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VỀ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TƢƠNG TÁC BIỂU TRƢNG
VÀ LÝ THUYẾT XUNG ĐỘT TRONG NGHIÊN CỨU
XÃ HỘI HỌCVỀ GIỚI
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Tiếp cận theo nhóm lý thuyết tương tác - biểu trưng
Lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng, gắn với các công trình nghiên cứu của Mead,
Goffman và Becker, tập trung vào những sự kiện vi mô tạo nên các tƣơng tác hàng ngày
nhằm mục đích tìm hiểu về các trải nghiệm cá nhân và hiểu về thế giới xã hội của họ,
cũng nhƣ tìm hiểu về cách thức mà những con ngƣời khác nhau cùng chia sẻ một định
nghĩa chung về thực tại (Berger và Luckmann, 1967).
Lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng có nền tảng là tiền đề cho rằng chỉ thông qua hành
vi xã hội của các cá nhân mà xã hội mới có thể tồn tại và nhƣ vậy, xã hội suy cho cùng là
cái đƣợc tạo dựng, duy trì và biến đổi nhờ các tƣơng tác xã hội của những thành viên
trong nó. Do con ngƣời giao tiếp với nhau thông qua các biểu tƣợng, nên tƣơng tác giữa
ngƣời với ngƣời là dựa trên những ý nghĩa mà các cá nhân truyền tải vào các biểu tƣợng
đó (Blumer, 1969).
Thuyết tƣơng tác - biểu trƣng nhấn mạnh vào khả năng của các cá nhân trong việc
chuyển tải các biểu trƣng vào hành động của mình một cách tích cực và khéo léo. Ngƣợc
lại, nhƣ đã đề cập ở phần trên, thuyết cấu trúc - chức năng gợi ý rằng cấu trúc xã hội là cái
quyết định hành động của con ngƣời.
Các nghiên cứu theo trƣờng phái lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng khi nghiên cứu gia
đình thƣờng xem xét gia đình ở cấp độ nhỏ hơn so với các nghiên cứu theo trƣờng phái cấu
trúc - chức năng. Lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng tập trung vào cách thức mà các gia đình tạo
ra và tái tạo bản thân chúng ở cấp độ thƣờng ngày. Không coi các vai trò gia đình là có sẵn và
các cấu trúc có sẵn đƣợc tuân thủ một cách chắc chắn, trƣờng phái lý thuyết này nhấn mạnh
vào ý nghĩa và những trải nghiệm sống động gắn chặt với các vai trò đó và vào cách thức mà
chúng đƣợc tạo dựng thông qua tƣơng tác (McLennan, Ryan và cộng sự, 2000).
Điều mà lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng còn thiếu trong các nghiên cứu về gia đình
là nó chủ yếu nhấn mạnh vào các mối quan hệ gia đình, trong khi có nhiều nghiên cứu
nhấn mạnh vào hầu hết các khía cạnh có thể nhận thức của đời sống gia đình. Các hƣớng
và các chủ đề đó có thể bao gồm từ việc trẻ em lĩnh hội nhƣ thế nào đối với các giá trị
mang tính biểu trƣng từ các nội dung của bữa ăn trƣa ở trƣờng (Kaplan, 1999, 2000), trải
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nghiệm của các ông bố sau khi ly hôn (Arendell, 1995), hay về cơ chế biểu trƣng của các
nghi lễ nhƣ các bữa ăn gia đình và trong ngày lễ hội (DeVault, 1991), trải nghiệm của các
bà mẹ cho con bú (Blum, 1999; Bentovim, 2002), đến ý nghĩa mà các thành viên của gia
đình gán cho việc tiêu dùng và tiền bạc (Zelizer, 1997; Pugh, 2002). Đặc biệt, các nghiên
cứu về lĩnh vực này còn bao gồm những chủ đề nhƣ cách thức mà các cặp đôi (vợ chồng)
thỏa thuận với nhau về việc phân công lao động hữu hình và vô hình trong phạm vi gia
đình (Hochschild và Machung, 1989), nghiên cứu về những trải nghiệm khác nhau của
nam và nữ trong vai trò làm cha/mẹ (Garey, 1999; Arendell, 2000), những khám phá về
cách thức mà trẻ em trải nghiệm trong thời ấu thơ, bao gồm việc ở trƣờng, ở nhà trẻ, và về
những dấu mốc chung hơn trong cuộc đời (Corsaro, 1997; James và Prout, 1997; Thorne,
1997), và các nghiên cứu so sánh văn hóa và so sánh giai cấp về các trải nghiệm gia đình
(Glenn, Change và cộng sự, 1994; North, 2000).
Vận dụng lý thuyết tƣơng tác - biểu trƣng trong nghiên cứu quan hệ quyền lực
giới trong gia đình nói chung, gia đình Việt Nam nói riêng, có thể thấy quan hệ đó là
sản phẩm của quá trình tƣơng tác giữa các cá nhân nam và nữ thuộc các thế hệ ngƣời
Việt Nam. Quá trình tƣơng tác này lại chịu sự chi phối của các quy tắc, biểu tƣợng, các
ký hiệu và bộc lộ thông qua ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ, điệu bộ và suy nghĩ trong quá
trình giao tiếp. Quá trình giao tiếp hàng ngày đã hình thành nên một phức hợp các biểu
trƣng mang ý nghĩa chung có tác dụng phân định địa vị, vai trò và hành vi của mỗi giới.
Cụ thể, trong quá trình tƣơng tác với nhau trong cuộc sống hàng ngày, xã hội đã hình
thành “các khuôn mẫu gán cho” hoặc “điều cần phải và có thể thực hiện” đối với nam
và nữ, và đã quy định hành vi và vai trò nào là thích hợp với mỗi giới. Dần dần, ý nghĩa
quy gán này đƣợc đông đảo các cá nhân trong xã hội thừa nhận và làm theo. Nó trở
thành khuôn mẫu hay giá trị chuẩn mực, quy định và điều chỉnh hành vi của nam và nữ
trong quá trình giao tiếp. Hay nói cách khác, nam giới và nữ giới có những nhận thức và
hành vi khác nhau dựa trên những biểu trƣng xã hội mà họ đƣợc tiếp nhận. Biểu trƣng
đó có thể là hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ hoặc cũng có thể là vai trò và địa vị... của mỗi
giới trong gia đình và xã hội.
Về vấn đề quyền lực giới, chẳng hạn, trong thời kỳ phong kiến, ngƣời chồng có
quyền uy rất cao và đƣợc ngƣời vợ tuân thủ hầu nhƣ tuyệt đối. Nhƣ vậy, hành vi tuân
thủ, phục tùng, nhẫn nhục, cam chịu của ngƣời vợ có ý nghĩa biểu trƣng chung cho
các gia đình gia trƣởng. Biểu trƣng này quy định nhận thức và hành vi của nam giới
và phụ nữ. Theo đó, ngƣời chồng trong gia đình gia trƣởng đƣợc xã hội mong đợi là
có hành vi thống trị, đối xử với vợ mình nhƣ kẻ hầu ngƣời hạ (“chồng chúa - vợ tôi”).
Còn mô hình hành vi của ngƣời vợ đƣợc xã hội mong đợi là phục tùng ngƣời đàn ông
trong gia đình (nguyên tắc “Tam tòng”). Bất kỳ hành vi chống đối hay làm sai vai trò
đƣợc mong đợi phổ biến nào của ngƣời phụ nữ đều có thể bị cộng đồng lên án. Rõ
ràng là trong xã hội đó tồn tại tình trạng bất bình đẳng giới sâu sắc. Tuy nhiên, các
biểu trƣng bất bình đẳng vẫn đƣợc phụ nữ và nam giới trong xã hội đó thừa nhận, tuân
theo và sử dụng một cách phổ biến.
Trong các quan hệ tƣơng tác, giao tiếp xã hội, những biểu trƣng gắn với hành vi
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ứng xử hay ngôn ngữ xƣng hô của mỗi giới cũng phản ánh khá rõ quan hệ quyền lực giới.
Ví dụ, tính chất ứng xử đƣợc cho là phù hợp với phụ nữ một cách phổ biến là “giao tiếp
khéo léo”, “mềm mại”, “nhút nhát”, “thụ động”, “dễ bảo”, “dễ hợp tác”, v.v., trong khi
các tính chất ứng xử đƣợc mong đợi phổ biến đối với nam giới là “sáng suốt”, “năng
động”, “quyết đoán”, “mạnh mẽ”, “tự chủ”, “cạnh tranh”, v.v. Về mặt ngôn ngữ, cặp đại
từ nhân xƣng “anh - em” trong quan hệ vợ chồng cũng thể hiện ý nghĩa của vị thế và
tƣơng ứng là các vai trò của mỗi ngƣời. Nhƣ vậy, nhìn chung ngƣời nữ thƣờng có mô
hình giao tiếp, ứng xử tƣơng ứng với vị thế thấp hơn, lệ thuộc, và “yếu” hơn ngƣời nam.
Trong phân công lao động giới cũng vậy. Có những loại hình công việc đƣợc gắn
cho nam và những loại hình công việc khác đƣợc gắn cho nữ một cách phổ biến trong xã
hội Việt Nam, mặc dù trên thực tế cả hai giới đều có thể thực hiện một số loại công việc
nhƣ nhau (Lê Thị Thục, 2009). Chính những biểu trƣng về tính chất công việc gắn với
“tính nam” và “tính nữ” là nền tảng của những sự phân công lao động theo giới nhƣ vậy.
Từ đó, các chuẩn mực giới trong thực thi các loại công việc cũng hình thành và đƣợc áp
dụng phổ biến. Đến lƣợt nó, các chuẩn mực giới này lại đóng vai trò khuôn mẫu cho các
quan hệ quyền lực tƣơng ứng.
Tiếp cận theo nhóm lý thuyết xung đột
Nhóm lý thuyết xung đột bao gồm các nghiên cứu của Marx và Engels, cũng nhƣ
của các tác giả nhƣ Weber, Habermas, Foucault, Domhoff, v.v. Trƣờng phái lý thuyết
xung đột nhấn mạnh vào xung đột xã hội và bất bình đẳng, và nhƣ vậy, nó bao hàm cả lý
thuyết vị nữ. Lý thuyết vị nữ nhấn mạnh vào bất bình đẳng giới với tƣ cách là một loại
hình bất bình đẳng xã hội.
Nhìn chung, quan điểm Mác-xít cho rằng cấu trúc xã hội và bản chất của các quan hệ
xã hội là kết quả của các xung đột trong quá khứ và trong hiện tại giữa những ngƣời sở hữu
với những ngƣời không sở hữu các phƣơng tiện sản xuất ra của cải vật chất. Lý thuyết Mácxít về gia đình nhấn mạnh vào việc hệ thống tƣ bản chủ nghĩa, với quan hệ bóc lột của tƣ
bản với công nhân, tác động nhƣ thế nào tới các thiết chế xã hội nhƣ gia đình, và đến lƣợt
nó, các thiết chế này lại góp phần củng cố hệ thống tƣ bản ra sao. Nhƣ vậy, lý thuyết Mác
về gia đình có trọng tâm là mối liên hệ giữa các quan hệ sở hữu và cấu trúc gia đình, theo
đó gia đình đƣợc coi là thiết chế đầu tiên và trƣớc nhất tạo nên giai cấp. Gia đình cũng đƣợc
coi là cái van an toàn để con ngƣời trút bớt những căng thẳng tích tụ ở nơi làm việc, theo
cách không làm tổn hại đến toàn bộ hệ thống tƣ bản chủ nghĩa nói chung.
Engels (1884) đƣa ra lý thuyết rằng gia đình hạt nhân là kết quả của sự phát triển sở
hữu tƣ nhân - cái tạo ra vấn đề thừa kế. Nam giới, với mong muốn chuyển giao tài sản của
họ cho những ngƣời thừa kế hợp pháp của mình, là chủ sở hữu tài sản. Engels lập luận
rằng chế độ hôn nhân một vợ một chồng, đƣợc hậu thuẫn bởi nhà nƣớc ở những cấp độ
khác nhau, là một công cụ kiểm soát phụ nữ và đảm bảo về nguồn gốc cho những đứa con
của họ.
Đóng góp của Foucault cho xã hội học bao gồm các lý thuyết về lịch sử, khoa học
và quyền lực, và rất nhiều nghiên cứu của ông là phù hợp với các chủ đề trong xã hội học
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gia đình. Foucault lập luận rằng toàn bộ các quan hệ xã hội là do “quyền lực” tạo ra, theo
đó các nhóm hoặc các giai cấp có quyền lực tự tạo ra mình bằng cách xác định những
nhóm khác là “ngƣời khác”. Theo Foucault, tình dục là một “kỹ thuật căn bản của quyền
lực”, với lý lẽ rằng tình dục đóng vai trò quan trọng đối với tƣ sản cũng tƣơng tự nhƣ vai
trò quan trọng của dòng dõi đối với quý tộc; có nghĩa rằng đó là một phƣơng tiện xác định
thân thế. Những ngƣời tƣ sản xác định thân thế là đối tƣợng để tìm hiểu, kiểm soát, và
nhìn chung là để sử dụng nhằm mục đích tận dụng cuộc sống một cách tối đa. Gia đình,
theo Foucault, có chức năng định vị cho tình dục, giới hạn nó và tăng cƣờng cho nó.
Chẳng hạn, một nghiên cứu của ông (1990) đƣa ra ví dụ về việc cấm loạn luân và về vai
trò của gia đình trong việc tạo ra các giá trị tinh thần với tƣ cách là những ví dụ căn bản
về những cách thức mà gia đình thể hiện trong vai trò là một trong những cội nguồn căn
bản của “quyền lực/tri thức”.
Thorne (1992) lập luận rằng chủ nghĩa vị nữ đã đóng góp cho các lý thuyết xã hội học
gia đình với năm chủ đề nghiên cứu lớn, và trong nhiều trƣờng hợp, các chủ đề nghiên cứu
này đã gây ra không ít tranh cãi. Thứ nhất, các nhà vị nữ đã thách thức tƣ tƣởng về “gia
đình vững chắc”, mà theo đó đề cao gia đình hạt nhân với hình thức tồn tại hợp pháp duy
nhất là ngƣời chồng trong vai trò trụ cột và ngƣời vợ thì chỉ thực hiện vai trò là vợ và mẹ
mà thôi (Thorne, 1992). Thứ hai, thay vì bắt đầu bằng việc lấy “gia đình” làm đơn vị phân
tích, các nhà vị nữ đã tập trung vào các cấu trúc bên trong và cấu trúc bao chứa nó, nhƣ
giới, thế hệ, tình dục, giống nòi và giai cấp. Thứ ba, các nhà vị nữ đã nhận thấy rằng các
cấu trúc giới, thế hệ, giống nòi và giai cấp có thể mang lại những trải nghiệm rất khác nhau
về cuộc sống gia đình - mà đã bị che phủ bởi hào quang về gia đình hạt nhân, bổn phận làm
mẹ và về gia đình với tƣ cách là “nơi trú ẩn đáng yêu”. Rốt cuộc, các nhà vị nữ đã nêu ra
những trải nghiệm cho thấy rằng kiểu tƣ duy này là đáng bị phủ nhận.
Thứ tƣ, chủ nghĩa vị nữ đã thách thức sự phân đôi truyền thống giữa cái riêng và cái
chung, nêu lên những câu hỏi về ranh giới của gia đình và cho thấy rằng sự tách biệt gia
đình là có phần không thực tế, do những mối gắn kết chặt chẽ giữa cuộc sống bên trong
gia đình với các tổ chức ở nơi làm việc, các hệ thống phúc lợi và pháp luật của nhà nƣớc,
với trƣờng học, với nhà trẻ và với các thiết chế khác. Cuối cùng, việc phân đôi cái
chung/cái riêng là có liên hệ với mâu thuẫn trong tƣ tƣởng gắn liền với chủ nghĩa vị nữ từ
thế kỷ 19, và mâu thuẫn đó ngày nay là rất rõ ràng. Mâu thuẫn này dao động giữa các giá
trị của chủ nghĩa cá nhân và sự bình đẳng - những giá trị cho rằng phụ nữ đã bị chối bỏ
trong lịch sử và đang lên tiếng phản đối điều này - và các giá trị của việc nuôi dƣỡng và
cộng đồng, những giá trị gắn liền với phụ nữ một cách biểu tƣợng. Các nhà vị nữ đã
khẳng định nhóm giá trị thứ hai với tƣ cách là cơ sở của sự thay đổi xã hội rộng lớn hơn,
và trong đó, sự căng thẳng giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng đƣợc nhìn
nhận là cơ sở của triết lý biến đổi gia đình.
Các nhà vị nữ Mác-xít đã có những đóng góp lớn cho lý thuyết về gia đình. Trong
khi lý thuyết Mác-xít tập trung vào lực lƣợng và quan hệ sản xuất, thì các lý thuyết vị nữ
Mác-xít về gia đình chú trọng vào các lực lƣợng và quan hệ tái sản xuất. Cũng nhƣ lý
thuyết Mác-xít nói chung, chủ nghĩa vị nữ Mác-xít tập trung vào các quan hệ bóc lột, xem
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xét việc gia đình hạt nhân dẫn đến sự bóc lột phụ nữ trong chủ nghĩa tƣ bản nhƣ thế nào,
và đến lƣợt nó, việc này lại giúp củng cố hệ thống tƣ bản chủ nghĩa ra sao. Các nhà vị nữ
Mác-xít nhìn nhận tình trạng của phụ nữ với tƣ cách nền tảng căn bản của sự áp bức giai
cấp với áp bức giới trong vai trò thứ yếu (theo tƣ duy truyền thống này, các nhà vị nữ xã
hội chủ nghĩa nhìn nhận áp bức giai cấp và áp bức giới là quan trọng nhƣ nhau) (Oakley,
1974; Hartmann, 1981; Barrett, 1988; Jagger và Rothenberg, 1993).
Các nhà vị nữ Mác-xít lập luận rằng phụ nữ là những ngƣời bị bóc lột và là những
ngƣời sản xuất ra công nhân mà không đƣợc trả lƣơng, và đó chính là lao động của họ
(chẳng hạn nhƣ cho những ngƣời công nhân ăn, mặc, dạy dỗ và an ủi tinh thần) nhằm đảm
bảo cho tiềm năng của công nhân có thể đƣợc sử dụng đầy đủ. Nhƣ vậy, chính phụ nữ là
ngƣời hàng ngày tái sản xuất ra sức lao động. Hơn nữa, phụ nữ sản xuất ra những công
nhân tƣơng lai (trẻ em), và không chỉ làm cho chúng có sức khỏe thể chất tốt, mà còn xã hội
hóa chúng để chúng gia nhập nền văn hóa tƣ bản chủ nghĩa. Cuối cùng, các nhà vị nữ Mácxít lƣu ý rằng lao động của phụ nữ trong gia đình giúp tái sản xuất ra sức lao động với chi
phí rất thấp hoặc thậm chí là không mất phí cho chủ nghĩa tƣ bản. Trong khi các nhà vị nữ
Mác-xít coi các quan hệ xã hội và hệ tƣ tƣởng trong xã hội tƣ bản chủ nghĩa là nguồn gốc
dẫn đến sự lệ thuộc của phụ nữ, thì các nhà vị nữ cấp tiến lại kiên quyết đổ lỗi cho cuộc
sống gia đình hôn nhân dị tính. Đối với nhiều nhà vị nữ cấp tiến, gia đình hạt nhân là “nơi
trú ẩn của chế độ gia trƣởng trong các xã hội hiện đại” (Bilton và cộng sự, 1996) và các
quan hệ hôn nhân dị tính về căn bản là quan hệ quyền lực.
Rich (1980) lập luận rằng một nền văn hóa quy định “quan hệ dị tính là bắt buộc” là
trụ cột của các gia đình hạt nhân. Bà nêu lên câu hỏi về bản chất đƣơng nhiên của những
tranh luận về việc coi tình dục dị tính là tự nhiên, và cho rằng không có lý do gì mà tình
dục khác giới (mà theo bà thì đó là việc nam giới bóc lột cơ thể phụ nữ) lại nên đƣợc coi
là “tự nhiên” trong khi các dạng tình dục khác thì không. Tƣơng tự nhƣ vậy, các nhà vị nữ
cấp tiến nói về “sự nô dịch” và “chiếm giữ” của đàn ông đối với cơ thể phụ nữ vì mục
đích giải trí, với việc chiếm đoạt này tƣợng trƣng cho sự khuất phục của phụ nữ về cuộc
sống, tinh thần và cá tính” (Bilton, Bonnett và cộng sự 1996). Đối với các nhà vị nữ cấp
tiến, gia đình hạt nhân là lãnh địa chính diễn ra sự bóc lột này.
Áp dụng cách tiếp cận của lý thuyết xung đột vào nghiên cứu chủ đề quyền lực giới
trong gia đình ở Việt Nam, có thể nhìn nhận sự bất bình đẳng về quyền lực giữa vợ và chồng
với tƣ cách là biểu hiện của những khía cạnh áp bức giới truyền thống, mà tàn dƣ của chúng
vẫn còn khá nặng nề. Nhƣ vậy, để có đƣợc sự cân bằng hợp lý tƣơng đối trong quan hệ quyền
lực giữa vợ và chồng, trƣớc hết phải giải quyết đƣợc vấn đề cốt lõi, có tính cội nguồn của sự
bất bình đẳng đó, là những tƣ tƣởng trọng nam khinh nữ, coi thƣờng lao động và cống hiến
của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn nữa, sự phản kháng của phụ nữ đối
với tình trạng bất bình đẳng của họ cũng là một khía cạnh rất đáng quan tâm.
Kết luận
Nhƣ vậy, mỗi cách tiếp cận lý thuyết đều có thể cống hiến ở những góc độ nào đó
cho nghiên cứu về giới. Tùy từng mức độ và sự phù hợp của chủ đề và phạm vi nghiên
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cứu, cũng nhƣ mức độ tƣơng thích của các nhóm lý thuyết khi luận giải vấn đề mà chúng
ta có thể sử dụng một hoặc kết hợp một số nhóm tiếp cận. Rõ ràng, việc luận giải về cơ sở
lý thuyết của mỗi nghiên cứu là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu quá cứng nhắc
trong sử dụng lý thuyết thì lại dẫn đến nguy cơ hoặc là lạm dụng, hoặc là bó hẹp phạm vi
áp dụng của các lý thuyết trong giải quyết vấn đề nghiên cứu. Do vậy, ngƣời nghiên cứu
cần có cách tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo thì mới có thể giải quyết đƣợc một cách thỏa
đáng các mục tiêu đề ra trong nghiên cứu của mình.
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