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Bài viết này nhằm trao đổi về một số khái niệm liên quan đến chủ đề phân tầng xã
hội đƣợc tác giả Nguyễn Đình Tấn công bố trên Tạp chí Xã hội học và sách xuất bản
(Nguyễn Đình Tấn: 2005a, 2005b, 2010) mà trong đó, tác giả đều thể hiện nguyện vọng
mong muốn đƣợc bạn đọc góp ý, nhận xét và phê bình (Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 8; và
2010:12).
Trƣớc hết, xin trích dẫn hai khái niệm “Tầng xã hội” và “Phân tầng xã hội” của ông
để làm cơ sở trao đổi ở đây:
Tầng xã hội là tổng thể, tập hợp các cá nhân có cùng một hoàn cảnh xã hội,
họ giống nhau hay bằng nhau về địa vị kinh tế (tài sản), địa vị chính trị (quyền lực),
địa vị xã hội (uy tín), về khả năng thăng tiến cũng như giành được những ân huệ
hay vị trí trong xã hội.
(Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 87)
Phân tầng xã hội là sự bất bình đẳng mang tính cơ cấu của mọi xã hội loài
người, trừ những tổ chức xã hội sơ khai (thời kỳ đầu của xã hội công xã nguyên
thủy). Phân tầng xã hội là sự phân chia, sự sắp xếp và hình thành cấu trúc gồm các
tầng xã hội (bao gồm cả sự phân loại, xếp hạng). Đó là sự khác nhau về địa vị kinh
tế hay tài sản, về địa vị chính trị hay quyền lực, địa vị xã hội hay uy tín cũng như
khác nhau về trình độ học vấn, loại nghề nghiệp, phong cách sinh hoạt, cách ăn
mặc, kiểu nhà ở, nơi cư trú, thị hiếu nghệ thuật, trình độ tiêu dùng v.v..
(Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 91)
Tiếp theo các khái niệm trên, ông đã giải thích và “hiểu phân tầng xã hội theo ba
đặc trƣng sau”: (1) Có sự sắp xếp theo thang bậc cao thấp giữa các tầng lớp; (2) Có sự
gắn liền với bất bình đẳng xã hội và phân công lao động; (3) Có sự di chuyển/di động
giữa các tầng lớp, hoặc trong nội bộ từng tầng lớp (Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 91, 92).
Về nội dung hai khái niệm tầng xã hội và phân tầng xã hội trên đây, nói chung các
nhà xã hội học trên thế giới cũng đều quan niệm nhƣ vậy. Trong khái niệm phân tầng xã
hội, ông thể hiện nội dung “di động xã hội” đƣợc “hàm ý” qua cụm từ “hình thành cấu
trúc”. Đến phần giải thích về đặc trƣng của khái niệm, ông đã “hiển ý” rõ nội dung di
động xã hội. Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến “di động xã hội” qua cụm từ “hình thành cấu trúc”
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ở đây, bởi vì nó là cơ sở và liên quan đến nội dung trao đổi về cái gọi là “phân tầng xã hội
hợp thức/không hợp thức” (PTXH-HT/KHT) trong bài viết này.
1. Về “Phân tầng xã hội hợp thức” (PTXH-HT) và “Phân tầng xã hội không
hợp thức” (PTXH-KHT)
Tác giả Nguyễn Đình Tấn (2010:6) đã “tổng kết và đúc rút lại thành 5 đóng góp cho
sự phát triển lý luận về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam” trong quá trình
nghiên cứu của ông. Một trong 5 đóng góp đó, theo ông, là khái niệm PTXH-HT/PTXHKHT. Vậy, ta hãy tìm hiểu xem ông quan niệm “PTXH-HT” là gì? Về khái niệm “phân
tầng xã hội” (PTXH), tôi đã trích dẫn ở trên. Đối với tính từ “hợp thức” (HT) đƣợc ông
giải thích và hiểu nhƣ sau:
“Hợp thức” hiểu theo nghĩa không chỉ đơn thuần là sự phù hợp với pháp luật,
chuẩn mực đạo đức xã hội trong hiện tại mà còn là sự phù hợp với quy luật, khả
năng, xu hướng và mục tiêu phát triển đi lên của xã hội.
(Nguyễn Đình Tấn, 2005b: 30)
Trong quá trình gắn kết 2 khái niệm phân tầng xã hội và hợp thức, ông đã đƣa ra cái
gọi là “PTXH-HT/PTXH-KHT” bằng cách:
[…] tiến hành thao tác hóa về mặt khái niệm, tách khái niệm phân tầng xã hội
nói chung thành 2 khái niệm bộ phận: Phân tầng xã hội hợp thức và phân tầng xã
hội không hợp thức; […] Phân tầng xã hội hợp thức là một cấu trúc tầng bậc của
xã hội được hình thành chủ yếu dựa trên cơ sở của sự khác biệt tự nhiên về năng
lực (thể chất, trí tuệ); những khác biệt về cái tài, cái đức, sự cống hiến, đóng góp
thực tế của mỗi cá nhân, tổ chức cho xã hội. Thực chất của phân tầng xã hội hợp
thức là sự vận hành theo nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động […].
Phân tầng xã hội không hợp thức là tất cả những gì đối lập với phân tầng xã
hội hợp thức. Tức là một cấu trúc xã hội được hình thành không phải dựa trên sự
khác biệt tự nhiên, khách quan về tài, đức, về sự cống hiến, đóng góp thực tế của
mỗi cá nhân cho xã hội mà là do tham nhũng, làm ăn phi pháp, do “ê kíp”, thủ
đoạn, … mà có.
(Nguyễn Đình Tấn, 2010: 7 - 8)
Theo ngôn ngữ tiếng Việt phổ thông, mục từ “hợp thức” có nghĩa là: “Đúng với
thể thức quy định. Giấy tờ hợp thức. Cách bầu cử hợp thức” (Viện Ngôn ngữ học,
2003:466). Tác giả Nguyễn Đình Tấn đã hiểu “hợp thức” nhƣ trích dẫn ở trên là theo
nghĩa xã hội học và cụ thể hơn so với Từ điển tiếng Việt trong trƣờng hợp sử dụng
khái niệm “PTXH-HT”. Điều quan trọng trong trích dẫn trên đây là ở chỗ ông đã chia
tách khái niệm PTXH nói chung thành 2 khái niệm bộ phận: PTXH-HT và PTXHKHT. Đồng thời, ông tiếp tục xác định PTXH-HT và PTXH-KHT là 2 “cấu trúc xã
hội” khác nhau và hoàn toàn đối lập với nhau. Có thể xem chi tiết hơn về 2 cấu trúc xã
hội này qua Sơ đồ PTXH-HT và KHT trong cuốn sách đã xuất bản của ông (Nguyễn
Đình Tấn, 2005a: 119), hoặc xem sơ đồ đƣợc “mô phỏng” lại trong bài viết này.
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Trong sơ đồ đó, ông thể hiện “hàm ý” về tiêu chuẩn phân chia thành 2 cấu trúc xã hội
khác nhau là dựa trên cơ sở cách thức hình thành của nó. Đối chiếu với khái niệm
PTXH và đặc trƣng của nó, thì phƣơng thức hình thành cấu trúc chính là con đƣờng di
động xã hội giữa các tầng lớp để tạo nên hệ thống phân tầng. Nhƣ vậy, tác giả Nguyễn
Đình Tấn đã sử dụng một trong ba “đặc trƣng quan trọng nổi bật” của PTXH là di
động xã hội để phân chia thành 2 cấu trúc xã hội bộ phận. Bởi vì ông quan niệm mỗi
PTXH-HT/KHT “tức là một cấu trúc xã hội”, cho nên tôi diễn giải một cách trực quan
là ông đã chia toàn bộ xã hội tổng thể [trong cả nƣớc] thành 2 xã hội bộ phận: xã hội
HT và xã hội KHT. Ngƣời ta có thể dùng tiêu chí địa lý để phân chia thành PTXH ở
nông thôn và PTXH ở đô thị, hoặc tiêu chí thời gian để phân chia thành PTXH trong
các giai đoạn/thời kỳ lịch sử. Song, liệu có nên sử dụng tiêu chí về đặc trƣng của
PTXH để phân chia chính nó? Xin đƣa ra một dẫn chứng trong sách của ông nói về
những yếu tố tác động khác “làm biến dạng những trật tự “tự nhiên” trong phân tầng
xã hội”, với “hàm ý” để hình thành nên PTXH-KHT:
Ví dụ, một hoàng tử yếu đuối, bất tài song vẫn có quyền thế tử làm quân
vương cho cả một nước lớn khi vua cha mất. Một người tài hèn, sức mọn song
do sinh ra từ đẳng cấp quý tộc (tăng lữ) nên người đó vẫn được quyền thừa
hưởng những vị trí quan trọng cùng những bổng lộc, tài sản không phải do
chính mình tạo ra.
(Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 117)
Ví dụ trên đây đƣợc ông đƣa ra trƣớc khi ông vẽ Sơ đồ PTXH-HT và KHT
(Nguyễn Đình Tấn, 2005a:119). Đối chiếu với sơ đồ ông vẽ trong sách và khái niệm
PTXH-HT/KHT trích dẫn ở trên, hẳn là vị “hoàng tử yếu đuối, bất tài” trở thành “quân
vƣơng” (gọi tắt là hoàng tử/quân vƣơng) thuộc về xã hội không hợp thức. Nhƣ vậy, theo
cách diễn giải trực quan nêu trên, một xã hội nào đó trong ví dụ của ông sẽ đƣợc chia
thành 2 xã hội bộ phận: (1) Xã hội KHT, bao gồm các tầng lớp mà ngƣời đứng đầu là vị
hoàng tử/quân vƣơng bất tài kể trên, cùng với những quan lại cận thần nịnh hót và
những thành viên ở các tầng lớp khác đƣợc hình thành (di động đi lên) bằng con đƣờng
không chính đáng, thủ đoạn và mánh khóe. (2) Xã hội HT còn lại thì không có ngƣời
đứng đầu (bởi vì chỉ có 1 quân vƣơng), nhƣng hàng ngũ quan chức liêm chính và những
thành viên ở các tầng lớp khác đƣợc hình thành (di động đi lên) bằng con đƣờng chính
đáng, có đức, có tài đúng với năng lực thực sự của mình. Nếu phân chia thành 2 xã hội
nhƣ vậy, liệu ta có thể hình dung đƣợc một xã hội có quân vƣơng, còn xã hội kia thì
không có ngƣời đứng đầu đƣợc không? Đối chiếu với nghĩa của mục từ hợp thức trong
Từ điển tiếng Việt, thì vị hoàng tử này đã thừa kế ngai vàng của “vua cha” để trở thành
“quân vƣơng” một cách rất hợp thức, và tuân thủ theo sự ràng buộc của thiết chế “cha
truyền con nối” nhƣ là một “cách bầu cử hợp thức”. Mặt khác, khi đối chiếu với nghĩa
của từ “hợp thức” mà ông hiểu: “là sự phù hợp với pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã
hội...”, thì vị hoàng tử/quân vƣơng chẳng những rất phù hợp với “pháp luật” “cha truyền
con nối” của xã hội phong kiến, mà còn phù hợp với cả “chuẩn mực đạo đức xã hội”
của chính xã hội đó. Nhƣng căn cứ vào khái niệm PTXH-HT/KHT của tác giả Nguyễn
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Đình Tấn, vị hoàng tử/quân vƣơng bị “quy gán” vào cấu trúc xã hội đƣợc hình thành
không hợp thức.
Dựa theo ví dụ của ông về vị hoàng tử/quân vƣơng ở xã hội phong kiến trên đây, tôi
đƣa ra dẫn chứng lịch sử về việc thành lập Ban quản trị hợp tác xã (HTX) sản xuất nông
nghiệp ở miền Bắc nƣớc ta (1958-1960). Đó là việc “quy hoạch cán bộ” để thành lập Ban
quản trị HTX phải tuân thủ theo “Đƣờng lối giai cấp”, xuất thân từ thành phần cơ bản,
dựa hẳn vào bần nông và trung nông lớp dƣới. Đó là nguyên tắc:
“Đảng khẳng định thành phần chủ yếu trong ban quản trị phải thuộc diện
dân nghèo, bần và trung nông lớp dưới, nhất là bần nông. Thông tri số 187TT/TƢ, ngày 16-1-1959 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng ghi rõ: […] Những
chức vụ quan trọng trong hợp tác xã như chủ nhiệm, kế toán, trưởng ban kiểm
soát, đội trưởng hoặc tổ trưởng sản xuất, cần bảo đảm bần nông hoặc trung
nông lớp dưới nắm, nhất là bần nông”.
(Nguyễn Đình Lê, 1999: 56)
Do vậy, rất nhiều chủ nhiệm HTX nông nghiệp đƣợc lựa chọn từ thành phần giai cấp cơ
bản là “bần nông”, mặc dù tài năng của họ hạn chế (tƣơng tự nhƣ vị hoàng tử/quân vƣơng bất
tài). Những cán bộ trong Ban quản trị HTX “xuất thân từ vị trí thấp nhất trong xã hội nông
thôn, […] nay nghiễm nhiên trở thành lực lƣợng cán bộ chủ chốt quản lý, điều hành guồng máy
sản xuất của cộng đồng xã hội mới” (Nguyễn Đình Lê, 1999:65, 66). Khi ngƣời chủ nhiệm
HTX nông nghiệp xuất thân từ thành phần “bần nông” và di động vƣơn tới địa vị xã hội cao
trong làng/xã, thì không ít trong số đó đƣợc hƣởng nhiều "bổng lộc": "Mỗi ngƣời làm việc bằng
hai. Để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe" (vè dân gian). Những chủ nhiệm HTX này cũng
chẳng khác gì vị hoàng tử/quân vƣơng kể trên. Theo khái niệm PTXH-KHT, họ sẽ bị xếp vào
cấu trúc xã hội đƣợc hình thành không hợp thức, bởi vì họ không thực hành theo nguyên tắc
“làm theo năng lực, hƣởng theo lao động”. Nhƣng thiết chế xã hội “thành phần giai cấp cơ bản”
đã đƣa họ di động đi lên địa vị cao trong làng xã một cách rất hợp thức. Trong thời kỳ đổi mới
hiện nay, có thể tiếp tục đƣa ra các ví dụ khác tƣơng tự nhƣ 2 ví dụ nêu trên.
Liên quan đến con đƣờng hình thành địa vị kinh tế - xã hội (KT-XH) của cá nhân (mà
tác giả Nguyễn Đình Tấn dùng làm tiêu chí để phân chia PTXH-HT/KHT), nghiên cứu của
Blau và Duncan (1967) đã xây dựng nên Mô hình [lý thuyết] cơ bản về quá trình vƣơn tới
địa vị kinh tế - xã hội của các thành viên trong xã hội (David B. Grusky, 2001: 391-399; Đỗ
Thiên Kính, 2014: 10). Trong đó, có thể quy giản thành hai loại nhân tố cơ bản tác động để
hình thành địa vị KT-XH của một cá nhân trong hệ thống phân tầng (cũng tức là 2 nhân tố
cơ bản quyết định sự di động xã hội của cá nhân giữa các tầng lớp xã hội). Đó là nguồn gốc
gia đình (bao gồm học vấn/giáo dục và nghề nghiệp/địa vị KT-XH của cha mẹ - nhƣ là
nhân tố tạo thành địa vị gán sẵn cho thế hệ con cái) và học vấn/giáo dục của bản thân cá
nhân (đặc biệt là giáo dục bậc cao - nhƣ là nhân tố tạo thành địa vị đạt đƣợc của họ). Tác
giả Nguyễn Đình Tấn (2005a:150) cũng đề cập đến thành tựu đó của xã hội học quốc tế:
“Nguồn gốc gia đình và học vấn của cá nhân là những yếu [tố] quan trọng nhất ảnh hƣởng
đến tính cơ động xã hội”. Về sự tác động bền vững của nguồn gốc xã hội (trong đó có
B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc

www.ios.vass.gov.vn

Trao đổi về nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay

78

nguồn gốc gia đình là quan trọng) đối với địa vị KT-XH của con cái (ở xã hội phƣơng Tây)
cũng đã đƣợc Raymond Boudon chứng minh bằng lý thuyết và bằng thực nghiệm trong
công trình của ông (Boudon, 1974). Còn ở Việt Nam thời phong kiến: “Con vua thì lại làm
vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa” (ca dao), mà vị hoàng tử/quân vƣơng nói trên là ví dụ
điển hình. Nhƣ vậy, dựa vào tiêu chí phân chia của tác giả Nguyễn Đình Tấn là phƣơng
thức hình thành PTXH-HT/KHT, cho nên có thể chia ra 2 phƣơng thức hình thành ở đây:
“hình thành - HT” và “hình thành - KHT”. Hai phƣơng thức hình thành đối lập nhau này
cũng đƣợc ông thể hiện trong Sơ đồ PTXH-HT và KHT. Mà trong mỗi phƣơng thức hình
thành lại có 2 nhân tố tác động chủ yếu là nguồn gốc gia đình và học vấn/giáo dục của cá
nhân. Nhƣ thế, kết hợp lại ta có 2  2 = 4 loại nhân tố tác động để tạo nên 2 cấu trúc xã hội
HT và KHT. Sau khi gắn tính từ “hợp thức” của ông, có thể diễn giải và phân ra 4 loại nhân
tố tác động nhƣ sau (Nguồn gốc gia đình - HT và KHT; Học vấn/giáo dục HT và KHT):
Nhân tố tác động

PTXH-HT
(hình thành-HT)

PTXH-KHT
(hình thành-KHT)

Nguồn gốc gia đình

Nguồn gốc gia đình-HT

Nguồn gốc gia đình-KHT

Học vấn/giáo dục

Học vấn/giáo dục-HT

Học vấn/giáo dục-KHT

Tiếp theo, nếu đặt 4 loại nhân tố tác động trên đây vào Sơ đồ PTXH-HT và KHT
của ông, sẽ hình thành nên 2 cấu trúc xã hội HT và KHT. Nhân vật xã hội đứng đầu của
PTXH-KHT là vị hoàng tử/quân vƣơng bất tài kể trên. Còn các hoàng tử khác (anh/em
trai của hoàng tử/quân vƣơng) là ngƣời có tài sẽ trở thành quan to trong triều đình và
thuộc về PTXH-HT (gọi tắt là hoàng tử/quan to). Hình 1 là “mô phỏng” theo sơ đồ của
tác giả Nguyễn Đình Tấn:
Hình 1. Phương thức hình thành PTXH-HT/KHT
Nguồn gốc gia đìnhHT

Hoàng tử/
quan to

Công bằng
xã hội

PTXH

Hoàng tử/

Bất công

không hợp
thức

quân
vương

bằng xã
hội

PTXH hợp
thức

Học vấn/giáo dục-HT
Phân
tầng

Đối lập nhau

xã
hội
Nguồn gốc gia đìnhKHT
Học vấn/giáo dụcKHT

Nhƣ vậy, các hoàng tử đều có cùng nguồn gốc xuất thân từ vua cha, nhƣng họ lại bị
khái niệm “PTXH-HT/KHT” phân tách làm đôi: “Hoàng tử/quân vƣơng” thuộc về cấu
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trúc xã hội-KHT, còn (các) “hoàng tử/quan to” thuộc về cấu trúc xã hội-HT. Đáng lẽ ra,
nếu có 2 phƣơng thức hình thành cấu trúc xã hội/PTXH nhƣ vậy, thì cũng phải có 2 loại
nguồn gốc gia đình khác nhau (thậm chí còn đối lập nhau). Nhƣng trên thực tế chỉ có 1
vua cha, vẫn là một nguồn gốc gia đình ấy mà thôi (phụ hoàng và mẫu hậu). Nhƣ vậy,
xuất phát từ 2 phƣơng thức hình thành PTXH đối lập nhau của tác giả Nguyễn Đình Tấn,
tôi đã phân tách thành 4 loại nhân tố tác động. Cuối cùng, đi tới kết luận hiển nhiên rằng
nguồn gốc gia đình (vua cha) là một, không thể phân tách thành hai! Nhƣ thế, phƣơng
thức hình thành cấu trúc xã hội/PTXH cũng là một. Do vậy, cái gọi là “PTXH-HT/KHT”
cũng vẫn chỉ là một, mà không thể phân tách đƣợc thành hai.
Tác giả Nguyễn Đình Tấn không mô tả cụ thể là đã dựa trên cơ sở nào, quan niệm
nào, và đại diện cho ai để đánh giá một phƣơng thức hình thành là HT/KHT? Có lẽ ông
đã dựa trên nhận thức chủ quan của mình để đánh giá vị hoàng tử/quân vƣơng thuộc về
cấu trúc xã hội-KHT, còn (các) hoàng tử/quan to thuộc về cấu trúc xã hội-HT. Trong khi
đó, cả “hoàng tử/quân vƣơng” và (các) “hoàng tử/quan to” (cùng với bộ máy quan lại
triều đình phong kiến từ trung ƣơng tới địa phƣơng và chuẩn mực xã hội lúc ấy là “cha
truyền con nối”) thì lại không cho là nhƣ vậy. Nhƣ thế, nếu phƣơng thức hình thành
“HT/KHT” là theo nhận thức chủ quan của ông, thì điều đó không theo nguyên tắc tính
khách quan, yêu cầu khách quan trong nghiên cứu xã hội học. Ở đây, PTXH là thực tế
khách quan, nhà nghiên cứu phải đứng ngoài xã hội để quan sát xã hội, không nên áp đặt
ý kiến chủ quan của mình để phán xét và đánh giá về nó. Dù cho PTXH có hình thành
theo phƣơng thức nào đi chăng nữa, thì đó cũng vẫn là một con đƣờng hình thành. Thế
nhƣng tác giả Nguyễn Đình Tấn đã phân chia thành 2 con đƣờng hình thành địa vị xã hội
ở mỗi cá nhân, trong khi nó tồn tại thống nhất trong một con ngƣời và không thể phân
chia đƣợc.
2. Về “Giai tầng xã hội” và “Tầng lớp xã hội “ưu trội”
Tác giả Nguyễn Đình Tấn cũng đƣa ra 2 đóng góp mới mà ông gọi là Giai tầng xã
hội và Tầng lớp xã hội “ƣu trội”. Ông hiểu khái niệm “giai tầng xã hội không phải là một
phép cộng cơ học, một từ ghép đơn thuần của hai khái niệm giai cấp và tầng lớp xã hội
nhƣ cách hiểu cũ” (Nguyễn Đình Tấn, 2010: 8), mà “giai tầng xã hội là tập hợp người
tương đối ngang bằng nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, địa vị xã hội cũng như
những khía cạnh khác như trình độ học vấn, loại nghề nghiệp, kiểu nhà ở, nơi cư trú,
phong cách sinh hoạt, thị hiếu nghệ thuật, […] Giai tầng xã hội vừa là tầng xã hội nằm
trong cấu trúc tầng bậc của xã hội, vừa hội ở trong đó, có mặt ở trong đó hầu hết các
thành viên có hoàn cảnh tương đồng với nhau trong các giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp,
tổ chức xã hội” (Nguyễn Đình Tấn, 2010:10).
So sánh giữa phần đầu khái niệm giai tầng xã hội và toàn bộ khái niệm tầng xã hội
của ông thì không thấy gì khác nhau. Tất cả đều là “tƣơng đối ngang bằng nhau”, hoặc
“giống nhau”, “bằng nhau” (về địa vị kinh tế, chính trị, xã hội) mà thôi. Điều này đã thể
hiện trong chính bản thân định nghĩa trên đây: “Giai tầng xã hội vừa là tầng xã hội”. Thế
nhƣng, ở phần cuối khái niệm giai tầng xã hội, ông đã đảo ngƣợc: Giai tầng xã hội lại bao
gồm trong nó các giai cấp và tầng lớp khác nhau. Minh họa của ông về giai tầng xã hội có
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thể đã làm cho không ít ngƣời đọc đặt dấu hỏi về tính logic: “Ví dụ: ở tầng “đáy” tầng
thấp nhất có thể bao gồm những thành viên nghèo, yếu thế, nằm ở tất cả các giai cấp, tầng
lớp nhƣ: công nhân, nông dân, trí thức; (…) tƣơng tự nhƣ vậy, tầng “đỉnh”, tầng cao nhất
cũng có thể hội đủ các thành viên ƣu trội ở hầu hết các giai cấp, tầng lớp trên” (Nguyễn
Đình Tấn, 2010: 10). Tức là “Vừa là A, vừa là không A”. Một mặt ông xác định: “Giai
tầng xã hội là tập hợp ngƣời tƣơng đối ngang bằng nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị,
địa vị xã hội”. Nhƣng mặt khác, ông lại xác định tiếp “Giai tầng xã hội (…) có mặt ở
trong đó hầu hết các thành viên có hoàn cảnh tƣơng đồng với nhau trong các giai cấp,
tầng lớp (…)” Nhƣ thế, dựa theo khái niệm và ví dụ về giai tầng xã hội của ông, có thể
phân tổ ngƣời “nông dân nghèo” và “trí thức nghèo” vào cùng một giai tầng, bởi vì họ có
hoàn cảnh tƣơng đồng nhau về đời sống vật chất nghèo. Cũng có thể phân nhóm họ vào
các giai tầng xã hội/tầng lớp xã hội khác nhau, bởi vì địa vị chính trị, địa vị xã hội (uy tín
xã hội) ở họ khác nhau. Điều này là mâu thuẫn!
Hoặc ví dụ khác, cũng theo khái niệm trên, đầu tiên có thể phân nhóm 2 ngƣời
“nông dân nghèo” và “nông dân giàu” vào cùng một tầng lớp xã hội gọi là nông dân
(tức là họ cùng giai tầng xã hội, bởi vì theo ông “giai tầng xã hội vừa là tầng lớp xã
hội”). Tiếp theo sau đó, lại có thể khẳng định 2 ngƣời “nông dân nghèo” và “trí thức
nghèo” thuộc tầng “đáy”, còn 2 ngƣời “nông dân giàu” và “trí thức giàu” thuộc tầng
“đỉnh”. Nhƣ vậy, 2 ngƣời nông dân giàu và nghèo lúc thì đƣợc xếp vào cùng một tầng
lớp, lúc thì lại đƣợc xếp vào 2 tầng lớp khác nhau (một ngƣời ở tầng “đỉnh”, còn ngƣời
kia ở tầng “đáy”). Đây chính là một lỗi logic hình thức: “Vừa là A, vừa là không A”.
Xin minh họa cụ thể mâu thuẫn này bằng chính ví dụ của ông đƣa ra nhƣ sau: “Ví dụ,
người ta khó có thể sắp xếp người lái máy kéo bên cạnh ông hiệu trưởng trường phổ
thông. Ở đây, người lái máy kéo có thể có tài sản lớn hơn ông hiệu trưởng, song ông
hiệu trưởng lại có quyền lực và uy tín cao hơn so với người lái máy kéo” (Nguyễn Đình
Tấn, 2005a: 93). Nhƣng, dựa theo khái niệm về giai tầng xã hội của tác giả Nguyễn
Đình Tấn, ta có thể sắp xếp ngƣời lái máy kéo giàu (mặc dù không quyền lực và uy tín
thấp) và ông hiệu trƣởng giàu (có quyền lực và uy tín cao) vào cùng một nhóm giai tầng
xã hội! Nhóm này cũng chính là tầng lớp xã hội “ƣu trội” do ông đƣa ra:
Tầng lớp “ưu trội”, hay “vượt trội” của xã hội không “nổi” lên, “hiện” lên
như một lực lượng xã hội, nhóm xã hội riêng rẽ (độc lập) mà bao gồm những phần
tử ưu tú nhất, năng động nhất, vượt trội lên từ ở khắp các giai cấp, tầng lớp […]
Tầng lớp xã hội ưu trội này đang ngày càng lớn lên, mạnh lên và trở thành vị trí
“đầu tàu”, những “con chim đầu đàn”, những mạnh thường quân đầy sung mãn,
lôi kéo, dẫn dắt các nhóm xã hội đi lên.
(Nguyễn Đình Tấn, 2010: 10-11)
Nhƣ vậy, tầng lớp xã hội “ƣu trội” trên đây chính là giai tầng xã hội ở tầng “đỉnh”.
Theo khái niệm này ta có thể “sắp xếp” ngƣời nông dân ƣu tú, vƣợt trội và làm ăn giỏi
thuộc về tầng “đỉnh” (tầng cao nhất), còn các bộ trƣởng không ƣu tú thuộc tầng dƣới
“đỉnh” (tầng thấp hơn)! Tƣơng tự cách phân tích ở trên, khái niệm tầng lớp “ƣu trội” này
cũng không hợp logic hình thức. Một mặt, ông đƣa ra khái niệm tầng lớp xã hội bao gồm
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những ngƣời bằng nhau về địa vị kinh tế, chính trị, xã hội. Mặt khác, tầng lớp này lại bao
gồm tất cả các thành phần ƣu tú ở các tầng lớp khác, mặc dù họ có địa vị xã hội khác
nhau (tƣơng tự nhƣ tập hợp ngƣời đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc trong hội
trƣờng). Đây cũng là một điều mâu thuẫn!
Sau cùng, về phƣơng pháp luận và phƣơng pháp xã hội học, câu hỏi đặt ra là làm
thế nào để thao tác hóa hai khái niệm PTXH-HT/KHT trong thực tế nghiên cứu xã hội
học. Liệu trong một cuộc khảo sát áp dụng khái niệm này, có thể dùng chỉ báo gì để tách
ra đƣợc hai phân hệ/hai tiểu cơ cấu xã hội đƣợc phân tầng một cách HT hay KHT? Việc
xác định tài sản, chức vụ của những ngƣời rơi vào mẫu nghiên cứu là HT hay KHT là
điều vô cùng khó, thậm chí là bất khả thi.
Tóm lại, bài viết này đã phân tích xem xét 3 khái niệm liên quan đến phân tầng xã
hội của tác giả Nguyễn Đình Tấn. Những trao đổi trên không chỉ nhằm đáp ứng mong
muốn của ông đƣợc bạn đọc góp ý, nhận xét và phê bình (Nguyễn Đình Tấn, 2005a: 8; và
2010:12) mà còn là chia sẻ nghiệp vụ với các nhà nghiên cứu khác có quan tâm đến chủ
đề phân tầng xã hội.
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