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1. Dẫn nhập
Các lý thuyết trao đổi coi trật tự xã hội như một kết quả không được hoạch định
trước của những trao đổi giữa các thành viên trong xã hội. Lý thuyết này có hai biến thể
chính. Thứ nhất là dòng lý thuyết trao đổi xã hội trong ngành dân tộc học và nhân học
được đặt nền móng trong nửa sau thế kỷ XIX. Dòng lý thuyết này tuyên bố cả trật tự xã
hội cũng như sự theo đuổi lợi ích cá nh n đều là kết quả của bản chất nghi thức và biểu
tượng nằm bên dưới những sự vật được đem ra trao đổi. Biến thể thứ hai là dòng lý thuyết
lựa chọn duy lý, chủ yếu được các nhà kinh tế học và xã hội học theo đuổi. Thuyết lựa
chọn duy lý dựa trên định đề: bản chất con người là vị kỷ, uôn tìm đến sự hài lòng, sự
thỏa mãn, lảng tránh nỗi khổ đau v con người luôn hành động có chủ đích, c suy nghĩ
để lựa chọn và sử dụng các nguồn lực một cách duy lý nhằm đạt được kết quả tối đa với
chi phí tối thiểu.
Điểm chung của các phiên bản lý thuyết về trao đổi xã hội cho thấy xung đột (hoặc
phi trật tự) xã hội là hậu quả của sự đứt gẫy các quá trình trao đổi xã hội. Có thể tìm thấy
rất nhiều các dữ kiện trong đời sống xã hội minh chứng cho các luận điểm của lý thuyết
trao đổi xã hội cũng như những biến thể của dòng lý thuyết này trong các ngành nhân
học, xã hội học hay kinh tế học. Bài viết này nhằm mục đích điểm lại những đường nét
chính trong sự phát triển lý thuyết trao đổi xã hội cũng như những tranh luận xoay quanh
các phiên bản của lý thuyết này tư g c nhìn nhân học và xã hội học.
2. Lý thuyết trao đổi xã hội từ cách tiếp cận nhân học
Lý thuyết trao đổi trong nhân học hình thành từ một thực tế là trong các xã hội s
khai, các tác nhân xã hội thực hiện các giao dịch, trao đổi các vật phẩm dựa trên các quy tắc
xã hội mà không cần đến sự hiện diện của tiền tệ, thị trường, luật pháp và từ đ duy trì
cấu trúc xã hội. Tác nhân xã hội có thể là cá nhân, nhóm, cộng đồng, tộc người. Marcel
Mauss (1872 - 1950), cha đẻ của ngành nhân học Pháp, đại diện tiêu biểu trong việc
nghiên cứu về hiện tượng trao đổi xã hội trong các xã hội tiền công nghiệp v đặt nền
móng cho sự phát triển của dòng lý thuyết này trong nhân học.
ác ý tưởng và luận điểm chủ chốt về trao đổi xã hội của Mauss được trình bày
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trong cuốn khảo cứu Luận về biếu tặng (1925) - công trình nổi tiếng và khó hiểu bậc nhất
ngành nhân học xã hội1, uôn được coi là cuốn sách “gối đầu giường” của giới nhân học
và xã hội học2. Dựa trên nhiều kết quả nghiên cứu dân tộc học, đặc biệt là của Boas về tập
tục potlatch3của người da đỏ ở vùng Bắc Mỹ và của Malinowski về tập tục kula4của
người Melanesia ở quần đảo Trobriand5, Mauss nhận xét: “người Melanesia có một nền
kinh tế bên ngo i gia đình v một hệ thống trao đổi rất phát triển với nhịp hoạt động có lẽ
mạnh và dồn dập h n so với hệ thống trao đổi của nông dân hay của các làng chài ở vùng
duyên hải của phư ng T y cách đ y c ẽ chưa đến trăm năm. Họ có một đời sống kinh tế
trải rộng, vượt quá biên giới của các hải đảo và của các phư ng ngữ, một nền thư ng mại
quan trọng. Thế nhưng, họ thay thế hoàn toàn hệ thống mua bán bằng các sự biếu tặng lẫn
nhau” (Mauss, 1925: 337).
Mauss đ chứng minh quà cáp và các khoản cống nạp không bao giờ được xem xét
tách biệt khỏi những người tặng và nhận chúng: sự liên hợp và liên minh mà họ thiết lập
1

2

3

4

5

Florence Weber nhận xét: “Luận về biếu tặng được viết theo đường vòng xoắn ốc v
văn bản gây
không ít hoang mang, nó chứa một lô những phiếu tư iệu nhờ đ độc giả ngao du với nguy cơ bị lạc
đường. Nhưng đ
sự xây dựng một đối tượng dân tộc chí có thể quan sát chứ không phải là một đối
tượng trừu tượng” (Weber, 2007: 103).
Luận về biếu tặng hấp dẫn độc giả đến mức Lévi-Strauss phải thú nhận: “Do đ u m phát xuất uy lực kỳ
lạ của các trang lộn xộn này của Mauss, nhưng vẫn luôn có sức thuyết phục. Đúng chúng c n c cái gì
của bản nháp trong đ nằm kề nhau một cách lạ lùng các ghi chú thiếu chính xác và bị nén ép trong một
loạt chú thích phê bình đ bẹp văn bản, một sự uyên bác đầy hứng khởi dường như ượm lặt tình cờ các
trích dẫn về châu Mỹ, Ấn Độ, Celte, Hy Lạp hay ch u Đại Dư ng. t người có thể đọc Luận về biếu tặng
mà không cảm thấy cả một loạt các cảm xúc m Ma ebranche đ miêu tả khi nhắc đến lần đầu tiên ông
đọc Descartes: Tim đập mạnh, đầu nóng lên, và tinh thần bị xâm chiếm bởi một xác tín c n chưa rõ ắm,
nhưng m nh iệt mình đang chứng kiến một sự cố quyết định của tiến triển khoa học” (Claude LéviStrauss, 1950: 63).
Potlatch là nghi thức phân phát quà tặng của các nhóm thổ dân sống ở bờ Tây Bắc Thái ình Dư ng
thuộc Canada và Mỹ. Trong đ nh m Kwakiut (Kwakwaka Waku) nh m vẫn còn duy trì phong tục
n yv
đối tượng khảo sát chủ yếu trong công trình nghiên cứu của Franz Boas. Potlatch được thực hiện
vào những dịp quan trọng của đời người là sinh nở, kết hôn v qua đời; hay khi gia chủ c được vị trí mới
trong xã hội. Trong Potlatch, gia chủ sẽ tặng quà cho những người khách đến dự. Khả năng tập hợp mọi
người sẽ phản ánh vị thế xã hội của người chủ, còn giá trị m n qu m khách được nhận cũng tùy thuộc
vào vị thế của họ.
Kula - hay còn gọi là sự trao đổi Kula/vòng tròn Kula - là hệ thống trao đổi mang tính nghi thức của cư
dân sống ở tỉnh Mi ene ay, phía Đông Papua New Guinea. Sự trao đổi Ku a được biết đến qua công
trình nghiên cứu của Bronislaw Malinowshi, tập trung v o các cư d n ở quần đảo Trobiand. Cứ mỗi năm
hai lần, những cư d n n y sẽ chèo thuyền đến những h n đảo khác để tặng quà và sản vật địa phư ng. Họ
sẽ được những người ở đ tiếp đ n trang trọng. Điều đáng ưu ý vật phẩm trao đổi quan trọng nhất là
v ng đeo tay bằng vỏ sò trắng v v ng đeo cổ bằng vỏ s đỏ - những thứ không có giá trị sử dụng thực tế
hay giá trị tiền tệ. Thay v o đ , Ma inowski cho rằng việc tặng những vòng vỏ sò này giúp thiết lập quan
hệ hữu nghị v đối thoại giữa các h n đảo; là dịp để họ trao đổi những vật phẩm khác nhau với nhau;
cũng như củng cố sự cách biệt về vị thế và uy quyền giữa người thủ ĩnh với những người khác.
Theo ghi chép của Malinowski, hệ thống wasi ở Me anesia (cũng tư ng tự như hệ thống kula) là một hệ
thống kinh tế ưu thông v trao đổi vật phẩm mà không thông qua những hình thức và nguyên tắc của nền
kinh tế thị trường thời hiện đại. Quan hệ của các wasi thiết lập những trao đổi đều đặn, bắt buộc giữa các
đối tác thuộc những bộ lạc nông nghiệp v bên kia, các đối tác thuộc những bộ lạc dọc theo bờ biển.
Người nông d n iên minh đem sản phẩm của mình đến đặt trước nhà của đối tác làm nghề ch i ưới.
Người này, một lần khác, sau một mẻ cá lớn sẽ trả lại với những lãi nặng cho làng làm nông bằng cá tôm
m anh ta đánh bắt được.
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nên là bền vững, không thể chia cắt, và bằng cách đó sự trao đổi trở thành một thành tố
công cụ quan trọng. Ông đ nhận diện hai hình thái chủ yếu của trao đổi theo bổn phận,
đ
trao đổi quà tặng c đi c ại v trao đổi chính trị mang tính chất phân phối lại. Từ
đ , Mauss đ khái quát về sự tồn tại của nền kinh tế đổi chác v trao đổi hiện vật mà
không cần thông qua sự buôn bán hay sử dụng tiền tệ trong các xã hội tiền công nghiệp.
Hành vi biếu tặng v đáp tặng nhìn bề ngoài thì mang tính chất tự nguyện, vô vụ lợi,
nhưng thực ra là bó buộc và vụ lợi. Người ta có bổn phận phải biếu tặng, phải đ n nhận quà
tặng và phải đáp tặng. Từ chối món quà là một sự xúc phạm, đôi khi bị coi là một lời tuyên
chiến. Nguyên tắc có qua có lại (tư ng hỗ - reciprocity) làm cho quà tặng hầu như úc n o
cũng mang tính r ng buộc. Các hoạt động trao đổi mà nhờ đ vật phẩm, của cải được ưu
thông từ cộng đồng này sang cộng đồng khác do đồ vật có cái hau - cái hồn của nó (từ
của người Maori). Cái hau của đồ vật thực ra là một phần hồn của người biếu tặng, thường
người chế tác hoặc kiếm được các đồ vật. Việc trao đổi quà tặng phản ánh bối cảnh và
các quy ước xã hội khác nhau: trong các tộc người da đỏ Bắc Mỹ (tục potlatch) là sự không
ổn định về thứ bậc và cạnh tranh không ngừng giữa các bộ lạc6 và trong các bộ lạc ở
Trobriand (vòng tròn kula) là sự liên kết bền vững với các đối tác c uy tín để thiết lập các
quan hệ ổn định về cư ng vị xã hội. Thuật ngữ ấn tượng mà Mauss sử dụng cho cách thức
phân tích của mình là cảnh xã hội - tức là khung cảnh xã hội của từng sự kiện. Theo Mauss,
công việc của nhà nhân học là phát hiện, từ sự phân tích tinh tế các tư ng tác, các bối cảnh
xã hội m trong đ các tư ng tác c ý nghĩa đối với những người thực hiện chúng và từ đ
sẽ thấy được các vật chứa đựng tất cả lịch sử của chúng.
Malinowski cho rằng tất cả đời sống bộ lạc chỉ là một chuỗi cho và nhận (give and
take) không bao giờ dứt; mọi lễ lạt, mọi hành vi hợp pháp và theo tục lệ đều chỉ được làm
với một món quà vật chất v m n qu đáp tặng lại đi k m theo chúng; của cải được cho
v được nhận là một trong những công cụ chính của tổ chức xã hội, của quyền lực người
thủ ĩnh, của liên hệ thân tộc do huyết thống và hôn nhân. Cần nói thêm rằng, tuy cùng
nghiên cứu về các dạng thức trao đổi xã hội trong đời sống ở các xã hội s khai, song
Malinowski và Mauss lại chọn hai ngã rẽ lý thuyết khác nhau. Malinowski cùng với
Herskovits, Thurnwa d đ g p công ớn xây dựng thuyết chức năng dựa trên những viên
gạch đầu tiên của Boas7 nhằm nghiên cứu mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố khác nhau
của một nền văn h a, giải thích các sự kiện bằng cách định nghĩa chức năng m chúng
đang thực hiện trong một nền văn h a cụ thể. Việc nghiên cứu thực địa từ đ được nâng
lên thành tiêu chuẩn của ngành nhân học. Trái lại, Marce Mauss đ xét x hội với tư cách
là một cơ thể xã hội không xé lẻ ra được. Thuyết cấu trúc của Claude Lévi - Strauss, chịu
6

7

Trong Luận về biếu tặng, Mauss cũng giải thích cho sự biến mất của potlatch ở Polynesia: các thị tộc
được chia thành thứ bậc ổn định lâu dài ở tất cả các đảo đ m mất tính cạnh tranh chính trị khi tổ chức
các nghi lễ tặng quà, bởi nếu tổ chức pot atch m không đem theo qu tặng thì ho n to n vô nghĩa.
Franz Boas (1858 - 1942), người không tìm được chỗ đứng trong ngành dân tộc học Đức một phần vì sự
phân biệt chủng tộc, một phần vì tính tò mò rất rộng trong lý thuyết của ông. Ông được xem là một trong
số những người đ sáng ập ngành nhân học xã hội Mỹ. Ông cho rằng phải quan sát ứng xử của con người
trong môi trường tự nhiên của mình, phải thu thập các sự kiện v đồ vật xã hội trong ĩnh vực nghiên cứu,
và ghi lại các quá trình văn h a mà nhà nghiên cứu quan sát được. Việc quan sát từng nền văn hóa riêng
với tư cách một thể hoàn chỉnh, là một cuộc cách mạng cho ngành nhân học lúc bấy giờ.
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ảnh hưởng từ Mauss8, tự đặt cho mình nhiệm vụ phải đề cao các yếu tố của một nền văn
hóa mà các yếu tố này cho thấy tính chất hệ thống vượt ra ngoài thực tế thực nghiệm.
Lévi-Strauss cho rằng những điểm tư ng đồng giữa một số nền văn h a phải được giải
thích theo nghĩa rằng o i người được phú cho một số khả năng nhất định. Ông đánh giá:
“trong khi Mauss xét các quan hệ bền lâu giữa các hiện tượng, trong đ chúng được giải
thích, thì Malinowski chỉ tự hỏi chúng để làm gì, để tìm cho chúng một sự biện minh.
ách đặt vấn đề của Ma inowski đ hủy bỏ tất cả các tiến bộ trước đ vì n ại đưa v o
một lô những định đề không có giá trị khoa học” (Lévi-Strauss, 1950: 37).
Marcel Mauss đ chọn con đường tiếp cận và phân tích dựa trên c sở những quan
niệm, cách hiểu và lôgic của chính người bản địa (khi ông dùng khái niệm hau - cái hồn
của vật trao đổi theo diễn giải của người Maori) để đi đến xây dựng một lý thuyết khoa
học, chứ không phải dựa trên những phạm trù và khái niệm có sẵn trong giới học thuật
phư ng T y để áp đặt vào thực tại bản địa. N i như Lévi-Strauss “ m nổ tung những
cái khung cứng nhắc của chúng bằng cách giới thiệu các hình thức tư duy khác, bề ngoài
có vẻ xa lạ đối với trí năng của những người châu Âu trưởng thành” (Lévi-Strauss, 1950:
61)9. Thậm chí, Florence Weber còn cho rằng cách thức cắt thực tại xã hội th nh các đ n
vị thích đáng về ý nghĩa v việc tiến hành so sánh giữa kula và potlatch (các thuật ngữ
thuộc về hai ngôn ngữ bản địa khác nhau) của Mauss cập nhật hơn cách tiến hành của
Lévi-Strauss: “chuyến đi d i quanh Thái ình Dư ng v trong ịch sử các ý niệm phư ng
Tây, cung cấp những công cụ để tư duy thực tại đư ng đại” (Weber, 2007:103).
Đ ng g p quan trọng của Mauss trong khoa học là làm nhẹ bớt tinh thần hệ thống
của Durkheim10 và một số học trò của ông. Khác với Durkheim, Mauss không xem cái
phức hợp (le complexe) như phái sinh từ cái đ n giản (le simple) vốn được coi như
nguồn gốc theo quan điểm tiến hóa luận. Trái lại, ông xét các sự kiện trong mối quan hệ
của chúng với toàn bộ tổ chức xã hội mà chúng thuộc vào. Mauss đ thực hiện một cuộc
cách mạng kín đáo nhưng c tầm quan trọng khi ông đặt vào trung tâm của xã hội học
những tập hợp cụ thể rộng lớn các sự kiện phức tạp, những sự kiện xã hội toàn bộ (fait
social total) làm chuyển động toàn xã hội v các định chế của nó, khiến cho ta thấy được
“gi y át phù du m x hội hình thành và nắm bắt những con người, những nhóm và các
ứng xử của họ h n những ý tưởng hay quy tắc” (Weber, 2007:98).
8

9

10

Trường phái Cấu trúc luận mà Lévi-Strauss phát triển có sức ảnh hưởng và chi phối rất lớn đến sự phát
triển của khoa học xã hội nói chung và nhân học nói riêng xung quanh mối quan hệ giữa các biểu trưng,
nghi thức và cấu trúc xã hội. Một ví dụ quen thuộc là phân tích nhị nguyên của Lévi-Strauss về hệ thống
trao đổi cô dâu trong xã hội thổ d n đ thể hiện cách thức biểu tượng hóa những quy tắc phân loại và tổ
chức “th n tộc tồn tại từ trước đ ” (M. Haris. 1968. Sự nổi lên của lý thuyết nhân học - A rise of
anthropological theory).
Quan điểm này của Lévi-Strauss c n được nhắc lại trong tác phẩm nổi tiếng Nhiệt đới buồn (Tristes
tropiques, 1955) khi ông phê phán lối tiếp cận hời hợt trong nghiên cứu với c u n i: “Tôi vốn rất ghét
những chuyến viễn du và những nhà thám hiểm” ám chỉ về việc du ký trong việc tìm hiểu các sự kiện
xã hội.
E. Durkheim (1858 - 1917), là cậu ruột của Marce Mauss. Durkhiem được coi là một trong những ông tổ
của ngành xã hội học với những đ ng g p quan trọng về phư ng pháp uận v phư ng pháp nghiên cứu
xã hội học.
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Công trình nghiên cứu của Mauss đ mở ra một ĩnh vực nghiên cứu thực địa và
phát triển lý thuyết rộng rãi trong nhân học, nó phát giác những phức tạp ẩn giấu đằng
sau những trao đổi mang tính nghi thức của tập tục kula hay potlatch. Theo như nhận
xét của Florence Weber (2007) thì Luận về biếu tặng là một văn bản dân tộc học ên đến
tầm mức của một lý thuyết khoa học, mặc dù tác giả của nó không trực tiếp nghiên cứu
dân tộc học trên thực địa. Mauss đ đề ra cho nhân học mục đích phải đ ng g p v o
việc mở rộng ý năng con người, và coi sứ mệnh của các nhà nhân học cũng giống như
các nh thiên văn học khi nghiên cứu các chòm sao, tức là nghiên cứu những nhóm
người (Lévi-Strauss, 1950).
Các nhà nhân học theo đuổi lý thuyết trao đổi xã hội nhấn mạnh đến nghĩa vụ tặng
quà và cho rằng lôgic của việc trao đổi xã hội khác hẳn trong đổi chác kinh tế. Trên c sở
đ , họ phê phán những xu hướng phiến diện và vị lợi trong các lý thuyết kinh tế học và
luật học, vốn thường quan niệm một cách sai lầm về các nền kinh tế cổ s v đề cao một
cách máy móc lôgic của nền kinh tế thị trường hiện đại vốn chỉ mới xuất hiện gần đ y
trong lịch sử o i người, và quy giản con người chỉ là những con vật kinh tế. Lý thuyết
trao đổi xã hội trong nhân học đ thực hiện một phê phán lý thuyết quan niệm duy tự
nhiên về thị trường, và một phê phán chính trị về quan niệm từ thiện và cứu trợ xã hội,
cũng như cách m các nh kinh tế học dùng để giải thích sự xuất hiện của thị trường và
tiền tệ. Thay vì tìm được chìa khóa phổ biến trong các ứng xử của con người, các nhà
kinh tế học dường như chỉ phóng lên các ứng xử của người khác những lý luận của chính
họ được định vị về lịch sử v văn h a (Weber, 2007).
Lý thuyết trao đổi xã hội trong ngành nhân học cũng góp phần làm cho các chính
sách xã hội thoát khỏi gốc gác từ thiện, trước hết bằng việc biến đổi ý nghĩa của nó và tác
động quan trọng của nó là việc lập ra bảo hiểm xã hội theo lối Pháp: xã hội không hết nợ
đối với những người ao động đ cống hiến cuộc sống của mình cho xã hội, một khi họ đ
ĩnh ư ng, qua sự khẳng định rằng xã hội còn nợ họ các phư ng tiện để có thể sống
đường hoàng trong tuổi già hay trong thời gian thất nghiệp. Với lý thuyết này các cung
ứng xã hội không c n các h nh động bố thí, m được quan niệm như những quyền
của các cá nhân trong xã hội.
3. Lý thuyết lựa chọn duy lý từ tiếp cận xã hội học
Lý thuyết lựa chọn duy lý trong xã hội học, biến thể thứ hai của lý thuyết trao đổi,
có nguồn gốc từ triết học, kinh tế học chính trị cổ điển và chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi
các nhà nhân học như Marce Mauss. Để nói về lý thuyết này có thể lần ngược về thời
kinh tế học chính trị cổ điển thế kỷ XIX, mà hình mẫu quen thuộc nhất là lý thuyết phân
công ao động của Adam Smith, trình bày ở phần mở đầu của cuốn Của cải của các dân
tộc - The Wealth of Nations (1776). Theo Smith, bàn tay vô hình của thị trường tự do điều
khiển những cá nhân khôn ngoan chỉ quan t m đến lợi ích bản thân, khiến họ tích cực
khuếch trư ng ợi ích chung, cho dù họ chẳng bao giờ để ý đến nó. Kinh tế học hiện đại,
xuất phát từ kinh tế học chính trị cổ điển, đ phát triển một phiên bản về lý thuyết trao đổi
- hợp lý khá trừu tượng v được trình bày bằng các công thức toán học, theo đ giá cả và

Nguyễn Hoài Sơn

77

việc phân bố các nguồn lực khan hiếm có thể được giải thích bằng việc các tác nhân kinh
tế tối đa h a một cách hợp lý ích lợi tỷ lệ với tiền bạc bỏ ra.
Những th nh công ban đầu của lý thuyết tinh vi và khá nhất quán n y đ dẫn đến
niềm tin cho rằng một phư ng pháp uận như vậy cũng c thể được áp dụng cho các chủ
đề nghiên cứu rộng h n trong x hội học. Đặc biệt ở Hoa Kỳ, thuật ngữ lý thuyết trao đổi
hầu như được d nh riêng để chỉ những cố gắng nhằm giải thích đời sống xã hội bằng các
cách thức lựa chọn hợp lý. Tiêu biểu là các lập luận gây tranh cãi của các nhà xã hội học
George Homans hay Peter Blau và nhà kinh tế học Gary Becker, tất cả đều cố gắng theo
các cách khác nhau, áp dụng cái tư tưởng về h nh động cá nhân có tính toán cho những
vở diễn trên sân khấu của đời sống xã hội. Những lĩnh vực không chỉ giới hạn trong hoạt
động kinh tế mà còn hiển hiện trong đời sống gia đình, quan hệ yêu đư ng, các hoạt động
cộng đồng, tập thể.
Simmel (1858-1918)11 nêu ra nguyên tắc cùng có lợi của mối tư ng tác x hội giữa
các cá nhân và cho rằng mỗi cá nhân phải cân nhắc, toan tính thiệt h n để theo đuổi mục
đích cá nh n v thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Simmel cho rằng mọi mối tư ng tác giữa
người với người đều dựa v o c chế cho - nhận, tức trao đổi những thứ ngang giá nhau.
Như vậy, xã hội được hiểu là mạng ưới các quan hệ trao đổi giữa các cá nhân. Các lập
luận, quan niệm này về sau được phát triển thành lý thuyết trao đổi trong xã hội học hiện
đại. Thuyết trao đổi xã hội coi tư ng tác x hội như sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa
các bên tham gia. Mỗi bên luôn xem xét chi phí bỏ ra và nguồn lợi thu về của từng món
hàng, từng dịch vụ trước khi đem chúng ra trao đổi với nhau.
Tiếp nối Simmel, George Homans và Peter Blau là hai học giả có tầm ảnh hưởng
quan trọng nhất đối với dòng lý thuyết này trong xã hội học hiện đại. Homans đại diện
tiêu biểu cho lý thuyết lựa chọn hợp lý trong khi Blau nổi tiếng với lý thuyết trao đổi xã
hội. Dù phát triển theo đường hướng khác nhau song họ chia sẻ chung câu hỏi c bản của
xã hội học: cái gì tạo nên trật tự xã hội; câu trả lời khá rõ r ng: đ
sự lựa chọn hợp lý,
sự trao đổi xã hội có khả năng tạo dựng và duy trì sự ổn định, trật tự xã hội.
George Homans (1910 - 1989)12 theo đuổi việc phát triển lý thuyết lựa chọn hợp lý
và nổi tiếng với chủ trư ng đưa con người trở lại xã hội học. Ông cho rằng mọi lý thuyết
xã hội học khổng lồ, thực chất đều là xã hội học về nhóm và các hiện tượng xã hội, cần
được giải thích bằng các đặc điểm cá nhân chứ không phải bằng các đặc điểm của cấu
trúc xã hội (Nicholas Abercrombie và cộng sự, 1994). Sự trao đổi xã hội và mối quan hệ
giữa các cá nhân, theo Homans thực chất là sự trao đổi lặp đi ặp lại giữa họ với nhau
11

12

Nhà triết học, tâm lý học, xã hội học người Đức. Theo Gordn Marshal, chủ biên cuốn Từ điển Oxford về
xã hội học, Georg Simmel là một người bị xao lãng nhiều nhất trong số những người sáng lập ra xã hội
học hiện đại.
Nhà xã hội học người Mỹ, ông nghiên cứu tiếng Anh chứ không phải xã hội học ở Đại học Tổng hợp
Harvard. Nói về việc học tập ở Trường Đại học Tổng hợp Harvard, Homans cho biết: ông học cách “làm
xã hội học” nhiều h n học lý luận xã hội học và không có công việc gì mà ông có thể làm tốt h n
việc nghiên cứu xã hội học ở trường Đại học Tổng hợp Harvard. Mặc dù chưa bao giờ theo học chư ng
trình tiến sĩ x hội học v cũng chưa c học vị tiến sĩ nhưng Homans vẫn được bầu làm Chủ tịch Hội Xã
hội học Mỹ năm 1964, được phong là Giáo sư danh dự của trường Đại học Tổng hợp Harvard năm 1988.
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(Homans, 1958). Những kiến giải về trao đổi xã hội của Homans chịu ảnh hưởng lớn bởi
nhà tâm lý học xã hội Elton Mayo (học giả nổi tiếng với các nghiên cứu thực nghiệm
trong những năm 1930) v quan niệm về xã hội học kinh tế của nhà xã hội học người Ý V. Pareto. Hai công trình nghiên cứu quan trọng nhất mà Homans triển khai xây dựng lý
thuyết trao đổi xã hội là: Nhóm người (The Human Group, 1950) và Hành vi xã hội: các
hình thức sơ đẳng của nó (Social Behaviour: Its Elementary Forms, 1961).
Thay vì chủ yếu nói tới h nh vi cá nh n v tư ng tác x hội trong cấu trúc xã hội
vi mô như Homans, Peter au 13 quan tâm nghiên cứu sự trao đổi xã hội trong mối quan
hệ với cấu trúc xã hội vĩ mô. au cho rằng cần phải nghiên cứu các quá trình đ n giản
có sẵn, đã cho trong các mối tư ng tác x hội hàng ngày của các cá nh n. Đ
xuất
phát điểm để hiểu cấu trúc xã hội phức tạp và các quan hệ xã hội phức tạp kể cả quan hệ
quyền lực. Trao đổi xã hội chỉ là một khía cạnh, một mặt của hành vi xã hội nhưng ại
c vai tr đặc biệt quan trọng đối với sự hội nhập, đo n kết, thống nhất xã hội, tức là
làm cho cá nhân gắn kết với nhóm, tạo thành nhóm xã hội. Đặc trưng của trao đổi xã hội
là có giá trị nội sinh, một số trao đổi không thể ượng giá. So sánh với trao đổi kinh tế,
trao đổi xã hội có hai chức năng c bản: 1) tạo ra mối quan hệ gắn kết, thiện chí, tin
cậy, nhất trí trong xã hội và 2) tạo ra mối quan hệ quyền lực giữa các bên tham gia trao
đổi14. Từ đ trao đổi xã hội có vai trò tạo dựng và phát triển các giá trị, chuẩn mực của
nhóm, tổ chức và cộng đồng.
Tư ng đồng với Homans, Blau nhấn mạnh đến nguyên tắc cùng có lợi c chế gốc
của các tư ng tác x hội, là chuẩn mực xã hội c bản quy định v điều tiết mọi quan hệ
tư ng tác v h nh vi trao đổi; các cá nh n uôn c xu hướng tự so sánh sự đầu tư của họ
với phần thưởng họ nhận được. Tuy nhiên, Blau mở rộng cấp độ nghiên cứu sự trao đổi
xã hội sang thiết chế xã hội và cho rằng trong tổ chức, trong thiết chế và hệ thống xã hội
lớn, trao đổi không diễn ra trực tiếp mà gián tiếp. Thông qua sự trao đổi gián tiếp, các cá
nhân nhận được sự ủng hộ từ nhiều người khác nhau v đổi lại các cá nhân phải thỏa hiệp
và chấp nhận những giá trị, chuẩn mực chung.
au đ đưa ra một phiên bản cấu trúc của lý thuyết trao đổi xã hội, vượt ra ngoài
khuôn khổ quy giản luận tâm lý học về sự lựa chọn cá nhân của các tác giả như George
Homans. Lập luận cho rằng sự trao đổi c đi c ại về lợi ích giữa các chủ thể có thể biến
mất hoặc không hoàn chỉnh, chẳng hạn các quan hệ quyền lực c tác động, đ khiến cho
lý thuyết trao đổi của Blau trở nên đáng tin cậy h n về mặt xã hội học, ít ra là với những
13

Trong cuốn sách Trao đổi và quyền lực trong đời sống xã hội (1964), Peter Blau viết: “ ác quá trình x hội
c bản chi phối các mối liên hệ giữa con người có nguồn gốc trong quá trình tâm lý, ví dụ như các quá trình
c sở của sức hấp dẫn giữa các cá nhân với nhau và các mong muốn được nhận các phần thưởng khác
nhau… ác quá trình của sự hấp dẫn xã hội, vì vậy đ kéo theo các quá trình của sự trao đổi xã hội. Các
quá trình trao đổi, sau đ , m nảy sinh sự phân hóa quyền lực”, in trong James Farganis. 1993. Readings in
Social Theory: The Classic Tradition to Post-Modernism. MacGraw-Hill, Inc: trang 252.
14
Blau phân tích mối quan hệ giữa trao đổi xã hội và quyền lực: trong trao đổi xã hội, quyền lực là thứ có
thể đem trao đổi để lấy thứ khác. Do đ , người có quyền lực vẫn cần phải quan hệ, tư ng tác với người
khác để nhận được những thứ cần thiết và có giá trị. Ví dụ: những người trong hội đồng y khoa tạo ra các
thủ tục chặt chẽ, nhiều khi quá mức đối với việc cấp giấy phép hành nghề y, chủ yếu để củng cố vị trí và
uy tín của họ trong chính ĩnh vực này.
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người cho rằng đa số hành vi xã hội được dẫn dắt bởi quan hệ trao đổi (Ekeh, 1974). Thay
vì nhấn mạnh các yếu tố tâm lý của hành vi lựa chọn, au đặc biệt chú trọng tới vai trò
của các yếu tố cấu trúc xã hội. Ông trả lời cho câu hỏi tại sao các cá nhân phải thỏa hiệp,
nhất trí với nhau: vì họ h nh động theo hệ giá trị, chuẩn mực của nh m đ được hình
thành từ trước. H nh động lựa chọn duy lý, mối liên hệ và sự trao đổi giữa các cá nhân
chịu sự chi phối của sự lựa chọn duy lý của nhóm và cả bối cảnh xã hội rộng lớn (Lê
Ngọc Hùng, 2008). Lý thuyết của au đ g p phần trả lời cho song đề con người và xã
hội trong xã hội học ở hai cấp độ: cấu trúc xã hội vi mô, n i các cá nh n tư ng tác với
nhau thông qua quá trình trao đổi xã hội; và cấu trúc xã hội vĩ mô trong đ các nh m x
hội tham gia quá trình tư ng tác dựa trên c chế trao đổi xã hội và các hệ giá trị, chuẩn
mực, thiết chế xã hội.
4. Những tranh luận đáng chú ý xoay quanh thuyết trao đổi xã hội
Trong khi các nhà kinh tế học cố gắng gắn chủ đề trao đổi xã hội với lý thuyết lựa
chọn hợp lý thì các nhà nhân học và xã hội học đ chỉ rõ những yếu điểm của việc quy
giản này. Mauss cùng với Ma inowski đ tiến hành phê phán kinh tế học chính trị bằng
việc nghi ngờ về huyền thoại đổi chác. dam Smith n i: “b y giờ tôi sẽ xem xét đ u
các quy tắc m con người tuân thủ một cách tự nhiên khi trao đổi của cải lấy tiền bạc hoặc
để đổi lấy cái khác. Chính các quy tắc n y quy định cái mà ta có thể gọi là giá trị tư ng
đối hay giá trị trao đổi của của cải” (Steiner, 2005: 68). Theo các nhà nhân học, Smith
hoàn toàn không thấy được các quy tắc xác định sự trao đổi: đ
các định chế xã hội ở
khâu trung gian chi phối sự trao đổi giữa các tác nhân xã hội thông qua các quy tắc. Điều
m Mauss xác định chính các h nh động cá nhân bề ngoài có vẻ tự do và không có lý do
nhưng thực ra là bắt buộc và vụ lợi. Ngoài ra, Jon Elster (1985)15 cũng đ cẩn thận chỉ rõ
những giới hạn và thất bại của tính duy lý trong việc giải thích h nh động.
Dù đạt được những thành công song lý thuyết trao đổi xã hội cũng phải đối mặt
với nhiều phê phán, đặc biệt là các biến thể của nó trong xã hội học. Nhiều học giả vẫn
hoài nghi về những cố gắng nhằm áp dụng lý thuyết h nh động hợp lý vào xã hội học,
vì ba lý do.
Thứ nhất, thành công của lý thuyết kinh tế phụ thuộc vào sự tồn tại một đồng tiền
xác định trong trao đổi thị trường, đối với cả cá nh n cũng như ý thuyết gia. Đồng tiền có
thể được dùng như một thước đo độc lập về tư ng quan giữa h nh động và lợi ích. Mặt
khác, hạnh phúc, sự chấp nhận của xã hội, uy tín và khả năng ảnh hưởng là những thứ đ
được đưa ra trong x hội học như những đồng tiền phi kinh tế tư ng đư ng về mặt chức
năng. Nhưng những giá trị riêng lẻ n y thường phải cạnh tranh lẫn nhau, và việc giải thích
15

Jon E ster, người đ thử trình bày lại lý thuyết giai cấp Marxist theo phư ng hướng lựa chọn - hợp lý
(Marx - Making Sense of Marx, 1985), định nghĩa ý thuyết h nh động hợp ý như “chuẩn mực đầu tiên
v vĩnh viễn. Nó cho ta biết nên m gì để đạt được tối đa những mục tiêu. Trong phiên bản gốc (tiêu
chuẩn), nó không cho ta biết mục tiêu chúng ta nên m gì… Từ các giải thích chuẩn mực, ta có thể rút ra
một lý thuyết giải thích bằng cách giả định rằng con người là duy lý trong khuôn khổ ý thức thích hợp
một cách chuẩn mực”. Lý ẽ giải thích trung tâm của lý thuyết n y các h nh động. H nh động là cách
tốt nhất để tối ưu h a những ước muốn cá nhân trong khuôn khổ những niềm tin của con người. Những
ước muốn và niềm tin này bản thân chúng phải hợp lý (hay ít ra là phải nhất quán từ bên trong).
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trật tự xã hội đ i hỏi phải hiểu những giá trị c bản n y được sắp xếp theo một trật tự ưu
tiên như thế nào. Thứ tự khác nhau giữa các giá trị này không thể được giải thích bằng lợi
ích (hay giá trị) của chúng đối với chủ thể h nh động.
Thứ hai, những h nh động cụ thể của các cá nh n được các lý thuyết gia theo xu
hướng lựa chọn hợp lý xem xét vừa như đối tượng cần giải thích, vừa như bằng chứng
cho lý thuyết này. Vì thế bất kỳ h nh động nào xảy ra, kể cả khi n đem ại những kết quả
không mong muốn, thì theo định nghĩa n vẫn đem ại lợi ích lớn h n nếu nó không
xảy ra (nếu không phải như vậy thì lý thuyết này sẽ là sự lặp đi ặp lại).
Thứ ba, một truyền thống trong xã hội học coi sự kiện trao đổi giữa các cá nh n như
là kết quả h n nguyên nh n của trật tự xã hội, bởi vì những quan hệ ổn định phụ thuộc
vào một mức độ tín nhiệm và thực thi các quy tắc, chuẩn mực xã hội (đặc biệt là pháp
luật) tối thiểu tồn tại từ trước đ ( redemeier, 1979).
Trong bối cảnh bùng nổ nhanh chóng của lý thuyết h nh động hợp lý, không chỉ
trong nhân học và xã hội học mà còn trong triết học và các khoa học xã hội khác, John
Go dthorpe (1997) đ đưa ra một hệ thống phân loại hữu ích về nhiều phư ng án c thể
của lý thuyết n y. húng được phân biệt theo 3 tiêu chuẩn: mức độ của tính hợp lý; tính
hợp lý theo quy trình hay theo tình huống; đ i hỏi một lý thuyết h nh động đại cư ng hay
chuyên biệt. Sự phân biệt này nhấn mạnh đến tính hợp ý trong h nh động được quy định
về mặt quy trình thủ tục h n bởi tình huống. Lôgíc thị trường có thể coi như đang g y
sức ép lên chủ thể h nh động tới mức cực độ - dẫn tới con người kinh tế ý tưởng điển hình,
chủ yếu là phản ứng lại với sức ép đ . Tuy nhiên, ý kiến n y cũng gặp phải sự phản đối
của các nhà tâm lý học xã hội, những người cho rằng tư tưởng h nh động - hợp lý mang
màu sắc chủ quan nhiều h n, xuất phát từ việc xác định tình huống của chủ thể h nh động.
Điểm tiếp theo trong ấn phẩm của Goldthorpe là về tính chất của lý thuyết hành
động hợp lý: đại cương hay chuyên biệt. Ông cho rằng trong chừng mực n o đ thì
các biến thể rộng rãi của thuyết này cung cấp một lý thuyết về h nh động con người
mang tính phổ quát chứ không phải một lý thuyết cụ thể. Đ y tiếp tục là một vấn đề
gây tranh cãi trong giới nghiên cứu. Trong kinh tế học, lý thuyết h nh động hợp lý có
thể trở thành một lý thuyết riêng biệt để nghiên cứu những h nh động hướng đến việc
theo đuổi sự giàu có, thịnh vượng hay thỏa mãn những nhu cầu vật chất xoay quanh hệ
thống trao đổi dựa trên tiền tệ và thị trường. Song, đối với nhiều nhà khoa học xã hội
(trong đ c cả một số nhà kinh tế học), những phiên bản của lý thuyết h nh động hợp
lý có thể m c sở cho một lý thuyết h nh động tổng quát h n, c thể để giải thích sự
ph n công ao động gia đình, tỷ lệ tự sát, v.v… giống như việc n
c sở giải thích
cho các giao dịch kinh tế.
Goldthorpe cho rằng tốt h n cả là xã hội học nên có một phiên bản khác của lý
thuyết h nh động - hợp lý. Nhiệm vụ chính của các nhà xã hội học xác định một hành
động có hợp ý hay không, do đ cần hiểu tình huống cụ thể của h nh động. Nói cách
khác, xã hội học cần một lý thuyết cụ thể h n một lý thuyết tổng quát. Goldthorpe tin
rằng cách tiếp cận h nh động hợp lý nhiều hứa hẹn h n hẳn so với bất kỳ một cách tiếp
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cận n o khác (như cách tiếp cận theo tầm quan trọng của truyền thống, các giá trị và
chuẩn mực văn h a) trong giải thích ứng xử của con người.
Những đ ng g p gần đ y h n đ vượt xa khỏi phạm vi các lý thuyết trao đổi, chúng
cố gắng gắn kết sự lựa chọn hợp lý với những truyền thống lý thuyết mang tính chất xã
hội học rõ r ng h n, chẳng hạn với khung h nh động tham chiếu để rút ra những mô hình
giả thuyết cho công tác thực nghiệm như nỗ lực của J.S. Coleman (1993), hay với phân
tích mạng lưới xã hội và lý thuyết tổ chức của Karen Cook (1987). Những khái niệm lựa
chọn - hợp ý cũng được sử dụng trong khoa học chính trị, n i nthony Downs v
Mancur Olson khảo sát những tính toán ẩn đằng sau các cam kết chính trị, hành vi bầu cử,
các phong trào phản đối và những tổ chức tập thể tình nguyện hay bắt buộc.
ho đến nay, những tranh luận về lý thuyết trao đổi xã hội và những biến thể rộng
rãi của nó trong nhiều ĩnh vực như nh n học, xã hội học, kinh tế học, khoa học chính trị
vẫn diễn ra rất sôi động trong đời sống học thuật. Những đ ng g p của lý thuyết này
không chỉ dừng lại ở phạm vi cung cấp các cách giải thích khác nhau về hành vi của con
người trong mối quan hệ với bối cảnh xã hội, mà còn áp dụng trong nhiều ĩnh vực như
phê phán lý thuyết kinh tế học cổ điển hay cung cấp cách tiếp cận khác về từ thiện và
chính sách xã hội. Các thảo luận cũng cho thấy tầm quan trọng của việc xem xét thực tại
xã hội cụ thể và tâm thế của nhà nghiên cứu khi áp dụng chúng. N i như Lévi-Strauss là:
“… dù bản địa hay phư ng T y, ý thuyết bao giờ cũng chỉ là lý thuyết. Nhiều lắm nó
chỉ cho ta lối vào, bởi vì cái m các đư ng sự tin, dù họ là dân bản địa ở Đất Lửa16 hay ở
Úc, luôn khác xa với cái mà họ nghĩ hay m thực sự. Sau khi đ rút ra quan niệm bản địa,
còn phải phân tích nó với một quan điểm phê phán khách quan nhằm đạt tới thực tại bên
dưới” (Lévi-Strauss, 1950: 75).
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