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Những Phê Phán về Chủ Nghĩa Tư Bản 



Những Phê Phán về Chủ 

Nghĩa Tư Bản 

Như trong phần 2 - phần kinh tế học cổ điển - chúng ta có điểm 

qua một nhà phê bình Chủ Nghĩa Tư Bản, đó là William Godwin. 

Trong phần ba này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những nhà phê 

bình khác, những người đã nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản. Bạn 

sẽ nhận thấy rằng thông thường thì những nhà phê bình, thậm 

chí là những người gắt gao nhất, cũng nhận ra chủ nghĩa tư bản 

là một hệ thống xã hội tốt nhất mà loài người có được. Dù vậy họ 

vẫn khăng khăng giữ lập trường và tỏ thái độ không đồng tình với 

quan điểm cho rằng đây là một xã hội tốt nhất mà con người có 



thể có được. Những nhà phê bình này chia ra nhiều trường phái 

khác nhau nhưng nổi bật nhất là những người ta gọi là "Chủ 

Nghĩa Xã Hội Không Tưởng[1]" và những người theo "Chủ Nghĩa 

Marx" - bao đầu gồm có Karl Marx và sau đó là những nhà phê 

bình đi theo quan điểm từ những tác phẩm của ông. 

Những nhà phê bình theo phái không tưởng 

Họ được gọi là không tưởng bởi vì họ có khuynh hướng tưởng 

tượng ra những xã hội mà họ cho là tốt đẹp hơn, những cách 

thức tổ chức xây dựng tốt hơn cho xã hội, và trong nhiều trường 

hợp họ lại cố thực hiện theo trí tượng của họ với những kế hoạch 

riêng của mình. Dĩ nhiên, "không tưởng" nghĩa là không tồn tại, 

nó là một việc lập ra kế hoạch theo trí tưởng tượng nhằm lập lại 

một trật tự xã hội mới. 



Để có một cái khái quát riêng về những người này, hãy đọc 

chương 5 quyển Những Triết Gia Theo Quan Điểm Vật Chất của 

Heilbronner. Phần đầu trang web về "Những Người Theo Phái 

Không Tưởng Và Những Người Theo Chủ Nghĩa Xã Hội" cho 

rằng những người mà chúng ta sắp xem xét đến sau đây có ảnh 

hưởng rộng hơn là những gì Heilbronner đề cập, nhưng chương 

sách đó của ông vẫn hữu dụng. 

"Không tưởng[2]" và "tư tưởng không tưởng" đã tồn tại trong một 

thời gian rất dài. Trước khi chủ nghĩa tư bản phát triển, có lẽ xã 

hội không tưởng nổi tiếng nhất chính là của Plato từ thời Hy Lạp 

cổ đại. Trong cái xã hội ấy - đã được miêu tả tỉ mỉ trong tác phẩm 

của ông, Nền Cộng Hoà, Plato đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo 

theo những gì ông cho là một tổ chức xã hội có một chế độ chính 

trị xã hội lý tưởng. 



Sau đó là đến những người khác, mỗi người đều chỉ trích cái thế 

giới hiện tại: Cicero với quyển De Republic, Thánh Augustine với 

quyển Thành Phố Của Thượng Đế[3] và Thomas Moore với 

quyển Utopia (1516) [Lưu ý: Moore là người đầu tiên dùng thuật 

ngữ "utopia" (xã hội không tưởng)], Bacon với quyển New 

Atlantis (1624), Campanella với quyển Thành Phố Mặt Trời 

(1637), Hồng Y Bellamy với quyển Nhìn Về Quá Khứ[4], William 

Morris với Chẳng Nơi Nào Có Tin Tức[5] (1890), H.G. Wells với 

Một Xã Hội Không Tưởng Hiện Đại[6] (1905) và những nhiều tác 

giả khác. Quan điểm của mỗi tác giả khác nhau nhưng chung quy 

là họ đều không thoả mãn với thế giới hiện tại bởi họ muốn chọn 

lựa một thế giới tươi đẹp hơn. Như một thử thách đối với giới trí 

thức và một chế độ chính trị, bạn có thể thấy rằng "tư tưởng 

không tưởng" đã có một bề dày lịch sử huy hoàng. Chính chế độ 



chủ nghĩa tư bản -- một hệ thống xã hội mới và mang tính thống 

trị của thời hiện đại - cũng như những chế độ xã hội khác trước 

nó, chính là nguyên nhân hầu như không thể tránh khỏi đã tạo 

nên những kế hoạch không tưởng ấy. 

Đối với mục đích của chúng ta, chúng ta sẽ quan tâm đến ba nhà 

không tưởng nổi tiếng nhất, những người đã gây nên thử thách 

đối với chủ nghĩa tư bản: Robert Owen ở vương quốc Anh, Saint-

Simon và Charles Fourier ở Pháp. 

Robert Owen (1771-1858) là một nhà tư bản công nghiệp xứ 

Wales và là người chủ trương cải cách xã hội. Những bài phê 

bình chủ nghĩa tư bản của ông đều dựa trên những kinh nghiệm 

mà ông đúc kết từ thực tiễn khi ông còn làm kinh doanh và 

hướng ông đến những thử nghiệm lựa chọn các thể chế khác 

nhau cũng như viết về những ý tưởng của mình nhằm gây ảnh 



huởng đến những người lập chính sách để cải tổ lại xã hội ở 

những điểm mà ông cảm thấy là cần thiết trong một phạm vi rộng 

lớn hơn. Đối với quá trình công nghiệp hoá nhằm gia tăng tài sản, 

ông đều nhận thấy những lợi thế và cả những ảnh hưởng tiêu 

cực của nó đến con người. Chung quy thì ông không tán đồng 

phương thức cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản vì nó làm cho mọi 

người đối chọi với nhau, một phương thức mà chỉ xem trọng đến 

sự tự tôn bản thân và tính bất lương, chính chúng làm huỷ hoại 

các mối quan hệ của con người, ông còn chỉ trích dữ dội vấn đề 

vì chạy theo lợi nhuận kinh doanh mà bốc lột sức lao động của 

công nhân một cách tàn nhẫn kể cả trẻ em. Trong quyển Ghi 

Nhận Về Hậu Quả Của Hệ Thống Sản Xuất[7] (1815) của ông - 

được viết sau chuyến tham quan qua các nhà máy ở Anh, Owen 



tỏ thái độ gay gắt với sự bốc lột lao động và đưa ra một số giải 

pháp khắc phục tình trạng này. 

Tác phẩm chủ yếu đầu tay của ông là quyển Cái Nhìn Mới Về Xã 

Hội, Hay Là, Lý Luận Về Nguyên Tắc Cấu Thành Nên Nhân Cách 

Con Người, Và ứng Dụng Nguyên Tắc Này Vào Thực Tiễn, 

(1813-16). Trong những bài luận trong đó ông đề cập đến một 

cuộc cải tổ "những nguyên tắc đạo đức và tín ngưỡng trên thế 

giới". Ông đưa ra nguyên tắc cơ bản của mình: trong những mối 

quan hệ với người lớn và trẻ em, một người có thể làm thay đổi 

cả môi trường sống của họ và cách mà họ đối xử với nhau cũng 

làm thay đổi cả hành vi của họ. Qua cách giáo dục trẻ em, họ có 

thể hiểu rằng hạnh phúc của chính mình có một mối liên kết chặc 

chẽ với hạnh phúc của người khác. Bằng cách thay đổi nhằm giải 

quyết vấn đề về tội phạm, tôn giáo, bè phái, sự phóng túng bừa 



bãi và xung đột giữa những cá nhân với nhau, con nguời có thể 

có được những hành vi mới, chính chúng sẽ cải thiện đời sống 

của họ cũng như của cả cộng đồng tốt đẹp hơn. Tất cả những 

điều này đều nằm trong khuôn khổ của nhà tư bản, một xã hội với 

những công việc sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

Năm 1797, Owen mua nhà máy sợi New Lanark ở Scotland, và 

tiến hành cải tổ nó theo những ý tưởng của ông với quan niệm 

rằng công nghiệp hóa không nhất thiết là phải kèm theo sự nghèo 

khó và bất hạnh như nó đã từng như thế trước đây. 

Owen nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản có thể tiến hành và sửa chữa 

lại quá trình công nghiệp hoá ở mọi mức độ, cả cấp vĩ mô và vi 

mô. Ở cấp vi mô, Owen liên tưởng và tìm kiếm một sự chuyển 

biến trong tổ chức công việc trong đời tư của con người. Thông 

qua nhà máy New Lanark của mình, ông có thể thực hiện và đã 



thực hiện trực tiếp thử nghiệm của mình ở cấp độ vi mô này. 

Trong số những cải cách mà ông ta thực hiện còn có: giảm giờ 

làm, có chế độ giáo dục cho trẻ em và không thuê lao động dưới 

10 tuổi. Không-hình phạt để giải quyết vấn đề trộm cấp hay 

những nguyên nhân xung đột trong cộng đồng. Trong quyển Cái 

Nhìn Mới như đã đề cập ở trên, ông bàn chi tiết hơn về những nổ 

lực của ông trong cải sửa nhà máy New Lanark theo kinh nghiệm 

của mình. Những nổ lực đó đã giúp ông thành công, tạo nên tiếng 

vang lớn cho tên tuổi cũng như nhà máy của ông. Không những 

các nhà cải tổ xã hội chủ nghĩa đến thăm nhà máy ấy và áp dụng 

những lý thuyết của ông mà còn có cả một số nhà tư bản đến và 

quan sát những thay đổi kỳ lạ này. Đến năm 1968 nhà máy New 

Lanark ngưng hoạt động nhưng vẫn còn được giữ lại để mọi 

người có thể tham quan cùng với phần còn lại của ngôi làng đã 



được hồi phục lại như một di tích lịch sử. Trên mạng vẫn còn đưa 

ra một số hình ảnh về trụ sở chính của nhà máy cũng như về cả 

nhà máy và thác nước dùng để tạo ra năng lượng chạy máy kéo 

sợi. 

Thành công trong công việc kinh doanh sau đó cùng với số tài 

sản kiếm được từ đó, ông đã có thể bắt đầu đưa ra những đề án 

mang tính không tưởng của mình ở Mỹ nhưng bắt đầu từ con số 

không: ở New Harmony, Indiana năm 1824 và Queenwood, 

Hampshire năm 1839. 

Với những thành công trong kinh nghiệm tại New Lanark, ta cũng 

chẳng ngạc nhiên gì dù ông gặp một số thất bại khác, nhưng từ 

quan điểm của ông đã khái quát hoá và phổ biến giải pháp đó cho 

toàn thế giới: 



"Do những thành phố nhỏ như thế này phát triển nhanh chóng, 

nên chúng sẽ sớm liên kết lại với nhau, với một phạm vi rộng lớn, 

có thể là mười, hàng trăm, hàng ngàn, ... cho đến khi chúng mở 

rộng khắp cả châu Âu, và sang cả những phần còn lại trên thế 

giới, hợp nhất với nhau tạo thành một nền cộng hoà vĩ đại duy 

nhất cùng chung một quyền lợi duy nhất." 

Ở cấp độ vĩ mô, Owen nhận thấy rằng nguyên nhân chính gây 

nên tình trạng nghèo đói chính là tiến trình cơ giới hoá đang diễn 

ra một cách nhanh chóng và dẫn đến nạn thất nghiệp, làm cho 

công nhân mất đi việc làm đó mà không cung cấp một việc làm 

mới cho họ. Việc làm bị giảm dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm, làm 

cho thị trường co rút lại, thậm chí có ít cơ hội tạo ra việc làm khác 

và tạo ra thu nhập. 



Đối với giải pháp ngắn hạn, ông nghĩ rằng chính phủ nên cung 

cấp những công việc trong lãnh vực quốc doanh cho những ai 

không thể làm việc trong khu vực tư nhân. Sự kết thúc chiến 

tranh của Napoleon cũng trong giai đoạn nạn thất nghiệp tăng 

nhanh chóng, trong thời gian đó ông đã có những bài viết đầu tay 

về vấn đề này. Trong Bản Tường Trình Dành Cho Uỷ Ban Về Vấn 

Đề Cứu Giúp Ngành Sản Xuất Và Công Nhân Nghèo (1817), ông 

cho rằng nên thiết lập một mạng lưới việc làm tại những ngôi làng 

với số dân khoảng từ 500 đến 1500 người, để cho họ làm việc 

cùng nhau, sản xuất thực phẩm và những thứ thiết yếu riêng cho 

họ. Chẳng ngạc nhiên gì, những ngôi làng như thế ít nhiều mang 

dáng dấp của ngôi làng tại New Lanark. Họ sẽ tự quản lý thông 

qua một hệ thống dân chủ trực tiếp, và bắt chước như New 

Lanark, họ sẽ tổ chức để đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của những 



người thất nghiệp. Những ý tưởng này tiếp tục được mở rộng 

trong quyển Bản Tường Trình Cho Hạt Lanark được viết năm 

1820. 

Nhưng về lâu dài, ông nghĩ rằng giải pháp hiệu quả nhất để khắc 

phục vấn đề này không nên dùng tiền để định giá hàng hoá mà 

chỉ nên dùng sức lao động cần cho quá trình sản xuất số hàng 

đó. Tập thể công nhân sẽ làm trong một lượng thời gian nhất định 

và do đó sẽ cùng nhau sản xuất chung một loại hàng hoá trong 

một thời gian nhất định. Nếu như công nhân được trả lương theo 

số giờ lao động thì số lượng sản phẩm làm ra sẽ luôn đuợc tiêu 

thụ hết, và có thể loại bỏ được vấn nạn thất nghiệp do thiếu nhu 

cầu. Owen thậm chí đã thử làm kế hoạch đó -- Một Kế Hoạch 

Trao Đổi Sức Lao Động Ngang Giá Của Quốc Gia trong đó 



hàng hoá cũng như tiền thưởng cho công nhân đều được định 

giá bằng sức lao động. 

Mặc dù ông đã gặt hái nhiều thành công với xí nghiệp New 

Lanark của mình, nhưng những kế hoạch không tưởng khác của 

ông từ Trao Đổi Sức Lao Động Ngang Giá đến cả kế hoạch ở 

New Harmony đều gặp thất bại. Và những thất bại đó đã làm cho 

ông chuyển đổi từ những nổ lực cá nhân trong việc xây dựng một 

cộng đồng không tưởng và gây ảnh hưởng đến chính phủ để họ 

áp dụng ý tưởng của ông, nảy sang một ý tưởng về phong trào 

công nhân mà ông cho rằng có lẽ nó sẽ dễ tiếp thu hơn. Bởi vì ý 

tưởng của ông về một mạng lưới việc làm trong cộng đồng đã trãi 

khắp thế giới nên ý tưởng mới này thông qua công đoàn cũng sẽ 

phổ biến khắp mọi nơi. Vào những năm 1830 ông lập ra "Hiệp hội 

cấp quốc gia của những giai cấp hữu ích", đây là một liên đoàn 



lao động mang tầm cở quốc gia, hiệp hội này bao gồm nhiều hội 

khác nhau và hàng trăm ngàn công nhân. Tuy nhiên, nó không 

phải là "tiền thân của nghiệp đoàn công nghiệp của chúng ta 

ngày nay" - như Heibronner đã nói, nhưng lại là tiền thân của một 

tổ chức mang tính toàn diện hơn: tổ chức công nhân thế giới, tổ 

chức này ra đời vào đầu thế kỷ 20, bao gồm những công nhân 

không được quan tâm trong các ngành nghề thủ công hay công 

nghiệp hay ở địa phương. Không giống như các tổ chức khác bị 

chính phủ đàn áp sau thế chiến thứ nhất, hiệp hội cấp quốc gia 

này của ông dường như thất bại chính do những mâu thuẫn nội 

bộ giữa các hội với nhau, giữa "người lãnh đạo" và những thành 

viên với nhau. 

Mặc dù gặp một thất bại mới nữa, nhưng Owen vẫn tiếp tục nổ 

lực cho đến cuối đời, và những nổ lực đó của ông truyền lại cảm 



hứng cho toàn bộ những người nối gót của ông, những người 

tiếp thu các tư tưởng và ước mơ của ông. Trong một khoảng thời 

gian dài, có lẽ điều quan trọng nhất đối với những ý tưởng của 

ông chính là sự hợp tác. Những nổ lực của Owen nhằm phát triển 

những cái gọi là "phong trào hợp tác", phong trào này bắt nguồn 

từ những ý nghĩ không tưởng thất bại của ông, chớp lấy nhân tố 

thiết yếu và vận dụng nó nhưng có hạn chế: cho người tiêu thụ và 

những hợp tác xã sản xuất - trong đó mọi người có thể cấm đoán 

lẩn nhau, cùng nhau góp sức góp của hay chuyển tiền lương của 

họ thành hàng tiêu dùng với giá thấp hơn, thường là mức giá bán 

sỉ, hay góp một phần thu nhập của họ và phần còn lại họ dùng 

cho việc nhà của mình hay góp lại làm chi phí bán hàng -- lấy ví 

dụ như những hợp tác xã nông nghiệp lớn ở miền tây Canada. 

Điển hình ở Austin, hợp tác xã thực phẩm Wheatsville hay thâm 



chí hợp tác giữa các trường đại học cũng bắt nguồn từ phong 

trào đó. 

Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon(1760-1825) là con 

của một gia đình quý tộc Pháp, người ta cho là gia đình ông có 

nguồn gốc từ Charlemagne. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình 

trong quân đội, phục vụ quân ngũ Pháp từ đầu những năm 1780 

khi họ đang trợ giúp cho Cách Mạng Mỹ và trở lại Pháp để tham 

gia cuộc cách mạng năm 1789. Chúng ta chẳng lấy gì làm ngạc 

nhiên gì, dù rằng ông từ bỏ các tước vị của mình, để bị cầm tù và 

không được thả ra cho đến khi Robespierre mất quyền lực năm 

1794. Cuộc cách mạng đó làm tổn thương cho xã hội nói chung 

mà còn cho cả Saint-Simon nói riêng, tổn thương đó đã khiến cho 

ông đi tìm những cấu trúc khác cho xã hội, những cấu trúc có thể 



tránh khỏi sự tổn thương đó, những cấu trúc mà xã hội có thể 

phát triển đến. 

Từ quan niệm đó, ông cống hiến cả đời mình và cả số tài sản có 

giá trị của mình để tìm tòi nghiên cứu về những thay đổi nhanh 

chóng của thế giới xung quanh, về tư duy khoa học và triết học, 

sau đó là về những về trí thức hiện tại và về chính trị. Sau khi 

phát hoạ ra một nhóm trí thức cho "công trình triển lãm" của mình 

và sau khi nghiên cứu về toán học và vật lý, ông đã đi đến Anh và 

Thụy Sĩ, tại những nơi này ông bắt đầu viết về những tư tưởng 

của mình tái thiết xã hội. 

Bài luận của ông được xuất bản với tựa đề Thư Từ Những Cư 

Dân Geneva (1803), trong đó ông cho rằng để tránh những cuộc 

cách mạng diễn ra hỗn tạp thế kia và để làm cho trợ cấp xã hội 

của mỗi người có thể được cải thiện nhanh hơn thì nên dùng sự 



khai sáng để cải tạo xã hội. Những lá thư của Saint-Simon bàn về 

vấn đề mà ông gọi là xã hội giai cấp gồm: thứ nhất, "những nhà 

khoa học, những nghệ nhân, và những người có tư tưởng tự do"; 

thứ hai, những người sở hữu các tài sản không thuộc quyền của 

giai cấp đầu tiên; thứ ba, "số người còn lại". Ông cho là giai cấp 

thứ nhất có quyền lãnh đạo xã hội trong tương lai. Giai cấp thứ 

hai thì cũng có thể tham gia cùng giai cấp một hoặc có thể bị tiêu 

diệt như giới quý tộc Pháp trong thời kỳ cách mạng. Và ông cho 

rằng tầng lớp thứ ba nên theo sự lãnh đạo của tầng lớp thứ nhất, 

để tầng lớp thứ nhất có thể giúp họ học hỏi, khai sáng họ, tạo cho 

họ một nền tảng giáo dục tốt hơn, và làm cho họ có quyền bình 

đẳng hơn, không ai chi phối ai cả. Nói cách khác, ông gọi đây là 

sự thay thế quy luật của kẻ giàu bằng quy luật của những người 

tri thức, chính quyền phải do những người có thực lực nắm giữ. 



Trong những lá thư này, Saint-Simon không chỉ giải thích lý do tại 

sao những nhà khoa học, những nhà toán học và những nghệ 

nhân nên có được quyền quản lý điều hành chính phủ, mà trong 

thời kỳ tiền cách mạng chống lại thuyết giáo quyền, ông còn đề 

xuất chi tiết cả hình thức chính phủ đó: một loại giáo phái kiểu 

mới, và nó sẽ thay thế cho tất cả mọi tôn giáo hiện tại. Ông nghĩ 

rằng những người khai sáng nên nắm vị trí điều hành bởi vì họ có 

thể "dự đoán trước", nghĩa là, họ có được những tri thức hữu 

dụng nhất trong cuộc sống và do vậy họ xứng đáng được tôn 

trọng. Ông cho là nhờ có Chúa mà ông khám phá ra giáo phái 

mới này, ông còn cho rằng Chúa đã nói là những vị tu sĩ và 

những giáo phái hiện tại đã quên sự uỷ thác của Chúa là đem 

đến sự hiểu biết cho con người và tìm ra con đường dẫn dắt họ 

đến với ngài. 



"Nhưng họ [những giáo phái hiện tại] đã sao lãng đi phần trách 

nhiệm thiết yếu của họ: tìm kiếm cho con người một tổ chức có 

thể đem đến cho họ trí thông minh để nhanh chóng đáp lại sự 

phù hộ của chúa trời" 

Không còn nghi ngờ gì nữa, với những điều ghi chi tiết này trong 

bản kế hoạch của Saint-Simon cho giáo phái của ông ta, thậm chí 

kêu gọi những người khác (đặc biệt là những người trí thức), nên 

những người khác cho là ông ta điên rồ. Theo Saint-Simon, Chúa 

bảo với ông ta rằng chính ngài đã ném Robespierre xuống địa 

ngục, và đưa Issac Newton đến bên ngài, để "quản lý sự khai 

sáng và cư dân của tất cả các hành tinh". Giáo phái mới mà 

Chúa đưa ra do "Hội Đồng Newton[8]" và "người sáng lập ra tôn 

giáo này" (rõ ràng là Saint-Simon rồi) cai quản, người này sẽ có 



quyền điều hành hội đồng và được gọi là "Người Cầm Đầu 

Hướng Đạo Newton" 

Đối với những ý thức hiện đại, thì những cái gây ấn tượng và xỉ 

nhục nhất mà phân tích của Saint-Simon mang đến chính là sự 

phân biệt chủng tộc thẳng thừng và cực đoan Châu Âu. Ông cho 

rằng người châu Âu là "con cháu của Abel" còn người châu Á và 

châu Phi "là hậu duệ của Cain". Vậy thì bằng chứng nào mà ông 

này, một người tôn sùng khoa học và được gọi là cha đẻ của 

khoa học xã hội, lại nói như thế? Chỉ cần nhìn vào những gì ông 

ta viết "những người châu Phi là bọn khát máu. Hãy nhìn vào 

những người châu Á xem, họ là những kẻ lười biếng". 

Bởi vì những chiến lượt tiền cách mạng chống lại việc thành lập 

loại giáo phái này đã suy yếu, nên Sain-Simon cũng không đề 

cập đến đề xuất về "đạo giáo" nữa. Theo quan điểm của ông thì 



giai đoạn trước mắt là tập trung vào khoa học và phát triển nhận 

thức mà hầu hết những nhà quản lý thành thạo biết áp dụng khoa 

học vào công nghiệp và do đó loài người thịnh vượng hay không 

la nhờ vào "thành quả từ các ngành" mà ông cho là "nông nghiệp, 

cơ khí, và sản xuất" 

Đó là do bắt nguồn từ vấn đề phát triển khoa học mà ông đề cập 

đến trong tác phẩm của mình, cũng như những lý luận của ông 

cho rằng nên phổ biến khoa học đến cho mọi người trong xã hội, 

và do ông thỉnh thoảng được mọi người gọi là "cha đẻ của khoa 

học xã hội". Không những Saint-Simon là tác giả của quyển Giới 

Thiệu Những Nghiên Cứu Khoa Học Thế Kỷ 19 (1807-8), mà còn 

lôi cuốn cả Auguste Compte vào những lý luận của ông, Auguste 

Compte được biết đến như "nhà khoa học xã hội đầu tiên". 



Giống như Adam Smith - người mà ông từng nghiên cứu, Saint-

Simon đã cống hiến cho việc phổ biến một xã hội lấy công việc 

làm nền tảng chủ yếu. Trong bài Công Bố Một Số Nguyên Tắc 

được in trong tờ L'Industrie của ông ta năm 1817, Saint-Simon 

viết rằng: "Chúng ta nên quan tâm đến một xã hội trong đó mọi 

người liên kết lại với nhau cùng làm những công việc hữu ích. 

Chúng ta không thể chấp nhân một xã hội nào khác nữa." 

Kẻ thù của công việc trong một tổ chức xã hội là sự lười biếng. 

Một lần nữa Saint-Simon và Smith có cùng chung quan điểm là 

ghét cay ghét đắng sự lười nhác. Đây chẳng phải là vấn đề nhỏ 

bởi vì đối với Saint, sự lười biếng đã là bản chất của con người. 

Trong bài Những Nguyên Tắc, ông có viết: "Con người bản chất 

đã là lười biếng." Tám năm sau đó, trong một số bài nói về Ứng 



dụng vật lý để cải tiến thể chế xã hội, ông vẫn giữ quan điểm 

phản đối tính lười biếng: 

"Kẻ lười tự biến mình thành gánh nặng cho chính bản thân mình 

và cho xã hội. Lười biếng là cha đẻ của mọi thói xấu. Lười biếng 

làm cho con người trở nên bệnh hoạn." 

Do vậy, theo Saint-Simon, có hai loại người: một là những người 

khắc phục được tính lười và trở thành người lao động chăm chỉ, 

hai là những người không khắc phục được và trở thành kẻ ăn 

bám xã hội. Ông phê phán loại người thứ hai trước hết là nhắm 

vào tầng lớp quý tộc lười biếng và tầng lớp địa chủ chế độ cũ: 

"Nhưng trong xã hội còn có một số người ăn bám, mặc dù họ 

cũng có nhu cầu ước muốn như bao người khác, nhưng họ 

không thể khắc chế được bản tính lười biếng của họ, mặc dù họ 



chẳng tham gia sản xuất, nhưng lại tiêu thụ những thứ do người 

khác làm ra. Những người này chỉ biết dùng uy quyền của mình 

để sống bám vào công việc của người khác, hoặc vào những gì 

họ nhận được. Tóm lại, họ là những kẻ lười, cũng có nghĩa là kẻ 

trộm." 

Saint-Simon nghĩ rằng công việc có một vị trí quan trọng và phản 

bác sự lười nhác, ông cho rằng chính phủ nên quan tâm giải 

quyết hai vấn đề này: 

"Do đó, theo những nguyên tắc chính trị và đạo lý, cũng như vấn 

đề sinh lý hay vệ sinh, người lập pháp nên tạo ra một cơ chế xã 

hội trong đó khuyến khích mọi tầng lớp làm việc, những công việc 

hữu dụng nhất đối với xã hội." 



Nếu chính phủ giữ vai trò "khuyến khích mọi tầng lớp làm việc", 

thì luật lệ của kẻ giàu, của tầng lớp quý tộc lười, và của giai cấp 

tư sản chỉ là ước mơ mà thôi, và sự chống đối vào xã hội hiện tại 

Saint-Simon bây giờ chỉ còn tập trung vào những nhóm người 

này. Thay vậy, xã hội nên được những người có tri thức lớn và 

có kỹ năng trong tổ chức công việc đứng ra quản lý, đó là "những 

người chăm chỉ", và luật do họ định ra nên dùng vào quản lý sản 

xuất hơn là để chi phối con người. 

Để chuyện giáo phái của ông sang một bên, trong những năm 

cuối đời và đầu những năm 1820, Saint-Simon cho rằng con 

đường dẫn đến thành công cho công nghiệp chính là sự nắm 

vững những nguyên tắc kinh tế, là bỏ phiếu cho những ứng viên 

hạ viện nào ủng hộ công nghiệp. Saint-Simon đã bị cuốn hút bởi 

sự thành công tương đối của chủ nghĩa tư bản Anh và khiến cho 



ông ta đề xuất một dạng nghị viện không chỉ cho chính phủ Pháp 

mà còn cả châu Âu [Lưu ý: mục tiêu đã đạt được gần đây]. Ông 

nghĩ rằng nên loại bỏ những cuộc nổi dậy và những cuộc cách 

mạng bởi chính chúng phá huỷ sự tự do và nền công nghiệp, ông 

còn cho rằng năng lực ngành công nghiệp trong nghị viện đang 

lớn dần lên, và đã cung cấp một phương cách kiểm soát ngân 

sách nhà nước và thay đổi quan điểm của nghị viện nghiên hơn 

về phía kinh doanh. Trong bài luận Lịch Sử Chính Trị Của Ngành 

Công Nghiệp, ông nhận thấy công nghiệp đang trên đà phát triển 

và dần dần tiến đến vị trí mà ở đó nó có thể thách thức cho 

những tầng lớp lập pháp kiểu cũ, ở vị trí đó, nó có thể hoạt động 

vì quyền lợi cho riêng nó, và có thể giúp cho xã hội bằng những 

quyền lợi mà nó có được. 



Đề tài này cứ kéo dài và cho đến năm 1825 chúng ta lại bắt gặp 

lại nó trong bài viết của ông ta Tổ Chức Xã Hội (1825), bài này 

nói về hành động của chính phủ có thể bị thay đổi ủng hộ cho 

việc làm, cho ngành công nghiệp cũng như cho cả những người 

công nhân: 

"Phương pháp trực tiếp nhất để cải tiến phúc lợi cho phần lớn 

dân số chính là chính phủ phải ưu tiên chi tiêu dành cho việc đảm 

bảo công việc phù hợp với người công nhân phù hợp với thể chất 

của họ, truyền bá tri thức khoa học tích cực cho giai cấp vô sản, 

đảm bảo cung cấp những thú tiêu khiển nghĩ ngơi cho giai cấp 

này để khả năng hiều biết của họ ngày càng được nâng cao." 

Những quan điểm như thế của ông ít nhiều cũng giống với Robert 

Owens về vấn đề giáo dục con cháu của giai cấp công nhân cũng 

như giáo dục lại những người công nhân đã trưởng thành. Cả 



Owens và Saint-Simon cũng không dự báo trước rằng người 

công nhân với mức lương trung bình sẽ có thể đạt được một trình 

độ mà cho phép họ trực tiếp quản lý chính phủ, nhưng họ chỉ 

nghĩ đến việc giáo dục này sẽ cải thiện mức sống cho người công 

nhân, nâng cao năng lực làm việc của họ cũng như khả năng 

tham gia vào ngành công nghiệp và chính trị. 

Thật vậy, với quyển Thư Tín năm 1821 Saint-Simon viết cho tầng 

lớp công nhân Pháp, một giai cấp lớn mạnh với 25 triệu công 

nhân, ông khuyên họ nên "lệ thuộc" vào những người hơn mình - 

"hơn mình" ở đây không có nghĩa là về tuổi tác mà về trình độ 

khoa học cũng như quản lý. Ông cho rằng họ nên có thái độ hợp 

tác ủng hộ để cho việc kinh doanh đạt nhiều thuận lợi ("những 

người đứng đầu của ngành quan trọng nhất: công nghiệp, sản 



xuất, thương mại") và đề nghị họ xin với vua miễn thuế kinh 

doanh và cho họ tự do đầu tư vào công nghiệp. 

Mặc dù Saint-Simon chuyển sang khuyến khích vấn đề khoa học 

và công nghiệp và xúc tiến để chúng được phát triển thông qua 

nghị viện, nhưng ông vẫn không từ bỏ quan điểm của mình về 

thay đổi tôn giáo và siêu nhiên về những gì ông xem như mê tín 

và chủ nghĩa bè phái. Nhưng thay vì đề nghị thay thế Cơ Đốc 

giáo và những giáo phái khác bằng giáo phái Newton, thì ông lại 

chuyển sang hùng biện và lại bắt đầu kêu gọi thành lập một giáo 

phái Cơ Đốc mới, theo như những gì ông đề cập trong quyển 

"Bức Thư Từ Geneva" trước đây, giáo phái mới này có thể quay 

về với ý nguyện ban đầu của Chúa và cũng như trở về với hình 

thức "Cơ Đốc giáo thời kỳ sơ khai" - bởi vì đạo giáo này đã hiện 

hữu trước khi nó trở thành một tổ chức, xa rời với những tính đồ 



sùng đạo. Nhưng hiện tại thì ý nguyện đó ở một mức độ nào đó 

đã đổi khác. Saint-Simon cho rằng:[9] 

"Hiện tại bây giờ, theo như nguyên tắc này do Chúa ban cho con 

người nhằm tự chủ được đạo đức của họ, họ phải tạo ra một xã 

hội sao cho mang đến cho mọi người nhiều quyền lợi nhất. Họ 

phải lấy đó làm mục tiêu trong phấn đấu và hành động, để có thể 

nâng cao thể chất và đạo đức của mọi tầng lớp một cách nhanh 

chóng và trọn vẹn. 

Tôi cho rằng phần tuyệt vời nhất của Cơ Đốc giáo cốt yếu chính 

là ở điều này và chỉ duy nhất điều này mà thôi." 

Chẳng ngạc nhiên gì khi Saint-Simon lập luận rằng "Ai muốn trở 

thành người sáng lập đạo Cơ Đốc mới và lãnh đạo giáo phái mới 

này phải có năng lực cải thiện tốt tầng lớp lao động nghèo nhất". 



Chúng ta biết rõ người mà ông tín nhiệm chính là: những nhà 

công nghiệp. 

Mặc dù chúng ta không có thời gian nghiên cứu lịch sử mức độ 

ảnh hưởng của Saint-Simon, nhưng tôi muốn đến hai nhân tố 

chính. Thứ nhất, những người tiếp bước của ông thật sự đã cố 

gắng thực hiện những ý tưởng của ông về một giáo phái mới, và 

thêm vào đó một loạt những vai trò mang tính ngắn hạn, những 

quy định về y phục, về những nghi lễ cho tôn giáo này. Thứ hai, 

sự áp đặt cơ bản theo nhận thức nhằm tôn vinh và cung cấp 

quyền lực cho giới trí thức và giới quản lý, và sự áp đặt này có 

một ảnh hưởng lâu dài. Đến nay Saint-Simont vẫn được gọi là 

"cha đẻ của chế độ kỹ trị[10]" (chế độ mà trong đó việc quản lý 

điều khiển các phương tiện công nghiệp bởi các chuyên gia kỹ 

thuật) và đối với những đặc điểm hệ tư tưởng hiện đại, đặc điểm 



hùng biện của chính phủ của ngành công nghiệp mà biện hộ cho 

sự tôn kính của mình đối với "những chuyên gia", tất cả những 

đặc điểm này có thể xem như sự kế thừa ý tưởng của Saint-

Simon. Nếu như bây giờ ông ta vẫn còn sống, thì có lẽ ông sẽ có 

mặt trong hàng ngủ những nhà lãnh đạo của ngành kỹ thuật công 

nghệ cao, những người như Bill Gates hay Michael Dell, hay trở 

thành giáo chủ của giáo phái của ông cũng như trong hàng ngũ 

những người lập pháp. 

 


