Đặc trưng và các chức năng văn hóa

1. Định nghĩa văn hóa
Từ " văn hóa" có rất nhiều nghĩa. Xét về phạm vi bao quát, "văn hóa" được dùng để chỉ những khái niệm
có nội hàm hết sức khác nhau. Trong Tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học
thức (trình độ văn hoá), lối sống ( nếp sống văn hoá); theo nghĩa chuyên biệt để chỉ trình độ văn minh của
một giai đoạn (văn hoá Đông Sơn),...Trên thế giới, ủy ban UNESCO của Liên Hợp Quốc thì xếp văn hoá
bên cạnh khoa học và giáo dục, tức là đặt hai lĩnh vực này ra ngoài khái niệm văn hoá. Trong khi theo
nghĩa rộng thì thực ra văn hoá bao gồm tất cả. Chính với cách hiểu rộng này, văn hoá mới là đối tượng
đích thực của văn hoá học.
Xét về quan hệ giữa các thành tố, phần lớn các định nghĩa đều coi văn hoá như một phép cộng đơn thuần
của những tri thức bộ phận. Định nghĩa văn hóa trong các từ điển và các công trình nghiên cứu hầu hết
đều mở đầu bằng câu "Văn hóa là một tập hợp (phức hợp) của các giá trị...". Quan niệm cảm tính này là
sản phẩm của lịch sử, của thời kỳ chia tách các khoa học - khi mà văn hóa chưa được coi là đối tượng
của một khoa học độc lập. Cũng có khuynh hướng định nghĩa văn hóa như một dạng hoạt động: Theo
L.White, văn hóa là một phạm trù khoa học biểu thị một lĩnh vực hoạt động đặc biệt chỉ có ở riêng xã hội
loài người, với những quy luật hành chức và phát triển riêng của mình
Việc phân tích các định nghĩa hiện có đã dẫn chúng tôi đến một định nghĩa về văn hoá như sau :
Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy
qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và
xã hội của mình.
Định nghĩa vừa nêu có dụng ý chỉ ra bốn đặc trưng quan trọng nhất của văn hóa - đó là tính hệ thống, tính
giá trị, tính lịch sử và tính nhân sinh. Dưới đây, ta hãy đi vào xem xét các đặc trưng đó và những chức
năng liên quan đến chúng.
2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
a. Tính hệ thống là đặc trưng hàng đầu của văn hóa ( "văn hóa là một hệ thống hữu cơ ..." ). Chính nhờ
có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách là một đối tượng bao trùm mọi hoạt động của xã hội, thực hiện
được một trong ba chức năng cơ bản của mình là chức năng tổ chức xã hội . Chính văn hóa thường
xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ứng phó với môi
trường tự nhiên và xã hội của mình.
b. Đặc trưng thứ hai của văn hóa là tính giá trị ( "văn hóa là một hệ thống ... của các giá trị vật chất và
tinh thần...").Văn hóa có nghĩa là "trở thành đẹp, thành có giá trị". Văn hóa chỉ chứa cái đẹp, chứa các giá
trị. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người. Đặc trưng tính giá trị cho phép phân biệt
văn hóa với hậu quả của văn hóa hoặc những hiện tượng phi văn hóa.
Các giá trị văn hóa theo chất liệu có thể chia thành giá trị vật chất và giá trị tinh thần; theo ý nghĩa có thể
chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mĩ ( chân, thiện, mĩ); theo thời gian có thể chia
thành giá trị vĩnh cửu và giá trị nhất thời. Trong các giá trị nhất thời lại có thể phân biệt giá trị đã lỗi thời,
giá trị hiện hành và giá trị đang hình thành. Sự phân biệt các loại giá trị theo thời gian cho phép ta có
được cái nhìn biện chứng và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh
được những xu hướng cực đoan - phủ nhận sạch trơn hoặc tán dương hết lời.
Nhờ vậy mà về mặt đồng đại, cùng một hiên tượng có thể có giá trị nhiều hay ít tùy theo góc nhìn, theo
bình diện được xem xét. Về mặt lịch đại, cùng một hiện tượng vào những thời điểm lịch sử khác nhau sẽ
có thể có hay không có giá trị tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa của từng giai đoạn. Muốn kết luận một
hiện tượng, sự vật có thuộc phạm trù văn hóa hay không phải xem xét mối tương quan giữa mức độ "giá
trị " và "phi giá trị " của chúng. áp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của Nho
giáo, triều đại nhà Triệu, nhà Hồ, nhà Nguyễn.. đều đòi hỏi một tư duy biện chứng như thế.

http://tieulun.hopto.org - Trang 1

Nhờ thường xuyên xem xét, phân loại các giá trị mà văn hóa thực hiện được chức năng quan trọng thứ
hai của mình là chức năng điều chỉnh xã hội, nó định hướng các giá trị, điều chỉnh các ứng xử, nó là
động lực cho sự phát triển của xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động của mình.
c. Đặc trưng thứ ba của văn hóa là tính lịch sử ("văn hóa... do con người... tích lũy qua quá trình hoạt
động thực tiễn...)" . Tính lịch sử của văn hóa thể hiện ở chỗ nó bao giờ cũng hình thành trong một quá
trình và được tích luỹ qua nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu; và chính
nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị.
Tính lịch sử của văn hóa được duy trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thống (truyền = chuyển giao,
thống = nối tiếp ) là cơ chế tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm qua không gian và thời gian trong cộng
đồng. Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể ) thể hiện dưới
những khuôn mẫu xã hội được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và thời gian và
được cố định hoá dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận....
Truyền thống văn hóa được tồn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan trọng thứ ba
của văn hóa. Nhưng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn định
(truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Các giá trị đã ổn định và những giá trị đang
hình thành tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò
quyết định trong việc hình thành nhân cách ở con người, trồng người (dưỡng dục nhân cách). Từ chức
năng giáo dục, văn hóa có chức năng phái sinh là đảm bảo tính kế tục của lịch sử.
d. Văn hóa còn có tính nhân sinh (văn hóa... do con người sáng tạo... ). Nó là một hiện tượng xã hội, là
sản phẩm hoạt động thực tiễn của con người. Nói một cách hình tượng, văn hóa là cái tự nhiên đã được
biến đổi dưới tác động của con người, là "phần giao" giữa tự nhiên và con người. Đặc trưng này cho phép
phân biệt văn hóa với những giá trị tự nhiên chưa mang dấu ấn sáng tạo của con người (như các tài
nguyên khoáng sản trong lòng đất). Sự tác động của con người đối với tự nhiên có thể mang tính vật chất
(như việc luyện quặng để chế tạo đồ dùng, đẽo gỗ tạc tượng) hoặc mang tính tinh thần (như việc đặt tên,
tạo truyền thuyết cho các cảnh quan thiên nhiên: vịnh Hạ Long, núi Ngũ Hành Sơn, hòn Vọng Phu....).
Do gắn liền với con người và hoạt động của con người trong xã hội, văn hóa trở thành một công cụ giao
tiếp quan trọng. Chức năng giao tiếp là chức năng thứ tư của văn hóa. Nếu ngôn ngữ là hình thức của
giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó; điều đó đúng với giao tiếp giữa các cá nhân trong một dân tộc, lại
càng đúng với giao tiếp giữa những người thuộc các dân tộc khác nhau và giao tiếp giữa các nền văn
hóa.
3. Văn hóa với các khái niệm tương cận (Văn minh, Văn hiến, Văn vật)
Trong 4 đặc trưng của văn hóa thì hai đặc trưng "tính giá trị" và "tính lịch sử" là những cơ sở chủ yếu cho
phép phân biệt văn hóa với các khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật (x. bảng l).
Như vậy, văn hóa và văn minh khác nhau trước hết là ở tính giá trị : về mặt này, văn hóa là một khái niệm
bao trùm - nó chứa cả các giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn khi nói đến văn minh thì người ta chủ yếu chỉ
nghĩ đến các tiện nghi vật chất. Văn hóa và văn minh còn khác nhau ở tính lịch sử : trong khi văn hóa luôn
luôn có bề dày của quá khứ thì văn minh chỉ là một lát cắt đồng đại, nó chỉ cho biết trình độ phát triển của
văn hóa. Một dân tộc có trình độ văn minh cao vẫn có thể có một nền văn hoá rất nghèo nàn, và ngược
lại, một dân tộc lạc hậu vẫn có thể có một nền văn hóa phong phú.
Lâu nay, không ít người vẫn sử dụng "văn minh" (civilization) như một từ đồng nghĩa với "văn hóa". Thật
ra, văn minh (văn = vẻ đẹp, minh = sáng) là khái niệm có nguồn gốc từ phương Tây đô thị chỉ trình độ
phát triển nhất định của văn hoá về phương diện vật chất, nó đặc trưng cho một thời đại và một khu vực
rộng lớn hoặc cả nhân loại ).

http://tieulun.hopto.org - Trang 2

Sự khác biệt của văn hóa và văn minh về giá trị tinh thần và tính lịch sử dẫn đến sự khác biệt thứ ba: Văn
hóa mang tính dân tộc, bởi lẽ nó có giá trị tinh thần và tính lịch sử, mà cái tinh thần và tính lịch sử là của
riêng, không dễ gì mua bán hoặc thay đổi được; còn văn minh thì có tính quốc tế, bởi lẽ nó chứa giá trị vật
chất, mà cái vật chất thì dễ phổ biến, lây lan.
Và sự khác biệt thứ tư : Văn hóa gắn bó nhiều hơn với phương Đông nông nghiệp, còn văn minh gắn bó
nhiều hơn với phương Tây đô thị. Các nền văn hóa cổ đại đều xuất phát từ phương Đông : Trung Hoa, Ấn
độ, lưỡng hà, Ai-cập. Nền văn hóa phương Tây sớm nhất là văn hóa Hi-La (Hi-lạp và La-mã) thì cũng có
nguồn gốc từ phương Đông, nó được hình thành trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của các nền văn
hóa Lưỡng Hà và Ai-cập. Các nền văn hóa phương Đông lại đều hình thành ở vùng lưu vực các con sông
lớn là những nơi sản xuất nông nghiệp. Trong các ngôn ngữ phương Tây, từ "văn hóa" bắt nguồn từ chữ
cultus tiếng La-tinh có nghĩa là "trồng trọt". Trong khi đó thì từ "văn minh" trong các ngôn ngữ phương Tây
bắt nguồn từ chữ civitas, tiếng La-tinh có nghĩa là "thành phố".
Ở Việt Nam còn có các khái niệm "văn hiến", "văn vật", - đó là những khái niệm bộ phận của "văn hóa" mà
ở phương Tây không có,chúng chỉ khác văn hóa ở độ bao quát các giá trị : Văn hiến là văn hóa thiên về
các giá trị tinh thần, còn văn vật là văn hóa thiên về các giá trị vật chất, cho nên ông cha ta thường nói
"đất nước 4000 năm văn hiến" (mà không nói ...văn vật, vì trải qua 4000 năm, phần lớn các giá trị vật chất
đã bị tàn phá. cái còn lại chủ yếu là các giá trị tinh thần), nhưng lại nói "Hà Nội - Thăng Long ngàn năm
văn vật" (vì trong 1000 năm trở lại đây, từ khi Thăng Long hình thành, các giá trị vật chất còn lưu giữ
được nhiều).
4. Cấu trúc của hệ thống Văn hóa
Như đã nói, lâu nay, tính hệ thống của văn hóa chưa được chú ý đầy đủ, cho nên cũng chưa có được một
mô hình hệ thống văn hóa đầy đủ và có sức thuyết phục. Để tiếp cận văn hóa như một hệ thống, cần phải
vận dụng chính Lí thuyết hệ thống. Trên cơ sở này, hợp lí hơn cả là xem văn hóa như một hệ thống gồm
4 thành tố (4 tiểu hệ) cơ bản, mỗi tiểu hệ lại có hai vi hệ nhỏ hơn như sau:
Mỗi nền văn hóa đều là tài sản của một cộng đồng người nhất định - chủ thể văn hóa. Trong quá trình tồn
tại và phát triển, cộng đồng chủ thể văn hóa đó luôn có nhu cầu tìm hiểu, và do vậy đã tích lũy được một
kho tàng kinh nghiệm và tri thức phong phú về vũ trụ và về bản thân con người - đó chính là 2 vi hệ của
tiểu hệ văn hóa nhận thức.
Tiểu hệ thứ hai liên quan trực tiếp đến những giá trị văn hóa nội tại của cộng đồng người - chủ thể văn
hóa: đó là văn hóa tổ chức cộng đồng. Nó bao gồm 2 vi hệ là văn hóa tổ chức đời sống tập thể (những
vấn đề liên quan đến tổ chức xã hội vĩ mô như tổ chức nông thôn, quốc gia, đô thị), và văn hóa tổ chức
đời sống cá nhân (những vấn đề liên quan đến đời sống mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, đạo đức,
văn hóa giao tiếp, nghệ thuật,...).
Cộng đồng người (chủ thể văn hóa) là tồn tại trong quan hệ với hai loại môi trường - môi trường tự nhiên (
thiên nhiên, khí hậu, v.v.) và môi trường xã hội (các dân tộc, quốc gia láng giềng). Cho nên, hệ thống văn
hóa còn bao gồm hai tiểu hệ nữa liên quan đến cách thức xử sự của cộng đồng với hai loại môi trường
ấy. Đó là văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hoá ứng xử với môi trường xã hội. Với mỗi loại
môi trường, đều có thể có hai cách xử thế phù hợp với hai loại tác động của chúng : tận dụng môi trường
(tác động tích cực) và đối phó với môi trường (tác động tiêu cực).
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Cấu trúc của hệ thống văn hóa có thể tóm tắt trong bảng 2.

Cũng như trong bất kì một hệ thống nào khác, trong văn hóa, ranh giới giữa các bộ phận không thể vạch
ra một cách quá rạch ròi, nhất thành bất biến. Để sắp xếp một hiện tượng văn hóa vào thành tố này hoặc
thành tố kia, trong mỗi trường hợp, phải căn cứ vào đặc điểm điển hình của nó. Chẳng hạn, mục đích của
nhà cửa là đối phó với môi trường, nhưng con người lại đã tận dụng chính môi trường để tạo ra nó. Ngoại
giao vừa có trách nhiệm đối phó vừa có trách nhiệm tận dụng môi trường xã hội, nhưng trách nhiệm đối
phó nặng nề hơn ( không phải ngẫu nhiên mà nó được xem là một mặt trận : mặt trận ngoại giao).
Một hệ thống văn hóa có thể được xem xét dưới góc độ các bình diện đồng đại và lịch đại, khái quát và cụ
thể. Môn lịch sử văn hóa lâu nay chủ yếu quan tâm đến bình diện cụ thể và lịch đại, còn môn văn hoá học
đang bàn chủ yếu quan tâm đến bình diện khái quát và đồng đại. Tuy nhiên, vì văn hóa vừa có tính hệ
thống, lại vừa có tính lịch sử cho nên trên thực tế tốt nhất là phải tính tới cả hai bình diện ấy. Nếu lấy diện
lịch đại làm cơ sở thì trong mỗi giai đoạn lịch sử sẽ phải lưu ý đến tính đồng đại - VĂN HÓA SỬ phải
được xây dựng như thế. Ngược lại, nếu lâý diện đồng đại làm cơ sở thì trong mỗi hệ thống con, mỗi bộ
phận của hệ thống con lại phải chú ý đến mặt lịch đại - VĂN HOÁ HỌC phải được xây dựng như thế.
Dưới góc độ đồng đại, hệ thống văn hóa còn có thể có những cách phân chia khác. Tuy nhiên, chúng
không phải là cơ bản. Chẳng hạn, trong quan hệ với tổ chức văn hóa cộng đồng, có thể phân biệt : văn
hóa dân gian và văn hóa chính thống. Ở Việt Nam, trong quan hệ với môi trường tự nhiên, có thể phân
biệt ba loại văn hóa theo địa bàn cư trú : văn hóa biển, văn hóa đồng bằng và văn hóa núi. Cũng vậy, có
sự khác biệt giữa văn hóa Việt với văn hóa các dân tộc ít người. Những cách phân chia này cần được kết
hợp xem xét trong những trướng hợp cần thiết.
Cả 4 thành tố của hệ thống văn hóa đều bị quy định bởi một gốc chung là loại hình văn hóa. Nếu mô hình
cấu trúc của hệ thống văn hoá cho ta thấy CÁI CHUNG, cái đồng nhất trong tính hệ thống của các nền
văn hóa thì loại hình văn hóa sẽ cho ta thấy CÁI RIÊNG, cái khác biệt trong tính hệ thống của chúng.
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