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Trong các nghiên cứu khoa học, thuật từ văn hóa không bao hàm một
sự nhấn mạnh về ý tưởng giá trị thường đi đôi với nó trong sử dụng
thông tục. Văn hóa đề cập đến mọi phương cách sống của một xã hội,
chứ không chỉ giới hạn vào những phong thái mà xã hội cho là cao
sang hơn, đáng mong muốn hơn. Như vậy, khi áp dụng vào phương
cách sống riêng của chúng ta, nó không liên quan gì tới sự kiện chơi
đàn piano hay đọc thơ của Browning 1. Đối với nhà xã hội học, loại sinh
hoạt vừa kể chỉ đơn giản là những yếu tố trong toàn bộ nền văn hóa
của ta. Cái toàn bộ này bao gồm cả các sinh hoạt trên lẫn loại sinh hoạt
như rửa chén đĩa hay lái ô-tô, và đối với mục đích đặc thù của việc
nghiên cứu văn hóa, thì những sinh hoạt sau cũng nằm chính xác trên
cùng một cơ sở như «các điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống». Hệ quả là, đối
với nhà xã hội học, không hề có xã hội nào mà lại không có văn hóa, và
mọi người đều «có văn hóa» như nhau, theo nghĩa là mọi con người đều
luôn luôn tham dự vào một nền văn hóa, cái này hoặc cái kia.
Trong thực tế, công việc của nhà xã hội học phải bắt đầu bằng việc
nghiên cứu nền văn hóa, lối sống đặc thù của các xã hội cụ thể. Văn
hóa, theo cái nghĩa ông ta sử dụng thuật từ, thể hiện một sự tổng quát
hóa dựa trên sự quan sát và so sánh một chuỗi các nền văn hóa. Tương
quan của nó với những nền văn hóa đặc biệt này giống như tương

quan của một loài Khỉ, như được mô tả bởi nhà tự nhiên học, với vô số
những con khỉ riêng lẻ đã cùng nhau tạo thành loài khỉ đó. Khi nhà
nhân học nói rằng văn hóa có đặc tính này hay đặc tính kia, ý tưởng
thực sự của ông ta là tất cả mọi nền văn hóa đều có chung những đặc
điểm ấy. Mặt khác, các nền văn hóa đều là những thực thể chức năng
có tổ chức, gắn liền với một xã hội đặc thù, và chính là trong tương
quan với nội dung của một nền văn hóa riêng biệt, chứ không phải với
văn hóa nói chung, mà con người cá thể phải được nghiên cứu.
Mặc dù từ văn hóa đã được sử dụng từ lâu để chỉ lối sống của một xã
hội đặc thù, ý nghĩa chính xác về nội dung của nó vẫn còn mơ hồ ở
một số khía cạnh. [...] Mỗi định nghĩa có thể đưa ra về một nền văn
hóa thường được sử dụng trong kết nối với một loại nghiên cứu cụ thể.
Vì vậy, người ta có thể định nghĩa nó hoàn toàn chính xác như «di sản
xã hội của những thành viên của một xã hội» 2, nhưng định nghĩa này sẽ
rất ít ích lợi cho những ai nghiên cứu về sự hình thành của nhân cách.
Trên cơ sở cách sử dụng từ với ý nghĩa thông thường, và biến thiên
theo những gì được cho là quan trọng đối với việc nghiên cứu nhân
cách, tôi thử liều đưa ra định nghĩa sau: «Một nền văn hóa là cấu hình
của loại hành vi học được (learned behaviour), và kết quả của loại hành vi mà
các yếu tố cấu thành đã được thu nhận và trao truyền bởi những thành viên
của một xã hội đặc thù». [...] Thuật từ «cấu hình» ngụ ý rằng những hành
vi khác nhau, và kết quả của những hành vi đã tạo nên một nền văn
hóa, được tổ chức thành một toàn thể có giá trị như khuôn mẫu
(pattern). [...] Cụm từ « Hành vi học được» giới hạn những hoạt động
phải được kể là bộ phận của một cấu hình văn hóa cụ thể vào những
hình thức hoạt động đã được chỉnh sửa bởi quá trình học tập. [...] Cụm
từ «kết quả của hành vi» áp dụng cho các hiện tượng thuộc hai trình tự
hoàn toàn khác biệt: tâm lý và vật chất. Phần thứ nhất bao gồm những
kết quả được thể hiện nơi cá nhân bởi các trạng thái tinh thần: những
thái độ, hệ thống giá trị, tri thức sẽ được hiểu dưới tiêu đề này. [...]
Việc bao gồm loại kết quả vật chất của hành vi vào số những hiện
tượng được đặt dưới khái niệm văn hóa có thể gặp phải sự phản đối từ
một số nhà xã hội học; nhưng thật ra nó đã được thừa nhận, qua một

sự sử dụng cũng xưa như bản thân từ văn hóa, bởi các nhà nhân học.
Những vật dụng thường được tạo ra và sử dụng bởi các thành viên của
bất kỳ một xã hội nào vẫn luôn luôn được biết tới như đã tạo ra nền
«văn hóa vật chất» của nó nói chung, và được xem như một bộ phận
không thể tách rời trong cấu hình văn hóa của nó. [...]
Kết quả của cuộc thảo luận về khái niệm này là văn hóa bao gồm các
hiện tượng thuộc về ít nhất là ba trình tự khác nhau: hiện tượng vật
chất, nghĩa là những sản phẩm của công nghiệp; hiện tượng cơ động
(động lực), nghĩa là loại hành vi «mở» (bởi vì nó nhất thiết bao gồm sự
vận động); và hiện tượng tâm lý, đó là, tri thức, thái độ và giá trị mà
các thành viên của xã hội nhận được. Đối với mục đích hiện tại của
chúng tôi, những hiện tượng thuộc hai trình tự đầu tiên có thể được
sắp xếp chung với nhau như phần cấu thành khía cạnh «mở» của văn
hóa: đó là khía cạnh cụ thể và cảm nhận được bằng giác quan, có thể
được ghi lại bằng các phương tiện cơ học như máy quay phim, hoặc
máy thu thanh chẳng hạn. Những hiện tượng thuộc trình tự thứ ba,
hiện tượng tâm lý, tạo thành khía cạnh «ẩn» của văn hóa. Thế nhưng
tất cả ba khía cạnh này đều là hiện thực và đều quan trọng cho việc
hiểu biết hành vi của con người như nhau và bằng nhau.
Ralph Linton,
Hậu Cảnh Văn Hóa Của Nhân Cách
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Robert Browning (1812-1889) là nhà thơ và kịch tác gia người Anh nổi tiếng
vào bậc nhất của thời đại Victoria (trong lịch sử Anh, thời đại này được xem là
bắt đầu từ Reform Act năm 1832 đến năm 1901, khi n ữ hoàng Victoria m ất).
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Định nghĩa của chính R. Linton trong tác phẩm The Study of Man, 1936.

