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GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VÀ NHỮNG BIẾN THÁI
Ở NAM BỘ VIỆT NAM
ĐỖ THÁI ĐỒNG *
1. Gia đình truyền thống ở Á Đông là một định chế xã hội đặc trưng trên hai ý nghĩa: một định chế lâu đời nhất và
cũng là định chế ít thay đổi nhất sau tất cả những biến thiên của lịch sử
Một cách hiểu như vậy hiện còn được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu so sánh gia đình ở Á Đông với gia đình
ở phương Tây. Bởi vì khác với các xã hội phương Tây, kiểu gia đình Á Đông hầu như vẫn giữ được những sắc thái cổ
truyền ngay cả khi xã hội đã đạt được trình độ cao của văn minh công nghiệp.
Có lẽ vì thế, các nhà nghiên cứu thường sử dụng khái niệm "gia đình truyền thống" với sự mặc nhiên thừa nhận
những bất biến thề trong cơ cấu thế hệ của nó, trong trật tự tinh thằn và đạo đức trong hệ thống giá trị và khuôn mẫu
cư xử, trong lễ nghi và tôn giáo v. v. . . , tóm lại trong nền văn hóa đặc trưng của kiểu gịa đình truyền thống đó.
Người ta cũng muốn tim mối giây liên hệ giữa gia đình truyền thống với sự ổn định xã hội làm điều kiện phát
triển của các quốc gia ở á Đông, một con đường phát triển luôn luôn có về bất ngờ như trường hợp Nhật Bản trước
đây, và gần đây như một số nước "Con rồng châu Á ". Như vậy, người ta muốn tim kiếm từ gia đình truyền thống
những điều giúp giải thích những vấn đề sâu sắc hơn về cơ cấu xã hội và nền vàn hóa về tính cách dân tộc và đặc
trưng nhân cách ở các nước á Dông
Nhưng, nếu như người ta dễ dàng thỏa thuận với nhau về mục tiêu cuộc tìm kiếm thì lại rất khó mà thỏa thuận về
một phương pháp nào đó làm hướng đi chung.
Bởi vì ngay chính khái niệm truyền thống là một khái niệm quá đa nghĩa và người ta chỉ có thể chia sè với nhau
một vài ý nghĩa trong số đó.
Trước hết, gia đình truyền thống chắc hẳn là hình thái gia đình ở nông thôn, là gia đình ở những xã hội nông
nghiệp Á Đông đã tồn tại lâu đời và gần như bất biến trên nhiều khía cạnh. Như vậy, đó cũng là kiểu gia đình nông
nghiệp, là một đinh chế gắn liền với nền nông nghiệp cổ truyền. Sự nhất trí về khái niệm gia đình truyền thống có lẽ
chỉ giới hạn đến đó.
Nhưng trong vô số trường hợp người ta lại muốn lạc bước vào những lĩnh vực đầy quyến rũ hơn của khái niệm gia
đình truyền thống, những lĩnh vực tinh thần, đạo đức, văn hóa, tôn giáo. Và khi đó thì những định kiến có vẻ nhiều
hơn là tìm tòi khoa học.
Chẳng hạn, đó là khái niệm "gia đình Nho giáo" được sử dụng luôn luôn đến mức gần như quen thuộc trong nhiều
văn bản. Người ta tìm kiếm những thuộc tính của gịa đình truyền thống ở những ảnh hưởng của ý thức hệ Nho giáo
vốn bao trùm một lịch sử lâu dài ở các xã hội á Đông từ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam nữa.
Nhưng đâu là điển hình kiểu "gia đình Nho giáo" thì mỗi người có những cách hiểu khác nhau, từ kiểu những "đại thế
gia" đến kiểu những "hàn sĩ", từ kiểu những gia đình có học đến những gia đình hoàn toàn không biết đến một chữ
Hán nào.
Còn nói đến một ảnh hưởng ít nhiều của Nho giáo thì điều này lại càng mơ hồ hơn nữa một khi người ta muốn xác
định xem những ảnh hưởng ấy thật sự là.gì, khía cạnh hành vi hay khía cạnh thuần túy biểu trưng cũng vậy. Đạo thờ
cúng tố tiên chăng? Nhưng các sử gia đã chứng minh rằng, cái thế giới ngư trị của các bậc tố tiên ấy đã tồn tại trước
đạo Khổng nhiều thế kỷ. Và thật ra, ngay khổng Tử cũng không hề coi sự cúng bái tổ tiên là điểm trọng yếu nào trong
học thuyết về "Lễ" của ông. Khổng Tử gia lễ" là cái người ta chế ra và tìm một liên hệ logique với chữ "Lễ" mà theo
nguyên nghĩa của Khổng Tử thì chẳng gần gũi gì với đám thứ dấn cả (Lễ bất chí thứ dân).
Như vậy, dù rằng có chấp nhận vai trò của Nho giáo củng cố địa vị của các bậc tổ tiên trong đời sống gia đình á
Đông thì cũng không vì thế mà có thể lầm lẫn giữa cái hình ở trong gương với chính sự vật. Cũng như vậy, khi đề cập
đến một loạt tín điều đạo đức của Nho giáo về tôn ti trật tự gia đình. Nói tóm lại, cần phải tránh lầm lẫn giữa việc tìm
kiếm cái logique xã hội đích thực của gia đình á Đông với logique của Nho giáo.
Bởi vì cũng với chừng ấy câu châm ngôn của Khng Tử, người ta cũng không thể quên đi những khác biệt rõ rệt
giữa kiểu gia đình ở các nước khác nhau ở Á Đông cùng cố một lịch sử lâu đài với ý thức hệ Không giáo giữ vai trò đáng
kể.
Ở Trung Quốc, người ta không nên quên rằng học thuyết của Khổng Tử là học thuyết chính trị thà đặc trưng của nó là
sự thống nhất chính tả và đạo đức (Vi chính chi dĩ đức, tồn đức chi vị giáo tu giáo chi vị đạo) . Vậy "Tu thân, Tề gia, Trị
quốc, bình thiên hạ" là căn bản của đạo đức người "quân tử". Đem điều này vào định chế gia đình, nó trở thành khuôn mẫu
tổ chức của kiểu gia đình có địa vị thống trị từ làng xã đến quốc gia. Nhiều thôn trang ở Trung Quốc mang tên một gia
đình, một dòng họ. Dương gia trang, Vương gia trang, Quách gịa trang v. v. . .
"Vương quốc của thiên triều đã được điều hành bởi một trật tự nghiêm ngặt dựa trên cơ sở trước hết là gia đình. Gia
đình Trung Hoa cổ truyền là một tập hợp rộng lớn hơn gia đình hạt nhân hiện nay, có ba hoặc bốn thế hệ cùng chung sống
dưới một mái nhà (tam tứ đại đồng đường).Cùng chung sống không phải chỉ bao gồm các con cháu theo trực hệ mà cả họ
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hàng thân thích khác chi như chú, bác, cô, dì" 1 .
Hình thái gia đình này chứ không phải hình thái nào khác đã được phân ánh trong Khổng giáo một học thuyết chủ
trương quan hệ "Vua tôi, cha con, vợ chồng" là cùng một qui luật của tạo hóa. Vua là con của trời, và cả xã hội được diễn
đạt theo quan hệ đó. Học thuyết đó không hề biết đến những chức năng nào khác của gịa đình ngoài chức năng tái tạo một
hệ thống chính trị Sự sinh đê, sự giáo dục cũng là nhằm tái tạo hệ thống đó. Phụ nữ và trê em ban giờ cũng ở bậc thang thấp
nhất trong kiểu gia đình đó, họ là những phương tiện hơn là những mục đích. Tình yêu không có chỗ đứng nào.
Một sự khác biệt rất lớn nếu so sánh kiểu gia đình truyền thống của Trung Hoa với gia đình truyền thống ở Nhật Bạn
dù rằng nó cố cùng một tính chất ổn định và nghiêm ngặt như nhau và theo một nghĩa nào đó cũng chịu ảnh hưởng của
Không giáo.
"Gia đình truyền thống Nhật Bản IE là một thể chế xã hội - kinh tế nhiều hơn là một cộng đồng về huyết thống. Người
chủ gia đình có nhiều nét giống một giám đốc xí nghiệp. Khi chọn người kế vị xí nghiệp này không nhất thiết phải dành ưu
tiên cho "đứa con theo huyết thống ". . . Điều quan trọng là sao cho nó có được một giám đốc có năng lực đứng đầu. . . Nó
trở thành nền tảng thật sự của dân tộc và là một trong những yếu tố cấu thành chính của bản sắc Nhật Bản" 2
Như vậy, gia đình truyền thống Nhật Bản có vẻ là một đơn vị kinh doanh hơn là một định chế xã hội- chính trị. Và đạo
đức của Khổng giáo vốn hướng vào mục tiêu chính trị ở Trung Hoa thì ở đây nó hướng vào mục tiêu kinh tế. Người gia
trưởng là người chủ kinh doanh. Điều giống nhau đáng kể nhất chỉ là ở vị trí thấp kém của phụ nữ và đây là chỗ ảnh hưởng
mạnh nhất của Không giáo.
Ở Việt Nam, tiếng Nhà có ba nghĩa: ngôi nhà, gia đình, người vợ. Nghĩa chung nhất là gia đình. Gia đình truyền thống
ở Việt Nam không có đặc tính một định chế xã hội - chính trị như kiểu đại gia đình Trung Quốc. Nhà nước quân chủ ở Việt
Nam từ lâu lấy đơn vị làng xã làm nền tảng chứ không phải lấy đơn vị gia đình. Gia đình phụ thuộc vào làng xã. Đơn vị
kinh tế nền tảng của Nhà nước là làng xã, nơi cung cấp địa tô cho Nhà vua, chế độ công điền là sở hữu làng xã tách khỏi sở
hữu gia đình. Như vậy, ngay cả trong kinh doanh nông nghiệp, gia đình cũng ít nhiều phụ thuộc vào làng xã về ruộng đất
và về thủy lợi. Kiểu làng xã tiểu nông tồn tại khắp nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ Việt Nam là một định chế xã hội đặc thù. Nó
có luật pháp riêng (các hương ước), tôn giáo riêng (thờ thần hoàng), văn hóa riêng (các lễ hội) và một cơ chế tự quản mà
các gia tộc, tức là các gia đình mở rộng theo huyết thống về trực hệ có thể tham gia trong tư cách thành viên của một loại
hội đồng tư vấn (tộc biểu). Nho giáo có khá ít ảnh hưởng vào các loại hoạt động đó của cộng đồng làng xã và chỉ ở rất ít
nơi việc tôn thờ Khổng Tử mới là một việc được làng xã coi là việc chung. Nơi thờ Khổng Tử thường gọi là "văn chỉ không
phải là điều bó buộc phải xây dựng ở các làng xã. Trong tổ chức làng xã này, kiểu gia đình phổ biến có thể được gọi là nửa
hạt nhân hóa. Cha mẹ và ông bà già sống chung với vợ chổng người con trai trưởng. Các con trai, con gái khác về nguyên
tắc sẽ lập thành gia đình riêng sau lúc đã thành hôn. Việc thờ cúng tổ tiên được thực hiện ở gia đinh con trưởng và thường
chỉ thực hành với tổ tiên khoảng bốn năm đời trước. Dòng họ, tức là kiểu gia đình mở rộng theo liên hệ huyết thống thực tế
chỉ củng cố được nhờ khía cạnh tình cảm và tương trợ. Người ta có những tổ tiên chung của dòng họ nhưng hầu hết người
Việt Nam không nhớ được tổ tiên quá 5 đời. Gia phả là một vật báu nhưng là một biểu trưng hơn là một công cụ tổ chức
cuộc sống. Nhưng điều này lại tối quan trọng trong quan hệ hôn nhân, luật tục cấm kết hôn giữa những người có quan hệ 5
đời
dòng cha và dòng mẹ. Gia đình truyền thống ở Việt Nam lấy kiểu gia đình nửa hạt nhân hóa làm cơ bản, nổ là đơn vị
tổ chức sự sản xuất nông nghiệp và tự thỏa mãn các nhu cầu sống của các thành viên. Trong đặc tính sản xuất tự túc
ấy, người phụ nữ có vai trò rất lớn về quản lý tiền bạc, thu nhập và chi- tiêu. Về danh nghĩa thì chủ sở hữu là người
chồng nhưng từ rất lâu đời, người vợ mới thật sự là người quân trị. Trong ngôn ngữ Việt Nam, những từ "tay hòm
chìa khoá" chỉ vai trò của người vợ. Tất nhiên người phụ nữ có địa vị thấp kém hơn người đàn ông và ở đây cũng cố
ảnh hưởng của Khổng giáo. Nhưng ảnh hưởng ấy không phải là duy nhất vì về mặt đạo đức tôn giáo, phần lớn phụ nữ
nông thôn Việt Nam trước đây và cả hiện giờ còn chịu ảnh hưởng lớn bơn của Phật giáo. Có thể nói ở các làng xã,
Phật giáo trong nhiều thế kỷ là tổn giáo của phụ nữ và trẻ em. Chính điều này đã làm mềm đi những quan niệm quá
cứng của Khổng giáo về người phụ nữ.

Tất cả những điều trên đây là nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận xã hội học cụ thể hơn để phân tích gia đình truyền
thống Á Đông với những biến thái rất khác nhau ở các quốc gia. Khổng gịáo cũng đóng vai trò tất khác nhau trong
các kiểu gia đình đó. Cũng với ý tưởng này, chúng tôi muốn phân tích những biến thái của gia đình truyền thống ở
Nam Bộ Việt Nam.
2. Người ta vẫn coi Nam Bộ là "vùng đất mới" của Việt Nam vì so với lịch sử hàng ngàn năm của Bắc Bộ thì lịch
sử khai phá Nam Bộ của người Việt mới có hơn 3 thế kỷ. Điều này khiến cho việc sử dụng khái niệm "truyền thống"
trở nên khá dè dặt vì khó có thể triển khai trọn vẹn những hiểu biết về đặc trưng các di sản truyền thống ở vùng nông
thôn lâu đời phía cực Bắc vào vùng đất rất nhiều khác biệt ở cực Nam.
Tất nhiên, người Việt ở Nam Bộ là cùng một gốc gác lâu đời với người Việt Bắc Bộ và trực tiếp hơn ở Trung Bộ.
1

QI. YANFEN. Vương quốc của những bậc tổ tiên. Trong tạp chí Người đưa tin UNESCO. Bản tiếng Việt số tháng 71989)
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Trong hành trang vật chất và tinh thần của những di dần vào Nam hiển nhiên có những yếu tố truyền thống của lịch
sử Việt Nam lâu đời. Cũng một nền nông nghiệp lúa nước, cũng con trâu và cái cày, cũng một ngôn ngữ, cũng kiểu
quan hệ gia đình nông thôn và nông nghiệp, người Việt khai phá vùng đồng bằng sổng Cửu Long vẫn hướng về tổ
tiên của dân tộc mình là các vua Hùng với nền văn hóa sông Hồng cổ kính.
Nhưng tính liên tục của lịch sử cũng không loại trừ những đứt đoạn và một quá trình thích ứng về văn hóa ở vùng
đất mới đã khiến cho những truyền thống phải biến đổi rất nhiều. Những di dân người Việt đầu tiên vào Nam Bộ đã
bắt gặp một vùng đất phần lớn còn hoang dã cho mãi đến nửa cuối thế kỷ thứ 18. Sách "Phủ biên tạp lục" của Lê Quí
Đôn một cuốn sách Việt Nam sớm nhất viết về vùng Nam Bộ (1776) đã viết: "O phủ Gia Định, đất Đồng Nai, từ các
cửa biển Cần Giờ, Lôi Lạp, Cửa Dại, Cửa Tiểu trở vào toàn là rừng rậm hàng ngàn dặm". Những câm giác bỡ ngỡ
buổi đầu còn ghi lại trong sáng tác dân gian ở Nam Bộ.
- Người đi dạo dựa dắt lưng
Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng cao
- Tới đây xứ sớ lạ lùng
Con chim kêu phải sợ, con cớ vùng phát kinh.
Những đặc điểm của điều kiện tự nhiên Nam Bộ với rừng rậm và sông rạch chằng chịt, với vùng châu thổ đất thấp
và ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ nhật triều . . . đã khiến cho họ phải thích ứng bằng sự thay đổi sâu sắc các tập
quán canh tác và do đó cả tổ chức xã hội thích hợp với sự canh tác đó.
Đó là việc canh tác không dựa vào sự chế ngư dòng nước bằng đê điều, trái lại dựa vào nhịp độ lên xuống tự nhiên
của dòng chảy mà tưới tiêu đồng ruộng. Diều này tạo điều kiện dễ dàng cho những đơn vị gia đỉnh nhỏ có thể tự khai
phá và canh tác trên một vùng đất mà không nhất thiết phải có những cộng đồng lớn. Các quần cư chỉ dần dần được
lập ra dọc theo sông rạch, trải theo chiều đài dòng nước để tiện canh tác, do đó không có dáng vẻ nào của một làng xã
tiểu nông ở miền Bắc 'nhất thiết phải quần tụ và chen chúc vào một khu đất cao tách khỏi ruộng đồng. Liền canh liền
cư là cách sống của mỗi gia đình. Nhà không cố hàng rào, làng không có lũy tre, đời sống sông nước sôi động ở Nam
Bộ tạo thành một không gian xã hội rộng mở khác với các làng xã tiểu nông khép kín ở Bấc Bộ và Trung Bộ. Mối
giây liên hệ giữa gia đình với làng xã là lỏng lẻo. Mỗi gia đinh là một đơn vị khá tự do. Và quả thật nông dân Nam
Bộ có một thời gian hàng thế kỷ được tự do khai phá đất đai và tự do canh tác. Làng xã chỉ được thiết lập vào cuối
thế kỷ XVIII với một chức năng hành chính sơ sài. Không có công điền, rất ít nơi có đình làng, không có hương ước,
không có một biểu trưng nào về văn hóa lăng xã ở Nam Bộ.
Nhưng cũng vì thế, đơn vị gia đình ở nông thôn Nam Bộ mà từ đầu đã nửa hạt nhẩn hóa phải tìm một sức sống
bên trong của nó, phải tự tổ chức một lối sống thích hợp và những mối dây liên hệ giữa các gia đình không phải đi
qua một khâu trung tiếp nào dù là dòng họ hay làng xã như miền Bắc.
Nguồn gốc xã hội - văn hóa của lớp cư dân đầu tiên ở Nam Bộ cũng là một nhân tố tạo ra biến thái gia đình truyền
thống ở đây. Phần lớn họ là những nông dân phiêu tán, rồi đến những binh lính đào ngũ hoặc giải ngũ, những người
trốn binh dịch, những tù nhân bị lưu đày, cũng cố cả những nhà Nho nghèo. Nói chung họ là những người lớp dưới
và vì không chịu nổi sự áp bức và tình trạng nghèo khổ của vùng quê cũ, đặc biệt ở vùng cực Nam Trung Bộ đã đi
tìm một cuộc sống khác ở Nam Bộ. Chính họ cũng phải cố một tinh thần can đảm xa rời những giá trị cổ truyền và
một chút tính cách phiêu lưu của những người "khai sơn trăm thảo", mở đường đến một chân trời mới.
Càng di chuyển vào phía Nam, người Việt càng gặp nhiều hơn những nền văn hóa phi Hán hóa. Những tầng văn
hóa cổ ở Nam Bộ chịu ảnh hưởng của văn minh An Độ nhiều hơn. Văn hóa Phù Nam và văn hóa óc Eo, văn hóa cổ
của vương quốc Khơme đều không có một dấu vết Hán hóa nào. Người Hoa nhập cư ở Nam Bộ chỉ từ thế kỷ XVII
cùng một lúc với người Việt và họ chịu thần phục nhà Nguyễn lúc bấy giờ đã là một thế lực cầm quyền từ Phú Xuân
vào trong. Những người Hoa từ chối sự thống trị của triều đại Mãn Thanh đã đến đất' Nam Bộ sinh sống không có tư
thế ưu trội về văn hóa so với người Việt. Họ cũng là dân mới, thậm chí là "khách trú"
Người quan sát có thể đặt câu hỏi trước một hiện tượng bề ngoài còn khá nổi bật đến hiện giờ: hầu như ở khắp nơi
đất Nam Bộ trong mỗi gia đình, vào mỗi dịp lễ tết, người ta có thệ thấy rất nhiều bức hoành, cặp liễn, những câu đối
đỏ mang chữ Hán. Trong lúc đó, ở Bắc Bộ hiện tượng này đã mờ nhạt từ lâu. Nhưng sự thật người Việt ở đây không
mấy ai biết chữ Hán và nông thôn không hề có một tầng lớp nhà Nho. Một ít nhà Nho từ miền Trung vào Nam Bộ
cùng lúc với đám lưu dân cũng dần dà sáng tác lối vãn chương dễ hiểu cho lớp người phần lớn chẳng những không
biết chữ mà còn không biết gì ngay cả nền văn học Hán-việt. Người ta trang hoàng nhà cửa theo kiểu truyền thống
hơn là hiểu biết chính truyền thống đó. Nhưng ngay cả ở nội dung của các dòng chữ Hán cũng không phải là sự
truyền bá Nho giáo. Người ta chọn những câu lời hay ý đẹp hơn là các châm ngôn của Khổng Tử. Nhà nhà thường
treo bức hoành "Đức lan phương" (Đạo đức tỏa thơm như hoa lan). Ngày Tết đến thì treo cặp liễn nói về mùa xuân
của trời đất và lòng người.
- Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường.
(Trời thêm năm tháng, người thêm tuổi thọ. Xuân đầy trơi đất, hạnh phúc đầy nhà).
Nhà Nho cũng ngày càng xa rời với Nho giáo cổ truyền.
Và quả thật chỉ ở đất Nam Bộ người ta mới tìm thấy sự đoạn tuyệt hoàn toàn với nguyên lý cơ bản của học thuyết
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chính trị-đạo đức của Nho giáo. Xin lấy một dẫn liệu.
Đây là một cặp liễn mà một nhà Nho nào đó đã đề ở trước cửa Đền Thới Sơn (vùng Núi Cấm, huyện Tịnh Biên,
tỉnh An Giang).
Quân phi quân, thần phi thần, quân thần giai cộng lạc
Phụ bất phụ, tử bất tử, phụ tử thị đồng hoan.
(Vua không phải là vua, tôi không phải là tôi, cha không phải là cha, con không phải là con thì vua tôi cha con đều
vui vẻ).
Sự pha trộn giữa những nền văn hóa biểu hiện rô rệt ở việc thờ cúng trong mỗi gia đình.
Người Việt vẫn giữ truyền thống thờ cúng tổ tiên nhưng họ cũng không hề ngại ngần sử dụng những biểu tượng
thật ra là của người Hoa. Bàn thờ tổ tiên phần nhiều không bày bài vị của các cụ tổ mà lại bày tấm gương lớn có in 4
chữ "Cửu Huyền thất tổ" của người Hoa làm sẵn để bán. Người Việt cũng thờ "Quan Công" trong nhà như người
Hoa. Đạo Hòa Hảo tự coi là đạo Phật nhưng không hề phân rõ Dại Thừa hay Tiểu Thừa. Nó tìm cách gần gũi với
người bình dân bằng một nghi lễ cực kỳ đơn giản, một "bàn thiên" với nén nhang, chén nước thờ Trời ở trước nhà và
một tấm "Trằn điều" cũng treo ở bàn thờ tổ tiên trong nhà. Vậy là đủ biểu trưng cho một giáo phái. Đạo Cao đài có
một thần miếu bao gồm cả tôn giáo Dông Tây, các danh nhân trong nước và thế giới. Và không phải chỉ có đạo Cao
đài. Một vài ngôi đền hiếm hoi của người Việt ở Nam Bộ thờ từ Thần hoàng bản thổ đến các vị anh hừng dân tộc
trong quá khứ xa xưa như Bà Trưng, Bà Triệu đến các sỉ phu thời Cần Vương, Thờ cả Phan Bội Châu, Phan Chu
Trình, cũng. thờ cả Khổng Tử bằng bức hình' ông do người Hoa làm sản. Và cũng phải nói sự không câu nệ của cả
người Hoa, ở một ngôi đền thờ một vị tướng Việt Nam thời Nguyễn, người Hoa cúng bái côn nhộn nhịp hơn cả người
Việt.
Nhưng rút lại thì trong gia đình người Việt ở Nam Bộ việc thờ cúng cũng biểu hiện phần nào những giá trị đạo
đức mà họ tôn trọng. Lòng biết ơn người đi trước (các bậc tổ tiên họ đời). Tịnh thần trọng nghĩa (thờ Quan Công)
Lòng Nhân ái (thờ Phật).
Việc thờ cúng tổ tiên là sự tiếp tục rõ rệt kiểu gia đình truyền thống. Bàn thờ tổ tiên vần đặt ở chính giữa nhà cùng
với khoảng không gian trang trọng nhất thường dùng để tiếp khách. Ngày giỗ ông bà cha mẹ đã khuất cũng là cơ hội
xum họp gia đình. Con cháu làm ăn ở xa vẫn có nghĩa vụ trở về tham dự ngày lễ đó. Nghi thức cúng bái cũng không
khác gia đình miền Bắc, những mâm cơm cúng và đèn nhang. Mối liên lạc giữa tổ tiên và con cháu trong gia đình
Nam Bộ, có dấu hiệu gần như mật thiết hơn ở miền Bắc. Người nông dân Nam Bộ đến hiện giờ vẫn giữ tập quán đê
mồ mà ông bà ngay trong khuôn viên vườn ruộng của họ, ngay trên đất thổ cư của họ. Diều này là do từ khi mới khai
phá vùng đất này, mỗi gia đình là một đơn vị biệt lập, chưa có những liên hệ làng xã như miền Bắc.
Nhưng nếu như việc thờ cúng tổ tiên ở cả Bắc và Nam cùng nhấn mạnh như nhau sự tiếp tục của dòng giống thì
địa vị của những người con trên nguyên tắc kế thừa lại rất khác nhau. ở
Nam Bộ không có cách gọi "anh cả", "chị cả". Những người con đầu đều được gọi là bằng thứ hai, những "anh
hai", "chị hai" và lần lượt kể đến người con út, trai út và gái út. Ở miền Bắc, người con cả là đại diện cho thế hệ các
con, có quyền thừa kế lớn hơn và có nghĩa vụ trước nhất trong việc nuôi dưỡng cha mẹ già và thờ cúng tổ tiên. ở Nam
Bộ, vai trò đó ngược lại thuộc về người con út. Cha mẹ già lựa chọn cuộc sống cùng với người con út và người con út
cũng sẽ cúng giỗ họ sau lúc họ mất đi. Nếu gia đình không có con trai thì cũng người con gái út làm vai trò đó. Và
thông thường trong trường hợp đó, người con rể thờ cúng cha mẹ vợ của mình. Việc kế thừa gia sản thường được
chia công bằng cho tất cả các con, cố ưu tiên người con út. ở Nam Bộ, nguyên tắc "trưởng thượng" không gắn với
quyền lực thực tế, dù rằng ở đâu cũng vẫn có sự tôn trọng người già, người lớn tuổi hơn. Chính điều này cũng thúc
đẩy quá trình hạt nhân hóa gia đình ở Nam Bộ nhanh hơn và dễ dàng hơn ở nông thôn Bắc Bộ.
Cũng như luật tục ở Bắc Bộ, việc hôn nhân ở Nam Bộ không được thực hiện giữa những người có quan hệ huyết
thống đến 5 đời dòng cha cung như dòng mẹ. Nhưng "môn đăng hộ đối" nếu là một yếu tố khá quan trọng trong việc
lựa chọn vợ chồng ít nhất cũng vi dư luận của dòng họ và làng xã ô Bắc Bộ thì ở Nam Bộ điều này không đáng kể.
Một nhà văn thành thạo về tập tục Nam Bộ cho rằng, nếu kể về gốc gác thì:
"Những người từng nói tiếng đất Gia định như Đỗ Thành Nhân Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Nguyên Văn Nhân, Phân
Thanh Giản cũmg không phải xuất thân từ danh gia thế phiệt gì. Đến như Bà Từ Dũ, gốc cũng là dân đinh ở Quảng
Ngãi vào Nam lập nghiệp tại Sơn qui rồi mới khá giả sau" 3
Quan hệ thân hữu giữa cha mẹ chồng và cha mẹ vợ, tức là quan hệ "xui gia" rất được coi trọng ở Nam Bộ, điều
này củng cố độ bền vững của hôn nhân, giải tỏa những xung đột của các cặp vợ chồng nhất là giữa mẹ chồng nàng
dâu vốn là đề tài hết sức phức tạp trong các gia đình kiểu Nho giáo. Người ta cũng giáo dục cho trẻ em lòng thương
mến ông bà ngoại sâu sắc không kém gì đối với ông bà nội. Tất cả những yếu tố trên làm cho địa vị của người phụ
nữ, người vợ ở gia đình Nam Bộ được cải thiện hơn, giảm bớt nhiều những khuôn phép khá câu nệ của Nho giáo.
Như vậy gia đình truyền thống ở Nam Bộ không thể nói là khác cơ bản với gia đình truyền thống Việt Nam khởi
nguyên từ Bắc Bộ. Những quá trình di dân từ Bắc vào Nam vẫn còn tiếp tục đến nay và người Bắc người Nam vẫn
tìm thấy cùng những quan hệ gia đình với các giá trị truyền thống được tôn trọng
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Nhưng mặt khác để hiểu được những biến đổi của gia đình ở Nam Bộ thì không thể không đặc biệt chú ý đến khía
cạnh riêng biệt của nó. Trong một tổ chức xã hội mà dòng họ và làng xã là những định chế mờ nhạt, gia đình hạt nhân
có vị trí lớn hơn. Trong một nền văn hóa phi Hán hóa và tiếp xúc với các nền văn hóa ở Nam á, gia đình Nam Bộ
cũng trở nên uyển chuyển hơn để tiếp nhận những thay đổi xã hội Nam Bộ có mức độ dồn dập hơn ở Bắc Bộ.
3. Những biến động lớn về chính trị xã hội, những cuộc chiến tranh liên tiếp và ác liệt mấy chục năm, những cải
cách xã hội và kinh tế đương nhiên đã tác động vào gia đình truyền thốn Việt Nam từ Bắc đến Nam, buộc nó phải
thích ứng với những điều kiện mới. Đã có sự thay đổi cơ cấu thế hệ, đẩy nhanh hơn quá trình hạt nhân hóa ở gia đình
nông thôn, giăm qui mô nhân khẩu của gia đình, giảm mức sinh, tăng nhanh số phụ nữ lăm việc ngoài gia đình, mở
rộng nền giáo dục xã hội.
Nhưng, hết thảy những điều đó hình như vẫn không hề lay chuyển được gốc rễ của gia đình truyền thống. Nó tự
thích ứng để tồn tại chứ không phải để lùi hẳn về quá khứ. Và hễ có cơ hội là nó lại hồi phục, củng cố lại những nền
tảng kinh tế và văn hóa của mình.
Lý do chính là vì xã hội Việt Nam từ Bắc đến Nam vẫn còn là một xã hội nông nghiệp. Và chừng nào còn là xã
hội nông nghiệp thì kiểu gia đình truyền thống vẫn còn là một định chế vững bền. Những biến động xã hội vừa qua
chưa thay đổi được cản bản đó dù rằng đã thử thách
sức sống của gia đình truyền thống về nhiều mặt.
Ở miền Bắc, phải kể đến quá trình "tập thề hóa" nền nông nghiệp diễn ra từ cuối những năm 50. Chế độ sở
hữu tư nhân, thực tế là sở hữu gia đình về ruộng đất đã được thay thế bằng chế độ công hữu của các hợp tác xã.
Người ta chỉ để lại cho gia đình 5% số đất canh tác của mỗi địa phương. Nhưng trình độ của các lực lượng sản
xuất và ngay cả tập quán canh tác đã không cho phép xã hội hoá nền sản xuất, đưa cá nhân vào một hình thức
lao động ngoài gia đình. Rốt cuộc năng suất lao động của các hợp tác xã rất thấp kém. Chính đơn vị gia đình sản
xuất tự túc trước đây lại tỏ ra cố sức sống dẻo dai. Chỉ với 5% đất đai, các gia đình đã làm được một nửa số thu
nhập của mình, trong khi với 95% đất đai. Hợp tác xã chỉ cung cấp một nửa thu nhấp từ kinh tế tập thể. Từ năm
1982, người ta đã phải thay đồi căn bản cách quản lý, trao lại ruộng đất cho các gia đình, lấy đơn vị gia đình làm
đơn vị sân xuất cơ bản ở nông thôn. Cùng với điều này gịa đình truyền thống ở miền Bắc đang tim lại những
chức năng vốn có của nó, tiếp tục duy tri việc thờ cúng tổ tiên, các quan hệ dòng họ và các nghi lễ cổ xưa khác.
Ở miền Nam, nền nông nghiệp cũng đã có những thay đổi từ trước năm 1975. Ruộng đất phần lớn là sở hữu
của các gia đình trung nông và do tiến bộ về kỹ thuật canh tác, người trung nông Nam Bộ đã hướng mạnh vào
sản xuất nông sản hàng hóa. Một số nông dân giàu hơn đã chuyển sang kinh doanh theo lối các chủ trại nhỏ. Thị
trường lao động nông thôn đã hình thành với những người nghèo đi làm thuê và số nông dân không có ruộng.
70% số hộ là hộ trung nông, nghĩa là những đơn vị sản xuất hàng hóa nhỏ.
Việc áp dụng tập thể hóa nông nghiệp như kiểu miền Bắc đã không thành công ở Nam Bộ và nhanh chóng
phải thay đổi bằng việc thừa nhận vai trò của nông hộ, của gia đình. Đến nay, đơn vị gia đình nông thôn ở Nam
Bộ gần như khống có những biến đổi nào căn bản sau mấy chục năm với nhiều biến động xã hội.
Tất nhiên cũng có những thay đổi chậm chạp. Chẳng hạn đà tăng dân số sau mười năm 1979-1989 đã giảm
từ 2,5% tăng tự nhiên xuống 2,3%. Số trẻ em đi học gia tăng. Phong trào bình quyền của phụ nữ cũng có kết quả
nhất định. Nhưng ở khắp nơi hình ảnh gia đình vẫn là như cũ và cũng được tái tạo hầu như trên mảnh đất cũ mà
người nông dân Nam Bộ đã sinh sống mấy đời.
Với qui mô nhân khẩu trung bình 6, 5 người một hộ, với số ruộng canh tác trung bình 1 ha một hộ, với 2 lao
động chính, với thu nhập trung bình cho đầu người từ 30 đến 40 USD mỗi năm, hầu hết gia đình nông thôn Nam
Bộ đang sống một mức sống khá hơn ít nhiều so với miền Bắc những vẫn là ở mức nghèo.
Sự ổn định đời sống gia đình ở mức sống khiêm tốn đó cùng với sự chú trọng những truyền thống đạo đức và
văn hóa của nó khiến cho ở Nam Bộ không hề xảy ra tình trạng lưu tắn nông thôn. Nhưng một cách khác, những
gia đình như vậy tạo cho người ta một thái độ khá thờ ơ đối với tiến bộ công nghiệp và đô thị hóa.
Dữ kiện của các cuộc điều tra gần đây cho thấy kiểu gia đình truyền thống ở nông thôn Nam Bộ sẽ đứng
vững trong một thời gian dài nữa. Không có khả năng cho một sự phân hóa mạnh mẽ cơ cấu giai cấp ở nông
thôn. Mức độ tập trung ruộng đất rất nhỏ bé. Trình độ cơ khí hóa nền nông nghiệp tiến triển chậm chạp và
không gây đảo lộn nào về vấn đề nhân công nông nghiệp. Mỗi gia đình với mảnh đất có hạn và trình độ thâm
canh bị hạn chế do thiếu nguồn vốn chỉ cố thể cải thiện đời sống trong mức thu nhập trung bình đầu người một
năm dưới 50 USD. Một chương trình phát triển nông thôn Nam Bộ còn vấp phải những vấn đề lớn: thiếu thốn
các điều kiện giao thông, y tế công cộng và chất lượng giáo dục thấp.
Như vậy, kiểu gia đình truyền thống Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam sẽ thay đổi như thế nào? Câu hỏi này
còn đợi câu trả lời ở một tương lai xa hơn vài thập niên nữa.
Song cũng cần phải ghi rằng những truyền thống ăn sâu trong tâm lý hàng triệu gia đình, hàng chục triệu
người nhất định cũng sề tìm cách có mặt trong quá trình phát triển về kinh tế và xã hội.
Người Việt Nam nếu san sàng hoan nghênh những tiến bộ của công nghiệp hóa và đô thị hóa kiểu phương
Tây thì lại khá ngần ngại trước những khủng hoảng của gịa đình, tình trạng ly hôn, độc thân, sự cô đơn của
người già và khó khăn của trẻ em ở những gia đình không đầy đủ. Họ cũng ngần ngại một khuynh hướng tự do
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cá nhân có thể làm suy yếu cộng đồng.
Chúng tôi cũng đã nhận được những lời khuyên và những kinh nghiệm từ nhiều phía. Rốt cuộc nguồn hy
vọng cũng lại chỉ có thể là ở khả năng thích ứng của kiểu gia đình truyền thống vốn vững chắc trong lịch sử và
cũng khá uyển chuyển trong hoàn cảnh khác nhau. Gia đình đó sẽ tìm được chỗ đứng thích hợp của nó. Nhưng
chỉ có những thử thách thực tế mới cho chúng ta thấy được phương hướng rồi đây của những cuộc tìm tòi.
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