
  xiii 

 

                   MỤC LỤC 

Lời giới thiệu ............................................................................. v  
Lời nói đầu ............................................................................. viii 

Chương 1.  CƠ SỞ  LÝ THUYẾT VÀ HƯỚNG 
TIẾP CẬN VĂN HÓA DƯỚI GÓC 
ĐỘ NHÂN HỌC ................................................. 1 

1.1. Một số khái niệm cơ bản ................................................... 1 
   1.1.1. Khái niệm văn hóa theo quan điểm nhân học ............ 1 

1.1.2. Động thái và những giá trị truyền thống 
và hiện đại trong văn hóa ............................................ 4 

1.1.3. Khái niệm tiếp biến văn hóa ........................................ 6 
1.1.4. Khái niệm các loại hình kinh tế - văn hóa .................. 9  
1.1.5. Khái niệm đa văn hóa hay thuyết đa văn hóa ......... 12 

1.2. Những hướng tiếp cận lý thuyết dưới góc độ 
nhân học văn hóa ............................................................ 14 

1.2.1. Tiến hóa luận của Tylor và Tân tiến 
hóa luận của White ................................................. 14 

1.2.2. Chức năng luận  ...................................................... 18 
1.2.3. Tương đối luận văn hóa ......................................... 21 

Chương 2.  AUSTRALIA VÀ CỘNG ĐỒNG 
CƯ DÂN BẢN ĐỊA ......................................... 30 

2.1. Tổng quan về địa lý và dân cư  ...................................... 30 
2.2. Theo dòng lịch sử ............................................................ 35 
2.3. Cộng đồng cư dân bản địa .............................................. 44  



xiv 

 

Chương 3. HOẠT ĐỘNG SINH KẾ ................................ 86 
3.1. Săn bắt, hái lượm và đánh bắt ........................................ 87 
3.2. Quản lý đất đai, kinh nghiệm bảo vệ nguồn 

sống của động vật hoang dại và thuần hóa 
động vật ........................................................................... 98 

3.3. Trao đổi sản vật  .............................................................. 99 
3.4. Công cụ sản xuất và phương tiện đi lại ....................... 102 

Chương 4. TẬP QUÁN SINH SỐNG ............................. 106 
4.1. Nhà ở và không gian cư trú .......................................... 107 
4.2. Y phục và trang sức  ..................................................... 108 
4.3. Ăn uống ......................................................................... 110 
4.4. Thuốc và điều trị bệnh .................................................. 122 

Chương 5. TÍN NGƯỠNG VÀ LỄ HỘI ........................ 126 
5.1. Tín ngưỡng .................................................................... 126 
5.2. Lễ hội  ............................................................................ 136 

Chương 6. NGÔN NGỮ VÀ NGHỆ THUẬT ............... 142 
6.1. Ngôn ngữ ....................................................................... 143 

6.1.1. Ngôn ngữ cử chỉ và biểu tượng .............................. 143 
6.1.2. Lịch sử truyền khẩu ................................................. 149 

6.2. Nghệ thuật .................................................................... .151 
6.2.1. Nghệ thuật trên đá ................................................... 154 
6.2.2. Nghệ thuật trên vỏ cây ............................................ 165 
6.2.3. Nghệ thuật X-ray ..................................................... 171 

Chương 7. TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA CỘNG 
ĐỒNG CƯ DÂN BẢN ĐỊA ......................... 177 

7.1. Các bộ lạc và thị tộc ...................................................... 178 
7.2. Gia đình và giáo dục trẻ em  ........................................ 185 



  xv 

 

Chương 8. CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN BẢN 
ĐỊA TRONG BỐI CẢNH 
CHÍNH SÁCH ĐA VĂN HÓA ................. 194  

8.1. Chính sách đa văn hóa của chính phủ Australia ......... 194 
8.1.1. Bối cảnh sự ra đời của chính sách đa văn hóa  .... 194 
8.1.2. Những nội dung cơ bản của chính sách 

đa văn hóa .................................................................. 197 
8.2. Tác động của chính sách đa văn hóa đối với 

cộng đồng cư dân bản địa ............................................ 200 
8.2.1. Tác động của chính sách đa văn hóa đối 

với chính trị .............................................................. 201 
8.2.2. Tác động của chính sách đa văn hóa 

Australia đối với đất đai ......................................... 202 
8.2.3. Tác động của chính sách đa văn hóa đối 

với văn hoá - giáo dục ............................................. 206 
8.3. Công cuộc bảo tồn và phát triển văn hóa cư 

dân bản địa ..................................................................... 215 
8.3.1. Đời sống xã hội và văn hóa cộng đồng ................. 215 

8.3.1.1. Khu vực Trại định cư Papunya Tula ................ 217 
8.3.1.2. Khu vực Hidden Valley ..................................... 218 

8.3.2. Diện mạo văn hóa cư dân bản địa hiện nay ........... 220 
8.3.2.1. Hoạt động kinh tế truyền thống ........................ 223 
8.3.2.2. Văn hóa vật chất ................................................ 232 
8.3.2.3. Văn hóa tinh thần .............................................. 241 

Chương 9. BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
VĂN HÓA CƯ DÂN BẢN ĐỊA 
NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH ĐA 
VĂN HÓA CỦA AUSTRALIA ................ 267 



xvi 

 

9.1. Bảo tồn và phát triển văn hóa cư dân bản địa 
qua xem xét kinh nghiệm từ chính sách đa 
văn hóa Australia ........................................................... 267  

 9.1.1. Khó khăn của việc bảo tồn và phát triển 
nền văn hóa cư dân bản địa .................................... 267 

9.1.2. Thuận lợi của việc bảo tồn và phát triển 
nền văn hóa cư dân bản địa .................................... 269 

9.2. Một số giải pháp và bài học kinh nghiệm 
cho việc bảo tồn và phát triển văn hoá các 
cư dân bản địa ............................................................... 270  

9.2.1. Biện pháp bảo tồn các di tích, các công 
trình nghệ thuật .......................................................... 270 

9.2.2. Bài học kinh nghiệm cho việc bảo tồn và phát 
triển văn hoá các cư dân bản địa ở Việt Nam .......... 277 

KẾT LUẬN ......................................................................... 280 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................ 292 
PHỤ LỤC ............................................................................ 315 
 

 

 

 


