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 TẠI SAO MỖI NGƯỜI LÀ MỘT SINH VẬT 
CÓ XÃ HỘI TÍNH? 

Trong bài học hỏi tuần trước, chúng ta đã dựa trên 

Kinh Thánh để khẳng định rằng: Con người được 

tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì 

vậy, con người “có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Dựng mình và được Ngài đặt 

làm chủ mọi tạo vật trên trái đất để cai trị và sử dụng chúng mà khen ngợi Thiên Chúa.”1 Khi 

nhận ra mình có tương quan mật thiết với Thiên Chúa, con người cũng được mời gọi để nhận 

ra và đón nhận người khác như những chủ thể cũng được tạo nên theo hình ảnh và giống Thiên 

Chúa như mình. Nói cách khác, “Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc: bởi vì từ 

khởi thủy ‘Ngài đã tạo dựng có nam và có nữ’ (Stk 1:27). Sự liên kết giữa họ đã tạo nên một 

thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con 

người là một hữu thể có xã hội tính và nếu không liên lạc với những người khác con người sẽ 

không sống và phát triển tài năng mình.”2 Trong những lời này, Công Đồng đã khẳng định rằng 

xã hội tính của con người, đó là mỗi người là một hữu thể sống tương quan với [Chúa] và với 

người khác. Tuy nhiên, đâu là nền tảng của xã hội tính của con người? Hay theo câu hỏi trong 

DOCAT, tại sao con người là một sinh vật có xã hội tính? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong 

DOCAT như sau: 

Một người chỉ có thể sống sót và phát triển nhờ vào sự giúp đỡ của những người 

khác. Làm người không chỉ là sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, mà 

còn phải cố gắng cẩn trọng để giữ mối giao hảo với những người khác nữa. Điều 

này khởi đầu từ trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng mở ra 

cho xã hội. Điểm cơ bản ở chiều kích xã hội của con người là chúng ta được tạo 

dựng như người nam và người nữ (St 2:23). Ngay từ đầu, nam và nữ có cùng phẩm 

giá như nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau, và bổ túc cho nhau, để cùng nhau đương đầu 

với cuộc sống. Thiên Chúa làm cho sự kết hợp yêu thương giữa nam và nữ sinh hoa 

kết quả nơi đứa con của họ. Đây là lý do vì sao gia đình là tế bào nguyên thuỷ của 

mọi xã hội. 

Trước khi phân tích cách chi tiết câu trả lời của DOCAT, chúng ta cần lưu ý đến ngôn từ “sinh 

vật” trong câu hỏi. Như chúng ta đã trình bày trong bài học hỏi tuần trước, con người được 

Aristotle định nghĩa là một “con vật có lý trí.” Khi mới đọc qua, chúng ta dễ có ấn tượng rằng 

từ “sinh vật” này có nghĩa như từ “con vật.” Để có thể đánh giá đúng giá trị nhân phẩm của 

con người, chúng ta có thể thay từ “sinh vật” thành từ “chủ thể” thì thích hợp hơn. Như vậy, 

con người được xem là một chủ thể có xã hội tính.  

Điều đầu tiên chúng ta tìm thấy trong câu trả lời của DOCAT là câu khẳng định việc con người 

chỉ có thể “sống sót” và “phát triển” nhờ vào sự giúp đở của người khác. Điều này được chứng 

minh qua kinh nghiệm sống hằng ngày của chúng ta. Khác với nhiều loại vật, con người sinh 

ra không thể tự mình sinh tồn. Nhiều loại vật vừa sinh ra là có thể đi kiếm ăn và tự sinh tồn. 

Nhưng con người thì không như thế. Ngay cả luật pháp cũng xác định độ tuổi [thường là 18 
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tuổi] cho tuổi trưởng thành. Thật vậy, để sống và phát triển, con người cần đến rất nhiều người: 

cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, v.v. Khi nói đến sự phát triển, Giáo Hội thường nói 

đến sự “phát triển toàn diện” – thể lý, tâm sinh lý, thiêng liêng. Sự phát triển càng toàn diện 

bao nhiêu thì sự lệ thuộc của mình vào người khác càng sâu đậm và rộng rãi bấy nhiêu. Một 

người mà sự phát triển toàn diện càng cao thì đời sống xã hội càng phát triển. Nói cách cụ thể 

hơn, khi một người biết lưu tâm chăm sóc các lãnh vực khác nhau của đời sống mình để không 

bị một sự dư thừa ở lãnh vực này mà thiếu thốn ở lãnh vực khác, thì người đó sẽ có khả năng 

tạo ra các mối tương quan xã hội lành mạnh. Như vậy, sự thăng tiến toàn diện của con người 

có tương quan mật thiết, có thể nói không thể tách rời với sự phát triển của xã hội. Công Đồng 

Vaticanô II dạy về điều này như sau: 

Ðặc tính xã hội của con người cho thấy rõ sự thăng tiến của con người và sự phát 

triển của xã hội lệ thuộc nhau. Thực vậy, nhân vị chính là và phải là nguyên lý, chủ 

thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội, bởi vì tự bản chất nhân vị phải hoàn toàn 

cần đến đời sống xã hội. Cho nên vì đời sống xã hội đối với con người không phải 

là một cái gì phụ thuộc, do đó nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau 

và nhờ đối thoại với anh em, con người được tăng triển mọi khả năng của mình và 

có thể đáp ứng được thiên chức của mình.3 

Bên cạnh đó, tương quan trong xã hội là nền tảng của xã hội tính của con người. Xã hội tính 

của con người được đặt nền tảng trên sự kiện rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và 

giống Thiên Chúa. Chúng ta chỉ hiểu được điều này khi chúng ta hiểu được Thiên Chúa là ai: 

Ngài là Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Thiên Chúa, ba Ngôi Vị tương quan mật thiết với nhau. 

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo nói về tương quan trong Chúa Ba Ngôi như sau:  

Sự phân biệt đích thực giữa các Ngôi Vị hệ tại những mối tương quan nên không 

làm mất đi tính duy nhất của Thiên Chúa. “Các danh xưng nói lên mối tương quan 

giữa các Ngôi vị: Chúa Cha qui về Chúa Con, Chúa Con qui về Chúa Cha, và Chúa 

Thánh Thần qui về hai Ngôi trên; dù có nói tới ba ngôi vị khi chú trọng đến các 

tương quan, chúng ta vẫn tin Thiên Chúa có một bản tính hoặc một bản thể duy nhất 

(Cđ Tôlêđô XI năm 675: DS 528). Quả thật “mọi sự đều là một (nơi Ba Ngôi) vì 

không thể có sự đối nghịch trong tương quan” (Cđ Flôrensô năm 1442: DS 1330). 

“Vì sự đơn nhất đó, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa 

Thánh Thần; Chúa Con hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh 
Thần; Chúa Thánh Thần ở hoàn toàn trong Chúa Cha, hoàn toàn trong Chúa Con” 

(Cđ Flôrensô 1442: DS 1331).4 

Nhìn từ khía cạnh Ba Ngôi, xã hội tính của con người có thể được gọi là “cộng đoàn tính.” 

Giống như Ba Ngôi sống và làm việc trong một sự hiệp thông Ngôi Vị, con người cũng được 

mời gọi sống và làm việc trong sự hiệp thông với anh chị em mình. Đặc tính cộng đoàn này đã 

có từ đầu trong ý định của Thiên Chúa. Công Đồng Vaticanô II dạy rằng: “Lấy tình Cha săn 

sóc mọi người, Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người phải làm thành một gia đình và đối 

xử với nhau bằng tình huynh đệ. Bởi vì mọi người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên 

Chúa là Ðấng đã ‘cho tất cả nhân loại do một nguyên tổ cư ngụ trên khắp mặt đất’ (Cv 17:26), 

nên họ đều được gọi tới cùng một cứu cánh duy nhất là chính Thiên Chúa.”5 Những lời này 

cho thấy, tất cả chúng ta đang đi chung trên một hành trình về với cứu cánh duy nhất của mình. 
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Trong hành trình này, chúng ta được trao ban 

cho những anh chị em để yêu thương. Tình yêu 

chúng ta dành cho Thiên Chúa, có thể nói, được 

diễn tả cách cụ thể qua tình yêu dành cho anh 

chị em mình. “Thánh Kinh dạy ta rằng tình yêu 

mến Thiên Chúa không thể tách rời với tình yêu 

anh em: ‘...nếu có điều răn nào khác đi nữa cũng 

gồm tóm trong lời này: hãy thương yêu anh em 

như chính mình... Thương yêu là chu toàn luật 

pháp vậy’ (Rm 13,9-10; x. 1Gio 4,10). Ðiều nói 
trên cũng được nhận là quan trọng nhất đối với con người mỗi ngày một lệ thuộc nhau hơn 

cũng như đối với thế giới ngày càng hiệp nhất lại.”6 Khi con người càng lệ thuộc vào nhau, hay 

nói đúng hơn, càng hiệp thông với nhau trong tình yêu chân thật [Thiên Chúa], thì thế giới này 

càng được kéo lại gần nhau hơn, các mối tương quan xã hội càng được phát triển và trở nên 

lành mạnh hơn. 

Như chúng ta đã trình bày, con người là “một hữu thể có tính cộng đoàn.” Và cộng đoàn đầu 

tiên mà con người được hội nhập vào khi được sinh ra là gia đình. Câu trả lời trong DOCAT 

chỉ cho chúng ta thấy rằng: “Làm người không chỉ là sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Thiên 

Chúa, mà còn phải cố gắng cẩn trọng để giữ mối giao hảo với những người khác nữa. Điều này 

khởi đầu từ trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng mở ra cho xã hội.” Chính 

từ gia đình mà chúng ta bắt đầu học những bài học đầu tiên về tương giao xã hội vì gia đình là 

“tế bào nguyên thuỷ của mọi xã hội. Những bài học này sẽ được “thực tập” và “đào sâu” trong 

các mối tương quan khác mà chúng ta có bên ngoài gia đình.  

Như chúng ta biết, theo giáo huấn của Giáo Hội, nền tảng của gia đình được xây trên sự kiện 

là con người được tạo dựng có nam có nữ. Trong trình thuật sáng tạo Yawist, chúng ta đọc thấy 

rằng: “Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” 

(St 2:18). Giáo huấn của Giáo Hội giải thích sự kiện này như sau:  

Quan hệ giữa Thiên Chúa và con người được phản ánh trong chiều hướng tương 

quan và xã hội của bản tính con người. Thật vậy, con người không phải là một hữu 

thể cô độc, mà là “một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào 

phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác.” Về 

điểm này, sự kiện Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ (x. St 1:27) thật là 

ý nghĩa: “Điều đáng chú ý là sự không thoả mãn, biểu hiện trong cuộc sống con 

người tại vườn Địa Đàng, vẫn sẽ tồn tại bao lâu con người còn lấy thế giới thảo mộc 

và động vật làm điểm tham khảo duy nhất của mình (x. St 2:20). Chỉ có sự xuất 

hiện của người phụ nữ, một hữu thể là thịt lấy từ thịt của Ađam và là xương lấy từ 

xương của ông (x. St 2:23), cũng là hữu thể mà nơi đó Thần Khí của Thiên Chúa 

Tạo Hoá đang hoạt động, mới có thể thoả mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan 

trọng cho cuộc sống con người. Trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam 

hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn 

thành của mỗi một con người.”7    

Những lời dạy trên của Giáo Hội như một lời cảnh tỉnh chúng ta, những người đang sống trong 

một thế giới mà “chủ nghĩa cá nhân” đang thống trị. Ai cũng quan tâm đến “cái tôi” của mình. 
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Chúng ta thấy điều này phản ánh trong một nền văn hoá “cái tôi” [I-culture]. Cụ thể hơn, húng 

ta có Iphone, Ipad, Ipot, Imax, v.v. Bên cạnh đó, chủ nghĩa cá nhân cũng được thể hiện qua 

việc chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông. Thay vì các phương tiện này nối kết chúng 

ta, chúng trở thành tác nhân giam giữ chúng ta trong “thế giới ảo” của riêng mình. Đi trên 

đường, trong công sở, gặp gỡ nhau, nơi gia đình, trong nhà thờ, v.v., mỗi người chỉ dán chặt 

mắt vào màn ảnh điện thoại của mình.  

Quan sát cuộc sống con người ngày hôm nay, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống dường như càng 

ngày càng tẻ nhạt và đơn điệu hơn. Nhiều người bị căng thẳng trong cuộc sống hơn so với mấy 

thập niên trước. Điều này xảy ra vì con người quên đi rằng mình là một chủ thể có tính xã hội. 

Bản chất xã hội tính này chỉ được phát triển khi chúng ta có được những mối “tương quan cá 

vị.” Nói cách khác, bản tính xã hội của con người không lệ thuộc vào các mối “tương quan ảo” 

mà con người tạo ra trên các phương tiện truyền thông. Con người chỉ hiểu và sống bản tính 

xã hội của mình khi biết trở về lại với ý định của Thiên Chúa. Đây là điều Giáo Hội luôn luôn 

dạy chúng ta:  

Tự bản chất, con người là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa – Đấng tạo dựng con 

người – muốn như thế. Thật vậy, bản tính con người biểu lộ ra như bản tính của 

một hữu thể tìm cách đáp ứng các nhu cầu của mình. Việc biểu lộ này dựa vào chủ 

thể tính có tương quan, nghĩa là theo cách của một hữu thể tự do có trách nhiệm, 

vừa nhìn nhận nhu cầu phải tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả 

năng hiệp thông với họ cả trong hiểu biết lẫn yêu thương. “Một xã hội là một tập 

thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động do có chung 

một nguyên lý thống nhất, vượt lên trên mỗi người. Là một tập hợp vừa hữu hình, 

vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian: vừa thu thập quá khứ vừa chuẩn bị 
tương lai.8  
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