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ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ    ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ    
 

ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե        
Վանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարանՎանաձորի պետական համալսարան    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... գլոբալիզացիա, մշակութային երկխոսություն, մո-

դեռնիզացիա, արժեք, ավանդույթ, տեխնոլոգիա։ 
 
Արդի ժամանակաշրջանում մարդկության զարգացման հիմնական առանձ-

նահատկությունը գլոբալիզացիայի որդեգրումն է։ Գլոբալիզացիան գործընթաց է, 
որի ընթացքում աշխարհը ձևավորվում է որպես մեկ միասնական համակարգ։ 
Այն ենթադրում է տնտեսական, քաղաքական, կրոնական և մշակութային արժեք-
ների ինտեգրում, միասնականացում։ 

Առավել մեծ ուշադրության է արժանի գլոբալացման ազդեցությունը մշա-
կույթի համակարգում, որտեղ տեղի ունեցող երևույթները հասարակական կյան-
քի վրա իրենց ազդեցությամբ ավելի խորքային փոխակերպումներ են ենթադրում։  

Գլոբալիզացիայի գործընթացը մեկ ընդհանուր քաղաքակրթության ներսում 
չի տարանջատում էթնիկ, լեզվական, մշակութային և այլ առանձնահատկություն-
ներ, չի ընդունում զարգացման անհամաչափ ընթացք և տարբեր եղանակներ, հե-
տաքրքրությունների առանձին շրջանակներ։ Գլոբալիզացիայի գործընթացը հա-
մաշխարհային հարաբերությունների մեջ է ներքաշում լոկալ մշակույթներ, 
նպաստում է քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային մոդելների 
փոխպատվաստմանը, ամրապնդում է միգրացիոն գործընթացները։ Այն հանդես է 
գալիս որպես գործընթաց, որն իր մեջ պարունակում է ազգային, մշակութային 
բազմազանությունը հարթեցնող և ամբողջ աշխարհին մշակութային մեկ մոդել, 
աշխարհայացքային մեկ համակարգ պարտադրող երևույթ։ 

Ուստի կարող ենք փաստել, որ մշակութային գլոբալիզացիան այսօր հասա-
րակության զարգացման գործընթացը բնորոշող երևույթ է, որն ուղղակի ազդեցու-
թյուն ունի ինչպես ազգային, այնպես էլ համաշխարհային մշակույթի զարգաց-
ման վրա։ 

 Եթե քաղաքական տնտեսական գլոբալիզացիան ընթանում է համեմատա-
բար հարթ, ապա մշակութային մոդելների տարածումը հանդիպում է որոշ խոչ-
ընդոտների։ Դա ավելի սուր է արտահայտվում ավանդական հասարակություն-
ներում, քանի որ գլոբալիզացիան ենթադրում է նրանցում կենսական նշանակու-
թյուն ունեցող բարոյական պատկերացումների և վարքագծի փոփոխություն, ինչը 
ավանդական գիտակցության համար հավասարազոր է հեղափոխության։ Մշա-
կութային գլոբալացման հետևանքով ձևավորվում են սոցիոմշակութային որոշա-
կի մոդելներ, որոնք հավակնում են փոխել հասարակության ողջ համակարգը, 
այդ թվում նաև ընդունված արժեքները, ազատության, բարոյականության, իրա-
վունքի մասին պատկերացումները։ Առավել ցավոտ են ընկալում հատկապես ար-
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ժեհամակարգերի և բարոյականության ոլորտներում անխուսափելիորեն տեղի 
ունեցող փոփոխությունները, որոնք ենթադրում են նաև համապատասխան փո-
փոխություն մարդու աշխարհայացքում։ 

Գլոբալիզացիայի պայմաններում՝ քաղաքական, տնտեսական, մշակութա-
յին բաց տարածության մեջ հաջող փոխհարաբերություններ զարգացնելու հա-
մար անհրաժեշտ են այնպիսի չափորոշիչներ, ինչպիսիք են լեզվի իմացություն, 
առանձին ժողովուրդների կամ երկրների մշակութային առանձնահատկություն-
ների իմացություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետում։ Սակայն 
գլոբալիզացիայի դարաշրջանում, երբ հասարակությունը գտնվում է այսպես կոչ-
ված «բաց հասարակության» ձևավորման ճանապարհին, կարևոր նշանակություն 
են ստանում ոչ միայն նշված գործոնները, այլև այնպիսի հմտությունների ձեռք 
բերումը, որոնք կնպաստեն ձևավորված արժեքների պահպանմանը, փոխանցմա-
նը և երկու լեզվական համակարգերում՝ տարբեր գիտելիքների, մշակույթների և 
ազգային ավանդույթների միջև կայուն կապի հաստատմանը։ Ուստի գլոբալիզա-
ցիայի պայմաններում կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում «մշակութային երկ-
խոսությունը»։ 

Ժամանակակից իրականության մեջ «մշակութային երկխոսություն» հաս-
կացությունը դարձել է տարբեր գիտությունների՝ փիլիսոփայության, մշակութա-
բանության, սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա։ 

Նշանավոր փիլիսոփա Մ. Մ. Բախտինը մշակույթի գործընթացում «Երկխո-
սություն»-ը բնորոշում է որպես մասնակիցների փոխհամաձայնություն, միևնույն 
ժամանակ սեփական կարծիքի պահպանում, արժեքների միաձուլում և միևնույն 
ժամանակ դիստանցիայի պահպանում [8, 430]։ 

Իսկ մշակույթը և նրա դերը մարդու կյանքում Բախտինը իմաստավորում է 
հենվելով «մշակութային երկխոսության» վրա։ 

Բախտինը մշակույթը բնորոշում է որպես 
1. տարբեր մշակույթներում շփվելու ձև, որպես երկխոսություն, 
2. մշակույթն առկա է այնտեղ, որտեղ կա առնվազն 2 մշակույթների փոխ-

շփում, 
3. մշակույթի ինքնագիտակցությունը, դա նրա կեցության ձևն է՝ այլ մշա-

կույթների հետ փոխշփման սահմանին [4, 85]։ 
Բախտինի բնորոշումից կարելի է եզրահանգել, որ առանց «մշակութային 

երկխոսության» մշակույթի զարգացումը, հատկապես գլոբալիզացիայի պայման-
ներում, հնարավոր չէ ապահովել։ Պատմության զարգացման ընթացքը ցույց է 
տալիս, որ քաղաքակրթության մեծագույն նվաճումները շատ հաճախ ծագում էին 
տարբեր մշակույթների փոխշփումներից։ «Հելլենիզմը» որպես մշակութային 
երևույթ ձևավորվել է Արևելքի հարուստ մշակութային արժեքների և հունական 
մշակույթի նվաճումների միաձուլումից։ Վերածնունդը, նրան հաջորդող Ռեֆոր-
մացիայի և Լուսավորության դարաշրջանի մշակույթները ձևավորվել են անտիկ 
ժամանակաշրջանի մշակութային արժեքների և քրիստոնեական մշակույթի նվա-
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ճումների միաձուլման արդյունքում։ 
Մեր օրերում, գլոբալիզացիայի պայմաններում ձևավորվում են մշակութա-

յին փոխշփումների նոր մոտեցումներ։ Եվ քաղաքակրթության ճակատագիրը 
կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ ընթացք կստանան այդ փոխշփումները։ 

Ժամանակակից գլոբալիզացիան արդիականացման գործընթացի արդյունք 
է։ Այն ավելի շատ կախված է արևմտյան՝ տեխնոգեն և արևելյան՝ ավանդական 
հասարակությունների փոխշփման հետ, որոնք միմյանցից տարբերվում են ոչ 
միայն աշխարհագրական դիրքով, այլև ունեցած արժեհամակարգերով, ավան-
դույթներով, բնության, բարոյականության նկատմամբ վերաբերմունքով։ Գլոբա-
լիզացիան տարբեր կերպ է ընթանում արևմտյան և արևելյան, ավանդական ու 
քաղաքակիրթ հասարակություններում և տարբեր կերպ է ազդում նրանց վրա։ 
Պատճառը գլոբալիզացիայի հակասական բնույթն է, որը դրսևորվում է համաշ-
խարհայնացման հոսանքներով տարածվող արժեքների և տեղային նշանակու-
թյուն ունեցող արժեքների անհամապատասխանության մեջ։ Վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ ավանդական հասարակություններում գերակշռող է ավանդա-
կան մշակույթը, որն առավելապես արտահայտվում է վարքի նորմերի և այդ նոր-
մերը սերնդեսերունդ փոխանցելու մեջ։ Ավանդական մշակույթը կյանքի կազմա-
կերպման սաստիկ մոդել է, որում նախասահմանված են իրադարձություններն ու 
վարքի նորմերը։ Տեխնոգեն աշխարհայացքում և արժեքների համակարգում մար-
դու ակտիվության գործոնը ուղղված է աշխարհի վերափոխմանը։ Նրան հատուկ 
է մարդու, նրա հոգու և գործունեության առաջնությունը։ 

Ավանդական հասարակությունում խորը արմատավորված է այսպես կոչ-
ված ավանդական բարոյականությունը, որն ամբողջական տեսք է ստանում սո-
ցիոմշակութային համակարգում և դառնում վարքի նորմ [2, 217]։ Իսկ քաղաքա-
կիրթ հասարակություններում քաղաքացիական ազատական բարոյականությու-
նը առավել ճկուն է և դրանով իսկ նպաստում է անհատի ինքնաիրացմանն ու 
ինքնուրույն դրսևորմանը։ Ավանդական ազգից քաղաքական ազգի վերափոխման 
գործընթացը ենթադրում է բարոյականության հումանիզացում [6, 410-411]՝ այն է 
«բարոյականությունն է մարդու համար, ոչ թե մարդը՝ բարոյականության», «բա-
ցարձակ արժեք է մարդը, ոչ թե բարոյական գաղափարը»։ 

Արդիականացումը ավանդական հասարակությունը տանում է դեպի տեխ-
նոգեն հասարակարգ։ Գլոբալիզացիայի գործընթացի մեջ ներքաշված ազգային 
մշակութային մոդելները այլևս դատապարտված են կյանքի սաստիկ մոդելից փո-
խակերպվեն դինամիկ մոդելի, որպեսզի ապահովեն իրենց կենսականությունը։ 
«Այն պարզ պատճառով, որ ապագայի մարտահրավերներից այլևս որևէ ազգ 
պատսպարվելու տեղ չունի, նշանակում է բոլոր ազգերն էլ բառացիորեն դատա-
պարտված են լինելու ժամանակակից։ Հետևաբար, կյանքի կազմակերպման ու 
կանոնակարգման ոլորտում ազգային մշակույթները ևս պետք է արդիականաց-
վեն» [1, 3]։ 

Մոդեռնիզացիայի գործընթացում, որն իրականացվում է արդյունաբերու-
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թյան դարաշրջանում, տեխնոգեն հասարակության մշակույթը իրեն համարում է 
ավելի զարգացած (դա կապվում է ԱՄՆ-ի գերիշխող դիրքի հետ և պայմանավոր-
ված է ռազմական, տնտեսական և քաղաքական գործոններով)՝ համեմատած 
ավանդական մշակույթների։ Եվ նրանք առաջ են շարժվում՝ առաջնորդվելով 
հետևյալ կարգախոսով՝ «Վարվեք այնպես, ինչպես մենք և դուք կապրեք այնպես, 
ինչպես մենք» [7, 9]։ 

Սակայն այս հանգամանքը սուր և ցավոտ է արձագանք գտնում հատկապես 
ավանդական գիտակցության մեջ, որը «սովոր է» ավանդական կյանքին և պատ-
րաստ չէ դեմ առ դեմ առերեսվել աչքի առաջ գոյացող, բայց անծանոթ իրականու-
թյանը։ 

Այս խնդրի լուծումը հնարավոր է թվում մշակույթների երկխոսությունը ռա-
ցիոնալի շրջանակներում իրականացնելու կամ դրա համար ռացիոնալ դաշտ 
ապահովելու դեպքում։ 

Հակառակ պարագայում անխուսափելի է երկխոսության փոխարեն մշակու-
թային և քաղաքակրթական բախումների աճը, որոնք պայքար են ոչ թե նյութա-
կան ռեսուրսների, այլ մարդու հոգևոր աշխարհի առանցքը կազմող աշխարհա-
յացքի համար։ 

Այս պարագայում գլոբալիզացիան առաջ է քաշում նոր գործելաոճ, նոր ռազ-
մավարություն, որը պետք է կապված լինի նոր արժեքների յուրացման հետ և հա-
մապատասխանի քաղաքակրթության զարգացման նոր ուղիներին։ Քննարկվում 
են մի քանի մոտեցումներ։ Մի դեպքում մշակութային փոխազդեցությունը յուրաց-
նում է մոդեռնիզացիայի այն տիպը, որում տեխնիկայի զարգացմամբ մեծ հաջո-
ղությունների հասած երկրները առաջարկում են իրենց տեխնոգեն արժեքները և 
իրենց կենսակերպը՝ որպես օրինակ։ Մյուս դեպքում միակողմանի արժեքների 
փոխպատվաստման փոխարեն առաջ է գալիս «մշակութային երկխոսություն»-ը, 
որն առաջարկում է հավասարազոր համագործակցություն և մշակութային 
ավանդույթների նկատմամբ հարգանք։ Մշակութային երկխոսությունը այս դեպ-
քում ձեռք է բերում գերխնդիր, գտնել արժեքներ, որոնք կօգնեն դուրս գալ ճգնա-
ժամից։ Դրան հասնելու համար հարկավոր է սահմանել այն ընդհանուրը, որը 
կարող է հիմք հանդիսանալ մշակույթների փոխհամաձայնության համար։ Դրա 
համար նախ տարբեր մշակույթների ավանդույթների մեջ պետք է գտնել համա-
մարդկային նշանակություն ունեցող արժեքներ, որոնք կապահովեն մշակույթնե-
րի երկխոսությունը։ Մշակութային երկխոսության այս մոտեցման դեպքում են-
թադրվում են փոխազդեցության սահմաններ, որտեղ պետք է ճանաչվեն յուրա-
քանչյուր մշակույթի առանձնահատկությունները և նրանց հանդեպ դրսևորվի 
հարգանք։ Մյուս դեպքում մշակույթների ինքնությունը դրսևորող ավանդույթները 
դադարում են գոյություն ունենալ որպես պատմական հաստատուններ, այլ են-
թադրվում են նրանց վերաիմաստավորումը։ Այս պարագայում խնդիր է դրվում 
գլոբալ ճգնաժամը հաղթահարել նոր ձևավորված արժեքների միջոցով, որոնք 
առաջ են բերում նոր աշխարհայացքի ձևավորում, կընդունվեն տարբեր մշա-
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կույթների կողմից՝ պահպանելով հոգեկերտվածքի ավանդույթային ստերեոտի-
պերը։ 

Շատ կարևոր է այդ արժեքները գտնել տեխնոգեն մշակույթի տարբեր մասե-
րում, քաղաքական և իրավական մտածողության մեջ, արվեստում, կրոնում, սովո-
րույթներում և ամենակարևորը գիտատեխնիկական ռացիոնալության մեջ, քանի որ 
գիտատեխնիկական զարգացումը հանդես է գալիս տեխնոգեն հասարակության 
զարգացման կենտրոնը, սոցիալական կյանքի նոր կարգավիճակի փոփոխություննե-
րի հիմքը։ Այսինքն՝ կձևավորվի նոր արժեհամակարգ, որը կհասնի ժամանակակից և 
ավանդական մշակույթների որոշ գաղափարների սինթեզին և այսօր կստանա նոր 
հնչեղություն։ 

Այս գործընթացում, այն է՝ միասնական սոցիոմշակութային գիտակցությամբ 
սոցիալ-քաղաքական միավորի վերափոխման գործընթացում կարևոր դեր է խա-
ղում հասարակության ինտելեկտուալացումը. գիտության՝ որպես հասարակա-
կան կյանքը քննության առնող գիտելիքների համակարգի և կրթության՝ որպես 
այդ փորձը փոխանցող միջոցի կայացումը։ Հասարակության ինտելեկտուալացու-
մը նշանակում է նաև հասարակական հարաբերությունների հումանիզացում և 
բարոյական արգելքների մեղմում։ 

Հասարակության ինտելեկտուալացման հեռանկարում հասարակության 
հավաքական ինտելեկտուալ կարողությունը գերազանցում է իշխանության հա-
վաքական ինտելեկտուալ անկարողությանը։ Այդ իրավիճակը անվանվում է «ան-
վերադարձի կետ» [6, 48]։ Այն է՝ մարդիկ փոխվում են, և այլևս անհնար է նրանց 
կառավարել հին, ավանդական մեթոդներով, պարուրել կրոնական կամ կեղծ հայ-
րենասիրական գաղափարներով։ 
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технология. 
В статье анализируются вопросы, касающиеся глобализации и культурного 

диалога. Обсуждается взаимодействие восточной и западной культур, традицион-
ных и цивилизованных культурных отношений, подчеркиваются противоречия, 
которые возникли между ними. Решение вопроса связано с новыми эталонными 
значениями, поиском новых путей развития цивилизации, которое возможно 
только в рамках культурного диалога. В противном случае неизбежен рост культур-
ных и цивилизационных столкновений. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Key words: Key words: Key words: Key words: culture, dialogue, globalization, modernization, tradition, technology 
Issues concerning the globalization and cultural dialogue are analyzed in the 

article. Interaction of Eastern and Western cultures, traditional and civilized cultural 
relations discussed here, the contradictions, that arose between them, emphasizes. 
Solution of this problem is associated with the new reference values, the search for new 
ways of development of civilization, which is possible only within the cultural dialogue 
of reason. 

 
 

        


