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Լրատվական գործունեություն ԳԱՄ ՊՈԱԿ 
իրականացնող՝ նա խա գա հութ յո ւն

Պետական գրանցման 
վկայականի համարը՝

ՕՅԱ 055313, 
տրված՜ 28.06.2002թ.

Գլխավոր խմբագիր՝ 
Գլխավոր խմբագրի 
տեղակալ՝
Բաժինների խմբագիրներ՝

Գործադիր տնօրեն՝ 
Պատասխանատու 
քարտուղար՝ 
Տեխնիկական խմբագիր՝ 
Սրբագրիչ՝
Դիզայներ՝
Թարգմանիչ՝

Ղւսզարյան էդ. 
Շսւհինյան Ա.
Ներսիսյան Ա. 
Նորավյան Ա. 
Պողոսյան Ա. 
Խառատյան Ա.
Սարգսյան Ա.
Վարդանյան ե. 
Մխիթարյան Գ. 
Հովհաննիսյանն. 
Օհանջանյան Ա. 
Սարգսյան Ս.

Հ ա մ ա ր ի  պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ ո ւ  Վարդանյան Ն.
Ստորագծված է տպագրության՝ 26.11.2010
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական 
կոլեգիայի կազմը՝
Ադամյան Կ., Ադալովյւսն Լ ,  Աղա պ ա ն Ա., Առաքելյւսն Ն., 
Աֆրիկյան է., Բարխուդարյան Վլ.,Բրուտյան Գ., 
Գրիգորյան Ս., Հարությունյան Հ.,
Հարությունյան Բ.,Համբարձումյւսն Ա.,
Մանթաշյւսն Ա., Մելքոնյւսն Ա., Շուքուրյւսն Յու., 
Սարգսյան Յու., Սեղրակյսւն Դ., Քուչուկյան Ա.։

Խմբագրության հասցեն՝
Մարշալ Բաղրւսմյան 24 դ,
Հիմնա րա ր գիտ ա կա ն գրա դա րա նի  շենք,

10-րդ հարկ,
հեռ.՝ 52 36 30. ֆաքս՝ 56 80 68

©«Գիտության ա շխա րհում» գիտ ա հա նրա մա տ չելի  
հանդեսը ստեղծվել է կա ռա վա րության և Հ Հ  ԳԱՍ 
նա խա գա հութ յա ն որոշմամբ։
Տպաքա նա կը՝
Օ ավա ա ՝
Գինը՝

500 օրինակ։
64 էջ։
պ ա յմա նագրա յին։

Հոդվա ծների վերա տ պ ումը հնա րա վոր է միայն 
խմբա գրութ յա ն գրա վոր համաձա յնութ յան դեպքում։ 
Մեջբերումների դեպքում՝ հանդեսին հղումը պ ա րտ ա դիր 
է։ Խ մբա գրութ յունը միշտ  չէ, որ հա մա կա րծիք Է 
հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը 
պ ա տ ա սխա նա տ վութ յո ւն  չի կրում գովա զդա յին 
նյութերի բովանդակության համար։

Տ պ ա գ ր վ ա ծ  Է 
« ԷդիթՊ րինտ »

հրատարակչությունում

եԴԻ» ՊՐԻՆՏԵրևան, Բ՝ոս1անյան 12 
Ւէ*ւ՝ (374 10) Տ20 ա
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2 ՌՈՒԲԵՆ ՍԵՎԱԿ. «ՆՈՐ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ԹՐ ՈՒՊԱՏՈՒՐԸ»
ՎԱԶԳԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

9 ՆԱԽԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ՆԱՀԱՏԱԿՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ 

16 ՖՐԵԴԵՐՒԿ ՄԱԿԼԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՈՒ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

21 ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ, ՊԱՏՄԱԲԱՆԸ ԵՎ 
ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐԸ 
ՍՏԵՓԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅՄՆ 

32 ԱՅԴՔԱՆ ՊԱՐԶ «ՆԱՆՈ»–Ն
ՔԵՎԻՆ ՏՐԵՆԲԵՐԳ

37 ԿՅԱՆՔԸ ՆՈՐ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ 
ՋՈՆԱԲԱՆ ՖՈԼԻ

44 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՆՑԵՐՈԳԵՆԵԶ
ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

51 ԿԵՆՍԱՌԻԹՄԵՐԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԲԵԼՄԱՆ, ՒՍՊՒՐՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ

55 ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐ՝
ՋԵՐՄԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ
ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԼԻՔՅՍն

60 ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՋԱՆՓՈԼԱԴՅԱՆ



ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԿՅԱՆՔԸ ՆՈՐ 
ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ

ՌՈՒԲԵՆ ՍԵՎԱԿ.
«ՆՈՐ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐ ԹՐՈՒՊԱՏՈՒՐԸ»

2010 թվականին առաջին 
անգամ Հայաստանում 
անցկացվեց Գիտության 

փառատոն։

էշ 2
Էջ 28

Մարդկությունը դարեր շարունակ անմիտ 
կերպով սպառել Է մոլորակի պաշարները 
և աղտոտել Է այն թափոններով, իսկ 

երբ աղբյուրները ցամաքում Էին և 
հողը ապականվում Էր չափից 

շատ, մարդը պարզապես 
փոխում Էր իր բնակա
վայրը։

Էջ 37
Նա մեկն Էր XX դարասկզբի արևմտահայ 
բանաստեղծության մեծերից, և նահա

տակներից մեկը նույնպես։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ
ԱՅՍ

ՃԱՄԱՐՈՒՄ

Էջ 60

Էջ 31
ԳՐԻԳՈՐԻ 

ք ՊԵՐԵԼՄԱՆԻՆ 
ՇՆՈՐՀՎԵԼ Է ) 

ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ 
ՄՐՑԱՆԱԿԸ

Նա իր ողջ գիտական ժառան
գությամբ ու ապրած տարիների 
գործունեությամբ դրսևորել 
անսահման սեր հայ ժողովրդի ու 1 
մշակույթի նկատմամբ, դեռ ավել) 
եղել Է հայ դատի եռանր 
պաշտպաններից թե գրչով և թե 
գործով։

ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԿԱՆՑԵՐՈԳԵՆԵԶ
(ո լաւ ւցքւս գոյ ա ց ո ւմ

Կրթական ծառայությունների 
աճող կարիքները կրթական համա
կարգի առջև դնում են նոր պահանջ
ներ՝ մատուցելու զանգվածային, 
որակյալ և արդյունավետ կրթական 
ծառայություններ՝ մատչելի բոլորի 
համար, ցանկացած ժամի և 
ամ են ոք

Էջ 44
Զարգացած երկրնե– 

րում քաղցկեղից մահա
ցության շուրջ 30%-ը ծխե
լու հետևանք Է։

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ԱՄՆ Կլեյի մաթեմատիկայի ինս
տիտուտը ռուսաստանցի գիտնական 
Գրիգորի Պերելմանին շնորհել Է հա
զարամյակի մրցանակ Պուանկարեի 
վարկածը ապացուցելու համար։



ՌՈՒԲԵՆ ՍԵՎԱԿ. 
«ՆՈՐ
ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ
ԹՐՈՒՊԱՏՈՒՐԸ»

ՎԱԶԳԵՆ ԳԱԲՐՒԵԼՅԱՆ
Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 
ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության 
ամբիոնի վարիչ

Հետաքրքրությունների ոլորտը՝
XX դա րի հա յ գրականություն

Նա մեկն էրXXդարասկզբի 
արևմտահայ բանաստեղ

ծության մեծերից, և նահատակ
ներից մեկը նույնպես։ Նա մեկն 
էր նրանցից, ովքեր խորապես 
ապրեցին հւսմիդյան բռնապե
տության կողմից արևմտահա
յության կյանքում ստեղծված 
մղձավանջը և ըմբոստացան՝ 
տրտմության ու տառապանքի, 
ընդվզումի և պայքարի, հույսի 
ու հավատի երգերով, իսկ բռնա
պետության վերացումից հետո 
մի պահ նույնիսկ հավատացին, 
թե ամեն ինչ մնաց հետևում, ու 
երգեցին Մարդուն, Կյանքի երգը։ 
Խաբկանք Էր. գալու էր 1915 թ., 
սպանվելու էր Մարդը, Կյանքը, 
Երգը։

Բանաստեղծների մի պայ
ծառ համաստեղություն էր, 
որ շողարձակեց գրեթե նույն 
ժամանակ մի քանի տարվա 
տարբերությամբ։ Տարեկիցներ 
էին Թեքեյանն ու Սիամանթոն՝ 
ծնված 1878 թ., և նրանց առա
ջին գրքերը լույս տեսան միա
ժամանակ՝ XX դարաշեմին։ 
Ընդամենը տասն ամսով էր 
ավագ Դանիել Վարուժանը 
(1884) Ռուբեն Սևակից (1885),

իսկ Մեծարենցը (1886) Սևա
կից փոքր էր մեկ տարով։ 
Ամենակրտսերը՝ Մեծարենցը, 
գիսավորի նման, հայտնվեց ու 
Դուրյանի հիվանդությամբ հե
ռացավ կյանքից 1908 թ.։ Իսկ 
Սիամանթոն, Վարուժանն ու Սևա
կը զոհ դարձան 1915 թ. եղեռնին։ 
Վարուժանին ու Սևակին մոր
թեցին աքսորավայրում, նույն 
օրը՝ օգոստոսի 26-ին, նույն 
ձորում՝ կապելով ծառերից, կողք 
կողքի։ Ընդամենը օրեր առաջ 
մեկ ուրիշ վայրում սպանեցին 
Սիամանթոյին։ Միայն Թեքեյանը 
փրկվեց պատահականորեն. 
1915 թ. նա Պոլսում չէր։ Նա 
մնաց ու շարունակեց բանաս
տեղծի ու ազգային գործչի իր 
առաքելությունը Սփյուռքում, 
ասես ինչ-որ չափով նաև նա
հատակված ընկերների փոխա
րեն։ Մորմոքաց նահատակված 
ժողովրդի համար, մխիթարանքի 
ու հույսի խոսքեր ասաց ցրված 
բեկորներին, ապրելու հավատ 
ներշնչեց, կենսականության լից
քեր հաղորդեց։

Հինգ մեծ բանաստեղծներ, 
հինգ անհատականություն՝ հայ
րենիքի խորունկ զգացողությամբ

լցված, բանաստեղծի ինքնատիպ 
մտածողությամբ մեծապես
օժտված ստեղծագործողներ, 
մեր պոեզիայի պատմության 
մեջ մշտապես պայծառ հինգ 
անուններ։

Ու մեկը նրանցից Ռուբեն 
Չիլինկիրյանն էր՝ Սևակը։ Նա 
ծնվել էր ոչ Արևմտյան Հայաս
տանում։ Մարմարայի ափին 
գտնվող Սիլիվրի գյուղաքաղաքն 
էր նրա ծննդավայրը, ուր նախ
նական կրթություն ստացավ, 
ապա երկու տարի սովորելով 
հայաշատ Պարտիզակի ամերի
կյան գիշերօթիկ վարժարա
նում՝ տեղափոխվեց Կոստանդ– 
նուպոլսի հայտնի Պերպերյան 
վարժարան։ 1905 թ., փայլուն 
ցուցանիշներով ավարտելով 
վարժարանը, մեկնում է Շվեյցա– 
րիա և ընդունվում Լոզանի 
բժշկական համալսարան։
1911 թ. Չիլինկիրյանը, որ
պես օգնական բժիշկ, սկսում 
է իր աշխատանքային գործու
նեությունը Լոզանում։ Դեռ 
ուսանողական տարիներից 
նա մտերմանում է գերմանուհի 
Ցաննի Ապպելի հետ, սկսվում 
է աննախադեպ բուռն սիրո
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մի պատմություն, որը, չնայած 
Ցաննիի բարձրաշխարհիկ 
ծնողների խիստ հակառա
կությանը, ի վերջո ավարտվում է 
հաղթանակով՝ ամուսնությամբ։ 
Ահա երջանիկ մի ընտանիք, 
արդեն փեսայի նկատմամբ 
գիտակից բարեհաճություն, 
ապա երկու հրաշալի երե
խաներ՝ Լևոնը և Շամիրամը, 
աշխատանքում հաջողություն
ների հեռանկարներ, սակայն...

Ռուբենը հայ բանաստեղծ էր։ 
Արևմտահայության ճակատագրի 
կրողը։ Նրանից հեռու՝ մշտապես 
նրա հետ՝ երկրից ու Պոլսից 
ստացած լուրերով, ընկերների, 
ծնողների հետ նամակներով,

Պոլսի ու այլ վայրերի հայ մա
մուլի ընթերցանությամբ ու այն
տեղ տպագրվող իր բանաստեղ
ծություններով, արձակ էջերով։

Առաջին բանաստեղծությունը 
լույս տեսավ Պերպերյանն 
ավարտելու տարում՝ 1905 թ.։ 
Ուսանողական տարիներին 
օտարալեզու միջավայրում 
մենակության պահերին հրաշալի 
արևմտահայերենով ծնվում 
էին բանաստեղծություններ, 
որ ուղարկում էր հայ մամուլին, 
իսկ Պոլսում Սևակն արդեն 
ճանաչված բանաստեղծ էր։ 
Այնտեղ նրան սպասում էին, ինքը 
սպասում էր վերադարձի օրվան։ 
Հայրենիքից եկած լուրերով էր

ապրում, ուրախանում, տագ
նապում, զայրանում։ 1909 թ. 
ապրիլին թերթերը գուժեցին 
Ադանայի կոտորածի լուրը։ 
Հեռավոր Լոգանում «իր տե
ղը չգտնող» Ռուբենը Պոլսի 
«Ազդակին» հղեց իր հոգու 
խռովքը՝ նամակով. «Սև օրեր 
կապրինք նորեն, սարսափի 
օրեր։ Հեռագիրները ամեն ժամ 
նոր գույժ մը կը բերեն։ Ջարդ, 
ու եթե ջարդ չէ, հրդե՞հ, ու եթե 
հրդեհ չէ, սով, ու ինչ որ ամենեն 
սարսափելի էր՝ համաճարակ։ 
Լրագիրները ամեն օր սուգի 
նոր գին մը կ՜ավելցնեն»... 
Սևակը մեջբերումներ է անում 
շվեյցարական մամուլից, և 
բարձրաձայնում քաղաքական 
մի հանդեսում ասված միտքը 
Բ՚ուրքիւսյում կրկնվող ջարդերի 
մասին, «էքրբ այս ժողովուրդը 
պիտի սորվի մարդկորեն 
կատղիլ»։ «Ու իրավ։ Մարդկորեն 
կատղիլ, այս տարրական առա
քինությունը կը թվի իսպառ 
հեռացած ըլլալ հայու սրտեն...»,– 
ցավով ավելացնում է Սևակը։

Կիլիկիո կոտորածների լու
րերն օրեր շարունակ խռովում 
են բանաստեղծի հոգին՝ ծնունդ 
տալով ցավով, ցասումով, վրե
ժով ու ըմբոստությամբ լե
ցուն բանաստեղծությունների 
(«Զանգակներ, զանգակներ...», 
«Ո՜վ իմ հայրենիքս», «Կիլիկյան 
երգեր» շարքը, որ 1909-1 Օթթ. 
լույս են տեսնում պոլսահայ 
մամուլում, «Զարդի խենթը» քնա
րական պոեմը)։

Դառնակսկիծ ցավի մորմոքով 
էնա դիմում իր հայրենիքին.

Ո վ  դուն, ո վ  դ ժ բա ղ դ  երկիր 
հա յրենի,

Որ արյունի տ ա ք  շա մա նդա ղի  մեջ,

Զոհ գա զա ններո ւ խ ա ղին  վա յրենի,

Ու հա մա յա նա սպ ա ռ  բոցերու 
անշեջ,

Կը մխաս, դ ժ բա ղդ  երկիր 
հայրենի... .
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Ւ Իսկ ինքը ոչինչչի կարող անել, 
ինքը՝ օտար ափերում դեգերող 
«հիմար տարագիր», ընդամենը՝ 
«Ներքնապես լալով՝ միտքդ 
դեպ երկիր // Շեղջված մահերու 
վրայեն անհամար»։ Ինքը միայն 
կարող է ճչալ ցավից, աղաղակել, 
հնչեցնել հոգու տագնապի 
զանգակները՝ ի լուր աշխարհի և 
խնդրել, պահանջել եկեղեցիների 
բարձր գմբեթներում թառած 
լուռ զանգակներից՝ «գույժ 
տվեք հայուն, զի ազգը մեռավ», 
փափագում է կախվել զանգերի 
պարաններից ու «ցնցել երկաթ 
բազուկներով»։
Հոգիիս հազար խուլ զանգակներով
Գոռացեք, զւսնգճր ու կատաղորեն
Գահավիժեցէք ձեր երկաթ թառեն,
Ուրկե միայն լալ գիտցաք դարերով.
0", ղողանջեցիք. Աստվածն է

մեռեր...
Խւսչն այլևս անզոր է, ապրելու

համար «սուր է հարկավոր»։
Ու կիյնա այն, որ կը ծնկե վախով
Զի թուրն ավելի արդար է խաչեն,
Զի կյանքն անոնց է միայն որ քաջ

են...
«Կիլիկյան երգերում», որ

պես «մութ շանթերու սերմ
նացան», բանաստեղծը վրե՜ 
ժի, ըմբոստության երգ է 
սերմանում՝ հավատալով, թե 
իր ցանքում այդ տաղերը «կը 
ծնին մահու առաքյալներ, 
հսկաներ», ստեղծում է նոր 
օրերի նոր օրորոցայինը, որի 
մեջ խոշտանգված հայ մայրն իր 
արյունով է դիեցնում մանկանը 
և նրա օրորոցայինը երգ չէ, այլ 
պատգամ.
Արյուն-հեղեղ հորդեց այս սուրբ

ձորերե,
Բայց չի փախիս, փարե՛ երկրիդ,

զայն սիրե,
Հողիդ վրա գերի լքըլլւսր, այլ

տիրե...
Օրոր ըսեմ քնանաս։
Ահա կ՜իյնամ... Հայաստանը մայր

քեզի։
Կտակ կուտամ այս կոտրած սուրն 

երկսայրի՝

Ուր հայրիկիդ դեռ տաք արյունը
կայրի...

Օրոր ըսեմ քնանաս։
Դեռ 1908 թ. գրված «Կարմիր 

կարոտ» բանաստեղծությունը 
վկայում է, որ «հեռավոր 
գյուղի»՝ ծննդավայրի կարոտը 
տառապեցնում է նրան. 
«Տարիներով կարոտն ունիմ 
սիրագին այդ հողերուն...», 
«Անոնց կարմիր կարոտն ունիմ 
ախտագին»... Կարոտն ու իր 
ժողովրդի հետ լինելու գիտակից 
մղումն ի վերջո՝ 1914 թ. նրան 
Պոլիս են տանում։ Ընտանիքով։ 
Իր մասնագիտությամբ աշխա
տանք է գտնում, գրողների, 
մտավորականների հարազատ 
միջավայրում իրեն հրաշաւի էր 
զգում։ Պատերազմի տարիներին 
որպես զինվորական բժիշկ՝ 
սպայի աստիճանով ծառայում է 
թուրքական բանակում, բայց դա 
էլ չի խանգարում, որ ապրիլի 24– 
ին ձերբակալված ու աքսորված 
հայ մտավորականների շարքում 
լինի նաև նա։ Շատերի հետ նա 
էլ աքսորվեց Չանղըրը։ Այնտեղ 
նաև Վարուժանն էր։ Օգոստոսի 
26-ին Վարուժանին, Սևակին, ևս 
երեք հայ աքսորյալի կառքով, 
իբրև թե տեղափոխում են Այաշ, 
բայց ճանապարհին, նույն օրը, 
նախապես մշակված ծրագրով 
նրանց վրա են հարձակվում հինգ 
զինված ավազակներ, իջեցնում 
են կառքից (դիմադրել չէին 
կարող, նրանց ձեռքերը կապված 
էին)։ Ուղեկցող ոստիկանները, 
թալանելով նրանց ունեցվածքը, 
հեռանում են, իսկ ավազակները՝ 
գազանաբար մորթոտում են 
նրանց։ Կառապանը, որ ակա
նատես էր, հետագայում ման
րամասնորեն նկարագրել է այդ 
ամենը։

Ասում են՝ իբրև թե մեկ 
օր հետո Պոլսից հեռագիր է 
ստացվել, թե Վարուժանն ու 
Սևակը պիտի ազատվեն։ Իբրև 
թե։ Կրկին խաբեություն։ Բայց 
իրական է մի պատմություն, 
աքսորավայրում բժիշկ Սևակը

բուժել է մի թուրք չեթեճիի 
աղջկան, և չեթեճին նրան, 
իբրև լավություն, առաջարկել է 
ընդունել մահմեդականություն և 
փրկվել սպանվելուց (նախապես 
գիտեր) սակայն, Սևակը հրա
ժարվել է։

Իր ճակատագիրն էր։ Կարող 
էր, չէ°, պատահել, որ չգար 
Եվրոպայից կամ վերադարձը 
ձգվեր ընդամենը մեկ տարով, 
կամ թեկուզ, ոչ համոզմունքով 
ընդուներ իսլամը։ Իր կամքն էր։ 
Այդպես ընտրեց ինքը՝ կանգնել 
դեմ հանդիման բարբարոսներին 
և մնալ կողքին բախտակիցների։ 
Յուրայինների կողքին, որ
պես նրանց բժիշկը։ Բժիշկը 
ոչ միայն մարմինների, այլև 
հոգիների՝ որպես բանաստեղծ։ 
Բժշկությունը մասնագիտություն 
է, սովորում ես ու բուժում։ 
Բանաստեղծությունը չես սովո
րում, այն կենարար խոսք է, որ 
ծնվում է ինքնաբուխ, որպես 
հոգու երգ, փոխանցելու համար 
ուրիշ հոգիների, մարդկայնորեն 
ապրելու գաղտնիքը բացելու 
նրանց համար։ Ռուբենը բա
նաստեղծ էր ծնվել, հետո պիտի 
բժիշկ դառնար։ Դեռ ուսանող՝ 
նա արդեն շատերին սիրելի 
բանաստեղծ էր։ Բանաստեղծի 
իր առաքելությունը, սակայն, 
անավարտ մնաց։ Իր գրական 
ժառանգությունը, որ ծավալով 
մեծ չէ, սակայն մնայուն արժեք 
է դարասկզբի արևմտահայ 
պոեզիայի համապատկերում։

Բանաստեղծությունները մա
մուլում էին տպագրվում, մամու
լում լույս տեսան նաև արձակ 
պատումները («Բժշկի գիրքեն 
փրցված էջեր» ընդհանուր խո
րագրով)։ Սիակ գիրքը, որ 
հասցրեց լույս ընծայել՝ «Կար
միր գիրք» ժողովածուն էր 
(1910թ.)։ Առաջին ու միակ 
այս գիրքը վկայում էր, թե 
երիտասարդ բանաստեղծն ինչ 
բծախնդրությամբ է ստեղծել 
նրա կառույցը։ ժողովածուն 
պարունակում է երեք քնարական
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պոեմ՝ իրենց բովանդակային ու 
ժանրային մատնանշումներով. 
«Ջարդի խենթը (բեմական
մենախոսություն)», «Թրքուհին 
(գեղջուկ եղերերգ)», «Մւսրդեր– 
գություն» (երեք բաժնով՝ 
«Գյուղական եկեղեցիին մեջ - 
ծնունդը», «Գյուղական ճամբուն 
վրա - կյանքը», «Գյուղական 
գերեզմանատան մեջ - մա
հը»)։ «Ջարդին խենթը» և 
«Թրքուհին» բաժանված են
տասական մասի, «Մարդեր– 
գության» երեք բաժինները՝
տասնմեկական (ԱԺԱ), վեր
ջին երկու պոեմի մասերը 
չորսական քառատող տներ 
ունեն, միապաղաղությունից
խուսափելու համար մի
դեպքում քառատող տները
անջատված են և ավարտուն, 
երկրորդում՝ անանջատ (16
տողով), շարունակվող՝ ըստ 
նախադասության ավարտի։ 
«Ջարդի խենթի» տասն առանձին 
մասերը, տողերը, որպես խենթի 
մենախոսություն, հավասար 
չեն, այլ ջարդի ահավոր 
պատկերներից թելադրված 
տարաչափ պոռթկումներ։

Իր ստեղծագործական կյան
քի կարճատև տարիներին 
Սևակը խնամքով հավաքում էր 
մամուլում ցրված իր բանաստեղ
ծությունները, մասնագիտու
թյան մեջ խորանալու և 
աշխատանքային զբաղումին 
նվիրվածության սևեռումի
քիչ ազատ ժամերին գրում էր 
նոր բանաստեղծություներ ու 
արձակ էջեր, որ մասամբ էր 
միայն լույս աշխարհ հանում, 
բայց նոր գրքերի աշխարհ 
գալուն խանգարում էին պա
տասխանատվության զգացումը 
և ժամանակը։

Հայտնի է, որ նա ծրագրել 
էր հրապարակել նոր գրքեր, 
ու խորհում էր դրանց նյութի ու 
կառույցի մասին։

Սևակը մեկն էր իր օրերի 
այն բանաստեղծներից, ովքեր 
իրենց գրքերը կազմում էին

ամբողջական շարքերով (հիշենք 
Ատոմ Ցարճանյանի, Վահան 
Տերյանի, Դւսնիել Վարուժանի, 
Եղիշե Չարենցի շարք-գրքերը)։ 
Մինչև 1910 թ., երբ լույս ընծայեց 
«Կարմիր գիրքը», Սևակը 
մամուլում տպագրել էր շատ 
բանաստեղծություններ, բայց իր 
գրքի մեջ հավաքեց ընդամենը 
երեք անտիպ քնարական պոեմ 
և այն կոչեց «Կարմիր գիրքը»։ 
Սիրային բնույթի մի շարք 
բանաստեղծություններ Սևակը 
մամուլում հրապարակել է «Սիրո 
գիրքը» ընդհանուր խորագրով։

Նշանակում է՝ նա ծրագիր 
է ունեցել այդպիսի շարքի, 
որը ինքը գիրք է անվանել։ 
1913 թ. «Ազատամարտ»– 
ում Սևակն սկսեց տպագ
րել իր պատմվածք-խոհերը՝ 
«Բժշկին գիրքեն փրցված 
էջեր» ընդհանուր խորագրով։ 
Դրանք, հասկանալի է, էջեր 
են, անշուշտ, չամբողջացած։ 
Ամբողջությունը, առանձին գրքով 
գուցե, ենթադրվում է, կարող էր 
կոչվել «Բժշկի գիրքը»։ Կարմիր 
գիրք, սիրո գիրք, բժշկի գիրք... 
սևակյան ծրագիր էր։
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► Դեռ 1911 թ. Թեոդիկն իր 
«Ամենուն տարեցույցում» տպա
գրված՝ Սևակի փոքրիկ կենսա
գրականում (անշուշտ հենց 
Սևակի տեղեկատվությամբ) 
հայտնում է, թե նա ծրագրել է 
հրատարակել բանաստեղծա
կան նոր ժողովածուներ՝ «Սիրո 
գիրքը», «Քաոսը», «Վերջին 
հայերը»։ Նույնը վկայում է 
նաև Մերուժան Պարսամյանը 
«Շանթ»–ում (1918 թ.)։

Այղ շարքերը ոչ հրատարակել 
և ոչ էլամբողջւսցնելկարողացավ 
Սևակը։ Սակայն ժամանակի ու 
հետագա տարիների մամուլում 
հրատարակված բանաստեղ
ծությունները, ինչպես նաև 
1980-90-ականներին լույս տե
սած Սևակի ամբողջական 
երկերի ժողովածուներում տեղ 
գտած անտիպները իրենց 
բովանդակությամբ, անշուշտ 
մոտավոր, բայց կարող են մեզ 
հուշել, թե որ գործերը կարող 
էին մեկտեղվել նրա ծրագրած 
գրքերի տարբեր խորագրերի 
տակ։

«Սիրո գիրքը», հասկանալի 
է, մեկտեղելու էր Սևակի սիրո 
երգերը, որ զգալի տեղ ունեն նրա 
պոեզիայում։ Դրանք ապրված 
զգացումի արտահայտություններ 
են, սիրո ապրումի տարբեր 
պահերի ծնված խոհեր, խոս
տովանություններ, տագնապներ, 
հոգու ճախրանքներ։ Իր 
սերնդի բանաստեղծների մեջ 
Սևակի սիրո երգը, թերևս, 
ամենահարուստն է։ Այդ 
երգերի քնարական հերոսը, 
որ առավելապես ինքը՝ բա
նաստեղծն է, ավելի քան 
ցայտուն է մարմնավորված, 
նա սիրո հրդեհով բռնկված 
մի երիտասարդ է, որ անցնում 
է սիրո պատմության բոլոր 
փուլերով, նա անմիջական 
կրողն է սիրո ապրումի բոլոր 
պահերի՝ առաջին հանդիպման 
տենչ, նամակի պատասխանի 
սպասում, հանդիպման սպա

սում ու հրճվանք, սիրո վայելք 
ու հոգեկան դրամա, բաժան
ման ցավ ու կորստի մորմոք, 
սիրո իմաստավորման խոհ 
(«Նամակը», «Եկուր», «Հա
վիտենական հեքիաթը»,
«Անկարելի սերը», «Սերը», 
«Պիտի սպասեմ», «Ինչու՞» և 
այլն)։ Նրա սիրո երգերի հերոսը 
հոգեպես հարուստ երիտասարդ 
է՝ սիրող ու տառապող, երջանիկ 
ու ապաբախտ, թախծող ու 
հրճվալից, իրապաշտ ու երազող 
միաժամանակ։ Ռեալիստի
համոզչականությամբ սիրո 
երգերում Սևակը, անշուշտ, 
ռոմանտիկ է։ Սերը բանաստեղծի 
համար երազ է, որին պիտի 
հավերժորեն ձգտել, կանչել ու 
ընդառաջ գնալ այդ երազին, 
հասնել ու ձուլվել.

Եկուր, Եկուր ճամփաներեն անուրջիս. 
Սրտիս ջահերն այրեցի ք եզ  ի հանդես, 
վերջին անցորդ տառապանքի

կամուրջես
Երգի մը պես, քրոջ մը պես, մոր մը պես 
Եկուր, եկուր ճամփաներեն անուրջիս...

Սիրո էակին հղած իր 
հավաստիացումները՝ «Ես
քուկդ եմ, քեզ արքա ու գերի», 
«պաշտամունքիդ ես խնկանոթ», 
«տաճարիդ ես քուրմ երգիչը», 
հաստատումն են Սիրո մեծ 
նվիրումի, Սիրո աստվածացման, 
կյանքի ու սիրո նույնացման։

Եկուր, եկուր, եկուր սիրենք կաթոգին, 
Ով չի սիրեր պիտի մեռնի առհավետ։ 
Սերը պետքն է, երազն է կյանքը 
կյանքին
Սերը մահվան մեջ անուրջն է 
արփավետ.
Եկուր, եկուր, եկուր սիրենք կաթոգին։

Սերը կյանքի հոմանիշն է նրա 
համար, նա ժխտում է անսեր 
կյանքը («Սակայն ավաղ անսեր 
կյանքին.– կյանք է որ...»), նրա 
սերը մեծ է ու անիմանալի, 
աստվածային է («Դուն Սեր - 
Աստվածը սիրեցիր»)։ «Արդեն 
ըսեր եմ քեզի,– մի նամակում 
գրում է Սևակը կնոջը՝ Յաննի 
Ապպելին,–որ սերն ինձ համար 
մեծ, լուրջ, հավիտենական բան է։ 
Անիկա միակ զգացումն է, որ մեզ

կը մոտեցնե աստվածներուն»։
Սևակի խոհերի մեջ Սերը 

ամենազոր է, ինչպես կյանքը 
ու հզոր է կյանքի հակոտնյայի՝ 
մահվան պես։ Կյանք և Մահ 
հավիտենական ողբերգական 
հակակշռի մեջ կյանքի կար
ճատևությանը հակադրվում է 
մահվան հավերժականությունը, 
և Սերը, որպես կյանքի հոմանիշ, 
երբեմն հիշատակվում է հենց 
սիրո հզորությունն ընդգծելու 
համար։

Մեռնիլ մեռնի՜լ... Անմահանալ մահվան
մեջ,

Մեռնիլ... Գրկիդ գոգն, այսպես, մեր
սերն անշեջ

Անհունին մեջ ծառացնել տիրական...

Այս կյանքում ի վերջո սերը 
վախճանական է, անհունի 
մեջ՝ հավերժական։ Այս խոհը 
նոր չէր թե ռոմանտիկների 
ու թե հատկապես խորհրդա– 
պաշտների երգերում (Իսա– 
հակյան, Մեծարենց, Տերյան, 
Չարենց)։ Ամեն դեպքում ինչպես 
մյուսների, այնպես էլ Սևակի 
պոեզիայում նմանատիպ խո
հերից բխող հետևությունը 
Կյանքի հաստատումն է՝ Սիրո 
փառաբանությունն ու մեծա
րումը։ Սերը բանաստեղծի 
բնութագրումով «հեթանոս 
երջանկությունն է», «Սերն այն 
կուռքն է, որուն առջև ծնրադրած 
// Որբի մը պես պիտի ողբար 
ի՛նքն Աստված», «Սերն անդունդի 
մեջ ընկլուզումն է անվախ», 
սերը պիտի փոխադարձ լինի, 
որովհետև՝ «Սիրել առանց 
սիրվելու-սու՜գ ահավոր»,
կանչող, ձգող, կլանող անհուն 
խորք է սիրո ակունքը, և ինքը 
լցված է այդ զգացումով.

Կը տեսնես սա վիհին վրա Սեր-ակը,
Հազարներ կուլ է տվեր այդ սև ակը.
Իր ջուրեն օր մը խենթեցավ
ՍԵՎԱԿԸ։

Չմոռանանք ուսանող Սևակի 
և Յաննի Ապպելի դրամատիկ, 
բայց և երջանիկ պահերով 
լեցուն սիրո պատմությունը, որի
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վավերական վկայությունն 
են Սևակի՝ Ապպելին 
գրած նամակները։
Սիրո բացառիկ մի 
պատմություն, որ ձգվում 
է առաջին հանդիպումից 
մինչև ամուսնական 
կյանքի բոլոր տարիները, 
մինչև ողբերգական 
պարտադրյալ բաժանում։
Դա փոխադարձորեն մեծ 
ու հզոր սեր էր։

Կարճ ժամանակով 
իրենից հեռու գտնվող 
կնոջը Սևակը գրում է.
«Կը սիրեմ քեզ, գանձս, դուն 
միակն ես, որ ընդունակ է 
անկեղծորեն և հավերժորեն զիս 
սիրելու... Կը սիրեմ քեզ, հոգիս... 
Կարոտագին կ՜ըղձամ տեսնել 
աչքերդ, կ՜ըղձամ նայվածքիդ 
մեջ կորսվիլ, կ՜ըղձամ գգվել քեզ, 
ունենալ, տրվիլ քեզի, սարսռալ 
սերեն, ապրիլ և զգալ, որ 
կ՜ապրիմ... Սիրելիս...»։ Հաջորդ 
օրվա նամակում տագնապով 
խնդրում է պատասխան նա
մակ, թեկուզ երկտող. «Իմ 
պաշտելի կուռքս, քաղցրագույն 
բարեկամուհիս, վերջին հույսս և 
առաջին երջանկությունս, դուն, 
Ցաննիս... եթե նույնիսկ լուրջ 
զյշլսղումներ կամ բոլորովին 
ուրիշ պատճառներ ունենաս, 
գեթ սիրո երկտող մը գրելու 
չափ բարի եղիր...»։ Իսկ մի ուրիշ 
նամակում՝ «Իմին աղվոր կինս, 
ամենապաշտելին, ամենա– 
հմայիչը, ամենասիրազեղը, 
պզտիկ կիներուն մեջ։ Եթե 
գիտնայիր, թե ինչքան կը սիրեմ 
քեզ և ինչպես կը տառապեմ 
քու բացակայութենեդ... Եթե 
գիտնայիր, թե ինչքան կը սիրեմ 
քեզ իմ մեջս...»։

Սևակի սիրո այդ պատմու
թյունը հետագայում մղել է մի 
շարք գրողների՝ կերպավորել 
այդ սիրավեպը և ընդհանրապես 
Սևակի կերպարը վիպական 
կառույցի մեջ (Ս. Ծառուկյան՝ 
«Ռուբեն Սևակ, սերը եղեռնի մեջ»,

Հ. Հակոբջանյան՝ «Սպիտակ 
էդելվեյսներ», Ալ. Թոփչյան՝ «Եվ 
անգամ մահից հետո»)։

«Վերջին հայերը» ծրագրված 
շարքում տեղ կարող էին գտնել 
Սևակի՝ հայրենիքին, հայ
մարդու տառապանքներին, 
ազգային ճակատագրին նվիր
ված երգերը («Ազատության 
համար», «Կարմիր կարոտ»,
«Զանգակներ, զանգակներ», 
«Ով իմ հայրենիքս», «Կիլիկյւսն 
երգեր», «Վերջին հայերը»,
«Առջի հայերը», «Հայաստան» և 
այլն)։

Կիլիկյւսն արհավիրքին Սևա
կի բանաստեղծական հոգե
ցունց արձագանքի մասին 
արդեն ասել ենք, ավելացնենք, 
որ «Վերջին հայերը» կարող 
էր ամբողջացնել դրանց ու 
«Կարմիր գրքի» մեջ հառնող
հայրենասեր բանաստեղծի 
կերպարը, որ Սևակը կարողացել 
է տալ անգամ ընդամենը վեց 
տող ունեցող «Հայաստան» 
բանաստեղծության մեջ։ Հիրավի 
փոքրիկ մի գլուխգործոց, 
երեք պատկեր և համակողմ 
ընդհանրացում.

Ո՞վ կուլա այսպես խշտյակիս շեմքին.
Քույր, ղարիպն է, բաց։
Կմախք մը կ՜անցնի դուրսեն լալագին.
Սովն է, դուռդ բաց։
Տապարն է ջախջախ դրանըս կուրծքին.
Ջարդն է, դուռդ բաց։

Զարդ, սով և պանդխտություն։ 
Իրարով պայմանավորված

այս իրողությունները, 
որ Վարուժանը հատ
կանշում էր «Ձոն»–ում, 
ամբողջացնում են իր օրերի 
Հայաստանի պատկերը՝ 
ընդամենը վեց տողի մեջ։ 
Այս բանաստեղծությունը, 
որպես էքսպրոմտ, Սևակը 
գրել է Ավ. Ւսահակյանի 
ծոցատետրում 1913 թ., 
հետագայում՝ 1918 թ.,
Ւսահակյանն այն ուղար
կել է Չոպանյանին և 
խնդրել տպագրել, որ 
չկորչի «այս գեղեցիկ 

բանաստեղծությունը» (Ավ. Իսա– 
հակյան)։

«Քաոսը» խորագրի տակ 
ամենայն հավանականությամբ 
Սևակը հավաքելու էր իր այն 
բանաստեղծությունները, որոնք 
ունեին սոցիալական բովան
դակություն։ Քաոս բառը մեզ 
ակամա հիշեցնում է Շիրվան– 
զադեի վեպը։

Հասարակական նոր հարա
բերությունները՝ սոցիալական 
ընդգծված անհավասարություն, 
փողի մրցավազք, մարդկային 
հոգիների ձևախեղում, բարոյա
կան անկում, ավանդական բար
քերի մոռացություն, իսկապես 
կյանքը դարձրելէր միքաոս, որից 
ազնիվ հոգիները դուրս գալու 
ելք էին փնտրում։ Բանաստեղծ 
Սևակի մտորումներն այս 
ամենի շուրջ հաճախադեպ են 
(«Աարդերգություն», «Փողոց 
ւսվյողք», «Այս դանակը», 
«Թրուպատուրները», «Դրամին 
աղոթքը», «Կարմիր դրոշակը» 
և այլն)։ Կյանքում ստեղծված 
անհավասարությունը, անար
դարությունը բանաստեղծին 
մղում են խոհերի, որ նաև ելք 
են փնտրում։ Այդ խոհերի մեջ 
մշտապես առկա է թշվառների, 
հարստահարվողների, աշխա
տավոր դասի նկատմամբ 
բանաստեղծի սերը, միշտ 
անհաշտ, երբեմն ըմբոստ, 
երբեմն նույնիսկ հեղափոխական 
պայքարի համակիր կեցվածքը^
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►անարդարության նկատմամբ։ 
Այսպես՝ «Մարդերգություն» 
պոեմում նա դառն հեգնանքով 
նախ ֆրիկյան հարցադրումն 
է ասես կրկնում, թե ինչու է 
աշխարհն այսպես ստեղծվել, 
անհավասարությունը սկսվում 
է արդեն գյուղական եկեղեցում 
երկու երեխաների (մեկը՝ 
հարուստի, մյուսը՝ աղքատի) 
կնքելու արարողությունից
(մեկը՝ բեհեզով, մետաքսյա 
շորերով ու ժանյակներով, 
մյուսը՝ ձորձերով), ճակատագ
րերը կանխորոշված են՝ «Մեկը 
Տեր արդեն, մյուսը՝ գրաստ», 
բայց սևակյան «գանգատը» 
դրսևորում է նաև որոշակի մաղձ, 
զայրույթ դեպի «հղւիացած, ճոխ 
մեծերը երկրին».
Ծնրադրած դողդոջ, աչքերս ձեռքիս, 
Կուրծքիս տակ զսպել կուզեի հոգիս։

Իսկ հոգին, որպես հուզումի 
թելադրանք, մի պահ նրան 
մտովի կարող է տեսլային 
պատկերներ ցուցանել՝ «բյուր 
կախաղաններ անգութ մեծերու», 
հեղափոխական հրդեհների մեջ՝

Ստրուկներու կուռ, բարբարոս գունդեր, 
Որ տաճար, աստված, կուռք, իշխան ու

տեր
Տապալելով վար կ՚երթային հեռու 
Հավասարության սերմը ցանելու,
Ու լայն բաշխելու Արդարություն, Հաց...

Սա տեսիլք է, բայց ահա 
իրականության ճշմարիտ մի 
պատկեր է «Կարմիր դրոշակը» 
բանաստեղծությունը՝ ստեղծված 
Եվրոպայում բանվորական 
զանգվածների հզոր մի ցույցի 
տպավորությամբ։ Անոթիների, 
անգործների զանգվածը, կարմիր 
դրոշակն առաջ պարզած, ի զեն, 
ի պայքար գոռալով անցնում 
է փողոցով («Արդարության 
կը դիմեին»)։ Սկզբնապես 
բանաստեղծը կարծես
անհույս է՝ «Արդարության, որ 
երբեք չի պիտի գար», բայց 
բանաստեղծությունն ավարտում 
է այլ համոզումով՝ ընդգծելով 
պայքարի հենց այդ տեսակը՝

Բայց կ՚երթային անոնք, ի զեն, ի 
պայքար

Արդարության կը դիմեին խոնջ, տկար, 
Արդարության, որ այս կերպով պիտի 
գար։

Միևնույն ժամանակ Սևակը 
դեմ էր զենքով ւսրյունա|ի 
պայքարին։ Հենց նույն տարում 
(1909) գրած «Այս դանակը» 
պոեմում բանաստեղծը, պատ
կերելով մի խեղճ բանվորի, որ 
ընդունակ չէ «դանակով» ճարելու 
իր հացը, դիմում է հենց այդ 
դանակին, որ կարող էր «արյան 
վբա հիմնել Օրենքը ապագա».

Բայց կը սպասե որ խաղաղությամբ գա, 
Արդարությամբ գա, գա տարվե տարի, 
Զրկված մարդկության երազը բարի...

Մի դեպքում՝ զենքով, միան
գամից, ասելէհեղափոխությամբ, 
մյուս դեպքում՝ բարեշրջությամբ, 
էվոլյուցիայով, խաղաղությամբ, 
«տարվե տարի»։ Ամեն դեպքում՝ 
խոր համակրանք՝ խեղճերի, 
աղքատների, տառապողների 
նկատմամբ և անհաշտ վերա
բերմունք ու կրքոտ բողոք 
դրամատիրական նոր աշխարհի 
(ուր «սերը հաշիվ ւքէ, կրոնքը՝ 
դրամ», «Մի կրոնք կա՝ Կեղծիք, 
մի աստված՝ Դրամ...») անար
դարությունների դեմ։

Իր տրտունջ-բողոքը հաճախ և 
հատկապես «նոր մարդկության 
նոր թրուպատուրների»՝ իր
օրյա տրուբադուրների մասին 
«Թրուպատուրները» հրաշալի 
քերթվածում՝ (ձոնված «բա
նաստեղծ ընկերներուս») հաս
նում է խոր ընդհանրացման, 
մարդկային գեղեցիկ ու վսեմ 
հատկանիշների կորուստը զգում 
է ցավով ու տագնապով։

Այս ինչ դարերու հասեր ենք, Աստված, 
Փշրեցին ինչ որ կար վսեմ կերտված, 
Թե դեռ սի՛րտ ունիք, թաղելու տարեք. 
Ոսկիին նենգ ձայնն է ամենուրեք...
...- Վախ, արծաթն Արվեստն հանեց 
կախաղան...

Հայտնի չէ, թե ինչ շարքի 
կամ գրքի ինչ խորագրի տակ 
Սևակը կներառեր բնության, 
կյանքի գաղտնիքների, կյանքի 
ու մահվան առեղծվածի մասին 
իր գեղեցիկ բանաստեղծու
թյունները («Հոգիս», «Մինակ

մարդը», «Երթալ», «Լեման», 
«Կարապները», «Վերջին ար
քան», «Գացող մարդը», «Գիշերն 
իջավ» և այլն)։

Սևակի արձակը՝ «Բժիշկի 
գիրքեն փրցված էջեր» խորա
գրի տակ ամփոփված պատմ
վածքները, որ մամուլում հրապա
րակվելով՝ լայն ճանաչում գտան 
ընթերցողների մեջ, բարձր 
գնահատվեցին նաև գրական 
շրջաններում։ Ինքնօրինակ ու 
ինքնատիպ արձակ էջեր են 
դրանք։ Բժշկական պրակտի
կայում ստացած տպավորու
թյուններով դրանց մեջ Սևակը 
պատմում է տարբեր հիվան
դությունների մասին, զգու
շացնում ընթերցողին՝ հեռու 
մնալ տարբեր բնույթի ախտե
րից։ Հեղինակը գրող է ու բժիշկ, 
պատմությունները մասնագի
տորեն պատճառաբանված են, 
պատումը՝ գեղարվեստորեն 
տպավորիչ։

Սևակի պոետական ձայնը 
լսելի եղավ արևմտահայ բա
նաստեղծության հզոր ձայների 
մեջ, ավելին՝ եղավ սիրելի, քա
նի որ նա ոչ միայն սրտացավո
րեն էր արձագանքում հայ կյան
քի մղձավանջին, ոչ միայն, որ 
նա դիտում էր կյանքը բազմա
կողմ՝ քաղաքական, սոցիալա
կան, հասարակական խնդիր
ներով, որ սիրող, խորհող ու 
տառապող մարդու տեսակն էր 
կերպավորում, այլև, հատկա
պես, որ այդ ձայնը սրտառուչ 
էր, հավատ ներշնչող, անկեղծ։ 
Բանաստեղծական այդ ձայնը 
երբեմն բորբոքուն էր, բարձրա
տոն, բայց առավելապես՝ մեղմ– 
քնարական, պարզ-պատկե֊ 
րավոր, որ զգայականություն է 
հաղորդում, բազմաչափ և բազ
մաձև բանաստեղծություններով, 
և երաժշտական, ռիթմիկ, տպա
վորիչ հանգավորումով, կյանքով 
լեցուն ու կյանք ներշնչող։
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ք
ՆԱՀԱՏԱԿՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ
ՀՀ վա ստ ա կա վոր ուսուցիչ, 
Վ աղարշապատի Ներսիսյան վա րժարանի  
հիմնադիր տ նօրեն

Լեզվի և մտածողության 
ծագման ու փոխհարա

բերության հարցը մտահոգել 
է շատ լեզվաբանների, փիլի
սոփաների, հոգեբանների ու 
հնէաբանների։ Գիտնականների 
մեծ մասը հակված է այն 
տեսակետին, որ լեզուն և 
մտածողությունը ծագել են 
միաժամանակ, որ լեզվից 
առաջ մտածողություն չի եղել և 
հակառակը՝ մտածողությունից 
առաջ լեզու չի եղել, որ նրանք 
պայմանավորված են միմյանցով 
և առանց մեկի մյուսի գոյությունն 
անհնար է։ Ըստ այդ տեսության՝ 
մտքերը գոյություն ունեն միայն 
լեզվի մեջ։ «Մտածողությունը 
կարողէ գործել և գործում է միայն 
լեզվի միջոցով ու օգնությամբ»,- 
կարդում ենք փիլիսոփայության 
վերջին ձեռնարկներում։

Գիտնականների մեծ մասը 
կարծում է, որ մարդկային մտա
ծողությունը և լեզուն առա
ջացել են միաժամանակ՝ 
աշխատանքի գործընթացում,

որ լեզուն մտքի անմիջական 
արտահայտությունն է։ Ըստ այդ 
պնդումների՝ մտածողությունը, 
միտքը առանց լեզվի գոյություն 
չունի։

Ֆ. էնգելսն իր «Բնության 
դիալեկտիկա» աշխատության 
մեջ գրում է. «Սկզբում 
աշխատանքը, իսկ այնուհետև՝ 
ու դրա հետ միասին՝ հոդաբաշխ 
խոսքը հանդիսացան այն երկու 
հիմնական ամենագլխավոր 
խթանները, որոնց ազդեցության 
տակ կապկի ուղեղն աստի
ճանաբար փոխարկվեց մարդ
կային ուղեղի»։ էնգելսը ոչ մի 
տեղ չի արտահայտվել այն 
մասին, որ մինչ լեզվի առա
ջացումը՝ նախամարդը չի 
ունեցել բանականություն,
մտածողություն։ Ըստ էնգելսի՝ 
աշխատանքն ի հայտ է եկել 
խոսքից առաջ։ Ուրեմն, նախ՝ 
աշխատանքը, հետո՝ խոսքը, 
իսկ աշխատանքն առանց 
դատողության, մտածողության 
չէր կարող առաջանալ։

Մեզ հաստատ տվյալներ,
տեղեկություններ չեն հասել, 
թե ինչպես են միմյանց հետ 
հաղորդակցվել ավստրալո– 
պիտեկները, պիթեկանթրոպնե– 
րը, նեանդերթալցիները։ Չկան 
կոնկրետ փաստեր, թե ինչպես 
են ձևավորվել նախամարդու 
մարդկային մտածողության 
նախնական փուլերը, ձևերը։

Մինչև վերջերս էլ կային 
հետամնաց մարդկային, նախ
նադարյան խմբեր, ցեղեր, որոնց 
մտքերի փոխանակման միջոցը՝ 
լեզուն, ուներ շարժումային
բնույթ։ Նրանք իրենց մտքերն 
արտահայտում էին շարժումների 
միջոցով, որոնք աստիճանաբար 
վերածվում են հնչյունների։

Ականավոր լեզվաբան,
հնագետ Նիկողայոս Մառն 
առաջ քաշեց «կինետիկ
խոսքի՝ շարժումների լեզվի
գաղափարը», որը հատուկ 
էր հնադարյան մարդուն և 
նախորդել է հնչյունային լեզվին։ 
Սկզբնավորվեց շարժումներիդ
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լեզվի տեսությունը, որը Մառի 
պնդումներով հնչյունային լեզ
վի հիմքն է եղել, նախորդել է 
նրան. «Աստիճանաբար առա
ջանում էր որոշակի ամրա
գրված իմաստներ կրող շար
ժումների անբոդջություն, որն 
էլ նշանավորում էր խոսքի 
զարգացման մինչհնչյունային 
փուլը»,– գրում ԷՆ. Մառը։

Խոսքային հաղորդակցումը 
մարդկության պատմության ըն
թացքում պատահականորեն 
չէր կարող հանդես գալ։ Այն 
հաջորդաբար նախապատ
րաստվել է մարդկության պատ
մության աստիճանական
զարգացման ընթացքում, որը 
նրան հնարավորություն տվեց 
արտացոլել շրջապատող իրա
կանությունը և իր գոյության 
պահպանությունն ապահովել։

Նախամարդու աշխատանքը, 
ինչքան էլ պարզունակ լինի, 
պահանջում է մտածողություն, 
դատելու կարողություն, իսկ այդ 
ժամանակ լեզուն, որպես մտքերի 
հաղորդակցման միջոց, դեռևս 
չկար։ Առանց մտածողության 
չկա աշխատանք։ Ուրեմն նա 
մտածում է. նախամարդն 
ունեցել է բանականություն, 
մտածողություն։ Ըստ Արիստո
տելի՝ մտքի ակունքը իրերի 
զգայական ընկալումն է. «Ոգին 
երբեք չի մտածում առանց 
պատկերի»։

Լեզվի առաջին և բնական 
նպատակը մտքերի ձևավորումն 
է։ Դեռևս խոր հնադարում 
Փիլիսոփաները պնդում էին, որ 
մարդկանց տարորոշ հնչյուններ 
արձակելու ընդունակությունը 
օգտագործվել է հաղորդակցման 
պահանջները բավարարելու 
համար։

Ջոն Լոկը գրում է, որ լեզուն 
հնարավորություն է տալիս 
բանականությանը թաւիանցելու 
բնության գաղտնիքների
մեջ, ամրապնդել և միավորել 
մտածողության արդյունքներն։ 
Նա հնարավոր է համարել

մտածողության առաջացումը 
առանց լեզվի։ Պ. էսսեն (1866թ.) 
գտնում էր, որ «մտքերը մարդու 
մեջ ծագում են առանց բառերի, 
նրանք մեր մեջ առաջացել են 
նախքան բառերի առաջացումը 
և հետո նոր միայն ներկայացվում 
են բառերով»։

Լեզուն մտքի, մտածողության 
արդյունք է։

Լեզվի հնչյունային նյութն իր 
զարգացման համար ժամա
նակ է պահանջում, իսկ ծնունդ 
առնող հասարակական հա
րաբերությունները հաղոր
դակցման առումով պիտի 
ապահովվեին լեզվի միջոցով։ 
Այդ պարագաներում շարժումը 
իմաստ էր ստանում լեզվի 
միջոցով։

Հիրավի, մարդը մտածում 
է դեռևս առանց լեզվական 
միջոցների, առանց իր մեջ 
ձևավորված մտքերի փոխա
նակման, փոխանցման։ Այդ 
երևույթն այժմ մենք կարող ենք 
նկատել կենդանիների և երե
խաների օրինակով։

Գործնական ուսումնասիրու
թյունները ցույց են տալիս, որ 
կենդանիներն ունեն մտա
ծողության ինքնուրույն, հատուկ 
ձև, որով ղեկավարվում են։ 
Այն էապես տարբերվում է 
մարդկային մտածողությունից։ 
Տարրական զգայական հա
ղորդակցումը հնարավոր է 
իրականացնել առանց բառերի, 
որը կարելի է տեսնել, դիտել, 
հետևել կենդանիների և դեռ 
չխոսողների մեջ։

Շունն ընկել էր կատվի հե
տևից։ Կատուն կարողացավ 
դռան արանքից ներս մտնել, իսկ 
շունը չկարողացավ, որովհետև 
նեղ էր, չտեղավորվեց։ Շունն 
ընդունեց անսպասելի, անա– 
կընկալ որոշում՝ անմիջապես 
վազելով շրջանցեց շենքը և 
դիմացի դռնից ներս մտնելով՝ 
հարձակվեց կատվի վրա։ Դա 
մեզ՝ դիտողներիս համար,
անակնկալ էր։ Ինչպես

կարողացավշունը մտածել, և այն 
էլ այդքան արագ, որ հակառակ 
կողմից դուռը բաց կլինի և 
կատվին այնտեղ կհանդիպի։

Մտածողության (ւնչ տեսակ 
է սա...Սա բնազդ չէր, այլ 
մտածողություն է, որը ոչ մեկի 
կողմից չէր թելադրվել։

Մի խումբ մաթեմատիկոսներ 
ու բանաստեղծներ կարծիք են 
հայտնել, որ իրենց ստեղծա
գործական մտածողությունը 
ձևավորվում է առանց բառերի 
և մեծ աշխատանք է պետք, որ 
դրանց լեզվական իմաստ տան 
(Մյուլլեր, Կոֆֆի, ժ. Պիաժե 
և ուրիշներ)։ Մաթեմատիկոս 
Հադամարդը պնդում է, որ երբ 
մտածում է, իր գիտակցության 
մեջ բացակայում է բառը, 
«հնարավոր է, որ բառերը 
գտնվում են գիտակցության 
վերջում»։

Մեքենայով գնում էինք։ Մի 
շուն ուզում էր ճանապարհը 
կտրել-անցնել, բայց տեսավ, որ 
մեքենաներն անչափ շատ են ու 
հնարավոր չէ անցնել։ Կանգնեց։ 
Նայում էր անցնող մեքենաներին։ 
Հանկարծ նկատեց, որ մի կին 
երկու երեխաների ձեռքից բռնած 
ուզում էր ճանապարհն անցնել։ 
Շունն արագ վազեց նրանց մոտ 
ու նրանց հետ ճանապարհն 
անցավ և դիմացի մայթին 
բարձրանալով՝ բաժանվեց 
նրանցից ու հանգիստ գնաց։

Սա նախալեզվական մտածո
ղության ձև է։ Շունը մտածեց և 
ճիշտ ելքը գտավ։

Մտածողության և խոսքի, 
լեզվի արմատները ծագումնա
բանորեն տարբեր են։ Կենդանու 
և նախամարդու մտածողությունն 
ի հայտ է գալիս անկախ խոսքի, 
լեզվի զարգացումից։

Կենդանական աշխարհի 
մտածողության արմատները 
ժխտելու հիմքեր չկան։ Եթե մենք 
չենք հասկանում կենդանուն, 
ապա դա չի նշանակում, որ նա 
մտածողություն չունի։ Ինչպես 
են թռչուններն ու կենդանիները
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միմյանց հետ հաղորդակցվում ու 
կողմնորոշվում։ Կենսաբանների 
դիտարկումներով հայտնի 
է դարձել, որ մինչև անգամ 
մեղուներն ու մրջյունները տի
րապետում են ինքնուրույն 
«հաղորդակցության» միջոցի։ 
Եթե մտածողությունը տարրական 
է, փոքր է, դա չի նշանակում, որ 
այն մտածողություն չէ։ Այն պետք 
է որակել, որոշել ոչ թե ծավալով, 
չափով, այլ՝ ձևով, իմաստով։

Մտքերը ձևավորվում, կազ
մավորվում, կարգավորվում և 
հաղորդակցվում են լեզվի միջո
ցով։ Բայց պնդել, թե առանց լեզվի 
մտածողություն, դատողություն 
չկա, սխալ է։ Մտածողություն 
կա։ Բայց այն պարզունակ, 
նախնական ու պարզ վիճակում 
է, որ առաջանալով ուղեղում, 
չի հաղորդվում ուրիշներին։ Մյն 
մնում է իր մեջ, իր ներսում և հենց 
այնտեղ էլ կորչում է։

Ձևավորելով մտքերը՝ լեզուն 
հնարավորություն է տալիս 
ավելի խորը ճանաչել երևույթը, 
առարկան։ Դրանով լեզուն 
դառնում է նյութական և հոգևոր 
աշխարհի ճանաչման բանալի։

Հետևաբար ձևավորված 
մտքերը, գաղափարները լե
զուն նախ պահպանում է և 
հետո փոխանցում ուրիշի կամ 
խոսակցի և նրա մեջ առա
ջացնում, ձևավորում նույն 
կարծիքը՝ իր մտքերի համա
խոհը։

Պարզ է, որ թեկուզ ամենա
պարզ գործողությունը, որը 
կատարում են կենդանիները, 
պահանջում է բանական 
իմացություն։ Նրանք չեն խո
սում, բայց հաղորդակցվում 
են բանականությամբ, առանց 
լեզվական, հնչյունական միջոց
ների։ Կենդանիների մտածո
ղությունը առաջանում, ի հայտ 
է գալիս առանց լեզվական 
միջոցների զարգացման։

Չվող թռչուններն իրենց 
երկար ճանապարհի ընթացքում 
կողմնորոշվում են ցերեկը՝

արևով, իսկ գիշերը՝ աստղերով։ 
Դա նրանք ձեռք են բերել 
հազարավոր տարիների ընթաց
քում՝ սերունդների փորձով։

Եվ բնական և արհեստական 
պայմաններում, կենդանիները 
ընկալում են իրավիճակը և 
կողմնորոշվում։

Կենդանին սովորում է 
իր սեփական փորձի վրւս և 
կիրառում կյանքում։ Դա տար
րական, նախալեզվական մտա
ծողություն է։

Մի շուն ունեի, որ չափազանց 
մտերիմ ու հավատարիմ էր։ 
Մի օր առավոտյան կոշիկներս 
եմ հագնում, որ գնամ գործի, 
տեսնեմ՝ կոշիկիս մեկը չկա։ 
Շունը մոտերքում պառկած, 
գլուխը թաթերին դրած՝ ուշադիր 
նայում, հետևում էր ինձ։ 
Տանեցիներին հարցրի, թե ուր 
է կոշիկս։ Ոչ մեկը չգիտեր։ Երբ 
բարկացա ու գոռացի, թե ուր 
է կոշիկս, տեսնեմ՝ շունը վեր 
կացավ ու հեռացավ։ Կարծեց, թե 
իր վրա եմ գոռում, դրա համար 
հեռացավ։ Մեկ էլ տեսնեմ՝ 
կոշիկս բերանում գալիս է. Բերեց 
դրեց ու նստեց, սկսեց նայել։

Զարմացա ...
Մնցան մի քանի օրեր։ 

Նորից առավոտյան տեսնեմ էլի 
կոշիկս չկա։ Նայեցի շանը և ոչ 
թե գոռացի, այլ ասացի. «Դնա, 
կոշիկս բեր»։ Ելավ, գնաց, բերեց։

Րնչ է սա։ Նախալեզվական 
մտածողությու՞ն... Նրա ուշադիր 
հետևելր, գնալ բերելր. մ|ոթե 
սրանք մտածողության արդյունք 
չեն։

Կենդանիների մտածողութ
յունն իր բարձրակետին է 
հասնում ի դեմս մարդանման 
կապիկների և դելֆինների։ 
Շիմպանզեի ինտելեկտի բարձր 
մակարդակը ի հայտ է գալիս 
ոչ միայն շրջապատի իրերի 
հետ փոխհարաբերության, 
այլև դրանց օգտագործման 
և ձևավորման ընթացքում։ 
Շիմպանզեն չի կարող 
մտովի կողմնորոշվել

պատկերացումներով, ստեղծել 
ապագայի իրերի պատկերներ։

Այո, կենդանիները մտածում 
են, բայց ոչ մարդկանց նման, 
նրանցը նախալեզվական
մտածողություն է։

Գիտությունն ապացուցում է, որ 
մտածողության ու լեզվի հիմքերը 
ժառանգական տարբեր հիմքեր 
ունեն, որոնք զարգացման բարձր 
աստիճանում մերձենալով՝ օգ
նում և հարստացնում են իրար։

Շիմպանզեն դեռ չտեսած 
տվյալ փայտի օգտագործման 
օգուտը, անհրաժեշտությունը, 
այն վերցնում է իր հետ և 
երկար ման գալիս։ Վրայից 
մաքրում է ճյուղերը, որոնք իրեն 
պետք չեն։ Սա բնազդ չէ։ Սա 
մտածողության նախնական ձևն 
է, որ նախորդել է խոսակցական 
լեզվին։ Գորիլաներն ավելի 
առաջ գնացին։ Նրանք, ի 
տարբերություն շիմպանզեների, 
պարզ գործիքներ են պատ
րաստում և հետները տանում։

Կենսաբանական էվոլյու
ցիայի նվաճումներից մեծա
գույնը մարդն է։ Մարդու 
ծագման առաջին գիտական 
տեսությունը տվել է Չ. Դարվինը։ 
Նա, ուսումնասիրելով իր 
ժամանակաշրջանի գիտական 
նվաճումները, հանգեց միան
գամայն ինքնուրույն ու անկախ 
եզրակացության։ Նա մարդուն 
համարում է էվոլյուցիոն ճանա
պարհով առաջացած բանական 
արարածների գագաթը։ Այդ 
տեսությանը հետևեցին շատ 
լեզվաբաններ ու գիտնականներ՝ 
Հումբոլդը, Շլեխերը, Վունդը և 
ուրիշներ։

Անշուշտ, լեզվի առաջացումը 
կապված է նախամարդու մտա
ծողության առաջացման ու 
զարգացման հետ, մարդու ներ
քին պահանջների հետ։

Լեզվի ծագման հիմնահարցը 
միայն լեզվաբանական հարց չէ։ 
Այն վերաբերում է նաև մարդու 
ծագման ու նրա էվոլյուցիայի 
հարցին։ Հետաքրքիր է նսւ1փ
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այն, թե երբ, ինչպես, ինչպիսի 
գործոնների արդյունքում առա
ջացավ մարդկանց հնչյունային 
լեզվի միջոցով հաղորդակցումը։

Շատ լեզվաբաններ խու– 
սափում են այդ հարցի 
պատասխանը գտնելուց՝
պատճառաբանելով, որ դա 
լեզվաբանական հարց չէ։ 
Օրինակ՝ է. Սեպիրը գրում է, որ 
լեզվի ծագման հարցը միայն 
լեզվաբանությամբ հնարավոր 
չէ լուծել։ Բայց այդ հարցին չեն 
կարոդ օգնել, կամ շատ քիչ են 
օգնում մյուս գիտությունները՝ 
հնէսսբւսնությունը, հոգեբանու
թյունը, փիլիսոփայությունը։ 
Ֆրանսիական խոշոր լեզվաբան 
Վանդրիեսը ևս կարծում է, 
որ լեզվի ծագման հարցը չի 
մտնում միայն լեզվաբանության 
շրջանակների մեջ։

Այդ հարցը հին է այնքան, 
որքան ինքը՝ մարդը։ Դեռ 
խոր հնադարից մարդուն հե– 
տաքրքրել է լեզվի ծագման 
խնդիրը։ Դրա շուրջ հյուսվել 
են բազում զրույցներ, լե

գենդներ, պատմություններ։ 
Բոլոր հիմքերը կան պնդելու, 
որ լեզվի ծագման հարցը 
բացարձակապես տեսական է, 
դրա համար էլ այն որոշվում, 
վճռվում է տրամաբանորեն, 
որոնց համար հիմք կարոդ 
են դառնալ լեզվաբանական, 
փիլիսոփայական, պատմական, 
հնէաբանական, հոգեբանական 
և այլ գիտություններ։

Խոսքը ոչ թե կոնկրետ որևէ 
լեզվի մասին է՝ ռուսերեն, անգ
լերեն, գերմաներեն և այլն, այլ 
ընդհանրապես մարդկային 
լեզվի։

Եթե մտածողությունն արտա
ցոլում է իրականությունն ու 
իդեալական է, ապա լեզուն 
արտացոլվում է ձայնային մի
ջոցներով Ա նյութական է, 
որը մտքերի ձևավորման ու 
արտացոլման միջոց է։

Մտածողությունը կարելի է 
արտահայտել ոչ միայն բառերի, 
լեզվի միջոցով, այլև առանց 
բառերի՝ երաժշտությամբ, նկար
ներով, քանդակներով և այլն։

Այնշտայնը, անդրադառնալով 
այս հարցին, գրում է. «Բառերը, 
որպիսին նրանք գրվում կամ 
արտասանվում են, իմ մտա
ծողության մեջ որևէ դեր չեն 
կատարում»։ Ըստ Այնշտայնի՝ 
բառային ձևակերպումը հանդես 
է գալիս մտածողության երկրորդ 
աստիճանում, այսինքն՝ երբ 
բառերն իրենց դերի մեջ են 
մտնում և մտածողը նրանց 
ներքնապես լսում է։

Կենդանիների տարրական 
մտածողության շատ ձևեր կան։ 
Թռչունները կարող են հիշել ու 
մտապահել ոչ միայն իրենց տեղը, 
այլ տեղեկություններ սննդի, 
իրենց ձագերի, թշնամիներից 
պաշտպանվելու մասին։ Նրանք 
ունեն նաև տարածքային 
մտածողության գաղափար։ 
Նրանք արձակում են բազմաթիվ 
ազդանշաններ, որոնք առանց 
սխալվելու ընկալում են մյուսները։ 
Դրա լավագույն ապացույցներից 
մեկն է լեզուների, ձայների 
միջոցովկողմնորոշվելն ու երկար 
տարածության վրա միմյանց

■ւ1ււ^սա 
ՆՈԲԵԼ5ԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐՆԵՐ
2010 1) Ֆիզիկայի բնագավառում՝ ծագումով ռուս Անդրել Գեյմը

և Կոնստանտին Նովոսելովք Բրիտանիայից «Գրաֆեն երկչափ 
2010 թ. Նոբելյան մրցանա– նյութի հետազոտության ուղղությամբ նորարարական գիտա– 

կակիրներն են. փորձերի համար»։
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անսխալ ուղղորդելը։ Դա չի 
կարող բնազդ լինել։ Տարրական 
մտածողություն է, երբ մեղուն 
գնալով հեռուն, ծաղիկներ 
է գտնում և վերադառնալիս 
մյուսներին մոտենալով՝ մեզ 
համար անհասկանալի ձայնային 
ազդանշաններով հասկացնում, 
նրանց ուղարկում է տվյալ վայրը, 
որը նրանք առանց սխալվելու 
գնում գտնում են և այն էլ՝ առանց 
այն մեղվի ուղեկցության, որը 
նրանց ուղարկել էր։

Կենդանիները կարող են 
ճշգրիտ տեղեկություն տալ, 
հաղորդել։ Նրանք այդ տե
ղեկությունը կարող են 
տալ խորհրդանիշներով։
Կենդանիների ունեցած
խորհրդանիշները անհրա
ժեշտություն են։ Կարելի է 
համաձայնվել այն մտքին, որ այդ 
խորհրդանիշների հատուկ ձևն ու 
խումբը հատուկ է նաև մարդուն։

Խորհրդանիշների օգտա
գործումը կապ չունի ինտելեկտի 
հետ։

Մտածողության ծագման

ակունքները պետք է փնտրել 
կենդանական աշխարհի
անցյալում։ Մինչ այսօր 
հավերժական հարց է դրված, 
թե արդյոք կենդանիները 
բանական արարածներ են։ 
Նրանք կարող են մտածել։ Եթե 
կենդանին գիտակցություն 
չունենա, նա չի կարող ապրել, 
շարունակել իր տեսակը, 
հարմարվել շրջապատին,
դիմանալ բնության կողմից 
տվյալ կենդանուն դարանող 
անակնկալներին, որոնք կեն
դանու բանականության արդ
յունք են։

Նախամարդը իրեն չէր 
զատում, առանձնացնում
բնությունից։ Նա չգիտեր, չէր 
ըմբռնում ու հասկանում, որ ինքը 
մտածում է, խորհում։ Նա իրեն չէր 
տարբերում մյուս կենդանիներից։ 
Ամերիկյան բնիկ ցեղերը գտնում 
են, որ իրենց արմատները եղելեն 
կենդանիները, որոնք մարդուն 
անհասանելի, անհասկանալի 
հատկություններով են օժտված

եղել։ Բայց կամաց-կամաց, 
դարերի ընթացքում մարդը
ոչ միայն գիտակցեց, որ ինքը 
մտածող կենդանի էակ է, այլև 
սկսեց իր մտածողությունը 
դարձնել հետազոտության, 
ուսումնասիրության առարկա։

Լեզվի զարգացումը մտածո
ղության զարգացման հետևանք 
է։ XIX դարի գերմանացի
փիլիսոփա Ֆ. Բենեկենը ևս 
կարծում է, որ գիտակցությունը 
պատմականորեն նախորդել
է լեզվին։ Լեզուն առաջացրել
է գիտակցության նյութական 
հիմքի վրա։

Լեզուն մտածողության արդ
յունքն է, որի հետևանքն այն 
եղավ, որ մարդն սկսեց ճանաչել 
իրեն։ Մարդիկ կարիք զգացին 
ինչ-որ բան ասել միմյանց։

Փարավոն Պսամմետի
Առաջինը մ.թ.ա. VII դարում
փորձում է իմանալ, թե որն է 
ամենահին ազգը, լեզուն։ Կա
տարում է հետաքրքիր փորձ։ 
Երկու նորածին երեխայի տալիս^

3) Բժշկության և ֆիզիոլոգիայի բնագա
վառում՝ բրիտանացի Ռոբերտ էդվարդսը 
«Մարդու ձվաբջիջների տ V̂է̂ օ բեղմնավոր
ման եղանակի մշակման համար, որը փոխել 
Է մոտեցումներն անպտղության շատ տեսակ
ների բուժման հարցում»>

2) Քիմիայի բնագավառում՝ 
ամերիկացի Ռիչւսրդ Հեկը և 
ճապոնացիներ Ակիրո Ս ո պու
կին ու Էլիչի Նեգիշին «Նուրբ 
օրգանական սինթեզի գործում 
պալադիումի միացություննե
րի օգնությամբ կատալիզացվող 
զուգակցման ռեակցիաների կի
րառման համար»։
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է պահելու՝ առանձնացնելով 
նրանց մարդկանցից և 
խիստ պատվիրում, որ ոչ մե
կը չխոսի հետները, ոչ մի 
բառ չարտասանեն նրանց 
մոտ։ Անցնում է երկու տարի։ 
Երեխաները միայն արտասանում 
են «բեկոս» բառը, որ թրակերեն 
«հաց» էր նշանակում։ Բայց 
երեխաները ոչ միայն հաց չեն 
տեսել, այլև այդ բառը երբեք չէին 
լսել։

Հարց է առաջանում, կարող 
են արդյոք կենդանիները 
ինչ-որ բան փոխանցել նոր 
սերնդին։ Պարզվում է՝ որոշ 
բառեր կարող են վտխանցել. 
օրինակ՝ շիմպանզեն բազմաթիվ 
ազդանշաններով նոր սերնդին 
է փոխանցում որոշակի ձայներ։ 
Բայց մեծ մասամբ կենդանիների 
«լեզուն» վերաբերում է 
տվյալ պահին կատարված, 
կատարվող կամ կատարվելիք 
իրավիճակներին։ Այն շատ քիչ է 
վերացարկվում։ Կենդանիները 
իրենց ձայնային ազդանշանները 
փոխանցում են սերնդից սերունդ։

► 4) Տնտեսագիտության բնա
գավառում՝ ամերիկացիներ Պի– 
թեր Դայմոնդը, Դեյլ Մորթենսենը 
և բրիտանացի Քրիստոֆեր Պի– 
սարիդեսը «Որոնողական խախ
տումներով շուկաների վերլու
ծության համար»։

Կենսաբան Ջեյմսը կարծում 
է, որ որոշ կենդանիներ օժտված 
են որոշակի բանականությամբ 
և ղեկավարվում են վերացական 
նշաններով։

Մոտ երկու միլիոն տարի 
առաջ, երբնախամարդը առաջին 
աշխատանքային գործիքներ ու 
զենքեր պատրաստեց, այդ անում 
էր գիտակցաբար, մտածելով։ 
Նա դեռ խոսել չգիտեր։ Նա 
հնչյուններ արտաբերում էր, բայց 
բառեր չկային։ Չկար խոսք։ Նա 
արդեն մտածում էր։ Մտածելով 
նա պարզունակ գործիքներ 
էր պատրաստում, մտածելով 
որս էր անում, մտածելով 
պաշտպանվում էր գազաններից, 
մտածելով իր նմաններին իր 
շուրջն էր հավաքում։

Մարդը սկսել է մտածել 
միլիոնավոր տարիներ առաջ։

Նախալեզվական մտածո
ղություն եղել է։ Լեզուն 
մտածողության արդյունք է, 
ժառանգորդ, շարունակություն, 
գագաթ։

Նախալեզվական փուլք, ժա–

5)Գրականության բնագավա
ռում՝ պերուացի Մարիո Վար– 
գաս Լյոսան «Իշխանության կա
ռուցվածքի քարտեզագրման և 
անհատի դիմադրության, ընդվզ
ման ու պարտության վառ կեր
պարների համար»։

մանակաշրջանը բավական 
երկար է տևել, որը միևնույն 
ժամանակ տքնաջան, դժվարին 
ու բանական գործընթաց է եղել։

Առաջին ստեղծված բառերը 
նաևորոշակիկերպովնշանակում 
էին ոչ միայն առարկաներ, այլև 
գործընթացներ։

Մարդու առաջացումը համա
պատասխանում է բնության 
բոլոր զարգացումներին։ Դրա 
նախադրյալներն այժմ էլ 
զգացվում են նաև կենդանական 
աշխարհի էվոլյուցիայում՝ վայ
րի գազանների արձակած 
ձայնային ազդանշաններում 
և թռչունների ձայներում ու 
երգերում։ Սրանք բոլորը
յուրօրինակ տեղեկատվության 
փոխանակման, հաղորդակցման 
նշանային միջոցներ, միավորներ 
են։ Այդ և բազում այլ միջոցներով 
կենդանիները միմյանց տեղե
կություններ են հաղորդում իրենց 
վիճակի մասին՝ իրենց սերն ու 
տագնապը, վախն ու հրճվանքը, 
քաղցն ու վիշտը։

Նույնիսկ կարծիքներ կան

Խաղաղության Նոբելյան 
մրցանակը ստացել է չինացի Լյու 
Սյաբոն իր հայրենիքում «Սարդու 
հիմնարար իրավունքների հա
մար մղած ոչ բռնի երկարատև 
պայքարի համար»։»

14 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | ՒՎտ4. 2010



ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

այն մասին, որ կենդանիների 
«լեզուն» պետք է դիտարկել 
իբրև մարդկային հնչյունային 
լեզվի նախատիպ, բւսյց, 
իհարկե, այն սահմաններում, որ 
դրանք լոկ տեղեկություններ են 
փոխանակում, իսկ վերացական 
գաղափարներ, մտքեր՝ ոչ։

Կենդանիներն իրենց արձա
կած ձայներով մյուսներին 
են հաղորդում իրենց հոգևոր 
առաջին դրսևորումները՝
զգայական պատկերները։ Սա 
անհատական, զգայական
պատկերները, ապրումները 
մյուսներին հաղորդելու ձև է։

Նորից ենք կրկնում, սա ևս 
լեզվական մտածողության ձև է։

Մարդը ևս իր մտքերը 
միշտ չէ, որ խոսքային միջոց
ներով է արտահայտում։ 
Նա երբեմն շարժումներով, 
աչքերով, ժեստերով, դեմքի 
արտահայտությամբ, ձեռքերի 
շարժումներով է մտքեր արտա
հայտում։ Օրինակ՝ խուլու
համրերը։

էնգելսը չի ժխտում առանց

լեզվի մտածողության բարձ
րագույն ձևը, բայց միևնույն 
ժամանակ, նորից ենք կրկնում, 
նա երբեք չի շեշտել, որ նախա
մարդը, նախքան խոսել սկսելը, 
չի մտածել։

Մարդը բարձրաձայն չի 
մտածում։ Նա մտածում է ներքին 
խոսքի օգնությամբ, «ինքն 
իրեն»։ Եվնա օգտվում է ոչ միայն 
բառերի իմաստներից, այլև 
պատկերներից (պատկերավոր 
մտածողություն)։

Հեգելը կարծում էր, որ 
անմիջական աշխատանքային 
գործունեությանը, ենթադրենք 
պատշարին, անհրաժեշտ
է մտածողությունը և այդ 
դեպքում մարդը մտածում է 
գործողություններով։ Բայց ոչ 
միշտ է, որ մարդն անմիջապես 
գտնում է այն բառը, որով 
պետք է արտահայտի տվյալ 
միտքը։ «Միշտ չէ, որ մարդկանց 
հաջողվում է բառերով արտա
հայտել իրենց հոգեկան 
կյանքի ողջ հարստությունը» 
(Վ. Կանկե)։ երբ Մ. Մյնշտայնը 
գրում էր «Հավանականության 
տեսություն» աշխատությունը, 
շատ էր պատահում, որ 
համապատասխան բառը
չէր գտնում և ստիպված կամ 
մոտավոր բառ էր օգտա
գործում, կամ ինքը ստեղծում։ 
Սա նշանակում է, որ մեր
մտքերը զգացմունքները,
գաղափարները, մեր ողջ հո
գեկան հարստությունը միշտ 
չէ, որ կարողանում ենք 
համապատասխան բառով 
վերարտադրել, բառերով
արտահայտել։ Այստեղ միտքը 
կա, բառը՝ չկա։ «Բառն ազատ 
թափառում է առարկայի շուրջը, 
ինչպես հոգին է փնտրում
իր ւքված, բայց չմոռացված 
մարմինը» (Մանդե|շտւսմ)։
Բառը մարդու ներքին հոգեկան 
բարդ կյանքի արդյունքն է, 
իսկ գիտակցության ծագումն 
ու զարգացումը սերտորեն 
համաձուլված են խոսակցական

լեզվին՝ որպես նյութական կրո
ղի։

Դիտումները ցույց են տվել, 
որ կենդանիները նախքան 
գործելը՝ մտածում են, գնա
հատում, մտորում։ Բայց պետք 
է հիշել, որ կենդանիները 
ավելի շատ զգացմունքային 
են, քան բանական։ Առաջ
նայինը զգացմունքն է։ Իսկ 
զգացմունքը լեզվով, մտա
ծողությամբ հաղորդելը
այնքան էլ արդյունավետ 
ու հնարավոր չէ։ Կենդանու 
զգացմունքը չի բարձրանում 
մտածողության աստիճանի, այլ 
արտահայտվում է ապրումներով, 
ազդանշաններով։

Շատերը գրեցին իմաստուն 
Հանսի մասին։ Այդ ձին կարո
ղանում էր սմբակների հար
վածներով պատասխանել
տրվող հարցերին, հաշվել, բա
ժանել, կարդում էր վանկերով, 
տարբերում էր դրամները։

Ինքը՝ կենդանիներին վար
ժեցնողը՜ Կլարը, գիրք գրեց 
կենդանիների մասին՝ «Մտածող 
կենդանիները» վերնագրով։ Ն. 
Վինները նշում է, որ պատահում 
է ինքը մտածում է Ա բառերով, Լւ 
առանց բառերի։

Բոլոր փաստերը ապացուցում 
են, որ լեզուն մտածողության 
արդյունքն է և առանց մտա
ծողության չի կարող լինել 
մտքերի արտահայտման մի
ջոց՝ լեզու...Դրա բազմաթիվ 
պատասխանները տալիս է 
մանկական հոգեբանությունը։

Նախալեզվական մտածո
ղությունն իրականություն է, 
իրողություն։

Հոդվածն ավարտենք Պ. Պավ– 
լովի խոսքերով. «Գոյություն ունի 
կոնկրետ մտածողության ձև, 
կենդանական մտածողություն՝ 
առանց բառերի»։

Շատ փաստեր գալիս են 
ապացուցելու, որ լեզվից առաջ 
գոյություն է ունեցել անլեզու 
մտածողություն, այսինքն՝ նա– 
խալեզվական մտածողություն։»

Տ124. 2010 I ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | 15



ՖՐԵԴԵՐԻԿ 
ՄԱԿԼԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ 
ՀԱՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՄԱՍԻՆ

ԱԵԼՒՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆ0ԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Խ.Աբովյանի ա նվա ն հա յկական 
պ ետ ա կա ն մա նկա վա րժա կա ն համա լսարանի 
հա յ գրականության և դրա  դա սա վա նդմա ն  
մեթոդիկա յի ամբիոնի վարիչ։
Զբաղվում է ա րդի հա յ գրա կա ն խնդիրներով։ 
Հիմնել է «Եվրոպացի հա յագետներ»  
մատենա շարը։

Ֆրանսիացի հայագետ 
Ֆրեդերիկ Մակլերը 

(1869-1938) հսկայական ծառա
յություն է մատուցել հայագիտու
թյանը։

Աշակերտել է Օգյուստ 
Կարիերին, որից սովորել է 
ասորերեն, եբրայերեն ուհայերեն։ 
Հետագայում հիմնական հետա
զոտությունները նվիրվել են հայ 
մշակույթին ու հայ ժողովրդին։ 
Նա իր ողջ գիտական ժառան
գությամբ ու ապրած տարիների 
գործունեությամբ դրսևորել է 
անսահման սեր հայ ժողովրդի 
ու նրա մշակույթի նկատմամբ, 
դեռ ավելին, եղել է հայ դատի 
եռանդուն պաշտպաններից թե 
գրչով և թե իր գործով։ Լայն 
էին Մակլերի հետաքրքրության 
շրջանակները՝ հայ ժո
ղովրդի պատմություն, հայ 
մատենագրություն, երաժշտու
թյուն, մանրանկարչություն, 
կրոն, նոր գրականություն, 1915 
թվականի հայակործան եղեռնի 
ցասումնալի դատապարտում, 
թարգմանություններ հայերե
նից, հայ գրականության քրես
տոմատիա՝ ծավալուն հայ– 
ֆրանսերեն բառարանով,
եվրոպական տարբեր երկրների 
գրադարաններում գտնվող

հայկական ձեռագրերի
ցուցակների կազմում, Փարիզի 
ազգային գրադարանում պահ
վող հայ ձեռագրերի ցուցակի 
կազմում և այլն, և այլն։

Նա աշխարհահռչակ լեզվա
բան Անտուան Մեյեի հետ 
Փարիզում հիմնել է (1919) 
«Հայագիտական ընկերություն» 
(,,Տօշւ6էշ ճշտ ՔէաԽտ ճաւտաշոոշտ–) 
և մեկ տարի անց դարձյալնրանց 
ջանքերով լույս Է տեսնում շատ 
կարևոր պարբերական՝
Ճշտ Քէսճտտ ճւաշաշոոտտ՝.

Հայագիտական մեծ հե
տաքրքրությունները բավարա– 
րելու համար Ֆրեդերիկ Մակլերը 
շրջագայել Է աշխարհի շատ 
երկրներ՝ Իսպանիա, Լեհաս
տան, Ռումինիւս, Հոլանդիա, 
Բուլղարիա, Սիրիա։ Իսկ 1909 թ. 
հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին 
գիտական գործուղումով
մեկնել Է Արևելահայաստան 
ու Արևմտահայաստան։ Եթե 
Ֆրեդերիկ Մակլերը գրեր 
միայն ,,ճսէօա՜ ժշ Րճաւշաշ– 
(«Հայաստանի շուրջ») մեծարժեք 
հետազոտությունը, դարձյալ իր 
արժանավոր տեղը կգրավեր հայ 
ժողովրդին նվիրված այնպիսի 
գիտնականների կողքին,
ինչպիսիք են Սեն-Մարտենը, Լը

Վայան դը Ֆլորիվալը, Ֆելիքս 
Նևը, Էդ.Դյուլորիեն, Մ.Բրոսսեն, 
Ֆ.Կոնիբերը, Ա.Մեյեն և ուրիշներ։

Իր մի շարք աշխատու
թյուններում Ֆ.Մակլերը ներ
կայացրել է հայագիտության 
անցած ճանապարհը Ֆրան– 
սիայում, որի զարգացմանը 
մեծապես նպաստել է Նապոլեոն 
Բոնապարտը։ Փարիզի Կեն
դանի արևելյան լեզուների 
վարժարանի հայագիտական 
ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է 
Շահան Ջրպետը, իսկ 1911 թվա
կանից այդ կարևոր ամբիոնը 
երկար տարիներ գլխավորել է 
Ֆրեդերիկ Մակլերը։

,,ճսէօա՛ ճշ Րճոոշատ– գրքում 
հայագետը խոստովանում Է, թե 
Առաջին աշխարհամարտը մեծ 
հնչեղություն Է տվել Հայկական 
հարցին, որի մասնագետն Է ինքը 
ևիրեն պատասխանատուէզգում 
ողջ աշխարհին ներկայացնել, 
թե ովքեր էին հայերը, ինչ դեր 
են ունեցել համաշխարհային 
պատմության ու մշակույթի մեջ, 
ինչպիսին է եղել այդ երկրի 
պատմության ընթացքը, ինչ 
անվանի հայեր են եղել և այլն։

Նա գրում է, թե աշխարհում 
կա մի հին ժողովուրդ, որի 
հեռավոր անցյալը գալիս է մեր
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թվարկությունից առաջ X դա
րից։ Բնականաբար, հիշում 
է Բեհիստունի Դարեհ Առա
ջինի (522-486) հ ռչսւ կ ա վո ր 
արձանագրությունը, ուր
ասվում է, թե Դարեհ մեծն 
Մհուրամազդայի օգնությամբ 
իրեն է ենթարկել այնպիսի 
հայտնի ժողովուրդներ ի,
ինչպիսիք են բաբելոնացիները, 
ասորիները, մարերը,
պարթևները, հայերը։ Ֆ.Մսւկլերն 
ասում է, որ պատահական չէ իր 
ապրած օրերին այդ հինավուրց 
ժողովրդի զավակներին իրենց 
կարևոր դերերով տեսնել ողջ 
աշխարհում՝ Կալկւսթայում, 
Պետրոգրադում, Փարիզում, Նյու– 
Յորքում։ Նա պատմում է Տիգրան 
Մեծի գահակալության մասին, 
որի ժամանակ Հայաստանի 
սահմանները ձգվում էին 
Կասպից ու ՍԱ ծովերից մինչև 
Միջերկրականի ափերը։ Եվ 
մ.թ.ա. 77 թվականին Հռոմին 
հաղթած Տիգրան Մեծը կրում 
էր Արքայից արքա տիտղոսը, 
որովհետև Մերձավոր Արևելքի 
շատ երկրներ վասալական 
կախում ունեին հայոց արքայից։

ՖՄակլերը հայերին համա
րում է արտասովոր ժողովուրդ։ 
Դրա պերճախոս ապացույցն է, 
որ աշխարհակալ Բյուգանդական 
կայսրության ամենանշանավոր 
11 կայսրերը և Ց կայսրուհիները 
եղել են հայազգի։ Դրանցից 
Կոստանդին \/11–ի ժամանակ՝ X 
դարում, Բյուզանդիան դարձավ 
աշխարհի քաղաքակրթության 
կենտրոնը։ Նկարագրում է, թե 
որքան գեղեցիկ տղամարդ է եղել 
Հովհաննես Չմշկի կը։ Նրա տեսքը 
ազնվական էր, չափազանց 
գեղեցիկ էր իր կապույտ աչքերով, 
կենդանի ու քաղցր հայացքով, 
խարտյաշ մազերով, բարեձև 
քթով, համաչափ մարմնով։ 
Վերջինս լավագույն հեծյալն էր և 
լավագույն նետաձիգը։ Խոսելով 
հայազգի Վասիլ Երկրորդի 
մասին՝ Ֆ.Մակլերը հիշեցնում 
է, թե հենց նրա ջանքերով

Կիևի մեծ իշխան Վլադիմիր 
Առաջինը ռուս ժողովրդին 
988 թ. դարձրեց քրիստոնյա։ 
Նա պատմում է, թե ինչպես են 
նկարագրում բյուզանդագետներ 
Դիլն ու Կրումբախերը հայազգի 
կայսրուհի Թեոդորային, որը 
շատ մեծ դեր է կատարել այդ 
հզոր երկրի պատմության մեջ։

Բյուգանդական արքունիքի 
սովորության համաձայն, կայսրն 
իր մարդկանց ուղարկում է 
կայսրության գավառներ՝
այնտեղից միապետի համար 
ամենագեղեցիկ աղջիկներին 
գտնելուևբերելու։ Կայսր Թեոֆիլը, 
ոսկե խնձորը ձեռքին, շրջում էր 
սրահում, հարցեր տալիս իրեն 
դուր եկած գեղեցկուհիներին։ 
Վերջապես նրա ընտրությունը 
կանգ է առնում հայազգի 
գեղեցկուհի Թեոդորայի վրա, 
որի հետ էլ ամուսնանում է։ 
Թե ո դո ր ան եռանդուն պայքար 
է մղել պավլիկյանների դեմ, 
նրա ջանքերով խազարները, 
մորավիացիներն ու բուլղարները 
դարձել են քրիստոնյա։ Հենց 
հայազգի Թեոդորան է Կիրիլին ու 
Մեֆոդիին ուղարկել Բուլղարիա՝ 
սլավոնական այբուբենը

յօ ւա ւս ւ  \տ ւա օս ռ
«Ւ։ւ։ՍՒ։ււ տ; »ք6«օատ

ո օ ա ա ռ  տ ւ ա; «մոշտտ 
ասա* * աաօւււ̂  * ւ& աւա̂ յւ՚ահ., ահաքէ$՛ 

հ  Լ Հ  ւ.էոէււ.ւո;ւս; աւտ ոաւ1ճ> 0&1&ծէէէՈ

ԼԱ՚ււոէ*. սա օո տւոսւ, ա ո ւ, ւսԽ4

171՛ ՅՈաԼ|ճ Ր.Աէ Լձ ՏՕՇէծՈ*
ւււ\քք։«ւ։

էՕ»Սէ III

ւ՚ատ
յա՚աւտա։ \,ս ւօ> \ւ.«

ւատտւ ւտւօւու, «էւէուսւ

6էԱ(|6Տ <1՚հ|Տ101ք6 6է 46 
(Ա|է||ք6 ՅՈՈ6Ո16ՈՈ6Տ

16*է0Տ Ր6ԱՈ15 ՕՅք
»օե6ւէ աո&ւՅճսաքա

ստեղծելու։
Եվրոպացի ընթերցողին 

Մակլերը պատմում Է հայ 
Արշակունի, Բագրատունի, 
Արծրունի, Ռուբինյան, Լուսինյան 
թագավորական ընտանիքների 
մասին։ Խոսում Է Ն.Մառի՝ Անիին 
նվիրված աշխատությունների 
ու 1000 եկեղեցիներ ունեցող 
Անի մայրաքաղաքի մասին։ 
Հայ պետականության կորստից 
հետո հայերը սփռվում են ողջ 
աշխարհով մեկ՝ հիմնելով «շատ 
ծաղկուն գաղթօջախներ»։

XII 10<1\Հ դարերում հայերը 
բնակություն են հաստա
տում Իտալիայի ավելի քան 
30 քաղաքներում, որոնցում 
կառուցում են իրենց եկեղե
ցիները։ Նրանք հաստատվում 
են Հռոմում, Ֆլորենցիայում, 
Անկոնայում, Ռիմինիում,
Բոլոնիայում, Ֆեռառիում,
Պադուայում և այլուր։

Ֆրանսիայում ևս հայերը 
ծավալում են օրինակելի գործու
նեություն։ Ոսկան անունով մի հայ 
Մարսելում հիմնում Է տպարան, 
մեկ այլ հայ՝ Հարություն կամ 
Պաս կալ անունով, 1672 թ. 
Փարիզում հիմնում Է առաջին 
սրճարանը։ Այդ սրճարանը
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գտնվում էր Սեն-ժերմենի վրա։ 
Մեկ ուրիշ հայ՝ Ստեփանը, 
վերստին Փարիզում սրճարան է 
հիմնում։

Անատոլիայում ստրուկ եղած 
մի ուրիշ հայ կարողանում է 
տեղափոխվել Ֆրանսիա և 
նույնիսկ անձամբ հանդիպում 
է Լյուդովիկոս ճ\/–ին։ Մակլերը 
կարծում է, թե 1846 թ. Ալթունին 
նվիրված արձանն առաջիններից 
մեկն է, որ հայերը բարձրացրել 
են ֆրանսիական հողի վրա։

Ավելի մանրամասն Մակլերը 
խոսում է այն նշանավոր 
հայերի մասին, ովքեր իրենց 
նպաստն են բերել թուրքական 
պետությանը։ Պալյանների 
ճարտարապետական ընտա
նիքը ծառայել է թուրք սուլթան
ներին, կառուցել պալատներ, 
խորհրդարանի շենքը։ Սուլթա
նական դրամահատարանը ևս 
ղեկավարել են հայերը։ Նրանք են 
առաջինը Կոստանդնուպոլսում 
հիմնել տպարան, հիմնել են 
թուրքական «Սաբահ» թերթը 
ու թուրքական թատրոնը, որի 
լավագույն դերասանները միայն 
հայեր էին։ Տիգրան Չուխաջյանը 
գրել է առաջին թուրքական 
օպերան։

Մակլերը նշում է, թե ինչ

կարևոր դեր են կատարել 
հայերը Թուրքիայում։ Նրանք 
եղել են առաջնակարգ մտա
վորականներ կյանքի բոլոր 
ճյուղերում՝ բժիշկներ, իրավա
բաններ, ինժեներներ, ուսու
ցիչներ։ Գրիգոր Օտյանը կազմել 
է առաջին թուրքական սահմա
նադրությունը։

Ռուսաստանի կազմի մեջ 
մտած Հայաստանի մասին 
հայագետը քաջատեղյակ
է. Կովկասում առևտուրը, 
արդյունաբերությունն ու
ֆինանսները հայերի ձեռքին 
էին։ Արևելահայ շատ գրողներ 
իրենց բարձրագույն կրթությունը 
ստացել են Ռուսաստանում, 
Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, 
Շվեյցարիայում՝ ավարտելով այդ 
երկրների ամենահռչակավոր 
համալսարանները։

Հայերը Ռուսաստանում աչքի 
են ընկել որպես նշանավոր 
պետական գործիչներ ու 
զորահրամանատարներ։ Լորիս– 
Մելիքովը, որին անվանում են 
«Կարսի հերոս», Ալեքսանդր 
Երկրորդ ցարի ժամանակ 
ստեղծել է Ռուսաստանի 
առաջին սահմանադրությունը։ 
Նա խոսում է եպիսկոպոս 
Ազարյանի ու Նուբար փաշայի 
մասին։ Վերջինս եղել է ազգային 
բարերար, Եգիպտոսի արտաքին 
գործերի նախարար և ապա 
վարչապետ։ Նուբար փաշայի 
նյութական հովանավորությամբ 
է լույս տեսել Վիկտոր 
Լանգլուայի հրատարակած՝ 
հայ պատմիչների ժողովածուն։ 
Հնդկաստանում հայերը ևս մեծ 
դեր են կատարել։ Մադրասում 
դեռ մեկ դար առաջ հայերը 
հիմնել են իրենց պարբերականը։ 
ԱՄՆ-ում հայերն իրենց 
դրսևորել են գերազանց ձևով։ 
Քիմիկոս դոկտոր Սերոբյանի 
ջանքերով ստեղծվել է կանաչ 
թանաք, որով ամերիկյան 
թղթադրամը ազատվել է 
դրամանենգությունից։ Իսկ 
ռենտգենի հայտնագործության
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Ը հ ք տ օ հ Ա ք Տ ս ո ք ք ո ։

ԲյԱ1 ՏԱՈՕՈ ձսքստէ Տէ1–Օհ|Ո61€1– աւէ 8611հՅ 
ԲՐ36Ո<11 Յա 25. 01«էօհ«– 1911.

Տ է տ ւ ՚ հ ք ք  Ց11տ։ 
յ^Յքօստ 7ս11օ€հ Տսէհ6ք13ոճ տա 11. Օ1<էօհօւ– 1911.

բնագավառում աչքի Է ընկել 
Ղասաբյանը, որը գիտական 
փորձերի զոհ դարձավ։

Մակլերը խոսում Է հայ 
պատմիչների, բանաստեղծների 
ու աշուղների մասին՝ 
վերջիններիս վերաբերյալ
հաղորդելով շատ ուշագրավ 
տեղեկություններ, որոնք
չենք գտնում այլուր։ Արշակ 
Չոպանյանի թարգմանությամբ 
ֆրանսերենով ամբողջությամբ 
մեջբերում Է Ջիվանու «Աշուղ» 
երգը, որում խոսուն ձևով 
բնութագրվում Է, թե ով Է աշուղը, 
որն այսօր այստեղ Է, իսկ վաղն՝ 
այնտեղ։ Բարձր գնահատելով 
Ջիվանի աշուղին՝ այլ առիթով 
հայագետը մեջբերում Է 
կատարում վերջինիս «Ձախորդ 
օրերը ձմռան նման կուգան 
ու կերթան» երգից։ Նա խորին 
հարգանքով Է խոսում ոսկեդարի 
պատմահայր Մովսես Խորենացու
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Ոհոաէ 1ՈՏ61 
ՈՈ|0հ6| «ՅՈՅՈ
Լ)1310§116 ՏԱՐ

16 եւեօս Ցա16Ու6Ո

Յուած թտւ՚ձոտոտ 6օոշօո

և նրա «Հայոց պատմության» 
մասին՝ չմոռանալով նշել, 
թե Օգյուստ Կւսրիերը նրան 
տեղափոխել Է VIII դար։ 
Մխիթարյան հայրերը կարողացել 
են բացատրել Կարիերի սխալ 
եզրակացության հիմքերը ու 
Խորենացուն վերադարձրել 
իր պատվավոր տեղը՝ V դար։ 
Հայ գիտնականներն այնքան 
Էին վիրավորվել, որ Փարիզում 
հայագետ Պարոնյանը մի 
ճաշկերույթի ժամանակ
հրաժարվում Է նստել Կարիերի 
կողքին։

Ֆ. Մակլերի հայագիտական 
հետազոտությունները լույս 
են տեսել ոչ միայն առան
ձին գրքերով, այլև պար
բերաբար հրապարակվել են 
բանասիրական ու պատմագի
տական այնպիսի հանդես
ներում, ինչպիսիք են 
Ճւ՝օհ6օ1օ§ւզսշ–, ,,յօսոա1 ճտաէւզսշ–, 
,,1՝Վօաք611շ \̂օւ6–; ,,Քէսճշտ ճաւշա– 
6Ո Ո 6 Տ-, , , Ր 01 6է VI©*, ՃՏՏ է1՜&–

ճւէաոտ բօբս1&Մ6տ–, «ԲանասԷր», 
«Անահիտ»։

Հայագետի թարգմանություն
ների մեջ ակնառու Է Մխիթար 
Գոշի առակների ընտրանին։ 
Գոշի մեզհասած 190 առակներից 
թարգմանաբար ներկայացվում 
են 178-ը, որոնց կցված Է 
գիտական նորություններ պարու

նակող առաջաբան։
Եվրոպական բանասիրության 

մեջ ընդունված Է այն 
կարծիքը, թե Եզովպոսից 
հետո առաջինը Լաֆոնտենն 
իր առակների գործող անձեր 
դարձրեց բուսական աշխարհի 
ներկայացուցիչներին։ Մակլերը 
մատնացույց Էանում այն փաստը, 
որ Մ.Գոշը դեռ XII դարում 
բույսերին դարձրել Էր առակների 
գործողանձեր ու դրանովկանխել 
Լաֆոնտենին։ 1909 թ. Թիֆ|իս 
այցելելու ժամանակ հայագետը 
Գաբրիել Սունդուկյանին հան
դիպում Է նրա տանը և այդ 
անմոռաց դեպքը մանրամասն 
նկարագրում Է իր գիտական 
գործուղման ընդարձակ զեկույցի 
մեջ։ Նշանավոր վարպետը 
սիրով պատմում Է իր հեռավոր 
երիտասարդության մասին, 
բացատրում, որ ֆրանսերենը 
նրան սիրով սովորեցրել Է 
Շահան Ջրպետի կինը, որը 
ֆրանսուհի Էր, ու ինքը դեռ այդ 
կնոջ պատմածով սիրահարվել 
Է Փարիզին, ու երբ հետագայում 
այցելել Է այդ աշխարհահռչակ 
քաղաքը, մնացել Է ապշահար 
Փարիզի աննկարագրելի գեղեց
կությունից. նրան հիացմունք Է 
պատճառել Փառքի կամարը, 
Վանդոմի սյունը, ու դրանք 
նա տեսել Էր նախապես 
իր երևակայության մեջ։ 
Սունդուկյանն ասում Է նաև, 
որ իր բոլոր երկերը նվիրված 
են հայ կնոջ իրավունքներին։ 
Մակլերը չի մոռանում նշել, թե
1909 թ. Թիֆլիսի բնակչության 
երկու երրորդը հայեր Էին, որոնց 
պատկանում Էին քաղաքի բոլոր 
մեծ շինությունները, բանկերը, 
արդյունաբերական ձեռնար
կությունները,քաղաքի լավագույն 
հողերը։ Հայերն ունեին իրենց 
թատրոնը, թերթերը, ամսագ
րերը, ստեղծագործական միու
թյունները։

Էջմիածին այցելության
նկարագրության մեջ կենտրո

նական տեղ Է գրավում Զվարթ
նոցի տաճարի շինության 
պատմությունը։ Զվարթնոցի 
հոյակապ տաճարը կառուցել Է 
կաթողիկոս Ներսես 111–ը 645-660 
թթ.։ Երկրաշարժից քանդված 
այդ տաճարի ավերակների 
ուսումնասիրությամբ զբաղվել 
Է նշանավոր ճարտարապետ 
Թորոս Թորամանյանը։ Նա նկա
րագրում Է նաև Ս. Հռիփսիմեի 
տաճարը։ Մի առանձին 
հաճույքով Է խոսում Կոմիտաս 
վարդապետի մասին, որի հետ 
առանձնացած հանդիպումը 
ներկայացված Է ,,Լյ աստւզսշ 
6ո ճաւշաշ– («Երաժշտությունը 
Հայաստանում») հետազոտու
թյան մեջ, որը լույս Է տեսել Փա
րիզում, 1917 թ.։ Հայր Կոմիտասը 
1907 թ. հանդես Է եկել հատուկ 
զեկուցումով, որը նվիրված Էր 
հայ շինականի երգերին։ Նա 
նկարագրում Է, թե ինչպես են 
ծնվում գեղջկական երգերը, և 
ինչպես Է ինքը դրանք գրառել։ 
1906 թ. Վարդավառի տոնին նա 
այցելել Է Ալեքսանդրապոլից 28 
վերստ հեռու Հառիճ գյուղը, որը 
Արագածի փեշին Է։ Երիտասարդ 
գեղջուկները, նորապսակները 
պարում Էին և հանպատրաստից 
հորինում երգեր։ Նրանք պարում
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ու երգում էին ողջ գիշերը՝ մինչև 
լուսաբաց։ Պարողների միջից 
լավագույն երգողը կատարում էր 
ժողովրդական երգը, իսկ պարող 
երգչախումբը կրկնում էր.

Աման Թե՜լլո, Թե՜լլո,
Սիրուն, Թելլո, Թելլո։
Սակլերի կարծիքով Կոմի– 

տասը մեծարժեք գործ է կա
տարել, շարունակ շրջել է 
հայկական գյուղերը ու գրա
ռել հայ ժողովրդական երգե
րը։ Նա առանձնացրել է հայ
կական երաժշտությունը
հարևան ազգերի երգերից՝ ներ
կայացնելով հայկական երգի 
ողջ հմայքը։ Սակլերը Արշակ 
Չոպանյանի թարգմանությամբ 
ներկայացնում է Կոմիտասի 
մշակած մի շարք երգեր՝ «Ձի՜գ 
տուր,քաշիր...», «Գարուն ա, ձյուն 
ա արել...», «Չինար ես, կռանալ 
մի...» և այլն։ Կոմիտասին 
հայագետը ներկայացնում է 
որպես հյուրընկալ, սրամիտ և

աշխույժ անձնավորություն, որն 
անմնացորդ նվիրված էր իր 
ազգին։

1913 թ. Սակլերը հատուկ 
ուսումնասիրություն է նվիրել 
Խաչատուր Աբովյանին, նրա 
Արարատ լեռ բարձրանալուն, 
Ֆրիդրիխ Պարրոտի նկատմամբ 
ունեցած պարտքի հատուցմանը 
և վերջապես, Աբովյանի արձանի 
ստեղծման պատմությանը։ 
Հայագետը Պարրոտի մասին 
պատմում է այնպիսի փաստեր, 
որոնք փովին նորություն են 
աբովյանագիտության մեջ։ 
Պարրոտը ծնվել է 1791 թ. 
հոկտեմբերի 14-ին Կարլսրուեում 
և վախճանվել 1841 թ. հունվարի 
15-ին Դորպատում։ Սակլերի 
հետազոտությունից իմանում 
ենք, որ իր արմատներով 
Պարրոտը կապվում է խաչակրաց 
արշավանքի կազմակերպիչների 
ու Ուրբանոս II պապի հետ, 
որը խաչակրաց արշավանքի

կազմակերպիչներից էր։ 1933 
թ. Սակլերը հրատարակել է 
,,Լ*1տ13տ Ճձոտ 1ձ հէէշոՁէսո© /̂ ոաշու–
6ՈՈ6 ԺՅթՐ6Տ 6ռ1Ձէ6\̂ ՁէՏ1” գործը
(«Իսլամը հայ գրականության 
մեջ ըստ Գր.Տաթևացու»)։ Նա 
քննում Է Գրիգոր Տաթևացու 
«Հարցմանց» գիրքը, որում շատ 
հետաքրքիր տեղեկություններ 
կան մահմեդական կրոնի 
վերաբերյալ։

Ֆրեդերիկ Սակլերի գերա
գույն գործն եղավ նոր հայա
գետներ պատրաստելը, որոնց 
մեջ մեծագույնը դարձավ հայ 
ժողովրդի անկողմնակալ ու 
նվիրյալ բարեկամ Ֆրեդերիկ 
Ֆեյդին, որին նա սիրում Էր 
հիշեցնել, թե երկուսն ԷլՖրեդերիկ 
են, սակայն պետք չէ մոռանալ՝ 
ինքը Ֆրեդերիկ Սեծն է։

1ւՍ1նյ|^
ՇՈՒՏՈՎ ԵՐԿԻՆՔԸ 
ԼՈՒՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՆ ԵՐԿՈՒ 
ԱՐԵԳԱԿՆԵՐ*
Մոտ Ժամանակներում մեր մոլորակը կարող է 

դառնալ չափազանց հազվադեպ մի իրադար
ձության ականատես, որը տեղի է ունենում մի քանի 
հազար տարին մեկ անգամ, - գրում է ք̂ 631էՍ̂ –ն։

Հավայան կղզիներում գտնվող Սաունա Կեա 
աստղադիտարանից հայտնում են, որ Բեթելգեյզե 
կարմիր հսկան սրընթաց փոխում Է իր ձևը։ Վերջին 
16 տարիների ընթացքում աստղը կորցրել Է կլոր 
ձևը՝ արագորեն սեղմվելով բևեռներում, մինչդեռ 
կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ դրա հասարակածը 
չի ենթարկվել փոփոխության։ Ակնհայտ Է, որ հաշ
ված շաբաթներ կամ ամիսներ են մնացել, որ աստղը 
վերածվի գերնորի։

Ինչ տեսք Է ունենալու այդ հազվադեպ իրադար
ձությունը Երկրի բնակիչների համար։ Երկնքում հւսն– 
կարծակի փայլատակելու Է շատ պայծառ աստղ։ 
«Շատ պւսյծւսռ»–ը նշանակում Է պայծառության 
աստիճան, որը հավասար Է նվազագույնը՝ լիալուս– 
նի, առավելագույնը արևի պայծառությանը։

Տիեզերական այդ շքահանդեսը տևելու Է մոտ վեց 
շաբաթ, այսինքն՝ մոլորակի որոշ մասերում շուրջ

մեկուկես ամիս տիրելու Է «սպիտակ գիշերներ», 
իսկ մնացած մասերում մարդիկ ցերեկը վայելե
լու են լրացուցիչ երկուսից-երեք ժամ, իսկ գիշերը՝ 
պայթած աստղի հիասքանչ տեսարան։

Պայթունից 2-3 շաբաթ հետո աստղը սկսելու 
Է մարել, իսկ մի քանի տարի անց երկրայինների 
համար վերջնականապես վերածվելու Է ծովա– 
խեցգետնատիպ միգամածության։

Նման իրադարձությունն ինքնին եզակի Է. գեր
նոր աստղի պայթյուն վերջին անգամ Երկրից տե
սել են 1054 թվականին։

*հէէթ ։1Խ\յտ\\ . Ո6է/Ո6\«տ/96158
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ԱԿԱՆԱՎՈՐ 
ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ, 
ՊԱՏՄԱԲԱՆԸ 
ԵՎ ՄԵԾ 
ՀԱ5ՐԵՆԱՍԵՐԸ

ՍՏԵՓԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
պ ա տ մա կա ն գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր. ՀՀ ԳԱԱ պ ա տ 
մության ինստիտուտի գւխավոր 
մասնագետ ։

Անվանի պատմաբան,նշա
նավոր հասարակական 

գործիչ, գիտության և կրթության 
հմուտ կազմակերպիչ Մկրտիչ 
Ներսիսյանը ծնվել է Աշտարակի 
շրջանի Փարպի գյուղում, որտեղ 
էլ ստացել է իր սկզբնական 
կրթությունը։ Այնուհետև ուսումը 
շարունակում է Խ. Աբովյանի 
անունը կրող միջնակարգ դպրո
ցում, որից հետո ընդունվում և 
ավարտում է Երևանի պետա
կան համալսարանի պատմա– 
բանասիրական ֆակուլտետը։ 
Նա երկու տարի ուսանել է 
Մոսկվայի պատմության և 
գրականության ինստիտուտի 
ասպիրանտուրայում։

Մ. Գ. Ներսիսյանը գիտական 
ու հասարակական, հայրենիքին 
ծառայելու փառավոր ուղի է 
անցել։ 1939 թ. նա պաշտպա
նում է թեկնածուական թեզ՝ 
«Նարոդնիկական խմբակնե
րը Անդրկովկասում 1870-1880 
թվականներին» թեմայով։ Արխի
վային նորահայտ փաստա
թղթերի ու նյութերի հիման 
վրա գրված գիտական այդ 
արժեքավոր աշխատությունը 
հրատարակվեց 1940 թվակա
նին։ Գիտականորեն վերլուծելով 
հայ նարոդնիկության խնդիրը՝ 
հեղինակը սկզբունքորեն հեր
քում է այն ժամանակ գոյու

թյուն ունեցած այն անհիմն 
տեսակետը, թե, իբր, նարոդնի
կությունը կապված չի եղել 
Հայաստանի և Անդրկովկասի 
իրականության հետ։ Հիմնվելով 
պատմագիտական արխիվային 
հարուստ աղբյուրների վրա՝ 
նա բացահայտել է հայ հեղա
փոխական նարոդնիկների 
գործունեությունը, նրանց
հայացքներն ու ծրագրերը, 
ինչպես նաև նարոդնիկների 
և ազատագրական շարժման 
գործիչների կապերը։

Մ. Գ. Ներսիսյանի ստեղծա
գործական աշխատանքն ընդ
հատվեց, երբ սկսվեց Հայրե
նական մեծ պատերազմը։ Այդ 
ժամանակ նա ԽՍՀՄ գիտու
թյունների ակադեմիայի հայկա
կան մասնաճյուղի պատմության 
և մշակույթի ինստիտուտի 
տնօրենն էր։ Թողնելով աշխա
տանքը 1941 թ. օգոստոսին 
մեկնում է ռազմաճակատ։ Որպես 
408-րդ հայկական հրաձգային 
դիվիզայի քաղբաժնի աշխա
տակից՝ նա ակտիվորեն մաս
նակցում է ռազմական գործողու
թյուններին։ Նովոռոսիյսկի 
մոտակայքում տեղի ունեցած 
մարտերում վիրավորվելուց 
հետո, մարտական մի շարք 
մեդալներով վերադառնում է 
Երևան։

Հայտնի է, որ Հայրենական 
մեծ պատերազմի դժվարագույն 
ժամանակաշրջանում՝ 1943 
թ. ստեղծվեց Հայաստանի 
գիտությունների ակադեմիան։ 
Արդեն 1944 թ. նա ստանձնում 
է նորաստեղծ ակադեմիայի 
պատմության ինստիտուտի 
փոխտնօրենի պաշտոնը, իսկ 
տնօրենն աշխարհահռչակ 
գիտնական Հովսեփ Օրբելին էր։

Այդ ժամանակ սկսվում է 
նրա գիտական գործունեու
թյան նոր փուլը։ Տաղանդավոր 
պատմաբանի ստեղծա
գործության մեջ մեծ տեղ 
են գրավում հայ ժողովրդի 
ազգային ազատագրական 
պայքարի հիմնահարցերը։ Այդ 
ասպարեզում նրա պատմա
գիտական գլուխգործոցը «Հայ 
ժողովրդի ազատագրական 
պայքարը թուրքական բռնապե
տության դեմ 1850-1870 թթ.» 
մեծածավալ մենագրությունն 
է, որը որպես դոկտորական 
թեզ պաշտպանեց 1946 թ.։
Այն հրատարակվեց միայն 
1955թ.։ Դա պատմագիտության 
մեջ միանգամայն նոր խոսք 
էր սուլթանական Թուրքիայի 
անտանելի լծի տակ տառապած 
հայ ժողովրդի ծանրագույն 
վիճակի, նրա անհավասար, 
սակայն հերոսական պայքարի
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մասին։ Նա համակողմանիորեն 
հիմնավորել է այն տեսակետը, 
որ արևմտահայության ազգային 
ազատագրական պայքարը, 
բոլոր հերոսամարտերն ունե
ցել են գերազանցապես ինքնա– 
պաշտպանական բնույթ, գոյա
տևման նպատակ։

Վճռականորեն ժխտելով հա– 
կապատմագիտական տեսա
կէտները՝ նա հիմնավորել է հայ 
ազատագրական պայքարի ինչ
պես ազգային, այնպես էլ 
սոցիալ-քաղաքական բովանդա
կությունը, շարժիչ ուժերը, եվրո– 
պական մեծ տերությունների 
շահամոլ քաղաքականությունը։ 
Հեղինակը ճշմարտացիորեն 
լուսաբանել է հայ ժողովրդի 
պատմության տվյալ ժամանա
կաշրջանի մի շարք հանգուցային 
խնդիրներ, մասնավորապես Ռա– 
փայել Պատկանյանի, Րաֆֆու, 
Գրիգոր Արծրունու, Գւսրեգին 
Սրվանձտյւսնի և այլ նշանավոր 
գործիչների առաջադիմական 
գաղափարների օբյեկտիվ գնա
հատման հետ կապված հար
ցերը։

Առանց երկմտելու կարելի 
է ասել, որ Մ. Գ. Ներսիսյանի 
վերոհիշյալ աշխատությամբ 
սկիզբ դրվեց հայ ժողովրդի 
ազգային ազատագրական 
պայքարի գիտական ուսումնա
սիրությանը։

Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյա
նի պատմագիտական հայեցա
կարգում կարևորվում է այն 
իրողությունը, որ հայ ժո
ղովրդի պատմության մեջ 
բախտորոշ իրադարձություն 
տեղի ունեցավ XIX դարի 
սկզյփն։ Ռուս-պարսկական 
պատերազմների արդյունքում 
Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի 
պայմանագրերով գրեթե
ամբողջ Արևելյան Հայաստանը 
միացվեց Ռուսաստանին,
որով էլ արևելահայությունը ոչ 
միայն ազատվեց ֆիզիկական 
բնաջնջման սպառնալիքից ու 
բռնի ձուլումից, այլև Արևելյան

Հայաստանը բնակչության
ազգային կազմով դարձավ 
իսկական հայկական։

Արևելյան Հայաստանի միա
ցումը Ռուսաստանին լիովին 
հաստատեց անդրկովկասյան– 
մերձավորարևելյան աշխարհա– 
քաղաքական տարածաշրջանում 
(գեոպոլիտիկայում) հայ ժո
ղովրդի ռուսականկողմնորոշման 
և նաև ռուս ժողովրդի հայկա
կան կողմնորոշման ճշմարտա
ցիությունը, կենսունակությունը 
երկու ժողովրդների համար։ 
Դրանից հետո հայ ժողովրդի 
առջև ծառացավ նոր հիմ– 
նւսխնդիր՝ թուրքական բռնա
կալությունից Արևմտյան
Հայաստանի ազատագրության 
հարցը։

Պատմական ասպարեզմտավ 
Հայկական հարցը, որի իմաստը 
միայն ու միայն Արևմտյան 
Հայաստանի ազատագրության 
խնդիրն է։

Հայկական հարցը բնութագ
րելով որպես ազգային խնդիր՝ 
Մ. Գ. Ներսիսյանը ցույց է տվել, 
որ հենց այդ տեսանկյունից 
արևմտահայ և արևելահայ 
իրականության մեջ կային 
որոշակի տարբերություններ։ 
Հաստատվեց, օրինակ, որ 
XIX դարի երկրորդ կեսին 
Արևմտյան Հայաստանում
ծավալված շարժումը ազգային 
ազատագրական բնույթ ուներ, 
իսկ Արևելյան Հայաստանում 
տեղի էին ունենում սոցիալ– 
դասակարգային բնույթի
գյուղացիական շարժումներ։

Միաժամանակ Մ. Գ. Ներսիս
յանը մատնանշում է, որ «չպետք 
է անել այն եզրակացությունը, 
թե Արևելյան Հայաստանում 
բացակայում էին ազգային 
բնույթի հակացարական ելույթ
ներ ու ըմբոստացումներ, իսկ 
Արևմտյան Հայաստանում ամեն 
ինչ սպառվում էր ազգային– 
ազատագրական բնույթի
պայքարով։ Այսպիսի եզրակա
ցությունը, անկասկած, սխալ

կլինի»։*
Հայկական հարցի լուծման, 

Արևմտյան Հայաստանի ազա
տագրման գործում Մ. Գ. Ներսիս
յանը կարևոր նշանակություն էր 
տալիս 1877-1878 թվականների 
ռուս-թուրքական պատերազմին, 
դրա արդյունքներին։ Նա 
միանգամայն իրավացիորեն 
նշում էր, որ «սուլթանական 
բռնապետության լծից ազատվել 
ձգտող արևմտահայ
բնակչությունը մեծ հույսեր էր 
կապում ռուսական բանակի 
հաղթանակի հետ։ Ռուս 
զինվորները դիտվում էին որպես 
ազատարարներ ու փրկա
րարներ»։**

Մեծ պատմաբանը բարձր է 
գնահատում Միքայել Նալրան– 
դյանի գաղափարական ու 
քաղաքական դիրքորոշումը։ 
Նա նշել է, որ հայ ականավոր 
հեղափոխականն իրեն հա
տուկ վճռականությամբ և 
համարձակությամբ այն
միտքն է քարոզում, թե հար
կավոր է հեղափոխական
պայքարի, ազատագրական 
շարժման միջոցով տապալել 
օտարի լուծը և ազատել հայրե
նիքն ու ժողովուրդը ազգային 
ճնշումներից, հարստահարու
թյուններից և սոցիալ–
տնտեսական կեղեքումներից։

Գրքում համակողմանի
լուսաբանված է արևմտյան
տերությունների դիրքորոշումը 
Հայկական հարցում և
արևմտահայության ազգային– 
ազատագրական շարժման 
նկատմամբ։

Խարազանելով անգլիական 
կառավարության թշնամական 
վերաբերմունքը հայ ժողովրդի
ազատագրական շարժման 
նկատմամբ՝ Մ. Գ. Ներսիսյանը, 
որպես բնորոշ օրինակ, ներկա– 
ւացնում է Ձեւթունի 1862 թ.
* Մ.Գ.ներսիսյան, Հայ ժողովրդի 

ազա տագրական պայքարը թուրքական 
բռնապետության դեմ 1850-1870 թթ., 
Երևան, 1955, էջ 99։

**Նշվ. աշխ., էջ 206։
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ապստամբությունը։ Նա նշում է, 
որ Կոստւսնդնուպոլսում անգթ
ական դեսպան Հենրի Բուլվերը 
բացահայտ թշնամական դիրք 
է գրավել Զեյթունի ապստամբ
ների նկատմամբ։ Ավելին, 
անգլիական դեսպանն իր 
պաշտպանության տակ էր վերց
րել թուրքական ջարդարար Ազիզ 
փաշային և արդարացնում էր 
նրա բարբարոսական գործո
ղությունները։

Հավաստի աղբյուրների հի
ման վբա Մ. Գ. Ներսիսյանը 
նշում է, որ «թուրքական կա
ռավարության հայահալած 
քաղաքականության ամբողջ 
պատասխանատվությունն ընկ
նում է անգլիական կառա
վարության վբա, որովհետև նա 
է հովանավորում սուլթանին՝ հայ 
ազատագրական շարժումները 
ճնշելու գործում»։*

Բնութագրելով Ֆրանսիայի 
կառավարողների վարքագիծը 
Զեյթունի ապստամբության 
նկատմամբ՝ Մ. Ներսիսյանն 
այն հետևությունն է արել, որ 
«Նապոլեոն 3-րդի կառավա
րությունը ձգտում էր կաթոլիկ 
կղերականների միջոցով
մեռցնել հայ ժողովրդի մեջ 
ազատասիրության ոգին... և 
ամբողջ Կիլիկիան իր գաղութը 
դարձնել...»**

Արևմտյան տերությունների, 
մասնավորապես Անգլիայի և 
Ֆրանսիայի հակահայկական 
քաղաքականությունը շարունակ
վեց նաև հետագա տարիներին։

Մ. Ներսիսյանը իրավացիորեն 
գրում է, որ երբ 1877-1878 
թվականների ռուս-թուրքական 
պատերազմի ժամանակ հայ 
ժողովուրդը փորձեց ռուսական 
զենքի օգնությամբ ազատագրվել 
սուլթանական Թուրքիայի բռնա
կալությունից, Անգլիան դիմեց 
խորամանկ քա ււի։ 1878 թ.

* Մ.Գ.Ներսիսյան, Հայ ժողովրդի 
ազատա գրական պայքարը թուրքական 
բռնապետության դեմ 1850-1870 թթ., 
Երևան, 1955, էջ 317։

**Նշվ. աշխ., էջ 317-318։

հունիսի 4-ին Կոստանդնուպոլ– 
սում ստորագրվեց Կիպրոսի 
կոնվենցիան։ Անգլո-թուրքական 
հակահայկական ու հակառու
սական այդ փաստաթղթով 
Անգլիային էր անցնում այն 
ժամանակ թուրքական տիրա
պետության տակ գտնված 
Կիպրոս կղզին, իսկ դրա դիմաց 
Անգլիան պարտավորվում էր 
բոլոր միջոցներով թույլ չտալ 
Արևմտյան Հայաստանի անջա
տումը Օսմանյան կայսրությունից։ 
Դրանով, փաստորեն, անգլիա
կան դիվանագիտությունն հա
սավ այն բանին, որ Արևմտյան 
Հայաստանը մնաց թուրքական 
տիրապետության տակ։ Դրանով 
էլ չբավարարվեց անգլիական 
դիվանագիտությունը։ Նրա ջան
քերով Ռուսաստանի և Թուրքիայի 
միջև կնքված Սան-Ստեֆւսնոյի 
նախնական պայմանագիրը 
փոխարինվեց Բեռլինի դաշնա
գրով, որի 61 հոդվածը կատարյալ 
չարիք դարձավ արևմտահայու
թյան համար։

Բնութագրելով 1890-ական 
թվականներին հայկական կոտո
րածների նկատմամբ ԱՄՆ-ի 
վարքագիծը՝ Մ. Գ. Ներսիսյանը 
գրում է, որ երբ 1894 թ. 
թուրքական իշխանությունները 
միայն Սասունում 10000 հայ 
կոտորեցին, ամերիկյան կառա
վարությունը «սկսեց խոսել 
Հայկական հարցի մասին, 
«բողոքեց» հայկական կոտո
րածների դեմ և այլն։ Սուլթան 
Աբդուլ Համիդը հասկացավ 
ՄիացյալՆահանգների իսկական 
նպատակը և շուտով զիջումներ 
կատարեց վեճի առարկա 
դարձած հարցերում։ Ամերիկյան 
կառավարությունն անմիջապես 
«մոռացավ» Հայկական հարցը 
և վերականգնեց սիրալիր 
հարաբերությունները Թուրքիայի 
հետ»։***

Մ. Գ. Ներսիսյանը համա
կողմանիորեն հիմնավորել է 
կայզերական Գերմանիայի մեղ– 

*** Նշվ. աշխ., էջ 329։

սակցությունը Հայկական հարցի 
արդարացի լուծումը խափանելու 
գործում, ինչպես նաև նրա 
թշնամական վերաբերմունքը 
հայ ազգային-ազատագրական 
շարժման նկատմամբ։

1962 թ. նա հրատարակում է 
Զեյթունի ապստամբության 
100-ամյակին նվիրված աշխա
տություն։ Ում հայտնի չէ, որ 
զեյթունցիների 1862 թ. ապստամ
բությունը հայ ազատագրական 
պայքարի փայլուն էջերից մեկն է։ 
Աշխատության մեջ նա ներկա
յացրել է Զեյթունի հերոսամարտի 
պատմագիտական հակիրճ բնու
թագիրը։ Նա նշել է, որ Զեյթունի 
1862 թ. ապստամբության նշա
նակությունը դուրս եկավ մի գա
վառի շրջանակներից։ հ տարբե
րություն նախորդ ժամանակների 
ապստամբությունների, այդ 
հերոսամարտը ստացավ ընդհա
նուր, համազգային նշանակու
թյուն։ Նա օրինակ հանդիսացավ 
հայության մյուս հատվածների 
համար և խոշոր ազդեցություն 
թողեց հետագա շրջանի հայ 
ազատագրական պայքարի վրա։ 
Բնորոշ է, որ 1863 թ. սուլթա
նական բռնապետության դեմ 
ոտքի կանգնեց Մշո, իսկ 1865 թ. 
Չարսանջակի հայ գյուղացիու
թյունը։ Զեյթունի 1862 թ. ապս
տամբությունը նոր դարաշրջան 
բացեց թուրքական բռնապետու
թյան դեմ ուղղված հայ 
ազատագրական շարժման 
պատմության մեջ։ Միանգամայն 
սպառիչ պատմագիտական 
գնահատական։

Ակադեմիկոս Ներսիսյանի 
աշխատությունների զգալի 
մասը նվիրված է հայ-ռուսա֊ 
կան հարաբերությունների ու 
բարեկամության դարավոր 
պատմությանը։ Այդ պատմա
գիտական ուսումնասիրու
թյունները զետեղված են «Ռուս– 
հայկական հարաբերությունների 
պատմությունից» (ռուսերեն) 
երկհատորյակում, որտեղ Ռու
սաստանի, հատկապես Մոսկ–
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վայի և Լենինգրադի, Վրաստանի 
և Հայաստանի մինչ այդ 
չհրապարակված արխիվային 
փաստաթղթերի ու նյութերի 
հիման վրա նա լուսաբանել է մի 
շարք կարևոր հիմնահարցեր։ 
Առաջին հատորն սկսվում է «Ա. 
Վ. Սուվորովր և ռուս-հայկական 
հարաբերությունները 1770– 
1790 թվականներին» ուսում
նասիրությամբ։ Նրանում հավաս
տի փաստաթղթերով ցույց է 
տրված ռուս մեծ զորավարի 
ակտիվ մասնակցությունը հայ– 
ռո լա ակ ան համագործակցության 
ու զինակցության հետ կապված 
խնդիրներին։ Հետաքրքրություն 
է ներկայացնում հեղինակի 
հայտնաբերած և երկհատոր
յակում տեղադրած պատմա
կան Հայաստանի քարտե
զը, որի վրա կարծես թե 
հաստատելու նպատակով իր 
ստորագրությունն է դրել Ա. 
Վ. Սուվորովը։ Աշխատության 
առաջին հատորում տեղ է գտել 
«Հայերի մասնակցությունը 
1812 թվականի հայրենական 
պատերազմին», «Դեկաբրիստ 
Ե. Լաչինովը և նրա նոթերը 
Հայաստանի մասին» ուսումնա
սիրությունները, որոնք նոր 
լույս են սփռում հայ-ռուսական 
առնչությունների վրա։ Առա
ջին հատորն ավարտվում է 
«Արևելյան Հայաստանի միա
ցումը Ռուսաստանին ժամանա
կակիցների գնահատությամբ» 
ուշագրավ ուսումնասիրությամբ։ 
Լուսաբանելով Արևելյան Հայաս
տանի միացումը Ռուսաստանին 
և բնութագրելով այդ ակտի 
պատմական նշանակությունը, 
Մ. Գ. Ներսիսյանը ցույց է 
տվել այդ պատմական իրա
դարձությունների ժամանա
կակիցների, նշանավոր հայ 
մտածողների այն հաստատուն 
տեսակետը, որ այդ հիրավի 
առաջադիման քայլով նոր էջ 
բացվեց հայ ժողովրդի պատ
մության մեջ։

Աշխատության երկրորդ հա

տորում հատկապես ռուսա
կան արխիվների նորահայտ 
փաստաթղթերով ամբողջութ
յամբ լուսաբանված են 1812թ. 
Հայրենական պատերազմի 
փառաբանված հերոս, գեներալ, 
հայտնի բանաստեղծ Դենիս 
Դավիդովի ռազմական ու 
դիվանագիտական, ինչպես նաև 
դեկաբրիստների՝ Հայաստանում 
ծավալած գործունեության բոլոր 
հիմնական կողմերը։

Հետևությունն այն է, որ Մ. Գ. 
Ներսիսյանի պատմագիտական 
ուսումնասիրությունները հայ- 
ռուսական հարաբերությունների 
ասպարեզում ոչ միայն 
արտացոլում են անցյալը, այլև 
բնութագրվում են մեր ժամանակի 
հնչեղությամբ։ Հանրագումարի 
բերելով մեր ժողովրդի հազա
րամյակների պատմության 
օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները՝ նա 
վճռականորեն պաշտպանում է 
հայության ռուսական կողմնո
րոշումը։

Հայկական հարցի համա
կողմանի ու գիտական լուսա
բանման ասպարեզում հայոց 
պատմագրության նահապետ 
Մկրտիչ Ներսիսյանի ստեղծա
գործության վերջին ժամանա
կահատվածում հրապարակվեց 
«Պատմության կեղծարարները» 
արժեքավոր աշխատությունը։

Պատմության կեղծարարների 
դեմ ուղղված այդ նշանավոր 
գործը հանրագումարի է բերում 
մեծավաստակ պատմաբանի 
վերջին տարիներին հրատարա
կած անչափ կարևոր աշխա
տություններն ու հաղորդումները 
և նոր, լուրջ ավանդ է 
պատմագիտության մեջ։

Ամենից առաջ հարկ է ասել, 
որ գրքում զետեղված 
հոդվածներում և
հաղորդումներում հեղինակը գեթ 
մազաչափ չի հրաժարվել հայ 
ազատագրական շարժման, 
Հայկական հարցի, հայոց ցեղա
սպանության, հայ-ռուսական

հարաբերությունների վերաբեր
յալ իր տեսակետներից։ Ավելին, 
նա արխիվային և զանազան նոր 
փաստաթղթերի ու նյութերի 
հիման վրա առավել համոզիչ 
բացահայտել, մերկացրել է 
պատմության հին ու նոր 
թուրքական կեղծարարներին և 
նրանց հետևորդներին։

Գիրքն սկսվում է «Օսմանյան 
պետության «քաղաքակրթական 
միսիայի» մասին» հոդվածով։ 
Հավաստի աղբյուրների, անվի
ճելի փաստաթղթերի հիման վրա 
հեղինակը քարը քարին չի թողել 
պատմության թուրք կեղծարար
ների կողմից ստեղծած այն 
առասպելից, որով զուր ճիգեր են 
գործադրված, թե, իբր, «Օս
մանյան պետությունը եղել է 
աշխարհի ամենազարգացած և 
առաջադեմ պետություններից 
մեկը, որ թուրք սուլթանները 
քաղաքակրթություն են սերմանել 
ու տարածել Ասիայի, Եվրոպայի 
շատ երկրներում, ազատություն, 
օրինականություն են պարգևել 
բազմաթիվ ժողովուրդների, 
կարգ ու կանոն են հաստատել 
նրանց երկրներում...»։*

Հեղինակը մեջբերում է 
կատարում անգլիացի հայտնի 
գործիչ Վիլյամ Գլադստոնից այն 
մասին, որ օսմանցիները «ամե
նուր, որտեղ որ հայտնվել են՝ 
իրենց հետևից թողել են խորը 
արյունոտ հետք, և նրանց 
տիրապետության ողջ տարած
քում վերացել է քաղաքա
կրթությունը»”։

Բազմաթիվ հավաստի
աղբյուրների հիման վրա Մ. Գ. 
Ներսիսյանը ցույց է տվել, որ 
օսմանյան պետությունը հպա
տակ երկրներում վարում էր 
բացարձակ բռնության, կամայա
կանության, ստրկացման և 
անլուր ճնշումների քաղաքա
կանություն։

* Մ.Գ.Ներսիսյան, Պատմության կեղծա
րարները (հոդվածներ և հաղորդումներ), 
Երևան, 1998, էջ 7։

** Նույն տեղում, էջ 11։
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայ ազգային-ազաւուս֊ 
գրական շարժումը օսմանյան 
բռնապետության դեմ և պատ
մության կեղծարարները» հոդ
վածում ակադեմիկոսը համա
կողմանիորեն լուսաբանել է XIX 
դարի երկրորդ կեսի արևմտա
հայության ազատագրական 
շարժման հիմնական հարցերը։ 
Հայտնի է, որ ժողովյոդական 
ապստամբությունները, ինքնւս– 
պաշտպանական կռիվները և 
այլ կարգի զանգվածային 
ընդվզումները տեղի են ունեցել 
Արևմտյան Հայաստանի մի շարք 
վայրերում։ Դրանք բոլորն էլ 
թուրքական իշխանությունների, 
փաշաների ու բեյերի անօրինակ 
բռնությունների և հարստա
հարությունների դեմ ուղղված 
պատասխաններ էին։ Այո, հայ 
գյուղացիական զանգվածները 
զենքի էին դիմել իրենց կյանքը, 
գույքը և պատիվը փրկելու 
համար։

Այդ ամենի հիման վրա 
Մկրտիչ Ներսիսյանը ցույց է տվել, 
որ թուրքական վայ պատ
մաբանների պնդումները, թե 
Օսմանյան կայսրության մեջ 
հայերը հիմք չեն ունեցել 
ապստամբելու՝ ստահոդ են ու 
հիմնազուրկ։

Գրքում լուսաբանված են հայ- 
ռուսական քաղաքական հարա
բերությունների պատմությունը, 
արևմտահայերի ցեղասպանու
թյան հարցերը և պատմա
գիտական այլ խնդիրներ։

Հրատապ նշանակություն 
ունեն գիտական հաղորդումները 
Հայկական հարցի վերաբերյալ։ 
Մասնավորապես մեծ հե
տաքրքրություն են ներկայաց
նում Խրիմյան Հայրիկի դիմումը 
Նիկոլայ Երկրորդին, Արևելյան 
Հայաստանում քեմալական 
զորքերի բարբարոսությունները 
բացահայտող հաղորդումը և 
այլն։

Ակադեմիկոս Մ. Գ.Ներսիսյանի 
գործունեության մեջ կարևոր 
տեղ է գրավում հայերի ցե

ղասպանության համակողմանի 
ու գիտական լուսաբանումը։ Նրա 
անմիջական նախաձեռնությամբ 
ու խմբագրությամբ 1966 թ. լույս 
տեսավ «Հայերի ցեղասպա
նությունը Օսմանյան կայսրության 
մեջ» փաստաթղթերի ու նյութերի 
հիմնարար ժողովածուն (ռուսե
րեն)։ 1ՑՑ2 թ. իրականացվեց 
ռուսերեն երկրորդ հրատարա
կությունը, իսկ 1991 թ.՝ հայերեն 
առաջին հրատարակությունը։ 
Այդ մեծածավալ ուսումնասի
րության մեջ ամփոփված են 
հայերի ցեղասպանության վերա
բերյալ բազմաթիվ փաստա
թղթեր ու նյութեր հայկական, 
ռուսական, թուրքական, գերմա
նական, անգլիական, ֆրան
սիական, ամերիկյան և այլ 
աղբյուրներից։ Հատկապես մեծ 
արժեք են ներկայացնում 
ռուսական արխիվային փաս
տաթղթերն ու նյութերը, որոնց 
մեծ մասը գիտական շրջա
նառության մեջ են դրվում առա
ջին անգամ։ Գրքում հավաստի 
փաստաթղթերով, տարբեր պե
տությունների դեսպանների, հյու
պատոսների, զանազան պաշ
տոնյաների զեկուցագրերով, 
ականատեսների վկայություն
ներով լիովին հիմնավորված են 
ինչպես XIX դարի վերջին, 
այնպես էլ առաջին համաշխար
հային պատերազմի ընթացքում 
հայերի ցեղասպանության բոլոր 
հիմնական կողմերը։

Հայերի ցեղասպանության 
մասին այդ ժողովածուն մինչև 
օրս էլ մնում է անգերազանցելի։ 
Ինչպես ժողովածուի մեջ, այնպես 
էլ մի շարք հրապարակումներում 
Մ. Գ. Ներսիսյանը հիմավորում է 
պատմագիտական այն դրույթը, 
որ հայերի ցեղասպանությունը, 
որպես պետականորեն մշակված 
ծրագիր, սկսվել և իրականացվել 
է XIX դարի վերջերից՝ Աբդուլ 
Համիդ 11–ի կառավարման 
ժամանակ, բարբարոսաբար 
իրագործվել է երիտթուրքերի 
պարագլուխների կողմից

առաջին աշխարհամարտի 
ամբողջ ընթացքում և շարու
նակվել է քեմալականների 
կողմից՝ մինչև 1920-ական թվա
կանների սկզբները։ Այս 
մոտեցմամբ ցեղասպանության 
ամբողջ ժամանակահատվածը 
հագենում է թե արևմտա
հայության, թե արևելահայության 
գոյամարտերով։ Այդ հիրավի 
հերոսամարտերով լիովին հաս
տատվում է հայության 
գոյատևման, ազատության և 
անկախության աննկուն ոգին։

Ցեղասպանության վերաբեր
յալ իր ուսումնասիրություններում 
Մ. Գ. Ներսիսյանն այն ընդհան
րացումն է կատարել, որ «հայ 
ժողովրդի բազմադարյան տա
րեգրությունն ունի ոչ քիչ արյու
նոտ էջեր, բայց այն ինչ տեղի 
ունեցավ արևմտահայության 
հետ XX դարի սկզբին, մի 
ահավոր աղետ էր, իսկական 
ցեղասպանություն, որն իր 
ծավալով ու դաժանությամբ 
աննխադեպ էր մարդկության 
պատմության մեջ»*։

Բնութագրելով հայերի ցեղա
սպանության պատմությունը, 
նա նշում է, որ զանգվածային 
կոտորածները սկսվել են դեռ
ևս 1914 թ. ամռանը, երբ նոր 
էր բռնկվել առաջին համաշ
խարհային պատերազմը։ Միա
ժամանակ թուրքական բանակ 
զորակոչվեցին երիտասարդ 
հայերը, որոնց, սակայն, շուտով 
զինաթափեցին և ոչնչացրեցին 
նենգաբար։

1915 թ. ապրիլին երիտթուր
քական իշխանությունները 
Կոստանդնուպոլսում և մյուս 
քաղաքներում բանտարկեցին 
և ապա աքսորեցին ու դաժա
նորեն սպանեցին մեծ թվով 
անվանի գրողների, հրապա
րակախոսների, հայ մշակույթի 
ներկայացուցիչների։

Մ. Գ. Ներսիսյանը ցույց
* Մ. Գ. Ներսիսյան, Քսաներորդ 

դարի առաջին ցեղասպանությունը, 
«Գիտություն», 1996, ապրիլ։
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է տվել, որ, որպես հայերի 
ցեղասպանության հերթական 
քայլ, 1915 թ. մայիսից 
երիտթուրքերն անցան խաղաղ 
ու անօգնական բնակչության 
մեծաչափ ջարդերին, դրանք 
իրականացնելով հիմնականում 
տեղահանությունների, այսպես 
կոչված, դեպորտացիայի միջո
ցով։ Թուրքական կառավա
րությունը հրաման արձակեց 
հայերին Միջագետքի և Սիրիայի 
անապատներ տեղահանելու 
մասին։ Նա ցույց է տալիս, որ 
դա խաբեություն էր, քանի որ 
իրականում կազմակերպվեց 
ոչ թե գաղթ, տեղահանում, 
այլ զանգվածային կոտորած։ 
Եվ իսկապես, շուտով սկսվեց 
կանանց, երեխաների ու ծե– 
րունիների ոչնչացում։ Բնակ
չության մեծ մասը կոտորվեց 
հայրենի գյուղերում ու քա
ղաքներում, կամ անհայտ 
հեռուներ տանող երկարաձիգ 
ճանապարհներին, մնացածը՝ 
Միջագետքի ու Սիրիայի անա
պատներում։

Մանրակրկիտ ուսումնասիրե
լով հայերի ցեղասպանության 
հետ կապված հարցերը, Մ. Գ. 
Ներսիսյանն այն հետևությունն է 
արել, որ կոտորածը համընդ
հանուր էր, ավերն ու թալանը՝ 
նույնպես։ Օսմանյան կայսրու
թյան սահմաններում գտնվող 
գրեթե ոչ մի հայկական գյուղ 
կամ գավառ զերծ չմնաց ահռելի 
ջարդերից ու կողոպուտից։

Հայերի ցեղասպանության 
բացահայտման և միջազգային 
ճանաչման հարցում Մ. Գ. 
Ներսիսյանը կարևոր հիմք է 
համարում երեք խոշոր 
դատավարություններ։ Առաջինն 
այն էր, որ 1919-1920 թթ. Կ. 
Պոլսում թուրքական նոր կառա
վարության կողմից ստեղծված 
ռազմական դատարանում, որը 
հաստատելով երիտթուրքերի 
հանցագործությունները, մահ
վան դատապարտեց մի շարք 
ոճրագործների, որոնց թվում և

Թալեաթ, էնվեր ու Ջեմալ 
փ աշանն եր ին։

Երկրորդ դատավարությունը 
տեղի ունեցավ 1921 թ. 
Բեռլինում։ Մյդ դատավարության 
միջոցով լիովին հաստատվեց, 
որ երիտթուրքերը իրենց 
պանթուրքիստական ծրագրերը 
իրականացնելու նպատակով 
կազմակերպեցին հայերի ցե
ղասպանությունը, և որ կատար
ված անօրինակ ոճրագոր
ծությունների գլխավոր հեղինակը 
ներքին գործերի նախարար 
Թալեւսթն էր։ Ելնելով դրանից, 
դատարանը իրավացիորեն 
արդարացրեց Սողոմոն Թեհլի– 
րյանին։

Երրորդ դատական գործըն
թացը տեղի ունեցավ 1984 թ. 
ապրիլի 13-16-ին Փարիզում։ 
ժողովուրդների Մնայուն Ատյան 
կոչվող դատարանը անվերա
պահորեն ընդունեց հայերի 
ցեղասպանության փաստը և 
պահանջեց, որ այն ճանաչվի 
բոլոր պետությունների կողմից։

Հիշարժան է, որ, երբ 1995 թ. 
ապրիլի 21-23-ը Երևանում Հայոց 
Մեծ Եղեռնի ՑՕ-ամյակի կա
պակցությամբ տեղի ունեցավ 
միջազգային գիտաժողով, որին 
մասնակցում էին Հայաստանի և 
արտասահմանյան մի շարք 
երկրների բազմաթիվ նշանավոր 
մասնագետներ, անվանի պատ
մաբանի հավաստի փաստա
թղթերով հագեցած, բովան
դակալից գիտական զեկուցումը 
լսվեց մեծ ուշադրությամբ և 
արժանացավ բարձր գնահա
տականի։ Հայերի ցեղասպա
նության ՑՕ-ամյակի առթիվգրած 
«Հայ ժողովրդի մեծ ողբեր
գությունը» հոդվածում նա գրում 
է. «ութ տասնամյակ է անցել 
արևմտահայության 1915 թ. 
ցեղասպանությունից։ Տեղի են 
ունեցել խոշոր իրադարձություն
ներ, կատարվել են շատ 
փոփոխություններ, սակայն մեր 
ժողովուրդը միշտ էլ իր 
բարոյական պարտքն է համարել

չմոռանալ ու պատշաճ հար
գանքով նշել մեկուկես միլիոն 
անմեղ զոհերի հիշատակը։ Բայց 
խոսել անցյալի մասին, նշա
նակում է խոսելնաև մեր ներկայի 
ու ապագայի մասին, նշանակում 
է լինել զգոն ու սթափ, հաշվի 
առնել պատմության դասերը, 
որպեսզի խույս տանք նոր 
կոտորածներից ու ողբերգու
թյուններից։ Դրա անհրաժեշտու
թյունը զգացվում է հատկապես 
այսօր, երբ ժամանակակից 
պանթուրքիստական ուժերը և 
նրանց թիկունքում կանգնած 
պետությունները բացահայտ 
աշխուժություն են ցուցաբերում 
Անդրկովկասի և ընդհանրապես 
ամբողջ Կովկասի նկատմամբ։ 
Անշուշտ պատահական չէ այն, 
որ առաջ է քաշվում «Կովկասյան 
տուն», «Կովկասյան դաշնու
թյուն» ստեղծելու ծրագրերը, 
ծրագրեր, որոնց իրականացումը 
մեր բազմաչարչար ժողովրդին 
կբերի միայն նոր աղետ, նոր 
ցեղասպանություն։ Իհարկե, 
չպետք է մոռացության տրվի 
նաև այն իրողությունը, որ 
արևմտյան պետությունները, հա
կառակ իրենց շատ խոստում
ներին, գործնականում ոչ մի 
օգնություն ցույց չտվեցին 1918– 
1920-ական թթ. խիստ ծանր 
վիճակում գտնված հայ ժո
ղովրդին։ Արդյոք այդ չի կրկնվի 
նաև մեր ժամանակներում»։*

Մեծ հայրենասերն ու հմուտ 
պատմաբանը հավատարիմ 
մնալով իր ազգի փրկության 
հավատամքին, հողմացրիվ է 
անում, այսպես կոչված, «երրորդ 
ուժի» բացառման տխրահռչակ 
«տեսությունը»։ Համամիտ լինե
լով նրա իրատեսական մտածո
ղությանը՝ հարկ ենք համարում 
բերել նրա հստակ ու պատ
մականորեն լիովին հաստատ
ված տեսակետը իր սեփական 
խոսքերով. «Մեր դիլետանտ
ներից մի քանիսը խստորեն

* Մ.Գ.Ներսիսյան, Պատմության կեղծա
րարները, Երևան, 1998, էջ 114։
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քննադատում են հայ քաղա
քական գործիչներին, որ նրանք 
փորձելով ազատվել օտարների 
տիրապետությունից, չեն հենվել 
սեփական ուժի վրա, այլ դիմել են 
«երրորդ ուժի» օգնությանը։ Այս 
կարծիքն ունեցողները
պարզապես մոռանում են, չեն 
գիտակցում այն կարևոր 
հանգամանքը, որ հայ ժողովուր
դը, ինչպես Արևմտյան, այնպես 
էլ Արևելյան Հայաստանում, 
ապրում էր մեծ մասամբ թվական 
գերակշռություն ունեցող մահմե
դական բնակչության մեջ, չէր 
կազմում միաձույլ ու հզոր հա
վաքական ուժ, ուստի ի վիճակի 
չէր սեփական ուժերով, առանց 
օգնության թոթափել դեռևս 
բավական ուժեղ բռնապետու
թյունների ծանր լուծը։ Այսպիսով 
անցյալի մեր գործիչներն այս 
հարցում ևս ավելի իրատես 
մարդիկ էին, քան մակերեսային 
մտածողություն ունեցողայսօրվա 
ուռա հայրենասերները»։*

Մեծ գիտնականի պատմա
գիտական դրույթների մեջ կա
րևոր է նաև այն, որ Օսմանյան 
կայսրությունում հայերի ցեղա
սպանությունը օրգանապես շաղ
կապվում է ինքնապաշտպանա– 
կան պայքարի, գոյամարտերի, 
հերոսամարտերի հետ։ Դա Հայ
կական հարցի գիտական լուսա
բանման ճշմարիտ մոտեցում է։

1965 թվականին, Հայոց ցե
ղասպանության 50-ամյակին Մ. 
Գ. Ներսիսյանը հրապարակում է 
արժեքավոր հոդված զորավար 
Անդրանիկի լեգենդար ու հերո
սական գործունեության մասին։ 
«ժողովրդական հերոսը» վերնա
գրով այդ հրապարակման մեջ, 
նա առաջին անգամ Հայաս
տանում, համակողմանիորեն 
բնութագրեց մեծ հայրենասերի, 
տաղանդավոր զորահրամանա
տարի փայլուն կերպարը։ «Հայ 
ժողովրդի ազգային հերոսը,- 
գրում է պատմաբանը,– շուրջ

* Մ.Գ.Ներսիսյան, Պատմության կեղծա
րարները, Երևան, 1998, էջ 97։

երեսուն տարի շարունակ 
մարտնչել է սուլթանական արյու
նոտ բռնակալության դեմ, 
կազմակերպել և ղեկավարել է 
արևմտահայ գյուղացիության 
ինքն ա պաշտ պան ակ ան-ազա֊ 
տագրական կռիվները, միշտ 
հանդես բերելով անօրինակ 
խիզախություն և հնարամտու
թյուն»։** Մեծ զորավարի 
պաշտպանական հերոսա
մարտերը արժանավայել պա
տասխան էին սկզբում 
համիդականների և այնուհետև 
երիտթուրքերի պարագլուխների 
հայասպան քաղաքականութ
յանն ու գործողություններին։

Մ. Գ. Ներսիսյանին հատուկ է 
մի բնորոշ գիծ։ Դա այն է, որ 
գրելով երկու տարբեր քաղա
քական համակարգերի՝ խորհըր– 
դային և այժմյան վարչա
կարգերի պայմաններում, նա ոչ 
միայն չի ուրանում անցյալը, այլև 
ընդգծում է խորհրդային ժա
մանակաշրջանի ազգային 
վերածնունդն ու տնտեսական, 
սոցիալական, գիտական ու 
մշակութային աննախադեպ 
վերելքը, հայ ժողովրդի բար
գավաճ կյանքը։

Մ. Գ. Ներսիսյանի ստեղծա
գործությունն ընթերցող լայն 
հասարակությանը ներկայաց
նելու գործում կարևոր է այն, որ
2005 թ. հրատարակվեց նրա 
աշխատությունների նոր ժողո
վածու «Հայոց ցեղասպանության 
անհերքելի փաստաթղթեր» վեր
նագրով, որը հրատարակության 
է պատրաստել Ն. Վ. Դերոյանը, 
խմբագիրն է Պ. Մ. Մուրադյանը։

Նշելով Մ. Գ. Ներսիսյանի 
ծննդյան հարյուր տարին, հարկ է 
նշել, որ նրա պատմագիտական 
աշխատանքը մշտապես զու
գակցվել է գիտակազմակերպ– 
չական, մանկավարժական ու 
հասարակական արդյունավետ 
գործունեության հետ։ 1950 թվա
կանին, երբ ճանաչված պատ–

** «Սովետական Հայաստան», 25 
փետրվարի 1965 թ.։

մաբանը 40 տարեկան էր, 
ընտրվում է Հայաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
ակադեմիկոս ու միաժամանակ 
ակադեմիայի փոխնախագահ։ 
Շուրջ երեք տասնամյակ լինելով 
ակադեմիայի նախագահության 
անդամ, տարիներ շարունակ 
գլխավորել է հասարակական 
գիտությունների բաժանմունքն ու 
հրատարակչության խմբագրա
կան խորհուրդը, ղեկավարել 
գիտությունների ակադեմիայի 
պատմության ինստիտուտը, 
տասներկու տարի եղել է Երևանի 
պետական համալսարանի ռեկ
տոր, հայոց պատմության 
դասընթացներ է վարել հանրա
պետության բարձրագույն ու
սումնական հաստատություննե
րում։

1958 թվականին նրա նա
խաձեռնությամբ հիմնադրվում է 
«Պատմաբանասիրական հան
դեսը», որի անփոփոխ խմբա
գիրն էր մինչև իր կյանքի վերջը։ 
Նրա անխոնջ ջանքերի շնորհիվ 
այդ հայագիտական լրջմիտ 
պարբերականն, իրավամբ, մի
ջազգային լայն ճանաչման է 
արժանացել։

Որպես ականավոր գիտնա
կան ու պատմաբան՝ նշանավոր 
հասարական գործիչ Մ. Գ. Ներ
սիսյանը բազմիցս ընտրվել է 
ԽՍՀՄ և Հայկական ԽՍՀ գերա
գույն խորհուրդների պատգա
մավոր։

Պատմագիտության բնագա
վառում և հասարակական գոր
ծունեության ասպարեզում ունե
ցած մեծ ծառայությունների 
համար Մ. Գ. Ներսիսյանը պար
գևատրվել է Լենինի, Աշխա
տանքային կարմիր դրոշի, ժողո– 
վուրդների բարեկամության 
շքանշաններով և մի շարք 
մեդալներով։

Մ. Գ. Ներսիսյանի անցած 
ստեղծագործական ու հայրե
նասիրական փառավոր ուղին 
լավագույն օրինակ է արդի ու 
գալիք սերունդների համար։
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2010 թվականին առաջին 
անգամ Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ 
էկոլոգանոոսֆերային հետազո
տությունների կենտրոնի ջանքե
րով կազմակերպվեց և անցկաց
վեց Գիտության փառատոն։

ՏՇ էՏՈճ 6

Հումներին, հաստատել նոր 
կապեր, հայրենի գիտության 
նվաճումները ցուցադրել տար
բեր երկրներում։

Փառատոնի պատմությունն 
ու նպատակը

«Գիտության փառատոն» մի
ջոցառումների շարքը սկիզբ Է 
առել Մեծ Բրիտանիայից և տա
րածվել Գերմանիայում, Ֆրանսի– 
այում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում և 
այլուր։ Դա գիտությանը նվիրված 
ամենամյա տոն Է, որի մասնա
կիցներն են հասարակության 
տարբեր շերտերը, երեխաները, 
երիտասարդներն ու մեծահա
սակները, տարբեր բնագավառ
ների մասնագետները, գիտնա
կանները, բիզնես ոլորտի 
ներկայացուցիչները։

Արդեն 5-րդ տարին Է, որ այն 
կազմակերպվում Է Քեմբրիջում 
(ԱՄՆ) և Մոսկվայում՝ որպես 
գիտության և տեխնոլոգիաների 
բնագավառի ,նոր և մեծ գաղւս– 
փարներինե նվիրված իրադար
ձություն։

Մասնագետները կանխատե
սում են, որ գիտության փառա
տոնը կարող Է դառնալ մեծածա
վալ միջազգային շարժում և իր 
շրջանակներում ներառել ոչ մի
այն ԱՄՆ տարբեր քաղաքները, 
Ասիան, այլև ԵՄ և ԱՊՀ երկրները, 
այդ թվում՝ Հայաստանը։

Հայաստանում առկա են բո
լոր նախապայմանները (գիտա
կան ներուժ, գիտության և տեխ
նոլոգիաների բնագավառի
բարձրարժեք արդյունքներ,
աշխարհագրական դիրք), որոնք 
թույլ կտան միանալու այդ շարժ
մանը և դառնալու տարածաշր
ջան այ ին կենտրոն։

Փառատոնի 4-օրյա միջոցա
ռումներին մասնակցեց շուրջ 
4000 շահառու, այդ թվում՝ 
թանգարանների այցելություննե– 
րին մասնակցեց 2500 մարդ, մե
ծամասնությունը՝ ուսանողներ և 
դպրոցականներ։

Կազմակերպիչների խոսքով՝ 
փառատոնի ամենամեծ
արդյունքն այն Էր, որ հասարա
կության տարբեր խմբեր մեծ 
ակտիվություն և հետաքրքրու
թյուն ցուցաբերեցին։ Հանրու
թյան հետաքրքրությունն ուղղվեց 
գիտության ոլորտ, այդ օրերին 
զանգվածային լրատվության մի
ջոցներով պարբերաբար լուսա
բանվեցին փառատոնի աշխա
տանքները, իսկ փառատոնի 
վերջին օրերին միջոցառումնե
րով հետաքրքրվողների շրջա
նակը մեծապես աճել Էր։

Այս փառատոնով Հայաստա
նը միացավ Գիտության 
փառատոնների միջազգային 
շարժմանը, ինչը մեզ հնարավո
րություն կտա ծանոթանալ հա
մաշխարհային գիտական նվա–

Փառատոնը հնարավորու
թյուն կտա հատկապես երիտա
սարդներին ոչ միայն հասարա– 
կայնությանը ներկայացնել 
գիտության և առաջատար տեխ
նոլոգիաների ոլորտում կատա
րած իրենց նախագծերը, այլնաև 
շփվել և կարծիքներ փոխանակել 
այցելուների, գիտնականների և 
բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչ
ների հետ։

Փառատոնի խնդիրներն են՝
• հասարակության տար

բեր շերտերին ծանոթացնել 
գիտության և տեխնոլոգիաների 
ասպարեզում առաջատար կազ
մակերպություններին և ներկա
յացնել գիտության ոլորտի ձեռք
բերումներն ու նվաճումները,

• հասարակության յուրա
քանչյուր անդամի հնարավորու
թյուն ընձեռնել ոչ միայն դիտել, 
այլնաև անմիջապես մասնակից 
լինել բոլոր միջոցառումներին և 
հավատալ, որ համաշխարհային 
հայտնագործությունների մի 
մասն Էլ կատարվում Է այստեղ 
Հայաստանում,

• ապահովել հավասար 
պայմաններ գիտության ոլորտի 
տարբեր տարիքային խմբերի 
համար՝ միաժամանակ ցուցադ
րելու իրենց ստեղծագործական 
մտքի արդյունքները։
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Ի ԴԵՊ...

կավարությամբ պաշտպանել 
ատենախոսություն։ հեյլում վե
րապատրաստվելուց և Պրինս– 
տոնի բարձրագույն հետազո
տությունների ինստիտուտում ու 
Բոննի Մաքս Պլանկի մաթեմա
տիկայի ինստիտուտում (ՈՃԲ11Ա) 
կարճաժամկետ պաշտոնավա
րումներից հետո, նա 2001 թ. 
դարձավ Շվեդիայի տեխնոլո
գիաների թագավորական ինս
տիտուտի պրոֆեսոր և Շվեդիայի 
գիտությունների թագավորական 
ակադեմիայի հետազոտող։ 2003 
թ. նա ժէւևի համալսարանի պրո
ֆեսոր Է։

հլոն Լինդենշտրաուսն արժա
նացավ 2010 թ. Ֆիլդսի մեդալին՝ 
«Էրգոդիկ տեսությունում չափերի 
կոշտության վերաբերյալ ստաց
ված արդյունքների և թվերի տե
սության մեջ դրանց կիրառութ
յան համար», Նգաո Բաո Չաոն 
«ավտոմորֆ ձևերի տեսությու
նում հանրահաշվաերկրաչա– 
փական նոր մեթոդներով հիմ
նարար Լեմմայի ապացուցման 
համար»։

Սեդրիկ Վիլլանին մրցանակը 
ստացավ «Լանդաուի մարման 
(պլազմայում ալիքների մարման) 
ոչ գծայնության և Բոլցմանի հա
վասարման մեջ դեպի հավասա
րակշռություն զուգամիտության 
ապացույցների համար»։

Հիշեցնենք, որ Ֆիլդսի 
մրցանակն առաջին անգամ 
շնորհվել է 1936 թ.։ Մաթեմա
տիկական աշխարհում այն 
ամենաճանաչված և կարևոր 
պարգևն է։ Յուրաքանչյուր չորս

ւ տ ւ տ տ ա ^
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑՒ 
ՍՏԱՆհՍԼԱՎ ՍՄՒՐՆՈՎԸ 
ԴԱՐՁԱՎ 2010 Թ. 
ՖՒԼԴՍՒ ՄՐՑԱՆԱԿԻ 
ԴԱՓՆԵԿԻՐ

2010 թ. օգոստոսի 19– 
ին Միջազգային մաթեմա
տիկական միության 16-րդ 
համաշխարհային կոնգրեսում 
հայտարարվեցին 2010 թ. Ֆիլդ– 
սի մրցանակի դափնեկիրների 
անունները։

Դափնեկիրներ դարձան մա
թեմատիկոսներ իսրայելցի հլոն 
Լինդենշտրաուսը Երուսաղեմի

միջազգային մաթեմատիկական 
օլիմպիադաների բացարձակ 
հաղթող, Ստ ան ի սլավ Ամիրնովը 
բարձր պարգևին արժանացավ 
«վիճակագրական ֆիզիկայում 
երկչափ լուծակորզման (պերկոլ– 
յացիայի) և Ւգինգի մոդելի կոն– 
ֆորմ (համաձև) անփոփոխակա
նության ապացուցման համար»։

Ավելի վաղ նա պարգևատր–

Հրեական համալսարանից (Երու– 
սաղեմ), վիետնամցի Նգաո Բաո 
Չաոն՝ Փարիզ - Հարավ 11 հա
մալսարանից (Օրսեյ, Ֆրանսիա), 
ռուսաստանցի Ստանիսլավ 
Ամիրնովը՝ ժնևի համալսարա– 
նից (Շվեցարիա) և ֆրանսիացի 
Սեդրիկ Վիլլանին՝ Անրի Պուսւն– 
կարեի ինստիտուտից (Փարիզ, 
Ֆրանսիա)։

23Ց–րդ ֆիզիկա մաթեմա
տիկական դպրոցի և Սանկտ- 
Պետերբուրգի պետական
համալսարանի մաթեմատիկա– 
մեխանիկական ֆակուլտետի 
շրջանավարտ, 1986 և 1987 թթ.

վեւ էր Սանկտ-Պետերբուրգի մա
թեմատիկական ընկերության 
(1997 թ.), Կլեյի մաթեմատիկա
կան ինստիտուտի (2001 թ.),
Ռ. Աալեմի (2001 թ.), Դրան
Գուստավւտնի (2001 թ.), Ռոլլո 
Դավիդսոնի (2002 թ.) և եվրո
պական մաթեմատիկական ըն
կերության (2004 թ.) մրցանակ
ներով։

1992 թ.՝ ավարտելով Սանկտ- 
Պետերբուրգի պետական հա
մալսարանը՝ նա ընդունվել է Կա– 
լիֆորնիայի տեխնոլոգիական 
ինստիտուտի ասպիրանտուրա, 
որտեղ Նիկոլայ Մակարովի ղե–
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տարին մեկ Մաթե
մատիկոսների մի
ջազգային միութ
յան կոնգրեսներում 
հանձնվում է մինչև 
չորս մեդալ՝ գիտութ
յան մեջ բացառիկ 
ներդրում ունեցած 
գիտնականներին։
2010 թ. պարգևատր– 
ման առաջադրված 
բոլոր թեկնածուների 
տարիքը 2010 թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ չպետք է գերազանցեր 
39 տարին, այսինքն՝ նրանք բո
լորը ծնվել են 1970 թ. կամ ավելի 
ուշ (1970, 1971, 1972, 1973 թթ.)։

Առաջին անգամ Ֆիլդսի մե
դալ սահմանելու գաղափարն 
առաջարկվել է 1927 թ., Տորոն– 
ւոոյում կայացած Մաթեմատիկա

կան միության կոնգրեսում, որ
տեղ որոշվել է, որ յուրաքանչյուր 
հաջորդ կոնգրեսում կհանձնվի 
երկու ոսկե մեդալ բացառիկ նվա
ճումների համար։ Կանադացի 
մաթեմատիկոս Ջոն Ֆիլդսը, ով 
1924 թ. կոնգրեսի քարտուղարն 
էր հետագայում նվիրաբերեց իր 
միջոցներն այդ պարգևներին։

Ֆիլդսը կարծում Էր, 
որ այդ մրցանակի 
դափնեկիրը պետք 
է բավարարի եր
կու պայմաններ՝ նա 
պետք է լուծի դժվա
րին հիմնահարց և 
ստեղծի նոր տեսութ
յուն, որը կընդարձա– 
կի մաթեմատիկայի 
կիրառության ոլորտ
ները։ 1966 թ. երբ 

մաթեմատիկական հանրությու
նը զգալիորեն աճեց, որոշվեց 
ավելացնել պարգևների թիվը՝ 
հասցնելով չորսի։ Ֆիլդսի մեդա
լը պատրաստված է ոսկուց, դրա 
դրամական համարժեքը կազ
մում է 15.000 կանադական դո
լար (շուրջ 440 հազ. ռուբլի)։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՑԻ 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍԻՆ 
ՇՆՈՐՀՎԵԼ է
ՊՅՈՒԹԱԳՈՐԱՍԻ ՄՐՑԱՆԱԿ՛

Նիժեգորոդսկի Ն. Ի. Լո– 
բաչևսկու անվան պետական 
համալսարանի (ՆԳՊՀ) պրոֆե
սոր Ցարոսլավ Սերգեևը դարձել 
է մաթեմատիկայի բնագավա
ռում Պյութագորասի միջազգա
յին հեղինակավոր մրցանակի 
դափնեկիր։ Մրցանակը նրան 
կհանձնվի Իտալիայի Կրոտոն 
քաղաքում։

Պրոֆեսորը նախագծել և 
արտոնագրել է նոր «անսահ
մանության համակարգիչ»։ Դա 
հաշվարկումների նոր սկզբունք 
է»,– հայտնել են «Ինտերֆաքս» 
գործակալությանը ՆԳՊՀ մամուլի 
ծառայությունից։ Վկայակոչե
լով Սերգեևին՝ մամուլի ծառա
յությունից հայտնել են, որ նա

առաջարկում է մա
թեմատիկական նոր 
լեզու, որը թույլ է տա
լիս գրանցել անսահ
ման մեծ և անսահ
ման Փոքր թվեր։

–Այսպիսով ստա
նում ենք նոր միջոց, 
որը թույլ է տալիս 
կառուցել մաթեմա– 
տիկակական մոդել
ներ, կատարել ավե
լի ճշգրիտ հաշվարկումներ։ Դա 
կարող է օգտակար լինել բոլոր 
այն ոլորտներում, որտեղ անհ
րաժեշտ է հաշվարկումների մեծ 
ճշտություն։ Հետաքրքրական է, 
որ այդ նոր լեզուն թույլ է տալիս 
մի կողմից պարզեցնել, մյուս կող
մից ուժեղացնել դպրոցներում

ԻէՓ։//ո8ստա.օօտ/ատտւ8/07ոօ72010/տՅէ8տ.հէտ1

դասավանդվող մաթեմատիկա
կան վերլուծությունը, - ասում Է 
գիտնականը։

ՆԳՊՀ-ում նշել են, որ մաթե
մատիկոսի գյուտն ունի հիմնա
րար բնույթ և թույլ Է տալիս լուծել 
այնպիսի խնդիրներ և հավասա
րումներ, որոնք նախկինում չէր 
հաջողվում։
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Մրցանակի դրամական չափը
15 000 եվրո է։

Յարոսլավ Սերգեևը 47 տա
րեկան է։ 1985 թ. նա ավարտել 
է Գորկի քաղաքի համալսարա
նի հաշվողական տեխնիկայի 
և կիբերնետիկւսյի (ՀՏԿ) ֆա
կուլտետը՝ «Կիրառական մա
թեմատիկա» մասնագիտութ– 
յանբ։ Պրոֆեսորն աշխատում 
է ՆԳՊՀ ՀՏԿ ֆակուլտետի ԷՀՄ 
մաթեմատիկական ապահովման 
ամբիոնում։ Նիժեգորոդսկի հա
մալսարանի պաշտոնական 
ներկայացուցիչն է Կալաբրիայի 
(այժմ՝ Կոզենցա, Իտալիա) հա
մալսարանում և «Ռուս-իտալա֊ 
կան համալսարան» ծրագրի հա
մակարգողն է։

2002 թ. Իտալիայի կառա
վարությունը Սերգեևին շնորհել 
է Կալաբրիայի համալսարանի 
ականավոր պրոֆեսորի կոչում։

Մաթեմատիկոսի գիտա
կան հետաքրքրությունների

ոլորտներն են՝ զուգահեռ հաշ
վարկումներ, գլոբալ օպտի– 
մալացում, անսահման մեծ և 
անսահման փոքր մեծություն
ների հաշվարկումներ, բազ
մությունների տեսություն, թվերի 
տեսություն, տարածային վերլու
ծություն, ֆրակտալներ և դրանց 
գործադրում։

Սերգեևը հրապարակել է 150

գիտական աշխատություն, այդ 
թվում՝ չորս գիրք, երկու արտո
նագիր և 50-ից ավելի հոդված
ներ միջազգային հանդեսներում։ 
Գիտական հետազոտություննե
րի թեմայով դասախոսություններ 
է կարդացել Ավստրալիայում, 
Մեծ Բրիտանիայում, Ւտալիա– 
յում, ԱՍՆ-ում, ճապոնիայում և 
այլ երկրներում։

շադրությունից՝ հրաժարվելով 
ԶևՍ ներկայացուցիչների հետ 
շփումներից և հրապարակային 
ելույթներից։

2006 թ. նրան շնորհեցին մա
թեմատիկական բարձրագույն 
պարգևը՝ Ֆիլդսի մրցանակը, 
սակայն Պերելմանը հրաժար
վեց այն ստանալուց։ Արդյոք 
Պերելմանը համաձայնել է ստա
նալ Կլեյի ինստիտուտի մրցանա
կը, ինստիտուտի պաշտոնական 
կայքում այս մասին չի նշվում։

ԳՐԻԳՈՐԻ ՊԵՐԵԼՄԱՆԻՆ 
ՇՆՈՐՀՎԵԼ է ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ 
ՄՐՑԱՆԱԿԸ*

ԱՍՆ Կլեյի մաթեմատիկա
յի ինստիտուտը ռուսաստանցի 
գիտնական Գրիգորի Պերելմա– 
նին շնորհել է հազարամյակի 
մրցանակ Պուանկարեի վարկա
ծը ապացուցելու համար։

Սեկնաբանելով Կլեյի ինս
տիտուտի որոշումը՝ տնօ
րեն Ջեյմս Կարլսոնը նշել է, որ 
«ապացուցելով Պուանկարեի 
վարկածը՝ Պերելմանը վերջ դրեց 
դրա լուծման դարավոր որոնում
ներին»։ Կարլսոնի կարծիքով՝ 
դա մեծ քայլ է մաթեմատիկայի 
զարգացման գործում, որը եր
կար կմնա մարդկանց հիշողութ
յան մեջ։

Պուանկարեի վարկածը, որը 
ձևակերպել էր 1904 թ. ֆրան
սիացի մաթեմատիկոս Անրի Պու–

* հէէբ։//16ոէ3.ա/ո6«/տ/2010/03/19/ու116ոոԽտ

անկարեն, մաթեմատիկական 
այն յոթ հիմնախնդիրներից Է, 
այսպես կոչված «Հազարամյա
կի խնդիրներից», որոնց լուծման 
համար Կլեյի ինստիտուտը խոս
տացել Էր մրցանակ և դրամա
կան պարգև 1 միլիոն դոլարի 
չափով։ Պուանկարեի վարկածն 
ապացուցող աշխատությունը 
Գրիգորի Պերելմանը հրատա
րակել Է 2002 թ.։ Դրանից քիչ 
անց գիտնականը ձեռք Է բերել 
լայն ճանաչում թե մաթեմատի
կական, թե գիտական այլ շրջա
նակներում։

ճգնավորի իր ապրելա
կերպով հայտնի Պերելմանն 
ապրում Է Սանկտ Պետերբուր– 
գում և խուսափում Է իր ան
ձի նկատմամբ ավելորդ ու–
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Հատուկ նախագծված գոլֆի գնդակներն ունեն շատ ավելի 
կարծր ծածկ, քան սովորականները։ Ստեղծողները վստահեցնում 
են, որ դրանք ավելի քիչ են ձևախեղվում, ուստի ավելի անվրեպ 
են ուղղվում դեպի փոսիկը։

Սա
տային նոր 
բարձունքներ 
նվաճելու համար, 
բացի մարզիկի ջանքե– 
րից, շատ հաճախ պահանջ
վում է գերազանց որակի մար
զական գույքի առկայություն։ 
Այսօր նանոտեխնոլոգիաները 
կիրառվում են թենիսի գնդակ
ների, հեծանիվի կմախքի, մար
զահագուստի, դահուկների և 
ուրիշ բազմաթիվ պարագաների 
արտադրության մեջ։

2004 թ. նանոտեխնոլոգիւս– 
ներն օգտագործվել են գոլֆի 
գնդակների համար։ Մակա
նի հարվածից դրա էներգիայի 
միայն մի մասն է ապահովում 
գնդակի թափընթացր, մնա

ցած էներգիան բաժին է հասնում 
ձևախեղմւսնը։ Մասնագետները 
հորինել են այնպիսի գնդակ, որի 
մակերեսը պատրաստված է նա– 
նոմասնիկներ պարունակող նյու
թից։ Նրանք վստահեցնում են, 
որ այդ գնդակները շատ քիչ են 
ձևախեղվում, ուստի ավելի անվ
րեպ են ուղղվում դեպի փոսիկը։

Ածխածնային նանոխողովակ– 
ներ կամ այլ նանոմասնիկներ 
պարունակողնյութերն արդեն օգ–

ւ ա -
ծ -

վում են
մարզական հե

ծանիվներ, դահուկներ 
արտադրելիս՝ դրանց դիմաց

կունությունը բարձրացնելու և 
կշիռը փոքրացնելու նպատա
կով։ Նանոտեխնոլոգիաների 
օգնությամբ արտադրված մար
զահագուստն ողջ օրվա ըն
թացքում պահում է զովության 
զգացումը։ Հատուկ նանոթելե– 
րից պատրաստված բամբակե 
գործվածքները դուրս են մղում 
քրտինքը դեպի շապիկի արտա
քին մասը, որտեղ այն արագ չո
րանում է, իսկ ներքին մասը գրե
թե չոր է մնում։

Ա Յ Դ Ք Ա Ն  Պ Ա Ր
« Ն ( 1 1 .1 |» Ն

ՔԵՎԻՆ ՏՐԵՆԲԵՐԳ
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ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳՒԱ

Զանսւզան էլեկտրոնիկայով հագեցած «խելացի տներն» ար
դեն անիրական չեն։ Այսօր արդեն տների կառուցման համար 
օգտագործվում են նանոնյութեր, լուսավորման և ջեռուցման 
էներգիաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ, նոր սերնդի ջերմա– և 

ձայնամեկուսիչ նյութեր, որը թույլ է տալիս ապահովել տները 
էլեկտրաէներգիայով՝ ստացված նանոտեխնոլոգիանե– 

րի կիրառմամբ արտադրված էժան և արդյունավետ 
արևային մարտկոցներից։

կւսվի նւսնոմասնիկներ պարու
նակող մալուխներ), այնպես էլ 
բոցը գրանցող գերզգայուն նա– 
նոտվիչների «խելացի» ցանցեր։ 
Ցինկի օքսիդի նւսնոմասնիկներ 
պարունակող պաստառները 

մաքրելու են սենյակները 
մանրէներից։

Ինչ վերաբե
րում է կեն- 

ց ա ղ ւ ս ֊  
յին

Ն ա ն ո– 
նյութեր շինարարության 
համար, արևային հզոր մարտ
կոցների օգնությամբ ստացվող 
Էներգիայի առանձին աղբյուր
ներ, նանոզտիչներ ջրի և օդի 
մաքրման համար՝ նանոտեխ– 
նոլոգիաների այս նվաճումները 
դարձնելու են մեր տներն ավելի 
հարմարավետ, ապահով, անվ
տանգ։

Եթե բետոնի մեջ ավելացվեն 
տարբեր նյութերի նանոմասնիկ– 
ներ (այդ թվում՝ նաև նանոխո– 
ղովակներ), ապա դրա դիմաց
կունությունը կմեծանա մի քանի 
անգամ։ Մշակվում են նանոծած– 
կույթներ, որոնք պաշտպանում 
են շինությունները խոնավութ

յունից։ Պողպւստ| 
շինարարական կարևորա
գույն նյութը, նույնպես դառնում 
Է ավելի դիմացկուն, երբ դրան 
ավելացնում են վանադիումի 
և մոլիբդենի նանոմասնիկներ։ 
Արդեն արտադրվում են տիտա
նի երկօքսիդի նանոմասնիկներ 
պարունակող ինքնամաքրվող 
ապակիներ։ Ապակու նւսնոթա– 
ղանթային ծածկույթը կարգավո
րում Է լույսի և ջերմության հոսքե– 
ՐԸ։

Շենքերը կրակից պաշտպա– 
նելու համար նանոտեխնոլոգիա– 
ներն առաջարկում են ինչպես ոչ 
դյուրավառնոր նյութեր (օրինակ՝

տեխ– 
ն ի - 

կա յին ՝  
ս ա ռ ն ա 

րաններին, 
հ ե ռ ո ւ ստա 

ցո ւ յ ցներին ,  
սանտեխնիկա

յին, լուսավորման 
արքերին, խոհա– 

ոցային սարքավոր– 
անը, ապա այստեղ 

ւսն ոտ եխն ոլոգի ւսն եր ի 
կիրառման դաշտն անս

պառ Է։ Հնարավոր Է՝ 10-15 տա
րի անց առօրյա իրականություն 
դառնա «խելացի տունը», որը 
հագեցած Է նանոէլեկտրոնային 
սարքերով (համեստ ջերմակար
գավորիչներից մինչև եռաչափ 
պատկերներով էկրաններ), աչ
քի համար հաճելի լույսի տնտե
սող աղբյուրներով, «խելացի պո
լիմերային» տոպրակների մեջ 
զետեղված, արժեքավոր հավե
լումներ պարունակող սննդամ
թերքով լի նանոկոմպոզիտային 
նյութերից արտադրված սառնա
րանով։
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ււաւտյտ^
ԱՌՆՎԱԶՆ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ՎԵՐՋ ՉԻ ԳՐԱՆՑՎԻ*
ԱՆԴՐՈՆԱՅՒՆ ՄԵԾ ԿՈ֊ 
ԼԱՅԴԵՐԸ (ԱՄԿ) ՀԱՍԵԼ է  
ՌԵԿՈՐԴԱՅԻՆ, ԲԱՅՑ ՈՉ 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԱԳՈՎՍԿԻ
ԱՄԿ ֊ում աշխատող Միջու

կային հետազոտությունների 
եվրոպական կենտրոնի գիտ
նականներն արագացրել են 
պրոտոնների հանդիպական 
փնջերը՝ հասցնելով մինչև. 3,5 
տետրաէլեկտրոնվոլտ (ՏԷՎ) 
էներգիայի։ Այս ամենի արդյուն
քում՝ բախման էներգիան հասել 
է չլսված 7 ՏԷՎ-ի։ Դրանից մի քա
նի օր առաջ էլեկտրականության 
խափանման պատճառով գիտա
փորձը ձախողվել էր։ Եվ այդ 
հանգամանքն առիթ տվեց կրկին 
հիշելու միստիկայի մասին։

Գաղտնիք չէ, որ անհաջողութ
յունների շղթան արդեն երրորդ 
տարին է, ինչ թույլ չի տալիս 
անցնել վճռորոշ փորձերի ԱՄԿ– 
ում՝ 27 կմ տրամագիծ ունեցող 
օղակաձև խողովակում, քանի 
որ մեկ տեղի է ունենում հելիու
մի արտահոսք, մեկ խափանվում 
են փոխակերպիչները և այդ
պես շարունակ։ Անցյալ նոյեմբե
րին կոնտակտների արանքում 
հայտնվել էր հացի կտոր, որի 
պատճառովքիչ էր մնում շարքից 
դուրս գա գերհաղորդիչները սա
ռեցնող համակարգը։

ԱՄԿ ֊ում մեծ ու փոքր անհա
ջողությունների թիվը հասնում է 
տասի։

Տեսաբան ֆիզիկոսներ
ճապոնացի Մասաո Նինոմիաի և 
դանիացի Հոլգեր Նիլսենի կար
ծիքով սա պատահական չէ։

Դեռևս 2007 թ. մայիսին այդ

* հ«թ։//տբԵ.1փ.ա/թհոէ/ՅՐէ1Օ|6/24466.4/626083/

զույգը գրել Էր «Հրաշքներով 
համեմված բնության օրենքնե
րի մոդելը» վերնագրով հոդ
վածը։ Նրանք ենթադրում են, 
որ Տիեզերքում գոյություն ու
նեն ուժեր, որոնք արգելակում 
են հրաշքները՝ այն ամենը, ինչ 
հակասում Է բնության օրենքնե
րին կամ գերագույն ուժերի ինչ– 
որ ծրագրերին։ եվ այդ ուժերն 
առաջացնում են հակազդող 
«հակահրաշքներ», ըստ Էության 
ղեկավարում են մեզ ապագայից՝ 
կանխելով ինչ-որ սպառնա
լիքներ։ Նինոմիայի և Նիլսենի 
կարծիքով՝ այդպիսի սպառնա
լիքներից են ԱՄԿ-ում ապագա 
գիտափորձերի արդյունքնե
րը։ Այն Է՝ մեր Տիեզերքը ստեղ
ծած Մեծ պայթյունի նմանակու
մը և ամենակուլ սև խոռոչների 
առաջացումը, որոնց գոյացումը 
չի բացառվում։

ԱՄԿ-ից սպասվում Է նաև Հիգ– 
սի բոզոնի՝ նյութին զանգված 
հաջորդող և, հնարավոր Է, հա– 
կաձգողականության գաղտնիքը 
պարունակող մասնիկի հայտ
նաբերումը։ Մեր հասկացութ
յամբ դա սպառնալիք չէ, բայց 
գերագույն ուժերը կարող են այլ 
կարծիք ունենալ։

Ֆիզիկսսյում հեղափոխութ
յուն առաջացնող գիտափորձե

րը սկսվելու են այն ժամանակ, 
երբ պրոտոնների փնջերի բախ
ման էներգիան հասնի վիթխա
րի արժեքի՝ 14 ՏԷՎ-ի։ Այդ ժա
մանակ է, որ վերարտադրվելու 
են Մեծ պայթունի պահին եղած 
պայմանները։

Ֆիզիկոսներն ազնվորեն 
խոստովանում են, որ այդպիսի 
էներգիաների հետ դեռևս ոչ ոք 
գործ չի ունեցել, ուստի այն մա
սին, թե ինչ կարող է պատահել, 
կարելի է դատել տեսականո
րեն, այլ կերպ ասած, գուշակել։ 
Վախկոտները կանխատեսում 
են աշխարհի վերջը, իսկ հա
մարձակները՝ աներևակայելի 
բացահայտումներ և մատերիա
յի գաղտնիքների իմացության 
անսահման հորիզոններ։

Մյուս կողմից, զգուշավոր 
գիտնականները մղձավանջներ 
էին կանխատեում անգամ 7 ՏԷՎ 
էներգիայի դեպքում։ Բայց մենք 
կենդանի ենք։ Գուցե կրկնա
կի էներգիան նույնպես այնքան 
սարսափելի չէ, որքան ոմանք 
փորձում են ներկայացնել։

Այնուամենայնիվ, դեռևս վաղ 
է վախենալու համար։ ԱՄԿ-ն 
աշխատեցնելու են կես հզորութ
յամբ, ապա դադարեցնելու են 
աշխատանքները, որպեսզի նա
խապատրաստվեն իսկական 
թռիչքի դեպի անիմանալին։
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Ի ԴԵՊ..
ւա ւ տ ա * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՊԵՐԵԼՄԱՆԸ, ԿԱՍՊԱՐՈՎԸ ԵՎ ԿԱԼԱՇՆԻԿՈՎԸ 
ՃԱՆԱՉՎԵԼ ԵՆ ՀԱՆՃԱՐՆԵՐ*

լով 43-րդ տեղը 1\/1ւշւ՜0Տ0քէ ընկե
րության հիմնադիր Բիլ Դեյթսի և 
բռնցքամարտիկ Մոհամեդ Ալիի 
հետ։

Ռուսաստանցիներից ցուցա
կում հայտնվել են պետերբուրգցի 
մաթեմատիկոս Գրիգորի
Պերելմանը, շախմատի աշխարհի 
չեմպիոն և քաղաքագետ 
Գարրի Կասպարովը և ԸԽ-47 
աշխարհահռչակ ավտոմատի 
հեղինակ ՄիխայիլԿւսլաշնիկովբ։

հայտնվել Է ամերիկացի 
ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսը, 
երրորդում՝ «Սիմփսոնները» 
մուլտիպլիկացիոն կինոնկարի 
հեղիանակ Մեթ Գրոնինգը։ 
Առաջին հնգյակն եզրափակում Է 
ՀԱՀ նախկին նախագահ Նելսոն 
Մանդելան։

Մեր օրերի հանճարների 
ցուցակում Է հայտնվել նաև 
Ոհյւսմա Բեն Լադենը՝ կիսե–

Բրիտանական ՕՅւ1̂ 1616ցՐՅթհ 
հրատարակությունը տպագրել Է 
այժմ ապրող ւսմենահանճարեղ 
հարյուր մարդկանց ցուցակը։ 
Ըստ այդ ցուցակի՝ ամենաշատ 
հանճարներ ապրում են Մեծ 
Բրիտանիայում (ցուցակի շուրջ 
քառորդ մասը)։ Դրանց թվում 
Է Ինտերնետը ստեղծող Թիմ 
Բերներս-Լին, որը զբաղեցնում 
Է ցուցակի առաջին կետը։ 
Յոթերորդ տեղում բրիտանացի 
ֆիզիկոս Ստեֆեն Հոուկինգն Է։

Հայտնի այլ բրիտանացի– 
ներից ցուցակում հայտնվել 
են Պոլ Մակկարտնին (58-րդ), 
«Հարրի Փոթերի» հեղինակ Ջոան 
Ռոուլինգը (83-րդ), ռեժիսոր Քեն 
Դասելը (100-րդ)։

Ընդհանուր առմամբ, ցուցա
կում հայտնվել են 24 բրի
տանացիներ։ Այսպիսով՝ Մեծ 
Բրիտանիայի բնակիչների յուրա
քանչյուր 2,5 միլիոնին հասնում Է 
մեկ հանճար։

Թիմ Բերներս-Լիի հետ 
առաջին տեղը կիսել Է շվեյցա
րացի գիտնական Ալբերտ 
Հոֆմանը՝ ԼՍԴ թմրանյութ 
ստեղծողը։ Երկրորդ տեղում

Նրանք զբաղեցնում են համա
պատասխանաբար Ց-րդ, 25-րդ 
և 83-րդ տեղերը։

* «/\/™.հՅՈ.Ո|

Տ|օ4. 2010 I ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | 35



ա ա ^
Հարավային Նոր Ուելսի (Ավստրալիա) համալսարանում 

ստեղծել են կայծքարե արևային մարտկոց, որի օգտակար 
գործողության գործակիցը կազմում է 25%։ Սա արևային 
լույսը էլեկտրականի վերածելու արդյունավետության հա
մաշխարհային ռեկորդ է։

***
Անհատական համակարգիչների քանակն ամբողջ 

աշխարհում մեկ տրիլիոն երկու հարյուր միլիոն է, գրպանի 
համակարգիչների քանակը՝ ութսունհինգ միլիոն։

***
Ուսումնասիրելով Բիկինի կղզու մարջանային խու

թը, որտեղ 1946-1958 թթ. ԱՄՆ-ը կատարել է ատոմային 
ռումբի փորձարկումներ, ավստրալիացի կենսաբանները 
հայտնաբերել են, որ կես դարի ընթացքում վերականգվել 
են մարջանների 183 տեսակ, իսկ դա 70%-ն է մինչև փոր
ձարկումներն այստեղ բնակվող մարջանների։

***
Երկար տարիներ տարածված էր այն կարծիքը, որ 

արևածաղիկն առաջին անգամ որպես մշակաբույս մշակ
վել է Միսիսիպիի հովտում 3200 տարի առաջ։ Սակայն 
վերջերս Մեքսիկայի հարավում գտել են արևածաղկի սեր
մեր, որոնք չափազանց խոշոր են վայրի բույս լինելու հա
մար։ Այդ սերմերը 4600 տարեկան են։

***
Մոլորակի կաթնասունների տեսակների շուրջ քառորդ 

մասը գտնվում է անհետացման վտանգի առաջ։
***

Ֆրանսիական թերթերի տպաքանակի 95%-ը տպագր
վում է վերամշակված թղթի վրա՝.

***
Նաուրու հանրապետությունն աշխարհի միակ պետութ

յունն է, որը չունի մայրաքաղաք։ Այն մարջանային կղզի է 
Խաղաղ օվկիանոսում, որի տարածությունը 21 քառակուսի 
կիլոմետր է, իսկ բնակչության թիվը կազմում է մոտ 14 հա
զար մարդ։

***
Անգլիացի հոգեբանները հանգել են այն 

եզրակացության, որ սև-սպիտակ երազներ տեսնում են 
նրանք, ովքեր մանկության տարիներին դիտել են սև֊սպի– 
տակ հեռուստացույց, իսկ այդ տարիքում գունավոր հե
ռուստացույց ունեցածները, ըստ հոգեբանների, սովորա
բար տեսնում են գունավոր երազներ։

***
Որքան մեծ է հեծանվորդների թիվը քաղաքում, 

այդքան նրանք ավելի հազվադեպ են ենթարկվում 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի։ Այսպիսին է 
աշխարհի 18 քաղաքներում կատարված ուսումնասիրութ
յան արդյունքը։ Հավանաբար, երբ վարորդներն իմանում 
են, որ փողոցներում շատ հեծանվորդներ կան, ավելի ու
շադիր են նայում ճանապարհին։

հտ^ւօ * >է<ւ̂ՅՒ11>, 2009, ԱՅ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԱՐԶԵԼ ԵՆ, ԹԵ 
ԻՆՉ է ՊԵՏՔ ՑՈՒՐՏ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ 
ԿՏԱՆՔՒ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Երկրի վրա կա մի վայր, որը հիշեցնում 
է Հրատ մոլորակը։ Այն Կանադայի Աքսել 
Հեյբերգի հեռավոր հյուսիսային կղզում 
գտնվող Լոսթ-Համեր աղբյուրն է։ Աղբյուրի 
ջրի ջերմաստիճանը –50°0 է, սակայն այն 
երբեք սառույցովչի ծածկվում՝ դրան խան
գարում է աղի բարձր պարունակությունը։ 
Այդպիսի ջրում չկա լուծված թթվածին, բայց 
հանդիպում են ճահճագազի պղպջակներ։

Մոնրեալի համալսարանի գիտնականնե
րը՝ դոկտոր Լլոյդ ՐՒայթի գլխավորությամբ, 
հայտնաբերել են այդ աղբյուրի ջրերում 
ճահճագազով շնչող մանրէներ։

«Հրատի վբա նույնպես կան չսառչողգե– 
րաղի ջրեր, կա ճահճագազ, կան շրջաններ, 
որտեղ օդի ջերմաստիճանը զրոյից բարձր 
է։ ՐՒստի այդ վայրերում կարող է գոյություն 
ունենալ կյանք՝ նման Լոսթ-Համեր աղբյու
րում հայտնաբերված կյանքին»,– ասում է 
դոկտոր ՈՒւսյթը։
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ԿՅԱՆՔԸ ՆՈՐ 
ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ*

Մարդկությունն արմատապես 
փոխել է մոլորակը։ Սակայն նոր 
մտածողությունը և արդյունավետ 
գործողությունները կարող են կան
խել մեր ինքնաոչնչացումը։

Մոռացեք բանկերի
և ավտոմոբիլային 
արդյունաբերության 

մասին։ Երկիր մոլորակը միաս
նական համակարգ է, որը, հու
սանք, չափազանց մեծ է կոր
ծանվելու համար։ Մարդկությունը 
դարեր շարունակ անմիտ կեր
պով սպառել է մոլորակի պա

շարները և աղտոտել է այն 
թափոններով, իսկ երբ աղբյուր
ները ցամաքում էին և հողը 
ապականվում էր չափից շատ, 
մարդը պարզապես փոխում էր 
իր բնակավայրը։ Սակայն այսօր 
մենք սպառել ենք այդ ոչ այնքան 
դժվարին մարտավարության 
հնարավորությունները։ Գիտնա

կանները, հասարակական գոր
ծիչները, պարզապես մարդիկ 
ամբողջ աշխարհում գիտակցում 
են, որ մարդկությունը բնական 
մոլորակը վերածել է արդյունա
բերական մոլորակի, և եթե մենք 
ցանկանում ենք ողջ մնալ, ապա 
պետք է վերադառնանք դեպի 
դրա կայուն վիճակը պահպանե
լու ուղի։

Ո՞րն է փրկության ծրագի
րը։ Նախ պետք է պարզել, թե 
որքանով է աշխարհը մոտեցել 
աղետի շեմին։ Բնապահպւսն 
Զոնա թան Ֆոլին ներկայաց
նում է անվտանգ սահմանների 
գնահատման միջազգային հա
մագործակցության արդյունքնե
րը բնապահպանական այնպիսի 
կարևորագույն գործընթացնե
րի համար, ինչպիսիք են կլիմա
յի և օվկիանոսի թթվայնության 
փոփոխությունները, որոնք կա
րող են խախտել բնական համա
կարգի կայունությունը։ Այդ սահ
մանները դեռ պետք է ճշտվեն, 
բայց եթե մենք իմանանք, թե այդ 
գործընթացներից որն է առավել 
նշանակալից, ապա կհասկա
նանք, թե որտեղ փնտրենք լու
ծումը։

* “8 \աբ€ այ*»”, 2010,1%



ՋՈՆԱԹԱՆ ՖՈԼհ

ՄՈԼՈՐԱԿԻ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Գիտնականները պարզել են շրջակա 

միջավայրի կարևորագույն գործըն
թացների այն սահմանները, որոնց 
գերազանցումը կարող է սպառնալ կյան
քին՝ Երկիր մոլորակի վրա։ Ցավոք, դրան– 
ցից երեքն արդեն գերազանցվել են։

Շուրջ 10 հազար տար
վա ընթացքում քա
ղաքակրթություննե
րի սկզբնավորման և գոլոցենի 

դարաշրջանի առաջացման ժա
մանակներից ի վեր, թվում էր, 
մեր մոլորակն ունի աներևա
կայելի մեծ չափեր։ Ցամաքի և 
օվկիանոսի հսկայական տա
րածությունները տրամադրում 
էին անսահմանափակ բնական 
պաշարներ։ Մարդիկ անարգել 
աղտոտում էին բնակավայրե
րը՝ չզգալով դրա վնասակար 
հետևանքների դրսևորումնե
րը։ Ամբողջ կայսրություններ և 
տնտեսական համակարգեր 
էին հայտնվում անսպառ հարս
տությունների օգտագործման 
հնարավորության հիման վբա՝ 
առանց այն գիտակցության, որ 
այդ չի կարող հավերժ տևել։

Սակայն առողջապահության 
հաջողությունների, արդյունա
բերական և ավելի ուշ՝ կանաչ 
հեղափոխությունների շնոր
հիվ, աշխարհի բնակչությունը

1880 թ. 1 միլիարդից աճեց մին
չև ներկայիս գրեթե 7 միլիարդը։ 
Միայն վերջին 50 տարիների ըն
թացքում այն համարյա կրկնա
պատկվել է։ Պաշարների սպա
ռումը ևս հասել է զարհուրելի 
չափերի։ 50 տարվա ընթացքում 
սննդամթերքի և խմելու ջրի հա
մաշխարհային սպառումն աճել 
է գրեթե երեք, իսկ հանածո վա– 
ռելիքինը՝ չորս անգամ։ Այսօր 
մարդկությունը կլանում է մոլո
րակի վրա կատարվող ֆոտոսին
թեզի արդյունքի մեկ երրորդից 
մինչև կեսը։

Այդ անսանձ աճի հետևանքով 
շրջակա միջավայրի աղտոտու
մը տեղային խնդրից վերածվել 
է համընդհանուր սպառնալիքի։ 
Վերնոլորտի օզոնային շերտի 
քայքայումը և ջերմոցային գազե
րի խտության ավելացումը դար
ձել են ակնհայտ հիմնախնդիր– 
ներ, բայց սաստկանում են նաև 
այլ վտանգավոր երևույթներ։

Բնակչության աճի, պաշար
ների սպառման և բնության վրա

վնասակար ազդեցությունների 
անակնկալ արագացումը փոխել 
է մոլորակը։ Այսօր մենք ապրում 
ենք գերբնակեցված աշխար
հում, որտեղ պաշարները և թա
փոնների ոչնչացման հնարա
վորությունները սահմանափակ 
են։ Այդպիսի աշխարհում տիրում 
են կենսական այլ կանոններ։ 
Այսօր ամենակարևոր գործո
նը մեր բնական համակարգի, 
«անվտանգ աշխատանքային 
տարածության» սահմաններում 
գործելու համար ջանքեր գոր
ծադրելն է։ Եթե չվերանայենք 
մեր մտածելակերպը և գործողու
թյունների բնույթը, ապա կառա– 
ջացնենք աղետալի փոփոխու
թյուններ, որոնք մարդկությանը 
կարող են հասցնել կործանիչ հե
տևանքների։

ՒԳւչը կարող է առաջացնել 
այդ փոփոխությունները։ Եվ ինչ
պես կարելի է կանխել դրանք։ 
Մի խումբ գիտնականներ (այդ 
թվում՝ նաև ես) Եվրոպայից, ԱՄՆ– 
ից և Ավսւորալիայից Ստոկհոլ– 
մի Արտաքին ազդեցությունների 
նկատմամբ կայունության կենտ
րոնի մասնագետ Յոհան Ռոքսթ– 
րեմի գլխավորությամբ փնտրում 
են այդ հարցերի պատասխան
ները, և առաջին հերթին ամե
նաընդհանուր հարցի պատաս
խանը՝ իրոք մենք մոտենում 
ենք այն «բեկումնային կետե
րին», որից հետո սկսվում է նոր 
դարաշրջանը՝ ամենավտանգա
վորը մարդկության պատմության 
ընթացքում։

Դիտարկելով մի շարք ֆիզի
կական և կենսաբանական հա
մակարգերի միջճյուղային բազ
մաթիվ հետազոտությունների 
արդյունքները՝ մեր խումբը հայտ
նաբերեց, որ մարդկության գոյու
թյունը պահպանելու մոլորակի 
կարողությունը կարող են խախ
տել բնապահպանական իննը 
գործընթացներ։ Ապա որոշեցինք 
բոլոր այդ գործընթացների այն 
սահմանները, որոնց շրջանա
կում մարդկությունը կարողէգոր–

38 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | ՒՎտ4. 2010



V  %

Կենսաբազմազանության կորուստ։ 
Անհետացման արագություն (տե՛ 
սակների թիվ" մլն. հաշվով/տարի)։ 
Նախաարդյունաբերական մակար՛ 
դակ՝ 0,1 –1,0։
Այսօր՝ >100։
Թույլատրելի սահման՝ 10։

օ  =2>3 ՝3

ժտ ո ւթ յո ւն  (դ ոն (դ"Բսոնի միա ^

՚ ^ ՜ ^ հ Տ Տ

ծել անվտանգ։ Այդ գործընթաց
ներից յոթի համար գոյություն 
ունեն գիտականորեն որոշված 
սահմանների հստակ արժեքներ, 
իհարկե, որոշ անորոշություն
ներով հանդերձ։ Սահմաններից 
երեքը՝ կլիմայի փոփոխությու– 
նը, օվկիանոսի օքսիդացումը և 
վերնոլորտի օզոնային շերտի 
քայքայումը, բեկումնային կե
տեր են, մյուս չորսը՝ նշանակում 
են անդառնալի վատթարացման 
սկիզբ։ Սնացած երկու գործըն
թացները՝ մթնոլորտի աղտո
տումը, աերոզոլներով և գլոբալ 
քիմիական աղտոտումը բավա
կանաչափ ուսումնասիրված չեն,

ուստի դրանց համար սահման
ներ չեն որոշվել։

Մեր խմբի վերլուծությունը 
ցույց է տվել, որ երեք գործըն
թացն եր՝ կենս աբազմազանու– 
թյան կրճատումը, ազոտային 
աղտոտումը և կլիմայի փոփոխու
թյուններն արդեն հատել են անվ
տանգության սահմանները, իսկ 
մյուսները մոտենում են այդ սահ
մաններին։ Առանձին սահման
ներ կարող են ճշտվել, իսկ ապա
գայում կարող են հայտնաբերվել 
նորերը, սակայն ներկայացված 
պատկերը բնապահպանական 
առավել վտանգավոր պայման
ների նախնական ամփոփագիրն

Շրջակա միջավայրի հիմնական 
գործընթացները պետք է մնան 
որոշակի սահմաններում, այլապես 
մարդկության գոյության համար 
անհրաժեշտ աշխատանքային անվ
տանգ տարածությունը հայտնվելու 
է վտանգի տակ։ Ընդգծված գույնե– 
րը ցույց են տալիս, թե որքան հեռու 
է գնացել համապատասխան գոր
ծընթացը նախաարդյունաբերական 
մակարդակի համեմատությամբ։ Ակ
ներև է, որ կենսաբազմազանության 
կորուստը, ազոտի հոսքը և կլիմայի 
փոփոխությունն արդեն գերազանցել 
են անվտանգության սահմանները։

է և հիմք է ծառայում վտանգ
ները հաղթահարելուն ուղղված 
մտորումների համար։
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Բնապահպանական առավել 
սուր հիմնախնդիրների պատ
ճառների ընկալումը հուշում է 
դրանց լուծման ուղիները։ Կլի
մայի և օվկիանոսի թթվայնու
թյան վաւիոխության պատճառը, 
անկասկած, հանածո վառելիքի 
օգտագործումն է, որի այրման 
ժամանակ մթնոլորտ է արտա
նետվում ածխաթթու գազ։

Կլիմայի փոփոխություն։
Թեև մարդկությունն արդեն իսկ 
նպաստել է կլիմայի զգալի տա
քացմանը, գիտնականները և 
քաղաքագետները փնտրում են 
ուղիներ դրա ամենակործան հե
տևանքները կանխելու համար, 
այդ թվում՝ բևեռային սառցե կա
տարների անհետացման, խմելու 
ջրի պակասի և տարածաշրջա– 
նային եղանակային պայման
ների խախտման հետևանքները 
կանխելու ուղղությամբ։ ՕՕշ–ի 
խտությունը (ծավալային խտու
թյուն՝ չափի միավոր) արդեն 
հասել է 382 միլիոներորդ բաժ
նի և այսօր բանավիճում են, թե 
ջերմոցային գազերի խտության 
որ քանակն է առաջացնելու կլի
մայի այնպիսի փոփոխություն, 
որը վտանգավոր է մարդկության 
գոյության համար։ Ենթադրյալ 
արժեքներն ընկած են 350-ից 
մինչ 550 միլիոներորդ բաժին
ների տիրույթներում։ Մեր վեր
լուծության մեջ երկարաժամկետ 
սահմանի համար ընդունել ենք 
ճշգրիտ կողմնորոշիչ՝ 350, որ
պեսզի հնարավորինս հեռու 
պահենք մոլորակը կլիմայական 
կետերից։ Նման իրավիճակը 
պահանջում է շտապ միջոցների 
ձեռնարկում՝ ջերմոցային գազե
րի արտանետումը կայունացնե
լու, իսկ մոտ տասնամյակներում՝ 
էապես կրճատելու համար։

Օվկիանոսի թթվայնության 
մեծացում։ Սա կլիմայի փոփո

խության հետ կապված ավելի 
քիչ հայտնի գործընթաց է։ Մթնո
լորտում ՇՕշ-ի խտության աճին 
զուգահեռ՝ ավելանում է նաև օվ
կիանոսի ջրերի կողմից այդ գա
զի կլանումը, որը բարձրացնում է 
օվկիանոսի վերին շերտի թթվայ
նությունը։ Բնականից օվկիանո– 
սի ջուրը հիմքային է (թհ«8,2), 
բայց տվյալները ցույց են տալիս, 
որ բհ-ի արժեքն արդեն նվազել է 
մինչև 8,0 և շարունակում է նվա
զել։ Որպես այդ փոփոխության 
բացասական ազդեցության քա
նակական չափանիշ՝ մեր խում
բը օգտագործել է վերին շերտում 
արագոնիտի (կրածնի կարբո
նատի մի ձև) խտության նվա
զումը։ Արագոնիտն անհրաժեշտ 
է օվկիանոսի սննդային շղթա
յի հիմք հանդիսացող շատ օր
գանիզմների համար (մարջան
ներից մինչ ֆիտոպլանկտոնի 
բազմազան տեսակներ)՝ կմախք 
և խեցի կազմավորելու նպատա
կով։ Թթվայնության աճը կարող 
է էապես կրճատել օվկիանոսի 
էկոհամակարգերի արդյունավե
տությունը։ Այդ գործոնը կարող է 
դառնալ լրացուցիչ խթան՝ ցած– 
րածխածնային էներգետիկային 
անցնելու համար։

ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ

Հանդերի և արոտավայրերի 
համար մարդկությունն արդեն 
զբաղեցրել է ցամաքի 35%-ը։ 
Գյուղատնտեսական արտադրու
թյան ընդլայնումը նոր տարածք
ների յուրացման հիմնական 
շարժառիթ է, որը հանգեցնում 
է բնական էկոհամակարգերի 
քայքայմանը։ Հողերի օգտա
գործումն արդեն առաջացրել է 
որոշ գործընթացների սահմանը 
գերազանցելու սպառնալիք։

Կեն սա բազմազանության 
կորուստ։ Հողերի յուրացումն 
հասցրել է տեսակների խոշո– 
րագույն կորուստներից մեկին, 
որ երբևէ ունեցել է երկիրն իր

ողջ գոյության ընթացքում։ Կեն
սաբանական տեսակների թվի 
կորստի այսօրվա արագությու
նը 100-1000 անգամ բարձր է, 
քան այն բնական կորուստը, որ 
գրանցվել է ուսումնասիրված 
երկրաբանական ժամանակաշր
ջանի ընթացքում։ Տեսակների 
կորուստը վերերկրյա և ծովային 
էկոհամակարգերում կարող է 
խախտել բնական գործընթաց
ները։ Անհրաժեշտ է ուժեղացնել 
ձեռնարկվող միջոցները կենսա– 
բազմազանության պահպան
ման ուղղությամբ, հատկապես 
առավել խոցելի արևադարձա
յին անտառներում։ Այնպիսի 
նախաձեռնություն, ինչպիսին 
անտառների հատման և դրանց 
աստիճանական վերացման հե
տևանքով արտանետումների 
կրճատման ՄԱԿ-ի ծրագիրն է, 
որով նախատեսվում է արևա
դարձային անտառների հատ
մանը փոխհատուցող ֆինանսա
վորում, կարող է միաժամանակ 
նպաստել կեն սա բազմազա
նության կրճատման արագու
թյան նվազեցմանը և ածխածնի 
արտանետումների կրճատմանը։

Ազոտային և լուսածնային 
աղտոտում։ Արհեստական պա
րարտանյութերի լայն կիրառումը 
խախտել է մոլորակի քիմիական 
հաշվեկշիռը։ Դրա կիրառման 
հետևանքով ավելի քան եր
կու անգամ ավելացել է ազոտի 
և լուսածնի պարունակությունը 
շրջակա միջավայրում։ Միջին 
հաշվով տարեկան օգտագործ
վում է 133 մլն տ. ազոտ և 10 մլն 
տ. լուսածին։ Երկուսն էլ առա
ջացնում են ջրերի լայնածավալ 
աղտոտում, բազմաթիվ լճերի 
ու գետերի ոչնչացում և օվկիա
նոսային ափամերձ ջրերում մե
ռյալ մեծ գոտիների առաջացում՝ 
պայմանավորված թթվածնի 
պակասով։ Անհրաժեշտ են գյու
ղատնտեսության վարման նոր 
եղանակներ, որոնք կապահովեն 
սննդամթերքի արտադրության 
աճ՝ առանց շրջակա միջավայ–
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ԷԿՈԼՈԳԻԱ

Սահմանների հատումը
Եթե շրջակա միջավայրի գործընթացները դուրս գան համապատասխան սահմաններից, կա

րողէ թողնել լուրջ հետևանքներ, սակայն վճռական գործողությունները կարող են կանխել և պահել 
դրանք անվտանգ սահմաններում

Գործընթաց Սահմանի գերազանց
ման հետևանքներ

Կանխելու հնարավոր 
եղանակներ

Կենսաբազմւս– 
զանության կորուստ

Երկրային և օվկիանոսային 
էկոհամակարգերի կործանում

Հողերի յուրացման դանդաղեցում, էկոհամակար– 
գային ծառայությունների վճարում

Ազոտային ցիկլ
Քաղցրահամ ջրավազաններում, 
ծովերում և օվկիանոսներում 
մեռյալ գոտիների ընդլայնում

Պարարտանյութերի օգտագործման 
կրճատում, անասնաբուծության մնացորդ-ների վե
րամշակում, անցում հիբրիդային 
տրանսպորտի

Լուսածնային ցիկլ
Սննդառության շղթաների քայքա
յում
օվկիանոսներում

Պարարտանյութերի օգտագործման 
կրճատում, անասնապահական մնացորդների վե
րամշակում

Կլիմայի փոփո
խություն

Բևեռային սառույցի և սառցա– 
դաշտերի հալոցք, միկրո
կլիմայի փոփոխություն տարա
ծաշրջաններում

Անցում ցածրածխածնային էներգետիկայի և վառե
լիքի, վճարի հատուցում ածխածնի արտանետման 
համար

Հողերի օգտագոր
ծում

է– 1 է– 1 

էկոհամակարգերի կործանում, 
Շ02–ի ցնդելը

Քաղաքների ընդլայնման սահմանափակում, գյու– 
ղատնեսության արդյունավետության բարձացում, 
էկոհամակարգային ծառայությունների հատուցում

Քաղցրահամ ջրի 
սպառում

Ջրային էկոհամակարգերի 
կործանում, ջրային պաշարների 
սպառում

Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում, ջրի 
քիչ սպառմամբ կենցաղային սարքավորումների 
ներդրում

Վերնոլորտում ազոտի 
քանակության պակա
սեցում

ճառագայթման վնասակար ազդե
ցություն մարդկանց, կենդանինե
րի և բույսերի վրա

Հիդրոքլորֆտոր-ածխածինների օգտագործման 
դադարեցում, նոր քիմիկատների փորձարկում

րին վնաս հասցնելու։
Խմելու ջրի պաշսւրների 

սպառում։ Մարդկությունը վերց
նում է գետերից, լճերից և ջրա
տար շերտերից շուրջ 2,6 հազար 
խորանարդ կիլոմետր քաղցրա
համ ջուր, գործածելով ոռոգման 
(70%) արդյունաբերական(20%) 
և կենցաղային (10%) կարիք
ների համար։ Դրա հետևանքով 
բազմաթիվ խոշոր գետերի հու
նը կրճատվել է, իսկ որոշ ջրա
յին ուղիներ իսպառ ցամաքել են։ 
Դասական օրինակներից են Կո– 
լորադո գետը, որն արդեն չի հաս
նում մինչև օվկիանոս, և գրեթե 
ցամաքած Ս.րալյան ծովը՝ Միջին 
Ասիայում։ Ապագայում քաղցրա
համ ջրի պահանջարկը կարող է

շատ աճել։ Ողջ աշխարհում ջրի 
օգտագործման արդյունավե
տության էական բարձրացումը, 
հատկապես ոռոգման համար, 
կօգնի իրավիճակի ավելի լուրջ 
վատթարացումից խուսաւիելուն։

ՀԵՌՈՒ ՄՆԱԼ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ

Մեր խմբի աշխատանքի 
արդյունքների հրապարակումը 
«1Տ13էսՐ6» հանդեսում առաջաց
րեց գիտական օգտակար բա
նավեճ։ Հիմնականում աշխա
տանքը լավ Էր ընդունվել և 
ընկալվել Էր որպես վերլուծական 
գիտափորձ՝ վտանգավոր սահ

մանները գնահատելու և հաշ
վարկելու նպատակով, որ ոչ մի 
դեպքում չի կարելի գերազանցել։ 
Սակայն որոշ գիտնականներ 
քննադատում Էին մեզ այդ շրջա
նակները սահմանելու համար, 
ոմանք Էլառարկում էին մեր կող
մից բերված թվերին։

Գուցե ամենակարևոր դիտո
ղությունն այն էր, որ հաստա
տելով նման սահմաններ, մենք 
դրդում ենք մարդկանց մտածե
լու, թե, իբր, շրջակա միջավայրի 
քայքայումը թույլատրելի է, քա
նի դեռ տեղի է ունենում նշված 
սահմաններում։ Բայց դա ճիշտ 
չէ, մենք առաջարկում ենք մի
անգամայն այլ բան։ Հասարա–
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Ջրիմուռների զանգվածային ծա
վալում՝ Սև ծովում (կանաչ ոլորա
գծեր լուսանկարի ստորին մասում), 
որն առաջացել է Դանուբով եկած 
գյուղատնտեսական հանդակների 
ջրափողրակների պարունակութ
յան հետևանքով, որը ոչնչացնում 
է ջրային, բուսական և կենդանա
կան աշխարհը։ Ահա շրջակա միջա
վայրում տարբեր գործընթացների, 
տվյալ դեպքում՝ հողերի օգտագործ
ման և կենսաբազմազանության 
կորստի փոխադարձ կապի օրինակ։

կությունը պետք է անցնի գոր
ծողությունների, որպեսզի թույլ 
չտա անգամ մոտենալ այդ սահ
մաններին։ Դեպի այդ սահման
ները տանող ճանապարհի մեկ 
երրորդի գերազանցումն արդեն 
կարող է հանգեցնել մեծ աղետի։ 
Մենք հորդորում ենք մարդկանց 
դրսևորել եռանդ, իմաստություն 
և այլասիրություն (ապագա սե
րունդների հանդեպ)՝ այդ սահ
մաններից հեռու մնալու համար, 
քանի որ դրանցից յուրաքանչյու
րը նշանակում է բնապահպանա
կան ճգնաժամ։

Քննադատական դիտողու

թյունների մեծ մասը հիմնավոր
ված էր, և մեր խումբը կանխատե
սում էր դրանք։ Մենք գիտեինք, 
որ սահման հասկացության, 
առավել ևս դրա թվային արժե
քի ճշգրտումը պահանջելու է հե
տագա ուսումնասիրություններ, 
և շարունակում ենք աշխատել 
այդ ուղղությամբ։ Սակայն մենք 
գիտակցում ենք, որ բուն հա
յեցակարգն արդյունավետ է և 
օգնելու է ձևավորելու կոլեկտիվ 
կարծիք մարդկության գոյության 
հնարավորությունն ապահովող 
բնապահպանական սահման
ների մասին։ Մենք հույս ունեինք, 
որ ստացված արդյունքները բա
նավեճ են հարուցելու գիտական 
հասարակության շրջանակնե
րում, և կարծես թե հասանք ցան
կալիին։

Մարդկության գոյությունն 
ապահովող տնտեսական, սո
ցիալական և բնապահպանա
կան գործոններն ընտրելիս 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
մոլորակը պաշտպանող բոլոր 
սահմանները։ Հասարակությու

նը սկսել է լուծել որոշ բնապահ
պանական խնդիրներ, սա
կայն սրանցից յուրաքանչյուրն 
առանձին-առանձին։ Մինչդեռ 
դրանք բոլորը սերտորեն փոխ
կապակցված են։ Սահմաններից 
մեկի գերազանցումն ազդում 
է մյուսների վրա։ Օրինակ՝ կլի
մայի փոփոխության սահմանի 
գերազանցումը կարող է առա
ջացնել կենսաբանական տե
սակների անհետացում, ազոտա
յին և լուսածնային աղտոտումը 
կարող է խախտել էկոհամակար
գերի կայունությունը՝ կտրուկ 
արագացնելով կենսաբազմա– 
զանության կորուստը։ Տարբեր 
գործոնների հիմնախնդիրներն 
առանձին լուծելու փորձերն ամե
նայն հավանականությամբ ձա
խողվելու են։

ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ 
ԼՈՒԾՈՒՄ

Մեր տագնապալի ժամանակ
ներում բավարար չէ խնդրի սոսկ 
ձևակերպումը։ Պետք է առա
ջարկվեն լուծումներ։ Ահա որոշ 
գաղափարներ սկզբի համար։

Անցնել ցածրածխածնային 
արդյունավետ էներգետիկայի 
կիրառմանը։ Կլիմայի փոփոխու
թյան և օվկիանոսի թթվայնու
թյան բարձրացման հրատապ 
հիմնախնդիրները պահանջում 
են մթնոլորտում Շ02–ի պարու
նակության շուտափույթ կա
յունացում (ցանկալի է 350 մի
լիոներորդ բաժիններից ցածր 
մակարդակում)։ Այդ անցումը 
պահանջելու է էներգիայի օգտա
գործման արդյունավետության 
զգալի բարձրացում և էներգետի
կայի զանգվածային փոխադրում 
ցածրածխածնային աղբյուրների։

Կտրուկ կրճատել հողերի յու–
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հ ԴԵՊ..
բացումը և կասեցնելքայքայումը, 
հատկապես՝ արևադարձային 
անտառների հատումը։ Բնա
կավայրերի անընդհատ ընդլայ
նումը սպառնում է գերազանցել 
շատ սահմաններ, հատկապես՝ 
կենսաբազմազանության կորըս– 
տի սահմանը։

Կատարել ներդրումներ հո
ղագործության հեղափոխական 
եղանակների բնագավառում։ 
Արդյունաբերությամբ հագեցած 
գյուղատնտեսական համակար
գերը սպառնում են որոշ սահ
մանների, այդ թվում պարարտա
նյութերի աղտոտման և խմելու 
ջրի սպառման սահմաններին։ 
Նոր մոտեցումները հնարավոր 
են, օրինակ, բույսերի նոր տե
սակների և ագրոտեխնիկական 
ճշգրիտ եղանակների ներդրում, 
ինչպես նաև ջրի և պարարտա
նյութերի ավելի արդյունավետ 
օգտագործում։

Իրականացնելով այդ լուծում
ները պետք է հիշենք, որ հուսալի 
ապագա ապահովելու պարզ կա
նոններ չկան։ Մենք ցանկանում 
ենք մշակել մեր տնտեսական 
համակարգերի, քաղաքական 
և հասարակական կազմակեր
պությունների աշխատանքի նոր 
սկզբունքներ, ընդ որում՝ գիտակ
ցելով բնապահպանական Ա 
հասարակական գործընթաց
ների մասին մեր գիտելիքների 
սահմանափակությունը։ Ամեն 
մի չափանիշ և նորարարական 
եղանակ պետք է բարելավի բնա
պահպանական բարեկեցության 
ցուցանիշները, որպեսզի դրանք 
դառնան ավելի հուսալի և պա
կաս խոցելի՝ տարերային անս
պասելի աղետների և հարված
ների համար։ Մենք պարտավոր 
ենք անել ամեն ինչ՝ մեր փոք
րացող մոլորակի սահմաններում 
մնալու համար։

Տիեզերքի միջին ջերմաստի
ճանն այժմ կազմում է 2,73 X, իսկ 
11 միլիարդ տարի առաջ այն հա
վասար էր 9,15 X։

***
Ամերիկացի երկրաշարժա

գետների հաշվարկներով, մո
տակա 30 տարիների ընթաց
քում Կալիֆորնիան ցնցվելու է 
ուժեղ,ավելի քան 6,7 մագնի– 
տուդա հզորության երկրաշար– 
ժից։ Նման իրադարձության հա
վանականությունը 99% է։

***
Աշխարհի 10 ամենահզոր 

գերհամակւսրգիչների օգտա
գործած գումարային հզորությու
նը կազմում է 1,32 մեգավատ։

***
Հերկուլանումում (քաղաք, որը 

գրեթե 2000 տարի առաջ Պոմ– 
պեյի հետ միաժամանակ ոչն
չացել է Վեզուվի ժայթքումից), 
ջրամբարի մոտ, որից խմելու 
ջուր էր ստանում քաղաքը, գտել 
են քարե սալիկ հետևյալ մա
կագրությամբ. «Նա, ով թափի 
այստեղ աղբ, թող իմանա, որ 
դա արգելված է։ եթե որևէ մեկը 
խախտի այս հրամանը, ապա 
ազատ քաղաքացին վճարելու է 
տուգանք, իսկ ստրուկը խարա
զանվելու է հանցագործության 
վայրում»։

***
Ամենահին հրդեհը գրանցվել 

է Ավստրալիայում՝ արդեն 6000 
տարի է, ինչ այնտեղ վառվում են 
ածխի հանքաշերտերը։

հՁ̂ ւօ « «հՅհԵ, 2009,

***
2008 թ. վերջին Երկրի բնակ

չության կեսից ավելին ուներ 
բջջային հեռախոս։

***
Ինչպես ցույց են տվելՔվինս– 

լենդի (Ավստրալիա) համալսա
րանում կատարված փորձերը, 
մեղուները կարող են հաշվել 
մինչև չորսը։

***
Իսպանացի բժիշկները

պնդում են, որ գարեջրի չափա
վոր օգտագործումը կարող է 
ամրապնդել մարդկանց, հատ
կապես կանանց իմունիտետը։

***
Եվրոպական գիտությունը ծե

րանում է։ եվրախորհրդի երկրնե– 
րի գիտնականների և ճարտա
րագետների 40%-ը 45-ից մինչև 
64 տարեկան են, մինչդեռ 
ամբողջ բնակչության կտրված
քով տարիքային այդ խումբը 
կազմում է ընդամենը 23% –ը։

***
ԱՄՆ դեղագործական արդ

յունաբերությունը երկու անգամ 
ավելի գումար է ծախսում գովազ
դի, քան նոր դեղերի ստեղծման 
և մշակման համար։

***
Քանթ աստղ կարելի է տես

նել անզեն աչքով պարզկա 
գիշերներին։ Կարելի է տեսնել 
շուրջ 3000 աստղ՝ յուրաքանչ
յուր կիսագնդում։ Դրանցից 
ամենահեռավորը Ռո Կասիո– 
պեյա կարմիր գերհսկան է, որը 
գտնվում է մեզանից 10.000 լուսա
յին տարի հեռավորության վյ1ա։

«>̂ՅհԵ, 2009, իյշ
Տ1տ4. 2010 | ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | 43



ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԿԱՆՑԵՐՈԳԵՆԵԶ
(ուռուցքսւգոյացում) ԿԱՐՒՆԵ ՄԱՐԳԱՐՑԱՆ

Մ. Հերացու ա նվա ն ԵՊԲՀ ֆարմացի– 
այի ամբիոն

Ներկայումս քիմիական 
կանցերոգեններն հայտ

նաբերված են ամենատարբեր 
քիմիական դասերին պատկա
նող միացությունների շարքում։ 
Դրանք են բազմացիկլային 
արոմատիկ ածխաջրածիննե
րը, նիտրոզոմիացությունները, 
արոմատիկ ամինո– և ազոմիա
ցությունները, ինչպես նաև որոշ 
մետաղներ, մետաղօրգանական 
և մետաղաանօրգանական մի
ացությունները։ Առավելապես 
իրատեսական վտանգ են ներ
կայացնում այնպիսի բնական 
միացություններ, ինչպիսիք են 
միկոտոքսինները (ալֆա-տոք֊ 
սիններ 8  ̂8շ, 0^ Օշ)։

Ըստ քաղցկեղի հետազոտ
ման միջազգային գործակա
լության (ՔՀՄԳ) տվյալների՝ 
1971-2000 թթ. նկարագրվել 
են ուռուցքագոյացման վտանգ

ներկայացնող 800-ից ավել քի
միական ազդակներ, նյութեր և 
արդյունաբերական գործընթաց
ներ, որոնք համապատասխա
նաբար ստորաբաժանվում են 
չորս հիմնական խմբերի։

Առաջին խմբին պատկանում 
են այն նյութերը (ազդակները), 
որոնք ունեն կանցերոգենության 
անպայման ապացույց և նրանց 
թիվը 74-ն է։ Նշված քանակից 
13-ը բաժին է ընկնում արտադ
րական գործընթացներին, 61-ը՝ 
քիմիական միացություններին, 
քրոնիկ վարակներին, կենցա
ղային վտանգավոր սովորույթ
ներին, դեղերին և սննդային 
աղտոտիչներին։

Երկրորդ խմբին պատկա
նող կանցերոգենները կարելի է 
դասակարգել.

ա) սահմանափակ կանցերո– 
գենությամբ օժտված և խիստ

կանցերոգենություն ցուցաբե
րողներ,

բ) հնարավոր կանցերոգեն 
ակտիվության վտանգ ներկա
յացնող 282 քիմիական նյութեր 
և արտադրական գործընթաց
ներ։

Երրորդ խմբին են պատկա
նում 480 միացություններ, որոնց 
կանցերոգենությունը դեռևս լի
արժեք ապացուցված չէ։

Չորրորդ խմբի նյութերը ցու
ցաբերում են կանցերոգենությա– 
նը ոչ համարժեք նշաններ և չեն 
կարող համարվել կանցերոգեն 
ազդակներ։

Անկախ կանցերոգենների 
կառուցվածքային էական տար
բերություններից, ազդեցության 
իմաստով դրանք ունեն ընդ
հանուր օրինաչափություններ, 
որոնցից ամենահիմնականը՝ 
նյութի հետ շփման պահից մին–
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չև ուռուցքագոյացմւսն գործըն
թացն ընկած գաղտնի ժամանա
կահատվածի առկայությունն է։

Նշված հատկություններով 
օժտված քիմիական նյութե
րը մուտագեն և կանցերոգեն 
ազդեցության տեսանկյունից 
կարեւի է բաժանել երկու հիմնա
կան խմբի.

ա) նյութեր, որոնք ի սկզբանե 
օժտված են կանցերոգեն հատ
կություններով,

բ) նյութեր, որոնց յուրահա
տուկ ազդեցությունն ի հայտ է 
գալիս միկրոսոմալ ֆերմենտի 
ազդեցությամբ՝ որոշակի մետա– 
բոլիկ ւիոխարկումներից հետո։

Հայտնաբերված է, որ մետա– 
բոլիկ ակտիվացման արդյուն
քում բազմաթիվ կանցերո– 
գեններ ձեռք են բերում նաև 
մուտագեն հատկություններ։ Մու– 
տագենությունը ԴՆԹ-ի բջիջնե
րում պահպանվող տեղեկության 
ժառանգական փոփոխությունն 
է։ Մուտացիա կարող են հարուցել 
ֆիզիկական և քիմիական բնույ
թի տարբեր ազդակներ։ Առավել 
ուսումնասիրված են իոնացնող 
ճառագայթման և այնպիսի նյու
թերի ազդեցության հետևանք
ները, ինչպիսիք ծծմբային և 
ազոտային իպրիտներն են, 
էպօքսիդները, էթիլենիմինը, 
ալկիլսուլֆոթթուները և նրանց 
ածանցյալները։ Ավելին, ԴՆԹ 
մոլեկուլի ոչ բոլոր ձևափոխու
թյուններն են վտանգավոր օր
գանիզմի համար։ Այդ իմաստով 
առավել վտանգավոր է պատա
հական, չուղղորդված մուտա
գեն եզը, որը և, որպես կանոն, 
բերում է ախտաբանական հե
տևանքների։

1. Ք իմիա կա ն ն յո ւթ երով  
հա րո ւցվող  մո ւտ ա ցիա յի  
հ իմնա կա ն  տ եսա կներն  
են.

ա) կետային մուտացիա, որը 
կապված է ԴՆԹ շղթայում մեկ 
նուկլեոտիդի կամ նուկլեոտիդա– 
յին զույգի ձևափոխության հետ 
(նուկլեոտիդի տեղակալում կամ 
անջատում շղթայից և լրացուցիչ 
նուկլեոտիդի ներառում շղթայի 
մեջ),

բ) բջջում քրոմոսոմների թվի 
կամ կառուցվածքի խոտորում 
(աբբեռացիա)։

Սա իր մեջ ընդգրկում է ԴՆԹ 
մոլեկուլի ճեղքում, ԴՆԹ հատված
ների տրանսլոկացիա։ ԴՆԹ նվա
զագույն վտանգումը կետային 
մուտացիան է։ Եթե նուկլեոտիդը 
տեղակալվում է նույն դասի մեկ 
այլ նուկլեոտիդով, օրինակ՝ պու– 
րինային հիմքը մեկ այլպուրինա– 
յինով, ապա մուտացիան կոչվում 
է տրանսպոզիցիոն։ Մինչդեռ եթե 
պուրինային հիմքը տեղալալվում 
է պիրիմիդինայինով, կամ էլ՝ հա
կառակը, ապա տեղի է ունենում 
տրանսվերսիա երևույթը։

Վերջին տասնամյակի գիտա
կան նվաճումների շնորհիվ 
մուտագենության և կանցերո– 
գենությւսն վերաբերյալ բացա
հայտ վեց ին բազմաթիվ տվյալ
ներ այն մասին, որ սոմատիկ 
մուտացիաները նպաստում են 
նորմալ բջիջների վերածմանը 
չարորակի։ Այդ է պատճառը, որ 
մուտագեն ազդեցությամբ քիմի
ական նյութերը միաժամանակ 
ներկայացնում են կանցերոգեն 
վտանգ։

Ըստ մարդկանց հիվանդւս– 
ցության և մահացության ցուցա
նիշի՝ քաղցկեղը առաջին տե
ղում է։

Քաղցկեղը հիվանդություննե
րի խումբ է, որն արտահայտվում 
է բջիջների անվերահսկելի բազ
մացումով։ Արդյունքում՝ առաջա
նում են չտարբերակված, բջջից 
տարբերվող ձևափոխումներ։

ՔԻՄԻԱ
Ուռուցքային բջիջներն ունենում 
են հիմնականում հետևյալ վեց 
առանձնահատկությունները.

1) աճի գործոններով ինքնւս– 
ապահովում,

2) աճի հակագործոնների 
նկատմամբ անտարբերություն,

3) ապոպտոզի հակում,
4) հյուսվածքների ներթա

փանցում և մետաստազներ,
5) անընդհատ անոթագոյա

ցում,
6) սահմանափակ կրկնա

պատկման (ռեպլիկացիայի) 
նկատմամբ հակում։

Թեպետև քաղցկեղի առա
ջացման պատճառը մնում է չբա
ցահայտված, այնուամենայնիվ 
ուշագրավ են այն փաստերը, 
որոնց համաձայն շրջակա մի
ջավայրը և կենսակերպը խիստ 
կարևոր գործոններ են վերջինիս 
ձևավորման համար, ընդ որում՝ 
դրա 30% –ի պատճառը ծխախո
տի ծուխն է։

Քաղցկեղի համաճարակա
բանական հետազոտություննե
րը, կախված շրջակա միջավայրի 
ազդեցությունից, հանգեցրել են 
հետևյալ եզրակացությունների.

1) չնայած քաղցկեղի տարած
վածությունը՝ դրա ցուցանիշը 
տարբեր երկրներում համեմա
տաբար հաստատուն է, սակայն 
դրա առաջացման տարբեր 
պատճառային տեսակներն ու
նեն տարածվածության տարբեր 
աստիճաններ։

2) Նույն երկրի տարբեր պո– 
պուլյացիաներում քաղցկեղի 
տարածման աստիճանը նույն
պես տարբեր է։

3) Գաղթող պոպուլյւսցիանե– 
րը մեկ երկու սերունդ հետո կա
րող են ձեռք բերել քաղցկեղի 
հակվածություն։

4) Քաղցկեղի հակվածությունը 
պոպուլյացիաների միջև կարող է 
փոխվել շատ արագ։

Ապացուցված է, որ որոշ նե
րածին նյութեր, օրինակ՝ էստ– 
րոգենները, քաղցկեղի որոշ

ԱՏ4. 2010 I ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ | 45



տեսակների առաջացման կամ 
զարգացման համար կարող են 
նույնիսկ հրահրող գործոն հան
դիսանալ։

Այսպիսով՝ քաղցկեղածին 
գործոնների պարզաբանումն 
անհրաժեշտ է դրա հետագա 
բուժման, ինչպես նաև կանխար
գելման նպատակով։

2.Պսւտմությունը և զ ա ր 
գա ցո ւմը

Քաղցկեղածին շատ գործոն
ների և նյութերի մասին (ծխա
խոտի, ծխնելույզի ծուխ, անիլի– 
նային ներկեր, ակրիլամիններ, 
բենզիդին, քրոմի, կադմիումի, 
նիկելի միացություններ և այլն) 
գիտնականներն ենթադրություն
ներ են արել դարեր առաջ։ Քաղց
կեղի քիմիական էտիոլոգիայի 
հնարավորության վերաբերյալ 
առաջին ենթադրությունն արվեց 
Բ6ՐՇ̂ յ1 Բօէէ ֊ի կողմից։ 1775 թ. 
նա հայտնաբերեց և նկարագրեց 
միզապարկի քաղցկեղ որոշակի 
թվով հիվանդների մոտ, որոնք 
հիմնականում ծխնելույզ մաք
րողներ Էին։ Քաղցկեղի առաջա
ցումն այս դեպքում, հավանա
բար, պայմանավորված Էր մրի 
հետ մաշկի երկարատև շփումով։ 
100 տարի անց մաշկի քաղցկե
ղով հիվանդանալու մեծ հաճա
խականություն արձանագրվեց 
քարածխային խեժի հետ երկա
րատև շւիում ունեցող գերմանա
ցի բանվորների մոտ։ Սակայն 
փորձնական ճանապարհով 
առաջին անգամ 1915 թ.։

Ցանագասիան և Ւչիկասիան 
քարածխային խեժի բազմակի 
օգտագործմամբ հայտնաբերե
ցին ականջի մաշկային նեոպ– 
լազմա։

Ավելի ուշ հայտնաբերվեց, որ 
քարածխային խեժում առկա և 
կանցերոգեն ակտիվություն ցու
ցաբերող նյութեր են պոլիցիկլիկ 
արոմատիկ ածխաջրածինները, 
որոնց կառուցվածքային բնու
թագրական առանձնահատկու

թյուններն արտացոլվում են խմբի 
դասական ներկայացուցիչների՝ 
բենզապիրենի և դիբենզանտրա– 
ցենի մոտ։

բենզապիրեն

ա Ք

դիբենզանտրացեն

1935 թ. ապացուցվեց 
ազոներկանյութերի մի ամբողջ 
շարքի քաղցկեղածին ակտիվու
թյունը։ 1937 թ. կատարված 
փորձարարական աշխատանք
ների արդյունքում (կատարված 
շների վրա) հայտնի դարձավ, որ 
արոմատիկ ամինները ևս ընդու
նակ են հարուցել միզապարկի 
քաղցկեղ։

3 . Ք իմիա կա ն ուռուցքա– 
գ ո յա ց մա ն  մ եխ ա ն ի զ մ ն ե 
րն

3. 1. Մետաբոլիզմ (նյութա
փոխանակություն)

Մետաբոլիզմի դերը քիմի
ական նյութերի ուռուցքագո– 
յացման գործում ուսումնասիրել 
են Ելիզաբեթ և Ջեյմս Սիլլեր– 
ները տասնամյակներ առաջ։ 
Հետազոտելով ազոներկեր և 
բենզապիրեն պարունակող միա
ցությունները՝ նրանք ենթադրե
ցին, որ քիմիական կանցերոգեն– 
ները կարող են մետաբոլիզմի 
հետևանքով վերածվել Էլեկտրո– 
ֆիլ միջնորդանյութերի, որոնք 
բջջային մակրոմոլեկուլների 
հետ կապվելով կովալենտ կա
պերով, միաժամանակ թողնում 
են կանցերոգեն ազդեցությունը։

Համապատասխանաբար այս
պիսի նյութերը կոչվեցին պրո– 
կանցերոգեններ, իսկ նրանց 
ակտիվ մետաբոլիտները՝ վերջ
նական կանցերոգեններ։ Պրո– 
կանցերոգենների և վերջնական 
կանցերոգենների միջև առաջա
ցող մետաբոլիտները կոչվում են 
նախնական կանցերոգեններ։

3.2. Քիմիական կառուցված
քը և կանցերոգեն ակտիվու
թյունը

Պոտենցիալ կանցերոգեն
ների հայտնաբերման և նրանց 
կանցերոգեն ազդեցության մե
խանիզմների պարզաբանման 
համար խիստ կարևորվում է 
կանցերոգեն ակտիվության և 
քիմիական կառուցվածքի մի
ջև կապի ուսումնասիրությունը։ 
Օգտագործելով շուրջ 500 ամե
նատարբեր քիմիական միա
ցությունների կենսաքիմիական 
վերլուծության տվյալները՝ էլ– 
բին ու Պլատոնը հետազոտեցին 
կանցերոգեն նյութի քիմիական 
կառուցվածքի նշանակությու
նը (կանցերոգեն ակտիվությա
նը խթանող խմբերը) ինչպես 
ընդհանուր առմամբ, այնպես 
էլ հյուսվածքների վրա թողած 
կանցերոգեն ազդեցության տե
սակետից։ Դրանց թվում են նիտ– 
րո խմբերը, արոմատիկ մոնո– և 
դիալկիլամինո խմբերը, ալիֆւս– 
տիկ և արոմատիկ էպօքսիդնե– 
րը, արոմատիկ Ա-օքսիդները 
և այլն։ Հետևաբար նոր դեղեր 
ստեղծելիս պետք է խուսափել 
նշված խմբերից։

4 Ք աղցկեղի բազմափու–  
լայնությունը

Ոհաւցքագոյացման գործըն
թացն ընդգրկում է տարբեր կեն
սաբանական փոփոխություններ, 
որոնք մեծամասամբ արտա
ցոլվում են բջջի գենոմում կա
ռուցվածքային և ֆունկցիոնալ 
փոփոխություններով։ մինչ ու–
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ՔԻՄԻԱ

ռուցքւսգոյացման գործընթացի 
վերջնական ձևւսվորւմը, ուռուց– 
քագոյացումն անցնում է մի քանի 
փուլերով։ ՈՒռուցքագոյացման 
գործընթացը բաղկացած է երեք, 
վտրձնակւսնորեն որոշված փու
լերից՝ հարուցում ակտիվացում և 
զարգացում։

4. 1. ՀԱՐՈՒՑՈՒՄ
Հարուցումը գենի փոփոխ

ման երևույթն է, որը թիրախ 
բջջում վերջնական կւսնցերո– 
գենի և ԴՆԹ փոխազդեցության 
արդյունք է։ Բջջի հարուցում 
առաջացնելու ընդունակ քիմի
ական նյութերը կոչվում են հա
րուցիչ գործոններ։ Հարուցումն 
առանց հաջորդ երկու քայլերի 
հազվադեպ է բերում չարորակ 
ուռուցքների առաջացման։ Գոր
ծող պատկերացումների համա
ձայն հարուցված բջիջները կա
րող են մնալ հանգստի վիճակում 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
այլ ազդակների ազդեցությամբ 
վերջիններս չեն ենթարկվել 
տրոհման։ Հարուցման փուլերն 
են.

1. պրոկանցերոգենից նախ
նական կանցերոգենի, այնու
հետև վերջնական կանցերոգե
նի առաջացումը,

2. վերջնական կանցերոգենի 
և ԴՆԹ փոխազդեցությունը,

3. ԴՆԹ ռեպրացիա, որը կա
րող է շտկել կառուցվածքային 
արատը,

4. բջջի բազմացումը, որը 
բերում է ԴՆԹ արատի հայտ
նաբերման բջջի գենոմում։ Հա
րուցիչների բնութագրական 
առանձնահատկություններն են 
դարձելիությունը, կուտակային 
հատկությունը, մորֆոլոգիական 
դրսևորումների բացակայությու
նը։

4.2. Ակտիվացում
Ակտիվացումն, ըստ էության, 

թաքնված հարուցման ֆենո– 
տիպային դրսևորումն է սելեկ
ցիայի և կլոնալ տարածման 
շնորհիվ։ Այլ կերպ ասած, գոր
ծընթաց է, որի դեպքում հա
րուցման ենթարկված բջիջները 
եզրափակում են նեոպլաստիկ 
կերպափոխումը։ Ակտիվացումը 
խթանող գործոնները կոչվում են 
ակտիվարարներ։ Ակտիվարար
ները նյութեր են, որոնք կանցե– 
րոգեններ չեն, սակայն նրանց 
ազդեցությունն անհրաժեշտ է 
որպես ուռուցքի աճի գործոն։ 
Ակտիվարարներն իրականաց
նում են կերպափոխվող զենե

րի էքսպրեսիան, որն էլ բերում է 
հարուցված բջիջների նեոպլաս– 
տիկ վերափոխմանը։ Տիպիկ ու– 
ռուցքային ակտիվարարներ են 
հորմոնները, դեղամիջոցները, 
բույսերի կենսագործունեության 
արդյունքները և այն ամենն, ինչը 
փոխազդեցության մեջ է մտնում 
բջջաթաղանթների հետ և իրաց
նում դրանց տրոհումը։ Որոշ 
ակտիվարարներ օժտված են 
օրգան-ընտրողական հատկու– 
թյանբ։ Օրինակ՝ սախարինը մե– 
թիլնիտրոզոմիզանյութով գիտա– 
փորձնականորեն հարուցված 
միզապարկի քաղցկեղի ակտի
վարար է, իսկ տետրաքլորդիֆե– 
նիլդիօքսինը (ՏՔԴԴ) և ֆենոբար
բիտալը՝ լյարդի, լեղաթթուները՝ 
հաստ աղու, որոշ հորմոններ 
կաթնագեղձերի ուռուցքագո– 
յւսցմւսն ակտիվարար են։ Այդ
պիսի հատկությամբ են օժտված 
նաև ճարպաթթուները, սննդա
յին ճարպերը, ալկոհոլը, հալոգե– 
նածխաջրածինները, ծխախոտի 
ծուխը և այլն։

սախարին

Հ Օ Հ
տետրաքլորդքւֆենիլ դիօքսին

ա

Կանցերոգենների մի ամբողջ 
շարք, որոնք քաղցկեղւսծնու–
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թյան Լւ հարուցիչ են, Լւ ակտիվա
րար կոչվում են լիարժեք կանցե
րոգեններ։

Ի տարբերություն հարուցիչնե
րի, ակտիվարարներն անմիջա
կանորեն չեն փոխազդում ԴՆԹ 
հետ։ ՈՏռուցքային շատ ակտի
վարարներ փոփոխված գենի 
էքսպրեսիա են առաջացնում՝ 
ազդելով բջջի ազդանշանային 
համակարգի վրա։ հ տարբե
րություն հարուցման և պրոգրե
սիայի, ակտիվացման առանձ
նահատկությունը դրա դարձելի 
բնույթն է։ Այս իմաստով ակտի
վացման գործոնների վերացումը 
կարելի է ապահովել բջջի ապոպ– 
տոզի միջոցով։ ՈՒռուցքւսյին 
պրոմոտորների մեծ մասի մոտ 
նվազագույն տեսանելի պատաս
խանի և առավելագույն արդյու
նավետության կախվածությունը 
դեղաչափերից արտահայտվում 
է սիգմաձև կորով։ Ակտիվացման 
փուլի մեկ այլ առանձնահատկու
թյունն է դրա երկարատևությունը 
(մարդու մոտ կարողէ տևել տաս
նամյակներ)։ Շնորհիվ երկա
րատևության և դարձելիության՝ 
պրոմացիայի փուլը համարվում է 
քիմիական կանխարգելման նա
խընտրելի թիրախ։ Այս պնդումն 
ապացուցվում է նրանով, որ որոշ 
ծխողների շրջանում նկատվել է 
թոքի քաղցկեղի նահանջ (ռեգ– 
րեսիա) ծխելը թողնելուց հետո։

4.3. Պրոգրեսիա
Պրոգրեսիայի փուլը հանդի

պում է ինչպես բարորակ, այն
պես էլ չարորակ ուռուցքների 
դեպքում։ Այն գործոնները, որոնք 
միայն բերում են բջջի անցմանն 
ակտիվացման փուլից պրոգրե
սիայի փուլ, կոչվում են պրոգ– 
րեսոր գործոններ։ Հնարավոր 
պրոգրեսոր գործոնները կարող 
են պարունակել ջրածնի պերօք
սիդ, արսենի աղեր, հիդրօքսիմի– 
զանյութ և օրգանական պերօք
սիդներ (օր՝ բենզոիլ պերօքսիդ)։ 
Պրոգրեսոր գործոնները կարող 
են առաջացնել քրոմոսոմային

աբեռացիաներ, իսկ որոշ դեպքե
րում՝ ակտիվացնել կլաստոգենե– 
զը՝ կապված կարիոտիպային 
անկայունության զարգացման 
հետ։ Մեխանիզմները, որոնք բե
րում են կարիոտիպային անկա
յունության զարգացմանը, բազ
մաթիվ են, ինչպես միտոտիկ 
ցիկլի խանգարում, տելոմերազ 
ֆերմենտի ֆունկցիայի ընկճում, 
ԴՆԹ մեթիլացման մակարդակի 
փոփոխություն, ԴՆԹ վերախմ
բավորում, գեների ամպփկացիա 
և գեների վերադասավորում։ 
Բազմաթիվ գենետիկ փոփոխու
թյունների շնորհիվ բջիջները 
պրոգրեսիայի շրջանում կարող 
են ձեռք բերել ինվազիվ հատկու
թյուններ, առաջացնել մետաս
տազներ, ինչն ի վերջո հանգում է 
կլինիկական քաղցկեղի ձևավոր
մանը։

5. Կոկւսնցերոգեն գ ո ր 
ծոններ

5.1 Կոկանցերոգեն են 
համարվում այն գործոննե
րը, որոնց ներմուծումը նախա
պես առողջ կենդանի օրգա
նիզմ, բերում է նախնականի 
համեմատ չարորակ նորագո
յացությունների առաջացման 
աստիճանի զգալի մեծացման։ 
Ակտիվարարները կոկանցե– 
րոգեններից տարբերվում են 
այնքանով, որ վերջիններս մե
ծացնում են ուռուցքագոյացման 
ձևավորման հավանականությու
նը։ Մինչդեռ ակտիվարարներն 
ուռուցքագոյացման աճն իրա
կանացնում են միայն հարուցչի 
ազդեցությունից հետո։ Կոկան
ցերոգեն գործոնները կարող են 
լինել քիմիական (կանցերոգեն 
միացություններ), ֆիզիկական 
(ՈՒՄ ճառագայթներ, գամմա 
ճառագայթներ) և կենսաբա
նական (վիրուսներ, հորմոններ, 
իմունոմոդուլյատոր սննդանյու
թեր և այլն)։

5. 2 Տարածվածությունը 
Քիմիական կանցերոգենները

լայնորեն տարածված են մարդու 
գործունեության բոլոր ոլորտնե
րում։ Նրանք հայտնի են որպես 
շրջակա միջավայրի նյութեր, 
սննդային գործոններ, դեղեր 
և հատկապես կարևոր է նշել 
դրանց առկայությունը ծխախո
տի ծխի մեջ։

5. 3 Հայտնաբերումը
Կանցերոգեն գործոնների 

իդենտիֆիկացիան քազցկեղի 
առաջացման ռիսկի գնահատ
ման վերջին քայլն է։ Այս առու
մով վերջնական արդյունքներն 
ապահովում են համաճարակա
բանական ուսումնասիրություն
ները։ Մշակվել են երեք հիմնա
կան փորձնական մեթոդներ, 
որոնք թույլ են տալիս հայտնա
բերել պոտենցիալ կանցերոգեն
ները;

Դրանք են՝
1. անհապաղ (կարճա

ժամկետ) վերլուծություն, որն 
ընդգրկում է տարբեր մուտագեն 
վերլուծություններ բջջային կուլ
տուրաներում։ Այն տևում է մի քա
նի շաբաթից մինչև երեք ամիս,

2. միջին տևողության վեր
լուծություն՝ նախագոյացության 
(պրենեոպլազմա) քանակական 
և որակական վերլուծություն։ Այն 
կատարվում է կենդանիների վրա 
և տևում է 2-8 ամիս,

3. երկարատև կենդանական 
վերլուծություն՝ տևում է 18-24 
ամիս։ Այսօր պոտենցիալ կան– 
ցերոգենի բացահայտման հա
մար «ոսկե միջինը» 2-ամսյա 
կենսավերլուծությունն է, որը 
կատարվում է կրծողների վրա։ 
Այս վերլուծության մեջ ընդգրկ
վում են հիսուն զույգ (արու և էգ) 
ճագարներ և մկներ և ուսումնա
սիրվող գործոնը կիրառվում է 
երեք չափաբաժնի երեք մակար– 
դակներվ։ Ութ ամսական կեն
դանիները հետագա 96 շաբաթ
ների ընթացքում տեստավորվում 
են տարբեր չափաբաժիննե– 
րով։ Առավելագույն թույլատրե
լի չափաքանակը (ԱԹՉ) նույն–
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պես որոշվում է փորձնական 
ճանապարհով, սահմանված չա
փաքանակի ամենաբարձր մա
կարդակը և ենթարկվում են երկու 
ամսյա վերլուծության ընթաց
քում։ ԱԹՉ-ն այն չափաքանակն 
է, որը երեք ամսվա ընթացքում 
հանգեցնում է փորձարկվող կեն
դանու կշռի ոչ ավելի, քան 10% 
անկման, սակայն չի բերում մահ
վան, թունավորման կլինիկական 
նշանների և ախտաբանական 
փոփոխությունների (բացի այն, 
որ կարող է առաջացնելնորագո– 
յացություններ)։ Ուսումնասիրվող 
գործոնը ներմուծվում է կենդա
նու օրգանիզմ այն ուղիով, որով 
ենթադրաբար ախտահարվում 
է մարդը։ Դա սովորաբար կա
տարվում է սննդի միջոցով։

5.4. Կանցերոգեն պոտենցի
ալ

Ակնհայտ է, որ բոլոր կանցե– 
րոգեններն իրենց նշված հատ
կությամբ համարժեք չեն, այլ 
օժտված են կանցերոգեն տար
բեր պոտենցիալներով։ Վերջինս 
արտահայտվում է չափաբաժին– 
ազդեցություն կորի թեքությամբ։ 
Վերջին տասնամյակներում 
առաջարկվել են կանցերոգեն 
պոտենցիալի չափման տար
բեր մեթոդներ։ Դրանցից մեկը 
ուռուցքագոյացման չափաբա– 
ժինն է (ԹՉ50)–ը։ ԹՉ50- ը կան
ցերոգեն նյութի չափաբաժինն 
է (արտահայտված մգ/կգ կամ 
կշիռ) օր միավորներով), որը 
հաստատուն ժամանակամիջո
ցում քրոնիկ ներմուծման պայ
մաններում փորձարկվող կենդա
նիների կեսի մոտ առաջացնում է 
ինքնակամ նեոպլազմաներ։

5.5 Կանցերոգեն ռիսկի 
գնահատում

Կանցերոգեն ռիսկի գնահա
տումը շատ կարևոր և վիճելի 
գործընթաց է։ Դա կատարվում է 
մի քանի քայլով.

1. կանցերոգենի բացահայ
տում և կանցերոգեն պոտենցիա

լի որոշում,
2. մեխանիզմի պարզաբա

նում,
3. դեղաչափ-պատասխանի 

գնահատում,
4. մարդու կյանքի կանցերո

գեն ռիսկի որակական և քանա
կական գնահատում։

Կանցերոգեն ռիսկի գնա
հատման ժամանակ ծագում են 
մի շարք խնդիրներ։ Դրանցից 
մեկն այն է, որ լաբորատոր ու
սումնասիրությունների ժամա
նակ ստացված ԱՏԴ արդյունքնե
րը ստացվում են երկու տարվա 
ընթացքում փորձարկվող կենդա
նուն առավելագույն չափաբաժ– 
նով ախտահարելու պայմաննե
րում։ Մինչդեռ մարդը կարող է 
ախտահարվել ավելի մեծ ժամա
նակահատվածում և շատ ավելի 
փոքր չափաքանակներով։

6. Ծ խ ա խ ո տ ի  ծուխը՝ որ 
պ ես  ք ի մ ի ա կ ա ն  կա նց ե 
րոգեն

6.1 Համաճարակաբանու
թյուն

Զարգացած երկրներում 
քաղցկեղից մահացության շուրջ 
30%-ը ծխելու հետևանք է։ Այն 
ընդգրկում է թոքի քաղցկեղի 
մոտ 87%-ը, վերին շնչառական 
ուղիների քաղցկեղի 60%-ը և այլ 
տեսակների Ց%–ը։

6.2 Ծխախոտի ծխի կանցե– 
րոգենները

Ծխախոտի ծուխը պարունա
կում է շուրջ 4000 բնութագրա
կան միացություններ, որից 60-ը 
կանցերոգեն են։Դրանք պատ
կանում են հետևյալ քիմիական 
խմբերին.

1. բազմացիկլիկ արոմատիկ 
ածխաջրածիններ,

2. ազոարեններ,
3. 1Տ|–նիտրոզոամիններ,
4. արոմատիկ ամիններ,
5. հետերոցիկլիկ արոմատիկ 

ամիններ,

6. ալդեհիդներ,
7.տարատեսակ օրգանական 

և անօրգանական միացություն
ներ։

6.3 Ծխախոտի կանցերոգե– 
նության մեխանիզմը

Ծխախոտի ծխով հարուցված 
քաղցկեղի առաջացման կոնկ
րետ մեխանիզմ գոյություն չունի, 
քանի որ դրանում առկա են ամե
նատարբեր կանցերոգեններ, 
ընդ որում դրանց մեծ մասը կան
ցերոգեն է դառնում մետւսբոլվե– 
լուց հետո։ Պարզվում է, որ կան– 
ցերոգենները կապ են ստեղծում 
նիկոտինային կախվածության և 
թոքի քաղցկեղի միջև։ Չնայած 
նիկոտինը կանցերոգեն չի հա
մարվում, նիկոտինային կախվա
ծությունը ստիպում է շարունակել 
ծխելը՝ այդպիսով բերելով ծխով 
միջնորդված կանցերոգեններով 
շարունակական ախտահար
մանը։ Ծխախոտի կանցերոգեն– 
ները կարող են ինհալացիոն 
ճանապարհով ներծծվել ընդհա
նուր արյան հոսք, թողնել հա
մակարգային ազդեցություն և 
արտազատվել օրգանիզմից։ 
Ծխախոտի կանցերոգենների մի 
մասը կարող է կենսաձևափոխ– 
վել առաջին ֆազի ֆերմենտնե
րով, մասամբ՝ ցիտոքրոմ Բ-450 
համակարգի կողմից և վերածվել 
էլեկտրոֆիլ միացության։ Վեր
ջիններս, եթե հետագայում չթու
նազերծվեն երկրորդ ֆազի կո– 
նյուգացիոն կենսաձևափոխման, 
կարող են կապվել ԴՆԹ հետ և 
առաջացնել ԴՆԹ «Յժժսշէ»։ Այս 
ամենից բացի, ծխախոտի ծուխը 
պարունակում Է մեծ թվով ազատ 
ռադիկալներ և թթվածնի ակտիվ 
ձևեր, որոնք ԴՆԹ (նուկլեինային) 
հիմքերի համար օքսիդացման 
վտանգ են ներկայացնում։ Եթե 
վնասված ԴՆԹ ռեպարացիայի 
չենթարկվի, դրանում կառուց
վածքային փոփոխությունները 
կարող են ամրագրվել և հան
գել մուտացիաների։ Կետային 
մուտացիաները կարող են բերել
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պրոտոօնկոգեն (օնկոգենների 
ակտիվացմանը) կամ ուռուցքա– 
յին աճը ճնշող գենի ապաւսկ– 
տիվացմանը։ Ծխախոտի ծուխը 
պարունակում է մի շարք քաղց
կեղածին ակտիվարար գործոն
ներ։ Համաճարակաբանական 
ուսումնասիրություններն ապա
ցուցել են, որ ծխելը թողնելը 
առաջ է բերում քաղցկեղի զգա(ի 
ռեդուկցիայի (ապաճման), ինչը 
պայմանավորված է հատկապես 
ակտիվարար գործոնների վե
րացմամբ։

6.4. Միջամտություն ծխա
խոտով հարուցված կանցերո– 
գենեզին

Անկասկած, ծխախոտով հա
րուցվող քաղցկեղի ռիսկի նվա
զեցման ամենաարդյունավետ 
ուղին ծխելը թողնելն է։ Այսու
հանդերձ ծխելը կարողանում 
են թողնել շատ քչերը (քրոնիկ 
ծխողների 3%)։ Բուժելով նիկո
տինային կախվածությունը՝ այդ 
թիվը կարելի է հասցնել մինչև 
30% : Այս նպատակով կիրառ
վում են հետևյալ դեղերը.

1. երկարատև ազդեցությամբ 
բիպրոպիոն հիդրոքլորիդ և ոչ

դասական (ատիպիկ) հակա
դեպրեսանտներ,

2. նիկոտինային մաստակ
ներ,

3. նիկոտինային ինհալատոր
ներ,

4. նիկոտինային ապրեցներ,
5. քթի նիկոտինային թիթե

ղիկներ։
Սրանք առաջին ընտրության 

դեղերն են։ Եթե դրանք արդյու
նավետ չեն, ապա կարելի է 
օգտագործել կլոն ի դին հիդրոք
լորիդ կամ նորտրիպտիլինհիդ–
րոքլորիդ։

7. Ք աղցկեղի ք ի մ ի ա կ ա ն  
կա նխ ա րգե լո ւմը
7. 1. Հիմնական ուղղություննե
րն

Առկա են քաղցկեղի կան
խարգելման երկու վտխլրացնող 
հայեցակարգեր։

ա) Խուսափել քաղցկեղային 
ինդուկտոր գործոնների
ազդեցությունից,

բ) սննդային կամ դեղորայ
քային միջամտությամբ մոդուլել 
իմուն համակարգն ընդդեմ կան

ցերոգեն գործոնների (հայտնի է 
որպես քաղցկեղի քիմիական– 
խարգելում)։

Քաղցկեղի քիմիականխար– 
գելումը կարելի է բնութագրել 
որպես բնական կամ սինթետիկ 
ֆարմակոլոգիական միջոցնե
րի կիրառում քաղցկեղի վաղ 
փուլերում՝ դրա աճը կանխելու, 
դադարեցնելու կամ հետադար
ձելու նպատակով։ Բավական 
մեծ նշանակություն ունի քաղց
կեղի առաջացման կանխումը, 
քանի որ ուռուցքագոյացումը 
երկարատև, բազմափուլ գոր
ծընթաց է և նունիսկ տասնա
մյակներ կարողէ մնալ չդրսևոր
ված (լատենտ շրջան)։

7. 2. Քիմիաթերապիայի (քի– 
միաբուծության) միջոցները

ՈՒռուցքագոյացման հիմքում 
ընկած մոլեկուլային և բջջա
յին մեխանիզմների վերաբերյալ 
ներկայիս լայն պատկերացում
ները թույլ են տվել մշակել քի
միաթերապիայի բավականին 
արդյունավետ միջոցներ։ Դրանք 
դասակարգվում են որպես՝

1. էստրոգենային ընկալիչնե
րի ընտրողական մոդուլարար– 
ներ (տամօքսիֆեն, ռալօքսի– 
ֆեն),

2. հակաբորբոքային միջոց
ներ (ասպիրին, ցելեկօքսիբ),

3. հակաօքսիդանտներ և 
երկրորդ ֆազի մետաբոլիկ ֆեր
մենտների ակտիվարարներ 
(հակաօքսիդանտ վիտամիններ, 
դիթիոլէթիոններ, իզոթիոցիա– 
նատներ),

4. միջոցներ, որոնք ընտրո
ղաբար մոդուլում են բջջային 
ընկալիչները և ազդանշանային 
համակարգեր (ռետինոիդներ, 
վիտամին Ը-ի նմանակներ)։
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ԿԵՆՍԱՌԻԹՄԵՐԸ
ԲՆՈՒԹՅԱՆ

ՄԵՋ

ՈՍԿԱՆՑԱՆ ԹԵԼՄԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ

հՍՊՒՐՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ
Քիմիական գիտությունների թեկ
նածու, դոցենտ

Կենսաբանական ռիթմե
րը միաբջիջ և բազմաբ

ջիջ բուսական և կենդանական 
օրգանիզմներին, ինչպես նաև 
առանձին բջիջներին և մեկու
սացված օրգաններին բնորոշ 
կենսաբանական պրոցեսների, 
երևույթների բնույթի և ինտեն
սիվության ցիկլային փոփոխու
թյուններն են։

Համաձայն կենսաբանների և 
բժիշկների կարծիքի՝ կենսառիթ
մերը կենդանական աշխարհի, 
պարբերական (ռիթմիկ) բնույթի 
բոլոր երևույթներն ու գործըն
թացներն են։ Կենսառիթմերը 
ներառում են կենսաբանական 
երևույթների հսկայական ընդգր
կում։ Ներկայումս կենսառիթմերի 
հետազոտությունները ստորա
բաժանված են երեք բաժինների.

ա) ցածր հաճախականության 
(10՜10 - 10՜6 հերց) կենսառիթմեր, 
որոնցով զբաղվում են էվոլյուցի
ոն գենետիկան, ֆիզիոլոգիան, 
էկոլոգիան։ Մեկից տասը տար
վա և մոտ պարբերության կեն
սառիթմերով (պայմանավորված 
սեզոնային, լուսնային, մակըն
թացության և տեղատվության 
փոփոխություններով) զբաղվում 
է էկոլոգիան և էկոլոգիական ֆի
զիոլոգիան։

բ) Միջին հաճախականության 
(10՜5 - 10՜1 հերց) կենսառիթմերը 
(կապված են շաբաթվա, օրվա 
տևողության և մոտ պարբերու

թյունների հետ) հիմնականում ու
սումնասիրվում են հոգեբանների 
և բժիշկների կողմից,

գ) բարձր հաճախականու
թյան (10՜1– 104 հերց) կենսառիթ
մերը, որոնք կապված են մեկ 
ժամվա և նրա մասերը կազմող 
պարբերությունների հետ, ու
սումնասիրվում են կենսաբաննե
րի, ֆիզիոլոգների և բժիշկների 
կողմից։

Բոլորից լավ և մանրամաս
նորեն ուսումնասիրված են մի
ջին հաճախականությունների 
կենսառիթմերը՝ սրտի խփոցնե
րի, զարկերակի, շնչառության, 
արյան ճնշման, մտավոր ակտի
վության և այլնի հանրահայտ 
պարբերական փոփոխություննե
րը։

Կենսառիթմերի ծագումը, 
պահպանումը, տեղաշարժերը, 
նրանց պարամետրերի բացա
հայտումը, հետազոտումը կա
րևոր և լուրջ հարցեր են կենդա
նական աշխարհի կառուցվածքը 
և նրա զարգացումը ճիշտ հաս
կանալու համար։ Բուսական 
աշխարհում սեզոնային ռիթմի 
օրինակներ են բույսերի կանաչ 
ծածկոցի առաջացումը, ծաղկու
մը, պտղաբերումը, տերևաթա– 
փը, կենդանական աշխարհում՝ 
ձմեռային և ամառային քունը, 
սեռական ցիկլը> ոՐԸ կապված 
է ներզատիչ գեղձերի (հիպո
ֆիզ, սեռական և այլն) ակտի

վության տատանումների հետ։ 
Կենսաբանական ռիթմերից են 
նաև այն ռիթմերը, որոնք առա
ջանում են արտաքին միջավայրի 
անբարենպաստ ազդեցությամբ 
և արտահայտվում են դիապա– 
ուզայով, այսինքն՝ ձվից մին
չև հասուն օրգանիզմ դառնալը 
զարգացման որևէ փուլում առա
ջանում է ժամանակավոր դա
դար, որը կարող է տևել մի քանի 
շաբաթից մինչև 5-7 տարի։

Որոշ ռիթմեր պայմանավոր
ված են միջավայրի գործոննե
րով և կոչվում են «ձեռքբերովի», 
մնացածները բնածին են, առա
ջանում են միջավայրի պայման
ներից անկախ։ Վերջիններս ու
նեն ներածին ծագում, կարող 
են առաջացնել 22-26 ժամյա շե
ղումներ, որոնք կոչվում են ցիր– 
կադային կամ համօրյակային։
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Դա վկայում է, որ օրգանիզմնե
րում բջիջներն ունեն ժամանակը 
ճիշտ որոշելու ընդունակություն։

Կա տեսկետ, որ երկրագնդի 
կառուցվածքը և գործունեության 
շատ երևույթների ցիկլիկ բնույ
թը տիեզերածին պարբերական 
ազդեցությունների արդյունքն 
կամ հետևանքն է։ Այնպես որ, 
կենդանիների բնակավայրի 
պարբերական փոփոխվող գոր
ծոնները բնության այն մեծա
գույն փոխակերպումների պատ– 
ճառահետևանքային շղթայի 
մասն է, որն ամեն անգամ սկիզբ 
է առնում տիեզերական տարա
ծություններից և այնուհետև տա
րածվում, ծավալվում իր բաղկա
ցուցիչ մասերի մեջ։

Համոզվելու համար, նախ 
ուսումնասիրենք էկոլոգիա
յում դիտվող ռիթմերի ձևա
վորման և պահպանման օրի
նաչափությունները։ Իսկ ինչ է 
էկոլոգիական ռիթմը։ Միևնույն 
տեսակի անհատների միավո
րումը կոչվում է համակեցություն 
(պոպուլյացիա), իսկ համակե
ցությունների համախումբը՝ իր 
բնակավայրերի հետ մեկտեղ, 
կազմում է էկոլոգիական համա
կարգը։ էկոլոգիական համա
կարգերի հատկանիշը նյութի և 
էներգիայի հոսքի պահպանումն 
է նրա կենսաբանական բաղադ
րիչների միջոցով։ Կենսաբանա
կան բաղադրիչները՝ օրգանիզմ
ները, բնութագրվում են կերային 
(սննդային) շղթայի նկատմամբ

ունեցած դիրքով և 
իրենց գործունեու
թյան տիպով։ Այս 
նկատառումով օգ
տագործում են տրո– 
ֆիկական (սննդա
յին) մակարդակ 
հասկացությունը, 
որը սովորաբար 
որոշվում է ֆոտոսին– 
թեզող օրգանիզմ
ներից ունեցած մի
ջանկյալ օղակների 

քանակով։
էկոլոգիական համակարգի 

դինամիկան արտահայտում է 
սննդային մակարդակում տեղա
բաշխված տեսակների կառուց
վածքների փոփոխությունները՝ 
կախված արտաքին միջավայրի 
պայմանների փոփոխությունից։ 
Յուրաքանչյուր մեկուսացված 
համակարգում ավտոտրոֆ օր
գանիզմները (կանաչ բույսերը, 
քեմոսինթեզող բակտերիանե
րը) զբաղեցնում են առաջին 
սննդային մակարդակը կամ 
այսպես կոչված, պրոդուցենտ
ների (օրգանական նյութեր 
արտադրողների) մակարդակը 
և էկոլոգիական համակարգի 
բոլոր անդամներին ապահովում 
սննդանյութերով և էներգիայով։ 
Խոտակերները (առաջնային 
սպառողները) կազմում են երկ
րորդ սննդային մակարդակը, 
երկրորդային սպառողներն են 
և այլ միջանկյալ մակարդակի 
օրգանիզմները։ Նշենք, որ արո
տավայրերի շղթայի յուրաքան
չյուր մակարդակ մեռած կեն
դանական նյութերի աղբյուր է 
(դիակներ և այլ մնացորդներ), 
միաժամանակ սուբստրատ 
քայքայողների (բակտերիանե
րի, սնկերի, պարզագույն օր
գանիզմների) համակեցություն։ 
Այնպես որ օրգանական նյութեր 
քայքայողների, սպառողների, 
արտադրողների առկայությունը 
անհրաժեշտ պայման է էկոլոգի
ական համակարգի գոյության 
համար։ Մյուս կողմից, էկոլո

գիական համակարգի աճը և 
զարգացումը պայմանավորված 
է և սահմանափակվում է որոշա
կի գործոնով (Լիբիխի սկզբունք)։ 
Դա կարող է լինել արևի լույսը, 
որոշակի քիմիական տարրեր՝ 
ազոտ, ֆոսֆոր, ջրածին և այլն։ 
էկոլոգիական համակարգերը 
կոչվում են բաց, փակ, ճյուղա
վորված և այլն։ էկոլոգիական 
համակարգը կարող է լինել կա
յուն, եթե տեսակները, որոնցից 
բաղկացած է այն, անսահման 
երկար գոյատևեն, իսկ նրանց 
թվաքանակները՝չփոփոխվեն։

Երբ ներմուծվող ռեսուրսի 
արագությունը կամ նրա գումա
րային մեծությունը սահմանա
փակ է, ապա սննդային շղթան 
այս պայմաններին բավարարում 
է։ Իսկ երբ շղթայի երկարությունն 
արդեն որոշված է, ապա կարե
լի է ասել, որ նա էկոլոգիական 
իմաստով կայուն է։ Հետևաբար՝ 
սննդային շղթայի երկարության 
անհրաժեշտ պայմանները անհ
րաժեշտ և բավարար են նաև 
էկոլոգիական համակարգի կա
յունության համար։

Այսպիսով՝ բարդ էկոլոգիա
կան համակարգերին բնորոշ 
գիծը նյութի և էներգիայի անընդ
հատ հոսքն է նրանց կազմավո
րող կենդանի համակեցություն
ների միջով։

Այդ հոսքը ապահովվում է օր
գանիզմների սննդային մակար
դակների (օրգանական նյութեր 
արտադրողների, սպառողների, 
քայքայողների) առկայությամբ, 
որոնք կատարում են յուրահա
տուկ ճոճանակների դեր։ Այդ 
գործունեության համար անհ
րաժեշտ նյութերը շարունակ 
ստացվում են նախորդ սննդային 
մակարդակի համակեցություն
ներից։ Այդպիսի նյութեր են ինչ
պես ստորին մակարդակի օր
գանիզմներ այնպես էլ նրանց 
նյութափոխանակության արգա
սիքները՝ մահացած մարմիննե
րի տարրերը։ Այսինքն՝ նյութի 
էներգիայի հոսքը սննդային մա–
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կարդւսկում արտահայտվում է 
կառուցվածքային և էներգետիկ 
որոշակի նյութերի անընդհատ 
Փոխադրումով։ Մյուս կողմից, 
սննդային մակարդակի համա
կեցությունների թվաքանակը 
փոփոխվում է՝ կախված հա
ջորդ մակարդակի օրգանիզմ
ների համար սննդի աղբյուր լի
նելու հանգամանքից, բնական 
և ոչ բնական կորուստներից և 
այլն։ էկոլոգիական համակար
գերի այս պատկերացումը հա
մարվում է համընդհանուր։ Եթե

վերանանք էկոլոգիական հա
մակարգերի որոշ մանրամաս– 
ներից, նրանց կարելի է նմանեց
նել յուրահատուկ ճոճանակային 
համակարգերի, որոնք կապված 
լինելով իրար հետ ոչ ընդհա
նուր առանցքով, փոփոխական 
գրգիռների ազդեցությամբ շա
րունակ պահպանում են իրենց 
հավասարակշռության վիճակը։ 
Այսպիսով՝ նկատի ունենալով 
էկոլոգիական համակարգերի 
ծագման, զարգացման և պահ
պանման օրինաչափություննե
րը՝ կարելի է պնդել, որ նրանց 
նշանակությունը և դինամիկան 
շարունակ պայմանավորվել է 
արտաքին միջավայրի «պա
հանջներով»՝ իբրև գոհացում 
նրանում ընթացող և փոփոխ
վող գործոնների և պայմանների։ 
Դեռ ավելին, էկոլոգիական հա
մակարգերի ռիթմիկ փոփոխու

թյունները ենթարկվում են լանդ
շաֆտային և աշխարհագրական 
միջավայրի ռիթմերին և կարգա
վորվում նրանց կողմից։ Այդ կար
գավորումը, սակայն փոխադարձ 
է. էկոլոգիական համակարգերն 
իրենց հերթին կարգավորում են 
բնակավայրի էներգետիկ փոխա
կերպումները և փոխադրումնե
րը, դրանով իսկ ապահովելով 
նրանց միջև մի ինչ-որ միջին 
մակարդակ, հավասարակշռու
թյուն։ Եվ, հետևաբար, էկոլոգի
ական համակարգն իր այդ դե

րի համար պետք է շարունակ 
վերակառուցի իր սննդային և 
պոպուլյացիոն կապերը, նրանց 
բնութագրերը։ ՈՒստի՝ համա
կեցությունների առջև դրված 
խնդիրները դառնում են կենդա
նի օրգանիզմի համար արտա
քին միջավայրի «պահանջարկ», 
որին ի գոհացում ենթարկվում 
և հարմարվում են նրա գործու
նեության և կառուցվածքի բոլոր 
երևույթները։ Եվ, եթե էկոլոգիա
կան ռիթմերի համար նյութի և 
էներգիայի մատակարարողներ 
էին նրանց բնակավայրի երկ
րաբանական և աշխարհագրա
կան ցիկւիկ փոփոխությունները, 
ապա կենդանի օրգանիզմի ռիթ
մերի համար այդ նույն դերը կա
տարում են արդեն էկոլոգիական 
ռիթմերը։

Ռիթմիկ տատանումներ տեղի 
են ունենում ոչ միայն էկոլոգիա

կան համակարգերում, մարդու 
գլխուղեղում, բնության մեջ, այլև 
քիմիական ռեակցիաներում։

Հետաքրքիր է նշել, որ քիմի
ական ավտոկատալիտիկ ռեակ
ցիաներում դիտվող ռիթմիկ տա
տանումներն արտահայտվում են 
ճիշտ նույն տիպի հավասարում
ների միջոցով, ինչ-որ նեյրոնների 
ակտիվությունը պատկերող հա
վասարումները։ Այսպես, քիմի
ական ռեակցիաներում հանդես 
եկող փոփոխականները ներ
կայացնում են քիմիական տար
բեր նյութերի քանակներ, իսկ 
հավասարման գործակիցների 
արտադրյալներն արտահայտում 
են քիմիական ռեակցիաների 
արագությունները։ Կոնցենտրա
ցիոն տատանումներն առաջին 
անգամ ուսումնասիրել է հայտ
նի կենսաքիմիկոս Ա. Լոտկան
1910 թ.։ Հետագայում այդ հար
ցը երկար ժամանակ մնացել է 
գիտնականների տեսադաշտից 
դուրս։ Միայն XX դարի 50-ական 
թվականներից հետո է, որ հետա– 
զոտողները կոնցենտրացիոն և 
ավտոկատալիտիկ տատանում
ների վբա դարձնում են հետևո
ղական ուշադրություն։

Քիմիական ռեակցիաներում 
ռիթմիկ տատանումները որոշա
կի նյութերի կոնցենտրացիանե
րի հաջորդական սպառումն է և 
վերականգնումը։ Քիմիական ռե
ակցիաների բարդ համակարգե
րում, որպես կանոն, մասնակցում 
են ոչ թե մեկ, այլ տարբեր արա
գություններով ընթացող գործըն
թացներ։

Այդ իմաստով, բարդ հա
մակարգերը բնութագրվում են 
տարբեր մասշտաբի ժամանա
կի արագությամբ, որտեղ փոփո
խականները ստորաբաժանվում 
են՝ արագ, հիմնական, և պա
հեստային (ռեզերվային) խմբե
րի։ Նման դեպքերում, հիմնական 
փոփոխականներով որոշվող 
ռեակցիաները և նրանց վերջ
նական արդյունքները՝ նյութե
րը, գտնվում են պահեստային
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փոփոխականների հսկողության 
տակ և կարգավորվում են նրանց 
կողմից, իսկ արագ փոփոխա
կաններով որոշվող ռեակցիանե
րը և նյութերը կարգավորվում են 
հիմնական փոփոխականներով։

Այստեղ ամեն մի ավտոկա– 
տալիտիկ ռեակցիա, որը ծնվում 
և ընթանում Է նախորդ տիպի 
արդյունքից, ունի որոշակի արա
գություն, օժտված Է ժամանակի 
իր մասշտաբով։

Այս պատճառով Էլ, երբ 
ավտոկատալիտիկ ռեակցիանե
րի շղթան դիտարկվում Է ժամա
նակի մեծ հատվածներում, ապա 
դիտվում են տարբեր հաճախա
կանության մի քանի կանոնավոր 
տատանումներ։

Որպես օրենք, շղթայի յու
րաքանչյուր հաջորդ ռեակցիա 
ընթանում Է ավելի արագ, քան 
նախորդը և, հետևաբար, շղթա
յի ներսում ավտոկատալիտիկ 
տատանումների հաճախակա
նությունները գնալով աճում են։ 
Օրինակ՝

Շ|–գ01 + 1™–>2 0|–
Շհ4 + 01՛ -► Շհ3 + Ւ101 
Շհ3 +Շ12–>ՕՒ1յ–Շ1 + Շ1՜

մեթիւքւորիդ

Օհ3 - 01 + 01՛ -*• ՇհշՇ1 + հՇ1 
ՇհշՇ1 +Շ1շ -> ՕհշՇ1շ + 01՛

մեթիլենքլորիդ
0հշ01շ + Շ11 -► ՇհՇ1շ + Ւ101 
ՇհՇ1շ + Շ1շ ̂  ՇհՇ13 + Շ1՚

քլորոֆորմ
ՕհՇ13 + 01 -> 0013 + «01 
ՇՇ13 + Շ1շ -> ՇՇ14 + ՕՐ

տետրաքլորմեթան

Այսպիսով՝ քիմիական բարդ 
շղթայում Էներգիայի և նյութի 
պահպանման և կինետիկան 
պատկերող հավասարումների 
քանակը կախված Է ավտոկա– 
տալիտիկ ռեակցիաների քանա
կից։

Ընդհանուր առմամբ այսպես 
են ընթանում տատանումները քի
միական ռեակցիաներում, որոնք 
ամենայն հավանականությամբ 
ընկած են ֆիզիոլոգիական, կեն
սաբանական ռիթմերի հիմքում, 
ձևավավորում են նրանց։ Գոյու
թյան կռվում (պայքար) նրանց 
հաջող կամ անհաջող ընթացքից 
Էլ կախված են բնական ընտրու
թյունը և այլ կենսաբանական 
խնդիրներ ու ռիթմեր։

ՇՆԱՁԿԱԼ ԿԾՈՑԸ*

Ուսումնասիրելով սպիտակ 
շնաձկան ծնոտների և ծնոտի 
մկանների կառուցվածքը՝ ձկնա
բանների, ֆիզիոլոգների և ֆի
զիկոսների միջազգային խում
բը ստացել Է տվյալներ՝ կծելու 
ժամանակ շնաձկան ծնոտների 
գործադրած ուժի մասին։ Մեր 
օրերում այդ ամենախոշոր և 
վտանգավոր շնաձկան երկա
րությունը հասնում Է մինչև 12 մ, 
իսկ 6-8 մ երկարությամբ տեսակ
ները սովորական երևույթ են։ 
Կծոցի ուժը կարող Է գերազանցել 
1 տոննան։ Համեմատության հա
մար նշենք, որ առյուծի ծնոտը 
գործադրում Է 560 կիլոգրամ 
ջանք, իսկ մարդու ծնոտը՝ 80 կի
լոգրամ։

16 միլիոն տարի առաջ ապ
րած և 20 մետր երկարություն 
ունեցող մեգալոդոնի՝ սպիտակ 
շնաձկան հեռավոր նախնու, քա
րացուկներով, գիտնականները 
հաշվարկել են, որ մեգալոդոնը 
կծում Էր 11-18 տոննա ուժով։

ՕԴԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ԵՎ 
ԿՈՒՅՐ 

ԱՂԻՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄԸ*

Կանադւսցի բժիշկները նկա
տել են հետաքրքիր օրինաչա
փություն՝ Կալգարի քաղաքի 
կույր աղիքի բորբոքում ունեցող 
հիվանդների թիվն աճում Է 15%– 
ով այն օրերին, երբ մեծանում 
Է օդի աղտոտումը ծծումբի 
երկօքսիդով, ազոտի երկօքսի– 
դով և հատկապես օզոնով, որն 
առաջանում Է այն դեպքում, երբ 
ավտոմեքենաների արտանե
տումները ճառագայթվում են 
արևի լույսով։ Ենթադրվում Է, որ 
օդի աղտոտվածությունն ակտի
վացնում Է օրգանիզմում առկա 
բորբոքման օջախները։

* հտ ւ̂օ « ««ՅհԵ, 2009, 1՝11
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ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐ՝ 
ՋԵՐՄԱՀԵՌԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ 
ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԼՒՔՅԱՆ
ՀՀ գիտության վա ստ ա կա վոր գործիչ, 
տ եխնիկա կա ն գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՃՀ «Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և հա մա 
կարգեր» միջդեպարտամենտա լ ամբիոնի վա 
րիչ, «ՍՒՆՈՓՍՒՍ ԱՐՄԵՆԻՍ» ՓԲԸ ուսումնական 
դեպ ա րտ ա մենտ ի տնօրեն։
Գիտական հետազոտությունների բնա գա վա ռը ՝ 
ինտեգրա լ սխեմաների ա վտ ոմա տ ա ցվա ծ նա խ ա գ
ծում։
Ը֊տ9ւ1։ V̂ շց6ոտ@Տ6ս̂ .̂ տ, V̂ շց6ոտ@տ̂ ոօբտ̂ տ.̂ օտ

Նկ. 1. Հովացնող օդափոխիչը կոմպյուտերում

Հայտնի է, որ էլեկտրոնային 
սարքավորումների աշ

խատանքի ընթացքում բավա
կան մեծ քանակի ջերմություն է 
անջատվում։ Օրինակ՝ կոմպյու– 
տերի հետ աշխատելիս օպերա
տորն անմիջականորեն զգում 
է նրա տաքանաք։ Տաքացու
մը, որպես կանոն, հանգեցնում 
է ինտեգրալ սխեմաների (ՒՍ) և 
դրանց տարրերի հատկություն
ների անցանկալի փոփոխութ
յունների, որոնց հետևանքնե
րը շատ դեպքերում նույնիսկ 
դժվար է կանխորոշել։ Կոմպ– 
յուտերի տաքացման հետևան
քով, ստացվող տվյալներում 
կարող են հայտնվել պատահա
կան սխալներ՝ անկախ կատար
վող կիրառական ծրագրային 
փաթեթից։ Դա, օրինակ, կարող 
է պատահել, երբ կոմպյուտերով 
խաղում են բարդացված խա
ղեր, որոնք ծանրաբեռնում են 
միկրոպրոցեսորը։ Նմանատիպ 
երևույթների հաճախացման 
ամենահավանական պատճառն 
ոչ բավարար ջերմահեռացումն 
է, որի հետևանքով խաթարվում 
է կոմպյուտերի աշխատանքը և 
էապես կրճատվում է նրա պի– 
տանելիության ժամկետը։ Պետք 
է նշել, որ կիսահաղորդչային 
արդյունաբերությունը նախկի
նում ևս ԻՍ-երի ջերմահեռացման 
չափազանց կարևոր խնդրին 
փորձել է տարբեր լուծումներ

տալ։ Մասնավորապես, կոմպ– 
յուտերի ներքին ջերմաստիճա
նի կարգավորման նպատակով 
տեղադրվել են հովացնող օդա
փոխիչներ (նկ.1)։ Սակայն տա
րօրինակ է, որ մինչև վերջին 
տարիները ԻՍ-երի նախագծ
ման ժամանակ գերտաքացման 
խնդիրը, որպես առաջնային 
խնդիր, չի դիտարկվել։ Ներկա
յումս ԻՍ-երի ինտեգրման աստի
ճանի (միավոր մակերեսում տե
ղակայված տարրերի քանակի) և 
աշխատանքային հաճախակա
նությունների աճին զուգընթաց՝ 
արձանագրվող ԻՍ-երի գերտա
քացման խնդիրն այևս չի կարող

անտեսվել։ Համաձայն Միջազ
գային կիսահաղորդչային արդ
յունաբերության ասոցիացիայի 
(ՄԿԱԱ.) կանխատեսումների՝ 
ջերմային կառավարման խնդի
րը հաջորդ սերունդների ԻՍ- 
երի մշակման ծայրաստիճան 
կարևոր մարտահրավերներից 
մեկն է։ ժամանակակից ՒՍ– 
երի ջերմահեռացման խնդիր
ների լուծումը պարտադրում 
է ԻՍ-երի նախագծման ոլոր
տում նոր հետազոտություննե
րի իրականացում և այնպիսի 
նյութերի օգտագործում, որոնք 
կկանխեն ԻՍ-երի գերտւսքացու– 
մը։ Դրանք կլավարկեն ԻՍ-երի
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Նկ. 2. ՒՍ-ի մետաղական միջմիացումները

աշխատանքն ու կերկարացնեն 
շահագործման ժամկետները։ 
ժամանակակից ԻՍ-երում ջեր
մության անջատման հիմնական 
աղբյուրներն են դրանց կազ
մում ընդգրկված միլիարդավոր 
տրանզիստորները և վերջիննե
րիս մետաղական միջմիացում– 
ները (նկ. 2)։ Անցյալում ԻՍ-երի 
գերտաքացման խնդիրների հետ 
առնչվում էին միայն ճարտւս– 
րագետ-կոնստրուկտո բները։ 
Նրանք Փորձում էին ԻՍ-երի բա
ղադրիչների համապատասխան 
դասավորությամբ ավելցուկային 
ջերմությունը ՒՍ-ի կոնկրետ տի
րույթից հասցնել դեպի ջերմա
հեռացման համակարգ, իսկ 
այնտեղից՝ հավասարաչափ ցրել 
հովացուցիչների միջոցով։ ԻՍ-ե
րի թույլատրելի սահմանից ավե
լի տաքացման դեպքում օգտա
գործվում էին ավելի մեծ ու հզոր 
հովացուցիչներ։ Նման մոտեցու
մը տարիներ շարունակ իրեն լիո
վին արդարացնում էր։ Սակայն

կիսահաղորդչային արդյունաբե
րության ներկայիս աննախադեպ 
զարգացման պայմաններում, 
երբ աներևակայելի փոքրացել 
են տրանզիստորների երկրաչա
փական չափերը՝ ընդհուպ մինչև 
մի քանի տասնյակ նանոմետ– 
րերի, և քայլեր են ձեռնարկվում 
եռաչափ ԻՍ-երի (նկ. 3) ստեղծ
ման ուղղությամբ, մեծ հովա– 
ցուցիչների օգնությամբ խնդրի 
լուծման ժամանակաշրջանն 
արդեն անցյալում է։ Տաքացման 
նկատմամբ միկրոպրոցեսորի 
կայունության գնահատման լա
վագույն պարամետր է համար
վում ջերմային հզորությունը։ Դա 
տիպային առաջադրանքի կա
տարման ընթացքում ԻՍ-ի կող– 
մից ցրվող առավելագույն հաս
տատուն հզորությունն է։

Միկրոպրոցեսորների յու
րաքանչյուր նոր սերնդի 
առաջացումը զուգակցվել է 
նշված ցուցանիշի աճով։ Օրի
նակ՝ առաջին ԲօոէԽտ միկ– 
րոպրոցեսորներում, ջերմային 
հզորությունը դեռևս 20 Վտ-ից 
փոքր Էր։ ՐտոէԽտ 4-ում այն ար
դեն հասավ 90 Վտ-ի։ Անցումը 
բազմամիջուկային միկրոպրոցե– 
սորներին հանգեցնում Է ջերմա
յին հզորության Էլ ավելի Էական 
աճի և ջերմահեռացման կառա
վարման խնդրի հետագա բար– 
դեցմանը։ Պատճառը պարզ Է՝ 
առանձին միջուկների կողմից

անջատվող ջերմությունները
գումարվում են իրար։ Սակայն 
ջերմային բնույթի այլ խնդիրներ 
ևս մնում են չլուծված։ Դրանցից 
մեկը պայմանավորված Է ՒՍ-ի 
մակերեսի ոչ հավասարաչափ 
տաքացմամբ։ Դա նշանակում 
Է, որ ԻՍ-ում առկա են առանձին 
«թեժ կետեր» (նկ. 4), որոնցում 
տեղադրված տարրերի փոխան– 
ջատման հաճախականութ
յուններն ավելի մեծ են մյուսնե
րից։ Առանձին «թեժ կետերում» 
ցրվող տեսակարար ջերմային 
հզորությունը 1 սմ2 մակերեսում 
կարող Է հասնել ընդհուպ մինչև 
1000 Վտ-ի։ Ամենավատն այն 
Է, որ համաձայն ԱԿԱԱ-ի կան
խատեսումների՝ հետագա հինգ 
տարիների ընթացքում միկրոպ– 
րոցեսորային ԻՍ-երի հզորութ
յան 80%-ից ավելին սպառելու 
են ոչ թե տրանզիստորները, այլ 
միջմիացման գծերը։ Դա վատ Է 
այն պատճառով, որ վերջիննե
րիս ջերմահեռացումն ավելի մեծ 
բարդությունների հետ Է կապ
ված։

Դերժամանակակից ԻՍ-ե
րի հատկությունների բարելավ
մանը նպատակաուղղված նոր, 
առաջադեմ լուծումները նույն
պես կողմնակիորեն կարող են 
նպաստել ԻՍ-երի ջերմահեռաց
ման վատթարացմանը։ Նման 
առաջին օրինակը ժամանակա
կից ԻՍ-երում արդեն լայնորեն

ջերմության գբւսֆեճային 
սնուցման ջերմային հորիզււնւսկսյն ցրիչներ

* միշշերսււսյիՕ միջշհրաային՚"* ** Հ՝* միացածներ մխսցամնհր

ճեկոսփշ շերաեր

սնուցում
Խպ

սիլիցիամ-ադամանդ կաեւքվիաայիՕ հարթակ

ջերմա հե ւա ո յմա ն  ա  իրույթ

«թեժ կեաեր»

Նկ.Յ. եռաչափ ՒՍ-ի լայնական կտրվածքը Նկ.4. ՒՍ-ի «թեժ կետերը»
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Նկ.5. «Սիւիցիումը մեկուսիչի վրա» տիպի տրանզիստորր

կիրառվող, «սիլիցիումը մեկուսի
չի վրա» տեխնոլոգիայում տրան
զիստորի արագագործության 
մեծացման և սպառվող հզո
րության լավարկման նպա
տակով սիլիցիումի երկօքսի– 
դի խորը շերտերի ինտեգրումն 
է (նկ. 5)։ Սակայն սիլիցիումի 
երկօքսիդի ջերմահաղորդակա
նությունը սովորական սիլիցիու– 
մային հարթակների ջերմահա
ղորդականության ընդամենը 
1/100 մասն է կազմում։ Ջերմա
հաղորդականության այդպիսի 
փոքր ունակությունը հանգեցնում 
է ԻՍ-ի ավելի արագ տաքացմա
նը և սխեմայի աշխատանքի վա
ղաժամկետ խափանմանը։ Նմա
նատիպ բնույթի մեկ այլ օրինակ 
են, ներկայումս մշակման փուլում 
գտնվող, եռաչափ ԻՍ-երը (նկ. 6), 
որոնք շնորհիվինտեգրման ավե
լի մեծ աստիճանի, ավելի պարզ 
միջմիացումների և ավելի փոքր 
մակերեսի մոտ ապագայում

կփոխարինեն ավանդական երկ– 
չափ ՒՍ-երին։ Չնայած եռաչափ 
ԻՍ-երի ստեղծման բնագավա
ռում առկա է ճարտարագիտա
կան լուծումների մեծ բազմազա
նություն, այդուհանդերձ դրանք 
բոլորն ունեն մեկ ընդհանուր թե
րություն՝ կապված ջերմահեռաց– 
ման հիմնախնդրի հետ։ Խնդիրն 
այն է, որ եռաչափ ԻՍ-երում որոշ 
հարկեր բազմաթիվ ջերմակա
յուն շերտերով մեկուսացված են 
ջերմահեռացման մասից, ին
չի հետևանքով առաջանում են 
«թեժ կետեր»։ Հետևաբար ջեր
մահեռացման խնդիրների ոչ 
պատշաճ կերպով լուծման պա
րագայում բացառվում է եռաչափ 
ԻՍ-երի բնական գործողությունը։ 
Սոդելավորումների արդյունքնե
րը ցույց են տվել, որ այդ դասի 
ԻՍ-երի աշխատանքային ջեր
մաստիճանի ընդամենը 10°0–ով 
բարձացման արդյունքում սխե
մայի արագագործությունը 5%-ով

Նկ.6. Ջերմահեռացումը եռահարկ, եռաչափ ՒՍ-երում

նվազում է։ Իսկ ջերմաստիճանի 
կրկնապատկման դեպքում սխե
մայի բնութագրերն արդեն վա
տանում են ավելի քան 30%-ով։ 
Դրւսնցում ի հայտ են գալիս նաև 
սկզբունքորեն նոր երևույթներ։ 
Օրինակ՝ եռաչափ ԻՍ-երի նա– 
նոմետրային չափսերի դեպքում 
նյութի ջերմահաղորդականութ
յունը կարող է էապես փոխվել։ 
Պատճառն այն է, որ սիլիցիու
մի տիպի կիսահաղորդիչներում 
և սիլիցիումի երկօքսիդի դասի 
մեկուսիչներում ջերմահաղորդ
ման մեծ մասն իրականացվում է 
շնորհիվ այդ նյութերի բյուրեղա– 
ցանցերում գտնվող ատոմների 
տատանումների։ Դրանք կարող 
են նվազեցվել մինչև քվանտաց– 
ված վիճակների՝ ֆոնոնների, 
որոնք շատ առումներով նման 
են տարրական մասնիկներին։ 
Յուրւսքանչ|ուր նյութ բնութագր
վում է տվյալ ջերմաստիճանում 
ֆոնոնի անցնող միջին տարա
ծությամբ։ Օրինակ՝ սենյակային 
ջերմաստիճանում, սիլիցիումում 
այն հավասար է 50-ից 100 նմ։ 
Սակայն գերժամանակակից ԻՍ- 
երում, որոնցում տարրերի չա
փերն արդեն հասել են մի քանի 
տասնյակ նմ-երի, ֆոնոնները 
դառնում են լրացուցիչ դիֆու
զիայի պատճառ, որի արդյուն
քում նվազում է ԻՍ-ի ջերմահե
ռացման ունակությունը։

Նկարագրված գործոնները 
ստիպում են ջերմահեռացման 
նոր ուղիներ փնտրել։ Ներկայումս 
խոստումնալից են համարվում 
հետևյալ մոտեցումները։

հՍ-ում բա րձր  ջ ե ր մա հա 
ղ ո ր դա կա նո ւթ յա մբ  օ ժ տ 
վ ա ծ  նյութերի ինտ եգրում

Այդպիսի նյութերը, որոնց լա
վագույն լուծումներն են համար
վում ադամանդե և ածխածնա
յին նանոխողովակները, կարող 
են օգտագործվել որպես ԻՍ-ե֊ 
րի հիմնական հանգույցներ և 
միաժամանակ նպաստել ջեր
մության ցրմանը՝ կանխարգելե–
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Նկ.7. էլեկտրոնային Ականավորման 
մանրադիտակով ստացված գրաֆենի 

լուսանկարը
լով վերջինիս կենտրոնացումը 
ԻՍ-ի առանձին հատվածներում։ 
Սենյակային ջերմաստիճանում 
ադամանդի ջերմահաղորդա
կանությունը 1000-2200 Վտ/մԿ 
է և բյուրեղների շարքում այն 
լավագույն ջերմահաղորդիչն է։ 
Որպես ջերմահեռացման միջոց 
այն նախատեսվում է օգտագոր
ծել ՒՍ-երի սիլիցիում-ադամանդ 
կոմպոզիտային հարթակներում։ 
Ածխածնի ջերմահաղորդա
կանությունը սենյակային ջեր
մաստիճանում ադւսմանդինից 
ավելի մեծ է և կազմում է 3000– 
3500 Վտ/մԿ։ Այդ հատկության 
զուգակցումն ածխածնային 
նանոխողովակների նաև լավ 
էլեկտրահաղորդականության 
հետ ներկայումս իրականացվող 
այն հետազոտությունների հիմքն 
են, որոնք նպատւսկւսուղղված 
են դրանց կիրառելուն՝ որպես 
տրանզիստորների հոսքուղի– 
ներ, միջմիացմւսն գծեր և միջ– 
շերտային միացումներ։ Վերջին
ներս օգտագործվում են ԻՍ-երից 
ուղղաձիգ ուղղորդվածությամբ, 
միջշերտային խորքային ջեր
մության հեռացման համար։

Իր հատկություններով ադա
մանդից ևածխածնից ավելի գրա
վիչ է գրաֆենը, որն ատոմների 
դասավորվածությամբ մեղրա
խորիսխի տեսքով ածխածնի մեկ 
ատոմական շերտի հաստութ
յամբ թաղանթ է (նկ. 3)։ Գրւսֆենն 
(նկ. 7) օժտված է յուրահատուկ 
էլեկտրական հատկություննե

րով, որոնցից առավել կարևորն 
է էլեկտրոնների չափազանց 
մեծ շարժունակությունը սենյա
կային ջերմաստիճանում, ինչի 
շնորհիվ ապահովվում է ԻՍ-երի 
բարձր արագագործությունը և 
ջերմության ավելի արդյունավետ 
ցրումը։ Ածխածնային կամ սի– 
լիցիում-ածխւսծին հիբրիդային 
ԻՍ-երում գրաֆենի օգտագործ
ման ուղղությամբ լայնածավալ 
փորձեր են կատարվում՝ հաշ
վի առնելով, որ դրա կիրառման 
դեպքում հնարավոր կլինի խու
սափել ածխածնային նանոխողո– 
վակներին բնորոշ շատ խնդիր
ներից։ Գրաֆենի պլանար (հուն. 
թ|3ո31՜–հարթ) երկրաչափութ
յան շնորհիվ շատ ավելի հեշտ 
է այն աճեցնել հարթակի վրա, 
պատել այլ նյութերով, կատա
րել էլեկտրական միացումներ։ 
Նկ. 3-ում պատկերված եռաչափ 
ԻՍ-ում ջերմահեռացումն իրակա
նացվում է գրաֆենի շերտերի մի
ջոցով։

Առաջին գրաֆենը ստացվել 
է 2004 թ. Անգլիայի Մանչեսթերի 
համալսարանում և Ռուսաստա
նի Միկրոէլեկտրոնային տեխ
նոլոգիական ինստիտուտում, 
իսկ գրաֆիտի զանգվածից այն 
առանձնացնելու նպատակով 
օգտագործվել էր շոտլանդական 
օղին։ Դրանից հետո ամբողջ 
աշխարհում տվյալ նյութի ուսում
նասիրությունն ապշեցուցիչ ծա
վալների է հասել։ Մանչեսթերի և 
Կոլումբիայի համալսարանների, 
181\/1 ընկերության հետազոտող– 
ները և այլ գիտահետազոտա
կան խմբեր արդեն ստեղծել են 
գրաֆենի մեկ և բազմակի շեր
տերով դաշտային տրանզիս
տորներ։ Կալիֆոռնիայի համալ
սարանի գիտահետազոտական 
խումբը, համագործակցելով 
Ռենսելիրի Պոլիտեխնիկական 
ինստիտուտի, ինչպես նաև 181\/1– 
ի գիտնականների հետ, ցույց է 
տվել, որ գրաֆենային դաշտա
յին տրանզիստորներն ավե
լի մաքուր ազդանշաններ են 
գեներացնում, քան ածխածնա
յին նանոխողովակները։

Չնայած գրաֆենը դեռևս 
զուրկ չէ բազմաթիվ թերություն
ներից, ներառյալ արտադրութ
յան մեթոդների ոչ բավարար 
զարգացվածությունը, այդուհան
դերձ ապագայի ԻՍ-երում նրա 
կիրառումը բավականին խոս
տումնալից է։ Գրաֆենի ջերմա
հաղորդականության առաջին 
չափումների համաձայն սենյա
կային ջերմաստիճանում այն 
հասնում է 3000Վտ/մ.Կ–ի, որը 
բարձր է նույնիսկ ադամանդե և 
ածխածնային նանոխողովակնե
րի նույն ցուցանիշից։

Գրաֆենի, որպես ջերմա– 
հեռացուցչի, կիրառություննե
րը տարաբնույթ են։ Օրինակ՝ 
ածխածնային նանոխողովակ– 
ներից այն ավելի արդյունա
վետ կգործի, եթե կիրառվի որ
պես միջտրանզիստորային 
էլեկտրական միացիչ։ Եռաչափ 
ԻՍ-ում, օգտագործվելով ջեր– 
մացրման նպատակով, այն կզու
գակցվի ածխածնային մանրա
թելերի և նանոխողովակային 
միջշերտային ջերմամիացում– 
ների հետ։ Այն դեպքերում, երբ 
գրաֆենի բարձր ջերմահաղոր
դականությունը կարող է խնդիր 
առաջացնել, ապա կհամակց
վի արհեստական ադամանդի 
նման էլեկտրական մեկուսի
չի հետ։ Ցածր էներգիայով 
էլեկտրոններով ռմբակոծման 
դեպքում գրաֆենը կարող է 
օգտագործվել նաև որպես 
էլեկտրամեկուսիչ։ Այսպիսով՝ ԻՍ- 
երում գրաֆենի կիրառումը թույլ 
կտա ստանալ չափավոր տաքա
ցող, ավելի արագագործ, աղմ– 
կակայուն սարքեր։

ՒՍ-ի կ իսա հա ղորդչա յին  
հա րթ ա կ ի  ա տ ո մա կա ն  
ցա նցում  դ եֆ որմա ցիա յի  
ստ եղծում

ԻՍ-ի կիսահաղորդչային 
հարթակի ատոմական ցան
ցում դեֆորմացիայի ստեղծման 
նպատակով օգտագործվում են 
ատոմական ցանցի հաստա
տուններով միմյանց մոտ, երկու
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Լազերի -
լույս ■  \

X  |  Անդրադարձածլույս

Սիլիցիումի
էրկօքսիդ

հարթակ

Ջէրմահէռացւ՚անհանգույց

տարբեր նյութեր։ Հաճախ դա 
սիլիցիումի և սիլիցիում-գեր֊ 
մանիումի համադրությունն է։ 
Վերջինիս ատոմական ցանցի 
հաստատունն ավելի մեծ է։ Այս 
դեպքում ջերմությունն ավելի 
մեծ դժվարությամբ է հասնում 
տրանզիստորի հոսքուդուց դե
պի ջերմահեռացման հանգույց։ 
Նանոչւսփային ճարտարապե
տության մեջ գերտաքացմամբ 
պայմանավորված խնդիրները 
կարող են իմաստւսզրկել բյու
րեղի դեֆորմացմամբ ստաց
ված շարժունակության աճը։ 
Սխեմայում ֆոնոնների հոսքի 
կառավարմամբ հնարավոր է 
դառնում էլեկտրոնների շարժու
նակության և ջերմահեռացման 
միաժամանակյա լավարկումը։ 
Ֆոնոնային ճարտարապետութ
յուն կոչվող այս մեթոդի կի
րառման դեպքում ադամանդի 
շերտերի միջև տեղադրվում են 
սիլիցիումային նանոլարեր կամ 
գերբարակ սիլիցիումային թա
ղանթներ, ինչի շնորհիվ մեծա
նում է էլեկտրոնների շարժունա
կությունը։ Նյութում ֆոնոնների 
դիսպերսիան փոփոխելու նպա
տակով կարող է օգտագործ
վել ադամանդը։ Սիլիցիումի և 
ադամանդի ակուստիկ անհա
վասարությունը կարող է մա
սամբ ճնշել ֆոնոնների և ֆոնոն– 
էլեկտրոն ցրումը, որն իջեցնում 
է էլեկտրոնների շարժունակութ
յունը։ Արտադրական պայման
ներում ստացված սիլիցիումի 
վրա աճեցված արհեստական 
ադամանդի թաղանթները հույս 
են ներշնչում, որ ֆոնոնների 
օպտիմալացված հատկություն
ներով կոմպոզիտային հար
թակները մոտ ապագայում իրա
կանություն կդառնան։

ԻՍ-երի ջերմաէլեկտրա– 
կա ն հովա ցում

ԻՍ-երի ջերմաէկեկտրական 
հովացումը խոստումնալից և նոր 
տեխնոլոգիա է, որն օգտագործ
վում է ինչպես ամբողջ ԻՍ-ի, այն
պես էլ դրա տեղային «թեժ կե
տերի» հովացման նպատակով։

Նկ.8. Ջերմաէլեկտրական հովացուցիչ

Ջերմաէլեկտրական հովացու– 
ցիչը (նկ. 8) ջերմային պոմպ է, 
որի միջոցով ջերմափոխանցումն 
իրականացվում է էլեկտրական 
հոսանքի ազդեցությամբ։ Նմա
նատիպ սարքերը, չպարունա– 
կելով շարժուն մասեր կամ բա
ղադրիչներ, փոքրաչափ են և 
հաջողությամբ օգտագործվում 
են որպես պինդ լազերների, ինչ
պես նաև ավտոմեքենաների 
վառոցքի համակարգի հովա– 
ցուցիչներ։ Այդուհանդերձ ԻՍ-երի 
ջերմաէլեկտրական հովացման 
սարքերի կատարելագործման 
հիմնական դժվարությունը հա
մապատասխան նյութեր գտնելն 
է, որոնք պետք է համատեղե
լի լինեն ԻՍ-երի պատրաստման 
առկա տեխնոլոգիաների հետ, 
և միաժամանակ պահպանեն 
ջերմահեռացման հատկություն
ները։ Վերջին տվյալների համա
ձայն՝ որպես այդպիսիք կարող 
են կիրառվել սիլիցիումային նա– 
նոլարերը կամ սիլիցիում-գեր֊ 
մանիումի և սիլիցիումի շատ 
փոքր գնդիկները։ Այս մոտեցման 
փոփոխված տարբերակը օդի 
միջոցով ջերմությունը հեռացնե
լու փոխարեն ԻՍ-ի ջերմահեռաց
ման հանգույցներին ջերմաէ– 
լեկտրական հովացուցիչների 
միացումն է։ 2009 թ. հունվարին 
1ոէտ1 ընկերությունը ցուցադրեց 
ԻՍ-ի չափսերով առաջին ջեր– 
մաէլեկտրական սառնարանը։

Խնդրի մեկ այլ լուծում է հո
վացման հեղուկ համակարգի 
կիրառումը, որը նման է մեքենա
յի շարժիչում կիրառվողին։ Հե
ղուկներով հովացումը բացառում 
է երկու պինդ մարմինների մա
կերևույթին առաջացող ջերմա
յին դիմադրությունը։ ԻՍ-ի և ջեր
մահեռացման հանգույցի միջև 
ջերմային մակերևութային նյու
թերի լավարկման ուղղությամբ 
ևս միջոցներ են ձեռնարկվում։ 
ճիշտ ընտրված նյութը կարող է 
էապես լավացնել ջերմահեռա– 
ցումը և նվազեցնել ԻՍ-ի և դրա 
պատյանի միջև գոյացող ջերմա
յին դիմադրությունը։ Ներկայումս 
որպես այդպիսի նյութեր օգտա
գործվում են մետաղի կամ կա
վի մասնիկներով լցված յուղերը 
կամ ճարպերը։ Սակայն այստեղ 
նույնպես գրաֆենն ավելի նա
խընտրելի է։ Գրաֆենի նույնիսկ 
շատ փոքր քանակությունը կա
րող է էապես մեծացնել ջերմա
հաղորդականությունը։

Ամփոփելով նյութը՝ հարկ է 
նշել, որ չնայած գիտնականնե
րի լավատես տրամադրվածութ– 
յանն ԻՍ-երի ջերմահեռացման 
նկարագրված հեռանկարային 
ուղիների նկատմամբ, այնուա
մենայնիվ դեռ տարիներ կպա
հանջվեն, մինչև նոր նյութերից 
կամ նախագծերից որևէ մեկը 
հայտնվի արտադրությունում։
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ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՋԱՆՓՈԼԱԴՑԱՆ
Հա յա ստանի պ ետ ա կա ն ճա րտ ա րա գիտ ա 
կան համա լսարանի դա սա խոսների 
կատարելագործման կենտրոնի տնօրեն, 
տ եխնիկա կա ն գիտությունների թեկնածու։ 
Գործունեության ոլորտը՝ տ եղեկատվական, 
համակարգչա յին և հա ղորդա կցա կա ն տեխ– 
նոլոլոգիաներ, էլեկտրոնային և ա ռցա նց  
ուսուցում։
5-/773//։ ե6ոխտտ@Տ6ԱՑ. ցրո

Ժամանակակից աշխար
հում ավելի և ավելի է 

մեծանում այն մարդկանց թի
վը, ովքեր ստանալով բազային 
կրթություն հետագա ողջ կյան
քի ընթացքում բարձրացնում են 
իրենց որակավորումը և վերա
պատրաստվում՝ աշխատան
քային նոր կարողություններ 
ձեռք բերելու և մասնագիտա
կան զարգացումն ապահովելու 
նպատակով։ Կրթական ծառա
յությունների աճող կարիքները 
կրթական համակարգի առջև 
դնում են նոր պահանջներ՝ մա
տուցելու զանգվածային, որակ
յալ և արդյունավետ կրթական 
ծառայություններ՝ մատչելի բոլո
րի համար, ցանկացած ժամի և 
ամենուր։ Դրված խնդիրը լուծելի 
չէ կրթական ծառայությունների 
մատուցման ավանդական ձևերի 
շրջանակներում և պահանջում է 
կրթական նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրում, մեթոդական և կազ
մակերպչական հատուկ միջոց
ների կիրառում։

Կրթական նոր տեխնոլո
գիաների հիմքում դրված է հա
մակարգչային և ցանցային 
միջոցների (սարքերի, սարքա
վորումների, ծրագրերի, մի
ջավայրերի) օգտագործումը, 
որն ապահովում է գիտելիքնե
րի փոխանցման, յուրացման, 
ստուգման, սովորողների մոտի–

վացման, ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացման, 
ինքնուրույն աշխատանքների 
ընդլայնման դիդակտիկ խնդիր
ների լուծումը։

Կրթական նոր տեխնոլոգիա
ների նպատակաուղղված հա
մադրությամբ իրականացվում 
են էլեկտրոնային և առցանց 
(օո՜հո©) ուսուցման (6–163տ– 
ւոց, օո–1ւո6 էՇՁշհւոց) հատուկ 
եղանակները, որոնք բնորոշվում 
են դիդակտիկ խնդիրների արդ
յունավետ լուծումն ապահովող 
ուսումնական նյութերի կազմա
կերպման կառուցվածքներով և 
իրականացման հատուկ տեխնո
լոգիաներով, ինչպես նաև գիտե
լիքների ստուգման ավտոմա
տացված ձևերի կիրառմամբ։

Կրթական նոր տեխնոլո
գիաների արդյունավետ կիրա
ռումը հնարավոր Է հատուկ մի
ջավայրային պայմաններում, 
այսինքն՝ անհրաժեշտ Է ունենալ 
Էլեկտրոնային և առցանց ուսուց
ման համակարգչային և ցան
ցային միջոցներ, ուսումնական 
նյութեր, մանկավարժական մո
դել, ինչպես նաև հատուկ պատ–

րաստվածության դասախոսներ։
Էլեկտրոնային և առցանց 

ուսուցման (6–16Ձտտց, օոհո©) 
ձևերն ընդգրկում են բարձր 
դիդակտիկ հատկություններով 
ուսումնական նյութերի ներկայա
ցումն ու հաղորդումը, ուսանող
ների և դասախոսների համա
գործակցությունը, գիտելիքների 
ավտոմատացված ստուգումը, 
ինչպես նաև ուսումնական գոր
ծընթացի կազմակերպումը։

Ուսուցման նշված ձևերը 
տարբերվում են ուսումնական 
նյութերի պահպանման և հասա
նելիության եղանակներով։ 
Էլեկտրոնային ուսուցման պա
րագայում ուսումնական նյութերը 
գրանցվում են տեղափոխվող 
Էլեկտրոնային կրիչների վրա, 
որոնցից ամենագործածական– 
ները Շ0/0\/0–քՀ0Խ1 սկավառակ
ներն են, և հետագայում համա
կարգչի միջոցով կատարվում Է 
գրանցված նյութերի ուսումնասի
րությունը։

Առցանց ուսուցման ժամա
նակ ուսումնական նյութերը տե
ղադրվում են հնտերնետ/հնտրա– 
նետ ցանցի հատուկ սերվերում և
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ստանում հատուկ հասցեներ, 
որոնք տրամադրվում են օգտա
գործողներին։

Քննարկված ձևերի կիրառութ
յամբ իրագործվող ուսուցումն 
ապահովում է ուսուցման գործըն
թացի զանգվածայնությունը և 
մատչելիությունը։ էլեկտրոնային 
և առցանց ուսուցման ընթացքում 
դասախոս-ուսանող կրթական 
համագործակցությունն իրա
գործվում է ինչպես ավանդական 
դասարանային պարապմունք
ների (ներդասարանային) ձևով, 
այնպես էլ հեռավար (դիստան– 
ցիոն)՝ էլեկտրոնային հաղորդակ
ցության միջոցներով, ներառյալ 
էլեկտրոնային փոստը և հան
րային ցանցերը։ էլեկտրոնային 
ուսուցման պարագայում այդ հա
մագործակցությունը հիմնակա
նում ներդասարանայինն է, որը 
կարող է լրացվել հեռավար հա
մագործակցության տարրերով։ 
Ուսումնական նյութերը բացատ
րելու, մեկնաբանելու, ինքնու
րույն յուրացնելու, ինչպես նաև 
գիտելիքների ավտոմատացված 
ստուգման նպատակներով օգ
տագործվում են Շ0/0\/0–ք̂ 01\/1 
սկավառակները։

Առցանց ուսուցումը, կախ
ված ներդասարանային և հե
ռավար համագործակցության 
ձևերի հարաբերակցությունից, 
բաժանվում է հեռավար և հա
մատեղված ուսուցման (ժւտէՅՈՇ6 
163րուոց, Ե1@ոժ6ժ 163տւոց) ձևերի։ 
Հեռավար ուսուցման ժամանակ 
դասախոսների և ուսանողների 
շփումը (ներդասարանային հա
մագործակցությունը) բացակա
յում Է։ Համատեղված ուսուցման 
դեպքում հեռավար համագոր
ծակցությանը զուգահեռ տեղի 
են ունենում դասարանային պա
րապմունքներ, երբ, օրինակ, սո
վորողները ինքնուրույն կարող 
են ուսումնասիրել ցանցում տե– 
ղադրվածուսումնական նյութերը, 
այնուհետև մասնակցելով ամփո
փիչ դասախոսություններին՝ 
ստանալ անհրաժեշտ մեկնաբա– 
նություններ։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵ
ՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ Տ ԵԽ 

ՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Կրթական նոր տեխնոլո

գիաները ներառում են ուսում
նական նյութերի իրագործման

համակարգչային հատուկ տեխ
նոլոգիաներ՝ համակարգչային 
դիզայն, հիպերտեքստ (հ7Բ61՜– 
է6ճէ) և մուլտիմեդիա (տս1է̂ Ո6– 
Ժւ3)։

Համակարգչային դիզայնն 
ուսումնական նյութերի ձևավո
րումն Է որոշակի ձևաչափերով 
(ֆորմատներով), կառուցված
քով և դրանց արտապատկերու
մը տարրերի որոշակի կազմութ
յուններով (կոմպոզիցիաներով), 
որոնք բավարարում են տեսո
ղական տեղեկատվության ներ
կայացման գեղագիտական 
պահանջները, ընկալման
առանձնահատկությունները և 
ապահովում են փաստաթղթերի 
հարմար ընթերցումը և տեղե
կատվության արդյունավետ ըն
կալումը։

Հիպերտեքստը տեքստա– 
յին նյութերի կազմակերպման 
ոչ գծային եղանակ Է, ուր նյութի 
հատվածները ներկայացվում են 
ոչ միայն սովորական տեքստե
րին բնորոշ գծային հաջորդա
կանությամբ, որի պարագայում 
հատվածներն ընթերցվում են ֆի
զիկական հաջորդականությամբ, 
այլ որպես հղումներ պարունա
կող ցանցային կառուցվածք, 
որոնց օգնությամբ կարող են 
կատարվել անցումներ այս 
կամ այն տեքստային հատվա–
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ծին։ Հետևելով այդ հղումներին՝ 
տեքստերը կարող են ընթերցվել 
հատվածների տարբեր հաջոր
դականությամբ։

Հիպերտեքստը բնորոշ է 
Ինտերնետում ներկայացված 
նյութերին, երբ հղումների օգ
նությամբ կարելի է անցումներ 
կատարել մի փաստաթղթից մյու
սը կամ միևնույն փաստաթղթերի 
տարբեր հատվածներին։

Բօ̂ ՑՐԲօւոէ) փաթեթների օգտա
գործման կարողություններին՝ 
հեղինակները կարող են ինքնու
րույն պատրաստել ուսումնական 
նյութերը։ Մինչդեռ մուլտիմեդիոն 
տեխնոլոգիաներովնյութեր իրա
գործելն առավել բարդ Է. այդ 
դեպքում անհրաժեշտ Է ունե
նալ մասնագիտական հատուկ 
պատրաստվածություն և որոշա
կի տեխնիկական հիմք։

Մուլտիմեդիան ապահովում 
Է տեղեկատվության ներկայաց
ման տեքստային, տեսային ւ̂ճ– 
60), ձայնային, գրաֆիկական և 
անիմացիոն ձևերի միաժամա
նակյա օգտագործումը՝ որոշա
կի բովանդակություն հաղորդելու 
համար։ Այսպես, մուլտիմեդիոն 
ուսումնական նյութը կարող Է 
միևնույն ժամանակ արտապատ
կերվել Էկրանին՝ տեքստային 
հատվածներով, գրաֆիկական 
նկարներով և հնչելձայնւսյին հա
ղորդումներով։ Այսպիսով՝ ներ
կայացված տեխնոլոգիաներով 
ուսումնական նյութերի համալիր 
իրագործումն ապահովում Է նյու
թերի որակյալ և արդյունավետ 
պատրաստում։

Ուսումնական նյութերի իրա
գործման տարբեր տեխնոլոգիա
ները պահանջում են տարբեր 
ռեսուրսներ։ Համակարգչային 
դիզայնի և հիպերտեքստի տեխ
նոլոգիաների կիրառման համար 
բավական Է ունենալ ընդհա
նուր համակարգչային գրագի
տություն։ Տիրապետելով (\/\/օւ"ժ,

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ
ՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Էլեկտրոնային և առցանց 

ուսուցման գործառույթներում 
օգտագործվում են ծրագրային 
հատուկ արտադրանքներ՝ տե
ղեկատվական համակարգեր, 
որոնց միջոցով կազմակերպվում 
Է տվյալների պահպանումը, կա

ռավարումը, մշակումը և նոր տե
ղեկատվության ստացումը, ինչ
պես նաև համագործակցությունն 
օգտագործողի հետ։

Սկավառակներում գրանց
ված ծրագրերն ունենում են սահ
մանափակ գործառնություն և 
իրագործում են միայն տվյալների 
մշակման պարզ գործառույթներ։ 
Սկավառակներում գրանցված 
Էլեկտրոնային ուսուցման տեղե
կատվական համակարգերը կա
րող են ապահովել ուսումնական 
գործընթացի կառավարման ոչ 
բարդ մի քանի գործառույթներ, 
օրինակ, որոշակի գիտելիքների 
ավտոմատացված ստուգում։

Առցանց ուսուցման տեղե
կատվական համակարգերը 
տեղադրվում են Ինտերնետ/ 
Ինտրանետ ցանցերի սերվերում 
և կարող են իրականացնել ու
սումնական գործընթացի կառա
վարման բազմապիսի գործա
ռույթներ՝ ուսումնական նյութերի 
կառավարումից մինչև ուսանող– 
դասախոս հեռավար հաղոր
դակցության ապահովում։
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Առցանց ուսուցման ուսում

նական նյութերը և ուսումնա
կան գործընթացները կարող 
են կառավարվել՝ նյութեր տե
ղադրվել ցանցում, խմբագրվել, 
իսկ գործընթացը՝ Փաստագր
վել։ Այդ բոլորն իրագործվում է 
ծրագրային հատուկ ուսուցման 
կառավարման համակարգերի 
(|631"Ո1Ոց տՅՈՅցՏտ6Ոէ 8X816111) 
օգնությամբ։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒ
ԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
Կրթական նոր տեխնոլոգիա

ները բնորոշվում են ուսումնա
կան նյութերի կազմակերպական 
հատուկ կառուցվածքների օգ– 
տագործմամբ, որոնցից առավել 
տարածվածներից են ՇՅՏՏ-փա– 
թեթները և ուսումնական մոդուլ
ները (ՇՅՏ6–թՅՇ|Օց6, 163րուոց 
տօժս16).

Որևէ դասընթացի ՇՅՏՏ-փա֊ 
թեթը տվյալ դասընթացի ուսուց
ման համար անհրաժեշտ բոլոր 
նյութերը պարունակող հավա
քածուն է, որն օգտագործվում է 
ինքնուսուցման նպատակով և 
նպաստում է ուսուցման անհա
տականացմանը։ Փաթեթը կա
րող է պարունակել դասընթացի 
ծրագիր, բացատրական և 
օժանդակ ուսումնական նյութեր, 
առաջադրանքներ, բացատրա
կան բառարան և այլն։

ՇՅՏ6–փաթեթը, որը տրա
մադրվում է օգտագործողին ու
սուցման ընթացքում, կարող է 
իրագործվել տպագիր տեսքով 
կամ գրանցվել 0\/0/շ0–ք̂ 01\/1 
սկավառկներում և տեղադրվել 
առցանց ուսուցման սերվերում։

Ուսումնական մոդուլը (սուէ) 
ամփոփ ուսումնական միավոր 
Է՝ դասընթաց, դասընթացի բա
ժին, դաս, որն ապահովված Է ու
սումնական նյութերով՝ ուղղված 
հասկացությունների, գործնա
կան կարողությունների ձևավոր
մանը, ինչպես նաև գիտելիքների 
ստուգմանը։

Մոդուլը սովորաբար չի սահ
մանափակվում ուսումնական 
նյութերով։ Այն լուծում Է նաև որո
շակի մանկավարժական խնդիր
ներ, ինչպիսիք են տեղեկատու 
աղբյուրների որոնումը, բանա
վեճերը, օժանդակ պարապ
մունքները, խնդիրների լուծումը 
և այլն։ Մոդուլները կարող են 
օգտագործվել դասընթացների 
ձևավորման համար։ Մոդուլների 
համադրմամբ կարող են ձևա
վորվել տարբեր դասընթացներ։ 
Մոդուլների ուսումնական նյու
թերը կարող են կազմակերպվել 
ՇՅՏ6–փաթեթներով։

Առցանց ուսուցման 
պարագայում մոդուլնե
րի ուսումնական նյութերի 
գաղափարն ունեցել Է հե
տագա զարգացում, որն 
ուղղված Է.

-  դասընթացների նյու
թերն այլ դասընթացներում, որ
պես բաղկացուցիչ մաս (Ր6ԱՏ– 
յԵ1&), օգտագործելի դարձնելուն,

-  դասընթացների նյութե
րի գործածումը դասընթացների 
կառավարման տարբեր համա
կարգերում ապահովելուն (ւոէ6Ր– 
օթՏՐՅԵա )̂։

Այդ սկզբունքներով ձևավոր
վող առցանց ուսուցման չափա
նիշները կոչվում են ՏՇ01Հ1Տ/1 
(ՏհՅՐՅե|6 ՇՕՈէՏՈէ ՕեյՑՇէ ք̂ 6ք6Ր– 
6ՈՇ6 1\/1օճ61) համատեղ օգտա
գործման բովանդակությամբ օբ
յեկտային հղումներով մոդել։

Տվյալ չափանիշները սահ
մանում են դասընթացների այն
պիսի կառուցվածքներ և ձևա– 
չափեր, որոնք ապահովում 
են դասընթացների ազատ 
օգտագործումը որպես այլ 
դասընթացների բաղկացու
ցիչ մաս և դրանց ընդգրկումը 
դասընթացների կառավարման 
տարբեր համակարգերում։ Այս 
ամենն ապահովում Է նորա
նոր դասընթացներ ստեղծելու և 
ստեղծված դասընթացների օգ
տագործման պարզեցված հնա
րավորություն։

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱ
ՏԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Էլեկտրոնային և առցանց ու

սուցմանը բնորոշ Է գիտելիքնե
րի ավտոմատացված ստուգու
մը, որն իրականացվում Է ստորև 
բերված օրինակին նմանվող 
թեսւոային առաջադրանքների 
միջոցով, որոնցից յուրաքանչ
յուրը սովորաբար բաղկացած 
Է հարցից և դրա մի քանի պա
տասխաններից, որոնցից միայն 
մեկն Է ճիշտ։ Սովորողի գիտելիք
ները գնահատվում են հարցերի 
ճիշտ պատասխաններ գտնելու 
կարողությամբ։

2 . Ստորն, բերվա ծից ինչն. Է սխ ա լ բնորոշում  կա յքի հղումների գործա ռույթները 

(~ ՝ 1 ապահովու՛մ ե ե  տեղա վա իւումներ կա յքում 

ք *  2  ա պ ա հովում են  տ եւլա վ ա իա ւմներ^շԵ -տ ա րա ծքում 

(~ ՝ 3  տ ա րա նջա տ ում ե ն ^ 6 ե – Է ջ ե բ ը  

ք՜" 4 կողմնորոշում են  օգտ ա գործողին 

(~ ՝ 5 ուղղորդում ե ն  ա նցումն ու նպ ա տ ա կը

էլեկտրոնային և առցանց ու
սուցման դեպքում գիտելիքների 
ավտոմատացված ստուգումն 
իրականացվում է օգտագործո
ղի համակարգչում կամ ցանցում 
տեղեկատվական համակարգի 
միջոցով, որի օգնությամբ գրան
ցելով առաջարկված հարցերի 
պատասխանները գնահատվում 
են գիտելիքները։

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼ
Կրթական նոր տեխնոլո

գիաների միջավայրում իրակա
նացվում է ուսանողակենտրոն 
(տէսժտոէ Շ6ոէ6Ր6ժ) կրթական մո
դելը, որտեղ ուսուցումն անհա
տականացված Է, ուսումնառութ
յան հիմնական աշխատանքը
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կատարում է ուսանողը և նրան 
տրվում են սեփական ուսումնա
կան նպատակաուղղվածության 
կազմակերպման հնարավո
րություններ։ Այսինքն՝ կախված 
սեփական ժամանակային հնա
րավորություններից, պատրաստ–

վածությունից, նպատակներից՝ 
որոշվում է յուրացման ենթակա 
նյութը, ժամկետները և հաջոր
դականությունը։

Կրթական նոր տեխնոլոգիա
ներ կիրառելիս փոխվում է նաև 
դասախոսի դերակատարությու

նը և կարգավիճակը։ Ուսումնա
կան գործընթացը վարողը կոչ
վում է հրահանգիչ, ով համատե
ղում է դասախոսի, ուսումնական 
գործընթացի կազմւսկերպչի և 
մեթոդիստի գործառույթները։

ԵԳԻՊՏԱՑԻՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼ ԵՆ ԲՈՒՐԳԵՐ ԿԱՌՈՒՑՈՂՆԵՐԻ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ*

Բուրգեր կառուցողների 
առաջին գերեզմանները 

հայտնաբերվել են դեռևս 
1990-ականներին։ ժամանակա
կից մասնագետների գնահատ– 
մամբ՝ կառուցմանը մասնակցելէ 
մոտ 10.000 մարդ, թեև Հերոդո– 
տոսը գրել է հարյուր հազարա
վոր բանվորների մասին։

Վերջերս եգիպտացի մի 
խումբ գիտնականներ Գիզւս– 
յի բուրգերի հարևանությամբ 
հայտնաբերել են շինարարների 
նոր գերեզմաններ և կատարել 
են լրացուցիչ հետազոտություն
ներ։

Հնագետները պնդում են, որ 
գտել են նոր ապացույցներ այն 
մասին, որ ավելի քան 4000 տա
րի առաջ ստրուկները չեն կա
ռուցել ճարտարապետական 
աշխարհահռչակ հուշարձաննե
րը։ Գտածոյի ուսումնասիրությու
նը ղեկավարել է հնությունների 
հարցերով գերագույն խորհըր– 
դի տնօրեն Զւսհի Հավասը, իսկ 
պաշտոնական հաղորդագրութ
յունը ներկայացրել է Եգիպտոսի 
մշակույթի նախարար Ֆարուկ

* հէէբ։//տէհոց6ռքս/թսԵ1ւշՅէւօո.տհէտ1.ԲՅքէ

Հոսնին։
Պեղումների վայրից երևում Է 

Քեոփսի բուրգը։ Գիտնականները 
պարզել են, որ Կահիրեից 30 կմ 
հեռավորության վրա գտնվող 
Սաքարա գերեզմանատան մո
տակայքում հայտնաբերած շի
րիմները վերաբերում են 4-րդ 
հարստությանը (մ.թ.ա. 2649–
2513 թթ.)։ Իսկ դրանց տե
րերն առնչություն են ունեցել 
եգիպտական ամենախոշոր՝ 
Քեոփսի (կամ ինչպես նաև 
անվանում են նրան՝ Հուֆոփ) 
բուրգի կառուցման հետ։

Դամբարանների դիրքից 
դատելով՝ դրանք ամենևին 
Էլ վարձու բանվորներ կամ 
ստրուկներ չեն կանգնեցրել, այդ 
դեպքում շինարարության ժամա
նակ մահացածները կթաղվեին 
Մեծ բուրգից հեռու, իսկ այդտեղ 
կարող են լինել միայն նրանց 
շիրիմները, ովքեր արժանի Էին 
հանգչելու փարավոնի կողքին։

Հավասը ներկայացրել Է նաև 
վկայություններ այն մասին, որ 
Վերին Եգիպտոսի և Նեղոսի 
գետաբերանի շատ ընտանիք

ներ ամեն օր ուղարկել են 21 
հորթ և 23 ոչխար բանվորների 
համար, ինչը ազատում Էր նրանց 
հարկերից։ Հնարավոր Է, որ դա 
արվում Էր այն պատճառով, որ 
բանվորները սերվում Էին հենց 
այդ ընտանիքներից։ Պարզվել 
Է նաև, որ յուրաքանչյուր երեք 
ամիսը մեկ բանվորների կազմը 
փոխվում Էր։

Հավասը պնդում Է, որ սույն 
գյուտը շատ կարևոր Է գիտութ
յան համար, քանի որ փոխում Է 
ժամանակակից մարդու պատ
կերացումը փառահեղ հուշար
ձաններ ստեղծողների կարգա
վիճակի և դիրքի մասին։

Նշենք, որ «Ստրկության 
գաղափարը» շրջանառութ
յան մեջ Է մտել վաղուց։ Այդ 
գաղափարի հեղինակները կա
րող են լինել եգիպտական 5-րդ 
հարստության ներկայացուցիչ
ներ, որոնք հավանաբար ցան
կացել են արատավորել Քեոփ– 
սին՝ ներկայացնելով նրան 
որպես բռնապետի։ Աշխատող 
ստրուկների մասին հիշատա
կումներ հանդիպել են նաև որոշ 
հին բնագրերում։
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Մեծարգո և հարգարժան գիտնականներ, 
գիտության նվիրյալներ

Ենորհավոր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ։
Թող2011-ը լինի նոր, հետաքրքիր գյուտերի 

ււ անսպասելի հայտնագործությունների տարի։
Մաղթում ենք ձեզ քաջառողջություն և 

երկար տարիների ստեղծագործական բեղուն 
աշխատանք։

Սիրով «Գիտության աշխարհում» 
հանդեսի խմբագրակազմ






