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Գ իտո ւթ յա ն
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
№ 1 , 2 0 1 6 թ.

Լ ր ա տ վ ա կ ա ն գործունեութ յուն
իրա կա նա ցնող
Հ Հ ԳԱԱ ն ա խ ա գ ա հութ յուն
Ն ա խ ա գա հ'
Ո-. Մ ա րտ իրոպ ա ն
Պ ետ ա կա ն գրա նցմա ն
վկ ա յա կ ա ն ի հա մա րր'
03Ա 055313
Տրվա ծ'
2 8 .0 6 .2 0 0 2 թ.
Գ լխ ա վոր խ մ բ ա գ ի ր '
Գ լխ ա վոր խ մ բ ա գ ր ի
տ ե ղ ա կ ա լ'
Բաժինների խմբագիրներ'

Ղ ա գ ա ր յա ն է դ .
Սուվա րյա ն Ց ոլ.
Պ ա պ ոյւսն Ա., Դ ա ն ա գ ո ւլյա ն Գ.
Խ ա ո ա տ յա ն Ա., Սիմոնյա ն Ս.
Ս ա րգպ ա ն Ա.

Գ ործա դիր տ ն օ ր ե ն '
Պ ա տ ա սխ ա նա տ ու
քա ր տ ո ւղ ա ր '
Վ ա ր դ ա ն յա ն Ն.
Տեխ նիկա կա ն
Կիրւսկոսյւսն Ա.
խ մբա գիր'
Հ ա մ ա կ ա ր գ չա յի ն
օպ երա տ որ'
Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յա ն Ք.
Դ ի զ ա յն եր '
Օ հ ա ն ջա ն յա ն Ա.
Թ ա ր գ մ ա ն ի չ'
Ս ա րգպ ա ն Մ.
Հ ա մ ա րի
Կիրւսկոսյւսն Ա.
պ ա տ ա ս խ ա նա տ ո ւ'
Ս տ որա գրվա ծ է
տ պ ա գ ր ո ւթ յա ն '
1 7 .0 2 .2 0 1 6
« Գ ի տ ո ւ թ յա ն ա շ խ ա ր հ ո ւմ », >-ի խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն
խ որհրդի կա զմը'

Ա դա մյա ն Կ., Ա ղա լովյա ն Լ ., Աղա պ ա ն Ա., Ա յվ ա զ յա ն
Ս. (ՌԴ), Ա ֆրիկյա ն է ., |Բ րուտ յա ն Գ., | Գ ա լս տ յա ն Հ .,
Ե սա յա ն Ս.(ԱՄՆ), Թ ա վ ա դ յա ն Լ ., Հա րութ յունյա ն Հ .,
Հ ա րութ յունյա ն Ռ., Հա րութ յունյա ն Ս., Հա մ բա ր ձ ո ւմ յա ն Ս.,
Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յա ն Լ ., Ղ ա զ ա ր յա ն Հ ., Մ ա րտ իրոպ ա ն Բ.(ՌԴ),
Մ ելքոնյա ն Ա .,Ն երս իսյա ն Ա., Շ ա հ ի ն յա ն Ա., Շուքուրյա ն Ս.,
Զ ր բ ա շ յա ն Ռ., Ս եդրա կյա ն Դ , Սիմոնյա ն Ա.
Խ մ բ ա գ ր ո ւ թ յա ն հ ա ս ց ե ն '
Մ ա րշա լ Բա ղրա մյա ն 2 4 դ,
Հիմն ա ր ա ր գ ի տ ա կ ա ն գ ր ա դ ա ր ա ն ի շե ն ք , Ց-րդ հա րկ,
Հ ե ռ .' 5 2 3 8 3 0 , ֆ ա ք ս ' 5 6 8 0 6 8
e-m ail: jo u rn a l@ s c i.a m
«Գ իտ ութ յա ն
ա շխ ա ր հ ո ւմ »
գ ի տ ա հ ա ն ր ա մ ա տ չե լի
հ ա ն դ ե ս ր ս տ ե ղ ծ վ ե լ է Հ Հ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւթ յա ն և Հ Հ ԳԱԱ
ն ա խ ա գ ա հ ո ւթ յա ն որոշմ ա մ բ:
Տպ ա քա նա կր'
Ծ ա վ ա լը '
Գ ինր'

5 0 0 օրինա կ:
6 4 էջ:
պ այ մ ա ն ա գ ր այ ի ն :

Հ ոդվա ծների
վերա ւոպ ումր
հ ն ա րա վոր
է
միա յն
խ մ բ ա գ ր ո ւթ յա ն գ ր ա վ ո ր հա մա ձա յն ութ յա ն դեպ քում :
Մ եջբերումների
դեպ քում
հա նդեսին
հղումր
պ ա ր
տ ա դիր
է: Խ մբա գ րութ յուն ր միշտ չէ, որ հա մա 
կ ա ր ծի ք է հ ե ղ ին ա կն երի հ ե տ : Խ մբա գ րութ յուն ր պ ա 
տ ա սխ ա ն ա տ վո ւթ յուն չի կրում գ ո վ ա զ դ ա յի ն նյութ երի
բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւթ յա ն հա մա ր:

. ______ М П

ԱՐԱՄ ՍԱԹՈՒՆՑ. ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ՆՐԲԱԳԾԵՐ
ԱՆՆ և ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Մեծ հայրենականը «խմբագրեց» հայ կոմպոզիտորներից շատերի
ճակատագիրը, նրանց մի մասը զոհվեց' անավարտ թողնելով իր
ծրագրերը, իսկ հայ երաժշտությունը զրկվեց այդպես էլ չստեղծված
ստեղծագործություններից:
Հայ կոմպոզիտորներից ոմանք էլ անցնելով պատերազմի արհա
վիրքների միջով, բարեբախտաբար, հաղթական վերադարձան տուն
և իրենց տաղանդով ծառայեցին հարազատ ժողովրդին: Նրանցից
մեկն էր Արամ Սաթունցը:

ԱՍՏԾՈ ԵՎ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ՐՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՐ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՍԱՆՑԱՆՒ ՔԱՈՑԱԿՆԵՐՈՒՄ
ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՈՒ-ԱՅԱՆ
1910 թ. ամերիկյան աստղագետ-պատմաբան Վիլյամ Օլքոթը հա
մոզմունք է հայտնել, որ Կենդանակերպի համաստեղությունները ան
վանակոչել են 36-420 լայնությունների միջև' եփրատի հովտում և Արա
րատ լեոան շրջակայքում մ թ ա. XXX-XXVIII դդ. բնակվող մարդիկ:
Հայ իրականության մեջ առաջինն այս կարծիքին անդրադարձել
և արժևորել է մեծն Հովհաննես Թումանյանը « Հայկական էպոսի բա
ռարանից» ծավալուն աշխատության մեջ:

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՍԵՐԳԵՑ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՑԱՆՒ
«ՍԵՎ ՔԱՈԱԿՈՒ-ՍՒՆ»
ԼԵՎՈՆ ԱԹՈՅԱՆ
Անցած տարի լրացավ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի ցեղասպա
նության հարյուրամյա տարեփցը, որը համընկավ Մալևիչի «Սև
քառակուսի» կտավի ստեղծման հարյուրամյակին: ՀՀ ԳԱԱակադեմիկոս
Աերգեյ Համբարձումյանը կարծում է, որ սա պատահական համընկնում
չէ, և որ այդ կտավը նվիրված է այդ ողբերգական իրադարձությանը:

ԵՐԿՆԱՑՒՆ ԵՐԵՎՈՒՑԹՆԵՐՐ ԵՎ ՆԱՎԱԳՆԱՑՈՒԹՑՈՒՆՐ ՐՍՏ ՎԱՂՄՒՋՆԱԴԱՐՑԱՆ ՀԱՑԿԱԿԱՆ
ՍԿԶԲՆԱՂԲՑՈՒՐՆԵՐՒ
է ԴՈՒ՛ԱՐԴ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Հնագույն ժամանակներից նավագնացության զարգացումով ընդ
լայնվում էր մարդկանց մտահորիզոնը բնակեցված երկրի' Օկյումենեի
մասին, իսկ ճանապարհորդությունների նպատակով երկնային դի
տարկումները նպաստում էին աստղագիտության ձևավորմանը, որն
իր արտահայտությունն ստացավ տիեզերագիտության մեջ:

24

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԵՎ ԳԵՂԵՑԻԿԸ
ՀԱՄԼԵՏ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Դարեր շարունակ մարդկությանր հուզել է գեղեցիկր, մարդուն
հանգիստ չի տվել գեղեցիկի գաղտնիքներր իմանալու ցանկությունր:
Եվ թեև դրանով զբաղվել են մեծագույն մտածողներ, սակայն առ
այսօր չկա միասնական մոտեցում գեղեցիկի բնութագրման հարցում:
Իրականում իսկապես դժվար է բացահայտել գեղեցիկի էությունր:
Ահա այս մասին են Համլետ Միքայելյանի խորհրդածություններր:

32

ԵՊՀ-ԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱՇԵՍ ՇԱՀՒՆՑԱՆՒ
ԱՆՎԱՆ ՖՒԶՒԿԱՄԱԹԵՄԱՏՒԿԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ
ԴՊՐՈՑԸ 50 ՏԱՐԵԿԱՆ է
ՀԱՅԿԱԶՆ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ճիշտ 50 տարի առաջ' 1965 թվականին ակադեմիկոս Արտաշես
Շահինյանի մտքի ճախրանքը տեսավ Հայաստան աշխարհի գիտության
ապագան: Այդ ժամանակների մեծ մտավորականներից մեկը հղացավ
մի աննախադեպ գաղափար' Երևանի պետական համալսարանին
առընթեր ստեղծել ֆիզիկամաթեմատիկական գիշերօթիկ դպրոց:

40

ՁԱՑՆԵՐ ԵՎ ՁԱՑՆԱԳՐՒՉՆԵՐ ԿԱՄ
Ո՞ՒՄ ՀԱՄԱՐ է ԵՐԳՈՒՄ ՍՈԽԱԿԸ
ԷԴՈՒ-ԱՐԴ ՅԱՎՐՈՒՅԱՆ
Մարդը և կենդանիները ապրում են ձայների աշխարհում: Ձայների
օգնությամբ մենք, ինչպես նաև կենդանական աշխարհի բոլոր ներ
կայացուցիչները հաղորդակցվում ենք միմյանց հետ' հայտնելով մեր
զգացմունքների, վտանգի և շրջապատի այլ երևույթների կամ ազդակ
ների մասին:

46

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԻ
ԲԵՈՒ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ ԳԵՆՈՖՈՆԴՈՒՄ
ԱՐՄԵՆ ՍԻԱՈՆՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ԱԱՐԳԱՐՅԱՆ
Մարդը գենետիկորեն կարող է հարմարավել միջավայրի փոփոխ
վող պայմաններն, սակայն այդ հնարավորությունն անսահման չէ: Մեր
ժամանակներում միջավայրի պայմանների փոփոխությունները կա
տարվում են այնպիսի տեմպերով, որոնք անհամատեղելի են մարդու
գենետի կորեն ծրագրավորված հարմարվողականության հնարավո
րությունների հետ: Եվ դրանց խաթարումը հղի է անկանխատեսեփ
հետևանքներով:

58

ՀԱՑԱՍՏԱՆՒ ՀԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՑՒՆ ՀԵՆՔԸ ԵՎ
ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՒ ՎՒՃԱԿԸ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Չնայած ոչ մեծ տարածքին' Հայաստանի Հանրապետության ըն
դերքը պարունակում է լայնածավալ հանքահումքային հենք, որը ներ
կայացված է ամենատարբեր օգտակար հանածոներով: Նախկին
Խորհրդային Միության տնտեսության մեջ Հայաստանի հզոր լեռնաարդյունաբերական համափրը զգալի դեր էր խաղում:

Ա Ր ՎԵ Ս Տ

Արսւյ^^ո

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՑԱՆ
արվեստագիտության դոկտոր,
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի
փոխտնօրեն

ՍԱԹՈԻՆՑ.
ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ
ՆՐԲԱԳԾԵՐ
(նվիրվում
է
կոմպոզիտորի
մահվան 25-ամյա տարելիցին)

ւոարի առաջ' 1941֊ի
հունիսի
2 2 ֊ի ն ,
սկսվեց
Հայրենական
մեծ
պատերազմը. ֆաշիզմի դեմ
ոտրի ելւսվ ողջ սովետական
ժողովուրդր, ւսյդ թվում նւսե
հայ երաժիշտներդ
Ֆաշիստական Գերմանիան
«սրբա գրեց» հայ կոմպոզի
տորներից շատերի ճակատա
գի ր դ Նրանց մի մւսսր զոհվեց'
անավարտ թողնելով իր ծրագ
րերդ իսկ հայ երւսժշտությունր
զրկվեց այդպես էլ չստեղծված
բազմաթիվ
ստեղծագործու
թյուններից: Ռազմի դաշտում
րնկւսն 33-ամյա Թունիկ Հ ո վ ֊
հւսննիսյանր (1908-1941), Ս պ ի֊
բիդոն
Մելիբյւսնի
որդին'
28-ամյա Հրաչիկ Մելիբյւսնբ
(1913-1941), 35-ամյա Միբւսյել
Չւսղւպյանբ (1907-1942), 3 6 ֊
ւսմյւս Կոնստւսնդին Շլդյւսնբ
(1905-1941), 37-ամյա Ստեփան
Տերտերյւսնբ (1906-1943), 3 4 ֊
ւսմյւս Հովհաննես Նւսդիրյանր
(1907-1941)...[1]: Հավերժ փւսռբ
Հւսյրենիրի պաշտպան հերոս
ներին:
Հայ
կոմպոզիտորներից
ոմւսնր էլ անցնելով պատե
րազմի ւսրհավիրբների միջով
2

բարեբախտաբար,
հաղթա
նակած վերադարձան ե իրենց
տաղանդով ծառայեցին հա
րազատ ժողովրդին:
Հայրենական մեծ պատե
րազմն րնդհւստում է Արւսմ
Սւսթունցի
ուսումնառությու֊
նր Բւսբվի կոնսերվատորի
այում: Պատերազմի առաջին
իսկ օրերից նա Սովետական
բանակի շւսրբերում է, 8 9 ֊ր դ
հայկական հրաձգային դիվի
զիայի կազմում, որտեղ հիմ
նական ծւսռւսյ ությւսնր զու
գահեռ կազմակերպում է 15
երաժշտից բաղկացած կար
միրբանակային
ինբնւսգործ
էստրադային
նվագախումբ,
համերգներ
տալիս
զին
վորական մասերի ե ստո
րաբաժանումների
ա կումբ֊
ներում,
հոսպիտալներում
կատարում սովետական հե
ղինակների երգեր ե բւսյ լեր
դեր, իր արվեստով ո գ ե ո ֊
բում զինվորներին' դեպի մեծ
ու հերոսական սխրւսնբներ,
նրանց ներշնչում բւսջության
ու համարձակության զգացում,
հավատ հաղթանակի հանդեպ:
Մեծ
հայրենականի
առաջին իսկ օրերից ողջ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ուժով հնչում է Սւսթունցի
հայրենասիրական
բնւսրր:
«Մւսհ դահիճներին» (խոսբ' Ս.
Գրիգորյւսնի),
«Հւսղթանակր
մերն է» (խոսբ' Վ. Աղւսսյանի),
«Առւսջ դեպի
հաղթանակ»
(խոսբ' Ն. Ասեեի), «Փւսռբ
Սովետական բանակին» (խոսր'
Ա. Գրւսշու) երգերր երգում էին
ոչ միայն զինվորներր, ւսյլե
երաժշտական կոլլերտիվներն
ու անհատ կւստարողներր:
Տարիներ անց Ա. Սւսթունցր
կւսսի. «Ես երգով եմ գնացել
մարտի ե մւսրտր շահել եմ
երգով»:
Մւսսնակցությունր
Մեծ
հայրենականին
պայմանա
վորեց կոմպոզիտորի հետա
գա ստեղծագործության վառ
արտահայտված
ռազմահայ
րենասիրական
դիմա գիծդ
Նա հայրենասիրական երգեր
ստեղծեց նւսե պատերազ
մից հետո' ստեղծագործա
կան ողջ կյւսնբի րնթւսցբում:
1975-1985 թվականներին Ա.
Սւսթունցր հրատարակում է
ռազմահայրենասիրական եր
գերի 5 ժողովածուներ, որտեղ
րնդգրկում է իր բւսյլերգերն ու
ռազմական երգերր, հայ մյուս
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կոմպոզիտորների նմանատիպ
ստեղծագործություններր:
Շուրջ 25 տարի Սւսթուն֊
ցր ղեկավարել է Հայաստանի
կոմպոզիտորների
միության
ռ ա զ մ ա հ ա յր ե ն ա ս ի ր ա կ ա ն
երաժշտության սեկցիան: Նա
ռւսզմական-շեֆական աշխա
տաժրի վետերան էր: Ավելի
քան 50 տարիների րնթւսց֊
րում նա մեծ ջանրեր է ներդ
րել հայ կոմպոզիտորների ու
կատարողների ե Սովետա
կան Հայաստանի
զինվոր
ների ու սահմանապահների
միջե հանդիպումսեր կազմա
կերպելու համար: Այդ ստեղ
ծագործական
հա նդիպ ում֊
ներր անցկացվում էին ամեն
տարի' Սովետական բանակի
տոնի նախօրյակին հաջորդա
բար Երեանում, Թբիլիսիում ե
Բւսբվում: Զինվորների ու սպա
ների' իր կազմով բազմազգ
ւսյդ լսարւսնր ծանոթանում էր
խորհրդային կոմպոզիտորնե
րի ստեղծագործություններին,
որոնբ հնչում էին ռուսերեն,
հայերեն, վրացերեն, ուկրւսի֊
ներեն ե այլ լեզուներով: Նրւս
մահից երեբ տարի առւսջ' 1 9 8 7 ֊
ին,
Երեւսնում անցկացվեց
Անդրկովկասի կոմպոզիտոր
ների ե կատարողների 2 0 ֊ր դ
հոբելյանական
հա նդիպ ու֊
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Արամ Սաթունց

մր Սովետական Սիությւսն
զինված ուժերի զինվորների
ե սահմանապահների հետ:
ՍՍՀՍ զինված ուժերի հետ տա
րած կուլտուրական շեֆական
աշխատանքի համար ե Հայ
րենական մեծ պատերազմում
սովետական ժողովրդի տա
րած հաղթանակի ՅՕ֊ա մյւսկի
կապակցությամբ
Սւսթունցի
անունր գրվել է Համամիութե
նական Պատվո գրքում: Նա
պւսրգեատրվել է Հայրենական
մեծ պատերազմի շքանշանով'
1985-ին...
Հիրավի
անուրանալի
է
հայ երաժշտարվեստի երախ
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տավոր, ՀԽՍՀ Ժողովրդական
արտիստ, տաղանդավոր կոմ
պոզիտոր ե անդուլ հասարա
կական գործիչ Արամ Մովսեսի
Սւսթունցի (1913-1990) դերբ հայ
երաժշտական մշակույթի զար
գացման գործում:
1913 թվականի փետրվարի
18֊ի ն
Հայաստանից
շատ
հեռու, Թուրքմենիայում, բնիկ
զւսնգեզուրցի' Գորիսի շրջանի
Խնձորեսկ գյուղից սերող, բայց
18 տարի Բւսբվում աշխատած,
իսկ 1902-ին Սերվ քաղաքում
բնակություն հաստատած Ս ո վ ֊
սես Սաթյսւնի րնտւսնիբում
լույս աշխարհ է գալիս երեք
որդիներից կրտսերր' Արւսմր:
Ինչ իմանար նորւսծինր,
որ տարիներ հետո պիտի տե
ղափոխվեր հայրենիք' Հայաս
տան, ե եղբոր' Աշոտ Սաթյսւնի
հետ ողջ
կյանբր նվիրեր
հայրենական
երաժշտական
մշակույթի զարգացման գոր
ծին:
Ինչ իմանար, որ տարիներ
ւսնց' 1945-ից, պիտի Սաթյան
ւսզգանունբ փոխարիներ իր
նախնյաց' Սաթունց ւսզգւսն֊
վւսմբ:
Ինչ
իմանար,
որ
իր
ծննդից 34 տարի անց ար
դեն Երեանում պիտի լույս
աշխարհ գար Արամ Սաթյան
երկրորդր' իր տաղանդավոր
որդին, Սաթյան երաժշտական
գերդաստանի արժանի շւսռւս֊
վիղր, ում բազմաժանր ստեղ
ծագործական ժառանգության
մեջ իր ուրույն տեղր պիտի
գրավեր ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման
70֊ւ սմյա հոբելյանի առթիվ
նրւս գրւսծ ՀՀ ԳԱԱ հրա
շալի օրհներգր, որի պրե
միերան տեղի ունեցավ ՀՀ
ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված
հոբելյանական հանդիսությ ան
ժամանակ' 2013 թ. հոկտեմբերի
15֊ի ն , Հայաստանի պետա
կան
ակադեմիական
երգ
չախմբի ե Հայաստանի պ ե ֊
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սոսկան
երիտասարդական
նվագախմբի
կատարմամբ'
Հովհաննես Չեբիջյանի ղեկա
վարությամբ:
Ինչ
իմանար,
որ
իր
երաժշտությունր
դառնալու
էր հարազատ ժողովրդի հա
մար ւսյ դբւսն սիրելի, իսկ
գործրնկերների կողմից' ւս յդ ֊
բւսն գնահատված:
Ինչ իմանար, որ իրեն
սպասում է մի կյւսնբ, որբ
կարող է օրինակ ծառայել
յուրւսբանչյուր հայ երաժշտի
համար...
Վւսղ են ի հւսյտ գալիս
Արամ Սւսթյանի երաժշտական
րնդունւսկություններր, որոնբ
փոբրիկին էին փոխանցվել
ծնողներից. հւսյրր նվագում
էր թառ ե հարմոն, իսկ մ ւս յ֊
րր' Վարսենիկր, երգում ե,
հատկապես
րսվ
էր
կա
տարում
օրորոցայիններր:
Ավւսգ եղբայրր' Պւսվելր, ման
դոլինս! էր նվագում, իսկ միջ
նեկ եղբայրր' հետագայում
հայտնի
հայ
կոմպոզիտոր
ե դիրիժոր Աշոտ Սւսթյանր'
շեփոր ե դաշնամուր: Տւսնր
հաճախակի կազմակերպվում
էին ինբնագործ սիրողական
երաժշտական երեկոներ, որոն
ցից մեկի ժամանակ յոթնամյա
Արւսմն անսպասելիորեն վերց
նում է մանդոլինան ե լսողու
թյամբ նվագում: Այդ պահից
նա մի երազանք ունի' դառնալ
երաժիշտ: Սակայն երկար ժա
մանակ դա լոկ երազանք էլ
մնաց, քանի որ Մերվում չկար
որեէ պրոֆեսիոնալ ուսումնա
կան հաստատություն, որեէ
պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, որ
հնարավոր լիներ պարապել:
Դպրոցական
տարիներին
Արամբ կազմակերպում է պա
տանի
մանդոլինահարների
խմբակ, որբ հաճախ հանդես է
գալիս ձեռնարկություններում
ե դպրոցական երեկոներին:
Կատարելագործելով
կա ֊

Արամ Սաթունց

տւսրողական վարպետությու
ն դ դառնալով րսվ մա նդոլի֊
նւսհար, սակայն չունենալով
ստեղծագործական փորձ, չի
մանալով անգամ նոտագրու
թյան հիմունքներր, կողմնորոշ֊
վելով լոկ բնածին րնկա լու֊
նակությամբ ե ինտուիցիայով'
պատանին հորինում է սե
փական ստեղծագործություն
ներ.
մանդոլինայի
համար
գրում է գործիքային ոչ մեծ
պիեսներ' «Վալս» ե «Լեզգինկա»
պւսրերր:
1934-ին Արւսմն րնդունվում

է Բաբվի երաժշտական տեխ
նիկում ե սովորում կոմպո
զիցիայի
դասարանում
Գ.
Բերնշտւսյնի
ղեկավարութ
յամբ: Ուսումնառության տարի
ներին նա գրում է երգեր ե
ռոմանսներ,
պրելյուդներ'
դաշնամուրի համար, ջութակի
համար
«Ինտրոդուկցիա ե
պար», որոնբ առաջին անգամ
կատարվում են 1937-ին Բաբվի
պետական կոնսերվատորիայի
դահլիճում,
երաժշտական
տեխնիկումի
կոմպոզիցիայի
դասարանի ուսանողների հաշ
վետու համերգի ժամանակ:
Ուսումնառությանր զուգահեռ
նա աշխատում է Ադրբեջանի
ռադիոկոմիտեում
սկզբում
որպես մենակատար (ման
դոլինս! ե դոմբրւս), ւսյնուհետե
լարային նվագախմբի ղեկա
վար ու երաժշտական խ մ բւս ֊
գիր:
Ուսմանն
ու
ռադիոյում
աշխատանքին զուգրնթւսց' մի
քանի տարի Սւսթյանր ղեկա
վարում է Կարմիր Բանակի ե
ավիացիայի Սպայի տան գե
ղարվեստական ինքնագործու
նեությունդ
կազմակերպում
երաժշտական խմբակներ: Նա

Արամ Սաթունց
Արամ Աաթունցր որդու' կոմպ ոզիտ որ Արամ Աաթյանի և թ ոռնիկների ' Դավիթ
(մանկասա յլա կի մեջ) ու Աննա Աաթյանների հետ
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Ա.Սաթունցը տ իկնոջ' Լ իլյա Գուրգենի Սաթյանի հետ

ստեղծում է սիրողական ինք
նատիպ գործիքային անսամբլ'
ժողովրդական
գործիքների
տրիո (մանդոլինա, դոմբրւս,
կիթառ), որբ 1934-ին Թբիլիսիի
Շ. Ռուսթավելու անվան օպե
րայի ե բալետի թատրոնում
մասնակցում է գեղարվեստա
կան
ինքնագործունեության
Անդրկովկասյան օլիմպիադա
յին ե գրավում առաջին տեղր:
Մեկ տարի, անց տրիոն Ս ոսկ֊
վայի
Միությունների
տան
Սյունազարդ դահլիճում մաս
նակցում է գեղարվեստական
ինքնագործունեության Համա
միութենական օլիմպիադային'
կրկին գրավելով առաջին տ ե ֊
ղր:
Ադրբեջանի արվեստի գոր
ծերի վարչությունր 1938-ին
երաժշտական
տեխնիկումի
շրջանավարտ Արւսմին ու
ղարկում
է
Գրոզնի'
Չե֊
չենո֊Ի նգուշեթիա յի
դրամա
տիկական
թատրոնին
կից
ժողովրդական
գործիքների
ազգային նվագախումբ ստեղ
ծելու նպատակով: Կարճ ժա
մանակահատվածում
նա
կազմակերպում է այն, րստ
էության, դառնալով ոչ թե
լսողությամբ, ւսյլ նոտաներով
նվւսգող
ժողգործիբների
6

առաջին անսամբլի ստեղծողր:
Աշխատելով որպես թատրոնի
երաժշտության բաժնի վարիչ,
դիրիժոր
ե
կոմպոզիտոր'
Ա. Սաթյանր հավաքում է,
նոտագրում
ե
ազգային
նվագախմբի համար մշակում
չեչենական, ինգուշական ժո
ղովրդական երգեր ու պարեր,
հաճախակի ւսյդ մշակումներով
հանդես գալիս համերգներին:
Հաջողությամբ կատարելով
առաջադրանքր' Արամ Ս ա թ ֊
յանր վերադառնում է Բաքու
ե 1938-ին րնդունվում պե
տական
կոնսերվատորիա'
դառնալով Բորիս Զեյդմանի
կոմպոզիցիայի
դասարանի
ուսանող: Կատարելագործելով
իր կոմպոզիտորական գ ր ե ֊
րսոճր, նա գրում է մի շարք
ստեղծագործություններ, ւսյդ
թվում Լերմոնտովի խոսքերով
երկու ռոմանս' “К себе” ե “Как
солнце зимнее прекрасно’,
նվիրված բանաստեղծի մահ
վան 100-ամյա տարելիցին:
1940-ին նա կազմում ե Բ ա բ ֊
վում հրատարակում է մւսնդո֊
լինւսյի ե քառալար դոմբրւսյի
համար պիեսների ժողովա
ծուն: Դա գեղարվեստական
ինքնագործունեության
կո
լեկտիվներում ե ժողովրդա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կան գործիքների ուսումնա
սիրության
բնագավառում
Սաթյանի կատարած բազմա
մյա աշխատանքի արդյունքն
էր: 1939-ին նա դառնում է
Ադրբեջանի կոմպոզիտորնե
րի միության երիտասարդա
կան սեկցիայի անդամ: Սեկ
ցիայում կատարվում են նրա
պիեսներր'
«Օրորոցային»,
«Ինտրոդուկցիա
ե
պար»,
«Պարային»,
ինչպես
նւսե
հայկական, չեչենական, ին
գուշական
ժողովրդական
երգերի
մշակումներ:
Հենց
այս տարիներին Արամ Ս ա թ ֊
յւսնն առաջին անգամ սկսում
է
երաժշտություն
գրել
Բաբվի
հայկական
դրա
մատիկական թատրոնի մի
շարք ներկայացումների հա
մար:
1938-ին
հայկական
թատրոնր
հաջողությամբ
բեմադրում է Արամ Սաթյանի
«Ատամնաբույժն
ւսրեելյան»
երաժշտական կոմեդիան' րստ
Հւսկոբ Պարոնյանի համանուն
կոմեդիայի, որբ ջերմորեն ր ն ֊
դունվեց երաժշտական հ ա ս ա ֊
րւսկայնության կողմից:
1940֊ի ն Բաքվում հրատա
րակվում է ռուսական երաժշ
տական գործիքների համար
Սաթյանի պիեսների ե ւսյլ կոմ
պոզիտորների
ստեղծագոր
ծությունների փոխադրություն
ների առաջին ժողովածուն:
1941-ի ւսմռանր սկսվում
է Հայրենական մեծ պ ւստ ե֊
րւսզմր. Սաթյանր մեկնում է
ռազմաճակատ: Զորացրումից
հետո Ադրբեջանական ԽՍՀ
արվեստի գործերի վւսրչու֊
թյունր նրան աշխատանքի է
գործուղում Լեռնային Ղ ւսրա ֊
բաղ' Ստեփանակերտ, որպես
Գորկու անվան հայկական
դրամատիկական պետական
թատրոնի երաժշտական մասի
վարիչ ե կոմպոզիտոր: Ս տ ե֊
փանակերտի
դրամատիկա
կան թատրոնի համերգային

Ա Ր ՎԵ Ս Տ

Ա. Սաթունցը թոռնուհու' Աննա Սաթյսւնի հետ

մեծ խմբով Սաթյսւնբ շրջա
գայում է Լեռնային Ղա րւսբա ֊
ղի գյուղերով ե շրջաններով,
սաղիս բազմաթիվ համերգ
ներ, հավաքում ե գրառում հայ
ժողովրդական երգեր, երաժշ
տություն գրում թատերական
ներկայացումների համար. Դ.
Դեմիրճյւսն' «Քաջ Նւսզւսր»,
ԱբՇիրվւսնզադե'
«Պատվի
համար»:
1944-ին
Ա.
Սւսթյանն
իր ւսվւսգ եղբոր, արդեն
հւսնրաճանաչ
կոմպոզիտոր
Աշոտ Սաթյսւնի առաջարկով
փոխադրվում է Երեւսն ե ր ն ֊
դունվում
Կոնսերվատորիա
յի կոմպոզիցիայի դւսսարանր:
Ուսման
տարիներին
նա
հաջորդաբար
ստեղծում
է
պրելյուդներ
ե
«Ս ոնա տ ֊
պոեմր» դաշնամուրի համար,
«Զւսնգեզուր»սիմֆոնիկպոեմր,
երգեր ե ռոմանսներ: Առավել
հայտնի են մենակատարների
ե ժողգործիքների անսամբ
լի համար գրված Ա. Սաթյսւնի
«Կոլխոզի
աղջիկ»,
«Զ ւս ն ֊
գեզուրի աղջիկ», «Խնջույքի»
երգերր: Ռւսմւսնր զուգահեռ,
1945-ից Ա. Սւսթյւսնն աշխատում
է «Հւսյֆիլմ» կինոստուդիայում,
որպես երաժշտական բաժնի
վարիչ' մասամբ գրելով, իսկ
հիմնականում
ձեւսվորելով

մի շւսրբ կինոնկարների ե
կինոակնարկների («Սեսրոպ
Սաշտոց», «Խաչատուր Ա ր ո վ ֊
յւսն»,
«Սեւսնի
կւսսկադր»,
«էջմիածին»,
«Հայերի
վե֊
բւսդարձբ», «Սովետական Հա
յաստան») երւսժշտությունր:
Ծանրակշիռ է Ա. Սւսթուն֊
ցի դերբ ռւսդիոբեմականա֊
ցումների
ե
թատերական
ներկայացումների երաժշտա
կան ձեւսվորման բնագավա
ռում: Նա կատարել է բա զ
մաթիվ
դրամատիկական
ներկայացումների երաժշտա
կան ձեւսվորումներ ոչ միայն
Երեանում, ւսյլե Սոսկվւսյում,
Բւսբվում, Թբիլիսիում, Ս տ ե֊
փւսնակերտում, Լենինւսկանում
ե այլուր: 1949-ից մինչե 1974 թ.
Ա.
Սւսթունցն
աշխատում
է Հայաստանի ռադիոյի ե
հեռուստատեսության պետա
կան կոմիտեում, սկզբում որպես
երաժշտական խմբագրության
պատասխանատու խմբագիր,
ւսպւս երաժշտական ձևավո
րումների խմբագրության պա
տասխանատու խմբագիր: 1951֊
ին Ա. Սւսթունցն րնտրվում է
Հայաստանի կոմպոզիտորնե
րի միության անդամ: Սկսած
1951-ից կոմպոզիտորր մեծ
ուշադրություն է դարձնում
երեխաների գեղարվեստական
դաստիարակության
հար
ցերին:
Տարբեր տարիների
«Հւսյպետհրատր» հրատարա
կել է Ա. Սւսթունցի կազմած
դպրոցական ե պիոներական
երգերի երեք ժողովածու:
Հիրավի
անուրանալի
է
Արամ Սւսթունցի դերբ հայ
երաժշտական
մշակույթի
զարգացման գործում: Նրւս
բւսզմարդյունբ գործունեութ
յունն րնթւսցավ մի բւսնի
ուղղություններով'
յուրա
քանչյուրում արձանագրելով
նշանակալի
ձեռքբերումներ:
Դրանք են'
ա) ստեղծագործական զ ո ր ֊
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ծունեությունր,
բ) երւսժշտւսկւսն֊հ ասարա֊
կական գործունեությունր,
գ) կատարողական գ ո ր ծ ո ւ֊
նեությունր:
Ա. Սւսթունցի երւսժշտութ֊
յունր մի կողմից խարսխված
է ժողովրդական ստեղծագոր
ծության վրւս, մյուս կողմից'
առանձնանում է մեղեդիական
շռայլությամբ: Պատահական
չէ, որ նրւս երգերն ու ռ ո ֊
մւսնսներր ժամանակին մեծ
ժողովրդականություն
են
վայելել,
բւսնի֊ք ա նի
սե
րունդներ են կյանք մտել ւսյդ
երաժշտության
ուղեկցութ
յամբ' շւստ անգամ չիմա
նալով իսկ դրանց հեղի
նակին:
Իսկ
հայկական
հեռուստատեսությունր
քա
ռորդ
դար
իր
երեկոյան
հւսղորդումներր եզրափակում
էր
«Սիրո
վալսով»:
Հա
րուստ է կոմպոզիտորի գե
ղարվեստական
ւսշխարհր.
մի կողմից' նուրբ քնարա
կանություն,
մյուս
կող
մից' ակտիվ արձագանք իր
ժամանակի արդիական պրոբ
լեմներին
ե
իրադարձութ
յուններին:
Կոմպոզիտորր
թողել
է
բազմաժանր
երաժշտական
ժառանգություն: Նրւս սիմֆո
նիկ
ստեղծւսգործությունր
ներառում
է
«Զւսնգեզուր»
պոեմր
(1942),
«Հայկական
ֆանտազիան» (1960), «Ռ ւս ֊

Ա.Սաթունցը թ ո ռ ա ն ' Դավիթ Սաթյանի
հետ
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Արամ Սաթունց

պսոդիան» սիմֆոնիկ նվա
գախմբի համար (1960), Երկու
վալս (1967), «Լուսնի շողերր»
հնգամաս
խորեոգրաֆիկ
պաւոկերներր (1988) ե «Հավերժ
հիշւսաակ» դրամատիկ պոեմր'
նվիրված Հայաստանի երկրա
շարժի զոհերի հիշատակին
(1988) (բոլորն էլ սիմֆոնիկ
նվագախմբի համար):
Կոմպոզիտորի
ստեղծա
գործական կյանքում ուրույն
տեղ է գրավում նրա ստեղծա
գործական նվաճումներից մ ե ֊
կր' «Հայկական ֆանտազիան»
(1960): Իր ստեղծագործական
վերելքի շրջանում գրված այս
գործն առաջին անգամ հնչել
է Մոսկվայում' համամիութե
նական ռադիոյի էստ րա դա ֊
յին֊ս իմֆոնիկ
նվագախմբի
կատարմամբ'
Խորհրդային
Միության ժողովրդական ար
տիստ, խորհրդային կոմպո
զիտորների
երաժշտության
ակտիվ պրոպագանդիստ դի
րիժոր Յուրի Սիլւսնտեի ղե
կավարությամբ: Այստեղ առա
վելագույնս
դրսևորվեցին
կոմպոզիտորի երաժշտական
լեզվի առանձնահատկություն֊
ներր' ամուր կւսպր ժողովր
դական երաժշտության հետ,
հայկական ազգային երգերի
8

ու պարերի բնորոշ առանձնա
հատկությունների օրգանական
մարմնավորումր
սիմֆոնիկ
նվագախմբի պարտիտուրում:
Ինչպես հետագայում խոստո
վանել է կոմպոզիտորր, ինբր
սովորաբար չի օգտագործում
ժողովրդական մեղեդիներ որ
պես մեջբերում, բայց հենվում
է դրանց ինտոնացիոն, մ ե տ ֊
րւսռիթմական, լադահարմոնիկ
ա ռա նձնա հա տ կութ յունների
վրա: Իսկ Առնո Բւսբաջանյա֊
նր «Հայկական ֆանտազիայի»
մասիննկւստելէ, որ «Սւսթունցի
«Հայկական ֆանտազիայում»
զգացվում է հայ ժողովրդական
երաժշտության
ոգին»:
Այստեղ
բնականաբար
դրսեորվեց
Սւսթունցի ողջ
ստեղծագործությանր բնորոշ
կենսահաստատ ավյունր:
Հարազատ ժողովրդի հոգ
սերով ու հույ գերով ապրող
արվեստագետի ստեղծագոր
ծության մեջ հույժ ողբերգա
կանորեն արձագանքվեց 1988
թվականի Սպիտակի ւսվերիչ
երկրաշարժր, որի անմեղ զո
հերի հիշատակին նա ն վ ի ֊
րեց իր «Հավերժ հիշատակ»
դրամատիկ պոեմր սիմֆոնիկ
նվագախմբի համար: Պոե
մում ռեալիստական մեծ ուժով
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կոմպոզիտորն արտահայտեց
մարդկային խոր վիշտր, բա զ
մաչարչար Հայաստանի հա
մաժողովրդական ո ղ բ ե ր գ ո ւ֊
թյունր:
Փողային նվագախմբի հա
մար գրված Սւսթունցի եր
կերն են' Քայլերգեր փողային
նվագախմբի համար (1961) ե
Տոնական֊պ արային
սյուիտ
փողային նվագախմբի համար
(1967): Քառամաս Տոնական
պարային սյուիտր, որբ նվիր
ված է Հոկտեմբերյան հե
ղափոխության
50֊ա մյա կին,
առաջին իսկ կատարումից
արժանի ճանաչում ձեռք բե
րեց: Սեկ տարի անց' 1968-ին,
այն մեծ հաջողությամբ հնչել է
Սոսկվայում:
Ա. Սւսթունցր' ւսռաջինր հայ
արվեստագետներից, 1974 ֊ի ն
պարգեատրվել է Ա. Վ. Ա լեր֊
սանդրովի անվան արծաթե
մեդալով' մեծ հայրենասիրու
թյամբ ու լավատեսությամբ
հագեցած «Տոնական պարային
սյուիտի»' Աշոտ Գրւսշու խոս
քերով գրված «Փւսռբ Սո
վետական բանակին» երգի
համար:
Կոմպոզիտորի
ւսռւսվել
նշանակալի վոկա լ֊ս իմֆոնիկ
ստեղծագործություններից են
1979-ին գրված «Վերածնված
նաիրյան
երկրի
երգերր»
վոկա լ֊ս իմֆոնիկ
շարբր
մենակատարների, երգչախմբի
ե
սիմֆոնիկ
նվագախմբի
համար ե 1980-ին հորինված
«ժողովրդի սխրանքն ւսմահ
է» կանտատր մենակատար
ների, երգչախմբի ե սիմֆոնիկ
նվագախմբի համար:
Սերբ
ժողովրդական
երաժշտության ե ժողովրդա
կան գործիքների հանդեպ պայ
մանավորեց նւսե նրա ժառան
գության մեջ ժողգործիբների
նվագախմբի համար ստեղծա
գործությունների առկայությու
ն դ 1963-ին Ա. Սւսթունցր գրում
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է
«Բարեկամության
պար»
ժողգործիքների
անսամբլի
համար ե «Մարտական պար»'
ժողգործիքների
անսամբլի
համար, 1970-ին' բառամաս
«Տոնական Հայաստան» ս յո ւի ֊
տր' խւսռր երգչախմբի ե
ժողգործիքների
անսամբլի
համար, իսկ 1987-ին' «Կ ո ն ֊
ցերտինոն» քանոնի ե ժ ո ղ ֊
գործիքների
նվագախմբի
համար:
ժողովրդական
գործիքների համար Սւսթունցն
ունի նւսե կամերային գործեր'
խոսբր 1963-ին թառի համար
գրված «Նոկտյուրնի» մասին է:
Ա.
Սւսթունցի
ստեղծա
գործության
վառ
էջերից
են նրւս կամերային գ ո ր ծ ե ֊
րր' 1937-ին գրված «Երեք
պրելյուդ դաշնամուրի հա
մար»,
«Ինտրոդուկցիա
ե
պար» ջութակի համար ե
«Զւսնգեզուրյան պար» դաշ
նամուրային
տրիոն
(1938),
Սոնւստ֊պ ոեմր
դաշնամուրի
համար (1946), «էլեգիա » ե
«Վւսլս֊կ ապրիս» երկու ջու
թակի ե դաշնամուրի համար
(1968):
Ա.
Սւսթունցի
երգային
ստեդծագործությունր բացա
հայտում է նրւս ժամանակա
կիցների հարուստ ու գեղեցիկ
հոգեկան ւսշխարհր ե հանդի
սանում այն հույ գերի անմի
ջական
ւսրտահայտությունր,
որոնցով ապրում է կո մպ ոզի֊
տորր: Երգերն ու ռոմանսներն
ւսչբի են րնկնում ձեի կատարե
լությամբ, մեղեդիների ու ռիթ
մերի բազմազանությամբ, հա
գեցած են քնարականությամբ
ե ջերմ հուզականությամբ: Եր
գերի ու ռոմանսների մեղեդին
հիմնականում սահուն է, ար
տահայտիչ ե հիմնված է հայ
ժողովրդական երաժշտության
ինտոնացիաների վրւս: Ինք
նատիպ հարմոնիկ լեզուն, որոշ
պւսրայնությունր, ֆակտուրայի
սրրնթւսց զարգացումն ամբող
ջությամբ վերցրած, ւսյդ երգե

րին ու ռոմանսներին տալիս
են կենսախինդ, լավատեսա
կան բնույթ, որին նպաստում
են նւսե տեքստի բանաստեղ
ծականությունն ու պ ւստ կե֊
րւսվորությունր:
Հատկապես
մեծ ժողովրդականություն են
վայելել «Սիրո վւսլս» (խոսք'
Վ. Արւսմունու), «Բուժքույր»
(խոսք' Ա. Դւսրբնու), «Իմ
հայրենի Զւսնգեզուր» (խոսք' Վ.
Արւսմունու), «Իմ Ղարւսբաղ»
(խոսք' Ա. Գրւսշու), «Փւսռք
Սովետական բանակին» (խոսք'
Ա.
Գրւսշու),
«Հայրենիքիս
ւսռավոտր»
(խոսք'
Ս.
Հարությունյանի),
«Ք եզ
եմ
սպասում» (խոսք' Ա. Գրւսշու),
«Կատակերգ Յոթ քույրերի
մասին» (խոսք' Ա. Սւսթունցի),
«Երիտասարդական
վւսլս»
(խոսք' Ս. Սուրւսդյանի) երգերր
ե «Օրորոցային» (խոսք' Վ.
Աղւսսյանի),
«Իրիկնային
ռոմանս» (խոսք' Վ. Արւսմունու),
«Սիրո բւսլլւսդ» (խոսք' Վ.
Կւսրենցի)
ռոմւսնսներր'
կոմպոզիտորի
քնարական
լավագույն երգերր:
«Սիրո վւսլսն» առաջին ան
գամ հնչել է 1961 թվականին
հանրապետական
ռա դիո֊
մրցույթի ժամանակ' հեղինա
կին բերելով մրցանակ: Երգր
սիրվեց, բազմիցս կատարվել է
թե մասնագետների, թե սիրող
երգիչների կատարմամբ' հաս
տատուն տեղ գտնելով համեր
գային երգացանկում: «Սիրո
վւսլսր» Երեւսնի հիմնադրման
2750-ւսմյւսկի հոբելյանական
օրերին կատարվել է հանրա
պետական
մարզադաշտում:
Վւսլսն ունի երեք խմբագրու
թյուն' ձայնի համար դաշնա
մուրի նվագակցությամբ, վո
կալ անսամբլի (կվարտետի)
ու ժողովրդական գործիքների
նվագակցությամբ ե սիմֆոնիկ
նվագախմբի համար:
Կոմպոզիտորի
բազմա
ժանր ստեղծագործության մի
ջով կարմիր թելի պես անց
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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նում է հայրենի' զւսնգեզուրյան
թեման:
1937-ին
Ա.
Սւսթուն֊
ցր գրում է «Զւսնգեզուրյան
պար» դաշնամուրային տրիոն,
1942֊ի ն' «Զւսնգեզուր» պոեմր
սիմֆոնիկ
նվագախմբի
համար: Զւսնգեզուրյան թեման
ծնունդ է տալիս երկու երգերի'
1968֊ի ն Սւսրմենի խոսքերով
գրում է «Զւսնգեզուրի ւսղջիկր»
երգր: 1967֊ի ն Վ. Արւսմունու
խոսքերով
ստեղծված
«Իմ
հայրենի Զւսնգեզուր» երգր
րնդգրկվեց նույն թվականի
Հայաստանի կոմպոզիտորնե
րի հոբելյանական համագու
մարի ծրագրում, իսկ հետագա
յում մեծ ժողովրդականություն
վայելեց:
Ա. Սւսթունցի երգերն ու ռ ո ֊
մւսնսներր լւսյն ճանաչման են
արժանացել ե կատարվում են
ոչ միայն մեր հանրապետու
թյունում, ւսյլե նրւս սահման
ներից դուրս:
Դժվար է մեկ հոդվածի
շրջանակներում ներկայացնել
հայ երւսժշտությանր նվիրված
մի ամբողջ կյանքի պատմու
թյամբ: Առաջիկայում Արամ
Սւսթունցի
ստեղծագործու
թյանն եմ անդրադառնալու
առանձին մենագրության տես
քով:
Հւսվարտ
շարադրանքի,
կուզեի նկատել, որ մենք ոչ
միայն պարտավոր ենք հիշել
հայրենական երւսժշտարվես֊
տի երախտավորներին, հրա
տարակել նրանց ստ եղծւսգոր֊
ծություններր, ուսումնասիրել
ու կատարել դրւսնբ, ւսյլե շւստ
ու շւստ բաներ ունենք սովորե
լու նրանցից:
... ձիշտ 25 տարի է, ինչ մեզ
հետ չէ Արամ Սւսթունցր: Սա
կայն այսօր էլ, ինչպես տարի
ներ ու տասնամյակներ ւսռւսջ,
մեզ հետ է նրւս երաժշտությու
նդ
9
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ԱՍՏԾՈ ԵՎ
ՏԻԵԶԵՐՔԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
ԹՈԻՍԱՆՅԱՆԻ
ՔԱՈ8ԱԿՆԵՐՈԻՄ

1910 թ. ամերիկյան ա ս տ ֊
ղա գետ ֊պ ա տմա բան
Վիլյւսմ
Օլբոթր,
րնդհանրացնելով
հնւսգեա էդվւսրդ Մաունդե֊
րի ե ասւողագեւոներ Կւսրլ
Սվարցի, Կամիլ Ֆլւսմարիո֊
նի ե Արթուր Բերրիի ւսշխ ա ֊
աանբներր,
համոզմունք
է
հայտնել, որ Կենդանակեր
պի
համաստեղություններր
առանձնացրել ե անվանակո
չել են 36-42° լայնությունների
միջե' Եփրատի հովտում ե
Արարատ լեռան շրջակայքում
մ.թ.ւս. XXX-XXVIII դդ. բնակվող
մարդիկ [Olcott W.T., Star Lore
of All Ages, N.Y., «G.P. Putnam’s
Sons», 1911, էջ 6-8, ОлькоттУ.Т.,
Легенды звездного мира, С/Пб.,
1914, էջ 8-9]:
Նրանք
նման
տեսա
կան
եզրահանգման
են
եկել,
քննելով
ա ստ ղա գի
տական ֊ա շ խ արհա գ ի տ ա 
կան (որ լայնություններից,
ե անցյալում երբ էին դրանք
կենդա նա բա նա 
դիտելի),
կ ա ն ֊ ա շ խ ար հա գ ի տ ա կ ա ն
(համաստեղության կենդանու
կենսատարածբի) ե րնդհա 10

ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՈՒՄՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստի
տուտի
առաջատար գիտաշխատող

и

նուր հնա գիտ ությա ն տվյալ
ներր
(հայոց
մշակույթին,
պատմությամբ, բանահյուսու
թյանն ու տիեզերածնական
դիցւսբանությանր նրանք տե
ղյակ չէին):

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

№ 1.

2016

Հայ իրականության մեջ
առաջին անգամ, Վ. Օլբոթի'
համաշխարհային
մշակույթի
ե պատմության ասպարեզում
առանցքային նշանակություն
ունեցող այս եզրակացությանն

ԲԱՆԱՍՒՐՈՒԹՑՈՒՆ

անդրադարձել ե հայագիտու
թյան ոլորտում ւսրժեվորել է
մեծն Թումւսնյւսնր' «Հայկական
I, պ ոսի բւսռւսրւսնից» ծավալուն
աշխատության մեջ: Գրվւսծ է

հւսվւսնւսբւսր 1920 թ., որի նե
րածական մւսսր կարդացել է
1921 թ. ւսմռւսնր Թիֆլիսի Հ ա ֊
յւսրտւսնր: Ձեռագիրն անւոիպ
էր, ւսյն հրատարակվեց 38 տա
րի ւսնց:

Հւսյկ նա հապ Լտ ի ե հա
մաստեղության
աղերսների
ւսռթիվ
անդրադառնալով
ւսստղւսգիտությւսնր' Թ ում ա ն ֊
յւսնր հարցադրում է ւսնում'
«հնւսգույն Հայաստանի բ ն ւս ֊
կիչներր ինչքան են կապւ|ած
եղել երկնային լուսատուների
հետ,
արդյոք
ւսստղերի
պաշւոամանրն ու գիտությունր
զւսրգւսցւսծ է եղել նրւսնց մեջ,
ե կւսմ ւսստղերով զբաղվելու
ե
ւսստեղւսցնելու սեր ու
հակում են ունեցած, թե չէ:
Բարեբախտաբար էս հւսրցի
պաւոա սխանն էլ մեծ աստեղա
գետներն ու գիտնւսկւսններր
տւսլիս են ւսվելի բւսն դրւսկւսն:
Հնւսգույն Հայաստանի բ ն ւս ֊
կիչներր, որսկան, հովիվ ու
ան ա uli ա պ ա հ,
միշտ
բւսց
երկնքի տւսկ, իրենց բւսրձր
երկնամերձ
աշխարհքում
միշտ խոսել են աստեղազարդ
երկնքի հետ: Եվ գիտ նա կա ն֊
ներր հաստատել են ւսրդեն,
թե էն հնւսգույն շրջւսնր, որ
ւսստեղւստուններր
որոշել
ու ւսստղերին անուններ է
տվել, եղել է Փոքր Ասիւսն ե
Փոքր Ասիւսյի մեջ հւստկւսււլես
հիշատւսկում են Հւսյւսստւսնր
(Олькотт, Легенды звезд, стр.
7): [Եվ], ւսսում են, ւսստղերի
հնւսգույն ւսնուններր կրում
են էն գործիքների ա ն ո ւն ֊
ներր, որոնբ գործ են ւսծվել էդ
երկիրներում, էն կենդանիների
ւսնուններր, որ հայտնի են եղել
էդ երկիրներում, ե էն լեզվով,
ինչ լեզվով խոսել են էդ
երկիրների հին բնւսկիչներր»
[Հովհ. Թումւսնյւսն, Երկերի
ժողովածու, հ. 6, Եր., « Հ ւս յ֊
պ ետ հրատ», 1959, էջ 372-73]:

Հա յկ - Օրիոն համաստեղություն
(լուսանկար և գծա գիր )
Հա յկի արձանր, ք ա ն դ ա կ ա գ ո ր ծ ' Կաոլեն
Նուրիջանյան, 1970 թ.
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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• f
Ամենայն հայոց բանաստեղծը Աստծո ե Տիե
զերքի թեմաներին անդրադարձել է իր ստեղծա
գործական կյանքի ողջ րնթացբում, մանավանդ'
հասուն տարիքում: Հւսսւսրւսկւսկւսն֊բ աղաքա֊
կւսն բուռն գործունեությւսնր զուգրնթւսց, Թ ո ւ ֊
մւսնյանր հաճախ է մտովի դիմել Աստծուն, թա
փառել Տիեզերքի անհունում' փնտրելով կյանքի
ու մարդկային գոյության իմւսստր, զրուցելով
Աստծո ու ւսստղերի հետ: Նա իր մտքերն ու խ ո ֊
հերր թղթին է հանձնել բանաստեղծությունների
ե իմաստուն քառյակների տեսքով:
Դեռ 1891 թ., տակավին երիտասարդ բանաս
տեղծի հոգու ճիչն առ Աստված դուրս է ժայթքել
հրաբխի պես' «Կ ւսնչ»֊ի տեսքով (մեջբերվում է
վերջնւսմասր).

Հետագա
իրւսդարձություններր'
Առաջին
Աշխարհամարտն ու հատկապես Հայոց Մեծ
Եղեռնր, արդեն հասուն տարիքի բանաստեղծին
մղել են մտահոգ խոկումների: 1917 թ. վերջերին,
երբ պատերազմն իր բարձրակետին էր հասել,
ե ցեղասպանությունն էլ կատարված փաստ էր,
բւսնաստեղծր գրել է'
Հոգիս' ւրանը հաստատվել
Տիեգերքն է ողջ պաւրեչ.
Տիեգերքի տերն եմ ես,
Ո՞վ է արդյոք նկատեչ:

Թվում է, հոգով Տիեզերք տեղափոխվելով'
բանաստեղծն անհաղորդ է աշխարհի թոհ ու
բոհին, ավելին' նա չգիտի, թե իր տեղր որն
է' այս ւսշխարհր, թե այն, ե այս հւսրցր նրւսն
տանջում է Աշխարհամարտից հետո էլ (1919 թ.
դեկտեմբերի 8).
Ո՞ր աշիւարքամ անեմշատ բան, միտք եմ անում'էս, թե էն.
ՄեջւրԽI կանգնած միտք եմ անամ, չեմ իմանամ' էս, թ ե էն.
Աստված ինքն կ, տարակուսած, չի հասկանամինչ անի.
Տանի թոփ լի,֊ որն է բարին, որ սահմանում էս, թ ե էն:

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Մեր կյանքը ֊ կարճ մի վկւելք,
Անցնեչ հանգիար ամեն տանջանք ա վայելք,
Ապրեէ անբաիպւ, անցնկ անհաղթ ֊ հոգիանսզ ա նորեն,
Նյութից գսորված, անմահացած֊ վէղսաբսռնալ դեպ Իրեն:

Արդեն հաջորդ տարվա մարտին նա փոր
ձում է Ստեղծողի գաղտնիքն իմանալ' թե ինչու
է բոլոր արարածներին րնկեր տվել այս աշ
խարհում, իսկ բանաստեղծին Իր' Արարչի նման
միայնակ թողել, որ «Իրեն պես» հետեի կյանքի
անցուդարձին.
Ինչ իմանաս ըսւրԽւԽէյի գաղւրնիքներբ ա նմեկին֊
Ընկկւ տըվավ, իրար կապեց Էս աշխարհքում ամենքին:.
Բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ա մենակ Իրեն պես,
Որ Իրեն պես մըւրիկ անի ամեն մեկին ա կյանքին:

Թ ե չարագործին
Դու չես ւրվեչ սար,
Որ խաղաղ հոգին
Սարսափի ի գար.
Թ ե դա չըգիտես,
Որ այստեղ, երկրռւմ
Մարդը ժպտերես
Մարդ է գիշատում.
Դե արի ա տես.
Զարկիր ա շանթիր,
Եթե աստված ես
Դա վըրեժխնդիր:
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Փաստորեն հայտնի «լինել թե չլի ն ե լ»֊ո ւ
հարցն է տանջում ժողովրդի ցավերով ապրող
բանաստեղծին, ե ւսմենեին պատահական չէ
նրւս պատասխաեր.

Եվ արդեն 1921 թ. սկզբներին Թումւսնյանր
հոգնություն է արտահայտում, հավանաբար' իր
ժողովրդի ճւսկատագիրր դեպի լւսվր փոխված
տեսնելու անվերջանալի սպասումներից ու
փնտրտուքներից հուսահատված: Սա այն ժամա
նակահատվածն է, երբ Հայաստանի խորհրդայ
նացումից հետո նա դարձել էր Հայաստանի
օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) նախագահ (1921-22)
ե գործի բերումով ստիպված էր լինում տարբեր
տեղեր դիմել' հւսյությանր նեցուկ փնտրելու
նպատակով: Հոգնությամբ հանդերձ («Առատ,
անհատ' Աստծու նրմւսն' միշտ տեղւսլուց հոգնել
եմ ես»), նա Աստծո կենդանի շունչն է զգում
ամենուր: Թերես հենց ամեն ինչից հոգնած
լինելն է, որ բանաստեղծին մղում է Բարձրյալի
մոտ, որտեղ նրւս հոգին վեհանում ու վերանում
է, տարրալուծվում Տիեզերքում: 1921 թվւսկանր
Թումւսնյանի կյանքում առհասարակ գերագույն
իմաստության տարի է.
Ես շընչւսմ եմ միշտ կենդանի Աստծու շունչը ամենուր.
Ես չըսամ եմ Նրա անրսռ կանչն ա շունչը ամենուր.
Վեհացնում Է ա վերացնում ամենալուր իմ հոգին
Տիեգերքի խոր մԽւեդին ա մըյւմանջը ամենուր:

Այս քառյակում Աստվածն ու Տիեզերբր միա
հյուս են, նույնական, ե դա բնական է, բւսնի որ
Թումւսնյանի պատկերացումներում Աստված'
ողջ Տիեզերքն է, ւսնրնդգրկուն ու անհուն, ինչ
պես նրանից մոտ հազար տարի ւսռւսջ մեկ ւսյլ
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հայ հանճարի' Նարեկացու համար էր, որն
Աստծուն բնորոշում է որպես «տիեզերական
կենսապարգե»:
«Մւստեան»֊ի
Բան
Գ ֊ո ւմ
Նարեկացին դիմում է Երկնավորին, որպես
Տեր պարգեատու, փւսռավորյալ ւսնբննին, ան
մերձենալի, ւսնրմբռնելի, անիմանալի, ճշմարիտ
էականություն, օրհնաբանված գոյություն, ան
ստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ ե
բազում ւսյլ բնորոշիչներով:
Չւսրենցի խոսբերով ասած' «ւսյդ մեծ,
իմաստուն լոռեցին», այս ժամանակ է, որ սկսում
է հասկանալ, թե ինչբւսն առատորեն է Աստված
իրեն շնորհել... (մայիսի 2).
Ամեն անգամ քո տվածից կւբ մի բան ես դա տանում,
Ամեն անգամ, կւբ նայում եմ, թ ե ինչքան է դեռ մնում,֊
Զարմանում եմ, թէ' ով շռսւյչ, ինչքան շատ ես տվէղ ինձ,
Ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից:

«Միանանք» բւսռր վկայում է, որ բանաստեղծի
պատկերաց մւսմբ ինբն ի վերջո պիտի միանա
Բարձրյալին: Նարեկացու պես Թումւսնյանն
էլ զրույցի մեջ է մտնում Աստծո հետ, կարծես
արձագանբելով Նարեկի' սրտի խորբերից
Աստծուն ուղղված խոսբերին, նա զգում է, որ
ժամանակն անզոր է իր հանդեպ, բւսնզի ինբր'
որպես հոգի, պիտի փարվի Տիեզերբի հոգուն:
Եվ հենց հաջորդ օրր' մայիսի Յ ֊ի ն , գրում է իր
հավերժական գոյության մասին.
Հազար տարով, հազար դարով առաջ թ ե եւր, ]{նչ կա որ.
Ես Խփլ եմ, կամ, կփնեմ հար ա հավետ, ինչ կա որ,
Հազար ԷսպԷս ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր,
Ես միշտ հոգի, տիեզերքի մեծ հոգա հետ, ինչ կա որ:

Տառացիորեն երեբ օր անց' մայիսի 6 ֊ի ն ,
թվում է հուսահատ, խոսում է Աստծո հետ'
Ասի. «Հէնց Լոկ էս աճյունն է ա անունը, որ անեմ»...
Երբ ճառագեց անծայրածիր քո ժըպխրը հոգուս դեմ.
֊ Ինչ է աճյունն Էհ անկայան, ա անունը, որ անես,
Դա աստված ես, դա անԽսն ես, անանուն ես ա անես:

Ասւրեդային երազների աշխարհքներումչուսակաթ,
Մեծ խոհերի խոյանքների հեռաներամ անարատ,
Անհիշելի վերհուշերի մըշաշներամ նըրբադոտ'
Երբեմն, ասես, ըզգամ եմ ես, թ ե կըհասնեմ Նրա մոտ...

Ավելին' Աստծո հետ է խոսբ բացել բանա
ստեղծի հոգին ե խոսում է հնուց եկող Հայոց
աշխարհի բարձունբից' երկնադետ Մասիսից, ու
ինչից է խոսում...
Բարձր է հնուց աշխարհն Հայոց ա Սւսսիսը երկնադետ.
Ի մ խոր հոգին էն բարձունքին խոսք է բացել Նըրսւ հետ'
Անհաս բանից, ըսկզբանից, երր չըկան կ դեռ չըկար,
Մինչև վախճանն անվախճանի քնընում է դարեդար:

1921
թ. օգոստոսին գրած մի կրկնաբառյակում
բանաստեղծր Աստծուն է դիմում' որպես
ւսնճառելիի, որբ տնօրինում է այս աշխարհում
ամեն ինչ, ու բոլորր նրան են երգում նրւս իսկ
ձայնով.
Ո՜վ անճառ մին, որ ամենին
միացնում ես մի կյանքում,
Ամեն կյանքում ա երակում
անտես, անկեզ բորբոքում,Ոդջ ազատ են ա հարազատ'
էս աշխարհքում քեզանով,
Ողջը բո մեջ' անմահ, անվերջ'
քեզ են երգում քո ձենով...

Նույն ամսվա մեկ ւսյլ բանաստեղծության
մեջ Թումւսնյանր հետաբրբիր միտբ է արտա
հայտում Աստծո տաճարների մասին' որպես
բանտի, համարելով, որ Աստված ազատ է' լի
նելու ամենուր ու ժպտալու ւսմենբին, թեպետ
դրանից չեն փոխվում խեղճուկրակ մարդու
գործն ու խելբր.
Աստծու բանտն են տաճարները֊ աշխարհքներում
բովանդակ.
Իբր էնտեդ է ապրում տերը, պաշւրոդների փակի տակ:
Հարկավ' ազատ նա ժըպտումէ ամենուրեք ամենքին,
Բայց դա նայիր խեղճ ա կըրակ մարդու գործին ա խեյքին:

«Ա ն ֊ե ս » («ւսնանձնական»֊ր , ինչպես կասեր
Միսաբ Մեծարենցր)' սա է Աստծո ե բանա
Բանաստեղծր խորապես մտահոգված է' ինչ
ստեղծի մենւսշնորհր, ինչն ակնհայտ է դեռ է ասելու Արարչին' երկրային կյւսնբի բոլոր ող
Նարեկացու
«Մւստեան»֊ո ւմ'
անշոշափելի, բերգությունների ու դժբախտությունների, չկա
անգտանելի, անսկիզբ ե անժամանակ: Կարծես յացած արժեբների համար, որոնց պատասխա
հուսադրված իր ե Բարձրյալի մեձեցմամբ, նատվությունն ինբն է ստանձնում, ինչպես իր
կարճ ժամանակ անց, Թումւսնյանր վերանում հանճարեղ նախորդր' Նարեկացին.
է իրական աշխարհից ու րնկնում երազների,
խոհերի աշխարհր, զգալով նույնիսկ, որ կհասնի
Նրան.
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Կյանքս արի հրապարակ, արքի կոխան ամենքի.
Խափան, խոպան ա անպըտուղ, անցավ առանց
արդյունքի:
Ինչքան ծւսղիկ պխրի բուսներ, որ չըբուսնավ էս հոփն...
Ինչ պատասխան պխրի ես տամ հոդ ա ծաղիկ տվուփն...

Նույն 1921 թ. Թումւսնյանր մեկնում է Կ. Պոլիս'
հւսյ գաղթականների օգնության առաքելությամբ:
Մի բւսնի ամիս մնալով ւսյնաեղ, վերադառնում է
հիվանդացած: Արդեն հոկտեմբերին, հետադարձ
հւսյացբ ձգելով իր կյանքին, հիշում է կնունքր'
որպես աստվածային ե տիեզերական ծես, որի
կւստարողր Աստված ինքն էր.

էս է, որ կա... ճիշտ ես ասում թասդ բեր:
էս Էլ կանցնի' հանց երազում, թասդ բեր:
Կյանքն հոսում է տիեզերքում զն տպեն,
Սեկն ապրում է, մյուսն սպասում թասդ բեր:

Ակամա հիշում ես Վ. Սւսրոյանի «Ք ո կյանքի
ժւսմանակր» պիեսր, որում իրենց ծնուն
դին սպասող մարդիկ րնտրում են սեփական
ճւսկատագրերր: Թումւսնյանն էլ իր ճակա
տագիրն էր րնտրել' դեպի տիեզերք սլւսցող
հանճարի ուղին, որն իր կյանքի մայրամուտին
զրուցում է ւսստղերի հետ «Սիրիուսի հրւսժեշտր»
բանաստեղծության մեջ:

Ի մ կնունքին երկինքը' ժամ, արևը'ջահ սրբազան,
Ծիածանը նարուր եղավ, ամէնքի սերն' ավազան.
Սարը եղավ կնքահայրս, ցողը' մյուռոն կենսավետ,
Ու կնքողը Նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ:

Բարի ճամփա, հյուրդ մեր հին,
Եվ թ ե տեսնես'
Սեզնից էսպես
Սի հարցում տար հըզոր մահին.
֊ Սարդու քա նի
Սերունդ կանի
Սի հրաժեշտն ասւրեղային:

Հավանաբար արդեն իմանալով իր հիվան
դության մասին ու զգալով մոտալուտ վւսխճւս֊
նր' բւսնաստեղծր իրեն նախապատրաստում է
տիեզերական ճամփորդության, որում հոգին
աստվածային ճամփորդ է, վերացած երկրային
ամեն ինչից (1922 թ. հուլիսի 8):
Տիեզերքում աստվածային մի ճամվւորդ է ի մ հոգին.
Երկրից անցվոր, երկրի վսսռքին անհաղորդ է ի մ հոգին.
Հեռսւցեէ է ա վերացկ մինչ աստղերը հեռավոր,
Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է ի մ հոգին:

Սիրիուսի դիտ մա ն հա րթա կը Մեծամորում

Ավւսդ, սեպտեմբերին հիվւսնդությունր դարձ
յալ իրեն զգացնել է տալիս, ե Թումւսնյանին
տեղափոխում են Մոսկվւսյի հիվանդանոցներից
մեկր, որտեղ էլ 1923 թ. մարտի 2 3 ֊ի ն , 54 տարե
1922
թ.' վիրահւստությունից հետո, երբ նրւսկան հասակում, հոգին ավանդում է Աստծուն:
Տիեզերքի ե Աստծո թեմայի թագն ու պսւսկր
ինբնւսզգացողությունր լավանում է, իմաստուն
Թումւսնյանի
ողջ ստեղծագործության մեջ «Լ ո ւ֊
ու լավատես բւսնաստեղծր, ում ժամանակին
«ամենայն հայոց թամադա» էին հռչակել, գրում սւսվորչի կւսնթեղր» բանաստեղծությունն է,
որում, ինչպես ե քառյակներում, Աստված, Եր
է (օգոստոսի 24).
կինք, Տիեզերք հւսսկացություններր միաձույլ են.
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...Ով անմեղ է, փքը սիրով
Ու հավատով անսասան,
Ով նայում է վառ հայսերով
Դեպի Հայոց ապագան, —
Նա կըտեսնի էն մըշտավառ
Ջահը կախված երկընքից,
Ասես' աստծո աչքը պայծառ
Հըսկամ է ցած երկընքից:

գործել առանց ւսյդ երկնասլաց կապի, բանգի
նրւս ողջ էությունր սնվում էր տիեզերական
ու աստվածային իմաստությամբ, նրւս սիրտր,
որ բաբախում էր հայրենիբի ու մարդկության
հոգսերով համակված, անվերջ ճախրանբների
մեջ էր դեպ Անհունր, դեպ Երկնավորր:

Հետաքրքիր է, որ այս րանաստեղծությունր
գրած
հեղինակին
ոմանք
մեղադրել
են
հեթանոսության մեջ... Անշուշտ, Թումւսնյանր
բնապաշտ էր, նրա համար պաշտելի էին իր
Հայաստան հայրենիբի, հարազատ Լոռվւս
բնաշխարհի ամեն սար ու ձոր, բար ու թուփ:
Նրւս հոգին ամենուր էր' Դեբեդի ձորից, Թմուկ
բերդից սկսած մինչ Արւսգած ու Արարատ ե
պատմական
Հայաստանի
ւսմենահեռավոր
վայրերր: Բայց ւսյդ անհանգիստ հոգու վերջին
հանգրվանն, անշուշտ, Տիեզերբն ու Աստվածն
էին, որոնց հետ նա, Նարեկացու պես, հոգեոր
զրույցի էր բռնված իր հասուն կյւսնբի ողջ
րնթւսցբում: Եվ ւսյդ զրույցր նրւս գոյության
կարեորագույն բաղկացուցիչներից էր, թեե
ավելի շւստ հարցեր էին առաջադրվում, բան
պատասխաններ
գտնվում:
Այնուհանդերձ,
բանաստեղծր չէր կարող ապրել ու ս տ եղ ծա ֊

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Տիեզերական իր հորիզոններով հանդերձ,
Ամենայն հայոց բանաստեղծն իր Հայրենիբի
զավակներին իմաստնագույն կտակ է թողել,
որն այսօր էլ ավելի բան հրատապ է հնչում.

Աշխարհի ա մեն կողմը ցրվա ծ հա յոց ժո
ղովուրդ, լսքւր:
Դա րա վոր մա քա ռումներից հետ ո, հա մ
ա շխ ա րհա յին թ ո հ ու բո հ ի ց, լա յնա ծա վա լ
ա լեկոծությունների և ա ղետ ների ծովից
գերա գույն ճիգով բա րձրա նա մ է ազատ ա
ա նկա խ Հա յա ստ ա նը...
Արդ, լսիր, հա յություն, ոտ էլ որ լինիս ,
Եվրոպ ա յից մինչև Հնդկա ստ ա ն, և ա մե
նուրեք: Լսիր ք ե զ կա նչող հա յրենիքի ձա յնը
և շտ ա պ իր օգնութ յա ն ա մեն բա ն ո վ , ի նչո վ
կա րող ես, որ ունենա ս էն, ի ն չ երա գել ես
դ ա րերով * ազատ ա շե ն հա յրենիք:
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ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի
ինստիտուտի
ավագ գիտաշխատող

ՍԵՐԳԵՅ
ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆԻ
«ՍԵՎ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆ»
Մալևիչից (1915)
մինչև ակադեմիկոս

Համբարձումյան (2015)

Մ

ալևիչը, որ սերբ
էր
ե
քրիստո
նյա, կարծում եմ, չէր կա
րող չարձագանքել մի ողջ
ժողովրդի
ողբերգությւսնր:
Նա իր' վիճւսբանությ ուններ
հարուցող «Սե քառակուսի»
կտւսվր ստեղծել է 1915 թվա
կանին' հայության համար այն
սե տարում, երբ Ալթւսյի տ ւս ֊
փւսստաններից մեր հող եկւսծ
թուրք քոչվոր֊բ ւսրբարոսներր
փորձում էին ոչնչացնել աշ
խարհի հնւսգույն քաղաքա
կիրթ ազգերից մեկին, որն
այստեղ ապրում էր ավելի բան
հինգ հազար տարի: Սա ան
վիճելի փաստ է, որն արդեն
նվիրված է ւսյդ ողբերգական
ապացուցվել է գենետիկ հնա
իրւսդարձությանր, ե որ կտա
գիտություն կոչվող ժամանա
վով մեկ պատկերված հսկւս սե
կակից գիտության կողմից:
քառակուսին
խորհրդանշում
Այս տարի Օսմանյան Թ ո ւր ֊
է հենց այն ցավր, որ պետք է
բիւսյում հայերի ցեղասպա
զգա յուրաքանչյուր ճշմարիտ
նության հարյուրամյա տ ւսրե֊ քրիստոնյա, ավելի ճիշտ' յու
լիցր հւսմրնկավ Մւսլեիչի «Սե
րաքանչյուր նորմալ ՍԱՐԴ:
քառակուսու» ստեղծման հա
Իսկ գուցե այն խորհրդան
րյուրամյակին: Համամիտ եմ
շում է մեր ժողովրդի ողբեր
ակադեմիկոս Սերգեյ Հ ա մ բա ր ֊
գական ճւսկատագիրր... Իւսյց
ձումյւսնին, որ ւսյդ պատահա
ոչ, մեր տոկուն ժողովուրդր
կան հւսմրնկնում չէ, որ կտւսվր
դեռ ապրում ու արարում է իր
16
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հողի վրւս, մինչդեռ շւստ ու
շւստ հնւսգույն ժողովուրդներ
վաղուց հեռացել են պատ
մական
ասպարեզից:
Իսկ
գուցե
սե
քառակուսին
խորհրդանշում է թ ո ւր ք ֊մ ւս ր ֊
դւսսպանի սե հոգին: Դարձյալ'
ոչ, բւսնի որ ւսյդ պարագայում
պետք կլիներ նկարել ոչ թե
քառակուսի, ւսյլ անսկիզբ ու
անվերջ մի սե հարթություն:
Ակադեմիկոս Սերգեյ Հ ւս մ ֊
բւսրձումյանր կտավի իր մեկ
նաբանությունն ունի, ե նա,

ՎԱՐԿԱԾ

շարունակելով Մւսլեիչի թե
ման, ցավ֊ք առակուսու շուրջր
վառ գույների խւսղ է պատ
կերում, որոնց խենթ փար
թամությունն արտացոլում է
մեր աննկուն ժողովրդի կեն
սահաստատ ուժր ե ապրելու
կւսմբր, որ միտված է ապա
գային: Կյանքի վառ գույներր
թափանցում֊ա նցնում են քա
ռակուսու միջով, ե թվում է, թե
այն փոքրացել է, թե մի քիչ էլ,

ու կտւսվր կլցվի կյանքի գույ
ներով, ե ցւսվր կխեղդվի մոխ
րից ու խավարից վերածնված
հավերժական ժողովրդի կյան
քի պայծառ գույների մեջ, իսկ
նրւս անհատնում ցւսվր վեր
ջապես կվերածվի աննշմար մի

սե կետի, որ կւս յուրաքանչյուր
հայ մարդու սրտում, ե միշտ
կհիշեցնի նրան
աչալրջու
թյան ե այն մասին, որ Աստծո
կողմից իր ժողովրդի համար
նախասահմանված ա ռա քելու֊
թյունր դեռ չի ավարտվել:

ІѴ” ԼԵԶՈԻՍ ԻՄ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՍՆ է՛
«Երբ ես զա յրա նա մ եմ,
խ ոսում ե մ աԱգւերեԱ, երբ
տխրում ե մ ' ճապոներեն, երբ
երջանիկ ե մ և ուրախ, երկու
լեզուներն
էլ
օգտագործում
ե մ հավասարապես հաճախ»,
ասում է երկար տարիներ Ա Մ Ն ֊
ում բնա կվող ճապոնացին: Լեզվի
ե հույզերի կապը լեզվա բանների
հետազոտության կարևոր թ ե
մաներից է: Չէ որ մա րդկության
կեսից ա վելին կատարելապես
«Наука и ж изнь», N 9, 2013
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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տիրապետում է երկու կամ մի
քա նի լեզվի: Շատերն իրենց
համարում են երկու երկրների'
ծննդա վա յրի ե
բնակա վա յրի
մշակույթների
կրող:
Ուստի
հետաքրքիր է իմանալ, թե նման
երկլեզու մարդկանց կարծիքով,
որ լեզվով են հույզերն ա վելի
լա վ արտահայտվում:
Անցնելով ւսյլ լեզվի' հաճախ
մա րդը, կարծես, վախում է իր
անհատականությունը:
Օրի
նա կ' ԱՄՆ-ում բնա կվող ռուս
տ ա րա զիրբ
նշում
է.
«Երբ
խոսում եմ ռուսերեն, ինձ ւսվելի
մեղմ ու բարյա ցա կա մ մա րդ եմ
զգում: Անգլերեն խոսելիս ես
ւսվելի խիստ եմ ու գործնա կա ն»:
Երբ ԱՄՆ-ում ա պ րող մ ե ք ֊
սիկա ցիներբ
պատասխանում
են հոգեբա նա կա ն թեստերին
ա նգլերեն լեզվով, նրանց կարելի
է բնութ ա գրել որպես մրցունակ
ե գործնա կա ն անհատներ: Նույն
մա րդկա նց' նույն թեստերն իս
պ ա ներենով լրացնելու դեպքում
ստա ցվա ծ արդյունքներն ւ ս վ ե ֊
լի մոտ են լատինաամերիկյան
մշակույթին, որտ եղ կարեորվում
են
հարմարվողականությ ունբ,
հա մա գործա կցությունբ ե ներ
դա շնա կ հա րա բերություններբ
շրջապատի հետ:
Մարդբ
երկու
լեզուներբ
յուրացնում է տա րբեր պ ւս տ ֊
մամշակութային
մի ջւս վ ա յ֊
բերում: Այլ լեզվի ա նցնելով'
նւս ինքնա բերա բա ր դառնում
է կրողբ սոցիալական ե հո
գևոր ւսյն ա րժեքների, որոնբ
կւսպվւսծ են տ վյա լ լեզվի հետ:
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Իսկ սւս ա զդում է
թե մտածողության,
թե հույզերի, թե
ինքնա գնա հա տ 
ման վրա : Օրինակ'
ւսսիւսկւսն
մշակույ թևերին բնորոշ
եև զգա ցմունքների
զ ս պ վ ա ծ ո ւ թ յո ւ ն բ
և որոշակի գ ա ղ տ ֊
ն ա պ ա հ ո ւ թ յո ւ ն բ :
Իևչպես
պատմել
է լեզվա բա ններին
ԱՄՆ-ում բնա կվող
չիևա ցիև,ևա ւսվելի
հեշտությամբ է սեր
խոստովանում ա նգլերենով, քան
մայրենի լեզվով: Եթե չիևւսկաև
ծա գում ունեցող ամերիկացին
ցանկանում
է
արտահայտել
իր զգա ցմունքներբ կամ գ ո 
վել երեխային, դա անում է
ա նգլերենով:
ԱՄՆ ֊ի
հյուսիսարևմտյան
համալսարանում
ռուս
ներ
գա ղթյա լներին
խ նդրել
եև
պատմել
իրեևց
հուշերբ,
բևդ
որում4 բւսևւսլի֊բ ւսռերբ
տ րվել եև մեկ ռուսերեև, մեկ
ա ևգլերեև: Երբ հուշերի թեմաև
առա ջարկվել
է
ռուսերեևով,
գիտւսփորձի
մասևակիցևերբ
պատմել
եև
Ռուսաստաևում
ապրած տարիևերի մասիև, իսկ
երբ ւսռւսջւսդրւսևբբ տ րվել է
ա ևգլերեևով, ևրւսևբ խ ոսել եև
Ամերիկայում կատարված ի ր ւս ֊
դարձություևևերի մասիև: Եթե
կյւսևքի դրվա գևերբ ևրւսևք և ե ր ֊
կայացևում էիև ւսյև լեզվով, որբ
կւսպվւսծ էր տ վյա լ ժամաևակահատ վածի հետ, ւսպւս պատմություևբ ստացվում էր ւսվելի հ ո ւ ֊
զւսկւսև և վսա:
Ոչ մայրեևի լեզվիև եև ւ ս և ց ֊
ևում ևւսև ւսյև դեպքերում, երբ
ստիպված եև խ ոսել տհաճ
թեմա յով: Թ երևս ւսմ եևա ա կ֊
ևւսռու օրիևակբ բերել է շվեյ
ցա րացի լեզվւսբւսև, պ րոֆե
սոր
Ֆրաևսուա
Գրոժւսևբ.
«Երբ Կւսլիֆոռևիւսյի ւսփերիև
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կատվաձուկբ խւսյթեց
ոտքս,
ես ևետվում էի մի լեզվից
մյուսբ.
ա ևգլերեև
պատմում
էի
բևկերևերիս
իևձ
հետ
պւստւսհւսծբ, իսկ ֆրւսևսերեև'
ցւսվից հայհոյում էի»:
Հարց է ւսռւսջւսևոււք պ ետ բ
է ա րդյոք վա ղ մաևկությաև
հասակում երեխաևերիև ս ո վ ո ֊
րեցևել երկրորդ' ոչ մայրեևի
լեզուև: XX դ. սկզբիև կարծում
էիև, որ ւսյև երեխ ա յիև կխճճի
և կդւսևդւսղեցևի ևրւս մտավոր
զա րգա ցումբ: Հւսճւսխ օտար
լեզվով միմյաևց հետ շփ վող
ծևողևերբ
դա դա րում
էիև
օգտ ա գործել ւսյդ լեզուև, երբ
ևկատում
էիև,
որ
երեխւսև
սկսում է ւսյև հասկաևալ: Նրա ևք
վախեևում էիև, որ երեխւսև
կա րող է վա տ տիրապետել
մայրեևի լեզվիև: Սւսկւսյև արդի
հետ ազոտություևևերբ ցույց եև
տ վել, որ մաևկություևից երկու
լեզվի լւսվ տիրւսպետողևերև
ւսվելի ա րա գ եև մտածում,
ւսվելի հեշտ եև յուրացևում
ուրիշ լեզուևեր, և բ և դ հ ւս և ֊
րւսպես ևրւսևց միտքև ւ ս վ ե ֊
լի ճկուև է: ճիշտ է, ւսյս
դեպքում յուրւսբւսևչյուր լե զ 
վի բւսռւսպւսշւսրև ւսվելի փոքր
է, բւսև միւսյև մի լեզվի տի
րապեւոելու դեպքում:

CXI
ԻՂԵՊ

1ft J

Տ Ի Ե Զ Ե Ր Ք Ն ԱՌԱԶԱՆԱԼՈԻ Հ Ա Մ Ա Ր ՉԻ ՈԻՆԵՑԵԼ
ԱԱՏԾՈ ԿԱՐԻՔՐ, ԿԱՐԾՈԻՄ է ԱՅԺՄԵԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ
Հ Ա Ն Ճ Ա Ր ԱԹԻՎԵՆ ՀՈ Կ ԻՆ Գ Ր___________________________

Ֆիզիկոսներն ա րդեն առա
ջա րկել են մի շարք տեսու
թյուններ, որոնք բա ցատրում են
տիեզեյւքի ստեղծումն ւսռւսնց
նւսխւսխնւսւհււթյւսն միջամտությւսն: Կւսլիֆոռնիւսյի տ ե խ ն ի կ ա ֊
կւսն ինստիտուտում կւպւդւսցւսծ
դւսսւսխոսությւսն ժամանակ մեյւ
օրերի հանճւպւնեյւի տ ա ս ն յա ֊
կի մեջ մտ նող աշխարհահռչակ
ա ստ ղա ֆիզիկոս Սթիվեն Հ ո ֊
կինգը խ ոսել է Մեծ պայթյունի,
Հռոմի պւսպի հետ իր հարա
բերությունների մասին ե որոշ
հարցեր է հւսսցեւսգյւել աստվածւսբւսննեյւին:
Սւսյլւսկին գամված 70-ամյա
գիտնականը, որը շարունակում
է ծւսվւսլել ակտիվ գործունեություն, իր ղասախոսությունն
սկսել է տիեզեյւքի առաջացման
ժամանակակից գիտակա ն տե
սությունների համառոտ ն կ ա ֊
րագրությ ա մ բ: Սասնավորապես
հիշեցթել է, որ 1980-ւսկւսն թ վ ա ֊
կւսննեյւին նւս ե Ռոջեր Փենրոուզն ապա ցուցել են, որ տիեզերք բ չի կարող «պւսյթել», քւսնի դեռ
սեղմվում է, ինչր ենթադրվում էր
մինչ ւսյդ: Հենց ւսյդ ժամանակ էլ
Հոկինգն զբա ղվում էր աշխարհի
առաջացման հիմնա խ նդրով ե
ստ ա ցա վ առաջին նա խա զգուշա 
ցումը կաթոլիկ եկեղեցու ա ռ ա ջ ֊
ն որդի ց: Հովհւսննես֊Պ ողոս II
պւսպը հորդորում էր չզբա ղ վե լ
աշխարհի առաջացման պ ա ֊
հի
գիտ ա կա ն
հետազոտու
թյա մբ, եթե ւսյդ աշխատանքը
հակասում է տիեզեյւքի ստ եղծ
ման մասին ա ստ վա ծա բա նների պատկերացումներին: «Շւստ
ուրախ էի, որ իմ նկատմամբ հ ւ ս ֊
վատաքննություն չկիրառվեց » , ֊
հիշում է Հոկինգբ:
Ավարտելով
գիտության
նվաճումների ակնարկը' գիտ 
նա կա նը մի քւսնի հարց է
ուղղել աշխարհի աստվածային
ծա գմա ն տեսության հետ եորդ‘ h ttp ://n ew sru .co m /w o rld /18ap r2013/
hoking.html

նեյւին. «Ի ն չ էր անում Աստ
ված
նւսխքւսն
տիեզեյւքի
ստեղծումը, գուցե դժոխ ք էր
նախապատրաստում ւսյսպիսի
հարցեր տ վողների համար»:
Իր դասախոսությունը տիե
զերա բա նն ա վա րտ ել է մա րդ
կության
փրկության
մասին
դրույթով. «Մենք պետք է շ ա ֊
րունակենք հետ ա զոտ ել տիե
զերքը հանուն մարդկության
ւսպւսգւսյի: Չեւ[ կարծում, որ
մենք
գոյա տ ևենք
անգա մ
հազար տարի, եթե չփւսխչենք
ւսյս փխրուն մոլորակից»:
Չնւսյւսծ որ դասախոսությունը
զուտ գիտ ա կա ն էր, ունկնդրել
ցա նկացողների հեյւթը ձգվում
էր մինչե կես կիլոմետր: Անվճար
տոմսի հա վա կնորդները տ եղ էին
գրա վում դասախոսությունից 12
ժա մ առաջ: 1000 տ եղ ունեցող
դա հլիճը
շրջապատված
էր
հսկւսյւսկւսն ա մբոխ ով: Ս պ ւս֊
սողների շարքում կւսյին մար
դիկ, որոնք պատրաստ էին գնել
դւսսւսխոսությւսն տոմսը 1000
դոլա րով, սւսկւսյն ոչ ոք նման
գործա րքի չհա մա ձա յնեց:
50 տարի առաջ Սթիվեն
Հոկինգն իմացել է իր ախտորո
շումը' ամիատրոֆիկ կողմային
կարծրախտ:
Կենտրոնական
նյարդային
համակարգի
ւսյս
հիվանդությունն ԱՍՆ-ում ւ ս ն ֊
վանում են Լու Գեյւիգի հ ի վ ւս ն֊
դություն: Այս ախտորոշմամբ
մարդիկ հա զվա դեպ են ապրում
10 տարուց ւսվելի, քւսնի որ
գնա լով դժվարանում է նյււսնց
շնչառությունը, իսկ մկանները
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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թուլանում են մինչե լիակատար
անշարժացում: Հոկինգի երկարակեցությունը գիտությունը չի
կարող բացատրել:
Ինքբ' Հոկինգբ պատմում է, որ
21 տարեկան հասակում ստացած
ւսյդ ահավոր ախտորոշումը նյււսն
գցել է խոր դեպրեսիայի մեջ: Նւս
ձգտում էր ստանալ դոկտորի
աստիճան, բւսյց իմանալով հ ի ֊
վանդության մասին' որոշել էր,
որ դա անիմաստ է: Սւսկւսյն
նւս շարունակել է ուսումը, ե
տարիները ցույց տվեցին, որ
ւսյդ որոշումը ճիշտ էր: Հոկինգի
ւսնհւսվւսնւսկւսն հռչակը տարած
վում է նւսե գիտական աշխարհի
սահմաններից դուրս, նւս գյււսվել
է ւսմենւսլւսյն հասարակությանն
էզոթերիկ ֆիզիկւսյի շնորհիվ:
Գիտնականի
գյւբեյւն
ւսյս
բնագավառում
դարձել
են
բեսթսելեյւնեյւ' ա մբողջ աշխար
հում տարա ծվելով միլիոնավոր
օրինա կներով:
1985 թ. Հոկ ինգբ ծւսնյւ հ ի ֊
վա նդա ցել
է
թոքա բորբով:
Նյււսն մի քւսնի ա նգա մ վիրա հա տ ել են, հեռա ցրել շնչւսփողբ:
Արդյունքում նւս կորցրել է
խոսելու հնարավորությ ունը:
Գամված լինելով հաշման
դամի սւսյլւսկին' ա յժմ Ս թ ի ֊
վեն Հոկինգն ունի մշտական
խնամքի կւսյւիք: Միւսկ շար
ժումը, որ նւս կա րող է կատ արել
ինքնուրույն, այտը շարժելն է:
Նյււս հետ շվւումը կատարվում
է սւսյլւսկի մեջ ներկառուցված
համակարգչի
միջոցով,
որը
վւոխանցում
է
գիտնականի
մտքերը ռոբոտի միալար ձայնով:
19
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ԵՐԿՆԱՅԻՆ
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ
ԵՎ ՆԱՎԱԳԱւԱՑՈ ՒԹՅՈԻՆԸ ԸՍՏ ՎԱՂՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂ
ԲՅՈՒՐՆԵՐԻ

ԷՂՈՒ-ԱՐՂ ԴԱՆՒԵԼՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության
ինստիտուտի Հին դարերի
պատմության
բաժնի վարիչ, պատմական
գիտությունների դոկտոր

Ք

նպատակով կատարվող երկ
ա ղա քա կրթ ութ յա ն
նային դիտւսրկումներր զգա
բնօրրան Հայկական
լեռնաշխարհում քարե լիորեն
աստ նպաստեցին աստղա
ղադիտարաններով ե ժայռա
գիտության ձեւսվորմանր, որն
իր տեսական ւսրտահայտումր
պատկերներով վկայված ավե
ստացավ տիեզերագիտության
լի բան հինգհազւսրամյա Հայոց
մեջ:
աստղաբաշխական պատկե
Նավագնացության
տեխ
րաց ումներր
հետագայում'
համադասվելով
անտիկ
նիկական ե իմացական բնա
գավառում փորձի կուտակ
դարաշրջանի
գիտությունից
եկող
տվյալներով,
V-VII
մամբ դյուրին էր դառնում
նւսվարկությունր ջրային մի
դարերում հանդես եկւսն որպես
ջավայրում: Լճում կամ գետով
մի ամբողջական տիեզերական
կատարվող
նավարկության
համակարգ, որի հիմբում էր
Երկրի ե տիեզերական մյուս
ժամանակ, երբ ցւսմաբր միշտ
մարմինների
գնդւսձեության
երեում էր, նավավարին կ ո ղ մ ֊
նորոշմւսն համար բավական
գադափարր: Այն ւսռւսվել ցայ
էին որոշ գիտելիքներ ունե
տուն դրսեորվեց V դ .' Մովսես
նալ շրջակա տեղանքի մասին:
Խորենւսցու, Դւսվիթ Անհաղթի,
ե VII դ. Անւսնիա Շիրւսկացու
Հիշենք Հերոդոտոսի հայտնի
աշխատություններում:
հւսղորդումր հին ժամանակ
Հնւսգույն ժամանակներից
ներից Հայաստանի' Եփրւստ ե
Տիգրիս գետերով Միջագետքի
նավագնացության
զարգա
երկրների հետ հաղորդակց
ցումով րնդլւսյնվում էր մարդ
ման մասին:
կանց
մտւսհորիզոնր բնա
Իսկ ծովային նավարկու
օյկամհնեի
կեցված Երկրի'
թյան զարգացումով ւսվելի
մասին, միենույն ժամանակ
ճա ն ա պ ա րհոր դութ յո ւնն երի
հեռավոր
տարածություններ
20
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էին անցնում: Այդ նպատա
կով ստեղծվեցին պեբիպբա
անվանումով հայտնի մի շարք
նւսվարկային
նկարագրու
թյուններ, որոնբ պահպանվել
են անտիկ դարաշրջանի աշ
խարհագրական ե բւսրտ ե֊
զագրակւսն աշխատություննե
րում: Օրինակ' մ.թ.ւս. V դարի
կւսրթագենյան թագավոր Հ ա ն ֊
նոնի Լիբիւսկան առափնյա
գոտին նկարագրող «Պ ե ր ի պ ֊
լոսր», մ.թ.ւս. IV դ. Եվրոպա
յի ւսրեմտյան ափերով մ ի ն ֊
չե Սկւսնդինավիա ե նույնիսկ
ւսվելի հյուսիս հասած ծովագ
նաց Պիթեասի նավարկության
նկւսրագրությունր, Ալեբսանդր
Մակեդոնացու ծովակալ Ն ե ֊
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արբոսի «Պերիպլոսը», որում
ներկայացված է Հինդոսի գ ե ֊
ւոաբերանից մինչե Պարսից
ծոց ձգվող ճւսնապարհր: Հ ե ֊
ւոագայում ստեղծվեցին ն ա ֊
վավարության ձեռնարկներ:
Ցւսմաբով ե ծովով կա
տարվող
ճանապարհորդու
թյուններն անհրաժեշտաբար
հանգեցրին Երկրի ձեի մասին
պատկերացումների ձեւսվոր֊
մւսնր Եվդոբսոս Կնիդւսցու,
Արիստոտելի,
Արիստարբոս
Սամոսացու, Ապողոնիոս Պ ե ր ֊
գւսցու, Հյուպարբոսի, Պլինիոս
Ավագի ե Կլավդիոս Պտղոմեո
սի աշխատություններում:
XI դ. մ. թ. ա. Չինաստանում
կողմնւսցույցր (կոմպաս, ուշ
լատին.' compass ֊ չափում եմ)

հորինվելուց ե Եվրոպւսյում
հետագա դարերում կատարե
լագործվելուց հազարամյակ
ներ ւսռաջ նավարկություններ
են կատարվել ոչ միայն ւսփին
մոտ, ւսյլե բւսց ծովում: Հոմերո
սի հւսղորդումր' երեկոյան ծով
դուրս գալու մասին, վկայում է,
որ հին նւսվավարներր նւսվի
ուդղությունր պահպանում էին
ւսստղերի շւսրժումր դիտար
կելով: Այսպիսի սովորության
մասին Անւսնիա Շիրւսկացին
իր «Տիեզերագիտությունում»
հաղորդում է. «Ցերեկր նւսվր
շեղվում, մոլորվում է, իսկ գ ի ֊
շերր, երկնային ւսրջի օգնու
թյամբ, դուրս է գալիս ճիշտ
ճանապարհ... Շնորհիվ Սւսյլ
ւսստղերի ոչ միայն չեն խոր
տակվում նւսվերր ե նավա
վարներդ
ւսյլե
բյուրավոր
մարդիկ, որոնբ իրենց հար
կավոր բւսներր նավահան
գիստներում բեռնում են ն ա ֊
վերր, տանում տուն: Իսկ եթե
ւսյդ այդպես է, ուրեմն երկնա
յին ստեղծագործություններն
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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անիմաստ, անպիտան բաներ
չեն, ւսյլ ստեղծված են մարդ
կանց օգուտի համար»:
Հայ մատենագրության մեջ
նավարկությունների
մասին
վաղ
հիշատակություններից
են Սովսես Խորենւսցու ե Ա գւս֊
թանգեղոսի հաղորդումներդ
Պւստմահայրր նկարագրել է,
թե ինչպես իր րնկերների հետ
ուսումր շարունակելու նպա
տակով Եգիպտոս մեկնելուց
հետո դեպի Հունաստան նա
վարկելու րնթւսցբում սաստիկ
բւսմիներն իրենց նւսվր շեղե
ցին ճանապարհից ե բշեցին
դեպի Իտալիա: Սիւսյն որոշ
ժամանակ անց նրւսնբ հասան
Աթենբ: Իսկ Ագաթանգեղոսր
խիզախ նավավարների մասին
21
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վւսռ գույներով գրել է. «Նա
վարկողների բուռն հ բաղձալի
իղձն է խաղաղությամբ հասնել
նավահանգիստ: Ահա թե ին
չու րնչւսբաղց հ օգտւսծարավ
մարդիկ րնդոստ ալիքների
վրւս հ մրրկածին օդին րնդդեմ
մարտի են պատրաստվում,
նրանց ի մի հավաքված բա զ
մությունդ միւսցյւսլ ուժերով,
թիավարում է փայտաշեն հ
երկաթի բհեռներով ամրաց
ված սրրնթւսց նւսվերր, քաջա
լերելով միմյանց... արշավում
են կապույտ դաշտում»:
Այստեղ
անհրաժեշտ
է
անդրադառնալ V դարում Մ ո վ ֊
սես Խորենւսցու ստեղծած հ VII
դարում Անւսնիւս Շիրւսկւսցու
կողմից խմբագրված հ շարու
նակված «Աշխարհացույցում»
պարունակված տեղեկությւսնր'
ճա ն ա պ ա րհոր դութ յո ւնն երի
հ նավագնացության շնորհիվ
առաջացած աշխարհագրութ
յան մասին:
Նախ հետաքրքիր է աշ
խարհագրության
առաջաց
ման
սկգբնաղբյ ուրւսյին
հիմքր ցուցանելու մեթոդր:
«Աշխարհացույցում» կարդում
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ենք. «Աշխարհագրության մա
սին Ս. Գրքում չկւսն լիակա
տար տեղեկություններ, ւսյդ
պատճառով էլ հարկադրված
ենք դիմելու հեթանոսական
գիտնականներին, որոնք ւս շ ֊
խւսրհագրությունր
ստեղծել
են շնորհիվ ճանապարհոր
դության հ նավագնացության
ու ճշտել երկրաչափությամբ»:
Նման
մեթոդաբանությամբ,
սակայն մեկ ւսյլ համատեքս
տում Մովսես Խորենացին մո
տեցել է Աստվւսծաշնչին' իր
«Պատմություն
Հայոց»
եր
կում' Նոյի որդիների ծննդա
բանության
մասին
գրե
լիս. «Ս. Գիրքր (նկատի ունի
Հին Կտւսկարանր ֊
հեղ.)
յուրայիններին զատելով իբրհ
իր սեփական ւսզգ' մյուսնե
րին լքեց, իբրհ ւսրհամարե֊
լի հ իր կողմից նշանակվե
լու անարժան: Սրանց մասին
մենք կսկսենք խոսել, որքան
կարող ենք, ինչպես որ հա
վաստին գտանք հին պատմու
թյուններում, որոնք րստ մեզ,
կատարելապես ճշմարիտ են»:
Թե «Պատմություն Հ ա յո ց »֊
ում հ թե «Աշխարհացույցում»
ակնհայտ է հին աղբյուրներին
դիմելու
մեթոդաբանական
մոտեցումր:
Ուշագրավ է նւսե երկրւս֊
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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չափության միջոցով փ որձւս֊
գիտական ճշգրտման մեթոդր,
որն, րստ Մովսես Խորենւսցու
և Անւսնիա Շիրակացու, մի
ջանկյալ դեր է կատարում աշ
խարհագրության հ աստղա
բաշխության միջհ: Ըստ ւսյդմ,
«Աշխարհացույցում» կարդում
ենք. «Երկրւսչափությունր ար
դյունք է աստղաբաշխության,
քւսնի որ [նախնիներն] ուսում
նասիրել են' թե երկրի որ վ ա յ֊
րերր բոլորակի որ աստիճա
նի տւսկ են գտնվում, որքան
է ցերեկվա ե գիշերվա տ ե ո ֊
ղությունր, իսստղերր] վերին
ե ներքին կիսագնդում ինչպես
են երեում, ե րստ ւսյնմ որոշել
մարդկային բնակելի վւսյրերր... Նավագնացության ե ճա
նապարհորդության միջոցով
նրանք ճշտել են լուսատուների
կւսյաններր հ նրանց փ ո փ ո ֊
խությ ուններր»:
Պտդոմեոսր իր «Աշխարհա
գրության ձեռնարկ» աշխա
տությունում գրել է. «Այժմ
մենք պետք է պատկերենք
ժամանակակից
բնա կեցրա ծ
երկիրը , որքանով հնարավոր
է ճշգրիտ ներկայացնելով դրւս
իրական չւսփերր, ւսպւս մենք
հարկ ենք համարում նախ
բացատրել, որ այս գործում
հիմնական
նշւսնակությունր
պատկանում է ճանապարհոր
դությունների մասին հաղորդ
վող
տեղեկություններին...»:
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Դիտարկումների մասին ւո ե ֊
ղեկություններր մասամբ երկ
րաչափական են, իսկ մասամբ
էլ մեւրեորոսկոպիկ, այսինբն'
երկնբի
դիտարկումներից
սաւսցվող:
Երկնային երեույթների դ ի ֊
տւսրկումր ուներ տեսւսկւսն ե
գործնական նշանակություն:
Այդ են վկայում եղանակի
կանխագուշակման ն պ ատ ա
կով բւսմու ե ւսմււլերի, աստ
ղային երկնբի, ինչսլես նւսե
Լուսնի հետ կապւ|ա ծ մւսկրն֊
թացությունների ե տեղատ
վությունների,
ւսրեգւսկի ե
լուսնի խավարումների, Կ ե ն ֊
դւսնւսկերււլի նշաններով նա
վարկություններ
կատարելու
մւսսին տեղեկություններր: Հե
տագայում, նավագնացության'
որււլես առանձին բնագավառի'
խնդիրն էր բաց ծովում նա
վի տեղր որոշելու միջոցների
հւսմւսդւսսումր: Ըստ Ֆրանսիս
Բեկոնի' երկնային եր և ո ւյթ ֊
ներր ծառայում են եղանակի
կւսնխւսգուշւսկմւսնր, իսկ բ ւ ս ֊
միներր' նւսվւսգնւսցությւսնր:
Տեսւսկւսն խնդիրների լ ո ւ ֊
ծումր ծառայում էր բնափի
լիսոփայության ոլորտի զար
գացմամբ, իսկ գործնական
ւսրդյունբներր իրենց կիրա
ռումն էին գտնում բւսրտ եզւսգ֊
րությւսն մեջ ե նավագնացու
թյան գործում: Հին հունական
գիտության մեջ, ի տարբե
րություն երկրի մւսսին սկա

վառակաձև պատ կ կաւ ցման,
Թւսլեսի, Պյութագորասի, Պլա
տոնի, Արիստոտելի ե Պտղո
մեոսի աշխատություններում
մշակվել ե հաստատվել էր
Երկրի գնդւսձեությւսն գւսղւս֊
փւսրր, որբ կարևոր էր բնափի
լիսոփայության զարգացման
գործում, սւսկւսյն, ի տարբե
րություն Արիստւսրբոսի հին
արևակենտրոն
ււլւստկերւսց֊
մւսն, Ա րիստ ոտ ել֊Պ տ ղոմեո֊
սյւսն ուսմունբր հիմնված էր
երկրակենտրոն հայեցակարգի
վրւս:
Վւսղ միջնադարում Հա
յաստանում նույնււլես Երկրի
գնդաձևության
գաղափարի
մւսսին խոսելիս ելնում էին
երկրակենտրոն
ուսմունբից:
Սւսկւսյն «Աշխարհացույցում»
բննւսդւստվում է Կոստւսնդին
Անտիոբւսցու' Կոզմւսս Հ ն դ կ ւս ֊
չուի տեսւսկետր' բւսռւսնկյուն
ցւսմւսբր բոլոր կողմերից Օվկի
անոսով շրջապատւ|ած լինելու
մւսսին:
«Աշխարհացույցում»
մւսնրւսմւսսն նկարագրվում են
Օվկիւսնոսր իր կղզիներով, նե
ղուցներով ե մերձափնյա տե
ղանքով, ինչսլես նւսե Հնդկա
կան, Սիջերկրւսկւսն ե Վրկւսնւս
ծովերր իրենց գրւսվւսծ դ ի ր ֊
բով ե շրջւսկւս վայրերով: Իսկ
Հնդկական օվկիանոսով կա
տարվող նավարկության մա
սին, նշվում է. «Հւսրւսվւսյին
ներբին կիսագնդում ւսստղերր
միանգամայն ւսյլ կերււլ են

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

№1.

2016

երեում»:
Անւսնիւս Շիրւսկւսցին «Տի
եզերագիտությունում»
հե֊
տւսբրբիր
տեղեկություններ
է
հաղորդում
աստղային
երկնբով
նավագնացության
մւսսին, մւսսնւսվորւսււլես Սեծ
Արջի
համաստեղությամբ
պատ կան ույ Երկնի բևեռ ե Սւսյլ
կոչվող ւսստղերի առնչութ
յամբ: Շիրւսկւսցին նշել է, որ
Հյուսիսային բևեռամերձ ւսստ ֊
ղերր տեսանելի ուղեցույց են
ծառայում
ծովագնացներին'
մւսյրցւսմւսբներր
կւսււլելով
կղզիներին, բանգի նավա
գնացության միջոցով է, որ բո
լոր տեսակի կւսրիբներ հոգւսլր
դյուրամատչելի ե իրւսկւսն
է դառնում ւսյն մարդկանց
շնորհիվ, որոնբ ծւսնոթ են ւսյդ
ւսստղերին:
Այսււլիսով, մինչ աշխարհա
գրական
մեծ հւսյտնւսգոր֊
ծություններր'
միջազգային
ւսռետրւսկւսն կւսււլերր զար
գացել են Արևելյան կիսագնդի
հայտնի աշխարհի սահման
ներում' ցւսմւսբւսյին, գետային
ե ծովային ուղիներով, որոնց
զգւսլի մւսսր կազմել է բ ւ ս ֊
ղւսբւսկրթւսկւսն նշանակութ
յուն ունեցող Սետւսբսի ճ ւս ֊
նւսււլւսրհի
հւսմւսկւսրգր:
Նավագնացության հետ կ ա պ
վւսծ երկնային երևույթների
ուսումնասիրության
խ նդիր֊
ներր լուսաբանվել են ւսնտիկ ե
վւսղմիջնւսդւսրյւսն հայկական
սկզբնաղբյուրներում,
որոնց
մեջ կարևոր նշանակություն
ունեն
հւստկւսււլես
Սովսես
Խորենւսցու
ե
Անւսնիւս
Շիրւսկւսցու «Աշխարհաց ույ ցր»
ե
վերջինիս
«Տիեզերա
գիտ ությունդ: Սեծ Հւսյբում
աշխարհագրության ե աստղա
գիտության
զւսրգւսցումներր
ւսվւսնդւսբւսր փոխանցվեցին
Կիլիկյւսն Հայաստան' ն պ ա и
տելով նավագնացության գոր
ծի ւսննւսխրնթւսց վերելբին:
23
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ
ԵՎ
ԳԵՂԵՑԻԿԸ

ՀԱՄԼԵՏ ՄՒՔԱՑԵԼՑԱՆ
ՀՊՄՀ
մաթեմատիկայի
դասավանդման մեթոդիկայի
ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

Ա լ բ ր ե խ տ Դյ ո ւ ր ե ր , Մ ե լ ա ն խ ո լ ի ա ,
1514: Հարթաքանդակում
Դյուրերր հ ի մ ն ա կ ա ն պ ա տ 
կ ե րը

շրջա պ ա տ ելէ ճա ր

տարապետության և երկրա
չափության ա ռարկաներով:
Մ ա թ ե մ ա տ ի կ ո ս ն ե ր ն այ ս
գլուխգործոցը համարում
են մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա յ ի
ն եր կ ա յա ցո ւ ց ի չն արվեստում:

Հ

արցադրումը:
Դւս
րեր շարունակ մ ւս ր դ ֊
կությւսնր հուզել է գեղեցիկր,
մարդուն հանգիստ չի տվել
գեղեցիկի
գաղտնիքներն
իմանալու ցանկությունդ Եվ
թեհ դրանով զբա ղվել են մե
ծագույն մտածողներ ու ար
վեստագետներ, սակայն չկւս
միասնական մոտեցում գեղե
ցիկի բնութագրման հարցում:
Իրականում դժվար է բւսցւս֊
հայտել գեղեցիկի էությունր:
Օրինակ' ինչ նմանություն կւս
բնության հրաշագեղ տեսա
րանի հ անարդարության դեմ
կռիվ տվող հերոսի վարմունքի
միջհ, որոնք երկուսն էլ բնու
թագրվում են գեղեցիկով:
Բնւսգետներր գտնում են,
24

որ գեղեցիկն օբյեկտիվ օրի
նաչափություն է, որ ծնում է
բնությունր, սակայն չեն կա
րողանում պատասխանել այն
հարցին, թե «ինչու աշխար
հիկ եթերային գեղեցկուհին
դուր չի գալիս գեղջուկին, իսկ
փարթամ ու առողջությամբ
բուրող գեղջկուհին չի գո
հացնում քաղաքային նրբան
կատ
պճնամոլի
ճւսշակր»:
Հւսսարակագետներր
գեղե֊
ցիկր համարում են մարդկա
յին ստեղծագործության ար
դյունք, բւսյց չեն կարողանում
բացատրել իրենց հիւսցմունքր
ծովային կամ լեռնային տեսա
րանի հանդեպ, ինչր գեղեցիկ
է, սակայն մարդկային ստեղ
ծագործության արդյունք չէ:
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ձիշտն այստեղ, հավանաբար
ոսկե միջինն է. գեղեցիկն ու
նի ինչպես բնական, այնպես էլ
մարդկային, հասարակական
հենք: Լւսռիուսր' ֆրանսիա
կան հանրահայտ հանրագի
տարանդ գեղեցիկ է համա
րում այն, ինչն «ուրախացնում
է ւսչքր հ միտքր»: Այն, ինչն
ուրախություն է բերում մեր
մտքին' գեղեցիկն է գիտության
մեջ: Սովորաբար, խոսելով
գիտական գեղեցիկի մասին,
գիտնւսկաններր
կւսնգ
են
առնում
մաթեմատիկական
գեղեցիկի վրւս: Իսկ որն է
գեղեցիկր մաթեմատիկայում:
Բովանդակային ընդհա ն
րություններ:
Առաջադրված
հարցադրման պատասխաեր
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գանելու համար մենք կարող
ենք շարժվել ւոարրեր ճանա
պարհներով: Առաջին ճւսնա ֊
պւսրհր թվում է ամենաբնակէս֊
նր. ւսնհրաժեշա է ւոեսնել, թե
րնդհանրապես որբ կամ ինչն
է համարվում գեղեցիկ արվես
տում կամ բնության մեջ ե աշ
խատել նմանատիպ բւսներր
գեղեցիկ համարել նւսե մաթե
մատիկայում: Ո՞ւր կտանի մեզ
այս ճւսնապարհր:
Գեղեցիկի
ամենատար
բեր րնկալուԱների հետ մա
թեմատիկայի
բովանդակա
յին րնդհւսնրություններր, որ
նկատվում են մշակույթի պատ
մության ողջ րնթւսցբում, կար
ծես, խոստանում են այս ճա
նապարհի «երջանիկ ավարտ»:
Իսկապես, դեռես շո ւմ եր ւս ֊բ ա ֊
բելոնւսկան ե եգիպտական
բ ւս ղ ա բ ա կ ր թ ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ
մաթեմատիկան տեխնիկական
մտահղացումների իրագործ
ման կւսրեորագույն միջոց էր,
հետեւսբար' րնկւսլվում էր որ
պես գեղեցիկ, բւսնի որ ւսյդ
շրջանում օգտւսկարր նույ
նացվում էր գեղեցիկի հետ:
Հին Հունաստանում մաթեմա
տիկան դրվել է աշխարհւս֊
կառույցի հիմբում ե հանդես է
եկել որպես ճանաչողության,
ճշմարտության բացահայտման
հիմնարար գործիբ, գեղեցիկի
կազմավորման կւսրեորագույն
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աղբյուր: Քաղաբւսկրթությունների զարգացման հետագա
րնթւսցբր պահպանել ե ամ
րապնդել է մաթեմատիկա
յի ե գեղեցիկի փոխհարաբե
րությունների նկատմամբ Հին
աշխարհի այս մոտեցումներր:
Մասնավորապես, թվերի հա
մեմատությունների
միջոցով
գեղեցիկի
արտահայտման
պյութագորասյան
բնկա լում֊
ներր հաստատվել ե ամ
րապնդվել են երաժշտության,
ճարտարապետության,
կեր
պարվեստի, բւսնդակագործու֊
թյւսն ու արվեստի ւսյլ ձեերուլք
մաթեմատիկայի
ւսննախրն֊
թաց կիրառություններով: Այս
տեղ մաթեմատիկական ձեերր
շաղկապվել են առարկանե
րի կիրառական հնարավո
րությունների հետ, ե գեղե
ցիկ ձեերր կիրառական ւսվելի
լւսյն հնարավորություններ են
ունեցել: Եվ իր զարգացման
բոլոր փուլերում մաթեմատի
կայի
ճարտարապետական
կառույցի տւսրրերր բնութագր
վել են «գեղեցիկ» ածականով'
«գեղեցիկ թեորեմ», «գեղե
ցիկ ապացուցում», «գեղեցիկ
խնդիր» ե
գեղագիտական
նմանատիպ ւսյլ բնորոշումնե
րով:
Սակայն
գեղեցիկի
հետ
մաթեմատիկայի րնդհւսնրութ֊
յունների
որոնման
նշված
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

№ 1.

2016

ճւսնապարհր շւստ անհուսալի
է: Պւստճառներր տարբեր են:
Նշենբ միայն մեկր: Սւսթե֊
մւստիկային ե նրւս առանձին
հատվածներին
վերագրվող
գեղեցիկի այս կամ այն բնո
րոշումներն ունեն խորբւսյին
տարբերություններ
արվես
տի ստեղծագործություններին
կամ բնության տեսարաններին
տրվող գեղեցիկի բնորոշում
ներից. արվեստի, բնության
գեղեցիկն ունի ձգելու հատ
կություն, որն ւսվելի է ուժե
ղանում գեղեցիկի առարկայի
հետ շփման ւսրդյունբում: Այլ
է պւստկերր մաթեմատիկա
յի ե, րնդհանրապես, գիտու
թյան պարագայում: Գեղեցիկ
թեորեմն ու գեղեցիկ ապացու
ցումն իրենց նկատմամբ հ ե ֊
տաբրբրությունր պահպանում
ե ձգում են ւսյնբան ժամանակ,
բւսնի դեռ դրւսնբ չեն հայտնա
բերվել կամ իմացվել: Հայտ
նաբերումից կամ իմացումից
հետո կտրուկ նվազում կամ
վերանում է դրանց նկատ
մամբ հետւսբրբրությունր: Ան
գամ ւսմենահետաբրբրաշարժ
խնդիրր, որբ լուծելու հա
մար մւսրդր կարող էր օրերով
մտածել, լուծելուց հետո այլես
չի հետւսբրբրում կամ շւստ քիչ
է հետւսբրբրում նրւսն: Գի
տական գեղեցիկր երեույթի,
օրինաչափության
հայտնա
բերման մեջ է, որից հետո ւսյդ
գեղեցիկր չի մնում ե հայտնա
բերող գիտնականին ւսյլես չի
թողնում հայտնաբերված տե
ղում, ւսյլ տանում է ւսռաջ' դե
պի ճշմարիտի դրսեորման նոր
հորիզոններ, դեպի առարկա
ների ե երեույթների միջե առ
կա նոր օրինաչափությունների
հայտնաբերում:
Սրւս պւստճառր, հավանա
բար, գիտության ե արվեստի
նշանակությունների տարբե
րության մեջ է: Եթե արվեստում
գլխւսվորր հւսճույբն է, որբ
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պարգևում է ւսրվեսար, նրւս
գեղեցիկր, ւսպա գիտության
մեջ կւսրեորր հայտնագործու
թյունն է, ե այստեղ գեղեցիկն
այն է, ինչր նպաստում է նման
հայտնագործության իրակա
նացմանդ Արվեստի գեղեցիկն
ուղղված է մարդու հուզական
ոլորտին, որին, անշուշտ, մաս
նակցում է նւսե նրւս մտածո
ղությունդ Մինչդեռ գիտական
գեղեցիկն ուղղված է
մարդու մտքին, որտեղ
մասնակցում է նւսե
հուզական ոլորտր' ու
րախություն ե հաճույք
պւստճառելով նրւսն:

կին: Այդ դեպբում ինչու է բո
լոր գիտությունների մեջ հենց
մաթեմատիկային
հատկաց
վում «առաջին գեղեցկուհու»
դերբ, ինչու է մաթեմատիկայի
«ւսրբա» Կւսռլ Գաուսր մաթե
մատիկան համարում գիտու
թյունների թագուհի:
Դանիացի ֆիզիկոս, Ն ո ֊
բելյւսն մրցանակի դ ա փ ն ե ֊
կիր Նիլս Բորբ գտնում է, որ

Մաթեմատիկան'
գիտ ությունների թ ա 
գուհի: Թվում է, թե

մաթեմատիկական
գեղեցիկի
էությունր
հասկանալու հաջորդ
ճւսնապարհր պետք է
անցնի մաթեմատիկա
յին տրվող գեղա գի
տական ամենատար
բեր
ու
բազմազան
բնորոշումների վերլու
ծության, դրանց պ ւստ ֊
ճւսռներր հասկանալու
ուղիով: Նման բ ն ո ր ո ֊
շումներր չափազանց
շւստ
են:
Բերթրւսն
Ռասելր, օրինակ, մա
թեմատիկական գ ե ղ ե ֊
ցիկր բնութագրում է
այսպես. «Մաթեմատի
կան տիրապետում է
ոչ միայն ճշմարտությանդ ւ ս յ֊
լե բարձրագույն գեղեցիկին:
Հղկված ու խիստ, վեհորեն
մւսբուր ե կատարյալին ձգտող
նման գեղեցկությունր հատուկ
է միայն արվեստի մեծագույն
ստեղծագործություններին»:
Սակայն գեղեցիկն ւսռկա է
ոչ միայն մաթեմատիկայում,
ւսյլ նւսե գիտություններից յ ո ւ ֊
րաբանչյուրի մեջ, ե ղրւսնբ
հաճախ չեն զիջում մաթե
մատիկայում ւսռկա գեղեցի

«Սւսթեմատիկան ավելին է,
բւսն գիտությունր. այն լեզու
է»: Սակայն մաթեմատիկական
լեզուն
առանձնանում
է
սովորական լեզուներից: Եթե
հիշենբմեծն Գալիլեյիխոսբերր'
«Բնության ոսկե գիրբր գրված
է մաթեմատիկայի լեզվով...»,
ւսպա պւսրզ կդառնա, որ
առանց ւսյդ լեզվի իմացության
բնության իմացությանն ուղղ
ված յուրւսբանչյուր գիտու
թյուն չի կարող հասնել հաջո
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ղությունների:
Յուրւսբանչյուր
բնական
լեզու բառերի, նախադասու
թյունների ու մտբերն արտա
հայտող բանավոր կամ գրա
վոր խոսբի ւսյլ միջոցներով
կարողանում է արտահայ
տել, արտացոլել իրական աշ
խարհի առարկաներդ դրանց
հատկություններն ու փոխհա
րաբերություններդ Սա հնա
րավորություն է տա
լիս, օրինակ, մեկ գրբի
մեջ ամփոփելու մար
դու կյւսնբի, ժողովրդի
կամ աշխարհի պատ
մությունդ Եվ, ինչպես
անգլիացի մեծ իմաս
տասեր Ֆրենսիս Բե
կոնն է ասում' «Գրբերր
մտբերի նավերն են,
որոնբ թափառում են
ժամանակի ւսլիբների
վրւսյով ե իրենց թ ա ն ֊
կւսրժեբ բեռր հոգա
տարությամբ
տա
նում սերնդեսերունդ»:
Գրբերի ու մտբերի այս
թռիչբն
անհամեմատ
ւսվելի
գեղեցիկ
է,
բւսն մարդկային մտբի
մեծագույն
նվաճում
ներից մեկի' ինբնւս֊
թիռի
թռիչբր:
Իսկ
ինբնւսթիռի
թռիչբի
գեղեցկությունր պայ
մանավորված է նախ
ե ւսռաջ նրւս հուսալի
ությամբ: Եվ ւսյդ հու
սալիությունն
ապահովվում
է առաջին հերթին մաթեմա
տիկայի միջոցով, ինբնւսթիռի
շարժման հիմբում րնկւսծ մե
խանիկական ե տեխնիկական
բոլոր հաշվարկներդ օրինակ,
իրականացվում են մաթեմա
տիկայի միջոցով:
Սւսթեմատիկայի
լե
զուն. ահա մաթեմատիկա
յի
գեղեցկության
հիմնա
կան ա ղբյուրդ որբ ե նրւսն
հնարավորություն
է
տվել
27
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ստանալու
«գիտությունների
թագուհու» տիտղոսր: Եվ եթե
գիտության որեէ բնագավառ
իր ւսռջե ծագած խնդիրներր
կարողանում է ձեւսկերււլել
մաթեմատիկայի լեզվով, ա պ ա
դրանով ա պ ա հ ու| ո ւմ է ոչ
միայն ստացված ւսրդյունբ֊
ների հավաստիությունր, ւսյլե
կարողանում է օգտվել մա
թեմատիկական հզոր լեզվի
ստեղծած զինանոցից ե դրւսնբ
նււլւստակաուղղել առաջադր
ված հարցերի լուծմւսնր:
Մաթեմատիկայի
ներքին
ե արտաքին գեղա գիտ ությունր: Թ եե մաթեմատիկայի
գեղագիտական էության հիմ
նական արտահայտություննե
րից մեկր նրւս լեզուն է, բւսյց
այն չի հանգում ւսյդ լեզվին, ե
դրանով հնարավոր չի լինում
բացատրել մաթեմատիկական
շւստ օբյեկտների գեղագիտա
կան բնույթր: Եվ այստեղ մտա
ծողներն աշխատում են հետեել
գեղեցիկի
«արվեստական»
բնորոշումներին:
Ինչպես
գտնում է հանրահայտ ւսրվ ե֊
աստաբան Վ. Բրանսկին, չկւսն
միասնական
մոտեցումներ
կամ հւսյտանիշներ րնդհւսն֊
րւսսլես գեղեցիկի բնութագր
ման հարցում, ե «նկւսրիչներր,
բննւսդատներն ու ա րվեստ ա ֊
գետներր գեղեցիկի գնահատ
ման հարցում հիմնականում
առաջնորդվում են իրենց ին
տուիտիվ
պաւոկ Լրացա սնԼ
րով, ինչր սովորաբար բացար
ձակացվում է ե համարվում է
ճիշտ մոտեցում»: Եվ կարծես
հետեելով այս մոտեցմւսնր'
մաթեմատիկոսներր նույնսլես
աշխատում են մաթեմատի
կական գեղեցիկր բնութագ
րել րստ իրենց ներրմբռնմւսն
ե ճաշակի:
Առաջին հերթին սա վերա
բերում է մաթեմատիկական
ձեերին կամ մաթեմատիկա
28

կան օբյեկտների ւսրտ ա բի֊
նին: Սովորաբար մաթեմատի
կական գեղեցիկի արտաքին
դրսեորումր նույնացվում է
մաթեմատիկական օբյեկտնե
րի արտաքին տեսքի գեղա գի
տության հետ, ե քանի որ կւս
մաթեմատիկական օբյեկտնե
րի արտաքին արտահայտու
թյան երկու եղանակ' վերլու
ծական ե երկրաչափական,
ապա բնական է համարվում
զանազանել
մաթեմատիկա
յի արտաքին գեղագիտության
երկրաչափական ձեերր ե մա
թեմատիկական գրառման տե
սակներդ
Երկրաչափական
ձեի տեսակետից որպես գե
ղագիտության հատկանիշներ
կարող են հանդես գւսլ գծի,
ււլւստկերի կամ մարմնի համա
չափությունդ համեմատությու
ն դ ռիթմր, ներդաշնակությու
նդ
Հւսմաչափությունր երկրա
չափական ձեերին հաղորդում
է գեղագիտական գրավչու
թյուն. ինչբւսն շւստ են նման
համաչափություններդ
ա յն ֊
բւսն մեծ է ւսյդ ձեի գեղա
գիտական
գրավչությունդ
Հւսմաչափությունր ոչ միայն
րնկւսծ է ճարտարապետու
թյան,
խւսչբարագործության
ե արվեստի ւսյլ բնագավառ
ներում գեղեցիկի կազմավոր
ման հիմբում, ւսյլե բնության
կազմավորման
հիմնական
սկզբունբներից է:
Երկրաչափական ձեերի գե
ղագիտական գրավչության մի
ւսյլ աղբյուր են համեմատու
թյուններդ Բավական է ասել,
որ երաժշտության, ճարտա
րապետության ե գեղանկար
չության ամենատարբեր մո
տեցումների հիմբում րնկւսծ
են համեմատություններդ Իսկ
համեմատության մի հատուկ
տեսակր' ոսկե հատումդ լայ
նորեն դրսեորվում է բնության
մեջ ե արվեստում' հանդիսա
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նալով գեղեցիկի առաջացման
կւսրեորագույն աղբյուր:
Ինչ վերաբերում է մաթե
մատիկական բւսնաձեերի կամ
արտահայտությունների վեր
լուծական գրառման գեղեց
կությանդ ապա նկւստենբ,
որ յուրւսբանչյուր առարկայի,
երեույթի արտաքին տեսքր,
ձեր կոչված են արտահայտե
լու նրւս էությունր, ե, բնական
է, միենույն օբյեկտի տարբեր
գրառումներից գեղեցիկ հա
մարել այն, որն առավելա
գույնս նպաստում է օբյեկտի
էության րնկւսլմանր, հասկա
նալու գործրնթւսցին: Սւսթե֊
մւստիկայի, նրւս լեզվի հ ս տ ա ֊
կությունր հասկացությունների
ե դրանց վերաբերյալ դատո
ղությունների
միանշանակ,
անորոշություններից
զերծ
ներկայացումն է, որին մաթե
մատիկան հասնում է հաճախ
սիմվոլների չափազանց մեծ
բանակի օգտագործման շնոր
հիվ: Սիմվոլների ւսյդ մեծ բա
նա կդ սակայն, երբեմն խան
գարում է մաթեմատիկական
նյութի էության րնկւսլմանր, ե
այստեղ հատուկ հնւսրբների
միջոցով մաթեմատիկան հաս
նում է որոշակի պարզեցումնե
րի:

Դիտւսրկենբ, օրինակ, միև
նույն արտահայտության գրւսռումներր
2+34-6:3 ե (2+(3-4))֊( 6:3)
տեսբերով ե փորձենբ ս լա ր ֊
զել, թե դրւսնցից որն է ւսվելի
գեղեցիկ: Առաջին արտահայ
տության տեսբր գեղեցիկին
բնորոշ որեէ հատկությամբ
ա£ՔԻ >Ի րնկնում: Սինչդեռ
երկրորդում ւսռկա է ձւսխ ե աջ
փակագծերի երեբ զույգ, որոնբ
դասավորված են համաչա
փություններով:
Վերջիններս
որոշակի արտաքին գրա վ
չություն են հաղորդում ւսյդ
արտահայտությանդ Սակայն
մաթեմատիկական գոր ծունե֊

Մ Ա Թ Ե Մ Ա Տ Ի Կ Ա ԵՎ Գ Ե Ղ Ա Գ Ւ Տ Ո Ւ Թ Ց Ո Ւ Ն
ություն իրականացնող յուրա
քանչյուր մւսրդ կնւսխրնւորի
գործ ունենալ ոչ թե երկրորդ,
ւսյլ առաջին գրառման հեւո:
Ինչու: Բանն այն է, որ այս ե
մաթեմատիկական յուրաքան
չյուր ւսյլ գրւսռմւսն հիմնական
նււլւստւսկր ոչ թե ւսրտւսքին
սպավորություն
առաջաց
նելն է, ւսյլ ւսյդ գրւսռմւսն էու
թյունն իրւսկւսնւսցնելր, տվյալ
դեսլքում գործողությունների
կւստւսրումր. ե գրւսռումր ն ւ ս ֊
խրնտրելի է, լավն է, գեղեցիկ
է, եթե հեշտացնում է ւսյդ գ ո ր ֊
ծրնթւսցր: Նշվւսծ արտահայ
տություններից ւսռւսջինր երկ
րորդի պարq Լցփսծ գրառումն
է, որ ստւսցվում է վերջինից'
գործողությունների
կւսրգի
մւսսին կանոնների կիրւսռմւսմբ
փակագծերից ազատվելու մի
ջոցով: Եթե նմւսն կանոններ
չրնդունենք, ա պ ա արտահայ
տության կւսմ բւսնւսձեի մեջ
փակագծերի ւսռւստությունր,
որ թելադրվում է հստակու
թյան ււլւսհւսնջով, կխանգարի
արտահայտության կւսմ բ ւ ս ֊
նւսձեի րնկւսլմւսնր, կ դ ժ վ ւս ֊
րւսցնի նրւս հետ կատարվող
ւսշխւստւսնբր: Իսկ հ ա մա պ ա
տւսսխւսն ււլւսրզեցումր հեշ
տացնում է նմւսն րնկւսլումն
ու ւսշխւստւսնբր ե արտաքին
տեսքն էլ դարձնում է գեղա գի
տորեն գրավիչ:
Մաթեմատիկայի պատմու թյու
նր նւսե սիմվոլների որոնման,
դրւսնց միջոցով մաթեմատի
կական արտահայտություննե
րի ու բւսնւսձեերի գրւսռմւսն,
հստւսկեցմւսն ու պ ա րq Լցման
պաւոմու թյուն է: Բւսվւսկւսն
է հետեել մաթեմատիկական
լեզվի զարգացման ւսյդ ր ն ֊
թւսցքին, համեմատել միև
նույն օբյեկտի ներկայացման
տարբեր տեսքերր նրւս տար
բեր փուլերում, որււլեսզի երևա
նաև դրանց արտաքին գե
ղագիտության
զւսրգւսցումր:

Վստահորեն կարելի է ւսսել,
որ ւսռւսնց ւսյդ գեղագիտա
կան ւսռւսջրնթւսցի ւսնհնւսր
կլիներ նւսե մաթեմատիկա
յի ւսռւսջրնթւսցր: Դրւս հւսմւսր
բւսվւսկւսն է, օրինակ, իրակա
նացնել թվերի, դրւսնց նկատ
մամբ կատարվող գործողու
թյունների համեմատում, երբ
դրանք ներկայացված են եր
կու' հռոմեական և արաբա
կան գրւսռմւսն եղանակներով:
Իսկւսււլես, փորձեք իրար հետ
բւսզմւսււլատկել
հռոմեական
գրությամբ գրւսռվւսծ երկու
թիվ կւսմ, որ ւսվելի դժվւսր է,
բւսժւսնել դրանք: Վերջին զ ո ր ֊
ծրնթւսցն այնքան դժվւսր է,
որ միջնադարում թվերի բա
ժանման գործրնթւսցն իրա
կանացնելու հւսմւսր հատուկ
մաթեմատիկական
մասնա
գիտություն է ւսռւսջ եկել: Մի
ւսյլ օրինակի հւսնդիււլում ենք
միջնադարյան Հայաստանում,
որտեղ խոշորւսգույն մաթեմա
տիկոս Անւսնիւս Շիրւսկւսցու
լուրջ ծառայություններից մեկր
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բնւսկւսն թվերի հետ գործողու
թյունների աղյուսակների կա զ
մումն է եղել: Եվ միւսյն թվերի
դիրքային գրության շնորհիվ
ւսյսօր նշվւսծ գործրնթւսցներր
որևէ դժվարություն չեն ներ
կայացնում ւսնգւսմ տարրա
կան դսլրոցի աշակերտի հա
մար:
Նշենք նաև, որ ֆիզիկայի,
քիմիայի և բնական ւսյլ գի
տությունների
օրինաչափու
թյունների մաթեմատիկական
գրւսռումր դրւսնց ձևն է, ար
տաքին կողմր, ինչր նււլւսս֊
տում է ւսյդ օրինաչափությունն
ուսումնասիրող
գիտության
շրջանակներում դրւսնց էու
թյան, ներքին կառուցվածքի
բւսց ւսհւսյ տմւսնր:
Գեղեցիկի ներքին դ ր ս և ո ֊
րումներր երևւսն են գւսլիս
մաթեմատիկական
օբյեկտ
ների բովանդակության մեջ:
Դրանք արտահայտվում են
մաթեմատիկայի
րնդհւսնուր
ճւսրտւսրւսււլետությւսն, դրանք
կազմող
հւսսկւսցություննե֊
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րի, դրանց միջև փոխհարա
բերությունների' թեորեմների
ու դրանց Ապացուցումների,
իմացության մեթոդների, գի
տության տարբեր բնագավառ
ներում մաթեմատիկական լեզ
վի, փաստերի և մեթոդների
կիրառման մեջ և նման ատ իպ
ւսյլ գործրնթւսցներում: Հարկ է
նկատել, որ, ի տարբերություն
իր արտաքին դրսևորման, մա
թեմատիկական
գեղեցիկի
ներբին դրսևորումր միանգա
մից չի երևում, այն թաքնված
է մաթեմատիկական ե ր և ո ւյ֊
թի խոքքում և հայտնաբեր
ման, րնկւսլման համար պ ա
հւսնջում է որոշակի ջւսնբեր:
Իրենց հերթին ւսյդ ջւսնբերր'
ո րպ Լս մաթեմատիկական գե
ղեցիկի հատկանիշներ, ւսվելի
են գեղեցկացնում բովանդա
կային դրսևորմամբ արտա
հայտված գեղեցիկր: Բնական
է գեղեցիկի արտաքին տեսա
կք վերագրել մաթեմատիկա
կան առարկաների և երևույթ
ների ձևին, ներբինր' դրանց
բովանդակությանդ
Մաթեմատիկական գեղե
ցիկի հատկանիշները: Թ եև
գիտության
մեջ
գեղեցիկի
հւսրցր դիտարկվել է դեռևս
Հին աշխարհում, սակայն գի
տական գեղեցիկին նվիրված
հատուկ
ուսումնասիրության
առաջին անգամ հանդիսլում
ենբ XVIII դւսրի շոտլանդա
ցի փիլիսոփա Ֆրենսիս Հ ւս տ ֊
չեսոնի մոտ, և թվում է, թե
Հատչեսոնր նշում է մեր առա
ջադրված հարցադրման պ ա
տասխանր գտնելու ամենա
հուսալի ճանապարհր: Ինչսլես
Հատչեսոնր, այնպես էլ նրւս
հետևորդներն առաջադրում են
գիտական գեղեցիկի որոշակի
հատկանիշներ և աշխատում են
գիտական (հիմնականում' մա
թեմատիկական) օբյեկտների
գեղագիտական գրւսվչությու֊
նր գնահատել' ելնելով նշված
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հատկանիշների հետ դրանց
հա մա պ ա տ ա սխա նությունից:
Ընդ որում' տարբեր հետ ւսզո֊
տողներ դիտարկում են գի
տական գեղեցիկի տարբեր
հատկանիշներ, հանդիսլում են
նւսև տրամագծորեն հակառակ
մոտեցումներ միևնույն հատ
կանիշի գեղագիտական գնա
հատականի վերաբերյալ:
Գիտական գեղեցիկի ւսյդ
հատկանիշների մի մասր վե
րաբերում է գիտության այս
կամ այն բնագավառի կամ
միաժամանակ մի բւսնի բնա
գավառների
օբյեկտներին,
դրանք ւսյդ օբյեկտների հատ
կություններ
են:
Այդպիսիբ
են համաչափությունդ ներ
դաշնակությունդ
ր սվ ա գո ւ֊
նությունր (օպտիմւպու թյուն),
տրամաբանական խստությու
ն դ հստակությունր և ւսյլն:
Համաչափությունդ
օրինակ,
մաթեմատիկայի,
ֆիզիկայի,
բիմիւսյի և բնական ւսյլ գի
տությունների ամենատարբեր
օբյեկտների հատկություն է,
տրամաբանական խստ ությու֊
նր' գիտական մտբի հատկու
թյուն և ւսյլն: Նման հւստ կա ֊
նիշներր մենբ անվանում ենբ
գիտական գեղեցիկի օբյեկ
տիվ հատկանիշներ:
Դիտւսրկենբ, օրինակ, մա
թեմատիկական
գեղեցիկի
տրամաբանական խստության
օբյեկտիվ հատկանիշդ Տրա
մաբանական
խստությունր
մաթեմատիկական
գ ի տ ե լի ֊
բր դարձնում է հավաստի, այն
տիրապետողին զերծ է պ ա հո ւմ
մոլորություններից,
հնարա
վորություն է տալիս գտնելու
ճշմարտության ճանապարհր:
Այդ ււրստճառով նման գ ի տ ե ֊
լիբն ունի գեղագիտական մեծ
գրավչություն և ցանկալի է
յուրւսբանչյուրի համար: Հարկ
է նկատել, որ մաթեմատիկա
կան մտբերի շւսրադրանբր,
նրւս թեորեմների ապա ցու
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ցումներն րնթւսնում են տրա
մաբանության օրենբներին և
կանոններին
համապատաս
խան, և մաթեմատիկական
գործունեությունր ենթադրում
է հասկացությունների ներ
մուծման, մտբերի շարադր
ման և ապացուցու սնկւի իրա
կանացման տրամաբանական
խստություն: Մաթեմատիկան,
մաթեմատիկական
գ ի տ ե լի ֊
բի կիրւսռությունր տրամա
բանական
խստություն
են
հաղորդում ստացված ւս ր ֊
դյունբներին նւսև բոլոր այն
գիտություններում, որոնցում
մաթեմատիկան կիրառվում է:
Եվ ամենևին պատահական չէ
գիտական աշխարհում վաղուց
հաստատված այն տեսակետր,
որ առանց մաթեմատիկայի կի
րառման ստացված գիտական
ւսրդյունբներր չեն կարող հա
վաստի համարվել: Տրամաբա
նական խստությունր հատուկ
է և վերաբերում է մաթեմա
տիկական բոլոր օբյեկտնե
րին'
հասկացություններին,
թեորեմների և խնդիրների
ձևակերսլումներին,
դրանց
ապացու ցու սնկւ ին
ու
լուծումներին:
Գիտական գեղեցիկի հատ
կանիշների մյուս մասր վերա
բերում է սուբյեկտին. գեղեցիկի
ի հւսյտ գւսլր պայ ման ա ւ| որ
վւսծ է նաև գիտական գոր
ծունեություն
իրականացնող
սուբյեկտի մտավոր ունակու
թյուններով: Իսկապես, մեկր
կարող է նկատել գիտության
մեջ ւսռկա գեղեցիկր, մ յո ւ֊
սր' չնկատել, ինչր պայմանա
վորված է գիտության տվյալ
բնագավառում ունեցած գ ի ֊
տելիբներով և սուբյեկտի ւսյլ
ունակություններով: Այդպիսի
հատկանիշներ են հետ ւսբրբ֊
րասիրությունր, մտբի ճկունու֊
թյունր, ւսրագությունր և ւսյլն:
Գիտական գեղեցիկի մաս են
կազմում նւսև այն հա տ կա նիշ֊
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ները, որոնք երևան են գալիս
օբյեկւոի հեւո սուբյեկտի երկ
կողմ հարաբերության րնթ ւսց֊
քում և արտահայտում են սու
բյեկտի հոգեկանի այս կամ
այն կողմր' ճւսնաչումր, գ ո ր ֊
ծունեությունր և ւսյլն: Այդպի
սիք են, օրինակ, ա նսպ ա սելի֊
ությունր, օգտւսկարությունր,
նպւստակաուղղված, բարդ ու
դժվարին խոչրնդոտի հաղթա
հարումդ ինտելեկտոււսլ ո ր ո ֊
նումր, գտնելր, հւսյտ նա գործե֊
լր, ոչ ակնհայտ ճշմարտության
իմւսցումր և ւսյլն: Դրանք մենք
անվանում ենք գիտական գե
ղեցիկի սուբյեկտիվ հատկա
նիշներ:
Դիտարկենք, օրինակ, ոչ
ակնհայտ ճշմարտության իմա
ցության սուբյեկտիվ հատկա
նիշդ Ինչու, օրինակ, հազա
րավոր գիտնականներ, երբեմն
մոռանալով հանգստի, անգամ
սննդի մասին, իրենց ժւսմա նա ֊
կր տրամադրում են զանազան
գիտական խնդիրների լուծ
մա նդ գիտական ճշմարտու
թյունների
բացահայտմանդ
Հիմնական պատճառդ թերևս,
թաքնված է խնդրի ոչ ակն
հայտ պատասխաեր' լուծումր,
գիտական օրինւսչափությունր
գտնելու, հայտնաբերելու մեջ:
Նշանակում է' ւսյդ ոչ ակն
հայտ լուծման կամ գիտական
օրինաչափության հայտնաբե
րումն ունի ի ն չ֊ո ր գրավչու
թյուն, գեղագիտական արժեք,
որով ձգում է դրանով հե
տաքրքրվողին, և հայտնաբե
րողին պատճառում է որոշակի
հաճույք, բերկրանք, որն ար
տահայտվում է ճշմարտության
իմացության
ուրախությամբ:
Գիտական ոչ ակնհայտ ճշմար
տության յուրաքանչյուր հայտ
նաբերումդ շփումր նրւս հետ
հայտնաբերողին պատճառում
են նման գեղագիտական հա
ճույք: Այդ ոչ ակնհայտ ճշմար
տության իմացության կամ

բացահայտման բերած գեղա
գիտական հաճույքն էր, որ Ար
քիմեդին ստիպեց բա ցա կա ն֊
չել' էվրիկա (հունարեն' գտւս),
և մերկ վիճակում բաղնիքից
դուրս վազել' Հերոն Երկրորդ
թագավորին հաղորդելու նրւս
հանձնարարած խնդրի' իր
գտւսծ ամենևին ոչ ակնհայտ
և ակնհայտորեն չափազանց
հնարամիտ լուծման մասին:
Իսկ
թւսգավորր
նրւսն
հւսնձնարարել էր պարզել'
արդյոք ճշմարիտ են իրեն հա
սած այն լուրերր, թե իր թւսգր
պատրաստող վարպետն ստա
ցած ոսկուց որոշակի քանա
կություն է պահել' դրա փոխա
րեն օգտագործելով արծաթ:
Խնդիրր հեշտ չէր թվում: Նրւս
լուծման շուրջ երկար խորհր
դածություններն
Արքիմեդին
տարել են բաղնիք: Հնարավոր
է, որ բաղնիքում տակառի մեջ
րնկղմվելր նրւս մոտ ի ն չ֊ո ր
մտահղացում է առաջացրել:
Բոլոր դեպքերում թագավո
րի հանձնարարած խնդրի լ ո ւ ֊
ծումր նա գտել է բաղնիքում:
Հասնելով պւսլւստ' Ա րքիմե֊
դր թագավորից պահանջել է
վարպետի
պատ
րաստած
թւսգր,
նույն բաշն ունեցող
մաքուր ոսկու կտոր
և ջրով լիրբ լցված
երկու աման: Թ ւս ֊
գր և ոսկու կտորր
նա րնկղմել է ւսյդ
ամաններից յուրա
քանչյուրի մեջ և
տեսել, որ այն ամա
նից , որում թագն
էր րնկղմւսծ, ավելի
շւստ ջուր է թափվել:
«Վարպետն արդար
չի եղել», եզրակաց
րել է Արքիմեդր և
լուծման գաղտնիբր
բացատրել թագա
վորին. դրւս հիմքում
րնկւսծ էր հայտնի
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օրենքր, որ այսօր կոչվում է
հենց Արքիմեդի անունով:
Մաթեմատիկական օ բ յե կ տ ֊
ներր'
հասկացություններդ
թեորեմներր, դրանց ւսպ ա ֊
ցուցումներր մեծ մասամբ ոչ
ակնհայտ ճշմարտություններ
են: Դրանց իմւսցությունր կամ
հւսյտնագործումր
պահան
ջում են մտքի ու կամքի մեծ
լարում, կամային որակների
դրսևորում: Պատահական չէ,
որ մաթեմատիկական գործու
նեությունն անվանում են մտքի
մարմնամարզություն:
Իսկ
մարմնամարզությունդ
չնա
յած բարդ ու դժվարին վար
ժությունների առկայությանդ
դրանով զբաղվողին հաճույք
է պատճառում, նւսև գեղա գի
տական հաճույք, որովհետև
վւսրժությունր կւստարողր ոչ
միայն փորձում է իրականաց
նել պահանջվող մարմնամար
զական հնա րքդ ւսյլե աշխա
տում է այն գեղեցիկ կատարել:
Նույնն է պւստկերր նւսև մտքի
մարմնամարզության'
մա
թեմատիկայի
պարագայում,
տւսրբերությունր միայն ֆիզի
կականի և հոգևորի մեջ է:
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ԵՊՀ-ԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՇԱՀԻՆՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏՈԻԿ
ԴՊՐՈՑԸ 50 ՏԱՐԵԿԱՆ է

իշա 50 աւսրի առաջ'
1965
թվականին
ակադեմիկոս Արւոաշես Շ ւս ֊
հինյւսնի մաքի ճախրանքը
ւոեսավ Հայաստան աշխարհի
ապագան, ու ստեղծվեց այսօր
արդեն մեծ մտածողի ւսնունր
կրող կրթօջւսխր, որի նպա
տակն է հայոց գիտական նե
րուժի ւսպահովումր բնական
գիտությունների
բնագավա
ռում:
Ասում են' 40 տարեկանից
վրւս է հասնում մանկության
ծերությունր, իսկ 5 0 ֊ի ց հետո
սկսվում է ծերության մանկու
թյունդ Հետեւսբար, ֆիզմաթն
իր մեծ ճանապարհի այս հատ
վածում ե շւստ երիտասարդ
է, ե բավականաչափ փորձա
ռու: Փորձառու է իր փառավոր
ավանդույթներով ու ձեռք
բերումներով,
երիտասարդ'
իր անսպառ ավյունով ու նոր
գաղափարներով:
Ֆիզմաթն
այն երիտասարդն է, որի խել
քին ե գիտելիքներին կ ն ւս ֊
խանձեին անգամ ամենավար
ձառու իմաստուններդ
Իսկ
ահա
թե
ինչպես
սկսվեց ամեն ինչ: 1965 թվա

ՀԱՑԿԱԶՆ
ՆԱՎԱՍԱՐԴՑԱՆ
ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի
անվան ֆիզմաթ հատուկ
դպրոցի տնօրեն,
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ

կան,
Խորհրդային
Հայաս
տանի մայրաքաղաք Երեւսն:
Ավւսգ սերնդի մարդիկ լւսվ են
հիշում ւսյդ թվակւսնր, երբ հայ
ժոդովուրդր խախտեց կեսդա
րյա լռությունր ե դա րսա կդ֊
բին հայրենազրկված իր հայ
րենակիցների արդար դւստր
պահանջեց:
60֊ա կա ններր
բացառիկ տարիներ էին. մ տ ւս֊
վորակւսնությունր բռնկվել էր
ազգային զարթոնքի հրդե
հով, ւսյդ օրերին օդր լեցուն
էր Շիրւսզի ոգեղեն մարաւս֊
կոչերով ու Սեւսկի ր ն դ վ զ ո ւմ ֊
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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եղերերգությամբ,
Սւսրյանի
ւսրեոտ գույներով ու Ս ինւս֊
սի հայաշունչ պատկերներով,
Կւսպուտիկյանի հայահավաբ
կարոտով ու տիեզերքի գաղտ
նիքներ բւսցահայտող Վ ի կ ֊
տոր Հւսմբարձումյանով: Հայ
մւսրդր շտկում էր կորացած
մեջքր ե իր ազնվական կեր
պարով նորից կանգնում աշ
խարհի ւսռջե: Եվ ազգային
վերւսծննդի ու ինքնաճանաչ
ման ւսյդ րնթւսցբին չէր կարող
անհաղորդ մնւսլ Սայր Բուհր'
Երեւսնի պետական հա մա լսա ֊
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րւսնը: Հենց այսւոեղ էլ հենց
ւսյդ օրերին ժամանակի մեծ
մտավորականներից
մեկր'
ականավոր
մաթեմատիկոս,
ակադեմիկոս Արտաշես Շւս֊
հինյւսնր, հղացավ մի աննա
խադեպ գաղափար' Համալ
սարանին ւսռրնթեր ստեղծել
ֆ ի զի կ ւս մ ւս թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն
գիշերօթիկ դպրոց Հայաստա
նի բոլոր շրջանների, ինչպես
նւսե Զավախքի ու Արցախի
տաղանդավոր
երեխաների
համար: ժամանակն ապացու
ցեց, որ ւսյդ գւսղափարր գալիս
էր դարերի ճշմարիտ պատ
գամներից ե միտված էր ապա
գային: Շւսհինյանր լւսվ գիտեր,
որ մաթեմատիկան ավելին
է, բան գիտությունր. այն գի
տության լեզուն է, աշխար
հի ճանաչման բանալին, որով
իմացության բազում դռներ
պիտի բացվեն առհասարակ
հայրենական գիտության ա ռ ֊
ջե: Այս տեսակետից ֆիզմաթի
ստեդծումր գնահատելի է շւստ
ւսվելի լւսյն հւսմատեբստում:
Ֆիզմաթն իսկական կրթական
հեղափոխություն էր, մտավոր
զորահավաք, որի մւսրտիկնե֊
րր պիտի կռիվ մղեին մտբի ու
բանականության բոլոր աս
պարեզներում:
Արդեն 50 տարի դպրոցր
մեծ պատասխանատվությամբ
իրականացնում է իր ւսռւս֊
բելությունր' մատաղ սերնդի
կրթությունն ու դւսստիարա֊

կությունր, լիիրավ մարդու ե
պետության քաղաքացու կ ե ր ֊
տումր, գիտության անդաս
տանների նվւսճումր:
Դպրոցի
հաջողությա
մբ հիմնադրման պահից եղել
է այն, որ մանկավարժա
կան կոլեկտիվր համալրվել
է բարձրակարգ մասնագետ
ներով ե ունեցել է հոգատար
ու սրտացավ ուսումնաօժան֊
դւսկ ւսշխատակազմ: Դպրոցի
ու հանրապետության պատվի
խնդիրն առաջնային է դպրո
ցի յուրւսբանչյուր աշխատո
ղի ու սովորողի համար: Մեր
մանկավարժների
հերոսա
կան աշխատանքի ւսքդյունքք
նքւսնց բազմահազաք շրջա
նավարտների հաջողություն
ներն են: Դրւս վկայությունն
է նւսե այն, որ դպրոցի լա
վագույն շրջանավարտներից
շւստերր վերադարձել են հա
րազատ կրթօջախ' շարունա
կելով իրենց վաստակաշատ
ուսուցիչների գործն ու ւսվւսն֊
դույթներր: Այսօր նրւսնբ մեր
դպրոցի հենասյուներն են: Մա
թեմատիկոսներ' Տիգրան Մւսր֊
գւսրյան, Արմւսն Սւսրգսյան,
Վալերի Հւսյրիյան, Գուրգեն
Ասատրյան, ֆիզիկոսներ Մե
խակ Հւսյրապետյան, Ա ղա ֊
սի Միբւսյելյան, Ր՝ի|որ Կ ուր ֊
ղինյւսն, բիմիկոս Սուսւսննա
Ավետիսյւսն: Նրանցից հետ չեն
մնում ե դպրոցում տարբեր
գործառույթներ են կատարում
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երիտասարդ
ֆիզմաթցիներ'
Գեորգ Թւսմարյանր, Աղավնի
ե Նւսրինե Սւսրգսյաններր,
Դոնւսրա
Նւսվասարդյանր,
Մւսրինե Ներսեսյւսնր:
Հիմնադրման առաջին իսկ
օրվանից դպրոցում դւսսւս֊
վանդել են մանկավարժու
թյան բնագավառում մեծ ճա
նաչում ու վաստակ ունեցած
բարձրակարգ մասնագետներ:
Մենբ երւսխտիբի խոսբ ենբ
ասում բոլոր նրանց, ովբեր
եղան ւսյդ մեծ ճանապարհի
ջւսհակիրներր, ովբեր դրեցին
այս մեծ երթի սկիզբր. Արտւս֊
շես Շւսհինյան, Վւսրդան Վար
դանյան, Խորեն Նւսլբանդյան,
Գւսգիկ Սւսմվելյան, Արշավիր
Ստեփւսնյան, Կսալեն Մնւսցւս֊
կւսնյան, էդոււսրդ Ղւսզարյան,
Մայելս Ազիզբեկյւսն, էլմիրւս
Գրիգորյւսն, Հովհաննես Բաղ
դասարյան, Բենիկ Դւսդասյան,
Ռւսֆիկ Մւսրտիրոսյան, Հրա
չիկ Մխիթւսրյան, Հւսյկարամ
Չիլինգւսրյան, Գեորգի Ա ռու֊
շւսնյան, Բենհուր Փւսխչանյան,
էյլեր
Յուզբւսշյան, Կորյուն
Առւսբելյան, Օնիկ Միբւսյելյան,
Նւսիրի Սեդրւսկյան,
Յուրի
Բւսխշյան, Արթուր Դավթյան ե
էլի շւստ ուրիշներ:
Դպրոց ր հարուստ է, եթե
ունի արժանի շրջանավարտ
ներ, դպրոցր կայուն է, եթե
ունի մանկավարժության բնա
գավառում մեծ ճանաչում ու
վաստակ ունեցող նվիրյալ ո ւ ֊
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սուցիչներ: Այս համադրման
արդյունքում է, որ ֆիզմաթ
դպրոցն առ այսօր պահանջ
ված է և ունի ճանաչում: Երկ
րի զարգացման ու կայունաց
ման գործում իրենց արժանի
ներդրումն են ունեցել ե ունեն
ֆիզմաթ դպրոցի շրջանա
վարտներդ Այսօր էլ նրանցից
շւստերր ներգրավված են երկ
րի գիտւսկրթական, ս ո ցի ա լ֊
տնտեսական, քաղաքական ե
ւսյլ ոլորտներում. Գեդւսմ Գ ե ֊
որգյւսն' ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Ե Պ Հ ֊ի պրոռեկտոր, Մանուկ
Մկրտչյւսն' ՀՀ ԿԳ նախարարի
տեղակալ, Արմեն Գիչյւսն' ՀՀ
նախագահի ւսշխատակազմի
արարողակարգի
բաժնի
պետ, Գւսգիկ Բեգլւսրյան' ՀՀ
տրանսպորտի ե կապի նա
խարար, Հովիկ Մուսայելյան'
«Աինոփսիս Արմենիւս» ր ն ֊
կերությւսն տնօրեն, Արմեն
Ռուստամյան' Աժ պատգամա
վոր, Խաչատուր Քոքոբելյան'
Աժ պատգամավոր, Վահրամ
Մկրտչյւսն' Աժ պատգամավոր,
Տեր Մեսրոպ Արամյան' ՀՀ
նախագահի
խորհրդական,
Գառնիկ Իսագուլյան' Հ Հ ֊ո ւ մ
ԼԳՀ
ներկայացուցչության
խորհրդատու, Սարգիս Թ ւս ր ֊
վերդյւսն' «Սարգիս Կւսրոլինա»
րնկերությւսն տնօրեն ե այլք:
50 տարիների շուրջ 6000
շրջանավարտներից շւստերր
գիտության ե տնտեսության
զարգացման առաջամարտիկ
ներ են, ազգային ե հասարա
կական գործիչներ, կրթության
ե մշակույթի նվիրյալներ: Մեր
դպրոցի
շրջւսնավարտներր
հետագայում էլ շարունակում
են սերտորեն կապված մնւսլ
դպրոցի հետ' համալրելով հա
րազատ կրթօջախի բարեկամ
ների շարքերդ Հնարավորու
թյան դեպքում նրանք իրենց
ներդրումն են բերում դպրո
ցին' հովանավորելով այս կամ
այն միջոցառումդ օգնում են

դպրոցի վերանորոգման ե
բարեկարգման աշխատանք
ներին:
Նրանցից
շւստերր
մշտապես իրենց բարոյական
ե մասնագիտական աջակցու
թյունն են ցույց տալիս հարա
զատ կրթօջախին. Արտաշես
Պետրոսյան (Լուսավորության
նախկին նախարար), Մանուկ
Մկրտչյւսն (ԿԳ փոխնախա
րար), Գեդւսմ Գեորգյւսն (ԵՊՀ
պրոռեկտոր), Հովիկ Մուսայ ե ֊
լյւսն («Սինոփսիս Արմենիւս»
րնկերությւսն տնօրեն):
Դպրոցում իրենց մկրտու
թյունն ստացած հազարա
վոր շրջանավարտներ րնտրել
են գիտության ուղին ե հա
մալրում են ոչ միայն հանրա
պետության, ւսյլ նւսե աշխարհի
տարբեր երկրների գիտնա
կանների շարքերդ Դպրոցի
ավելի բան երկու տասնյակ
շրջանավարտներ
«Լույս»
հիմնադրամի աջակցությամբ
այսօր կրթություն են ստանում
աշխարհի լավագույն համալ
սարաններում:
Ունենալով ֆիզմաթ դպրո
ցի փորձն ու նւսխադեպր'
դպրոցի մի շարք շրջանա
վարտներ այսօր Հայաստա
նի
Հանրապետությունում
ստեղծել են կրթօջախներ ե
ապւսհովում են բարձրակարգ
կրթություն: «Քվանտ» վար
ժարան
(տնօրեն'
Ոոբերտ
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Վարդանյան), «Ֆոտոն» վար
ժարան (տնօրեն' Սւսնվել Ս ո վ ֊
սիսյան), «Այբ» ւսվագ դպրոց
(Տեր Սեսրոպ Արամյան, Գա
վիթ Սւսհակյան, Արամ Փ ա խ ֊
չւսնյան):
Դպրոցի անցած 50 տ ա ր ի ֊
ներից յուրւսբանչյուրր մի նոր
նախաձեռնության կամ մտահ
ղացման ծնունդ է եղել:
1989 թ. ԼԴՀ մայրաքաղաք
Ստեփւսնակերտում բացվեց ե
առ այսօր հաջողությամբ գոր
ծում է դպրոցի մասնաճյուղդ
2014 թվականին մասնաճյուղր
նշեց իր ստեղծման 2 5 ֊ա մ յա ֊
կր' հպարտորեն ի մի բերելով
իր 900 շրջանավարտներից
շատերի հաջողություններն ու
ձեռքբերումներր:
Սիջոց առ
մամբ ներկա էր նւսե մասնա
ճյուղի առաջին շրջանավարտ,
Լեռնային Դւսրաբաղի Հանրա
պետության վարչապետ Ա րա ֊
յիկ Հարությունյանդ
1994 թվականից ամեն տա
րի' հոկտեմբերի վերջին շա
բաթ օրր, դպրոցում կազ
մակերպվում է ֆիզիկայի ե
մաթեմատիկայի ուսուցիչների
գիտւսժողով, որի ժամանակ
հանրապետության ուսուցիչ
ների համար զեկուցումներով
հանդես են գալիս ակադեմի
կոսներ, պրոֆեսորներ ե ւսյլ
գիտական կոչում ունեցող դա
սախոսներ, դպրոցների ուսո ւ֊
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ցիչներ:
Այդ
գիաաժողովներում
իրենց ակւոիվ մասնակցութ
յունն են ունենում ե զեկուցում
ներով հանդես են գալիս ՀՀ
ԳԱԱ ակադեմիկոսներ է. Ղ ւս ֊
զւսրյանր ե Գ. Գեորգյւսնր:
Դպրոցի բոլոր ստորաբա
ժանումների ե անօրինության,
մանկավարժական ողջ կո
լեկտիվի մշտական ւսշխա ֊
տանրներն ու ջանրերր ն պ ւս֊
տակաուդղված են նպաստելու
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանրների
արդյունա
վետության ե ուսման որակի
բարձրացմանդ Նշված նպա
տակներին հասնելու համար
անհրաժեշտ է միասնական
ե բւսզմապրոֆիլային ւսշխա ֊
տանրների կազմակերպում:
2007
թվականին
«Այբ»
կրթական հիմնւսդրամր վերա
նորոգեց ե նորովի զինեց ֆի
զիկայի, իսկ 2008 թվականին'
րիմիւսյի լաբորատորիաներդ
ինչն էապես փոխեց ւսշխա ֊
տանրների որւսկր: Լաբորա
տորիաներում
անցկացվող
գործնական, լաբորատոր ե
ցուցադրական
աշխատանր֊
ներր լավագույնս նպաստում
են աշակերտների գիտ ելիր ֊
ների զարգացմանդ «Քիմիա»
ե
«Ֆիզիկա» ուսումնական
առարկաների դասավանդման
խթանմանդ փորձերի իրակա
նացմանդ ւսյդ առարկաների
օլիմպիադաներին րստ ար
ժանվույն նախապատրաստվե
լուն:
Լաբորատորիաների տեխ
նիկական ե տեխնոլոգիական
հնարավորություններն
օգ
տագործվել են նւսե տարբեր
դպրոցների ուսուցիչների վե
րապատրաստման ե ֆիզի
կայի ուսուցիչների ամենամյա
մեկշւսբաթյա
սեմինարների
ժամանակ:
Լաբորատոր ա շխա տ անր֊
ներն ւսվելի րսվ կազմակեր
պելու համար ֆիզիկայի ժա

մերին դասարանր բաժանվում
է երկու մասի: Ուսուցչի հսկո
ղությամբ աշակերտներն ի ն ր ֊
նուրույն են կատարում լաբո
րատոր աշխատանրր:
Դպրոցի ֆիզիկայի լաբո
րատորիայում VII-XII դասա
րանցիների համար գործում
են օլիմպիական խմբակներ,
որոնց
պարապմունրնե֊
րին մասնակցում են նւսե ւսյլ
դպրոցների աշակերտներ:
Տարիներ շարունակ միջազ
գային օլիմպիադաներում մեր
ւսշակերտներր տեսական փու
լում արժանացել են լավագույն
միավորների, իսկ գործնական
փուլում անհաջող են հանդես
եկել: Այժմ վիճակն էապես
փոխվել է: Հանրապետական
ե միջազգային օլիմպիադա
ներում մեր սաներդ շնորհիվ
րիմիւսյի ե ֆիզիկայի լաբո
րատորիաների, ցուցաբերում
են լավագույն արդյունրներ ե
արժանանում դիպլոմների ու
մեդալների: 2010 թվից սկսած
մեր դպրոցի սաներր բազմա
թիվ դիպլոմների են արժանա

ցել հանրապետական օլիմպի
ադայի եզրափակիչ փուլում:
Հաղթահարելով նւսե ր ն տ ֊
րւսկան փուլերր' նրանց մի
մասն րնդգրկվել է հանրա
պետության ֆիզիկայի, ր ի ֊
միւսյի ե
կենսաբանության
միջազգային թիմերի կազմե
րում:
Երեւսնի պետական բժշկա
կան համալսարանր' ի դեմս
Լ. Ա. Սւսհակյանի, սերտ կա
պի մեջ է ֆիզմաթ դպրոցի
հետ, աջակցում է տաղանդա
վոր երեխաների գիտ ելիր նե֊
րի հետագա զարգացմանդ
Ֆիզմաթ դպրոցում րիմիւսյի
ուսուցման գործրնթւսցում կի
րառվում է էլեկտրոնային ցու
ցադրություն:
էլեկտրոնային M*
գրատախտակի
օգնությամբ
ւսշակերտներր կատարում են
վիրտոււսլ փորձեր:
Դպրոցր
հյուրնկւսլել
ե
կազմակերպել է րիմիւսյի Մ ե ն ֊
դելեեյւսն միջազգային երկու
օլիմպիադաներ' 2006 ե 2015
թվականներին,
աստղագի
տության ե աստղաֆիզիկայի

ՀՀ նա խ ա գա հը և ՀՀ ԿԳ նա խ ա րա րը շնորհա վորում են
Վահե Ղարա խ ա նյա նին և Վ ա րդգես Ծերունյանին
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միջազգային դարձյալ երկու
րելի դպրոցի 50 ամյակին»
օլիմպիադաներ' 2008 ե 2012
կարգախոսով դպրոցի սաները
թվականներին: Աստղագիտու
միջազգային օլիմպիադանե
թյան առաջին օլիմպիադան
րում արժանացել են 25 մեդա
նվիրված էր աշխարհահռ
լի' 1 ոսկի, 8 արծաթ, 14 բրոնզ:
չակ գիտնական, աստղագետ
2015 թ. հունվարին Դ ա ֊
Վիկտոր
Համբարձումյանի
զախստանի Ալմաթի քաղաքում
անցկացված
ժաուտիկովյսւն
ծննդյան 100-րդ, իսկ երկրոր֊
միջազգային 11-րդ օլիմպի
դր' մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս
ադայում, արժանանալով 9
ու փիլիսովւա Անւսնիա Շիրւս֊
մեդալի (1 ոսկի, 6 արծաթ, 2
կւսցու ծննդյան 1 4 0 0 ֊ր դ տ ւս ֊
բրոնզ), դպրոցի թիմր 15 երկր
րեդարձերին:
ների 59 թիմերի մեջ գրավեց
Ֆիզմաթ դպրոցում ստեղծ
երրորդ տեդր ե ստացավ երկ
վել են բարձրակարգ կրթու
րորդ կարգի մրցանակ, իսկ
թյուն ստանալուն նպաստող
2016 թ. հունվարին նույն օլիմ
հնարավոր բոլոր պայման
պիադայում
մեր սաներն ար
ները: Դպրոցում գործում են
ժանացան 11 մեդալի' 2 ոսկի, 5
«Մաթեմատիկա»,
«Ֆիզի
արծաթ, 4 բրոնզ:
կա»,
«Ինֆորմատիկա»,
Փառք ու պատիվ մեր օլիմ
«Աստղագիտություն»,
«Քի
պիականներին
ե օլիմպիսւ
միա» ե «Կենսաբանություն»
կան
խմբակների
ղեկավարներ
առարկաներից
օլիմպիական
Գւսգիկ Գրիգորյւսնին, Տիգ
\ խմբակներ,
որոնց
աշխա
րան
Մարգարյւսնին, Մարիետա
տանքի արդյունքով են նւսե
Գյուլզադյանին,
Սմբատ Գ ո գ ֊
պայմանավորված մեր սաների
ձեռքբերումներդ
Դպրոցի սաների հա ջողու֊
թյուններր միջազգային օլիմ
պիադաներում
անժխտելի
վկայությունն են այն փաստի,
որ դպրոցն իր գոյության 50
տարիների րնթւսցբում եղել ե
Անում է ֆիզիկամա թեմա տի֊
կական առարկաների գծով
Հ7 ւսռաջատարր հանրապետու
թյան դպրոցների շրջանում:
Սիւսյն վերջին չորս տարում
դպրոցի սաներր միջազգային
օլիմպիադաներից վերադար
ձել են 86 մեդալով:
2015
թվականին «Սեր հ ա ղ ֊
թանակներր նվիրում ենք ս ի ֊
36
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յանին, f '՝իIIIր Կուրղինյանին,
Արմեն Անդրեասյանին, Լիդա
Սւսհակյանին, Սուսաննա Ա վ ե ֊
տիսյանին, Արմինե Նիկոյւսնին:
Այսօր ֆիզլքաթ դպրոցն ունի
628 աշակերտ. 80 մանկավարժ
ե 35 ուսումնաօժսւեդակ աշ
խատողներ:
Վերջին տարիներին կտրուկ
մեծացել է ֆիզմաթ դպրոց ր ն ֊
դունվել ցանկացողների թիվր:
Յուրաքանչյուր տսւրի դպրոց
րնդունվելու համար դիմում է
5 0 0 ֊ի ց ավելի աշակերտ, սա
կայն, հաշվի առնելով դպրոցի
հնարավորություններր, նրան
ցից րնդունվում է մոտ 150֊ը :
Դպրոցի ավելի բան երկու
տասնյակ
շրջանավարտներ
«Լույս» հիմնադրամի աջակ
ցությամբ կրթություն են ստա
նում աշխարհի լավագույն հա
մալսարաններում :
2015
թ. նոյեմբերի 24-ին
«Արամ
Խաչատրյան»
հա ֊
մերգասրահում մեծ շուքով
նշվեց դպրոցի հիմնադրման
50-ամյակր: Հոբելյանական մ ի ֊
ջոցառմւսնր մասնակցեցին մեր
երկրի գիտության և կրթության
բնագավառի նվիրյալներ, պե
տական այրեր, քաղաքական
գործիչներ: Հանդիսավոր մ ի ֊
ջոցառմւսնր մասնակցեց Հա
յաստանի Հանրապետության
նախագահ Աերժ Սարգսյանր:

ՀՈ Բ Ե ԼՑ Ա Ն

Հոբելյանի կապակցությամբ
ւոեղի ունեցավ հւսաուկ ծրարի
մարման արարողություն:
Դպրոցի 50֊ա մյւսկին նվիր
ված յուրահատուկ ֆիլւստ ե֊
լիստական ւսյդ արտադրանքի'
հատուկ ծրարի վրւս փակցված
է 2006 թ. թողարկված' դպրոցի
հիմնադիր, ակադեմիկոս Ա ր ֊
տաշես Շւսհինյանի 1 0 0 ֊ւ ս մ յա ֊
կին նվիրված նամակւսնիշր,
որր մարվել է հատուկ դրոշ
մակնիքով: Ծրարին պատկեր
ված են Ֆիզիկամւսթեմատի֊
կական հատուկ դպրոցի շենբր
ե դպրոցի 50֊ւ սմյակին նվիր
ված լոգոտիպր:
Հանրապետության նախա
գահի հրամանագրերով' մա
տաղ սերնդի կրթության ե
դաստիարակության գործում
ունեցած վաստակի համար
Երեւսնի պետական համալսա
րանին ւսռրնթեր Ա. Շւսհինյա֊
նի անվան ֆիզիկւսմաթեմա֊
տիկւսկան հատուկ դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների գծով փոխտ
նօրեն, հայոց լեզվի ե գրակա
նության ուսուցչուհի Անժելւս
Նւսզարեթյանին շնորհվեց Հա
յաստանի Հանրապետության
վաստակավոր մանկավարժի
պատվավոր կոչում, իսկ մա
թեմատիկայի ուսուցիչ, ֆ ի զ ի ֊
կւսմաթեմատիկական գիտու
թյունների թեկնածու Արմւսն
Սարգսյանր
պւսրգեատրվեց
Մովսես Խորենւսցու մեդալով:

Նախագահ Սերժ Ս ւսրգ֊
սյանր հանդիսավոր
միջո
ցառման ժամանակ ուսուցիչ
ներին հւսնձնեց պետական
բարձր պւսրգեներ, շնորհավո
րեց նրանց ե Ֆիզիկւսմա թե֊
մւստիկական հատուկ դպրո
ցի տնօրինությանդ ամբողջ
ուսուցչական կազմին, աշա
կերտներին, նրանց ծնողնե
րին, շրջանավարտներին ու
հյուրերին' դպրոցի հիմնադր
ման 50-ամյա տարեդարձի
կւսպակց ությ ւսմբ:
«Անցած
հինգ
տասնա
մյակների րնթացքում դ պ ր ո ֊
ցր եղել է ե այսօր էլ մնում
է մեր լավագույն կրթական
հաստատություններից մեկր,
որր, իրավամբ, համարվում է
մեր գիտական հւսնրությու֊
նր համալրող կւսրեորագույն
օջախներից մեկր: Այդ հինգ
տասնամյակների րնթւսցքում
բազմաթիվ մարդիկ պատիվ
են բերել մեր ժողովրդին, մեր
գիտությանդ մեր դպրոցին'
ձեր դպրոցին: Ես դրւս հա
մար' ձեր վաստակի, անշուշտ,
երախտապարտ եմ ձեզ: Ավե
լորդ է այստեղ խոսել դպրո
ցի կարեորությւսն, գիտության
կարևորության մասին, որով
հետև բոլորդ էլ տեսնում եք,
որ մեր կարևորագույն նպա
տակներից մեկն է' խրախու
սել օժտված երեխաներին,
խրախուսել
րնդհանրապես
մեր երեխաներին' ստանալ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

№1.

2016

գիտելիք և այն օգտագործել
հանուն սեփական շահի, բա
րեկեցության ու նւսև հանուն
մեր Հայրենիբի: Կիսելով ձեր
ուրւսխությունր' մաղթում եմ
ձեզ
հաստատակամություն,
նորանոր հաջողություններ և
հավաստիացնում եմ ձեզ, որ
մենք' որպես իշխանություն
ներ, մշտապես դպրոցի կող
քին ենք լինելու և մասնա
վորապես' Ֆիզմաթ դպրոցի
կողքին: Մեր օժւսնդակությու֊
նր դուք մշտապես զգալու եք:
Մենք ձեզնով հպարտանում
ենբ, մենք հպարտանում ենբ
ձեր աշակերտներով: Եվ թող
իրադարձություններն այնպես
զարգանան, որ այս հպարտու
թյան զգւսցողությունր մեզ մոտ
լինի հավերժ: Հաջողություն
եմ մաղթում ձեզ»,֊ո ղջույնի
խոսքում ասաց Նախագահդ
Ե Պ Հ֊ի ն ւսռրնթեր Արտւս֊
շես Շւսհինյանի անվան ֆ ի զ ի ֊
կւսմաթեմատիկական հատուկ
դպրոցր
պարգևատրվեց
նւսև ԼՂՀ Նախագահ Բ ւս֊
կո
Սւսհակյանի
կողմից'
արժանանալով «Երախտագի
տություն» մեդալի: ԼՂՀ պե
տական
պարզեր
դպրոցի
տնօրինությւսնր հւսնձնեց մ ի ֊
ջոցւսռմանր մասնակցող ԼՂՀ
կրթության,
գիտության
և
սպորտի նախարար Սլավա
Ասրյանր:
Միջոցառման
րնթւսց֊
քում ցուցադրվեցին ֆ ի զի կ ա ֊
մաթեմատիկական
հատուկ

դպրոցի 50֊ւ սմյա ուղին' զար
գացման
տարբեր
փուլերր,
ձեռքբերումներն ու նոր ծրւս֊
գրերր ներկայացնող տ եսա ֊
նյութեր:
Կրթական ոլորտում ունե
ցած ներդրման համար դպրո
ցի 12 աշխատակիցներ արժա
նացան պետական, կրթության

և գիտության նախարարութ֊
յւսն, ինչպես նւսե տարբեր
համալսարանների պւսրգեների
ե հուշամեդալների:
Սւստաղ սերնդի կրթության
ե դաստիարակության գործում
ունեցած
ավանդի
համար
դպրոցր
պւսրգեատրվեց
Հայկական պետական մւսն֊

կւսվարժական
համալսարա֊
նի հուշամեդալով ե Ռ ուս֊
հայկական
(Սլավոնական)
համալսարանի շքանշանով:
50 տարում դպրոցի անցած
ճանապւսրհր, կերտած պ ւստ ֊
մությունր ե այսօրվա հւսջո֊
դություններր մեզ վստահեցնում
են, որ դպրոցի ուղին փառքով
րնթւսնալու է միշտ դեպի վեր:
0

հԴՇՊ

'է

Հայտնի է, որ ծերունիներր
դյուրահավատ են: Այդ հ ա ն ֊
գւսմանբր հաճախ են օգտա
գործում խարդախ մարդիկ:
Ինչպես ցույց են տվել ամե
րիկացի ֆիզիոլոգներր, տա
րեցների գլխուղեղի կեղեի,
այսպես կոչված կղգյակային
հատվածներդ որոնբ ձևավո
րում են քննադատական վե
րաբերմունք տեղեկատվութ
յան հանդեպ, ւսվելի վատ են
աշխատում, քան երիտ ա սա րդ֊
ներինր:

m r

Անգլիացի
բժիշկներն
ապացուցել են, որ եթե մինչե
5 տարեկան հասակր ե ր ե խ ա ֊
ներր շնչում են իրենց շրջա
պատում ծխողների ծխախոտի
ծուխր, ւսպա 2 անգամ մեծա
նում է նրանց գլխուղեղի թա
ղանթի բորբոքման (մենին
գիտ)
հավանականությունդ
Իսկ եթե մայրն է ծխել հղիու
թյան րնթւսցբում, ւսպա ւսյդ
հւսվանականությունր
մեծա
նում է 3 անգամ:
Ш ш Г
Կատարված գյուտերի հա
մար 2012 թ. եվրոպացիներն
ստացել են 62 հազար արտո
նագիր, չինւսցիներր' 172 հա
զար, ւսմերիկացիներր' 224
հազար:

Գոյություն ունեցող լե զ ո ւ֊
ներից միայն
յուրաքանչյուր
տասներորդն
ունի հրւստ ա ֊
րւսկված քերականական բ ա ֊
ոստաններ.
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Ողողւսմաշման
(էրոզիա)
հետեսւնբով մոլորակի վւսրե֊
լահողերի յուրաքանչյուր հ ե կ ֊
տար տարեկան կորցնում է
շուրջ 30 տոննւս արգավանդ
հող:

т г

Ամերիկյան «Կյուրիոզիտի»
մարսագնացի կատարած չւս ֊
փումներր ցույց են տալիս, որ
դեպի Մարս թռչելու ե վերա
դառնալու ճանապարհին տ ի ֊
եզերւսգնացներր կարող են
ստանալ ճառագայթման այն
պիսի բաժնեչափ, որբ գրեթե
հաստատապես երաշխավորում
է ուռուցքային հիվանդություն
ների առաջւսցումր:

Ջոմոլունգման զրկվում է
իր ձյունե գլխարկից: Վերջին
կես դարում հւսմրնդհանուր
տաքացման հետեանբով այն
կորցրել է սառույցի ե ձյւսն
15 % ֊ր , իսկ հավերժական ձյւսն
սահմանագիծր բարձրացել է
180 մ:
Ш т г
Ներկայում
աշխարհում
գործում են ավելի բան 2500
վիրահատական
ռոբոտներ:
Վերջին 10 տարում ւսյդ ռ ո բ ո տ ֊
ներր կատարել են 1,5 միլիոն
վիրւսհատություն:

Աշխարհի ամենաաղի ջ ր ա ֊
վւսզանր ոչ թե Մեռյալ ծովն է,
ւսյլ Անտւսրկտիդայի Վիկտո
րիայի երկրամասում մի լճւսկ:
300 մ երկարություն, 100 մ լայ
նություն ե մի բւսնի տասնյակ
սանտիմետր խորություն ունե
ցող ւսյդ լճւսկի ջուրր 18 անգամ
ավելի աղի է, բան օվկիանոսի
ջուրր: Աղերր (հիմնականում
կալցիումի բլորիդր ե կերակրի
ւսղր), առաջանում են ստոր
գետնյա
հանքաշերտերից:
Այդքան աղի ջուրր սառչում է
֊5 0 °С աստիճանից ցւսծր ջեր
մաստիճանում, որբ հաճախ չի
լինում անգամ Անտւսրկտիդա֊
յում:

• Г
XX դարում հրատարակ
ված ւսնգլիալեզու գրքերի բա
ռապաշարի համակարգչային
վերլուծությունր ցույց է տվել,
որ ւսյդ դարում գրականության
մեջ եղել է տխուր զգացմունք
ներ արտահայտող բառերի
օգտագործման երկու բարձ
րակետ. Երկրորդ համաշխար
հային պատերազմի ժամանակ
ե 1973 թ., երբ արաբական ե ր ֊
կիրներր հրաժարվեցին նւսվթ
վաճառել Եվրոպային ե Ա Մ Ն ֊
ին: Առաջին համաշխարհա
յին պւստերազմր որեէ կերպ
չի անդրադարձել անգլիախոս
հեղինակների հույզերի վրւս:
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•

Г

Աշխարհում
շրջւսնառվող
ամերիկյան տւսրադրամի երեք
քւսռորդր ներկայացված է 100
դոլւսրանոց թղթադրամների,
իսկ մեկ քսանհինգերորդի մե
տաղադրամների տեսքով:
•

г

2011 թվականից Ֆրանսիա
յի դպրոցական ճաշարաննե
րի ճաշացուցակից հանվել է
կետչուպր' որպես ոչ հայրենա
սիրական, ազգային խոհարա
րական ավանդույթներին չհա
մապատասխանող սոուս:
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ՁԱՅՆԵՐ ԵՎ
ՁԱՅՆԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԿԱՄ
ՐԱՄ ՀԱՄԱՐ է
ԵՐԳՈՒՄ ՍՈԽԱԿԸ

Մ

արդը և կենդանի
ներն ապրում են
ձայների աշխարհում:
հւսյանի է, ձայնն առաջանում
է հոծ, առաձգական միջա
վայրում, օրինակ, օդում կամ
ջրում, երբ մեխանիկական
ւսլիբի ւսղբյուրր կամ, ինչպես
րնդունվւսծ է ասել, ձայնի ւ ս ղ ֊
բյուրր տատանվում է 16 £ց ՜֊ի ց
մինչե 20 ԿՀց հաճախությամբ:
Ձայնի աղբյուր կարող են
լինել բւսմին, ջուրր, բույսերր,
կենդւսնիներր ե ինբր' մւսրդր:
Ձայների օգնությամբ մենք,
ինչպես նւսե կենդանական
աշխարհի մնացած ներկայ ս ւ ֊
ցուցիչներր, հաղորդակցվում
ենբ միմյանց հետ' հայտնելով
մեր զգացմունքների, վտանգի,
սննդի վայրի ե շրջապատի ւսյլ
երեույթների կամ ազդակների
մասին:
Ցանկանալով լսել, թե որտե
ղից է գալիս ձւսյնր, կեն դ ա նի ֊
ներր շարժում են ւսկանջներր:
Ընդունված է ւսյդ դեպքերում
* Հհրցր (1 £ց) հաճախության չւսւի֊
ման միավորն է. 1 հերցը համա
պատասխանում է 1 վ ֊ո ւմ մեկ լուս֊
տւսնմանր: 1 կՀց (կիլոհերց) = 1000 Հց:
40

ԷՂՈՒ-ԱՐՂ
ՑԱՎՐՈՒՑԱՆ
կենսաբանական
գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր

V.

Ինչպես

մարդու մասին ասել' «լարում
է լսողությունր»: Այդ նպատա
կով շւստ կենդանիներ' շներր,
կւստուներր, ձիերր, ե ղ ջե ր ո ւ֊
ներր, նապաստակներր, գւսյլե֊
րր ե ւսյլն, շարժում են ա կա նջ֊
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ներր, երբեմն' նւսե գլուխր:
Լսողությունն օգնում է սնունդ
հայթայթել ինչպես գիշատիչ
ներին, այնպես էլ դրանց զո
հերին փրկվել վերջիններիս
ճանկերից:

Կ ԵՆ Դ ԱՆ Ա Բ ԱՆ Ո Ւ ԹՑ Ո ՒՆ
Շւսա թույլ ւոեսողություն ու
նեցող ռնգեղջյուրի ականջնե
ր ի անկախ մեկր մյուսից, մեկր
ուղղված է ւսռաջ, մյուսր' հետ,
ւսպա փոխում են իրենց դ ի ր ֊
քերր:
Եթե մրցույթ հայտարարվեր
մարմնի համեմատ ամենամեծ
ականջներ ունեցող կենդա
նիների միջե, ւսպա հւսղթողր
կլիներ չափերով շւստ փոքր
Սւսհարայի աղվեսր' ֆենեկր:

լուն: Խլուրդներր, կույր մ կ ն ե ֊
րր, միջատակերներից շւստերր
չունեն արտաքին ականջախե
ցիներ (կամ դրանք, ինչպես
սովորական, ւսյլ ոչ ականջեղ
ոզնու մոտ, շւստ փոքր են),
սակայն դա չի խանգարում
վերջիններին
հեշտությամբ
հայտնաբերել ե որսալ հո
ղի տւսկ սողացող միջատնե
րին, դրանց թրթուռներին ե
ւսյլ հւստվածոտանիներին ու
որդերին:

ֆենեկ

Այս կենդանին մեր տա
րածքների մշտաբնակ աղվեսի
ե գորշուկի պես կարողանում
է հայտնաբերել ե որսալ հո
ղաշերտի տւսկ պատսպարված
միջատներին, որդերին, կրծող
ներին ե մողեսներին:
Գիտնւսկաններր
համոզ
վել են, որ լսողությունր գի
շատիչներին ավելի հաճախ է
փրկում, բան տեսողությունր:
Այսպես' շունր, գւսյլր, աղվեսր
60-70 մետրից արդեն զգում են
զգույշ մոտեցող մարդու ո տ ֊
նւսձայներր, այն դեպքում, երբ
մենք նույն ձայնն սկսում ենք
լսել րնդւսմենր 5 7 մետրից:
Միշտ չէ, որ չափերով մեծ
ականջներն օգնում են լւսվ լ ս ե ֊

Կաթնասունների
ա կա նջ֊
ներր կազմված են երեք բա
ժիններից' արտաքին ականջ,
միջին ականջ ե ներքին ականջ:
Արտաքին ւսկանջր կազմ
ված է ականջախեցուց (սովո
րաբար սրան են անվանում
ականջ) ե լսողության ուղուց,
որբ փակված է թմբկաթա
ղանթով:
Թմբկաթաղանթից
հետո միջին ականջն է, որն
օդով լցված խոռոչ է. այն հա
ղորդակցվում է կոկորդի հետ
եվստախյան խողովակի միջո
ցով, որի հետեանքով միջին
ականջում օդի ճնշումր հավա
սար է արտաքին միջավայրի
ճնշմւսնր: Միջին ականջում են
տեղադրված երեք փոքր ոսկ
րիկների մուրճիկր, զնդւսնր ե
ասպանդակր, որի հիմբր հեն
վում է հատուկ լուսամուտին,
որով միջին ւսկանջր տարան
ջատվում է ներքին ականջից:
Ներքին ականջում բարդ կա
ռուցվածքով
խխունջատեսք
գոյացությունն է, որբ լցված է
հատուկ հեղուկով ե կազմված
է մի քանի, մեկր մյուսից մե

ջրա յին պ նչա կ-պուտա րա
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կուսացված, թաղանթապատ
խոռոչներից ե մեծաքանակ
նյարդային ելուններից:
Սովորաբար «ձւսյն» ասե
լով հասկանում են հենց այն
հաճախությամբ տ ա տ ա նում֊
ներր, որոնք բնկալում է մար
դու ւսկանջր (16 £ց ֊ 20 ԿՀց):
16 Հց-ից ցւսծր հաճախությամբ
տատանումներն անվանվում
են ենթւսձայն (ինֆրւսձայն),
իսկ 20 000 Հ ց ֊ի ց բարձր հա
ճախությամբ
տատանումնե
ր ի ւսնդրաձայն (ուլտրաձայն):
Կենդանիների ե մարդու' տար
բեր հաճախության ձայնային
ալիքների րնկւսլման հնւսրա ֊
վորություններր տարբեր են:
Մարդու ւսկանջր չի լսում ե ն ֊
թւսձայնր ե ւսնդրաձայնր:
Առավել լւսվ մարդու ա կ ա ն ֊
ջր որսում է 1000 Հ ց ֊ի ց մ ի ն ֊
չե 3000 eg հաճախությամբ
ձայնային
տւստանումներր:
Մարդկանց միջե հանգիստ
կամ զգացմունքային խոսակ
ցությունն իրականանում է 500
Հ Ց ֊ի ց մինչե 20000 £ց հաճա
խությունների տիրույթում:
Այն հւսրցադրումր, թե ով
է լւսվ լսում' մւսրդր թե կեն
դանին, սխալ է, քանի որ կւսն
կենդանիներ, որոնք մարդուց
շւստ ավելի լւսվ են լսում ե ա յն ֊
պիսիներր, որոնց լսողությունն
ավելի վատ է, բան մւսրդունր:
Օրինակ' շունր ե որոշ
շնազգի
գազաններ
բնկա
լում են 38000 eg ե ւսվել հա
ճախությամբ ւսլիբներր: Դա
պայմանավորված է ոչ միայն
կենդանիների
անհատական
ունակություններով, ւսյլ նւսե
ականջների
շարժունակու
թյամբ ե գլխի վրա դրանց տ ե ֊
ղադրմւսմբ: Մեր ւսկանջներր
գլխի վրա մեկր մյուսից բա
վական հեռու են տեղադրված,
ուստի ձայնի ւսղբյուրր բւս ցա ֊
հայտելու նպատակով մենք
հաճախ ստիպված ենք լինում
դեպի ձայնի ւսղբյուրր շրջել
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մեկ կամ մյուս ականջը: Իսկ
այն կենդանիների մուո, որոնբ
երկու ականջն էլ միաժամա
նակ կարող են ուղղել դեպի
ձայնի ւսղբյուրր կամ դրանք ի
սկզբանե տեղադրված են մ ե ֊
կր մյուսից 8 1 0 սմ հեռու ե մեկ
հարթության մեջ, ինչպես, օրի
նակ, աղվեսի մոտ, մի ւսկանջր
ձայնն բնկալում է մյուսից ր ն ֊
դւսմենր 0.0003 վ ուշացումով:
Շնւսզգիներր հեշտությամբ
տարբերում են 100 ե 98 հար
ված/րոպե
հաճախությամբ
աշխատող
մետրոնոմներր,
որին ունւսկ չէ երաժշտական
գործիքների
ւսշխատանբր
կարգավորող նույնիսկ բարձ
րորակ մասնագետր:
Չափազանց սուր ե ր ն տ ր ո ֊
ղւսկան լսողությամբ կաթնա
սունի բնութագրական ներ
կայացուցիչ էր Սւսհարայից
բերված իմ աղվեսիկր, որր
հեշտությամբ ճանաչում էր իմ
ձւսյնր, բւսյլվածքր, ե նույնիսկ,
ավտոմեքենայի շարժիչի ձւս յ֊
նր ե ձայնային ւսզդանշանր,
երբ ես դեռ նոր մոտենում էի
շքամուտքին: Տնեցիներր միշտ
իմանում էին, որ եկողր ես եմ,
որովհետե Ֆինյուշր (այսպես
էինք նրւսն անվանել) գալիս էր
դռւսն մոտ ե սպասում ինձ:

ֆինյուշը

Այս ւսմենր թող չստեղծի
տպավորություն, որ րսվ լս ո ֊
ղությունր բնորոշ է միայն ցա
մաքային
կաթնասուններին,
որովհետե նույնիսկ արտաքին
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ականջախեցի չունեցող ձ կ ն ե ֊
րր, ջրային կաթնասուններր
(դելֆիններն ու կետերր), ինչ
պես նւսե երկկենցւսղներր ե
թռչուններր ոչ միայն հիանա
լի լսում են, ւսյլ նւսե դ ր ա ն ֊
ցից շատերն օժտված են րսվ
զարգացած ձւսյն արձակող ե
ձւսյնրնկալիչ օրգաններով:
Հայտնի է այն փաստր, որ
սագերր փրկել են Հռոմր (Կւս֊
պիտոլիումի ամրոց ր) գալլերի
հարձակումից, ուստի այժմ էլ
թույլ է տրվում որոշ հատուկ
պահպանվող տարածքներում
ե անհատ մարդկանց սեփա
կան տարածքներում շւսնր փո
խարինել սագերով: Պարզվում
է, որ սագերր, ինչպես նւսե
շւստ ագռավազգիներ (սերմ
նաքաղ, ագռավ, կաչաղակ)
վտւսնգր կամ իրենց դաստի
արակի մոտենւսլր լսում են
սկսած 800-1000 մետր հեռա
վորությունից ե բարձր աղմկե
լով' նետվում դեպի մոտեցող
ներդ
Լւսվ լսողություն ունեն նւսե
շւստ գիշատիչ թռչունններ'
մկնբւսզեներր, հողմավար բա
զեն, ճուռակներդ որոնբ, նույ
նիսկ իրենց զոհին չտեսնելով,
կարողանում են որսալ նրւսն'
կողմնորոշվելով միայն նրւս
շարժման աղմուկով:
Սակայն ւսռւսվել սուր ե
առանձնահատուկ է գիշերա
յին կյանք վարող բվերի, բ վ ի ճ ֊
ների, այծկիթի ե ւսյլ մեծ ու
փոքր թռչունների լսողությու
ն դ Դա բացատրվում է ոչ մի
այն նրանով, որ ւսյդ թ ռչո ւն ֊
ներր կարող են պարանոց ր ե
գլուխր պտտել մինչե 270 աս
տիճանով' անշարժ պահելով
իրւսնր, ւսյլ նւսե հետեանբ է,
օրինակ, բվերի թմբկաթաղան
թի մեծ լայնության (շուրջ 51
մմ2, այն դեպքում, երբ հւսվինր
25 մմ2 է):
Տարբեր են նւսե դրանց
ականջախխունջների
երկւս֊
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րություններր (բվինր' 11,2 մմ,
ւսղավնունր' 5,7 մմ): Բացի ւսյդ,
բվերի երկայնաձիգ ուղեղի
լսողական
կորիզներում
նյարդային բջիջների թիվն
անցնում է 41000-ից, այն
դեպքում, երբ թխակապույտ
ւսղավնու ուղեղում դրանց
թիվն րնդւսմենր 9010 է:
Կենդանիներդ
ինչպես
ե մւսրդր, մշտապես ապրե
լով
բազմապիսի
ձայների
միջավայրում,
կարողանում
են հեշտությամբ արտաբե
րել դրանք' ծւսնոթ֊ա նծանոթ,
վտանգավոր ե
անվտանգ,
հետւսբրբիր֊ա նտարբեր ե շւստ
ւսյլ խմբերի, նայած թե որտեղ,
ում հետ ե ինչ միջավայրում են:
Հայտնի է, որ կաթնասուն
ների զգայարաններից առա
վել զւսրգացածր լսողությունն
է: Առավել հաճախ դրանով են
կողմնորոշվում ե դրւս վրւս են
հույս դնում մւսրդր ե կենդա
նիներդ Կենդանի էւսկների
կյանքում րնտրողւսկան մոտե
ցումն այս հարցում շւստ կ ւս ֊
րեոր է: Օրինակ' հոգնած մ ւս յ֊
րր կարող է չզարթնել նույնիսկ
շւստ ուժեղ աղմուկից, սակայն
փոքրիկի աննշան շարժումից
կամ ձայնից նա իսկույն արթնա նս^ում է: Դա վերաբերվում
է համարյա բոլոր կենդանա
տեսակներին:
Անտարբեր լինելով բնա
կան շւստ ձայների, նույնիսկ
աղմուկների հանդեպ' բոլոր
կենդանիներն ունեն նույնա
նման, զգոնացնող կամ խու
ճապի (փախուստի) դիմելու
պատրաստ վարքագիծ: Օրի
նակ' տարատեսակ մետաղե
իրերից (ւսյդ թվում' զենքից)
արձակած ձայնն ստիպում է
դիմել փախուստի նույնիսկ
շւստ
հզոր
գիշատիչների,
մանավանդ այն դեպքերում,
երբ վերջիններն արդեն ծանոթ
են ւսյդ ձայնի հետևանքներին:
Բացի դրանից, կենդա նի ֊
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ներից շատերը, հատուկ ս ւ զ ֊
դանշաններով միմյանց տեղե
կացնում են վտանգի մասին:
Այսպես' կուղբր վտանգի մա
սին իր ազգակիցներին ե այլ
կենդանատեսակների հւսյտ
նում է' պոչր ջրին ամուր հ ա ր ֊
վւսծելով,
կաչաղակներր,

կարավներր, մարգա
գետնային
շնիկներր
կամ ւսյլ կենդանիներ
տիրող լռության մեջ
հանկարծ սկսում են
բարձր աղմկել: Գի
շերային անհանգիստ
ժամերից հետո շւստ
բուսակեր կենդանիներ
հանգիստ բնում են,
սակայն դրանց ա կա նջ֊
ներր'
հերթապահ
«պւսհակներր», ուշա
դիր լսում են լռությունր'
ժամանակին
տեղե
կացնելով
վտանգի
մասին:
Դարեր ւսռաջ քրիս
տոնեություն
դ ւս վ ա ֊
նող բոլոր երկրների
ծովերի, լճերի, գե
տերի առափնյա գոտիներում
գործում էր օրենք, որն արգե
լում էր եկեղեցիներին հնչեց
նել զւսնգերր ձկնկիթ դնե
լու
ժամանակահատվածում,
որովհետե դրանց ձւսյնր վա
խեցնում էր ձկներին: Այն, որ
ձկներր համր չեն, պարզվել է
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վերջերս, իսկ որ դրանք խուլ
չեն' վաղուց գիտեին մեր հե
ռավոր նւսխնիներր:
Պարզվում է նւսե, որ կւսն
կենդանատեսակներ,
որոնք
«տեսնում են ականջներով»:
Սա, իհարկե, բառախաղ է ե
վերաբերվում է ձեռբաթեւս֊
վորներին (չղջիկներին), որոնք,
վարելով մթնշւսղա֊գ իշերային
կյանք ե ապրելով մութ քա
րանձավներում, ծառերի փչակ
ներում և ւսյլ վայրերում, ուր
լույսր գրեթե չի թափանցում
(կտուրներ, նկուղներ, լուսա
մուտներ, ճեղքեր, փլատակներ
ե այլն) լավագույն ձեով հար
մարվել են այդպիսի պայման
ներում գոյատևելուն: Պարզ
վել է, որ դրանց տեսողության
համար լույսն անհրաժեշտ չէ:
Դրանք ունեն անդրաձայն ար
ձակող և միջատից կամ այլ
առարկաներից անդրադարձ
վելուց հետո այն րնկալող ձւս յ֊
նւստեղորոշիչ օրգան:
Բացի չղջիկներից, ա նդրւս֊
ձայնն իրենց կենսագործու
նեության մեջ օգտագործում
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ա կա նջեղ չղջիկ

են նւսե շւսւո միջաաներ, դել
ֆինները, կեաերր ե ոչ միայն
ցամաքային, ւսյլ նւսե քա
րանձավային կյանք վարող
թռչնաւոեսւսկներր,
օրինակ'
բոսսխւսռոն:
Որոշ կենդանատեսակներ 5
կ Հ ց ֊ի ց մինչե 60 կՀց հաճախու
թյամբ ւսնդրաձայնր կւսրճաաե
րնդմիջումներով արձակում են
բերանի կամ քթանցքների մի
ջոցով ե որսից կամ արգելքից
անդրադարձած ալիքներն ր ն ֊
դունում են ականջախեցիների
օգնությամբ:
Եվ, վերջապես, ո՞ւմ համար

Г *І

ՅՈ

այգու սոխակ

է երգում սոխակր: Ընդունված
է ասել, որ այն երգում է սիրա
հարների համար:
Գւսրնանր,
գուգրնկեր
գտնելիս, երգում են ւսրու սո
խակներդ
Դրանով նրանք
գրավում են էգերին ե հայտ
նում մնացած ւսրուներին այն
մասին, որ տւսրածբր զբա ղ
ված է ե այն խախտողին մե
նամարտ է սպասում: Իսկ է գ ե ֊
րր, չլինելով երգիչներ, ունեն
րնտրողւսկան լւսվ լսողություն,
որր հնարավորություն է տա

ԿԵՑ Վ Ա Ծ Ք Ի ՏՎԻՉ
Գերմւսնիայում
մեջ
քի
ցւսվր
համարվում
է
«թիվ
մեկ
ժողովրդական
հիվւսնդությունր».
դրանից
տառապում է 30-60 տարեկան
հասակի
մարդկանց
երեք
քւսռորդր: Պւստճառր սխալ
կեցվածքն է:

Գ

երմանիայի
Դւսրմշ֊
տւսդտ քաղաքի Տեխ
նիկական
համալսարանի
ինֆորմատիկայի ե էլեկտրա
տեխնիկայի ֆակուլտետի եր
կու ուսանող հորինել են տվիչ,
որր կպչուն ժապավենի մի
ջոցով սոսնձվում է մեջքին ե
սկսում է թրթռալ, եթե տվիչր
կրողր մեկ րոպեից ւսվելի է
մնում այնպիսի դիրքում, որր
վնասում է ողնաշարդ
՚ «Наука и ж изнь», N 7, 2011
44

լիս նրանց տասնյակ արուներից րնտրել ւսռւսվել հզոր,
սուր, բազմերանգ ելեէջներով
ձւսյն ունեցողին, որր վկայում
է արուի հզոր թոքեր ունենա
լու, ւսռւսվել ակտիվ լինելու ե
առողջ սերունդ տալու պատ
րաստականության մասին:
Դե, ինչպես կարելի է այդ
պիսի արուին չրնտրել, մանա
վանդ, որ բնության գողտրիկ
անկյուններից մեկում րնտ րյւս֊
լին արդեն սպասում է հարմա
րավետ, պատրաստի բույնր:
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Աշխարհում
146
միլիոն
մւսրդ ապրում է ծովի մակե
րևույթից 1 մեւորից ոչ ավե
լի բարձրությամբ վայրերում:
Նրանց չեն կարող չհ ետ ա բրբ֊
րել կանխատեսումներն այն
մասին, թե հւսմրնդհանուր
տւսբացման հետևանքով ինչ
քան կբարձրանա ւսյդ մ ա կա ր֊
դւսկր:
Այս հիմնւսխնդրով զբա ղ
վում է ՄԱԿ֊ի ն կից ստեղծված
Կլիմայի
փոփոխություննե
րի միջկառավարական կոմի
տեն, որի կազմում է աշխարհի
10 երկրներից 18 գիտնական:
Կոմիտեի վերջին զեկույցում
նշվում է, որ այս դարի վերջին
օվկիանոսների
մւսկարդակր

՚

կբարձրանա 59 ս մ ֊ո վ : Սա
կայն, օրինակ, ՆԱՍԱ֊ի կ լի մ ա ֊
յւսբան Ջեմս Հանսենր գտնում
է, որ ւսյդ ւսճր կարող է կազ
մել 5 մ: Սյուս մասնագետներն
ւսռարկում են, որ անգամ խիստ
տաքացման արդյունքում Արկ
տիկայի և Անտւսրկտիդայի սա
ռույց ր պարզապես չի կարող
այդպիսի արագությամբ հալ
չել: Ֆրանսիացիների տվյալ
ներով, անցյալ դարում պա
տահել են ծովի մակերևույթի
ւսրագ բարձրացման դեպքեր,
բւսյց դրանց հաջորդել են դան
դաղեցված բարձրացման ժա
մանակահատվածներ: Գերմա
նացի մասնագետներր պնդում
են, որ վերջին 8 տարում ւսյդ

բւսրձրացումր
դանդաղել
է:
Ֆինն
կլիմայաբանների՝
1880-2100 թթ. հւսմրնդհանուր
ջերմաստիճանների
մասին
տվյալների
վրա
հիմնված
գնահատման
համաձայն՝
հնարավոր է' ծովի մ ա կա ր֊
դւսկր բարձրանա 190 սմ: Իսկ
գերմանացի հնէաբան Անտոն
Այզենհւսուերր հայտնում է,
որ մարջանի խութերր, որոնբ
այժմ ջրի մակերևույթից վեր
են բարձրանում 6 մ, 125 հա
զար տարի ւսռաջ ջրի տւսկ են
եղել: Իսկ այն ժամանակ կլի
ման ւսվելի տւսբ էր, բան այ
սօր:
Սի խոսքով, հեռւսնկարնե֊
րր պւսրզ չեն անգամ մասնա
գետների համար:

Ա ԵՆ ՈԻԹ ՑԱ Ն Գ Ե Ն Ե Տ Ի Կ Ա
նող գեներր, իսկ հաղորդասերների մոտ' հա
րուցիչներից պաշտպանողներդ
Հետազոտության հեղինակի կարծիքով'
նման տւսրբերությունր կապված է կենսակեր
պի հետ: Հարուցիչներով մենք վարակվում ենբ
մարդկանցից, իսկ մւսնրէներր մշտապես ներ
կա են միջավայրում և սննդի մեջ: Որպես կա
նոն, օրգանիզմից դուրս հւսրուցիչներր բավա
կան ւսրագ են մահանում:

Սթիվեն Քոուլր (Լոս Անջելեսի համալսա
րան, ԱՍՆ) համեմատել է, թե որ զեներն են
ակտիվ միայնակ և բազմաթիվ ազգականներ
ու բարեկամներ, ունեցող հաղորդասեր մարդ
կանց արյան սպիտակ գնդիկներում: Ինչպես
հայտնի է, արյան ւսյդ բջիջներր կառավարում
են իմունիտետր: Պարզվել է, որ միայնակների
մոտ ւսվելի ակտիվ են մանրէներից պւսշտպա֊
«Наука и ж изнь», N 10, 2011
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I րի կընկնի
m ֊. Ж Էկոլոգիայի
և գենետիկայի բուռն զարգա
ցումով: Դա պայմանավորված
Է նրանով, որ ֆիզիկայի, մա
թեմատիկայի, քիմիայի ե ւսյլ
գիտությունների նվաճումների
հիման վրա ստեղծված գիտա
տեխնիկական ւսռաջրնթացր
«մւսրդ֊շ րջա կա
միջավայր»
համակարգում ձեւսվորել Է
բւսրդ
փոխհարաբերություն
ներ, որոնց մեջ հայտնվել Է
մարդկությունդ Նման փոխ
հարաբերությունների
մեջ
ներդաշնակության կարելի Է
հասնել ոչ միայն Էկոլոգիա
կան քաղաքակրթության ձևա
վորման ճանապարհով, ւսյլե
հաշվի առնելով սոցիոլոգիա
կան օրինւսչափություններր ե
մարդու
կենսաբանությունդ
Մւսրդր գենետիկորեն կարող
Է հարմարվել միջավայրի փո
փոխված պայմաններին, սա
կայն ւսյդ հնարավորությունն
ճ
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Ж դա րը

ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՑԱՆ
ՀՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ, պրոֆեսոր

է

*
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՐԳԱՐՑԱՆ
Կենսաբանական
գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ

անսահման չէ, ե դա կարող
է կատարվել միայն որոշակի
նորմայի սահմաններում: Արդի
ժամանակաշրջանում միջավայ
րի պայմանների փոփոխություն֊
ներր կատարվում են այնպիսի
տեմպերով, որոնք անհամատե
ղելի են մարդու գենետիկորեն
ծրագրավորված հարմարվողս!֊
կանությւսն հնարավորություն

ների հետ: Հարմարվողակա֊
նությունր սերտորեն առնչվում
է պոպուլյսւցիայի գենոֆոնդին
բնորոշ առանձնահատկություն
ներին: Գենոֆոնդր զեների ամ
բողջությունն է, որով օժտված
են տվյալ պոպուլյսւցիայի կամ
տեսակի բոլոր անդամներդ
Օրգանիզմների
գենոֆոնդի
վերաբերյալ պատկերացում֊

ձոսֆորակա1ւ н Н І 1
մնացորդ

1
Р

Դ Ն Թ - ի կ ս տ ո ւ ց ւ յա ծ ք ը
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ները սկսեցին ձեւսվորվել ե
զարգանալ այն բանից հե
տո, երբ 1953 թ. Դ. Ռւոտսոնր
ե Ֆ. Կրիկր բւսցահայտեցին
դեզօբսիռիբոնուկլեինա թթվի
(ԴՆԹ) կառուցվածբր: Պա րզ
վեց , որ մի բւսնի միլիոնի հաս
նող մոլեկուլային զանգվածով
Դ Ն Թ ֊ի երկպւսրույր շղթայի
կառուցվածքային
տւսրրերր
չորս նուկլեոտիդներ են: Վեր
ջիններս կազմված են ւսզոտ
պարունակող
(աղենինային,
գոււսնինային, ցիտոզինւսյին ե
թիմինւսյին) հիմքերից, ղ ե զ օ բ ֊
սիռիբոզա շաքարից ե ֆ ո ս ֊
ֆորական թթվի մնացորդից:
Դ Ն Թ ֊ի շղթայի որոշակի հատ
վածամասեր, որոնբ պարունա
կում են 1-3 հազար զույգ ն ո ւկ ֊
լեոտիղնեբ, կոչվում են զեներ,
որոնբ ե պարունակում են այն
ժառանգական տեղեկւստվու֊
թյունր, որի համաձայն' բջջի
ցիտոպլւսզմայում' ռիբոսոմնե֊
բում, սինթեզվում է որեէ սպի
տակուցի առաջնային կւսռուց֊

վւսծբր կամ ամինաթթուներից
կազմված պոլիպեպտիղւսյին
շղթան: Մարդու Դ Ն Թ ֊ի շղթան
կարող է կազմված լինել մ ի ն ֊
չե 3,3 մլրդ զույգ նուկլեոտ իդ֊
ներից: Եթե նուկլեոտիդներից
կազմված նման կա ռուցվա ծ֊
բր տպագրվեր, ւսպա այն
կկազմեր 1000 էջանոց երկու
հարյուր հատոր: Զարմանք է
պատճառում, թե նման տեղե
կատվություն
պարունակող
կառուցվածքն ինչպես է տեղա
վորվում յուրաքանչյուր բջջի
կորիզի մեջ ե այն էլ նուկլեո֊
տիդների կրկնակի հւսվա բա ֊
կազմով (որոնցից մեկր ս տ ա ց ֊
վում է մայրական, իսկ մյուսր'
հայրական օրգանիզմից): Կո
րիզային
կւսռուց վւսծբներր,
որոնբ իրենց մեջ կանոնա
վոր ու խստորեն սահմանված
կարգով կրում են պարուրված
Դ Ն Թ ֊ի շղթան, քրոմոսոմներն
են: Միայն 1956֊ի ն հաջողվեց
ճշտորեն որոշել, որ մարդու
բջջակորիզում քրոմոսոմների
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բւսնակր հավասար է 4 6 ֊ի : Ար
դեն XX դարի վերջերին տար
բեր երկրների գենետիկների
ջանքերով վերծանվեց մարդու
գենետիկւսկան ամբողջ ք ւս ր ֊
տեգր ե որոշվեց յուրաքան
չյուր գենի տեղր քրոմոսոմում:
Մոտավոր գնահատումներով,
մարդու գեների բւսնակր հաս
նում է 50-100 հազարի: Դրանց
1 /Յ ֊ր համարվում է պոլիմորֆ
(գոյություն ունեն երկու կամ
ւսվելի տարբերակներով' ս ղ ե լ֊
ներով), իսկ 2 /Յ ֊ր ' մոնոմորֆ
(ներկայացված մեկ տարբերա
կով) զեներ:
Բերված այս տվյալների հի
ման վրա ներկայումս գ ե ն ո ֊
ֆոնդր բնութագրվում է որպես
Դ Ն Թ ֊ի մոլեկուլում կոդավոր
ված պոպուլյւսցիայի գ ե ն ե ֊
տիկւսկան հիշողություն, որր
սերնդեսերունդ փոխանցվում
է բնակչության բնական վե
րարտադրման պրոցեսում: Որ
պես գենոֆոնդի կառուցվածքի
միավոր րնդունվում է պ ոպ ու֊
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լյւսցիան, իսկ ժամանակի միա
վոր' սերունդր: Յուրաքանչյուր
պոպուլյւսցիայի
գենոֆոն֊
դր բնութագրվում Է որոշա
կի որակական բազմազանու
թյամբ, որն անմիջականորեն
կախված Է առանձին զենե
րի ւսլելների հավաքածուից ե
դրանց դրսեորման հարաբե
րական
հաճախականությու
նից: Պոպուլյւսցիայի գ ե ն ե տ ի ֊
կական
բւսզմազանությունր
ձեւսվորվում Է հիմնականում
պոլիմորֆ զեների հաշվին:
Եթե րնդունենք, որ նման զե
ների թիվր 25 հազար Է, ե
դրւսնցից յուրաքանչյուրն ու
նի երկու սղել, ւսպա հնարա
վոր զենոտիպերր կկազմեն
մի թիվ, որբ հավասար Է Յ ֊ի
2500 աստիճանին: Աստղա
բաշխական ւսյդ մեծությունն
րնդզծում Է առանձնյակների
զենետիկական բազմազանու
թյան հնարավոր մա սշտ ա բ֊
ներր, որոնք կարող են ամ
բողջությամբ
իրականացվել
միայն խոշոր պոպուլյացիւսնե֊
րի գենոֆոնդի մեջ: Բանական
48

մարդու տեսակի զենոֆոնդր
բւսրդ ձեով կազմավորված հի
երարխիական համակարգ Է,
որի ամենացածր աստիճանր
պոպուլյւսցիաներն են (առան
ձին
գյուղերի,
քաղաքների
ւսզգաբնակչությունր),
մի
ջին աստիճանում Էթնոսներր
ե ռասսաներն են, իսկ վերին
աստիճանում' ամբողջ մարդ
կությամբ:
Գենոֆոնդի մեջ մտնում
են ոչ միայն «դրական», ւսյլե
«բացասական» զեների տար
բերակներ: Գեների առաջին
տւսրբերակր
ձևավորում
է
նորմալ գենետիկւսկան փո
փոխականություն
(օրինակ'
աչքերի գույնի, արյան խմբերի,
մտավոր րնդունւսկությ ունների
դրական փոփոխությ ուններր),
իսկ երկրորդր, որն անվանում
են
նւսև
պոպուլյւսցիայի
գենետիկւսկան բեռ, կարող է
առաջացնել չկանխատեսված
ամլություն, բնածին արատ
ներ, ժառանգական կամ ժա
ռանգական
հակվածությամբ
օժտված
հիվանդություններ:
Տարբեր տվյալներով երեխա
ների և չափահասների գ ե ֊
նետիկւսկան բեռր կազմում
է 4-10 %, դրանց զգալի մասր
մահանում է վաղ մանկական
հասակում, իսկ մյուսների մոտ
հասուն շրջանում դրսևորվում
են այնպիսի արատներ, ինչ
պիսիք են' սիրտ֊ա նոթային,
հոգեկան
հիվանդություննե
ր դ ստամոքսի խոցր և ւսյլն:
Նկատի ունենալով նւսև ւսյդ
ւսխտաբանություններր' բնակ
չության գենետիկւսկան բե
ռի գումարային ծւսվալր զար
գացած երկրներում կարող է
հասնել մինչև 67 % ֊ի :
Հաշվի
առնելով
առողջ
սերնդի պահպանության անհ
րաժեշտության նւսև սոցիա
լական կողմր' կարելի է տւսլ
դրւս երրորդ բնութագրումդ
Պոպուլյւսցիայի
զենոֆոնդր
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բնական կարևորագույն պա
շար է, որի վրւս հիմնվում է
հասարակության աշխատան
քային, մտավոր և մշակութա
յին ներուժր, ինչպես նւսև դրւս
անդամների
առողջությունդ
Այս բնութագրումից երևում
է, որ մարդու առողջության և
ժառանգականության
պ ւսհ֊
պւսնությունր գենետիկւսկան
անվտանգության առարկա է,
որբ ենթադրում է գենոֆոնդի
պւսշտպանվածության
ւս ն հ ֊
րւսժեշտությունր սոցիալական
և էկոլոգիական գործոննե
րի անբարենպաստ ներգոր
ծությունից: Այս ամենի հիման
վրւս որպես պոպուլյւսցիայի
գենետիկւսկան պրոցեսի բնա
կանոն զարգացման չափա
նիշ րնդունվում է սերունդնե
րում կայուն վերարտադրման
հնւսրավորությունր և գ ե ն ե ֊
տիկւսկան բազմազանության
որակական մակարդակի պահսրսնումբ' գենետիկւսկան բե
ռի կայուն ծւսվւսլի պայմաննե
րում:
Ցւսվոբ, պետք է փաստել,
որ ինչպես շւստ երկրներում,
այնպես
էլ
Հայաստանում,
վերջին
տասնամյակներում
գենոֆոնդի
պւսհպանությու֊
նր չի համապատասխանում
բերված չափանիշներին: Դրւս
հետևանքով մեր երկրռւմ, ամ
բողջությամբ վերցված, մահա
ցությամբ գերազանցում է ծնե
լիությունդ Դա, ինչպես նւսև
սոցիալական ւսյլ գործոններ
հանգեցնում են ազգաբնակ
չության թվւսբանակի կրճատ
ման, որբ մեզ' փոքրաթիվ
ազգաբնակչություն
ունեցող
երկրի բնակիչներին, լրջորեն
մտահոգվելու տեղիք է տալիս:
Գենոֆոնդի կայունության
պահպանության մեջ չափա
զանց կարևոր է մուտացիանե
րի գործոնր: Մուտացիաներր
գենետիկւսկան նյութի' ԴՆԹ-ի
բանակի կամ կառուցվածքի
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մեջ թռիչբւսձե դրսեորվող ժա
ռանգվող փոփոխություններն
են: Սւսկւսյն գենեսփկւսկւսն
փոփոխականության
հետ ւս֊
գւս ւսճր նոր մուտացիաների
հաշվին, ո րպ Լи կւսնոն, հան
գեցնում է ոչ րա րեն պա ստ հե
տևանքների: Այդ պատճառով
գենւսթունւսվոր
նյութերով
շրջւսկւս միջավայրի ւսղտ ո֊
տումր մեծ սպառնալիք է ամ
բողջ կենդանիի գենետ իկա ֊
կւսն անվտանգության հւսմւսր:
Կենսաբանական հետևանք
ների
իմաստով
գոյություն
ունեն սոմւստիկ և գւսմետւս֊
յին մուտացիաներ: Սոմւստիկ
մուտւսցիւսներր կատարվում
են մւսրմնւսկւսն բջիջներում և
դրսևորվում են ւսյն մարդկանց
մոտ, որոնբ անմիջականորեն
ենթարկվում են գենւսթունւս֊
վոր նյութերի ներգործությա
ն դ Այդ դեւզքում օնկոգենեգի
ակտիվացման
հետևանքով
ւսճում է ուռուցքաբանական
հիվանդությունների
ռիսկր,
իջնում է օրգանիզմի իմանա
յին
պ աշ տ պ ան ւ| ած ո ւթյ ուն |1,
կրճատվում է կյանքի տևողու
թյունդ Գւսմետւսյին մուտւս֊
ցիւսներր ծագում են սեռւսկւսն
բջիջներում, որոնբ այնուհետև
դրսևորվում են սերնդում և

մեծ վտւսնգ ստեղծում ա պ ա
գւս սերունդների առողջության
հւսմւսր' մեծացնելով պ иպ иւ
լյւսցիւսյի գենեսփկւսկւսն բեռր:
Գենւսթունւսվոր
ն երգործու֊
թյուններր հատ կ ա պ Լи կոր
ծանարար են ներարգանդային
զարգացման շրջանում և կա
րող են հանգեցնել պս՜պ ի բնա
ծին արատների ձևավորմանդ
Ըստ գենեսփկւսկւսն նյութի
վնասվածքների'
մուտւսցի֊
ւսներր լինում են գենոմւսյին
(վերաբերում են քրոմոսոմնե
րի թվի փոփոխություններին),
բրոմոսոմւսյին
(վերաբերում
են քրոմոսոմների կառուցված
քի փոփոխություններին) և
գենւսյին կւսմ կետային (շոշա
փում են Դ Ն Թ ֊ի կառուցվածքի
մեկ կւսմ մի քւսնի նուկլեոտիդ):
Գենոմւսյին և քրոմոսոմւսյին
գրեթե բոլոր մուտացիաներն
անհամատեղելի են կյանքի
հետ, քւսնի որ դրւսնց կ ր ո ղ ն ե֊
րր մահանում են օնտոգենեզի
սաղմնային կւսմ վւսղ ման
կական շրջանում' հանգեց
նելով մորֆոֆիզիոլոգիւսկւսն
ու մտավոր ձևւսխեղումների:
Նմւսն տ ի պ ի ախտաբանու
թյուն է Դւսունի համախտանի
շ դ որի հւսճւսխւսկւսնությունր
կազմում է մեկ հիվանդ' 700
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նորածնի հաշվով:
Չնւսյւսծ
գենւսյին մուտացիաներն ւսյս
կւսմ ւսյն չւսփով նվազեցնում
են առանձնյակների հւսրմւս֊
րողւսկւսնությւսն ունակությու
ն դ սւսկւսյն դրւսնց որոշ մւսսր
(որոնբ օժտված են, օրինակ,
վեցմւստնւսնիությւսմբ
կւսմ
լսնամաշկությամբ) կւսրող է
ա պ րԼւ նորմալ կյանքով և սե
րունդ ունենալ: Այժմ գենւսյին
մուտացիաների հետ կ ա պ
վւսծ ժւսռւսնգւսկւսն հիվւսն֊
դություններր լւսյն տարածում
են գտել: Հայտնի է շուրջ 6
հւսզւսր նմւսն հիվանդություն,
որոնբ գումարային հաճախա
կանությամբ
պ ոպ ու ւյացիայի
մեջ կազմում են 1 %:
Սուտւսցիւսներր
մարդու
սեռւսկւսն
բջիջներում
տե
ղի են ունենում ինքնաբերա
բար մուոաւ|որապԼա 10 ' 10 ''
հաճախականությամբ:
Դւս
նշանակում է, որ 100 հւսզւսր
սււլերմւստոզոիդներից
մեկր
որևէ գենի մեջ կրում է մու
տացիա: Սւսկւսյն մարդու գ ե ֊
նոմում գեների թվի հաշվար
կով
գրեթե
յուրաքանչյուր
սեռւսկւսն բջիջ ւզւսրունւսկում
է մուտւսնտ գեն: Գենոմւսյին և
քրոմոսոմւսյին մուտացիանե
րի բւսնւսկր ծնողների տարի
քին գուգրնթւսց ւսճում է: Դւս
է պատճաոդ որ երեխանե
րի՝ Դւսունի համախտանիշով
ծնվելու հւսվւսնւսկւսնությունր
մեծ է 35 և ւսվելի տարիք
ունեցող կւսնւսնց մոտ:
Բնության մեջ մուտւսցի֊
ոն գործոններր մշտապ Լս գո
յություն ունեցել են: Սւսկւսյն
բոլորովին
ւսյլ
իրավիճակ
ստեղծվեց, երբ շրջւսկւս միջա
վայրում հայտնվեցին նոր մու
տագեններ, որոնբ աստիճա
նաբար սկսեցին բարձրացնել
մուտացիաների հաճախակա
նությունդ Ըստ իրենց բնույթի'
մուտւսգեններր բաժանվում են
երեք խմբի' ֆիզիկական (ի ո ֊
49
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նւսցնող ռադիացիան, անդրա
մանուշակագույն ճառագայթ
ներ դ էլեկտրամագնիսական
դա շտերդ բարձր ե ցւսծր ջեր
մաստիճանների, քիմիական
(ներառում են ւսլկիլացված
միացություններդ գերօքսիդ
ներ դ ծւսնր մետաղներդ քա
րացված
ածխաջրածիններդ
պոլիցիկլւսյին ւսրոմատիկ ա ծ ֊
խաջրածիններր ե այլն), կեն
սաբանական
(վիրուսներր,
հակավիրուսային պատվաս
տանյութերդ օտւսր Դ Ն Թ ֊ն ե
Ռ Ն Թ ֊ն ,
ներմակաբույծների
արտադրած թույներր): Պետք
է րնդգծել, որ քիմիական մու
տագենների մեծ մասր միա
ժամանակ ուռուցքածին է, իսկ
մի քանիսր' նւսե հրեշածին
(տերատոգեն):
Բերված մուտագենների մի
մասր ւսնթրոպոգեն ծագում
չունեն ե կենսոլորտի բնա
կան տարրեր են: Անթրոպո֊
գեն մուտւսգեններր բնության
մեջ երեւսն են եկել այն շրջա
նից, երբ մարդն սկսեց օգտվել
կրակից: Քիմիական մուտ ւսգե֊
նեգր բւսցահայտվել է անցյալ
դարի սկգբին, երբ առաջին
անգամ իպրիտն օգտագործ
վեց որպես մարտական թունա
վոր նյութ: Ներկայում մարդու
կողմից սինթեգվել են շուրջ 9
մլն քիմիական միացություն
ներ, որոնց մեջ մեծ թիվ են
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կազմում նւսե մուտւսգեններր:
Հսկայական
քանակությամբ
մուտագեն նյութեր են ար
տանետում ե աղտոտում մ ի ֊
ջավայրր արդյունաբերական
ձեռնարկություններր ե փ ո ֊
խադրամիջոցներր: Գյուղատն
տեսության մեջ օգտագործվող
թունաքիմիկատների
(պ ե ս ֊
տիցիդներ) մեծ մասն օժտ
ված է մուտագեն, ինչպես նւսե
քաղցկեղածին հատկությամբ:
Բազմաթիվ են մուտագեն զ ո ր ֊
ծոններր նւսե մեր առօրյայում'
ծխախոտի ծուխր, կոֆեինր,
սննդային լրւսնյութերր, կ ո ն ֊
սերվանտներդ
ռենտգենյան
ճառագայթներով բուժումնե
ր դ դեղամիջոցների մի մասր,
դիմահարդարման միջոցներր,
շինարարական ե երեսպ ա տ ֊
մւսն նյութերր, ներկերր ե ւսյլն:
Զանազան
գրիպային
հա
մաճարակների
բռնկումներն
րնդլայնում են նւսե մուտա
ցիաների
կենսաբանական
գործոնների
սահմաններդ
Որոշ
վիրուսներ
(օրինակ'
կարմրախտի վիրուսր) օժտ
ված
են
հրեշածնության
հատկությամբ ե մեծ վնաս են
ներկայացնում հղի կանանց
համար:
Ուսդիոակտիվ ճառագայթ
ման մուտագեն ներգործու
թյան վերաբերյալ լուրջ նա
խազգուշացում էր Հի րո սի մա ե
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Նագասակի քաղաքների ատո
մային ռմբահարումր Երկրորդ
համաշխարհային պատերազ
մի վերջին: Սակայն այն ժա
մանակ լրիվ հասկանալի չէր
ռադիացիայի գենետիկւսկան
վտ ա նգդ քանի որ գիտ ությու֊
նր դեռես չէր տիրապետում
մուտացիաների հաճախակա
նության հաշվառման եղանակ
ներին: Սիւսյն XX դարի վեր
ջերին, դւսռր փորձից ելնելով'
մարդկությամբ
գիտակցեց
ռադիացիայի գլոբալ ն ե ր գ ո ր ֊
ծությունր ոչ միայն ֆաունայի
ու ֆլորայի, ւսյլե մարդկանց
վրւս: Չեռնոբիլի ԱԷԿ֊ի վթա
րի հետեանքով ռադիոակտիվ
աղտոտման ենթարկվեց բա զ
մամիլիոն ազգաբնակչությամբ
հսկայական տարածք: Հարյուր
հազարավոր մարդիկ մաս
նակցեցին ւսյդ վթարի հետև
անքների վերւսցմանր' ստա
նալով ռադիացիայի զգալի
բաժնեչափեր: Այդ մարդկանց
արյան բջիջներում աստիճա
նաբար երեւսն եկւսն քրոմո
սոմների ձեախեղումներ, վա
հանաձև գեղձի ուռուցքներ,
իսկ նրանց սերունդր ծնվում է
տարբեր արատներով:
Ներկայում
ուշադրութ
յուն են գրավում քիմիա
կան
նոր
մուտւսգեններր'
դիօբսաններր, որոնք գոյանում
են կենցաղային աղբի այրման

ԳԵՆԵՏԻԿԱ
հետևանքով: Դրանք մարդու
վրւս կարող են ներգործել
փոքր
բաժնեչափերով
և
պատճառ դառնալ տարբեր
ախտածնությունների:
Մարդու համար ոչ պակաս
վտանգավոր են նւսև բակտե
րիաների ու վիրուսների միկ
րոաշխարհում գոյություն ու
նեցող
փոխւսկերպումներր,
որոնց հետևանքով կարող է
մեծանալ հիվանդությունների
հարուցիչների ախտահարույց
ունւսկությունր (վիրուլենտու
թյուն), իսկ որոշ անվնաս միկ
րոօրգանիզմներ կարող են
վերափոխվել ախտահարույց
ների:
Վերր բերվւսծր կասկած չի
հարուցում, որ շրջակա միջա
վայրում մուտագենների ներ
գործությամբ մուտացիաների
բեռի կուտակումր կործանա
րար ներգործություն կարող
է ունենալ գենոֆոնդի վրւս,
քւսնի որ մուտացիաների մեծ
մասն իջեցնում է առանձնյակ
ների
հւսրմարվողականու֊
թյւսն ունւսկությունր' հաճախ
հանգեցնելով մահացու ելքի:
Այստեղից հետևում է նախա
պահպանական միջոցառում
ների անհապաղ կիրառման
անհրաժեշտությունր,
որոնք
կարող են թեթևացնել մու
տացիաների բեռր: Մինչև մի
ջավայր ներմուծելր պետք է
ստուգվեն սինթեգվող միացու
թյունների մուտագեն և քա ղց
կեղածին
հատկություններդ
Շրջանառությունից պետք է
հանվեն մուտացիաներ առա
ջացնող նյութերր' դրանք փո
խարինելով ավելի անվնաս
նմանակներով: Անհրաժեշտ է
աստիճանաբար արգելել ար
դյունաբերության, գյուղատն
տեսության, բժշկության մեջ
և կենցաղում օգտագործվող
այն նյութերր, որոնք գ ե ն ւս ֊
թունածին ներգործություն ու
նեն մարդու վրւս: Ավելի հե

ռանկարային կարող են լինել
այն միջոց ստումներդ որոնք
նպաստում են մուտագեննե
րի նկատմամբ մարդու օր
գանիզմի
դիմացկունության
բարձրացմանդ Օրգանիզմում
ֆերմենտւսյին հատուկ համա
կարգերն իրենք պայքարում
են մուտացիաների ներգոր
ծությունների դեմ' վերականգ
նելով ԴՆԹ-ի վնասվածքներդ
Այդ համակարգերի ակտիվու
թյամբ կարելի է բարձրացնել
հւսկամուտագենների
օգնու
թյամբ, որոնց մեջ մտնում են С
և Е վիտամիններդ ին տ երֆ ե֊
րոնր, որոշ բույսերի մզվածք
ներ (էքստրակտներ) և ւսյլն:
Ներկայում գենւսյին ճար
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տա րա գիտ ա կա ն
մեթոդ
ների շնորհիվ հնարավոր է
նւսև որոշ հիվանդությունների
դեպքում գենւսյին թերապիայի
կիրառությունր' նորմալ գ ե ն ե ֊
տիկւսկան նյութի փոխպւստ֊
վաստման ճանապարհով:
Այսպիսով' մարդկային հա
սարակության բոլոր ոլորտ
ներն այս կամ այն կերպ ա զ
դում են մարդու գենոֆոնդի
վրւս: Այդ իմաստով գ ե ն ե տ ի ֊
կական մշտւսդիտարկման մե
թոդների լւսյն օգտւսգործումր
կարևորագույն պայման է պ ո ֊
պուլյացիայի
գենետիկւսկան
անվտանգությունն ապահովե
լու համար:
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ՀԵՆՐՒ ՄՆԵՑԹ
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ՍԵՄՑՈՒ-ԵԼ ՍԹՐԵՆՔ

Ե րկա ր ճ ա ն ա պ ա ր հ դ ե պ ի
շուկա

Մ

ինչև պերովսկիւոե
արևային աւսրրերի
համատարած ներդրումր գործ
նական կյանքում դեռ պետք
է երկար ճանապարհ անցնել:
Թ եև կորեացի և ավստրալի
ացի գիտնւսկաններր վերջերս
ցուցադրել են 10x10 սմ2 չափեր
ունեցող «տպագիր» տարրեր,
որոնք որպես մրցունակ ար
տադրանք այնքան էլ վւստր
չեն, այնուամենայնիվ, առա
վել բարձր Օ Գ Գ ֊ո վ տւսրրերր
դեռևս փոքր չափերի փորձ
նական նմուշներ են: Դրանց
չւսփերր մեծացնելու համար
լաբորատորիաներն ու նոր ր ն ֊
կերություններր զանգվածային
արտադրության համար պետք
է
ապահովեն անհրաժեշտ
հետևյալ երեք պայմանների
կատւսրումր. համոզվեն, որ
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արևային տարրերի կւսյունու֊
թյունր բավարար է տասնյակ
տարիներ աշխատելու համար,
մշակեն այնպիսի դիզայն, որր
գրավի սպառողներին' դրանք
իրենց բնակարաններում օգ
տագործելու համար, և, վեր
ջապես, գոհացնեն այն քննա
դատներին, որոնց կարծիքով
պերովսկիւոե արևային տար
րերի նշվող Օ Գ Գ ֊ն չափա
զանցված է:
Կւսյունությունր պ երովսկի֊
տե արևային տարրերի թերևս
ամենախոցելի կողմն է: Պ ե ֊
րովսկիտներր կարող են ւսրագ
քայքայվել, քանի որ զգայուն են
խոնավության հանդեպ, ուստի
պետք է տեղադրվեն անխո
նավաթափանց
պատյաննե
րում: Իներտ միջավայրում մեր
կողմից ստեղծված և է պ օ բս ի ֊
դային խեժով ծածկված տար
րերն ւսնրնդհատ լուսավորու
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թյան պայմաններում կայուն
աշխատել են շուրջ
հազար
ժամ: Չինաստանի Խոււսչժունի
գիտւստեխնոլոգիական
հա
մալսարանի մասնագետների և
Գրետցելի ղեկավարած խմբի
համատեղ աշխատանքի ար
դյունքում հաջողվել է ապա
հովել պերովսկիւոե արևային
տարրերի կայուն ւսշխատան֊
քր հազար ժւսմի րնթացբում'
անգամ առանց հերմետիկաց
ման: Իսկ վերջերս Սւսուդյան
Արւսբիայում
պերովսկիւոե
մարտկոցների' բւսց երկնբի
տւսկ կատարված հետազոտու
թյունների ւսրդյունբներր ցույց
են տվել, որ դրանք կարող
են աշխատել շահագործման
բնական պայմաններում: Սան
Ֆրանցիսկոյում կայացած գ ի ֊
տւսժողովին մենք ներկայաց
րել ենբ Oxford Photovoltaic ր ն ֊
կերության տվյալներդ որոնբ
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ցույց են սուղիս, որ ւսրեի լու
սավորության պայմաններում
պերովսկիւոե ւսրեային տ ա ր ֊
րերր կարող են ւսշխաաել
ւսվելի բան 2 հազար ժամ:
Սակայն
արդյունաբերու
թյան մեջ րնդունվւսծ է ա րեւս֊
յին մարտկոցներին տւսլ 25
տարվա երաշխիք, որն ա րեւս֊
յին
լուսավորության
պայ
մաններում հավասարազոր է
շուրջ 54 հազար ժամ աշխա
տելուն: Ուստի անհրաժեշտ է
գտնել խոնավության դեմ հու
սալի պատնեշ, որի դեպքում
ւսյդ մւսրտկոցներր կաշխա
տեն նույնքան ժամանակ, րնդ
որում' ջերմաստիճանի փոփո
խության լւսյն տիրույթում: Ս ի ֊
լիցիումւսյին ւսրեային մարտ
կոցներ ւսրտադրողներր լուծել
են ւսյդ խնդիրր' տեղագրելով
դրանք երկու ապակե շերտե
րի արանքում: Վերերկրյւս մեծ
սարքերի համար սա կատար

յալ լուծում է: Իսկ բւսնի որ պ ե ֊
րովսկիտե ւսրեային տւսրրերր
կարող են ունենալ թաղան
թի տեսք, այսինքն' լինել շւստ
ւսվելի թեթե ե ճկուն, ւսպա
դրանք կարող են ունենալ
ւսվելի լւսյն կիրառում, օրի
նակ' ծառայել որպես պատե
րի ե պատուհանների միջոցով
էլեկտրաէներգիա արտադրող
երեսպատվածբ:
Բարեբախտաբար,
ւսյդ
ոլորտում որոշակի հաջողու
թյունների են հասել ւսյլ ճկուն
նյութերից, մասնավորապես'
ինդիումի ե գալիումի ս ե լե ֊
նիդներից ստացված կիսահա
ղորդիչներից պատրաստված
ւսրեային տարրեր շուկւս հա
նելու փորձեր կատարող ր ն կ ե ֊
րություններր: Դրանց մշակած
հերմետիկացման
տ եխ նոլո֊
գիաներր հաջողությամբ կի
րառվում են, սակայն շուկայից
սիլիցիամր դուրս մղելու ուղ
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ղությամբ ւսյդ րնկերություն֊
ների ջւսնբերր հաջողություն
չունեն, բւսնի որ դրանց ա րեւս֊
յին տարրերն ւսվելի թանկ են,
բւսն սիլիցիումայիններր, իսկ
Օ Գ Գ ֊ն ւսվելի ցւսծր է: Իսկ պ ե ֊
րովսկիտե տւսրրերր, որոնբ ու
նեն ւսվելի բարձր ՕԳԳ ե ավե
լի ցւսծր ինքնարժեք, պետք է
միջոցներ օգտագործեն հերմե
տիկացման բնագավառի նվա
ճումներից :
Արտաքին խոնավությունից
պւսշտպանելուց բացի, պակաս
կւսրեոր չէ նւսե պւսշտպանու֊
թյունր կապարից, որի փոքր
քանակություն է ավելացվում
ւսրեային տարրերում ւսռկա
պերովսկիտին: Կւսպարր թու
նավոր է, հետեւսբար շուկան
պահանջելու է պերովսկիւոե
տարրերի
անվտանգության
հուսալի երաշխիքներ: Ուս
տի ւսրժե որպեսզի հետ ւս֊
զոտողներր նորից ւսնդրա ֊
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դառնան արևային տարրերի
մեկ ւսյլ, սիլիցիումից տար
րեր միւսկ նյութին' կադմիումի
տելուրիդին, որի կիրառումր
գրանցել է էական առևտրային
հաջողություններ:
Այդ
նյութից
ստացված
արևային վւսհանակներր (պա
նել), որոնք պատրաստել է First
Solar րնկերությունր, տեղադր
ված են աշխարհի տարբեր
մասերում, թեև պարունակում
են կադմիում, որն ավելի թու
նավոր է, բան կւսպարր: First
Solar րնկերությւսնր հաջողվել
է համոզել մարդկությամբ, որ
իր արտադրած վւսհանակներր
հուսալիորեն հերմետիկացված
են, և կադմիումր չի կարող ար
տազատվել անգամ 1000 °C ջեր
մաստիճանում: Սակայն ւսյդ
վահանակների հիմքն ապակե
տակդիրն է, այնպես որ դրանք
անհնար է դարձնել նույնքան
թեթև և ճկուն, որքան պ երովս֊
կիտից
պատրաստվածներդ
Դրւս փոխարեն պերովսկիտի
հետ աշխատող րնկերություն֊
ներր կարող են օգտագործել
արտադրանքի հերմետիկաց
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ման և մանրազնին փորձարկ
ման գործում First Solar-ի
փորձն ու հաջողություններդ
Վերջերս կապարին վե
րաբերող
հուսադրող
ար
դյունքներ են ստացվել Սսւ֊
սաչուսեթսի տեխնոլոգիական
համալսարանում: էնջելւս Բ ե լ֊
չերի խումբր ցույց է տվել, որ
ավտոմեքենաների
օգտա
գործված կուտակիչների վ ե ֊
րամշակումր կարող է կատար
վել անվտանգ եղանակով, իսկ
դրւս րնթւսցբում արտազատ
վող կւսպարր կարող է օգտա
գործվել պերովսկիտե արև
ային տարրեր արտադրելու
համար: Եվ ւսյդ գործրնթւսցն
ունի որոշակի բնապահպա
նական
առավելություններ:
Բելչերի գնւսհատմամբ, մեկ
ավտոմեքենայի
կուտակիչից
ստացվող կւսպարր բավական
է 700 մ2 պերովսկիտե տարրեր
արտադրելու համար: Օ Գ Գ ֊ի
20 % մեծության դեպքում Լաս
Վեգասի պես տաք արևոտ կլի
մա ունենալու պայմաններում
ւսյդ մակերեսր բավարար է
30 շենք էլեկտրաէներգիայով
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ապահովելու համար:
Սյուս հնարավոր ուղին կա
պարից լիովին հրաժարվելն
է: Սենք և Հյուսիսային հա
մալսարանի մասնագետներր
հրապարակել ենք կապարի
փոխարեն անագ պարունա
կող տարրերի հետ կատար
ված փորձերի նախնական ար
դյունքներդ Սակայն Օ Գ Գ ֊ի և
կայունության առումով դրանք
ավելի անհաջող են, քանի
որ ժամանակի րնթւսցբում
անագն առաջացնում է բյու
րեղային ցանցի կառուցվածքի
շեղումներ, որբ դժվարացնում
է էլեկտրոնների արտահոսքր
տարրերից: Անագ պարունա
կող տարրերի դեպքում կա
պար պարունակող տարրերի
պես երկարատև կայունություն
և բարձր ՕԳԳ ստանալու հա
մար հարկավոր է դեռևս զգալի
ջանքեր գործադրել:
Բացի ւսյդ, հետագոտողներր
պետք է լուծեն փոքրիկ, բւսյց
դժվարիմաց մի խնդիր ևս:
Քննւսդատներր պնդում են, որ
Օ Գ Գ ֊ի նշվող մեծություններր
կարող
են չափազանցված
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լինել հիստերեզիսի' տարրի
մի կողմից դեպի մյուսր լից
քավորված մոլեկուլների տե
ղաշարժման
արդյունքում
առաջացած
ցուցմունքների
ցրվածության պատճառով, որր
կարող է առաջացնել մեծ հո
սանքների պատրանք: Սակայն
ւսյդ տեղաշարժման չւսփերր
շւստ փոքր են: Գիտնականներն
այն կասեցնելու ճանապարհ
ներ են փնտրում, սակայն մոտ
ժամանակների համար կւս ւսյդ
խնդրի պւսրզ լուծում' սպասել
տեղաշարժման ավարտին ե
չափել Օ Գ Գ ֊ն տեւսկան ժամա
նակի րնթւսցքում: Նման չա
փումների ւսրդյունքներր սո
վորաբար մոտ են նախնական
կւսրճատե չափումների ար
դյունքներին, բայց հետ ւսզո֊
տողներին կարող է գւսյ թ ա կ ֊
դել ւսվելի բարձր արդյունքներ
գրանցելու հնարավորությու
նդ
Չափումների րնթւսցա ֊
կւսրգր
ստանդարտացնելու
նպատակով մենք աշխատում
ենք աշխարհի բոլոր հետ ւս֊
զոտողների հետ, որպեսզի
մեր ւսրդյունքներր համապա
տասխանեն մանրազննության
բարձր ստանդարտներին:
Վերջապես,
ւսռետրային
հաջողության հասնելու հա
մար պերովսկիւոե տարրեր
ւսրտադրողներր պետք է ար
տադրության րնդլւսյնման հա
մար պահանջվող ներդրում
ներ ապահովելու նպատակով
ներկայացնեն
տնտեսական
լավատեսական տվյալներ:

Իսկ ւսյդ միությունր կարելի
է ստեղծել' սիլիցիումի շերտր
ծածկելով պերովսկիտի շեր
տով ե, դրանով իսկ, ստա
նալ «տւսնդեմային» ւսրեային
տարր: Պերովսկիտներր լւսվ
են կլանում ւսրեի լուսակի կար
ճալիքային' կապույտ, մանու
շակագույն ե անդրամանուշա
կագույն մասր, որր սիլիցիումր
չի բնկալում' առաջացնելով
շւստ ւսվելի մեծ էներգիայով
օժտված էլեկտրոններ: Վեր
ջերս Ստենֆորդի համալսա
րանի ե Սասաչուսեթսի տեխ
նոլոգիական
ինստիտուտի
մասնագետներր
սիլիցիումի
հերմետիկացված շերտր ծած
կել են պերովսկիւոե տար
րով' սիլից իումւսյ ին սկզբնա
կան տարրի Օ Գ Գ ֊ն 11 % ֊ի ց
հասցնելով մինչե 17 %: Նրանք
ստեղծել են նւսե տւսնդեմային
տարր'
սիլիցիումի
շերտր
պարզապես ծածկելով պ ե ֊
րովսկիտի շերտով' ստանալով
միասնական կառուցվածք: Այդ
սարքի Օ Գ Գ ֊ն կազմել է 14 %,
բւսյց այն, անշուշտ, կարելի է
մեծացնել' կատարելագործե
լով արտադրության գո ր ծր ն ֊
թւսցր: Ելնելով վերր նշված եր
կու փորձերից' գիտնականներն
ուրվանշել են տւսնդեմային
տարրի ստացման սցենար'

ժամանակակից
սիլից իումւս֊
յին տարրի ե պերովսկիտային
ժամանակակից սարքի միա
վորման ճանապարհով ե լւսվ
մտածված տեխնոլոգիայի օ գ ֊
տւսգործմամբ, որր պետք է
հնարավորություն տւս ստանա
լու 30 % ֊ի ց բարձր ՕԳԳ' առանց
սի| իցիու մային ե պերովսկիւոե
տեխնոլոգիաների արմատա
կան փոփոխությունների:
Եթե տւսնդեմային ա րեւս֊
յին վահանակի Օ Գ Գ ֊ն հաջող
վի հասցնել մինչե 30 %, ւսպա
հնարավոր կլինի կրճատել ւսյլ
ծախսերդ բւսնի որ վահա
նակների մակերեսր մեկ եր
րորդով փոքր կլինի 20 % ՕԳԳ
ապահովող
վահանակների
մակերեսից: Սա նշանակում
է, որ մեկ երրորդով կկրճատ
վեն գետնին կամ տանիքի

Հ ի բ ր ի դ ա յի ն տ ա ր բ ե ր ա կ
Այսօր պերովսկիտի համար
շուկայում հայտնվելու լավա
գույն հնւսրավորությունր ոչ թե
մրցակցությունն է սիլիցիու
մի հետ, ւսյլ նրւս դւսշնակիցր
դառնւսլր, ինչր հնարավորու
թյուն կտւս մտնելու սիլիցիումի
50֊մ իլիարդւսնոց շուկան:
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վրւս աեղւսդրված մակերեսնե
րի, սարքավորումների համար
անհրաժեշտ նյութերր, բուն
սարբավորումներր,
ինչպես
նւսե աշխատանքի ծախսերր:
Oxford Photovoltaics րնկերու֊
թյունր սիլիցիումային ա րեւս֊
յին տւսրրերր պերովսկիտե
շերտով ծածկելու միջոցով
դրանց Օ Գ Գ ֊ն բարձրացնե
լու հարցում համագործակցում
է
սիլիցիումային
ւսրեային
մարտկոցներ արտադրողների
հետ: Ընկերությունն այդպիսի
տւսնդեմային վահանակների
փորձնական նմուշների ար
տադրությունն սկսել է 2015 թ.:
ժամանակի րնթւսցբում տա
նիքի համար անհրաժեշտ նյու
թերի կամ ապակիների էժւսն
ւսրեային ծածկույթր կարող է
փոխել ւսրեային մարտկոցնե
րի միջոցով էլեկտրասնուցվող
շենքերի արժեքի ողջ կառուց
վա ծքդ

րի հիման վրւս ստեղծել ենք
լուսադիոդներ ե լագերներ,
որոնք չեն կլանում լույսր, ւսյլ
լյումինեսցենցի
հետեանբով
արդյունավետ կերպով ճառա
գայթում են այն:
Իրադարձությունների նման
զարգացումն անսպասելի չէր:
Հակադարձ
գործրնթւսցում
գալիումի արսենիդից պատ
րաստված բարձր ՕԳԳ ունե
ցող ւսրեային տւսրրերր գոր
ծում են որպես լուսադիոդներ:
էժւսն «տպագիր» լուսա դիոդ֊
ներր ե լագերներր կարող են
հանգեցնել հետաքրքիր լրա
ցուցիչ լուծումների' մեծ մակե
րեսների լուսավորումից մինչե
բժշկական սարքավորումնե
րում պատկերների ձեւսվորում:

Այդ ուղղությամբ կատար
վող
հետազոտություններր
դեռ նոր են սկսվում, բւսյց մեր
կարծիքով, դրանք կարժանա
նան մեծ ուշադրության: Պ ե ֊
րովսկիտներն ստիպում են
գիտնականներին գգւսլ իրենց

Հա կա դա րձ գործընթա ց
Պերովսկիտե
ւսրեային
տարրերի ւսրագ տ ա րա ծու֊
մր ոգեորել է գիտնականնե
րին ե ճարտարագետներին,
ե նրանք պերովսկիտի հիման
վրւս ստեղծել են ւսյլ տեսա
կի ապրանքներ, որոնք կարե
լի է շուկւս հանել: Քեմբրիջի
համալսարանի
գործրնկեր֊
ների հետ միասին մենք վեր
ջերս մետաղների հալոգեններ
պարունակող պ երովսկիտ նե֊
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այնպես, ինչպես երեխւսներր
հրուշակարանում: Մենք հայտ
նաբերել ենք «համեղ» նյութ,
որի հատկություններր բավա
րարում են մեր բոլոր ցանկու
թյուններդ այն արդյունավետ
է, էժւսն, թեթե ե ունի հաճելի
տեսք: Պերովսկիտների հ ն ւս ֊
րավորությ ուների լիակատար
իրացման համար պահանջ
վում են ակադեմիական գի
տության, արդյունաբերության
ե կառավարությունների հա
մատեղ ջանքերդ Ր՝այց հաշվի
առնելով սպասվելիք շա հ ու֊
մր' էժւսն ե մաքուր էներգիա
յի ստացումր ե էլեկտրոնային
սարքավորումների նոր սե
րունդների ստեղծումր, կար
ծում ենք, որ պերովսկիտն ունի
մեծ ապագա:

Г~o'I

»r

Ի Դ Ե Պ Անգլիական մ ւս բ ֊
I ^
I սաւոան
պ ւսհոցնե֊
բում հայանաբերվել
է հարցաթերթիկ, որր
լրացրել է Ալբերա Այնշւուսյնր
1933 թ. մայիսի 2 6 ֊ի ն , երբ նա
Բելգիայից լաստանավով ժա
մանել է Անգլիւս ՝ Օբսֆորդի
համալսարանի ուսանողների
համար
դասախոսություններ
կարդալու: Փաստաթուղթր ցու
ցադրված է Լիվերպուլի Ծովա
յին թանգարանում:

Գործնւսկանորեն ամբողջ
աշխարհում արդեն հաստատ
վել են մարդու իրավունքների
մասին
պատկերաց ումներր,
իսկ շւստ երկրներում ր ն դ ո ւն ֊
վւսծ են օրենքներ նւսե կենդա
նիների իրավունքների մասին:
Բոլիվիւսյի կւսռավարությունր
քննարկում է օրենք բնության
իրավունքների մասին: Են
թադրվում է, որ դրւս հիմքում
լինելու են Բոլիվիւսյի հնդկա
ցիների ավանդական պատկե
րաց ումներր Մայր Երկրի մա
սին, որր չի կարելի վնասել:

Մարդու գենոմի առաջին
րնթերցումն արժեցել է 1 մ ի ֊
«Наука и ж изнь», N 8, 2011
«Наука и ж изнь», N 10, 2013

լիւսրդ դոլար: Այժմ ւսյդ գոր
ծողությունն ւսրժե 3-5 հազար
դոլար, ե ւսյդ գինր, անշուշտ,
գնալով կնվազի:
• է
Դանիան մտադիր Է մինչե
2050 թ. ամբողջ պահանջվող
էլեկտրաէներգիան
ստանալ
վերականգնվող
աղբյուրնե
րից:
• է
Եվրոպական բոլոր ե ր կ ր ֊
ներում բնակվող գնչուների 13
խմբի Դ Ն Թ ֊ի ուսումնասիրու֊
թյունր ցույց Է տվել, որ գ ն չո ւ ֊
ներր սերվում են Հնդկաստա
նի
հյուսիս֊ա րեմուտբից
ե
այնտեղից հեռացել են գրեթե
մեկուկես հազար տարի ւսռաջ:
Այս ւսրդյունբր համապատաս
խանում Է ւսվելի վաղ կատար
ված լեզվաբանական հետա
զոտություններին:

Ամբողջ աշխարհում բնա
կան արգելոցների րնդհւսնուր
մակերեսր կազմում Է 16,4 մի
լիոն քառակուսի կիլոմետր,
որր ցամաքի մակերեսի 10 % ֊ի ց
ավելին Է: Արգելոցւսյին տա
րածքների մակերեսով առա
ջին տեղում Բրւսզիլիան Է (2,24
միլիոն քառակուսի կիլոմետր):
Դրան հետեում են Չինա ստ ա ֊
նր, Ռուսաստանր ե ԱՄՆ֊ր :
Երկրի րնդհւսնուր տարածքի
համեմատ' արգելոցների ամե
նամեծ մակերեսր Վենեսուելա ֊
յում Է. դրանք կազմում են երկ
րի մակերեսի 54 % ֊ր :
«Наука и ж изнь», N 2, 2013
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• г
Աշխատանքի
գիտական
կազմակերպման
ամերիկա
ցի մասնագետների ուսումնա ֊
սիրությունր ցույց Է տվել, որ
այն գրասենյակային ծառա
յողներդ որոնբ աշխատան
քային օրվանից հետո, արդեն
տնից, մշտապես ստուգում են
իրենց ծառայողական Էլեկտ
րոնային վւոստր, ծախսում են
աշխատանքային այնքան լրա
ցուցիչ ժամանակ, որ տար
վա րնթւսցբում դրւս մշւսկումր
երբեմն կազմում Է մեկուկես
ամիս: Խնդիրր սրվեց, երբ
հնարավոր դարձավ ցանկա
ցած վայրից փոստի ստուգումր
սմարթֆոնով: Այդ պատճառով
ամերիկյան ե ֆրանսիական
շւստ ձեռնարկություններ սկսել
են արգելել իրենց աշխատա
կիցներին ստուգել ծառայողա
կան փոստր ոչ աշխատանքա
յին ժամերին:
0 ^
ճանապարհային
առավո
տյան խցանումների ե գրասե
նյակային տարածքների բարձր
գնի պատճառով շւստ ձեռ
նարկություններ խրախուսում
են հւսմացանցի միջոցով տ ւս ֊
նր կատարվող աշխատանբր:
Սակայն, ինչպես ցույց Է տվել
Լոնդոնում կատարված սոցի
ոլոգիական հւսրցումր, կառա
վարիչներն ւսվելի բարձր են
գնահատում այն աշխատա
կիցներին, որոնբ իրոք ներ
կա են աշխատատեղում, բան
նրանց, ովբեր աշխատում են
տւսնր, անգամ եթե վերջիննե
րի արդյունքներն օբյեկտիվո
րեն ւսվելի լւսվն են: Համապա
տասխանաբար, «ցւսնցայինե
ծւսռայ ողներր հազվադեպ են
ւսռաջ քաշվում ծառայության
մեջ: Սոցիոլոգների կարծիքով,
նման իրւսվիճակր պահպան
վելու Է այնքան ժամանակ,
մինչե որ ծառայողների առն
վազն կեսն աշխատի տւսնր:
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իներալային պ ա շա ր֊
ների նշանակությանր
ժամանակակից հասարակու
թյան կյանքում որոշվում է հա
մախառն ներքին արդյունքի
(Сі Л!) կառուցվածքի, ն ե ր դ ր ո ւ֊
մւսյին գործրնթւսցների, բնակ
չության զբաղվածության, ներ
կայում ե հեռանկարում երկրի
ներքին ե արտաքին պահանջ
մունքների բավարարման, պե
տության տնտեսական ե քա
ղաքական
անվտանգության
ապահովման մեջ ունեցած
անգնահատելի դերով: Մ ի ն ե ֊
բալային պւսշարներր մեծ չա
փով կանխորոշում են յուրա
քանչյուր երկրի տնտեսական
ներուժր, արտադրողական ու
ժերի տեղաբաշխումր ե զար
գացումդ
Չնայած ոչ մեծ տարած
քին' Հայաստանի Հանրապե
տության
րնդերբր
պա
րունակում
է
լայնածավալ
հանբահումքային հենք, որբ
58

ԱՐՄԵՆ
ՀՈՎՀԱՆՆՒՍՑԱՆ
Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական
համալսարանի
« Ընդերքաբանություն
և շրջակա միջավայրի
պահպանություն»
ամբիոնի վարիչ,
տեխնիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գիտական
հետաքրքրությունների ոլորտը'
ընդերքի արդյունաբերական
յուրացում

ներկայացված է ամենատար
բեր օգտակար հանածոներով:
Նախկին Խորհրդային Միութ
յան տնտեսության մեջ Հայաս
տանի հզոր լեռնարդյունաբե
րական հւսմալիրր զգալի դեր
էր խաղում: Բավական է նշել,
որ Խ Ս ՀՄ ֊ի մոլիբդենի խտա
նյութի արտադրության շուրջ
20% ֊ր բաժին էր րնկնում մեր
հանրապետությանդ իսկ, ր ն դ ֊
հանուր առմամբ, գունավոր
մետալուրգիայի ճյուղում այն
գրավում էր առաջատար դիրք:
Չի կարելի չնշել նւսե մի շւսրբ
ոչ հւսնքաքարային օգտակար
հանածոների,
ստորգետնյա
քաղցրահամ ե հանքային ջրե
րի, րստ որակի ե մասշտաբի
յուրահատուկ հանքավայրերի
մասին:
Ներկայում պետական հաշ
վեկշռում
հւսշվառված
են
պղնձի, մոլիբդենի, կապարի,
ցինկի, ոսկու, արծաթի ե եր
կաթի 20-ից ավելի հանքա
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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վայրերի, հանքաքարերի ե
մետաղների պաշարներ: Հան
քավայրերի մեծամասնությու֊
նր ներկայացված է համալիր'
պղինձ֊մ ոլիբդենւսյին
կամ
ոսկի֊բ ագմամետաղային հան
քաքարերով: Շահագործվում ե
շահագործման է նախապատ
րաստված գունավոր ե ազնիվ
մետաղների շուրջ 15 հանքա
վայր:
Արդյունաբերության,
ւսյդ
թվում
հանքարդյունաբերու
թյան կտրուկ անկումր ներկա
յում հաղթահարված է: Դրա
նում առանձնահատուկ դեր
ունի
հանրապետության
ե
աշխարհի խոշորագույն լե ռ ֊
նահարստացման ձեռնարկու
թյուններից մեկր' Զանգեգուրի
պղնձամոլիբդենային կոմբի
նա տ դ որբ գործում է Քաջա
բանի
պղինձ֊մ ոլիբդենւսյին
հանքավայրի
հանքաքարի
պւսշարների հենքի վրւս: Կոմ
բինատում ոչ միայն գործնւս֊
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կւսնում ամբողջովին վերա
կանգնվել է արտադրական
հզորությունր, ւսյլե գրանցվել
են դրական որակական ե քա
նակական արդյունքներ, մո
տավորապես 2 անգամ մեծաց
վել է տարեկան արտադրական
հզորությունն րստ հանքաքա
րի ե 1,5 անգամ' պղնձի պ ւս ֊
րունակությունր
նույնանուն
խտանյութում, որր բարեն
պաստ ազդեցություն է ունեցել
ձեռնարկության տնտեսական
ցուցւսնիշների վրւս:
Հանբավայրր մշակվում է
բւսց եղանակով: Արդյունա
հանված հւսնբաքարր հարս
տացվում է ֆլոտւսցման եղա
նակով'
իր
ֆաբրիկայում:
Կոմբինատի
վերջնւսրտա֊
դրւսնբր պղնձի ե մոլիբդենի
խտանյութերն են:
«Զւսնգեզուրի
պղնձա
մոլիբդենային
կոմբինատ»
ՓԲԸ՜Ի բաժնետոմսերի հիմ
նական մասր պատկանում
է
«Քրոնիմետ
Մւսյնինգ»
րնկերությ ւսնր (Գերմանիա):
Զւսնգեզուրի պղնձամոլիբ
դենային կոմբինատից 30 կմ
դեպի հարավ գործում է Ագա
րակի
պղնձամոլիբդենային
կոմբինւստր, որր շահագործում

Նկ. 2. Քաջաբանք յ պ ղնձա մոլիբդենա յին բա ցա հա նքը

է նույնանուն հանբավայրր:
Վերջինս հանքաքարի պաշար
ներով ե որակով զգալիորեն
զիջում է Քաջաբանին: Կոմ
բինատի տարեկան արտադ
րողականությունն րստ հան
քաքարի զգալիորեն ցւսծր է,
իսկ ւսյլ բնութագրերով երկու
ձեռնւսրկություններր
բավա
կան նման են. բւսց եղանակով
մշակում' ոչ մեծ մւսկա բա ց֊
մւսն գործակցով, հանքաքա
րի հարստացում ֆլոտւսցման
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եղանակով' պղնձի ե մոլիբդե
նի խտանյութերի արտադրու
թյամբ ե ւսյլն:
«Ագարակի
պղնձամոլիբ
դենային կոմբինատ» Փ Բ Ը ֊ի
բաժնետոմսերր
պատկա
նում են «Գեո Պրո Մւսյնինգ»
րնկերությւսնր (Ռուսաստան):
Շւսհումյանի ո ս կ ի ֊բ ա զ մ ա ֊
մետաղային հանբավայրր Կա
պանի
հանքային
դաշտի
սահմաններում է ե ներկա
յացված է ւսվելի բան 80
զառիթափ հանքային մարմին
ներով: Ներկայում ւսյդ հ ա ն ֊
բավայրր մշակում է «Դւսնդի
Փրիշս
Մեթալս
Կապան»
Փ Բ Ը ֊ն , որի կազմի մեջ մտնում
են ստորգետնյա հւսնբր ե
հարստացման
ֆաբրիկան:
Արտադրվում են պղնձի ե
ցինկի խտանյութեր' ոսկու ե
արծաթի բարձր պարունա
կություններով:
Կոմբինատի
բաժնետոմսերր պատկանում
են «Դւսնդի Գրուպ» րնկերութ֊
յւսնր (Կանադա):
Անհրաժեշտ է նշել, որ
գունավոր մետաղներով առա
վել հարուստ Հայաստանի հա
րավային
տարածաշրջանում
հաստատված
պաշարներով
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բազմաթիվ
հանքավայրեր
կան, որոնք տարբեր նկատա
ռումներով այսօր չեն շահա
գործվում, սակայն մոտ ապա
գայում կարող են դառնալ
արդյունաբերական
յուրաց
ման հուսալի օբյեկտներ:
Այդ հանքավայրերից է Կա
պանի պղնձի հւսնբավայրր,
որբ մինչե վերջին ժւսմա նա ֊
կւսշրջանր շահագործվում էր,
ե ունի մշակման երկւսրատե
պատմություն: Այսօր այն հա
մարվում է պահուստային հան
քավայր: Հանքավայրի հանքա
յին մւսրմիններր ներկայացված
են տարբեր ձեւսբանական
տիպերով' շտոկվերկներով1 ե
զառիթափ
հանքերակներով:
Հւսնբավայրր
հիմնականում
մշակվել է ստորգետնյա եղա
նակով ե միայն մեկ շտոկվերկ'
բւսց եղանակով:
Երկրորդր Լիճքի պղնձի
հանքավայրն է, որբ ներկա
յացված է շտոկվերկով ե եր
բեք չի շահագործվել: Բարեն
պաստ լեռնւսերկրաբանական
պւսյմաններր
հնարավորու

Նկ. 4. Թեղուտի պ ղնձա մոփ բդենա յին բա ցա հա նքը

թյուն են տալիս իրականաց
նելու հանքավայրի մշակումր
բւսց եղանակով:
Մյուս երկուսր' Լիչքվագի
(հետախուզված) ե
Տերտ ե֊
րասարի (մասամբ մշակված'
բա ց֊ս տ որգետ նյա եղանակով)
հւսնբավայրերր մեկր մյուսից

Նկ. 3. Ք ա ջա բա նի բա ցա հա նքում իրա կա նա ցվող պ ա յթ եցմա ն ա շխ ա տ ա նքները

1Շւոոկվերկը ապարների մեջ տարբեր
ուղղություններով տարածվող, հան
քերակների խիտ ցանցից բաղկացած
ւսնձե. մարմին է:
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հեռու են 4 կմ, իսկ Ագարակի
պղինձ֊մ ոլիբդենւսյին հանքա
վայրից' 20-24 կմ: Այստեղ են
նւսե Այգեձորի ե Հանբասարի
պղինձ֊մ ոլիբդենւսյին, Ո սկե֊
ձորի ոսկի֊բ ազմամետաղային,
Մեղրասարի ե Ամուլսարի ոս
կու հւսնբավայրերր ե ւսյլն:
Հայաստանի հյուսիսր նույն
պես հարուստ է մետաղական
հանքավայրերով: Առանձնա
հատուկ ուշադրության է ար
ժանի Թեղուտի պ ղ ի ն ձ ֊մ ո ֊
լիբդենւսյին հւսնբավայրր, որն
րստ հանքաքարի պւսշարների
զիջում է միայն Քւսջարանի
հանքավայրին:
Ներկայում ավարտվել է
առաջին փուլի' 7 մլն տ/տարի
արտադրողականությամբ լե ռ ֊
նահարստացման կոմբինատի
շինարարությունդ Հանքավայրի
շահագործումն իրականացվում
է բւսց եղանակով «Թեղուտ»
Փ Բ Ը֊ի ուժերով, որի բ ա ժ ֊
նետոմսերր պատկանում են
«Վալերս Խումբ» րնկերությա ֊
նր: Վերջինիս է պատկանում
նւսե Ալւսվերդու ստորգետնյա
հանքն ու մետալուրգիական
գործարանդ որի արտադրա
կան հզորության վերւսկա նգ֊
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Նկ. 5. Թեղուտի հա րստ ա ցուցիչ ֆա բրիկա ն

նումը Թեղուտի պ ղ ի ն ձ ֊մ ո ֊
լիբդենւսյին
հանքավայրի
յուրացման դեպքում կունենա
չափազանց կւսրեոր նշանա
կություն:
Հանրապետության հյուսի
սում են նւսե Շւսմլուղի պղնձի,
Ախթւսլայի
բազմամետաղսւ֊
յին, Արմանիսի ո ս կ ի ֊բ ա զ մ ա ֊
մետաղային, Մղւսրթի ոսկու
հւսնբավայրերր, որոնց հենքի
վրւս գործում են միջին ե փոքր
լեռնահարստացման ձեռնար
կություններ:
Մի բւսնի տասնամյակ ւսռաջ
Հայաստանում ստեղծվեց ոս
կու արդյունաբերություն, որի
հումքային հենքր Սոթքի ե
Մեղրւսձորի ոսկու հանքավայ
րերն են:
Սոթքի հւսնքավայրր կա զ
մող հանքային մարմինների
հիմնական ձեւսբանական տ ի ֊
պերր զառիթափ միներւսլացած
գոտիներն են, հանքայնացված
դւսյկաներր2, հւսնբերակներր
ե ւսպարազանգվածր (գ ա բ ֊
րոզանգված):
Հանքավայրի
մ9սւնումո նեոնւաում իրւսկա ֊

նւսցվում է բւսց եղանակով
(նախկինում' բւսց ֊ս տ ո րգետ 
նյա համակցված եղանակով):
Մեղրւսձորի հւսնքավայրր
ներկայացված է 1 մ ֊ի ց մինչե
4-5 մ հզորությամբ զառիթափ
հանքերակներով ե հա նբերա ֊
կային գոտիներով: Հանքավայ
րի մշակումն իրականացվում է
ստորգետնյա եղանակով:
Սոթքի ե Սեղրւսձորի հան
քավայրերի
հանքաքարերի

2 Դւսյկան ուղղաձիգ, զուգահեռ հւսր֊
թություններով սահմանափակված ե
ներփակող ւսպարներր հատող երկրա
բանական մարմին է:

հարստացումն իրականացվում
է Արարատի ոսկու կորզման
ֆաբրիկայում, որր նույնանուն
մարզում է' Սոթքի հանքարա
նից 220 կմ ե Սեղրւսձորի հան
քարանից 110 կմ հեռու: Ս ուլֆ ի֊
դային հւսնբաքարր ֆաբրիկա
է տեղափոխվում երկւսթգծա ֊
յին տրանսպորտով, որտեղ
այն հարստացվում է «Ալբիոն»
նորագույն տեխնոլոգիայով:
Սոթքի ե Սեղրւսձորի հ ա ն ֊
քերի, ինչպես նւսե Արարատի
ոսկու կորզման ֆաբրիկայի
շահագործումն
իրականաց
նում է «Գեո Պրո Սւսյնինգ
Գոլդ» Ս Պ Ը ֊ն , որր պատկանում
է «Գեո Պրո Սւսյնինգ» ր ն կ ե ֊
րությւսնր (Ռուսաստան):
Հայաստանում ւսռկա են
հանքաքարի
հաստատված
հաշվեկշռային պաշարներով
երկաթի երկու հանքավայր'
Հրւսզդանի ե Աբովյւսնի, որոնբ
Երեւսն քաղաքից հեռու են դե
պի հյուսիս' համապատասխա
նաբար 40 կմ ե 15 կմ:
Առանձնահատուկ
ուշադ
րության է արժանի Հրւսզդանի
հւսնքավայրր, որի հանքաքարի
որւսկր թույլ է տալիս արտադ
րել բարձր տեսակի «մաքուր

Նկ. 6. Դրմբոնի պղինձ-ոսկու կոմբինա տ ի հա մա յնա պ ա տ կերը
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երկաթ»: Վերջինս օգտագործ
վում է հատուկ պողպատների
ե ձուլվածքների արտադրու
թյան մեջ: Ռուսաստանի սե
մետալուրգիայի մի շարք մաս
նագիտական ինստիտուտների
եզրակացության համաձայն'
այդպիսի որակի արտադրանք
անհնար էր ստանալ նախկին
ԽԱ ՀՄ ֊ի ւսյլ հանքավայրերի
հանքաքարերից: Հւսնբավայրր
ներկայացված է անմիջական
երկրի մակերեույթ ելք ունե
ցող սա կա վա թեք֊թ եք տ եղւս֊
դրմամբ շերտւսձե հանքային
մարմնով: Հանքավայրի մշակ
ման լեռնւսերկրաբանական ե
լեռնւստեխնիկական պ ա յմա ն֊
ներր բարենպաստ են' այն
բւսց եղանակով շահագործ
ման համար:
Բացի նշված հանքավայ
րերից' կարելի է թվարկել
նւսե գունավոր, ազնիվ, հա զ
վագյուտ ե սե մետաղների
մի շւսրբ ւսյլ հանքավայրեր ե
հանքաերևակումներ' Կւսշենի
ե Հանքավանի պ ղ ի ն ձ ֊մ ո լբ դ ե ֊
նային, Թուխ֊Մ անուկի ոսկու,
Հւսնբաձորի պղնձի, Գլաձորի
ե Մեհմւսնայի բւսզմա մետա ֊

ղւսյին, Սվարանցի երկաթի ե
ւսյլն:
Ոչ մետաղական օգտակար
հանածոների հանքավայրերից
առաջին հերթին անհրաժեշտ է
առանձնացնել ամենատարբեր
բնական բարերի' հրաբխա
յին ե ֆելզիտւսյին տուֆերի,
գրւսնիտային ե կւսրբոնատա֊
յին ապարների, բազալտների,
անդեզիտների, բենտ ոնիտւս֊
յին կւսվի, պեռլիտների, դ ի ա ֊
տոմիտների, ցեոլիթների ե ւսյլ
հւսնբավայ րեր:
Շինարարական
բարերի
պւսշարներր (120 հանքավայր)
կազմում են ավելի բան 700
մլն մ3, իսկ երեսպատման
բւսրերինր (60 հանքավայր)'
300 մլն մ3֊ի ց ավելի: Արդյու
նահանման աշխատանքներն
իրականացվում են տարբեր
մեքենայացված միջոցների կ ի ֊
րւսռմամբ: Այսպես' տուֆերր ե
տրավերտիններն արդյունա
հանվում են բար կտրող մե
քենաների օգնությամբ, իսկ
ավելի ամուր ւսպարներր շւստ
հաճախ պոկում են պայ թ ւս նց֊
քերում ե հորւստանցբերում
տեղադրված
ճայթյունային

Նկ. 1. Կաշենի պ ղնձա մոփ բդենա յին բա ցա հա նքը
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(դետոնւսցիոն) բուղի օգնու
թյամբ:
Շինարարական բարի պ ւս ֊
շարների բանակով ե հիանալի
ֆիզիկւսմեխանիկական հատ
կություններով առանձնանում
է Արթիկի տուֆի հւսնբավայրր:
Մեծ տնտեսական ներուժ
ունի
բնական
հանքային
սորբենտների հումքային հ ե ն ֊
քր: Այստեղ հատուկ ուշադ
րության են արժանի Արւսգա֊
ծի պեռլիտների, Սարիգյուղի
բենտոնիտների, Ջրւսձորի դ ի ֊
ւստոմիտների ե Նոյեմբերյանի
ցեոլիթների հւսնբավայրերր:
Առաջին երկու հւսնբա վա յ֊
րերր մի քանի տասնամյակ
շահագործվել են բւսց եղա
նակով' բարձր տնտեսական
ցուցանիշներով,
ինչր
բա
ցատրվում է մշակման բարեն
պաստ լեռնւսերկրաբանական
պայմաններով ե օգտակար
հանածոյի հիանալի բնական
հատկություններով:
Այսպես,
պեռլիտների փքեց մւսն գոր
ծակից ր 15 է ե ավելի: Բ ե ն ֊
տոնիտւսյին փոշին լայնորեն
կիրառվում է խոր հորւստանց֊
քերի
հորատման,
երկաթի
խտանյութերի կոշտւսվորման,
յուղերի ե գինիների մաքրման
ժամանակ, ձուլման արտադ
րության մեջ ե ւսյլն: Որոշակի
հետաքրքրություն են ներկա
յացնում բնական թեթե լցւսնյութերր' հրաբխային խ ա րա մ֊
ներր ե պեմզային ւսվազներր:
Այդպիսի օգտակար հանածո
ների պւսշարներր գնահատ
վում են տասնյակ միլիոնավոր
խորանարդ մետրերով ե բնու
թագրվում են բարձր որակով:
Ուշադրության է արժանի
նւսե քարաղի Մերձերեւսնյան
ավագանր,
որտեղ
հետա
խուզված են Ավանի ե էլւսռի
հւսնբավայրերր, ինչպես նւսե
նախնական գնահատված են
Եղվարդի հանքավայրի պա
շարներդ

ՀԱՆՔԱՐԴՑՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՑՈՒՆ
Ավանի հանքավայրի հեն
քի վրա գործում է նույ
նանուն
աղի
կոմրինւաոր
(Երեւսնի
հյուսիսարեելյան
սահմանում), որր ներառում
է ստորգետնյա հւսնքր, լ ո ւ ֊
ծւսզատման
ստորգետնյա
խուցր ե «էքստրա» տեսակի
կերակրի աղի արտադրութ
յան արտադրամասդ էլւսռի
հւսնքավայրր
մշակվում
է
լուծագատման
ստորգետնյա
խցերով:
Առկւս է նւսե ցեմենտի,
ապակու, խեցեղենի ե ւսյլ տե
սակի հանքային հումքերի ար
դյունահանման լեռնային ձեռ
նարկությունների զարգացման
հումքային հենքր:
Այսպիսով'
վերոշւսրադր֊
վւսծր վկայում է Հայաստանի
տնտեսության
զարգացման
գործում հանքարդյունաբերու
թյան կւսրեոր դերի, նշանա
կության ե իրական հնարավո
րությունների մասին:
Միենույն ժամանակ ՀՀ ր ն ֊
դերբի համալիր յուրացման
տեսանկյունից
հանքարդյու
նաբերության լրիվ հնարավո
րությունների օգտւսգործումր
պետք է համարել անբավա
րար:
Ընդերքից
արդյունահան
վող մեծ ծւսվւսլի լեռնային
զանգվածից,
մեծամասամբ,
միայն չնչին մասն է հիմնական
վերջնւսրտադրանբի տեսքով
օգտագործվում: Մնացած մ ւս ֊
սր լցւսկույտերի, պոչւսմբար֊
ների
ե
խւսրամակույտերի
տեսքով պահեստավորվում է
երկրի մւսկերեույթին' զբա 
ղեցնելով զգալի հողային տա
րածքներ: Այսպես, օրինակ,
Քաջաբանի պ ղ ի ն ձ ֊մ ո լի բ դ ե ֊
նային հանքավայրից արդյու
նահանված լեռնային զա նգ
վածի
վերջնւսրտադրանբի
ելքր կազմում է մոտ 1%, այ
սինքն' լեռնային զանգվածի

99% ֊ր
չի
օգտւսհանվում:
Նման պատկեր է դիտվում
նւսե բնական շինանյութերի
արտադրության ոլորտում, որ
տեղ, մասնավորապես, որմ
նաքարերի ե երեսպատման
բարերի
արդյունահանման
դեպքում պատրաստի արտա
դրանքի ելքր կազմում է 1 5 ֊
40%, իսկ թւսփոններր, որոնբ
լիովին պիտանի են շինարա
րությունում,
գործնականում
չեն օգտագործվում:
Ստորգետնյա
հւսնբե֊
բում, բացառությամբ Դ ր մ բ ո ֊
նի պ ղինձ֊ո սկու հանքարանի,
րնդհանրապես չեն կիրառվում
լցւսփակմամբ
հանքաքարի
արդյունահանման տեխնոլո
գիա ներդ որոնբ ապւսհովում
են օգտակար հանածոյի նվա
զագույն կորուստներ ե աղ
քատացում, փլուզումից վեր
տեղադրված ապարների ե
երկրի մակերևույթի պահպա
նում, ստորգետնյա դատար
կություններում արտադրական
թափոնների
տեղավորում:
Սինչդեռ հանքարանների մոտ
ւսռկա են հնարավորին էժւսն
նյութեր, հարստացման պ ո ֊
չւսնբներ, լցւսկույտերի դա
տարկ ապարներ, մետւսլուր֊
գիւսկան կամ էներգետիկական
խարամներ և ւսյլն:
Հիմնականում
(բացառու
թյամբ վերջին տարիներին
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իրականացվող
մոլիբդենի
խտանյութի մետւսլուրգիական
վերամշակման և փոքր քա
նակի սև պղնձի ստացման)
Հայաստանի լեռնամետալուր
գիական համալիրի համար
վերջնական արտադրանքն են
խտւսնյութերր (պղնձի, ցին
կի, որոշ դեպքերում ոսկու և
արծաթի բարձր պարունա
կությամբ, մոտ հեռանկարում'
նւսև կապարի), իրողություն,
որր հնարավորություն չի տա
լիս ամբողջովին օգտագործե
լու հանքավայրի տնտեսական
ներուժր:
Ամփոփելով' հարկ է նշել,
որ ՀՀ հանքարդյունաբերու
թյունն իր տեխնոլոգիական
առանձնահատկություններով,
լանդշաֆտի
մեծածավալ
խախտմամբ և տարածքային
րնդգրկմւսմբ ւսռւսվել մասշ
տաբային և վնասակար ա զ
դեցություն է գործում շրջա
կա բնական միջավայրի վրա'
ստեղծելով
անբարենպաստ
բնապահպանական
իրավի
ճակ: Ուստի րնդերքի համալիր
յուրացման աստիճանի բարձ
րացումդ
համապետական
շահերի տեսակետից, կնպաս
տի հանրապետության հ ա ն ֊
բւսհումքային
հենքի
րնդ֊
լւսյնմանր'
միաժամանակ
ապահովելով բնապահպանա
կան հնարավորին անխաթար
իրավիճակ:
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Հավաքելով 14 տ ղա մա րդ֊
կւսնցից ե 12 կանանցից բա ղ
կացած խումբ' անգլիացի ֆի
զիոլոգներն ուսումնասիրել են
քնի պակասի ւսզդեցությունր
մարդու օրգանիզմի վրւս: Սո
վորաբար 8 ժամից ւսվելի քնող
փորձարկվողներին արթնաց
նում էին 5 ժամ 42 րոպե անց:
Ինչպես ե սպասվում էր, ելնե
լով նման հետազոտություն
ների արդյունքներից, մեկ շա
բաթվա ոչ լիարժեք քնից հետո
վատանում էր նրանց հիշողու֊
թյունր, նվազում էր ր մ բռ ն ո ֊
ղությունր, դանդաղում էր որեէ
գործողության
հւսկազդումր:
Բւսյց շւստ անսպասելիորեն
գրանցվեց ես մի արդյունք,
քնի պակասր փոփոխում է զե
ների ւսշխատանբր: Դատելով
արյան պարբերական ստու
գումներից' ուսումնասիրված
711 զեներից 4 4 4 ֊ր դանդաղեց
նում էին իրենց գործունեու
թյունդ իսկ 2 6 7 ֊ր , րնդհւսկա ֊
ռւսկր, ակտիվանում էին: 711
գեների մի մասր մասնակցում
է նյութափոխանակության կա
ռավարման գործրնթւսցին ե
կարող է նպաստել շաքարախ
տի առաջացմանդ Սյուսներր
կառավարում են բորբոքային
գործրնւսցներր ե կարգավո
րում են ծերացման արագու
թյունդ
Որքան հայտնի է, ւսյդ փ ո ֊
փոխություններր
ժառանգա
բար չեն փոխանցվում:

ԱՄԵՆԱՓՈՔՐ
ԳԱԼԱԿՏԻԿԱՆ
Խոյի
համաստեղությու
նում հայտնաբերվել է Segue
2 գալակտիկան, որի հեռւսվո֊
րությունր Երկրից 114 հազար
լուսատարի է: Նրանում կւս
րնդւսմենր հազար աստղ, իսկ
նրանց րնդհւսնուր լուսա րձա ֊
կումբ 20 անգամ թույլ է, բան
մեր Ծիր կւսթնինր: Դատելով
դրանց սպեկտրներից' ւսյդ
աստղերն առաջացել են շուրջ
12 միլիարդ տարի ւսռաջ ե
եղել են տիեզերքում առաջին
ներից մեկր: Հայտնի գալակ
տիկաներից այս ւսմենափոբրր
թռչում է դեպի Երկիր 40 կմ/վ
ւսրագությ ւսմբ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆԸ
ԵՎ Ք Ա Շ Ը
3600 աշխատող ամերիկա
ցիների հետւսզոտումր ցույց է
տվել, որ նրանք, ում ւսշխ ա ֊
տւսնքր կապված է մեծ լար
վածության կամ աշխատատե
ղում երկւսրատե նստելու հետ,
հակված են դեպի ճարպա
կալման: Հատկապես մեծա
թիվ են ավելորդ բաշ ունեցող
վարչական ւսշխատողներր (69
%), ճւսրտարագետներր (56 %),
համակարգչով ւսշխատողնե֊
րր (51 %), ուսուցիչներր (51 %)
ե բուժքույրերր (51 %): Ավելի
փոքրաթիվ են ավելորդ բաշ
ունեցող դատավորներդ դ ա ֊
տւսպաշտպաններր ե իրւսվա ֊
բաններր (48 %), գործարանի
բւսնվորներր (45 %) ե գ ի տ ն ա ֊
կւսններր (39 %):
Ընդ որում' հարցվածնե
րի 16 % նշել է, որ նիհարել է'
անցնելով ներկայիս աշխա
տանքին:

Ըստ ամերիկյան վիճակագ
րության' նստած վիճակում
երեք ժամից լսվել անցկացնող
մւսրդր միջին հաշվով 3 տա
րով կրճատում է իր կյանքդ

Ինչպես հաստատում են
ամերիկացի սննդաբաններր,
օրական սննդաբաժինր կրճա
տելով 100 կիլոկալորիայով'
կարելի է մեկ տարում նիհարել
5 կգ: Նշենք, որ 70 կգ բաշով,
միջին ծանրության ֆիզիկա
կան աշխատանքով զբաղված
չափահաս մարդն օրական օգ
տագործում է մոտավորապես
2500 կիլոկալորիա:
«Наука и ж изнь», N 6, 2013
«Наука и ж изнь», N 7, 2013

«Наука и ж изнь», N 9, 2013
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Գերմանացի
բժիշկներն
ստեղծել են հւսմացանցային
կւսյբ, որտեղ վերլուծում են
բժշկությւսնր նվիրված լրա գ
րային հոդվածներդ Ոչ մաս
նագետների գրւսծ այդպիսի
նյութերր, անգամ եթե գրան
ցում բացակայում է այս կամ
այն դեղամիջոցի կամ բուժ
ման եղանակի գով ա զդդ հա
ճախ պարունակում են սխալ
տեղեկատվություն' դյուրազ
գաց րնթերցողների շրջանում
առաջացնելով անհիմն վախ
կամ չւսրդարացված հույսեր:
Թ եե կւսյբր նախատեսված
է բժշկության մասին գրող
լրագրողներին օգնելու հա
մար, այն հանրահայտ է դար
ձել նւսե րնթերցողների լւսյն
շրջանում, շատերն են ցան
կանում ստուգել' արդյոք չե±ն
ստում թերթերր:

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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