
Ժամանակակից բնագիտության փիլիսոփայական հարցեր 

1. Քվարկների տեսությունը որպես ժամանակակից ատոմիզմ  

Գիտական մտքի մեծագույն նվաճումներից մեկը ատոմի գաղափարն է: Ատոմը հասկաց-

վում էր որպես նյութական աշխարհի այն անբաժանելի մասնիկը, որից կազմվում են բոլոր 

նյութական իրերը: Սակայն 19-րդ դարի առաջին կեսում ֆիզիկոսները պարզեցին, որ ատոմներն 

իրականում ունեն բավականին բարդ կառուցվածք. Ատոմի նյութի մոտավորապես 99, 95 % 

կենտրոնացված է նրա միջուկում: Միջուկն իր հերթին կազմված է պրոտոններից և նեյտրոննե-

րից: Այնուհետև հայտնաբերվեցին տարրական մասնիկների բազմաթիվ տեսակներ: Զգացվեց 

նոր անբաժանելի նյութի տեսակի կարիքը, որը հնարավորություն կտար բացատրել տարրական 

մասնիկների բազմապիսի աշխարհի կառուցվածքը: Ժամանակակից պատկերացումների 

համաձայն, գրեթե բոլոր տարրական մասնիկները կազմվում են քվարկներից՝ նյութական աշ-

խարհի «իսկական» ատոմներից: 

Քվարկները եզակի են նույնիսկ միկրոաշխարհի արտառոց մասնիկների աշխարհում: 

Բոլոր մնացած տարրական մասնիկները կամ չունեն էլեկտրական լիցք, կամ էլ նրանց լիցքի 

մեծությունը հավասար է էլեկտրոնի լիցքին՝ դրական կամ բացասական նշանով: Իսկ քվարկի 

էլեկտրական լիցքը հավասար է էլեկտրոնի լիցքի մեկ երրորդին: 

Քվարկների մյուս հատկանիշը դեռ ավելի է արտառոց: Բոլոր հիմնային ֆիզիկական ուժերը 

(էլեկտրամագնիսական, գրավիտացիոն, միջուկային) նվազում են փոխազդեցության հեռավո-

րության մեծանալու հետ: Իսկ երկու քվարկների միջև փոխազդեցության ուժը աճում է, երբ փոր-

ձում են նրանց հեռացնել մեկը մյուսից: Այս վերջին փաստը կարծես թե ուղղակի ապացուցում է, 

որ քվարկները պետք է որ լինեն «իսկականից անբաժանելի» մասնիկներ:        

1. Աշխարհի տիեզերական մոդելները  

Աշխարհի առաջին գիտական մոդելը՝ Աիստոտելի երկրակենտրոն մոդելն էր: Հենվելով իր 

ֆիզիկայի սկզբունքների վրա, Արիստոտելը ապացուցում էր, որ երկնակամարի հավերժական 

պտույտը ապահովում է անշարժ հավերժական շարժիչը: Կոպերնիկոսը 16-րդ դարում մշակեց 

աշխարհի արեգակնակենտրոն մոդելը, որն իրավամբ հռչակվել է որպես առաջին գիտական 

հեղափոխություն: Նյուտոնյան մեխանիկայի և համաշխարհային ձգողականության օրենքի ի 

հայտ գալը 18-րդ վերջին տասնամյակից հաստատեց տարածականորեն անվերջ աստղային 

աշխարհի մոդելը: Ընդհանուր հարաբերականության գաղափարի հիման վրա քսաներրորդ 

դարի սկզբում մշակվեց տարածականորեն վերջավոր տիեզերքի հիպոթեզը, որն այդպես էլ մնաց 

տեսական ենթադրություն: Տիեզերքի վերաբերյալ նոր հեափոխություն կատարեց ամերիկացի 

աստղագետ Էդվին Հաբլը (1889-1953): Նա 20-րդ դարի քսանական թվականներին ապացուցեց, 

որ դիտարկելի տիեզերքը միլիարդավոր քանակի աստղային կղզիների՝ գալակիկաների 

աշխարհ է: 

Հաբլը պատմական նշանակություն ունեցող մի այլ հայտնագործություն ևս կատարեց: Նա 

հայտնաբերեց կարմիր շեղման տիեզերական օրենքը. Որքան հեռու են մեզանից գալակտիկանե-

րը, այնքանով ավելի մեծ չափով է նրանց ճառագայթումը շեղված դեպի օպտիկական սպեկտրի 



կարմիր կողմը: Հաբլի օրենքի բացատրության նպատակով ֆիզիկոս տեսաբանները մշակեցին 

ընդլայնվող տարածության տիեզերական մոդելներ, որոնց համաձայն հեռավոր գալակտիկանե-

րի ճառագայթման կարմիր շեղման պատճառն այն է, որ նրանք «հեռանում» են մեզանից: «Ռել-

յատիվիստական կոսմոլոգիա» կոչվող այդ տեսական վարկածի համաձայն մոտավորապես 13 

միլիարդ տարի առաջ տիեզերական նյութը եղել է գերխիտ վիճակում, բայց մեկ էլ տիզերական 

տարածությունը սկսվել է «ինքնա-ընդարձակումը»՝ առանց որևե պատճառի: Այդ հիպոթետիկ 

մոդելները լայնորեն տարածված են ժամանակակից աստղաֆիզիկայում, չնայած որ հայտնի են 

լուրջ առարկություններ տիեզերական տարածության ինքնա-ընդարձակման գաղափարի դեմ:     

2. Պատճառականության մեկնաբանությունը քվանտային մեխանիկայում 

Միկրոաշխարհը հարուստ է բազմաթիվ զարմանալի հատկանիշներով: Թերևս ամենազար-

մանալին այն է, որ ըստ ատոմային ֆիզիկայի հիմնային տեսության՝ քվանտային մեխանիկայի, 

ֆիզիկական փոխազդեցությունները և նրանց հետևանքով առաջացող երևույթներն ունեն ի 

սկզբանե հավանական բնույթ: Դրա ամենացայտուն դրսևորումը ալիքա-մասնիկային միասնութ-

յան Լուի դը Բրոյլի սկզբունքն է: Դերևս 20-րդ դարի սկզբին Մաքս Պլանկը հայտնաբերեց, որ 

էներգիան ունի քվանտային, դիսկրետ բնույթ: Եվ շուտով գիտափորձերով հաստատվեց, որ, 

օրինակ, էլեկտրամագնիսական էներգիայի ալիքները ֆոտոէֆեկտի երեևույթներում դրսևորում 

են մասնիկների՝ ֆոտոնների հատկություններ: Իսկ կես դար անց նույնպես գիտափորձերով 

ապացուցվեց, որ պրոտոնները և այլ ատոմային մասնիկները դրսևորում են ալիքային հատկութ-

յուններ՝ դիֆրակցիայի ժամանակ ստեղծելով ինտերֆերենցիոն պատկեր: 

Քվանտային մեխանիկայում ատոմային երևույթները, այդ թվում նաև մասնիկների շար-

ժումը, նկարագրվում են ալիքային ֆունկցիայի միջոցով: Ալիքային ֆունկցիան ապահովում է 

տեսական նկարագրության հավաստիություն և ճշգրտություն, բայց միայն հաշվարկելով համա-

պատասխան մեծությունների հավանականությունը: Ընդ որում նկարագրության հավանական 

եղանակը գալիս է ոչ թե նրանից, որ մեզ հայտնի չեն ատոմային փոխազդեցությունների ստույգ 

պայմանները, այլ հավանական նկարագրությունը պայմանավորված է նյութական աշխարհի 

հիմքը կազմող ատոմային մասնիկների ալիքա-մասնիկային բնույթով:     

3. Տարրական մասնիկների ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը 

Յուրաքանչյուր կրթված մարդուն ծանոթ են ատոմային աշխարհի «դասական» մասնիկնե-

րը՝ էլեկտրոնը, ֆոտոնը, պրոտոնը, նեյտրոնը: Սրանք բոլորն էլ կայուն մասնիկներ են (նշենք, որ 

նեյտրոնը կայուն է միայն ատոմի միջուկում):  

Միկրոաշխարհի պատկերը «խճճվեց» ֆիզիկոսների նոր հայտնագործությունների պատ-

ճառով: Մի կողմից, քվանտային էլեկտրոդինամիկային հաջողվեց բացահայտել էլեկտրամագնի-

սական փոխազդեցությունների բնույթը: Ըստ այդ հայեցակարգի, էլեկտրամագնիսական փո-

խազդեցությունը իրականացվում է նրա շնորհիվ, որ էլեկտրական լիցք ունեցող մասնիկները 

ֆոտոններ են փոխանակում իրար հետ: Այդ մեծ տեսական նվաճումը, իր հերթին, խնդիր առա-

ջացրեց նույն ձևով բացատրել միջուկային ուժերը, որ կոչվում են «ուժեղ փոխազդեցություն» 

(էլեկտրամագնիսական և գրավիտացիոն փոխազդեցությունների համեմատությամբ):   



Մյուս կողմից, փորձարարական հետազոտությունների արդյունքով հայտնաբերվեցին 

բազմաթիվ նոր տարրական մասնիկներ՝ բարիոններ, մեզոններ, լեպտոններ և այլն: Եվ պարզվեց 

զարմանալին. Փոքր զանգվածի մասնիկներից կարող են առաջանալ շատ ավելի մեծ զանգվածի 

մասնիկներ: Բայց միայն մի պայմանով՝ եթե տեղի է ունենում փոխազդեցություն շարժման մեծ 

էներգիա ունեցող մասնիկների միջև: Այդուհանդերձ, փաստը մնում է փաստ. Փոքր զանգվածի 

մասնիկներից առաջանում են մեծ զանգվածների մասնիկներ՝ չնայած որ «մեծ մասնիկները» չեին 

կարող լինել «փոքր մասնիկների» կառուցվածքում, նրանց «ներսում»:   

4. Կենդանի աշխարհի էվոլյուցիան  

Եթե նույնիսկ դարվինիզմը վաղը մերժվի ինչ որ նոր փաստերի երևան գալու շնորհիվ, դա 

նվազագույն չափով չի կարող կասկածի տակ դնել կենդանի աշխարհի էվոլյուցիան արձանագ-

րող թեզը: Որովհետև ռադոիակտիվության երևույթի ուսումնասիրության ընթացքում ֆիզիկոս-

ները մշակեցին ու կիրառման մեջ դրեցին սարքեր, որոնք մի քանի տոկոսի ճշգրտությամբ չա-

փում են հնագիտական և հնէաբանական գտածոների տարիքը: Այդ ճգրիտ գիտական տվյալները 

բոլոր կասկածներից դուրս վկայում են, որ կենդանի աշխարհի էվոլյուցիան գիտական փաստ է: 

Ըստ ճշգրիտ չափումների տվյալների, պարզագույն կենդանի էակները Երկրագնդի վրա առա-

ջացել են 3, 7 միլիարդ տարի առաջ: Բազմաբջիջ և դիֆերենցացված բջիջներով կենդանիները 

առաջացել են 1, 7 միլիարդ տարի առաջ: Բարձրագույն բույսերը և ողնաշարավոր կենդանիները 

առաջացել են 500 միլիոն տարի առաջ: Դինոզավրնեերը կազմել են երկրի կենդանի աշխարհի 

գերիշխող տեսակը 100 միլիոն տարիների ընթացքում, բայց ոչնչացել են 60 միլիոն տարի առաջ: 

Դինոզավներից հետո միայն տարծվեցին կաթնասունները: Մարդու կմախքի ոսկորի ամենամեծ 

տարիքը՝ չափված ռադիոակտիվ ածախածնի մեթոդով, 39 000 տարի է: Ահա կենդանի աշխարհի 

էվոլյուցիայի միլիարդավոր տարիների գիտական փաստերը:  

Դարվնիզմը լոկ տեսություն է, որը շատ թե քիչ համոզիչ եղանակով բացատրում է կենդանի 

աշխարհի էվոլյուցիայի փաստը: Դարվնիզմի հիմնական սկզբունքն այն է, որ կենդանիների 

էվոլյուցիան տեղի է ունենում անհավատալի պարզ, կարելի է ասել՝ պրիմիտիվ մեխանիզմով. 

Նախ կենդանու ժառանգականության կրիչում կատարվում են պատահական ու չափազանց 

փոքր մեծության փոփոխություններ: Այնուհետև, բնական ընտրությունը պահպանում է կենդանի 

օրգանիզմում առաջացած այն նոր հատկանիշները, որոնք նրան առավելություն են տալիս 

կյանքի համար պայքարում: Սակայն, պետք է հիշել, որ աննշան փոփոխությունների միջոցով 

կենդանու նոր տեսակ ձևավորվելու համար պահանջվում են միլիոնավոր տարիներ:    

5. Ժամանակակից գենետիկայի փիլիսոփայական հարցադրումները 

Գենետիկան ժառանգականության ժամանակակից տեսությունն է: Ըստ այդ հայեցակարգի, 

կենդանի օրգանիզմի ժառանգականության նյութական կրիչը գեներն են: Գեներում գրված կոդե-

րի թելադրությամբ է սեռային բջիջներից առաջանում սաղմը և ձևավորվում հասուն օրգանիզմը: 

Ցավոք, նաև կենդանի օրգանիզմի ծերացումը և վախճանը իրենց հիմնական գծերով գրված են 

նրա գենոմում: 

Նորագույն գենետիկայի կարևոր նվաճումներից մեկը մարդու գենոմի կառուցվածքի բացա-

հայտումն է: Արդեն հայտնի էր, որ մարդու ժառանգականության նյութական կրիչը՝ ԴՆԹ պոլի-



մերային հսկայական մոլեկուլը, կազմված է 46 խրոմոսոմներից: Եվ ահա 2003 թ. պարզվեց, որ 

դրանց կազմի մեջ կարելի է առանձնացնել մոտավորապես 25 000 գեներ: Մարդու գենոմի իմա-

ցությունը մեծ տեսական նշանակություն ունի, քանի որ այն բացահայտում է, թե մարդու որ 

կարողությունները և հատկանիշները ԴՆԹ մոլեկուլի որ հատվածներով են որոշվում: Իսկ մար-

դու գենոմի իմացության կիրառական նշանակությունը ուղղակի անգնահատելի է: Մարդկային 

հիվանդությունների զգալի մասը կապված է գենոմի, կոնկրետ գենի այս կամ այն վնասվածքով: 

Ուղղելով այդ արատը, կարելի է բուժել բազմաթիվ ժառանգական հիվանդություններ, որոնք 

ենթակա չեն բուժման ժամանակակից բժշկակգիտության ավանդական եղանակներով:  

Գենային գիտելիքների կիրառումը բժշկագիտույոնում և այլուր անվանում են գենային ին-

ժեներիա: Ժամանակակից գենային ինժեներիան հզոր եղանակներ է մշակել նպատակադրված 

փոփոխություններ մտցնելու համար ինչպես կենդանի օրգանիզմի, այնպես էլ նրա սաղմի ժա-

ռանգական մեխանիզմի մեջ: Կիրառակա նշանակություն ունեցող առավել նշանակալի արդ-

յունքներից է հացահատիկի նոր տեսակների ստեղծումը և ինսուլինի արտադրությունը:    

Ժամանակակից գենային ինժեներիայի հետ կապված փիլիսոփայական-բարոյական 

խնդիրները հատկապես բարդ են ու խճճված մարդու կլոննի ստեղծմանը նվիրված հետազո-

տությունների ասպարեզում:  

6. Բնագիտության համընդհանուր մեթոդը 

Գիտական հետազոտության համընդհանուր եղանակը հիպոթեզների մեթոդն է: 

Հիպոթեզ են անվանում այն դրույթը, որը առաջադրվում է որպես հետազոտվող խնդրի ենթադ-

րյալ լուծում: Ցանկացած նոր գիտական դրույթ` մինչև նրա ապացույցը չի հաջողվել իրակա-

նացնել`իրավամբ որակվում է որպես հիպոթեզ:  

Յուրաքանչյուր գիտնական իր կյանքում ու գործունեությունում այս կամ այն առիթով ընդ-

հարվում է տարբեր չլուծված խնդիրների հետ: Որոշ ժամանակահատվածում գիտնականի 

մտքում հղանում է հիպոթեզը` իր խնդրի հնարավոր լուծման գաղափարը: Սակայն, որքանով էլ 

համոզիչ հնչի այդ գաղափարը, հետազոտողը պարտավոր է ստուգել իր հիպոթետիկ գաղափա-

րի ճշմարտությունը: Հիպոթեզի ստուգումն ի վերջո իրականանում է համապատասխան փաս-

տական տվյալների հետ համեմատությամբ: Այսպիսով, բացահայտվում է հիպոթեզների մեթոդի 

եռաստիճան կառուցվածքը. 

Հիմնահարց (խնդիր) – Հիպոթեզի առաջադրում – Հիպոթեզի ստուգում: 

Հիպոթեզների մեթոդի կենտրոնական խնդիրը` հիպոթեզների առաջադրումն է: Հիպոթե-

զները առաջադրվում են երկու փուլով: Առաջին փուլը ուսումնասիրվող խնդրի վերլուծությունն է 

(անալիզը): Հետազոտվող խնդրի վերլուծության հիմնական քայլերը հետևյալն են. 

- Վերանալ երկրորդական պայմաններից և կենտրոնանալ գլխավոր գործոնների վրա,  

- Ուսումնասիրվող խնդիրը բաժանել ենթախնդիրների,  

- Խնդրի պայմաններից և տեսական գիտելիքներից հետևեցնել անհրաժեշտ եզրակացութ-

յուններ: 

Հիպոթեզների առաջադրման երկրորդ փուլը՝ տվյալ խնդրի լուծման գաղափարի համադ-

րությունն է (սինթեզը, գաղափարի գեներացիան): Բոլոր հիպոթեզները, բոլոր նոր գաղափարնե-



րը առաջ են քաշվում ինչ որ նախատիպ խնդրի լուծման գաղափարի համանմանությամբ (անա-

լոգիայով): Պետք է միշտ ձգտել օգտագործել «խելացի համանմանություններ», որոնք հենվում են 

հետազոտվող խնդրի վերլուծության ընթացքում բացահայտված էական հատկանիշների վրա: 

7. Գիտական հեղափոխություն 

Գիտական հեղափոխությունը հիմնային գիտական սկզբունքի այնպիսի արմատական 

վերանայում է, որի արդյունքով էապես փոխվում աշխարհի գիտական պատկերը: Առաջին գի-

տական հեղափոխություն է ընդունված անվանել անցումը աշխարհի արիստոտելյան երկրա- 

կենտրոն մոդելից՝ կոպերնիկոսյան արեգակակենտրոն մոդելին: Մեծ ազդեցություն գործեցին 

աշխարհի գիտական պատկերի վրա նաև քսաներրորդ դարի սկզբում ստեղծված ռելյատիվիս-

տական մեխանիկան և քվանտային մեխանիկան: Թերևս ամենամասշտաբային հեղաշրջումը 

առաջացրեց ամերիկացի աստղագետ Էդվին Խաբլի 1930-ական թվականներին կատարած այն 

հայտնագործությունը, որ դիտարկելի աշխարհը իրենից պատկերացնում  միլիարդավոր փոքր ու 

մեծ աստղային կղզիներ, ցրված անսահման տիեզերական տարածությունում: Իրավամբ գիտա-

կան հեղափոխությունների շարքին են պատկանում նաև Դարվինի էվոլյուցիոն տեսությունը և 

ժառանգականության Մենդելի գենետիկական հայեցակարգը: Անշուշտ, այդ շարքում պետք է 

դասել նաև ատոմի միջուկային կառուցվածքի հայտնագործությունը Ռեզերֆորդի կողմից: 

 Աստղագետները «կոպերնիկոսյան հեղափոխություն» անվանեցին ակադեմիկոս Վիկտոր 

Համբարցումյանի կողմից մշակված տեսակետն այն մասին, որ գալակտկաների միջուկը կոսմո-

գոնիական ակտիվության աղբյուր է հանդիսանում: 

 

 

 

 

 


