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Նախախնամության հարցը քննարկվել է միջնադարյան կրոնափիլիսոփայական մտքի զարգացման բոլոր փուլերում՝ ջատագովության ու
հայրաբանության եւ սքոլաստիկայի, որովհետեւ այդ հարցն անմիջականորեն ու միջնորդավորված շաղկապված էր աստվածաբանական ու
մարդաբանական առանցքային՝ Աստծու էության ու հատկությունների,
Աստծու եւ տիեզերքի, Աստծու եւ մարդու, նախասահմանվածության
եւ մարդու կամքի ազատության հարաբերակցության, մարդու վարքի
բացատրության, չարիքների «արդարացման» եւ պատժի, հատուցման
ու փրկության հարցերի հետ: Քրիստոնյա աստվածաբանների համար
նախախնամության հարցի քննարկումը կարեւոր է նախ եւ առաջ այն
պատճառով, որ դրա լուծմամբ երեւում է ինչպես Աստծու վերաբերմունքը տիեզերքի եւ մարդու նկատմամբ, այնպես եւ քրիստոնեական
աշխարհատեսության եւ վարդապետության արմատական տարբերությունը հեթանոսական (օրինակ՝ զրադաշտականության), անտիկ փիլիսոփայական ուսմունքների (հատկապես հելլենիստական մշակույթում
տարածված ստոիկյան ուսմունքի) եւ զանազան հերձվածողական ու
աղանդավորական ուսմունքներից: Պատահական չէ, որ միջնադարյան
գրեթե բոլոր, այդ թվում հայ աստվածաբան-փիլիսոփաները (Եզնիկ
Կողբացի, Անանիա Շիրակացի, Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր,
Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի, Գրիգոր Տաթեւացի
եւ այլք) տարբեր ձեւաչափերով, իրենց երկերում առանձնակի կամ
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այլեւայլ խնդիրներ դիտարկելիս անդրադարձել են նախախնամության
հարցին, մեկնաբանել դրան աղերսվող աստվածաշնչյան դեպքերն ու
իրադարձությունները եւ եկեղեցու նշանավոր հայրերի տեսակետները,
քննադատել ու մերժել եկեղեցական ուղղափառ վարդապետությանը
հակասող ուսմունքները: Այս իմաստով բացառություն չէր ԺԴ. դարի նշանավոր հայ աստվածաբան-փիլիսոփա, Տաթեւի համալսարանի
ուսուցչապետ Սուրբ Հովհան Որոտնեցին (1313/15–1386/88), որ նախախնամության հարցը հիմնականում քննարկել է իր մեկնողականիմաստասիրական ճառերում, հատկապես՝ «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ
նոցա» ճառում եւ Փիլոն Ալեքսանդրացու՝ «Յաղագս նախախնամութեան» երկի մեկնության մեջ1: Որոտնեցու այս երկու աշխատությունները, թեեւ բովանդակային առումով ունեն որոշ ընդհանրություններ
ու զուգադիպություններ, այնուհանդերձ, իրարից տարբերվում են թե՛
լեզվա-ոճական եւ թե՛ մեկնաբանության (յուրացման ու ներկայացման)
որակական մակարդակով:
«Յա ղագս նա խախնա մու թե ան» եր կի մեկնու թյան մեջ Որոտնեցին հիմ նա կանում ման րա մասնե լով ներ կայացնում է Փի լոն Ալեքսանդ րա ցու՝ Արա րիչ ու Նա խախնա մող Աստ ծու, մար դու ինքնիշխանու թյան, մար դու վարքի վե րա բե րյալ ճա կա տագ րա պաշտա կան
կարծիքների քննադատության եւ նախախնամության գոյության օգտին բերվող մտքերը2: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Փիլոն Ալեքսանդրացու երկի մեկնությունն իր խրթին ձեւակերպումներով, երբեմն անմշակ ու չհղկված շարադրանքով տարբերվում է Որոտնեցու ճառերի մեծագույն մասի լեզվից, կարելի է ենթադրել, որ այն
Որոտնեցու վաղ շրջանի գործերից է, կամ աշակերտներից մեկի (հավանա բար Գրի գոր Տա թեւ ա ցու 3, բայց «վաղ» Տա թեւ ա ցու, որովհետեւ «հասուն» Տաթեւացու լեզվաոճը հստակ է, միտքը՝ հետեւողական ու ավարտուն, քննական ու համադրական)՝ նրա դասախոսության
1

2

3

«Հաւաքումն յայտնաբանութեան ի Փիլոնէ իմաստնոյ՝ որ «Յաղագս նախախնամութեան»
յառաջին բանէ յերկասիրութեանց Յովհաննու Որոտնեցւոյ լուսաւոր րաբունապետի
տեառն իմոյ», «Բանբեր Մատենադարանի», 2006, թիվ 17, էջ 223–257:
Ի դեպ, հարկ է նշել, որ Փիլոն Ալեքսանդրացու տեսական ժառանգության
ուսումնասիրողներից ոմանք կարծում են, որ «Նախախնամության մասին» երկն ունի շատ թերություններ, ի մասնավորի՝ «հեղինակի ինքնուրույնությունը գրեթե զրոյական
է: Էպիկուրականների կողմից վիճարկվող նախախնամության գոյությունն ապացուցվում
է ստոիկների, հատկապես Պոսիդոնեսի կողմից վաղուց մշակված փաստարկներով». տե՛ս
В. Ф. Иваницкий. Филон Александрийский, Киев, 1911, с. 62:
Տե՛ս Օ. Ս. Վարդազարյան, Մեկնողական ընթերցանությունները եւ Փիլոն Ալեքսանդրացու
երկերի հայերեն մեկնությունները. «Բանբեր Երեւանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 116:
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համառոտագրման-ամփոփման նախնական փորձը: «Հաւաքման» մեջ
Որոտնեցին համառոտ ու ընտրողաբար, առանց մեկնաբանությունների
շարադրում է նախախնամությունը ժխտողների առարկություններն ու
նախախնամության գոյությունը հաստատող փաստերը:
Եթե Փիլոն Ալեքսանդրացու «Յաղագս նախախնամութեան» երկի
մեկնությունը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված է նախախնամությանն
առնչվող հարցերի քննարկմանը, ապա «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ նոցա» ճառում այդ հարցը Որոտնեցին դիտարկում է հոգու բնությանը
վերաբերող հարցադրումների համապատկերում՝ մեծապես օգտվելով
Դ.–Ե. դդ. մտածող Նեմեսիոս Եմեսացու «Մարդու բնության մասին» երկից: Նախախնամության հարցը Նեմեսիոսը քննարկում է իր աշխատության 42–44 գլուխներում՝ դիտարկելով երեք ենթահարց. ա) գոյություն
ունի՞ արդյոք նախախնամություն, բ) ի՞նչ է նախախնամությունը, գ)
ի՞նչ չափով եւ որտե՞ղ է այն դրսեւորվում: Ի տարբերություն Նեմեսիոսի, Որոտնեցին «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ նոցա» ճառում4 նախախնամության հարցը քննում է «արդյո՞ք նախախնամությամբ է գոյացել
հոգին» հարցադրման համատեքստում՝ առաջադրելով «ի՞նչ է նախախնամությունը» եւ «ի՞նչ փաստեր են վկայում նախախնամության գոյության մասին» հարցադրումները: Հայ մտածողը նախախնամությանն
առնչվող որոշ հարցեր քննարկում է նաեւ այլ գործերում, մասնավորապես՝ «Ի սկզբանէ էր բանն, եւ բանն էր առ Աստուած. եւ Աստուած
էր բանն… Ամենայն ինչ նովաւ եղեւ» (տե՛ս էջ 45–46, 64) եւ «Արդարութիւն Տեառն ուղիղ է եւ ուրախ առնէ զսիրտս, պատուիրանք Տեառն
լոյս են եւ լոյս տան աչաց, երկիւղ Տեառն սուրբ է եւ մնայ յաւիտեան»
(էջ 211–212) ճառերում5:
Նկատի ունենալով Որոտնեցու աշխատությունների բնույթը (վերլու ծագ րա կան, հա վաքա բանա կան, սքո լաս տի կա կան 6) եւ առ հա սարակ միջնադարյան մտածելաոճը (եկեղեցու վարդապետների հոգեւոր
4

5

6

Տե՛ս «Եռամեծի եւ երիցս երանեալ բազմերջանիկ եւ տիեզերալոյս մեծ հռետորի եւ անյաղթ
փիլիսոփայի Հայոց Մեծաց Յովհաննու Որոտնեցւոյ արարեալ մեկնութիւն բանին,
որ ասէ. «Ո ստեղծ առանձին զսիրտս նոցա», Ս. Հովհան Որոտնեցի, Մեկնողականիմաստասիրական ճառեր, Քննական բնագրերը, առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները
Ա. Մինասյանի, Ս. Էջմիածին, 2009, էջ 69–118 (այսուհետեւ այս հրատարակությունից
մեջբերումներ կատարելիս բուն շարադրանքում՝ փակագծերի մեջ, կնշվի միայն էջը):
Նեմեսիոսի եւ Որոտնեցու փիլիսոփայական առնչությունների մասին մանրամասն տե՛ս
Ս. Ա. Զաքարյան, Նեմեսիոս Եմեսացի եւ Հովհան Որոտնեցի (փիլիսոփայական առնչություններ), «Բանբեր Երեւանի համալսարանի, Հայագիտություն», 2017, թիվ 3, էջ 3–18:
Այդ մասին տե՛ս Ս.Ա. Զաքարյան, Հովհան Որոտնեցի, Եր., 2017, էջ 11–13:
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ժառանգությունը համայնի սեփականությունը համարելը, անանունությունը, հեղինակազորությունը, «Մենք»-ի գերադասությունը «Ես»-ի
նկատմամբ7 եւ այլն)՝ կարելի է ասել, որ նախախնամության հարցը
քննարկելիս թեեւ նա ինքնուրույն մտքեր չի արտահայտում, սակայն,
ծանոթ լինելով հարցի լուծման հիմնական տեսակետներին ու նախախնամության գոյությունը հաստատող փաստարկներին, կարողանում է
դրանք ընտրել, խմբավորել, մեկնաբանել, եւ այդ ամենը հմտորեն շարահյուսել եւ ծառայեցնել իր ասելիքին: Որոտնեցու տեսական ժառանգության հիմնական մասը մեզ է հասել իր աշակերտների գրառումների
շնորհիվ, ինչը ենթադրում է, որ դրանք եղել են դասախոսություններ:
Նման պարագայում միջնադարյան վարդապետի գլխավոր նպատակն էր
այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ուսանողներին տալ ընդհանուր պատկերացում, ծանոթացնել հիմնական ուսմունքներին, ներկայացնել եկեղեցական վարդապետների տեսակետները՝ անմիջականորեն կամ միջնորդավորված ձեւով արտահայտելով նաեւ իր վերաբերմունքը դրանց
նկատմամբ: Օրինակ, երբ Որոտնեցին շարադրում է հոգու երեք տեսակների (բուսական, կենդանական, բանական) մասին աստվածաշնչյան եւ
փիլիսոփայական (արիստոտելյան) տեսակետը, նշում է այն միտքը, որ
Աստված բուսական, կենդանական եւ բանական գոյերի արարմանը համընթաց ստեղծեց տնկական, զգայական եւ բանական հոգիները: Տարբեր մտածողներ այդ փաստը մեկնաբանել են տարբեր կերպ: Օրինակ՝
ոմանց կարծիքով արարման այդ կարգը կոչված էր լուծելու գոյության
հարց, այսինքն՝ իբր բույսերն ստեղծվել են կենդանիների, իսկ վերջիններս՝ մարդկանց համար: Չընդունելով այս բացատրությունը՝ Որոտնեցին ձեւակերպում է իր մոտեցումը. «Բայց ես ասեմ՝ լեալ զայս կարգ առ ի
ցուցանել զկարգաւորութիւն երից տեսակաց հոգւոց եւ զհարկաւորութիւն ո՛չ
գոյանալոյ զգայականին առանց տնկականին, եւ ո՛չ տնկականն առանց զգայականին, նաեւ՝ ո՛չ երկոցունցն առանց բանականին» (էջ 284): Իսկ որպես

կանոն, մեկնաբանող եւ հավաքաբանող հեղինակն ուսումնական նպատակից ելնելով՝ բավարարվում է քննարկվող նյութի ամբողջական, բազմակողմանի եւ ամփոփ ներկայացմամբ8:
7

8

Օրին ակ, Գրիգոր Տաթեւացին եկեղեցու վարդապետությա նը հակասող որեւէ
տեսակետի հերքումն սկսում է հետեւյալ կերպ. «Այլ մեք դասք ուղղափառաց, հետեւօղք
ճշմարտասիրութեան, ընդդիմանամք այսմ ասելով…». տե՛ս օր.՝ Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք
հարցմանց, Կ. Պոլիս, 1729, էջ 13:
Օրինակ՝ հանրագումարային ու հավաքաբանական բնույթ ունի բյուզանդացի նշանավոր
մտածող Հովհան Դամասկացու «Գիտելիքի աղբյուր» ստվարածավալ աշխատությունը, որը,
մասնագետների կարծիքով՝ բառիս բուն իմաստով ինքնատիպ, ինքնուրույն գործ չէ, այլ սուրբ
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Վերապատմական ու վերլուծագրական-հավաքաբանական բնույթ
ունի նաեւ «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ նոցա» իմաստասիրական-աստվածաբանական ճառը, որում Որոտնեցին նախախնամության հարցի
կապակցությամբ հղումներ ու մեջբերումներ է անում Գրիգոր Նյուսացու՝ «Մարդու կազմության մասին» եւ Նեմեսիոս Եմեսացու՝ «Մարդու բնու թյան մա սին» աշ խա տու թյուննե րում նա խախնա մու թյանը
վերաբերող մտքերը: Բանն այն է, որ Նեմեսիոս Եմեսացու այդ երկը
հայերեն թարգմանել էին Կեղծ-Դիոնիսիոս Արեոպագացու եւ Գրիգոր
Նյուսացու երկերի թարգմանիչներ Ստեփանոս Սյունեցին ու Դավիթ
Հյուպատոսը Ը. դ. սկզբներին՝ այն վերագրելով Գրիգոր Նյուսացուն9:
Որոտնեցին, հետեւելով ավանդույթին, սխալմամբ նույնպես այդ երկը
վերագրում է Գրիգոր Նյուսացուն՝ հաճախ Նեմեսիոսի մտքերը ներկայացնելով որպես Նյուսացու մտքեր: Հետաքրքիր է նշել, որ «Ո ստեղծ
առանձին զսիրտ նոցա» ճառում Նեմեսիոսին հետեւող Որոտնեցին ոչ
մի անգամ չի հիշատակում Փիլոն Ալեքսանդրացուն եւ մեջբերումներ
չի անում նրա աշխատությունից, եւ դա այն դեպքում, երբ հրեա մտածողը ձեւակերպում է հարցադրումներ եւ բերում է նախախնամության
գոյությունը հաստատող բազմաթիվ փաստարկներ10: Դժվար է ասել,
Նեմեսիոսը ծանո՞թ է եղել Փիլոնի երկին, թե՞ ոչ, համենայն դեպս նա
նույնպես հղումներ ու մեջբերումներ չի անում հրեա մտածողի աշխատությունից: Իսկ նրանց աշխատություններում նախախնամության
գոյությունն ապացուցող որոշ փաստարկների նմանությունը կարելի
է բացատրել միջնադարյան գրականության մեջ դրանց տարածվածության հանգամանքով: Օրինակ՝ աստղաբաշխության (մարդկանց վարքի
վրա աստղերի ազդեցության մասին) քննադատության միանման մտքեր
կան Եզնիկ Կողբացու, Անանիա Շիրակացու, Վահրամ Րաբունու, Գրիգոր Տաթեւացու եւ այլ մտածողների երկերում, թեեւ նրանք օգտվել են
տարբեր աղբյուրներից:

9

10

հայրերի գրվածքներից մի քաղվածքագիր՝ անձնական բնույթի մասնակի հավելումներով.
տե՛ս А. Бронзов, Предисловие переводчика. В Кн.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение
православной веры, М., 2003, էջ 26:
Այդ մասին տե՛ս Ա. Տիրոյեան, Նեմեսիոս եւ նորա Յաղագս բնութեան մարդոյ գրոց հայկական հին թարգմանութիւնը, «Բազմավէպ», 1887, էջ 318–329, Կ. Մուրադյան, Գրիգոր
Նյուսացին հայ մատենագրության մեջ, Եր., 1993, էջ 50–59, Ս. Վարդանյան, Գրիգոր
Նյուսացու «Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն» երկի հայերեն թարգմանությունը, «Բանբեր
Մատենադարանի», հ. 18, Եր., 2008, էջ 10–11:
Տե՛ս Փիլոնի Եբրայեցւոյ Բանք երեք ձեւ ի լոյս ընծայեալք: Ա. Բ. Յաղագս նախախնամութեան: Գ. Յաղագս կենդանեաց, Վենետիկ, 1822:
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Որոտնեցին չի փորձում ոչ միայն համեմատել ու համատեղել Փիլոնի եւ Նեմեսիոսի մտքերը, այլ նույնիսկ դիտարկել իր աշխատություններում հանդիպող ակնհայտ իրար հակասող մտքեր: Օրինակ, Փիլոնի
երկի մեկնության մեջ նա գրում է, որ «լիակատարն ամբարիշտ Էպիկուրոսը ասէր՝ ոչ գոլ աստուած»11, իսկ «Ի սկզբանէ էր բանն…» ճառում ընդունում է, որ էպիկուրականները ոչ թե մերժում են Աստծու գոյությունը,
այլ ասում էին՝ «զԱստուած ոչ ունել գիտութիւն, որ նախախնամէ, այլ թէ՝ ա՛յլ
է ստեղծօղն եւ ա՛յլ է նախախնամօղն» (էջ 43): Սա ինչ-որ իմաստով տարօրինակ է եւ հակասում է հավաքաբանողի մասին վերը ասվածին, որովհետեւ Որոտնեցին, օրինակ, մեկնելով Արիստոտելի երկերը, սովորաբար
տարբեր առիթներով մեջբերում է նրա մտքերը՝ հաճախ ցուցանելով
դրանց տարբերությունը Պլատոնի դրույթներից: Տարօրինակ է նաեւ այն
իմաստով, որ միարարականների դեմ գաղափարական պայքարում Որոտնեցին կարող էր ոչ միայն չբավարարվել Փիլոնի երկի վերապատմությամբ, այլեւ օգտվել նրա այն մտքերից, որոնք անծանոթ էին կաթոլիկ
քարոզիչներին (նկատի ունենք այն, որ Փիլոնի «Նախախնամության մասին» երկի բնագիրը պահպանվել է միայն հայերեն): Բոլոր դեպքերում,
ներկայացնելով նախախնամության մասին Որոտնեցու հայացքները,
հաշվի ենք առել թե՛ նրա գիտելիքների շրջանակը, թե՛ դասավանդելու
ու իմաստասիրելու միջնադարյան հավաքաբանական ու սքոլաստիկական ոճը եւ թե՛ նրա աշխատությունների գիտաուսումնական (ուսուցողական) բնույթը:
Որոտնե ցու հա մար թեեւ նա խախնա մու թյան գոյու թյունն ակնհայտ է՝ ինչպես Աստծու գոյությունը, այնուհանդերձ, նա, Նեմեսիոսի
նման12, փորձում է դա հիմնավորել՝ հենվելով ինչպես Աստծու գոյությունն ապացուցող փաստարկների (տիեզերաբանական, հոգեբանական, աստվածաբանական ու նպատակաբանական), այնպես եւ տարբեր կար գի (պատ մա կան, իմա ցա կան, հո գե բանա կան, բա րոյա կան,
կենցաղային) փաստերի, դեպքերի ու իրադարձությունների վրա: Նրա
ելակետային դրույթն այն է, որ գոյություն ունի Արարիչ Աստված, որ
ոչ միայն արարում է, այլեւ իմաստուն կերպով նախախնամում արարվա ծը: Այս տե սան կյունից նա քննա դա տում է թե՛ Աստ ծուն եւ թե՛
11

12

«Հաւաքումն յայտնաբանութեան ի Փիլոնէ իմաստնոյ՝ որ «Յաղագս նախախնամութեան»
յառաջին բանէ յերկասիրութեանց Յովհաննու Որոտնեցւոյ լուսաւոր րաբունապետի
տեառն իմոյ», էջ 223:
Տե՛ս Ф. С. Владимирский. Антропология и космология Немезия, еп. Емесского, в их
отношении к древней философии и патристической литературы. Житомир, 1912, էջ 56–58:
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նախախնամությունը մերժող փիլիսոփայական տեսությունները: Անտիկ փիլիսոփաներից ոմանք ժխտում էին արարիչ եւ նախախնամող
Աստծու գաղափարը, ոմանք՝ առանձնացնում էին արարողին եւ նախախնամողին, որոշներն էլ անհամատեղելի համարում բարի Աստծու
եւ չարիքներով լի աշխարհի համագոյությունը: Օրինակ, ինչպես վերը նշվեց, ըստ Որոտնե ցու՝ էպի կու րա կաննե րը պնդում էին, որ ա՛յլ
է ստեղծո ղը եւ ա՛յլ է նա խախնա մո ղը: Մի այլ «մո լո րու թյան» հետեւ որդներ, գրում է Որոտնե ցին, Աստ ծուն զրկում են ինքնու րույն
ու ան մի ջա կան կա ռա վար ման իրա վունքից, իսկ ոմանք փոր ձում են
սահ մանա փա կել աստ վա ծային նա խախնա մու թյան շրջանա կը, կամ
խտրա կանու թյուն տեսնել աստ վա ծային գոր ծե րի մեջ, պնդե լով, թե
Աստ ված բո լո րին չէ նա խախնա մում: Մեր ժե լով նմանա տիպ կարծիքները՝ Որոտնեցին հիմնավորում է, որ արարելուց հետո Աստված
ոչ թե ան տար բեր է արար վա ծի հան դեպ, այլ, ընդ հա կա ռա կը, մարդուն հասկանալի ու անհասկանալի, տեսանելի եւ անտեսանելի, համընդ հանուր ու մասնա վոր ձեւ ե րով նա խախնա մում-պահ պանում է
ստեղծ վա ծը, ըստ հար կի մի ջամտում բնու թյան ու հա սա րա կու թյան
մեջ տե ղի ունե ցող գոր ծըն թացնե րին, իմաս տուն կեր պով կա ռա վարում ու ուղղորդում արարվածը:
Նա խախնա մու թյան մեր ժողնե րի գլխա վոր փաս տար կը տի ե զերքում բնա կան աղետնե րի ու աններ դաշնա կու թյուննե րի, իսկ սո ցիումում՝ չարիքների ու անարդարությունների առկայությունն է: Եթե
Աստ ված բա րի է եւ նա խախնա մող, հարցնում են նրանք, ապա ինչո՞ւ է հան դուր ժում աշ խար հում գոյու թյուն ունե ցող չա րիքներն
ու անար դա րու թյուննե րը: Նմանա տիպ հար ցե րին պա տաս խանե լուց
առաջ Որոտնե ցին նախ բա ցատ րում է «նա խախնա մու թյուն» հասկա ցու թյան իմաստն ու նշանա կու թյունը 13, այնու հե տեւ շա րադ րում
նա խախնա մու թյան մա սին վկայող իրո ղու թյուննե րը եւ ապա ցույցները: Նկատի ունենալով տարբեր աշխատություններում նախախնամու թյան մա սին ար տա հայ տած դա տո ղու թյուննե րը՝ կա րե լի է ասել,
որ Որոտնե ցին նա խախնա մու թյուն եզ րույ թը գոր ծա ծում է մի քանի նշանակությամբ՝ ա) պահպանել-խնամել, բ) միջամտել-մասնակցել,
13

Նեմեսիոսի եւ Որոտնեցու կողմից տրված նախախնամության սահմանումները չեն
համընկնում բառացիորեն: Ըստ Նեմեսիոսի՝ «Նախախնամութիւն է՝ յԱստուծոյ յէսս եղեալ
հպատակումն» կամ «Նախախնամութիւն է կամք Աստուծոյ, որով ամենայն էքս առնուն
զպատեհն իւրեանց ելս» (Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ,
Վենետիկ, 1889, էջ 149):
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գ) կա ռա վա րել-ղե կա վա րել: Ըստ նա խախնա մու թյան եզ րույ թի այս
երեք նշանակությունների՝ Աստված պահպանում-խնամում է արարվածը, միջամտում-գործակցում արարված գոյերի հետ. օրինակ՝ ըստ
հար կի մասնակ ցում եւ մի ջամտում մարդ կանց գոր ծե րին եւ իմաստուն կերպով կառավարում արարվածը:
Որոտնե ցու կար ծիքով՝ նա խախնա մել նշանա կում է ստեղծ վածը, գոյու թյուն ունե ցո ղը ան փո փոխ պա հել: Ընդ որում, Աստ ված
անընդ հատ չի արա րում, այլ արար ման սկզբից նա արա րածնե րին
օժ տում է անհ րա ժեշտ այն պի սի զո րու թյուննե րով ու հատ կու թյուններով, որոնք բավարար են դրանց կենսունակությունը պահպանելու
եւ վերարտադրությունը շա րունակելու հա մար: Ընդ որում, այդ զորություններն ու հատկությունները դրսեւորվում են ժամանակի ընթացքում: Մեկնաբանելով Արիստոտելի «ամենայն գործ ոչ է առանց
գի տու թե ան եւ ոչ գի տու թիւն առանց գոր ծոց» դրույ թը՝ հայ մտածո ղը նշում է, որ բնու թյունը բա ցար ձակ ինքնա կա ու ինքնա բավ
իրո ղու թյուն չէ, այլ Աստ ված է արար ված բնու թյան մեջ ներդ րել
ստեղծա գոր ծե լու, աս տի ճանա բար զար գանա լու ու նպա տա կի հասնե լու որո շա կի կա րո ղու թյուն, նպա տա կա հար մար ձեւ ով տե սակներ
ստեղծե լու եւ վե րար տադ րե լու զո րու թյուն: Այս իմաս տով Աստ ված
ոչ մի այն ստեղծում, այ լեւ խնա մում է ստեղծ վածնե րին, ընդ որում,
նա խախնա մում է տար բեր ու բազմա զան ձեւ ե րով: Նա խախնա մելը վե րա բե րում է գոյու թյուն ունե ցո ղին եւ լինում է ըստ բնու թյան
կար գի, այ սինքն՝ նա խախնա մել նշանա կում է սերն դա փո խու թյամբ
գոյու թյուն ունե ցո ղը նույն ձեւ ով՝ անվնաս ու ան փո փոխ պա հել.
«նախախնամելն ըստ բնութեան սահմանի ծննդեամբ զորդի ի հօրէ յառաջ
բե րել: Այսպէս եւ զիւ րա քան չիւր տե սակ կենդանեաց եւ զսեր մանս բուսոց
փթթելութեամբ, ի միմեանց փոխանորդութեամբ, խնամօք, զիւրաքանչիւր
ըստ իւ րում կար գի յա ռաջ ընձիւ ղել, զբո լորն անս խալ, անվ նաս եւ անեղծ
պահե լով մինչեւ ի կա տա րած աշ խար հի » (էջ 102–103): Օրինակ հո գու

գոյացման հետ կապված ոմանք պնդում են, գրում է Որոտնեցին, թե
հո գինե րը ոչ թե ստեղծ վել, այլ գոյա ցել են նա խախնա մու թյամբ:
Արիստոտելն ու ստոիկները կարծում են, որ ամեն մի նախախնամություն առաջ է գա լիս այն պես, ինչպես զա վա կը ծնվում է իր ծնողնե րից: Իսկ որոշ աստ վա ծա բաններ պնդում են, թե Աստ ված ամեն
ան գամ նոր է ստեղծում հո գին, ին չը հա կա սում է աստ վա ծաշն չյան
Մովսեսի մտքին:
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Որոտնեցին, հետեւելով Նեմեսիոսին, տարբերություն է տեսնում
ստեղծելու եւ խնամելու միջեւ14: Նախախնամությունը, գրում է Որոտնեցին, պետք է տարբերել ստեղծելուց, «Եւ գիտելի է, զի նախախնամութիւնն ի յէէ է եւ ի յէն ներգործէ, իսկ գոյացուցանելն ի յոչէէ է եւ ի յոչէսն ներգործէ» (էջ 104): Ստեղծելու եւ խնամելու հիմնական տարբերությունն

այն է, որ կարելի է ինչ-որ բան ստեղծել, բայց չխնամել: Օրինակ, նկարիչները, արձանագործները «միայն ստեղծանեն եւ զկնի ստեղծանելոյն
անհոգ են վասն նոցա»: Բայց կան բաներ, որ առանց խնամելու կկործանվեն ու կոչնչանան: Օրինակ, եթե այգեգործը չխնամի այգին, ապա
բերք չի ունենա, եթե հովիվը չհետեւի հոտին, ապա հոտը կցրվի ու
կկորչի: Ստեղծել նշանակում է արարել ոչնչից, իսկ դրա համար պետք
է «անհուն եւ անբաւ կարողութիւն»: Հետեւաբար, հոգու գոյությունը
նախախնամությամբ չէ, այլ է «ըստ անհուն եւ անբավ զորության»,
այսինքն՝ այն Աստծու ստեղծագործության արգասիք է: Եթե դա այդպես է, ապա ծագում է հետեւյալ հարցը. արդյո՞ք Արարիչը յուրաքանչյուր մարմնի համար ստեղծում է նոր հոգի: Եթե ամեն անգամ ստեղծեր նոր հոգի, գրում է Որոտնեցին, ապա կնշանակեր արարված աշխարհը կատարյալ չէ, որ Աստված ամենազոր չէ: Այս կապակցությամբ
նա ընդունում է Գրիգոր Նյուսացու տեսակետը, ըստ որի Աստված նոր
հոգի չի ստեղծում. «Իսկ զի ասէ՝ ոչ նոր ստեղծանել, վասն նախատեսութեանն Աստուծոյ եւ կամացեալ հրամանին յիւրումն ժամանակի ըստ մարմնոյ
գոյաւորութեան, զոր նախատեսութեամբն նախքան զլինելն աշխարհի տեսաւ: Եւ տեսութիւնն այն սահման եղեւ, զի իւրաքանչիւր հոգի ընդ մարմնոյ
գոյանայ, որով եւ զաճել հրամանն եդ ի վերայ…» (էջ 106): Աստվածային

նախատեսությունից բխում է նախախնամության գոյությունը, որովհետեւ ամեն ինչ արարվում է ըստ աստվածային նախատեսության, որն
ինքնին ենթադրում է արարվածի պահպանություն: Մինչեւ աշխարհի
ստեղծումը Աստված ստեղծում է բոլոր մարդկանց հոգիները եւ յուրաքանչյուրի ծննդյան ժամանակ փչում նրանց մարմիններում: Իսկ
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Այս կապակցությամբ Նեմեսիոսը գրում է, թե որոշ մտածողների նման չպետք է իրար հետ
շփոթել արարչագործությունն ու նախախնամությունը. «քանզի ոչ է նոյն նախախնամութիւն
եւ արարածս, զի արարածի գործ է՝ բարիոք առնել զեղեալսն, իսկ նախախնամութեան՝
բարիոքն հպատակել եղելոցն. եւ ոչ են գոյակից այսոքիկ ամենայն իրօք միմեանց: Որպէս
է տեսանել եւ ի մարդիկ՝ զոր ինչ ըստ իւրաքանչիւր արուեստի եւ գործոյ. քանզի ոմանք ի
նոցանէ միայն առնելովն՝ այնուհետեւ բարւոք կան, եւ ոչինչ այլ տանին հոգ. որպէս հիւսունք
եւ նկարագրողք եւ անդրիաստեղծք, իսկ ոմանք միայն հպատակեն եւ խնամ տանին. որպէս
իմն անդէք որդք եւ հովիւք». Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան
մարդոյ, էջ 147:
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մարդու բնությունը տկար է եւ հոգին ի վիճակի չէ միանգամից դրսեւորել իր բոլոր կարողությունները: Նա հետեւում է եկեղեցու վարդապետների, ավելի ստույգ Գրիգոր Նյուսացու15 կողմից ձեւակերպած
այն դրույթին, որ հոգին եւ մարմինն ստեղծվել են միաժամանակ, հետեւաբար սխալ է դրանցից որեւէ մեկը համարել առաջագույն. «քանզի
ոչ յառաջ զարմինն ասէ գոյանալ զհոգիսն, եւ ոչ յառաջ քան զհոգիսն՝ զմարմինսն» (էջ 108):

Աստված բառիս բուն իմաստով խնամում է արարածներին, հատկապես մարդկանց՝ տարբեր ձեւերով մասնակցելով նրանց գործունեության ու կենսագրության կերտմանը: Աստված ամենուր է եւ ամեն
տեղ, ամենատես է ու ամենահաս. չկա մի ոլորտ, մի գոյ, որ դուրս
գտնվի Աստծու հսկողությունից: Այս իմաստով նախախնամությունն
ընդհանուր ու համապարփակ բնույթ ունի, այսինքն՝ վերաբերում է թե՛
ընդհանուրին (տեսակներին ու սեռերին) եւ թե՛ անհատ գոյացություններին: Արարված տիեզերքում, առավել եւս մարդկանց կյանքում ամեն
ինչ տեղի է ունենում Աստծու գիտությամբ, բայց ոչ անմիջական միջամտությամբ եւ դրդմամբ:
Որքան էլ աստվածաբանի համար նախախնամությունը լինի ակնհայտ եւ ոչ թե կասկածահարույց կամ մտացածին իրողություն, այնուհանդերձ, կան մտածողներ, ովքեր որոշակի փաստեր վկայակոչելով՝ ժխտում են նախախնամության գոյությանը: Հետեւաբար անհրաժեշտ է, որ փիլիսոփայող աստվածաբանն ինչպես Աստծու կեցության
պարագայում, բանական (ռացիոնալ) փաստարկներով եւ փորձնական
տվյալներով հիմնավորի ու ապացուցի նախախնամության գոյությունը: Պատահական չէ, որ հետեւելով միջնադարյան ավանդույթին, ի
մասնավորի Փիլոն Ալեքսանդրացուն եւ Նեմեսիոսին, Որոտնեցին «Ո
ստեղծ առան ձին զսիրտ նո ցա» ճա ռում հա տուկ ուշադ րու թյուն է
դարձնում այդ հարցի լուսաբանմանը: Տաթեւի համալսարանի ուսուցչա պե տը թվար կում է նա խախնա մու թյան գոյու թյունը հաս տա տող
տասնվեց փաստարկ (վկայություն), որոնց մի մասը նա վերցրել է Նեմեսիոսի երկից: Այդ փաստարկների շարադրման հարցում Նեմեսիոսի
15

Այս կապակցությամբ Գրիգոր Նյուսացին գրում է. «Ապա ոչ զոգի յառաջ քան զմարմին,
եւ ոչ առանց ոգւոյ զմարմին ճշմարիտ է ասել, այլ մի երկոցունց սկիզբն ըստ բարձրագոյն
բանին յառաջնում Աստուծոյ կամաւքն սկիզբն արկեալ եւ ըստ այլում՝ ի ծննդեանն պատճառս գոյացուցեալ» (Ս. Գրիգոր Նյուսացի, Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն (Յաղագս
կազմութեան մարդոյ), /Քննական բնագիրը, Առաջաբանը եւ ծանոթագրությունները
Ս. Վարդանյանի/, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2008, էջ 190):
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եւ Որոտնեցու միջեւ տարբերությունն այն է, որ, նախ, հայ աստվածաբան-իմաստասերը, սքոլաստիկական եղանակին համահունչ ընտրում եւ խմբավորում է այդ բոլոր փաստարկները կամ վկայությունները, երկրորդ, վերաձեւակերպում է՝ դրանք դարձնելով ավելի հակիրճ, երրորդ, լրացնում է սուրբգրային եւ այլ մտածողների մտքերով:
Քանի որ որոշակի կապ գոյություն ունի Աստծու կեցության եւ նախախնամության գոյության հիմնավորումների միջեւ, ուստի կարելի
է Որոտնեցու թվարկած փաստարկ-վկայությունները (որոնց մեծ մասը
պարզապես դեպքերի ու երեւույթների թվարկումներ են) ներկայացնել Աստծու կեցության տիեզերաբանական (բնազանցական-գոյաբանական), իմացաբանական-հոգեբանական, բարոյափիլիսոփայական եւ
աստվածաբանական ապացույցների համանմանությամբ:
Նա խախնա մու թյան գոյու թյան տի ե զե րա բա նա կան (բնա զան ցական-գոյա բանա կան) ապա ցույ ցը հեն վում է արար ված տի ե զերքում
գործող մի շարք օրինաչափությունների, փաստերի ու իրողությունների վրա, որոնք վկայում են աստվածային նախախնամության մասին:
Ըստ Որոտնեցու դրանցից են՝ ա) տիեզերքում գոյություն ունեն բնական օրինաչափություններ: Օրինակ, աստղերն անդադար, օր ու գիշեր շրջագայում են, որի պատճառով պահպանվում են ժամանակի չորս
եղանակները, արարածների լինելությունն ու հաստատությունը. «Իսկ
նախախնամութիւնն Աստուծոյ ի վերայ արարածոցս երեւի նախ, ի շրջագայութենէ աստեղաց, զի անդադար շրջագայելով զնոսա զտիւ եւ զգիշեր կատարելով, զչորս եղանակս ժամանակաց եւ ձեռն այսու զարարածս ի լինելութեան եւ ի հաստատութեան պահել» (էջ 103)16: բ) Նախախնամության

մասին է նաեւ վկայում տիեզերքի նպատակահարմար կառուցվածքն
ու համընդհանուր կարգավորվածությունը: Ըստ հայ մտածողի՝ տիեզերքում առկա է ներհակ ուժերի, հակադիր տարրերի միաբանություն
ու համերաշխություն: Այսպես, արարված գոյերի հիմքն ու արմատը
չորս տարրերն են, որոնք իրենց բնությամբ հակադիր ու թշնամի են
(ունեն իրար հակասող հատկություններ), սակայն միաբանությամբ
16

Այս փաստարկը Նեմեսիոսի գրքում շարադրված է հետեւյալ կերպ. «Քանզի յարամնայութիւն
ամենայնի, եւ մանաւանդ որքան եղելութեամբն եւ ապականութեամբն, եւ դրութիւն եւ
կարգք էիցս միշտ պահպանեալք, ըստ նորին յեղանակի եւ աստեղաց բերումն, եւ ոչ ինչ ոչ
երբէք փոխել, շրջագայութիւնք տարւոյ, եւ ժամուց դարձումն, տուընջեան եւ գիշերոյ՝ որ
ըստ տարւոյն հաւասարութիւնն, պակասամասնութիւն իւրաքանչիւր ուրուք՝ աճելով եւ
նուազելով, ոչ նուազ եւ ոչ առաւել չափով, զիա՞րդ արդեօք կատարէր նմանապէս՝ հաւանեալ
եթէ ոչ էր նախախնամութիւնն». Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան
մարդոյ, էջ 144:
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ապահովում են տիեզերական ներդաշնակությունը: Դա նշանակում
է, որ կա մի գերբնական ուժ, որ դրանց կապում, միավորում, բաժանում ու միացնում է, այսինքն՝ պահպանում է տիեզերական ամբողջի ներդաշնակությունն ու համերաշխությունը: Այդպիսի զորությամբ
ու գործառույթներով կարող է օժտված լինել միայն Արարիչ Աստված:
Բացի հակադրությունների ներդաշնակ գոյության փաստից, տիեզերքում գոյություն ունեն նաեւ դաս ու բարեկարգություն, իրերի աստիճանակարգություն ու կարգավորվածություն, ինչը ենթադրում է մի
գերագույն կարգավորողի գոյություն: Տիեզերքը կարգավորված ու դասավորված, սահմանադրված ու նպատակահարմար իրերի ու երեւույթների ամբողջություն է, որի յուրաքանչյուր մաս ու յուրաքանչյուր գոյ
նախախնամվում եւ ուղղորդվում է Աստծու կողմից, դրանցից յուրաքանչյուրը իրազեկում է այդ բարեխնամ կառույցի իմաստուն ճարտարապետի եւ նախախնամողի գոյության մասին: Նախախնամության
գոյության տիեզերաբանական (բնազանցական-գոյաբանական) ապացույցը խարսխվում է նաեւ արարչակարգին ու արարածներին բնորոշ
որոշ օրինաչափությունների, գործառույթների ու հատկությունների
վրա: Որոտնեցին, հետեւելով Նեմեսիոսին, դրանցից առանձնացնում է
հետեւյալները.
ա) թեեւ արարված աշխարհում ամեն ինչ շարժվում է, փոփոխվում,
սակայն դա չի սասանում արարչակարգի անփոփոխ հիմքերը: Մասնավոր, անհատ գոյացությունները ոչնչանում են, իսկ տեսակը մնում է
անփոփոխ: Անկախ անհատների առավելություններից ու թերություններից, դրանց քանակական փոփոխություններից, տեսակը որակապես
մնում է անփոփոխ: Բացի դրանից, տեսակները պահպանում են իրենց
որակական որոշակիությունը, ինչը բացառում է դրանց միախառնումը:
Օրինակ, մարդը ծնվում է մարդուց, ձին՝ ձիուց, այսինքն՝ յուրաքանչյուր
էակ ծնվում է իր տեսակից, հակառակը հնարավոր չէ: Այս փաստարկը Որոտնեցին վերցրել է Նեմեսիոսի երկից: Ըստ Նեմեսիոսի՝ «Զիա՞րդ
մարդ ի մարդոյ եւ արջառ յարջառոյ ծնանի, եւ իւրաքանչիւր ինչ յիւրմէ
սերմանէ բուսանի եւ ոչ յայլոյ, եթէ առանց նախախնամութեան են»17:
Որոտնեցին այս միտքը շարադրում է հետեւյալ կերպ. «գործ նախախնամութեան, զի մարդ՝ ի մարդոյ եւ արջառ՝ յարջառոյ եւ իւրաքանչիւր տեսակ
յիւրմէ տեսակէ ծնանի, եւ ոչ այլ յայլմէ սերմանէ կարէ զնոյն զնմանն ծնանիլ
իւրում տեսակի» (էջ 103):
17

Ն. տ., էջ 147:
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բ) Տվյալ տե սա կին պատ կանող յու րաքան չյուր գոյա ցու թյուն
ունի իր ան հա տա կան հատ կու թյուննե րը: Արար չա կար գում գոյություն ունի բազմա զանու թյուն. մի եւնույն տե սա կին պատ կանող
առանձնակներ իրար նման չեն թե՛ ձեւ ով ու կեր պա րանքով եւ թե՛
ձայնով: Հա կա ռակ դեպքում, եթե դրանք չունենային իրենց դի մագիծը նշող անհատական հատկություններ, ապա «բազում եւ անթիւ
չարիս սերմանեալ լինէր»: Օրինակ՝ զավակները չէին ճանաչի իրենց
ծնողնե րին, եղ բայրնե րը՝ քույրե րին, չէր լինի ընտ րու թյուն չա րի ու
բա րու մի ջեւ, ընդ հանուր քա ո սում կկա տար վե ին բա զում ոճիրներ:
Այս փաստարկը Որոտնեցին քաղել է Նեմեսիոսի երկից18, սակայն վերա ձեւ ա կեր պել է հա մա ռոտ ու հա կիրճ. «զի ի մի եւ նոյն տեսակ այսքան թիւ բազմութիւն անհատից ծնանին եւ ոչ նմանին միմեանց կերպարանօք կամ ձայ նիւ. զոր թէ ոչ էր այս պէս կազ մե ալ նա խախ նա մու թիւնն Աստուծոյ՝ բազում եւ անթիւ չարիս սերմանեալ լինէր, ընդ մայրս եւ ընդ քերցս
անկանել, եւ ոչ կարէին ճանաչել զհայր կամ զմայր, եւ ոչ լինէր ընտրութիւն
չարի եւ բարւոյն, եւ այլ բազում ոճիրս գործեցեալ լինէր առանց ընտրութեան» (էջ 103):

գ) Արարածները ունեն ի վերուստ նախասահմանված հատկություններ ու գործառույթներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր արարածի պետքերն
ու կարիքները բավարարելու համար ստեղծված են անհրաժեշտ ու բավարար պայմաններ: Բույսերն ունեն հատկություններ եւ զորություններ, որոնք օգտագործվում են մարդկանց եւ կենդանիների բուժման համար, իսկ իրերի գեղեցկությունը, պատվական քարերի գույները եւ այլն
խոսում են աստվածայինի ներկայության մասին: Նախախնամության
18

Այս փաստարկը Նեմեսիոսի երկում ներկայացված է բավականին ծավալուն տեսքով. «Ո՞վ ոք
տեսանելով զկերպից մարդկան փոփոխումն յայնչափ բեւրս, եւ ոչ ուրէք անգանել ի միմեանս,
ոչ սքանչանայցէ ընդ գործն: Զմտաւ ածեալ զպատճառն՝ գտցէ նախախնամութեան սակս
զտարբերութիւն կերպիցն՝ այլ եւ այլ իւրաքանչիւր ուրուք: Քանզի տե՛ս, զի եթէ նոյն
կերպարան պահէր ամենեցունց՝ անվրէպ նմանութեամբ, որքան ինչ շփոթումն իրաց լինէր. որքան անգիտութիւն եւ խաւար ունէր զմարդն՝ ոչ զիւր ճանաչելով եւ ոչ զօտարն, կամ
զթշնամին կամ զվատթարն ի սիրելոյն եւ ի պիտանոյն որոշել, քանզի ամենայն ինչ լինէր
ճշմարտապէս խառնակ իր, ըստ Անաքսագորայ: Եւ այսորիկ այսպէս գոլով՝ ոչ ինչ արգելոյր
ընդ քերց կամ ընդ մարց լինել, եւ յափշտակել եւ ոչ այլ ինչ չար գործել յայտնապէս, թէ
առժամն միայն խոյս տայր. քանզի ոչ ոք զնա ճանաչէր յետ այնորիկ: Ոչ արդեօք ոչ օրէնք
եւ ոչ քաղաքավարութիւն կարգիւր. ոչ հարք եւ ոչ որդիք զմիմեանս գիտէին, եւ ոչ այլ ինչ էր
հաստատուն մարդկան, քանզի որպէս կոյր իմն լինէր մարդն, բայց միայն ի հասակէ եւ ի մեծութենէ՝ այլ ոչ ինչ ճանաչիւր: Այսքան բարութեան եղեւ մեզ պատճառ նախախնամութեան,
զանազանելով զկերպարանս մարդկան հանապազ, եւ ամենայն ուրէք եւ ոչ ի միում ժամանակի յառնելոյն զայս նուազեալ» (Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան
մարդոյ, էջ 147–148):
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մասին է վկայում միմյանց նկատմամբ արարածների փոխադարձ գթասրտությունը՝ «մարդ ի մարդ եւ մարդ յանասունս եւ անասնոց յիրեարս, զի ի
ձեռն այսպիսի գթութեանց խնամեսցին մնասցեն եւ մի՛ վնասեսցեն» (էջ 104):
Այսպիսով, ըստ Որոտնեցու՝ տիեզերքի նպատակահարմար կառուցվածքը, կարգավորվածությունը, արարվածի ներդաշնակ ու համաչափ գործառությունը, բնության մեջ գործող օրինաչափությունները, իրերի բազում հատկություններն ու գործառույթները վկայում են ինչպես Աստծու, այնպես եւ նախախնամության գոյության մասին:
Նա խախ նա մու թյան գո յու թյան իմա ցա բա նա կան-հո գե բա նա կան
ապա ցույ ցը հեն վում է մար դու հո գե կանին ու իմա ցու թյանը բնո րոշ

յու րա հատ կու թյուննե րի վրա: Աստ ված մար դուն շնոր հել է ճանաչե լու՝ զգա լու, խոր հե լու, մտա ծե լու, երեւ ա կայե լու, երա զե լու, գուշակելու եւ այլ կարողություններ, որոնց միջոցով նա պատկերացում
է կազմում ոչ միայն աստվածային գործերի, գաղտնիքների ու խորհուրդնե րի ու Հայտնու թյան ճշմար տու թյուննե րի, այ լեւ ան ցյա լի,
ներ կայի ու ապա գայի իրո ղու թյուննե րի մա սին, խո րա մուխ լինում
մարգարեությունների մեջ, գիտելիք ունենում շրջապատող աշխարհի մասին, տեսնում երազներ, անում գուշակություններ: Այդ իմացական ունակությունների ու կարողությունների միջոցով Աստված մարդուն տեղեկություններ է հաղորդում կատարվելիքի մասին, հուշում է
ապագա անելիքները, մարգարեությունների ու տեսիլքների միջոցով
մարդ կանց զգուշացնում վտանգ նե րից կամ մեղքեր գոր ծե լուց: Այս
կապակցությամբ Որոտնեցին, առանց մանրամասնելու, հիշատակում
է աստ վա ծաշն չյան դեպքեր ու իրա դար ձու թյուններ: Օրինակ, նախախնամության նշաններից էին Հովսեփի, Դանիելի երազները, Իսրայելի ժողովրդի պահպանումը Եգիպտոսից դուրս գալիս եւ անապատում ու Բաբելոնում ապրելիս, թշնամիների վանման դեպքերը (Աղամեկ, Սենեքե րիմ, Մա գո գ), հրից երեք մանուկնե րի եւ գա զաննե րից
Դանիելի փրկությունը եւ այլն:
Որոտնեցին ելնում է Աստծու եւ մարդու հարազատության փաստից: Մարդն իր հոգում զգում է Աստծու ներկայությունը: Պատահական չէ, որ հոգեկան ծանր ու անելանելի պահերին նա աղոթքներով
դի մում է Աստ ծուն, որովհե տեւ գի տի, որ Աստ ված նրան չի թողնի
մենակ փորձության մեջ: Եթե չլիներ Աստված եւ աստվածային նախախնա մու թյունը, ապա ին չո՞ւ մար դիկ պետք է դի մե ին Աստ ծուն,
ին չո՞ւ Նրանից պի տի խնդրե ին աջակ ցու թյուն ու ողոր մու թյուն:
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Այս պես էր մտա ծում նաեւ Նե մե սի ո սը. «Եւ հա սա րա կաց առ ի յամենայն մարդկանէ խոստովանեալն՝ թէ պարտ է աղօթել եւ ուրախացուցանել զԱստուած պատարագօք եւ այլովք այսպիսեօքս, նախախնամութեանն է յայտնողական, զի առանց նախախնամութեան գոլով
ամենայնի, ո՞վ ար դե օք կամ զի՞նչ ոք աղօ թես ցէ: Եւ փոյթ՝ որ յերախտաւորութիւնսն բնաւորապէս յանթիւրելիսն փութացեալ, զնախախնամութիւնսն երեւեցուցանէ, քանզի որ յայսմանէ վարձուց ակն
ունե լով, եւ զոր ոչ են կա րող փո խա րէն հա տու ցանել, բա րի առնել
յօժարեցուցանեմք»19: Որոտնեցին Նեմեսիոսի այս միտքը վերաձեւակերպում է հե տեւյալ կերպ. հո գե կան ծանր ու անելանե լի պահե րին
մարդն աղոթքով դիմում է Աստծուն, որովհետեւ գիտի, որ փորձություններից խուսափելը, եւ առհասարակ փրկությունը հնարավոր է
միայն Աստծու միջո ցով. «ի մէջ տագնապ նեղութեանց փութալ առ Աստուած աղօթիւք, զի յորժամ յամենայն ուստէք վճարեալ իցեն փրկութիւն,
հրաւիրէ բնութիւնս դիմել առ Աստուած, զի նովաւ է փրկութիւն» (էջ 104):

Աղոթքով, հույսով ու հավատով Աստծուն դիմելու փաստերը հիմք են
տալիս Որոտնեցուն եզրակացնելու, որ աստվածային նախախնամությունն իրապես գոյություն ունի:
Նա խախ նա մու թյան գո յու թյան բա րո յա փի լի սո փա յա կան ապա ցույ ցի

հա մա ձայն՝ հա սա րա կա կան կյանքում կան երեւ ույթ ներ (չա րիքներ,
բարիքներ, արդարադատություն, օրենքներ, պատիժներ, հատուցումներ եւ այլն), որոնք նույնպես վկայում են նախախնամության գոյության մասին: Օրինակ, միջնադարյան մտածողների համար ակնհայտ
է, որ հան ցանքնե րի ու մեղքե րի հա մար Աստ ված բա ցա հայտ եւ ոչ
բացահայտ ձեւով պատժում է մարդկանց: Սակայն մարդկանց համար
անհասկանալի է մնում, թե ինչո՞ւ է Աստված հանդուրժում չարիքները, ինչո՞ւ են պատժվում անմեղներն ու արդարները, այն դեպքում,
երբ հաճախ շահեկան վիճակում են հայտնվում հանցագործները, մեղսա գործներն ու անար դարնե րը: Այս իմաս տով նա խախնա մու թյունը
կապ ված է չա րիքնե րի, «անար դա րու թյուննե րի», ողջա խոհու թյան
տե սան կյունից անտ րա մա բանա կան երեւ ույթ նե րի բա ցատ րու թյան
ու արդարացման, մարդու անձնիշխանության եւ հատուցման գաղափա րի հետ: Փի լոնի եր կի երկ րորդ մա սի մեկնու թյան մեջ Որոտնեցին վերաշարադրում է նախախնամության գոյությունը ժխտող բարոյական բնույթի երեք փաստարկ. ա) «ո՞րպէս գոյ նախախնամութիւն,
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յորժամ չարքն եւ անզգամքն բարեբախտք են. ի մեծութեան եւ ի հեշտութեան կեան, եւ բարիքն եւ իմաստունքն աղքատք եւ թշուառականք, եւ թէ
գոյ նա խախ նա մու թիւն, յայն ժամ այն պի սի հան դի սա դիր է Աս տու ած, որ
յաղթողացն պատիժ տայ, եւ յաղթեցելոցն պսակ. զի առաքինիքն յաղթողք
են ամենայնի, եւ չարքն յաղթեալք»20: Երկրորդ, ինչո՞ւ բռնավորները եւ

չա րա գործնե րը չեն պատժ վում, այլ, ընդ հա կա ռա կը, նրանց տրվում
են արտոնություններ եւ, նրանք մինչեւ իրենց կյանքի վախճանը վայելում են կյանքը: Երրորդ, ինչո՞ւ են պատժվում արդար, ազնիվ, բարի մարդիկ: Օրինակ, «Սոկրատէս իմաստասէրն, որ միշտ տեսութեան էր
հետեւեալ եւ զայլսն աննախանձաբար ուսուցանէր, ընդ գիտութեան կշիռ
եւ զբարեգործութիւնսն, նա ի խենէշ մարդկանցէ սատակեցաւ» 21: Որոտ-

նե ցին այդ հար ցե րին պա տաս խանում է որ պես աստ վա ծա բան-փիլի սո փա՝ օգտ վե լով ինչպես միջնա դա րում շրջանառ վող կրոնա կան
բնույթի փաստարկներից, այնպես եւ Փիլոն Ալեքսանդրացու եւ Նեմեսիոսի երկերում ներկայացված ավանդազրույցներից, պատմական
փաստերից ու փիլիսոփայական մտքերից: Հայ մտածողը միանշանակ
պնդում է, որ Աստված պատասխանատու չէ աշխարհում գոյություն
ունե ցող թե՛ ֆի զի կա կան եւ թե՛ բա րոյա կան չա րիքնե րի հա մար,
որովհե տեւ վեր ջիններս ան հա մա տե ղե լի են աստ վա ծային բնու թյան
հետ. «Իսկ Աստուած չար ոչ կարէ առնել,– գրում է նա,– վասն զի ամենեւ իմբ բա րի է, այլ իւ րա քան չիւր ոք ազատ կա մօք զորս ընտ րէ՝ ժա ռանգէ, եթէ զբարի գործս՝ զարքայութիւնն յաւիտենական եւ եթէ զչար գործս՝
զյաւիտենական տանջանսն. ոչ թէ Աստուած է պատճառ տանջանացն, քա՛ւ
լիցի, այլ իւր ազատ կամքն եւ չարաչար ընտրութիւնն» (էջ 212): Ընդհա-

կառակը, Աստված անհանդուրժող է նման երեւույթների նկատմամբ:
Եթե Աստ ված չպատ ժի չա րա գործնե րին ու չվե րացնի անար դա րությունները, այսինքն՝ չնախախնամի, ապա մարդիկ կասկածներ կունենան Նրա գոյության վերաբերյալ: Հետեւելով Նեմեսիոսին՝ Որոտնեցին կարծում է, որ պատժի գոյությունն ինքնին վկայում է նախախնամության մասին: Ըստ Նեմեսիոսի՝ «յանցանացն հետեւելն պատիժ,
յաւէտ զի նոցունց մեղացն յայտնումն՝ յորժամ ոչ ոք գոլով յանդիմանիչ՝ ոմանց վտանգից ի յերեւոյթ գայ, եւ ցուցանէ նախախնամութիւն
գոլ: Լի են այս պի սե օք պատ մու թե ամբք եւ՛ Եբ րայեց ւոցն գիրք եւ՛
20

21

«Հաւաքումն յայտնաբանութեան ի Փիլոնէ իմաստնոյ՝ որ «Յաղագս նախախնամութեան»
յառաջին բանէ յերկասիրութեանց Յովհաննու Որոտնեցւոյ լուսաւոր րաբունապետի
տեառն իմոյ», էջ 240:
Ն. տ., էջ 241:
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Հելլենացւոցն պատմութիւնք»22: Եթե Նեմեսիոսը բերում է մի դեպք
անտիկ հույների (Եւբեկա բանաստեղծի) կյանքից ու մի օրինակ հրեանե րի պատ մու թյունից (Շուշանի կի տա ռա պանքնե րը), ապա Որոտնեցին այս կապակցությամբ թվարկում է մի քանի աստվածաշնչյան
դեպք (օրինակ, ջրհեղեղը, Սոդոմն ու Գոմորը, Փարավոնի կործանումը եւ այլն), թեեւ առհասարակ նախախնամության գոյության հիմնավորման համար վկայակոչում է աստվածաշնչյան բազմաթիվ դեպքեր:
Որոտնեցին կարծում է, որ մարդկանց կյանքում տեղի ունեցող երեւույթները, այդ թվում տարօրինակ, կարելի է բացատրել նախախնամության գոյությամբ: Օրինակ, նախախնամությամբ է, որ արդարները
սնան կանում ու հի վան դանում են կամ կորցնում ունեց վածք, որովհետեւ սրանք փորձություններ են, որոնք չպիտի էապես փոխեն այդ
կարգի մարդկանց բարոյահոգեբանական վիճակը: Նրանք պետք է դիմանան, ցույց տան իրենց հոգու արիությունն ու անդրդվելիությունը
եւ հավատարմությունն առ Աստված: Որոտնեցին, վերաշարադրելով
Փիլոնի մտքերը, նախախնամության վկայություն է համարում նաեւ
այն, որ Աստված անարժաններին ու չարագործներին հարստություն,
մեծություն ու ճոխություն է տալիս, թողնում նրանց լիուլի վայելելու
կյանքի հաճույքները, իսկ իմաստուններին ու արդարներին բաժին է
հասցնում աղքատություն, սով, տանջանքներ, հիվանդություն: Սակայն ողջախոհության տեսակետից այդպիսի փաստերն անհասկանալի
են եւ ավելի շուտ վկայում են նախախնամության բացակայու թյան,
քան գոյության մասին: Այս տարօրինակ վիճակից Որոտնեցին փորձում է դուրս գալ՝ մատնան շե լով մար դու հա մար կեն սա ի մաս տային
արժեքների առաջնահերթությունը: Եթե բարեպաշտ եւ հոգեւոր արժեքներով ապրող մարդու համար երկրային բարիքներն ու մարմնական հաճույքներն անօգուտ, անցողիկ ու անարժեք բաներ են, ապա
նյութապաշտ ու սպառողական հոգեբանություն ունեցողներն իրենց
կրքերի ու մարմնական հաճույքների ստրուկն են, եւ նրանց բնավ չեն
հե տաքրք րում ո՛չ ճշմար տու թյունը, ո՛չ գե ղեց կու թյունը եւ ո՛չ հոգեւոր այլեւայլ իրողություններ:
Փիլիսոփայաբարոյագիտական տեսանկյունից առավել կարեւոր է
նախախնամության եւ մարդու անձնիշխանության հարաբերակցության հարցը, որը Որոտնեցին դիտարկում է «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ
նոցա» ճառում: Այս հարցում Որոտնեցին միանշանակ պաշտպանում
22

Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ, էջ 144:
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է միջնադարյան հայ կրոնափիլիսոփայական մտքում արմատավորված
տեսակետը, ըստ որի՝ մարդը բանական ու անձնիշխան էակ է եւ կարգված է իբրեւ արարածների թագավոր: Որոտնեցու կարծիքով՝ արարչակարգում մարդու բացառիկ կարգավիճակը պայմանավորված է այն բանով, որ բոլոր արարածներն ունեն աստվածադիր իրենց բնական սահմանը, որը չեն կարող խախտել, եւ միայն մարդն է օժտված սահմաններ
խախ տե լու ունա կու թյամբ, ընտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րությամբ եւ արարվածներին իշխելու մենաշնորհով: Մարդն անձնիշխան
է, այսինքն՝ ազատ է իր ընտրության մեջ, նա կարող է գործել թե՛չարիք
եւ թե՛ բարիք, հետեւաբար ցանկացած գործողություն նրա կամարտահայտության հետեւանքն է: Աստված մարդուն ստեղծել է, կեցություն
պարգեւել, բայց նրան ոչ թե հրամայում կամ պարտադրում է այս կամ
այն բանն անելու, այլ ընդամենը նախախնամում է, պատվիրանների
միջոցով հորդորում խուսափել չար մտադրություններից ու գործերից:
Մարդկային հոգին չի գտնվում հարկի ու անհրաժեշտության կամ արտաքին, հատկապես նյութական գործոնների ազդեցության տակ, այլ
ինքնաշարժ է, գործում է ինքնակամ, ինքն է ընտրում չարն ու բարին:
Որոտնեցին կտրականապես մերժում է այն տեսակետը, ըստ որի մարդը
բացարձակ իմաստով գտնվում է Աստծու հսկողության տակ եւ առանց
Աստծու կամքի ոչ մի քայլ չի անում: Այս տեսակետն անընդունելի
է, որովհետեւ, նախ, մարդու չար ու բարի գործողությունների համար
պատասխանատու է դառնում Աստված, երկրորդ, դա հակասում է թե՛
Աստ ծու, թե՛ մար դու բնու թյան մա սին քրիս տոնե ա կան պատ կե րացումներին: Աստված համակ բարություն է, հետեւաբար, Նա չի կարող դառնալ չար գործերի հեղինակ: Բանական ու անձնիշխան լինելն
Աստծուց է, բայց կամենալն ու ընտրելը մարդու կամքի արտահայտություն են: Աստված կարող է անհրաժեշտության դեպքում միջամտել
մարդու գործերին, բայց չի կարող բռնանալ կամ հետ վերցնել նրա
ազատությունը, որովհետեւ առանց կամքի ազատության մարդը կդադարի մարդ լինելուց: Նրանք, ովքեր Աստծուն մեղադրում են այն բանի
համար, որ մարդուն փոխանակ ստեղծեր չարին անընդունակ, ստեղծել
է անձնիշխան, չեն հասկանում, գրում է Որոտնեցին, որ Աստված «բանական արար զմարդն եւ ոչ անբան. քանզի ի հարկէ մինն յերկոցունց՝ կա՛մ
լինել անբան եւ ոչ գոլ անձնիշխան, կա՛մ գոլ բանական եւ լինել անձնիշխան»

(էջ 111): Մարդու անձնիշխանությունը ժխտողները չեն բավարարվում
այս առարկությամբ, այլ բերում են բազում փաստարկներ՝ ցույց տալու
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հա մար, որ իբր մար դը բնավ անձնիշ խան չէ, որ ար տաքին ուժերն
են (օրինակ՝ Աստված, անհրաժեշտություն, ճակատագիր, բնություն,
բախտ, պատահականություններ եւ այլն) պայմանավորում նրա գործողությունները: Որոտնեցին թե՛ Փիլոն Ալեքսանդրացու «Նախախնամության մասին» երկի մեկնությունում, թե՛ «Ո ստեղծ առանձին զսիրտ
նոցա» ճառում նախ, մեկ առ մեկ շարադրում ու բացատրում է մարդու
անձնիշխանությունը ժխտողների փաստարկների որպիսությունը՝ ցույց
տալու համար, որ դրանք չեն կարող միանշանակ պայմանավորել մարդու վարքը, երկրորդ, թվարկում է մի շարք իրողություններ (օրինակ՝
արդարադատության, օրենքների, սովորույթների, անհավասարության,
պատիժների գոյությունը եւ այլն), որոնք վկայում են մարդու անձնիշխանության գոյության մասին:
Նախախնամության գոյության կրոնաաստվածաբանական ապացույցը
հենվում է առաջին հերթին իմաստուն, բարի, բարեգործ ու ողորմած
Աստծու գաղափարի վրա: Նախախնամությունն Աստծու բարի կամքի
դրսեւորումն է, նշանն այն բանի, որ Նա հետապնդում է միայն բարի
նպատակ, որ Նա մտահոգված է արարվածի, առավելապես մարդկության ճակատագրով: Աստված բարի է եւ բարեգործ, իսկ բարեգործությունը նախախնամության վկայություն է: Այս հարցում Որոտնեցին
նույնպես հետեւում է Նեմեսիոսին, ըստ որի՝ «Այլ որպէս բարերարն
է Աստուած, բարերար գոլով՝ բարեգործէ. եւ եթէ բարերար գոլով բարեգործէ, եւ նախախնամէ»23: Աստված մարդկանց ցանկանում է բարին եւ տարբեր ձեւերով հորդորում կամ մատնացույց է անում է ընտրել ճշմարտության (փրկության) տանող ճանապարհը: Այս իմաստով
Որոտնեցին նախախնամության գագաթնակետ («կատարումն ամենայն
նախախնամութեան») է համարում Աստծու Միածին Որդու մարդեղացումը՝ «ի փրկութիւն մարդկան զանազան խնամօք եւ պարգեւօք եւ անթիւ
բարերարութեամբ» (էջ 104):
Այսպիսով, վերոգրյալը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ նախախնա մության հար ցը քննարկելիս Որոտնե ցին, օգտվե լով Փի լոն Ալեքսանդ րա ցու «Նա խախնա մու թյան մա սին» եւ հատ կա պես Նե մե սի ոս
Եմե սա ցու «Մար դու բնու թյան մա սին» աշ խա տու թյուննե րից, տարատեսակ՝ տիեզերաբանական (բնազանցական-գոյաբանական), իմացաբանական-հոգեբանական, բարոյափիլիսոփայական եւ կրոնաաստվա ծա բանա կան ապա ցույցնե րի ու զանա զան օրինակնե րի մի ջո ցով
23

Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ, էջ 146:
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հիմնավորում է աստվածային նախախնամության գոյությունը: Ըստ
Որոտնե ցու՝ աստ վա ծային նա խախնա մու թյունը հա մա պար փակ ու
համընդհանուր բնույթ ունի. Աստված խնամում-պահպանում է, կառա վա րում-ղե կա վա րում, մասնակ ցում-մի ջամտում արա րածնե րի,
հատ կա պես մարդ կանց գոր ծե րին, սա կայն դրանով հան դերձ Նա չի
սահմանափակում մարդկանց անձնիշխանությունը, ընտրություն կատարելու ազատությունը:

РЕЗЮМЕ
Проблема провидения, будучи непосредственно и опосредованно связанной с такими важными теологическими и антропологическими вопросами, как
сущность и свойства Бога, Бога и космоса, Бога и человека, соотношения предначертания и свободы человеческой воли, оправдания зла, объяснения поведения человека и наказания, спасения и воздаяния, заняла важное место в философско-теологическом учении средневекового армянского философа-богослова
Иоанна Воротнеци (1313/15–1386/88). Армянский мыслитель, используя труды
Филона Александрийского «О провидении», и в особенности Немесия Эмесского «О природе человека», рассматривает проблему провидения в контексте
вопросов о природе души. И благодаря глубокому знанию основных решений
данного вопроса, а также аргументов, подтверждающих существование провидения, ему удается их выделить, сгруппировать, прокомментировать, а затем
искусно изложить и изложить собственное мнение. Несмотря на то, что для Воротнеци существование провидения, как и существование Бога, очевидно, он,
как и Немесий, пытается это обосновать, опираясь как на аргументы о существовании Бога (космологические, психологические, теологические и телеологические), так и на различного рода (исторические, гносеологические, психологические, нравственные) факты, случаи и события. Обращаясь к соотношению
божественного провидения и свободы человеческой воли, Воротнеци считает,
что божественное провидение имеет всеобъемлющий и всеобщий характер: Бог
хранит и заботится о созданном, управляет-руководит, участвует-вмешивается
в дела живых существ, и особенно людей, однако этим не ограничивает своеволие человека и возможность его свободного выбора.
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SUMMARY
The question of divine providence had an important place in the theologicalphilosophical doctrine of the medieval Armenian theologian-philosopher Hovhan
Vorotnetsi (1313/15–1386/88), since it was directly and indirectly related to such
important theological and anthropological issues as the essence and properties of
God, God and the universe, God and human beings, correlation of divine providence and freedom of will, justiﬁcation of evil, explanation of human behavior
and punishment, salvation and retribution. The Armenian thinker, using the works
“On Providence” by Philo of Alexandria, and in particular “On Human Nature” by
Nemesius of Emesa, considers the problem of providence in the context of questions about the nature of the soul. Hovhan Vorotnetsi does not express his own
thoughts, but being familiar with the main points of view and arguments proving
the existence of the providence, he was able to select, group, comment, and skillfully compile and utilize all that. Even though the existence of the providence,
as well as the existence of God is evident, Hovhan Vorotnetsi, like Nemesius of
Emesa, tries to substantiate it, relying on arguments (cosmological, psychological,
theological, and teleological) that prove the existence of God, as well as on diﬀerent (historical, epistemological, psychological, moral) facts, events, and situations.
Referring to the issue of divine providence and freedom of will, Hovhan Vorotnetsi
believes that divine providence is comprehensive and universal: God cares for the
creatures, leads and directs, participates-interferes in the aﬀairs of living beings,
and especially of people, but He does not limit the self-will of humans and the possibility of free choice.

