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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 

Հովհան Դամասկացին և նրա երկերը 

 Ուղղափառ եկեղեցու հայր Հովհան Դամասկացին (Ἰωάννης ὁ Δα-

μασκηνός)1 ասորի վանական և քահանա էր: Ծնվել է Դամասկոսում 

675/676 թ., մահացել 749 թ. դեկտեմբերի 4-ին (որը սրբի հիշատակի օրը 

դարձավ) Երուսաղեմի մոտ գտնվող Սուրբ Սաբասի (արաբ. Մար Սաբայի) 

վանքում: Կաթոլիկ եկեղեցու վարդապետ է 1890 թվականից:  

Դամասկացու մասին կենսագրական տեղեկությունների հիմնական 

աղբյուրը Հովհան Երուսաղեմացու անունով պահպանված՝ չափազանցու-

թյուններով լեցուն ու առասպելախառն վարքատիպ հունարեն երկն է՝ հատ-

վածաբար թարգմանված արաբ վանական Միքայելի հեղինակած 1084 թ. 

արաբերեն «հոգեշահ» գրվածքից2:  

Հովհանը ծնվել է Դամասկոսի երևելի քրիստոնյա Մանսուր ընտա-

նիքում, որն այդ անունը ստացել է նրա պապ՝ Հերակլ կայսեր օրոք Ասորիքի 

հարկահավաք Մանսուր իբն Սարջունից: Մանսուրը հայտնի է նաև որպես 

քաղաքը մահմեդականներին հանձնելու ակտիվ մասնակից: Մի կարծիքի 

համաձայն՝ այդ ասորի քրիստոնյա ընտանիքը արաբական ծագում ուներ: 

Հովհանը մեծացել է Դամասկոսի քրիստոնյա արաբական միջավայրում: 

Ըստ որոշ պատումների՝ պատանեկության տարիներին կապ է ունեցել ապա-

գա խալիֆ Յազիդ I-ի և արքունի քրիստոնյա բանաստեղծ ալ-Ախթալի հետ: 

Երբ 630-ականներին արաբները գրավեցին Ասորիքը, Դամասկոսի ար-

քունիքը պահեց քրիստոնյա իր մեծաքանակ պաշտոնյաներին, այդ թվում՝ 

Հովհանի պապին: Հայրը՝ Սարջուն-Սերգիուսը, Ումայյադ խալիֆների ար-

քունի քարտուղարը դարձավ: Անվավեր տեղեկություն կա, որ Հովհանն ինքն 

էլ ծառայել է արքունիքում, մինչև բոլոր ստրուկներին ազատ արձակելը և իր 

որդեգրյալ եղբայր Կոսմասի հետ Երուսաղեմի մոտ ս. Սաբասի վանք մտնելը 

(հավանաբար 706 թ.) և 734 թ. նույն վանքում քահանա ձեռնադրվելը:  

Ուսումնառության տարիներին Հովհանը ուսումնասիրել է ինչպես արաբ-

ների, այնպես էլ հույների գրքեր (հեթանոսական և քրիստոնեական)՝ տիրա-

                                                           
1 Նրա մականունն էր Χρυσορρόας (բառացի՝ «ոսկի հորդող», այսինքն՝ ճարտարախոս): 
Այդպես է նրան անվանել արդեն Թեոփանես Խոսվանողը (758-818), “Theophanis chro-

nographia, vol. 1”, ed. de C. Boor, Leipzig: Teubner, 1883, Repr. 1963, էջ 408.26: 
2 Ն. Ակինյանի բնորոշումն է, տե՛ս Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի և իւր թարգմանու-

թյունները վրացերէնէ, Վիեննա, 1951, էջ 57: 
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պետելով երկու լեզուներին: Ղուրանի նրա քննադատությունը վկայում է, որ 

նա ծանոթ էր այդ գրքին: 

726 թ., երբ Լևոն III Իսավրացի կայսրը պատկերներ պաշտելու և հա-

սարակական վայրերում դրանք ցուցադրելու դեմ հրովարտակ հրապարա-

կեց, Հովհանը երեք ճառով հանդես եկավ կայսեր և նրա որոշման՝ պատկե-

րամարտության խիստ քննադատությամբ: Պարզ ու մատչելի ոճի շնորհիվ 

դրանք մեծ ժողովրդականություն էին վայելում և կարևոր դեր խաղացին 

Նիկիայի երկրորդ ժողովում (787 թ.), որը վերջ դրեց այդ վեճերին: 

Դամասկացի գիտնականի հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում 

էր օրենք, աստվածաբանություն, փիլիսոփայություն, երաժշտություն: Նա 

բեղուն գրիչ է ունեցել, հեղինակել է քրիստոնյա դավանանքը լուսաբանող 

աշխատություններ ու հիմներ, կատարելագործելով ուղղափառ եկեղեցու 

կանոնը, և դրանք մինչ օրս էլ ծեսի մասն են կազմում:  

Նրա գրվածքներն են՝  

1. Երեք ճառ պատկերների մասին (Orationes de imaginibus tres): 

2. Մեծակտավ «Գիտության աղբյուրը» (Fons scientiae)՝ բաղկացած 

երեք մասից. 

ա. Տրամաբանական «Դիալեկտիկա» (Dialectica sive capita philoso-

phica) երկը՝ երկար (68 գլուխ) և համառոտ (50 գլուխ) խմբագրություն-

ներով: Համառոտը երկու անգամ թարգմանվել է հայերեն՝ հունարենից 

Բագարատ Մամիկոնյանի և վրացերենից՝ Սիմեոն Պղնձահանեցու ձեռքով 

(վերջինս՝ ի թիվս Դամասկացու մյուս երկերի): 

բ. «Հերձվածների մասին» (De heraesibus). վերջին գլուխը նվիրված է 

«իսմայելական» հերձվածին, որ իսլամի առաջին հերքումն է քրիստոնեա 

հեղինակի կողմից: 

գ. Աստվածաբանական՝ «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ» (Expositio 

fidei): Սա քրիստոնյա աստվածաբանության և փիլիսոփայության համա-

կարգված շարադրանքի առաջին փորձն է1: Թարգմանված է հայերեն: 

                                                           
1 О. Б. Ионайтис, “Традиции Иоанна Дамаскина в русской средневековой филосо-
фии,” Verbum, Вып. 6: Аристотель и средневековая метафизика, Альманах цент-

ра изучения средневековой культуры при философском факультете Санкт-Пе-

тербургского университета, СПб, 2002, с. 203. 
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3. «Համառօտ ներածութիւն հրամանակարգ աստուածաբանութեան»1 

(Institutio elementaris) ՝ «Գիտության աղբյուրի» նախապատրաստական 

աշխատություն: 

4. «Բանք ընդդիմադրականք ի քակումն հերձուածոց Յակոբիկ Ասորոց» 

(Contra Jacobitas): Թարգմանված է հայերեն: 

5. «Ընդդիմադրութիւն Նեստորիանոսի» (Contra Nestorianos): Թարգ-

մանված է հայերեն:  

6. «Երկխոսություն մանիքեացիների դեմ» (Contra Manichaeos): 

7. «Բաղադրյալ բնության մասին կամ ակեփալների2 դեմ» (De natura 

composita sive Contra acephalos): 

8. «Քրիստոնյայի և սարակենոսի վեճը» (Disputatio Christiani et 

Saraceni): 

9. «Նամակ երիցս սրբասացության մասին» (Epistula de hymno trisagio): 

10. «Ճիշտ կարծիքի մասին» (De recta sententia): 

11. «Բանք վասն հաւատոյ եւ ընդդիմադրութիւն Նեստորիոսի» (De 

fide contra Nestorianos): Թարգմանված է հայերեն: 

12. «Վասն որ ի Քրիստոս երկու բնութեանց, եւ այլ ամենայն բնու-

թեանց ինքնութեանց համառաւտեալ» (De duabus in Christo voluntatibus, 

ճառ է մոնոթելիտների՝ միակամականների դեմ): Թարգմանված է հայերեն: 

13. «Սուրբ զուգակշիռք»3 (Sacra Parallela)՝ հոգեշահ գործ՝ պահպան-

ված հատվածաբար: 

14. «Սուրբ պահքի մասին» (De sacris jejuniis):  

15. «Ի ննջումն Աստուածածնի» (Homilia in dormitionem Virginis 

Mariae): Թարգմանված է հայերեն: 

                                                           
1 Ն. Ակինյանի բնորոշումն է, նշվ. աշխ., էջ 62: Սակայն նրա վկայակոչած էջերը սխալ են. 
PG 95, 99-112-ի փոխարեն կարդում ենք PG 95, 9-18: 
2 «Ակեփալներ» (հուն. ἀκέφαλοι, բառացի՝ «անգլուխներ») էին կոչվում Ե. դարավերջին 
Ալեքսանդրիայի եկեղեցու այն անդամները, ովքեր բաժանվեցին Պետրոս Մոնգոսից, երբ 
նա 482 թ. ընդունեց Զենոն կայսեր՝ Քաղկեդոնի ժողովի բանադրանք չպարունակող «Հե-
նոտիկոնը»: Անվանումը բացատրվում է նրանով, որ հերձվածողները չունեին իրենց ա-
ռաջնորդող եպիսկոպոս: Այդ միջավայրից էր միաբնակների առաջնորդ Սևերոս Անտիոքա-
ցին (512-519), իսկ հետագայում ուղղափառ հեղինակները, այդ թվում և Դամասկացին, 
այդպես էին կոչում միաբնակներին առհասարակ (Православная энциклопеидия, т. 1, с. 

390: “акефалы”): 
3 Այսպես է թարգմանել Ն. Ակինյանը, նշվ. աշխ., էջ 62: 
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16. «Պողոսի թղթերի մեկնություն» (Commentarii in epistulas Pauli)՝ 

ծաղկաքաղ Հովհան Ոսկեբերանից, Թեոդորետոս Կյուրացուց և Կյուրեղ 

Աղեքսանդրացուց: 

17. Այլևայլ ճառեր, երգեր և շարականներ հունաց եկեղեցու երգարան-

ներում:  

18. Հովհանին ձեռագրերում վերագրված «Բարաղամ և Հովասափ»1 

(Vita Barlaam et Joasaph) վեպի հեղինակակային պատկանելության վեր-

բերյալ տարբեր կարծիքներ կան, օրինակ՝ որ հեղինակը Եվթիմիոս Իբերա-

ցին է, և այն հունարեն է թարգմանվել ԺԱ. դարում վրացերենից2: Ըստ Կաժ-

դանի՝ այն գրվել է Թ. դարում ոմն Մար Սաբասի վանական Հովհանի ձեռքով3: 

Հովհան Դամասկացու երկերի գրվածքների հայերեն թարգմանությունը 

Դամասկացու մի շարք գրվածքների հայերեն թարգմանությունը ԺԳ. 

դարի առաջին կեսին («Իբր 1240-ին»4) իրականացրել է հայ քաղկեդոնիկ 

Սիմեոն Պղնձահանեցին5 վրացերեն թարգմանությունից:  

Պղնձահանքը (Գուգարք) ԺԳ. դարում Իվանե Զաքարյանի միջնորդու-

թյամբ անցել էր Վրաց եկեղեցու իրավասության տակ6: 

                                                           
1 Հայերեն թարգմանությունը տե՛ս Նկարագրութիւն հոգևորական վարուց Յովասափու 

որդւոյ թագաւորին հնդկաց, գրեալ Յովհաննու կրաւնաւորի, աշխատասիրեց Մ. Տէր-Մով-

սեսեան, Վաղարշապատ, 1898: 
2 Օրինակ այստեղ՝ S. Der Nersessian, L’iilustration du roman de Barlaame et Joasaph, 

préface de Charles Diel, Boccard, 1937: 
3 A. Kazhdan, “Where, when and by whom was the Greek Barlaam and Ioasaph 
Written,” Zu Alexander d. Gr. Festschrift G. Wirth zum 60. Geburtstag am 9.12.86, vol. 

2, Amsterdam, 1988, pp. 1187-1209. 
4 Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի…, էջ 67: 
5 Նրա մասին տե՛ս Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի…, էջ 4-9: Սիմեոնի մյուս թարգմա-

նություններն են՝ Պրոկղ Դիադոխոսի «Շաղկապք աստուածաբանականք», Հովհաննես 
Սինայեցու «Սանդուղք աստուածային ելից» (ընդ որում առաջին քսան գլուխները հունա-
րենից թարգմանել է Մինասը Տրապիզոնից, իսկ Սիմեոնը շարունակել է), «Պատմութիւն 
վրաց», «Ժամագիրք հունաց» (այս թարգմանությունը ևս արված է նույն Մինասի մաս-
նակցությամբ), անդ, էջ 8-9, էջ 132, 190: Տե՛ս Պրոկղ Դիադոխոս, Շաղկապք աստուածա-

բանականք և Իոանե Պետրիծիի Լուծմունք, հայերեն թարգմանություն, III, հետազոտությունը 

հավելել և տեքստը տպագրության է պատրաստել Մայա Ռափավան, քննական ապարա-
տը և բառարանը պատրաստել են Մայա Ռափավան, Խաթունա Գափրինդաշվիլին և 
Իրմա Խոսիտաշվիլին, Թբիլիսի, 2016 (գիրքն ունի վրացերեն, հայերեն ու անգլերեն 
«Ամփոփում» և հայերեն-վրացերեն բառացանկ, բնագիրը կազմվել է երկու ձեռագրի 
համեմատությամբ՝ ՄՄ 1500 և ՄՄ 1832):  
6 Տե՛ս Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհան-

ջանյանի, Երևան, 1961, էջ 222. «Վախճանեցաւ և Իւանէ, եղբայր Զաքարէի, և թաղեցաւ ի 
Պղնձահանքն, ի դուռն եկեղեցւոյն, զոր շինեաց ինքն, առեալ ի հայոց վրացի վանս հաս-
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Վերը տեսանք, որ «Գիտության աղբյուրից» Սիմեոնը թարգմանել է 

առաջին և երրորդ մասերը՝ զանց առնելով «Հերձվածների մասին»-ը: Հա-

յերեն ունենք նաև «Բանք ընդդիմադրականք ի քակումն հերձուածոց Յա-

կոբիկ Ասորոց», «Ընդդիմադրութիւն Նեստորիանոսի», «Բանք վասն հա-

ւատոյ եւ ընդդիմադրութիւն Նեստորիոսի», «Վասն որ ի Քրիստոս երկու 

բնութեանց, եւ այլ ամենայն բնութեանց ինքնութեանց համառաւտեալ», 

«Ներբողեան ի ննջումն ամենասուրբ Աստուածածնին և միշտ կուսին Մա-

րիամու» (Վատիկան, Բորգեան 41 (ԺԸ դ.), 57ա-63բ, Զմմառ 86 (ԺԸ դ.), 82բ): 

Դամասկացու անունով կա նաև մի քանի անհարազատ՝ միայն հայե-

րենով պահպանված երկ՝ «Բանք յաղագս Հռովմէացոց, թէ որպէս եղեն ան-

միաբան ի սոցանէ չորից եկեղեցեաց», «Պատասխանի առ հայս»1, որ Դա-

մասկացու անունով պահպանված՝ մինչ այժմ միակ հրատարակված երկն 

է2, «Պատասխանի առ հրեայս»։ 

Հովհան Դամասկացու «Դիալեկտիկա» երկը 

«Դիալեկտիկա» երկն ունի մի նախաբան՝ ուղերձ որդեգրյալ եղբայր՝ 

Մայումայի Կոսմաս եպիսկոպոսին, որ պարունակում է «Գիտության աղ-

բյուրը» եռագրության նախագիծը. նախ խոստանում է ներկայացնել հելլե-

նացի իմաստունների լավագույն նվաճումները («Յառաջագոյն զհելլենաց-

ւոց իմաստնոցն առադրեցից այլ զընտրեալսն ի նոցանէ»), որ համապա-

տասխանում է «Դիալեկտիկա» երկին, երկրորդ՝ հերձվածողների ստահոդ 

բարբաջանքները («Եւ զկնի նոցա կարգեցից զաստուածատեաց հերձուա-

ծողացն բարբաջմունսն, որպէս զի ծանաւթութեամբ ստութեան նոցա», 

հմմտ. «Հերձվածների մասին»), երրորդ՝ բացահայտել ճշմարտությունը, 

այսինքն՝ ուղղափառ ուսմունքը (հմմտ. «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւա-

տոյ»):  

                                                                                                                                              
տատեաց»: Տե՛ս նաև A. Bozoyan, “Le traductuer Siméon Plndzahank et la question 
d’identité nationale,” Actes du colloque “L’Europe et le Caucase. Les relations interré-

gionales et la question de l’identité, sous la direction de M. Dokhturichvili, G. Dédéyan, 

I. Auge, edition Université d’etat Ilia, 2012 (pp. 164-172), p. 167: 
1 Ըստ Ակինյանի՝ երկի իրական հեղինակը Նիկիայի մետրոպոլիտ Եվստրատիոսն է: Սրա 
դեմ գրվել է «Լուծումն զրպարտութեանց Յովհան Դամասկացւոյ» (Եղմ. 1040, 1737 թ., էջ 
251-274), տե՛ս Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի…, էջ 97: 
2 Տե՛ս Բ. Կիւլեսերեան, «Հին էջեր. Յովհաննէս Դամասկացի եւ Հայ եկեղեցին», Լոյս շաբա-

թաթերթ, 1905, էջ 1008-1012, 1065-1066 (նախաբան), 1066-1068, 1112-1115, 1906, էջ 45-

48, 116-119, 213-216, 355-359, 474-479, 589-592, 810-815, 957-960, 981-984, 1075-1079, 
1124-1126, 1196-1199: Հիմքում մեկ ձեռագիր է՝ Ղալաթիայի Ազգային մատենադարանի ձ. 
77, 1-86: Երկը պահպանվել է նաև հետևյալ ձեռագրերում՝ ՄՄ63 (ԺԶ դ.), 198ա-229բ, ՄՄ 
5495 (1696-1697), 92ա-107բ (բնագիրը թերի է), ՄՄ 5859 (ԺԷ դ.), 374ա-440բ: 
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Բուն երկը պահպանվել է համառոտ խմբագրությամբ (50 գլուխ), որ 

սովորաբար ձեռագրերում նախորդում է «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւա-

տոյ» (Expositio fidei) գրվածքին, և ավելի երկար տարբերակով (68 գլուխ). 

դա հեղինակակի հետագա հավելումների արդյունք է: 

«Դիալեկտիկայի» առաջին գլուխները (2-6) նվիրված են այն հինգ 

տրամաբանական հասկացությունների (πέντε φωναί) քննարկմանը, որոնք 

Պորփյուրիոսը (234-305) Արիստոտելի «Կատեգորիաներ» երկի իր հռչակա-

վոր «Ներածության» մեջ արտաբերել էր 10 կատեգորիաներից («սեռ», «տե-

սակ», «տարբերութիւն», «յատուկ», «պատահումն»), իսկ Դավիթ Անհաղ-

թը բնորոշում է որպես πέντε φωναί՝ հինգ «ձայնք»1 կամ «բարբառք»2: Կան 

բուն արիստոտելյան կատեգորիաներին նվիրված գլուխներ (23, 33-40), մնա-

ցածներում քննվում են ստորոգության հետ կապված այլևայլ հարցեր: Ուստի 

«Դիալեկտիկայի» հիմքում արիստոտելյան տրամաբանությունն է՝ «Ստո-

րոգությունները» և Պորփյուրիոսի՝ դրանց ներածությունը3: Հովհանը քննել 

է նաև աստվածաբանության համար կարևոր հասկացություններ, ինչպես, 

օրինակ՝ ὑπόστασις եզրը, որի համար հունարենից թարգմանիչ Բագարատ 

Մամիկոնյանն օգտագործել է «անձնաւորութիւն» համարժեքը, հմմտ. նաև՝ 

ἀνυπόστατον – «անանձնաւորութիւն» (գլ. ԻԹ.), իսկ Սիմեոն Պղնձահանե-

ցու թարգմանության մեջ գտնում ենք տարբեր համարժեքներ՝ «անձն» (գլ. 

Բ.4, Դ., ԼԲ., ԽԹ.), «առանձնաւորութիւն» (գլ. Դ., ԽԹ.), «սեռ» (գլ. ԼԴ.), 

«անհատ» (գլ. Ը., Ի. F5՝ «սեռ» ուղղված «անհատ»), «էակ» (գլ. Թ., F՝ «սեռ» 

ուղղված «էակ»), «անձնաւորութիւն սեռի» (գլ. ԽԹ.), «մարմին» (գլ. ԽԹ.), 

նաև «անձնաւորութիւն» (գլ. ԼԴ.), նաև՝ ἀνυπόστατον – «անսեռ», «անանձն» 

(գլ. Լ.), ὑποστατικός – «սեռական, այս ինքն անձնական» (գլ. ԽԹ.), οὐσία, 

                                                           
1 Դաւ. Պորփ. 2.1, 2, 3, 7, 4.2, էջ 64, 65, 70, 86: 
2 Դաւ. Պորփ. 4.2, 5, 6, 6.2, 7.3, 10.1, 4, 12.2, 3, +1.1, էջ 86, 88, 102, 114, 126, 128, 140, 274: 
3 Արիստոտելյան տրամաբանական հասկացություններն ու հնարքները Հովհանը կիառել է 
նաև իր զուտ աստվածաբանական երկերում, օրինակ՝ պատկերամարտության դեմ գրված 

երեք ճառում մեծ դեր է խաղում πρόσωπον − «դէմ»/ «դէմք»-ը՝ աստծու, հրեշտակների և 
մարդու համար, տե՛ս Joseph Koterski, S.J. “On the Aristotelian Heritage of John of 
Damascus,” The Failure of Modernism: the Cartesian Legacy and Contemporary 

Pluralism, ed. B. Sweetman, American Maritain Association Publications, 1999, pp. 58-

71 (https://maritain.nd.edu/ama/Sweetman/Sweetman05.pdf): 
4 Հղումները չծանրաբեռնելու համար նշում ենք միայն հայերեն թարգմանությունների 
գլուխները: 
5 F-ն ՄՄ 116 ձեռագիրն է, որում առավել ցայտուն է դրսևորվել վրացերենից թարգմանված 
բնագրի՝ հունարենի համեմատությամբ խմբագրելու աշխատանքը. այդ մասին տե՛ս 
ստորև, էջ 102, 105-112: 
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որ Բագարատը միշտ թարգմանել է «էութիւն», միայն մեկ անգամ՝ «է-

ականութիւն», իսկ Սիմեոնը՝ «գոյացութիւն» ( գլ. Բ., ԺԴ., ԺԵ., Ի., ԻԳ., ԻԶ., 

ԼԱ., ԼԲ., ԼԵ., Խ., ԽԵ., ԽԶ.), «գոյութիւն» (գլ. Բ., Զ., Է., Ը., Թ., ԺԳ., ԺԸ., ԺԹ., 

Ի., ԻԲ., ԻԳ., ԻԴ., ԻԵ., ԻԶ., ԻԷ., ԻԹ., ԼԵ., ԼԶ., Խ., ԽԶ.), «էութիւն» (գլ. Ա.), 

«դպրութիւն» (գլ. ԼԱ.), «գոյական» (գլ. ԼԴ.), «ազգ գոյութիւն» (գլ. Խ.):  

Դամասկացին դիմել է նաև այլ փիլիսոփաների գրվածքների1: Լինոս 

Բենակիսը մասնավորապես նշում է Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաս-

տասիրութեան» և «Վերլուծութիւն Ներածութեանն Պորփիւրի» երկերի ազ-

դեցությունը2: Առհասարակ երկը բնորոշվում է որպես կոմպիլատիվ: Հով-

հանն ինքն էլ խոստովանում է դա. «Այլ ասացից զիմ և յիմոցս մտաց և ոչ 

ինչ, որպէս նախ ասացի, այլ զմեծ և զհռչակելի և զյառաջ ընտրեալ վար-

դապետաց եկեղեցւոյ զվաստակս ի մի ժողովելով և համառօտելով զբանս 

նոցա, որչափ կարողութիւն է» (Կոսմասին հասցեագրված նամակի վերջին 

պարբերությունից):  

«Դիալեկտիկան» շարունակում է տրամաբանության քրիստոնեական 

դասագրքերի ավանդույթը, ըստ որի՝ դոգմատիկ երկերին երբեմն տրամա-

բանական գլուխներ էին նախորդում: «Դիալեկտիկան» թարգմանվել է 

ասորերեն (VIII դ.), արաբերեն (X դ.), վրացերեն (XI դ.) և հին բուլղարե-

րեն (1073 թ.)3: Հայերեն թարգմանությունները հրատարակված չեն, և 

դրանց գոյությունը հայտնի է միայն հայագիտության մեջ: 

                                                           
1 Երկի աղբյուրներն ուսումնասիրված են հետևյալ աշխատության մեջ՝ G. Richter, Die 

Dialektik des Johannes von Damaskus: eine Untersuchung des Textes nach seinen 

Quellen und seiner Bedeutung, Ettal, 1964 (Studia Patristica et Byzantina, 10): 
2 Լ. Բենակիս, «Դավիթ հայը Արիստոտելի բյուզանդական մեկնիչների երկերում», ՊԲՀ, 

1981, 1 (էջ 46-55), էջ 48-49: 
3 Հմմտ. “Иоанн Дамаскин,” Православная энциклопеидия, т. 24, сс. 27-66. 



  
 

 
 

«ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱՅԻ» ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՒՆԱՐԵՆԻՑ 

«Դիալեկտիկան» հունարենից թարգմանել է Բագարատ Մամիկոնյա-

նը, ինչպես նշված է թարգմանության վերնագրում (բոլոր ձեռագրերում)՝ 

«Սրբոյն Յոհաննու Դամասկացւոյն ասացեալ և թարգմանեալ ի հայ լեզու ի 

յունարէն գրոյ Բագարատ Մամիկոնեան: Ներածութիւն իմաստասիրու-

թեան, որ է Իսաղոժիկի, զկնի այսր և զամենայն իմաստասիրութեան գոր-

ծարան, որ է ղանոնն ըստ հելլէնացւոց բարբառի»:  

Բագարատի անձի և ժամանակի մասին տեղեկություն չի պահպան-

վել: Վնտկ. 1598 (1708 թ.) ձեռագրի հիշատակարանում կարդում ենք, որ 

այն արտագրված է 1339 թ. մի ձեռագրից1: Իսկ Թյուբինգենի 74 (ԺԳ դ.) ձե-

ռագրում այդ թարգմանության առկայությունը ցույց է տալիս, որ այն ար-

վել է ԺԳ. դարից առաջ2: 

Ակինյանը ենթադրում է, որ Բագարատը Կոստանդին Ծիրանածնի հի-

շատակած՝ Տարոնի իշխան Գրիգորիկ (Κρικορίκιος) Մամիկոնյանի որդի 

Պանկրատիոսն (Παγκράτιος) է և Ռոմանոս կայսրից (919-944) ստացել էր 

պատրիկ տիտղոսը3, ուստի թարգմանությունն արվել է Ժ. դարում: 

Համեմատությունը ցույց տվեց, որ ինչպես այս, այնպես էլ Սիմեոն 

Պղնձահանեցու թարգմանությունը «Դիալեկտիկայի» համառոտ տարբե-

րակից է: 

Ստորև ներկայացվող բնագրերը չեն հրատարակվել՝ բացառությամբ P 

ձեռագրի սկզբից թերի բնագրի (սկսվում է ԼԲ. գլխի կեսից և պարունակում 

է ողջ բնագրի մոտ 2/5 մասը) Մաուրո Զոնտայի (կից անգլերեն թարգմա-

                                                           
1 «Փառք ամենասուրբ Երրորդութեան, Հօր եւ Որդւոյ և Հոգւոյն սրբոյ, աւարտեցաւ ի թուա-
բերութեան հայկազուն տումարի ԹՁԸերորդի (1339) եւ հին օրինակի. իսկ եւ սա նորս՝ 
ՌՃԾԵ (1708) ամին ի փառս սրբոյ երրորդութեան» (թ. 144բ), տե՛ս Ս. Ճեմճեմեան, Մայր 

ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հատոր Ը, Վենե-

տիկ, Ս. Ղազար, 1996, էջ 396, նաև Գ. Զարպհանալեան, Մատենադարան հայկական թարգ-

մանութեանց նախնեաց (դար Դ-ԺԳ), Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1889, էջ 579: 
2 Հմմտ. Հր. Աճառեան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 1, Երևան, 1942, էջ 358-359: 
3 Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի…, էջ 70-71. Ակինյանի ենթադրությունը հիմնված է 

այն փաստի վրա, որ Բագարատ անունը հատուկ էր Բագրատունիներին, և սա աղբյուր-
ներից հայտնի միակ Մամիկոնյան Բագարատն է: Տե՛ս Constantinus Porphyrogenitus, De 

adminsitrando imperio 43, հմմտ. Կոստանդին Ծիրանածին, թարգմանություն բնագրից, 

առաջաբան և ծանոթագրություններ Հրաչ Բարթիկյանի, Երևան, 1970 (Օտար աղբյուրները 
Հայաստանի և հայերի մասին 6, Բյուզանդական աղբյուրներ Բ), էջ 5. «Կրիկորիկ», էջ 8-9. 
«Պանգրատ» (էջ 223-ում Բարթիկյանը ծանոթագրում է վերջին անունը. «Բագարատ ան-
վան բյուզանդական արտահայտությունն է»): 
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նությամբ) և մեր հրատարակությունների1: «Մատենագիրք հայոց» մատե-

նաշարի Ի հատորի համար «Դաւիթ Անյաղթին վերագրուած եւ նրա ա-

նուանն առնչուող գրուածքներ» հավելվածը պատրաստելիս այդ ձեռագրի 

(Aldini 178) անհայտ բնագիրը զետեղեցինք այլ երկերի շարքում, քանի որ 

դեռևս չէինք պարզել նրա ծագումը2: Զոնտային նույնպես բնագրի հեղինա-

կային պատկանելությունը հայտնի չէր: Վերլուծելով այն՝ նա ենթադրու-

թյուն է հայտնում, որ հեղինակը կարող էր ԺԲ. դարի կաթոլիկ դավանու-

թյան հայ լինել3: Ուշագրավ է, որ Զոնտան նմանություն է նկատել Դավթի 

Պորփյուրի Ներածության մեկնության հետ4: Հետագայում Զոնտան և Բենե-

դետտա Կոնտինը վերահրատարակեցին Ալդինի 178 ձեռագրում պահպան-

ված հատվածը՝ խնամքով վերանայելով, շտկելով բազմաթիվ ընթերցում-

ներ և նշելով առանձին հատվածներին համապատասխանող տեղիները 

Հովհան Դամասկացու հունարեն բնագրում5: 

Ակինյանն իր ուսումնասիրության մեջ ներկայացրել է գլխակարգու-

թյունը և Ա. գլուխն ու Բ. գլխի կեսը Թյուբինգենի ձեռագրից՝ «ճաշակ մը 

տալու ընթերցողներուս»6: 

Բագարատի թարգմանությունը հունարենից ամբողջական չէ՝ թարգ-

մանված չեն 50 գլուխներից մի քանիսը՝ 30-րդ գլխի զգալի մասը, 31. Περὶ 

τoῦ τί ὑπάρχει ἴδιoν τῆς oὐσίας (այսինքն՝ *«Յաղագս թէ զինչ է յատուկն էու-

թեանն») և 32. ἔτι περὶ ὁμoγενῶν καὶ ὁμoειδῶν ἑτερoγενῶν τε καὶ 

ἑτερoειδῶν καὶ ὁμoϋπoστάτων καὶ ἀριθμῷ διαφερόντων (այսինքն՝ *«Դար-

                                                           
1 Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, ԺԲ. դար, Մխիթար Գոշ, գիրք Բ, Երևան, 2014, «Յաւե-

լուած», էջ 740-744՝ «Արիստոտէլի «Ստորոգութիւնների» անանուն մեկնությունը Պավիայի 
գրադարանից», M. Zonta, “An Unpublished Fragment of a Medieval Commentary on 
Aristotle’s Categories (Pavia, Biblioteca Universitaria, Aldini 178, Folios 110r-114v), 

First Edition and English Translation,” Բազմավէպ, 2013, էջ 94-120:  
2 Իտալիայի գրադարանների հայկական ձեռագրերի ցուցակում Գ. Ուլուհոջյանն անվանել 
է այն “Testo Filosofico non identificato: Commente alle Categorie di Aristotele?”, տե՛ս 

G. Uluhogian, Catalogo dei manoscritti Armeni delle biblioteche d’Italia, Roma, 2010, 

62, pp. 248-252: 
3 Անդ, էջ 97: Զոնտան միշտ չէ, որ ճիշտ է տառադարձել և թարգմանել բնագիրը, ինչը 
բնական է. այն հասկանալի է դառնում միայն հունարեն սկզբնագրի հետ համադրելուց 
հետո: 
4 Անդ, էջ 98-99: 
5 Mauro Zonta – Benedetta Contin, “A Fragment of a Classical Armenian Version of 
John of Damascus’ Dialectica, Revised Critical edition,” Rassegna degli Armenisti 

Italiani, vol. XVI (Anno 2015), pp. 5-18: Տողատակում հոդվածագիրները նշում են, որ 

մենք ենք մի նամակով հուշել իրենց բնագրի հեղինակային պատկանելությունը, էջ 6, ծան. 6: 
6 Ն. Ակինեան, Սիմէոն Պղնձահանեցի…, էջ 74-79: 
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ձեալ յաղագս համասեռից և համատեսակաց, և այլասեռից և այլատեսա-

կաց և թուոց տարբերութեանց») գլուխները, 41-րդ գլխի վերջին հատվածը 

(38-46 տողեր) և վերջին ինը՝ 42-50 գլուխները1: Գ. «Յաղագս անհատի» 

գլխի մեջ երկու հատված կա, որ համապատասխանում են հունարեն ըն-

դարձակ խմբագրության 47.4-212, իսկ հաջորդը՝ համառոտ խմբագրության 

30.6-23 հատվածին (երկուսն էլ Διαίρεσις τo ὄντoς καὶ τῆς oὐσίας. գլխից 

են, հմմտ. [Լ.] «Բաժանումն գոյի և էութեան», որտեղից այն տեղափոխված 

է, այդ պատճառով [Լ.] գլխում մնացել է մեկ նախադասություն): 

ՄՄ 8132 (մեր A) և ՄՄ 8444 (մեր B) ձեռագրերում ԻԱ. գլխի («Յա-

ղագս համասեռից և համատեսակաց, և այլասեռից և այլատեսակաց և 

թուոց տարբերութեանց») մեջտեղում՝ նախադասության կեսից ներմուծված 

է մի մեծ հատված (ԻԸ.՝ «Յաղագս որ յանձնաւորութեան» գլխի կեսից մին-

չև ԼԲ.՝ «Յաղագս առընչի» գլխի կեսը). հավանաբար նախագաղափար 

օրինակում պրակների շփոթություն է տեղի ունեցել: Դրա հետևանքով նաև 

փոխվել են գլուխների համարները: Հետևաբար տեղափոխելով ՄՄ 8132-ի 

167բ-169բ ու 169բ-172բ, իսկ ՄՄ 8444-ի 331ա-333բ ու 333բ-337բ էջերի 

                                                           
1 Գլուխ 42. Περὶ ἕξεως καὶ στερήσεως («Ունենալու և զրկվելու մասին»): Արիստոտելի 
համապատասխան հասկացությունների հայերեն համարժեքները գտնում ենք նրա երկերի 
հին թարգմանության մեջ, որն ուղեկցվում է մեկնությամբ (հմմտ. Անանուն, Մեկնութիւն 

«Ստորոգութեանցն» Արիստոտելի, Մատենագիրք հայոց, ԺԷ հատոր, ԺԱ դար, Երևան, 2016, 

էջ 960. «ունակութիւն և պակասութիւն»): Գլուխ 43. Περὶ πρoτέρoυ καὶ ὑστέρoυ («Առա-

ջինի և վերջինի մասին», հմմտ. անդ, էջ 971. «Յաղագս նախկնի»): Գլուխ 44. Περὶ τoῦ 

ἅμα («Միաժամանակի մասին», հմմտ. անդ, էջ 973. «Յաղագս համանգամայնց»): Գլուխ 

45. Περὶ κινήσεως («Շարժման մասին», հմմտ. անդ, էջ 975. «Յաղագս շարժութեան»): 

Գլուխ 46. Περὶ τoῦ ἔχειν («Ունենալու մասին», հմմտ. անդ, էջ 978. «Յաղագս ունելոյ»): 

Գլուխ 47. Περὶ ἀπoφάνσεως, ἀπoφάσεώς τε καὶ καταφάσεως («Պնդման, բացասման և 
հաստատման մասին», հմմտ. Անանուն, Յաղագս մեկնութեան Պերիարմենիաս, Մատենա-

գիրք հայոց, ԺԷ հատոր, էջ 796. «զի՞նչ է բացասութիւն եւ ստորասութիւն եւ բացերեւութիւն»): 

Գլուխ 48. Περὶ ὅρoυ καὶ πρoτάσεως καὶ συλλoγισμoῦ («Եզրի, նախադրյալի և սիլլոգիզմի 

մասին»): Գլուխ 49. Ὁρισμoὶ τῆς φιλoσoφίας εἰσὶν ἕξ («Փիլիսոփայության սահմանումնե-
րը վեցն են». այդ վեց սահմանումները բառացի համընկնում են Դավիթ Անհաղթի «Սահ-
մանք իմաստասիրութեան» երկի հունարեն սկզբնագրի հետ, տե՛ս Davidis Prolegomena 

et in Porphyrii Isagogen Commentarium, ed. A. Busse, Berolini, 1904, pp. 20.26-31): 

Գլուխ 50. Περὶ τῆς καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσεως («Ըստ անձնավորության միավորման մա-

սին»), նաև կրկին 49 համարը կրող Ἕτερoν κεφάλαιoν («Մյուս գլուխը»):  
2 Հավանաբար թարգմանելու պահին համառոտ խմբագրությունը փոքր-ինչ այլ է եղել և 
մեզ է հասել հետագայում փոփոխության ենթարկված տեսքով: Համարյա նույն հատվածը 
(47.6-21) թարգմանել է նաև Սիմեոն Պղնձահանեցին վրացերենից՝ «ԼԱ. Բարժանումն էու-

թեան եւ դպրութեան» գլխում, որ համապատասխանում է հունարեն 30. Διαίρεσις τοῦ 

ὄντος καὶ τῆς οὐσίας գլխին, ուստի թարգմանության նախօրինակում այն ներմուծված է 
եղել այդտեղ: 
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հատվածները և հերթականությամբ համարակալելով գլուխները, ստանում 

ենք բնագրի նախնական վիճակը: Նույնպիսին է դասավորությունը Թյու-

բինգենի ԺԳ. դարի ձեռագրում, Վնտկ. 1598-ում և հավանաբար (ձեռա-

գրացուցակներում գլուխների ցանկեր չկան) մնացած ձեռագրերում՝ Եղմ. 

1213 (1635-36), Եղմ. 898, Նոր-Ջուղա 394: 

ՄՄ 1686 (մեր C), ՄՄ 1739 (մեր D) և ՄՄ 1740 (1634-1636 թթ., 411ա-

416ա), ՄՄ 1744 (1637 թ., 370բ-377բ) ձեռագրերում բնագիրը թերի է. այն 

ընդհատվում է Է. գլխի վերջին պարբերության «Զի եթէ ծիծաղիլ ասի կա-

պիկն» բառերից հետո, և ավելացված է մի այսպիսի հատված. «Կատա-

ղաւրիաս՝ Ստորոգութիւն: Ի պերիարմէնիաս՝ Յաղագս մեկնութեան: Անա-

ղաւտիկի՝ Վերլուծական: Ապաւդիկտիկի՝ Ապացուցական: Դիաղիֆդիկի՝ 

Շարաբանութիւն: Կատաֆասիս՝ Ստորասութիւն: Ապաֆանէս (ՄՄ 1740 

Ապաֆանսէս)՝ Բացասութիւն: Ապաֆանսիս՝ Բացերևական: Պրաւֆասիս՝ 

Նախադասութիւն»: Սա երկում արծարծվող հիմնական հասկացություննե-

րի հունարեն եզրերի, իսկ առաջին երեքը՝ Արիստոտելի երկերի վերնագրերի 

տառադարձումն է: Հունարեն բառերին կցված են հայերեն համարժեքները: 

Վերնագրից և էջերի քանակից դատելով՝ այդպիսի բնագիր է պարունա-

կում նաև Եղմ. 925 (1634, էջ 610-619) ձեռագիրը: Վերնագրից դատելով՝ 

հավանաբար այս նույն թերի բնագրի սկզբի հատվածն է պարունակում 

նաև ՄՄ 698 (1719, 133բ-134ա): 

Բագարատ Մամիկոնյանի թարգմանության լեզվական բնութագիրը 

Թարգմանիչը մի կողմից ձգտել է կիրառել հունաբան թարգմանու-

թյունների տառացիության հասնող ճշգրտության սկզբունքը, պատճենելով 

բառեր, երբեմն էլ՝ շարահյուսական կառույցներ, սակայն մյուս կողմից 

շատ հաճախ խախտել է տարրական շարահյուսական կապերը՝ խաթա-

րելով բնագրի իմաստը: 

Ա. Կան մի շարք թարգմանական սխալներ, որոնց հիմքում արտասանա-

կան նմանությունն է (որոշ սխալներ կարող են նաև հունարեն հիմք ձեռա-

գրի այլևայլ ընթերցումների հետևանքով ծագած լինել).  

προσληφθεῖσα – «առ ի պակասեալ» (ԻԸ.), հմմտ. «առեալն» (վր.1 ԻԹ.). 

                                                           
1 Համեմատությունները Սիմեոն Պղնձահանեցու վրացերենից արված թարգմանության 
նույն հատվածների հետ են (որի գլուխների համարների անհամապատասխանությունը 
պայմանավորված է տեղափոխություններով ու բացթողումներով): 
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προσ- նախածանցով λαμβάνω («վերցնել, ստանալ») բայի կրավորական 

աորիստը (ἐλήφθην) շփոթված է λείπω («թողնել», կրավորականում՝ «չու-

նենալ, զրկված լինել») բայի նույն ձևի (ἐλείφθην) հետ, իսկ նախածանցը 

թարգմանված է որպես համապատասխան նախդիր: 

ἀντιδιῃρημένας – «զհակառակասացեալսն» (ԻԵ.), հմմտ. «հակառակ 

բաժանելեաց» (վր. ԻԵ.). դերբայի երկրորդ մասը՝ διῃρημένας, αἱρέω 

(«ընտրել», իսկ δια նախածանցով՝ «բաժանել») բայի պերֆեկտի կրավո-

րական դերբայն է, որ շփոթվել է εἴρω «խոսել» բայի ձևի հետ: 

ἕξις – «յորմէ» (ԼԳ.)՝ չորս անգամ, հմմտ. «շինուած» (վր. ԼԵ., նաև ԽԶ.),  

«արտաքոյ» (ԼԳ.), հմմտ. «շինուած» (վր. ԼԵ.),  

«արտաքին» (ԼԳ.), հմմտ. «շինուած» (վր. ԼԵ.),  

«են», «մինն», «ի յարտաքսելոյն» (ԼԹ.), հմմտ. «ունակութեան» 

(վր. ԽԱ.): Հավանաբար շփոթվել է ἐξ ἧς («որից») նախդրավոր կապակցու-

թյան հետ: Հմմտ. Arist. Cat. 9a.4 – Արիստ. Ստորոգ. 939 «ունակութիւն»: 

τέκτoνα – «զծնող» (ԼԴ.): Շփոթված են τέκτων «հյուսն», հմմտ. 

«զհիւսն» (վր. ԼԶ.) և τί κτω «ծնել», ներգործական աորիստի τεκών դեր-

բայը: Նույն գլխում կա նաև ճիշտ թարգմանություն՝ «արհեստաւոր» (ԼԴ.): 

πρὸς ἀνάκλισιν – «առ կոչումն» (ԼԵ.): Շփոթված են ἀνάκλισις «պառ-

կած դիրք», հմմտ. «յեցեալն լինել ուրեք» (վր. ԼԷ.), «բազմական» (վր. ԼԲ.) և 

ἀνάκλησις «դիմում, կանչ» գոյականները: 

τὴν παρατροπὴν τῆς φύσεως – «զառանց յեղանակի բնութեանն» 

(ԼԹ.): παρατροπή՝ «կանխում, հակադարձում», հմմտ. «հակադարձմունսն 

բնութեան» (վր. ԽԱ.), գոյականն ընկալվել է որպես τροπή («շրջվելը») կամ 

τρόπος («եղանակ») գոյական՝ παρά նախդրով (բազմիմաստ է, հայ-

ցական հոլովի հետ մասնավորապես նշանակում է «բացառությամբ»): 

ἀκολασία – «անպատահար», «առանց պատահարի» (ԼԹ.): ἀκολασία-ի 

հետ նույնարմատ ἀκόλαστος ածականը (երկուսն էլ ածանցյալ են κολάζω 

«էտել, զսպել, պատժել» բայից) նշանակում է «անզուսպ, անառակ», հմմտ. 

«բղջախոհութիւն», «անառակութիւն» (վր. ԽԱ.), նաև՝ «անպատիժ», որով 

հավանաբար և պայմանավորված է «անպատահար» մեկնաբանությունը: 

ἠλιθιότης – «քարանմանն» (ԼԹ.). «հիմարություն» իմաստով գոյա-

կանը թարգմանիչը սխալմամբ կապել է λίθος «քար» բառի հետ, հմմտ. 

նույն սխալը Սիմեոնի մոտ՝ «քարանալն գոլ» (վր. ԽԱ.): 
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ὑπερβολή – «վերարկու» (ԼԹ.): Շփոթված է ἀναβολή բառի հետ, իսկ 

իրական իմաստն է «առավելություն, չափազանցություն», հմմտ. «աւելա-

զանցութիւնն» (վր. ԽԱ.): 

ἐπιπoλῆς – «ի բազումս» (ԼԳ.): Իրական իմաստն է «մակերեսին», 

հմմտ. «վեր ի վերոյ միայն» (վր. ԼԵ.): Շփոթված է ἐπὶ πολλῆς բառակա-

պակցության հետ: 

ἐπιφάνεια – «ըստ յայտնութեան» (ԼԳ.): Իրական իմաստն է «հայտ-

նություն»: Դարձյալ ἐπι նախածանցն ընթերցվել է որպես նախդիր, բայց և 

թարգմանվել սխալ: 

ἡ ποιητικὴ δύναμις – «որակական զաւրութիւն» (ԼԴ.): ποιητικός 

(«ստեղծարար, արարչական») ածականը բխեցված է ոչ թե ποιέω («անել») 

բայից, այլ ποιόν («որակ») գոյականացված ածականից1: Հմմտ. նաև 

πoιέω – «որականամ» (ԼԳ.): 

μόνιμα – «միանունք» (ԼԳ.): Իրականում նշանակում է «մնայուն», հմմտ. 

«կայուն» (վր. ԼԵ.), սակայն ընկալվել է որպես *μoνώνυμoς գոյություն չու-

նեցող ածական: 

Կան նախածանցները նախդրով թարգմանելու ևս այլ դեպքեր՝  

καθολικώτερα – «ըստ ամենայնի» (Է.),  

καταγινομένη – «ըստ լինելոյ» (ԺԴ.),  

καταχρηστικῶς – «ըստ տկարութեան» (ԼԲ.), «ըստ շնորհի» (ԼԳ.),  

ἐνυπόστατον – «որ յանձնաւորութեան» (ԻԸ.): 

Բ. Կա հունարենից փոխառյալ մի քանի բառ. 

«Իսագոժիկի» (վերնագիր) – εἰσαγωγική, «ղանոն» (վերնագիր) – 

κανών, «ադամանդ քար» (Գ.) – ὁ ἀδάμας λίθος, «պրատկ» (ԼԴ.) – πράτ-

τειν, πραττόμενoν, «որ պրատենն» (ԼԴ.) – τoῦ πράττoντoς, «անդրիանդ» 

(ԺԳ.)՝ իրականում՝ թարգմանության ուղեկցությամբ. «կուռք… է… և կոչի 

անդրիանդ» – ἀνδριάς: 

                                                           
1 Այդ սոսկ հնչողությամբ իրար նման հունարեն բառերն իրար հետ կապել է արդեն Փիլոնի 

թարգմանիչը, երբ πoιoί-ի դիմաց օգտագործել է «որակք արարուածք», πoιότης-ի դիմաց 

«որակութիւն արարչութեան» և «որակութիւն և արարուած», իսկ πoιός-ի դիմաց՝ «ան-
որակ և անարարուած», տե՛ս Գ. Մուրադյան, «Փիլոն Ալեքսանդրացու գրաբար թարգմա-
նությունների լեզվական որոշ առանձնահատկություններ», ՊԲՀ, 1997, 1, էջ 173:   
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Գ. ա. Տրամաբանական բառապաշարը, որ հայտնի էր Արիստոտելի և Դա-

վիթ Անհաղթի թարգմանություններից, հիմնականում նույնն է, ինչը վկայու-

թյունն է այդ եզրաբանության՝ ընդունված լինելու փաստի. 

«անանջատական պատահումն» (Ե.) – ἀχώριστον συμβεβηκός,  

«անբան» (ստեպ) – ἄλογoς, բայց և՝ «անասնանման» (ԼԳ.),  

«անդրադարձիմ» (Է.), «անդրադարձուցանեմ» (ԺԴ.), «անդրադառ-

նամ» (ԺԴ.) – ἀντιστρέφω, բայց և՝ «դարձուցանեմ» (Է., ԺԴ.), «անդրէն 

դառնայ» (ԺԴ.), ἀντιστρέφoντα – «անդրադարձ» (ԼԲ.), «անդրադար-

ձեալք» (ԼԹ.), բայց և՝ «յարադարձ» (ԼԲ.) (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 5.8, 13.1 

«անդրադարձիմ»),  

«յանզգալի» (Բ.) – ἀναίσθητον (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 23.5 «անզգայ»),  

«անհատ» (Բ., Գ., Ե., Է., ԺԱ., ԻԱ., ԻԵ., ԻԶ, ԻԸ., ԼԲ.) – ἄτομoν,  

«անշունչ» (Բ., ԺԲ, ԻԶ., ԼԳ., ԼԴ., ԼԸ.) – ἄψυχον,  

«առինչ» (Ի., ԼԲ., ԼԴ., ԼԹ.) – πρός τι (հմմտ. Arist. Cat. 8a – Արիստ. 

Ստորոգ. 920-921 «առինչ», բայց Դաւ. Պորփ. 11.5, 15.1, 2, 7, 16.1, 20.7, 

+2.1, +3.4. «առինչունակ»),  

«բաժանելի», «բաժանական» (Բ., ԻԱ.) – διαιρετικός, բայց և՝ «կա-

յուն» (ԻԱ.), «բաժանմունք» (ԼԲ.),  

«բաժանեմ» (Բ., Զ.) – διαιρέω,  

«բաժանումն» (ԺԲ., ԻԲ., Լ.) – διαίρεσις, բայց և՝ «հատուած» (Բ.), τὸ 

διαιρούμενον – «որ բաժանի» (Բ.), «բաժանելի» (Բ.), «որ հատանի» (Բ.),  

«բաղկացական» (ԺԴ., ԻԱ., ԼԲ.) – συστατικός, բայց նաև՝ «դադարի» 

(Բ.), «հաստատական» (Բ. Դ.), «կացումն» (ԼԲ.), «կայուն» (Թ., ԻԱ.), «շա-

րակցութիւն» (ԻԱ.), σύστασις – «կայումն» (ԻԳ.),  

«բանական» (ստեպ) – λογικός,  

«բառ» (ԺԴ., ԺԹ., ԼԱ.) – λέξις,  

«բացալինի» (Ե.) – ἀπογίνεται,  

«բացասութիւն» (ԼԹ.) – ἀπόφασις, բայց և «վճիռ» (ԼԳ.), «ուրանալն» 

(ԼԳ.), ἀπoφατικῶς – «յայտնական» (ԼԳ.), «յայտնաբար» (ԼԳ.),  

«բնութիւն» (ստեպ) – φύσις,  

«բոլոր» (ԻԲ.) – ὅλoς,  

«գոյ» (Ա., Է., ԺԲ., ԻԴ.) – τὸ ὄν (հմմտ. նաև Դաւ. Պորփ. «զգոլն», 

«էակ», «ինչ»),  
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«դիւրաթողլի» (ԼԳ.) – εὐαπόβλητoς (հմմտ. Դաւ. Պորփ. «դիւրակոր-

ծանելի» – εὐανάτρεπτoς),  

«դիւրաշարժելի» (ԼԳ.) – εὐκίνητoς,  

«ենթակայ» (Ա., ԺԴ., ԺԸ., ԻԲ., ԼԱ., ԼԴ., ԼԹ.) – ὑποκείμενoν, բայց և՝ 

«առաջիկայ» (Դ., Ե.), «ընդ իւիք կալ» (Ը.), καθ’ ὑποκειμένου – «որ ընդ 

նմին կայ» (Ը.),  

«զգայական» (ԻԵ., ԼԱ., ԼԲ.) – αἰσθητικός,  

«ընդմիմեանս» (ԻԱ.) – ὑπάλληλα, բայց և՝ «միմեանց» (Բ.), «ի մի-

մեանց բաժանեալ» (Բ.),  

«ընդունակ» (ԺԴ.) – δεκτικός,  

«ի բաց կատարեմ» (ԻԵ.) – ἀποτελέω (հմմտ. Դաւ. Պորփ. «բացակա-

տարեմ»), բայց և՝ «կատարիմ» (ԻԵ., ԻԸ.),  

«կիրք եւ կրական որակութիւնք» (ԼԳ.) – πάθoς καὶ παθητικὴ πoιότης 

(հմմտ. Arist. Cat. 9a.28 – Արիստ. Ստորոգ. 943՝ παθητικὴ πoιότης – 

«կրական որակութիւն», Arist. Cat. 11b.1 – Արիստ. Ստորոգ. 955՝ πάσχειν 

– «կրել»), բայց նաև՝ «ախտական որակութիւն» (ԼԳ.), πάθoς – ախտ (ԼԳ.) 

(հմմտ. Arist. Cat. 9a.29 – Արիստ. Ստորոգ. 943՝ ախտ),  

«համասեռ» (ԻԱ., ԻԵ) – ὁμογενής (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 28.5 «հոմա-

սեռ», 27.8 «նմանասեռ» – ὁμοιογενής),  

«համատեսակ» (Դ., ԻԱ.) – ὁμοειδής, բայց և՝ «համատեսական» (ԻԶ.),  

«հոմանուն» (Ը., ԺԲ., ԺԵ., ԺԹ., Լ.) – ὁμώνυμος, «հոմանուն» (ԼԳ.) – 

ὁμωνύμως,  

«ծիծաղական, ուղղագնացիկ, լայնեղունկն» ԺԴ. – γελαστικόν, ὀρθο-

περιπατητικόν, πλατυώνυχον, «լայնեղընգութիւն» (Զ.) – τὸ πλατυώνυχον 

(հմմտ. Դաւ. Պորփ. 2.5, 5.8, 10.2, 13.3, 14.2, 19.2, 24.3, 27.5, 28.2, 5-7, 10-

15, +4.1 «ծիծաղական», «ուղղորդագնաց», «լայնեղունկն»),  

«մակացութիւն» (Ը., ԺԴ., ԻԱ.) – ἐπιστήμη, բայց նաև՝ «արհեստ» 

(ԼԳ., ԼԸ.),  

«յատկութիւն» (ԻԱ.) – ἰδιότης,  

«յատուկ» (ԼԲ. և այլուր), «յատկութիւն» (ԺԴ.) – τὸ ἴδιον, բայց և՝ ἴδια 

– «տեսակս» (ԼԳ.),  

«ներգործութիւն» (ԻԷ.) – ἐνέργημα,  

«ներկայ, անցեալ, ապառնի» (ԼԷ.) – ἐνεστώς, παρῳχημένoς, μέλλων,  
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«ներհակութիւն» (ԼԳ.), «ներհակ» (ԼԳ.), «ներհակայ» (ԼԹ.) – ἐναντί-

oν, «ներհակ» (ԼԹ.) – ἀντικείμενoν, «ներհակ կայ» (ԼԹ.) – ἀντίκειται, 

բայց և՝ «հակառակ կայ» (ԼԹ.),  

«ներհակութիւն» (ԼԳ., ԼԴ.) – ἐναντιότης,  

«նիւթ» (Ա., ԺԴ., ԻԲ.) – ὕλη,  

«շարաբառնամ» և կրավորական՝ «շարաբառնիմ» (ԼԲ., ԼԹ.) – 

συναναιρέω, բայց նաև՝ συναναιρoῦν – «որ ընդ նմին հատանի» (ԺԳ.),  

«շարաբերեմ» (ԺԳ., ԼԲ.) – συνεισφέρω, բայց նաև՝ «որ ընդ նմին բա-

ժանի» (ԺԳ.) – συνεισφερόμενoν, «որ արտաբերի» (ԺԳ.) – συνεισφέρoν,  

«շարադրելի» (ԻԵ.), «շարադրական» (ԻԵ., ԻԸ.) – σύνθετος,  

«շարադրեալ» (ԻԸ.) – συντιθέμενος, բայց նաև՝ «գոյացեալ» (ԻԵ.), 

«յարմարեալ» (ԻԸ.),  

«շարամանութիւն» (Ի.) – συμπλοκῆ,  

«որակ» (Ի., ԻԱ., ԼԳ.) – ποιόν,  

«որակութիւն» (Բ., Դ., ԻԱ., ԼԳ., ԼԴ.) – ποιότης,  

«պատահումն» (Ա., Դ., Ե., Է., ԺԱ., ԺԲ., ԺԴ., ԺԸ., Ի., ԻԳ., ԻԴ., ԻԶ, ԻԸ., 

ԻԹ., Լ., ԼԱ., ԼԸ.) – συμβεβηκός,  

«սահման» (Ը., ԺԴ., ԺԷ., ԺԸ., ԺԹ.) – ὅ ρος, (ԺԲ, ԺԴ., ԼԳ., ԺԵ., ԺԶ.) – 

ὁρισμός,  

«սահմանեմ» (Բ.) – ὁριζω, բայց ὡρισμένον – «սահմանական» (ԼԱ.),  

«սեռ» (Բ., ԺԴ., Ի., ԻԱ., ԻԲ., ԻԸ., Լ., ԼԲ.) – γένος,  

«ստորա[գ]րական» (ԺԴ.) – ὑπογραφικός,  

«ստորագրել» (Զ., ԺԶ., ԺԷ.) – ὑπογράφω,  

«ստորագրութիւն» (ԺԵ., ԺԶ., ԺԸ.), «ստորագիր» (ԺԴ.) – ὑπογραφή,  

«ստորասութիւն» (ԼԹ.) – κατάφασις,  

«ստորոգութիւն» (Է., Ը., Ի., ԻԱ., ԼԱ., ԼԲ., ԼԳ., ԼԴ., ԼԶ., ԼԷ.) – κατηγoρία, 

բայց նաև՝ «ստորոգունութիւն» (ԻԱ., ԼԲ.), հմմտ. նաև «ստորոգունիմ» (Բ., 

Է., Ը., ԼԹ.) – κατηγοροῦμαι,  

«տեսակ» (Բ., Զ., Է., ԺԱ., ԺԴ., ԻԱ.)՝ հմմտ. «տիպ», «տեսակ» (վր. Ի., 

ԻԲ., ԻԵ., ԻԶ., ԻԸ., Լ., ԼԲ., ԼԴ., ԼԵ., ԼԶ., ԼԷ.) – εἶδoς, որ թարգմանված է նաև 

«յատուկ» (ԼԲ.),  

«տարբերութիւն» (Բ., Գ., Ե., Է., ԺԴ., ԼԲ., ԼԶ., ԼԷ., ԼԸ.) – διαφορά,  

«փաղանուն» (Ը., ԺԶ., ԺԶ., ԺԹ.) – συνώνυμος (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

14.8), բայց նաև՝ «փաղանունութիւն» (ԺԹ.) – συλλαβή: 
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Գ.ա.1 Թարգմանությունը պարունակում է նաև նույն ճշգրտության 

սկզբունքով պատճենված բառեր. 

«այլաբողբոջ» (ԻԵ.) – ἑτεροφυής,  

«այլաէութիւն» (ԻԵ.) – ἑτεροoύσιος,  

«այլանուանք» (ԺԸ.) – ἑτερώνυμα, բայց նաև՝ «այլևայլ անուանք» (ԺԸ.),  

«այլասեռ» (ԻԱ.) – ἑτερογενής,  

«այլատեսակ» (ԻԱ.), «այլակերպ» (ԻԵ.) – ἑτεροειδής, բայց նաև՝ «այլ 

տեսակ» (ԻԶ.),  

«բազմանունք» (ԺԷ.) – πολυώνυμα,  

«դժուարահատ» (Գ.) – δύστμητος (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 20.9 «դժուար-

անջատական» – δυσχώριστος),  

«դժուարաշարժելի» (ԼԳ.) – δυσκίνητoς,  

«համաբողբոջ» (ԻԵ., ԻԷ.) – ὁμοφυής,  

«շարագալոցն» (Զ.) – συνερχομένων,  

«վերածիմ» (ԼԸ.) – ἀνάγoμαι, բայց նաև՝ «վերագայիմ» (ԼԳ.), «յարա-

ծիմ» (ԼԳ.), «ածիմ» (ԼԲ.), «երևեցուցանեմ» (ԼԳ.), «յարաձգիմ» (ԼԳ.), «գո-

յանամ» (ԼԳ.),  

«փաղակերպ» (ԻԵ.) – σύμμορφoς,  

«փոխատրէ» (Բ.), «փոխատուեմ» (Բ.) – μεταδίδωμι,  

«փոխարկիմ» (ԻԳ., ԼԳ., ԼԹ.) – μεταβάλλω: 

Գ.բ. Կան նաև նախորդ շրջանի տրամաբանական երկերի թարգմանու-

թյուններից տարբերվող, մեծ մասամբ՝ ձևական համապատասխանությունից 

զուրկ համարժեքներ. 

«անդրաստորոգութիւնք» (Է.) – ἀντικατηγορούμενα (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

+9 «միմեանց ստորոգին» – ἀντικατηγοροῦνται),  

«առանձինն» (ԻԳ.) – αὐθυπόστατoς (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 8.3, 19.5 

«ինքնաստորակայ», 23.1 «ինքնագոյ»),  

«առանց պատահման» (Ե.) – χωριστὸν συμβεβηκός (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

2.5, 7, 14.10, 20.2-5, 21.1, 23.1, 29.2, 4, 5 «անջատական պատահումն»),  

«առանց քանակի» (Գ., ԼԱ.) – ἄποσα (սպասելի էր «անքանակ»),  

«առասութիւն» (ԺԹ.) – προσηγορία (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 7.1 «առկոչու-

թիւն»),  

«բազում» (ԻԸ.) – διάφορος (հմմտ. «տարբեր»),  

«ի բաժանմանէ» (ԺԲ.) – ὑποδιαίρεσις,  
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«բացասութիւն» (ԼԹ.) – ἀπόφανσις (հմմտ. Arist. Interp. 16a.2 – 

Արիստ. Մեկն. 796 «բացերևութիւն»),  

«բացարկելի» (ԼԳ.) – εὐμετάβλητoς (սպասելի էր «դիւրափոխարկե-

լի», կամ թերևս՝ «դիւրափոփոխ»),  

«բուն նիւթ» (ԺԱ.), «բնականն» (ԺԱ.) – τὸ πεφυκέναι, «գոյանամ» 

(ԻԳ.) – πέφυκα (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 27.1, 3, 20.4, +1.6, +2.2, +6, +7, +8 

«բնաւորիմ»),  

«բնական» (ԼԳ.) – κατάφασις (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 25.6, +3.6 «ստորա-

սութիւն»), «յայտնաբար» (ԼԳ.) «յայտնագոյն» (ԼԳ.), «ծածկաբար» (ԼԳ.) – 

καταφατικῶς,  

«գերադրական» (ԺԹ.) – παρώνυμoς,  

«գոյանամ» (Ժ., ԺԱ., ԻԸ.), «ի բաց կամ» (ԻԶ., ԻԷ.), – ὑφίσταμαι 

(հմմտ. Դաւ. Պորփ. 3.7, 7.1, 8.2, 9.1, 3, 4, 10.3, 12.1 «ենթակայանամ»),  

«զգալի» (Բ., Ը., ԺԴ.) – αἰσθητικός (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 6.8, 10.3 

«զգալի» – αἰσθητός),  

«զգայարան» (Բ., ԺԱ.) – αἴσθησις (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 9.8, 8.3, 16.5, 6, 

25.1 «զգայութիւն»),  

«էական» (Բ., Գ., Դ., ԺԴ., ԼԲ.), «իշխանազան» (ԺԴ.), «ի յէութենէ» 

(ԻԵ.), «էութեան» (ԼԳ.) – oὐσιώδης (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 2.5-8, 5.7, 8, 8.2, 

18.3, 6, 19.5, «եղուտ», 21.1-3, 5, 6, 9, 23.3, 24.1, 25. 3, 27.5, 7, 10, 28.1, 

11, +9, «գոյեղ», 21.1. «գոյեղուտ»),  

«էական» (ԺԴ.), «էականագոյն» (ԺԴ.), «ըստ էութեան» (Դ.), «ի վերայ 

էութեան» (Զ.), «էութիւն» (ԺԴ.) – ἐπoυσιώδης (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 2.5, 7, 8, 

5.7, 8, 8.2, 18.3, 6, 19.5, «մակեղուտ», 21.2, 3, 27.8, 28.1, 3, 11, 13, +5.2, 

+9, «մակագոյեղ», 21.1. «մակագոյեղուտ»),  

«էութիւն» (Ա., Է., Ը., ԺԱ., ԺԲ., ԺԴ., ԺԵ., ԺԶ., ԺԸ., ԺԹ., Ի., ԻԱ., ԻԳ., 

ԻԴ., ԻԵ., ԻԶ., ԻԸ., Լ., ԼԲ., ԼԴ., ԼԸ.), «էականութիւն» (ԻԶ.), «էութեան» (ԼԳ.) 

– οὐσία (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 29 անգամ` «գոյացութիւն», նաև 6 անգամ` «է-

ութիւն», 4 անգամ՝ «գոյ», 1 անգամ՝ «էակ»),  

«ընդմիմեանս» (ԻԱ.), «ցմիմեանց» (ԼԲ.) – ὑπάλληλα (հմմտ. Դաւ. 

Պորփ.16.4, 19.2, 3 «ընդմիմեամբք»),  

«ի բաց կատարեմ» (ԻԵ.) – ἀποτελέω (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 3.8 «բացա-

կատարեմ»),  
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«ինչականութիւն» (ԼԲ.), «ինչ ունի» (ԼԲ.), «տենչումն» (ԼԲ.), ԼԹ. – 

σχέσις (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 7.6, 8.2, 11.2, 6, 12.4, 5, 15.6, 16.3 «բաղազա-

նութիւն», 36.5 «կալումն»), ἀσχέτως – «յանտենչութեան» (ԼԲ.),  

«ինքնագոյ» (Ա., Բ.) – αὐθύπαρκτος (հմմտ. Դաւ. Պորփ. αὐθυπόστατoς),  

«կիսամասնի» (ԺԲ.), «կիսամասն» (ԺԲ.) – ὁμοιομερής (հմմտ. Դաւ. 

Պորփ. 17.2, 3 «նմանամասնեայ»),  

«ի կիսամասնէ» (ԺԲ.), «առանց կիսամասանց» ԺԲ. – ἀνομοιομερής 

(հմմտ. Դաւ. Պորփ. 17.2 «աննմանամասնեայ»),  

«համատեսական» (ԻԶ.) – ὁμοειδης (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 22.2 «համա-

տեսակ»),  

«հոմանուն» (ԼԳ.) – ὁμωνύμως (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 17.6 «հոմանունա-

բար»),  

«հրաշագործաւղ» (ԺԱ., ԼԴ.) – ὁ δημιoυργός (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 9.4 

«արարիչ»),  

«հրաշագործեալն» (ԼԴ.) – τὸ δημιoυργoύμενoν (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

16.6 «արարած» – δημιούργημα),  

«հրաշակերտութիւն» (ԼԴ.) – δημιουργία (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 8.1 «արար-

չութիւն», 16.5 «արարչականն»),  

«մակադրեալք» (ԼԳ.) – παρωνύμως (հմմտ. Arist. Cat. 10a.28 – 

Արիստ. Ստորոգ.138 «յարանունաբար», Դաւ. Պորփ. 11.2 «յարանունաբար 

ասեմ» – παρoνoμάζω),  

«մակընդունիմ» (ԺԲ.), «ընդունիմ» (ԺԲ.) – ἐπιδέχoμαι (հմմտ. Դաւ. 

Պորփ. 3.1, 21.4, 7, 8, +8 «ընդունիմ»),  

«յայլմէ անձնաւորական» (ԻԸ.) – ἑτεροϋπόστατον (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

16.5 «այլաստորակայ»),  

«յատուկ» (Դ.) – ἰδιαίτατα (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 20.2-6, 10, 11, 21.4-6, 

9, 22.1, 24.1 «յատկեղ»),  

«յարակայի» (ԼԳ.) – διάκειται (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 6.1 «յարակայա-

նամ» – παράκειμαι),  

«յինչն այն» (Թ.), «զինչէ» (Թ.) – ἐν τῷ τί ἐστι (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 2.6 

«ի զինչէումն», 2.6, 7, 13.5 «ի ներ զինչէումն», 13.1 «ի ներում զինչէն», 

13.3, 4, 14.1, 15.4, 5, 7, 20.1, +1.5, +2.5, +5.3, +6 «ի ներում զինչէին»),  

«ներհակաբաժինք» (ԺԲ.), «փոխանակ բաժանման» ԺԲ. – ἀντιδιαι-

ρούμενα (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 28.13 «ընդդիմաբաժանեալք»),  
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«շարայարեմ» (Բ., Թ., ԺԴ., ԻԱ.) – συνίστημι (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 3.7, 

19.4, 20.4, 24.4, + 2.3, +3.6, +11 «բաղկանամ»),  

«շնչաւոր» (Բ., Գ., Ը., ԺԲ., ԺԴ., ԻԱ., ԻԵ., ԻԶ., ԼԳ., ԼԴ., ԼԸ.) – ἔμψυχος 

(հմմտ. Դաւ. Պորփ. 16.6, 22.5, 24.2, +2.3, +3.2-4 «ներշնչական», 22.4 «ներ-

շնչաւոր», բայց և 3.5, 13.4, 14.3, 16.4, 23.5 «շնչական», 3.6, 23.3 «շնչաւոր»),  

«որակացեալ» (ԻԵ.) – εἰδοποιηθεῖσα (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 23.3 εἰ 

δοποιέω – «տեսակարարեմ»),  

«որակութիւն» (Թ.), «զինչ որակութիւն» (Թ.), «յորակութեանն եթէ և 

զինչ» (Թ.) – ἐν τῷ ὁπoῖόν τί ἐστι (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 2.7 «յորպիսիին-

չէումն», 2.6, 7, 13.5 «ի ներ որպիսիինչէումն», 13.5 «ներ որպիսիինչէն», 

13.3, 20.1, 26.1, 4, +1.5, +2.5, +5.3 «ի ներում որպիսիինչէին»),  

«սեռական» (Բ., ԻԱ., ԼԲ.), «սեռականից» (Բ.), «սեռականաց» (Բ.), 

«սեռականի» (Բ., Ի.) «սեռականութեան» (Ի.) – γενικώτατος (հմմտ. Դաւ. 

Պորփ. 3.1, 16.1, 2, 4, 17.1, 6, 7, 9, 10, 18.1, 3, 4, 6, 22.1-3, +3.6 «սեռա-

կանագոյն»),  

«տեսական», «տեսականից», «իրական» (Բ.), «յատկագոյն» (ԺԱ.), 

«յատկական» (ԺԱ., ԻԱ.) – εἰδικώτατoς (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 15.7, 16.2, 4, 

17.1, 7, 18.1, 3-6, 19.2-4, 22.1 «տեսակա(նա)գոյն»): 

Դ. Առանձնացնենք մի քանի կարևոր փիլիսոփայական և աստվածաբա-

նական եզր. 

«անձնաւորութիւն» (Բ., Գ., Դ., Ե., Է., ԺԱ., ԻԱ., ԻԵ., ԻԶ., ԻԷ., ԻԸ., ԼԲ.) – 

ὑπόστασις, բայց և՝ «գոյանալ» (ԻԸ.),  

«գոյ» (Ա.), «գոլ» (Բ., ԺԱ.), «իսկութիւն» (ԻԱ., ԻԳ., ԻԶ., ԻԸ., ԻԹ.), 

«իւրական իսկութիւն» (ԻԸ.) – ὕπαρξις,  

«գոյ» (Ա., Է., ԺԲ., ԻԴ., Լ., ԼԳ., ԼԸ.) – τὸ ὄν,  

«գոլ» (ԼԹ.) – ὑπάρχω,  

«ինքնագոյ» (Ա., Բ., ԻԳ.) – αὐθύπαρκτον,  

«համաէութիւն» (Դ.), «համագոյական» (ԻԵ.), «համագոյ» (ԻԷ.) – 

ὁμοουσίος: 

Ե. Հունաբան քերականական ձևերից արձանագրել ենք հետևյալը. 

ἐν τῷ χρώματι – «ի գոյնում» (ԻԳ.)՝ տրական հոլովի «-ում» վերջա-

վորության ընդլայնված կիրառություն,  
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ἑκάτερος αὐτῶν – «երկաքանչիւրոց նոցա» (ԺԵ.)՝ «երկաքանչիւր» ար-

հեստական դերանունը և մասնակի սեռականը, նաև հոգնակիի վերջավո-

րությամբ` «երկաքանչիւրքն» (ԼԹ.) 

κατὰ τοὔνομα – «ստոր անուն» (ԺԵ.)՝ «ստոր» արհեստական նախդիրը 

և հունարենի հետևությամբ հայցական հոլովը, բայց և՝ «ըստ անուանն» 

(ԺԵ.),  

κατά τινος – «ըստ ոման» (Ը.)՝ «ոմն» անորոշ դերանվան տրականի 

ճիշտ ձևն է «ումեմն» (հմմտ., Դաւ. Պորփ. 7.7, 24.5 «նոյնում», 6.10 «նոյնին»),  

αὐτῇ – «այսիւ» (ԻԶ.)՝ «այս» ցուցական դերանվան գործիականի 

ճիշտ ձևն է «այսու»,  

λαμβάνεται – «առու» (ԻԱ.)՝ արհեստական կրավորական ձև է «առ-

նում» բայից, հունաբան թարգմանություններում սովորական ձև էր «առ-

նանի»1: 

ἑκάστου – «իւրաքանչիւրոյ» (ԺԴ.)` սեռական հոլովի վերջավորու-

թյունը կցված է դասական գրաբարում չհոլովվող դերանվանը: 

Զ. Սկզբնագրի քերականական ձևերն ու շարահյուսական կապերը հաճախ 

ճիշտ չեն արտացոլված. 

Զ.1 Գործիականի իմաստով հունարեն տրականով գոյականներ՝ չնայած 

պատճենված են, բայց թարգմանված ուղղական հոլովով. 

«դրութիւնք» (ԼԳ.) – θέσει (սպասելի էր «դրութեամբ»),  

«զաւրութիւն» (ԼԳ.) – δυνάμει (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 6.4, 22.7, 24.2, 7, 

25.1, 4, 6, 8, 28.10, 14, +2.5, +3.6 «զաւրութեամբ»): 

«ներգործութիւն» (Զ., ԺԱ., ԻԶ., ԼԳ., ԼԴ.) – ἐνεργείᾳ (հմմտ. Դաւ. 

Պորփ. 22.7, 24.2, 6, 7, 25.1, 4-8, 29.5, 10, 12, +3.6 «ներգործութեամբ»): 

Զ.2 Փորձ չի արված արտացոլելու ներգործական և կրավորական սեռի 

տարբերությունը. 

«ջերմանալ… ցրտանալ, … ջերմանալ եւ ցրտանալ» (ԼԴ.) – θερμαίνειν…  

ψύχειν, … θερμαίνεσθαι… ψύχεσθαι2: 

Զ.3 Գոյականները թարգմանված են ածականներով, դերբայները՝ գոյա-

կանի սեռականով և այլն. 

                                                           
1 Տե՛ս Գ. Մուրադյան, Հունաբանությունները դասական հայերենում, Երևան, 2012, էջ 122: 
2 Այնինչ հունաբան թարգմանություններում ոչ միայն «-իլ»-ով կրավորական անորոշ դեր-
բայն էր տարածված, այլև դրա օգնությամբ «ա» և «ու» լծորդության բայերի համար ար-
հեստական կրավորական ձևեր էին ստեղծվում՝ «իմանիլ», «բացաբառնիլ», «թողանիլ» և 
այլն, տե՛ս անդ, էջ 120-122: 
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τυφλότης καὶ κωφότης – «կոյր եւ խուլ» (ԼԳ.),  

oὐσία τίς ἐστι τoιῶσδε ἐνεργoῦσα ἢ πάσχoυσα – «էութիւն իմն է 

ներգործականի եւ կրականի» (ԼԴ.),  

oὐσιωδῶς ἤγουν φυσικῶς – «էական, այսինքն՝ բնական» (ԻԴ.)՝ 

մակբայները թարգմանված են ածականներով,  

oὐσιωδῶς – «էութեամբ» (ԼԳ.), «էական» (ԻԳ., ԻԴ.)՝ մակբայը թարգ-

մանված է գոյականի գործիականով և ածականով (հմմտ. Դաւ. Պորփ. 

21.2, 5, 22.2, 27.1, 3, 28.2, +2.3, 4 «գոյեղաբար»): 

Զ.4 Բացարձակ սեռական դարձվածը թարգմանված է նկարագրական 

եղանակով. 

ἀναιρουμένου γὰρ καὶ μὴ ὄντος ζῴου – «ի բառնալ և ոչ լինել կեն-

դանւոյ» (ԺԳ.),  

Ἀνθρώπου ἀναιρουμένου καὶ μὴ ὄντος – «ի յոչ լինել մարդոյն» (ԺԳ.),  

εἰσφερομένου ἀνθρώπου πάντως καὶ ζῷον εἰσφέρεται – «ի լինել 

մարդոյ ամենայն անասունք լինին» (ԺԳ.),  

Παύλου εἰσφερομένου οὐ συνεισφέρεται Πέτρος – «յորժամ Պաւղոս 

յիշի, ոչ ևս յիշի Պետրոս» (ԺԳ.): 

Կան շարահյուսական անհամապատասխանության բազում այլ դեպ-

քեր: Բոլորը թվարկելն անհնար է: 

Ամփոփենք. Բագարատ Մամիկոնյանի թարգմանությունը խիստ զի-

ջում է հունաբան շրջանի՝ ճշգրտությամբ աչքի ընկնող թարգմանություննե-

րին, չնայած նրանում կիրառված են այդ շրջանում կերտված բազմաթիվ 

եզրեր: 
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ԲՆԱԳԻՐ 

Ձեռագրերը բավական միօրինակ բնագիր են պարունակում՝ ոչ մեծա-

թիվ գրչական սխալներով: Հիմնական բնագրում զետեղել ենք հունարեն 

սկզբնագրով հաստատվող, ուստի և նախնական ընթերցումները:  

Բնագիրը կազմել ենք հետևյալ ձեռագրերի համեմատությամբ. 

A – ՄՄ 8132 (ԺԴ դ.), 156ա-177բ,  

B – ՄՄ 8444 (ԺԷ դ.), 317ա-344բ,  

C – ՄՄ 1686 (1634), 279բ-292բ, թերի (Ա-Է գլուխները). այս ձեռագրի 

մեջ երկու օտարամուտ թերթ է ներմուծված՝ 282ա-283բ, որոնք բառի կեսից 

խաթարում են Բ գլխի բնագրի ընթացքը, պարունակում են անսկիզբ ու ան-

վերջ մի հատված, որը թերևս իմաստային որոշ առնչություն ունի հիմնա-

կան բնագրի հետ: 

D – ՄՄ 1739 (1646 թ.), 334ա-338բ, թերի (գլուխ Ա-Է):  

P – Pavia, Bibliotheca Universitaria, Ms. Aldini 178 (ԺԲ և ԺԴ դդ.), 

110ա-114ա. սկզբից թերի է, պարունակում է գլուխ ԼԲ. «Յաղագս առընչի» 

կեսից սկսվող բնագիրը: 

T – Թյուբ. 74 (Ա և Բ գլուխները՝ ըստ Ակինյանի մասնակի հրատարա-

կության, տե՛ս էջ 19, ծան. 6): 

Փաստորեն ամբողջական բնագիր են պարունակում միայն A և B ձե-

ռագրերը, C և D՝ միայն սկիզբը, P՝ միայն վերջը, իսկ T ձեռագրից, թեև այն 

ամբողջական է, մեզ մատչելի են միայն Ակինյանի հրատարակած Ա. և Բ. 

գլուխները: 

Նույն բնագիրն են պարունակում նաև հետևյալ ձեռագրերը՝ Եղմ. 1213 

(1635-36 թթ.), էջ 963-976, Թյուբ. 74 (ԺԳ. դ.), թթ. 2ա-35բ.1, Եղմ. 898 (1619 թ.), 

                                                           
1 F.N.Finck und L. Gjandschezian, Systematisch-Alphabetische Hauptkatalog der 

Königlichen Universitätsbibliothek zu Tübingen, Tübingen, 1907, p. 111. «Յաղագս գո-

յի, էութեան, Բագրատ Մամիկոնէինն: Ներածութիւն իմաստասիրութեան, որ է Իսաղոյժի-
կի, զկնի այսր և զամենայն իմաստասիրութեան գործարան, որ է ղանոն ըստ հելլէնացւոց 
բարբառի» վերնագրին հետևում է մի քառատող. «Դամասկացի ս[ուր]բ Յոհան / զոր ըն-
կալաւ զլոյս ընդ մըթան / խաւար մտաւքս տածի ի բան / Սմբատ անունս հայկական / և 
գունդստաբլ հայոց գնդեան. / ձեզ աղաչեմ զամենեսեան / զի ուժ է սա իմաստութեան / և 
ճանապարհ խոր գիտութեան»: Ձեռագրացուցակում թվարկված են երկի գլուխների հա-
մարները՝ Դամասկացու հունարեն բնագրի գլուխների համեմատությամբ. դրանց անհա-
մապատասխանությունը (օրինակ, ա = 4, զ = 14, ժա = 30, իզ = 37 և այլն) վկայում է, որ 
համեմատությունն արվել է ընդարձակ խմբագրության հետ, այնինչ թարգմանությունը 
համառոտ խմբագրությունից է, և գլուխները համընթաց են վերջինիս գլուխներին: Գլուխ-
ների դասավորությունն այս ձեռագրում էլ նույնպիսին է, ինչպես A և B-ում: 
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թթ. 316-334ա, Եղմ. 925 (1634 թ.), էջ 610-619, Վնտկ. 1598 (ԺԸ. դ.), էջ 1-

43, Նոր-Ջուղա 394 (ԺԶ-ԺԷ. դ.), թթ. 354ա-328բ (այսպես՝ սխալ գրված, 

վերջը պակաս է)1: 

Ծանոթագրություններում Dial. (նաև գլխի ու տողի նշումով) մեջբեր-

վում են հունարեն բնագրի գլուխների վերնագրերն ու հայերենից շեղվող 

ընթերցումները՝ ըստ քննական հրատարակության՝ 

Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 1, ed. B. Κotter, Berlin, 

1969, pp. 47-111: Dialectica sive Capita philosophica (recensio brevior): 

Տողատակում՝ հունարեն բնագրից շեղումների դեպքում բերում ենք Սի-

մեոնի վրացերենից թարգմանության համապատասխան հատվածը՝ 

«հմմտ. Սիմ. թարգմ.» նշումով:  

Եթե տարընթերցումները վերաբերում են մեկից ավելի բառերի, տողա-

տակում բերում ենք հիմնական բնագրի համապատասխան հատվածը և 

//-ով նշում ձեռագրերի կամ հունարեն սկզբնագրի այլ ընթերցումները:  

Նույն ծանոթագրության մեջ ամփոփված մեկից ավելի բառերի վերա-

բերող տարընթերցումներն իրարից բաժանված են | նշանով: 

Որևէ ձեռագրում կամ հունարեն սկզբնագրում առկա լրացուցիչ բառե-

րից կամ հատվածներից առաջ օգտագործել ենք + նշանը, իսկ դրանց բա-

ցակայության դեպքում՝ չիք նշումը:  

Գրքի վերջում զետեղված ծանոթագրությունների հղումները նշել ենք 

արաբական թվերով, իսկ տողատակի ծանոթագրություններինը՝ լատինե-

րեն տառերով: 

                                                           
1 Մի քանի ձեռագիր մեր բնագրից անմիջապես հետո պարունակում են միևնույն երկերը. 
Եղմ. 898 (էջ 334ա-337ա. «Սահմանք փիլիսոփայական», էջ 337ա-338բ. «Գիրք Եւկլի-
տեայ»), Վնտկ. 1598 (էջ 44-49. «Սահմանք փիլիսոփայական», էջ 50-56. «Գիրք Եւկլի-
տեայ»), Թյուբ. 74 (էջ 35բ-38բ. Գիրք Եւկլիտեայ), P («Սահմանք փիլիսոփայական», էջ 
114բ-116բ): «Սահմանք փիլիսոփայական»-ն այլևայլ ձեռագրերում մաս է Գրիգոր Երու-
սաղեմացու կազմած փիլիսոփայական սահմանումների ժողովածուի, որի (ինչպես նաև 
նրանից ածանցյալ «Սահման իմաստասիրական իբր հարցմամբ»-ի) քննական բնագրերը 
զետեղել ենք սույն գրքի հավելվածում: 
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ՍՐԲՈՅՆ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԴԱՄԱՍԿԱՑՒՈՅՆa ԱՍԱՑԵԱԼ ԵՒb ԹԱՐԳՄԱՆԵԱԼ Ի ՀԱՅ 

ԼԵԶՈՒ Ի ՅՈՒՆԱՐԷՆ ԳՐՈՅ ԲԱԳԱՐԱՏ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ: ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ, ՈՐ Է ԻՍԱՂՈԺԻԿԻ, ԶԿՆԻ ԱՅՍՐ և ԶԱՄԵՆԱՅՆ 

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ, ՈՐ Է ՂԱՆՈՆՆ ԸՍՏ ՀԵԼԼԷՆԱՑՒՈՑ 

ԲԱՐԲԱՌԻc: 

Ա. Յաղագս գոյի, էութեան և պատահման1: 

Գոյ է հասարակ անուն ամենայն գոյից. և այսd արդեւք գոյ հատանի 

յէութիւն և պատահումն: Էութիւն իր իմն է ինքնագոյ, ոչ ինչ մաղթելով յայլ-

մէe, այսf ինքն՝ յինքեանն գոլովg և ոչ յայլոյh ունել զգոյնi: Քանզի էութիւնj 

ենթակայ է, որպէս նիւթ իրաց, իսկ պատահումն յէութեան տեսանի, իբր 

մարմին և գոյն, քանզի ոչ է մարմին իk գունոյ, այլ գոյն մարմնոյ: Է արդեւք 

մարմին էութիւն, իսկ գոյն պատահումն, սոյնպէս ոգի և միտք, քանզի ոչ է 

ոգի մտաց, այլ միտք ոգւոյl:  

Է արդեւք ևm ոգի էութիւն, իսկ միտք՝ պատահումն. քանզի ի պակասել 

ոգւոյն պակասինn և միտքo, զի մինչ չիցէ ոգի, յո՞ իցէ հանճարն: Իսկ ի պա-

կասել մտացնp ոչ ամենևիննq պակասի ոգի. լինել վայել է ոգւոյն առանց 

մտաց: Սոյն իսկ և ի վերայ ամենայն գոյից, որ յինքեան ունիr զգոյնs. և ոչ 

                                                           
a B Դամասկացւոյ 
b CD չիք սրբոյն Յոհաննու Դամասկացւոյն ասացեալ և 
c B չիք | ի հայ լեզու ի յունարէն… ըստ հելլէնացւոց բարբառի // CD թարգմանած Բագրա-

տունոյ Մամիկոնէի. յունարէն գրով 
d B աստ 
e Dial. 1.8 + πρὸς σύστασιν 
f AB այլ 
g CDT գոյ 
h CD յայլ T յայլոց 
i ABT զգոլն | Dial. 1.11-13 + συμβεβηκὸς δὲ τὸ μὴ δυνάμενoν ἐν ἑαυτῷ εἶναι ἀλλ’ ἐν 
ἑτέρῳ ἔχoν τὴν ὕπαρξιν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. (այսինքն՝ Սիմեոնի թարգմանությունը). Իսկ 
պատահումն է ինչ ի գոյութեան տեսանելի, ոչ կարող լեալ ինքն ինքեամբ գոլ, այլ յայլում 
ունելով զէութիւն 
j C յէութիւն 
k ABT չիք 
l Dial. 1.34-38 + Διὸ oὐδὲ λέγεται τὸ σῶμα τoῦ χρώματoς ἀλλὰ τὸ χρῶμα τoῦ 
σώματoς, oὐδὲ ἡ ψυχὴ τῆς φρoνήσεως ἀλλ’ ἡ φρόνησις τῆς ψυχῆς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. 
Եւ այսու աղագաւ ոչ ասի մարմին գունոյն լեալ, այլ գոյնն մարմնոյ է առինչ, և ոչ անձն 
գիտութեան, այլ գիտութիւն՝ յանձին լեալ առինչ 
m CD չիք 
n CD պակասի 
o T միտքն 
p ABT + յիրիք պատճառէ 
q T + իմն 
r յինքեան ունի // C ինքենէ անուանի | T ունել 
s AB զգոլն CD զգոն  
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յայլումն էութիւն ասի, իսկ որ ոչ կարէ ինքեամբ գոյանալ, նաa պատահումն 

էb: 

Բ. Յաղագս սեռիc, սեռականի և տեսակի, տեսականի ևd միմեանց2: 

Սեռ եռակի ասի. ըստ միոյ աղագիe՝ ի ծննդենէ, որպէս յԻսրայէլէ իսրա-

յէլացիքf ասին, իսկ ըստ այլ աղագիg՝ որպէս յԵրուսաղեմէ երուսաղէմացիք, 

և ի Պաղեստինոյ պաղեստինացիք: Իսկh ըստ երից աղագիi սեռ ասիj, որ 

բաժանի իk տեսակսl, սակս որոյ առ իմաստասէրս է բան, յորm և սահմա-

նեալ ասինn. «Սեռ է, որ ըստ բազմաց և տարբերութեան տեսակի յառինչ 

իցէo ստորոգունել»:  

Իսկ տեսակն երկուսp նշանակութիւնս ունի. ասի իսկ տեսակ և կերպq, 

որզան, տեսակ անդրիանտացr: Ասի դարձեալ տեսակ, զոր դասեալs ընդ 

սեռի, այս ինքնt՝ որ ի սեռէ հատանի: Յաղագս այսորիկ առ իմաստասէրս է 

բանս:  

Ապաu իսկ և յաղագս սեռից ասացանv, զտեսակս յիշեցաք ասելով, զի՝ 

«սեռ է, որ բաժանի ի տեսակս», եւ դարձեալ յաղագս տեսակաց ասելw՝ 

զսեռից յիշեցաք, զի «տեսակ է, որ ի սեռից հատանի»: Հարկ է գիտել, եթէ 

որպէս յաղագս հաւր յասելx ի հարկէy և զորդւոյ յիշեմք (քանզի այն է հայր, 

                                                           
a CD գոյանա | Dial. 1.59-60 + ἀλλ’ ἐν ἑτέρῳ ἔχoν τὴν ὕπαρξιν 
b CD զպատահումն  
c T սեռից 
d D չիք 
e DC ազգի 
f CD իսրայելացիք յԻսրայէլէ 
g CD ազգի | Dial. 2.21-22 + ἀπὸ τῆς πατρίδoς = Սիմ. թարգմ. ի հայրենեացն 
h T չիք 
i CD ազգի 
j C ասին 
k C չիք 
l բաժանի ի տեսակս // B ի տեսակս բաժանի  
m BT որ 
n B ասի 
o B յառինչէումն  
p B զերկուս 
q Dial. 2.36 τὸ σχῆμα καὶ ἡ μορφὴ 
r CD անդրիանտայի 
s ABT չիք զոր դասեալ 
t ABT չիք  
u B չիք 
v B + և 
w B յասելն 
x ACDT ասել 
y B չիք ի հարկէ 
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որ ունի որդի), և վասն որդւոյ ասել ի հարկէ և զհայր յիշեմք (քանզի այն է 

որդի, որ ունի հայրa), սոյնպէս և աստ անհնարին էb յաղագս սեռից իմա-

նալ բաց ի տեսակէ, կամ յաղագս տեսակաց բացc ի սեռէ: Քանզի սեռ 

ամենևիննd ի տեսակս բաժանի, և որ ոչ ունի տեսակ յիւրմէ բաժանելի, ոչ 

էe սեռf: Եւg տեսակքh ի սեռից բաժանին, և որքi ոչ ունին սեռ, ոչ են տեսակքj:  

Եւ որպէս առաջին մարդն ոչ ունէր հայր, այսինքն է Ադամk, ոչ ասի 

որդի, բայց հայր ասի, զի ունէր որդիս: Իսկ Սէթ և որդի ասի ծնողին իւրոյl, 

զիm ունէր հայր զԱդամ, և հայր ծնելոյնn ի նմանէo, զի ծնաւ որդիp, բայց 

Աբէլ որդի իմն ասի, քանզի ունէր հայրq, և հայր ոչ ասի, զի ոչ ունէր որդի, 

այսպէս և ի վերայ սեռից և տեսակացr:  

Առաջինs սեռ, որt ոչ բաժանի իu սեռէ և ոչ ունի յառաջագոյն այլ ինչv 

սեռ, սեռ միայն է և ոչw տեսակ, ևx ասի սեռական սեռ, որ և սահմանեալ 

ասինy. «Սեռական սեռ է, որ սեռ գոլովz ոչ իցէ տեսակ՝ վասն ոչ ունելոյ ի 

վերայ նորաaa սեռ»: Իսկ որbb ի նմանէն բաժանին տեսակսcc, եթէ ունիցի ի 

                                                           
a B զհայր 
b C չիք 
c ACD բայց… բայց 
d CD չիք T ամենեւիմ 
e C չիք 
f CD չիք  
g B զի 
h ADT տեսակս 
i T որ 
j CD որ ոչ ունի սեռ, ոչ է նա տեսակ 
k Dial. 2.56 + μὴ ἐσχηκὼς πατέρα = Սիմ. թարգմ. չունելով հայր 
l CD նման 
m T քանզի 
n T ծնընելոյն 
o B յիւրմէ ծնիցելոյն 
p Dial. 2.59 τὸν Ἐνώς 
q Dial. 2.60 τὸν Ἀδάμ 
r B + ասի 
s CD առաջի 
t C + որ D + ոչ 
u Dial. 2.62 + ἑτέρου 
v CD ինչ այլ 
w B + ասի 
x B այլ 
y B սահմանի սոսա 
z ABT չիք սեռ գոլով 
aa B + այլ 
bb B որք 
cc Dial. 2.65 չիք 
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ներքոյ այլ ինչ տեսակս՝ ի նոցանէ բաժaանեալս, և տեսակս իցեն կանխա-

գունից նոցա, այսինքնb՝ ի վերուստ, յորոց հատանին, և սեռ, որ ի նոցանէն 

[հատանին], այսինքնc՝ ստորագունից, և ասին սեռ և տեսակ ի միմեանց 

բաժանեալ: Իսկ տեսակս յետինս և ստորագոյնսd, որe ոչ ունին ի ներքոյ այլ 

տեսակ, ոչf ասին սեռ, այլ տեսակ միայն՝ վասն ոչ ունելոյ ի ներքոյ, որպէս 

ասացիg, այլh տեսակ ի նոցանէ բաժանեալi: Քանզի անհնարին է ասելj 

սեռ, եթէ ոչ ունիk ի ներքոյ իւր տեսակ ի նմանէ բաժանեալl: Բայց տեսակ, 

                                                           
a C + տէ մանրագոյն և քննել: Եւ արդ ի սոսա եղանին պատահմունք իննունք, որք և սոքա 
սեռք ասին: Եւ եղանին սեռք այսպէս. վասն որոյ և սոքա ի բազումս բաժանին: Արդ 
մարմնական որակութիւն բաժանի յերկուս նախկինս յայսորիկ՝ յունակութիւն և ի տրա-
մադրութիւն: Եւ ունակութիւն ասի բնական և դժուարափոխ, այսինքն՝ զորս ի ծննդենէ առ-
նուցումք զգոյնս մարմնականս կամ հոգեկանս խարդէշութիւն, թխութիւն կամ իմաստու-
թիւն, առաքինութիւն: Իսկ տրամադրութիւնք, զոր ի տանս մեր, ստանամք կամ կրեմք զվե-
րասացեալ մարմնեկեանս կամ հոգեկանս: Եւ դարձեալ մարմնեկանն բաժանի ի գոյնս՝ ի 
կարմրութիւն, ի դեղնութիւն, յառողջութիւն, ի հիւանդութիւն, ի զօրութիւն, ի տկարութիւն: 
Իսկ համականք մարմնոյն բաժանի քաղցր և ի դառն: Իսկ հոտք հոտելեացն բաժանին 
յունչոցն ի բազում տեսակս՝ ի մուշկ, ի շուշան, ի մանիշակ ևս: Իսկ նմանապէս սոցին ըստ 
հոգւոյն որակութիւնքն բաժանի նախկին յերկուս յիմաստութիւն, յանմտութիւն: Եւ դար-
ձեալ սոքա մի մի բաժանին յերկուս տեսակս՝ յառաքինութիւն, ի չարութիւն: Եւ դարձեալ 
առաքինութիւն բաժանի ի հեզութիւն, ի խոնարհութիւն և յայլս: Եւ չարութիւն բաժանի ի 
բարկութիւն, յամբարտաւանութիւն, յագահութիւն և յայլսն: Սոյնպէս և քանակն բաժանի 
նախ յերկուս՝ ի մարմին և ի բան, իսկ բանն բաժանի ի վանգս, ի թիւ և ի դասական և ի 
թուական: Եւ վանգքն բաժանին ի բազումս, այսինքն՝ ի բովանդակութիւն բանի: Եւ դա-
սականն՝ ի բազումս, որք զկնի միմեանց տողին՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ և որ ի կարգին: 
Նմանապէս և թիւքն բաժանին ի բազումս՝ ի մի, յերկուս, յերիս: Եւ են սոքա որիշք ի 
միմեանց, վասն զի ոչ հարկաւորապէս տողին միմեանց, զի ոչ են հինգքն տասինն միայն 
մասունք, կամ ինն՝ իննուն, այլ բազում հանդիպին: Սոյնպէս երրորդն և չորրորդն տասնե-
րորդն: Եւ վասն այս որիշք և որոշեալք ասին և սակս այսորիկ քանակն յերկուս սահմանեալ 
եղև ի տարոշ և ի շարունակ: Սոյնպէս և բանն որոշեալք և տարորոշք ասին, վասն զի 
վանգքս զայս՝ արքայութիւն ոչ միայն արքայութեան գոլ հանդիպին մասունք, այլ ի բա-
զումս և յայլս ոմանս պատկանին և շարայարին: Սոյնպէս և արքայութեանդ անուն ոչ եթէ 
մի ումեք յարմարի, այլ բազմաց: Զի հարկաւոր է պարզն գոլ և միշտ գոլ: Նմանապէս և 
աստուած ոչ նիւթական է: Ապա ոչ գոլն և գոլն միշտ էակին հարկաւոր իք են, իսկ կարելին 
գոլն և ոչ գոլն կարելի գոն, զի որ գոլն: Եւ երբեմն զի ոչ գոյ, զի կարէ և ոչ գոլն և ոչն գոյն է 
երբեմն, զի գոյ զի կարէ գոյ ելոյ և Սոկրատայ կարէ և գոլ: Որպէս ոչ ելոյ Սոկրատի կարէ և 
ոչ գոլ: Զի ըստ քառից յեղանակաց այսո 
b T + որ 
c T + է ի 
d D զտեսակս զյետինս և զստորոգոյնս 
e B որք 
f CD որ 
g Dial. 2.73 + αὐτῶν չիք որպէս ասացի 
h AB + ինչ 
i ABT չիք ի նոցանէ բաժանեալ 
j Dial. 2.75 ἐνθεῖναι 
k B ունիցի 
l T ձեռագիրն Ակինյանը մեջբերել է մինչև այստեղ: 
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որ ոչ է սեռ, ասի տեսականից տեսակ, որպէս սեռ, որ ոչ է տեսակ, ասի սե-

ռականից սեռ:  

Հարկ է իսկa գիտելb, եթէ տեսակ և զանունc սեռից նոցա և զսահմանd 

ընդունել ի սեռից մինչև ցսեռականս, իսկ զմիմեանց տեսակացն ոչ կարենe 

զսահմանս ընդունել:  

Արդ առաջին և սեռականաց սեռ էութիւնն է, քանզի թէպէտ և հատանիf 

ի գոյէն էութիւն և պատահումն, այլ ոչ է սեռ նոցաg գոյh, ապա եթէ զանուն 

գոյին ընդունի, իսկ զսահմանն ոչ ընդունիi: Քանզի գոյ այսպէս սահմանի. 

«Գոյ է իր ինքնագոյ և ոչ մաղթէ յայլմէ առ ի կայանj կամ ոչ ըստ ինքեան 

կարող լինել, այլ յայլմէ ունել զգոլն»: Իսկ էութիւն՝ իր ինքնագոյ, և ոչk մաղ-

թէ յայլմէ առ ի կայան միայն: Եւ պատահումն՝ իր, որl ոչ ըստ ինքեան 

կարող է լինել, բայց յայլմէ ունել զգոլնm: Ահա ոչ էութիւնn ընդունի զամե-

նայն սահման գոյին, և ոչ պատահումն, այլ էութիւն զկէսն և պատահումն՝ 

զայլ կէսն սահմանինo:  

Իսկ <զ>տեսակ և` զանուն և` զամենայն սահման սեռից կատարելա-

պէս ընդունինp: Իբր էութիւն ոչ է տեսակ, զիq ոչ ունի ի վերայ իւր սեռ, այլ 

այս է առաջին և սեռականի սեռ: Այս արդեւք էութիւն հատանի ի մարմին և 

յանմարմին: Արդ մարմինն և անմարմին տեսակ են էութեան:  

Դարձեալ մարմիննr բաժանի ի շնչաւոր և յանշունչ: Ահա դարձեալ 

մարմիննs տեսակ է էութեան, և սեռ է շնչաւորի և անշնչոյ: Եւ շնչաւորն 

բաժանի ի զգալի և յանզգալի. և զգալին է կենդանի, որ կեանս և զգայա-

                                                           
a C չիք 
b Dial. 2.84-85 + ὅτι ἀνάγκη ἐστίν = Սիմ. թարգմ. եթէ կարևոր է 
c A անուն  
d A սահման 
e D կարելն 
f B հատանին 
g CD նոցա սեռ 
h B գոյն 
i B + իսկ զսահմանն ոչ ընդունի 
j CD + պատահումն իր 
k B + ընդունի և կամ 
l C չիք 
m Dial. 2.120 + μόνον 
n CD էութիւն ոչ 
o Dial. 2.125 չիք 
p Dial. 2.135 θέλoυσι δέχεσθαι = Սիմ. թարգմ. կամին ընդունել 
q ACD չիք 
r AB մարմին 
s AB մարմին 
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րանսa ունի, իսկ անզգալի՝ տունկն, որ ոչ ունի զգայարանb: Բայց շնչաւոր 

ասիc, վասն զի ունի սննդական և աճական և սեռականd զօրութիւն: Եւ 

կենդանին դարձեալ բաժանի ի բանական և յանբան. բանականն՝ ի մահ-

կանացու և յանմահ, մահկանացուն՝ ի մարդ բանական և յանասունսe՝ ձի, 

շունf և որ սոցին նման, որ ոչ բաժանին յայլ և յայլ տեսակս, այլ յանհատս 

միայն, այսինքն՝ յանձնաւորութիւնս: Քանզի բաժանի մարդ ի Պետրոս, 

Պաւղոս, Յոհաննէս և յայլսն ըստ մասին մարդոց, որք ոչ իցեն տեսակքg: 

Քանզի տեսակս, որպէս ասացաք, ոչ ընդունին զսահման միմեանց, որզան, 

մարմին ոչ ընդունի զսահման անմարմնոյ, և մարդ ոչ ընդունի զսահման 

ձիոյ: Իսկ Պետրոս և Պաւղոս և Յոհաննէս զմիh սահման ընդունինi՝ մարդոյ, 

սոյն և այլj մարդիկք, իբր ոչ են տեսակ մարդոյk, այլ անհատքl, այսինքն՝ 

անձնաւորութիւնք:  

Դարձեալ տեսակ բաժանեալ փոխատրէm այնոցիկ, որ ի ներքոյ նորա՝ 

անուամբ և սահմանաւ: Եւ Պետրոս բաժանի ի հոգի և ի մարմին և ոչ զհոգ-

ւոյն փոխատուէ զանուն և զսահման նորին, և ոչ զմարմնոյ:  

Եւ ամենայն հատուած ի սեռէ և ի տեսակ լինի մինչև ցերկուսn կամ 

երիս ևo ցչորս հասեալ: Քանզի անհնարին է բաժանել զսեռ ի հինգ տեսակէ 

և ի վեր: Իսկ մարդ յամենայն որ ըստ մասին մարդոյ է, բաժանիp, ոյք անհաս 

իցեն թուինq: Վասն որոյ ոմանք և ոչ ասելով բաժանումն ասեն զ’առ ի տե-

սակէ ի հատումնr, այլ պարաթուենs: Ուստի յայտ է, թէ ոչ են Պետրոս և 

Պաւղոս և Յոհաննէս տեսակ, այլ անհատ, այսինքն՝ անձնաւորութիւն: Եւ ոչ 

                                                           
a C սգարանս 
b C սգարան 
c Dial. 2.148 + τὸ φυτόν 
d A չիք և սեռական 
e Dial. 2.150 չիք բանական և անասունս 
f Dial. 2.151 βοῦν 
g A տեսակ | Dial. 2.154 + ἀλλ' ὑποστάσεις 
h C զի մի 
i C ընդունի 
j Dial. 2.158 + κατὰ μέρος 
k B չիք սոյն և այլ մարդիկք, իբր ոչ են տեսակ մարդոյ 
l այլ անհատք // AB բայց անհատ ասի 
m C փոխադրէ 
n CD յերկուս 
o Dial. 2.165 + σπανίως = Սիմ. թարգմ. հազիւ 
p CD + և 
q A թիվ B թուով 
r Dial. 2.168 εἰς ἄτoμα = Սիմ. թարգմ. յանհատս 
s C պարաթուումեն | Հմմտ. Dial. 10.168 ἀπαρίθμησιν 
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մարդ իցէ սեռ Պետրոսի ևa այլոց անձնաւորութեանց, այլ տեսակ: Վասն 

որոյ իրականb տեսակ է մարդ, քանզի տեսակ է վերնոյնc և տեսակ որոց ի 

ներքոյ: Նոյնպէսd ձի և շուն և որe սոցին նման տեսակf միայն իցեն և ոչ սեռ, 

վասն որոյg իրականh իցեն: Իսկ որi ի մէջ սեռականի սեռի և տեսականի 

տեսակի, սեռ իցեն և տեսակ միմեանց՝ տեսակ իմն վերնոցն, իսկ սեռ՝ որոց 

ի ստորինս: 

Եւ այսոքիկ իցեն էական և բնական տարբերութիւնք և որակութիւնք, 

զորս ոմանք բաժանելիք ասին և դադարելիք՝ բաժանական վերնոցն և հաս-

տատականք ներքնոցն: Քանզի մարմին և անմարմին բաժանեն զէութիւն, 

սոյնպէս շնչական և անշունչ բաժանենj զմարմինն, սոյնպէս զգայականք և 

անզգալիք բաժանեն զշնչաւորնk: Եւ արդ այսոքիկl շարայարի կենդանին: 

Քանզի ընդունիm էութիւն շնչաւոր զգալի, և որակn կենդանի: Զի կենդանի է 

էութիւն շնչաւորo, զգայական: Առնուp դարձեալ էութիւն անշունչ անզգալիq՝ 

որակութիւն քարիr: Դարձեալ առնուs էութիւն շնչաւոր անզգալի, և է որա-

կանt տունկu:  

Դարձեալ բանականն և անբանն բաժանեն զկենդանինv, և մահկա-

նացուն և անմահն բաժանեն զբանականն:  

 

                                                           
a Dial. 2.171 + Παύλου καὶ Ἰωάννου καὶ 
b Dial. 2.172 εἰδικώτατoν 
c C վերնոցն 
d A չիք B և 
e CD որոց 
f B նմանք տեսակք 
g Dial. 2.186 չիք միայն իցեն և ոչ սեռ, վասն որոյ 
h AB սեռական 
i AB այսպէս 
j AB չիք զէութիւն, սոյնպէս շնչական և անշունչ բաժանեն 
k A ի շնչաւորս 
l AB այսոքիւք 
m CD ընդունելի | Dial. 2.195 λαμβάνω (*«ընդունիմ») 
n Dial. 2.195 ποιῶ (*«առնեմ») 
o AB անձնաւոր 
p Dial. 2.195 λαμβάνω (*«առնում») 
q A + որ է  
r Dial. 2.195 ποιῶ τὸν λίθoν (*«առնեմ զքար») 
s Dial. 2.195 λαμβάνω (*«առնում») 
t CD որան B որ է որակ | Dial. 2.195 ποιῶ (*«առնեմ») 
u B տնկոյ 
v AB բաժանին ի կենդանիս 
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Եւ ընդունիմ արդեաւք զկենդանին սեռ գոլովa, և զբանականն ևb մահ-

կանացու՝ շարայարեալc զմարդն, քանզի մարդ կենդանի է բանական մահ-

կանացու: Եւ առնում զկենդանին և զանբանն և զմահկանացուն ևd շա-

րայարեմ ձի կամ շուն և որ սոցին նմանe:  

Իսկ տարբերութիւնք ասին էական և բնական, զի սոքա առնեն տարբե-

րութեանf տեսակ այլոյ տեսակի, և բնութիւն և էութիւն՝ այլոյ էութեան և 

բնութեան: 

Գ. Յաղագս անհատի3: 

Անհատն եռակիg ասի, քանզի անհատ ասիh, որ ոչ հատանի և ոչ բա-

ժանի, որպէս գիծi և կէտj և կամ մի, որք և առանց քանակի ասին: Անհատ 

ասի ևk դժուարահատն, այսինքն՝ որ հազիւ հատանի, որպէս ադամանդ 

քար, և որ սոցին նման: Անհատ ասի և տեսակl, որպէս մարդ, ձի և այսպի-

սիք: Անհատ իսկապէս ասի, որ հատանի իսկ և ոչ կեայm յետ հատանելոյն 

յառաջին տեսակն, իբր Պետրոս հատանի ի յոգի և ի մարմին, այլ ոչ ոգի 

յինքենէ մարդ կամ Պետրոսn կատարեալo, և ոչ մարմինp: Վասն այսորիկq 

առ իմաստասէր է բանս, որr յայտնէ զանձնաւորութիւնs: 

 

                                                           
a ACD գոլ 
b C չիք 
c Dial. 2.206 συνιστῶ (*«շարայարեմ») 
d C չիք 
e B + են 
f Dial. 2.217 διαφέρειν (*«տարբերել») 
g Dial. 3.2 τετραχῶς (*«քառակի») = Սիմ. թարգմ. չորք ազգ 
h Dial. 3.2 ἐστι (*«է») 
i Dial. 3.3 չիք 
j Dial. 3.3 + καὶ τὸ νῦν 
k CD + որ 
l Dial. 3.6 + ὅπερ oὐκέτι εἰς ἕτερα εἴδη τέμνεται ἤτoι τὸ εἰδικώτατoν εἶδoς (*«որ ոչ ևս 
յայլ տեսակս հատանի, կամ տեսակագոյն տեսակ») 
m CD կայ | Dial. 3.8 σῴζει (*«ապրեցուցանէ») 
n AB չիք կամ Պետրոս 
o C կատար  
p A մարմինն 
q Dial. 3.11 + τοῦ ἀτόμου 
r Dial. 3.11 + ἐπὶ τῆς οὐσίας 
s B + Աստանաւր ի ձեռն առեալ բաժանեսցուք զսեռական սեռն, այսինքն՝ զէութիւնն, 
մինչև զանհատն իջնելով, զի դիւրին լինիցի հետևողացն բանի, և ըստ այսմ օրինակի է: 
Սրան հետևում է աղյուսակ, տե՛ս նկ. 2: 
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Նկ. 1. Ձեռագիր A (ՄՄ 8132), թ. 154ա: 
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Նկ. 2. Ձեռագիր B (ՄՄ 8444), թ. 32 բ: 
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Էութիւն սեռականիa սեռ է. ինքն բաժանի.  

[ա.] մարմին՝ տեսակ էութեան և սեռb շնչաւորին,  

[բ.] շնչաւորնc՝ տեսակ մարմնոյ և սեռ զգայական կենդանոյd,  

[գ.] զգայական կենդանի՝ տեսակ շնչաւորի և սեռ բանական կենդանոյe,  

[դ.] բանականն՝ տեսակ կենդանոյ և սեռ մահկանացուի,  

[ե.] մահկանացունf՝ տեսակ բանականիg և սեռ մարդոյ,  

մարդն՝ տեսականի տեսակ, զի տեսակ է մահկանացուիh և տեսակ 

Պետրոսի և Պաւղոսի, որ է բնութիւն ևi կերպ և էութիւն՝ ըստ սրբոց հարցն4:  

Էութիւնj՝ ի մարմին և յանմարմին,  

մարմինk՝ ի շնչաւոր և յանշունչ,  

շնչաւորl՝ ի զգայականm (կենդանի) և յանզգալի (կենդանաբոյս և բոյսn).  

կենդանոյo՝ ի բանաւոր և յանբան,  

բանաւորնp՝ ի մահկանացուն և յանմահ:  

Մահկանացուq՝ ի մարդ, եզն, շունr և յայսպիսիք,  

մարդնs՝ ի Պետրոս, ի Պաւղոս և այլք ըստ մասին մարդիք, որք իցեն 

անհատք, անձնաւորութիւն և դէմքt 5:  

 

                                                           
a Dial. 47.4 γενικώτατoν 
b Dial. 47.7 γένους = Սիմ. թարգմ. սեռի 
c C շնչաւոր 
d Dial. 47.9 չիք 
e Dial. 47.11 չիք 
f A մահկանացու 
g B զգայականի կենդանւոյ 
h C մահկանացուաց D մահկացութիւն 
i C չիք 
j CD չիք Էութիւն | A + բաժանի յԲ.| Dial. 30.4-5 + γενικώτατoν γενoς ἐστίν, αὕτη 

διαιρεῖται 
k CD չիք | A + բաժանի յԲ. 
l CD չիք | A + բաժանի ի Դ. 
m CD զգալի 
n (կենդանի) և յանզգալի (կենդանաբոյս և բոյս) // CD կենդանատունկ և տնկոյ // Dial. 

30.10-11 καὶ ἀναίσθητον (ζῷον, ζωόφυτον καὶ φυτόν) 
o A զգայական կենդանի բաժանի յԲ. // Dial. 30.12 τὸ ζῷον 
p CD բանական | A + բաժանի յԲ. 
q C մահկանացուն | A + բաժանի յԳ. 
r Dial. 30.17 չիք 
s A + բաժանի ի բազում անհատս 
t B չիք Էութիւն՝ ի մարմին… անձնաւորութիւն և դէմք  
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Այսa ի մէջ սեռական սեռի, որ ենb էութիւն, և տեսականի տեսակ, որ 

ենc մարդոյ, եզին, սեռք իցեն և տեսակքd միմեանց. այսոսիկ ասին էական 

և բնական տարբերութիւնք և որակութիւնք, բաժանականք վերնոցն և հաս-

տատականք ներքնոցս6 և որակութիւն տեսականի տեսակի հաստատելովe 

զայս. և բաժանիf բնութիւն իg բնութեանց, իսկ բնութիւն ի վերայ տեսական 

տեսակի արտադրի7: 

Դ. Յաղագս տարբերութեան8: 

Տարբերութիւն երկակիh ասի՝ հասարակ և յատուկ և յատուկ են այսքi: 

Քանզի անհնարին է գտանել երկու ոմանց, որj ոչ տարբերինk ի միմեանց 

ըստ իրիք պատճառացl: Ըստ այլոցm արդ տարբերի տեսակի տեսակn, և 

այլոց՝ անձնաւորութիւն համատեսակի և համաէութեանo անձնաւորութիւն, 

և այլ՝ անձնաւորութիւն յինքենէ: Քանզի տարբերի տեսակն մարդոյ և 

տեսակ ձիոյ ըստ բանականի և անբանի: Եւ ասի բանական և անբան, և 

այս է էական տարբերութիւն: Նոյնպէս և ամենայն, յորս տարբերի տեսակի 

տեսակս, բնական և էական և հաստատական և յատկականp տարբերու-

թիւն և որակութիւն ասիq, որ կոչի առ իմաստասիրաց իսկ յատուկ այս են 

տարբերութիւն, որ յատկագոյնք են բնութեաննr, բնութեանs կայան: Դար-

                                                           
a B այսոքիկ որք են 
b B այսինքն 
c B տեսական տեսակի, այսինքն 
d B սեռ… տեսակ 
e ACD հաստատել 
f ACD բաժանին 
g C չիք բնութիւն ի 
h Dial. 4.11 τριχῶς (*«եռակի») 
i և յատուկ են այսք // Dial. 4.11 καὶ ἰδιαίτατα 
j B որք 
k գտանել երկու ոմանց, որ ոչ տարբերին (*εὑρεῖν δύo τινὰ μὴ διαφέρειν ἀλλήλων), 

հմմտ. Սիմ. թարգմ. գտանել երկուց իրաց ոչ իւիք բաժանել ի միմեանց // Dial. 4.12 μὴ 

διαφέρειν ἀλλήλων δύο  
l CD չիք ըստ իրիք պատճառաց  
m C այլոյ AB չիք ըստ այլոց 
n AB տեսակս 
o D համաէութիւն 
p Dial. 4.17 չիք, հմմտ. Սիմ. թարգմ. և տեսակագործական 
q Dial. 4.18-19 + καὶ φυσικὸν ἰδίωμα, ὅπερ παντὶ τῷ εἴδει ἐνυπάρχει ἀπαραλλάκτως 
r իսկ յատուկ այս են տարբերութիւն, որ յատկագոյնք են բնութեանն // Dial. 4.19-20 

ἰδιαίτατα διαφoρά ὡς οἰκειοτέρα 
s AD բնութեանցն 
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ձեալa տարբերի մարդ ի մարդոյ, ձի ի ձիոյ, շուն ի շանէb, որպէս մինն է 

երկայն և միւսն կարճ, մինն ծեր և միւսն մանուկc, մինն հանճարեղ և միւսն 

անմիտ: Այս ամենայն ըստ էութեան տարբերութիւնք և որակութիւնք ասին, 

որ էd պատահումնe: 

Ե. Յաղագս պատահման9: 

Պատահումն է որ լինի և բացալինի բացf յառաջիկայ ապականու-

թենէg: Եւ դարձեալ մարթիh նմա լինել և ոչ լինել. և քանզի մարթի մարդոյ 

սպիտակ լինել և ոչ լինել սպիտակ, սոյնպէս և երկայն և ուշիմ և յաւէտi: 

Իսկ այս պատահումնս բաժանի յերկուս՝ ի հասարակj տարբերութիւն և 

ի յատուկ տարբերութիւն: Հասարակ տարբերութիւն է, որ առանց պատահ-

ման, իբր «նստի որք» և «միւսն յառնէ»: Մարթի յառնել նստելոյն և նստել՝ 

որ յոտն կայ, բաժանել զտարբերութիւնս նոցա և առնուլ նոցաk այլ փոխա-

նակ այլոյ: Եւ նորա իսկ ոմն ասէ տարբերել ըստ բաժանեալ պատահման, 

քանզի տարբերէ զիւրն ի նստելն և յառնելն, ի մանկանալն և ի ծերանալն, ի 

հիւանդանալնl և առողջանալն և որ սոցին նմանm: Իսկ յատուկ տարբերու-

թիւն է անանջատական պատահումն, որզան էn՝ ոմն նշանաւոր. անհնարին 

է նմա ի բաց կալ ի նշանէնo, նոյնպէս և խարտեշին ի խարտեշութենէնp, և 

որq այսպիսիք: Ըստ այսմ արդեաւք անանջատական պատահմանց անհատ 

                                                           
a C չիք 
b Dial. 4.21-22 + τουτέστιν ἄτομον ὁμοειδοῦς ἀτόμου (*«այսինքն՝ անհատն ի համատե-
սակ անհատէ») 
c Dial. 4.22 + ὁ μὲν σιμὸς ὁ δὲ γρυπός (*«մինն նշանաւոր և միւսն արծռունկն», հմմտ. 

Դաւ. Պորփ. 2.5) 
d B որք են 
e Dial. 4.25 + περὶ οὗ ἀκολούθως ἐροῦμεν 
f CD բայց ի 
g A առաջիկայ ապականութենէն | բաց յառաջիկայ ապականութենէ // Dial. 5.3 χωρὶς τῆς 

τoῦ ὑπoκειμένoυ φθoρᾶς, հմմտ. համառոտ տարբերակը առանց ենթակային ապականու-

թեան 
h AB մարթ է 
i Dial. 5.5 σιμόν = Սիմ. թարգմ. նշանաւոր 
j Dial. 5.12 + λεγομένην 
k CD չիք | Dial. 5.16 չիք, հմմտ. Սիմ. թարգմ. նոցա 
l CD չիք ի հիւանդանալն և 
m CD + է 
n CD որ զանուանէ 
o CD + և 
p խարտեշին ի խարտեշութենէն // Dial. 5.21 τὴν γλαυκότητα = Սիմ. թարգմ. լուրջակնու-

թեանն  
q B որք 
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անհատի, այսինքն՝ անձնաւորութիւն անձնաւորութեանa տարբերի, ինքն 

իսկ յինքեան՝ ոչ երբէք. լինի նշանաւորb: Եւ ոչ լինել և բացալինել խարտե-

շութեան ոչ բնաւ մարդն մնայc մարդ: 

Զ. Յաղագս յատկիd 10: 

eՅատուկն քառակի ասի. առաջին՝ որ միայնոյ տեսակի է և ոչ ամենայ-

նիf, որպէս երկրաչափութիւնն մարդոյg, զիh միայն մարդi է երկրաչափ, այլ 

ոչ ամենայն մարդ երկրաչափ: Երկրորդ, որ ամենայնի էj և ոչ միայնոյ, 

որպէս երկոտանութիւն մարդոյk. զիl ամենայն մարդ երկոտանիm, և ոչ եթէ 

մարդ միայն, այլ և աղաւնիք ևn որ սոցին նման ենo:  

Երրորդ, որպէսp ամենի և միոյ՝ և հասարակացq, որպէս ալևորել մարդոյr:  

Չորրորդ, որ լինի երիցն առաջնոցն շարագալոցն, այսինքն է՝ ամենե-

ցուն ևs միոյt, որպէս ծիծաղականութիւն մարդոյ և խրխնջականութիւնu ձիոյ 

և որv այսպիսիք: Զիw միայն մարդ ունի զծիծաղականութիւն ևx ամէն մարդ 

                                                           
a D անձևութեան 
b լինի նշանաւոր // Dial. 5.23-25 Tαῦτα δὲ оὐ συντελoῦσιν εἰς τὸν ὁρισμὸν τῆς φύσεως. 

ἐνδέχεται γὰρ ἄνθρωπoν εἶναι σιμὸν καὶ μὴ εἶναι, հմմտ. Սիմ. թարգմ. այլ այսոքիկ ոչ ան-

կանին ընդ սահմանելոյ, զի կարողութիւն է մարդոյ նշանաւոր լինել և աննշան 
c ոչ բնաւ… մնայ // Dial. 5.25 oὐδὲν ἧττoν μένει, հմմտ. Սիմ. թարգմ. նոյնպէս մնայ 
d CD չիք Յաղագս յատկի  
e AB + եւ 
f ACD չիք և ոչ ամենայնի 
g CD մարդկանոյ 
h ACD չիք 
i B մարդն միայն 
j Dial. 6.5 τῷ εἴδει ὑπάρχει 
k Dial. 6.5 չիք 
l ACD չիք 
m B + է բայց 
n AB + այլ ինչ 
o AB + հաւք 
p B չիք 
q և հասարակաց // Dial. 6.7 οὐκ ἀεὶ δέ 
r Dial. 6.8-9 + Toῦτo γὰρ παντὶ μὲν καὶ μόνῳ ἀνθρώπῳ ἁρμόζει, оὐκ ἀεὶ δὲ ἀλλ’ ἐν τῷ 

γήρᾳ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. վասն զի այս հասարակաց է և առանձին մարդում ճանաչի, այլ 

ոչ միշտ, այլ ի ծերութեան միայն 
s CD + ի 
t Dial. 6.10 + καὶ ἀεὶ ὅπερ καὶ ἀντιστρέφει = Սիմ. թարգմ. և մշտնջենաւոր, որ և անդրա-

դարձի 
u AB խըխնջականութիւն 
v B որք 
w ACD չիք 
x CD չիք 
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և միշտ, թէպէտ և ոչ յաւէտa պարտ է նորաb: Յաղագս այս նշանութեանս առ 

իմաստասէրս է բանս. որ ստորագրեալc ասեմք. «Յատուկ է, որ ամենայնի և 

միայն ուրոյնd ևe հանապազորդ է»: Իսկ այս եռակի բաժանինf՝ ի գործա-

րանութենէնg, իբր լայնեղընգութիւնh մարդոյ, և ի ներգործութենէ, իբր հրոյ 

վերագոյն բերումնi, և ի զաւրութենէ, որպէս ասեմք՝ հրոյ է ջերմական զաւ-

րութիւննj առաւելեալ ի վերայ այլk ջերմութեանցն: Ասի իսկ յատուկն ի 

վերայ էութեան: 

Է. Յաղագս ստորոգութեանցl 11: 

Ամենայն ստորոգութիւն կամm ի վերայ բազմաց ասի կամ ի միոյ իրիn, 

ի վերայ նուազից իսկo ոչ երբէք: Եւ ի վերայ յոլովից՝ յորժամ ըստ ամենայնի 

ստորոգունեն զ’առ ի մասնականացնp, և արդ ըստ ամենայնի են՝ որ ի վե-

րոյ, իսկ մասնականq՝ որ ի ներքոյ: Եւ բոլորովիմբ ամենայնի իցէ գոնr, որով 

և ամենեցունն ստորոգունի, քանզի և էութիւն գոյ ասի, և պատահումն գոյ 

ասի: Ոչ կարեմք ասել, եթէ գոյն էութիւնs է, քանզի ոչ միայն էութիւն էt գոն, 

այլ և պատահումն: Նոյնպէս և սեռականքu ստորոգունեն զտեսակացնv, որ-

պէս բոլորովիմբ, տեսակս ոչ ստորոգունին ի սեռսw, քանզի տեսակք մաս-

                                                           
a B + և 
b C նոր | պարտ է նորա // Dial. 6.13-15 κέχρηται αὐτῷ. Aἰ τι γὰρ ἄνθρωπoς, πάντως 

γελαστικόν, καὶ εἰ τι γελαστικόν, πάντως ἄνθρωπoς. Toῦτό ἐστι τὸ ἀντιστρέφειν 
c A ստորոգեալ 
d Dial. 6.16 τῷ εἴδει (*«տեսակի») 
e CD չիք 
f B բաժանի 
g Dial. 6.18 + τουτέστι διαπλάσεως 
h Dial. 6.18 + καὶ τὸ ὀρθoπεριπατητικόν 
i C չիք և ի ներգործութենէ, որպէս հրոյ վերագոյն բերումն 
j B ջերմական զաւրութիւնն է 
k Dial. 6.21 τῶν ἄλλων σωμάτων 
l A ստորոգութեան  
m CD չիք 
n CD չիք | AB + կամ | ի միոյ իրի // Dial. 7.1 ἐπίσης 
o AB + բայց 
p B իմաստասիրացն | AB + բան 
q B + և 
r A գո B գոյ 
s AB + միայն 
t էութիւն է // CD գոն էութիւն 
u CD + են սեռիցն // Dial. 7.8 τὰ γένη 
v A + էն  
w Dial. 7.10 + αὐτῶν 
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նականք են սեռիցն: Ստորոգունի յաւէտ էութիւն կենդանւոյ, և կենդանին՝ 

մարդոյ, քանզի կենդանին էութիւն է, և մարդն կենդանի է, և ոչ դարձուցանէ 

իսկ, քանզի ամենայն մարդ՝ կենդանի, այլ ոչ ամենայն կենդանի՝ մարդ: 

Զի և ձի և շուն կենդանի են. նոյնպէս և ամենայնa կենդանի էութիւն է, 

այլ ոչ ամենայն էութիւն կենդանի էb, զիc քար և փայտ էութիւն է, որք ոչ իցեն 

կենդանիքd: eԵւ տեսակ ստորոգունի որ ի յիւրոյ առաւելու անհատ, այ-

սինքն՝ անձնաւորութիւն, որպէս ըստ ամենայնի բոլոր: Իսկ անհատն, այ-

սինքն՝ անձնաւորութիւն, ոչ ստորոգունի ի տեսակս, քանզի մասնական է 

տեսակին անձնաւորութիւն: Նաև Պետրոս և Պաւղոս մարդիկ են, այլ ոչf 

ամենայն մարդ Պետրոս կամ Պաւղոսg. զիh իցեն և այլ անձնաւորութիւնք ի 

տեսակէ մարդոյ: Եւ տարբերութիւնք ստորոգունին զտեսակացնi, որ ենj, և 

անհատք ի նոցանէk, քանզի բոլորովիմքl իցեն տարբերութիւնք տեսակացն, 

զի բանականն բոլորովիմբ իցէ տեսակի մարդւոյ: Քանզի ամենայն մարդ 

բանական, այլ ոչ ամենայն բանական մարդ, զի և հրեշտակ բանական էm, 

այլ ոչ էn մարդ: 

Եւ այս իցեն հոլովական ստորոգութիւնք, իսկ որ միոյ ստորոգունիo՝ 

յորժամ դարձուցանէp: Ստորոգունին ի տեսակսq տեսակացն, որr են յա-

տուկնs, բայց և տեսակք ստորոգունին ի տեսակացt իւրեանց, զի ամենայն 

մարդ ծիծաղական, և ամենայն ծիծաղական մարդ: Զի եթէ ծիծաղիլ ասի 

                                                           
a C չիք կենդանի են. նոյնպէս և ամենայն 
b ACD չիք այլ ոչ ամենայն էութիւն կենդանի է  
c ACD այսինքն // Dial. 7.15 καὶ 
d CD որք ոչ իցեն կենդանիք, էութիւն է 
e Dial. 7.16 + ὁμoίως = Սիմ. թարգմ. նոյնպէս 
f B + են 
g CD Պաւղոս կամ Պետրոս 
h ACD չիք 
i ACD ի տեսակացն 
j B որք են // Dial. 7.22 οἷς ἐνυπάρχουσι 
k անհատք ի նոցանէ // Dial. 7.22 τῶν ἀτόμων αὐτῶν 
l B բոլորովիմբ 
m B հրեշտակք բանականք են 
n B են 
o B որք… ստորոգունին // Dial. 7.27 ἡ δὲ ἐπίσης κατηγορία, հմմտ. Սիմ. թարգմ. իսկ հա-
սարակաբար ստորոգութիւն է 
p B դարձուցանին | CD չիք իսկ որ միոյ… դարձուցանէ 
q ի տեսակս // Dial. 7.28 τὰ ἴδια (*«յատուկքն») 
r Dial. 7.28 ὧν (*«որոց») 
s B որք են յատուկք 
t ի տեսակաց // Dial. 7.29 τῶν ἰδίων (*«յատկացն») 
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կապիկնa, ոչ ծիծաղի ի սրտէb, բայց միայն ձևով, քանզի նմանական կեն-

դանի է: Որպէս ոմանք սեռից ըստ տեսակաց ստորոգունին, և որ ըստ տար-

բերութեանցն՝ ըստ տեսակացն, և որք ըստ տեսակացն ըստ անհատից ի 

վերայ բազմաց ասի, և տեսակացն՝ հաւասարութեամբ: Եւ այսոսիկ հաւա-

սար անդրադարձին և անդրաստորոգութիւնք ասին: 

Ը. Յաղագս հոմանուան և փաղանուան ստորոգութեան12: 

Փաղանունն ստորոգութիւն է, յորժամ զանուն և զսահման իւրոյ 

անուան ընդունիc, իբր կենդանին ստորոգունի մարդոյ: Եւ ընդունի մարդ 

զանունն և զսահման կենդանոյն, քանզի կենդանին է էութիւն շնչաւոր, 

զգալի: Եւ մարդն ընդունի զսահմանս զայսd. և զի էութիւն է մարդ և շնչաւոր 

և զգալի: 

Իսկ հոմանուն ստորոգութիւն է, յորժամ զանուն ընդունի, իսկ զսահ-

մանն՝ ոչ բնաւ. իբր նկարեալe պատկեր մարդոյ զանուն մարդոյ ընդունի, 

իսկ զսահման մարդոյ՝ ոչ: Քանզի սահման մարդոյf. «կենդանի շնչաւորg 

բանական, մահկանացու, մտաց և մակացութեան ընդունակ», իսկ պատ-

կերն՝ ոչ կենդանի է, զի և ոչ շնչաւոր է, և ոչ բանականh, և ոչ մտաց և 

մակացութեան ընդունակ:  

Ապա պարտ է գիտել, եթէ որչափ ստորոգունի ըստ ոմանi, որ ընդ նմին 

կայ, այսինքն՝ փաղանուն, և յայնմանէ, որ ընդ նմին կայ, ստորոգունի, իբր 

կենդանին ի մերձաւորէնj ըստ մարդոյ, այսինքն՝ փաղանունաբար, և 

մարդն՝ Պետրոսի, այսինքնk մարդոյ Պետրոս: Ստորոգունի արդեաւք և 

Պետրոսի կենդանին, քանզի և Պետրոս կենդանի է: 

                                                           
a CD քապիկն| B + այլ | CD (նաև ՄՄ 1740, ՄՄ 1744) ձձ-ում բնագիրն այստեղ ավարտվում 

է. CD (և ՄՄ 1740) + Կատաղաւրիաս՝ Ստորոգութիւն: Ի պերիարմէնիաս՝ Յաղագս մեկնու-

թեան: Անաղաւտիկի՝ Վերլուծական: Ապաւդիկտիկի՝ Ապացուցական: Դիաղիֆդիկի՝ Շա-
րաբանութիւն: Կատաֆասիս՝ Ստորասութիւն: Ապաֆանէս (ՄՄ 1740 Ապաֆանսէս)՝ Բա-
ցասութիւն: Ապաֆանսիս՝ Բացերևական: Պրաւֆասիս՝ Նախադասութիւն 
b B ի սրտէ ծիծաղի 
c Dial. 8.3 + τὸ ὑποκείμενον 
d B զայս սահմանս 
e Dial. 8.9 չիք 
f B + է 
g Dial. 8.11 չիք 
h B + է 
i B ոմանց 
j ի մերձաւորէն // Dial. 8.16 ὡς καθ’ ὑποκειμένου κατηγορεῖται 
k Dial. 8.17 + ὑπόκειται, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ենթակայեալ ունի 
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Եւa պարտ է գիտել, եթէb ընդ իւիք կալ երկակի ասի՝ մինն իսկականն, և 

միւսն՝ առ ի ստորոգութիւն: Եւ առ ի իսկականն՝ որպէս ի վերայ կայc էու-

թիւնն պատահման, քանզի յինքեան ունի զգոյն, և բաց ի նմանէ ոչ կան: 

Իսկ որ առ ի ստորոգութիւն ընդ իւրում իսկ իցէ մասնական, քանզի ներքոյ 

կայ մասնականն բոլորովին առ ի ստորոգութիւն, և ապա բոլորովիմ ստո-

րոգունի ի մասնականէն, որպէս կենդանին ստորոգունի ի մարդոյ: Եւ ասի 

իսկ մինն բոլորովիմ որ ընդ նմին կայ, և մասնականագոյնն հնազանդի առ 

ի ստորոգութիւն: Իսկ ասի պատահումն առ ի հնազանդել էութեանն, և էու-

թիւն հնազանդի առ ի սկսումն: 

Թ. Յաղագս թէ զինչէd ստորոգութեան և զինչ որակութիւնe ստորոգու-

թեան13: 

Եւ գիտել պարտ է, եթէf այլ էg ստորոգութիւն, և այլ որակութիւն: Զի 

յորժամ հարցանեն, թէ «զի՞նչ է մարդ», ասեմք՝ «կենդանի», իսկ ըստ որա-

կութեանh՝ յորժամ հարցանեն. «ո՞ր կենդանի», և ասեմք՝ «բանաւոր մահ-

կանացու»: Որպէս թէ սեռ և տեսակ յինչն այն ստորոգունիi, իսկ տարբե-

րութիւնն՝ եթէ յէականն և յէութեաննj, այսինքն՝ պատահման, և յատուկն 

յորակութեանն եթէ և զինչk ստորոգունինl:  

Իսկ անձնաւորութիւննm ոչ յեթէ զինչն ցուցանէ և ոչ թէ որակութեանն 

ինչ, բայց զի-ըն միայն. ի հարցանելն թէ «ո՞վ է սա», ասեմք՝ «Պետրոս»: 

Դարձեալ հարցանեն. «զի՞նչ է Պետրոս», ասեմք՝ «մարդ»: Դարձեալ հար-

ցանէն. «ո՞րպէս մարդ», ասեմք՝ «երկայն կամ կարճ»: 

Իսկ պարտ է գիտել, եթէ որքn ըստ բնութեան տարբեր են, այլ և այլ 

ասին, զի ասեմք՝ այլ էo մարդ, և այլ է ձի: Իսկ այլp ըստ բնութեան. զի և այլ 

                                                           
a B իսկ 
b Dial. 8.20 չիք Եւ պարտ է գիտել, եթէ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. Եւ զայս գիտել է, զի 
c Dial. 8.21 ὑπόκειται, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ենթադրեալ ունի 
d A զինչ 
e A որակութեան 
f Dial. 9.4 չիք Եւ պարտ է գիտել, եթէ 
g Dial. 9.4 + ἐν τῷ τί ἐστι  
h Dial. 9.16-17 ἐν τῷ ὁπoῖόν τί ἐστι 
i B + որ է գոյացական հարցումն 
j B չիք եթէ յէականն և յէութեանն 
k յորակութեանն եթէ և զինչ // B յորն 
l A ստորոգունի | B + որ է որակական հարցումն  
m B + այսինքն՝ անհատն 
n A որ 
o B այլ է ասեմք 
p B չիք 
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տեսակ մարդոյ և այլ ձիոյ: Իսկ որ ըստ թուոյ տարբերին, այս ինքն՝ անձ-

նաւորութիւնք, այլ և այլ ոչa ասին: Ասեմք իսկ՝ այլ է Պետրոս և այլb է Պաւ-

ղոս, բայց ոչ կարեմք ասել՝ այլ Պետրոս և այլc Պաւղոս, զի ստեմք: Քանզի 

մի իսկ են բնութեամբ, և ոչ ենd ի թիւս: 

Հարկ է գիտել, եթէe էութիւն այլ կոչի, նոյնպէս և էական տարբերու-

թիւնքն այլ ենf: Վասն զիg յաղագս տեսակի, այսինքն՝ յաղագս բնութեան է 

տեսանելի և նովաւ շարայարին, իսկ պատահումն՝ յաղագս անհատու-

թեանն. զի կայունք են անձնաւորութեանն պատահմունքն: Արդ այլ է մարդ, 

և այլ է ձի, այլ և այլ իսկ է Պետրոս, և այլ է և այլ է Պաւղոս: Ամենայն տար-

բերութիւն էական է և ընդ էութեամբ՝ այլք որակութիւնքh: Քանզի այլ որա-

կութիւն նշանակէ և զայլ և զայլսն: Եւi եթէ զինչ նշանակէ, իսկ անձնաւորու-

թիւնն՝ որ զայս ինչ և զայն ինչ: Իսկ ամենայն տարբերութիւն որակութիւն է: 

Ժ. Յաղագս անձնաւորութեան և որ յանձնաւորութեան14: 

Անձնաւորութեանն անունն զերկուսj նշանակութիւնս ունիk, և պարզ ասե-

լի է նշանակէ զպարզ էութիւն, իսկ որ ըստ իւրում անձնաւորութիւն՝ զանհա-

տութիւն նշանակէ և զբաժանական դէմ: Եւ որ յանձնաւորութեան է, զերկուl 

նշանակէ, քանզի նշանակէ և զպարզն, որպէս նշանակի ոչ միայն զպարզ 

էութիւնն, այլ և զպատահումն ընդ անձնաւորութեամբ կոչեմք: Նշանակէ 

իսկ և զոր ընդ իւրում անձնաւորութեան, այսինքն՝ զանհատն: Եւ որ առանց 

անձնաւորութեան է, երկակի ասի, քանզի ասի առանց անձնաւորութեան և 

ոչն ոչ բնաւ է: Ասի դարձեալ առանց անձնաւորութեանm պատահումն, 

վասն զի պատահումն ոչ ունի իւրական իսկութիւն, այլ յէութեան գոյանայ: 

                                                           
a Dial. 9.51 չիք  
b Dial. 9.52 ἄλλoς… ἄλλoς («այլ… այլ»՝ արական սեռ) 
c Dial. 9.53 ἄλλo… ἄλλo («այլ… այլ»՝ չեզոք սեռ) 
d Dial. 9.54 + εἷς (*«մէկ») 
e B + որպէս 
f A տարբերութիւն | այլ են // Dial. 9.57 τὸ δὲ συμβεβηκός ἀλλoῖoν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. 
իսկ որ ի պատահմանցն՝ այլայլակ և այլակերպ 
g Dial. 9.58 + αἱ μὲν oὐσιώδεις διαφoραί = Սիմ. թարգմ. գոյացողական տարբերութիւնքն 
h այլք որակութիւնք // Dial. 9.64 ἑτερoῖoν πoιεῖ 
i Dial. 9.65 + ἡ μὲν φύσις  
j A երկու 
k A + և երկուս այլս  
l A երկու 
m A անձնաւորութեամբ 
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ԺԱ. Յաղագս էութեան և բնութեան և կերպի, անհատի և դիմի և անձ-

նաւորութեան15: 

Արդ իմաստասէրքնa ըստ առաջին ասացուածոցն զճառսb յոլովս ասա-

ցին էութեանն և բնութեանն, էութիւն ասելով զպարզ լինիլնc, իսկ բնութիւն 

և էութիւն՝ յատկագոյն յէական տարբերութեանց, և յորոց պարզագոյն իցեն 

և զնոյնd գոլն ունիցին՝ կամ զբանական կամ զանբան, եթէ մահկանացու, 

եթէ անմահ, այսինքն՝ զայս, որպէս ասեմք, զանփոխարկելի և զանփոխա-

դրելի զսկիզբն և զպատճառ և զզօրութիւն, զոր առ ի հրաշագործողէնe ե-

դաւ յիւրաքանչիւր իրսf առ ի շարժումն՝  

հրեշտակաց՝ առ ի յիմանալ և առանց յայտնութեան բանի տառ մի-

մեանց զիմացութիւն,  

իսկ մարդկան՝ առ ի յիմանալ և բանաւորել և ի ձեռն յայտնական բա-

նի տառ միմեանց զսրտից իմացութիւն,  

իսկg անասնոց՝ զկենդանականն և զզգալին և զշնչաւորական շար-

ժումն,  

իսկ տնկոց՝ զսնընդական և զաճողական և զծնընդական զօրութիւն,  

իսկh քարանց՝ զջերմանալն և զցրտանալն և զ’ի տեղւոջէ ի տեղի այլոց 

շարժելով զփոխադրելն, այսինքն՝ զանշունչն:  

Զայսոսիկ կոչեցին բնութիւն, էութիւն անշունչi, այսինքնj՝ յատկագոյն 

ինչk, իբր հրեշտակ, մարդ, ձի և որք սոցին նման կենդանիl, որպէս բոլորա-

գոյն և տարածական անձնաւորութեանm, նոյնպէս և անփոփոխելի կան 

մնան: Զի կիսոց մասնականագոյն կոչեաց զանձնաւորութիւնն, իսկ զայ-

                                                           
a Dial. 11.3 Oἱ μὲν ἔξω φιλόσoφoι = Սիմ. թարգմ. արտաքին իմաստասէրքն 
b A ճառս 
c A լինելն 
d B ի նոյն 
e B հրաշագործէն 
f A իւրաքանչիւր 
g B և 
h B և 
i Dial. 11.16 չիք էութիւն անշունչ 
j B + և 
k Dial. 11.16 εἴδη 
l Dial. 11.17 չիք 
m Dial. 11.18-19 + καὶ ἐν ἑκάστῃ τῶν ὑπ’ αὐτῶν περιεχoμένων ὑπoστάσεων, հմմտ. Սիմ. 

թարգմ. և իւրաքանչիւր նոցա ընդ նովաւ առանձնաւորութեան արտասահմանում 
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լոցն բոլորովիմբ և առաւելագոյն անձնաւորութիւն կոչեցին բնութիւն, իսկ 

զպարզa գոլն՝ էութիւն: 

Բայց սուրբ հարքն ի բաց թողին զբազում բարբաջմունսն՝ և զհասարա-

կաց և զոր ըստ բազմաց ասացուածս, այսինքն՝ զյատկական տեսակս 

էութիւն և բնութիւն և կերպարան կոչեցին, որզան հրեշտակ, մարդ, ձի, շուն 

և որb այսպիսիք: Եւ քանզի էութիւն առ ի յէէն ասի, և բնութիւն՝ առ ի բուն 

նիւթոյ, քանզի էնն և բնականն նոցինc է, և կերպն և տեսակն զնոյն նշա-

նակէ բնութեամբ: Իսկ զմասնականն կոչեցին անհատ և դէմ և անձնաւո-

րութիւն, որպէս Պետրոս, Պաւղոս: Իսկ անձնաւորութեանն պէտք է ունել 

էութիւն ընդ պատահմանն և ըստ նմին գոյանալ և զգայարան, այսինքն՝ 

ներգործութիւն տեսանել: Իսկ անհնարին է երկու անձնաւորութեանց ոչ 

տարբերիլ ի միմեանս՝ ի պատահմունս և ի թիւս տարբերեալ ի միմեանս: 

Պարտ է գիտել իսկ, եթէ նկարագրական տեսակս պատահմանց է, որ նկա-

րագրեն զանձնաւորութիւնն: 

ԺԲ. Յաղագս բաժանման և առանց բաժանման16: 

Բաժանումն է առաջին հատումն իրացն, իբր թէ կենդանին բաժանի ի 

բանական և յանբան: Իսկ որ ի բաժանմանէ, այսինքն՝ մին մասին յերկուս 

հատուածս՝ հատումն և բաժանումն, որզան, կենդանոյն բաժանիլ ի բանա-

կան և յանբան, մին մասն, այսինքն՝ բանականնd, բաժանիe ի մահկանա-

ցու և յանմահ:  

Իսկ որ ի բաժանմանէ, յորժամ առնես բաժանումն իրաց, դարձեալ առ-

նեսf այլ բաժանումն նոյն իրաց, իբր բաժանի մարդ յարու և յէգ, ահա բա-

ժանումն, այլ և դարձեալ բաժանի մարդ յոգի և ի մարմին, ահա բաժա-

նումն յայլ: Զի ոչ հանապազ լինի բաժանումն և ապա բաժանումն, այլ ոչ 

ամենայնիւ ունին ի կենդանեացսg յառաջմէ զբաժանումն. ահա յարու և յէգ 

տեսաւորի հոգի և մարմին: 

                                                           
a B զպարզն 
b B որք 
c Dial. 11.27 ταὐτόν = Սիմ. թարգմ. մի և նոյն 
d A չիք 
e Dial. 12.14 διαιρoῦμεν (*«բաժանեմք») 
f Dial. 12.22 ποιήσω 
g Dial. 12.30 չիք ի կենդանեացս 
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Հարկ է գիտել, եթէ փոխանակ բաժանման ասի երկու ինչa, որք ի յայսմ 

սեռէ հատանինb, իբր կենդանին բաժանի ի բանական և յանբան. արդ 

բանականն և անբաննc ներհակաբաժինքd ասին:  

Իսկ են բաժանական եղանակս ութ՝  

ա. eորպէս սեռ ի տեսակս, իբր կենդանին բաժանի ի բանական և յանբան,  

բ. fորպէս տեսակ ի յանհատ, որզան մարդ բաժանի ի Պետրոս և ի 

Պաւղոս և ի յայլս ըստ մասին մարդիկս,  

գ. gորպէս ամենայն ի մասն (և այսh՝ առանց կիսամասնի կամ ի կիսա-

մասնէ. և կիսամասունք են այսք, յորժամ մասունքն ընդունին զանուն և 

զսահման միմեանցi, իբր յորժամ հատանեմք զմարմին ի բազում մարմինս, 

և իւրաքանչիւր մասն մարմնոյ մարմին ասի և զսահման մարմնոյ մակըն-

դունի. առանց կիսամասանց իսկ, յորժամ մասունք ոչ անուն և ոչ սահման 

ընդունին, և ոչ զբոլորին և ոչ զմիմեանց, իբր յորժամ զՍոկրատէս հատա-

նեմք ի գլուխ, յոտս և ի ձեռս, քանզի ոչ գլուխ, և ոչ ոտք և ոչ ձեռք մակըն-

դունին զանունն կամj զսահման Սոկրատայ և ոչ զմիմեանց),  

դ. kորպէս հոմանուն ձայն՝ ի բազումս նշանակեալ (և այս երկուս՝ եթէ 

որպէս բոլոր, եթէ որպէս մասն. որպէս բոլորն իսկ՝ իբր շուն ձայն, քանզի բե-

րի ըստ երից, այսինքնl՝ երկրային, աստեղական և ծովային, յորս բոլոր ինչ 

իցեն, և ոչ մասն կենդանւոյ: Իսկ որպէս մասն՝ զլեզւոյ ոք զանուն բերէ ըստ 

վայրի կոշկի և վայրի այլոյm, և ճաշակական մասին կենդանւոյ, որք մա-

սունք են և ոչ բոլոր),  

ե. nիբր էութիւն՝ ի պատահումն, որպէս յորժամ ասեմքo զմարդոյ՝ կէսք 

իցեն սպիտակ, իսկ այլք՝ սեաւք,  

                                                           
a Dial. 12.40 εἴδη 
b A որ… հատանի 
c արդ բանականն և անբանն // Dial. 12.42 ἃ (*«որք») 
d A ներհաբաժին 
e B + նախ // Dial. 12.49 ἢ (*«կամ»)  
f B + երկրորդ // Dial. 12.52 ἢ (*«կամ») 
g B + երրորդ // Dial. 12.55 ἢ (*«կամ») 
h Dial. 12.56 + διχῶς = Սիմ. թարգմ. երկու յեղանակ է 
i Dial. 12.60 τoῦ ὅλoυ καὶ ἀλλήλων, հմմտ. Սիմ. թարգմ. բոլորին 
j A և 
k B + չորրորդ 
l Dial. 12.79 չիք երից, այսինքն 
m Dial. 12.84 τoῦ αὐλoῦ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. փող կոչեալ երգարանին 
n B + հինգերորդ 
o Dial. 12.94 εἴπω (*«ասեմ») 
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ա. aորպէս պատահումն յէութիւն, իբրև յորժամ ասեմքb զսպիտակոյ՝ 

զկիսոց շնչաւորս, և զկիսոց անշունչս,  

է. cորպէս պատահումն ի պատահման յէութեանd, իբր յորժամ ասեմքe 

զցրտոց՝ զկիսոց չորին և զկիսոց՝ գիջին,  

ը. fորպէսg զոր եթէ ի միոջէ և առ մի. ի միոջէ իսկ՝ որպէս ի բժշկականէ 

բժշկական գիրք, բժշկական գործարան, իսկ առ մի՝ իբր առողջական դեղք, 

առողջական կերակուրք, քանզի առ ի մի տեսանեն՝ զառողջութիւն: 

Ըստ այսոցիկ արդեաւք եղանակաց բաժանի գոյն յէութիւն և ի պատա-

հումն:  

Եւ ապա պարտ է իսկ գիտել, եթէ ոչ ի մի մի եղանակ բաժանման տե-

սաւորի հատմամբ բնութիւն յառաջագոյն և յետոյ, և ոչ կակուղ և խոշորh՝ ի 

միոյ և առ մի: 

ԺԳ. Յաղագս բնութեամբi կանխագունի17: 

Բնութեամբ կանխագոյն է, որ արտաբերի և ոչ շարաբերի և ընդ նմին 

հատանի և ոչ ընդ նմին բաժանի, իբր անասուն բնութեամբ կանխագոյն է 

քան զմարդ: Քանզի ի բառնալ և ոչ լինել կենդանւոյ՝ անդ և ոչ մարդ է. զիj 

կենդանի իսկ է մարդ: Իսկ ի յոչ լինել մարդոյն՝ հնար է լինել անասնոց իսկ՝ 

ձի, շուն և որ այսպիսիքk, որք են կենդանիք: Դարձեալ ի լինել մարդոյ ամե-

նայնl անասունք լինին, քանզի կենդանի է մարդ: Եւ անասունք լինին առ 

նովաւm, զի երբ մարդ լինիn, և անասունքo՝ ձի, շուն և որ սոցին նմանp. զի 

անասունք են և նոքա: Զի և ոչ Պետրոս է բնութեամբ յառաջագոյն, քան 

                                                           
a B + վեցերորդ 
b Dial. 12.89 εἴπω (*«ասեմ»), հմմտ. Սիմ. թարգմ. ասի 
c B + եօթներորդ 
d Dial. 12.97 չիք 
e Dial. 12.98 εἴπω (*«ասեմ»), հմմտ. Սիմ. թարգմ. ասի 
f B + ութերորդ 
g B + ել 
h B + և խոշոր // Dial. 12.136 τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν, εἰ μή = Սիմ. թարգմ. մեծ կամ փոքր, 

բայց միայն 
i A բնութեան 
j A չիք 
k B այսինքն՝ ձիոյ, շան և այլոց այսպիսեաց 
l Dial. 13.9 πάντως = Սիմ. թարգմ. ստուգապէս 
m Dial. 13.10 + oὐ πάντως, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոչ… աներկաբայ 
n B + լինին // Dial. 13.11 συνεισφέρεται 
o և անասունք // Dial. 13.11 ἀλλ’ = Սիմ. թարգմ. այլ 
p B որք… նմանք 
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զՊաւղոս, և ոչ բանական կենդանին՝ քան զանբան անասունսa: Քանզի յոչ 

լինել Պետրոսի, է Պաւղոս: Եւ յորժամ Պաւղոս յիշի, ոչ ևս յիշի Պետրոս, և ոչ 

զՊետրոս յիշելով, յիշի Պաւղոս ընդ նմին: Եւ ոչ Պետրոս է մանաւանդ 

աւելի, քան զՊաւղոս մարդ կամ անասունb, և ոչ Պետրոս քան զՊաւղոսc: 

Գտանի դեղ առողջագոյն քան զդեղ, և գիրք բժշկական՝ գրոց որիշ: 

ԺԴ. Յաղագս սահմանի18: 

Սահման է բան կարճառաւտ, յայտնական բնութեան ենթակայ իրացն, 

այսինքն՝ բան, որd սակաւով նշանակէ զբնութիւն ենթակայ իրաց, իբր 

«մարդ է կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և մակացութեան ընդու-

նակ»: Քանզի բազումք արարին յաղագս բնութեան մարդոյ ճառս յոլովսe, 

այսինքն՝ տարածեալ պարզսf և մեծամեծս, այլ ոչ են կարճառաւտս, զի և ոչ 

սահմանք ենg: Այլ իցենh և կարճառաւտ ճառս, որպէս ստուգաբարբառս, 

բայց վասն զի ոչ յայտնեն զբնութիւն իրին, ոչ են սահմանքi: 

Նաև անունն բազում անգամ յայտնէ զբնութիւն ենթակայ իրացն, այլ 

ոչ է սահման. քանզի անուն մի բառ է, իսկ սահմանն՝ բան է. և բանն 

յերկուց նուազից բառից կայ: Որպէս թէ սահմանն պէտս ունի բազմաց 

բառից ենթականալոյ և կարճառաւտ լինել և յայտնել զբնութիւնն, որ ընդ 

նորին սահմանական իրաց է: 

Եւ շարայարի սահմանն ի սեռից և ի կայուն տարբերութեանց, 

այսինքն՝ էականաց, որպէս ի վերայ սահմանի կենդանւոյն. քանզի կենդա-

նին է էութիւն շնչաւոր զգալի: Ահա էութիւն սեռ է, իսկ շնչաւորն և զգայա-

կանն՝ կայուն տարբերութիւնք: Ընդունիj ևk ի նիւթոյ և ի տեսակէ, իբր 

անդրիանտնl է՝ ի պղնձոյ արարելոյ առն տեսակ նշանակէ: Արդ որ ի 

                                                           
a B զանբանս 
b Dial. 13.18 չիք կամ անասուն, հմմտ. Սիմ. թարգմ. կամ կենդանի 
c Dial. 13.19 Παῦλoς τoῦ Πέτρoυ 
d բան, որ // B բանիւ 
e Dial. 14.7 κατεπεκτάδην, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ընդարձակ 
f Dial. 14.7 չիք 
g B են սահմանք 
h B են 
i B սահմանք ոչ են 
j A ընդունին 
k B չիք 
l B անդրիանդոյ 
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պղնձոյն՝ նիւթ է, իսկ առնատեսակ՝ [տեսակ]a. յայտնէ նիւթն զսեռ, իսկ տե-

սակն՝ զտարբերութիւն:  

Առնու և յենթակայէ և ի կատարելոյ, իբր բժշկական է արուեստ յա-

ղագս մարդկային մարմնոյ ըստ լինելոյ առողջութեան գործարան: Ահա 

ենթակայք են բժշկութեան մարդկային մարմինք, և կատարուն՝ նորին 

առողջութիւնն: 

Իսկ ստորա[գ]իրb ի էութենէ ենթակայի, այսինքն՝ յատուկ և պատա-

հումն ենթակայի, իբր մարդ է ծիծաղական ուղղագնացիկ, լայնեղունկն. 

այսc ամենայն էականք են: Վասն որոյ և ստորա[գ]իրd ասի, որ հովանակէ 

և ոչ զիսկութիւնն ենթակային յայտնէ, այլ զհետևումն: Իսկ ստորա-

[գ]րականe սահմանն խառն է՝ իշխանազան և էականագոյն, իբր «մարդ է 

կենդանի բանական, ուղղագնացական, լայնեղունկն»:  

Ասի իսկ սահմանf յեղափոխմանէ, որ յերկրի սահմանադիրն, քանզի 

որպէս սահմանադիրն որոշէ զյատկութիւն իւրաքանչիւրոյg, այսպէս և 

սահման՝ զբնութիւն իւրաքանչիւրոյh որոշէ ի յայլոյ բնութենէi: 

Առողջութեամբ սահման է, որ ոչ նուազի և ոչ յաւելու ի բառսն, jչար է 

նուազիլն և յաւելուլնk: Իսկl կատարեալ սահման է, որ դարձուցանէ առ 

սահմանեալն, իսկ առանց կատարելոյm՝ որ ոչ դարձուցանէ: Եւ ոչ նուազի ի 

բառնսն, դարձուցանէ և յաւելուn, քանզի յորժամ յաւելուo ի բառսն, պակա-

սէp յիրացն, իսկ յորժամ պակասի ի բառսն, յաւելուq յիրացն: Իբր կատա-

րեալ սահման մարդոյ՝ «rբանական մահկանացու», ահա անդրադարձոյց, 

                                                           
a Dial. 14.23 τὸ δὲ τoῦ ἀνδρὸς εἶδoς εἶδoς. 
b AB ստորադիր 
c B այսք 
d AB ստորադիր 
e A ստորադրական 
f B սահմանք 
g B + ագարակաց, գեօղից և այլոց 
h B + ենթակայ իրաց 
i B ի յայլոց բնութեանց և յատկացուցանէ 
j B + զի 
k B յաւելանիլն 
l B եւ 
m B անկատար է 
n B յաւելանի 
o B յաւելանի 
p B պակասի 
q B յաւելանի 
r Dial. 14.49 + ζῷoν = Սիմ. թարգմ. կենդանի 
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քանզի ամենայն կենդանի բանական մահկանացու մարդ է, և ամենայն 

մարդ՝ կենդանի բանական մահկանացու: Արդ եթէ պակասէ մի բառ, յաւե-

լուa յիրսն, իբր «կենդանի բանական». ահա պակասեացb ի բառսն, զի ոչ 

ասացc «մահկանացու», և յաւելեացd յիրսն, զի ոչ միայն մարդ է կենդանի 

բանական, այլ և հրեշտակք. և ոչ անդրադառնայ: Եթէ ասեմ՝ «կենդանի 

բանական մահկանացու քերական», անդրէն ոչ դառնայ, զի յաւելաւe ի 

բառսն, վասն որոյ ասացաւf «քերական», և պակասեացg յիրացն, քանզի ոչ 

ամենայն մարդ սահմանէ, այլ միայն զքերականսն: Զի ամենայն կենդանի 

բանական մահկանացու քերական մարդ է, այլ ոչ ամենայնh մարդ՝ քերական: 

ԺԵ. Յաղագս հոմանուանց19: 

Հոմանունք են, որ անուանց հաղորդին, իսկ սահմանացն ի ստորա-

գրութենէնi տարբերին, իբր շուն անուն հոմանուն է և յայտնէ զերկրաւո-

րականնj և զծովայիննk, վասն զի և այլ բնութիւն և այլ: Ստորագրութիւն 

հոմանուանցն այս է. «Հոմանուն է, որ զանունl միայն հասարակ, իսկ իւրա-

քանչիւր անուան բան էութեան այլ»20: Բան աստ զսահմանն ասաց և 

զստորագրութիւնն. ստոր անուն ասաց, այսինքն՝ եթէ այլ է սահման իւրում 

անուան, որպէս լինին հոմանունք, որզան երկրական և ծովային շուն ըստ 

անուանm հասարակաց են հոմանունք: Զի եթէ կամիցիn ոք զսահման երկ-

րայնոյս շան տալ և ծովայնոյն, իբր շուն կոչի երկաքանչիւրոց նոցա, և այլ 

սահման կան երկրայնոցս, և այլ ծովայնոցն: Քանզի մարթի նոցա և հասա-

րակ լինել սահմանին անդրէն, նաև անուամբ. կենդանիք ասին երկոքեանն 

և զսահման կենդանւոյ ընդունին, բայց ոչ են ըստ անուաննo կենդանւոյ 

                                                           
a B յաւելանի 
b B պակասեցաւ 
c B ասացաւ 
d B յաւելեցաւ 
e B յաւելանի 
f A ասացաք 
g B պակասեցաւ 
h Dial. 14.61-63 + ἄνθρωπoς ζῷoν λoγικόν, θνητόν, γραμματικόν ἐστιν, oὐ γὰρ πᾶς  
i A ստորադրութենէն B ստորոգրութենէն 
j B երկրայինն 
k Dial. 15.4-5 + κύνα· ἕτερoν δὲ ὁρισμὸν ἔχει ὁ χερσαῖoς καὶ ἕτερoν ὁ θαλάσσιoς, 
հմմտ. Սիմ. թարգմ. շունսն: այլ այլ ունի սահման ցամաքայինն և այլ այլքն 
l B յանուն 
m Dial.15.10 + τoῦ κυνός  
n A կամի 
o A անուանցն 
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հոմանունք, այլ մանաւանդ փաղանունք: Վասն զի հոմանուանցն երրորդ 

ցուցանէa՝ թէ զինչb իցեն հոմանունքն, և ըստ քանեաց նշանակեալ տար-

բերիc, և յաղագս որոյ նշանակի հարցումն լինի: 

ԺԶ. Յաղագս փաղանուանց21: 

Փաղանունք են որքd սահմանաց հաղորդին կամ ստորագրութեան 

իւրում անուանն, իբր կենդանի յայտնէ զմարդ և զձի. և ըստ անուան այսմe, 

այսինքն՝ կենդանւոյն, փաղանունք են. իւրաքանչիւր ի նոցանէ զանուն և 

զսահման կենդանւոյն ընդունի: Այլ ևf ստորագրեն զփաղանունսն այսպէս. 

«Փաղանունք՝ որ զանունն հասարակ, և որ ըստ անուանն բան էութեանն 

յայտնի»g 22: 

ԺԷ. Յաղագս բազմանուանց23: 

Բազմանունք են, որք սահմանաց հաղորդին և անուամբh տարբերին, 

այսինքն՝ յորժամ նոյն իրքi բազում անուամբք կոչին, իբր նիզակ, թուր, դա-

նակ, սուր, քանզի այս ամենայն անուանք մի սահման ընդունին, այսինքն՝ 

երկաթ երկսայրի, իբր թէj երկաթ յերկուց կողմանց սրեալ: Ստորագրինk այս 

բազմանուանքսl՝ ի յաւելի անուանսm ըստ միոյ իրիn ասացեալ: 

ԺԸ. Յաղագս այլևայլ անուանց24: 

Եւ որք ըստ երկոցունցo տարբերին, որ ենթակայ ունին մի և ասին 

այլևայլ անուանս, որպէս ել և էջ, զի ունին մի ենթակայ՝ զսանդուղսն, զիp 

եթէ ոչ ունին մի ենթակայ և ասին այլ ինչ, որպէս էութիւն և պատահումն. 

                                                           
a երրորդ ցուցանէ // Dial.15.17 τρία δεῖ ζητεῖν = Սիմ. թարգմ. երիս ինչ խնդրելի է 
b Dial.15.17 չիք, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոք 
c B նշանակեալ տարբերին | Dial.15.18 φέρεται = Սիմ. թարգմ. բերեալ լինի 
d Dial.16.2 + καὶ τῷ ὀνόματι καὶ  
e A զայս 
f A չիք 
g Dial. 16.7 ὁ αὐτός = Սիմ. թարգմ. նոյն  
h B անուամբք 
i A իրս 
j A այս ինքն 
k A ստորագրի 
l Dial. 17.7 + oὕτω 
m B անուանք 
n Dial. 17.7 κυρίου 
o Dial.18.2 + ἤγoυν τῷ ὀνόματι καὶ τῷ ὁρισμῷ 
p Dial.18.4 ἢ = Սիմ. թարգմ. կամ 
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քանզի և այսոքիկ այլ ևս անուն ունին և այլ ստորագրութիւն և ոչ ունինa են-

թակայ: Սոցա երկոցունց՝ և այլոց անուանց և այլոց, ստորոգութիւն այս էb. 

որ է անուն և սահման այլ:  

ԺԹ. Յաղագս գերադրականացն25: 

Իսկ իցեն, որ ի մէջ հոմանուանցն և փաղանուանցն հաղորդեալս և 

տարբերեալս որ անուամբ և սահմանաւ, որք ասին գերադրական, որպէս ի 

քերականութենէ քերական: Հաղորդին իսկ անուանն և տարբերին ըստ 

բառիc անուանն, այսինքն՝ զյետին փաղանունութիւննd: Եւ դարձեալ սահ-

մանին հաղորդին և տարբերին, քանզի «քերականութիւնն» գիտութիւն է, 

իսկ «քերականն»՝ էութիւն, յորս գիտութիւն:  

Գերադրական լինի, որչափ յումեքէ տարբերի ի յոլովս, այսինքն՝ որ ի 

կոչումն անուանն առասութիւն ունի:  

Պարտ է իսկ գիտել, եթէ «քերականութիւն» և «երաժշտականն» ոչ են 

գերադրականքe, բայց «երաժիշտն» և «քերականն», զիf «քերականն» ի 

«քերականութենէն» գերադրի, և «երաժշտականն»՝ «յերաժշտէն»g: 

Պարտ է գիտել, եթէ գերադրականքն ունին զերկուս գերադրութիւնսնh, 

որպէս «քերականն» «զքերականութիւն», և «արդարն» «զարդարութիւն», այս 

ի միոջէ ոչ բնաւ, քանզի ոչ յաւելուն ի բժշկական գործարանն զբժշկականն: 

Ի. Յաղագս տասն սեռականութեան սեռականից26: 

Զասացեալսն պարզ և առանց շարամանութեան ասեն էութիւն և պա-

տահումն և որքi այսպիսիք, իսկ որ ընդ շարամանութեամբ՝ որպէս «ձի ըն-

թանայ», «Սոկրատէս իմաստասիրէ»: Եւ պարզ ասացեալսն և առանց շա-

րամանութեան՝  

ա. էութիւն նշանակէ, որպէս մարդ, ձի,  

                                                           
a Dial.18.6 + ἓν 
b այս է // B ասէ  
c Dial. 19.5 κατὰ τὴν λῆξιν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. կատարածիւ 
d Dial. 19.6 συλλαβήν 
e A գերադրական 
f Dial. 19.11 չիք «երաժիշտն» և «քերականն», զի 
g Dial. 19.12 + καὶ ὁ δίκαιoς ἐκ τῆς δικαιoσύνης = Սիմ. թարգմ. և «արդար»՝ «յարդա-

րութենէն» 
h զերկուս գերադրութիւնսն // Dial. 19.13-14 τὰ ἀφ’ ὧν παρωνoμάσθησαν, հմմտ. Սիմ. 

թարգմ. զյարանունութեան նիւթ 
i A որ 
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բ. իսկ քանակն, որզան երկու, երեք, երկականգնեան, եռականգնեան,  

գ. իսկ առինչն՝ որպէս հայր, որդի,  

դ. իսկ որակն՝ որպէս սպիտակ, սեաւ,  

ե. իսկ ուրն, իբր «ի տաճար», «ի յագարակ»a,  

զ. իսկ երբն՝b «այսօր»,  

է. իսկ կալն, որպէս «կանգնեալ», «նստեալ»,  

ը. իսկ ունելն՝ որպէս «զգենուլ», «ագանել»,  

թ. իսկ առնելն՝ որպէս «այրել», «հատանել»,  

ժ. և կրելն՝ որպէս «այրեալն», «կտրեալն»: 

Այսք տասնեքեան ասին ստորոգութիւնք, որպէս ի յասելն վասն ումեք, 

զի ստորոգունելն ասել է:  

Պարտ է գիտել, եթէ յայսոսիկ տասանցս իւրաքանչիւր սեռականի սեռ 

է, իսկ այսոցիկ տասն ստորոգութեանցս, որքc են սեռականի սեռ, մին էու-

թիւն էd՝ քանակ, առինչ, որակ, ուր, երբ, կալ, ունել, առնելe, կրել: 

ԻԱ. Յաղագս համասեռից և համատեսակաց, և այլասեռից և այլատե-

սակաց և թուոց տարբերութեանց27: 

Համասեռք իցեն, որք ըստ սորին ստորոգութեան հնազանդին, իսկ այ-

լասեռք իցեն, որք ընդ այլում և այլ ստորոգութեանf են. այս այլասեռք են: 

Համատեսակք են, որ ի նոցանէ տեսակ հնազանդին, և հաղորդինg բանի 

էութեանն՝ Պետրոս և Պաւղոս: Այլատեսակ իցեն, որք զտեսակս իh միմեանց 

տարբերեն, այսինքն՝ որչափ բանիւ էութեան տարբերին, որպէս մարդ, ձի: 

Իսկ թուով տարբերին այսք, որ անանջատական պատահումնi, զյատկութիւն 

իւրեանց անձնաւորութեանցն բաժանել և զոր ըստ նմին ունին զիսկութիւնն, 

այսինքն՝ զանհատն, որպէս Պետրոս և Պաւղոս և իւրաքանաչիւր ի մարդոց:  

                                                           
a Dial. 20.7 ἐν ἀγoρᾷ = Սիմ. թարգմ. ի հրապարակի 
b Dial. 20.8 + πέρυσι = Սիմ. թարգմ. հերուն 
c A որ 
d Dial. 19.15 + αἱ δὲ ἐννέα συμβεβηκότα. Eἰσὶ δὲ αὗται, oὐσία = Սիմ. թարգմ. իսկ ինունք 

պատահմունք: Որք են այսոքիկ՝ գոյութիւն 
e B + և 
f A ստորոգունութեան 
g Dial.21.6 | A (167բ) և B (331ա) այստեղ սկսվում է ԻԸ գլխի «կատարեալ անձնաւորու-

թիւն»-ով սկսվող և ԼԲ գլխի «դատէ զարհեստաւորն, այսինքն»-ով ավարտվող մեծ հատվա-

ծը՝ նախագաղափար օրինակում պրակների շփոթության հետևանքով: 
h A որ զտեսակ 
i անանջատական պատահումն // Dial.21.8-9 τῇ συμπλoκῇ τῶν συμβεβηκότων = Սիմ. 

թարգմ. շարամանութեամբ պատահմամբքն 
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Ամենայն այլասեռից այլք են տեսակa և տարբերութիւնք, իբր «կեն-

դանւոյ» և «մակացութեան»: Քանզի կենդանին յէութենէ կատարի, իսկ 

մակացութիւն՝ յորակութենէն: Նաև կենդանիք բազումb են. կայունք իմն՝ և 

«շնչաւորն» և «զգալին», բաժանականքն ենc «բանականն» և «անբանն», 

«երկրայինն»d: Իսկ մակացութեան կայունք իմն շնչաւորքն են և բանա-

կանքն ևս և դժուարափոխարկելիք, և բաժանական՝ «քերական», «իմաս-

տասիրութիւն»: Քանզի ստորոգունութեան գոլով է նա՝ սեռ և տեսակ, և 

տեսակաց տարբերութիւն: Իսկ զոր ի միմեանց սեռից և տեսակաց ոչ ինչ 

արգելու զնոսա լինել տարբերութիւն, թէպէտ և ոչ ամենայն: Տարբերութիւն 

աստանաւր համբաւէ շարակցութիւն նոցա: 

Պարտ է իսկ գիտել, թէ և ինն ստորոգութիւնք են, և բաց յէութենէ ունին 

իւրաքանչիւր զիւրն, թէպէտ և պատահմունք իցեն, այլ կայուն և բաժանա-

կան տարբերութիւնք, և իւրաքանչիւր ի նոցանէ սեռական սեռ է և ունի սեռ 

և տեսակ ընդմիմեանս և յատկական տեսակ: Քանզիe ուր սեռ, և յոլովf բա-

ժանականք իցեն. նոքա են, որ բաժանեն զսեռ ի տեսակս, և ուր տեսակք, 

իցեն և կայուն տարբերութիւնք, զի նոքա են, որ շարայարեն զտեսակս: 

Եւg երրակի առու՝ սեռ, իբր ասացաք՝ «մարդ» և «ձի» սեռիւ և նոքօքh, 

զի ի մի սեռ իցեն՝ ընդ կենդանեաւն. տեսակնi, որպէս «զՍոկրատին» ասա-

ցաք և «զՊղատոնին» մի տեսակ գոլ՝ մարդկան, մի տեսակ և նոցա, զի մի 

լինել նոցա, թուով՝ որպէս զՍոկրատին ասացաք նոցա և այլոց մարդոց 

որոշմամբ:  

ԻԲ.j Յաղագս որ առընչիk 28: 

lՈր առինչ տասն են, ա. որպէս սեռ ի տեսակս, որպէս կենդանին ի թիւ 

մարդոյm, բ. որպէս տեսակ ի սեռ, իբր մարդ ի բաժանման կենդանւոյ, գ. 

                                                           
a B տեսակք 
b կենդանիք բազում // Dial.21.13-14 Toῦ μὲν oὖν ζῷoυ διαφoραί, հմմտ. Սիմ. թարգմ. 
տարբերութիւնք 
c B + բաժանականք են 
d Dial.21.15 τὸ πτηνόν, τὸ ἔνυδρoν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ցամաքային և ջրային 
e Dial.21.25 Πάντως γάρ, ὅτι 
f Dial.21.25 διαφoραί = Սիմ. թարգմ. տարբերութիւնք 
g Dial. 21.29 + Τὸ ἔν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. մի ի նոցանէ 
h Dial. 21.29-30 ἔν τῷ γένει καὶ ταὐτόν = Սիմ. թարգմ. մի և նոյն են սեռիւ 
i B տեսակքն 
j AB ԻԶ. 
k A առինչ  
l Dial. 22.2 Τὸ ἔν τινι ἑνδεκαχῶς = Սիմ. թարգմ. Յորում է մետասան ազգ ասի 
m B թիւս մարդոյ | Dial. 22.2-3 ἐν τῷ ὁρισμῷ τoῦ ἀνθρώπoυ γένoς ὂν τoῦ ἀνθρώπoυ, 
հմմտ. Սիմ. թարգմ. ի տեսակ մարդոյ  
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որպէս ի տեղի, որպէս «քարանայ ի տաճարի», դ. և որ ի ժամանակի, իբր 

«Նոյ ի ժամանակa ջրհեղեղին», ե. որ յաման, որպէս «գինի ի սկիհ», զ. որ-

պէս բոլորն ի մասունս, որպէս Սոկրատէս իւրում յանդամս՝ գլուխ և ձեռք և 

ոտք (և սաb թէ «առիյինչ», բայց «յումեք»), է. որպէս մասն ի բոլորն, որպէս 

գլուխ, ձեռն և ոտնc Սոկրատայ,  ը. որպէս տեսակ ի նիւթ, որպէս տեսակ 

անդրիանդի ի պղինձ, թ. որպէս յորակութեանն պատճառ, իբր <յ>ամենայն 

յաստուած, ժ. որպէս ի կատարունականd պատճառ, իբր մահիճս առ ի 

մարդկան հանգիստ (քանզի վասնe հանգստեան մարդկան լինի բազմա-

կանն), [ժա.] որպէս յենթակայի իրն, որպէս սպիտակ ի մարմնի. քանզիf 

մասունք բոլորին ասին, իսկ բոլորն մասանց՝ ոչ բնաւ, այլ բոլորն ի մասունս: 

ԻԳg. Եւս յաղագս էութեանh 29: 

Էութիւն է իր ինքնագոյ, ոչ մաղթեալ յայլմէ առ ի կայումն: Եւ դարձեալ 

էութիւն է ամենևինն որi ինքն առանձինն կայ և ոչ յայլմէ ունի զգոլն, 

այսինքն՝ որ ոչ այլով գոյ և ոչ այլիւ ունի զիսկութիւն և ոչ աղերսէ յայլմէ առ 

ի կայումն, այլ ինքեամբ գոյանայ, որով և զպատահումն ունի և զիսկու-

թիւն: Քանզի գոյնն վասն մարմնոյնj եղև, զի ներկեսցէ զնա, և ոչ մարմինն 

վասն գունոյ: Եւ գոյնն ի մարմնի կայ, և ոչ մարմին ի գոյնումk, ուստի և 

գոյն մարմնոյ ասի, և ոչ մարմին գունոյ: Զի բազում անգամ փոխի գոյնն և 

<ոչ> փոխարկի, իսկ էութիւնն ոչ յեղափոխի, այսինքն՝ մարմին, այլ մնայ ի 

նմին: Եւ ասի էութիւն առ ի գոյէն: 

ԻԴl. Յաղագս բնութեանm 30: 

Բնութիւն է սկիզբն իւրաքանչիւր գոյից շարժման և կայանի, որզան՝ 

երկիր շարժի առ ի բողբոջել, իսկ կայ, եթէ ի տեղւոջէ ի տեղի <չ>փոխեալ. 

                                                           
a B ժամանակս 
b B իսկ այս 
c Dial. 22.8 չիք, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոտք 
d A կատարևական 
e B չիք 
f Dial. 22.12 Ἰστέoν, ὅτι = Սիմ. թարգմ. Եւ զայս գիտեա, զի 
g AB ԻԷ. 
h B + ևս 
i B որ ամենևիննն 
j B մարմնոյ 
k A գոյն 
l AB ԻԸ. 
m B + և ևս 
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զի ոչ շարժի ի տեղոջէ ի տեղի: Որ է սկիզբն և պատճառ շարժման և 

կայանին. և որպէս գոյանայ, այնպէս է շարժելն և կալն էական, այսինքն՝ 

բնականa և ոչ ըստ պատահման, և բնութիւն ասի առ ի յումեմնէb գոյացեալ 

իսկ և գոյանալ: 

Իսկ այս ոչ այլ ինչ է, բայց միայն էութիւն, զի յէութենէ ունի զայսոսիկ 

զաւրութիւն, այսինքն՝ զշարժումն և զկայանն: Եւ էութիւն էc շարժման նորին 

և կայանի: Այլ ասի բնութիւն ի գոյացողէն:  

ԻԵd. Յաղագս կերպի31: 

Կերպ է ի յէութենէ բազմաց, որգոն կերպացեալ և որակացեալ էութիւն, 

որ նշանակէ զյատկական տեսակ, իբր էութիւն կերպացեալ և որակացեալ ի 

մարմնոյ շնչաւորէ և ի զգայականէ և ի բաց կատարէ զկենդանին, դարձեալ 

առնու «զբանական և զմահկանացուն» և կատարի տեսակ մարդոյ. իբր 

յատկական տեսակ կերպ ասի և էութիւն կերպարանացեալ: 

Որպէս սուրբ հարքն ի յատկական տեսակս համարին զէութեան, 

զբնութեան և զկերպի անուն, և զայսոսիկ ասացին էութիւն և բնութիւն և 

կերպարան յատկական տեսակ: Եւ համագոյական և համաբողբոջ և հա-

մասեռ և փաղակերպ ասին որք ընդ նորին յատկական տեսակաւ անհատք: 

Իսկ այլաէութիւնe և այլաբողբոջ և այլակերպf: 

Բայց պարտ է գիտել, եթէ անհնարին է ի յերկուց էութեանց, այսինքն՝ 

բնութեանց, մի բնութիւն շարադրելի լինել, քանզի անհնարին է զսոքօք ի մի 

զհակառակասացեալսն շարադրել իսկութեամբ բազմաւg: Իսկ անձնաւո-

րութիւն միական շարադրեալh, որպէս մարդ՝ ի յոգւոյ է գոյացեալ և ի մարմ-

նոյ: ԹԷպէտ և մի բնութիւն ասի մարդոց, այլ ոչ միաբնութեամբi ասին 

                                                           
a B չիք 
b Dial. 25.7 τoιῶσδε = Սիմ. թարգմ. այսպէս 
c Dial. 24.9 + ἡ αἰτία = Սիմ. թարգմ. պատճառ 
d AB ԻԹ. 
e A այլէութիւն 
f Dial. 25.12-15 + καὶ ἑτερoγενῆ καὶ ἑτερόμoρφα τὰ εἰδικώτατα εἴδη λέγoυσιν. Oὐ 

δυνατὸν γὰρ εἶδoς ἄλλῳ εἴδει ἢ φύσιν ἄλλῃ φύσει ἢ oὐσίαν ἄλλῃ oὐσίᾳ μὴ εἶναι 

ἑτερooύσιoν καὶ ἑτερoφυῆ καὶ ἑτερόμoρφoν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. և այլատեսակս և այլա-

կերպս զտեսական տեսակսն ասացին: Զի անհնար է տեսակի առ այլ տեսակ և բնութիւն 
և էութիւն յայլ էութիւն, եթէ ոչ այլ գոյութիւն և բնութիւն և այլ տեսակ և այլ պատկեր եղիցի 
g Dial. 25.18 συστατικῶς ὑπάρξαι διαφοράς 
h Dial. 26.19 + ἐκ διαφόρων φύσεων δυνατὸν γενέσθαι, հմմտ. Սիմ. թարգմ. յիւրաքանչիւր 

բնութեանց, կարողութիւն է լինել 
i B միաբանութեամբ | Dial. 25.21 + ὁ ἄνθρωπoς 
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իւրաքանչիւր: Զի մի բնութիւն մարդկանa շարադրեալ ասի, զի ի միոյ տե-

սակէ ամենայն մարդկան կատարին շարադրական անձնաւորութիւնքb: Այլ 

մի բնութիւն իւրաքանչիւր մարդ ոչ ասի, վասն զի իւրաքանչիւր մարդկան 

անձնաւորութիւնք ի յերկուց պատճառացc գոյացաւ բնութեանց՝ ի յոգւոյ 

ասեմ և ի մարմնոյ, և անխառնակելի զնոսա յինքեան պահեալ: Եւ վկայ է, 

որ ի մահուանէ լինի բաժանումն:  

ԻԶd. Յաղագս անձնաւորութեանe 32: 

Անձնաւորութեանf անուն երկուս նշանակէ՝ երբեմն զպարզ իսկութիւն, 

որպէս նշանակեն զայս, քանզի այս է էութիւն և անձնաւորութիւն, ուստի և 

ոմանք ի սրբոց հարցն ասացինg զբնութիւննh, այսինքն՝ անձնաւորութիւն: 

Երբեմն՝ զոր ըստ նոցին և յատկական իսկութիւն, իբր նշանակելով զան-

հատն ցուցանէ զթիւն տարբերելով, այսինքն՝ զՊետրոս, զՊաւղոս և զո-

մանս ձիi: 

Պարտ է իսկ գիտել, եթէ ոչ էութիւն առանց տեսակի ի բաց կայ ըստ 

նմին, և ոչ բազում էութիւն, և ոչ տեսակ, և ոչ պատահումն, բայց միայն 

անձնաւորութիւնք, որք են անհատք, և նոքօք էութիւն և էականութիւնք բա-

զումք, որովj տեսակք և պատահմունք տեսաւորին: Եւ է պարզ էութիւն յա-

մենայն անձնաւորութիւնս նոյնպէս երևելի իսկ՝ ի յանշունչս և ի շնչաւորս, ի 

բանականս և յանբանս, ի մահկանացուս և յանմահս:  

Իցեն էականութիւնք բազումք, բայց այլք են անշունչք, և այլքk շնչաւորք, 

ի բանականս այլք և յանբանս այլք, նոյնպէս ի մահականացուս են այլք և 

յանմահս այլք, և յայտնապէս ասել՝ իւրաքանչիւրոյ յատկական տեսակացն 

անձնաւորութեանցն այսուիկ ժողովելով զսոսա առ միմեանս բանիւ էու-

թեան, ոչ ինչ պէտս ունելով սոցա այլոյ տեսակի անձնաւորութեանց: Նոյն-

                                                           
a B չիք 
b B անձնաւորութիւնք շարադրական 
c Dial. 25.24 չիք 
d AB Լ. 
e B + դարձեալ  
f A զանձնաւորութեան 
g Dial. 26.4 + αὐτὰς 
h A զբնութիւնքն 
i B ձիս 
j B որովք | Dial. 26.11 չիք 
k A այլ… այլ 
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պէս և պատահմունք ի նոսա զանձնաւորութիւնս տեսանենa, որոշելով զիւրա-

քանչիւր անձնաւորութիւն ի համատեսականb անձնաւորութեանցն: Վասն որոյ 

և զանհատն իսկապէս զ’ի զանձնաւորութեանցն ժառանգեաց անուն, քանզի 

այսիւ էութեամբ ներգործութիւն ի բաց կացեալ առընդունի զպատահումն: 

ԻԷc. Յաղագս դիմի33: 

Դէմ է որ վասն յատկութեան ներգործութեանն և տեսակացն յայտնի և 

վերասահմանեալ զհամաբողբոջից նորա, առաւել տայ մեզ յայտնութիւն. 

իբր Գաբրիէլ սրբուհւոյն Աստուածածնին ասացեալ պատմեաց, որ էր մի 

հրեշտակացն, ինքն միայն անդ եկեալ ասէր, մեկնելով ի համագոյից հրեշ-

տակաց վասն ի տեղին գալոյ և յանդիման լինելոյd, և Պաւղոս ի վերայ 

աշտիճանէն ճարտասանէր34 և մի ի մարդկանէ էր, բայց վասն տեսակացն 

և ներգործութեանն իւրոյ յայլոց մարդկանէ մեկուսանայ: 

Իսկ պարտ է գիտել, եթէ սուրբ հարքն անձնաւորութիւն և անհատն և 

դէմ զինքնe կոչեցին, որ ըստ ինքեան իւրական շարակարգութիւն իշխանու-

թեանf և պատահման ի բաց կացումնg, և թուով տարբերեալ և զոր ինչ է 

մեկնեալh, իբր Պետրոս, Պաւղոս, իսկ ի յայլ զձի և զեզնi, քանզի անձնաւո-

րութիւն վասն ի բաց կալոյն էj: 

ԻԸk. Յաղագս որ յանձնաւորութեան35: 

Եւ որ յանձնաւորութեան իսկ երբեմն զպարզ իսկութիւն նշանակէ, 

որպէս նշանակելի է ոչ միայն զպարզ էութիւն յանձնաւորութեան ասեմքl, 

այլ և զպատահումն, իբր իսկութիւն ոչ յանձնաւորութեան է, բայց յայլմէ 

անձնաւորական, երբեմն իսկ և զըստ ինքեան անձնաւորութիւն, այսինքն՝ 

զանհատն ցուցանէ, իբր իսկութիւն ոչ յանձնաւորութեան, այլ անձնաւորու-

                                                           
a զանձնաւորութիւնս տեսանեն // Dial. 26.20 ταῖς ὑπoστάσεσι θεωρoῦνται, հմմտ. Սիմ. 

թարգմ. ի յէակս մարմնոյն տեսանին 
b B համատեսակ 
c AB ԼԱ. 
d վասն ի տեղին գալոյ և յանդիման լինելոյ // Dial. 27.6 διὰ τῆς ἐν τῷ τόπῳ παρουσίας 

καὶ διαλέξεως 
e B զինքեան Dial. 27.11 τὸ αὐτὸ 
f Dial. 27.11 ἐξ οὐσίας = Սիմ. թարգմ. ի գոյութենէ 
g A կայումն 
h Dial. 27.12 δηλoῦν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. յայտնէր 
i Dial. 27.13 չիք և զեզն 
j Dial. 27.13 εἴρηται = Սիմ. թարգմ. ասի 
k AB ԼԲ. 
l B անեմք 
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թիւն է և ասի: Իսկութիւն յանձնաւորութեան որ ըստ ինքեան է ոչ ի բաց կա-

լով, այլ անձնաւորութեամբ տեսաւորեալ, իբրև տեսակ, այսինքն՝ բնութիւն 

մարդկան իսկ յատուկ անձնաւորութեամբ ոչ տեսաւորի, բայց ի Պետրոս և 

ի Պաւղոս և յայլոց մարդկան անձնաւորութիւնսնa, ընդ նոսին այլոց բազ-

մաց ըստ էութեանն, ի յայլոյ ումեքն սեռի շարադրեալ և մի կատարեալ 

անձնաւորութիւն շարադրական, որգոն, մարդն ի հոգւոյb և ի մարմնոյ յար-

մարեալ. ոչ ոգին միայն ասի անձնաւորութիւն և ոչ մարմին, այլ յանձնա-

ւորութեանc, իսկ ի յերկոցունցն dկատարեալ անձնաւորութիւն երկոցունց: 

Քանզի անձնաւորութիւն իսկութիւն է ըստ ինքեան, յատուկ շարայարմար ի 

բաց կացեալ և ասելe:  

Ասի դարձեալ անձնաւորութեամբ, որ յայլմէ յանձնաւորութենէ առ ի 

պակասելf բնութեանն և ի նմա ունել զիւրական իսկութիւնն: Ուստի և մար-

մինն Տեառն՝ ոչ գոյացեալ ըստ ինքեան և ոչ յառժամեայ ներկայիս, ոչ 

անձնաւորութիւն, այլ մանաւանդ յանձնաւորութեան է: Քանզի ի գոյանալ 

Աստուծոյ Բանին գոյացաւ, առ ի պակասեալ ի նմանէ և զնա, ունէր և ունի 

անձնաւորութիւն:  

ԻԹg. Յաղագս անանձնաւորութեան36: 

Եւ անանձնաւորութիւնն երկակի ասի. զի երբեմն ոչ բնաւ և ոչ երբէք էր 

նշանակէ, այսինքն՝ զանգոյականն, իսկ երբեմն՝ ոչ յինքեան ունել զգոլն, այլ 

յայլմէ ունել զիսկութիւնն, այսինքն՝ զպատահումն: 

Լh. Բաժանումնi գոյի և էութեան37: 

Գոյն բաժանի յէութիւն և ի պատահումն՝ ոչ որպէսj սեռ ի տեսակս, այլ 

հոմանուն ձայն, որպէս ի միոջէ և առ միk: 

                                                           
a B յանձնաւորութիւնսն 
b A յոգւոյէ 
c B անձնաւորութիւն 
d Այստեղ A և B-ում ԻԱ. գլխի մեջտեղը՝ «հնազանդին և հաղորդին» բառերից հետո տեղա-

փոխված հատվածի սկիզբն է: 
e B ասեալ | Dial. 28 ἐστί τε καὶ λέγεται 
f առ ի պակասել // Dial. 28.17 πρoσληφθεῖσα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. առեալն 
g AB ԻԲ. 
h AB ԻԳ. 
i B յաղագս 
j A չիք 
k Dial. 30.2-3 Tὸ ὂν διαιρεῖται εἰς oὐσίαν καὶ συμβεβηκός, oὐχ ὡς γένoς εἰς εἴδη ἀλλ’ 

ὡς ὁμώνυμoς φωνὴ ἢ ὡς τὰ ἀφ’ ἑνὸς καὶ πρὸς ἓν. | Այս գլխի շարունակությունը տեղա-

փոխված է Գ. գլխի մեջ: Նաև հունարենի 32 գլուխը բաց է թողնված: 
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ԼԱa. Յաղագս քանակի և քանակութեան38: 

Քանակն է ժողով միոց, զի մին ոչ ասի քանակութիւն, այլ սկիզբն 

քանակութեան: Արդ միոցն և միացելոցն գալ ի միասին, երկու լինին, զի ոչ 

եթէ բաժանումն իցէ քանակ, այլ ժողով և հաւաքումն միոց: Զի երկուսն 

յորժամ բաժանին իb մի և մի, առանց մասինc՝ այս բաժանումն է, իսկ մին և 

մին երկու են՝ այս մանաւանդ հաւաքումն է յետինd: 

Իսկe եթէ քանակն ինքնաչափ և թիւ՝ չափոց և թուոցf, քանակն համա-

րոցն և չափոցն ենթակայ է, այսինքն՝ զչափե[ա]լն և զթուե[ա]լն: Իսկ քա-

նակացն կէսք իցեն սահմանեալ, և այլք խառնեալ: Խառնակ է յորժամ մի է 

համարն, իբրև ի փայտ գտանի երկականգնեանg, եռականգնեան, կամ 

քար և որ այսպիսիք, և գոլով են չափովք, և վասն այսորիկ ասի խառնակ: 

Սահմանեալք են, որ ի միմեանց որոշեալ են, որպէս ի վերայ Ժ. քարանց և 

Ժ. արմաւենեաց, բայց և այսք որոշեալh են ի միմեանց: Այսո[ք]իկi 

շարաթիւք ասին, բայց ի սակաւուց և բազմաց չափին գրուաւ և կամ այս-

պիսեաւ, իբր ցորեան ցորենոյj:  

Այսպէս սահմանինk որպէս զհատուածսl անդամոց առ միմեանս ժողո-

վեալ հասարակաց սահման է: Իսկ միոյ գոլ փայտի, յորժամ երկականգ-

նեան ասենm, կատարն առաջնոյն և սկիզբն երկրորդին մի ասիn, քանզի 

կցեալք են և ժողովեալք ի մի, և ոչ ունին ի միմեանս հատուածսo: Իսկ բա-

ժանականքնp՝ իբր ի վերայ Ժ. քարանց: Եթէ համարես հինկ և հինկ, ոչ 

                                                           
a AB ԻԴ. 
b B չիք 
c Dial. 33.5 ἀνὰ μέρoς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ուրոյն և ուրոյն 
d Dial. 33.7 չիք 
e Dial. 33.8 + Ἰστέoν δέ, ὅτι = Սիմ. թարգմ. Եւ զայս գիտեա 
f Dial. 33.8-9 αὐτὸ τὸ μέτρον καὶ ὁ ἀριθμὸς ὁ μετρῶν καὶ ἀριθμῶν = Սիմ. թարգմ. չափ է 

և թիւ՝ թուող և չափող 
g B երկկանգնեան 
h B որոշեալք 
i A այսորիկ B այսոցիկ, հմմտ. համառոտ տարբերակը այսոքիկ 
j Dial. 33.17 ἤ τι τοιοῦτον 
k Dial. 33.18 + τὰ μὲν συνεχῆ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. խառնակեալք 
l որպէս զհատուածս // Dial. 33.18 τὰ... συνεχῆ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. խառնակեալք 
m Dial. 33.19 + ἤγουν δύο πήχεις ἔχοντος 
n B ասին 
o A հատուածն 
p Dial. 33.22 + ὧν τὰ μόρια πρός τινα κoινὸν ὅρoν oὐ συνάπτoυσιν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. 

որոց կողմանքն ոչ մերձենան առ շարունակացն սահման 
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ունին հաղորդ սահմանիa, զի եթէ տաս ի միջոյ տասանցb սահման, լինի 

մետասան և ոչ տասն: Եւ այս ինքն զանունն ցուցանէ զխառնելոցն և զբա-

ժանելոցն: Ի բաժանելոց իսկ քանակ ասիc թիւն և բանն: Համարով ասի, 

քանզի բանիւ ծանուցանիd: Զի եթէ ասես բանիւ տասն, մի ոչ ունել ի միջի, 

ոչ կարես բաժանել զհինկն ի հնկէe, այլ եթէ սահմանես ի մէջ զբաժանա-

կանն, լինի մետասանf: Սոյնպէս և բառ, եթէ ոչ ունի զկէտg ի միջոյ, ոչ կա-

րես սահմանելh, իբր «Սոկրատէս», ոչ ունելով ի միջի՝ ի «սո» և ի «կրատ»i 

կէտj, ոչ է հասարակ սահման շարայարելոցն:  

Զի խառնակ է զքանակութիւնն և քանակk՝ ի մարմին, ի յերևումն, ի 

գոյնl, ի տեղի, և ի ժամանակ: 

Հարկ է գիտել, զի գիծնm առանց քանակի է, զի ոչ չափի և ոչ թուի, իսկ 

քանակութիւն ի միոյ և ի միոջէ ճանաչի ի մարմինn: Այլ և մարմին քանակու-

                                                           
a Dial. 33.24 + τὸν συνάπτoντα αὐτoύς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. կողմամբ մերձեցուցանողս ի 

միմեանց, միաւորել զնոսա 
b Dial. 33.25 τῶν πέντε καὶ τῶν πέντε, հմմտ. Սիմ. թարգմ. հնգի և հնգի 
c Dial. 33.27 ἀνάγεται, հմմտ. Սիմ. թարգմ. հետևողք են 
d Համարով ասի, քանզի բանիւ ծանուցանի // Dial. 33.29-31 Kαὶ ὁ λόγoς δὲ διωρισμένoς 

ἐστίν, ὁ γὰρ λόγoς ἀριθμoύμενoς ταῖς λέξεσιν oὐκ ἔχει κoινὸν ὅρoν τὸν συνάπτoντα τὰ 

μόρια αὐτoῦ, հմմտ. Սիմ. թարգմ. Եւ բան սահմանադրեալ է, վասն զի բան թուեալ բառիւ 

ոչ ունի զշարունակացն սահման՝ ընգղմողս և յանգողս կողմանց նոցա 
e ասես բանիւ տասն, մի ոչ ունել ի միջի, ոչ կարես բաժանել զհինկն ի հնկէ // Dial. 33.31 

ἔχῃ δέκα λέξεις ὁ λόγoς καὶ διέλῃς αὐτάς = Սիմ. թարգմ. ունիցի տասն բառ բանն և բա-

ժանես զնոսա 
f այլ եթէ սահմանես ի մէջ զբաժանականն, լինի մետասան // Dial. 33.32-33 oὐκ ἔχoυσι 

κoινὸν ὅρoν τὸν συνάπτoντα αὐτάς, ἐὰν γὰρ παρεντεθῇ τι ἐν τῷ μέσῳ, γίνoνται 

ἕνδεκα καὶ oὐ δέκα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոչ ունին նոքա զհասարակաց սահման խառնա-

կողս զնոսա ի մի, զի եթէ յառաջադրես ինչ ի միջի, լինի մետասան և ոչ տասն 
g A կէտ 
h եթէ ոչ ունի զկէտ ի միջոյ, ոչ կարես սահմանել // Dial. 33.34-35 ἀριθμoυμένη συλλαβαῖς 

oὐκ ἔχoυσι κoινὸν ὅρoν τὸν συνάπτoντα τὰς συλλαβάς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. թուեալ ի 

մասունս ոչ ունի հասարակաց սահման կցողս նոցա ի միմեանս 
i B «սոկ»… «րատ» 
j Dial. 33.35 չիք  
k զքանակութիւնն և քանակ // Dial. 33.37 ποσὰ πέντε 
l Dial. 33.37 γραμμή 
m Dial. 33.38 στιγμή = Սիմ. թարգմ. կէտ 
n իսկ քանակութիւն ի միոյ և ի միոջէ ճանաչի ի մարմին // Dial. 33.39-47 ἐπειδὴ oὐκ ἔχει 

oὐδεμίαν διάστασιν. Ἡ δὲ γραμμὴ ἔχει μίαν διάστασιν, ἔστι γὰρ μῆκoς ἀπλατὲς oἷoν 

αὕτη oὖν ὑπὸ τὸ συνεχὲς πoσὸν ἀνάγεται. Μία γὰρ oὖσα μετρεῖται καὶ τὰ μόρια αὐτῆς 

ἔχoυσι κoινὸν ὅρoν συνάπτoντα αὐτὰ τὴν μεταξὺ στιγμήν. Ἐπιφάνεια δέ ἐστι τὸ ἔξω 

μέρoς τoῦ σώματoς, παρὰ τὸ φαίνεσθαι. Ἔχει δὲ δύo διαστάσεις, μῆκoς καὶ πλάτoς. 

Καὶ αὕτη δὲ μία oὖσα μετρεῖται, καὶ τὰ μόρια αὐτῆς ἔχoυσι κoινὸν ὅρoν συνάπτoντα 

αὐτὰ τὴν μεταξὺ γραμμήν. Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἡ μὲν ὁμαλὴ καὶ ἴση ἐπιφάνεια 
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թիւն ունի, զի ամենայնa մարմին եռակի է՝ ունիb խորութիւնc, երկայնութիւն 

և լայնութիւն: Այլ և ի շնչական մարմին թուին և անդամքd և երևինն ի մի-

մեանց բաժանական հատուածովքe: Այլ և տեղի երևումն է ի մէջ օդից, զի ի 

մէջ երկոցունց տեղեացն օդիւ միջոցեալ, լինին բաժանմունք տեղեացնf: Այլ 

և ժամանակ ի յերիս թուեալ ճանաչի քանակութեամբ՝ ներկայս, անցեալն, 

ապառնինg. և երեքն մի են, քանզի ներկայս կատարումն է անցելոյն և 

սկիզբն ապառնոյնh: Իսկ որi առանց թուոյ են և քանակութեան, այս են՝ գիծ 

և կէտ և մի: Եւ իսկական իմն այսոքիկ եւթն ասին՝ տրամադրութիւն, ժամա-

նակ, տեղի, սահման, երևումն, բանj: 

Եւ զպատահմանցն ասեմք քանակութիւն և թիւ ինչ ի գունոց կամ ի 

նշանից. ի գունոց՝ իբր ի մի գոյն բազում գոյնս, իսկ ի նշանիցնk՝ իբր ի նշա-

նաւոր տեղի, և այլ նշանսl: 

                                                                                                                                              
ἐπίπεδoς λέγεται, ἡ δὲ ἀνώμαλoς καὶ σκoλιὰ ἁπλῶς ἐπιφάνεια, հմմտ. Սիմ. թարգմ. որով 

և ոչ մի ինչ ունի սփռեալ սեռ և տեսակ: Իսկ «ղրամ» սփռեալ ունի սեռ, զի ունի յինքն եր-
կայնութիւն միայն առանց լայնութեան, և սա ի շարունակ քանակութիւն վերաբերի: Զի 
միոյ ունող թուոյ չափեալ լինի, և կողմանքն իւր ունին հասարակաց սահման ընկղմողս ի 
մի զկողմանս իւր, որ ի միջի նորա է զկէտն: Իսկ եպիփանիա է արտաքին կողմն սեռի՝ 
իւրոյ երևելի: Եւ ունի սփռեալ ստեղս յերկուց կողմանց՝ երկայնութիւն և լայնութիւն: Եւ 
զայսորիկ ի մի ունելով և չափելի է, և կողմանք նորա ունին հասարակաց ինչ շարունա-
կական սահման, որք յանգեն ի միմեանս զոր ի միջի նորա է զգիծսն: Այլ գիտել պարտ է, 
եթէ հարթ և հաւասար եպիփանիա դաշտային կոչի, իսկ անհարթն և թիւրաթեկն միայն 
եպիփանիա կոչի 
a Dial. 33.47 չիք մարմին քանակութիւն ունի, զի ամենայն 
b A ունել | Dial. 33.47 ἔχει τρεῖς διαστάσεις 
c Dial. 33.48 + ἤγουν πάχος = Սիմ. թարգմ. որ է թանձրութիւն 
d A ի լուս. քանզի ի մարմնոյ սեռին անդամք 
e Այլ և ի շնչական մարմին թուին և անդամք և երևիննն ի միմեանց բաժանական հատուա-

ծովք // Dial. 33.48-50 καὶ ἓν ὑπάρχoν μετρεῖται, καὶ τὰ μόρια αὐτoῦ ἔχoυσι κoινὸν 

ὅρoν συνάπτoντα αὐτὰ τὴν ἐπιφάνειαν 
f B չիք օդիւ միջոցեալ, լինին բաժանմունք տեղեացն | զի ի մէջ երկոցունց… բաժանմունք 

տեղեացն // Dial. 33.48-50-52 ὁ γὰρ τόπoς σoυ ἐπιφάνεια ἤγoυν τὸ τέλoς τoῦ 

περιέχoντός σε ἀέρoς ἐστὶ καὶ ὡς ἐπιφάνεια ὑπὸ τὸ συνεχὲς πoσὸν ἀνάγεται 
g ի յերիս թուեալ ճանաչի քանակութեամբ ՝ ներկայս, անցեալն, ապառնին // Dial. 33.52-

53 μετρεῖται εἰς τὸν παρεληλυθότα καὶ εἰς τὸν μέλλοντα 
h և երեքն մի են, քանզի ներկայս կատարումն է անցելոյն և սկիզբն ապառնոյն // Dial. 

33.53-54 καὶ ἔχουσι τὰ μόρια αὐτοῦ κοινὸν ὅρον συνάπτοντα αὐτὰ τὸ νῦν 
i B որք 
j տրամադրութիւն, ժամանակ, տեղի, սահման, երևումն, բան // Dial. 33.56-57 ποσά· 

ἀριθμός, λόγoς, χρόνoς, τόπoς, γραμμή, ἐπιφάνεια, σῶμα 
k B նշանից 
l Եւ զպատահմանցն… և այլ նշանս // Dial. 33.58-62 Kατὰ συμβεβηκὸς δὲ λέγoμεν πoσὰ 

καὶ τὰ ἐν αὐτoῖς θεωρoύμενα, πρᾶξιν, κίνησιν, χρῶμα καὶ τὰ τoιαῦτα, oἷoν, εἰ ἐν 

πoλλῷ χρόνῳ γένηται ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κίνησις, φαμὲν πoλλὴν πρᾶξιν καὶ πoλλὴν 

κίνησιν, εἰ δὲ ἐν ὀλίγῳ ὀλίγην. ὁμoῖως καὶ, εἰ ἐν πoλλῷ σώματι λευκότης εἴη, φαμὲν 
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Այլ և ի քանակին է որ սահմանական, և են որ անսահմանք: Եւ սահմա-

նականք են, որa կարող եմք չափել և կամ ընդ թուով արկանել, իսկ անսահ-

մանք՝ որ ի թիւս երևինն, բայց ոչ թուին, իբր բազմութիւն աստեղացb: 

Հարկ է գիտել, եթէ Արիստոտէլ զմեծն և զփոքրն, զբազումն և զնուազնc 

ի յառինչ ստորոգունի: Ասեմ իսկ, քանզի կարող է այդմ իսկ իրիդ ըստ այլ և 

այլ դիտաւորութեան յայլ և յայլ ստորոգութիւնս անցանել: Իբր համարով, 

ըստ մասանց և ըստ բոլորից իսկ առընչութեամբ իբր մեծ առ փոքր, այսինքն 

մարմնով ճանաչի և էութեամբ, եթէ մեծութեամբ է, եթէ բազմութեամբ, և մե-

ծութեամբ չափի, իսկ քանակութեամբ համարիd: 

Եւ յատկութիւնք են քանակին երեք՝ համար, չափ և բաժանումն, քանզի 

բաժանումն ցուցանէ զսահմանն և ի սահմանին լինի, եթէ բազումքe են հա-

մար, և եթէ մեծ է չափ: Եւ այսքf ոչ ունին հակառակութիւն: Իսկ որք հակա-

                                                                                                                                              
πoλὺ λευκὸν, εἰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγoν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. Իսկ պատահումն ի քանակի է 

նոցա, որ ի նմայն տեսանին՝ գործք, շարժմանց, գունոց, և այլ այդպիսեացդ, իբրև այն զի 
թէ բազում ժամանակաց լինին գործ և շարժութիւն, ասեմք, թէ յոյժ գործ է, և յոյժ շարժ է, և 
թէ փոքր ժամ լինի, փոքր ասի: Նոյնպէս և թէ ի բազում սեռս մարմնոց լինի սպիտակու-
թիւն, ասեմք յոյժ սպիտակ, իսկ եթէ ի փոքունս, փոքր ասի գոլ 
a B զորս 
b որ ի թիւս… աստեղաց // Dial. 33.64-67 τὸ ὑπερoχῇ τινι ὑπερβάλλoν πᾶν μέτρoν καὶ 

πάντα ἀριθμόν, καὶ λέγεται μέγα καὶ πoλὺ ἀօρίστως, ὡς λέγoμεν, πoλλὴν ἡ 

εὐσπλαγχνία τoῦ θεoῦ, μέγα τὸ μυστήριoν τῆς τoῦ θεoῦ λόγoυ oἰκoνoμίας, հմմտ. Սիմ. 

թարգմ. որ առաւել բարձրացեալ և անցեալ քան զչափ և զթիւ. և ասի մեծն և բազումն 

առանց սահմանելոյ գոլ, որպէս զոր ասեմք, թէ բազում է ողորմութիւն Աստուծոյ, և մեծ է 
խորհուրդ տնաւրէնութեան Բանին Աստուծոյ 
c Dial. 33.69-70 + καὶ τὸ μεῖζoν καὶ τὸ μικρότερoν καὶ ὀλιγώτερoν καὶ πλείω καὶ 
διπλάσιoν καὶ ἥμισυ καὶ τὰ τoιαῦτα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. զփոքրաթիւ և զբազմաթիւ, և 

զերկապատիկ և զկէս և զայլ այդպիսիքտ 
d ըստ մասանց և ըստ բոլորից… քանակութեամբ համարի // Dial. 33.72-80 καὶ μέτρoν 

δηλoῦντα τὰ πρoειρημένα πρὸ τὸ πoσὸν ἀνάγoνται, ὡς δὲ σχέσιν ἔχoντα πρὸς ἄλληλα 

καὶ ὡς πρὸς ἄλληλα λεγόμενα ὑπὸ τὰ πρός τι, τὸ γὰρ μέγα πρὸς τὸ μικρὸν λέγεται 

μέγα καὶ τὸ διπλάσιoν πρὸς τὸ ἥμισυ, ὁμoίως καὶ τὰ λoιπά. Tὸ δὲ σῶμα, καθὸ μὲν 

φυσικόν ἐστιν, ὑπὸ τὴν oὐσίαν ἀνάγεται, καθὸ δὲ μαθηματικὸν ἤγoυν μετρoύμενoν, 

ὑπὸ τὸ πoσόν. Ἔτι τoῦ πoσoῦ τὸ μὲν μέγεθoς, τὸ δὲ πλῆθoς. Tὸ μὲν oὖν μέγεθoς 

μετρεῖται, τὸ δὲ πλῆθoς ἀριθμεῖται. Ἀκoλoυθεῖ δὲ τὸ πηλίκoν τῷ μεγέθει, τὸ δὲ πoσὸν 

τῷ πλήθει, հմմտ. Սիմ. թարգմ. և ի չափոյ սակս ասացեալն բան, սոքա ի քանակին կողմն 

վերաբերեալ լինին, իսկ որպէս ընդանութիւն ունելով առ միմեանս ասելի է ել զնոսա առ 
առինչ: Զի մեծն առ փոքուն ասի մեծ, և երկպատիկն առ կէսն, նոյնպէս և այլք: Զի և մար-
մին ըստ իւրում էութեան գոյացութեան գոլ հետևող կարգի, իսկ որպէս ուսանելով, 
այսինքն չափաւ քանակի հետևինն: Եւ դարձեալ քանիաւնութեան ոմն մեծ է և ոմն բազում. 
և մեծութիւն չափեսցի, իսկ բազմութիւն թուեսցի, և առնէ մեծութիւն զորչափն, իսկ բազ-
մութիւն՝ զքանիաւնութիւն  
e B բազում 
f A այս 
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ռակութիւնa ունին, սոքա որակութիւնք կոչին և պատահումն. և որակու-

թիւնք՝ իբր դառն և քաղցր, կամ խոշոր և ողորկ, զի դառն հակառակ է 

քաղցրին, և խոշորն՝ ողորկին: Իսկ պատահմամբք՝ իբր սեաւ և սպիտակ, զի 

սեաւն սպիտակին հակառակ էb: 

ԼԲ.c Յաղագս առընչի39: 

Առինչն այս է՝ իբր թէ առ ինքն կամ յինքենէ կամ առ այլ ոք: Եւ առ 

ինքնd՝ իբր հայր որդւոյ, զի ոչ է ամենեցուն հայր, այլ որդւոյնe: Իսկ առ այլ 

ոք՝ իբր առ մեծ փոքր և բազում առ սակաւս. զի ոչ ասի առ սակաւ բազում, 

այլ բազումf առ սակաւս:  

Պարտ է իսկ գիտել, եթէ յորժամ ինչ ըստ ինքեան տեսաւորի, ոչ է 

առինչ, այլ թէ ինչականութիւն ունի առ այլ, յայնժամ ասի առինչ: Իբր այս 

և որ լինի առ այլ ինչ, և այս նոցա է անձնաւորութիւն, ի յասելն առ այլ, 

այսինքն է՝ ունել ինչ առ միւսն: Զի եթէ ընդ միմեանս ինչ ունի, առնէ զառինչ: 

Իսկ այնոքիկ, որ առինչ նոյն անուամբ անուանին, որպէս սիրելի սիրե-

լոյ սիրելի, թշնամի թշնամւոյ թշնամի, իսկ այլ անուամբ՝ որպէս հայր որդւոյ 

հայր, վարդապետ՝ աշակերտի վարդապետ: 

                                                           
a B հակառակութիւնս 
b համար, չափ և բաժանումն, քանզի բաժանումն ցուցանէ զսահմանն… զի սեաւն սպի-

տակին հակառակ է // Dial. 33.81-91 λέγoνται παρακoλoυθήματα. πρῶτoν τὸ μὴ ἔχειν τι 

ἐναντίoν καθ’αὑτό. τὸ γὰρ σῶμα αὐτὸ καθ’ αὑτὸ oὐκ ἔχει τι ἐναντίoν, καθὸ δὲ ἐστι 

τυχὸν λευκόν, ἔχει τι ἐναντίoν, τὸ μέλαν. Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι τῷ δύo ἀριθμῷ oὐκ 

ἔστιν ἐναντίoς ἄλλoς ἀριθμός. εἰ γὰρ ἔσται, πoλλoὶ ἔσoνται. Пάντες γὰρ oἱ ἄλλoι 

ἀριθμoὶ ἐναντίoι ἔσoνται, καὶ εὑρίσκεται ἡ φύσις ἄδικoς ἑνὶ πoλλὰ ἀντιτάξασα. oὐ γὰρ 

ἐνδέχεται ἑνὶ πoλλὰ εἶναι ἐναντία. Δεύτερoν τὸ μὴ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν. 

Oὐδὲ γὰρ oἱ δύo φoίνικές εἰσι μᾶλλoν δύo ἤπερ oἱ δύo ἄνθρωπoι. Tὸ δὲ μὴ ἔχoν 

ἐναντίoν oὐκ ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν. Tρίτoν δέ, ὃ μόνῳ καὶ παντὶ τῷ πoσῷ, 

τὸ ἴσoν καὶ ἄνισoν. Гραμμὴ γὰρ γραμμῆς ἴση ἐστὶ καὶ ἄνισoς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. սոքա 

որք յարին ի նմա՝ նախ ոչ ունելով հակառակ ինչ ինքն ինքեամբ, վասն զի սեռ, որ է մար-
մին, ինքն ոչ ունի ինքեամբ իւր հակառակ ինչ, այլ որպէս են կամ սպիտակ, կամ սև, նոյն-
պէս է: Եւ զայս գիտելի է, եթէ ի թիւ երկրորդին ոչ հակառակի այլ թիւ, զի եթէ եղիցի այլ 
հակառակ իւր թիւք, բազումք լինին: Վասն զի այլն ամենայն թիւք հակառակ լինին նորա, և 
գտանի բնութիւնն անիրաւ զբազումս միմեանց հակառակս փոխաբերելով, վասն զի ոչ է 
հնար, իբրև թէ բազումք միոյն հակառակ եղիցին: Երկրորդ ոչ ընդունողն գոլով փոքու և 
մեծի, զի ոչ երկու արմաւ մեծ են քան զերկու, նոյնպէս և ոչ երկու մարդ: Զի որ ոչ ունի իւր 
հակառակ, ոչ ընդունի զմեծութիւն և զփոքրութիւն: Իսկ երրորդ, որ ինքն միայն և ամենայն 
քանիաւնութեան է, հաւասար և ոչ հաւասար: Զի գիր և գիր հաւասար են և անհաւասար 
c AB ԻԵ. 
d առ ինքն // Dial. 34.3 ἑτέρων εἶναι μὲν εἶναι λέγεται 
e զի ոչ է ամենեցուն հայր, այլ որդւոյն // Dial. 34.4 ὁ γὰρ πατὴρ πάντως υἱoῦ λέγεται 

πατήρ = Սիմ. թարգմ. զի հայր որդւոյ կոչեսցի հայր 
f Dial. 34.5 չիք բազում 
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Դարձեալ առինչ ըստ առաւելութեան՝ որպէս մեծն քան զփոքրն մեծ (և 

ըստ որ դատէ և դատի՝ որպէս արհեստ արհեստաւորի արհեստa, քանզի 

արհեստն դատէ զարհեստաւորն, այսինքնb՝ գիտութիւնն ցուցանէ զգիտա-

կանն, և զգայումն՝ զգայականի զգայումն, և դրութիւն՝ դրողի դրութիւն, և 

կայումն՝ կացողի կայումն, և բազմական՝ բազմեցելոյ բազմական և որ 

այսպիսիք), իսկ որ՝ ըստ զաւրութեան և անզաւրութեան. զաւրութիւն իմն՝ 

որպէս ջերմացեալ և ջերմացուցեալ, իսկ անզաւրութիւն է պակասումն զաւ-

րութեան, որպէս ասեմք՝ անկարութիւն է ունել զերեսս, տեսանել զաստեղա-

կան ցիցc, և որ՝ ըստ պատճառի և պատճառաւորի, որպէս հայր որդւոյ հայր: 

Իսկ յատուկ առինչ՝ առ յարադարձ ասել, զի սիրելի սիրելւոյ սիրելի, և 

սիրելւոյ՝ սիրելի սիրելի, dև աշակերտ՝ վարդապետի աշակերտ: Եւ որ համա-

բնութեամբ են. համաբնութիւն՝ որ շարաբերի և շարաբերէ, և շարաբառնի և 

շարաբառնայ: Քանզի երբ որդի է, և ի հաւրէ ճանաչիe, և երբ որդի է, և հայր 

է ամենևինմբ, և հաւր ոչ գոլ՝ և ոչ որդի է, զի ո՞ւմ իցէ որդիf, և որդւոյ ոչ գոլ՝ 

և ոչ հայր է, զի որ ոչ ունի որդի, ոչ է հայր: Որպէս շարաբառնի որդի ընդ հաւր, 

և հայր ընդ որդւոյ, այլ ոչ շարաբառնի անձնաւորութիւն նորա, այլ մնայ ի 

նոյնg, զի թէ մնայ որդի, բայց ոչ որպէսh մնայ, զի մինչ iոչ ունի հայր, զի-

ա՞րդ իցէ որդի: Իսկ եթէ ասեմք որդի վախճանելոյն, ոչ ի սպառ ասեմք, այլ 

ըստ տկարութեանj, զի ի յոչ կորնչիլ հաւրն և ոչ որոշինk՝ վասն անմահ լի-

նելոյ հոգւոյն:  

Հարկ է գիտել, եթէ իւրաքանչիւր իl ստորոգութեանց սեռական սեռ իցէ 

և ունի սեռս և տեսակս ցմիմեանցm, և բաժանմունք սեռից, և կացումն տե-

                                                           
a B արուեստ արուեստաւորի արուեստ  
b AB սրան հետևում է ԻԱ. գլխի «բանի էութեանն՝ Պետրոս»-ով սկսվող և ԻԸ գլխի «յանձնա-
ւորութեան, իսկ ի յերկոցունցն»-ով ավարտվող մեծ հատվածը: 
c զաստեղական ցից // Dial. 34.22 τὴν ἄναστρoν σφαῖραν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. զանաստղ 
գնդակն՝ սփեռ երկնից 
d Dial. 34.25 + διδάσκαλος μαθητοῦ διδάσκαλος = Սիմ. թարգմ. վարդապետ աշակերտին 
վարդապետ 
e Քանզի երբ որդի է, և ի հաւրէ ճանաչի // Dial. 34.28 πατρὸς γὰρ ὄντoς πάντως καὶ υἱὸς 
ἔσται = Սիմ. թարգմ. Վասն զի մինչ հայր է, ստուգիւ և որդի է 
f Dial. 34.30 + μὴ ὄντος πατρός 
g այլ մնայ ի նոյն // Dial. 34.33 ἀλλ’ ἡ σχέσις, հմմտ. Սիմ. թարգմ. այլ անխզելին՝ ընդանութիւն 
h Dial. 34.33 υἱὸς = Սիմ. թարգմ. որդի 
i P ձեռագիրն այստեղից է սկսվում: 
j AB մակադրութեան 
k ոչ որոշին // Dial. 34.36 εἰς τὸ μὴ εἶναι χωρήσαντoς, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոչ անգոյ եղելոյ հօրն 
l A չիք 
m P տեսակաց միմեանց 
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սակաց տարբերութեանց, և յատկական տեսակ և անհատ. եւ ոչ բաղկա-

ցականa տարբերութիւնք ասին էականք, բայց միայն էութեաննb: 

Պարտ է իսկc իմանալ, թէ և այս իսկ էութիւն՝ որպէս սեռ և տենչումն 

ունիd առ միւսնe, յայսմէf որ առինչ ածի, քանզի սեռ տեսակաց իցէ սեռ, և 

տեսակքg՝ սեռից իցեն յատուկ, և որոց առինչ իցեն: Եւս և առինչ և առ 

անդրադարձին են ասացեալքh: Այլ ըստ յանկարծակալ բնութեանն եթէ 

բնականագոյն էi, իբր հայրj որդւոյk: Իսկ եթէ ոչ բնականագոյնl, իբր տէր և 

ծառայ, եթէ արուեստական, որպէս աշակերտ և վարդապետ, եթէ հաճոյա-

կան, իբր սիրելի և թշնամի, իսկm կրկնակ և կէսն, որ ոչ բնական: 

Պարտ է զառինչնn ի յայլ ինչ ստորոգոնութիւնսo ավել, որպէս առան-

ձին տեսանելի, և ապա տենչումն ունել առ միւսն, յորոց առինչ. զի պարտ է 

յառաջագոյն լինել յանտենչութեան և ապա տեսանել յինքեան զտենչումն: 

ԼԳ. Յաղագս որակի և որակութեանp 40: 

Որակութիւն իցէ առանձին, և որ առ այլս անուանին: Դարձեալ որա-

կութիւն էq առանձին գերադրական, զորս ոչ ունելն իւրr ասէ, զի ի հանճա-

րոյ հանճարեղ ասի, որ ունի հանճարն, և ջերմ ասի, որ հաղորդի ջերմութեան: 

                                                           
a P բաղկացան 
b Dial. 34.42 + oὐδὲ τὰ ἄτoμα λέγoνται ὑπoστάσεις, εἰ μὴ τῆς oὐσίας μόνης = Սիմ. 
թարգմ. և ոչ անհատքն ասին անձնաւորութիւն, բայց միայն ի գոյականէն 
c P էակ 
d AB ունին 
e B միմեանս 
f Dial. 34.45 չիք 
g AP տեսակ 
h Dial. 34.46-48 + ἢ ἐν τoῖς αὐθεδράστoις ἔχoυσι τὴν σχέσιν ἤγoυν oὐσίαις ἢ oὐκ ἐν 

τoῖς αὐθεδράστoις ἤγoυν συμβεβηκόσι, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ոչ ինքնագոյք, այսինքն՝ ի 

պատահմունսն տեսանին 
i Dial. 34.48 + ἡ σχέσις = Սիմ. թարգմ. ընդանութիւն նոցա 
j B մայր 
k Dial. 34.49 + ἢ οὐ φυσική = Սիմ. թարգմ. և կամ ոչ բնութեամբ 
l Dial. 34.49 + ἢ τυχική = Սիմ. թարգմ. կամ բախտիւ է 
m թշնամի, իսկ // Dial. 34.50-52 φίλoς, ἐχθρὸς καὶ ἐχθρός. Εἰ δὲ oὐκ ἐν τoῖς 

αὐθεδράστoις ἀλλ’ ἐν τoῖς συμβεβηκόσιν, ἢ φυσικὴ ὡς = Սիմ. թարգմ. առ բարեկամ է, 

կամ թշնամի առ թշնամի: Իսկ եթէ ոչ ինքնագոյ, այլ ի պատահմունս գոլով, կամ բնական 
է, որպէս 
n Dial. 34.53 + πρότερον 
o A ստորոգութիւն B ստորոգունութիւնս 
p B + դարձեալ  
q B չիք և որ առ այլս անուանին: Դարձեալ որակութիւն է 
r AB ունել | զորս ոչ ունելն իւր // Dial. 35.3 τὰ μετέχoντα αὐτῆς = Սիմ. թարգմ. որք նորա 

հաղորդակիցք են 
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Հարկ է իմանալ, եթէ որակն բոլորագոյն ինչ իցէ քան զորակութիւնն, զի 

որակն նշանակէ զորակութիւն և զմերձակայն նորին, այսինքն՝ զջերմու-

թիւնն և զջերմն, որ ունի զջերմութիւնն: Զի որակք են, որք ունին զորակու-

թիւնքն, իբր ունելով զջերմութիւնն՝ ջերմք ասին: Իսկ ջերմայինքն որակք են, 

և ջերմութիւնն՝ որակութիւնք: Ասի բազում անգամ և այս որակութիւնս 

որակ, նոյնպէսa և ի քանակացն և իb քանակութիւնն: 

Իսկ որակութեանն շնչաւորացն գոլով մարմնականք՝ որպէս ի վերայ 

արհեստի և առաքինութեան, հիւանդութիւնք և առողջութիւնք, և ասին ար-

տաքինք և ստորադիրք, իսկ շնչաւորքնc՝ որպէս ի ջերմութենէ, ցամաքեալd, 

կերպարան, ձև, զաւրութիւն և անզաւրութիւն: Այսոցիկe կէսք իցեն զաւրու-

թիւնք, իսկ կէսք ներգործութիւնքf, կամ խորութեամբ որոշելիք, որպէս ջերմ՝ ի 

ձեռն բոլորի հրոյ, և սպիտակն՝ ի ձեռն բոլոր կաթին և ձեան, և առնէ ախտ 

և ախտական որակութիւն, և ի բազումս առնեն ձև և կերպարան: 

Իցեն իսկ որակութեան տեսակքg չորս՝ յորմէ տրամադրին, զաւրութիւն 

և տկարութիւն, կիրք և կրական որակութիւնք, ձև և կերպ:  

Տարբերի իսկ և արտաքոյ տրամադրութեաննh, արտաքինն դժուարա-

փոխարկելի է և ժամանակագոյն, իբր հանճարն. դիւրաւ փոխարկելի ի խե-

լաց յանսեռութիւն: Նոյնպէս և արհեստն, յորժամ զգուշագոյն ոք գիտենայ, 

դժուարին փոխարկելի նմա գիտութեան, յորմէ իցէ և արիութիւնն և ող-

ջախոհութիւնն և արդարութիւն նմանապէս: Իսկ տրամադրութիւնք են 

դիւրաշարժելիքն և վաղավաղակի փոխարկին, զիարդ ջերմ ի ցամաքi, ի 

հիւանդութիւն՝ առողջութիւն, և որ այսպիսիք: Քանզի սոքաւք յարակայի 

մարդն, բայց վաղվաղակի ևj ի ջերմայնւոյն ցուրտ լինելովk և ի հիւանդու-

թենէ՝ առողջ: Եւ սոքա են այսպիսիք, իբր ցաւք և առողջութիւնք և որ սոցին 

նմանl, իցեն միանունք և դժուարափոխելիք, յորմէ իցեն: Բոլորագոյն իսկ 

                                                           
a P քանեացն 
b A չիք և ի 
c Dial. 35.14 + καὶ τoῖς ἀψύχoις = Սիմ. թարգմ. և յանանձն 
d Dial. 35.14 ψύξις = Սիմ. թարգմ. ցրտութիւն 
e P այսոքիկ 
f Dial. 35.16-17 + καὶ εἰ μὲν δυνάμει, πoιoῦσι δύναμιν καὶ ἀδυναμίαν. εἰ δὲ ἐνεργείᾳ 
g A տեսակ 
h A + և 
i Dial. 35.27 ψύξις 
j B + և վաղվաղակի | Dial. 35.28 + μεταβάλλεται 
k AB լինի 
l B որք… նմանք 
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տրամադրութիւնք, քանզի երկոքեանն տրամադրութիւն ասին, որով կայ 

սոքաւք և սնանիa մարդն, այլ դժուարափոխելի տրամադրութիւնն յորմէ 

ասի, իսկ է բացարկելի տրամադրութիւն միայն: 

Երկրորդ տեսակ որակութեան՝ զաւրութիւն և տկարութիւն, որք ոչ իցեն 

ներգործութիւնք, բայց ունին ի վերայ զյաջողութիւնb, որպէս ասացաք՝ 

մանուկնc զաւրութիւն երաժշտական, զի թէպէտ և ոչ ունի ներգործութիւն 

երաժշտական, այլ ունի ի վերայ զյաջողութիւնն առ ի յընդունել զերաժշտա-

կանն, իսկ անասնանմաննd՝ որ ոչ ունի ներգործութիւն ունել զերաժշտա-

կանն և ոչ է կարող զնա ընդունելe. և խստասիրտն իսկ զաւրութիւն ունի, որ 

ոչ կանուխ հատանի: 

Երրորդ տեսակ՝ կրական որակութիւն և կիրք, իբր ջերմութիւն, ցրտու-

թիւն, սպիտակութիւնf և որg այսպիսիք: Քանզի կիրքն դիւրաթողլի է, իբր 

տրամադրութիւն, որպէս ոք վասն ամաւթոյ կարմրագունի կամ վասն ահի 

դեղնի, իսկ կրական որակութիւն դժուարաշարժ ևh դժուարափոփոխելի է: 

Եւ կրական որակութեանցն կէսք ի կրիցն ոչ եղանին, այսինքն՝ ոչi յայլուստ, 

այլ ըստ էութեանն են, որպէս հրոյ ջերմութիւն և մեղերj քաղցրութիւն: Զի ոչ 

հրոյ ընդդիմանայ ջերմութիւն, և ոչ մեղեր քաղցրութիւնն, և ոչ յառաջագոյն 

ոչ գոյին այսոքիկ և յետոյ ընկալան զջերմութիւն և զքաղցրութիւն, նոյնպէս 

և զնոյն կիրս կրել ըստ մերում զգայարանի: Քանզի հուրն ջերմ է և ջեր-

մացուցանէ զմեզ, եւ մեղրն քաղցր է եւ քաղցրացուցանէ զմեզk: Իսկ ոմանք ի 

յումեքէ կրից՝ խառնակութենէ եղանին և որականան, որպէս յորժամ կիրքl 

ըստ մերում զգայութեանս, այլ ոչ զնոյն կիրք և զնոյն որակութիւնքm, զոր 

ունին որ են գոյնք: Քանզի սպիտակն յորմէ կրից և խառնակութենէ լինի, 

կիրք լինին ի ձեռն տեսչութեանն, այս ինքն՝ զբաղդատութիւն և զպարզու-

                                                           
a Dial. 35.32 չիք 
b Dial. 35.36-37 + καὶ δύναμιν φυσικὴν ἢ ἀνεπιτηδειότητα 
c B + ունի 
d Dial. 35.39 + ἄμουσον 
e P ընդունել զնա 
f Dial. 35.43 + μελανία = Սիմ. թարգմ. սևութիւն 
g B որք 
h B չիք դժուարաշարժ և 
i AB չիք 
j P մեղու ուղղված մեղեր 
k AB չիք եւ մեղրն քաղցր է եւ քաղցրացուցանէ զմեզ  
l որականան, որպէս յորժամ կիրք // Dial. 35.53 πoιoῦσιν ἐνίoτε πάθoς = Սիմ. թարգմ. 

առնեն զայն ոմն պատուհաս 
m A որակութիւն 



«Դիալեկտիկա» (թարգմանություն հունարենից) 79 
 

 

թիւն և զլուսաւորութիւն, զի ոչ եթէ զմեզ սպիտակացուցանէa: Թէ արդեաւք 

կրականն ոչ իցէ ստացական, կամ յամենայն տեսակս իցէ գոյացեալ, որ-

պէս ջերմնb բոլոր հրոյ է, թէպէտ ոչ յամենայնի, իբր սևութիւն եթէովպացւոյ. 

զի ոչ ամենայն մարդիկ սեաւք: Այս ամենայնc յաղագս մարմնոյ տեսաւորի, 

այլ և յաղագս հոգւոյ: 

Չորրորդ որակութիւն՝ ձև և կերպ: Արդ ձևն ի շնչաւորս և յանշունչս 

տարբերի, իսկ կերպն՝ ի շնչաւորս միայն: Իսկ եթէ ասի յանշունչս կերպ կամ 

կերպարան, ոչ իսկապէս, այլ ըստ շնորհի ասի: Բոլորագոյն իցէ ձևն, զի ևd 

կերպարան ձև կոչիe: Ուղղորդf և թիւր, այսինքն՝ թիւրութիւնք, որակութեանն 

իցեն: 

Պարտ է իսկ գիտել, եթէ որակք ի յաւելքն իցեն մակադրեալք, որք ի 

յորակութեանց ասին, որպէս ի ջերմութենէ՝ ջերմն, իցեն իսկ և՝ հոմանունք, 

որպէս երաժշտական կամ արհեստ և երաժշտական անուն կնոջ, որ ունի 

զերաժշտական արհեստ, նաեւ քարձնg, որպէս այլանուն ասի, որպէս յա-

ռաքինութենէ արագ, զի առաքինինh արագ ասի: 

Իսկ պարտ է գիտել, եթէ կիրքն պարտելիքi են, քանզի տեսակն ցան-

կալիj ասի, և յարածի յորակութենէն, իբր սպիտակացեալk հանդերձ ասի 

սպիտակl, և այժմու կրիլնm յարածիn ի կրեալ ստորոգութիւն, որպէս թէ ոչ էր 

սպիտակացեալ, բայց այժմ սպիտակացաւo: 

                                                           
a A սպիտացուցանէ 
b P ջերմ 
c Dial. 35.60 oὐ μόνoν = Սիմ. թարգմ. ոչ միայն 
d P չիք 
e Dial. 35.66-67 + Tὸ δὲ τῶν ἀψύχων σχῆμα oὐ καλεῖται μoρφή 
f Dial. 35.67 + ἤγoυν ὀρθότης, հմմտ. Սիմ. թարգմ. որ է արդարութիւն 
g B քարցն 
h AP առաքինութիւն 
i Dial. 35.74 διττόν = Սիմ. թարգմ. երկու ազգ 
j տեսակն ցանկալի // Dial. 35.74 ἢ γὰρ ἐν τῷ ἤδη πεπoνθέναι = Սիմ. թարգմ. կամ նախ 

պատուհասելն 
k B սպիտակեալ 
l B սպիտակ ասի 
m B այժմ կրելն 
n AP յերածի 
o Dial. 35.78-81 + Χρὴ γινώσκειν, ὡς oὔκ εἰσιν αἱ πoιότητες σώματα ἀλλὰ ἀσώματoι. 

Εἰ γὰρ ἦσαν σώματα, ὑπὸ τὴν oὐσίαν ἦσαν· καὶ πάντα δὲ τὰ συμβεβηκότα ἀσώματά 

εἰσι καὶ καθ’ ἑαυτὰ ἀνύπαρκτα, εἰ μὴ ἐν τῇ oὐσίᾳ θεωρηθῶσι, հմմտ. Սիմ. թարգմ. Եւ 

զայս գիտել պարտ է, եթէ ոչ միայն մարմնաւորք սեռք, և այլ անսեռք գոն որպիսութիւնք: Զի 
եթէ սեռականք էին, ընդ գոյացութեամբ ստորոգէին: Վասն զի ամէն պատահականքն 
անսեռք են և յինքեանս անէութեան են, եթէ ոչ ի գոյութիւն երևէին 
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Հարկ է իսկ գիտել, եթէ էութեան որակութիւնքa ընդ էութեամբ յարաձ-

գին, զի մասունք նորա են, որ բաժանեն զնա եւ ի սահմանէ տեսակացն նո-

րին առնուցուն. յորմէ ստորոգութիւնքb բոլորին, ընդ նովիմբ եւ մասանց 

նորին երեւեցուցանեն: Զծանրն եւ զթեթեւն, թէպէտ եւ կշռովք տեսաւորի, 

որպէս ի վերայ կշռոց եւ յարածի ի քանակաց, կամ էութեամբ. իբր ի տա-

րերց, այսինքն՝ հրոյ եւ հողոյ, եւ վերագայինc թանձր և նուրբ, այսինքն՝ 

նաւսր, քանզի էութիւն ի տարերց, գոյանայ եւ յէութենէ, իբր ներկd ի հան-

դերձի, եւ յարաձգին ի կայուն ստորոգութենէ, քանզի դրութիւնք են: 

Երեք եւ տեսակք են որակութեանն, այսինքն հետեւողութիւնք: ա. Նախ 

առաջին, ներհակութիւնք առ յընդունելութիւն, զի ջերմնe հակառակ է 

ցրտոյն, եւ սպիտակն՝ սեւին: բ. Երկրորդ, կակուղն եւ խոշորնf, վասն զի 

աստ ներհակութեան իցեն եւ կակղոյն եւ խոշորինg գտանելոյ: Իսկ սեաւնh 

է ստիպումնi եւ նուազ որոշումն: Մարթի իսկ ասել զտեսակն կակուղj եւ 

զսպիտակն եւ զխոշորնk ցուրտ: Իսկ երրորդ հետեւութիւն եւ յատկութիւն 

որակի՝ նմանն եւ աննմանն: Հարկ է իսկ գիտել, եթէ տեսակն ոչ ունի 

ներհակ: 

Եւ պարտ է իմանալ, եթէl ամենայն մեկուսական յայտնական ասի, այլ 

եւ մեկուսիք իցեն, որք յայտնաբար ասացան, իբր կոյր եւ խուլ: Եւ դարձեալ 

ոչ եթէ ամենայն տեսակ յայտնագոյն անուանի, այլ եւ այլ ցուցանելով, իբր 

անտաժանելի տեսակացն ոչ ծածկաբար, այլ յայտնաբարm անուանեալ: 

Քանզի ստորադրութիւնն բնական ասի, իբր «բարի է», իսկ ուրանալն՝ 

վճիռ, եթէ «ոչ է բարի»: Զի յորժամ ասեմք «անաւրէն»n, զյառաջուրացու-

թիւնն նշանակէ, իբր թէ ոչ: 

                                                           
a AP որակութիւն 
b P ստորոգութիւն 
c Dial. 35.87-88 + ὑπὸ τὴν oὐσίαν ὡς oὐσιώδεις διαφoραί, ὁμoίως καὶ = Սիմ. թարգմ. 

առ գոյացութիւն, իբրև զգոյական բաժանմունս, նոյնպէս և  
d իբր ներկ // Dial. 35.90 ἐπεισάκτως, հմմտ. Սիմ. թարգմ. կամ յարանունս իբրև զանգումն  
e P ջերմ 
f Dial. 35.94 τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν = Սիմ. թարգմ. լաւն և վատթարն 
g Dial. 35.95 τὸ μᾶλλoν καὶ τὸ ἧττoν = Սիմ. թարգմ. լաւն և վատթարն 
h Dial. 35.95 μᾶλλόν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. լաւութիւն 
i B + սպիտակումն 
j Dial. 35.96 μᾶλλόν, հմմտ. Սիմ. թարգմ. առաւել 
k Dial. 35.97 ἧττoν = Սիմ. թարգմ. վատթար 
l Dial. 35.100 + oὐ 
m B յայտնապէս 
n Dial. 35.106 + εἶ’, τὸ α  
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Իսկ որ ասի՝ «այս ինչ սպիտակ հաւասար է այլոյ ինչ սպիտակի», ոչ 

ըստ որակութեանսն ասի հաւասար լինել, այլ ըստ քանակի, եւ գոլն ըստ 

յայտնութեանս այսմիկ իցէ, այն յայտնութեամբ, որպէս եւ ի քանակի 

զնոյնն եւ զաննմանն տեսանել ոչ ըստ քանակի, այլ ըստ որակութեան: 

ԼԴ. Յաղագս առնելոյ և կրելոյ41: 

Հարկ է գիտել, եթէ առնելն եւ կրելն, այսինքն՝ որակական զաւրութիւն 

եւ կրական ընդ որակութեամբ են: Իսկ առնելն եւ կրելն էութիւն իմն է 

ներգործականի եւ կրականի: 

Առնելն այն է, որ յինքեան ունի զպատճառ ներգործութեանն, իսկ 

կրելն՝ որ յինքն և յայլս ունի զպատճառ կրիցն, որպէս հրաշագործողն եւ 

հրաշագործեալն: Քանզի հրաշագործողն յինքեան ունի զպատճառս ներ-

գործութեանն, իսկ հրաշագործեալն՝ ի հրաշագործողէն զսկիզբն հրաշակեր-

տութեանն եւ յինքեան զյատկութիւն կրիցն: Հրաշագործող աստa զարհես-

տաւորնb ասեմք, իբր զծնողc. հրաշագործելով՝ զնիւթն, որ ենթակայ է ար-

հեստաւորինd, որպէս փայտ, զի նա ինքն ենթակայ է արհեստաւորին: 

Իսկ առնելոյն եւ կրելոյն կէսք պարզ ասին առնել, որպէս յորակութեանe 

արհեստից, իբր բովքf պղնծագործի եւ որ այսպիսիք, որք եւg յետ դադարելոյ 

զարարնh մնայ արարեալնi, զի շինողն յորժամ դադարէ ի շինելոյն, մնայ 

շինուածն: Իսկ որ ասի պրատկj, յորում ոչ մնայ պրատկնk, յորժամ դադարէ 

որ պրատենն, զի յորժամ դադարէ փողահարն, ոչ մնայ, այլ կորնչի 

փողահարութիւնն: Իսկ որ ասի տեսանել, որպէս աստեղագիտել, երկրաչա-

փել, իմանալ եւ որ այսպիսիք եւս, եւ զերեւելիս տեսակ անշնչոց, իբր հրոյ, 

քարի, փայտի եւ որ սոցին նման: Առաջինքն ի բանականսնl, իսկ յետինքն՝ 

յանշունչս եւ յանբանս, զի ոչ որպէս շնչաւորն առնէ, այլ որպէս մարմին 

մաւտաւոր է մարմնոյ:  

                                                           
a B ասէ 
b P զարվեստաւորն ուղղված զարհեստաւորն 
c Dial. 36.10 τέκτoνα = Սիմ. թարգմ. զհիւսն 
d A արհեստին 
e AB որակութեան 
f բովք // Dial. 36.13 τεκτoνικῆς = Սիմ. թարգմ. ի հիւսնութեան 
g B և որք 
h Dial. 36.14 τὸν πoιoῦντα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. արուեստաւորին 
i B յարարեալն 
j B պրատիկ 
k AB պրատն 
l A բնականսն 
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Եւ երկու ունի տեսակս. առաջին՝ որ ընդունի զներհակութիւն, քանզի 

ջերմն ներհակ էa ցրտոյն, երկրորդ՝ այլոց եւ խոշորիb, զի մարթի կակղոյն 

ջերմանալ եւ խոշորին ցրտանալ, նոյնպէս եւ ջերմանալ եւ ցրտանալ: 

Արդ ամենայն ստորոգութեամբ տեսանելի է առնելն եւ կրելն. ա. յէու-

թեանc իմն՝ ծնունդն եւ ծնանիլն, բ. իսկ ի քանակն՝ թուելն եւ համարելն, եւ 

գ. յառինչն՝ կրկնել եւ կրկնակին, դ. որակութեանն՝ սպիտակ եւ սպիտակա-

ցեալն, ե. ի կալն՝ նստելն եւ նստուցանելն, զ. իd յունելն՝ ագանել եւ ագու-

ցանել, իսկ է. յուրն՝ ի կալ եւ յունել, եւ ը. յերբն՝ յունել եւ ի կալe: 

ԼԵ. Յաղագս կալոյ42: 

Կալն է ունել դրութիւն զիարդն առ այլոյ, իբր մարմին որf կայ մերձ առ 

այնպիսի դրութիւն կամ առ կոչումն, կամ նիստ, կամ կայան: Տեսակք իսկ 

կալոյնg երեք՝ կանկնեալ, նստեալ, բազմեալ: Զի ուղղորդh կալն առնէ 

զկանգնելն, իսկ ըստ մասին ինչ կալնi, ըստ մասին կալն՝ առնէ զնստելն, 

իսկ ամբողջ կալն առնէ զբազմելն: Բայց ոչ յայտնէ զկալն եւ ոչ 

զկանգնեալն եւ ոչ զտեղին, այլ զնոյն դրութիւնն զկանգնելոյն ի տեղին:  

Իսկ կալն՝ այլք ըստ բնութեան կան, որպէս տարերքն յիւրեանց տե-

ղիսն, իբր երկիր, ջուր, անձրեւj եւ որ այսպիսիք իսկ դրութեան եւ արհես-

տիk, որպէս անդրիանդաց, սիւն, եւ այսպիսիք: Ապա բաժանին ասա-

ցեալքս, զի կացելոցն կայունք, որպէս երկիր, իսկ շարժելոցն՝ իբրեւ երկնա-

յին մարմինք: Եւ որl կայունք են, զի զաւրութիւնք կան, այսինքն՝ զաւրաւորքն 

կան, իսկ ներգործութիւն՝ իբր թէ ուր կան: 

ԼԶ. Յաղագս որ առ ուրնm 43: 

Ուրն տեղի նշանակէ, քանզի հարցանեմք. «ո՞ւր է այս անուն», ասեմք 

                                                           
a B ներհակի 
b Dial. 36.24 τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν = Սիմ. թարգմ. զլաւն և զյոռին 
c P յէութիւն 
d AB չիք 
e Dial. 36.32-33 + ἐν τῷ ἐνεστῶτι καὶ παρεληλυθότι καὶ μέλλoντι χρόνῳ 
f A չիք  
g B + են 
h A յուղղորդ 
i AB կալ 
j անձրեւ // Dial. 37.10 ἀήρ, πῦρ 
k B արուեստի 
l B որք 
m B ուրի և երբի 
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թէ «ի տան, ի քաղաքի». այս տեղիք նշանակեն: Իսկ տեսակնa ուր ստորոգու-

թեան՝ ըստ տարբերութեան տեղեացնb՝ վեր, վայր, աջ, ահեակ, առաջի, յետոյ: 

ԼԷ. Յաղագս որ առ երբc 44: 

Երբն ժամանակ նշանակէd. հարցանեմք՝ «ե՞րբ եղեւ այս», ասեմք. «հե-

րու, հերվինամe». այս ժամանակ նշանակէ: Իսկ տեսակ երբին ստորոգու-

թեան իցեն այսքան, եւ որքան ևf իցեն ժամանակին տարբերութիւնք եւ են 

երեքեան սոքա՝ ներկայ, անցեալ, ապառնի: 

ԼԸ. Յաղագս ունելոյg 45: 

Ունելն է էութիւն ի վերայ գոյական: Եւ յայտնէ զունելն եւ զունելին և 

վասն ոչ ունելոյն կամ ունելոյնh եւ ոչ լինել ինչ մասնi իրաց: Եւ ի վերայ 

ունելնj իբր պատմուճանk եւ զէնք եւ որ այսպիսիքl:  

Իսկ յաղագս ունելոյն եւ ունողին էութիւն նշանակէ, զի է ինչ որ էութիւն, 

եւ է ինչ որ պատահումն, իբրու արհեստից եւ արհեստ, ոչ եւս ընդ ունե-

լեաւն վերածի: Զի ունելն բազումք լինին ըստ տարբերութեան գոյից, քան-

զիm շնչաւոր է կամ անշունչ: Իսկ շնչաւորն ունել ասեմք, որպէս մանուկ, ձի 

եւ որ այսպիսիքn: Ասի եւ ունելն եւ ըստ բազմաց այլոց նշանակելոց 

համանուն գոլo, զյետինն ասեմք: 

ԼԹ. Յաղագս ներհակի46: 

Ամենայն ներհակ որպէս իր հակառակ կայ, իբր բան: Եւ որպէս բանի 

բան, որ առնէ ստորասութիւն եւ բացասութիւն: Արդ ստորասութիւն է իր 

                                                           
a AB + ով (B ջնջված է) 
b A տեղեաց B + այսինքն 
c B երբի 
d AB ասի P տողի վերևում ուղղված ասի  
e P հերզինամ 
f A որչափ և P և որչափ 
g B գոյին  
h Dial. 40.2 չիք վասն ոչ ունելոյն կամ ունելոյն 
i B մասն ինչ 
j B ունելոյն 
k A պատմուճանք 
l Dial. 40.4 + περιέχεται δὲ δακτύλιoς καὶ εἴ τι ἕτερoν τoιoῦτoν σμικρόν = Սիմ. թարգմ. 

Իսկ պարագրի մատանի կնիք և այլ ինչ որ այդպիսիք են փոքունք 
m B վասն զի 
n Dial. 40.9-10 + ἄψυχoν δὲ ὡς δακτύλιoν, ὑπόδημα καὶ τὰ τoιαῦτα, Սիմ. նույնպես չունի 
o Dial. 40.11 περὶ ὧν = Սիմ. թարգմ. յաղագս որոյ 
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իրիa, որզան «բարւոք է»: Բացասութիւն իսկ է ասելb իր իրիc գոլ, իբր «ոչ է 

բարւոք»: Ասի եւ երկուս բացասութիւնսd: Որպէս իր ներհակ կայe կամ 

որպէս անդրադարձեալք ասին, եւ առնէ զառինչ, որf եւ ժողովին ի մի-

մեանս, եւ շարաբառնին, եւg եթէ ոչ առ անդրադարձեալքն ոչ ունին տեն-

չումն: Եւ այս իբրու թէ ոչ փոխարկի ի միմեանս եւ շարաբառնին ոչ անդրա-

դարձեալքնh ոչ ունին տենչումն: Եւ այսոսիկi թէպէտ եւj ոչ փոխարկիk ի մի-

մեանս, բայց սակայն երկոքեանն բնականք են եւ առնէ զհակառակն, որ-

պէս ջերմ եւ ցուրտ, զի մինն փոխարկի ի միւսն, իսկ միննl ոչ փոխարկի: Զի 

նոցա կէսն բնական է, եւ կէսն արտաքոյ բնութեան, եւ առնէ զորոշումն եւ 

են ներհակայքնm, որպէս լուսաւոր եւ կոյր: Քանզի միննn է լուսաւոր, իբր յու-

նելոյն, իսկ որոշումն՝ ի յարտաքսելոյնo, այսինքն՝ ի տեսչութենէ կուրութիւն:  

Իսկ ներհակայիցն կէսք իցեն առանց միջոյ եւ կէսք միջաւորք: Արդ 

առանց միջոյ են, որ հարկաւորագոյն էp քան զընկերն, այսինքն՝ միննq գո-

լով ենթակայից նոցունց, որոց ստորոգունին, իբր հիւանդութիւն եւ առող-

ջութիւն ի մարմնիr, որ կամ հիւանդ է կամ առողջ: Հիւանդութիւն ասացաքs 

զամենայն զառանց յեղանակի բնութեանն: Միջաւորք են, որ ոչ հարկ է 

զմիւսն գոլ ընդ ենթակային, այլ ի նոցանէ ստորոգունին, իբր սպիտակն եւ 

սեաւն: Ներհակայք են, եւ ոչ ամենեւին հարկ է նոցա գոլ մարմնոյ. զի ոչ 

հարկ է ամենայն մարմնոյ սպիտակ լինել կամ սեաւ, քանզի իցեն մարմինք 

                                                           
a իր իրի // Dial. 41.4 τὸ εἰπεῖν, τί τινι ὑπάρχει, հմմտ. Սիմ. թարգմ. է ինչ ումեք 
b B չիք իր իրի, որզան «բարւոք է»: Բացասութիւն իսկ է ասել 
c Dial. 41.5 + oὐχ = Սիմ. թարգմ. ոչ 
d Dial. 41.5 ἀπόφανσις, հմմտ. Սիմ. թարգմ. հակառակախաւսութիւն 
e P ներհակա 
f B որք 
g B չիք 
h AB + առ անդրադարձեալքն և 
i P այսոցիկ 
j Dial. 41.8 չիք ոչ փոխարկի ի միմեանս եւ շարաբառնին ոչ անդրադարձեալքն ոչ ունին 

տենչումն: Եւ այսորիկ թէպէտ եւ 
k B փոխարկին 
l AB մին… մին 
m B ներհակք 
n AB մին | Dial. 41.13 ἕξις 
o Dial. 41.13 τῆς ἕξεως = Սիմ. թարգմ. ունակութեանն 
p B որք հարկաւորագոյնք են 
q AB մին 
r Dial. 41.18 + ζῴoυ ὑπoκειμένῳ, καὶ ἀνάγκη πάντως ἐν τῷ σώματι = Սիմ. թարգմ. ի 

յանձն կենդանւոյն, <և ենթակայ նոցա է մարմին կենդանոյն>: Եւ հարկ է ստուգիւ յանձին 
s P ասաց 
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գոշք եւ խարտեաշքa: Զիարդ ոչ իցէ մինն ներհակայիցն որոշեալ բնութեամբ, 

որպէս ջերմն հրոյ եւ ցուրտ ձեան: Արդ կէսքն միջաւորք, եւ կէսքն ունին 

անուանք, իբրու ի մէջ սպիտակի եւ սեւի եւ սեւինb ասի գոշ, եւ այլքն ոչ 

ունին անուանք, զի ի մէջ արդարոյ եւ անիրաւի ոչ գոյ անուն, այլ բացա-

սութեամբ երկաքանչիւրքն ի միջոյ ճանաչին, որզան ոչ իրաւ, եւ ոչ անիրաւ:  

Իսկ հետեւողք են ներհակայից տեսակք չորքսc: Նախ զի միննd՝ բարի ի 

հարկէ չարն հակառակ, չարին՝ երբեմն բարի, երբեմնe չար. միննf ողջա-

խոհութիւն ներհակ կամ անպատահար, իսկ առանց պատահարի՝ երբեմն 

ողջախոհութիւն, իսկ երբեմն՝ քարանմանն: Քարանմանն այս ինչ է, որ ոչ 

շարժելի եւ ոչ յառնելի կիրքն: Արդ առանց պատահարի պակասումն է ող-

ջախոհութեան, իսկ քարացեալն՝ վերարկու: Եւ ներհակն վերարկու է պա-

կասման: Երկրորդ, եթէ անհնարին էg ներհակային ի վերայ անհատիցն 

լինել ըստ նմին, զի ոչ մարթիh Սոկրատայ առողջանալ եւ հիւանդանալi:  

                                                           
a B գորշք և խարտէշք 
b Dial. 41.26 չիք եւ սեւին 
c P չորս 
d A մին  
e Dial. 41.32 + ἄλλo = Սիմ. թարգմ. այլ 
f A մին 
g Dial. 41.36 + ἅμα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. ի մի և նոյն ժամն միանգամայն 
h Dial. 41.37 + ἅμα, հմմտ. Սիմ. թարգմ. յանկարծակի միանգամ 
i P + Եւ այսք ել այլուստ. Ի գլուխ լուսաւորութիւն, խելք ի յղղի, ի պարանոցի հանկիստ, ի 
բազուկս՝ զաւրութիւն, ի ձեռս արարչութիւն: Հպարտութիւն ի բերան: Ծաղր՝ ի թաղանթի, 
ցանգութիւն՝ ի լեղւոջ, սրտմտ[ութիւն...], գութ՝ ի փայծղան: Ագահութիւն՝ ի ստամոքս, ի 
քիթս՝ սէր: Հանճար՝ յերիկամունս, ի սրտի՝ խորհուրդ: 



  
 

 
 

ՀՈՒՆԱՐԵՆԻՑ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ 

Այս տարբերակում ԺԴ. «Յաղագս սահմանի», ԻԳ. «Եւս յաղագս էու-

թեան», ԻԵ. «Յաղագս կերպի», ԻԸ. «Յաղագս որ յանձնաւորութեան» 

գլուխներն ընդգրկված չեն. այսպիսով մնացել է 36 գլուխ՝ չհամարակալ-

ված: Քառակուսի փակագծերում բերել ենք նախնական բնագրի համապա-

տասխան գլուխների համարները: 

Համառոտված են նաև գլուխների բնագրերը՝ հանված են նախադա-

սություններ և մեծ ու փոքր հատվածներ: Գլուխները համառոտված են 

տարբեր չափով. ԺԵ., ԺԶ., ԺԷ., ԺԸ. և ԻԶ.-ն ներկայացված են մեկական 

նախադասությամբ: Իսկ ԻԹ. արդեն իսկ խիստ համառոտ գլուխը ներկա-

յացված է նույնությամբ, միայն վերնագիրը՝ «Յաղագս անանձնաւորու-

թեան», համառոտվել-դարձել է «Անանձն»: 

Երբեմն առկա է նաև բուն թարգմանությունից իմաստային տարբերու-

թյուն: Օրինակ՝ «Իսկ մարդ յամենայն, որ ըստ մասին մարդոյ է, բաժանի, 

ոյք անհաս իցեն, թուին» (գլ. Բ.) նախադասությունը դարձել է «Իսկ մարդ 

յամենայն, որ ըստ մասին մարդոյ է, բաժանի, քանզի հասու իցեն, թուին», 

ուստի ստացվել է հակառակ իմաստ: Նույնը՝ «Ըստ այսմ արդեաւք անան-

ջատական պատահմանց անհատ անհատի» (գլ. Ե.), իսկ ձևափոխված 

տարբերակում՝ «Ըստ այսմ և անջատական պատահումն անհատ անհա-

տի» («անանջատական»-ը համառոտում դարձել է «անջատական»): 

«Յաղագս բաժանմանց» ծավալուն գլխի (ԺԲ.) փոխարեն համառոտ 

տարբերակում կարդում ենք մեկ նախադասություն. «Բաժանմանց յեղա-

նակ ութն են, զոր ի «Սահմանաց գիրքն» ասէ Դաւիթ. անդ տե՛ս»1: 

Այս համառոտությունն արվել է նախնական բնագրում հատվածների 

մեխանիկական տեղափոխությունից հետո. այնտեղ ԻԱ. գլխի մեջտեղում՝ 

նախադասության կեսից ներմուծված է մի մեծ հատված (ԻԸ.՝ «Յաղագս որ 

յանձնաւորութեան» գլխի կեսից մինչև ԼԲ.՝ «Յաղագս առընչի» գլխի կեսը): 

Ուստի գլուխների ճիշտ հերթականությունը վերականգնելուց հետո [ԻԱ.] 

գլուխը մնում է շատ կարճ ու թերի, իսկ [ԻԸ.] գլուխը սկսվում է թերի նա-

խադասությամբ (այն ձեռագրերում շարունակում է [ԻԱ.] գլխի թերի նա-

խադասությունը): 

                                                           
1 Տե՛ս Դավիթ Անհաղթ, Սահմանք իմաստասիրութեան, աշխատասիրութեամբ Ս. Ս. Արև-

շատյանի, գլ. ԺԸ, Մատենագիրք հայոց, Գ հատոր, Զ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, էջ 

189. «Եւ պարտ է գիտել, եթէ ոմանք ութ յեղանակս ասեն գոլ բաժանման, եւ են այսոքիկ: 
Որպէս ի սեռէ ի տեսակս, որպէս ի տեսակէ յանհատս, որպէս ի բոլորէ ի մասունս… Որպէս 
ի հոմանուն ձայն է ի զանազան նշանակեալս, որպէս յէութենէ ի պատահումն, որպէս ի 
պատահմանէ յէութիւն, որպէս ի պատահմանէ ի պատահումն, որպէս ի միոջէ եւ առ մի»: 
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ԲՆԱԳԻՐ 

Բնագիրը կազմել ենք հետևյալ ձեռագրերի համեմատությամբ. 

L – ՄՄ 3883 (ԺԶ դ.), թթ. 356ա-369ա1,  

M – ՄՄ 2332 (ԺԷ դ.), թթ. 55բ-60ա,  

N – ՄՄ 2333 (ԺԷ դ.), թթ. 56ա-61բ: 

Բնագրի այս տարբերակն առկա է նաև հետևյալ ձեռագրում՝ ՄՄ 2334 

(ԺԷ դ.), թթ. 95բ-101բ, որը չենք ներառել համեմատության մեջ:  

Այս բոլոր ձեռագրերում ևս մի քանի գլուխ է կցված վերջին՝ «Յաղագս 

ներհակի» գլխից հետո, ասես բնագրի մաս կազմելով՝ «Վասն աւդոց», 

«Յաղագս բնութեան»՝ հարց ու պատասխանի ձևով, «Յաղագս բնութեան 

յայլմէ», «Յաղագս անձին», «Դարձեալ յայլմէ յաղագս բնութեան»: Դրանց 

անմիջապես հետևում է «Դաւթի անյաղթ փիլիսոփայի Յաղագս էակաց» 

բնագիրը2: 

Տողատակերում առկա պայմանական նշանների բացատրությունը 

տե՛ս նախորդ բնագրից առաջ: Բուն թարգմանության ամբողջական տար-

բերակի հետ համեմատությունը ներմուծվում է «թարգմ.» նշումով:  

                                                           
1 Հավանաբար սա Դադյանի 84 ձեռագիրն է, տե՛ս Յ. Թօփճեան, Ցուցակ ձեռագրաց Խաչիկ 

վարդապետի Դադեան ժողոված 1878-1898, Վաղարշապատ, 1898, էջ 106բ, ձ. 84, 344ա-370բ: 
2 Տե՛ս Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, Յաւելուած, էջ 708-723՝ «Դաւթի փիլիսոփայի էակաց 

գիրք»: 
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[Ա.] Յաղագս, էութեան և պատահման, թարգմանեալ Բագարատ Մա-

միկոնեան յունարէն գրոց: 

Գոյ հասարակ անուն ամենայն գոյից. և սա հատանի յէութիւն և1 պա-

տահումն: Եւ էութիւն իր իմն է ինքնագոյ, ոչ մաղթել յայլմէ, զի էութիւն են-

թակայ է, որպէս նիւթ իրաց: Իսկ պատահումն յէութեան տեսանի, որպէս 

մարմին և գոյն2, զի ոչ է մարմին գունոյ, այլ գոյն մարմնոյ: Սոյնպէս ոգի և 

միտք, և ոչ ասի ոգի մտաց, այլ միտք ոգւոյ:  

Է արդեաւք ոգի էութիւն, իսկ միտք պատահումն, զի պակասել մտացն, 

այսինքն՝ հանճարոյ, է ոգի, և ի պակասել ոգւոյ միտք ոչ է: Եւ յամենայն իրի 

տես, որ ինքեամբ գոյանալ ոչ կարէ պատահումն: 

[Բ.] Վասն սեռի, տեսակի, տեսականի և միմեանց: 

Սեռ եռակի ասի. ըստ միոյ աղագի՝ ի ծննդենէ, որպէս իսրայէլացիք 

յԻսրայէլէ, և ըստ այլ աղագի, որպէս յԵրուսաղեմէ երուսաղէմացիք և ի 

պաղեստինացիք: Իսկ երեք աղագի սեռ ասի, որ բաժանի ի տեսակս, վասն 

որոյ առ իմաստասիրիս բանս է, որ սահմանեալ ասին. «որ ըստ բազմաց և 

տարբերութեան տեսակի յառընչիցն է ստորոգունել»:  

Իսկ տեսակ երկու նշանակութիւնս ունի՝ տեսակ, կերպ, կերպ, որզան 

անդրիանոսաց: Տեսակութիւն ի սեռէ հատանի, որպէս վասն հաւր ասել և 

որդւոյ. յայտնեն զիրար: Նոյնպէս տեսակ, որ ոչ ունի տեսակ, ոչ է սեռ, և որ 

ոչ ունի սեռ, ոչ է տեսակ, որպէս Ադամ ոչ որդի, բայց հայր, և Աբէլ հայր ոչ 

ասի հայր, այլ որդի:  

Եւ սեռական սեռ է, որ ոչ ունի սեռ ի վերոյ նորա քան զինքն: Եւ տեսակ 

միայն է, որ ոչ ունի ի ներքոյ իւր այլ տեսակ: Զի է, որ ասի սեռ և տեսակ: 

Տեսակ սեռի, որ նախ քան զինքն է, սեռ, որ ի նմանէ հատանի:  

Սեռականաց սեռ էութիւնն է, թէպէտ և հատանի ի գոյէն էութիւն և 

պատահումն, այլ ոչ է գոյն սեռ նոցա: Թէ և զանուն գոյին ընդունի, այլ ոչ 

զսահման, զի գոյ է, որ հատանի յէութիւն և ի պատահումն: Եւ էութիւն՝ զի3 

գոյ է և ոչ յայլմէ առեալ, և պատահումն՝ որ ոչ ըստ ինքեան կարող է լինել: 

Ունի էութիւն զկէս սահմանի գոյին և պատահումն՝ զմիւս կէսն:  

Էութիւն հատանի ի մարմին և յանմարմին, որք են տեսակք էութեան:  

                                                           
1 N + ի 
2 N գոյնն 
3 N ի 
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Մարմին բաժանի ի շնչաւոր և յանշունչ, զի մարմինն տեսակ է էութեան 

և սեռ է շնչաւորի և անշնչի: Շնչաւորն բաժանի ի զգալի և յանզգալի. զգա-

լին է, որ կեանս և զգայարանս ունի, իսկ անզգալի՝ տունկն, որ ոչ զգայա-

րան: Բայց շնչաւոր ասի, զի ունի սննդական և աճողական և սերմնական 

զօրութիւն: Եւ կենդանին բաժանի ի բանական և յանբանն, բանականն՝ ի 

մահկանացուն և յանմահն, և մահկանացուն՝ ի մարդ և ի Պետրոս և ի Պաւ-

ղոս՝ յանհատս, այսինքն՝ անձնաւորութիւնս, և որ ոչ տեսակ: Զի տեսակքն 

ոչ ունին զսահման միմեանց. մարմինն ոչ ունի զսահման անմահի, կամ 

մարդ՝ զձիոյ: Բայց Պետրոս և Յովհաննէս և Պաւղոս ունին զսահման մի-

մեանց, զի մարդիկ են և ոչ զանուն:  

Այլև1 Պետրոս բաժանի ի հոգի և ի մարմին և ոչ զհոգւոյն փոխատրէ 

զսահման և զանուն, և ոչ մարմնոյ:  

Եւ ամենայն հատած ի սեռէ տեսակ լինի, մինչև յերկուս կամ յերիս և 

չորիս հասեալ, զի անհնարին է բաժանել զսեռ ի հինգ տեսակէ և ի վեր: Իսկ 

մարդ յամենայն որ ըստ մասին մարդոյ է, բաժանի, քանզի հասու իցեն 

թուին: Վասն այսորիկ ոմանք ոչ ասին բաժանումն զ’առ ի տեսակէ հա-

տումն, այլ պարաթուին: Ուստի յայտ է, թէ ոչ են Պետրոս և Պաւղոս և 

Յովհաննէս տեսակ, այլ անհատ, և ոչ մարդն իցէ սեռ Պետրոսի, այլ 

տեսակ: Վասն այսորիկ իւրական տեսակ է մարդոյ:  

[Գ.] Յաղագս անհատի: 

Անհատն եռակի ասի. անհատ է, որ ոչ բաժանի և ոչ հատանի, որպէս 

գիծ և կէտ և կամ մի, որք առանց քանակի ասին: Անհատ ասի և 

դժուարահատն, որ հազիւ հատանի, որպէս անդամանդ քար, և որ սոցին 

նման: Անհատ ասի և տեսակ, որպէս մարդ, որ հատաւ ի Պետրոս և ի Պաւ-

ղոս, որ հատանի և ոչ կեայ յետ հատանելոյն յառաջին տեսակէն, իբր 

Պետրոս հատանի յոգի և ի մարմին, և ոչ ոգի է մարդ կատարեալ, և ոչ 

մարմին: Վասն այսորիկ առ իմաստասէրս է2 բանս: 

[Դ.] Վասն տարբերութեան: 

Տարբերութիւն երկակի ասի՝ հասարակ և յատուկ: Եւ յատուկն՝ քանզի 

անհնարին է երկուց ոմանց, որ ոչ տարբերին ի միմեանց: Ըստ այլոց՝ տե-
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սակ ի տեսակս, և այլոց՝ անձնաւորութիւն համատեսակի և համանձնաւո-

րութիւն և այլ անձնաւորութիւն1 յինքենէ2: Զի տարբեր է տեսակ մարդոյ և 

տեսակ ձիոյ ըստ բանականի և անբանի: Եւ այս է էական տարբերութիւն: 

Նոյնպէս և ամենայն, յորս տարբերի տեսակի տեսակս, բնական և էական և 

հաստատական և յատկական տարբերութիւն և որակութիւն ասի, որ կոչի 

առ իմաստասիրաց, իսկ յատկագոյնք՝ որ բնութեանցն կայանան: Դարձեալ 

տարբերի մարդ ի մարդոյ, ձի ի ձիոյ, շուն ի շանէ՝ երկայն և կարճ, ծեր և 

մանուկ, հանճարեղ և անմիտ: Այս ամենայն ըստ էութեան տարբերութիւնք 

և որակութիւնք ասին, որ է պատահումն: 

[Ե.] Յաղագս պատահման: 

Պատահումն է որ լինի և բացալինի առանց ենթակային ապականու-

թեան: Դարձեալ որ մարդ ի3 լինել և ոչ լինել՝ մարդ սպիտակ լինել և թուխ, 

կարճ և երկայն և ուշիմ և յաւէտ: 

Իսկ այս պատահումս բաժանի յերկուս՝ ի հասարակ տարբերութիւն և 

յատուկ. հասարակ4՝ որ առանց պատահման, իբր «նստի ոք» և «միւսն 

յառնէ»: Մարթի յառնելոյն5 նստելոյն և նստել և տար, որ յոտն կալ: Տար-

բերութիւն ըստ պատահման, զի բաժանէ զիւրն ի նստելն և յառնելն, ի 

մանկանալն և ի ծերանալն, ի հիւանդանալն և յողջանալն և որ սոցին նման 

է: Իսկ յատուկ տարբերութիւն անանջատական պատահումն, որզան՝ ոմն 

նշանաւոր. անհնարին ի բաց կալոյ, նոյնպէս խարտեաշն ի խարտեշութենէ: 

Ըստ այսմ և անջատական պատահումն անհատ անհատի, այսինքն՝ անձ-

նաւորութիւն անձնաւորութեան տարբերի: Ինքն իսկ յինքեան՝ ոչ երբէք. լինի 

նշանաւոր: Եւ ոչ լինել և բացալինել խարտեշութեան ոչ մնայ մարդ: 

[Զ.] Յաղագս յատկի: 

Յատուկն երկակի ասի. առաջին՝ որ միոյ տեսակի է, որպէս երկրաչա-

փութիւն մարդոյ է: Երկրորդ, որ ոչ է միոյ, որպէս երկոտանութիւն, որ մար-

դոյ է և թռչնոց:  

Երրորդ, որ ամենայնի է և միոյ և հասարակաց, որպէս ալևորել մարդոյ:  

                                                           
1 L չիք և այլ անձնաւորութիւն 
2 M չիք 
3 Հմմտ. թարգմ. մարթի = Dial. 5.3 ἐνδέχεται 
4 L չիք տարբերութիւն և յատուկ. հասարակ 
5 L յառնելոյ 
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Չորրորդ, որ լինի երիցն առաջնոցն, այսինքն է՝ ամենեցուն և միոյն, որ-

պէս ծիծաղականութիւն մարդոյ և խրխնջականութիւն ձիոյ:  

«Յատուկ է, որ ամենայնի է և միայնոյ ուրոյն և հանապազորդ է»: Իսկ 

այս եռակի բաժանի՝ ի գործարանութենէ, իբր լայնեղունկն մարդոյ, և ի 

ներգործութենէ, որպէս ի վեր բերումն հրոյ, և ի զաւրութենէ, որպէս ասեմք՝ 

հրոյ է ջերմական զաւրութիւն առաւել քան այլ ջերմոց: Իսկ յատուկն՝ ի վե-

րայ էութեան: 

[Է.] Ստորոգի: 

Ամենայն ստորոգութիւն ի վերայ բազմաց ասի կամ ի միոյ, ի վերայ 

նուազից իսկ՝ ոչ երբէք: Եւ ի վերայ յոլովից՝ յորժամ ըստ ամենայնի ստորո-

գունին զ’առ ի մասնականացն: Արդ ըստ ամենայնի են, որ ի վերոյ, իսկ 

մասնական՝ որ ի ներքոյ: Եւ բոլորովիմբ ամենայն1 իցէ գոյն, որով և ամե-

նայն ստորոգունի, զի և էութիւն գոյ ասի, և պատահումն գոյ ասի: Եւ ոչ2 

կարեմ ասել զգոյն էութիւն, զի ոչ միայն գոյ է, այլ և պատահումն: Նոյնպէս 

և սեռականք ստորոգունին զտեսակացն, որպէս բոլորովիմբ, տեսակք ոչ 

ստորոգին ի սեռս, զի տեսակք մասնականք են սեռիցն: Ստորոգունին 

յաւէտ յէութիւն կենդանւոյ, և կենդանին՝ մարդոյ, զի կենդանին էութիւն է, և 

մարդն կենդանի է: Եւ ոչ դարձուցանէ իսկ, զի ամենայն կենդանի մարդ ոչ է, 

այլ և ձի և շուն:  

Նոյնպէս և ոչ ամենայն էութիւն կենդանի, այլ և քար կամ փայտ: Եւ 

տեսակ ստորոգունի, որ ի յիւրոյ առաւելու անհատ: Իսկ անհատն ոչ ստո-

րոգունի ի տեսակս, զի մասն է տեսակին: Նաև Պետրոս և Պաւղոս՝ մարդիկ, 

և ոչ ամենայն մարդ՝ Պետրոս և Պաւղոս:  

Բայց և տեսակք ստորոգունի ի տեսակաց իւրեանց, զի ամենայն մարդ 

ծիծաղական, և ամենայն ծիծաղական մարդ: ԹԷ և ծիծաղիլ ասի3 կապիկ, 

այլ ոչ ի սրտէ, այլ ձևով, զի նմանական կենդանի է: Որպէս ոմանց սեռից 

ըստ տեսակաց ստորոգունին և ըստ տարբերութեանցն՝ ըստ տեսակացն, և 

որք ըստ տեսակացն՝ ըստ անհատիցն ի վերայ բազմաց ասի: Հաւասար 

անդրադարձին և անդա ստորոգութիւնք: 
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[Ը.] Յաղագս փաղանուան և հոմանուան ստորոգութեան: 

Փաղանունն ստորոգութիւն է, յորժամ զանուն և զսահման իւրոյ 

անուանն ընդունի, իբր կենդանին ստորոգունի1 մարդոյ: Եւ ընդունի մարդ 

զսահման կենդանոյն, զի կենդանին2 է էութիւն շնչաւոր, զգալի: Եւ մարդ 

ընդունի զայս սահման:  

Իսկ հոմանուն ստորոգութիւն է, որ զանունն ընդունի, իսկ զսահման՝ ոչ 

բնաւ, իբր պատկեր մարդոյ: 

[Թ.] ԹԷ զինչէ ստորոգութիւն և զինչ որակութիւն ստորոգութեան: 

Ստորոգութիւն՝ յորժամ հարցանեմք. «զի՞նչ է մարդ», և ասեմք՝ «կեն-

դանի», իսկ ըստ որակութեան՝ ասելն «զի՞նչ կենդանի է», ասեմք «բանա-

ւոր մահկանացու»: Որպէս թէ սեռ և տեսակ յինչն ստորոգունի, իսկ տարբե-

րութիւն՝ պատահումն, և յատուկն որակութիւն է՝ զի՞նչ ստորոգունի:  

Անձնաւորութիւնն ոչ եթէ զինչն ցուցանէ և ոչ որակութիւն ինչ, բայց 

զիւր միայն, ի հարցանելն ասեմք. «ո՞վ է սա», ասեմք՝ «Պետրոս»: Ասեմք3՝ 

«մարդ է», թէ ասեն. «զի՞նչ է Պետրոս»: Դարձեալ հարց. «ո՞րպէս մարդ», 

«երկայն, կարճ»: 

Իսկ պարտ է գիտել, թէ որ ըստ բնութեան տարբերին, այլ և այլ ասեն, 

զի ասեմք՝ այլ է մարդ, և այլ է ձի: Իսկ որ ըստ թուոյ տարբերին, այլ և այլ ոչ 

ասին, զի Պաւղոս և Պետրոս բնութեամբ մի են, թէ ոչ անուամբ: 

Պարտ է գիտել, թէ էութիւն այլ կոչի, նոյնպէս և էական տարբերութիւնք 

այլ են: Զի յաղագս բնութեան է տեսանելի և նովաւ շարայարին ըստ 

տեսակի, իսկ պատահումն՝ յաղագս անհատութեանն: Զի կայունք են անձ-

նաւորութեան պատահմունքն: Այդ այլ է մարդ, և այլ է ձի: Ամենայն տար-

բերութիւն էական է և բ. էութեամբ՝ այլք որակութիւնք, քանզի այլ որակու-

թիւն նշանակէ զայլսն: Եւ եթէ զինչ նշանակէ, իսկ անձնաւորութիւն՝ որ զայս 

ինչ և զայս ինչ: Իսկ ամենայն տարբերութիւն որակութիւն է: 

                                                           
1 L + ի 
2 MN կենդանի 
3 L ասեմ 
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[Ժ.] Յաղագս անձնաւորութեան և որ յանձնաւորութեան և անձնաւո-

րութեան1: 

Անձնաւորութեան անուն բ. իր նշանակէ՝ զպարզն, իսկ որ ըստ իւրում 

անձնաւորութեան՝ զանհատութիւն նշանակէ և զբաժանական դէմ: Եւ որ 

յանձնաւորութենէ, երկու նշանակէ, զի նշանակէ զպարզն, որպէս նշանակի 

ոչ միայն պարզ էութիւն, այլ զպատահումն ընդ անձնաւորութեան կոչիմք: 

Նշանակէ իսկ և զոր ընդ իւրում անձնաւորութեանն, այսինքն՝ զանհատն: Եւ 

որ2 առանց անձնաւորութեան, երկակի ասի, քանզի ասի առանց անձնաւո-

րութեան և ոչն ոչ բնաւ է: Ասի դարձեալ անձնաւորութեամբ պատահումն, 

քանզի պատահումն ոչ ունի իւրական իսկութիւն, այլ յէութեան գոյանայ: 

[ԺԱ.] Յաղագս էութեան և բնութեան և կերպի, անհատի, դիմի և անձ-

նաւորութեան: 

Առաջին իմաստասէրքն էութիւն ասացին ի պարզ լինելն, իսկ բնութիւն 

յատկագոյն յէական տարբերութեանց, յորոց պարզագոյն իցեն և3 ի նոյն 

գոլ ունիցին՝ կամ զբանականն կամ զանբանն, զանփոխարկելի և զանփո-

խադրեալ սկիզբն և պատճառ և զօրութիւն, զոր առ ի հրաշագործողէն եդաւ 

յիւրաքանչիւրս առ ի շարժումն4՝  

հրեշտակաց առ ի յիմանալ և առանց յայտնութեան բանի տառ մի-

մեանց զիմացութիւն,  

իսկ մարդոյ՝ առ ի յիմանալ և բանաւորել և ի ձեռն յայտնական բանի 

տառ միմեանց զսրտից իմացութիւնս,  

իսկ մարդանոյ առնոց՝ զկենդանականն և զգալին,  

տնկոց՝ զսնընդականն,  

քարանց՝ զջերմանալն և զցրտանալն:  

Զայս կոչեցին բնութիւն, այսինքն՝ յատկագոյն ինչ, որպէս հրեշտակ, 

մարդ, այլ որ նոյնն կան և մնան միշտ: Զկիսոց մասնականագոյն կոչեաց 

անձնաւորութիւն, իսկ զայլոց բոլորովիմբ և առաւելագոյն կոչեցին անձնա-

ւորութիւնն բնութիւն, իսկ պարզ գոլն՝ էութիւն: 

                                                           
1 Հմմտ. թարգմ. Յաղագս անձնաւորութեան և որ յանձնաւորութեան // Dial. 10.t1-2 Περὶ 
ὑπoστάσεως καὶ ἐνυπoστάτoυ καὶ ἀνυπoστάτoυ  
2 L չիք 
3 L չիք 
4 L շաժումն 
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Իսկ սուրբ հարքն1 թողեալ զնոցա բարբաջանսն՝ զյատկական տեսակս 

էութիւն և բնութիւն և կերպարան կոչեցին, որզան հրեշտակ, մարդ, ձի, շուն: 

Զի էութիւն յէէն ասի, և բնութիւն՝ առ ի բուն նիւթոյ նոցին, և կերպն և տե-

սակն: Իսկ մասնական կոչեցին անհատ և դէմ և անձնաւորութիւն, որպէս 

Պետրոս, Պաւղոս: Իսկ անձնաւորութեանն պէտք է ունելութիւն ընդ պա-

տահմանն և ըստ նմին գոյանալ և զգայարան, այսինքն՝ ներգործութիւն 

տեսանել: Իսկ անհնար է երկու անձնաւորութեանց ոչ տարբերիլ ի պա-

տահմունս և ի թիւս: Եւ պարտ է գիտել, թէ նկարագրական տեսակս ի պա-

տահմանց է, որ նկարագրէ զանձնաւորութիւն: 

[ԺԲ.] Յաղագս բաժանմանց: 

Բաժանմանց յեղանակ ութն են, զոր ի «Սահմանաց գիրքն» ասէ Դաւիթ. 

անդ տե՛ս:  

[ԺԳ.] Յաղագս բնութեան կանխագունի: 

Բնութիւն կանխագոյն է, որ արտաբերի և ընդ նմին հատանի և ընդ 

նմին բաժանի, իբր անասուն բնութիւն կանխագոյն է մարդոյ: Ոչ լինել 

անասնոց՝ և ոչ մարդ կարէ գոլ: Եւ առանց մարդոյ կարէ նոցա գոլ: Դար-

ձեալ գոլ մարդոյ լինին կենդանիք, զի կենդանի է մարդ: Եւ ոչ Պետրոս 

յառաջ2 է բնութեամբ, քան զՊաւղոս, և ոչ գոլ Պետրոս կարէ գոլ Պաւղոս: Եւ 

ոչ դեղ յառաջագոյն քան զդեղ, և գիրք բժշկական՝ բժշկական գրոց: 

[ԺԵ.] Յաղագս հոմանուանց: 

Հոմանունք են, որ անուանց հաղորդին, և սահմանաւք տարբերին, իբր 

շուն երկնային և զծովային և ցամաքային: Այլ երկնայինն և ծովայինն 

անուամբ միայն կցորդին: 

[ԺԶ.] Յաղագս փաղանուանց: 

Փաղանուն է որ հասարակաց հաղորդին կամ ստորագրութեան իւրում 

անուանն, իբր կենդանի յայտնէ զմարդ, զձի և զշուն: 

[ԺԷ.] Յաղագս բազմանուանց: 

Բազմանունք են, որք սահմանաց կցորդին և անուամբ տարբերին, իբր 

երկաթ՝ սուսեր, թուր, դանակ, նիզակ և այլն: 

                                                           
1 M հայրքն 
2 L յառաջն 
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[ԺԸ.] Յաղագս այլևայլ անուանց: 

Որ ենթակայ ունին մի և ասին այլևայլ անուամբ, որպէս մարմին և 

գոյն և որպէս ել և էջ, որպէս մի ունի ենթակայ զսանդուխտն:  

[ԺԹ.] Յաղագս գերադրականաց: 

Որ ի մէջ հոմանուանց և փաղանուանցն հաղորդին և տարբերին, որ-

պէս ի քերականութենէ քերական, որ տարբերի ըստ բառի անուանն: Եւ 

դարձեալ սահմանին հաղորդին և տարբերին, զի «քերականութիւնն» գիտէ, 

և «քերականն»՝ էութիւն, յորս գիտութիւն:  

Եւ պարտ է գիտել, թէ «քերականութիւն» և «երաժշտականութիւն» ոչ է 

գերադրական, բայց1 «երաժիշտն» և «քերականն», որք գերադրին յարուեստէն 

և լինի, որ ունի երկու գերադրութիւնս՝ «արդարութիւն» և «քերականութիւն»: 

[Ի.] Յաղագս տասն սեռականից սեռականութեան: 

Պարզ ասացեալն առանց շարամանութեան  

[ա.] էութիւն է, որպէս մարդ, ձի,  

[բ.] քանակն՝ երկկանգուն,  

[գ.] առինչն՝ որպէս հայր, որդի,  

[դ.] որակն՝ սպիտակ, սեաւն,  

[ե.] ուրն՝ իբր «ի տան», «յագարակի»,  

[զ.] երբն՝ «այսաւր»,  

[է.] տառն՝ որպէս «կանգնել», «նստել»,  

[ը.] ունելն՝ «ագանել»,  

[թ.] առնելն՝ «այրել», «հատանել»,  

[ժ.] կրիլ՝ «հատանիլ»: 

Այսք ժ. ստորոգութիւնք ասին, որպէս ի ասելն վասն ումեք, զի ստորո-

գելն ասել է:  

Եւ պարտ է գիտել, թէ այս տասանց իւրաքանչիւր սեռականի սեռ է: 

[ԻԱ.] Յաղագս համասեռից և այլասեռից, համատեսակաց և այլատե-

սակաց և թուոց2 և տարբերութեանց: 

Համասեռք են, որք ըստ միոյ ստորոգութեանց հնազանդին, իսկ այլա-

սեռք, որ ընդ այլ և այլ ստորոգութեամբ են: Համատեսակք են, որ հաղորդին3:  

                                                           
1 L բաց 
2 L թուոյ 
3 Նախնական բնագրում հատվածների տեղափոխության հետևանքով այստեղին հետևում է [ԻԶ.] 
գլխի «անձնաւորութեամբք, զի անձնաւորութիւն իսկութիւն է» խոսքերով սկսվող հատվածը:  
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[ԻԲ.] Յաղագս որ առինչ: 

Որ առինչ տասն է, [ա.] որպէս սեռ ի տեսակ, [բ.] որպէս տեսակ ի սեռ, 

[գ.] որպէս ի տեղի՝ որպէս «քահանայ ի տաճարի», [դ.] և որ ի ժամանակի՝ 

իբրու «ի ժամ ջրհեղեղին», [ե.] որ յաման՝ որպէս «գինի ի սկիհ», [զ.] որ-

պէս բոլորն ի մասունս՝ Սոկրատէս իւրում յանդամսն՝ ի գլուխ և ոտս (իսկ այս 

ոչ է «առինչ», այլ «յումեք»), [է.] որպէս մասն ի բոլորն, [ը.] որպէս տեսակ 

ի նիւթ, [թ.] որպէս յորակութեան պատճառ, [ժ.] որպէս յենթակայէ յիրն: 

[ԻԴ.] Յաղագս բնութեան: 

Բնութիւն է սկիզբն իւրաքանչիւր գոյից շարժման և կայանի, որզան՝ 

երկիր շարժի առ ի բողբոջել, իսկ կայ, եթէ չփոխի: Որ է սկիզբն և պատճառ 

շարժման և կայանի, որպէս գոյանայ, այնպէս է շարժիլն և կայն, և ոչ ըստ 

պատահման. և բնութիւն ասի յումեքնէ գոյացեալ, յամենայնէ յէէ:  

Այլ ասի բնութիւն առ ի գոյացողէն:  

[ԻԶ.] Յաղագս անձնաւորութեան: 

Անձնաւորութեան անուն երկուս նշանակէ՝ երբեմն զպարզ իսկութիւն, 

այս է զէութիւն, երբեմն՝ զանհատն՝ զՊետրոս: 

[ԻԷ.] Յաղագս դիմի: 

Դէմ է, որ վասն յատկութեան ներգործութեանն և տեսակացն յայտնի, 

որպէս Գաբրիէլ ասէր առ կոյսն զդէմս իւր, և Պաւղոս ի վերայ աստիճանին 

ճարտասանէր: Եւ սուրբ հարքն դէմ և անձնաւորութիւն զնոյն կոչեցին: 

[ԻԸ. Յաղագս որ յանձնաւորութեան:] 

…անձնաւորութեամբք, զի անձնաւորութիւն իսկութիւն է ըստ ինքեան, 

յատուկ: Ասի դարձեալ անձնաւորութեամբք, որ յայլմէ անձնաւորութենէ առ 

ի պակասել բնութեան1 և ի նմա ունել զիւրական իսկութիւն: Ուստի և մար-

մինն Տեառն ոչ գոյացեալ ըստ ինքեան, և ոչ յառժամեայ ներկայիս յոչ 

յանձնաւորութենէ2, այլ մանաւանդ յանձնաւորութենէ: Զի ի գոյանալ Աս-

տուծոյ Բանին գոյացաւ, առ ի պակասել ի նմանէ և ցնա ունէր անձնաւո-

րութիւն և ունի: 

                                                           
1 L բնութենէ 
2 L անձնաւորութենէ 
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[ԻԹ.] Անանձն: 

Անանձնաւորութիւն երկակի ասի. երբեմն ոչ բնաւ և երբէք էր նշանակէ՝ 

զանգոյականն, իսկ երբեմն՝ ոչ յինքեան ունել գոյն, այլ յայլմէ ունել զիսկու-

թիւնն, այսինքն՝ զպատահումն: 

[Լ.] Գոյ: 

Գոյն բաժանի յէութիւն և ի պատահումն, որպէս ի միոջէ և առ մի: 

[ԼԱ.] Քանակ: 

Քանակն ժողով ասի, զի մինն ոչ ասի քանակութիւն, այլ սկիզբն քա-

նակութեան: Արդ միոցն և միացելոցն գալ ի միասին, լինին բ.: Զերկուսն, 

յորժամ բաժանեն մի և մի, առանց մասին, այս բաժանումն է, իսկ մին և 

մին երկու են. այս հաւաքումն է յետին: 

Քանակն համարոց և չափոց ենթակայ է, այսինքն՝ զչափելն և զթուելն: 

Քանակացն կէսք1 իցեն սահմանեալք, և այլք խառնեալք: Եւ խառնակ2 են 

յորժամ մի է համարն, իսկ յորժամ փայտ գտանի երկականգնեան, եռա-

կանգնեան, կամ քար, այսպիսիք, և գոլով են չափովք, և վասն այսորիկ 

ասի խառնակ: Սահմանեալք են, որ ի միմեանց որոշեալք են, որպէս ի վե-

րայ Ժ. քարանց և Ժ. արմաւենեաց: Այսոքիկ շարաթիւք ասին, բաց ի սակա-

ւուց և ի բազմաց չափին գրուաւ և այսպիսեաւ, իբր ցորեան ցորենոյ:  

Այսպէս սահմանին որպէս զհատուածս անդամոց առ միմեանս ժողո-

վեալ հասարակաց3 սահման է: Իսկ մի գոլ փայտին, յորժամ երկականգ-

նեան ասեն, կատարն առաջնոյն4 և սկիզբն երկրորդին մի ասին, զի կա-

ցեալք են և ժողովեալք ի մի, և ոչ ունին հատուածս: Իսկ բաժանականքն՝ ի 

վերայ Ժ. քարանց: Եթէ համարես հինկ և հինկ, ոչ ունին հաղորդս սահմա-

նի, զի թէ տաս ի միոջոյ տասանց սահման, լինի մետասան, այս ինքն զա-

նունն ցուցանէ զխառնելոցն և զբաժանելոցն: Ի բաժանելոցն իսկ քանակ 

ասի թիւն և բանն: Համարով ասի, զի բանիւ ծանուցանի: Զի թէ ասեն բանի 

տասն, մի ոչ ունելով ի միջի, ոչ կարես բաժանել զհինկն ի հնկէ, եթէ սահմա-

նես ի մէջ զբաժանականն, լինի մետասան: Սոյնպէս բառ, եթէ ոչ ունիցի կէտ ի 

                                                           
1 N կէտք 
2 N խառնակք 
3 N հասարակ 
4 L յառաջնոյն 



98 Հովհան Դամասկացի 

 

 

մէջ, ոչ կարէ սահմանել, իբր «Սոկրատէս», ոչ ունելով «սո» և «կրատ»՝ կէտ, 

ոչ է հասարակ սահման շարայարելոցն:  

Զի խառնակ է զքանակութիւնն և քանակ է ի մարմին, ի յերևումն, ի 

գոյն, ի տեղի, և1 ի ժամանակ: 

Հարկ է գիտել, զի գիծն առանց քանակի է. ոչ չափի և ոչ թուի, իսկ քա-

նակութիւն ի միոյ և ի միոջէ ճանաչի ի մարմին: Իսկ մարմին քանակութիւն 

ունի, զի ամենայն մարմին եռակի է՝ ունել երկայնութիւն և լայնութիւն և 

խորութիւն: Այլ և ի շնչական մարմին թուին և անդամք հատուածովք: Այլ և 

տեղի միջոցաւ բաժանի: Այլ և ժամանակ գ. թուեալ ճանաչի քանակու-

թեամբ՝ ներկայս, անցեալն, ապառնին. և երեքն մի են, զի ներկայս կատա-

րումն է անցելւումն և սկիզբն ապառնոյն: Իսկ առանց թուոյ և քանակու-

թեան այս են՝ գիծ, կէտ, մի: Եւ իսկական իմն այսոքիկ եւթն ասին՝ տրամա-

դրութիւն, ժամանակ, տեղի, սահման, երևումն, բան: 

Եւ պատահումն ասեմք քանակութիւն և զթիւ ինչ ի գունոց կամ ի նշա-

նաց. գոյն՝ ի բազում գոյն, և նշանաց՝ իբր նշանաւոր տեղի, և այլ նշանս: 

Այլ և քանակին է որ սահմանական, և է որ անսահման սահման: Սահ-

ման՝ որ կարող եմք չափել և կամ թուել, անսահման՝ որ ի թիւս երևինն, 

բայց ոչ թուին, որպէս բազմութիւն աստեղաց: 

Եւ յատկութիւնք են համարին երեք՝ համար, չափ2 և բաժանումն, զի 

բաժանումն ցուցանէ զսահմանն և ի սահմանին լինին, թէ բազումք են հա-

մար, և թէ մեծ է չափ: Եւ այս ոչ ունի հակառակութիւն: Իսկ որ հակառակ 

ունի, որակութիւնք են և պատահումն. որակութիւն՝ իբր դառն և քաղցր, կամ 

խոշոր և ողորկ, պատահմամբ՝ իբր սեաւ և սպիտակ: 

[ԼԲ.] Յաղագս առընչի: 

Առինչ է իբր թէ առ ինքն կամ յինքենէ առ այլ ոք: Առ ինքն՝ իբր հայր 

յորդւոյ, զի ոչ է ամենեցուն հայր, այլ որդւոյն: Իսկ առ այլ ոք՝ իբր մեծ առ 

փոքր և բազում առ սակաւս:  

Զի յորժամ ըստ ինքեան տեսակաւոր ոչ է առինչ, այլ յորժամ անկու-

թիւն ունի առ այլ, որպէս սիրելի սիրելոյ և թշնամի թշնամւոյ, աշակերտի 

առ վարդապետն: 

Դարձեալ որ դատէ և դատի, որպէս արհեստաւորի արհեստ, զի ար-

հեստն դատէ զարհեստաւորն, այսինքն՝ բանի էութիւն Պետրոս և Պաւղոս: 

                                                           
1 N չիք 
2 L համարաչափ 
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[ԼԳ.] Յաղագս որակի և որակութեան: 

Որակութիւն՝ է որ առանձին, և է որ առ այլս անուանին: Դարձեալ որա-

կութիւն է առ անձին գերադրական, որպէս ի հանճարոյն հանճարեղ ասի, և 

ջերմ ասի, որ հաղորդի1 ջերմութեան: 

Եւ պարտ է գիտել, թէ որակն բոլորագոյն է քան զորակութիւնն, զի 

նշանակէ զինքն և զմերձակայն՝ զջերմն և զջերմութիւնն: Ջերմայինքն որակք 

են, և ջերմութիւնն՝ որակութիւն:  

Եւ ասի կերպարան և ձև և զաւրութիւն, ներգործութիւն, և գոյն՝ սպի-

տակ և սեաւ:  

Որակութեան տեսակք են չորս՝ յորմէ տրամադրին զաւրութիւն և տկա-

րութիւն, կիրք և կրական որակութիւնք, իբր ցաւք և առողջութիւնք, և կիրք, 

իբր ջերմութիւնք և ցրտութիւնք: 

Է կիրք, որ դիւրաթողլի է, իբր տրամադրութիւն, որպէս ոք վասն ամաւ-

թոյ կարմրի կամ վասն ահի դեղնի, իսկ կրական որակութիւն դժուարա-

փոխելի է: Եւ կէսք ոչ ուստէք են, այլ ըստ էութեանն, որպէս հրոյ ջերմութիւն, 

մեղեր քաղցրութիւն, և զնոյն կիրքն և ի մեզ կան ի հպիլն: Իսկ ոմանք յումե-

քէ կրից խառնին՝ սեաւ և սպիտակ, և ի մեզ ոչ կրին ի հպիլն: Իսկ եթով-

պացւոյն ոչ ամենայն տեսակ է:  

Եւ ոչ միայն մարմնոց է որակութիւն, այլ և ոգոց՝ ձևն և կերպ. ձևն ի 

շնչաւոր և յանշունչս արտաբերի, իսկ կերպն՝ ի շնչաւորս միայն: Իսկ թէ ասի 

յանշունչ կերպ և կերպարան, ոչ իսկապէս, այլ ըստ շնորհի: Բոլորագոյն 

իցէ2 ձևն, զի և կերպարանն ձև կոչի՝ ուղղորդ3 և թիւր: 

[ԼԴ.] Յաղագս առնելոյ և կրելոյ: 

Առնելն և կրելն՝ որակական զաւրութիւն եւ կրական, ընդ որակութեամբ 

են:  

Առնելն է, որ յինքեան ունի զպատճառն ներգործութեանն, և կրել՝ որ4 

յինքեան և յայլմէ ունի զպատճառ կրիցն, որպէս հրաշագործողն եւ հրաշա-

գործեալն: Զի հրաշագործեալն զսկիզբն ի հրաշագործողէն ունի և յինքեան 

զյատկութիւն կրիցն, որպէս Հիւսն և նաեւ:  

                                                           
1 M N + ի 
2 L բոլորագունիցն է 
3 N ուղորդ 
4 L կրելո 
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Զի յետ առնելոյն մնան կիրքն, իսկ է որ ոչ մնայ, որպէս փողահա-

րութիւն, իսկ տեսանել միայն՝ որպէս աստեղագիտել, երկրաչափել:  

[ԼԵ.] Յաղագս կալոյ: 

Կալն զիարդն է առ այլոյ, իբր մարմին, որ կայ մերձ առ այսպիսի դրու-

թիւն: Տեսակք կալոյն երեք են՝ կանգնել, նստել, բազմել: Ուղղորդ տառն 

առնէ զկանգնելն, իսկ ըստ մասին տառն առնէ զնստելն, իսկ ամբողջ 

տառն առնէ զբազմելն: Բայց ոչ յայտնէ զկալն և ոչ զկանգնելն, այլ զնոյ-

նութիւնն կանգնելոյն ի տեղին: 

Որ ըստ բնութեանն կան, այլ են, որպէս տարերք, իսկ դրութիւն և ար-

հեստ՝ անդրիանդաց, սիւն, եւ այսպիսիք: Եւ բաժանին իսկ ոմանց կայուն, 

որպէս երկիր, իսկ շարժեցելոցն՝ որպէս երկին1: 

[ԼԶ.] Յաղագս որ առ ուր: 

Ուրն տեղի նշանակէ. հարցումն՝ թէ «ո՞ւր է», պատասխանի՝ «ի տան, ի 

քաղաքի», իսկ տեսականն ով, ուր ըստ ստորոգութեան՝ ըստ տարբերու-

թեան տեղեաց՝ վեր, ի վայր, յաջ, յահեակ, յետ և յառաջ: 

[ԼԷ.] Երբ: 

Երբն ժամանակ է՝ «հերու, հերուինամ»: Եւ տարբերութիւնք2 երեք՝ ներ-

կայ, ապառնի, անցեալ: 

[ԼԸ.] Ունել: 

Ի վերայ գոյականին. և յայնքանէ զունելն և զունելին: Ի վերայ՝ պատ-

մուճան եւ զէն:  

Ունողին3 էութիւն նշանակէ, զի է ինչ որ էութիւն է, և է որ պատահումն, 

իբր արհեստից, և արհեստ ոչ ևս ընդ ունելեաւն վերածի: Զի ունելն բա-

զումք լինին ըստ տարբերութեան գոյից, քանզի շնչաւոր է կամ անշունչ. 

շնչաւոր է, որպէս մանուկ, ձի ունել: 

[ԼԹ.] Յաղագս ներհակի: 

Ներհակ՝ որպէս իր հակառակ, իբր բան: Եւ որպէս բանի բան, որ առնէ 

ստորասութիւն եւ բացասութիւն: Ստորասութիւն է իր իրի գոլ, և բացասու-

թիւն՝ որպէս իրն: Ստորասութիւն՝ դրութիւն, և բացասութիւն՝ բարձումն:

                                                           
1 L M երկնային 
2 L տարբերութիւն 
3 M N ունողն 



  
 

 
 

«ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱՅԻ» ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՑԵՐԵՆԻՑ 

Այս բնագիրը ձեռագրերում սովորաբար նախորդում է Հովհան Դա-

մասկացու մեծ աստվածաբանական աշխատությանը՝ «Աւանդութիւն ուղ-

ղափառ հաւատոյ», երկուսին էլ նախորդում է «Դիալեկտիկայի» գլուխ-

ների ցանկը՝ Ա.-ԾԱ., և «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ»-ի գլուխների 

ցանկը՝ Ա.-Ճ.1 (ՄՄ 63, ՄՄ 3156 ու ՄՄ 5859-ում), մինչ ՄՄ 116 ձեռագրում 

վերջին ցանկը զետեղված է անմիջապես «Աւանդութիւն»-ից առաջ:  

«Դիալեկտիկայի» գլուխների ցանկում վերջին երկուսը՝ Ծ. («Սահմանք 

իմաստասիրութեան») և ԾԱ. («Բանք վասն անձին մարդկայնոյ»), սոսկ 

վերնագրեր են, դրանց համապատասխանող գլուխներ չկան:  

«Դիալեկտիկային» նախորդում է Հովհանի նամակն իր որդեգրյալ 

եղբայր՝ Մայումայի Կոսմաս եպիսկոպոսին, որը հունարեն համառոտ 

խմբարության նախաբանն է: Բագարատ Մամիկոնյանի թարգմանության 

մեջ այդ նամակը չկա: 

Երրորդ գլուխը տեղափոխված է և դարձել է ԻԸ. «Վասն անհատիցն»: 

Հունարեն 31՝ Περὶ τoῦ τί ὑπάρχει ἴδιoν τῆς oὐσίας (այսինքն՝ *«Յաղագս 

թէ զինչ է յատուկն էութեանն») գլուխը թարգմանված և զետեղված է հուն. 

23-րդ (= ԻԲ. «Վասն գոյացութեան») գլխից հետո՝ որպես «ԻԳ. Դարձեալ 

վասն գո[յ]ացութեան»: ԼԱ. գլխում (այն համապատասխանում է հունարե-

նի գլուխ 30-ին) ներմուծված է մի հատված, որ համապատասխանում է հու-

նարեն 47 գլխի 6-21 հատվածին, իսկ Բագարատի թարգմանության մեջ հա-

մարյա նույն հատվածը (47.4-21) ներմուծված է Գ. «Յաղագս անհատի» 

գլխում: 

Հունարեն 49-րդ գլուխը թարգմանված չէ (ինչպես նաև կրկին 49 հա-

մարը կրող Ἕτερoν κεφάλαιoν՝ «Մյուս գլուխը»): Նրա վերնագիրը՝ «Փիլի-

սոփայության սահմանումները վեցն են» (Ὁρισμοὶ τῆς φιλοσοφίας εἰσὶν 

ἕξ), արցագանք է գտնում հայերեն ցանկի նախավերջին՝ Ծ. գլխի «Սահ-

                                                           
1 Ու ևս յոթ վերնագիր՝ «Այս ի գրոց աստուածայնոց յաւանդ եկեղեցւոյ՝ համառօտեալ 

բանք: Եւ աստի յապստամբութիւն հերձուածողացն: ա. Վասն հաւատոյ բան խոսովանու-
թեան և ընդդիմաբանութիւն Նեստորի: բ. Բանս յերկարաձգեալս առ ի քակտումն չար 
հերձուածոյն Նեստորի: գ. Բանս արուեստականս առ յակոբիկ ասորիքն և առ նոցայն 
հերձուած: դ. Առ նոսին դարձեալ և առ ամենայն միաբնակս բանքն: ե. Վասն ֆռանկաց 
բանք ինչ: զ. Առ հրեայսն պատասխանիք և դիմադրականք բանք յերկարք: է. Վկայութիւնք 
յամենայն հարց բանից»: 
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մանք իմաստասիրութեան» վերնագրում, որին, սակայն, ինչպես վերն աս-

վեց, որևէ գլուխ չի համապատասխանում: 

Այս թարգմանությունը մի խմբագիր վերանայել է՝ համեմատելով հու-

նարեն սկզբնագրի հետ և ներմուծելով տրամաբանական կարևորագույն 

եզրերի՝ հունաբան, հատկապես՝ Դավիթ Անհաղթի երկերի, թարգմանու-

թյուններից հայտնի համարժեքներով: Այդ աշխատանքի հետքերը, որ տար-

բեր ձևով են արտահայտված ձեռագրերում, լուսաբանել ենք ստորև՝ թարգ-

մանության լեզվին նվիրված ակնարկում:  

Սիմեոն Պղնձահանեցու թարգմանության լեզվական բնութագիրը 

Ա. Թարգմանությունը ուղիղ հունարենից չէ, այլ վրացերենի միջնորդու-

թյամբ, ուստի տրամաբանական և աստվածաբանական եզրերի համարժեք-

ներն էլ ավելի հեռու են վաղ շրջանի, հատկապես՝ հունաբան թարգմանու-

թյուններում, նաև Բագարատի թարգմանության մեջ կիրառված եզրերից: 

Օրինակ՝ 

ἀντιστρέφων – «յետս դարձող» (վր. ԼԴ.), «զյետս դարձեալ» (վր. 

ԽԱ.), հմմտ. «անդրադարձ» (հուն.1 ԼԲ.), «անդրադարձեալ» (հուն. ԼԹ.),  

ἀντιστρέφει – «շրջադարձի» (վր. Զ.), «կարէ յետս դառնալ» (վր. Զ., 

ԺԳ.), «դառնայ անդրէն» (վր. ԺԳ.), «յետս դառնայ անդրէն» (վր. ԺԳ.), 

«անդրադառնի» (վր. ԺԳ.), «դառնայ յետս» (վր. ԺԳ.), «յետսընդդէմ է» 

(վր. ԽԶ.),  

ἀόριστον – «որ ոչ է սահմանեալ», «առանց սահմանի» (վր. ԼԳ.), 

հմմտ. «անսահման» (հուն. ԼԱ.),  

αὐθύπαρκτος – «ինքն ինքեամբ էացեալ» (վր. Ա.), «ինքեամբ էացեալ» 

(վր. ԻԲ.), «ինքն ինքեամբ գոյ» (վր. Բ.), հմմտ. «ինքնագոյ» (հուն. Ա., Բ., ԻԳ.),  

αὐλητης… αὔλησις – «երգիչ… երգ, ձայն և երգ» (վր. ԼԶ.), հմմտ. 

«փողահար… փողահարութիւն» (հուն. ԼԴ.),  

ἀχώριστον συμβεβηκός – «անմեկնելի պատահումն» (վր. Դ.), հմմտ. 

«անանջատական պատահումն» (հուն. Ե.),  

γελαστικός – «ծիծաղող», «ծաղրող» (վր. Զ.), հմմտ. «ծիծաղական» 

(հուն. Է.),  

                                                           
1 Համեմատությունները Բագարատ Մամիկոնյանի հունարենից արված թարգմանության 
նույն հատվածների հետ են (որի գլուխների համարների անհամապատասխանությունը 
պայմանավորված է տեղափոխություններով ու բացթողումներով): 
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γελαστικόν, ὀρθοπεριπατητικόν, πλατυώνυχον – «ծաղրածու, յոտնա-

գնաց, ոտնլայն» (վր. ԺԳ.), «ի վեր կոյս յոտս կեալ գնալով լայնաթաթ» 

(վր. ԺԳ.), հմմտ. «ծիծաղական ուղղագնացիկ, լայնեղունկն» (հուն. ԺԴ.),  

τὸ πλατυώνυχον – «լայնոտնութիւն» (վր. Ե.), հմմտ. լայնեղընգու-

թիւն» (հուն. Զ.),  

γραμματική – «դպրութիւն» (վր. ԺԸ., Ի), հմմտ. «քերականութիւն» 

(հուն. ԺԹ.), «քերական» (հուն. ԻԱ.),  

γραμματικός – «հռետոր» (վր. ԺԳ.), «դպիր» (վր. ԺԸ.), հմմտ. «քերա-

կան» (հուն. ԺԴ., ԺԹ.),  

διάκειται – «ազգանայ» (վր. ԼԵ.), հմմտ. յարակայի (հուն. ԼԳ.),  

διάκρισις – «ընտրողութիւն» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «բաղդատութիւն» (հուն. ԼԳ.),  

διάθεσις – «ազգ» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «տրամադրութիւն» (հուն. ԼԳ.),  

δισσῶς – «երկու ազգ» (վր. Լ.), հմմտ. «երկակի» (հուն, ԻԹ.),  

ἔμψυχος – «անձնական» (վր. Բ.), «անձնաւոր» (վր. Բ., Է., ԺԳ. Ի., ԻԵ., 

ԻԶ., ԼԱ.), «անձնաւոր և շնչաւոր» (վր. ԻԶ.), «անձնաւորութիւն» (վր. ԼԱ., ԼԵ., 

ԽԶ.), «հոգևոր» (վր. ԽԹ. ), հմմտ. «շնչաւոր» (հուն. Գ., ԺԴ., ԻԱ., ԻԵ., ԻԶ, ԼԳ.),  

ἐπιστήμη – «վարժմունք արհեստից» (վր. ԺԳ.), «արուեստ» (վր. Է., 

Ի.), «արուեստական» (վր. Ի.), հմմտ. «մակացութիւն» (հուն. Ը., ԺԴ., ԻԱ.),  

ἑτερογενής– «այլազգի» (վր. Ի.), հմմտ. «այլասեռ» (հուն. ԻԱ.),  

ἑτεροειδής – «այլակերպ» (վր. Ի.), հմմտ. «այլատեսակ» (հուն. ԻԱ.),  

εὐαπόβλητoς – «ի բաց ձգելի» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «դիւրաթողլի» (հուն. ԼԳ.),  

θέσις – «դիր, տեղի» (վր. ԼԷ.), հմմտ. «դրութիւն» (հուն. ԼԵ.),  

κατάθεσις – «հաճութիւն» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «ստորադրութիւն» (հուն. ԼԳ.),  

μεταβάλλει – «ազգանայ», «փոփոխին», «փոփոխի» (վր. ԼԵ.), հմմտ. 

«փոխարկի» (հուն. ԼԹ.),  

μεταδίδωσι – «կարէ տալ» (վր. Բ.), հմմտ. «փոխատուէ» (հուն. Բ.),  

ὁμογενής – «համազգի» (վր. Ի., ԻԵ.), հմմտ. «համասեռ» (հուն. ԻԱ., ԻԵ.),  

ὁμοειδής – «միատեսակ» (վր. Գ.), «համատիպ» (վր. Ի.), հմմտ. 

«համատեսակ» (հուն. Դ., ԻԱ.),  

ὁμοειδης – «պատկերակից և համատեսակ իւրն» (վր. ԻԶ.), հմմտ. 

«համատեսական» (հուն. ԻԶ.),  

ὁρισμός – «սահմանադրութիւն» (վր. ԺԳ., ԻԳ., ԼԵ.), հմմտ. «սահման» 

(հուն. ԺԲ, ԺԴ., ԼԳ.), հմմտ. ὁροθέσιον – «սահմանադիր» (հուն. ԺԴ.),  

πάθoς – «հանդիպումն» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «կիրք» (հուն. ԼԳ.),  
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πάθησις – «հանդիպելութիւն» (վր. ԼԶ.), հմմտ. «կիրք» (հուն. ԼԴ.),  

πάσχειν – «հանդիպել» (վր. ԼԶ.) հմմտ. «կրել» (հուն. ԼԴ.),  

πάθoς καὶ παθητικὴ πoιότης – «զպատուհաս և զպատուհասական 

որպիսութիւնս» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «կիրք եւ կրական որակութիւնք» (հուն. ԼԳ.),  

τὸ πoιόν – «զորպէսն, որ է որակութեան» (վր. ԺԹ.), «որակութիւն» 

(վր. Ի.), «որ» (սեռական՝ «ոյր», «ոյրոյ» [վր. ԼԵ.]), «որպէսութիւն» (վր. 

ԽԵ.), հմմտ. «որակ» (հուն. ԼԳ., Ի.), «որակութիւն» (հուն. ԻԱ.),  

πoιότης – «որպիսութիւն», «որպէս», «որպիսի» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «որա-

կութիւն» (հուն. ԼԳ.),  

ποσόν – «քանիաւնութիւն (վր. ԺԹ., ԼԵ., ԼԶ., ԽԶ.), «քանի» (վր. ԼԵ.), 

«քանիաւն և քանակ» (վր. ԼԳ.), «քանիաւն քանակ» (վր. ԼԳ.), հմմտ. «քա-

նակ» (հուն. Ի., ԼԱ., ԼԳ.),  

ποσότης – «քանիօնութիւն» (վր. ԼԳ., ԼԵ.), «քանի» (սեռ. «քանո») (վր. 

ԼԳ.), «քանակ» (վր. ԼԳ.), «քանիաւնութիւն, այսինքն՝ քանակ» (վր. ԼԳ.), 

հմմտ. «քանակութիւն» (հուն. ԼԱ.), «քանակ» (հուն. ԼԱ., ԼԳ.),  

προσλαβοῦσα – «առնելով յինքն» (վր. ԻԶ.), հմմտ. «առընդունի» 

(հուն. ԻԶ.),  

στοιχεῖον – «նիւթ/հիւթ» (վր. ԼԵ., ԽԹ.), «անդամ» (վր. ԼԵ., ԼԷ.), հմմտ. 

«տարր» (հուն. ԼԳ., ԼԵ.),  

συλλαβή – «մասն», «ի միմեանս» (վր. ԼԳ.), հմմտ. «փաղանունու-

թիւն» (հուն. ԺԹ.),  

συναναιρεῖν – «ի միասին փոյթ սպանանել» (վր. ԼԴ.), «ընդ միմեանս 

բարձցին լուծեալք» (վր. ԽԱ.), հմմտ. «շարաբառնի» (հուն. ԼԲ., ԼԹ.),  

συνεισφέρει – «ընդ նմա աներկաբայ մտանէ» (վր. ԺԲ.), «ընդ ինքն ի 

ներքս բերէ» (վր. ԽԲ.), հմմտ. «շարաբերէ» (հուն. ԺԳ.),  

συνεισφέρειν καὶ συνεισφέρεσθαι – «շարինեքսբերումն1 և ընդինքն-

բերումն» (վր. ԼԴ.), հմմտ. «որ շարաբերի և շարաբերէ» (հուն. ԼԲ.) 

σύνθετος – «խառնուած» (վր. ԻԹ.), հմմտ. «շարադրական» (հուն. ԻԸ.),  

συντιθέμενος – «խառնեալ» (վր. ԻԹ.), հմմտ. «շարադրեալ» (հուն. ԻԸ.),  

σῶμα – «սեռ» (վր. ԻԵ., ԼԳ., ԼԶ.), հմմտ. «մարմին» (հուն. ԻԵ.),  

«գոյացութիւն» (վր. ԼԱ.), հմմտ. «մարմին» (հուն. Գ.),  

                                                           
1 συν- նախածանցին համապատասխանեցված է կանոնավոր «շար»-ը, իսկ երկրորդ` εισ- 
նախածանցին` «իներքս» մակբայը, ինչն իմաստային առումով ճիշտ է, իսկ բառա-
կազմական առումով` արտառոց:  
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«սեռք էիցս» (վր. ԼԳ.), «սեռք մարմնոց» (վր. ԼԳ.), «սեռ, որ է մար-

մին» (վր. ԼԳ.),  

«մարմին սեռ» (վր. ԼԵ.), հմմտ. «մարմնական» (հուն. ԼԳ.),   

«մարմնաւոր սեռ» (վր. ԼԵ.), «սեռական» (վր. ԼԵ.),  

σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη – «սրբութիւն, առողջութիւն» (վր. ԼԵ.), 

հմմտ. «ողջախոհութիւնն և արդարութիւն» (հուն. ԼԳ.),  

ὑπογραφή – «վերնագիր» (վր. ԺԳ., ԺԷ.), «վերագիր» (վր. ԺԴ.), հմմտ. 

«ստորա[գ]իր» (հուն. ԺԴ.), «ստորագրութիւն» (հուն. ԺԵ., ԺԶ., ԺԸ.),  

ὑπογράφω – «գրել» (վր. ԺԵ., ԺԶ.), հմմտ. «ստորագրել» (հուն. ԺԶ. ԺԷ.),  

ὑποκείμενον – «յառաջադրեալ», «ենթակայ ի ստորև եդեալ» (վր. 

ԺԳ.), հմմտ. «ենթակայ» հուն. (Ա., ԺԴ., ԺԸ.),  

ὑπόκειται – «է ստորադրեալ» (վր. ԻԳ.), Բագարատն այս գլուխը չի 

թարգմանել,  

ὑπόστασις – «էակ, այսինքն՝ անձն» (վր. ԻԵ.), «սեռ, որ է անձն» (վր. 

ԻԶ.), «սեռ» (վր. ԻԶ.), «էութիւն մարմնոյն» (վր. ԻԶ.), «էութիւնք» (վր. ԻԶ.) 

«էակս» (վր. ԻԶ.), հմմտ. «անձնաւորութիւն» (հուն. Բ., Գ., Դ., Ե., Է., ԺԱ., 

ԻԱ., ԻԵ. ԻԶ., ԻԸ.), «անձն» (վր. ԻԹ., ԽԹ.), հմմտ. «գոյանալ» (հուն. ԻԸ.), 

«էակ», (հուն. ԻԹ.):  

Մարդու Արիստոտելյան բնորոշումը՝ ζῷον λογικόν, θνητόν, νοῦ καὶ 

ἐπιστήμης δεκτικόν (8.12, 14.5-6), Բագարատը թարգմանել է «կենդանի 

շնչաւոր, բանական, մահկանացու, մտաց և մակացութեան ընդունակ» (ԺԴ.), 

«կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և մակացութեան ընդունակ» 

(Ը.), իսկ Սիմեոնը՝ «կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և արուեստից 

գտակ» (Է.), «մտաց և հնարից ընդունող» (Է.), «կենդանի մտաւոր, բանա-

ւոր, մահկանացու, մտաց և վարժմանց արուեստից ընդունարան» (ԺԳ.): 

Բագարատինն ավելի մոտ է հունաբան թարգմանիչների տարբերակին1: 

Բ. Ձեռագրերի ուշադիր ընթերցումը երևան հանեց մի զարմանալի փաստ. 

հետագա մի խմբագիր համեմատել է թարգմանությունը հունարեն սկզբնագրի 

հետ և ձգտել կարևոր եզրերի դիմաց օգտագործված «անսովոր» բառերը փո-

խարինել դրանց հայտնի համարժեքներով: Ի դեպ, խմբագիրը բոլորովին 

անկախ է Բագարատի թարգմանությունից, ուստի որոշ դեպքերում վրացե-

                                                           
1 Հմմտ., օրինակ՝ Դաւ. Պորփ. 2.6. «մտաց և մակացութեան ընդունակ», 3.10. «կենդանի 
բանաւոր, մահկանացու, մտաց և հանճարոյ ընդունակ», 9.2, 14.15. «կենդանի բանաւոր, 
մահկանացու, մտաց և մակացութեան ընդունակ»: 
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րենից արված թարգմանության մեջ հանդիպում ենք բառերի ավելի ճշգրիտ՝ 

«հունաբան» համարժեքների, քան հունարենից արված թարգմանության 

մեջ է, օրինակ՝  

ἀντιστρέφει – «հակադարձի» (վր. ԺԳ.), բայց «դարձուցանէ» (հուն. ԺԴ.),  

γενικώτατος – «սեռականագոյն» (վր. Բ., ԺԹ.), բայց «սեռական» 

(հուն. Բ., ԻԱ., ԼԲ.), «սեռականից» (հուն. Բ.), «սեռականաց» (հուն. Բ.), 

«սեռականի» (հուն. Բ., Ի.), «սեռականութեան» (հուն. Ի.),  

δημιoυργός – «արարիչ» (վր. Ժ., ԼԶ.), բայց «հրաշագործաւղ» (հուն. 

ԺԱ., ԼԴ.),  

δημιoυργoύμενoν – «արարած» (վր. ԼԶ.), բայց «հրաշագործեալն» 

(հուն. ԼԴ.),  

εἰδικώτατoς – «տեսակագոյն» (վր. Բ.), բայց «տեսական», «տեսա-

կանից», «իրական» (հուն. Բ.), սակայն և նախնական թարգմանությամբ՝ 

«տպաւորական» (վր. Ի., ԻԵ., ԻԶ., ԼԴ.), հմմտ. «յատկական» (հուն. ԻԱ., 

ԻԵ., ԻԶ., ԼԲ.),  

ἐπιδιαίρεσις – «վերաբաժանումն» (վր. ԺԲ.), բայց «որ ի բաժանմանէ» 

(հուն. ԺԲ.),  

ἐπίκτητoς – «վերաստացական» (վր. ԼԵ.), բայց «ստացական» (հուն. 

ԼԳ.),  

ἐπουσιώδης – «մակագոյեղ» (վր. ԺԳ.), բայց «էականագոյն» (հուն. ԺԴ.),  

ἑτερωνύμως – «այլանունութեամբ» (վր. ԼԵ.), բայց «որպէս այլանուն 

ասի» (հուն. ԼԳ.),  

ὁμοφυῆ – «համաբնութիւն» (վր. ԻԵ.), բայց «համաբողբոջ» (հուն. ԻԵ.), 

սակայն և նախնական թարգմանությամբ՝ «տոհմական» (վր. ԻԷ.), հմմտ. 

«համաբողբոջ» (հուն. ԻԷ.),  

οὐσιωδῶς – «գոյեղաբար» (վր. ԻԴ.), բայց «էական» (հուն. ԻԳ., ԻԴ.),  

περιέχουσι – «պարագրեն» (վր. ԺԸ.), բայց «ունին» (հուն. ԺԹ.), 

περιέχει – «պարագրէ» (վր. ԺԸ.), բայց «ի վերայ ունելն» (հուն. ԼԸ.), τὸ 

περιέχoν καὶ τὸ περιεχόμενoν – «պարագրող և պարագրեալն» (վր. Խ.), 

բայց «ունելոյն եւ ունողին» (հուն. ԼԸ.),  

προαιρετικός – «յառաջընտրութեամբ» (վր. ԼԴ.), բայց «հաճոյական» 

(հուն. ԼԲ.),  
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ὑπόκειται – «ենթակայեալ ունի» (վր. Է.), «ենթադրեալ ունի» (վր. Է.), 

բայց «ընդ իւրում իսկ իցէ» (հուն. Ը.), «ներքոյ կայ» (հուն. Ը.) «ընդ նմին 

կայ» (Ը.),  

ὡρισμένον – «սահմանեալ» (վր. ԼԳ.), հմմտ. «սահմանական» (հուն. 

ԼԱ.): 

Բ.1 Այդ խմբագրական աշխատանքը հատկապես բացահայտ է F (ՄՄ 

116), երբեմն էլ՝ որևէ այլ ձեռագրում, որտեղ,  շատ հաճախ հիմնական 

բնագրի «տարօրինակ» բառերի վերևում՝ տողից վեր, կարմիրով գրված են 

«կանոնական» համարժեքները, որոնք առկա են նաև մնացած ձեռագրե-

րում: Օրինակ՝  

ἀντικείμενoν – «հակառակ»՝ F ուղղված «ներհակ» (Խ.),  

ἀνυπόστατον – «անսեռ»՝ F ուղղված «անէակ» (Թ.) 

γένος – «ազգ»՝ F ուղղված «սեռ» (բազմիցս),  

γενικώτατον γένος – «ազգային ազգ» (Բ., նաև ԽԶ.), «ազգականու-

թեամբ ազգ» (ԺԹ.)՝ F ուղղված «սեռականագոյն սեռ», «ազգային ասգ»՝ F 

ուղղված «սեռական սեռք» (Ի.), «ազգին ազգ»՝ F ուղղված «սեռին սեռ» (ԼԴ.),  

γεννητικός – «բազմանալի»՝ F ուղղված «սերմնական» (Բ.),  

διαφορά – «բարժանումն» (այսպե՛ս)՝ F ուղղված «տարբերութիւն» 

(Զ., Ը., Ժ., Ի., ԻԳ.), բայց διαφέρει – «բաժանի» (Դ., Ը., ԺԴ., ԺԶ., ԺԸ. Ի., 

ԻԳ., և ոչ մի անգամ ուղղված չէ),  

διαφέρειν – «բաժանեալ»՝ F ուղղված «զանազանել» (Դ.), ἰδίως δὲ 

διαφορά – «առանձին բաժանումն»՝ F ուղղված «յատկական զանազանու-

թիւն» (Դ.),  

εἰδικώτατoς – «տեսական»՝ F ուղղված «տեսակագոյն» (Բ.),  

ἔμψυχος – «շնչաւոր»՝ F ուղղված «անձնաւոր» (Բ.),  

ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι – «որզինչէիւ»՝ F ուղղված «որպիսիզինչէիւ» (Ը.),  

ἐνυπόστατον – «սեռական»՝ F ուղղված «էական», «սեռական, այսինքն՝ 

անձնաւորական» (Թ., ԻԹ.), E F ուղղված «էական, այսինքն՝ անձնաւորա-

կան» (ԻԹ.),  

ἐπουσιώδης – «գոյութեան վերոյ են, և վասն այսորիկ վերնագիրս 

կոչին»՝ F ուղղված «մակագոյեղք են, այսինքն՝ ի վերայ գոյութեան» (ԺԳ.), 

«վերագո»՝ F ուղղված «մակագոյեղ» (ԺԳ.),  

ἑτεροϋπόστατον – «յայլում սեռի»՝ F ուղղված «յայլում էակի» (ԻԹ.),  
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ἰδιότης – «ինքնութիւնս»՝ F ուղղված «յատկութիւն» (Ի.), ἰδίωμα – 

«ինքնութիւն»՝ F ուղղված «յատկութիւնք» (Ի.), «յինքնութեամբ»՝ F ուղղված 

«յատկութեամբ» (ԻԷ.),  

κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον – «մի ցեղ բարժանմանց» (այսպե՛ս)՝ F 

ուղղված «ըստ միոյ յեղանակի» (ԺԱ.),  

κατηγορία – «լսելութիւն» (Զ., ԺԹ., Ի., ԼԲ.)՝ F ուղղված «ստորոգու-

թիւն», «լսողութիւն»՝ F ուղղված «ստորոգութիւն» (Ի., ԼԲ.), «լսելիք»՝ F 

ուղղված «ստորոգութիւն» (ԺԹ.), «լուր»՝ F ուղղված «ստորոգութիւն» (Զ., 

ԼԴ., նաև κατηγορούμενον – «լսելի լեալ» Բ.),  

κατηγοροῦνται – «լսին»՝ F ուղղված «ստորոգին» (Զ.), «լսելի լինի»՝ F 

ուղղված «ստորոգի»,  

τὰ γένη κατηγοροῦνται – «ազգն լսելի լինին»՝ F ուղղված «սեռն ստո-

րոգին» (Զ.),  

κατηγοροῦνται γὰρ τὰ ἴδια τῶν εἰδῶν, ὧν ἐστιν ἴδια – «լսին բաժա-

նեալս տեսակք, որք են մասնաւորք»՝ F ուղղված «ստորոգին տարբերու-

թիւնքն տեսակացն, որոց մասունք են նոցա» (Զ.),  

μερικὸν – «զկողմանականն»՝ F ուղղված «զմասնականն» (ԺԱ.),  

ὁμώνυμος – «յարանուն»՝ F ուղղված «հոմանուն» (ԺԳ., ԺԴ.), նաև՝ 

ὁμωνύμως – «յարանունաբար» (ԼԵ.),  

ὁμώνυμος δέ ἐστι κατηγορία – «յարանուն լուր է այս»՝ F ուղղված 

«հոմանուն ստորոգի» (Է.),  

οὐσιώδεις – «գոական»՝ F ուղղված «գոյացողականք» (Բ., Ը.), նաև 

այլուր՝ «գոյական» (Բ., Դ., ԻԳ.), և` «գոյացողական» (Դ., Ը.), նաև՝ «էակ, 

այսինքն անձն» (ԻԳ., F՝ «է այսինքն անձն սեռ»), «գոյութեամբ» (ԽԹ.),  

οὐσιωδῶς – «գոաբար»՝ F ուղղված «գոյեղաբար» (ԻԴ.),  

ποιότης – «որպիսութիւն»՝ F ուղղված «որակութիւն» (Դ.),  

συνώνυμα – «հոմանունք»՝ F ուղղված «փաղանունք» (ԺԵ.), «հոմա-

նունութիւն»՝ F ուղղված «փաղանունութիւն» (ԺԴ.),  

συνώνυμoς μὲν κατηγoρία ἐστίν – «համանուն լսելութիւն է»՝ F 

ուղղված «յարանուն ստորոգութիւն է» (Է.),  

συστατικός – «միաւորական» (Բ.), «հաստատական» (Դ.)՝ F ուղղված 

«բաղկացական»,  

ὑπ’ ἄλληλα γενῶν – «ընդմիմեամբք սեռիցն» (Ի.)՝ F «առ միմեանս 

ազգաց, այսինքն ընդմիմեամբք սեռիցն»,  
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ὑπὸ τὸ συνεχὲς ποσὸν – «սա ի շարունակ քանակութիւն» (ԼԳ.)՝ F + «և 

սա խառնակմամբ ի քանիաւնութիւն»,  

ὑπόστασις – «սեռ»՝ F ուղղված «անհատ» (Բ.), F ուղղված «էակ» (Թ., 

ԻԶ., ԻԷ., ԻԸ., ԻԹ.), F ուղղված «էութիւն» (ԻԶ., ԻԷ.),  

ὑπογραφικός – «վերագրութեամբ»՝ E ուղղված «ստորայդրական» (ԺԳ.),  

Ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ τῶν ἐπουσιωδῶν – «Իսկ վերնագիր ի վերայ գո-

յացութեանց» (ԺԳ.)՝ F ուղղված «Իսկ ստորոգրութիւն ի մակագոյեղաց»,  

ὑφεστάναι – «սեռանալ»՝ F ուղղված «էանալ» (Թ., ԻԷ.),  

Ὥστε ἡ μὲν τῶν γενῶν κατὰ τῶν εἰδῶν κατηγορία καὶ ἡ τῶν 

διαφορῶν κατὰ τῶν εἰδῶν καὶ ἡ τῶν εἰδῶν κατὰ τῶν ἀτόμων ἐπὶ πλέον 

λέγεται – «որովհետև ազգաց առ տեսակսն լուր և բարժանմանց առ տե-

սակսն, և տեսակաց առ անհատսն, ի մեծագոյն են ասի»՝ F ուղղված «ո-

րովհետև սեռք տեսակացն ստորոգին, և տարբերութիւնք տեսակացն, և 

տեսակք տարբերութեանցն, յայտ է թէ ի մեծագունէն ասի» (Զ.): 

Բ.2 Կան դեպքեր, երբ ոչ միայն F (ՄՄ 116), այլև մյուս ձեռագրերում 

ունենք «տարօրինակ» բառը, և միայն F-ում (կամ մեկ այլ ձեռագրում)՝ տո-

ղից վեր կարմիրով ուղղված տառացի համարժեքը. 

ἀπογίνεται – «անյայտ լինի»՝ F ուղղված «բացալինի» (Դ.),  

ἀπόφασις – «յետասացութիւն»՝ E ուղղված «բացասութիւն», F ուղղված 

«ազգ բացասացութիւն» (ԽԱ.),  

ἐνυπόστατον – «սեռական»՝ F ուղղված «էական» (Դ.),  

ἐπιστήμη – «հանդիպումն»՝ E ուղղված «մակացութիւն» (Խ.),  

κατάφασις – «առաջասացացութիւն»՝ E ուղղված «զստորասութիւն», 

F ուղղված «ազգ ստորասացութիւն» (ԽԱ.),  

συνεισφέρεται μέν, οὐ συνεισφέρει δέ – «ընդ ինքն ի ներքս բերէ և ոչ 

ինքն ընդ այլում բերեալ լինի»՝ F ուղղված «շարաբերէ շարաբերի ըն» (ԽԳ.),  

Ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ τῶν ἐπουσιωδῶν – «Իսկ վերնագիր ի վերայ գո-

յացութեանց»՝ F ուղղված «Իսկ ստորագրութիւն ի մակագոյեղաց» (ԺԳ.),  

χωριστὸν (συμβεβηκός) – «հեռանալի (պատահումն)»՝ F ուղղված 

«անջատական» (Դ.),  

ὧν ἡ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, οἷον δύο τινὲς ἐγεννήθησαν ἐν τῇ 

αὐτῇ ῥοπῇ – «որոց լինելն ի մի եւ ի նոյն ժամ լինիցի, որպէս երկու, որ 

ծնանին ի մի և նոյն ակնարկել»՝ F լուսանցքում «ազգ է, որոց ծնունդն ասի 

տիրապէս, որ երկու ի մի և նոյն ժամ ծնանին, և նոյն ժամանակի, որպէս 

երկուք ծնեալք ի միում րոպէի» (ԽԴ.): 
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Բ.3 Երբեմն էլ F (ՄՄ 116) և/կամ մեկ այլ ձեռագրում պարզապես 

նախնական ընթերցումն է, և այն ուղղում չի պարունակում, իսկ ուղղված 

ձևը մնացած ձեռագրերում է. 

ἀναιρεῖται – «ընդ նմին բառնի» (Ա., հունաբան թարգմանություննե-

րին հատուկ արհեստական կրավորականի ձև է)՝ EF «ընդ նմին բառնա»,  

ἀνομοιομερῆ – «աննմանայմասնաբար»՝ F «կողմանք ոչ նմանք» (ԺԱ.),  

ἀνυπόστατον – «անսեռական»՝ F «անէ» (Թ.), «անէական»՝ F «անսեռ 

էական» (Թ.),  

ἀχώριστα (συμβεβηκότα) – «անանջատական»՝ F «անհեռանալի 

(պատահումն)» (Դ.),  

διαφορά – «տարբերութիւն»՝ F «բարժանումն» (Ը.) (այսպե՛ս),  

διαφέρει – «զանազանի»՝ F «բաժանի» (Դ.),  

εἰδικώτατoς – «տեսակագոյն»՝ F «տեսակ» (Բ.),  

ἐπιστήμη – «մակացութիւն»՝ F «զհամակացութիւն» (ԽԶ.),  

ἑτερoειδής – «այլատեսակք»՝ F «այլ տեսակք» (ԼԲ.),  

κατηγορία – «ստորոգութիւն»՝ F «լուր» (Զ., ԺԹ.),  

ἥ τε οὐσιώδης καὶ ἡ ἐπουσιώδης – «եղուտք և մակեղուտք»՝ F 

«գոականք և վերագոականք» (Ը.), հմմտ. ἐπουσιώδης – «գոյական» (ԻԳ.),  

παρώνυμα – «յարանունք», «յարանունութիւն»՝ F «փաղայարանունք», 

«փաղյարանունք», «փաղյարանունութիւն» (ԺԸ.), παρωνομάσθη – «յարա-

նուանեցաւ»՝ F «փաղյարանուանեցաւ»,  

συμβεβηκὸς – «պատահումն»՝ F «պատահման» (Բ.),  

συνιστῶσι – «բաղկացուցանեն»՝ F «հաստատեն» (Բ.): 

Բ.4 Երբեմն էլ կողք-կողքի կարդում ենք նախնական թարգմանությունը 

և նրա մեկնաբանությունը՝ ճշգրիտ պատճենմամբ (այս կամ այն հերթա-

կանությամբ). 

ἀπὸ τῆς πατρίδος – «ի հայրենեացն՝ ի ժառանգութենէն» (Բ., F չիք ի 

ժառանգութենէն) 

μὴ ἀπολομένου τοῦ πατρὸς – «ոչ կորուսելոյ զհօր, և ոչ անգոյ եղելոյ 

հօրն» (ԼԴ.),  

κατηγορία – «լուր ստորոգութիւն» (ԼԴ.), «լսողութիւնք և ստորոգու-

թիւնք և կատիղաւրիա» (ԺԹ.՝ երեք տարբերակ` հին, ուղղված և հունարենից 

տառադարձված),  
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λέγονται καὶ γένη καὶ εἴδη ὑπάλληλα – «սեռք և տեսակք ընդմի-

մեամք, և կոչին ազգ և տեսակք միմեանց» (Բ.),  

ὁμoγενῆ – «համասեռք, այսինքն՝ ազգականք» (ԼԲ.),  

καὶ τὸ μᾶλλoν καὶ ἧττoν οὔκ εἰσι τῶν ὁμωνύμων – «առաջին և յե-

տին ոչ են ի հոմանուանց, իսկ առաջինն և վերջինն մանաւանդ և նուազն 

ոչ» (ԽԳ.),  

κατὰ τὸ κρῖνον καὶ κρινόμενον, ὡς ἐπιστήμη ἐπιστητoῦ ἐπιστήμη – 

«իբրև զճանաչողն և զծանուցեալն, որպէս դատաւորն դատելոյն, որպէս 

մակացութիւն մակացուին մակացու, իբր զհասու լինելն հասու լինելոյն 

իրի» (ԼԴ.),  

συνεχῆ – «ի մի հաւաքեալք և շարունակ» (ԼԳ., F չիք և շարունակ),  

Ἔτι τῶν κειμένων τὰ μὲν δυνάμει κεῖνται ἤγουν τὰ δυνάμενα 

μετέρχεσθαι, τὰ δὲ ἐνεργείᾳ, ὡς ὅπου κεῖνται – «Եւ դարձեալ յառդրելոցն 

ոմանք անկեալ կան, այսինքն՝ կարողք գոլ փոփոխեալ, իսկ ոմանք ներգոր-

ծութեամբ, որպէս այն, ուր դնին: Եւս առկայումն կայ ոմն զաւրութիւն, որ 

զաւրէ գալ, իսկ ի միւսն ներգործութիւն, որպէս ուր կայր» (ԼԷ.՝ խմբագրված 

տարբերակը նախորդում է նախնականին),  

Ἐν μὲν τῇ οὐσίᾳ γένεσις καὶ φθορά – «Զգոյութիւն՝ ծնունդն բերման, 

և է ի գոյացութիւնն լինելութիւն և ապականութիւն» (ԽԵ.՝ խմբագրված 

տարբերակը հաջորդում է նախնականին, որում «բերման» բառը վկայում 

է, որ φθορά-ի փոխարեն ընթերցվել է φορά), 

Ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἐκ τῶν ἐπουσιωδῶν – «Իսկ ստորոգրութիւն ի մակա-

գոյեղաց, իսկ վերնագիր ի վերայ գոյացութեանց» (ԺԳ.՝ H և I ձեռագրերում 

խմբագրված տարբերակը նախորդում է նախնականին, իսկ F-ում այն 

հանդես է գալիս որպես նախնականի ուղղում, «ստորոգրութիւն»-ն էլ ա-

ղավաղված տարբերակն է «ստորագրութիւն» բառի): 

Բ.5 Հետևյալ օրինակներում բոլոր ձեռքագրերում միայն նախնական՝ 

չուղղված տարբերակներն են՝ 

διαφοραὶ – «բաժանմունք» (Բ.),  

κατηγορεῖσθαι – «լուր» (ԻԳ.), κατηγoρία – «լուր» (Ը., ԺԹ., Ի.), 

«լսողութիւն» (Է., ԼԴ., ԼԵ., ԼԶ.),  

κατηγοροῦνται – «լսելի լինին» (Ը. ), «լսին» (ԽԱ.), κατηγoρεῖται – 

«լսի» (Է.),  

Περὶ τῶν κατηγορουμένων – «Վասն լրոյ եւ լսողականի» (Զ.),  
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ὁμώνυμος – «փաղանունութիւն» (ԺԸ.), «յարանուն» (ԼԱ.), «յարանու-

նութիւն» (ԽԶ.),  

συνώνυμα – «համանունութիւն» (ԺԸ.), συνωνύμως – «համանունա-

բար» (Է.), «հոմանունաբար» (Է.): 

Բ.6 Խմբագրական աշխատանքը տեսանելի է նաև վերնագրերում: 

Գլուխներին նախորդող վերնագրերը հաճախ խմբագրված տարբերակն են 

ներկայացնում, իսկ բնագրից առաջ դրված ցանկում՝ նախնականը, օրի-

նակ՝ «ԺԱ. Վասն բաժանելոց» (Περὶ διαιρέσεως), իսկ ցանկում՝ «Վասն 

հերձեցելոց և մեկնելոց», բնագրից առաջ` «ԺԲ. Վասն բնութեամբ առաջ-

նոյ» (Περὶ τoῦ φύσει πρoτέρoυ), իսկ ցանկում՝ «Վասն բնական նախկին 

գոլոյ», բնագրից առաջ` «ԽԳ. Վասն առաջնոյ եւ վերջնոյ» (Περὶ πρoτέρoυ 

καὶ ὑστέρoυ), ցանկում՝ «Վասն նախնւոյ և յետնոյ», և այլն: Որոշ վերնա-

գրեր երկու տեղում նույնն են (Ա., Դ., Է., ԺԶ., ԻԳ., ԻԴ., ԻԸ., Խ., ԽԶ.): 

Գ. Թարգմանությունը պարունակում է հունարենից տառադարձված մի 

քանի բառ՝  

«չափեսցին մոդիւ» (μετρηθῶσι μοδίῳ) (ԼԳ.). ճիշտ է, ըստ ՆԲՀԼ-ի` այս 

չափի միավոր բառն ավելի վաղ վկայություններ էլ ունի (մասնավորապես` 

Անանիա Շիրակացու մոտ), այնուամենայնիվ μόδιος-ի համարժեքը «գրիւ»-ն 

է, որը գտնում ենք Բագարատի թարգմանության մեջ (ԼԱ. «չափին գրուաւ»), 

«եպիփանիա» (ἐπιφάνεια), «ղրամմի» (γραμμή) (ԼԳ.), որոնց հայերեն 

բացատրություն է ավելացված՝ E (տողից վեր) «մակերևութիւն», «գիծ», 

իսկ F-ում տառադարձվածները փոխարինված են այդ բառերով, բայց և 

այլուր երկու տարբերակը կողք-կողքի են հանդես գալիս:  

τὴν ἄναστρoν σφαῖραν – «զանաստղ գնդակն՝ սփեռ երկնից» (ԼԴ.)1,  

φάσγανoν, ἄoρ, σπάθη, μάχαιρα, ξίφoς – «փասղանոն, այոր, ապա-

թի2, մաշերա, քսիփոս» (ԺԶ.), հմմտ. «նիզակ, թուր, դանակ, սուր» (հուն. ԺԷ.)3: 

Դ. Կան սխալ թարգմանության դեպքեր.  

ἀνάκλισις ἀνακλιτοῦ ἀνάκλισις – «վերակոչումն կոչեցելոյն վերակո-

                                                           
1 Հմմտ. Բագարատի թարգմանած՝ «զաստեղական ցից» (ԼԲ.): 
2 Պիտի լիներ «սպաթի». գրիչը «ս»-ի փոխարեն «ա» է կարդացել: 
3 Դիոնիսիոս Թրակացու բնագրում նույն շարքը՝ մի փոքր այլ հերթականությամբ ἄoρ, 
ξίφoς, μάχαιρα, σπάθη, φάσγανoν, թարգմանված է «խադ, դալապր, մահկացու, վաղա-
կաւոր, սուսեր, նրան», տե՛ս Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր Գ, Հայերենագիտական ուսումնասի-

րություններ, Երևան, 2008՝ «Արուեստ Դիոնիսեայ քերականի և հայ մեկնութիւնք նորին», էջ 19: 
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չումն» (ԼԴ.), շփոթված է ἀνάκλησις և նրանից ածանցյալ ածականի հետ1: 

Առկա է նաև ուղղում. EHI-ում բառակապակցության սկզբում, իսկ F-ում՝ 

վերջում ավելացված է «վերաբազմութիւն»:  

Նախածանցն ընկալվել և թարգմանվել է որպես նախդիր՝ ἐπιδιαίρεσις 

(«լրացուցիչ բաժանում») – «ի վերայ բաժանմանցն» (ԼԷ.): Նույնը՝ κατα-

χρηστικῶς («սխալ արտահայտությամբ») – «ըստ պիտառելոյ» (ԼԴ., ԽԳ.՝ 

«իբրև պատգամ հայտարարելով, վկայելով»): 

Ե. Երկու թարգմանություններում կարելի է գտնել մի քանի` միևնույն 

կերպ թարգմանված (կամ շատ նման) բառ և արտահայտություն, ինչը թերևս 

զուգադիպության հետևանք է. 

«ադամանդ քար» (հուն. Գ.), «անդամանդն քար» (վր. ԻԸ.) – ὁ ἀδάμας 

λίθος,  

«անգոյական» (հուն. ԻԹ.), «անգոյ» (վր. Լ.) – ἀνύπαρκτος,  

«անխառնակելի» (հուն. ԻԵ), «անխառնակ» (վր. ԻԵ. ) – ἀσύγχυτος,  

«առինչ» (հուն. Ի., ԼԲ., ԼԴ., ԼԹ., վր. ԺԹ., ԼԳ., ԼԶ., ԽԱ.) – πρός τι,  

«արհեստաւոր» (հուն. ԼԴ.), «արուեստաւոր» (վր. ԼԶ.) – τεχνίτης,  

«բառ» (հուն. ԺԴ., ԺԹ., ԼԱ., վր. ԺԳ., ԼԳ., ԽԸ.) – λέξις,  

«դէմ» (հուն. Ժ., ԺԱ., ԻԷ.), «դէմք» (հուն Գ., վր. ԻԷ.) – πρόσωπoν,  

«դժուարահատ» (հուն. Գ., վր. ԻԸ.) – δύστμητος,  

«դժուարաշարժ» (հուն. ԼԳ., վր. ԼԳ., ԼԵ.) – δυσκίνητoς,  

«ի հարկէ» (հուն. և վր. Բ.) – ἐξ ἀνάγκης, «ի հարկէ» (հուն. ԼԹ.), բայց 

և՝ «ստուգապէս» (վր. ԽԱ.),  

«համագոյական» (հուն. ԻԵ.), «համագոյ» (վր. ԻԵ.) – ὁμοούσιος,  

«յատկութիւն» (հուն. ԻԱ., վր. Ի.) – ἰδιότης,  

«ներգործութիւն» (հուն. Զ., ԺԱ., ԻԶ., ԼԳ., ԼԴ., վր. Ե., ԻԶ., ԼԲ., ԽԲ.) – 

ἐνέργεια,  

«ներկայ», «անցեալ», «ապառնի» (հուն. ԼԷ, վր. ԼԹ.2) – ἐνεστώς, 

παρῳχημένος, μέλλων,  

«շարամանութիւն» (հուն. Ի., վր. ԺԹ.) – συμπλοκή,  

«սահման» (հուն.Ը., ԺԴ., ԺԷ., ԺԸ., ԺԹ., վր. ԺԳ., ԺԸ.) – ὅρος: 

                                                           
1 Հմմտ. Բագարատի թարգմանած՝ «բազմական՝ բազմեցելոյ բազմական» (ԼԲ.): 
2 Իրականում այստեղ բացատրություն է ավելացված՝ «ներկայն, որ է յորժամ է»: 
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Զ. Հունարեն գործիականի առումով տրական ձևերը, ինչպես և Բագարա-

տի թարգմանության մեջ, թարգմանված են ուղղականով: 

«զաւրութիւն» (ԼԵ.) – δυνάμει,  

«ներգործութիւն» (ԼԵ.) – ἐνεργείᾳ: 

Է. Բերենք Սիմեոնի թարգմանությունից ևս մի քանի ուշագրավ զուգահեռ 

(դրանց թվում կան հունարենից պատճենված բառեր, մյուսները հեռու են 

այդպիսին լինելուց). 

ἀεικίνητος – «մշտաշարժ» (ԽԸ.)` պատճենված է,  

αὐτοκρατὲς – «ինքնիշխան» (ԽԶ.)` պատճենված է,  

οἱ ἔξω – «արտաքին հռետորքն» (ԻԳ.),  

ἡμίονος – «կողմնաէշ» (ԽԹ.),  

ὁμοειδής – «համատեսակ» (ԽԹ.)` պատճենված է,  

ὁμόχρονος – «ժամանակակից» (ԽԹ.),  

oὐσιώδης – «գոյական» (ԺԳ. ԻԳ., ԻԵ., ԼԴ., ԼԵ.),  

παραλογισμός – «թիւր խորհուրդ» (ԽԸ.),  

περιφορά – «շրջաբերութիւն», «պարառութիւն» (ԽԵ.),  

προϋπαρχούσῃ – «նախագոյ» (ԽԹ.)` պատճենված է,  

συλλoγισμός – «ներքսադրեալ խորհուրդ» (ԽԸ.),  

σχέσις – «անխզելի ընդանութիւն» (ԼԴ., ԽԱ.), «անհատանելի ընդա-

նութիւն» (ԼԴ.), «ընդանութիւն» (ԼԴ.), «ազգ» (ԼԴ.), ἀσχέτως – «առանց 

ընդանոյ իմիք» (ԼԴ.): 

Ամփոփելով նշենք, որ շատ հաճախ հանդիպող և դեռ հունաբան 

թարգմանություններում քաղաքացիություն ստացած՝ «սեռ» (γένος), «տար-

բերութիւն» (διαφορά) և «ստորոգութիւն» (κατηγορία) եզրերի փոխարեն 

նախնական թարգմանությունն ուներ բոլորովին այլ համարժեքներ՝ «ազգ», 

«բա(ր)ժանումն», «լսելութիւն»/«լսողութիւն»/«լուր»/«լսելիք»:  
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ԲՆԱԳԻՐ 

Այս թարգմանության վրացերեն բնագիրը1 որպես համեմատության եզր 

օգտագործելու անհնարինության պատճառով բաղդատությունն արել ենք 

Հովհանի հունարեն սկզբնագրի հետ, որը երբեմն օգնել է ճիշտ ընթերցում 

ընտրել:  

Բնագիրը կազմել ենք հետևյալ ձեռագրերի համեմատությամբ. 

E – ՄՄ 63 (ԺԶ. դ.), թթ. 8ա-28բ (այս ձեռագրում մոտ մեկէջանոց 

հատված՝ ԽԱ. գլխի վերջից և ԽԲ. գլխի սկզբից, կրկնվում է՝ ներմուծված Խ. 

գլխի վերջին պարբերությունից առաջ),  

F – ՄՄ 116 (ԺԶ. դ.), թթ. 1ա-56բ,  

H – ՄՄ 3156 (ԺԶ. դ.), թթ. 53ա-74ա,  

I – ՄՄ 5859 (ԺԷ. դ.), թթ. 7ա-49բ,  

J – ՄՄ 6031 (1404 թ.), թթ. 189բ-191ա (միայն ԽԹ. գլուխը): 

Նույն բնագիրն են պարունակում նաև հետևյալ ձեռագրերը՝ Վնտկ. 

1598 (1708 թ., 1706?, նախագիծ օրինակ՝ 1339 թ.), թթ. 2ա-22բ2, ՄՄ 6019 

(1672 թ.), թթ. 156ա-8ա (թերի է՝ ունի միայն Ա. եւ ԻԲ. գլուխները), Եղմ. 

1297 (1363 թ.)3, թթ. 15ա-41բ, Վիեն. 1045 (1836 թ.), էջ 180-196, Վիեն. 763 

(ԺԸ. դ.), ողջ ձեռագիրը: 

Տողատակում՝ հունարեն բնագրից շեղումների դեպքում բերում ենք 

Բագարատի հունարենից թարգմանության համապատասխան հատվածը՝ 

«հմմտ. Բագ. թարգմ.» նշումով:  

Եթե տարընթերցումները վերաբերում են մեկից ավելի բառերի, տողա-

տակում բերում ենք հիմնական բնագրի համապատասխան հատվածը և 

//-ով նշում ձեռագրերի կամ հունարեն սկզբնագրի այլ ընթերցումները:  

Նույն ծանոթագրության մեջ ամփոփված մեկից ավելի բառերի վերա-

բերող տարընթերցումներն իրարից բաժանված են | նշանով: 

Որևէ ձեռագրում կամ հունարեն սկզբնագրում առկա լրացուցիչ բառե-

րից կամ հատվածներից առաջ օգտագործել ենք + նշանը, իսկ դրանց բա-

ցակայության դեպքում՝ «չիք»: 

                                                           
1 Տե՛ս հրատարակությունը՝ M. Rapava, ioane damaskeli: dialektika. k’artuli t’argmanebis 

tek’sti gamosc’a, gamokvleva da lek’sikoni (John of Damascus: Dialectics. The Text of 

the Georgian Translation Edited with a Study and Lexicon), Tbilisi, 1976: 
2 Տե՛ս Ս. Ճեմճեմեան, Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հ. Ը, էջ 395. «Կատարումն վաստակոյ Յոհաննու Դամասկացոյ կոչեցեալ Ման-

սուր, համառօտ ասացեալ նորոյ շնորհաց աւանդութիւնք եւ թարգմանեալ Սիմէոնի ի վրաց 
լեզուէ ի հայ բարբառ» (թ. 93ա): 
3 Այս ձեռագրի պատվիրատուն Հովհան Որոտնեցին է. հիշատակարանում գրված է. 
«գրեցաւ սա ի թուաբերութեանս Հայոց Պ եւ ԺԲ (1363), ի մայրաքաղաքս Տփխիս, ընդ հո-
վանեաւ սուրբ Ամենափրկչիս, ի խնդրոյ տիեզերալոյս վարդապետին Յովանիսի, որոյ 
գաւառն եւ հայրենիքն Որոտն է…», Ն. Ակինեան, նշվ. աշխ., էջ 68:  
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Գլուխք գրոցն Յոհաննու Դամասկացոյ 

Ա. Վասն էութեան, գոյութեան և պատահման: 

Բ. Վասն ազգի և ազգական սերմիa, և տեսակի և տեսականի և առ 

միմեանս ենթակայիցն: 

Գ. Վասն փոփոխելութեանցb: 

Դ. Վասն պատահման: 

Ե. Վասն բարժանմանc: 

Զ. Վասն լսելի եղելոցն և լսելոյ:  

Է. Վասն համանունութեան: 

Ը. Վասն առընչի և զի՞նչ առընչի: 

Թ. Վասն սեռականի և անսեռիd: 

Ժ. Վասն գոյութեան և բնութեան և դիմաց և յաղագս անհատիցնe և 

անձին: 

ԺԱ. Վասն հերձեցելոց և մեկնելոց: 

ԺԲ. Վասն բնական նախկին գոլոյ: 

ԺԳ. Վասն սահմանեցելոցն: 

ԺԴ. Վասն փաղանունութեան: 

ԺԵ. Վասն միանունութեան: 

ԺԶ. Վասն բազմանունութեան: 

ԺԷ. Վասն այլ և այլ անուանց: 

ԺԸ. Վասն աւելանունութեան: 

ԺԹ. Վասն Ժ. ստորոգութեանցf: 

Ի. Վասն համազգի և համանունն և այլազգ և այլասգեց և թիւ բար-

ժանմանցg: 

ԻԱ. Յաղագս որ ուր: 

ԻԲ. Վասն գոյութեան: 

ԻԳ. Դարձեալ վասն գոյութեանh: 

                                                           
a Dial. pinax.13 τoῦ γενικωτάτoυ 
b Dial. pinax.17 δʹ Περὶ διαφoρᾶς  
c Dial. pinax.19 ϛʹ Περὶ ἰδίoυ 
d Dial. pinax.28-30 ιʹ Περὶ ὑπoστάσεως καὶ ἐνυπoστάτoυ καὶ ἀνυπoστάτoυ  
e Dial. pinax.33 μορφῆς ἀτόμου 
f Dial. pinax.44-45 γενικωτάτων γενῶν 
g F բարժանման 
h Հուն. չիք Դարձեալ վասն գոյութեան: 
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ԻԴ. Վասն բնութեան: 

ԻԵ. Վասն կերպարանի: 

ԻԶ. Վասն անձին: 

ԻԷ. Վասն դիմաց: 

ԻԸ. Վասն անհատիցa: 

ԻԹ. Վասն սեռականութեան: 

Լ. Յաղագս անսեռի 

ԼԱ. Վասն բաժանման էին և գոյինb: 

ԼԲ. Վասն համասգեց և համատեսակc և այլազգի և այլատեսակիd և 

վասն որոց թուով բաժանի: 

ԼԳ. Վասն քանոաւնութեան և քանոաւնի: 

ԼԴ. Վասն առընչի էից: 

ԼԵ. Վասն ոյրոյ և որպիսոյ: 

ԼԶ. Վասն առնելոյ և դիպուածոյ: 

ԼԷ. Վասն ենթակայի: 

ԼԸ. Վասն ուր ենթակայ: 

ԼԹ. Վասն երբ ստորոգի: 

Խ. Վասն ունելոյ: 

ԽԱ. Վասն դիմամարտից: 

ԽԲ. Վասն եղելութեան և պակասութեան: 

ԽԳ. Վասն նախնւոյ և յետնոյ: 

ԽԴ. Վասն հետևելոյն փոյթ: 

ԽԵ. Վասն շարժողութեան: 

ԽԶ. Վասն ունելոյ: 

ԽԷ. Վասն անպատմելոյ և ոչ ասելոյ, ասելոյ և ոչ ասելոյ: 

ԽԸ. Վասն սահմանի, առաջադրութեան և ներքսախորհութեանe: 

ԽԹ. Վասն առանձնաւորութեամբ միաւորութեանն: 

Ծ. Սահմանք իմաստասիրութեանf: 

ԾԱ. Բանք վասն անձին մարդկայնոյg: 

                                                           
a Dial pinax.16 γʹ Περὶ ἀτόμου 
b Dial pinax.60-61 + λα' Περὶ τoῦ τί ὑπάρχει ἴδιoν τῆς oὐσίας 
c EHI համատես  
d E այլ տեսակի Dial pinax.64 + καὶ ὁμoϋπoστάτων 
e H ներքսախորութեան 
f Հուն. չիք  
g Հուն. չիք 
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[Առաջաբան] 

Պատասխանի թղթոյն Կոզմայի Մամիացւոյ եպիսկոպոսի: Արժանագով և 

աստուածապատիւ հաւրդ Կոզմայի արքեպիսկոպոսի Մամիացւոյa: 

Նուաստ կրաւնաւորս Յոհաննէս: Ողջոյն տերամբ1: 

Զնեղութիւն մտաց և տարակուսանսb լեզւոյ իմոյc գիտելով յապաղէի, 

ով երանելիd, ձեռն արկանել ի վերագոյն քան զկար մեր գործ և հպելe յան-

հպելի և յանկարելի ինչ, իբրև զգոռոզ ոմն և զհպարտ և երկուցեալ յայս-

պիսի յանդգնութենէ, որ պատրաստեալ է չարակրել զիս, լռեցիf: Քանզի եթէ 

Մովսէս աստուածային աւրէնսդիրն մինչ հեռացաւ յամենայն մարդկային 

տեսութեանց և թողեալ զերրորդադարձ ալիս կենցաղոյս և զամենայն 

թանձրութիւնս նիւթականսg ի բաց ընկեցեալ, սրբեաց զտեսարանս զաւ-

րութեան հոգւոյն եւ այնպէս արժանի եղև տեսութեանն Աստուծոյ, յորում 

զմարդասէրն Աստուած ընդ մեզ զիջեալ գոլ զԲանին Աստուծոյ, որ ի վեր 

քան զբնութիւնս զմարմնանալն ի մորենին և յաննիւթ հուրն արժանացաւ 

տեսանել, որ վառէր և հրացուցանէր զմորենին և առ իւրն պայծառութիւն 

դարձուցանէր զնա, այլ ոչ այրէր և ոչ սպառէր, և ոչ պակասեցուցանէր և 

զրկէր ի յիւրն բնութենէ, որ և ստուգապէսh էին և զճշմարիտ ի վեր քան զգո-

յութիւն գոյին, կանխաւ ուսաւ զանուն և իւրոցն և ազգատոհմինi իւրոյ 

զվերակացութիւնն ի ձեռն ընկալաւ հրամանաւ Աստուծոյj, նրբաձայն և 

ծանրալեզու կոչէր զանձն իւր, իբրև ոչ կարող լինել զսպասաւորութիւն աս-

տուածային կամացն կատարել ի նոսաk և Աստուծոյ և մարդկան միջնորդ 

լինել, որպէս ես, որ ամենայն բծիւ մեղացն աղտեղացեալ եմ և որ առեալ 

մուծի յանձն իմ զբազմաշփոթ խորհուրդս ալեկոծութեան և ոչ երբէք ստա-

ցեալ եղէl զգիտութիւն և զիմացութիւն, զոր իբրև ի հայելւոջ իմն աստուա-

                                                           
a E մամիացւոյց 
b F զանճարութիւն ուղղված ՝ զտարակուսանս 
c EHI չիք 
d Dial. proem. 6 μακάριoι. 
e HI հպիլ 
f Հուն. չիք 
g F նիւթական 
h I զստուգապէս 
i F ազգատոհմի 
j EHI + նա 
k կատարել ի նոսա // Dial. proem. 20 καὶ τoῦτo πρὸς τoὐμφανὲς ἄγειν 
l Dial. proem. 23 κεκαθαρμένoς  
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ծայնոյն զաստուածավայելուչն իւրնa յայտնութիւն, միտք յինքն ընդունելով 

և ոչ բան ունելովb իմ բաւական լինել զիմացական իմն զկարելին, եթէ ասել 

կարող է կամ պատմելc զաստուածայինսն և զանպատմելիսն, որ վերագոյն 

ելանեն քան զհասումն մտաց ամենայն բանական ստեղծուածոց: 

Զայսոսիկ զմտաւ ավելով հեղգայի առ բանս և երկնչելով սարսէի ի 

հրամայելոյն, ասեմ զճշմարիտն, զի մի գուցէ կրկին գտայց ծիծաղելի 

միանգամայն անհեթեթութեամբ անուսումնութեան և անմտութեան. և 

յանդգնաբար ձեռնարկութեանն: Վասն զի ներելի է վտանգ անուսումնու-

թեան, եթէ ոչ եղիցի ծնունդ ծուլութեան: Իսկ ընդ անուսումնութեան ստա-

նալ և ամբարհաւաճութիւն և բարձրամտութիւն խտրելի է և մեղադրելի յոյժ 

և ոչ արժանի թողութեան, առաւելd նշան անգիտութեանe գոլով: Այլ վասն 

զի պտուղ անհնազանդութեան մահ է, իսկf խոնարհն և հնազանդն Քրիս-

տոսի նմանեսցիg և ի բարձրունս հանելով, զլուսաւորիչ շնորհս ընդունի 

յԱստուծոյ, և բանալով զբերան, ձգէ զհոգիh և սրբի սրտիւ և լուսաւորի 

մտօք: Եւ առնու զբան ի բանալ բերանոյ իւրոյi, ոչ զմասնաւոր ինչj և 

զշնչիւնk ասելոյ, այլ երգարան երևեսցի այնմ, որ ի նմա խաւսի հոգին, արդ 

ես ի ձէնջ և ի ձեզ ով քահանայապետիl Քրիստոսի հաւատալով հնա-

զանդիմ հրամանի և բանամ զբերան՝ վստահանալով յաղաւթս ձերm, 

որպէս զի լցցիմ հոգւով և բղխեցից բանս ոչ պտուղս գոլով իմոց մտացս, 

այլ ծնունդ լուսաւորչին խաւարելոց Հոգւոյն Սրբոյ, որքան ևn էառ, որ զայս 

ասաց այսպէսo: 

Եւ յառաջագոյն զհելլենացւոց իմաստնոցն առադրեցից այլ զընտ-

րեալսն ի նոցանէ, իբր գիտելով, եթէ ամենայն որ ինչ բարի է, ի վերուստ 

                                                           
a I իւր | իմն աստուածայնոյն զաստուածավայելուչն իւրն // Dial. proem. 23-24 θεοῦ καὶ 
τῶν θείων χρηματίσαι 
b HI ունել 
c կարող է կամ պատմել // Dial. proem. 25 φθέγξoμαι 
d Dial. proem. 32 + ἵνα μὴ λέγω τῆς ἄκρας 
e F գիտութեան 
f F չիք 
g Dial. proem. 33 μαθητὴς καθιστάμενoς  
h Dial. proem. 35 πληρoῦται τoῦ πνεύματoς  
i E իւր 
j HI ինձ 
k մասնաւոր ինչ եւ զշնչիւն // Dial. proem. 37 μεριμνῶν  
l FHI քահանայապետ 
m F մեր 
n Dial. proem. 42 δώσει 
o HI սոսա 
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յԱստուծոյ պարգևեալ է մարդկան: «Զի ամենայն տուրք բարիք և ամենայն 

պարգևք կատարեալք ի վերուստ են իջեալ ի Հօրէն լուսոյ»2: Իսկ որքան են ի 

նմա, որք հակառակ ճշմարտութեանն են և դիւաբնակ մոլորութեան «գիւտք 

խաւար և բարբանջումն ի մտաց դիւաբնակ չարեացսa եղեալս»3, որպէս 

ասէ Աստուածաբանն Գրիգոր, զնոսա ի բաց ընկեցիցb: Եւ նմանեսցուք 

իմաստաբարc ներգործութեան մեղուի զ’ի զմերձակայս ճշմարտութեան ժո-

ղովելով և ի թշնամեացն զփրկութիւնd կթելով, իսկ և ի բաց ձգելով, որքան ի 

նոսա անաւգուտ և սուտանուն գիտութեանն են գտակք: Եւ զկնի նոցա 

կարգեցից զաստուածատեաց հերձուածողացն բարբաջմունսն, որպէս զի 

ծանաւթութեամբ ստութեան նոցա, ևս առաւել խնդրողք և բարեկամք լինի-

ցիմք ճշմարտութեանն: eՈրպէս ոսկեհուռն զարդուք աստուածաշունչ մար-

գարէիցն և աստուածուսոյց ձկնորսացն և աստուածազգեաց հովուացն և 

վարդապետացն բանիւք զարդարեալ և պաճուճեալf օգնականութեամբն 

Աստուծոյ և շնորհօք նորա յառաջ կացուսցուք, որոյ փառքն իւր յինքն պայ-

ծառացեալ փայլէ՝ ընդ պատեհական սրբութեան մերձաւոր լինելով նորա և 

զխարդախութեան խորհուրդ ի բաց ընկեցելոցն լուսաւորէ սքանչելու-

թեամբ: Այլ ասացից զիմ և յիմոցս մտաց և ոչ ինչ, որպէս նախ ասացի, այլ 

զմեծ և զհռչակելի ևg զյառաջ ընտրեալ վարդապետաց եկեղեցւոյh զվաս-

տակս ի մի ժողովելով և համառօտելով զբանս նոցա, որչափ կարողութիւն 

էi, յամենայն հնազանդելով հրամանաց քոցj: Այլ ցաւակից և աւժանդակ լեր 

մեզ, աղաչեմ, ո՜վ աստուածապատիւ հայրk, հաւատողիl և յանձնառողի 

պատուիրանին քոm, և ընկալ զմերսn հնազանդութիւն և փոխատուեա մեզo 

զվարձս աղաւթից քոց ի տէրp:  

                                                           
a HI չարաց 
b Dial. proem. 48 չիք զնոսա ի բաց ընկեցից 
c Dial. proem. 49 չիք 
d HI զգիտութիւն 
e Dial. proem. 53-54 + Eἶτα τὴν τῆς πλάνης ὀλέτειραν καὶ τoῦ ψεύδoυς ἐλάτειραν 
f Dial. proem. 57 + ἀλήθειαν 
g Dial. proem. 60 չիք զմեծ և զհռչակելի և 
h Dial. proem. 61 չիք 
i Dial. proem. 62 + τὸν λόγον ποιήσομαι 
j E քո 
k աստուածապատիւ հայր // Dial. proem. 63 θεοτίμητοι 
l F հաւատովի 
m պատուիրանին քո // Dial. proem. 64 ταῖς ὑμετέραις ἐντολαῖς 
n Dial. proem. 44 չիք 
o փոխատուա մեզ // Dial. proem. 65 ἀντίδοτε 
p քոց ի տէր // Dial. proem. 65 չիք 
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ՍՐԲՈՅ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԳԵԱՑ ՀԱՒՐ ՄԵՐՈՅ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԴԱՄԱՍԿԱՑՈՅ 

ՀԱՄԱՌԱՒՏԵԱԼ ԲԱՆՍ Ի ՍՏՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑ ՀՌԵՏՈՐԻՑՆ, ԶՆՈՑԱՅՆ 

ՀԱՃԵԱԼՍՆ ԱՍԵԼՈՎ ԵՒ Ի ԲԱՑ ԹՈՂԵԱԼ ԶՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼՈՑ ԵՒ 

ԶԸՆԴՈՒՆԱՅՆԱԲԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼՍՆ, ԶԱՅՆ ՅԻՇԵԼՈՎ, ԶՈՐ ԸՆԴՈՒՆԻ 

ԵԿԵՂԵՑԻa: 

Ա. Յաղագս էութեան եւ գոյութեան եւ պատահման: Պրաքս առաջին1: 

Էութիւն հասարակաց անուն է ամենայն էից: Իսկ էութիւն տրամատի ի 

յերկուսb՝ ի գոյութիւն և ի պատահումն: Եւ գոյութիւն է գործ ինչ ինքն ին-

քեամբ էացեալ, ոչ կարաւտելով այլոյ հաստատողի, հիբար, ինքն յանձնէ է 

գոլով և ոչ յայլc ումեք կարաւտեալ էանալոյd: Իսկ պատահումն է ինչ ի գո-

յութեան տեսանելիe, ոչ կարող լեալ ինքն ինքեամբ գոլ, այլ յայլում ունելով 

զէութիւն:  

Քանզի գոյացութիւն ենթակայ է, որպէս նիւթ առ գործս, իսկ պատա-

հումն ի գոյութիւն տեսեալ լինի, որզան մարմին և գոյն, քանզի ոչ էանայ 

մարմին ի գոյնն, այլ գոյնն ի մարմնի տեսանիf: Եւ է մարմին գոյացութիւն, 

իսկ գոյնն պատահումն ելով, սապէս գոյ անձն և պատահումնg միտք գի-

տութեանն, վասն զի ոչ է անձն ի գիտութեան, այլ գիտութիւն յանձին ստո-

րոգիh:  

Եւ այսու աղագաւ ոչ ասի մարմին գունոյն լեալ, այլ գոյնն մարմնոյ է 

առինչi, և ոչ անձն գիտութեան, այլ գիտութիւն՝ յանձին լեալ առինչj: Եւ է 

անձն գոյացութիւն, և գիտութիւն՝ պատահումն, վասն զի եթէ բառնայցէ 

անձն, ընդ նմին բառնիk և գիտութիւնն, քանզի յորժամ ոչ եղիցի անձն, յո-

րո՞ւմ լինիցի գիտութիւնն: Իսկ եթէ բառնան միտք գիտութեան, ոչ ընդ նմա 

բառնայ և անձն, վասն զի կարողութիւն է անձին լինել առանց մտաց: Այս-

                                                           
a Dial. չիք վերնագիր 
b Dial. 1.5 չիք 
c EF այլում 
d կարաւտեալ էանալոյ // Dial. 1.10 ἔχoν τὴν ὕπαρξιν 
e Dial. 1.11 չիք է ինչ ի գոյութեան տեսանելի 
f Dial. 1.25 չիք 
g Dial. 1.29 չիք 
h Dial. 1.31 չիք 
i Dial. 1.36 չիք 
j Dial. 1.46 չիք 
k EF բառնա 
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պէս և յամենայն էութեանս լինիցի, որ յինքն և ոչ յայլում էանայ, նաa գոյա-

ցութիւն է, իսկ որ ոչ կարէ ինքեամբ ունել զէութիւն, այլ յայլում ունիցի զէու-

թիւն, պատահումն է:  

Բ. Վասն սեռի եւ սեռականագոյն սեռի եւ տեսակի եւ տեսակագոյն 

տեսակի եւ որ առ միմեանս են2: 

Սեռ ի յերիս տեսակս լինել ասի. մինն ըստ տեսակիb՝ ի ծնողացն կո-

չեալc, իբրև յԻսրայէլէ իսրայէլացիք կոչին: Իսկ ըստ երկրորդ տեսակին՝ ի 

հայրենեացն՝ ի ժառանգութենէնd, իբրև այն, զի որք յԵրուսաղեմէ՝ երուսա-

ղեմացիք, և ի Պաղեստենոյ՝ պաղեստենացիք անուանին:  

Իսկ ըստ երրորդ տեսակին սեռ կոչին, որք բաժանին ի վերայ տեսա-

կացն, և վասն այսորիկ բազում են բանքe իմաստասիրացն, զորս սահմա-

նադրելով ասեն, եթէ՝ «Սեռ էf որ ի բազումս բաժանի տեսակաւ առինչ լսելի 

լեալ»:  

Իսկ տեսակg երկուս ապացոյցս ունին, վասն զի կոչի տեսակ և հա-

տուած սեռիh, և տեսանելիքնi, որպէս և տեսակ արձանի: Եւ դարձեալ տե-

սակ կոչի, որ կարգի ընդ սեռիւj ենթակայիլ, այսինքն՝ բաժանեալ ի սեռէk: 

Եւ վասն սորա են բանք բազումl իմաստնոցն: 

Իսկ յորժամ զսեռէm ասելով, յիշեցաք և զտեսակ և ասեմք, եթէ՝ «սեռ է, 

որ բաժանի ի տեսակս»n, և դարձեալ մինչ զտեսակէo ասեմք, զսեռնp յիշե-

ցաք ասելով, եթէ՝ «տեսակ է ի սեռէq բաժանեալ գոլով», զայս գիտել պարտ 

                                                           
a F է անուանա 
b Dial. 2.18 չիք ըստ տեսակի 
c Dial. 2.19 չիք 
d F չիք ի ժառանգութենէն 
e բազում են բանք // Dial. 2.29 ὁ λόγoς  
f EHI չիք 
g EHI + և կերպարան 
h Dial. 2.36 τὸ σχῆμα | E տողից վեր F լուս. հատեալն ի սեռէ HI և հատեալն ի սեռէ և հա-

տուած սեռի  
i F լուս. և կերպարանն 
j F ազգաւ ուղղված սեռիւ  
k F յազգէ ուղղված ի սեռէ  
l բանք բազում // Dial. 2.44 ὁ λόγoς 
m F զազգէ ուղղված զսեռէ  
n F ազգ է, որ բաժանի ի վերայ տեսակի ուղղված սեռ է, որ բաժանի ի տեսակս 
o F զսեռակէ  
p F զազգն ուղղված սեռն 
q F յազգէ ուղղված ի սեռէ 
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է, զի իբրև այնa ինչ, զիb յորժամ զհաւրէ բնախաւսելով ոք, ի հարկէ յիշեսցի 

և որդի (վասն զի նա կոչի հայր, որ ունի որդի), և զորդի յիշելով՝ ի հարկէ 

յիշեցսի և հայրն (վասն զի նա է որդի, որ ունի հայր), նոյնաւրինակ և աստ 

ոչ կարի ասել ինչ յաղագս սեռիc առանց տեսակի և ոչ վասն տեսակի ասել 

ինչ առանց սեռիd: Վասն զի սեռe ի տեսակս բաժանիf, և որ ոչ ունի յին-

քենէg բաժանեալ տեսակս, նա ոչ է սեռ: Եւ տեսակք ի սեռէh բաժանին, և 

որք ոչ ունին սեռi, նոքա ոչ են տեսակք: 

Եւ որպէս առաջին մարդն՝ Ադամ, զի ոչ ունէր հայր, ոչ կոչի որդի, այլ 

անուանի հայր յաղագս ունելոյj որդիս: Իսկ Սէթ ևk որդի կոչի իւր ծնօղին, 

զի ունէր հայր զԱդամ, և հայր ևս կոչի իւրումն ծնելոցնl, զի գոյր և որդի 

իւրm: Իսկ Հաբէլ որդի կոչիւր, զի ունէր հայրn, այլ հայր ոչ կոչիւր, զի ոչ ունէր 

որդի. այսպէս և իմասցիo ի վերայ սեռիp և տեսակի: 

Առաջին սեռնq, որ ոչ բաժանի իr սեռէs, և ոչ ունի նախագոյն քան 

զինքն այլt սեռu, սեռv միայն է և ոչ տեսակ, այլ անուանի սեռականագոյն 

սեռw, զոր մինչ սահմանադրեն, այսպէս ասեն. եթէ «Սեռականագոյն սեռx 

է, որ սեռy միայն լինիցիz և ոչ լինիցի տեսակ, ոչ ունելոյ աղագաւaa վերա-

                                                           
a F չիք 
b F չիք 
c F ազգի ուղղված սեռի 
d F ազգի ուղղված սեռի 
e F ազգ ուղղված սեռ 
f Dial. 2.53 + πάντως 
g F ի նմանէ ուղղված յինքենէ 
h F յազգէ ուղղված ի սեռէ 
i F ազգ ուղղված սեռ 
j F ունելով 
k Սեթ և // F եթէ 
l Dial. 2.59 τεχθέντος 
m Dial. 2.59 τὸν Ἐνώς 
n Dial. 2.60 + τὸν Ἀδάμ 
o HI իմասցիս | Dial. 2.61 չիք 
p F ազգի ուղղված սեռի 
q F ազգն ուղղված սեռն 
r Dial. 2.62 + ἑτέρου 
s F յազգէ ուղղված ի սեռէ 
t Dial. 2.62 չիք  
u F ազգ ուղղված սեռ 
v F ազգ ուղղված սեռ 
w F ազգաին ազգ ուղղված սեռականագոյն սեռ 
x F ազգաին ազգ ուղղված սեռականագոյն սեռ 
y F ազգ ուղղված սեռ 
z HI լիցի 
aa EF ունելով յաղագս 
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գոյն քան զինքն սեռa»: Իսկ որ ի նմանէ բաժանին տեսակքնb, եթէ ունիցին ի 

ներքոյ իւրեանց ստորոգեալ այլ տեսակս՝ ի նոցանէ բաժանեալս, տեսակք 

են որոց նախ քան զնոսա, այսինքն՝ է վերագունիցն, յորոց ինքեանք հա-

տեալ եղեն, և սեռք՝ որոց յիւրեանց ենc հատեալ, այսինքն՝ ի ներքնոցնd, 

սեռք և տեսակք ընդմիմեամքe, և կոչին ազգ և տեսակք միմեանց: Իսկ յե-

տինքն և ներքինքն տեսակք, որք ոչ ունին ի ներքոյ նոցաf այլ տեսակս, ոչ 

կոչին նոքա սեռքg, այլ միայն տեսակք՝ յաղագս ոչ ունելոյ ի ներքոյ իւրեանց, 

որպէս ասացիh, այլ տեսակս բաժանեալս ի յինքեանi: Եւ վասն այսորիկ ա-

սի տեսակն, որ ոչ ունի լինել սեռj, տեսակագոյն տեսակ, որպէս և սեռk, որ 

ոչ է տեսակ, անուանի սեռականագոյն սեռl: 

Այլ պարտ է գիտել, եթէ կարևոր է, զի տեսակք զանուն սեռիցm նոցա և 

զսահմանադրութիւն կրենn մինչև ցսեռականագոյնo սեռնp, իսկ տեսակք ոչ 

կարեն զմիմեանց կրել զսահմանադրութիւն:  

Առաջին ևսq սեռականագոյն սեռr էs գոյացութիւն, զի թէպէտ և հա-

տանին յէութենէն գոյութիւն և պատահումն, այլ ոչt սեռ էu նոցա էութիւնն, 

վասն զի զանուն էութեան կրեն, իսկ զսահմանադրութիւն նորա ոչ կրեն: Զի 

զէութիւն այսպէս սահմանեն գոլv. «Էութիւն էw կամ ինքնx ինքեամբ գոյ և ոչ 

                                                           
a F ազգ ուղղված սեռ 
b Dial. 2.65 չիք 
c F ազգ յիւրեանցն ուղղված սեռք որոց յիւրեանց են 
d HI ներքնոց 
e Dial. 2.68 չիք սեռք և տեսակք ընդմիմեամք 
f F չիք 
g F ազգ ուղղված սեռք 
h Dial. 2.73 չիք որպէս ասացի 
i Dial. 2.75-77 + ἀδύνατoν γὰρ ἐνθεῖναι γένoς, εἰ μὴ ἔχει ὑπoκάτω αὐτoῦ εἴδη ἐξ αὐτoῦ 
διαιρoύμενα = Բագ. թարգմ. Քանզի անհնարին է ասել սեռ, եթէ ոչ ունի ի ներքոյ իւր տե-
սակ ի նմանէ բաժանեալ 
j F ազգ ուղղված սեռ | Dial. 2.78-79 τὸ εἴδoς τὸ μὴ ὂν γένoς  
k F ազգ ուղղված սեռ 
l F ազգաին ազգ ուղղված սեռականագոյն սեռ 
m F ազգի ուղղված սեռից 
n Dial. 2.88 + καὶ τoῦ γένoυς τoῦ ἀπὸ γένoυς, հմմտ. Բագ. թարգմ. ի սեռից 
o EF սեռականագոյն 
p F ազգաին ազգն ուղղված սեռականագոյն սեռն 
q HI + և 
r F ազգական ազգ ուղղված սեռականագոյն սեռ 
s HI չիք 
t H + է 
u F ազգ է ուղղված սեռ է 
v Dial. 2.99 չիք 
w Dial. 2.100 + πρᾶγμα = Բագ. թարգմ. իր 
x HI չիք 
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կարօտ յայլմէ հաստատութիւն առնուլ և կամ ոչ կարողa գոլ ինքեամբ կեալ, 

այլ յայլում ունել զգոյութիւն»: Իսկ գոյութիւն գործ է ինքն ինքեամբ էացեալ 

գոլ և ոչ կարաւտ գոլ յայլում ունել զհաստատութիւն: Եւ պատահումնb գործ 

է և ոչ կարող գոլ ինքեամբ էանալ, այլ յայլում ունելովc զէութիւնd: Ահա ոչ 

գոյութիւն ընկալաւ զամենայն սահման էութեանն, և ոչ պատահումն, այլ 

գոյութիւն զմի կողմն, և պատահումն՝ զմիւս այլ կողմնe:  

Իսկ տեսակք և զանուն և զամենայն սահման սեռինf կատարեալ կա-

մին ընդունել: Որ ևg գոյութիւն ոչ է տեսակ, որպէս ոչ ունելով վերագոյն քան 

զինքն սեռh, այլ նոյն ինքն է առաջին ևi սեռական սեռj: Եւ այս գոյացութիւն 

հատանի ի մարմնաւոր և յանմարմին, վասն զի մարմին և անմարմին տե-

սակք են գոյացութեան: 

Եւ դարձեալ մարմնաւորն հատանի ի շնչաւորk և յանշունչl. և այս 

մարմնաւոր, որ տեսակ էր գոյացութեանm, սեռ էn շնչաւորիo և անշնչիp: 

Դարձեալ շնչաւորնq բաժանի ի զգայական և յանզգայական: Զգայականն 

իմն կենդանի ելով, կենաց և զգայութեանցr տէր գոլով, իսկ անզգայականն՝ 

տունկ, զի ոչ ունի զգայութիւն: Այլ կենդանի ևs շնչաւորքt կոչին տունկք և 

բոյսք, վասն զի ունինu աճողական և սերմնականv զօրութիւն: Դարձեալ 

կենդանին հատանի և բանականն և յանբանw, և բանականն՝ ի մահկանա-

                                                           
a F կար 
b F պատահման 
c EHI ունել 
d Dial. 2.120 + μόνον 
e կողմն… կողմն // Dial. 2.124-125 ἥμισυ… ἥμισυ Հմմտ. Բագ. թարգմ. զկէսն… կէսն 
f F ազգին ուղղված սեռին 
g F և որ 
h F զազգս ուղղված սեռ 
i EF չիք 
j F ազգաին ազգ ուղղված սեռական սեռ 
k F ի շնչաւոր ուղղված յանձնաւոր 
l F յանձն ուղղված յանշունչ 
m F գոութեան 
n F ազգ է ուղղված սեռ է 
o F անձնաւորի ուղղված շնչաւորի 
p F անձին ուղղված անշնչի 
q F անձն ուղղված շնչաւոր 
r EHI անզգայութեանց 
s Dial. 2.148 չիք կենդանի և 
t F անձնաւոր ուղղված շնչաւորք 
u Dial. 2.148 + θρεπτικὴν καὶ 
v F բազմանալի ուղղված սերմնական 
w F անբան 
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ցու և յանմահ, իսկ մահկանացուն հատանի ի մարդ բանական և ի յան-

բանսa՝ ի ձի, ի շունb և յայլ այդպիսիքդ, որք ոչ կարեն հատանիլ յայլ տե-

սակս, այլ յանհատսն, որ են մարմինքc: Իսկ բաժանի մարդ առ Պետրոս և 

Պաւղոս և Յոհաննէս և յայլ ամենայն իւրաքանչիւր մարդիկ, որք ոչ են տե-

սակքd: Զի տեսակքe ոչ կարեն կրել ի միմեանց բացասահմանեալ մար-

մինսf, ևg մարդ ոչ կրէ զսահմանադրութիւն ձիոյ: Իսկ Պաւղոս և Պետրոս և 

Յոհաննէսh զմիi սահման կրեն, այսինքն՝ զմարդոյ, նոյնպէս և այլj մարդիկ, 

վասն զի ոչ են այսոքիկ տեսակք մարդկան, այլ անհատք նորինk անձինք:  

Դարձեալ մինչ բաժանի տեսակք, յորս ի ներքոյ իւրեանց ստորոգին 

զանունն կան և զսահմանադրութիւն: Իսկ Պետրէ հատեալ յանձն և ի մար-

մին, ոչ անձինl կարէ տալ զանուն և զսահման իւր և ոչ մարմնոյնm:  

Եւ դարձեալ ամենայն բաժանմունք, որ ի սեռէn իo տեսակս լինին, 

մինչև ցերկուս կամ երիս և հազիւ մինչև զչորս երևեսցի: Զի ոչ է կարողու-

թիւն բաժանել սեռինp իq հինգ տեսակս կամ աւելի ևս: Իսկ մարդ յամենայն 

իւրաքանչիւր մարդ բաժանի, որքr անհասանելի են թուով: Վասն որոյ ո-

մանք ոչ բաժանել ասեն զտեսակ յանհատսs, այլ վերաթուել և անկանել ի 

թիւ: Որով յայտ է, եթէ ոչ են Պետրոս և Պօղոս և Յոհաննէս տեսակք, այլ 

                                                           
a Dial. 2.150 չիք բանական և ի յանբանս 
b Dial. 2.151 βοῦν 
c Dial. 2.152 ὑποστάσεις = Բագ. թարգմ. յանձնաւորութիւնս 
d Dial. 2.154 + ἀλλ' ὑποστάσεις 
e HI չիք զի տեսակք | Dial. 2.154 + ὡς εἴπoμεν = Բագ. թարգմ. որպէս ասացաք 
f HI մարմինսն 
g ի միմեանց բացասահմանեալ մարմինս, և // Dial. 2.155-156 τὸν ὁρισμὸν ἀλλήλων, 

oἷoν τὸ σῶμα oὐ δέχεται τὸν ὁρισμὸν τoῦ ἀσωμάτoυ = Բագ. թարգմ. զսահման 

միմեանց, որզան, մարմին ոչ ընդունի զսահման անմարմնոյ, և 
h EF չիք և Յոհաննէս 
i F զի 
j Dial. 2.158 + κατὰ μέρος 
k Dial. 2.159 ἤγουν = Բագ. թարգմ. այսինքն 
l EF յանձին 
m Dial. 2.163 + οὔτε γὰρ μόνη ἡ ψυχὴ Πέτρος οὔτε μόνον τὸ σῶμα ἀλλὰ τὸ συναμφότερον 
n F յազգէ ուղղված ի սեռէ 
o H այլ I առ 
p F ազգին ուղղված սեռին 
q FHI առ 
r H որ 
s F ոչ բարժանեալս գոլ ասացեալ տեսակ են յանհատիցն ուղղված ոչ բաժանել ասեն զտե-

սակ յանհատս 
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անհատք, որ են անձինք: Եւ ոչ մարդ սեռ էa Պետրոսիb և այլոց անձանց, այլ 

տեսակ: Վասն որոյ և տեսակագոյնc տեսակ է մարդ, զի տեսակ է վերնա-

գունին և տեսակագոյնd տեսակ ներքնագունին: Նոյնպէս և ձի և շուն և այլ 

այդպիսիք միայն տեսակք են և ոչ սեռքe, որով ևf տեսակագոյն տեսակքg 

են: Իսկ միջինքն սեռականագոյն սեռիh և տեսակագոյնi տեսակի սեռքj ենk 

և տեսակք, ընդմիմեամբքl՝ տեսակք վերնագունիցm, իսկ սեռքn ներքոկա-

ցելոցն: 

Եւ այսոքիկ են գոյացողականo և բնականp բարժանմունքն և որակու-

թիւնքն, որ կոչին բաժանականք և բաղկացականքq, որպէս բարժանականք՝ 

զվերինս և բաղկացուցանողականքr՝ զներքինս: Վասն զի շնչաւորs և ան-

շունչt բաժանեն զգոյութիւն, նոյնպէսu անձնաւոր և անանձն բաժանեն 

զանձնականսv, այսպէս զգայական և անզգայն բաժանեն զանձնաւորն: 

Այսոքիկ բաղկացուցանենw զկենդանին: Զի առեալx զգոյացութիւն անձ-

նաւոր և զգայական և արասցէy կենդանի: Քանզի կենդանի է գոյացութիւն 

                                                           
a F ազգ է ուղղված սեռ է 
b Dial. 2.171 + Παύλου καὶ Ἰωάννου καὶ 
c F տեսական ուղղված տեսակագոյն 
d Dial. 2.174 չիք 
e F ազգ ուղղված սեռ 
f Dial. 2.186 չիք միայն տեսակք են և ոչ սեռք, որով և 
g F տեսականք ուղղված տեսակագոյն տեսակք 
h F ազգաին ազգի ուղղված սեռականագոյն սեռին 
i F տեսակ 
j F ազգ ուղղված սեռք 
k HI չիք 
l F առ միամեանս ուղղված ընդմիմեամբք 
m F վերնագունիցն ուղղված վերնականաց 
n F ազգք ուղղված սեռք 
o F գոական ուղղված գոյացողականք 
p HI չիք և բնական 
q F միաւորականք ուղղված բաղկացականք 
r F հաստատողականք ուղղված բաղկացուցանեն HI բաղկացուցականք 
s F անձնաւոր ուղղված շնչաւոր 
t F անանձն ուղղված անշունչ | Dial. 2.192 τὸ σῶμα καὶ τὸ ἀσώματоν = Բագ. թարգմ. 

մարմին և անմարմին 
u HI + և 
v F անձնաւոր և անանձն բարժանեն զանձնականս ուղղված գոութիւն շնչաւոր բաղկացու-

ցանեն զանձնաւոր բաղկացուցանեն | Dial. 2.193 τὸ σῶμα = Բագ. թարգմ. զմարմինն 
w F հաստատեն 
x Dial. 2.195 λαμβάνω (*«առնում») 
y 10.195 ποιῶ (*«առնեմ») 
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անձնականa և զգայական: Եւ դարձեալ առնուb զգոյացութիւնc անանձն և 

զանզգայականd, և լինիցիe քարf: Եւ առեալg զգոյացութիւն անձնաւոր և 

անզգայական, և լինիցինh տունկքi և բոյսք:  

Դարձեալ բանական և անբան բաժանէ զկենդանին, մահկանացունj և 

անմահն բաժանէ զբանականն: Առեալk զկենդանին, որ և սեռ էl և բա-

նաւորm և մահկանացու, և լինիցիn մարդ, զի մարդ է կենդանի բանաւոր և 

մահկանացու: Առից զկենդանին զանբան և մահկանացունo և արարից ձի 

ևp շուն և այլ այդպիսիք:  

Իսկ բաժանմունք ասին գոյականq և բանականr, զի սոքա առնեն զբա-

ժանմունս տեսակացն յայլմէ տեսակէ և զբնութենէ և զգոյութենէ՝ յայլմէ 

գոյութենէ և ի բնութենէ: 

Գ. Վասն բաժանման3: 

sՈչ է կար գտանել երկուց իրաց ոչ իւիք բաժանել ի միմեանցt, վասն զի 

այլով իւիք բարժանի տեսակ ի տեսակէ, և այլ իւիք՝ առանձնաւորութիւն ի 

միատեսակ և ի համագոյ իւր անձնէu: Վասն զի բաժանի տեսակ մարդոյ ի 

տեսակէ ձիոյ բանաւորութեամբ և անբանութեամբ: Եւ կոչին բանականու-

թիւնv և անբանութիւն գոյացողական բաժանմունք: Այսպէս և ամենայն, 

                                                           
a E անձնաւոր 
b Dial. 2.195 λαμβάνω (*«առնում») 
c EFH գոյացութիւն 
d F անզգաական 
e Dial. 2.195 ποιῶ (*«առնեմ») 
f E քարն 
g Dial. 2.195 λαμβάνω (*«առնում») 
h Dial. 2.195 ποιῶ (*«առնեմ») 
i E տունկ | Dial. 2.198 չիք 
j EF մահկանացու 
k Dial. 2.204 λαμβάνω (*«առնում») 
l F ազգ է ուղղված սեռ է  
m HI + բանականն 
n Dial. 2.206 συνιστῶ (*«արարից») 
o HI զմահկանացուն 
p ձի և // EHI ձև // Dial. 2.211 τὸν ἵππoν τυχὸν ἢ  
q HI գոյականք 
r Dial. 2.216 φυσικαί = Բագ. թարգմ. բնական 
s Dial. 4.11 + Αὕτη δὲ τριχῶς λέγεται, κoινῶς τε καὶ ἰδίως καὶ ἰδιαίτατα  
t E + երկուց իրաց ոչ իւիք բարժանել ի միմեանց 
u Dial. 4.14 + καὶ ἄλλoις ὑπόστασις ἑαυτῆς = Բագ. թարգմ. և այլ՝ անձնաւորութիւն յինքենէ 
v E բանաւորութիւն 
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որով բաժանի տեսակ ի տեսակէ, բնական և գոյական և հաստատականa և 

տեսակագործականb բաժանումն և որակութիւնc կոչինd, և սա անուանի յի-

մաստասիրացնe ընդրանրական բաժանումն՝ որպէս զընդանի և բնականf 

գոլովg:  

Եւ դարձեալ բաժանի մարդ ի մարդոյ, կամ ձի ի ձիոյ, կամ շուն ի շանէh, 

իբր այն զի ոմն է երկայն և ոմն կարճ, ոմն հին և ոմն նորi, այլ մարդ 

իմաստուն և այլ յիմար: Այս ամենայն ի վերայ գոյացութեան բարժանմունք 

և որակութիւնք ասինj, որք են պատահմունքk:  

Դ. Վասն պատահման4: 

Պատահումն էl իրք, որ լինի եւ դարձեալ անյայտ լինիm առանց ապա-

կանութեան ենթակայացելոյն: Եւ դարձեալ որոյ կարողութիւն է նորա լինել 

և ոչ լինել, վասն զի կարողութիւն է մարդոյ սպիտակ լինել և ոչ լինել սպի-

տակ, նոյնպէս ևn երկայն և իմաստուն և նշանաւոր լինել:  

Այս պատահումն հատանի յերկուս՝ հասարակականo և յատկական 

տարբերութիւնսp: Եւ հասարակական բաժանումն է, որ հեռանալիq պատա-

հումն է, իբր այն զի «նստեալ ոմն է» և «ոմն կայ»: Եւ կարողութիւն է 

յառնել նստելոյն և նստելr կացելոյն և հեռանալ բաժանմանց նոցաs և առ-

                                                           
a F ուղղված բաղկացական 
b Dial. 4.17 չիք, հմմտ. Բագ. թարգմ. և յատկական 
c F որպիսութիւն ուղղված որակութիւն 
d Dial. 4.18-19 + καὶ φυσικὸν ἰδίωμα, ὅπερ παντὶ τῷ εἴδει ἐνυπάρχει ἀπαραλλάκτως 
e EF իմաստասիրացն 
f F բանական 
g Dial. 4.20 παραστατική, հմմտ. Բագ. թարգմ. կայան 
h Dial. 4.21-22 + τoυτέστιν ἄτoμoν ὁμoειδoῦς ἀτόμoυ (*«այսինքն՝ անհատն ի համա-
տեսակ անհատէ») 
i Dial. 4.22-23 + ὁ μὲν σιμὸς ὁ δὲ γρυπός (*«մինն նշանաւոր և միւսն արծռունկն», հմմտ. 

Դաւ. Պորփ. 2.5) 
j F այս ամենայն գոացութեամբ վերագոյն բարժանմունս և որակութիւնս ասեն ուղղված 

Այս ամենայն ի վերայ գոյացութեան բարժանմունք և որակութիւնք ասին 
k Dial. 4.25 + περὶ οὗ ἀκολούθως ἐροῦμεν 
l F + և 
m F ուղղված բացալինի 
n EF չիք  
o Dial. 5.12 + λεγομένην 
p F ի հասարակաց բարժանմունս և յատկական բաժանումն ուղղված հասարակական և 

յատկական տարբերութիւնս և ի յատկական տարբերութիւն 
q F ուղղված անջատական 
r F ուղղված անջատիլ 
s EF չիք  
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նուլ նոցաa այլb փոխանակ այլոյ: Եւ ինքն յինքենէ ասի բաժանեալc ըստ 

պատահման բաժանման, և վասն զի զանազանիd յանձն իւր, նստելով և 

յառնելով, մանուկ ելով և վերանալով, հիւանդանալով և առողջանալով ևe 

այդպիսեաւք: Իսկ յատկական զանազանութիւնf է անմեկնելի պատահումն 

ինչ, որպէս այն որ լինի ոք նշան ունելով, զի անհնար է մեկնիլg ի նմանէ 

նշանաւորութեանն, նոյնպէս և լուրջակնութեանն և այլ այդպիսեացդ: Եւ 

ըստ այսպիսի անանջատականh պատահմանց զանազանի անհատ յան-

հատէ, այսինքն՝ անձն յանձնէ, իսկ ինքն յինքենէ բաժանի և ոչ երբէք: Այլ 

այսոքիկ ոչ անկանին ընդ սահմանելոյi, զի կարողութիւն է մարդոյ նշա-

նաւոր լինել և աննշան, զի մինչև մեկնի ի նմանէ նշաննj, նոյնպէս մնայ 

մարդ մարդն այն: 

Ե. Վասն բաժանացելոյն5: 

Բաժանեալ ասի ըստ հինգ տեսակսk. և նախ այն, որ միայն միոյ տե-

սակի լինի, այլ ոչ հասարակաց, որպէս և է երկրաչափն լինել մարդոյ, վասն 

զի միայն մարդ է երկրաչափ, այլ ոչ ամենայն մարդ եղիցի երկրաչափl: 

Երկրորդ՝ որ հասարակացm լինի, այլ ոչ նմա միայն, որպէս և է երկոտանիn 

լինելն մարդոյo, զի ամենայն մարդ երկոտանի է, այլ ոչ միայն մարդ երկո-

տանի, այլ և աղաւնի և ամենայն թռչունp:  

Երրորդ, որ հասարակաց ևս է, և միայնն նորա, այլ ոչ միշտ լինելով, 

որպէս և է ալևորն գոլ մարդոյ, վասն զի այս հասարակաց է և առանձին 

մարդումq ճանաչի, այլ ոչ միշտ, այլ ի ծերութեան միայն: 

                                                           
a Dial. 5.16 չիք, հմմտ. Բագ. թարգմ. նոցա 
b HI չիք 
c F ուղղված զանազանել 
d F բաժանի 
e EHI + այլ 
f F առանձին բաժանումն ուղղված յատկական զանազանութիւն 
g F մեկնել 
h F անեռանալի 
i Dial. 5.24 + τῆς φύσεως 
j Dial. 5.25 τῆς γλαυκότητoς, հմմտ. Բագ. թարգմ. խարտեշութեան 
k Dial. 6.2 τετραχῶς = Բագ. թարգմ. քառակի 
l F չիք այլ ոչ ամենայն մարդ եղիցի երկրաչափ 
m Dial. 6.5 + τῷ εἴδει 
n F երկոտասան 
o Dial. 6.5 չիք լինելն մարդոյ 
p Dial. 6.7 τὰ τοιαῦτα, հմմտ. Բագ. թարգմ. որ սոցին նման են 
q F մարդոյ HI մարդումն 
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Չորրորդ, որ ընդ սոսա միաբանի երրորդ տեսակսa, այսինքն էb հասա-

րակաբար և միայն առանձնական նմա միc և մշտնջենաւոր, որ ևd անդրա-

դարձի, որպէսe՝ և է ծիծաղելին գոլ մարդոյ միայն և խխընջող ձիոյ և այլ 

այդպիսիք: Վասն զիf միայն մարդ ունի զծաղր և ամենայն մարդ և մշտնջե-

նաւոր, թէպէտ և ոչ միշտ ներգործէ զնաg: Վասնh այսորիկ նշանակութեան 

առ իմաստասէրս է բանi, զոր ստորագրելով ասեմք այսպէս՝ հինկերորդj. 

«Բաժանեալ է, որ հասարակաց և միայնն նորաk և մշտնջենաւոր լինիցի»: 

Եւ զայս յերեք տեսակս բաժանեն՝ ի շինուածէնl, որպէս և է լայնոտնութիւնm 

մարդոյ, և ի ներգործութենէ, որպէս է վերընթանալ հրոյ, և ի զօրութենէ, որ-

պէս ասեմք, եթէ հրոյ է ջեռուցիչն զօրութիւն առաւել ունելով, քան զայլ 

նիւթսնn ջերմութիւնo: 

Զ. Վասն լրոյ եւ լսողականի6: 

Ամենայն ստորոգութիւնp կամ ի մեծէն գիտէ լինել կամ ի հաւասարէն, 

իսկ ի փոքուէ իմեքէ և ոչ երբէք: Եւ ի մեծէն այսպէս. յորժամ հասարակացքն 

ստորոգինq մասնաւորաբար, և հասարակաց ենr վերագոյնքն և մասնաւորք՝ 

ներքինքն: Զի հասարակաց ուրեմն է ամենայնի էութիւն, որ ամենայնի ստո-

րոգիs: Զի և գոյութիւն ևս էութիւն կոչիt: Այլ ոչ կարեմք ասել, եթէ էութիւն 

                                                           
a Dial. 6.9-10 ὅπερ γίνεται τῶν τριῶν τῶν πρώτων συνερχoμένων = Բագ. թարգմ. որ լի-

նի երիցն առաջնոցն շարագալոցն 
b F չիք 
c F չիք | Dial. 6.10 չիք նմա մի 
d F + յետս 
e F դառնաւորապէս 
f E + մի 
g Dial. 6.13-15 + Eἰ τι γὰρ ἄνθρωπoς, πάντως γελαστικόν, καὶ εἰ τι γελαστικόν, πάντως 

ἄνθρωπoς. Toῦτό ἐστι τὸ ἀντιστρέφειν 
h EF + զի 
i F այսոցիկ նշանակելոցս են բանք բազում իմաստասիրացն ուղղված զի այսորիկ նշանա-
կութեան առ իմաստասէրս է բան 
j Dial. 6.16 չիք 
k Dial. 6.16 τῷ εἴδει (*«տեսակի»), հմմտ. Բագ. թարգմ. ուրոյն 
l Dial. 6.18 + τουτέστι διαπλάσεως 
m Dial. 6.18 + καὶ τὸ ὀρθoπεριπατητικόν 
n Dial. 6.21 τῶν ἄλλων σωμάτων 
o Dial. 6.22 + Λέγεται δὲ τὸ ἴδιoν ἐπoυσιῶδες, հմմտ. Բագ. թարգմ. Ասի իսկ յատուկն ի 
վերայ էութեան 
p F լսելութիւն ուղղված ստորոգութիւն 
q F լսին ուղղված ստորոգին 
r EF ի հասարակացն 
s F լսելի լինի ուղղված ստորոգի 
t Dial. 7.6-7 + καὶ τὸ συμβεβηκὸς ὂν λέγεται = Բագ. թարգմ. և պատահումն գոյ ասի 
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գոյութիւն է, վասն զի ոչ գոյութիւն միայն է էն, այլ և պատահումն է: Այսպէս 

և սեռն ստորոգիa տեսակացն իբրև և զհասարակաց, իսկ տեսակքն ոչ ստո-

րոգին սեռիցնb լինել, վասն զի մասունք են սեռիցնc: Եւ արդ ստորոգեալd 

լինի գոյացութիւն կենդանոյն, և կենդանին՝ մարդոյն: Վասն զի կենդանին 

գոյութիւն է, և մարդ կենդանի է. այլ ոչ շրջադարձի, զի ամենայն մարդ կեն-

դանի է, իսկe ոչ ամենայն կենդանի մարդ է:  

Վասն զի ձի և շուն կենդանի են, fև ամենայն կենդանի գոյութիւն է, իսկ 

ոչ ամենայն գոյութիւն կենդանի է: Վասն զի փայտ և քար գոյութիւն են, այլ 

ոչ և կենդանի ենg: Նոյնպէս և տեսակ ստորոգիh որոց ի ներքոյ ենթակային 

անհատիցնi, իբրև զհասարակաց: Իսկ անհատք են մարմինքj և ոչ ստորո-

գիk տեսակին, զի առաւել մասնաւոր է քան զտեսակն անձն: Եւ Պետրոս 

ուրեմն մարդ է, և Պաւղոս մարդ էl, այլ ոչ ամենայն մարդ Պետրոս կամm 

Պաւղոս է. զի են և այլ մարմինք անթիւքn ի տեսակ մարդոյն: Իսկ տարբե-

րութիւնքo ստորոգինp տեսակացն, յորում են, և անհատից նոցա: Քանզի 

քան զտեսակսն հասարակաց են տարբերութիւնքq, վասն զի բանական հա-

սարակաց է տեսակի մարդոյն: Զի ամենայն մարդ բանական է, իսկ ոչ 

ամենայն բանական մարդ է, զի և հրեշտակ բանական էr, բայց մարդ ոչ է: 

Եւ այս ի մեծագունէն եղեալ ստորոգութիւնs, իսկ հասարակաբարt 

ստորոգութիւնu է, որ յետս դառնալ կարէv: Վասն զի ստորոգին տարբերու-

                                                           
a F ազգն լսելի լինին ուղղված սեռն ստորոգին 
b F լսին ազգացն ուղղված ստորոգին սեռիցն 
c F ազգացն ուղղված սեռիցն 
d F լսելի ուղղված ստորոգեալ 
e EHI զի 
f Dial. 7.14 + ὁμoίως = Բագ. թարգմ. նոյնպէս 
g F է 
h F լսելի լինի ուղղված ստորոգին 
i Dial. 7.17 + τουτέστιν ὑποστάσεων 
j Dial. 7.18 ἤγoυν ἡ ὑπόστασις = Բագ. թարգմ. այսինքն՝ անձնաւորութիւն 
k F լսին ուղղված ստորոգին 
l H չիք և Պաւղաւս մարդ է 
m H և 
n Dial. 7.21 չիք 
o F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
p F լսելի լինին ուղղված ստորոգին 
q F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
r EH հրեշտակք բանական են 
s F լուր ուղղված ստորոգութիւնք 
t F հաւասարաբար 
u F լուր 
v Dial. 7.88 ὅτε ἀντιστρέφει, հմմտ. Բագ. թարգմ. յորժամ դարձուցանէ 
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թիւնքն տեսակացն, որոց մասունք են նոցաa, այլ և տեսակքն լսին բաժա-

նելոցն, վասն զի ամենայն մարդ ծիծաղող է, և ամենայն ծաղրող մարդ է: 

Եւ թէպէտ և կապիկ ասի ծաղրական, այլ ոչ սրտիւ ծաղրանայ, այլ տեսա-

կաւ միայն, զի շաղփալուրb է նա: Որովհետև սեռք տեսակաց ստորոգին և 

տարբերութիւնք տեսակաց, և տեսակք անհատիցն, յայտ է թէ ի մեծագունէն 

ասիc, իսկ տեսակացն առ ստորոգութիւնն և տարբերութեանցնd առ տե-

սակսնe հաւասարապէս: Իսկ այսք հաւասարականք հակադարձականք են և 

փոխադրական ստորոգինf: 

Է. Վասն համանունութեան7: 

Յարանուն ստորոգութիւն էg, յորժամ զանուն և զսահման անուանն 

պարագրէh, այսինքն՝ կենդանի լսի մարդոյ: Եւ բովանդակէ մարդ զանուն և 

զսահման կենդանոյն, վասն զի կենդանի է գոյութիւն անձնաւոր զգա-

յական, և մարդ կրէ զայս սահման, վասն զի գոյութիւն է մարդ և անձնաւոր 

և զգալի: 

Իսկ հոմանուն ստորոգիi, յորժամ զանուննj պարագրէ, իսկ զսահմանն 

ոչ կրէk, որպէս և գրեալն մարդ զանուննl պարագրէ, իսկ զսահմաննm 

մարդոյ ոչ կրէ: Զիn սահման մարդոյ է՝ «կենդանի բանաւոր, մահկանացու, 

մտաց և արուեստից գտակ»: Իսկ գրեալնo պատկեր ոչ է կենդանիp, զի ոչ 

անձն ունի և ոչ բան և ոչ մտաց և հնարից ընդունող է: 

                                                           
a F լսին բաժանեալս տեսակք, որք են մասնաւորք ուղղված ստորոգին տարբերութիւնք 

տեսակացն, որոց մասունք են 
b F շաղբալու 
c EHI ասէ F որովհետև ազգաց առ տեսակսն լուր և բարժանմանց առ տեսակսն, և տեսակաց 
առ անհատսն, ի մեծագոյն են ասի ուղղված որովհետև սեռք տեսակացն ստորոգին, և 

տարբերութիւնք տեսակացն, և տեսակք տարբերութեանցն, յայտ է թէ ի մեծագունէն ասի 
d F բարժանմունսն ուղղված տարբերութեանց 
e տեսակացն առստորոգութիւնն և տարբերութեանցն առ տեսակսն // Dial. 7.34 ἡ δὲ τῶν 

ἰδίων, հմմտ. Բագ. թարգմ. և տեսակացն 
f F լուր ասին ուղղված ստորոգին 
g F համանուն լսելութիւն է ուղղված յարանուն ստորոգութիւն է 
h Dial. 8.3 + τὸ ὑποκείμενον 
i F յարանուն լուր է այս ուղղված հոմանուն ստորոգի  
j HI զանուն 
k Dial. 8.9 oὐδαμῶς = Բագ. թարգմ. ոչ բնաւ 
l Dial. 8.9 + τοῦ ἀνθρώπου 
m HI զսահման 
n EF իսկ 
o Dial. 8.11 չիք 
p F կենդանին 
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Պարտ է գիտել, զի որքան և լսին ումեք իբրև զենթակայէ, այսինքն 

համանունաբար, նոքա ենթակացելոյն լեալ լսին, իբրև զի կենդանին իբրև 

զենթակացելոյa լսի մարդոյ, այսինքն՝ հոմանունաբար, և մարդն՝ Պետրոսի, 

զի ենթակայեալb ունի զմարդ Պետրոս: Լսի և Պետրոս կենդանի, զի Պետ-

րոս և կենդանի է:  

Եւc զայս գիտել է, զիd ենթակայ երկու տեսակաւ ասի՝ մինն էութեամբ և 

միւսն լսողութեամբ: Եւ էութեամբ իբրև ենթադրեալ ունի գոյութիւն զպատա-

հումն, վասն զի ի նմա ունի զէանալն, և բացe ի նմանէն ոչ կարին երևելf: 

Իսկ լսողութեամբ ենթակայ էg մասնաբար, վասն զի ենթադրեալ ունի 

մասնաւոր զհասարակացն ի լսողութիւն, որով և հասարակացն լսի կողմ-

նականինh գոլ, որպէս կենդանին լսի մարդոյն գոլi: Եւ կոչի հասարակացն 

ենթակայ լեալ, և կողմնականն՝ ենթակայում լսողութիւն: Եւ դարձեալ կոչի 

պատահումն յենթակայումն լեալj, իսկ գոյութիւն ենթակայ յէութիւն լեալ:  

Ը. Վասն զինչէ-ի եւ որ[պիսի]զինչէի լրոյ8: 

Այլ է զինչէ եւ այլ է որպիսիզինչէk: Եւ այս է զինչէ ի լուր՝ իբր զիl հար-

ցանեն թէ «զի՞նչ է մարդ», լսի թէm՝ «կենդանի», իսկ որպիսիինչէn, այս է 

լուր նորաo՝ և հարցեալ եթէ՝ «ո՞ր կենդանի», լսի եթէp՝ «բանական և մահ-

կանացու»: Եւ զի սեռքq և տեսակք զինչէիւ լսելի լինին, իսկ տարբերութիւնքr, 

եղուտքs և մակեղուտքt՝ պատահումն և յատուկu որպիսիինչէիւv լսին:  

                                                           
a F զենթակացո 
b F ենթակայել 
c HI չիք 
d Dial. 8.20 չիք Եւ զայս գիտել է, զի, հմմտ. Բագ. թարգմ. Եւ պարտ է գիտել, եթէ  
e F բայց 
f F երևեալ | Dial. 8.22 ὑφίστανται = Բագ. թարգմ. կան 
g EHI ենթակայի 
h F կողմնակին 
i Dial. 8.26 չիք 
j Dial. 8.28 τῇ οὐσίᾳ 
k EF որզինչէ  
l E չիք | Dial. 9.12 չիք ի լուր 
m Dial. 9.14 λέγομεν = Բագ. թարգմ. ասեմք 
n EF որպիսիզինչէ 
o Dial. 9.17 չիք այս է լուր նորա 
p Dial. 9.18 φαμὲν = Բագ. թարգմ. ասեմք 
q զի սեռք // F ազգք  
r F բարժանմունք 
s F գոականք 
t F վերագոականք և | Dial. 9.23 + ἤγoυν = Բագ. թարգմ. այսինքն 
u F բարժանական 
v F որզինչէիւ ուղղված որպիսիզինչէիւ  
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Իսկ անհատa ոչ զինչէ յայտնէ և ոչ որ զինչէb. զի թէc հարցանի, թէ՝ «ո՞վ 

է սա», լսի, եթէd «Պետրոս է», և ասէe «զի՞նչ է Պետրոս», լսէ, եթէf «մարդ»: 

Եւ դարձեալ հարցանէ. «ո՞րպիսի մարդ», ասեմք. «կամ երկարg կամ կարճ»:  

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ որք բնութեամբ բաժանեալք են, այլքh 

կոչին, զի ասի այլ գոլ մարդ և այլ ձի, այլi և այլք գոլով բնութեամբj. զի այլ 

տեսակ մարդ և այլ տեսակ ձի է: Իսկ որ թուով բաժանին, որ են անհատքk, 

այլ և այլ ասին: Որպէս ասի թէ այլ է Պետրոս և այլl Պաւղոս, այլ ոչ կարելի 

է ասել, թէ այլ Պետրոս և այլm Պաւղոս գոյութեամբn: Վասն զի ասեմքo՝ 

բնութեամբ մի են, իսկ թուով ոչ մի: 

Պարտ է գիտել, եթէ գոյութիւնp այլ կոչի, նոյնպէս և գոյացողական 

տարբերութիւնքq, իսկ որ ի պատահմանցն՝ այլայլակ և այլակերպr: Վասն 

այսորիկ զի գոյացողական տարբերութիւնքնs տեսակին, այսինքն՝ բնու-

թեանն, տեսանինt և զնա ստուգեն, իսկ պատահումն՝ անհատին, վասն զի 

հաստողական անհատինu պատահմունքն են: Այլ է մարդ, և այլ է ձի, իսկ 

առանձին կացեալv իւրաքանչիւր ոք զանհատս յայտ առնէ և զսահմանեալ 

դէմս, որպէս են Պետրոս և Պօղոսw: Եւ զայս գիտել հարկ է, եթէ տարբերու-

                                                           
a F սեռ ուղղված անհատ 
b Dial. 9.29 + ἀλλὰ τίς ἐστιν, հմմտ. մյուս թարգմ. բայց զի-ըն միայն 
c F չիք 
d F լսէ | Dial. 9.31 λέγoμεν = Բագ. թարգմ. ասեմք 
e F + և | Dial. 9.32 Eἶτα ἐρωτώμενoι, հմմտ. Բագ. թարգմ. Դարձեալ հարցանեն 
f Dial. 9.33 λέγoμεν = Բագ. թարգմ. ասեմք 
g HI երկայն 
h Dial. 9.47 ἄλλo καὶ ἄλλo = Բագ. թարգմ. այլ և այլ 
i Dial. 9.49 չիք F չիք և ավելացված է 
j գոլով բնութեամբ // F բնութեամբ ուղղված գոլով  
k F չիք և ավելացված է անհասք 
l Dial. 9.52 ἄλλoς… ἄλλoς 
m Dial. 9.53 ἄλλo… ἄλλo 
n F էիւ | Dial. 9.54 ἐπεὶ ψευδόμεθα = Բագ. թարգմ. զի ստեմք 
o Dial. 9.54 չիք 
p F գիտութիւն 
q F գոական բարժանմանց ուղղված գոացողական տարբերութիւնք 
r Dial. 9.57 չիք և այլակերպ 
s F գոական բարժանմանց ուղղված գոացողական տարբերութիւնք 
t HI տեսակին 
u F հաստող անհատին ուղղված հաստատող անհասին 
v F + սեռ 
w F չիք 
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թիւնa, զորս բաժանէ, քան զնոսա վատթար է, իսկ առ որս բաժանի, քան 

զնոսա լաւագոյն է, և որքանիք են էքն, այնքանիք իքb են և բաժանմունքն: 

Իսկ էքն կամ գոյութիւն են կամ պատահմունքc: 

Թ. Վասն սեռականի եւ անսեռականի9: 

Անուն էիd երկուս նշանակէ իրսe, վասն զի նշանագրէ պարզ զէ միայն և 

ըստ այսմ նշանագրութեան ոչ պարզ զգոյութիւնf միայն, այլ և զպատա-

հումն սեռականg կոչեմք: Իսկ նշանագրէ և զբարժանեալh ինչ էակi, այսինքն՝ 

զանհատսj: Եւ դարձեալ անսեռականնk երկու ազգ ասելի է, վասն զի ասի 

անէականl, որ ոչ իւիք ոչm ուրեք է, այլ և ասի անէակքn և պատահումն այն, 

որ ոչ ունի առանձինն էութիւն, այլ ի գոյութիւն էանայ: 

Ժ. Վասն գոյութեան եւ բնութեան եւ կերպարանի եւ անհատիo եւ դի-

մաց եւ սեռի10: 

Արտաքին իմաստասէրքն ըստ յառաջասացեալ բանին ուրոյն ասացին 

գոլ գոյութեան և բնութեան. և գոյութիւն ասացին միայն զէանալն, իսկ 

                                                           
a F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւն 
b H չիք 
c իսկ առանձին կացեալ իւրաքանչիւր ոք … գոյութիւն են կամ պատահմունք // Dial. 9.67-

69 καὶ ἄλλoς ὁ Πέτρoς καὶ ἀλλoῖoς καὶ ἄλλoς ὁ Παῦλoς. Πᾶσα δὲ διαφoρὰ oὐσιώδης 

τε καὶ ἐπoυσιώδης ἑτερoῖoν πoιεῖ, τὸ γὰρ ἑτερoῖoν σημαίνει καὶ τὸ ἄλλo καὶ τὸ 

ἀλλoῖoν. Kαὶ ἡ μὲν φύσις τὸ τί σημαίνει, ἡ δὲ ὑπόστασις τὸν τινὰ καὶ τόδε τι. Πᾶσα δὲ 

διαφoρὰ ὁπoῖόν ἐστιν, հմմտ. Բագ. թարգմ. այլ իսկ է Պետրոս, և այլ է և այլ է Պաւղաւս: 

Ամենայն տարբերութիւն էական է և ընդ էութեամբ՝ այլք որակութիւնք: Քանզի այլ որակու-
թիւն նշանակէ և զայլ և զայլսն: Եւ եթէ զինչ նշանակէ, իսկ անձնաւորութիւնն՝ որ զայս ինչ 
և զայն ինչ: Իսկ ամենայն տարբերութիւն որակութիւն է 
d Dial. 10.2-4 + δύo σημαίνει, ἁπλῶς μὲν γὰρ λεγόμενoν σημαίνει τὴν ἁπλῶς oὐσίαν, ἡ 

δὲ καθ’ ἑαυτὴν ὑπόστασις τὸ ἄτoμoν σημαίνει καὶ τὸ ἀφoριστικὸν πρόσωπoν. Kαὶ τὸ 

ἐνυπόστατoν δὲ, հմմտ. Բագ. թարգմ. զերկուս նշանակութիւնս ունի, և պարզ ասելի է նշա-

նակէ զպարզ էութիւն, իսկ որ ըստ իւրում անձնաւորութիւն՝ զանհատութիւն նշանակէ և 
զբաժանական դէմ: Եւ որ յանձնաւորութեան է 
e F + և երկուս այլս  
f F զգոյացութիւն 
g F ուղղված էական  
h Dial. 10.7 τὴν καθ’ αὑτό = Բագ. թարգմ. զոր ընդ իւրում 
i F սեռ ուղղված էակ 
j F զանհատսն 
k F անէն 
l F անսեռ էական 
m EHI չիք 
n F անսեռ ուղղված անէակ 
o E անհասի 
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բնութիւն՝ զտեսակ գոյութեան եդեալ՝ ի ձեռնa տարբերութեանցb և ընդ 

պարզ էանալոյն և այսպիսի իմն գոյութեան ունողի՝ կամ բանականc կամ 

անբանd, և մահկանացու ևe անմահ, որ է նոյն ինքն և անփոփոխելիf և ան-

շարժ սկիզբն և պատճառ և զօրութիւն, ի ձեռն արարչին գրեալg յիւրաքան-

չիւր տեսակ շարժողականաց՝  

առ հրեշտակս՝ զգիտութիւն և առանց ձայնաւոր բանիh տառ միմեանց 

զիմանալիi գիտութիւն,  

իսկ ի մարդիկj՝ ընդ իմացութեանk և քննող լինելոյն մտօք և ձայնաւոր 

բանիւ տալով միմեանց զիմացութիւն իl խորհրդոց սրտին,  

և յանասունսն զկենդանական և զզգայական և զշնչական զաւրութիւնm,  

իսկ ի տունկսն՝ զսննդականնn և զծննդականն զաւրութիւն,  

իսկ ի քարինսն՝ զջերմականութիւն և զցրտականութիւն և ի տեղւոջէ ի 

տեղիս ի ձեռն այլումն շարժելոյ զփոփոխականութիւն, այսինքն՝ առանց 

շնչոյ գոլով:  

Զսոսա կոչեցին բնութիւն, որք են տպաւորական տեսակք, իբրև են 

հրեշտակք, մարդ, ձի և առ այդպիսիքդ, իբրև զհասարակացք և շրջապահո-

ղականo անհատիցնp և իւրաքանչիւր նոցա ընդ նովաւ առանձնաւորութեան 

արտասահմանումq լեալ և նոյնպէս նման և անպակաս էանալ յամենեսեան 

ի նոսա: Վասն որոյ զմասնաւորականսնr ինչ անուանեցին անձն, իսկ զհա-

սարակականսն և զշրջապահողսն անձանցն կոչեցին բնութիւն, իսկ 

զպարզs գոլն միայնt գոյութիւն անուանեցին: 

                                                           
a Dial. 11.5 + τῶν oὐσιωδῶν, հմմտ. Բագ. թարգմ. յէական 
b F բարժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
c F թէ բանականապէս 
d F անբանար 
e F կամ 
f I անփոփոխել  
g Dial. 11.8 ἐντεθεῖσαν = Բագ. թարգմ. զոր… եդաւ 
h EF բնութեան 
i HI զիմանալին 
j F մարդ 
k HI դիմացութեանն 
l FHI չիք 
m Dial. 11.13 κίνησιν = Բագ. թարգմ. շարժումն 
n Dial. 11.13 + καὶ αὐξητικήν = Բագ. թարգմ. և զաճողական 
o HI զշրջապահող 
p F շրջապահողս սեռիցն ուղղված շրջապահողէ անհատիցն 
q առանձնաւորութեան արտասահմանում // Dial. 11.18-19 περιεχoμένων ὑπoστάσεων 
r F կողմանականս 
s E պարզ 
t Dial. 11.21 չիք 



138 Հովհան Դամասկացի 

 

 

Այլ սուրբ հարքնa և եկեղեցոյ հռետորքնb անփոյթ արարեալ զնոցայնc 

յոյժ շատախաւսութիւն և զհասարակաց և զբազմացելոցն ասելին, զայն 

որd տպաւորական տեսակ գոյութիւն և բնութիւն և կերպարանաւորութիւնe 

կոչեցին, որպէս և են հրեշտակ և մարդ, ձի և շուն և այլ այդպիսիք: Քանզի 

գոյութիւն յէութենէ լինի և բնութիւն՝ յէութենէf, իսկ է և էութիւն մի և նոյն է, 

իսկ կերպարանաւորութիւնg և տեսակ զմինh նշանակեն զբնութիւն: Իսկ 

զմասնականսնi անհատս կոչեցին, և դէմս և սեռj, որպէս և են Պետրոս և 

Պաւղոս: Իսկ մարմինք ունին զգոյութիւնk ընդ պատահման և առանձինն 

զհաստատութիւն զգայութեամբ, այսինքն՝ ներգործութեամբ տեսողութիւն: 

Այլ ոչ է կարողութիւն երկուց գոլ էիցl, եթէ ոչ բաժանեսցին ի միմեանց պա-

տահականօք և թուովք և յատկութեամբքm: Եւ զայս գիտել պարտ է, զի 

տպաւորական յատկութիւնքn պատահմունք են և տպաւորեն զմարմին: 

ԺԱ. Վասն բաժանելոց11: 

Բաժանումն լսի առաջի հատումնo ենթակայp իրինq, որպէս այն, զի 

կենդանին բաժանիr ի բանական և յանբան: Իսկ կողմնաւոր բաժանումնs՝ 

կողմանցնt երկոցունց հատուածոց հատումն և բաժանումն, իբրև այն զի 

կենդանւոյն ի բանական և յանբան հատելոյ՝ զմին կողմն, որ է բանական, 

բաժանեմքu ի մահկանացու և յանմահ: 

                                                           
a F հայրքն 
b Dial. 11.23 չիք և եկեղեցոյ հռետորքն 
c E զնոցա այն // Dial. 11.23 πολλάς = Բագ. թարգմ. զբազում 
d F + է 
e F կերպարանասիրութիւն 
f F չիք լինի և բնութիւն յէութենէ 
g F կերպարանասիրութիւն 
h F զմի 
i F զկողմանականն ուղղված զմասնականն 
j F սեռս 
k EHI + ունին 
l F սեռից ուղղված գալ էից 
m F բաժանմամբք ուղղված յատկութեամբք | Dial. 11.32 διαφέρειν ἀλλήλων = Բագ. 

թարգմ. տարբերեալ ի միմեանս 
n F ինքնութիւն ուղղված յատկութիւնք 
o H հասումն 
p Dial. 12.2 չիք 
q F + գործոյ 
r HI + այս է մակաբաժանումն 
s E ի լուս. F տողից վեր այս է մակաբաժանումն 
t Dial. 12.11 ἑνὸς μέρoυς = Բագ. թարգմ. մին մասին 
u HI բաժանումն 
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Իսկ վերաբաժանումնa լսի, յորժամ գործողն բաժանման գործոյն՝ 

դարձեալ այլ բաժանումն առնէb նոցաc, իբրևd այն զի բաժանի մարդ արու 

և էգ, սա էe վերաբաժանումնf, և դարձեալ բաժանի մարդ ի հոգի և իg մար-

մին, և այս վերահատումն է: Այլ ոչ լինին բաժանումն միշտ և վերաբաժա-

նումնh, այլ յայնժամ յորժամ ոչ բովանդակ պաշարեալ լինին յառաջին 

բաժանմանէն: Զի ահա յարուաց և յիգաց էգ տեսանի գոլ հոգի և մարմին:  

Նա ևi հակառակբաժանեալք կոչին, որ ի մի և նոյն ազգէ երկու տեսակ 

հատանին, իբր զայն զի կենդանին բաժանի ի բանական և յանբան, իսկ 

բանական և անբանj հակառակբաժանումն ասին: 

Եւ են բաժանմանց ազգ տեսակք Ը. 

[ա.] կամ իբր սեռ ի տեսակ, որպէս կենդանին բաժանի ի բանական և 

յանբան,  

[բ.] կամ իբր զտեսակ ի յանհատս, իբր այն զի բաժանի մարդ ի Պետ-

րոս և ի Պաւղոս և յայլ իւրաքանչիւր մարդսk,  

[գ.] կամ իբրև զբոլոր ի մասունս (և այսl իսկ երկու յեղանակ էm՝ 

նմանամասնաբար կամ աննմանայմասնաբարn. և նմանամասնաբարo են, 

յորժամ մասունքն կրենp զանուն և զսահման բոլորինq, իբրև զայն զիr զմիս 

հատցեն ի բազում հատորս, և իւրաքանչիւր ի նոցանէ միս կոչի և զանուն 

ևs զսահման մսոյ կրէ. իսկ աննմանայմասնաբարt այնք են, յորժամ մա-

                                                           
a F ուղղված այս է ստորաբաժանումն 
b H առն | Dial. 12.22 ποιήσω (*«առնիցեմ») 
c Dial. 12.23 πράγματoς τoῦ αὐτoῦ = Բագ. թարգմ. նոյն իրաց 
d EHI իբր 
e EHI չիք 
f Dial. 12.25 διαίρεσις = Բագ. թարգմ. բաժանումն 
g F չիք 
h HI չիք և վերաբաժանումն 
i Dial. 12.39 χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι = Բագ. թարգմ. Հարկ է գիտել, եթէ 
j իսկ բանական և անբան // Dial. 12.42 ἃ, հմմտ. Բագ. թարգմ. արդ բանականն և անբանն 
k F իւրաքանչիւրսն 
l HI + է 
m F ազգ կամ 
n H չիք և աննմանամասնաբար 
o F նմանամասունք 
p F կան 
q Dial. 12.60 + καὶ ἀλλήλων = Բագ. թարգմ. միմեանց 
r F որ 
s Dial. 12.63 չիք զանուն և 
t F կողմանք ոչ նմանք 
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սունքն ոչ զանուն և ոչ զսահման կրեն զիրերաց և ոչ զբոլորինa, իբր այն թէ 

բաժանեմք զՍոկրատէսb ի գլուխ, ի ձեռս ևc յոտս, և ոչ գլուխ և ոչ ձեռք և ոչ 

ոտք յանձն առնունd զանունն և զսահմանն կրել զՍոկրատեայ և ոչ զմի-

մեանց),  

[դ.] կամ իբրև զհոմանուն ձայն ի զանազան նշանակեալս (և այս ըստ 

երկու յեղանակի, այսինքն՝ կամ ըստբոլորէe կամ ըստ մասին իրիքf. և ըստ-

բոլորէg որպէս շուն ձայնh, բերեալ լինիi ի վերայ տանոյj շան և որ աստե-

ղայիննk, և ծովային շան, զիl այս համանգամայն կոչիm: Իսկ ըստ մասին 

իրիք, իբր զայն զի զանուն լեզուին բերէ ոք վայրի միոյ կոշկիn լեզու կոչե-

լովo, և զծայրս փող կոչեալ երգարանին, լեզու կոչեն նոյնp և զճանաչելիq 

անդամք կենդանեացն, որ և այս կողմանք են և ոչ բոլորովիմբք),  

[ե.] կամ իբրև զէութենէr ի պատահումն, իբր այն, յորժամ ասեն, եթէ ի 

մարդկանէ ոմանք սպիտակ և ոմանք սեաւքs են,  

[զ.] կամ իբրև ի պատահմանէ յէութիւն, հիբար՝ այն զի ասիt եթէ 

սպիտակոցն ոմն հոգևոր և ոմն անանձն է,  

[է.] կամ իբրև ի պատահմանէ առ պատահումն, իբր այն զի ասիu, եթէ 

ցրտացելոցն զովից ոմանք չոր են և ոմանք գէճ,  

[ը. ] կամ իբրև ի միոյ և առ մի. և ի միոյ՝ իբր այն, զի ի բժշկութենէն 

բժշկական գիրք և անաւթք գոլով, իսկ առ մինն՝ իբրև այն զի առողջացու-

                                                           
a կրեն զիրերաց և ոչ զբոլորին // F բոլորին կրեն զիրերաց  
b HI զՍոկրատ 
c EHI ի 
d EHI առնու 
e F առհասարակ HI + ասացեալ 
f ըստ մասին իրիք // F իբրև զկողմնաւոր ումեքն  
g F վասն հասարակին 
h F անուն շան 
i բերեալ լինի // EHI զի բոլորիմբ ասի  
j Dial. 12.79 χερσαίoυ = Բագ. թարգմ. երկրային 
k որ աստեղայինն // EHI աստեղն, որ կոչի շուն  
l EHI այսոցիկ 
m Dial. 12.81 + καὶ oὐ μέρoς ζῴoυ = Բագ. թարգմ. և ոչ մասն կենդանւոյ 
n HI կոշտի 
o Dial. 12.83 չիք լեզու կոչելով 
p Dial. 12.84 չիք լեզու կոչեն նոյն 
q Dial. 12.84 τoῦ γευστικoῦ = Բագ. թարգմ. ճաշակական 
r F յէութենէ 
s FHI սեաւ 
t Dial. 12.93-94 εἴπω, հմմտ. Բագ. թարգմ. ասեմք 
u Dial. 12.97 εἴπω, հմմտ. Բագ. թարգմ. ասեմք 
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ցանողն դեղ ևa առողջացուցանողն կերակուր, զի ի մինն միայն նային՝ 

յառողջութիւն: 

Այսպէս և ըստ այսմ յեղանակիb բաժանի էն ի գոյացութիւն և ի պա-

տահումն:  

Իսկ զայս գիտել պարտ է, եթէc ոչ ըստ միոյ յեղանակիd բաժանմանց 

տեսանի ի հատորս յայսոսիկ բնութեամբ աւագութիւն կամ կրսերն գոլ և ոչ 

մեծ կամ փոքր, բայց միայն ի միոյն և ի մինն գոլով:  

ԺԲ. Վասն բնութեամբ առաջնոյ12: 

Բնութեամբ առաջին կոչի այն, որ ընդ ինքն բերէ և ոչ որe բերեալն լինի 

զկնի, և որ ընդ ինքեան շարաբառնայ և ոչ շարաբառնիf, որպէս այն զի 

կենդանին առաջին քան զմարդ է բնութեամբ: Վասն զի մինչ շարաբառնի և 

ոչ ևս եղիցի կենդանին, հարկաւոր է զի ևg մարդն ոչ լինիցի, զի կենդանի է 

մարդն: Իսկ մարդ մինչ շարաբառնի, ջնջի և ոչ ևս եղիցի, կարելի է կենդա-

նին լինել, զի լինիցիh ձի և շուն և այլքն, որ կենդանիքն են: Եւ դարձեալ մինչ 

ի ներքս բերեալ լինի մարդ, ստուգապէս և կենդանին ի ներքս ածի, զի կեն-

դանի է մարդն: Իսկ կենդանին մինչ ի ներքս ածի, ոչ ընդ նմա աներկաբայ 

մտանէ մարդն, այլ ձի կամ շուն կամ այլ այդպիսի, զի և նոքա կենդանիք 

են: Եւ ոչ Պետրոս առաջին քան զՊաւղոս է բնութեամբ, և ոչ բանական կեն-

դանի քան զանբան: Վասն զի կենդանիք են և այդպիսիքդi: Եւ վասն այսո-

րիկ եթէ Պետրէ բարձցի ի միջոյ և ոչ եղիցի, եղիցի Պաւղոս ուրեմն: Եւ Պաւ-

ղոս մինչ ոչ եղիցի, լիցիj ուրեմն Պետրոս, զՊաւղոս ի ներքս մուծանելով 

ընդ նմա բերեալ լինի և Պետրոս, և ընդ Պետրոսի մուծանի Պաւղոսk: Եւ ոչ 

                                                           
a F չիք առողջացուցանողն դեղ և 
b F + ու ազգի 
c HI + և 
d F մի ցեղ ուղղված ըստ միոյ յեղանակի 
e EF որ ոչ 
f F ինքն ջնջէ և ոչ որի ուղղված որ ընդ ինքեան շարաբառնայ և ոչ շարաբառնի | Dial. 13.2-

3 Φύσει oὖν πρότερόν ἐστι τὸ συνεισφέρoν καὶ μὴ συνεισφερόμενoν καὶ συναναιρoῦν 

καὶ μὴ συναναιρoύμενoν 
g HI չիք 
h HI լիցի 
i Dial. 13.13-14 չիք վասն զի կենդանիք են և այդպիսիքդ 
j F չիք 
k Պօղոս մինչ ոչ եղիցի, լիցի ուրեմն Պետրոս, զՊօղոս ի ներքս մուծանելով ընդ նմա 

բերեալ լինի և Պետրոս, և ընդ Պետրոսի մուծանի Պօղոս, հմմտ. Dial. 13.15-17 καὶ 
Пαύλоυ εἰσφρoμένoυ oὐ συνεισφέρεται Пέτρoς, τоῦ δὲ Пέτρоυ συνεισφερoμένoυ oὐ 
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Պետրէ առաւել քան զՊաւղոսa է, և ոչ Պաւղոս մեծ քան զՊետրոս մարդ 

կամb կենդանիc: Իսկ գտանի դեղ աւելի ողջացուցանող քան զայլd դեղ, և 

գիրք և բժշկարան՝ քան զայլ գիրս: 

ԺԳ. Վասն սահմանադրութեան13: 

Սահմանադրութիւն է խօսք կարճառօտ յայտնող բնութեան յառաջա-

դրեալ գործոյe, որ ի ձեռն փոքու բանից նշանակեսցէ զբնութիւն գործոյն 

առաջակայի, հիբար, թէ «մարդ է կենդանի մտաւոր, բանաւոր, մահկանա-

ցու, մտաց և վարժմանց արուեստից ընդունարան»: Վասն զի բազումք 

արարին վասն բնութեան մարդոյ ընդարձակ սփռեալ բանս, այլ ոչ են նոքա 

համառաւտեալ և վասն այսորիկ և ոչ են սահման: Եւ են այլ կարճահատ 

բանքf իբրև զվերակոչականք, այլ վասն զի ոչ կարեն յայտնել զբնութիւն 

գործոյն, ոչ են սահմանադրութիւնք:  

Եւ բազումն անգամ անունն յայտնէ զբնութիւն ենթակային գործոյ, այլ 

ոչ է սահմանադրութիւն, վասն զի անուն մի է բառ, իսկ սահմանադրութիւն՝ 

բան կատարեալg. և բան յերկուց նուաստ բառից ժողովեալ: Այլ սահմանա-

դրութիւն կամի յիւրաքանչիւր բառից ժողովել և համառաւտելh, որպէս զի 

յայտնեսցէ զբնութիւն իւրն սահմանադրեալ գործոյ:  

Այլ հաստատին սահմանադրութիւնք ի սեռէi և յիւրն հաստատողական 

տարբերութեանցj, այսինքն՝ ի սեռինk գոյականացն, իբրև ի վերայ սահմա-

նին կենդանոյն, քանզի կենդանի է գոյութիւն անձնաւոր զգայական: Եւ 

աստ գոյութիւն սեռl է, իսկ անձնաւոր և զգայական՝ գոյացողական տարբե-

րութեանց նիւթք են: Իսկ բերեալ լինի իm նիւթոյն և իn տեսակէն, իբրև զայն 

                                                                                                                                              
συνεισφέρεται Пαῦλoς, հմմտ. Բագ. թարգմ. Եւ յորժամ Պաւղաւս յիշի, ոչ ևս յիշի Պետրոս, 

և ոչ զՊետրոս յիշելով, յիշի Պաւղաւս ընդ նմին 
a F զՊաւղ 
b HI չիք 
c Dial. 13.18 կամ կենդանի, հմմտ. Բագ. թարգմ. կամ անասուն 
d HI զայդ 
e Dial. 14.3 + ἤ γoυν ὁ λόγoς = Բագ. թարգմ. այսինքն՝ բան 
f E բանքս 
g Dial. 14.13 չիք 
h FHI ժողովեալ և համառաւտեալ 
i F յազգէ ուղղված ի սեռէ 
j F բաժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
k F յազգին ուղղված սեռին | Dial. 14.18 չիք 
l F ազգ ուղղված սեռ 
m HI չիք 
n HI չիք 
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զի կուռք պղինձa է որակաւ և արարեալ է նշանակ լեալ մարդոյ և կոչի 

անդրիանդb: Արդ ի նմա պղինձն նիւթ է, իսկ անդրիանդին ձևն՝ տեսակ: Եւ 

յայտ առնէ նիւթն զսեռնc, իսկ տեսակն՝ զզանազանութիւն տարբերութեանն: 

Բերեալ լինի և ի ստորադրելոյն և ի յետնոցն, որպէս և այն զի բժշկու-

թիւն արուեստ է մարդկային մարմնոց վասն տածելոյd առողջութեան 

գտանող գոլով: Ահա ենթակայ է ի ստորև եդեալ բժշկութեան մարդկան 

մարմնոյ նիւթ, և կատարելութիւն է նորա առողջութիւն:  

Իսկ ստորոգրութիւն ի մակագոյեղացe, իսկ վերնագիր ի վերայ 

գոյացութեանցf ժողովի, այսինքն ի տարբերութեանցg և ի պատահմանցh, 

իբրև զայն եթէ մարդ է ծաղրածուi, յոտնագնաց, ոտնլայն, զի այս ամենայն 

մակագոյեղք են, այսինքն՝ ի վերայ գոյութեան: Եւ վասն այսորիկ ևj ստորա-

գրութիւնք կոչինk գոլովl իբրև զհովանաւոր նկարագիրք ի ստուերի և ոչ 

յանդիմանm կացուցանող գոյականn էութեանն ենթակայեցելոյն, այլ զյա-

րեալսն նմաo: Իսկ վերագրութեամբ սահմանp խառնեալ է՝ գոլով ի գոյակա-

նաց և որ ի մակագոյեղիցնq են, իբրև զայն թէ «մարդ է կենդանի բանա-

կան, ի վեր կոյս յոտս կեալ գնալով լայնաթաթ»:  

Այլ ասի և սահմանադրութիւն առեալ յերկրաչափութենէ և ի սահմա-

նելոյ, զի որպէս անդ սահման դնելն բարժանէ զիւրն իւրաքանչիւրոյ յայլումr 

բնութենէ:  

                                                           
a HI պղընձի 
b Dial. 14.22 չիք և կոչի անդրիանդ 
c F զազգն 
d F մտածելոյ 
e EF չիք իսկ ստորոգրութիւն ի մակագոյեղաց 
f F Իսկ վերնագիր ի վերա գոյացութեանց ուղղված իսկ ստորոգրութիւն ի մակագոեղաց 
g Dial. 14.30 ἰδίων, հմմտ. Բագ. թարգմ. յատուկ 
h H տարբերութեանցն և ի պատահմանցն 
i F ծանրացող H ծաղրացոյ I ծաղրացու 
j HI չիք 
k F գոյութեան վերո են, և վասն այսորիկ վերնագիրս կոչին ուղղված մակագոյեղք են, 

այսինքն՝ ի վերա գոյութեան, վասն այսորիկ և ստորագրութիւնք կոչին 
l F չիք 
m HI յանդամն 
n HI զգոյական 
o EHI + և զպարագայսն 
p E ուղղված Իսկ ստորայդրական սահմանք HI + ստորադրական սահմանք, իսկ վերա-

գրութեամբ (H վարդապետութեամբ) սահման 
q F վերագոիցն են ուղղված մակագոեղիցն 
r Dial. 14.40-4 + oὕτω καὶ ὁ ὁρισμὸς τὴν φύσιν ἑκάστoυ χωρίζει ἐκ τῆς τoῦ ἑτέρoυ = 
Բագ. թարգմ. այսպէս և սահման՝ զբնութիւն իւրաքանչիւրոյ որոշէ ի յայլոյ 
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Իսկ սահմանին արդարութիւն է ոչ առաւելութիւն և ոչ պակասութիւն 

բառի, ևa յոռութիւն նորա է պակասութիւն և յաւելուած: Եւ կատարեալ 

սահման այն իսկ է, որ հակադարձի առ սահմանեալն, իսկ անկատար այն 

է, որ ոչ կարէ յետս դառնալ: Եւ արդ այն դառնայ անդրէն, որ ոչ յաւելուն 

բառք և ոչ պակասին, զի յորժամ յաւելուն բառք, պակասին գործքնb: Իբրև 

այն, զի կատարեալ սահման մարդոյ է «կենդանի բանական, մահկանա-

ցու», և այսպէս յետս դառնայ անդրէն, զի ամենայն կենդանի բանական 

մահկանացու մարդ է, և ամենայն մարդ կենդանի է բանական և մահկա-

նացու: Եւ եթէ պակասէ մի ինչ բառ, յաւելուն գործքc, իբրև այն թէ «կենդա-

նի բանական»: Ահա պակասեաց բան, զի ոչ ասացաւ «մահկանացու», և 

յաւելաւ գործն, զի ոչ միայն մարդ է կենդանի բանական, այլ և հրեշտակ 

ևս, և ոչ ևս անդրադառնի: Իսկ թէ ասեմ «կենդանի բանական մահկանա-

ցու հռետոր», դարձեալ ոչ դառնայ յետս, զի յաւելաւ բառ մի ասելով «հռե-

տոր», այլ պակասեցաւ գործ, զի ոչ զամենայն մարդիկ սահմանեաց, այլ 

միայն զհռետորսն: Զի ամենայն կենդանի բանականd մահկանացու և 

հռետոր՝ մարդ է, իսկ ոչ ամենայն մարդ կենդանի բանական մահկանացու 

հռետոր է, վասն զի ոչ ամենայն մարդ հռետոր է:  

ԺԴ. Վասն յարանունութեանe 14: 

 Հոմանունքf կոչին, ոյք անուամբք հաղորդին միմեանց, իսկ սահմա-

նաւg բաժանին, որպէս այն զի անուն շան հոմանունh է, վասն զի յայտնէ 

զցամաքայինն և զջրայինն և զոր յերկինսն էi շունսն: jԱյլ այլ ունի սահման 

ցամաքայինն և այլ այլքնk, որով այլ և այլ բնութիւնք նոցա: Իսկ գրեն զհո-

մանունսl այսպէս. «Հոմանունքm կոչին, որոց անուանքնn միայն յարին ի մի, 

                                                           
a EHI + ոչ 
b Dial. 14.48 + ὅτε δὲ λείψει ταῖς λέξεσι, πλεoνάζει τoῖς πράγμασιν, = Բագ. թարգմ. Իսկ 

յորժամ պակասի ի բառսն, յաւելու յիրացն 
c F գործ 
d F բանաւոր 
e F ուղղված հոմանունութեան  
f F յարանունք ուղղված հոմանունք 
g Dial. 15.2-3 + ἢ τῇ ὑπoγραφῇ, հմմտ. Բագ. թարգմ. ի ստորագրութենէն 
h F յարանուն ուղղված հոմանուն 
i Dial. 15.4 չիք և զոր յերկինսն է 
j F + եւ 
k Dial. 15.5 ὁ θαλάσσιος, հմմտ. Բագ. թարգմ. և այլ բնութիւն և այլ 
l F զյարանունսն ուղղված զհոմանունսն 
m F յարանունք ուղղված հոմանունք 
n HI անունքն 



«Դիալեկտիկա» (թարգմանություն վրացերենից) 145 
 

 

իսկ ըստ անուանն բան գոյացութեանն այլ»: Բան աստ զսահմանն ասէa. իսկ 

ըստ անուանն ասէ, զի յայտ արասցէ, եթէ այլ սահման է անուանն, որով ե-

ղեն նոքա հոմանունb, որպէս են ցամաքային և ջրային շուն, վասն զիc լծակ-

ցութեան անուաննd հոմանունe են: Իսկ եթէ ոք զսահման ցամաքային շան 

ջրայնոյն կամ երկնայնոյնf տացէ, զի շուն անուն երիցնg, այլ և այլս գտանէh 

զսահման և զբնութիւն նոցաi: Եւ թէ կամիj, դարձեալ կարող է հաղորդս առ-

նել զնոսա միմեանց սահմանաւ և անուամբ, զի կենդանիք կոչին երեքինk, 

և զսահման կենդանոյն կրեն, այլ ոչ են անուամբ կենդանոյն հոմանունքl: 

Իսկ առ հոմանունսնm երիս ինչ խնդրելի է. եթէn հոմանուանց ոք է, և թէ 

քանի նշանակաւք և մասամբքo բերեալ լինի հոմանուննp, և թէ յաղագս որոյ 

նշանակեցելոյq եղև հարցումն: Եւ այս թէ ոչ է առաւել յարանունr գոյնs:  

ԺԵ. Վասն փաղանունութեանt 15: 

Փաղանունքu են, որոց անունք եւ սահմանv և վերագիր անուան մի և 

նոյն ելով, որպէս այն զի կենդանին յայտ առնէ զմարդ և զձի, և ըստ այսմ 

                                                           
a Dial. 15.8 + καὶ τὴν ὑπoγραφήν, հմմտ. Բագ. թարգմ. և զստորագրութիւնն 
b F յարանուն ուղղված հոմանուն 
c F զի վասն 
d HI անունն | լծակցութեան անուանն // Dial. 15.10 κατἀ τὸ ὄνoμα τoῦ κυνός, հմմտ. 

Բագ. թարգմ. ըստ անուան 
e F յարանուն ուղղված հոմանուն 
f Dial. 15.11 չիք կամ երկնայնոյն 
g Dial. 15.12 καλεῖται ἑκάτερoς αὐτῶν, հմմտ. Բագ. թարգմ. կոչի երկաքանչիւրոց նոցա 
h F գնանէ HI այլ ստգտանէ 
i այլ և այլս գտանէ զսահման և զբնութիւն նոցա // Dial. 15.12-13 ἄλλoν ὁρισμὸν 

ἀπoδίδωσι τῷ χερσαίῳ καὶ τῷ θαλασσίῳ ἕτερoν, հմմտ. Բագ. թարգմ. և այլ սահման կան 

երկրայնոցս, և այլ ծովայնոցն 
j Dial. 15.13 չիք Եւ թէ կամի 
k Dial. 15.15 ἀμφότερα, հմմտ. Բագ. թարգմ. երկոքեանն 
l F յարանունք ուղղված հոմանունք | Dial. 15.16 + ἀλλὰ μᾶλλoν συνώνυμoι, հմմտ. Բագ. 

թարգմ. այլ մանաւանդ փաղանունք 
m F յարանունսն 
n HI + ի 
o Dial. 15.18 չիք և մասամբք 
p EF հոմանուանն Dial. 15.18 չիք 
q F նշանակելոյ H նշանակեցեալ 
r F յարանուն ուղղված հոմանունս 
s Dial. 15.19 չիք Եւ այս թէ ոչ է առաւել յարանուն գոյն 
t E հոմանունութեան ուղղված փաղանունութեան 
u F հոմանունք ուղղված փաղանունք 
v HI սահմանք 
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անուանa փաղանունքb են: Զի իւրաքանչիւրն զանուն և զսահման կենդա-

նոյն կրէ: Իսկ գրեն փաղանունութիւնc այսպէս. «փաղանունք ենd, որոց ա-

նուննe հաւասար, և ըստ անուանն բան գոյացութեան նոյն»: 

ԺԶ. Վասն բազմանունութեան16: 

Իսկ բազմանուն կոչին, որք սահմանաւ հաղորդին և գործովf և 

անուամբ բաժանին, այսինքն՝ յորժամ մի և նոյն գործ բազմաւք կոչեսցի 

անուամբքg, որպէս զի փասղանոնh, այոր, ապաթի, մաշերայ,  քսիփոս: Զի 

այս ամենայն անուանք զմի սահման կրեն, որ է երկսայրի սրեալi երկաթ, 

կոչի ևj երկաթ երկսայրի սրեալ: Իսկ գրեն զբազմանունութիւն այսպէս. 

յոգնանունք են ստոյգաբանապէսk կոչեցեալքl ի վերայ միոյն: 

ԺԷ. Վասն այլ եւ այլ անուանութեանց17: 

Իսկ որք երկոքումբնm բաժանինn, կամ զմի ենթակայ ունին և ասին այ-

լանուն, որպէս այն զի ել և էջս ասինo, զի ունին սոքա մի ենթակայ եդեալ, 

այսինքն՝ սանդուխք, կամ ոչ ունի մի ենթակայ եդեալ, և ասին այլ, որպէս 

են գոյութիւն և պատահումն. զի սոցա անուն այլ, և վերնագիրն այլ է, և ոչ 

ունի մի ենթակայ ել: Վասն այսորիկ երկոցունց սոցա՝ այլանուանց և այլոց 

վերնագիր այս է. որոց այլ է ասեն անուն և բան գոյացութեանp և սահման:  

ԺԸ. Վասն յարանունութեանցq 18: 

Այլ են ինչ ի միջի փաղանունութեանr եւ համանունութեան՝ հաղորդք և 

բաժանեալս ելով անուամբք և սահմանիւք, որ կոչին յարանունքs, որպէս 

                                                           
a Dial.16.4 + ἤγoυν τoῦ ζῴoυ = Բագ. թարգմ. այսինքն՝ կենդանւոյն 
b F հոմանուանք ուղղված փաղանուանք 
c F հոմանունութիւն ուղղված փաղանունութիւն 
d F հոմանունք E կոչին 
e F + միայն 
f Dial. 17.2 չիք և գործով 
g E անուամբ 
h F փաղանուն 
i Dial. 17.5 չիք 
j կոչի և // Dial. 17.5 τουτέστιν 
k Dial. 17.7 κυρίου 
l F կոչեցեալն 
m HI երկոքումքն | Dial.18.2 + ἤγoυν τῷ ὀνόματι καὶ τῷ ὁρισμῷ 
n F բաժան  
o Dial.18.3 չիք 
p Dial.18.8 չիք բան գոյացութեան 
q F փաղանունութեանց 
r F յարփաղանունութեան 
s F փաղայարանունք 
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այն, որ ի «դպրութենէն» «դպիր»: Վասն զի հաղորդին անուամբ և դարձեալ 

բաժանին կատարածիւ անուանն, որ է յետին բառնa: Նոյնպէս և սահմանիւ 

հաղորդին և բաժանին, զի «դպրութիւն» գիտութիւն է, իսկ «դպիրն»՝ գոյա-

ցութիւն, յորում է գիտութիւն:  

Յարանունքb են, որ բաժանմամբք ինչ յումեքէ կոչմամբք, այսինքն՝ դնե-

լով աւել անունս, ունի կոչումն անուանc: 
dԱյլ «դպրութիւն» և «արդարութիւն»e ոչ է յարանունութիւնf, այլ «ար-

դար»g և «դպիր», զի «դպիր» ի «դպրութենէն» յարանուանեցաւh, ևi «ար-

դար»՝ «յարդարութենէն»: 

Եւj յարանունքնk պարագրեն զյարանունութեանl նիւթ, որպէս «դպիր» 

«զդպրութիւն» և «արդար»m «զարդարութիւն», իսկ սոքա ի նոցանէ՝ և ոչ երբէք 

պարփակին, զի ոչ կարէ յինքն կրել բժշկական գիրք զբժիշկ, զի սոքա գոյու-

թիւն, և նոքա առինչ գոլովn:  

ԺԹ. Վասն տասանցն ազգական ազգի, այսինքն՝ ստորոգութեանց19: 

Յասացելոցն են ոմանք, որ շարամանութեամբ ասին, որպէս այն թէ «ձի 

ընթանայ», «Սոկրատէսo իմաստասիրէ», իսկ ոմանք՝ pառանց շարամանու-

թեան, որպէս գոյութիւն և պատահումն և այլ այդպիսիք: Յայսցանէ պարզ և 

առանց շարամանութեան ասացելոցս  

[ա.] ոմն զգոյացութիւն նշանակէ, հիբար «մարդ», «ձի»,  

[բ.] իսկ ոմն՝ զքանիօնութիւն, որզան երկու, երեք, չորս կանգուն, հինգq,  

[գ.] իսկ ոմն՝ զառինչն, հիբար հայր, որդի,  

                                                           
a Dial. 19.6 συλλαβήν, հմմտ. Բագ. թարգմ. փաղանունութիւնն 
b F փաղյարանունք 
c Dial. 19.9 չիք 
d Dial. 19.10 + δεῖ δὲ γινώσκειν, ὡς = Բագ. թարգմ. Պարտ է իսկ գիտել, եթէ 
e Dial. 19.10 μoυσική = Բագ. թարգմ. «երաժշտականն» 
f F փաղյարանունութիւն 
g Dial. 19.11 ὁ μουσικὸς ἐκ τῆς μουσικῆς 
h F փաղյարանուանեցաւ 
i E իսկ 
j Dial. 19.13 δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι = Բագ. թարգմ. Պարտ է գիտել, եթէ 
k F փաղյարանունքն 
l F փաղյարանունութիւն 
m EF չիք 
n Dial. 19.16 չիք զի սոքա գոյութիւն, և նոքա առինչ գոլով 
o F Սոկրատ 
p Dial. 20.2 + ἁπλῶς καὶ 
q չորս կանգուն, հինգ // Dial. 20.6 δίπηχυ, τρίπηχυ = Բագ. թարգմ. երկականգնեան, երա-

կանգնեան 
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[դ.] իսկ ոմն՝ զորպէսն, որ է որակութեան, որզան սպիտակ, սև,  

[ե.] իսկ ոմն՝ զուրն, հիբար «ի տուն»a, «ի հրապարակի»,  

[զ.] իսկ ոմն՝ զերբն, իբր զի «հերուն», «յերեկ»b, «այսօր»,  

[է.] իսկ ոմն՝ զկալն՝ որ է զենթակայելնc, իբր «զկալd», «զնստել», «զգնալ»e,  

[ը.] իսկ ոմն՝ զունել, իբրև «զգենուլ», «զագանել», «զտալ»f,  

[թ.] իսկ ոմն՝ զգործել, իբր «զայրել», «հատանել»,  

[ժ.] իսկ ոմն՝ զկրելն, իբրև «զայրել», «հատանել»g, «զախտանալ»h: 

Այսոքիկi կոչին լսողութիւնք և ստորոգութիւնք և կատիղաւրիայ յոմանց 

ասելոյj: 

Եւ զայս գիտելի է, զի իւրաքանչիւր ի տասանցս յայսցանէ սեռականա-

գոյն սեռk է. այսոցիկ տասանց ստորոգութեանցսl՝ սեռականագոյն սե-

ռիցսm միննn գոյացութիւնo է, իսկ ինունքp պատահմունք: Որք են այսոքիկ՝ 

գոյութիւն, քանիօնութիւն, որպիսութիւն, առինչq, ուր, երբ, կացումն, ունել, 

գործել, կրել: 

Ի. Վասն համազգեաց եւ համատպից եւ այլազգեաց եւ այլակերպից եւ 

բարժանմանցr թուոց20: 

Համազգիք այնոքիկ են, որք ի մի եւ ի նոյն լուր ենթակայեալ կարգին: 

Իսկ այլազգիք են, որք և յայլ և յայլ լսին ենթակայի կարգեալs: Եւ դարձեալt 

                                                           
a Dial. 20.7 ἐν ναῷ = Բագ. թարգմ. ի տաճար 
b Dial. 20.8 չիք 
c Dial. 20.8 չիք որ է զենթակայելն 
d E ուղղված զկեալ FHI զկեալ | Dial. 20.8 τὸ ἵστασθαι, հմմտ. Բագ. թարգմ. կանգնեալ 
e Dial. 20.9 չիք 
f Dial. 20.9 չիք 
g իբրև «զայրել», «հատանել» // F որպէս  
h Dial. 20.10 չիք 
i Dial. 21.11 + αἱ δέκα, հմմտ. Բագ. թարգմ. տասնեքեան 
j Dial. 21.11-12 + τὸ γὰρ ἀγoρεύειν λέγειν ἐστίν, հմմտ. Բագ. թարգմ. զի ստորոգունելն ասել է 
k F ազգականութեամբ ազգ ուղղված սեռականագոյն սեռ 
l F լսելեաց ուղղված ստորոգութեանց 
m F ազգականութեան ազգաց ուղղված սեռականագոյն սեռի 
n HI մին 
o F գոութիւն 
p HI ինունքն 
q որպիսութիւն, առինչ // Dial. 21.16 πρός τι, ποιόν 
r HI բաժանման 
s Dial. 21.4-5 + ταῦτα ἕτερα τῷ γένει εἰσίν, հմմտ. Բագ. թարգմ. այս այլասեռք են  
t Dial. 21.5 չիք 
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համատիպք են, որք ի մի ևa նոյն տիպ ստորոգին և բանիւ գոյացութեան 

հաղորդին միմեանց, որպէս «Պետրոս» և «Պօղոս»: Իսկ այլակերպ են, որք 

կերպարանօք բաժանին ի միմեանց, այսինքն՝ տպովb գոյացութեան բաժա-

նելով, իբրև «մարդ» և «ձի»: Իսկ թուով բաժանին, որքանիք շարամանու-

թեամբ պատահմամբքնc բաժանմունս ևd յատկութիւնսe իւրում էակինf 

յատկաբար ունի, ուրոյն ունելով զէութիւն, որք են անհատքն, որպէս «Պետ-

րոս» և «Պօղոս» և իւրաքանչիւր մարդ:  

Իսկ ամենևինմբ այլազգեացն այլ է տեսակ և այլg տարբերութիւնքh, 

որպէս «կենդանոյն» և «արուեստին»: Վասն զի կենդանին գոյացութեան 

հետևին, իսկ արուեստն՝ որակութեան: Եւ կենդանւոյն տարբերութիւնքi 

հաստատականք են այսպէս, որպէս «անձնաւոր», «զգայական», իսկ տար-

բերութեան մասունքj «բանական» և «անբան», «ցամաքային»k և «ջրային»: 

Իսկ արուեստական հաստմանց ի մի յանձնաւորս և ի բանաւորս էանալ և 

ապա դժուարաբաժանելիl լինել, իսկ տարբերականքնm՝ «դպրութիւն» և 

«իմաստասիրութիւն»: Զի որոյ ստորոգութիւնn է սեռնo, նորա լինի և 

տեսակն և տարբերութիւնքp տեսակացն: Իսկq ընդմիմեամբք սեռիցն և տե-

սակացն ոչ ոք խափանել կարէ, որպէս զի նոյնք եղիցին տարբերութիւնքr, 

թէպէտ և ոչ ամենեքեան: Իսկ տարբերութիւնսs ասեմք աստ զհաստողս նոցա: 

Այլ գիտել պարտ է, զի ինունք լուրք բայց միայն ի գոյութենէն ունել 

ունին իւրաքանչիւրն, թէպէտ և պատահմունք են, հաստողական և բաժա-

                                                           
a HI + ի 
b Dial. 21.7 τῷ λόγῳ = Բագ. թարգմ. բանիւ 
c HI պատահմամբք 
d Dial. 21.9 չիք բաժանմունս և 
e F ինքնութիւնս ուղղված յատկութիւն 
f F սեռին ուղղված էակին 
g Dial. 21.11 չիք 
h F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
i F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
j F բարժանման մասին ուղղված տարբերութեան մասունք 
k Dial. 21.15 τὸ πτηνόν 
l E դժուարաբարժանեալ 
m F բարժանականքն ուղղված տարբերականքն 
n F լսողութիւն ուղղված ստորոգութիւն 
o F ազգ ուղղված սեռ 
p F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
q F + առ միմեանս ազգաց, այսինքն 
r F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
s F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
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նողական յատկութիւնսa, և իւրաքանչիւր նոցա սեռական սեռքb են և ունին 

սեռսc և տեսակք առ միմեանս և տպաւորական տեսակս: Զի ստոյգ ուր 

սեռd լինիցի, անդ և տարբերութիւնք են բաժանողականքe, զի սոքա են, որ 

բաժանեն զսեռf ևg զտեսակս, և ուր տեսակքh են, գոյացուցանողքնi ևս 

տարբերութիւնքնj ենk, որք հաստատեն զտեսակս:  

Արդ մի ի նոցանէ երեք ազգ բերեալ լինին՝ կամ վասն ազգին, որպէս 

ասեմք, եթէ «մարդ» և «ձի» մի և նոյն են սեռիւl, զի ընդ միոյ սեռիւm ենթա-

կային, որ է կենդանին գոլ, կամ վասն տեսակին, որպէս «զՍոկրատ» 

ասեմք և «զՊղատոն» ընդ միով տեսակաւ ստորոգիլn՝ ընդ մարդով, և մի 

տեսակ գոլով և նոյն, կամ վասն թուոյ, որպէս զՍոկրատ ասեմք, թէ մի և 

նոյն է բաժանմամբքo, մեկուսացեալ յայլոց մարդկանէ: 

ԻԱ. Վասն յորում է21: 

Յորում է մետասան ազգ ասի, [ա.] որպէս սեռ իp և տեսակի, ըստ 

որում կենդանին ի տեսակ մարդոյq. [բ.] որպէս տեսակ ի սեռիr, իբրև մարդ 

ի բաժանումն կենդանոյն. [գ.] ի տեղի ուրեմն, որպէս «քահանայ ի տա-

ճարին», [դ.] ի ժամանակիs, որպէս «Նոյ ի ժամու ջրհեղեղին». [ե.] յանաւթ 

ինչ, որպէս «գինի ի թակոյկի». [զ.] բոլորն ի մասնաւորսն, որպէս Սոկրա-

տէսt յիւր անդամսն՝ ի գլուխ, ի ձեռս, և յոտս (և այս ոչ է «յորումն է», այլ 

                                                           
a F ինքնութիւնս ուղղված յատկութիւնս 
b F ազգաին ասգ ուղղված սեռական սեռք 
c F ազգք ուղղված սեռս 
d F ազգ ուղղված սեռ 
e F բարժանմունք են հերձողականք ուղղված տարբերութիւնք են բարժանողականք 
f F զազգս ուղղված սեռ 
g Dial.21.26 εἰς 
h HI տեսակքն 
i F հատողքն ուղղված գոացուցանողքն 
j F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնքն 
k HI չիք 
l F ազգ ուղղված սեռիւ 
m F ազգաւ 
n Dial. 21.31 ὄντας, հմմտ. Բագ. թարգմ. գոլ 
o Dial. 21.32 չիք 
p F ազգի ուղղված սեռ 
q ի տեսակ մարդոյ // Dial. 22.2-3 ἐν τῷ ὁρισμῷ τoῦ ἀνθρώπoυ γένoς ὂν τoῦ ἀνθρώπoυ, 
հմմտ. Բագ. թարգմ. ի թիւ մարդոյ 
r F յազգի ուղղված սեռ 
s FHI ժամու 
t HI Սոկրատ 
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«յորումք»). [է.] որպէս մասնաւորք ի բոլորումնa՝ իբր գլուխ, ձեռք և ոտքb ի 

Սոկրատէս. [ը.] որպէս տեսակ ի նիւթս, որպէս և էc անդրիանդին ի պղնձի. 

[թ.] որպէս ստեղծեալք ի մի պատճառէնd, իբրև ամենեքեան յաստուած. [ժ.] 

որպէս հանգըստարանe ի յարկսf, իբրու բազմական ի սենեկի մարդոյ (զի ի 

սակս հանգստեան մարդոյ դնիg մահիճքն). [ժա.] որպէս զենթակայումն, 

իբրև սպիտակութիւն ի մարմնի: Եւ զայս գիտեա, զի կողմանքն ի յամենևինն 

առինչh ասին, իսկ ամենևինմբնi ի կողման՝ և ոչ երբէք, այլ ամենևինմբj ի 

մասնաւորի գոլ ասիk:  

ԻԲ. Վասն գոյացութեան22: 

Գոյացութիւն է գործ ինքն ինքեամբ էացեալ, և ոչ կարաւտ այլոյ հաս-

տողի: Եւ դարձեալ գոյութիւն է ամենայն, որ ինքն անձամբ իւրով է և ոչ յայլ 

ումեք ունի զէութիւն, այսինքն՝ ոչ յայլում լինի և ոչ առ այլս ունի զէանալն և 

ոչ կարաւտ է յայլմէ հաստատիլl, յորում և պատահումն ունի զէութիւն: Վասն 

զի գոյնն ի մարմնի էանայm, և ոչ մարմին և գոյնն գոլով: Վասն որոյ գոյնն 

մարմնոյ է և ոչ մարմին գունոյ առինչn, զի գոյնն առինչ մարմնոյ էo: Որով 

բազում անգամ ի փոփոխել գունոյնp և ի փոխադրութեան ոչ փոփոխի գոյա-

ցութիւն, որ է մարմին, այլ մնայ նոյն ինքն: Իսկ գոյացութիւն էութեանq ասիr: 

                                                           
a F բոլոր իմն HI բոլորումբն 
b Dial. 22.8 չիք, հմմտ. Բագ. թարգմ. ոտն 
c Dial. 22.8 + τὸ εἶδoς = Բագ. թարգմ. տեսակ 
d ի մի պատճառէն // F մի պատճառք են HI մի պատճառ են  
e E հանգրու տողից վեր տան HI հանգրտան 
f Dial. 22.10 ἐν τῷ τελικῷ αἰτίῳ = Բագ. թարգմ. ի կատարունական պատճառ 
g Dial. 22.11 γίνεται 
h Dial. 22.13 չիք 
i F ամենևիմն 
j F ամենևիմն HI ամենևիմբն 
k գոլ ասի // Dial. 22.13 չիք 
l Dial. 23.5 + ἀλλ’ ἐν αὐτῷ ὄν, հմմտ. Բագ. թարգմ. այլ ինքեամբ գոյանայ 
m Dial. 23.6-7 + ἵνα χρῴζῃ αὐτό = Բագ. թարգմ. զի ներկեսցէ զնա 
n Dial. 23.8 չիք 
o զի գոյնն առինչ մարմնոյ է // Dial. 23.8-9 ὅθεν καὶ τὸ χρῶμα τoῦ σώματoς λέγεται καὶ 
oὐ τὸ σῶμα τoῦ χρώματoς = Բագ. թարգմ. ուստի և գոյն մարմնոյ ասի, և ոչ մարմին գունոյ 
p HI գոյնոյն 
q FHI էութեանս Dial. 23.11 παρὰ τὸ εἶναι 
r HI չիք 
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ԻԳ. Դարձեալ վասն գո[յ]ացութեան23: 

Եթէ զինչ գոյացութիւն էa, ահա ասացաւb, և զինչ տարբերութիւնc գոյա-

ցութեանd առ պատահմունսe, որպէս ի նմա ունելովf զէութիւն: Ասացեալ է 

և վասն նորին տարբերութեանg, եթէ իւիք բաժանի գոյութիւնh ի գոյական 

տարբերութեանցi, և եթէ որ նոքաւքj անուանեալ էk գոյացութիւն զայն ինչ 

տեսակ կատարեալ էl և այնպիսի ինչ լինի: Ասացեալ է և այս, թէ զինչ է 

բնութիւն և կերպարանութիւն, և զինչ էակm, այսինքն անձնn, և դէմք և տե-

սակo և անհատքն, և թէ որպէս հաճէին խորհել զսա արտաքին հռետորքն, և 

որպէս սուրբ հարքն՝ ճշմարիտ իմաստասիրութեան աշակերտքն և վարդա-

պետքն ուղղաձևութեան:  

Եկ արդեաւք և զընտանի ազգսն գոյացութեան ասասցուք. առանձին 

ընտանիp գոյացութեան է ոչ ի ստորադրեալ ինչ լինել, զի ևս առաւել ինքն է 

ստորադրեալ պատահմանցն առ լինելութիւն և ոչ ինքնq յայլում ունի զէու-

թիւն: Իսկ այս գոյական տարբերութեանցնr է ընտանի յատկութիւնs, զի որ 

ի ստորադրեալսնt էանայ, ոչ թէ է աւգնեալ կեցուցանէ, և ոչ թէ ոչէ ապա-

կանէ: Եւ վասն այսորիկ ի սահմանադրութիւնս ոչ յիշեսցի, զի ստոյգ պա-

տահումն է: Իսկ գոյական տարբերութիւնքնu ոչ են պատահմունք, վասն զի 

էքն կեցուցանեն և ոչէքն ապականենv, վասն որոյ և ի սահմանս յիշեալ լի-

                                                           
a Dial. 31.2 + καὶ φύσις καὶ μορφή 
b Dial. 31.2-3 + καὶ τί ὑπόστασις καὶ ἄτoμoν καὶ πρόσωπoν ἐνυπόστατόν τε καὶ 
ἀνυπόστατoν 
c F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւն 
d F նմա ուղղված գոացութեան 
e Dial. 31.4-5 + καὶ ὡς κυριωτέρα ἐστὶν ἡ oὐσία τῶν συμβεβηκότων  
f Dial. 31.5 + τῶν συμβεβηκότων 
g F բարժանման ուղղված տարբերութեան 
h HI գոյացութիւն 
i F բարժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
j HI նորքօք 
k Dial. 31.7 εἰδoπoιoυμένη  
l F կատարէ 
m F է 
n F + սեռ E անձ | Dial. 31.9 չիք այսինքն անձն 
o Dial. 31.9 չիք և տեսակ 
p Dial. 31.12 չիք 
q EF ինչ 
r F բարժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
s F ինքնութիւն 
t HI ստորեդեալսն 
u F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնքն 
v F չիք և ոչ էքն ապականեն 
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նին: Իսկ ընտանի յատկութեանa է փաղանունաբար լուր, որ է տուողութիւն 

անուան և սահմանադրութեան, և ոչ ունելով հակառակ և ոչինչ, վասն զի 

քարի ոչ հակառակ է նոյն ինքն իւր գոյութիւն քարինb: Եւ դարձեալc ոչ կրեալ 

յինքն զմեծն և զփոքրն, իսկ այս տարբերութիւնd գոյական տարբերու-

թեանցe էf, վասն զի ոչ է մարդ մեծ քան զձի գոյութիւն կամ կենդանի, և ոչ 

ձի մեծ քան զմարդ. և ընդունող լինել զմիմեանսg հակառակացն և ոչ ինքն, 

այլ ընտանութեամբ իւրով փոխադրական գոլ: Եւ զհակառակութիւն ասեմ 

զպատահմանցն իսկ ի վերայ գոյականացն՝ և ոչ երբէքh, վասն զի բանա-

կանն ոչ ընդունի զանբանութիւն, իսկ մարմնականն ջեռնու և փոփոխեալ 

դարձեալ զովանայ, և անձն երբեմն ընդունի զառաքինութիւն և երբեմն՝ 

զչարութիւն յինքն:  

ԻԴ. Վասն բնութեան24: 

Բնութիւն է իւրաքանչիւրոյ էիցս սկիզբն շարժման և հանդարտելոյ, 

իբրև այն, զի երկիր շարժի բերել զպտուղս և հանդարտէ փոփոխեալ ի 

տեղւոջէ ի տեղիi: Արդ սկիզբն և պատճառ շարժման և հանդարտութեան 

նորա, յորում սկսեալ էր այսպէս շարժել և հանդարտել գոյեղաբարj, 

այսինքն՝ բնութեամբ և ոչ պատահմամբ, սա բնութիւն կոչի, վասն զի այս-

պէս սկսեալ է և կայ:  

Եւ այս այլ ոչ ինչ է, բայց գոյութիւն, զի ի գոյութենէն ունի այսպիսի 

զօրութիւն, որ են շարժութիւն և հանդարտումնk: Եւ գոյութիւն է պատճառ 

շարժման և հանդարտութեան նորա, այլ և ոչ ի բնութիւն և էութիւն, զի սոքա 

անհատք. էութիւն և գոյութիւն և բնութիւն մի ենl: 

                                                           
a F ինքնութիւն ուղղված յատկութիւն 
b Dial. 31.20-21 τῷ γὰρ λίθῳ ἤγoυν αὐτῇ τῇ oὐσίᾳ τoῦ λίθoυ oὐδέν ἐστιν ἐναντίoν 
c Dial. 31.22 չիք 
d F բարժանումն ուղղված տարբերութիւն 
e F բարժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
f Dial. 31.23 + ἴδιoν 
g Dial. 31.25 չիք | + ἀνὰ μέρoς 
h Հուն. չիք և ոչ երբէք 
i Dial. 24.4 + oὐ γὰρ κινεῖται ἀπὸ τόπoυ εἰς τόπoν = Բագ. թարգմ. զի ոչ շարժի ի տեղոջէ 

ի տեղի 
j F գոաբար ուղղված գոեղաբար 
k F հանդարտութիւն 
l այլ և ոչ զի բնութիւն և էութիւն, զի սոքա անհատք. էութիւն և գոյութիւն և բնութիւն մի են 
// Dial. 24.10-11 λέγεται δὲ φύσις παρὰ τὸ πεφυκέναι, հմմտ. Բագ. թարգմ. այլ ասի 
բնութիւն ի գոյացողէն 
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ԻԵ. Վասն պատկերի, տպի եւ կերպարանի25: 

Տպաւորութիւն է ի գոյական տարբերութեանցa իմն կերպարանեալ ինչ 

և տեսակաւոր լեալ և պատկերեալb գոյութիւն, որ նշանակէ զտպաւորա-

կանն տեսակ, որպէս զայն զի գոյութիւն կերպարանեալ է և տեսակ 

առդրեալ յանձնաւոր և ի զգալի սեռէ և կատարելութիւն լեալ կենդանոյն, և 

դարձեալ առեալ «բանական և մահկանացուc», կատարէ զտեսակ մարդոյ. 

և տպաւորութիւն անուանիd, որպէս պատկեր լեալ գոյութիւն:  

Արդ սուրբ հարքն ի վերայ տպաւորական տեսակի կարգեցին գոլ զգո-

յութիւն և զբնութիւն և զտպաւորութիւնe և զպատկերf և զկերպարան ևg 

զտեսակ: Եւ համագոյ և համաբնութիւն ևh համատեսակ և համազգի և 

համատիպi ասեն զմի և զնոյնj տեսակի հետևեալk անհատսն: Իսկ այլագոյ 

և այլաբնութիւն և այլազգ և այլատեսակս և այլակերպս զտեսական տե-

սակսն ասացին: Զի անհնար է տեսակի առ այլ տեսակ, և բնութիւնl, և 

էութիւն՝ յայլ էութիւն, եթէ ոչ այլ գոյութիւն և բնութիւն և այլ տեսակm և այլ 

պատկեր եղիցի:  

Այլ պարտ է գիտել, եթէ անհնար է երկու գոյութեան և բնութեան ի նո-

ցանէ, թէ մի բնութիւն խառնեալ եղիցի. զի ոչ կարէ մի և նոյն էութիւն առ-

ժամայն հետևանալ հակառակ բաժանելեացնn հաստատողական յատկու-

թեամբo: Իսկ մի էակ, այսինքն՝ անձն խառնեալ գոլովp յիւրաքանչիւր բնու-

թեանց՝ կարողութիւն էq լինել, իբրև մարդ ի հոգոյ և ի մարմնոյ խառնեալ 

գոլով: Զի թէպէտ և մի բնութիւն ասի ամենայնr մարդկան, այլ ոչ այլ և այլն 

                                                           
a F բարժանմանց ուղղված տարբերութեանց 
b F պատկերել ուղղված պատկերեալ | Dial. 25.4 չիք և պատկերեալ 
c F մահկանացուի 
d և տպաւորութիւն անուանի // Dial. 25.6-7 ὅπερ εἰδικώτατoν εἶδoς μoρφὴ λέγεται, 
հմմտ. Բագ. թարգմ. իբր յատկական տեսակ կերպ ասի 
e Dial. 25.9 + ὄνoμα καὶ ταὐτὸν λέγoυσιν, հմմտ. Բագ. թարգմ. անուն, և զայսորիկ ասացին 
f Dial. 25.10 φύσιν  
g Dial. 25.10 + εἰδικώτατoν  
h F չիք 
i F համատիտ 
j Dial. 25.11 + εἰδικώτατoν, հմմտ. մյուս թարգմ. յատկական 
k Dial. 25.12 չիք 
l Dial. 25.14 + ἄλλῃ φύσει  
m և այլ տեսակ // Dial. 25.14 չիք 
n F բաժանելոցն 
o F ինքնութեամբ ուղղված յատկութեամբ 
p FHI չիք 
q F չիք 
r Dial. 25.20 չիք 
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մի բնութիւնa ասի, այսինքնb՝ իւրաքանչիւրն: Վասն զի ի մի բնութիւն ամե-

նայնc մարդկան ասի, յայն սակս զի ընդ միով տեսակաւ ենթակային միա-

գոյաբարd խառնեալ ամենայն անձինք մարդկան, և այս յազգին բոլորիe: 

Իսկ ի մի բնութենէ գոլ զիւրաքանչիւրն մարդ ոչ ասի, զի իւրաքանչիւրն էակf 

մարդոյ յերկուց բնութեանց ժողովեալ է՝ ի հոգւոյ ասեմ և ի նիւթոյg 

մարմնոյ, անխառնակ պահելով զսոսա յինքն: Եւ վկայ է, որ ի մահու բա-

ժանումն նոցա: 

ԻԶ. Վասն սեռիh մարմնոյ, որ է անձն26: 

Սեռիi անուն երկուս նշանակէ՝ երբեմն զպարզ նորա էութիւն և ըստ որոյ 

նշանակեալնj նոյն մի է գոյութիւն և էութիւնk մարմնոյն, և վասն այսորիկ 

ոմանք իl հարցն ասացին, եթէ բնութիւնք, որք են էութիւնքm: Իսկ երբեմն 

ինքն ինքեամբ բաժանաբար հաստեալ էութիւն, և ըստ այսու նշանակելոյ 

զանհատսն յայտնէ բաժանեալ թիւս, իբրև զայնn ինչ՝ զայն ոմն Պետրոս, 

Պօղոս և զայլսնo, կամ զայս ոմն ձի: 

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ ոչ սեռք և գոյութիւն տեսանելի էp ինքն ին-

քեամբ ուրոյնq հաստատեալr և ոչ գոյական տարբերութիւնքնs, ոչ տեսակ և 

ոչ պատահումն, այլ միայն սեռք մարմնոց, որք են անհատք, և ի նոսա տե-

սանի գոյութիւն և գոյական տարբերութիւնքt, տեսակ և պատահումն: Իսկ 

                                                           
a Dial. 25.21 + ὁ ἄνθρωπoς 
b F չիք 
c Dial. 25.22 σύνθετoς = Բագ. թարգմ. շարադրեալ 
d Dial. 25.23 չիք 
e Dial. 25.23 չիք և այս յազգին բոլորի 
f F սեռ 
g Dial. 25.25 չիք HI նիւթոց 
h F ուղղված էակի 
i F սեռի ուղղված էակի 
j FHI նշանակելոյն 
k F սեռ ուղղված էութիւն 
l Dial. 26.4 + ἁγίων = Բագ. թարգմ. սրբոց 
m F սեռք ուղղված էութիւնք 
n HI այն 
o Dial. 26.6 չիք և զայլսն 
p սեռք և գոյութիւն տեսանելի է // Dial. 26.8 oὐσία ἀνείδεoς = Բագ. թարգմ. էութիւն առանց 
տեսակի 
q F ուր 
r FHI հաստեալ 
s F բարժանմունքն ուղղված տարբերութիւնք 
t F բաժանմունքն ուղղված տարբերութիւնք 
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միայն պարզ գոյացութիւն յամենայն էակսa նոյն և մի տեսանի՝ յանձնա-

ւորս և յանանձինս, ի բանականս և յանբանս, ի մահկանացուս և յանմահս: 

Իսկ գոյական տարբերութիւնքb՝ այլ են, որք յանձնաւորս և շնչաւորսc 

են, և այլ որք յանշունչսd, այլ ի մահկանացուսն և այլ յանմահսն, և պարզ 

ասին՝ յիւրաքանչիւր տպաւորական տեսակի որում են յէակիe, մի և նոյն նո-

քա, քանզիf մերձեցուցանեն զնոսաg բանիւ գոյութեանն, իսկ բաժանեալ 

մեկնեն զնոսա այլ տեսակաւք էականաւք: Այսպէս և պատահմունք ի նոսա, 

այսինքն՝ ի յէակս մարմնոյն տեսանին, որք մեկնեն ի միմեանցh զիւրաքան-

չիւրն էակi ի պատկերակից և ի համատեսակ իւրն էակաց: Վասն այսորիկ և 

անհատն դասեցաւ գոլ անուն ընտանի էիցնj, վասն զի ի նմա ստացաւ գո-

յացութիւնն զներգործութիւն իւր առնելով յինքն զպատահմունս:  

ԻԷ. Վասն դիմաց, զի դէմք երիս. եւ սեռ եւ տեսակ եւ անձն մի են27: 

Դէմք կոչիk, որ իւրովն ներգործութեամբ և յատկութեամբl զյայտնի իւրն 

տոհմական և ուրոյն բաժանեալ սահմանադրութեանն զիմացութիւն տայ 

մեզ, որպէս և Գաբրիէլ կուսինm Աստուածածնիn խաւսելով՝ մի գոլովo ի 

հրեշտակաց և միայն անդ կացեալ խաւսէր ցնա, բաժանեալ գոլով ի հա-

մագոյակից իւրոց հրեշտակացն յայնմ տեղւոջ կալովնp և խաւսելովն, և 

Պաւղոս յաստիճանացն ընդ ժողովրդեանն խաւսելով մի ի մարդկանէ 

գոլով, իւրովն յատկութեամբq և ներգործութեամբ յայլոց մարդկանէ բաժա-

նելով:  

                                                           
a F սեռս ուղղված էակս 
b F բաժանմունքն ուղղված տարբերութիւնք HI տարբերութիւնքն 
c HI շնչաւորսն 
d HI յանշունչսն | Dial. 26.15 + ἐν ταῖς λoγικαῖς ἄλλαι καὶ ἐν ταῖς ἀλόγoις ἕτεραι = Բագ. 
թարգմ. ի բանականս այլք և յանբանս այլք 
e F ի սեռի ուղղված յէակի 
f HI որպես զի 
g Dial. 26.18 + ἀλλήλαις = Բագ. թարգմ. առ միմեանս 
h Dial. 26.20 չիք ի միմեանց 
i F էակ ուղղված սեռ 
j F սեռիցն ուղղված էիցն 
k Dial. 27.2 ἐστιν = Բագ. թարգմ. է 
l F յինքնութեամբ ուղղված յատկութեամբ 
m Dial. 27.4 τῇ ἁγίᾳ = Բագ. թարգմ. սրբուհւոյն 
n F աստուածածնին 
o EHI գոլ 
p F տեղի չկալովն H տեղւոջէ լալովն 
q F ինքնութեամբ ուղղված յատկութեամբ 
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Եւ զայս գիտել պարտ է, զի սուրբ հարքն զէակa և զանհատ և զդէմս մի 

ասացին գոլ, որ ևb անձն ինքն ինքեամբ հաստատեալ կայր և ի գոյութենէ և 

ի պատահմանց ժողովեալ էր և թուով բաժանէր և զայս ոմն յայտնէր, իբր 

զՊետրոս, զՊաւղոս կամ զայն ոմն ձի: Այլ և էակc ասի վասն հաստատա-

բարd էանալոյնe:  

ԻԸ. Վասն անհատիցն28: 

Անհատք չորք ազգ ասին, վասն զի անհատ անուանիf ոչ հատեալն և ոչ 

մասնաւոր լեալ, իբրև զկէտ և զայժմ և զմի, զի սոքա առանց քանիօնու-

թեան կոչին: Անհատք կոչին դարձեալ և դժուարահատք ինչg, որպէս անդա-

մանդն քար, զի դժուարահատ էh: Եւ դարձեալ անհատ կոչին տեսակք, որ 

դարձեալ ոչ կարեն հատանիլ առ այլ տեսակս այն, որ է տպաւորն տեսակ, 

իբրև զմարդ և զձի և զայլսն տեսակ: Իսկ ստուգապէս անհատանելի կոչի, 

որ հատանի ուրեմն, այլ ոչ կարող գոյ պահելi զիւրն առաջին տեսակ, իբրև 

Պետրէ հատանի ի հոգի և ի մարմին, այլ և ոչ հոգի է ինքեամբ մարդ կա-

տարեալ գոլ է կամ Պետրէ կատարեալ և ոչ մարմին: Եւ վասն սորաj են 

բանք արտաքնոցնk, որ զէակl յայտնէ: 

ԻԹ. Վասն էականիm, որ է անձն29: 

Իսկn էական, այսինքն՝ անձնաւորականo, երբեմն զպարզն էութիւն 

յայտնէ, որոյ ցուցմանն կարգիւ ոչ զլոկ գոյութիւնն միայն էականp, այսինքն՝ 

                                                           
a F զսեռ ուղղված զէակ 
b F և որ 
c F սեռ ուղղված էակ 
d EF հաստաբար Dial. 27.14 չիք 
e F սեռանալոյն ուղղված էանալոյն 
f Dial. 3.2 ἐστι (*«է»), հմմտ. Բագ. թարգմ. ասի 
g Dial. 3.4 + τoυτέστι τὸ δυσχερῶς τεμνόμενoν = Բագ. թարգմ. այսինքն՝ որ հազիւ հա-

տանի 
h զի դժուարահատ է // Dial. 3.5 καὶ τὰ τοιαῦτα = Բագ. թարգմ. և որ սոցին նման 
i Dial. 3.8 + μετὰ τὴν τομὴν = Բագ. թարգմ. յետ հատանելոյն 
j Dial. 3.11 + τοῦ ἀτόμου 
k Dial. 3.11 παρὰ τoῖς φιλoσόφoις , հմմտ. Բագ. թարգմ. առ իմաստասէր 
l F զսեռ ուղղված զէակ Dial. 3.11 + ἐπὶ τῆς οὐσίας 
m F սեռականի ուղղված էականի  
n HI + սեռ 
o EF սեռական ուղղված էական, այսինքն՝ անձնաւորական HI անձնական 
p F սեռական ուղղված էական 
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անձնաւոր ասեմք, այլ և զպատահմունսն, որ ստուգիւ միայն ոչ էականa է, 

այլ յայլում էակիb, իսկ երբեմն զբաժանեալնc էակd, այսինքն՝ զանյայտնe 

յայտ առնէ, որ ստուգիւ ոչ էականf, այլ էակg է և անուանի: Իսկ ստուգապէս 

սեռականh է կամ որ առանձինն ինչ ոչ անձնաւոր է, այլ յայլ անձինս տե-

սեալ, իբրև է տեսակ, որ և բնութիւն ևս կոչի մարդոյ, որ ինքն յանձն իւր ոչ 

տեսանի, այլ ի Պետրոս և Պաւղոս և յայլ անձինս մարդկան, կամ ընդ այ-

լում գոյացութեան բնութեամբi բաժանեցելոյj առեալ յումեքէ ի բոլորովիմբ 

խառնուածոյk և իl մի կատարեալ խառնեալ անձին, իբրև այն զի մարդ իm 

հոգւոյ և ի մարմնոյ խառնեալ է. և ոչ ևս հոգի միայն ասի անձն և ոչ մար-

մին միայն, այլ անձնաւոր մի՝ այլ յերկուցն կատարեալ անձն երկուցն լեալ 

անձն: Վասն զի ոչ հոգի միայն ինքեամբ անձն լեալ, և ոչ մարմին միայն, 

այլ երկուսն ի միn, զի ստոյգ անձն ուրոյն ինքեամբ ինքեամբ կեցեալ ոչ մի, 

ոչ է և ոչo ասի: 

Դարձեալ անձնաւոր կոչի այլում անձամբ առեալն բնութիւն և ի նմա 

ստացողի լինել զէութիւն: Վասն այսորիկ մարմինն Տեառն Յիսուսիp ոչ 

անձն եղեալ ինքն ինքեամբ և ոչ մասն ինչ ժամու, ուստի ոչ անձն, այլ անձ-

նաւոր կոչի ևq է: Վասն զի ի յանձն Բանին Աստուծոյ անձնացաւ ինքեամբ 

առեալն մարմին զնա ունելովr իւր անձն: 

                                                           
a F սեռական ուղղված էական 
b F սեռի ուղղված էակի 
c Dial. 28.5 τὴν καθ’ αὑτό = Բագ. թարգմ. զըստ ինքեան 
d F սեռ ուղղված էակ 
e HI զանյայտսն | Dial. 28.5 τὸ ἄτoμoν = անհատն 
f F սեռական ուղղված էական 
g F սեռ ուղղված էակ 
h F ուղղված անձնական 
i Dial. 28.11 չիք 
j HI բաժանելոյ 
k HI խառնուած 
l F չիք 
m F չիք 
n Dial. 28.15 չիք լեալ անձն: Վասն զի ոչ հոգի միայն ինքեամբ անձն լեալ, և ոչ մարմին 
միայն, այլ երկուսն ի մի 
o Dial. 28.16 չիք ոչ մի, ոչ է և ոչ  
p Dial. 28.18 չիք 
q Dial. 28.20 չիք կոչի և 
r մարմին զնա ունելով // Dial. 28.21 καὶ ταύτην καὶ ἔσχε καὶ ἔχει = Բագ. թարգմ. և զնա, 

ունէր և ունի 
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Լ. Վասն անսեռի30: 

Եւ անանձն ևս ասի երկու ազգ, վասն զի երբեմն որպէս զոչէa նշանակէ, 

որ է ամենևինմբ անգոյ, և երբեմն՝ զայն, որ ոչ յանձն իւր է է, այլ յայլում 

ունելով զգոյութիւն, որ են պատահմունք էակի, այսինքն՝ անձինb:  

ԼԱ. Բարժանումն էութեան եւ դպրութեան31: 

Էութիւն բարժանի ի գոյացութիւն եւ ի պատահումն՝ ոչ որպէս սեռ առ 

տեսակ, այլ իբրև զյարանունն ձայն կամ իբրև զ’ի միոյ և առ մի:  

[ա.] Իսկ գոյացութիւնc տեսակ է էութեան և սեռ անձնաւորութեան,  

[բ.] անձնաւոր՝ տեսակ գոյիd և սեռe զգայականին,  

[գ.] զգայական կենդանի տեսակ է անձնաւորի և սեռf բանականի,  

[դ.] բանականն տեսակ է կենդանոյն և սեռ մահկանացուին,  

[ե.] մահկանացուն տեսակ է բանականի և սեռg մարդոյ,  

մարդh տեսակ է մահկանացուի և տեսակ Պետրոսի կամ Պաւղոսի, որ է 

բնութիւն և կերպարան և գոյութիւն ըստ հարցն բանիi:  

գոյութիւն սեռական ազգինj ինչ է և բաժանի  

ի մարմին և յանմարմին,  

մարմին բաժանի  

յանձնաւոր և յանանձն,  

անձնաւորն հատանիk  

ի զգայուն կենդանի և յանզգայl,  

կենդանին՝  

ի բանական և յանբան,  

բանականն՝  

ի մահկանացու և յանմահ,  

                                                           
a Dial. 29.2-3 τὸ μηδαμῇ μηδαμῶς ὂν, հմմտ. Բագ. թարգմ. ոչ բնաւ և ոչ երբէք էր 
b Dial. 29.4 չիք էակի, այսինքն՝ անձին 
c Dial. 47.6 σῶμα = Բագ. թարգմ. մարմին 
d Dial. 47.8 σώματoς = Բագ. թարգմ. մարմնոյ 
e F ազգ ուղղված սեռ 
f F ազգ ուղղված սեռ 
g F ազգն ուղղված սեռ 
h Dial. 47.17-18 + εἰδικώτατoν εἶδoς, εἶδoς γάρ, հմմտ. Բագ. թարգմ. տեսականի տեսակ, զի 
i F բանի  
j F ազգաին ուղղված սեռական 
k Dial. 30.9 չիք 
l Dial. 30.11 + (ζῷoν, ζωόφυτoν καὶ φυτόν), հմմտ. Բագ. թարգմ. (կենդանի)… (կենդ-

անաբոյս և բոյս) 
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մահկանացուն հատանիa  

ի մարդ, ի ձի, յեզն և յայլ,  

մարդն՝  

Պաւղոս, Պետրոս և այլ իւրաքանչիւր մարդ, որք են անհատք,  

անձն և դէմք: 

Իսկ ի միջինք սեռք են, որ են գոյութիւն և կերպարանութիւն և տեսակի 

ասին զմարդոյ, ձիոյ և եզինb և շան և այլք այդպիսիք, որք սեռք և տեսակք 

են միմեանց: Եւ սոքա ասին գոյականք և բնականք տարբերութիւնքc և որա-

կութիւնք, որք բաժանին ի վերնոցն և հաստին ընդ ներքնոցնd 32 և տեսակա-

գործին ըստ տպաւորական տեսակի և հաստեն զնոսա և բաժանեն զբնու-

թիւն ի բնութենէ33:  

ԼԲ. Դարձեալ վասն համազգեաց եւ հոմանուանց, այլազգաց եւ այլա-

նուանց եւ այլ տեսակաց, եւ որք թուով բարժանեալք են34: 

Համասեռք, այսինքն՝ ազգականք են, որք ընդ միով ստորոգութեամբe 

ստորոգին, իբրև զնոսա, որք ընդ գոյացութեամբ ենթակային, այսպէս և ի 

տեսակացf ինն ստորոգելոցն էg:  

Զի այլասեռքh են այնոքիկ, որք ընդ այլ և այլ ստորոգութեամբ ստո-

րոգին, և համասեռքi են մարդ և ձի, զի ի ներքոյ գոյացութեան են երկո-

քեանն, վասն զի այլ սեռ է մարդոյ և այլ արուեստի, զի մարդ ընդ գոյացու-

թեամբ ենթակայի, իսկ արուեստ որակութիւն է մարդոյj: 

Եւ դարձեալk համատեսակք են որքանք ընդ միով տեսակաւ կարգին և 

հաղորդին միմեանց բանիւ գոյացութեանն, իբրև են Պետրոս և Պաւղոս, զի 

                                                           
a Dial. 30.16 չիք 
b F մարդ, ձի և եզն  
c F բարժանմունք ուղղված տարբերութիւնք 
d F չիք և հաստին ընդ ներքնոցն 
e F լսողութեամբ ուղղված ստորոգութեամբ 
f Dial. 32.4 τῶν ἄλλων 
g Dial. 32.5-11 + δεῖ γὰρ γινώσκειν, ὡς δέκα εἰσὶν αἱ πᾶσαι κατηγορίαι ἤτοι τὰ 

γενικώτατα γένη, ὑφ' ἃς ἀναφέρεται πᾶσα φωνὴ ἁπλῶς λεγομένη. Εἰσὶ δὲ αὗται· αʹ 
οὐσία οἷον λίθος· βʹ ποσὸν οἷον δύο, τρία· γʹ πρός τι οἷον υἱός· δʹ ποιὸν οἷον λευκόν, 

μέλαν· εʹ ποῦ οἷον ἐν Δαμασκῷ, τoῦτo δὲ τόπου ἐστὶ δηλωτικόν· ϛʹ ποτέ, χθές, αὔριον· 

τοῦτο δὲ χρόνου ἐστὶ δηλωτικόν: ζʹ ἔχειν οἷον ἱμάτιον φορεῖν· ηʹ κεῖσθαι οἷον ἵστασθαι, 

καθέζεσθαι· θʹ ποιεῖν οἷον καίειν· ιʹ πάσχειν οἷον καίεσθαι 
h F + ազգիք 
i F + ազգիք 
j Dial. 32.14 չիք 
k Dial. 32.15 չիք 
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երկոքեանն ի մի տեսակ՝ ի մարդոյն, և մարդ են և անուանինa: Իսկ այլա-

տեսակքb, որք տեսակաւք բաժանեալք են, այսինքն բանիւ գոյացութեանն, 

որպէսc ձի և մարդ, զի այլ տեսակ մարդոյ և այլ ձիոյ ունելովd: 

Իսկ սուրբ հարքն զհամասեռսնe և զփաղանունսն համագոյս ասեն, 

այսինքն՝ մի և նոյն տեսակի հետևեալս անձնաւորութեամբ:  

Իսկ համէակք են անձամբ, յորժամ երկու բնութիւնք ի մի անձն միաւո-

րին, մի անձնf գոլով և մի դէմք, որպէս և են հոգի և մարմին, զմի անձն կա-

տարելով մարդոյն, ոյք այլում գոյութեանն և այլում բնութեան ենg: Իսկ այլ 

անձն և թուով բաժանեալք են, որքան շարամանութեամբ պատահմանցն 

զյատկութիւն անձանց իւրոց ստուգաբանեն, այսինքն՝ որքան ինքնակա-

նաւքնh բաժանին ի միմեանց և ուրոյն և ինքեամբi ունին զէանալն, որպէս 

են անհատքնj, զի այլ սա է և այլ նաk: 

ԼԳ. Վասն քանակի եւ քանիաւնութեան35: 

Քանակք կոչին ժողովումն միոց, վասն զի զմին ոչ ասեն քանի, այլ 

սկիզբն քանոյ, վասն զի միոյ և միոյ ժողովմամբ լինի երկու, վասն այսորիկ 

ոչ բաժանեալ է քանիաւնութիւն, այլ ժողովող և մի յաւդող զմիոքնl: Եւ զի 

երկուցնm հերձումն ի մի և մի և ուրոյն և ուրոյն, այս բաժանումն է, իսկ միոյ 

և միոյ երկու ասել, ևս առաւել միաւորութիւն է: 

Եւ զայս գիտեա, զի քանիաւնութիւն, այսինքն՝ քանակ չափ է և թիւ՝ 

թուող և չափող լեալ: Իսկ քանիաւն և քանակ նոքա են որ ընդ թուով և չա-

փով ենթակային, այսինքն՝ չափեալքն և թուեալքն: Իսկ քանիաւնից քանա-

կացն ոմանք բաժանեալք են և տարորիշn, և ոմանք ի մի հաւաքեալք և շա-

                                                           
a Dial. 32.18 չիք և մարդ են և անուանին 
b F այլ տեսակք 
c F + են 
d Dial. 32.19 չիք զի այլ տեսակ մարդոյ և այլ ձիոյ ունելով 
e F + ազգիք 
f Dial. 32.23 + σύνθετον 
g Dial. 32.23 չիք զմի անձն կատարելով մարդոյն, ոյք այլում գոյութեանն և այլում բնութեան են 
h Dial. 32.26 τοῖς συμβεβηκόσι 
i F ընքեամբ 
j Dial. 32.27 + Πέτρος καὶ Παῦλος 
k E + նա 
l F զմոքն 
m F երկուց 
n F տարորոշ 
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րունակa: Եւ միացեալք կոչին չափականք և շարունակ քանակ, յորժամ մի 

ինչ լիցի, որպէս և է գերան երկկանգուն, եռականգուն, քառականգունb ևc 

կամ քար կամ այլ այդպիսիք ինչ, որ մի լինելով, չափին ի բազում թիւս և 

վասն այսորիկd կոչի ի մի յանգեալ: Իսկ հերձեալ կոչին և տարորիշe ի մի-

մեանց, իբրև տասն քար կամ տասն արմաւք, զի սոքա բաժանեալք գոլով ի 

միմեանց: Սոքա և թուեալք ասին ոչ թէ վասն փոքրկութեան կամ շատն գո-

լոյ, չափեսցին մոդիւ կամ այլ այդպիսի իւիք, իբրև զցորեան և զալիւրնf և 

նմանքնg:  

Այլ ևh սահմանադրին խառնակեալք, որոց կողմունքն ի մի ինչ սահմա-

նին մերձենալ և միաւոր եղեալ էi: Վասն զի ի մի գոլ գերանոյն երկկանկնոյ, 

որովj ի չափելն ումեքk, կատարումն ի կանգնոյն սկիզբն երկրորդին լինի, և 

մի գոն, զի մերձեցեալ են և մի գոն և ոչ են բաժանեալք ի միմեանց: Իսկ 

սահմանադրեալք են, որոց կողմանքն ոչ մերձենան առ շարունակացն 

սահման, որպէս ի վերայ տասն քարանց է տեսանել: Զի եթէ թուենl հինկ և 

հինկ, ոչ ինչ ունի հասարակաց ինչ սահման կողմամբ մերձեցուցանողս ի 

միմեանց, միաւորել զնոսա: Եւ թէ դիցես ինչ ի մէջ հնգի և հնգի, լինին մե-

տասան, և ոչ տասն, և նոյն ինքն անունն յայտնէ զառm ի մի ընկղմեալն և 

զբաժանեալն: Եւ արդ սահմանի քանակի հետևողք են թիւ և բան: Իսկ թիւ 

աստ զթուեալսն ասէ, վասն զի թուեալքն ստուգիւ և սահմանեալք են, 

որպէս և յայտնի եղև: Եւ բան սահմանադրեալ է, վասն զի բան թուեալ բա-

ռիւ ոչ ունի զշարունակացն սահման՝ ընգղմողս և յանգողս կողմանց 

նոցաn: Զի եթէ ունիցի տասն բառ բանն և բաժանես զնոսա հինգ և հինգս, 

ոչ ունին նոքա զհասարակացo սահման խառնակողս զնոսա ի մի, զի եթէ 

                                                           
a F չիք և շարունակ 
b Dial. 33.12 չիք 
c F չիք 
d Dial. 33.13 չիք ի բազում թիւս և վասն այսորիկ 
e F տարարոշ բարժանեալքն 
f Dial. 33.17 և զալիւրն չիք 
g F + սոցա կիսաջնջված 
h F չիք 
i F եղեալքն 
j F որ և 
k որով ի չափելն ումեք // Dial. 33.19 ἤγουν δύο πήχεις ἔχοντος 
l Dial. 33.23 ἀριθμήσῃς = Բագ. թարգմ. համարես 
m F առ 
n Dial. 33.30 չիք զշարունակացն սահման՝ ընգղմողս և յանգողս կողմանց նոցա 
o E հասարակաց 
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յառաջադրես ինչ ի միջի, լինի մետասան և ոչ տասն: Նոյնպէս և բառն 

թուեալ ի մասունս ոչ ունի հասարակաց սահման կցողս նոցա ի միմեանսa, 

և որպէս ի Սոկրատիb: Ի մէջ «սո» մասինc և «կրա» մասինd ոչ ունի հա-

սարակաց սահման միաւորողս նոցա: 

Իսկ շարունականք նաև որքանի ենe, իբրև «եպիփանիա»f, «ղրամմի»g, 

«տեղի» և «ժամանակ»:  

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ կէտ առանց քանիաւնութեան է, զի ոչ 

թուելի և ոչ չափելի է, որով և ոչ մի ինչ ունի սփռեալ սեռ և տեսակh: Իսկ 

«ղրամ»i սփռեալ ունի սեռ, զի ունի յինքն երկայնութիւն միայն առանց 

լայնութեան, և սաj ի շարունակ քանակութիւնk վերաբերի: Զի միոյ ունող 

թուոյ չափեալ լինի և կողմանքն իւր ունին հասարակաց սահման ընկղմողս 

ի մի զկողմանս իւր, որ ի միջի նորա է զկէտն: Իսկ «եպիփանիա»l է ար-

տաքին կողմն սեռի իւրոյ երևելի: Եւ ունի սփռեալ ստեղս յերկուց կողմանց՝ 

երկայնութիւն և լայնութիւն: Եւ զայսոսիկ ի մի ունելով և չափելի է, և կող-

մանք նորա ունին հասարակաց ինչ շարունակականm սահման, որք յանգեն 

ի միմեանս զոր ի միջի նորա է զգիծսն: 

Այլ գիտել պարտ է, եթէ հարթ և հաւասար եպիփանիաn դաշտային 

կոչի, իսկ անհարթն և թիւրաթեկն միայնo եպիփանիայ կոչի: Իսկ սեռք էիցս 

ունելով երիս սփռմունս՝ յերկայնութիւն, լայնութիւն, խորութիւն, որ է թանձ-

րութիւն, և միութիւն ունելով չափոյ, կողմանք նորա ունին շարունակականp 

սահմանս միաւորեալս զնոսա ի միմեանս ի տեսութիւն: Եւ տեղիքն իմն 

                                                           
a F միմեանց 
b F Սոկրատ 
c ի մէջ սո մասին // E տողից վեր սոյիկ F սոիկ  
d E տողից վեր կրատին F կրատիկ ո մասին 
e Dial. 33.37 + πέντε, σῶμα 
f E տողից վեր F մակերևութիւն 
g E տողից վեր F և գիծ 
h E չիք Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ կէտ առանց քանիաւնութեան է, զի ոչ թուելի և ոչ չա-

փելի է, որով և ոչ մի ինչ ունի սփռեալ սեռ և տեսակ | սփռեալ սեռ և տեսակ // Dial. 33.39 

διάστασιν 
i EF տողից վեր գիծ 
j F չիք և սա 
k F + և սա խառնակմամբ ի քանիաւնութիւն 
l E տողից վեր մակերևութիւն F մակերևութիւն եպիա 
m Dial. 33.45 չիք 
n E տողից վեր մակերևութիւն 
o F + մակերևութիւն 
p F + հասարակացս 
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եպիփանիայ էa աւդոյ, վասն զի տեղիք միացեալ և խառնեալ քանիաւնու-

թիւն կոչիb: Այլ և ժամ չափեալc լինի յանցեալ և յէնd, և ունին կողմանք 

նորա հասարակաց սահմանք, որք յաւդեալ ցնդեն զնոսաe: Ահա երեք էին 

առանց քանիաւնութեան, այսինքն անքանակ գոլ՝ մին, կէտն, մինf և այժմ: 

Եւ ստուգապէս եաւթնեքին սոքա անքանակg ասինh գոլ՝ թիւ, բան, ժամա-

նակi, տեղի, ղրամ, որ է գիծ մի, եպիփանիաj. և այս գիծ է երկրաչափա-

կանk սեռ: 

Իսկ պատահումն ի քանակի է նոցա, որ ի նմայն տեսանին՝ գործք, 

շարժմանց, գունոց, և այլ այդպիսեացդ, իբրև այն զի, թէ բազում ժամա-

նակացl լինին գործ և շարժութիւն, ասեմք, թէ յոյժ գործ է, և յոյժ շարժ է, և թէ 

փոքր ժամ լինի, փոքր ասի: Նոյնպէս և թէ ի բազում սեռս մարմնոց լինի 

սպիտակութիւն, ասեմք յոյժ սպիտակ, իսկ եթէ ի փոքունս, փոքր ասի գոլ:  

Եւ դարձեալ քանակի է որ ինչ է որm սահմանեալ, և ոմն է որ ոչ է սահ-

մանեալ: Եւ սահմանեալ է այս, որ կարող է չափիլ կամ ընդ թուով մտանել, 

իսկ առանց սահմանի է, որ առաւել բարձրացեալ և անցեալ քան զչափ և 

զթիւ, և ասի մեծն և բազումն առանց սահմանելոյ գոլ, որպէս զոր ասեմք, 

թէ բազում է ողորմութիւն Աստուծոյ, և մեծ է խորհուրդ տնաւրէնութեան 

Բանին Աստուծոյ:  

Այլ գիտել պարտ է, եթէ Արիստոտելէս զմեծ և զփոքր, զյաւելն և 

զպակասն, զփոքրաթիւ և զբազմաթիւn, և զերկապատիկ և զկէս և զայլ այդ-

պիսիքտ առընչի հետևող գոլ ասէր: Եւ ես ասեմ, թէo նոյն ինքն մի և նոյն 

գործ ըստ այլ և ըստ այլ կարծեաց յայլ և յայլ ստորոգութեան ներքոյ ենթա-

                                                           
a F է մակերևութւն եպիփանիա 
b միացեալ և խառնեալ քանիաւնութիւն կոչի // Dial. 33.50-52 σου ἐπιφάνεια ἤγουν τὸ 

τέλος τοῦ περιέχοντός σε ἀέρος ἐστὶ καὶ ὡς ἐπιφάνεια ὑπὸ τὸ συνεχὲς ποσὸν ἀνάγεται 
c F չափելի 
d Dial. 33.53 εἰς τὸν μέλλοντα 
e Dial. 33.53 συνάπτοντα αὐτὰ τὸ νῦν 
f Dial. 33.55 չիք 
g Dial. 33.56 ποσά 
h E չիք 
i F ժամ 
j E տողից վեր մակերևութիւն F մակերևութիւն եպիփանիա 
k Dial. 33.57 չիք և այս գիծ է երկրաչափական 
l F ժամանակեա 
m որ ինչ է որ // E ինչ որ է  
n Dial. 33.69 + ὀλιγώτερον καὶ πλείω 
o Dial. 33.71 + δυνατὸν 
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կայինa, զի որպէս ի թուոյ և ի չափոյ սակս ասացեալն բան, սոքա ի քա-

նակին կողմն վերաբերեալ լինին, իսկ որպէս ընդանութիւն ունելով առ 

միմեանս ասելի է ել զնոսա առ առինչ: Զի մեծն առ փոքուն ասի մեծ, և 

երկպատիկն առ կէսն, նոյնպէս և այլք: Զի և մարմին ըստ իւրում էութեան 

գոյացութեան գոլ հետևող կարգի, իսկ որպէս ուսանելով, այսինքն չափաւb 

քանակի հետևին: Եւ դարձեալ քանիաւնութեան ոմն մեծ է և ոմն բազում. և 

մեծութիւն չափեսցի, իսկ բազմութիւն թուեսցի, և առնէ մեծութիւն զոր-

չափն, իսկ բազմութիւն՝ զքանիաւնութիւն: 

Իսկ ընդանիմ քանիաւնութեան են երեքեան, սոքա որք յարին ի նմա՝ 

նախ ոչ ունելով հակառակ ինչ ինքն ինքեամբ, վասն զի սեռ, որ է մարմին, 

ինքն ոչ ունի ինքեամբ իւր հակառակ ինչ, այլ որպէս են կամ սպիտակ, կամ 

սև, նոյնպէս էc: Եւ զայս գիտելի է, եթէ ի թիւ երկրորդին ոչ հակառակի այլ 

թիւ, զի եթէ եղիցի այլ հակառակ իւր թիւքd, բազումք լինին: Վասն զի այլն 

ամենայն թիւք հակառակ լինին նորա, և գտանի բնութիւնն անիրաւ զբա-

զումս միմեանց հակառակս փոխաբերելով, վասն զի ոչ է հնար, իբրև թէ 

բազումք միոյն հակառակ եղիցին: Երկրորդ ոչ ընդունողն գոլով փոքու և 

մեծի, զի ոչ երկու արմաւ մեծ են քան զերկու, նոյնպէս և ոչ երկու մարդ: Զի 

որ ոչ ունի իւր հակառակ, ոչ ընդունի զմեծութիւն և զփոքրութիւն: Իսկ եր-

րորդ, որ ինքն միայն և ամենայն քանիաւնութեան է, հաւասար և ոչ հաւա-

սար: Զի գիր և գիր հաւասար են և անհաւասար:  

ԼԴ. Վասն առընչի36: 

Առինչք այնոքիկ կոչին, որք որպէս են իւրեանք յինքեանս, նոյնպէս և 

այլոցն լինելոց ասին և կամ այլ իմն յայլոյe ումեք: Եւ այլ լինելոց ասին, 

իբրև որդի հաւր, զի հայրf որդւոյ կոչեսցի հայր: Որպէս ընկերg առ ընկեր, 

որպէս մեծ առ փոքր և բազում առ սակաւն, զի ոչ ասի բազումն սակաւին 

գոլh: 

                                                           
a ներքո ենթակային // Dial. 33.72 ἀνάγεσθαι 
b F չափով 
c կամ սպիտակ, կամ սև, նոյնպէս է // Dial. 33.83-84 τυχὸν λευκόν, ἔχει τι ἐναντίον, τὸ 

μέλαν 
d Dial. 33.85 չիք այլ հակառակ իւր թիւք 
e F յայլու 
f Dial. 34.4 + πάντως 
g Որպէս ընկեր // Dial. 34.4 չիք 
h գոլ // Dial. 34.5 ἀλλὰ πρὸς ὀλίγoν 



166 Հովհան Դամասկացի 

 

 

Եւ գիտեա, զոր յորժամ ինքն ինքեամբ քննեսցի ինչ, ոչ կոչեսցի նա 

առինչ, այլ յորժամ ստանայ անխզելի ընդանութիւն ընդ այլում, յայնժամ 

ասի առինչa: Եւ այս է անձնաւորութիւնb նոցա, իբրու այս իցէ զի լինելն 

առինչc իբր զի առ այլս ասացին, այսինքն՝ յայլում ունելոյ զանխզելի ըն-

դանութիւն: Վասն զի առ միմեանս որոշմունքն անհատանելի ընդանութիւն 

զառինչն առնէ ներգործէ: 

Իսկ առընչիցն ոմանք նովին անուամբ անուանին, որպէս բարեկամd 

բարեկամին գոլ բարեկամ և թշնամի թշնամոյ թշնամի, իսկ ոմանք՝ այլովք 

անուամբք, որպէս հայր որդւոյ հայր, վարդապետն աշակերտի վարդապետ:  

Եւ դարձեալ յառընչիցնe զմինն ոմանք յաւելմամբ ասին, իբրև զմեծն 

փոքուն մեծ (իսկ ոմանք իբրև զճանաչողն և զծանուցեալնf, որպէս դա-

տաւորն դատելոյն, որպէս մակացութիւն մակացուին մակացու, իբր զհա-

սու լինելն հասու լինելոյն իրիg. վասն զի հասու լինելն ճանաչէ և քննեալ 

ընտրէ զհասու եղեալն, այսինքն՝ գիտութիւն դատէ զգիտելին և ընտրէ, և 

զգայութիւն՝ զգալեաց գոլ զգալի, և դնել ստորեդելոյն դնել, և տառն 

կացելոյն կայումն, և վերաբազմութիւն ևh վերակոչումն կոչեցելոյն վերակո-

չումնi), իսկ ոմանք ըստ զօրութեան ևj տկարութեան. զօրութեան՝ որպէս 

զջեռուցիչն և զջեռուցեալն, իսկ տկարութեամբ՝ պակասութեամբ զօրու-

թեանն, իբր զայն զի ասի, եթէ տկար է ակն, ոչ կարէ տեսանել զանաստղ 

գնդակն՝ սփեռk երկնից, իսկ ոմանք ըստ պատճառի և ի պատճառէն գոլոյ, 

որպէս հայր որդւոյ հայր: 

Իսկ ինքնութիւն ընդանի առինչ է կրկնադարձաբար ասացեալ, իբրև 

այն թէ բարեկամ իւրն բարեկամին բարեկամl, և վարդապետ աշակերտին 

                                                           
a Dial. 34.8-9 + Ὥστε τοῦτό ἐστι τὸ εἶναι τῶν πρός τι (= ստորև` իբրու այս իցէ զի լինելն 

առինչ) 
b F սեռ ուղղված անձնաւորութիւն 
c F չիք իբրու այս իցէ զի լինելն առինչ և ավելացված է ի լուս. 
d E չիք 
e F առընչիցն 
f իբրև զճանաչողն և զծանուցեալն // Dial. 34.16 չիք 
g որպէս մակացութիւն… հասու լինելոյն իրի // Dial. 34.17 ἡ γὰρ ἐπιστήμη κρίνει τὸ 

ἐπιστητὸν 
h F չիք և վերաբազմութիւն 
i F ուղղված վերաբազմութիւն | վերաբազմութիւն և վերակոչումն կոչեցելոյն վերակոչումն 

// Dial. 34.19 ἀνάκλισις ἀνακλιτοῦ ἀνάκλισις 
j E չիք 
k F չիք 
l Dial. 34.25 + καὶ φίλος φίλου φίλος 
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վարդապետ, և աշակերտ վարդապետին աշակերտa: Եւ ի միասին փոյթ ընդ 

փոյթնb բնութեանն լինել: Իսկ ի միասին բնութեան է զշարինեքսբերումնc և 

ընդինքնբերումն և ի միասին փոյթ սպանանել և սպանանիլd: Վասն զի 

մինչ հայր է, ստուգիւ և որդի է, և որդւոյ լինելով, ստուգիւ և հայր է. եթէ 

հայր ոչ է, և ոչ որդի է, զի ո՞ւմ լիցի որդիe: Նոյնպէս և որդի ոչ եղեալ, և ոչ 

հայր է, զի որում ոչ որդի, և ոչ հայր էf: Եւ զկնի բառնայ ոչ սեռն նորա, այլ 

անխզելին ընդանութիւն, վասն զի թէպէտ և կայ որդի, այլ ոչ որդի կա. ոչ 

ունելով հայր և ո՞րպէս լինիցի որդի: Իսկ եթէ ասի որդի և վախճանելոյ 

ումեք, կամ ոչ ստոյգ, այլ ըստ պիտառելոյ ասի, կամ իբրև ոչ կորուսելոյ 

զհօրg, և ոչ անգոյ եղելոյ հօրնh անձամբ անմահ գոլով, վասն զի երբեմն էր 

հայրi: 

Այլ պարտ է գիտել, զի իւրաքանչիւր լուր ստորոգութիւնj սեռինk սեռl է 

և ունին սեռսm և տեսակս զմիմեանց և ի միմեանս և հատողական ազգս և 

հաստատողս տեսակացն, տեսակացն տարբերութիւն և տպաւորական տե-

սակս և անհատս. այլ ոչ հաստատող տարբերական ասին գոյականք, բայց 

միայն ի գոյականացն, և ոչ անհատքն ասին անձնաւորութիւն, բայց միայն 

ի գոյականէն: 

Եւ զայս գիտելիn է, եթէ և ինքն գոյութիւնն իբրև ազգ և անխզելի ընդա-

նութեան ունող առ տեսակսն առընչին հետևողս կարգին գոլ, զի ազգ տե-

սակաց է ազգ, և տեսակք ազգին են տեսակք, և սոքա յառընչէ են: Դարձեալ 

առինչ և յետս դարձող առինչ ասացուածքo ոչ ինքնագոյք, այսինքն՝ ի պա-

տահմունսն տեսանին: Եւ ինքնագոյքն, և բնութեամբ է ընդանութիւն նոցա, 

                                                           
a F ի լուս. աշակերտ վարդապետին աշակերտ լինել  
b Dial. 34.25 չիք փոյթ ընդ փոյթն  
c F ի ներքսբերումն և տողից վեր զշար 
d E սպանանի 
e Dial. 34.30 + μὴ ὄντος πατρός 
f F չիք զի որում ոչ որդի, և ոչ հայր է | Dial. 34.31-32 + ὥστε συναναιρεῖται ὁ υἱὸς τῷ 

πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ τῷ υἱῷ = Բագ. թարգմ. Որպէս շարաբառնի որդի ընդ հաւր, և հայր ընդ 

որդւոյ 
g F չիք և ավելացված է տողից վեր 
h Dial. 34.36 չիք  
i Dial. 34.37 չիք վասն զի երբեմն էր հայր 
j F չիք և ավելացված է լուր-ից վեր 
k F ազգին ուղղված սեռին 
l F ազգ ուղղված սեռ 
m F ազգս ուղղված սեռս 
n E գիտել 
o Dial. 34.46-47 + ἢ ἐν τoῖς αὐθεδράστoις ἔχoυσι τὴν σχέσιν ἤγoυν oὐσίαις, ἢ 
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որպէս են հաւր և որդւոյ, և կամ ոչ բնութեամբ: Իսկ եթէ ոչ բնութեամբ է, 

կամ բախտիւ է՝ իբրև զծառայ և զտէր, կամ արուեստիւ՝ իբրև զվարդապետ 

և զաշակերտ, կամ յառաջընտրութեամբ՝ իբրև զբարեկամ առ բարեկամ է, 

կամ թշնամի առ թշնամի: Իսկ եթէ ոչ ինքնագոյ, այլ ի պատահմունս գոլով՝ 

կամ բնական է, որպէս զերկմասն և զկէս, և կամ ոչ բնութեամբ: 

Այլ պարտ է և զառընչիցն նախ առ այլ լսողութիւն հանել, իբրև զինք-

նատեսանելի, և ապա իբրև զընդանիս գոլով այլոց զնոսա ընդ առինչս շա-

րակարգելa, վասն զի պարտ է, զի նախ գոյ ինչ առանց ընդանոյ իմիք, և 

ապա տեսանելի լեալ յինքն ազգին լինել այլոյb:  

ԼԵ. Վասն ոյր եւ որպիսութեանն37: 

Որպէս կոչի, որով ոմանք որ կոչին, և դարձեալ որպեսութիւն է, որով 

որք նորա հաղորդակիցք են, յարանունք կոչին: Վասն զի ի ճանաչմանէն կո-

չի ճանաչող ծանօթութիւնc ունողն, և ջերմ ասի, որ ունի ջերմութիւն: 

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ որ հասարակաց է քան զորպիսի, վասն զի 

որ նշանէ զորպէսն գոլ ունողին զնա, և ջերմ՝ զջերմութիւն և զայն, որ ունի 

զջերմութիւնd: Քանզի որք են նոքա, որ զջերմութիւն ունին, իսկ որպիսութիւն 

է զջերմութիւնն, զոր ունէրe: Ասի բազում անգամ և որպիսութիւն որ, այսպէս 

և քանի և քանիաւնութիւն լինի: 

Իսկ յորպիսեացն ոմանք յանձնաւորf գոլով մարմինg սեռք են, որպէս 

ճանաչմունք և առաքինութիւնք, հիւանդութիւն և առողջութիւն, և կոչին 

կազմութիւն և ազգք, իսկ ոմանք՝ յանձնաւոր և յանանձն սեռք, իբրև զջեր-

մութիւն, զցրտութիւն, զտեսակ, զհատուած, զպատահումնh և զտկարու-

թիւն: Եւ ի սոցանէ ոմանք են զաւրութիւն և ոմանք ներգործութիւն: Եւ թէ 

զաւրութիւնք են, առնեն զզաւրութիւն և զտկարութիւն, իսկ եթէ ներգործու-

                                                           
a Dial. 34.55 չիք 
b ազգին լինել այլոյ // Dial. 34.56 σχέσιν 
c F ծանաւթութեանն 
d E չիք և զԱյն, որ ունի զջերմութիւն  
e զջերմութիւն ունին, իսկ որպիսութիւն է զջերմութիւնն, զոր ունէր // Dial. 35.9-10 τὴν 

πoιότητα, oἷoν oἱ ἔχoντες θερμότητα θερμoὶ λέγoνται. Oἱ μὲν θερμoὶ πoιoί εἰσιν, ἡ δὲ 

θερμότης πoιότης = Բագ. թարգմ. զորակութիւնքն, իբր ունելով զջերմութիւնն՝ ջերմք ասին: 

Իսկ ջերմայինքն որակք են, և ջերմութիւնն՝ որակութիւնք 
f F անձնաւոր | Dial. 35.12 + καὶ λογικοῖς 
g E զմարմին 
h զհատուած, զպատահումն // Dial. 35.15 σχῆμα, δύναμις = Բագ. թարգմ. ձև, զաւրութիւն 
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թիւնք են, կամ ի խորս իջանենa, իբրև զջերմութիւն ի բոլոր հուր յամենայն 

մարմիննb, և սպիտակութիւն ամենայն կաթին և ձեան, և առնել զպատու-

հաս և զպատուհասական որպիսութիւնս, և կամ վեր ի վերոյ միայն, և առ-

նեն զհատուածc և զտեսակ: 

Են և այլ որպիսութիւնք չորք՝ շինուածն, ազգն, զաւրութիւն և անզաւրն, 

պատուհասեալն և պատուհասն, հատուածնd և տեսակն: 

Այլ բաժանի շինուած յազգէ, զի շինուած դժուարին ի բաց դնելի է և 

բազմաժամանակեայ,  որ է ծանաւթականութիւն: Զի ոչ ոք կարէ դիւրափո-

փոխել ի ծանաւթականէն յանծանաւթ: Նոյնպէս և ծանուցումն, յորժամ ոք 

ստուգիւ ծանուցեալ ինչ, դժուարափոփոխ լինի գիտութիւնն այն, շինուածք 

են՝ արիութիւն, սրբութիւն, առողջութիւն: Իսկ ազգքe են այնք, որք դիւրաշարժ 

և փոյթ փոփոխելի և շարժելիք ենf, իբրև զջերմութիւն, ցրտութիւն, ցաւք, առող-

ջութիւն և այլ այդպիսիք: Վասն զի ազգանայ նոցա մարդ և դարձեալ փու-

թով փոփոխի ի ջերմութենէ ցուրտ լեալ, ի ցաւոց՝ ողջացեալ: Այլ և սոքա, որ 

են ցաւք և առողջութիւն և այլ այդպիսիք, եթէ իցեն կայուն և դժուարափո-

փոխելիք, շինուած կոչին: Այլ հասարակապէս է ազգ, վասն զի ազգ ասին 

երկոքեանg և ազգականք ենh: Եւ ազգանայ նոցա մարդ, այլ դժուարա-

փոփոխելի ազգ շինուած կոչի, այլ դիւրաւi ի բաց ձգելի միայն ազգ ասի:  

Երկրորդ տեսակ որպիսութեան՝ զաւրութիւն և անզաւրն, որքj են ներ-

գործութիւնք, և նորուն յաջորդումնk, որպէս ասի մանուկ երաժիշտ գոլովl 

զաւրութեամբ, զի թէպէտ և զգործ ոչ ունի զերաժշտի վասն տղայն գոլովm, 

այլ զաւրութիւն ունի ընդունող զերգիչն գոլ: Իսկ անասունn ոչ կարէ լինել 

                                                           
a ի խորս իջանեն // Dial. 35.17 διὰ βάθους κεχωρήκασιν, հմմտ. Բագ. թարգմ. 

խորութեամբ որոշելիք 
b Dial. 35.17 չիք յամենայն մարմինն 
c Dial. 35.19 σχῆμα 
d Dial. 35.21 σχῆμα 
e F ազգ 
f Dial. 35.27 չիք և շարժելիք են 
g F երկուք են 
h F է | և ազգականք են // Dial. 35.33 չիք 
i F իրաւ 
j Dial. 35.35 + oὔκ 
k և նորուն յաջորդումն // Dial. 35.36-37 ἔχoυσι δὲ ἐπιτηδειότητα καὶ δύναμιν φυσικὴν ἢ 

ἀνεπιτηδειότητα 
l F գոլ 
m Dial. 35.38 չիք վասն տղայն գոլով 
n Dial. 35.39 + ἄμουσον 
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երգիչ, զի ոչ ունի զաւրութիւն կամ գործարան երգողիa, զի ընդունել կարիցէ 

զնա: Նա և դառնb համ զաւրութիւն ունի ոչ փութով հեռանալի: 

Երրորդ տեսակ պատուհասականի որպիսութեան և պատուհասի՝ իբրև 

ջերմութիւն, սպիտակութիւն, ցրտութիւն, սևութիւն և այդպէսք: Եւ արդ 

պատուհասդ իրաւ ի բաց ձգելի է իբրև ազգ, որպէս այն զի ոք յամաւթոյ 

շառագունին դէմք կամ յերկեղէ դեղնանայc, իսկ պատուհասականd որպի-

սութիւնe դժուարաշարժ և դժուարափոփոխ է: Իսկ ի պատուհասկան որպի-

սութեանց ոմանք ոչ ի պատուհասէն լինին, այսինքն՝ ոչ այլուստէք ի վերայ 

գոլովf, այլ գոյութեամբ էացեալ ի նմա, որպէս ի հուր ջերմութիւն և ի մեղու 

քաղցրութիւնg: Զի ոչ եթէ նախ այսպիսիք ոչ էին, և յետոյ եղեն լինել ջերմ և 

քաղցր, այլ զնոյն նոցա պատուհաս գործեն ի զգայարանս մեր: Վասն զի 

հուր ջերմութիւն ունելով, ջեռացուցանէ զմեզ, և մեղր քաղցր ելով, քաղցրա-

ցուցանէh: Իսկ ոմանք ի խառնուածոյ իմեմնէ, այսինքն՝ ի հանդիպմանցնi 

լինին և առնեն զայն ոմն պատուհաս ի զգայարանս մեր, այլ ոչ զայն հան-

դիպումն և զորպիսութիւն, զոր իւրեանք ունէին բնութեամբj, իբրև են գոյնք: 

Վասն զի սպիտակութիւն ի պատուհասէ իմեմնէ և ի խառնուածոյ ինչ 

եղեալ, զհանդիպումն առնէ ի տեսանելիս, այսինքն զընտրողութիւն և 

զքննութիւն, և զլուսաւորութիւն, այլ ոչ սպիտակեցուցանէ զմեզ: Այսպէս պա-

տուհասական որպիսութիւն, եթէ ոչ վերաստացական ինչ էk կամ ամենայն 

վերջինl տեսակին, է իբրև ջերմութիւն ամենայն հրոյն կամ ոչ ամենայնի, 

իբրև է սևն գոլ եթովպացոց: Զի ոչ եթէ ամենայն մարդիկ սև են, այլ այս ոչ 

միայն մարմնոյ սեռի է տեսանելի, այլ և անձին: 

Չորրորդ տեսակութեան հատուածն և տեսակն: Եւ հատուածն ի վերայ 

շնչաւորաց և անշնչից բերելի է, իսկ տեսակ՝ ի վերայ շնչաւորաց միայն: Իսկ 

                                                           
a ունի զաւրութիւն կամ գործարան երգողի // Dial. 35.39 ἐνεργείᾳ ἔχον τὴν μουσικὴν  
b E դուռն 
c F դեղնի 
d F պատահական 
e F որպէսութիւն 
f F գալով | Dial. 35.47 չիք ի վերայ գոլով 
g Dial. 35.48-49 + oὔτε γὰρ τῷ πυρὶ ἐπίκτητoς ἡ θερμότης oὐδὲ τῷ μέλιτι ἡ γλυκύτης, 
հմմտ. Բագ. թարգմ. Զի ոչ հրոյ ընդդիմանայ ջերմութիւն, և ոչ մեղեր քաղցրութիւնն 
h Dial. 35.52 + ἡμᾶς 
i ի խառնուածոյ իմեմնէ, այսինքն՝ ի հանդիպմանցն // Dial. 35.52-533 + ἀπό τινος 

πάθoυς ἤγoυν κράσεως 
j Dial. 35.55 չիք 
k E չիք 
l Dial. 35.58 չիք 



«Դիալեկտիկա» (թարգմանություն վրացերենից) 171 
 

 

եթէ ասի և ի վերայ անշնչից տեսակa, ոչ ստոյգ ընդանի, այլ յարանունա-

բար ասի: Նոյնպէս և բարետեսակնb: Եւ հասարակաց է հատուած, վասն զի 

և տեսակ հատուած կոչիc: Իսկ պարզութիւն, որ է արդարութիւն և թիւրու-

թիւն, այսք ամենայն որպիսութիւնք են: 

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ որ բազում անգամ և բազմամասն կոչելի են, 

քան զորպիսութիւն անուանատրութեամբ, իբրև այն զի ի ջերմութենէն ջեր-

մութիւն, իսկ ոմանք յարանունաբար, իբրև այն զի երաժշտութեան արուեստն 

յերաժիշտն կնոջէ, որ գիտէրն զերաժշտութիւն, իսկ ոմանք՝ թէպէտ և հազիւ, 

այլ այլանունութեամբ, իբրև այն զի յառաքինութենէ ոմնd փոյթ կոչի: 

Այլ զայս գիտելի է, զի երկու ազգ են հանդիպմանց: Զի կամ նախ 

պատուհասելնe լինի, և անտի ելանէ առ որպիսութիւն, որպէս և սպիտա-

կացուցեալն կտաւ ասելի է սպիտակ կամ արդ պատուհասիf և թուի ընդ 

պատուհասմանg լսողութեան, իբրև ոչ երբէք սպիտակացեալ, այլ դեռ ևս 

սպիտակացուցանելի է: 

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ ոչ միայն մարմնաւորք սեռք, և այլ անսեռք 

գոն որպիսութիւնք: Զի եթէ սեռականք էին, ընդ գոյացութեամբ ստորոգէինh: 

Վասն զի ամէն պատահականքն անսեռք են և յինքեանս անէութեան են, եթէ 

ոչ ի գոյութիւն երևէին: 

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ գոյական որպիսութիւնքն գոյացութեան 

հետևողք են, վասն զի կողմանք են նոցին, որպէս բաժանողս գոլ նոցա և ի 

սահմանադրութիւն տեսակին որպէս ի մէջ առնելիք. իսկ որոյ լսողութեան 

հետևողքi են բոլորովիմբ, առ ինքն և կողմանքն իւր ի վերայ բերին: Ծանր և 

թեթև կամ ի թանձրութիւն տեսանին, որպէս ի կշեռս ինչ, անդի ի քա-

նիաւնութիւն վերաբերին, և կամ ի գոյացութեան, իբրև այն զի ի նիւթսն, 

այսինքն՝ այս ինչ ի հուր և յերկիր, և վերաբերին առ գոյացութիւն, իբրև 

զգոյական բաժանմունս, նոյնպէս և թաւ և լերկj. զի կամ գոյական յան-

դամսն են և կարգին ընդ գոյացութեամբ ենթակայիլ, և կամ յարանունս 

                                                           
a Dial. 35.64 + ἢ εὔμoρφoν, հմմտ. Բագ. թարգմ. կամ կերպարան 
b Dial. 35.65 չիք Նոյնպէս և բարետեսակն 
c Dial. 35.66 + τὸ δὲ τῶν ἀψύχων σχῆμα oὐ καλεῖται μoρφή  
d Dial. 35.73 σπουδαῖος· ὁ γὰρ ἐνάρετος σπουδαῖος 
e F պատահելն 
f արդ պատուհասի // F մարդ պատահի  
g F պատահման 
h Dial. 35.79 ἦσαν 
i F հետևող 
j Dial. 35.88-89 + ἤγουν ἀραιόν, հմմտ. Բագ. թարգմ. այսինքն՝ նաւսր 
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իբրև զանգումն ի կտաւսն գոլով, և վերաբերին հետևողս գոլ ստորև կա-

ցելոյ լսողութեան, զի նոքա ոչ ստորևa կան:  

Իսկ երեքեան ինքնութիւն որպիսութեանն, այսինքն՝ որք յարակցին ընդ 

նմա. նախ ընդունողն լինել հակառակացն, վասն զի ջերմ հակառակ է 

ցրտոյ, և սպիտակնb՝ սև: Երկրորդ, լաւն և վատթարն գոլ, վասն զի ուր հա-

կառակութիւն է, լաւն և վատթարն անդ գտանի: Եւ լաւութիւն է մեծանալն 

գոլ, իսկ վատթարութիւն՝ պակասումն, և վասն այսորիկ կարելի է ասել 

վասն տեսակին, եթէ առաւել սպիտակ է կամ վատթար և սև է, և կամ ջերմ 

ևc ցուրտ: Երրորդ յարակցութիւն նորա, որ և տպաւորական տեսակ է ոյրոյ, 

նմանն և աննմանն: Այլ այս գիտելի է, եթէ հատուած ոչ ունի հակառակ ինչ: 

Եւ այս ևս գիտելի, եթէ ոչ ամենայն պակասութիւն յետսասացութեամբ 

յիշեսցի, այլ են և ուղղասացութեամբ ասելի պակասացութիւնք, իբրև զկու-

րութիւն և զխլութիւն: Եւ դարձեալ ոչ ամենայն տեսակ ուղղասացութեամբ 

անուանադրի, այլ յետսասացութեամբ, իբրև այն զի անառակութիւն 

տեսակ է և ոչ ուղղասացութեամբ, այլ յետսասացութեամբ անուանադրե-

ցաւ: Զի հաճութիւնd ուղղասացութեամբ ասի, իբրև այն զի «բարի է», վասն 

զի խոստովանելին ուղղասացութիւնe, իսկ ուրացութիւն յետսասացութիւն 

կոչի, իբրև զայն թէ «պատմելի» և «ոչ պատմելի»f, զոր մինչ ասեմք «անօ-

րէն», «ան»-ն զուրացութիւնն յայտնէ: 

Եւ յորժամ ասացի, եթէ «այս ոմն բանականg հաւասար է այնմ սպի-

տակի», ոչ ըստ որպիսութեանն այն նմա հաւասար գոլ, այլ ըստ քա-

նիաւնութեան, իբր թէ հաւասար է այս տեսակ այնու տեսակի: Այսպէս և ի 

քանիաւնութիւն տեսանելի է նմանութիւն և աննմանութիւն, ոչ որպէս թէ որ 

քանի է, այլ որպէս թէ հաղորդ է որպիսութեան: 

ԼԶ. Վասն առնելոյ եւ հանդիպելոյ38: 

Պարտ է գիտել, եթէ առնել եւ հանդիպելh որպիսութեան հետևողք են, 

                                                           
a ոչ ստորև // Dial. 35.91 θέσει 
b E սպիտակին 
c Dial. 35.97 չիք և սև է, և կամ ջերմ և 
d E հաճոյութիւն 
e Dial. 35.104 չիք վասն զի խոստովանելին ուղղասացութիւն 
f զայն թէ «պատմելի» և «ոչ պատմելի» // Dial. 35.104 ‘οὐκ ἔστι καλός’ = Բագ. թարգմ. 

«ոչ է բարի» 
g Dial. 35.107 τὸ λευκὸν = Բագ. թարգմ. սպիտակ 
h F հանդել | Dial. 36.2 + ἤγoυν ἡ πoιητικὴ δύναμις καὶ ἡ παθητικὴ = Բագ. թարգմ. 

այսինքն՝ որակական զաւրութիւն եւ կրական 
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իսկ գործելն և առնելն և հանդիպելն գոյութիւն ինչ է՝ այնպիսի ինչ արա-

րեալ կամ պատուհասեալa:  

Արդ առնել է ինչ յանձն իւր ունելով զպատճառb հանդիպելութեան, 

որպէս և են արարող և արարած: Վասն զի արարող յանձն իւր ունի զպատ-

ճառ արարչութեանն, իսկ արարածն յարարչին ունելով զսկիզբն լինելու-

թեան, իսկ յանձն իւր ունէր զաջողակն գոլ լինելութեանc: Այլ աստd արարիչ 

զարուեստաւոր, իբր թէ զհիւսն, իսկ արարած՝ զառաջի եդեալ նիւթնe, իբր 

զփայտ և զայլ այսոսիկf: 

Այլ արարածոյ և հանդիպմանց ոմանք պարզ ասին արարեալ, իբրև 

մշակութեան գործք, որպէս ի հիւսնութեան, դարբնութեան և այլ այդպի-

սեաց, յորում զկնի դադարելոյ արուեստաւորին կայ մնայ գործ. վասն զի 

շինող մինչ դադարէ ի շինելոյ, կայ մնայ շինուած: Իսկ երբեմն ասի կազմու-

թիւն, որոց մինչ դադարէ կազմողն, ոչ կարէ կեալ կազմեալն, վասն զի մինչ 

դադարէ երգիչն, ոչ երևին երգն նորա, այլ կորնչի ձայն և երգ նորա: Այլ 

երբեմն ասի տեսութիւն, որպէս աստեղաբաշխութիւն և երկրաչափութիւն, 

իմաստութիւն և այլ այդպիսիք, են և յանշունչքն ևսg տեսանելի տեսակք, 

իբրև ի հուր, ի քար, ի փայտ և յայլ նմանիքh սոցա: Եւ առաջինքն ի վերայ 

բանականացն են, և յետինքն՝ յանշնչից և յանբանիցi, այլ ոչ որպէս շնչաւոր 

առնէ, այլ իբրև սեռ մերձակայ լեալj սեռի: 

Իսկ երկու ունին ինքնութիւնս, նախ կրելով զհակառակսն միմեանց, 

վասն զի ջերմութիւն հակառակ է ցրտութեան, և երկրորդ՝ զլաւն և զյոռին 

գոլ, վասն զի կարելի է առաւել ջեռնուլ և փոքր զովանալ, նոյնպէս և 

ցրտանալ առաւելk և ջեռնուլ փոքրl:  

                                                           
a F պատահեալ 
b Dial. 36.5-6 + τῆς ἐνεργείας, πάσχειν δὲ τὸ ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐν ἄλλῳ ἔχειν τὴν αἰτίαν, 
հմմտ. Բագ. թարգմ. ներգործութեանն, իսկ կրելն՝ որ յինքն և յայլս ունի զպատճառ 
c Dial. 36.9 τῆς παθήσεως = Բագ. թարգմ. կրիցն 
d Dial. 36.10 λέγομεν 
e Dial. 36.11 + τῷ τεχνίτῃ = Բագ. թարգմ. արհեստաւորին 
f և զայլ այսորիկ // Dial. 36.11 αὕτη γὰρ ὑπόκειται τῷ τέκτονι, հմմտ. Բագ. թարգմ. զի նա 

ինքն ենթակայ է արհեստաւորին 
g F և 
h F յայլիք 
i E չիք յանշնչից և յանբանից 
j F մերձէկալեալ 
k Dial. 36.25 չիք 
l Dial. 36.26 չիք 
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Այսպէս և յամենայն լսողութիւնս է տեսանել առնել և հանդիպել, ի 

գոյացութիւն՝ ծնունդ և ծնեալն լեալ, ի քանիաւնութիւն՝ թուական լինել և 

թուելի գոլ, յառինչ՝ երկու մասն և երկմասնաւոր, յորպիսութիւն՝ սպիտակա-

ցուցանող և սպիտակացեալ, ի տառն՝ նստելն գործել և նստողն լեալ, յունել՝ 

զգենուլ և զգենլի գոլ, ուր՝ պարագրող և պարագրեալն, և յերբն՝ յետս դառ-

նառն և յետս դարձուցեալնa:  

ԼԷ. Վասն անկալոյb եւ կալոյ39: 

Կալ իցէ զիարդ ունել զդիրնc առ այլս, որպէս մարմին եդեալ լինել յայս 

ինչ տեղի, կամ յեցեալն լինել ուրեք կամ նստելն կամ կալ: Այլ երիս են 

տեսակ նստեալն գոլոյ՝ կեալ, նստել, կողմանել: Վասն զի ուղիղ յոտին 

լեալ առնէ զկալնd, իսկ կէս կալ և կէս դնելe առնէ զնստելն, իսկ բոլորովիմբ 

տառնf առնէ զառդնիլն: Այլ ոչ յայտնէ առդնիլն ոչ զեդեալն և ոչ զտեղի, այլ 

միայն զառդնիլ եդելոյն ի տեղի ուրեմն:  

Իսկ յեդելոցն ոմանք բնութեամբ կան, որպէս անդամք ի տեղի 

իւրեանց, որ է երկիր, ջուր, աւդ և հուր, զի սոքա անդամք են միմեանցg, իսկ 

ոմանք դպրութեամբh և արուեստիւք, որպէս և են արձանք, կուռք և սիւնք և 

նմանք սոցին: Սակայն ի վերայ բաժանմանցն ասացեալ զառկայումնi, որ-

պէս երկիր, իսկ զշարժումն, որպէս երկնեան մարմնոյj: Եւ դարձեալ 

յառդրելոցն ոմանքk անկեալ կան, այսինքն՝ կարողք գոլ փոփոխեալ, իսկ 

ոմանք ներգործութեամբ, որպէս այն, ուր դնին: Եւս առկայումն կայ ոմն 

զաւրութիւն, որ զաւրէ գալ, իսկ ի միւսն ներգործութիւն, որպէս ուր կայրl: 

                                                           
a յետս դառնալ և յետս դարձուցեալն // Dial. 36.32-33 περιέχεσθαι καὶ περιέχειν ἐν τῷ 

ἐνεστῶτι καὶ παρεληλυθότι καὶ μέλλoντι χρόνῳ  
b E կալո F անգելո ուղղված կալո 
c E + եդեալ լինի 
d E զկեալն 
e իսկ կէս կալ և կէս դնել // Dial. 37. 5-6 τὸ δὲ κατὰ μέρος μὲν κεῖσθαι, κατὰ μέρος δὲ 
ἵστασθαι 
f F հողն 
g զի սոքա անդամք են միմեանց // Dial. 37.10 καὶ τὰ τοιαῦτα = Բագ. թարգմ. եւ որ այսպիսիք 
h Dial. 37.10-11 κατὰ θέσιν, հմմտ. Բագ. թարգմ. դրութեան 
i Dial. 37.10 ὅτι τῶν κειμένων τὰ μὲν στάσιμα = Բագ. թարգմ. զի կացելոցն կայունք 
j EF Սակայն ի վերայ բաժանման… երկնեան (F երկնիան E + շ ժ յ) մարմնոյ ի լուս. 
k Dial. 37.13 + δυνάμει 
l Dial. 37.14 չիք Եւս առկայումն կայ ոմն զաւրութիւն, որ զաւրէ գալ, իսկ ի միւսն ներ-
գործութիւն, որպէս ուր կայր (սա հին թարգմանությունն է, իսկ նախորդ նախադասությունը՝ 
խմբագրված տարբերակը) 
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ԼԸ. Վասն ուրինa 40: 

Ուր զտեղի յայտ առնէ, վասն զի հարցեալ, թէ «ո՞ւր է այս ոմն», ասեմք, 

եթէ «ի կան է», կամ «ի քաղաքի է»: Իսկ սոքա զտեղիս նշանակեն, և այլք 

այսպիսիք ուրին ստորոգութիւնք են ըստ տարբերութեանb տեղեացն՝ վերոյ, 

ներքոյ, յաջ, յահեակ, յետ և յառաջ: 

ԼԹ. Վասն երբի41: 

Երբն զժամն ցուցանէ, վասն զի հարցանել, թէ «ե՞րբ եղև այս ինչ», 

ասեմք. «երէկ կամ հերուc», որք զժամնd նշանակեն: Իսկ տեսակք իսկ երբիe 

ստորոգութիւնք են այնչափ, որչափ են բաժանմունք ժամուց: Եւ երեք են՝ 

ներկայնf, որ է յորժամ էg, և անցեալն և ապառնին:  

Խ. Վասն ունելոյ42: 

Ունել է գոյացութիւն ի գոյութենէ և յաղագս դրուածոյh: Այլ յայտնէ 

զպարագրեալնi կամ զպարագրողն, և եթէ ոչ է ինչ մասն իրի: Եւ պարագրէ 

հանդերձ և սպառազէն և այլ այդպիսիք: Իսկ պարագրի մատանի, կնիք և 

այլ ինչ որ այդպիսիք են փոքունք:  

Եւ պարտ է, որպէս զի պարագրող և պարագրեալն ազգ գոյութիւն 

եղիցինj, զի եթէ մին գոյութիւն եղիցին, և միւսն պատահումն, իբրև զհան-

դիպեալ և զհանդիպումնk, ոչ այնուհետև առ ունելl վերաբերին:  

Իսկ տարբերութիւնքm ունելոյ լինին ըստ նմանութեան բաժանման էիցն, 

զի կամ շնչաւոր է կամ անշունչ: Եւ շնչաւոր զհետևեալսն ասեմ, իբրև 

զծառայի, զձիոյ և զայլոցն բազմացn: Այսo իսկ զունելն և ըստ բազմաց 

այլոց նշանակելով հոմանունս, յաղագս որոյ յետոյ ասեմք: 

                                                           
a F որ ուր 
b F բաժանման ուղղված տարբերութեան 
c երէկ կամ հերու // Dial. 39.3 πέρυσι, προπέρυσι, հմմտ. Բագ. թարգմ. հերու, հերվինամ 
d F զժամս 
e F երբէ 
f F ներկայք 
g E է, յորժամ որ է 
h Dial. 40.2 չիք և յաղագս դրուածոյ 
i F զպարագրելն 
j F գոյութիւն եղիցին ազգք, մակացութիւնք և մակացութիւնք 
k E տողից վեր մակացութիւն… որպէս և մակացութիւն | Dial. 40.6 ἐπιστήμων καὶ ἐπιστήμη 
l F ունեալ 
m F + բաժանմունք 
n Dial. 40.9-10 + ἄψυχoν δὲ ὡς δακτύλιoν, ὑπόδημα καὶ τὰ τoιαῦτα, Բագ. նույնպես չունի 
o Dial. 40.10 Λέγεται 
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ԽԱ. Վասն ներհակացնa հակառակ43: 

Ամենայն ներհակք ընդդիմակաց կամ իբրեւ զգործ ընդդիմադարձի, 

կամ իբրև զբան: Եւ եթէ իբրև զբան ընդ բան, առնէ զառաջասացութիւնb և 

զյետասացութիւնc, որ են այո և ոչ, ասելի և ոչ ասելիd: Եւ այս է յառաջա-

սացութիւն՝ և այոe ասել, եթէ է ինչ ումեք ևf բարի է: Իսկ յետասացութիւն է 

ասել, թէ ոչ գոյ ինչ ումեք և ոչ բարի է: Եւ կոչին այսոքիկ հակառակա-

խաւսութիւն: Իսկ եթէ իբրև զբան ընդդիմանայ կամ իբրև զյետս դարձելոյ 

ինչ ասին և առնէ զառինչն, որ ի ներքս ածեն զմիմեանսg և ընդ միմեանս 

բարձցին լուծեալք, կամh ոչ իբր յետս դարձելովս և ոչ ունին անխզելի ըն-

տանութիւն: Եւ սոքա կամ ոչ փոփոխին ի միմեանս, այլ բնութեամբ երկուք 

են և առնեն զհակառակութիւն, իբրև զջերմութիւն և զցրտութիւն, կամ ոմն 

փոփոխի յայլ, իսկ ոմն ոչ փոփոխի: Եւ ոմն ի նոցանէ բնութեամբ է, և ոմն 

արտաքոյ բնութեան, և առնէ ըստ պակասութեան և ունակութեան զհա-

կառակութիւն, որպէս զտեսանողութիւն և զկուրութիւն: Զի ունակութիւն է 

տեսութիւն, իբրև յունելոյ էութեանն, իսկ պակասութիւն ունակութեանն, 

այսինքն է՝ տեսութեանն, կուրութիւն: 

Իսկ ի հակառակացն են ոմանք որ անընդմիջաբար է, և ոմանք միջնոր-

դովք են: Եւ առանց միջնորդի են այնոքիկ, որոց հարկ է, զի ոմն եղիցի 

ստորեդեալ յենթակայոյ իւր և կամ ի նոսա, որոց լսին լինել նոքա, իբրև են 

հիւանդութիւն և առողջութիւն ի յանձն կենդանւոյն և ենթակայ, նոցա է 

մարմին կենդանոյնi: Եւ հարկ է ստուգիւ յանձին կամ ցաւոց լինել, կամ 

առողջութեան: Եւ ցաւք կոչեմք զամենայն հակադարձմունսն բնութեան: Իսկ 

միջնորդովք նոքա են, որոց ոչ հարկ գոյ միոյն լինել ենթակայ կամ ի նոսա 

յորոց լինել լսին, որպէս սպիտակն և սեաւ: Զի հակառակք են, և ոչ ստուգիւ 

հարկ է միում ի նոցանէ յենթակայել անձին: Զի ոչ կարևոր է անձին ստու-

գիւj կամ սպիտակ լինել կամ սեաւ, վասն զիk են անձինք գոշք, կարմիրք, 

                                                           
a F հակառակացն ուղղված ներհակաց 
b E ուղղված զստորասութիւն F ուղղված ազգ ստորասացութիւն 
c E ուղղված բացասութիւն F ուղղված ազգ և բացասացութիւն 
d Dial. 41.3 չիք որ են այո և ոչ, ասելի և ոչ ասելի 
e Dial. 41.4 չիք և այո 
f Dial. 41.5 + οἷον 
g F միմեանց 
h EF կան 
i ի յանձն կենդանւոյն և ենթակայ, նոցա է մարմին կենդանոյն // Dial. 41.17 ἐν σώματι 
ζῴoυ ὑπoκειμένῳ 
j Dial. 41.21 πᾶν 
k F + ոչ 
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շէկքa: Ոչ եթէ ոչ զմի ի հակառակաց ընտանաբար ուրոյն ունէր բնութիւն ինչ, 

որպէս զջերմութիւն հուր և զցրտութիւն ձիւն: Իսկ որ ի միջի սոցա են, ոմանք 

ունին անուանս, իբրև թէ միջոց սպիտակին և սևինն կոչեսցի գոշ, իսկ 

ոմանք ոչ ունին զանուն, վասն զի միջին արդարութեան և անարդարութեան 

ոչ ունի անուն, այլ յերկոցունց կողմանց բաժանեալն միջոց ճանաչի լինել, 

իբրև այն թէ ոչ արդար է և ոչ սուտ:  

Այլ ունինb հակառակքն յատկութիւնք չորք: Նախ այն, զի բարոյն 

ստուգապէս հակառակ է չար, իսկ չարին՝ երբեմն բարին ընդդէմ և երբեմն 

այլ չար. և ողջախոհութեանն հակառակ է բղջախոհութիւնն, իսկ անառա-

կութեանն՝ երբեմն ողջախոհութիւն և երբեմն քարանալն գոլ: Եւ քարանալն 

կոչի անախտաշարժ լինելc: Եւ արդ քարանալն պակասութիւն է սրբութեան, 

իսկ անառակութիւն՝ աւելազանցութիւնն պակասութեաննd: Երկրորդ, վասն 

զի ոչ է կարողութիւն, զի ի մի և նոյն ժամն միանգամայն լինիցին հակա-

ռակքն յանհատսնe, զի ոչ է հնար, որպէս թէ Սոկրատ յանկարծակի միան-

գամ առողջ և հիւանդ լինիցի, կամ մի և նոյն յանդամիf յանկարծակի միում 

ժամու ջերմ գոլ և ցուրտ: Երրորդ, վասն զի հակառակքն ի մի և նոյն ենթա-

կայումն ստորեաւ կամ ազգքg են, կամ տեսակք, կամ թիւք: Եւ ազգ՝ իբրև ի 

մի պարզ անձն՝ սպիտակն և սեաւ, և տեսակ՝ իբրև ի յանձին կենդանոյն 

առողջութիւն և հիւանդութիւն, իսկ թիւք յայտ է, զի մի և նոյն անձին 

կարողութիւն է ընդունել զընդդիմադարձս միմեանց ըստ իւրում փոփոխու-

թեանն: Չորրորդ՝ վասն զի հակառակքն կամ նոյն ազգի հետևողք են, որ-

պէս սպիտակ և սև գոյնոյն հետևողք, կամ հակառակ ազգացն են հե-

տևողք, որպէս արդարութիւն և ստութիւն բարոյ և չարի հետևողք ենh, և 

կամ նոքա իսկ հակառակ ազգ են, որպէս բարի և չար ընդդիմադիր ազգ են:  

                                                           
a F շէկք, կարմիրք // Dial. 41.23 πυῤῥά 
b Dial. 41.30 Ἀκολουθοῦσι 
c Dial. 41.34 τὸ μὴ κινεῖσθαι μηδὲ ἐγείρεσθαι τὰ πάθη, հմմտ. Բագ. թարգմ. որ ոչ շարժելի 

եւ ոչ յառնելի կիրքն 
d Եւ արդ քարանալն պակասութիւն է սրբութեան, իսկ անառակութիւն՝ աւելազանցութիւնն 

պակասութեանն // Dial. 41.34-36 Ἡ μὲν οὖν ἀκολασία ἔλλειψίς ἐστι τῆς σωφροσύνης, 

ἡ δὲ ἠλιθιότης ὑπερβολή, ἐναντία δὲ ἡ ὑπερβολὴ τῇ ἐλλείψει, հմմտ. Բագ. թարգմ. Արդ 

առանց պատահարի պակասումն է ողջախոհութեան, իսկ քարացեալն՝ վերարկու: Եւ ներ-
հակն վերարկու է պակասման 
e E անհատսն 
f F անդամո 
g E ազգ 
h Dial. 41.45 + ἅτινα ἐναντία εἰσίν 
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ԽԲ. Վասն ունելոյ եւ պակասութեան44: 

Ունել ասի ներգործութիւն ինչ ունելոյ և ունողի, որպէս զսպառազէն և 

զսպառազինեալ, այսինքն՝ զգենլոյ և զգեցողիa: Երկրորդ, յարակայb ներ-

գործութիւնք կայունք և անշարժելիք, բնականք և անձնականք. բնականքն՝ 

իբրև զջերմութիւն ի ջերմականքն, իսկ հոգեկանք՝ որպէս զմակացութիւնք: 

Երրորդ, որ ոչ ունի ինչ, այլ ունի յաջողութիւն ընդունել զնա, որ է նախա-

նշանակեալ զաւրութիւն. զօրութիւն իցէ և երրորդին, զոր վասն խառ-

նուածոյ Գալիանոս ասացc, որ ոչ դեռ իցէ աջողակ լինել, որպէս ստնդիայ 

ունի զօրութիւն քերականութեան արդի ծնեալ, և կորիւն շան՝ զօրութիւն 

որսոյd: Չորրորդ, բնական որակութիւն, որ է բնական ունակութիւնe, իբրև էf 

ջերմութիւն հրոյ և տեսութիւն երազոյ ննջողին, որ է երկրորդ նշանակեալg 

զզաւրութիւն գոլոյն, զի հուրh կարող է կիզելոյ, այլ ոչ ներգործէ զայրելն, 

այսինքնi՝ ըստ առաջին նշանի ներգործութեանն: Հինգերորդj, կատարեալ 

ներգործութիւն, իբրև տեսանողնk զտեսութիւն և ջերմութիւնl ջերմացեալն լեալ: 
mԻսկ հակադարձի պակասութիւնn առաջնոյo ունակութեան պակասու-

թիւն սպառազինին, այսինքն՝ զգեստին, իսկp երկրորդին՝ զրկումն եկամտին 

հաւասարութիւն ունակութեան, իբրև զայն զի ջեռեալն ցրտասցի: Եւ ըստ 

երրորդինq, զոր ամենևինն ոչ ստացեալ էր ունել զազգն, որպէս ասէ եթէ 

աջողէ սնտինդայ ունել զաւրութիւն առ ի լինել երաժիշտ, այսինքն՝ մուսի-

                                                           
a F զգենողի 
b F եկամուտք տողից վեր ազգ ի լուս. ազգ զաւրութիւն իցէ և յերրորդին զոր վասն 

խառնվածո գաղիանոսաց որ ոչ դեռ իցէ աջողակ լինելոյ, որպէս ստնդիայ ունի զաւրու-
թիւն քերականութեան արդի ծնեալ և կորիւն շան զաւրութիւն որսո  
c EFHI գալիանոսաց | Գալիանոս ասաց ընթերցումը առկա է միայն E-ի կրկնված հատվածում 
d Dial. 42.7 չիք զօրութիւն իցէ և երրորդին, զոր վասն խառնուածոյ Գալիանոս ասաց, որ ոչ 

դեռ իցէ աջողակ լինել, որպէս ստնդիայ ունի զօրութիւն քերականութեան արդի ծնեալ, և 
կորիւն շան՝ զօրութիւն որսոյ 
e E որակութիւն 
f F ի 
g F նշանակ 
h Dial. 42.10 չիք 
i F այս է | Dial. 42.10 չիք 
j Dial. 42.11 + ὡς 
k Dial. 42.11 + ἤδη 
l Dial. 42.12 + ἤδη 
m Dial. 42.13 + στέρησις δὲ τῆς ἕξεως ἀπoβoλή 
n Dial. 42.13 չիք 
o Dial. 42.13-14 + σημαινομένῳ 
p E այսինքն 
q E երկրորդին 
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կաւն, իսկ թզենին ոչ բնաւ կարէ լինել երաժիշտa: Զի բնաւ պակասի գոլ 

թզենի ոչ գոլ թզենի ի ձեռն այսորիկb, վասն զի ազգ տնգոց ոչ ունի յա-

ջողակութիւն ընդունելc զերաժշտականութիւն: Եւ ոմանքd յազգս ունի զա-

ջողն գոլ, իսկ ոմանք ի տեսակէ ոչ ունին, զի կենդանին զաւրութիւն ունի 

տեսանելոյ, իսկ խլուրդն, որ է աչացու մուկնe, զի տեսակ է կենդանոյ, և ոչ 

ունի զաւրութիւն տեսութեան: Իսկ չորրորդն, ի բաց ձգելով, զոր ունէրն 

զաւրութիւն ըստ իրին կարգի, իսկ հինգերորդ, ի բաց ընգենուլ զկատա-

րեալն զիւր ներգործութիւն, զոր վերագոյն յիշեցաք ըստ պակասութեանն և 

յաւելման ունակութեանf շինուածոյն ընդդէմ հակառակացն դնելով, 

այսինքն է՝ զաւրութեան և որակութեան և հանդիպողականութեան: 

Այլ կերպարանի ինքն ի ձեռն երիցս այսոցիկ, որ զոր ստացեալ է ունել 

և ուր ստացեալ է ունելg, իսկ որ ամենևինմբ ոչh՝ ոչ ունի, այլ կատարելա-

պէս պակասեալ էi և երբեմն ստացեալ է ունել: Որպէս քարի ոչ ասեմք կոյր 

գոլով, զի ոչ ստացեալ է յունակութիւն տեսանելոյն: Եւ ոչ զարդի ծնեալնj 

շուն ասեմք կոյր, և ոչ կենդանոյն ասելի է, եթէ ոչ տեսանել կարէ ոտիւք, 

վասն զի ոչ ստացաւ կենդանին յոտսն ունել զանաւթ տեսութեանk: Եւ ոչ 

նորածին տղայոյ ասելի է անատամն գոլl: Եւ արդm յորժամ ըստ երրորդ 

այս տեսակի ստասցի զունել և զոչ ունել, յայնժամ ասենn պակասեալ:  

ԽԳ. Վասն առաջնոյ եւ վերջնոյ45: 

Առաջինն բաժանի ի չորս նշանադրութիւնս, և տիրապէսo է ստուգաբա-

նեալ, որ ժամաւ առաջին լինի: Այլ եւ ասի տիրապէս՝ բնաբար ընդանի 

                                                           
a Dial. 42.17 չիք կարէ լինել երաժիշտ 
b Dial. 42.18 չիք ոչ գոլ թզենի ի ձեռն այսորիկ 
c E + լինել 
d F ոմանց 
e Dial. 42.21 չիք որ է աչացու մուկն 
f F չիք և ի լուս. ազգ ունակութեան 
g Dial. 42.26 չիք և ուր ստացեալ է ունել 
h Dial. 42.26 չիք 
i Dial. 42.27 + καὶ ὅτε πέφυκεν ἔχειν 
j E ծնեալ 
k Dial. 42.29 չիք ոչ կենդանոյն ասելի է, եթէ ոչ տեսանել կարէ ոտիւք, վասն զի ոչ ստացաւ 

կենդանին յոտսն ունել զանաւթ տեսութեան, բայց տեղափոխված է՝ Dial. 42.30-32 οὐδὲ 

τὸν πόδα λέγομεν τυφλόν, οὐ γὰρ πέφυκε τὸ ζῷον ἐν τῷ ποδὶ ἔχειν τὴν ἕξιν τῆς 

ὁράσεως 
l Dial. 42.30 + ἐπειδὴ oὐ πεφύκασι κατ’ ἐκεῖνoν τὸν καιρὸν ἔχειν 
m E չիք  
n E չիք 
o E չիք 
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շնչաւորացն լինել աւագութիւն և անշնչիցն՝ հնութիւն: Իսկ ըստ պիտառելոյ 

յարանունաբարa ի միմեանս փոփոխին: Երկրորդ, բնութեամբ առաջին է, որ 

ընդ ինքն ի ներքս բերէ և ոչ ինքն ընդ այլումb բերեալ լինիc, և ընդ նմին 

ջնջեալ և բարձեալ, այլ ընդ ինքն բառնալ կարող էd, որպէս կենդանին առա-

ջին քան զմարդ է: Վասն զի յորժամ ոչ եղիցի կենդանին, և ոչ մարդ լինի, 

վասն զի կենդանի է մարդ: Իսկ եթէ մարդ ոչ է, եղիցի կենդանին, զի ձի, եզն 

և շուն կենդանիք են: Եւ մարդ մինչ է, ստոյգ է և կենդանին, զի կենդանի է 

մարդ, իսկ կենդանին մինչ է, ոչ ստոյգ է մարդ, այլ մի թէ ձի և շուն և այլ 

այնպիսիքe, զի և սոքա կենդանիք են: Երրորդ, ըստ կարգի, որպէս և ասեմք, 

եթէf այբg, բեն և ապա շաղկապիլh: Չորրորդ, ըստ պատւոյ, որպէս ասի՝ 

առաջին զեպիսկոպոս, և ապա քահանայ: Այլ յանդիմանեն ոմանք զայս 

տեսակ, զի լինի և այս, զի առաջինն կարգաւ յետին եղիցի պատուով: Հին-

գերորդն, որպէս ասացաք, զպատճառն և զորս ի պատճառէն, իբրև զայն, 

թէ Սոկրատ առաջին է քան զիւրն պատկերi, և հայր առաջին և մեծ քան զոր-

դի, զի ի հաւրէ է պատճառ որդւոյj, զի ի հաւրէ որդի ծնանի: Եւ վասն այսո-

րիկ երանելին Գրիգոր ըստ այսմ նշանադրութեան էառ, զոր վասն Տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսիk ասացեալ էր յԱւետարանին, եթէ «հայր իմ մեծ է 

քան զիս»46:  

Իսկ այլք յաւելուն զմանրաքննինն խնդիրս, որպէս զի առաջին է հիմն, 

քան զպարիսպ, և այս վերաբերի առ չորրորդ տեսակին պատուով գոլովl, 

զի որ մանրամասն գիտութեամբ առաջին է, նա գործովք յետին էm: Այլ 

առաջին և յետին ոչ են ի հոմանուանց, իսկ առաջինն և վերջինն՝ մա-

նաւանդ և նուազն ոչn, այլ ի միոջէ առ մի: 

                                                           
a Dial. 43.4 չիք 
b ընդ ինքն ի ներքս բերէ և ոչ ինքն ընդ այլում // F շարաբերէ շարաբերի ըն  
c … ի ներքս բերէ և ոչ… բերեալ լինի // Dial. 43.7 συνεισφέρεται μέν, οὐ συνεισφέρει δέ 
d ընդ ինքն բառնալ կարող է // Dial. 43.7 οὐ συναναιρεῖται 
e Dial. 43.9 չիք և այլ այնպիսիք 
f Dial. 43.12 + πρῶτον 
g Dial. 43.12 + δεύτερον 
h Dial. 43.12-13 συλλάβια, εἶτα αἱ ψῆφoι 
i Dial. 43.17 + αὐτὸς γάρ ἐστιν αἴτιoς τῆς ἰδίας εἰκόνoς  
j F որդո պատճառ | զի ի հաւրէ է պատճառ որդւոյ // Dial. 43.18 չիք 
k Dial. 43.20 չիք Յիսուսի Քրիստոսի 
l F չիք 
m Dial. 43.25 + Ὁσαχῶς δὲ τὸ πρότερoν, τoσαυταχῶς καὶ τὸ ὕστερoν 
n E չիք իսկ առաջինն և վերջինն մանաւանդ և նուազն ոչ 
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ԽԴ. Յաղագս ի միասին համանգամայնց47: 

aՀամանգամայնք ասին, որոցb լինելն ի մի եւ ի նոյն ժամ լինիցի, 

որպէս երկու, որ ծնանին ի մի և նոյն ակնարկել: Այս տեսակ ընդդիմադարձ 

գոլով առաջին նշանագրութեանն, որ վասն առաջնոյն էր: Իսկ երկրորդ նշա-

նակումն ի միասին լինելոյ յանկարծակի մի ի միում միաբան գոլով և ոչ ո-

րոց ի նոցանէ էութիւն պատճառ և ի պատճառէն ելով, որպէս և երկու մասն 

և կէսն, զի փութապէս են ի միմեանս զոյգ գոլով, և բառնան եղծելով 

զմիմեանս և ընդ միմեանսc բերեն զիրեարս: Իսկ այս յեղանակ տեսակ 

հակառակ է երկրորդ և հինգերորդ յեղանակին երկրորդիd, վասն զի յերկ-

րորդին ոչ ընդ ինքեանս ի ներք բերեն և ոչ բառնան ի միջոյ զմիմեանս, իսկ 

ի հինգերորդումն ոմն եղիցի պատճառ, և ոմն ի պատճառէն գոլe: Որով և 

հակառակ բաժանմունք կոչին ի նորին բաժանմանէ ի վայր իջանելով, 

որպէս են բանական և անբան՝ ի կենդանոյն: Այլ այս յեղանակ ընդդիմա-

դարձի առաջնոյն և երկրորդին, աղօտf մի ևս և այլոց երիցն: 

ԽԵ. Վասն շարժողն գոլոյ եւ շարժողութեան48: 

Շարժումնg է կատարելութիւնh գոլովi ներգործութեանj զօրութեան, որ և 

այսպիսի ինչ է, որպէս պղինձ զօրութեամբ է լինել պատկեր: Վասն զի 

զաւրութիւն ունի պղինձ առնուլ զաւրինակ անդրիանդի: Եւ անփոփոխ կայ 

ի պղինձ զաւրութիւն է պատկեր մարդոյ լինել հալմամբ, կռելով, քերելով, 

որk այս շարժութիւնք են: Յորում ստորոգութիւնքl տեսանին զաւրութիւնm, 

յիրաւի է տեսանել ի նոսա և շարժութիւն: Իսկ յորքանս ոչ տեսանին զաւրու-

թիւն, անդ և ոչ շարժութիւն է: Եւ տեսանի ի գոյացութիւն, ի քանակ, ի 

յորակ, ի ստորոգութիւնn: Զգոյութիւն՝ ծնունդնo բերմանp, և է ի գոյացու-

                                                           
a F + Յանկարծակի և ընդ 
b F տողից վեր ազգ և ի լուս. ազգ է, որոց ծնունդն ասի տիրապէս, որ երկու ի մի և նոյն 
ժամ ծնանին, և նոյն ժամանակի, որպէս երկում ծնեալք ի միում րոպէի 
c F չիք և ընդ միմեանս 
d Dial. 44.8 τoῦ πρoτέρoυ 
e Dial. 44.10-11 + Tρίτoν σημαινόμενoν τῶν ἅμα τὰ ἀντιδιῃρημένα εἴδη 
f F փոքր ուղղված աղօտ 
g F շարժութիւն 
h F միշտ ուղղված ազգ կատարելութիւն 
i F գոլ 
j Dial. 45.3 չիք 
k E + և 
l F արդ յորքան յասեալքն ուղղված ազգ յորում ստորոգութիւնք  
m E + արդ որքան յասացեալքն տեսանին զօրութիւն 
n E տողից վեր ի յուրն լուր 
o F զգոյութեանն ծննդեան 
p F + յուրն լուր և է | Dial. 45.9 չիք Զգոյութիւն՝ ծնունդն բերման 
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թիւնն լինելութիւն և ապականութիւնa, ի քանակի՝ աճողքն և պակասութիւն, 

յորակութիւնս՝ տարբերութիւն, փոփոխութիւն, իսկb յուրն՝ շրջագայութիւն, 

որ կոչի շրջաբերութիւն, և ուղղաշարժ, որ կոչի ուղիղ գնացութիւն: Վասն 

այսորիկ ուղիղ շարժմանն տարբերութեան եղիցինc վեց՝ վեր, վար, յետ, 

յառաջd, ներս, դուրս, յաջ, յահեակ: Վասն որոյ զկնի պարառութեանն Է. 

տեղական շարժմունք իցեն, զի ամենայն փոփոխական բերմունք կամ ինքն 

ինքեամբ փոփոխի, կամ յորոց ի նմա են ինչ, կամ յայնցe, որ արտաքոյ իւր 

են: Եւ որ ըստ ինքեանf, առնէ ծնունդg և զապականութիւնh, իսկ ի ձեռն այ-

նոցիկ, որ յինքն են, կամ քանիաւնութեամբ, առնէ զաճողքն և զնուազու-

թիւնi, իսկj որպէսութեամբ առնէk զտարբերութիւնl, իսկ եթէm այնոքիւք, որ 

արտաքոյ նորա են, առնէ զտեղական փոփոխումն: Վասն զի տեղիք ոչ այն 

է, որ շարժին, և ոչ այլ, յորոց ի նմա են, այլ յարտաքնոցն ունի զշարժութիւն 

և ինքն արտաքոյ է շարժելոյն և առաւել շարժելովն իցէn:  

Տարբերութիւն իսկ ծննդեան և ապականութեան. այլ բաժանին լինե-

լութիւն և ապականութիւնo, զի լինելութիւն յոչէիցն լինի և գա ի լինելութիւն. 

քանզի որp ոչ էր նախ, եղև յետոյ: Իսկ ապականութիւն սորին ընդդէմ շրջա-

փակի՝ յէութենէ յանէութիւն փոփոխելով: Իսկ աճողքնq և նուազութիւն. 

վասն զի աճողքն՝ ի մեծագոյն կոյս շարժութիւն, իսկr նուազութիւնs՝ առ 

սակաւն վայրագայիլt: Իսկ դարձեալ տարբերութիւնքն զներհակն ախտք, 

                                                           
a E չիք և ապականութիւն 
b F + առ 
c F իցեն 
d Dial. 45.13 չիք յետ, յառաջ 
e Dial. 45.15-16 + ἐν αὐτῷ ἢ κατά τι τῶν  
f որ ըստ ինքեան // F ըստ ինքեան ով  
g F + լինել 
h F + ելն 
i F նուազութիւն 
j EFHI + ի ձեռն այնոցիկ որ յինքն են կամ քանիօնութեամբ կամ 
k F + խցէ 
l F + փոփոխելութիւն 
m EF (լուս.) HI + յաղագս ինքեան առնէ՝ ըստ տեղեացն փոփոխումն  
n յարտաքնոցՆ ունի զշարժութիւն և ինքն արտաքո է շարժելոյն և առաւել շարժելովն իցէ // 

Dial. 45.20-21 ἀλλὰ τοῖς κινουμένοις παρέπεται καὶ περὶ τὰ κινούμενά ἐστι 
o F ուղղված ազգ. առաւել շարժ լինելովն իցէ տարբերութիւն իսկ ծննդեան և ապականութեան 
p F չիք 
q F աճութիւն 
r E + և 
s F + է 
t Dial. 45.26 չիք 
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դարձեալ հակառակ պատահմունք տեսանինa՝ ջերմութիւն, ցրտութիւն, սպի-

տակութիւն, սևութիւն: Այսուհետև հակառակ կայ լինելութեան ապակա-

նութիւն և աճման նուազութիւն, իսկ տարբերութեան հակառակքն՝ և հան-

դարտութիւն: Հակառակ է իբրև ջերմացուցանել և ցրտացուցանելb, զի յոր-

ժամ սահման առնու ջեռուցեալն և հասանէ ի վայրս կատարեալ ջեր-

մութեանն, հանդարտի և դադարէ ի ջերմանալոյն: Սապէս և ընդ տեղեաւ 

փոփոխմաննc ընդդիմանայd հակադարձ ելով շարժութիւն և հանդար-

տութիւն. հակառակ ելովe՝ իբրև այն ինչ վերինն շարժութիւն՝ ներքնոցս իսկ 

հանդարտութիւն. զի եթէ ձգեսցէ ոքf քար ի վերինս կոյս, ոչ վաղվաղակի 

սկսանի շարժել ի վերուստg ի վայր կոյս, մինչև ոչ հանդարտէ ի վեր կոյսնh: 

Իսկ երկնային շարժութիւն ոչ է հակառակ շարժութիւն, վասն զի այլոց շար-

ժութեանց փոփոխմանց կարծելի է հետևող լինել այլոց շարժմանց: Եւ զի 

լինելոյ և ապականելոյ և աճել և նուազելն և պակասել և տեղւոջէ ի տեղի 

շարժելi ամենայնիւ այլայլեսցէ, ստուգապէս հետևեսցի փոփոխումնj: Իսկk 

բնական շարժութիւն ի վերայ ծննդեան և ապականութեան, աճման և նուա-

զութեանl: Ի վերայ բնական շարժութեանց թէպէտ և հետևեալ տեսանի այ-

լոց շարժութեանց, այլ այնպէս կարողութիւն է փոփոխել, այլ ոչ շարժել այ-

լոց այլումm շարժութեամբ, որպէս և տեսեալ եղևn ի վերայ քարի: Վասն զի 

այս ջեռնու և ցրտանայ և ոչ աճէ և ոչ պակասիo. և ի վերայ այլոց նոյնպէս: 

Զի թէպէտ և ունին զփոփոխելին գոլ այլոց շարժութեամբն, այլ այնպէս 

                                                           
a Dial. 45.27 չիք դարձեալ հակառակ պատահմունք տեսանին (հին թարգմանության բեկոր 

է, որ հետևում է խմբագրված տարբերակին) 
b Dial. 45.29 + ἠρεμία τε 
c F փոփոխմանէն 
d F + իսկ ներհակ շարժութիւն, որպէս ի վեր շարժի և ի վայր 
e F հակառակութիւն 
f E ոք ձգեսցէ 
g Dial. 45.34 չիք ի վերուստ 
h Dial. 45.34 չիք ի վեր կոյսն 
i E աճելո և նուազելո և տեղոջէ ի տեղի շարժելոյ 
j Dial. 45.37-38 չիք ստուգապէս հետևեսցի փոփոխումն (խմբագրված տարբերակն է, իսկ 

նախնականն է ամենայնիւ այլայլեսցէ) 
k F չիք 
l Dial. 45.38 չիք Իսկ բնական շարժութիւն ի վերայ ծննդեան և ապականութեան, աճման և 

նուազութեան 
m F այլոց 
n Dial. 45.40 չիք տեսեալ եղև 
o Dial. 45.41 γίνεται 
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կարողութիւն է, զի ինքն ինքեամբ ուրոյն տեսանելի լինիցի. որովք ևa խոս-

տովանեսցի նմա տարբերութիւն և բաժանումն նոցա: 

Իսկ շարժումն ասէ Արիստոտելէս զփոփոխմունս, զի ի հինկերորդ բանս 

իւր, որ վասն բնական լսողութեանց արար, ցուցեալ է, եթէ ծնունդ և ապա-

կանութիւն փոփոխմունք են, այլ շարժութիւն ոչ են: Վասն զի շարժումն կա-

ցելոց իրաց լինի: Իսկb թէպէտc զտարբերութիւնն և զտեղոջէ ի տեղի զշրջելն 

ասեմք երկուս հակառակս լինել և յետսընդդէմd՝ զշարժութիւն և զհանդար-

տութիւն, գիտասցես, եթէ ոչ անկար է այլ և այլ գոլ ի միասին լինել երկուս 

հակառակացն: Վասն զի հանդարտութիւն որպէս ունակութիւնe և պակա-

սութիւն է, իսկ հակառակք են ստուգիւ՝ որպէս զջերմութեանն ցրտութիւնf: 

ԽԶ. Վասն ունելոյ49: 

Ունել ըստ ութ յեղանակացg ասի՝ զի [ա.] կամ իբրև զշինուած և զազգ, 

այլ որակութիւն, քանզի ասեմք ունել զմակացութիւնh և զառաքինութիւն, 

[բ.] կամ իբրև զքանիաւնութիւն, վասն զի ասէր երիս կանգունսնi մեծութիւն 

ունելj, [գ.] կամ իբրև վասն գոյացութեանն զգոյութիւն, որ է ազգային ազգ. 

իսկ այս՝ [դ.] կամ ամենայն մարմնոյն իբրև զհանդերձ, [ե.] կամ մասին ինչ 

անձին, իբր զմատանի ի մատին գոլ, [զ.] կամ իբրև զմասն ինչk (վասն զի 

ասեմք ունել ձեռին), [է.] կամ իբրև յանաւթ ինչ, իբրև ասեմք զգինի ունի ի 

կարաս, [ը.] կամ իբրև զստացուածl, զի ասեմք, եթէ ունի ոմն տուն կամ 

ագարակ, այլ ասեմք և կին ունել և կնոջ այր ունել: Այլ աւտար թուի յունելոյ 

այլ տեսակ, զի յետսընդդէմ է, զի ոչ ինչ նշանագրեաց զմեծութիւն ունելոյն 

զառն կնոջ և զկնոջ առն, զի ոչ ումեք տիրէր միոյն ունելն ի վերայ միւսոյն 

ունելոյm, այլ հաւասարապէսn ունել ասի: Զի եթէ ստացօղն ունի զստա-

                                                           
a F չիք 
b F չիք 
c F + և 
d Dial. 45.49 չիք 
e Dial. 45.51 λῆξις 
f EHI զջերմութիւն ցրտութեան 
g F ութ ազգ ուղղված ըստ յեղանակաց 
h F զհամակացութիւն 
i F ասէ և էր իսկ անգունսն 
j Dial. 46.4 + τὸ ξύλον 
k Dial. 46.7 ἐν ὅλῳ 
l F ստացուած 
m Dial. 46.12 չիք ունելն ի վերայ միւսոյն ունելոյ 
n Dial. 46.12 + καὶ ἀδιαφόρως  
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ցուածն և ստացուածն՝ զստացողն, և այս յետսընդդէմ, այլ ոչ որպէս այր զկին 

տիրաբար ունի, նոյնպէսa և կին զայր. զի ստացողն տէր և ինքնիշխանb է 

ստացելոյն, և վասն այսորիկc ստացողին ունել ասի զստացուածն, իսկ ստա-

ցուածն՝ ոչ ունողն, այլd ունելի: Այլ այս յայտ է, զի ունելի յարանունութեանց է: 

Իսկ ոմանք զայն տարբերիլe ասեն զունելն, որքան ևf զառնելն և 

զկրելն, որքանg ունի պատահումն և լինելութիւնh: Զի որպէս անդ գործողքն 

և հասու եղեալքն կամ շնչաւորք են կամ անշունչք, նոյնպէս և աստ կամ 

շնչաւոր գոյ ունող ևi ունելի, կամ անշունչք: Ո՞րպէս և յո՞յրպիսեացj բաժա-

նեալ ազգաց լինիցին սոցա բաժանմունք: Արդ զիա՞րդ տարբերական ազգք 

ի յինքեանս տարբերական եղիցինk: Այլ ասելի է, եթէ ունող լինել կամ կա-

տարեալ անձին է կամ կողման միոյ, որպէս և դիպի, զիl զունելն կամ յա-

ղագս բոլորի մարմնոյն է կամ յաղագս մասանց, և դարձեալ այս կամ 

մասն, կամ բոլորնm: 

ԽԷ. Վասն ճառելոյ եւ անճառելոյ, որ է այո եւ ոչ50: 

Պարտ է գիտել, զի յառաջասացութիւն եւ յետասացութիւն յետսասա-

ցութիւնn կոչի: Եւ առաջասացութիւն՝ որ է ճառելի և այոյo, այսպէս նշանա-

կէ, թէ զինչ է ումեք, այսինքն՝ թէ զինչ ոք է, իբրև «Սոկրատ իմաստուն է», 

«Սոկրատ շրջի»: Իսկ յետսասացութիւնp՝ անճառի և ոչq, զայս նշանակէ, թէ 

                                                           
a Dial. 46.14 չիք տիրաբար ունի, նոյնպէս 
b Dial. 46.15 + καὶ κυριώτατόν 
c Dial. 46.15 + μᾶλλον 
d Dial. 46.16 չիք ոչ ունողն, այլ 
e F բաժանմունս ուղղված տարբերութիւն 
f F չիք 
g F չիք 
h Dial. 46.19 չիք որքան ունի պատահումն և լինելութիւն 
i F կամ 
j Dial. 46.21 չիք յո՞յրպիսեաց 
k Dial. 46.21 չիք F ի լուս. Արդ զիա՞րդ տարբերական ազգք (F ազգ) ի յինքեանս տարբե-

րական (F տարբերականք) եղիցին (խմբագրված տարբերակն է, որ հաջորդում է բուն թարգ-

մանությանը) 
l Հուն. չիք կամ կատարեալ անձին է կամ կողման միոյ, որպէս և դիպի, զի (նախնական 

տարբերակն է, որ նախորդում է խմբագրվածին) 
m F ի լուս. Զի զունելն կամ յաղագս բոլոր մարմնոյն է կամ յաղագս մասանց, և դարձեալ 

այս կամ մասն կամ բոլորն | մասն կամ բոլորն // Dial. 46.23 ἀμυντήριόν ἐστιν ἢ κόσμoς 
n F յետասացութիւն 
o Dial. 47.3 չիք որ է ճառելի և այոյ 
p F յետասացութիւն 
q Dial. 47.5 չիք անճառի և ոչ 
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զինչ թէ ոմն, այսպէս թէ՝ ոչ է և ոչa ոք, իբրև թէ «այս ոմն ոչ իմաստուն է» և 

«ոչ շրջի»: Այլ զի ամենայն ճառելեաց հակառակ է ոչ ճառելին, և ամենայն 

ոչ ճառելոյն ճառելին դիմահարի, վասն այսորիկ յառաջախաւսութիւնb 

կոչեսցի: Այլ զայս գիտել պարտ է, եթէc հարկ է, զի մինն ստեսցէ և միւսն 

ճշմարտաբանեսցէ յաղագս բացայայտութեանցd:  

ԽԸ. Վասն սահմանի եւ յառաջադիմութեան եւ ներքսադրեալ խորհրդոց51: 

Գիտել պարտ է, եթէ առաջի եդեալ կայ կարծիս ինչ բանաւորին զներ-

գործութիւն ուղղաձևել և յարգել զլինելութիւնe: Իսկ յայտնութիւն նորա 

ներքսադրեալ խորհուրդ է: Իսկ ներքսադրեալ խորհուրդ ժողովեալ է յերկուց 

ճշմարիտ յառաջադրութեանց և կատարմանց, իբրև զայն զի կամիմ յայտ-

նել, եթէ «անձն անմահ է», և ասեմ՝ «ամենայն մշտաշարժ անմահ է»: Այս 

յառաջադրութիւն է: Եւ ապա ասեմ զերկրորդ յառաջադրութիւն՝ «անձն 

մշտաշարժ է», և զկնի այսորիկ զկատարումն, եթէ «անձն ուրեմն անմահ 

է»: Իսկ իւրաքանչիւր յառաջադրութիւն ի սահմանաց ժողովեալ է, զի իւրա-

քանչիւր բառ յառաջադրութեան սահման կոչի: Վասն զի սահման է, առ որս 

լուծանի յառաջադրութիւն: Որպէս և այն յառաջադրութիւն է, եթէ «ամենայն 

մշտաշարժ անմահ է». և արդ «ամենայն» սահման կոչի, որպէս զմասն ինչ 

յառաջադրութեան, և «մշտաշարժ» նոյնպէսf սահման ասի, և «անմահ գոլ» 

սահման կոչեսցիg:  

Եւ զայս գիտել պարտ է, եթէ սահման զսահմանադրեալն նշանակէ և 

զսահմանումն և զկատարումն իրին, իբրև այն, զի սահման կան կոչի կա-

տարումն իւր և թիւ, որ սահման է ումեքն, անուանի սահման և առ որ լու-

ծանի յառաջադրելին, այսինքն՝ մի կողմ յառաջադրելոյն, որպէս ասացաւh: 

                                                           
a Dial. 47.5 չիք 
b վասն այսորիկ յառաջախաւսութիւն // Dial. 47.8-9 ἀπόφασις ἡ ἀντικειμένη τῇ 

καταφάσει καὶ ἡ κατάφασις ἡ ἀντικειμένη τῇ ἀποφάσει ἀντίφασις  
c Dial. 47.9 չիք այլ զայս գիտել պարտ է, եթէ 
d Dial. 47.10 չիք F ի լուս. յաղագս բացայայտութեանց 
e առաջի եդեալ կայ կարծիս ինչ բանաւորին զներգործութիւն ուղղաձևել և յարգել զլինե-

լութիւն // Dial. 48.2-3 σκoπὸν ἔχει ἡ λoγικὴ πραγματεία περὶ τῆς ἀπoδείξεως 
f F այսպէս 
g Dial. 48.12 καὶ τὸ ‘ἐστιν’ ὅρος λέγεται 
h սահման զսահմանադրեալն նշանակէ և զսահմանումն և զկատարումն իրին… մի կողմ 

յառաջադրելոյն, որպէս ասացաւ // Dial. 48.13-14 δεῖ τὰς προτάσεις ἀληθεῖς εἶναι καὶ τὸ 

συμπέρασμα ἀκολουθεῖν ταῖς προτάσεσιν 
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Պարտ է գիտել, եթէa յորժամ գտանիցի մի ի յառաջադրելոցն սուտ գոլ, 

որ է կատարելութիւն արտադրեալ, թիւր խորհուրդ է այն և ոչ նեքսադրեալ 

խորհուրդ:  

Աստուած է մշտնջենաւոր գոյութիւն և անփոփոխելի և արարիչ ամե-

նայն էիցս՝ բարեպաշտ մտաւք երկրպագեալ: Աստուած է հայր, որ և անծին 

է, որպէս ոչ յումեքէ ծնեալ, իսկ ծնօղ որդւոյ մշտնջենաւորի: Աստուած է Որ-

դի, որ էր միշտ ընդ հաւր և առ հայր, անժամանակ և մշտնջենաւոր, ան-

խզելի և անախտ, անտանելի և անմեկնելի ի նմանէ ծնեալ: Աստուած է 

Հոգին Սուրբ, սրբողական զօրութիւն, ինքնանձնաւոր, անմեկնելի, համագոյ 

Հաւր և Որդւոյ: Բան է էական միշտ և գոլով ընդ Հաւր: Բան է ներքսադրեալ 

ի սրտի խորհել: Եւ դարձեալ բան է քարոզ մտածութեան: Եւ առաջնոյն 

ասեն գոյական և անձնաւոր, իսկ երկրորդին՝ ներքսադրեալ, իսկ երրորդին՝ 

ձայնաւոր բան լեալ: Հոգի չորս ազգ իմանալի է՝ հոգի է Հոգին սուրբ Աս-

տուած, հոգի է և հրեշտակ բարերար, հոգի է և դև՝ չար հոգի, հոգի է և անձն 

մարդոյ. է երբեմն, զի և միտք հոգի կոչի, և հոգի շնչաւոր օդ52: 

ԽԹ. Վասն անձնական միաւորութեան հոգւոց53: 

Պարտ է գիտել, եթէ առանձնաւորութեամբ միաւորութիւն զմի անձն 

խառնեալ կատարէ զմիաւորելոցն կենդանի պահողն գոլ նոցա ի միասին և 

ի միութիւնb ժողովելոցնc և բաժանելութեանd նոցա և բնական ինքնութեանe 

նոցաf անխառնակելեաց և անբաժանելեաց յանձն իւր լինել: Իսկ նա ինքն 

և ոչ մի ինչ ունի սեռական, այս ինքն անձնական բաժանմունս: gՎասն իւր 

լինիցին իւրաքանչիւրոցն ի մի ժողովելոցն տպաւորական բաժանմունքնh, 

որով բաժանի իւրաքանչիւրն յիւրումն համատեսակէն, և որպէս ի վերայ 

հոգւոյ և մարմնոյ տեսանի: Վասն զի մի ի յերկուցն կատարեսցիi Պետրոսի 

կամj Պաւղոսի խառնեալ անձն, այլ պահէ յինքն երկուս կատարեալ բնու-

թիւնս՝ զհոգւոյ և զմարմնոյ, և զբաժանմունս նոցա անխառնակաբար ևk 

                                                           
a Dial. 48.14 չիք Պարտ է գիտել, եթէ 
b J միասին 
c Dial. 50.4 φύσεις 
d F բաժանել EH բաժանման 
e FH յատկութեան 
f E չիք և բնական ինքնութեան նոցա 
g J + որ 
h F բարժանմունսն J բաժանմունք 
i F կատարեցի 
j Պետրոսի կամ // J որպէս ի Հռոմ  
k Dial. 50.12 + φυσικὰ 
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զյատկութիւնս նոցա անշփոթաբարa: Եւ ունի յինքն զերկուցն տպաւորական 

յատկութիւնսն՝ զհոգոյ և զբաժանողս նորին յայլb հոգոց, ևc զմարմնոյ և 

զբաժանողս նորա յայլոցd մարմնոց, ոչ ուրեք հեռացուցանելով զհոգին ի 

մարմնոյն, այլ միաւորութեամբ և առադրութեամբe ի նմա, վասն զի յան-

կարծակի ընդ խառնելն նոցա միf ի նոցանէ խառնեալ անձն ժողովեալ 

բաժանեալ գոլով յայլոց ամենայն հոմասեռիցg և տեսակցաց իւրոցh ան-

ձանց: Այլ որովհետև միանգամայն ընդունին բնութիւնքն զառանձնու-

թեամբ առ միմեանսi և ընդ միմեանս զմիաւորութիւնն, անբաժանելի կան 

մշտնջենաւոր: Զի թէպէտ և բաժանի հոգին ի մարմնոյն ի մահու անդր, այլ 

մի և նոյն է անձն երկոցունցն, վասն զի անձն է սկիզբն իւրաքանչիւրոցնj է-

ութեան՝ առ նա խառնեալ գոլով: Եւ կան հոգին ևս և մարմին՝ մշտնջենաւո-

րապէս ունելով զմի և զնոյն սկիզբն էութեան իւրում՝ զանձնաւորութիւն 

սեռի, թէպէտ և բաժանին ի միմեանց: 

Եւ զայս ի միտ առնուլ պարտ է, թէ բնութեանցն առ միմեանս անձ-

նաւորութեամբ միաւորութիւն կարողութիւն էk, որպէս և ի մարդն տեսանիl, 

զի զբնութիւն առնուլ ի մարմնոյնm և ի նմա անձնաւոր լինել կարելի է, որք և 

ի Քրիստոս Տէրնn տեսանին երկոքինն (զի ի նմա բնութիւնքն՝ աստուա-

ծային և մարդկային, միաւորեցան, և ի նախագոյ անձն Բանին Աստուծոյ 

անձնաւոր եղեն հոգևոր իւրo մարմին, և զնա ունէր անձն), իսկ յերկուց 

բնութեանց մի բնութիւն խառնեցեալ կատարեալ լինել կամ յերկու անձնէ 

մի անձնաւորութիւն ամենևինն անհնար է: Յաղագս այսորիկ զի ոչ գոյ 

հնար հակառակացն գոյութեամբp բաժանմանցն ի մի բնութիւն ի միմեանս 

բնակել, զի այս գործ հեռացուցանէ ի միմեանց զբնութիւնսն, յորում և տե-

                                                           
a F անշըփաբար 
b EFHI չիք 
c IJ չիք 
d J յայլ 
e EFH առդրութեամբ 
f I չիք 
g EFI համասեռից 
h EHI տեսակակցաց F տեսակակց ուղղված տեսակաց | հոմասեռից և տեսակցաց իւրոց 
// Dial. 50.17 ὁμοειδῶν 
i Dial. 50.18 չիք առ միմեանս 
j J իւրոց 
k J չիք 
l Dial. 50.26 չիք 
m Dial. 50.26-27 ὑπὸ ὑποστάσεως 
n Dial. 50.27 չիք 
o H հոգևորն իւրն 
p I բնութեամբ 
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սանիa: Եւ դարձեալ անկարելի է միանգամ ուրոյն առանձնացելոց զայլ 

սկիզբն առանձնաւորութեանb ունել: Վասն զի անձն ինքն ինքեամբ էութիւն 

է ուրոյն: Այլ զայս գիտեա, եթէ ի վերայ սուրբ երրորդութեանն անձն է 

անսկիզբն ազգ իւրաքանչիւրc նոցա մշտնջենաւոր էութեաննd: 

Այլ զայս պարտ է գիտել, զի յորժամ խառնեալ բնութիւն լինիցի, ժա-

մանակակից պարտ է լինել իւրաքանչիւրe կողմանցf և յայլոյ այլ ինչ 

կատարել՝ ոչ պահելով զիւրն էg, այլ փոփոխելովh և այլայլելով նոցա, յորոց 

ժողովեցաւն, որպէս ի չորից նիւթիցi ժողովեալ մարմին այլ իմն եղև յայլոց, 

և ոչ հուր կատարեալ, և ոչ յայլոցն ի նոցանէ ոմն է կամ կոչի, և որպէս ի 

ձիոց և յիշուց կողմնաէշսj լեալ, և ոչ ձի և ոչ էշ է կամ կոչի, այլ յայլոց այլ, ոչ 

որոցk ի նոցանէ, յորոց է և խառնեցաւ, զմիոյ պահելով անխառն եւ ան-

շփոթ զորակութիւննl 54: 

                                                           
a Dial. 50.34 ὑπάρξουσι 
b I չիք 
c ազգ իւրաքանչիւր // J ազգաւոր  
d մշտնջենաւոր էութեանն // EH մշտնջենաւորութեանն  
e FHI իւրաքանչիւրոց Dial. 50.40 չիք 
f HI կողմանցն 
g Dial. 50.40 չիք զիւրն է 
h FHI փոփոխելի ելով 
i EFHI հիւթոց 
j J կողմանէշս 
k J որոյ 
l Dial. 50.45 չիք  
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Առաջաբան 

Բանբեր Մատենադարանի-ի 2-րդ համարում հրատարակած «Զենոնի 

Յաղագս բնութեան երկի հայերեն թարգմանությունը» բնագրի առաջաբա-

նում Լ. Խաչիկյանը հիշատակում է մեր ձեռագրերում առկա մեկ այլ փիլի-

սոփայական բնագիր` «Սահմանք փիլիսոփայականք», որում, Պլատոնի և 

Արիստոտելի հետ մեկտեղ, մեջբերվում է ստոիկյան փիլիսոփա Զենոնի մի 

կարծիք1:  

Հետագայում Ս. Արևշատյանը հրատարակեց այդ փոքրածավալ ան-

անուն փիլիսոփայական բնագիրը՝ ռուսերեն զուգադիր թարգմանությամբ, 

իսկ նրանից առաջ՝ էլ ավելի փոքրածավալ մի բնագիր «Ճարտասան» 

վերնագրով2: Արևշատյանը ենթադրել է, որ դրանք թարգմանություն են հու-

նարենից. ինչպես կտեսնենք ստորև, միանգամայն ճիշտ է որակել այդ 

բնագրերը: Նա նաև դրանք բնորոշել է որպես ուսուցողական գրականու-

թյան հազվագյուտ նմուշներ, քանի որ համառոտ են և բաղկացած են 

առանձին, միմյանց հետ չկապակցված հասկացությունների սահմանում-

ներից, չունեն ներածություն, անհրաժեշտ եզրակացություններ, բացատրու-

թյուններ, զուրկ են մանրամասնումներից:  

Արևշատյանը փաստում է, որ երկու բնագրերը մաս են կազմում «Գրի-

գորի Երուսաղեմացւոյ Սահմանք զանազանք արտորոշեալք ըստ սրբոց ի 

ծայրագոյն վարդապետաց յաղագս տարբերական և այլ և այլ անուանց» 

բանաքաղ աշխատության3, որը համարում է ԺԲ. դարի գործ, և թվարկում է 

այն պարունակող հետևյալ ձեռագրերը՝ ՄՄ 3082 (1267 թ.), 431ա-451բ, 

ՄՄ 4166 (ԺԳ-ԺԴ դդ.), 242բ-244բ, ՄՄ 5254 (1280 թ.), 210բ-228բ, ՄՄ 1980 

(1391 թ.), 269ա-286ա, ՄՄ 464 (ԺԷ դ.), 189ա-224ա, ՄՄ 2269 (ԺԸ դ.), 

10ա-34բ, ՄՄ 7151 (ԺԴ դ.), 45բ-55բ, ՄՄ 8132 (ԺԴ. դ.), 177բ-180բ:  

«Սահմանք փիլիսոփայականք»-ի մի համառոտ տարբերակ հրատա-

րակել ենք նաև մենք՝ ՄՀ-ի Ի հատորում Պավիայի համալսարանի գրադա-

րանի (Pavia, Bibliotheca Universitaria)՝ ԺԲ-ԺԴ դդ. Ms. Aldini 178 ձեռա-

                                                           
1 Լ. Խաչիկյան, «Զենոնի «Յաղագս բնութեան» երկի հայկական թարգմանությունը», Բան-

բեր Մատենադարանի 2, 1949 (էջ 65-80), էջ 70: 
2 С.С. Аревшатян, “Два древних философских фрагмента – ‘Ритор, о природе’ и 
‘Философские определения’,” Բանբեր Մատենադարանի 5, 1960, էջ 371-391:  
3 Անդ, էջ 373: 
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գրից (թթ. 114բ-116բ)1, որտեղ այն թերի է` պարունակում է բնագրի մոտ 

կեսը (ընդհատվում է 58-րդ սահմանման մեջտեղում) և անմիջապես հե-

տևում է Հովհան Դամասկացու «Դիալեկտիկայի»` հունարենից Բագարատ 

Մամիկոնյանի թարգմանած սկզբից թերի բնագրին (թթ. 110ա-114ա): 

Որպես Արիստոտելի «Կատեգորիաների» անանուն և թերի մեկնություն 

մենք հրատարակեցինք այն ՄՀ-ի նույն հատորում2: Բացի այդ ՄՀ-ի նույն 

հատորում մենք հրատարակեցինք ևս մի անանուն գրվածք՝ «Սահման ի-

մաստասիրական իբր հարցմամբ»3, որը նույնպես փիլիսոփայական սահ-

մանումների մի շարք է, սակայն երեք անգամ ավելի ընդարձակ (ՄՀ-ի 19 էջ՝ 

«Սահմանք փիլիսոփայականք»-ի թերի բնագրի 3 էջի դիմաց, այսինքն՝ 

ամբողջական բնագիրը կկազմեր մոտ 6 էջ), և սահմանումները դասավոր-

ված են այբբենական կարգով: «Սահման իմաստասիրական իբր հարց-

մամբ» վերնագիրը հեշտ չէ բացատրելը, քանի որ երկը բաղկացած է սահ-

մանումներից, այլ ոչ հարց ու պատասխաններից: Այն կազմվել է հավանա-

բար ԺԳ. դարում, քանի որ այն պարունակող ամենավաղ ձեռագիրը՝ ՄՄ 

6897, ընդօրինակված է 1330 թ.: 

Մենք ուսումնասիրեցինք «Գրիգորի Երուսաղեմացւոյ Սահմանք զանա-

զանք արտորոշեալք ըստ սրբոց ի ծայրագոյն վարդապետաց յաղագս տար-

բերական և այլ և այլ անուանց» ժողովածուի ձեռագրերը: Երեք ձեռագիր` 

ՄՄ 464 (ԺԷ դ.), ՄՄ 2269 (ԺԸ դ.) և ՄՄ 3082 (1267 թ.), այդ վերնագրի տակ 

պարունակում են հետևյալ միավորները` 

«Յաղագս տարբերական և այլ և այլ անուանց» – ՄՄ 464, թ. 189ա, 

ՄՄ 2269, թթ. 10ա-բ, և ՄՄ 3082, թ. 431ա` «Աստուած» հասկացության 

երեք սահմանում է (սույն հավելվածի բնագիր Ա.1): 

«Հարցմունք կարճառաւտաբար» – ՄՄ 464, թթ. 189ա-194բ, ՄՄ 2269, 

թթ. 10բ-13բ, և ՄՄ 3082, թթ. 431ա-434ա: Այս բնագրի մեծ մասը բաղկացած է 

Դավիթ Անհաղթի «Սահմանք իմաստասիրութեան»-ից առանձին քաղվածք-

ներից, համարյա միշտ` բառացի, իսկ վերջին` մոտ մեկ քառորդը կազմող 

հատվածը աստվածաբանություն է` աստծո հատկանիշների բացահայտում 

                                                           
1 Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, ԺԲ դար, «Յաւելուած՝ Դաւիթ Անյաղթին վերագրուող և 

նրա անուանն առնչուող գրուածքներ», Երևան, 2014, էջ 745-747: 
2 Այդ մեկնությունն ամբողջապես սույն գրքում զետեղված առաջին բնագիրն է: 
3 Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, ԺԲ դար, «Յաւելուած՝ Դաւիթ Անյաղթին վերագրուող և 

նրա անուանն առնչուող գրուածքներ», էջ 763-782: 
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փիլիսոփայական եզրերի առատ կիրառությամբ, որի ծագումը սակայն 

դեռևս պետք է պարզել (սույն հավելվածի բնագիր Ա.2): 

«Արիստոտէլի Արդ գոլ զէակն» – ՄՄ 464, թթ. 194բ-198ա, ՄՄ 2269, 

թթ. 13բ-16ա, և ՄՄ 3082, թթ. 434ա-436ա, որ առանձին կրճատումներով` 

այլ ձեռագրերում Դավիթ Անհաղթին վերագրված բնագիրն է, որն իրակա-

նում այդ խոսքերով սկսվող հատված է Արիստոտելի «Յաղագս մեկնու-

թեան» երկի թարգմանությունից և անանուն մեկնությունից՝ այսպես կոչ-

ված «Պերիարմենիաս»-ից1 (սույն գրքում այս բնագիրը չենք ներկայացնում): 

Մի բնագիր, որ առանց վերնագրի և ընդհատման շարունակում է «Արիս-

տոտէլի Արդ գոլ զէակն»-ը՝ դա մի հատված է Դավիթ Անհաղթին վերա-

գրված մեկ այլ՝ փիլիսոփայական բնագրից2 – ՄՄ 464, թ. 198ա-բ, ՄՄ 

2269, թ. 16ա, և ՄՄ 3082, թ. 436ա (սույն գրքում այս բնագիրը չենք ներկա-

յացնում): 

Մի անվերնագիր փիլիսոփայական հատված, որ սկսվում է այսպես` 

«Անձնաւորութիւն և առանձնաւորութիւն և դէմ և ենթակացութիւն մի են, և 

մի վասն այնորիկ են» – ՄՄ 464, թ. 198բ-199ա, ՄՄ 2269, թ. 16ա-բ, և ՄՄ 

3082, թ. 436ա-բ (սույն գրքում այս բնագիրը չենք ներկայացնում): 

Մի անվերնագիր փիլիսոփայական հատված, որ սկսվում է այսպես` 

«ԲՆՈՒԹԻՒՆ է, որ ի գոյացողականաց ոմանց բաղկանայ» – ՄՄ 464, թ. 

199ա-201բ, ՄՄ 2269, թթ. 16բ-18ա, և ՄՄ 3082, թթ. 436բ-437բ (սույն 

հավելվածի բնագիր Ա.3): 

Ս. Արևշատյանի հրատարակած «Ճարտասան» բնագիրը – ՄՄ 464, 

թթ. 201բ-202ա, ՄՄ 2269, թ. 18ա-բ, և ՄՄ 3082, թթ. 437բ-438ա (սույն 

գրքում այս բնագիրը չենք ներկայացնում3): 

«Սահմանք փիլիսոփայականք» (այսուհետ՝ ՍՓ) – ՄՄ 464, թթ. 202ա-

208բ, ՄՄ 2269, թ. 18բ-23բ, և ՄՄ 3082, թթ. 438ա-442բ (սույն հավելվածի 

բնագիր Բ): 

                                                           
1 Տես Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, ԺԲ դար, «Յաւելուած՝ Դաւիթ Անյաղթին վերագրուող 

և նրա անուանն առնչուող գրուածքներ», էջ 655-659` [Մեկնութիւն Արդ գոլ զէակն-ի]: 
2 Անդ, էջ 652-654` [Յաղագս հարկաւորին և կարելւոյն]: 
3 Ի տարբերություն հաջորդ բնագրերի, որոնք թարգմանություն են հունարենից, այս 
մեկէջանոց բնագիրը հավանաբար գրվել է հայերեն, ինչի վկայություն է նրա առաջին 
նախադասութոյւնը. «Ստուգաբանի բնութիւն բանութիւն»: 
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«Բարոյականի յեղանակի սահման» (այսուհետ՝ Բարոյական Ս.) – ՄՄ 

464, թթ. 208բ-210ա, ՄՄ 2269, թ. 23բ-24բ, և ՄՄ 3082, թթ. 442բ-443բ 

(սույն հավելվածի բնագիր Գ): 

«Սահմանք իմաստասիրականք միջակք» (այսուհետ՝ ՍՄ) – ՄՄ 464, թթ. 

210ա-211բ, ՄՄ 2269, թ. 25ա-բ, և ՄՄ 3082, թթ. 443բ-444ա (սույն հավել-

վածի բնագիր Դ): 

«Բանականի մասին սահմանս» (այսուհետ՝ Բանական Ս.) – ՄՄ 464, 

թթ. 211բ-213բ, ՄՄ 2269, թթ. 25բ-27ա, և ՄՄ 3082, թթ. 444ա-445բ (սույն 

հավելվածի բնագիր Ե): 

«Մասունք մարմնոյ» (այսուհետ՝ Մարմին) – ՄՄ 464, թթ. 213բ-214ա, 

ՄՄ 2269, թ. 27ա-բ, և ՄՄ 3082, թթ. 445բ (սույն հավելվածի բնագիր Զ): 

«Յաղագս տնկոց վերջին գլուխ» (այսուհետ՝ Տունկք) – ՄՄ 464, թթ. 

214ա-բ, ՄՄ 2269, թ. 27բ, և ՄՄ 3082, թթ. 445բ-446ա (սույն հավելվածի բնա-

գիր Է): 

«Նիւսացւոյ» – ՄՄ 464, թթ. 214բ-215ա, ՄՄ 2269, թ. 28ա, և ՄՄ 3082, 

թթ. 446ա (սույն հավելվածի բնագիր Ը): 

Երեք ձեռագրում էլ նշվածներին հետևում է «Ի բժշկարանէն, յաղագս 

բնութեան մարդոյ» բնագիրը: 

ՄՄ4166 (ԺԳ-ԺԴ դդ.) ձեռագրի թթ. 242բ-244բ-ում կարդում ենք «Սահ-

մանք իմաստասիրաց Արիստոտելի», որ ՍՓ բնագրի մի սեղմած տարբերակ է: 

Մեկ այլ ձեռագիր` ՄՄ 1980 (1391 թ.), պարունակում է «Սահմանք 

իմաստասիրական իբր հարցմամբ» (այսուհետ՝ ՍԻԻՀ) (թթ. 245ա-265ա), 

դատարկ էջեր (թթ. 265բ-268բ)1 և վերը թվարկված բնագրերի մի մասը` 

«Ճարտասան» (թթ. 269ա-բ), ՍՓ (թթ. 270ա-278ա), Բարոյական Ս. (թթ. 

278ա-280ա), ՍՄ (թթ. 280ա-281բ), Բանական Ս. (թթ. 282ա-284բ), Մարմին 

(թթ. 284բ-285ա), Տունկք (թթ. 285ա-բ), «Նիւսացւոյ» (թթ. 285բ-286ա): 

ՍԻԻՀ-ի (սույն հավելվածի բնագիր Ժ) որոշ սահմանումներ բառացի 

համընկնում են «Յաղագս տարբերական և այլ և այլ անուանց» բնագրի 

բոլոր 3, ՍՓ բնագրի 159-ից 137 (5-ը՝ որոշ տարբերություններով), Բարոյա-

կան Ս.-ի 47-ից՝ 46 (1-ը՝ որոշ տարբերություններով), ՍՄ-ի 46-ից՝ 43 (2-ը՝ 

                                                           
1 Հավանաբար նախատեսված ժողովածուի հետևյալ բնագրերի համար` «Յաղագս տար-
բերական և այլ և այլ անուանց», «Հարցմունք կարճառաւտաբար», «Արիստոտէլի Արդ գոլ 
զէակն»-ից և «Յաղագս հարկաւորին և կարելւոյն»-ից հատվածների, «Անձնաւորութիւն և 
առանձնաւորութիւն և դէմ…» և «ԲՆՈՒԹԻՒՆ է, որ ի գոյացողականաց ոմանց բաղկանայ» 
բնագրերի: 
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որոշ տարբերություններով), Բանական Ս.-ի 58-ից՝ 54 (2-ը՝ որոշ տարբերու-

թյուններով), Մարմին բնագրի բոլոր 22 (2-ը՝ որոշ տարբերություններով), 

Տունկք բնագրի 13-ից՝ 12, և «Նիւսացւոյ» բնագրի բոլոր 9 ձևակերպումների 

(1-ը՝ որոշ տարբերություններով) հետ: Եվս 6 սահմանում զուգահեռ ունեն 

«Հարցմունք կարճառաւտաբար» բնագրի, այսինքն՝ նրա փոքր մասի հետ 

(2-ը՝ որոշ տարբերություններով), իսկ 3 սահմանում՝ «Յաղագս տարբերա-

կան և այլ և այլ անուանց»-ի հետ: «Գրիգորի Երուսաղեմացւոյ Սահմանք 

զանազանք…» ժողովածուի մյուս բնագրերի հետ ՍԻԻՀ-ը ոչ մի առնչու-

թյուն չունի: Այսպիսով զուգահեռների ընդհանուր թիվը 335 է:  

Իսկ 419 սահմանում պարունակող ՍԻԻՀ-ի մնացած 84 սահմանում-

ները որևէ զուգահեռ չունեն նշված բնագրերում: Մյուս բնագրերն էլ 

(«Հարցմունք կարճառաւտաբար»-ը չհաշված) ՍԻԻՀ-ի հետ ընդհանուր 335 

սահմանման դիմաց ունեն 30՝ զուգահեռ չունեցող սահմանում: 

Եթե ՍԻԻՀ-ի սահմանումները դասավորված են այբբենական կարգով, 

ապա ՍՓ-ի 1-14 սահմանումները տրամաբանական հասկացություններ են 

(սահման, ենթագրութիւն, անուն, բայ, ստորոգումն և այլն), 15-22-ը նվիր-

ված են Արիստոտելի կատեգորիաները մեկնաբանող Պորփյուրիոսի առա-

ջարկած 5 հասկացություններին (սեռ, տեսակ, տարբերութիւն, յատուկ, պա-

տահումն), 23-27-ը՝ հարակից հասկացությունների (սեռականագոյն, տեսա-

կագոյն) 28-53՝ իմացաբանական եզրեր են (զգայութիւն, թուեցումն, լսելիք, 

միտք), 54-104-ը՝ տրամաբանական և իմացաբանական եզրերի շարքեր են, 

105-110՝ թվային հասկացություններ (թիւ, գիծ, մակերևոյթ), 111-123՝ զա-

նազան փիլիսոփայական, թերևս գոյաբանական հասկացություններ 

(ապականութիւն, աստուած, լինելութիւն), 124-151՝ բարոյագիտական եզրեր 

(առաքինութիւն, արդարութիւն, արութիւն): 

Բարոյական Ս. բնագրում հիմնականում արծարծվում են բարոյագի-

տական հարցեր (ոչ միայն լաւ, վատթար, առաքինութիւն, չարութիւն, այլև 

վախումն, իմաստութիւն, ձայնակցութիւն, երագամտութիւն, մեծանձնութիւն, 

գծծութիւն), ՍՄ-ում` քաղաքական (ՍՄ 21 և ՍԻԻՀ Թ.7` թագաւորութիւն, ՍՄ 22 

և ՍԻԻՀ Ռ.1` ռամկութիւն) և մարդու մարմնական ու հոգեկան զանազան 

առանձնահատկություններին վերաբերող, թերևս` դարձյալ բարոյագիտա-

կան (ողջութիւն, հիւանդութիւն, մահ, գեղեցկութիւն, ծերութիւն, ամուսնու-

թիւն, ցանկութիւն, նախանձ, տագնապ, ջանասիրութիւն), Բանական Ս.-ում` 

բնագիտական (էութիւն, տարր, հուր, երկիր, ջուր, աւդ, շարժութիւն, լինելու-
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թիւն, ապականութիւն, ժամանակ, տիւ, տարի, արու, էգ): Մարմին վերնագրի 

ներքո մարմնի մասերի և այլ մարդաբանական սահմանումներ են (արիւն, 

լեարդ, լեզու, մաղձ, կաթ), Տունկք-ը հիմնականում նվիրված է բույսերին 

(ծառ, պտուղ, գինի, մեղր, ձէթ): «Նիւսացւոյ» բնագիրը բաղկացած է Գրի-

գոր Նյուսացու երկերից քաղված բարոյական հասկացությունների սահմա-

նումներից (երանութիւն, սուգ, ամաւթ, ողջախոհութիւն):  

Հայերեն բոլոր սահմանումները վերացարկված են տեղից, ժամանակից 

և մշակութային կամ կրոնական առնչություններից: Միայն ՍԻԻՀ-ում 

«սկիզբն» եզրի (Ս.13) սահմանմանը, որ քաղված է Բանական Ս.-ից (5), 

ավելացված է մի քանի մեկնաբանություն, որոնցից մեկն ընդգծված քրիս-

տոնեական է. «պատճառական, որպէս Աստուած Հայր՝ Որդւոյ և Հոգւոյ»:  

ՍԻԻՀ-ի սահմանումների և մյուս բնագրերում դրանց աղբյուրների միջև 

մեկ էական տարբերություն կա. վերջիններում որոշ սահմանումներ վերա-

գրված են Արիստոտելին, Պլատոնին և ստոիկյաններին՝ հաճախ նույն եզ-

րի տարբեր մեկնաբանությունների դեպքում1, իսկ ՍԻԻՀ-ից այդ անունները 

հեռացված են, և տարբեր մեկնաբանություններն իրար հետևում են կամ 

շաղկապով: Մեկ բացառություն կա, որ պատահական է թվում՝ «Խոհակա-

նութիւն է բարեխորհութիւն մարդկայնոց իրաց, որպէս Պղատոն, իսկ ըստ 

Արիստոտէլի՝ ունակութիւն հանդերձ բանիւ գործական» (ՍԻԻՀ Խ.7, որ 

քաղված է Բարոյական Ս.5-ից):  

Հիշատակված են նաև այլ փիլիսոփաների անուններ՝ «Հերակլիտէս» 

(ՍՓ 94, սակայն անունը կա արդեն այս սահմանման աղբյուր Արիստոտելի 

մոտ), «Թէոփրատէս» (Բարոյական Ս. 12), որ Արիստոտելի հետևորդ պերի-

պատետիկյան Թեոփրաստոսի (մ.թ.ա. 4-3-րդ դդ.) անվան մի փոքր աղա-

վաղված տարբերակն է, և «Եմպեդոկլէս» (Տունկք 9, հիշատակված է այս 

սահմանման աղբյուր Արիստոտելի մոտ): 

*** 

Մեր ուսումնասիրությունը թույլ տվեց համոզվել, որ հայերեն սահմա-

նումները թարգմանված են հունարենից, և որ «Գրիգորի Երուսաղեմացւոյ 

Սահմանք զանազանք…» ժողովածուի մաս կազմող բնագրերը առաջնային 

                                                           
1 «Սահմանք փիլիսոփայականք» 1 (մասնավորեցված է՝ ըստ Զենոնի), 5, 7, 8, 13, 15, 17, 

20, 28, 29, 31, 43, 48, 58, 64, 85, 99, «Բարոյականի յեղանակի սահման» 15, 18, 20, 22, 
«Սահմանք իմաստասիրականք միջակք» 10, 35՝ (մասնավորեցված է՝ որպէս Զենոն), 36, 

«Բանականի մասին սահման» 16, 41, 47: 
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են, իսկ ՍԻԻՀ-ը՝ դրանց այբբենական կարգով վերադասավորված տար-

բերակը: Վերջին ենթադրության օգտին է խոսում Պլատոնի, Արիստոտելի և 

մյուս հեղինակների անունների հեռացումը ՍԻԻՀ-ից, ինչպես նաև այն, որ 

մյուս բնագրերի որոշ միավորներ նրանում ձուլվել դարձել են մեկ: Օրինակ՝ 

ՍՓ-ի երեք սահմանում` «Մշտնջենական է, որ յամենայն ժամանակի է և 

յառաջագոյն էր և այժմ ոչ ապականի» (115), «Աստուած կենդանի անմահ, 

ինքնաբաւ առ ի ներփառութիւն, էութիւն մշտնջենաւոր և բարւոյ բնութեան 

պատճառ» (116) և «Լինելութիւն խաղացումն էութեանց, փոփոխումն առ 

էութիւն քայլելով եղանակացս» (117), որոնցից յուրաքանչյուրն առանձին 

հունարեն զուգահեռ ունի, ՍԻԻՀ-ում մեկ միավոր են՝ Մ տառի տակ, քանի 

որ առաջին բառը «մշտնջենական»-ն է (Մ.6): 

Իսկ մեկ այլ դեպքում նույն ՍՓ բնագրի երեք հաջորդական սահմանում, 

որոնք նաև առանձին միավորներ են ՍԻԻՀ-ում (Խ.2, Բ.11, Բ.12) և որոնցում 

բացատրվում է «խոհեմութիւն»-ը (126), «բարեփառութիւն»-ը (127) ու 

«բարեբաստութիւն»-ը (128), հիմնական գծերով համապատասխանում են 

հունարեն մեկ սահմանման` որոշ բառերի ներմուծմամբ: 

Մեկ այլ դեպքում էլ հունարեն մեկ և ՍՓ-ում մեկ՝ մի փոքր երկար սահ-

մանման (129) դիմաց, որ «արդարութիւն» եզրի բացատրությունն է, ՍԻԻՀ-ն 

ունի չորս սահմանում, երկուսը «արդարութիւն» (Ա.16, Ա.29), մեկը՝ «բնու-

թիւն» (Բ.13), մեկն էլ՝ «լաւժարական» (Յ.9): Փաստորեն «բնութիւն»-ը, 

որով սկսվում էր բացատրության մասերից մեկը, դարձել է գլխաբառ՝ իբր 

բացատրության առարկա. «Բնութիւն է բաշխողական որ ըստ չափոց», 

իրականում՝ մի անիմաստ նախադասություն: Նույնը տեղի է ունեցել 

«լաւժարական»-ի հետ: 

Բարոյական Ս. 48՝ «Անմոլար գունդ է, որ յարևելից յարևմուտս միշտ 

նմանապէս տարեալ լինի: Մոլար գունդ է, որ ընդդէմ աննմանապէս շրջին» 

սահմանումը, որ սերում է Արիստոտելի մեկնիչ Ալեքսանդր Ափրոդիսիացուց, 

ՍԻԻՀ-ում տրոհվել է երկու մասի և հանդես է գալիս որպես Ա.43 և Մ.27: 

Սահմանումներից բաղկացած հայերեն բնագրերին ճիշտ համապա-

տասխանող հունարեն բնագիր չի պահպանվել, կամ գոնե մեզ հայտնի չէ: 

Սակայն բազմաթիվ սահմանումների համար զուգահեռներ ենք գտել հին 

հունարեն տարբեր փիլիսոփայական և բառարանագրական բնույթի 

գրվածքներում, և շատ հաճախ հայերեն սահմանումները դրանց ճշգրիտ 

թարգմանությունն են կամ գոնե բավական մոտ են դրանց: 



198 Գոհար Մուրադյան 

 

 

Ամենից շատ են՝ թվով 43, զուգահեռները Հովհան Դամասկացու (8-րդ 

դդ.) տարբեր գրվածքների հետ (ՍՓ 26, 27, 28, 43, 55, 56, Բարոյական Ս. 21, 

Բանական Ս. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, Տունկ 1, ՍԻԻՀ Ա.51, Ա.59, Ա.60, Ա.61, 63, Բ.37, Գ.1, Է.1, 

Կ.10, Մ.26, Ո.2, Վ.3, Տ.1): 

Շատ են (30) զուգահեռները նաև Պլատոնին վերագրված Սահմանումների 

հետ (հունարեն Ὅροι, լատիներեն՝ Definitiones): Դա 184 փիլիսոփայական 

եզրերի բառարան է, որ երբեմն մաս է կազմում Պլատոնի գրվածքների ժո-

ղովածուների և մինչև ուշ անտիկ ժամանակները վերագրվել է Պլատոնին 

կամ նրա քեռորդի և Ակադեմիայի երկրորդ ղեկավար Սպևսիպպոսին1, սա-

կայն ըստ մերօրյա բանասիրության` երկրորդ ձեռքի փիլիսոփայության մի 

տարրական դասագիրք է, ենթադրաբար կազմված Պլատոնի Ակադեմիայի 

շրջանակներում, մ.թ.ա. 4-3-րդ դդ.: Այդ երկում 184 փիլիսոփայական եզ-

րերն իրենց հակիրճ սահմանումներով այբբենական կամ որևէ այլ կարգով 

չեն դասավորված: Սակայն նշմարվում են որոշ բովանդակային խմբեր: 1–20 

սահմանումները հիմնականում բնափիլիսոփայության եզրեր են՝ «մշտնջե-

նավոր», «աստված», «լինելություն», «արեգակ», «ժամանակ», «ցերեկ», «ար-

շալույս», «կեսօր», «կեսօրից հետո», «գիշեր», «դիպված», «ծերություն», 

«շունչ», «օդ», «երկինք», «հոգի», «ուժ», «տեսողություն», «ոսկոր», «տարր», 

21–107 միավորները մի քանի ոլորտի հասկացություններ են պարունակում` 

բարոյագիտություն (օրինակ՝ «առաքինություն», «արդարություն», «ողջախո-

հություն», «աշխատասիրություն» և այլն), քաղաքականություն (օրինակ՝ 

«թագավոր», «իշխանություն», «օրենք», բռնակալ»), տրամաբանություն (օ-

րինակ՝ «ձայն», «բան», «անուն», «սահմանում», «ապացույց»), քերականու-

թյուն (օրինակ՝ «վանկ»), և իմացաբանական (օրինակ՝ «գիտելիք»): Վերջին 

խումբը` 108–184 համարները, հասկացությունների խառնուրդ է, որտեղ 

երբեմն կրկնվում են արդեն մեկ անգամ մեկնաբանված եզրերը: Հավա-

նաբար հավաքածուն փոփոխության է ենթարկվել դարերի ընթացքում, քանի 

որ սահմանումների թիվը տարբեր ձեռագրերում տարբեր է:  

Այս երկի մասին մանրամասն խոսեցինք, քանի որ նրա հետ առնչու-

թյունը տեսնում ենք արդեն հայերեն ՍՓ-ի փոքրիկ նախաբանում (որը 

թերևս կարելի է ընկալել որպես ընդհանուր նախաբան` սահմանումներ 

                                                           
1 L.G. Westerink, Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy, Amsterdam, 1962. 
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պարունակող բնագրերի ամբողջ շարքի համար). «Սահմանս դնելով իմաս-

տասիրականի բանի, այսինքն` բնականի բանի, բարոյականի, և զամենայն 

գործ տրամաբանականի»: Նաև քննվող հարցերի շրջանակը մոտավորա-

պես նույնն է, ինչ և հայերեն սահմանումներում, իսկ ՍՓ -ի 25 (1, 13, 29, 

33, 42, 43, 50, 51, 80, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 

129, 130, 131, 133, 136, 143), Բարոյական Ս.-ի 3 (18, 20, 45) և ՍՄ-ի 2 (23, 

38) սահմանում կամ բառացիորեն նույնանում են` թարգմանված են կամ էլ 

մոտ են Պլատոնին վերագրված սահմանումներին: 

Եթե կեղծ-պլատոնական սահմանումների թիվը 184 է, ապա հայերեն 

բնագրերի միավորները երբեմն դժվար է ճշգրիտ հաշվել: Օրինակ՝ նշել ենք 

ՍՓ-ի 159 թիվը, սակայն այն պայմանական է: Որոշ սահմանումներ մեկ 

նախադասությունից չեն բաղկացած, այլ երկու, երեք կամ ավելին, ուստի 

երբեմն հստակ չէ, թե որտեղ է ավարտվում մի սահմանումը և սկսվում 

հաջորդը: Երբեմն սահմանումները միմյանցից բաժանելուն օգնում է այն, 

որ դրանք զուգահեռներ ունեն ՍԻԻՀ-ի տարբեր հատվածներում (սակայն, 

ինչպես վերը տեսանք, այստեղ էլ շփոթություններ կան):  

Պլատոնին վերագրված հունարեն Սահմանումներից քաղած 30 միավո-

րից վեցում (ՍՓ 1, 5, 29, 43, Բարոյական Ս. 18, 20) նշում կա` «ըստ Պղա-

տոնի»: Մնացած 24-ի համար որևէ անուն հիշատակված չէ: Նման երկու 

նշում էլ գտնում ենք այնպիսի սահմանումների մեջ (ՍՓ 7, 99, Բարոյական Ս. 

22), որոնք զուգահեռներ ունեն Պլատոնի Գորգիաս, Սոփեստես և այլ տրա-

մախոսությունների հետ: Եվս հինգ անգամ «ըստ Պղատոնի» նշում կա (ՍՓ 

13, 48, 64, Բարոյական Ս. 15, ՍՄ 35, Բանական Ս. 41), սակայն որևէ զուգա-

հեռ պլատոնական նախադասություն մեզ չի հաջողվել գտնել:  

ՍՓ 13-ի և 19-ի համար զուգահեռ կա նորպլատոնական փիլիսոփա Պոր-

փյուրիոսի մոտ. 13-ում նա մեջբերում է Պլատոնի համապատասխան կարծի-

քը՝ «Ձայն է ըստ Պղատոնի վիրաւորումն աւդոյ»: Իսկ երեք անգամ (ՍՓ 15, 28, 

58) այդպիսի նշումին համապատասխանում են զուգահեռներ Արիս-

տոտելի երկերից: Կան նաև դեպքեր, երբ Պլատոնի հետ զուգահեռները չեն 

ուղեկցվում նրա անվան հիշատակմամբ (ՍՄ 9, 22, 39, ՍԻԻՀ Հ.5, Մ.26):  

15 անգամ որպես սահմանումների հեղինակ նշվում է Արիստոտելը 

(ՍՓ 1, 5, 13, 17, 29, 43, 58, 64, 85, Բարոյական Ս. 15, 18, 22, ՍՄ 10, 36, Բա-

նական Ս. 41): 11-ի համար (ՍՓ 1, 5, 13, 17, 29, 43, 85, Բարոյական Ս. 15, 

18, 22, Բանական Ս. 41) իրոք Արիստոտելի տարբեր երկերում դրանց զու-

գահեռներն են գտել:  
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Եվս 21 սահմանումների համար զուգահեռ նկատել ենք նրա երկերի 

հետ, սակայն բնագրում անունը չի հիշատակվում (ՍՓ 4, 6, 10, 35, 42, 57, 

58, 63, 65, 75, 78՝ 2 զուգահեռ, 91, 94, 101, 104, 105, 107, 108, 112, 133՝ 

այստեղ նաև Պլատոնի հետ զուգահեռ կա, 138, Բարոյական Ս. 5, 12, 32, 

33, ՍՄ 3, 5, 6, 16, 22, 31, 44, Բանական Ս. 16, 18, 20, 22, 32, 46, 54, 57, 

Մարմին 9, 20, Տունկք, 7, 9, 11, նաև ՍԻԻՀ Ա.67, Գ.2, Է.2, Մ.5, Շ.6, Ք.2, 

երկուսը` ՍՓ 63 և ՍԻԻՀ Շ.6, «Կատեգորիաներից», սակայն հայերեն թարգ-

մանությունից մի քիչ տարբեր)1: 

Երրորդ հիշատակվող հեղինակությունը ստոիկյաններն են: Սակայն 

երբ կարդում ենք «ըստ ստոյիկեանցն», զուգահեռներ փնտրելն ավելի 

դժվար է: Դրանք կարող են գտնվել տարբեր հեղինակների` լինեն դրանք 

ստոիկյան փիլիսոփաներ, թե նրանց մասին պատմողներ, բնագրերում: 

Առայժմ տասներկուսից վեցի (ՍՓ 8, 13, 21, 28, 44, Բանական Ս. 41) համար 

ենք կարողացել զուգահեռներ գտնել, վեցը (ՍՓ 29, 30, 43, 58, Բանական Ս. 

16, 47), ինչպես նաև ՍՓ 8-ի երկու սահմանումներից մեկը, մնում են հար-

ցական: Երեք անգամ էլ ստոիկյան Զենոնն է հիշատակված (ՍՓ 1, ՍՄ 35, 

36), և առաջինի զուգահեռը գտել ենք փիլիսոփաների մասին պատմող 

Դիոգենես Լաերտիոսի (մ.թ.ա. 3-րդ դ.) «Փիլիսոփաների կյանքը» երկի՝ 

ստոիկյաններին նվիրված 7-րդ գլխում, որտեղ այն վերագրված է մեկ այլ 

ստոիկյանի` Անտիպատրոսին: Մյուս երկու դեպքում բավարար հունարեն 

զուգահեռ չկա: Նույն Դիոգենեսի հետ են ՍՓ 8, 13, 20 և 77-ի, ՍՄ 41-ի, 

Բանական Ս. 57-ի զուգահեռները, մեկը (ՍՓ 13) ունի ևս մեկ զուգահեռ՝ Հո-

մերոսի Իլիական-ի մի մեկնության մեջ: ՍՓ 44, 46 և 139, Բարոյական Ս. 8, 

14, Բանական Ս. 41, 50 և ՍԻԻՀ Տ.1 սահմանումները զուգահեռ ունեն 2-րդ 

դարի երկրորդ կեսի փիլիսոփա Սեքստոս Էմպիրիկոսի հետ: 

Մնացած զուգահեռները գտել ենք զանազան փիլիսոփայական բնա-

գրերում՝ ստոիկյան Անտիսթենեսի (ՍՓ 1), Արիստոտելի հետևորդ պերի-

պատետիկյաններ Թեոփրաստոսի (մ.թ.ա. 4-3-րդ դդ.` Տունկք 3) և Ալեք-

սանդր Ափրոդիսիացու (մ.թ. 2-3-րդ դդ., ՍՓ 53, 72, 109, Բարոյական Ս. 10, 

                                                           
1 Օրինակ` «Շարժութեան տեսակք են Զ.՝ լինելութիւն, ապականութիւն, աճումն, նուազու-

թիւն, ի տեղւոջէ ի տեղի փոփոխութիւն, այլայլութիւն» (ՍԻԻՀ Շ.6) – Κινήσεως δέ ἐστιν 

εἴδη ἕξ· γένεσις, φθορά, αὔξησις, μείωσις, ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον μεταβολή (Arist. 
Cat. 15a.14): Արիստոտելի հին թարգմանության մեջ նույն հատվածը մի փոքր տարբեր-

վում է. «Շարժութեան տեսակք են վեց՝ լինելութիւն, ապականութիւն, աճելութիւն, նուա-
զութիւն, այլայլութիւն, ըստ տեղւոյ փոփոխութիւն», տե՛ս [Դաւիթ Անյաղթ], Յաղագս մեկ-
նութեան` Պերիարմենիաս, Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի», Մատենագիրք 

հայոց, ԺԷ հատոր, ԺԱ դար, Երևան, 2016, Յաւելուած, էջ 975:  
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Բանական Ս. 46, 48, 49, 50, Մարմին 14 , ՍԻԻՀ Բ.41, Ը.1, Հ.9), Արիստոտելի 

անանուն մեկնիչի (ՍՓ 134), մեկնիչ Թեմիստիոսի (4-րդ դ., ՍՓ 103, 141) և 

մեկնիչ ու աստվածաբան Հովհաննես Փիլոպոնոսի (5-6-րդ դդ., ՍՓ 55, 156, 

Տունկք 12, 13 ՍԻԻՀ Հ.6, Ս.17), նորպլատոնական փիլիսոփաների մոտ՝ Ամ-

մոնիոս Սակկասի (մ.թ. 3-րդ դ., ՍՓ 13, 38, 87, ՍԻԻՀ Ե.18), Պորփյուրիոսի 

(մ.թ. 3-4-րդ դդ., ՍՓ 13, 19, 42, ՍԻԻՀ Տ.7, Տ.8), Յամբլիքոսի (մ.թ. 3-4-րդ դդ., 

Բարոյական Ս. 42), Սիմպլիկիոսի (6-րդ դ., ՍՓ 61, 62, 112, Բանական Ս. 5), 

Օլիմպիոդորոսի (6-րդ դ., ՍՓ 7, Բարոյական Ս. 15, ՍԻԻՀ 37), Պրիսկիանոս 

Լիդացու (6-րդ դ.` ՍՓ 29), 4-րդ դարի քերական Դոսիթեոսի (ՍՓ 14) մոտ, 

ստոիկյան Քրիսիպպոսից մեջբերումներում (մ.թ.ա. 3-րդ դ., ՍՓ 31, 97, Բարո-

յական Ս. 16, 22, 37, ՍՄ 2, 4, 38, 43, 46), Կղեմես Ալեքսանդրացու (2-3-րդ դդ.) 

«Ստրոմատա»-ում (ՍՓ 97), Պլուտարքոսի (1-2-րդ դդ.) «Ստոիկյանների 

դեմ» և այլ գործերում (ՍՓ 45, ՍՄ 13, Տունկ 1), Հերմոգենեսի (2-րդ դ.) և Ափ-

թոնիոսի (4-րդ դ.) «Նախակրթություններում» (ՍՓ 113, ՍՄ 5, ՍԻԻՀ Դ.3), Փի-

լոն Ալեքսանդրացու երկերում (1-ին դ., ՍՓ 23, 31), Սվիդասի բառարանում 

(10-րդ դ., ՍՓ 21, 54, ՍՄ 7, 10, 36), առաջին դարի ալեքսանդրացի երկրա-

չափ Հերոնի (ՍՓ 106, 108, 109, ՍԻԻՀ Բ.41), մ.թ.ա. 1-ին դարի փիլիսոփա և 

Արիստոտելի երկերի հրատարակիչ Անդրոնիկոս Հռոդացու (ՍՓ 140), կեղծ-

Զոնարասի բառարանում (ՍՓ 3, 4, 5, ՍՄ 1, 7, 37, Բանական Ս. 52, Մարմին 

8), Գալենոսի (2-րդ դ., ՍՓ 111, ՍՄ 5, 34, Բանական Ս. 42, Մարմին 3, 19, 

ՍԻԻՀ Ն.9), կեղծ-Գալենոսի (ՍՓ 13, 29, Բանական Ս. 43), Նեմեսիոս Եմեսա-

ցու (Դ. դար) «Յաղագս բնութեան մարդոյ» (Բանական Ս. 57, ՍԻԻՀ Ա.48, 

Ա.49, Ա.50, Ա.60, Մ.26, Ն.9), բյուզանդական շրջանի բժշկական (ՍՓ 28, 

Մարմին 7, ՍԻԻՀ Զ.5, Զ.6, Զ.7, Մ.26, Յ.1, Վ.3), քերականության մի մեկնիչի 

(ՍՓ 58), Հոմերոսի մեկնիչ Եվստաթիոսի (12-րդ դ., Մարմին 14) գրվածքներում: 

10 սահմանում (ՍՓ 60, 71, 138, ՍՄ 12, Բանական Ս. 49, «Նիւսացւոյ» 2, 

4, ՍԻԻՀ Ա.64, Խ.9, Ո.15,) զուգահեռ ունեն 7-րդ դարի մի քաղվածո գործում, 

որ կոչվում է Doctrina patrum de incarnatione verbi և պարունակում է 977 

մեջբերում Աստվածաշնչից, եկեղեցու հայրերից, ժողովների որոշումներից, 

մասնավորապես նրա վերջին` 33-րդ գլխում, որ սահմանումների շարք է` 

դասավորված այբբենական կարգով1: 

                                                           
1 Doctrina Patrum de incarnatione verbi. Ein griechisches Florilegium aus der Wende 
des 7. und 8. Jahrhunderts, Ed. B. Diekamp, Münster, 1907, pp. 249-266, Kap. 33: ὅρoι 
καὶ ὑπογραφαὶ ἐκ διαφόρων λόγων ἐπανισθέντες, B.R. Adrados, Greek Wisdom 
Literature and the Middle Ages: The Lost Greek Models and Their Arabic a nd 
Castillan Translations, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – 
Oxford – Wien, 2009.  



202 Գոհար Մուրադյան 

 

 

Եվս 10 սահմանում (ՍՓ 144-153) թարգմանությունն են Փոտ պատ-

րիարքի հանրագիտարանային «Գրադարան» աշխատության մեջ թվարկ-

վող՝ Մարկոս Ասկետիկոսի (5-րդ դ.)` Մելքիսդեկին նվիրված երկի գլուխնե-

րի վերնագրերի:  

Այսպիսով ՍՓ-ի 100 միավորի համար (որոնցից 72-ն ընդհանուր են 

ՍԻԻՀ-ի հետ, իսկ յոթը` միայն մասնակիորեն) գտել ենք հունարեն զուգա-

հեռներ (որոշ դեպքերում՝ միայն սահմանման մի մասի համար), իսկ 60 

սահմանման համար (9, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 37, 39-42, 

46-49, 52, 59, 64, 66-70, 73, 74, 76, 79, 81, 84, 86, 88-90, 92, 93, 95, 96, 

98, 100, 102, 110, 114, 119, 120, 127, 132, 135, 137, 141, 142, 154-157, 

159) դեռևս չի հաջողվել զուգահեռներ գտնել հունարեն փիլիսոփայական 

կամ բառարանագրային գրվածքներում: Այդ 60-ից 55-ն ընդհանուր են 

ՍԻԻՀ-ի հետ, իսկ վեցը` միայն մասնակիորեն: 

Բարոյական Ս.-ի 20 (4, 5, 8, 10, 12-16, 19-22, 28, 30, 32, 33, 37, 41, 

45) միավորի համար գտել ենք հունարեն զուգահեռներ, իսկ 27 միավորի 

համար (1-3, 6-9, 11, 17, 19, 24-27, 29, 31, 34-36, 38-44, 46, 47)՝ ոչ: 

ՍՄ-ի 29 (1-7, 9, 10, 12-14, 16, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 35-39, 41-44, 46) 

միավորի համար գտել ենք հունարեն զուգահեռներ, իսկ 18 միավորի (7, 8, 

11, 15, 17-19, 21, 24-26, 28-30, 33, 34, 40, 45) համար` ոչ:  

Բանական Ս. -ի 35 (5, 16, 18-23, 25-43, 46, 48-50, 52, 54, 56, 57) միա-

վորի համար գտել ենք հունարեն զուգահեռներ, իսկ 22 միավորի (1-4, 6-

15, 17, 24, 44, 45, 47, 51, 53, 55) համար` ոչ: 

Մարմին-ի 7 (1, 2, 7, 8, 14, 19, 20) միավորի համար գտել ենք հունա-

րեն զուգահեռներ, իսկ 15 միավորի (3-6, 9-13, 15-18, 21, 22) համար` ոչ: 

Տունկք-ի 7 (1, 2, 7, 9, 11-13) միավորի համար գտել ենք հունարեն զու-

գահեռներ, իսկ 6 միավորի (3-6, 8, 10) համար` ոչ: 

Նիւսացւոյ-ի 6 (1-4, 7, 8) միավորի համար գտել ենք հունարեն զուգա-

հեռներ, իսկ 3 միավորի (5, 6, 9) համար` ոչ: 

ՍԻԻՀ-ի` մյուս բնագրերի հետ առնչություն չունեցող 84 սահմանումնե-

րից 40-ի համար (Ա.48, Ա.49, Ա.50, Ա.51, Ա.59, Ա.60, Ա.61, Ա.63, Ա.64, 

Ա.67, Բ.37, Բ.41, Գ.1, Ե.4, Ե.18, Զ.5, Զ.6, Զ.7, Է.1, Ը.1, Ժ.3, Խ.3, Խ.9, Կ.10, 

Հ.5, Հ.6, Հ.9, Մ.5, Մ.26, Յ.1, Ն.9, Շ.6, Ո.2, Ո.15, Ս.9, Ս.17, Ս.18, Վ.3, Վ.4, 

Տ.1, Ք.2) հունարեն զուգահեռներ ենք գտել զանազան գրվածքներում: Իսկ 

44-ի համար (Ա.7, Ա.8, Ա.9, Ա.57, Ա.58, Ա.62, Ա.65, Ա.66, Ա.68, Ա.69, Բ.33, 
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Բ.42, Բ.43, Գ.13, Ե.5, Ե.6, Ե.15, Ե.16, Ե.17, Է.3, Խ.11, Ծ.1, Ծ.4, Կ.2, Կ.9, 

Կ.11, Հ.7, Հ.8, Հ.13, Հ.27, Ձ.4, Մ.23, Մ.24, Մ.25, Յ.2, Ն.1, Ո.6, Պ.3, Պ.4, Պ.6, 

Ս.13, Ս.19, Վ.2, Ց.1)՝ ոչ:  

Զուգահեռներ չենք գտել նաև «Յաղագս տարբերական և այլ և այլ 

անուանց» 3 սահմանումների համար: Հետևաբար 210 սահմանման հու-

նարեն զուգահեռ գտել ենք, իսկ 197-ի` ոչ: Թվերը բավական մոտ են: 

Կան սահմանումներ, որոնք ունեն (կամ որոնց համար ենթադրվում է) 

2, 3, անգամ ավելի զուգահեռ, հատկապես եթե մեկ հասկացության՝ տար-

բեր փիլիսոփաների վերագրված սահմանումների շարք է, օրինակ. 

«Սահման է ըստ Պղատոնի` «բան ի սեռէ և ի տարբերութենէ» և կամ 

տարբերութեանց մեկնողական էութեանց բանից իրաց: Իսկ ըստ Արիստո-

տէլի՝ «բան որ զինչէրն գոլ յայտնելով» զինչ գոլոյն զինչէն հաւասար կարո-

ղութեամբ: Իսկ ըստ Զենոնի` «բան ըստ վերլուծութեան կատարողին յառաջ 

բերեալ»» (ՍՓ 1): 

«Ըստ Պղատոնի»-ն զուգահեռ ունի Պլատոնին վերագրված Սահմա-

նումներ-ում, «ըստ Արիստոտելի»-ն՝ Արիստոտելի Տոպիկա-ում, դրանք կցված 

բացատրությունը ընդհանուր եզրեր ունի ստոիկյան փիլիսոփա Անտիսթե-

նեսի մի պատառիկի հետ, իսկ Զենոնին վերագրված հատվածի շատ նման 

մի սահմանում Դիոգենես Լաերտիոսը ստոիկյանների մասին պատմելիս 

վերագրում է մեկ այլ ստոիկյանի՝ նույն Անտիսթենեսին:  

Մեկ այլ օրինակ` 

«Առաւելութիւն է փրկութիւն փառաց աւրինաւորաց, դժնդակից և ոչ, 

որպէս Պղատոն, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ միջակութիւն յանդգնութեան և 

զանգիտման կամ մակացութիւն դժնդակից և ոչ» (Բարոյական Ս. 22): 

«Առաւելութիւն» բառը սրբագրվում է «Արիութիւն», ինչպես որ ընթերց-

վում է սրանից քաղված ՍԻԻՀ Ա.25-ում: Պլատոնին վերագրված` արիու-

թյանը վերաբերող միտքը գտնում ենք նրա «Հանրապետություն» երկում, 

Արիստոտելին վերագրվածը` «Եվդեմոսյան էթիկայում», իսկ վերջին` ա-

նանուն հատվածի զուգահեռը` ստոիկյան Քրիսիպպոսի մի պատառիկում: 

Քանի որ ՍԻԻՀ-ից, ինչպես ասացինք, հանվել են «Ըստ Պղատոնի», «ըստ 

Արիստոտելի» և նման նշումները, ապա մեկ հասկացության մի քանի սահ-

մանումները զուգակցվում են կամ շաղկապով: Օրինակ` «Արիութիւն՝ փրկու-

թիւն փառաց աւրինաւորաց, դժնդակաց և ոչ, կամ միջակութիւն յանդգնու-

թեան և զանգիտման կամ մակացութիւն դժնդակաց և ոչ» (ՍԻԻՀ Ա.25):  
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Հունարեն զուգահեռները երբեմն օգնում են շտկել թարգմանության 

մեջ սպրդած սխալը: Հետևյալ օրինակում՝ «Ուղեղ է ի ջերմութենէ կառու-

ցեալ» (ՍՓ 122) կամ «Ուղիղ է ի ջերմութենէ կառուցեալ» (ՍԻԻՀ Ո.7), երկու 

բնագրում էլ սահմանումը թերի է և այդու` անիմաստ: Հունարեն զուգահե-

ռը` Ὀστoῦν μυελὸς ὑπὸ θερμoῦ παγείς (Plato Def. 411.c.10) հուշում է, որ 

սկզբնապես եղել է «Ոսկր ուղեղ է ի ջերմութենէ կառուցեալ»: 

Անշուշտ վերը թվարկված հեղինակների շարքը չի նշանակում, որ 

դրանք բոլորը խնդրո առարկա բնագրերի համար աղբյուր են ծառայել: 

Ավելին, միևնույն սահմանումները հանդիպում են տարբեր հեղինակների 

մոտ` երկից երկ մեջբերվելով: Սահմանումներից բաղկացած` մեր քննության 

առարկա բնագրերը թարգմանվել են հունարեն սահմանումների` հավանա-

բար ուսուցողական նպատակով կազմված մի հավաքածուից, որը պարու-

նակել է մեր գտած և դեռևս չգտած սահմանումները: Դրանք հավանաբար 

դասավորված են եղել մեր բնագրերում եղածների հերթականությամբ: Իսկ 

այբբենական կարգով սահմանումները դասավորողը` ՍԻԻՀ-ի կազմողը, ե-

րևի ծանոթ է եղել հունական միջավայրում նման երևույթին, ինչի օրինակ է 

վերոհիշյալ Doctrina patrum de incarnatione verbi երկի 33-րդ գլուխը: 

Երկու հանգամանք` այն, որ «Սահմանք փիլիսոփայականք»-ը մի քանի 

ձեռագրում (նկատել ենք հինգը` ՄՄ 8132, ՄՄ 8444, Pavia, Aldini 178, 

Եղմ. 898, էջ 334ա-337ա, Վնտկ. 1598, էջ 44-49) հետևում է Հովհան Դա-

մասկացու «Դիալեկտիկայի»` հունարենից թարգմանությանը, և բոլոր 

բնագրերի 43 սահմանումների համար մեր գտած զուգահեռները այդ հեղի-

նակի երկերի հետ են` 34-ը հենց «Դիալեկտիկայի», 5-ը` Expositio fidei-ի 

(հայերեն թարգմանությունն վերնագրված է «Աւանդութիւն ուղղափառ 

հաւատոյ»), 3-ը` փիլիսոփայական հատակոտորների, ստիպում է մտածել, 

որ գուցե ենթադրյալ հունարեն սահմանումների ժողովածուն ձեռագրերում 

ուղեկցել է Դամասկացու փիլիսոփայական երկերը: Գուցե և կա այդպիսին, 

բայց որպես երկրորդական բնագիր, զուտ դասագիրք, որ մինչ այժմ չի հրա-

տարակվել: Մեկ լեզվական փաստ էլ հուշում է, որ գուցե հենց «Դիալեկ-

տիկան» հունարենից թարգմանած Բագարատ Մամիկոնյանն է թարգմանել 

նաև սահմանումները: Այսպես` μᾶλλον καὶ ἧττον (բառացի` «ավելի շատ 

և ավելի քիչ») արտառոց կերպով թարգմանված է «ողորկ և խոշոր» «Դիա-

լեկտիկայում» (գլուխ ԼԱ.) և ՍԻԻՀ Հ.6-ում (հավանաբար նաև Հ.7-ում, որի 
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հունարեն զուգահեռ, սակայն չենք գտել): Սակայն այս փաստն անշուշտ 

բավարար չէ  նման վճռական կարծիք հայտնելու համար: 

Այնուամենայնիվ նշված փաստերն են հիմք հանդիսացել մեկ գրքի մեջ 

միավորելու համար Հովհան Դամասկացու տրամաբանական երկի թարգ-

մանություններն ու Գրիգոր Երուսաղեմացու կազմած փիլիսոփայական 

սահմանումների ժողովածուն:  

Բնագրերը թարգմանված են հունարենից տառացիության սկզբունքով, 

սակայն որոշ եզրերի համար կերտված համարժեքները տարբերվում են 

հին՝ հունաբան շրջանի թարգմանություններում կիրառվածներից: Նշենք 

«յառաջաձգութիւն»-ը` որ հունարեն πρότασις-ի դիմաց, որ տրամաբանա-

կան եզր է և նշանակում է «նախադրույթ», իսկ Դավիթ Անհաղթի երկերում 

թարգմանվել է «նախադասութիւն» (Դաւ. Պորփ. 19.1)1 և  «առաջարկութիւն» 

(Դաւ. Պորփ. 6.2)2: «Ցնորումն» համապատասխանում է φαντασία-ին, որն 

Անհաղթի բնագրերում թարգմանվել է «երևակայութիւն»3: 

Մինչդեռ բազմաթիվ եզրեր թարգմանված են հունաբան թարգմանիչնե-

րի կերտած համարժեքներով: Օրինակ` «սեռ», «տեսակ», «տարբերութիւն», 

«յատուկ», «պատահումն», «ենթակայ», «ստորոգեալ», «մակացութիւն», 

«ներհմտութիւն», «ներգործութիւն», «հոմանուն», «փաղանունութիւն», «ունա-

կութիւն», «տրամադրութիւն», «ենթագրութիւն» և շատ ուրիշ եզրեր կարելի 

է գտնել և Դավիթ Անհաղթի նշված, և այլ թարգմանություններում: 

                                                           
1 Ավելի հաճախակի՝ Արիստոտելի Վերլուծականի մեկնության մեջ՝ 1.5, 2.1-2, 6.1-2, 7.2, 4, 
9.1, 12.9, 13.1, 14.1, հետևյալ գրքում` David the Invincible, Commentary on Aristo-

tle's Prior Analytics, Old Armenian Text with an English Translation, Introduction and 

Notes by Aram Topchyan, Leiden – Boston: Brill, 2010: Ի դեպ «յառաջաձգութիւն»-ը 
ճշգրիտ է արտացոլում հունարեն բառի կառուցվածքը, քանի որ նրա երկրորդ մասը` τασις, 

ածանցյալ է τείνω («ձգել») բայից, մինչդեռ «նախադասութիւն» համարժեքի դեպքում այն 

շփոթմամբ բխեցված էր τάσσω-ից ածանցյալ τάξις («կարգ, դաս») բառից, իսկ «առա-
ջարկութիւն» տարբերակն անգամ դժվար է մեկնաբանել: Երկուսն էլ վկայում են, որ Դավ-

թի թարգմանիչը չի հասկացել πρότασις-ի ստուգաբանությունը: 
2 Անդ, 1.5, 2.5-6, 5.1, 3-7, 10, 6.1.-3, 7.1, 5, 8.1-3, 9.1, 3, 9-10, 10.1, 5-6, 11.3, 121, 3, 5-7, 
9-10, 13.1, 4, 14.5:  
3 Անդ, 1.4, 5, Դաւ. Սահմ. 179:  



206 Հավելված 

 

 

ԲՆԱԳՐԵՐ 

Հապավումներ և պայմանական նշաններ 

 Աստուած – «Յաղագս տարբերական եւ այլ եւ այլ անուանց» (բնագիր 

Ա.1) 

Բանական Ս. – «Բանականի մասին սահմանս» (բնագիր Ե) 

Բարոյական Ս. – «Բարոյականի յեղանակի սահման» (բնագիր Գ) 

Բնութիւն (բնագիր Ա.3) 

Հարց. կարճ. – «Հարցմունք կարճառաւտաբար» (բնագիր Ա.2)  

Մարմին – «Մասունք մարմնոյ» (բնագիր Զ) 

Նիւսացւոյ – «Նիւսացւոյ» (բնագիր Ը) 

ՍՄ – «Սահմանք իմաստասիրականք միջակք» (բնագիր Դ) 

ՍՓ – «Սահմանք փիլիսոփայականք» (բնագիր Բ) 

Տունկք – «Յաղագս տնկոց վերջին գլուխ» (բնագիր Է) 

Համեմատվել են հետևյալ ձեռագրերն ու տպագիրը` 

K – ՄՄ 3082 (1267 թ.), 431ա-446ա` Գրիգոր Երուսաղեմացու ժողովա-

ծուն (այս ձեռագրին հատուկ է «այղ» գրությունը «այլ»-ի փոխարեն) 

R – ՄՄ 464 (1731-1734), 189ա-215ա` Գրիգոր Երուսաղեմացու ժողո-

վածուն 

S – ՄՄ 2269 (ԺԸ դ.), 10ա-28ա` Գրիգոր Երուսաղեմացու ժողովածուն 

A – ՄՄ 8132 (ԺԴ դ.), 177բ-182ա` ՍՓ  

B – ՄՄ 8444 (ԺԷ դ.), 344ա-347բ` ՍՓ 

G – ՄՄ 2041 (մինչև 1676), 344ա-347ա` ՍՓ 

P – Pavia, Bibliotheca Universitaria, Ms. Aldini 178 (ԺԲ և ԺԴ դդ.)` 

ՍՓ թերի 

Q – ՄՄ 2771 (1701 թ.), 498ա-503ա` ՍՓ 

O ‒ ՄՄ 6897 (1330 թ.), 397ա-410ա` ՍԻԻՀ 

Ψ ‒  ՄՄ 7151 (ԺԴ դ.), 46ա-55բ` ՍԻԻՀ 

Ω ‒ ՄՄ 1980 (1391), 245ա-265ա` ՍԻԻՀ, 269ա-286ա` Գրիգոր Երու-

սաղեմացու ժողովածուն թերի 

Ar – ՍՓ ըստ Արևշատյանի հրատարակության` С.С. Аревшатян, 

“Два древних философских фрагмента – ‘Ритор, о природе’ и ‘Фило-

софские определения’,” Բանբեր Մատենադարանի 5, 1960, էջ 376-391 
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ԳՐԻԳՈՐԻ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԱՑՒՈՅ ՍԱՀՄԱՆՔ ԶԱՆԱԶԱՆՔ ԱՐՏՈՐՈՇԵԱԼՔ 

ԸՍՏ ՍՐԲՈՑ ԵՎ1 ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ 

Ա.1 ՅԱՂԱԳՍ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԵՒ ԱՅԼ ԵՒ ԱՅԼ ԱՆՈՒԱՆՑ 

[1] Զի՞նչ աստուած: Աստուած՝ վսեմական և ինքնաբուն գոյութիւնa:  

[2] Աստուած՝ ծայրագոյն և երանեալ բարիb:  

[3] Աստուած՝ բոլորակերտող և նախախնամիչ յոչէից էացելոցս. և նոյն 

ինքն եռականութիւն եզականութեամբ երկրպագեալ և միականութիւն 

երրորդութեամբ բարեպաշտեալ առ ի բոլոր եղականաց, իմանալեաց և ի 

զգալեաց գոյութիւն գոյածեան2 և մշտնջենաւորc: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ա.1: 
b = ՍԻԻՀ Ա.2: 
c = ՍԻԻՀ Ա.3: 
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Ա.2 ՀԱՐՑՄՈՒՆՔ ԿԱՐՃԱՌԱՒՏԱԲԱՐ 

[1] Չորիւք գլխովք վարի ամենայն իրողութիւն՝ է, զինչէ, որպիսիինչէ3, 

վասն էր է: Եւ իրողութեանցն՝ ոմանք են և ասին, և ոմանք ոչ են և ոչ ասին, 

և ոմանք են և ոչ ասին, և ոմանք ասին և ոչ ենa:  

[2] Գոյն է արտադատաւղ աչացb: 

[3] Մայր ապացուցից իմաստասիրութիւն էc:  

[4] Նախ առաջին Պռեմիթևս եգիտ բաժանողական հնարսd:  

[5] Պարտ է յառաջ սահմանել և ապա բաժանելe: 

[6] Ինն են գլուխք իմաստասիրութեանf:  

ա. Առաջին գլուխն՝ սահման4 բան կարճառաւտ յայտնիչ բնութեան 

ենթակայ իրիg: Սակս որոյ և հակասահմանելով ասի անուն և սահման, զի 

անուն է սահման կարճառաւտ, իսկ սահման է անուն ծաւալեալh: 

բ. Երկրորդ գլուխն՝ զանազանի սահման ի ստորադրութենէ, վասն զի 

սահման ի բաղկացականաց ձայնից գոյանայ, իսկ ստորադրութիւնi ի պա-

տահմանց և պարագայից: Եւ բաղկացական5 է որ առընթեր գոյացուցանէ և 

ոչ գոլով ապականէj: 

                                                           
a Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 147. «պարտ է գրեթէ յամենայն իրողութիւնս զչորսս զայսոսիկ 
խնդրել զգլուխս. եթէ է՞, եւ զի՞նչ է, եւ որպիսի՞ ինչ է, եւ վասն է՞ր է։ Եւ յիրաւի այսոքիկ 
խնդրին, քանզի յիրողութեանցն ոմանք անգոյք են, որպէս եղջերուաքաղն եւ արալէզն, եւ 
որչափ ինչ մերս վերաստեղծէ մտածութիւն. իսկ ոմանք գոյութիւն ունին»: 
b = Դաւ. Պորփ. 21.9:  
c Դաւ. Սահմ. 153, Բ.12, հմմտ. τὴν μητέρα τῶν ἀποδείξεων, φημὶ δὴ τὴν φιλοσοφίαν 
(Dav. Def. 8.26): 
d = Դաւ. Սահմ. 153, Բ.23: 
e = Դաւ. Սահմ. 154, Բ.32. «պարտ է նախ սահմանել՝ եւ ապա բաժանել»: 
f Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 154, Բ.38-40. «Արդ … զիմաստասիրութիւն… գլուխս ոմանս թուով 
ինն յարդարեսցուք»։ 
g = Դաւ. Սահմ. 154, Գ.2-3. «Եկեսցուք յառաջին գլուխն եւ ասասցուք, թէ զինչ է սահման։ 
Սահման է բան կարճառօտ, յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրի», հմմտ. Ὅρος ἐστὶ λόγος 
σύντομος δηλωτικὸς τῆς φύσεως τοῦ ὑποκειμένου πράγματος (Dav. Def. 11.17-18 = 
Doctrina Patrum 264.4): 
h Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 155, Գ.12-13. «հակասահմանին։ Քանզի ասեն, եթէ անուն է սահման 
կարճառօտ, իսկ սահման է անուն ծաւալեալ»։ 
i Երկու անգամ «ստորագրութիւն»-ի փոխարեն, որ համապատասխանում է ὑπογραφή-ին 
(«ուրվագծում, նկարագրություն»), կարդում ենք «ստորադրութիւն»: 
j Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 155, Գ.22-25. «զանազանի սահման ի ստորագրութենէ այսու. վասն զի 
սահման ի գոյացողականաց ձայնիցն առնու… իսկ ստորագրութիւն ի պատահմանցն առնու 
եւ զպարագայս ենթակայ իրին յայտնէ… գոյացողականն այն է, որ առընթեր գոլով գոյա-

ցուցանէ, իսկ ոչ գոլով ապականէ» - ὁρισμὸς ὑπογραφῆς διαφέρει, ὅτι ὁ μὲν ὁρισμὸς ἐξ 

οὐσιωδῶν φωνῶν λαμβάνεται… ἡ δὲ ὑπογραφὴ ἀπὸ συμβεβηκότων λαμβάνεται καὶ 
τὰ παρεπόμενα τῷ ὑποκειμένῳ πράγματι καὶ τὰ περὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ δηλοῖ… 

οὐσιῶδές ἐστιν ὃ παρὸν μὲν σώζει τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸν δὲ φθείρει (Dav. Def. 12.20-30):  
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[1] Զանազանի սահման ի սահմանադրութենէ, որպէս տեսակ ի սեռէ, 

այսինքն՝ մարդ ի կենդանւոյ, զի որ մարդ է, նա և կենդանի է, այլ ոչ որ կեն-

դանի և եթ, նա և մարդa: 

[2] Սահման առնու ի սեռէ և ի բաղկացուցիչ զանազանութեանցb: 

[3] Բարկութիւն է եռանդն զսրտիւն արեան առ ի տենչումն փոխարէն 

տրտմեցուցանելոյc: 

[4] Բժշկութիւն է արհեստ առողջութեան արարիչd: 

գ. Երրորդ գլուխն՝ սահման ասի ի փոխաբերութենէ ագարակային 

սահմանաց, զի յիւրեանցն յատուկ վայելեսցեն և յայլոցն փախիցենe: Զա-

նազանին ի սահմանի իր և բառ, յորժամ առաւելու իրն, պակասէ բառն, և 

յորժամ առաւելու բառն, պակասէ իրնf: 

դ. Չորրորդ գլուխն՝ անուն առնուն սահմանք կամ յենթակայէ6 կամ ի 

կատարմանէ և կամ յերկոցունց7g: Յենթակայէ՝ յորժամ ասեմք. իմաստասի-

րութիւն է գիտութիւն աստուածայնոց և մարդկայնոց իրողութեան, և ի կա-

տարմանէ՝ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն աստուծոյ ըստ կարողութեան 

մարդկան, իսկ յերկոցունց՝ յորժամ շարադրեմք զերկոսեանն առ միմեանս. 

                                                           
a Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 155-156, Գ.28-29. «զանազանի սահման ի սահմանադրութենէ… 
որպէս մարդ եւ կենդանի… քանզի որ ինչ մարդ, նոյն եւ կենդանի, վասն զի ամենայն 
մարդ կենդանի, բայց ոչ որ ինչ կենդանի՝ նոյն եւ մարդ» (= Dav. Def. 3.28-29): 
b Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 160, Դ.41. «սահման ի սեռէ առնու եւ ի բաղկացուցիչ զանազանու-

թեանց» = Dav. Def. 4.41: 
c = Դաւ. Սահմ. 160, Դ.48. «բարկութիւն է եռանդն զսրտիւն արեանն առ ի տենչումն փո-
խարէն տրտմեցուցանելոյ» = Dav. Def. 18.27-28, ՍԻԻՀ Բ.31: Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.44, 
Բարոյական Ս. 5| ὀργὴ τί ἐστιν· ὁ μὲν γὰρ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἤ τι τοιοῦτον, ὁ δὲ ζέσιν 
τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος καὶ θερμοῦ (Arist. De an. 403.a.30), τί ἐστιν ὀργή; ζέσις τοῦ 
περὶ καρδίαν αἵματος δι’ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως (Themist. In Phys. 2,2.66.16): 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.10: 
e Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 157, Դ.2-3. «Սկիզբն արասցուք եւ երրորդ գլխոյն... սահման ասի ի 
փոխաբերութենէ գեաւղից եւ ագարակային սահմանաց. քանզի... յիւրեանցն վայելեսցեն 
եւ յայլոցն փախիցեն», հմմտ. = Dav. Def. 15.11-15։ 
f Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 158, Դ.6. «ի սահմանս հակակիրք միմեանց լինին բառք եւ իրք. քանզի 

յորժամ սահմանն առաւելու բառիւք, նուազեն իրք» = ἐν τοῖς ὅροις ἀντιπεπονθότως 

ἔχουσιν αἱ λέξεις πρὸς τὰ πράγματα· ἡνίκα μὲν γὰρ ὁ ὅρος πλεονάσῃ ταῖς λέξεσιν, 

ἐλλείπει τοῖς πράγμασιν (Dav. Def. 15.27-29)։ 
g Դաւ. Սահմ. 158, Դ.13-14. «Բայց եկեսցուք եւ ի չորրորդ գլուխն եւ ասասցուք, թէ ուստի՞ 
առնու սահման։ Եւ պարտ է գիտել, եթէ սահմանք կամ յենթակայէ առնուն եւ կամ ի 

կատարմանէ, եւ կամ յերկոցունց» = Ἔλθωμεν δὲ καὶ ἐπὶ τὸ τέταρτον καὶ εἴπωμεν πόθεν 

λαμβάνονται οἱ ὁρισμοί. ἰστέον ὅτι οἱ ὁρισμοὶ λαμβάνονται ἢ ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἢ 

ἀπὸ οῦ τέλους ἢ ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου, τοῦτ' ἔστιν ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἅμα καὶ τοῦ 
τέλους (Dav. Def. 16.13-15): 
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իմաստասիրութիւն է խոկումն մահու և նմանութիւն աստուծոյ ըստ կարո-

ղութեան մարդկանa: 

ե. Հինգերորդ գլուխն՝ կատարելութիւն և առողջութիւն սահմանի է անդ-

րադարձիլ առ սահմանելինb, և անկատարութիւն և յոռութիւն սահմանի է ոչն 

կարիլ անդրադարձիլ և ոչ կարիլն լինի յառաւելութենէ և ի նուազութենէc: 

զ. Վեցերորդ գլուխն՝ ցուցանէ, թե վեց են սահմանք իմաստասիրութեան, 

և են այսոքիկ՝ ա. իմաստասիրութիւն է գիտութիւն գոյիցն, ըստ որում գոյք 

են, բ. գիտութիւն աստուածայնոց և մարդկայնոց իրողութեանց, գ. իմաս-

տասիրութիւն է խոկումն մահու, դ. նմանութիւն աստուծոյ ըստ կարողու-

թիւն մարդկան, ե.8 արհեստ արհեստից և մակացութիւն մակացութեանց, 

զ.9՝ իմաստասիրութիւն է սիրելութիւն իմաստութեանd:  

է. Եւթներորդ գլուխն՝ թէ ընդէ՞ր իմաստասիրութիւն քան զվեցդ ոչ 

առաւելու և ոչ նուազէ, վասն զի դա է մայր և ապացուցութիւն արհեստից և 

ամենայն մակացութեանց և ի թիւս առաջին կատարեալ թիւ վեցն է, որ 

                                                           
a Դաւ. Սահմ. 159-160, Դ.38-39. «ի կատարմանէ, եւ ասեմք՝ յենթակայէ, եթէ իմաստա-
սիրութիւն է գիտութիւն աստուածայնոց եւ մարդկայնոց իրողութեանց. իսկ ի կատարմանէ, 
եթէ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն աստուծոյ ըստ կարողութեան մարդկան։ Իսկ յեր-
կոցունցն, որպէս յորժամ ասեմք, եթէ իմ աստասիրութիւն է գիտութիւն աստուածայնոց եւ 
մարդկայնոց իրողութեանց եւ նմանութիւն աստուծոյ ըստ կարողութեան մարդկան»,  

հմմտ. οὕτως οὖν καὶ τὴν φιλοσοφίαν ὁριζόμεθα ἀπὸ μὲν τοῦ ὑποκειμένου, ὡς ὅταν 

εἴπωμεν ‘φιλοσοφία ἐστὶ γνῶσις θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων’, ἀπὸ δὲ τοῦ 

τέλους ‘φιλοσοφία ἐστὶν ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ’ (Dav. Def. 18.6-9): 
b Դաւ. Սահմ. 161, Դ.61. «Իսկ հինգերորդ գլուխն, յորում խնդրէաք, եթե ո՞ր է կատարեալ 
սահման եւ ո՞ր անկատար։ Եւ պարտ է գիտել, եթէ կատարեալ սահման այն է, որ անդրա-

դարձի առ սահմանելին…» = Πέμπτον δὲ ὑπάρχει κεφάλαιον, ἐν ᾧ ζητοῦμεν ποῖος 

τέλειος ὁρισμὸς καὶ ποῖος ἀτελής. ἰστέον ὅτι τέλειος ὁρισμός ἐστιν ὁ ἀντιστρέφων 

πρὸς τὸ ὁριστόν (Dav. Def. 19.9-11): 
c Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 161, Դ.65-66. «Իսկ անկատար սահման է, որ ոչ անդրադարձի, քանզի 
յոռութիւն սահմանի է ոչ անդրադարձիլ: Իսկ յոռութիւն սահմանի լինի յառաւելութենէ եւ ի 

նուազութենէ սահմանի» = ἀτελὴς δὲ ὁρισμός ἐστιν ὁ μὴ ἀντιστρέφων· κακία γὰρ ὅρου 

ἐστὶ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν. τοῦτο δὲ γίνεται ἐκ τοῦ πλεονάζειν τὸν ὅρον ἢ ἐλλείπειν 
(Dav. Def. 19.13-11): 
d Դաւ. Սահմ. Ե.4-9. «Նախ եւ առաջին, որ ասեն՝ թէ իմաստասիրութիւն է գիտութիւն գո-
յիցն, ըստ որում գոյք են։ Երկրորդ, իմաստասիրութիւն է գիտութիւն աստուածայնոց եւ 
մարդկայնոց իրողութեանց։ Երրորդ, որ ասէ՝ իմաստասիրութիւն է խոկումն մահու։ 
Չորրորդ, առ այսոքիւք է սահման, որ ասէ, թէ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն աստուծոյ 
ըստ կարողութեան մարդկան։ Հինգերորդ, որ ասեն՝ թէ իմաստասիրութիւն է արհեստ 
արհեստից եւ մակացութիւն մակացութեանց։ Վեցերորդ ի վերայ այսոցիկ, որ ասեն՝ 
իմաստասիրութիւն է սիրելիութիւն իմաստութեան» = Dav. Def. 20.27-31: 
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ինքեան մասամբք զինքն բովանդակէ, պարտ էր կատարելագոյն իրողու-

թեան իմաստասիրութեան10 կատարելագոյն թուոց լինել հանգիտաթիւa: 

ը. Ութերորդ գլուխն ցուցանէ զկարգաւորութիւն սահմանացնb: Առաջին 

է11 դաս կարգաւորութեան, որ ի հուպ ենթակայէ սահմանն է՝ գիտութիւն 

էակաց, ըստ որում էակք են: Երկրորդ դաս կարգաւորութեան, որ ի հեռի են-

թակայէ սահմանն է՝ գիտութիւն աստուածայնոց և մարդկայնոց իրողու-

թեանց: Երրորդ դաս կարգաւորութեան12, որ ի հուպ կատարմանէ սահմանն 

է՝ իմաստասիրութիւն է խոկումն մահու: Չորրորդ դաս կարգաւորութեան13, 

որ ի հեռի կատարմանէ սահմանն14 է՝ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն 

աստուծոյ ըստ կարողութիւն մարդկան: Հինգերորդ դաս կարգաւորու-

թեան15 ունի, որ յարտունութենէ սահմանն է՝ արհեստ արհեստից և մակա-

ցութիւն մակացութեանց: Վեցերորդ կարգ սահմանին է՝ ստուգաբանութիւն, 

որ ասէ՝ սիրելութիւն իմաստութեան16c: 

թ. Իններորդ գլուխն ցուցանէ, թէ ո՞յք են գտաւղք17 սահմանացս այսո-

ցիկ: Երկոքին սոքա, որ յենթակայէ սահմանք են, և մի որ ի ստուգաբանու-

թենէ, ի Պիւթագորէ լեալ գտեալք18, իսկ երկու սահմանքն, որ ի կատարմա-

նէ, ի Պղատոնէ գտան, իսկ որ յարտունութենէ սահմանն է, յԱրիստոտէլ վե-

րաբերիd: 

                                                           
a Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 164, Ե.41-42. «վասն զի առաջին կատարեալ թիւ վեցն է, զի ոչ ոք է 
այլ յառաջ քան զսա կատարեալ թիւ, վասն այսորիկ վեց են սահմանք իմաստասիրութեան։ 
Քանզի պարտ է մաւրն եւ պատճառին ամենայն արհեստից որպէս կատարելագունի՝ կա-

տարելագունիւ զարդարել թուով» = ἐπειδὴ πρῶτος τέλειος ἀριθμὸς ὁ ἕξ ἐστιν (πρὸ 

αὐτοῦ γὰρ ἄλλος τέλειος οὐκ ἔστιν), τούτου χάριν ἕξ εἰσιν οἱ τῆς φιλοσοφίας ὁρισμοί· 

ἔδει γὰρ τὴν μητέρα τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν τῷ πρώτῳ καὶ τελείῳ ἀριθμῷ 

κεκοσμῆσθαι (Dav. Def. 22.34-23.2): 
b Դաւ. Սահմ. 164, Զ.2. «Եկեսցուք եւ յութերորդ գլուխն եւ ասասցուք զկարգաւորութիւն 

սահմանաց իմաստասիրութեան» = Ἔλθωμεν ἐπὶ τὸ ὄγδοον κεφάλαιον καὶ εἴπωμεν τὴν 

τάξιν τῶν ὁρισμῶν τῆς φιλοσοφίας (Dav. Def. 23.3-4)։ 
c Հմմտ. Դաւ. Սահմ. Զ.7-12. «Առաջին սահման իմաստասիրութեան է, որ ի հուպ ենթա-
կայէն է, այն որ ասեն՝ թէ իմաստասիրութիւն է գիտութիւն էակացն, ըստ որում էակք են։ 
Երկրորդ սահման, որ ի հեռի ենթակայէն է, որ ասեն՝ թէ իմաստասիրութիւն է գիտութիւն 
աստուածայնոց եւ մարդկայնոց իրողութեանց։ Երրորդ սահման իմաստասիրութեան է, որ 
ի հուպ կատարմանէն է, որ ասեն՝ թէ իմաստասիրութիւն է խոկումն մահու։ Չորրորդ սահ-
ման ի հեռի կատարմանէն, որ ասեն՝ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն աստուծոյ ըստ 
կարողութեան մարդկան։ Հինգերորդ սահման, որ յարտունութենէ, որ ասեն՝ թէ իմաստա-
սիրութիւն է արհեստ արհեստից եւ մակացութիւն մակացութեանց։ Վեցերորդ սահմանին 
իմաստասիրութեան ի ստուգաբանութենէ է, որ ասեն՝ իմաստասիրութիւն է սիրելութիւն 
իմաստութեան» = Dav. Def. 23.17-21: 
d Հմմտ. Դաւ. Սահմ 165, Զ.33-34. «Եկեսցուք յիններորդ գլուխն եւ ասասցուք՝ ո՞րք են 
գտաւղք սահմանացս այսոցիկ։ Եւ պարտ է գիտել, թէ երկուց սահմանացդ, որ յենթակայէ 
են, եւ միոյ, որ ի ստուգաբանութենէ, զՊիթագորաս ասեմք գտաւղ» = Dav. Def. 25.25-27, 
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[7] Արդարութիւն է, որ զուգահաւասարութիւն հոմատեսակացն պահէ: 

[8] Սուրբ է որ աստուածայնոցն ունի փոյթ յանձինa: 

[9] Առաքինութիւնք հոգւոյ են չորք՝ արութիւն, արդարութիւն, ողջախո-

հութիւն, խոհեմութիւնb: 

[10] Մասունք հոգւոյն զարդարին յառաքինութեանց, բան զարդարի 

խոհականութեամբ, բարկութիւն զարդարի արութեամբ, ցանկութիւն զար-

դարի ողջախոհութեամբ, իսկ արդարութիւն ընդ ամենայն մասունս հոգւոյն 

անցեալ երևի, սակս որոյ յարմարութիւն և բարեկարգութիւն պահեսցի ի 

մէջ19 նոցա, յաղագս որոյ ոմն իշխէ, որպէս բան, և ոմանք իշխեն և իշխին, 

որպէս բարկութիւն, քանզի բարկութիւն իշխի ի բանէ, և իշխէ ցանկութեան, 

իսկ ցանկութիւն իշխի միայնc: 

[11] Բնական20 առաքինութիւն է, որք միանգամ ըստ խառնուածոյ գոն 

մարմնոյնd, որք ոչ հետևին միմեանցe, որք և ծառայականք և անբանք կոչին. 

ծառայականք՝ վասն ի հարկէ հետևեալք խառնուածոյ մարմնոյն, և ան-

բանք՝ վասն զի ոչ գիտէ զպատճառն, վասն էր առաքինանայ: Եւ դարձեալ 

վասն21 զի և22 յանբանս գտանի բնաւորեալ առաքինութիւնf, որպէս տատ-

                                                                                                                                              
166, Զ.40. «Իսկ երկու սահմանքն վերաբերին ի Պղատոն, որք ի կատարմանէն են», հմմտ. 
Dav. Def. 26.13-14, Զ.45. «Իսկ որ յարտունութենէ սահմանն է՝ վերաբերի յԱրիստոտէլ» = 

Dav. Def. 26.26-27: 
a = Դաւ. Սահմ. 174, Ժ.49. «սուրբ է, որ յաստուածայնոցն ունի փոյթ յանձին», հմմտ. 

ὅσιος δὲ ὁ περὶ τὰ θεῖα ἐσπουδακώς (Dav. Def. 37.31-32)։ 
b Դաւ. Սահմ. 174, Ժ.52. «չորք առաքինութիւնք են հոգւոյ՝ արիութիւն, արդարութիւն, ողջա-

խոհութիւն, խոհեմութիւն» = τέσσαρές εἰσιν αἱ ἀρεταὶ τῆς ψυχῆς, ἀνδρία δικαιοσύνη 
σωφροσύνη φρόνησις (Dav. Def. 38.1-2): 
c Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 174-175, Ժ.56-58. «Եւ այսոքիկ յիրաւի, վասն զի պարտ է զիւրաքան-
չիւր մասն հոգւոյ իւրականաւ զարդարիլ առաքինութեամբ, ուստի բան խոհականութեամբ 
զարդարեալ գոյ, իսկ բարկութիւն՝ արիութեամբ, իսկ ցանկութիւն՝ ողջախոհութեամբ։ Եւ 
վասն զի ոչ միայն պարտ է իւրաքանչիւր մասին առանձնականաւ զարդարիլ առաքինու-
թեամբ, այլ եւ յարմարումն առ միմեանս եւ բարեկարգութիւն պահել. վասն այսորիկ եւ 
արդարութիւն ընդ ամենեսեան անցեալ երեւի, զի մի միայն ի միում մասին, այլ եւ 
յամենեսեան ի մասունս տեսանեմք, զի յարմարութիւն եւ բարեկարգութիւն պահեսցի։ Եւ 
որպէս յամենայնումն տեսանեմք զոմանս իշխան միայն գոլ, որպէս զաստուածայինն, եւ 
զոմանս իշխան եւ ընդ իշխանութեամբ, որպէս զմարդկայինս. քանզի մարդկայինքս ընդ 
իշխանութեամբ են աստուածայնոցն, եւ իշխեն անասուն կենդանեաց. իսկ այլքն ընդ իշ-
խանութեամբ միայն, որպէս նոքին իսկ անասուն կենդանիքն», հմմտ. Dav. Def. 38.8-17: 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.45: 
e Դաւ. Սահմ. 175, Ժ.65. «մակստացական առաքինութիւնք ասացան վասն բնականացն. 
իսկ բնականք ասին, որք միանգամ ըստ խառնուածոյ մարմնոյ գոն», հմմտ. Dav. Def. 
38.32-33: 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.39: 
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րակ ողջախոհ, որպէս ուղտ՝ խոհեմ, 23առիւծ՝ արի, 24արագիլ՝ արդար, զի 

զծերացեալ հայրն կերակրէa: 

[12] Իսկ մակստացական առաքինութիւն է, որ գիտէ, վասն էր առաքի-

նանայ, և կամ յաւանդութենէ կատարէ զառաքինութիւնb:  

[13] Կրկնապատկութեամբ սահմանեալն Արիստոտէլի25 զիմաստասի-

րութիւն՝ արհեստ արհեստից և մակացութիւն մակացութեանց, առաջնովն 

թագաւորի նմանեցոյց զիմաստասիրութիւն26 և երկրորդումն՝ աստուծոյc: 

[14] Բանական արուեստ և անբան: Բանական է, որ բանիւ ուսուցանէ, 

իսկ անբան՝ ձեռագործ արհեստd: 

[15] Կատարեալ սահման է, որ զուգադարձի առ սահմանելին, և ան-

կատար է, որ ոչ կարէ հակադարձել27e: 

[16] Մակացութիւն երկակի28 է՝ ներստորադրական և աններստորա-

դրական: Եւ ներստորադրական է, որ ներգործէ, և զպատճառ ներգործու-

թեան յայլմէ խնդրէ ուսանել, և աններստորադրական է, որ ի գործելն, ոչ 

ունի պէտս զպատճառն յայլմէ ուսանելf: 

                                                           
a Դաւ. Սահմ. Ժ.65-68. «որք եւ ծառայականք կոչին եւ անբանք։ Եւ ծառայականք կոչին՝ 
որպէս ի հարկէ հետեւեալք խառնուածոյ մարմնոյն. քանզի որ ի ցուրտ խառնուածոյն է, նա 
ի հարկէ ողջախոհ գոյ։ Իսկ անբանք կոչին՝ վասն ոչ գիտելոյ զպատճառն, թէ վասն է՞ր 
պարտ է ողջախոհ լինել։ Եւ դարձեալ, անբանք կոչին, վասն զի եւ յանբան կենդանիսն 
բնաւորեցաւ այսպիսի առաքինութիւն տեսանիլ, որպէս յորժամ ասեմք զտատրակ ի բնու-
թենէ ողջախոհ, եւ զուղտ խոհեմ, եւ զառիւծ արի, եւ զարագիլ արդար, վասն զի զծերա-
ցեալ հայրն կերակրէ», հմմտ. Dav. Def. 39.1-9։ 
b Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 175, Ժ.69. «Եւ դարձեալ, մակստացական առաքինութիւնք ասացան 
վասն բարոյականաց առաքինութեանց, որք յաւանդութենէ եւ ի պատուիրելոյ, որպէս յոր-
ժամ ոք ի պատուիրելոյ գոյ ողջախոհ» = ἢ καὶ πάλιν ‘ἐπιστημονικαί’ πρόσκειται διὰ τὰς 
ἠθικὰς ἀρετάς· ἠθικαὶ δέ εἰσιν αἱ ἀπὸ παραδόσεώς τινος καὶ παραγγελίας οὖσαι, οἷον 
ὡς ὅταν τις ἀπὸ παραδόσεως ἢ παραγγελίας τινός ἐστι σώφρων (Dav. Def. 39.9-11): 
c Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 175-176, ԺԱ. 4-6. «Այլ պարտ է խնդրել, թէ զի՞նչ կամիցի երկաքան-
չիւրոցդ վերակրկնակութիւն, այսինքն արհեստ արհեստից եւ մակացութիւն մակացու-
թեանց. քանզի շատ է ասելն՝ իմաստասիրութիւն է արհեստ եւ մակացութիւն։ Արդ խնդրելի 
է, թէ վասն է՞ր առադրեաց արհեստից եւ մակացութեանց։ Եւ պարտ է ասել, թէ ի ձեռն ա-
ռաջին կրկնապատկութեանն, այսինքն արհեստ արհեստից, թագաւորի նմանեցոյց զի-
մաստասիրութիւն. իսկ ի ձեռն երկրորդ կրկնապատկութեանն, այսինքն մակացութիւն մա-
կացութեանց, աստուծոյ նմանեցոյց զիմաստասիրութիւնն», հմմտ. Dav. Def. 39.21-26: 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.40: 
e Դաւ. Սահմ. 177, ԺԱ.31. «Իսկ կատարեալ սահմանք այնոքիկ են, որ զուգադարձին առ 
սահմանելիսն»: 
f Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 178-179, ԺԲ.18-20. «Եւ ներստորադրական է, որ առնու սկզբունս, որք 
պէտս ունին ապացուցութեան եւ որոց զպատճառսն անգիտանայ. որպէս յորժամ երկրա-
չափն առնու խոստովանաբար, եթէ նշան է անմասն ինչ, զորոյ զպատճառսն: Ոչ գիտէ, այլ 
զայն բնական իմաստասիրին է։ Իսկ աններստորադրական մակացութիւն է, որ առնու 
սկզբունս զհասարակաց մտածութիւնս, որք ոչ ունին պէտս ապացուցութեան. որպէս յոր-
ժամ ասեմք, թէ աստուած բարի է, որ է հասարակաց մտածութիւն. վասն զի ամենայն ոք 
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[17] Արհեստ է բաղկացութիւն ի հասողութենէ ներհմտութեամբ նա-

խակրթեալ առ ի պիտանացու ինչ կատարումն, որ ի կենցաղումսa: 

[18] Մակացութիւն է գիտութիւն անսխալ29 իւրոց ենթակայից ունողու-

թեանց, ըստ որում ունին զբնութիւնb: 

[19] Զանազանին ի միմեանց արհեստ և մակացութիւն, զի թէպէտ ըստ 

գիտութեան երկոքին անսխալ են, այլ մակացութիւն և ինքն անսխալ է, և 

ենթակայն30, որպէս աստեղաբաշխութիւն և աստեղք, և կամ որպէս երկրա-

չափութիւն և երկիր: Իսկ արհեստ ըստ իւրում բանին անսխալ է, իսկ ըստ 

ենթակային՝ սխալական, որպէս հիւսնութիւն և փայտ, բրտութիւն և կաւ, ի 

ձեռս31 առանձին բոլորին է շարակցեալ գոլ սկսման և կատարմանc: 

[20] Աստիճանք են իմաստասիրութեան հինգ՝ զգայութիւն, երևակա-

յութիւն, կարծիք, տրամախոհութիւն, միտք: Եւ զգայութիւն է առաջիկայ իրի 

մասնական գիտութիւն: Իսկ կարծիք է երկակի՝ է որ պատճառաւ, և է որ 

առանց պատճառի: Առանց պատճառի է, որ զբանական32 հոգի կարծիցէ 

անմահ գոլ, իսկ պատճառաւ է33, որ զբանականն հոգի գիտէ ինքնաշարժ, 

ինքնաշարժն՝ մշտաշարժ, մշտաշարժն՝ անմահ: Իսկ տրամախոհութիւն է 

ընդհանրականացն հանդերձ պատճառաւ գիտութիւնd: 

                                                                                                                                              
խոստովանի, թէ աստուած բարի է, եւ ոչ ինչ ունի պէտս ապացուցութեան», հմմտ. Dav. 
Def. 43.12-16:  
a = Դաւ. Սահմ. 179, ԺԲ.31. «արուեստ է բաղկացութիւն ի հասողութենէ, ներհմտութեամբ 

նախակրթեալ առ պիտանացու ինչ կատարումն, որ ի կենցաղումս» = τέχνη ἐστὶ 
σύστημα ἐκ καταλήψεων ἐμπειρίᾳ συγγεγυμνασμένη πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν 

τῷ βίῳ (Dav. Def. 44.5-6):  
b Դաւ. Սահմ. 179-180, ԺԲ.38. «մակացութիւն է գիտութիւն անսխալ իւրոց ենթակայից 

իրողութեանց, ըստ որում ունին զբնութիւն», հմմտ. ἐπιστήμη δέ ἐστιν… γνῶσις 

ἄπταιστος τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ πραγμάτων, καθὸ ἔχουσι φύσεως (Dav. Def. 44.17-20): 
c Դաւ. Սահմ. 180, ԺԲ.43-45. «Արդ զանազանին ի միմեանց արհեստ եւ մակացութիւն, 
վասն զի մակացութիւն եւ ենթակայն իւր անսխալք են, որպէս երկիր եւ երկրաչափութիւն, 
աստեղագիտութիւն եւ աստեղք. քանզի եւ աստեղագիտութիւն անսխալ է, եւ ենթակայն 
նորին, այսինքն աստեղք։ Իսկ արհեստ ըստ իւրում բանին անսխալ է. իսկ ըստ ենթակային 
վասն զի հոսանուտ է, թուի սխալական գոլ. որպէս հիւսնութիւն եւ փայտ՝ նորին ենթա-
կայ», հմմտ. Dav. Def. 44.25-28: 
d Դաւ. Սահմ. 181, ԺԳ.10-12. «բազում իսկ աստիճանք են իմաստասիրութեան։ Քանզի 
պարտ է գիտել զհինգ գիտական զաւրութիւնս՝ զզգայութիւն, զերեւակայութիւն, զկարծիս, 
զտրամախոհութիւն, զմիտս։ Եւ զգայութիւն է առաջիկայ իրի մասնական գիտութիւն», 16-
18. «Իսկ կարծիք երկակի ասին, է որ պատճառաւ եւ է որ առանց պատճառի։ Եւ առանց 
պատճառի՝ որպէս յորժամ ոք զբանական հոգի կարծիցէ անմահ, ոչ գիտելով զպատճառն, 
իսկ պատճառաւ՝ յորժամ եւ զպատճառսն գիտէ զանմահութեանն։ Եւ պարտ է գիտել, զի 
կարծիք հանդերձ պատճառաւ եզրակացութիւն է առաջարկութեանց. որգոն, հոգի ինքնա-
շարժ, ինքնաշարժն մշտաշարժ, մշտաշարժն անմահ է», 20. «Իսկ տրամախոհութիւն է ընդ-
հանրականացն հանդերձ պատճառաւ գիտութիւն», հմմտ. Dav. Def. 45.26-30, 47.1-6, 9: 
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[21] Տեսակք են թուականութեան34 երկու՝ դար և կոճատ: Դար է, որ 

յերկուս զոյգս բաժանի, և կոճատ՝ որ ոչ կարէ յերկուս զոյգս բաժանիլ: 

Սկիզբն հանուր թուոց՝ մի, իսկ դարին՝ երկուa: 

[22] Յատկութիւն է թուոց՝ բազմապատկելով մեծ թիւ բացակատարել 

քան թէ շարադրելով, և երկակն բազմապատկելով և շարադրելով, զնոյն թիւ 

կատարէb: Բաժանումն և մակաբաժանումն և ստորաբաժանումն35, որպէս 

զկենդանին ի բանական և ի մահկանացուն և ի մարդնc: 

[23] Իմաստասիրութիւն բաժանի ի տեսականն և ի գործականն: Տե-

սականին՝ ճանաչել զամենայն գոյսս, և գործականին՝ ուղղութիւն առնել 

բարուցնd: Եւ սակս այսորիկ ի տեսականն և ի գործականն բաժանի իմաս-

տասիրութիւն, զի էակացեալ է ի մեզ տեսականն և գործականնe: Զի որպէս 

միտք խնդրեն գտանել զիմաստ և զբան, և ձեռք խնդրեն շաւշափել և ներ-

գործել զնիւթական ինչ իրս, յաղթահարեն և յաղթահարին ի միմեանց տե-

սականն և գործականն: Տեսականն յաղթահարէ զգործականն, զի ամե-

նայն գոյքս ենթակային նմա առ ի գիտել, իսկ գործականն յաղթահարէ 

զտեսականն ի ձեռն կատարման բարւոյն: Զի տեսականին կատարումն է 

ճշմարիտն, և պատուականագոյն է բարին քան զճշմարիտն, քանզի որ36 

ճշմարիտ է, նա և բարի, այլ ոչ ամենայն բարի ճշմարիտf: 

                                                           
a Դաւ. Սահմ. 182, ԺԴ.2-5. «Թուականութեան երկուս տեսակք են՝ դար եւ կոճատ։ Եւ դար է, 
որ կարող գոյ յերկուս զոյգս բաժանիլ... Իսկ կոճատ, որ ոչ կարող գոյ յերկուս զոյգս 
բաժանիլ... ընդհանուր սկիզբն դարիցն եւ կոճատացն միակն է, իսկ դարին երկեակն», 
հմմտ. Dav. Def. 52.7-13, 20-21: 
b Հմմտ. Դաւ. Սահմ. 182, ԺԴ.7. «վասն զի ոչ ունի զյատկութիւն թուոյ յինքեան, վասն զի 

ամենայն թիւ բազմապատկելով մեծ թիւ բացակատարէ, քան շարադրելով», հմմտ. οἱ 
ἀριθμοὶ πολυπλασιαζόμενοι ἐφ' ἑαυτοὺς μείζονα ἀριθμὸν ἀποτελοῦσιν ἤπερ 

συντιθέμενοι ἑαυτοῖς (Dav. Def. 49.28-30): 
c Հմմտ. Դաւ. Սահմ. ԺԵ.5. «զի՞նչ է բաժանումն եւ մակաբաժանումն եւ ստորաբաժա-

նումն՝ ուսցուք» = τί ἐστι διαίρεσις καὶ τί ἐπιδιαίρεσις καὶ τί ὑποδιαίρεσις (Dav. Def. 

55.7-8): 
d Դաւ. Սահմ. ԺԵ. 9. «իմաստասիրութիւն բաժանի ի տեսականն եւ ի գործականն, զի ի 
ձեռն տեսականին գիտասցուք զամենայն գոյսս. իսկ ի ձեռն գործականին ուղղութիւն 

արասցուք բարուց մերոց» = ἡ φιλοσοφία διαιρεῖται εἰς θεωρητικὸν καὶ πρακτικόν. καὶ 
διὰ μὲν τοῦ θεωρητικοῦ γινώσκει πάντα τὰ ὄντα, διὰ δὲ τοῦ πρακτικοῦ κατόρθωσιν 

ποιεῖται τῶν ἠθῶν (Dav. Def. 55.17-19): 
e Դաւ. Սահմ. ԺԵ. 13. «վասն այնորիկ իմաստասիրութիւն ի տեսականն եւ ի գործականն 

բաժանեցաւ, վասն զի էակացեալ է ի մեզ տեսականն եւ գործականն» = διὰ τοῦτο ἡ 

φιλοσοφία εἰς θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν διῃρέθη, ἐπειδὴ συνουσίωται ἡμῖν καὶ τὸ 

θεωρητικὸν καὶ τὸ πρακτικόν (Dav. Def. 55.25-27): 
f Հմմտ. Դաւ. Սահմ. ԺԵ. 27-31. «երկաքանչիւր ոք ի սոցանէ յաղթահարին ի միմեանց եւ 
յաղթահարեն զմիմեանս. քանզի տեսականն յաղթահարէ զգործականն ըստ ենթակային, 
քանզի տեսականին ամենայն գոյք ենթակային առ ի գիտել, իսկ գործականին՝ մարդկային 
միայն հոգիք, քանզի զմարդկային միայն զհոգիս զարդարէ, եւ ոչ զանբանիցն... Իսկ գոր-
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[24] Ամենայն գոյքս եռակի են՝ է որ ենթակայութեամբ և մակամտա-

ծութեամբ նիւթաւորք գոն, և է որ ենթակայութեամբ և մակամտածութեամբ 

աննիւթք, և է որ ենթակայութեամբ նիւթաւորք և մակամտածութեամբ աննիւթք, 

որպէս ձևքa, տեսակ, լոյս, կեանք, կենդանաստեղծ և որ ինչ սոցին նման է:  

Որ ի պակասութենէ տեղի աստուածաբանութեան է, յորժամ ըստ 

իրացն մտածութիւն լինի ասել քեզ անեղ, անստացական, անեղծ, անմահ, 

անապական, անսկիզբն, անժամանակ, աննիւթ, անմարմին, անձև, ան-

որակ, անքանակ և որ ինչ այսոցիկ ազգակից է: 

Իսկ որ37 ի ստորասական տեղեացն սկիզբն առնելի է ի նախադասու-

թեանց, ասելով, թէ ահաւոր է, յաւետախաղաց է, ի հարկէ է, մշտնջենաւոր է, 

լոյս է, կեանք է, կենդանաստեղծ է և որ ինչ միանգամ ըստ հակասութեան 

առաջնոյ մասինն ներառկայանայ: 

Որպէս ըստ միւսոյ մասինն հակասութեան, որոյ բացասութիւն38 անուն 

է, որ յայսմ տեղւոյ դիմեալ, ասելի է այսպէս, թէ աստուած ոչ է նիւթ, ոչ է 

մարմին, ոչ է շարադրեալ բնութիւն, ոչ է հասանելի, ոչ է սահմանելի, և այ-

սոքիկ յաղագս այսոցիկ: 

Իսկ յորժամ զբնութեանն ճառս ի մէջ առնուս, այս տեղի է աստուածա-

բանութեան, յորում թողլի է զխտրանս39 ստորասութեան և բացասութեան, 

ունակութեան և պակասութեան: 

Այլ ամենեքումբք զամենայն ասելի է, որք միանգամ ըստ իմացուածոյ 

իրացն իսկագոյն ճառիւք ի բնութիւն վերաբերին, ի ձեռն ասելոյ յաւետա-

խաղաց ի հարկէ էակ, առաջին բնութիւն աստուած, հզաւր, սուրբ, ամե-

նակալ, անմահ և անապական, որ ոչ ունի սկիզբն շարժման և դադարման: 

Այսոքիկ ամենեքեան զբնութեանն հասարակութիւն նշանակեն, իսկ եթէ 

                                                                                                                                              
ծականն յաղթահարէ զտեսականն ըստ կատարմանն, վասն զի կատարումն տեսականին 
ճշմարտութիւն է... Իսկ բարին պատուականագոյն է քան զճշմարիտն... քանզի ամենայն որ 

ճշմարիտ է, նա եւ բարի է, այլ ոչ ամենայն բարի ճշմարիտ է» = ἑκάτερον τούτων νικᾷ τὸ 

ἕτερον καὶ νικᾶται ὑπὸ τοῦ ἑτέρου· καὶ γὰρ τὸ θεωρητικὸν νικᾷ τὸ πρακτικὸν κατὰ τὸ 

ὑποκείμενον, ὅτι τῷ μὲν θεωρητικῷ πάντα τὰ ὄντα ὑπόκεινται πρὸς γνῶσιν τῷ δὲ 

πρακτικῷ μόναι αἱ ἀνθρώπιναι ψυχαί· μόνας γὰρ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς κοσμεῖ τὸ 

πρακτικόν, οὐ μὴν καὶ τὰς τῶν ἀλόγων... τὸ δὲ πρακτικὸν νικᾷ τὸ θεωρητικὸν κατὰ τὸ 

τέλος· τέλος μὲν γὰρ τοῦ κοῦ ἡ ἀλήθεια... τὸ δὲ ἀγαθὸν τιμιώτερόν ἐστι τοῦ ἀληθοῦς 

ὡς περιεκτικώτερον· καὶ γὰρ εἴ τι μὲν ἀληθές, τοῦτο καὶ ἀγαθόν, οὐκ εἴ τι δὲ ἀγαθόν, 

τοῦτο καὶ ἀληθές (Dav. Def. 56.18-29): 
a Դաւ. Սահմ. ԺԶ. 12-16. «ամենայն գոյք եռակի են՝ կամ ենթակայութեամբ եւ մակամտա-
ծութեամբ նիւթաւորք գոն... Եւ կամ ենթակայութեամբ եւ մակամտածութեամբ իսկ ան-
նիւթք... Եւ կամ ենթակայութեամբ նիւթաւորք գոն, իսկ մակամտածութեամբ աննիւթք, 

որպէս ձեւք» = τὰ δὲ ὄντα τριττά ἐστιν· ἢ γὰρ καὶ τῇ ὑποστάσει καὶ τῇ ἐπινοίᾳ ἔνυλά 

εἰσιν.. ἢ καὶ τῇ ὑποστάσει καὶ τῇ ἐπινοίᾳ ἄυλά εἰσιν... ἢ τῇ μὲν ὑποστάσει ἔνυλά εἰσι 

τῇ δὲ ἐπινοίᾳ ἄυλα ὥσπερ τὰ σχήματα (Dav. Def. 58.1-9): 
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ի դէմս փոփոխիցես, զմտածութիւն բանիդ ըստ իրացն, այս տեղի աս-

տուածաբանութեան զմիայնակութիւն առանձնականացն ցուցանէ: Վասն 

զի ճշմարիտ աստուածաբանութիւն աւետարանական հոգին ուսուցանէ, զի 

միում բնութեան աստուածութեանն երիս դէմս և երիս անձնաւորութիւնս 

աներկբայաբար և առանց յապաղանաց քարոզէ գոլ, և երեք են զորոց թիւն 

է, զորս յատկապէս և ոչ հասարակաբար ունին: 

Քանզի յորժամ ասես Հայր և անսկիզբն և անծին և անպատճառ և 

ծնաւղ և պատճառ և յառաջաբերաւղ, այսոքիկ դիմաց առանձնաւորութիւնք 

ի հաւր40 ենթակայութեան ասին գոլ և ոչ յարմարին սոքա ոչ Որդւոյ և ոչ 

Հոգւոյն սրբոյ, զի մի զդէմսն խառնակիցեմք, վասն զի յաւերժականացն 

առանձնաւորութիւնք անշարժք, անփոփոխելիք և անխառնակելիք յաւեժա-

բար յիւրաքանչիւրս գոն: Իսկ եթէ ասես Որդի և բան և միածին և ծնեալ, 

յայտնապէս այսոքիկ յորդւոյ ենթակայութեանն ենթակայանան, և ոչ փո-

փոխին Հաւր և ի Հոգւոյն սրբոյ ենթակայութիւնս, որպէս յառաջաբերիլն և 

անծնելաբար բխումն ի Հաւրէ, և Հոգի սուրբ գոլ և մխիթարիչ ի սորին են-

թակայութեան տեսանի անկարափոխելի գոլ ի Հաւրէ41 և ի յՈրդւոյ ենթա-

կայութիւնս: Զի թէպէտ ծնեալն զբնութիւն ունի ծնաւղին իւրոյ, զի նոյն է 

բնութեամբ, այլ դէմս ոչ ունի զիւրոյ ծնաւղին, այլ զիւրն ըստ իւրոց առանձ-

նական յատկութեանցն, նոյնպէս յառաջաբերեալն զյառաջաբերաւղին 

իւրոյ ունի նոյն գոլով ըստ բնութեանն, այլ իւրովք42 առանձնայատկու-

թեամբքն43 դէմ զիւր և ոչ զյառաջաբերաւղին իւրոյ: Իսկ որ յերկուցն հանգի-

տաբար տեղի է աստուածաբանութեան, որ ի հասարակութենէ բնութեանն 

և միայնակութենէ առանձնութեանն, այսպէս և ըստ այսմ աւրինակի մա-

կացուցանելի է դնել զմիայնակն և զհասարակն ի վերայ աճեցուցանել, 

որպէս թէ ասես Հայր ըստ առանձնաւորութեան իւրոյ, ի վերայ բերես զհա-

սարակն, ասելով ամենակալ, անմահ և անապական: Արդ որպէս հայրու-

թիւն միայնոյ, անմահութիւնն և անեղութիւնն և նմանաբար44 ասիցեալքն45 

հասարակաց, նոյնպէս ծնիցելոյն ըստ միայնակութեան ծնանիլն: Իսկ ան-

մահութիւն և անեղութիւն և նմանաբար ասիցեալքն ըստ հասարակութեան 

բնութեանն զնոյն իմասցիս և ի վերայ հոգւոյն սրբոյ, յառաջբերիլն առանձ-

նութեանն իւրոյ և նոյն46 հասարակութիւն ըստ նորին բնութեան: 

Այսոքիկ են տեղի աստուածաբանութեան և զառաջարկութիւն47 բռնա-

հարութեանդ առնիցես ըստ իւրաքանչիւրոց տեղեացս այսոցիկ: Իսկ թա-

փառական ձայնիւք հանդերձ մտաւք իւրովք հայեցուցանել ի ճշմարտու-

թիւնն, զի եթէ յըստութեանն հայելանայ աստուածաբանականն առաջար-

կութիւնն անհանդէս և մերձ ի նզովս:  
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Ա.3 ԲՆՈՒԹԻՒՆ է, որ ի գոյացողականաց ոմանց բաղկանայ, և է ինք-

նունակութիւն ճանապարհորդեալ առանց երևակայութեան եւ ունի սկիզբն 

շարժման եւ դադարմանa: 

Արդ զի ի ի գոյացողականաց ոմանց բաղկանայ բնութիւն, յայտ է զի 

բաղկանայ ի սեռէ և ի տարբերութենէ և ի յատկութենէ: Այլ զի ի հոմանուն 

ձայնիցն է սեռ, բեր արիստոտելական48 բացորոշութեանց հետևեալ: Աս-

տանօր թողեալ զայլասեռսն49, որք ոչ բաղկացուցանեն զբնութիւն, այլ յետ 

բնութեանն, որպէս յենթակայում ի նմա բաղկանան, առցուք զայն սեռ, որ 

գոյացողապէս և փաղանունաբար զյոլովիցն և զտարբերեցելոց տեսակաց 

ներում զինչէն ստորոգեալ: Նոյնպէս և տարբերութիւն ի հոմանուն ձայնից 

է, վասն զի երեք50 նշանակութիւնք են տարբերութեան՝ հասարակական և 

յատկական և տեսակագործական: Այլ հասարակն յանջատել ի պատահ-

մանց բաղկացեալ ոչ կարէ շարալրական գոլ բնութեան, այլ և ոչ յատկա-

պէսն շարալնուլ զբնութիւն կարացեալ: Զի թէպէտ և յանանջատից բաղ-

կանայ, այլ ըստ պատահմանց և ոչ ըստ ինքեան բաղկանայ: Իսկ երրորդ 

նշանակութիւն տարբերութեան է տեսակագործականն սա, զի ըստ ինքեան 

բաղկացեալ կարող է շարալրական գոլ բնութեան: Եւ սա ոչ յորժամ բաժա-

նական առ սեռն լինի, այլ յորժամ բաղկացական առ տեսակսն վերաբերի: 

Յայնժամ բնութեան են արարչականք, քանզի բաժանումն բնութեան ապա-

կանիչ է և ոչ բաղկացուցիչ: Իսկ յատկութիւն ոչ մակագոյեղուտսն, որպէս 

ծիծաղականն, քանզի ոչ կարեն մակագոյեղքն զգոյեղսն բաղկացուցանել: 

Ապա ուրեմն զգոյեղուտ յատուկսն առնլի է ի բնութեան արարչագործու-

թիւն, որպէս մտաց և մակացութեան ընդունակ: Արդ երևեցաւ, զի յայսց գո-

յացողականաց բնութիւն, բայց ունակութիւն գոլով, ոչ զոր ընդ պակասու-

թեանցն է լծեալ, այլ որ առ իրն հակադարձապէս51 ունի և գոլովն բաղկա-

ցուցանէ զիրն, իսկ ոչ գոլովն ապականէ: Զի ոչ է հնար բնութեանն ապա-

կանիլ և իրին մնալ, որպէս և ոչ իրին ապականիլ և բնութեանն մնալ հնար 

է: Եւ ճանապարհորդեալ վասն այնորիկ ասացաւ, զի ի հասմանէ առաջար-

կութեանն մինչև յանկումն նորին երթն ճանապարհաւ լինի և ոչ անուղի: Եւ 

գերազանց աշտիճանական քայլափոխութիւն, զի այնպիսի գնացք ոչ ունին 

ուստի սկսանի և ոչ ի յանկումն հասանիլ հնար գոյ: Եւ լինի այն ոչ մակա-

ցութիւն, այլ սուտ կարծիք: Իսկ առանց երևակայութեան ասացաւ, վասն զի 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Բ.18: 
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ոչ որպէս արհեստ ի ձեռն տրամախոհութեան նախակրթական հանդիսիւ ի 

բաղկացութիւն աճեցեալ, այլ գոյացութիւն գոլով, անտրամիմացաբար և 

անխորհրդօրէն, վասն զի և նախ իսկ է քան զայսոսիկ ոչ ունելով առաւե-

լութիւն և նուազութիւն, այլ միշտ նոյնպէս գոլով յամենայն ժամ ամենեցուն 

զնոյն հաւասարութիւն հանդիպեցուցանէ: Վասն զի և ինքն գոյացութիւն է և 

յորս ունակապէսն տեսակագործի: Եւ այսոքիկ յաղագս այսոցիկ: 

Բայց սկիզբն շարժման և դադարման ունել ասացաւ, զոր ըստ երկուց 

յեղանակաց հնար52 գոյ իմանալ: Մի՝ յորժամ ի լինելութիւն շարժի, սկիզբն 

յապականութիւն առնու, վասն զի յոչէութենէ յէութիւն սկսանի շարժիլ: Զի 

ոչէութիւն ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչ ապականութեան էութիւն53, և յայսմանէ 

սկիզբն առնլով և առ սմին ունի դադարումն էութեան: Է և ապականութիւն 

նորին, որպէս իմաստասէրն բնութիւն զսկիզբն զայն անուանեաց, ասելով 

սկիզբն շարժման և դադարման: Այսինքն՝ թէ լուծանելովն շարժեցաւ յիւրմէն 

որ ինչէրն և առնլով զգոյացութիւն կատարմանն դադարեաց: Արդ սկսեալ 

էանալ բնութեան, որպէս ասացաւ, յոչէութենէ, այսինքն է54՝ յապականու-

թենէ, առնու զդադարումն իւր ի նմին տեղւոջ, զի որպէս լինելն սկիզբն է 

շարժման, ապականիլն սկիզբն է դադարման: Եւ եթէ կամիս, աւրինակաւ 

վարեսցիս ի վերայ մարդոյ: Զի գոյացելոյ մարդոյ, սկիզբն կալաւ շարժման 

բնութիւն սորին, որ է կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և մակացու-

թեան ընդունակ, իսկ մահացելոյ մարդոյ, սկսանի դադարումն ընդունել 

բնութիւն: Զի է այնուհետև ոչ բանաւոր ոչ կենդանի, և ոչ մահկանացու և ոչ 

այլոցն ընդունակ: Իսկ ըստ երկրորդ յեղանակի ասի՝ սկիզբն ունել բնու-

թիւն շարժման և դադարման, վասն զի թէ որպէս ասացաւ, և բաղկանայ 

բնութիւն ի սեռէ և ի տարբերութենէ և ի յատկէ: 

Ապա յայտ է, թէ սկիզբն շարժման է սեռ և դադարման յատուկն, վասն 

զի գոյացելոյ բնութեանն, նախ կենդանի լինի, որ է սեռ, և ապա բանաւոր, 

որ է տարբերութիւն, և ապա մտաց և մակացութեան ընդունակ, որ է յա-

տուկն և նոյն ինքն յանգումն55 բնութեանն: Վասն զի սկսանելով ի լինելու-

թիւն շարժիլ բնութեան ոչ ոք կարէ ուստէք սկիզբն առնուլ56, եթէ ոչ ի սեռէն: 

Նոյնպէս և ի57 դադարումն ոչ այլ ուրէք կարէ, թէ ոչ առ յատկութեան: Այլ 

յառաջ քան զնա դադարելն ոչ է կատարելութիւն, այլ անկատարելութիւն, և 

անկատարն ոչ է բնութիւն, վասն զի ոչ կարէ հակադարձիլ առ իրն, այլ և ոչ 

անցանել զյատկաւն հնար գոյ58, զի այս առաւելութիւն առնէ ի բնութիւն, և 

բնութիւն որպէս ոչ բերէ զնուազութիւն, այսպէս ոչ բերէ զառաւելութիւնն: 
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Զի եթէ բնութիւն սահման է իրին, ապա սահմանի առաքինութիւն է ոչ 

առաւել և ոչ նուազ գոլ, քան զինքն59: Իսկ առաւելն և նուազ ոչ է առաքինու-

թիւն սահմանի, այլ յոռութիւն, վասն զի ոչ կարէ հակադարձապէս առ իրն 

գոյանալ: 

Արդ ցուցաւ աւասիկ, զի սկիզբն առնու բնութիւն շարժման ի սեռէ60 և 

դադարման ի յատկութենէ61: Զի ոչ գոյ62 հնար ոչ նախ քան սեռն սկիզբն 

իմանալ բնութեանն, և ոչ յետ յատկութեանն դադարումն զոք, զի այսոքիկ 

այսպէս երևեցան: Ցայս63 է տեսութիւնս ի սահմանաց, ի բանաւորական 

սահմանց՝ ի ստորագրութենէ64, և ի ստորագրական65 սահմանաց՝ ի համե-

մատականաց: Ի սահմանաց՝ որպէս ի հրոյ և քարի, և հրոյ գոյացողութիւն 

ի բանաւորական սահմանց, որպէս բանաւոր կենդանի մահկանացու, ի 

ստորագրութենէ66՝ որպէս երկոտանի, լայնեղունգն և ուղղորդագնաց, ի հա-

մեմատականաց՝ որպէս գոյացութիւն աստուած ոչ յենթակայէ գոլ, և փա-

ղանունաբար ստորոգիլ և որ ի կարգին: 
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Բ. ՍԱՀՄԱՆՔ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆՔ67 

Սահմանս68 դնելով իմաստասիրականի69 բանի70, այսինքն` բնականի 

բանի71, բարոյականի, և զամենայն գործ տրամաբանականի72, և զնիւթն 

եռակի73 ունակութեամբ հատեալ և լցեալ ի բնականաց74, բարոյականաց, 

բանականաց սահմանից, բարւոք ենթագրել75 նախ զբանական76 սահ-

մանս. և ահա ի սահմանէ սկսանելի է:  

[1] Սահման է ըստ Պղատոնի` «բան ի սեռէ և77 ի տարբերութենէ»a և 

կամ տարբերութեանց մեկնողական էութեանց78 բանից իրաց79: Իսկ ըստ 

Արիստոտէլի՝ «բան որ զինչէրն80 գոլ յայտնելով»81 b զինչ գոլոյն82 զինչէն 

հաւասար կարողութեամբc: Իսկ ըստ Զենոնի` «բան ըստ83 վերլուծութեան 

կատարողին յառաջ բերեալ»d:  

[2] Իսկ ենթադրութիւն է84 սահմանումն գաղափարաւ85 կամ տկար 

սահմանումնe:  

[3] Իսկ ստուգաբանութիւն86՝ ուղղութիւն իրի87: Քանզի նոյն երկոքին` 

ենթակայիւն ցուցումն իրի ներմտածութեամբ անուանակոչութեանն88:  

[4] Արդ սահմանումն է «մարդ կենդանի բնութեամբ քաղաքական»f, 

իսկ ստուգաբանութիւն է89 ուղղութիւն անուանg:  

[5] Բան է ի90 մտածութիւնսն, որ ներտրամադրեալն ասի, զոյգ ընդ 

անուանց և ընդ91 ախտից ի յանձինh: Բան յառաջբերական էi հոսումն ի 

                                                           
a Հմմտ. Ὅρoς λόγoς ἐκ διαφoρᾶς καὶ γένoυς συγκείμενoς (Plato Def. 414.d.10): 
b = ὁρισμός ἐστι λόγoς ὁ τὸ τί ἦν εἶναι σημαίνων (Arist. Top. 154a.31-32). 
c Հմմտ. εἰ γὰρ τὸ ἦν τὸ “ἔστι” σημαίνει, εἴη ἂν ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἦν σημαίνων ὁ αὐτὸς τῷ 

“λόγος ὁ τὸ τί ἐστι σημαίνων” (Antisthenes Fr. 46.4): 
d Հմմտ. Ὅρoς δέ ἐστιν, ὥς φησιν Ἀντίπατρoς ἐν τῷ πρώτῳ Пερὶ ὅρων, λόγoς κατ’ 

ἀνάλυσιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενoς (Diog. Laert. Vit. 7.60.7-8). Անտիպատրոսը Զենո-

նի նման ստոյիկեան փիլիսոփա էր:  
e = ՍԻԻՀ Ե.1 | հմմտ. ὑπογραφὴ δέ ἐστι λόγος τυπωδῶς εἰσάγων εἰς τὰ πράγματα, ἢ ὅρος 

ἁπλούστερον τὴν τοῦ ὅρου δύναμιν προσενηνεγμένος (Diog. Laert. Vit. 7.60.9-11): 

«Ենթադրութիւն» ընթերցումը ծագել է «ենթագրութիւն»-ից (= ὑπογραφή): Ճիշտ ընթերցու-
մը գտնում ենք ՍԻԻՀ Ե.1-ում: 
f = φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπoς ζῷoν πoλιτικόν (Arist. Pol. 1278b.19). 
g = ՍԻԻՀ Ս.2 | Ἐτυμολογία … ὀνόματος ὀρθότης (Pseudo-Zonaras epsilon, 891.9): 
h Հմմտ. ՍԻԻՀ Ն.2:  
i Հմմտ. Դաւ. Ստորոգ. պր. ԼԲ, 340. «երկոքին բանք, այլ ոմն՝ առաջաբերական եւ ոմն` ներ-

տրամադրական» = ἄμφω δὲ λόγoι, ἀλλ’ ὁ μὲν πρoφoρικὸς ὁ δὲ ἐνδιάθετoς (Dav. in 

Cat. 183.21-22): 
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մտածութեանցa՝ ընդ բայից92 և անուանց, որպէս Պղատոն93, իսկ ըստ Արիս-

տոտէլի՝ ձայն նշանական ըստ զուգադրութեան94 b կամ մասանց ինչ նշանա-

կան արտորոշեալ95c:  

[6] Անուն է ձայն արարողի կամ կրողի, կամ96 ձայն նշանական ըստ 

զուգադրութեան97 առանց ամանակի, որոյ98 ոչ ինչ մասանց նշանակ է99 

արտորոշեալd:  

[7] Բայ է100 ձայն նշանական ըստ զուգադրութեան հանդերձ ամանա-

կաւe: Իսկ որպէս Պղատոն101` ձայն գործոյ նշանական102 f: 

[8] Իսկ անուն է երկոքումք հասարակ մասն նուաստ բանի, յոր նախ 

անջատի բան103: Իսկ որպէս ստոյիկեանքն104՝ անուն է105 ձայն նշանական 

յանկատար106, որպէս Սոկրատէս, իսկ յորջորջումն է107 ձայն նշանական, որ-

պէս մարդg: Իսկ բայ` առանց շարադրութեան ձայն108 h է, քանզի շարադրու-

թեամբքն109 ստորոգականք110 ասին, որգոն` «է ի Լիւկիայ»:  

[9] Ստորոգումն է ասումն111` յաւագս որումն112 կամ յաղագս ոմանց 

ստորոգեալ: Իսկ ասումն է իր մտածութեամբ յանդիման կացուցեալ և կամ 

իրի113 ասական114 երևոյթ ընդ միտ ածեալ115 i:  

[10] Շաղկապ է ձայն դասու նշանականj:  

                                                           
a Հմմտ. Φωνὴ ῥεῦμα διὰ στόματος ἀπὸ διανοίας (Plato Def. 414d.1), ὁ δὲ ἐνδιάθετος. 

λόγος ὁ μὲν ἐν τῇ διανοίᾳ, ἐνδιάθετος λεγόμενος, λέγεται συμπλοκὴ νοημάτων ἐν 

ψυχῇ. ὁ δὲ ἐν τῇ προφορᾷ καὶ χρήσει ῥεῦμα ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπόμενον μετὰ φωνῆς 
(Pseudo-Zonaras lambda 1315.7-11) 
b Հմմտ. Ὄνoμα μὲν oὖν ἐστι φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην (Arist. Int. 16a.19-20): 
c Հմմտ. Λόγος δέ ἐστι φωνὴ σημαντική, ἧς τῶν μερῶν τι σημαντικόν ἐστι κεχωρισμένον 
(Arist. Int. 16b.26): 
d = ՍԻԻՀ Ա.4 | Հմմտ. Արիստ. Մեկն. 158. «Բան է ձայն նշանական», 156. «Անուն է ձայն 

նշանական ըստ շարադրութեան առանց ամանակի, որոյ ոչ ինչ մասն է նշանական զա-

տեալ»: | Ὄνoμα μὲν oὖν ἐστι φωνὴ σημαντικὴ κατὰ συνθήκην ἄνευ χρόνoυ ἧς μηδὲν 

μέρoς ἐστὶν σημαντικὸν κεχωρισμένoν (Arist. Int. 16a.19-20). չնայած նման է հին 

թարգմանությանը, սակայն թարգմանված է նրանից անկախ: 
e = ՍԻԻՀ Բ.1 | հմմտ. Արիստ. Մեկն. 157. «Բայ է որ նշանակէ ամանակ», τὸ ῥῆμα φωνή 

ἐστι σημαντικὴ κατὰ συνθήκην, ἔχει δὲ χρόνoν (Olymp. In Interpr. XXVII.15): 
f Հմմտ. πράξεις σημαίνει ῥήματα (Plato Sophista 262.b.6): 
g Հմմտ. Ἔστι δὲ προσηγορία μὲν κατὰ τὸν Διογένην μέρος λόγου σημαῖνον κοινὴν 

ποιότητα, οἷον Ἄνθρωπος, Ἵππος· ὄνομα δέ ἐστι μέρος λόγου δηλοῦν ἰδίαν ποιότητα, 

οἷον Διογένης, Σωκράτης (Diog. Laert. Vit. 7.58.1-3): 
h Հմմտ. ῥῆμα δέ ἐστι μέρος λόγου σημαῖνον ἀσύνθετον κατηγόρημα (Diog. Laert. Vit. 

7.58.4): 
i = ՍԻԻՀ Ս.7: 
j = ՍԻԻՀ Շ.1| հմմտ. σύνδεσμος δέ ἐστιν φωνὴ ἄσημος (Arist. Poetica 1456b. 38). 

ἄσημος-ի դիմաց սպասելի էր «աննշան(ական)»: 
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[11] Յաւդ116 է ձայն փոխացուցման117 նշանական ենթակայինa:  

[12] Տրամաբանութիւն118 է բառից շարականութիւն կամ ցուցումն 

որակի119:  

[13] Ձայն է ըստ Պղատոնի120 վիրաւորումն աւդոյ՝ անպատկան և ան-

մարմինb, իսկ ըստ121 ստոյիկեանցն` աւդ վիրաւորեալ լսելեաց զգալի և մար-

մինc, իսկ ըստ Արիստոտելի՝ ճայթիւն122 և շարժութիւն աւդոյ արգելեալ123 

առ փխրիլ124d: Իսկ ձայն անասնոց125 է ճայթիւն126 անպատկան127 e ի ձեռն 

ստուար շնչերակիf: Իսկ մարդոյ ձայն է ձայն յաւդաւոր, որ ի գրոյ յայտնիg:  

[14] Իսկ գիր է յաւդաւոր ձայնի մասն: Վասն զի128 նուաստ տարր է 

հասարակաց, յորմէ հաստեցաւ129 և յոր130 լուծանիh:  

[15] Սեռ է ըստ Պղատոնի` իր ի վերայ յոլովից և131 աննմանից էապէս 

ստորոգեալ, որգոն՝ կենդանիi:  

[16] Տարբերութիւն է տեսակարար ի վերայ բազմաց իրաց132, յորում133 

զանազանութիւն134 յայտնելով ստորոգեալ135, որպէս մահկանացու կամ 

անմահj: Իսկ տարբերութիւն տեսակարար է սահմանադրութեանն136 լցու-

ցողական137 k:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Յ.15: 
b Հմմտ. Դաւ. Քեր. 82 «ասացին զձայն վիրաւորութիւն աւդոյ»: Դաւ. Սահմ. պր. ԺԱ, 177. 

«քերթողք ի սահմանելն զձայն՝ վիրաւորութիւն օդոյ ասացին»: Πυθαγόρας> καὶ 
<Πλάτων> καὶ <Ἀριστοτέλης> ἀσώματον εἶναι τὴν φωνὴν ὑπολαμβάνουσιν (Pseudo-
Galen De hist. phil. 101.2): 
c Հմմտ. ἔστι δὲ φωνὴ ἀὴρ πεπληγμένoς ἢ τὸ ἴδιoν αἰσθητὸν ἀκoῆς, ὡς φησι Διoγένης ὁ 

Bαβυλώνιoς ἐν τῇ Пερὶ φωνῆς τέχνῃ (Diog. Laert. Vit. 7.55.2-4); Ὅμηρoς κἀνταῦθα 

εἰπὼν τὸν κατὰ Zήνωνα τῆς φωνῆς ὅρoν πρoϋπέβαλεν, εἰπόντα “φωνή ἐστιν ἀὴρ 

πεπληγμένoς” (Com. ad Hom. Il. 4.237.5-6).  
d = ՍԻԻՀ Ձ.1 | հմմտ. ἡ δὲ φωνὴ ψόφoς τίς ἐστιν ἐμψύχoυ (Arist. de An. 420b.5-6), ἀέρος 

κίνησίς τίς ἐστιν ὁ ψόφος (Arist. de An. 420b.11), ἡ φωνή ἐστιν ἀέρoς κίνησις (Arist., 

Probl. 900a.34): 
e Հմմտ. ἀγραμμάτους ψόφους προσαγορεύσει τὰς φωνὰς τῶν ἀλόγων ζῴων (Ammon. 
In de interpr. 31.32): 
f = ՍԻԻՀ Ձ.2: 
g Հմմտ. Διάλεκτος φωνὴ ἀνθρώπου ἐγγράμματος (Plato Def. 414d.5), ζῴου μέν ἐστι 

φωνὴ ἀὴρ ὑπὸ ὁρμῆς πεπληγμένος, ἀνθρώπου δ’ ἔστιν ἔναρθρος (Diog. Laert. 7.55.5): 
h = ՍԻԻՀ Տ.2 | հմմտ. Γράμμα ἐστὶν στοιχεῖον φωνῆς ἐνάρθρου. στοιχεῖον ἐστιν ἑνὸς 

ἑκάστου πράγματος ἀρχή, παρ’ οὗ λαμβάνεται τὸ ἐπαύξημα καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται 
(Dositheus Ars grammatica 7.1): 
i Гένoς δ’ ἐστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγoρoύμε-

νoν… ζῷoν (Arist. Top. 102a.31-32): 
j = ՍԻԻՀ Տ.3: 
k = ՍԻԻՀ Տ.4: 
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[17] Տեսակ է հանդերձ տարբերութեամբն, որպէս մարդa:  

[18] Իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ սեռ է, որ ի վերայ բազմաց և աննմանից 

իրաց յորում զինչէ138 ստորոգեալb: Իսկ տարբերութիւն է սահմանադրու-

թեան կատարողական:  

[19] Եւ տեսակ է, որ ի վերայ յոլովից աննմանից իրաց, յորում որպիսիէ 

ստորոգեալc:  

[20] Սեռ է ըստ ստոյիկեանց` յոլովից աննմանից ներմտածութեանց ի 

մի139 ներմտածութեան պարառումն140 d:  

[21] Իսկ յատուկ է, որ միայնում141 է և հակաստորոգեալ142, որպէս 

մարդոյ ծիծաղականն, ըստ որում միայնոյ143 գոլ հակաստորոգեալ144 

էապէսe:  

[22] Պատահումն է, որ ոչ էապէս է նումեք145, որպէս սպիտակն146 

մարմնոյ, որ ներընդունակ147 է գոլ նորին և ոչ, որպէս ջերմութիւն հրոյ148 f:  

[23] Տարորոշումն է սեռի ի տեսակս հատումնg, որպէս կենդանւոյն` 

աստուած, մարդ, կամ ձայն նշանակեալ, որպէս կենդանւոյ արտաձայնու-

թեան149 է ինչ որ ձայն150, և է ինչ որ ենթակայ, և է151 ինչ որ նշանակեալ:  

[24] Հակտարորոշումն է ներհակացն152 սեռից, որգովն՝ մահկանացու 

ի կենդանւոյ հատումն կամ153 հատումն սեռի ի տեսակս` երկուս 

մնացելոյն154 տեսակի տեսակք:  

[25] Ստորտարորոշումն155 է տարորոշելոցն156 տարորոշումն157, որգոն 

կենդանւոյն է ինչ որ մահկանացու158, և է ինչ որ անմահ, և159 է ինչ որ ոտ-

նաւոր160, և է ինչ որ անոտն, և ոտնաւորին՝ բազմոտն և սակաւոտն161: 

[26] Սեռականագոյն է, որ սեռ է162 և ոչ տեսակh:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Տ.5: 
b = Гένoς δ’ ἐστὶ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγo-

ρoύμενoν (Arist. Top. 102a.31-32). 
c Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.8 Տեսակ է որ ըստ յոլովից եւ տարբերեցելոց թուով ի ներզինչէն ստորոգի | 

εἶδός ἐστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγο-
ρούμενον (Porph. Isag. 4.11-12): 
d Հմմտ. γένος δέ ἐστι πλειόνων καὶ ἀναφαιρέτων ἐννοημάτων σύλληψις (Diog. Laert. 
Vit. 7.60.11-12): 
e = ՍԻԻՀ Յ.3 | հմմտ. τὸ ἴδιον ἀντικατηγορεῖται τοῦ πράγματος καὶ μόνῳ ὑπάρχει· ὡς τῷ 
ἀνθρώπῳ τὸ γελαστικόν. καὶ τοῦτό ἐστιν ἀντικατηγορεῖσθαι (Suda alpha 2669.1-3): 
f = ՍԻԻՀ Պ.5 | հմմտ. Συμβεβηκός ἐστιν ὃ ἐνδέχεται τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν 
(Porph. Isag. 13.3): 
g = ՍԻԻՀ Տ.9 | διάκρισις δὲ ἑνὸς εἰς πλείω τομή, καθάπερ ἐπὶ γένους καὶ τῶν κατ’ αὐτὸ 

εἰδῶν ἔχειν συντέτευχεν (Philo De somniis 192.2-3): 
h = Γενικώτατoν γένoς ἐστίν, ὃ γένoς ὂν oὐκ ἔστιν εἶδoς (Joann. Damasc. Dial. 10.64). 
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[27] Տեսակագոյն է, որ միայն163 տեսակ է164, որպէս մարդa:  

[28] Ցնորումն165 է այսինքն մտաց երևոյթ՝ ըստ Պղատոնի, շարամանու-

թիւն կարծեացb և զգայութեան166 c: Իսկ ըստ167 ստոյիկեանցն՝ ցնորումն է 

տիպ իմն168 իշխանականին169d:  

[29] Զգայութիւն է ըստ Պղատոնի ախտ անձին, ի ձեռն մարմնոյe, որ ի 

ձեռն զգայականին170 կիրք171 f կամ հասարակաց ախտ հոգւոյ և մարմնոյ172 g: 

Իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ տեսակ ցնորմանh, իսկ173 ստոյիկեանցն` զգայակա-

նի երևոյթ174 i:  

[30] Բաղստադրութիւն՝ որ է խոստովանումնj:  

[31] Թուեցումն է թուեցելոյ իրիք, իբր զի թէ հուր մարմին է, ամենայն 

փառք կարծիք յանձին, թուեցումն175, որ առ բազմաց գովեստk:  

[32] Իսկ ստոյիկեանցն176 թուեցումն է տկար կարծիք177 l, առն իմաստա-

սիրի` հաստատուն և ճշմարիտ յաղագս խնդրելեաց իմաստասիրութեամբ178 

անփոխակարծ179 ի բանm է, որպէս թէ մինչ180 անձն անմահ է181 ասէ:  

[33] Երեսք182 են183 զգայութիւն դատողական երևելեացn:  

[34] Լսելիք են զգայութիւն ընդունական ձայնից:  

                                                           
a Հմմտ. εἰδικώτατoν εἶδός ἐστιν ὁ ἄνθρωπoς (Joann. Damasc. Dial. 10.172): 
b Հմմտ. Ἡ δὲ ἀνάπλασμα διανοίας τυγχάνει κατὰ συμπλοκὴν αἰσθήσεώς τε καὶ 
φαντασίας (Joann. Damasc. Fr. 18.7): 
c Հմմտ. φανερὸν τoίνυν ὅτι oὐδὲ δόξα μετ’ αἰσθήσεως, oὐδὲ δι’ αἰσθήσεως oὐδὲ 

συμπλoκὴ δόξης καὶ αἰσθήσεως φαντασία ἂν εἴη (Arist. de An 428a.24-26): 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Ց.1 | <τ>ί ἐστι φαντασία; τύπωσις τοῦ ἡγεμονικοῦ (Leo Phil. 9.5-6), 

φαντασία δέ ἐστι τύπωσις τοῦ ἡγεμονικοῦ (Meletius, De nat. hom. 21.12): 
e = Αἴσθησίς ἐστι πάθος ψυχῆς διὰ σώματος (Pseudo-Galen Def. med. 19.378.12). 
f ἡ αἴσθησις, τὸ δὲ πάθος ἐν τῷ αἰσθητηρίῳ (Priscianus Metaphrasis in Theophrastum 

3.21). 
g Հմմտ. αἴσθησις ψυχῆς φoρά, νoῦ κίνησις, ψυχῆς διὰ σώματoς εἰσάγγελσις εἰς ὥρας 

ἀνθρώπων, ἀφ’ ἧς γίγνεται ψυχῆς ἄλoγoς δύναμις γνωριστικὴ διὰ σώματoς (Plato Def. 

414.c.5-7): 
h Հմմտ. ἡ δὲ φαντασία ἐστὶν αἴσθησίς τις ἀσθενής (Arist. Rhet. 1370.a.28): 
i = ՍԻԻՀ Զ.4: 
j ՍԻԻՀ Բ.3: 
k = ՍԻԻՀ Թ.1: 
l = ՍԻԻՀ Թ.3 | Հմմտ. Δόξα, ὡς ὁ παλαιὸς λόγος, ψευδής ἐστιν ὑπόληψις καὶ δόκησις 

ἀβέβαιος (Philo, in exod. 2.107, հմմտ. Փիլ. Ել. Բ 107. «Իսկ փառք, որպէս հին բանն կա-
մի, սուտ կարծիք են, և կարծիքն անհաստատ` առանձինն ըստ ինքեան անհաստատ»), 

Διττὰς γὰρ εἶναι δόξας, τὴν μὲν ἀκαταλήπτῳ συγκατάθεσιν, τὴν δὲ ὑπόληψιν ἀσθενῆ 
(Chrysipp. Fr. 548.6): 
m Հմմտ. ἔσται ἡ δόξα σφοδρὰ τῷ βέβαιον εἶναι καὶ ἀμετάπειστον (Arist. Magna mor. 

3.6.12.3). 
n = ՍԻԻՀ Ե.2 | հմմտ. Ὄψις ἕξις διακριτικὴ σωμάτων (Plato Def. 412.e.1):  
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[35] Հոտոտելիք են զգայութիւն184 հոտոց185 a:  

[36] Ճաշակելիք են զգայութիւն համոց186 b:  

[37] Շաւշափելիք են զգայութիւն շաւշափմանց187 c:  

[38] Միտք են աստուած յետ առաջնոյն ինքնաներգործութեամբd:  

[39] Իմացութիւն188 է ներգործութիւն մտաց ի յիմացականնe:  

[40] Ներմտածութիւն է իմացումն189 շտեմարանեալ յանձինf:  

[41] Իմացական է, որ ի մտաց իմացեալ190 լինի, այսինքն՝ իմացական 

աշխարհg:  

[42] Մակացութիւնh է ուղիղ թուեցումն կապեալ պատճառաւք ի խոր-

հուրդս191 i կամ բառ սկզբնականաց192 և առաջնոց193 պատճառից194 j, կամ 

բառ հաստատուն յանձին անփոխակարծ195 ի բանէ196 k, որպէս197 յիմաստ-

նումն198 լինին արհեստք199:  

[43] Յիշումն է փրկութիւն զգայութեանց կամ իմացուածոյ, որպէս Պղա-

տոն200 l: Իսկ ստոյիկեանցն201՝ խոստովան լինել202 բաղադրութիւն203 պա-

տուոյ անցելոյ: Իսկ ըստ204 Արիստոտէլի՝ ունակութիւն ցնորից, որպէս 

պատկերիm:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Հ.4 | հմմտ. Ἡ δ’ ὄσφρησις γίνεται διὰ τούτου τοῦ μέρους· αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ 
αἴσθησις ὀσμῆς (Arist. Hist. anim. 492.b.13): 
b = ՍԻԻՀ Ճ.1: 
c = ՍԻԻՀ Շ.2: 
d = ՍԻԻՀ Մ.1 | հմմտ. οἷά ἐστι τὰ νοητὰ καὶ θεῖα, αὐτοενέργειαι εἶναι ῥηθήσονται 

(Ammon. In de interp. 248.18): 
e ՍԻԻՀ Ի.1: 
f = ՍԻԻՀ Ն.3: 
g = ՍԻԻՀ Ի.2: 
h Հմմտ. ՍԻԻՀ Հ.2 Հանճար, հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.2՝ մակացութիւն է ուղիղ թուեցումն կապեալ 

պատճառաւ: 
i = ՍԻԻՀ Մ.2 | հմմտ. περὶ θεῶν τιμῆς ὑπόληψις ὀρθή· ἐπιστήμη τῆς περὶ θεῶν τιμῆς 

(Plato Def. 413.1): 
j Հմմտ. ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην πίπτει τὸ ζητούμενον ὄνομα· δεῖ γὰρ ταύτην τῶν 

πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν εἶναι θεωρητικήν (Arist. Metaph. 982.b.8): 
k Հմմտ. ἡ ἐπιστήμη τὸ ἀμετάπειστον ὑπὸ λόγου (Arist. Top. 134.a.2): 
l = ՍԻԻՀ Յ.4 | Հմմտ. Mνήμη διάθεσις ψυχῆς φυλακτικὴ τῆς ἐν αὐτῇ ὑπαρχoύσης ἀλη-

θείαις (Plato Def. 414.a.8-9), μνήμη γάρ ἐστι … σωτηρία αἰσθήσεώς τε καὶ νοήσεως 

(Joann.Damasc. Exp. 34.4): 
m Հմմտ. τί μὲν oὖν ἐστι μνήμη καὶ τὸ μνημoνεύειν, εἴρηται, ὅτι φαντάσματoς, ὡς εἰ-
κόνoς oὗ φάντασμα, ἕξις (Arist. Mem. 451a.14-16): 
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[44] Հասողութիւն205 է ըստ206 ստոյիկեանցն բաղստադրութիւն207 հա-

սողական208 զաւրութեան209 a:  

[45] Ցնորումն գոյի է210 ի գոյէ, որպէս ի գոյէ ըստ գոյի211 տպացեալb: 

Զամենայն ինչ, զոր միտք տպացուցանեն, որպէս պատկեր իմն` է ինչ212 

ճշմարիտն, և է ինչ որ213 սուտ214, ցնորումն կոչեն իմաստասէրք: Ճշմարիտն 

ի գոյէ կոչի, զի215 է ինչ որ ոչ լինի ի գոյէ:  

[46] Բաղստորադրութիւն216 է ընդունելութիւն կամ իմացուածոյ, կամ 

ցնորմանc, կամ զգայութեան217, ածելով ունակութեան218 երևութիւն219 d:  

[47] Տարակուսումն220 է սաստկութիւն հակառակից, խորհրդոց221 բաց-

կացութիւն222, անյաւժարութիւն իրաց կամ անկամութիւն անձին յիրս ինչ 

կամ223 վասն տարակուսանացe:  

[48] Դատումն է հաւաքումն հասարակաց մտածութեանց, նախ ճշմար-

տից և ապա ստոց224` դատել զէս225 ըստ որում գիտէ դատելդ226 իմաստուն 

միտք227, կամ ի լրոյ դատի228 f: Դատեալն229 ճշմարիտ է` ըստ Պղատոնի230 

բազմապատկապէս231 ի բանի232 բացերևական գոլով ճշմարիտ ի մասն-

կունսն233 բանիg, անուան ուղղութիւն234, ճշմարիտ ի բառս և ի տրամա-

դրութեան ունակութիւն անձին, ճշմարտական, ճշմարիտ յէութեան235 ենթա-

կայիցս, առաջին էութիւնն և աննիւթ:  

[49] Սուտ է բան ցուցողական236 ոչ գոլովh:  

[50] Հաւատ է կարծիք ուժգնակիi:  

[51] Ապացոյց է բաղխոհութեան237 բան ցուցողական238, յառաջնոց և 

միջնոց239 և ճշմարտից ժողովեալ240, կամ բան, յորոց ի ձեռն նոցունց241 ծա-

նաւթք ցուցանելովj:  

                                                           
a Հմմտ. φασι… κατάληψιν δὲ καταληπτικῇ φαντασίᾳ συγκατάθεσιν (Sext. Empir. Pyrr 

3.241.3-6): 
b Հմմտ. φαντασία γάρ τις ἡ ἔννοιά ἐστι, φαντασία δὲ τύπωσις ἐν ψυχῇ (Plut. Adversus 

Stoicos 1084.F.4): 
c Հմմտ. ἡ κατάληψις καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσίς ἐστιν (Sextus Emp. Adv. 

math. 7.154.2): 
d ՍԻԻՀ Բ.4: 
e ՍԻԻՀ Տ.11: 
f = ՍԻԻՀ Դ.1: 
g = ՍԻԻՀ Ճ.2: 
h = ՍԻԻՀ Ս.8: 
i = ՍԻԻՀ Հ.11 | հմմտ. Πίστις ὑπόληψις ὀρθὴ τoῦ oὕτως ἔχειν ὡς αὐτῷ φαίνεται· 

βεβαιότης ἤθoυς (Plato Def. 413.c.4-5): 
j = ՍԻԻՀ Ա.56 | հմմտ. Ἀπόδειξις λόγoς συλλoγιστικὸς ἀληθής, λόγoς ἐμφανιστικὸς διὰ 

πρoγιγνωσκoμένων (Plato Def. 414.e.2-3): 



228 Հավելված 

 

 

[52] Բաղխոհութիւն է բան, որով242 խոստովանեցելոց իրաց այլ ինչ, քան 

զխոստովանեալսն243 պատահի ի հարկէ ի ձեռն նոցունց խոստովանեցելոցնa:  

[53] Թուեցումն է, որ ամենից կամ յոլովից թուի կամ իմաստնոցb և նո-

ցա կամ244 ամենեցունց245 կամ յոլովից և կամ մանաւանդ ծանաւթից կամ 

ըստ արհեստից յառեղեալք246 և նորին չափաւորաց247 նմանամասն բաղ-

խոհութեան248 յառաջձգումն249 c:  

[54] Յառաջաձգութիւն250 է բան, զոր վարկանին յառաջձգել251 ի ձեռն 

հարցմանd:  

[55] Սահման է մասն յառաջաձգութեան նուաստ, յորմէ նախ հաս-

տի252 և յոր անդէն253 լուծանիe:  

[56] Ստորասութիւն է բան ցուցողական յումեք է254, որգոն «սա գնայ»f:  

[57] Ստորոգական255 է յառաջաձգութիւն256 g բան ցուցողական կամ 

հետևողի կամ մարտուցելոյ257 կամ շարամանելոյ258 կամ բաղդատեցելոյ 

յայտնողաբարh:  

[58] Հակասութիւն է ստորասութիւն և բացասութիւնi, որպէս մինչ259 

«սա գնայ», «սա չգնայ», որպէս Պղատոն: Իսկ260 Արիստոտէլի261` ընդդի-

մադրութիւն անմիջոց ըստ նորին262 j կամ բանք, որոց մին263 քան264 զմիւսն 

առաւելու կամ նուազէ265 k: Իսկ266 ստոյիկեանցն` ներհակումն ընդդիմա-

                                                           
a = ՍԻԻՀ Բ.5: 
b Հմմտ. ὑπόληψις, ὅταν μὲν ἔχῃ προσκείμενον <τῶν γνωρίμων τινὰ κατὰ φιλοσοφίαν,> 

ἕξει τῶν σοφῶν τινα ἀμφισβητοῦντα ἢ τοῖς πολλοῖς ἢ τοῖς σοφοῖς (Alex. In Top. 

81.29): 
c = ՍԻԻՀ Թ.4: 
d = ՍԻԻՀ Յ.5 | հմմտ. Πρότασις· ἡ προτεινομένη ἐρώτησις (Suda Pi 2863.3): 
e = ՍԻԻՀ Ս.4 | հմմտ. ὡς μέρoς πρoτάσεως καὶ συλλογισμοῦ λέγεται ὅρoς (Joann. 

Damasc. Dial. (brev.) 48.21-22); Ἑκάστη δὲ πρότασις ἐξ ὅρων σύγκειται, ἑκάστη γὰρ 

λέξις τῆς προτάσεως ὅρος λέγεται· ὅρος γάρ ἐστιν, εἰς ὃν ἀναλύεται ἡ πρότασις (Joann. 

Damasc. Dial. (fus.) 68.8-10); ὅρος λέγεται, ὅταν δὲ ὡς μέρος προτάσεως, φάσις 

(Joann. Philop. In anal. 13.2.11.2): 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Ս.5 | հմմտ. Kατάφασις ἐστι λόγoς σημαίνων τί τινι ὑπάρχει, oἷoν 

“Σωκράτης βαδίζει” (Joann. Damasc. Fr. 18.30): 
g Հմմտ. Eἰ δὲ ἡ κατηγoρικὴ πρότασις ἐστιν ἀναγκαία (Arist. APr. 30b.18-19): 
h = ՍԻԻՀ Ս.6: 
i καὶ ἔστω ἀντίφασις τοῦτο, κατάφασις καὶ ἀπόφασις αἱ ἀντικείμεναι (Arist. Interp. 

17.a.33-34). 
j ἀντίφασις δὲ ἀντίθεσις ἧς οὐκ ἔστι μεταξὺ καθ’ αὑτήν (Arist. Anal. 72a.12). 
k = ՍԻԻՀ Հ.12: 
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դրութեանց առնէ267՝ տիւ և գիշեր: Ներհակք են, բազում ինչ ի միմեանց մէ-

կուսեալք, որպէս չար և բարի268 a:  

[59] Առինչ է որ զգոլն269 առ այլ ինչ ունի, որգոն աջ և ձախ:  

[60] Ունակութիւն է որակութիւն յարամնայ270 b:  

[61] Տրամադրութիւն271 է ունակութիւն դիւրաշարժc:  

[62] Մարտ է ընդդիմադրութիւն էից, որոց և ոչ ըստ միոյ յեղանակի է 

հնար272 ճշմարտակից լինել կամ ստակից, որպէս տիւ և գիշերd:  

[63] Պակասութիւն273 և ունակութիւն է հակադրութիւն առէի և ոչէի, որ-

պէս երեսք և կուրութիւնe:  

[64] Ըստ Պղատոնի274՝ մարթ է լինելն անարգելաբար, որպէս մասն275 

իմաստասիրեսցէ, իսկ ըստ Արիստոտէլի276` մարթ է ոչ եդելոյ277 ճշմարիտ 

գոլ, որ ինչ278 անմարթ պատահիf:  

[65] Կարևոր է մշտնջենաւոր ճշմարիտն, առ279 ամենայն առաքինու-

թիւն օգտակար էg:  

[66] Անմարթ է մշտնջենաւոր սուտն, որպէս երեքն չորք կամ ըստ 

իրիք280 ժամանակի ստաբար, որպէս այժմ գիշեր գոլh:  

[67] Քաջայայտ է որ ինքեամբ յայտնէ281, որպէս «բարին օգտակար է»i:  

[68] Անյայտ է որոյ թագուն է282 հաւատքնj:  

[69] Արժանաւորութիւն է յառաջաձգութիւն հետևման յայտնողակա-

նին283` մարդն284 կամ կենդանի ինչk,  

                                                           
a Հմմտ. ՍԻԻՀ Ն.4 ներհակ է ընդդիմադրութիւն մեկուսելոց, որպէս տիւ առ գիշեր եւ չար առ 

բարի | հմմտ. ἐναντίον δὲ τῷ συνυφισταμένῳ τὸ ἀντικείμενον… ἡμέραν γὰρ εἶναι 

κατὰ ταὐτὸν καὶ νύκτα ἀδύνατον (Comm In Dion. Th. Gramm. 388.28): 
b = ՍԻԻՀ Ո.1 | հմմտ. <Ἕξις> μέν ἐστι ποιότης τις ἔμμονος (Doctrina Patrum 259.5): 
c Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.14 | հմմտ. oὐκέτι γὰρ ἴδιoν ἔσται τὸ εὐκίνητoν τῆς διαθέσεως· καὶ γὰρ ἡ 

ἕξις εὐκίνητoς ἔσται (Simplic. in Cat. 8.236.29-30): 
d = ՍԻԻՀ Մ.3 | հմմտ. μάχεται δὲ τὰ ἀντικείμενα, τὸ τὶς καὶ τὸ οὐδεὶς, καὶ τὸ πᾶς καὶ οὐ 

πᾶς· καὶ ἀδύνατον ἀλλήλοις συναληθεύειν ἢ συμψεύδεσθαι (Simplic. In Epict. 

Enchiridion 136.40-42): 
e = ՍԻԻՀ Պ.9 | հմմտ. Στέρησις δὲ καὶ ἕξις λέγεται μὲν περὶ ταὐτόν τι, οἷον ἡ ὄψις καὶ ἡ 

τυφλότης περὶ ὀφθαλμόν (Arist. Cat. 12.a.26, հմմտ. Արիստ. Ստորոգ. 960. «Յաղագս 

հակակայց. ունակութիւն և պակասութիւն առ նոյն ինքն, որբար երեսք եւ կուրութիւն»): 
f = ՍԻԻՀ Մ.4: 
g = ՍԻԻՀ Կ.8 | հմմտ. ἀνάγκη δὲ μεγίστας εἶναι ἀρετὰς τὰς τοῖς ἄλλοις χρησιμωτάτας 

(Arist. Rhet. 1366b.4): 
h = ՍԻԻՀ Ա.53: 
i = ՍԻԻՀ Ք.1: 
j = ՍԻԻՀ Ա.54: 
k = ՍԻԻՀ Ա.55: 
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[70] կամ շարամանեալ յառաջաձգութիւն է գոյութեան285 նշանական286, 

որգոն մարդ թէ և կենդանի է, զատ է: 

[71] Բաղդատական է յառաջաձգութիւն ի ձեռն առաւել և287 նուազ 

շաղկապութեանց յառաջ եկեալք288 a բաղհակադրութեամբքb այսպիսեաւ289. 

«մարդ ծիծաղական է, ոչ ծիծաղականն՝ ոչ մարդ»c:  

[72] Լծակցութիւն է շարամանութիւն երկուց թէ և յոլովից յառաջաձգու-

թեանց ըստ290 իրիք հասարակորդութեան291 կամ հասարակաց սահմանից, 

որպիսի. «այսպիսի292 ինչ մարդ՝ կենդանի շնչաւոր»d:  

[73] Պատերազմ հասարակ293 սահմանի առ ծայրսն, իբր զի այսպիսի 

ինչ294՝ «մարդ կենդանի, մարդ ծիծաղական»e:  

[74] Յեղանակ է տեսակացեալ295 ձև, թէ այսպիսւոյս այս ինչ առաջին 

է, այս296 ինչ ուրեմն երկրորդf:  

[75] Մակածութիւն297 է յիւրաքանչիւրոյն ի հանուրն կոյս գալուստg, 

այսպիսի ինչ. «Մարդ կենդանի և ընդունական298 շնչոյ, ձի կենդանի է ներ-

ընդունական299 շնչոյ, ամենայն կենդանի ուրեմն ընդունակ300 շնչոյ է»:  

[76] Յարացոյց է301 իր նման և հաւաստի, ի վերայ հաւաստեաց նմանի 

նմանապէս առմամբ ցուցանելh:  

[77] Տրամաբանութիւն է մակացութիւն ճշմարտից302 i կամ մակացու-

թիւն հարցման և պատասխանոյ:  

[78] Տրամաբանական է հարցումն կամ յառաջաձգումն փառաւորj, 

հակասութեանցk:  

                                                           
a Հմմտ. Συγκριτικόν ἐστι πρότασις διὰ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον προσαγομένη (Doctrina 

Patrum 264.27): 
b Սրա համարժեքը ստոիկյան συναντίθεσις եզրն է, որ նշանակում է զգայական տպա-
վորության տրամաբանական ընդունում (պարզ իմաստով՝ «համաձայնություն», հանդի-
պում է Դավիթ Անհաղթի մեկնության մեջ (հմմտ. Elias, in Cat. 158.2) և թարգմանված է 
«հակբաղադրական» (Դաւ. Ստորոգ. պր. ԻԲ., 324), այսինքն՝ նախածանցները հակառակ 
հերթականությամբ են:  
c = ՍԻԻՀ Բ.6: 
d = ՍԻԻՀ Լ.1 | հմմտ. καλεῖται ἡ τοιαύτη τῶν προτάσεων συμπλοκὴ συζυγία· συζυγία γάρ 
ἐστι κοινωνία δύο προτάσεων κατὰ ἕνα ὅρον, ὅς ἐστι μέσος (Alex. In Analyt. 45.9-10): 
e = ՍԻԻՀ Պ.2: 
f ՍԻԻՀ Յ.6: 
g ἐπαγωγὴ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν καθ’ ἕκαστα ἐπὶ τὸ καθόλου ἔφοδος (Arist. Top. 105.a.13). 
h = ՍԻԻՀ Յ.4: 
i Հմմտ. Διαλεκτικὴ δέ ἐστιν, ὥς φησι Ποσειδώνιος, ἐπιστήμη ἀληθῶν καὶ ψευδῶν 
(Diog. Laert. Vit. 7.62.8-9): 
j Հմմտ. ἔστι δὲ πρότασις διαλεκτικὴ ἐρώτησις ἔνδοξος (Arist. Top. 104.a.8): 
k ἡ δὲ διαλεκτικὴ ἐρώτησις ἀντιφάσεώς ἐστιν (Arist. Anal. Pr. 24.a.25). 
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[79] Հարցումն է պատասխանոյa: Պատասխանի է երկաքանչիւր կող-

մանց հակասութեանց պատասխանի303 b:  

[80] Աղաւթք են304 հայցումն305 բարեաց առ ի յաստուծոյc:  

[81] Երդումն է առնուլ զաստուած ի հաւատ ասացելոյ ինչ կամ գործե-

լոյ306 ըստ երից ամանակացd:  

[82] Տրամաբանական է մակացութիւն լուծման307, շարադրութեան, 

ապացուցի, մակացութեան և բաղխոհութեանe:  

[83] Լուծումն է յետնոյ բնութեամբ308 յառաջինսն բնութեամբ վերա-

ծումն309 f:  

[84] Շարադրութիւն է յառաջնոցն ի կատարումն գալուստ:  

[85] Արհեստ է ըստ Արիստոտէլի ունակութիւն հանդերձ բանիւg, պիտա-

նի բանի կենցաղոյս կամ շարակցութիւն հանրականից ապացուցից կրթե-

ցելոց310 h զոյգ առ վախճան բարիոք պիտանեաց ունողաց զվերաբերու-

թիւն: 

[86] Իմաստութիւն է բան իմաստնական311 կամ բան դաւաճանօղ կամ 

բաղխոհութիւն նպերտականi:  

[87] Համանունութիւն312 է բառ անշարադիր նշանական յոլովից, որ-

պէս սա313՝ ձայն բանիւ314 միայն է հասարակորդ315, ըստ որում է ձայն յոլո-

վից յայտնողj:  

[88] Փաղանունութիւն է բառ հասարակորդութեան յայտնողական 

իրաց և ձայնի, որպէս կենդանիk:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Հ.14:  
b = ՍԻԻՀ Հ.15: 
c = ՍԻԻՀ Ա.5 | հմմտ. Eὐχὴ αἴτησις ἀνθρώπoις ἀγαθῶν ἢ δoκoύντων παρὰ θεῶν (Plato 

Def. 415.b.2): 
d = ՍԻԻՀ Ե.3: 
e Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.15 Տրամաբանական մակացութիւն լուծումն շարադրութեան տարորոշման, 

ապացուցի մակացութիւն եւ բաղխոհութեան | հմմտ. Διαλεκτικὴ δέ ἐστιν, ὥς φησι 

Ποσειδώνιος, ἐπιστήμη ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐθετέρων (Diod. Laert. 7.62.8): 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Լ.5 | հմմտ. ἀνάλυσις γάρ ἐστιν ἡ εἰς τὰ ἄνω καὶ εἰς τὰ πρότερα λύσις τῶν 

δευτέρων (Eustrat. In anal. 3.6): 
g Հմմտ. οἰκοδομικὴ τέχνη τίς ἐστι καὶ ὅπερ ἕξις τις μετὰ λόγου ποιητική (Arist. Eth. 

Nicomach. 1140.a.7): 
h Հմմտ. οἱ τοιοῦτοι, δι’ ἐπιστήμης δὲ καὶ τέχνης οἱ παιδεύοντες καὶ ἰατρεύοντες καὶ οἱ 
<τὰ> πρὸς τὸν βίον χρήσιμα δημιουργοῦντες… (Arist. Divisiones 23.2.4-5): 
i = ՍԻԻՀ Ի.3: 
j Հմմտ. ՍԻԻՀ Հ.16 | հմմտ. αἱ δέ γε ὁμώνυμοι φωναὶ μόνως πολλῶν εἰσι σημαντικαὶ 
πραγμάτων (Ammon. In Interp. 74.20): 
k = ՍԻԻՀ Փ.1: 



232 Հավելված 

 

 

[89] Բազմանունութիւն316 է յայտնումն նմին իրի յոլովիւք ձայնիւք:  

[90] Երկբայութիւն է բառ երկու շարադրութեամբք կամ ի բազմաց 

յայտնողական317 տիրապէս և318 բանեղաբարa:  

[91] Յանդիմանումն է հակասութեան խոստովանութիւնb:  

[92] Տրամաբանութիւն է բան ըստ հարցման և պատասխանոյ յառաջ 

եկեալ319 c: 

[93] Յառաջարկութիւն է տեսութիւն շարաձգելով առ նպերտ և փա-

խուստ և կամ առ տեսութիւնս պիտանութեան:  

[94] Դրութիւն է հրաշափառ ումեմն ի ծանօթից իմաստասիրութեան, 

որգոն թէ320 «ամենայն ինչ շարժի»d, որպէս Հերակլիտէս321 e:  

[95] Դրութիւն է322 ամենախնդիր իմաստասէր կամ երկբայութիւն բանա-

կան, անսահման բան323 բանիւք324, դիմաւք` իբր «թէ325 ամուսնանալի է»326 f:  

[96] Խնդիր է հասարակորդութիւն տրամաբանական բառից327 կամ 

գիւտ անգիտացելոցg:  

[97] Գիւտ328 վախճան խնդրոյh:  

[98] Վհատութիւն329 է տրամադրութիւն բանից՝ ոչ նախախոհից և եր-

կայնիցi:  

[99] Ճարտասանական330 է բան հաւանութեան արարչագործ, հաւա-

տացուցանաւղ, յաղագս իրաւանց և անիրաւութեան, հանդերձ բանիւ և 

հմտութեամբ փութանակիj, որպէս Պղատոնk, կամ անբան331 կրթութիւն, 

քաղաքականի մասին ուրուական պատկերl:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ե.7: 
b = ՍԻԻՀ Յ.8 | = ὁ γὰρ ἔλεγχος ἀντιφάσεως συλλογισμός (Arist. Anal pr. 66.b.1). 
c Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.13: 
d = ՍԻԻՀ Դ.2: 
e Հմմտ. θέσις δέ ἐστιν ὑπόληψις παράδοξος τῶν γνωρίμων τινὸς κατὰ φιλοσοφίαν, 

οἷον ὅτι οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, καθάπερ ἔφη Ἀντισθένης, ἢ ὅτι πάντα κινεῖται, καθ’ 

Ἡράκλειτον (Arist. Top. 104.b.19): 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Դ.3: 
g = ՍԻԻՀ Խ.1: 
h = ՍԻԻՀ Գ.12 | հմմտ. ἡ εὕρεσις δὲ πέρας καὶ ἀνάπαυσις ζητήσεως (Clem. Alex., Strom. 

6.14.801 (Chrysippus Fr. 102.3)): 
i = ՍԻԻՀ Վ.1: 
j Հմմտ. {ΠΩΛ.} Ἀλλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι;… {ΣΩ.} Ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα 
(Plato Gorg. 462.c.1-3): 
k Հմմտ. Ἡ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικεν, πειθοῦς δημιουργός ἐστιν πιστευτικῆς ἀλλ' οὐ 

διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν τε καὶ ἄδικον (Plato Gorgias 454.E. 9). 
l = ՍԻԻՀ Ճ.3 | = ἔστιν γὰρ ἡ ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον 

(Plato Gorgias 463.d.1): 
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[100] Նախագուշակումն է332 վերաշարժութիւն արուեստաւոր զառա-

ջիկայ իրաց ցուցանել ըստ պիտոյից:  

[101] Հաւատ է ցուցումն ճարտասանական բաղխոհութեանa:  

[102] Հաւանականութիւն է, որ ի խոստովանութիւն ածի333 b:  

[103] Գովութիւն է վկայութիւն առ ի յառաքինութենէc:  

[104] Պարսաւ է, որ ի չարութենէ վկայութիւն էd:  

[105] Թուականութիւն է արուեստ334 որակութեան թուոյ335 e:  

[106] Երկրաչափութիւն է336 արուեստ ըստ մեծութեան ձևոյf:  

[107] Թիւ է բազմութիւն միակացg:  

[108] Գիծ է երկայնութիւն անլայն337 h:  

[109] Մակերևոյթ է որոյ մեծութիւն ունի լայնութիւն և երկայնութիւնi:  

[110] Աստեղաբաշխութիւն է արհեստ՝ գիտութիւն աստեղաց շրջագա-

յութեան, մեծութեան, ձևոյ, դրութեան, բացկացութեան338, շարժութեան, 

կայից339 առ այսոսիկ և առ միմեանս:  

[111] Բժշկական է արհեստ ողջացուցիչ340 ախտացեալ մարմնոյ341 j 

մարդկան կամ արհեստ առ ի լրումն և թափումն մարմնոյ բերողաց կամ 

արհեստ342 գործողականk:  

[112] Ապականութիւն է343 ներհակ լինելութեանl:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Հ.17 | հմմտ. ἡ δὲ πίστις ἀπόδειξίς τις (τότε γὰρ πιστεύομεν μάλιστα ὅταν 

ἀποδεδεῖχθαι ὑπολάβωμεν), ἔστι δ’ ἀπόδειξις ῥητορικὴ ἐνθύμημα (Arist. Rhet. 

1355.a.4-7): 
b = ՍԻԻՀ Հ.18: 
c = ՍԻԻՀ Գ.8 | = ἔπαινος μαρτύριόν ἐστιν ἀρετῆς (Themistius Περὶ φιλανθρωπίας 3.d.1): 
d = ՍԻԻՀ Պ.1 | հմմտ. ἔτι δὲ μαρτυροῦσιν οἵ τ’ ἔπαινοι καὶ οἱ ψόγοι γινόμενοι. ἐπὶ μὲν 

γὰρ τῇ ἀρετῇ ἔπαινος, ἐπὶ δὲ τῇ κακίᾳ ψόγος (Arist. Magna mor. 1.9.1.3-5): 
e = ՍԻԻՀ Թ.5 | հմմտ. ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμῶν, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν τεχνῶν 

(Arist. Rhet. 1355.b.30): 
f = ՍԻԻՀ Ե.8 | = Γεωμετρία ἐστὶν ἐπιστήμη μεγεθῶν καὶ σχημάτων (Heron Def. 135.1.1): 
g = ὁ δ’ ἀριθμὸς πλῆθος μονάδων (Arist. Metaphys. 1053.a.58). 
h Հմմտ. ՍԻԻՀ Գ.2 | հմմտ. καθάπερ oἱ τὴν γραμμὴν ὁριζόμενoι μῆκoς ἀπλατὲς εἶναι 

(Arist. Top. 143b.11-12); Γραμμὴ δέ ἐστι μῆκος ἀπλατὲς καὶ ἀβαθὲς (Heron Def. 2.1.2): 
i Հմմտ. ἐπιφάνεια δὲ ὃ μῆκος καὶ πλάτος ἔχει (Alex. In metaphys. 230.5); Ἐπιφάνειά 

ἐστιν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει (Heron Def. 8.1.2): 
j = ՍԻԻՀ Բ.7: 
k Հմմտ. τί ποτ’ ἐστὶν ἰατρική, φαίη τέχνην εἶναι θεραπευτικὴν μὲν νοσούντων (Galen. 
Thrasybulus 5.810.17): 
l = ՍԻԻՀ Ա.10 | = ἡ δὲ φθορὰ γενέσει ἐναντίον (Arist. Phys. 225.a.32): 
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[113] Եղծումն է բացաբարձումն առաջիկայ իրիa:  

[114] Ապականելի է մարդ, որ է կրկին344 բանիւ, յորում345 ներգոյ մար-

մին, շունչ: Ապականելի է մարդ346 զկնի մահու, յորում ներգոյ անկենդա-

նին, անզգայականն և աններանձնաւորն:  

[115] Մշտնջենական է, որ յամենայն ժամանակի է և յառաջագոյն347 էր 

և այժմ ոչ ապականիb:   

[116] Աստուած կենդանի անմահ, ինքնաբաւ առ ի ներփառութիւն, 

էութիւն մշտնջենաւոր և բարւոյ բնութեան պատճառc:  

[117] Լինելութիւն348 խաղացումն349 էութեանց, փոփոխումն350 առ էու-

թիւն քայլելով եղանակացսd:  

[118] Բախտ է351 բերումն յաներևոյթէն352 պատճառ փառաւոր իրիe: 

[119] Շունչ է, որ զանձն խաղացուցանէ, պատճառ շարժելութեանf: 

[120] Կենդանի է կենդանեաց զաւրութիւն, որ ըստ ինքեան է արարչա-

կանութիւն: 

[121] Դէմք է բնութիւն ընտրողական մարմնոյg: 

[122] Ուղեղ է ի ջերմութենէ կառուցեալh: 

[123] Տարր է, որ ժողովէ և քակտէ զշարադիրսն353 i: 

[124] Առաքինութիւն է354 հաստատադրութիւն կամ վեհագոյն բնութիւն 

մահացու ի կենդանութեան ըստ ինքեան գովելիj:  

[125] Բարք է355՝ ըստ որում բարի կոչի, հաղորդութիւն օրինաց արդա-

րակk: 

                                                           
a Ἀνασκευή ἐστιν ἀνατροπὴ προκειμένου τινὸς πράγματος (Aphthon. 5), Ἀνασκευή 

ἐστιν ἀνατροπὴ τοῦ προτεθέντος πράγματος (Hermog. Prog. 5.1). 
b Հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.6 | = Ἀίδιον τὸ κατὰ πάντα χρόνον καὶ πρότερον ὂν καὶ νῦν μὴ 

ἐφθαρμένον (Plato Def. 411.a.1-2): 
c Հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.6 | = Θεὸς ζῷoν ἀθάνατoν, αὔταρκες πρὸς εὐδαιμoνίαν· oὐσία ἀίδιoς, 
τῆς τἀγαθoῦ φύσεως αἰτία (Plato Def. 411.a.3-4): 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.6 | = Гένεσις κίνησις εἰς oὐσίαν· μετάληψις oὐσίας· πόρευσις εἰς τὸ 
εἶναι (Plato Def. 411.a.5-6): 
e = ՍԻԻՀ Բ.8 | հմմտ. Τύχη φoρὰ ἐξ ἀδήλoυ εἰς ἄδηλoν, καὶ ἡ ἐκ τoῦ αὐτoμάτoυ αἰτία 
δαιμoνίας πράξεως (Plato Def. 412.d.2-3): 
f = ՍԻԻՀ Շ.3: 
g = ՍԻԻՀ Դ.4 | Ὄψις ἕξις διακριτικὴ σωμάτων (Plato Def. 411.c.9): 
h Հմմտ. Ὀστoῦν μυελὸς ὑπὸ θερμoῦ παγείς (Plato Def. 411.c.10) | հմմտ. ՍԻԻՀ Ո.3. 

Ուղիղ է ի ջերմութենէ կառուցեալ և ՍԻԻՀ Ո.8. Ոսկր է պատճառ ուղղոյ: 
i = ՍԻԻՀ Տ.16 | = Στoιχεῖoν τὸ συνάγoν καὶ διαλύoν τὰ σύνθετα (Plato Def. 411.c.11): 
j = ՍԻԻՀ Ա.12-ի սկիզբը: 
k = ՍԻԻՀ Բ.9 | Ἀρετὴ διάθεσις ἡ βελτίστη· ἕξις θνητoῦ ζῷoυ καθ’ αὑτὴν ἐπαινετή· ἕξις 
καθ’ ἣν τὸ ἔχoν ἀγαθὸν λέγεται· κoινωνία νόμων δικαία (Plato Def. 411.d.1-3): Փաստո-
րեն ՍՓ 125-ը պիտի ՍՓ 124-ի շարունակությունը լիներ, և «բարք»-ը լիներ ոչ թե մեկնվող 
գլխաբառ, այլ «առաքինութիւն» եզրի ևս մի մեկնաբանության սկիզբ: 
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[126] Խոհեմութիւն է զօրութիւն արարողական ըստ ինքեան մարդոյնa:  

[127] Բարեփառութիւն է356, խրատ բարեաց և357 չարեաց, բարք արա-

րողականք:  

[128] Բարեբաստութիւն է358 տրամադրութիւն, որով որոշեմք զինչ է 

գործելի359 և զինչ ոչb: 

[129] Արդարութիւն՝ համախոհութիւն անձին նմին և բարեկարգութիւն 

անձին360 մասանց առ իրեարս և զիրերօքc, բնութիւն361 է բաշխողական, որ 

ըստ չափոյ, յօժարական է երևելեաց նմա362 արդարականd: 

[130] Համեստութիւն է363 նուաստութիւն անձին, որ ի նմա ըստ բնու-

թեանն լինի ցանկութիւն364, քաջայարմարութիւն և բարեկարգութիւն, առ 

ըստ բնութեան ցանկութիւնս և հեշտութիւնսe, ձայնակցութիւն է առ անձին 

առ իշխել և…f  

[131] Արութիւն է բնութիւն անձին անշարժ յերկիւղէg, քաջութիւն պա-

տերազմական, տեղեկութիւն, որ ըստ պատերազմի իրաց, ժուժկալութիւն է 

անձին առ ի յահաւոր և յապառում365, խոհականութենէն, քաջախրախ յու-

սութիւն առ մահուամբh:  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Խ.2: 
b Φρόνησις δύναμις πoιητικὴ καθ’ αὑτὴν τῆς ἀνθρώπoυ εὐδαιμoνίας· ἐπιστήμη 

ἀγαθῶν καὶ κακῶν· διάθεσις καθ’ ἣν κρίνoμεν τί πρακτέoν καὶ τί oὐ πρακτέoν (Plato 
Def. 411.d.5-7): Այս հունարեն սահմանմանը համապատասխանում են ՍՓ 126-128: 

Ճշգրիտ համապատասխանը կլիներ. *«Խոհեմութիւն է զօրութիւն արարողական ըստ ին-
քեան մարդոյն բարեփառութեան, խրատ բարեաց և չարեաց, տրամադրութիւն, որով որո-
շեմք զինչ է գործելի և զինչ ոչ»: 
c = ՍԻԻՀ Ա.16: 
d Հմմտ. Δικαιoσύνη ὁμόνoια τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτήν, καὶ εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν 

πρὸς ἄλληλά τε καὶ περὶ ἄλληλα· ἕξις διανεμητικὴ τoῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ· ἕξις καθ’ 

ἣν ὁ ἔχων πρoαιρετικός ἐστιν τῶν φαινoμένων αὐτῷ δικαίων (Plato Def. 411.d.8-e.3) | 

Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.16. «Արդարութիւն՝ համախոհութիւն անձին եւ բարեկարգութիւն անձին մա-

սանց առ իրեարս և զիրերաւք», ՍԻԻՀ Ա.29. «Արդարութիւն բնութիւն բաժանողական զաւ-

րութեան ըստ արժանաւորութեան իւրաքանչիւր ումեք», ՍԻԻՀ Բ.13. «Բնութիւն է բաշխո-

ղական որ ըստ չափոց և յօժարական է երևելեաց նման արդարական», ՍԻԻՀ Յ.9. «Յաւժա-

րական է երևելեաց նման արդարական»: 
e = ՍԻԻՀ Հ.19: 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Ձ.5 Ձայնակցութիւն է իշխանի եւ որ ընդ իշխանութեամբ են կամ բարիոք 

ունակութիւն ցանկականի մասին անձին | հմմտ. Σωφρoσύνη μετριότης τῆς ψυχῆς περὶ 
τὰς ἐν αὐτῇ κατὰ φύσιν γιγνoμένας ἐπιθυμίας τε καὶ ἡδoνάς, εὐαρμoστία καὶ εὐταξία 

ψυχῆς πρὸς τὰς κατὰ φύσιν ἡδoνὰς καὶ λύπας, συμφωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ 
ἄρχεσθαι (Plato Def. 413.a.3-6): 
g ՍԻԻՀ Ա.17: 
h = ՍԻԻՀ Ժ.4 | Ἀνδρεία ἕξις ψυχῆς ἀκίνητoς ὑπὸ φόβoυ· θάρσoς πoλεμικόν· ἐπιστήμη 

τῶν κατὰ πόλεμoν πραγμάτων· ἐγκράτεια ψυχῆς πρὸς τὰ φoβερὰ καὶ δεινά· τόλμα 

ὑπηρετικὴ φρoνήσεως· εὐθαρσία ἐπὶ θανάτoυ πρoσδoκίᾳ (Plato Def. 412.a.3-7): 
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[132] Ակնկալութիւն է366 սարաս367 պահպանութեանa:  

[133] Երկիւղ է ակնկալութիւն չարիb: 

[134] Ցանկութիւն է368 անխափան ներգործութիւն բնական ունակու-

թեանս369 c: 

[135] Խաբէութիւն է370 ընդդիմակ ճշմարտութեան: 

[136] Ամպարհաւաճութիւն է պատճառ բարոյ ոչէիd: 

[137] Հպարտութիւն է371 հաճութիւն իւր միայնոյ372: 

[138] Բարի՝ որում ամենեքեան ցանկանe: 

[139] Չար է որ ամենեցուն փախչելի373 f է: 

[140] Մեծանձնութիւն է նմանաբար կարել374 բերել զերկաքանչիւր պա-

տահմունս375 g: 

[141] Բարեբաստութիւն է376 ներգործութիւն ըստ առաքինութեանh ի 

կեանս կատարեցելում377 և արտաքնոցն բաւականաբար յաջողեցելոյi: 

[142] Տրտմութիւն է ներգործութիւն և կատարումն անբան ունակութեան: 

[143] Արդարութիւն է378 ունակութիւն հասարակութեան379 բաշխողj: Եվ 

կրկին է արդարութիւն՝ է որ ըստ իրի, և է որ ըստ դիմաց:  

[144] Սահման հաւատոյ380 մտածութիւն յաղագս աստուծոյ անախ-

տաբարk,  

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ա.20: 
b Հմմտ. ՍԻԻՀ Ե.11 Երկիւղ է անբան արտակոչութիւն կամ ակնկալութիւն հանդերձելոյ չարի 

| հմմտ. Φόβoς ἔκπληξις ψυχῆς ἐπὶ κακoῦ πρoσδoκίᾳ (Plato Def. 415.e.5), τὸν φόβον 

ὁρίζονται προσδοκίαν κακοῦ (Arist. Eth. Nicom. 1115a, line 9): 
c = ՍԻԻՀ Ց.2 | հմմտ. ἡ ἡδονή, ἀναπλήρωσις τῆς φυσικῆς ἕξεως (Anon. In eth. Nicom. 

156.2): 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.19 Ամբարհաւաճութիւն` պատճառ բարոյ ոչէի կամ չարութիւն ստութեան | 

հմմտ. Ἀλαζoνεία ἕξις πρoσπoιητικὴ ἀγαθoῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν μὴ ὑπαρχόντων (Plato Def. 

416.a10-11): 
e = ՍԻԻՀ Բ.14 | ὃ βουλόμεθα, τὸ ἀγαθόν (Arist. Eth. Eud. 1235.b.23), <Ἀγαθόν> ἐστιν, 

οὗ πάντα ἐφίεται (Doctrina Patrum 249.25): 
f = ՍԻԻՀ Չ.1 | հմմտ. τὸ κακὸν φευκτόν ἐστιν (Sext. Emp. Adv. math. 11.119.6), πᾶν δὲ 

κακὸν φευκτόν (Arius Didymus 68.1.14): 
g Հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.22 | հմմտ. Μεγαλοψυχία δέ ἐστιν ἀρετὴ ψυχῆς καθ’ ἣν δύνανται φέρειν 

εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν τιμὴν καὶ ἀτιμίαν (Andron. Rhod. De pass. 7.5.1 = Stob. 

3.1.194.29): 
h Հմմտ. … εὐτυχία, εὐτεκνία, ἐνέργεια κατ’ ἀρετήν… (Themist. In Analyt. 23.3.99.30): 
i = ՍԻԻՀ Բ.15: 
j Հմմտ. Δικαιoσύνη … ἕξις διανεμητικὴ τoῦ κατ’ ἀξίαν ἑκάστῳ (Plato Def. 411.d.8-

e.2): 
k = ὅρος τῆς πίστεως ἔννοια περὶ Θεοῦ ἀπαθής (Photius Bibl. 163.a.31-32). 
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[145] յուսոյ արտագնացումն մտաց առ յուսացեալնa,  

[146] համբերութեամբ զաներևոյթն, որպէս զերևեալ տեսանել մտացն 

աչօք անպակաս ժուժկալելովb:  

[147] Անարծաթսիրութիւն՝ այնպէս կամելն զոչ ունելն381, որպէս ոք 

կամի զունելնc:  

[148] մակածականաւթութեան382 անգիտանալով զինքն արտակայու-

թեամբն383 աստուծոյd:  

[149] Խոնարհամտութեանն384` մոռացմամբ ուղղութեանց զգուշա-

նալ385 e: 

[150] Ոչ բարկութեան386 ցանկութիւն բազում ունել սակս ոչ բարկա-

նալոյf,  

[151] անփորձութեան չարի զգայումն միշտ աստուծոյ հետևմաննg: 

[152] Սէր է աճումն բարոյ առ թշնամանօղսh,  

[153] կատարեալն այլայլութեան387 առ փափկութեամբն աստուծոյ 

ուրախութիւն վարկանել զտրտմականս մահուi:  

[154] Գոյութիւն388՝ միտք, բան, մակացութիւն և այլք, որք են գոյա-

ցուցիչքj:  

[155] Գոյացութիւն է, յորմէ այլք գոյանան, որպիսի389՝ ի սեռէ390 տե-

սակքն, և ի տեսակէն անհատն391 k:  

                                                           
a Հմմտ. ὡς δεύτερος ὅρος τῆς ἐλπίδος ἐκδημία τοῦ νοῦ πρὸς τὰ ἐλπιζόμενα (Photius 

Bibl. 163.a.32-33 βʹ): 
b ՍՓ 144-146 = ՍԻԻՀ Հ.10 | հմմտ. ὅρος τῆς ὑπομονῆς, τὸν ἀόρατον ὡς ὁρατὸν ὁρῶντα 

τοῖς τῆς διανοίας ὀφθαλμοῖς ἀδιαλείπτως καρτερεῖν (Photius Bibl. 163.a.33-35 γʹ): 
c = ՍԻԻՀ Ա.21 | հմմտ. ὅρος τῆς ἀφιλαργυρίας, οὕτως ἔχειν τὸ μὴ ἔχειν ὡς θέλει τις τὸ 

ἔχειν (Photius Bibl. 163.a.36 δʹ): 
d Հմմտ. ὅρος τῆς ἐπιγνώσεως, ἀγνοεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ ἐκστῆναι θεῷ (Photius Bibl. 163.a. 

37-38 εʹ): 
e Հմմտ. ՍԻԻՀ Խ.5 | հմմտ. ὅρος τῆς ταπεινοφροσύνης, λήθη τῶν κατορθουμένων 

προσεχής (Photius Bibl. 163.a.38-39 ϛʹ): 
f = ՍԻԻՀ Ո.4 | հմմտ. ὅρος τῆς ἀοργησίας, ἐπιθυμία πολλὴ τοῦ μὴ ὀργίζεσθαι (Photius 

Bibl. 163.a.39-40 ζʹ): 
g Հմմտ. ὅρος τῆς ἁγνείας, αἴσθησις ἀεὶ κεκολλημένη τῷ Θεῷ (Photius Bibl. 163.a.40-

41 ηʹ): 
h Հմմտ. ὅρος τῆς ἀγάπης, αὔξησις φιλίας πρὸς τοὺς ὑβρίζοντας (Photius Bibl. 

201.163.a.41-b.1 θʹ): 
i ՍՓ 152-153 = ՍԻԻՀ Ս.10 | հմմտ. ιʹ ὅρος τῆς τελείας ἀλλοιώσεως ἐν τρυφῇ Θεοῦ χαρὰν 

ἡγεῖσθαι τὸ στυγνὸν τοῦ θανάτου (Photius Bibl. 163.b.2-3): 
j = ՍԻԻՀ Գ.6: 
k = ՍԻԻՀ Գ.7: 
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[156] Դէմ է կենդանեացն կերպ, գնդին բոլորակութիւն, հրոյն392 

ջերմութիւն, այլ ձև և կերպ յարանունաբար ունին393, առ որ ասին394, քան-

զի395 ուրումն են, զի կերպն ուրումն396 է կերպ, և ձև՝ ուրումն է ձևa:  

[157] Թիւ՝ ըստ յառաջակայելումդ սեռ, իսկ միակդ397 ի դմանէ՝ սկիզբն 

դորայb:  

[158] Բնութիւն նշանակիչ է կերպի. ապա ուրեմն սեռ բնութիւն էc:  

[159] Անսկիզբն՝ բնութեամբ առաջին, որպէս398 ի սկզբանց արարիչd, 

բնութիւն հրշտակաց399` սկսեալ և ոչ դադարեալe: 

 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Դ.5: 
b = ՍԻԻՀ Թ.6: 
c = ՍԻԻՀ Բ.16 | հմմտ. Τὸ μὲν γὰρ γένος φύσις ἔστι τις ἐν τοῖς εἴδεσι μὲν ὑπάρχουσα 

(Joann. Pilop. In de an. 256.28): 
d = ՍԻԻՀ Ա.22: 
e = ՍԻԻՀ Բ.17: 
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Գ. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԻ ՅԵՂԱՆԱԿԻ400 ՍԱՀՄԱՆ 

[1] Արդ բաղձականին յարձակման401 գոլով սկիզբն ի յախտս ճա-

նապարհի իրողութեան:  

[2] Քանզի բաղձականին յարձակման է՛ ինչ որ սրտմտութիւն է, և է՛ ինչ 

որ ցանկութիւն, և402 է՛ ինչ որ կամեցողութիւն յայսմանէ է զհետ403 երթալ 

առաքինութեանց և փախչել ի ներհակացնa և ի բաղձմանէ սկսանելի է: 

[3] Բաղձալի է, որ ամենևին բարի է կամ երևեալ բարի, յորոյ վերայ 

յարձակումն լինիb: 

[4] Յարձակումն է բերումն մտաց յիր404 ինչ կամ յիրէ իմեքէc: 

[5] Բարկութիւն է փոխարէն տրտմեցուցանելոյ կամ եռանդն զսրտիւ 

արեաննd: 

[6] Խորհուրդ է խնդիր աւգտակարաց կամ հաւաքումն խոհեցմանց 

կամ բաղդատութիւն կրաւնից բանականաց կամ տրամադրութիւն բարւոյ և 

չարիe: 

[7] Բարի է, որ ամենևին ըստ ինքեան է հաճելի կամ աւգտակարն կամ 

հաճելին ի կենցաղումս, կամ ունակութիւն բանականի անձինf, կամ վեհա-

գոյն գոյացութիւն, որոյ բանականն փափաքէ անձն, առ նմանութիւն405 

փափագելոյ և բաղձալոյg: 

[8] Չար է, որ ամենևին յինքեան է փախչելի կամ վնասակար որ ինչ ի 

կենցաղումս է, վատթարութիւն է406 ունակութիւն բանականի անձինh: 

[9] Լաւ է բարի407 գովելիi: 

[10] Վատթար է չար պարսաւելիj: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Բ.22: 
b = ՍԻԻՀ Բ.21: 
c ՍԻԻՀ Յ.10 | ὁρμὴν δεόντως ἄν τις ἀφορίζοιτο, λέγων εἶναι φορὰν διανοίας ἐπί τι τῶν 

ἐν τῷ πράττειν (Arius Didymus De philosoph. sectis 73.2.5): 
d = ՍԻԻՀ Բ.31, հմմտ. Հարց. կարճ. 6.բ.3, ՍԻԻՀ  Բ.44, ՍԻԻՀ Ս.17| հմմտ. ὀργὴ τί ἐστιν· ὁ μὲν 

γὰρ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἤ τι τοιοῦτον, ὁ δὲ ζέσιν τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος καὶ 
θερμοῦ (Arist. De an. 403.a.30): 
e = ՍԻԻՀ Խ.6: 
f = ՍԻԻՀ Բ.19: 
g = ՍԻԻՀ Բ.20: 
h = ՍԻԻՀ Չ.2 | հմմտ. περὶ τοῦ κακοῦ, λέγοντες κακὸν εἶναι βλάβην ἢ οὐχ ἕτερον 

βλάβης, οἱ δὲ τὸ δι’ ἑαυτὸ φευκτόν (Sextus Emp. Adv. math. 3.176.5): 
i = ՍԻԻՀ Լ.2:  
j = ՍԻԻՀ Վ.5 | հմմտ. τὰ δὲ κακὰ ψεκτά (Alex. De fato 210.23), τὸ δὲ αἰσχρὸν ψεκτόν 

(Alex. De fato 207.14): 
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[11] Միջակ անուանի ոչ բարին և ոչ չարն գոլ տարբերութիւն գոլով ի408 

մէջ առաքինութեան և չարութեանa: 

[12] Առաքինութիւն է որ ամենևին է409 ունակութիւն բարի բանականի 

անձին, բարեաց յառաջածու կամ տրամադրութիւն խոստովանելի յամե-

նայն վայրս410, որպէս պատերազմաց, կամ ունակութիւն նախայաւժա-

րական և գործաւորական բարւոյ կամ գեղեցկութեանb, որպէս Թէոփրա-

տէս411 c:  

[13] Չարութիւն է ունակութիւն անձին բանականի վատթարd, կամ 

ախտ անձին վատթարի, կամ չարութիւն անձին, կամ տրամադրութիւն ոչ 

խոստավանելի յամենայն վարսe: 

[14] Իմաստութիւն է մակացութիւն առաջին և պատուական, աստուա-

ծային կամ յԱստուած առաքինութիւնf:  

[15] Խոհականութիւն է բարեխոհութիւն մարդկայնոց իրաց, որպէս 

Պղատոն, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ ունակութիւն հանդերձ բանիւ գործականg: 

[16] Գործ է ներգործութիւն բանականի անձին ի ձեռն մարմնոյ կամ 

մակացութիւն գործելեացh:  

[17] Անզգամութիւն է չարախոհութիւն412 մարդկայնոց իրաց կամ 

ունակութիւն գործաւորական անբան կամ տգիտութիւն գործելեաց և ոչi: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Մ.29: 
b ՍԻԻՀ Ա.12: 
c Հմմտ., թեև հեռավոր զուգահեռ է, ἀρετὴ μεσότης παθῶν, ἢ ἕξις ὁρίζουσα τοῦ πάθους 

τὴν ὑπερβολὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν τῷ τῆς φρονήσεως λόγῳ· ἢ ἕξις προαιρετικὴ τοῦ 

καλοῦ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας (Arius Didymus De philosoph. sectis 54.2.35-37): 
d Հմմտ. Κακία ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ κακὴ ἕξις (Orig. Hom. In Job 369.25), ἡ γὰρ κακία ἕξις 

ἐστὶ πονηρά (Anonymi In Eth. Nicom. 33.25): 
e = ՍԻԻՀ Չ.3: 
f = ՍԻԻՀ Ի.4 | հմմտ. οἱ μὲν οὖν Στωικοὶ ἔφασαν τὴν μὲν σοφίαν εἶναι θείων τε καὶ 
ἀνθρωπίνων ἐπιστήμην (Sext. Emp. Adv. math. 9.13.4): 
g = ՍԻԻՀ Խ.7 | հմմտ. ἡ φρόνησις ἂν εἴη ἕξις τις προαιρετικὴ καὶ πρακτικὴ (Arist. Magna 

mor. 34.11.1), ἔδει γὰρ αὐτὸν εἰπεῖν φρόνησιν, ὁ δὲ εἶπεν εὐβουλίαν (Olymp. In Alcib. 

182.18): 
h = ՍԻԻՀ Գ.3 | հմմտ. καὶ ἔστιν ἡ μὲν <πρᾶξις <ἡ σπουδαία>> ψυχῆς ἐνέργεια 

λογικῆς…, διὰ τοῦ συμφυοῦς καὶ συναγωνιστοῦ σώματος ἐκτελουμένη (Chrysipp. Fr. 

293.6), λέγεται δὲ πρᾶξις καὶ ἡ κατὰ πρακτικὴν ἐπιστήμην ἐνέργεια (Aspasius In Eth. 

Nicom. 3.19): 
i = ՍԻԻՀ Ա.23: 
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[18] Որպէս Պղատոն` արդարութիւն է ինքնաբար ներգործութիւն անձին 

մասանցa, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ միջակութիւն առաւելութեան հասարա-

կաց աւգտի հանդիպմամբb կամ մակացութիւն հանդիպելեաց և ոչc: 

[19] Անիրաւութիւն է413 արտագործութիւն մասանց անձին կամ 

ունակութիւն զրկողական414 կամ ունակութիւն հաւասարութեան զրկաւղ 

կամ տգիտութիւն հետևելեաց415 և ոչd: Թշնամանք են անիրաւութիւն, որ416 

ամաչեցուցանէ զողջախոհութիւն: 

[20] Ձայնակցութիւն է իշխանի և որ ընդ իշխանութեամբ են՝ ըստ 

Պղատոնիe, և կամ բարւոք ունակութիւն ցանկականի մասին անձինf:  

[21] Վախումն է գերազանցութիւն ողջախոհութեանg, անգիտութիւն 

երկնչելեաց և ոչ: 

[22] Առաւելութիւն417 է փրկութիւն փառաց աւրինաւորաց, դժնդակից և 

ոչ, որպէս Պղատոնh, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ միջակութիւն յանդգնութեան և 

զանգիտմանi կամ մակացութիւն դժնդակից և ոչ418 j:  

[23] Խոստովանութիւն է գիտութիւն419 աւգտակարացk: 

[24] Երագամտութիւն է խոստովանութիւն գտաւղական420 վաղվաղա-

կի վայելուչ գոլոյl: 

[25] Կորովութիւն է խոստովանողական դիպողութիւն421 ամենայն դի-

տաւորութեանm: 

                                                           
a Հմմտ. Δικαιοσύνη... εὐταξία τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν πρὸς ἄλληλά τε καὶ περὶ ἄλληλα 
(Plato Def. 411.d.8): 
b Հմմտ. ἡ δικαιοσύνη μεσότης τις ἂν εἴη ὑπεροχῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ πολλοῦ καὶ 
ὀλίγου (Arist. Magna mor. 1.33.5.4): 
c Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.18: 
d = ՍԻԻՀ Ա.24: 
e Հմմտ. Σωφροσύνη… συμφωνία ψυχῆς πρὸς τὸ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι (Plato Def. 

411.e.9): Σωφροσύνη գլխաբառին համապատասխանում է նախորդ սահմանման վերջին՝ 
«զողջախոհութիւն» բառը: 
f = ՍԻԻՀ Ձ.5: 
g = ՍԻԻՀ Վ.6 | հմմտ. Ἡ μὲν οὖν ἀκολασία ἔλλειψίς ἐστι τῆς σωφροσύνης, ἡ δὲ 

ἠλιθιότης ὑπερβολή (Joann. Damasc. Dial. (fus.) 58.35): 
h Հմմտ. τὴν ... σωτηρίαν... δόξης... νομίμου δεινῶν τε πέρι καὶ μὴ ἀνδρείαν ἔγωγε 

καλῶ καὶ τίθεμαι (Plato Resp. 430.b.4):  
i Հմմտ. ἡ μέση διάθεσις θρασύτητος καὶ δειλίας ἐστὶν ἀνδρεία (Arist. Eth. Eudem. 

1228b.2-3): 
j = ՍԻԻՀ Ա.25 | = ἀνδρεία δὲ ἐπιστήμη δεινῶν καὶ οὐ δεινῶν καὶ οὐδετέρων (Chrysipp. 

Fr. 266.5): 
k = ՍԻԻՀ Խ.8: 
l = ՍԻԻՀ Ե.9: 
m = ՍԻԻՀ Կ.3: 
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[26] Բարեհնարութիւն է խոստովանութիւն գտողական422 ելից գոր-

ծոց423 a: 

[27] Բարեզարդութիւն է զաւրութիւն արարողական վայելուչ և անվա-

յելուչ շարժութեանb: 

[28] Ամաւթ է երկիւղ յուղիղ424 պարսաւանաց, կամc երկիւղ չարափա-

ռութեանd: 

[29] Ժուժկալութիւն է զաւրութիւն հանդուրժողական աշխատութեանցe: 

[30] Քաջալերութիւն է մակացութիւն պանծանաց425 կամ զաւրութիւն 

նախագիտութեանf: 

[31] Մեծանձնութիւն է ի վերայ ամենայնի ի մէջ առաքինութեան և 

չարութեան, մանաւանդ կենաց և մահուg: 

[32] Մեծավայելչութիւն է առաքինութիւն պարգևատուութեանh: 

[33] Փոքրանձնութիւն է չարութիւն նիհարեալ որ ի426 մէջ առաքինու-

թեան և չարութեանi: 

[34] Ամբարհաւաճութիւն է չարութիւն ստութեանj: 

[35] Մեխմեխութիւն է զանգիտութիւն պատճառելk: 

[36] Համեմատութիւն է համակցութիւն հասարակաց բարւոյ. հասա-

րակաց բարի է միայն աստուածl: 

[37] Գծծութիւն է ունակութիւն պարկեշտութեան չափոյ ի ծախսm: 

[38] Երջանկութիւն է նմանութիւն Աստուծոյ ըստ կարողութեան մարդ-

կան427 կամ կենցաղ երանութեանn: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Բ.23: 
b = ՍԻԻՀ Բ.24: 
c = ՍԻԻՀ Ա.26: 
d = ՍԻԻՀ Ա.28 | հմմտ. Αἰσχύνη φόβος ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀδοξίας (Plat. Def 416.a.9): 
e = ՍԻԻՀ Ժ.1: 
f = ՍԻԻՀ Ք.3 | հմմտ. Ἀνάγκη ἐστὶ κρίσις βεβαία καὶ ἀμετάτρεπτος δύναμις προνοίας 

(Corpus Hermeticum Fr. 13.1.1): 
g = ՍԻԻՀ Մ.8: 
h = ՍԻԻՀ Մ.7 | = μεγαλοπρέπεια δὲ ἀρετὴ ἐν δαπανήμασι (Arist. Rhet. 1366.b.18). 
i Հմմտ. ՍԻԻՀ Փ.2 | հմմտ. μικροψυχία δέ ἐστι κακία ψυχῆς (Arist. Virt. 1250a.27, Joannes 

Stob. 3.1.194): 
j = ՍԻԻՀ Ա.19: 
k = ՍԻԻՀ Մ.9: 
l = ՍԻԻՀ Հ.24: 
m = ՍԻԻՀ Գ.4 | հմմտ. Εὐτέλεια δὲ ἕξις ἀνυπέραρτος ἐν δαπάναις καὶ παρασκευαῖς 

(Chrysipp. Fr. 272.5): 
n = ՍԻԻՀ Ե.10: 
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[39] Վախճան է, որոյ աղագաւ այլն ամենայն, իսկ ինքն ոչ ուրուք 

աղագաւ, կամ վերջին ցանկալի: 

[40] Դիտաւորութիւն է ներքսակայ կատարեալն բարիa: 

[41] Կատարումն է հանդիպել428 դիպողութեան429 b: 

[42] Յորդորումն է փոխադրութիւն430 յիւրոց վարուց յիմաստասիրու-

թիւն ածեալ431 c: 

[43] Մեղանչումն է ամենայն որ ոչ ըստ վայելուչ գոլոյ432 կամ գործ ոչ 

աւրինաւորd: 

[44] Աւրէն է բան ուղղակի կարգաւորական գործելի, իսկ հրաժարա-

կանն՝ որ ոչ գործելի, որ է կրաւն հասարակաց, քաղաքի կամ էի գիւտe: 

[45] Բարեպաշտութիւն է արդարութիւն առ Աստուած սրբութեանf: 

[46] Սրբութիւն է ճանաչել զԱստուած և առնել զկամս նորաg: 

[47] Տաւն է՝ ժամանակ հանգստեան և առնելոյ զկամս Աստուծոյh: 

 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Դ.6: 
b = ՍԻԻՀ Կ.4: 
c = ՍԻԻՀ Յ.11 | հմմտ. Τίς ἡ διὰ συμβόλων προτροπὴ εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀπόρρητος 

δογμάτων ἔμφασις καὶ ἀποκεκρυμμένη (Iambl. De vita Pyth. 23.1): 
d = ՍԻԻՀ Մ.10: 
e = ՍԻԻՀ Ա.30: 
f = ՍԻԻՀ Բ.26 | հմմտ. Εὐσέβεια δικαιοσύνη περὶ θεούς (Plato Def. 412.e.14): 
g = ՍԻԻՀ Ս.11: 
h = ՍԻԻՀ Տ.17: 
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Դ. ՍԱՀՄԱՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆՔ ՄԻՋԱԿՔ 

[1] Ողջութիւն է չափակցութիւն ի մարմնի տարերց, այսինքն՝ ջերմոյ, 

ցրտոյ, խոնաւոյ, ցամաքոյa: 

[2] Հիւանդութիւն է անչափակցութիւն նոցունցb: 

[3] Զաւրութիւն է չափակցութիւն433 ջլաց434 և ոսկերացc:  

[4] Տկարութիւն է անչափակցութիւն նոցունցd:  

[5] Գեղեցկութիւն է չափակցութիւն մասանց մարմնոյ հանդերձ բարիոք 

գունովe: 

[6] Տգեղութիւն է անչափակցութիւն նոցունցf: 

[7] Ցաւ է խոշոր շարժութիւնg զգայութիւն տալով ճանապարհի բնաւո-

րականի435 բնաւորին436 h: 

[8] Ցանկական հեշտութիւն է շարժութիւնi ի զգայութեան կատարեալj: 

[9] Մահ է լուծումն և որոշումն հոգւոյ ի437 մարմնոյk:  

[10] Հարստութիւն է բազմութիւն ստացուածոց և ընչից: Տնանկութիւն է 

կարաւտութիւն ստացուածոց և ընչից438 l: Հարստութիւն է ըստ Արիստոտէ-

լի՝ հայցումն բաւականութեան առ ի կեանս կամ երջանկութիւնm: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ո.5 | = ὑγίεια συμμετρία τῶν ἐν σώματι στοιχείων, θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ὑγροῦ 

καὶ ξηροῦ (Pseudo-Zonaras upsilon, 1761.10): 
b Հմմտ. ՍԻԻՀ Հ.21 | հմմտ. λέγεται δὲ εἶναι σώματος νόσος ἡ ἀσυμμετρία τῶν ἐν αὐτῷ, 

θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ (Chrysippus Fr. 471.47): 
c = ՍԻԻՀ Զ.1 | հմմտ. ἡ μὲν γὰρ ἰσχὺς ἐν τοῖς νεύροις καὶ ὀστοῖς, τὸ δὲ κάλλος τῶν 

μελῶν τις συμμετρία δοκεῖ εἶναι (Arist. Top. 116.b.22): 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.18 | հմմտ. λέγεται δὲ εἶναι σώματος νόσος ἡ ἀσυμμετρία τῶν ἐν αὐτῷ, 

θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ (Chrysippus Fr. 471.47): 
e = ՍԻԻՀ Գ.5 | հմմտ. τὸ δὲ κάλλος τῶν μελῶν τις συμμετρία δοκεῖ εἶναι (Arist. Top. 

116.b.22), ὄντως ἀληθινὸν κάλλος, ὅπερ ἐστὶν εὔχροιά τε καὶ εὐσαρκία καὶ συμμετρία 

τῶν μορίων (Galen. Thrasybulus 5.822.8), τὸ κάλλος ἐστὶ συμμετρία μελῶν καὶ μερῶν 

μετ’ εὐχροίας (Hermog. Περὶ ἰδεῶν 1.12.22): 
f Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.19 | հմմտ. τὸ μὲν ἀσυμμετρία… τῶν ὀργανικῶν τὸ αἶσχος (Arist. Fr. 

4.45.31): 
g = πόνος δὲ τραχεῖα κίνησις (Suda eta 97.9, Pseudo-Zonaras eta 976.7). 
h = ՍԻԻՀ Ց.3: 
i Հմմտ. Ἡδονὴ δέ ἐστι λεία κίνησις (Suda eta 97.9, Pseudo-Zonaras eta 976.7): 
j = ՍԻԻՀ Ց.4: 
k = ՍԻԻՀ Մ.11 | հմմտ. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς 

ἀπὸ σώματος; (Plato Phaedo 67.d.4): 
l = ՍԻԻՀ Տ.20 | հմմտ. ἡ δὲ πτωχεία παντελὴς τῆς κτήσεως ἔκπτωσις (Suda Pi 3052.2): 
m = ՍԻԻՀ Հ.22 | հմմտ. Πλοῦτος κτῆσις σύμμετρος πρὸς εὐδαιμονίαν· περιουσία 

χρημάτων εἰς εὐδαιμονίαν συντεινόντων (Plat. Def 415.d.1): 
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[11] Մանկութիւն է աճումն մարմնոյ: 

[12] Ծերութիւն է նուազումն մարմնոյa:  

[13] Տղայութիւն է սկիզբն և զարգացումն մարմնոյ աճմանb: 

[14] Փառք են գովութիւն առ ի բազմացc: 

[15] Բարեփառութիւն է փառք439 ի բարեացd: 

[16] Բարետոհմութիւն է փոխանորդութիւն ազգի իւրոյ առաքինութիւնe:  

[17] Վատազգի ծնունդ է, որ ոչ է բարւոյ: 

[18] Ամուսնութիւն է զուգաւորութիւն առն և կնոջ՝ յորդեծնութիւն, 

կենցաղոյս կցորդութիւնf: 

[19] Տուն է հաւաքումն բազմաց հանապազաւրեայ բաւականութեան 

սակսg: 

[20] Տնաւրինական է մակացութիւն կարգաւորութիւն տանh:  

[21] Թագաւորութիւն է միապետութիւն անպարտաւոր հասարակաց440 

աւգտիi: 

[22] Ռամկութիւն է, յորում ռամիկք441 տիրեն և տնանկքj:  

[23] Քաղաքականութիւն է մակացութիւն քաղաքի աւգտիk: 

[24] Դատողական է մակացող442 դատելոյl: 

[25] Դատ է վերականգնումն մեղանչանաց, զի նա է նուազումն մարմ-

նոյ և արտաքոյm: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ծ.2 | հմմտ. Γῆράς ἐστι φθῖσις σώματος φυσικῶς ὑπὸ χρόνου γινομένη 

(Doctrina Patrum 254.9): 
b = ՍԻԻՀ Տ.21 | հմմտ. νέος ὢν ἔτι καὶ τὰς πρώτας ἔχων τῆς αὐξήσεως ἀρχάς (Plut. 

Cicero 20.6.2): 
c = ՍԻԻՀ Փ.3 | = ἡ δόξα ὁ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος (Dio Chrys. Or. 77/78.17.5): 
d = ՍԻԻՀ Բ.25: 
e = ՍԻԻՀ Բ.27 | հմմտ. εὐγένεια γάρ ἐστιν ἀρετὴ γένους (Arist. Pol. 1283.a.35): 
f = ՍԻԻՀ Ա.31: 
g = ՍԻԻՀ Տ.22: 
h = ՍԻԻՀ Տ.23 | հմմտ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπιστήμης μέν τινος ἐδόκει ἡμῖν ὄνομα 

εἶναι ἡ οἰκονομία, ἡ δ’ ἐπιστήμη αὕτη ἐφαίνετο ᾗ οἴκους αὔξειν δύνανται ἄνθρωποι 
(Stob. 4.28.23.2): 
i = ՍԻԻՀ Թ.7: 
j = ՍԻԻՀ Ռ.1 | հմմտ. Δημοκρατία δὴ οἶμαι γίγνεται ὅταν οἱ πένητες νικήσαντες (Plato 

Resp. 557.a.2), ἡ μὲν δημοκρατία, ἐν ᾗ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως κυριεύει (Arist. 

Divisiones 4.2.7): 
k = ՍԻԻՀ Ք.4 | հմմտ. Πολιτικὴ ἐπιστήμη καλῶν καὶ συμφερόντων· ἐπιστήμη ποιητικὴ 

δικαιοσύνης ἐν πόλει (Plato Ded. 413.b.11): 
l = ՍԻԻՀ Դ.7: 
m = ՍԻԻՀ Դ.8: 
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[26] Շահ է աճումն միոյ անձին աւգուտ լուծանելով զախտս և չա-

փաւոր առնելովa: 

[27] Բարիոք է կարգ անձին ի հրահանգէ մտեալb: 

[28] Հրահանգ է հայրենական աւրինակարգութիւն իւրաքանչիւր ուրուք 

կամ յիւրաքանչիւր ումեքէ գրել իրաւացիc: 

[29] Սովորութիւն է հրահանգից հաւաքումն443 անշրջելիd: 

[30] Բարոյական է առաքինութիւն կամ ախտականի անձին բարւոք 

ունակութիւն444 կամ ի հրահանգէ և յառաքինութենէ ժողովեալe: 

[31] Բնական առաքինութիւն է, որ բնութեան է պարգև, զոր բարեբուն 

կոչեմքf:  

[32] Բարեբնութիւն է պատեհութիւն ի բնութենէ յառաքինութիւնg: 

[33] Ախտ է շարժումն անբան մասին անձին ըստ ամբարձման կամ 

ըստ ամփոփմանh: 

[34] Յարձակումն է անբան շարժութիւն անբանի մասին անձին. 

ընդդիմացեալ445 ուղղաբանի որպէս ցանկականն հեշտութիւնi:  

[35] Տրտմութիւն է անբան ամփոփումն, շարժումն անբանի մասին 

անձինj, որպէս Զենոն, իսկ ըստ Պղատոնի` երկիւղ է անբան արտակոչու-

թիւն446 կամ ակնկալութիւն հանդերձելոյ չարիk: 

[36] Ցանկութիւն է բաղձումն հեշտալիl, իսկ ըստ Արիստոտելի` բաղ-

ձումն անբանm, իսկ ըստ Զենոնի` բաղձումն մարմնոյ կարաւտմանցn: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Շ.4: 
b ՍՄ 32 և ՍՄ 27-ի բնագրերը հաջորդաբար միավորված զուգահեռ են գտնում ՍԻԻՀ Բ.30-

ում. «Բարեբնութիւն է պատեհութիւն ի բնութենէ յառաքինութիւն բարւոք կարգ անձին ի 
հրահանգէ մտեալ»: 
c = ՍԻԻՀ Հ.23: 
d = ՍԻԻՀ Ս.12: 
e = ՍԻԻՀ Բ.28: 
f = ՍԻԻՀ Բ.29 | οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἁπάσας, ὥστε τὴν μὲν ἤδη τὴν δ’ 

οὔπω εἰληφὼς ἔσται· τοῦτο γὰρ κατὰ μὲν τὰς φυσικὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται (Arist. Eth. 

Nicom. 1144b.34): 
g Տե՛ս ՍՄ 27-ի ծանոթագրությունը: 
h = ՍԻԻՀ Ա.32: 
i = ՍԻԻՀ Յ.14: 
j = ՍԻԻՀ Տ.24:  
k = ՍԻԻՀ Ե.11 | հմմտ. πάθος δ’ ἐστὶν, ὡς μὲν <Ἀριστοτέλης,> ἄλογος ψυχῆς κίνησις 

πλεοναστική… πάθος ἐστὶ κίνησις τοῦ ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς (Stob. 2.7.1.20-27): 
l = ἡ δ’ ἐπιθυμία ὄρεξις ἡδέος (Arist. Top. 147.a.1). 
m = ἐπιθυμία ἐστὶν ἄλογος ὄρεξις (Suda epsilon 2341.1). 
n = ՍԻԻՀ Ց.5: 



Փիլիսոփայական բնագրեր 247 
 

 

[37] Մախանք են տրտմութիւն ի վերայ ընկերին յառաջադիմութեանa: 

[38] Նախանձ է տրտմութիւն, թէ որ ինչ447 այլոց է բարին, նոյն և ի մեզ 

գոլ բաղձումն երանութեանb:  

[39] Պակուցումն է երկիւղ հանդերձելոյ չարիc: 

[40] Տագնապ է երկիւղ կործանման կամ երկիւղ պարտութեան: 

[41] Զարհուրումն է երկիւղ ցնորմանd: 

[42] Ամաւթ է երկիւղ անփառութեան448 e: 

[43] Ահ է երկիւղ դժնդակութեանf: 

[44] Տռփում449 է ցանկութիւն սիրոյ կամ սպասաւորութեան Աստուծոյg: 

[45] Փափաքումն է ցանկութիւն տռփելոյ իրի ի հարուստh: 

[46] Ջանասիրութիւն է տրամադրութիւն գործողական ձեռնարկու-

թեամբ աշխատութեանi: 

 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Մ.12 | = Φθόνος πάθος λύπης ἐπὶ τῇ τῶν πέλας εὐπραγίᾳ (Pseudo-Zonaras 

1806.1): 
b = ՍԻԻՀ Ն.6 | հմմտ.  Φθόνος λύπη ἐπὶ φίλων ἀγαθοῖς ἢ οὖσιν ἢ γεγενημένοις (Plato 

Def. 416.a.13), Φθόνος δὲ λύπη ἐπ’ ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς· ζῆλος δὲ λύπη ἐπὶ τῷ ἕτερον 

ἐπιτυγχάνειν ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ, αὐτὸν δὲ μή· λέγεσθαι δὲ καὶ ἑτέρως ζῆλον, 

μακαρισμὸν ἐνδεοῦς (Chrysipp. Fr. 413.1): 
c = ՍԻԻՀ Պ.7 | = δέος γὰρ εἶναι προσδοκίαν μέλλοντος κακοῦ (Plato Laches 198.b.9): 
d = ՍԻԻՀ Զ.2 | հմմտ. ἔκπληξις δὲ φόβος ἐκ φαντασίας ἀσυνήθους πράγματος (Diog. 

Laert. 7.113.1): 
e Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.28. «Ամաւթ` երկիւղ վատափառութեան» | հմմտ. Բարոյական Ս. 28. «Ամաւթ է 

երկիւղ յուղիղ պարսաւանաց, կամ երկիւղ չարափառութեան» | հմմտ. Αἰσχύνη φόβος ἐπὶ 
προσδοκίᾳ ἀδοξίας (Plat. Def. 416.a.9):  
f = ՍԻԻՀ Ա.33 | = δέος δὲ φόβος δεινοῦ (Chrysipp. Fr. 408.3): 
g = ՍԻԻՀ Տ.31 | հմմտ. ὁ ἔρως ἐπιθυμία συνουσίας ἐστίν (Arist. Top. 146.a.9): 
h Հմմտ. ՍԻԻՀ Փ.4 Փառք է ցանկութիւն տռփելոյ իրի ի հեռուստ: 
i Հմմտ. ՍԻԻՀ Ջ.1 | հմմտ. τὴν γὰρ φιλοπονίαν διάθεσιν ἐξεργαστικὴν εἶναι τῶν 

ἐπιβαλλόντων ἀνυπόπτως διὰ πόνον (Chrysipp. Fr. 683.2): 
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Ե. ԲԱՆԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՍԱՀՄԱՆՔ450 

[1] Սկիզբն մարմնոյ բնաւորականաւ451: 

[2] Բնաւորականի452 սկիզբն՝ մարմինa: 

[3] Բարոյականի սկիզբն՝ յարձակումն, բանականի453 սկիզբն է ցնո-

րումն, որ է մտաց երևոյթb: 

[4] Բնութիւն է ըստ էութեան բոլորից անձն454, իսկ ըստ ունակութեան ՝ 

իբր զի արուեստ ինչ ի լինելութիւն ածեալ ի կատարումն, տունկս, կենդա-

նիս և տարերցն ի միմեանս փոխադրութիւնք455, որ է սկիզբն շարժութեան և 

կայիցc: 

[5] Սկիզբն է ամենայն, որ456 ինչ նախագոյն է՝ պատճառ լինելութեան 

իրիք, որով լինի եղեալնd: 

[6] Արարչական պատճառ է, որ զատ է յեղելոցն, որպէս Աստուած, և 

կամ յումէ457 լինի եղեալն, որպէս բարիe:  

[7] Նիւթական պատճառ է, յորմէ լինի եղեալն, որ ոչ է ի զատ458 

յեղելոյն, յորոյ էութենէ լինի եղեալն կամ բոլորնf: 

[8] Յարացուցական պատճառ է, ըստ որոյ աւրինակի լինի եղեալն. 

այս է տեսութիւն, և տեսութիւն է մինն459 ինքնակատար մշտնջենաւորին 

Աստուծոյg: 

[9] Յարացոյցն յաւիտենական է460՝ ըստ որոյ աւրինակի լինին ի 

բնութենէ եղեալքն, էութիւն մշտնջենաւոր, պատճառ բոլորից, իբր այսպիսի 

իմն. Աստուած՝ կենդանի461 մշտնջենաւոր, բանական, անախտ, առաջին և 

երկնային միշտ462, անախտաբար ըստ ինքեան առանց նիւթոյ, Աստուած՝ 

էութիւն ինքնագոյ, անձև, առաջին և պատճառական, աննիւթ միտh: 

[9ա] Դև է ոգի բացարձակ ի հողեղէն մարմնոյi:  

[10] Քաջ է ոգի բացարձակ ի հողեղէն մարմնոյ՝ ըստ ինքեան գոլով 

բարիj: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Բ.32: 
b = ՍԻԻՀ Բ.34: 
c = ՍԻԻՀ Բ.35: 
d = ՍԻԻՀ Ս.13: 
e = ՍԻԻՀ Ա.34: 
f = ՍԻԻՀ Ն.8: 
g = ՍԻԻՀ Յ.12: 
h = ՍԻԻՀ Յ.13: 
i = ՍԻԻՀ Դ.9-ի առաջին կեսին: 
j = ՍԻԻՀ Ք.5: 
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[11] Դև՝ և նիւթ և անձն, անձն բանական, էութիւն անմարմին, ան-

ախտ463 մշտնջենաւոր ըստ ինքեանa: 

[12] Ճակատագիր է ընդելուզումն պատճառաց անխափանելեաց կամ 

հետևող պատճառ ի464 վեր արձակեալ, որոց ի մեզն է կամ աստուածային 

աւրինադրութիւն, յորմէ ոչ է փախչելի465 ըստ ճակատագրին. ի հարկէ 

հետևեալ որոց ի մեզն466, այսինքն անձնիշխանական առաջնորդին467 b: 

[13] Նախախնամութիւն է խնամակալութիւն անձին հանրականին 

յԱստուծոյ468:  

[14] Անհաւասարութիւն469 է ճակատագիր ի վերայ բերող իւրաքանչիւր 

ուրուք զիւրնc: 

[15] Ակամայ է՝ որոյ սկիզբն արտաքուստ կամ որոյ սկիզբն ի ներ-

քուստ, և470 որոյ ի մեզն, այսինքն՝ անձնիշխանականին ոչ ի կամացd: 

[16] Բախտ է471 պատճառ, որ անյայտ է կամաց մարդոյ դիպմամբ 

եղեալ, կամ պատճառ անսահման կամ պատճառ անկարելի մարդկայնոյ 

մտածութեանe, որպէս ստոյիկեանքն: 

[17] Հարկ է պատճառ բնութեամբf և արտաքուստ, առանց որոյ ոչ 

կարէ472 եղեալն փորձակից լինելg: 

[18] Էութիւն է առաջին գոյացութիւն մարմնոյ, պատճառաւոր է ամե-

նայն մարմնոյ, առաջին ենթակայh մերկ ի պատահմանց կամ ամենայն 

մարմնոյ ենթակայ արհեստi: 

[19] Տարր է հասարակաբար, յորմէ լինի ինչ յառաջագոյն և յոր յետոյ 

լուծանիj, իբր զի ի հուր, ի ջուր, յաւդ, յերկիր, որ է հողk: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Դ.9-ի երկրորդ կեսին: 
b = ՍԻԻՀ Ճ.4: 
c = ՍԻԻՀ Ա.35: 
d = ՍԻԻՀ Ա.36: 
e = ՍԻԻՀ Բ.36 | հմմտ. δοκεῖ εἶναι μὲν αἰτία ἡ τύχη, ἄδηλος δὲ ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ (Arist. 

Phys. 196.b.6), ἔστι δ’ ἀπὸ τύχης μὲν τὰ τοιαῦτα γιγνόμενα, ὅσων ἥ τε αἰτία ἀόριστος 

(Arist. Rhet. 1369.a.32): 
f Հմմտ. Ἀνάγκη ἐστὶ βίας αἰτία (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.2): «Բնութեամբ» ընթեր-

ցումը հավանաբար ծագում է «բռնութեամբ»-ից: 
g ՍԻԻՀ Հ.1: 
h Հմմտ. δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον πρῶτον (Arist. Metaphys. 1028.b.36): 
i = ՍԻԻՀ Է.2: 
j Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.2 (= ՍՓ 14): 
k = Στοιχεῖόν ἐστι κοινῶς μέν, ἐξ οὗ τι γίνεται πρώτου, καὶ εἰς αὐτὸ ἐπ' ἐσχάτου 

ἀναλύεται... οἷον πῦρ, ὕδωρ, ἀήρ, γῆ (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.2-5). 
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[20] Հուր է մարմին նրբամասնագոյնa կամ միայնացեալ մարմին և 

թեթև: Հուր է մարմին ջերմ և ցամաքb:  

[21] Երկիր է մարմին ցամաք և ծանրc: 

[22] Ջուր է մարմին խոնաւ և ցուրտd: 

[23] Աւդ է մարմին խոնաւուտ և թոյլe: 

[24] Շարժութիւն է ներգործութիւն շարժողին ի շարժելն473 կամ յաճա-

խումն շարժելոյն կամ շարժելեացնf: 

[25] Լինելութիւն է շարժութիւն ըստ էութեան յոչ գոյէg: 

[26] Ապականութիւն է շարժութիւն էութեան յոչ գոյh: 

[27] Նմանապէս աճումն է շարժութիւն ինքնակի ըստ մեծութեանi: 

[28] Նուազումն է շարժութիւն ի դէմս ըստ նմանութեանj: 

[29] Այլայլումն474 է շարժութիւն ի տեղւոջէ475 կամ ըստ խստութեան476 k: 

[30] Շրջագայութիւն477 է շարժութիւն ի նմին տեղւոջl: 

[31] Ժամանակ է478 թիւ շարժութեան նախկնումն և վերջնումնm: 

                                                           
a = τὸ πῦρ ἐστι σῶμα τὸ λεπτομερέστατον (Arist. Top. 146.a.15). 
b = ՍԻԻՀ Հ.25. «Հուր է մարմին ջերմ և ցամաք» | հմմտ. πῦρ ἐστι σῶμα λεπτομερέστατον 

καὶ θερμότατον καὶ ξηρότατον (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.6): 
c = ՍԻԻՀ Ե.12 | = γῆ ἐστι σῶμα ξηρότατον καὶ βαρύτατον (Joann. Damasc. Dial (fus.) 

68.7): 
d = ՍԻԻՀ Ջ.2 | = τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ὑγρὸν καὶ ψυχρόν (Arist. De gener. et corrupt. 

331.a.34), ὕδωρ ἐστὶ σῶμα ὑγρὸν καὶ ψυχρότατον (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.7-8): 
e ՍԻԻՀ Ա.37 | = ἀήρ ἐστι σῶμα ὑγρότατον καὶ μαλακόν (Joann. Damasc. Dial (fus.) 

68.8-9): 
f = ՍԻԻՀ Շ.5: 
g Հմմտ. Γένεσίς ἐστι κίνησις κατ’ οὐσίαν εἰς τὸ εἶναι (Joann. Damasc. Dial (fus.) 

68.10): 
h = ՍԻԻՀ Ա.14 | = φθορά ἐστι κίνησις ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ εἶναι (Joann. Damasc. Dial 

(fus.) 68.11): 
i = ՍԻԻՀ Ա.15 | հմմտ. Αὔξησίς ἐστι κίνησις ἐν τῷ ποσῷ κατὰ μέγεθος (Joann. Damasc. 

Dial (fus.) 68.12). ἐν τῷ ποσῷ հուշում է, որ «ինքնակի» ընթերցումը ծագում է նախնա-

կան «ի քանակի»-ից: 
j = ՍԻԻՀ Ն.7 | հմմտ. φθίσις ἐστὶ κίνησις ἐν τῷ ποσῷ κατὰ μείωσίν τε καὶ ἐλάττωσιν 

(Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.12-13): 
k = ՍԻԻՀ Ա.38 | հմմտ. Ἀλλοίωσίς ἐστι κίνησις ἐν τῷ ποιῷ κατὰ μεταβολήν (Joann. 

Damasc. Dial (fus.) 68.13-14); ἡ ἀλλοίωσις κίνησις κατὰ τὸ ποιόν (Arist. De caelo 

270.a.27): 
l = ՍԻԻՀ Շ.7 | περιφορά ἐστι κίνησις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ (Joann. Damasc. Dial (fus.) 

68.15-16): ՍԻԻՀ Շ.7-պահպանել է նախնական «շրջաբերումն» (=περιφορά) ընթերցումը, 

իսկ «շրջագայութիւն»-ն ածանցյալ է նրանից: 
m Հմմտ. Χρόνος ἐστὶ μέτρον κινήσεως καὶ ἀριθμὸς τοῦ ἐν κινήσει προτέρου καὶ 
ὑστέρου (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.18-19): 
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[32] Տիւ է արեգական ի վեր քան զերկիր բերումնa կամ ժամանակ, յո-

րում արեգակն ի վեր քան զերկիր բերեալ լինիb: 

[33] Տիւ և գիշեր է երկնի հանդերձ զարդու իւրով շրջաբերութիւնc: 

[34] Ամիս է ի ճանապարհակցութենէ լուսնի առ արեգակն479, ի ճանա-

պարհակցութիւն որ զկնի նորինd: 

[35] Տարի է ժամանակ, յորում արեգակն ընդ կենդանատեսակս ան-

ցանէe: 

[36] Ժամանակ է480 չորրեակ մասն տարւոյ կամ երկոտասան մասն 

աւուր481 կամ աճումն անձին կամ մարմնոյ, որգոն մարդf: 

[37] Գարուն է ժամանակ, յորում խոնաւ տիրէg: 

[38] Ամառն է ժամանակ, յորում ջերմութիւն զաւրանայh:  

[39] Աշուն է ժամանակ, յորում չորութիւնն զաւրանայi:  

[40] Ձմեռն է ժամանակ, յորում ցրտութիւն զաւրանայj: 

[41] Տեղի է տեղւոյ պարունակեցելոյ սպառուածk, իսկ ըստ Արիստո-

տելի՝ ունայն ըմբռնեալ ի մարմնոյl, իսկ ըստ ստոյիկեանցն՝ հեռակցութիւն 

ըմբռնեալ ի մարմնոյ, իսկ ըստ Պղատոնի՝ հեռակցութիւն աներևոյթm: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Տ.25 | = ἡμέρα ἡλίου φορὰ ὑπὲρ γῆς ἐστιν (Arist. Top. 142.b.3): 
b = Ἡμέρα ἐστὶν ἡλίου ὑπὲρ γῆς φορὰ ἢ χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ὑπὲρ γῆς φέρεται (Joann. 
Damasc. Dial (fus.) 68.19-20).  
c = ՍԻԻՀ Տ.25 | հմմտ. Νυχθήμερόν ἐστι κόσμου περιστροφή (Joann. Damasc. Dial (fus.) 

68.22), ἔστι τε νυχθήμερον χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος πρὸς τὸν μένοντα ἰσημερινὸν ἐκ τῆς 

τοῦ κόσμου περιφορᾶς ποιεῖται μίαν περίοδον (Ptol. Hypotheses 2.76.10): 
d = ՍԻԻՀ Ա.39 | = Μήν ἐστι χρόνος ἀπὸ συνόδου σελήνης πρὸς ἥλιον ἐπὶ τὴν ἑξῆς 

σύνοδον (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.22-24): 
e = ՍԻԻՀ Տ.27 | = ἐνιαύσιος ἔστι χρόνος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὸν ζῳδιακὸν διέξεισι κύκλον 

(Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.25): 
f = ՍԻԻՀ Ժ.2 | հմմտ. Ὥρα ἐστὶ μέρος ἐνιαυτοῦ τὸ τέταρτον ἢ τῆς ἡμέρας τὸ δωδέκατον 

ἢ ἀκμὴ ψυχῆς ἢ σώματος ἄνθος ἢ νεότητος κάλλος (Joann. Damasc. Dial (fus.) 68.27-29): 
g = ՍԻԻՀ Գ.9 | = Ἔαρ ἐστὶ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ ὑγρὸν ἐπικρατεῖ (Joann. Damasc. Dial. (fus.) 

68.29-30): 
h = ՍԻԻՀ Ա.40 | = θέρος ἐστὶ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ θερμὸν ἐπικρατεῖ (Joann. Damasc. Dial. 

(fus.) 68.30): 
i = ՍԻԻՀ Ա.41 | = φθινόπωρόν ἐστὶ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ ξηρὸν ἐπικρατεῖ (Joann. Damasc. 

Dial. (fus.) 68.31): 
j = ՍԻԻՀ Ձ.6 | χειμών ἐστι χρόνος, ἐν ᾧ τὸ ψυχρὸν ἐπικρατεῖ (Joann. Damasc. Dial. 

(fus.) 68.32): 
k Հմմտ. εἰ ὁ τόπος περιεκτικὸς νοεῖται τοῦ σώματος, τὸ δὲ περιέχον ἐκτός ἐστι τοῦ 
περιεχομένου (Sext. Empir. Adversus math. 10.24.2): 
l Հմմտ. τὸ γὰρ κενὸν τόπος ἂν εἴη ἐστερημένος σώματος (Arist. Phys. 208b.27): 
m Հմմտ. ՍԻԻՀ Տ.28: 
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[42] Մարմին է482՝ էութիւն եռակի տարորոշ, հանդերձ հակատպու-

թեամբa: 

[43] Մարմին կրական է մեծութիւն եռակի տարորոշb, բնական մարմին` 

որ յարհեստէ զարդարեալ կենդանոյ: 

[44] Մարմին է պատճառ շնչոյc: 

[45] Խառնումն է ի միմեանս հեղումն խոնաւիցd կամ խառնեցելոց և 

այլայլեցելոց: 

[46] Միաւորութիւն է խառնումն խոնաւից կամ խառնեցելոց և այլայլե-

ցելոց483 e: 

[47] Աշխարհ է հաստումն երկնի և երկրի, և բնութեանցն որ ի միջին, 

կամ կենդանեաց մեծամեծաց, զգայականաց զամենայն կենդանիս, որ ի 

նմա պարառեալ, կամ զոր յամենայն յէութենէ առանձապէս առնլով484 f: 

Ըստ ստոյիկեանցն՝ երկին է վերջին մասն աշխարհիս: 

[48] Անմոլար գունդ է, որ յարևելից յարևմուտս միշտ նմանապէս 

տարեալ լինի485 g: Մոլար486 գունդ է, որ ընդդէմ487 աննմանապէս շրջինh: 

[49] Կենդանի էութիւն՝ անձնաւոր, զգայունi, ի մարմնոյ և ի շնչոյ հաս-

տատեալ488 j: 

[50] Մարդ է կենդանի բանաւոր, մահկանացու և այլքնk: 

[51] Այր է մարդ նախունակ սերմանl: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Մ.13 | հմմտ. σῶμα… τριχῇ διαστατὸν μετὰ ἀντιτυπίας (Porph. In Tim. 2.38.6), 

λεγέτωσαν οὐσίαν σωματικὴν τριχῇ διαστατὴν μετὰ ἀντιτυπίας (Galen. Quod 

qualitates incorporeae sint 19.484.5): 
b ՍԻԻՀ Մ.14 | Σῶμά ἐστι μέγεθος τριχῇ διάστατον (Pseudo-Galen Ded. 356.1). 
c = ՍԻԻՀ Մ.15: 
d Հմմտ. ՍԻԻՀ Խ.10: 
e = ՍԻԻՀ Մ.16 | հմմտ. οὐδὲ ἡ τῶν τυχόντων ὑγρῶν ἕνωσις κρᾶσίς τε καὶ μῖξις (Alex. De 

mixtione 229.1), ἡ δὲ μίξις τῶν μικτῶν ἀλλοιωθέντων ἕνωσις (Arist. De gener. et 

corrupt. 328.b.22): 
f = ՍԻԻՀ Ա.42: 
g ՍԻԻՀ Ա.43: 
h = ՍԻԻՀ Մ.27 | հմմտ. ἡ μὲν ἀπλανὴς (σφαῖρα) ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δυσμὰς κινεῖται, αἱ δὲ 

πλανώμεναι ἀνάπαλιν (Alex. In metaph. 690.37): 
i = Ζῷόν ἐστιν οὐσία ἔμψυχος αἰσθητική (Doctrina Patrum 260.25, Alex. In top. 

432.1): 
j = ՍԻԻՀ Կ.5: 
k Հմմտ. ՍԻԻՀ Մ.17 | οἱ μὲν οὕτως ἀπέδοσαν “ἄνθρωπός ἐστι ζῷον λογικὸν θνητόν, νοῦ 

καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν” (Sext. Emp. Adversus math. 7.269.6 = Alex. In metaph. 520.9-

11): 
l ՍԻԻՀ Ա.44: 
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[52] Կին է ընդունակ նախունակ489 սերման490 a:  

[53] Արու է կենդանի, որ յայլ ումեքէ491 ծնանիb: 

[54] Էգ է կենդանի492, որ յինքեան յղանայc: Էգ պտղատու:  

[55] Բանական մասն անձին է ընտրողականն:  

[56] Սրտմտող մասն անձին է անբանն և ըմբռնողնd:  

[57] Ցանկական մասն անձինն է բաղձականն, յորմէ հեշտութիւնք և 

տրտմութիւնքe: 

 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Կ.6 | հմմտ. παρὰ τὸ γῶ, τὸ λαμβάνω καὶ δέχομαι, γίνεται γυνή, <ἡ> δεκτικὴ 

τοῦ σπέρματος (Pseudo-Zonaras 459.7): 
b Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.45: 
c = ՍԻԻՀ Է.4 | հմմտ. ἀδύνατον τὸ θῆλυ αὐτὸ ἐξ αὑτοῦ γεννᾶν ζῷον (Arist. Gener. anim. 

741.a.14): 
d = ՍԻԻՀ Ս.16 | հմմտ. τὸ δὲ ἐπιθυμητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ἐστιν αἴτιον τοῦ ἐπιθυμεῖν 

φαγεῖν καὶ τοῦ πλησιάσαι καὶ τῶν τοιούτων πάντων (Arist. Divis. 15.1.11): 
e = ՍԻԻՀ Ց.6 | հմմտ. τὸ ἐπιθυμητικὸν διαιρεῖται εἰς δύο, εἰς ἡδονὰς καὶ λύπας (Nemes. 

75.9-10, հմմտ. հին թարգմանությունը. «ցանկականն տարորոշի յերկուս՝ ի հեշտութիւնս եւ 

ի տրտմութիւնս», Նեմես. 1.16), ἡ μὲν λύπη ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ (ἐν τούτῳ γὰρ καὶ ἡ 

ἡδονή) (Arist. Top. 126.a.9): 
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Զ. ՄԱՍՈՒՆՔ ՄԱՐՄՆՈՅ 

[1] Ուղեղ493 է մասն մարմնոյ զշաղկապն կենաց յինքեան ունելովa: 

[2] Ոսկր է պատճառ ուղղոյb: 

[3] Ջիղ է գործարան մարմնականի շարժութեանc:  

[4] Երակ է գործարան արեանd: 

[5] Արիւն է սնունդ մարմնոյe: 

[6] Շնչերակ է գործարան ոգւոյ: 

[7] Ոգի է գործարան առաջնոյ շահեկանութեանf: 

[8] Լեարդ է գործարան արիւնացուցանելոյ զկերակուրնg: 

[9] Սիրտ է սկիզբն կենդանութեան կենդանական կամ սկիզբն արեանh 

և ոգւոյi: 

[10] Ոգի է միոյ շնչոյj: 

[11] Ձեռք են գործարանք տալոյ և առնլոյk: 

[12] Ոտք են գործարանք սպասաւորականք գնալոյl: 

[13] Բերան է գործարան ձայնի և կերակուր առնլոյm: 

[14] Լեզու է գործարան ձայնի և ճաշակմանցn:  

[15] Զգայարանք են գործարանք494 զգայութեանցo: 

[16] Ունկն է գործարան լսելոյp: 

[17] Ունչք են գործարանք հոտոտելոյ495 q: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ո.7: 
b = ՍԻԻՀ Ո.8: 
c = ՍԻԻՀ Ջ.3 | հմմտ. ὁ μὲν γὰρ τένων τὸ πρῶτόν ἐστιν αὐτὸ τῆς κινήσεως ὄργανον 

(Galen. De usu partium 4.9.12): 
d = ՍԻԻՀ Ե.19: 
e = ՍԻԻՀ Ա.46: 
f = ՍԻԻՀ Ո.9-ի սկիզբը | հմմտ. τὸ πνεῦμα ὄργανόν ἐστι τῆς δυνάμεως (Joann. Comm. in 
Hipp. 2.235.5): 
g = ՍԻԻՀ Լ.3 |= Ἧπαρ. ὄργανον ἐξαιματώσεως τροφῶν (Pseudo-Zonaras 1001.20): 
h Հմմտ. ἀνάγκη τὴν καρδίαν εἶναι καὶ τοῦ αἵματος ἀρχήν (Arist. De part. anim. 666. 
a.33): 
i = ՍԻԻՀ Ս.15: 
j = ՍԻԻՀ Ո.9-ի վերջը: 
k = ՍԻԻՀ Ձ.7: 
l Հմմտ. ՍԻԻՀ Ո.10. Ոտք են գործաւորականք սպասաւորք գնացից: 
m = ՍԻԻՀ Բ.38: 
n = ՍԻԻՀ Լ.4 | հմմտ. Γλῶσσα δὲ νῦν μὲν τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον (Eustath. Ad Hom. Il. 

1.150.22), τῆς γεύσεως ὄργανον ἡ γλῶττα (Alex. De an. 55.5): 
o = ՍԻԻՀ Զ.3: 
p = ՍԻԻՀ Ո.12: 
q = ՍԻԻՀ Ո.11: 



Փիլիսոփայական բնագրեր 255 
 

 

[18] Մարմին է գործարան շաւշափմանց496 a: 

[19] Մաղձ է պարզումն արեանb:  

[20] Մաղաս է յաւելուած առաջնոյ կերակրոյc: 

[21] Սերմն է խոնաւուտ հանդերձ շնչով ի փոխադրութենէ արեան՝ պա-

տեհ առ կենդանածնութիւն կամ յաւելուած յետնոյն կերակրոյ կամ ամե-

նայն իրիք497 արարողականd: 

[22] Կաթն498 է յարենէ կերակուր կենդանւոյ ի փրկութիւն մարմնոյe: 

 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Մ.28: 
b = ՍԻԻՀ Մ.18 | հմմտ. ἡ ξανθὴ χολὴ τῆς οἷον ὑποστάθμης τοῦ αἵματος (Galen. De atra 

bile 5.112.3): 
c = ՍԻԻՀ Մ.19 | հմմտ. τὸ φλέγμα τῆς χρησίμου τροφῆς περίττωμά ἐστιν (Arist. De 

gener. anim. 725.a.15): 
d = ՍԻԻՀ Ս.20: 
e = ՍԻԻՀ Կ.7: 
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Է. ՅԱՂԱԳՍ ՏՆԿՈՑ499 ՎԵՐՋՒՆ ԳԼՈՒԽ 

[1] Տունկ է կենդանի երկրային կամ էութիւն շնչաւոր անզգայ կամ որոյ 

շունչ միաւորեալ ընդ երկրիa: 

[2] Ծառ է տունկ յարմատոյ բազմոստեան ճիւղաւորb:  

[3] Թուփ է տունկ յարմատոյ բազմոստեան500: 

[4] Դալարի է տունկ յարմատոյ բազմատերև501 c: 

[5] Սիրտ տնկոյ է սննդականութեան քարշաւղd: 

[6] Պտուղ է կատարումն տնկոյ ըստ բնութեան, կերակուր մարդոյ502: 

[7] Տերև է ծածկոյթ պտղոյe: 

[8] Այգի է տունկ գինոյ ծնողականf: 

[9] Գինի է ըստ Եմպեդոկլեայ503 ջուր փոխեալ ի փայտի504 կամ խոնաւ 

բնութիւն ջերմին և արբուցանողg:  

[10] Մեղր է ցաւղ առաւել ամոքեալ կամ գործ մեղուի ի միայնոյh: 

[11] Մեղու է կենդանի թևաւոր, խայթող յետուստ կուսէ505 i: 

[12] Ձէթ է խոնաւ բնութիւն ջերմին վերևագայ ամենայն խոնաւիցj: 

[13] Հակակայքն քառակի տարորոշին՝ կամ որպէս ներհակք, կամ որ-

պէս առինչ, կամ որպէս ունակութիւն և պակասութիւն, այսինքն՝ որպէս 

երեսք և կուրութիւն, կամ որպէս ստորասութիւն և բացասութիւնk: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Տ.29 | հմմտ. Γηγενὲς ζῷον ἢ φυτὸν (Plut. De Pythiae oraculis 400.B.5), 

λαμβάνω οὐσίαν ἔμψυχον ἀναίσθητον καὶ ποιῶ φυτόν (Joann. Damasc. Dial. (fus.) 

10.198): 
b = ՍԻԻՀ Ծ.3 | Δένδρον μὲν οὖν ἐστι τὸ ἀπὸ ῥίζης μονοστέλεχες πολύκλαδον (Theophr. 

Hist. plant. 1.3.1.7): 
c = ՍԻԻՀ Դ.10: 
d = ՍԻԻՀ Ս.14: 
e = ՍԻԻՀ Տ.30 | հմմտ. τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ 

(Arist. De an. 421.b.2): 
f = ՍԻԻՀ Ա.47: 
g Հմմտ. ՍԻԻՀ Գ.10 | հմմտ. οὐδ’ ὁ οἶνος ἐστιν ὕδωρ σεσηπός, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς 

φησι σαπὲν ἐν ξύλῳ ὕδωρ (Arist. Top. 127.a.18), οἶνος καταμεθύσκουσα τοῖς ἀγαθοῖς 

τὰν διάνοιαν (Pseudo-Archytas Fr. 13.10), ὑγρὸν γὰρ καὶ θερμὸν ὁ οἶνος (Athen. 

Deipnosoph. 11.67.13): 
h = ՍԻԻՀ Մ.20: 
i = ՍԻԻՀ Մ.21 | = αἱ μέλιτται· οὐθὲν δ’ ἐστὶν ὀπισθόκεντρον δίπτερον μόνον (Arist. Hist. 

anim. 532.a.22): 
j = ՍԻԻՀ Ձ.8 | հմմտ. τὸ γὰρ ἔλαιον… ἐξ ὕδατός ἐστι καὶ ἀέρος, ἅπερ ἄμφω ὑγρὰ τὴν 

φύσιν (Joann. Philop. In de an.15.282.12): 
k = ՍԻԻՀ Հ.26 | հմմտ. τὰ τοίνυν ἀντικείμενα, φησί, τετραχῶς ἀντίκειται, ἢ ὡς πρός τι ἢ 

ὡς ἐναντία ἢ ὡς στέρησις καὶ ἕξις ἢ ὡς κατάφασις καὶ ἀπόφασις… ἕξις καὶ στέρησις, 

οἷον ὄψις καὶ τυφλότης (Joann. Philop. In cat. 168.13-15, 27): 
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Ը. ՆԻՒՍԱՑՒՈՅՆ 

[1] Երանութիւն է պարառութիւն ամենայն ըստ բարւոյն իմանալեաց, 

յորոց հեռի է ի բարի ցանկութենէն եկելոց և ոչինչa: 

[2] Սուգ է506 տխրական փոփոխումն հոգւոյ, պակասութիւն ախորժե-

լեացն եղելոց, որպէս որք ի ցանկութեան կեցցեն, գոյանալոյ տեղի ոչ ունի: 

Սուգ է զգայութիւն իմն ցասման ի զուարճացուցչացն պակասութեանb:  

[3] Արդարութիւն է բնութիւն բաժանողական507 ըստ արժանաւորու-

թեան իւրաքանչիւր ումեքc: 

[4] Ողորմութիւն է կամաւոր տրտմութիւն յաւտարացն չարիս գոյա-

ցեալ: Ողորմութիւն է դժուարակարացն ի վտանգաւոր իրս սիրոյ կիրք508 d:  

[5] Ամաւթ է յերկարաձգեալ պատկառանք, իսկ պատկառանք է509 

ընդդէմ նմին թուլագոյն510 ամաւթe:  

[6] Ամաւթ լեալ հանդերձ ստգտանաւք պատկառանք, և զպատկառանս 

անդրէն դարձուցանելով նախ քան զլինել ինչ բամբասանաց ամաւթf: 

[7] Սիրելութիւն է ի ներքս եդեալ ըստ ախորժակացն յանկութիւն511 

հեշտութեամբ և ախտակից լինելով գործ, իսկ ատելութիւն՝ ի տաղտկա-

լեացն աւտարութիւն512 և ի տրտմեցուցանողէն ի բաց դարձումնg:  

[8] Առաքինութիւն է չափ ի միջոցի երևեալ և չափեալh: 

[9] Ողջախոհութիւն է որ ամենայն հոգւոյ շարժմանց հանդերձ իմաս-

տութեամբ և հանճարով բարեկարգէ ի մատակարարութիւնi: 

                                                           
a = ՍԻԻՀ Ե.14 | = Μακαριότης ... περίληψις πάντων τῶν κατὰ τὸ ἀγαθὸν νοουμένων· ἧς 

ἄπεστι τῶν εἰς ἀγαθὴν ἐπιθυμίαν ἡκόντων οὐδέν (Greg. Nys. Or. VIII de beat. 44.1196. 53): 
b = ՍԻԻՀ Ս.21 | հմմտ. Λύπη ἐστὶ διάθεσις ἡδονῶν ἐστερημένη (Doctrina Patrum 263.4). 

Λύπη ἐστὶ στέρησις ἐπιθυμίας (263.8): 
c = ՍԻԻՀ Ա.29 | = Φασὶ... δικαιοσύνην εἶναι ἕξιν ἀπονεμητικὴν τοῦ ἴσου, καὶ τοῦ κατ’ 

ἀξίαν ἑκάστῳ (Greg. Nys. Or. VIII de beat. 44.1233.47): 
d = ՍԻԻՀ Ո.13 | հմմտ. Ἔλεός ἐστιν ἑκούσιος λύπη ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς συνισταμένη 

(Doctrina Patrum 260.11-12, Greg. Nys. Or. VIII de beat. 44.1252.28-30), Ἔλεός ἐστιν 

ἡ ἐπὶ τῶν δυσφορούντων ἐπί τισιν ἀνιαροῖς ἀγαπητικὴ συνδιάθεσις (13-14, Greg. Nys. 
Or. VIII de beat. 44.1252.37-38): 
e Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.26: 
f = ՍԻԻՀ Ա.27: 
g = ՍԻԻՀ Ս.22, հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.52 | = φίλτρον ἐστὶν ἡ ἐνδιάθετος περὶ τὸ καταθύμιον 

σχέσις δι’ ἡδονῆς καὶ προσπαθείας ἐνεργουμένη, μῖσος δὲ ἡ πρὸς τὸ ἀηδὲς ἀλλοτρίω-

σις καὶ ἡ τοῦ λυποῦντος ἀποστροφή (Greg. Nys. In Ecclesiasten (hom. 8) 5.417.13-15): 
h ՍԻԻՀ Ա.13-ի առաջին կեսը | = ἡ ἀρετὴ μέτρον ἐστὶ τῇ μεσότητι τῶν παραθεωρουμένων 

μετρούμενον (Greg. Nys. In Ecclesiasten (hom. 8) 5.375.4): 
i ՍԻԻՀ Ո.14: 
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Ժ. ՍԱՀՄԱՆ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻԲՐ ՀԱՐՑՄԱՄԲ 

Ա.1 Աստուած՝ վսեմական և ինքնաբուն գոյութիւնa:  

Ա.2 Աստուած՝ ծայրագոյն և երանեալ բարիb:  

Ա.3 Աստուած՝ բոլորակերտող և նախախնամիչ յոչէից էացելոցս և նոյն 

ինքն եռականութիւն եզականութեամբ երկրպագեալ և միականութիւն513 

երրորդութեամբ բարեպաշտեալ ի բոլոր եղականաց, իմանալեաց և զգա-

լեաց գոյութիւն գոյ ածէ514 և մշտնջենաւորc: 

Ա.4 Անուն է ձայն արարողի կամ կրողի կամ ձայն նշանական ըստ 

զոյգ շարադրութեան առանց ամանակի, որոյ ոչ ինչ ի մասանց նշանակ է 

արտորոշեալd: 

Ա.5 Աղաւթք են հայցումն բարեաց առ ի յաստուծոյe:  

Ա.6 Արհեստ515՝ բաղկացութիւն ի թողմանէ նախակրթեցելոցն, առ ի 

պիտանացու ինչ բնաւորեալf: 

Ա.7 Առաջարկութիւն516՝ առ տեսութիւնս պիտանութիւն: 

Ա.8 Աստեղագիտութիւն է517՝ արհեստ աստեղաց շրջագայութեան, մե-

ծութեան և ձևոյ դրութեան բացկացութեան շարժութեան518 կայից առ այսո-

սիկ և առ միմեանս: 

Ա. 9 Անհատ է ի յատկութեանց բաղկացեալն, որոյ հաւաքումն ի վերայ 

այլոց ոչ տեսցի: 

Ա.10 Ապականութիւն` ներհակ լինելութեանg:  

Ա.11 Ապականելի է մարդ յետ մահու, յորում ներգոյ անկենդանին և 

անզգայականն և աններանձնաւորնh: 

Ա.12 Առաքինութիւն` հաստատադրութիւն կամ վեհագոյն բնութիւն մա-

հացու ի կենդանութեան ըստ ինքեան գովելիi կամ ամենևին ունակութիւն 

բարի բանականի անձին, բարեաց յառաջածու կամ տրամադրութիւն խոս-

տովանելի յամենայն վայրս, որպէս ի519 պատերազմաց, կամ ունակութիւն 

նախայաւժարական գործաւորական բարւոյ կամ գեղեցկութեանj:  

                                                           
a = Աստուած 1: 
b = Աստուած 2: 
c = Աստուած 3: 
d = ՍՓ 6: 
e = ՍՓ 80: 
f Հմմտ. Հարց. կարճ. 6.թ.10: 
g = ՍՓ 112: 
h Հմմտ. ՍՓ 114: 
i = ՍՓ 124: 
j = Բարոյական Ս. 12. 
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Ա.13 Առաքինութիւն` չափ ի միջոցի երևեալ և չափեալa կամ վեհագոյն 

փոխադրութիւն: 

Ա.14 Ապականութիւն՝ շարժութիւն էութեան յոչէութիւնb: 

Ա.15 Աճումն է շարժութիւն ինքնակի ըստ մեծութեանc: 

Ա.16 Արդարութիւն՝ համախոհութիւն անձին և բարեկարգութիւն անձին 

մասանց առ իրեարս և զիրերաւքd: 

Ա.17 Արութիւն` բնութիւն անձին անշարժ յերկեղէe: 

Ա.18 Արդարութիւն՝ ունակութիւն հասարակութեան բաշխողf կամ 

ինքնաբար ներգործութիւն անձին մասանց կամ միջակութիւն առաւելու-

թեան հասարակաց աւգտի հանդիպմամբ կամ մակացութիւն հանդիպե-

լեաց և ոչg: 

Ա.19 Ամբարհաւաճութիւն` պատճառ բարոյ ոչէիh կամ չարութիւն 

ստութեանi: 

Ա.20 Ակնկալութիւն՝ սարաս պահպանութեանj: 

Ա.21 Անարծաթսիրութիւն՝ այնպէս կամելն զչունելն, որպէս ոք կամի 

զունելնk: 

Ա.22 Անսկիզբն՝ բնութեամբ առաջին, որպէս սկզբանց արարիչl: 

Ա.23 Անզգամութիւն520՝ չարախոհութիւն մարդկայնոց իրաց կամ ունա-

կութիւն գործաւորական անբան կամ տգիտութիւն գործելեաց և ոչm: 

Ա.24 Անիրաւութիւն521՝ արտագործութիւն մասանց անձին կամ ունա-

կութիւն հաւասարութեան զրկաւղ522 կամ ունակութիւն զրկողական կամ 

տգիտութիւն հետևելեաց և ոչn: 

                                                           
a Նիւսացւոյ 8: 
b = Բանական Ս. 26: 
c = Բանական Ս. 27: 
d = ՍՓ 129: 
e = ՍՓ 131: 
f = ՍՓ 143: 
g = Բարոյական Ս. 18: 
h = ՍՓ 136: 
i = Բարոյական Ս. 34: 
j = ՍՓ 132: 
k = ՍՓ 147: 
l = ՍՓ 159: 
m = Բարոյական Ս. 17: 
n = Բարոյական Ս. 19: 
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Ա.25 Արիութիւն523՝ փրկութիւն փառաց աւրինաւորաց, դժնդակաց և ոչ, 

կամ միջակութիւն յանդգնութեան և զանգիտման կամ մակացութիւն 

դժնդակաց և ոչa:  

Ա.26 Ամաւթ՝ երկիւղ յուղիղ պարսաւանացb, կամ ամաւթ է յերկարա-

ձգեալ պատկառանք, և պատկառանք է թուլագոյն ամաւթc:  

Ա.27 Ամաւթ է հանդերձ ստգտանաւք պատկառանք, և պատկառանք է 

անդրէն դարձուցանելով առանց524 ըստգտանաց ամաւթd:  

Ա.28 Ամաւթ525` երկիւղ վատափառութեանe: 

Ա.29 Արդարութիւն526` բնութիւն բաժանողական զաւրութեան527 ըստ 

արժանաւորութեան իւրաքանչիւր ումեքf: 

Ա.30 Աւրէն528՝ բան ուղղակի կարգաւորական գործելի, իսկ հրաժարա-

կանն՝ որ ոչ գործելի, որ է կրաւն հասարակաց քաղաքի կամ էի գիւտg: 

Ա.31 Ամուսնութիւն՝ զուգաւորութիւն առն և կնոջ՝ յորդեծնութեան529 

կենցաղոյս կցորդութեան530 h: 

Ա.32 Ախտ531՝ շարժումն անբան մասին անձին ըստ ամբարձման կամ 

ամփոփութեանi: 

Ա.33 Ահ532՝ երկիւղ դժնդակութեանj: 

Ա.34 Արարչական պատճառ՝ ազատ է յեղելոցն533, որպէս Աստուած, 

կամ յումեքէ լինի եղեալն, որպէս բարիk: 

Ա.35 Անհաւասարութիւն՝ է ճակատագիր ի վերայ բերող իւրաքանչիւր 

ուրուք534 զիւրնl: 

Ա.36 Ակամա535՝ որոյ536 սկիզբն արտաքուստ կամ որոյ սկիզբն ի ներ-

քուստ, և որոյ ի մեզէն537, այսինքն՝ անձնիշխանականին ոչ ի կամացm: 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 22: 
b = Բարոյական Ս. 28-ի առաջին մասը: 
c Հմմտ. Նիւսացւոյ 5: 
d Հմմտ. Նիւսացւոյ 6: 
e = Բարոյական Ս. 28-ի երկրորդ մասը (սակայն «չարափառութեան»-ը փոխարինված է 

«վատափառութեան»-ով), հմմտ. ՍՄ 42, որտեղ նույն ἀδοξίας թարգմանված է «անփա-

ռութեան»: 
f = Նիւսացւոյ 3: 
g = Բարոյական Ս. 44: 
h = ՍՄ 18: 
i = ՍՄ 33: 
j = ՍՄ 43: 
k = Բանական Ս. 6: 
l = Բանական Ս. 14: 
m = Բանական Ս. 15: 
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Ա.37 Աւդ538՝ մարմին խոնաւուտ և թոյլa: 

Ա.38 Այլայլումն՝ շարժութիւն ի տեղւոջէ կամ խստութիւնb: 

Ա.39 Ամիս՝ ի ճանապարհակցութենէ լուսնի առ արեգակն, ի ճանա-

պարհակցութիւն որ զկնի նորինc: 

Ա.40 Ամառն539՝ ժամանակ, յորում ջերմութիւն զաւրանայd:  

Ա.41 Աշուն՝ ժամանակ, յորում չորութիւն զաւրանայe:  

Ա.42 Աշխարհ540՝ հաստումն, որ ի յերկնէ և ի յերկրէ, և բնութեանց որ ի 

միջին, կամ կենդանեաց մեծամեծաց, զգայականաց զամենայն կենդանիս, 

որ ի նմա պարառեալ, կամ զոր յամենայն էութենէ առանձապէս առնելովf: 

Ա.43 Անմոլար գունդ է, որ յարևելից յարևմուտս միշտ նմանապէս տա-

րեալ լինիg:  

Ա.44 Այր541՝ մարդ նախունակ սերմանh: 

Ա.45 Արու542՝ կենդանի, որ յայլում ծնանիi: 

Ա.46 Արիւն՝ սնունդ մարմնոյj: 

Ա.47 Այգի543՝ տունկ գինոյ ծնողականk: 

Ա.48 Ախտ է շարժութիւն զգայական հարկաւոր ցանկականին զաւրու-

թեան, սեռութիւն բարւոյ և չարիl:  

Ա.49 Դարձեալ ախտ է անբան շարժութիւն անձին վասն կարծեաց 

բարւոյ և չարիm:  

Ա.50 Ախտ է շարժութիւն այլում յայլմէ544 n: 

                                                           
a = Բանական Ս. 23: 
b = Բանական Ս. 29: 
c = Բանական Ս. 34: 
d = Բանական Ս. 38: 
e = Բանական Ս. 39: 
f = Բանական Ս. 47: 
g = Բանական Ս. 48: 
h = Բանական Ս. 51: 
i = Բանական Ս. 53: 
j = Մարմին 5: 
k = Տունկք 8: 
l = πάθος ἐστὶ κίνησις τῆς ὀρεκτικῆς δυνάμεως αἰσθητὴ ἐπὶ φαντασίᾳ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ 

(Nemes. 74.3-4), հմմտ. հին թարգմանությունը. «Ախտ է շարժութիւն զգալի հարկաւոր 
ցանկականին զաւրութեան, տեսութեան բարւոյ կամ չարի» (Նեմես. 15.3): 
m = πάθος ἐστὶ κίνησις ἄλογος τῆς ψυχῆς δι' ὑπόληψιν καλοῦ ἢ κακοῦ (Nemes. 74.5), 
հմմտ. հին թարգմանությունը. «Ախտ է անբան շարժութիւն անձին՝ վասն կարծեաց բարւոյ 
կամ չարի» (Նեմես. 5.3): 
n = πάθος ἐστὶ κίνησις ἐν ἑτέρῳ ἐξ ἑτέρου (Nemes. 74.6-7), հմմտ. հին թարգ-
մանությունը. «Ախտ է շարժութիւն յայլում այլմէ» (Նեմես. 5.3): 
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Ա.51 Ակամայ545, որոյ սկիզբն արտաքուստ ոչ ինչ նպաստ եղեալ ըստ 

յիւրում արձակման բռնաւորեցելոյն546 a: 

Ա.52 Ատելութիւն՝ ի տաղտկալեացն աւտարութիւն և ի տրտմեցուցչէն ի 

բաց դարձումնb: 

Ա.53 Անմարթ է մշտնջենաւոր սուտն, որպէս երեքն չորք կամ ըստ իրիք 

ժամանակի ստաբար, որպէս այժմ գիշեր գոլc: 

Ա.54 Անյայտ է՝ որ թաքուն են հաւատքնd: 

Ա.55 Արժանաւորութիւն է յառաջաձգութիւն հետևման և յայտնողա-

կան, որպէս մարդ կենդանի ինչe: 

Ա.56 Ապացոյց է՝ բաղխոհութիւն բան ցուցողական յառաջնոց, միջնոց 

և ճշմարտից ժողովեալ, կամ բան, յորոց ձեռն նոցունց ծանաւթից, զորս ոչ 

ի ձեռն նոցունց ծանաւթք547 ցուցանելովf: 

Ա.57 Առաքինութիւն է անզեղջ548 զուարճութիւն: 

Ա.58 Ագահութիւն549՝ սրընթաց որոգայթ: 

Ա.59 Ակամայ է որ գործոց550 հետևի ողորմութիւն և թողութիւն և 

տրտմելին և ոչ երբէք հաճելինg:  

Ա.60 Ակամայ է առ ոչ կամաւորն գոլ տրտմական և ապաշաւանաւք551 h, 

զի է և անգիտութեամբ ակամայ, յորոց552 կատարիլն553 խնդամք, յորժամ 

յանգէտս թշնամի սպանանեմք կամ գանձ գտանեմք, զայսոսիկ ոչ ի կամաց 

ասեմք554 և ոչi: 

                                                           
a Τοῦ δὲ ἀκουσίου τὸ μέν ἐστι κατὰ βίαν, τὸ δὲ δι' ἄγνοιαν· κατὰ βίαν μέν, ὅταν ἡ 
ποιητικὴ ἀρχὴ ἤγουν αἰτία ἔξωθέν ἐστιν (Joann. Damasc. Exp. 38.15-16, հմմտ. հին 
թարգմանությունը. «Իսկ ակամայիս է ոմն որ բռնադատութեամբ է, և է ոմն որ անգիտու-
թեամբ. և բռնադատութեամբ է  յորժամ գործական է  սկիզբն որ է պատճառն արտաքուստ 
յայլմէ լինիցի»): Հմմտ. նաև τῶν τοίνυν κατὰ βίαν ἀκουσίων ἡ ποιητικὴ ἀρχὴ ἔξωθέν 
ἐστιν (Nemes. 94.16), հմմտ. հին թարգմանությունը. «Արդ ըստ բռնութեան ակամայիցն 
արարողականն սկիզբն արտաքուստ է» (Նեմես. 29.1): 
b = ՍԻԻՀ Ս.22 և Նիւսացւոյ 7-ի երկրորդ կեսը: 
c = ՍՓ 66: 
d = ՍՓ 68: 
e = ՍՓ 69: 
f = ՍՓ 51: 
g Հմմտ. τὸ ὄντως ἀκούσιον… Ταῖς δὲ πράξεσιν ἕπεται ἔπαινος ἢ ψόγος, καὶ αἱ μὲν 

αὐτῶν μεθ' ἡδονῆς, αἱ δὲ μετὰ λύπης πράττονται… αἱ μὲν τῶν πράξεων ἐλεοῦνται, αἱ 
δὲ συγγνώμης ἀξιοῦνται (Joann. Damasc. Exp. 38.2-6, 8-9). 
h ἀκούσιόν ἐστι τὸ πρὸς τῷ μὴ ἑκούσιον εἶναι ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ (Nemes. 
96.23-24), հմմտ. հին թարգմանությունը. «ակամայ է առ ոչ կամաւորն գոլն, տրտմական է 
եւ ապաշաւանաւք» (Նեմես. 30.1): 
i Հմմտ. Πολλὰ πράττομεν δι' ἄγνοιαν ἐφ' οἷς μετὰ τὴν πρᾶξιν χαίρομεν, ὡς ὅταν τις 

ἄκων μὲν ἐχθρὸν φονεύσῃ, χαίρῃ δὲ ἐπὶ τῷ φόνῳ. ταῦτ' οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα καλοῦσιν 

οὐχ ἑκούσια, οὐ μέντοι καὶ ἀκούσια (Nemes. 96.14-16): 
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Ա.61 Ախտն հոմանուն է` մարմնական հիւանդութիւնք և վէրք, անձնա-

կանն ցանկութիւն և սրտմտութիւնa: 

Ա.62 Ախտ է, որոյ555 հետևին հեշտութիւն կամ սրտմտութիւն556 b:  

Ա.63 Այլ ոչ է նոյն ախտն խաւթ տրտմութիւն557, զի անզգայքն ախտա-

նան,այլ ոչ խաւթանան, զի այլ է ախտն և այլ՝ խաւթութիւն, զի խաւթութիւն 

սգայութիւն ախտի էc: 

Ա.64 Առաքինութիւն է ունակութիւն մտաց բարիոք կարգաւորեալd: 

Ա.65 Առաքինութիւն է ունակութիւն մտաց ըստ կերպի հաւանական 

բանականաւն են:  

Ա.66 Առաքինութիւն է հաւասարութիւն կենաց համաձայնեալ բանա-

կանութեանն:  

Ա.67 Առաքինութիւն է ունակութիւն մտաց կալով ի մէջն ի մեր կող-

մանէe:  

Ա.68 Առաքինութիւն է բարի ունակութիւն մտաց, որով ուղիղ կեայ և ոչ 

ոք չարաչար կիր առնու, զոր Աստուած ներգործէ ի մեզ առանց մեր: 

Ա.69 Առաքինութիւն է ուղղութիւն և կատարումն բանականին558: 

Բ.1 Բայ559 ձայն նշանական ըստ շարադրութեան560 հանդերձ ամա-

նակաւ կամ ձայն գործոյ նշանականf: 

Բ.2 Բայ` առանց շարադրութեան գնայն561 է, իսկ շարադրութեամբքն 

ստորոգականք են562, որգոն՝ «ի Լիկիա»g: 

Բ.3 Բաղստորադրութիւն է խոստովանումնh: 

                                                           
a = τὸ πάθος ὁμωνύμως λέγεται· λέγεται γὰρ πάθος καὶ τὸ σωματικόν, ὡς τὰ νοσήματα 

καὶ τὰ ἕλκη, λέγεται πάλιν πάθος καὶ τὸ ψυχικόν, ἥ τε ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός (Joann. 
Damasc. Exp. 36.2, հմմտ. հին թարգմանությունը. «Ախտք փաղանունաբար կոչին, վասն 

զի ասին ախտք և մարմնականք իմն, որպէս հիւանդութիւնք և վէրք»): 
b = τὸ πάθος … ᾧ ἕπεται ἡδονὴ καὶ λύπη (Joann. Damasc. Exp. 36.4-5, հմմտ. հին 

թարգմանությունը. «որոյ հետևի  ցանկութիւն և տրտմութիւն»): 
c = Καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ πάθος ἐστὶ λύπη· τὰ γὰρ ἀναίσθητα πάσχοντα οὐκ ἀλγεῖ. Οὐκ ἄρα 

τὸ πάθος ἐστὶν ἄλγημα, ἀλλ' ἡ τοῦ πάθους αἴσθησις (Joann. Damasc. Exp. 36.5-7, 

հմմտ. հին թարգմանությունը. «Եւ ոչ եթէ ինքն տրտմութիւնն ախտ է (վասն զի մինչ ախ-
տանայ ինչ անզգայական ոք, ոչ ցաւէ  և ոչ եթէ ախտ այն է, որ ցաւն է ), այլ զգայութիւն 
ախտին»): 
d = Ἀρετή ἐστιν ἕξις ἀρίστη ψυχῆς λογικῆς (Doctrina Patrum 250.10). 
e Հմմտ. Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς (Arist. 
Eth. Nic. 1106b.36): 
f = ՍՓ 7: 
g = ՍՓ 8: 
h = ՍՓ 30: 
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Բ.4 Բաղստորադրութիւն563 է ընդունելութիւն կամ իմացուածոյ, կամ 

ցնորման, կամ զգայութիւն564, ածելով ունակութիւն երևութիւնa:  

Բ.5 Բաղխոհութիւն է բան խոստովանեցելոց իրաց, այլ ինչ քան զխոս-

տովանեալն565 պատահի ի հարկէ ի ձեռն նոցունց խոստովանեցելոցնb:  

Բ.6 Բաղդատական է յառաջաձգութիւն ի ձեռն առաւել566 կամ նուազ 

շաղկապութեանց յառաջ եկեալ բաղհակադրութեամբք այսպիսեաւք. 

«մարդ ծիծաղական է, ոչ ծիծաղականն՝ ոչ մարդ»c: 

Բ.7 Բժշկական է արհեստ առողջացուցիչ ախտացեալ մարմնոյ567 

մարդկան կամ արհեստ առ ի լրումն և թափումն մարմնոյ բերողաց կամ 

արհեստ գործողականd: 

Բ.8 Բախտ բերումն յաներևութեան, պատճառ փառաւոր իրիe: 

Բ.9 Բարք՝ ըստ որում բարի կոչի, հաղորդութիւն աւրինաց արդարակf: 

Բ.10 Բժշկականութիւն է արհեստ յաղագս մարդկային մարմնոյ եղեալ 

առողջութեան արարիչg: 

Բ.11 Բարեփառութիւն՝ խրատ բարեաց և ոչ չարեաց բարք արարողա-

կանքh: 

Բ.12 Բարեբաստութիւն568՝ տրամադրութիւն, որով որոշեմք՝ զի՞նչ է 

գործելի և զի՞նչ ոչi: 

Բ.13 Բնութիւն է բաշխողական որ ըստ չափոցj:  

Բ.14 Բարի569՝ որում ամենեքեան ցանկանk: 

Բ.15 Բարեբաստութիւն570՝ ներգործութիւն ըստ առաքինութեան ի 

կեանս կատարեցելում571 և արտաքնոցն բաւականաբար յաջողեցելոյl: 

Բ.16 Բնութիւն է նշանակիչ կերպի572, ապա ուրեմն սեռ բնութիւն էm: 

Բ.17 Բնութիւն հրեշտակաց սկսեալ և ոչ դադարեալn: 

                                                           
a = ՍՓ 46: 
b = ՍՓ 52: 
c = ՍՓ 71: 
d = ՍՓ 111: 
e = ՍՓ 118:  
f = ՍՓ 125: 
g Հմմտ. Հարց. կարճ. 6.բ.4: 
h = ՍՓ 127:  
i = ՍՓ 128:  
j = ՍՓ 129:  
k = ՍՓ 138: 
l = ՍՓ 141:  
m = ՍՓ 158.  
n = ՍՓ 159: 
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Բ.18 Բնութիւն է, որ ի գոյացողականաց ոմանց573 բաղկանայ և է ինք-

նունակութիւն ճանապարհորդեալ առանց երևակութեան և ունի սկիզբն 

շարժման և դադարմանa: 

Բ.19 Բարի է՝ որ ամենևին յինքեան է հաճելի կամ աւգտակարն և574 

հաճելին ի կենցաղումս, կամ ունակութիւն բանականի անձին575:  

Բ.20 Բարի՝ վեհագոյն գոյացութիւն, որում բանականն փափաքէ անձն, 

առ նմանութիւն բաղձալոյ և փափագելոյb: 

Բ.21 Բաղձալի՝ որ ամենևին բարի է կամ երևեալ բարի, յորոյ վերայ 

յարձակումն լինիc:  

Բ.22 Բաղձականին յարձակման է՛ ինչ որ տրտմութիւն է, և է՛ ինչ որ576 

ցանկութիւն, և է՛ ինչ որ կամեցողութիւն յայսմանէ է զհետ երթալ577 առա-

քինութեան և փախչել578 ի ներհակացնd: 

Բ.23 Բարեհնարութիւն է խոստովանութիւն գիտողական ելից գործոց579 e: 

Բ.24 Բարեզարդութիւն է զաւրութիւն արարողական վայելուչ և ան-

վայելուչ շարժութեանցf: 

Բ.25 Բարեփառութիւն՝ փառք է580 բարեացg: 

Բ.26 Բարեպաշտութիւն581՝ արդարութիւն առ Աստուած սրբութեանh:  

Բ.27 Բարետոհմութիւն582՝ փոխանորդութիւն ազգի իւրոյ առաքինութեանi:  

Բ.28 Բարոյական առաքինութիւն583՝ կամ ախտականի584 անձին առա-

քինութիւն585 կամ ի հրահանգութենէ586 և յառաքինութենէ ժողովեալj: 

Բ.29 Բնական առաքինութիւն587՝ որ բնութեան է պարգև, զոր բարեբուն 

կոչեմք588 k:  

Բ.30 Բարեբնութիւն է պատեհութիւն ի բնութենէ յառաքինութիւնl 

բարւոք կարգ անձին ի հրահանգէ մտեալm:  

                                                           
a = Բնութիւն 
b ՍԻԻՀ Բ.19-20 = Բարոյական Ս. 7: 
c = Բարոյական Ս. 3: 
d = Բարոյական Ս. 2: 
e = Բարոյական Ս. 26: 
f = Բարոյական Ս. 27: 
g = ՍՄ 15: 
h = Բարոյական Ս. 45: 
i = ՍՄ 16: 
j = ՍՄ 30: 
k = ՍՄ 31: 
l = ՍՄ 32: 
m Հմմտ. ՍՄ 27 | հմմտ. ἣν εὐφυΐαν ἄν τις ἀποκαλέσειεν, ὡς ἐκ τῆς φύσεως ὡρμημένην τῆς 

τε ὅλης καὶ τῆς αὐτῶν τῶν εὐφυῶν λεγομένων ψυχῶν (Procl., In Parmen. 927.8-10): 
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Բ.31 Բարկութիւն589՝ փոխարէն տրտմեցուցանելոյ կամ եռանդն զսրտիւ 

արեանa:  

Բ.32 Բնաւորականի սկիզբն590՝ մարմինb: 

Բ.33 Բարոյական է ի ձեռն գործարանաց վճարեալն առ որ մտաց դա-

տողութեամբ լինի յարձակումն: 

Բ.34 Բարոյականի սկիզբն՝ յարձակումն, բանականի սկիզբն՝ ցնո-

րումն, որ է մտաց երևոյթ591 c: 

Բ.35 Բնութիւն է ըստ էութեան բոլորից անձն592, իսկ ըստ ունակութեան՝ 

իբր զի արուեստ ինչ ի լինելութիւն ածել593 ի կատարումն, տունկս և կենդա-

նիս և տարերցս594 ի միմեանս փոխադրութիւնք595, որ է սկիզբն շարժման և 

կայանիd: 

Բ.36 Բախտ՝ պատճառ որ է անյայտ կամաց մարդոյ դիպմամբ եղեալ, 

կամ պատճառ անսահման կամ պատճառ անկարելի մարդկայնոյ մտա-

ծութեանe:  

Բ.37 Բաժանումն596՝ առաջին հատումն ենթակայ իրի, որգոն. կենդա-

նին բաժանի ի բանականն և յանբանն597: Մակաբաժանումն՝ բաժանի598 

բանաւորն599 ի մահկանացուն և յանմահն: Ստորաբաժանումն՝ մահկանա-

ցուն բաժանի ի մարդ և յարջառf:  

Բ.38 Բերան՝ գործարան ձայնի և կերակուր առնլոյg: 

Բ.39 Բնական600 առաքինութիւն է որ ի խառնուածոց մարմնոյն լինիh, 

որք ոչ երևին ի միմեանց, այլ ծառայականք կոչին իբր ի հարկէ հետևեալք 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 5, Հարց. կարճ. 6.բ.3, հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.44, ՍԻԻՀ  Ս.17 սրտմտութիւն: 
b = Բանական Ս. 2: 
c = Բանական Ս. 3: 
d = Բանական Ս. 4: 
e = Բանական Ս. 16: 
f = διαίρεσις μὲν οὖν ἐστιν ἡ πρώτη τοῦ πράγματος τομή, ὡς ὅταν τὸ ζῷον διέλω εἰς 

λογικὸν καὶ ἄλογον. ἐπιδιαίρεσις… οἷον <ὅτε> τὸ ζῷον διέλω εἰς θνητὸν καὶ 
ἀθάνατον. ὑποδιαίρεσις… ὡς ὅτε τὸ λογικὸν τμηθὲν ἐκ τοῦ ζῴου τέμω πάλιν εἰς 

ἄγγελον καὶ εἰς ἄνθρωπον (Olymp. In cat. 85.2-6): Հմմտ. Διαίρεσίς ἐστιν ἡ πρώτη τομὴ 

τοῦ πράγματος, ὑποδιαίρεσις δέ ἡ τοῦ ἑνὸς τῶν τμηθέντων σκελῶν τομή, ἐπιδιαίρεσις 

δὲ ἡ δευτέρα τομὴ τοῦ αὐτοῦ πράγματος· οἷον τὸ ζῷον διαιρεῖται εἰς λογικὸν καὶ 
ἄλογον – ἰδοὺ διαίρεσις –, τὸ λογικὸν εἰς θνητὸν καὶ ἀθάνατον (Joann. Damasc. Fr. 

philos. 9.40-41): 
g = Մարմին 13: 
h = ՍԻԻՀ Բ.45: 
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խառնուածոյն, ևս և անբանք, զի ոչ գիտեն զպատճառն՝ վասն է՞ր են առա-

քինի, այլ և զի յանբանս գոյ առաքինութիւնa: 

Բ.40 Բանական արուեստ է որ բանիւ բաղկանայ, և անբան` որ գործով 

ևեթb: 

Բ.41 Բոլոր է ձև պարզ ուղիղ, և պատէ զնա մի գիծc:  

Բ.42 Բարի601՝ թէ յոգւոջէ խնդութիւն առնէ, թէ մաւտ կոյս602, թէ հեռի, 

դժուարահաւատութիւն, թէ ևս հեռի անհաւատութիւն: 

Բ.43 Բարոյական603 առաքինութիւն է առանց պատճառի յաւանդութենէ 

և ի պատուիրելոյ եղեալ604: 

Բ.44 Բարկութիւն605 եռանդն զսրտիւն արեան առ ի տենչումն փոխա-

րէն տրտմեցուցանելոյd: 

Բ.45 Բնական առաքինութիւն է առանց պատճառի ի խառնուածէ 

մարմնոյն եղեալe: 

Գ.1 Գոյ է հասարակ անուն ամենայն գոյից և այս արդեաւք գոյ 

հատանի յէութիւն և ի պատահումնf: 

Գ.2 Գիծ է երկայնութիւն առանց լայնութեան և բովանդակութիւն իւր 

յերկուս կէտսg: 

Գ.3 Գործ է ներգործութիւն բանականի անձին ի ձեռն մարմնոյ կամ 

մակացութիւն գործելեացh:  

Գ.4 Գձձութիւն է ունակութիւն պարկեշտութեան չափոյ ի ծախսi: 

Գ.5 Գեղեցկութին` չափակցութիւն մասանց մարմնոյ հանդերձ բարւոք 

գունովj: 

                                                           
a Հարց. կարճ. 6.թ.5: 
b Հմմտ. Հարց. կարճ. 6.թ.7: 
c Հմմտ. τὸ μὲν οὖν σχῆμα καλεῖται κύκλος, ἡ δὲ περιέχουσα γραμμὴ αὐτὸ περιφέρεια 

(Heron Def. 27.1.3), κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον 

(Alex. In metaph. 512.25): 
d = Բարոյական Ս. 5, Հարց. կարճ. 6.բ.3, հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.31, Ս.17 սրտմտուիւն: 
e Հմմտ. ՍԻԻՀ Բ.39: 
f = Τὸ ὂν κοινὸν ὄνομά ἐστι πάντων τῶν ὄντων (Joann. Damasc. Dial. brev. 1.3), 

τέμνεται τὸ ὂν εἰς οὐσίαν καὶ συμβεβηκός (10.125-126). 
g Հմմտ. ՍՓ 108 | հմմտ. τὸ πέρας τῆς γραμμῆς στιγμὴ ἔσται (Arist. De lineis 

insecabilibus 970b.23): 
h = Բարոյական Ս. 16:  
i = Բարոյական Ս. 37: 
j = ՍՄ 5: 
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Գ.6 Գոյութիւն է606 միտք, բան, մակացութիւն և այլք607 որք են գոյա-

ցուցիչք608 a: 

Գ.7 Գոյացութիւն է՝ յորմէ այլք գոյանան, որպէս ի սեռէ տեսակն, և ի 

տեսակէ անհատքնb: 

Գ.8 Գովութիւն է609 վկայութիւն առ ի յառաքինութենէc: 

Գ.9 Գարուն է ժամանակ, յորում խոնաւ տիրէd: 

Գ.10 Գինի է ջուր փոխեալ ի փայտի և խոնաւ բնութիւն ջերմ և արբու-

ցանողe: 

Գ.11 Գիր է յաւդաւոր ձայնի մասն նուաստf: 

Գ.12 Գիւտ է վախճան610 խնդրոյg: 

Գ.13 Գեղեցկութիւն՝ խաբէութիւն ծածկեալ611: 

Դ.1 Դատումն է հաւաքումն հասարակաց մտածութեանց, նախ ճշմար-

տից և ապա ստից` դատել զէսս612, ըստ որում գիտէ613 դատել իմաստուն 

միտ կամ ի լրոյ դատիh: 

Դ.2 Դրութիւն է հրաշափառ ումեմն614 ի ծանաւթից իմաստասիրու-

թեան, ո՞րգոն, թէպէտ «ամենայն ինչ շարժի»i: 

Դ.3 Դրութիւն է615 ամենախնդիր616 իմաստասէր կամ երկբայութիւն բա-

նական, անսահման բանիւք, իսկ դիմաւք՝ իբր թէ ամուսնանալի էj կամ այ-

ցելութիւն տեսութեան իրիk: 

Դ.4 Դէմք է բնութիւն ընտրողական մարմնոյl: 

Դ.5 Դէմ է կենդանեաց կերպ՝ գնդին բոլորակութիւն, հրոյ ջերմութիւն, 

այլ ձև և կերպ, յարանունաբար ունին, առ որ ասին, զի ուրումն617 են կերպ՝ 

ուրումն618 կերպ, և ձև՝ ուրումն619 ձևm: 

 

                                                           
a = ՍՓ 154: 
b = ՍՓ 155: 
c = ՍՓ 103: 
d = Բանական Ս. 37: 
e = Տունկք 9: 
f Հմմտ. ՍՓ 14: 
g = ՍՓ 97: 
h = ՍՓ 48: 
i = ՍՓ 94: 
j = ՍՓ 95: 
k Հմմտ. Θέσις ἐστὶν ἐπίσκεψις λογικὴ ἀμφισβήτησιν ἐπιδεχομένη ἄνευ προσώπων 
ὡρισμένων καὶ πάσης περιστάσεως, οἷον εἰ γαμητέον (Theon Prog. 120.13-15), Θέσις 
ἐστὶν ἐπίσκεψις λογικὴ θεωρουμένου τινὸς πράγματος (Aphth. Prog. 10.41.13-14): 
l = ՍՓ 121: 
m = ՍՓ 156: 
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Դ.6 Դիտաւորութիւն620՝ ներքսակայ կատարեալն բարիa: 

Դ.7 Դատողական է մակացող դատաստանիb: 

Դ.8 Դատ է վերականգնումն621 մեղականաց, զի նա է նուազումն և 

արտաքնոցնc: 

Դ.9 Դև622՝ ոգի բացարձակ ի հողեղէն մարմնոյd, դև՝ և նիւթ և անձն, 

անձն բանական, էութիւն անմարմին, անախտ մշտնջենաւոր ըստ ինքեանe: 

Դ.10 Դալարի623՝ տունկ յարմատոյ բազմատերևf: 

Ե.1 Ենթագրութիւն624՝ սահմանումն գաղափարի կամ տկար սահմա-

նումնg: 

Ե.2 Երեսք625 զգայութիւն դատողական երևելեացh: 

Ե.3 Երդումն է առնուլ զաստուած ի հաւատս ասացելոյ ինչ կամ 

գործեցելոյ ըստ երից ամանակացi:  

Ե.4 Երդումն է բան հաւատարմացուցանող ինքեամբ զճշմարտութիւնj: 

5 Է որ626 ուրացական627՝ զԱստուած ուրանայ, թէ սուտ է, է որ վկայական՝ 

Աստուած628 վկա, զի ոչ ստեմ, է և խոստովանական՝ այն629 ճշմարիտ Աս-

տուածն, զի այսպէս է: 6 Եւ բաժանի յերկուս630 դէմս կամ զի ոք վասն իւր 

երդնուցու, զի հաւատարմասցի առ ոք631 կամ զոք երդմնեցուսցէ մի ստել: 

Ե.7 Երկբայութիւն է բառ երկու շարադրութեամբք632 կամ ի բազմաց 

յայտնողական է տիրապէս, և է633 բանեղաբարk: 

Ե.8 Երկրաչափութիւն արուեստ634 ըստ մեծութեան ձևոյl: 

Ե.9 Երագամտութիւն՝ խոստովանութիւն գտողական վաղվաղակի վա-

յելուչ գոլոյm: 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 40: 
b = ՍՄ 24: 
c = ՍՄ 25: 
d = ՍԻԻՀ Ք.5, Բանական Ս. 9ա: 
e = Բանական Ս. 11: 
f = Տունկք 4: 
g = ՍՓ 2: 
h = ՍՓ 33: 
i = ՍՓ 81: 
j = ὅρκος ἐστὶ λόγος πιστούμενος δι' ἑαυτοῦ τὴν ἀλήθειαν (Greg. Nyss. In Cant. (hom. 

15) 6.130.6). 
k = ՍՓ 90: 
l = ՍՓ 106: 
m = Բարոյական Ս. 24: 
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Ե.10 Երջանկութիւն՝ նմանութիւն Աստուծոյ ըստ կարողութեան 

մարդկան կամ կենցաղ երանութիւնa: 

Ե.11 Երկիւղ է անբան արտակոչութիւն կամ ակնկալութիւն հանդերձե-

լոյ չարիb: 

Ե.12 Երկիր է մարմին ցամաք և ծանրc: 

Ե.13 Երկին է վերին մասն աշխարհի: 

Ե.14 Երանութիւն635՝ պարառութիւն ամենայն բարեաց իմացելոց, յորոց 

հեռի է ի բարի ցանկութենէն եկելոց և ոչինչd: 

Ե.15 Երկիւղ է636 տրտմութիւն խառնեալ տարակուսանք: 

Ե.16 Երկիւղ է637 քաջալերութիւն, վստահութիւն և համարձակութիւն: 

Ե.17 Երկիր՝ զարհուրումն և երկիւղ հոգւոյ: 

Ե.18 Երկին՝ կայական մարմին մշտաշարժe: 

Ե.19 Երակ է գործարան արեան638 f: 

Զ.1 Զաւրութիւն է չափակցութիւն ջլաց և639 ոսկերացg:  

Զ.2 Զարհուրումն՝ երկիւղ ցնորմանh:  

Զ.3 Զգայարանք են գործարանք զգայութեանցi: 

Զ.4 Զգայութիւն է ախտ անձին ի ձեռն մարմնոյ որ ի ձեռն սգայարանի 

կիրք կամ հասարակաց ախտ հոգւոյ և մարմնոյ կամ տեսակ ցնորման կամ 

սգայականի երևութիւնj: 

Զ. 5 Զաւրութիւն անձին640 ընդունական սգալեացս, կամ կցորդութիւն 

անձին և մարմնոյ առ արտաքոյսնk: 

6 Զաւրութիւն անձին641 և գործարան մարմնոյ և երկոքին ի ձեռն տե-

սութեան է իմն ընդունակ արտաքնոցնl: 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 38: 
b = ՍՄ 35, հմմտ. ՍՓ 133: 
c = Բանական Ս. 21: 
d = Նիւսացւոյ 1: 
e Հմմտ. ἀεικίνητόν ἐστιν ὁ οὐρανός (Ammon. In isag. 14.9): 
f = Մարմին 4: 
g ՍՄ 3: 
h ՍՄ 41: 
i = Մարմին 15: 
j = ՍՓ 29: 
k Հմմտ. δύναμις ψυχῆς ἀντιληπτικὴ τῶν αἰσθητῶν. ὁ δὲ Πλάτων τὴν αἴσθησιν δυνάμεως 

καὶ ὀργάνου κοινωνίαν πρὸς τὰ ἐκτὸς ὁρίζεται (Meletius De nat. hom. 49.22-24): 
l = ἡ γὰρ δύναμις ψυχῆς, τὸ δ’ ὄργανον σώματος· ἄμφω δὲ διὰ φαντασίαν ἀντιληπτικὰ 
τῶν ἔξωθεν (Meletius De nat. hom. 49.25-26). 
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Զ.7 Զգայութիւն642՝ հոգի իմանալի յիշխանականէն ի գործարան կոյս 

կարգեալa: 

Է.1 Էութիւն իր իմն է ինքնագոյ, որ չունի պէտս այլոյ առ ի գոլն, այլ 

ինքն յինքեան գոյb:  

Է.2 Էութիւն է առաջին գոյացութիւն մարմնոյ, պատճառաւոր է ամե-

նայն մարմնոյ, առաջին ենթակայc մերկ ի պատահմանց կամ ամենայն 

մարմնոյ ենթակայ արհեստ643 d: 

Է.3 Էն ըստ հոմանունութեան ասի: 

Է.4 Էգ է կենդանի, որ յինքենէ յղանայe: 

Ը.1 Ընդհանուր է մի թուով ըստ տեսակի բազմաց ընկալեալf:  

Թ.1 Թուեցումն է թուեցելոյ644 իրիք, իբր թէ զի հուր մարմին է: 2 Ամե-

նայն փառք կարծիք յանձին թուեցումն645, որ առ բազմաց գովեստg:  

Թ.3 Թուեցումն՝ տկար կարծիքh:  

Թ.4 Թուեցումն՝ որ ամենից կամ յոլովից թուի կամ իմաստնոց646 և նո-

ցա կամ ամենից կամ յոլովից647 և կամ մանաւանդ ծանաւթից կամ ըստ 

արհեստից առեղեալք648 և որ ինչ փառաց նմանամասն բաղխոհութեանց 

յառաջաձգումնi: 

Թ.5 Թուականութիւն է արհեստ որակութեան թուոց649 j: 

Թ.6 Թիւ650՝ ըստ յառաջակայելումդ սեռ, իսկ651 միակդ ի դմանէ սկիզբն 

դորա652 k: 

Թ.7 Թագաւորութիւն է միապետութիւն անպարտաւոր հասարակաց 

աւգտիl: 

                                                           
a = Αἴσθησις… πνεύμα νοερὸν ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ ἐπὶ τὰ ὄργανα τεταμένα (Meletius 
De nat. hom. 49.21). «կարգեալ»-ը ենթադրում է τεταγμένα ընթերցում: 
b = Οὐσία ἐστὶ πρᾶγμα αὐθύπαρκτον μὴ δεόμενον ἑτέρου πρὸς σύστασιν, ἤγουν τὸ ἐν 
ἑαυτῷ ὂν (Joann. Damasc. Dial. brev. 1.7). 
c Հմմտ. δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον πρῶτον (Arist. Metaphys. 1028.b.36): 
d = Բանական Ս. 18: 
e = Բանական Ս. 54: 
f Հմմտ. τὸ καθόλου, τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐστι 
κατηγορούμενον (Alex. In metaph. 523.23): 
g = ՍՓ 31: 
h = ՍՓ 32: 
i = ՍՓ 53: 
j = ՍՓ 105: 
k = ՍՓ 157: 
l = ՍՄ 21: 
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Ժ.1 Ժուժկալութիւն է զաւրութիւն հանդուրժողական աշխատութեանցa: 

Ժ.2 Ժամանակ՝ չորրեակ մասն տարւոյ կամ երկոտասան մասնաւոր 

կամ աճումն անձին կամ մարմնոյ, որգոն մարդb: 

Ժ.3 Ժամանակ է չափ շարժութեան653 արեգական և աստեղացc:  

Ժ.4 Ժուժկալութիւն է անձին առ ի յահաւոր և յապառում խոհականու-

թենէ654 քաջախրախ յուսութիւն առ մահուամբd: 

Ի.1 Իմացելումն655 է ներգործութիւն մտաց յիմացականն656 e:  

Ի.2 Իմացական է՝ որ ի մտաց իմացեալ657 լինի, այսինքն իմացական 

աշխարհf: 

Ի.3 Իմաստութիւն է բան իմացական կամ բան դաւաճանող կամ 

բաղխոհութիւն նպերտականg: 

Ի.4 Իմաստութիւն՝ մակացութիւն առաջին և պատուական աստուա-

ծային կամ յԱստուած առաքինութիւնh:  

Լ.1 Լծակցութիւն է շարամանութիւն երկուց կամ յոլովից յառաջձգու-

թեանց ըստ իրիք հասարակորդութեանց կամ հասարակաց սահմանից, 

որպիսի ինչ՝ մարդ կենդանի շնչաւորi: 

Լ.2 Լաւ է բարի գովելիj: 

Լ.3 Լեարդ է գործարան արիւնացուցիչ կերակրոյk: 

Լ.4 Լեզու՝ գործարան ձայնի և ճաշակմանցl:  

Լ.5 Լուծումն է յետնոյ բնութեան յառաջինսն բնութեամբ վերալուծումն658 m: 

Խ.1 Խնդիր է հասարակորդութիւն տրամաբառից659 կամ գիւտ անգի-

տացելոցնn: 

 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 29: 
b = Բանական Ս. 36: 
c Հմմտ. Χρόνος ἡλίου κίνησις, μέτρον φορᾶς (Plat. Def. 411.b.1): 
d = ՍՓ 131: 
e = ՍՓ 39: 
f = ՍՓ 41: 
g = ՍՓ 86: 
h = Բարոյական Ս. 14: 
i = ՍՓ 72: 
j = Բարոյական Ս. 9: 
k = Մարմին 8: 
l = Մարմին 14: 
m = ՍՓ 83: 
n = ՍՓ 96: 
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Խ.2 Խոհեմութիւն է զաւրութիւն արարողական ըստ ինքեան մարդոյնa: 

Խ.3 Խրատ է բան բացասական՝ յորդորելով յինչ կամ հրաժարեցուցա-

նելովb:  

Խ.4 Խաբէութիւն՝ ընդդիմակ ճշմարտութեանc: 

Խ.5 Խոնարհամտութիւն է մոռացումն ուղղութեանցն ըզգուշութեամբd: 

Խ.6 Խորհուրդ է խնդիր աւգտակարաց կամ հաւաքումն խոհեցմանց 

կամ բաղդատութիւն կրաւնից բանականաց660 կամ տրամադրութիւն բար-

ւոյ և չարիe: 

Խ.7 Խոհականութիւն է բարեխորհութիւն մարդկայնոց իրաց, որպէս Պղա-

տոն, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ ունակութիւն հանդերձ բանիւ գործական661 f: 

Խ.8 Խոստովանութիւն662՝ գիտողութիւն աւգտակարացg: 

Խ.9 Խաղաղութիւն է սիրով առ հոմացեղսն կալ մնալh: 

Խ.10 Խառնումն է ի միմեանս յեղումն խոնաւիցi վայելչական: 

Խ.11 Խնդութիւն և յոյս բարեխառնութիւն առնէ, յոյս և դժուարահաւա-

տութիւն կեղակարծութիւն: 

Ծ.1 Ծաղր663՝ մերկութիւն մարմնոյ անվայելուչ, շնչոյ կարկաչումն, 

ձգտումն այտից, մերկութիւն ատամանց և լնդից, կոկորդին ի պարանոցին 

բաբախումն, ձայն անբան: 

Ծ.2 Ծերութիւն՝ նուազումն մարմնոյj:  

Ծ.3 Ծառ է տունկ664 յարմատոյ բազմոստեան ճիւղաւորk:  

Ծ.4 Ծաղր՝ հատումն և կոտորումն շնչոյ, և զի՞նչ այլ, բայց անմտութիւն 

և խելագարութիւն665: 

Կ.1 Կենդանի666՝ կենդանեաց զաւրութիւն, որ ըստ ինքեան է արարչա-

կանութիւնl: 

                                                           
a = ՍՓ 126: 
b Հմմտ. Γνώμη ἐστὶ λόγος ἐν ἀποφάνσεσι κεφαλαιώδης ἐπί τι προτρέπων ἢ ἀποτρέπων 
(Aphthon. 10.7.2-3): 
c = ՍՓ 135: 
d Հմմտ. ՍՓ 149: 
e = Բարոյական Ս. 6: 
f = Բարոյական Ս. 15: 
g = Բարոյական Ս. 23: 
h = Εἰρήνη ἐστὶν ἀγαπητική τις πρὸς τὸ ὁμόφυλον συνδιάθεσις (Doctrina Patrum 258.1-2). 
i = Բանական Ս. 45: 
j = ՍՄ 11: 
k = Տունկք 2: 
l = ՍՓ 120: 



274 Հավելված 

 

 

Կ.2 Կեանք է պատկեր անեղական էին667: 

Կ.3 Կորովութիւն է խոստովանողական դիպողութիւն ամենայն դիտո-

ղութեան668 a: 

Կ.4 Կատարումն է հանդիպել դիպողութեանb: 

Կ.5 Կենդանի էութիւն՝ անձնաւոր զգայուն, ի մարմնոյ և ի շնչոյ հաս-

տատեալc: 

Կ.6 Կին է ընդունակ և նախունակ սերմանd:  

Կ.7 Կաթն է յարենէ կերակուր կենդանւոյ ի փրկութիւն մարմնոյe: 

Կ.8 Կարևոր է մշտնջենաւոր ճշմարիտ, առ ամենայն առաքինութիւն669 

աւգտակար էf: 

Կ.9 Կարևոր է ճշմարտութեամբ աւգուտ լինելն: 

Կ.10 Կարծիք՝ ընդհանուր գիտութիւն առանց պատճառիg: 

Կ.11 Կարծիք են յերևմանէ ըստ կարծեաց այսպիսոյ ինչ իրիք վարկա-

նումն: 

Հ.1 Հարկ է պատճառ բնութեամբ670 և արտաքուստ, առանց որոյ ոչ 

կարէ եղեալն փորձակից լինելh: 

Հ.2 Հանճար է ուղիղ թուեցումն կապեալ պատճառաւք ի խորհուրդս 

կամ բառ սկզբնականաց և առաջնոց կամ բառ հաստատուն յանձինi: 

Հ.3 Հասողութիւն671 է բաղստորադրութիւն672 հասողական673 զաւրու-

թեանj: 

Հ.4 Հոտոտելիք են սգայութիւն հոտոյk:  

Հ.5 Հոտ է շոգի ի ջրոյ և ի յաւդոյ գոյացեալ. ջրոյ՝ անաւսրամասնա-

գոյն674 և աւդոյ՝ թանձրամասնագոյն675. և յայտ է ի յըռնգաց ծանրաշնչու-

թենէ, զի քարշէ զաւդ և զթանձրութիւն ոչ սգայ, զի խցեալ է անցքն676 l: 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 25: 
b = Բարոյական Ս. 41: 
c = Բանական Ս. 49: 
d = Բանական Ս. 52: 
e = Մարմին 22: 
f = ՍՓ 65: 
g Հմմտ. Δόξα ἐστὶ δύναμις τῆς ψυχῆς, καθ’ ἣν ἄνευ αἰτίας γινώσκει τὸ πράγματα 
(Joann. Damasc. De part. Animae 95.232.24): 
h = Բանական Ս. 17: 
i = ՍՓ 42: 
j = ՍՓ 44:  
k = ՍՓ 35: 
l Հմմտ. εἰσίν τε ὀσμαὶ σύμπασαι καπνὸς ἢ ὁμίχλη, … ὅθεν λεπτότεραι μὲν ὕδατος, 

παχύτεραι δὲ ὀσμαὶ σύμπασαι γεγόνασιν ἀέρος. δηλοῦνται δὲ ὁπόταν τινὸς 
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Հ.6 Հաւասարն և անհաւասարն սեռ է ողորկին և խոշորինa: 

Հ.7 Հաւասարութիւն ընդ խտութիւն խառնեալ ողորկ է, և անհաւասա-

րութիւն ընդ խտութեան՝ խոշոր: 

Հ.8 Հեշտութիւն՝ եղելութիւն ի բնութիւն սգայական կամ զերծումն ի 

տրտմութենէ, այլ այսք չեն կատարունք, զի զգայական ևեթ պարունակէ, 

քանզի հեշտութիւն են մարմնականք677, որ սգայութեամբ են, և են տե-

սական որ, հոգոյն և եթ: 

Հ.9 Արդ հեշտութիւն ներգործութիւն է ըստ բնութեան ունակութեան 

անխափանb, զի խափանումն բնութեան ունակութեան տրտմութիւն է: 

Հ.10 Հաւատ է մտածութիւն յաղագս Աստուծոյ անախտաբար, յուսոյ 

արտագնացումն, մտաց առյուսացեալն, համբերութեամբ զաներևոյթն որ-

պէս զերևեալ տեսանել մտացն աչաւք անպակաս ժուժկալելով678 c: 

Հ.11 Հաւատ է կարծիք ուժգնակիd: 

Հ.12 Հակասութիւն է ստորասութիւն և բացասութիւն, որգոն. «սա 

գնայ», «սա չգնայ»679, կամ ընդդիմադրութեան միջոց680 կամ բանք, որ մի 

քան զմիւսն աւելու681 կամ նուազիe: 

Հ.13 Հետ է, որ ոչ ինչ ունի մասն զպատճառէ բոլորակ ձևոյն և թէ մասն 

ընկալցի, խանգարէ682 զբոլորն ի գնդաձև գոլոյ, ուստի բոլորն շուրջ զսպե-

լով զնա ոչ թողու սփռիլ յայսկոյս և յայնկոյս: 

Հ.14 Հարցումն է պատասխանոյ: Հ.15 Պատասխանի է երկաքանչիւր 

կողմանց հակասութեանցf: 

Հ.16 Հոմանունութիւն է բառ անշարադիր նշանական յոլովից, որպէս 

ձայն, բառիւ683 միայն է հասարակորդ, ըստ որում է ձայն յոլովից յայտնողg: 

Հ.17 Հաւատ է ցուցումն ճարտասանական բաղխոհութեանh: 

Հ.18 Հաւանականութիւն է՝ որ ի խոստովանութիւն ածէi: 

                                                                                                                                              
ἀντιφραχθέντος περὶ τὴν ἀναπνοὴν ἄγῃ τις βίᾳ τὸ πνεῦμα εἰς αὑτόν· τότε γὰρ ὀσμὴ 

μὲν οὐδεμία συνδιηθεῖται, τὸ δὲ πνεῦμα τῶν ὀσμῶν ἐρημωθὲν αὐτὸ μόνον ἕπεται 
(Plato Tim. 66.e.2-8): 
a Հմմտ. ἴσον καὶ ἄνισον μᾶλλον καὶ ἧττον λέγεται (Joan. Philop. In cat. 13.1.110.3):  
b = πᾶσα μὲν ἡδονὴ “ἐνέργεια τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως ἀνεμπόδιστος” (Alex. In Anal. 

302.8). 
c ՍԻԻՀ Հ.10: 
d = ՍՓ 50: 
e = ՍՓ 58: 
f = ՍՓ 79: 
g = ՍՓ 89: 
h = ՍՓ 101: 
i = ՍՓ 102: 
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Հ.19 Համեստութիւն՝ նուաստութիւն անձին, որ ի նմա ըստ բնութեան 

լինի ցանկութիւնք և հեշտ ցանկութիւնք և քաջայարմարութիւն և բարեկար-

գութիւն առ ըստ բնութեան ցանկութիւնս և հեշտութիւնս684 a: 

Հ.20 Հպարտութիւն՝ հաճութիւն իւր միայնոյ685 b: 

Հ.21 Հիւանդութիւն է անչափակցութիւն ի մարմնոյ ի տարերաց՝ ջերմոյ, 

ցրտոյ, խոնաւոյ686, ցամաքի687 c: 

Հ.22 Հարստութիւն՝ բազմութիւն ընչից և ստացուածոց կամ հայցումն 

բաւականութեան առ ի կեանս կամ երջանկութիւնd:  

Հ.23 Հրահանգութիւն է հայրենական աւրինակարգութիւն իւրաքանչիւր 

ուրուք կամ յիւրաքանչիւր ումեքէ գրել իրաւացիe: 

Հ.24 Համեմատութիւն՝ համակցութիւն հասարակաց բարւոյ. հասարա-

կաց բարի է միայնf: 

Հ.25 Հուր է մարմին ջերմ և ցամաքg:  

Հ.26 Հակակայքն քառակի տարորոշին՝ կամ որպէս ներհակք, կամ 

որպէս առինչ, կամ որպէս ունակութիւն և պակասութիւն, որ են երեսք և կու-

րութիւն, կամ որպէս ստորասութիւն և բացասութիւնh: 

Հ.27 Հաւանականութիւն է ընդարձակութիւն ոգւոյ, անհաւանութիւն՝ 

նեղութիւն մտաց688: 

Ձ.1 Ձայն է վիրաւորումն աւդոյ և689 անպատկան և անմարմին կամ 

աւդ690 վիրաւորեալ, լսելեաց սգալի և մարմին, ճայթութիւն և շարժութիւն 

աւդոյ արգելեալ առ ի փոխիլi: 

Ձ.2 Ձայն անասնոյ՝ ճայթիւն անպատկան ի ձեռն ստուար շնչերակիj: 

Ձ.3 Ձայն մարդոյ՝ ձայն յաւդաւոր, որ ի գրոյ յայտնիk. գիր է յաւդաւոր 

ձայնի691 մասնl: 

                                                           
a = ՍՓ 130: 
b = ՍՓ 137: 
c Հմմտ. ՍՄ 2: 
d = ՍՄ 10: 
e = ՍՄ 28: 
f = Բարոյական Ս. 36: 
g = Բանական Ս. 20: 
h = Տունկք 13: 
i = ՍՓ 13: 
j = ՍՓ 13: 
k = ՍՓ 13: 
l = ՍՓ 14, ՍԻԻՀ Գ.11: 
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Ձ.4 Ձև է, որ պարունակի ի միոյ սահմանէ և ի բազմաց: 

Ձ.5 Ձայնակցութիւն է իշխանի և որ ընդ իշխանութեամբ են կամ 

բարիոք ունակութիւն ցանկականի մասին անձինa:  

Ձ.6 Ձմեռն է ժամանակ, յորում ցրտութիւն զաւրանայb: 

Ձ.7 Ձեռք են գործարանք տալոյ և առնլոյc: 

Ձ.8 Ձէթ է խոնաւ բնութիւն ջերմին վերևագայ ամենայն խոնաւիցd: 

Ճ.1 Ճաշակելիք են սգայութիւն համոցe: 

Ճ.2 Ճշմարիտ է բազմապատկապէս ի բանի բան բացերևական գոլով 

ճշմարիտ ի մասնկունս բանիf: 

Ճ.3 Ճարտասանութիւն692 է բան հաւանութեան արարչագործ հաւատա-

ցուցանաւղ յաղագս իրաւանց և անիրաւութեան հանդերձ բանիւ և հմտու-

թեամբ փութանակի կամ անբան կրթութիւն քաղաքականի մասին ուրուա-

կան պատկերիg:  

Ճ.4 Ճակատագիր է ընդելուզումն պատճառաց անխափանելեաց կամ 

հետևող պատճառ ի վեր արձակել693, որոց ի մեզ694 է կամ աստուածային 

աւրինադրութիւն, յորմէ ոչ փախչել ըստ ճակատագրին. հարկ է հետևել 

որոց ի մեզն է, այսինքն անձնիշխանական695 առաջնորդինh: 

Մ.1 Միտք են Աստուած յետ առաջնոյն ինքնաներգործութեամբi: 

Մ.2 Մակացութիւն է ուղիղ696 թուեցումն կապեալ պատճառաւj: 

Մ.3 Մարտ է ընդդիմադրութիւն էից, որոց և ոչ ըստ միոյ յեղանակի է 

հնար ճշմարտակից լինել կամ ստակից697, որպէս տիւ և գիշերk: 

Մ.4 Մարթ է լինելն անարգելաբար, որպէս սա իմաստասիրեսցէ, կամ 

մարթ է ոչ եդեցելոյ698 ճշմարիտ գոլ, ոչինչ անմարթ պատահիl: 

                                                           
a = Բարոյական Ս. 20: 
b = Բանական Ս. 40: 
c = Մարմին 11: 
d = Տունկք 12 Ձ.8, Ձ.7: 
e = ՍՓ 36: 
f = ՍՓ 48: 
g = ՍՓ 99: 
h = Բանական Ս. 12: 
i = ՍՓ 38: 
j = ՍՓ 42, հմմտ. ՍԻԻՀ Հ.2: 
k = ՍՓ 62: 
l = ՍՓ 64: 
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Մ.5 Մակամտածութիւն է յիւրաքանչիւրոյն ի հանուրն կոյս գալուստ. 

այսպիսի ինչ` մարդ699՝ կենդանի և ընդունակ շնչոյ, ձի700՝ կենդանի ընդու-

նակ շնչոյ. ամենայն կենդանի ուրեմն701 ընդունակ շնչոյ: 

Մ.6 Մշտնջենաւորական է, որ յամենայն ժամանակի էր և այժմ ոչ 

ապականի՝ Աստուած, կենդանի, անմահ, ինքնաբաւ առ ի ներփառութիւն, 

էութիւն մշտնջենաւոր և բարոյ բնութեան պատճառ լինելութեան, խաղա-

ցումն էութեանց, խաղացումն առ յէութիւն քայլելով յեղականացս702 a: 

Մ.7 Մեծ վայելչութիւն է առաքինութեան պարգևատուութիւնb: 

Մ.8 Մեծանձնութիւն703՝ ի վերայ ամենայնի ի մէջ առաքինութեան և չա-

րութեան, մանաւանդ կենաց և մահուc: 

Մ.9 Մեխմեխութիւն է զանգիտութիւն պատճառելd: 

Մ.10 Մեղանչումն է ամենայն որ ոչ ըստ վայելուչ գոլոյ կամ գործ ոչ 

աւրինաւորe: 

Մ.11 Մահ է լուծումն և որոշումն հոգւոյ և մարմնոյf:  

Մ.12 Մախանք են տրտմութիւն ի վերայ ընկերին յառաջադիմութեանg: 

Մ.13 Մարմին704՝ էութիւն եռակի տարորոշ, հանդերձ հակատպու-

թեամբh: 

Մ.14 Մարմին կրական է մեծութիւն եռակի տարորոշ, բնական մարմին 

որ յարհեստէ զարդարեալ կենդանոյi: 

Մ.15 Մարմին է պատճառ շնչոյ705 j: 

Մ.16 Միաւորութիւն706 է խառնումն խոնաւից կամ խառնեցելոց և 

այլայլեցելոցk: 

Մ.17 Մարդ է կենդանի բանաւոր707, մահկանացու, մտաց և հանճա-

րոյ708 ընդունակl: 

Մ.18 Մաղձ709 է պարզումն արեանm:  

                                                           
a = ՍՓ 115, ՍՓ 116, ՍՓ 117: 
b = Բարոյական Ս. 32: 
c = Բարոյական Ս. 31: 
d = Բարոյական Ս. 35: 
e = Բարոյական Ս. 43: 
f = ՍՄ 9: 
g = ՍՄ 37: 
h = Բանական Ս. 42: 
i = Բանական Ս. 43: 
j = Բանական Ս. 44: 
k = Բանական Ս. 46: 
l = Բանական Ս. 50: 
m = Մարմին 19: 
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Մ.19 Մաղաս է յաւելուած առաջնոյ կերակրոց710 a: 

Մ.20 Մեղր է ցաւղ առաւել ամոքել711 կամ գործ մեղուի ի միայնոյb: 

Մ.21 Մեղու է կենդանի թևաւոր, խայթաւղ յետուստ կուսէc: 

Մ.22 Մեծանձնութիւն է նմանաբար բերել բարեփառութիւն և վատա-

բախտութիւն712: 

Մ.23 Մոռացումն է խաւար հոգւոյ713: 

Մ.24 Միտք է ակն հոգւոյ իմանալի: 

Մ.25 Մարմին է ընդարմացուցիչ անձին: 

Մ.26 Մոռացումն է յիշման ի բաց ընկեցումնd: 

Մ.27 Մոլոր գունդ714 է, որ ընդդէմ և աննմանապէս շրջինe: 

Մ.28 Մարմին է գործարան շաւշափմանցf: 

Մ.29 Միջակ715՝ ոչ բարին և ոչ չարն գոլ տարբերութիւն գոլով ի մէջ 

առաքինութեան և չարութեանg: 

Յ.1 Յիշումն է տեսութիւն ի ներքս716 մնացեալ յիմեքէ զգայութենէ ըստ 

ներգործութեան երևեցելոյh:  

Յ.2 Յաւժարութիւն է ցանկութիւն խորհրդական, որոց ի մեզ է առնելն: 

Յ.3 Յատուկ է, որ միայնումն և հակաստորոգեալ, որպէս մարդոյ ծի-

ծաղականն, ըստ որում միայն գոլն հակաստորոգեալ էապէսi:  

Յ.4 Յիշումն է փրկութիւն զգայութեանց կամ իմացուածոյj:  

Յ.5 Յառաջաձգութիւն է բան զոր վարկանին յառաջաձգեալ717 ի ձեռն 

հարցմանk: 

Յ.6 Յեղանակ է718 տեսակացեալ ձև, թէ այսպիսոյս այս ինչ առաջին է, 

այն ինչ ուրեմն719՝ երկրորդl:  

                                                           
a = Մարմին 20: 
b = Տունկք 10: 
c = Տունկք 11: 
d = λήθη ἐστὶ μνήμης ἀποβολή (Leo De nat. hom. 12.2, Nemes. 69.11, Joann. Damasc. 

Exp. 34.14), հմմտ. ἔστι γὰρ λήθη μνήμης ἔξοδος (Plato Phileb. 33.e.3): 
e = Բանական Ս. 48: 
f = Մարմին 18: 
g = Բարոյական Ս. 11: 
h = Ἔστι δὲ μνήμη, ὡς μὲν Ἀριστοτέλης, φαντασία ἐγκαταλελημμένη ἀπό τινος 

αἰσθήσεως τῆς κατ’ ἐνεργείας φαινομένης (Meletius De nat. hom. 29.9). 
i = ՍՓ 26: 
j = ՍՓ 43: 
k = ՍՓ 54: 
l = ՍՓ 74: 
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Յ.7 Յարացոյց է իր նման և հաւաստի ի վերայ720 հաւաստեաց նմանի, 

նմանապէս առմամբ ցուցանելa: 

Յ.8 Յանդիմանումն է հակասութեան խոստովանութիւնb: 

Յ.9 Յաւժարական է երևելեաց նման արդարականc: 

Յ.10 Յարձակումն է բերումն յիրս ինչ կամ յիրէ իմեքէd: 

Յ.11 Յորդորումն է721 յիւրոց վարուց յիմաստասիրութիւն ածեալe:  

Յ.12 Յարացուցական պատճառ է, ըստ որոյ աւրինակի722 լինի եղեալն. 

այս է տեսութիւն, և տեսութիւն նմին ինքնակատար մշտնջենաւորին Աստու-

ծոյf: 

Յ.13 Յարացոյցն յաւիտենական՝ ըստ որոյ աւրինակի լինին ի բնութենէ 

եղեալքն, էութիւն մշտնջենաւոր, պատճառ բոլորից, իբր այսպիսի իմն. Աս-

տուած՝ կենդանի մշտնջենաւոր, անախտ, առաջին և երկնային, միշտ ան-

ախտաբար ըստ ինքեան առանց նիւթոյ, Աստուած՝ էութիւն, անձն և գոյ, 

առաջին պատճառ, աննիւթական միտg: 

Յ.14 Յարձակումն է անբան շարժութիւն, անբանի միասին723 h առան-

ձին ընդդիմացեալ ուղղաբանի, որպէս ցանկական հեշտութիւնi:  

Յ.15 Յաւդ է ձայն փոխացուցման նշանական ենթակայինj: 

 

Ն.1 Նախախնամութիւն է յԱստուծոյ ի յէս եղեալ հպատակումն կամ 

կամք Աստուծոյ, որով ամենայն էքս առնուն զպատեհն իւրեանց ելս: 

Ն.2 Ներտրամադրեալ բան է ի մտածութիւնս724 զոյգ ընդ անուանց և 

ախտից ի յանձինk:  

Ն.3 Ներմտածութիւն է իմացումն շտեմարանեալ յանձինl: 

Ն.4 Ներհակ է ընդդիմադրութիւն մեկուսելոց, որպէս տիւ առ գիշեր և 

չար առ բարիm: 

                                                           
a = ՍՓ 76: 
b = ՍՓ 91: 
c = ՍՓ 129: 
d = Բարոյական Ս. 4: 
e = Բարոյական Ս. 42: 
f = Բանական Ս. 8: 
g = Բանական Ս. 9: 
h Հմմտ. ὁρμὴ λέγεται εἶναι καὶ παρὰ φύσιν καὶ ἄλογος κίνησις ψυχῆς (Galen. De 
placitis Hippocratis et Platonis 4.2.18.5): 
i = ՍՄ 34: 
j = ՍՓ 11: 
k = ՍՓ 5: 
l = ՍՓ 40: 
m = ՍՓ 58: 
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Ն. 5 Նախագուշակումն է վերաշարժութիւն արուեստաւոր զառաջիկայ 

իրաց725 ցուցանել ըստ պիտոյիցa: 

Ն.6 Նախանձ է տրտմութիւն, թէ որ ինչ այլոց է ի բարին, նոյն և ի մեզ 

գոլ բաղձումն երանութեանb:  

Ն.7 Նուազումն է շարժութիւն ի դէմս ըստ նմանութեանc: 

Ն.8 Նիւթական պատճառ է, յորմէ լինի եղեալն, որ ոչ է ի զատ յեղելոցն, 

յորոյ էութենէ լինի եղեալն կամ բոլորնd: 

Ն.9. Ներգործութիւն է շարժութիւն արարողական, որ է յինքենէ, այս է 

արարողականն, իսկ տրտմութիւն՝ ներգործութիւն սրտմտատեսակինe:  

Շ.1 Շաղկապ է ձայն դասու նշանականf: 

Շ.2 Շաւշափելիք են զգայութիւն շաւշափելեացg: 

Շ.3 Շունչ է՝ որ զանձն խաղացուցանէ, պատճառ շարժութեանh: 

Շ.4 Շահ է աճումն յանձին յաւգուտ, լուծանելով զախտս և չափաւոր 

առնելովi: 

Շ.5 Շարժութիւն է ներգործութիւն շարժողին ի շարժեալն կամ յաճա-

խումն շարժելոյն կամ շարժելեացնj: 

Շ.6 Շարժութեան տեսակք են Զ.՝ լինելութիւն, ապականութիւն, աճումն, 

նուազութիւն, ի տեղւոջէ ի տեղի փոփոխութիւն, այլայլութիւնk: 

Շ.7 Շրջաբերումն726 է շարժութիւն ի նմին տեղւոջl: 

Ո.1 Ունակութիւն է որակութիւն յարամնայm: 

                                                           
a = ՍՓ 100: 
b = ՍՄ 38: 
c = Բանական Ս. 28: 
d = Բանական Ս. 7: 
e Հմմտ. ἡ μὲν οὖν ἐνέργεια κίνησίς δραστική, δραστικὸν δὲ λέγεται τὸ ἐξ ἑαυτοῦ 
κινούμενον. οὕτως οὖν καὶ ὁ θυμὸς ἐνέργεια μέν ἐστι τοῦ θυμοειδοῦς (Nemes. 74.7-9, 
հմմտ. Հայերեն թարգմ. «Իսկ ներգործութիւն է շարժութիւն արարողական ըստ բնութեան: 
Եւ արարողական ասի յինքենէ շարժեալն: Արդ այսպէս եւ սրտմտութիւն ներգործութիւն է 
սրտմտատեսականին», Նեմես. 5.4): 
f = ՍՓ 10: 
g = ՍՓ 37: 
h = ՍՓ 119: 
i = ՍՄ 26: 
j = Բանական Ս. 24: 
k Κινήσεως δέ ἐστιν εἴδη ἕξ· γένεσις, φθορά, αὔξησις, μείωσις, ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον 
μεταβολή (Arist. Cat. 15a.14, հմմտ. հին թարգմանությունը. «Շարժութեան տեսակք են 
վեց՝ լինելութիւն, ապականութիւն, աճելութիւն, նուազութիւն, այլայլութիւն, ըստ տեղւոյ 
փոփոխութիւն», տե՛ս Արիստ. Ստորոգ., էջ 975): 
l = Բանական Ս. 30: 
m = ՍՓ 60: 



282 Հավելված 

 

 

Ո.2 Որակն բոլորագոյն ինչ է քան զորակութիւն, զի որակն նշանակէ 

զորակութիւն727 և զմերձակայ նորին, այս ինքն728 զջերմութիւն և զջերմն, 

որ729 ունի զջերմութիւնa:  

Ո.3 Ուղիղ է ի ջերմութենէ կառուցեալb: 

Ո.4 Ոչ բարկութիւն է ցանկութիւն բազում ունել սակս ոչ բարկանալոյc: 

Ո.5 Ողջութիւն է չափակցութիւն ի մարմնի տարերաց՝ ջերմոյ, ցրտոյ, 

խոնաւոյ, ցամաքոյd: 

Ո.6 Ողջութիւն է հաստատութիւն, որ ունի զբնութիւն ի պնդութեան: 

Ո.7 Ուղիղ է մասն մարմնոյ զշաղկապն կենաց յինքեան ունողe: 

Ո.8 Ոսկր է պատճառ ուղղոյf: 

Ո.9 Ոգի է գործարան առաջնոյ շահեկանութեանg, կամ ոգի է միոյ 

շնչոյh: 

Ո.10 Ոտք են գործաւորականք սպասաւորք գնացիցi: 

Ո.11 Ունչք են գործարանք հոտոցj: 

Ո.12 Ունկն է գործարան լսելոյk: 

Ո.13 Ողորմութիւն է կամաւոր տրտմութիւն յաւտարացն չարիս գոյա-

ցեալ կամ դժուարակարացն ի վտանգաւոր իրս սիրոյ կիրքl:  

Ո.14 Ողջախոհութիւն է որ ամենայն հոգւոյ շարժմամբ730 հանդերձ 

իմաստութեամբ և հանճարով բարեկարգի731 մատակարարութիւն732 m: 

Ո.15 Ունայնութիւն է բան անիմաստ կամ իրք անաւգուտ կամ փոյթ 

ընդ վայր կամ ամենից աւգտակարացն անգոյութիւնn: 

                                                           
a = τὸ ποιὸν καθολικώτερόν ἐστι τῆς ποιότητος· τὸ γὰρ ποιὸν σημαίνει τὴν ποιότητα 

καὶ τὸ μετέχον αὐτῆς ἤγουν τὴν θερμότητα καὶ τὸ θερμόν, τὸ ἔχον τὴν θερμότητα 
(Joann. Damasc. Dial. (fus.) 52.6-7). 
b = ՍՓ 122: 
c = ՍՓ 150: 
d = ՍՄ 1: 
e = Մարմին 1: 
f = Մարմին 2: 
g = Մարմին 7: 
h = Մարմին 10: 
i Հմմտ. Մարմին 12: Ոտք են գործարանք սպասաւորականք գնալոյ 
j = Մարմին 17: 
k = Մարմին 16: 
l = Նիւսացւոյ 4: 
m = Նիւսացւոյ 9: 
n Հմմտ. Ματαιότης ἐστὶ πρᾶγμα ἀδιανόητον (Doctrina Patrum 263.12), ματαιότης 

ἐστὶν ἢ ῥῆμα ἀδιανόητον ἢ πρᾶγμα ἀνόνητον… ἢ σπουδὴ πέρας οὐκ ἔχουσα ἢ 
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Չ.1 Չար է՝ որ ամենեցուն փախչելի էa:  

Չ.2 Չար է՝ որ ամենևին ըստ ինքեան է փաղչելի կամ վնասակար որ ինչ 

ի կենցաղումս է, վատթարութեան ունակութիւն բանականի անձինb: 

Չ.3 Չարութիւն է ունակութիւն անձին բանականի վատթար կամ ախտ 

անձին վատթարի733 կամ տրամադրութիւն ոչ խոստավանելի յամենայն 

վարսc:  

Պ.1 Պարսաւ է՝ որ ի չարութենէ վկայութիւն էd: 

Պ.2 Պատերազմ սահմանի առ ծայրսն. որգոն՝ «մարդ կենդանի, 

մարդ734 ծիծաղական»e: 

Պ.3 Պղծութիւն մարմնոյ է խառնակեալ ինքնագործութեամբ ի հրաժա-

րելիսն, իսկ հոգոյ` առանց ընդրութեան վարիլ, ընդ որ խորհին զայսոսիկ, 

յորմէ սրբի ոք ոչ ուտելով հաց ընդ այսպիսիսն, այլ տրտմիլ վասն 

մեղաւորաց, որպէս կորնթացիքն: 

Պ.4 Պատիւ է առ յէապէսն պատուականագունացն ընդունելութիւն735: 

Պ.5 Պատահումն է, որ ոչ էապէս ումեք, որպէս սպիտակն մարմնոյ, որ 

ներընդունակ գոլ նորին, և ոչ որպէս ջերմութիւն հրոյf: 

Պ.6 Պակասութիւն է հեռաւորութիւն պատուականին, յորում բնաւորե-

ցաւն736 գոլ: 

Պ.7 Պակուցումն է երկիւղ հանդերձելոյ մերձաւոր չարիg:  

Պ.8 Պտուղ է կատարումն տնկոյ ըստ բնութեան կերակրական737 h: 

Պ.9 Պակասութիւն և ունակութիւն է հակադրութիւն առէի և ոչէի, որպէս 

երեսք և կուրութիւնi: 

Պ.10 Պսակն է արդար զուգաւորութիւն արուի և իգի ունելով անբաժա-

նելի կենցաղավարութիւն738 j:  

                                                                                                                                              
καθόλου τὸ ἐπὶ παντὶ λυσιτελοῦντι ἀνύπαρκτον (Greg. Nys. In Eccl. (hom. 8) Vol. 

5.282.6): 
a = ՍՓ 139: 
b = Բարոյական Ս. 8: 
c = Բարոյական Ս. 13: 
d = ՍՓ 104: 
e = ՍՓ 43: 
f = ՍՓ 22: 
g = ՍՄ 39: 
h = Տունկք 6: 
i = ՍՓ 63: 
j Հմմտ. ՍԻԻՀ Ա.31: 
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Ջ.1 Ջանասիրութիւն է տրամադրութիւն գործողական ձեռնարկու-

թեամբ աջողութեամբa: 

Ջ.2 Ջուր է մարմին խոնաւ և ցուրտb:  

Ջ.3 Ջիլ է գործարան739 մարմնականի շարժութեանc:  

Ռ.1 Ռամկութիւն է՝ յորում ռամիկք տիրեն և տնանկքd:  

Ս.1 Սահման է բան կարճառաւտ յայտնիչ բնութեան ենթակայ իրինe:  

Ս.2 Ստուգաբանութիւն է ուղղութիւն անուանf:  

Ս.3 Սեռ է որ740 ըստ յոլովից և աննմանից, յորում զինչ է ստորոգեալg: 

Ս.4 Սահման է մասն յառաջաձգութեան նուաստ, յորմէ նախ հաստի741 

և յոր և742 անդրէն լուծանիh: 

Ս.5 Ստորասութիւն է՝ որգոն «սա գնայ»i: 

Ս.6 Ստորոգական յառաջաձգութիւն է743 բան ցուցողական կամ հե-

տևողի կամ մարտուցելոյ744 կամ շարամանեցելոյ կամ բաղդատեցելոյ 

յայտնողաբարj: 

Ս.7 Ստորոգումն է ասումն յաղագս ուրումն745 կամ յաղագս ոմանց 

ստորոգեալ, իսկ ասումն է իր մտածութեամբ յանդիման կացուցեալ և կամ 

իրի ասական երևոյթ ընդ նմին ծնեալ746 k: 

Ս.8 Սուտ է բան ցուցողական ոչ գոլովl: 

Ս.9 Սահման է պարագրութիւն իրացm: 

Ս.10 Սէր է աճումն բարւոյ առ թշնամանողսn, կատարեալն այլայլու-

թեամբ` առ փափկութեամբն Աստուծոյ ուրախութիւն վարկանել զտրտմա-

կանս մահուo:  

                                                           
a = ՍՄ 46: 
b = Բանական Ս. 22: 
c = Մարմին 3: 
d = ՍՄ 22: 
e = Հարց. կարճ. 6.ա: 
f = ՍՓ 4: 
g = ՍՓ 15, 18: 
h = ՍՓ 55: 
i = ՍՓ 56: 
j = ՍՓ 57: 
k  = ՍՓ 9: 
l = ՍՓ 49: 
m Հմմտ. ὁ γὰρ ὅρος περιγραφή (Eustratius In eth. Nicom. 73.12): 
n = ՍՓ 152: 
o = ՍՓ 153: 
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Ս.11 Սրբութիւն է ճանաչել զԱստուած և առնել զկամս նորաa: 

Ս.12 Սովորութիւն է հաւաքումն հրահանգից անշրջելի747 b: 

Ս.13 Սկիզբն է ամենայն, որ ինչ նախագոյ748 էc, պատճառ լինելութեան 

իրիք, որով լինի եղեալնd, Ա. է, որ արարչական որպէս Աստուած՝ աշխարհի 

և շինիչ՝ քաղաքի, Բ. է որ պատճառական, որպէս Աստուած Հայր՝ Որդւոյ և 

Հոգւոյ, Գ. է որ նիւթական, որպէս փայտ աթոռոյ և Դ. տարերք աշխարհի, Դ. 

գործարան` որպէս տապար հիւսան, և քնար երաժշտականի, Ե. նախագո-

յական, որպէս հիմն տան և ողնափայտ նաւի և սիրտ կենդանոյ, Զ.749 բա-

նական և աւրինադրական, որպէս սկիզբն իմաստութեան՝ երկիւղ Տեառն, և 

սկիզբն բարի կենաց՝ արդարութիւն:  

Ս.14 Սիրտ տնկոյ է սննդականութեան քարշաւղe: 

Ս.15 Սիրտ է սկիզբն կենդանութեան կենդանական կամ սկիզբն 

արեան և ոգւոյf: 

Ս.16 Սրտմտողականն մասն է անձինն անբանն և ըմբռնաւղնg:  

Ս.17 Սրտմտութիւն750 է եռանդն շուրջ զսրտիւ արեաննh: 

Ս.18 Ստորասութիւն է դրութիւն իրացi: 

Ս.19 Սերմն է հուր արուեստական ի ճանապարհ անկեալ ի ծնունդս751: 

Ս.20 Սերմն է խոնաւուտ հանդերձ շնչով ի փոխատրութենէ արեան՝ 

պատեհ առ կենդանածնութիւն կամ յաւելուած յետնոյ կերակրոյ կամ ամե-

նայն իրիք արարողականj: 

Ս.21 Սուգ է տիրական փոփոխումն հոգւոյ ի պակասելոյ ախորժե-

լեացն, որպէս ի ցանկալի կեցեալսն և գոյանալ ոչ կարէ, կամ սուգ է 

զգայութիւն իմն ցասման զուարճացելոցն պակասութիւնk:  

                                                           
a = Բարոյական Ս. 46: 
b = ՍՄ 29: 
c Հմմտ. τὸ προϋπάρχον ἀρχή ἐστι (Simplic. In Phys. 9.200.22): 
d = Բանական Ս. 5: 
e = Տունկք 5: 
f = Մարմին 9: 
g = Բանական Ս. 56: 
h Հմմտ. Բ.31, Բ.44, Բարոյական Ս. 5, Հարց. կարճ. 6.բ.3: 
i Հմմտ. ἡ γὰρ ἀπόφασις ἀναίρεσιν καὶ φθορὰν μιμεῖται, ἡ δὲ κατάφασις γένεσιν καὶ 
θέσιν (Dav. In cat. 164.26): 
j = Մարմին 21: 
k = Նիւսացւոյ 2: 
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Ս.22 Սիրելութիւն է ի ներքս եդեալ ըստ ախորժակացն ցանկութիւն 

հեշտութեամբ և ախտակից լինելով գործ: Ատելութիւն՝ ի տաղտկալեացն 

աւտարութիւն և ի տրտմեցուցչէն ի բաց դարձումնa: 

Վ.1 Վստահութիւն է՝ տրամադրութիւն բանից ոչ նախախոհից և եր-

կայնիցb: 

Վ.2 Վստահութիւն է արութիւն հոգւոց752: 

Վ.3 Վերստին յիշումն է յիշման տկարացելոյ զարգացումն, որ լինի ի 

մոռացմանէc:  

Վ.4 Է և այլ վերստին յիշումն՝ բնաւորական մտածութիւն առանց 

ուսման, որպէս գոլն Աստուածd:   

Վ.5 Վատթար է չար պարսաւելիe:  

Վ.6 Վախումն է գերազանցութիւն ողջախոհութեանf: 

Տ.1 Տեղի է բովանդակութիւն պարագրողին, ըստ որում պարագրէ 

զպարագրեալնg: 

Տ.2 Տարր է հասարակաց, յորմէ հաստատեցաւ և ուր լուծանիh: 

Տ.3 Տարբերութիւն է տեսակարար ի վերայ բազմաց, յորում զնմանու-

թիւն յայտնելով ստորոգեալ, որպէս մահկանացու կամ անմահi: 

Տ.4 Տարբերութիւն տեսակարար է սահմանադրութիւն լցուցողականj: 

Տ.5 Տեսակ է հանդերձ տարբերութեամբն, որպէս մարդk: 

Տ.6 Տարբերութիւն է սահմանադրութեան կատարողականl: 

                                                           
a = Նիւսացւոյ 7: 2-րդ կեսը = ՍԻԻՀ Ա.52: 
b = ՍՓ 98: 
c = ἀνάμνησις δέ ἐστι μνήμης ἐξιτήλου γενομένης ἀνάκτησις· γίνεται δὲ ἐξίτηλος, ὑπὸ 

τῆς λήθης (Meletius De nat. hom. 29.15),ἀνάμνησις δὲ λέγεται μνήμης ἀπολλυμένης 

ὑπὸ λήθης ἀνάκτησις (Joann. Damasc. Exp. 34.13). 
d Հմմտ. ἑτέρα δέ ἐστιν ἀνάμνησις ἥτις… ἔστιν… τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν· φυσικὰς δὲ 

λέγομεν ἐννοίας τὰς ἀδιδάκτως πᾶσι προσούσας (Nemes. 13.27): 
e = Բարոյական Ս. 10: 
f = Բարոյական Ս. 2: 
g = τόπος γάρ ἐστι πέρας τοῦ περιέχοντος, καθὸ περιέχει τὸ περιεχόμενον (Joann. 
Gramm. Disputatio cum Manichaeo 46). 
h = ՍՓ 14, Բանական Ս. 19: 
i = ՍՓ 16: 
j = ՍՓ 16: 
k = ՍՓ 17: 
l = ՍՓ 18: 
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Տ.7 Տարբերութիւն՝ որ ըստ յոլովից և տարբերեցելոց753 տեսակաւ յոր-

պիսիինչէն ստորոգիa:  

Տ.8 Տեսակ է որ ըստ յոլովից և տարբերեցելոց754 թուով755 ի ներզինչէն 

ստորոգիb: 

Տ.9 Տարորոշումն է սեռի ի տեսակս հատումնc: 

Տ.10 Տեսակագոյն է որ միայն տեսակ է, ոչ սեռ, որպէս մարդd, 

սեռականագոյն, որ միայն սեռ է և ոչ տեսակ, որպէս գոյe: 

Տ.11 Տարակուսումն է սաստկութիւն հակառակաց, խորհրդոց բացկա-

ցումն756, անյաւժարութիւն իրաց կամ անկամութիւն անձին յիր ինչ կամ 

վասն տարակուսանացf: 

Տ.12 Տրամաբանութիւն է բառից շարականութիւն757 կամ ցուցումն 

որակիg: 

Տ.13 Տրամաբանութիւն է բան առ բան հարցումն և պատասխանիh: 

Տ.14 Տրամաբանութիւն է ունակութիւն դիւրաշարժi: 

Տ.15 Տրամաբանական մակացութիւն լուծումն շարադրութեան տարո-

րոշման, ապացուցի մակացութիւն և բաղխոհութեանj:  

Տ.16 Տարր է, որ ժողովէ և քակտէ զշարադրեալնk: 

Տ.17 Տաւն է՝ ժամանակ հանգստեան և առնելոյ զկամս Աստուծոյl: 

Տ.18 Տկարութիւն է անչափութիւն ջլաց և ոսկերացm: 

Տ.19 Տգեղութիւն է անչափակցութիւն մասանց մարմնոյ հանդերձ 

տժգունութեամբn: 

Տ.20 Տնանկութիւն է կարաւտութիւն ընչից և ստացուածոցo: 

                                                           
a = διαφορά ἐστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ ποῖόν τί ἐστι 
κατηγορούμενον (Porph. Isag. 11.7-8). 
b = εἶδός ἐστι τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ἐν τῷ τί ἐστι 
κατηγορούμενον (Porph. Isag. 4.11-12). 
c = ՍՓ 23: 
d = ՍՓ 27: 
e = ՍՓ 26: 
f = ՍՓ 47: 
g = ՍՓ 12: 
h Հմմտ. ՍՓ 92: 
i Հմմտ. ՍՓ 61: 
j Հմմտ. ՍՓ 82: 
k = ՍՓ 123: 
l = Բարոյական Ս. 47: 
m Հմմտ. ՍՄ 4: 
n Հմմտ. ՍՄ 6: 
o = ՍՄ 10: 
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Տ.21 Տղայութիւն է սկիզբն և զարգացումն մարմնոյ աճմանa: 

Տ.22 Տուն է հաւաքումն բազմաց հանապազաւրեայ բաւականութեան 

սակսb: 

Տ.23 Տնաւրինական մակացութիւն է կարգաւորութիւն758 c:  

Տ.24 Տրտմութիւն է անբան ամփոփումն, շարժումն անբան մասին 

անձինd:  

Տ.25 Տիւ է արեգական քան զերկիր759 բերումնe: 

Տ.26 Տիւ և գիշեր՝ շրջաբերումն երկնի հանդերձ զարդու իւրովf: 

Տ.27 Տարի է ժամանակ760, յորում արեգակն ընդ կենդանատեսակս 

անցանէ761 g:  

Տ.28 Տեղի է տեղւոյ պարունակեցելոյ սպառուած կամ ունայն 

ըմբռնեալ ի մարմնոյ կամ ունայն հեռակցութիւն աներևոյթh:  

Տ.29 Տունկ է կենդանի երկրային կամ էութիւն շնչաւոր անզգայ կամ 

որոյ շունչ762 միաւորեալ ընդ երկրիi:  

Տ.30 Տերև է ծածկոյթ պտղոյj:  

Տ.31 Տռփութիւն763 է ցանկութիւն սիրոյ կամ սպասաւորութեան Աս-

տուծոյk: 

Ց.1 Ցնորումն է երևոյթ մտաց կամ շարամանութիւն կարծեաց և764 

զգայութիւնl, կամ ստեղծական իմն սուտ մտածութիւն զգալեաց ինչ իրաց. 

այս սահմանս անկարգ ցնորք է, իսկ զկարգաւորն այլ սահմանքդ765 ունին 

կամ տիպ իմն նշանական766 m: 

Ց.2 Ցանկութիւն անխափան ներգործութիւն բնական767 ունակութեանn:  

                                                           
a = ՍՄ 12 | հմմտ. νέος ὢν ἔτι καὶ τὰς πρώτας ἔχων τῆς αὐξήσεως ἀρχάς (Plut. Cicero 

20.6.2): 
b = ՍՄ 19: 
c = ՍՄ 20: 
d = ՍՄ 35: 
e = Բանական Ս. 32: 
f = Բանական Ս. 33: 
g = Բանական Ս. 35: 
h = Բանական Ս. 41: 
i = Տունկք 1: 
j = Տունկք 7: 
k = ՍՄ 44: 
l = ՍՓ 28: 
m Հմմտ. ՍՓ 28: 
n = ՍՓ 134: 
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Ց.3 Ցաւ է խոշոր շարժութիւն զգայութիւն տալով ճանապարհի ի 

բնականէ ի բնաւորինa: 

Ց.4 Ցանկական հեշտութիւն է շարժութիւն զգայութեամբ կատարեալb: 

Ց.5 Ցանկութիւն է բաղձումն հեշտալի կամ բաղձումն անբան կամ 

բաղձումն մարմնոյ կարաւտմանցc: 

Ց.6 Ցանկական մասն է անձին բաղձականն768, յորմէ հեշտութիւնք և 

տրտմութիւնք769 d:  

Փ.1 Փաղանունութիւն է բառ հասարակորդութեան յայտնողական 

իրաց և ձայնի, որպէս կենդանիe: 

Փ.2 Փոքրանձնութիւն է չարութիւն նիհարեալ770 որ ի մէջ առաքինու-

թեան և չարութեանf: 

Փ.3 Փառք են գովութիւն առ ի բազմացg: 

Փ.4 Փառք771 է ցանկութիւն տռփելոյ իրի ի հեռուստh: 

Ք.1 Քաջայայտ է որ ինքեամբ յայտնի է, որպէս «բարին աւգտակար է»i: 

Ք.2 Քուն է ախտ, որ լուծանէ զպնդութիւն մարմնոյն, և անգործ առնէ 

զգայութիւնսն ի ճահաւոր գործոց և մոռացումն է մարդկային հոգոցj:  

Ք.3 Քաջալերութիւն է մակացութիւն պանծանաց կամ զաւրութիւն 

նախագիտութեանk:  

Ք.4 Քաղաքականութիւն է մակացութիւն քաղաքի աւգտիl: 

Ք.5 Քաջ է ոգի բացարձակ ի հողեղէն մարմնոյm ըստ ինքեան գոլով 

բարիn:

                                                           
a = ՍՄ 7: 
b = ՍՄ 8: 
c = ՍՄ 36: 
d = Բանական Ս. 57: 
e = ՍՓ 88: 
f = Բարոյական Ս. 33: 
g = ՍՄ 14: 
h = ՍՄ 45: 
i = ՍՓ 67: 
j Հմմտ. ὁ γὰρ ὕπνος πάθος τι τοῦ αἰσθητικοῦ μορίου ἐστίν (Arist. De somno et vigiliis 

454.b.10), ὕπνος … λύει τὸν τόνον τοῦ σώματος, ποιεῖ δὲ καὶ λήθην τῶν ἐν τῷ 

ἀνθρώπῳ φροντίδων (Greg. Nyss. In cant. 6.311.19): 
k = Բարոյական Ս. 30: 
l = ՍՄ 23:  
m = ՍԻԻՀ Դ.9: 
n = Բանական Ս. 10: 



  
 

 
 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

                                                           
Բագարատի` հունարենից թարգմանած բնագրի 

1 Dial. 1. Περὶ τoῦ ὄντoς oὐσίας τε καὶ συμβεβηκότoς | Բոլոր ձեռագրերում առաջին գլխի 

վերնագիրը նախորդում է (այսպե՛ս, այլ ոչ թե հաջորդում է) երկի ընդհանուր վերնագրին՝ 

որպես նրա անկապտելի մաս: 
2 Dial. 2. Περὶ γένoυς καὶ εἴδoυς, τoῦ γενικωτάτoυ καὶ τoῦ εἰδικωτάτoυ καὶ τῶν 

ὑπαλλήλων. 
3 Dial. 3. Περὶ ἀτόμoυ. 
4 Էութիւն սեռականի սեռ է… էութիւն՝ ըստ սրբոց հարցն պարբերությունը, որ A-ում 

ներկայացված է աղյուսակի առաջին սյունակի ձևով (տե՛ս էջ 43, նկ. 1), համապատաս-

խանում է հունարեն ընդարձակ խմբագրության 47 գլխի 4-21 հատվածին: 
5 Այդ պարբերությունը, որ A-ում ներկայացված է աղյուսակի երկրորդ սյունակի ձևով (տե՛ս 

նկ. 1), համապատասխանում է հունարեն գլուխ 30.4-23 հատվածին, որ կառուցված է նույն-

պիսի աղյուսակի ձևով: 
6 Այս ի մէջ սեռական սեռի… հաստատականք ներքնոցս հատվածը ճշգրիտ հունարեն 

համարժեք չունի. այն համեմատելի է ընդարձակ խմբագրության 10.190-192 և համառոտ 

խմբագրության 2.187-189 հատվածների հետ (հմմտ. նաև վերջինիս թարգմանությունը սույն 

բնագրում՝ Իսկ որ ի մէջ սեռականի սեռի և տեսականի տեսակի, սեռ իցեն և տեսակ մի-

մեանց՝ տեսակ իմն վերնոցն, իսկ սեռ՝ որոց ի ստորինս: Եւ այսոքիկ իցեն էական և բնա-
կան տարբերութիւնք և որակութիւնք, զորս ոմանք բաժանելիք ասին և դադարելիք՝ բաժա-
նական վերնոցն և հաստատականք ներքնոցն): Նման հատված կա և մյուս թարգմանության 

ԼԱ. գլխում, որ ենթադրում է համարյա նույնական հունարեն սկզբնագիր: 
7 և որակութիւն… արտադրի հատվածի զուգահեռ հունարեն բնագրերում չկա, սակայն կա 

Սիմեոնի թարգմանության ԼԱ. գլխում, որ ենթադրում է համարյա նույնական հունարեն սկզբնա-

գիր, հմմտ. և որակութիւնք, որք բաժանին ի վերնոցն և հաստին ընդ ներքնոցն և տեսակա-

գործին ըստ տպաւորական տեսակի և հաստեն զնոսա և բաժանեն զբնութիւն ի զբնութենէ: 
8 Dial. 4. Περὶ διαφoρᾶς. 
9 Dial. 5. Περὶ συμβεβηκότoς. 
10 Dial. 6. Περὶ ἰδίoυ. 
11 Dial. 7. Περὶ τῶν κατηγoρoυμένων. 
12 Dial. 8. Περὶ συνωνύμoυ καὶ ὁμωνύμoυ κατηγoρίας. 
13 Dial. 9. Περὶ τῆς ἐν τῷ τί ἐστι κατηγoρίας καὶ τῆς ἐν τῷ ὁπoῖόν τί ἐστι κατηγoρίας. 
14 Dial. 10. Περὶ ὑπoστάσεως καὶ ἐνυπoστάτoυ καὶ ἀνυπoστάτoυ, հմմտ. համառոտ տար-

բերակը Յաղագս անձնաւորութեան և որ յանձնաւորութեան և անձնաւորութեան: 
15 Dial. 11. Περὶ oὐσίας καὶ φύσεως καὶ μoρφῆς ἀτόμoυ τε καὶ πρoσώπoυ καὶ 
ὑπoστάσεως. 
16 Dial. 12. Περὶ διαιρέσεως. 
17 Dial. 13. Περὶ τoῦ φύσει πρoτέρoυ. 
18 Dial. 14. Περὶ ὁρισμoῦ. 
19 Dial. 15. Περὶ ὁμωνύμων. 
20 Հմմտ. Arist. Cat. 1a.1 – Արիստ. Ստորոգ. 883. «Հոմանունք ասին, որոց անուանք միայն 

հասարակ, իսկ ըստ անուանն բան գոյացութեանն՝ այլ»: 
21 Dial.16. Περὶ συνωνύμoυ. 
22 Հմմտ. Arist. Cat. 3b.7: 
23 Dial. 17. Περὶ πoλυωνύμων. 
24 Dial.18. Περὶ ἑτέρων καὶ ἑτερωνύμων. 
25 Dial. 19. Περὶ παρωνύμων. 
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26 Dial. 20. Περὶ τῶν δέκα γενικωτάτων γενῶν. 
27 Dial. 21. Περὶ ὁμoγενῶν καὶ ὁμoειδῶν ἑτερoγενῶν τε καὶ ἑτερoειδῶν καὶ ἀριθμῷ 

διαφερόντων. 
28 Dial. 22. Περὶ τoῦ ἔν τινι. 
29 Dial. 23. Περὶ oὐσίας. 
30 Dial. 24. Περὶ φύσεως. 
31 Dial. 25. Περὶ μoρφῆς. 
32 Dial. 26. Περὶ ὑπoστάσεως. 
33 Dial. 27. Περὶ πρoσώπoυ. 
34 Հմմտ. Գործք ԻԱ 40: 
35 Dial. 28. Περὶ ἐνυπoστάτoυ. 
36 Dial. 29. Περὶ ἀνυπoστάτoυ. 
37 Dial. 30. Διαίρεσις τoῦ ὄντoς καὶ τῆς oὐσίας. 
38 Dial. 33. Περὶ πoσoῦ καὶ πoσότητoς. 
39 Dial. 34. Περὶ τῶν πρός τι. 
40 Dial. 35. Περὶ ποιοῦ καὶ ποιότητος. 
41 Dial. 36. Περὶ τoῦ πoιεῖν καὶ πάσχειν. 
42 Dial. 37. Περὶ τoῦ κεῖσθαι. 
43 Dial. 38. Περὶ τῆς πoῦ. 
44 Dial. 39. Περὶ τῆς πoτέ. 
45 Dial. 40. Περὶ τoῦ ἔχειν. 
46 Dial. 41. Περὶ ἀντικειμένων. 

Սիմեոն Պղնձահանեցու՝ վրացերենից թարգմանած բնագրի 

Առաջաբանի (Պատասխանի թղթոյն Կոզմայի Մամիացւոյ եպիսկոպոսի) 

1 Dial. proem.t. <Πρooίμιoν – Ἐπιστoλή> Tῷ ὁσιωτάτῳ καὶ θεoτιμήτῳ Koσμᾷ, 

ἁγιωτάτῳ ἐπισκόπῳ τoῦ Mαιoυμᾶ, Ἰωάννης μoναχός. 
2 Յակ. Ա 17 «զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք` ի վերուստ են 
իջեալ առ ի հաւրէն լուսոյ»: 
3 Հմմտ. Greg. Naz. In sancta lumina (orat. 39) 3 (36.336.44-337.1): 

Բուն բնագրի 

1 Dial. 1. Περὶ τoῦ ὄντoς oὐσίας τε καὶ συμβεβηκότoς. 
2 Dial. 2. Περὶ γένoυς καὶ εἴδoυς, τoῦ γενικωτάτoυ καὶ τoῦ εἰδικωτάτoυ καὶ τῶν 

ὑπαλλήλων. 
3 Dial. 4. Περὶ διαφoρᾶς. 
4 Dial. 5. Περὶ συμβεβηκότoς. 
5 Dial. 6. Περὶ ἰδίoυ. 
6 Dial. 7. Περὶ τῶν κατηγoρoυμένων. 
7 Dial. 8. Περὶ συνωνύμoυ καὶ ὁμωνύμoυ κατηγoρίας. 
8 Dial. 9. Περὶ τῆς ἐν τῷ τί ἐστι κατηγoρίας καὶ τῆς ἐν τῷ ὁπoῖόν τί ἐστι κατηγoρίας. 
9 Dial. 10. Περὶ ὑπoστάσεως καὶ ἐνυπoστάτoυ καὶ ἀνυπoστάτoυ. 
10 Dial. 11. Περὶ oὐσίας καὶ φύσεως καὶ μoρφῆς ἀτόμoυ τε καὶ πρoσώπoυ καὶ 
ὑπoστάσεως. 
11 Dial. 12. Περὶ διαιρέσεως. 
12 Dial. 13. Περὶ τoῦ φύσει πρoτέρoυ. 
13 Dial. 14. Περὶ ὁρισμoῦ. 
14 Dial. 15. Περὶ ὁμωνύμων. 
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15 Dial.16. Περὶ συνωνύμoυ. 
16 Dial. 17. Περὶ πoλυωνύμων. 
17 Dial.18. Περὶ ἑτέρων καὶ ἑτερωνύμων. 
18 Dial. 19. Περὶ παρωνύμων. 
19 Dial. 20. Περὶ τῶν δέκα γενικωτάτων γενῶν. 
20 Dial. 21. Περὶ ὁμoγενῶν καὶ ὁμoειδῶν ἑτερoγενῶν τε καὶ ἑτερoειδῶν καὶ ἀριθμῷ 

διαφερόντων. 
21 Dial. 22. Περὶ τoῦ ἔν τινι. 
22 Dial. 23. Περὶ oὐσίας. 
23 Dial. 31. Περὶ τoῦ τί ὑπάρχει ἴδιoν τῆς oὐσίας (*«Յաղագս թէ զինչ է յատուկն 
գոյացութեանն») | Բագարատն այս գլուխը չի թարգմանել: 
24 Dial. 24. Περὶ φύσεως. 
25 Dial. 25. Περὶ μoρφῆς. 
26 Dial. 26. Περὶ ὑπoστάσεως. 
27 Dial. 27. Περὶ πρoσώπoυ. 
28 Dial. 3. Περὶ ἀτόμoυ. 
29 Dial. 28. Περὶ ἐνυπoστάτoυ. 
30 Dial. 29. Περὶ ἀνυπoστάτoυ. 
31 Dial. 30. Διαίρεσις τoῦ ὄντoς καὶ τῆς oὐσίας. 
32 Իսկ ի միջինքն սեռք են, որ են գոյութիւն... հաստինընդ ներքնոցն հատվածը ճշգրիտ հու-

նարեն համարժեք չունի. այն համեմատելի է ընդարձակ խմբագրության 10.190-192 և համա-

ռոտ խմբագրության 2.187-189-հատվածների հետ (հմմտ. նաև վերջինիս թարգմանությունը 

սույն բնագրում՝ Իսկ միջինքն սեռականագոյն սեռի և տեսակագոյն տեսակի սեռք  են և 

տեսակք, ընդմիմեամբք` տեսակք վերնագունից, իսկ, սեռք ներքոկացելոցն): Նման հատված 

կա և մյուս թարգմանության Գ. գլխում, որը ենթադրում է համարյա նույնական հունարեն 

սկզբնագիր: 
33 և որակութիւնք, որք բաժանին … բաժանեն զբնութիւն ի բնութենէ հատվածի զուգահեռ 

Դամասկացու հունարեն բնագրերում չկա, սակայն կա մյուս թարգմանության Գ. գլխում, որ 

ենթադրում է համարյա նույնական հունարեն սկզբնագիր: Հմմտ. և որակութիւն տեսականի 

տեսակի հաստատելով զայս. և բաժանի բնութիւն ի բնութեանց, իսկ բնութիւն ի վերայ 
տեսական տեսակի արտադրի: 
34 Dial. 32. Ἔτι περὶ ὁμoγενῶν καὶ ὁμoειδῶν ἑτερoγενῶν τε καὶ ἑτερoειδῶν καὶ 
ὁμoϋπoστάτων καὶ ἀριθμῷ διαφερόντων. 
35 Dial. 33. Περὶ πoσoῦ καὶ πoσότητoς. 
36 Dial. 34. Περὶ τῶν πρός τι. 
37 Dial. 35. Περὶ πoιoῦ καὶ πoιότητoς. 
38 Dial. 36. Περὶ τoῦ πoιεῖν καὶ πάσχειν. 
39 Dial. 37. Περὶ τoῦ κεῖσθαι. 
40 Dial. 38. Περὶ τῆς πoῦ. 
41 Dial. 39. Περὶ τῆς πoτέ. 
42 Dial. 40. Περὶ τoῦ ἔχειν. 
43 Dial. 41. Περὶ ἀντικειμένων. 
44 Dial. 42. Περὶ ἕξεως καὶ στερήσεως. 
45 Dial. 43. Περὶ πρoτέρoυ καὶ ὑστέρoυ. 
46 Յովհ. ԺԴ 28: 
47 Dial. 44. Περὶ τoῦ ἅμα. 
48 Dial. 45. Περὶ κινήσεως. 
49 Dial. 46. Περὶ τoῦ ἔχειν. 
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50 Dial. 47. Περὶ ἀπoφάνσεως ἀπoφάσεώς τε καὶ καταφάσεως. 
51 Dial. 48. Περὶ ὅρoυ καὶ πρoτάσεως καὶ συλλoγισμoῦ. 
52 Այս վերջին պարբերությունը, որ բոլորովին տարբեր է Dial. 48.16-66-ից, Հովհան Դամաս-

կացու «Աւանդութիւն ուղղափառ հաւատոյ» երկից է` 13.83-91, 93-94, 96-102, սակայն ան-

կախ է այդ երկի թարգմանական բնագրից: 
53 Dial. 50. Περὶ τῆς καθ’ ὑπόστασιν ἑνώσεως, հմմտ. Ցանկում՝ Վասն առանձնաւորու-

թեամբ միաւորութեանն: 
54 Վերնագրերի ցանկը պարունակում է ևս երկու վերնագիր՝ «Ծ. Սահման իմաստասիրու-

թեան»: «ԾԱ. Բանք վասն անձին մարդկայնոյ», սակայն դրանց համապատասխանող գլուխ-

ներ չկան: 

Գրիգոր Երուսաղեմացու ժողովածուի բնագրերի տարընթերցումներ 

(Ի տարբերության գրքի հիմնական բնագրերի, որոնց ձեռագրային տարընթերցումները 
բերել ենք էջերի տողատակում, իսկ ծանոթագրությունները` այստեղ, տվյալ դեպքում 
հակառակն ենք վարվել, քանի որ հունարեն բնագրերից բերվող զուգահեռներն ավելի 
ընկալելի են նույն էջին զետեղված լինելու պարագայում, իսկ տարընթերցումները շատ 
էական չեն:) 

1 RS ի 
2 ՍԻԻՀ Ա.3 գոյ ածէ 
3 S չիք 
4 S չիք 
5 RS բաղկացան  
6 S ենթակայէ 
7 KR չիք և կամ յերկոցունց  
8 K ե.երորդն 
9 K զ.երորդն 
10 R իմաստութեան 
11 RS չիք 
12 R դասակարգութեան  
13 RS դասակարգութեան  
14 R սահման 
15 RS դասակարգութիւն 
16 KS չիք R ի լուս. Վեցերորդ կարգ սահմանին է՝ ստուգաբանութիւն, որ ասէ՝ սիրելութիւն 

իմաստութեան 
17 S գիտողս 
18 S գտեալս 
19 RS միջի 
20 RS բանական 
21 RS չիք 
22 RS չիք 
23 S + որպէս 
24 S + որպէս 
25 K սահմանելն Արիստոտէղի 
26 RS զիմաստութիւն 
27 RS հակադարձիլ 
28 S երկարի 
29 S անսղալ 
30 R + է 
31 K ձևս 
32 K զբանականն 
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33 RS չիք որ զբանական հոգի կարծիցէ անմահ գոլ, իսկ պատճառաւ է  
34 KS թվականութեան 
35 S չիք և ստորաբաժանումն 
36 S չիք 
37 KS չիք 
38 R բացատտութիւն S բացատութիւն 
39 RS զխորանս 
40 S հօրէ  
41 KS հօր 
42 KR չիք զյառաջաբերաւղին իւրոյ ունի նոյն գոլով ըստ բնութեանն, այլ իւրովք  
43 R զ’յառանձնական յատկութիւնքն S զյառ անական յատկութիւնքն 
44 R անմանաբար 
45 KS ասացեալքն 
46 KS զնոյն  
47 KS զառարկութիւն 
48 K արիստոտեղական 
49 K զայղ սեռսն 
50 S էք 
51 S հակադապէս 
52 R հնարս 
53 S ապականութիւն էութեան 
54 KS չիք 
55 RS յանկումն 
56 S առնել 
57 K չիք 
58 R հնարագոյ 
59 K զիրն 
60 R սեռի է 
61 R + է 
62 S չիք 
63 S այս 
64 RS ստորադրութենէ 
65 RS ստորադրական 
66 RS ստորադրութենէ 
67 B Յաղագս սահմանաց ֆիլիսոփականաց 
68 Ar Q սահման 
69 Ar GQR իմաստասիրական 
70 O բանին 
71 Ar QΩ բանականի փխ բնականի բանի 
72 A տրամաբառական BP տրամաբանական  
73 Ω եռականի 
74 ABGPQ բանականաց 
75 Ar ենթադրեալ BΩ ընթադրեալ 
76 Ar Q զբանականացն 
77 Q + կամ 
78 ABP զնիւթական ունակութեամբ փխ և զնիւթն եռակի ունակութեամբ հատեալ… մեկ-

նողական էութեանց  
79 Q իւրոց 
80 AP զինչէր  
81 GO յայտնեսցի  
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82 Q գոլ B չիք զինչէրն գոլ յայտնելով զինչ գոլոյն 
83 B վասն 
84 ՍԻԻՀ Ե.1 ենթագրութիւն փխ Իսկ ենթադրութիւն է 
85 ՍԻԻՀ Ե.1 գաղափարի P գեղափարայի 
86 Ar OQΩ + է 
87 ՍԻԻՀ. Ս.2 անուան 
88 GOQ անուանակոչութեամբ 
89 G չիք 
90 P չիք 
91 BPQ չիք 
92 B բանից P րայից 
93 B ըստ Պղատոնի 
94 OΩ + և  
95 AP արտորոշել 
96 B + անուն է 
97 ՍԻԻՀ Ա.4 զոյգ շարադրութեան 
98 Ω որ 
99 Ar է մասանց նշանակ GOR է մասանցն նշանակ Ω է մասանց նշանական փխ մասանց 

նշանակ է 
100 GO ՍԻԻՀ Բ.1 չիք Ar QΩ բայց 
101 B ըստ Պղատոնի  
102 Ar GOQΩ նշանակ  
103 AB չիք յոր նախ անջատի բան 
104 B ըստ ստոյիկեանցն 
105 G անուան է 
106 AQΩ յայտարար B անկատար 
107 Ar Ω չիք է | GR չիք նշանական յանկատար, որպէս Սովկրատէս, իսկ յորջորջումն է 
108 Ar ABΩ ՍԻԻՀ Բ.2 գնայն  
109 Ar շարադրութիւնքն 
110 G ստորոգանք R ստորոգական 
111 AP + է 
112 Ar R ՍԻԻՀ Ս.7 ուրումն և Ω որումն և 
113 AGOS իր 
114 Ar Ω երազական փխ իրի ասական 
115 Ar ABGOQΩ ՍԻԻՀ Ս.7 ընդ նմին ծնեալ 
116 B օդ 
117 R փաղացուցման 
118 AB տրամափառութիւն P տրամաբառութիւն 
119 Ar GOQΩ չիք 
120 B ըստ Պղատոնի ձայն է ՍԻԻՀ Ձ.1 չիք ըստ Պղատոնի 
121 AP չիք 
122 P ճայութիւն ՍԻԻՀ Ձ.1 ճայթութիւն 
123 Ar Q արգելուլ 
124 BS փխրիլ G փխլիլ Ω ՍԻԻՀ Ձ.1 փոխիլ 
125 OQ ՍԻԻՀ Ձ.2 անասնոյ 
126 Ar GRΩ չիք 
127 G անպատուական  
128 Ar GOQΩ չիք մասն: Վասն զի  
129 Ar Ω ՍԻԻՀ Տ.2 հաստատեցաւ 
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130 Ar յորում GOQΩ յորումն ՍԻԻՀ Տ.2 ուր 
131 G չիք 
132 GRΩ ՍԻԻՀ Տ.3 չիք 
133 ABP յորոյ իմ 
134 ABP ՍԻԻՀ Տ.3 զնմանութիւն 
135 Ar ստորոգել 
136 Ar GOQΩ ՍԻԻՀ Տ.4 սահմանադրութիւն 
137 Ar GOQΩ է ցուցողական 
138 Ar Ω զինչէն B ի ներ զինչէին 
139 Ω նմին 
140 GR պառառնումն 
141 AB միայն Ω միայնումն  
142 Ar ABPΩ հակստորոգեալ 
143 Ω ՍԻԻՀ Յ.3 միայն 
144 Ar ABP հակստորոգեալ 
145 Ar էապէս են ումեք P էապէս է ումեք AB ՍԻԻՀ Պ.5 էապէս ումեք 
146 Ar պիտակն Q պիտական 
147 AOQΩ ներընդունական 
148 P իրոյ 
149 Q արտաձայնութիւն 
150 O չիք որ ձայն 
151 Q չիք 
152 ABP ներհակիցն 
153 G չիք հատումն կամ 
154 Ω մնացելոցն 
155 Ar տարորոշումն 
156 AB տարորոշելոց 
157 Ar GOQΩ չիք տարորոշելոցն տարորոշումն 
158 OQ + է 
159 Ar OQΩ չիք 
160 Ω + է 
161 AB չիք եւ ոտնաւորին՝ բազմոտն եւ սակաւոտն 
162 OQΩ չիք 
163 R չիք Տեսակագոյն է, որ միայն 
164 ABP իբր զի + ոչ սեռ 
165 AB ցրումն 
166 Ω զգայութեանց ՍԻԻՀ Ց.1 զգայութիւն 
167 Q չիք 
168 Ω չիք 
169 ABP երեւութիւն  
170 ABP զգայարանի 
171 Ar GOQΩ + և  
172 ՍԻԻՀ Զ.4 + կամ տեսակ ցնորման  
173 Ar BG + ըստ 
174 ABP երեւութիւն | ՍԻԻՀ Զ.4 սգայականի երեւութիւն 
175 B թուեցելումն 
176 ՍԻԻՀ Թ.3 չիք Իսկ ստոյիկեանցն Ar GHRΩ չիք [30] Բաղստադրութիւն, որ է խոստովա-

նումն, [31] թուեցումն է թուեցելոյ իրիք, իբր զի թէ հուր մարմին է: Ամենայն փառք կարծիք 
յանձին, թուեցումն որ առ բազմաց գովեստ: [32] Իսկ ստոյիկեանցն 
177 B չիք Իսկ ստոյիկեանցն թուեցումն է տկար կարծիք  
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178 Ar OQΩ չիք յաղագս խնդրելեաց իմաստասիրութեամբ 
179 AB անփոխագործ Q անփոփոխակարծ 
180 Ar ինչ 
181 Q չիք 
182 A երեք 
183 ՍԻԻՀ Ե.2 չիք 
184 AQΩ + ընդունիչ 
185 GR չիք հոտոտելիք են զգայութիւն հոտոց ՍԻԻՀ Հ.4 հոտոյ  
186 GOQΩ չիք Ճաշակելիք են զգայութիւն համոց 
187 ՍԻԻՀ Շ.2 շաւշափելեաց 
188 ABP ՍԻԻՀ Ի.1 իմացելումն 
189 AP + ի 
190 AP իմացեալն 
191 ՍԻԻՀ Մ.2 ABP չիք ի խորհուրդս 
192 ABP սկզբան է կանաց (P կանանց) 
193 Ar GOQΩ առաջնոյ 
194 ՍԻԻՀ Հ.2 չիք 
195 B անփոխագործ  
196 Ar GO անփոխակարելի բան QΩ անփոխակարծելի բան  
197 AB որ 
198 Ar P իմաստումն AB յիմաստնում 
199 ABP արհեստ ՍԻԻՀ Հ.2 չիք անփոխակարծ ի բանէ, որպէս յիմաստնումն լինին արհեստք 
200 ՍԻԻՀ Յ.4 չիք որպէս Պղատոն B ըստ Պղատոնի  
201 B ըստ ստոյիկեանցն է 
202 Ar խոստովանել 
203 AP բաղստադրութիւն B պաղըստադրութիւն 
204 GOQΩ չիք 
205 Ar GOQΩ ասողութիւն 
206 Ar GOQ չիք 
207 Ar GOQΩ բաղադրութիւն  
208 GOQ + ցնորումն է հասողական 
209 Ω չիք  
210 Ar GOQ է գոյի փխ գոյի է 
211 Ar GO գոյ ի գոյէ փխ ի գոյէ ըստ գոյի 
212 Ar GOQΩ ինչ թէ փխ իմն, է ինչ 
213 Ar GOQΩ թէ փխ է ինչ որ  
214 B սուտն 
215 Ar GOΩ կոչիցի R կոչի փխ կոչի զի 
216 ABPQΩ բաղստադրութիւն GO բաղստարութիւն 
217 ՍԻԻՀ Բ.4 զգայութիւն 
218 ՍԻԻՀ Բ.4 ABPΩ ունակութիւն 
219 B երևութեան 
220 G տարակումն 
221 BP խորհրդոյ 
222 Ar բացակացութիւն AP բացկացու ՍԻԻՀ Տ.11 B բացկացումն 
223 Ar GOQ չիք 
224 ՍԻԻՀ Դ.1 ստից 
225 ՍԻԻՀ Դ.1 զէսս 
226 Ar AB դատել 
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227 BPQ ՍԻԻՀ Դ.1 միտ 
228 Ar զդատեալն  
229 ՍԻԻՀ Ճ.2 չիք Ar դատի զդատեալն 
230 ՍԻԻՀ Ճ.2 չիք ըստ Պղատոնի 
231 B բազմակատարապէս 
232 ՍԻԻՀ Ճ.2 Ar ABGR + բան 
233 P մանկունս 
234 GO անուանողութիւն 
235 Ar GO յէութենէ 
236 GOQ ցուցական 
237 Ar GOQ ՍԻԻՀ Ա.56 բաղխոհութիւն 
238 Ar GOQ բացողական 
239 AB չիք եւ միջնոց 
240 AP ժողովել 
241 AP + ծանաւթից, զորս ոչ ի ձեռն նոցունց 
242 ՍԻԻՀ Բ.5 չիք 
243 AP քանզի խոստովանեալսն B քան զխոստովանեալն 
244 Ar GOQ չիք ամենից կամ յոլովից թւի կամ իմաստնոց եւ նոցա կամ  
245 ՍԻԻՀ Թ.4 ամենից 
246 ՍԻԻՀ Թ.4 առեղեալք 
247 Ar ABGOQ ՍԻԻՀ Թ.4 որ (G նոր) ինչ փառասիրաց (AB փառաւորաց) 
248 GO բաղախոհութեանց ՍԻԻՀ Թ.4 բաղխոհութեանց 
249 Ar ABGOQ յառաջաձգումն 
250 Ar յառաջաձգումն 
251 Ar յառաջ ձգել P յառաջձգեալ ՍԻԻՀ Յ.5 AB յառաջաձգեալ 
252 B հաստատի Ar GHR խորհուրդ հաստատի փխ նախ հաստի 
253 Ar ՍԻԻՀ Ս.4 անդրէն  
254 AB ՍԻԻՀ Ս.5 չիք բան ցուցողական յումեք է 
255 Ar ստորասական  
256 ABP ՍԻԻՀ Ս.6 յառաջձգութիւն է  
257 Ar (B) մատուցելոյ P ձեռագիրն այստեղ ընդհատվում է 
258 Ar AH ՍԻԻՀ Ս.6 շարամանեցելոյ 
259 Ar մի ինչ ՍԻԻՀ Հ.12 որգոն փխ որպէս մինչ 
260 Ar + ըստ 
261 ՍԻԻՀ Հ.12 կամ փխ որպէս Պղատոն: Իսկ Արիստոտէլի 
262 Ar GOQ ստորին  
263 Ar A էինն B մինն ՍԻԻՀ Հ.12 որ մի 
264 Ar չիք 
265 Ar ABH ՍԻԻՀ Հ.12 նուազի 
266 Ar + ըստ 
267 AB ընդդիմադրութիւն է ի յառնէ 
268 AB չարի բարւոյ  
269 AB որոյ գոլն 
270 A յարամնաց  
271 ՍԻԻՀ Տ.14 տրամաբանութիւն 
272 GO հանճար 
273 Ar OQ ապակասութիւն 
274 ՍԻԻՀ Մ.4 չիք ըստ Պղատոնի 
275 AB ՍԻԻՀ Մ.4 սա 
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276 ՍԻԻՀ Մ.4 կամ փխ իսկ ըստ Արիստոտէլի 
277 AB եդեցելոյ 
278 A ոչինչ 
279 Ar ABGOQ չիք 
280 B երից Q իրք 
281 ՍԻԻՀ Ք.1 յայտնի է 
282 ՍԻԻՀ Ա.54 որոյ թաքուն են 
283 Ar ABOQ յայտնողական ՍԻԻՀ Ա.55 + որպէս | AB (նաև Եղմ. 898) այստեղ ավարտվում 

են  | B հիշատակարան. Աւարտ գրոցս ծաներուք, ով հետևողք ճշմարտութեան, զի զԽ. և զԽԱ. և 

զԲ և զԽԳ պրակսն, զորս ի ցանկումն տեսանէք, յիւրում կարգի աստ ոչ գրեցի, վասն զի 
կարի տաղտկացայ վասն անյարմար շարադրութեանց բանիցն գրքիս, որպէս իսկ տեսա-
նին: Ուստի աղաչեմ զտեարսդ ներել Յակոբայ իբր վարդապետի գրչիս և ոչ մեղադրել 
սակս սխալանաց, զի յոյժ զղջմամբ գրեցի: 
284 Q մարթն մարդ 
285 Ar գոյութիւն 
286 Q նշանակ 
287 ՍԻԻՀ Բ.6 կամ 
288 ՍԻԻՀ Բ.6 եկեալ  
289 ՍԻԻՀ Բ.6 այսպիսեաւք  
290 H զատ 
291 ՍԻԻՀ Լ.1 հասարակորդութեանց 
292 ՍԻԻՀ Լ.1 չիք 
293 ՍԻԻՀ Պ.2 չիք 
294 ՍԻԻՀ Պ.2 որգոն փխ իբր զի այսպիսի ինչ 
295 Ar տեսակցեալ 
296 ՍԻԻՀ Յ.6 այն 
297 ՍԻԻՀ Մ.5 մակամտածութիւն Ar մակացութիւն  
298 ՍԻԻՀ Մ.5 ընդունակ 
299 ՍԻԻՀ Մ.5 ընդունակ փխ է ներընդունական  
300 Ar ընդունական  
301 G չիք 
302 Ar + և ստից  
303 ՍԻԻՀ Հ.15 չիք 
304 ՍԻԻՀ Ա.5 չիք 
305 G չիք 
306 ՍԻԻՀ Ե.3 գործեցելոյ 
307 Q լծման ՍԻԻՀ Տ.15 լուծումն 
308 ՍԻԻՀ Լ.5 բնութեան 
309 ՍԻԻՀ Լ.5 վերալուծումն 
310 Ar կրթելոց  
311 ՍԻԻՀ Ի.3 իմացական 
312 Ar ՍԻԻՀ Հ.16 հոմանունութիւն  
313 ՍԻԻՀ Հ.16 չիք 
314 ՍԻԻՀ Հ.16 բառիւ 
315 O հասակորդ 
316 G բազանունութիւն 
317 ՍԻԻՀ Ե.7 + է 
318 ՍԻԻՀ Ե.7 + է 
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319 ՍԻԻՀ Տ.13 առ բան հարցումն եւ պատասխանի փխ ըստ հարցման և պատասխանոյ 

յառաջ եկեալ 
320 ՍԻԻՀ Դ.2 թէպէտ 
321 G Հերակղիտիս ՍԻԻՀ Դ.2 չիք որպէս Հերակլիտէս  
322 G չիք 
323 ՍԻԻՀ Դ.3 Ar Q չիք 
324 ՍԻԻՀ Դ.3 Ar + իսկ 
325 Q + զի 
326 ՍԻԻՀ Դ.3 + կամ այցելութիւն տեսութեան իրի 
327 ՍԻԻՀ Խ.1 տրամաբառից 
328 ՍԻԻՀ Գ.12 + է 
329 ՍԻԻՀ Վ.1 վստահութիւն 
330 ՍԻԻՀ Ճ.3 ճարտասանութիւն 
331 Q բան 
332 G չիք 
333 Q ՍԻԻՀ Հ.18 Ar ածէ 
334 ՍԻԻՀ Թ.5 արհեստ 
335 Ar ՍԻԻՀ Թ.5 թուոց 
336 ՍԻԻՀ Ե.8 չիք  
337 ՍԻԻՀ Գ.2 առանց լայնութեան և բովանդակութիւն իւր յերկուս կէտս 
338 Ar բացակայութեան 
339 Q կայիդ 
340 ՍԻԻՀ Բ.7 առողջացուցիչ 
341 Ar R մարնոց 
342 GO չիք առ ի լրումն և թափումն մարմնոյ բերողաց կամ արհեստ  
343 ՍԻԻՀ Ա.10 չիք 
344 G + մարդ, որ է կրկին 
345 Ar չիք 
346 G չիք է մարդ 
347 ՍԻԻՀ Մ.6 չիք է և յառաջագոյն 
348 ՍԻԻՀ Մ.6 Ar լինելութեան 
349 O + առ 
350 ՍԻԻՀ Մ.6 խաղացումն 
351 ՍԻԻՀ Բ.8 չիք 
352 ՍԻԻՀ Բ.8 յաներեւութեան 
353 ՍԻԻՀ Տ.16 զշարադրեալն 
354 ՍԻԻՀ Ա.12 չիք 
355 ՍԻԻՀ Բ.9 չիք 
356 G ՍԻԻՀ Բ.11 չիք  
357 ՍԻԻՀ Բ.11 + ոչ 
358 ՍԻԻՀ Բ.12 չիք 
359 GO գործելն Q գործել 
360 G + առ 
361 G բնակութիւն 
362 GO ՍԻԻՀ Ա.29 ՍԻԻՀ Յ.9 նման 
363 G չիք BOQ համեմատութիւն 
364 Ar Q ցանութիւնք ՍԻԻՀ Հ.19 ցանկութիւնք եւ հեշտ ցանկութիւնք եւ 
365 Q յանպատում 
366 ՍԻԻՀ Ա.20 չիք 
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367 G չիք 
368 ՍԻԻՀ Ց.2 չիք 
369 ՍԻԻՀ Ց.2 ունակութեան   
370 ՍԻԻՀ Խ.4 չիք H չիք անխափան ներգործութիւն բնական ունակութեանս: Խաբէութիւն է 
371 ՍԻԻՀ Հ.20 չիք 
372 GO մարմնոյ 
373 Q փախելի  
374 ՍԻԻՀ Մ.22 չիք 
375 ՍԻԻՀ Մ.22 բարեփառութիւն եւ վատաբախտութիւն փխ զերկաքանչիւր պատահմունս 
376 G ՍԻԻՀ Բ.15 չիք 
377 G կատարելում 
378 ՍԻԻՀ Ա.18 չիք 
379 G հաւասարակութեան 
380 Ar հաւատ է 
381 ՍԻԻՀ Ա.21 զչունելն 
382 Ar մակածանոթութիւն | Q անարծաթսիրութեան փխ Անարծաթսիրութիւն` այնպէս կա-

մելն զոչ ունելն, որպէս ոք կամի զունելն՝ մակածականաւթութեան 
383 GO տակայութեամբն 
384 ՍԻԻՀ Խ.5 խոնարհամտութիւն 
385 ՍԻԻՀ Խ.5 ըզգուշութեամբ  
386 ՍԻԻՀ Ո.4 Ar բարկութիւն 
387 ՍԻԻՀ Ս.10 այլայլութեամբ 
388 ՍԻԻՀ Գ.6 չիք  
389 ՍԻԻՀ Գ.7 որպէս 
390 O սեռք փխ ի սեռէ 
391 ՍԻԻՀ Գ.7 տեսակն… անհատն 
392 ՍԻԻՀ Դ.5 հրոյ 
393 G չիք 
394 G մասին 
395 ՍԻԻՀ Դ.5 զի 
396 G ուրեմն 
397 GO մակդ 
398 G չիք 
399 ՍԻԻՀ Բ.17 հրեշտակաց 
400 O չիք Բարոյականի յեղանակի 
401 Ω յարակման 
402 K չիք S է 
403 OS չիք 
404 S յոր 
405 KO նմանութեանն 
406 KS վատթարութեան փխ վատթարութիւն է 
407 O + և 
408 S գովելի փխ գոլով ի 
409 Ω չիք 
410 KS վարս 
411 Ω Թէոյփրատէս  
412 Ω չար խոհութիւն 
413 KOS չիք 
414 O չիք կամ ունակութիւն զրկողական 
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415 O հետևեցեալ 
416 S + ոչ 
417 ՍԻԻՀ Ա.25 արիութիւն 
418 Ω չիք որպէս Պղատոն, իսկ ըստ Արիստոտէլի՝ միջակութիւն յանդգնութեան և զանգիտ-

ման կամ մակացութիւն դժնդակաց և ոչ 
419 S գիտողութիւն 
420 KOS գտողական  
421 OS գիտութիւն 
422 O գտողական ՍԻԻՀ Բ.23 գիտողական 
423 K գործոյ  
424 Ω յուղեղ 
425 S պարծանաց 
426 S չիք 
427 KOS չիք 
428 R հանդիպիլ Ω հանդիպեալ 
429 KO դիտաւորութեանն Ω դիպաւորութեանն 
430 ՍԻԻՀ Յ.11 չիք 
431 S ածել  
432 S գեղոյ 
433 Ω չիք նոցունց: Զաւրութիւն է չափակցութիւն 
434 KΩ ջղաց 
435 KS բնաւորականէ ի 
436 O բնաւորական է ի բնաւորին 
437 Ω և 
438 OS չիք Տնանկութիւն է կարաւտութիւն ստացուածոց և ընչից  
439 S + առ 
440 Ω հասարակացաւ 
441 Ω + ռամիկք 
442 Ω մակացողք 
443 K հաւաքումն հրահանգից 
444 O չիք կամ ախտականի անձին բարիոք ունակութիւն  
445 Ω ընդդիմակացեալ 
446 O անբանաւոր կոչութիւն փխ անբան արտակոչութիւն  
447 Ω զոր ինչ և փխ որ ինչ 
448 O չիք Զարհուրումն… անփառութեան  
449 ՍԻԻՀ Տ.31 Տռփութիւն 
450 Ω սահման 
451 S բանաւորականաւ 
452 OS բանաւորականի 
453 Ω բնականի 
454 O յանձն 
455 O փոխատրութիւնք 
456 S չիք 
457 O ումէ 
458 KS զատէ 
459 KOS մին ՍԻԻՀ Յ.12 նմին 
460 KOS ՍԻԻՀ Յ.13 չիք  
461 Ω չիք մշտնջենաւոր, պատճառ բոլորից, իբր այսպիսի իմն. Աստուած՝ կենդանի  
462 OS միտ 
463 O անախատ 
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464 O չիք 
465 K ՍԻԻՀ Ճ.4 փախչել 
466 Ω + է | OS չիք կամ աստուածային աւրինադրութիւն, յորմէ ոչ է փախչելի ըստ ճակա-

տագրին. ի հարկէ հետևեալ որոց ի մեզն է  
467 S առաջնորդական  
468 O աստուծոյ 
469 S անհաւանութիւն 
470 S չիք որոյ սկիզբն ի ներքուստ, և  
471 Ω չիք 
472 O կարեն 
473 K շարժեալն 
474 K այղայղումն 
475 KOS տեղւոջ 
476 Ω խստութիւն փխ ըստ խստութեան  
477 ՍԻԻՀ Շ.7 շրջաբերումն 
478 O չիք 
479 OS արեգական  
480 KO ՍԻԻՀ Ժ.2 չիք 
481 OS ՍԻԻՀ Ժ.2 մասնաւոր 
482 KOS չիք 
483 Ω չիք Միաւորութիւն է… այլայլեցելոց  
484 KOS ՍԻԻՀ Ա.42 առնելով  
485 K լինին  
486 ՍԻԻՀ Մ.27 մոլոր 
487 O + և S ընդ և 
488 KOS հաստեալ  
489 S չիք 
490 Ω չիք Կին է … սերման  
491 O յայլմէ K յայղմէ փխ յայլ ումեքէ   
492 S չիք Էգ է կենդանի  
493 Ω ուղիղ 
494 KOS գործարան 
495 KOS հոտոյ ՍԻԻՀ Ո.11 հոտոց  
496 S շօշափելոյ ուղղված շօշափմանց  
497 Ω իր իր 
498 O կերակրոյն 
499 Ω տնկոյ  
500 O բազմատերև 
501 O չիք Դալարի է տունկ յարմատոյ բազմատերև  
502 ՍԻԻՀ Պ.8. կերակրական 
503 KOS Եմպեդոկղեայ 
504 OS փայիէ 
505 S կուէ  
506 O չիք 
507 ՍԻԻՀ Ա.29 + զաւրութեան 
508 Ω Ողորմութիւն է դրուարակրացն… կիրք: Ողորմութիւն է կամաւոր… գոյացեալ 
509 S չիք իսկ պատկառանք է  
510 K թուղագոյն 
511 Ω յանգութիւն S յատկութիւն ՍԻԻՀ Ս.22 ցանկութիւն 
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512 Ω ատելութիւն 
513 OΨ միականութեամբ 
514 Աստուած 3 գոյածեան 
515 Ω + է 
516 Ω + է 
517 O չիք 
518 O շարժելութեան 
519 O չիք որպէս ի 
520 Ω + է 
521 Ω + է 
522 Ω չիք կամ ունակութիւն հաւասարութեան զրկաւղ 
523 Բարոյական Ս. 22 առաւելութիւն 
524 O չիք 
525 Ω + է 
526 Ω + է 
527 Նիւսացւոյ 3 չիք 
528 Ω + է 
529 Ω յորդեծնութիւն 
530 Ω կցորդութիւն 
531 Ω + է 
532 Ω + է 
533 O չիք 
534 Ω զիւրնուք 
535 Ω + է 
536 Ω որոց 
537 OΩ զմեզն 
538 Ω + է 
539 Ω + է 
540 Ω + է 
541 Ω + է 
542 Ω + է 
543 Ω + է 
544 Ω + ութիւն` ի տաղտկալեացն աւտարութիւն եւ ի տրտմեցուցչէն ի բաց բարձումն 
545 Ω + է 
546 Ψ բռնաւորեցեալն 
547 O ծանաւթ Ψ ծանաւթից 
548 OΨ անզիղջ 
549 Ω + է 
550 Ω գործ 
551 OΩ ապաշաւանք 
552 Ψ յորոյ 
553 ΨΩ կատարիլ 
554 OΨ ասեն 
555 ΨΩ որ 
556 Ψ տրտմութիւնք Ω սրտմտութիւնք 
557 Ω տրտմութիւն ուղղված խաւթութիւնք փխ խաւթ տրտմութիւն  
558 OΨ չիք Ա.69 
559 Ω + է 
560 ՍՓ 7 զուգադրութեան 
561 ՍՓ 8 ձայն 
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562 ՍՓ 8 ասեն 
563 Ψ բաղստադրութիւն… բաղստադրութիւն 
564 ՍՓ 44 զգայութեանն 
565 Ω զխոստովանելն 
566 OΨ ասել 
567 O մարնոց 
568 Ω + է 
569 Ω + է 
570 Ω + է 
571 Ω կատարեցելումն 
572 Ω կերպիւ 
573 Ω չիք 
574 Ψ չիք 
575 Ω կամ ունակութիւն բանականի անձին, կամ աւգտակարն եւ հաճելին ի կենցաղումս  
576 Ω չիք  
577 Ψ երթեալ  
578 Ω փախչելն  
579 Ω չիք Բ.23  
580 Ψ չիք 
581 Ω + է 
582 Ω + է 
583 Ω + է 
584 Ω ախտի 
585 Ω ՍՄ 30 ունակութիւն 
586 Ψ հրահանգէ Ω հրահանկէ 
587 Ω + է 
588 Ω + բարեհնարութիւն` խոստովանութիւն գիտողական ելից գործոց  
589 Ω + է 
590 Ω + է 
591 Ω + բնական սկզբանցն որումն որ է մտաց 
592 Ω անձին 
593 Ψ ածեալ 
594 Ψ տարերացն 
595 Ψ փոխադրութիւն 
596 Ω + է 
597 Ψ + յանբան 
598 Ω չիք 
599 Ψ չիք 
600 Ψ բանական 
601 Ω + է որ 
602 Ψ յոյս 
603 Ω բարուական 
604 Ω ելեալ 
605 Ω + է 
606 OΩ չիք 
607 O այլ 
608 O գոյացութիւնք 
609 ΨΩ չիք 
610 Ω + իւր 
611 Ω չիք Գ.13 
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612 Ω զէս 
613 Ω գիտել 
614 O ուրեմն 
615 ΨΩ չիք 
616 Ω ամենայն խնդիր 
617 Ψ որումն Ω ուրեմն 
618 Ω ուրեմն է 
619 Ω ուրեմն 
620 Ω + է 
621 ΨΩ վերականկնումն 
622 Ω + է 
623 Ω + է 
624 Ω ենթակդւի է 
625 Ω + է 
626 O է Ω որ է փխ է որ 
627 Ω ստացական 
628 Ω + է 
629 Ω չիք 
630 OΩ յերկու 
631 Ψ բանքն փխ առ ոք  
632 Ω շարադրութեամբ 
633 O եւ է փխ եւ է  
634 Ω արհեստ 
635 Ω + է 
636 OΨ և 
637 OΨ և 
638 Ω չիք Ե.19 
639 OΩ չիք 
640 Ω + է 
641 Ω + է 
642 Ω + է 
643 Ω + է 
644 Ω թուելոյ 
645 Ω թուեցելում 
646 Ω իմաստից 
647 Ω չիք կամ յոլովից 
648 Ψ առեալք 
649 Ψ չիք 
650 Ω + է 
651 Ω + ի 
652 Ψ չիք  
653 Ω շարժութեանց 
654 Ω յապառումն խոհականութեան 
655 ՍՓ 39 իմացութիւն 
656 Ω իմացականն 
657 OΨ չիք 
658 ՍՓ 83 վերլուծումն 
659 ΨΩ տրամաբան բառիցն 
660 Ω բանական 
661 Ω գործարան  
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662 Ω + է 
663 Ω + է 
664 Ω տնկոյ 
665 Ω Ծաղր է հատումն… խելագարութիւն: Ծերութիւն է նուազումն մարմնոյ: 
666 Ω + է 
667 Ψ անեղ անէին փխ անեղական էին 
668 Ω դիպողութեան 
669 Ω առաքինութեան 
670 Ψ բնութեան 
671 Ω հաղորդութիւն 
672 OΨ բաղստադրութիւն 
673 Ω հաստողական 
674 Ω նաւսրամասնագոյն 
675 Ω չիք եւ աւդոյ՝ թանձրամասնագոյն 
676 Ω անցն  
677 Ω հեշտութիւնք են մարմնական 
678 Ω չիք  
679 Ω ոչ գնա 
680 Ψ անմիջոց Ω ան ի լուս. 
681 Ω առաւելու 
682 Ψ խանգարէն 
683 Ψ բառ 
684 Ψ հեշտ ցանգութիւնս  
685 Ω չիք Հ.20  
686 Ω խոնայոյ, ցրտոյ 
687 O ցամաքոյ  
688 Ω + Հաւատն է մնացական տեղակալութիւն հաւատացելոց որ տեղակալէ զարդարն ի 
ճշմարտութիւն եւ զճշտութիւն ի նոսայ: Հաւատն է լուսաւորութիւն մտաց եղեալ յառաջին 
լուսոյն առ ի տեսանել զհոգեւոր բարիսն: Հաւատն է խոնարհեալ հաւանութեամբ զայնո-
սիկ, որ վերաբերին առ քրիստոնէական կրաւն: Հաւատ է մտածութիւն յաղագս Աստուծոյ, 
անախտաբար յուսոյ արտագնացումն մտաց առ յուսացեալ համբերութեամբ զաներե-
ւոյթն, որպէս զերեւեալ տեսանել մտացն աչաւք անպակաս ժուժկալելով: Հպարտութիւն է 
հաճութիւն իւր միայնոյ: 
689 O ի լուս. արիստոտէլ 
690 O ի լուս. պղատոն 
691 Ψ + ի 
692 ՍՓ 99 ճարտասանական 
693 Ω վերարձակելեաց 
694 Ω մեզս 
695 Ω անձնիշխանականն 
696 O ուղեղ 
697 Ω կայից 
698 Ω եդեցելոց 
699 Ω + է 
700 Ω + է 
701 Ψ չիք 
702 O ուղղած է յեղանականացս Ω եղանակացս 
703 Ω + է 
704 Ω + է 
705 ΨΩ չիք 
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706 ΨΩ միութիւն 
707 Ψ բանաւոր կենդանի 
708 Ω մակացութեան 
709 OΨ մաղց 
710 Ω կերակրոց 
711 Ω ամոքելի 
712 Ω ուղղված է վստահաբախտութիւն 
713 Ω չիք  
714 O մոլորագունդ Բանական Ս. 48 մոլար գունդ 
715 Ψ + է Ω + է որ 
716 Ω ներս 
717 Ω յառաջաձել 
718 Ω + բան 
719 O չիք 
720 Ω չիք հաւաստի ի վերայ 
721 Բարոյական Ս. 42 + փոխադրութիւն 
722 Ω որում յատուկ փխ որոյ աւրինակի 
723 Ω մասին 
724 Ω + յիմացութիւն 
725 O չիք 
726 Բանական Ս. 30 շրջագայութիւն 
727 O չիք որակն նշանակէ զորակութիւն 
728 Ω + է 
729 OΨ չիք 
730 O շարժմանց 
731 Ω բարեկարգէ ի 
732 Ω ի լուս. ողջախոհութիւն է թողուլ զամենայն զոր ինչ ի պէտս մարմնոյն պահանջ որ-

քան տեւէ բնութիւն 
733 OΨ չիք կամ ախտ անձին վատթարի 
734 O չիք 
735 ΨΩ չիք Պ.4 
736 Ψ բնաւորեցաւ 
737Տունկք 6 կերակուր մարդոյ 
738 OΨ չիք Պ.10 
739 O չիք Ω ի լուս.  
740 OΨ չիք 
741 Ω հաստատի ուղղած է հաստի 
742 OΩ չիք 
743 Ω է յառաջաձգութիւն 
744 Ω մատուցելոյ 
745 OΩ ուրուք 
746 ՍՓ 9 ընդ միտ ածեալ փխ ընդ նմին ծնեալ  
747 Ω անշիջելի 
748 Ω նախագոյն 
749 O չիք 
750 ՍԻԻՀ Բ.31, Բ.44 բարկութիւն 
751 ΨΩ չիք  
752 O հեզոց ուղղած է հոգւոց Ω չիք հեզոց հոգոց 
753 Ω տարբերաց 
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754 Ω տարբերաց 
755 ΨΩ չիք 
756 OΨ բացկացու 
757 Ω շարակութիւն 
758 O + միամտութիւն առն եւ կնոջ առ միմեանս, սէր յորդոց վերայ, երկիւղ ի վերայ ծա-
ռայից, չափաւորութիւն ելի եւ մտից, վասն զի երկաքանչիւրոցն անչափութիւն յոռեգոյն է 
759 O + ի վեր 
760 Ψ չիք 
761 Ω անցանեն 
762 O որոյ շնչ Ψ որոշ փխ որոյ շունչ 
763 ՍՄ 44 Տռփութիւն 
764 Ω + կամ հեռակցութիւն ըմբռնեալ ի մարմնոյ 
765 Ω սահմանք 
766 ՍՓ 28 իշխանականին 
767 Ψ բանական 
768 Ω անձինս բաղմականն փխ անձին բաղձականն  
769 O տրտմութիւն 
770 Ψ հարեալ 
771 ՍՄ 45 փափաքումն 
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ДРЕВНЕАРМЯНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ “ДИАЛЕКТИКИ” 

ИОАННА ДАМАСКИНА. КРИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЗЮМЕ 

Из многочисленных трудов отца православной церкви Иоанна 

Дамаскина (675/676-749) многие были переведены на древнеармян-

ский, вероятно, в 40-ые годы XIII века в армяно-халкидонитской 

среде. Место перевода – монастырь Пгндзаанк (ныне Ахтала), в XIII 

в. перешедший под юрисдикцию Грузинской церкви, переводчик – 

Симеон Пгндзаанеци, известный также переводами с грузинского 

“Первооснов теологии” Прокла Диадоха, “Лествицы” Иоанна Синай-

ского, “Истории Грузии” и грузинского Часослова. Из трудов Иоанна 

Дамаскина он перевел первую и третью части “Источника знания” – 

“Диалектику” и “Точное изложение православной веры”, а также ре-

чи “Против яковитов”, “Слово против несториан”, “Слово о вере про-

тив несториан”, “О двух волях во Христе”, “Похвальное слово на Ус-

пение Богородицы и Приснодевы Марии”, и следующие, приписы-

ваемые Иоанну труды, существующие только на армянском: “Слово 

о римлянах: как четыре церкви были не согласны с ними”, “Ответ 

евреям” и “Ответ армянам” (лишь последний трактат был издан).  

Издание этих армянских переводов задумано нами в трех томах. 

Настоящий, первый том включает два полных перевода “Диалекти-

ки,” а также сокращенный вариант первого перевода. Кроме симео-

новского перевода с грузинского, который, как и его греческий ори-

гинал, обычно предшествует в рукописях “Точному изложению пра-

вославной веры”, существует перевод “Диалектики” непосредствен-

но с гречеcкого, сделанный неким Багаратом Мамиконяном предпо-

ложительно в X веке (во всяком случае, до XIII века, времени копи-

рования самой ранней рукописи), а также его сокращенный вариант. 

“Точное изложение православной веры” составит второй том, а в 

третий войдут перечисленные выше речи. 

Оба перевода независимо друг от друга восходят к краткой пер-

воначальной редакции “Диалектики”, которая  состоит из 50-и глав и 
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сопутствует “Изложению православной веры”; впоследствие она бы-

ла переработана самим автором в пространную редакцию из 68 глав.  

Перевод Багарата с греческого неполный, в нем не отражены 

часть 30-й главы, главы 31 и 32, конец 41-й и последние девять глав 

трактата – 42-50. Хотя этот перевод уступает по точности переводам 

“грекофильской школы” (конец V – VIII вв.), переводчику были зна-

комы созданные ею армянские эквиваленты основных логических 

терминов, и он старался по возможности использовать их. 

Перевод с греческого присутствует в рукописях также в сокра-

щенном варианте; в нем опущены 4 главы, а также многие предло-

жения и более пространные куски текста. Этот краткий вариант 

также представлен в настоящем издании. 

Перевод Симеона с грузинского состоит из 49-и глав (не пере-

ведена 49-ая глава и “Другая 49-ая глава” оригинала, некоторые 

главы перестaвлены). Перевод Симеона предваряется списком глав, 

за которым сразу следует список 100 глав “Изложения православной 

веры”, а также послание Дамаскина к сводному брату Косме, епископу 

Маиюмскому, которого нет в переводе Багарата. Перевод, опосредо-

ванный грузинским, привел к тому, что логическая терминология 

весьма отличается от принятой издревле. Рукописи, однако, содержат 

свидетельства работы неизвестного редактора, который сличил пере-

вод с греческим оригиналом и вписал “канонические” термины, а иног-

да и целые фразы, между строк; впоследствие  они попали в основной 

текст, местами заменяя, местами сопровождая первоначальные чтения. 

Редактор абсолютно независим от багаратова перевода с греческого, 

а некоторые куски отредактированного им текста превосходят пере-

вод Багарата точностью передачи греческого оригинала. 

Книга содержит критические тексты всех трех вариантов (пере-

вод с греческого, его сокращенный вариант и перевoд с грузинского) 

и аналитические предисловия к ним.  

В приложении к текстам Дамаскина мы поместили анонимные 

философские тексты, переведенные с греческого. Дело в том, что “Оп-

ределения философии”, составляющие ядро этого сборника, непо-

средственно следуют за “Диалектикой” Иоанна Дамаскина в переводе 
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Багарата Мамиконяна по крайней мере в пяти рукописях: M8132, 

M8444, Pavia, Aldini 178, J898, V1598, то есть, вероятно, воспринима-

лись вместе с «Диалектикой» как единый комплекс по крайней мере 

какой-то частью армянских средневековых эрудитов.  

В нескольких рукописях (самая ранняя – M3082, 1267 г.) 

содержится коллекция различных философских текстов, составлен-

ная неким Григором Иерусалимским. В некоторых случаях это вы-

держки из существующих философских текстов, в других – это ряд 

философских определений, распределенных по темам: “О различи-

тельном [признаке] и различных именах” (3 определения Бога), 

“Философские определения” (159 пунктов), “Этические определе-

ния” (47 пунктов), “Средние философские определения” (46 пунк-

тов), “Определения разума” (58 пунктов), “Части тела” (22 пункта), 

“О растениях” (13 пунктов), “[Выдержки из Григория] Нисского» (9 

пунктов). 

Упомянутые тексты – краткие определения логико-эпистемоло-

гических и естественнонаучных терминов. Большая часть этих дефи-

ниций (335 из 365) в алфавитном порядке включена в другой текст со 

странным названием «Философские определения в виде вопросов»; 

имена авторов определений – Платона, Аристотеля и стоиков здесь 

опущены. Текст содержит еще 84 определения, которым нет парал-

лелей в других текстах.  

Определения переведены с греческого. Мы обнаружили парал-

лели ко многим из них у Платона, Аристотеля и в других философ-

ских и лексикографических трудах. Большая часть (43 определения) 

взяты из «Диалектики» и других произведений Иоанна Дамаскина, 

другие 30 – из «Определений» (Ὅροι), приписываемых Платону; этот 

словарь из 184 терминов был составлен, вероятно, в Академии вскоре 

после смерти Платона. 

Возможно, что рассматриваемые армянские тексты свидетель-

ствуют об утраченном греческом сборнике философских определений.



Summary  313 
 

OLD ARMENIAN VERSIONS OF THE DIALECTICS BY JOHN OF 

DAMASCUS. CRITICAL TEXTS AND STUDY 

SUMMARY 

Many of the numerous works by the father of the Orthodox Eastern 

Church, John of Damascus (675/676-749) were translated into classical 

Armenian, probably in the 40-es of the 13th c., in the Armenian Chal-

cedonian milieu, in the Płnjahank‘ monastery (modern Axt‘ala which in 

the 13th c. fell under the jurisdiction of the Georgian Church). The 

translator was Simēon Płnjahanec‘i (he also translated from Georgian the 

Elements of Theology of Proclus Diadochus, the Ladder of Divine Ascent 

by John Climacus, a History of Georgia and the Georgian Horologion). Of 

John of Damascus’ works Simēon translated the first and third parts of the 

Fountain of Wisdom: the Dialectics and The Exact Exposition of the 

Orthodox Faith; also the sermons Against the Jacobites; Against the 

Nestorians; On the Faith, against the Nestorians; On the Two Wills in 

Christ; Encomium on the Dormition of Mary the Mother of God and Ever-

Virgin; also the following writings ascribed to John and extant only in 

Armenian: A Sermon on the Romans, how Four Churches Disagreed with 

Them; A Response to the Jews; and A Response to the Armenians (only the 

last one has been published).  

We are planning the edition of the Armenian translations in three 

volumes. The present volume contains two translations of the Dialectics. 

Besides the translation by Simēon from Georgian, which like its Greek 

original usually precedes in the manuscripts the Exposition of the 

Orthodox Faith, there also exists a translation from Greek by a certain 

Bagarat Mamikonean, probably made in the 10th c. (at least before the 13th 

c., when the earliest manuscript was copied), and its abridged version.  

Both translations (non-dependent of each other) are made from the 

original short recension of the Dialectics (it has 50 chapters), which 

accompanies the Exposition of the Orthodox Faith and was expanded by 

the author himself (the long recension has 68 chapters).  

Bagarat’s translation from Greek is incomplete; the following 

chapters are missing: a part of Chapter 30, Chapers 31 and 32, the last 
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passage of 41, and the last nine chapters, 42-50. Although this version is 

not as exact as the “Hellenizing” translations (late 5th- 8th cc.) of philo-

sophic works, the translator knew the Armenian equivalents of the most 

important logical terms and used them as often as possible. 

The abridged translation from Greek, which is also included in this 

volume, omits 4 chapters, many sentences and larger passages. 

Simēon’s translation from Georgian соnsists of 49 chapters (chapter 

49 and “the other chaper 49” of the original are not translated, some 

chapters are transposed). The text is preceded by a list of chapters 

(followed by the list of the 100 chapters of the Exposition of the Orthodox 

Faith), аnd by the letter to John’s stepbrother Cosmas, bishop of Maiuma 

(this letter is absent from Bagarat’s translation). As a result of translation 

through Georgian mediation the logical terminology significantly differs 

from that adopted in the old translations. But the manuscripts contain 

traces of redactor’s work. He collated the text with the Greek original and 

inserted the “canonical” terms, and sometimes whole phrases between the 

lines (later on they made their way into the main text, replacing some 

original readings or accompanying others). This redaction is absolutely 

independent from Bagarat’s translation from Greek, but some revised 

passages appear to be more accurate than those in the translation from 

Greek. 

This volume contains the critical texts of all the three versions (the 

translation from Greek, its short recension, and the translation from 

Georgian).  

This volume has an appendix, anonymous philosophical texts 

translated from Greek (at least in five manuscripts, M8132, M8444, Pavia, 

Aldini 178, J898, V1598, the Definitions of Philosophy, which forms the 

core of this collection, immendiately follows John of Damascus’ 

Dialectics, translated from Greek by Bagarat Mamikonean).  

Several manuscripts (the earliest is M3082, copied in 1267) contain a 

collection of various philosophical texts compiled by a certain Grigor of 

Jerusalem. Some are excerpts of existing philosophical texts, while the 

following are series of philosophical definitions arranged by topic: «Յա-
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ղագս տարբերական և այլ և այլ անուանց» (3 definitions of god), «Սահ-

մանք փիլիսոփայականք» (Definitions of Philosophy, 159 units), «Բա-

րոյականի յեղանակի սահման» (Ethical Definitions, 47 units), «Սահմանք 

իմաստասիրականք միջակք» (Middle Philosophical Definitions, 46 units), 

«Բանականի մասին սահմանս» (Rational Definitions, 58 units), «Մասունք 

մարմնոյ» (Parts of the Body, 22 units), «Յաղագս տնկոց» (Concerning 

Plants,13 units), «Նիւսացւոյ» (From Gregory of Nyssa, 9 units). 

The mentioned texts are series of short definitions of logical, 

epistemological and natural-scientific terms. The majority of these 

definitions (335 of 365) were borrowed and arranged in alphabetic order 

in another text, bearing a strange title: «Սահման իմաստասիրական իբր 

հարցմամբ» (Philosophical Definitions As Questions), omitting the names 

of Plato, Aristotle and the Stoics, to whom some definitions are ascribed. 

This text also contains 84 definitions without parallels in the other texts. 

The definitions are translated from Greek. We have found parallels for 

many of them in the works of Plato, Aristotle and other philosophic and 

lexicographical writings. Most (43) of them are in the Dialectica and other 

works of John of Damascus, another 30, in the Definitiones (Ὅροι) 

ascribed to Plato, which is a vocabulary of 184 philosophic terms, probably 

written in his Academy shortly after his death.  

It is quite probable that the Armenian writings in question are a 

witness to a lost Greek collection of philosophical definitions. 



316 Հապավումներ 

 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ1 

Արիստ. Ստորոգ. – Մատենագիրք հայոց, ԺԷ հատոր, ԺԱ դար, Երևան, 

2016, էջ 883-979. Յաւելուած՝ Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն» Արիստոտելի 

(մեկնությունը ներառում է թարգմանությունն ամբողջությամբ), նշվում է էջը: 

Արիստ. Մեկն. – Մատենագիրք հայոց, ԺԷ հատոր, էջ 796-882. Յաղագս 

մեկնութեան Պերիարմենիաս [Արիստոտելի] (մեկնությունը ներառում է թարգ-

մանությունն ամբողջությամբ), նշվում է էջը: 
Դաւ. Պորփ. – David the Invincible, Commentary on Porphyry’s Isagoge, 

Old Armenian Text with the Greek Original, an English Translation, 

Introduction and Notes by Gohar Muradyan, Brill: Leiden – Boston, 2014 

(Philosophia Antiqua: A Series of Studies on Ancient Philosophy, vol. 137. 

Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera curantibus Valen-

tina Calzolari et Jonathan Barnes, vol. 3), նշվում է պրակի և պարբերության 

համարը (կան + նշանով պրակների համարներ): 

Դաւ. Սահմ. – Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք և տրամատութիւնք իմաստասիրու-

թեան, աշխատասիրությամբ Ս. Արևշատյանի, Մատենագիրք հայոց, Գ հատոր, 

Զ դար, Անթիլիաս-Լիբանան, 2004, նշվում է էջը, պրակը և նախադասու-

թյունը: 

Դաւ. Ստորոգ. – Դաւթի փիլիսոփայի Մեկնութիւն «Ստորոգութեանցն 

Արիստոտէլի», Մատենագիրք հայոց, Գ հատոր, Զ դար, նշվում է պրակը և էջը: 

Դաւ. Քեր. – «Դաւթի փիլիսոփայի Մեկնութիւն քերականին», Նիկողա-

յոս Ադոնց, Երկեր հինգ հատորով. Գ, Հայերէնագիտական ուսումնասիրութիւն-

ներ, Երևան, 2008, էջ 77-124: 

Նեմես. – Նեմեսիոս Եմեսացի, Յաղագս բնութեան մարդոյ,  աշխատասի-

րութեամբ Կարինե Մոսիկյանի, Երևան, 2019, նշվում է գլուխը և պար-

բերությունը: 

Dav. Def. – A. Busse, Davidis Prolegomena et in Porphyrii Isagogen 

Commentarium, Berolini, 1904. 

Dial. – Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 1, ed. B. Κotter, 

Berlin, 1969, pp. 47-111: Dialectica sive Capita philosophica (recensio 

brevior), նշվում է գլուխը և տողը: 

Doctrina Patrum – Doctrina Patrum de incarnatione verbi. Ein 

griechisches Florilegium aus der Wende des 7. und 8. Jahrhunderts, Ed. 

B. Diekamp, Münster, 1907. 

Nemes. – Nemesius Emesenus, Nemesii Emeseni De natura hominis, 

еd. Moreno Morani, Leipzig: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 

1987, նշվում է էջը և տողը:

                                                           
1 Հունական աղբյուրների հանրահայտ հապավումները զանց ենք առել: 
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Կազմի 1-ն և 4-րդ էջերին՝ ՄՄ 116 ձեռագրից թթ. 8ա և 9բ, որոնցում տեսանելի է 

խմբագրի աշխատանքը (նա վրացերենից թարգմանված բնագիրը համեմատել 

է հունարեն սկզբնագրի հետ և կարմիրով ուղղումներ արել):  

 

Էջադրումը և համակարգչային ձևավորումը՝ Շողիկ Զադոյանի: 

 

 

 
Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը 

ք.Երևան, Արշակունյաց 2 
 

Ստորագրված է տպագրության ..... 
Չափսը՝ 70x100 1/16: Տպ. մամուլը՝ .... 

Տպաքանակ՝ 250 
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