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Իմ  երախտագիտությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր օժան-

դակել են այս քննական բնագրի ստեղծմանը: Եվ առաջին հերթին՝ բազ-

մափորձ և վաստակաշատ ձեռագրագետ Գևորգ Տեր-Վարդանյանին, ում 

շնորհիվ ես սովորեցի աշխատել ձեռագրերի հետ և առանց որի արժե-

քավոր դիտարկումների հնարավոր չէր լինի այս գրքի ստեղծումը:  

Շնորհակալություն Մատենադարանի բժշկության բաժնի ավագ գի-

տաշխատող Դոնարա Կարապետյանին, որի կարծիքը շատ կարևոր էր երկի 

բժշկագիտական վերլուծության համար, Տիգրան Սիրունյանին՝ լատինե-

րեն թարգմանությունների հարցում մեծ օգնության, նաև Վահե Թորո-

սյանին և Գրիգոր Բրուտյանին՝ պատրաստակամ աջակցության համար:  

Անշուշտ աշխատանքի լիարժեքության համար անուրանալի է Երու-

սաղեմի Ս. Հակոբեանց վանքից Տեր Շնորհք Փալոյանի օգնությունը: Նրա 

անմիջական մասնակցությամբ մեզ հասանելի դարձավ երկի Երուսաղե-

մում գտնվող հնագույն ձեռագիրը, որի համեմատությունից մեր քննա-

կան բնագիրն աներկբայորեն մեծապես շահեց:  

Եվ վերջապես ցանկանում եմ իմ մեծ երախտագիտությունը հայտնել 

հրատարակության գիտական խմբագիր Գոհար Մուրադյանին, որի մեծ 

օգնությունը հունարեն սկզբնագրի հետ համեմատելու, քննական բնա-

գիրը կառուցելու և գիրքը հրատարակության պատրաստելու համար ան-

գնահատելի է:  

 

Կարինե Մոսիկյան 
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 

 

Վաղ քրիստոնեական շրջանը նշանավորվեց Արևմուտ-

քում անտիկ քաղաքակրթության կորստով: Մինչդեռ, ինչ-

պես Հայաստանի հարևան երկրներում՝ Բյուզանդիայում և 

Ասորիքում, այնպես էլ Հայաստանում շարունակվում էր ան-

տիկ հեղինակների գործերի ուսումնասիրությունը, թարգմանությունն ու 

մեկնությունը: Ուշ անտիկ և բյուզանդական մշակույթի ձևավորման 

սկզբնական շրջանում փիլիսոփայական մի շարք բաժիններ բուռն զարգա-

ցում ապրեցին՝ գտնվելով փիլիսոփայական գիտելիքի և բնագիտության 

խաչմերուկում: Մասնավորապես հաճախ էին ներկայացվում մարդաբա-

նական գիտելիքներ՝ ինչպես փիլիսոփայության, այնպես էլ բնախոսու-

թյան ոլորտում նախկինում կուտակված պատկերացումների հիման վրա:  

Այդ շրջանում հայկական մշակույթում կողք-կողքի գոյակցում էին 

քրիստոնեությունը և ուշ շրջանի հելլենականությունը: Այն ժամանակ, 

երբ քրիստոնեության ջատագովները քարոզում և տարածում էին նոր հա-

վատը, հելլենականության հետևորդները ուսումնասիրում էին անտիկ հե-

ղինակների գործերը, թարգմանում և մեկնում էին հելլենական գիտու-

թյան և փիլիսոփայության առավել կարևոր երկերը, դրանով հանդերձ շա-

րունակելով մնալ ազգային գործիչներ և հետապնդելով հեռահար նպա-

տակներ՝ կապված հայ ինքնուրույն գիտության հետագա զարգացման և 

ազգային մշակույթի խորացման հետ (տե՛ս Чалоян 1959, с. 58): Ուշ շրջա-

նի հելլենականության կողմնակիցները ստեղծեցին բարձրարժեք ազգային 

մշակույթ: Այս առումով մեծ կարևորություն ունի հունարենից հայերեն 

թարգմանված մեծածավալ գրականությունը, ինչպես նաև առանձին երկե-

րի բազմաթիվ մեկնությունները:  

Հայոց թարգմանական մատենագրության պատկառելի մասն են 

կազմում «հայրաբանական» երկերը (patristica), որոնց շարքում հնութ-

յամբ, ձեռագրական հավաքածուների առատությամբ և հայոց ինքնու-
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րույն գրականության վրա թողած ազդեցությամբ առանձնանում են երեք 

մեծ կապադովկացիներ Բարսեղ Մեծի (330-379), Գրիգոր Նյուսացու 

(335-394) և Գրիգոր Նազիանզացու (330-390) հայերեն թարգմանություն-

ները: Հայրաբանական գրականությունը, որը ձևավորվեց և զարգացավ 

անտիկ մշակույթի շրջանակներում, օգտագործում էր վերջինիս ձևերն ու 

մեթոդները, գաղափարներն ու թողած գրականությունը՝ այն փոխանցելու 

համար հետագա սերունդներին:  

«Հայրաբանական մշակույթն առավելապես համադրական մշակույթ 

էր, որ կիրառում էր մի սկզբունք՝ վերցրու ուրիշներից, ինչպես մեղուն է 

վերցնում ծաղիկներից՝ ըստ Մեծն Բարսեղ և Գրիգոր Աստվածաբան սրբե-

րի հիշարժան խոսքերի: Երբեմն հանձնարարվում էր և կիրառվում, ինչ-

պես օրինակ՝ Ալեքսանդրիայի դպրոցում, այն սկզբունքը, որ Սուրբ Գրոց 

ըմբռնումից և մկրտությունն ընդունելուց առաջ անհրաժեշտ էր աշխար-

հիկ մշակույթի յուրացումը: Մի բան, որ իրականացրել են բոլոր եկեղեցա-

կան հայրերը» (տե՛ս Կոման 1971, էջ 13): Հայրաբանական գրական գոր-

ծերն, ընդհանուր առմամբ, քննական և համեմատական մեթոդով են մեկ-

նաբանում աշխարհիկ մշակույթը, «նշավակելով նրա այն սկզբունքներն 

ու արտահայտությունները, որոնք չէին համաձայնվում ավետարանական 

պատգամի հետ և նույնիսկ հակադրվում էին նրան» (նույն տեղում): 

Նրանք ծնունդ և դրսևորում տվեցին մի տարողունակ ու բարդ մշակույ-

թի, որը ներամփոփում և մեկնաբանում է մարդ-էակի ներդաշնակությու-

նը, նրա ճակատագիրը երկրային կյանքում և դրանից հետո, բոլոր եղա-

նակներով և առիթներով վերհանում է բարու և բարոյական առաքինու-

թյան կարևորությունը: Նպատակների ընդհանրությունը, տարբեր մշա-

կույթների համադրման սկզբունքը, միևնույն ժամանակաշրջանը և զանա-

զան այլ գործոններ ողջ միջնադարի ընթացքում առիթ են հանդիսացել 

հայրաբանական գործերի հեղինակային պատկանելիության բազմաթիվ 

շփոթների: Նման շփոթի օրինակներից մեկը երկար տարիներ Գրիգոր 

Նյուսացուն վերագրված՝ Նեմեսիոս Եմեսացու (Դ. դար) «Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ» երկն է: Բազմաթիվ են այն ընդօրինակությունները, որոն-

ցում Նեմեսիոսի այս աշխատանքը մատուցվում է իբրև Նյուսացու հեղի-

նակած գործ: Ըստ որում այդ շփոթը վերաբերում էր ինչպես երկի հունա-

րեն սկզբնագրին, այնպես էլ հայերեն թարգմանությանը: Հայերեն ձե-
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ռագրերում այն դիտվում է արդեն թարգմանչաց հիշատակարանում, 

հետևաբար հունարեն բնագիրը, որից կատարվել է թարգմանությունը, 

նույնպես ներկայացված է եղել Նյուսացու հեղինակմամբ:  

Սակայն եղել են նաև գրիչներ, որոնք կասկածի տակ են առել երկի 

հեղինակային պատկանելիությունը: Այս առումով հիշատակության ար-

ժանի է 1227 թ. Պղնձահանքում ընդօրինակված ՄՄ 1013 ձեռագիր ժողո-

վածուն, որ Գրիգոր Նյուսացու մի քանի գործերի հետ միասին պարունա-

կում է նաև նրան վերագրվող «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը: Ահա 

այս գրչագրում «Գրիգորի Եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ՝ Յաղագս բնութեան 

մարդոյ» հերթական խորագրի կողքին նույն ձեռքով և գրչությամբ ավե-

լացվել է «Գիրքս Նեմեսոյի եպիսկոպոսի Եմեսիոյ է» (ՄՄ 1013, թ. 201ա):  

Ըստ Կիմ Մուրադյանի՝ սա թերևս բազմաթիվ ընդօրինակություննե-

րի շարքում գործի հեղինակային պատկանելիությունը կասկածի տակ առ-

նող ամենահին ձեռագրական վկայությունն է: «Հեղինակային պատկանե-

լիության քննվող խնդիրը ուշադրության ոլորտում է եղել շատ ավելի 

վաղ և առավել հմուտ մատենագիրների հոգածությամբ: Համենայն դեպս 

առկա սկզբնաղբյուրները հնարավորություն են տալիս ասելու, որ հեղի-

նակային պատկանելիության սույն շփոթը գոյություն է ունեցել ողջ միջ-

նադարում» (Կ. Մուրադյան, Նյուսացի 1993, էջ 54-58):  

Գարեգին Զարբհանալյանն այս առնչությամբ գրում է. «Նեմեսիոսի 

անվամբ … գրուածք մը կայ՝ Յաղագս բնութեան մարդոյ կոչուած, որ կը 

բովանդակուի ամբողջ գլուխս, յորոց երկրորդն և երրորդ՝ սրբոյն Գրիգորի 

Նիւսոցւոյ ընծայուած է յոմանց, ինչպես նաև բովանդակ մատեանն՝ յայ-

լոց, թեպետև չկայ հաւաստիք կամ հաւանականութիւն, որ երանելի հայ-

րապէտս ըլլայ անոնց հեղինակ: Հոգւոյ նախագոյակ ըլլալը (prѐexistence) 

բացայայտ կը վարդապետուի ի գլուխն երկրորդ, որ Նիւսացի հակառակա-

մարտ կը հանդիսանա այն գրութեան ի գիրսն Յաղագս կազմութեան մար-

դոյ: Այսպես, ի գլուխն երրորդ՝ արհամարհանօք կը խօսի Որոգինեայ 

վրայ, որ Գրիգոր սիրող և մեծարող կերևնայ այդ նշանաւոր հանճարոյն: 

Երեսներորդ հիգերորդ և հետևեալ գլխոց մեջ՝ ճակատագրի վրա խօսելով՝ 

կը ցուցընէ անոր անպատեհութիւն: Պատճառ մը չկայ, որ Նիւսացին 

կրկին դառնար այնպիսի կարծեաց վրայ, զոր արդեն լիուլի և այնչափ բա-

ցայայտ և խորիմաստ ոճով և լեզուով հերքել էր նոյն նիւթին վրայ յօրի-

նած մասնաւոր երկասիրութեամբ: Տարակուսական կերևնայ Նիւսացւոյն 
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կամ եպիսկոպոսական աստիճան ունեցող որ և իցէ անձի մը վերագրել՝ 

անդամազննական մանրամասնութիւնքն, որ ի գլուխն քսաներորդ հինգե-

րորդ» (Զարբհանալյան 1889, էջ 629-630):  

Արևմուտքում այս շփոթն առկա էր դեռևս ԺԱ. դարում, երբ Ալֆա-

նուս արքեպիսկոպոս Սալեռնացին (1058-1085 թթ.) երկը թարգմանեց լա-

տիներեն, և շարունակվում էր մինչև ԺԶ. դար, երբ այն հրատարակվեց 

1512 թ. իբրև Նյուսացու ստեղծագործություն1: Արդեն Նեմեսիոսի հեղի-

նակմամբ երկը 1538 թ. հրատարակել է Գէորգ Դելլա Վալլեն: Հայտնի է, 

որ Բելլարմինի «Ութ գիրք փիլիսոփայության մասին» գրքի նախնական 

տարբերակում երկը դեռևս վերագրված է եղել Նյուսացուն, բայց 1684 թ. 

վերահրատարակության մեջ (Bellarmin 1684, p. 80), նա հրաժարվում է իր 

նախկին կարծիքից՝ ընդունելով, որ այն պատկանում է Նեմեսիոսին:  

Նեմեսիոս Եմեսացի  

Նեմեսիոս Եմեսացու անձի և գործունեության մասին սուղ տեղե-

կություններ են պահպանվել: Այսպես, Գրիգոր Նազիանզացին իր մի քա-

նի նամակներում (386 թ.) և նույն ժամանակաշրջանին պատկանող մի 

պոեմում հիշատակում է ոմն հեթանոս Նեմեսիոսի, որը Գամրաց (Կապա-

դովկիայի) կուսակալն էր (Назианзин, письма 2000, № 184-187): Այդ մա-

սին գրում է նաև Գարեգին Զարբհանալյանը. «Բովանդակ գրուածին մեջ 

հեղինակը ոչ աննշան, մանաւանդ թէ երբեմն բազմահմուտ իմաստասէր կ’ 

երևնայ. բայց քրիստոնեական կրօնից ճշմարտութեանց նկատմամբ՝ թերևս 

չափաւոր գիտութեամբ: Ուստի եթէ բռնադատուինք Նեմեսիոս անունով 

մէկում ալ ընծայել զայն, հաւանական կ’երևնայ հմտից՝ Կապադովկիոյ 

համանուն քաղաքապէտ մը հեղինակ սեպել, որուն Աստուածաբանն ուղ-

ղած է իր մեկ քերթուած, քան եպիսկոպոսական աւագութիւն ունեցող ան-

ձի մը: Ապողինարի և Եւնոմիոսի անուանց և հերձուածոց յիշատակութե-

նէն յայտնի կ’ երևնայ թէ 375 թուականէն ետքն եղած է գրքին շարա-

գրութիւնը» (Զարբհանալյան 1889, էջ 630-631):  
                                         

1 Divini Gregorii Nyssae Episcopi qui fuit frater Basilii Magni Libri Octo: De Homi-
ne. II De Anima. III De Elementis. IIII De Viribus ‘nimae. V De volu[n]tario et in-
uolu[n]tario VI De Fato. VII De Libero ‘rbitrio. VIII De Prouidentia, Schurerius, 
1512 (վերնագիրը բաղկացած է գլուխների խորագրերից): 
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Իսկ Հակոբ Տաշյանի հաղորդմամբ՝ Թ. դարի ասորի մատենագիր 

Մովսէս Բար-Կեփան իր «Դրախտի մեկնութիւն» աշխատության մեջ 

(գլուխ Ա) հիշատակում է «զՆեմեսիոս իմաստասէր փիլիսոփեայ Վասն 

ծառոյն կենաց գործքը» (ՀՅՏ 1892, էջ 65-71): Դրախտային այգու և առա-

ջին մարդու մեղսագործության մասին Նեմեսիոսի De arbore vitae կորսված 

երկին անդրադառնում է նաև Ասեմանին (Assemanus 1721, t. II, p. 129): Նա 

Նեմեսիոսին է վերագրում Գրիգոր Նյուսացու «կասկածելի» երկերից մեկը 

ևս՝ Introductio in Categorias Aristotelis (Assemanus 1721, t. III, p. 129):  

Եթե խոսքն իրոք նույն մարդու մասին է, ապա Նեմեսիոս Եմեսացին 

ապրել և ստեղծագործել է Կապադովկիայում՝ հանճարեղ «եռյակի» հետ մո-

տավորապես նույն ժամանակաշրջանում: Ընդհանուր առմամբ, նրա ապ-

րած շրջանի մասին հետազոտողների կարծիքները տարածվում են Գ.-Ե. 

դարերի միջակայքում, սակայն ավելի ընդունելի է համարվում Դ. դարը: 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» 

Ք. ա. Ե. դարում Հիպոկրատեսի De natura hominis երկի հետևութ-

յամբ անտիկ գիտության մեջ առաջ եկավ երկու զուգահեռ ուղղություն, 

որոնցից մեկը դրեց փիլիսոփայական մարդաբանության, իսկ մյուսը՝ հու-

նական բժշկագիտության սկիզբը: Հատկապես վերջինիս առաջընթացը 

հնարավորություն տվեց առաջինի զարգացմանը: Ք. ա. Բ. դարի վերջին 

մարդաբանությունն արդեն ծանրակշիռ տեղ էր զբաղեցրել հունա-հռո-

մեական գիտության մեջ: Նրա գլխավոր թեման բանավեճն էր մարդկային 

հոգու բնության շուրջ, նաև մարմնի ու հոգու փոխհարաբերության 

խնդիրը: Նոր գիտելիքը մարդկային մարմինը ներկայացնում էր իբրև աշ-

խարհակարգի ավարտուն տարր: Այն ժամանակ, երբ քրիստոնեությունը 

մուտք էր գործում հունա-հռոմեական մշակույթ, մարդու մասին ուս-

մունքն արդեն հստակորեն դիտարկվում էր փիլիսոփայության և բժշկու-

թյան հատման կետում:  

Կիրառելով ինչպես անտիկ փիլիսոփաների ու գիտնականների, այն-

պես էլ եկեղեցու հայրերի՝ գիտության մեջ ներդրած լավագույն ավան-

դույթները, Նեմեսիոսը հեղինակեց մարդու ֆիզիկական, հոգեկան և 
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հոգևոր աշխարհը բնութագրող, տիեզերքում և բնության մեջ նրա տեղն 

ու դերը պատկերող մի կուռ աշխատանք, որտեղ հիմնական թեմայի հետ 

կապակցված արծարծվում են նաև տիեզերագիտական և բնափիլիսոփայա-

կան բնույթի քննարկումներ, ինչպես նաև որոշ աստվածաբանական և բա-

րոյախոսական դրույթներ, որոնք, սակայն ներկայանում են իբրև կարճ 

հետևություններ՝ տիեզերագիտական և մարդաբանական դիտարկումնե-

րից: «Յաղագս բնութեան մարդոյ» գրքում փորձ է արվում վաղ բյուզան-

դական շրջանի փիլիսոփայությունն ու բնագիտական գիտելիքը սինթեզել 

քրիստոնեական գաղափարախոսության հետ և համակարգել մարդու մա-

սին հայտնի ուսմունքները:  

Հունարեն բնագրի թարգմանությունները և  

 հրատարակությունները  

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը հրատարակվել ու վերահարա-

տարակվել է տարբեր լեզուներով: Քրիստիան Ֆրեդերիկ Մատթէի պատ-

րաստած և 1802 թ. Մագդեբուրգում Patrologiae Graecae cursus completus 

շարքում հրատարակած բնագիրը (PG 40) երկար ժամանակ լավագույնն 

էր համարվում: Դրանից էին օգտվում Նեմեսիոսի հետազոտողները: 

1987 թ. Լեյպցիգում Մորենո Մորանիի հրատարակած քննական նորա-

գույն բնագիրը2 համեմատված է նաև հայերեն, ասորերեն, արաբերեն և 

այլ հնագույն թարգմանությունների, ինչպես նաև ԺԱ. դարի լատիներենի 

հետ: Ներածականում Մորանին հանգամանորեն անդրադառնում է հայե-

րեն թարգմանությանը՝ ափսոսանք հայտնելով, որ չհրատարակված և 

չմեկնաբանված են մնացել երկի Մատենադարանում պահվող ձեռագրերը: 

Նա չափազանց կարևորում է նաև երկի բազմաթիվ հայերեն մեկնություն-

ներն ու լուծմունքները: «Այս թարգմանությունը, – գրում է Մորանին, – 

հույն թարգմանիչների տեքստերում մեծաթիվ և նաև խիստ էական սխալ-

ների բանալի է, սակայն շատ հաճախ մատուցում է նաև ընտիր մեկնաբա-

նություններ, որոնք հունարեն ձեռագրերում կամ այլ վկայություններում 

                                         
2 Nemesius Emesenus, Nemesii Emeseni De natura hominis, Moreno Morani (ed.), 

BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1987 (Nem).  



   Նեմեսիոս  Եմեսացի 

12 

ապարդյուն պիտի փնտրենք: Թերևս կարևոր հանգամանք է նաև, որ 

միայն հայերեն թարգմանությունն է զերծ որոշ աղճատումներից, որոնք 

հատուկ են բոլոր ձեռագրերին և վկայություններին: Հունարեն տեքստը, 

մեկնությունները այնքան ճիշտ են արտացոլված հայերեն թարգմանու-

թյան մեջ, որ կարելի է վստահաբար ասել, որ այն հաճախ կարող է գոր-

ծածվել հունարեն բնագրի փոխարեն: Հայերեն թարգմանությունը որոշ 

ընդհանուր ընթերցումներ ունի Ալֆանուսի հետ, բայց Ալֆանուսը թարգ-

մանության մեջ օգտագործել է այլ ձեռագրեր ևս» (Nem 1987, pp. X-XI): 

Ուստի հարկ է խելամտորեն և շրջահայաց կերպով քննել ինչպես հայերեն 

բնագրերը, այնպես էլ հայ մեկնիչների գրած մեկնություններն ու լուծ-

մունքները (որոնք առկա են և՛ առանձին ձեռագրերի տեսքով, և՛ բնագրի 

լուսանցքներում դրված նշումների) և «բացահայտել, թե ինչ են դրանք 

իրենցից ներկայացնում» (նույն տեղում):  

Հայտնի է, որ երկն ասորերեն թարգմանվել է Է. դարում, արաբերեն՝ 

Թ. դարի վերջին, իսկ վրացերեն՝ ԺԲ. դարում:  

«Բնութեան» հայերեն թարգմանությունը 

Երկը հայերեն է թարգմանել Ստեփանոս Սյունեցին (680-735 թթ.)՝ 

Դավիթ Հյուպատոսի օժանդակությամբ, հունաբան դպրոցի գործունեու-

թյան վերջին փուլում՝ Ը. դարում: Այս մասին Ստեփանոս Օրբելյանը 

(1245-1305) հաղորդում է. «Եւ ծանօթացեալ մեծ հիւպատոսի մի Դաւիթ 

անուն և թագաւորական սեղանոյն կենառի, և ձեռնտուութեամբ նորին 

թարգմանէ զգեղեցիկ գիրսն սրբոյն Դիոնիսիոսի, և դնէ ինքն դժուարա-

գոյն և խրթին բանիցն լուծումն բան առ բան. թարգմանէ և զգիրսն 

քաղցրաբան Գրիգորի Նիւսացւոյ զԲնութեան և զԿազմութեան» (Պատ-

մութիւն Նահանգին Սիսական, արարեալ Ստ. Օրբէլեան արքեպիսկոպոսի 

Սիւնեաց, Թիֆլիս, 1910, էջ 135):  

Իսկ Մխիթար Այրիվանցին (1222-1291 թթ.) ներկայացնում է մեկ 

այլ համաբնույթ սկզբնաղբյուր, ըստ որի «Յաղագս բնութեան և կազմու-

թեան մարդոյ» գործերը և հունարեն զանազան այլ բնագրեր հայերեն 

թարգմանելիս Սյունեցուն աշխատակցել է թարգմանական պատրաստութ-

յամբ օժտված հմուտ գործընկեր՝ Այրիվանքի միաբան «Գրիգոր անուն» 
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մատենագիրը: Մխիթար Այրիվանցին գրում է. «էր եւ ընկեր սորա ի նմին 

քաղաքէ ք[ա]հա[նա] յոմն Գրիգոր անուն, ի ս[ուր]բ ուխտէն Այրիվա-

նաց. . . Երկոքին սոքա ընտիրք և զարմանալիք, յառաջադէմք ի գիտու-

թիւն գրոց եւ յարուեստս երաժշտականութեան: Սոքա միաբանեալ գնա-

ցին իմաստասիրաց յԱթէնս եւ ուսան զամենայն սահմանս փիլիսոփայու-

թեան իմաստնոց արտաքնոց, և քաջատեղեակք եղեն աստուածաշունչ 

բնագրեաց և մեկնչաց: Անտի եկեալ, եկին ի թագաւորաբնակ քաղաքն 

Կոստանդնուպոլիս…Անդ գտին նոքա զգիրսն Դիոնիսիոսի Արիոպագա-

ցոյ… թարգմանեցին զնա ի յունականէն ի հայ բարբառ… Գտին և ի նմին 

քաղաքի զբազմիմաստ գիրսն Գրիգորի Նիւսացոյ, որ վասն բնութեան մար-

դոյ եւ կազմութեան կարգեալ էր, եւ զայն ևս թարգմանեցին» (Յովսե-

փեանց 1931, էջ 17):  

Ըստ որում Սյունեցու և «Գրիգոր անուն» թարգմանիչ-մատենագիր-

ների համատեղ գործունեութեան հետ են կապվում ոչ միայն Նյուսացու 

կամ Եմեսացու նշված գործերը, այլև ուրիշ աշխատանքներ: «Իրականում 

խոսքը ծրագրավորված, որոշակի մշակված սկզբունքներով գործող տևա-

կան թարգմանական գործունեություն ծավալելու մասին է, – կարծում է 

Կիմ Մուրադյանը, – որ, բնականաբար, մեկ-երկու աշխատակից-կատա-

րողների ձեռնարկումներով դժվար էր իրականացնել» (Կ. Մուրադյան, 

Նյուսացի 1993, էջ 64): Այն, որ թարգմանիչները մեկից ավելին են, 

նշվում է նաև 1227 թ. Նյուսացու գործերի ընդօրինակության (ՄՄ 1013) 

առիթով գրված Սիմեոն Պղնձահանեցու հիշատակարանում. «աւարտեցաւ 

գիրքս Գրիգորի Նիւսացոյ… որ թարգմանչացն գրածն էր»3: Ի վերջո, այս 

ամենը հավաստվում է ավելի վաղ մի վկայությամբ՝ գրչագրերի մեծ մա-

սում տեղ գտած թարգմանչաց հիշատակարանով. «Ի վեցհազարերորդի, 

երկերիւրորդի, քսան եւ եւթներորդի ամի արարածոց աշխարհիս ըստ յու-

նարեն թուոյ: Ի չորեքտասաներորդի էնտիկտիոնին, յառաջին ամի թագա-

                                         
3 ՄՄ 1013, թ. 241բ. «Յամին ՑՉԼԵ-երորդի (6735-5508 = 1227) յաւիտենից 

թուոցն գրեցաւ եւ աւարտեցաւ գիրքս Գրիգորի Նիւսացոյ Եպիսկոպոսի, 
ընդէր եւ լաւ աւրինակաց հնոց, որ թարգմանչացն գրած էր, ձեռամբ մեղա-
պարտն եւ անարժան կրաւնաւորի Սիմեոնի, յերկիրս Հայոց, մերձ ի Լաւռէոյի 
վանքն, որ կոչի Սպլենձահան, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնին, յիշխա-
նութիւն Իվանէ Աթապակին՝ շինողի վանիցս, զոր յերկար ժամանակ արասցէ 
Տէր որդովքն իւրովք հանդերձ: Արդ աղաչեմ որք ընթեռնոյք կամ աւրի-
նակէք, յիշման արժանի արարէք, եւ որք յիշէք յիշեալ լիցիք ի Տեառնէ»: 
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ւորութեանն Լեւոնի թագաւորի, թարգմանեցան գիրքսն Սրբոյն Գրիգորի 

եպիսկոպոսի Նիւսեա ի ստույգ աւրինակաց ի Կոստանդիանուպոլիս, ի 

ձեռն Դաւթի հիպատոսի, և թագաւորական սեղանւոյն կինառի, և ի ձեռն 

Ստեփանոսի քահանայի քերթողի. աշակերտի տեառն Մովսէսի Սիւնեաց 

եպիսկոպոսի: Արդ աղաչեմ զքրիստոսասէր պաշտօնեայք սրբոյ եկեղեցոյ 

յիշեալ զիս յաղաւթս ձեր հանապազ»:  

Ինչ վերաբերում է Նեմեսիոս Եմեսացու և Գրիգոր Նյուսացու հիշ-

յալ աշխատանքների թարգմանության ստույգ ժամանակին, ապա ինչպես 

տեսնում ենք, հիշատակարանում նշվում է միաժամանակ գրության երկու 

տարբեր տարեթիվ՝ ըստ աշխարհի արարչագործության (6227 կամ 6225), 

որը համապատասխանում է 717 թ. -ին, և ըստ հայոց թվականության՝ 

ՄԻԱ, այսինքն՝ 772 թ.։ Վերջինս չի համապատասխանում ո՛չ Ստեփանոս 

Սյունեցու ապրած տարիներին (680-735թթ.), ո՛չ էլ Լևոն Գ. Կայսեր թա-

գավորության ժամանակաշրջանին (717-741 թթ.): Ամփոփելով թարգման-

չաց հիշատակարանի տվյալները, պատմիչների վկայություններն ու հա-

յագետների որոշ ճշգրտումներ, հետազոտողները4՝ չնչին բացառությամբ, 

ավելի ընդունելի են համարում Հ. Տաշյանի այն եզրակացությունը, «թէ 

716 կամ 717 թուականն է միայն ուղիղն՝ այն ստոյգ է» (ՀՅՏ 1895, էջ 10): 

Սուքիաս Սոմալյանը 1829թ. Վենետիկում հրատարակված «Պատկեր 

այլ և այլ հեղինակաց գործուոց ի հնուց թարգմանելոց ի հայ» գրքում 

գրում է. «Սիւնեաց եպիսկոպոս Ստեփանոս (Ը. դար), տեղեակ և ամենա-

վարժ թէ յոյն և թէ լատին լեզուանց, հասարակաց գովութեան արժանա-

ցած է հետևեալ գրուածոց թարգմանութեամբ, որ իր անխոնջ գրչին ար-

դիւնքն են. գրուածոց սբ. Գրիգոր Նիւսացւոյ, յորս կը բովանդակին. 

1. Գիրք կամ ճառ յաղագս բնութեան մարդոյ, 2. Յաղագս մարդակազմու-

թեան, 3. Ճառ յաղագս կուսութեան: Իրեքն ալ թարգմանուած ի յոյն 

բնագրէ: Սակայն դիտել արժան է, որ մարդկային բնութեան վրայ գրուա-

ծը՝ ի Մատենադարանի նախնի հարց, կ՚ընծայուի Նեմեսիոսի եպիսկոպո-

սին Եմեսացւոյ» (Դեզայի ուսումն., 1892, էջ 478):  

                                         
4 Տե՛ս Մ. Չամչեան, Պատմութիւն Հայոց, հ. Բ, էջ 555, Գ. Զարբհանալեան, Մա-

տենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց, էջ 362-374, Գ. Հով-
սեփեան, Յիշատակարանք ձեռագրաց, էջ 55, Կ. Մուրադյան, Գրիգոր Նյուսա-
ցին հայ մատենագրության մեջ, էջ 59, Ս. Վարդանյան, Ս. Գրիգոր Նյուսացու 
Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն, էջ 7 և այլն: 
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Ստեփանոս Սյունեցի 

Ստեփանոս Սյունեցուն հիացական, գրեթե երկրպագական բառերով 

է ներկայացնում Ստեփանոս Օրբելյանը, որի պատմական երկում մի գլուխ 

նվիրված է Ստեփանոսի կյանքին ու գործին. «Ստեփանոսը սյունն է երկ-

նքի և խարիսխը՝ հավատքի, սուրբ եկեղեցու անխախտելի վեմն ու անվախ 

պաշտպանը, մարդն էր երկնային և հրեշտակը՝ երկրային, հավիտյան մե-

ռածը և միշտ կենդանին, հրեշտակներին հիացնողը և քերովբեներին զար-

մացնողը» (Օրբելյան 1986, էջ 148): Անվանելով նրան «ամենասուրբ հո-

գու ձեռքին հրեղեն սուր», ջահ, որը չէր կամենում թաքնվել մարմնավոր 

ծածկոցի տակ, Օրբելյանը պատմում է, որ «հրեշտակերամ սուրբ կրոնա-

տանը՝ Մաքենոցաց աստվածաբնակ առաքինարանում, աստվածակիր և սե-

րովբեատիպ հայրերի հայր Սողոմոնի, որը մեծ ուխտի կառավարիչն էր» 

(նույն տեղում, էջ 148), Սյունեցին անձնատուր է լինում «մշտաջան առա-

քինական գործերի»: Մի քանի տարի անց, ներքուստ գործնականապես 

բավարարված, նա այլևս պատշաճ չի համարում մնալ «անգիտության 

խավարի մեջ» և ձգտում է հասնել «աստվածային իմաստնական գիտու-

թյան և կրթության, քանի որ նպատակահարմար չէր երկրագործության 

ակոսը միակողմանի լծով քաշել, այլ լծվել երկուսին, այսինքն՝ տեսակա-

նին և գործնականին, որպեսզի ամբողջը պատշաճավոր լիներ» (նույն տե-

ղում, էջ 148): Հետևաբար գնում է գիտությունների աղբյուր համարվող 

Սյունյաց վարդապետարանը, աշակերտում է Սյունյաց երանելի եպիսկո-

պոս Մովսեսին, «ըստ ունեցած շնորհի» արագ հմտանում է աստվածային 

գիտությունների մեջ, հասնելով «տեսական շնորհի գագաթին՝ լցվելով 

անհամեմատելի հանճարով» (նույն տեղում, էջ 149): Նա եպիսկոպոսից 

իրավունք ստանալով՝ րաբունարանում սովորողների համար մեկնաբա-

նում էր Աստվածաշունչը:  

Օժտված լինելով աստվածաբանական-փիլիսոփայական խորն ու ըն-

դարձակ ծանոթություններով, Սյունեցին, անշուշտ, ոչ պակաս հմուտ 

պետք է եղած լիներ նաև արտաքին գիտությունների ոլորտում, հատկա-

պես բնագիտական հարցերում, որպեսզի կարողանար թարգմանել կամ 

խմբագրել Նեմեսիոսի և Նյուսացու երկերը: Եվ, իրոք, Կոնստանդնուպոլ-

սում «ճշմարտադավան» մի մենակյացի մոտ, որը հմուտ էր արտաքին գի-
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տությունների մեջ, նա սովորում է հույն և հռոմեացի ժողովուրդների գի-

րը, և վարժվում նրանց գրականությանն ու գիտությանը՝ «ըստ փիլիսո-

փայական ոճի»: Դառնալով մետրոպոլիտ, Սյունեցին աստվածային օրենք-

ներով «խրատում ու սովորեցնում էր. որպես սուր կտրում էր ախտահար-

վածությունները. որպես իմաստուն բժիշկ բուժում էր վիրավորներին. որ-

պես ընտիր աղ համ էր տալիս անհամություններին. որպես արեգակ պայ-

ծառ լուսավորում էր խավարյալներին. տհասներին Քրիստոսի միջոցով 

կաթով սնում էր որպես ծնող. կատարյալներին կատարյալ կերակուր էր 

մատուցում որպես հավատարիմ տնտես. մեկնում էր Աստվածաշնչի գրքե-

րը (Արարածքը, Հոբը, Եզեկիելը)» (նույն տեղում, էջ 152):  

Այն, որ Ստեփանոս Սյունեցու նման լուսավորյալ ու բազմահմուտ 

մեկը ձեռնարկել է Նեմեսիոսի երկի թարգմանությունը, խոսում է միայն 

դրա կարևորության և իր ժամանակաշրջանի համար լրջագույն գիտելիք-

ներ պարունակելու մասին: Չի կարելի, իհարկե, բացառել նաև Գրիգոր 

Նյուսացու անվան հեղինակության հանգամանքը, որին վերագրված է 

եղել երկը: Ուշագրավ են միջնադարյան հայ գրականության մեջ այս երկի 

հետքերը, բազմաթիվ հիշատակումներն ու բառացի մեջբերումները, որ 

հանդիպում են տարբեր դարերի գրչագրերում (հաճախ նույնիսկ առանց 

հեղինակի անվան), ինչը վկայում է, որ գիրքը հետաքրքիր և ընդունված 

է եղել ինքնին:  

Գևորգ (Գէորգ)  Սկևռացի (Լամբրոնացի) 

 Բազմաթիվ են նաև լուծմունքներն ու մեկնությունները, ինչպես 

առանձին աշխատությունների ձևով, այնպես էլ բնագրի գրչագրերի լու-

սանցքներում: Հետազոտողների կարծիքով՝ դրանց հեղինակը հիմնակա-

նում Գրիգոր (Գէորգ) Սկևռացին է: Նրա անունը երբեմն նշվում է լու-

սանցքներում զետեղված լուծմունքների մոտ՝ «Գէ» կամ «Գէորգ»: Գարե-

գին Զարբհանալյանը գրում է. «Մեր մէջ՝ մանաւանդ առ հին նախնիս՝ 

սակաւաթիւ են բուն ուսումնական երկք կամ անոնց փոխադրութիւնք, 

որով և զգալի՝ ոչ այնչափ ճոխութիւն լեզուիս ի ճշգրիտ բացատրութիւն 

այսպիսի նիւթոց: Նեմեսիոսի անուամբ մեզ հասած այս երկասիրութիւն՝ 



Առաջաբան 

17 

մեծապէս կրնայ օժանդակիլ ի լնուլ զայս պակաս: Մեր նախնիք Լուծ-

մունք ՚մ ալ յօրինած են այս երկասիրութեան, որ յոմանց Գրիգորի Սկեւ-

ռացւոյ ընծայուած է» (Զարբհանալեան 1889, էջ 164):  

 Լուծմունքների նպատակը բնագրի անհասկանալի մասերը մեկնա-

բանելն է կամ պարզապես՝ սեփական կարծիքը հայտնելը: Դրանք կամ 

ընդհանուր լայնածավալ մեկնություններ են, կամ առանձին հասկացու-

թյունների, սահմանումների և եզրույթների բացատրություններ:  

 Գրիգոր Սկևռացին ծնվել է 1170թ. Լամբրոն ամրոցում: Մահվան 

տարեթիվը հայտնի չէ, մոտավորապես 1230թ.: Նա Ներսես Լամբրոնացու 

զարմիկն էր ու հետեվորդը, թագավորի՝ թարգմանիչը, խորհրդատուն և 

խոստովանահայրը: Գիտական գործունեությունը նա ծավալել է Սկևռա 

վանքում: Բազմաթիվ մեկնությունների հեղինակ է՝ հիմնականում աստ-

վածաշնչյան թեմաներով: Սակայն Ալիշանը հայտնում է նաև նրա գրած 

լուծմունքների մասին՝ «դժուարիմաց բանից սրբոց Հարց, որպէս զԴիո-

նեսիոսի և զՆարեկացւոյն և զայլ խնդրոց աստուածաբանականաց» 

(Ալիշան 1885, էջ 91): Հենց այս շարքում Ալիշանը հավելում է՝ «և գիրք 

Մարդակազմութեան, ըստ վկայութեան համառօտողի ուրուք վարուց 

նորին, թերևս մեկնութիւն գրոց Նիւսացւոյն, հանդերձ այլովք, յորոց ո՞ 

գիտէ, որքան տակաւին անծանօթ մնաց առ ի մէնջ» (ն.տ.):  

Ձեռագրեր և հրատարակություններ 

Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկի հայերեն 

թարգմանական բնագիրը պահպանվել է բազմաթիվ ընդօրինակություննե-

րով, որոնք հիմնականում զերծ են մնացել միջնադարյան «խմբագրական» 

աղավաղումներից: Ներկայումս Մաշտոցի անվան Մատենադարանում, 

Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարյան Միաբանությունում և Երուսաղե-

մում Նեմեսիոսի երկը ներկայացված է շուրջ 65 ձեռագրով, որոնցից 21-ն 

ամփոփում են երկի մասին լուծմունքներ և մեկնություններ, մյուսները՝ 

բնագիրը: Դրանց մեծ մասը (մոտ 45) գտնվում են Երևանի Մատենադա-

րանում: Հնագույն օրինակը Երուսաղեմի սբ. Հակոբեանց վանքում պահ-

վող թիվ 1862 ձեռագիրն է՝ ընդօրինակված 1047 թ.։  



   Նեմեսիոս  Եմեսացի 

18 

Գրչագրերի մեծ քանակը և բազմաթիվ այլ ձեռագրերում «Բնու-

թեան» առանձին հատվածների և նույնիսկ ամբողջական գլուխների մեջ-

բերումը, բազմաթիվ լուծմունքներն ու մեկնությունները խոսում են այն 

մասին, որ երկը մի տեսակ մարդաբանության դասագիրք էր միջնադար-

յան Հայաստանում: Չնայած դրան, այն բավական ուշ է հրատարակվել և 

արժանացել ուսումնասիրողների ուշադրությանը:  

1887-88 թթ. «Բազմավէպ»-ում տպագրվեց բնագրի տասնմեկ գլուխ: 

Առաջին գլխին նախորդող նախաբանը («զեկուցում»-ը) Աթանաս Տիրո-

յեանինն էր5: 1889թ. լույս տեսավ ամբողջական բնագիրը՝ Վենետիկյան 

Մատենադարանի վեց ձեռագրերի համեմատությամբ: Հրատարակության 

պատրաստողն դարձյալ Աթանաս Տիրոյեանն էր: 1892 թ. «Բազմա-

վէպ»-ում տպագրվեց անանուն հեղինակի մի հոդված՝ իտալացի լեզվա-

բան, արևելագետ, հայագետ Ամբրոսիոս Թեզեոսի (1469-1540) մի գրքի 

մասին, որտեղ վերջինս՝ ներկայացնելով նաև «Բնութեան» ավելի վաղ կա-

տարված ասորերեն թարգմանությունը և նշելով, որ այն մեծ հետաքրք-

րություն չառաջացրեց ու նկատելի հետևորդներ չունեցավ, համարում էր, 

որ Արևելքում Նեմեսիոսը հատկապես «հայոց ձեռքով նոր կեանք մը 

ստացած է» (Դեզայի ուսումն., 1892): Ավելին, զանազան օրինակներ բերե-

լով և համեմատելով դրանք հունարենի հետ, Թեզեոսը «ընտրելագոյն և 

ուղղագոյն» է համարում հայերենը՝ հավելելով, որ եթե «փութաջան և 

ծայրալիր» համեմատություն կատարվի արևելյան (իմա՝ հայերեն) գրչագ-

րերի հետ, դա մեծապես կօժանդակի հունարենին: Նա վստահ էր, որ «վի-

ճելիք և հակառակելի» շատ հատվածներ պարզապես կանհետանան, եթե 

«հայերենին դիմացը դրվին»: Այս կարծիքն ամրապնդվում է նաև Մորա-

նիի կազմած բնագրում, որտեղ Ֆրեդերիկ Մատթէի հրատարակության 

մեջ առկա բազմաթիվ բնագրային բառեր հայտնվում են տարընթերցված-

ների մեջ՝ իրենց տեղը զիջելով հայերենով հաստատվող տարբերակներին: 

                                         
5 Հ. Աթենաս Տիրոյեան, «Նեմեսիոս եւ նորա Յաղագս բնութեան մարդոյ գրոց 

հայկական հին թարգմանութիւնն. Զեկուցումն», Բազմավէպ, հ. ԽԵ., Վենե-
տիկ, 1887, էջ 318-319: Նույն տեղում, «Նեմեսիոսի՝ փիլիսոփայի Եմեսացւոյ 
Յաղագս բնութեան մարդոյ», էջ 320-329 (գլ. Ա): Հաջորդ գլուխները (մինչև 
ԺԱ.)՝ Բազմավէպ, հ. ԽԶ., Վենետիկ, 1888, էջ 31-50 (գլ. Բ), էջ 118—124 (գլ. Գ, 
Դ), էջ 217-224 (գլ. Ե. ), էջ 313- 323 (գլ. Զ, Է, Ը, Թ, Ժ, ԺԱ): 
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Չնայած դրան, Մորանին հավաստում է, որ Վենետիկի հրատարակության 

մեջ ձեռագրերից ընտրված ընթերցումները միշտ չէ, որ լավագույնն են, 

հետևաբար հունարեն սկզբնագիրը պետք է անպայման հաշվի առնվի՝ հա-

յերեն թարգմանության քննական բնագիր պատրաստելիս (Nem 1987, p. XI): 

Հայագետները՝ Նեմեսիոսի երկի հայերեն  

 թարգմանության մասին 

Հայերեն թարգմանության վերաբերյալ բանասերների գնահատա-

կանները տարբեր են: Օրինակ, Հ. Արսէն Սուքրին կարծում է, որ «թարգ-

մանը շատ հաւատարիմ չէ իւր բնագրին» և շատ տեղերում, ուր ցանկալի 

էր, որ հայերեն բառով «լոյս մը տար մեզի՝ հօն լռութեամբ կանցնի» 

(Սուքրի 1880, էջ 339): Հ. Տաշյանն՝ իր վերը նշված հոդվածում նույնպես 

քննադատության է ենթարկում երկում գործածված հայերեն բառակազմը՝ 

ասելով, որ «լեզուի կողմանէ խէղճ» թարգմանություն է, և որ հայերենը 

կարծես «ձուլուած» է հունարենի համեմատ՝ ասես հայ բառերով հունարեն 

խոսելով, որ «ուսումնական բառեր ու ասութիւններ կամ դուրս թողնուած 

են, կամ յունարէնը պարզապէս օրինակուած, եւ կամ անհեթեթութեամբ 

նմանցուցած յունարէնին» (ՀՅՏ 1892, էջ 69): Մյուս կողմից՝ հեղինակը 

քննադատում է որոշ կենդանիների, բույսերի կամ հիվանդությունների 

հայերեն համարժեքն ունեցող անվանումների փոխարեն դրանց հունարեն 

եզրերի կիրառումը: Նա նաև անընդունելի է համարում այն, որ հունարեն 

որևէ բառ թարգմանիչն ամենուր փոխարինում է հայերեն նույն բառով՝ 

չկարևորելով, որ հունարեն բառը կարող է ունենալ զանազան իմաստներ, 

և տարբեր տեղերում ի հայտ բերել այդ իմաստներից որևէ մեկը: Այս 

ամենը «կը ցուցընէ գրոցս նիւթական ստրկութիւնը լեզուի», – եզրակաց-

նում է Հ. Տաշյանը:  

Ընդհանրապես, հունաբան դպրոցի ուսումնասիրությամբ զբաղվող 

բանասերները շեշտել են թարգմանությունների չափազանց բառացիու-

թյունը, որը հաճախ արդյունք են համարել այդ դպրոցի ներկայացուցիչ-

ների հունամոլության: Սակայն «դասական թարգմանությունների հիմ-

նական նպատակը եկեղեցու կարիքների բավարարումն էր, և Աստվածա-

շնչից բացի, դրանք ընդգրկում էին ծիսական, մեկնողական, կրոնական 
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երկեր, իսկ հունաբան դպրոցի գործունեությունն ուղղված էր աստվածա-

բանական ու փիլիսոփայական գործերի թարգմանությանը» (Գ. Մուրադ-

յան 2010, էջ 23), հետևաբար՝ բառացի կամ այսպես կոչված՝ նյութական 

թարգմանությունն անհրաժեշտ էր գիտափիլիսոփայական և դավանաբա-

նական կարևոր երկերի իմաստը ճշգրիտ փոխանցելու համար: Այսպիսով, 

բնագրի նյութական թարգմանությունը ստանում էր գիտական նշանա-

կություն՝ պահպանելով բնագրի լեզվական բոլոր դժվարությունները և 

հնարավորություն տալով ըստ կարելվույն հասկանալի դարձնել բնագրի 

վիճելի հատվածի բոլոր կողմերը (տե՛ս Ա. Մուրադյան 1971, էջ 48): «Այդ 

բնույթի կարևոր աշխատությունները հաճախ բառ առ բառ քննության 

էին ենթարկվում նաև այն պատճառով, որ կամ որպես դասագիրք էին ծա-

ռայում կամ մեծ ժողովրդականություն էին վայելում, և նրանց մասին 

գրվում էին բազմաթիվ մեկնություններ, որոնք բնագրի հետ նույնպես 

թարգմանվում էին հայերեն: Այսպիսով, մեկնելի բնագրի յուրաքանչյուր 

մանրամասնության նյութական թարգմանությունը ոչ միայն անհրաժեշ-

տություն էր նկատվում, այլ և գիտական նշանակություն էր ստանում» 

(նույն տեղում, էջ 56):  

Բովանդակային առումով նույնպես երկն ուսումնասիրել են գիտու-

թյան պատմությամբ զբաղվող մի շարք հայ նշանավոր գիտնականներ: 

Օրինակ, ակադեմիկոս Լևոն Հովհաննիսյանը (1885-1970 թթ.) խիստ 

կարևորել է Նեմեսիոսի դերը հայ բժշկագիտության զարգացման գործում՝ 

փաստարկելով դա նրանով, որ այդ ժամանակաշրջանում քիչ էին նման 

բովանդակությամբ գրքերը, որոնք վերաբերում էին տեսական բժշկու-

թյանը, մարդու կազմախոսությանն ու բնախոսությանը (Оганесян 1946, 

сс. 150-164, 250-252)։ Նա բավական հանգամանորեն ներկայացնում է 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկում նկարագրված օրգան-համակարգերը՝ 

Նեմեսիոսին անվանելով «բժիշկ փիլիսոփա», թեպետ նրա բժշկական գոր-

ծունեության մասին գրականության մեջ տվյալներ չեն պահպանվել։ Լ. 

Հովհաննիսյանն անդրադարձել է նաև երկի՝ Մատենադարանում պահ-

պանված բազմաթիվ լուծմունքներին և մեկնություններին՝ վերագրելով 

դրանք Գևորգ Սկևռացուն:  

Ավետիք Տեր-Պողոսյանը (1880-1954) կարծում է, որ Նեմեսիոսի և 

Նյուսացու երկերի հայերեն թարգմանությամբ հայ ընթերցողն առաջին 

անգամ գործ է ունենում «իսկական բիոլոգիական գրվածքների» հետ՝ 
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իբրև «հայ բիոլոգիական մտքի իսկական ներկայացուցիչ» նշելով Ստե-

փանոս Սյունեցուն, «հատկապես իր կատարած ու մեր երկրի գիտության 

համար խիստ մեծ նշանակություն ունեցած թարգմանություններով» 

(Տեր-Պողոսյան 1960, էջ 174-175): Համառոտակի ներկայացնելով «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ» երկն իբրև բնախոսական, կազմախոսական և 

հոգեբանական նշանակալի աշխատանք, նա կանգ է առնում հատկապես 

բույսերի և կենդանիների մասին երկում տեղ գտած բավականաչափ ցրիվ 

տեղեկությունների վրա: «Ո՞վ կարող է չհամաձայնել, որ ամբողջ շարա-

դարանքի մեջ աստիճանավորություն, էվլյուցիա չէ պատկերված, մարդն 

էլ բարձրագույն կենդանի չի նկատվել և այն էլ մի հոգևորականի, մի 

բարձրաստիճան եկեղեցականի կողմից, իսկ այդ պատկերացումը մեզ ետ՝ 

մինչև Արիստոտել է հասցնում» (նույն տեղում, էջ 186):  

Նեմեսիոսի ու Գրիգոր Նյուսացու գիտական հետաքրքրությունների 

մերձության և դրանց ընդհանուր գալենյան լուծումների համեմատու-

թյունն է տալիս Ստելլա Վարդանյանը: «Այս երկու գրեթե նույն միջա-

վայրում և ժամանակաշրջանում ստեղծված երկվորյակ գործերի հոգեհա-

րազատությունը պարզ երևում է լյարդի, սրտի և ուղեղի բնախոսությանը 

նվիրված գլուխներում: Անշուշտ, նրանց հիմքում ընկած է եղել Գալենի 

ֆիզիոլոգիական ուսմունքը» (Նյուսացի, կազմ, 2008, էջ 19): Ըստ նրա՝ 

դա խոսում է այս երկու հեղինակների կապադովկյան դպրոցին պատկա-

նելու մասին (Վարդանյան 2008, էջ 5-17)։  

Երկի կառուցվածքը 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը հայերեն գրչագրերում ներկա-

յացված է 42 գլուխներով6: Այն յուրօրինակ դասագիրք է, որտեղ ի տար-

բերություն Գրիգոր Նյուսացու «Կազմութեան»՝ մեկտեղված և համա-

կարգված են տարբեր փիլիսոփաների կարծիքներ, որոնց հեղինակները սո-

վորաբար հանվանէ հիշատակված են: 

«Նեմեսիոսն իրեն պետք եղած տեղեկությունն ընտրում է զգույշ և 

մանրակրկիտ՝ Պլատոնից, Արիստոտելից, Էպիկուրոսից, ստոիկյաններից, 

նորպլատոնականներից, Հիպոկրատեսից, Գալենոսից: Նա ջանում է մո-

                                         
6 Հունարենում գլուխների քանակը 44 է: 
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տեցնել և ներդաշնակության բերել այս երկու ուղղությունները՝ քրիստո-

նեականն ու հեթանոսականը, այն արդարացի համոզմունքով, որ բնական 

ճշմարտությունը և գերբնական ճշմարտությունը միմյանց չեն կարող հա-

կասել, որ ճշմարտությունը է՛ և կարող է լինել միայն մեկը, և որ գերբնա-

կան ճշմարտությունը պետք է ծառայի իբրև ուղեցույց բնական ճանաչո-

ղության գործում» (Владимирский 1912, с. 12): Սակայն ակնհայտ է նաև, 

որ Նեմեսիոսի համար Աստվածաշունչն է ամենամեծ հեղինակությունը:  

Մարդը՝ փոքր աշխարհ  

Նեմեսիոսի տիեզերագիտության հիմնական գաղափարը բնութեան 

խիստ նպատակային կարգուկանոնն է՝ արտահայտված բնական և օրգա-

նական որոշակի փուլերով, որոնց հանգուցալուծումը մարդն է (Немесий 

2011, ст. 5-6): Համաձայն որոշակի և խիստ օրինաչափությունների, 

հստակ և տրամաբանական աստիճանականությամբ, առանց կտրուկ ցատ-

կերի, սկսելով անձև նյութից՝ արարչությունն աննկատելիորեն բարձրա-

նում է տեսակագործման բոլոր աստիճաններով, մինչև առավել կատարյալ 

էակներ. մշտապես ստեղծում և ոչնչացում, անփոփոխ պահպանվող իրերի 

դրություն, հավերժ նույնակերպ աստղերի ընթացք, տարեկան պտույտ, 

տարվա եղանակների պարբերականություն, ցերեկվա և գիշերվա ճիշտ 

հերթագայում, դրանց միանման համաչափ երկարում և կարճացում տար-

վա ընթացքում և այլն: Գործող օրենքներն ու դրանց հիմքում դրված չա-

փակցությունները երբեք չեն փոխվում: Համապարփակ միեղենի մեջ յու-

րաքանչյուր առանձին մաս օգուտ է բերում ամբողջին և սերտ կապի մեջ 

է նրա հետ: Մի խոսքով՝ ողջ արարչագործությունն այնքան «բարւոք» է 

կազմված, որ սրանից լավ չէր էլ կարող լինել: Այն կարիք չունի ոչ մի 

հավելումի, և նրանում չկա ոչ մի թերություն:  

Սակայն ո՛չ տիեզերքն առանց մարդու, ո՛չ էլ մարդն առանց տիե-

զերքի չեն կարող ամբողջական լինել: Ավարտուն ձև նրանք ստանում են 

միայն այն ժամանակ, երբ տիեզերքը մեկնաբանվում է մարդկային կյան-

քը բացատրելու նպատակով, իսկ մարդկային կյանքը պարզաբանվում է 

տիեզերական զարգացման արդյունքում:  
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Մարդու և աշխարհի ազգակցությունը, նրանց փոխպայմանավոր-

վածությունը, միմյանց մեջ ներթափանցելիությունն ու նրանց էական 

շաղկապվածությունը միշտ եղել է բոլոր ժամանակաների փիլիսոփաների 

ուշադրության կենտրոնում: Տիրապետող կարծիքը մոտավորապես այսպի-

սին է՝ կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտ իր սահմաններում կրկնում է Լինե-

լության համընդհանուր օրենքները: Մարդը նույնպես կազմվում է այդ 

նույն սկզբունքով: Սակայն գտնվելով հոգևորի և մարմնականի, մտքի և 

նյութի միջև, նա մի տեսակ կապող օղակ է դառնում երևութականի և 

աներևույթի, զգալիի և իմանալիի միջև: Նա Լինելության բոլոր շերտերի 

միասնությունն է՝ համընդհանուր մի խողովակ կամ ցողուն, որ թափան-

ցում է Համայնով մեկ, գոյում է նրա բոլոր չորս տարրերում և ինքն էլ 

բնակեցված է այդ տարրերով: Նա արտահայտում է դրանք, և այդ պատ-

ճառով էլ հանդիսանում է աշխարհակառույցի ամբողջական և բացարձակ 

արտահայտությունը՝ նրա բոլոր ձևերում և կերպերում: Մարդն արարչա-

գործության պսակն է և երկու բնությունները կապող օղակ՝ հոգևոր, իմա-

ցական, վերզգայական և երևութական, նյութական, զգայական, հետևա-

բար նա ունի ընդհանրություններ՝ ինչպես անշունչ գոյի, բույսերի և ան-

բանական կենդանիների հետ, այնպես էլ՝ «երկնային բանականների»: 

Անօրգանական բնությանը նա նման է մարմնով և այն ձևավորող չորս 

տարրերով, բույսերին՝ բացի վերը նշածից, նաև վերարտադրողական և 

սննդային զորությամբ, կենդանիներին՝ և՛ վերը նշած հատկանիշներով, և՛ 

կամային, ազատ շարժողականությամբ, մղումներով, զգայական և շնչա-

կան ունակությամբ, բարձրագույն, անմարմին և իմացական էակներին 

(հրեշտակներին)՝ մտածելով, քննարկելով, ձգտելով դեպի առաքինություն՝ 

գագաթը բոլոր արժանիքների (1. [4]): 

Սակայն մարդը նաև փոքր աշխարհ է՝ μικρὸς κόσμος (եզրն առաջին 

անգամ ներմուծել է Դեմոկրիտոսը), որն իր մեջ ամփոփում է տիեզերքի 

ողջ իմաստային կառուցվածքը՝ պակաս կատարելությամբ կրկնելով այն: 

Կիրառելի է նաև հակառակ համեմատությունը՝ երբ բնությունը ներկա-

յացվում է իբրև մեծ մարդ (μακρὸς ἄνθρωπος), որն իր տարածականորեն 

բացահայտված մասերում ու երևույթներում կրկնում է մարդուն բնորոշ 

գծերը: Անվանումը ենթադրում է ոչ միայն չափը, այլև Լինելության աս-

տիճանականությունը: Մարդն աշխարհի հանրագումարն է, նրա համառո-

տագրությունը, ինչպես որ աշխարհը մարդու բացահայտումն է, նրա տա-
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րածական պատկերը: Փիլիսոփայական այս վաղեմի բնորոշումը քրիստո-

նեության մեջ նոր բովանդակություն է ստանում՝ մարդուն դիտարկելով 

Աստծո և աշխարհի հատման կետ: Նա Փոքր Աշխարհ է՝ ոչ միայն տիեզեր-

քի բոլոր կառուցվածքային տարրերն իր մեջ ներամփոփելու, կրելու, այլ 

նաև իր ներսում առկա Լինելության երկու կողմերի՝ հոգևորի և նյութա-

կանի ներդաշանակության պատճառով: Անտիկ մարդաբանությունը միա-

վորելով աստվածաշնչյան տիեզերագիտության հետ, Նեմեսիոսը կատա-

րում է կարևոր ճշգրտում այն մասին, որ մարդը միայն իր բնությամբ է 

աշխարհի պատկերը, սակայն ստեղծված է Աստծո պատկերով և նմանութ-

յամբ, իսկ աշխարհը, նրա պատկերացմամբ, ոչ թե տարբեր տարրերի և 

դրանք միմյանց փոխարկող երևույթների պարզ հանրագումար է, այլ մեկ 

օրգանական ամբողջություն՝ բաղադրիչ մասերի սերտ փոխկապակցվա-

ծությամբ: Մարդը համարվում է արարչագործության պսակ, և հետևա-

բար, բոլոր արարածները ստեղծված են մարդու համար և ծառայում են 

նրան: Նա Համայնի արքան է և տիրակալը (1. [16]), այդ պատճառով էլ 

Մովսեսը՝ «գեղեցիկ» կերպով նկարագրելով արարչագործութիւնը, ասում 

է, որ մարդը հետո եղավ, ոչ միայն այն պատճառով, որ հարկ էր նախա-

պատրաստել ամեն անհրաժեշտ բան, հետո միայն դրանց գործածողին ի 

հայտ բերել, այլ «զի իմացականին եղելոյ էութեան եւ դարձեալ երեւել-

ւոյս պարտ էր լինել ումեք շաղկապ երկաքանչիւրիցն, զի մի իցէ ամենայն 

եւ կրակից ինքեան, եւ մի՛ աւտար ինքն ինքեան: Արդ եղեւ, որ շաղկապէն 

զերկաքանչիւր բնութիւնս՝ կենդանի մարդն եւ զորս իմաստութեանն 

արարչագործին համառաւտաբար ասել այսպիսիս» (1. [6]): 

Սակայն մարդը միջասահման է նաև մահկանացու և անմահ բնու-

թյունների միջև, ըստ ասվածի, թե՝ «Որպէս հողեղեն՝ ինչպէս հողեղեննե-

րը, և որպէս երկնային՝ ինչպէս երկնայինները»: Այս մասին Նեմեսիոսը, 

երևում է, բավական հեղինակավոր է համարում եբրայացի փիլիսոփաների 

կարծիքը, որոնք «զմարդն իսկզբանէ խոստովանին ոչ մահկանացու և ոչ 

անմահ լինել, այլ ի միջասահմանս երկաքանչիւր բնութեանցն» (1. [8]): 

Ավելին, մարդը մահկանացու ստեղծվեց՝ հնարավորություն ունենալով 

«յառաջադիմութեանէ կատարեալ անմահ լինել, այսինքն զաւրութեամբ 

անմահ լինել» (1[9]): Բայց քանի որ նրան օգտակար չէր նախքան իր կա-

տարումը ճանաչել սեփական բնությունը, նրան արգելվեց ճաշակել գի-

տության ծառից: «Քանզի էին իսկ, յաւէտ՝ զի են տակաւին և այժմ, զաւ-
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րութիւնք ի տունկս մեծամեծք, իսկ յայնժամ իսկզբանն աշխարհագործու-

թեանն՝ ծայրագոյն գոլով, հզաւրագոյն ունեին ներգործութիւն: Էր 

ուրեմն ճաշակումն իրիք պտղոյ՝ ծանուցումն առնել կերողին բնութեան» 

(1. [9]): Թե ինչու Աստված մարդու համար օգտակար չէր համարում՝ 

նախքան կատարումը ծանուցվել սեփական բնության մասին, ունի իր 

պարզ բացատրությունը: Նա անհանգստանում էր, որ դեռևս անկատար 

մարդն՝ իմանալով, թե որքան մարմնական պիտույքների կարիք ունի ին-

քը, կսկսի հոգ տանել դրանց մասին՝ «թողեալ զհոգւոյն խնամակալու-

թյունն» (1. [9]):  

Այս հատվածն ուշագրավ է նաև զարմանալի «զաւրութիւններ» պա-

րունակող «մեծամեծ տունկերի» նկարագրությամբ: Տունկն իբրև առանձ-

նահատուկ գոյ ներկայացնում է Պլատոնը: Աստվածները «սերեցին մարդ-

կայինին ազգակից բնութիւն, որն ուներ ուրիշ տեսակներ ու զգայու-

թյուններ և այդ պատճառով պատկանում էր բոլորովին այլ կենդանի էակ-

ների» (Plato Tim. 77a): «Նրա (տունկի) ողջ կյանքը կրավորական է, շարժ-

վում է միայն ինքն իր մեջ և իր հարաբերությամբ և անհաղորդ է արտա-

քին շարժմանը՝ օգտվելով միայն սեփական շարժումից, այնպես որ չի 

տեսնում ինքն իրեն բնությունը և չգիտի իր ծագումը… Բոլոր այս սեռե-

րը աճեցրել են հզորները մեզ՝ տկարներիս համար որպես սնունդ և մեր 

մարմնում, ինչպես այգիներում, բացել են ջրանցքներ, որպեսզի այն 

ոռոգվի հոսող ջրով» (նույն տեղում, 77c, d): «Սահմանք փիլիսոփայա-

կանք» կոչվող բնագրում այլ սահմանումների շարքում տրվում է նաև 

տունկի սահմանումը. «Տունկ է՝ կենդանի երկնաին, կամ էութիւն շնչաւոր 

անզգա (ոչ զգայական), կամ որո շունչ միաւորեալ ընդ երկրի»7:  

Մարդու և ծառի համեմատությունն ունի նաև խորհրդանշական 

բնույթ, որն օգնում է հասկանալ մարդու ներքին բնության գաղտնիքնե-

րը: Նմանատիպ զուգահեռներ հանդիպում են նաև ժամանակակից հոգե-

բանության մեջ: Այսպես, օրինակ Կ. Յունգը հաճախ է մարդու ներքին 

                                         
7 ՄՄ 5443. «Սահմանք փիլիսոփայականք», էջ 35, նաև «Սահման իմաստասի-

րական իբր հարցմամբ», Մատենագիրք հայոց, Ի հատոր, ԺԲ դար, Երևան, 
2014, Յաւելուած`  Դաւիթ Անյաղթին վերագրուած և նրա անուանն առնչուող 
գրուածքներ, էջ 781:  
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էությունը դիտարկում որպես ծառ8, իսկ մարդուն՝ փոքր աշխարհ: «Մեր 

հոգեկան կառույցը կրկնում է համայնի կառուցվածքը: Եվ այն ամենը, որ 

կատարվում է տիեզերքում, կրկնում է ինքն իրեն մարդկային հոգու ան-

սահման փոքր և եզակի տարածության մեջ» (Юнг 1998, с. 407): Հենց այս 

տրամաբանությամբ էլ Նեմեսիոսը գրում է. «Արդ տեսանելով զնոյն բնու-

թիւն՝ թէ որքան բարետոհմութեան հաղորդեալք, եւ զի տունկ եմք երկնա-

յին, մի՛ ամաւթ արասցուք զբնութիւնս, եւ մի՛ այսքան պարգեւաց երե-

ւեսցուք անարժանք, եւ մի յայսքան իշխանութենէ եւ ի փառաց եւ երա-

նութենէ զրկեսցուք զմեզ, ընդ փոքր ժամանակի և դոյզն հեշտութեան՝ 

փոխանակելով զամենայն յաւիտենից վայելումն» (1. [20]):  

Ավելի ուշ Արևմտյան փիլիսոփայության մեջ մարդու փոքր աշխար-

հի մասին պատկերացումները ստացան ինչպես իրապաշտական, այնպես 

էլ խորհրդապաշտական իմաստ: Համեմատականներ էին անցկացվում 

մարդու օրգանների և տիեզերքի մասերի ու երևույթների միջև: Այս մի-

տումն առկա է նաև հայ մատենագրության մեջ: Ամբողջ տիեզերքը և բո-

լոր մարմինները կառուցող չորս տարրերին համապատասխան մարդն ունի 

չորս կարևորագույն օրգան. «Ասէ իմաստունն Գալիանոս՝ թէ Դ. մեծ ան-

դամ կայ ի մարմին մարդոյն, որ են այսոքիկ. առաջին՝ ըղեղն, երկրորդ՝ 

սիրտն, երրորդ՝ լերդն, չորրորդ՝ ձուքն»9: Մարդու մարմնում առանձնաց-

վող այս չորսը՝ գլխուղեղը, սիրտը, լյարդը և ամորձիները (կամ ձվարան-

ները), «մարդ-արարածի» չորս հիմնական սկզբունքների կրողներն են: 

                                         
8 Արմատները համապատասխանեցնում է մեր անգիտակցական ոլորտին, որը 

մեր ելակետային մասն է և պահպանում է մեր անցյալն ու այն ամենը, ինչ 
դուրս է մնացել մեր հիշողության դաշտից: Ունակություններն ու վիճակները, 
որոնք հեշտությամբ կարող են տեղափոխվել մեր գիտակցության դաշտ, ըստ 
Յունգի՝ պատկանում են միջին անգիտակցական ոլորտին և համապատաս-
խանում են ծառաբնին: Մեր չօգտագործված հնարավորությունները, ստեղծա-
գործական իրացման տարբեր ձևերը ամփոփված են գերգիտակցականի մեջ, 
ամենավերևում՝ գագաթում: Մեր գիտակից Եսը կամ էգոն ընկալում է բոլոր 
նշված մակարդակները և գտնվում է կենտրոնում: Գոյություն ունի նաև «կո-
լեկտիվ անգիտակցական» հասկացությունը, որի վրա թեպետ խարսխված է 
անհատական հոգեբանությունը, սակայն միևնույն ժամանակ այն ընդհանուր 
է ամենքի համար՝ իրենով մի տեսակ միավորելով և շաղկապելով բոլոր մարդ-
կանց: Այն համեմատվում է Համաշխարհային Ծառի ճյուղերի հետ՝ այն 
համապարփակ օրենքների, որոնցով առաջնորդվելով մենք ապրում ենք (տե՛ս 
Юнг 2001, сс. 46, 95): 

9 ՄՄ 464, թ. 68ա. «Վասն մարդոյն կազմութեան (ի չորից գոյացեալ ասի 
մարդն)», (այսուհետ՝ միայն էջահամարը տեքստում): 
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Ուղեղը կրում է անմահ միտքը, սիրտը՝ հոգին, լյարդը՝ ցանկությունների 

և ֆիզիկական զգացողությունների օրգանն է, իսկ սեռական օրգանները 

(«ձուք») ապահովում են մարդու ֆիզիկական լինելությունը (նույն տե-

ղում, թ. 57բ): Յոթ հիմնական մոլորակների համապատասխանությամբ 

մարդն ունի յոթ կենսական օրգաններ. «Ըղեղն, սիրտն, լերդն, թոքն, երի-

կամունքն, լեղին, փայծաղն. եթէ մէկն ի դոցանէ որ պակասի, անճարակ 

մարդն մեռանի: Ըղեղ՝ հով և գէջ, սիրտ՝ տաք և չոր, լերդն՝ տաք և գէջ, 

թոք՝ հով և գէջ, երիկամ՝ տաք և գէջ, լեղի՝ տաք և չոր, փայծաղ՝ հով և 

չոր: Եթէ այս յօթը հաւասար կենան իրերաց և անյաւելու աստուած, նա 

հանապազ մարդն առողջ լինի» (նույն տեղում, թ. 70բ): Տարվա տասներ-

կու ամիսների և տասներկու կենդանակերպերի համեմատությամբ մարդն 

ունի մարմնի հիմնական գործառույթներն իրականացնող տասներկու 

գլխավոր օրգաններ. «Տարին ունի ԺԲ. (12) ամիս և երկինքն ունի ԺԲ. 

կենդանակերպ, և մարդն ունի ԺԲ. անդամք գլխաւորք» (նույն տեղում, թ. 

80բ): «Կենդանակերպք են թուով ԺԲ., նախ՝ վասն զի ԺԲ. մասն է բաժա-

նեալ աշխարհս, պարտ էր ԺԲ. լինել կենդանակերպիցն, զի յիւրաքանչիւր 

կենդանակերպ միոյ մասին աշխարհի տանուտէր և իշխան լիցի, զի մարդս 

փոքր աշխարհ է և ԺԲ. անդամօք ունի զկատարելութիւն գոյութեան իւ-

րոյ, այսպէս և արարածքս, որ մեծ աշխարհ է, ԺԲ. կենդանակերպիւ ունի 

զկատարելութիւն իւր ըստ նմանութեան մասին անդամոց մարդոյն: Ըստ 

այնմ խոյն՝ պարսիկք, որ է գլուխն, ցուլն՝ բաբելացիք, որ է պարանոցն, 

եկաւորն՝ գամիրք, որ է ուսքն, խեցգետինն՝ հայք, որ է լանջքն, առիւծն՝ 

ասիացիք, որ է աջ ձեռքն, կոյսն՝ էլլադացիք, որ է ձախ ձեռքն, կշիռն՝ կի-

լիկիացիք, որ է կուշտն և կուռն, Կարիճն՝ կրետացիք, որ է փորն, աղեղնա-

ւորն՝ իտալացիք, որ է երանքն, այծեղջիւրն՝ ասորեցիք, որ են բարձքն, 

ջրհոսն՝ եգիպտացիք, որ է սրունքն, ձուկն՝ հնդիկք, որ է թաթ ոտիցն» 

(նույն տեղում, թ. 121ա)10:  

                                         
10 Այսպիսի համեմատականները հաճախ են հանդիպում միջնադարյան տոմարա-

գիտական աշխատություններում: Օր. Տե՛ս «Պատճէն Տումարի» (Է.-ԺԵ. դդ. ), 
քննութիւն եւ բնագրեր, աշխ. Ջ. Էյնաթեանի, խմբ. Գ. Տէր-Վարդանեան, 
Երևան, 2002, էջ 145: Ջ. Էյնաթյան, Տիեզերագիտության և տոմարի մեկնու-
թյուններ (Է.-ԺԵ. դդ.), ուսումն. և բնագրեր, Երևան, 2015, էջ 111: 
Pseudo-Zeno, Anonymous philosophical treatise by M. E. Stone and M. E. 
Shirinian, Brill, Leiden . Boston . Kӧln, 2000, p. 57: 
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Երևութական բնության և մարդու միջև զուգահեռներ անցկացվում 

են միջնադարյան Հայաստանի գրեթե բոլոր տոմարագիտական երկերում 

(տե՛ս Էյնաթյան 2015): «Երկինքն ունի ՅԿ. (360) աստիճան, և մարդն 

ունի ՅԿ. երակ: Տարին ունի ՅԿԵ. (365) օր, իսկ մարդն ունի ՅԿ. զօդուած 

և Ե. զգայարանք: Երկիր ունի բոյսք և տունկք և քարինս, և մարդն ունի 

զմազն, իբրև զխոտ, և զոսկերս, որպէս զքարինս, և զըղնգունս, որպէս 

զփայտ ծառոց» (ՄՄ 464, թ. 80բ): Հակոբ Ղրիմեցին գրում է. «Ճառելի է 

յաղագս ԺԲ. թուով բացակատարիլ սոցա. նախ ըստ գոյաւորութեան մար-

դոյն, զի մարդ յԺԲ. (12) անդամոց կազմեցավ եւ ԺԲ. զգայութեամբ զար-

դարեցաւ, նոյնպէս եւ երկինք ԺԲ. կենդանակերպօք սահմանեցաւ եւ զար-

դարեցաւ…Ըստ բաժանման երկրի, որ յԺԲ. մասն բաժանեցաւ ըստ անդա-

մոց մարդկան» (Ղրիմեցի 1987, էջ 392), «…զի և մարդս փոքր աշխարհ է 

և ԺԲ. անդամօք է բաղկացեալ, նոյնպէս եւ տարի մեծ աշխարհիս ԺԲ. ամ-

սօք է բոլորեալ» (նույն տեղում, էջ 168)11:  

Ավելի ուշ գիտության տարբեր ուղղությունների զարգացման հետ 

մեկտեղ, մարդ-միեղեն երևույթը սկսեց ուսումնասիրվել իր առանձին մա-

սերի մեջ: Ֆիզիկական մարմնի վիճակն արտացոլող ցուցանիշներով 

առաջնորդվողները դիտարկում էին միայն մարդու արտաքին շերտը, որն 

էլ ընդունվում էր որպես օրգանիզմի վիճակը բնութագրող չափիչ համա-

կարգ: Մեկ ուրիշ մոտեցմամբ այդ բնութագրերին հակադրվում էր հոգին: 

Այս երկու բևեռային հայեցակարգերը արտացոլում էին կենդանի համա-

կարգերի բնութագրերի ուսումնասիրման երկու ուղղություն՝ մեխանի-

ցիզմ և վիտալիզմ: Մեխանիցիզմը, որի հիմնադիրը համարվում է Ռենե 

Դեկարտը, օրգանիզմը ներկայացնում էր որպես աշխատող մեխանիզմ՝ 

սիրտն իբրև պոմպ, թոքերն իբրև փուքս, երիկամները՝ զտիչ (տե՛ս Декарт 

1989, с. 423): Եվ այս բոլորից առանձին գոյող հոգին: Այս կերպ մարդը 

մեկուսացվում էր իր նյութական մարմնի սահմաններում, որն այլևս հո-

գու միջամտության կարիքը չուներ: Իսկ վիտալիզմն առաջ էր քաշում 

այն թեզը, որ կենդանի բնությունն ընդհանրապես չի կարող բացատրվել 

ֆիզիկա-քիմիական գործոններով:  
                                         

11 Նմանատիպ կարծիք է հայտնում նաև Անանիա Շիրակացին, տե՛ս Անանիա 
Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, աշխ. Ա. Աբրահամյանի, Երևան, 
1940, էջ 93: 
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Սակայն, անշուշտ, գոյություն ունի Ես հասկացությունը որպես 

կենտրոնական կետ այս երկու բևեռային շերտերի միջև: Դա մարդու 

դրսևորումն է իբրև սահման արտաքին՝ առարկայական, և ներքին՝ անձ-

նական աշխարհների միջև: Հոգեբանների կարծիքով՝ մեր գիտակցու-

թյունն առավելապես գտնվում է այս ոլորտում, որտեղ իրականացվում է 

երկու աշխարհների փոխարտացոլումը: Ինչ-որ մակարդակի վրա՝ այդ 

սահմանից վերև և ներքև, կայանում է համամարդկային միասնությունը՝ 

արքետիպային12 կառուցվածքների միջոցով: Սրա հետ կապված, մարդիկ 

մի տեսակ սահմանային համակարգեր են՝ միջնորդներ արտաքին և ներ-

քին աշխարհների միջև (նյութական և հոգևոր): Այս մտայնությամբ, ներ-

քին աշխարհը ևս՝ լինելով անհատական և մասնավոր, իր ինչ-որ մի շեր-

տում համամարդկային է և նման արտաքին աշխարհին, և իր զարգացման 

որոշակի մակարդակի վրա այդ շերտը միջաշխարհային սահմանը դարձ-

նում է թափանցելի, որի շնորհիվ հնարավոր է հասնել այդ երկու աշխարհ-

ների սկզբունքային միասնության: Այսինքն, մարդը դառնում է փոխազ-

դեցության կետ, որի շնորհիվ բնությունը շփվում է ինքն իր հետ (տե՛ս 

Юнг 2001, с. 95): 

Ինչպես տեսնում ենք, դարերի ընթացքում մոտեցումները շատ չեն 

փոխվել:  

Ի վերջո, մարդու գիտակցությունը, որ ճանապարհով էլ այն ընթա-

նա, հանգում է այն կարծիքին, որ մարդը տիեզերական է իր բնույթով: 

Մարդն իբրև փակ անհատ-էակ չէր կարող ունենալ տիեզերքի ճանաչման 

ուղիներ: Նա, ով փիլիսոփայորեն հայում է աշխարհը և իր առաջ դրան 

համարժեք խնդիրներ է դնում, չի կարող լինել պարզապես այդ աշխարհի 

իրերից որևէ մեկը: Նա ինքը պետք է աշխարհ լինի, ամբողջական մի տիե-

զերք: Շրջակա աշխարհը «մարդկային մտքի դռներով»՝ նրա զգայարան-

ներով ու զգացողություններով, մուտք է գործում մարդու մեջ, առնման-

վում է նրան, նրանով ճանաչվում և իմանալի է դառնում, ներըմբռնվում 

միայն այն պատճառով, որ մարդու մեջ առկա է տիեզերքի ամբողջ կազմը, 

նրա բոլոր ուժերն ու որակները: Մարդը իմացականորեն թափանցում է 
                                         

12 «Արքետիպ» բնորոշումն առաջին անգամ ներմուծել է Կ. Յունգը 1919թ: Դա 
այն կառույցն է, որի մեջ սեղմ ձևով ամփոփված է հասարակական կենսա-
փորձը: 
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տիեզերքի իմաստի մեջ: Սակայն տիեզերքը ևս թափանցում է մարդու մեջ՝ 

ենթարկվելով նրա ստեղծագործական ներգործությանը: Մարդն ապրեց-

նում և ոգեղենացնում է բնությունն՝ իր ազատությամբ, բայց կարող է 

նաև մեռցնել, բռնադատել նրան՝ իր իսկ ստրկությամբ և անկմամբ նյու-

թական անհրաժեշտության հորձանուտ: Մարդու կենտրոնական դիրքն 

աշխարհում, ըստ Նեմեսիոսի, բնորոշվում է նրանով, որ Աստված՝ ի դեմս 

մարդու, արարեց մի հենման կետ, Համայնի վերափոխման, վերակերտման 

մի ակունք, որտեղ միավորեց մարմնական և հոգևոր աշխարհները՝ մարմ-

նականին հնարավորություն տալով վերառաքվել դեպի հոգևորը, եթե 

հակվի առաքինությանն ու հոգևոր արժեքներին՝ ժառանգելով Աստվածա-

յինն ու մարդու համար նախատեսված երանելի կյանքը, իսկ հոգևորին՝ իր 

էջքով, մարդեղացմամբ, ավելացնել իր հոգևոր ունակություններն ու 

առաջադիմել:  

Եվ այս ամբողջի միջով կարմիր թելի նման անցնող միտքը հետև-

յալն է. եթե նույնիսկ անօրգանական, անշունչ բնության մեջ ամենուր 

թագավորում է համաչափությունն ու ներդաշնակությունը, միեղենու-

թյունն ու նպատակայնությունը, իբրև բնական հետևանք աշխարհա-

ստեղծ բանական Պատճառի, ապա ի՞նչ կարելի է ասել այս բարձրագույն, 

իշխանական արարածի՝ բանական, ազատ մարդու մասին, որի հոգևոր 

հզորությունն ու ազատությունն ըստ էության չեն խաթարում նույնիսկ 

բնության օրենքներն ու նախախնամությունը: Մարդու բնության մասին 

իր խոսքը Նեմեսիոսն ամփոփում է նրան ուղղված մի սքանչելի ներբողով՝ 

«Արդ ո՞վ ոք արժանաւորապէս սքանչասցի ընդ բարետոհմութիւն այս 

կենդանւոյս, շաղկապողիս ըստ ինքեան զմահկանացուս ընդ անմահիցն, 

զբանականքս ընդ անբանիցն խառնողի, բերողիս յիւրում բնութեան զա-

մենայն արարածոցս պատկեր, վասն որոյ և փոքր աշխարհ ասի… ըստ 

պատկերի և ըստ նմանութեան Աստուծո եղեալք, Քրիստոսի կենակից և 

Աստուծոյ ժառանգ, ամենայն իշխանութեանց և պետութեանց գահէրեցք 

նստեալք…. » (1. [19]):  
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Մարդու սահմանումը 

Սահմանելով մարդուն՝ «կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և 

մակացութեանց ընդունակ», Նեմեսիոսը հավելում է, որ նա նաև «ժողո-

վասէր է, և քաղաքական է կենդանի եղեալ» (1. [14]): Այստեղ հայ թարգ-

մանիչները փոխել են հեղինակի միտքը՝ բոլոր հունարեն և այլալեզու 

բնագրերում այս նույն ձևակեպմամբ տեղ գտած արտահայտությունը 

դարձնելով՝ «և քաղաք է կենդանի եղեալ»: Թարգմանիչների այս մոտե-

ցումը պատահական չէ: Երկը վերագրված էր Նյուսացուն, որը մարդ-քա-

ղաք զուգահեռը շատ գեղեցիկ ու տպավորիչ է ներկայացնում իր «Կազ-

մութեան» գրքում (Նիւսացի, Կազմ. 2008, էջ 82)՝ նկարագրելով զգայա-

րանները որպես մտավոր քաղաքի դռներ, որով օտարները (արտաքին 

առարկաները) քաղաք մտնելով, դրոշմվում են մտքի վրա՝ ուրվապատկեր-

ների, կնիքների ձևով: Ըստ կնիքադրման այս տեսության, մարդու անհա-

տական տիպը (εἶδος)՝ կնիքի և նրա դրոշմի օրինակով, դրված է հոգու և 

մարմնի վրա այնպես, որ մարմնի տարրերը, եթե նրանք նույնիսկ ցիրու-

ցան լինեն, կրկին կարող են ճանաչվել՝ տվյալ հոգուն պատկանող հետքի 

և կնիքի համընկմամբ: Այսպիսով, հոգու անհատական դրոշմը միշտ 

մնում է մարմնի մասնիկների մեջ, որոնք ձևավորում են նրան, որտեղ էլ 

որ դրանք լինեն, ինչքան էլ որ ցրված լինեն կամ խառնված այլ նյութերի 

հետ: Հետևաբար, նյութը, որ մասնակից է կյանքին, ըստ որում՝ անհատա-

կան կյանքին, մշտապես մնում է այդ շրջապտույտի մեջ, եթե անգամ այդ 

կենսական գործընթացի խտությունը տվյալ պահին չափազանց փոքր է 

(տե՛ս նույն տեղում, էջ 177): Հետագայում այս մարդ-քաղաք համեմա-

տությունը, երբեմն՝ մեջբերումների, երբեմն էլ՝ ինքնուրույն վերլուծու-

թյունների ձևով հաճախ է հանդիպում հայ մատենագիրների երկերում 

(տե՛ս ծնթ. 23):  

Դիտարկելով մարդու երկկազմ կառուցվածքը, Նեմեսիոսն առան-

ձին-առանձին անդրադառնում է նրա հոգու, մարմնի և դրանց միավոր-

ման քննարկմանը: Այդ գլուխները հսկայածավալ դոքսոգրաֆիկ նյութ են 

պարունակում: Մի շարք հատվածներ անտիկ փիլիսոփաներ Կլեանթեսի 

(Ք. ա. 330-230 թթ.), Նումենիոս Ապամեացու (Բ դար) գրվածքներից 

պահպանվել են միայն Նեմեսիոսի երկում: 
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Աշխարհակառույց 

Ըստ Նեմեսիոսի՝ ֆիզիկական աշխարհի կառուցողական հումքը 

նյութն է՝ իբրև անընդհատ շարունակվող լինելություն: Այն դրսևորվում 

է բնության տարրերի ձևով:  

«Տարրն աշխարհական», – գրում է Նեմեսիոսը, – «է՛ նուաստ մասն 

շարախառնութեան մարմնոց» (5. [1]): Տարերքը կամ տարրը (elementum, 

principium, στοιχεῖον) անտիկ և միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ 

կարևորագույն հասկացություններից է: Դիտարկելով տարրերն իբրև 

նյութական էակներ, Էմպեդոկլեսը (Ք. ա. Ե. դար) կարծում էր, որ դրանք 

օժտված են համակրանքի կամ սիրո և հակակրանքի կամ թշնամության 

հատկանիշներով, քանի որ այդ երկու հակադրություններն են շարժման 

մեջ դնում նյութը: Ըստ հին փիլիսոփաների պատկերացումների՝ տարրերի 

միջև փոխհարաբերությունը ճանաչելի է, և նրանք ունակ են արտահայ-

տել ու բացատրել երևութական աշխարհի ողջ բազմազանությունը: Ան-

տիկ բնափիլիսոփայության մեջ առկա աշխարհակառույց չորս տարրերին՝ 

հող, ջուր, օդ, կրակ, Արիստոտելը հավելում է նաև եթերը (այն գործում է 

նաև ողջ դիցաբանական գրականության մեջ): Նկարագրելով տարրերն 

իբրև նախնական, համասեռ և պարզ մարմիններ, որոնցից բոլոր որակու-

թյունների «ծայրերը» (սկզբնակունքները, summae qualitates) երևում են 

իրենց զորությամբ և ներգործությամբ (5. [1]), Նեմեսիոսն առաջ է քա-

շում այն կարծիքը, որ այս չորսը գոյություն են ստացել միմյանցից, և 

նրանցից ոչ մեկն օտար չէ մյուսին, այլ բոլորը մի տեսակ աննկատ կեր-

պով խառնված են, և հաղորդակից են իրար, բայց նույնիսկ խառնման մեջ 

«քաջայայտ» է նրանց բնությունը: Տարրերից յուրաքանչյուրը բնու-

թագրվում է երկուական փոխկապակցված «տեսակարար» որակներով, 

որոնք նրան որոշակիություն են հաղորդում: Հողը չոր է և սառը, ջուրը 

սառն է և թաց, օդը խոնավ է և տաք, կրակը տաք է և չոր:  

Բայց որակություններն ինքնին չեն կարող տարրեր լինել, որով-

հետև անմարմին որակություններից չի կարող մարմին հաստատվել. բացի 

այդ մարմինները նույնպես՝ չունենալով սկիզբնական և ներգործող որո-

շակի որակություն, չեն կարող լինել տարրեր, քանզի դա կհանգեցներ 

տարրերի անվերջանալի բազմության, և հնարավոր չէր լինի տարանջա-
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տել, թե որոնք են սկզբնատարրերը: Արդ հարկ է, որ տարրերը լինեն մար-

մին, և պարզ մարմին՝ իրենց մեջ ունենալով որակությունների սկիզբն 

ըստ ներգործության (5. [1]): Այսպիսով, տարրերի ամբողջական բնորո-

շումն, ըստ էության, այսպիսին է. տարրը պարզ համասեռ մարմին է, որն 

իրականում ունի որոշակի ծայրագույն որակներ, որոնք ի զորու են փոխել 

առարկայի էությունը (ինքնությունը) ներսից, ինչը չի կարող անել մյուս 

որակներից ոչ մեկը: Օրինակ՝ ճերմակությունը չի կարող ընդգրկել ողջ 

առարկան ամբողջովին, իսկ տաքությունը կամ սառնությունը կարող են: 

Ըստ Նեմեսիոսի՝ տարրերն այն էություններն են, ինչից ձևավորվում և 

ինչի մեջ լուծվում է լինելությունը: Նրանցից երկուսը՝ կրակը և օդը, 

արարողական են, որոնք «տեսակագործում են նյութը», մյուս երկուսը՝ 

ջուրը և հողը, կրական են: 

Կրակը՝ լինելով տաք և չոր, հակադրվում է ջրին, որ սառն է և թաց, 

իսկ հողը՝ լինելով սառը և չոր, հակադրվում է օդին, որ տաք է և խոնավ: 

Սակայն հակադրությունները չեն կարող համադրվել, եթե չունենան մի-

ջանկյալ կապող օղակ: Այստեղ էլ ի հայտ է գալիս համաչափության պլա-

տոնյան թեզը (տե՛ս ծնթ. 55): Միայն թե եզրային տարրերը՝ երկիրն (հողը) 

ու կրակը, նույնպես ունեն ընդհանուր հատկություն՝ չորությունը: Այդ 

պատճառով տարրերի փոխհարաբերությունների և համադրությունների 

մեջ նկատվում է ոչ միայն վերելք ու վայրէջք, այլ նաև շրջանաձև շար-

ժում, որի ժամանակ երկիրն (հողն) ու կրակը ինչ-որ ձևով հակվում են դե-

պի իրար՝ «ըստ մակբերութեան և մակդարձութեան», և հպվում՝ իրենց 

ունեցած միակ ընդհանուր որակով՝ չորությամբ, հնարավորություն ստա-

նալով նույնպես փոխարկվել մեկը՝ մյուսին: Մասնավորապես կրակը՝ 

կորցնելով իր ջերմությունը, դառնում է հող կամ քար: «Ամենայն շանթի՝ 

քարիւ և ծծմբով բերի ի վայր. եւ է ծծումբն որպէս զհուր չորացեալ, ոչ 

եւս ջերմ ըստ ներգործութեան, այլ զաւրութեամբ, իսկ չոր՝ եւ ներգործու-

թեամբ» (5. [3]):  

Այս չորսը ներքին միավորման և ներդաշնակ խառնման ճանապար-

հով գոյացնում են ինչ-որ այլ մարմին՝ իրենցից բոլորովին տարբեր, այն-

պես որ առնմանման (ասիմիլյացիա) գործընթացի ավարտից հետո անհնար 

է տարբերակել դրանք, ինչպես «չորեքդեղեանի» միավորման դեպքում 

(տե՛ս ծնթ. 88): Ձևավորված այդ առաջին ատոմը վերացական բանաձևերի 
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հանրագումար չէր, այլ կանոնավոր, օրինաչափորեն կառուցված տեսանե-

լի մարմին: Որոշակի բարեչափությամբ ստեղծելով Չորսի միությունը, 

Աստված այդ ամբողջությանը հաղորդեց միայն շրջանաձև շարժում՝ 

մտքին և մտածողությանը բնորոշ: Տարրերի փոխարկումն իրար և դրան-

ցից կազմված մարմինների, և ընդհակառակը՝ մարմինների տարալուծումը 

տարրերի, հրաշալի միջոց է լիակատար ոչնչացումից մշտապես խուսափե-

լու համար, և իր ամբողջության մեջ իրենից ներկայացնում է անընդհատ 

տիեզերական ընթացք՝ գոյացման և քայքայման շրջապտույտի ձևով: 

Այսպիսով, բոլոր տարրերն անընդմեջ շարունակվում ու պահպանվում են՝ 

չավելանալով երբեք և չնվազելով, որի պատճառով ասվում է, որ մեկի 

ոչնչացումը մյուսի գոյացումն է, և հակառակը: Ըստ Նեմեսիոսի՝ լինելու-

թյան ողջ ընթացքում նյութական սկզբնատարրերի քանակը, ինչպես նաև 

բնության մեջ գործող «զօրությունների» քանակը մնում է այնպիսին, 

ինչպիսին սահմանվել է նրա համար ի սկզբանէ՝ աշխարհի ստեղծագործ 

Պատճառի կողմից (նյութի և էներգիայի պահպանման օրենք): Կարևոր է 

նաև այն, որ բնության այս մարմնական տարրերը անձնավորված են և 

կապված հավերժական գաղափարի՝ համայնական, համատիեզերական Հո-

գու հետ, որը կցող և ամբողջություն ապահովող կապ է գաղափարների և 

նյութի (մարմնական աշխարհի) միջև: Այն թափանցում է ողջ տիեզերա-

կան մարմնով մեկ և աշխարհի համար ծառայում է իբրև կյանքի ու շարժ-

ման ակունք:  

Ընդհանուր առմամբ, Նեմեսիոսը հակված է աշխարհաստեղծման 

աստվածաշնչյան տարբերակին: Մեջբերելով Մովսեսի խոսքը, թե սկզբում 

Աստված արարեց երկինքն ու երկիրը, նա հավելում է Ապոլինարիոս Լա-

վոդիկեցու (Դ. դար) կարծիքը, որ Աստված երկինքն ու երկիրն արարեց 

Անդունդից իբրև նախանյութ, և թեպետ Մովսեսը չի հիշատակում ան-

դունդն իբրև արարված, սակայն, ինչպես պնդում է Նեմեսիոսը, Հոբի 

գրքում ասվում է՝ «Ո՞վ արարեց Անդունդը»13 (5. [12], Nem 53. 13): 

Հետևաբար, Անդունդն անսկիզբ չէ, պարզապես արարվել է ողջ տեսանելի 

(երևութական) աշխարհից առաջ և նախապատրաստվել է Արարչի կողմից 

ամենայնի ստեղծման համար (5. [12]): Հայտնում է նաև անդունդի անու-

նը՝ «նիւթոյն անբաւութիւն» (τῆς ὕλης ἄπειρον) (Nem 53. 17):  

                                         
13 Հոբի գրքում այսպիսի խոսքեր չկան, տե՛ս ծնթ. 96:  
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Անդունդի առթիվ հետաքրքիր դիտարկում է անում Հ. Արսէն Սուք-

րին. «Մովսէս ըսած էր. Իսկ զբանէ արար Աստուած զերկին և զերկիր: 

Նոյնն խոստովանէ Նեմեսիոս: Սակայն գիտեն ամենայն հմուտ մեկնիչք 

Սուրբ Գրոց, որ այդ «իսկզբանէ» բառն միայն Եօթանասնից հասկըցածն 

էր, մինչդեռ այլք կը թարգմանէին՝ «յանկարծ, յական թօթափել արար Աս-

տուած զերկին և զերկիր»: Ուրիշներն ալ այդ «իսկզբանէ» բառն Ան-

դունդք կը հասկնային, (յայսմ Նեմեսիոս Ապօղինարի կարծիքն մէջ կը բե-

րէ). և զԱնդունդս առաջնաստեղծ նիւթ մը կը համարէին՝ ուստի զամե-

նայն ինչ ստեղծած ըլլար Աստուած: Եթէ անդունդք, եթէ որ և իցէ տարր 

ալ դնենք իբր առաջին նիւթ ի գոյացութիւն աշխարհիս, սակայն միշտ 

ստեղծեալ ըլլալն կընդունի Նեմեսիոս» (Սուքրի 1880, էջ 334):  

Չորս տարրերից կենսական չորս հեղուկների գոյացման ու նրանց 

կենսագործունեության վրա հիմնված հեղահյութային ախտաբանու-

թյունը (հումորալ պաթոլոգիա) ընկած է ողջ անտիկ բժշկության, նաև՝ 

հայ միջնադարյան բժշկագիտության հիմքում: 

«Ամենայն մարմին չորից տարերցս է խառնուած, և ի սոցանէ եղև, 

իսկ մերձաւորապէս արիւնաւորացն կենդանեացն՝ ի չորիցն հիւթոց, յարե-

նէ, ի մաղասոյ, ի խարտեաշ մաղձոյ և ի սևոյ, իսկ անարեանցն՝ յայլոցն 

հիւթոց և համեմատելոցն ի նոսա՝ փոխանակ արեանն» (4. [1]): Չորս հյու-

թերից՝ սև մաղձը նման է հողին, մաղասը (լորձը)՝ ջրին, արյունը՝ օդին, 

իսկ դեղին մաղձը՝ հրին: Արիստոտելը որպես մարմնի սկզբնահյութ կամ 

սկզբնատարր է դիտարկում արյունը, քանի որ նրանից են սնվում և աճում 

մարմնի մյուս մասերը, և նրա մեջ է ձևավորվում սերմը: Իսկ Հիպոկրա-

տեսն ավելի ընդունելի է համարում մարմնի ձևավորումն ու «մածումն» 

բոլոր չորս հեղուկներից: Ըստ որում, ավելի թանձրերից գոյանում են 

առավել պինդ մասերը, իսկ նոսրերից՝ փափուկները: Նեմեսիոսը նրանց 

կարծիքները շատ հակասական չի կարծում, քանի որ արյան մեջ առկա են 

բոլոր հեղուկները, և երակի հատմամբ կարելի է տեսնել դրանցից որևէ 

մեկի գերակշռությունը մյուսների նկատմամբ:  

Քանի որ մարդկային մարմինը հաստատվել է այս չորս տարրերից, 

այն ենթակա է նույն «ախտերի» ազդեցությանը, ինչ և տարրերը՝ «փո-

խադրութեան, հատման և հոսման» (1. [10]): «Փոխադրութիւն» ասելով 

հավանաբար պետք է հասկանալ օրգանիզմում կատարվող նյութափոխա-
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նակությունը, որն «ըստ որակութեան» է: Իսկ «հոսումը», որը ենթադրում 

է հեղուկների տեղաշարժ, ինչպես նաև, ավելցուկի արտազատում, հեռա-

ցում օրգանիզմից՝ «ըստ թափման» է: «Հատումը» կարելի է հասկանալ և՛ 

կտրվածքի, վնասվածքի, և՛ ավարտի, վախճանի, մահվան իմաստով, ի 

նկատի ունենալով ինչպես ամբողջ օրգանիզմը, այնպես էլ առանձին 

վերցրած որևէ օրգան կամ նույնիսկ բջիջ: Արտազատման ժամանակ նաև 

որոշակի անհրաժեշտ որակների՝ «չորին, խոնաւին և ոգւոյն» (1. [10]) կո-

րուստ է լինում օրգանիզմից, և անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք 

լրացնել ներմուծվող համապատասխան նյութերով: «Չոր, խոնաւ և ոգի» 

բառերը կարելի է հասկանալ նաև՝ նյութի ագրեգատային վիճակների 

իմաստով՝ պինդ, հեղուկ և գազային վիճակում գտնվող նյութեր: Այն, ինչ 

ուտում ենք կամ խմում, նույնպես կազմված են այն նույն տարրերից, ին-

չից՝ մարմինը: Այդ պատճառով էլ հնարավոր է լինում դրսից ստացված 

օտար նյութերը մարսմամբ առնմանել այն մարմնին, ուր մուտք են գործել 

նրանք: Այն, ինչ ինչ-որ չափով ազգակից ու նման է մեր օրգանիզմին, 

օգտագործելի է իբրև կերակուր, իսկ «ի հակառակիցն ուրախանայ» (τῷδε 

ἐναντίῳ θεραπεύεται) (Nem 8. 2): Ըստ վենետիկյան հրատարակչի, այս 

դեպքում θεραπεύεται-ի ավելի ճշգրիտ թարգմանությունը կլիներ «դար-

մանի» բառը (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 17, ծ. 2):  

Հոգի և մարմին 

Մարմինը հոգու օրգանն է: «Երբ այն բարւոք է կառուցված», հա-

մապատասխանում է հոգուն և ինքն էլ է գտնվում լավ վիճակում: Հակա-

ռակ դեպքում այն կարող է խանգարել հոգու գործառույթների իրակա-

նացմանը՝ այնպես, ինչպես վնասված քնարը խանգարում է երաժշտին 

գտնել պետք եղած հնչյունները:  

Քննարկելով Դեմոկրիտոսի (Ք. ա. 460-370 թթ.), Էպիկուրոսի (Ք. ա. 

342-272 թթ.) և ստոիկյանների ուսմունքները հոգու մարմնական լինելու 

մասին, Արիստոտելի մոտեցումը հոգուն իբրև կատարունություն (էնտելե-

խիա), Նեմեսիոսը կանգ է առնում պլատոնյան դրույթի վրա, ըստ որի հո-

գին անմարմին և անմահ էություն է և մարմինն՝ իր ամբողջության մեջ 

պահպանող սկիզբ, որը միայն մտքով կարելի է ըմբռնել: Տարբեր փիլիսո-
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փաների կարծիքների մասին նա հավանաբար տեղեկություններ է քաղել 

Արիստոտելի «Հոգու մասին» երկից (Arist. De anima), որտեղ ասվում է՝ 

ոմանք ընդունում են, որ հոգին վերին աստճանի շարժուն մի բան է, 

մյուսները կարծում են, որ Սկիզբ է: Ըստ որում, ոմանց կարծիքով այդպի-

սի Սկիզբները շատ են, իսկ մյուսների համար կա միայն մեկ Սկիզբ, և դա 

հոգին է: Նույն տեղում Արիստոտելը քննարկում է նաև Պլատոնի կար-

ծիքն այս առնչությամբ: Վերջինս հոգին համարում է ինքնաշարժ, որն 

ունակ է շարժման բերել և ճանաչել էությունները (Arist. De anima, 405b, 

407a): Իսկ ըստ Արիստոտելի՝ հոգին, լինելով կատարունություն, ինքնին 

անշարժ է, նրա շարժումը կապված է մարմնի հետ, որը կազմված լինելով 

«ծանր ու թեթև» տարրերից, օժտված է որոշակի շարժունակությամբ: Նե-

մեսիոսը մերժում է այս կարծիքը՝ նշելով, որ թեթևությունն ու ծանրու-

թյունը չեն կարող ապահովել այնպիսի հոգեկան շարժումներ, ինչպիսիք 

են մտածողությունը, խորհրդածությունը: Դրանք հատուկ չեն տարրերին, 

և ոչ էլ մարմնին: Եվ եթե հոգին իր շարժունակությունը ստանում է 

մարմնից, մի՞թե այդ դեպքում մարմինը կարող է շարժվել նաև հոգու բա-

ցակայությամբ: Հոգին ինքնաշարժ է և մշտաշարժ, իսկ դադարը ապակա-

նություն է ինչպես նրա, այնպես էլ բոլոր մշտաշարժերի համար: Եվ քանի 

որ հոգին ունակ է ինչպես շարժել, այնպես էլ ճանաչել, ոմանք այն համա-

րեցին այդ երկու ունակության համադրություն՝ հոգին հայտարարելով՝ 

ինքնին շարժվող թիվ:  

«Ոմանք գտնում են, որ հոգին կրակ է, քանզի կրակը բաղկացած է 

նրբագույն մասերից, և առավել անմարմին տարրն է: Բացի այդ, ամենից 

առաջ նա է գտնվում շարժման մեջ և շարժման է բերում մնացյալը: Ընդ-

հանրապես, բոլոր տարրերը, բացի հողից աջակիցներ գտան: Հողը ոչ ոք 

հոգի չհայտարարեց, գուցե միայն այն առումով, երբ ասվում էր, թե հո-

գին բաղկացած է բոլոր տարրերից կամ որ այն բոլորի հանրագումարն է» 

(նույն տեղում, 405b)14:  

                                         
14 Հովհաննես Որոտնեցու մոտ գտնում ենք. «Արարիչ Աստուած ստեղծեաց զա-

մենայն զգալի զնիւթական եղեալքս ի հողոյ, և դալարեցոյց ջրով, և ետ շար-
ժումն ի յօդոյն, և երեւումն և գոյն ի հրոյն, քանզի ամենայն իրաց էութեանց 
չորս ինչ պետք են բաղկացութեանց՝ էութիւն, մածումն, շարժումն և 
երեւումն, որով լինի մարմին շօշափելի եռակի տրամատեալ» («Յովհաննու 
Որոտնեցւոյ՝ Հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց», ԲՄ 3, 1956, էջ 363): 
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Գալենոսի այն կարծիքին, որը պնդում է, թե հոգին խառնվածք է, 

Նեմեսիոսը հակադարձում է՝ ասելով, որ եթե խառնվածքը ձևավորվում է 

տարրերի որոշակի խառնմամբ, իսկ բոլոր մարմինները կազմված են տար-

րերից, և ուրեմն՝ ամեն մարմին խառնվածք ունի, այդ դեպքում նաև կա-

րելի է պնդել, թե ամեն մարմին հոգի ունի: Եվ հետևաբար «ոչ քար, ոչ 

փայտ, և ոչ երկաթ, և ոչ այլ ինչ եղիցի անանձն» (2. [9]): Այդ դեպքում 

հատկապես ո՞ր խառնվածքն է, որ ստեղծում է կենդանի, բանական հոգին: 

Նա նշում է ինը տեսակի խառնվածքներ, որոնցից ութը համարում է «վա-

տախառն» և միայն մեկը՝ «բարեխառն», որը «միջակ խառնուածն» է 

(հղում կատարելով Գալենոսի «Յաղագս խառնուածոյ» աշխատությանը, 

տե՛ս ծնթ. 61-62): Ավել կամ պակաս չափով այդ խառնվածքները հատուկ 

են նաև անշունչ բնությանը: Ի հիմնավորում վերջինիս՝ Նեմեսիոսը նշում 

է Գալենոսի մեկ այլ երկ, որը կոչվում է «զՊարզս» («Գիրք պարզ նյութե-

րի (կամ դեղամիջոցների) մասին») (2. [9]):  

Դիկեարքոսը (հայերեն տեքստերում նա հիշատակվում է իբրևԴի-

նարքոս, այդպես է նաև Մորանիի բնագրում, տե՛ս ծնթ. 46) և Սիմիասը 

հոգին դիտարկում էին որպես մարմնի չորս հիմնական որակների՝ ցրտի, 

տաքի, խոնավի և չորի դաշինք («յաւդումն»)՝ ասելով, որ հոգին նման է 

երաժշտական գործիքի լարերի ներդաշնակ լարման («յաւդման աղեացս»), 

իսկ մարմինը՝ քնարի (տե՛ս Афонасин 2015, сс. 226-243): Այստեղ Նեմե-

սիոսը հստակորեն արտահայտում է հոգու նախագոյության հանդեպ իր 

վերաբերմունքը: Անխախտորեն ընդունելով Պլատոնի այն կարծիքը, որ 

«ուսմունք վերստին յիշեցմունք են», նա հոգու գոյությունը՝ նախքան 

մարմնում ներդրվելը, ընդունում է իբրև նախապայման: Բայց եթե աս-

վում է, որ նա «յաւդումն» է, ուրեմն պետք է ընդունել, որ նախկին չէ, 

այլ հետո՝ մարմնի հետ միասին «յաւդեալ եղեւ», որովհետև «յաւդումն 

կցորդութիւն իմն է շարադրելոցն» (2. [8]): Հետևաբար, հոգին չի կարող 

«յաւդումն» լինել:  

Չնայած անհամաձայնություններին, բոլոր փիլիսոփայական ուղ-

ղություններն ի վերջո ընդունում են, որ հոգին կարելի է բնութագրել 

երեք հիմնական նշաններով՝ շարժում, ընկալունակություն, անմարմնու-

թյուն: Այս նշաններից յուրաքանչյուրը միավորվում է որևէ սկզբնատար-

րի հետ: Այդ պատճառով նույնիսկ հոգին իմացականորեն բնութագրողնե-
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րը պատկերում են այն իբրև տարր կամ տարրերից կազմված, ըստ որում 

բոլորը գրեթե միանման են պատճառաբանում դա՝ քանի որ նմանը ճա-

նաչվում է նմանով, իսկ հոգին իմանում է ամեն ինչ, այն պետք է կազմ-

ված լինի բոլոր Սկիզբներից (Arist. De Anima, 405b):  

Նեմեսիոսը մերժում է այն թեզը, որ հոգին էլ մարմնի նման սերնդե-

սերունդ կարող է փոխանցվել, քանի որ այդ դեպքում հոգին էլ մահկանա-

ցու կլիներ, ինչպես մարմինը: Սակայն մարմնի քայքայման ժամանակ հո-

գու որակները չեն ոչնչանում, այլ փոփոխվում են (մի ձևից անցնում են 

մյուսին): Սա որոշ չափով նման է Գրիգոր Նյուսացու «կնիքադրման»՝ հո-

գով իրերի վրա նշան դնելու վերոհիշյալ տեսությանը: Այսպիսով հոգե-

կան ուժը միշտ մնում է մարմնի բոլոր մասնիկների մեջ, որտեղ էլ որ 

դրանք հայտնվեն կամ անգամ եթե խառնված լինեն այլ նյութերի հետ: 

Նա մերժում է նաև յուրաքանչյուր նոր մարմնի համար Աստծո ձեռքով 

նոր հոգի ստեղծելու մասին կարծիքը, մեջբերելով Սուրբ գիրքը, թե յոթե-

րորդ օրը «հանգեաւ Աստուած յամենայն գործոց իւրոց» (Ծննդ. Բ. 2): 

Հետևաբար Աստված արդեն նոր հոգիներ չի արարում, նա ավարտել է իր 

գործը և հանգստանում է: 

Ինչպես արդեն ասացինք, Նեմեսիոսը կիսում է պլատոնյան գաղա-

փարը հոգու նախագոյության մասին, իսկ վերամարմնավորման (մետեմ-

փսիխոսիս) նկատմամբ նրա վերաբերմունքը մնում է ոչ լիովին պարզա-

բանված: Նա առաջ է քաշում այս մասին անտիկ փիլիսոփաների կարծիքը 

և ոչ մերժում է, ոչ էլ հաստատում այն: Բավական հանգամանորեն անդ-

րադառնում է այսպես կոչված «ամենեցունց հոգի» հասկացությանը, ըստ 

որի կա համընդհանուր, համատիեզերական հոգի ասվածը, որը բաժան-

վում է մարմնական էակների մեջ՝ մասնավոր հոգիների ձևով, և կենդա-

նացնում (անձնավորում) է նրանց (տե՛ս ծնթ. 41):  

Ինչ վերաբերում է հոգու և մարմնի միավորմանը, ապա Նեմեսիոսը 

չի ընդունում նրանց հասարակ միավորումը, տեղակայումը կամ հպումը, 

առավել ևս՝ խառնումը: Այս բոլորը կարող են ընդունելի համարվել միայն 

երկու մարմնական էությունների միավորման դեպքում: Նրան չի բավա-

րարում նաև պլատոնյան ձևակերպումը՝ մարմինն իբրև հոգու հանդեր-

ձանք: Նեմեսիոսին ավելի մոտ են նորպլատոնականության հիմնադիր 

Ամմոնիոս Սակկասի մտքերն այս առնչությամբ: Ոչ մի համեմատություն 
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չի կարող լինել երկու մարմինների և մարմնի ու որևէ անմարմին էության 

միավորումների միջև: Մարմինների միավորումը բոլորովին փոփոխում է 

միավորվողներին, քանի որ նրանք միանալով նոր մարմին են գոյացնում, 

որը նման չէ սկզբնական բաղադրիչներից ոչ մեկին: Իսկ անմարմին էու-

թյունը միշտ մնում է անձույլ, անապական և անայլայլ: Հետևաբար հո-

գին մարմնի հետ միավորվելիս չի խառնվում նրան: Ավելին, նա կարող է 

անգամ ինչ-որ մի պահի թողնել մարմինը, ինչպես լինում է երազում կամ 

մտահայեցության ժամանակ: Հոգին բնակվում է մարմնում՝ չձուլվելով 

նրա հետ, այնպես, ինչպես արևն է իր լույսով թափանցում օդի մեջ՝ դարձ-

նելով նրան լուսակիր, բայց չխառնվելով նրան: Թեպետ, այս համեմատու-

թյունը Նեմեսիոսն ինքն այնքան էլ տեղին չի համարում, քանի որ արևն 

ու օդը երկուսն էլ նյութական են, իսկ արևի ճառագայթը գտնվում է որո-

շակի, սահմանափակ տարածքում, այն դեպքում, երբ հոգին աննյութ է և 

ընդգրկում է ամբողջ մարմինը:  

Այն, որ հոգին ու մարմինը մարդու մեջ միավորված են, ապացու-

ցում է այն փաստը, որ հոգին «կրակից» է մարմնին, կիսում է նրա զգացո-

ղությունները: Պատճառն այն է, որ այդ միավորումը լինում է ոչ թե «ըստ 

էութեան, այլ ըստ իւրաքանչիւր զաւրութեանն» (3. [8]) (ըստ հոգեկան և 

մարմնական զորությունների): Եվ ընդհանրապես, «հոգին՝ մարմնի մեջ» 

արտահայտությունը բնավ էլ ի նկատի չունի նրա տեղակայումը, այլ կա-

պը մարմնի հետ՝ ըստ փոխհարաբերության և փոխադարձ հակման («կալ-

մամբ և առընթեր գոլ» (3. [5]): Հոգու և մարմնի միավորման նման եղա-

նակն ավելի շուտ համեմատելի է Աստվածային Լոգոսի միավորմանը 

մարդկային բնության հետ՝ անխառն և անայլայլ, «անշփոթ և անպարագ-

րելի» (3. [6]): Այսպիսի միավորման դեպքում աստվածային էությանը 

վնաս չի լինում «ի նուաստագունէն», սակայն վերջինս է օգուտ ստանում 

աստվածայինից՝ հնարավորություն ունենալով մաքուր և անմարմին բնու-

թյան հետ «անարգելաբար տարեալ լինել ընդ ամենայն» (3. [10]):  

Զորությունների այդ միախառնման արդյունքում հարկ է առաջա-

նում տարբերակել, ո՞ր զորություններն են միայն մարմինինը, որո՞նք՝ հո-

գունը, և ի վերջո որո՞նք են պատկանում հոգուն և մարմնին: 
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Հոգու գործառույթները 

Հոգին («անձն»), որի գործառույթների մեջ են մտնում օրգանիզ-

մում տեղի ունեցող բոլոր բնախոսական (ֆիզիոլոգիական) երևույթները, 

դրսևորվում է երկու տարբերակով՝ բանական և անբանական: Միայն հո-

գուն պատկանող հիմնական «զորություններն» են՝ 1. տեսողական զորու-

թյունը կամ պատկերացումը, 2. իմացականը, 3. հիշողականը: Վերջին եր-

կուսը պատկանում են բանական հոգուն: Իսկ տեսողական զորությունը 

Նեմեսիոսը համարում է անբանական հոգու գործառույթ: Սակայն ըստ 

նեմեսիոսյան բնութագրումների՝ այս ունակության ենթակայությունը հո-

գու անբանական մասին, այնքան էլ անվիճելի չի թվում: Տեսողականն, 

ըստ Նեմեսիոսի, հոգու «զորության ներգործութիւնն» է, այսինքն՝ հոգու 

ունակությունների գործուն դրսևորումը, երբ նա ձևավորում և ձևափո-

խում է զգացողությունները, դրանց ընկալումն ու պատկերացումը: Այն 

գործառում է հինգ արտաքին զգայարանների միջոցով և սերտ կապի մեջ 

է իմացականի և հիշողականի հետ»՝ կազմելով հոգեբանական գործընթա-

ցի մի ամբողջական պատկեր, հետևաբար, ըստ Եվանգելիդեսի արդարացի 

դիտարկման (Evangelides 1882, p. 12, n. 22)՝ այն ծայրահեղ դեպքում կա-

րելի է հասկանալ զուտ իբրև սահման, միջանկյալ աստիճան հոգու բանա-

կան և անբանական մասերի միջև» (տե՛ս Владимирский 1912, с. 144): Դրա 

միջոցով հոգին կա՛մ գիտակցության մեջ որոշակի ճշտությամբ վերար-

տադրում է այն առարկայի պատկերը, որն ինչ-որ ժամանակ ընկալվել է 

զգացողություններով, կա՛մ զգայական ընկալումներից դեն է նետում այդ 

նախնական պատկերը, կա՛մ էլ ավելացնելով ինչ-որ տարրեր՝ վերստեղծում 

է նոր պատկերներ, կառուցում տիպեր, որ երբեք չեն ընկալվել զգացողու-

թյուններով (տե՛ս նույն տեղում, էջ 145): Տեսողական զորությունը Նեմե-

սիոսի մոտ մի կողմից միավորում է զգացողությունները, որ ստացվում են 

հինգ արտաքին զգայարաններից, մյուս կողմից ստեղծում է ինչ-որ նոր 

բան, որ կախված չէ ընկալման ենթակա որևէ առարկայից: Նեմեսիոսն 

այս ունակության «գործարան» (օրգան) է համարում գլխուղեղի առաջա-

յին փորոքները, նրանցում գտնվող հոգեկան շունչը (փսիխիկ պնևման), 

նրանցից դուրս եկող նյարդերը՝ ներծծված այդ շնչով, և արտաքին զգա-

յարանները (տե՛ս ծնթ. 106): 
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Քանի որ տեսողական զորությունը անմիջական կապ ունի զգայա-

րանների հետ, Նեմեսիոսը՝ թեման շարունակելով, վերլուծում է զգայա-

րանները:  

Զգացողություն և զգայարաններ 

Զգացողությունը սովորաբար բնորոշվում է իբրև զգայական իրերի 

ընկալում: Սակայն Նեմեսիոսի կարծիքով, այս սահմանումն ավելի շուտ 

ամփոփում է զգայական ներգործության բնորոշումը և ոչ թե զգացողու-

թյան (6. [3]): Նա կարծում է, որ զգացողությունը «բանական շնչի» 

(νοερὸν πνεῦμα) դուրս մղումն է հոգու գլխավոր նստավայրից՝ գլխուղե-

ղից, դեպի օրգաններ: Այլ կերպ ասած, դա այն հոգեկան զորությունն է, 

որն ունակ է ընկալել զգայական առարկաները, և ոչ թե ինքնին ընկա-

լումն է: Ինչպես Պլատոնի համար՝ զգացողությունը հոգու և մարմնի հա-

ղորդակցությունն է արտաքին աշխարհի հետ (ինքը՝ ունակությունը հո-

գունն է, իսկ գործարանը (օրգանը), որով այն ներգործում է՝ մարմնինը), 

այնպես էլ ըստ Նեմեսիոսի՝ զգացողությունը ոչ միայն մարմնական (ֆի-

զիոլոգիական) գործառույթ է, այլև հոգեկան: Նա հաստատում է, որ զգա-

ցողությունն ինքնին «այլայլումն» (փոփոխություն) չէ, այլ «գիտութիւն 

այլայլման» (իմա՝ ճանաչում, տարբերակում կամ ավելի շուտ՝ գիտակցում, 

διάγνωσις – դիագնոզ), «քանզի այլայլին զգայարանքս, բայց տարորոշէ 

զայլայլումնն զգայութիւնն» (6. [2]): Այսինքն, փոփոխման են ենթարկ-

վում զգայարանները, սակայն փոփոխության ճանաչումը, տարբերակումը 

լինում է զգացողությամբ: Զգայարաններից յուրաքանչյուրն ընկալում է 

այն, ինչն առավել մոտ է իր իսկ բնությանը: Օրինակ, մարմնական և շո-

շափելի օրգանով՝ շոշափելիքով, մենք ընկալում ենք առավել շոշափելին և 

իրեղենը: Լուսատես օրգանը՝ տեսողությունը, ընկալում է լուսատեսակը: 

Օդակերպ օրգանով՝ լսողությամբ, ընկալում ենք օդի շարժումը, որի շնոր-

հիվ է ձևավորվում ձայնի էությունը: Սպունգանման և ջրատեսակ օրգա-

նով՝ համի զգայարանով, հոգին ընկալում է հյութերը: Այսպիսով, զգայա-

կանն ընկալվում է նրանով, ինչն իրեն ազգակից է կամ հարազատ՝ հիմ-

քում ունենալով չորս սկզբնատարրերը: Սակայն այդ դեպքում զգայա-
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րանները ևս չորսը պիտի լինեին՝ ըստ տարրերի թվի, իսկ դրանք հինգն 

են: Պատճառն այն է, որ գոլորշին և հոտն իրենց բնույթով (խտությամբ) 

միջասահման են օդի և ջրի միջև, և բնությունը ստեղծել է հինգերորդ օր-

գանը՝ հոտառությունը, որպեսզի ոչինչ, որ ճանաչելի է և ենթակա է գի-

տության, չմնա արտաքին զգացողություններից դուրս:  

Իմացականի և հիշողականի մասին 

Իմացական զորությունն, ըստ Նեմեսիոսի՝ իր մեջ ներառում է «դա-

տելն և հաւանելն» (վերլուծելն ու համաձայնելը), «ի բաց փախչելն և ի 

վերայ յարձակելն» (խորշումն ու փափագելը), բայց հատկապես «իմաց-

մունք իմացականացն», առաքինությունն ու գիտելիքը, արվեստն ու ար-

հեստը, մտածելու և նախընտրության կարողությունները: Այս զորությանն 

են վերագրվում նաև իրական մարգարեական ունակությունները, ինչը 

պյութագորականները եբրայացիների հետ միասին համարում էին «ճշմա-

րիտ նախագիտութիւն» (12. [1]): Իմացականի գործարան նա համարում է 

գլխուղեղի միջին փորոքը և նրանում տեղակայված «անձնական շունչը»: 

Հոգու հաջորդ գործառույթը հիշողական զորությունն է՝ իբրև հիշո-

ղության ու վերհիշման «պատճառ և շտեմարան» (13. [1]): Այստեղ ևս Նեմե-

սիոսը մեջբերում և համադրում է հեղինակավոր փիլիսոփաների կարծիքներ: 

Հիշողությունն, ըստ Օրիգենեսի15՝ մարդու ներսում մնացած «տե-

սութիւն» է, այսինքն՝ մտապատկեր, որ ձևավորվել և դրոշմվել է իր տե-

սած որևէ երևույթի ներգործությամբ առաջացած զգացողությունից: Իսկ 

ըստ Պլատոնի՝ դա «զգայութեան և իմացման փրկութիւն» է (տե՛ս Plato 

Philebus, 34b): Հոգին զգալի իրերին ընկալունակ է զգայարանների միջո-

ցով՝ այդպես ձևավորվում է կարծիքը, իսկ իմացականներին՝ մտքի միջո-

ցով, որով ձևավորվում է «իմացումն» (իրական գիտելիքը): Եվ երբ առար-

կայի մասին ձևավորված կարծիքն ու իմացումը պահպանվում է, դա կոչ-

վում է հիշողություն (տե՛ս Plato Philebus, 33d-34c): Սակայն Պլատոնի այս 

կերպ ներկայացրած «իմացումն», ըստ Նեմեսիոսի՝ ավելի շատ նման է 

մտածելուն, խորհելուն և ոչ այնքան իրական իմացմանը (13. [2]): Քանի 

                                         
15 Իրականում՝ ըստ Արիստոտելի. տե՛ս ծնթ. 122: 
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որ զգայական հիշողությունները ձևավորվում են ինքնըստինքյան («ի 

յինքեանց»), իսկ իմացականներն՝ ըստ հանգամանքների կամ ըստ ասո-

ցիացիաների («ըստ պատահման»): Նախնական պատկերներից հիշողու-

թյունը ձևավորվում է մտածելու ընթացքում, իսկ «իրական իմացական» 

ոչ միայն այն ամենն է, ինչը լսելով կամ սովորելով ենք հիշում, այլև այն, 

ինչ վերաբերում է «բնաւորական (բնատուր) իմացմանն», որ չի կարելի 

դասել հիշողությունների շարքին, որովհետև ըստ էության մենք դրանք 

ոչ թե հիշում ենք, այլ գիտենք (13. [2]):  

Վերհուշն այն է, երբ հիշողությունն ընդհատվում է մոռացմամբ, և 

ապա վերականգնվում: Այլ կերպ ասած՝ վերհուշը տկարացած հիշողու-

թյան վերականգնումն է: Տկարացումը լինում է մոռացման պատճառով, իսկ 

մոռացումը կամ լիակատար է, կամ այնքան ժամանակով, մինչև կլինի վեր-

հիշում: Սակայն կա վերհուշի մեկ այլ տեսակ ևս, որը կապված չէ զգացողու-

թյունների կամ իմացության մոռացման հետ, այլ «բնաւորական» մտածում-

ների, որոնք անուսանելի են համայնական բոլոր է՛երի համար: Դրանցից է, 

օրինակ, Աստծո գոյության մասին հիշողությունը (տե՛ս ծնթ. 124):  

Այսպիսով, տեսողականը զգայարաններով ընկալածի մասին հաղոր-

դում է իմացականին, որն իր մեջ առնելով և վերլուծելով ստացած տեղե-

կությունը, առաքում է հիշողականին: Հիշողականի գործարանն, ըստ Նե-

մեսիոսի՝ գլխուղեղի «հետին փորոքն» է (13. [3]), որը նա նաև «ուղեղիկ» 

է անվանում (παρεγκεφαλίς, παρεγκρανίς) (տե՛ս ծնթ. 125):  

Խոսքի մասին 

Բանական հոգու մեկ այլ գործառույթ է խոսքը: Ըստ որում, ինչպես 

«ներտրամադրեալ» կամ ներքին, ներունակ, չարտաբերված, այնպես էլ՝ 

«յառաջ եկեալ» կամ արտաբերված խոսքը: «Ներտրամադրեալ» խոսքը հո-

գու շարժում է, որ ձևավորվում է խոհեցողականի մեջ՝ առանց որևէ ար-

տաձայնության: Ուստի հաճախ լռելով հանդերձ բարբառում ենք ինքներս 

մեր մեջ կամ խոսում ենք երազում: Եվ հատկապես սրանով ենք բանական, 

համոզված է Նեմեսիոսը (14. [1]): Իսկ արտաբերված խոսքը ձայնի մեջ է 

ամփոփում իր ներգործությունը: Ըստ Պլատոնի, հոգին՝ անընդհատ շարժ-
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ման մեջ լինելով ինքն իր ներսում, իրերի հետ իր յուրաքանչյուր հպման 

ժամանակ սկսում է շարժվել իր ամբողջ էությամբ և արտահայտվում է 

Բառի (կամ Խոսքի) մեջ (տե՛ս Plato Tim. 37a, b): Երբ այդ բառը՝ անխոս և 

անձայն արտաբերվելով ինքնաշարժ տիեզերում, հայտնում է զգայական 

առարկայի մասին, ձևավորվում են հաստատուն ու ճշմարիտ կարծիքներ և 

համոզմունքներ: Իսկ երբ այդ խոսքն ասվում է բանականի մասին, այդ 

ժամանակ անհրաժեշտաբար իրացվում են խելքն ու իմացությունը (տե՛ս 

Plato Tim., 37 b, c): Պլատոնի դրույթները Բառի մասին, որը գտնվում է 

հոգու մեջ և արտաբերվում է նրա կողմից, սկիզբ դրեցին ներունակ և ար-

տաբերված խոսքի մասին ստոիկյան ուսմունքին:  

Բնական առարկայի պատկերը կամ որևէ երևույթ առաջ են բերում 

միտք, որ վերաբերում է մի քանի համապատասխանող թեմաների: Դրանք 

կարող են իրարից շատ տարբեր լինել և անգամ հակադիր, ինչպես անիվի 

ճաղերը: Ծագող այդ բոլոր մտքերը, որ առաջացել են հիմնական պատկե-

րից, պետք է ներդաշնակորեն համապատասխանեն կամ կապ ունենան 

իրար հետ: Լոկ մտապատկերը չի կարող գաղափար դառնալ: Մտավոր 

գործողությունը, որ ամբողջովին մի ներքին, արագ կազմակերպվող և ան-

ցողիկ ընթացք է, շոշափելի է դառնում մեր արտաքին զգայարանների 

համար հնչյունի միջնորդությամբ: Միտքը կազմակերպող օրգանը լեզուն 

է: Մտավոր գործողությունն ինքնըստինքյան հարկադրված է կապակցվե-

լու լեզվի հետ, որովհետև առանց դրա չի կարող արտահայտել և բացատ-

րել մտածմունքը: «Նոյն իսկ այն ժամանակ, երբ չենք խօսում և լուռ ենք 

մտածում, այնուամենայնիւ մեր մտքերը մտածում են բառերով, ուստի 

երբ մտածում ենք, նշանակում է, որ նոյնպես խօսում ենք (Լազարուս)» 

(Հայոց գիրը, Թիֆլիս, 1892, էջ 40, ծնթ. 7): «Մտածմունքն անձայն խօ-

սակցութիւն է, իսկ խօսակցութիւնը՝ հնչիւնաւոր մտածմունք: Բառը 

մարմնացած միտք է (Մաքս Մյուլլեր)» (նույն տեղում, էջ 41, ծնթ. 8):  

Միշտ է շրջանառվել այն կարծիքը, որ արտաբերված խոսքն ունի 

գաղտնի զորություն, քանի որ ձայնի զանազան տատանումներն օդում 

անկասկած գործի են դնում համապատասխան ուժեր, որոնց համադրու-

թյունը տալիս է այս կամ այն արդյունքը՝ նայած հանգամանքների: Այդ 

պատճառով, իրական գիտելիքին վերաբերող որևէ միտք նախկինում թույլ 

չէր տրվում շարադրել բառացի՝ վախից, որ կարող են գործի դրվել այդ 
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ուժերը: «Ինչպէս որ միտքը մարդկային յարաբերութեան մէջ միշտ խաւա-

րից դէպի լոյս, սահմանափակ շրջանից դէպի անսահմանն է ձգտում, 

նոյնպէս և հնչիւնը կրծքի խորքերից հոսում է դէպի դուրս և տարածւում 

հրաշալի կերպիւ իրեն համապատասխանող միջնորդ նիւթի, այն է՝ օդի 

մէջ, որ տարրերից ամենաքնքոյշը և շարժունն է և որի, ըստ երևոյթին, 

անմարմին լինելը գեղեցիկ կերպիւ համապատասխանում է ոգւոյ էու-

թեան: Մտաւոր ձգտումը զբաղեցնում է ոչ միայն միտքը, այլ և դրդում է 

մարդուն ամբողջապէս դեպի գործունէութիւն. սորան նպաստում է առա-

ւելապէս ձայնի հնչիւնը… Լեզուի հնչիւնին յարմարւում է նոյնպէս մար-

դուս ուղղահայեաց կազմուածքը - որից զուրկ են կենդանիները - ուստի 

և խօսքն անմիջապէս գետին չէ ընկնում, և խուլ կերպիւ անյայտանում, 

այլ ազատ-համարձակ դուրս է գալիս շրթունքներից և դէպի նպատակ 

ուղղւում… Հնչիւնի հետ միանում է հայեացքի արտայայտութիւնը և 

ձեռքերի շարժողութիւնը» (նույն տեղում, էջ 41-42):  

Մարդու ուղղահայաց կազմվածքին՝ իբրև նրա հոգու գործառույթ-

ների իրականացման անհրաժեշտ պայմանի, անդրադառնում է նաև Նեմե-

սիոսը: Միայն կատարյալ մարդկային մարմինը կարող է բանական հոգու 

կրողը լինել: Միայն մարդու ուղղագնաց քայլվածքը կարող է հնարավո-

րություն ստեղծել նրա հոգեկան ընդունակությունների դրսևորման հա-

մար (տե՛ս ծնթ. 29):  

Անբանական հոգի կամ «հարկաւոր ցանկական» 

Անբանական հոգին կամ, ավելի ճիշտ, հոգու անբանական շերտը 

կոչվում է նաև «հարկաւոր ցանկական» (15. [1]): Նրանով են իրականց-

վում օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական գործառույթները: Նրան են պատկա-

նում նաև կամային շարժումները, քանի որ ցանկացած շարժման սկիզբը 

«հարկաւոր ցանկութիւն»-ն է: Կարիքից, անհարժեշտությունից, 

«հարկ»-ից ելնելով է կենդանին ցանկանում և շարժվում:  

Անբանական հոգին գործում է կրքերով՝ որպես ձգտում, մղում, փա-

փագ, որն ուղեկցվում է որոշակի տանջալից հոգեվիճակով, այդ պատճա-

ռով էլ անբանական հոգին կոչվում է կրական (παθητικόν) և ցանկական 
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(ὀρεκτικόν): Կիրքը (πάθος) անբանական հոգու առաջնային, հիմնական և 

ընդհանուր շարժումն է: Կրքերն էության հաստատողն են՝ «կենդանա-

պէս» (իբրև կենդանի): Առանց նրանց չի կարող կառուցվել կյանքը: Կիր-

քը միավորվում է ձգտման, ազդակների, ցանկության հետ՝ դեպի ինչ-որ 

մի նպատակ, և ինքնին շարժում է: «Կիրք» և «ախտ» բառերը հայերեն 

բնագրում հաճախ են փոխարինում մեկը մյուսին՝ որպես πάθος-ի համար-

ժեք, սահմանվելով իբրև հոգու անբանական շարժում՝ բարու կամ չարի 

«ակնկալիքով», որին հետևում է «հեշտութիւն կամ տրտմութիւն» (15. 

[3]): Կիրքը՝ գործելով հոգում, ազդում է ամբողջ մարմնի վրա, որը են-

թարկվելով այդ ներգործությանը՝ բռնությամբ տարվում է դեպի որևէ 

գործողություն: Օրինակ, ինչպես սրտմտությունը սրտմտականի ներգոր-

ծությունն է, այդպես էլ կիրքը՝ անձի երկու մասերի և մարմնի, որոնք 

գործում են բռնի կերպով՝ սրտմտությունից դրդված (15. [4]): Համեմա-

տական անցկացնելով ախտի և ներգործության մեջ, Նեմեսիոսն ասում է՝ 

ներգործությունը արարողական շարժում է, որն համահունչ է բնությանը 

(արարողական է կոչվում ինքնին շարժվողը 15. [4]), իսկ ախտը բնու-

թյանը հակառակ շարժում է: Չափազանցված ներգործությունն, ի վերջո, 

վերածվում է ախտի, ինչպես օրինակ՝ սովորական անոթազարկը և ինչ-որ 

պատճառով առաջացած հաճախասրտությունը (տախիկարդիան) կամ 

առիթմիան: Կիրքն առավելապես հոգեկան ակտ է, որն ուղեկցվում է զգա-

ցողություններով: «Ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին՝ ախտ կոչի», – 

գրում է Նեմեսիոսը (15. [4]): Այսինքն, յուրաքանչյուր կրային սկիզբ 

ունեցող շարժում դեռևս կիրք չէ, այլ դրանցից ամենաուժեղները միայն, 

որ ձևավորում են որոշակի զգացմունքներ: Աննշան և անզգացմունք 

գրգիռները դեռևս կրքի (կամ ախտի) էություն չեն, քանի որ անհրաժեշտ 

է, որպեսզի կիրքն ունենա նաև «մեծութիւն» (ուժգնություն), ըստ որում՝ 

նշանակալի: Այլ կերպ ասած՝ կիրքը հոգեկան ալեկոծում է, անհանգստու-

թյուն, որն առաջացնում է ուժեղ զգացողություններ: 

Անբանական հոգին իր հերթին բաժանվում է երկու խմբի՝ բանակա-

նությանը ենթարկվող («հաւանական բանի») և չենթարկվող («անհա-

ւան»): Առաջին խմբին են պատկանում ցանկականն ու սրտմտականը: 
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«Ցանկական» և «սրտմտական» 

Այս «ցանկական»-ը (ἐπιθυμητικόν) տարբերվում է «հարկավոր ցան-

կական»-ից (ὀρεκτικόν), և դրսևորվում է երկու տարբերակով՝ հեշտություն 

և տրտմություն: Հեշտությունը (հաճույքի զգացողություն) լինում է հո-

գեկան, որն ինքնին հոգունն է, և մարմնական՝ որը վերաբերում է հոգուն 

և մարմնին, ինչպես օրինակ, կերակուրից և սեռական մերձավորությունից 

առաջացածը: Հեշտությունը միայն մարմնինը լինել չի կարող, քանի որ 

ցանկացած հեշտություն զգայությամբ է, իսկ զգայությունը հոգու գոր-

ծառույթ է: Մարմնական հեշտությունները լինում են՝ ա) հարկավոր և 

բնական, որոնք կենսական անհրաժեշտություն են, բ) բնական, բայց ոչ 

անհրաժեշտ, ինչպես ըստ բնության և ըստ օրենքի մերձավորությունը, 

քանի որ դա անհրաժեշտ է տեսակի շարունակականության համար, բայց 

կարելի է նաև կուսությամբ ապրել, և գ) ոչ բնական ու ոչ անհրաժեշտ, 

ինչպես հարբեցողությունն ու վավաշոտությունը: Իսկ իրական հոգեկան 

հեշտությունը լինում է հայեցողությամբ, մակացությամբ (այսինքն՝ գի-

տելիքով) և առաքինությամբ:  

Տրտմության տեսակները չորսն են՝ 1. թախիծ կամ ձանձրույթ, 2. 

վիշտ կամ դառնություն, 3. նախանձ, 4. ողորմ կամ խղճահարություն:  

Սակայն ցանկականն, ընդհանուր առմամբ, կարող է դրսևորվել չորս 

ձևով՝ 1. ցանկություն, որը ակնկալվող բարիքն է, 2. հեշտություն, որ առկա, 

հասանելի բարիքն է, 3. երկյուղ, որ ակնկալվող չարիքն է, 4. տրտմու-

թյուն, որ արդեն վրա հասած չարիքն է: Ախտերը նույնպես կարելի է տա-

րանջատել նման կերպ՝ ցանկություն, հեշտություն, տրտմություն և երկյուղ: 

Նեմեսիոսը տարբերակում է երկյուղի վեց տեսակ. 1. ահ՝ ապագա, 

սպասվելիք ինչ-որ գործողությունից, 2. զգուշություն կամ երկյուղածու-

թյուն, ակնածանք, անհանգստություն՝ սպասվող պարսավանքից, 3. 

ամոթ, որը վախ է կատարած ինչ-որ վատ գործի պատճառով, 4. հիացում 

կամ ապշություն՝ ինչ-որ մեծ տեսությունից, 5. զարհուրում, որ երկյուղ է 

ինչ-որ անսովոր, սարսափելի տեսությունից, 6. տագնապ, որ կործանման 

երկյուղն է, երբ խոտոր գործերի, մոլորությունների և մեղանչումների 

պատճառով տագնապում ենք մեր հոգու համար:  
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Երկյուղի տեսակները տարբեր են և, թվում է, նույնիսկ նման չեն 

իրար, սակայն նրանց բոլորի առաջացման մեխանիզմը նույնն է՝ ինչ-որ 

պատճառով առաջացած «սոսկման» հետևանքով մարմնի ամբողջ ջերմու-

թյունն ընթանում է դեպի «իշխանական» սիրտը, այնպես, ինչպես ռամիկ-

ները՝ երկյուղելիս ապավինում են իրենց իշխանին: Վախի նման բնախո-

սական բացատրություն գտնում ենք նաև Գալենոսի մոտ: Նա «վախ» հո-

գեվիճակի առաջացումը բացատրում է մարմնի մակերևույթի ջերմության 

սառեցմամբ և սրտում արյան ու շնչի (պնևմա) կենտրոնացմամբ (Гален, 

т. 3, 2016 [De Hippocr. et Platon. decretis], 2. 7)16:  

Վախի և ընդհանրապես տրտմության գործարան Նեմեսիոսը համա-

րում է ստամոքսամուտքը («բերան քաղրթին»), քանի որ սա է նախ զգում 

ազդակը կամ ծակոցը, որն առաջանում է մաղձի ներհոսքից ստամոքսի 

խոռոչ: Եվ մինչև առաջ չբերվի փսխում, որով մաղձը դուրս կհանվի ստա-

մոքսից, տրտմությունը չի դադարի՝ մեջբերելով Գալենոսի խոսքերը, եզ-

րակացնում է Նեմեսիոսը: Ազդման ճշգրիտ կետը թրանման ելունի ներ-

քևում է: «Սիրտն ավելի վեր է, քան առագաստը (ստոծանին), իսկ ստա-

մոքսն՝ ավելի ցած» (20. [2]): Այս հատվածը մի փոքր խառն է նկարագր-

ված նաև հունարեն բնագրում: Իսկ հայերեն տեքստում, բացի այդ շփո-

թից, մի հատված էլ բացակայում է (տե՛ս ծնթ. 147): Դժվար է ասել՝ այս-

պիսի տեղագրական նկարագրությունը շարունակում է վերաբերել ազդ-

ման կետի ստույգ տեղակայմանը, թե՞ արդեն ստոծանու դիրքին: Ամեն 

                                         
16 Ժամանակակից պատկերացմամբ՝ վախի ազդակն անմիջապես հաղորդվում է 

գլխուղեղի հիպոթալամուսի շրջան, այդտեղից՝ միջին ուղեղ, և այդ ընթաց-
քում հասցնում է շատ արագ մոբիլիզացնել օրգանիզմի բոլոր էներգետիկ ռե-
սուրսները, վերադասավորել գրեթե բոլոր օրգան-համակարգերի գործունեու-
թյունը: Ապա ազդակը հասնում է սիմպաթիկ հանգույցին, որը բերում է ամ-
բողջ սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացման, առաջանում է հաճա-
խասրտություն, մարսողական գեղձերի աշխատանքի արգելակում և այլ օրգա-
նական փոփոխություններ: Զուգահեռաբար միանում է նաև ներզատիչ համա-
կարգը, որն արյուն է նետում ադրենալինի մեծ քանակ: Վերջինս այլ կերպ 
անվանվում է «ճագարի հորմոն», ի տարբերություն նորադրենալինի, որը կոչ-
վում է «առյուծի հորմոն» և արտադրվում է զայրույթի, սրտմտության ժա-
մանակ: Ադրենալինը նեղացնում է մաշկի անոթները և հիմնականում գործում 
է այնպես, ինչպես սիմպաթիկ նյարդային համակարգը՝ կրկնապատկելով նրա 
գործունեությունը: Նյարդային գրգիռների միջնորդ (մեդիատոր) հանդիսացող 
ացետիլխոլինի մեծ քանակը սառը քրտնարտադրության պատճառ է դառնում: 



   Նեմեսիոս  Եմեսացի 

50 

դեպքում, կարելի է ենթադրել, որ ազդման կետը, որը Նեմեսիոսը և Գալե-

նոսը նկարագրում են իբրև ստամոքսամուտք, ավելի շուտ՝ արևային հյու-

սակն է, որը սիմպաթիկ նյարդաթելերից և հանգույցներից կազմված գո-

յացություն է, և որի տեղակայումը մոտ է ստամոքսամուտքին: Ավելի 

տրամաբանական է, որ հատկապես նրա միջոցով է որևէ ազդակ ընկալ-

վում և տարածվում ամբողջ մարմնով:  

Սրտմտությունը արյան եռքն է շուրջսրտային տարածքում, որն 

առաջանում է մաղձի գոլորշիացումից («վերծխութիւն») կամ պղտորու-

մից: Այն լինում է երեք տեսակի՝ 1. բարկություն, որ կոչվում է նաև դառ-

նություն և ցասում, 2. քեն, 3. ոխ:  

Մարմնագիտություն (սոմատոլոգիա) 

«Բնութեան» գրքի հիմնական մասը նվիրված է բնախոսական հար-

ցերին և այն թեմային, ինչն այժմ ընդունված է անվանել փորձարարական 

հոգեբանություն: Այս բաժինները վկայում են, որ նրանց հեղինակը բա-

վականաչափ լրջորեն է ուսումնասիրել Հիպոկրատեսի և հատկապես Գա-

լենոսի աշխատությունները: Պետք է ասել, որ Նեմեսիոսին հաճախ են մե-

ղադրում էկլեկտիզմի մեջ: Որ իբր՝ տարօրինակ է քրիստոնյա աստվածա-

բանի համար այդչափ հետաքրքրությունը հոգեբնախոսության նկատ-

մամբ: Եվ, իրոք, Եմեսացի եպիսկոպոսի գիտելիքները կենսաբանության և 

բժշկության ոլորտում բավական տպավորիչ են: 

Կենսական շնչի կամ ոգու մասին 

Նախնական կերպը, որում բացահայտվում էին հին մտածողների 

բնախոսական առաջին գաղափարները, ուսմունքն էր կենսական ոգու 

(շնչի, պնևմայի, πνεῦμα) մասին, որի շնորհիվ են իրականացվում բոլոր 

կենսական գործընթացներն օրգանիզմում: Արիստոտելը տարբերակում էր 

երկու տեսակի ոգի կամ շունչ (պնևմա). 1. շնչառության ընթացքում օր-

գանիզմ մտնող արտաքին օդը, որը տաքացվում և վերամշակվում է ներ-

քին կենսական ջերմությամբ, և 2. ներքին պնևման, որ զարգանում է սեր-

մում և կենդանի էակի կառուցվածքային մաս է կազմում: Դա օրգանիզմի 
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կենսական սկիզբն է: Կենսատու ոգու կամ շնչի այս երկու տեսակը տա-

րանջատում է նաև Նեմեսիոսը՝ նկարագրելով դրանք. մեկը՝ շնչառական, 

մյուսը՝ ծննդական կամ սերմնական գործընթացներում: 

Ստոիկյանների համար կենսական շունչը մաքուր, եթերային, տաք 

մարմնական սուբսատանցիա է, որ բնատուր է մարդու համար: Պլոտինոսը 

կարծում էր, որ դա հոգու հատկությունների և արտաքին առարկաների 

հատկությունների խառնուրդն է: Գալենոսը հավատում էր, որ աշխարհը 

լի է այդ շնչով, որը շնչառության (ներշնչման) ժամանակ մտնում է օր-

գանիզմ՝ այդ կերպ պահպանելով կյանքը մարդկային մարմնում, իսկ երբ 

համաշխարհային շունչը կամ համաշունչն այլևս չի ներշնչվում, մարդը 

կամ կենդանի էակը վախճանվում է: Ըստ նրա՝ կենսական շնչի վե-

րաձևումն ու բաշխումն օրգանիզմում կատարվում է հետևյալ կերպ. ներ-

քին շունչը, որ զարգանում է սերմում, սննդի հետ միասին վերամշակման 

է ենթարկվում լյարդում՝ վերածվելով «բնութենական կամ ֆիզիկական 

շնչի» (spiritus naturalis): Լյարդից արյունը տեղաշարժվում է դեպի մարմ-

նի բոլոր մասերը և դեպի սիրտը, որտեղ անցնում է աջ և ձախ սրտերը բա-

ժանող թափանցելի17 միջնապատի միջով, ու խառնվում տիեզերական հա-

մաշնչի հետ՝ դառնալով «կենսական շունչ» (spiritus vitalis): Ապա ձախ 

փորոքից անցնելով շնչերակային համակարգ, իսկ հետո՝ ուղեղ, ընկնում է 

«հրաշալի ցանց» (rete mirabile) և իբրև «հոգեկան շունչ» (spiritus 

animalis)՝ ողջ մարմնով մեկ բաշխվում է նյարդերով (տե՛ս Гален, Наз. 

част. чел. телa, 1971, сс. 45-48):  

Անբանական հոգու բանականության ենթակայությունից դուրս 

(անհնազանդ, «անհաւան բանի») հատվածը պատասխանատու է օրգա-

նիզմի հիմնական բնախոսական գործառույթների համար, մասնավորա-

պես՝ կերակրական, շնչերակական և սերմնական կամ ծննդական:  

«Կերակրական» 

Կերակրականին բնորոշ է չորս տեսակի զորություն՝ քարշող, պա-

հող, փոփոխող և արտազատող («քարշողական, ունակական, այլայլական, 

                                         
17 Ժամանակակից բժշկագիտությունը փաստում է, որ այդ միջնապատը թափան-

ցելի չէ: 
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արտաքս վտարական»): Նրա գործարաններն են՝ բերանը, ստամոքսը, որո-

վայնը, լյարդը, երակները, աղիքը, սև և դեղին մաղձերը, փայծաղը, երի-

կամները: Բերանը ատամների և լեզվի միջոցով մանրում ու նախապատ-

րաստում է կերակուրը (լեզուն հավաքում է սնունդը և նետում ատամնե-

րի տակ, որոնք երկանքի նման աղում ու մանրացնում են այն): Ապա կե-

րակուրն ուղղվում է դեպի ստամոքս: Նեմեսիոսն այն համարում է ինչ-

պես «կարաւտութեան գործարան», որից ազդակ է գալիս սննդի անհրա-

ժեշտության մասին, այնպես էլ՝ կերակրի ճանապարհ, քանի որ կլանված 

սնունդն ընդունելով, առաքում է դեպի որովայն (աղիներ): Այստեղ 

առանձնացվում են պիտանին ու սնուցողը և փոխանցվում լյարդին՝ երակ-

ների միջոցով, որոնք ծառարմատների նման քաշում են կերակրահյութը 

աղիներից և ուղարկում լյարդին «փորոյն երակ»-ով (լյարդի դռներակով. 

Տե՛ս ծնթ. 150): Լյարդը մարսում («ամոքում») է որովայնից եկած հյութը 

և առնմանում իրեն: Իսկ քանի որ լյարդի հյուսվածքն իր կազմությամբ 

նման է արյանը, «վայելչաբար» կերակրահյութը փոխարկվում է արյան: 

Փայծաղը, լեղապարկն ու երիկամները դասվում են կերակրականի գործա-

րանների թվին, քանի որ նրանք ավարտում են մարսողության գործընթա-

ցը՝ մաքրելով արյունը փոխարկումների արդյունքում գոյացած ավելորդ 

նյութերից. փայծաղը «մրուրն» է քաշում և տարածում իր մեջ իբրև 

սնունդ իր համար, լեղապարկում հավաքվում է կերակրահյութերից մնա-

ցած «դաժանը» (դառը, լեղին, սուրը), իսկ երիկամները վերցնում են 

«ջրագոյն արիւնն»՝ մնացորդային դառնության հետ միասին (տե՛ս ծնթ. 

151, 152): Որից հետո միայն մաքուր և պիտանի արյունը բաշխվում է 

մարմնի բոլոր մասերին՝ նրանցում սփռված երակների միջոցով:  

«Շնչերակական» 

Շնչերակական զորությունը կամ շարժումն ապահովում է կենսական 

ջերմության բաշխումը մարմնի բոլոր մասերով: Ժամանակակից «զարկե-

րակի» համար թարգմանիչներն օգտագործում են «շնչերակ» եզրը, քանզի 

համարվում էր, որ այն շնչի (պնևմայի) տեղափոխման համար նախատես-

ված անոթն է: Շնչերակական զորության սկիզբ ընդունելով սիրտը, և 

հատկապես նրա ձախ փորոքը, որ կոչվում է «շնչական», Նեմեսիոսը նկա-
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րագրում է, թե ինչպես է շնչերակների միջոցով մարմնի բոլոր մասերով 

տարածվում ու բաշխվում բնական, կենդանական ջերմությունը: Ճիշտ 

այնպես, ինչպես լյարդից երակների միջոցով բաշխվում էր սնունդը:  

Զուգահեռ ընթացող երեք կազմատարրերը՝ երակը, շնչերակը և ջի-

ղը, անջատվում են համապատասխանաբար կենդանու գործառույթները 

կարգավորող երեք սկիզբներից. երակը՝ լյարդից, որ երակների, արյան ու 

կերակրականի սկիզբն է, շնչերակը՝ սրտից, որ շնչերակների և կենսական 

շնչի սկիզբն է, ջիղը՝ գլխուղեղից, որ սկիզբն է շարժության ու զգայնու-

թյան: Ընթանալով միասին, նրանք օգնում են մեկը մյուսին. երակը կերա-

կուր է հատկացնում մյուս երկուսին, շնչերակը բնական ջերմություն և 

կենդանական շունչ է հաղորդում, իսկ նյարդը՝ գրգռականություն: Այդ 

պատճառով էլ շնչերակն առանց արյան երբեք չի լինում, և ոչ էլ երակն՝ 

առանց գոլորշանման շնչի: Շնչերակն ընդարձակվում և սեղմվում է ըստ 

որոշակի «յաւդման և բանի» (23. [3])՝ շարժման սկիզբն ունենալով սրտից: 

Ընդարձակվելիս նա զուգահեռ ընթացող երակից «բռնութեամբ» քաշում է 

«նուրբ արիւն»-ը, որը գոլորշիանալով («վերածխեալ») սնունդ է դառնում 

կենդանական շնչի համար, իսկ սեղմվելիս՝ ազատվում է իր մեջ գտնվող 

թանձրույթից («բալատեսակ»-ից)՝ արտազատելով այն մարմնի բոլոր անե-

րևույթ ծակոտիներով, այնպես ինչպես շնչելիս (իմա՝ արտաշնչման ժամա-

նակ) սիրտը բերանի և ռունգերի միջոցով ազատվում է իր մեջ կուտակված 

լորձանման, թանձր շնչից: «Բռնութիւն»-ը, որով «քարշէ զնուրբ արիւնն» 

(23. [3]), իրականում դիֆուզիան է, որի շնորհիվ իրականացվում է ինչպես 

արտաքին, այնպես էլ՝ ներքին կամ հյուսվածքային շնչառությունը, երբ 

զարկերակների թթվածնով հարուստ արյունից կամ թոքաբշտիկներից 

թթվածինն՝ իր մեծաքանակ պարունակության պատճառով, թափանցում է 

երակային մազանոթների արյան մեջ: Իսկ նյութափոխանակության վերջ-

նական արգասիք հանդիսացող ածխաթթու գազի մեծ քանակը պարտադրա-

բար («բռնութեամբ») հյուսվածքներից դիֆուզվում է արյուն:  

«Ծննդական կամ սերմնական» 

Վերարտադրողական («ծննդական կամ սերմնական») համակարգը 

նույնպես հոգու բանականությանն անհնազանդ մասի ենթակայության 
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տակ է: Սեռական հակումը բնական է և մարդու կամքից անկախ, բայց 

«գործն» մարդու կամքից է կախված, այն հոգեկան գործառույթ է և 

գտնվում է բանականության վերահսկողության տակ:  

Մարդկային մարմնի կառուցման արմատը թաքնված է սերմի գո-

յացման խնդրի մեջ՝ իբրև մարդկային կյանքի մեկնակետ: Ինչից կազմված 

է սերմը, դրանից էլ ըստ էության կազմված է ամբողջ մարմինը: «Սերմնա-

կան զաւրութեան» գործարաններ են համարվում երակներն ու շնչերակ-

ները, որոնց մեջ արյան փոխակերպումից ձևավորվում է նախնական 

սերմնահեղուկը: Այն դեռ լիարժեք սերմ չէ, հում է և նոսր (հայ թարգմա-

նիչները նկարագրական ձևով են ներկայացրել «սերմնահեղուկ»-ի իմաս-

տը՝ «թանձրատեսակն, սպիտակաթոյրն խոնաւուտ»): Այդ վիճակում այն 

պարզապես կերակուր է անոթների համար, «քանզի սերմից է նրանց լինե-

լությունը» (24. [2]): Այդ հում և անկատար հեղուկի ավելցուկն է, որ 

դառնում է «ծննդական» կամ «ծնչական», որն «ի ձեռն բազում շրջագա-

յութեանց» արյան հետ բարձրանում է դեպի գլուխը, և այնտեղից իջնում 

երկու երակներով, որոնց զուգահեռ ընթանում են նաև երկու շնչերակներ: 

Այս չորսը ներքևում՝ սեռական օրգանի մոտ գնդաձև հյուսկեն ցանց են 

գոյացնում (գուցե խոսքը plexus venosus pampiniformis-ի մասին է): Ապա 

բաժանվելով մեկական երակի և շնչերակի (vena testicularis և artetia 

testicularis), մտնում են երկու ամորձիների մեջ, որտեղ սերմը ձևավորվում 

է վերջնականապես: Ամորձիներից արդեն այդ սերմը դուրս է գալիս՝ շնչով 

հանդերձ, քանի որ, ինչպես նշվեց, այնտեղ էր գտնվում ոչ միայն սերմով 

լի երակը, այլ նաև շնչերակը:  

Ի նկատի ունենալով, որ artetia testicularis-ը սկիզբ է առնում աոր-

տայի որովայնային հատվածից, իսկ vena testicularis-ը թափվում է ստորին 

սիներակ, կարելի է ենթադրել, որ Նեմեսիոսի վկայակոչած անոթները, 

որոնք շրջանառում են դեպի գլուխ և ցած, հավանաբար ընդհանուր քնա-

յին զարկերակն (arteria carotis communis) ու ներքին լծային երակն (vena 

jugularis interna) են: Դրանք իրենց ճանապարհին ձևավորում են մի շարք 

անոթներ, որոնց մեջ պարունակվող արյան խառնումն ու վերաբաշխումը 

կատարվում է սրտում: 

Նեմեսիոսը՝ Հիպոկրատեսի և Գալենոսի նման, վստահ է, որ կանայք 

նույնպես ունեն նույն սեռական օրգանները, ինչ և տղամարդիկ: Պարզա-

պես դրանք տեղակայված են կնոջ մարմնի ներսում: Ընդդիմախոսելով 
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Արիստոտելին և Դեմոկրիտոսին, նա պաշտպանում է Գալենոսի կարծիքն 

այն մասին, որ պտղագոյացմանը մասնակցում է և՛ իգական, և՛ արական 

սերմը: Երկուսի խառնումից է լինում ծնունդը, այդ պատճառով էլ «զընդ 

միմեանս լինելն՝ խառնումն ասեն»(24. [3]): Սակայն կնոջ սերմը լիարժեք 

չէ, այլ «տակավին խոնաւուտ» և, ավելի շուտ, կերակուր է արական սերմի 

համար: Այնուամենայնիվ, այս երկուսից է արգանդի ծոցում գոյանում 

(«մածանի») մանուկը:  

Ապացուցելու համար իր այն կարծիքը, որ սերմնահեղուկը շրջանա-

ռում է երակներով՝ բարձրանալով մինչև գլուխ, ապա նոր միայն իջնելով 

սեռական օրգաններ՝ վերջնական ձևավորման համար, Նեմեսիոսը պնդում 

է, որ եթե հարականջային տարածքում, քներակին մոտ հատվի ինչ-որ «ե-

րակ», կենդանին կդառնա «անսերմն» (տե՛ս ծնթ. 157): 27-րդ գլխում նա 

կատարում է մեկ այլ հետաքրքիր դիտարկում. այն, որ ամորձապարկ 

մտնող երակներն անցնում են երիկամներով, և այնտեղից են վերցնում 

«դաժանութիւն իմն՝ յորդորիչ ցանկութեանն», ինչպես մաշկի քորի «դա-

ժանութիւնն» է, որն առաջանում է մարմնի ներսից: Եվ քանի որ ամորձու 

«մարմինն» ավելի նուրբ է, քան մաշկը, այն «առաւել ի դաժանութենէն 

խածեալ՝ մոլեցուցանէ զցանկութիւնն» (27. [3]):  

Մարմնի խոռոչներում տեղակայված գեղձերն, ըստ Նեմեսիոսի՝ 

հենք ու նստավայր են ծառայում անոթների համար, որպեսզի հարկադր-

ված շարժումների պատճառով չշեղվի նրանց ընթացքը: Ոսկրերը՝ հատկա-

պես ողնաշարը, ամբողջ մարմնի հենարանն են: Մազի գոյացումը նա հա-

մարում է հանգամանքներից կախված, քանզի այն կազմվում է մարմնից 

դուրս եկող ծխատեսակ հյութերի պնդացման («մածման») արդյունքում:  

Կամային շարժումներ 

Հոգեկան (անձնական) զորության դրսևորում են նաև կամային 

(«ըստ յարձակման») կամ կամավոր («ըստ յօժարութեան») շարժումները՝ 

սկիզբ ունենալով գլխուղեղն ու ողնուղեղը: Ողնուղեղը գլխուղեղի անմի-

ջական շարունակությունն է և մասը: Նրանցից դուրս եկած ջղերը, կա-

պաններն ու մկանները կամային շարժումների գործարաններն են: Մկան-

ները կազմվում են մարմնից (մկանային հյուսվածքից)՝ միահյուսված 
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ջղուտ նյարդերի (τῶν νεύρων ἴνεσιν) և նյարդալարերի (τένων) հետ: Հայե-

րեն բնագրում սրանով այս հատվածի վերլուծությունն ավարտվում է, 

սակայն հունարեն բնագիրը հավելում է, որ նյարդալարերը տարբերվում 

են նյարդերից. նյարդերը զգայուն են, գլանաձև, կակղանյութ և իրենց 

սկիզբն առնում են ուղեղի առաջնային և միջին փորոքներից, իսկ նյար-

դալարերն ավելի պինդ են, ոսկրային բնությամբ, ինքնին անզգա, բայց 

շարժող, դրանք դուրս են գալիս գլխուղեղի հետին մասից («փորոքից») և 

ողնուղեղից, ըստ որում որքան ողնուղեղի հատվածը հեռու է գլխուղեղից, 

այնքան ավելի պինդ է լինում նյարդալարը և «ջիլքն ի նմանէ բուսեալք» 

(26. [2]): Այստեղ ակնհայտորեն խոսքը զգայական և շարժողական նյար-

դերի մասին է, որոնք տարբերվում են իրարից և՛ կառուցվածքային, և՛ 

գործառութային առումով: Թեպետ Նեմեսիոսն այս երկրորդ տեսակն ան-

վանում է τένων – ջիլ, սակայն հավելում է, որ ոմանք դրանք զգայական 

են կարծում՝ նրանց միահյուսված ջղերի զգայնության պատճառով:  

Յուրաքանչյուր ողից դուրս են գալիս զույգ նյարդեր՝ դեպի աջ և 

դեպի ձախ ընթացող: Եվ, ընդհանրապես, Նեմեսիոսը՝ կարևորելով, 

առանձնակի ուշադրություն է հրավիրում մարդու երկկողմ համաչափու-

թյան վրա: Բացի շոշափելիքից, մյուս բոլոր զգայարանները կրկնակի 

կազմեց արարչագործը, և դրանց համապատասխան՝ գլխուղեղի առաջնա-

յին փորոքները նույնպես զույգ արարեց՝ «վասն գերազանցեալ հոգաբար-

ձութեանն», որպեսզի՝ եթե զգայարաններից մեկը վնասվի, մյուսով հնա-

րավոր լինի պահպանել զգայնությունը: Ձեռքը մարդկային մարմնի հրա-

շալի օրգան է: Արարիչն այն շնորհել է մարդուն՝ իբրև բանական և ար-

վեստների տիրապետելու ունակ արարածի: Ոտքերը տարածության մեջ 

տեղաշարժվելու համար են: Նրանց հոդերի որոշակի առանձնահատուկ 

կառուցվածքի շնորհիվ՝ միայն մարդը կարող է նստել առանց հենարանի, 

քանի որ նա կարող է ծալել ոտքը երկու ուղիղ անկյունների տակ՝ ազդրա-

յին և ծնկան հոդերում:  

Բանական հոգու նստավայրը գլխուղեղն է («խելքն»), իսկ նրանում 

գտնվող հոգեկան շունչը՝ բոլոր զգացողությունների և շարժումների, բո-

լոր ճանաչողական ու կամային գործընթացների ակունքն ու սկիզբը: Ճա-

նապարհները, որոնցով շունչը մարմնի բոլոր մասերին է փոխանցում 

զգացողություններ և շարժումներ, նյարդերն են: 



Առաջաբան 

57 

Շնչառության մասին 

Նեմեսիոսը հոգեկան գործառույթների թվին է դասում նաև շնչա-

ռությունը՝ համարելով այն կամային շարժման տեսակ: Այն իրագործվում 

է անդադար շարժման մեջ գտնվող շնչերակներով, որոնք ապահովում են 

շնչառության անընդհատությունը: Շնչի «տուր եւ առն» երեք պատճառ 

ունի՝ կարիքը, զորությունը և գործարանը: 

Կարիքն ուղղված է բնական ջերմության պահպանմանը և հոգեկան 

շնչի սնուցմանը: Ներշնչումը սառեցնում և թեթևակի գրգռում է բնական 

ջերմությունը, իսկ արտաշնչումը հեռացնում է սրտից ծխատեսակ, թանձր 

շունչը: Հոգեկան շնչի սնուցումն իրականացվում է միայն ներշնչման մի-

ջոցով, երբ ընդարձակված սիրտ է մտնում օդի որոշակի քանակ:  

Շնչառական զորությունը հոգեկան ծագում ունի, քանի որ հոգին 

ինքն է մկանների միջոցով շարժման մեջ դնում շնչառական հիմնական 

գործարան համարվող ախոնդանքը (կրծքավանդակ), որի շնորհիվ և որի 

հետ միասին շարժվում են թոքերը:  

Շնչառական օրգաններ են նաև «խոշոր (անհարթ) շնչերակներն» 

(τραχεία ἀρτηρία), որոնք ևս թոքի մաս են կազմում: Խոսքը, հավանաբար, 

շնչափողի և բրոնխների մասին է, որոնց պատը ողորկ չէ, ինչպես զարկե-

րակներինը, այլ ունի աճառային օղեր, բայց քանի որ նրանք նույնպես 

շունչը տեղափոխող անոթներ են, դարձյալ կոչվում են շնչերակներ, 

միայն թե այս դեպքում արդեն՝ «խոշոր» կամ անհարթ շնչերակներ: Թոքի 

կազմի մեջ նույնպես բրոնխի աստիճանաբար փոքրացող ճյուղավորումնե-

րը շարունակում են կոչվել «խոշոր շնչերակներ», ի տարբերություն զար-

կերակային ճյուղավորումների, որոնք կոչվում են՝ «ողորկ շնչերակներ»: 

Այսպիսով, թոքը բաղկացած է չորս կառուցվածքային տարրից՝ խոշոր և 

ողորկ շնչերակներից, երակներից և թոքի փրփրանման մարմնից (հյուս-

վածքից), որը տեղակայված է շնչերակների և երակների արանքներում՝ 

դառնալով նրանց համար հենք և կապ: Թոքի մարմինն իր մեջ է քաշում 

օդն այնպես, ինչպես լյարդը՝ ստամոքսահյութը: Եվ ինչպես լյարդն է իր 

բլթակների ծայրերով գրկում ստամոքսը, որը կարիք ունի ջերմության, 

այդպես էլ թոքերը գրկում են սիրտը, որը կարիք ունի հովացման՝ շնչի 

միջոցով: Խոշոր շնչերակին, որ հավանաբար շնչափողն է, հպվում է երեք 
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մեծ աճառներից կազմված «քիմքը»: Այստեղ խոսքն, անկասկած, կոկորդի 

մասին է: «Քիմք» (βρόγχος) բառի աղբյուրն այս դեպքում կամ ձեռագրա-

կան վրիպակն է, կամ եզրույթի՝ ժամանակաշրջանին բնորոշ ա՛յլ իմաստը: 

Կոկորդը շարունակվում է խռչափողով (φάρυξ), այսինքն՝ ըմպանով: Շնչա-

ռական ուղու սկիզբը ռունգերն ու բերանն են: Մուտք գործելով օրգա-

նիզմ, օդն անցնում է մաղանման ոսկրի միջով, որպեսզի առատ հոսքով 

ներշնչված օդի որակական ավելցուկները չվնասեն ուղեղը (27/[2]), քանի 

որ ռունգերը նախատեսված են ոչ միայն շնչառության, այլ նաև հոտա-

ռության համար: 

Կամքի ազատության մասին 

Չափազանց տպավորիչ է Նեմեսիոսի՝ մարդու առանձին հոգեկան 

ունակությունների վերլուծությունը, և առանձնապես նրա ազատ ընտրու-

թյան իրավունքի կամ ազատ կամքի դրսևորման եռանդուն պաշտպանու-

թյունը: Դա հատկապես կարևորվում էր երկի ստեղծման շրջանում, երբ 

կամքի ազատության և աստվածային նախախնամության մասին տարբեր 

կարծիքները սուր բանավեճերի առիթ էին ողջ քրիստոնեական աշխար-

հում: Կարծիքները խիստ բևեռացված էին՝ մարդկային կամքի բացարձակ 

ազատությունից մինչև աստվածային նախախնամության լիակատար տի-

րապետություն: Այդ բանավեճերին Նեմեսիոսը ոչ մի կերպ չի անդրա-

դառնում, այլ միայն հանգամանորեն վերլուծում է հարցի մասին իր մո-

տեցումները:  

Քանի որ կամքը դրսևորվում է մարդու կատարած որևէ գործողու-

թյան ժամանակ, նա նախ և առաջ սահմանում է, թե ինչ է գործը: Դա 

«բանական ներգործութիւն» է, որին հետևում է կամ գովք կամ պարսա-

վանք: Որոշ դեպքերում գործն առաջացնում է հեշտություն, երբեմն էլ՝ 

տրտմություն: Երբեմն դրանք գործողին հաճելի են, երբեմն էլ՝ «փախչե-

լիք»: Կան, որ միշտ են հաճելի (կամ փախչելի), կան, որ՝ երբեմն հաճելի 

են և երբեմն փախչելի: Բացի այդ, որոշ գործեր ներվում են և թողության 

են արժանանում, մյուսները՝ «ատեցեալ լինին և տանջին»(28. [1]) (այ-

սինքն՝ պատժվում են): 
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Գործողությունները լինում են կամավոր և ակամա: Կամավոր գոր-

ծողությունն այն է, որին հետևում է գովասանք կամ պարսավանք, կա-

տարվում է հեշտությամբ, և այն միշտ, կամ գոնե գործելիս հաճելի է գոր-

ծողին: Իսկ ակամա գործողությունն արժանանում է թողության կամ 

ողորմության, և առաջացնում է տրտմություն, ոչ թե հաճույք: Ակամա 

գործողությունը կարող է լինել հարկադրաբար կամ անգիտությամբ: Հար-

կադրաբար կատարված գործի դրդապատճառն «արտաքուստ է»: Այն 

առաջանում է մարդու ցանկություններից անկախ, արտաքին հանգա-

մանքների դրդմամբ: Երբեմն էլ մարդը կարող է կամավոր իրականացնել 

որևէ գործողություն, սակայն չցանկանալով, այլ ստիպված լինելով: Ինչ-

պես օրինակ, նավաբեկության ժամանակ նավավարը հարկադրված է ծովը 

նետել բեռը: Կամ էլ երբեմն հարկ է լինում անպատվաբեր, ամոթալի իրա-

վիճակի մեջ հայտնվել կամավորաբար՝ հայրենիքի կամ ընկերոջ փրկու-

թյան համար: Այսինքն, կամ մեծ չարիքի սպառնալիքից ավելի փոքր չա-

րին ընդառաջ գնալ, կամ հանուն մեծ բարիքի՝ ավելի փոքր չարիք հանձն 

առնել: Ըստ էության, նման դեպքերում նա կամավոր է գործում՝ կայաց-

նելով սեփական որոշումը, բայց կատարում է մի բան, որ հաճելի չէ իրեն: 

Լինելով կամավորի և ակամայի խառնուրդ, նման գործերն այնուամենայ-

նիվ, ենթարկվում են գովասանքի կամ պարսավանքի, բայց ըստ Նեմեսիո-

սի՝ դյուրին չէ որոշելը, թե որն է ավելի ընդունելի՝ ընտրել ամոթալին 

տրտմելիի փոխարեն, թե՝ հակառակը: Իսկ սրանից ավելի վատ է «անթու-

լաբար չարչարելն», այսինքն՝ կտտանքներն ու տանջանքները: Այլ է, երբ 

զարհուրում ենք ակնկալվող չարից, և այլ՝ երբ այն արդեն վրա է հասել: 

Այդպես պատահեց մարտիրոսներից («վկայից») ոմանց հետ, որոնք 

սկզբում հանդուրժում էին, բայց հետո թուլացան տանջանքներից՝ «չարա-

չար խաւթացեալք»:  

Ակամա գործողությունը կարող է առաջանալ նաև անգիտությամբ, 

որ երկու ձևով է արտահայտվում՝ «ոչ ի կամաց» (չկամենալով) և ակամա 

(պատահաբար): Ակաման, որ «ոչ ի կամաց» է, խառը բնույթ ունի: Նրա 

շարժառիթն արտաքին է, անկախ է մարդու կամքից, սակայն վախճանը 

կամավոր է, և դա որոշակի պատասխանատվություն է ենթադրում: Եր-

բեմն էլ ակամայից գործում ենք՝ չգիտակցելով, թե ինչ ենք անում: Այս-

տեղ էլ, եթե չգիտակցելու պատճառը մեր մեջ է (հարբածություն, բարկու-
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թյուն), մենք դարձյալ պատասխանատվություն ենք կրում դրա 

հետևանքների համար: Ի վերջո, կարող ենք գործել չիմանալով, պատահա-

բար, երբ անգիտության պատճառը մեր մեջ չէ, այլ իրավիճակը ստեղծ-

վում է հանգամանքների բերումով (նետաձգության վարժանքի ժամանակ 

պատահաբար նետահարել տեղանքում անսպասելի հայտնված մեկին): 

Սակայն դրա պատճառն էլ հաճախ անուշադրությունն է լինում, որ 

նույնպես արժանի է պարսավանքի: Այսպիսով, լիովին ակամա գործողու-

թյուն՝ իր ամբողջ ընթացքի մեջ, հազվադեպ է պատահում, իսկ ընդհա-

նուր առմամբ՝ կամավորապես ենք անգիտանում:  

Եթե ակաման անգիտությամբ էր և հարկադրաբար, կամավորը՝ հա-

կառակը, լինում է ո՛չ հարկադրաբար, երբ գործողության դրդապատճառը, 

նախաձեռնությունը, սկիզբը գործողի մեջ է, և ո՛չ անգիտորեն՝ քանի որ 

նա գիտի գործի բոլոր մանրամասները:  

Բնութենական երևույթները (մարսողությունը, աճը) Նեմեսիոսը չի 

համարում ո՛չ կամավոր, ո՛չ էլ ակամա: Քանի որ դրանք մեզնից կախված 

չեն, այլ ինքնաբերաբար են կատարվում: Սրտմտության և ցանկության 

հետ կապված ամեն բան կամավոր է, քանի որ նախատեսածով ստացվելիս՝ 

հեշտություն է առաջանում, իսկ վրիպելիս՝ տրտմություն: Երկու դեպքում 

էլ նրանց ուղղորդում է կիրքը, իսկ այդ երկու տեսակ կրքերի արանքում 

ինչ-որ տեղ գտնվում է բարոյական առաքինությունը: Դա այն ճիշտ ընտ-

րությունն է, որն իր համար պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր բա-

նական մարդ:  

Ազատ կամքը կամ նախընտրությունը («նախայաւժարութիւն») 

միշտ կամավոր է, սակայն այն պարզապես կամավոր գործողություն չէ, 

քանի որ կամավոր գործած ամեն բան չէ, որ նախընտրելի է (գործողի հա-

մար): Այն հարկավոր ցանկություն էլ չէ, քանի որ հաճախ բարկությունից 

կամ ցանկությունից դրդված անում ենք բաներ, որոնք բնավ նախընտրելի 

չեն մեզ համար: Այն նաև «ախորժումն» (ցանկալ, ուզել) չէ, քանի որ այն 

ամենը, ինչ ախորժում ենք, ոչ միշտ է պատշաճ նախընտրության համար: 

Ախորժել կարող ենք մեր կարողություններից դուրս գտնվող ինչ-որ բան, 

որը մեզնից չի կախված: Ախորժումը վերաբերում է գործողության ելքին 

(վախճանին) և ոչ դեպի այդ ելքը տանող ընթացքին: Իսկ նախընտրու-

թյունը կախված է մեզնից, և իր մեջ ներառում է նաև դեպի վերջնական 

արդյունք տանող ճանապարհը:  
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Նախընտրությունը նաև կարծիք չէ, քանի որ կարծիքը ևս վերաբե-

րում է ոչ միայն այն ամենին, ինչը մեզնից է կախված՝ մասնավոր և ժա-

մանակավոր իրերին, այլ նաև հավերժականներին և մեր ենթակայու-

թյունից դուրս ու հեռու երևույթներին: Բացի այդ, կարծիքն ընդհանուր է 

և կարող է լինել ճիշտ կամ սխալ, իսկ նախընտրությունը վերաբերում է 

առանձին երևույթներին, և չենք կարող այն անվանել ճիշտ կամ սխալ, 

դա պարզապես մեր ընտրությունն է: Այն նաև խորհուրդ չէ (խորհրդա-

ծություն, քննարկում): Խորհուրդը ինչ-որ իրերի կամ խնդրի մասին 

քննություն է, իսկ նախընտրությունը վերաբերում է այդ քննության 

արդյունքներից («նախադատելոց») բխող եզրակացությանը: Հատկապես 

դրանով է հնարավոր լինում կատարել ընտրությունը:  

Այսպիսով, նախընտրությունը խորհրդի, դատողության և հարկա-

վոր ցանկության խառնուրդ է: Այն ինչ-որ մի բանի նախապատվությունն 

է մյուսի նկատմամբ («նախայաւժարական է՝ մին քան զմիւսն յաւժարա-

կանն». դա է մատնանշում նաև հունարեն բառի ստուգաբանությունը՝ 

προαιρετόν բառը կազմվում է αἱρετόν – «ընտրեալ, յաւժարեալ» գոյակա-

նացված ածականից և πρό-նախդրից, որ ունի «նախորդելու, առաջին հեր-

թին արվելու» իմաստ): Ոչ ոք չի որոշում («դատէ»)՝ առանց քննելու կամ 

տրամաբանելու («խորհեսցի»), և չի ընտրում կամ վճռում («յաւժարի»)՝ 

առանց որոշում կայացնելու («դատեսցի»): Այս ամենից հետևում է, որ 

ընտրությունը տրամաբանված, վերլուծված ցանկություն է («ցանկութիւն 

խորհրդական») կամ ցանկալի միտք, խոհ («խորհուրդ ցանկական»), որ 

մեզնից է կախված, քանզի հակված ենք ընտրել նախընթաց դատմամբ գե-

րադասելին («նախադատեցելոցն»):  

Տարբերակելով «խորհուրդն» ու «խնդիրը» (քննումը և ուսումնասի-

րությունը), Նեմեսիոսը նկատում է, որ թեև քննելիս նույնպես ուսումնա-

սիրելով, հետազոտելով են քննում, բայց այս երկու հասկացությունները 

խիստ տարբեր են: Յուրաքանչյուր քննություն նաև ուսումնասիրություն 

է, քանի որ քննությունը հետազոտության ձև է: Երբեմն էլ «խորհրդի»՝ 

քննարկման, խորհրդակցության, փոխարեն ասում են՝ «նկատել» (այ-

սինքն՝ գլխի ընկնել, ըմբռնել, մտմտալ), կամ «հայել» (դիտարկել, խոր-

հըրդածել, մտորել): Մենք քննարկում, խորհրդակցում ենք («խորհում») 

այն ամենի առիթով, ինչը հայտնի է մեզ կամ մեզնից է կախված, մեր կա-
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րողությունների սահմանում է, բայց որի վախճանը (ելքը) դեռևս անհայտ 

է: Քանի որ եթե մի բան ակնհայտ և անկասկած է, մենք այլևս չենք 

խորհրդակցում և չենք քննարկում այն: Չենք քննարկում նաև տեսական 

կոչվող իմաստասիրությունների (Աստծո և այլն) և մշտական ու նույնօ-

րինակ պահպանվող երևույթների (արևելքի, արևմուտքի և այլն), կամ էլ՝ 

բնական և սովորական երևույթներին վերաբերող որևէ գործողության 

վերջնական արդյունքի մասին: Եվ հիմնականում, ոչ էլ գիտելիքի կամ 

արվեստի գործերին է վերաբերում խորհուրդը, քանի որ նման բաները 

սահմանված են («սահմանեալ են»), բացառությամբ որոշ նպատակային 

գործերի, որոնք են «բժշկական»-ը, «կրթական»-ը և «ղեկավարական»-ը: 

Խորհուրդը չի վերաբերում արդյունքին, այլ դեպի արդյունք տանող ըն-

թացքին: Իսկ վախճանը, ելքը կարող է լինել կա՛մ այսպիսին, կա՛մ դրա 

հակառակը: 

Ճակատագրի մասին 

Ճակատագրի մասին խոսելիս, Նեմեսիոսը խիստ քննադատում է այն 

մարդկանց, ովքեր կյանքում և տիեզերքում կատարվող ամեն ինչի առա-

ջացման պատճառը վերագրում են աստղերի շրջաբերությանը: Այդ դեպ-

քում, գտնում է նա, անտեղի են օրենքները, ավելորդ դատաստանները, որ 

պատժում են վնասողին, անիմաստ են գովասանքն ու պարսավանքը, անօ-

գուտ են աղոթքները: Մի կողմ է մղվում նաև նախախնամությունը՝ բարե-

պաշտությամբ հանդերձ: Ստացվում է, որ մարդը միայն գործիք է երկնա-

յին շրջաբերության համար, որով էլ ընթացքի մեջ են դրվում մարդու թե՛ 

մարմնական, և թե՛ հոգեկան գործողությունները: Այսպես կարծողները 

բացառում են, որ մեզանից, մեր կամքից որևէ բան է կախված, և այսպի-

սով լիովին ապականում և նվաստացնում են Համայնը, ողջ տիեզերքը: 

Քանզի անիրավ են նույն աստղերը, որ մեկին ստեղծել են այլասերված, 

մյուսին՝ մարդասպան: Նույն կերպ բացատրելի է չարի բնությունը մար-

դու մեջ: Այսպիսով, այս կարծիքի կողմնակիցներն ըստ էության արարչին 

են մեղադրում այն ամբողջ անկատարության համար, որ հատուկ է մար-

դուն և առկա է նրա գործողություններում: Ոմանք էլ (ստոիկյանները, 
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Քրիսիպպոսը, Փիլոպատոռը) կարծում են, որ կան բաներ, որ մեզնից են 

կախված, իսկ որոշ բաներ՝ ըստ ճակատագրի են, քանզի յուրաքանչյուր 

արարածի ճակատագիրը շնորհել է որակների ինչ-որ հավաքածու («քարի 

ի վայր բերումն, հրոյ ի վեր բերումն, իւրաքանչիւր տնկոց զայսպիսիսն բե-

րել պտուղս, կենդանւոյ զհաւանելն և զյարձակելն»), և եթե արտաքինից 

ոչինչ չի խանգարում, նրանք ընթանում ենք ըստ ճակատագրի: Բայց այս 

դեպքում նույնպես ստացվում է, որ ամեն բան ըստ ճակատագրի է լինում՝ 

թվալով, թե մեզնից էր կախված, և մենք սեփական կամքով այն իրակա-

նացրինք: Դարձյալ բացակայում է մարդու պատասխանատվությունն իր 

կատարած գործողությունների, իր մտքերի և ցանկությունների համար:  

Եգիպտացի իմաստուններն էլ՝ համարելով, որ ճակատագիրն իրակա-

նացնում են աստղերը, կարծում են, որ այնուամենայնիվ հնարավոր է փո-

խել այն՝ «հաշտեցուցողականների» կամ «հանդարտացուցիչների» միջո-

ցով, որոնց պետք է դիմել աղոթքներով և պատարագներով՝ հնարավոր 

դարձնելու համար հաշտությունը ճակատագրի հետ: Այսինքն, այս դեպ-

քում արդեն ոչ թե հարկավորների, այլ հնարավորների շարքին են դասում 

ճակատագիրը, բայց մարդու իշխանության տակ են դնում միայն աղոթելն 

ու աստծուն ծառայելը, և ուրիշ ոչինչ: Այդ դեպքում որտեղի՞ց և ի՞նչ 

պատճառով են լինում մարդկանց մտավոր, հոգեկան և մյուս անհավասա-

րությունները: Նաև այդ նույն ճակատագիրը ոմանց դարձնում է աստծո 

սպասարկու, ոմանց՝ ոչ: Այս ամենն, այսինքն՝ հավասարների միջև անհա-

վասար բաշխումն, ըստ Նեմեսիոսի, անարդար է և անիրավ, և հետևաբար 

ոչ արժանի է, որ էլ անարժան շնորհի:  

Հելլենացի իմաստասերներն էլ կարծում են, որ գործողությունների 

նախընտրությունը («յօժարութիւն») մեզնից է կախված, բայց ելքը կան-

խորոշված է ճակատագրով: Նեմեսիոսը մասամբ համաձայն է այս մտքի 

հետ, որ թեպետ մեզնից է կախված գործելը, միշտ չէ, որ մեզնից է կախ-

ված նաև այդ գործերի ելքը: Սակայն այս ամենն անմիջականորեն ճակա-

տագրի հետ կապելն ընդունելի չի համարում: Նա կարծում է, որ գործո-

ղությունների ելքի համար ավելի շուտ պատասխանատու է նախախնա-

մությունը, քան թե ճակատագիրը, քանի որ նախախնամությանն է՝ բաշ-

խել յուրաքանչյուրին ըստ նրա օգուտի: Իսկ ճակատագիրը՝ լինելով ան-

վրեպ պատճառների ինչ-որ «յարմարումն», համաձայնություն, ինչպես 
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սահմանում են այն ստոիկյանները, այսինքն՝ անվրեպ պատճառների հեր-

թագայում և կապակցվածություն, գործողությունն իր վախճանին է 

հասցնում ոչ թե ըստ գործողի օգուտի, այլ ըստ սեփական ընթացքի և 

անհրաժեշտության («ըստ հարկի»):  

Անդրադառնալով Պլատոնի դատողություններին ճակատագրի մա-

սին, Նեմեսիոսը ներկայացնում է դիտարկումներ նրա մի շարք երկերից: 

Պլատոնն ընդունում է ճակատագրի երկու դրսևորում՝ 1. ըստ էության, 

որը համատիեզերական հոգին է, և 2. ըստ ներգործության, որ աստվածա-

յին անվրեպ օրենքն է, որից անհնար է փախչել: Այդ պատճաով էլ սա 

կոչվում է «անփախչելի դրութիւն»: Իրականում, Պլատոնն այս օրենքն 

անվանում է Ադրաստեայի օրենք: Այդպես էին անվանում Նեմեսիսին՝ 

վրեժխնդրության (այս դեպքում՝ անխուսափելի (ἄδραστος) հատուցման) 

աստվածուհուն: Եվ այս օրենքն իսկզբանէ Բարձրագույն Աստծուց տրվել 

է «Ամենեցունց անձին» (համատիեզերական հոգուն) որպես համընդհա-

նուր կարգ, ըստ որի է «եղեալքս»: Սակայն ճակատագիրն ու նախախնա-

մությունը Պլատոնի մոտ միախառնվում են, քանի որ երկուսն էլ գործում 

են այդ նույն օրենքով և ներառված են նրա մեջ՝ երբեմն գործելով «ըստ 

ենթադրութեան» (καθ’ ὑπόθεσιν – secundum propositum), իսկ երբեմն էլ՝ 

«յենթադրութենէ» (ἐξ ὑποθέσεως – a proposito), քանզի որոշ երևույթների 

նախնական պատճառը՝ սկզբունքի ձևով, «ըստ ենթադրութեան» է դրված 

մարդու մեջ, այնպիսիք, ինչպիսիք են մեր մեջ «հաւանութիւնք, դատո-

ղութիւնք, յարձակմունք», իսկ որոշ երևույթներ անհրաժեշտաբար 

հետևում են այս ենթադրյալներին: Գործերի «յօժարութիւնն», այսինքն՝ 

նախընտրություն կատարելու հնարավորությունը, որ մեր մեջ է, մեզնից է 

կախված, մեր տնօրինության տակ է՝ ըստ ենթադրության է, իսկ դրանից 

հետևող գործողությունների ելքը՝ ենթադրությունից, և հետևաբար, մեզ-

նից չի կախված, այլ «հարկ»-ից: Դրանք հավերժից չեն ըստ ճակատագրի 

սահմանված մեզ համար, այլ առաջացել են մեր մեջ եղած «նախկնագոյն» 

պատճառից: Նեմեսիոսը համաձայն չէ Պլատոնի այն կարծիքի հետ, որ 

գործողությունների ելքը միշտ որոշվում է «ի հարկէ»: Այդ մտայնու-

թյունը չի համապատասխանում նաև Սուրբ Գրքին, քանզի նախախնա-

մությունը չի գործում «հարկ»-ից ելնելով («հարկաւորապէս»), այլ՝ հնա-

րավորից («հնարավորապէս»): Հակառակ դեպքում կիմաստազրկվեր 
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աղոթքների մեծ մասը. չէ՞ որ այդ դեպքում իմաստ կունենար աղոթել 

միայն գործերի սկզբի համար, իսկ հետո արդեն աղոթքը «նանիր» է: Բայց 

մենք աղոթում ենք նաև գործողության ընթացքի և ելքի համար, քանի որ 

դրանց իրականացման պատասխանատվությունը նախախնամությանն 

ենք վերագրում, որը գործում է ոչ թե անհրաժեշտաբար (եթե նավարկում 

են, ուրեմն անպայման կենթարկվեն նավաբեկության), այլ հնարավորա-

պես (կա՛մ կենթարկվեն նավաբեկության, կա՛մ ոչ): Քանզի Աստված Հար-

կի ենթակայության տակ չէ, ավելին, նա նաև Հարկի արարիչն է, հետևա-

բար, նա դուրս է ամեն Հարկից, նա տեր է և ստեղծիչ, նրա կամքը գերա-

կա է ողջ տիեզերքում: Այս ապացուցելու համար նա նույնիսկ մեկ անգամ 

կանգնեցրեց աստղերի և արեգակի ընթացքը, որոնց մշտական և նույնօրի-

նակ շարժումը Հարկով էր սահմանված, և այդ մասին գրված է Սուրբ 

Գրքում (Յէսու Ժ 13-14):  

Ի վերջո Նեմեսիոսը փորձում է հստակեցնել, թե Համայնում ում 

վրա ինչ պարտականություն կա դրված:  

Աստծո գործ է էությունը և նախախնամությունը:  

Հարկինը՝ մշտապես նույնօրինակների շարժումը:  

Ճակատագրինը՝ որ այն, ինչ Հարկով է պայմանավորված, իր միջո-

ցով իրականանա, քանզի ճակատագիրն ինքը Հարկինն է:  

Բնության գործը լինելությունն է, աճումը, ապականությունը, 

տունկերն ու կենդանիները:  

Բախտինը՝ պակասն ու ակնկալիքը, քանի որ բախտը սահմանվում է 

իբրև երկու պատճառների հանդիպում և ընթացք, որոնք նախընտրութ-

յամբ («յօժարությամբ») ունենալով իրենց սկիզբը, բերում են բոլորովին 

այլ ելքի, քան բնականորեն նախատեսվածն էր (օրինակ՝ երբ մարդ գերեզ-

ման փորելիս գանձ է գտնում):  

Իսկ ինքնամատույցը կարգավորում է այն դիպվածները, որոնք կա-

տարվում են առանց բնության և արվեստի (այսինքն, բնականորեն սպաս-

ված չեն և ոչ էլ նրանց իրականացման համար որոշակի հնար է գործի 

դրված մարդու կողմից):  
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Այն, ինչ մարդու կամքից է կախված 

Իսկ ի՞նչն է, որ մարդու տիրապետության տակ է և կախված է նրա 

կամքից:  

Եթե մեր տիրապետության տակ են որոշակի ունակություններ, ապա 

դրանց համապատասխանող գործողությունների ընթացքը նույնպես մեր 

տիրապետության տակ է: Օրինակ՝ առաքինություններին համապատաս-

խանող գործողությունները և առաքինություններն իրենք: Կարելի է նաև 

այսպես ասել՝ խորհելն ու մարզվելը մեր իշխանության տակ են («մեր մեջ 

են»): Իսկ դրանք պայմանավորված են որոշակի ունակություններով, 

որոնք նույնպես մեր իշխանության տակ են: Հետևաբար այդ ունակու-

թյուններին համապատասխան բոլոր գործերը ևս մեզնից են կախված: Ար-

դար ունակություն ունեցողը արդար կգործի, իսկ անիրավն՝ անիրավ: Այն, 

որ շատ բաներ մեզնից են կախված, այդ մասին վկայում են հորդորներն 

ու խրատները: Չէ՞ որ ոչ ոք չի հորդորում չծարավել կամ չթռչել: Որով-

հետև դրանք կախված չեն մեզանից: Ակնհայտ է, որ հորդորն ուղղված է 

մեզանից կախված երևույթներին: Բացի այդ, եթե ոչինչ մարդու տնօրի-

նության տակ չէ, ավելորդ են դառնում բոլոր օրենքները: Քանզի ամեն 

ազգ վարվում է իր օրենքներին համապատասխան, իմանալով, որ իրավա-

սու է վարվել այնպես, ինչպես օրինադրված է:  

Ընդհանրացնելով՝ կարող ենք ասել, որ այն ամենը, ինչը կամավո-

րաբար իրագործում ենք ինքներս մեր միջոցով, առաջ բերելով գովասանք 

կամ պարսավանք, և որոնց վերաբերում են հորդորներն ու օրենքները, 

մեր տնօրինության տակ են և մեզնից են կախված: Դրանց են պատկանում 

բոլոր հոգեկան երևույթները, և այն ամենը, որոնց մասին խորհում ենք՝ 

անե՞լ, թե՞ չանել: Ինչպես նաև արհեստները: 

Ոմանք էլ կասկածի տակ են դնում մարդու անձնիշխանությունը՝ 

վկայակոչելով Սուրբ Գիրքը, թե՝ էլ ինչու է ասվում. «զՈչ ի մարդոյն ի 

վերայ գոլ զճանապարհս իւր» (Յոբ Ա. 5) և «ի նանիր են խորհուրդ մարդ-

կան» (Երեմիա Ժ. 23): Ոչ թե հարստանալու կամ աղքատանալու, բնութ-

յամբ առողջ կամ ուժեղ լինելու կամ էլ պատահական բարիքների և նա-

խախնամությամբ իրենց վախճանն ունեցող գործերի վրա ունենք իշխա-

նություն, կարծում է Նեմեսիոսը, այլ նրանց, որոնք կապված են առաքի-

նության և չարության, նախընտրության (նախայօժարութեան) և շար-
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ժումների հետ, և որոնց հակադիրը նույնպես հնարավոր է իրականացնել: 

Բոլոր գործերի առաջնորդը, մեղքերի և արդարագործության սկիզբն 

ազատ կամքն է կամ նախընտրության հնարավորությունը, և ցանկացած 

գործի հետ միասին, նաև նա է ենթակա դատաստանի: Երբեմն էլ մարդու 

բնածին «չար» խառնվածքն է նրան մղում դեպի սխալ ընտրություն: Սա-

կայն այն ևս փոփոխելի է ճիշտ դաստիարակությամբ, կրթությամբ և 

ճիշտ սննդակարգով: Իսկ ովքեր այդ չեն անում և չեն ուղղում իրենց ըն-

թացքը, կամավորապես են մեղանչում:  

Մարդու անձնիշխան էության հիմքում դնելով նրա բանականու-

թյունը, Նեմեսիոսը զարմանալի դիպուկ է նկարագրում բարեշրջման (է-

վոլյուցիա) պատճառն ու ընթացքը: «Եղական»-ներին (արարածներին) 

բնությամբ է տրված փոփոխելիության ու փոխակերպման հատկությունը, 

հատկապես նրանց, որ ստորակա նյութից են ստեղծված, քանզի եղելու-

թյան սկիզբը փոխակերպումն է, որովհետև ստորակա նյութի այլափոխու-

մից է Լինելությունը18: Այդպիսի բազմաթիվ փոխակերպումներ կարելի է 

տեսնել՝ հետևելով բույսերի, կենդանիների, թռչունների զարգացմանը: 

Այդ պատճառով մարդը ևս՝ բանական, անձնիշխան և իր գործերին տեր 

լինելով հանդերձ, նույնպես ստորակա նյութից է կազմված, որպեսզի 

ունակ լինի փոփոխությունների և զարգացման: Հետևաբար մարդն, «ի 

հարկէ» (անհրաժեշտաբար) և՛ անձնիշխան է, և՛ փոփոխելի: Փոփոխելի՝ 

որովհետև «եղական» է, և անձնիշխան՝ որովհետև բանական: Ստորակա 

նյութից կազմվածները փոփոխության են ենթարկվում երկու եղանակով՝ 

ըստ նյութի և ըստ լինելության: Իսկ որոնք ստորակա նյութից չեն, միայն 

մեկ եղանակով են փոփոխվում՝ ըստ լինելության: Վերջիններս (որ անն-

յութ են), որքան «յերկրաւորքս» են (իրենց լինելությամբ և գործունեութ-

յամբ մոտ են երկրայիններին) և մասնակից են մարդկային կյանքին, այն-

քան ավելի գործական են իրենց բնույթով, և ավելի փոփոխելի, քան 

մյուսները (մյուս աննյութական էակները): Իսկ որոնք իրենց բնության 

«ծայրութեամբ» Աստծուն են ավելի մոտ՝ ամենևին հեռանալով նյութից, 

մնում են անփոփոխելի՝ լինելով անձնիշխան. անձնիշխան, որովհետև բա-

նական են, և անփոփոխելի, քանի որ հեռու են ստորակա նյութից:  
                                         

18 Տե'ս 40. [1] «եւ եղականացս՝ բնաւորակից լինել փոխադրութիւն եւ յեղումն, 
մանաւանդ՝ որք ի ստորակայիս նիւթոյ եղեալք, քանզի սկիզբն եղելութեանն՝ 
յեղումն է, զի յայլայլութենէ ստորայկայիս նիւթոյ է լինելութիւն»: 
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Եվ բնավ հարկ չկա մեղադրել Աստծուն, որ մարդուն չի ստեղծել 

չարության անընդունակ, այլ ստեղծել է անձնիշխան: Դա նույնն է, եթե 

մեղադրենք նրան, որ մարդուն բանական է ստեղծել, և ոչ անբան: 

Մարդն, ըստ Նեմեսիոսի՝ իսկզբանէ «հաճելի» է արարվել Աստծո կողմից, 

հեռու ամեն տեսակ չարությունից: Եվ մարդու բնածին զորություններն 

այժմ էլ նույնն են: Մարդն ինքն է դրանք հոժարակամ փոխում իր կյան-

քի ընթացքում: Նույն մեկ զորությունն է դրված երկու տարբեր ունակու-

թյունների հիմքում, ասենք՝ ստելու և ճշմարտախոսելու, վավաշոտելու և 

պարկեշտանալու: Մարդն է որոշում, թե որ ուղղությամբ կդրսևորի այդ 

զորությունը: Հետևաբար, չարը, վատը, սխալը բնավ էլ բնածին զորու-

թյանը չէ, այլ հոժարաբար ձևավորած, ձեռքբերովի ունակությանն է: Զո-

րությունն անուսանելի է, իսկ ունակությունն՝ ուսմամբ:  

Նախախնամության մասին 

Ի վերջո, նախախնամության իրավասության տակ է Համայնի հա-

րամնայությունը, Է՛երի դիրքն ու կարգը պահպանելը, միշտ նույնօրինակ 

աստղերի շրջաբերությունը, տարվա, ժամերի պտույտը, գիշերվա և ցերեկ-

վա համապատասխանությունը, տարվա եղանակների հետ կապված նրանց 

համամասնորեն երկարելն ու կարճանալը: Ինչպես նաև՝ հանցանքին 

հետևող պատիժը կամ գաղտնի մեղքերի ի հայտ գալը հանգամանքների 

բերումով: Պատահական չէ նաև մարմինների կազմությունը, դրանց մա-

սերի չափակցությունների և համապատասխանության մշտապես նույնա-

կերպ պահվելը: Նախախնամության մասին «աղաղակէ» գույների այս 

զանազանությունը: Այն բացահայտում են նաև աղոթքներն ու պատա-

րագները: Քանզի Աստված բարերար է և, բարերար լինելով, բարեգործում 

է և հետևաբար նախախնամում: Նախախնամությունն արարած չէ, որն 

ընդամենն ի վիճակի է լավագույնս ստեղծել ինչ-որ բան, այլ նա նաև հոգ 

է տանում իր ստեղծածի համար հետագայում: Նախախնամությանն է նաև 

յուրաքանչյուր տեսակի ծնունդը միայն իր սերմից, և մարդկանց զանա-

զանությունը իրարից: Չէ՞ որ շփոթալի անգիտության և խավարի մեջ 

կհայտնվեին մարդիկ, եթե բոլորը նման լինեին իրար, ոչ յուրային ճանա-

չեին, ոչ թշնամի: Ոչ ոք չէր տարբերի իր մորը կամ քրոջը՝ զերծ մնալու 
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համար արյունապղծությունից, կարելի կլիներ հափշտակել և չար գործել 

ակնհայտորեն՝ առանց հայտնաբերվելուց և պատժից վախենալու: Մարդը 

նման կլիներ կույրի: Սակայն յուրաքանչյուր մարդ տարբերվում է մյուս-

ներից ոչ միայն իր տեսքով, այլ ձայնով, կերպով, շարժուձևով: Այսպիսով, 

Նեմեսիոսը նախախնամությունը սահմանում է իբրև Աստծո էության մեջ 

եղածներին հպատակվելը (յԱստուծոյ յէսս եղեալ հպատակումն-41. [8]), 

կամ՝ Աստծո կամքը, որով բոլոր է՛երն ունենում են իրենց համար պատեհ 

արդյունքը (41. [8]): Իսկ քանի որ դա Աստծո կամքն է, ուրեմն պետք է և՛ 

ճիշտ լինի, և՛ գեղեցիկ, և՛ աստվածավայելուչ: Լավագույնս պետք է լինի:  

Արդ Աստված նախախնամող է, իսկ նախախնամությունը՝ նրա կամ-

քը: Բայց ինչպե՞ս է նա գործում՝ մասնավոր ձևո՞վ, յուրաքանչյուր իրա-

վիճակին համապատասխա՞ն, թե՞ համընդհանուր և որոշակի կարգով: 

Հիմք ընդունելով Պլատոնի «Գիրք օրինաց»-ը և «Հասարակապետու-

թիւն»-ը (Գլ. Ժ.), Նեմեսիոսը նկարագրում է վերջինիս մոտեցումն այս 

հարցին: Պլատոնն ընդունում է նախախնամության երեք տեսակ. 1. Առա-

ջին, նախնական, Անստեղծ Աստծուց եղած նախախնամությունը: Իսկ նա 

նախախնամում է նախատեսությունները, տիեզերական ողջ կառույցը՝ եր-

կինքն ու աստղերը, և նախախնամում է նա համընդհանուր, նույն օրենք-

ներով, որ հավասարապես բոլորի համար են, 2. Անհատ կենդանիներին, 

բույսերին և մյուսներին, որոնք լինելությամբ և ապականությամբ են, 

նախախնամում են երկնի շուրջ գոյող երկրորդային աստվածությունները: 

Արիստոտելն այսպիսի լինելություն է վերագրում արեգակին և կենդանա-

տեսակների շրջագայությանը: 3. Երկրում մարդկանց գործերի պահապան 

կարգված են որոշ «դևեր» (ոգեղեն անմարմին էակներ), որոնք վերահս-

կում և առաջնորդում են գործականների ելքն ու վախճանը, ինչպես նաև 

կենցաղի բնական, նյութական և գործարանական կոչված բարիքները՝ 

իրականացնելով երրորդ նախախնամությունը: Երկրորդ և երրորդ նա-

խախնամություններն, ըստ Պլատոնի՝ նույնպես կարգավորվում են Առա-

ջին Աստծո կողմից, որը համարվում է ամենայնի կարգողը:  

Առաջին Աստծո գործառույթների հետ Նեմեսիոսը լիովին համա-

ձայն է: Բայց երկրորդը նա չի համարում նախախնամություն, այլ՝ Ճակա-

տագիր և Հարկ: Իսկ երրորդն, ըստ նրա՝ հիմնականում գտնվում է մարդու 

տնօրինության տակ՝ նրա ազատ կամքին երթակա:  
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Այս ոլորտը դիտարկողները հիմնականում սխալվում են տեսական 

երևույթների հարցում, մասնավորապես՝ հոգու անմահության, քանի որ 

ավելի շատ խոսում են նյութական բարիքների մասին, դատողություններ 

են անում երկրային կյանքի երջանկության և երանելիության վերաբեր-

յալ, մի կողմ թողնելով հոգու բարությունը, որը բազում անգամներ գե-

րազանցում է մարմնական ու արտաքին բարիքները: «Քանզի առաքինու-

թիւն և ըստ ինքեան բաւական է յերջանկութիւն» (42. [6]): Անգամ մեծա-

գույն դժբախտությունները չի կարելի ասել, թե ինչու են ուղարկվում 

մարդուն, գուցե մեկ այլ՝ ավելի մեծ պատուհասից ձերբազատելո՞ւ նրան: 

Չնայած այսպիսի համապարփակ փիլիսոփայական քննարկումներին 

և արծարծվող թեմաների զանազանությանը, Նեմեսիոսի ոճն ամենուր չա-

փազանց խիստ է, հակիրճ, անգամ՝ չոր: Նրա սահմանումներն ու ձևակեր-

պումները կոնկրետ են և ըստ էության: Դրանք իսկական գիտնականի դի-

տարկումներ են, որը փորձում է տարբեր ու հաճախ նույնիսկ անհամատե-

ղելի կարծիքների խաչմերուկում գտնել կամ հուշել խելամիտ լուծումը: 

Արսեն Սուքրին գրում է. «Չի փնտռենք ի Նեմեսիոս ճարտասանական գե-

ղեցիկ նկարագրութիւններ, նաև այն տեղերն, ուր հարկն պահանջէ. ինքն 

կը սիրէ փիլիսոփայական համառօտ անցումն՝ յիշելով ինչ որ կարևոր և 

անհրաժեշտ կը դատէ, և կը թողու ընթերցողին որ ինքն իրեն խելքովն 

խրատներ և յորդորակներ շինէ. եթէ չհամարինք զսա իբրև զՍ. Բարսեղ և 

ոչ իբրև զեղբայր նորա, որ շարագրեց «զՄարդոյն կազմութեան» գիրքն, 

ճարտասան և պերճախօս, բայց կը ստիպենք յամենայն քայլափոխս խոս-

տովանել՝ որ երևելի փիլիսոփոս մ’ է, հանդերձ քրիստոնեական յստակ ու 

ողջամիտ տեսութիւններով» (Սուքրի 1880, էջ 327):  

Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը չափազանց 

կարևոր է հետագայում սկզբնավորված հայ ինքնուրույն բժշկա-բնագի-

տական մատենագրությունը ճիշտ հասկանալու և գնահատելու առումով: 

Որպես տեսական հիմնավոր գիտելիքների աղբյուր, այն հաճախ է 

հայտնվել հայ բժշկապետերի ուշադրության կենտրոնում և լրացրել գործ-

նական բժշկությանը վերաբերող մատյանները, ինչպես վաղ շրջանում, 

երբ կատարվել է թարգմանությունը, այնպես էլ ուշ միջնադարում՝ անփո-

փոխ և հանգամանորեն ընդօրինակվելով բազմաթիվ անգամներ, տարբեր 

գրիչների և պատվիրատուների ջանքերով:  



Առաջաբան 

71 

Բժշկագիտական և բնագիտական բառապաշարը  

 Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկում 

Հայերեն գիտա-փիլիսոփայական բնույթի գրականություն ստեղծե-

լու համար անհրաժեշտ էր ձևավորել իմաստի և կազմության առումով 

ճիշտ մշակված եզրույթների համակարգ: Ցանկացած գիտական գաղափա-

րի ճիշտ ընկալումը կախված է այն բանից, թե որքան դիպուկ և ըստ էու-

թյան են կազմված այն արտահայտող եզրերը, և ինչ ճշտությամբ են 

նրանք արտացոլում առարկաների և երևույթների էությունը, իհարկե՝ 

տվյալ ժամանակաշրջանի մարդկային իմացության մակարդակին համապա-

տասխան: Եվ բնական է, որ հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչները 

ձգտում էին՝ հունարենի առավելությունները հաղորդելով հայերենին, մշա-

կել այն, հարստացնել և դարձնել բարդագույն հասկացություններ արտա-

հայտող լեզու, ինչպիսին հունարենն էր, որն «իր լեզվական հատկություն-

ներով, իր նախդիրների զարգացած համակարգով ընդունակ էր արտահայ-

տել բազմազան վերացական ու բարդ գաղափարներ: Մյուս կողմից զար-

գացման երկարատև շրջանը ստեղծել էր գիտա-փիլիսոփայական կայուն 

եզրեր՝ իմաստային նուրբ տարբերակումներով» (Ջահուկյան 1954, էջ 47): 

Ամենադժվարը, հունարենի նմանությամբ՝ առարկայի, հասկացու-

թյան և նրանց անվանման հարաբերությունն ի հայտ բերելն էր: Եվ հու-

նաբան դպրոցի ներկայացուցիչները, որոնք իրենց ժամանակի առավել 

զարգացած և առաջադեմ մտավորականներն էին, ջանում էին իրականաց-

նել դա: Բացի մասնագիտական եզրերից, նրանք ստեղծեցին «առհասարակ 

վերացական բառապաշար, և դրա շնորհիվ է, որ հայերենն այսօր ունակ է 

արտահայտելու ցանկացած ժամանակակից հասկացություն» (Գ. Մուրադ-

յան 2010, էջ 15): Նրանք հավասարապես տիրապետում էին թե՛ հայերե-

նին, թե՛ հունարենին և, գիտակցելով իրենց ձեռնարկած գործի լրջու-

թյունն ու գիտական նյութի ճշգրիտ վերարտադրման կարևորությունը, 

հետևողականորեն պահպանում էին միօրինակություն և ընդհանրություն: 

Այս նկատառումով, նրանք ոչ թե փոխառում էին օտար եզրը, այլ վերց-

նում էին նրա իմաստը և որոշակի սկզբունքով, հայերեն միջոցների օգ-

տագործմամբ ստեղծում համապատասխան հայերեն բառը (Ջահուկյան 

1954, էջ 69): Գ. Ջահուկյանն ապացուցում է, որ հայ թարգմանիչների և 
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մեկնիչների հայացքների բազմաթիվ տարբերությունները հույն մեկնիչ-

ներից մատնանշում են հայ քերականների քննադատական մոտեցումը: 

Այս նկատառումով նա, իրավացիորեն, այդ թարգմանությունները հաճախ 

համարում է ավելի շատ փոխադրություն, քան թարգմանություն (տե՛ս 

նույն տեղում, էջ 61): Հատկապես հունաբան դպրոցի խոր և հետևողական 

աշխատանքի արդյունքում հայ փիլիսոփայական մտքի ու բնագիտու-

թյան, իսկ դրանց հիման վրա էլ՝ բնափիլիսոփայության համար արագ 

զարգացման նախադրյալներ ստեղծվեցին:  

Հայերենի գիտական եզրաբանության ձևավորման մասին շրջանառ-

վում է նաև այն կարծիքը, որ հայերը մինչ հունաբան դարաշրջանն ունե-

ցել են իրենց բավականաչափ հարուստ, կայուն, կազմակերպված և տա-

րածված բժշկա-բնագիտական եզրաբանությունը, և հայ հեղինակները 

հաճախ նույնիսկ կարիք չեն զգացել բառեր փոխառելու օտար լեզունե-

րից: Նորամուտ հունարեն եզրերն անգամ խորթ են թվացել և վտարվել, 

մերժվել, մոռացության են տրվել հետագա շրջաններում: Խ. Մելիք-Փար-

սադանյանը սա խիստ կարևոր է համարում, քանի որ գիտական եզրաբա-

նությունն իբրև հայելի արտացոլում է իր մեջ տվյալ գիտության պատկե-

րը, նշում է ունեցած սեփական գիտական փորձի չափն ու սահմանը (տե՛ս 

Մելիք- Փարսադանյան 1949, էջ 120): Նա որպես օրինակ ներկայացնում է 

Ե. դարում հայերեն թարգմանված Բարսեղ Կեսարացու «Յաղագս վեցօ-

րեայ արարչութեան» աշխատությունը, որտեղ հայերեն բազմաթիվ բնա-

գիտական բառերի կողքին կան քիչ քանակով փոխառություններ: Օրի-

նակ՝ «խեցգետնի» փոխարեն՝ «կարկինոս», «հերձիի» փոխարեն՝ «սքինոս», 

և մի շարք այլ հունարեն բառեր՝ «կետ, փոկ, սպունգ, ոստր, պողիպոդ, 

կտինք, կոկղիք, սպինք» և այլն: «Սրանք հին հայ գրականության համար 

նորություններ էին, – կարծում է հոդվածագիրը, – և դա բնական է, որով-

հետև դրանք ծովային կենդանիների անուններ էին: Հայերն իբրև ցամա-

քային երկրի բնակիչներ չունեին դրանց հայերեն փոխարժեքները, ուստի 

ստիպված էին փոխառել հունարենից19» (նույն տեղում, էջ 120): Այստեղ 

                                         
19 Ավելացնենք, որ հետագայում պարզվեց, որ Բարսեղի «Վեցօրեան» թարգման-

վել է ոչ թե ուղիղ հունարենից, այլ միջնորդ լեզվից`  ասորերենից (Լ. 
Տեր-Պետրոսյան, «Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայքի» հայերեն թարգմանու-
թյան նախօրինակը», Պատմա-բանասիրական հանդես, 1983, № 2-3. pp. 
264-278), ուստի բնագրերի իրական հարաբերություններն ավելի բարդ են: 
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նկատվում է նաև մեկ այլ երևույթ՝ բույսերի անուններ գործածելիս հայ 

թարգմանիչը փոխառում է ոչ միայն հայերենում բացակայող հունարեն 

բառեր, այլև երբեմն գերապատվություն է տալիս հունարեն անվանումնե-

րին, թեև դրանց համարժեքը հայերենում կա: Միևնույն ժամանակ հոդ-

վածագիրն ավելի անսպասելի է համարում «Վեցաւրեայ»-ի հայերեն 

բնագրում այնպիսի հին եզրերի կիրառումը, ինչպիսիք են՝ «տարր, մաղձ, 

մաղաս, մրուր, հիւթ, նիւթ»: Նրա կարծիքով՝ բնական կլիներ, եթե սրանք 

չթարգմանվեին, քանի որ կապված են ժամանակաշրջանի հիմնական գի-

տական ուսմունքների հետ: Սակայն հայերեն եզրերի գործածությունը 

ցույց է տալիս, որ վերջիններս բավականաչափ տարածված և ընդհանրաց-

ված էին, ուստի և դրանք հունարեն բառերով փոխարինելը թարգմանիչն 

անհնարին է համարել: Ըստ հեղինակի՝ Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս 

բնութեան մարդոյ» երկում ևս թարգմանիչը գերադասել է գործածել հա-

յերեն բառեր» (նույն տեղում, էջ 121):  

Վերջապես, Ժ. դարից մեզ ժառանգություն է մնացել մի բառարան՝ 

«Բառք Գաղիանոսի բժշկապետի»20 անունով, որի մեջ մոտ 400 հունարեն 

բժշկական բառեզրեր բացատրված են հին հայ եզրերով: «Այս դարաշրջա-

նում հայ ամբողջ բառապաշարի մեջ բժշկա-բնագիտական արմատական 

եզրերի թիվը հասնում էր շուրջ 900-ի, որին եթե ավելացնելու լինենք բար-

դությունները, հարկ կլինի այն եռապատկել: Սակայն այդ պատկառելի եզ-

րաբանությունը սոսկ բառաքանակ չէ, այլ լավագույն ցուցանիշ այն բանի, 

որ այդ բառերով արտահայտված են բժշկա-բնագիտական որոշ իմաստու-

թյուններ՝ ձևավորված բժշկության և բնագիտության մեջ, գիտություններ, 

որոնք նախքան տառերի գյուտը զարգացած են եղել հայ ժողովրդի մոտ», 

– գրում է Խ. Մելիք-Փարսադանյանը (նույն տեղում, էջ 123): 

Սակայն ըստ ամերիկացի հայագետ Ջոն Գրեպինի ուսումնասիրու-

թյան՝ ոչ թե Ժ., այլ Զ. դարում էր Հայաստանում ստեղծվել «Բառք Գա-

ղիանոսի» դեղաբանական բառարանը (Greppin 1985)։ Այն պարունակում 

էր 500 եզրեր, մեծ մասամբ դեղանուններ Գալենոսի De simplicium 

                                         
20 Հրատարակությունը՝ 24 ձեռագրի համեմատությամբ տե՛ս John Greppin 

(Editor), Barkʻ Gałianosi: The Greek-Armenian Dictionary to Galen (Anatolian and 
Caucasian Studies), 191 pp., Delmar, N. Y. : Caravan Books, 1985: Հավանաբար 
Զ. դարի գործ է: 
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medicamentorum temperamentis et facultatibus աշխատությունից, ինչպես 

նաև որոշ թռչունների և կենդանիների անվանումներ։ Իսկ Ժ. դարից հետո 

նրա մեջ ներմուծվել են նաև արաբերեն եզրեր (թվով՝75): Հետագայում, 

միջնադարյան բժշկարաններում դրանք շարունակել են զարգանալ ու կա-

տարելագործվել՝ աստիճանաբար զրկվելով բազմիմաստությունից, երբեմն 

էլ ենթարկվելով իմաստափոխության կամ դուրս գալով շրջանառու-

թյունից ու պահպանվելով միայն կենդանի լեզվում որպես բարբառային 

ձև (Վարդանյան 1971, էջ 186-197)։  

Եզրաբանության բացառիկ դերը ցանկացած գիտության զարգաց-

ման համար անուրանալի է: Գիտատեխնիկական եզրաբանությունը տար-

բեր լեզուներում ունի իր պատմական արմատներն ու աղբյուրները, կազ-

մավորման իր կերպն ու զարգացման իր յուրահատուկ ընթացքը: Անտիկ 

շրջանում հին հունարեն և լատիներեն լեզուներով ստեղծվել էին գիտա-

կան, տեխնիկական և քաղաքական բազմաթիվ եզրեր, որոնք դարերի ըն-

թացքում մտան այլ լեզուների մեջ՝ աստիճանաբար ձեռք բերելով միջազ-

գային բնույթ: Սակայն հայ գիտնական-թարգմանիչները չընթացան այդ 

հեշտ ճանապարհով: Օտար եզրերի փոխառության փոխարեն հայ թարգ-

մանիչները կիրառում էին հունարեն բառերի, այդ թվում՝ եզրերի պատ-

ճենման միջոցը, մասնավորապես՝ հունարեն բազմաթիվ նախածանցավոր 

բառերի ճշգրիտ համարժեքները պատճենելու համար կերտելով մի շարք 

արհեստական նախածանցներ: Ուստի միայն հայերենի արմատների և բա-

ռակազմական միջոցների օգտագործմամբ, հետևողականորեն պատճենում 

էին հունարենի քերականական, ճարտասանական, փիլիսոփայական և 

տրամաբանական եզրերը՝ ստեղծելով այնպիսի դիպուկ բառեր, որոնցից 

շատերը կայունացել են և այսօր օգտագործվում են մեր լեզվում (տե՛ս Ա. 

Մուրադյան, 1971, էջ 75):  

«Հունաբան թարգմանիչների՝ բառապատճենման եղանակին լայնո-

րեն դիմելը սովորաբար բացատրում են տերմիններով հագեցած գիտական 

տեքստերը ճշգրիտ թարգմանելու ձգտումով… Սակայն բազմաթիվ բառե-

րի քննությունը ստիպում է եզրակացնել, որ տերմիններ կերտելու եղա-

նակները ոչնչով չեն տարբերվել սովորական բառերը թարգմանելու կամ 

պատճենելու եղանակներից… տերմինաբանական արժեքն արտահայտվել 

է միայն իմաստի մեջ» (տե՛ս Գ. Մուրադյան, 2010, էջ 33): Ընդ որում, բա-
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ռաստեղծման այս գործընթացում տեղ ունեին ինչպես բառերի իմաստա-

յին պատճենումները, այնպես էլ հունարենի կաղապարով կերտված նա-

խածանցավոր նոր բառերը (տե՛ս նույն տեղում, էջ 14):  

Սեն Արևշատյանը՝ լրացնելով հունաբան դպրոցի փուլերի վերաբեր-

յալ Հ. Մանանդյանի առաջարկած խմբավորումը, Նեմեսիոս Եմեսացու 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը տեղավորել է վերջին՝ չորրորդ 

խմբում, նշելով, որ այս խմբի թարգմանություններն ունեն ավելի ճոխ 

բառապաշար և ազատ են խրթին հունաբանություններից (տե՛ս Аревша-
тян, 2016, с. 195): Սակայն, ինչպես Ա. Տերյանն է նկատել Փիլոնի թարգ-

մանություններում (A. Terian, 1981, p. 10-12), մեկ հունարեն բառը կարող 

է ունենալ տարբեր հայերեն համարժեքներ, և միևնույն հայերեն բառը 

կարող է համապատասխանել տարբեր հունարեն բառերի: Նույնը նկատելի 

է նաև Եմեսացու «Բնության» հայերեն բնագրում, ինչը հաճախ իմաստն 

ընկալելու դժվարություն է առաջացնում: Ընկալման դժվարություններ 

են ստեղծում նաև գրիչների թույլ տված վրիպակներն ու հունարենի շա-

րահյուսության ընդօրինակումը:  

Հունաբան դպրոցի մասին կարծիքները եղել են տարբեր ու հակա-

սական: Եվ դա բնական է, քանի որ թարգմանական ծավալուն աշխատան-

քին և դրա անքակտելի մասը կազմող լեզվաշինարարական գործընթացին 

զուգահեռ, իր սկզբնական վիճակում արդեն կատարելության և արվեստի 

բարձրության հասած դասական հայերենը փոխվում էր որակապես: Սա-

կայն կորցնելով իր նախկին գեղեցիկ կառուցվածքը, այն իմաստային և 

եզրաբանական առումով «փարթամորեն ուռճանում էր թարգմանական 

գրականության պարարտ և արգասաբեր անդաստանում» (Լ. Խաչերյան, 

1964 թ., էջ 101): Բանն այն է, որ գիտա-փիլիսոփայական երկերի թարգմա-

նության համար դասական հայերենն աղքատ էր՝ իր բառակազմական հնա-

րավորություններով և միակողմանի՝ իր գրվածքների առավել կրոնական 

բնույթով, իսկ արհեստական նախածացներով բառերի ստեղծումը դարձավ 

փիլիսոփայական եզրաբանության կերտման հիմնական միջոց: Դիոնիսիոս 

Թրակացու քերականական երկի թարգմանության մեջ կերտված քերակա-

նական այդ եզրերն «հաջողությամբ օգտագործվեցին ավելի ուշ՝ փիլիսո-

փայական երկերի թարգմանության ժամանակ. օրինակ՝ «սեռ», «սեռական», 

«հմտութիւն», «ներգործական» և այլն» (Գ. Մուրադյան 2010, էջ 13):  
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Այս համառոտ ակնարկը մի փորձ է վերլուծելու Նեմեսիոսի «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ» երկի հայերեն թարգմանության մեջ գործածվող 

որոշ բառեզրեր՝ հունարեն համարժեքների, ինչպես նաև արդի բժշկության 

մեջ կիրառվող հայերեն ձևերի հետ միասին: Դրանցում հաճախ բացա-

հայտվում է հայ թարգմանիչների ազատ և ստեղծագործ մոտեցումը 

բնագրին՝ չնայած թարգմանության բառացիությանը:  

Երկում ամենահաճախ հանդիպողներից են «ախտ» և «կիրք» եզրե-

րը՝ παθός-ի փոխարեն: Այս երկուսն օգտագործվում են իբրև հոմանիշներ, 

սակայն ըստ մեր դիտարկման՝ «ախտ»-ի գործածությունն ավելի շատ վե-

րաբերում է կրքի հիվանդագին և բացասական դրսևորումներին, իսկ 

«կիրք»-ն ընկալվում է ավելի ընդհանուր՝ ի հայտ բերելով հոգու պասսիվ, 

կրական վիճակը մարդու կամային տարբեր գործողությունների ժամա-

նակ: Այս մտայնությամբ առկա է նաև «հաւանումն»՝ πεῖσις եզրը, որն են-

թադրում է ավելի թույլ մղում, և կարող է կամ տանել դեպի կիրք, կամ՝ 

զսպվել ու մերժվել: Քանի որ միայն զգացմունք առաջացնող, մինչև զգա-

յարաններ հասնող հոգեվիճակը կարող է կիրք համարվել, իսկ դրանից 

թույլերը՝ ոչ: 

Նույն՝ «ցանկութիւն» բառով են թարգմանվում ἐπιθυμία-ն և 

ὄρεξις-ը, սակայն դրանց մեջ տարբերությունն ակնհայտ է: ὄρεξις-ը «բնա-

ւորական» կամ «հարկաւոր» ցանկությունն է, երբ «ի հարկէ ցանկացեալ» 

(15. [1]) ենք գործում: Հատկապես այս ցանկությունն է դրված շարժման 

և զարգացման հիմքում: Ցանկություն է նաև ἐπιθυμία-ն, սակայն առավե-

լապես կամային ցանկություն, որը կարող ենք իրագործել, կամ՝ ոչ:  

Իրար լրացնող և մեկը մյուսին շարունակող երևույթներ են ներկա-

յացնում տեքստում հաճախակի հանդիպող «զաւրութիւն» և «ներգործու-

թիւն» եզրերը: «Զաւրութիւն»-ը՝ δύναμις (dynamis), ենթադրում է ներքին 

զորություն, ունակություն, հնարավորություն, այլ կերպ ասած՝ պոտեն-

ցիալ էներգիա, ի տարբերություն «ներգործութեան»՝ ἐνέργεια-ի (energeia), 

որն այդ ունակության գործուն դրսևորումն է կամ՝ կինետիկ էներգիան: 

Այս տրամաբանության մեջ նրանք գործում են իբրև եզրեր, իսկ որպես 

խոսակցական շարքային բառեր՝ առաջինը ἰσχύς-ի (ischys) հետ միասին 

ժամանակ առ ժամանակ կիրառվում է զուտ ուժի կամ հզորության առու-
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մով, իսկ երկրորդը՝ պարզապես գործելու, գործունեության, ինչպես 

πρᾶξις-ը (praxis): Բացի «զաւրութիւն»-ից, δύναμις-ը երբեմն թարգման-

վում է նաև «կարողութիւն» տարբերակով: 

Ինչպես նշեցինք, հաճախ հունարեն մի քանի տարբեր բառերի փո-

խարեն հայ թարգմանիչները գործածում են նույն հայերեն բառեզրը: 

Օրինակ, իմաստային շատ նուրբ տարբերակումներով տարանջատվող 

ἔργον (ergon), πρᾶξις (praxis), πρακτόν (practon) և ավելի քիչ հանդիպող էլի 

մի քանի նմանիմաստ բառերի համար, որոնք սովորաբար վերաբերում են 

տարբեր կարգի գործողությունների, միշտ կիրառվում է «գործ» համարժե-

քը: Մասնավորապես, ըստ մեր դիտարկումների՝ πρᾶξις, πρακτόν եզրերը 

բնորոշում են պրակտիկ գործունեությունը, μέθοδος (methodos) բառով 

նշվում է գործի ընթացքը, կերպը, իսկ ἔργον-ն՝ ավելի շատ ստեղծագործա-

կան, արարողական աշխատանքն է: Ի դեպ, «արարողական» ածականը ևս 

երբեմն դրվում է πρακτόν-ի դիմաց (որոշակի, տեսանելի, պրակտիկ գործո-

ղություն), երբեմն՝ ποιητικός (ή)-ի (արարող, գործուն, ստեղծագործ, կեր-

տող), երբեմն՝ δραστικός-ի (δραστήριον) (գործուն, ակտիվ էություն դրսևո-

րող), երբեմն էլ՝ γεννητικός-ի (ծնող, վերարտադրող): 

Նույն կերպ էլ՝ «հայել» բայը երբեմն գործածվում է հենց հայեցո-

ղության (17. [4]) (77. 11 κατανοήσει τοῦ θείου), երբեմն նայելու (ὁρῶ) կամ 

սևեռուն, ուշադիր դիտելու (βλέπω, ἐπισκέπτομαι), զննելու (προσέχω), եր-

բեմն նկատելու, բացահայտելու (καταγινώσκω) կամ հասկանալու 

(κατανοέω) և կռահելու (καταστοχάζομαι) իմաստով: «Նկատել» բայը տար-

բեր տեղերում համապատասխանում է κατανοέω (մտածել կամ հայել), 

εἰκάζω (պատկերել), σκέπτομαι (ըմբռնել. ԲԹԺԻԽ ձեռագրերում տեղ գտած 

լուծմունքը մեկնաբանում է՝ «զնկատելն ի վերա խորհելոյն ու հաելոյն 

ասէ»), երբեմն էլ՝ θεσπίζω (գուշակել) բայերին: Բնագրում կարևոր նշանա-

կություն ունեն «տեսութիւն», «տեսական», «տեսանել» եզրերը: «Տեսու-

թիւն»-ն ի հայտ է գալիս որպես θεωρία (theoria – երևույթների խորիմա-

ցություն, հայեցողություն), φαντασία (phantasia – պատկերացում, երևա-

կայություն) կամ ὄψις (opsis – «տեսութիւն ականն») բառերի համարժեք, 

իսկ «տեսական»-ը վերաբերում է միայն առաջին երկուսին: «Տեսանել»-ը 

և՛ βλέπω-ի, և՛ ὁράω-ի, և՛ θεωρέω-ի, և՛ εἴδω-ի զուգահեռն է: «Խոհեցողա-
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կան»-ն օգտագործվում է βουλευτικός, διαλογιστική, λογιστικόν եզրերի դի-

մաց, մի տեղ էլ «խոհականութիւն» է նաև φρόνησις-ը (phronesis – ողջա-

խոհություն) (40. [2] / 117. 20):  

Որոշ հունարեն բառեզրեր էլ հայերեն թարգմանության մեջ ունեն 

մի քանի համարժեք:  

«Հոգի»՝ ψυχή-ն (psyche) ավելի հաճախ շարադրանքի մեջ փոխարին-

վում է «անձն»-ով, սակայն երբեմն պատահում է նաև «հոգի» տարբերա-

կը (հատկապես, 1-ին և 42-րդ գլուխներում): Ենթադրում ենք, որ նպա-

տակն իմաստը տարբերակելն է, երբ խոսքը ոչ թե զուտ կենսաբանական 

արարածի, այլ իրական՝ «ներքին» մարդու մասին է:  

Ինչ վերաբերում է πνεῦμα (pneuma) բառին, այն հայերեն է թարգ-

մանվում բավական ազատ և զանազան տարբերակներով: Հիմնականում 

նրա համարժեքը «շունչ»-ն է, սակայն հանդիպում է նաև՝ «ոգի», «հոգի», 

«աւդ»: «Հոգեւորական»՝ πνευματικός (pneumaticos) բառը, որ բառացի կա-

րելի է թարգմանել նաև «շնչական», նշանակում է՝ «ոգեղեն, աննյութա-

կան, spirabilis» («էութիւն հոգեւորական»՝ οὐσία πνευματική 7. [4] / 59. 4): 

«Աւդ»-ը կարող է փոխարինել πνεῦμα-ին կամ գործածվել իր իրական 

իմաստով՝ թարգմանելով ἀήρ (aer) բառը: Երբեմն էլ այն վերաբերում է 

քննարկվող նյութի գազային վիճակին: Այդպիսի իմաստ ունի նրանից 

ածանցյալ «աւդանամ»՝ ἐξαερόω բայը, որը պետք է հասկանալ՝ անցում 

գազային վիճակի: Որոշ դեպքերում «աւդ»-ը փոխարինում է περιέχον-ին, 

որ բառացի նշանակում է «պարունակող»՝ ենթադրելով շրջապատող, 

մարդկանց ու իրերը պարունակող օդային տարածքը: Վերջինս երբեմն 

հայերեն բառացի է թարգմանված՝ «պարունակող»: «Շունչ» – ἀναπνοὴ 

(anapnoe – respiratio) նշանակում է նաև «շնչառություն»: 

Βουλή (boule) եզրը մերթ ներկայացվում է «խորհուրդ» համարժեքով 

(λογισμός (logismos)-ի հետ միասին), մերթ՝ «կամք», մերթ էլ՝ «ախոր-

ժումն», որոնցով կարծես բացահայտվում են մարդու որևէ կամային ցան-

կության ձևավորման երեք փուլերը՝ խորհել, ախորժել, կամենալ: Այսպես 

էլ δόξα (doxa) երբեմն թարգմանվում է որպես «կարծիք», երբեմն՝ 

«փառք»: Նույն ձևով, ὁμαλός-ը, ըստ իմաստի՝ մեկ ներկայացվում է 

«հարթ», մեկ էլ՝ «հաւասար» տարբերակով, ինչպես նաև ἀνώμαλος-ը՝ եր-
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բեմն «անհարթ», երբեմն՝ «անհաւասար»: Ἀνωμαλία-ի (anomalia) համար-

ժեքը «անհաւասարութիւն»-ն է, իսկ ἄμορϕος-ինը (amorphos)՝ «տգեղ»-ը:  

«Հարկ»-ը՝ ἀνάγκη, երկում հաճախակի հանդիպող բառեզրերից է: 

Այն տեղ ունի, ինչպես շարքային՝ «հարկավոր, անհրաժեշտ» իմաստով, 

այնպես էլ Ճակատագրի և Նախախնամության հետ միասին նույն շար-

քում գտնվող Հարկի, որն աստվածային «անփախչելի, անխափանելի» 

օրենքն է: Այն «անվրէպ» է գործում պատճառահետևանքային համա-

տեքստում՝ ապահովելով արժանի հատուցում: 

θεραπεία-ն (therapia) թարգմանվում է՝ «բժշկութիւն», «ծառայու-

թիւն կամ սպասարկում», «աւգուտ», «ուրախացուցիչ» կամ «պատարագ», 

իսկ τύχη-ն (tyche)՝ երբեմն «բախտ» է, երբեմն «հանդիպում», երբեմն էլ՝ 

«դիպուած»: «Դիպումն» եզրը բնութագրում է նաև σύμπτωσις, σύμπτωμα 

(symptosis, symptoma – բախում, հանգամանքների ընթացք) բառերը. վեր-

ջինս որոշ դեպքերում թարգմանված է նաև՝ «հիւանդութիւն», քանի որ 

σύμπτωμα նշանակում է նաև «հիվանդագին ցնցում, նոպա», և ավելի ուշ 

շրջանում փոխառվելով այլ լեզուներից, «սիպտոմ» տարբերակով այժմ ևս 

կիրառվում է բժշկական բառատիրույթում: «Հիւանդութիւն» բառն ավելի 

հաճախ համապատասխանում է νόσος-ին (nosos), որոշ դեպքերում էլ՝ 

ἄλγημα-ին (algema), սակայն վերջինս ավելի հաճախ համարժեք է «խաւ-

թութիւն» եզրին՝ «տկարություն, ալարկոտություն, տրտմութիւն, ցավ» 

իմաստով: Այս երկու հունարեն եզրերն էլ արտացոլված են արդի բժշկա-

կան եզրաբանության մեջ (նոզոլոգիա, միալգիա, նևրալգիա և այլն): 

«Խաւթություն»-ը դուրս է մղվել շրջանառությունից: Ներկայումս փո-

խառյալ տարբերակով է կիրառվում նաև «ընթացակցութիւն»՝ συνδρομή 

(syndrome, սինդրոմ) բառը, թեպետ վերջինիս արդի կիրառումը գուցե լիո-

վին համարժեք չէ «ընթացակցութիւն» եզրույթին, քանի որ այն հայերե-

նում փոխառվել է ավելի ուշ՝ նոր լեզուներից: Այս շարքում կարելի է դի-

տարկել նաև «տկարութիւն»՝ ἀσθένεια (asthenia – ասթենիա) եզրը: 

«Մակացութիւն»-ը՝ ἐπιστήμη (episteme), ուսմամբ ձեռք բերված գի-

տելիքն է, ի տարբերություն «գիտութիւն»՝ γνῶσις-ի (gnosis), որը կարող է 

ձեռք բերվել և՛ կյանքի ընթացքում, և՛ կարող է լինել «բնաւորական» (1. 

[2]/1. 18), այսինքն՝ բնությունից ստացված: «Գիտութիւն» բառի մեկ այլ 

համարժեք է հունարեն բնագրում διάγνωσις (diagnosis) եզրը, որը նշանա-

կում է «տարանջատում, տարբերակում, նաև՝ ախտորոշում»: «Մակբեկու-
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թիւն» կամ «մակբերութիւն»՝ ἐπίκλασις (epiclasis – «թուլացում»՝ Նեմե-

սիոսի բացառիկ կիրառություն՝ ἐπικλάω – «կորացնել, ճկել» բայից) և 

«մակդարձութիւն»՝ ἐπιστροφή (epistrophe – «շրջադարձ, անդրադարձու-

թյուն») եզրերը ներկայումս չեն գործածվում:  

Հոգու «յիշողական» ունակության՝ μνημονευτικόν (mnemoneuticon, 

memoria), երկու դրսևորումներին՝ μνήμη (mneme – հիշողություն) և 

ἀνάμνησις (anamnesis – վերհուշ) համապատասխանում են «յիշումն» և 

«վերստին յիշումն» համարժեքները: «Նախագիտություն»-ը πρόγνωσις-ի 

(prognosis) պատճենված տարբերակն է, սակայն այն երբեմն դրվում է 

նաև μαντεία-ի (manteia) դիմաց, որն այլ տեղում թարգմանված է «դիւթու-

թիւն»: «Բան»-ը λόγος-ի (logos) համարժեքն է, «միտք»-ը փոխարինում է 

νοῦς (nous), διάνοια (dianoia) եզրերին, իսկ «զմտաւ ածեմ»՝ ἐννοέω, διανοέω, 

ἀναλογίζoμαι, λογίζoμαι-ին: Եվ հայերեն, և՛ հունարեն բնագրում հստակ 

տարբերակում է դրվում «նիւթական»՝ ὑλικός (նյութից կազմված, կառուց-

ված մարմին) և «նիւթաւոր»՝ ἔνυλος (նյութի մեջ պարունակվող, նյութը 

կազմող) բառերի միջև: 

Հաճախ հանդիպող հիմնական եզրերից է ὁρμή-ն (horme – գրգռում, 

դրդում, բնազդ, բնական մղում), հայերեն՝ «յարձակումն»: Որոշ տեղերում 

ὁρμή-ն թարգմանված է նաև «դիմել» բայով: Հավանաբար, այն պետք է 

ընկալել իբրև՝ ներքին մղում, ձգտում, ձերբազատում կամային կամ մտա-

վոր զսպող կապանքներից: Իմաստային առումով այն համապատասխա-

նում է արդի «բնազդ» եզրին, սակայն ավելի լայն իմաստով: Այդ ներքին, 

«արձակված» շարժումն ավելի որոշակի դարձնելու համար, երբեմն կի-

րառվում է «բնաւորական յարձակում» (1. [17])՝ ὁρμὴ φυσική (13. 11) ար-

տահայտությունը:  

Հաջորդ կարևոր բառը «յաւդաւորութիւն»-ն է կամ «յաւդումն» 

(ἁρμονία – harmonia): Այն, ինչպես հունարենում, այնպես էլ հայերենում ի 

հայտ է գալիս բառակազմական նուրբ տարբերակներով: «Յաւդաւոր»-ով 

թարգմանված են և՛ ἁρμόνιος, և՛ ἐναρμόνιος բառերը, որոշ դեպքերում էլ 

այն հանդես է գալիս ἔναρθρος-ի դիմաց, որն այլ դեպքում թարգմանված է 

«պատկանաւոր» (հոդաբաշխ առումով) (1. [6] /4. 20): Իր հերթին ἁρμός 

(կապ) թարգմանված է «պատշաճիւր» (3. [6] / 42. 9), իսկ ἁρμοζόντως՝ 

«պատշաճ» (42. [12] /133. 16): Երբեմն «յաւդումն», երբեմն էլ՝ «հարմա-

րումն» է թարգմանվում նաև εἱρμός (կապակցում) բառը: Այս ամենի մեջ 
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«յաւդումն» եզրը կարծես բացահայտում է իր իրական իմաստը՝ ոչ միայն 

պարզապես ներդաշնակություն, այլ կատարյալ հարմարման, պատշաճության 

և իդեալական փոխկապակցվածության մեջ ներդաշնակ գոյակցություն: 

«Էութիւն» (οὐσία – ousia, ὄν), «գոյութիւն» (ὕπαρξις– hyparxis), եր-

բեմն էլ՝ «բնութիւն» եզրերը հայերեն բնագրում փոխարինում են իրար. 

երբեմն οὐσία-ն է թարգմանվում «գոյութիւն», երբեմն էլ ὕπαρξις-ը՝ «էու-

թիւն»: «Գոյութիւն»-ը հանդես է գալիս նաև «լինել» իմաստով՝ τὸ εἶναι (1. 

[2] /1. 17): Հազվադեպ οὐσία-ի դիմաց կիրառվում է նաև «բնութիւն» բա-

ռը: Διαμονή (diamone – տևականություն) բառը ներկայացված է «յարա-

մնայութիւն», «փոխանորդութիւն» և «տեւողութիւն» համարժեքներով: 

Երկի հատկապես մարմնակազմական (սոմատիկ) մարդաբանությանը 

վերաբերող հատվածների ճիշտ ընկալման համար կարևոր է քննարկել 

«մարմին» բառը: Հունարենում այն ներկայացված է երկու տարբերիմաստ 

բառերով՝ σῶμα (soma) և σάρξ (sarx): Առաջինն ամբողջական մարմինն է՝ 

իր կառուցվածքային միասնության մեջ, իսկ երկրորդն, ամենայն հավա-

նականությամբ վերաբերում է փափուկ հյուսվածքներին21՝ ոչ միայն ար-

տաքին, այլ նաև՝ ներքին օրգանների, քանի որ այն Շարադրանքի մեջ 

հանդիպում է նաև հետևյալ արտահայտություններով՝ «զկակուղն մար-

մին» (4. [2])՝ ἁπαλωτάτη σάρξ (փափուկ հյուսվածք) (45. 11), «մարմին եր-

կուորեացն» (27. [4])՝ σὰρξ ἁπαλωτέρα (92. 17), «փրփրատեսակ մարմին թո-

քոցն» (27. [2])՝ ἀφρώδης σάρξ τοῦ πνεύμονος (91. 5): Բնագրում գործած-

վում է նաև «մանուած»՝ πλέγμα (plegma – հյուսվածք) բառը (27. [2] /91. 

3), սակայն այն բնութագրում է միայն թոքի մանվածանման, ցանցատիպ 

հյուսվածքը:  

Հայերեն բնագրում մեծ մասամբ «շնչերակ» թարգմանվող ἀρτηρία-ն 

(arteria) բնութագրում է տարբեր կազմախոսական տարրեր, սակայն 

«շնչերակ» նրա ընդհանուր անվանումն է, քանի որ բոլոր այդ անոթներով 

տեղափոխվում է շունչը (պնևման): Եւ՛ հայերենում, և՛ հունարենում կա 

տարբերություն սովորական շնչերակի և «խոշոր» կամ «խոշորագոյն 

շնչերակ»-ի (τραχεῖα ἀρτηρία) միջև, որի կողքին սովորական շնչերակը 

հստակեցվում է իբրև «ողորկ շնչերակ»: «Խոշոր» (τραχύς) նշանակում է 

                                         
21 Այլ լեզուներում այդ բառն ունի հատուկ համարժեքներ`  ռուսերեն плоть, 

անգլերեն flesh, գերմաներեն Fleisch, ֆրանսերեն chair և այլն: 
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անհարթ, անողորկ: Այս դեպքում խոսքն, ամենայն հավանականությամբ, 

շնչափողի, բրոնխների և բրոնխեոլների մասին է, քանի որ թոքի կառուց-

վածքում ևս դրանք ճյուղավորվելով և տարածվելով թոքի ողջ «փրփրան-

ման մարմնի» մեջ՝ շարունակում են անվանվել «խոշոր շնչերակ»-ներ: 

Հետևաբար սովորական կամ «ողորկ» շնչերակը, ժամանակակից պատկե-

րացմամբ, զարկերակն է, որը նույնպես, ինչպես և բրոնխները, համարվում 

է շունչը (պնևման) փոխադրող անոթ: Սակայն զարկերակի համար հունա-

րենն ունի ևս մեկ եզր՝ σϕυγμός (sphygmos), որ նշանակում է նաև՝ «պուլս, 

զարկ»: Իր հերթին հայերեն բնագրում ἀρτηρία-ի փոխարեն, բացի «շնչե-

րակ»-ից երբեմն գործածվում է նաև «խլրտկանք» բառը: Իսկ λάρυγξ 

(larynx – կոկորդ) և ϕάρυγξ (pharynx – ըմպան) բառերի դիմաց կիրառվում 

է «խռչափող»-ը՝ հավանաբար այս երկուսն ընկալելով իբրև հոմանիշներ 

(տե՛ս ծնթ. 163): Անհասկանալի է βρογχός (bronchus) բառի կիրառությու-

նը և նրա թարգմանությունը հայերեն բնագրում՝ «քիմք» (27. [2] /91. 12), 

չնայած այստեղ խոսքը կոկորդի մասին է: Իսկ իրական քիմքը՝ ὑπερῴα-ն 

(hyperoa) թարգմանված է՝ «վերնատուն» (որը համապատասխանում է 

ὑπερῷον՝ «վերին հարկ» բառին):  

«Ամփոփել» բառը συστέλλω (սեղմվել, կծկվել) եզրի համարժեքն է, 

իսկ «որոշել»-ը՝ διαστέλλω (ընդլայնել, զատանել): «Որոշել» կիրառվում է 

նաև διακρίνω, διορίζω և χωρισμός (տարանջատել, բաժանել) բառերի դի-

մաց: «Ըստ վազիցն» (15. [4]) արտահայտությունը՝ κατὰ τοὺς παλμούς (74. 

16), որ բնութագրում է սրտի անկանոն աշխատանքը, կարելի է հասկանալ՝ 

«ցատկերով, հաճախացած, սրտխփոցով, առիթմիկ» (παλμός՝ դող, տատա-

նում, ցնցում, առկայծում), այնպես, ինչպես սիրտն աշխատում է վազելիս: 

«Մածումն»՝ πῆξις (pexis – թանձրացում, մակարդում, կպչելը) եզրը բնո-

րոշում է յուրաքանչյուր ձևավորման գործընթացի նախնական փուլը, 

սկիզբը, երբ դեռևս անձև նյութը՝ մակարդվելով, թանձրանալով, սկսում է 

աճել ու ձև ստանալ: 

Երբեմն «հյութ», երբեմն «շոգի», երբեմն էլ՝ «հոտ» է թարգմանված 

ἀτμός (atmos)-ը՝ դարձյալ կարծես էապես բացահայտելով իր բնույթը, այ-

սինքն՝ գոլորշու միջանկյալ դերը հեղուկի և գազային վիճակի միջև: Թե-

պետ «գոլորշի» բառը հայերեն բնագրում գործածվում է այլ իմաստով՝ 

αἰθάλη (aithale – ծուխ, մուր) (27. [1] // 90. 7): «Տամկատեսակ»-ն է համա-

պատասխանում ἀτμῶδες (գոլորշանման) բառին, իսկ «լորձնատեսակու-
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թիւն»-ը՝ λιγνυῶδες -ին, որը բառարաններում բացատրվում է որպես «գո-

լորշանման, ծխատեսակ»: Բնագրում առկա է նաև հենց «ծխատեսակ» 

տարբերակը՝ λιγνυῶδες (27. [2] //90. 20) կամ καπνῶδες-ը (5. [5] // 50. 2), 

ինչպես նաև՝ «բալատեսակն»՝ αἰθαλώδης (մեգանման, ծխատեսակ) բառերի 

դեպքում:  

«Լուծումն» բառը գործածվում է λύσις և διάλυσις (lysis, dialysis – 

լուծում և տարալուծում), «տեւողական»-ը՝ τονικός (լարված, դիմացկուն), 

«տրամադրութիւն»-ը՝ διάθεσις (diathesis – փոփոխական հոգեվիճակ), իսկ 

«փոփոխել»-ը՝ μετάστασις (metastasis) եզրերի փոխարեն: «Աճառ» կամ 

«աւճառ» (4. [3]) է թարգմանված χόνδρος (45. 20) բառը (chondrus), իսկ 

χoνδρώδης-ը (71. 18) և χόνδρος-ը (91. 13) արտահայտված են «նեարդատե-

սակ» եզրով (14. [2]; 27. [2]):  

Կարծում ենք, ուշադրության է արժանի «ըստ կալման»՝ κατὰ σχέσιν 

արտահայտությունը: Բառացի այն կարելի է հասկանալ բռնելու, պահելու, 

կապելու իմաստով, սակայն որոշ ձեռագրերում (ԵԹԽ) առկա լուծմունքը 

պարզաբանում է, որ այդ կապը ձևավորվում է «սիրով և խորհրդով, և 

ներգործութեամբ, և ըմբռնմամբ»: Այսինքն, ավելի շուտ իբրև կապվածու-

թյուն կամ հակում: 

«Ըստ պատահման»՝ κατὰ συμβεβηκός կապակցությունը հաճախ է 

հանդիպում հունաբան շրջանի թարգմանություններում: Այն նշանակում 

է՝ «հանգամանքների բերումով»: 

Մարմնակազմական եզրերից θώραξ-ը (thorax) հիմնականում արտա-

հայտվում է «ախոնդանք»-ով, երբեմն էլ՝ «կուրծք»-ով, որը «լանջ»-ի հետ 

միասին թարգմանում է նաև στῆθος (stethos) բառը: «Ստամոքս»-ը համա-

պատասխանում է στόμαχος (stomachos)-ին, իսկ γαστήρ (gaster) եզրը, որն 

այժմ ընդունված է համարել ստամոքսի համարժեք, վերաբերում է ամբողջ 

որովայնին: Վերջինս՝ κοιλία (coelia – խոռոչ) տարբերակի դեպքում, փո-

խարինվում է «փոր» կամ «քաղիրթ» բառերով, իսկ κοιλία-ն թարգմանվում 

է նաև՝ «փորուած»: Որովայնի պարունակությունը (ἔντερον – enteron) ար-

տահայտված է «ընդերք», կամ «աղիք», մի տեղ էլ՝ «փորոտիք» տարբե-

րակներով: Լեղապարկը՝ χοληδοχός (choledochos), հայերեն բնագրում ունի 

«մաղձընկալ աման» համարժեքը: Ընդհանուր առմամբ «աման»-ով է փո-

խարինվում ἀγγεῖον (angium – անոթ) եզրը: 
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«Երակ»-ը դրվում է, ինչպես φλέψ-ի (phlebs) դիմաց, այնպես էլ՝ որոշ 

դեպքերում՝ νεῦρον-ի (nervus). «երակն տեսողական» 7. [4]՝ τὸ νεῦρον τὸ 

ὀπτικόν (59. 1), «զգայականքն երակք» 8. [1] ՝  αἰσθητικὰ νεῦρα (63. 8; 64. 

11): Այլ տեղերում νεῦρον-ը թարգմանվում է «նեարդ-նիարդ» կամ 

«ջիլ-ջիղ» ձևերով, որոնց մանրամասն անդրադարձ կա ծանոթագրու-

թյուններում: «Փոխադրութիւն» բառը μεταβολή-ի (metabole) համարժեքն 

է, ժամանակակից պատկերացմամբ՝ նյութափոխանակությունը կամ մետա-

բոլիզմը: Այս իմաստով կիրառվում է նաև «փոխարկել» բայը, որը որպես 

ἐκπέσσω (եփել, մարսել) բայի համարժեք վերաբերում է հենց նյութափո-

խանակությանը: «Գործարան»-ը համապատասխանում է ὄργανον 

(organum) բառին, ժամանակակից բժշկագիտական եզրաբանության մեջ 

այն այժմ առկա է փոխառյալ՝ «օրգան» տարբերակով, ինչպես և «գործա-

րանական»-ը ὀργανικός՝ «օրգանական»: «Երեսք»-ը հունարեն ὄψις-ի 

(opsis) նման նշանակում է և՛ «աչք», և՛ «տեսողություն»:  

«Զգալի», «զգայական», «զգայութիւն» բառերն օգտագործվում են 

αἰσθητής, αἰσθητικός, αἴσθησις (aesthetes, aesthesis, aestheticus) եզրերի փո-

խարեն: Ներկայումս մենք կիրառում ենք՝ և՛ հայերեն եզրերը, և՛, ավելի 

ուշ շրջանում միջազգային եզրաբանությունից փոխառած՝ հունարեն 

ծագմամբ «պարէսթեզիա», «էսթետիկա» և այլ բառեր: «Սրութիւն» եզրը՝ 

ὀξύτης (oxytes), պետք է հասկանալ գրգռվածության, բարձր լարվածու-

թյան իմաստով, սակայն ունենում է նաև ավելի մասնավոր իմաստ, օրի-

նակ՝ կծու համ, բարձր ձայն և այլն: «Սրտմտութիւն»-ը՝ θυμός (thymos) 

նույնպես գրգռվածության, ցասման բնութագրիչ է, այն պարզապես բար-

կություն կամ զայրույթ չէ, այլ ներքին պոռթկում, իսկ «բարկութիւն» 

բառը համապատասխանում է մեկ այլ եզրի՝ ὀργή (orge): 

Եթե μαίνομαι (մոլեգնել, խելագարվել) բառի դիմաց դրվում են «մո-

լիմ», «մոլեգնիմ» բայերը, ապա μελαγχολῶν (մելանքոլիկ, մաղձոտած՝ 

μελαγχολάω բայի ներկա դերբայը) թարգմանվում է «մոլեգնոտ»: Հոգեկան 

հիվանդությունների ոլորտից երկում հանդիպում է նաև φρενίτις (phrenitis 

– մտաբախութիւն, խելագարություն) անվանումը, որը չի թարգմանվել, 

այլ տառադարձվել է «փռենիտոս» (13. [3] / 70. 12): 

Եռաչափ, տարածական մարմին բնութագրելիս գործածվում է «եռա-

կի տարորոշ»՝ τριχῇ διαστατός արտահայտությունը, այսինքն մարմինը 

շրջակա միջավայրից առանձնացվում (տարորոշվում) և հստակեցվում է 
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երեք չափորոշիչներով: Չունենալով κορύζα (coryza – հարբուխ) (56. 16) 

բառի համարաժեքը, հայ թարգմանիչներն այն փոխարինել են բացատրա-

կան թարգմանությամբ՝ «ըռընգացն ծանրաշնչութիւն» (6. [2]): Իսկ λῆμμα 

(նախադրույթ) բառի դիմաց պարզապես նշում են «իմն ասացեալք» (2. 

[6] / 21. 9): Նաև նույնացվում են «անանձն» և «անշունչ» (հունարեն 

բնագրում երկու դեպքում էլ՝ ἄψυχος – apsychus), ինչպես նաև՝ «անձնա-

ւոր» և «շնչաւոր» (ἔμψυχος – empsychus) բառերը:  

Պլատոնյան ἀναλογία-ն (analogia) թարգմանվում է՝ «համեմատու-

թյուն, համեմատք»: Իսկ պլոտինյան ἄπειρον (apeiron – «ապեյրոն»՝ ան-

սահմանություն) եզրը հայերեն բնագրում ստանում է «անբաւ», «անբա-

ւութիւն», «անբովանդակելիք», մի տեղ էլ՝ «յոլովակի» համարժեքները: 

Դրան զուգահեռ բնագրում գործածվում է նաև ἀορίστως մակբայը, որ 

թարգմանված է «անսահմանաբար»: ὁμοιομέρης-ի (homoiomeres) դիմաց 

«նմանամասն» եզրն է, իսկ ὁμογενής-ի (homogenes)՝ «նմանասեռն»: 

«Դատեմ» – κρίνω. այս բայից հունարենում ածանցյալ է κρίσις 

(crisis) տարբերակը, որտեղից էլ՝ ἐπίκρισις (epicrisis)՝ «դատողութիւն» բա-

ռը: «Դարձեալ», «դարձումն» բառերն ունեն հետադարձ շարժման, շրջվե-

լու իմաստ, հետևաբար բացի παλινδρομία (14. [2] /71. 18)՝ «հետադարձ 

շարժում» կամ ἐστραμμένος (=στρέφω) (40. [3] /118. 17)՝ «շրջվել, հեռանալ» 

համարժեքներից, դրանք համապատասխանում են նաև ἀποκατάστασις՝ 

«վերականգնում» (41. [2] /121. 3) բառին: 

Հայերեն բնագրի ընդօրինակություններում կա որոշակի շփոթ 

«խիտ» և «խիստ» բառերի միջև: «Խիտ»՝ πυκνός (խիտ, հոծ, թանձր), ունի 

նաև παχύς համարժեքը, որ թարգմանվում է «թանձր»: Իսկ «խիստ»՝ 

σκληρός, նշանակում է պինդ, ամուր: Այս շարքում է նաև «խոշոր» եզրը՝ 

τραχύς, որ նշանակում է «կոպիտ, կոշտ, անողորկ, անհարթ»: Մեկ այլ 

դեպքում «խոշոր»-ը գործածվում է γλίσχρος-ի դիմաց՝ «թանձր, կպչուն» 

նշանակությամբ: Իսկ «կարծր» բառով թարգմանվում է στερεός-ը: Վեր-

ջինս տեղ ունի նաև «հաստատութիւն»՝ στερεώμα (ամրություն, հենարան, 

նեցուկ) և «հաստատուն»՝ στερεά (պնդութիւն, նաև՝ երկրաչափական մար-

մին, որ ունի 3 չափում՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն կամ 

խորություն) եզրերով: «Կարծր»-ի փոխարեն երբեմն օգտագործվում է 

«պինդ» բառը՝ «պնդագոյնք»՝ στερεώτερα, սակայն «պինդ» բառով թարգ-

մանվում է նաև στρυφνός (թթվային) եզրը: 
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Հայերեն բնագրում շատ են նաև հունարենից պատճենված բավա-

կան հաջող հունաբանությունները՝ «տեսակարար»՝ εἰδοποιός, «աշխարհա-

գործութիւն»՝ κοσμοποία, «աշխարհական»՝ κοσμικός, «բարեխառնութիւն»՝ 

εὔκρατος, «բարետոհմութիւն»՝ εὐγένεια, «դառնամաղձեայ»՝ πικρόχολος, 

«զգայակցութիւն»՝ συναίσθησις, «ինքնամատոյց»՝ αὐτόματος, «կրակից»՝ 

συμπαθής, «ճաճանչակցութիւն»՝ συναύγεια, «երկւորեքն»՝ δίδυμος և այլն:  

Հանդիպում են նաև հունարենից փոխառված կամ, ավելի ճիշտ, տա-

ռադարձված բառեր: Դրանք շատ չեն՝ կամ կենդանիների անվանումներ՝ 

«պինայ» (1. [5]/4. 6), «կարկինոս» (2. [4] /19. 23), «աստաքոս», «տեւթիե-

դէսք եւ սիպէք» (2. [4] /19. 21, 22) (տե՛ս ծնթ. 8), «կռոկոդիլոս» (2. [6]) – 

κροκόδειλος (21. 13), կամ երկրաչափական եզրեր՝ «իկոսաէդռոն» (5. [7]) – 

εἰκοσάεδρον (51. 3) (քսանանիստ), «կիւբիկոն» (5. [7]) – κυβικόν (51. 1) 

(խորանարդ), «կոնս» (7. [1]) – κώνος (57. 21) (կոն), «ոքտաէդռոն» (5. 

[7]) – ὀκτάεδρον (51. 4) (ութանիստ), պիւռամիդ (5. [7]) – πυραμοειδές (51. 

3) (բուրգ), «սկալինէանցն եռանգիւն» (5. [7]) – σκαληνῶν τριγώνων (51. 8) 

(անհավասարակողմ եռանկյուն):  

Գրքի վերջում ներկայացված «Եզրեր և կարևոր հասկացություն-

ներ» կոչվող բառարանում ընդգրկել ենք ավելի լայն բառացանկ, քան 

զուտ բնագիտական-բժշկական եզրաբանությունը: Այսդտեղ ներառել ենք 

առավել հաճախ հանդիպող հասկացություններ, նաև հունարենից պատ-

ճենված ուշագրավ նորակազմություններ: Որոշ հունարեն բառերի կցել 

ենք իրենց ճշգրիտ հայերեն թարգմանությունը: Դրանք հիմնականում 

այն բառերն են, որոնք իմաստով տարբերվում են թարգմանական բնագ-

րում տեղ գտած համարժեքներից: 

Լուսանցազարդերի մասին 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկի հայերեն ձեռագրերի մի ստվար 

մասում բնագիրը սկսվում է ոճավորված կենաց ծառ պատկերող լուսան-

ցազարդերով22: Ընդ որում, որոշ ձեռագրերում լուսանցազարդեր կան ոչ 

միայն սկզբում, այլև հաջորդող գլուխների վերնագրերի կողքին, և, թվում է, 

                                         
22 ՄՄ 552, թ. 5ա, ՄՄ 463, թ. 3ա, ՄՄ 620, թ. 152ա, ՄՄ 2708, թ. 3ա, ՄՄ 

1500, թ. 576բ և այլն: 
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առնչվում են բնագրի բովանդակությանը: Խորագրի մոտ զետեղված լուսան-

ցազարդերի մեծ մասը կառուցված է նույն ձևով. երկու ոճավորված բույս՝ 

ներքևում միահյուսվելով, պատկերում են պտղաբերության խորհրդանիշը, 

իսկ վերևում նույն խորհրդանիշն արտահայտված է նրանց սաղարթների 

միացումով: Կարելի է ենթադրել, որ բույսն իբրև միջնորդ օրգանական և 

անօրգանական բնությունների միջև, այստեղ խորհրդանշում է մարդու 

բնությունը, որն ինքը միջասահման է նյութական և հոգևոր, բանական և 

անբանական բնությունների միջև: 

Գաղափարապատկերի հիմնական առարկան հատիկն է, որն արտա-

հայտում է ողջ բուսա-կենդանական աշխարհների սերմի կամ նախասկիզբ 

միավորի գաղափարը: Ասատուր Մնացականյանի մեկնաբանմամբ՝ յուրա-

քանչյուր ծաղիկ և պտուղ հենց սկզբից իր մեջ կրում է սերմը և նրա գա-

ղափարական իմաստը, իսկ յուրաքանչյուր հատիկ կամ սերմ ոչ այլ ինչ է, 

քան պտուղ կամ նրա կորիզը, որն իր մեջ կրում է ապագա բույսի, ուստի 

նաև՝ նրա ծաղկի ու պտղի սաղմը և նրանց իմաստը23: Սա կարող է խորհր-

դանշել նաև մարդու բնությունը՝ իբրև փոքր աշխարհ, որն իր մեջ ամփո-

փում է մեծ աշխարհի պատկերը:  

Կարևոր դերակատարում ունեն նաև չորս տարրերի գաղափարան-

շանները, քանի որ հատիկը կամ սերմը կարող է աճել ու զարգանալ միայն 

չորս տարրերի շնորհիվ: Իսկ քանի որ այդ չորսն են համարվում և՛ տիե-

զերքը, և՛ մարդու մարմինը կառուցող սկզբնատարրերը, դրանց վերագր-

վել է հզոր ստեղծագործ ուժ: Հետևաբար, հասկանալի է, թե ինչու են զար-

դարվեստում այնքան առատորեն հանդիպում չորս նշաններով օժտված 

հատիկների գաղափարաձևերը, և ինչու այդ չորս նշանները հենց չորս 

տարրերի իմաստն են դրսևորում: Մեր բնագրում նույնպես տարրերի մա-

սին գլուխը որոշ ձեռագրերում24 սկսվում է չորս տարրերը բնութագրող 

երկրաչափական ձևեր ներառող լուսանցազարդերով՝ քառանկյունիներ, 

քառակուսիներ, շեղանկյուններ (ռոմբեր), քառաթև զարդեր և այլն:  

Հոգու մասին գլուխը մի տեղ սկսվում է չորս շեղանկյունաձև նախ-

շեր պարունակող լուսանցազարդով (ՄՄ 1500, թ. 579ա), մեկ այլ դեպ-

քում՝ թռչնագրով (ՄՄ 2708, թ. 8ա) կամ ոճավորված կենաց ծառի կենտ-

                                         
23 Տե՛ս Ա. Մնացականյան, Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 1955, էջ 83: 
24 ՄՄ 620, թ. 172ա, ՄՄ 2708, թ. 18ա, ՄՄ 1500, թ. 585ա: 
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րոնում ներդրված պտտախաչով (ՄՄ 620, թ. 159ա): Պտտախաչն առան-

ձին հանդիպում է «Հոգու և մարմնի միավորման մասին» գլխի լուսանցա-

զարդի տեսքով (ՄՄ 620, թ. 168բ): 

«Մարմնի մասին» գլուխը ՄՄ 1500 ձեռագրում ներկայացված է 

սխեմատիկ կառուցվածքով լուսանցազարդով, որտեղ ենթադրաբար մար-

մինը խորհրդանշող գծագրի վրա պատկերված է տասնչորս կետ (ՄՄ 

1500, թ. 584բ): Մեկ այլ ձեռագրում «Մարմնի մասին» գլխի լուսանցա-

զարդը հեքսագրամմայի տեսք ունի՝ երկու հակադիր եռանկյուններով կա-

ռուցված վեցագագաթ աստղի (ՄՄ 620, թ. 171ա):  

Նմանօրինակ լուսանցազարդեր կան նաև մյուս գլուխների վերնագ-

րերի կողքին25, սակայն դրանց ավելի մանրամասն քննարկումը դուրս է 

մեր խնդիրների շրջանակից:  

                                         
25 Տե՛ս ՄՄ 2708, թ. 15բ, 18ա, 38ա (Վասն ճակատագրի), 43բ (Յաղ. նախախ-

նամութեան՝ թռչնագիր): ՄՄ 1500, թթ. 583բ, 586բ (Յաղ. տեսողականի), 591բ, 
598բ (Յաղ. նախախնամութեան) և այլն: 
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Համեմատված ձեռագրերի նկարագրություն 

«Բնութեան» քննական բնագրի կազմման համար հիմք ենք ունեցել 

Մատենադարանի ԺԲ. -ԺԷ. դարերի 13 հնագույն գրչագրերը (ՄՄ 51, 468, 

469, 470, 552, 620, 844, 1013, 1500, 1649, 2508, 3184, 3463), որոնք համե-

մատվել են նաև Երուսաղէմի ԺԱ. դարի հնագույն օրինակի (1862), վենե-

տիկյան հրատարակության տպագիր տարբերակի (Նեմեսիոս, Վ 1889) և 

հունարեն երկու բնագրերի հետ (PG 40; Nem [Morani] 1987): 

Ա – ՄՄ 1013 (հիմք-ձեռագիր). Ժողովածու, ՉԼԵ (1227 թ.), 242 թերթ: 

Սպլենձահան վանք, գրիչ՝ Սիմէոն կրոնավոր: Պարունակում է Գրի-

գոր Նյուսացու «Ժողովողին մեկնութիւն», «Յաղագս երգոյ երգոց», 

«Խաւսք», «Խաւսք յինն երանութիւնսն», «Ի հայր մեր որ ի յերկինս», 

«Յորդորումն մանգանց ի կուսութիւն» երկերը:  

Թթ. 200բ-41բ՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ», 200բ՝ ցանկ (ա-խբ), 

201ա՝ վերնագիր (կարմիր թանաքով). «Գրիգորի Նիւսացւոյ. Յաղագս 

բնութեան մարդոյ», որից վեր նույն թանաքով և գրչությամբ ավելացված 

է՝ «Գիրքս Նեմեսոյի՝ եպիսկոպոսի Եմեսիոյ է»: Ձեռագիրն ամբողջական է, 

բոլոր գլուխները վերնագրված են և համարակալված:  

Օրինաչափություններ. «Օ»-ն ամենուր գրվում է՝ «աւ», «ար-

դեօք»-ը՝ «արդեւք», «մեօք»-ը՝ «մեւք»: Հաճախ ի հայտ է գալիս «զ-ս», 

«պ-բ» կամ «կ-գ» լծորդությունը: «Զգալ», «զգեստ», «անկանել», 

«տունկ», «ցանկութիւն», «օգտին» և նման այլ բառերի փոխարեն մեծ 

մասամբ գրվում է՝ «սգալ», «սգեստ», «անգանել», «տունգ», «տնգոց», 

«ցանգութիւն», «աւկտի»: Նկատվում է անցյալ և անորոշ դերբայների 

շփոթ: Վերջակետը նշանակում է նախադասության ավարտ: Կետադրու-

թյունը երբեմն շատ տարբեր է մյուս օրինակներից, և իմաստ է փոխում: 

Լուծմունքներ գրեթե չկան: 

120բ. Յաւելագրութիւն բնագրի ավարտից հետո. «Փառն սուղ ինչ 

նուազ առնէ զիմացումն ամենայնիս. որոյ անուն բաւական է առ ի յա-

մաւթն պիհռոնացոցն եւ այլոց չարեացն, որք ծաղր եւ այպն առնէին զա-

սացեալս ի Տեառնէ»: 
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Բ – ՄՄ 470. Ժողովածու, 1260-1270 թթ., 290 թերթ: Գրիչ՝ Վարդան Կի-

լիկեցի, ստացող՝ Յովհաննես արքաեղբայր (Եսայի Նչեցի):  

 Թթ. 2ա–115ա.՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ», 2աբ՝ «ցանկ 

գրոցս» (ա.–խբ.), 3ա՝ վերնագիր (կարմիր տառերով). «Գրիգոր եպիսկոպո-

սի Նիւսացո Յաղագս բնութեան մարդո»: Թերթերի շփոթ՝ 73բ –74բ –74ա 

– 75բ, ապա՝ հերթական:  

Օրինաչափություններ. Համառոտագրություններն ու լուծմունքնե-

րը՝ քիչ: Տեքստում կան գաղափարագրեր՝ աշխարհ, երկիր, երկինք, լուսին, 

արեգակ բառերի համար: 88բ-ի վերջում («Պլատոնը՝ ճակատագրի մասին» 

գլխում) գրված է՝ «մարդոյն զէութիւնն զնախագիտութիւնն Գ այն ունի»: 

«Արդեօք» բառն ունի ուղղագրական տարբերակներ՝ «արդիւք, արդեաւք, 

արդևք», բառավերջի և բառամիջի «յ»-երը չկան: Հաճախ է հանդիպում 

«լ-ղ» տարբերակներով գրություն՝ «այղ», «այղայղել», «թոյղ» և այլն:  

Գ – ՄՄ 1500. Ճառընտիր, ՉԼԲ. (1282 թ.-ից առաջ), 1189 թերթ: Գեղարդայ 

վանք, գրիչ, ստացող՝ Մխիթար Այրիվանցի, ծաղկող՝ Սարգիս գրիչ:  

Թթ. 576ա–602ա՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Ցանկը՝ չիք: 

Օրինաչափություններ. գլուխները համարակալված են և վերնա-

գրված, յուրաքանչյուր վերնագրի մոտ լուսանցապատկերներ կան՝ հավա-

նաբար բովանդակությանը համապատասխան: Միջին մասում կան խառ-

նակ թղթեր: Բառամիջի «յ»-ն սովորաբար չի գրվում, բառավերջինը՝ եր-

բեմն գրվում է, երբեմն՝ ոչ («գո», «գոական», «աժմ», «միո»), բաղաձայնի 

արժեք ունեցող «ու»-ի փխ՝ «ւ» («խառնւած», «նւազ», «արւեստ»), «օ»-ն՝ 

«աւ», «արդեօք»-ը՝ «արդաւք»: Գրեթե ամենուր անցյալ դերբայը փոխա-

րինված է անորոշով, «-եալ»-ի փոխարեն՝ «-ել», «-եաց»-ի փոխարեն 

«-եց»/»-էց» («բարեաց»՝ «բարէց», «կարծեաց»՝ «կարծեց», «աղեաց»՝ «ա-

ղէց»), «-եանց»՝ «-ենց»/»-էնց» («միմեանց»՝ «միմէնց»), «-եանս»՝»-ենս»/ 

«-էնս» («միմեանս»՝ «միմէնս»), «կեանք»՝ «կէնք», «ինքեան»՝ «ինքէն» և 

այլն: Լուսանցքներում՝ բազմաթիվ լուծմունքներ: 

Դ – ՄՄ 469. Ժողովածու, 1260 թ., 294 թերթ: Մեծքար անապատ, գրիչ՝ 

Ստեփանոս քահանայ, կազմող՝ Առաքել Հնազանդենց, ստացող՝ 

Գրիգոր Բժնեցի (Խոր Վիրապ, 1271):  
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Թթ. 9ա-117ա՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: 8բ՝ ցանկ (ա. -խբ.): ԺԸ. 

դ. լրացուած՝ 8բ-10բ: Գրեթե բոլոր գլուխներն առանց գլխահամարների են, 

բայց վերնագրերը գրված են կարմիրով: Կան թերի և խառնակ էջեր:  

Օրինաչափություններ. բառամիջի և բառավերջի «յ»-ն սովորաբար 

չի գրվում, «օ»-ն՝ «աւ», «արդեօք»՝ «արդևք», «անդէն»՝ «անտէն», 

«մեօք»՝ «մեաք կամ մեաւք», «բարւոք»-ը՝ հիմնականում «բարիոք», 

«նիւթ»-ը՝ հաճախ «նւթ», «նւթո», «նւթաւոր», «-ւոյ» վերջավորության 

փոխարեն՝ «-ո» («կենդանո», «հոգո»): Լուսանցքներում՝ լուծմունքներ: 

Ե – ՄՄ 844. Ժողովածու, 213 թերթ, 1158 թ. (Ձ/ց ՄՄ, հատոր Ա., էջ 423), 

գրիչ՝ անհայտ:  

Թթ. 3ա-79ա՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ», ցանկ՝ չիք։ Առաջին 

գլխի սկիզբը չկա: Սկսվում է՝ «(յառաջադիմութէնէ) կատարեալ անմահ 

լինել, այսինքն զօրութեամբ անմահ լինել…»:  

Օրինաչափություններ. բազմաթիվ համառոտագրություններ: «Օ»-ն 

խառնագիր՝ երբեմն՝ «աւ», երբեմն՝ «օ»: Երբեմն էլ «աւ»-ի փոխարեն՝ «օ» 

(«կարգօորիլ», «ցուցօ», «ասացօ», «մանօանդ»): Երբեմն բացակայում է 

բառամիջի «յ»-ն («զգաութիւն», «գոութիւն», «ծառաութիւն»): Գաղտնա-

վանկ «ը»-եր՝ «բժըշկութիւն», «վերըստին», «ծնընդական»: Բազմաթիվ 

լուծմունքներ:  

Զ – ՄՄ 468. ժողովածու, ԺԲ.-ԺԳ., 283 թերթ: Գրիչ՝ Գրիգոր կամ 

Առաքել՞:  

Թթ. 117ա-283բ՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ»: 116ա-7ա՝ ցանկ: Չիք՝ յիշատակարան թարգմանչի: Որոշ 

էջերի հերթականության շփոթ:  

Օրինաչափությունները. «օ»-ն միշտ գրվում է «աւ», «և»-ը՝ «եւ», 

«արդեօք»-ը՝ «արդեւք», «մեօք»-ը՝ «մեւք», «իմացական»-ի փոխարեն՝ «ի-

մանալիք», գաղտնավանկ «ը»-երը գրվում են:  

Է – ՄՄ 51. Ժողովածու, ԺԳ.-ԺԴ. դդ., 296 թերթ:  

Թթ. 166ա-236ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ», ցանկ՝ չիք: Յիշատակարան թարգմանչի՝ 236ա։ Օրինաչա-
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փությունները. հաճախ բառավերջի «յ»-ն բացակայում է, »օ»-ն հիմնա-

կանում գրվում է «օ»: Առկա է «կ-գ» տարբերակներով գրություն, նաև 

գրվում է՝ «ընտերք», «կանկուն»: 

Ը – ՄՄ 552. Ժողովածու, ԺԷ. դ., 262 թերթ:  

Թթ. 3ա-120բ՝ «Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ ասացեալ՝ Վասն 

բնութեան մարդոյ», ցանկ՝ 3ա-4ա (ա-խբ): 227ա-240ա՝ Նեմեսիոսի «բնու-

թեան» երկից ևս մի քանի գլուխ՝ Ա. (227ա-233բ), ԺԳ. (236բ), ԺԶ. 

(235բ-236բ), ԺԹ. (236բ), ԻԲ. (236ա-238ա): Օրինաչափությունները. առ-

կա է և՛ «և», և՛ «եւ» գրությունը (օրինակ՝ «դեւք» և նման մի քանի բառ), 

«օ» գրություն չկա, ամենուր՝ «աւ», «արդեօք»-ը՝ «արդեաւք»: Հաճախ են 

բառամիջի գաղտնավանկ «ը»-երը: Գրվում է՝ «ընդանի», «կանկուն», 

«սգաստ», «սգայութիւն»: Նախածանցները երբեմն առանձնացված են՝ 

«նախ յաւժարութիւն», «վերայ ծխութիւն»: Կան պակասող բառեր, արտա-

հայտություններ:  

Թ – ՄՄ 3463. Ժողովածու, ԺԴ.-ԺԷ. դդ., 323 թերթ: Գրիչ՝ Կիւրոն, ստա-

ցող՝ Մխիթար քահանայ:  

Թթ. 1ա-129բ՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Առաջին հինգ գլուխ-

ները՝ տեղ-տեղ վնասված և դժվարընթեռնելի: 

Օրինաչափություններ. երբեմն «կ-գ» տարբերակներով գրություն: 

Առկա է նաև՝ «ընդանի», «սպունկ», «ընդրել» և որոշ այլ ուղղագրական 

տարբերակներ, սակայն առանց հստակ միօրինակության: 

Ժ – ՄՄ 620 . Ժողովածու, 1494 թ., 298 թերթ, Երզնկայ, Կապոսի անա-

պատ (ի համալսարանս Կիպրոսի): Գրիչ՝ Մաղաքիա Բաբերդացի:  

Թթ. 152ա-212ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյն»: Ցանկ՝ չիք: Յիշատակարան թարգմանչի՝ 150աբ: 

Օրինաչափություններ. բոլոր գլուխները վերնագրված են, կարմիր 

տառերով, «օ»-ն՝ «աւ», «և»-ը՝ «և»: Երբեմն բացակայում են բառամիջի 

«յ»-երը: Հանդիպում է «կ-գ» ձևերով գրություն: Նաև՝ «ըմբել», «խնծոր», 

«սպունքն»: Լուսանցքներում՝ լուծմունքներ:  
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Ի – ՄՄ 2508. Ժողովածու, ԺԵ. դ., 308 թերթ: Գրիչ՝ Ոհաննէս, ստացող՝ 

Սարգիս սարկավագ:  

Թթ. 1գ-130ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան 

մարդոյն»: Ցանկ՝ չիք: Յիշատակարան թարգմանչի՝ 130ա:  

Օրինաչափություններ. «օ»-ն՝ հիմնականում «աւ», կան եզակի բա-

ցառություններ՝ «զօրութեան», «շօշափման»: Ամենուր՝ «և», «արդեաւք»: 

Առկա է «կ-գ» տարբերակներով գրություն, ինչպես նաև այնպիսի սակա-

վադեպ ձևեր, ինչպիսիք են՝ «խնծոր», «մախձ», «իշումն», «պնտել»: Եր-

բեմն նշվում են բառամիջի գաղտնավանկ «ը»-երը: Լուսանցքներում 

տեղ-տեղ ուղղումներ եւ լուծմունքներ: 

Լ – ՄՄ 1649. Ժողովածու, ԺԴ., ԺԵ., ԺԷ. դդ., բաղկացած է երեք տար-

բեր ձեռագրերից: Ձեռ. Բ՝ ԺԵ. դ., 255 թերթ (141-395), ստացող՝ Յո-

հաննէս։  

Թթ. 143ա-252բ՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Ցանկ՝ չիք։ Առաջին 

գլուխը՝ չիք: Սկսվում է երկրորդ գլխի վերջին հատվածից: Էջերի որոշ 

շփոթ: Յիշատակարան թարգմանչի՝ 252բ:  

Օրինաչափություններ. գրվում է՝ «օ», «և»: Որոշ բառերում մշտա-

պես նշվում է գաղտնավանկ «ը»-ն՝ «վերըստին», «ծնընդական», «անդըն-

դոց»: Նկատելի է «կ-գ» տարբերակներով գրություն, հիմնականում՝ 

«ցանգութիւն», «անգեալ», «մանգութիւն» բառերում: Լուսանցքներում՝ 

լուծմունքներ: 

Խ – ՄՄ 3184. Ժողովածու, ԺԵ., ԺԶ. դդ., 430 թերթ: Գրիչ՝ Ներսէս, 

Ստացող՝ Մինաս Վրդ.։ Թթ. 1ա-82բ՝ Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան 

մարդոյ»։  

Օրինաչափություններ. հաճախ բացակայում են բառամիջի «յ»-երը, 

ամենուր գործածվում է «ընդանի», երբեմն՝ «ընդրութիւն», «ըմբել», 

«վաղճան», «կանկնէ»: Հանդիպում է «կ-գ» ձևերով գրություն: Նախա-

ծանցները հաճախ առանձնացված են՝ «նախայ յօժարութիւն», «վերայ 

ծխութիւն»: Հաճախակի են լակունաները՝ նախադասության մեջ բացակա-

յող բառեր, հատվածներ կամ բացակայում է ամբողջական նախադասու-

թյուն: Լուսանցքներում՝ լուծմունքներ:  
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Ծ – Երուսաղեմի հնագույն օրինակը. Ձեռ. Եղմ. 1862 (Ձ/Ց Եղմ., էջ 255), 

1047 թ. (ՆՂԶ.), 243 թերթ: Գրիչ և կազմող՝ Գէորգ, ստացող Խաչիկ 

Եպիսկոպոս, վերանորգող՝ Յովհաննես Սարկավագ:  

Թթ. 1ա-243բ՝ «Գրեգորի եպիսկովպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բընու-

թեան մարդոյ»: 1ա, բ – ցանկ. ձեռագիրն ամբողջական է, գլուխները վեր-

նագրված են: 126բ-127ա, 155բ-156ա և 232բ-233ա թերթերի արանքում 

պակասում են մեկական թերթեր: Լուծմունքներ գրեթե չկան, բայց հան-

դիպում են լուսանցքում կամ տողավերևում նույն ձեռագրով և թանաքով 

գրված և բնագրի անկապտելի մասը կազմող բառեր ու արտահայտու-

թյուններ, որոնք կամ գրելու ընթացքում մոռացվել են և հետո ստուգման 

ժամանակ ավելացվել, կամ ի սկզբանէ այդպես են նշվել՝ տեղի տնտեսման 

նպատակով (65ա, 79բ, 96բ, 120ա, 126ա և այլն): 

Օրինաչափություններ. «օ» գրություն չկա, ամենուր գրվում է՝ 

«աւ», «և»-ը՝ «եւ», «արդեօք»-ը՝ «արդեւք», «մեօք»-ը՝ «մեւք»: Հատկա-

պես բնագրի սկզբնական հատվածում շատ են գաղտնավանկ «ը»-երը՝ 

«բընութիւն», «բընաւորական», «գընայուն», «գըլուխ» և այլն: Աստիճա-

նաբար դրանց քանակը նվազում է, և բնագրի երկրորդ կեսում հազվադեպ 

են հանդիպում: Ժամանակ առ ժամանակ առկա է «լ-ղ» տարբերակներով 

գրություն, հատկապես «այլ» բառի պարագայում:  

Ընդհանրություններ ունի Զ ձեռագրի հետ: 

Ա, Գ և Զ, Ծ ձեռագրերն ունեն նմանություններ: 

Ե, Է բնագրերը մոտ են Վենետիկյան տպագիր օրինակին: 

Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ»  

 երկի հայերեն թարգմանությանն առնչվող մեզ հայտնի  

 ձեռագրերի համառոտ ժամանակագրական ցանկ 

*-ով նշված են մեր կազմած բնագրի հիմքում ընկած և վերը նկարագրված 

տասնչորս ձեռագրերը: 

°-ով նշված ձեռագրերը նույնպես մասնակի հետազոտված են և որոշ 

հատվածներ համեմատված: 
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1*. Եղմ. 1862, 1047 թ. (Ծ), Յաղագս բնութեան մարդոյ, Գրիչ և կազմող 

Գէորգ, ստացող Խաչիկ Եպիսկոպոս, վերանորգող Յովհաննես 

Սարկավագ: Թթ. 2ա–243բ. «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ 

Յաղագս բնութեան մարդոյ»:  

2*. ՄՄ 844, 1158 թ. (Ե), Ժողովածու, պակասավոր, ԺԴ. դարում վերանո-

րոգված: Թթ. 1ա-79ա. Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: 

3*. ՄՄ 468, ԺԲ.-ԺԳ. դար (Զ) Ժողովածու, Գրիչ՝ Գրիգոր (անընթեռնելի 

փակագիր) կամ Առաքել՞: Թթ. 117ա-283բ. «Գրիգորի Նիւսացւոյ 

Յաղագս բնութեան մարդոյ» (Գիրքս Նեմեսոյի՝ եպիսկոպոսի 

Եմեսիոյ է):  

4*. ՄՄ 1013, 1227 թ. (Ա), Ժողովածու, տեղի՝ Սպլենձահան վանք, գրիչ՝ 

Սիմէոն կրոնաւոր (Պղնձահանեցի): Թթ. 200բ-241բ. Նիւսացի 

«Յաղագս բնութեան մարդոյ» (Նեմեսոյի եպիսկոպոսի Եմեսոյ է 

գիրքս /201ա/):  

5*. ՄՄ 469, 1260 թ. (Դ), Ժողովածու, Մեծքար անապատ, գրիչ՝ Ստեփա-

նոս քահանայ, ստացող՝ Գրիգոր Բժնեցի (Խոր Վիրապ, 1271), 

կազմող՝ Առաքել Հնազանդենց: Թթ. 9ա-117ա. Նեմեսիոսի «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ» (Գ, Զ, ԼԹ, Խ գլուխները՝ թերի):  

6*. ՄՄ 470, 1260-1270 թ. (Բ), Ժողովածու, Գրիչ՝ Վարդան Կիլիկեցի, 

ստացող՝ Յովհաննէս արքաեղբայր, 1675թ. նորոգվել է և լրացվել 

թերին (Ներսէս Նորոգող): Թթ. 2ա-115ա. «Գրիգորի եպիսկոպոսի 

Նիւսացո Յաղագս բնութեան մարդո»: Լուսանցքներում՝ տեղ-

տեղ լուծմունք:  

7*. ՄՄ 1500, 1282 թ.-ից առաջ (Գ), Ճառընտիր, տեղի՝ Գեղարդայ վանք, 

գրիչ, ստացող՝ Մխիթար Այրիվանցի, Ծաղկող՝ Սարգիս գրիչ, նո-

րոգված Ի. դարում: Թթ. 576ա-602ա. «Գրիգորի եպիսկոպոսի 

Նիւսացւո Յաղագս բնութեան մարդոյ»:  

8°. ՄՄ 422, ԺԳ. դար, Մեկնութիւն բնութեան գրոցն Նեմեսիոսի՝ թթ. 1բ–

44ա (ամբողջ ձեռագիրը):  

9. ՄՄ 5254, 1280 թ., Ժողովածու, տեղի՝ Դեղձուտի վանք (Մահկանա-

բերդ), գրիչ՝ Աւետիս, Գէորգ քահանայ, ստացող՝ Գէորգ քահանայ 

(գրիչը): Թթ. 75ա-6ա՝ «Պատճառ բնութեան գրոցս Նեմեսիոսի»: 
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10. ՄՄ 5596, ԺԳ. դար, Ժողովածու, Գրի՞չ, ստացող՝ Աստուածատուր: 

Թթ. 69-72. «Պատճառ ի բնութիւն մարդու գրոցն Նեմեսիոսի» 

(միայն գլուխ Ա-ի վերլուծություն): 

11. Վնտկ. 1294 (2637), 1239-1244 թթ., Դաւիթ Անյաղթ Ա. եւ Ժողովածոյ, 

տեղի՝ Ատանա, գրիչ՝ Ստեփանոս, ստացող՝ Սմբատ սպարապէտ: Թ. 

180ա. «Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Թթ. 

180ա-187ա՝ «Ի չորից գոյացեալ մարդն ասի...», թթ. 187բ-197բ. 

«Յաղագս տարերց», «Վասն Յիշողականին», «Վասն սրտմտու-

թեանն», «Վասն կերակրականին», «Վասն մարմնոյ» գլուխները: 

Թթ. 198ա-350ա՝ «Երանելոյն Գրիգորի Նիւսացւոյ ասացեալ վասն 

բնութեան մարդոյ», ամբողջական բնագիրը: 

12*. ՄՄ 51, ԺԳ.-ԺԴ. դդ. (Է), Ժողովածու, Գործք Առաքելոց: Թթ. 

166ա-236ա. «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ»:  

13°. ՄՄ 6848, ԺԳ.-ԺԶ. դարեր, Ժողովածու, Գրիչ՝ Յովհաննէս: Թթ. 

1ա-150ա՝ Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Էջերի մեծ 

մասը վնասված է և տարբեր թանաքներով ուղղված:  

14. ՄՄ 598, 1303 թ., Ժողովածու, Գրիչ՝ աշակերտ Յովհ. Երզնկացւոյ, 

1419 թ. և 1745 թ. մասամբ վերանորոգված: Թթ. 122ա-140ա. 

«[լուծումն]Վասն բնութեան գրոցն»: 

15. Վնտկ. 1516 (1128), 1318 թ., Գրիգոր Նիւսացի Ա, տեղի՝ «յաշխարհս 

արեւելից, ի գաւառիս Սիւնեաց, ի հրեշտակաբնակ մենաստանիս, 

որ կոչի Գլաձոր, զոր համարձակիմ զսա կոչել երկրորդ Աթէնս եւ 

մայրաքաղաք ամենայն իմաստից, ընդ հովանեաւ սուրբ Ստեփա-

նոսի եւ կենսակիր աստուածաբարձ սուրբ Նշանիս, որ ճշմարիտ ի 

կենաց փայտէն և դամբարանի սուրբ Վարդապէտին Ներսէսի», 

գրիչ, ստացող՝ Յակոբ Թագորցի: Թթ. 1–356. «Գրիգորի Եպիսկո-

պոսի Նիւսացւոյ՝ Յաղագս բնութեան մարդոյն»: 

16. Վնտկ. 1517 (1129), ԺԴ. դար, Գրիգոր Նիւսացի Բ, Գրիչն՝ անհայտ, 

գրեթէ ամբողջապէս նույնն է նախորդի հետ: Թթ. 1-186 «Գրիգո-

րի Եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Լու-

սանցքներում՝ լուծմունքներ: 
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17. Եղմ. 390, նախքան 1383 թ., Մատենագրութիւնք 1, Գրիգոր Նիւսացի, 

տեղի՝ Կիլիկիա ?, գրիչ՝ Բասիլ: Թթ. 596բ-800ա՝ «Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ»: Թթ. 804ա-840բ՝ «Լուծումն բնութեան գրոցն»՝ 

ըստ առանձին արտահայտությունների: 

18*. ՄՄ 1649, ԺԴ., ԺԵ., ԺԷ. դդ. (Լ), Ժողովածու, 6 տարբեր գրիչներ: 

Թթ. 141ա-252բ՝ Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան մարդոյ»:  

19*. ՄՄ 3463, ԺԴ.-ԺԷ. դդ. (Թ), Ժողովածու, Գրիչ՝ Կիւրոն, ստացող՝ 

Մխիթար քահանայ: Թթ. 1ա-129բ՝ Նեմեսիոսի «Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ»:  

20*. ՄՄ 620, 1494 թ. (Ժ), Ժողովածու, տեղի՝ Երզնկայ, Կապոսի անապատ 

(ի համալսարանս Կիպրոսի), գրիչ՝ Մաղաքիա Բաբերդացի: Թղ. 

152ա-212ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյն»: Լուսանցքներում՝ լուծմունքներ:  

21*. ՄՄ 2508, ԺԵ. դար (Ի), Ժողովածու, գրիչ՝ Ոհաննէս, ստացող՝ Սարգիս 

սարկավագ: Թթ. 1գ-130ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ 

Յաղագս բնութեան մարդոյն»:  

22*. ՄՄ 3184, ԺԵ., ԺԶ. դդ. (Խ), Ժողովածու, գրիչ՝ Ներսէս, ստացող՝ Մի-

նաս Վարդապէտ: Թթ. 1ա-82բ՝ Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան 

մարդոյ»: 

23. ՄՄ 55, 1489 թ., Ժողովածու, տեղի՝ Երզնկայ, գրիչ՝ Գրիգոր Տարօնա-

ցի, ստացող՝ Յովհաննես Համշենցի: Թթ. 162ա-303բ. «Մեկնու-

թիւն գրոցն բնութեան»։ 

24. ՄՄ 3275, 1494 թ., Ժողովածու, տեղի՝ Կապոսի վանք (Երզնկա), գրիչ՝ 

Մաղաքիա Բաբերթացի: Թթ. 152ա-219բ՝ «Մեկնութիւն գրոցն 

բնութեան»:  

25°. ՄՄ 417, ԺԷ. դար, Ժողովածու, Գրիչ՝ Բասիլ: Թթ. 1ա-79ա՝ «Գրիգորի 

եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Թթ. 

144բ-169ա՝ «Լուծումն բնութեան գրոցն» (գլուխ առ գլուխ):  

26. ՄՄ 463, 1628 թ.-ից առաջ, Ժողովածու, Գրիչ՝ Բասիլ: Թթ. 2բ-80ա. 

«Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: 

Թթ. 140բ-164բ՝ «Լուծումն բնութեան գրոցն» (մեկնաբանություն՝ 

ըստ առանձին արտահայտությունների) 
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27°. ՄՄ 465, ԺԷ. դար, Ժողովածու, Գրիչ՝ Դաւի՞թ, ստացող՝ Յովհաննես 

քահանայ: Թթ. 1բ-104բ՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսեա Յաղագս 

բնութեան մարդոյ»: Լուսանցքներում՝ բազմաթիվ լուծմունքներ: 

28°. ՄՄ 466, 1628 թ., Ժողովածու, տեղի՝ ԼԷՎ (թէ՞ ԼՈՎ), գրիչ՝ Պօղտանի 

Խաչքո, Եռաքոյի Միսքո, Ծերիկի Հանգոյ: Թթ. 2ա-88բ՝ «Գրիգո-

րի Եպիսկոպոսի Նիւսեա Յաղագս բնութեան մարդոյ՝ Խորին 

խորհրդով»: Թթ. 88բ-115ա՝ «Լուծմունք բնութեան գրոցն Նեմե-

սիոսի» (առանձին արտահայտությունների բացատրությունների 

ձևով):  

29°. ՄՄ 467, ԺԷ. դար, Ժողովածու, Գրիչ՝ Միքայէլ Դպիր: Թթ. 2ա-94բ՝ 

Նեմեսիոսի «Վասն բնութեան մարդոյ»: Բազմաթիվ լուծմունք-

ներ՝ ինչպես լուսանցքներում, այնպես էլ բնագրում: 

30*. ՄՄ 552, ԺԷ. Դար (Ը), Ժողովածու, Թթ. 3ա-120բ՝ «Երանելոյն Գրի-

գորի Նիւսացւոյ ասացեալ Վասն բնութեան մարդոյ» բնագիրն 

ամբողջությամբ: Թթ. 217ա-227ա՝ «Յաղագս բնութեան մարդոյ» 

(ի չորից գոյացեալ. . .): Թթ. 227ա-240ա՝ «Յաղագս բնութեան 

մարդոյ»՝ խառը հերթականութեամբ 6 գլուխ՝ Դ (238ա-240), Ե 

(227ա-233բ), ԺԳ (236բ), ԺԶ (235բ-236բ), ԺԹ (236բ), ԻԲ 

(236ա-238ա):  

31°. ՄՄ 2095, ԺԷ. դար, Ժողովածու, Թթ. 220ա-320բ՝ «Սրբոյն Գրիգորի 

եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ յաղագս բնութեան մարդոյն ասացեալ»:  

32°. ՄՄ 2103, ԺԷ. դար, Ժողովածու, Թթ. 306ա-384ա՝ Նեմեսիոսի «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ»: Լուսանցքներում՝ լուծմունքներ: 

33°. ՄՄ 2509, ԺԷ. դար, Ժողովածու, ստացող՝ Յակոբ Կարնեցի: Թթ. 

1-111ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան 

մարդոյ»:  

34°. ՄՄ 1480, 1615-1617 թթ., Ժողովածու, Գրիչ՝ Վարդան Հիզանցի, Ստե-

փանոս, ստացող՝ Բարսեղ Բաղիշեցի, Յոհան, կազմող՝ Գրիգոր: 

Թթ. 304ա-342ա՝ «Մեկնութիւն բնութեան գրոցն Գրիգորի Նիւ-

սացւոյ»: Թթ. 357բ–368ա. «Լուծմունք բնութեան գրոցն»: Թթ. 

372աբ «Լուծմունք ծաղկաքաղ Վարդան վարդապէտի արարեալ՝ 

Յաղագս անձին» (անմիաբան է հնոցն ամենեցուն. . . .): 
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35°. ՄՄ 6622, ԺԷ. դար, Ժողովածու, գրիչ՝ Պօղոս Գաւըռցի–Սասնցի, 

ստացող՝ Վարդան Բաղիշեցի: Թթ. 92ա-168ա՝ «Գրիգորի եպիսկո-

պոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Բազմաթիվ լուծ-

մունքներ: 

36°. ՄՄ 7135, 1640 թ., Ժողովածու, Գրիչ՝ Աւետ: Ցանկը ներկայացված է 

խառը՝ «Բնութեան» և «Կազմութեան» երկերի գլուխների վեր-

նագրերով ըստ այբբենական կարգի: Թղ. 1ա՝ «Նախածանօթու-

թիւն. Ով ուսումնասէր՝ զցանկս զայս, որ է երկուց գրոցն [գլխոց] 

Գրիգորի Նիւսացւոյն, այսինքն՝ բնութեան և կազմութեան մար-

դոյս այսպէս վարեա. Զի կարմրագոյն բենն՝ զոր տեսանիս ի ցան-

կոջդ՝ նշանակէ զբնութեան գիրսն, իսկ կենն ցուցանէ զգիրսն 

կազմութեան. և հետևեալ՝ բ «սևագոյն տառքն, առաջինն ցուցա-

նէ զթղթահամարն՝ և երկրորդն՝ զգլխահամարն»: 

Թղ. 4բ՝ «Ի զրաւ Ցանկիս Մատենական,  

որ է երկուց գրոցն պատուական: 

Մարդոյս Բնութեան և Կազմութեան,  

Գըրիգորի տեսչի Նիւսեայն: 

Ձայնիւ գոհաբանողական,  

օրհմենք զԵրրեակն հոմաբնական: 

Ամմէ---, , ----ն 

քանզի բանքն՝ ի սկզբանէն մինչև ցվախճանն իւր 

մի զմտօք՝ և դիտւրւբք [դիւրութեամբք??] ընթանան»:  

Թթ. 6ա-173բ՝ «Սրբոյ Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ ասացեալ»: 

37°. ՄՄ 9427, ԺԷ. դար, Ժողովածու: Թթ. 4ա, 5ա կնիք՝ «ակադեմիկոս 

Հակոբ Մանանդյան»: Թթ. 5ա-121ա՝ «Երանելոյն Գրիգորի Նիւ-

սացւոյ ասացեալ վասն բնութեան մարդոյ»:  

38°. ՄՄ 621, ԺԷ. դար, Գիրք պատճառաց եւ լուծմանց: Թթ. 35ա-51բ՝ 

«Լուծմունք մեկնութեան բնութեան գրոցն»: Վերլուծված է 

գլուխ-գլուխ, ըստ առանձին արտահայտությունների: Թթ. 

80ա-166բ՝ «Մեկնութիւն բնութեան գրոց»: Ընդհանուր վերլու-

ծություն է՝ առանձին գլուխների հերթական մեկնաբանմամբ: 

39. ՄՄ 1919, 1683 թ., Գրիչ՝ Պետրոս, Ղուկաս վարդապէտք, Վարդան 

Յունանեան, ստացող՝ Բարսեղ եպիսկոպոս, Նահապէտ Վրդ.։ Թթ. 
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142բ-145բ՝ «Տեսութիւն ըստ մասին բնութեան մարդոյ, որ ի Նիւ-

սացոյ եպիսկոպոսն է պետս մեր» («Յաղագս բնութեան մարդոյ» 

Ա գլխի մեկնութիւնն է): 

40. ՄՄ 4765, 1695 թ., Ժողովածու. Ճառք, տեղի՝ Պօլիս, գրիչ՝ Կարապետ 

երէց: Թթ. 73ա-74ա՝ «Պատճառք գրոցն Նեմեսիոսի»:  

41. Եղմ. 1781, 1636 թ., Յաղագս բնութեան մարդոյ, տեղի՝ Սուրբ Աստուա-

ծածնի վանք, գրիչ՝ Թորոս: Թթ. 1ա-195ա՝ բնագիրը: 

42. Եղմ. 1084, 1604 թ., Ոսկեփորիկ, ժողովածու, տեղի՝ Լով, գրիչ եւ ստա-

ցող Ղազար դպիր: Թթ. 552ա-622բ՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւ-

սեա Յաղագս մարդոյ բնութեան»: 

43. Եղմ. 1122, ԺԷ. դար, Ժողովածոյ. Գրիգոր Նիւսացի եւ Դաւիթ Ներգի-

նացի, Ստացող Յովհ. Առաջնորդ Երուսաղեմի: Թթ. 2-266՝ «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ»:  

44. Եղմ. 1177, թիվ ?, Յաղագս բնութեան մարդոյ, Թթ. 3-162՝ բնագիրը 

(«… աւարտեցաւ բնութեան գիրքս Գրիգոր անուն կոչեցելոյ»):  

45. Եղմ. 757, 1677 թ., Մատենագիրք, տեղի՝ Պրուսա, ստացող՝ Սուքիաս 

Վարդապէտ, գրիչ՝ Նիկողայոս Սարկաւագ: Թթ. 566բ-695ա՝ Գրի-

գոր Նիւսացի, «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Թթ. 794բ-833ա՝ 

«Լուծմունք բնութեան գրոցն» (առանձին արտահայտություննե-

րի մեկնաբանմամբ:  
46. Եղմ. 820, 1677 թ., Մատենագրութիւնք, տեղի՝ Պրուսա, գրիչ՝ Նիկողոս 

Սարկաւագ, ստացող՝ Սուքիաս Վարդապետ: Թթ. 169ա-337բ՝ 

Գրիգոր Նիւսացի, «Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Թթ. 338բ-366ա՝ 

«Լուծումն բնութեան գրոց» (առանձին արտահայտությունների 

մեկնաբանմամբ): 

47. Վնտկ. 1518 (58), 1619, Գրիգոր Նիւսացի, տեղի՝ «յերկիրս Իլախայ, ի 

քաղաք Լով, առ դրան ննջման սուրբ Աստուածածնին», գրիչներ՝ 

Խաչքոյ Տօմաժիրսքի, Բասիլ, Գրիգոր Տօմաժիրսքի, ստացող՝ Տէր 

Զաքարիա (որդի պարոն Տէր Գասբար աւագերեցի), պատկանել է 

Ստեփանոս Ռոշքային: Թթ. 2ա-203բ՝ «Գրիգորի Եպիսկոպոսի 

Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Թթ. 204ա-237ա՝ «Լու-

ծումն բնութեան գրոց»: 
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48. Վնտկ. 1519 (2119), 1643 թ., Գրիգոր Նիւսացի, տեղի՝ անյայտ, գրիչ՝ 

Ներսէս, ստացող՝ մահդասի Մուրատջան: Թթ. 1ա-175ա՝ «Վասն 

բնութեան մարդոյ» բնագիրը:  

49. Վնտկ. 1520 (1241), 1656 թ., Գրիգոր Նիւսացի, տեղի՝ անյայտ, գրիչ՝ 

Աբրահամ, ստացող՝ Թուման Վարդապէտ՝ «ի Գողթն Գաւառէ եւ 

ի գեղկեն Վանատայ»: Թթ. 1ա-230բ՝ «Վասն բնութեան մարդոյ»:  

50. ՄՄ 419, 1777, Ժողովածու: Գրիչ՝ Գրիգոր Դպիր: Թթ. 6ա-11ա՝ «Յա-

ղագս բնութեան մարդոյ» (Ի չորից գոյացեալ ասի. . .): Թթ. 

12ա-65բ՝ «Նիւսացւոյ ասացեալ Վասն բնութեան մարդոյ»: 

51. ՄՄ 421, ԺԸ. դար, Ժողովածու: Թթ. 3ա-48բ՝ «Գրիգորի Եպիսկոպոսի 

Նիւսեա՝ Յաղագս բնութեան մարդոյ»: Լուսանցքներում՝ լրա-

ցումներ գրչի ձեռքով: 

52. ՄՄ 2708, 1785 թ., Ժողովածու: Տեղի՝ Կ. Պոլիս, ստացող՝ Իսահակ 

եպիսկոպոս Գեղամացի: Թթ. 3ա-49ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի 

Նիւսեա Յաղագս մարդոյս բնութեան»: 

53. ՄՄ 9604, ԺԸ. դար, Ժողովածու: Թթ. 2ա-48ա՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի 

Նիւսեա. Յաղագս բնութեան մարդոյ»: 

54. ՄՄ 861, 1717 թ., Գրիչ՝ Մելքիսէթ: Թթ. 322ա-456ա՝ «Մեկնութիւն 

բնութեան գրոցն»: 

55. ՄՄ 6562, 1771 թ-ից առաջ, Թթ. 168ա-190բ՝ «Մեկնութիւն բնութեան 

գրոցն»: 

56. Եղմ. 172, 1756-1759 թթ., Մեկնութիւն եւ լուծմունք, Գրիչ՝ Սարգիս 

Երուսաղեմցի, ստացող՝ Սիմեոն Վրդապէտ Նջեցի, թթ. 391-463՝ 

«Մեկնութիւն գրոցն բնութեան»:  

57. Եղմ. 1810, 1788 թ., Մատենագիրք: Տեղի՝ Կ. Պոլիս, գրիչ՝ Յարութիւն 

Միքայէլեան, ստացող՝ Տիր. Համբարձում: Թթ. 3-98՝ Գրիգոր Նիւ-

սացի, «Յաղագս բնութեան մարդոյ»:  

58. Վիեն. 330 (90), ԺԸ. դար (բայց քիչ մը ավելի կանուխ կրնա ըլլալ), 

«Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս մարդոյն բնու-

թեան»: 

59. Վնտկ. 1521 (294), 1753 թ., Գրիգոր Նիւսացի: Տեղի՝ Պասրա, գրիչ՝ Հ. 

Գէորգ Վարդապէտ Պաղտատեան (Նախագաղափար՝ Ջուղայի 
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առաջնորդ Գէորգ Վարդապէտի անթուական օրինակը): Թթ. 

1-243՝ «Գրիգորի Եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնութեան 

մարդոյ»:  

60. Վնտկ. 1217 (1332), 1732 թ., Տօնապատճառ ԺԲ: Տեղի՝ Երուսաղէմ, 

գրիչ եւ ստացող՝ Աբրահամ: Թթ. 284բ-291ա՝ «Պատճառ բնու-

թեան գրոցս»: 

61. ՄՄ 418, 1818 թ., Ժողովածու: Տեղի՝ Կ. Պոլիս, գրիչ՝ Գրիգոր Հոճայ: 

Թթ. 1ա–74բ՝ «Գրիգորի եպիսկոպոսի Նիւսացւոյ Յաղագս բնու-

թեան մարդոյ»: Լուսանցքներում՝ նույն գրչով լուծումներ: 

62. ՄՄ 2790, ԺԹ. դ., «Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ», թթ. 2ա՝ 

«Նիւսացւոյն Գրիգորի եպիսկոպոսի ասացեալ վասն մարդակազ-

մութեան թարգմ. ի յունէ ձեռամբ Ստեփանոսի Սիւնեաց եպիսկո-

պոսին – ԺԹ. դ. Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպ]»: Թթ. 3ա-60ա՝ բնագիրը: 

63. Վնտկ. 1525 (1601), ԺԹ. դար, Գրիգոր Նիւսացի (Մատեանս հաւատա-

րիմ ընդօրինակութիւնն է «Գրիգոր Նիւսացի Ա» օրինակին՝ ձեռ. 

1516 (1128)):  

64. Տյուբ. XIII 75, թիվ ?, թթ. 2ա-127ա՝ «Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան 

մարդոյ», թթ. 228բ-267ա՝ «Լուծումն բնութեան գրոց»26: 

Լևոն Հովհաննիսյանը հիշատակում է նաև ԺԷ.-ԺԸ. դարերի իր 

անձնական օրինակը: 

                                         
26 F. N. Finck und L. Gjandschezian, Systematisch-Alphabetischer Hauptkatalog der 

Königlichen Universitätsbibliothek zu Tübingen, Tübingen, 1907, էջ 113-114:  
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Կրկնվող տարընթերցվածներ և համեմատված  

 ձեռագրերի ուղղագրական առանձնահատկություններ 

1. Բառավերջի և բառամիջի «յ»-ի գրությունն անկանոն է. «-այ», 

«-ոյ» վերջավորությամբ բառերի սովորական դիրքում անհրաժեշտ «յ»-ն 

երբեմն չկա (Բ, Գ, Դ ձեռագրերում զանգվածաբար բացակայում են բա-

ռամիջի «յ»-երը, հաճախ էլ՝ նաև բառավերջինը, Ե, Ժ, Խ՝ ավելի շատ 

նկատվում է բառամիջի «յ»-երի պակաս, հատկապես՝ «զգաութիւն», 

«զգաուն», «գնաուն», «մնաուն», «երկնաին» և նմանատիպ այլ բառե-

րում, իսկ Է-ում՝ բառավերջի): Երբեմն էլ հակառակը՝ որոշ ցուցական և 

անձնական դերանունների ու մակբայների վերջում «յ» կա (օր.՝ Ա ձե-

ռագրում հանդիպում են «նորայ», «նոսայ», «նմայ», «նայ», «ապայ» ձևե-

րը): Ընդունված կանոններին համապատասխան (Խաչերյան 1962, էջ 61) 

միօրինակության ենք բերել՝ պետք եղած տեղերում ավելացնելով անհրա-

ժեշտ «յ»-երը, և լրացուցիչ անգամ չնշելով դրանք տարընթերցվածներում: 

2. Ամենուր պահպանել ենք «աւ» գրությունը, որն առկա է հատկա-

պես հնագույն գրչագրերում: Երբեմն էլ «աւ» երկհնչյունի փոխարեն «օ» 

է, եթե անգամ այդ «աւ»-ի ա-ն և ւ-ը պատկանում են երկու հաջորդական 

վանկերի (օրինակ՝ Ե ձեռագրում կան «կարգօորիլ», «ցուցօ», «ասացօ», 

«մանօանդ» և այլն): Նմանատիպ տարընթերցվածներն անտեսել ենք: 

3. «Եւ» մեծ մասամբ գրված է մեկ տառով՝ «և», սակայն դարձյալ 

ընդունելով, որ բնագրի թարգմանության հեղինակներ Ստեփանոս Սյու-

նեցու և Դավիթ Հյուպատոսի ժամանակ (Ը. դար) այն դեռևս չէր գործած-

վում, ամենուր դրել ենք «եւ»՝ չնշելով տարընթերցվածներում:  

4. Որոշ ձեռագրերում հատկապես շատ է գաղտնավանկ «ը»-երի 

գրությունը: Երբեմն դրանք և՛ բառասկզբի «ը»-եր են, և՛ բառամիջի (Ա, 

Բ, Ծ՝ «ըզհոգին», «ըստացեալ», «ըստացուածոյ», նաև՝ «հանգըստեան», 

«հըպել»), մյուսներում նշվում են միայն բառամիջի «ը»-եր (Ե, Զ, Ը, Ի՝ 

«բժըշկաց», «բժըշկութեան», «հըպաբար», «տըւեալ»): Սակայն կան բա-

ռեր, որոնց մեջ «ը»-ն կանոնավորապես գրվում է գրեթե բոլոր ձեռագրե-
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րում (օրինակ՝ «սնընդական», «ծնընդական», «եղընգունս», «ռընգունս» 

կամ «ըռընգունս», «վերըստին», «կորընչի», «մարտընչին», «անդընդոց»): 

Բնագրում դրանք անտեսել ենք՝ առանց նշելու տարընթերցվածներում: 

5. «Արդեաւք» բառի գրությունն անկանոն է: Նույն ձեռագրում 

կարող են հանդիպել՝ «արդեւք», «արդեաւք», «արդաւք» ձևերը: Սակայն 

քանի որ հնագույն է համարվում «արդեւք» ձևը (Եզնիկ, Հ 1, 1992, էջ 45; 

Դուրյան, Այբուբենք, 1928, էջ 10), որն առկա է նաև մեր հիմք-ձեռա-

գրում և մյուս հնագույն գրչագրերում (ԺԲ.–ԺԳ. դարեր), միօրինակու-

թյան ենք բերել՝ ամենուր ներկայացնելով «արդեւք»՝ առանց հատկանշե-

լու հետևողականության:  

6. Անկանոն է նաև «երկիւղ» («երկեղ», «երկեւղ», «երկիղ»), 

«լեարդ» («լէրդ», «լիարդ»), «արիւն» («արէն»), «կարծեաւք» («կարծեւք», 

«կարծեանաւք»), «բիւրք» («բեւրք», «բւրք») և նմանատիպ այլ բառերի 

գրությունը: Բերել ենք միօրինակության՝ նշելով առավել հաճախ հանդի-

պող ձևերը: 

7. Ըստ դասական գրաբարի կանոնի, որն ամրագրված է նաև 

«գրչության արվեստի» լեզվա-քերականական տեսության հիմնադիրները 

համարվող Արիստակես Գրչի և Գևորգ Սկևռացու աշխատություններում, 

«ի»-ով վերջավորված բառերի թեքման ժամանակ «ի»-ն վերածվում է 

«ւ»-ի (բարի-բարւոյ, որդի-որդւոյ, հոգի-հոգւոյ): Ինչպես նաև արգելվում 

է «ւ» դնել այնտեղ, որտեղ քերականորեն չի պատճառաբանվում (օր.՝ 

մարդւոյ, ցորենւոյ, գիշերւոյ ձևերի փխ պետք է լինի՝ մարդոյ, ցորենոյ, 

գիշերոյ) (Խաչերյան 1962, էջ 84): Ձեռագրերի մի մասում այս հարցում կա 

անկանոնություն, իսկ երբեմն էլ՝ այն համընդհանուր ձևով խախտվում է, 

ուստի ամենուր կարդում ենք՝ «բարո(յ)», «հոգո(յ)» (Գ, Դ, Ի ձեռագրե-

րում): Հաշվի առնելով այս օրենքը, բնագրում հանդիպող բոլոր նմանատիպ 

բառերը դրել ենք ճիշտ ձևով՝ առանց լրացուցիչ անդրադարձի:  

8. Ձեռագրերում հաճախ են կապգրությունները: Արիստակես Գրիչը 

համառոտված բառերի նախնական գործածությունը վերագրում է մեր 

առաջին թարգմանիչներին, որոնք անհրաժեշտ են համարել սահմանազա-

տել և միայն համառոտված գրել այն անունները, որոնք ճանաչված են 
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գերագույն սրբություն և անեղծանելի (աստուած, Հիսուս, Քրիստոս, տէր, 

սուրբ)՝ հնարավոր աղավաղումներից դրանք զերծ պահելու համար (Խա-

չերյան 1962, էջ 86): Սակայն այս օրենքը հետագայում ընդհանրացավ՝ 

ընդգրկելով բազմաթիվ բառեր: Դա մեծ մասամբ վերաբերում է «ութիւն», 

«-ութեան» վերջածանցներ ունեցող գոյականներին («-ութի», «-ութե»), 

որը միշտ չէ, որ ենթարկվում է հստակ կանոնների: Երբեմն էլ գաղափա-

րագրեր են դրվում «աշխարհ», «արեգակն», «լուսին», «երկիր» բառերի 

փոխարեն (Բ): Քննական բնագրում բոլոր այդ ձևերը ներկայացրել ենք 

բացված:  

9. Որոշ բառեր հանդես են գալիս ուղղագրական տարբերակներով՝ 

«զ-ս»-ով, «պ-բ»-ով կամ «կ-գ»-ով (դա հաճախակի է հանդիպում հատկա-

պես՝ Ա, Գ գրչագրերում, սակայն առկա է նաև՝ Դ, Ե, Ժ, Ի -ում)՝ «սգայա-

կանացն», «սգայութիւն», «անսգայսն», «սգեստ» կամ «ըմբել», «ըմբեմք» 

կամ «անգանել», «տունգ», «ցանգութիւն», «մանգունք», «խորամանգու-

թիւն», «աւկտի», «աւքտի», «կանկուն», «սպունկն»: Այդ տարբերակները 

զանց ենք առել: Միայն հազվադեպ օգտագործված ձևերը նշել ենք տար-

ընթերցվածներում: 

10. Անկանոն գրություն ունի նաև «ընտանի» բառը, որը գալիս է 

այդ բառի նախնական կառուցվածքից. «ընտանի= ընդ տանի»: Սղվում է 

տ-դ բաղաձայններից որևէ մեկը՝ առաջ բերելով գրություն տարբերու-

թյուն՝ «ընտանի» /«ընդանի»: Վերցրել ենք ներկայումս ընդունված ձևը: 

11. «Վախճան» բառի գրությունը Ա և Գ գրչագրերում «վաղջան» է, 

իսկ Խ-ում՝ «վաղճան»: Ա-ում հաճախ է հանդիպում «աւդ» բառի «ոդ» 

գրությունը, Գ-ում «սկզբանց»-ը գրվում է՝ «սկսբանց», Ա, Գ, Զ, Խ –ում 

«գէջ» -ի փոխարեն «գէճ» է, Ի-ում առկա են «խնծոր», «մախձ», Գ, Ի-ում 

երբեմն «յիշման»-ի փոխարեն «իշումն» ձևն է, Գ-ում «սրտմտութիւն» 

ձևի փոխարեն կարդում ենք «ստմտութիւն»: Հիմնականում զանց ենք 

առել՝ թողնելով ներկայումս ընդունված ձևերը: 

12. Երբեմն էլ նկատվում է անցյալ և անորոշ դերբայների շփոթ, 

ըստ որում ավելի հաճախ անցյալ դերբայը փոխարինվում է անորոշով: Գ 

ձեռագրում դա համընդհանուր բնույթ է կրում՝ ամենուր «-եալ» վերջա-
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վորությունը փոխարինված է «-ել»-ով, բայց ոչ միայն: Միաժամանակ 

«-եաց»-ի փոխարեն «-եց» է կամ «-էց» («բարեաց/ բարէց», «կար-

ծեաց/կարծեց», «աղեաց/աղէց»); «-եանց»՝ «-ենց» կամ «-էնց» («միմ-

եանց/միմէնց»), «-եանս»՝ «-ենս» կամ «-էնս» («միմեանս/միմէնս»), ինչ-

պես նաև՝ «կեանք/կէնք», «ինքեան/ինքէն» և այլն: Քանի որ այս կրկնվող 

տարընթերցվածները վերաբերում են Գ ձեռագրի ողջ ընթացքին, այդ 

պատճառով այլ ձեռագրերում ավելի հազվադեպ հանդիպող նմանատիպ 

տարընթերցվածները նշելով հանդերձ, զերծ ենք մնում Գ-ի համար դա 

անելուց: Իսկ Ա ձեռագրում բավական հաճախ հանդիպում է հակառակ 

երևույթը, երբ անորոշ «-ել» վերջավորությունն է ներկայացվում «-եալ» 

ձևով, ինչը չենք արտացոլել տարընթերցվածներում:  

13. Ձեռագրերում «լ-ղ» լծորդությունը ևս հաճախ է հանդիպում, հատ-

կապես՝ «ջիլ-ջիղ», «լողակ-ղուղակ», «Պլատոն-Պղատոն», «թոյլ-թոյղ» 

տարբերակներով: Սակայն վերը նշվածի նման, այս անգամ՝ Բ ձեռագրում 

է այն համընդհանուր բնույթ կրում, հատկապես «այլ» բառի պարագա-

յում՝ «այղ», «այղայղել», «այղազգ», «այղայղակից»: Էդ. Աղայանի 

«Գրաբարի քերականութիւն» (1964, էջ 357) գրքում կարդում ենք. «Մաս-

նաւոր ուղղագրական կանոնն այն է, որ «յ» և «ւ» ձայնորդներից հետո 

միշտ գրուել է «ղ» և ոչ մի դեպքում «լ» (գայղ, այղ, շիւղ): Հետագայում 

այս կանոնը փոխվել է հնչիւնափոխական երեւույթներին համապատաս-

խան»: Այսինքն մեր հին ձեռագրերում պահպանված այս կարգի գրու-

թյունները հնագույն վիճակն են ներկայացնում: Սակայն ի նկատի ունե-

նալով, որ հազվադեպ ձեռագրերում է այդպես զանգվածաբար պահպան-

վել գրության այս ձևը, և քննական բնագիրն առավել դժվարընթեռնելի 

չդարձնելու համար, այլևս դրան չենք անդրադառնա: Գրության այս 

տարբերակների առկայությունը բոլոր ձեռագրերում առաջ է բերում նաև 

«ջիլ-ջիղ» շփոթը (տե՛ս ծնթ. 6):  

14. Գ և Դ ձեռագրերում բաղաձայն «ու» -ի փխ դրվում է «ւ», 

հատկապես Գ-ում այն կրում է ընդհանուր բնույթ («թւի», «թւեցաւ», 

«պատւեսցէ»):  
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15. Անտեսել ենք նաև անտեղի բառաբաժանումները կամ հակառա-

կը՝ բառամիացումները, սխալ տողադարձերը, ակնհայտ վրիպակները: 

16. Կետադրությունը նշանակել ենք ներկայումս ընդունված կա-

նոններով՝ ըստ իմաստի և ըստ մեր ընկալման, հաշվի առնելով նաև, ինչ-

պես գրչագրերում առկա, այնպես էլ՝ հունարեն բնագրի կետադրությունը: 

Պարբերությունները ևս առաջարկել ենք՝ ելնելով իմաստից, ինչպես նաև 

հիմք-ձեռագրում, Վենետիկյան տպագիր օրինակում և հունարեն բնագ-

րում առանձնացված պարբերություններից: 

17. Շաղկապված համադաս անդամների նույն, սովորաբար՝ «-ն» հո-

դի դրվելը երկու անդամների կամ միայն դրանցից մեկի վրա ոչ մի կանո-

նի չի հետևում: Թեպետ դասական գրաբարում սովորաբար համադաս ան-

դամներից միայն առաջինն է հոդ ստացել (Եզնիկ, Հ. 2, 1992, էջ 8), ինչը 

մեծ մասամբ առկա է նաև մեր հիմք-ձեռագրում, սակայն ի նկատի ունե-

նալով երկի նյութական թարգմանության փաստը, քերականական կա-

ռույցների տարընթերցումների դեպքում նախընտրելի ենք համարել հու-

նարեն սկզբնագրով հաստատվողները: Դասական գրաբարում պահպան-

վում էր նաև հոգնակի ենթակայի ստորոգելիական վերադրի թվային հա-

մաձայնությունը, ինչը ևս հիմնականում փորձել ենք պահպանել: 

18. Բնագրին հարազատ մնալու և հունարենի հնչողությունը պահ-

պանելու համար հատուկ անունների փակ վանկերում ω-ն արտահայտվել 

է «ով» գրությամբ՝ «Մովսէս», «Պղատովն», «քրիստովնեա», «Ամովնեա» 

և այլն: Այս նախնական ձևը հիմնականում պահպանված է Ա ձեռագրում: 

Սակայն ձեռնպահ ենք մնացել դրանք իբրև տարընթերցված նշելուց, այլ 

գործածել ենք ընդունված ձևերը: 

Կարինե Մոսիկյան 
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Հապավումներ և պայմանական նշաններ 

1. բառի վերևում նշված թիվը՝ տարընթերցված  

2. բառի ներքևում, փակագծի մեջ նշված թիվը՝ ծանոթագրություն 

3. չիք՝ չկա 

4. լուս՝ լուսանցքում 

5. ^ տողավերևում 

6. փխ՝ փոխարեն 

7. +՝ հավելյալ բառ կամ արտահայտություն 

8. լծ՝ ձեռագրային լուծմունքներ 

9. թարգմ.՝ բնագրում բացակայող կամ աղճատված թարգմանության 

նոր թարգմանություն հունարեն բնագրից 

10. * վերականգնված ընթերցում 

11. < >՝ հայերեն բնագրերում բացակայող բառ կամ արտահայ-

տություն, որն առկա է հունարեն բնագրում 

12. =՝ հաջորդող հունարեն բառը համարժեք է հայերեն տարբե-

րակին 

13. ≠՝ հաջորդող հունարեն բառը համարժեք չէ հայերեն տարբե-

րակին 

14. Nem x. y՝ Nemesius Emesenus, Nemesii Emeseni De natura hominis, 

еd. Moreno Morani, Leipzig: BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1987. էջը 

և տողը 

15. PG 40 p.՝ Nemesius Emesenus, De natura hominis graece et latine, 

Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca, t. 40, 1858. էջը 

16. Ա – Ծ՝ համեմատված հայերեն ձեռագրերը 

17. Վ՝ Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս բնութեան մար-

դոյ, հրատարակիչ Ա. Տիրոյան, Վենետիկ, 1889, Վ (x, ծ. y)՝ էջը և 

ծանոթագրության համարը, Վ (x, ծ. y, լծ)՝ ձեռագրային լուծմունք՝ նշված 

հրատարակության ծանոթագրության մեջ 

18. x. [y]՝ քննական բնագրի գլուխը և պարբերությունը 

19. Շեղ գծերի մեջ՝ //, նշվում է Ա ձեռագրի (ՄՄ 1013) էջահամարը: 
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ՄՄ 1500, 0576բ 

ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ  
ԳԼՈՒԽ Ա. (1) 

[1] /201ա/ Զմարդն1 ի հոգւոյ իմանալւոյ եւ ի 

մարմնոյ՝ գեղեցիկ կազմեալ, եւ այնպէս բարւոք, որպէս 

ոչ հնար2 այլազգ3 լինել կամ հաստիլ4, թուեցաւ բազմաց 

եւ արանց բարեաց: Իսկ իմանալի5 ասել զհոգին6՝ երկ-

բայութիւն7 ունելոյն8, թերեւս արդեւք հպեալ միտք ի 

հոգի, որպէս9 ա՛յլ ոք յա՛յլ, իմանալի10 արար զնա, եւ 

կամ թէ զիմանալին գոլ յինքենէ եւ բնութեամբ ունիցի 

հոգի ստացեալ11, եւ այս է նորա գեղեցիկ մասն12, որպէս 

ակն ի մարմնի: Ոմանք13, յորոց եւ Պղոտոնիոս14
(2), ա՛յլ 

գոլ15 ասացին16 զհոգին17 եւ ա՛յլ18 զմիտս19. յերից հաս-

տիլ20 զմարդն՝ ի մարմնոյ21 եւ ի հոգւոյ եւ ի մտաց, 

որոց22 հետեւեալ <եւ> Ապաւղինարիոս23՝ Լաւոդիկեց-
                                         

1 ԲԴ մարդն Գ զմարդ  
2 Nem 1. 2 + καλῶς («բարւոք») / ԲԷԻԽ + գոլ  
3 Խ + ազգք Ժ այլ Վ գոլ այլ  
4 ԲԽ հաստատէլ Ժ հաստատիլ 
5 Գ յիմանալ Ծ իմանալին 
6 Գ զհոգի 
7 ԱԳԶԺԽԾ յերկբայութիւն Բ երկբայութեան  
8 ԲԴԷԸԺԻՎ ունելով Է լուս ունելոյն Ժ ունելով յերկբայութիւն Ի լուս ունելոյ  
9 Ժ + եւ 
10 Ծ իսմանալի 
11 Դ զիմանալի ասացեալ 
12 ԳԴԷԸՎ գեղեցիկ մասն նորա փխ նորա գեղեցիկ մասն 
13 ԲԽ որոք Ժ ոմանց (^ոմանք)  
14 Nem 1. 9 Πλωτίνος | ԲԶԷԸԽԾ պղատիոնիոս Գ պղուտոնիոս Ժ պղատոնիոս 

(^պղուտոնիոս | լուս «չէ մեծ պղատոն, բայց կարծեաւք է») Ի լուս պղու-
տոնիես  

15 Դ այլազգ փխ այլ գոլ 
16 Nem 1. 10 δογματίσαντες / Բ ասաց 
17 ԱԶԾ զհոգի 
18 Դ այլազգ  
19 Ժ + եւ 
20 ԲԴԷԺԻԽ հաստատել ( Ժ^ հաստատիլ) Գ հաստել | Nem 1. 11 + βούλονται («կա-

մենում են»)  
21 Բ զմարմնոյ Ը իմանալոյ փխ ի մարմնոյ 
22 Ծ որոյ 
23 ԲԷԸԺԻԽՎ ապողինարէս Զ ապողինարիոս  
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ւոցն24 եղեալ եպիսկոպոս(3), քանզի զայս կառուցեալ25 հիմն իւրոցն26 

կարծեաց27, եւ շինեալ զայլսն28 ի սորին վերայ՝ ըստ իւրոյ29 աղանդոյ30: 

Բայց ոմանք ո՛չ որոշեցին ի հոգւոյ զմիտսն31, այլ նորին32 էութեանն33 

իշխանական գոլ զիմացականն համարին:  

[2] Իսկ Արիստոտելէս զզաւրութեամբ34 միտսն՝ ընդ35 մարդոյն կազ-

միլ ասէ, բայց36 զներգործութեամբն ի դրուստ մտեալ ի մեզ, ոչ ի37 գոյու-

թիւն38 եւ յէութիւն39 մարդոյն կատարեալ, այլ40 յաճումն բնաւորակա-

նացն գիտութեան եւ տեսութեան41 նպաստ եղեալ42: Ամենեւին յոյժ սակա-

ւուց ի մարդկանէ եւ միայն իմաստասիրացն ունել զներգործութեամբ43 

միտսն44 հաստատէ(4):  

Իսկ Պղատոնի45 ո՛չ թուեցաւ ասել զերկաքանչիւրսն գոլ զմարդն46՝ 

զհոգին47 եւ զմարմինն48, այլ զհոգին՝ մարմնով49 այսպիսեաւ վարեալ50 

                                         
24 ԲԽ լաւոտիկեցոցն Գ լաւոդիկեցոց ԶԾ ղաւոդիկեցւոցն ԸԻ լաւոդիկեցոցն Ժ 

լաւրդիկեցոցն  
25 Ժ կարծեցեալ 
26 ԱԾ իւրոյն ԲԴԷԺԻԽ իւրոյ ԸՎ իւրոց  
27 ԲԷԺԻՎ կարծեացն  
28 Nem 1. 13 τὰ λοιπὰ («մնացածը») 
29 ԴԶԷԺԻԾ իւրոյն Ը իւրոցն 
30 Ը աղանդոց Վ աղանդոյն 
31 ԳԶԾ զմիտս 
32 Բ նորն Խ նոր 
33 ԲԴԷԻՎ ինքեան ԷԻ լուս էութեան Ը էութեան 
34 Բ զաւրութեամբ Գ զզաւրութէն 
35 Դ ըստ 
36 Ծ իսկ 
37 ԸՎ չիք 
38 ԲԴԷԸՎ զգոյութիւն  
39 Nem 1. 17 εἰς τὸ εἶναι καὶ τὴν ὕπαρξιν («յէութիւն եւ ի գոյութիւն») / Բ զէութեան 

ԳԶԷԸԻԽԾՎ զէութիւն 
40 Գ + ի 
41 ԲԽ + նորա Ժ տեսութիւն 
42 Գ նմա ստեղծել փխ նպաստ եղեալ 
43 Գ զներգործութեամբն 
44 ԳԸԺ միտս 
45 ԸԻ պղատովնի Ժ լուս մեծն է  
46 ԲԴԷԽ զմարդւոյն ԳԾ զմարդ Ի լուս–ոյն Վ զմարդոյն 
47 ԲԽ հոգին Գ զհոգի 
48 ԸԻԽ զմարմին 
49 Ծ մարմնովն 
50 Դ վարեցեալ ԻՎ վարելով  
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արժանավայելչագոյն տեսեալ, զոր ի51 մարդումն, եւ52 յայսմանէ դարձու-

ցանելով զմեզ53 ի միայն54 հոգւոյն աստուածայնութիւնն55 եւ56 հպատա-

կանս, զի զհոգին57 զմեզ ինքեանս58 գոլ հաւատացեալ59, զհետ60 հոգւոյն 

բարութեա՛նց61 ընթասցուք միայն՝ առաքինութեանց62
 եւ բարեպաշտու-

թեան63, եւ մի՛ զմարմնոյ ցանկութիւնս սիրեսցուք, որպէս ոչ մարդոյ64 

կամ մարդ, այլ կենդանւոյ65 /201բ/ նախկնաբար, բայց մարդոյ66 հետեւա-

բար, վասն զի եւ կենդանի է մարդն67:  

[3] Իսկ եւ այլազգ68 տիրագոյն քան զմարմին խոստովանի գոլ յամե-

նայն մարդկանէ՝ հոգի, քանզի ի սմանէ որպէս գործարան շարժի մարմինն: 

Եւ յայտնէ69 զայս մահ70, քանզի ի71 բաց զատուցելոյ72 հոգւոյն, անշարժ 

մնայ73 մարմինն ամենեւին եւ74 առանց ներգործութեան, որպէս արուես-

                                         
51 Nem 2. 3 κατὰ («ըստ») 
52 Գ +ի 
53 Վ չիք 
54 ԲԳԴԶԷԺԻՎ +ի 
55 ԱԳԶԸԽԾ աստուածայնութիւն  
56 Գ + ի 
57 ԷԸ հոգին 
58 Գ յինքենս Ժ զինքեանս 
59 ԲԷՎ հաւատացեալս 
60 ԲԴԽ հետ 
61 ԲԸԽ բարութեան Գ բարութեանցն Դ բարուք 
62 ԲԴԷԻՎ առաքինութեամբ (Է ^առաքինութեանց)  
63 ԲԴԷԻՎ բարեպաշտութեամբ (Է ^բարեպաշտութեան) Ժ բարեպաշտութեանց 
64 Nem 2. 7 + οὕσας  
65 ԳԺ կենդանոյն 
66 ԱԳԶԸԾ մարդոյն 
67 Գ մարդ Ժ լուս (լծ) «մարդոյ չէ ցանկութիւն եւ ոչ մարդ է մարմինն այլ 

հոգին» | Վ (10. 5 լծ) «զհետ ցանկութեան գնալ և զմարմին սիրել՝ այս 
չվայելէ մարդոյ, և կամ թէ ի մարդն էր ի սկզբանն, այլ յառաջ ի յանասունսն 
եղև, և ապա յետոյ ի մարդն յարեցաւ»  

68 Ա չիք ԶԸԾ այլ 
69 Դ յայսմանէ 
70 Ծ չիք 
71 Գ չիք  
72 ԲԴԽ զատուցեալ Գ զատեցելո 
73 Գ մնաց 
74 ԲԴԽ չիք  
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տաւորի ի բաց զատուցելոյ75՝ անշարժ մնան գործիքն76: Բայց ծանաւթ77 է, 

զի եւ անշնչիցն78 հասարակորդ է79, եւ անբանիցն80 կենդանեաց հաղորդի81 

կենաց, եւ բանականացն82 հաղորդ եղեւ իմանալոյ83: Քանզի հաղորդի 

անշնչիցն84 ըստ մարմնոյ եւ ըստ չորից տարերցն85 խառնուածի, իսկ 

տնկոցն՝ եւ՛ ըստ այսոցիկ, եւ՛ըստ սննդականին եւ ըստ սերմնականին զաւ-

րութեան, իսկ անբանիցն՝ թէ եւ ըստ այսոցիկ, սակայն չափաւորապէս86՝ 

ըստ յարձակող87 շարժութեան88
 եւ ըստ բնաւորականի ցանկութեան եւ 

սրտմտութեան եւ89 զգայականին եւ տուրեւառ շնչոյն90 զաւրութեան: 

Քանզի91 այսն92 ամենայն հասարակաց է մարդկան93 եւ անասնոց, թէ եւ 

ոչ ամենեցունց ամենայն94:  

[4] Իսկ հպի բանաւորութեամբ95 եւ յանմարմինս եւ յիմանալիսն96 

բնութիւնս՝ խորհելովն եւ իմանալովն եւ դատելովն97 զիւրաքանչիւրսն, եւ 

                                         
75 Գ զատեցելո  
76 ԲԴԽ գործիք Ը գործին 
77 Բ ճանաչելի է թէ (լուս ծանաւթ) Դ ճանաչելի եւ գիտելի է ԺԽ լուս ճանաչելի 

է, գիտելի է  
78 ԲԴԽ անշնչից 
79 ԲԴԽ չիք  
80 Բ եւ անգիտելի է բանիցն փխ եւ յանբանիցն  
81 ԱԲԳԴԸԺԽԾ հաղորդ 
82 Ժ բանականեացն Խ բանականցն 
83 ԱԳԶԷԸԺԾՎ իմանալովն 
84 ԲԻԽ անշնչից 
85 ԶԾ տարերացն Ը տարերց 
86 Nem 2. 18 ἐξ ἐπιμέτρου («առավել, ի լրումն»)  
87 ԲԷԻԽ արձակող Ծ ^ յ  
88 ԳԷԺԻՎ շարժութեանն 
89 ԳԺ +ըստ 
90 Գ շնչոցն 
91 ԲՎ +եւ 
92 ԲԴԽ այսպէս ԾՎ այս 
93 Դ մարդոյն Ը մարդւոյ 
94 Ժ լուս (լծ) «են ի կենդանեաց որ չունին զամենայն զսգայարանս և կամ մարդ 

չունի զամենայն զոր յանասունն է» | Ի լուս (լծ) «մարդս միայն զամենն ունի, 
այլքն մի քան զմի պակաս»  

95 ԲԷ բնաւորութեամբ Զ բանաւորութեամբն 
96 ԲԷԸԻՎ յիմանալիս 
97 ԱԳԶ դատելով Ծ դադտելով 
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զառաքինութեանցն98 զհետ ընթանալով եւ զգագաթն առաքինութեանց՝ 

զբարեպաշտութիւնն99 ի գիրկս ամփոփելով: Վասն որոյ եւ որպէս ի միջա-

սահմանս100 է101 իմացականին եւ զգալւոյ էութեանն102, հպելով ըստ մարմ-

նոյն եւ մարմնականացն զաւրութեանց՝ յայլսն103 կենդանիս եւ յան-

շունչսն104, իսկ ըստ բանականին՝ յանմարմինսն105 էութիւնս, որպէս ասա-

ցաւ յառաջագոյն: Քանզի արաչագործն ըստ փոքու106 նմանեցոյց մերձիլ 

առ միմեանս զզանազանսն բնութիւնս՝ որպէս մի գոլ եւ ազգակից107 զա-

մենայն զստացուածս108, յորմէ մանաւանդ ցուցանի՝ մի գոլ ամենայն109 

էիցս արարչագործ: Քանզի ոչ միայն միաւորեաց զէութիւնս110 ըստ մասին 

անհատիցն111
(5), այլ եւ112 զիւրաքանչիւրսն առ միմեանս պատկանեաց ըն-

տանեբար113: Քանզի որպես յիւրաքանչիւրսն կենդանիս միաւորեաց 

զանզգայսն ընդ զգայականացն114, զոսկր եւ զմազ եւ զեղենգունս115, 

զճարպ քաղրթին եւ զայլսն զանզգայսն՝ ընդ զգայնովք ջղովք116
(6), եւ 

արար յանզգայից եւ ի զգայնոց շարակացեալ զկենդանին, եւ ոչ միայն 

շարակացեալ, այլ եւ մի գոլ եցոյց, այսպէս եւ ի վերայ այլոցս117 ըստ տե-

                                         
98 ԲԳԴԷԽՎ զառաքինութեանց Ը զառաքինութեան  
99 ԱԲԳԴԶԷԸԽԾՎ զբարեպաշտութիւն 
100 Վ միջասահման 
101 Գ չիք  
102 ԲԴԷԸԺԻԽՎ էութեանս Գ զէութեանն 
103 =Nem տարընթ. τοῖς ἄλλοις ≠ 3. 1 τοῖς ἀλόγοις («անբանական») | Ը յայլս  
104 ԳԺ յանշունչս 
105 ԴԸԺԻԽ յանմարմինս ԲԳՎ յանմարմին  
106 ԲԴԷԸԽ փոքուն Ժ փոքու փոքու  
107 ԲԴԷԸԺԻԽՎ ազգակիցս  
108 ԳԶԻԾ ստացուածս  
109 ԲԴԻԽՎ զամենայն 
110 Nem 3. 6 τὴν ὕπαρξιν  
111 Դ անհադիցն | Ժ լուս (լծ) «զտեսակսն այլ զամենայն ի մի կենդանի եդիր ի 

մարդն» | Ի լուս (լծ) «ոչ միայն զանհատ մարդկան զէութիւն, եւ զտեսակ 
միաւորեաց, այլ եւ զտեսակ մեկ մարդոյ եւ զամենայն կենդանոյ՝ զանսգա ընդ 
սգականին խառնեաց, այս է՝ զոսկր ընդ ջիլն»  

112 Գ չիք  
113 ԲԴԷԸԻԽՎ ընդանեբար Գ ընդանաբար 
114 Ա զսգայականացն Ը չիք ընդ զգայականացն 
115 Nem 3. 8 չիք | ԱԶԾ զեղընգունս Դ զեղնգունս ԲԳԸՎ զեղենգունսն  
116 ԲԷԺԽՎ ջլաւք ԳԻ ջլովք Զ ջիղս  
117 Դ այլոց Ը չիք  
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սակի ստացուածոցս118 արար, շարամաւտիլ առ միմեանս, ըստ փոքու ըն-

տանութեան119 <եւ> աննմանութեամբ բնութեանցն, որպէս զի ոչ բազում 

ինչ մեկուսիլ ամենեւին120 անշնչիցն՝ յունողացն զսննդական զաւրութիւն 

տնկոցն121, եւ ոչ դարձեալ այսոցիկ անբանիցն122 եւ ի զգայականացն կեն-

դանեաց, այլ եւ ոչ անբանիցն ի բանաւորացն ամենեւին աւտար եւ անհա-

ղորդ եւ առանց շաղկապի լինել՝ բնակցի եւ բնաւորի: 

[5] Քանզի տարբերի եւ քար ի քարէ123 զաւրութեամբ իւիք, այլուր124
 

մանգնիտն քար(7) արտաքս ելեալ թուի յայլոց125 քարանց բնութենէ եւ 

զաւրութենէ /202ա/ յայտերեւակ քարշելով յինքն եւ ըմբռնելով զերկաթ, 

որպէս կերակուր իմն126 իւր127 առնել կամեցեալ, եւ ոչ միայն ի մին128 եր-

կաթ առնել129 զայս, այլ եւ զայլս այլով ըմբռնել130՝ հաղորդեցուցանելով 

զըմբռնեալսն զամենեսեան131 իւրոյն132 զաւրութեան: Քանզի133 ըմբռնէ134 

եւ135 երկաթ զերկաթ, յորժամ ի մագնիտն136 քարէն137 ըմբռնիցի138, եւ ապա 

դարձեալ զնոյնհետայն ի տնկոցն ի կենդանիսն փոխանցելով139, ոչ անդէն 

                                         
118 Գ ստացւածս Ժ ստացուածոյս 
119 ԱԳԴԷԽ ընդանութեան ԲՎ ընդանութեամբ  
120 Գ ամենեւիմբ 
121 ԲԽ տնկոց 
122 ԱԳԶԷԽԾ յանբանիցն 
123 Գ բարի քար եւ փխ եւ քար ի քարէ  
124 Nem 3. 17 ἀλλ’ ἡ | Դ յայլուր Ժ այլ է Ի այլ իւր  
125 Գ յայլոցն 
126 ԲԽ ի փխ իմն Դ չիք 
127 ԱԸ չիք  
128 ԲԳԴԷԸԺԻԽԾ մինն  
129 ԲԴԷԸԺԻԽ առնէ  
130 ԱԳԴԶԷԸԺԻԽ ըմբռնեալ  
131 Ծ զամենեսին 
132 Բ իւրոցն Վ իւրոյ  
133 ԲԸԻԽԾ + եւ 
134 Գ ըմբռնեն 
135 ԲԳԸԺԽ չիք  
136 ԱԶԸ մագնիտ Գ մագնետ ի ԷԻ մանգնիտն Ծ մանգնիտ 
137 ԲԷԽՎ քարէ 
138 ԳԺ ըմբռնեսցի 
139 Բ փոխակցելով Ժ փոխի 
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ի գնայուն եւ ի զգայուն140
 դիմէ բնութիւնս, այլ ըստ փոքու ինչ141 հպա-

տակաբար142 յայս եկն յառաջ: Քանզի զխեցէմորթսն զեռունս143
(8), որպէս 

զգայունս144 ծառս կազմեաց: Եւ արմատացոյց զնոսա ի ծովու՝ զաւրէն 

տնկոց145 եւ իբրեւ զփայտ եդ146 զխեցին շուրջ զնոքաւք, եւ կանգնեաց 

զնոսա որպէս տունկս, եւ ետ նոցա147 զգայութիւնս148 զշաւշափականն՝ 

զհասարակացն149 ամենայն կենդանեաց150 զգայութիւնն151, որպէս զի 

կցորդ լինել տնկոցն արմատանալովն եւ կանգուն կալով, իսկ կենդա-

նեացն152՝ ըստ շաւշափման153: Քանզի եւ154 սպունգն՝ արմատացեալ155 ի 

վէմս, եւ ամփոփիլ եւ քինախնդիր լինել, յորժամ ոք մատուցեալ շաւշափի-

ցէ, որպէս գրէ156 Արիստոտելէս(9), վասն որոյ եւ զայսպիսիսս157 կենդանա-

տունկս(10) սովորեցան158 կոչել հինքն159 իմաստասէրք160: Իսկ դարձեալ ի 

պինսն եւ յայլսն161 խոցէմորթսն162 հպեցոյց զգնայուն163
 կենդանեացն լի-

                                         
140 ԲԷԸԻԽՎ ի զգայուն եւ ի գնայուն փխ ի գնայուն եւ ի զգայուն Գ սգաունն 

ԺԾ զգայունն  
141 ԲԽ ի փխ ինչ  
142 Բ չիք Ժ + ի Ի հըպաբար |Վ (12. 3) *«աստիճանաբար ի փոքուէն և ըստ 

չափու յառաջ խաղալով» 
143 Nem 3. 25 τὰς πίννας καὶ τὰς ἀκαλήφας փխ խեցեմորթսն զեռունս | Ժ զեռունսն  
144 Ծ զգայուն 
145 Ժ տնկոցն Դ չիք արմատացոյց …տնկոց 
146 Ժ ետ 
147 Վ նոցին 
148 Ա սգայութիւն ԳԴ սգաութիւն ԶԾ զգայութիւն 
149 Դ զհասարակորդ Ժ զհասարակաց 
150 ԲԴԷԸԺԻԽԾ կենդանեացն 
151 Ա սգայութիւն Գ սգաութիւն Դ զգայութիւնս ԶԾ զգայութիւն Ժ չիք  
152 Գ ի կենդանեց  
153 Գ շաւշափմանն 
154 ԸԺ չիք  
155 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾՎ որ արմատացեալ է  
156 Nem 4. 4 ἱστόρησεν («պատմել է») 
157 Nem 4. 5 + πάντα | ԳԷԸԻՎ զայսպիսիս 
158 ԲԽ սովորեցենան Գ կոչելով սովորեցան ԸԻ (Է լուս) սովորէն Ժ (Ի լուս) 

սովորեցան  
159 ԴԺ հին 
160 ԲԷԺԻԽԾ իմաստասէրքն 
161 Ծ յայլ 
162 Nem 4. 6 τοῖς τοιούτοις («այսպիսիքս») | Զ խեցեմորթս 
163 ԲԷԸԻԽ զգայուն Դ զկայուն Ժ զգաունս  
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նելութիւնն164, զոչ կարողացն երթալ հեռաւոր, այլ անդէն անդ165 շարժե-

ցելոց: Քանզի եւ166 այսպիսիք ինչ են բազումք ի խեցէմորթիցն, որք կո-

չին փորոտիք երկրի: Եւ այսպէս ըստ մասին167 յաւելեալ՝ ոմանց զգայու-

թիւնս առաւելագոյնս, իսկ ոմանց՝ զգնալն168 առաւելագոյն, ի կատարելա-

գոյնսն169 անբանից170 կենդանեացն հասանէ: Եւ ասեմ կատարելագոյնս՝ 

զունողսն զամենայն զգայութիւնս171 եւ զկարողսն172 գնալ հեռաւորս:  

[6] Իսկ դարձեալ փոխանցելով յանբանիցն173 ի բանականն174 կենդա-

նի մարդն, եւ ոչ զնա անդէն175 վաղվաղակի կազմեաց, այլ նախկին եւ 

յայլսն կենդանիս եդ176 բնաւորականս իմն177 հանճարս, հնարս եւ խորա-

մանկութիւնս առ ի փրկութիւն, որպէս զի մերձ ի բանաւորսն178 երեւել179 

նոցա, եւ այսպէս զճշմարտապէս բանականն180 կենդանի՝ զմարդն181 ած 

յառաջ: Ըստ նմին182 աւրինակի եւ զձայնն խնդրեալ գտցես ի պարզ եւ ի 

միատեսակ ձայնէ183 ձիոյ եւ արջառոյ ըստ մասին ի պէսպէս եւ ի զանա-

զան184 եկեալ յառաջ յագռաւուց եւ յայլոց185 նմանախաւսիցն հաւուց 

ձայն, մինչեւ ցյաւդաւորն եւ186 կատարեալ ձայն187 մարդոյն վախճանեաց:  

                                         
164 ԱԳԴԶԸԺԻԽԾ լինելութիւն 
165 ԲԽ անդանդ Զ անդէն եւ անդ փխ անդէն անդ Դ անշարժելոց փխ անդէն անդ 

շարժեցելոց  
166 ԲԸ չիք  
167 ԴԷԽԾ մասինն 
168 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾ գնալն 
169 ԲԴԷԺԻԽՎ կատարելագոյնն Գ կատարեագոյն Ը կատարելագոյն 
170 Գ անբանիցն ԴԷ յանբանից 
171 ԷԹԻԾՎ զգայութիւնսն  
172 ԲԷԽ զկարողս Ժ զկարողնսն 
173 ԲԸԻԽ յանբանից | ԱԵԶԾ + կենդանեաց ԲԴԷԸԺԻԽՎ + կենդանեացն 
174 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾՎ բանական 
175 ԱԶԽԾ ոչ անդէն զնա 
176 ԳԴԷԸԻ ետ Ժ եւ ետ  
177 Ը ի փխ իմն ԺԾ մին (լուս իմն) 
178 ԲԺԽ բանաւորս 
179 Գ երեւիլ ԺԻ երեւեալ 
180 ԲԷԸԻԽՎ բանական 
181 ԳԺ + է 
182 ԲԳ նոյն ԴԷԻԽԾ լուս նոյն Ժ այնմ 
183 Nem 4. 18 ἐκϕωνήσεως (բառացի՝ «բացականչություն, ձայնարկություն, արտա-

սանություն») 
184 ԱԴԶԾ ի զանազան եւ ի պէսպէսն փխ ի պէսպէս եւ ի զանազան 
185 Nem 4. 19 չիք | Ժ այլոցն Խ այլոց  
186 Գ չիք  
187 Գ ձայնն 
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Իսկ դարձեալ զպատկանաւորն188 բարբառ՝ շարամանեալ ընդ մտա-

ծութեանցն եւ խորհրդոյ189, զեկուցիչ եղեալ190 մտաց191 շարժութեանց, եւ 

այսպէս ամենեցունց192 զամենայն գեղեցկապէս193 ի մի ժողովեաց194 զիմա-

ցականսն195 եւ զերեւելիսս միջնորդութեամբ մարդոյն լինելութեան: Վասն 

որոյ եւ գեղեցկապէս Մովսէս, զարարչագործութիւնն196 արտադրեալ, յե-

տոյ ասաց զմարդն լինել, ոչ միայն՝ զի ամենեցունց վասն նորայ եղելոց197, 

պատշաճ էր նախ զառ ի պէտս նորայ պատրաստել, եւ այսպէս զնա, որ 

վար/202բ/էրն նոքաւք, ածեալ յառաջ(11), այլ զի իմացականին198
 եղելոյ էու-

թեան եւ դարձեալ երեւելւոյս պարտ էր լինել ումեք շաղկապ երկաքան-

չիւրիցն199, զի մի՛ իցէ ամենայն եւ կրակից200 ինքեան, եւ մի՛ աւտար ինքն 

ինքեան: Արդ եղեւ, որ շաղկապէն զերկաքանչիւրսն201 բնութիւնս կենդա-

նի մարդն, եւ202 զորս իմաստութեանն203 արարչագործին համառաւտաբար 

ասել այսպիսիս:  

[7] Ի204 միջասահմանս անբանին205 եւ բանականին բնութեան մարդն 

կարգեալ, եթէ ի մարմինն կոյս շեղեսցի եւ զմարմնոյսն առաւելագոյնս 

սիրեսցէ206, զանասնոցն առընկալցի յինքն վարս207, եւ ընդ նոսայ եղիցի 

թուակից, եւ հողեղէն կոչեսցի՝ ըստ Պաւղոսի ձայնին եւ լուիցէ, թէ՝ «Հող 

                                         
188 Nem 4. 20 ἔναρθρον («հոդաբաշխ»)  
189 ԱԳԶԺ խորհրդոց 
190 Nem 4. 21 ποιήσας αὐτὴν («դարձնելով իրեն») 
191 Nem 4. 22 τῶν κατὰ νοῦν («ըստ մտքերի») | Գ մտացն 
192 ԲԷԸԻՎ յամենեցունց Ժ +արարիչն 
193 Nem 4. 22 μουσικῶς  
194 Nem 4. 22 συνήρμοσε καὶ συνέδησε καὶ εἰς ἕν συνήγαγε («իրար հարմարեցրեց և 

կապեց և ի մի բերեց») | Գ ժողովել  
195 ԲԷԸԺԻԽՎ զիմացականն Գ զիմացականսս Զ զիմացականս 
196 ԲԽ զարարչութիւնն 
197 ԲԴԷԻԽ եղելոյ 
198 ԲԽ զիմացականին փխ զի իմացականին  
199 Բ երկաքանչիւրսն | Ժ լուս (լծ) «ասէ ոչ միայն զմարդն տէր արար 

արարածոցս այլ կա՞պ իմանալեացս»  
200 Վ (14. 1 լծ) «զի ինքն զինքն կրէր» 
201 ԱՎ զերկաքանչիւր ԲԽ զերկաքանիւրն 
202 ԲԷԸԻԽ չիք  
203 Ժ իմաստութեան Վ իմաստութիւնն 
204 ԲԴԷԸԻԽՎ չիք  
205 ԷԸԻՎ բանին 
206 ԲԴԷԻՎ սիրէ 
207 ԲԴԹԻԽ վարս յինքն ԳԺ զվարս Ը վարսաց ինքն ԷՎ զվարս յինքն փխ յինքն 

վարս  
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էիր եւ ի208 հող դարձցիս»(12), եւ «Հաւասարեաց անասնոց անմտից209 եւ 

նմանեաց նոցա»(13): Իսկ եթէ ի բանականն տարցի՝ արհամարհեալ զմարմ-

նականսն ամենայն210 հեշտութիւնս, զաստուածայինսն եւ զսիրելիսն Աս-

տուծոյ ընտրեսցէ211
 կեանս եւ զնախկինսն մարդոյն212, եղիցի որպէս երկ-

նաւորն213, ըստ ասացելոյն, թէ՝ որպէս հողեղէնն, նոյնպէս եւ214 հողե-

ղէնքս, եւ որպէս երկնաւորն, նոյնպէս եւ215 երկնաւորքն(14): Եւ է բանակա-

նին բնութեան գլուխ՝ փախչել եւ ի բաց դառնալ216 ի չարեաց, եւ փոխիլ, 

եւ զհետ երթալ բարեաց: Իսկ217 բարեացն է ինչ որ ըստ կցորդութեան հոգ-

ւոյն եւ մարմնոյն (ունողաց եւ այսոցիկ ի հոգին կոյս զվերաբերութիւնն, 

իբր զի անձին՝ վարեալ մարմնովն), որպէս218 ինչ219 առաքինութիւնք, եւ է 

ինչ որ հոգւոյն իւր ըստ ինքեան միայնոյ՝ ոչ եղելոյ220 կարաւտ մարմ-

նոյն221, որպէս բարեպաշտութիւն222 եւ կամ Էիցս տեսութիւն223: Արդ որք 

զմարդոյն զվարսն՝ որպէս զմարդոյ224 զկեանս225 յաւժարին, եւ ոչ որպէս 

այլ226 կենդանւոյ միայն, առաքինութեամբք գնան եւ բարեպաշտութեամբ: 

Իսկ եթէ զինչ են առաքինութեանցն227 եւ զինչ բարեպաշտութեանն, յորս 

զկնի սորին որոշեսցի, յորժամ յաղագս անձին եւ մարմնոյ բացատրես-

                                         
208 ԶԻ չիք  
209 Ժ անբանից 
210 ԳԷԺԻՎ զամենայն 
211 Nem 5. 15 μετέρχεται («հետևի») | Ծ խնդրեսցէ (լուս ընտրեսցէ) 
212 Nem 5. 15 τὴν ὡς ἀνθρώπου προηγουμένως | Վ (14. 3) *«զոր առաջնաբար պատ-

շաճի մարդոյ»  
213 ԲԽ երկնաւորին  
214 ԱԶ չիք  
215 ԲԽ չիք երկնաւորն նոյնպէս եւ 
216 Վ չիք եւ ի բաց դառնալ 
217 ԲԽ ի 
218 ԲԳՎ որպիսի 
219 ԱԲԶԸԺԻԽ մինչ  
220 ԱԶԺԾ եղեալ Գ եղել  
221 ԳԸ մարմնոյ 
222 Բ բարեպաշտութեան Է բարէպաշտութիւն Ժ բարեպաշտութիւնն 
223 Ծ ^ կամ էիցս տեսութիւն 
224 ԴԸՎ զմարդոյն Գ մարդոն 
225 ԱԶԾ կեանս  
226 Nem 5. 24 չիք  
227 Ը առաքինութեանց Ժ առաքինութիւնքն 
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ցուք228 բան: Քանզի չեւ եւս ծանուցելոյ մեզ229, թէ զինչ երբեք իցէ անձն 

ըստ էութեանն, ոչ է պատշաճ յաղագս ներգործութեան230 նորա231 բուռն 

հարկանել:  

[8] Եբրայեցիքն զմարդն իսկզբանէ խոստովանին ոչ մահկանացու եւ 

ոչ անմահ լինել, այլ ի232 միջասահմանս233 երկաքանչիւր բնութեանցն, զի 

եթէ մարմնոցն234 հետեւեսցի ախտից, անկցի եւ ի մարմնականսն235 փո-

խադրությիւնսն236: Իսկ եթէ զհոգւոյն նախապատուեսցէ զբարութիւնս237, 

անմահութեանն արժանաւորեսցի: Քանզի եթէ իսկզբանէն մահկանացու 

արարեալ էր զնայ Աստուծոյ, ոչ արդեւք էր ի մահ դատապարտեալ զնա 

յետ մեղաչելոյն238: Քանզի զմահկանացու ի մահկանացութիւն ոչ ոք դա-

տապարտէ: Իսկ եթէ դարձեալ անմահ, ոչ արդեւք էր կերակրոյ կարաւտ 

կազմեալ զնա (քանզի ոչ ոք յանմահիցն կերակրոյ մարմնականի կարաւ-

տի239) եւ ոչ էր այսպէս դիւրաւ ստրջացեալ, եւ զեղեալն անմահ անդրէն240 

մահկանացու արարեալ: Քանզի եւ ոչ ի վերայ մեղուցելոց հրեշտակացն 

արարեալ երեւի241 զայս, այլ ըստ յսկզբանէն242 բնութեանն243 ան/203ա/-

մահք մնացին՝ ա՛յլ պատիժ ակն ունելով ընդունել244 յանցանացն245, այլ 

ոչ մահ:  

                                         
228 Բ բացա արասցուք Ը բացատրեսցի ոք  
229 ԱԶԾ չիք  
230 ԲԴԷԻՎ ներգործութեանն 
231 ԱԲԳԴԵԶԷԸԺԻԾՎ + այժմ 
232 ԱԺ չիք  
233 ԲԴԷԻԽՎ միջասահմանն Ը միջասահման 
234 Nem 6. 8 τοῖς σωματικοῖς («մարմնականներին») / ԲԳԴԷԸԺԻԽՎ մարմնոյն 
235 ԲՎ մարմնական ԴԷԸԻԽ մարմնականս  
236 ԱԶԺ փոխադրութիւնս 
237 ԲԽ զբարութիւնսն Գ բարութեանս 
238 Nem 6. 11 չիք յետ մեղաչելոյն 
239 Ծ կարաւտանայ 
240 Ծ անդէն  
241 ԲԽ երեւելի Գ երեւի արարել Ժ երեւի արարեալ Զ եւ 
242 ԱԶԸԾ իսկզբանէն Բ յըսկզբանէն ԳԺ իսկզբանէ 
243 ԲԽ բնութեան 
244 ԳԶԺ ընդունել՝ ակն ունելով ԴԷԻԽՎ ակն ունել ընդունելով Ը ակն ունել 

ընդունել փխ ակն ունելով ընդունել 
245 ԳԷՎ յանցանաց 
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[9] Արդ լաւագոյն է կամ այսու յեղանակաւ իմանալ զառաջի 

եդեալսն246 զբանս247, կամ թէ մահկանացու կազմեցաւ՝ կարող գոլով248 յա-

ռաջադիմութենէն249 կատարեալ անմահ լինել, այսինքն՝ զաւրութեամբ 

անմահ250: Իսկ վասն զի ոչ էր նմա յաւգուտ նախ քան զկատարումնն գի-

տել զիւր բնութիւնն251, հրաժարեցոյց զնա ճաշակել ի փայտէն գիտու-

թեան(15): Քանզի էին իսկ, յաւէտ զի են տակաւին եւ այժմ զաւրութիւնք ի 

տունկս(16) մեծամեծք, իսկ յայնժամ ի սկզբան252 աշխարհագործութեանն, 

ծայրագոյնք253 գոլով, հզաւրագոյն ունէին զներգործութիւնն254: Էր 

ուրեմն եւ ճաշակումն իրիք պտղոյ ծանուցումն առնել255 կերողին256
 բնու-

թեան257: Ոչ կամէր Աստուած գիտել նմա նախ քան զկատարումնն258, զիւր 

բնութիւնն259, զի մի գիտացեալ զինքն կարաւտ բազմաց260, մարմնակա-

նացն261 պիտոյից262 հոգ տարցի՝ թողեալ զհոգւոյն խնամակալութիւնն263, 

եւ վասն այսր264 պատճառի արգել զնայ ի ճաշակմանէ պտղոյ265 փայ-

տին266 գիտութեան: Իսկ նորա ստունգանեալ եւ գիտացեալ զինքն՝ ի կա-

տարմանէն ի բաց անկաւ, եւ եղեւ ընդ մարմնականաւք267 պիտոյիւք268, 

                                         
246 ԲԴԷԸԺԻԽՎ եդեալ Գ եդելս 
247 Nem 6. 18 չիք ԱԲԶ բանս Գ բան Ծ բան (լուս -ս) 
248 ԱԶԾ գոլ Ժ +ի 
249 ԱԳԶԾ յառաջադիմութենէ  
250 ԱԲԴԵԶԷԸԻԾՎ + լինել  
251 Բ զիւր բնութեամբ գիտել ԴԷԸԻՎ զիւր բնութիւնն գիտել Ժ բնութիւն Խ զիւր 

բնութիւն գիտել փխ գիտել զիւր բնութիւնն 
252 ԲԴԷԸԻԽՎ իսկզբանն Գ յիսկզբան 
253 ԱԲԴԶԷԸԺԻԽԾ ծայրագոյն Ե ծայրագոյնս  
254 ԴԸՎ զներգործութիւն  
255 Nem 6. 24 ἐμποιοῦσα 
256 Nem 6. 35 τῆς οἰκείας («անձնական, սեփական») | ԷՎ կերակրողին 
257 ԵԻՎ բնութիւն Ը բնութեանն 
258 ԲԳԴԵԷԸԺԻԽՎ զկատարումն  
259 ԲԳԴՎ բնութիւն 
260 Nem 7. 1 + ὄντα 
261 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾ մարմնականաց 
262 Ա մարմնականաւք պիտոյիւք 
263 ԱԳԶԺԽ խնամակալութիւն  
264 ԴԷՎ այսորիկ 
265 Գ պտղոյն 
266 Nem 7. 3 չիք 
267 ԲԴԷԻՎ մարմնականաց ԳԺ մարմնականացն Ծ մարմնականաց (լուս -աւք) 
268 ԲԳԴԷԺԻՎ պիտոյից Ծ պիտոյից (լուս պիտոյիւք) 
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քանզի269
 անդէն ծածկոյթ խնդրեաց: Զի ասէ Մովսէս, եթէ՝ «Գիտաց, թէ 

մերկ էր»(17): Նախ ի զարմացման արար զնայ եւ յանգիտութեան ին-

քեան(18): Արդ անկեալ ի կատարմանէն՝ անկաւ նմանապէս270 եւ յանմահու-

թենէն, զոր յետոյ առցէ271
 շնորհիւ Արարողին272 իւրոյ: Իսկ յետ անկանե-

լոյն՝ եւ մսոյ վայելման թոյլ ետ նմայ: Քանզի յառաջագոյն յորոց ի յերկ-

րէս միայն հրամայեաց նմայ բաւականանալ: Քանզի այսոքիկ միայն էին 

ի դրախտին: Իսկ անյոյս մնացեալ ի կատարմանէն ի վայր անկմամբն այ-

նուհետեւ թոյլ ետ նմայ զվայելմանցն: 

[10] Իսկ վասն զի ի մարմնոյ273 է մարդ, եւ ամենայն մարմին ի չորից 

տարերց274 հաստատեցաւ, հարկ է ընդ այսոքիւք275 ախտիւք անկանել 

նմայ, ընդ որովք276 եւ տարերքս՝ փոխադրութեամբ եւ հատմամբ277 եւ հոս-

մամբ(19), որք են միայն մարմնոյ: Փոխադրութիւն278՝ ըստ որակութեան279, 

իսկ հոսումն՝ ըստ թափման: Քանզի թափի կենդանին ի ձեռն յայտից 

վտառից եւ անյայտից, յաղագս որոց յետոյ ասասցուք:  

Արդ հարկ է կամ թափմանն փոխանակ ի ներքս բերիլ280 հաւասարս, 

կամ լուծանիլ281 կենդանւոյն կարաւտանաւք ի ներքս մտեցելոցն: Չորին 

եւ խոնաւին եւ ոգւոյն282
(20) թափեցելոցն283 հարկ է284 չորին285 եւ խոնաւ 

կերակրոյ կարաւտ լինել կենդանւոյն եւ ոգւոյ286: Եւ է մեզ կերակուր եւ 

                                         
269 Nem 7. 5 γοῦν («հետևաբար») 
270 ԲԴԸԻՎ նմանապէս անկաւ փխ անկաւ նմանապէս  
271 Nem 7. 8 ἀναλήψεται («կվերականգնի, հետ կվերցնի») 
272 ԲԽ արարողէն 
273 Ժ լուս տարերքս 
274 ԳԺ տարերցս 
275 ԲԳԴԵԷԸԻՎ այսոցիկ Զ այնոքիւք Ժ այնոցիկ Ծ այսոցիկ (լուս -քիւք) 
276 ԱԲԳԴԵԷԸԺԻԽ յորոց Ծ յորոց (լուս ընդ որովք) 
277 Ը հաստատմամբ | Ժ լուս (լծ) «հատմամբ որ է մահուամբ»  
278 ԲԵԷԻԽ փոխադրութիւնք Դ փոխադրութիւնքս 
279 ԲԴԵԷԻԽ որակութեանց Ը որակութեանն 
280 ԲԴԵԷԻ բերել ԳԶԸ բերիլ ի ներքս Ժ բերել ի ներքս (լուս բերիլ) 
281 ԴՎ լուծանել 
282 Nem 7. 20 πνεύματος | Ժ լուս (լծ) «որ եւ աւդ» / ԵԸԺԻ լուս (լծ)«աւդոյ ասէ» / 

ԷԽ լուս (լծ) «զաւդդ ասէ»  
283 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ թափեցելոյ ԳԺ թափեցելոյն  
284 Nem 7. 20 + καὶ («և») 
285 ԱԶԾ չոր 
286 ԲԳԴՎ ոգւոյն  
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ըմպելի ի ձեռն տարերցս, յորոց եւ հաստատեցաքս287: Քանզի իւրաքան-

չիւր է ինչ որ ընտանեաւ եւ նմանեաւ կերակրի, եւ է ինչ288 որ ի հակառա-

կիցն ուրախանայ289
(21): Իսկ տարերցս է ինչ յոր290 մերձաւորապէս եւ հա-

մանգամայն291, եւ է ինչ յոր ի ձեռն միջնորդից ոմանց մատչիմք, որպէս292 

ջուր՝ երբեմն ըստ ինքեան, եւ երբեմն ի ձեռն միջնորդի293 գինւոյ եւ եւղոյ 

եւ ամենայն խոնաւուտ կոչեցելոցն պտղոց: Քանզի ոչ այլ ինչ է /203բ/գի-

նի, բայց միայն ջուր՝ յայգւոյ որակացեալ: Նմանապէս եւ հրոյ հաղորդիմք 

երբեմն մերձաւորապէս՝ ի նմանէ ջեռեալք, եւ երբեմն ի ձեռն միջնորդից, 

յորոց ուտեմքն294 եւ ըմպեմք: Քանզի յամենեսին կամ առաւելապէս կամ 

նուազաբար մասն հրոյ սփռի: Ըստ նմին295 աւրինակի ե՛ւ զաւդս մերձաւո-

րապէս ունիմք ի տուրեւառ շնչոյ եւ հեղեալ շուրջ զմեաւք, եւ յուտելն եւ 

յըմպելն ի մեզ քարշելով296 ի ձեռն միջնորդութեանց այլոցն297 ամենե-

ցունց, որոց մատչիմք: Իսկ զերկիր մերձաւորապէս մեք ոչ ունիմք298, այլ 

ի ձեռն այլոց299: Քանզի յերկրէ300 լինի301 ցորեան, եւ մեք զցորեանն302 

ուտեմք: Իսկ աղաւնիք եւ կաքաւք եւ այլք ի հաւուց303 հող ճարակին304, 

                                         
287 Ա հաստատեցաքն ԳԶ հաստեցաքս 
288 ԱԶ չիք  
289 Nem 8. 2 θεραπεύεται |Բ ուրախանան Ժ գոանա (լուս ուրախանա) / Վ (17. 2) 

*«հակառակաւն դարմանի» 
290 ԲՎ որ 
291 Վ չիք է ինչ, յոր մերձաւորապէս եւ համանգամայն 
292 ԱԶ + ի Ե չիք 
293 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ միջնորդից 
294 ԳԴՎ ուտեմք 
295 ԳԶԺ նորին Ծ լուս նորին 
296 Գ քաշելով ԴԺ քարշելովն 
297 ԲԽ այլոց 
298 Զ ուտեմք ԺԾ լուս ուտեմք 
299 Nem 8. 12 τινων («ոմանց») 
300 ԲԶԾՎ յերկրի 
301 ԲԹԽ լինիցի 
302 ԱԶԾ զցորեան Բ չիք եւ մեք զցորեանն Գ զցորենն 
303 Nem 8. 13 πολλάκις καὶ πέρδικες («հաճախ նաև սալամ-կաքավները») փխ եւ այլք 

ի հաւուց 
304 Գ ճաշակին  
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բայց մարդիկ ի ձեռն միջնորդութեան սերմանեաց եւ բանջարոց305 եւ 

մարմնոց306:  

[11] Իսկ վասն զի ոչ միայն վասն գեղեցկութեան, այլ եւ վասն բար-

ւոք զգեստու307
(22) որ ըստ շաւշափելեաց, որով մանաւանդ առաւելու, քան 

զայլ308
 կենդանիս մարդն, ոչ էարկ շուրջ զմեաւք մորթ309 թանձր310 իբրեւ 

զարջառով եւ կամ զայլովք թարձրամորթիւք311, եւ ոչ մազ կուռ եւ խիտ, 

որպէս այծից եւ ոչխարաց եւ նապաստակաց, եւ ոչ թեփ, որպէս աւձից եւ 

ձկանց, եւ ոչ խեցի որպէս կրայից312 եւ գաղտակրաց313, եւ ոչ թեւս, որպէս 

հաւուց, հարկաւորապէս զգեստու կարաւտ եղեալք ի լրումն մեզ, զոր ինչ 

այլոցն կենդանեաց314 բնութիւնն պարգեւեաց: Վասն այսորիկ եւ կերակ-

րոց եւ հանդերձից պէտս ունիմք, այլ եւ բնակութեան՝ ոչ վայրապար315, 

վասն եւ ի գազանաց խոյս տալոյ: Իսկ վասն ոչ բարեխառնութեան որա-

կութեանցն եւ յաճախ լուծման մարմնոյ բժշկաց եւ բժշկութեան պէտք 

կարգեցան: Իսկ փոխադրութեան՝ ըստ որակութեան եղելոյ, հարկ է վասն 

հակառակ որակութեան316 ի չափաւորն ածել զկարգ317 մարմնոյն: Քանզի 

ոչ, որպէս ոմանք վարկանին, զջեռեալն մարմին ցրտացուցանել կայ առա-

ջի բժշկաց, այլ՝ ի բարեխառնութիւն փոփոխել318: Քանզի թէ ցրտասցի, ի 

հակառակն փոխադրեսցի հիւանդութիւն կամ319 տրամադրութիւն:  

                                         
305 Nem 8. 15 τών ἀκροδρύων («պինդ կեղևով պտուղների»)  
306 ԲԳԴ մարմնոյ Ժ լուս եւ մսոց  
307 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ զգեստուց  
308 Nem 8. 16 πάντα («ամենայն») | Ը քան զի այլ  
309 Ծ ^ մորթ 
310 ԱԲԴԸԽԾ թարձրամորթիւքն ԷԻՎ թանձրամորթիւք  
311 Ա կամ զայլեւութեան փխ զայլովք թանձրամորթիւք ԲԴԵԷԻԸԽՎ չիք իբրև 

զարջառով եւ զայլովք թանձրամորթիւք Ծ լուս իբրև զարջառով եւ զայլովք 
թանձրամորթիւք 

312 Ա կրեայից | Nem 8. 20 + καὶ τοῖς ὀστρέοις, οὒτε ἁπαλόστρακα ὡ(«և ոստրէների 
մոտ, և ոչ՝ փափուկ ոսկրային խոռոչով, ինչպես խաչափառի մոտ»)  

313 Ա գաղտակուրից ԲԴԵԻԺ գաղտակրայց ԳԶԾ գաղտակրից Ը չիք եւ գաղ-
տակրաց  

314 Nem 8. 22 չիք / ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ այլոց կենդանեացն  
315 Ը +այլ 
316 Ա որակութեանն Զ հակառակութեանն փխ հակառակ որակութեան 
317 Nem 9. 5 κατάστασιν («վիճակ») 
318 Ա փոփոխեալ Զ փոփոխելով 
319 Nem 9. 8 չիք 



Նեմեսիոս Եմեսացի 

126 

[12] Արդ պիտոյ է մարդոյ կերակուր եւ ըմպելի՝ վասն թափման320, 

իսկ հանդերձ՝ վասն եւ ոչ մի ինչ ունելոյ321 բնաւորապէս հզաւր322 վերար-

կու, իսկ տուն՝ վասն ոչ բարէխառնութեան աւդոյ323
 եւ գազանաց, իսկ 

բժշկութիւն՝ վասն փոխադրութեանց որակութեանց324 եւ վասն զգայու-

թեանն325, որ է ի մարմին326: Քանզի թէ ոչ էր ի մեզ զգայութիւն, եւ ոչ 

խաւթանայաք երբեք եւ ոչ բժշկութեան կարաւտանայաք327՝ ոչ328 խաւթա-

ցեալք եւ ապականեալք անգիտութեամբ չարին, ոչ զգալով329 ախտին:  

Իսկ վասն արուեստիցն330 եւ մակացութեանց եւ յայսցանէ պիտոյից 

միմեանց պէտս ունիմք: Եւ վասն կարաւտ գոլոյն միմեանց ի միասին ժո-

ղովեալք331 բազումք՝ հաղորդիմք332 միմեանց ըստ կենցաղոյս պիտոյից ի 

տուրեւառս333, զորս ժողովումն եւ կենակցութիւն քաղաք անուանեցին, զի 

ի մաւտուստ եւ մի՛ ի հեռաստանէ զառ ի միմեանց աւգուտն334 շահես-

ցուք, քանզի եւ /204ա/բնութեամբ ժողովասէր է մարդ եւ քաղաքական335 

կենդանի եղեալ(23): Քանզի մին336 ոչ է բաւական ինքեամբ337 առ ամենայն: 

Արդ յայտ է, թէ քաղաքք338 վասն տուրեւառից եւ ուսմանց շինեցան:  

                                         
320 Nem 9. 9 + καὶ διαφορήσεις («և ծախսման») |ԳԷԺ թափմանն  
321 ԲԴԵԷԺԻԽՎ ունելով 
322 ԳԵԻ լուս հոծ Է լուս մեծ Ը ի հզաւր Խ լուս ծով  
323 Nem 9. 11 τοῦ περιέχοντος («շրջապատող, պարունակող [օդային տարածքի]»)  
324 Գ որակութեանցն 
325 ԳԻ սգայութեան 
326 ԲԷԺԽ մարմինն Ե մարմինս Զ մարմնին 
327 Գ կարաւտեաք Ե լուս բժըշկութեան կարաւտանայաք Զ կարաւտանաք  
328 ԲԴԵԷԺԻԽՎ չիք 
329 =Nem տարընթ. αἰσθανόμενοι ≠ 9. 15 οὐκ ἰώμενοι («չբուժվելով») / Բ զգոլով Է 

գոլով (^գալով)  
330 ԳԺ արուեստից 
331 ԱԳԴԶԸԻԽԾ ժողովեալ  
332 ԱԲԶԾ հաղորդք լինիմք ԳԺ հաղորդ լինիմք  
333 Ժ ի տուրեւառս ըստ կենցաղոյս պիտոյից 
334 ԸԺ աւգուտսն 
335 Nem 9. 20 πολιτικὸν | ԱԲԴԶԷԸԺԻԽԾ քաղաք Ե քաղաքի | ԱԲԶԷԸԺԻԽԾ + է  
336 ԲԳԴԵԷԸԺԻԽԾՎ մինն 
337 Nem 9. 21 αὐτάρκης («ինքնաբաւ») / ԲԵԽ ընքեամբ Ի ընքեամբ (^ինքեամբ) 
338 ԲԺ քաղաք 
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Բայց երկուքս այսոքիկ առաւելապէս ընծայեցան մարդոյ, քանզի 

սա միայն հանդիպի թողութեան մեղաց339 զղջացեալ, եւ սորայ միայնոյ 

մարմին՝ մահկանացու գոլով, անմահանայ. եւ մարմնականին՝ վասն հոգ-

ւոյն, իսկ հոգեկանին՝ վասն մարմնոյն340 հանդիպեցաւ341:  

[13] Քանզի միայն մարդ ի բանականացն առաւել ունի թողութեան 

արժանաւորիլ342 ի զղջանալն: Քանզի343 ոչ դեւք եւ ոչ հրեշտակք զղջա-

ցեալք՝ թողութեան արժանաւորին, եւ այսուիկ մանաւանդ արդա՛ր եւ 

ողորմած ցուցանի եւ ասի Աստուած: Քանզի հրեշտակաց ոչինչ ունելով 

հարկեցուցիչ344 քարշելով ի մեղս, այլ ազատք345 գոլով բնութեամբ ի 

մարմնականաց ախտից եւ ի346 պիտոյից եւ ի հեշտութեանց, յիրաւի եւ ոչ 

մի թողութիւն տուեալ լինի ի զղջանալն: Բայց մարդ ոչ միայն բանական 

է, այլ եւ կենդանի, իսկ պէտք կենդանւոյ347՝ եւ ախտք, յոլովակի348 քարշե-

լով զբանականին զխորհուրդս: 

Արդ յորժամ զգաստացեալ ի բաց փախչիցի յայսցանէ եւ տարեալ 

լինի յառաքինութիւնս, ողորմութեան արդարացւոյ հանդիպի թողու-

թեան349 մեղաց: Եւ որպէս իւր է բնութեանն350
 նորա ծիծաղականն, վասն 

զի սորայ միայնոյ է եւ351 ամենեւին եւ միշտ, այսպէս յորոց ըստ շնորհի 

իւր է մարդոյ352 յամենայն ի բանականացն ստացուածոց ի ձեռն զղջման ի 

բաց մերկանալ զյառաջագոյնսն353 զյանցանս354: Քանզի միայնոյ մարդոյ 

                                         
339 Nem 9. 23 չիք  
340 Ժ մարմնականին 
341 Վ (19. 2 լծ) «մարմինն յառնէ ի մեռելոց, զի հոգին անմահ է, իսկ հոգին 

թողութեան արժանաւորի, զի մարմինն տկար է» 
342 Ա արժանաւոր լինեալ ԶԺ արժանաւոր լինել 
343 Ժ լուս (լծ) «քանզի եւ ոչ դեւք զղջացեալ թողութիւն»  
344 ԱԶ հակեցուցիչ 
345 ԱԲԴԵԶԷԸԻԽԾ ազատ 
346 ԳԷ չիք  
347 Գ կենդանոն Ժ կենդանւոյն 
348 Ծ յոլովագոյն (լուս յոլովակի) 
349 Գ թողութեանց 
350 Nem 10. 10 οὐσίας («էութեան») / Բ բնութիւն ԳԴԺԻԽ բնութեան 
351 ԳԴԺԻՎ չիք  
352 Վ չիք 
353 ԱԺ զյառաջագոյն Բ զառաջագոյնսն 
354 ԴԵ զյանցանսն Գ յանցանս ԲԽ յանցանսն Ի զանցանս  
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պարգեւի այս եւ ամենեւին եւ միշտ355 ի ժամանակի աշխարհիս կենաց356, 

իսկ յետ մահուանն՝ ոչ եւս: Այսպէս եւ ոմանք357
 զհրեշտակս ասեն358՝ ոչ 

եւս հանդիպել359 յետ անկմանն ի զղջմանէ թողութեան, քանզի մահ նոցա 

անկումնն360 է: Իսկ նախքան զանկանելն, ըստ նմանութեան կենացս361 

մարդկան, եւ նոցա արժանաւորիլ թողութեան, զոր թէ ոչ արարեալ առանց 

թողութեան եւ յաւիտենական ունին այնուհետեւ զպատժոց362
 վայելուչ 

դատաստանն: Եւ յայտ է յայսցանէ, որպէս զի որք զապաշխարութիւնն363 

ոչ ընդունին՝ զգերամբարձեալն364
 պարգեւ365, որ իւրն է մարդոյ366, տարա-

գիր առնեն: Եւ է իւր նորա եւ գերամբարձեալ եւ միայնոյ367 այլոց368 կեն-

դանեաց՝ մարմնոյն յետ մահուանն յառնելն եւ յանմահութիւն369 դառ-

նալ370: Եւ հանդիպի այսմիկ վասն հոգւոյն371 անմահութեանն372, որպէս եւ 

այնմիկ՝ վասն մարմնոյն տկարութեան եւ բազմախտութեան:  

[14] Իւր են նորա եւ որքան ինչ արուեստից եւ մակացութեանց ուս-

մունք եւ373 ներգործութիւնք: Վասն որոյ եւ զմարդն սահմանեն՝ կենդանի 

բանաւոր, մահկանացու, մտաց եւ մակացութեան374 ընդունակ(24): Կենդա-

նի, վասն զի եւ մարդն էութեամբ է շնչաւոր եւ375 զգայական: Քանզի այս 
                                         

355 Ծ ^ այսպես յորոց …. ամենեւին եւ միշտ 
356 Ծ կամաց 
357 Գ ոմանք եւ 
358 Nem 10. 15 βούλονται / Բ աստէն  
359 ԳԺ հանդիպիլ Է հանդիպեալ 
360 ԲԸԺԽ անկումն 
361 ԲԳԴԵԷԸԻԽ կենաց 
362 Ա զպատժոցն ԴԽ լուս պատժոց ԵԸԻՎ պատուհասի/ ԲԷ +ի  
363 ԲԴԷԸԻԽՎ զապաշխարութիւն Զ ապաշխարութիւնն 
364 Nem 10. 20 τὴν ἐξαίρετον («բացառիկ») | Զ զգերամբարձեալ ԷԻ 

զգերամբարձեալս 
365 Nem 10. 20 καὶ | ԶԺ պարգեւն 
366 ԱԲԴԵԶԷԸԻԽԾ մարդոյն 
367 Ը միայն 
368 ԱԳԶԺԾ յայլոցն ԴԵԷԻԽՎ յայլոց Ը յայլ 
369 ԱԶԾ յանմահութիւնն Ե յանմահութեան ի  
370 ԲԴԵԷԸԻԽՎ դառնալն  
371 ԷԸԽ հոգւոյ 
372 ԲԳԴԵԶԷԺԻԽԾՎ անմահութեան 
373 Nem 11. 2 + κατὰ τὰς τέχνας ταύτας («ըստ այդ արհեստների»)  
374 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽՎ մակացութեանց 
375 Nem 11. 5 չիք 
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է սահման կենդանւոյն: Իսկ բանաւոր, զի որոշեսցի յանբանիցն: Եւ մահ-

կանացու, զի զատցի յանմահիցն կենդանեաց376: Իսկ մտաց եւ մակացու-

թեան377 ընդունակ, վասն զի ի ձեռն ուսմանց առլինին ի մեզ արուեստք(25) 

եւ մակացութիւնք, ունին եւ զաւրութիւն ընդ/204բ/ունական՝ եւ մտաց եւ 

արուեստից, իսկ զներգործութիւնն378՝ ստացեալ յուսմանց: Եւ ասեն զայս 

առդնիլ379 ի սահմանն յետոյ, ամբողջ գոլով եւ առանց այսորիկ380 սահմա-

նին, այլ վասն զի եւ381 հարսունս382
(26) եւ այլս ոմանս ազգս դիւաց ասեն 

ոմանք բազմաժամանակեայս383, սակայն ոչ անմահս, զի եւ ի սոցանէ384 ի 

բաց որոշեսցեն զմարդն, յաւելին՝ զմտաց եւ զմակացութեան385 ընդու-

նակն: Քանզի ոչ ոք ի նոցանէ386 ուսանի ինչ, այլ բնութեամբ գիտէ զոր 

ինչ գիտէն, ասեն387: 

[15] Իսկ Եբրայեցւոցն աւրէնք388՝ զամենայն զայսոսիկ վասն մար-

դոյն եղեալ, եւ մերձաւորապէս վասն նորա, որպէս զբեռնակիրսն եւ զե-

զինս առ ի յերկրագործութիւն, իսկ խոտ՝ վասն նոցա: Քանզի յեղելոցն է 

ինչ որ վասն ինքեանց եղեն, եւ է ինչ որ վասն այլոց: Վասն ինքեանց՝ 

բանականքն389 ամենայն, իսկ վասն այլոց390՝ անբանքն391 եւ անշունչք: 

Իսկ եթէ այսոքիկ վասն այլոց եղեն, վասն որո՞յ եղենն, տեսցուք: Արդեւք 

վասն հրեշտակա՞ց: Այլ ոչ ոք ի բարւոք իմացողաց392 վասն հրեշտակաց 

                                         
376 Nem 11. 7 λογικῶν («բանականներից»)  
377 ԱԲԳԴԵԶԸԺԽ մակացութեանց 
378 ԲԽ զներգործութիւնսն Դ ներգործութիւն ԷԺ զներգործութիւն Վ 

զներգործութիւնս  
379 Բ առդնել Է առդնիլն 
380 ԳԵԺ այսոցիկ 
381 ԲԸԻ չիք  
382 Ը յաւերժահարսունս  
383 ԲԽ բազմաժամանակեա Ժ բազմաժամանակեանս Ի բազմաժամանակայս 
384 ԱԳ նոցանէ  
385 ԱԲԳԴԵԶԷԻԽԾՎ զմակացութեանց 
386 ԲԳԵԷԸԽՎ սոցանէ  
387 Nem 11. 14 չիք 
388 ԲԳԷԸԻԽՎ աւրենքն  
389 ԱԴԵԶԷԸԺԻԽԾՎ բանականք 
390 Ծ այլոցն 
391 ԲԵԶԷԸԻԽՎ անբանք Ժ անբանց  
392 ԲԵԷԺԻԽՎ իմացողացն 
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ասիցէ զայս լինել: Քանզի վասն այլոց եղեալքն ի հաստումն393 նոցա եւ 

վասն տեւողութեան եւ հանգստի եղեն, քանզի փոխանորդութեան ազգի 

սակս կամ կերակրոյ կամ հովանւոյ394, կամ բժշկութեան կամ աւթեւանի եւ 

հանգստեան: Իսկ հրեշտակք ոչ ինչ395
 յայսցանէ396 են կարաւտք397: Քանզի 

ոչ փոխանորդութիւն ազգի ունին, եւ ոչ կերակրոյ մարմնականի պէտս, ոչ 

հովանւոյ, եւ ոչ այլ ինչ իրիք: Իսկ եթէ ոչ հրեշտակք, յայտ է թէ՝ եւ ոչ 

այլ ինչ բնութիւն398՝ վերագոյն քան զհրեշտակս: Քանզի որչափ գերա-

գոյնն կայ, այնքան399 յաւէտ եւ անկարաւտ է այսց ամենայնի:  

[16] Արդ խնդրելի է բնութիւն400 բանական եւ կարաւտ յառաջագոյն 

ասացելոցս: Ո՞վ ոք այլ այսպիսի երեւեսցի՝ ի բաց թողեալ մեր401 զմարդն: 

Ապա ուրեմն ժողովի՝ վասն նորայ եղեալ402 անբանքն եւ անշունչքն403: 

Արդ վասն զի սորա աղագաւ, որպէս ցուցաւ404, եղեւ405, վասն այսորիկ եւ 

իշխան սոցայ կարգեցաւ: Եւ է գործ իշխանի առ չափ պիտոյից հպիլ406 

յորս ընդ իշխանութեամբն407 եւ մի՛ առ հեշտութիւն վաւաշոտաբար թշնա-

մանիլ եւ408 ծանրաբար եւ տարժանապէս բերիլ409 առ որս ընդ իշխանու-

թեամբն: Արդ մեղանչեն, որք անասնովքն ոչ բարւոք վարին: Քանզի ոչ 

գործեն զգործ իշխանի410 եւ ոչ արդարասցի411, ըստ գրեցելումն՝ «Այր ար-

                                         
393 Ծ հաստումնն 
394 Բ հովանայ Վ չիք կամ հովանւոյ 
395 Զ չիք Ժ ոչ են ինչ | ԱԶ + իմիք 
396 ԲՎ են այսցանէ փխ յայսցանէ են 
397 ԵԺ կարաւտ 
398 ԳԺԾ +է 
399 ԲԴԵԶԺԾ այսքան Խ յայսքան 
400 Գ բնութիւնն Ժ բնութեամբ 
401 ԲԵԷԸԻԽՎ չիք  
402 Գ + եւ  
403 ԲԳԴԵԷԸԺԻԽՎ անշունչք 
404 ԱԲԴԵԸԻԽՎ ասացաւ ԲԴԻԽ լուս ցուց 
405 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾՎ եղեն Ը ^եղեւ 
406 ԲԽ հպել 
407 Գ իշխանութեամբ 
408 ԲԳԴԵԷԸԻԽՎ + մի 
409 Nem 12. 6 προσϕέρεσθαι (*«առբերիլ») 
410 ԳԺ իշխանին 
411 Վ արդարոյ =Nem 12. 8 οὐδὲ δικαίου 



Յաղագս բնութեան մարդոյ 

131 

դար412
 ողորմի ի վերայ413 գրաստու իւրոյ»(27): Այլ թերեւս ասիցէ ոք, թէ 

ոչինչ վասն այլոյ ուրուք, այլ իւրաքանչիւր ոք վասն իւր եղեւ: Ապա 

ուրեմն՝ որոշեալ նախ շնչաւորն414 յանշընչիցն, տեսցուք, թէ կարիցե՞ն 

անշունչքն վասն ինքեանց լինել: Քանզի թէ այնոքիկ վասն ինքեանց 

են415, զիա՞րդ կամ ուստի՞ կերակրեսցին416 կենդանիք: Քանզի տեսանեմք 

զբնութիւն, բաշխելով կենդանեաց կերակուրս417 յերկրէ418՝ պտուղս եւ 

բոյսս, բայց միայն ի419 յետնոցն ի մարմնակերացն(28), եւ այսոքիկ նոյն 

մարմնակերքս կերակրին ի կենդանեաց, որք420 յերկրէ ճարակին, որպէս 

գայլք եւ առեւծք՝ գառինս421 եւ զայլ422 կենդանիս423, իսկ արծուիք՝ կա-

քաւս424 եւ նապաստակս եւ այլս այսպիսիս, որք /205ա/զպտուղս երկրի425 

ճարակին426: Քանզի եւ ձկանցն427 բնութիւն որք428 զմիմեանս ուտեն429, 

այլ մնաց430 ի նոցանէն431 ճարակեալ432 զմամուռ եւ այլ ինչ որ ի ջուրս 

բոյսք: Քանզի թէ էր ամենայն ազգք433 ձկանց մարմնակեր434 եւ ոչ ինչ էր 

                                         
412 =Nem 12. 8 δίκαιος | ԱԲԶԷԸԻԾՎ ողորմած | Խ ողորած  
413 Nem 12. 8 + ψυχὰς («հոգիների») | Ը չիք  
414 ԲԴԸԽՎ զշնչաւորն 
415 ԲԵԽ եղեն  
416 ԱԶԺԾ կերակրիցին Է չիք 
417 Բ զկերակուրս ԲԴԵԷԸԻԽՎ + ի  
418 ԱԳԺ յերկրի  
419 Ծ եւ 
420 ԲԵԷԸԻԽՎ +ի  
421 ԺԻՎ զգառինս 
422 ԲԴԵԶԻԽԾ զայլս 
423 Nem 12. 15 καὶ αἶγας, καὶ σῦς, καὶ ἐλάφους («և այծեր, և խոզեր, և եղնիկներ») փխ 

զայլ կենդանիս 
424 Nem 12. 16 + καὶ φάσσας («վայրի աղավնիներ»` *«հաւփալս») 
425 ԳՎ երկրին 
426 ԲԶԽ ճարակեն Ժ ճաշակեն 
427 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԽԾՎ ձկանց 
428 ԱԳԶԺԾ չիք 
429 ԱԶԺԾ ուտէ | Nem 12. 18 + οὐ μέχρι πάντων διήκει σαρκοφαγοῦσα (*«ոչ 

ամենեցուն հասանէ` մարմնակերս լինելով»)  
430 Nem 12. 18 κατέληξεν / ԲԷԸԺԽ ոմանց ԴԻ լուս ոմանց Ե +մնաց Զ մնացին  
431 ԳԺԻ նոցանէ Ե սոցանէն  
432 ԱԲԳԴԶԷԸԻԽԾՎ ճարակել | ԱԲԴԶԷԸԻԽԾՎ + եւ 
433 ԳԶԷԺԾ ազգ 
434 ԲԽ մարմնակերք 
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արտաքոյ յայսմանէ435, ոչ արդեւք լինէր բաւական եւ ոչ փոքր ինչ, այլ 

ապականէր ոմանք՝ ի միմեանց եւ այլք՝ ի կերակրոյ436 նուազութենէ: Իսկ 

վասն զի մի այս եղիցի, ոմանք ի ձկանցն437 կազմեցան հեռի ի մարմնակե-

րութենէ, որպէս438 մինչ ոք ասիցէ439՝ զծովու բոյսս440
 ճարակեալ441, զի ի 

սոցանէ եւ այլքն ամբողջ պահեսցին: Քանզի լինի սոցա կերակուր մա-

մուռն, իսկ նոքա՝ այլոց, եւ նոքա՝ դարձեալ այլոց, որպէս վասն վերջնոցն 

կերակրոյն442 աննիազաբար յերկրայնւոյն443 որ ի ծովուն բաշխեալ, ե՛ւ 

այլոց գոյացութիւնն444 ամբողջ պահեսցի:  

[17] Արդ ուսոյց բանս445 զբուսոցն լինելութիւնն446 ոչ447 վասն ին-

քեանց, այլ ի կերակուր եւ ի հաստումն մարդկան եւ այլոց կենդանեաց 

եղեալ: Իսկ եթէ այսոքիկ վասն մարդոյ, եւ կենդանիք, յայտ է թէ՝ եւ448 

այսոցիկ աճման եւ լինելութեան պատճառ վասն այսորիկ եղեւ: Ապայ 

ուրեմն եւ աստեղաց շարժութիւնք եւ երկին եւ ժամք եւ անձրեւք եւ ամե-

նայնք449 այսոքիկ վասն այսորիկ եղեն, զի կերակրոցն որպէս շրջագայիւ 

միշտ բաշխեցելոց450 անպակաս եւ մատուցողացն զպտուղս մնասցէ բնու-

թիւն, որպէս զի գտանիլ այսոցիկ վասն պտղոց, իսկ պտուղք451՝ վասն կեն-

դանեաց եւ452 մարդոյ: Է այսուհետեւ տեսանել, թէ արդեւք եւ անբանիցն 

բնութիւն վասն ինքեա՞ն եղեւ, թէ վասն մարդոյն: Այլ թերեւս անտեղի է 

                                         
435 Nem 12. 21 τὴν τῆς σαρκὸς σίτησιν («միս ուտելուց») փխ յայսմանէ 
436 ԲԳԵԷԻԽՎ կերակրոց 
437 ԱԳԵԶԷԸԺԾ ձկանց 
438 ԱԺՎ որպիսի 
439 Nem 12. 23 τὴν δέ ὡς ἄν τις εἴποι («իսկ մյուսը, ինչպես մեկը կասեր») / ԲԵԷԻԽ 

մինչ ասիցէ ոք Վ ինչ ասիցէ ոք 
440 ԷԻՎ բոյս  
441 ԲԳԵԶԷԸԻԽԾ ճարակել ԺՎ ճարակիլ 
442 ԲԵԷԸԺԻԽՎ կերակրոցն Գ կերակրո 
443 ԲԳԷԻԽՎ յերկրայնոցն ԸԺ յերկրայնոյն (Ժ լուս յերկրայնոցն)  
444 ԺԻ գոյացութիւն  
445 Բ զբանս Գ չիք  
446 ԱԲԶԺԾ լինելութիւն 
447 ԲԳԵԷԸԽԾՎ ոչինչ 
448 ԸԻԽ չիք  
449 ԷԻՎ ամենեքին 
450 ԲԷԽ բաշխեցելոցն Ժ բաշխելոց 
451 ԲԵԷԸԻԽՎ պտուղ 
452 ԲԵԶԷԸԻԽՎ +վասն 
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զանբաժսն յիմանալւոյ453
 եւ ըստ բնաւորական յարձակման միայն կենդա-

նիս եւ յերկիր կորացեալս (29) եւ զծառայութիւնն454՝ ի ձեռն ձեւոյն ցու-

ցեալս ասել՝ վասն ինքեանց գալ յառաջ455: Բայց բազում ինչ հնար գոլով 

ասել առ այս եւ գրեթէ առանձին456 շարագրութիւնս457
 առնել՝ ոչ տանելով 

առընթեր պատճառիս458 զերկայնութիւն բանիցն, համառաւտագոյնս ասա-

ցից, սակայն եւ459 ամբողջս460: Արդ եթէ որպէս ի պատկերի, զորս յանբա-

նիցն461 են ի մարդն462 հայեցեալ տեսանեմք, ի նմանէն463 գիտեմք առնել 

զցուցումնն464 էութեանն, զոր խնդրեմքն: Տեսանեմք այժմ ի մերումս ան-

ձին զանբանութիւն եւ զսորայս մասունս (եւ ասեմ465 զբնաւորական ցան-

կութիւն եւ սրտմտութիւն466) առ ի սպասաւորութիւն տուեալ բանականին, 

զի նայ իշխան է467, եւ նոքա՝ ընդ իշխանութեամբ, եւ նա՝ հրամայող, իսկ 

նոքա՝ հրամանակատարք եւ սպասաւորեալք պիտոյիւքն, որովք բանն ըն-

ձեռէ, յորժամ ամբողջ ունի մարդն468 զըստ բնութեանն469:  

[18] Արդ եթէ ի մեզ է անբանն յանբանիցն470, որ ի մեզ բանականն է 

իշխան, զիա՞րդ ոչ է վայելուչ եւ արտաքնոցն471 անբանից նմա տիրել եւ 

                                         
453 ԱԲԳԶԺԻԽՎ յիմանալոյ Ը իմանալոյ  
454 ԱԲԵԶԷԸԺԻԽԾՎ զծառաութիւն  
455 ԱԲԳԶԸԻԽ գոլ Խ ^գալ 
456 ԲԵԷԸԻԽ առանձինն 
457 ԳԹ շարադրութիւնս Դ շարագրութիւն (լուս շարակրութիւն) | Ժ լուս (լծ) 

«գիրք մի վասն այսր գրել»  
458 ԱԶԾ պատճառ Ժ պատճառս | ԱԲԶԺԾ +իսկ 
459 ԱԲԶԾ չիք  
460 առնել՝ ոչ տանելով առընթեր պատճառիս զերկայնութիւն բանիցն, համառաւ-

տագոյնս ասացից, սակայն եւ ամբողջս ≠ Nem 13. 14-16 διὰ τὸ πλῆθος δεομένων, 
μὴ χωρούσης τῆς προκειμένης ὑποθέσεως τὸ μῆκος τῶν λόγων, ἐπὶ τὰ σύντομα μέν, 
καίρια δὲ καταντῆσαι προσήκει 

461 Nem 13. 17 չիք 
462 Nem 13. 17 + καί τὰ τῶν ἔξωθεν («և այն, ինչ նրանից դուրս է»)  
463 ԳԺ նմանէ  
464 ԲԳԸԺԽՎ զցուցումն 
465 ԱԲԶԷԸԻԽՎ ասեմք  
466 ԲԵ զսրտմտութիւնն ԳԶ զստմտութիւն  
467 ԱԲ չիք  
468 ԷԸ մարդ 
469 Գ զբնութեանն փխ զըստ բնութեանն 
470 Nem 13. 23 չիք | ԵԷԸԻԽՎ յանբանից եւ Ժ սպասաւորէ  
471 ԵԷԸԻԽՎ արտաքնոց 
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առ472 ի պէտս նորա տուեալս: Քանզի ի սպասաւորել473 բնութեամբ է կար-

գեալ անբանն բանականին, որպէս որովք որ474 ի մեզս ցուցաւ: Եւ յայտնի 

է475 այսու եւ բազմացն կենդանեաց կազմութիւն առ ի սպասաւորութիւն 

մարդոյն476 եղեալ, եզինք եւ ամենայն բեռնաբերք477 առ ի յերկրագործու-

թիւն եւ ի բեռնակրութիւն, եւ բազումք ի թռչնոց եւ ի ջրայնոց եւ ի 

ցամ/205բ/աքայնոց՝ առ ի վայելումն, իսկ զխաւսողականսն իմն՝ ի զուար-

ճութիւն478: Իսկ եթէ ոչ ամենայն այսպիսեաւքս479 պիտոյիւք սպասաւո-

րեն, այլ են480 որք եւ481 ապականեն զմարդն, գիտելի է, թէ յառաջագոյն 

ընդ որովք վասն սպասաւորութեան եղեն եւ այլքն ամենայն կարեւորք482
 

կազմեցան, զի մի՛ ինչ եղիցի պակաս յարարածս483 ի կարեւորացն լինել: 

Եւ ոչ այսոքիկ ամենայն ամենեւին484 հեռի են ի մարդոյս աւգտութենէ, 

այլ եւ ի վնասակարսն485 առ ի յաւգուտ նմա պտղաբերէ բան: Քանզի վա-

րի486 նոքաւք առ ի բժշկութիւն առ ի նոցայոցն վնասակարութենէ՝ այլոցն 

հիւանդութեանց յառողջութիւն: Այսպիսիք իմն են թիւրակէքն487
(30) կոչե-

ցեալք, զոր բանն իմացաւ եւ կազմեաց, զի եւ նոցա488 իշխեսցէ նոքումբք 

եւ որպէս ի թշնամեաց ըմբռնեցելոց աւգտիցի489: Եւ ունի մարդ բիւրս 

զաւրութիւնս հակառակ սոցա տուեալս490 առ ի յարարչագործէն491՝ արգե-

                                         
472 ԲԶԺ չիք  
473 ԱԻԺ սպասաւորեալ ԲԳ սպասաւորիլ  
474 ԷԸՎ եւ Ի եւ (լուս որ) 
475 ԲԳԵ + եւ  
476 Nem 14. 1 + ἐπιτήδειος («հարմար, պիտանի») 
477 ԱԲԽՎ բեռնակիրք 
478 Nem 14. 4 πρὸς τέρψιν καὶ ἄνεσιν («հաճույքի և լիցքաթափման») | Ը զուարթու-

թիւն Ժ նմին (լուս իմն)  
479 ԵԷԸԻՎ այսպիսեաւք 
480 ԷԸԻԽՎ + եւ 
481 ԱԲԷԸԻԽԾՎ չիք 
482 Nem 14. 7 τὰ ἐνδεχόμενα («հնարավորը») | Գ կարեւորքն Ժ կարեւոր  
483 ԱԲԶԾ յարարածսս  
484 Ծ լուս 
485 Nem 14. 9 τὰ δηλητηριώδη («թունավոր կենդանիներից»)  
486 ԲԵԷԸԺԻԽ վարին  
487 ԱԲ թերիակէքն ԶԾ թիրակէքն Ժ լուս թըրակէքն  
488 ԵԷԸԻԽՎ + իշխանականն  
489 Գ աւքտեսցի Ե լուս աւգտութեանն ԷԸԺԻԽՎ աւգտեսցի | ԳԵԷԸԺԻԽՎ +եւ 

նոցա (ԸԺ նոցին) զինովն զնոսա սպանցէ 
490 ԳԵԷԸԺԻԽՎ տուեալ 
491 ԻԽ լուս -ութենէ ԾՎ յարարչագործութէնէ 
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լուլ եւ492 վրէժս առնուլ, եւ յուղղութիւն ածել զդաւաճանութիւնս նոցա493: 

Քանզի այլ ինչ այլոց պիտոյ իցէ պատշաճ, իսկ հասարակաց ամենայն առ 

ի յաւգուտ մարդոյն կատարիլ բնաւորեցաւ եւ որք ոչ494 այլ ինչ պիտոյից 

ենն պիտանիք: Եւ այսոքիկ առ այժմուս կարգ կենցաղոյս մերոյ ասասցի, 

վասն զի իսկզբանն ոչինչ յայլոցն կենդանեաց495 իշխէր վնասել 

զմարդն496, այլ էին նորա497 ամենայն498 ծառայք եւ հնազանդեալք եւ հա-

ւանեալք նմա, ցորքան իշխան էր իւրոցն ախտիցն499 եւ անբանութեանն, 

որ ի նմա:  

[19] Իսկ յորժամ ոչն յաղթեաց իւրոցն ախտից, այլ յաղթեցաւ ի նո-

ցանէ500, յաղթեցաւ իրաւամբք եւ յարտաքուստ գազանացն: <Քանզի> ի 

ներքս եմուտ ընդ մեղացն501 եւ որ առ ի նոցանէն վնաս: Եւ զի այս ճշմա-

րիտ է502, յայտ է յորոց առաքինութեամբն անցին ընդ կենցաղս: Քանզի 

առանց մարտի զաւրագոյնք երեւեցան քան զգազանացն503 վնասակարու-

թիւնն504, որպէս քան զառեւծունսն՝ Դանիէլ, եւ Պաւղոս505՝ քան զիժին 

խածանումն506
(31):  

Արդ ո՞վ ոք արժանաւորապէս507 սքանչասցի ընդ բարետոհմութիւն 

այսր508 կենդանւոյս՝ շաղկապողիս ընդ ինքեան509 զմահկանացուս ընդ 

անմահիցն, զբանականս510 ընդ անբանիցն խառնողի, բերողիս յիւրումն511 

բնութեան զամենայն արարածոցս պատկեր, վասն որոյ եւ փոքր աշ-

                                         
492 ԱԲԳԶԾՎ չիք  
493 Nem 14. 15 + δυναμένας («կարողացող»)  
494 ԳԸ չիք  
495 ԲԻ կենդանեացն  
496 ԺԻ մարդւոյն 
497 ԵԷԸԻԽ չիք  
498 ԷԸԻԽ + նորա 
499 ԱԲԶԷԺԻՎ ախտից 
500 Վ չիք յաղթեցաւ ի նոցանէ 
501 Գ մեղաքն Ժ մէղաւքն (լուս մէղաւցն) 
502 ԳԵԷԸԻԽՎ եւ զի է այս ճշմարիտ 
503 ԺԽ զգազանաց 
504 ԱԲԳԶԺԾ վնասակարութիւն 
505 Բ + առաքեալն  
506 ԵԷԸԻԽՎ խածանելն Զ խածանումնն Ժ խածանումն (լուս խածանելն) Ծ 

խածանելն (լուս-ումն)| Ը +եւ 
507 ԵԷԸԽ արժանապէս 
508 ԲԳԻ այս 
509 ԱԲԵԶ ինքեամբ Գ ինքէն Ծ լուս ինքեամբ 
510 ԲԵԷԸԻՎ զբանականքս Ժ զբանականն Խ զբանականքն 
511 ԳԶԺ յիւրումս ԵԷԸԻԽ իւրում 
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խարհ(32) ասի, այսքան արժանաւորեցելոյ512 առ ի յԱստուածոյ նախախնա-

մութեանն, վասն որոյ եւ ամենայն՝ եւ այժմուքս եւ հանդերձեալքն, վասն 

որոյ եւ Աստուած մարդ եղեւ՝ յանապականութիւն եւ յանմահութիւն փո-

փոխեալ513 յերկնից թագաւորութիւնն514, ըստ պատկերի եւ ըստ նմանու-

թեան Աստուծոյ եղեալք, Քրիստոսի կենակիցք515, Աստուծոյ ժառանգք516, 

ամենայն իշխանութեանց եւ պետութեանց գահերէց517 նստեալք: Եւ ո՞վ ոք 

արդեւք ասել կարասցէ518 զայսր կենդանւոյ զառաւելութիւն. ընդ լայնու-

թիւն519 ծովու անցանէ, ընդ երկինս գնայ տեսութեամբ, զաստեղացն շար-

ժութիւնս520 եւ զմեկուսութիւնս521 եւ զչափս նկատէ, զպտուղս երկրի եւ 

ծովու վայելէ, զգազանս եւ զկէտս(33) արհամարհէ, զամենայն մակացու-

թիւնս522 եւ զարուեստս523 կանգնէ, /206ա/ ի հեռաստանէ ի ձեռն գրոյ ընդ 

որս կամի՝ խաւսի, ոչինչ ի մարմնոյս խափանեալ մարգարէանայ զհանդեր-

ձեալսն, ամենայնի իշխէ, զամենայն ըմբռնել ունի524, յամենայնս վայելէ, 

ընդ հրեշտակաց եւ ընդ Աստուծոյ խաւսի: Արարածոցս հրաման տայ, դի-

ւաց սաստէ, զէիցս525 բնութիւն քննէ, զաստուծոյսն526 հարցափորձէ, տուն 

եւ տաճար Աստուծոյ լինի527: Եւ զայս ամենայն առաքինութեամբք աւգտի 

եւ բարեպաշտութեամբ:  

Այլ զի մի թուեսցուք ոմանց անգեղեցկափորձապէս ներբողել 
զմարդն եւ ոչ միայն զբնութիւն նորա արտադրել, որպէս առաջի եդաք, 

                                         
512 ԵԺ արժանաւորիցելոց 
513 Nem 15. 8-9 τοῦ λήγοντος εἰς ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν διαφεύγοντος (*«յանապա-

կանութիւն փոփոխեալ եւ ի մահկանացութենէ խոյս տուեալ») / Բ փոխեալ Գ 
փոփոխել  

514 Nem 15. 9 βασιλεύει (*«թագաւորէ») 
515 ԸԻՎ կենակից եւ 
516 Վ ժառանգ | Nem 15. 10 τέκνον ἐστί  
517 ԷՎ գահէրէցք  
518 ԵԷԸԻԽՎ կարիցէ 
519 Nem 15. 12 չիք / Բ լայնութիւնն  
520 ԵԷԻՎ շարժութիւնսն Խ զշարժութիւնսն 
521 Ը զմեր կուսութիւնս Ժ զմեկուսութիւն 
522 ԺՎ մակացութիւն  
523 ԳԺ զարւեստ | Nem 15. 15 + καὶ μέθοδον (*«և հնարս») 
524 Վ չիք զամենայն ըմբռնել ունի 
525 ԱԲԶ զէիցն  
526 ԱԲԶ զաստուածոյն 
527 ԷԸԻԽ լինել 
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աստանաւր հանգուսցուք զբանս, մանաւանդ զի թէ եւ զբնութեանն զա-

ռաւելութիւն ասեմք528, զնոյն բնութիւն պատմեմք529:  

[20] Արդ տեսանելով զնոյն բնութիւն530, թէ որքան բարետոհմու-

թեան հաղորդ եղեաք531 եւ, զի տունկք եմք երկնայինք, մի յամաւթ532 

արասցուք զբնութիւնս, եւ մի այսքան պարգեւաց երեւեսցուք անարժանք, 

եւ մի յայսքան իշխանութենէ եւ ի փառաց եւ յերանութենէ զրկեսցուք 

զմեզ ընդ փոքր ժամանակի եւ դոյզն հեշտութեան փոխանակելով զամե-

նայն յաւիտենից վայելումնն, այլ ի ձեռն բարեաց գործոց ի բաց հեռանալ 

ի չարեաց, եւ ուղիղ գնացիւք, որոց գործակից եղիցի Աստուած, եւ աղաւ-

թիւք բարետոհմութիւնս533 ամբողջ պահեսցուք:  

Իսկ յաղագս այսոցիկ բաւական է այսքան: Բայց վասն զի 

զմարդն534 ի հոգւոյ535 եւ ի մարմնոյ ենթակարկէ536
 հասարակաց537 բանն, 

բեր ի բաց որոշեալ՝ նախ յաղագս անձին ձեռնարկեսցուք538 ասել539, զյոյժ 

նրբագոյնսն եւ զդժուարինսն540 եւ զբազմաց անգիտելիս ի խնդրելեացն ի 

բաց թողեալ: 

                                         
528 Բ առաւելութիւնն ԱԲԶԾ պատմեմք առաւելութիւն ԴԽ լուս պատմեսցուք 

զառաւելութիւն  
529 ԱԲԶԾ չիք զնոյն բնութիւն պատմեմք  
530 Բ բնութիւնն ԸԻԽ զբնութիւն Ժ չիք Nem 15. 24 չիք զնոյն բնութիւն 
531 ԱԲԳԵԷԸԽԾ (Ի լուս) հաղորդ եղեալք ԴԻՎ հաղորդեալք Զ հաղորդք եղեալք 
532 ԲԳԷ ամաւթ 
533 ԱԾ զբարեպաշտութիւն Բ զբարեպաշտութիւնն ԴԶԷԻԽ զբարէպաշտութիւնս 

(ԴԻԽ լուս տոհմ) Ժ զբարետոհմութիւնս (լուս պաշտ)  
534 ԱԲԶ մարդն Գ զմարդ  
535 Nem 16. 7 +εἶναι 
536 ԱԲԾ ենթակացեալ Գ ենթակաէ ԴԶԻԽՎ ենթակայեալ ԴԻ լուս ընթարկէ Է 

ընդարկէ Ժ ենթակայէ (լուս - ել) Խ լուս ընթարկէ  
537 ԴԻԽՎ յարակայ (ԴԻԽ լուս հասարակաց) Ժ հասարակաց (լուս յարակա) 
538 ԱԲԾ ձեռն ի գործ արկցուք Զ ձեռնարկուք 
539 Nem 16. 9 չիք 
540 ԳԶ դժւարինս ԺԽ դժուարինս 
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ՄՄ 620, 159ա 

ԳԼՈՒԽ Բ. ՅԱՂԱԳՍ ԱՆՁԻՆ1,  

ԱՅՍԻՆՔՆ ՀՈԳՒՈՅ ՄԱՐԴՈՅՆ(34) 

[1] Գրեթէ անմիաբան է հնոցն2 ամենեցունց, որ 

յաղագս անձինն3
 է բան: Քանզի Դիմոկռիտոս4

 եւ 

Եպիկուրոս(35) եւ ամենայն ստոյիկեանցն իմաստասի-

րացն5 ժողով մարմին ասեն զանձն, եւ նոքա նոյնք, 

որք մարմին ասեն զանձն, տարբերին յէութիւն նո-

րա: Քանզի ստոյիկեանքն6 հոգի ասեն զնա՝ ջերմա-

յին եւ հրային(36), իսկ Կռէտիաս7
(37)՝ արիւն, Իպպոն8 

իմաստասէր(38)՝ ջուր, Դիմոկռիտոս9
(39)՝ հուր (քանզի 

գնդատեսակ ձեւք անհատիցն՝ բաղդատեալք10 հուր 

եւ աւդ՝ անձն կատարեն): Իսկ Հերակլիտոս11
(40) զա-

մենեցունն12 անձն(41)՝ վերածխութիւն ի խոնաւու-

տիցն, իսկ զոր յանասունսն յարտաքուստ եւ ի նո-

ցայոցն13 վերածխութենէ համասեռ բնաւորիլ: Դար-

ձեալ եւ անմարմին ասողացն զանձն յոլովակի14
 եղեւ 

անմիաբանութիւնն15՝ ոմանց գոյութիւն16
 եւ անմահ 

                                         
1 Nem 16. 10 πεpὶ ψυχῆς (de anima) 
2 Գ հնոյն 
3 ԱԲԳԶԺԾ անձին  
4 Ա դիմոկռիտտուս Բ դիմոկրիտոս ԷԸԻԽՎ դիմոկրատէս |Վ (26. 2 լծ) «դիմոկ-

րիտէս ասէ, թէ գնդատեսակ են օդ և հուր՝ շուրջ զաշխարհաւս և անհատ ի 
միմեանց, համեմատեալք՝ հոգի գոյացուցանեն»  

5 ԱԲԳԶ իմաստասիրաց  
6 ԴՎ ստոյիկեանք  
7 ԱԲԶ կռիտաս ԳԺ կռիտիաս  
8 Ժ իսկ պոնտիովն փխ իպպոն Խ ^պատոն  
9 ԱԷԸԻՎ դիմոկռատէս Բ դիմոկրիտոս Խ դիմոկռասէս 
10 ԴԻԽ լուս բաղկացեալ Ժ բաղդատեալ (լուս բաղկացեալ)  
11 Դ հերակլիտուզ ԶԺԾ հերակղիտոս  
12 ԱԺ զամենեցուն Բ զամենեցւոյն Դ ամենեցունն Վ զամենեցունցն 
13 ԱԳԶԺ նոցայոյն  
14 Nem 16. 22 ἄπειρος («անսահման») 
15 ԷԸԻԽԾՎ անմիաբանութիւն 
16 Nem 16. 22 οὐσίαν 



Յաղագս բնութեան մարդոյ 

139 

ասացեալ զնա, իսկ ոմանց՝ թէ եւ անմարմին, սակայն ոչ՛ գոյութիւն եւ ո՛չ 

անմահ: Նախ Թաղէս17
(42) ասաց զանձն մշտաշարժ եւ ինքնաշարժ, իսկ 

Պիւթագորաս18՝ թիւ զինքն19 շարժող20
(43) {. .}(44) ըստ թուոյ յաւդաւորի, իսկ 

Արիստոտէլէս՝ կատարունութիւն21 առաջին՝ մարմնոյ22 բնաւորականի, 

գործարանականի, զաւրութեամբ կենդանութիւն ունողի(45), իսկ Դինար-

քոս(46)՝ յաւդաւորութիւն23 չորիցս24 տարերցս25, այսինքն՝ խառնումն եւ 

համաձայնութիւն տարերցս: Քանզի ոչ ի բարբառոց26
 զհաստեալն27, այլ 

զոր ի մարմնի՝ ջերմոյն եւ ցրտոյն, /206բ/ խոնաւոյ եւ ցամաքի յաւդաւորն 

խառնումն եւ համաձայնութիւն կամի ասել: Յայտ է, զի28 եւ29 ի սոցանէ 

այլքն գոյութիւն30 ասեն զանձն, բայց Արիստոտելէս եւ Դինարքոս՝ ան-

գոյ: Եւս առ այսոքիւք31 ոմանք մի գոլ ասացին զնոյն32 զամենեցունցն33 

անձն34՝ տրամատեալ յիւրաքանչիւրսն, եւ դարձեալ յինքն ժողովեալ, որ-

պէս Մանիքեցիքն եւ այլք ոմանք35, իսկ ոմանք՝ բազումս եւ տարբերս 

                                         
17 ԲԳԸԽ թալես Nem 1 + πρῶτος (*«առաջինը») 
18 Բ պիթագորոս Գ պիթագորաս  
19 ԲՎ զանձն 
20 Բ շարժաւղ զինքն փխ զինքն շարժող Է շարժաւղ Խ շարող Ծ շարժողն | Nem 

17. 3 + Πλάτων δὲ οὐσίαν νοητὴν ἐξ ἑαυτῆς κινητὴν| Վ (26. 3) *«իսկ Պղատոն 
գոյութիւն, որ մտօք իմանի և ինքեամբ շարժի ըստ համաձայնութեան թուոց» 
|Վ (26. 3 լծ) «պիւթագորաս շարժական թիւ ասաց զհոգի յօդաւոր, որպէս թիւ 
ի վերայ թուոյ յօդեալ առաւելու» 

21 ԲԷ կատարաւնութիւն Ը կատարունելունութիւն Ժ կատարելունութիւնս | Գ 
(ԺԻԽ լուս) (լծ) + «կատարուն ունել յաւդաւորական (Ժ յորդորական) կոչի. 
երաժշտական արուեստին գործարանք եւ խառնումն աղեացն, կամ փողոցն 
որք զձայնն հնչեցուցանեն» 

22 ԷԺ մարմնոյն  
23 Nem 17. 5 ἁρμονίαν | PG p. 537 ἐναρμόνιαν  
24 ԷԸ չորից 
25 ԲԳԶԺ տարերց 
26 Գ բարբառոցս  
27 Գ զհաստատելն Զ զհաստատեալն Ը զհատեալն Ժ զհաստատեալն ձայն 
28 ԱՎ թէ 
29 ԱԶ չիք  
30 Ժ գոութիւնս Խ գոյութիւնն  
31 Գ ոքիւք ԴԷԻԽՎ այսոքիկ 
32 Nem 17. 11 μίαν καὶ τὴν αὐτὴν …. . νενομίκασι («մի և նոյն… համարեցին») | 

ԴԷԸԻԽՎ զնոյնն 
33 ԲԴԷԸԻԽ զամենեցունց Ժ զամենեցուն Վ ամենեցուն 
34 ԴԺ զանձն  
35 ԱԲԳԵԶԾ նմանք Ժ նմանքն 
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ըստ տեսակի, ոմանք՝ դարձեալ ե՛ւ մի36, ե՛ւ բազումս: Հարկ է այժմ ամե-

նայնիւ երկայնել զբանս՝ այսքան կարծեաց ընդդիմաբանելով:  

[2] Արդ հասարակաց առ ամենեսին, որք ասեն զանձն՝ մարմին, բա-

ւական է առ ի յԱմովնայն37
(47)՝ վարդապետէն Պղոտինոսի38, եւ ի Նումե-

նեայ39
(48) պիւթագորականէ ասացեալքն: Եւ են այսոքիկ՝ մարմինքն40՝ ըն-

տանի բնութեամբն փոփոխելիք գոլով եւ ցրուելիք եւ ամենեւին յանբա-

ւութիւն հատանելիք41, ոչ ուրուք ի նոցանէ առանց42 փոխադրութեան 

մնացելոյ, կարաւտ են շարունակողի եւ շաղկապողի, եւ որպէս ի միասին 

պնդողի եւ կալողի43 զնոսա, զոր ասեմք անձն44: Արդ եթէ մարմին է անձն, 

որպէս եւ իցէ, թէ եւ նրբագոյն, զի՞նչ դարձեալ է, որ շարունակէ զնա: 

Քանզի ցուցաւ ամենայն մարմին45 կարաւտ շարունակողի, եւ այսպէս 

յանբաւութիւն, մինչեւ հանդիպեսցի46 անմարմնոյն: Իսկ եթէ ասիցեն, որ-

պէս եւ Ստոյիկեանքն, տեւողական իմն գոլ շարժութիւն յար47 ի մարմինս 

ի ներքս համանգամայն եւ արտաքս շարժեալ, եւ է ինչ որ <յ>արտաքս 

մեծութեանց եւ որակութեանց կատարողական գոլ, եւ է ինչ որ ի ներքս 

կոյս միաւորութեան եւ էութեան, հարցանելի է ցնոսա, թէ վասն զի ամե-

նայն շարժութիւն ի զաւրութենէ իմեքէ է48, զի՞նչ է զաւրութիւնն49 այն 

եւ յումմէ՞50 գոյացեալ:  

[3] Արդ եթէ եւ51 զաւրութիւնն նիւթ ինչ իցէ, նոքումբք դարձեալ 

վարեսցուք բանիւք: Իսկ եթէ ոչ նիւթ, այլ՝ նիւթաւոր (այլ է նիւթաւորն, 
                                         

36 ԴԷ չիք եւ մի 
37 Բ յամոնայ ԷԺԽ յամոնայն Ը յամոնայն (լուս յամետին) 
38 Nem 17. 17 Πλωτίνου | ԱԺԾ պղատովնի ԲԴԶԷԻԽՎ պղատոնի Գ պղուտոնի Ը 

պղատոնէ (լուս պղուտոնի)  
39 Բ նումենեան Է նումենայ Ժ նոմենայ  
40 ԶԺԾ մարմինք 
41 ԸԺ +եւ 
42 Բ թարց 
43 ԴԷԸԻԽՎ կրողի փխ եւ կալողի Զ կարողի Ժ կապողի (լուս կալողի)  
44 Բ + զնա ԳԺ զանձն 
45 Բ +է Ը չիք Խ +եւ 
46 ԱԲԶ հանդիպիցի | Nem 18. 5 καταντήσωμεν («հանդիպիցիմք») 
47 ԲԺ յարի  
48 ԴԻՎ չիք  
49 ԴՎ զաւրութիւն 
50 ԱԳԶԽ յումէ Ժ յումմէ է 
51 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ չիք  
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քան զնիւթն, քանզի հաղորդն52 նիւթոյ ասի՝ նիւթաւոր), զի՞նչ երբեք53 

արդեւք իցէ հաղորդն54 նիւթոյ, թերեւս նի՞ւթ է ե՛ւ նա, թէ՞ ՝ աննիւթ: Արդ 

եթէ՝ նիւթ, զիա՞րդ՝ նիւթաւոր եւ ոչ նիւթ: Իսկ եթէ՝ ո՛չ նիւթ, աննիւթ 

ուրեմն55: Եւ եթէ՝ աննիւթ, ո՛չ մարմին56 է57, քանզի ամենայն մարմին նիւ-

թաւոր58: Իսկ եթէ ասիցեն, թէ մարմինք59 եռակի տարորոշք(49) են, ե՛ւ 

անձն՝ ընդ բոլորն գոլով թափանցիկ60 մարմին, եռակի տարորոշ է61, եւ 

վասն այսորիկ ամենայն իրաւք՝ ե՛ւ մարմին, ասեմք, թէ ամենայն մար-

մին62 եռակի տարորոշ է, այլ ոչ՝ ամենայն եռակի տարորոշ63՝ մարմին: 

Քանզի տեղի64
 եւ որակ անմարմինք՝ ըստ ինքեանց ըստ պատահման65

 ի 

թանձրութեան66 քանականան67: Այսպէս եւ անձն68 ըստ ինքեան անեռակի 

տարորոշ է69, բայց ըստ պատահման70, յորում էն, յեռակի տարորոշի71 գո-

լով, ընդ նմին տեսանի72 եւ նա՝ եռակի տարորոշ:  

Եւս ամենայն մարմին կա՛մ արտաքուստ շարժի կամ ի ներքուստ: 

Այլ եթէ արտաքուստ՝ անանձն73
 է, իսկ եթէ ի ներքուստ՝ անձնաւոր: Իսկ 

թէ մարմին է անձն, եթէ արտաքուստ շարժի՝ անանձն է, իսկ եթէ ի ներ-

                                         
52 ԲԳԴԷԸԺԻԽՎ հաղորդ | Ժ + ի 
53 ԱԸ չիք Խ երբ Ծ լուս 
54 ԲԴԷԸԻԽՎ հաղորդ 
55 ԱԲԴԵԶԷԸԻԽԾՎ + է 
56 ԲԳԻՎ մարմինն Ժ ոչ է մարմին 
57 Nem 18. 15 չիք 
58 ԱԲԴԶԷԻԼԽՎ նիւթ / ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ + է 
59 Գ մարմինքն 
60 ԲԴԷԻԽՎ թափանցաց Ը թափանց անցանի ընդ | ԳԶԺ + գոլով | Ժ +ի  
61 Զ եւ նա փխ է Ժ +եւ նա Ծ լուս եւ նա 
62 ԴԷ չիք  
63 ԱԶԾ +է 
64 =Nem տարընթ. τόπος ≠ 18. 19 ποσὸν («քանակ») 
65 ԲԳԴԷԸԻԽՎ պատահմանց  
66 Ը թանձրութեանց Ժ թանձրութեանն Վ թանձրութիւն  
67 ԸԺ քանականա 
68 Գ անձին 
69 Nem 18. 21 πρόσεστι τὸ ἀδιάστατον փխ անեռակի տարորոշ է | Գ + ասէ, անտա-

րորոշն | Ժ չիք  
70 ԲԶԷԸԻԽԾՎ պատահմանն  
71 Ծ տարորոշին 
72 ԱԳԶԷԸԺԻԽՎ տեսակի  
73 Բ անձն է Խ անձնաւոր  
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քուստ՝ անձնաւոր: Անտեղի է ե՛ւ անձնաւոր, ե՛ւ անանձն ասել զանձն: Ոչ 

ուրեմն է /207ա/ մարմին աձն: Եւս անձն թէ կերակրի, յանմարմնոցն74 կե-

րակրի, քանզի ուսմունք կերակրեն զնա: Եւ ոչինչ մարմին յանմարմնոյ75 

կերակրի: Ոչ ուրեմն է մարմին անձն76
(50): Իսկ եթէ ոչ կերակրի, եւ ամե-

նայն մարմին կենդանւոյ կերակրի, ոչ ուրեմն է մարմին անձն: Եւ այսո-

քիկ հասարակաց առ ամենեսին77, որք ասեն՝ մարմին գոլ զանձն: 

[4] Եւ առանձինն78 առ որս ասենն79 արիւն կամ շունչ գոլ զանձն, 

վասն զի շնչոյ կամ արեան զատուցելոյ մեռանի կենդանին, ապա եւ զայն 

է ասելի, զոր ինչ ոմանք յորոց վարկանին գոլ ինչ, գրեցին՝ ասելով. «Ապա 

ուրեմն, յորժամ մասն ինչ հոսէ յարենէ, մասն ինչ հոսէ յանձնէ»: Քանզի 

ունայնաբանութիւն է այսպիսիս: Զի ի վերայ նմանամասնիցն80 <եւ> 

մնացեալն մասնն նոյն է ամենեւին: Ջուր81՝ եւ բազումն82 եւ նուազն՝ 

նոյն83, նմանապէս՝ եւ արծաթն եւ ոսկին եւ ամենայն, որոց մասունքն ոչ 

տարափոխին ի միմեանց ըստ էութեանն84: Այսպէս եւ մնացեալն արիւն 

որքան ինչ է՝ անձն է, եթէ անձն արիւն է85: Արդ զայս յաւէտ է ասելի, եթէ 

այն է անձն, որոյ ի բաց բարձելոյ86 մեռանի կենդանին, ապա ամենայն 

իրաւք եւ մաղաս անձն է եւ մաղձք երկաքանչիւրքն: Քանզի որ ոք ի սո-

ցանէ պակասի, վախճան ածէ կենացն: Եւ եւս, եւ լեարդն եւ ուղիղ գլխոյ 

եւ սիրտ եւ ստամոքք87
 եւ երիկամունքն88 եւ ընդերք եւ այլք89 բազումք: 

                                         
74 ԳԺ յանմարմնոց 
75 ԱԶ յանմարմնոց 
76 Nem 19. 4 + [Ξενοκράτης οὕτω συνῆγεν] | ԶՎ լուս (լծ) «զայս քսենոկռատիս 

ժողովեաց այսպէս» 
77 Բ ամենայնսն ԴԶԷԸԺ ամենեսեան Ի ամենիսեան 
78 Բ առանձին Ը լուս եւ անձնաւորս 
79 Ա ամեն ԳԶԺԾ ասեն 
80 ԱԾ մանրամասինցն ԳԶ նմանամասինցն  
81 Nem 19. 12 + γοῦν («չէ՞ որ») 
82 ԴԽՎ բազում 
83 ԲԳԴԵԷԸԺԻԽՎ + է 
84 ԱԳԶԾ էութեան 
85 Ժ չիք որքան ինչ է՛ անձն է, եթէ անձն արիւն է 
86 ԳԶ բարձեցելո Ը բարձրելոյ 
87 Է ստամոգք Ժ ստամոքքն  
88 ԱԳԶԺԽ երիկամունք  
89 ԱԲԸՎ այլ 
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Քանզի ո՞յր ուրուք ի սոցանէ ի բաց բարձեցելոյ ոչ մեռանիցի կենդանին: 

Իսկ այլազգ90 բազումք են անարիւնք, բայց շնչաւորք91, որպէս92
(51) սի-

պէքն93 եւ տեւթիէդէսքն94
 եւ այլք95 այսպիսի96 փափկամորթքն: Այսպէս97 

եւ ամենայն խեցեմորթքն98, որպէս99 կարկինոսքն եւ աստակոսքն100 եւ 

գաղտակուրքն101 եւ նմանք սոցին102
(52): Արդ եթէ շնչաւորք են եւ անա-

րիւնք, յայտ է թէ՝ ոչ է103 արիւն անձն:  

[5] Իսկ առ որս ասենն104՝ ջուր գոլ զանձն, զի ջուր կենդանարար երեւի 

ամենայնի, եւ առանց ջրոյ կեալ ոչ է կար, բազումք105 են, որ ընդդիմանան: 

Քանզի եւ ոչ առանց կերակրոյ կեալ կարէ, անձն ուրեմն եւ զկերակուրս106 

է ասելի107 ըստ նոցա: Որ108 եւ բազում ինչ ի կենդանեաց, որ109 ոչ ըմպեն, 

որպէս եւ զոմանց արծուեաց ասի110, եւ կաքաւ կարէ կեալ առանց ըմպելոյ: 

Եւ վասն է՞ր յաւետ ջուր է անձն, եւ՝ ոչ աւդ: Քանզի առանց111 ջրոյ է եւ 

տեւել, բայց առանց տուրեւառի աւդոյս՝ եւ ոչ դոյզն ինչ: Այլ եւ ոչ աւդ է 

                                         
90 ԱԲԻՎ այլազգք 
91 Խ չիք բազումք են անարիւնք բայց շնչաւորք 
92 Nem 19. 21 + τὰ σελάχη καὶ μαλάκια, οἷον («աճառավոր ձկները և կակղամորթերը, 

ինչպիսիք են…») 
93 ԱԶԾ իպէքն Գ ևպէքն  
94 ԱԺԾ տեւթիդեսքն Գ տեւթիդէքն Զ տեւդիթէսքն | Nem 19. 22 + καὶ σμύλοι | 

PG p. 544 +ὀσμύλοι 
95 ԳԶԷԾ այլ Ժ այլքն 
96 ԲԳԴԷԸԺԻ այսպիսիք Խ այսպիսիս 
97 Գ նոյնպէս Է այսպէս ԸԻԽ այնպէս  
98 Nem 19. 22 καὶ πάντα τὰ ὀστρακόδερμα καὶ ἁπαλόστρακα (*«և ամենայն խեցեմորթք 

և փափկամարմինք») փխ եւ այլք այսպիսի փափկամորթքն: Այսպէս եւ 
ամենայն խեցեմորթքն 

99 Nem 19. 23 + οἱ κάραβοι 
100 Զ աստրակոսքն Է չիք Ժ աստակոսկն (լուս աստակոսքն) 
101 ԱԶԾ գաղտիկուրքն Ժ գաղտակրեայքն  
102 Nem 19. 23 չիք եւ գաղտակուրք եւ նման սոցին | ԱԽ նոցին  
103 ԱԲԷԸԻԽԾՎ չիք 
104 ԱԺՎ ասեն 
105 ԱԶԾ բազում 
106 Nem 20. 2 + πάσας καθ’ ἑκάστην («ամեն՝ առանձին-առանձին») 
107 ԲԴԷԸԻԽՎ ասել 
108 ԱԲԴԵԶԷԸԻԽԾ + է 
109 ԱԳԶԺԾ չիք  
110 Nem 20. 3 ἱστόρηται («տեղեկացվում է, պատմվում է») 
111 ԱԳԶԾ ի ԲԴԸԺԻԽ չիք  
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անձն, քանզի բազումք են կենդանիք առանց տուրեւառի աւդոյս, որպէս112 

մեղուք եւ պիծակք եւ մրջիւնք, եւ անարիւնք եւ113 ի ջրայնոցն բազումք, 

եւ ամենայն, որոց ոչ են թոքք: Քանզի ոչինչ՝ յոչ ունողացն թոքս տայ եւ 

առնու զաւդս114, եւ115 ոչ ոք, յորոց ոչ տան եւ առնուն զաւդս, ունին թոքս: 

[6] Իսկ վասն զի116 Կղէանթեայ(53) ի Ստոյիկեանցն եւ117 Քռիւսի-

պեայ118
(54) բերին բանք ինչ՝ ոչ զանց առնելիք, դնելի է եւ զսոցայսն լուծ-

մունս, որպէս լուծին որք ի Պղատոնեանցն: Կղէանթէս119 այսպիսի իմն շա-

րամանէ մտածութիւնս: Ոչ միայն, ասէ, ըստ մարմնոյ լինիմք նմանք120 

ծնողացն121, այլ եւ ըստ անձին՝ ախտիւք, բարոյիւք, տրամադրութեամբք: 

Եւ մարմնոյ է նմանութիւն եւ աննմանութիւն, եւ ոչ անմարմնոյ: Մարմին 

ուրեմն է անձն: Այլ նախ122 յորոց մասնէ, որք ըստ /207բ/ բոլորումն ոչ 

կազմին123 համանգամայն: Իսկ առ այսու եւ «ոչ անմարմնոյ» ասելն124 

սուտ է, քանզի ասեմք զթիւս125 նմանս գոլ, որոց կողմունքն126 համե-

մատք(55) են, որպէս զվեցն, եւ զքսան եւ զչորսն127: Քանզի կողմունքն վե-

ցին՝ երկուքն128 եւ երեքն, իսկ քսան եւ չորիցն՝ չորքն եւ վեցն, եւ համե-

մատութիւն ունի երկուքն առ չորսն, եւ երեքն առ վեցն, քանզի կրկնա-

պատիկ բանիւ տեսանի: Զի չորքն երկուցն կրկնապատիկ է, եւ վեցն՝ 

երիցն: Եւ են անմարմինք թիւք: Եւ ձեւք ձեւոց129 նմանք են, զի որքան 

ինչ զանկիւնսն հաւասար ունի եւ ըստ հաւասար անկեանցն՝ զկող-

                                         
112 Nem 20. 7 + τὰ ἔντομα πάντα, οἷον («որպէս բոլոր միջատները, օրինակ»)  
113 ԱԲԳԷԸԻՎ չիք 
114 ԲԻԽ զաւդ 
115 Nem 20. 10 + ἀντιστρέφει  
116 ԲԴԵԷԸԻԽՎ + ի 
117 ԴԵԷԸԻԽՎ + ի 
118 Ա քռիսիպէա Գ կռիւսիպէա Ժ քռիսպեա  
119 ԱԳ կլեանթէս ԲԴԻ կղանթեայ ԷԸԺ կլէանթեայ Խ կղէանթեա  
120 ԳԺ նման 
121 ԱԳԶԸԺԻԽԾ ծնողաց 
122 ԲԴԷԺԽՎ (Ի լուս) նախքան զամենայն ասասցուք 
123 ԱԲԶԷԾ կամին 
124 Բ + զնմանութեան ԴԵԷԺԻ + զնմանութիւն Խ + ըզնմանութիւնս 
125 ԱԶԸԾ զթիւսն 
126 Բ կողմումքն ԴԷՎ կողմունք Զ կողմանքն  
127 ԶԷ չորսն  
128 ԴԽՎ երկուք  
129 ԴԺԻՎ ձեւոցն  
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մունսն130 համեմատս: Իսկ զձեւ131 եւ նոքա անմարմին խոստովանին գոլ: 

Եւս որպէս քանակի իւր132 է հաւասարն եւ անհաւասարն, այսպէս133 եւ 

որակի՝ նմանն եւ աննմանն134: Ուրեմն եւ անմարմին անմարմնոյ նման է: 

Եւս ասէ՝ ոչինչ անմարմին ախտակից լինի մարմնոյ, եւ ոչ անմարմնոյ՝ 

մարմին135, բայց ախտակից լինի անձն մարմնոյ ի հիւանդանալ136 եւ ի հա-

տանել137, եւ մարմին՝ անձին, քանզի յամաչել ուրուք շառագունի եւ 

յերկնչելն138՝ դեղնի: Մարմին ուրեմն է անձն: Եւ139 է միւս եւս սուտ իմն 

ասացելոցն140՝ ըստ առման շարակացեալ141, ասելն. «ոչ ինչ անմարմին ախ-

տակից լինի մարմնոյ»: Քանզի զի՞նչ է, թէ միայն անձին142 առէ այս: Որ-

պէս թէ մինչ ոք ասիցէ՝ «ոչ ինչ ի կենդանեաց զվերին կլափն143 շարժէ144, 

իսկ կռոկոդիլոսն145 զվերին կլափն146 շարժէ: Ո՞չ ուրեմն է կենդանի կռո-

կոդիլոս147»: Քանզի սուտ է առաջարկութիւնն148, զի եւ աստանաւր ըստ 

առման149, որ ասէն, թէ՝ «ոչինչ ի կենդանեաց150 զվերին կլափնն շարժէ», 

զի ահա եւ կռոկոդիլոս151 ե՛ւ152 կենդանի է, ե՛ւ զվերին կլափն153 շարժէ(56): 

                                         
130 ԲԳԷ զկողմունս Զ զկողմանսն  
131 ԴԸԺԻԽՎ զձեւս Զ ձեւ 
132 ԱԸԽՎ իւրն 
133 ԱԲԶԻԽ այս է Ժ +է զի  
134 Nem 21. 5 + ἀσώματον δὲ ἡ ποιότης ἔστιν… («իսկ որակն անմարմին է») / Բ + 

ապա ԻՎ աննման  
135 PG40 p 548 + ἀλλὰ σῶμα σώματι («այլ մարմինը՝ մարմնին») 
136 ԱԲ հիւանդանալն  
137 ԲԺ հատանելն 
138 ԳԷ ի յերկնչել 
139 ԱԲԶ չիք  
140 Nem 21. 9 τῶν λημμάτων («նախադրույթներից») | ԱԲԶ իմացելոցն ԳԷԸԻ ի 

մնացելոցն փխ իմն ասացելոցն (Ի լուս աս)  
141 Բ շարակացել Գ շարակաել Է շարակայեալ 
142 ԴԸ անձի՞ն | Ը +իւր է  
143 ԴԻԾՎ կլափնն  
144 ԴԵԸԺԻԽ շարժիցէ Է շարժէն  
145 ԱԶԾ կռոկոդիղոս Բ կոկորդիլոս Խ կոկորդիլոսն 
146 ԱԴԽԾ կլափնն ԳԷ չիք իսկ կռոկոդիլոսն զվերին կլափն շարժէ  
147 ԱԶԺԾ կռոկոդիղոս ԲԳԻ կոկորդիլոս Է կրոկոդիլոս Ը կռոկոդիլոսն 
148 ԴՎ առաջարկութիւն 
149 ԱԲԴԶ + է Ծ ^ է 
150 ԳԷ կենդանի փխ ի կենդանեաց 
151 ԲԳ կոկորդիլոս ԶԺԾ կռոկոդիղոս Է կրոկոդիլոս Ի կռոկորդիղոս 
152 ԱԲԳԷ չիք  
153 ԱԶԽԾ կլափնն Է կլափ Ի կղափն 
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Ըստ նորին154 աւրինակի եւ յորժամ ասիցէ155, թէ ոչինչ անմարմին մարմ-

նոյ ախտակից լինի: Քանզի առեալ լինի խնդրելիդ բացասացութեամբ156: 

Իսկ եթէ ոք դիցէ ճշմարիտ գոլ՝ զոչինչ անմարմին մարմնոյ ախտակից լի-

նել, այլ ասացեալն157 ոչ է խոստովանելի, զի ախտակից լինի անձնն158 ի 

հիւանդանալ եւ ի հատանել մարմնոյն: Քանզի երկբայի, թէ մարմինն 

միայն է, որ հիւանդանայն՝ առեալ յանձնէ զզգայութիւնն159, իսկ ինքն 

մնայ անախտ, թէ եւ160 խաւթակից լինի մարմնոյն: Եւ կալու յաւէտ առ ի 

փառաւորագունիցն նախկինն: Եւ ոչ է պարտ յերկբայացելոցն161 ժողովել 

խորհուրդ, այլ՝ ի խոստովանեցելոցն, զի ի սեփականութենէ162 ցուցանի եւ 

ոմանց անմարմնոց ախտակից լինել մարմնոց163: Քանզի որակութիւնք՝ 

անմարմինք գոլով, յախտանալ մարմնոցն164 եւ նոքա ախտակիցք165 լինին 

մարմնոցն166 յապականութեան եւ ի լինելութեան167:  

[7] Իսկ Քռիւսիպոս168 ասէ՝ «մահ է որոշումն անձին ի մարմնոյ»: Եւ 

ոչինչ անմարմին ի մարմնոյ որոշի, քանզի եւ ոչ հպի ի մարմին անմար-

մինն: Իսկ անձն ե՛ւ հպի, ե՛ւ որոշի ի մարմնոյն169: Ոչ ուրեմն է անմարմին 

անձն170: Յայսցանէ մահու լինել որոշումն171 անձին ի մարմնոյ՝ ճշմարիտ 

է, բայց ոչ հպիլ172 անմարմնոյ ի մարմին՝ սուտ է ամենեւին ասացեալն, 

                                         
154 ԱԲԶ նմին 
155 ԱԲԶԾ ասէ 
156 ԱԶԸԻ բացասութեամբ (Ի լուս -աց-) Ժ բացասութիւն 
157 Nem 21. 18 τὸ ἐπαγόμενον 
158 ԲԳԴԷԸԺԻԽՎ անձն 
159 ԱԶԾ զզգայութիւն Ը ըզգայութիւն ԺԻԽ զգայութիւնն 
160 ԴԸՎ չիք  
161 ԴՎ յերկբայ ասացելոցն Ի երկբայացելոցն (^ -աս-)  
162 Nem 21. 24 ἐκ περιουσίας («ավելցուկից») | ԱԲԶԽԾ սեպհականութենէ  
163 ԳԷԸԺԻԽՎ մարմնոյ 
164 ԴԸԺԻԽՎ մարմնոյն 
165 ԴԸԺԻԽՎ ախտակից  
166 Nem 22. 2 չիք | ԴԸԺԻԽՎ մարմնոյն ԳԷ մարմնոյ ԶԾ մարմնոց  
167 Nem 22. 2-3 + συναλλοιούμεναι τῷ σώματι 
168 ԱԲ քռիսիպոս ԴԺ քռիւսիւպոս 
169 ԴԸԻԽ մարմնոյ Ը + եւ 
170 =Nem 22. 6 οὐκ ἄρα ἀσώματος ἡ ψυχή ≠ PG40 p 549 σώμα ἄρα ἡ ψυχή («ուրեմն 

անձը մարմին է»)  
171 ԳԷ որոշումնն 
172 ԱԶԾ հպելն Բ հպիլն Վ հպել 
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բայց ի վերայ անձին ճշմարիտ173: Եւ է սուտ, վասն զի եւ գիծ՝ անմարմին 

գոլով, հպի ի մարմին եւ որոշի, նոյնպէս եւ սպիտակութիւնն:  

/208ա/ Իսկ ի վերայ անձին174՝ ճշմարիտ, քանզի ոչ հպի ի մարմին 

անձն: Քանզի թէ հպի, յայտ է թէ առընթեր կայ նորա: Եւ եթէ այս է, ոչ 

բոլորովին175 կայ առընթեր (քանզի անկար է176 մարմնոյն177 բոլորովին178 

կալ առընթեր), եւ եթէ այսպէս՝ ոչ է բոլորն կենդանի անձնաւոր179, որպէս 

զի թէ հպի՝ մարմին եղիցի անձն, բոլորն ոչ եղիցի անձնաւոր կենդանին180: 

Իսկ եթէ բոլորն է անձնաւոր, ե՛ւ181 ոչ հպի, ե՛ւ182 ոչ մարմին է անձն: Բայց 

կենդանին183 բոլորն անձնաւոր է, ոչ ուրեմն հպի եւ ոչ մարմին է, եւ որո-

շի՝ անմարմին գոլով: Եւ արդ, զի ոչ է անձն մարմին, յայտ է յասացելոցս: 

Իսկ զի եւ ոչ անգոյ է՝ զսոյնհետայն է ասելի184:  

[8] Իսկ վասն զի եւ Դինարքոս185 յաւդումն(57) կոչեաց զանձն, եւ 

Սիմմիաս186
(58)՝ ընդդիմաբանելով Սոկրատայ, յաւդումն ասէր գոլ զանձն՝ 

ասելով, թէ նման է անձն187 յաւդման աղեաց188, իսկ մարմին՝ քնարի(59), 

արտադրելի է զլուծմունսն189 այսորիկ, զորս ի գիրսն190
 Պղատոնի կայ: Եւ 

է մի ի նախացուցելոցն191 նմա, քանզի նախացուցանի, թէ ուսմունք 

վերստին յիշեցմունք192 են: Արդ զայս առեալ որպէս խոստովանելի, կազմէ 
                                         

173 ԴԸԺԻԽՎ + է| ԺԻԽ լուս (լծ) «թէ անմարմինն ոչ հպի ի մարմին սուտ է ասէ, 
բայց ի վրա անձին ճշմարիտ է, զի ոչ հպեալ է, այլ միաւորեալ և ասել (Խ 
ասէ), թէ որպիսի ի վրա մարմնո սուտ է և ի վրա անձին ճշմարիտ» 

174 ԻԽ + ոչ 
175 ԳԷԸԺՎ բոլորին  
176 Nem 22. 12 + σῶμα 
177 ԱԲԾ մարմնոցն ԳԷԸ մարմնոյ  
178 ԳԷԺՎ բոլորին  
179 ԱՎ + ոչ եղիցի 
180 ԶԽ կենդանի 
181 ԳԷ չիք  
182 ԶԽ չիք  
183 Զ + եւ Խ կենդանի 
184 ԲԴԸԻԼՎ ասել 
185 Nem 22. 19 Δείναρχος | PG 40 p 552 Δικαίαρχος  
186 Ա սինմիաս ԲԶԸԺԻՎ սիմիաս ԼԽ սիմիասին (լուս սեմիա)  
187 Ա անձնն 
188 Nem 22. 21 չիք  
189 ԲԳԷԸԺԻԽՎ զլուծմունս  
190 Nem 22. 22 ἐν τῷ Φαίδωνι  
191 ԳՎ +ի 
192 ԳԷ յիշմունք 
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զբանսն193 այսպէս՝ եթէ ուսմունք վերստին յիշեցմունք194 են195, էր անձն 

մեր196 ուրեմն նախքան ի մարդումն197 լինել: Իսկ եթէ յաւդումն է198, նախ-

կին ոչ էր199, այլ յետոյ եղեւ յաւդեալ ընդ մարմնոյս: Քանզի ամենայն 

շարադրութիւն ոչ այլազգ ունի, բայց միայն որպէս ունին200 զայն201, յո-

րոց202 շարակային, քանզի կցորդութիւն իմն է շարադրեցելոցն203 շարա-

դրութիւն204՝ յաւդումն գոլով, եւ ոչ արգելու զոչ համարել205 նմա նոցա, 

յորոց206 շարադրեցաւն, այլ հետեւել նոցա: Արդ պատերազմի այժմ յաւ-

դումն գոլն զանձն ընդ ուսմանցն վերստին յիշեցմանցն207 լինելոյն: Իսկ 

եթէ վերստին յիշմանցն208 ճշմարիտ է, սուտ ուրեմն է անձին209 յաւդումն 

գոլ: Եւս անձն եւ210 ներհական է մարմնոյ, եւ զիշխանականն211 ունի բան՝ 

որպէս իշխելով նմա: Իսկ յաւդումն ո՛չ համարեալ լինի212 եւ ո՛չ ներհա-

կան է: Ոչ ուրեմն է անձն յաւդաւորութիւն: Եւս յաւդումն213
 յաւէտ կամ214 

նուազ է՝ ի թուլացուցանելն եւ ի պնդելն: Ո՛չ բան է215 յաւդումն216 (քան-

զի անկար է բանի զյաւէտն եւ զնուազն ունել), այլ ի217 յաւդմանն: Քան-

                                         
193 ԳԷ զբանս ԶԺԾ բանս 
194 ԳԶԷԸ յիշմունք 
195 Ծ ^ արդ զայս …. յիշեցմունք են 
196 ԲԳԷԸԺԻԽՎ չիք 
197 ԳԷ մարդումս | Nem 22. 5-23. 1 ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ εἴδει («մարդկային տեսակում») 
198 ԳԶ էր 
199 ԲԴԸԻԼԽՎ է 
200 ԲԴՎ ունի | Ժ +նախ  
201 ԱԳԾ զայս Զ այնք Է զայնս 
202 ԲԶԸԺԻԽԾՎ որոց 
203 Ա շարադրեցելոյն ԲԴԺՎ շարադրելոցն Խ շարագրեցելոցն 
204 ԳԷ շարադրութիւնն Խ շարագրութիւն 
205 ԱԲԶ համարելն Ժ համարեալ Վ հաղորդել 
206 ԱԶԸԺԼԾ որոց Խ որ ոչ 
207 ԱԳ յիշմանց ԶԾ յիշեցմանց 
208 ԲԶԸԻԼ յիշեցմանցն Խ յիշեացմանցն 
209 ԳԷ անձինն Խ յանձին (^յ ̈) 
210 ԴԸՎ չիք  
211 ԲԳԴԸԻԼԽՎ զիշխանական Ժ իշխանականն (լուս զիշխանականն) 
212 ԲԴԷԸԺԻԽՎ նմա լինի իշխան 
213 Nem 23. 10 ἁρμονία ἁρμονίας (*«յաւդումն յաւդման») | ԱԶ +կամ | ԳԷ +քան 

զյաւդումն  
214 Nem 23. 10 = Է եւ 
215 Ը ոչ բարի է պնդելն փխ ի պնդելն ոչ բան է  
216 Nem 23. 11 οὐ τῷ λόγῳ δὲ τῆς ἁρμονιας (non quidem ratione harmonia) | Վ (33. 

4)* «այլ ոչ ըստ բանի յօդման» | Վ (33. 4 լծ) «բան այժմ զերգն ասէ 
զերաժշտին» 

217 ԱԲԴԶԸԺԻԼԽԾՎ չիք 
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զի թէ218 խառնեալն219
 սուր վանգ220 եւ կամ ծանր221 եւ ապա թուլասցին, 

զբանն զնոյն222 ամբողջ պահեն ի մեծութեան վանգիցն223, բայց փոփո-

խումն առնու յաւդումնն224՝ ըստ յաւդելոյն յաւէտ225 կամ նուազ ձգեալ(60) 

զաղին226: Իսկ անձն՝ քան զանձն ոչ է յաւէտ227 կամ228 նուազ: Ոչ ուրեմն է 

յաւդումն անձն:  

[9] Եւս անձն առաքինութիւն եւ չարութիւն մակընդունի, իսկ յաւ-

դումն՝ յաւդումն եւ անյաւդումն ոչ մակընդունի: Ոչ ուրեմն է անձն յաւ-

դումն:  

Եւս անձն229՝ մակընդունելով զներհակսն230, պակաս231 ի մասնէ232 

էութիւն233
 է եւ ենթակայ, իսկ յաւդումն՝ որակութիւն եւ յենթակա-

յումն234: Իսկ էութիւն այլ է, քան զորակութիւն: Եւ անձն ուրեմն ա՛յլ է, 

քան զյաւդումն: Արդ՝ յաւդման հաղորդ235 գոլ անձին ոչինչ է անտեղի, 

այլ ոչ է236 առ այս յաւդումն: Քանզի ոչ՝ վասն զի առաքինութեան հա-

ղորդ է, առաքինութիւն է անձն:  

                                         
218 ԶԸ չիք  
219 Ա խառնել ԶԾ խառնեալ  
220 ԲԴԸԺԻԼԽ վանկ / ԲԳԴԷԸԺԻԽՎ + է 
221 ԱԶԾ քնար Ժ լուս քնար  
222 ԱԶԸԾ զնոյնն 
223 Nem 23. 14 τῶν φθόγγων («ձայնից») / ԲԴԸԺԻԼԽՎ վանկիցն 
224 ԺԼՎ յաւդումն 
225 ԳԶԷ +եւ 
226 Nem 23. 15 չիք  
227 ԱԳԶԷ + եւ 
228 ԱԳ չիք  
229 Ժ լուս ենթակա գոլով 
230 ԱԳԶԷ զներհականսն Ը զներհականս  
231 Վ անպակաս  
232 Nem 23. 19 παρὰ μέρος  
233 Վ (34. 2 լծ) «մասն մի անձն և մասն մի մարմինն. արդ մի մասն, որ է անձն, 

կարէ առանց մարմնոյն ընդունել զներհակսն, զառաքինութիւն և զչարու-
թիւն. և է անձն էութիւն կատարեալ, և առնու զառաքինութիւն յինքեան 
վերայ իբրև յենթակայի»  

234 ԱԶԷ յենթակայում 
235 ԳԷ յաւդումն անհաղորդ Վ յաւդման հաւասար 
236 ԱԲԴԶԸԺԻԼԽԾՎ չիք 
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Իսկ Գաղիանոս237 ճշգրտիւ238 ոչ ինչ ասէ, այլ եւ239 վկայէ մակա-

ցուց/208բ/ականաւքն իւրովք240 բանիւք241, թէ՝ ոչ ինչ ոք242 ասաց ճշմար-

տիւ243 յաղագս անձին:  

Բայց նմանեաց244 յորոց ասեն փորձել՝ յաւէտ զխառնուած բնու-

թեանն ասել զանձն (քանզի այսմիկ՝ հետեւեալ բարոյիցն տարբերու-

թեանն245), ի Հիպոկրատեայ246
 կազմէ զբանն: Իսկ եթէ այս247, յայտ է թէ248՝ 

եւ մահկանացու զնա գոլ վարկանի, բայց ոչ զամենայն, այլ զանբանն 

միայն անձն մարդոյ: Բայց վասն բանականին երկբայի՝ ասելով այսպէս. 

<***>(61): Թէ վասն զի ոչ է249 կար մարմնոյն250 խառնուածի լինել անձն, 

յայտ յայսմանէ է. ամենայն մարմին՝ անձնաւոր եւ անանձն, ի չորից տա-

րերցս է խառնեալ, քանզի սոցայս խառնուած զմարմինս գործէ: Արդ եթէ 

մարմնոյ խառնուած է անձն, ոչինչ եղիցի անանձն, եւ ժողովի բանս այս-

պէս251՝ եթէ խառնուած մարմնոյ անձն է, ամենայն մարմին խառնուած 

ունի, ապա ամենայն մարմին ունի անձն: Իսկ եթէ ամենայն մարմին անձն 

ունի եւ252 ոչ մի մարմին է անանձն253, եւ ոչ քար ուրեմն եւ ոչ փայտ եւ 

ոչ երկաթ եւ ոչ այլ ինչ եղիցի անանձն: Իսկ եթէ ոչ ընդհանուր զամե-

նայն խառնուած մարմնոյ ասէ անձն ունել, այլ զայսպիսիսն ինչ, հարցա-

նելի է՝ ո՞ր խառնուած է, որ առնէ կենդանի եւ254 անձն255 բան ունող: 

                                         
237 Է գալինոս Խ գալիանոս 
238 Ծ ճշմարտիւ (լուս ճշգրտիւ) 
239 ԳԷ չիք  
240 Nem 23. 25 չիք  
241 ԲԴԸԻԼԽՎ բանիւ 
242 ԱԶԾ ոչ ոք ինչ փխ ոչ ինչ ոք 
243 ԱԳԶԷԾ ճշգրտիւ 
244 ԱԲԳԴԶԸԺԻԼԽԾՎ նմանէ  
245 ԲԳԴԷԺԼԽԾՎ տարբերութեան 
246 ԲԴԺԻԽ հիւպոկռատեայ  
247 Վ այսպէս 
248 ԱԶԾ չիք  
249 ԲԴԻ չիք  
250 ԳԷ մարմնոյ  
251 ԳԷ այսպիսի 
252 Nem 24. 10 չիք  
253 ԳԷ անձն 
254 ԲԳԸԺԻԽ չիք 
255 Nem 24. 13 ψυχῆς (*«անձին»)/ ԲԳԸԺԻԽՎ + եւ 
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Քանզի զոր եւ ասասցէ256 խառնուած, այսպիսիս257 գտանեմք եւ յան-

շունչսն258: Քանզի ինն գոլով խառնուածոցն259 (նոյնպէս260 եցոյց յորում 

Յաղագս խառնուածոյս261)(62)՝ ութ զվատախառնիցն262 եւ մի զբարեխա-

ռինն263, եւ264 ըստ բարեխառինն265, ասէ, խառնիլ266 զմարդն (բայց ոչ զա-

մենայն267, այլ զմիջակին268 խառնուածոյ), իսկ ըստ այլոց վատախառնիցն՝ 

զայլս կենդանիս269 ըստ տեսակի, հանդերձ յաւէտ եւ նուազ թուլութեամբ 

եւ սաստկութեամբ: Գտանին եւ յանշունչսն ինունքն270 խառնուածք271՝ 

հանդերձ յաւէտիւն եւ նուազիւ, նոյնպէս272 դարձեալ եւ ի Պարզսն273 

եցոյց:  

[10] Եւս եթէ անձն խառնուած է, իսկ խառնուածք բնութեանն274 փո-

փոխին՝ ըստ հասակին եւ ըստ275 ժամանակին276, եւ ա՞նձն փոփոխի: Իսկ 

եթէ277 փոփոխի, ո՛չ զնոյն ունիմք անձն, այլ ըստ խառնուածին՝ երբեմն 

առիւծու եւ երբեմն ոչխարի եւ երբեմն զայլոյ278 ուրուք, որ է անտեղի:  

                                         
256 ԳԷԻ ասիցէ 
257 ԱԶԾ այսպիսի 
258 ԳԷ յանշունչս 
259 ԻԽ լուս (լծ) «Ինն խառնուած կան զպակաս և զաւելի է (Խ ասէ) զչորս 

տարերցդ, զոր կենդանիք զոմն յաւետ ունին, զոմն պակաս, մարդ զգեղեցիկն 
զհաւասարն որ լինի» 

260 Nem 24. 15 ὡς («որպէս») 
261 ԵԼ խառնուածոցս  
262 ԳԷ զվատախառնից  
263 ԳԶԷԺԻ զբարեխառնինն Դ բարեխառնինն Վ զբարեխառն՝ ինն  
264 ԱԴԸԺԻԽՎ + թէ  
265 Զ բարեխառնինն ԺՎ բարեխառնին Խ զբարեխառնինն 
266 Վ խառնեալ 
267 ԱԳԶ զամենայնն  
268 ԺԻԼԽ լուս (լծ) «միջակն բարի խառնուածն է, որ է հաւասարն» 
269 ԳԷ կենդանիսն  
270 Ա իննունք ԳԷԸԺԻԼԽ իննունքն  
271 Ե խառնուած Խ խառնուածն 
272 Nem 24. 20 ὡς («որպէս») 
273 |ԱԶԺԾ պարզն | Ժ լուս (լծ) «պարզ չորս տարին ասէ առանց խառնուածի»  
274 Nem 24. 21 չիք | Ե բնութեամբ ԺՎ բնութեան  
275 Nem 24. 22 չիք  
276 Nem 24. 22 + καὶ τὰς διαίτας («և կենսակերպի») | ԳԷ ժամանակի Ժ լուս եւ 

խրատուց | Վ +ապա  
277 Ծ լուս + անձն 
278 ԱԸ զայլու ԳԷ այլ 
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Եւս խառնուած բնութեանն279 ոչ ներհակայի ցանկութեանց մարմ-

նոյն, այլ եւ գործակից լինի: Քանզի նայ է որ շարժէն, իսկ անձն ներհա-

կայի280: Ո՛չ ուրեմն է խառնուած անձն:  

Եւս եթէ խառնուած է անձն, իսկ խառնուած՝ որակութիւն, եւ281 որա-

կութիւն282 ե՛ւ լինի, ե՛ւ բացալինի՝ առանց ենթակային ապականութեան, 

ե՛ւ անձն, ուրեմն, որոշեսցի՝ առանց ենթակային ապականութեան: Բայց 

այս ոչ է ճշմարիտ: Ո՛չ ուրեմն է խառնուած եւ ոչ որակութիւն անձն: 

Քանզի ոչ ուրեք զմիւսն283 հակակայիցն բնաւորապէս առլինել ասաս-

ցէն284 կենդանւոյն, որպէս հրոյն285 ջեռուցանելն, քանզի անփոխադրելի է 

այս, բայց խառնուածն286 երեւի փոխադրեալ287, յաւէ՛տ, զի ինքեանք են որ 

ի ձեռն բժշկականին288 արուեստին289 զխառնուածսն փոխադրեն:  

[11] Եւս ամենայն մարմնոյ որակութիւնք զգալիք են, բայց անձն ոչ 

զգալի, այլ իմացական: Ոչ ուրեմն է որակութիւն անմարմին290 անձն:  

Եւս մարմնոյ291
 եւ հոգւոյ (յարադրութեամբ292 մարմնոց293 եւ ջլաց294 

եւ այլ/209ա/ոցն295) բարեխառնութիւն զաւրութիւն է, եւ ջերմոյ եւ ցրտոյ, 

ցամաքի296 եւ խոնաւի297 բարեխառնութիւն առողջութիւն է, իսկ բարեչա-

փութիւն անդամոց՝ հանդերձ վայելուչ գունով, գեղեցկութիւն առնէ 

                                         
279 Nem 24. 25 չիք |Վ բնութեան  
280 ԳԷ ներհակի Ժ լուս ներհական 
281 Nem 25. 3 δὲ | ԱԶԾ չիք  
282 ԴԶԷԸԻ որակութիւնն 
283 Ժ զմինն ԻԼՎ զմիւս 
284 ԱԲԴԶԸԺԻԼԽԾՎ ասացին 
285 ԱԲԴԶԸԺԻԼԽԾՎ հրոյ / ԲԴԸԺԻԽՎ + է 
286 ԳԷԺ խառնւած 
287 Գ փոխադրելի 
288 ԲԵԸԺՎ բժշկականի Ի բժշկանի  
289 ԱԳԶԷԾ արուեստի Ժ արուեստիցն  
290 =Nem տարընթ. ἀσώματός ≠ Nem 25. 10 σώματός (*«մարմնոյ») | Վ ի մարմնի  
291 =Nem 25. 11 τοῦ σώματος ≠ PG40 p 557 τοῦ αἴματος («արյան»)  
292 ԲԴԺԻԽՎ + իսկ 
293 ԲԵԺԻԼԽՎ մարմնոյ  
294 ԱԶԸԾ ջղաց 
295 ԱԲԴԶԸԺԻԽԾ այլոց 
296 ԱԶ ցամաքոյ ԳԷ ցամաքին  
297 ԳԵԶԸԺԻԼԽ խոնաւին  
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մարմնոյ: Արդ եթէ յաւդումն առողջութեանն298 եւ զաւրութեանն299 եւ գե-

ղեցկութեանն300 անձն է, հարկ էր մարդոյ, որքան կենդանի էր, ո՛չ հիւան-

դանալ եւ ո՛չ տկարանալ եւ ո՛չ տգեղ լինել: Բայց պատահի յոլովակի ոչ 

զմի միայն, այլ եւ զերեսինս301 զայս բարեխառնութիւնս կորուսանել եւ 

կենդանի գոլ մարդոյն, քանզի հանդիպի նմա համանգամայն եւ՛ տգեղ 

գոլ, եւ՛տկարանալ, եւ՛ հիւանդանալ: Ո՛չ ուրեմն է բարեխառնութիւն 

մարմնոյն302 անձն:  

[12] Արդ303 զի՞արդ բնաւորականք304 իմն305 չարութիւնք եւ առաքի-

նութիւնք հետեւին մարդկան: Այս ճշմարտապէս ի մարմնոյն խառնուա-

ծոյ306 լինի, քանզի՝ որպէս բնութեամբ առողջք307 եւ հիւանդոտք են ի 

խառնուածէն308, այսպէս309 ոմանք310 բնութեամբ դառնամաղձեայք311 եւ312 

բարկացողք են, այլք՝ վախողք313, այլք314՝ ի վայր բերեալք315: Այլք316 եր-

բեք զի317 բուռն հարեալ ունին318
 եւ յաղթկու լինին: Յայտ է՝ զի զխառ-

նուածէն բուռն հարեալ ունին319: Ա՛յլ է որ ունին, եւ ա՛յլ320 զոր ունին: 

                                         
298 ԱԺ առողջութեան Ի առողջութեան (լուս -ն) 
299 ԱԳԷԸՎ զաւրութեան 
300 ԱԳԷԸԻՎ գեղեցկութեան  
301 Nem 25. 17 ὁμοῦ τὰς τρεῖς («երեքը միաժամանակ») 
302 ԱԵ մարմնոյ 
303 ԵԼԽ + թէ 
304 ԱԲԴԸԺԻԼԽՎ բնաւորական 
305 ԳԷ մին  
306 ԳԷ խառնւ ածէ Ե խառնուածէն այսոյ Խ խառնուածոյն 
307 ԸԺ առողջ 
308 ԱԶ խառնուածին 
309 ԴՎ +եւ 
310 Ծ + դառնայ 
311 ԱԳԶԷԾ դառնամաղձեալք Ը դառնայմաղձեայք 
312 ԳԷ չիք  
313 Զ երկչոտք Ժ վաւաշոտք 
314 ԲԵԼԽ այլ 
315 ԸԽ (ԵԺԻԼ լուս) + «միտքն բուռն հարեալ ունին զխառնուածոյն (Ե զխառ-

նուածիցն), ի ձեռն (Ե առն) զգայարանացն ժողովեալ եւ աճեալ եւ յայտ է զի 
սրտիւն մշտաշարժութեամբ՝ ծնանելով զխորհուրդսն եւ վերառաքելով յուղեղ 
գլխոյն»  

316 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽՎ + է  
317 Nem 25. 24 չիք երբէք զի  
318 Nem 25. 24 κρατοῦσι («տիրապետում են») | Ա հարելք  
319 Nem 25. 24 ὅτι τῆς κράσεως κρατοῦσιν («խառնվածքին են տիրապետում») 
320 ԴԷԸԺԻԽՎ + է 
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Ա՛յլ ուրեմն է խառնուածն, եւ այլ՝ անձն: Քանզի գործարան գոլով մար-

մին անձին, թէ պատեհապէս կազմեսցի, գործակից լինի անձինն321, իսկ 

եթէ անպատեհաբար՝ խափանի322, եւ յայնժամ323 պէտք են անձին324 իրաց 

ինչ, որք մարտնչին ընդ անպատեհութեան գործարանին, եւ եթէ ոչ յոյժ 

զգաստասցի, այլ325 ընդ նմա խոտորեսցի, որպէս ոք երաժիշտ զհետ երթի-

ցէ326
 քնարին327 թիւրութեան, եթէ ոչ նախ զնա բարւոք կազմեսցէ328: 

Վասն որոյ եւ պիտոյ է անձին հպատակ լինել329 մարմնոյ, զի կազմեսցէ 

զնա գործարան իւր ըստ պատեհութեան: Եւ զայս առնէ ի ձեռն բանի եւ 

սովորականաց հրահանգից330, որպէս յաւդմամբ՝ զոմանս թուլացուցանել եւ 

զոմանս պնդել, զի պատշաճ զնա իւր կազմեսցէ եւ վարեսցի պատեհ գործա-

րանաւ: Եթէ ոչ՝ <ե՛ւ> ինքն ընդ նմին թիւրեսցի, քանզի պատահի եւ այս:  

[13] Իսկ Արիստոտելէս, զանձն կատարունութիւն ասելով, ոչ ինչ 

պակաս բերի յայնցանէ, որք որակութիւն331 ասեն զնա: Բայց յայտնեսցուք 

նախ, թէ զինչ կոչէ զկատարունութիւնն: Զէութիւնն332 եռակի ասէ333: Է 

ինչ զոր որպէս նիւթ ենթակայ, որ ըստ ինքեան ոչինչ է, բայց ունի զաւ-

րութիւն առ լինելութիւն: Իսկ զմիւսն՝ կերպարան եւ տեսակ, ըստ որում 

տեսակագործի նիւթն: Եւ երրորդ334, որ հանդերձ երկաքանչիւրիւքն՝ ի 

նիւթոյն եւ ի տեսակէն եղեալն, որ է ապա անձնաւոր: Արդ է նիւթն զաւ-

րութիւն, իսկ տեսակն՝ կատարունութիւն(63), եւ այս335 երկակի՝ ոմն որպէս 

մակացութիւն, եւ336 ոմն որպէս տեսանել՝ ըստ մակացութեան337, այսինքն՝ 

                                         
321 Nem 25. 27 + καὶ αὐτὸ ἔχει ἐπιτηδείως («և ինքն էլ է գտնվում պատեհ վիճա-

կում») | Վ անձին 
322 Ծ ^ չ Վ խափանիչ 
323 Ծ յայնր ժամ 
324 ԴԺՎ անձինն 
325 Nem 26. 1 καὶ («և») | Ա չիք  
326 Nem 26. 3 συνεξαμαρτάνει («միասին մոլորվում է, հանցակից է») 
327 ԳԶԷ զքնարին 
328 Nem 26. 4 καταστήσῃ («լարի») 
329 Nem 26. 5 ἐπιμελείας («հոգածությունը») 
330 Nem 26. 6 τῶν ἠθῶν («սովորույթների») | Ը հրահանգի  
331 ԲԳԴԵԺԻԼԽ որակութիւնս 
332 ԴԷԺԻՎ զէութիւն 
333 Դ ասել ԵԺԼԽ ասէլ է Ի ասել (լուս ասէ) 
334 ԳԶԷ երրորդն 
335 ԳԵԷԼ յայս 
336 ԲԴԼԽՎ չիք  
337 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ մակացութեանն Զ մակացութիւն 
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ոմն որպէս տրամադրութիւն, եւ ոմն որպէս ներգործութիւն: Մակացու-

թեան՝ զի338 ի339 գոլոյն անձին ե՛ւ քուն ե՛ւ արթնութիւն է: Իսկ համեմատ 

արթնութեանն340 է՝ տեսանելն341 եւ գործելն342, իսկ քնոյն՝ տեսանելն եւ ոչ 

ներգործել343: Եւ նախկին է մակացութիւն, քան զներգործութիւն(64), վասն 

որոյ առաջին կատարունութիւն կոչէ զտեսակն, եւ երկրորդ՝ զներգործու-

թիւնն: Որպէս ակն յենթակայէ է եւ ի տեսակէ: /209բ/Եւ է ենթակայն344 ի 

նմա՝ ընկալեալ զտեսութիւնն345 նիւթ ականն, եւ կոչի ե՛ւ նա հոմանունա-

կի346՝ ակն: Իսկ տեսակ347 եւ կատարունութիւն առաջին ականն՝ նոյն348 

երեսքն349, որ կարողն է զտեսանելն տալ նմա, իսկ երկրորդ350 կատարու-

նութիւն է ական ներգործութիւնն351, ըստ որում տեսանէն: Արդ որպէս 

արդի ծնեալ կորիւն շան եւ ոչ մի ինչ ունի կատարունութիւն, բայց զաւ-

րութիւն ունի ընդունելոյ զկատարունութիւնն352, այսպէս պարտ է առնուլ 

եւ զանձինն: Քանզի որպէս անդ ծնեալ երեսքն353 կատարէ զակն, այսպէս 

աստանաւր ծնեալ անձն՝ ի մարմնի կատարէ զկենդանին, որպէսզի ոչ 

առանց մարմնոյ գոլ երբեք զանձն, եւ ոչ մարմին354, քանզի մարմին ոչ է, 

բայց355 մարմնոյ356 է, եւ վասն այսորիկ ի մարմնի357 է, եւ ի մարմնի այս-

պիսում, ինքն ըստ ինքեան ոչ գոյ:  

                                         
338 ԳԷ քանզի 
339 ԳԷԸ չիք  
340 ԲԵԸԻԼԽ արթնութեան Գ արթնութիւնն  
341 Nem 26. 19-20 ἡ μὲν ἐγρήγορσίς ἐστι τῷ θεωρεῖν (*«արթնութիւնն է տեսանելոյն») 
342 = PG40 p 561 [καί ἐνεργείν] ≠ Nem 26. 20 | ԱԶ չիք եւ գործելն (լուս 

ներգործելն) Ծ չիք եւ գործելն 
343 ԲԴԵԺԻԼԽՎ ոչ գործելն ԳԷԸ ոչ ներգործելն | Nem 26. 20 ὁ δὲ ὕπνος τῷ ἔχειν καὶ 

μὴ ἐνεργεῖν (*«իսկ քունն՝ տեսանելոյն եւ ոչ ներգործելոյ») 
344 ԳԷ յենթակէն ԵԼԽ յենթակայն  
345 ԴՎ զտեսութիւն  
346 ԳԵԶ համանունակի 
347 Վ տեսակն 
348 ԲԴԺՎ նոյնն 
349 Վ երեսք 
350 ԱԲԳԴԸԻԽՎ երկրորդն 
351 ԷԻ ներգործութիւն 
352 ԲԴԸԺԻԽՎ զկատարունութիւն 
353 ԲԴԸԺԻԼԽՎ երեսք  
354 Nem 27. 9 + δίχα ψυχῆς (*«առանց անձին») | Վ + անանձն  
355 ԱԲԴԷԸԺԻԼԽՎ +ի 
356 Nem 27. 9 σώματος δέ τι (*«բայց մարմնոյ իմն է») 
357 ԳԷ մարմին փխ ի մարմնի  
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[14] Այլ նախ զկրականն358 մասն անձին՝ անձն կոչէ, զատանելով ի 

նմանէ զբանականն: Եւ պարտ էր զամենայն առնուլ զանձն մարդոյ եւ ոչ 

ի մասնէ, եւ զայս տկարագունին վասն ամենայնին359 բացասել360: Եւ ապա 

մարմին, ասէ, զաւրութեամբ զկեալն ունի ե՛ւ նախքան զլինել անձին: 

Քանզի, ասէ, թէ մարմին զաւրութեամբ կեանս ունի յինքեան: Արդ պարտ 

է361, որ զաւրութեամբ կեանս ունի, նախ՝ ներգործութեամբ գոլ մարմին: 

Քանզի ոչ կարէ362 ներգործութեամբ գոլ մարմին՝ նախ քան զընդունելն363 

զտեսակն, զի նիւթ է անարար364
(65) եւ ոչ մարմին: Քանզի365 անկար է ոչ 

գոյին ներգործութեամբ զաւրութիւն ունել առ ի նմանէ366 ինչ լինելոյ: 

Իսկ եթէ մարմին զաւրութեամբ է, զի՞արդ զաւրութեամբ367 մարմին զաւ-

րութեամբ կեանս ունել368 յինքեան կարէ:  

[15] Իսկ այլազգ, ի վերայ այլոցն է կար ունել ինչ եւ ոչ վարիլ նո-

վաւ, որգոն երեսս369 ունելով՝ ոչ վարիլ նովաւ370: Բայց ի վերայ անձին 

անկար է, քանզի371 ո՛չ որ ի քունն է՝ առանց անձնականի372 ներգործու-

թեան373 է, քանզի ե՛ւ կերակրի ե՛ւ աճէ ե՛ւ յածի374 ե՛ւ շունչ առնու, որ եւ 

մանաւանդ է նշանակ կելոյն375: Արդ յայսմանէ է376 յայտնի, թէ զաւրու-

թեամբ կեալն ոչ է կար առլինել ումեք, այլ ամենայն իրաւք ներգործու-

                                         
358 =Nem տարընթ. τὸ παθητικόν ≠ 27. 11 τὸ ζωτικὸν («կենդանականն») | Ե զկրական 

Ը զկրակնականն | ԵԺԼԽ լուս «ի յասորին զկենդանականն է»  
359 ԱԶԾ ամենայնի 
360 Nem 27. 14 ἀποϕαίνεσθαι («ապացուցել»)  
361 Nem 27. 16 + τὸ σῶμα  
362 Ժ չիք ներգործութեամբ գոլ մարմին, քանզի ոչ կարէ 
363 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ ընդունել  
364 Nem 27. 17 ἄποιος (*անորակ»)  
365 Nem 27. 18 ἄρα («ուրեմն») / ԲԴԵԸԺԻԼԽՎ զի 
366 ԱԲԴԸԺԻԽՎ նմանէն 
367 ԱԶԺ չիք  
368 ԲԳԴԸԻԽՎ +ի 
369 ԳԷ երես  
370 Է չիք որգոն երեսս ունելով ոչ վարիլ նովաւ 
371 Ա քան ԳԶԷ + եւ Ծ ^ + եւ 
372 ԳԷ անձնականին 
373 ԴՎ զաւրութեան Ժ ներգործութիւն 
374 Nem 27. 23 ϕαντασιοῦται («պատկերացնում է, երևակայում է») 
375 ԱԶ կելոյ ԷԽ նշանակելոյն  
376 ԳԷ չիք  
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թեամբն: Քանզի նախ որ տեսակագործէ377 զանձն, ոչ ինչ է ա՛յլ, քան 

զկեանս: Քանզի անձին տնկակից են378 կեանք, բայց մարմնոյ՝ ըստ հաղոր-

դութեան: Արդ որ ոք ասիցէ զողջութիւնն379 համեմատ գոլ կենաց, ոչ 

զանձին կեանսն380 ասիցէ, այլ զմարմնոյ, եւ իմաստասիրի այսպէս. քանզի 

մարմնական381 էութիւն՝ պակաս ի մասնէ ներհակացն է ընդունական, իսկ 

որ ըստ տեսակին՝ եւ ոչ382 բնաւ, քանզի թէ որ ըստ տեսակին տարբերու-

թիւն383 փոխադրեսցի, փոխադրի եւ կենդանին, որպէս զի ոչ որ ըստ տեսա-

կին էութիւն՝ է ներհակացն384 ընդունական, այլ որ՝ ըստ ենթակային, այ-

սինքն՝ մարմնականն: Ոչ կարէ այժմ անձն եւ ոչ385 ըստ միոյ յեղանակի 

կատարունութիւն մարմնոյ գոլ, այլ էութիւն ինքնակատար386 անմարմին: 

Քանզի՝ պակաս ի մասնէ, ընդունի387 զներհակսն՝ զչարութիւն եւ զառա-

քինութիւն388, զոր ոչ կարէ ընդունել տեսակն389: Եւ ապա, ասէ, կատարու-

նութիւն գոլով անձն անշարժ գոլ ըստ ինքեան, եւ շարժիլ390՝ ըստ պա-

տահման: Եւ ոչ ինչ անվայելուչ՝ անշարժ գոլով շարժել զմեզ, /210ա/ քան-

զի եւ գեղեցկութիւն անշարժ գոլով շարժէ զմեզ391: Այլ թէ եւ այս՝ անշարժ 

գոլով շարժէ392, այլ զբնութիւնն393 ունելով շարժիլ394՝ շարժէ, եւ ոչ զան-

շարժութիւնն395: Արդ թէ եւ մարմին ըստ ինքեան շարժութիւն ունէր, ոչ 

                                         
377 ԳԷ տեսակագործէն Ը տեսակ գործէ 
378 Վ եղեն 
379 ԲԴԵԸԺԻԼԽՎ զողջութիւն 
380 Վ կեանս 
381 ԳԷ մարմնականն 
382 ԱԶ + է  
383 ԱԶԾ տարբերութիւնն 
384 Ծ ներհականացն 
385 ԳԷ եթէ  
386 Վ +եւ 
387 Ե ընդունիլ տեսողին Խ ընդունելի 
388 ԵԷԽ առաքինութիւն Խ + զոր ոչ 
389 Ժ լուս (լծ) «այս է սահման հոգու»  
390 ԵԸԺԻԼԽՎ շարժի Զ շարժին 
391 Ծ լուս քանզի եւ …շարժէ զմեզ 
392 Բ չիք | Խ չիք այլ թէ և այս անշարժ գոլով շարժէ 
393 ԱԲԳԶԷ բնութիւնն ԴԺՎ զբնութիւն  
394 ԴԸՎ շարժիչ 
395 ԴՎ զանշարժութիւն 
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ինչ էր անտեղի նմա396 շարժիլ յանշարժէն397: Բայց այժմ անկար է անշար-

ժին յանշարժէ398 շարժիլ: Արդ ուստի՞ է մարմնոյ շարժիլն399, եթէ ոչ յանձ-

նէ, քանզի ոչ ինքնաշարժ է մարմին: Առաջին լինելութիւն շարժութեան400 

այժմ կամելով ցուցանել, ո՛չ առաջին, այլ երկրորդ եցոյց: Քանզի եթէ 

զանշարժն շարժէր, առաջին շարժութիւն առնէր, իսկ եթէ շարժունն401՝ ին-

քեամբ եւ այժմ այլազգ շարժէ, երկրորդ շարժութեան լինելութիւն պատ-

մէ: Արդ ուստի՞ է առաջին շարժութեան լինելութիւն402 մարմնոյ: Քանզի 

ասելն՝ ըստ ինքեանց403 շարժիլ404 տարերցս, ոմանք թեթեւք405 գոլով ըստ 

բնութեան, եւ ոմանք՝ ծանունք, սուտ է: Քանզի եթէ թեթեւութիւն եւ 

ծանրութիւն406 շարժունութիւն407 էր, ոչ երբեք408 կայր հաստատուն թեթե-

ւութիւն եւ ծանրութիւն409, բայց կայ յիւրում հաստեալ410 տեղւոջ411: Ոչ 

ուրեմն է թեթեւութիւն եւ ծանրութիւն412 պատճառ առաջին շարժութեան, 

այլ որակութիւնք413 տարերցս: Իսկ եթէ եւ այս տացի414, զիա՞րդ զմտաւ 

ածելն415, փառաւորելն416
(66) եւ դատելն417 կարէ թեթեւութեան եւ ծանրու-

                                         
396 ԳԷ նմա անտեղի փխ անտեղի նմա 
397 ԳԷ յանշարժէ Զ յանշարժութէնէն  
398 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼՎ յանշարժէն 
399 ԳԷ շարժումն 
400 ԸՎ շարժութիւն 
401 ԵԸԺԻԼԽ շարժուն Վ զշարժուն  
402 ԱԲԳԴԵԷԸԺԻԽԾ շարժութիւն լինելութեան  
403 ԵԸԺԻԼԽՎ ինքեան  
404 ԸԺԻԼԽՎ շարժել 
405 ԳԷՎ թեթեւ  
406 Ծ թեթեւութիւնն եւ ծանրութիւնն 
407 ԳԷ շարժութիւն 
408 ԸԺՎ + դադարեալ Խ լուս դադարել 
409 ԱԲԶ թեթեւութիւնն եւ ծանրութիւնն  
410 ԲԺ հաստատեալ Գ հաստել ԵԷԸԽԾ հասեալ 
411 ԴԵԷԸԺԻԼԽՎ տեղի  
412 Ծ լուս բայց կայ …. ծանրութիւն 
413 ԵԸ որակութիւն 
414 ԳԷ տացցի 
415 Ե լուս (լծ) «զմտաւ ածե լինել թագաւոր և ծանր դատել, զոքն ծառայ, որ է 

թեթև. միթէ այսոքիկ շարժութիւնք»  
416 Վ խորհելն | ԳԷ + էր  
417 ԵԶԸԻԼԽԾ դատել Վ դատիլ 
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թեան գործ լինել: Եւ եթէ ո՛չ այսոցիկ, եւ՝ ո՛չ տարերցս: Իսկ եթէ եւ՝ ո՛չ 

տարերցս, եւ՝ ո՛չ մարմնոց418:  

[16] Եւս եթէ ըստ պատահման շարժի անձն, իսկ մարմինն419՝ ըստ ին-

քեան, եւ առանց անձին420 մարմին յինքենէ421 շարժիցի422, եւ եթէ այս, 

կենդանի եղիցի423 եւ առանց անձին, բայց անտեղիք են այսոքիկ424: Ան-

տեղի ուրեմն է եւ որ իսկզբանէն: 

Այլ եւ ոչ ասելն, թէ ամենայն, որ բնութեամբ շարժուն է, ե՛ւ բռնի 

շարժի425, եւ ամենայն, որ բռնի426 շարժի, ե՛ւ բնութեամբ շարժուն է՝ է 

ճշմարիտ: Քանզի աշխարհ427՝ բնութեամբ շարժուն, բռնութեամբ428 ոչ 

շարժի: Այլ եւ429 ոչ որ ըստ բնութեան շարժին, նոյն ըստ բնութեան եւ430 

դադարէ: Քանզի եւ431 աշխարհ եւ արեգակն եւ լուսին՝ ըստ բնութեան 

շարժունք, ըստ բնութեան դադարել ոչ կարեն: Ըստ նմին432 յեղանակի ե՛ւ 

անձն՝ ըստ բնութեան433 շարժուն434, ըստ բնութեան դադարել ոչ կարէ, 

քանզի դադարումն ապականութիւն անձին է եւ ամենայն մշտաշարժի: 

Առ այսոքիւք435 եւ տարակուսեալն իսկզբանէ436
 անլոյծ մնայ437, ուստի լի-

նի շարակալեալ մարմին438՝ բնութեամբ բնաւորեալն ցրուիլ: Բաւական են 

                                         
418 ԸԺԻԼԽՎ մարմնոյ 
419 ԳԴԶԷԺՎ մարմին 
420 Nem 29. 6 μὴ οὔσης τῆς ψυχῆς |Բ եւ թարց անձին Ժ եւ թէ առանց անձին Վ 

առանձին փխ առանց անձին 
421 ԺԽ ինքենէ  
422 ԱԲԼԾ շարժեսցի Զ շարժեցի Ժ շարժիցի  
423 ԳԷ եղիցին  
424 Ե այսոցիկ եւ ԸԻԽ + եւ  
425 Բ է ճշմարիտ փխ եւ բռնի շարժի Է արժիլ  
426 ԱԳԶԷ բռնին 
427 ԵԸԺԼԽ + եւ 
428 ԱԲԳԴԶԷԾ բռնի 
429 ԸԺԻԼԽՎ չիք  
430 ԸՎ չիք  
431 ԳԷԽ չիք  
432 ԱԲԳԷԾ նորին 
433 Nem 29. 14 + ἀεικίνητος οὖσα (*«մշտաշարժ գոլով») 
434 ԱԲԵԸԺԻԽԾՎ +եւ  
435 ԴԵԶԸԺԻԼԽՎ այսոքիկ Է այսոքիսք 
436 ԳԷ իսկզբանն ԸԻԽ իսկզբանէ 
437 ԲԵԶԸԺԻԼԽ մնաց 
438 ԵԺԻԼԽ մարմինք 
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եւ այսոքիկ ի439 յոլովից ցուցանել զանձն ո՛չ կատարունութիւն գոլ եւ ո՛չ 

անշարժ եւ ո՛չ ի մարմնի440 եղեալ:  

[17] Իսկ Պիւթագորաս441՝ նշանակաբար նկատել442 միշտ ե՛ւ զԱս-

տուած ե՛ւ զամենայն443 թուովք սովորեալ, սահմանեաց եւ զանձն՝ թիւ 

զինքն շարժող444, որում եւ Քսենոկռատէս445 հետեւեաց, ոչ՝ զի թիւ է 

անձն, այլ զի446 ընդ թուեցելովքն447 է448 եւ ընդ բազմացելովքն449, եւ թէ 

անձն է, որ տարորոշէ զիրսն450, կերպս եւ տիպս451 իւրաքանչիւր ուրուք452
 

ի վերայ արկանելով: Քանզի նայ է, որ զտեսակս ի տեսակացն որոշէ եւ 

զտարբերութիւնս453 զնոսա454 ցուցանէ՝ այլութեամբք455 տեսակացն եւ 

բազմութեամբք թուոյ456, եւ վասն այսորիկ թուելիս արարեալ զիրսն: Ուս-

տի ոչ ամենայն ամենայնիւ ի բաց վճարին ի կցորդութենէ թուոցն: 

/210բ/ Իսկ զինքնաշարժն եւ սա նմա457
 վկայեաց: Բայց զի թիւ ոչ է, 

յայտ յայսմանէ է458՝ թիւ քանակ է, իսկ անձն ոչ է քանակ, այլ էութիւն459: 

                                         
439 ԳԴԵԸԺԻԼԽ չիք 
440 ԳԶԽՎ մարմին ԵԸԻԼ մարմնին  
441 ԱԲ պիթագորոս ԶԾ պիթագորաս 
442 Nem 29. 19 εἰκάζειν («պատկերել, վերարտադրել») | ԴԷԺԻԽՎ նկատեալ 
443 ԺԻԼԽՎ + ընդ 
444 ԱԲԴ զինքնաշարժ ԶԾ զինքնաշարժող Է շարժաւղ 
445 ԱԲԴԷԼ քսէնեկռատէս Ը քսինեկռատէս  
446 ԳԷ չիք  
447 Nem 29. 22 ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς («հաշվելիների մեջ») | ԽՎ թուեցելովք | Ե լուս 

(լծ) «այսինքն թէ հետ կու թուի ի մարմնոյն. զինչ ասես. հինգ մարդ, հինգ 
հոգի» 

448 ԳԷ չիք  
449 ԱԶԾ բազմացելովք ԳԷ բազմելովք Ի բազմացելովն  
450 ԳԷ զիրս | Ը +եւ  
451 ԳԷ տեղս Ը զտիպս  
452 Ծ ումեւք 
453 Nem 29. 24 διάφορα (*«զտարբերս») | ԱԵԶԷԺԻԼ տարբերութիւնս Խ տարբերու-

թիւն 
454 ԲԼ լուս զնոցա ԴԽ զնոցա ԸՎ նոցա 
455 ԲԳԴԵԷԸԺԻԽՎ այլայլութեամբք 
456 Գ թւո ԸԻՎ թուոցն  
457 Վ + (Քսենոկրատես)  
458 Ը չիք | Վ + զի 
459 ԵԽ լուս (լծ) «այսինքն պատահումն, քանզի քանակն պատահումն է, որ 

յէութեան վերա լինի, իսկ անձն Էութիւն» 
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Ոչ ուրեմն է թիւ անձն, թէ եւ մանաւանդ <և> զթիւն յիմացականս460
 էու-

թիւն գոլ կամեսցին, որպէս յորս զկնի սորին ասասցուք:  

[18] Եւս անձն շարակալեալ է, բայց թիւ ոչ է շարակալեալ: Ոչ 

ուրեմն է թիւ անձն: 

Եւս թիւ կամ դար է461, կամ կոճատ, բայց անձն ոչ դար է462, ոչ կո-

ճատ463: Ոչ ուրեմն թիւ է անձն464:  

Եւս թիւ ըստ յաւելման աճէ, իսկ անձն ըստ յաւելման ոչ աճէ:  

Եւս465 անձն ինքնաշարժ է, իսկ թիւ՝ սահմանեալ անշարժ:  

Եւս թիւ՝ մնալով մի եւ նոյն բնութեամբ, եւ ոչ մի որակութիւն, որ 

ընդ թուովն անկանին, յեղեալ փոփոխել466 կարէ, բայց անձն՝ մի եւ նոյն 

մնալով ըստ էութեանն467, փոփոխէ468 զորակութիւնսն՝ յանուսումնութենէ ի 

մակացութիւն փոխանակեալ եւ ի չարութենէ՝ յառաքինութիւն: Ոչ ուրեմն է 

թիւ անձն: Արդ, հնոցն աւանդութիւնքն469 յաղագս անձին այսոքիկ:  

Բայց Եւնոմիոս (67) սահմանեաց զանձն՝ էութիւն անմարմին՝ ի մարմ-

նի ստացեալ470, ընդ նմին զգեցեալ համանգամայն զամենայն ինչ471: 

Արդ472 «զէութիւն473 անմարմին» ի ճշմարտութենէն474
 էառ, բայց զ’«ի 

մարմնի ստացեալն»՝ յԱրիստոտելի475 վարդապետութենէն476, ոչ ածեալ 

զմտաւ, որ եւ սուրն էր, թէ ի նոյն ժողովեալ477 փորձի զանհպելիսն, քան-

                                         
460 Ա + է ԲԴԵԸԺԻԼԽՎ յիմացական 
461 ԱԶ +եւ  
462 ԱԺ +եւ  
463 Ծ լուս բայց անձն…. . կոճատ 
464 ԱԳԶ ոչ ուրեմն է թիւ անձն 
465 ԳԷ իսկ 
466 ԱԶ փոփոխեալ Գ փոխել Է փոխեալ 
467 ԳԷ էութեան 
468 ԳԷԸՎ փոխէ 
469 ԱԳԶԷԻԾՎ աւանդութիւնք 
470 Nem 30. 19 + [συμφωνήσας ὁμοῦ Πλάτωνι καὶ Ἀριστοτέλει] («միաժամանակ համա-

ձայնելով Պլատոնի և Արիստոտելի հետ»). Մորանին առաջարկել է հանել 
471 Nem 30. 19 չիք ընդ նմին զգեցեալ համանգամայն զամենայն ինչ հմմտ. 

Տարընթ. ὁμοῦ πάντα τὰ χρήματα = համանգամայն զամենայն ինչ | ԵԽ լուս (լծ) 
«զիր գոյութիւնն հետ մարմնոյն կու զգենու (Խ կու զհագենու) հոգին» 

472 Nem 30. 19 γὰρ («քանզի») 
473 ԲԴԸԺԻԽՎ զէութիւն 
474 PG 40 p 572 ἐκ τοῦ Πλάτωνος |Nem 30. 20 տարընթ. ἐκ τῆς ἀληθείας ἐκ τοῦ 

Πλάτωνος | ԴԺՎ ճշմարտութենէ 
475 ԲԴԺՎ յարիստոտելին 
476 ԴԺՎ վարդապետութենէ  
477 Ա ժողովիլ ԳԶԸԾՎ ժողովել  
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զի ամենայն, որ լինելութիւն մարմնական ունի, համանգամայն եւ ժամա-

նակական478, ապականացու է եւ մահկանացու: Ձայնակից էն այսոցիկ479 

եւ480 Մովսէսինքն481, քանզի զգալեացս482
 լինելութիւնն483 գրելով՝ ոչ ի 

նմին եւ զիմացականացն ասաց՝ անդէն գոյանալ բնութիւն, այլ նկատելով 

ոմանք ասեն զայս, որոց484 ոչ485 ամենեքին486 հետեւին: Իսկ եթէ ոք, յորմէ՝ 

յետ ստեղծանելոյ մարմնոյն արկանիլ487 զանձն, համարեսցի488 յետ մարմ-

նոյն489 լինել զնա, մեղանչէ ճշմարտութեանն490, քանզի եւ ոչ Մովսէս՝ 

յայնժամ ստացեալ ասէ զնա, յորժամ ի մարմինն491 արկանիւր, եւ ոչ ըստ 

բանի այսպէս ունի:  

[19] Արդ կա՛մ մահկանացու ասասցէ զնա, որպէս Արիստոտելէս 

ասաց զնա492՝ ի մարմնի ծնեալ, եւ որպէս Ստոյիկեանքն, եւ կա՛մ ասելով՝ 

էութիւն անմարմին, հրաժարեսցէ զասելն՝ ի մարմնի ստացեալ, զի մի մահ-

կանացուի անձին մտածութիւն յանդիման կացուսցէ մեզ493 եւ ամենեւին 

անբանի494: Իսկ այլազգ, ըստ նմա չեւ եւս է լի495 աշխարհս496, այլ անկա-

տար497
 տակաւին եւ այժմ, եւ յաւելուածոյ միշտ կարաւտ: Հնգիցս498

 

բիւրք, մինչեւ զպակասն ասացից499, հանապազաւր էութիւնք իմացականք 

                                         
478 ԱԶ ժամանակեան  
479 ԴԻԾ այնոցիկ  
480 ԲԸՎ չիք  
481 Nem 30. 24 καὶ τὰ Μωυσέως | Զ մովսեսիքն Ը մովսէսեանքն Լ մովսէս (լուս 

մովսէսենքն) Վ մովսէս ինքն 
482 ԱԳ զսգալեցս Ը զսգալեացս Զ զզգալեացս Խ գալեացս 
483 ԲԴԵԸԺԻՎ լինելութիւնս Խ լինելութիւն 
484 Դ չիք  
485 ԱԲ չիք  
486 ԺԽ ամենեքեան Ի ամենեքեն 
487 ԳԷ արկանիլն Ժ արկանել  
488 ԲԵԺԼԽ համարեսցին  
489 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽԾՎ մարմնոյ 
490 ԴՎ ճշմարտութեան 
491 ԳԷ մարմին 
492 Է չիք որպէս արիստոտելէս ասաց զնա 
493 ԳԷ զմեզ 
494 Ծ անբան 
495 Զ լուս կատարեալ 
496 ԳԷ աշխարհ 
497 Nem 31. 9 ἡμιτελὴς (*«կիսակատար») 
498 ԱԶԾ հնգից  
499 Nem 31. 10 չիք 
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առլինին նմա, եւ որ դժնդակագոյնն է՝ յորժամ կատարելագործիցի500, 

յայնժամ լուծցի, ըստ նմա վերջնոցն501 մարդկան, որք մերձ առ յարու-

թիւնն502 զանձնականն թիւ լցեալ: Որ503 զի՞նչ արդեւք, քան զայս լինիցի 

անբանագոյն, յայնժամ ասել504 ապականել զաշխարհս505, յորժամ լցցի: 

Քանզի ամենեւին մանկանց տղայոց է յեղանակս506 այս եւ աւազահիմն507 

խրատու508, անդէն յետ լնլոյն509 շփոթիլ եղելոցն510: Քանզի ասելն նա-

խախնամութեան բանիւ511 լինել այժմ զանձինս եւ ոչ ստանալոյ (քանզի ոչ 

նոր էութիւն եւ ոչ այլ, քան զոր էն512, ի նե/211ա/րքս մուծանել, այլ զԷ՛ն 

ըստ նախախնամութեան բազմացուցանել) ոչ գիտողաց է զտարբերութիւն 

ստացուածոյ եւ նախախնամութեան: Քանզի նախախնամութեան գործ է ի 

միմեանց ծննդենէ513 ամբողջ պահելն զապականացուացս կենդանեաց էու-

թիւն (եւ ասեմ՝ զոչ ըստ փտութեան եղելոցն, վասն զի զնոցայն514 փոխա-

նորդութիւն դարձեալ այլ515 փտութիւն516 պահէ), իսկ ստացուածոյ զաւ-

րաւոր գործ է յոչէից517 առնելն518: Արդ, եթէ ի միմեանց ծննդենէ լինին 

անձինք, նախախնամութեան բանիւ լինին եւ ապականացուք են, որպէս 

եւ այլքն ի փոխանորդութենէ519 եղեալքն: Իսկ եթէ յոչէից յառաջ գան, 

                                         
500 ԳԷ կատարելագործեսցի  
501 ԴԵԸԺԻԼԽՎ վերջնոց 
502 ԴԻՎ յարութիւն  
503 ԱԲԶ քան զոր Վ եւ  
504 ԳԴԵԶԷԸԺԻԼԾԽ ասելն 
505 ԱԲԳԶԷԾ զաշխարհ 
506 ԳԶԷ եղանակս 
507 ԴԹԺՎ աւազահիմնն 
508 Nem 31. 14 κομιδῇ γὰρ νηπίων παίδων ὁ τρόπος οὗτος, ἐν ψάμμῳ τῆς παιδιᾶς («քանզի 

բոլորովին նման է այս եղանակը ավազի հետ փոքրիկ երեխաների խաղին»)  
509 ԳԷԸ լինելոյն 
510 ԴԵԸԺԻԼԽՎ եղելոյն  
511 ԳԷ բանի է 
512 Ժ զուր էն Ի զոր է 
513 ԷԻ ծննդե 
514 Ա զնոցայց Ե նոցայն Ը զսոցայն 
515 ԱԲԵԶԷ + փոխանորդութիւն Ծ լուս + փոխանորդութիւն 
516 Ե չիք Ժ փտութեան ԵԼԽ լուս փոխանորդ 
517 ԶԸԾ յոչէիցն Խ ոչէից 
518 ԱԲԶԾ առնել 
519 Nem 31. 25 + γένoυς 
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ստացուած է եղեալն, եւ ոչ է ճշմարիտ մովսէսիքն520. «Հանգեաւն521 Աս-

տուած յամենայն գործոց իւրոց»(68): Անտեղիք են երկոքին: Ոչ ուրեմն 

այժմ լինին անձինք: Քանզի «Հայր իմ մինչև ցայժմ գործէն»(69)՝ ոչ զստա-

նալոյն, այլ զնախախնամելոյն522 ասել կամ եղեւ նմա: 

[20] Իսկ Ապողինարի թուեցաւ ասել զանձինս յանձանց ծնանել, որ-

պէս ի մարմնոց՝ զմարմինս: Քանզի յառաջ գալ անձին ըստ փոխանորդու-

թեան առաջնոյ523 մարդոյն524, յորս ի նմանէն յամենեսին որպէս զմարմ-

նական525 փոխանորդութիւն, քանզի ոչ համբարեալ կալ զանձինս եւ ոչ 

այժմ ստանալ: Զի526 որք զայսն ասեն, գործակից527 առնեն զԱստուած 

շնացողաց, զի եւ ի սոցանէ528 մանկունք ծնանին: Սուտ գոլ եւ «զՀան-

գեաւն Աստուած յամենայն գործոց իւրոց», զոր սկսաւ529 առնել530, եթէ 

տակաւին եւ այժմ անձինս արարչագործէ: Այլ թէ ամենայն, որք ըստ փո-

խանորդութեան ի միմեանց ծնեալք են, ցուցանին մահկանացուք (քանզի 

վասն այնորիկ531 ծնանին եւ ծնեալ532 լինին, զի մահկանացուացս տեւեսցէ 

ազգ), հարկ է եւ սմա533 եւ534 մահկանացու գոլ ասել զանձն՝ ի միմեանց 

ծննդենէ535 զեղեալն, կամ եւ536 ոչ ի փոխանորդութենէ միմեանց ծնանիլ 

անձանց, քանզի ի շնութենէ զծնեալսն նախախնամութեանն537 բանի թող-

ցուք՝ անգիտելւոյ առ ի մէնջ: Իսկ թէ538 պարտ ինչ է եւ նախախնամու-

                                         
520 Nem 31. 26 τὸ Μωυσέως | ԴԸԺԻԼԽ մովսէսինքն Վ մովսէս ինքն | 

ԱԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ + յասելն 
521 ԲԴԷԸ հանգեաւ  
522 ԱԶԾ զնախախնամելոյ 
523 ԱԲԳԶԷԾ առաջնոյն  
524 ԱԲԳԶԷԾ մարդոյ  
525 ԱԲԶԾ զմարմնականն 
526 ԳԷ քանզի 
527 ԳԷ +են 
528 ԲԴԵԸԺԻԼԽԾՎ սոցանէն 
529 ԵԷԽ սկսաւն 
530 ԳԷ առնելն 
531 ԳԶԷԾ այսորիկ | ԸԺԻՎ +եւ 
532 ԲԸ ծնեալք 
533 ԳԷ չիք ԴԸԺԻԼԽ + գոլ 
534 Nem 32. 13 ἢ («կամ») / ԲՎ չիք  
535 ԱԳԶԷԾ ծննդենէն  
536 ԲԴՎ եւ կամ Է չիք  
537 Վ նախախնամութեան 
538 ԳԷ + եւ 
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թեանն539 ի վերայ հայել540, ամենայն իրաւք աստ541 եւ ծնեալն կամ542 կեն-

ցաղոյս, եւ կամ ինքեան պիտանի եղեալ, եւ վասն այնորիկ543 տայ թոյլ 

անձնաւորութեանն544 լինել: Եւ բաւական աւրինակ առնումք այսորիկ ի 

կնոջէն Ուրիայ545 եւ ի Դաւթէ զծնեալն Սողոմոն546
(70):  

[21] Զկնի սորին տեսցուք եւ զկարծիս Մանիքեցւոցն, զոր ունին յա-

ղագս անձին: Քանզի ասեն զնա անմահ եւ անմարմին, բայց մի միայն547 

գոլ, ասեն, զամենեցունց զանձն՝ կոտորոտեալ548 եւ տրամատեալ549 յիւրա-

քանչիւրսն մարմինսն550՝ անշունչս551 եւ552 շնչաւորս, <և> զոմանս առա-

ւելագունի հաղորդ լինել, եւ զոմանս՝ փոքու: Առաւելագունի՝ շնչաւո-

րացն, իսկ փոքու՝ անշնչիցն, իսկ եւս առաւելագունի՝ երկնաւորացն553, որ-

պէս զի բոլորին554
 անձին մասունս լինել զիւրաքանչիւրոցն անձինս555: Եւ 

եթէ անբաժանաբար բաժանիլ556 ասէին զայս, որպէս ձայն557՝ ի լսողս, չա-

փաւոր արդեւք էր558 չարն: Բայց այժմ զնոյն էութիւն անձին բաժանիլ 

ասեն, որ եւ559 քան զամենայն560 չարագոյն է561, զի տիրապէս ի տարերս 

                                         
539 ԱԲԶԺԾՎ նախախնամութեան 
540 Nem 32. 15 καταστοχάσασθαι (*«կռահել») | Գ հասել Է հասեալ 
541 Nem 32. 16 οἶδε | Ե լուս յայսմ ի շնութեան Լ լուս յայսմ շնութիւն Խ լուս 

յայսմ ի շնութիւն Վ յայսմ եւ ի շնութիւն 
542 ԴԵԸԻԼՎ չիք  
543 ԳԷ այսորիկ 
544 Nem 32. 17 ἐμψύχωσιν («անձնավորմանը») / ԲՎ անձնաւորութեան 
545 ԱԶ ուրիայի  
546 Ա սողոմովն Ե սաղոմոն 
547 Է միմեանց փխ մի միայն Խ մեան 
548 ԱԲԶԸԺ կոտորեալ Գ կոտորոտել Է կոտրատել  
549 ԳԷ տրամատել Խ տրամատրեալ  
550 ԱԲԴԶԷԾՎ մարմինս Գ մարմինն  
551 Բ յանշունչ ԳԷ անշունչսն ԴԻՎ յանշունչս 
552 ԳԷ + ի  
553 ԱԲ բանաւորացն երկնաւորացն ԵԶԸ (ԴԺԻԼԽԾ լուս) բանաւորացն  
554 ԱԲԶԾ բոլորովին  
555 Խ չիք մասունս լինել զիւրաքանչիւրոցն անձինս  
556 Վ բաժանեալ 
557 ԲԳԶԷ զձայն 
558 ԱԲԶ իցէր ԳԷ իցէ  
559 ԱԶ +որ Բ +որք  
560 Ա զամենայնի ԳԶԷ +է 
561 ԲԳԶԷԾ չիք  
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գոլ զնա կամին ե՛ւ բաժանակից լինել նոցա562 ի մարմնոցս563 եղելու-

թեանց, ե՛ւ դարձեալ ի նոյն դառնալ ի լուծանել մարմնոցն564, որպէս 

զջուր՝ բաժանեալ եւ դարձեալ ժողովեալ եւ խառնեալ եւ զմաք/211բ/ուրսն565 

անձինս տարեալ լինել ի լոյս՝ լոյս գոլով, իսկ զշաղախեալսն ի նիւթոյս 

տարեալ լինել ի տարերս եւ դարձեալ ի տարերցս566՝ ի տունկս եւ ի կենդա-

նիս: Եւ այսպէս զէութիւնն567 նորա տրամատեալ եւ568 մարմնական ցու-

ցեալ եւ ընդ ախտիւք արկեալ569, անմահ գոլ ասեն եւ անկանին ի հակա-

ռակսն, քանզի ասելովն՝ դառնալ շաղախեցելոցն անձանց ի տարերս570 

եւ571 ի խառնիլ572 ընդ միմեանս, դարձեալ զնոսա ի մարմնափոխու-

թիւնսն573 ասեն պատժիլ՝ ըստ ծանրութեան574
 մեղացն, միաւորեալ զնոսա 

եւ դարձեալ որոշեալ ըստ անձնաւորութեան575: Քանզի զստուերս576 ի լու-

սոյ որոշիլ577, իսկ ի լինել ամպոյ578՝ միաւորիլ, որ անկար է ի վերայ իմա-

ցականի բնութեանն579 լինել: Քանզի <և> ստուերք զգալեաց են, թէ եւ 

տացէ ոք նոցա որոշիլ580 եւ դարձեալ միաւորիլ581:  

[22] Իսկ582 Պղատոն ե՛ւ մի գոլ ասէ զանձն, ե՛ւ բազումս: Մի գոլ583՝ 

                                         
562 ԱԲԳԷԾ սոցա 
563 ԲԴԵԸԺԻԼԽԾՎ մարմնոյ  
564 ԴՎ մարմնոյ ԵԸԺԻԼԽ մարմնոյն  
565 ԳԷ զմաքուրս 
566 ԸՎ տարերց 
567 ԱԲԴԵԶԺԻԼԽԾՎ զէութիւն 
568 ԺՎ չիք  
569 ԲԶԾ անկեալ 
570 ԳԷ տարերսս 
571 ԳԷ չիք  
572 ԱԴԵԶԸԺԽ խառնեալ Բ խառնիլ ԾՎ խառնել 
573 Nem 33. 14 ἐν ταῖς μετενσωματώσεσί | ԱԲԴԶԸԺԻԽԾ մարմնափոխութիւնս  
574 Nem 33. 15 κατὰ τὸ μέγεθος («ըստ մեծութեան») 
575 ԳԷ առանձնաւորութեան  
576 ԱԷ ստուերս առ Գ ստւերս Ի ^ առ ի Ծ լուս + առ 
577 ԴԵԸԺԻԼԽ որոշեալ ԷՎ որոշել  
578 PG 40 p 577 + [καὶ νυκτός] («կամ գիշերը»)  
579 Վ բնութեան 
580 ԲԴԸՎ որոշել ԵԺԻԽ որոշեալ (Ի լուս որոշիլ) Լ լուս որոշել  
581 Ի լուս յամպս 
582 ԳՎ չիք  
583 ԳԷ եւ միով փխ մի գոլ 
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զամենեցունց անձն584, գոլ եւ բազու՛մս585, զորս ըստ մասին՝ որպէս իւր586
 

անձնաւորիլ ամենայն ի յամենեցունց587 անձնէն588, եւ իւր դարձեալ, որք 

ըստ մասինն589 իւրաքանչիւր յիւրմէ590
 անձնէն591: Եւ592 ասէ զամենայնին 

անձն յարձակիլ ի բեւեռէ երկրիս593 մինչեւ ի ծագս երկնի594: Ոչ595 տեղա-

բար596
 յարձակիլ նմա ասելով, այլ՝ իմացականապէս: Եւ զայս անձն գոլ 

շուրջ գալով597 ընդ ամենայն գնդաձեւապէս, եւ598 շարունակելով եւ շա-

րապնդելով զմարմնատեսակութիւն աշխարհիս: Քանզի կարաւտ գոլ 

մարմնոց599 շարակալուի՝ եւ յառաջագոյն ցուցաք, եւ առնէ զայս տեսա-

կարա՛րն անձն: Քանզի կեալ600 իւրաքանչիւր ումեք Էիցս601՝ զիւրն կեանս, 

եւ ապականիլ՝ զիւրն602 ապականութիւն, քանզի ցորքան շարակալի եւ շա-

րապնդի, մարմին603 գոլ ասի, իսկ ի բաց լուծեալ՝ ապականիլ604: Եւ կեալն՝ 

ամենայնի, բայց ոչ գոլ ամենայնի կենդանիս: Քանզի տարորոշին605 

յանշնչիցն տունկք՝ աճմամբն606 եւ սննդեամբ, այսինքն՝ սննդականաւն եւ 

տնկականաւն զաւրութեամբ, իսկ անբանքն607 կենդանիք608 ի տնկոցն՝ 

                                         
584 Վ զանձն 
585 =Nem տարընթ. πολλὰς ≠ 33. 21 ἄλλας («այլս») 
586 Վ զի 
587 ԴԵԸԺԻԼՎ յամենեցուն  
588 ԲԴԵԸԺԻԼՎ յանձնէն 
589 ԱԲԳԷԾ մասինն  
590 ԳԷ յիւրմէն  
591 ԱԲԳԶԷԾ անձնէ  
592 Nem 33. 23 γοῦν («հետևաբար») 
593 ԴԵԸԺԼՎ երկնից Ի երկնից եւ  
594 ԴԵԸԺԻԼԽՎ երկրի  
595 ԳԷ +է 
596 ԱԲ տեղաբարձ  
597 ԴԵԸԺԻԼԽ գոլով ԹՎ գալով շուրջ Ծ գոլով (լուս- ա-փխ -ո) 
598 ԴԸՎ չիք  
599 ԴԵԸԺԻԼխՎ մարմնոյ 
600 Գ կէլն ԴԵԸԺԻԼԽՎ կեալն Է եկեալ 
601 ԴԸԺԻԼԽՎ էիցն  
602 ԴԸԺԻԼԽՎ զիւր 
603 ԳԷԽ մարմինն 
604 ԴՎ ապականել Ե ապականեալ Զ ապականի  
605 ԴԵԸԺԻԼԽ տարորոշի 
606 ԴԸԺԻԼԽՎ աճմամբ 
607 ԳԷՎ անբան ԵԽ անբանք 
608 ԳԷ կենդանիքն 



Նեմեսիոս Եմեսացի 

168 

զգայութեամբքն, իսկ բանականքն յանբանիցն՝ բանականութեամբն609: Եւ 

այսպէս, զամենայն կեալ ասելով՝ տարորոշեն զիւրաքանչիւրն բնութիւն: 

Եւ610 կեալ ասեն եւ զամենեւին անշունչսն՝ ունակական կենդանութիւն(71), 

ըստ որում շարակալեալ լինի յամենեցունց611 անձնէ՝ ի գոլն միայն եւ ոչ 

լուծանիլ612: Այսորիկ անձին գոլ ղեկավարիչ ամենայնի եւ մասնակա-

նացն613 անձանց՝ յառաջագոյն յարարչագործէն եղելոցն առաքեալ, յայտ 

է, զի614 նորին արարչագործին եւ աւրէնս տուեալ սմա, ըստ որում վարիլն 

պարտ է այսմ615 ամենայնի, զորս ե՛ւ Բախտ ե՛ւ Ճակատագիր կոչեն, եւ 

բաշխեալ զաւրութիւն բաւական՝ առ ի խաւսիլ616 մեզ: Ասի այս յորում յա-

ղագս Ճակատագրին:  

[23] Արդ հասարակաց617 ամենեքին Յունաց618 իմաստասէրքն619, որք 

անմահն620 ասացին զանձն, զմարմնափոխութիւն աւրինադրեն, բայց տար-

բերին ի տեսակսն անձանց621: Քանզի ոմանք մի տեսակ622 ասեն623՝ զբա-

նակա՛նն, զնոյն624 ե՛ւ ի տունկս625 ե՛ւ յանասնոցն626 մարմինս անցանել, 

իսկ ոմանք627՝ ըստ ժամանակաց ինչ իրիք շրջագայութեան628, իսկ այլք՝ 

որպէս եւ դէպ եղեւ: Այլք, դարձեալ629՝ ոչ մի տեսակ630 անձանց, այլ եր-

                                         
609 ԴԵԷԸԺԼԽ բանականութեամբքն  
610 Nem 34. 10 οὖν 
611 ԱԲԶ յամենեցունցն Խ ամենեցունց 
612 ԴԵԷԸԺԻԼԽ լուծանել 
613 ԱԲԳԶ մարմնականացն ԴԵԸԺԻԼԽՎ մասնականաց 
614 ԵՎ չիք  
615 ԱԷ յայսմ ԴԻԼ ըստ այսմ 
616 Nem 34. 16 τὸ διέπειν («վարել») | տարընթ. τὸ ἔργον («գործել») | ԴԸԻ բաշխել 

(լուս խաւսել) ԵԼԽ խաւսել (լուս բաշխել) ԶԷԺ խաւսել  
617 ԱԲԶԾ հասարակ 
618 Nem 34. 18 Ἕλληνες («հելլենացիք») | ԳԷ յունացն  
619 Nem 34. 18 չիք | ԳԷ իմաստասէրք  
620 ԹՎ անմահ 
621 ԱԺՎ անձանցն  
622 ԴԵԷԺԻԼԽՎ միատեսակ  
623 ԵԼԽՎ ասացին Ի ասացին (լուս ասեն) 
624 Nem 34. 20 τοῦτο | ԱԲԶԾ զնոյնն 
625 ԱԴԵԸԺԻԼԽՎ տունկսն 
626 ԳԷ յանասնոց 
627 ԺԻ չիք իսկ ոմանք 
628 Վ շրջագայութեանն | Վ + (յանասնոցն մարմինս անցանել ասացին) 
629 Nem 34. 22 ἄλλοι δὲ | Ժ ոմանք փխ այլք դարձեալ ԻԽ լուս ոմանք  
630 Վ միատեսակ 
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կուս՝ բանական եւ անբան: Իսկ ոմանք՝ բազումս, այնքան, որքան ինչ 

կենդանեա՛ցն /212ա/ են տեսակք: Մանաւանդ որք ի Պղատոնէն, այսու աւ-

րինադրութեամբք բերեալք եղեն, քանզի ասացեալ Պղատոնի՝ սրտմտո-

ղացն եւ բարկացողաց631 եւ յափշտակողաց անձանց գայլոց եւ առիւծուց 

մարմնովք զարդարեալ632, իսկ որք ի վաւաշոտութիւնն633 են հաստա-

տեալք634, զիշուցն եւ զնմանեացն առնուլ մարմինս: Ոմանք տիրապէ՛ս 

լուան՝ զգայլսն635 եւ զառիւծունս եւ զէշս, իսկ ոմանք յեղանակաւ ինչ 

ասել նմա զայս գիտացին՝ զբարոյսն նոցա անասնոցն636 նմանեցուցեալ637:  

[24] Կռինոս(72) յորում Յաղագս վերստին լինելութեանն638 (այսպէս 

կոչէ զմարմնափոխութիւնսն) բանակա՛նս գոլ զամենեսին ասէ: Նոյնպէս 

եւ Թէոդորոս639
 պղատոնական(73) յորում, «Թէ ամենայն տեսակ է անձն»: 

Եւ Պորփիւռիոս640
(74)՝ նմանապէս: Բայց Յամղիքոս641

(75), հակառակ սոցա642 

ընթանալով, ըստ տեսակի կենդանեաց643 անձին տեսա՛կ գոլ ասէ, այ-

սինքն՝ տեսակք տարբերք: Եւ է գրեալ նորա գիրս մի644՝ թէ ո՛չ ի մարդկա-

նէ՝ յանբա՛ն կենդանիս, եւ ո՛չ յանբանից645 կենդանեաց՝ ի մարդիկ լինին646 

                                         
631 ԲԵԷ բարկացողացն 
632 Nem 34. 26 μεταμφιέννυσθαι («հագնվել») | ԱԲԳԶԷՎ զարդարեալք Ծ զարդարիլ 
633 ԴԵԺԻԼՎ վաւաշոտութիւն Ը վաւաշոտութենէն (կամ`-թեանն էն) Խ վաւաշո-

տութեան  
634 Գ հատելք ԴԵԷԸԼԽ հատեալք Ժ հաստեալք  
635 Է զգայլս Ը զայլսն 
636 ԱԲԳԶԷ անասնոց 
637 ԳԺ նմանեցուցել Ի նմանեցուցանել 
638 ԵԺԻԼԽ լուս (լծ) «յայն գիրն որ վասն վերստին լինելութեան գրեաց այսպէս 

կոչէ զի մարմնո ի մարմին փոխիլն զանձին վերստին լինելութիւն, յայն գիրն 
(ԵԻԼԽ բանական ասաց) և զայլ կենդանիսս, և թէոդորոս յայն գիրն որ շարա-
գրէաց (Լ շարադրեաց) վասն անձին թէ ամենայն տեսակ անձն է նոյնպէս 
ասաց որպէս կռինոս բանական զամենայն տեսակ կենդանեաց նմանապէս 
ասաց սորա և պորփիւրիոս» 

639 ԵԼԽ թեւոդորոս  
640 ԱԲ պորֆիռիոս Գ պոռպիռիոս Զ պորփիռիոս Է պոռպիռոսն ԸԺ պորփիւրիոսն 

Խ պոռփիւրիոս  
641 ԳԷ ամբղիքոս Զ ամղիքոս  
642 ԳԷ + ասաց 
643 ԱԲԳԶԷԾ կենդանեացն 
644 Nem 35. 9 + [ἐπίγραφον]. Մորենին առաջարկում է հանել 
645 ԳԷ յանբանիցն  
646 ԱԲԳԴԵԶԷԺԻԽ լինի 
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մարմնափոխութիւնք647, այլ648 յանասնոց649՝ յանասունս եւ ի մարդկանէ՝ ի 

մարդիկ650: Եւ որպէս ինձ թուի, սակս այսորիկ սա յաւէտ բարւոք հանդի-

պեցաւ ոչ միայն Պղատոնի կամացն, այլ եւ նորին ճշմարտութեանն651, որ-

պէս է652 եւ յայլոց բազմաց ցուցանել, մանաւանդ յայսցանէ653, քանզի եւ 

ոչ մի ի բանականացն շարժութեանց երեւել654 յանբան655 կենդանիսն, զի 

ոչ արուեստք656 եւ ոչ ուսմունք եւ ոչ խորհուրդք եւ657 ոչ առաքինու-

թիւնք եւ ոչ այլ ինչ յիմացողականացն է ի նոսա, յորոց յայտ է, թէ ոչ փո-

խեցաւ ի բանականէն658 անձնէ659 ի նոսա: Զի660 եւ անտեղի է իսկ ասել՝ 

զանբանսն661 բանականսն662: Քանզի թէ եւ յոյժ մատաղն663 գոլ տղայոցն 

անբան664 միայն շարժութիւն առնէ665 նոցա666, այլ անձն բանական ասեմք 

ունել նոցա, վասն զի եւ667 յաճելն զբանականն ցուցանեն ներգործու-

թիւն668: Իսկ անբանն՝ եւ ոչ ըստ միոյ հասակի ցուցանելով զբանականն669, 

աւելորդ արդեւք ունէր զբանական670 անձն, ոչ ամենեւին զհանդեր-

                                         
647 ԱԲԳԶԾ մարմնափոխութիւն 
648 ԴԵԺԻԼԽՎ բայց (ԴԺԽ լուս այլ)  
649 ԳԷ յանասնոցն  
650 ԺԻ լուս (լծ) «ի վերջնո լինել ցուցաւ բանականն յանբան մարմինն յորժամ 

առաքեցաւ վասն մեղանացն ի պատիժ ասեն, ըստ ամղիքոսի կարծեացն» 
651 ԴՎ ճշմարտութեան 
652 ԱԲԴԸԺԻԽԾ + որ Զ + որ է 
653 ԳՎ յայսմանէ 
654 Բ երեւիլ Գ երեւելի ԴԵԸԺԻԼԽՎ երեւի Է երեւեալ 
655 Գ յանբանսն Է ի յանբանսն 
656 ԸԻԽՎ արուեստ  
657 ԳԷ չիք  
658 ԳԷ բանականէ Ժ բանական 
659 ԴԵԷԸԺԼԽՎ անձնէն 
660 ԴԻ լուս այլ ԺԽ այլ  
661 ԱԲԳԴԸԺԻԽԾ + ի  
662 ԴԵԺԻԽՎ + փոխարկիլ Զ զբանականն Է բանականս ԶԼ լուս փոխարկիլ  
663 ԷԺ մատաղ 
664 ԳԷ անբանն 
665 ԳԷ ասէ | Nem 35. 18 πρόσεστιν («առէ») 
666 Nem 35. 18 չիք 
667 ԳԷԸ չիք | ԳԷ +ի 
668 Է ներգործութիւնք Վ ներգործութիւնս 
669 ԱԶ զբանականութիւն Բ զբանականութիւնն  
670 ԱԲԳԶԷԼ զբանականն 
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ձեալն671 լինել բանականին զաւրութեան, քանզի ոչ672 ինչ աւելորդ673 էր674 

առ ի յԱստուծոյ լինել, խոստովանեալ լինի համաձայնապէս առ ի յամենե-

ցունց: Եւ եթէ այս, աւելորդ էր բանականն արկանել անձն յանասունսն675 

եւ ի գազանսն676, որ677 ոչն էր երբեք678 կարող ցուցանել զիւր679 գործն680, 

եւ էր արդեւք մեղադրել տուողին անպատշաճ անձն մարմնոյն, քանզի եւ 

ո՛չ արուեստաւորի իսկ գործ681, եւ ո՛չ՝ կարգ եւ յաւդումն գիտողի: Իսկ 

եթէ ոք ասիցէ՝ շարժիլ ըստ տրամադրութեան682 բանականապէ՛ս կենդա-

նեացն, բայց ստեղծուածն նոցա անընդունակ գոլ683 արուեստականին684 

գործոյ՝ հաւատարմացուցանելով զբանն ի մարդկանէ (քանզի ի բաց բար-

ձեցելոց685 միայն մատանց ձեռացն686, զբազում687 արուեստս կորուսանէ), 

ոչ լուծանէ զխնդրելին, քանզի մնայ տակաւին նոյն688 անտեղի, որպէս ոչ 

Աստուծոյ պատշաճ689 անձն՝ յաւդեալ մարմնոյն690, այլ աւելորդ եւ անաւ-

գուտ եւ անգործ, խափանեալ ի ձեռն ամենայն հասակի691 իւրեանց ի յիւր 

ներգործութեանցն692: Իսկ եւ առ զբանն693 նոցա կազմելոյն694 յանյայտից 

                                         
671 ԱԲԶԷԾ հանդերձեալն  
672 ԴԵԻԼԽ չիք  
673 Վ աւելորդ ինչ փխ ինչ աւելորդ 
674 Ծ չիք 
675 ԱԲԳԶԷԾ յանասունս  
676 ԱԲԳԶԷԾ գազանս  
677 ԱԲԶ ուր 
678 ԳԷ ոչն երբեք էր  
679 ԱԲԳԶԷԾ զիւրն  
680 ԱԲԳԶԷԾ գործ  
681 ԳԴԵԷԺԻԼԽՎ + է  
682 ԱԲ տրամադրութեանն  
683 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽԾՎ գոլով 
684 ԱԲԶԾ արուեստականի 
685 ԴԵԸԺԻԼԽՎ բարձեցելոյն  
686 ԳԷ ձեռաց 
687 ԱԲԴԶԸԺԻԼԽԾՎ բազում 
688 ԳԷ նոյնն Լ նոյն տակաւին  
689 ԳԷ աստուծո ոչ պատշաճ 
690 ԲԴՎ մարմնոյ 
691 ԳԷ հասակին 
692 ԶԷԾ ներգործութեանց 
693 ԱԲԶԻ զբան 
694 ԴԵԸԻԼԽՎ +ի Ժ + եւ  
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եւ ոչ ի խոստովանելոց695. ուստի՞ է696 ըստ տրամադրութեան բանականա-

պէս շարժիլ697 կենդանեացն:  

[25] Լաւ համարելի է պատշաճ իւրաքանչիւր մարմնոյ698 անձն յաւ-

դիլ եւ ոչ ինչ առաւել ունել699 ըստ տրամադրութեան կենդանեացն700՝ յե-

րեւեցելոյն701 նոցա գործոց702 բն/212բ/աւորականին պարզութեան: Քանզի 

յիւրաքանչիւր տեսակ անասնոցն ըստ իւրում յարձակմանն շարժի առ 

որ703 պէտս եւ ներգործութիւն եղեւ ի սկզբանէ, եւ առ այսոսիկ704 եւ 

զստեղծուածն պատշաճ ունի705: Սակայն ոչ առանց աւգնականութեան 

զամենայն ամենեւին զնոսա էթող706 արարչագործն, այլ իւրաքանչիւր 

ումեք բնաւորական եւ707 ոչ բանական տնկեաց հանճար, յոմանս եւ խորա-

մանկութիւնս եդ՝ որպէս պատկեր արուեստի եւ ստուերս708 բանական709՝ 

տուեալ նոցա յառընթեր դաւաճանութեանց խոյս տալ եւ յապառնեացն 

պահել զինքեանս եւ հպեցուցանել զարարածս ամենայն յինքեանս, որպէս 

եւ ասացաւ իսկ: Իսկ վասն զի ոչ բանականապէս710 առնէ զայս, յայտ է 

յորմէ իւրաքանչիւր ոք711 տեսակ կենդանւոյն նմանապէս զնոյն առնէ 

<եւ> ոչ փոփոխեալ նոցա712 ի բազմութեանն713
 զներգործութիւնսն, բայց 

                                         
695 ԱԲԳԶԷԾ խոստովանելեաց Խ խոստովանելելոյց  
696 Nem 36. 10 + γὰρ  
697 ԱԲ շարժել  
698 ԱԲԶ մարմնոց ԴԵԸԺԻԽՎ մարմնոյն 
699 ԲԴԸԽ ունիլ 
700 ԳԴԵԸԺԻԼԽՎ կենդանեաց Խ չիք աւդիլ, եւ ոչ ինչ առաւել ունել ըստ տրա-

մա-(անձնադրութեան կենդանեաց)  
701 ԱԲԳԶԷԽ յերեւեցելոցն Ժ երեւելոյն  
702 Nem 36. 13 ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν (*«ի գործս նոցա») 
703 ԳԷ չիք | ԳԷ + ի 
704 ԳԷ եւ առ այսոսիկ ԴԵԸԺԻԼԽՎ այսոքիկ Զ այսորիկ  
705 ԳԴԵԷԸԺԻԽՎ ունին 
706 ԱԲԴԵԸԺԻԼԽՎ թողեալ ԳԷ էթող զնոսա փխ զնոսա էթող  
707 Nem 36. 17 չիք  
708 Է ստուեր Ի չիք արւեստի եւ ստւերս 
709 ԱԶԾ բանականս | Nem 36. 18 + [δυεῖν τούτων ἕνεκεν] («երկու պատճառով»)  
710 ԱԶԷԹԼՎ բաւականապէս 
711 ԲԻԼՎ չիք  
712 ԷԼՎ չիք  
713 ԱԲԳԶԸԺԼԾՎ բազմութեան  
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միայն ըստ առաւելութեան եւ714 նուազութեան, սակայն ըստ միոյ յար-

ձակման715 շարժի բոլորն տեսակ: Զի ամենայն նապաստակ716 նմանապէս 

հնարիմաց է, եւ ամենայն գայլ՝ նմանապէս խորամանկ, եւ ամենայն կա-

պիկ նմանապէս առնէ զոր ինչ տեսանէ717, որ ի վերայ մարդոյ ոչ է այս: 

Քանզի բիւր ճանապարհք են718 գործոց մարդկան, զի ազատ իմն եւ անձ-

նիշխան է բանականն, ուստի եւ ոչ մի եւ նոյն գործ է719 ամենայն մարդ-

կան՝ որպէս իւրաքանչիւր տեսակի անբանիցն կենդանեաց: Քանզի բնու-

թեամբ միայն սոքա շարժին, եւ բնութեամբքն նմանապէս առ ամենեսին 

էն: Իսկ բանականքն720 գործք՝ այլք առ այլս եւ ոչ ի հարկէ են նոյնք առ 

ամենեսին: Իսկ եթէ ասիցեն, թէ ի պատիժ յառաջագոյն մեղուցելոցն721 

անձին722 ի մարդկայնումն723 կենցաղի յայսպիսի մարմինս առաքիլ, ի 

վերջնոցն724
 առնեն725 զցուցումնն726: Վասն է՞ր յառաջագոյնսն եղեալս 

մարմինս անբանիցն727 արկեալ եղեն բանականքն728 անձինք: Քանզի ոչ 

ուրեք որպէս ի մարմինս մարդկայինս մեղուցեալք՝ նախ քան զլինելն 

մարմին մարդկային:  

[26] Նմանեաց729 այսուիկ730 կարծեաւք դնել եւ Գաղինոս՝ սքանչելին 

բժիշկ, եւ իւրաքանչիւր տեսակի731 կենդանւոյ732 տարբերութիւն733 գոլ 

                                         
714 ԱԶԾ + ըստ 
715 ԴԷԺԼՎ արձակմանն ԵԸԹԽ յարձակմանն 
716 Զ լուս եւ աղուես  
717 ԱԲԳԶԾ տեսանէն  
718 ԳԴԼ բիւր են ճանապարհք  
719 ԲԳԴԷԼ եւ 
720 ԴԵԷԸԺԻԼԽՎ բանականն 
721 ԼՎ մեղուցելոյ Ի մեղուցելոց (լուս -ոյ)  
722 ԱԲԶ անձանց 
723 ԱԲ մարդկայնում 
724 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ վերջնոյն  
725 ԱԲԾ առնելով ԴԵԶԷԺԻԼԽՎ առնել Ը առնիլ 
726 ԴԵԷԸԺԻԽՎ զցուցումն 
727 Nem 37. 7 τῶν ζῴων (*«կենդանեացն») 
728 ԴԵԷԸԺԻԼԽՎ բանական 
729 ԱԲ նմանապէս 
730 ԱԲԳ այսու 
731 Nem 37. 10 καθ’ ἕκαστον εἶδος (*«ըստ իւրաքանչիւր տեսակի») | ԳԻ տեսակ  
732 ԱԲԶԾ կենդանւոյն 
733 ԱԸԼ տարբերութեան 
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ասել734 եւ անձին տեսակ: Քանզի ասէ անդէն յիսկզբան735 առաջնոյն 

գրոց736, որ Յաղագս պիտոյից մասնկանց737
 իրողութեան738, այսպէս. «եւ 

յայս739 բազում եղիցին կենդանեացն մասնկունք740՝ է ինչ որ մեծամեծք, 

եւ է ինչ որ741 փոքունք, բայց ամենայն յամենայնի742 յայլ743 տեսակ744 

անհատք, եւ պէտք են սոցա ամենայնի անձին745: Քանզի մարմին գործա-

րան սորա746 է անձին747, եւ վասն այսորիկ բազում տարբերին ի միմեանց 

մասնկունք կենդանեացն, վասն զի եւ՝ անձինք»(76):  

[27] Դարձեալ յառաջ երթալով ի նոյն գիրսն748՝ յաւելու ի վերայ 

կապկի եւ զայս, որ. «եւ, ո՛վ իմաստունդ ստորոգիչ, ասիցէր749 արդեւք 

բնութիւնն750 ցքեզ, ծիծաղելոյ751 անձին752 կենդանւոյ, ծիծաղելի պիտոյ 

                                         
734 Nem 37. 11 δοξάζειν 
735 ԱԶԸԾ իսկզբան Խ յիսկզբանէ 
736 ԴԼՎ գրոցն 
737 ԺԻԽ լուս (լծ) «մասունք զիւրաքանչիւրսն ասէ որ ըստ տեսակացն» 
738 ԱԲԳԶ իրողութեանց 
739 Գ յայլս Ժ եթէ 
740 ԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ մասնկունքն Զ մասնըկունք 
741 ԵԷԺ + եւ 
742 ԼԽՎ յամենայն Ի + ի 
743 ԱԲԴԸԺԻԼՎ յայլս ԶԾ յայս Խ այլս 
744 ԱԶԽ տեսակք Բ տեսակքէ 
745 Nem 37. 12-14 καὶ εἰ τοῦτο, πολλὰ τῶν ζῷων ἔσται μόρια, τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ ἐλάττω, τὰ δὲ 

παντάπασιν εἰς ἔτερον εἶδος ἄτμητα. χρεία δὲ πάντων αὐτῶν ἐστι τῇ φυχῇ. | Վ (50. 3)* 
«այսմ այսպես գոլով՝ զանազան եղիցին կենդանեաց անդամք, ոմանք մեծա-
գոյնք և այլ փոքունք, իսկ մէն միում ամենեցուն՝ տեսակ անհատական. և 
հոգի պէտս ունի այսոցիկ ամենեցուն»: | Վ (50. 3 լծ) «եւ գտանես՝ որ բոլոր 
կենդանիքս աննման են միմեանց՝ մեծութեամբ և փոքրկութեամբ. բայց ամե-
նայն յամենեսին կայ միապէս, յայլ և այլ տեսակ, և է անհատքն. այն զոր 
Արիստոտէլ ենթակայ և նիւթ կոչէ. զի այն յամենայնն միապէս կայ, իսկ 
մասնկունք տեսակին՝ այլ և այլ»:  

746 ԴԵԷԸԺԻԼԽՎ չիք 
747 Nem 37. 15 չիք | Ծ անձինս 
748 ԱՎ գիրս 
749 ԳԷԹ ասիցէ Ծ լուս -ցիս 
750 ԴԺԼՎ բնութիւն ԷԸ բնութեան 
751 ԱԲԶԺԾ ծիծաղելով 
752 ԱԲԶԾ յանձին 
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էր753 տալ եւ զմարմնոյն կազմութիւն»754
(77):  

Այսպէս գիտէ պէսպէս մարմնոց755՝ ըստ տեսակի պէսպէս ի ներքս 

գոլ756 անձինս: Եւ այսք757 յաղագս այսոցիկ:  

Իսկ եթէ ցուցաք զանձն ոչ մարմին գոլ եւ ոչ յաւդումն եւ խառ-

նուած եւ ոչ այլ ինչ որակութիւն758, յայտ է յայսցանէ, թէ էութիւն իմն759 

անմարմին է760 անձն761, եւ զի է, խոստովանելի762 ամենեցունց763:  

Իսկ եթէ ոչ մարմին է եւ ոչ պատահումն, յայտ է, թէ անմարմին 

էութիւն է եւ ոչ ինչ յայլում ունողացն զգոլն, քանզի այսոքիկ եւ լինին 

եւ բացալինին առանց ենթակային ապականութեան: Բայց անձին ի բաց 

որ/213ա/ոշեցելոյ մարմինն764 ամենայն իրաւք ապականի:  

[28] Դարձեալ նոքումք վարելով՝ է ցուցանել զանձն անմահ գոլ, 

քանզի թէ ոչ մարմին է765, որ եւ բնութեամբ լուծական766 ցուցաւ եւ ապա-

կանացու, եւ՝ ոչ որակութիւն եւ ոչ որակ767 եւ ոչ քանակ եւ ոչ այլ ինչ յա-

                                         
753 ԴԵԷԻԼԽՎ է 
754 ԺԻԼ լուս (լծ) «ով իմաստուն ստորոգիչ (σοϕώτατε κατήγορε) արարիչ. ստեղծիչ 

բնութեան, ասէր ոք ցքեզ կամ անձն թէ ծիծաղելոյ անձինս ծիծաղելի պիտո է 
տալ և զմարմնոյն կազմութիւն | ԻԼ գալիանոս ի վերայ կապկի ասաց, թէ ով 
իմաստուն ստորոգիչ՝ բնութիւն կապկի ասեր ոք ցքեզ թէ զանձն կապկի 
ծիծաղելի արար, պարտ էր ծիծաղելի առնել և զմարմնոյ կազմութիւն և այլ: 
Կամ՝ ստորոգիչ զկապկին բնութիւնն ասէ որպէս ասացաք, կամ ասէ, գալիա-
նոս, թէ ով իմաստուն ստորոգիչ որ լսես, միթէ ասէր կապկին բնութիւնն, այ-
սինքն կապիկն ցքեզ թէ՝ ինձ ծիծաղելի անձին պիտ էր ծիծաղելի և մարմնոյս 
կազմութիւն | Խ ով իմաստուն ստորոգիչ, գալիանոս՝ թէ այտպէս է զինչ ասա-
ցէր թէ ամէն մարմնոյ յինքնայար անձն կայ. և որպէս մարմինք զանազանք 
են. և անձինքն պէսպէս. ասէր կապկի բնութեանց. ծիծաղելի յանձինս ծիծաղե-
լի պիտոյ էր տալ և մարմնոյն կազմութիւն» (Այլ ձեռագրերում նույնպես 
նմանատիպ լուծմունքներ՝ տարբեր ձևակերպմամբ, բայց իմաստով նման): 

755 ԳՎ մարմնոյ Է մարմնոցս 
756 ԳԺ գոլ ի ներքս 
757 ԲԳԴԺՎ այսքան Խ այս 
758 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽԾ որակութիւնք 
759 ԲԽՎ չիք Ծ + է 
760 Ծ չիք 
761 ԲԻ անձնն 
762 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք 
763 ԱԲԳԶԷԸԺԻԼԽ յամենեցունց 
764 ԷԸ մարմին 
765 ԲԳԽՎ չիք  
766 ԲԳԴԵԷԸԻԼԽԾՎ լուծանող  
767 Nem 38. 1 չիք եւ ոչ որակ եւ 
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պականացուացս768, յայտ է, թէ անմահ է: Արդ բազումք769 են անմահու-

թեանն770 նորա ցուցմունք առ ի Պղատոնէ եւ յայլոց, այլ այնք պատի-

պատք եւ դժուարիմացք եւ հազիւ գիտելիք նոցա, որք771 յայնսն772 են 

սնեալք մակացութիւնս773: Բայց մեզ բաւական է առ ի ցուցումն անմա-

հութեանն774 նորա աստուածայնոցն775 ասացելոց վարդապետութիւնք՝ 

զհաւատարմութիւն776 յինքենէ ունելով վասն աստուածաշունչ գոլոյն: 

Իսկ որք ոչն ընդունին զգիրս քրիստոնէից, բաւական է նոցա ցուցանելն 

զոչ ինչ գոլն777 նմա778 յապականացուացս, քանզի թէ ոչ ինչ է յապականա-

ցուացս, անապական է եւ անմահ, եւ զայս բաւական համարեալ՝ թողցուք: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
768 ԱԶԾ յապականացուացն Գ յապականացւացն Խ ապականացուացս 
769 ԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ բազում 
770 ԴԷԸԽՎ անմահութեան 
771 ԲԵԷԽՎ որ 
772 ԱԲԴԺ յայսն ԳԷԸԻԼՎ յայնս 
773 ԴՎ մակացութիւնսն  
774 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ անմահութեան 
775 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ աստուածայնոց 
776 ԴԷԺԽՎ հաւատարմութիւն Ե զհաւատարմութիւնք 
777 ԳԷ գոլ 
778 Nem 38. 8 τὴν ψυχὴν  

ՄՄ 421-003ա 
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ԳԼՈՒԽ Գ. ՅԱՂԱԳՍ ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ  

ՀՈԳՒՈՅ ԵՒ ՄԱՐՄՆՈՅ1 

[1] Խնդրելի է, թէ զիարդ լինի միաւորութիւն 

անձին եւ մարմնոյ2, քանզի տարակուսելի է իրդ: 

Իսկ թէ ոչ միայն յայսցանէ, այլ եւ ի մտաց հաս-

տատեցաւ մարդ, որպէս ասացին3 ոմանք, եւս 

առաւել է՛ տարակուսելի4:  

Քանզի ամենայն, որ ժողովի ի միոյ էու-

թեան գոյացութիւն, ամենայն իրաւք միաւորի, 

եւ5 միաւորեալքն այլայլին եւ ոչ մնան որ ինչ 

յառաջագոյնն էին (որպէս եւ ի վերայ տարերցս 

ցուցցի), քանզի միաւորեալք՝ ա՛յլ ինչ եղեն: Արդ 

զիա՞րդ կամ6 մարմին՝ միաւորեալ ընդ անձին7 

տակաւին մնայ մարմին, եւ կամ դարձեալ անձն՝ 

անմարմին գոլով եւ էապէս ըստ ինքեան, զիա՞րդ 

միաւորի ընդ մարմնոյ եւ մասն լինի կենդանւոյն, ամբողջ պահելով զիւրն 

էութիւն՝ անշփոթ եւ անապական: Քանզի հարկ է կամ միաւորիլ անձին8 

եւ մարմնոյ եւ ի միասին այլայլիլ եւ ապականիլ երկոցունց, որպէս տա-

րերքս, եւ կամ՝ ոչ միաւորիլ վասն9 նախաճառեցելոցս10 անտեղութեանց11, 

այլ առընթեր կալ, որպէս զպարաւորս՝ ի պարու կամ զթիւ՝ առ թիւ12, կամ 

                                         
1 Nem 38. 11 περὶ ἑνώσεως ψυχῆς καὶ σώματος | տարընթ. περὶ τοῦ πῶς ἡ ψυχὴ τῷ 

σώματι ἥνωται | περὶ ψυχῆς ἡνωθείσης τῶ σώματι  
2 Nem 38. 12 σώματος ἀψύχου («անշունչ մարմնի») | Ը մարմնի  
3 =Nem տարընթ. εἶπόν ≠ Nem 38. 14 βούλονταί  
4 PG40 p 592 + εἱ δὲ καὶ ἄλλο παρὰ ταῦτά ἑστιν ὁ ἄνθρωπος, ὡς εἷπόν τινες, οὑδεμία 

λύσις τούτων 
5 Nem 38. 15 + πάντα («ամենայն») 
6 ԱԲԶԷԸԺԻԼԽԾՎ կայ 
7 ԱԶԾ +եւ 
8 ԲԳԴԵԷԹԺ անձինն 
9 ԺՎ ըստ 
10 ԲԴԶԷԺԻԼԽՎ նախաճառեցելոյս Ը նախաճառելոյս 
11 ԲԴԷԸԺԻԼԽՎ անտեղութեանցս 
12 Nem 38. 23 ἢ ψῆϕον ψήϕῳ  

ՄՄ 620, 168բ 
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խառնակիլ, որպէս գինի եւ ջուր: Այլ վասն զի ոչ կարէ առընթեր կալ13 

անձն մարմնոյ, ցուցաւ յորում Յաղագս անձին: Քանզի լինէր արդեւք 

միայն այն կողմն14 մարմնոյն անձնաւոր՝ հպեալ մասն յանձնն15, իսկ որ 

ոչն էր ընդ նմա, անանձն էր, առ ոչ կարել մի գոլ ասել16 զըստ առընթեր 

դրութեանցն, որպէս զերկաթ ի փայտ պատկանեալ17 կամ զայսպիսիսս18: 

Եւ19 խառնումն գինւոյ եւ ջրոյ երկոքինն20 ապականին, քանզի ոչ ջուր 

մաքուր է՝ խառնեալն, եւ ոչ գինի: Որ եւ այսպիսւոյս խառնման՝ ըստ յա-

րադրութեան եղելոյ, զանխլացեալ զգայութեանն վասն նրբամասնութեան 

խառնեցելոցն21, յայտ է դարձեալ՝ ի միմեանց կար գոլոյն զատիլ: Սպունգ՝ 

ի ձէթ թացեալ, յինքն ժողովէ մաքուր22 զջուրն23 եւ պրտու, բայց ըստ 

զգայութեանց որոշել զստուգապէս միաւորեալսն ամենայնիւ24 յամենայ-

նի25 անկար է: Իսկ եթէ ոչ միաւորի եւ ոչ առընթեր կայ եւ ոչ խառնի, 

զի՞նչ բանս մի ասելոյս զկենդանին26:  

[2] Արդ Պղատոն վասն այսր տարակուսանաց ոչ ախորժէ յանձնէ եւ 

ի մարմնոյ27 գոլ զկենդանին, այլ զանձն28՝ մարմնով վարեալ եւ որպէս 

զգեցեալ զմարմինն: Բայց ունի եւ այս բանս տարակուսանս ինչ, քանզի 

                                         
13 Ժ կալ առընթեր Խ առընթերեալ փխ առընթեր կալ 
14 ԱԲԷԸ կողմ  
15 ԱԺԼԽ յանձն  
16 ԲԴԷԸԺԻՎ չիք 
17 Nem 39. 4-5 ξύλα, φέρε εἰπεῖν, ἢ σίδηρον փխ զերկաթ ի փայտ պատկանեալ 
18 Ա զայսպիսիսն ԷԸԼՎ զայսպիսիս 
19 ԲԳԺՎ + ի 
20 ԳԻ երկոքին 
21 Ը խառնեցելոց | Խ լուս (լծ) «զգինի ու զջուրն ասէ թեպէտ բաժանի, բաց 

զգայութիւն ոչ կար է որոշել (ստուգ միաւորիլ զհոգոյն և զմարմնոյն ասէ ) 
ջրոյ և գինոյ խառնումն թեպէտ ծածկի ի զգայութեանն վասն նրբամաս-
նութեանն, թէ որ է ջուրն կամ գինին, բայց չէ ստոյգ խառնումն,այլ ըստ այնմ 
է, յոր յարել լինին, յայտ յանդի է, որ դարձեալ կու բաժանին ի միմեանց 
պրտուով և սպնգո»  

22 ԺՎ զմաքուր 
23 ԷԺԻՎ զջուրսն Բ ջուրն  
24 ԱԳԶ ամենայն ԲԴԷԸԻԽՎ չիք  
25 ԲԴԷԸԻԽՎ ամենայնի  
26 ԲԴԷԸԻԽՎ զկենդանիս  
27 ԲԴԷԺԻԽԾՎ մարմնոյն 
28 ԲԳԷԻ զանձնն 



Յաղագս բնութեան մարդոյ 

179 

զի՞արդ կարէ մի գոլ անձն ընդ զգեստին: Զի ոչ է մի պատմուճանն29՝ ընդ 

զգեցողին:  

[3] Իսկ Ամոնիոս՝ վարդապետն Պղոտինոսի30, զխնդրելիս31 այսու յե-

ղանակաւ լու/213բ/ծանէ. ասէ՝ զիմացականսն32 այսպիսիս33 ունել բնու-

թիւն, որպէս զի եւ միաւորիլ՝ ընդ կարողսն ընդունել զնա, որպէս ի միա-

սին զապականեալսն, եւ միաւորեալս34՝ մնալ անշփոթս եւ անապականս35, 

որպէս զառընթերակայսն: Քանզի ի վերայ մարմնոց36 միաւորութիւնն37 

այլայլումն գործէ որոց ընդ նմայն են ամենայն իրաւք, վասն զի յայլ 

մարմին փոխարկին, որպէս տարերքս՝ ի խառնուածս եւ կերակուրք38՝ յա-

րիւն, իսկ արիւնն39՝ ի մարմին եւ յայլս40 մասունս մարմնոյն: Իսկ ի վերայ 

իմացականացն միաւորութիւն լինի, բայց այլայլումն ոչ հետեւի: Քանզի 

ոչ բնաւորեցաւ իմացականն ըստ էութեանն այլայլիլ, այլ կամ յափշու-

թեան լինի եւ կամ յոչգոյ ապականի, բայց փոխադրութիւն ոչ ընդունի: 

Այլ եւ ոչ յոչգոյ ապականի, քանզի ոչ արդեւք էր անմահ: Եւ անձն՝ կե-

նաց41, եթէ ի խառնելն փոխարկիւր, քանզի եթէ այլայլէր արդեւք եւ ոչ 

եւս լինէր կեանք: Եւ զի՞նչ նպաստ լինէր մարմնոյն, եթէ ոչ շնորհէր նմա 

զկեալն: Ոչ ուրեմն այլայլի անձն ի միաւորիլն: Արդ ցուցելոյ այսորիկ, 

եթէ իմացականքն անայլայլելիք են ըստ էութեան42, հարկաւորապէս հե-

տեւեսցի եւ՝ ի միաւորիլն ոչ ընդ նմին ապականիլ ընդ որոց43 միաւորին: 

                                         
29 ԲԳԴԷԺԻԽՎ պատմուճան Ը պաճուճան  
30 Nem 39. 17 Πλωτίνου | ԱԾ պղատովնի ԲԴԵԶԷԺԻԼ պղատոնի Գ (ԲԴԻ լուս) 

պղուտոնի Ը պղատոն-ուտոնի Խ պղատոնի (^ ո փխ ա) Վ պղոտինոսի (ըստ 
հուն. )  

31 Զ զխնդրելին 
32 ԱԾ զիմացականն Զ զիանալին Ը զիմացականս  
33 ԱԳԶ այսպիսի 
34 ԱԶԷԸ +եւ 
35 ԷԽՎ անապական 
36 Վ մարմնոյ 
37 ԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ միաւորութիւն  
38 ԷԸ կերակուր 
39 ԱԲԴԶԷԸԺԻԼԽԾՎ արիւն Ե յարիւն 
40 Nem 40. 1 τὰ λοιπὰ («մնացած») | ԷԺ յայլ Խ այլս  
41 Nem 40. 5 καἱ ἡ ψυχή, ζωὴ οὖσα (*«և անձն`կեանք գոլով»)  
42 ԱԴԵԶԸԺԻԼԽԾՎ էութեանն 
43 ԱԶ որում 
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Եւ միաւորի այժմ եւ անշփոթաբար միաւորի ընդ մարմնի անձն: Եւ արդ, 

զի միաւորի՝ ախտակցութիւնն ցուցանէ, քանզի ախտակից է բոլորն կեն-

դանի ինքեան որպէս մի գոլով44: Իսկ զի եւ45 անշփոթ մնայ, յայտ է յորմէ 

անձինն յեղանակաւ իւիք զատուցելոյ ի մարմնոյն ի ննջելն46, որպէս մե-

ռեալ թողեալ47, բայց միայն ի տուրեւառ շնչոյն48 կենդանեացն49, զի մի՛ 

իսպառ կորիցէ, ինքն ըստ ինքեան50 յանուրջսն ներգործէ, նկատելով51
 զա-

պառնիսն եւ յիմացականսն հպելով:  

[4] Նոյն պատահի52 եւ յորժամ53 ըստ ինքեան հայեսցի54 ինչ յԷիցս, 

քանզի եւ յայնժամ55, որպէս56 կարողութիւն է, զատանի57 ի մարմնոյն եւ 

յինքեան լինի, զի այսպէս մխիցէ զինքն58 յԷսս, քանզի անմարմին գոլով 

բոլորովին տարեալ եղեւ, որպէս զապականակիցս59՝ մնալով անապական եւ 

անշփոթ եւ զըստ60 ինքեանն61 ամբողջ պահեալ եւ յորս լինին դարձուցեալ 

զնոսա յիւրն62 կեանս, եւ ոչ փոխեալ ի նոցայն: Քանզի որպէս արեգակն 

մերձաւորութեամբ63 զաւդս ի լոյս փոխարկէ՝ առնելով զսա լուսատեսակ 

եւ միաւորէ64 ընդ աւդոյս զլոյսն՝ անշփոթաբար համանգամայն ընդ սմա 

հեղեալ, ըստ նորին յեղանակի եւ անձն՝ միաւորեալ ընդ մարմնոյ, մնայ 
                                         

44 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ գոլ 
45 ԴԸԽՎ չիք  
46 Nem 40. 13 + καὶ  
47 Nem 40. 14 αὐτὸ κεῖσθαι καταλείπουσαν | Վ թաղեալ 
48 =Nem տարընթ. ἐπιπνέουσαν ≠ Nem 40. 14 ἐξατμίζουσαν («գոլորշիացող») | ԳԶ 

շնչոյ  
49 Nem 40. 14 αὐτὸ τῇ ζωῇ 
50 ԲԴԺԻԼԽՎ +ի 
51 Nem 40. 16 θεσπίζουσαν («գուշակելով»)  
52 Ծ պատահէ 
53 ԷԸ յոր  
54 ԱԲԴԵԷԸԺԽԾ հայեսցին  
55 ԳԻ յայնչափ  
56 ԶԻՎ որչափ  
57 ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զատի 
58 Գ ի փխ զինքն  
59 ԱԳԶ զապականակիցսն  
60 ԳԺ ըստ 
61 Գ ինքէն ԹԽ ինքեան 
62 ԲԴԵԷԸԺԼԽԾՎ յիւր 
63 ԱԳԶ մերձաւորութեամբն  
64 ԳԸԾ միաւորի 
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ամենայն իրաւք անշփոթ, ըստ այսր միայն փոխեալ, զի արեգակն՝ մարմին 

գոլով եւ ընդ տեղեաւ պարագրեալ, ոչ է ամենայն ուրեք, ուրանաւր եւ 

լոյսն նորա, որպէս եւ ոչ հուր, քանզի մնայ եւ նա65 ի փայտ կամ ի ճրա-

գի, կապեալ որպէս ի տեղւոջ: Իսկ անձն՝ անմարմին գոլով եւ ոչ պարագ-

րեալ ընդ տեղեաւ, յամենայնս66 տարեալ67 լինի եւ ի լոյս եւ ի մարմինն68, 

եւ ոչ է մասն՝ լուսաւորեալ ի նմանէ յորում ոչ բոլորն մերձ է, քանզի ոչ 

լինի կալեալ ի մարմնոյ, այլ ինքն ունի զմարմինս, եւ ոչ ի մարմնի է, որ-

պէս յամանի ինչ69 կամ ի տկի, այլ յաւետ մարմինն՝ ի նմա: Քանզի ոչ ար-

գելեալք ի մարմնոց70 իմացականքն, այլ ընդ ամենայն մարմինն տարեալք 

եւ ընթացեալք եւ թափանցիկք եղեալք, եւ71 ոչ է կար նոցա ի72 մարմնա-

կանէ ըմբռնիլ: Քանզի73 իմացականք գոլով յիմացականս74 տեղիս են, զի75 

կամ յինքեանս կամ ի գերակայսն իմացականս76, որպէս անձն /214ա/ եր-

բեմն յինքեան է, յորժամ խորհի, եւ երբեմն՝ ի միտսն, յորժամ իմանայ:  

[5] Արդ յորժամ ի մարմնի ասի գոլ, ոչ որպէս ի տեղւոջ՝ ի մարմնին77 

ասի գոլ, այլ որպէս կալմամբ78 եւ առընթեր գոլ79, որպէս ասի՝ եւ Աս-

տուած ի մեզ: Քանզի կալմամբ եւ առ ինչ շեղելով80 եւ տրամադրութեամբ 

կապիլ ասեմք ի մարմնոյ զանձն, որպէս եւ տռփեցելումն կապիլ ասեմք 

զտռփողն81՝ ոչ մարմնապէս եւ ոչ տեղաբար, այլ ըստ կալման:Քանզի 

                                         
65 ԱԲԴԵԶԷԸԻԼԽԾՎ չիք 
66 Ծ յամենայն 
67 Խ լուս (լծ) «ընդ տեղեաւ յամենեսին տարեալ» 
68 ԱԶԺ մարմին 
69 ԱԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽ + եւ 
70 ԱԲԵԷԺԻԼԽ մարմնոյ Ը մարմնի  
71 Ծ չիք Վ չիք տարեալք եւ ընթացեալք եւ թափանցիկք եղեալք, եւ 
72 Nem 41. 12 + τόπου 
73 Վ չիք 
74 ԱԲ իմացականս Գ իմացականսն ԸՎ յիմացական Զ յիմանալիքն | Nem 41. 12 

+ καὶ 
75 ԲԷ քանզի 
76 ԴԼ յիմացականս Զ իմանալիքն (լուս յիմանալիսն) Վ իմացականք գոլով՝ 

յիմացականս 
77 Է մարմին ԹԽ մարմինն 
78 ԵԹԽ լուս (լծ) «սիրով և խորհրդով, և ներգործութեամբ, և ըմբռնմամբ» 
79 ԱԶԾ գոլով 
80 ԱԲԴԵԷԻԼԽՎ ի չշեղելով փխ ինչ շեղելով Ժ եղելով (լուս շ)  
81 ԱԶ զտռփեցեալն Խ զտռփողմն  
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առանց մեծութեան գոլով եւ առանց թանձրութեան եւ անմասնական82, 

զըստ83 մասին եւ84 զտեղական պարագրութեան85 վեհագոյն է86: Քանզի որ 

ոչն ունի մասն, ընդ որո՞վ տեղեաւ կարէ պարագրիլ: Զի ընդ թանձրու-

թեամբ87 տեղի ենթակայի88, քանզի տեղի է բովանդակութիւն89 պարագրո-

ղին90, ըստ որում պարագրէ զպարագրեալն91: Իսկ թէ ոք ասիցէ. «ապա 

ուրեմն եւ յԱղեքսանդրիայ եւ ի Հռոմ է92 եւ ամենայն ուրեք93 իմս94 

անձն», զանխլանայ յինքեան95՝ դարձեալ տեղի ասելով, քանզի եւ յԱղեք-

սանդրիայն եւ բնաւին այս ինչ ուրեքն տեղի է: Ի տեղւոջ ամենեւին ոչ է, 

այլ կալմամբ, քանզի ցուցաւ ոչ կար գոլ ըմբռնիլ ընդ տեղեաւ:  

[6] Արդ, յորժամ ընդ96 կալմամբ97 լինիցի98 իմացականն99՝ տեղւոյ 

իրիք100 կամ իրի ի տեղւոջ գոլով, պիտակապէս անդ ասեմք գոլ նմա վասն 

ներգործութեանն101 նորա անդ, զտեղին փոխանակ կալմանն102 եւ ներգոր-

ծութեանն103 առնելով, քանզի պարտ է ասել. «անդր104 ներգործէ», ասեմք, 

թէ «անդ105 է»: Քանզի պատշաճիւր արդեւք այսպէս մաքուր բանս եւ106 

                                         
82 ԱԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾ անմասնութեան + քանզի (Nem 41. 20 չիք) 
83 ԳԵ ըստ 
84 Nem 41. 20 չիք | ԱԳԴԶ է  
85 ԱԲԳԴԵԶԷԸԺԻԼԾՎ պարագրութիւն 
86 Վ (55. 1) *«քանզի առանց մեծութեան գոլով և թանձրութեան և 

անմասնութեան, և ոչ ի տեղւոջէ իմեքէ սահմանիլ կամ պարագրիլ կարէ» 
87 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ թանձրութեան  
88 Nem 41. 22 συνυφίσταται («գոյակից է») 
89 Nem 41. 22 πέρας («սահման») | Ժ բովանդակութեան  
90 Nem 41. 22 τοῦ περιέχοντος (պարունակողին) 
91 Nem 42. 1 περιέχει τὸ περιεχόμενον  
92 ԱԶ չիք  
93 ԱԲԴԶԷԸԺԽԾՎ + է Ի + եւ  
94 ԱԸ իմ ԶԷԺ իմն 
95 ԱԷ ինքեան Խ յինքեանք 
96 ԱԶԾ ի փխ ընդ Գ չիք 
97 ԱԳԶԾ կալման  
98 Գ լինի 
99 Գ յիմացականն 
100 ԲԴԵԷԸԺԻԼՎ ուրեք Խ ուրուք (^ ուրէք) 
101 ԲԴԵԶԷԸԺԼԽԾՎ ներգործութեան 
102 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ կալման 
103 Ե ներգործութենէ ԻՎ ներգործութեան 
104 ԵԽ անդ 
105 Ե անդր  
106 Վ չիք 
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մանաւանդ առ107 մարդկութիւնն108
 միաւորութեան109 Աստուածոյն110 Բա-

նի111, ըստ որում, միաւորեալ՝ մնաց անշփոթ եւ անպարագրելի, ոչ ըստ 

անձին յեղանակի112: Քանզի նա ի բազմացելոցն113 գոլով, թուի եւ ախտա-

կից լինել վասն իւրութեանն114 մարմնոյն, եւ115 երբեք զի եւ116 ըմբռնել եւ 

ըմբռնիլ117: Իսկ Աստուածն Բան՝ ոչինչ118 ինքն ի կցորդութենէն, որ առ 

մարմինն119 եւ անձնն120, այլայլեալ, եւ ոչ ընդունակ եղեալ121 նոցա տկա-

րութեանն122, այլ հաղորդեցուցեալ123 զնոսա իւրոյն124 աստուածութեան125, 

լինի նոքաւք՝ մի, մնացեալ մի, որ ինչ էր126 եւ նախ քան զմիաւորիլն: Նոր 

իմն է յեղանակս127 այս128 խառնմանս129 եւ միաւորութեան, եւ՛ խառնի եւ՛ 

մնայ, յամենայնի130 ամենայնիւ, անխառն եւ անշփոթ եւ անապական եւ 

անփոխադրելի, ոչ ախտակից եղեալ, այլ գործակից միայն, ոչ ապականա-

կից եւ այլայլակից, այլ ի միասին աճեցեալ131 նոցա, նա132
 ոչ նուազեալ ի 

                                         
107 Գ չիք  
108 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ մարդկութիւնս 
109 ԲԵԺԻԼ միաւորութեանն Ը միաւորութիւն 
110 ԱԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ աստուածն 
111 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ բանին  
112 Գ եղանակի 
113 Զ բազմացն | ԵԽ լուս (լծ) «անձն ի բազմաց է ի տնկականէն, ի շնչականէն, ի 

բանականէն»  
114 ԶԸ իւրութեան 
115 ԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ է 
116 Գ չիք  
117 Nem 42. 13 καὶ κρατεῖν ἔσθ’ ὅτε καὶ κρατεῖσθαι | ԵԽ լուս (լծ) «հանդիպի հոգւոյն 

որ բռնէ զմարմինն առաքինութեամբ և լինի որ ինքն ըմբռնի յախտից» 
118 Ը ոչ 
119 ԽՎ մարմին 
120 ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ անձն 
121 Nem 42. 15 μετέχων («հաղորդ, հաղորդակից») 
122 Ժ տկարութեան 
123 Գ հաղորդեցուցել Ը հաղորդեցուցանիլ Խ հաղորդեալ (լուս հաղորդեցուցեալ) 
124 Գ իւրոցն Վ իւրոյ 
125 Ա աստուածայնութեան 
126 ԳԶ էրն  
127 ԱԾ եղանակ սոցա Է եղանակս  
128 Ծ չիք 
129 ԳԺՎ խառնման 
130 Գ ամենայն 
131 Ա այճել Գ աճել ԶԾ աճէալ  
132 Nem 42. 20 αὐτὸς δὲ («իսկ ինքը») | Ը +եւ  
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նոցանէ՝ առ ի մնալոյ133 անփոփոխելի եւ134 անշփոթելի, վասն զի եւ մաք-

րապէս ամենայն այլայլութեան անընդունակ135 է: 

[7] Վկայ այսոցիկ136 է137 Պորփիւռիոս138, հակառակ Քրիստոսի շար-

ժեալ զիւրն լեզու, զի հզաւր են թշնամեացն վասն մեր վկայութիւնք՝ եւ ոչ 

մի ընդդիմաբանութիւն ընդունելով: Այս139 Պորփիւռիոս140 յերկրորդ բա-

նին141 շարախառնիցն խնդրելեացն142 գրէ143 այսպէս. «ոչ է ասել, թէ ան-

հնարին է էութեան իրիք առեալ լինել ի լրումն ա՛յլ էութեան, եւ լինել 

մասն էութեան, մնալով ըստ իւրոյն բնութեան՝ մի, յետ լնլոյն զմիւսն էու-

թիւն, ընդ այլում144 լինելով145 եւ զիւրն ամբողջ պահելով եւ որ զմեծա-

գունութիւնն146՝ իւր ոչ փոփոխեալ, այլ փոփոխեալ զնոսա, յորս լինիցին 

յիւր ներգործութիւնն147 մերձաւորութեամբն»:  

[8] Եւ ասէ զայս յաղագս միաւորութեան անձին եւ մարմնոյ: Իսկ 

եթէ ի վերայ անձին ճշմարիտ է բանս՝ վասն անմարմնութեանն, ո՞րչափ 

եւս առաւել ի վերայ Բանին Աստուծոյ՝ յաւէտ անբաղդատաբար եւ ըստ 

ճշմարտու/214բ/թեան148 անմարմնոյն, որ հակառակ խնու զբերանս ձեռ-

նարկողացն բամբասել149 զԱստուծոյ Բանին150 միաւորութիւնն առ մարդ-

կութիւնն: Քանզի այս հեթանոսացն151
 է, որք բազմածիծաղելիս152 առ-

                                         
133 Ը իմանալոյ փխ ի մնալոյ  
134 Ծ չիք 
135 Է ընդունակ  
136 ԳԺ այսորիկ 
137 ԲԳԸ եւ  
138 Ա պոռփիրիոս Ե պորփիւռս Է պորփիւրիոս Ը պոռփիւռիոս  
139 Nem 43. 1 + τοίνυν («արդ») 
140 ԵԷԻ պորփիւրիոս Ը պոռփիւրիոս  
141 Ժ բանիցն Վ բանից  
142 Գ խնդրելեց ԶԸ խնդրելեաց  
143 Nem 43. 2 + κατὰ λέξιν («բառացիորեն») | տարընթ. κατὰ χριστοῦ; κατὰ χριστοῦ 

κατὰ λέξιν 
144 ԱԶԾ այլումն 
145 ԲԻ լուս լինելոյն ԸԺԾ լինելոյն  
146 Վ մեծագոյնն է  
147 ԳԼՎ ներգործութիւն  
148 Nem 43. 11 +[ὄντος] | ԶԾ ճշմարտութեանն  
149 Nem 43. 12 κατηγορεῖν  
150 Nem 43. 12 Θεοῦ  
151 ԳԷԸ հեթանոսաց  
152 Ը բազմաց ծիծաղելիս 
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նեն(78)՝ ասելով, թէ անկար է եւ անվայելուչ եւ անհաւանելի եւ անի-

մաստ153 լինել ընդ մահկանացուի բնութեան154 աստուածայնոյն՝ ըստ155 

խառնման եւ միաւորութեան: Այլ մեք՝ բարեփորձ վկայիւքն նոցա վա-

րեալք, ի բաց մերկանամք զպատճառն: Զի ասի առ ի յոմանց եւ մանա-

ւանդ առ156 յԵւնոմիոսացն, միաւորիլ157 Բանին Աստուծոյ ընդ մարմնոյն՝ 

ոչ ըստ էութեան, այլ ըստ երկաքանչիւր158 զաւրութեանցն: Քանզի ոչ 

զէութիւնսն159 խառնեալս կամ միաւորեալս, այլ զզաւրութիւնսն160 մարմ-

նոյն ընդ զաւրութիւնս161 աստուածայնոց162 խառնիլ163: Եւ զաւրութիւնս 

մարմնոյ164, ամենայն իրաւք ուրեք զգործարանականն գոլ ասեն ըստ 

Արիստոտելի՝ զզգայութիւնսն165:  

[9] Արդ ընդ այսոսիկ աստուածայինքն166 զաւրութիւնքն խառնեալք 

զմիաւորութիւնն167 գործեցին ըստ նոցա: Ոչ ոք արդեւք տացէ նոցա թոյլ, 

որպէս վարկանիմ, զզգայարանսն168 մարմնականս169 զաւրութիւնս ասելոյ, 

քանզի տարորոշի170 յառաջ կոյս հաւաստեաւ, թէ զի՞նչ են իւրք171 մարմ-

նոյն, զի՞նչ՝ անձին172, զի՞նչ հանդերձ երկաքանչիւրիւքն, եւ յիւրսն՝ հան-

                                         
153 Nem 43. 14 չիք  
154 Nem 43. 14 συγγενέσθαι θνητῇ ϕύσει («մահկանացուի բնությանը ազգակից լի-

նել») 
155 ԲԴՎ ընդ 
156 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
157 Վ միաւորեալ 
158 Nem 43. 18 κατὰ τὰς ἑκατέρου |ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ իւրաքանչիւր  
159 Է զէութիւնն Վ զէութիւնս 
160 ԱԶԸԾՎ զզաւրութիւնս 
161 ԱԷԸ զաւրութիւն Գ զաւրութեանց 
162 ԱԲԴԵԷԸԺԻԼԽԾՎ աստուածայնոյն Զ աստուածայնւոյն 
163 Ա խառնել ԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ խառնեալ 
164 Ծ լուս ընդ զաւրութիւնս …. մարմնոյ 
165 ԲԴԵԻԼԽՎ զգայութիւնսն  
166 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ աստուածային 
167 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ զմիաւորութիւն 
168 ԵԻԼԽ զգայարանսն 
169 ԲԸԻ մարմնական Գ մարմնականսն 
170 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ որոշի  
171 ԱԶԷՎ իրք Գ իւր  
172 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽԾՎ անձինն | Ը + եւ 
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դերձ երկաքանչիւրիւքն, զորս ի ձեռն գործարանացն զգայնութիւնս 

եդաք, զնոյնս զգործարանս173 մարմնոյն ասեմք գոլ:  

[10] Արդ լաւագոյն է, որպէս եւ յառաջագոյն ասացաւ, ըստ ընտա-

նի174 բնութեանն անմարմնոցն175, անշփոթաբար լինել միաւորութեանն176 

էութեանցն177, ոչ ինչ վնասեցելոյ աստուածայնոյն ի նուաստագունէն, այլ 

սորա միայն աւգտեցելոյ յաստուածայնոյն178, վասն զի մաքուր179 անմար-

մին բնութիւնն տարեալ180 լինի անարգելաբար ընդ ամենայն, իսկ ընդ նա՝ 

եւ ոչ ինչ: Որպէս զի181 տարեալն լինել նորա ընդ ամենայն՝ է միաւորիլ, 

իսկ ոչ ինչ ընդ նայն՝ է մնալ անխառն եւ անշփոթ: 

[11] Արդ ոչ հաճութեան է յեղանակ միաւորութեանս, որպէս ոմանց182 

թուեցաւ արանց փառաւորաց, այլ բնութիւնն է պատճառ: Քանզի առ-

նուլն183 մարմին իրաւամբք ոք ասիցէ ըստ հաճութեան լինել, բայց ի միա-

ւորիլն184 ոչ շփոթիլ՝ ըստ ընտանի բնութեանն185 Աստուծոյ, եւ ոչ ըստ հա-

ճութեան լինի186: Քանզի զաստիճանս անձանց, եւ զել եւ զէջսն187, որպէս 

Որոգինէսն188
(79) մուծանէ, ոչ հետեւեալ աստուածայնոց189 գրոց եւ ոչ հա-

մաձայնեալ190 քրիստոնէից աւրինադրութեանց, ի բաց թողլի191 է:  

                                         
173 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ գործարանս 
174 ԱԳԵԽՎ ընդանի 
175 ԱԲԴԵԶԺԻԼԽԾՎ անմարմնոյն 
176 ԱԶԾ միաւորութեան Գ եւ միաւորութեան  
177 ԷԸ էութեանն 
178 Զ չիք ի նուաստագունէն այլ սորա միայն աւգտեցելոյ յաստուածայնոյն Ը 

յաստուածայնւոյն 
179 Գ մաքուրն / ԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ + եւ 
180 Ծ տարեալն 
181 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ չիք 
182 ԴԸԺԻԼԽ չիք  
183 ԲԴԷԸԺԻԼԽՎ առնուլ Ե առնու 
184 ԲԳԴԵԶԷԸԻԽԾՎ միաւորելն  
185 ԲԴ բնութեան 
186 ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ լինել 
187 ԵՎ զէջն Գ էջս  
188 ԲԳԴԺԻԼՎ իւրիւգինէսն ԵԽ իւրիւգինէս Է օրոգինէսն  
189 ԱԶ աստուածայնւոց Ը աստուածայնոցն  
190 ԱԳ համաձայնել Ը համաձայնեալք 
191 ԴԸԻԼ թողիլ 
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ՄՄ 620, 171ա 

ԳԼՈՒԽ Դ. ՅԱՂԱԳՍ ՄԱՐՄՆՈՅ1 

[1] Ամենայն մարմին2 չորից3 տարերցս4 է 

խառնուած, եւ ի սոցանէ եղեւ: Իսկ մերձաւորապէս, 

արիւնաւորացն կենդանեացն5՝ ի չորիցն6 հիւթոց՝ յա-

րենէ, ի մաղասոյ, ի խարտեաշ մաղձոյ եւ ի սեւոյ, 

իսկ անարեանցն՝ յայլոցն հիւթոց եւ համեմատեցե-

լոցն ի նոսա՝ փոխանակ7 արեանն: Եւ մերձաւորապէս 

ասի՝ յորժամ անընդմիջաբար ի նոյնն8 ի նոցանէ ինչ 

լինի, որպէս զի գոլ չորիցն տարերց խառնուած՝ 

զչորսն հիւթս, իսկ9 հիւթոցն՝ նմանամասունքն10, 

որք են մասնկունք մարմնոյն: Նմանեցուցանեն երկ-

րի զսեաւն11 մաղձ, եւ ջրոյ՝ զմաղաս12, աւդոյ՝ զա-

րիւնն13, եւ հրոյ՝ զխարտեաշն մաղձ(80): Եւ է ամե-

նայն խառնուած տարերցս կամ կարծր, կամ14 խոնա-

ւուտ, կամ աւդ15
(81):  

[2] Բայց Արիստոտելէս մերձաւորապէս ի 

միայնոյ յարենէ ախորժէ լինել զմարմինս կենդանեացն, քանզի ի սմանէ 

եւ սնանիլ մերձաւորապէս եւ աճել ամենայն մասնկանց կենդանւոյն, եւ 

սերմանն զծնունդն յարենէ ունել: Այլ վասն զի ի միոջէ եւ ի16 նոյնոյն17 

                                         
1 Nem 44. 22 περὶ σώματος | Ե մարմնւոյ  
2 ԱԶԸ +ի  
3 ԱԳԶԸԾ չորիցս Է +տարերց 
4 ԱԶԾ տարերց  
5 ԱԵԶԽԾ կենդանեաց Գ կենդանեց  
6 ԱԳԶԾ չորից (Գ +ի) 
7 Nem 45. 1 չիք 
8 ԱԶԽԾ նոյն 
9 Գ +ի / ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ + չորիցն 
10 ԵԷԸԽՎ նմանամասունք  
11 Ա զսեւ Գ զսեւն ԸՎ զսեաւ Խ զսեւսն 
12 Ա +եւ Ը լուս (լծ) «պլղամն է» 
13 ԱԳԶԺ զարիւն 
14 Ը չիք եւ է ամենայն խառնուած տարերցս՝ կամ կարծր կամ 
15 Nem 45. 7 πνεῦμα | Ժ + կամ ջերմ  
16 Ը չիք զծնունդն յարենէ ունել: Այլ վասն զի ի միոջէ եւ ի 
17 ԱԲԵԶԷԺԼԾԽ նունոյն ԻՎ նոյնոյ  
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ոչ թուէր բարւոք ունել զխստագոյնսն ոսկերս18 եւ զկակուղն մարմին եւ 

զճարպն լինել, հաճոյ թուեցաւ նախ Հիպոկրատեայ19 զմարմինս /215ա/ 

կենդանեացն ի չորիցն20 հիւթոց մածանիլ մերձաւորապէս, զի ի թանձրա-

գունիցն21 պնդագոյնքն եղիցին, եւ ի փափկագունիցն՝ փափուկքն: Եւ 

գտանին յոլովակի չորեքին յարեան22, որպէս է տեսանել ի կտրել երակաց 

երբեմն ի հոսմանն23
(82)՝ մաղասոյ առաւելութիւն, եւ24 երբեմն՝ սեաւ մաղձոյ 

եւ25 կամ խարտեշի: Ուստի եւ թուեցաւ26 արանցն միմեանց համաձայնիլ:  

[3] Եւ ի մասունսն, յորս ի կենդանիսն, է ինչ որ նմանամասն(83) է, եւ 

է ինչ որ աննմանամասն27: Նմանամասն28՝ ուղիղ գլխոյ, քունք29, ջիլք30, 

ուղիղ, ոսկր, ատամն, աւճառք31, գեղձք32, շաղկապք, պարուտակք, 

նեարդք33, մազ, եղընգունք, մարմինք, երակք, շնչերակք, վտառք, ճարպ34, 

մորթ35 եւ որ ինչ տարերք36 են՝ հուպք37 ի նոսա՝ արիւն մաքուր, ըստ 

որում՝ արիւն է38, մաղաս, մաղձ՝ սեաւ եւ խարտեաշ: Քանզի կարթք շա-

րադրութեամբ են ի շաղկապաց եւ ի ջլուտ39 նեարդաց40: Իսկ աննմանա-

                                         
18 ԲԷԻ ոսկերսն  
19 Ա իպոկրատեա ԴՎ հիւպպոկրատեայ ԵԶԸԺԽ հիպպոկրատէա Է հիպոկրոտեայ 

Ծ հիպպոյկրատեայ  
20 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽԾՎ չորից 
21 Nem 45. 13 + καὶ ἐκ τῶν γεωδεστέρων («և հողային բնույթ ունեցողներից») 
22 Nem 45. 15 + χυμοί | Գ յարէն Ե յարէանն ԸՎ յարիւն 
23 =Nem տարընթ. ῥοώδους ≠ Nem 45. 16 τοῦ ὀρώδους | PG40 p 609 τοῦ ὀρρώδους | 

ԷԸ հոսման 
24 ԲԴԵԺԻԽ չիք  
25 ԱԳ չիք  
26 Nem 45. 18 + πως («ինչ-որ կերպ») 
27 ԲԳԴԵԸԺԻԽՎ + եւ 
28 Է չիք | ԱԲԴԵԷԸԺԻԽՎ + որպէս 
29 ԳԵԽ քուն  
30 Ծ ջիլ 
31 ԱԳԶԸԻԾ աճառք (Ի ^ աւ)  
32 Գ դեղձք Ժ լուս դեղձք  
33 Ծ նիարդք 
34 ԱԶԾ ճարպք Վ ճարպն  
35 Ա մորթք Վ մորթն  
36 ԱԲԳԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ տարբերք  
37 ԱԶԸԾ հուպ  
38 Nem 45. 22 αἷμα καθὸ αἷμα καθαρόν (*«արիւն, ըստ որում՝ արիւն մաքուր») 
39 ԸԼԾ ջղուտ  
40 Nem 45. 24 νευρωδῶν ἰνῶν | ԱԵԽԾ նիարդաց ԲԶԷԸԺ նիարդից  
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մասունք են գլուխ, կուրծք, ձեռք, ոտք եւ ա՛յլ անդամք մարդոյ41: Քանզի 

ոչ ի գլուխ բաժանի գլուխ, որպէս ջիլ՝ ի ջիլ42 եւ43 կամ երակ՝ յերակ, կամ 

մարմին՝ ի մարմին, այլ ամենայն աննմանամասն ի նմանամասանցն44 է 

հաստատեալ, որպէս գլուխ՝ ի ջլաց45 եւ ի մարմնոց եւ յոսկերաց եւ յայս-

պիսեացս: Իսկ կոչեն զայս եւ գործարանականս: Եւ է առ ի46 նմանամա-

սանցն47 այս48՝ որոց մասնկունքն բոլորին եւ միմեանց են նմանք49: Իսկ 

զնմանն այժմ փոխանակ նոյնոյ պարտ է առնուլ: Բայց ոչ ամենայն կեն-

դանիք զամենայն մասնկունսն50 մարմնոյ ունին, այլ է ինչ զոր ոչն 

ունին51, քանզի ոմանք ի նոցանէ52 առանց ոտից են, որպէս ձկունք եւ 

աւձք, եւ ոմանք՝ անգլուխք, որպէս կարկինոսքն եւ կառաբոսք53 եւ այլք ի 

լուղակացն54 (քանզի ի լանջսն ունին զգայարանսն55՝ վասն ոչ ունելոյ նո-

ցա գլուխ56), եւ են ինչ որք57 ի թոքոց են զրկեալք, որք58 ոչ տան եւ առ-

նուն զաւդս, եւ են ինչ որոց առաւուշտ59 ոչ է, որպէս հաւուց եւ ամենայն 

ինչ, որ60 ոչ միզիցէ, իսկ ի խեցեմորթիցն բազումք են, որ անմասն են յան-

դամոց, քանզի սակաւուք է նոցա գոլն կենդանիս: Եւ թուի ոմանց՝ ունե-

լով61 ինչ, իբրեւ ոչ ունել, որպէս62 եղջերուք թուին ոչ ունել63 զխարտեաշն 

մաղձ, վասն զի աներեւոյթ ունին ցրուեալ զնա ընդ ընտերսն: Բայց մարդ 

                                         
41 Ժ լուս մարմնո 
42 Ա ջիւղ ի ջիւղ ԶԾ ջիղ ի ջիղ Ը ջեղ ի ջեղ Ի ջիղ ի ջիլ  
43 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ չիք 
44 ԱԳԶԸԾ նմանամասնաց ԴԷ նմանամասնացն Ե յինմանամասանց  
45 ԱԶԸԺԾ ջղաց  
46 Nem 46. 5 ὅρος («սահմանում») փխ առ ի 
47 ԱԳԴ նմանամասնացն  
48 ԲԴԵԺ լուս սա Գ սա Է սայս  
49 ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ նման 
50 ԱԲԴԵԶԷԺԻԼԽԾՎ մասնկունս Ը մասունս 
51 Nem 46. 7 ἀλλ’ ἔστιν ἔνια κολοβά («այլ կան, որ լիարժեք չեն»)  
52 Nem 46. 8 չիք ի նոցանէ 
53 ԱԶ կառաբոսքն ԲԴԵԷԺԻԼԽԾՎ կառաբոյսքն Ը չիք եւ կառաբոսք  
54 ԲԷԻ ղաւղակացն Գ ղուղակաց ԴԵԸԽ լաւղակացն ԶԾ ղուղակացն Ժ լողակա-

նացն Լ լօղակաց  
55 Ա զսգայարանսն ԲԴԶԾՎ զզգայարանսն Գ զսգարանսն  
56 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԾՎ գլուխս  
57 Ը որ 
58 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽԾՎ որ 
59 Ը լուս քաղաբուշտ  
60 ԱԶԸԾ որ ինչ 
61 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ ունել 
62 ԱԲԳԴԺԻԼԽՎ + եւ  
63 ԱԲԴԷԺԼ ունիլ 
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ՄՄ 1500, 0584բ 

եւ զամենայն եւ կատարուն եւ, որպէս ոչ է հնար այլազգ ունել, բարւոք 

ունի64 զամենայն: Այսպէս եւ ըստ դրութեան65 մասնկանցն՝ բազում տար-

բերութիւն է կենդանեացն66: Քանզի են ինչ որ ունին զստինսն ի կուրծսն, 

եւ են ինչ67 որ ի փորն, եւ են ինչ68 որ ընդ երանաւքն69, եւ ոմանք՝ երկուս 

եւ այլք՝ չորս70, եւ այլք՝ բազումս, քանզի գրեթէ չափաւորեաց բնութիւնն 

ծնիցելոցն71 թուով զբազմութիւն ստեանցն: Իսկ եթէ ոք ստուգիւ կամիցի72 

ասել մի ըստ միոջէ73, Յաղագս կենդանեաց74 զպատմութիւնն Արիստոտելի 

ընթերցցի: Քանզի գրոցն առաջի կալով, ոչ է մեզ75 ստուգել զայս, այլ իբ-

րեւ մակագրութիւնս76 ինչ եւ տիպս արտադրել: Բայց այժմ փոխեսցուք ի 

տարերցս բան՝ ըստ հետեւման խնդրելով:  

 
 

 

 

 

                                         
64 ԱԶԾ ունին  
65 ԱԶԾ դրութեանց Գ զդրութեանց  
66 Գ կենդանեց Ժ կենդանեաց 
67 ԱԲԴԵԶԷԸԻԼԽԾՎ չիք են ինչ  
68 Ը չիք որ ունին զստինսն ի կուրծսն եւ որ ի փորն, եւ են ինչ որ 
69 ԲԼՎ ընդ ընդերաւքն  
70 ԱԶԾ չորք Ե չիք եւ են ինչ որ ընդ երանաւքն. եւ ոմանք երկուս եւ այլք չորք 
71 ԱԲԸԽՎ ծնեցելոցն Ժ ծնիցելոց  
72 ԱԶԺ կամեսցի (Ժ լուս կամիցի) Ը կամի  
73 Nem 46. 21 ἐκλέγειν («քննել, հավաքել») |տարընթ. καταλέγειν 
74 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ կենդանեացն Գ կենդանէց 
75 Nem 46. 22 չիք  
76 Nem 47. 1 ὑπογραφάς | Գ մակադրութիւնս  
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ԳԼՈՒԽ Ե. ՅԱՂԱԳՍ ՏԱՐԵՐՑ1 

[1] Տարրն աշխարհական է՛ մասն նուաստ2 

շարախառնութեան մարմնոց(84): Եւ են տարերք3 

չորք՝ երկիր, ջուր, աւդ, հուր, շարադասեալք, ըստ 

ասացելոցս4 կարգի՝ ի ներքնոցն5 ի վեր կոյս, 

մարմինք գոլով եւ նոքա, իբր6 եւ նախկինք եւ 

պարզք առ այլսն մարմինս: <Եւ> քանզի7 ամե-

նայն տարր համասեռ է, որոց են տարերցն, զի 

սկիզբնն8 ոչ է համասեռ որոց ի նմանէն, բայց 

տարրն՝ ամենայն իրաւք համասեռ9: /215բ/ Այլ զի 

երկիր եւ ջուր եւ10 աւդ եւ հուր են տարերք, յայտ 

է: Քանզի եւ11 ի սոսա ծայրք որակութիւնքն(85) 

երեւին զաւրութեամբ եւ ներգործութեամբ: Սա-

կայն ոչինչ ի զգայականացս յայսցանէ ի տարերց 

է՛ անխառն եւ անհաղորդ յայլ12 տարերքն, զի գողացեալ13 լինին ի մի-

մեանց14 այսք ամենայնք15 եւ հաղորդին ի միմեանց յաւէտ եւ նուազ, այլ 

                                         
1 Nem 47. 2 περὶ στοιχείων  
2 Ի նւաստ Վ նուազ | Վ (60. 2)* «մասն դուզնաքեայ կամ թեթևագոյն»  
3 Գ տարեքք | Ժ լուս (լծ) «Դ տարր ամենայն աշխարհս է սակաւ է որ խառնեալ 

են ի գոացութիւն մարմնոց բազումն անխառն է»  
4 Գ ասացելոյս Վ չիք  
5 ԳԶԾ ներքնոցս 
6 Վ որ 
7 Nem 47. 9 + καὶ («և») | ԴԽՎ + որպէս  
8 Գ սկիսբն ԵԷԸԼԽ սկիզբն 
9 Վ (60. 3 լծ) «տարերքս ի միմեանս միաւորելով՝ մի սեռ լինին,և գոյացուցանեն 

այլ ևս սեռս. իսկ յորժամ այս սկզբունքս որիշ առանձինն լինին՝ ոչ կարեն 
լինել սեռք, և կամ զայլս գոյացուցանել, բայց չորքն միացեալ՝ ամենայն իրօք 
սեռք լինին և առնեն զայլս» 

10 ԸԺԻԼԽԾ չիք  
11 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ չիք 
12 ԱԶԾ այլ 
13 ԱԲԴԵԶԷԺԻԾՎ գոյացեալ Գ գողացել  
14 Nem 47. 13 + ἠρέμα πως 
15 ԲԵԷԽՎ ամենայն  

ՄՄ 1500, 0585ա 
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եւ ի խառնմանն քաջայայտ է բնութիւնն16 նոցա: Եւ իւրաքանչիւր ոք ի 

տարերցս՝ ըստ լծորդութեան, երկուս որակութիւնս ունի՝ զտեսակարարսն17 

զնա: Քանզի է երկիր չոր եւ ցուրտ, իսկ ջուր՝ ցուրտ եւ գէջ, իսկ աւդ՝ խո-

նաւուտ եւ ջերմ18 ըստ իւրում19 բնութեանն20, իսկ21 հուր՝ ջերմին եւ չոր: 

Սակայն որակութիւնքն ըստ ինքեանց տարերք գոլ ոչ կարեն, քանզի ոչ 

յորակութեանց անմարմնոց է կար հաստատիլ22 մարմնոյ23, այլ եւ ոչ 

այլքն մարմինքն24՝ ոչ ծայր ունելով եւ զըստ25 ներգործութեանն որակու-

թիւն, կարեն լինել տարերք, քանզի լինէր արդեւք անբաւ բազմութիւն 

տարերց26, ամենայն Էիցս որ ըստ յաւէտին եւ նուազին որակութիւն ստա-

ցեալ, <եւ> ոչ կարելով տարորոշիլ թէ ո՛ր որո՛ց է տարր: Արդ հարկ է գոլ 

տարերն ե՛ւ մարմին, ե՛ւ պարզ մարմին, ե՛ւ27 ըստ ներգործութեան28 ունե-

լով29 ծայրս զորակութիւնսն՝ զջերմութիւնն ասեմ, եւ զցրտութիւնն30, զգի-

ջութիւնն31 եւ զչորութիւնն: Քանզի սոքա միայն յորակութեանց զբոլորն 

բոլորովին փոխադրեն էութիւն, իսկ այլոցն32 որակութեանց եւ ոչ մի կարէ 

առնել զայս: Քանզի եւ ոչ սպիտակն33, հպելով ի մարմինս, սպիտակացու-

ցանէ զնա բոլորովին, որպէս ջերմն ջեռուցանէ եւ ցուրտն ցրտացուցանէ, 

եւ յայլոցն եւ ոչ ինչ: Քանզի34 ներհակք են միմեանց տարերքն՝ ըստ եր-

                                         
16 ԴԷԺՎ բնութիւն 
17 ԲԵԷԺԻԼՎ զտեսակարարս Ը զի տեսակարար Խ զոր տեսակարարս  
18 Ծ + իսկ 
19 Ծ (իւրաքանչ)իւրում 
20 ԳԴՎ բնութեան 
21 Ծ չիք 
22 ԱԳԶԾ հաստիլ  
23 Գ մարմին Խ մարմնոյն 
24 ԱԳԶԸԺԽԾ մարմինք  
25 ԳԵ ըստ 
26 Nem 47. 22 τὰ στοιχεῖα փխ բազմութիւն տարերց 
27 ԲԸԻՎ չիք  
28 Ծ ներգործութեանն 
29 Ծ ունել 
30 Ե ցրտութիւնն ԶԾ զցրտութիւն  
31 ԲԴԼՎ զգիջութիւն  
32 ԱԵԸԺԻԼԽԾ յայլոցն Գ ի յայլոյն  
33 ԲԴԸԺՎ սպիտակ 
34 Nem 48. 4 δέ («իսկ») 
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կուց որակութեանցն հակառակք, որպէս ջուր՝ հրոյ, ցուրտ գոլով, եւ գէջ՝ 

ջերմոյն եւ չորին, եւ երկիր՝ աւդոյ, ցուրտ գոլով եւ չոր՝ ջերմոյն եւ գիջին:  

[2] Իսկ վասն զի ներհակքն շարամաւտիլ ի միմեանս ոչ կարէին՝ ոչ 

ուրուք ի միջի կարգեցելոյ35 շաղկապողի զնոսա, կարգեաց ի միջի Արար-

չագործն երկրի եւ աւդոյ ներհակացն զջուր, տուեալ նմա երկուս որակու-

թիւնս՝ զցրտութիւն36 եւ զգիջութիւն37, ըստ որոց կարող էր ծայրիցն շա-

րամաւտեցելոց38 շաղկապել զնոսա: Քանզի ջուր ցրտութեամբն ընտանակ-

ցի երկրի, իսկ գիջութեամբն շարամերձի յաւդն39: Դարձեալ ի միջի ջրոյ եւ 

հրոյ, ներհակաց գոլով եւ սոցա, կարգեաց զաւդ՝ խոնաւուտ որակու-

թեամբն ընտանացեալ ջրոյ, իսկ ջերմութեամբն՝ հրոյ, եւ այսպէս զներ-

հակսն հպեցոյց ի միմեանս ի ձեռն միջնորդից ոմանց՝ շաղկապողաց եւ՛ 

զինքեանս, եւ՛ զշաղկապեալսն, քանզի այսպիսի40 կապ հաճելի է41:  

[3] Արդ իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ ըստ այլ որակութեանն42 մերձե-

ցաւ առ որ նախ քան զինքն, իսկ միւսովն՝ առ որ ընդ նմայն: Որզան, ջուր 

ցուրտ է եւ խոնաւուտ, այլ ըստ ցրտութեանն յերկիր շարամաւտի, որ43 

նախ քան զնա՝ ըստ ի վեր ճանապարհին, իսկ ըստ գիջութեանն՝ յաւդ առ 

որ44
 ընդ նմայն: Նմանապէս եւ աւդ ըստ գիջութեանն45 շարամաւտի ի 

ջուր առ որ նախ քան զնայն, իսկ ըստ ջերմութեանն46՝ ի հուր, ընդ նմա 

գոլով, եւ հուր ըստ ջերմութեանն շարամաւտի յաւդս, որ47 նախքան 

զնայն, իսկ ըստ չորութեանն՝ յերկիր, ըստ մակբեկութեանն48 եւ49 մակ-

                                         
35 ԲԵԷԸԺԼԽ կարգեցելոց Գ կարգեցելոյն 
36 ԱԶԸԾ զցրտութիւնն  
37 ԱԲԵԶԷԺԻԼԽ զգիջութիւնն ԸԾ զգիճութիւնն  
38 Գ շարամաւտեցելո Է շարամօտեցելոցն  
39 ԱԶԸԾ յաւդ 
40 ԲԴԵԷԻԽ այսպիսիս 
41 Nem 48. 16 ἄριστός ἐστιν («լավագույնն է») | Վ(62. 1) *«քանզի և սոյն այս իցէ 

շաղկապ գերընտիր»  
42 Վ որակութեան 
43 ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ որով 
44 ԲԺԻԼ որս | ԴԵԷԸԽՎ յաւդաւորս փխ յաւդ առ որ 
45 ԳՎ գիջութեան 
46 ԴՎ ջերմութեան 
47 Ծ յոր 
48 Nem 48. 23 κατ’ ἐπίκλασιν | ԱԲԳԴԷԽ մակբերութեանն Զ մակբեկութեան Վ 

մակբեկութիւն  
49 Գ կամ / ԲԳԵԷԻԽՎ + ըստ  
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դարձութեանն(86) առ ծայրն: Սապէս եւ երկիր ըստ ցրտութեանն՝ ի ջուր, 

իսկ ըստ չորութեանն՝ ի հուր՝ ըստ մակբեկութեանն50: Իսկ զի մի՛ միայն 

առ որ ի վերն /216ա/ եւ ի վայրն իջանելն եւ ելանելն կալմանն ունիցին 

տարերքս, այլ եւ51 ըստ շուրջանակի, իբրեւ զի կրկնեաց եւ դարձոյց 

զծայրսն առ միմեանս52՝ զհուր եւ զերկիր ասեմք, քանզի եւ հուր՝ ի բաց 

դնելով զջերմութիւնն53 միայն, լինի երկիր: Եւ այս յայտ է ի շանդեացն, 

քանզի ի վայր եկեալ հուրն եւ ցրտացեալ ի յոյժ եռացմանէն՝ քարանայ54, 

վասն որոյ ամենայն շանդի55 քարիւ եւ ծծմբով բերի ի վայր, եւ է ծծումբն 

որպէս զհուր56 չորացեալ՝ ոչ եւս ջերմ ըստ ներգործութեան, այլ զաւրու-

թեամբ, իսկ չորն57՝ եւ ներգործութեամբ58: Բայց միայն տարերքս ըստ ներ-

գործութեան ունին զորակութիւնսն59, իսկ այլքն60 ամենայն՝ զաւրու-

թեամբ, եթէ ոչ մերձենան ի տարր:  

[4] Իսկ զի մի՛ երբէք պակասեսցին տարերքս61 եւ մի՛ ի նոցանէ շա-

րախառնութիւնքն, իմաստնաբար62 Արարչագործն արուեստագործեաց63, 

իբր զի եւ տարերց ի միմեանս փոխարկեալ եւ ի շարախառնութիւնս64, եւ 

դարձեալ շարախառնութեանցն65 ի տարերս լուծանիլ66, եւ այսպէս ի մի-

մեանց ծննդենէ յարամնայ յայս67 հաստատեալս68 ամբողջ պահին հանա-

պազ: Քանզի երկիր՝ տղմացեալ լինի ջուր, իսկ ջուր՝ թանձրացեալ եւ կա-

                                         
50 ԱԲԳ մակբերութեանն ԴՎ մակբեկութեան  
51 ԲԵԺԻԼԽ եւս 
52 ԱԵԷԸԹԼԽՎ միմեանսն Գ միմէնս  
53 ԱԸԾ զջերմութիւն 
54 ԶԸԾ + եռե քարիւ ասէ եւ ծծըմբով լինին հրացանութիւնք  
55 ԱԾ շանդիք Վ շանթի 
56 Ծ հուր 
57 ԺՎ չոր 
58 ԱԶ չիք իսկ չորն եւ ներգործութեամբ Ծ լուս իսկ չորն եւ ներգործութեամբ 
59 Վ զորակութիւնն 
60 ԲԴԷՎ այլք Ը այլն 
61 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ ի տարերցս 
62 ԳԴԵԷԸԺԻԽ իմաստաբար Զ իմաստութեամբ  
63 Ե արուեստագործեացն Ը լուս արարչագործեաց Լ արարչագործեաց  
64 Ծ շարախառնութիւնսն 
65 ԵՎ շարախառնութեանց 
66 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԾԽ լուծանել 
67 Nem 49. 12 = Գ չիք | ԵԸԻՎ այս  
68 Գ հաստելս Ը հաստեալս Վ հաստատուն | ԱԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ + եւ 
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ւացեալ, լինի երկիր, իսկ ջեռեալ եւ69 շոգացեալ լինի աւդ70, աւդ՝ ժողովեալ 

եւ խտացեալ լինի ջուր, իսկ չորացեալ ի հուր փոխարկի: Այսպէս եւ հուր՝ 

շիջեալ եւ ի բաց եդեալ զչորութիւնն, աւդանայ, քանզի է աւդ շիջումն 

հրոյ եւ շոգի ջրոյ ջեռուցելոյ: 

[5] Արդ յերկոցունց71 յայտ է, թէ ի ջերմութենէ լինելութիւն նորա, 

քանզի ջեռեալ ջուր եւ շիջեալ հուր աւդ լինի: Արդ է՛ ըստ ընտանի բնու-

թեանն72 ջերմ, բայց ցրտանայ մերձաւորութեամբն որ առ ջուր եւ երկիր, 

որպէս զի ներքին կողման նորա, որ մերձ ի73 յերկիր, ցուրտ գոլ, իսկ վեր-

նոյն, որ առ հուրն՝ ջերմ74: Եւ պատահի այս վասն թուլութեանն75 եւ դիւ-

րակրութեանն76
 աւդոյ, քանզի փութանակի կայ ի բաց յընտանի77 բնութե-

նէն եւ փոխարկի: Իսկ Արիստոտելէս երկուս սեռս ասաց գոլ աւդոյ՝ է՛ ինչ 

որ տամկատեսակ78, որ ի գոլորշւոյ ջրոյ, եւ է՛ ինչ որ ծխատեսակ, որ ի 

շիջմանէ հրոյ(87): Եւ զծխատեսակն ջերմ79 գոլ, իսկ զտամկատեսակն՝ ուրա-

նաւր ծնանին, ջերմ եւ զնա, իսկ յառաջեալ80 ըստ մասին՝ ցրտանայ, եւ 

բարձրացեալ՝ ջրանայ81: Իսկ զի եւ յայլոց ինչ թուեցելոց82 գոլ անտեղիս 

խոյս տացէ, եւ առ այսոքիւք՝ զբարձրագունիցն եւ բազում մեկուսիս 

յերկրէս ցրտագոյնս83 երեւելն, կրկին եդ զբնութիւնն84 նորա: 

[6] Բայց ամենայն մարմինք զլինելութիւնն85 ի ժողովմանէ չորիցս 

տարերցս86 ունին՝ տնկոցն87 եւ կենդանեացն88 բնութեանն89 զմաքրա-
                                         

69 ԱԶԾ չիք  
70 Խ լուս իսկ ջեռեալ եւ շոգացեալ լինի աւդ 
71 Ա յերկուցունց Լ յերկոցուց Խ երկոցունց 
72 ԷԸՎ բնութեան 
73 ԱԲԶԸ չիք Ե ^ կետիկներ  
74 ԳԵԷԼԽՎ ջերմն  
75 ԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ թուլութեան  
76 ԱԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ դիւրակրութեան  
77 ԱԳԵԸԽ յընդանի  
78 Nem 50. 1 ἀτμῶδες («գոլորշանման»)  
79 ԲԳԴԵԷԸԻԼԽՎ ջերմն  
80 ԲԶԾ յառաջ ելեալ Գ յառաջ ելել կամ յառաջ եղել Ը յառաջ լեալ 
81 Ծ ջերմանայ 
82 ԱԲ տուեցելոց Ը թուեցելոյ  
83 ԳԴԵԷԸԻԼԽՎ ցրտագոյնսն 
84 ԳԴԸԺԽՎ զբնութիւն  
85 ԸՎ զլինելութիւն 
86 ԱԲԶԾ տարերց 
87 Ա տնգոց ԲԳԶԾ տնկոց ԴԸԺԻԽ տնկոցս Ե տնկոյս  
88 ԱԲԶԾ կենդանեաց Գ կենդանեց  
89 ԱԲ բնութիւնն Վ բնութեան  
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գոյնսն90 տարերցս ի լինելութիւն այսոցիկ մարմնոցս քարշեալ: Եւ կոչէ 

զայսոսիկ զմարմինս Արիստոտելէս՝ բնաւորականս, ոչ ըստ հաւաքման շա-

րադրեցելոց սոցա91, այլ բոլորիցն բոլորովին ի միութիւն խառնեցելոց, ե՛ւ 

մի իմն, ե՛ւ այլ, քան92 զինքեանս արարեալ զմարմինս93: Քանզի այսպէս94 

միաւորի95, որպէս զի ոչ գոլ կար տարորոշիլ96 նոցա, եւ ոչ առանձինն97 

տեսանիլ98 երկրի եւ առանձինն99՝ ջրոյ եւ աւդոյ եւ հրոյ, միոյն100 իմն եւ 

այլ, քան զնոսա, ի ժողովմանէ չորիցս101 տարերցս102 եղելոյն103, որպէս ի 

վերայ չորեքդեղենին104
(88): Քանզի եւ անդ այլ իմն չորեքդեղեանն, քան 

զորս, յորոց շարակային, բայց ոչ նմանապէս105: Քանզի ոչ ըստ շարադ-

րութեան106 որ ըստ մանրամասնիցն107, որպէս չորեքդեղենին, առնեն տա-

րերքս108 զմարմինս, այլ ըստ փոխադրութեան109 եւ միութեան: Եւ դար-

ձեալ ի տարերս լուծանին /216բ/ մարմինք՝ ապականեալք, եւ այսու եղա-

նակաւ մնայ մշտնջենաւորապէս ամենայն եւ110 տեւէ առ ի յԷիցս լինելու-

թիւն՝ ոչ առաւելեալ երբեք եւ ոչ նուազեալ: Ուստի եւ զայլոյ111 զլինելու-

                                         
90 ԴՎ + ի  
91 ԵԷԽ նոցա 
92 ԴԻ չիք  
93 ԱԲԶ զմարմինսն  
94 ԵԷԻ այնպէս Խ այս 
95 ԱԲԶ միաւորին  
96 Ը որոշիլ 
97 ԱԲ առանձին 
98 ԱԲԴԶԸԾՎ տեսանել | Խ +նոցա 
99 ԱԶԸԾ առանձին 
100 ԱԲԾ միայն ԴԵԷԸԼՎ միայնոյ Զ մի ոմն իմն ԻԽ լուս միայնոյն 
101 ԱԲԶԸԾ չորից 
102 Nem 50. 16 չիք  
103 ԵԷԸԼԽ եղելոցն 
104 Ը չորեքդեղինմին Ժ չորեքդեղէնոյն | Վ (64. 1 լծ. ) «չորեքդեղեանն է չորս 

դեղ, զոր առնուն նկարողք. զսպիտակն և զսեաւ, զկարմիր և զկապուտակ, և 
կամ ևս աւելի դեղք» 

105 Վ + (եւ տարերքն) 
106 ԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ շարադրութեանն  
107 ԱԵԸԺ մանրամասինցն Խ մարմնամասնիցն  
108 ԲԳԴԻԽՎ տարերք  
109 Խ լուս մանրամասնիցն որպէս չորեքդեղենին՝ առնեն տարերքս զմարմինս, այլ 

ըստ փոխադրութեան 
110 ԲԴԶ չիք  
111 ԱԲ զայլու ԴԼԽՎ զայլոց 
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թիւնն այլում ապականութիւն112 գոլ ասէ եւ զայլոյ113 ապականութիւնն114 

այլում՝ լինելութիւն, ոչ միայն ըստ անձին, որպէս եւ յառաջագոյն115 ասա-

ցեալ է116, այլ եւ ըստ մարմնոյ:  

[7] Իսկ Պղատոնի թուեցաւ երից տարերց փոխարկիլ ի միմեանս, 

բայց երկրի անփոխարկելի մնալ: Քանզի նմանեցուցանելով իւրաքանչիւ-

րում տարեր զհաստատութիւն ուղղագծիցն117 ձեւոց118 (երկրի՝ զկիւբի-

կոնն119 ձեւ, վասն զի անշարժագոյն է, քան զայլսն, իսկ ջրոյ, որ120 քան121 

զայլսն դժուարաշարժագոյնն122՝ զիկոսաէդռոնն123, իսկ դիւրաշարժա-

գոյնն124 զպիւռամոիդէսն125՝ հրոյ, իսկ զոքտաէդռոնն՝ աւդոյ, որ է դիւրա-

շարժագոյն, քան զջուր126 եւ դժուարաշարժագոյն127, քան զհուր), յայսո-

ցիկ128 ձեւոց առնէ զցուցումնն129 երեցունց130 այսոցիկ ի միմեանս փոխար-

կիլ, բայց երկրի ոչ կրել զայս: Քանզի զերիսս131 զայսոսիկ՝ զպիւռամիդն 

                                         
112 Բ + ասէ ԺԻ ապականութեան 
113 ԲԴԵԷԸԺԻՎ զայլոց  
114 Ե զլինելութիւնն Զ ապականութիւն | Ե +ի  
115 ԱԶԾ յառաջագոյնն Ը յառաջագոնն Խ յառաջագուն 
116 ԳԶ ասացաւ 
117 Գ ուղղագործիցն Է ուղագծիցն  
118 Վ (64. 2 լծ) «ձևք էին արարեալ չորք՝ յիմաստասիրացն, և անուանք եդեալ 

ձևոցն, որպէս և ունի կարգ բանիցդ. և էին ձևքն շարժունք, բայց մի քան զմի 
առաւել. և չորեքին այսոքիկ ձևքս կոչէին ուղղագիծք. արդ, պղատոնի նմա-
նեցուցեալ զձևքս զայս տարերցէ ասէ թէ երեք ձևքն (իկոսաէդռոն-քսանա-
կողմն, պիւռամոիդէս-կոնաձև, ոքտաէդռոն-ութակողմն) լուծանին ի միմեանս, 
և զկերպարանս իւրաքանչիւր ի միմեանս փոխեն. բայց մի ձև՝ որ է կիբիկոնն 
(խորանարդ, ձև վեցանիստ) ոչ փոխարկի ի նոսա»: 

119 ԱԲԵԼ զկիբիկոնն Ը զկիւբիկոն  
120 ԱԶԾ չիք  
121 ԱԶ զքան 
122 ԳՎ դժուարաշարժագոյն 
123 ԲԶԸ զիկոսադռոնն Ե զիկոսէդռոնն  
124 Բ զդիւրաշարժագոյնսն ԴԵԶԷԸԺԼԽ զդիւրաշարժագոյնն ԻՎ զդիւրաշարժա-

գոյն 
125 Ա զպիռամոյիդէսն Ը զպիւռամոյիդէսն  
126 ԱԶ զհուր 
127 Բ դժուարագոյն | ԱԶԽ չիք քան զջուր եւ դժուարաշարժագոյն  
128 ԳԴԷՎ յայսոսիկ 
129 Ե ցուցումնն Խ զցուցումն 
130 ԵԸԽ երիցունց 
131 Ծ զերիս 
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եւ զոքտաէդռոնն132 եւ զիկոսաէդռոնն, ի սկալինեացն եռանգիւնեաց133 

հաստատիլ, բայց զկիւբիկոնն՝ ի հաւասարակողից134 եռանգիւնեաց135: Արդ 

որքան ինչ ի սկալինեանցն եռանգիւնից136 հաստատեցաւ137, այսոցիկ կար 

է լուծանիլ եւ դարձեալ ժողովիլ եւ138 ի միմեանս փոխարկիլ: Իսկ կիւբի-

կոնն, ոչ լուծեալ յայլոցն ինչ երիցն139 ձեւոց կար գոլ փոխարկիլ140 (քան-

զի ի հաւասարակողից141 եռանգիւնից142 հաստատեցաւ143, յորոց ոչ ինչ 

յայլոցն երիցն144 հաստիլ145 կարէ) եւ ոչ նոցունց146
 երիցն ձեւոց՝ ի կիւբի-

կոնն(89):  

[8] Արդ հարկ է եւ զտեսակացեալսն մարմինս ըստ տեսակացս147 այ-

սոցիկ այսպէս ունել առ միմեանս, որպէս այնք ունինն148: Սակայն ոչ 

առանց կրից մնաց149 երկիր, այլ տարորոշի ի մանրամասնագունիցն մարմ-

նոց՝ վերստին տարրացեալ, սակայն ոչ եւ150 փոխարկեալ ի տարորոշողսն 

զնա: Քանզի անդրէն հաւաքեալ՝ յինքն դարձուցանէ, որ երեւի ի ջուր, 

քանզի թէ ի ջուր արկեալ հող ինչ սակաւ խառնակեսցես, լուծանի ի ջուր 

հողն, բայց թէ դադարեսցէ որ խառնակէն, զկայ151
 առեալ ջրոյն՝ ի վայր 

                                         
132 Ա զոկտայէդռոնն Ե զոքտադուոնն 
133 Nem 51. 8 σκαληνῶν τριγώνων («անհավասարակողմ եռանկյուն») | ԶԸԻԾ 

եռանկիւնեաց 
134 Nem 51. 8 ἰσοπλεύρων | Ժ հաւասարակողմից 
135 Ա եռանգիւնից Գ եռանկիւնեց ԴԶԸԾ եռանկիւնեաց | ԱԶԾ + հաստատիլ 
136 Ա եռանգիւնեացն Գ եռանգիւնիցն Դ եռանկիւնից ԶԾ եռանկիւնեացն Ը 

եռանկիւնեաց 
137 ԸՎ հաստեցաւ 
138 Nem 51. 10 չիք  
139 ԱԶԾ չիք  
140 ԱԴԵԷԼԽ զփոխարկիլ  
141 Ժ հաւասարակողմից 
142 ԲԴԵԶԷԸԾ եռանկիւնից 
143 ԲԴԵԶԷԸԻԼԽԾՎ հաստեցաւ  
144 ԱԶԾ երից Գ յերիցն 
145 Ա հաստատիլ Խ հաստել 
146 Է նոցա Ը նոցունցն  
147 Ը տեսակաց Ժ տեսակացն 
148 ԲԳԴՎ ունին 
149 ԸԻՎ մնայ 
150 ԲԳԴԵԷԸԺԻԼԽՎ է 
151 Nem 51. 19 στάσιν / ԲԵԷ զկա  
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նստի: Ըստ նորին աւրինակի եւ ի վերայ երկրի152 պարտ է իմանալ՝ ոչ է 

այս փոխարկութիւն, այլ տարորոշումն խառնեցելոցն:  

[9] Իսկ ասէ Պղատոն եւ ի սրութենէ հրոյ լուծանիլ երկրի, բայց լու-

ծեալն՝ բերի ի նմա կա՛մ աւդոյ թանձրութեամբ, յայտ է, թէ յորժամ աւդ 

զնա լուծանէ, կա՛մ ջրով, յորժամ ի ջրոյ լուծցի: Եւ ասէ, ըստ այլ յեղանա-

կի տարորոշելով, զիւրաքանչիւր ոք ի տարերցս երիս ունել153 որակու-

թիւնս. հրոյ՝ սրութիւն, անգայտութիւն, շարժութիւն, իսկ միւսոյ ծայրին 

տարերցս, այսինքն երկրի, զհակառակսն նոցա որակութիւնս՝ բթութիւն, 

խտութիւն, կայս: Որպէս զի գոլ ըստ նոյն որակութեանց, հակառակս զեր-

կիր եւ զհուր, որ ոչ էր ըստ այլոցն լծակցութեամբ որակութեանց154, այլ 

առեալ յերկաքանչիւրիցն ծայրիցն155 որակութիւնս, եւ այսպէս միջնատա-

րերցն լինել: Քանզի առեալ լինին ի հրոյ երկու որակութիւնք՝ անգայտու-

թիւնն156 եւ157 շարժութիւնն158, եւ մի ի159 յերկրէ՝ բթութիւնն160, եւ հաս-

տի161 աւդ, տեսակարարս ունելով որակութիւնս՝ բթութիւն, անգայտու-

թիւն, շարժութիւն: Դարձեալ երկու որակութիւնք առեալ լինին յերկրէ՝ 

բթութիւն եւ խտութիւն, իսկ ի հրոյ՝ մի միայն շարժութիւնն, եւ լինի ջուր՝ 

տեսակացեալ եւ նա բթութեամբ162, խտութեամբ163, շարժութեամբ164:  

[10] Արդ է որպէս սրութիւն165 առ բթութիւն166, այսպէս հուր առ 

աւդ, եւ որպէս անգայտութիւն167 առ խտ/217ա/ութիւն168, այսպէս աւդ առ 

                                         
152 Nem 51. 20 ἐπὶ πάσης τῆς γῆς («ողջ երկրի առնչությամբ») 
153 ԵԷԼԽՎ ունելով  
154 Ե + եւ ԷԻԽ լուս եւ 
155 ԱԲԳԴԶԸԺԻԼԾՎ ծայրից 
156 ԱԸԾՎ անգայտութիւն 
157 ԲԳԴԸՎ չիք  
158 ԱԲԳԴԸԾ շարժութիւն 
159 ԳԸ չիք  
160 ԱԵ բթութիւն 
161 ԲԷԼ հաստտի ԵԺԻԽ հաստատի 
162 ԳԺ բթութեամբն 
163 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ խտութեամբն 
164 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ շարժութեամբն 
165 ԲԴԵԶԷԸԻԼԽ սրութիւնն 
166 ԱԲԳԴԵԶԷԸԻԼԾԽ բթութիւնն  
167 ԲԳԴԵԶԷԺԻԼԽԾ անգայտութիւնն 
168 ԱԲԳԴԵԶԷԺԻԼԽԾ խտութիւնն 
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ջուր, եւ որպէս շարժութիւնն169 առ կայսն, այսպէս ջուր առ երկիր: 

Ուրեմն, որպէս ջուր առ աւդ, այսպէս աւդ առ հուր170, եւ որպէս աւդ առ 

ջուր, այսպէս ջուր առ երկիր: Քանզի բնաւորեցան հարթքն ի միոջէ ի 

միջնորդութենէ շարակայիլ, այսինքն՝ ի համեմատութենէ, իսկ հաստա-

տունքն՝ յերկուց միջնորդութեանց: Իսկ ըստ այլ յեղանակի, ասեն՝ որա-

կութիւնս ունել տարերցս171, երկրի եւ ջրոյ ծանրութիւն ունել, ըստ որում, 

ի վայրն բերին բնութեամբ, իսկ աւդոյ եւ հրոյ՝ թեթեւութիւն172, ըստ 

որում, ի վերն173 բերին բնութեամբ:  

[11] Ասեն եւ Ստոյիկեանքն զտարերս174 զոմանս՝ արարողականս175, 

եւ զոմանս՝ կրականս176: Արարողականս177՝ զաւդ եւ զհուր, իսկ կրականս՝ 

զերկիր եւ զջուր: Բայց Արիստոտելէս եւ հինգերորդ178 մուծանէ մարմին179՝ 

զեթերայինն(90) եւ շրջաբերական180, ոչ ախորժեալ181 զերկին ի չորիցս182 

տարերց183 լինել (եւ շրջաբերական184 ասէ զհինգերորդն մարմին, զի շուր-

ջանակի յինքն բերեալ լինի): Պղատոնի յայտնապէս ասացեալ՝ ի հրոյ եւ 

յերկրէ հաստիլ185 զնա: Եւ ասէ186 այսպէս. «մարմնատեսակ եւ187 երեւելի եւ 

շաւշափելի պարտ է գոլ188 եղելոյն, բայց առանց հրոյ ոչ ինչ երբեք երեւե-

                                         
169 ԸՎ շարժութիւն 
170 Nem 52. 11 ὡς πῦρ πρὸς ἀέρα, οὕτως ἀὴρ πρὸς ὕδωρ (*«որպէս հուր առ օդ, այդպես 

օդ առ ջուր») 
171 ԱԶԾ տարերց 
172 Խ թեթևութիւնք 
173 ԱԶ վեր 
174 Գ զտարերսս 
175 Nem 52. 18 δραστικά («գործուն») 
176 Nem 52. 19 παθητικά («կրական, ռեցեպտիվ, պասսիվ») |Ժ չիք արարողականս 

եւ զոմանս կրականս  
177 ԳԴԷԻԼՎ արարողական 
178 Ե զհինգերորդ 
179 ԱԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ մարմինս 
180 Ա զշրջաբերական ԲԴԵԸԺԻԼԽՎ զշրջաբերականն Է շրջաբերականն  
181 Գ ախորժէ Ը ախորժել 
182 ԱԶԸ չորից 
183 ԱԶԸԾ տարերցս 
184 ԲԵԸԺԼԽ շրջաբերականս 
185 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ հաստատիլ 
186 ԲԴԷԻԼԽՎ է  
187 ԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽՎ չիք  
188 Ժ գրել (լուս գոլ) 
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լի եղիցի, եւ ոչ շաւշափելի՝ առանց հաստատուն189 այլոյ190 իրիք191, եւ ոչ 

հաստատուն՝ առանց երկրի, ուստի ի հրոյ եւ յերկրէ զամենայնի192 մար-

մին(91) հաստիլ193 սկսեալ Աստուծոյ առնէր: Բայց երկուց միայն բարւոք 

հաստիլ194, առանց երրորդի195 ոչ է կար, քանզի կապ ի միջի երկոցունց ժո-

ղովող լինի, իսկ կապ գեղեցիկ՝ որպէս մինչ զնոյն ինքն եւ զլծակցեալսն 

մի առնէ196, եւ այս բնաւորեցաւ համեմատութիւն197 գեղեցիկ կատա-

րել»(92): Կապ ասելով՝ զմիջինսն երկուց198 տարերցս ի համեմատութենէ 

առեալս, ի յառաջագոյն ասացելոցն199:  

[12] Իսկ որք զԵբրայեցւոցն200 ընծայեն201, տարբերին յաղագս երկնի 

եւ երկրի, քանզի այլքն, գրեթէ ամենեքեան, եւ ոչ ի միոյ ենթակայէ նիւթոյ 

(93) ասեն լինել զերկինս եւ զերկիր, վասն զի202 Մովսէս ասէ. «Իսկզբանէ 

արար Աստուած զերկինս203 եւ զերկիր»(94): Բայց Ապողինարոս յանդնդոց204
 

առնել ախորժէ Աստուծոյ զերկինս205 եւ զերկիր: Քանզի զանդունդս(95) 

Մովսէս ոչ յիշեաց ի լինելութեանն աշխարհի որպէս եղեալ, բայց ի 

Յոբն206 ասի. «Ո՛207 արար զանդունդս208»(96):  

Արդ ի209 յայսմանէ որպէս ի նիւթոյ ասէ210 լինել զայլսն ամենայն, 

սակայն ոչ անեղ, այլ եղական զնա գոլ յառաջ, քան զամենայն զմարմնա-

                                         
189 Ծ չիք 
190 Nem 52. 25 չիք / ԲԼՎ այլոց  
191 ԱԲԳԵԶԷ չիք 
192 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ զամենայն  
193 ԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ հաստատիլ 
194 ԳԻ հաստատիլ 
195 ԳԴԵԷԽ երորդի Ը երկրորդի 
196 Nem 53. 4 + μάλιστα («հատկապես»)  
197 Վ համեմատութեամբ 
198 ԳԸԼՎ երկուս 
199 Ա ասացելոյս Զ ասացելոցս 
200 Գ զեբրաեցոցն Ե զեբրաեցւոց  
201 Nem 53. 7 πρεσβεύοντες («նախապատվություն տալ»)  
202 ԱԲԴԻԽ լուս քանզի 
203 ԲԴԵԶԷԸԽ զերկին 
204 ԱԲԴԵԷԻ յանդընդոց ԸԽ յանդընտոց 
205 ԵԷԸ զերկին 
206 ԲԵԷԼՎ յովբն Գ յոբ Խ յովքն 
207 ԼՎ ո՞վ 
208 ԶԺ զանդունս Ը զանդունտս 
209 ԱԳԶԷ չիք  
210 Nem 53. 14 βούλεται («կամենում է ասել»)  
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կանսն211 եղեալ212 յԱրարչագործէն՝ առ ի յայլոցն գոյացութիւն: Յայտնէ 

եւ անունն213
 անդնդոց214՝ զնիւթոյն215 անբաւութիւն: Այլ այս զիարդ ար-

դեւք216 իցէ ոչինչ է առաւելութիւն217, քանզի եւ այսպէս218 ամենայնի Աս-

տուած եւ արարչագործ ցուցանի, եւ յոչընչէ219
(97) արարեալ զամենայն: 

[13] Իսկ առ որս մի220 միայն221 ասացին222 գոլ զտարր223՝ կամ զհուր, 

կամ զաւդ, կամ զջուր, բաւական է224 առ Հիպոկրատեայ225 ասացեալքն. 

«Եթէ մի տարր226 էր մարդ, ոչ երբեք արդեւք խաւթանայր, քանզի ոչ ար-

դեւք իցէր յորմէ227 խաւթանայր՝ մի գոլով: Իսկ թէ եւ խաւթանայր, մի՞ 

արդեւք էր որ բժշկէրն»(98): Քանզի պարտ է որ հիւանդանալոցն է ի փո-

խարկութեան228 լինել զգայութեամբ: Իսկ եթէ մի միայն էր տարր, ոչ էր 

յոր փոխարկիւրն: Ոչ փոփոխեալ229, այլ մնացեալ յինքեան ոչ արդեւք 

խաւթանայր, թէ եւ զգայական էր: Բայց հարկ է ախտացելոյն յիմեքէ ախ-

տանալ, իսկ թէ միայն մի էր տարր, ոչ արդեւք էր այլ որակութիւն, քան 

զմիոյն տարերն230, յորմէ ախտանայրն231 կենդանին: Իսկ թէ ոչ փոխարկիլ 

եւ ոչ ախտանալ կարէր, զիա՞րդ արդեւք խաւթանայր: Արդ ցուցեալ զայս 

/217բ/ անկար գոլ, ըստ թոյլ տալոյ՝ ի վերայ ածէ. «Զի թէ եւ խաւթանայր, 
                                         

211 ԶԽ մարմնականսն 
212 Nem 53. 15 προκαταβεβλημένην («կանխավ հիմնված») 
213 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ անուն  
214 ԱԶ անդընդոցդ ԲԵԷԺԽ անդընդոց Ը անդնտոց  
215 ԱԶԸԾ զնիւթոյ 
216 ԳԶՎ +եւ 
217 Nem 53. 18 διαφέρει («չի տարբերվում, նշանակություն չունի») | Է չիք յայտնէ 

եւ անուն անդնդոց՝ զնիւթոյն անբաւութիւն. այլ այս զիարդ արդեւք իցէ, 
ոչինչ է առաւելութիւն 

218 Վ + եւ 
219 Nem 53. 19 ἐξ οὐκ ὄντων | Է յոչ ընչէ  
220 ԹԽ չիք  
221 ԱԴԵԶԷԸԺԻԽԾ միայնն 
222 ԲԴԵԷԸԺԻԽ ասացինն 
223 Ա զտարրն Գ տարր 
224 ԲԵԸԻԼԽՎ են 
225 Ա յիպոկրատեա ԴԶԷԾ հիպոկռատէա ԵԹԺԽ հիւպոկռատեա Ի հիպոկռիտեա 
226 Nem 53. 21 չիք | Ը տարրէ  
227 Ը յորժամ Խ յորում յորում 
228 ԻԼՎ փոխարկութենէ Ժ փոխարկութիւն 
229 ԱԶԾ փոխարկեալ  
230 ԱԲԴԶԷԸԺԻԼԽԾՎ տարեր Ե տարր  
231 Ա ախտանայր 
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մի՞ արդեւք էր, որ բժշկէրն: Բայց արդ ոչ է մի, որ բժշկէն, այլ բազումք, 

ոչ ուրեմն է մի տարր232 մարդն233»(99): Այլ եւ յորոց նոքայն փորձին234 իւ-

րաքանչիւր ոք զիւրն կազմել235 զաւրինադրութիւն236, յայնցանէ237 մանա-

ւանդ ցուցանի չորս գոլ տարերսն: Քանզի եւ238 Թաղէս239, զջուր240 միայն 

ասելով գոլ տարր, փորձի ցուցանել զայլ զերիսն ի նմանէ եղեալս: 

Զթանձրագոյնն241
 նորա երկիր լինել, իսկ զնրբամասնագոյնն՝ աւդ242, իսկ 

զաւդոյն նրբամասնագոյն243՝ հուր244:  

[14] Իսկ Անաքսիմենէս(100), զաւդ միայն ասելով, եւ սա նմանապէս 

փորձի ցուցանել զայլսն տարերս ի245 յաւդոյ կատարեալս:  

Հերակլիտոս246
 եւ Եպարքոս247 Մենտապոնտինոս248

(101)՝ զհուր ասե-

լով, նոքումբք249 ցուցմամբք250
 վարին: Արդ յորոց եւ251 սոքա ասենն252՝ 

զհուր գոլ այլոցն253 տարերց254 ծնողական, եւ այլոցն255՝ ոմն զջուր եւ ոմն 

զաւդ: Յայսցանէ ցուցանի, թէ ամենայն տարերքս ի միմեանս փոխարկին 

եւ ամենեցունց256 ի միմեանս փոխեցելոց257, հարկ է տարերս գոլ ամենե-
                                         

232 Nem 54. 10 չիք  
233 ԱԶԾ մարդ 
234 ԱՎ փորձեն 
235 Ծ կազմէ 
236 ԱԶԾ զմեղադրութիւն Գ աւրինադրութիւն Ը զաւրինադրութիւնն 
237 Ը յայնմանէ 
238 ԱԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ + նախ 
239 ԲԵԸ թալէս  
240 Զ զջուրս Ժ զջուրն 
241 Nem 54. 14 τὴν ὑποστάθμην («հիմք, նստվածք, թանձրույթ») 
242 ԱԶ հուր  
243 ԸԻ նրբամասնագոյնն Ծ լուս աւդ, իսկ զաւդոյն նրբամասնագոյն 
244 ԱԶ չիք իսկ աւդոյն նրբամասնագոյն՝ հուր 
245 Բ եւ ԳԶ չիք  
246 ԱԳԸ հերակլիտէս ԶԾ հերակղիտէս  
247 PG40 p 632 Ἵππασος | Nem 54. 17 Ἵππαρχος | ԱԶԾ իպպարքոս Գ Եպառքոս Ը 

իպարքոս Ժ էպարքոս  
248 Nem 54. 17 ὁ Μεταποντῖνος | Գ մենդապոնդինոս Խ մենտադնտինոս  
249 ԴԸԺ նոքումք Ե նոքոմք 
250 Ը ցուցամբ Ժ ցուցմամբ  
251 ԲԴԷԺՎ եւս 
252 ԴՎ ասեն 
253 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ այլոցս 
254 Ա տարերցն ԲԴԷԸԺԻԼԽՎ տարերցս Ե տարերս 
255 ԱԵԶԷԸԻԼԽ յայլոցն 
256 ԱԶ ամենեցուն 
257 ԲԴԵԷԸԺԻԼ փոխեցելոյ ԳԶ փոփոխեցելոց Վ փոխարկելոյ 
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ցունց, քանզի զոր եւ առնուցուս ի չորիցն, գտցի եւ սա՝ 

ի միւսումն258 եղեալ: Բայց մարմին՝ անձին գործարան 

գոլով, անձնականաւք զաւրութեամբք հանդերձ տարո-

րոշի, բայց զի այսոքիւք ի դէպ եւ259 պատեհ կազմե-

ցաւ, առ եւ ոչ միոյ զաւրութեան նորա ի մարմնոյ խա-

փանիլ260: Քանզի իւրաքանչիւր261 անձնականաւ զաւ-

րութեամբ առ ներգործութիւնն, առանձինն262 մասամբ 

մարմնոյն263 վիճակի, որպէս յառաջ մատուցեալ բանս 

ցուցցէ264: Քանզի անձն զկարգ ունի արուեստաւորի, 

իսկ մարմին՝ գործարանի265, եւ նիւթ է առ266 որ գործն 

նորա267: Որգոն, որպէս նիւթ ստորակայի268 կին269, քանզի առ270 սա լինի 

գործն271: Իսկ գործն՝ շնութիւն կամ պոռնկութիւն կամ ամուսնութիւն:  

Եւ անջատին անձնականք զաւրութիւնք՝ ի տեսողականն եւ յիմա-

ցականն եւ յիշողականն: 

 

 

 

 

 

                                         
258 ԲԵԸԹԻԽ միւսում 
259 ԱԶ +ի  
260 ԲԴԵԷԸԺԻԼԽՎ խափանեալ  
261 ԱԲԴԵԶԷԸԺԻԼԽԾՎ + ոք  
262 Nem 55. 2 ἴδια («նաև՝ հատուկ, սեփական») | Ա առանձին  
263 ԱԲԶԸԺԻԼԽԾ մարմնոյ Ե մարմնոց 
264 ԳԵԸԻ ցուցանէ 
265 Զ զգործարանի | Խ լուս արուեստաւորի, իսկ մարմին գործարանի  
266 Nem 55. 4 περὶ  
267 Nem 55. 4 + τὸ δὲ ἀποτέλεσμα ἡ πρᾶξις αὐτή («իսկ կատարումն հենց ինքը գործն 

է») փխ նորա  
268 Nem 55. 5 ὑπόκείται | ԱԶԾ ստորակային Ժ ստորականա | Ժ + ի  
269 ԱԶԾ չիք  
270 Nem 55. 5 περὶ 
271 ԲԴԵԷԸԹԺԻԽՎ + նորա  

ՄՄ 2708, 018ա 
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ԳԼՈՒԽ Զ. ՅԱՂԱԳՍ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆԻՆ1 

[1] Արդ տեսողականն2 է զաւրութիւն անբա-

նութեան3 անձին՝ ի ձեռն զգայարանացն ներգոր-

ծեալ(102): Իսկ տեսականն4, որ ընդ տեսութեամբն5 

անկանի, որպէս՝ զգայութիւն եւ6 զգալի: Իսկ տե-

սութիւն(103) է կիրք անբանութեան7 անձին՝ ի տեսա-

կանէ8
 իմեքէ եղեալ: Իսկ տեսումն9՝ կիրք ցնորա-

կան10
 յանբանութեանն11 անձին12, յոչ ումեքէ տեսա-

կանէ եղեալ: Իսկ Ստոյիկեանքն չորս ասեն զայսո-

սիկ՝ տեսութիւն, տեսական, տեսողական, տեսումն13: 

Տեսութիւն ասեն զկիրս անձին՝ ցուցեալ յինքեան եւ 

զարարողն տեսական (քանզի յորժամ սպիտակ ինչ 

տեսանեմք, լինի կիրք իմն յանձինն14՝ յառմանէն15 

նորա: Զի որպէս ի զգայարանս լինին16 կիրք, յոր-

ժամ զգայ, այսպէս եւ յանձին17՝ յորժամ զմտաւ 

ածէ, քանզի պատկեր իմն ընդունի յինքն18 զիմա-

ցականին), իսկ տեսական՝ զարարողն զտեսու-

                                         
1 Nem 55. 8 περὶ τοῦ φανταστικοῦ | տարընթ περὶ τοῦ φανταστικοῦ ἤγουν περὶ αἰσθήεως  
2 Nem 55. 9 φανταστικὸν («պատկերացման ունակություն, երևակայություն») | 

ԱԶ տեսողական  
3 ԳԴԵ անբանութեանն  
4 Nem 55. 10 φανταστὸν («երևակայելի») | ԱԲԳԶԸԾ տեսական  
5 Nem 55. 10 τῇ φαντασία («տեսությամբ») / ԲԴԵԷԹԺԻԼ զգայութեամբն Ը 

տեսութեամբ Ժ լուս տեսութեամբն  
6 =Nem տարընթ καὶ ≠ Nem 55. 10 չիք καὶ 
7 ԲԷԺԻԼԽ անբանութեանն Գ անբանականութեանն,  
8 Nem 55. 11 ὑπὸ ϕανταστοῦ 
9 Nem 55. 12 ϕάντασμα («տեսիլք, երևակայական պատկեր») 
10 Nem 55. 12 διάκενον («դատարկ, թափանցիկ») | ԱԶԸԾ ցնորականք  
11 ԱԶԸ յանբանութեան 
12 PG 40 p 633 + μέρεσιν («բաշխված»)  
13 Nem 55. 14 ϕαντασίαν, ϕανταστὸν, ϕανταστικὸν, ϕάντασμα  
14 Գ անձինն Լ յանձին 
15 Nem 55. 17 ἐκ τῆς λήψεως («վերցնելուց, ընդունելուց, նոպայից») | ԱԶ ի 

յեռմանէ ԴԵԷԺԼԾՎ ( Ը լուս Խ ^) յառմանէ ԸԽ (ԲԹԻ լուս) յեռմանէ  
16 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ լինի  
17 ԴԶԷԸԺԻԼՎ անձին  
18 Վ յինքեան 

ՄՄ 1500, 0586բ 
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թիւնն19 զգալի, որպէս զսպիտակն եւ ամենայն, որ ինչ կարէ շարժել 

զանձն(104), իսկ տեսողական՝ զունայն քարշումնն20 առանց տեսականի, իսկ 

տեսումն(105)՝ որով21 քարշեմքն22 ըստ տեսողականին ունայն քարշման23, 

որպէս ի վերայ մոլեգնոտացն24
 եւ ափշեցելոցն25: Եւ է անմիաբանութիւն 

նոցա միայն ի փոփոխման անուանցն: Իսկ գործարանք սորա՝ փորուածք 

խելացն26 եւ որ ի նոսա անձնականն աւդ27 եւ որք ի նոցանէ28 նեարդքն29՝ 

խոնաւուտք անձնականաւն աւդով30, եւ կազմութիւն զգայարանացն(106):  

[2] Իսկ են զգայարանք հինգ, բայց զգայութիւն՝ մի31՝ անձնականն32, 

ճանաչող33 ի ձեռն զգայարանացն զեղեալսն ի նոսա կիրս: Եւ երկրատե-

սակագունիւն եւ մարմնականա/218ա/գունիւն զգայարանացն, որ է շաւշա-

փելիքն, զերկրատեսակն զբնութիւնն34 զգայ, իսկ ճաճանչատեսակաւն, որ 

է տեսանելիք35, զճաճանչատեսականն36, որպէս եւ37 աւդատեսակաւն՝ զաւ-

դոյն38 կիրս (քանզի աւդ է ձայնի էութիւն կամ ի յաւդ բախումն(107)), եւ 

սպնգատեսակաւն եւ ջրատեսակաւն զճաշակումն39 հիւթոցն40 ընդունի: 

                                         
19 ԳՎ զտեսութիւն 
20 Nem 55. 21 ἑλκυσμὸν | ԴԵԷԸԹԻԽՎ քարշումն 
21 ԳԽ որովք 
22 ԴՎ քարշիմքն Ի քարշեմք 
23 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ քարշումն  
24 Nem 55. 22 μελαγχολώντων («մելանքոլիկ, մաղձոտած»)  
25 Nem 55. 22 τών μεμηνότων («խելացնորների, բթամիտների»), բայց սկզբում τών 

μεμηνότων, ապա՝ μελαγχολώντων |ԱԲԶԾ ափշեցելոց Գ յափշեցելոց Ի ապշեցելոցն 
Խ յափշեցելոցն  

26 Nem 56. 2 πρόσθιοι τοῦ ἐγκεϕάλου κοιλίαι («գլխուղեղի առաջնային փորոքները»)  
27 Nem 56. 3 ψυχικὸν πνεῦμα 
28 ԲԵԷԸԹԻԽ նոցանէն Ժ նոցանէն / ԲԵԷԸԹԻԽ + է Ժ + են  
29 ԱԶԷԸԾ նիարդքն ԲԴՎ նեարդք  
30 ԲԵԹԺԻԼԽ աւդովն  
31 ԱԶԾ չիք զգայութիւն մի  
32 ԲԷԼ անձնական 
33 Վ ճանաչումն 
34 ԱԳԵԶԾ բնութիւն ԴՎ զբնութիւն 
35 Nem 56. 8 ὄψις 
36 Nem 56. 9 τῷ αὐγοειδεστάτῳ | ԱԶԾ զճաճանչատեսակն Ը զճանանչատեսականն 

Ժ զճաճանչատեսակ  
37 Nem 56. 9 + <κατὰ τὴν ἀκοὴν> («ըստ լսողության») 
38 ԱԳԶ զաւդոցն 
39 Nem 56. 11 τῷ κατὰ τὴν γεῦσιν («ըստ համի զգայարանի»)  
40 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ հիւթոյն | Խ +ընդ 
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Քանզի41 ի զգալեացն ի ձեռն իւրոյն42 ճանաչիլ43 բնաւորեցաւ44: Արդ 

պարտ էր ըստ այսմ բանի, վասն զի չորք են տարերք, չորս գոլ ե՛ւ զգայա-

րանսն45: Այլ վասն զի շոգի եւ հոտոցն սեռ բնութեամբ է ի միջի աւդոյ եւ 

ջրոյ (քանզի յաւդոյ է46 թանձրամասնագոյն, իսկ ի ջրոյ՝ անաւսրամասնա-

գոյն47: Յայտնի լինի այսպիսիս ի ձեռն ախտի48 ըռընգանցն49 ծանրաշն-

չութեան50, քանզի եւ նոքա51, թէ եւ52 քարշեն զաւդս ի ձեռն շնչոյն53, սա-

կայն ի քարշելն զնա հոտոցն ոչինչ զգան54, քանզի խցեալ55 թանձրագու-

նիւն ոչ անցանէ ի զգայութիւնն), այսորիկ սակս հինգերորդ զգայարան՝ 

հոտոտելիքս, գտանի ի բնութենէն56, զի մի՛ ինչ յորոց կարն է ի գիտու-

թիւն գալ57, զերծցի ի զգայութենէն: Եւ է զգայութիւնն58 ոչ այլայլումն, 

այլ գիտութիւն59 այլայլման, քանզի60 այլայլին զգայարանքս, բայց տա-

րորոշէ զայլայլումնն61 զգայութիւնն:  

[3] Եւ կոչի յոլովակի զգայութիւնն ե՛ւ զգայարանք: Եւ է զգայու-

թիւնն՝ ընդունակ զգալեացս: Բայց թուի այս սահման62 ոչ սորա գոլ զգա-

յութեանցս63, այլ գործոցն64 սորա, վասն որոյ եւ այսպէս սահմանէն 
                                         

41 Nem 56. 12 + ἕκαστον («իւրաքանչիւր») 
42 ԹԽ + զիւրն Ժ իւրոցն  
43 ԲԴԵԷԸԺԻ ճանաչել Թ լուս ճանաչել  
44 Վ (70. 3)* «ամենայն զգալի իրաց սահմանեցաւ ի բնէ յատուկ իմն գործարան՝ 

պատշաճաւոր առ մի ի նոցանէ՝ առ ի լինել զգալի»  
45 Ա զսգայարանս ԶԸԾ զգայարանս 
46 ԹԽ չիք  
47 ԵԷԺԽ անաւսրմասնագոյնն  
48 Nem 56. 17 τοῦ πάθους | ԱԶԾ ախտից ԲԴԵԷԸԹԺԻԼՎ ախտիցն Խ ախտակիցն  
49 ԱԴԸՎ ռընգացն ԶԾ ռընգանցն Լ ըռնգանցն Խ ըռընգացն 
50 Nem 56. 16 τῆς κορύζης («հարբուխ») 
51 Nem 56. 17 κορυζῶντες («հարբուխով հիվանդ, ախտացեալն ռնգունք») փխ 

նոքա | Վ + (ախտացեալն ռընգուք) 
52 ԵԷԹԽ չիք 
53 Nem 56. 17 ἀναπνοῆς («ներշնչման») 
54 Nem 56. 18 ἀντιλαμβάνονται («ընկալեն») 
55 Ծ անցեալ 
56 ԱԶԾ բնութենէս Գ բնութեանս 
57 Գ գոլ Ժ գոլ (լուս գալ) 
58 ԲԳԴԶԸՎ զգայութիւն 
59 Nem 56. 22 διάγνωσις  
60 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + ոչ  
61 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ զայլայլումն 
62 ԴԸՎ սահմանն  
63 Ա սգայութեանս Զ զգայութեանս Ը զգայութեանց 
64 ԱԶ գործւոց ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ գործեաց 



Նեմեսիոս Եմեսացի 

208 

զզգայութիւնն65՝ հոգի իմանալի66՝ յիշխանականէն ի գործարանս կոյս 

կարգեալ67: Է եւ այսպէս՝ զաւրութիւն անձին՝ ընդունական զգալեացս, իսկ 

զգայարան68՝ գործարան ընդունելութեան զգալեացս:  

Բայց Պղատոն ասէ զզգայութիւնն69՝ անձին70 եւ մարմնոյ կցորդու-

թիւն առ արտաքոյսն, քանզի զաւրութիւն՝ անձին, եւ գործարան՝ մարմ-

նոյ, եւ երկաւքին ի ձեռն տեսութեան իմն ընդունականք71 որոց արտա-

քուստքն72
(108):  

[4] Իսկ յանձնականացն են ինչ որ սպասաւորականք73 են եւ ընծա-

յաբերք74, եւ են ինչ որ՝ պետականք75 եւ իշխանականք76: Պետականք՝ իմա-

ցողականն եւ մակացողականն, իսկ սպասաւորականք՝ զգայականքն եւ 

ըստ յարձակմանն շարժութիւնն77 եւ ձայնականն78
(109): Քանզի եւ շարժու-

թիւնք79 եւ ձայն80 սուրք են եւ գրեթէ անժամանակաբար հնազանդին կա-

մաց խորհրդոյն81, քանզի համանգամայն եւ անդէն կամիմք եւ շարժիմք՝ 

ոչ ինչ կարաւտք82 եղեալք ի միջի ժամանակի կամելոյն եւ շարժու-

թեանն83, որպէս ի վերայ շարժութեան մատանցս է տեսանել:  

Եւ ի բնաւորականացն ոմանք ընդ իշխանութեամբ են իմացողակա-

նին, որպէս կոչեցեալքն կիրք:  

                                         
65 ԲԵէԸԹԻԽ զգայութիւնն Ժ զգայութիւն  
66 Nem 57. 2 πνεῦμα νοερὸν («բանական ոգի»)  
67 =Nem տարընթ τεταγμένον ≠ Nem 57. 3 τεταμένον («տարածված») 
68 ԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ զգայարանք 
69 ԲԵԷԸԹԺԼԽ զգայութիւնն  
70 ԲԵԷԸԹԺԻԼԽ անձինն  
71 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ընդունական 
72 ԱԶԹԽ արտաքուստն Վ արտաքուստ են  
73 Nem 57. 8 ὑπουργικά 
74 Nem 57. 8 δορυφορικά (*«նիզակակիրք») | ԱԲԳ ընձայաբերք Է ընծաբերք  
75 Nem 57. 8 ἀρχικὰ | ԱԼ +են  
76 Nem 57. 8 ἡγεμονικά 
77 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ շարժութիւն  
78 =Nem տարընթ φωνητικὸν ≠ Nem 57. 10 φανταστικὸν 
79 ԱԳԶԾ շարժութիւն 
80 = PG40 p 637 φωνὴ ≠ Nem 57. 11 φανταστία | տարընթ φωνὴ; φωνὴ (κινομένη) / 

ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ձայնք 
81 ԱԳԶ խորհրդոցն ԴԻ խորհրդոյ 
82 ԱԶ կարաւտ Ժ կարաւտ (լուս կարաւտք) 
83 ԸՎ շարժութեան 
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ԳԼՈՒԽ Է. ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԵՍԱՑ1
 

[1] Երեսք(110) հոմանունակի ասին, քանզի2 ե՛ւ զգայարանն3, ե՛ւ զաւ-

րութիւնն4 զգայական5: Իսկ Իպպարքոս(111) ասէ՝ ճառագայթս յաչացն6՝ 

ձգեալս7 որքան հասանէ8, որպէս ձեռաց շաւշափմամբ մերձեալ յարտա-

քոյսն մարմինս, զընդունողականութիւնն9 նոցա առ տեսողականն տալ: 

Իսկ երկրաչափողքն կոնս10
 իմն վերագրեն՝ յանկմանէ11 ճառագայթիցն 

եղեալս, յարտաքս առաքեցելոցն12 ի ձեռն աչացն, քանզի առաքեալ ճա-

ռագայթս աջոյ ական13 ի ձախ կոյս, իսկ ձախոյն14՝ յաջ կոյս, եւ15 յանկմա-

նէն նոցա կատարիլ կոնոն16, ուստի համանգամայն զբազմաւք ինչ գիրկս 

արկանել երեսացն, բայց տեսանել ստուգապէս զայն17, ուրանաւր անկա-

նին ճառագայթքն: /218բ/Քանզի այսպէս յոլովակի հայելով ի գետին, ոչ 

տեսանեմք զանկեալն ի վայր18 դահեկան19՝ բազում անգամ հայելով20, 

մինչեւ բախումն ճառագայթիցն21 յայնմ տեղւոջ լինիցի22, ուրանաւր դա-

                                         
1 Nem 57. 16 περὶ ὄψεως | տարընթ περὶ τῶν πέντε αἰσθήσεως. περὶ ὄψεως  
2 ԸԺԻՎ +է Թ լուս է  
3 Վ զգայարան 
4 ԳՎ զաւրութիւն 
5 ԷՎ զգայականին 
6 ԱԶԸԾ յաչաց Ե յաչացս 
7 ԷԺ ձգեալ Թ ձգեալք 
8 Nem 57. 19 + τοῖς πέρασιν ἑαυτῶν («իր ծայրերով, իր վերջույթներով»)  
9 ԱԶԸ զընդունակութիւնն Գ զունակութիւնն Վ զընդունողականութիւն 
10 Nem 57. 21 κώνους | ԱԲԴԵԶԷԺԻԼԽԾՎ կոնոս Ը կոնոն Թ լուս կոնոն  
11 Nem 57. 21 ἐκ τῆς συνεμπτώσεως («միաժամանակյա անկումից») 
12 ԱԲԶԷԸԽՎ առաքելոցն 
13 ԱԶԾ ականն 
14 ԲԳԴԶԻԾՎ ձախուն 
15 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ +ի 
16 ԱԶԾ կոնոսնի ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ կոնոսն 
17 Ծ զնայն 
18 ԱԵԶԸԾ չիք ի վայր  
19 Nem 58. 5 νόμισμα 
20 Nem 58. 5 ἀτενίζοντες («ուշադիր, սևեռուն նայել»)  
21 ԶԸ ճառագայթից 
22 ԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ լինիցին 
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հեկանն, եւ յայնժամ տեսութեամբն23 անկանիմք24 ի նա, որպէս եւ25 իսկզ-

բանէն սկսաք հայել26:  

[2] Իսկ Եպիկուրեանքն՝ ուրուականս27 իմն պատկեր երեւեցելոցն ան-

կանել յաչսն: 

Իսկ Արիստոտելէս՝ ոչ մարմնական ուրուական, այլ որակութիւն ի 

ձեռն այլայլման յաւդոյն, որ շուրջ յերեւելեացն մինչեւ յերեսսն28 լի-

նել(112):  

Իսկ Պղատոն՝ ըստ ճաճանչակցութեան29 է՛ ինչ որ յաչացն30 լուսոյ՝ 

այսքան ինչ հոսեցելոյ ի նմանասեռն31
 աւդ, եւ է՛ ինչ որ ի32 մարմնոց33 

բերեցելոյ, եւ է՛ ինչ որ ի միջի աւդն՝ դիւրահեղ գոլով եւ դիւրափոխ, յար-

ձակեցելոյ34 ընդ հրատեսակ35 ի յերեսացն(113):  

[3] Իսկ Գալինոս36, համաձայնապէս Պղատոնի՝ յաղագս երեսաց յեւթ-

ներորդումն37 Համաձայնութեան38 գրելով, ասէ այսպէս39՝ «զի թէ յակն 

մտանէր մասն ինչ կամ զաւրութիւն կամ պատկեր ուրուական կամ որա-

կութիւն երեւեցելոցն մարմնոց40, ոչ արդեւք զտեսեցելոյն41 մեծութիւնն42 

գիտէաք, որպէս զլերին եւ43 կամ զորմոյ44 մեծի»(114): Քանզի այսքան45 

                                         
23 Nem 58. 7 τῇ θέᾳ | Գ տեսութեամբքն Ժ տեսութեամբ  
24 ԵԷ անկանիցիմք ԹԽ անգանիցիմք 
25 Ե չիք Վ թէ 
26 Nem 58. 8 προσέχειν («ուշադիր նայել») 
27 ԱԶԸ ուրուական  
28 ԱԶԸ յերեսս ԲԹԺՎ յերեսն Է երեսնն Խ երեսան 
29 Nem 58. 11 κατὰ συναύγειαν | Ը ճանանչակցութեան | Գ + եւ 
30 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ յաչաց 
31 ԱԶԸԾ նմանասեռ  
32 Ծ չիք 
33 ԳԸ մարմնոյ 
34 Ը յարկակելոյ Խ յարձակեցելոց 
35 Վ չիք 
36 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ գալիանոս  
37 ԲԸ յեւթներորդում  
38 Nem 58. 15 ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς συμφωνίας | Ե համաձայնութիւն  
39 Nem 58. 15 + πως σποράδην («տարբեր տեղերում ցրված»)  
40 Ը մարմնոցն 
41 ԱԲԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ զտեսեցելոցն 
42 ԳԽՎ մեծութիւն Դ մեձութիւնն 
43 ԲԴԷԺԻԼ չիք  
44 = ἢ τοίχου ≠ Nem 58. 18 εἰ τύχοι («եթե հանդիպեր») 
45 Nem 58. 19 τηλικοῦτον («այդքան մեծ») 
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պատկերի անկանիլ յաչս մեր ամենայն ամենեւին անբան է, այլ սակայն 

եւ ոգին46
 տեսանողական47 ոչ կարէ այսքան զաւրութիւնս48 առնուլ, որ-

պէս զի հեղանիլ49 ամենայն ուրեք յերեւեալն:  

[4] «Արդ ասելի է50՝ զշուրջ51 զմեաւք զաւդս լինել այսպիսի52 գործա-

րան մեզ, ըստ որում ժամանակի տեսանեմք, որպիսի է ի մարմնիս մերում53
 

երակն54 տեսողական55: Քանզի այսպիսի ինչ կրել56 սովորեաց շուրջ 

զմեաւք աւդս57, զի ճաճանչ արեգական՝ հեղեալ58 ի վերինն կոյս աւդոյս, 

թափանցիկ լինի ի59 բոլորն զաւրութիւն, իսկ60 ի ձեռն տեսանողականացն61 

երակաց62՝ ճաճանչ բերեալ, վասն զի ունի զէութիւնն63 հոգեւորական, ան-

կանելով յոր շուրջն64 զիւրեւ65 աւդ66, եւ առաջնով արկմամբն զայլայլումն 

գործեալ, թափանցիկ լինի մինչև ցբազում ինչ67 յոր68 մերձ յինքն69, մին-

չեւ անկցի ի մարմին70 ընդդիմատիպ»(115): Քանզի լինի աւդ գործարան 

ական առ ի71 տեսեցելոցն գիտութիւն՝ այնպիսի, որպիսի72 են խելացն լու-

                                         
46 ԱԶԾ ոգի  
47 Nem 58. 20 τὸ πυεῦμα тὸ ὀπτικὸν | ԱԶԸԾ տեսողական 
48 ԱԳԶԹԾՎ զաւրութիւն Ը + այսքան  
49 ԱԶԾ հեղանուլ 
50 Nem 58. 21 λείπεται («մնում է») 
51 ԱԲԵԶԷԹԺԽԾՎ շուրջ 
52 ԱԳԶԸԺ ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ այսպիսիս / ԲԴԵԶԷԸԹԻԼԽՎ + ի  
53 Nem 59. 1 չիք 
54 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ երակք 
55 Ա տեսողականք ԶԾ տեսանողականք  
56 ԱԲԺ կրեալ Ե կրելով 
57 Գ աւդ Ժ աւդտ Ի զաւդս 
58 Nem 59. 2 ψαύουσα («հպվելով, դիպչելով»)  
59 ԱԴԷԹԾՎ չիք  
60 ԱԶ չիք  
61 ԱԶԾ տեսողականացն  
62 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ երակացն  
63 ԳՎ զէութիւն ԹԽ զաւրութիւնն 
64 Ը շուրջ Ժ + զնովաւ  
65 ԱԸ զիւրեաւ Ժ իւրեւ Վ զիւր 
66 ԴԶԸԹՎ յաւդ 
67 Nem 59. 6 ἄχρι πλείστου («որքան հնարավոր է, մինչև վերջ») 
68 ԻՎ չիք  
69 Nem 59. 6 συνεχοῦς ἑαυτῇ (συνεχές -կապ)՝ «իր հետ կապին»  
70 ԶԸ մարմինն 
71 ԱԶԾ չիք  
72 ԱԲԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾՎ որպէս 
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սերակքն73
(116), որպէս74 զի զոր ինչ բան ունին75 խելքն առ երակն76, այս-

պիսի ինչ ունել ականն77 առ աւդս՝ անձնաւորեալ78 յարեգակնայնոյն79 ճա-

ճանչէ:  

Իսկ զի բնաւորեցաւ աւդս հպիցն ի նա մարմնոց80 նմանակից լինել, 

յայտ է ի շիկէ իմեքէ կամ ի կապուտակէ եւ յարծաթոյ պայծառէ՝ անցեալ 

առ լուսով81 այլայլիլ աւդոյն:  

[5] Իսկ Պորփիւռիոս82՝ յորում Յաղագս զգայութեան(117), ոչ կոնոն83 

եւ ոչ պատկեր ուրուական եւ ոչ այլ ինչ պատճառ ասէ գոլ տեսանելոյ, 

այլ84՝ նորին անձինն85 հանդիպեալ երեւելեացն գիտել զինքն գոլ զերեւե-

լիսս, անձինն շարունակելով86 զամենայն էսս եւ գոլ ամենայնի անձն՝ շա-

րունակելով մարմինս պէսպէս87: Քանզի մի ախորժելով՝ գոլ ամենեցունց 

անձն բանական, վայելչաբար ասէ՝ ճանաչել զինքն յամենայն88 էսս89
(118):  

[6] Եւ տեսանեն երեսք զըստ90 ուղիղ գծից91, բայց զգայ՝ ըստ առաջ-

նում92 բանին, զգոյնսն, ընդ նմին գիտէ եւ զգունեալն մարմին93 ե՛ւ 

զձեւն, ե՛ւ զտեղին, ուրանաւր են ե՛ւ զմեկուսութիւնն94, ե՛ւ զթիւն95, 

                                         
73 ԲԶ լուսերակն Գ լուսերակ Ժ լուսերակք  
74 ԱԶԾ չիք  
75 Բ ունի Խ բանին (^ բան ունին) 
76 Գ երակսն Դ երակքն  
77 ԻՎ ական 
78 Nem 59. 10 ἐψυχωμένον | Ա անձնաւորիլ ԵԷԼ լուս լուսաւորեալ ԹԽ լուս լու-

սաւորիլ Ժ լուս եւ լուսաւորել ասէ  
79 Ա յարեգակնայնւոյն Խ արեգակնայնոցն 
80 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ մարմնոյ Ե մարմնոյն 
81 Nem 59. 12-13 + ὑπὸ τοῦ διενεχθέντος (*«ի ձեռն անցելոյն») 
82 Ա պոռփիռոս Ի պորփիւրիոս 
83 Ա կոնոս Ժ լուս կոնոս 
84 Վ չիք այլ ինչ պատճառ ասէ գոլ տեսանելոյ, այլ 
85 Գ անձին 
86 Խ շարունակ ունելով 
87 ԳԴԸԻԾ պէսպէսս 
88 ԲԷԸԹԽՎ ամենայն 
89 ԷՎ յէսս  
90 ԱԳԶԾ ըստ  
91 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ գծիցն 
92 ԷՎ առաջնումն 
93 Nem 59. 20 + καὶ τὸ μέγεθος αὐτοῦ («և նրա մեծությունը») 
94 ԴՎ զմեկուսութիւն 
95 Գ զթիւ ԸԻ +եւ 
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զկայս եւ զշարժութիւն, զխոշորն եւ զողորկ96, զհարթն եւ զանհարթ97, 

զսուրն եւ զբութ98, եւ զհաստումնն99, եթէ ջրատեսակ իցէ եւ100 եթէ՝ երկ-

րատեսակ, իբր101՝ զխոնաւուտ102 կամ զչոր: Արդ իւրն103 նորա զգալի է 

/219ա/ գոյնն, քանզի ի ձեռն104 տեսութեանն զգոյնսն ընդունի եւ անդէն 

ընդ գունովն՝ ե՛ւ զգունեալն105 մարմին, ե՛ւ զտեղին, ուրանաւր են երե-

ւեալն106, ե՛ւ զմեկուսութիւնն ի միջի տեսողին եւ երեւեցելոյն: Քանզի 

քանեաց107 ի զգայութեանցս երեւի108 մարմին, սոցունց անդէն եւ տեղին 

ճանաչի, որպէս շաւշափելեաց109 եւ ճաշակելեաց110, այլ սոքա յայնժամ 

միայն, յորժամ մերձին ի մարմինն՝ զգան111, բայց երեսք եւ ի հեռուստ112
 

ընդունին զիւրսն զգալիս, հարկաւորապէս հետեւեաց եւ միայնոյ113 տեսա-

նել114 զմեկուսութիւնն, բայց զմեծութիւնն յայնժամ գիտէ միայն, յորժամ 

զերեւեցելոյն բուռն հարկանել կարիցէ115: Իսկ եթէ մեծ իցէ երեւեալն, ոչ 

ըստ միանգամ116 բուռն հարկանելոյ117, այլ աստանաւր կարաւտ էն118 

երեսք ե՛ւ յիշելոյ, ե՛ւ իմանալոյ119: Քանզի ըստ մասին տեսեալ զնա եւ ոչ 

                                         
96 Ա զղորկն ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ զողորկն Ը զուղորկն 
97 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զանհարթն  
98 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զբութն 
99 ԹԽ զհաստումն 
100 ԲԳԺԻՎ չիք  
101 ԱԵԶԸԼԾ իբրեւ 
102 ԱԶ զխոնաւ 
103 ԱԶ իւր 
104 Nem 60. 2 + μόνης 
105 ԴԷԺԻՎ գունեալն 
106 ԻՎ երեւեալ 
107 Վ որքանեաց 
108 Nem 60. 5 συνεμϕαίνεται («ամբողջական, միաժամանակ երևում է») 
109 ԷԼ լուս շօշափում ԹԺԽ լուս շօշափումն 
110 ԹԺ ճաշակումն Խ լուս ճաշակումն 
111 Nem 60. 8 + πλὴν τῶν ἑξῆς διορισθησομένων («բացի մի շարք բացառություն-

ներից»)  
112 Nem 60. 8 + ἐπειδὴ δὲ πόρρωθεν (*«իսկ քանի որ ի հեռուստ…. ») 
113 Վ + (երեսաց) 
114 Nem 60. 10 +καὶ 
115 Nem 60. 11 διὰ μιᾶς προσβολῆς περιλαμβεῖν («միանգամից հասանելի լինել, մի 

հայացքով ընդգրկել») | Ե հարկանիցէ  
116 ԱԶԺԾ միանգամայն  
117 Nem 60. 12 προσβολῆν περιλαμβάνεσθαι 
118 Վ կարօտին փխ կարաւտ են 
119 ԱԳ յիմանալոյ Լ իմանալւոյ 
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միով զբոլորն, հարկաւորապէս յայլմէ յայլ անցանէ, եւ յոր անկանին, 

միշտ ըստ անցանելոյն120 զգալի է, իսկ զոր յառաջագոյնն121 ետես՝ յի-

շումնն122 պահէ, բայց ժողովէ զերկոսին123 իմացումնն124՝ ե՛ւ զզգալին125, 

ե՛ւ զյիշելին:  

[7] Արդ զմեծութիւնն երկակի ընդունի126, երբեմն միայն, եւ երբեմն՝ 

յիշմամբ եւ իմացմամբ, բայց զթիւ երեւեցելոցն127 ի վեր, քան զերիս կամ 

զչորս, ըստ միանգամ128 ոչ երեւեցելոյ129, եւ շարժութեանցն եւ ձեւոցն 

բազմանգիւնեացն130 ոչ երբեք միայն, այլ յիշմամբն եւ իմացմամբն131: Զի 

եւ ոչ կարէ իսկ132 զհինգն եւ զվեցն եւ զեւթն133 եւ զբազումսն առանց յիշ-

ման ժողովել, այսպէս եւ՝ ոչ զվեցանկիւնիսն եւ զութանկիւնիս134 եւ բազ-

մանկիւնիսն135 զձեւս136:  

Եւ զշարժութիւնն137 ըստ փոխանցութեան եղեալ է՛ ինչ որ նախ-

կին138 ունի, եւ է՛ ինչ որ՝ երկրորդն, իսկ ուրանաւր նախկինն է եւ երկ-

րորդն եւ երրորդն139, զայս յիշումն140 միայն պահէ: Իսկ վերինն141 եւ ներ-

քին, եւ անհաւասարն եւ հաւասար142, նոյնպէս143 խոշորն144 եւ զողորկ145, 

                                         
120 Վ անցանելոցն 
121 ԲԳԵԷԺՎ յառաջագոյն 
122 ԵԹԼԽ յիշումն 
123 Ա զերկուսին Ժ զերկոսեանն (լուս զերկոսին) 
124 ԸԺ իմացումն 
125 ԱԲԵԷԸԹԺԻԼԽ զգալին 
126 Վ + (տեսողութիւն) 
127 ԵԹԽ երեւեցելոյն Է երեւեցելոյ 
128 Nem 60. 19 + προσβολὴν («հպման»)  
129 Վ երևեցելոց 
130 ԱԶԾ բազմանգիւնեաց ԲԴԸԻ բազմանկիւնեացն Գ բազմանկիւնէցն 
131 ԲԳԸԼՎ իմացմամբ 
132 Nem 60. 21 չիք 
133 Ծ զեւթնն 
134 ԱԶԸԾ ութանկիւնիս Ժ զութանգիւնիսն 
135 ԹԺՎ զբազմանգիւնիսն ԼԽ բազմանգիւնիսն  
136 ԹԺԼԽԾ ձեւս  
137 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ շարժութիւնս Ծ շարժութիւն 
138 ԱԶԾ նախկինն  
139 ԵԷԹԼ երորդն 
140 ԱԲԳԶԾՎ յիշումնն  
141 ԱԸԻ վերին 
142 ԱԸԻ հաւասարն 
143 ԳԸ +եւ 
144 ԱԳԶԸԾ զխոշորն 
145 Ա զղորկն ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ ողորկն ԶԸԾ զողորկն 
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եւ սուրն եւ բութ146 հասարակաց է շաւշափելեաց եւ տեսանելեաց147, վասն 

զի եւ միայն գիտեն զտեղին, բայց պէտս ունին եւ իմացմանն: Քանզի 

այն, որ միայն148 միանգամ անկանին ընդ զգայութեամբ149, միայնոյ զգա-

յութեանն գործէ, իսկ որ բազում անգամն՝ ոչ միայնոյ, այլ եւ յիշմանն՝ 

հանդերձ150 իմացմամբն, որպէս յառաջագոյն151 ցուցաւ:  

[8] Իսկ ընդ թափանցիկսն մինչեւ152 ցխորութիւնն բնաւորեցաւն 153 

անցանել երեսք՝ նախ ընդ աւդ, եւ՝ գեղեցկապէս (քանզի ընդ բոլորն լինի 

թափանցիկ), իսկ երկրորդ՝ ընդ ջուր, ի դադարման եւ ի մաքրութեան 

(զձկունսն ի ղաւղել154 տեսանեմք), իսկ նուաստ՝ ընդ ապակի եւ ընդ155 

այսպիսիսս, յայտ է, զի ընդ լուսաւորսն, քանզի է եւ այս նորա իւր: Եւ մի՛ 

պատրեսցէ զոմանս, զի եւ ջերմոյն ընդունակութիւն երեսաց156 է, զի զհուր 

տեսանելով՝ գիտեմք անդէն, թէ եւ ջերմ է: Քանզի թէ յառաջին տեսու-

թիւնն157 հանցես զբանդ, գտցես թէ158 յայնժամ, յորժամ նախ տեսին 

երեսքն159 զհուրն, միայն գունոյն եւ ձեւոյն եղեւ ընդունակ, իսկ մերձեալ 

եւ շաւշափմամբ160 ծանեաք, թէ եւ ջերմ է, զոր պահեաց161 յիշումնն162՝ 

առեալ ի շաւշափմանէն: Արդ այժմ, յորժամ տեսանեմք զհուր, ոչ այլ ինչ 

տեսանեմք, քան թէ163 զձեւն164 եւ զգոյնն165 հրոյն, իսկ իմացումնն166 
                                         

146 ԱԶԸԺԾ բութն 
147 Ծ լուս 
148 ԸԺՎ չիք  
149 Ա սգայնութեամբն ԴԶ զգայնութեամբն ԸԻԼ զգայութեամբն 
150 ԲԴԸՎ +եւ 
151 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ յառաջագոյնն 
152 ԱԶ մինչ 
153 Ծ ոչ բնաւորեցաւն 
154 Ա լուղեալ ԳԶԾ ղուղել Դ լաւղել Ը լեղալ Վ լուղել 
155 Nem 61. 8 ἄλλων («այլ») Ը չիք  
156 ԱԶ երեսացն 
157 Ծ տեսութիւն Վ չիք առաջին տեսութիւնն  
158 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ 
159 ԴԺԻ երեսքդ 
160 ԱԶԾ չիք եւ շաւշափմամբ Գ շաւշափմանս 
161 Է պահ Ը պատահեաց 
162 ԲԵԷԹԻԼԽՎ յիշումն 
163 Գ չիք Ը եթէ 
164 ԱԸ զձեւ 
165 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զգոյն 
166 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ իմացումն 
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յինքն ընդ նմին167 ընդունի168 երեւեցելոցն169 ի ձեռն յիշմանն, ե՛ւ զջեր-

մութիւնն170: Նոյն բան է եւ ի վերայ խնձորոյ, քանզի թէ ոչ171 ի172 միայ-

նոյ173 ի գունոյն եւ ի ձեւէ տեսականայ խնձոր, այլ եւ ի հոտոյն եւ ի ճա-

շակմանն որակութենէ, ոչ եւ զայսոսիկ տեսութեանն174 ընկալեալ՝ գիտէ թէ 

խնձոր է, այլ անձն յիշմամբն ամբողջ պահէ, զոր ի հոտոյն եւ ի ճա-

շակմանէն /219բ/ համանգամայն ընդ տեսանելն իմանայ եւ զայս ընդ ձե-

ւոյն եւ ընդ գունոյն: Արդ յորժամ դեղին175 խնձոր տեսանեմք եւ176 հա-

մարիմք կարմիր177 գոլ զնա, ոչ երեսքն178 են, որ պատրինն179, այլ իմա-

ցումնն: Քանզի երեսքս180 յիւրսն181 զգալիս ոչ սխալեաց, զի եւ զգոյնն եւ 

զձեւն182 ետես:  

[9] Արդ երեք183 ի զգայարանցս՝ երեսք եւ լսելիք եւ հոտոտելիք, 

զորս արտաքսն եւ ոչ հպեալսն184, ընդունին միջնորդութեամբ աւդոյս, 

բայց ճաշակելիք ոչ զգայ այլազգ, եթէ ոչ շաղեսցի ընդ զգալւոյն, իսկ 

շաւշափելիք՝ եւ երկրորդիւ185, քանզի ե՛ւ186 հպեալ ի մարմինս, ե՛ւ միջնոր-

դիւ երբեք՝ գաւազանաւ:  

                                         
167 ԳԶ ընդ նմին յինքն 
168 Ծ յինքն ընդունին ընդ նմին Վ ընդունին 
169 ԱԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾՎ զերեւեցելոյն Զ զերեւեցելոցն Ը լուս զերեւեցելոցն 
170 ԺՎ զջերմութիւն 
171 ԱԴԵԶԺԻԽԾՎ ոչ թէ փխ թէ ոչ 
172 ԱԴԵԶԺԻԽՎ չիք 
173 ԱԴԵԶԺԻԽՎ միայն 
174 Թ տեսութիւնն ԺՎ տեսութեան Խ տեսակութիւնն 
175 Nem 61. 23 κήρινον («մոմե, մոմեղեն») | Alf. album («սպիտակ») 
176 Nem 61. 23 չիք տեսանեմք եւ 
177 = Alf. rubeum ≠ Nem 61. 23 ἀληθινὸν μῆλον («իրական խնձոր»)  
178 Գ երեսքս ԶԻ երեսք 
179 ԱԳԶԸ պատրին Ե պարտինն 
180 ԱԶԺ երեսք Խ երեսքն 
181 ԱԶԾ յիւրն 
182 Ե զձեւ Ը չիք եւ զձեւն 
183 ԲԵԶԹԻԼԽ երեքս ԸԾ երեսքս 
184 ԱԶԸԺԻԼԾ հպեալս Գ հպելս 
185 Nem 62. 4 ἐπαμφοτερίζει 
186 ԵԺ չիք  
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Երբեմն երեսք եւ վկայութեան պէտս ունին այլոց զգայարանացս, 

յորժամ187 երեւեալն ճարտարութեամբ188 ինչ իցէ առ պատրանս, որպէս ի 

վերայ գծականին: Քանզի գծականի գործ է պատրել զերեսս՝ ոչ գոլով 

բարձր ինչ կամ խոնարհ189, եւ կամ190 իրն այսպիսի ինչ ունիցի բնութիւն, 

ուրանաւր պէտք են առ գիտութիւն, մանաւանդ շաւշափելեաց, է երբեք, 

զի եւ ճաշակելեացն կամ հոտոտելեաց, որպէս ի վերայ դեղին խնձորոյն, 

իսկ երբեմն եւ ինքն ըստ ինքեան յայտնապէս յանդիման կացուցանէ զե-

րեւեալն, յորժամ ոչ ի հեռուստ191 տեսանէ: Քանզի զաշտարակ չորեքան-

կիւնի՝ բոլոր տեսանէ ի հեռուստ: Սխալէ192 եւ, յորժամ ընդ193 շամանդաղ 

ինչ կամ ընդ ծուխ տեսանեմք եւ կամ ընդ այլ ինչ, որ հուպ պղտորէ զտե-

սանելիսն, նմանապէս եւ յորժամ ի ջուրս194 (քանզի եւ ի ծովու զթիակ195 

նաւին196 բեկեալ տեսանէ), նոյնպէս եւ, յորժամ ընդ թափանցիկ նիւթ197 

հայի198, որպէս ի հայելիս, կամ յապակիս199 կամ յայլ ինչ յայսպիսեացս200 

կամ, յորժամ ստէպ շարժեսցի երեւեալն (քանզի ամբոխէ զտեսանելիսն 

փութանակի շարժութիւնն, որպէս զի զոչ բոլորսն201 բոլոր ցուցանել202, եւ 

որպէս ի կայս՝ զշարժունսն203), կամ յորժամ մտածութիւնքն յայլ ինչ զբա-

ղիցին204, որպէս յորժամ205 խաւսեսցի206 ոք207 ընդ սիրելոյ եւ208, թէ եւ 
                                         

187 ԱԳԶԾ + կամ 
188 ԲԴԷԹՎ ճարտարութեամբն 
189 Nem 62. 7 ἐξοχαῖς («արտափքումներով») կամ κοιλώμασιν («խորություններով»)  
190 =Nem տարընթ ἤ ≠ Nem 62. 8 εἰ («թէ») = ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ + թէ  
191 Ծ լուս հեռաստանէ 
192 Ա սղխալեաց ԴԻ սղալեաց ԵԷԹԼԽ սխալեաց ԷԹԽ լուս սխալէ  
193 ԵԶ չիք  
194 Nem 62. 14 δι’ ὕδατος κινομένου («շարժվող ջրում») | Վ ջուրսն 
195 ԵԷ զթիւակ Ը թիակ ԹԽ զթևակ 
196 Nem 62. 15 չիք | ԱԳԶԸԾ նաւի 
197 ԷԼՎ նիւթոյ 
198 ԱԶԸԾ նայի  
199 ԱԳ յապեկի ԶԾ յապակի Ը յապիկիս 
200 ԲԵԷԹԽՎ այսպիսեացս Գ յայսպիսէցս ԴԺԻԼ այսպիսեաց 
201 ԼՎ բոլորն 
202 ԳԺԾՎ բոլորեցուցանել  
203 ԵԹՎ զշարժութիւնսն ԷԼ զշարժունութիւնսն Խ շարժութիւնսն 
204 Ա սբաղին ԲԳԴԺԻԼ սբաղիցին Ե զբաւղիցին 
205 ԱԶԸԾ + ոք Գ + ոք զի 
206 Nem 62. 20 συντυχεἵν («հանդիպի, պատահի») / ԲԴԵԷԹԻԼԽ խոսիցի  
207 ԱԳԶԸԾ չիք  
208 ԷԹՎ չիք  
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խաւսիցի209, զանց առնէ զնովաւ վասն մտածութեանցն210 նորա առ այլս 

ինչ գոլոյ211: Ոչ է եւ ոչ այս վնաս երեսաց, այլ մտաց, քանզի նա ետես եւ 

պատմեաց, բայց միտքն ոչ զգուշացան պատմեցելումն: Չորից պէտք են 

առ ի հաւաստի գիտութիւն երեսաց՝ առողջ զգայարանի, չափաւոր շար-

ժութեան եւ մեկուսութեան, աւդոյ մաքրի եւ պայծառի:  

 

 

                                         
209 Գ խաւսուցի Զ չիք ԸԾ խաւսեսցի | Զ լուս եւ տեսցէ  
210 Ը մտածութեան Ի մտածութեանց 
211 Nem 62. 16 ὡς ἐπὶ τοῦ προθεμένου μὲν συντυχεῖν (նախատեսել է հանդիպել) φίλῳ, 

καὶ συντυχόντος μέν παρελθόντος δὲ αὐτὸν, τῷ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ, πρὸς ἑτέροις εἶναι.  

ՄՄ 55, 162ա 
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ԳԼՈՒԽ Ը. ՅԱՂԱԳՍ ՇԱՒՇԱՓԵԼԵԱՑ1 

[1] Զիւրաքանչիւր ոք յայլոցն2 զգայարանացն կրկին կազմեաց 

Արարչագործն, եւ տեղեաւ իւիք եւ մասնկամբք3 մարմնոյ պարագրեաց, 

քանզի եւ աչս երկուս եւ ականջս երկուս եւ երկուս վտառս զգայութեան4 

ըռընգանցն5 արար, եւ լեզուս երկուս բնաւորեաց6 ամենայն կենդանեացս7, 

ոմանց՝ անջատաբար, որպէս աւձից, իսկ ոմանց՝ միաւորեալս եւ միացեալս, 

որպէս մարդկան: Վասն այսորիկ եւ երկուս միայն փորուածս խելացն զա-

ռաջեւ8 արար, զի յիւրաքանչիւր9 փորուածէ զգայականքն երակք10 արձա-

կեալք կրկին առ11 զգայարանսն12: Եւ կրկին արար զնոսա վասն գերազան-

ցեալ հոգաբարձութեանն, զի թէ մին13 կրեսցէ ինչ, միւսն ամբողջ պահես-

ցէ զզգայութիւնն14: Այլ բազմացն15 զգայարանացն ապականեցելոց ոչինչ 

ի նոյն կենդանութիւնն վնասի կենդանին, բայց թէ շաւշափելիքն լուծցին, 

ընդ նմին կորնչի եւ կենդանին, քանզի միայն շաւշափելիքն ի զգայարա-

նացն ե՛ն հասարակաց ամենայն կենդանեաց, զի ամենայն կենդանի շաւ-

շափելիս ունի, եւ զայլսն զգայութիւնսն16՝ ոչ զամենայն ամենայնք, այլ 

ոմանք17՝ զոմանս, իսկ զամենայնն ունին /220ա/ կատարելագոյնքն: Արդ 

վասն զի18 այսու վտանգեցաւ կենդանին՝ կենդանի գոլ կամ ոչ գոլ, ոչ մի 

                                         
1 Nem 63. 1 περὶ ἁφῆς (de tactu) / ԲԴԷ շաւշափողականին 
2 Զ յայղոյն Ժ այլոց 
3 ԸԽ մասնկամք 
4 ԲԴԵԷԸԺԻԽՎ զգայութեանց Լ զգայութեանցն 
5 ԱԾ ռնգացն Բ ըռնգանցն ԳԸՎ ռընգացն Դ ըռնգացն Զ ռընգանցն 
6 Գ բնաւորէ Խ բնաւորաց 
7 ԱԶ կենդանեաց 
8 ԶԸԻԾ զառջեաւ ԷԹԺԼԽՎ զառաջնեաւ  
9 ԱԲԳԴԷԹԺԻԼԽ իւրաքանչիւր 
10 ԺԼՎ երակքն 
11 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ առնեն Ծ առնեն առ 
12 =Nem 63. 9 τὰ αἰσθητήρια | ԳԴԺՎ զզգայականսն Զ զգայարանքսն  
13 ԳԸԽ մինն 
14 ԵԸԹԺԻԼԽ զգայութիւնն 
15 ԱԶԾ բազմաց 
16 ԱԳ սգայութիւնս ԶԸԾ զգայութիւնս 
17 ԲԴԹՎ ոմանց 
18 ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք 
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մասն վիճակեցոյց Արարչագործն ի շաւշափելիսն, այլ գրեթէ զամենայն 

մարմինն19 կենդանւոյն, բաց20
 յոսկերաց եւ յեղնգանց21 եւ յեղջերաց22 

շաղկապացն եւ ի23 մազից եւ յայլոց այսպիսեացս, ամենայն մասն մարմ-

նոյ զգայութիւն24
 ընդունի:  

[2] Արդ պատահեաց իւրաքանչիւր ումեք ի զգայարանացս կրկին 

ունել զգայութիւնս՝ է՛ ինչ որ իւրոցն25 զգալեաց, եւ է՛ ինչ որ շաւշափե-

լեացն, որպէս երեսք, քանզի ե՛ւ զգոյնսն որոշէ, ե՛ւ զջերմն եւ զցուրտն 

ընդունի, այլ զայսոսիկ՝ որպէս զմարմինս, իսկ զգոյնսն՝ որպէս երեսք: 

Նոյնպէս եւ ճաշակելիք եւ հոտոտելիք եւ լսելիք: Արդ զիա՞րդ ամենայն 

մարմինն է շաւշափելիք, եթէ ի խելացն փորուածէ26 ասեմք գոլ զզգայու-

թիւնսն27: Որ28 յայտ է, թէ երակացն29
 ինչ ձգեցելոցն30 ի խելացն եւ սփռե-

ցելոցն31 յամենայն անդամս մարմնոյն, շաւշափելեացն զգայութիւն 

առլինի: 

Իսկ վասն զի յոլովակի փշոյ հարելոյ32 զոտն33 անդէն ցհեր34 գլխոյ35 

քստմնիմք, կարծեցին ոմանք զկիրսն կամ զգայութիւն36 կրիցն37 ի խելսն 

առաքիլ եւ այսպէս38 զգալ: Այլ թէ էր ճշմարիտ այս բան, ոչ արդեւք խաւ-

                                         
19 ԱԶԸԺԾ մարմին 
20 Nem 63. 18 πλὴν γὰρ («քանզի բացի») | ԱԳԶԸԺԻԽ բայց  
21 Ա յեղենգանցն Բ յեղընգաց ԶԾ յեղընգանցն Ը յըղընգացն Ժ ըղընգաց  
22 ԸԹԽ յեղջեւրաց 
23 ԱԳԶ չիք  
24 Nem 63. 19 τῆς ἁφῆς («շոշափելիքի զգայնություն») / Բ զգայութիւնն  
25 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽՎ իւրոյն 
26 Nem 64. 2 ἀπὸ τῶν προσθίων κοιλῶν τοῦ ἐγκεϕάλου («ուղեղի առաջնային 

փորոքներից»)  
27 ԲԵԷԹԻԼԽ զգայութիւնսն Գ զսաութիւն ԴԺ ըզգայութիւնսն  
28 Nem 64. 2 ἦ | Վ ո՞չ է 
29 ԺԼՎ ի յերակացն Խ երացն  
30 ԱԳԶ ձգելոց ԴԷԺՎ ձգելոցն ԵԻԾ ձգեցելոց  
31 ԱԶԸԾ սփռեցելոց Գ սփռելոց ԴԷՎ սփռելոցն 
32 ԱԶԾ հասեալ Գ հարել Ը հասեալ (^ հաքեալ) 
33 Ա յոտնն ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ յոտն 
34 ԱԶԾ ի հեր 
35 ԶԸԾ գլխոյն 
36 ԱԴԶԾ զզգայութիւն 
37 ԷՎ կրից 
38 ԵԷԽՎ այնպէս 
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թանայր վիրաւորեալն անդամ, այլ խելքն: Արդ լաւագոյն է ասել39, թէ 

երակքն40 խելքն41 են, քանզի մասն ինչ է խելացն՝ յամենայնի ունելով42 

զանձնականն իւր ոգի, որպէս եւ երկաթ՝ ջեռեալ ունի զհուր43: Վասն այ-

սորիկ, ուրանաւր երակ զգայական է44, այն մասն զգայութեանն45 ի նմանէ 

հաղորդի եւ լինի զգայական: Ոչ ինչ է թերեւս անտեղի ասել՝ ի սկիզբն46 

երակացն ի խելսն առաքել ոչ զկիրսն, այլ զգայակցութիւն47 իմն եւ զե-

կուցումն48 կրիցն:  

[3] Եւ է՛ իւր զգալի շաւշափելեացն՝ ջերմն եւ ցուրտ, փափուկն եւ 

խիստն49, խոշորն եւ ողորկն50, ծանրն51 եւ թեթեւն, քանզի եւ միայն ի 

ձեռն շաւշափելեացն ճանաչին52 այսոքիկ: Իսկ հասարակաց տեսանե-

լեացն53 եւ շաւշափելեացն՝ սու՛րն եւ բու՛թն, խոշո՛րն եւ ողո՛րկն, չո՛րն եւ 

խոնաւու՛տն54, թա՛նձրն եւ անաւ՛սրն, ի վե՛րն եւ ի վա՛յրն, քանզի55 ե՛ւ 

տեղին56, ե՛ւ մեծութիւնն57, յորժամ իցէ այսպիսի, որպէս զի ըստ միանգամ 

հարկանելոյ բուռն շաւշափելեացն եւ՝ զխիտն58 եւ զանգայտն59 եւ զբո-

լորն, յորժամ իցէ փոքր, որպէս եւ այլ ինչ ձեւ: Նոյնպէս եւ զշարժու-

                                         
39 ԴԶԷՎ ասելն 
40 Գ երակն | ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ +ի 
41 ԱԲԵԶԸԹԺԻԼԾԽ խելսն  
42 Nem 64. 10 διὰ παντὸς ἑαυτοῦ τὸ ψυχικὸν ἔχον πνεῦμα («ամբողջովին իրենով 

ներծծված լինելով (ունելով) ոգեղեն շնչով») | տարընթ ἐν ἑαυτῶι ; ἐξαυτοῦ 
43 Ե զի հուր Ը զհուրն 
44 Nem 64. 12 ἐμϕύηται («բնորոշ է») 
45 ԶԺՎ զգայութեան  
46 Nem 64. 13 ἐπὶ τὴν ἀρχὴν / ԲԵԷԹԺԻԼ յիսկիզբն Գ յսկիզբն  
47 Լ զգոյակցութիւն (լուս զգայակցութիւն) 
48 ԸԺԽՎ զեկուցումնն  
49 Nem 64. 16 + καὶ («և») 
50 Nem 64. 16 γλίσχρον καὶ κραῦρον | տարընթ + φαρὸν καὶ ξηρὸν | ԳԸ ողորկ  
51 ԲԴԷԸԺՎ ծանր 
52 ԱԶԸ ճանաչի 
53 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ տեսանելեաց 
54 Ը չիք բութն, խոշորն եւ ողորկն, չորն եւ խոնաւուտն 
55 Վ որպէս 
56 ԱԶԾ չիք եւ տեղին 
57 ԲԷԸԽՎ մեծութիւն 
58 Nem 64. 21 πυκνὸν («հաստ, հոծ, խիտ») | ԱԾ զխիստն ԲՎ խիստն Դ խիտն  
59 Nem 64. 21 μανὸν («նոսր, սակավ, ծակոտկեն») / ԲԴԺԼՎ անգայտն  
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թիւնն60 մարմնոյ՝ հպեալ ի նա զգայ, հանդերձ յիշմամբ եւ իմացմամբ61, 

այսպէս եւ զթիւ՝ այլ մինչեւ ցերկուս եւ ցերիս եւ այսոցիկ փոքունց եւ 

դիւրաւ բուռն հարկանելեացն62: Յաւէտ քան զշաւշափելիսն63, երեսքն ըն-

դունին զայս, որպէս զհաւասարն եւ զանհաւասարն, զի սեռ է ողորկին եւ 

խոշորին: Քանզի խստութիւն64 ընդ անհաւասարութեան խառնեալ՝ խոշո-

րութիւն65 առնէ66, իսկ հաւասարութիւն ընդ խտութեան67՝ ողորկութիւն68:  

[4] Արդ յայտ է յասացելոցս, թէ բազում հասարակորդութիւն ունին 

զգայութիւնքս այսոքիկ առ միմեանս, քանզի զմիոյն զսխալանսն69 միւսն 

յայտնէ: Զի ի վերայ նկարագրութեան երեսք բարձրութիւնս իմն տեսանեն 

ըռընգանց70 եւ այլոց անդամոց71, բայց շաւշափելեացն72 հպեալ, յանդիմա-

նէ զյանցումն նորա: 

Որպէս երեսք միշտ եւ հանապազ ի ձեռն միջնորդութեան աւդոյս73 

տեսանէ, այսպէս եւ շաւշափելիք ի ձեռն միջնորդութեան գաւազանի 

զգայ զխիստս եւ զկակուղս եւ զխոնաւուտս, այլ բանաւորապէս74 եւ 

իմացմամբ: Քանզի ստուգագոյնս ունի զայս զգայութիւն մարդ, զի զայս 

եւ /220բ/ զճաշակելիս առաւել ունի, քան զայլոցն կենդանեաց, թէ եւ այ-

լովք75 իւիք76 տրուպ է: Քանզի77 ա՛յլ կենդանի ըստ ա՛յլ զգայութեանց78 

                                         
60 Ա շարժութիւնն ԲԳ զշարժութիւն ԻՎ շարժութիւն 
61 ԱԶ իմացմամբն 
62 ԱԶԾ հարկանելեաց Գ հարկանելեց 
63 ԱԲԴԵԶԷԹԻԼԽԾՎ զշաւշափելիս ԲԴԷԹԻԼԽ լուս զշաւշափելեաց ԸԺ զշաւշա-

փելեացն  
64 Nem 65. 1 σκληρότης / ԲԴԵԷԸԹԻԼԽ խտութիւն Ժ խոշորութիւն խառնեալ 
65 ԲԽ խոշորութիւնն  
66 =Nem տարընթ ποιεῖ ≠ Nem 65. 1 չիք  
67 Nem 65. 2 πυκνότητι | ԱԶ խստութեան Ծ ^ -ս 
68 Nem 65. 2 + ποιεῖ | տարընթ ἀπεργάζεται / Բ ողորկութիւնն  
69 ԱԶԾ սխալանսն Գ սխալանս ԴԻ զսղալանսն  
70 Ա ռնգանցն ԶԸՎԾ ռընգանց 
71 Nem 65. 5 չիք 
72 ԱԶԾ շաւշափելեացս Գ շաւշափելեցս 
73 Ա ոդոյ Զ աւդոյ 
74 Nem 65. 8 συλλογιστικῶς 
75 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ այլով  
76 Nem 65. 10 τρισὶν (*«երիւք» -երեքով)  
77 ԹԽ + եւ 
78 ԱԳ սգայութեան ԶԾ զգայութեան Ի զգայութեանցն 
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յերիցն առաւել է, քան զմարդն79, բայց շուն՝ երիւքն համանգամայն, քան-

զի սրագոյնս եւ՛ լսէ, եւ՛ տեսանէ, եւ՛ հոտ առնու, որպէս եւ յայտ է ի հետ 

վարելոյն80 շանց:  

[5] Եւ ամենայն մարմինն81 շաւշափման է զգայարան, որպէս եւ82 յա-

ռաջագոյն ասացաւ, մանաւանդ ձեռաց ներքինն կոյս, եւ սոցա է յաւէտ՝ 

ծայրք մատանցն83, քանզի այսոքիկ84 որպէս գիտակք ճշմարիտ85 են86 շաւ-

շափմանն: Քանզի ոչ միայն ընդունական գործարան կազմեաց Արարչա-

գործն87 զձեռս, այլ եւ շաւշափական: Վասն այսորիկ եւ զմորթն նրբա-

գոյնս88 ունին եւ դնդերս89՝ ի ներքուստ կուսէ կազմեալս եւ անմասն ի մա-

զէ, զի յաւէտ ունիցին զշաւշափումնն90, իսկ մազ ոչ բուսանելոյն ի նոսա՝ 

դնդերքն եղեն պատճառք: Իսկ ձեռաց ե՛ն ինչ որ խստագոյնք են՝ առ ի 

յաւգնութիւն91 հզաւրագոյնք92, եւ ե՛ն ինչ որ փափկագոյնք՝ առ ի շաւշա-

փումն ստուգագոյնք93, որպէս եւ ջղաց94 են ինչ որ խստագոյնք են՝ առ ի 

շարժութիւն, եւ են ինչ որ կակուղք՝ առ ի զգայութիւնն պատեհագոյնք95: 

Քանզի այսոքիկ սոցունց շաւշափելեացս են գործարանք, զի ի ձեռն այսո-

ցիկ լինի զգայութիւն շաւշափելեացս:  

 

                                         
79 ԱԴԵԶԸԹԺԻԼԾԽ զմարդ 
80 Nem 65. 13 ἰχνευόντων κυνῶν («որսորդ շներից») | Ը վարելոյ Վ վարելոցն  
81 ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մարմին 
82 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք 
83 Ծ մատացն 
84 ԲԴԺՎ այսորիկ 
85 ԱԳԶԾ ճշմարիտք  
86 Nem 65. 16 ἔχομεν («ունեն») 
87 ԲԻ արարիչն (լուս արարչագործն) ԷԽ լուս արարիչն 
88 ԷԹԽՎ նրբագոյն 
89 Nem 65. 18 μῦς αὐταῖς ὅλαις  
90 ԷՎ զշաւշափմանն 
91 Nem 65. 21 πρὸς ἀντίληψιν («առ ընդունելություն, վերցնելու համար»)  
92 Ը + եւս Խ հզօրագոյն 
93 ԵԽ ստուգագոյն 
94 ԲԳԵԷԹԻԽՎ ջլաց  
95 ԱԶԾ պատեհագոյն  
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ԳԼՈՒԽ Թ. ՅԱՂԱԳՍ ՃԱՇԱԿԵԼԵԱՑ1 

[1] Յաղագս երեսաց, յառաջագոյն ասացաք, ըստ ուղիղ գծից տեսա-

նել, իսկ հոտոտելիք եւ լսելիք՝ ոչ ըստ ուղիղ գծից միայն, այլ ամենայն 

ուստեք, բայց շաւշափելիք եւ ճաշակելիք ոչ ըստ ուղիղ գծից եւ ոչ ամե-

նայն ուստեք ճանաչեն, այլ յայնժամ միայն, յորժամ ինքեանք հպին յիւ-

րեանցն2 զգալիսս3, բաց յորոշեցելոցն4
:  

Եւ են ճաշակելիք հիւթոցն5 ընդունականք6, եւ գործարան նորա՝ լե-

զու, եւ ծայր նորա՝ առաւելագոյն, եւ եւս՝ հանդերձ այսոքիւք7, վերնա-

տունքն8, յորս է ի խելացն բերեալ երակք՝ ընդարձակեալք9, եւ պատմեն 

զեղեալն10 ընդունելութիւն առ իշխանականն11:  

[2] Իսկ հիւթոցն ճաշակականքն12 կոչեցեալք որակութիւնք են այսո-

քիկ՝ քաղցրութիւն, սրութիւն, կծւութիւն13, թթւութիւն14, խստութիւն եւ 

դառնութիւն15, աղութիւն, գիրութիւն (119): Այսոցիկ են ճաշակելիք գիտո-

ղականք16: Ըստ այսոցիկ որակութեանց եւ ջուրն17 անորակ18 ասի, եւ19 ոչ 

մի յայսցանէ երեւեցուցանելով ի ճաշակմանն որակութիւն: Քանզի ըստ 

                                         
1 Nem 66. 1 περὶ γεύσεως 
2 ԱԸ յիւրեանց  
3 Ա սգալես ԶԸԻԾ զգալիս Խ զգալիոս  
4 Nem 66. 6 πλὴν τῶν ἤδη διωρισμένων («բացի արդեն հստակեցվածները») | Գ 

յորոշելոցն Խ որոշեցելոցն 
5 ԱԳԶԸԾ հիւթոց 
6 ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ ընդունակք Ը ընդունակ 
7 Գ այսոքաւք Ե այսոքիկք 
8 Nem 66. 8 ὑπερῴα («քիմք») | Ը վերնատունն  
9 Nem 66. 8 πεπλατυσμένα («տարածված, ճյուղավորված») 
10 ԴՎ զեղեալ  
11 Վ + (հոգի) 
12 Գ ճաշակականք Ե ճաշականքն 
13 ԱԵԸ կծութիւն ԶԾՎ կծուութիւն  
14 ԱԶԾՎ թթուութիւն ԲԹԺԽ թըթւութիւն ԵԸ թթութիւն 
15 ԱԶԾ չիք խստութիւն եւ դառնութիւն  
16 Nem 66. 12 διαγνωστική 
17 ԳԶ ջուր 
18 =Nem 66. 13 ἄποιον / ԲԳԴԵԷԹԻԼԽ անարար (լուս անորակ) Ը լուս անարար Ժ 

+ արար  
19 Nem 66. 13 չիք  
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այլոցն՝ իբր ցրտութեան20 եւ21 խոնաւութեան, բնաւորակից ունի զորակու-

թիւնսն: Բայց թթւութիւն22 եւ խստութիւն, յաւէտն եւ նուազն թթու, 

տարբերին ի միմեանց: Արդ պարզքն ճաշակականք23 որակութիւնք գրեթէ 

այսոքիկ24 միայն են, բայց շարադրութեամբ25՝ բիւրք: Քանզի ըստ իւրա-

քանչիւր տեսակի կենդանւոյ եւ տնկոց26 առանձինն որակութիւնք են: Այ-

լազգ27 ընդունիմք ի ճաշակմանն զխոզենւոյն28 որակութիւն եւ այլազգ՝ 

զայծիցն29 մսոյ: Եւ այս ոչ արդեւք էր, եթէ ոչ էր զանազանութիւն իւրա-

քանչիւր ճաշակմանցն որակութեանց30: Ուստի ոչ ոք31 արդեւք զսոսա ըստ 

ազգի կարէր ունել՝ բազումս գոլով եւ ամենայն իրաւք ի միմեանցն տար-

բերեալք, քանզի որովք կալեալ լինի մի ինչ ի պարզիցն որակութեանց, եւ 

այսոցիկ32 ծանաւթ է ըստ տեսակի ճաշակմանցն33 տարբերութիւն34, զի 

թզոյ եւ չամչի եւ արմաւոյ մի որակութիւն կալեալ լինի՝ քաղցրութիւն, 

այլ ճաշակումնն35 տարորոշէ զիւրաքանչիւր ուրուք տարբերութիւնն36: 

                                         
20 ԳԺ ցրտութեանն 
21 ԳՎ + յորս է 
22 ԱԵԸ թթութիւն ԲԶԷԺՎ թթուութիւն Գ թթւութիւնն 
23 ԱԽ ճաշակականքն 
24 ԸԼ այսոքիկք 
25 Nem 66. 17 σύνθετοι (*«շարադրիրք») 
26 ԷՎ տնկոյ 
27 Nem 66. 18 + γὰρ ἂν αὕτω τύχῃ («քանզի, եթե այդպես պատահի») 
28 Գ զխոզենո ԺԽ զխոզենոյն 
29 ԱԶԸԾ զայծից  
30 Nem 66. 19 -21 + διὸ καὶ μὴ μαθόντες όποῖὸν ἐστι τὸ προσενεχθὲν κρέας, ἐν τῇ γεύσει 

γνωρίζομεν. («Այդ պատճառով էլ, չիմանալով ինչպիսին է (ինչ որակի է) 
բերված միսը՝ համից ճանաչում ենք այն»)  

31 ԱԶԾ չիք  
32 ԲԴԹԽՎ այսոսիկ 
33 ԱԶԾ +ըստ | ԳԷ ճաշակմանց 
34 ԱԶԸ տարբերութեան ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ տարբերութեանց 
35 ԵԶԸԼ ճաշակումն 
36 ԱԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ տարբերութիւն 
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ԳԼՈՒԽ Ժ. ՅԱՂԱԳՍ ԼՍԵԼԵԱՑ1 

/221ա/ Իսկ լսելիք՝ ձայնից եւ ճայթմանց2
 են 

զգայարանք, քանզի ճանաչէ զնոցա սրութիւնն3 եւ 

զծանրութիւն4, զողորկութիւն5 եւ զխոշորութիւն6 եւ 

զմեծութիւն(120): Եւ գործարան սոցա երակքն, որ ի 

խելացն, փափուկք եւ ականջացն7 կազմութիւն8 եւ9 

նեարդատեսակքն10
 նոցա սեռքն11, որ է պատեհ առ ի 

յընդունելութիւն12 ձայնից եւ հնչմանց: Եւ միայն 

մարդ եւ կապիկ ոչ շարժէն13 զականջս14՝ յամենայն15
 

կենդանեաց16:  

 

                                         
1 Nem 67. 4 περὶ ἀκοῆς 
2 Nem 67. 5 τῶν ψόφων («ձայն, աղմուկ, շրխկոց, ճայթյուն») | Ե ճայթմանցն 
3 Բ սրութիւն Գ զսրութիւնն 
4 ԱԶ + եւ 
5 ԴԵԷԹԺԼԽՎ զողորկութիւնն 
6 Գ խոշորութիւն ԴԷԹԺԽՎ զխոշորութիւնն 
7 Գ ականջաց | Գ +ի 
8 Բ կազմութիւնն  
9 Nem 67. 8 + μάλιστα («առավելապես») 
10 Nem 67. 8 χονδρῶδες | ԱԶԾ նիարդատեսակքն Ը նեարդատեսակք 
11 ԳԶԸԾ սեռք 
12 ԱԳ յնդունելութիւն Ե յընդունելութիւնք Ժ յընդունելութեան 
13 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ շարժէ 
14 Ծ զականջն 
15 ԵԽ ամենայն  
16 Nem 67. 10 + [τῶν ἄλλων πάντων ζῴων τῶν ἐχόντων ὦτα κινούντων αύτά] («մինչդեռ 

ականջ ունեցող մյուս բոլոր կենդանիները շարժում են դրանք») 

ՄՄ 2708, 008ա 
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ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ՅԱՂԱԳՍ ՀՈՏՈՏԵԼԵԱՑՆ1 

[1] Հոտոտելիք լինին ի ձեռն ըռընգանցն2 եւ3 թափանցիկ լինի ընդ 

ամենայն4 զառաջեաւ5 փորուածս6 խելացն, քանզի նա՝ շոգետեսակ գոլով 

բնութեամբ, զշոգիսն դիւրաւ ընդունի: Զի ասացաւ եւ յառաջագոյն, թէ 

իւրաքանչիւր ոք ի զգայարանացն ըստ նմանութեան իրիք եւ իւրութեան 

իւրոցն զգալեաց լինի ընդունակ: Սակայն ո՛չ որպէս այլոց զգայարանաց 

երակս7 զգայականս8 արձակեաց խելքն, այսպէս եւ հոտոտելեացն, այլ 

լրիւ9 իւրով10 լնու զպէտս երակացն եւ զշոգեացն զզաւրութիւն11 ընդունի: 

Իսկ շոգեացն(121) սեռականագոյնն12 տարբերութիւն է անուշահոտութիւն13 

եւ ժահահոտութիւն14 եւ միջակն15 այսոցիկ, որ ոչ անուշահոտն է, եւ ոչ՝ 

ժահահոտ16: Եւ լինի անուշահոտութիւն17 խոնաւութեանցն, որ ի մար-

մինսն18 ստուգապէս ամոքեցելոց19, իսկ միջակ՝ միջինն տրամադրութիւն20, 

իսկ նուաստագոյնն կամ ոչ բնաւն՝ ժահահոտութիւն21:  

                                         
1 Nem 67. 12 περὶ ὀσφρήσεως | ԸԹԺԻԼ հոտոտելեաց Խ հոտոտելեացս 
2 Ա դանգիցն ԳԵԷԼՎ ռնգանցն Դ (Զ լուս) ըռընգացն ԶԾ գանգիցն Ը ռընգացն 

ԺԻ ըռընկանցն  
3 ԲԹԽՎ չիք 
4 Nem 67. 13 εἰς τὰ πέρατα («մինչև բոլոր սահմանները») 
5 ԱԶԸԾ զառաջ ԳԺ զառաջև  
6 Ը փորուած Է զառաջափորուած 
7 ԱԶԾ երակ 
8 Ա սգայական ԶԾ զգայական 
9 ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ սա ԲԴԵԺԻԼ լուս լրիւ Ը լուս սա  
10 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ իւրով  
11 ԱԸ զաւրութիւն ԶԾ զաւրութիւնն 
12 ԸԺ սեռականագոյն 
13 Ա անոյշահոտութեան Բ անուշահոտութիւնն ԶԾ անուշահոտութեանն  
14 ԱԶԾ ժահահոտութեանն Բ ժահահոտութիւնն  
15 ԲԵԷԹԻԼԽ միջոցն (լուս միջակն) Գ միջական 
16 ԴԷԹԼ ժահահոտն 
17 Ա անոյշահոտութիւն Բ անուշահոտութիւնն | Զ + ի 
18 ԷԸ մարմինս 
19 Nem 68. 1 πεφθέντων | տարընթ πεμφθέντων | ԱԲԶԷԾ ցամաքեցելոց Գ ամոքե-

ցելոցն ԵԹ լուս ցամաքեցելոց Ը ցամաքեցելոցն  
20 Զ տրամադրութեանց 
21 Ա շահահոտութիւն Բ ժահահոտութիւնն 
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ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԻՄԱՑՈՂԱԿԱՆԻՆ1 

 [1] Արդ տեսողականին զաւրութիւն եւ գործա-

րանք եւ մասնկունք եւ մասնկանցն2 կցորդութիւնք եւ 

տարբերութիւնք3 հնարաւորն յեղանակ, որպէս դուզ-

նաքեաւք բաւականապէս ասացաւ: Իսկ իմացողակա-

նին են սեռականապէս՝ դատելն եւ հաւանելն, ի բաց 

փախչելն եւ ի վերայ յարձակելն, իսկ առանձնապէս4՝ 

իմացմունք իմացականացն5, առաքինութիւնք եւ մա-

կացութիւնք եւ արուեստիցն6 բանք եւ խոհեցողա-

կանն7 եւ յաւժարականն: Այս է որ ի ձեռն երազոց 

նշանակէ մեզ զապառնիսն, զոր եւ8 ճշմարիտ նախա-

գիտութիւն ասեն գոլ պիւթագորեանքն՝ եբրայեցւոցն 

հետեւելով: Եւ է գործարան9 սորա10 միջինն փորուած 

խելացն եւ անձնականն շունչ, որ ի նմա:  

                                         
1 Nem 68. 3 Περὶ τοῦ διανοητικοῦ (de cogitatione) | տարընթ Περὶ τοῦ διανοητικοῦ 

λεγομένου καὶ λογιστικοῦ.  
2 ԲԴ մասնկանոցն 
3 Վ չիք մասնկանցն կցորդութիւնք եւ տարբերութիւնք 
4 Nem 68. 7 εἰδικῶς (ընթերցված՝ ἰδικῶς) 
5 =Nem տարընթ. νοητῶν | Nem 68. 8 τῶν ὄντων (*«էութեանցն»)  
6 ԱԳԶԾ արուեստից 
7 Զ խորհեցողականն  
8 Nem 68. 10 + μόνην («միայն») 
9 Ը գործարանն 
10 ԵԷԹԻԼԽՎ նորա 

ՄՄ, 2708, 003ա  
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ԳԼՈՒԽ ԺԳ. ՅԱՂԱԳՍ ՅԻՇՈՂԱԿԱՆԻՆ1 

[1] Իսկ յիշողականն է յիշման եւ վերստին յիշման պաճառ եւ շտե-

մարան: Եւ է յիշումն, որպէս Որոգինէս2 ասէ(122), տեսութիւն ի ներքս մնա-

ցեալ3 ի4 յումեքէ5 զգայութենէ, ըստ ներգործութեան երեւեցելոյ: Իսկ որ-

պէս Պղատոն (ասէ)՝ փրկութիւն(123) զգայութեան եւ իմացման6: Քանզի 

անձն զգալեացս ի ձեռն զգայարանացս լինի ընդունակ եւ հաստատի 

ինքն7, իսկ իմացականացն՝ ի ձեռն մտաց8, եւ9 լինի իմացումն10:  

[2] Արդ յորժամ զտիպսն, զորոց հաստատեացն11 եւ, զորոց իմա-

ցաւն12՝ ամբողջ պահէ, յիշել ասի: Եւ նմանեաց զիմացումնն13՝ ասելն Պղա-

տոնի այսոքիւք, ոչ զտիրապէս իմացումնն14, այլ զմտաւ ածելն15: Քանզի 

զգայականս16 յիշէ17 ըստ ինքեանց18, իսկ զիմացականսն19՝ ըստ պատահ-

                                         
1 Nem 68. 14 Περὶ τοῦ μνημονευτικοῦ (De memoria) 
2 = PG40 p 661 Ὠριγένης ≠ Nem 68. 16 Ἀριστοτέλης | Գ իւրիգինէս ԶԾ ուրէգենէս Ը 

ովրէգինէս Ժ որոգինոս  
3 Nem 68. 16 ἐγκαταλελειμμένη («հետք թողած») | Խ մնացեւ  
4 ԱԵԶԸԾ չիք  
5 ԲԴԹԻԼՎ յիմեքէ (ԲԴԹԻ լուս յումեքէ) Ե իմեքէ Խ յիմեք / ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ + ի 
6 Վ (83. 3 լծ) «այսինքն՝ փրկիչ է նոցա ի մոռացմանէն» 
7 Nem 68. 19 γίνεται δόξα («ձևավորում է կարծիք») |Վ (83. 4)* «զի հոգի 

զգայնովք ի վերայ հասանէ զգալեաց, յորմէ ծագի ծանօթութիւն (δόξα), իսկ 
իմացութեամբ՝ իմացականաց, յորմէ իմացումնն (νόησις)» 

8 Վ մտացն 
9 ԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ չիք  
10 Nem 68. 20 νόησις | ԱԶԾ իմացումնն  
11 Nem 68. 20 ἐδόξασεν («կարծիք կազմեց») | Գ հաստատեց Ե հաստացեացն  
12 Nem 68. 21 ἐνόησε 
13 ԲԴԸԺԻԼ զիմացումն 
14 ԲԵ զիմացումնն 
15 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զմտածելն 
16 ԱԶԾ զզգայականս ԲԴԵԷԹԻԽ զգայականսս Գ զսգաականսս Ը զսգայականս 

Ժ զզգաականսս Լ զգայականքս 
17 Nem 68. 23 μνημονεύεται («հիշվում է») 
18 ԲԴԵԷԹԻԼԽ յինքեանց ԲԻԼ լուս յիշմունք է ըստ յինքեանց ԵԷԽ լուս յիշէ ըստ 

յինքեանց Վ լիշմունք ի յինքեանց 
19 ԳԴԷՎ զիմացականս Ժ զիմացականն 
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ման, վասն զի20 զմտաւ ածելոյն յիշումնն21 ի22 յառաջագոյն23 տեսանելոյ24 

լինի: Իսկ զտիրապէս25 իմացականսն26՝ յորժամ լուաքն կամ ուսաք՝ յիշեմք, 

բայց էութեանն27 նոցա յիշումն28 ոչ ունիմք, քանզի ոչ ի յառաջագոյն 

տեսութենէ29 իմացականացն առումն, այլ յուսմանէ եւ ի բնաւորական 

իմացմանէ30
(124): Իսկ թէ յիշել ասեմք՝ զորս յառաջագոյն31 տեսաք կամ 

լուաք կամ այլազգ ինչ գիտացաքն32, եւ յառաջագոյնն33 վերաբերութիւն 

ունի առ անցեալն ժամանակ: Յայտ է թէ յիշելիք են եղեալքն եւ ապակա-

նեալքն, որք ի ժամանակի34 հաստեցանն35: Եւ է մեկուսեացն36 յիշումն37, 

սակայն ոչ ի մեկուսեացն38 լինի: /221բ/ Իսկ վերստին յիշումն ասի, յոր-

ժամ մոռացումն ընդմիջէ զյիշումնն39, քանզի է վերստին յիշումն40 յիշ-

ման տկարացելոյ զարգացումն: Եւ լինի տկարացեալն41 ի մոռացմանէն42: 

Իսկ մոռացումն է յիշման ի բաց ընկեցումն, այլ կամ հանապազորդ, եւ 

կամ ցորքան, որ է վերստին յիշումն: Եւ է ա՛յլ վերստին յիշումն, որ ոչ է 

                                         
20 Nem 68. 23 + καὶ 
21 ԱԲԴԶԷԸԺԻԼԾՎ յիշումն  
22 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք  
23 ԲԴԵԷԸԹԻԼՎ յառաջագոյնն 
24 Nem 69. 1 ἐκ προλαβούσης φαντασίας («նախորդ տեսածից կամ պատկերացրա-

ծից») / ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ տեսանելոյն  
25 ԱԶ զտիրապէսսն ԲԴԵԷԸԹԺԻԼՎ զտիրապէսն 
26 ԱԶ իմացականս 
27 ԲԵԹԺԻԼԽՎ էութեան ԴԷԸ էութիւն 
28 ԹԽ վախճան  
29 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԼԽՎ + է 
30 Ծ լուս եւ ի բնաւորական իմացմանէ 
31 ԱԴԵԶԹԺԻԼԽ յառաջագոյնն 
32 ԲԷԸԹՎ գիտացաք 
33 Վ յառաջագոյն 
34 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽՎ ժամանակին են 
35 Nem 69. 7 τὰ ἐν χρόνῳ συνιστάμενα / ԲԴԵԹԻԼՎ հաստատեալք Բ լուս հաստատե-

ցաք ԸԽԾ (ԴԵԹԻԼՎ լուս) հաստատեցանն  
36 Ծ մեկուսեանց 
37 ԱԶԼԾ յիշումնն 
38 Ծ մեկուսեանցն 
39 ԵԸԹԽ զյիշումն  
40 Վ յիշումնն 
41 Nem 69. 10 ἐξίτηλος | Ա տկարացել Խ տկարացեալ 
42 ԱԳԶԾ մոռացմանէ  
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մոռացմանց43 զգայութեանց կամ իմացմանցն44, այլ բնաւորականացն 

մտածութեանց: Եւ բնաւորականս, ասեմք, մտածութիւնս՝ զանուսանելիսն 

առէսս45 ամենեցունց որպէս գոլն46 Աստուած: Եւ զայս Պղատոն վերստին 

յիշումն գոլ ասէ47 տեսլեանցն48: Իսկ թէ զի՞նչ են տեսիլքն49 յորս զկնի սո-

րին ասասցուք: Արդ տեսողականն աւանդէ իմացողականին50 զերե-

ւեալսն51, իսկ իմացողականն52 կամ խոհեցողականն՝ յինքն առեալ եւ դա-

տեալ, առաքէ առ ի յիշողականն:  

[3] Եւ է գործարան եւ53 սորա54 յետուստ կուսէ փորուած խելացն55 եւ 

որ ի նմա անձնականն շունչ(125): Իսկ վասն զի զգայութեանցս56 

սկզբունքս57 եւ արմատս զառաջոյ58 կուսէ փորուածս59 խելացն60 ասեմք 

գոլ61, եւ իմացողականին՝ զմիջինն, եւ յիշողականին՝ զյետուստն կուսէ62, 

կարեւոր է ցուցանել, թէ այսոքիկ այսպէս են63, զի մի՛ թուեսցուք անբա-

նապէս հաւատալ ասացելոցս: Եւ բաւական ցուցումն է ի նոցունց ի64 

մասնկանցն ներգործութենէ առնլի: Քանզի զառաջնով65 կուսէ փորուա-
                                         

43 ԷՎ մոռացման | Nem 69. 13 + ἐξ  
44 ԶԾ իմացմանց 
45 ԱԶԾ առէս Լ առէսն 
46 ԳԴԵԷ գոլ 
47 ԲԴԵԸԹԻԼԽՎ +ըստ 
48 Nem 69. 15 τῶν ἰδεῶν | Ա տեսլեանց  
49 ԲԵԷԹԻԼ լուս տեսեալքն Դ լուս տեսլեալքն Խ տեսեալքն 
50 Բ իմացականին Գ իմացողականի Վ իմացականի 
51 Ա զերեւեալն 
52 ԲՎ իմացականն 
53 ԲԹԼԽՎ չիք  
54 Վ + (յիշողականին) 
55 Nem 69. 19 + ἣν καὶ παρεγκεφαλίδα καί ἐγκρανίδα (PG40 p 664 παρεγκρανίδα) καλοῦσι 

| Վ (84. 4) *«և սա (փորուածս այս խելացն) կոչի ուղղակ» | ԺԻԼԽ լուս (լծ) 
«երիս փորուածս ասէ խելացն»  

56 Զ զզգայութեանցս Ժ լուս տեսողականին 
57 Ա սկզբունս Գ զսկսմունսն ԵԸԻԼ սկզբմունս ԶԺԾ սկզբունս  
58 ԲԴԵԹԺԻԼԽ զառաջով 
59 Ա փորուած ԴԸԹԼՎ փորուածոյ Խ փորուածոյս | Ե +ի  
60 ԱԳԶԾ խելացս  
61 Ծ ^ զտեսութիւն 
62 Ծ կուսէն 
63 Ծ լուս կարեւորն ցուցանել թէ այսոքիկ այսպէս են 
64 ԸԺ չիք  
65 ԱԶԾ զառաջով Ժ առաջնով 
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ծոցն66, ըստ որ ինչ եւ է67 յեղանակի68 վնասեցելոց69, զգայարանքն խափա-

նին, բայց իմացականն մնայ տակաւին ամբողջ: Իսկ միջնոյն70 փորուա-

ծոյն միայնոյ կրեցելոյ ինչ՝ իմացումնն սխալէ, բայց զգայարանքն պահեն 

զըստ բնութեանն զգայութիւն: Իսկ թէ եւ71 առաջինն72 եւ միջին փո-

րուածքն73 կրեն ինչ, իմացուածքն՝ հանդերձ զգայարանաւքն, հատանին: 

Իսկ թէ յետուստ74 կուսէ75 կրէ ինչ՝ յիշումնն76 միայն կորնչի, զգայու-

թեանն եւ իմացականին ոչ ինչ վնասեցելոյ, եւ [յայտ է թէ ոչ է մեզ77 

բանս այժմ յաղագս ըստ բնաւորական յարձակման շարժութեան]78: Իսկ 

թէ հանդերձ առաջնովն՝ եւ միջինն, եւ վերջինն ինչ կրեսցեն, եւ՛ զգայու-

թիւնն եւ՛ իմացումնն79 եւ՛ յիշումնն80 ապականին81՝ առ82 ի յամենեւին 

վտանգել կենդանւոյն եւ կորնչել83: Եւ յայտնի լինի այս եւ յայլոց ի84 

բազմաց85 ինչ կրից եւ86 հիւանդութեանց87
 ի փռենիտն ախտէ88, քանզի 

                                         
66 ԱԺ փորուածոյն 
67 ԱԸ չիք 
68 ԳԻ եղանակի 
69 Է վնասեցելոցն ԸԺ վնասեցելոյ 
70 ԱԶ միջնոյ Ը միջոյն 
71 Ծ չիք 
72 ԱԳԶԸԾ առաջին 
73 Ծ փորուածքն 
74 ԵԷԺԻՎ յետուստս ԳԶ յետուստն  
75 Nem 70. 5 παρεγκεθαλίδος («ուղեղիկը») փխ յետուստ կուսէ | ԵԷԺԻՎ չիք  
76 ԱԲԵԷԸԹԺԽՎ յիշումն 
77 ԱԶԾ ոչինչ է փխ եւ յայտ է՝ թէ ոչ է 
78 ԵԷԹ լուս (լծ) «այս տունս նոր է ի բանս. ի յասորին բնութեան գիրքն չկայր» | 

ԺԻԼԽ լուս (լծ) «այս տունս անյար է ի բանս. յայս որ ի բնութեան գիրն չկայր 
այս տունս» (նույն կերպ՝ վենետիկյան օր. -ում) 

79 ԲԹԽՎ իմացումն 
80 ԳԴԸԼ յիշումն | Nem 70. 9 + όμοῦ («միասին»)  
81 ԹԽ ապականի 
82 Nem 70. 8 + καὶ 
83 Nem 70. 10 τὸ πᾶν κινδυνεύειν ἀπολέσθαι ζῷον («վտանգելով կենդանուն՝ ամենևին 

ոչնչանալու») | Ա կորնչեալ  
84 ԳԷԸԺ չիք  
85 ԲԴԷԹԻ բազմանց 
86 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ի  
87 Nem 70. 11 συμπτωμάτων («հիվանդագին ցնցումներ, նոպաներ») | Խ +եւ  
88 Nem 70. 12 μάλιστα ἐκ τῆς φρενίτιδος («հատկապես փռենիտից») 
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զփռենիտն89 ախտացելոց զգայարանքն ամբողջ պահին, բայց90 իմացողա-

կանն միայն վնասի:  

[4] Այսպիսի իմն վերագրէ Գաղիանոս(126) զոմն զփռենիտն ախտա-

ցեալ, որ մինչդեռ ասրագործ ոմն գործէր ի տան նորա, յարուցեալ եւ 

առեալ անաւթս ապակեղէնս, ընթացաւ ի պատուհանն91 տանն եւ հարցա-

նէր զիւրաքանչիւր ոք, զորս անցանէինն92՝ կամի՞ք, զի ընկեցից առ ձեզ 

զայս ինչ անաւթ: Իսկ նոցա93
 ասացեալ՝ կամիմք, նախ ընկէց զանաւթսն 

ամենայն, եւ ապա հարցանէր զորս անդն կային՝ կամի՞ք զի ընկեցից առ 

ձեզ եւ զասրագործս94: Իսկ նոցա՝ թուեցեալ խաղ առնել զիրն95 ասացեալ, 

թէ՝ կամիմք, առեալ մղեալ96 ընկէց զասրագործն ի վերուստ ի վայր:  

Արդ սա զգայարանաւքն97 առողջ էր (քանզի գիտէր եւ զանաւթսն, 

եւ զասրագործն), բայց մտաւքն՝ հիւանդ:  

Իսկ այլք սնոտի իմն98 տեսութիւն քարշեն99 յինքեանս՝ տեսանել հա-

մարին, զոր ոչն100 տեսին, բայց ա՛յլ իմանալն ամենայն՝ ըստ բանի: Սոքա 

զառաջոյ101 կուսէ102 փորուածսն103 միայն ախտացան՝ միջնոյն104 անվնաս 

                                         
89 ԳԴԵԷԹԺԼԽՎ փռենիտն | ԵԶԷԸԹԺԻԼԽ լուս (լծ) «որ է վարս ումն» | Վ (85. 2) 

իմա՝ մտաբախութիւն. (լծ) «եւ է փռենիտն ախտ, որ յորժամ ողնածուծ ուղեղն 
(որ իբր զգաւազան է յողնաշարն) ջերմանայ, և ելանէ ջերմն այն ի վեր 
յիմացումն, ապականի իմացքն, բայց զգայութիւնն և յիշողութիւնն ամբողջ 
կայ մնայ» 

90 ԳԵԷԹԽ չիք  
91 ԱԲԴԵԶԸԹԺԻԼԽԾՎ պատուհան 
92 Nem 70. 15 ἠρώτα τοὺς παριόντας, ἕκαστον τῶν σκευῶν ἐξ ὀνόματος καλῶν 

(«հարցնում էր ներկաներին՝ յուրաքանչյուր անոթ անվանելով իր անունով») | 
ԶԸԾ անցանէին  

93 Nem 70. 17 παρεστώτων («ներկաները») 
94 ԱԶԸԾ զասրագործն 
95 Nem 70. 19 + διὰ τοῦτο («այդ պատճառով») | Ա զիւրն Ը զիրս Վ զիրսն 
96 Ա մղեաց եւ Գ մղեց 
97 Գ սգաարանաւքս ԴԵԷԹԻԼԽ զգայարանօքս 
98 Վ ոմն 
99 Ա քարշեան Ժ ^յիշեն / ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ +ի Խ +եւ 
100 ԳԸ ոչ 
101 Ա առաջով ԲԴԶԹԺԻԽՎ զառաջնով ԳԵԷԼԾ զառաջով  
102 ԱԲԶԸԺԼԾ + խելացն 
103 ԲԴԷԹԺԼ փորուածոյ (ԴԷԹԼ լուս փորուածսն) Ե փորուածմսն 
104 ԴԺՎ + եւ վերջնոյն  
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մնացելոյ: Զի յախտիցն հետեւեցելոց իւրաքանչիւրում անդամոց105, որ-

քան ինչ ներգործութեան106 նոցա է, խափանի: Քանզի յայն /222ա/ ներ-

գործութիւն վնասի կենդանին, յոր բնաւորեցաւն ներգործել ախտացեալ107 

անդամ, որպէս եւ ոտին վնասեցելոյ՝ խափանի ի գնացիցն, քանզի այս 

ներգործութիւն ոտին է:  

 

                                         
105 Nem 71. 1 μορίῳ 
106 Ա ներգործութիւն Գ ներգործութեանն 
107 ԾՎ ախտացեալն 

ՄՄ 2708, 43բ 
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ԳԼՈՒԽ ԺԴ. ՅԱՂԱԳՍ ՆԵՐՏՐԱՄԱԴՐԵՑԵԼՈՅ ԵՒ  

ՅԱՌԱՋ ԲԵՐԵՑԵԼՈՅ ԲԱՆԻ1 

[1] Արդ այս մի տարորոշումն անձնականի զաւրութեանն2, որ տարո-

րոշի մասամբք իւիք3 մարմնոյս, իսկ միւս տարորոշումն՝ ըստ այլ յեղանա-

կի4 բանականիս անձին, որ կոչի ներտրամադրեալ բան եւ յառաջ եկեալ:  

Եւ է ներտրամադրեալ բան շարժումնն5 անձին, որ ի խորհեցողակա-

նին6 եղեալ՝ առանց իրիք արտաձայնութեան7: Ուստի եւ յոլովակի լռելով, 

բան բոլոր յինքեանս8 բարբառիմք եւ յերազս խաւսիմք: Ըստ այսորիկ մա-

նաւանդ եմք բանականք ամենեքեան, քանզի ոչ իսկ այսպէս, ըստ յառաջ 

եկելոյն բանի, որպէս ըստ այսմիկ, քանզի որք ի ծնէն են խուլք եւ ախտիւ 

եւ9 կամ հիւանդութեամբ զրկեալք ի ձայնէ, ոչ ինչ են տրուպ բանականք:  

[2] Իսկ յառաջ եկեալն բան ի ձայնին եւ ի խաւսսն10 ունի զներգոր-

ծութիւնն11: 

Եւ են գործարանք ձայնի բազումք, քանզի12 որք ե՛ւ13 ի միջակողսն 

ի ներքուստ կուսէ մկունք, ե՛ւ ախոնդանքն14, ե՛ւ թոքք, ե՛ւ փողերակքն15, 

եւ խռչափողն16 եւ յայսցանէ մանաւանդ՝ նեարդատեսակքն17, ե՛ւ ընդ 

                                         
1 Nem 71. 5 περὶ τοῦ ἐυδιαθέτου καὶ προφορικοῦ λόγου | PG40 p 665 περὶ τοῦ ἐνδιαθέτου 

λόγου καὶ τοῦ προφορικοῦ | De ratione et oratione  
2 ԱԳԶԸՎ զաւրութեան 
3 ԱԲԳԴԶԹԺ իւրք | ԱԾ + ի 
4 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ +է  
5 ԱԵԶԷԸԹԼԽԾՎ շարժումն 
6 ԲԺ խոհեցողականին 
7 Nem 71. 10 ἐκφωνήσεως 
8 ԱԶԾ յինքեան Գ յինքէն 
9 ԲԵԹԺԻԼԽԾ չիք 
10 Ա խաւսս ԴԸԺԼ խաւսն 
11 ԺԽ զներգործութիւն 
12 ԲԶԻԾ + եւ | Ը չիք 
13 ԲԶԸԻԾ չիք  
14 Nem 71. 17 θώραξ | Ը չիք 
15 Nem 71. 17 τραχεῖα ἀρτηρία 
16 Nem 71. 17 λάρυγξ / ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԽ խռչափողքն 
17 ԱԶԾ նիարդատեսակքն Գ նեարդատեսակք Ե լուս եւ յայսցանէ մանաւանդ 

նեարդատեսակքն ԹԽ ներդատեսակքն  
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կրունկն18 դարձեալ19 երակքն(127), ե՛ւ լեզուակն20 եւ ամենայնք21, որք շար-

ժեն զայսոսիկ մասնկունս22, մկունք23, որոյ24 ի բնութենէն25 են26 գործա-

րանք: Իսկ խաւսիցն՝ բերան, քանզի ի սմա ստեղծանի եւ ձեւանայ եւ որ-

պէս կերպարանի27 իմն բառն, լեզուին եւ որկորիցն28՝ զկնտնտոցին29
 աւրի-

նակ ունելով, եւ վերնատանն՝ հնչման30, իսկ ատամանցն եւ որակի իմն 

բացման բերանոյն31՝ որպէս ի32 քնար(128), զաղեացն լնլով զպէտս33, կատա-

րելով34
 իմն35 եւ ըռընգանցն36 առ ի գեղեցկաձայնութիւն ինչ կամ ի չա-

րաձայնութիւն, որպէս եւ37 յայտ է յերգեցողաց(129):  

[3] Տարորոշեն եւ այլազգ ի զաւրութիւնս38 կամ ի տեսակս եւ39 կամ 

ի մասունս40 զանձն՝ ի տնկական41, որ ե՛ւ սննդական, ե՛ւ կրականն42 կո-

                                         
18 ԱԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾ կրուկն Զ ^ք (կրուկքն? կրուքն?) 
19 Nem 71. 18 τὰ παλινδρομοῦντα νεῦρα | ԳԸ դարձելքն երակք  
20 Վ լեզուակք 
21 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ամենայն 
22 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մասնկունք 
23 ԲԹԺԻԼԽ մկունքն  
24 ԱԶԺԾ որ 
25 =Nem տարընթ. ἐκ φύσεως ≠ Nem 71. 19 ἐκφωνήεως («արտասանութեան») 
26 Ծ լուս են 
27 ԱԶԸ կերպանայ Ը լուս կերպարանի Ժ կերպարանա 
28 ԽՎ որկորին  
29 Nem 71. 22 πλήκτρου | ԱԴԶԷԸԾ զկտընտոցի ԲԵ զկընտընտոցի Գ զկտնդոց Ը 

լուս տընկտկնոցի ԹԺԽ զկնտընդոց ԻԼ զկնտընտոցի | ԳԹԺԽ + ի  
30 Nem 71. 22 ἠχείου 
31 Nem 71. 23 τῆς ποιᾶς τοῦ στόματος διανοίξεως  
32 ԱԶԾ չիք  
33 ԱԶ պէտս 
34 Nem 72. 1 συντελούσης («միաժամանակ կատարելով») 
35 ԱԶԾ չիք  
36 ԱԳԸՎ ռնգանցն Դ ըռնկացն  
37 Nem 72. 2 = ԱԶԾ չիք  
38 ԱԶԾ զաւրութիւն ԵԽ լուս ի զաւրութիւն ի տեսակ կամ իմացմունս 
39 Nem 72. 4 = ԳԵ չիք | Է կամ եւ փխ եւ կամ | Լ լուս եւ  
40 ԴԹ լուս իմացմունս Ը ի մասմունս Ի լուս յիմացմունս Ծ իմացմունս 
41 Ծ չիք զանձն`ի տնկական 
42 Ծ երակս փխ եւ կրականս (կետիկներով շրջապատված) 
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չի(130), եւ <ի> զգայական եւ <ի> բանական43: Իսկ գործարանացն իւրա-

քանչիւրում յայսցանէ է՛ ինչ որ ասացաւ, եւ է՛ ինչ որ զկնի սորին ասասցի:  

Իսկ Զենոն44 Ստոյիկեան45 ութամասանի46 ասէ գոլ զանձն, տարորո-

շելով զնա յիշխանականն եւ ի հինգ զգայութիւնսն եւ ի ձայնականն եւ ի 

սերմնականն(131):  

Իսկ Պանետիոս իմաստասէր47 զձայնականն, ըստ մարմնական48 յար-

ձակմանն49 շարժութեան մասն գոլ ախորժէ, ասելով50 ուղղակի՝ «իսկ 

զսերմնականն ոչ անձին մասն, այլ՝ բնութեան51»(132):  

[4] Բայց Արիստոտելէս ի Բնաւորականսն հինգ գոլ ասէ զմասունս52 

անձինն53՝ զտնկականն եւ զգայականն54 եւ զշարժողականն55 ըստ տեղւոյ 

եւ զհարկաւոր ցանկականն եւ զիմացողականն56: Տնկական ասելով, զոր 

սնանելն եւ աճելն եւ ծնանելն առնէ եւ ստեղծուն57
 զմարմինս, կոչէ եւ58 

տնկական եւ սննդական, զամենայն59 ի հզաւրագունէն մասնէն60 կոչելով՝ 

ի սնուցողէն61, յորմէ եւ այլքն մասունք տնկականին62 զգոյութիւն63 

                                         
43 Ա կամ ի տեսակս կամ ի մասունս. որպէս եւ սնընդական երակս կոչի եւ զգա-

յական եւ բնական | Զ կամ ի տեսակս (լուս կամ ի մասունս) որ եւ սնընդական 
երակս կոչի, եւ զգայական, եւ բնական  

44 ԲԳԴԷԺԻԼ զինոն 
45 Nem 72. 7 ὁ Στωικὸς | տարընթ ἱστορικὸς  
46 ԱԶԾ ութամասնէա ԲԷԸԺԻԽՎ ութամասնի Ե ութամասն է  
47 Nem 72. 7 տարընթ ἱστορικὸς | Ա իմաստասէրն  
48 Nem 72. 7 = Խ չիք  
49 ԱԳԾ յարձակման 
50 Nem 72. 10 λέγων / ԲԴԵԷԸԹԻԼԽ ասէ 
51 Վ ի բնութենէ 
52 ԵԷԹԻԼԽՎ զմասունսն 
53 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ անձին 
54 ԱԲԴ զզգայականն  
55 ԵԶՎ զշարժողականսն 
56 ԱԶԾ զիմացականն 
57 Ա ստեղ Զ ստեղծու Ժ զստեղծուն Խ ստեղծոյն Վ ստեղծուլ 
58 ԸԺ չիք  
59 ԲՎ զամենայնն 
60 ԱԳԶԾ մասնէ 
61 ԱԳԶԾ +եւ  
62 ԲԴԵԷԻՎ զտնգականին ԳԼԽ զտնկականին  
63 ԲԸԼ զգայութիւն ԷԹԽ զգայութիւն (^ ո փխ ա «զգոյութիւն»)  
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ունին: Այսպէս՝ ի Բնաւորականսն64, իսկ ի Բարոյականսն65 ի66 յերկուս՝ յա-

ռաջինսն եւ ի սեռականագոյնսն անջատէ զանձն՝ ի բանականն եւ յան-

բանն, եւ որոշէ զանբանն՝ ի հաւանականի67 բանի68 եւ յոչ հաւանականն69 

բանի70
(133):  

Արդ յաղագս բանականին յառաջագոյն ասացաւ, իսկ վասն անբա-

նին այժմ առցուք ի ձեռն:  

                                         
64 Nem 71. 17 ἐν τοῖς φυσικοῖς | Ե բնաւորականն 
65 Nem 71. 18 ἐν τοῖς ἠθικοῖς |ԱԹ բարւոյականսն ԳԺ բարոականս Խ զբարւոյա-

կանսն |ԹԽ լուս (լծ) «արիստետել բ. գիրք է արարել, մին բնաւորական, եւ 
միւս բարւոյական, ի բնաւորականն՝ այսպէս, որպէս ասացի. իսկ բարւոյա-
կանսն այսպէս բաժանէ»  

66 ԱԶԾ չիք  
67 Nem 72. 20 ἐπιπειθὲς («ենթարկվող, հնազանդ») | ԺԾ հաւանականն  
68 Վ չիք  
69 Nem 72. 20 μὴ κατήκοον («չլսող, չանսացող») | ԱԶ հաւանական  
70 Ծ լուս եւ յոչ հաւանականն բանի 

ՄՄ 2095, 220ա 
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ԳԼՈՒԽ ԺԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԲԱՆԻՆ ՄԱՍԻՆ ԱՆՁԻՆ1 ԿԱՄ 

ՏԵՍԱԿԻ, ՈՐ ԵՒ ԱԽՏԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՐԿԱՒՈՐ  

ՑԱՆԿԱԿԱՆՆ2 ԿՈՉԻ3 

[1] Ոմանք ըստ ինքեան գոլ ասացին զանբանութիւնն4, որպէս ան-

բան անձն գոլով, եւ ոչ մասն բանականին, նախ, զի ըստ ինքեան5 յան-

բանսն կենդանիս6 գտանի, ուստի յայտ է, թէ կատարեալ ոմն է եւ ոչ մասն 

այլոյ, ապա՝ զի եւ անտեղի իսկ է բանականին մասն գոլ զանբանն:  

Իսկ Արիստոտելէս ե՛ւ մասն գոլ ասէ, ե՛ւ զաւրութիւն եւ տարորոշէ 

յերկուս, որպէս եւ ասացաք իսկ: Եւ կոչին այսոքիկ հասարակաց7՝ եւ հար-

կաւոր ցանկականն8: Սորա է եւ ըստ յարձակման շարժութիւնն9, քանզի 

հարկաւոր ցանկութիւնն10 շարժութեան է սկիզբն, զի ի հարկէ ցանկացեալ 

կենդանիքն գան յոր ըստ յարձակմանն11 շարժութիւն12: Իսկ անբանին է՛ 

ինչ որ հաւանական բանի է, եւ է՛ ինչ որ անհաւան: Դարձեալ հաւանա-

կանն բանի տարորոշի13 յերկուս՝ ի ցանկականն եւ ի սրտմտականն:  

[2] Եւ են գործարանք ցանկականին ի ձեռն զգայութեան՝ լեարդն, 

իսկ սրտմտականին՝ սիրտն, խիստն մասն եւ շարժութեան տեւող14, ընդու-

նակ ի խիստն սպասաւորութիւն15
 եւ տոկացող ի16

 յարձակումն17 կարգեալ, 

                                         
1 ԹԽ չիք  
2 ԱԳ ցանգական  
3 Nem 73. 1 περὶ τοῦ ἀλόγου τῆς ψυχῆς ἢ εἴδους ὃ καὶ παθητικὸν καὶ ὀρεκτικὸν καλεῖται.  
4 ԱԲԴԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զանբանութիւն 
5 Nem 73. 3 καθ’ ἑαυτὴν / ԲԴԵԷԸԹԻԼԽ ինքեանց  
6 ԲԴԺԻ կենդանիսն 
7 Nem 73. 8 κοινῶς | տարընթ παθητικὸν | Ա հասարակաւ 
8 ԳԶ ցանկական  
9 ԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ շարժութիւն 
10 Ա ցանգութիւն ԳԶԸ ցանկութիւն  
11 Բ արձակմանն 
12 Բ շարժութիւնն 
13 Ը տարրորոշի 
14 Nem 73. 14 εὔτονον («լարված, ուժեղ»)  
15 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽՎ սպասաւորութեան 
16 ԱԳ չիք 
17 Nem 73. 14 εἰς σκληρὰν ὑπηρεσίαν καὶ σύντονον ὁρμὴν  
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որպէս եւ լեարդն՝ փափուկ գոլով, փափուկ ցանկութեանն18 գործարան 

եղեւ: Եւ կոչին այսոքիկ՝ հաւանականք բանի, զի բնաւորեցան հաւանել եւ 

հնազանդել եւ շարժիլ, որպէս բանն հրամայէ19 յորս ինչ ըստ բնութեան20 

են մարդկան:  

Եւ են այսոքիկ ախտքս հաստատականք կենդանապէս էութեանն21, 

քանզի առանց այսոցիկ ոչ է22 հաստատիլ կենդանութեանն:  

[3] Իսկ վասն զի ախտ համանունակի ասի, տարորոշելի23 է նախ 

զհամանունութիւն24, քանզի ասի ախտ ե՛ւ25 մարմնական26, որպէս հիւան-

դութիւնք եւ վէրք, [ասին27 ախտք] ե՛ւ անձնականք, յաղագս որոյ28 այժմ 

է29 մեր30 բանս31, ցանկութիւն եւ սրտմտութիւն: Է եւ հասարակաց, եւ սե-

ռականապէս կենդանւոյ ախտ32, որոյ33 հետեւին հեշտութիւնք կամ 

տրտմութիւնք, քանզի հետեւի ախտի տրտմութիւն, եւ ոչ նոյն է34 ախտն 

տրտմութիւն35, քանզի թէ այս էր, ամենայն, որ ախտանայր՝ եւ խաւթա-

նայր36: Բայց այժմ անզգայքն ախտանան եւ ոչ խաւթանան: Ոչ ուրեմն է 

ախտ խաւթութիւնն37, այլ ախտի զգայութիւն: Պարտ է այսմ38 արժանի 

                                         
18 Բ ցանգութեան ԸԽՎ ցանկութեան 
19 Զ + եւ | Թ հրամէ 
20 ԳԴԵԷԸԹԻԼԽ բնութեանն 
21 ԱԲՎ էութեան  
22 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + հնար 
23 ԱԶ տարորոշէ Բ տարորոշիլ 
24 ԱԶ զհամանունակին Բ զհամանունակութիւն ԵԹ հոմանունակին (լուս 

-ութիւն) Ժ զհամանունութիւնն ԻԼ լուս զհամանունութիւնն Խ զհոմանու-
նակին (լուս -ութիւն)  

25 ԱԶԺ չիք  
26 ԳԴ մարմնականք 
27 ԹԽ ասեն 
28 ԱԸ + եւ Ե որոց ԶԾ + է եւ  
29 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
30 ԱԳԶԸԾ մեզ 
31 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ +է  
32 Ծ ախտք 
33 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ որոց 
34 Գ եւ ոչ է նոյն 
35 ԳԵՎ տրտմութեան  
36 Nem 73. 25 ἤλγει («կցավեր, կտրտմեր») |ԵԷԹԺԻԼԽ լուս (լծ) «խաւթանալ աստ 

թւի զտրտմելն»  
37 ԱԲԹ խաւթութիւն 
38 ԱԶԸԽԾ այժմ Թ լուս այժմ | Nem 74. 2 = Գ +եւ  
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բանի լինել, զի ընդ զգայութեամբ անկցի: Իսկ անձնականացն ախտից 

սահման39 է այս. «Ախտ է շարժութիւն40 զգալի հարկաւոր ցանկականին 

զաւրութեան, տեսութեան41
 բարւոյ կամ չարի42»:  

Եւ այլազգ. «Ախտ է անբան շարժութիւն անձին՝ վասն կարծեաց 

բարւոյ կամ չարի»: Իսկ զսեռականն ախտ այսպէս սահմանեն. «Ախտ է 

շարժութիւն յայլում այլմէ43»(134): 

[4] Իսկ ներգործութիւն44 է շարժութիւն45 արարողական ըստ բնու-

թեան46: Եւ արարողական ասի յինքենէ շարժեալն47:  

Արդ այսպէս եւ սրտմտութիւն ներգործութիւն է սրտմտատեսակա-

նին48, իսկ ախտ49՝ երկուցն մասանց անձին եւ մարմնոյս մերոյ ամենայնի, 

յորժամ ի սրտմտութենէ բռնաբար ածիցի առ գործն: Քանզի յայլմէ յայ-

լում եղեւ շարժութիւնն, զոր ասէաքն գոլ ախտ: Եւ ըստ այլ յեղանակի՝ 

ներգործութիւնն50 ախտ ասի, յորժամ իցէ արտաքոյ բնութեան51, քանզի 

ներգործութիւն է ըստ բնութեան շարժութիւն, իսկ ախտ՝ արտաքոյ բնու-

թեանն52
(135): Արդ եւ ըստ այսմ բանի, ներգործութիւն, յորժամ ոչ ըստ 

բնութեան շարժիցի, ասի՝ ախտ, թէպէտ եւ53 յինքենէ շարժեալ, թէպէտ եւ54 

                                         
39 ԲԴԷԸԹԺԻԽ սահմանն  
40 Գ ցանգութիւն 
41 Nem 74. 4 ἐπὶ φαντασίᾳ | ԱԲԳԴԵԶԷԸԻԽԾ տեսութիւն  
42 ԹԺԻԼԽ լուս (լծ) «զգալի զայն ասէ, որ զգայութիւն տա, որ ոչ լինի ըստ 

բնութեան շարժութիւն և չափավորապէս» 
43 Գ յայլմանէ Վ յայլմէ  
44 Վ ներգործութեան 
45 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ շարժութեանն 
46 = PG40 p 673 և Nem տարընթ. κατὰ ϕύσιν | Nem 74. 7 չիք κατὰ ϕύσιν =Ծ չիք 

ըստ բնութեան 
47 Ա շարժիլն Գ շարժել 
48 Ե սրտմտութեան տեսակ ԶԾ սրտմտականին  
49 Վ + (սրտմտութեան)  
50 ԱԳԶԷԸԾՎ ներգործութիւն 
51 ԱԲԴԶԷԸԹԺԻԼԽԾ բնութեանն  
52 Խ բնութեան | ԵԷԹԺԻԽ լուս (լծ) «սրտմտատեսակն արարող է սրտմտութեան, 

յորժամ բռնաբար ձգէ ի գործն՝ ախտ ասի, իսկ յորժամ ըստ ինքեան շարժու-
թիւն (ԺԻ յորժամ ըստ ինքն շարժի)՝ ներգործութիւն է նորա, և ոչ ախտ, 
այսպէս և ցանկութիւն» 

53 Nem 74. 15 εἴτε | ԱԳԶԸԺԾ չիք  
54 Nem 74. 15 εἴτε | ԱԳԶԸԺԾ չիք  
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յայլմէ: Քանզի սրտի, ըստ շնչերակացն շարժութիւն, ներգործութիւն է, 

իսկ ըստ վազիցն՝ ախտ(136): Զի ի նմանէ է եւ ըստ վազիցն շարժութիւն, այլ 

ոչ ըստ բնութեան, ի նմանէ եւ՝ շնչերակացն55, այլ ըստ բնութեան: Արդ ոչ 

ինչ է սքանչելի միոյ եւ նորին իրի եւ՛ ախտ, եւ՛ ներգործութիւն անուա-

նիլ56: Քանզի, ըստ որում շարժութիւնք են ի նոցունց ախտականացն57 ան-

ձին, ներգործութիւնք իմն են, իսկ ըստ որում՝ անչափք եւ ոչ ըստ բնու-

թեան՝ ո՛չ ներգործութիւնք, այլ ախտք: Այսպէս շարժութիւն անբանին 

ախտ է՝ ըստ երկոցունց նշանակեալքն:  

Բայց ոչ ամենայն շարժութիւն ախտականին ախտ կոչի, այլ՝ ուժ-

գնագոյնքն եւ ի զգայութիւն անցեալքն, քանզի փոքունքն58 եւ ոչ 

եկեալք ի զգայութիւն, չեւ եւս ախտք: Զի պարտ է ունել ախտի ե՛ւ մեծու-

թիւն՝ արժանի բանի59, վասն որոյ60 առընթեր կայ սահմանի ախտի «շար-

ժութիւն61 զգայական», քանզի փոքունք62 շարժութիւնք՝ ոչ եկեալք ի 

զգայութիւն63, ոչ առնէն64 ախտ, որպէս եւ ասացաւ իսկ:  

 

                                         
55 Nem 74. 18 τῶν σϕυγμῶν 
56 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ անուանել Ի լուս անւանիլ 
57 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ յախտականացն 
58 ԹԽ փոքունցն 
59 Nem 75. 4 ἀξιόλογον («հիշարժան, ուշադրության արժանի») | Ա բանք Խ բանին  
60 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ + եւ 
61 ԱԳԶԾ շարժութիւնն 
62 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ փոքունքն 
63 Nem 75. 5 λανθάνουσαι τὴν αἴσθησιν («զգայության համար աննկատ») 
64 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԾ առնէ 
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ԳԼՈՒԽ ԺԶ. ՅԱՂԱԳՍ ՑԱՆԿԱԿԱՆԻՆ1 

[1] Արդ տարորոշի, որպէս ասացաքն2, անբանութիւն անձին հաւա-

նականն3 բանի յերկուս՝ ի ցանկականն եւ ի սրտմտականն: Դարձեալ ցան-

կականն տարորոշի յերկուս՝ ի հեշտութիւնս4 եւ ի տրտմութիւնս5, քանզի 

հանդիպեալ ցանկութեանն հեշտութիւն առնէ, իսկ վրիպեալ՝ տրտմու-

թիւն6:  

Դարձեալ ըստ այլ յեղանակի, ցանկութիւն՝ տարորոշեալ չորս տե-

սակս առնէ՝ հանդերձ ինքեամբ զամենայնս7: Քանզի էսս8 ե՛ն ինչ որ բարի 

են, եւ ե՛ն ինչ որ չար, եւ ե՛ն ինչ որ աստէն մերձ են9, եւ ե՛ն ինչ որ ակըն-

կալլիք10, ըստ այսր յեղանակի, երկուցն յերկուս բազմապատկեցելոց11 որ 

ինչ ցանկութեանն12 են, ի չորս տարորոշին, քանզի է13 բարի եւ չար, եւ 

դարձեալ14՝ առընթեր եւ ակնկալլիք15: Ակնկալլի16 բարի17 ցանկութիւն է, 

իսկ անդէն մերձն՝ հեշտութիւն: Դարձեալ՝ ակնկալլին18 չար՝ երկիւղ, իսկ 

առընթերն՝ տրտմութիւն, քանզի ի բարիսն դառնայ հեշտութիւն եւ ցան-

կութիւն, իսկ ի չարսն19՝ երկիւղ եւ տրտմութիւն, վասն որոյ ոմանք 

զախտս ի չորս տարորոշեն՝ ի ցանկութիւն, ի հեշտութիւն, յերկիւղ, ի 
                                         

1 Nem 75. 7 περὶ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ (de cupiditate)  
2 Գ ասացաք ԴԺ +եւ 
3 ԶԸԾ հաւանական 
4 ԳԶ հեշտութիւն Ե ^հեշտութիւն ի վրիպեալ  
5 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ տրտմութիւն  
6 Ե լուս քանզի հանդիպեալ ցանկութեանն՝ հեշտութիւն առնէ, իսկ վրիպեալ 

տրտմութիւն 
7 ԱԳԶԸԾ զամենայն ԲԵԺԻԼ զամենայնն 
8 ԾՎ յէսս 
9 Nem 75. 13 ἤδη πάρεστι («արդեն առկա են»)  
10 ԱԲԳԴԵԶԸՎ ակնկալիք 
11 Գ բազմապատկեցելոցն Խ բազմապատկացելոց 
12 Ա ցանգութեան ԶԾ ցանկութեան Խ ցանկութենէն  
13 ԱԳԶ չիք Ծ + եւ Վ եւ  
14 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽՎ չիք Ծ + եւ 
15 ԱԲԴԸՎ ակնկալիք 
16 ԱԲԴՎ ակնկալին ԵԶԷԹԺԻԽԾ ակնկալլին Ը ակնկալի 
17 ԳԻ բարին 
18 ԱԲԴԶԸԺՎ ակնկալին 
19 ԳԵ չարն Զ չարիսն  
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ՄՄ 2708, 008ա 

տրտմութիւն: Իսկ բարիս եւ չարս ասեմք կա՛մ զարդարեւ Էսն, կա՛մ զկար-

ծեցեալսն: 

[2] Եւ լինին չարքն ախտք անձին ի ձեռն երիցս այսոցիկ՝ ի չար 

հրահանգից, յանուսումնութենէ եւ ի չար ունակութենէ: Քանզի ոչ բար-

ւոք վարժեալք20 ի մանկութենէ, որպէս զի կարող գոլ յաղթկու լինել ախ-

տիցն, յանչափութիւն նոցա անկանիմք: Իսկ յանուսումնութենէ չար դա-

տումն բուսեալ ի խոհեցողականին անձին, որպէս 

զի կարծել զչարսն պիտանիս գոլ եւ զպիտանիսն՝ 

չարս: 

Լինին ինչ եւ ի մարմնոյ21 չար ունակութենէ, 

քանզի բարկացողք են դառնամաղձոտքն, եւ վայ-

րաբերք22, որ ջերմն են եւ խոնաւուտ խառնուա-

ծովն: Եւ բժշկելի է զչար սովորութիւնն սովորու-

թեամբ բարեաւ23, իսկ զանուսմնութիւնն՝ ուսմամբ 

եւ մակացութեամբ, իսկ զչար ունակութիւնն ողջա-

ցուցանելի է մարմնապէս փոխադրելով24 զնա, որ-

պէս կարողութիւն25 է, ի միջինն խառնուած՝ պատ-

րաստութեամբ26 եւ կրթութեամբ27 եւ դեղովք, թէ եւ 

այսոցիկ պէտք լինիցին: 

 
 

                                         
20 Բ վարժել Ժ վարժեալքն 
21 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մարմնոց 
22 Nem 75. 27 κατωϕερεῖς 
23 ԲԴԵԸԼԽ բարեաւն 
24 ԱԶ փոխադրեալ ԲԳԴԵԸԹԻԼԽ փոխադրել 
25 Է կարողութիւնս Ը կարողութիւնն 
26 Nem 76. 3 ἁρμοζούσῃ διαίτῃ («համապատասխան կենսակերպով») 
27 Nem 76. 4 γυμνασίᾳ 
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ԳԼՈՒԽ ԺԷ. ՅԱՂԱԳՍ ՀԵՇՏՈՒԹԵԱՆՑ1 

[1] Հեշտութիւնք են ինչ որ անձնականք են, եւ են ինչ որ մարմնա-

կանք: Անձնականք՝ որ ինչ անձինն իւր ըստ ինքեան, որպէս եւ2 որք ինչ3 

ուսմանցն են եւ տեսութեան4
(137) (քանզի այնք5 եւ այնպիսիքն միայնոյ 

անձինն են), իսկ մարմնականք են, որք կցորդութեամբ մարմնոյն6 եւ ան-

ձինն եղեալք, եւ վասն այսորիկ մարմնականք կոչին, որպէս7 կերակուրք8 

եւ մերձաւորութիւնք9, քանզի10 միայնոյ մարմնոյ ոչ ոք գտցէ առանձին11 

հեշտութիւնս, այլ՝ ախտս, որպէս վէրս եւ հոսմունս եւ զորս ըստ խառ-

նուածոյն որակութիւնս: Քանզի ամենայն հեշտութիւն զգայութեամբ է, 

եւ անձնական ցուցաք զզգայութիւնն12: 

[2] Եւ յայտ է ի բազմապատկապէս եղելոցն հեշտութիւն13, քանզի 

այլ եւ այլ սեռ են14, որպէս փութալիքն15
 հեշտութիւնք եւ չարք, եւ ոմանք 

սուտք, եւ ոմանք ճշմարիտք, եւ ոմանք մտացն միայն՝ ըստ մակացու-

թեան16, իսկ ոմանք մարմնոյն՝ ըստ զգայութեան17, եւ նոցունց, յորոց ըստ 

զգայութեանն18, ե՛ն ինչ որ բնաւորականք են, եւ ե՛ն ինչ որ ոչ: Եւ հեշ-

                                         
1 Nem 76. 5 περὶ ἡδονῶν | ԵԷԹԻԼԽ հեշտութեան 
2 Գ կամ ԶԾ չիք  
3 Ա իրք փխ եւ որք ինչ Ծ չիք 
4 Գ տեսութեանց Ե տեսութիւն ԹՎ տեսութեամբ  
5 ԱԶԾ այնքն 
6 ԹԽ մարմնոյ 
7 ԹԽ + եւ 
8 Nem 76. 10 αἱ περὶ τὰς τροφὰς | Վ (92. 1) *«որպես որք ի կերակրոց» 
9 Nem 76. 10 τὰς συνουσίας | Վ (92. 1) *«ի մերձաւորութեանց» 
10 Nem 76. 10 δὲ 
11 ԱԳԶԸ առանձինն 
12 ԵԷԸԹԼԽ զգայութիւնն 
13 Nem 76. 13 καὶ δῆλον, ὡς τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστὶν ἡ ἡδονή («հեշտությունը 

բազմակի ձևով քննարկվող բաներից է») / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ հեշտութեանց  
14 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ այլս առնեն փխ այլ սեռ են 
15 Nem 76. 15 σπουδαῖαι | Վ (92. 2) անձկալիքն 
16 ԳԵԶԸԹԺԼԽԾ կամակցութեան ԶԾ լուս ըստ մակացութեանն 
17 Գ սգաութեանն ԴԵԶԸԺԻԼԾ զգայութեանն 
18 Գ սգաութեանցն ԹԽ զգայութեանցն 
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տութեանն19, որ յըմպելոյն20 է21, հակակայ է ծարաւոյն22 տրտմութիւն23, 

իսկ որոյ ըստ տեսութեանն24՝ ոչ ինչ: Արդ այս ամենայն ցուցանեն զհեշ-

տութիւնն համանուն:  

[3] Իսկ ի մարմնականացն25 կոչեցելոց26 հեշտութեանց ե՛ն ինչ որ 

հարկաւորք են համանգամայն եւ բնաւորականք27, առանց որոց անկար է 

կեալ, որպէս կերակուրք, որք28 կարաւտանացն29 են լցողականք, եւ հան-

դերձքն30 հարկաւորք, եւ ե՛ն ինչ որ բնաւորականք են, բայց հարկաւորք 

ոչ են, որպէս ըստ բնութեանն եւ ըստ աւրինացն խառնումն, քանզի այսո-

քիկ ի փոխանորդութիւն ամենայն ազգի կատարի, բայց կար է եւ առանց 

այսոցիկ, կուսութեամբ կեալ31: Իսկ ոչ հարկաւորք եւ ոչ32 բնաւորականք, 

որպէս արբեցութիւնք եւ վաւաշոտութիւնք33
 եւ առաւելութիւնք, որ քան 

զպէտսն են գերազանցեալք, քանզի եւ ոչ ի փոխանորդութիւն ազգիս մե-

րոյ նպաստ ինչ լինի, որպէս ըստ աւրինաց34 մերձաւորութիւնն, եւ ոչ ի 

հաստումն կենացս35, այլ եւ վնասակարք36 են: Արդ որ ոք ըստ Աստուծոյ 

կեայն37, զհետ ընթանալի է միայն հարկաւորացն38 եւ բնաւորականացն 

հեշտութեանց, իսկ յետ այնորիկ՝ յերկրորդ կարգի յառաքինութիւնսն կար-

                                         
19 ԱԲԽՎ հեշտութեան 
20 ԱԶ ընդ ելոյ Գ ըմբելոյն ԵԼՎ յըմբելոյն Ը ըմպելոյն Ծ ըմբելոյ 
21 Ծ չիք 
22 Ծ ծաղաւոյ (^ ծարաւ) 
23 ԴԵԹԺԻԼԾ տրտմութիւնն Է տրտմութեան Ը տրտմութեանն 
24 ԲՎ տեսութեան 
25 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մարմնականաց 
26 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ կոչեցելոցն 
27 Վ բնաւորական 
28 ԳԸ որ 
29 ԱԴԸԺԾ կարաւտականացն 
30 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ հանդերձք 
31 ԳԵԹԽ կալ 
32 ԲԳԴԷԽ չիք  
33 PG40 p 680 + (καὶ ἡ φιλαργυρία) «և կամ արծաթասիրություն»  
34 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ աւրինացն 
35 ԵԷԽ կենաց 
36 Ը վնասարք / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւս 
37 ԱԶԾ կեայ Գ կէալ ԸԻ կեան 
38 Nem 77. 4 + ἅμα (*«համանգամայն») 
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գեցելոյն39, զայսոսիկ եւ զբնաւորականսն, բայց ոչ հարկաւորս, փոխադրե-

լի(138) է40 ըստ վայելուչ գոլոյ եւ յեղանակի եւ չափոյ եւ ժամանակի41 եւ 

տեղւոյ, իսկ յայլոցն42 ի բաց փախչել ամենայն յեղանակաւ: Եւ պարզա-

բար համարելի է զայսոսիկ գոլ բարի հեշտութիւնս, զոչ շարամանեալսն43 

ընդ տրտմութեան44 եւ ոչ զղջումն արարեալ, եւ ոչ45 ինչ այլ46 վնասու 

արարողականս47, եւ ոչ զչափաւորաւն զանց արարեալ, եւ ոչ ի փութա-

լեացն գործոց48 զմեզ49 ի բաց քարշեալս կամ ընդ ծառայութեամբ 

արկեալս:  

[4] Եւ են տիրապէս հեշտութիւնք, որք յԱստուած հայելովն եւ մա-

կացութեամբք եւ առաքինութեամբք եղեալքն կամ շարամանեալք, զորս 

ինչ յորս ըստ յառաջնոյն50 բանի, փութալիս է դնելի ոչ ի գոլն պարզաբար 

եւ ոչ ի51 յարամնայութիւն ազգի, այլ ի բարւոք գոլն, եւ փութացողացն եւ 

աստուածասիրացն գոլ կատարելիս, եւ նոյն ի մարդոյն ըստ անձինն52 եւ 

իմացականին կատարելութիւն, որ ինչ ոչ ուրախացուցիչք ախտից են, որ-

պէս կարաւտութեանն53 լցուցողականքն54, եւ ոչ տրտմութիւն բնաւին 

ունին յառաջագոյն կամ զկնի կամ հակակայ, այլ են մաքուրք եւ անխառն 

յամենայն նիւթական55 շարամանութենէ՝ անձնականք միայն գոլով56: 

Քանզի եւ ըստ Պղատոնի ի57 հեշտութեանցն ե՛ն ինչ որ սուտ են, եւ ե՛ն 

                                         
39 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ կարգեցելոցն  
40 ԱԶԾ չիք  
41 Nem 77. 7 καιροῦ («ճիշտ պահին») 
42 ԸԽ այլոցն 
43 ԶԸԾ շարամանեալս 
44 ԲԸԻԼ տրտմութիւն ԶԾ տրտմութիւնս 
45 ԳԶԹԼԽ + այլ 
46 Ծ այլ ինչ փխ ինչ այլ 
47 Nem 77. 9 γεννητικὰς  
48 ԴԵԷԸԹԻԼԽ գործոյ  
49 ԲԴԵԹԻԼԽՎ զանձն (ԲԵԹ լուս մեզ Դ լուս գործո զմեզ անձն) 
50 ԺԼ առաջնոյն 
51 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք  
52 ԱԶ անձին 
53 ԲԷԺԻ կարաւտութեան 
54 ԱԶԾ լցողականք Ը լցողականքն 
55 ԲԳԴԵԷԸԹԻԼԽՎ նւթոյ Ժ նիւթս  
56 ԱԾ գոլոյ Ը լուս գոլոյ  
57 ԱԶ չիք  
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ինչ որ ճշմարիտ: Սուտք, որքան ինչ հանդերձ58 զգայութեամբն լինին եւ 

կարծեաւք եւ ոչ ճշմարտիւ59 եւ տրտմութիւնս60 ունին շարամանեալս: Իսկ 

ճշմարիտք61, որքան ինչ անձինն62 միայնոյ են63 որ64 ըստ ինքեան՝ մակա-

ցութեամբ65 եւ մտաւք եւ իմանալով66, մաքուրք եւ անխառն67 ի տրտմու-

թենէ, որոց68 եւ ոչ մի զղջումն հետեւի69 երբեք(139): Եւ կոչեն զհետեւեալսն 

տեսութեան70 եւ բարեաց գործոց հեշտութիւնս ո՛չ ախտս, այլ հաւանումն: 

Իսկ ոմանք տիրապէս զայսպիսիս հեշտութիւնս խնդութիւն71 ասեն:  

[5] Եւ սահմանեն զհեշտութիւն72՝ եղելութիւն ի բնութիւն զգայա-

կան: Եւ նմանեաց այս սահման մարմնականին միայնոյ հեշտութեան գոլ, 

քանզի այս լրումն իմն է եւ բժշկութիւն մարմնականի73 կարաւտութեան 

եւ յառաջագոյն եղելոյն տրտմութեան74՝ վասն կարաւտութեանն75: Քան-

զի76 ցրտացեալք կամ77 ծարաւեալք, զոր ի ցրտոյն կամ78 ի ծարաւոյն 

բժշկել զտրտմութիւնն79՝ ի ջեռնուլն կամ ի80 յըմպելն, հեշտանամք:  

                                         
58 ԳԸ չիք  
59 Nem 77. 21 οὐκ ἀληθοῦς |ԱԸ (Թ լուս) ճշմարտիւք ԲԳԴԻԼԽ ճշմարիտք ԵԷԹԺ 

(ԲԴԻԼ լուս) ճշմարտեաւք  
60 Վ տրտմութիւն 
61 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ճշմարիտ 
62 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ անձին 
63 ԲԷ չիք  
64 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ իւր 
65 Գ մակացութեան Խ մակացութեամբն 
66 Nem 77. 23 φρονήσεως | ԱԾ իմանալեաւ  
67 ԱԶԾ անխառնք 
68 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ 
69 ԷԻ հետեւին 
70 ԹԽ տեսութիւն  
71 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ խնդութիւնս 
72 ԲԷ զհեշտութիւնն 
73 Վ մարմնականին 
74 ԱԵԽ տրտմութիւն 
75 ԲԳ կարաւտութեան 
76 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ  
77 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ եւ 
78 ԱԶԾ կրեն 
79 ԱԶԾ չիք կամ ի ծարաւոյն բժշկել զտրտմութիւնն | Գ տրտմութիւն 
80 ԳԵԸԾ չիք  
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Արդ ըստ պատահման են բարի, եւ ո՛չ ըստ ինքեանց, եւ ո՛չ բնու-

թեամբ: Քանզի, որպէս ողջացուցանելն ըստ պատահման է բարի, իսկ ողջն 

գոլ՝ բնութեամբ եւ81 ըստ ինքեան, այսպէս եւ սոքա ըստ պատահման են 

բարի՝ բժշկութիւնք իմն գոլով, բայց տեսութեանն հեշտութիւնք ըստ ին-

քեանց են բարի եւ բնութեամբ, քանզի ոչ լինին82 ի վերայ կարաւտու-

թեան: Արդ յայտ է յայսմանէ, թէ ոչ ամենայն հեշտութիւն կարաւտութեան 

է լցուցանողական83, եւ եթէ այս, ոչ է առողջ սահման, որ ասեն՝ եղելութիւն 

ի զգայական բնութեան գոլ զհեշտութիւնն, քանզի ոչ զամենեսին84 պարու-

նակէ հեշտութիւնս, այլ արտաքոյ թողու զորս ի տեսութենէն: 

[6] Եւ Եպիկուրոս, սահմանելով զհեշտութիւնս՝ զերծումն ի տրտմու-

թենէ, զնոյն85 ասէ զորոց86 ասենն՝ «եղելութիւն ի բնութիւն զգայական», 

քանզի զ’ի87 բաց վճարիլն88 ի տրտմութենէ՝ հեշտութիւն գոլ ասէ: Իսկ 

վասն զի եւ ոչ մի եղելութիւն, զորս ինքն կատարէ, է համասեռ կամ փաղա-

սեռ89, եւ ո՛չ զեղելութիւն հեշտութեանն հեշտութիւն է համարելի, այլ ա՛յլ 

ինչ, քան զհեշտութիւնն90: Քանզի լինելովն է եղելութիւն, եւ ոչինչ յեղե-

լոցն համանգամայն լինի եւ եղեւ, այլ յայտ է, թէ ըստ մասին91, իսկ հեշտա-

ցեալն յանկարծակի հեշտացաւ: Ոչ ուրեմն է եղելութիւն հեշտութիւն92:  

Եւս, ամենայն եղելութիւն ոչէից է, իսկ հեշտութիւն՝ արդարեւ Էիցն: 

Ոչ ուրեմն է եղելութիւն հեշտութիւնն93: Եւս եղելութիւն94 ե՛ւ վաղ, ե՛ւ 

անագան ասի, իսկ հեշտութիւնն95՝ ոչ:  

                                         
81 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք 
82 ԵԸ լինի 
83 ԱԶԺԾ լցուցողական 
84 ԱԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾ զամենայնսն  
85 ԲԵԷԹԻԼ զնոյնն 
86 ԸԽ որոց 
87 ԵԸԺԽ ի  
88 ԴԷԻԼ զվճարիլն 
89 Nem 78. 18 συγγενής («բնածին, բնատուր, ազգակցական») | Վ + (ապա) 
90 ԱԸԾ զհեշտութիւն 
91 ԺԻԼԽ լուս (լծ) «ըստ մասին՝ կամ եղեւն միայն կամ լինին, ոչ եղեւն եւ լինին, 

զի որ եղեւ ոչ լինի» 
92 ԺՎ հեշտութիւնն 
93 ԳԴԵԷԸԺԻԼԽԾ հեշտութիւն  
94 ԱԶԷԸԹ եղելութիւնն  
95 ԱԲԸԺԾ հեշտութիւն 



Նեմեսիոս Եմեսացի 

250 

[7] Եւս ի բարեացն ե՛ն ինչ որ ունակութիւնք են, եւ են ինչ որ ներ-

գործութիւնք, եւ են ինչ որ գործարանք: Ունակութիւն96՝ որպէս առաքի-

նութիւնք, իսկ ներգործութիւն՝ որպէս գործն, որ ըստ նմա: Եւ դարձեալ, 

ունակութիւն՝ որպէս97 տեսողականն, ներգործութիւն՝ տեսանելն, իսկ գոր-

ծարան՝ որով98 ներգործեմքն, որպէս ակն99 եւ հարստութիւն100 եւ այսպի-

սիքս: Ամենայն որ ինչ բարւոյ եւ չարին է անձնականք զաւրութիւնք101, 

ունակութեանց ոմանց102 են զաւրութիւնք: Արդ եթէ բարի է հեշտութիւն 

կամ չար, յայսոսիկ եղիցի միայն, ա՛յլ ունակութիւն ոչ է, քանզի ոչ իբրեւ 

զառաքինութիւն (զի ոչ արդեւք այսպէս դիւրաւ փոխարկիւր ի հակա-

ռակն103 իւր տրտմութիւն) եւ ոչ որպէս զհակակաց104 պակասութեան105, 

քանզի ըստ նորին ունակութիւն եւ պակասութիւն անկար է գոլ, բայց հա-

մանգամայն ոմանք եւ106 հեշտանան եւ տրտմին, որպէս որք քորինն: Ոչ 

ուրեմն է ունակութիւն հեշտութիւնն107: Այլ եւ ոչ գործարան, քանզի գոր-

ծարանք վասն այլոց եւ ոչ վասն ինքեանց, իսկ հեշտութիւն108 ո՛չ վասն 

այլոց, այլ վասն ինքեան109: Ոչ ուրեմն է եւ ոչ գործարան, եւ ոչ ունակու-

թիւն110: Արդ պարտ111 է ներգործութիւն զնա գոլ ասել, ուստի եւ Արիստո-

                                         
96 ԳԺ ունակութիւնք 
97 Nem 78. 26 չիք 
98 Գ որովք 
99 Ծ ահս  
100 =Nem տարընթ πλοῦτος ≠ Nem 78. 27 ποὺς («ոտք»)| ԵԻԼԽ լուս հայեցութիւն ԷԺ 

հայեցութիւն Ժ լուս հարստութիւն  
101 ԲԸՎ զաւրութիւն 
102 ԶԺԽ ոմանք 
103 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ հակակայն ԲԴԵԹԻԼԽ լուս հակառակն 
104 =Nem 79. 3 ἀντικειμένη |Ա զհակակայն Բ զիմացականսն Գ զհակակա ԸԽ 

(ԴԵԶԹ լուս) զհակառակաց Ժ հակառակաց  
105 Nem 79. 3 τῇ στερήσει | ԱԶԺ պակասութիւն Վ պակասութիւնն | ԷԹԽ լուս (լծ) 

«ունակութիւն չէ, ու ոչ պակասութիւն չէ, որ հակակա է ունակութեան, ու ոչ 
երկուքն չէ, քանզի բ. -ի ա. ժամ չկարէ լինել, որպէս թէ կոյր ու աչաւք» 

106 ԵԷԹԽՎ չիք  
107 ԲԳԴԵԷԸԹԻԼԽԾ հեշտութիւն 
108 ԲԶԻ հեշտութիւնք 
109 ԲԶԷԺԻՎ ինքեանց 
110 Nem 79. 7 = ԳԶԾ չիք եւ ոչ ունակութիւն 
111 Nem 79. 7 λείπεται («պակասում է») 
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տելէս սահմանէ112 զնա՝ ներգործութիւն ըստ բնութեան113 ունակութեան114 

անխափան, քանզի խափանումն ըստ բնութեան115 ներգործութեանն116 

տրտմութիւն է: Այլ եւ երջանկութիւն ներգործութիւն է անխափան՝ ըստ 

բնութեանն ունակութեան: Եւ պատահի, ըստ այսր սահմանի, երջանկու-

թիւնն117 հեշտութիւն գոլ, եւ սխալել սահմանին: Արդ յուղղութիւն118 

ածեալ, սահմանեաց119 զհեշտութիւնն120՝ կատարումն գոլ կենդանւոյն ըստ 

բնութեանն անխափան ներգործութեանց(140), որպէս զի շարամանիլ եւ ի 

միասին գոլ երջանկութեանն եւ121 հեշտութեանն122, այլ ոչ հեշտութիւն 

գոլ զերջանկութիւնն123:  

[8] Զի ոչ ամենայն ներգործութիւն շարժութիւն է, այլ է ինչ որ եւ124 

ի ձեռն անշարժութեան ներգործութիւն, ըստ որում նախ ներգործէն Աս-

տուած, քանզի որ նախ շարժէն՝ անշարժէ: Եւ125 այսպիսի է եւ126 տեսանե-

լոյն ի մարդիկ ներգործութիւն, քանզի ի ձեռն անշարժութեան է, զի եւ 

տեսեալն մի եւ նոյն միշտ, եւ միտք տեսողին127 հաստատուն կան, քանզի 

ի մի եւ128 նոյն միշտ հայի129: Իսկ տեսութեանն հեշտութիւն մեծ գոլով եւ 

տիրապէս, եւ ճշմարիտ ի ձեռն անշարժութեան լինի, յայտ է թէ, որք ի 

ձեռն նուազ շարժութեանցն լինին, ո՛րքան ի ձեռն նուազիցն, այսքան եւ 

                                         
112 ԱԶԸ սահմանեաց 
113 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԾՎ բնութեանն 
114 Գ որակութեան ԴԵԷԹԺԻԼԽ ունակութիւն | ԵԷԹԼԽ + է  
115 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾ բնութեանն 
116 ԷՎ ներգործութեան 
117 Nem 79. 11 τὴν εὐδαιμονίαν / ԲԳԴԵ ԶԷԹԺԻԼԾ երջանկութեանն Խ երջանկու-

թեան  
118 ԱԺԻՎ յուղղութիւնն Խ ուղղութիւն 
119 Վ + (Արիստոտէլ)  
120 Ը զհեշտութիւն 
121 Nem 79. 14 = Խ չիք  
122 ԳՎ հեշտութեան Խ չիք  
123 Ա + ոչ ամենայն ներգործութիւն շարժմանն, այլ էանելին | ԶԷԸԹԺԼԽԾ + ոչ 

ամենայն ներգործութիւն շարժմամբ, այլ եւ (ԷԸԹԺԼԽ չիք) խափանելին | Զ ^ 
այլ ոչ հեշտութիւն գոլ երջանկութիւնն  

124 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ չիք 
125 ԱԳԶԺԾ չիք  
126 ԲԵԷԸԹԺԼ + ի | ԴԻՎ չիք 
127 Ա + տեղի սորին Զ տեղի սորին (լուս տեսողին)  
128 ԳԴԶԷԹԼԽ + ի Ծ մի եւ ի փխ ի մի եւ 
129 Nem 79. 19 καταγίνεται | ԱԳԴ հային Է հայել 
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լաւագունին եւ մեծին են: Եւ տարորոշին ի ձեռն130 ներգործութեանցն 

հեշտութիւնք ըստ տեսակի, քանզի որքան ինչ ներգործութեանց131 տե-

սակք են, այսքան եւ հեշտութեանցն, եւ լաւացն132՝ լաւք133, եւ վատթա-

րիցն՝ վատթարք: Եւ յայտ է, թէ իւրաքանչիւրիցն զգայութեանց ա՛յլք են 

տեսակաւ եւ հեշտութիւնքն, քանզի ա՛յլք են շաւշափելեացն եւ ճաշակե-

լեացն134 եւ ա՛յլք տեսանելեացն եւ լսելեացն135 եւ հոտոտելեացն136: Զի137 

մաքրագոյնք են ի զգայութեանցն, որք ոչն մերձենան ի զգալիսն հեշտու-

թիւնս, որպէս երեսք եւ լսելիք եւ հոտոտելիք: Եւ իմացողականացն138 տե-

սակք երկու139, քանզի է՛ ինչ որ գործական է, եւ է՛ ինչ որ տեսական:  

Արդ յայտ է, թէ եւ140 ի հեշտութեանցն հետեւեալք ներգործու-

թեանցս այսոցիկ՝ տեսակք երկու, եւ ի սոցանէ մաքրագոյն է տեսականն, 

քան զգործականն: Եւ մարդոյ իւր141, ըստ որում մարդ է, իմացողականքն, 

քանզի հասարակաց է, ըստ որում կենդանին142 է, զգայականքն եւ առ143 

այլս144 կենդանիս145: Իսկ վասն զի ի զգայականացն հեշտութեանցն146 

ոմանք այլովք, եւ ոմանք այլովք հեշտանան, ոչ վատթարիցն, այլ փութա-

ցողացն լաւք երեւեալքն, եւ ըստ ինքեանց են լաւք: Քանզի դատող147 ամե-

նայն իրի ոչ անիմաստն148, այլ հանճարեղն եւ որ ըստ բնութեանն կայ:  

                                         
130 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ ըստ 
131 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ ներգործութեան Ը ներգործութեանցն 
132 ԱԸԾ լաւուց ԲԳԴԵԹԺԻԼԽ լաւուցն Զ լաւաց 
133 ԶԸԾ լաւաւք 
134 ԲԴԵԷԸԹԺԼՎ ճաշակելեաց  
135 Գ լսելեց Ի լսելեաց Խ չիք եւ այլք տեսանելեացն եւ լսելեացն 
136 Գ հոտոտելեց  
137 ԲԴԵԷԹԻԼԽ քանզի 
138 ԲԻԼ իմացականացն (լուս իմացողականացն) 
139 Ը երկուք | Ժ + եւ 
140 ԲԳԴԵԷԻՎ չիք 
141 ԵԼ չիք  
142 Վ կենդանի 
143 ԲԴԷԹԻԼԽՎ չիք  
144 ԲԴԷԹԺԻԼԽՎ յայլս | Դ լուս առ յայլս ԷԼԽ լուս առ յայլ  
145 ԲԺԻԼ կենդանիսն 
146 ԱԳԶԾ հեշտութեան 
147 Nem 80. 10 + ὀρθός 
148 Nem 80. 10 τυχών («պատահած մեկը») 
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ԳԼՈՒԽ ԺԸ. ՅԱՂԱԳՍ ՏՐՏՄՈՒԹԵԱՆ1 

 [1] Տրտմութեան տեսակք են չորք՝ խաւշիւն, 

տագնապ, նախանձ, ողորմ(141): Եւ է խաւշիւն 

տրտմութիւն՝ անբարբառութեան արարող, իսկ 

տագնապ՝ տրտմութիւն ծանրացուցիչ, նախանձ՝ 

տրտմութիւն ի վերայ այլոց բարեաց, իսկ ողորմ՝ 

տրտմութիւն ի վերայ այլոց չարեաց: Եւ ամենայն 

տրտմութիւն չար է իւրով բնութեամբ, քանզի թէ 

եւ փութացողն2 տրտմեսցի3 երբեք, յապականել 

արանց բարեաց կամ զաւակաց կամ քաղաքի աւե-

րեցելոյ4, այլ ոչ յառաջագոյն եւ ոչ ըստ յաւժա-

րութեան, այլ ըստ5 վտանգի: Եւ յայսոսիկ տեսա-

կանն6 անախտ եղիցի, ամենայն ամենայնիւ7 աւ-

տարացուցեալ զինքն յայսպիսեացս եւ հպեցու-

ցեալ յԱստուած, իսկ փութացողն, չափաւոր ախ-

տիւ ի նոսա8, եւ ոչ գերազանցեալ եւ ոչ գերեալ ի 

նոցանէ, այլ յաւէտ յաղթկու եղեալ նոցա:  

[2] Եւ հակակայ է տրտմութիւն9, որպէս լաւ՝ 

վատթարի10, չափաւոր հեշտութեամբ11, եւ որպէս 

չար՝ չարի, գերազանցեալ հեշտութեամբ12, բայց ի 

                                         
1 Nem 80. 12 περὶ λύπης | Ժ տրտմութեանն 
2 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ լուս առաքինի 
3 ԱԶԸԾ տրտմիցի 
4 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ աւերեցելոց Ը աւերելոց 
5 ԱԳԴԷԸԼՎ վասն  
6 ԹԺԻԼԽ լուս (լծ) «տեսական իբրև զյոբ, որ ոչ և ի վերա զաւակաց և կամ յայլ 

ինչ ոչ տրտմեցաւ, այլ ամենևին յաստուած էր հպեալ» 
7 ԼԽ յամենայնիւ 
8 ԲԴԷԹԻԼԽՎ լուս (լծ) «փութացող որ ոչ է կատարեալ այլ դեռ սկսեալ» 
9 Ա տրտմութեանն Զ տրտմութեան 
10 Nem 80. 22 ὡς κακὸν καλῷ («որպես վատթարը՝ լավի») | Գ վաթարի 
11 ԱԶ հեշտութիւն 
12 ԱԶ հեշտութիւն Խ չիք եւ որպէս չար չարի՝ գերազանցեալ հեշտութեամբ  

ՄՄ 552-005ա 
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մարմնականսն13 միայն լինին գերազանցեալքն: Քանզի տեսականքն, ծայ-

րագոյնք ոմանք են եւ կատարելութիւն14 ունելով, զգերազանցութիւնն15 

ոչ մակընդունին, զի եւ16 ոչ հակակայ է նոցա տրտմութիւն17, եւ յուրա-

խութիւն յառաջագոյն տրտմութեանն18 լինին19:  

 

 

 

                                         
13 Խ մարմնականս 
14 Ը կատարութիւն 
15 ԱԳԶԸԾ զգերազանցութիւն Ե գերազանցութիւնն 
16 ԶԸԺԾ չիք  
17 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ տրտմութիւնն 
18 Ա տրտմութենէ ԲԳԴԵԷԹԺԻԼՎ տրտմեալն Զ տրտմութէնէն ԴԹԺԻՎ լուս 

տրտմութեանն  
19 ԷԹԺԻԼ լուս (լծ) «քանզի տեսականքն՝ ծայրագոյնք ոմանք են եւ կատարե-

լութիւն ունելով՝ զգերազանցութիւնն ոչ մակընդունին. զի եւ ոչ հակակայ է 
նոցա տրտմութիւնն, եւ յուրախութիւն յառաջագոյն տրտմեալն լինին» «որ-
պէս առաքեալքն, որ ոչն տրտմեին» | ԱԺ լինի  

ՄՄ 2708-003ա 
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ԳԼՈՒԽ ԺԹ. ՅԱՂԱԳՍ ՍՐՏՄՏՈՒԹԵԱՆ1 

[1] Սրտմտութիւն է եռանդն2 շուրջ զսրտիւն 

արեան՝ ի վերծխութենէ3 մաղձոյ կամ ի պղտորմանէ 

եղեալ, վասն որոյ եւ դառնութիւն ասի եւ ցասումն:  

Եւ է երբեմն, զի եւ4 սրտմտութիւն է5 հարկաւոր 

ցանկութիւն6, փոխանակ պատժելոյ7: Քանզի յորժամ 

անիրաւիմք8 կամ համարիմք անիրաւիլ, սրտմտիմք, եւ 

լինի յայնժամ խառնակ ախտն՝ ի ցանկութենէ9 եւ ի 

սրտմտութենէ10:  

Եւ են տեսակք սրտմտականին երեք՝ բարկու-

թիւն11 (եւ դառնութիւն եւ ցասում որ կոչի12), քէնք, 

ոխք: Քանզի սրտմտութիւն՝ սկիզբն եւ շարժութիւն 

ունելով բարկութիւն, ե՛ւ դառնութիւն, ե՛ւ ցասումն 

ասի, իսկ քէն13՝ դառնութիւն14 ի հնութիւն15 եկեալ, եւ16 

ասի՝ առ ի մնալոյն17
(142) եւ յիշմանն աւանդելոյ, իսկ 

                                         
1 Nem 81. 1 περὶ θυμοῦ | Ը սրտմտութեանն  
2 Nem 81. 2 ζέσις («եռում») | Գ եռալ  
3 Nem 81. 2 ἐξ ἀναθυμιάσεως («գոլորշիացումից») | Ծ վերայ ծխութենէ 
4 Ծ չիք 
5 Ծ + եւ  
6 Nem 81. 4 ὄρεξις  
7 Nem 81. 4 ἀντιτιμωρήσεως («վրեժխնդրության, հատուցման») 
8 Ե անիրաւիմ | Վ + (յայլմէ) 
9 Nem 81. 5 ἐξ ἐπιθυμίας | Վ ցանկութեան  
10 ԹՎ սրտմտութեան 
11 Nem 81. 6 ὀργή («դյուրագրգիռություն») 
12 ԱԳԶԽԾՎ կոչին  
13 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ քէնք  
14 ԲԴԷԹԻԼՎ լուս բարկութիւն ԶԸ + բարկութիւն Խ բարկութիւն Ծ բարկութիւն 

(լուս դառնութիւն) 
15 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ հնութենէ Ժ լուս ի բարկութենէ  
16 Nem 81. 8 γὰρ («քանզի») 
17 =Nem 81. 9 παρὰ τὸ μένειν | ԱԲԴԶԷԸԺԻԼԽԾ իմանալւոյն  

ՄՄ 1500, 0586բ 
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ոխք՝ բարկութիւն պահեալ18 ժամանակի ի պատժել, եւ ասի եւ19 այս՝ առ20 ի 

կալոյն եւ21 մնալոյն: 

Եւ է սրտմտութիւն սպասաւորական խոհեցողականին, քանզի յոր-

ժամ այսպէս արժանի պատժի եղեալս դատի, յայնժամ սրտմտութիւնն ի 

վերայ ելանէ, եթէ ըստ բնութեան զիւրեանց22 կարգն23 պահեն:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ՄՄ2708-038ա 

 
 

                                         
18 Nem 81. 9 ἐπιτηροῦσα («հսկող») / ԲԴԵԸԹԺԻԼԽՎ պատահեալ 
19 ԻԼՎ չիք  
20 ԷԸ չիք  
21 ԸԻ + ի | Ժ չիք  
22 ԲԳԴԵԷԻԼՎ զիւրեանցն 
23 ԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ կարգ 
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ԳԼՈՒԽ Ի. ՅԱՂԱԳՍ ԵՐԿԻՒՂԻ1 

[1] Տարորոշի եւ երկիւղ ի վեց՝ ի պակումն, ի խորշումն2, յամաւթ, ի 

հիացումն, ի զարհուրումն, ի տագնապ(143): Եւ է պակումն մածումն 

արեան, եւ ընդարմացումն ոգւոյ3
(144), եւ երկիւղ ապառնւոյ4 ներգործու-

թեան, հիացումն5 երկիւղ՝ ի մեծ ինչ տեսութենէ6, զարհուրումն՝ երկիւղ 

յանսովոր7 տեսութենէ8, տագնապ՝ երկիւղ ի կործանմանէ9, այսինքն ի վրի-

պանաց (քանզի երկուցեալք ի վրիպանաց10 գործոց11՝ տագնապիմք), խոր-

շումն12՝ երկիւղ յակնկալութենէ պարսաւանաց (եւ է գեղեցկագոյն այս 

ախտ), իսկ ամաւթ՝ երկիւղ ի վատթար ինչ գործելոյ13 (եւ ոչ14 այս է ան-

յոյս ի փրկութիւն15): Եւ այսու տարբերի խորշումն16 յամաւթոյ, քանզի 

ոմն ամաչեաց յորոց17 ինչ գործեացն18, իսկ ոմն խորշեալ19՝ երկնչի, զի մի 

անկցի յանփառութիւն ինչ: Բայց կոչեն բազումք20 յոլովակի եւ զխոր-

շումնն21՝ ամաւթ, եւ զամաւթ22՝ խորշումն23, վարեալք անուամբքն:  

                                         
1 Nem 81. 14 περὶ φόβου  
2 ԱԾ խոշորումնն Զ խոշրումն Ը խոշորումն 
3 Nem (81. 16) չիք մածումն արեան, եւ ընդարմացումն ոգւոյ | Խ ոգւոց  
4 Ժ ապառնոյն  
5 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ + է 
6 Nem 81. 17 ἐκ μεγάλης φαντασίας 
7 Ը չիք | ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ + ինչ 
8 Nem 81. 18 ἐκ ἀσυνήθους φαντασίας | Ը + ինչ  
9 Nem 81. 18 διαπτώσεως (բառ` «անկում» | փխբ՝ «վրիպում, սխալ»)  
10 ԱԶԾ չիք քանզի երկուցեալք ի վրիպանաց,  
11 ԳԸ գործոյ 
12 Ա խոշորում Զ խոշրումն ԸԾ խոշորումն 
13 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ գործոյ 
14 ԱԶ +է 
15 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ փրկութենէ  
16 ԱԾ խոշորումն Զ խոշրումն / Բ + ի 
17 ԹԽ յոր  
18 ԸԾ գործեաց | Nem . 82. 1 + καταδύεται («թաքնվում է») 
19 Ա խոշորեալ Զ խոշրեալ 
20 Nem . 82. 2 οἱ παλαιοὶ («հները») 
21 Nem 82. 2 αἰσχύνην |ԱԾ զխոշորումնն Զ զխոշրումնն ԸԹԼԽ զխորշումն 
22 ԱԶԸ զամաւթն 
23 ԱԾ խոշորումն Զ խոշրումն Լ խորշումնն 
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[2] Եւ լինի երկիւղ ըստ սոսկման24 իմն՝ ջերմութեանն ամենայնի ըն-

թացելոյ25 ի սիրտն, յիշխանականն կոյս(145), ըստ որում եւ ռամիկք, յոր-

ժամ երկիցեն, ապաւինին առ իշխանսն26:  

Իսկ տրտմութեան գործարան է բերան քաղրթին, քանզի այս է, որ 

զազդումնն27
 զգայ ի տրտմութիւնսն, որպէս Գալինոս28 յերրորդում29

 Ցու-

ցականին(146) ասէ այսպէս. «Տրտմեցելոցն ո'չ փոքր ինչ իջանէ յորովայնն 

խարտեաշն30 մաղձն31, որ զազդումնն32 առնէ33 նոցա եւ, եթէ34 ո'չ նախ ի 

բաց փսխեսցեն զմաղձն, ոչ դադարեն ի տրտմութենէն35»: Քանզի լինի 

ազդումն նոցա ի ներքոյ՝ ըստ36 միջակրծիցն, սրատեսակին37 անուանեցե-

լոյ38 ջղուտ մարմնոյն39: Քանզի վերագոյն կայ սիրտն, քան զառա-

գաստն40, բայց որովայն41՝ ի վայր կոյս42: Իսկ սովորապէս հինքն սիրտ43 

ե՛ւ զբերան որովայնին կոչեն(147):  

 

 

                                         
24 Nem 82. 3 κατὰ περίψυξιν («ըստ սառեցման») | Ը սոսկսման 
25 Գ ընթացելոց Ժ ընթացեալ 
26 Գ յիշխանսն փխ առ իշխանսն  
27 Nem 82. 6 δήξεως («ծակոց») | ԳԵԷԸԹԼԽՎ զազդումն  
28 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ գաղիանոս 
29 =Nem 82. 7 ἐν τῷ τρίτῳ | ԱԲԳԴԵԷԹԸԺԻԼԾ յերկրորդումն Խ յէրկրուրդումն  
30 ԱԴԶԸՎ խարտեաշ  
31 ԳԺ մաղձ 
32 ԱԻԼ զազդումն  
33 ԱԶԸԾ նոցա տայ ԲԴԹԺԻՎ լուս տա Խ տանէ  
34 Nem 82. 9 չիք  
35 Nem 82. 9 καὶ οὐ πρότερον παύονται λυπούμενοι + 82. 10 καὶ δακνόμενοι (ծակոցից, 

ցավից), πρὶν ἐξεμέσαι τὴν χολήν | Խ տրտմութենէ 
36 ԲԴԹԺԻԼ լուս ի ԷԸ ի Խ ^ ի 
37 Ժ սրտատեսակի Վ սրտատեսակին  
38 Ե անուանացելոց 
39 Nem 82. 11 στέρνα χόνδρου 
40 Nem 82. 12 διαφράγματος 
41 ԱԶԸԾ որովայնն 
42 Nem 82. 13 + ἡ δὲ καρδία ἀνωτέρω 
43 ԲԴԵԺԻՎ զսիրտ 
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ԳԼՈՒԽ ԻԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԲԱՆԻՆ1  

ԵՒ ԱՆՀՆԱԶԱՆԴԻՆ2 ԲԱՆԻ3 

[1] Արդ հաւանականն4
 բանի է ըստ այսմ յեղանակի, իսկ ոչ հաւանո-

ղին5 բանի են՝ կերակրականն, ծննդականն եւ շնչերակականն6: Եւ կոչի 

բնաւորական՝ կերակրականն եւ ծննդականն, իսկ կենդանական՝ շնչերա-

կականն:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՄՄ 421, 003ա 

                                         
1 ԱԶ անբանի Խ յանբանին 
2 Գ անհնազանդի Ժ անհնազանդեցելո 
3 ԵԸԺ բանին | Nem 82. 19 περὶ τοῦ ἀλόγου τοῦ μὴ κατηκόου λόγῳ  
4 Գ անհաւանականն Ը հաւանական  
5 ԲԴԷԹԻԼԽՎ հաւանողք ԵԺ հաւանողքն Ը հաւանողն 
6 ԵԶԸ շնչերականն  
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ԳԼՈՒԽ ԻԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԿԵՐԱԿՐԱԿԱՆԻՆ1 

[1] Կերակրականին բնութեան զաւրութիւնք են չորք՝ քարշողական, 

ունակական, այլայլական, արտաքս վտարական: Քանզի իւրաքանչիւր ի 

մասնկանցն կենդանւոյն բնաւորապէս քարշէ յինքն զիւրն կերակուր2, եւ 

քարշեալ՝ ունի, եւ կալեալ՝ յինքն փոխարկէ, եւ այսպէս զաւելորդսն /225բ/ 

արտաքս մղէ: Եւ այսոքիկ են զաւրութիւնքն3, որք զկերակուրն մասըն-

կանցն մարմնոյն կարգաւորեն, յորոց աճումնն4 որ5 ըստ երկայնութեան եւ 

ըստ լայնութեան լինի:  

[2] Եւ արտաքս վտարին աւելորդքն՝ յաղբ6 եւ ի մէզ եւ ի փսխումն7 

եւ ի քրտունս՝ ի ձեռն բերանոյն եւ ի ձեռն ըռընգանցն8 եւ ի ձեռն ական-

ջացն եւ ի ձեռն աչացն եւ ի ձեռն շնչոյն9, ի ձեռն անյայտից վտառից10: 

Արդ այլքն արտաքս առաքմունքն11 քաջայայտ են, իսկ12 ի ձեռն ական-

ջացն՝ աղտն, որ ի նմանէ13, ի ձեռն աչացն՝ արտասուքն եւ բիժ14, ի ձեռն 

շնչոյն՝ լորձնատեսակութիւնն15 ջերմութեան սրտին(148): Իսկ անյայտս16 

վտառս կոչեն՝ զարտաշնչութիւն17
 ամենայն մարմնոյն, ըստ որում ի խո-

րութենէ եւ յամփոփմանէ18 խլրտականացն19, շոգիք իմն բազումք20 ի ձեռն 

անգայտութեան մորթոյն թափանցիկ լինին(149):  

                                         
1 Nem 83. 1 περὶ τοῦ θρεπτικοῦ / ԲԴԵԷՎ կերակրականի  
2 ԲԴԹԻԼՎ զկերակուր Ը կերակուրն  
3 Բ զաւրութեամբն Ե զորութիւնք 
4 ԸԹԺՎ աճումն Խ յաճումն 
5 Վ նոր 
6 Nem 83. 8 διὰ γαστρός (*«ի ձեռն որովայնի») 
7 ԱԶԾ փոփոխումն  
8 ԱԲՎ ռնգացն Գ ըռնգանցն ԶԸԾ ռընգանցն ԹԽ ըռընկանցն 
9 Nem 83. 9 διὰ τῆς ἐκπνοῆς (*«ի ձեռն արտաշնչման») | Ա շնչոյ | ԳԴԵԷԹԺԽՎ + եւ 
10 Գ վտառացն 
11 Գ առաքմունք 
12 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + որ  
13 Nem 83. 10 ἥτις ἐστὶ ῥύπος τῶν ὤτων («ծծումբ կոչվածը, որն էլ ականջի աղտն է») 
14 Nem 83. 11 λῆμαι («թարախ») 
15 Nem 83. 12 τὸ λιγνυῶδες | Վ լորձնատեսակութիւն 
16 ԶԸ անյայտ 
17 Nem 83. 13 διαπνοὴν («օդի հոսք կամ գոլորշիացում») 
18 Nem 83. 13 τῆς συστολῆς («կծկում, սեղմում») / ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼՎ + ի 
19 Nem 83. 14 τῶν ἀρτηριῶν  
20 ԷԸ բազում  
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[3] Եւ գործարանք են կերակրականին՝ բերանն եւ ստամոքքն21 եւ 

որովայնն եւ լեարդն, երակքն ամենայն, աղիքն22 եւ23 մաղձքն երկո-

քեան24 եւ երիկամունքն: Քանզի բերանն յառաջագոյն պատրաստէ որո-

վայնին զկերակուրն25՝ մանրեալ զնա ի ձեռն ատամանցն եւ լեզուին, քան-

զի մեծ իմն պէտս ունի եւ լեզուին ծամելիքն՝ ժողովեալ զկերակուրն26 եւ 

ընդ ատամամբքն27 արկեալ28, որպէս որք յաղաւրիսն29 ձեռամբն30 զցո-

րեանն31՝ երկանացն: Քանզի յեղանակաւ իմն եւ լեզուն ձեռն է ծամե-

լեացն, այսպէս եւ գործեալ՝ կերակուրն առաքի ի32 յորովայնն33 ի ձեռն 

ստամոքսին34: Քանզի ստամոքքն35 ոչ միայն գործարան36 են կարաւտու-

թեան37, այլ եւ ճանապարհ կերակրոցն, քանզի յինքն ընդունի ի կլանե-

լեացն38 զկերակուրն եւ առաքէ յորովայնն: Իսկ որովայնին ընկալեալ՝ 

որոշէ զպիտանին եւ զսնուցանողն39, եւ առաքէ առ լեարդն ի ձեռն երա-

կացն, որք քարշենն40 ի նմանէ, որպէս ընդ ագուգայս ինչ41՝ ի լեարդն, 

                                         
21 Ա ստամոքսն ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ստամոքն  
22 ԱԲԴԶԽԾ աղիք 
23 ԲԴԻԽ չիք  
24 Ա երկուքին Գ երկոքին 
25 Վ զկերակուր 
26 ԱԲԳԶԺԻԼՎ զկերակուրսն 
27 ԴԵԷ ատամամբք ԹԽ ատամամք Ի ատամամքն 
28 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ արկանել  
29 Nem 83. 20 αἱ ἀλετρίδες («ալրաղաց ստրկուհիներ») | Ա զաղորիսն Ը յաղորիսն  
30 ԳԸՎ ձեռամբ 
31 ԸԽ զցորեան 
32 ԱԲԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾ չիք 
33 Վ յորովայն 
34 ԲԴԷ ստամոքին  
35 Վ ստամոքսն 
36 Nem 83. 23 αἰσθητήριόν («զգայարան») 
37 Գ կարոտութեանն | ԵԷԹԽ լուս (լծ) «որ հալէ և այլ կերակրոյ կարոտի»  
38 Nem 83. 25 + καὶ ἐπισπᾶται («և ձգում է դեպի իրեն»)  
39 Nem 83. 26 + ἀπὸ τοῦ λιθώδους καὶ ξυλώδους καὶ ἀτρόφου, καὶ τὸ μὲν χρηστὸν, εἰς 

χυμοὑς μεταβάλοῦσα | Վ (102. 3) *«ի քարային, ի փայտեղէն և յանսննդական 
մասանց. և զսննդականն փոխարկելով ի մամաց (ի հիւթ)» | ԳԵԷԸԹԻԽՎ 
զսնուցողն  

40 ԱԻ քարշեն 
41 Nem 84. 1 καὶ διοχετευουσῶν («և բաշխելով ուղարկում են») փխ որպէս ընդ 

ագուգայս ինչ  
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որք42
 իբրեւ արմատք իմն են լեարդին՝ քարշողք յորովայնէն զկերակուրսն, 

որպէս յերկրէ քարշեն տնկոցն արմատք: Քանզի նման է որովայն երկրի, 

որ տայ զկերակուրն43 տնկոց, իսկ արմատոցն՝ երակքն, որ ի լեարդն կոյս44 

հանէ45 զհիւթն յորովայնէն եւ յաղեացն46, իսկ ստեղանցն՝ նոյն լեարդն, 

իսկ ոստոց47 եւ ծայրից48՝ երակքն, որ49 բաժանին ի փորոյն50 երակէն(150), որ 

ելանեն51 ի լերդին կորուածոցն52: Քանզի լերդին, ընկալեալ զհիւթն յորո-

վայնէն, ամոքէ53 եւ նմանեցուցանէ իւր: Նման ունելովն54 արեան զիւրն 

մարմին, վայելչաբար յարիւն փոփոխէ զհիւթն: Իսկ արիւնն55 մաքրի56 ի 

ձեռն փայծաղանն եւ մաղձընկալ57 ամանին58 եւ երիկամանցն59, փայծա-

ղանն՝ զմրուրն60 քարշեալ յինքն61, իսկ մաղձընկալ62 ամանոյն՝ զդաժանն 

մնացեալ ի հիւթսն ի63 կերակրոյն(151), իսկ երիկամանցն՝ զջրագոյն64 

                                         
42 Nem 84. 2 αἵτινες ϕλέβες («որ երակները») 
43 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ զկերակուր 
44 Nem 84. 5 αἱ ἐπὶ τὰς πύλας καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος («դեպի լյարդի դարպասն ու 

արտափքումները») | Վ (102. 4)* «առ դրունս և յափափայս լեարդին (հանէ) 
զհիւթն յորովայնէն»  

45 ԱԶ հանէն 
46 Nem 84. 6 + διὰ τοῦ μεσαραίου (*«ի ձեռն միջընդերքի») intestmum medium, 

mesenterium  
47 ԺԽ ոստոցն 
48 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ծայրիցն  
49 ԱԴԶԺԼԾ որք 
50 ԱԶ փորին Ը փորին (լուս փորուածոյն)  
51 ԱԶ ելանէ 
52 Nem 84. 9 ἐκ τῶν κυρτῶν |Ա կորուածոյն Գ կորւածոց ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ 

փորուածոցն |ԵԷԹԽ լուս (լծ) «ի լերդին միջոյն»  
53 Nem 84. 9 συμπέσσει («եփում է, մարսում է») 
54 =Nem 84. 10 ὁμοιοτάτην ἔχον / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ նմանեցուցանելով Գ նմանելով  
55 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ արիւն 
56 ԳԸԽ մաքուր ԷԹ լուս մաքուր 
57 ԱԳ մաղձնկալ  
58 ԱԶ ամանոյն  
59 Ը երիկամացն Ի իրիկամանցն 
60 ԱԳԶԾ զմրրուտն ԷԹԼԽ լուս զմրուտն Ը զմրուտն 
61 Nem 84. 13 + καὶ τροφὴν οἰκείαν ποιουμένου («և դարձնելով իր կերակուրը») | Վ 

(103. 1) *«և զնոյն առ ի սնունդ իւր ինքեան բաշխեալ»  
62 ԳԹ մաղձնկալ 
63 ԱԲԳԵԶԷԸԹԺԼԽ չիք 
64 Nem 84. 14 τὸ ὀρῶδες | Գ զջրէգոյն Զ զջրէգոյնն Ի զջրագոյնն Խ զջլագոյն 
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արեանն65
(152). որպէս զի մաքուր66, այնուհետեւ եւ պիտանի եղեալ արեանն 

ի կերակուր բաշխիլ67 այլոցն ամենեցունցն68 մասնկանցն69 մարմնոյն ի 

ձեռն սփռեցելոցն ի նոսա երակաց70, եւ այսպէս իւրաքանչիւր մասնկանցն 

քարշեալ զարիւնն71 եւ կալեալ եւ փոխարկեալ յիւր բնութիւնն72, զաւե-

լորդն առաքէ յորս մերձն73 են, կերակուր պատեհ լինել եւ նոցա, եւ ըստ 

այսր յեղանակի ամենայն մասնկունքն74 յարենէ75 կերակրին եւ աճեն եւ 

տեւեն76՝ բաշխեալ77 նոցա լերդին:  

Եւ ասի այս մասն անբանին՝ ոչ հաւանեալ բանի, վասն զի ոչ ըստ 

կամաց մերոց եւ ոչ ըստ78 յաւժարութեան, այլ բնաւորապէս զիւրն գործ 

կատարէ:  

 

 

                                         
65 ԲԴԵԷԹՎ արիւնն ԲԵԷԹ լուս արեանն Ի արիւն (լուս արեան) | Nem 84. 14 + 

μετὰ τοῦ περιλειπομένου δριμέος («այդ թվում՝ մնացորդային դառնությունը») | Վ 
(103. 2) *«զոյգ ընդ մնացելոյ դառնութեանն»  

66 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽ մաքուրն 
67 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ բաշխեալ Գ բաշխի 
68 ԱԳԶԸԾՎ ամենեցունց 
69 ԳԸՎ մասնկանց Է մասկանցն 
70 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ երակացն 
71 Վ զարիւն 
72 ԳԸ բնութիւն 
73 ԲԴԷՎ մերձ  
74 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԽԾ մասնկունք 
75 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ յարէնէն  
76 Վ չիք եւ տեւեն 
77 Ա բաշխել Գ բաշխելով 
78 ԳԴԵԷԹԺԽՎ չիք  
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ԳԼՈՒԽ ԻԳ. ՅԱՂԱԳՍ ՇՆՉԵՐԱԿԱՑ1 

[1] /226ա/ Շնչերակականն զաւրութիւն2 կոչի ե՛ւ կենդանական զաւ-

րութիւն3, զսիրտն ունելով սկիզբն եւ, մանաւանդ, զձախակողմանն4 նորա 

փորուած՝ զշնչականն5
 կոչեցեալ, զբնաւորն եւ զկենդանական6 ջերմու-

թիւնն7 բաշխէ ամենայն մասնկան8 մարմնոյն9 ի ձեռն շնչերակացն, որպէս 

եւ լեարդն ի ձեռն երակացն՝ զկերակուրսն: Քանզի ջեռեալ սիրտն արտա-

քոյ բնութեանն՝ անդէն եւ բոլոր կենդանին արտաքոյ բնութեանն10 ջեռ-

նու, եւ ցրտացեալ՝ ցրտանայ: Քանզի կենդանականն շունչ11 ի սմանէ12 ի 

ձեռն շնչերակացն ընդ ամենայն մարմինն սփռի:  

[2] Եւ ի միասին բաժանին, որպէս երեւին13 միմեանց14, որպէս երեքս 

այսոքիկ15՝ երակ, շնչերակ, ջիղ16, յերիցն սկզբանց, որք կարգաւորեն զկեն-

դանին. ի գլխոյն17՝ ի18 սկզբանէն19 շարժութեանն20 եւ զգայութեանն21՝ 

                                         
1 Nem 84. 24 περὶ σϕυγμῶν | (Немезий – о пульсовом движении (прим. 665) | О 

биении пульса)  
2 Nem 84. 25 σφυγμικὴ κίνησις (*«շնչերակական շարժութիւն») 
3 Nem 84. 25 ζωτικὴ δύναμις («կենսական զորություն») 
4 ԹԽ զձախակողման 
5 Nem 84. 26 πνευματικήν 
6 Nem 85. 1 ζωτικήν («կենսական») | ԴԵԸ զկենդանականն Գ կենդանական  
7 ԸԽ ջերմութիւն 
8 ԱԶԸԾ մասնկանց ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ մասանց  
9 ԲԴԷԹԺԻԼԽՎ մարմնոյ Ե մարմնոց 
10 Վ բնութեան 
11 Nem 85. 5 ζωτικὸν πνεῦμα (spiritus vitalis) | ԱԶԾ շունչն  
12 ԲԵԷԺԼ լուս մասնէ ԸԽ մասնէ  
13 Գ երեւի Զ եւ (լուս երեւի) | ԳԴԵԶԸԻԽ +ի 
14 Nem 85. 6 չիք որպէս երեւին միմեանց 
15 Ե լուս (լծ) «ընդ մի գնան երեքն յերեք տեղաց» 
16 Nem 85. 7 φλὲψ, ἀρτηρία, νεῦρον / ԲԴԸԺԻ ջիլ Գ ջիլք 
17 Nem 85. 8 ἐξ ἐγκεφάλου («գլխուղեղից») | Գ գլխո 
18 ԲԸԻԼԽ չիք  
19 ԴԵ յիսկզբանէն ԷԹԻԼ (Բ լուս) յիսկզբնէն Խ յիսկզբնէ  
20 Nem 85. 8 ἐξ ἐγκεφάλου μὲν ἀρχῆς ὄντος κινήσεώς («շարժման սկիզբ եղող գլխուղե-

ղից»)| ԳՎ շարժութեան  
21 Գ սգաութեան ԶԸԾՎ զգայութեան 
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ջիղ22, ի լերդէն23՝ յիսկզբանէն24
 արեան25 եւ կերակրականին26՝ երակ, 

ամանն արեան27, իսկ ի սրտէն՝ յիսկզբանէն28 կենդանականին29՝ շնչերակն, 

աման շնչոյն: Եւ ի միասին գոլով, զառ ի միմեանց աւգտութիւնն30 ընդու-

նին, քանզի եւ31 երակ32 կերակուր բաշխէ ջղին33, եւ շնչերակն հաղորդե-

ցուցանէ զերակն ջերմութեան բնաւորականի եւ շնչոյն34 կենդանականի35: 

Ուստի ոչ զշնչերակ է գտանել առանց նուրբ արեան, եւ ոչ զերակ՝ առանց 

շնչոյ շոգետեսակի36:  

[3] Եւ տարորոշի37
 ուժգնակի եւ ամփոփի շնչերակ՝ ըստ յաւդման38

 իմն 

եւ բանի, սկիզբն ունելով շարժութեանն39 ի սրտէն, այլ տարորոշեալ՝ յա-

ռընթերցն երակաց քարշէ բռնութեամբ զնուրբն40 արիւն, որ վերածխեալ 

կերակուր լինի կենդանականին41 շնչոյ42. իսկ ամփոփեալ՝ զբալատեսակն, որ 

յինքեան, թափէ ի ձեռն ամենայն մարմնոյն եւ անյայտիցն վտառից, որ-

պէս ի ձեռն բերանոյն եւ ըռընգանցն43, սիրտն զլորձնատեսակն ի շնչելն ի 

բաց մղէ:  

                                         
22 Nem 85. 9 νεῦρον | ԱԲԳԴԸԺ ջիլ  
23 Գ լերդէ  
24 ԱԶԸ իսկզբանէն Գ յիսկզբանէ Ժ յիսկզբնէն  
25 Nem 85. 9 ἐξ ἥπατος δὲ ἀρχῆς ὄντος αἵματος («արյան սկիզբ եղող լյարդից») 
26 Վ կերակրականէն 
27 ԲԴԸԺԻ արեանն 
28 ԱԶԸ իսկզբանէն Գ յիսկզբանականէն  
29 Nem 85. 10 ἐκ δὲ τῆς καρδίας ἀρχῆς οὔσης τοῦ ζωτικοῦ («կենդանականի/կենսականի 

սկիզբ եղող սրտից») | Վ չիք երակ, ամանն արեան, իսկ ի սրտէն՝ յիսկզբանէն 
30 ԷԸՎ աւգտութիւն 
31 ԹԽ չիք  
32 ԲՎ երակն 
33 Nem 85. 13 + καὶ τῇ ἀρτηρία («և շնչերակին») | ԳԸԻ ջլին  
34 ԱԶԾ շնչոյ 
35 PG40 p 697 + τὁ δὲ νεῦρον αἴσθησιν παρέχει αὐταῖς τε καὶ τῷ παντὶ σώματι («իսկ 

ջիղը զգայություն է տալիս նրանց, ինչպես նաև՝ ամբողջ մարմնին») 
36 PG40 p 697 + οὔτε νεῦρον χωρὶς αἰσθήσεως («և ոչ ջիղ՝ առանց զգայության»)  
37 Nem 85. 15 διαστέλλεται («լայնանում է») 
38 ԱԳԴ յաւդմանն  
39 Բ շարժունութեանն Վ շարժութեան 
40 ԹԽ զնուրբ 
41 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽՎ կենդանականի  
42 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԾՎ շնչոյն Խ շնչոցն  
43 ԱԲԳԶԾՎ ռնգանցն ԹԽ ըռընկանցն Ի ըռնգանցն 
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ԳԼՈՒԽ ԻԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԾՆՆԴԱԿԱՆԻՆ1  

ԿԱՄ ՍԵՐՄՆԱԿԱՆԻՆ2 

[1] Եւ ծննդականն(153) է մասին3 անհնազանդին4 բանի (քանզի յոչ 

կամաց յերազսն արտաքս մղեմք զծնչականն5), եւ ցանկութիւն ընդ մի-

մեանս լինելոյն բնաւորական է, քանզի յոչ կամաց6 շարժիմք ի նա: Բայց 

գործն խոստովանելի է, զի ի մեզ է եւ անձնական: Քանզի եւ ի ձեռն գոր-

ծարանացն, որ ըստ յարձակմանն են, կատարի: Ե՛ւ մեկուսիլն7, ե՛ւ ունելն 

զյարձակումն8 ի մեզ է:  

[2] Իսկ գործարանք սերմնականին զաւրութեան նախ՝ երակքն եւ 

շնչերակքն, քանզի ի սոսա նախ ծնանի սպիտակաթոյրն խոնաւուտ(154)՝ 

փոխարկեալ յարենէ, որպէս ի ստինս9 կաթն: Քանզի կերակուր է ամա-

նիցս10
 այսոցիկ հիւթս(155) այս, զի եւ իսկզբանն11 ի սերմանէ է լինելու-

թիւնն12 սոցա: Արդ փոխարկեն շնչերակքն եւ երակքն13 զարիւնն ի սպի-

տակաթոյր թանձրատեսակ խոնաւուտն14, զի կերակրեսցին, իսկ աւելորդն 

կերակրոյն15 նոցա16 լինի ծնչականն17: Քանզի ելանէ նախ ի ձեռն բազում 

շրջագայութեան(156) ի գլուխն, եւ դարձեալ ի գլխոյն իջանէ ընդ երկուս 

երակս18 եւ ընդ երկուս շնչերակսն: Ուստի եթէ ոք կտրեսցէ19 զերակսն 

                                         
1 Գ ծնդականի ԴԷԸՎ ծննդականի 
2 Nem 85. 23 περὶ τοῦ γεννητικοῦ ἢ σπερματικοῦ | ԳԴԷԸԹՎ սերմնականի Ի սերման  
3 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մասն 
4 ԲԵԷԹՎ անհնազանդ ԳԴԸԻԼ անհնազանդի  
5 Nem 85. 24 τἡν γονήν («սերմ») | ԵԼ ծնընդականն ԸԺ (ԲԴԷԹԽ լուս) զծնընդա-

կանն Լ լուս ծնչականն  
6 Nem 85. 25 ἄκοντες («կամքին հակառակ»)  
7 Nem 85. 27 ἀποσχέσθαι («խուսափելը») 
8 Nem 85. 27 κρατῆσαι («հաղթում է») / ԲԴԶԸԺԻ զյարձակումնն  
9 Ա ստիւնս Ե ստինսն 
10 ԱԶԾ ամանոցս  
11 ԱԶԾ իսկզբան  
12 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ լինելութիւն 
13 ԱԳԴԷՎ երակք 
14 Nem 86. 6 θορῶδες ὑγρόν | տարընթ ὠρῶδες | ԱԳԶԾ խոնաւուտ  
15 ԱԶԸԾ կերակրոյ  
16 Գ + վասն սերմնականին զաւրութեան  
17 Nem 86. 7 γονή | Ա շնչականն ԵԷԹԺՎ ծննդականն Խ (ԲԴԼ լուս) ծնընդականն 

ԹԽ լուս ծնչականն 
18 ԲԵԷԸԹԻԼԽ երակսն 
19 Ծ կտրիցէ 



Յաղագս բնութեան մարդոյ 

267 

մերձ առ ականջսն յետուստ կուսէ20, անսերմն առնէ զկենդանին(157): Այսո-

քիկ երակք եւ շնչերակք լինին գնդակաձեւ21
 իմն մանուած(158) առ մսա-

նամբքն22, ուրանաւր սպիտակաթոյրն հիւթ23 մտանէ եւ24 անկանի յիւրա-

քանչիւր ոք յերկուորեացն25 [մինն26 շնչերակ եւ մինն27 երակ՝ լի սեր-

մամբ](159), եւ ի սոսա բոլորովիմբք28 սերմնանայ եւ ընդ գործարանն, որ ի 

նոցանէն29, յառաջ ելանէ հանդերձ շնչով30, վասն զի եւ շնչերակ է, /226բ/ 

որ առաքեն: Իսկ վասն զի եւ ընդ երակն ելանէ, յայտ է ի վաւաշոտիցն, 

քանզի բազում անգամ, յորժամ լինին ընդ միմեանս, եւ սպառի սպիտա-

կաթոյրն հիւթ31, յայնժամ ի բռնութենէ յաճախմանն՝ արիւն ընկենուն32: 

[3] Իսկ եւ կանայք զամենայն զնոյն զարանցն ունին մասնկունսն33, 

այլ ի ներքուստ կուսէ եւ ոչ արտաքուստ: Արիստոտելէս եւ Դիմոկռիտոս 

ոչ ինչ կատարել34 ախորժեն կնոջ35 սերման առ ի ծնունդ36 զաւակաց, 

քանզի ի կանանց զեկեալն յառաջ քիրտն37 մասնկանն յաւէտ եւ ոչ 

ծնունդ38 գոլ ասեն: Բայց Գաղիանոս, ըստգտանելով զԱրիստոտելէս, ասէ՝ 

                                         
20 Nem 86. 10 καὶ τὰς παρὰ τὰς καρωτίδας փխ յետուստ կուսէ  
21 ԵԷԸԹԻԽ գնդաձեւ  
22 Nem 86. 11 παρὰ τὸν ὄσχεον | Ա առմյսնամբքն (կամ՝ առմանամբքն) Զ 

առմըսամբքն Ը առ մսանամքն Ժ առ մսանամբքն 
23 Nem 86. 12 θορῶδες ὑγρὸν | տարընթ ὀρῶδες, ῥόδον | ԱԳԶԾ նիւթ 
24 Nem 86. 12 չիք մտանէ եւ 
25 Nem 86. 12 τῶν διδύμων («երկվորյակ ամորձիներ»)  
26 ԱԶԾ մին Գ մի 
27 ԱԽԾ մին Գ մի 
28 Nem 86. 13 τελέως («վերջնականապես, ավարտուն ձևով») | ԱԶԸԹԽԾ 

բոլորովիմբ 
29 Nem 86. 14 διὰ τοῦ κιρσοειδοῦς παραστάτου τοῦ μετὰ τοὺς διδύμους («օղակաձևի 

միջոցով, որ գտնվում է ամորձիների մոտ») փխ ընդ գործարան, որ ի նոցանէն  
30 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ շնչովն  
31 Nem 86. 17 τὸν σπερματικὸν καὶ θορώδη χυμόν («սերմնականն ու սերմնահեղուկը») 
32 Nem 86. 18 αἷμα καθαρὸν ἐκκρίνουσι («մաքուր արյուն են արտազատում»)  
33 ԱԵԸԹԺԻԼԾ մասնկունս ԲԴԶԷԽՎ մասնկունքն  
34 ԸԺԻ կատարեալ 
35 Ծ չիք 
36 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ ծնունդն 
37 Nem 86. 21 ἱδρῶτα («քրտինք, նաև՝ հեղուկ, ջրիկ արտադրություն») | տարընթ 

ἀνδρωτάτου 
38 Nem 86. 22 ἱδρῶτα τοῦ μορίου μᾶλλον ἢ γονὴν («ավելի շուտ՝ [մարմնի] մասի 

քրտինք, քան սերմ») 
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եւ սերմն գոլ կանանցն39, եւ ի40 խառնմանէ երկաքանչիւրիցն41 լինել 

զծնունդն42, վասն որոյ եւ զընդ միմեանս լինելն43 խառնումն ասիլ44: Սա-

կայն ոչ կատարեալ սերմն, որպէս առնն45, այլ տակաւին46 խոնաւուտ իմն: 

Այսպիսի գոլով սերմն47 կնոջն48, կերակուր լինի առնն49 սերման: Եւ ի50 

յերկաքանչիւրից, ի խինձս արգանդին մածանի մանուկն51
(160): Բայց յիւ-

րաքանչիւր ազգ կենդանւոյ, յայնժամ մատչի էգն առ արուն, յորժամ եւ 

ծնանելն կարէ: Եւ որք միշտ ծնանելն կարեն, միշտ մերձենան ի զուգաւո-

րութիւն52, որպէս աքաղաղք եւ աղաւնիք եւ մարդիկ53:  

                                         
39 ԱԳ զկանանցն ԹԽ կանանց  
40 ԷԹԽ չիք  
41 Nem 87. 1 + τῶν σπερμάτων  
42 Nem 87. 2 τὸ κύημα («սաղմը»)  
43 Գ զընդ լինելն ընդ միմէնս փխ զընդ միմեանս լինելն 
44 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ասեն 
45 ԱԸԾ առըն 
46 Nem 87. 3 + ἄπεπτον καὶ («հում և») 
47 Nem 87. 4 γονὴ | Ա սերմանն ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ սերման 
48 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ կնոջ 
49 ԱԸԺ առն 
50 ԱԸ չիք  
51 Nem 87. 5 ἐξ αὐτῆς δὲ καὶ μέρος τι τοῦ χορίου, τοῦ περὶ τὰς κεραίας τῆς μήτρας, 

συμπήγνυται, καὶ ὁ καλούμενος ἀλαντοειδὴς, δοχεῖον ὢν τῶν περιττωμάτων τοῦ ἐμβρύου փխ 
եւ ի յերկաքանչիւրիցն…. մանուկն | Վ(105. 2)* «այնպիսի գոլով կազմութիւն 
սերման կնոջ՝ զի ծառայեսցէ ի սնունդ սերման առնն. նոյնն մատակարարի 
նաև առ ի կազմութիւն մասին ինչ աղտին՝ որ մածանի յեղջերածայրս (περὶ τὰς 
κεραίας) արգանդին, որ և կոչի երշըկաձև (ἀλλατοειδὴς), յորում իբրև յամանի 
ժողովեալ ամփոփին աւելորդքն ի սննդոց սաղմին» | Վ (105. 1 լծ) «խինձ՝ 
զխոր անկիւն արգանդին ասէ» 

52 ԱԲԶ չիք ի զուգաւորութիւն 
53 Nem 87. 10 + ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα κύοντα, τὴν σύνοδον ἀποφεύγει. γυνὴ δὲ ἀεὶ προσδέχεται. αἱ 

γὸρ ἀλεκτορίδες τῷ καθ’ ἑκάστην σχεδόν ήμεραν τίκτειν, καθ’ έκαστην σχεδόν προσίενται 
τήν συνουσίαν. αἱ δὲ γυναῖκες, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ αὐτεξούσιον ἔχουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῇ 
συνουσίᾳ τῇ μετὰ τὴν σύλληψιν. τὰ γὰρ ἄλογα τῶν ζῷων οὐκ ἀφ’ ἑαυτῶν, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς 
φύσεως κανονίζεται καὶ μέτρα καὶ καιρὸν ὡρισμένον δέχεται. |Վ (106. 1) * «ոմանք 
մինչդեռ յղիք են՝ խոյս տան ի մերձաւորութենէ խառնման. այլ կին միշտ 
մերձաւորի, քանզի և հաւք, որք աւուր աւուր ածեն, աւուր աւուր և 
մերձաւորին առ արուս, իսկ կանայք, որպես յայլսն ամենայնի անձնիշխան 
կամօք վարին, այսպէս և ի խառնումնն յետ յղութեան, քանզի ոչ ի կամաց 
բերեալք, այլ ի բնութենէ վարին կենդանիք, զի բնութիւնն կանոնաւորէ 
զգործս նոցա և սահմանէ զեղանակ գորխոյն և զդէպ ժամանակ»: 
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ԳԼՈՒԽ ԻԵ. Ա՛ՅԼ ՏԱՐՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ԶԱՒՐՈՒԹԵԱՆՑ ԿԵՆԴԱՆՒՈՅ1 

Տարորոշեն եւ այլազգ զզաւրութիւնս կենդանւոյն, եւ է՛ ինչ որ 

ասեն անձնականս, եւ է՛ ինչ որ բնականս, եւ է՛ ինչ որ կենդանականս2: 

Անձնականս՝ զորս3 ըստ յաւժարութեանն4, իսկ բնականս եւ կենդանա-

կանս՝ զառանց յաւժարութեանն: Եւ են անձնականք երկուք՝ ըստ յարձակ-

մանն5 շարժութիւն եւ զգայութիւն: Իսկ ըստ6 յարձակմանն7 շարժութեանն 

տեսակք8՝ փոխանցականն եւ շարժական մարմնոյն9 ամենայնի եւ ձայնա-

կանն10 <եւ շնչառականն>11, քանզի ի մեզ է առնելն զայսոսիկ եւ ոչ առ-

նելն12: Իսկ բնաւորականք13 եւ կենդանականք են14, որ15 ոչ են ի մեզ, այլ 

եւ կամաւ16 եւ ակամայ լինին, որպէս կերակրականն եւ աճողականն եւ 

սերմնականն՝ բնաւորականք գոլով, եւ շնչերականն17՝ կենդանական18: Իսկ 

գործարանքն այլոցն19 յառաջագոյն ասացան, բայց ըստ յաւժարութեան 

շարժութեանն՝ այժմ ասասցուք:  
                                         

1 Nem 87. 16 ἄλλη διαίρεσις τῶν διοικουσῶν δυνάμενων τὸ ζῷον | տարընթ τὸ σῶμα 
δυνάμεων փխ δυνάμενων τὸ ζῷον | PG40 չիք δυνάμενων | Ա այլ տարորոշումն 
անձնական զաւրութեանց | ԵԸ կենդանւոյն Ի կեդանոյն  

2 ԱԳԾ +եւ  
3 ԱԻ զոր  
4 Nem 87. 18 κατὰ προαίρεσιν («ըստ նախընտրության») 
5 ԱԶԾ յարձակման 
6 ԷԹ զըստ 
7 ԸԼ արձակմանն 
8 PG40 p 704 + τρία («երեք տեսակ») 
9 Խ և են անձնականք երկուք ըստ յարձակմանն շարժութեանն տեսակ տեսակք 

փոխանցական (. . ջնջ. . ) և շարժական մարմնոյն փխ եւ են անձնականք …. 
մարմնոյն | ԵԼԽ + ըստ  

10 Nem 87. 22 + καὶ τὸ ἀναπνευστικόν («և շնչառականն»)  
11 ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ չիք և շնչառականն  
12 Ա առնեալն ԲԳԵԸԻԼ առնել 
13 ԱԶԸԾ բնաւորականքն 
14 ԱԶԸԾ կենդանականքն Ե կենդանակականքն, + եւ աճողականն, եւ 

սերմնականն  
15 ԱԶԾ որք Ը որքն 
16 Գ կամա 
17 ԵԺԻԼ շնչերակականն Խ չիք բնաւորականք գոլով եւ շնչերականն 
18 Nem 87. 25 ζωτικὴ οὖσα 
19 ԷՎ այլոց 
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ԳԼՈՒԽ ԻԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԸՍՏ ՅԱՐՁԱԿՄԱՆ1 ԿԱՄ ԸՍՏ 

ՅԱՒԺԱՐՈՒԹԵԱՆ2 ՇԱՐԺՈՒԹԵԱՆ3, ՈՐ Է ՀԱՐԿԱՒՈՐ 

ՑԱՆԿԱԿԱՆԻՆ4 

[1] Արդ է5 ըստ յաւժարութեան6 կամ ըստ յարձակման7 շարժութեանն 

սկիզբն խելքն եւ ողինն ուղիղ՝ մասն խելացն եւ նա գոլով8, իսկ գործա-

րանք՝ ի սոցանէ բնաւորեալքն ջիղք եւ շաղկապքն եւ մկունքն: Իսկ 

մկունքն շարակային ի մարմնոյ եւ ի ջղուտ նիարդից շարամանեցելոց9, 

ուստի10 ոմանք կարծեցին զնոսա զգայականս գոլ11, վասն լինելոյն12 նոցա 

ի շարամանեցելոցն ջղաց13 զգայութեանց14
(161):  

                                         
1 Ը յարձակմանն ԹԽ ընդարձակման 
2 ԸԽ յաւժարութեանն 
3 ԱԶԾ շարժութեանն ԵԷԹԽ չիք  
4 Nem 88. 1 περὶ τῆς καθ’ ὁρμὴν ἢ κατὰ προαίρεσιν κινήσεως, ἥτις ἐστὶ τοῦ ὀρεκτικοῦ  
5 ԱԷ չիք Ծ եթէ 
6 ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ յաւժարութեանն 
7 ԳԷԻԽՎ յարձակմանն 
8 Գ մասն խելացն գոլով եւ նա Ժ մասն գոլով և նա խելացն փխ մասն խելացն 

եւ նա գոլով 
9 Nem 88. 6-7 νευρωδῶν ἰνῶν καὶ τενόντων συμπεπλεγμένων ταῖς τῶν νεύρων ἴνεσιν փխ ի 

ջղուտ նիարդից շարամանեցելոց | Վ (107. 1) * «և ի նեարդալարից (ἔκ 
τενόντων, ջլերից)» | ԳԻԼՎ նեարդից | Ե + թելոց  

10 ԱԲԵԶԷԸԹԻԽԾ + եւ  
11 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾՎ գոլով 
12 ԱԲԶԸԺԻԽԾ լինելոյ 
13 Ա ջղոց ԲԺԼ ջլաց Գ ջլոց Զ ջղոցն 
14 Nem 88. 9 + ἔστιν οὖν ὁ τένων σύνθετος ἔκ τε συνδέσμον καὶ νεύρων λεπτῶν. διαφέρει δὲ 

νεύρου τένων, ὅτι πᾶν μὲν νεῦρον αἰσθητικόν ἐστι καὶ στρογγύλον καί άπαλώτερον καὶ ἀπ’ 
ἐγκεφάλου τὴν ἀρχὴν ἔχει, ὁ δὲ τένων καὶ σκληρότερος καὶ ἐξ ὀστέου καὶ ἀναίσθητος καθ’ 
ἑαυτὸν, καὶ ἔσθ’ ὅτε πλατύς | Վ (107. 2) *«և է նեարդալարն (ὁ τένων) կազմեալ ի 
շաղկապանց և ի բազմաշար նեարդից, և որոշի նեարդալարն ի նեարդէ այնու՝ 
զի ամենայն նեարդ զգայուն է, գլանաձև, կակղանիւթ, և ունի զսկիզբն իւր 
յուղեղէն, իսկ նեարդալարն առաւել պինդ, ոսկրային բնութեամբ, անզգայ 
ըստ ինքեան և երբեմն լայն»: 
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Իսկ ձեռք են ընդունական գործարան, եւ առ արուեստս պատեհա-

գոյնք15, իսկ ոտք16՝ փոխանցական գործարան, քանզի ըստ տեղւոյն17 շար-

ժութիւն ի ձեռն սոցա առնեմք18
(162): 

Արդ որքան ինչ ի ձեռն ջղաց19 եւ մկանցն շարժի, այսոքիկ ամենայն 

անձնականք են եւ ըստ յաւժարութեան կատարին: Սոցա ցուցաք գոլ եւ 

զզգայութիւնսն20 եւ զձայնսն21: Արդ այս է ըստ բանի անձնականացն եւ 

բնաւորականաց գործոց գիտութիւն22:  

[2] Իսկ Արարչագործն ըստ ծայրագունին իւրոյ նախախնամու-

թեանն23 շարամանեաց ընդ բնաւորականացն զանձնականսն24: Իսկ վասն 

զի արտաքս ելումն աւելորդիցն25 ի բաց վտարականին զաւրութեան է, որ 

է մի ի բնաւորականացն զաւրութեանց, զի մի՛ անյաւժարաբար 

ամաւթ/227ա/ալիք լիցուք, ուրանաւր ոչ է պարտ եւ յորժամ ոչ է արժան, 

եկեալ յառաջ դռնապանս իմն կարգեաց արտաքս ելիցն զմկունսն եւ այս-

պէս արար զբնութեանն26 գործսն27՝ անձնականս, քանզի զարտաքս ելսն 

պինդ ունել սոքաւք կարեմք յոլովակի եւ բազում անգամ:  

                                         
15 Nem 88. 14 + ἐὰν γάρ τις ἀφέλῃ τὰς χεῖρας, ἢ τῶν χειρῶν μόνους τοὺς δακτύλους εἰς 

πάσας σχεδὸν τὰς τέχνας ἀχρηστότατον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. διὸ καὶ μόνος ἄνθρωπος, 
ἐπειδὴ λογικός ἐστι καὶ τεχνῶν δεκτικός, χεῖρας ἔσχε παρὰ τοῦ Δημιουργοῦ | Վ (107. 3) * 
«զի եթէ զրկիցի ոք ի ձեռաց կամ ի մատանց ևս, առ բազում (գրեթե բոլոր) 
արուեստս անպիտան գտանի, քանզի մարդոյ միայն՝ յամենայն կենդանիս՝ 
պարգևեցան ձեռք յարարչագործէն, զի և նա միայն բանաւոր ստեղծաւ և 
ճարտար առ ի գործ արուեստից»:  

16 ԱԲԵԷԸԺԻԼԾ + է Գ +ի  
17 Գ տեղոյ 
18 Nem 88. 18 + μόνος δὲ ἄνθρωπος καθέζεται, μηδενὸς ἐρείσματος δεόμενος. μόνος γὰρ 

πρὸς δύο γωνίας ὀρθὰς κάμπτει τὰ σκέλη κατὰ τε τὸ ἰσχίον καὶ τὴν ἰγνύν, τὴν μὲν ἐπὶ τὰ 
ἔνδον, τὴν δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω |Վ (107. 4) *մարդ միայն յամենայն կենդանեաց կարէ 
նստել՝ անկարօտ յենլոյ, զի և նա միայն կարող է ի ձեռն բարձիցն և սրունից 
գործել ընդ մարմնոյն երկուս ուղղանկիւնս, զմին վերագոյն և զմիւսն 
ստորնագոյն:  

19 ԲԳԻԼ ջլաց Ը ջղացն  
20 Բ ըզգայութիւնսն ԵԷԸԹԺԼԽ զգայութիւնսն 
21 ԱԴԸԻԾ զձայնն ԳԺ զձայն 
22 ԳԶՎ գիտութիւնն Ժ գիտութեան 
23 ԱԲԴԵԶԷԹԻԼԽԾՎ նախախնամութեան 
24 Nem 88. 26 + καὶ ἀνάπαλιν («և հակառակը») 
25 ԲԵԷԸԹԽՎ (ԻԼ լուս) աւելորդացն ԻԼ (Թ լուս) աւելորդիցն  
26 ԱԳԶԾ զբնութեան 
27 ԳԸ գործս 
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Եւ առաքին զգայականքն եւ կակղագոյնքն ջիղքն28՝ ի միջնոյն եւ 

զառաջնոյ29 կուսէ30 խելացն փորուածոյ, իսկ խստագոյնքն եւ շարժողա-

կանք31՝ յետուստ կուսէ փորուածին եւ յողինն ուղղոյ: Եւ խստագոյնք են 

յաւէտ, որք յողանէն, եւ ի սոցանէ եւս յաւէտ՝ որք ի ներքուստ կուսէ 

ողինն, քանզի որքան առաւել զատանի32 ի խելացն՝ ողնն, այնքան33 առա-

ւել խստագոյնք34 լինին եւ ջիղքն՝ ի նմանէ բուսեալք: Եւ որպէս զգայա-

րանս35 կրկինս36 առաք, այսպէս եւ զելս ջղացն37 կրկինս ունիմք, քանզի 

իւրաքանչիւր յաւդ ողինն38 զզոյգս39 ջղացն առաքէ յիւրմէ՝ մի յաջ կոյս 

մարմնոյն40 եւ մի յահեակ: Քանզի գրեթէ ամենայն մարմինս մեր41 յեր-

կուս բաժանի՝ յաջ եւ յահեակ42, այսպէս եւ ոտք43 եւ ձեռք44 եւ այլքն 

ամենայն, որպէս եւ զգայարանքն:  

 

 

                                         
28 ԱԵԶԾ ջիղք ԲԳԸԼ ջիլքն Ի ջիլք 
29 ԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ յառաջնով 
30 Ծ կուսէն 
31 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ շարժողականքն | ԱԶԾ +ի 
32 ԲԵԷԸԹԺԻԼ զատի Խ զատին 
33 ԲԳԵԻԼ այսքան 
34 ԲԳԴԵԷԹԺԻԼԽՎ խստագոյն 
35 Ա զզգայարանսն ԲԻ զզգայարանս Խ զգայարանսն 
36 Nem 89. 12 διπλᾶς | ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ կրկին 
37 ԵԷԸԹԻԽՎ ջլացն Ծ ջղաց 
38 Nem 89. 13 σϕόνδυλος τοῦ νωτιαίου  
39 ԳԵԸ զոյգս 
40 Nem 89. 14 + χωρεῖ  
41 ԲԷԼՎ չիք  
42 ԱԶ չիք քանզի……. յահեակ 
43 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ ոտքն 
44 ԲԵԷԹԻԽ ձեռքն 
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ԳԼՈՒԽ ԻԷ. ՅԱՂԱԳՍ ՇՆՉՈՅ1 

[1] Եւ շունչ անձնականացն2 գործոց է, քանզի եւ3 մկունք են, որ 

որոշեն4 զախոնդանսն5՝ զտիրագոյն6 գործարան շնչոյ7, եւ ժողովն8
 եւ հե-

ծատեսակն9
 շունչն10, որ ի մեծիցն11 տրտմութեանցն լինին, անձնական 

ցուցանէ զներգործութիւնն: Բայց ի մեզ են եւ որք ըստ պիտոյիցն շնչոյ 

փոխարկութիւնք12, քանզի խաւթացեալ ինչ ի շնչականացն մասնկանց 

կամ յորոց ընդ նոսայն շարժին, կամ13 ի խցմանէ ինչ14, կամ ի լեարդէ, կամ 

ի փայծաղանէ15, կամ ի փորոյ, կամ ի նուրբ աղեացն16, փոքր եւ խիտ 

շնչեմք՝ փոքր, զի մի ուժգնագոյնս ինչ17 խոցեսցուք զխաւթացեալն մար-

մին18, իսկ խիտ, զի զպակասութիւնն19, որ ըստ մեծութեանն20, խտութիւնն 

լցցէ: Քանզի յորժամ խաւթանամք ինչ21 յոլոքոց, սակաւ22 շարժեմք զնա ի 

գնալ վասն նորին պատճառի, վասն որոյ եւ զշունչն: Արդ որպէս23 եւ 

գնալն անձնական է, այսպէս եւ՝ որ ինչ շնչոյն է, այլ թէ եւ դադարեմք ի 
                                         

1 Nem 89. 18 περὶ ἀναπνοῆς (de respiratione) 
2 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ յանձնականացն  
3 ԳԸԺ չիք  
4 Nem 89. 20 διαστέλλοντες («ընդլայնում են») 
5 Ժ լուս փորոտիք Ի զանխոնդանսն  
6 ԱԶՎ զտիրագոյնսն 
7 ԴԷԹԽՎ շնչոյն 
8 Nem 89. 21 ἀθρόα («շարունակական, անդադար») 
9 Nem 89. 21 στεναγματώδης 
10 ԱԶԸ շունչ 
11 ԱԳԶԸԾ մեծից 
12 Nem 89. 23 τῆς ἀναπνοῆς μεταβολαί («շնչառության փոփոխությունները») / Բ 

փոխարկութեամբ  
13 Nem 89. 24 οἷον («օրինակ») 
14 Nem 89. 24 τοῦ διαφράγματος («ստոծանու») փխ ի խցմանէ ինչ 
15 Զ փածաղանէ Ը փայծեղանէ ԻԼ փեծաղանէ  
16 Nem 89. 25 + ἢ τοῦ κόλου («կամ հաստ աղուց») | Գ աղեցն Ը աղեաց  
17 ԲԴԷԹԼ ուժգնագունիւն (լուս ուժգնագոյնս ինչ) ԵԻ ուժգնագունիւն  
18 Nem 90. 1 μόριον («մաս»)  
19 Nem 90. 1 τὸ λεῖψαν («մնացորդը») | Ը զպակասութիւն Խ զապականութիւնն  
20 ԱԳԶ մեծութեան 
21 ԴԷԸԺԼՎ +ի  
22 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ սակաւս 
23 ԳԸՎ չիք  
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գնալոյ24 բազում ժամանակս կարեմք կեալ, բայց ի շնչոյ25 եւ ոչ տասնե-

րորդն26 մասն ժամու27 միոյ դադարել կարողութիւն է28: Քանզի հեղձեալ ի 

մեզ ջերմութիւնն ի գոլորշւոյն29՝ շիջանի, եւ անդէն մահ ածէ ի վերայ, 

քանզի եւ զբոց ինչ եթէ ոք ծածկեսցէ յամանի իմիք, և ոչ ելցէ արտաքս 

շունչ30 նորա, շիջուցանէ զնա՝ հեղձուցեալ ի ծխոյն31: Արդ վասն այսր 

հարկի եւ, յորժամ ի քուն լինիմք, ոչ ինչ փոքր ներգործէ անձն ըստ այսր 

մասին՝ գիտելով որպէս զի, թէ դոյզն ինչ հեղգասցի, ապականի կենդա-

նին: Դարձեալ աստանաւր ընդ անձնականին շարամանեցաւ բնաւորա-

կանն, քանզի ի ձեռն շնչերակին առնէ զներգործութիւնն տուրեւառ 

շնչոյն՝ գործարանին բնաւորականի եւ միշտ շարժեցելոյ, զի մի երբեք պա-

կասեսցի գործ32 նորա, որպէս եւ ոչ այլոցն շնչերակաց: Ուստի ոմանք՝ ոչ 

եղեալ հասու33, բնաւորական կարծեցին գոլ զտուրեւառ շնչոյն:  

[2] Եւ են երեք պատճառք տուրեւառի34 շնչոյն՝ պէտք, զաւրութիւն, 

գործարանք: Պէտքն35՝ կրկին. պահպանութիւն բնաւորականին ջերմու-

թեան եւ սնունդ36 անձնականին աւդոյ37: Այլ պահպանութիւն ըստ բնու-

թեան38 ջերմութեանն՝ ի ձեռն ի39 ներքս մտանելոյն եւ արտաքս ելանե-

լոյն, կայ հաստատուն, եւ40 է՛ ինչ որ մտիւք շնչոյն ցրտացելոյ եւ չափա-

ւորապէս զովացուցելոյ41 զջերմութիւնն, եւ է՛ ինչ որ արտաքս ելեալ 

                                         
24 Nem 90. 4 ἡσυχάζοντες μὲν, καὶ μὴ βαδίζοντες («հանգստի վիճակում լինենք և 

չքայլենք») 
25 ԳԶ շնչելոյ 
26 ԵԸԹԼԽ տասներորդ 
27 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ կիսաժամու 
28 Գ դադարել է կարողութիւն 
29 ԲԴԷԹԺԻԼԽ գոլորշոյ շնչոյն Վ գոլորշոյ 
30 ԱԶԸ շունչն  
31 Ը խըծոյն 
32 Ա գործնն ԳԵԶԺԾ գործն 
33 ԴԷԹԻ լուս +ոչ ԸԺԼԽ +ոչ  
34 ԸԺ առ 
35 ԱԶԸԾ պէտք 
36 Nem 90. 17 θρέψις (=educatio; Gall. refocillatio «ամրացնել, գործի դնել»)  
37 Nem 90. 17 πνεύματος (*«շնչոյ») 
38 ԸԺ բնութեանն 
39 ԴԵԷԸԹԽՎ չիք  
40 ԱԶ չիք  
41 Nem 90. 19 ἀναρριπιζούσης (*«գրգռելոյ») | ԶԺ զովացելոյ  
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զծխատեսակն սրտին արտաքս հեղու: Իսկ սնունդ անձնականին /227բ/ աւ-

դոյ՝ ի ձեռն միայնոյ42 տուրեւառի շնչոյն, քանզի քարշէ մասն ինչ յաւ-

դոյս՝ ըստ տարորոշից43 սրտին յինքն, զաւրութեամբ անձնականաւ44, 

քանզի նա է, որ շարժէ զգործարան45 տուրեւառի շնչոյն ի ձեռն մկանցն 

եւ նախ՝ զախոնդանսն, քանզի ընդ46 սմա շարժին թոքքն եւ խոշորա-

գոյնք47
 շնչերակքն48՝ մասն գոլով թոքոցն: Քանզի ի խոշոր շնչերակացն 

նեարդատեսակքն49 ձայնին են50 գործարանք, իսկ մզնատեսակքն51
 նորա 

կապք52՝ տուրեւառ53 շնչոյն, իսկ յերկաքանչիւրոցս54 յայսցանէ, նոյն շնչե-

րակք՝ ձայնական համանգամայն եւ շնչական գործարան: Արդ, ե՛ն թոքք 

մանուած՝ շարակացեալ55 ի չորից. ի խոշոր շնչերակէ եւ յողորկէ56 եւ57 յե-

րակէ եւ ի փրփրատեսակ մարմնոյ նորին թոքոցն(163), զոր մէջ ընդ մէջ 

եդեալ երկուց շնչերակացն եւ երակին, որպէս հաստումն58 իմն սոցա59 եւ 

կապ լինել նմա: Եւ յինքն քարշէ60
 մարմին թոքոցն բնաւորապէս զաւդն61, 

որպէս լեարդն, զոր ի փորոյն62 հիւթն, եւ վասն այսորիկ, որպէս լեարդն63 

                                         
42 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ նորուն Գ միոյն  
43 ԱԶ որոշից  
44 ԵԷԹԺԻԼԽ լուս (լծ) «անձնական օդն՝ անձնական շունչն, որ ի մեզ, քարշէ 

յինքն անձնական զօրութեամբ իւրով մասն ինչ յօդոյս սրտիւն ի սնունդ իւր, 
ըստ տարորոշից սրտին ասէ. զսիրտն (Խ զի սիրտն) տարորոշէ յայլոց 
մասանցն, քանզի նա է, որ շարժէ անձնական օդն՝ անձնական շունչն» 

45 ԱԶ զգործարանս 
46 ԲԴԹԽՎ ըստ 
47 ԱԳ խոշորագոյնքն Բ խոշորագոյն  
48 Զ շնչերակք  
49 ԱԶԸԾ նիարդատեսակքն  
50 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
51 Nem 91. 1 ὑμενώδες («թաղանթակերպ») | Գ մզմանատեսակքն  
52 Nem 91. 1 δεσμοὶ («կապաններ»)  
53 ԲԴԶԷԻՎ տուրեւառի 
54 ԹՎ յերկաքանչիւրիցս 
55 Բ շարակայեալ Գ շարակաել 
56 ԱԳԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾ յողորկ  
57 ԱԳԴԵԶԷԹԻԼԽԾ չիք  
58 Nem 91. 7 ἕδραν («հենք») / ԲԴԻԼ հաստատումն  
59 ԴԶՎ նոցա 
60 Nem 91. 7 συμπέσσει («մարսում է») 
61 Nem 91. 8 τὸ πνεῦμα 
62 ԲԻԼ լուս կերակրոյն Զ փորին ԸԺ զկերակրոյն փխ զոր ի փորոյն Ծ փորոյ 
63 Ա լերդն Գ լերդ 
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ծայրիւք բլթակացն իւրոց պատեալ ունի զորովայնն՝ զջերմութեանն կա-

րաւտն, այսպէս եւ թոքքն64՝ գիրկս արկեալ, ի միջին65 ունին66
 զսիրտն՝ 

զկարաւտն ի67 շնչոյ զովացման68
(164): Եւ շարամաւտի ի խոշորն շնչերակ 

ըստ մերձ գոլոյն69 քիմքն70՝ շարակացեալ71 ի յերիցն72 ի մեծաց73 նեարդա-

տեսակաց74, եւ ի սա՝ խռչափողն75, եւ ապա՝ բերանն եւ ըռընգունքն76, 

քանզի ի ձեռն երկոցունց քարշեմք արտաքուստ զաւդս: Եւ տարեալ լինի 

աստուստ ի ձեռն77 սպնգատեսակին ոսկեր, որ է ծակոտեալ, զի ի գերա-

զանցութիւնսն, որ ըստ որակութեան աւդոյս78, ոչ ինչ վնասեսցին խելքն՝ 

յանկարծակի79 անկեալ աւդոյն80 ի նայ81: Քանզի ի միասին վարեցաւ աս-

տանաւր ըռընգամբքն82 առ տուրեւառ շնչոյն եւ առ հոտսն83, որպէս լե-

զուաւ՝ առ ձայնն եւ ճաշակումնն84 եւ ծամելիսն85: Արդ կատարելագոյնքն 

86 մասնկունք87 առ ի նոյն գոյութիւնն88 եւ առ կարեւոր պէտս կենցաղոյս, 

անձնականաւք տարորոշին զաւրութեամբք, իսկ թէ եւ պակա՛ս ինչ է, յա-

սացելոցս89 դիւրաՏե՛ս եղիցի:  

                                         
64 ԱԶԾ թոքք Ը թոքն 
65 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԾՎ միջի Խ մեջ 
66 Nem 91. 10 չիք  
67 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ չիք 
68 Ծ զովացմանէ 
69 Nem 91. 12 συνεχὲς («անմիջականորեն») | Գ գալոյն  
70 Nem 91. 12 βρόγχος  
71 ԴՎ շարակայեալ 
72 ԱԳԶԾ յերից  
73 ԱԶԾ մեծամեծաց 
74 ԱԶ նիարդատեսակաց Ը նեարդատեսակացն  
75 Nem 91. 13 ϕάρυγξ  
76 ԱԴԶԸՎ ռնգունքն Գ ռնկունքն Լ ըռնգունքն Խ յռընգունքն 
77 Nem 91. 15 + ἠθμοειδοῦς ἢ («մաղանման կամ») 
78 Nem 91. 16 ἀέρος  
79 Nem 91. 17 ἀθρόου («կուտակված, մեծաքանակ, անընդհատ») 
80 Nem 91. 17 πνεύματος  
81 ԱԶԷԺՎ նմա  
82 ԱԳԸԾ ռնգամբքն ԸԹԽ ըռընգամքն Ի ըռնգամբքն 
83 Nem 91. 18 + ὁ δημιουργός («արարիչը») 
84 ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾՎ ճաշակումն 
85 ԴԶԷԻԽ ծամելիս 
86 Nem 91. 20 κυριώτατα («կարևորագույն»)  
87 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ մասնկունքն  
88 ԻՎ գոյութիւն 
89 Գ յասացելոց ԹԽ յասացելոցն 
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[3] Եւ որպէս ամենայն եղեալքն ե՛ն ինչ որ վասն ինքեանց եղեն, եւ 

ե՛ն ինչ որ վասն ինքեանց եւ այլոց, եւ ե՛ն ինչ որ վասն այլոց միայն, եւ 

ե՛ն ինչ որ ըստ պատահման առբնաւորեցան, այսպէս եւ ի վերայ մասն-

կանցն90 կենդանւոյն զնոյն գտցես հետեւումն: Քանզի ասացեալքս ամե-

նայն երիցս սկզբանց91 գործարանք կարգաւորողաց կենդանւոյն վասն ին-

քեանց եղեն, քանզի այսոքիկ նախկին եւ ըստ առաջնում92 բանին93 կազ-

մեցան, որ եւ ըստ բնութեան տիրապէս ասին եւ յարգանդին՝ ի94 նոյն սեր-

մանէն առնուն զլինելութիւնն, որպէս եւ ոսկերք: Բայց խարտեաշն95 

մաղձ՝ ե՛ւ վասն իւր, ե՛ւ վասն այլոց, քանզի առ ի յամոքումն կատարէ եւ 

շարժէ զարտաքս ելանելն եւ լինի, ըստ այսոցիկ յեղանակաւ, իմն կերակ-

րականացն մի իմն մասն, եւ ոչ այս96 միայն, այլ եւ ջերմութիւն իմն տայ 

մարմնոյն, որպէս կենդանականն97 զաւրութիւն98, արդ այսոցիկ սակս, 

թուի վասն իւր եղեալ, իսկ մաքրելով զարիւնն՝ թուի վասն նորա99 եղեալ: 

Իսկ փայծաղն ոչ փոքր ինչ նպաստ լինի առ ի յամոքել, քանզի կենդանա-

պէս100 գոլով եւ պինդ101 բնութեամբ102, եւ զարտաքս ելանելն զյաւելուա-

ծոյն103 սեւին104 հիւթոյն105 ի106 յորովայնն107 հեղլով՝ պնդէ զնա եւ տոկա-

ցուցանէ եւ առ ի յամոքելն յորդորէ, իսկ առ այսոքիւք՝ եւ մաքրէ 

զլեարդն, վասն որոյ եւ108 ինքն /228ա/ թուի իմն՝ վասն արեանն եղեալ: 

                                         
90 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽ մասնկանց Վ մասնկանցս | Ե + ի  
91 Nem 91. 26 ἀρχῶν | ԱԲԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾՎ իսկզբան Ժ իսկզբանց 
92 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ առաջնումն 
93 ԵԷԹԽՎ բանի 
94 Վ չիք 
95 ԱԳ խարտէշ ԸԾ խարտեաշ 
96 ԲԴԵԷԸԺԼ այն ԹԻԽՎ չիք  
97 ԱԴԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ կենդանական ԲԵ կենդանականի ԴԷԹԺԻԼԽՎ + իմն 
98 ԴԵԷԸԺԻԼԽ զաւրութիւնն 
99 =Nem տարընթ. διὰ τοῦτo ≠ Nem 92. 7 δι’ ἄλλο («վասն այլոյ») 
100 = ζωώδως (Մորանին վերականգնել է). Nem 92. 8 σομφώδης | տարընթ ζοφώδης, 

όξώδης | PG40 p 716 όξώδης  
101 Nem 92. 8 στρυφνὸς («թթվային»)  
102 ԱԶԸԺԽԾ բռնութեամբ ԲԼ լուս բռնութեամբ  
103 ԲԳԴԵԸԺ զաւելուածոյն Է յաւելուածոյն Խ յաւելուածոյ նոյն | 

ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ 
104 ԲԴԻԼՎ սեաւ ԲԻԼ լուս սեաւին ԵԷԹԺԽ սեավին Զ սեւոյն 
105 ԲԳԴԵԶԷԸԹԺԼԽԾՎ հիւթ Ի հիւթի 
106 ԱԳԻԽ չիք  
107 ԵԷԹԽ յորովայնս 
108 ԷԹԺՎ չիք  
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Իսկ եւ երիկամունքն արեան109 մաքրութիւն են եւ մարմնական ցանկու-

թեանն, որ ըստ մերձաւորութեանն, պատճառք: Քանզի երակքն, զորս 

ասեմքն անկանել յերկուորիսն, ընդ երիկամունսն անցանեն եւ անդուստ 

առնուն դաժանութիւն110 իմն՝ յորդորիչ111 ցանկութեանն, որպէս եւ զքորելն՝ 

դաժանութիւնն112, որ ի ներքոյ մարմնոյն է113, առնէ, զի114 որքան փափկա-

գոյն է մարմին երկուորեացն, քան զմորթն, այսքան115 առաւել՝ ի դաժանու-

թենէն խածեալ116, մոլեցուցանէ117 զցանկութիւնն118: Արդ այսոքիկ եւ այս-

պիսիքս յեղանակաւ իմն ե՛ւ վասն ինքեանց, ե՛ւ վասն այլոց եղեն:  

[4] Իսկ գեղձքն119 եւ մարմինն120՝ վասն այլոց միայն, զի գեղձքն121 

հաստումն122
 են ամանիցն123, զի մի խորտակեսցին124 ի բռնի շարժու-

թեանցն, իսկ մարմին ծածկոյթ եղեւ այլոցն մասնկանցն125, զի եւ ի 

հունձսն126 զովացուսցէ127 զկենդանին՝ խոնաւեցուցանելով128 ի ներքուստ 

կուսէ129: Իսկ մորթն ծածկոյթ եղեւ ամենայն մարմնոյն, որ ի ներքուստ 

                                         
109 Գ արէն Ժ արեանն 
110 Ե դուրխանութիւն (տարխանութիւն?) Խ դաժանութիւնն 
111 Nem 92. 15 ἐρεθίζουσαν («գրգռող, շարժման բերող»)  
112 Nem 92. 16 δριμύτης («սրություն, մղում») 
113 Nem 92. 16 ὑπὸ τὸ δέρμα («մաշկի տակ»` *«ի ներքոյ մորթոյն է») | ԳԷԺԼՎ չիք  
114 Ծ քանզի 
115 Գ այս է քան 
116 Ծ ծախեալ 
117 ԲԶԺ մոլորեցուցանէ  
118 Nem 92. 18 ποιοῦσι τῆς ἐκκρίσεως τῆς γονῆς τὴν ἐπιθυμίαν («առաջացնում է սերմի 

արտազատման ցանկություն») | Խ զցանկութիւն  
119 Գ դեղձն Ժ լուս դեղձքն | ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + որ ի խինձս մարմնոյն են  
120 Nem 92. 20 σὰρξ  
121 Գ դեղձքն Ժ գեղձք Խ գեղձն 
122 Nem 92. 20 ὄχημα καὶ στήριγμα εἰσίν («հենքն ու հաստումն են») | Վ 

հաստատումն 
123 =Nem 92. 21 τῶν ἀγγείων («անոթների») ≠ ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ ամենիցն 
124 Nem 92. 21 + μετέωρα ϕερόμενα («լարված վիճակում լինելով») 
125 ԳԶԾ մասնկանց 
126 Nem 92. 23 θέρους («ամռանը») | Վ (112. 2) իմա՝ յամառն ժամանակի հնձոց  
127 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զովացուցանէ 
128 ԱԳԻԼԽ խոնաւացուցանելով (ԻԼ լուս ա փխ ե) 
129 Nem 92. 23 + καὶ χειμῶνος τὴν τῶν πιλητῶν ἐρίων αὐτοῖς παρέχῃ χρείαν («և ձմռանը 

օգուտ տա նրան բրդյա թանձր ծածկույթով») 
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կուսէ130
(165), իսկ ոսկերքն հաստումն ամենայն մարմնոյն են, եւ մանա-

ւանդ ողնայարն131:  

Իսկ եղնգունքն132 եւ հասարակաց որք ունին133 զնա՝ ի պէտս քորե-

լոյ, եւ առանձին դարձեալ, զատ ի յայսմանէ՝ ա՛յլ այլում: Քանզի բազմաց 

եւ գազանացն134 եւ ի վրէժխնդրութիւն135, որպէս կորամագիլքն, եւ ե՛ն136 

որպէս գործարանք իմն սրտմտականին, իսկ բազմաց՝ ե՛ւ ի վրեժխնդրու-

թիւն, համանգամայն, ե՛ւ ի137 հաստումն138 գնացից, որպէս ձիոց եւ այ-

լոց139
 միասմբակաց: Եւ մարդկան՝ ոչ միայն ի քորելն եւ ի ցածուցանել 

զդաժանութիւն մարմնոյն140, այլ եւ առ նուրբս ինչ ընդունել, քանզի 

ամենեւին141 զնուրբսն սոքաւք առնումք, եւ ծայրից մատանցն յետուստ 

կուսէ ընդդիմահար լեալ142՝ սերտեն զառս նոցունց143:  

Իսկ մազ՝ ըստ պատահման ենթակացեալ, քանզի հիւթոցն 
144 ծխա-

տեսակագոյնն, որ ելանէ ի մարմնոյն, մածումն իմն առեալ որոց ըստ պա-

տահմանն՝ հաստին145: Եւ ոչ զսա ամենեցունց146 անպիտան արար Արար-

չագործն, այլ եւ զըստ147 պատահման եղեալսն ի ծածկոյթ եւ ի գեղեցկու-

                                         
130 Nem 92. 25 + καὶ τῆς ἁπαλῆς σαρκός, καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν ἔντοσθεν. [ἔστι δὲ τὴν 

φύσιν σὰρξ ὑπό τε τοῦ περιέχοντος καὶ τῶν προσομιλούντων σωμάτων τυλωθεῖσα] | Վ 
(112. 4) * «իսկ մարմին պնդանայ ի բնէ՝ ի շօշափմանէ օդոյ և յամենայն 
հպելոց ի նա»  

131 Խ ողնայ յարն Վ ողնայարին | Nem 93. 3 + ἣν καὶ τρόπιν τοῦ ζῴου φασὶν εἶναι | Վ 
(112. 5)* «զոր հեծան կենդանւոյն կոչեն»  

132 ԹԽ եղնկունքն Ժ եղենգունքն Ի եղնգունք  
133 ԹԽ որ քորին փխ որք ունին 
134 Nem 93. 5 τῶν ζῴων (*«կենդանեացն»)  
135 Nem 93. 5 ἀμυντήριον ἐδόθησαν («տրված են որպես պաշտպանական միջոցներ») | 

Խ վրէժխնդրութեան  
136 ԹԽ + ինչ 
137 ԷԺՎ չիք  
138 Ի հաստատումն Խ հատուցումն  
139 Nem 93. 8 παντὶ («ամեն») 
140 Nem 93. 9 τοῦ δέρματος (*«մորթոյն») 
141 Գ ամենեւիմբ Խ ամեն 
142 Գ եղել Ժ ընդդիմահարիեալ 
143 ԱԶԸԾ նոցունցն 
144 Nem 93. 12 τῶν ἀτμῶν («գոլորշիներից») 
145 ԴԷԹԻԼԽ հաստտին Ժ հաստատին 
146 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ յամենեցունց 
147 ԳԽ ըստ 
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թիւն կենդանեացն148 պատրաստեաց149, ծածկոյթ՝ այծից եւ ոչխարաց, 

իսկ150 զարդ՝ մարդկան եւ ամենայն151
 կենդանեաց152՝ զարդ համանգամայն 

եւ153 ծածկոյթ154:  

 

                                         
148 ԷԻՎ կենդանեաց 
149 Գ պատրաստեց Զ +ի զարդ համանգամայն և ի ծածկոյթ Վ +ի 
150 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ + ի  
151 Nem 93. 17 τισὶ («ոմանց»)  
152 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ + ի  
153 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ + ի  
154 Nem 93. 18 + ὡς τῷ λέοντι («որպէս առիւծու») | Զ չիք ի զարդ համանգամայն 

և ի ծածկոյթ  

ՄՄ 2708, 003ա 
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ԳԼՈՒԽ ԻԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԿԱՄԱՒՈՐԻ ԵՒ ԱԿԱՄԱՅԻ1 

[1] Վասն զի յոլովակի յիշեցաք զկամաւ2 եւ զա-

կամայ, հարկ է եւ յաղագս այսոցիկ բուռն հարկանել, 

զի մի ի ստոյգ գիտութենէ3 սոցա4 սխալեսցուք: Եւ 

պարտ է, որ ոք հանդերձեսցի5 յաղագս ակամայի եւ 

կամաւորի ասել ինչ, նախ արտադրել կանոնս ինչ եւ 

քննութիւնս6, որովք ծանաւթ եղիցի եթէ կամաւ եւ 

եթէ ակամայ են եղեալքն7:  

Արդ վասն զի ամենայն կամաւոր գործովք8 իւիք 

է, եւ կարծեցեալն ակամայ՝ եւ նա գործով9 իւիք է 

(ցուցցի այս ոչ յետ յոլովից, իսկ ոմանք եւ զարդարեւ 

ակամայն ոչ միայն ի կրել, այլ եւ ի գործել դնեն), 

սահմանելի է նախ քան զայլսն, թէ զինչ է գործն: Գործ 

է՛ ներգործութիւն բանական10: Իսկ գործոյն11 գով12 կամ 

պարսաւ հետեւի13, եւ ե՛ն ինչ ի նոցանէ14 որք հեշտու-

թեամբ են, եւ ե՛ն ինչ որ տրտմութեամբ գործին, եւ ե՛ն 

ինչ որ հաճելիք15 են գործողին, եւ ե՛ն ինչ որ փախչե-

լիք, եւ ի հաճելեացն են ինչ որ միշտ հաճելիք են16, եւ 

                                         
1 Nem 93. 19 περὶ ἐκουσίου καὶ ἀκουσίου 
2 ԱԶ զկամաւոր 
3 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ գիտութէնէն  
4 ԴԵԷԹԽՎ նոցա 
5 ԲԴԻԼԽՎ հանդերձեալ իցէ (լուս հանդերձեալեսցի) Ժ (Խ լուս) հանդերձեսցի Ժ 

լուս -ալ իցէ  
6 Nem 93. 23 γνώμονας (բառ.՝ «չափանիշներ») 
7 ԵԷԹԺՎ եղեալք  
8 ԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ գործով 
9 ԱԲ գործովք Ե գծով 
10 ԳԵԺՎ բնական  
11 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ + կամ  
12 ԳԴԷԸԼՎ + եւ  
13 Բ (Ի լուս) հանդիպի Բ լուս հետեւի 
14 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼՎ նոցանէն 
15 Nem 94. 5 αἱρεταὶ (բառ.՝ «արժանի՝ ընտրվելու համար») 
16 Վ հաճելիք են միշտ փխ միշտ հաճելիք են 

ՄՄ 552-005ա 
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ե՛ն ինչ որ ըստ ժամանակի իրիք: Նմանապէս եւ ի փախչելեացն: Եւ դար-

ձեալ, ե՛ն ինչ /228բ/ ի գործոցն, որ ողորմեալ լինին եւ17 թողութեան արժա-

նաւորին, եւ ե՛ն որք ատեցեալ լինին եւ տանջին18:  

Արդ եղիցին սահմանք կամաւորին՝ ամենայն իրաւք հետեւելն գով 

կամ պարսաւ եւ հեշտութեամբ գործելն, եւ հաճելիս գոլ զգործսն19 գործո-

ղացն՝ կամ միշտ եւ կամ յայնժամ, յորժամ գործենն: Իսկ ակամային սահ-

մանք՝ թողութեան կամ ողորմութեան արժանաւորիլն եւ տրտմութեամբ 

գործելն, եւ ոչ գոլ20 հաճելիս: Այսոցիկ այսպէս որոշելոց21, ասասցուք 

նախ յաղագս ակամային:  

 

 

                                         
17 ԱԳԾ + են ինչ որ  
18 Nem 94. 8 κολάζονται (բռց.՝ «մաքրել», փխբ.՝ «զսպել, պատժել») 
19 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զգործն Ը գործն 
20 ԲԴԵԷԹՎ չիք 
21 ԲԴԸԹԽ որոշեցելոց 

ՄՄ 2708-003ա 
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ԳԼՈՒԽ ԻԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԱԿԱՄԱՅԻՆ1 

[1] Ակամային են ինչ որ ըստ բռնութեան2 են3, եւ ե՛ն ինչ որ ըստ4 

անգիտութեան: Արդ ըստ բռնութեան ակամայիցն արարողականն սկիզբն 

արտաքուստ է, քանզի ա՛յլ է բռնութեանն պատճառ, եւ ոչ մեք: Եւ5 սահ-

ման ըստ6 բռնութեան ակամային է, որոյ սկիզբն արտաքուստ՝ ոչ ինչ 

նպաստ եղեալ ըստ իւրում7 յարձակման բռնաւորեցելոյն: Եւ սկիզբն ասի 

աստանաւր արարողականն պատճառ:  

Բայց խնդրի, թէ՝ է8 եւ ա՛յս ակամայ, իբրեւ9 ի բաց ընկենուլ զբեռն 

ի նաւէ10, զորս առնեն11 նաւորդք ձմեռնացեալք, կամ յորժամ ոք12 ամաւ-

թալի ինչ իր13 յանձն առցէ կրել կամ գործել վասն ապրեցուցանելոյ զբա-

րեկամս կամ զհայրենիս: Եւ նման են յաւէտ կամաւորք գոլ, քանզի վասն 

այնորիկ14 առընթեր կայ սահմանին՝ «Ոչինչ նպաստ լինել ըստ իւրոյն15 

յարձակման բռնաւորեցելոյն», զի ի վերայ այսպիսեացս կամաւորութեամբ 

ինքեանք իւրովի շարժեն զգործարանականսն մասնկունս16 եւ այսպէս ըն-

կենուն ի ծով զբեռինսն: Նմանապէս եւ՝ որք զամաւթալիսն կամ դժնդակս 

ինչ կրեն վասն մեծ բարւոյ, որպէս Զինոն17, որ ծամեացն զիւր լեզուն եւ 

եթուք ի Դիոնիւսիս18 բռնաւոր, վասն եւ ոչ բնաւին19 ասելոյ զանճառե-

                                         
1 Nem 94. 14 περὶ ἀκουσίου 
2 Բ բռնութեան Գ բնութեան ԵԷԼՎ բռնութեանն  
3 ԵԷԼՎ չիք 
4 Nem 94. 15 δι’ («վասն»)  
5 Nem 94. 17 τοίνυν («արդ») 
6 ԱԲԳԵԶԸԾ չիք  
7 ԱԳԶԾ իւրումն 
8 ԳԴԸԹԺԼՎ չիք  
9 ԳԴԶԸԺԻԾ իբր 
10 Nem 94. 20 չիք ի նաւէ 
11 ԳԷ առնենն 
12 Գ ոք յորժամ փխ յորժամ ոք 
13 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ իրս 
14 ԳԴԵԷ այսորիկ 
15 ԴԸԺԽՎ իւրում ԷԹԻԼ լուս իւրում 
16 Ծ մասնկունսն 
17 ԵԸԹԽՎ զենոն 
18 Գ դիսնիսիոս Ը դիոնոսիս  
19 ԳԹ բնաւ | Գ +ինչ 
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լիսն20
(166): Նոյնպէս եւ Անաքսարքոս21 իմաստասէր(167) կրեաց22 ի Հիպի-

կռենտեայ23 բռնաւորէ, յաղագս ոչ տալոյն յառաջ24
(168) զբարեկամսն:  

[2] Արդ ըստ բոլորումն, յորժամ կա՛մ25 վասն երկեղի մեծամեծ չա-

րեաց կրեսցէ ոք փոքր ինչ չար, կա՛մ վասն յուսոյ մեծ ի բարւոյ յանձն 

առցէ26 ոք փոքր27 չար, զոր ոչ է այլազգ կանգնել28, ոչ ակամայ կրէ 

զգործն կամ զկիրսն, քանզի առնէ ըստ յաւժարութեանն եւ ըստ ընտրու-

թեան, եւ յայնժամ են հաճելիք, յորժամ գործինն՝ ըստ ինքեանց ոչ գոլով 

հաճելիք: Եւ են խառն ի կամաւորէ եւ յակամայէ, յակամայէ՝ ըստ ին-

քեանց, իսկ ի կամաւորէ՝ յայնժամ վասն վտանգի29, քանզի առանց վտան-

գի ոչ ոք արդեւք կամեսցի զայս գործել: Եւ յայտնէ30 եւ ի վերայ այսպի-

սեացս գործոց եղեալն՝ գով կամ պարսաւ, թէ կամաւորք են: Քանզի ակա-

մայից գործոց ոչինչ եղիցի գով կամ պարսաւ:  

Բայց ոչ31 է դիւրին որոշել, թէ ո՛ր փոխանակ որո՛յ է հաճելի: Պարտ է, 

որպէս երեւինն32, նախ քան զամաւթալիսն՝ ընդ տրտմելիսն հաճել, որպէս 

Շուշան33 եւ Յովսէփ արարին(169), ոչ միշտ մեղադրելիք34: Իսկ Որիւգինէս35՝ 

վասն ոչ անկանելոյ յամաւթ Եթէոպացոցն36, զոհեալ՝ յամենայնէ արտաքս 

անկաւ(170): Այսպէս ոչ է դիւրին այսպիսեացս գիտութիւն, իսկ եւս դժնդա-

                                         
20 Nem 95. 4 ὑπέρ τοῦ μηδόλως αὐτῷ ἐξειπεῖν τὰ ἀπόρρητα | Վ (114. 2) *«զի մի՛ 

զծածուկս գաղտնեաց իւրոց ի վեր հանիլ իւիք կարօղ գտանիցի»  
21 ԱԶԾ անաքսառքոս  
22 Nem 95. 5 ὑπομείνας πτίσσεσθαι («հանդուրժեց կտոր-կտոր արվելը»)  
23 Nem 95. 5 Νικοκρέοντος τοῦ τυράννου / ԲԴԹԼԽ հիւպիկռիոնտեա Գ հիպոկռիոն-

տէա ԴԵԷԺ հիպիկռենտեա Ը հւպիկռոնտեա Ի հիւպոկռիոնտէա Վ (115. 1) 
նիկոկռետեայ  

24 Nem 95. 6 προδοῦναι («մատնելու») 
25 Գ չիք | Վ կամ յորժամ փխ յորժամ կամ 
26 Nem 95. 8 καταδέξηταί («ի հայտ է բերում»)  
27 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ինչ  
28 Nem 95. 9 κατορθῶσαι («ուղղել») | Ժ + ոչ 
29 ԹՎ վտանգին  
30 ԸՎ յայտ է 
31 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ոչինչ 
32 Nem 95. 16 ἐπὶ τὸ πολὺ («մեծ մասամբ») | ԱԾ երեւին ԳԶ երեւի  
33 ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ շուշանն 
34 =Nem տարընթ μεμπτοὶ ≠ Nem 95. 18 μέντοι («սակայն»)  
35 Nem 95. 18 Ὡριγένης | ԱԶԾ ովրոգէնէս Դ իւրիգենէս ԷԻԼԽ իւրէգենէս Ը որո-

գինէս Ժ որէգենէս (լուս որոգենէս) Վ իւրեգինէս 
36 Nem 95. 18 τῶν Αἰθιόπων | ԱԷԹ եթէովպացւոյն Բ եթէոպացոյն ԴԼ եթէո-

պացւոյն Զ եթիովպացւոյն Ը եթիոպացւոյն Ժ եթոպացւոյն Ի եթոպացոյն Խ 
էովպացւոյն Վ եթովպացւոցն | Խ + տես քաջ զայս  
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կագոյն, քան զայս է՝ անթուլաբար37 չարչարելն38, զի39 ոչ նմանապէս զար-

հուրեցուցանէ չար40 ակնկալլին եւ ի վերայ եկեալն, այլ է երբեք, զի դա-

տեալք41՝ զարհուրիմք ի տանջանաց եղեալ42 ի չարչարանս, /229ա/ որպէս եւ 

պատահեաց ոմանց ի վկայելն43, քանզի իսկզբանն հանդուրժեցին, եւ յետոյ 

թուլացան44 ի տանջանացն45, չարաչար խաւթացեալք46:  

Բայց մի ոք կարծեսցէ զվաւաշոտութեանն47 ցանկութիւն կամ 

զսրտմտութիւն յակամայիցն գոլ մեղաց, վասն զի եւ այսոքիկ48 զսկիզբն49 

արտաքուստ ունի50 զարարողականն, քանզի յայնժամ գեղեցկութիւն 

պոռնկին գլորեցոյց ի վաւաշոտութիւն զտեսողն51, եւ որ սրեացն՝ շարժեաց 

զսրտմտութիւնն, քանզի թեպէտ եւ զսկիզբնն52 արտաքուստ ունին, այլ 

ինքեանք ի ձեռն ինքեանց եւ գործարանականացն մասնկանց ներգործեն, 

եւ ոչ անկանին ընդ սահմանաւ ակամային, որ53 եւ զսկիզբն54 պատճառոյն 

յանձանց իւրեանց տան, վասն վատթարն55 գնացից՝ յախտիցն դիւրաւ գե-

րեալք: Քանզի պարսաւին որք56 զայսն գործեն, որպէս կամաւոր չար գոր-

ծեալ: Եւ զի կամաւոր է, յայտ է, քանզի հեշտութիւնք են ի57 գործն, իսկ 

ակամայն տրտմական ցուցաւ:  

Արդ վասն ակամային, որ բռնութեամբ՝ այսոքիկ, իսկ յաղագս որոյ58 

վասն անգիտութեանն՝ ասելի է:  
                                         

37 ԱԲԴԶԺԼԾ անթուղաբար  
38 Nem 95. 20 τὸ ἐμμεῖναι τοῖς δόξασιν («հավատարիմ մնալ սկզբունքներին») 
39 ԱԶԾ քանզի  
40 Nem 95. 21 δεινὰ («սարսափելի, վախեցնող») 
41 ԹԽ դատեալ  
42 ԲԴԵԷԸԹԻԼՎ նեղեալ Ժ նեղել  
43 ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ վկայիցն ԲԴԷԹԺԻԼ լուս վկայելն Ե լուս վկայողն 
44 Ծ թուղացան 
45 Nem 96. 1 ἐν τῇ πείρᾳ τῶν χαλεπῶν («դժվար փորձություններից, տանջանք-

ներից») | ԱԳԵԶԸԾ (ԲԴԷԹԻԼԽ լուս) տանջողացն Ժ լուս տանջանացն  
46 Nem 96. 1 ἀπομαλακισθέντες («թուլություն ցուցաբերելով») 
47 Գ զվաւաշոտութիւնն ԶԾ զվաւաշոտութեան Ժ զվաւաշոտ (լուս վաւաշոտու-

թեանն) 
48 ԱԳԷԽ այսոսիկ ԶԸԺԾ (ԲԴԵԹԻԼ լուս) յայսոսիկ Ժ լուս այսոքիկ  
49 ԱԶԾ զսկիզբնն Գ զսկիսբնն 
50 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ ունին 
51 ԲԴԺԻԼ զտեսնողն 
52 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զսկիզբն 
53 Nem 96. 7 ὁπότε («քանի որ») | Զ որով  
54 Ծ զսկիզբնն 
55 Ա վատթար Գ վաթար 
56 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ որ 
57 ԺԼ չիք  
58 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ  



Նեմեսիոս Եմեսացի 
 

286 

ԳԼՈՒԽ Լ. ՅԱՂԱԳՍ1 ԱՆԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱԿԱՄԱՅԻ2 

[1] Բազում ինչ գործեմք վասն անգիտութեան, յորոց վերայ յետոյ3 

խնդամք, որպէս յորժամ ոք յակամայ թշնամի սպանցէ4 եւ խնդայ ընդ 

սպանումնն5, զայսոսիկ6 եւ զայսպիսիս7 կոչեն ոչ ի կամաց, սակայն եւ ոչ 

ակամայ: Եւ8 դարձեալ գործեմք ինչ վասն անգիտութեան եւ տրտմիմք ի 

վերայ եղելոցն, զայսոսիկ կոչեն ակամայս, որոց գործոց հետեւի եւ 

տրտմութիւն9:  

Արդ որոց վասն անգիտութեանն10 երկուք են տեսակք, մի՝ ոչ ի կա-

մացն11, իսկ միւս12՝ ակամայն13: Եւ առաջի կայ ասել այժմ յաղագս14 ակա-

մային, քանզի ոչ ի կամացն կամաւորացն յաւէտ հետեւի՝ խառն գոլով, զի 

զսկիզբն15 ակամայ ունի, բայց զվախճանն16՝ կամաւոր, քանզի ի դիպմա-

նէ17 կամաւոր եղեւ ակամայն: Վասն որոյ եւ այսպէս սահմանեն զակամայն՝ 

ակամայ է18 առ ոչ կամաւորն գոլն19, տրտմական է20 եւ ապաշաւանաւք:  

Դարձեալ, այլ է վասն անգիտութեան ինչ առնելն, եւ այլ՝ անգիտա-

ցեալն: Քանզի թէ ի մեզ է անգիտանալոյն պատճառն21, անգիտութեամբ 

                                         
1 Ծ + վասն 
2 Nem 96. 13 περὶ τοῦ δι’ ἄγνοιαν ἀκουσίου | Խ ակամային  
3 Nem 96. 14 μετὰ τὴν πρᾶξιν (գործողությունից հետո) 
4 ԲԴԵԹ սպանեցէ 
5 ԳԵԷԹԺԻԼԽՎ սպանումն  
6 Nem 96. 15 + οὖν («արդ») | Գ վասն այսորիկ 
7 ԷԸԻԼԽ զայսպիսիսս 
8 ԴԵԽՎ չիք  
9 ԴԷԹԺԻԼ տրտմութիւնն 
10 Վ անգիտութեան 
11 Nem 96. 19 οὐχ ἑκούσιον («չկամենալով») 
12 ԳԶԸ միւսն 
13 Nem 96. 19 τὁ ἀκούσιον («ակամա») | Ա անկամայն Զ կամայն 
14 Nem 96. 20 + μόνου («միայն») 
15 Ծ զսկիզբնն 
16 ԱԳ զվաղջանն ԲԴԵԷԹ զվախճան Խ զվաղճան 
17 Nem 96. 22 ἐξ ἀποβάσεως («արդյունքից») 
18 ԱԶ + որ  
19 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ գոլ 
20 Nem 96. 24 ἐπὶλυπον [ἐστι] / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք  
21 ԱԳԶԸԾ պատճառ 
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առնեմք, բայց ոչ վասն անգիտութեան, զի որ արբենայն եւ սրտմտի եւ 

առնիցէ վատթարս ինչ, ոմն՝ զարբեցութիւնն22 եւ ոմն զբարկութիւնն23 

ունի պատճառ՝ ի նմանէ եղելոցն, որք են կամաւորք24, քանզի պարտ էր 

նմա ոչ արբենալ: Ինքն ինքեան եղեւ անգիտանալոյն պատճառ, այսոքիկ 

ոչ վասն անգիտութեան ասին առնել25, այլ անգիտացեալն գործել, որ ոչ 

են ակամայ, այլ կամաւոր, վասն որոյ եւ պարսաւին ի պիտանեացն, որք 

զայսն26 գործեն: Քանզի թէ ոչ էր արբեցեալ, ոչ գործէր, այլ կամաւորու-

թեամբ արբեցաւ, կամաւորութեամբ ուրեմն եւ արար զայսոսիկ:  

[2] Իսկ վասն անգիտութեան զայսոսիկ գործեմք, յորժամ ոչ մեք ին-

քեամբք տամք զպատճառն անգիտանալոյն, այլ այսպէս պատահեաց, իբր 

զի ոք27 ի տեղւոջ սովորականին28 նետ ձգելով, հաւր իւրոյ՝ յանցանել29 

դիպեցաւ30 եւ սպան: Յասացելոցս31 ցուցանի, թէ ո՛չ որ անգիտութեամբ 

զաւգտակարսն, եւ ո՛չ որ կարծէն գոլ զվատթարսն՝ պիտանիս, ախտ ակա-

մայ կրէ, քանզի իւրոյ տաժանութեանն32
(171) է33 անգիտութիւնն: Պարսաւի 

եւ սա, եւ կամաւորացն է34 պարսաւ: Ոչ ուրեմն ըստ բոլ/229բ/որումն եւ 

սեռականացն35 կամ որոց ըստ յաւժարութեանն36 ակամայ է անգիտու-

թիւնն37, այլ որոց ի մասնէ, քանզի զորս ըստ իւրաքանչիւրումն՝ ակամայ, 

իսկ զորս ըստ բոլորումն՝ կամաւ անգիտանամք: Այսոցիկ38 այսպէս որոշե-

ցելոց, զկնի սորին ասելի է, թէ որք են ըստ իւրաքանչիւրումն: Եւ են այ-

                                         
22 ԵԷԸԹԽՎ զարբեցութիւն  
23 ԴԷԽՎ զբարկութիւն ԴԷԺԻԽ լուս զսրտմտութիւն Ը զսրտմտութիւնն 
24 Գ + վասն արբեցութեանն կամաւորի եւ ակամաի 
25 ԱԲԳԶԸԺԼԽԾ առնիլ  
26 ԴԵԻԼԽ զայս 
27 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ չիք  
28 ԱԳԶԸ սովորականի 
29 Գ յանցանելն | | Nem 97. 7-8 + κατὰ τύχην (պատահաբար) 
30 ԲԴԷԹԼՎ (Ի լուս) դիպեցոյց ԲԴԷԼՎ լուս դիպաւ Թ լուս դիպեցաւ Խ 

դիպեցաւց  
31 ԱԶ + յայտ է եւ Ծ լուս յայտ է եւ  
32 Nem 97. 10 τῆς μοχθηρίας («արատավորությանն») | ԱԵԶԸԺԾՎ դաժանութեանն 

(ԹԽ լուս տ փխ դ)  
33 ԱԶԸԾ չիք  
34 ԱԶԾ չիք 
35 Գ սեռականաց / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ 
36 ԱԶԾ յաւժարութեան 
37 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ անգիտութիւն 
38 ԲԹԺԼ այսոքիկ (ԲԹԼ լուս այսոցիկ) Ի այսոքիք (լուս -ց) 
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սոքիկ, որք կոչին առ ի ճարտասանիցն՝ վտանգականք39 մասնկունք. Ո՛վ, 

զո՛վ, զի՛նչ, ու՛մ, ու՛ր, ե՛րբ, զիա՛րդ, վասն է՛ր, որգովն40՝ դէմ, իր, գործա-

րան, տեղի, ժամանակ, յեղանակ, պատճառ41: Դէմ՝ որ առնէն եւ կամ առ 

որ42 գործն, իբր թէ զհայր եհար43 որդի անգիտութեամբ: Իսկ իր՝ նոյն գոր-

ծեալն44, եթէ ապտակել կամելով՝ կուրացոյց: Իսկ գործարան45՝ եթէ քար 

արձակեաց՝ կարծեցեալ կիսայր46 գոլ: Իսկ տեղի՝ եթե47 ի նեղի բեկանելով48 

ինչ, էհար զոք49 անգիտութեամբ: Իսկ ժամանակ՝ եթէ ի գիշերի՝ կարծեցեալ 

թշնամի գոլ, զբարեկամ սպան50: Իսկ յեղանակ՝ եթէ հարեալ զգուշաբար եւ 

ոչ անազարմապէս51, սպան (քանզի անգիտացաւ, թէ ի հանդարտ հարկա-

նելոյն մեռանիցի): Իսկ պատճառ՝ եթէ ոմն ետ դեղ ողջացուցանելոյ52, եւ 

որ էառն՝ մեռաւ, եղեալ դեղն53 մահու54: Այլ զայս ամենայն համանգա-

մայն ոչ արդեւք մոլեգնեալ ոք անգիտասցի, իսկ որ զյոլովս ի սոցանէ55 

կամ զտիրագոյնս56 անգիտացեալ, սա վասն անգիտութեան57 արար: Եւ 

տիրագոյնք են յայսոսիկ, որոյ աղագաւն58 եւ զի՞նչ գործեալն, այսինքն՝ 

պատճառն եւ իրն:  

                                         
39 Nem 97. 15 περιστατικὰ («հանգամանքային») | ԳԹԽ վտանկականք 
40 ԵԶԸԹԻԼԽՎ որգոն 
41 Ի լուս (լծ) «և ստուգաբանի այսպէս. ո՞վ-այս ոմն որ գործեացն. զի՞նչ–

այսինքն՝ այն ինչ գործեաց. որո՞վ– այսինքն՝ գործեաւ իւիք. ու՞ր–տեղին. 
ե՞րբ –զժամանակն ճշգրտէ. զիա՞րդ-որո՞վ օրինակաւ եղև այդ բանդ. վասն 
է՞ր–զպատճառ դիտելով, թէ ինչ պատճառ է» 

42 ԳԶԽ կամաւոր Լ կամաւոր (^ ռ փխ ւ) 
43 ԳԸ է՛ հայր ԷԺԽ էհար  
44 Գ գործել Ը գործելն 
45 ԱԶԾ գործարանն 
46 Nem 97. 20 κίσηριν («պեմզա») | ԱԶ կեսար  
47 ԴԵՎ չիք  
48 Nem 97. 20 περικλᾶν («կքվելով, կռանալով») 
49 Nem 97. 21 τὸν ἀπαντήσαντα (պատահած մեկին) 
50 ԴԵԹԽՎ էսպան 
51 Nem 97. 22 μὴ ῥαγδοίως («ոչ կտրուկորեն, ոչ ուժեղ») | Գ անզարմապէս Է լուս 

ոչ ուժգնագոյնապէս Լ լուս անզգույշ Խ լուս ոչ ուժգնագուն եւ պինդ | Վ 
(118. 1) գուցե՝ անողորմապէս  

52 ԹԽ ողջացուցանոյ 
53 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + դեղ  
54 Nem 97. 24 τῷ τὸ φάρμακον εὑρεθῆναι δηλητήριον («դեղը պարզվեց թույն») 
55 ԵԷԹԻԽՎ նոցանէ 
56 Գ զտիրագոյնսս Ը զտիրագոյնսն  
57 ԲԴԵԷԸԹԼՎ անգիտութեանն 
58 ԲԵԸԹ աղագաւ  
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ԳԼՈՒԽ ԼԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԿԱՄԱՒՈՐԻ1 

[1] Ակամայն2 երկակի գոլով՝ վասն անգիտութեան եւ վասն3 բռնու-

թեան, կամաւորն երկոցունց հակակայ է, քանզի ոչ բռնութեամբ է4 եւ ոչ 
անգիտութեամբ եղեալն, եւ է ոչ բռնութեամբն5, որոյ սկիզբն6 ի նոսա, իսկ 

ոչ անգիտութեամբ, եթէ7 ոչ յորոց ըստ իւրաքանչիւրումն ինչ իցէ անգի-
տացեալն8, վասն որո՛ց9 եւ որո՛վք10 գործն: Արդ շարադրեալք11 զերկա-
քանչիւրն12, սահմանեսցուք զկամաւորն՝ որոյ սկիզբն13 ի նմա գիտողի, 
զոր ըստ14 իւրաքանչիւրումն15, որով16 գործն: Բայց խնդրի17, եթէ բնու-
թեամբք18 եղեալքն կամաւորք են, որգո՛ն ամոքե՛լն եւ աճելն: Եւ ցուցա-

նին այսոքիկ ոչ կամաւորք եւ ոչ ակամայք, քանզի կամաւորն եւ ակա-
մայն ի մեզ է19, իսկ ամոքելն եւ աճելն ոչ է ի մեզ: Ուստի, թէ եւ, զորս 
ըստ իւրաքանչիւրումն անգիտանամք, ոչ ի մեզ այնոցիկ գոլով, ոչ կամա-
ւոր է եւ ոչ ակամայ(172):  

[2] Բայց որք վասն սրտմտութեանն20 եւ ցանկութեան՝ ցուցան կա-
մաւորք, քանզի յուղղութիւն եկեալ՝ գովի, եւ մեղուցեալ21՝ պարսաւի կամ 
ատեցեալ լինի, եւ հեշտութիւն եւ տրտմութիւն հետեւի նոցա, եւ սկիզբնն 

ի նոսայ է, քանզի ի նոսա է ոչ դիւրաւ22 ըմբռնիլն23 յախտից, քանզի ի 

                                         
1 Nem 98. 4 περὶ ἐκουσίου 
2 Գ ակամաին 
3 Nem 98. 5 κατὰ («ըստ») | ԹԽ չիք  
4 ԱԶԾ չիք  
5 Գ բռնութեամբ  
6 Գ սկիսբն ԴԷԹԻԼԽ սկիզբնն 
7 Ժ (ԲԷԸԹԼԽ լուս) զի  
8 ԲԵԷԸԹԼԽՎ անգիտացեալ 
9 =Nem 98. 8 δι’ ὧν / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ 
10 Nem 98. 8 ἐν οἷς = ԷԸ որով 
11 ԵԶԷՎ շարադրեալ  
12 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ զերկաքանչիւրսն  
13 ԱԶԾ սկիզբնն Գ սկիսբնն 
14 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք զոր ըստ ԲԴԷԻԼԽ լուս զոր ըստ 
15 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ զիւրաքանչիւրսն Բ լուս իւրաքանչիւրսն ԴԻԼ լուս իւրաքան-

չիւրումն ԷԽ լուս իւր  
16 Nem 98. 10 ἐν οἷς | ԱԳԶԸԾ որովք  
17 Գ խնդրին 
18 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ բնութեամբ 
19 Գ + ի մեր կամս է առնելն 
20 ԴԵԸՎ սրտմտութեան Է տրտմութեանն 
21 ԱԳԸ մեղանչել Ծ մեղանչեալ 
22 Գ դիւրով 
23 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ ըմբռնելն 
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ձեռն սովորութեանց այսպիսիքս յուղղութիւն գան: Իսկ այլազգ, եթէ այ-
սոքիկ ակամայք՝ ոչ ինչ յանբանիցն24 կենդանեաց կամաւ ինչ գործէ, այլ 
եւ՝ ոչ մանկունք: Բայց այժմ ոչ այսպէս ունի, քանզի տեսանեմք կամաւո-

րութեա՛մբ եկեալս զնոսա ի կերակուրսն25, եւ ո՛չ բռնութեամբ (քանզի սո-
քա ի ձեռն ինքեանց դիմեալք), եւ ո՛չ անգիտութեամբ (քանզի զկերա-

կուրն26 ոչ անգիտանան), զի տեսեալ զկերակուրն հեշտանան եւ որպէս ի 
ծանաւթ իր դիմեն, եւ վրիպեալ՝ տրտմին: Եւ են կամաւորին27 հանդիպեցե-
լոյն28 հեշտութիւնք29, իսկ30 վրիպեցելոյն31՝ տրտմութիւնք, յորոց յայտ է, 
/230ա/ թէ կամաւոր ունի զցանկութիւնն եւ զսրտմտութիւնն32, քանզի եւ 
սրտմտութիւն հանդերձ հեշտութեամբ լինի: Եւ այլազգ, եթէ ոք, զորս33 

վասն սրտմտութեան34 եւ ցանկութեան կամաւորս ոչ ասէ, ի բաց բառնայ 
զբարոյականսն առաքինութիւնս35, քանզի ի միջի են այսոքիկ36 ախտիցն: 
Իսկ եթէ ակամայ են ախտքն, ակամայ է եւ գործքն, որք37 ըստ առաքինու-
թեանց, քանզի եւ սոքա ըստ ախտի լինին: Եւ ոչ ոք ըստ խորհրդոց եւ 

յաւժարութեան38, ըստ իւրոյ յարձակմանն եւ փափագանացն39՝ յետ ճանա-
չելոյն զիւրաքանչիւրսն, ակամայ ասէ: Ցուցաւ՝ ի նոցա ե՛ւ սկիզբն40: Կա-

մաւոր, ուրեմն: Իսկ վասն զի յոլովակի զյաւժարութիւնն41 յիշեցաք, եւ 
զոր ի մեզն42, բուռն հարկանելի է եւ յաղագս յաւժարութեանն43: 

                                         
24 ԱԶԾ յանբանից 
25 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ կերակուրս 
26 ԱԶԾ զկերակուրսն 
27 ԱԶ + ի | Nem 98. 24 + γνώμονες 
28 ԱԲԳԶԻ հանդիպելոյն ԲԻ լուս հանդիպեցելոյն  
29 Ը հեշտութիւն 
30 ԱԶ + ի 
31 ԱԲԳԶԻԾ վրիպելոյն ԲԻ լուս վիրպեցելոյն 
32 ԲԷԹԺԻԼԽՎ լուս զտրտմութիւնն Ե զսրտմտութիւն 
33 ԴԸԺՎ զոր 
34 ԵԷԸԹՎ տրտմութեան 
35 ԵԷԹԼԽՎ առաքինութիւնսն  
36 Խ այսոքիկք Լ լուս արիութիւնէ՝ յանդգնութիւն, երկչոտութենէ՝ ողջախո-

հութիւն  
37 ԱԳԶԸԾ որ 
38 Nem 99. 5 + καὶ | Է + իւրոյ 
39 Ա փափագանաց Գ փափաքանաց 
40 ԲԴԸԺԻԼ սկիզբնն | ԾՎ ցուցաւ և սկիզբն ի նոսա փխ ցուցաւ ի նոցա եւ սկիզբն 
41 Ե զյօժարութեանն ԶԸԾ զյաւժարութիւն  
42 PG40 p 730 (լատ) in nobis est situm («այն, ինչ դրված է մեր մեջ»)  
43 ԵԷԹ նախայաւժարութեանն 
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ԳԼՈՒԽ ԼԲ. ՅԱՂԱԳՍ ՆԱԽԱՅԱՒԺԱՐՈՒԹԵԱՆ1 

[1] Զի՞նչ արդեւք իցէ2 նախայաւժարութիւնն3: Արդեւք կամա՞ւն, 

վասն զի ամենայն, որ ըստ յաւժարութեան, ե՛ւ կամաւորի է4: Այլ ոչ ար-

դեւք հակադարձ էր, որ ինչ եղեւն, եթէ նոյն էր կամաւն5 եւ յաւժարու-

թիւնն6: Բայց այժմ7 առաւելագոյն գտանեմք զկամաւն, քանզի ամենայն 

յաւժարութիւն՝ կամաւ, բայց ոչ ամենայն կամաւն՝ յաւժարութեամբ, քան-

զի եւ մանկունք եւ անասունք կամաւ առնեն, սակայն ոչ եւ նախայաւժա-

րեալք, եւ որքան ինչ վասն սրտմտութեան գործեմք8՝ ոչ յառաջագոյն 

խորհեալք, զայսոսիկ կամաւորութեամբ առնեմք, սակայն ոչ եւ9՝ ըստ նա-

խայաւժարութեան: Այլ եւ բարեկամ մեզ եկն յանկարծակի, կամաւորու-

թեամբ10 որպէս11 ի12 հեշտանալ, սակայն ոչ նախայաւժարութեամբ: Եւ որ 

գանձ ոք անյուսաբար գտանէ, կամաւորութեամբ գիւտիցն13 հանդիպեցաւ, 

բայց ոչ նախայաւժարութեամբ: Արդ յամենացունց14 ժողովի՝ ոչ նոյն գոլ 

կամաւորն եւ յաւժարութեամբն:  

Արդեւք հարկաւոր ցանկութի՞ւն է յաւժարութիւնն: Այլ եւ15 ոչ այս, 

քանզի տարորոշի հարկաւոր ցանկութիւնն16 յերիս՝ ի ցանկութիւն17 եւ ի 

սրտմտութիւն եւ յախորժումն: Այլ զի ոչ սրտմտութիւն եւ ոչ ցանկութիւն 

                                         
1 Nem 99. 10 περὶ προαιρέσεως (de electione; о выборе)  
2 ԱԶԾ իցէն 
3 ԱԶԾ նախայաւժարութիւնքն 
4 ԱԶԾ չիք  
5 Գ կամաւ 
6 ԷՎ յաւժարութիւն  
7 ԲՎ չիք  
8 ԲԵԷԹԽՎ գործեալք 
9 ԹԻԼԽ եւս 
10 Ա կամ որ ԳԺ կամաւորապէս Ծ կամաւոր 
11 ԳԺ չիք  
12 Nem 99. 18 չիք | Ժ է (լուս ի)  
13 Գ գիւտից 
14 ԵԾՎ ամենեցունց 
15 ԱԶԾ չիք  
16 Nem 99. 21 ὄρεξίς  
17 Nem 99. 22 ἐπιθυμίαν  
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է յաւժարութիւն18, յայտ է յոչ ունելոյն կցորդութիւն մարդկան առ անա-

սունս՝ ըստ յաւժարութեան, այլ ըստ ցանկութեան եւ սրտմտութեան: 

Քանզի թէ եւ ըստ այսոցիկ հաղորդիմք19, ըստ յաւժարութեան20 տարբե-

րիմք: Յայտ է, թէ ա՛յլ իմն է յաւժարութիւն եւ ա՛յլ՝ սրտմտութիւն եւ 

ցանկութիւն21: Ցուցանէ եւ անժուժկալն՝ ըմբռնեալ ի ցանկութենէ եւ գոր-

ծեալ զնա22, սակայն ոչ ըստ յաւժարութեան, քանզի ընդդիմանայ ի նմա 

յաւժարութիւնն՝ ցանկութեանն: Իսկ եթէ նոյն էին, ոչ մարտնչէին: Եւ 

ժուժկալն՝ գործելով ըստ յաւժարութեան23, ոչ24 գործէ25 ըստ ցանկութեան:  

[2] Իսկ զի եւ ոչ ախորժումն յաւժարութւին26 է, յայտ է յայսմանէ. 

ոչ ամենեցունց, որոց պատշաճն է նախայաւժարել, նոցունց պատշաճ է եւ 

ախորժել27: Քանզի ասեմք՝ ախորժել զողջ գոլն, բայց նախայաւժարել զողջ 

գոլն՝ ոչ ոք ասէ, եւ ախորժել հարստանալ28, բայց ոչ եւս՝ եւ29 նախայաւ-

ժարել հարստանալ ասի: Եւս՝ ախորժելն ե՛ւ ի վերայ տկարիցն դասի, բայց 

նախայաւժարելն՝ միայն ի վերայ որոց ի մեզն30 է31: Արդ այսպէս, ասեմք32՝ 

«անմահ լինել», բայց «նախայաւժարիմն անմահ լինել»՝ ոչ ասեմք, քանզի 

ախորժելն վախճանին է, իսկ նախայաւժարութիւնն՝ որոց մերձ առ վախ-

ճանն: Ըստ նորին33 համեմատութեան ունի ախորժելին՝ առ խորհելին, 

քանզի ախորժելի է վախճանն, /230բ/ իսկ խորհելիք՝ որք34 մերձ առ վախ-

ճանն: Եւս զայսոսիկ միայն նախայաւժարիմք35, զորս ի ձեռն36 մեր կա՛ր 

                                         
18 ԱԸԾ յաւժարութիւնն 
19 Nem 100. 2 κοινωνοῦμεν | ԳԵԹԻԼԽԾ հաղորդեմք ԹԻԼ լուս հաղորդիմք  
20 ԱԲԵԶԸԹԺԻԼ յաւժարութեանն Խ աւժարութեան 
21 ԴԵԷԸԹԻԼՎ ցանկութիւնն 
22 Nem 100. 4 κατ’ αὐτήν («ըստ նրա») 
23 ԳԷՎ յաւժարութեանն 
24 ԱԶ չիք  
25 ԱԳԶԾ գործէր 
26 ԱԶ յաւժարութիւնն Գ յաւժարութեան 
27 Ծ ախորժելն 
28 ԱԶԾ + ասի 
29 ԲԳԴԵԷԺԻՎ չիք 
30 ԳԵ մեզնից 
31 ԳԵ չիք  
32 Nem 100. 13 + ‛βούλομαι («կամենում եմ») 
33 ԲՎ նմին 
34 ԱԸ որ  
35 Ը յաւժարիմք 
36 ԲԴԶԷԼԽ ձեռս 
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համարիմք լինել, իսկ ախորժեմք եւ զորս ոչ ի ձեռն մեր կարն է լինել, որ-

պէս յաղթել ումեմն զաւրավարի: 

Արդ զի ոչ սրտմտութիւն եւ ոչ ցանկութիւն37 է յաւժարութիւն, բա-

ւականապէս ցուցաւ, իսկ զի եւ՝ ոչ կարծիք, յայտ լինի38 եւ ի ձեռն սո-

ցունց ապացուցիցս եւ ի ձեռն այլոց, քանզի կարծիք ոչ միայն որոց ի 

մեզն, այլ եւ ի ձեռն39 մշտնջենաւորացն40: Եւս՝ զկարծիս ե՛ւ ճշմարիտ 

ասեմք, ե՛ւ սուտ, իսկ զնախայաւժարութիւնն ոչ ասեմք ճշմարիտ եւ սուտ: 

Եւ կարծիք՝ որոց ըստ բոլորումն, իսկ նախայաւժարութիւնն՝ որոց ըստ իւ-

րաքանչիւրիցն, քանզի յաղագս գործելեացն է յաւժարութիւն, եւ այսոքիկ՝ 

ըստ իւրաքանչիւրիցն:  

Այլ եւ ոչ խորհուրդ է նախայաւժարութիւնն41, քանզի խորհուրդ է 

խնդիր՝ յաղագս իրաց ինչ, իսկ յաւժարութիւն, որ ի խորհրդոյն42՝ նախա-

դատեալն43: Արդ յայտ է, թէ խորհուրդ ի վերայ տակաւին խնդրելեացն է, 

իսկ յաւժարութիւն՝ ի վերայ նախադատելոցն: Արդ՝ զոր ինչ ոչն է յաւժա-

րութիւն, ասացաւ, իսկ զոր ինչ էն44՝ ասասցուք45:  

[3] Է խառն իմն՝ ի խորհրդոյ եւ ի դատողութենէ46 եւ ի հարկաւոր 

ցանկութենէ, եւ ոչ հարկաւոր ցանկութիւն է՝ ըստ ինքեան47, եւ ոչ խոր-

հուրդ միայն, այլ ի սոցանէ իմն շարակացեալ, քանզի որպէս ասեմք՝ զկեն-

դանին յանձնէ եւ ի մարմնոյ շարակացեալ, եւ ոչ մարմին գոլ ըստ ին-

քեան կենդանին, եւ ոչ անձն միայն, այլ հանդերձ երկաքանչիւրիւքն, 

այսպէս եւ զնախայաւժարութիւնն: Արդ վասն զի խորհուրդ իմն է48՝ հան-

դերձ դատողութեամբ, թէպէտ եւ ոչ նոյն խորհուրդն, յայտ է եւ ի ստու-
                                         

37 Nem 100. 20 + οὔτε βούλησίς («ոչ ախորժումն»)  
38 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ լիցի 
39 Nem 100. 21 καὶ διὰ = Գ եւ ի ձեռն ԱԸ չիք ի ձեռն ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ չիք 

ձեռն 
40 Գ այլոց  
41 Nem 100. 26 + οἷον βουλή 
42 Դ խորհրդոյնն Վ խորհրդոցն 
43 Nem 101. 1 προκριθέν («նախապատվություն տրված, ընտրված») | ԹԽ նախա-

դադեալն  
44 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + յաւժարութիւն  
45 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + յաւժարութիւն  
46 Վ + խառն 
47 PG40 p 733 + οὔτε κρίσις («ոչ դատողություն»)  
48 Nem 101. 8 + καὶ βούλευσις 
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գաբանութենէն(173), քանզի նախայաւժարական է՝ մին49, քան զմիւսն յաւ-

ժարականն50, եւ ոչ ոք նախադատէ51 ինչ, եթէ ոչ խորհեսցի, եւ ոչ յաւժա-

րի, եթէ ոչ դատեսցի: Իսկ վասն զի ոչ զամենայն՝ թուեցեալսն մեզ բարւոք 

գոլ, ի գործ ածել52 յաւժարիմք53, յայնժամ նախայաւժարութիւնն եւ յաւ-

ժարելի լինի՝ նախադատեալն ի խորհրդոյն54, յորժամ առնու զցանկու-

թիւնն55: Արդ հարկաւորապէս նախայաւժարութիւնն յայսոսիկ է, յորս եւ 

խորհուրդն: Եւ ժողովի յայսցանէ՝ յաւժարութիւն56 գոլ՝ ցանկութիւն57 

խորհրդական, որոց ի մեզն է առնելն, կամ խորհուրդ ցանկական, որոց ի 

մեզն է: Քանզի նախադատեցելոյն58 ի խորհրդւոյն փափագեմք՝ յաւժա-

րեալք:  

Իսկ վասն զի զնախայաւժարութիւնն ասացաք յայսոսիկ գոլ, յորս եւ 

խորհուրդն, յայտնեսցուք59՝ յո՛րս լինին խորհուրդքն60 եւ վասն որո՛ց61 

խորհիմքն62:  

 

                                         
49 ԳԽ մի ԸԾ մինն  
50 Գ յաւժարականէ Ը նախայաւժարականն  
51 Nem 101. 10 προκρίνει | ԴՎ նախ դատէ  
52 ԴԹԼ լուս գործածել Վ գործ ածեմք 
53 ԲԻ ^ յաւժարիմք ԴԵԹԼԽ լուս յաւժարիմք ԷՎ չիք | Ժ + այլ 
54 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ խորհրդոյ Վ խորհրդոց 
55 Nem 101. 14 τὴν ὄρεξιν  
56 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼՎ յաւժարութիւնն 
57 Nem 101. 15 ὄρεξιν  
58 ԷՎ նախադատեցելոցն ԸԺԽ նախադատելոյն Թ նախադատելոցն 
59 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ 
60 ԱԶԸԾ խորհուրդն 
61 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ Գ այսոցիկ 
62 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ խորհիմք 
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ԳԼՈՒԽ ԼԳ.  

ՅԱՂԱԳՍ ՈՐՈՑ ԽՈՐՀԻՄՔՆ1 

[1] Նախ քան զասելն՝ յաղագս որոց2 խորհիմք3, վեհագոյն4 է որոշել, 

թէ ի՞ւ տարբերի խորհուրդ ի խնդրոյ5, քանզի ոչ է նոյն՝ խորհուրդ եւ 

խնդիր, թէ եւ որ խորհին՝ խնդրելով ինչ խորհի, այլ յոյժ տարբերի: Քանզի 

խնդրեմք, թէ մեծ է քան զերկիր՝ արեգակն, բայց ոչ ոք ասէ, թէ՝ «խոր-

հիմք, թէ մեծ է քան զերկիր՝ արեգակն6»: Քանզի է խնդիր սեռ խորհրդոյ, 

զի եւ7 յոլովագոյն ասի, քանզի ամենայն խորհուրդ խնդիր է, բայց ոչ 

ամենայն խնդիր՝ խորհուրդ, այս ցուցաւ: Իսկ նկատել8՝ երբեմն ի վերայ 

խորհրդոյ ասեմք, որպէս «մինչ նկատեմք, թէ պարտ է նաւել», իսկ եր-

բեմն՝ ի վերայ հայելոյ9, որպէս «մինչ նկատեմք, թէ պարտ է գրել10»: Այս-

պէս ամբոխիմք յոլովակի՝ անտարորոշ/231ա/աբար լսելով զանուանս, կար-

ծելով նոյն գոլ՝ զոչ նոյնն11: Արդ տարբերութեանցս այսոցիկ յայտնի եղե-

լոյ12, ասելի է այսուհետեւ13 յաղագս որոց14 խորհիմքն: Խորհիմք15, յա-

                                         
1 ԹԻԼԽ խորհիմք | Nem 101. 20 περὶ τίνων βουλευόμεθα  
2 ԲԴԷԸԹԻԼ որոյ 
3 ԱԲԴԶԺԻԼԾ խորհիմքն 
4 Nem 101. 21 βέλτιον («ավելի լավ է») 
5 ԲԴԵԷԹԺԼԽ խնդիր ի խորհրդոյ ԸԾ խորհուրդ ի խորհրդոյն ԻՎ խնդիր ի 

խորհրդւոյն փխ խորհուրդ ի խնդրոյ  
6 ԳԵ չիք բայց ոչ ոք ասէ …. արեգակն | Ժ լուս (լծ) «գիրք և իմաստունք ասա-

ցեալ են թէ արեգակ մեծ է քան զերկիր» 
7 ԵԹԺԼՎ չիք  
8 Nem 102. 3 σκέπτεσθαι / ԲԹԻԽ լուս (լծ) «զնկատելն ի վերա խորհելոյն ու հաե-

լոյն ասէ» | Ժ լուս (լծ) «զնկատելն ի վերա խորհրդոյն, որ հայելոյն, ասէ, միո 
իրի բանուն է»  

9 Nem 102. 4 κατανοεῖν | Գ հաեցելո  
10 Nem 102. 5 σκέπτομαι τὰ μαθήματα, + οὐ ‛βουλεύομαι τὰ μαθήματα’ («գիտություն 

ուսումնասիրել, ոչ թէ` գիտություն խորհել»)  
11 ԴԻ նոյն 
12 ԱԳԶ եղելոց 
13 ԴԷԺ այսուհետ 
14 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ  
15 Nem 102. 8 + οὖν («արդ») 



Նեմեսիոս Եմեսացի 
 

296 

ղագս որոց16 ի մեզն է առնելն17, եւ ի ձեռն մեր կարելեացն լինել, եւ ի 

ձեռն անյայտից18 ունողաց զվախճանն, այսինքն՝ որոց19 մարթն է ե՛ւ այս-

պէս, ե՛ւ այլազգ լինել: Արդ «ի մեզն» ասի, վասն զի յաղագս գործելեացն 

խորհիմք միայն (քանզի այսոցիկ առնելն է ի մեզ), զի ոչ յաղագս տեսա-

կանին կոչեցելոյ իմաստասիրութեան խորհիմք, քանզի եւ ոչ յաղագս Աս-

տուծոյ20, եւ ոչ յաղագս ի հարկէ եղելոցն (եւ ի հարկէ ասեմք որք միշտ 

նոյնաւրինակ լինին, որգոն շրջագայի տարւոյն) եւ ոչ յաղագս միշտ մնա-

ցելոցն21 եւ միշտ նոյնաւրինակ եղելոցն22 (հիզան արեւելից եւ արեւմտից), 

եւ ոչ յաղագս որոց բնութեամբն, բայց ոչ միշտ նոյնաւրինակ եղելոցն23, 

այլ յոլովակի (հիբար ալեւորելոյ վաթսնամենի, կամ մաւրուս արձակելոյ 

քսանամենի), այլ եւ ոչ յաղագս որոց բնութեամբ, այլ այլազգ անսահմա-

նաբար եղելոց24 (հիզան յաղագս անձրեւոց կամ երաշտից կամ կարկտի), 

այլ եւ25 ոչ յաղագս որոց ի դիպմանէ լինել ասացելոցն26, որ է ի վերայ սա-

կաւաւոր հնարաւորացն:  

[2] Արդ վասն այսորիկ է՛ ինչ որ «ի մեզ» ասի, եւ է՛ ինչ որ՝ «ի ձեռն 

մեր», վասն զի ոչ յաղագս ամենայն մարդկան, եւ ոչ վասն ամենայնի27 

իրի խորհիմք28: Քանզի եւ ոչ խորհիմք իսկ, թէ զիա՞րդ պատերազմունք29, 

                                         
16 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ որոյ 
17 ԱԳԶԾ առնել  
18 ԳԴԹԼՎ անյայտիցն 
19 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ 
20 Ժ լուս (լծ) «զոր աստուած եդեալ է ի մեզ զիմացումն զայնով գիտէ կամ զաս-

տուած» 
21 Nem 102. 14 ἀεὶ μὲν ὄντων / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ մնացելոյն 
22 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ եղելոյն  
23 Գ եղելոց Խ ելոցն 
24 Գ եղելո Ե եղելոցն 
25 ԳԴԶԹԻ չիք  
26 ԱԳԶԾ ասացելոց 
27 ԱԲԵԷԹԺԻԼԽՎ ամենայն  
28 Ա խորհիմքն | Nem 102. 22 + ἀλλὰ περὶ τῶν ἐφ’ ἡμῖν μόνον καὶ δι’ ἡμῶν γινομένων 

(«այլ միայն նրանց մասին, որ մեր մեջ են (մեզնից են կախված) և մեր մի-
ջոցով են կատարվում»)  

29 =Nem տարընթ. πόλεμοι ≠ Nem 102. 24 πολέμιοι (*«պատերազմողք», «թշնամի-
ները») | Գ պատերազմունքն  
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կամ զիա՞րդ30 որք հեռին31 են32 ի մէնջ33 բնակեալք34 քաղաքավարիցին35, 

այլ եւ ոչ յաղագս ամենայնի, որ ի ձեռն մեր լինին36 եւ ի մեզն է առնել37 

խորհիմք, այլ պարտ է առընթեր կալ եւ «անյայտ ունողացն զվախճանն», 

քանզի եթէ իցէ յայտնի եւ խոստովանելի, ոչ եւս խորհիմք: Զի եւ ոչ յա-

ղագս որոց ըստ մակացութեան կամ արուեստի գործոց կամ իրաց է խոր-

հուրդ, քանզի սահմանեալ են այսոքիկ բանք38, բայց միայն ի սակաւուց 

արուեստից՝ կոչեցելոցն39 դիպողականացն(174), բժշկականի40 եւ կրթականի 

եւ ղեկավարականի41, քանզի ոչ վասն այսոցիկ42 միայն խորհիմք, այլ եւ 

յաղագս որոց ի մեզն է առնել43 եւ ի ձեռն մեր՝ անյայտ ունողացն զվախ-

ճանն, որոց կար է ե՛ւ այսպէս, ե՛ւ այլազգ գործիլ44: Եւ ցուցաւ, թէ ոչ յա-

ղագս վախճանին45, այլ յաղագս որոց46 մերձ47 առ վախճանն է խորհուրդ, 

քանզի խորհիմք ոչ հարստանալ, այլ թէ՝ զիա՞րդ եւ որո՞վք հարստաս-

ցուք: Եւ միահամուռ ասել՝ յաղագս այսոցիկ միայն խորհիմք, որք48 հա-

                                         
30 Nem 102. 24 չիք  
31 Գ հեռագոյն Ը հեռի  
32 Ծ չիք 
33 ԱԶԾ +եւ Գ + են  
34 Nem 102. 24 + καλῶς 
35 Nem 102. 24 +(καίτοι τοῦτο παρ’ ἐκείνοις βουλευτόν ἐστιν) («թեպետ նրանց համար 

դա խորհելու բան է») 
36 ԲԳԵԷԹԻԼԽ լինինն 
37 ԳԷ առնելն 
38 Ժ լուս (լծ) «դեղ կիսոց լինի կիսոց ոչ այսպէս իմաստասիրութիւն և նաւավա-

րութիւն» 
39 ԱԶԸԾ կոչեցելոց 
40 Ծ բժշկականին 
41 Nem 103. 4 ἰατρικῆς καὶ γυμναστικῆς καὶ κυβερνητικῆς 
42 ԹԽ այսորիկ 
43 ԱԶԸ առնելն 
44 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ գործել 
45 ԱԳ վաղջանի ԶԾ վախճանի 
46 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որոյ 
47 ԴԷԺԽՎ + է 
48 ԷԽՎ որ 
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ւասարապէսն են հնարաւորք: Եւ վասն այսոցիկ49 պարտ է բուռն հարկա-

նել, զի մի՛ ինչ պակաս եղիցի50 բանիս՝ առ ի հաւաստումն:  

[3] Կարողութիւնք51 ասին, ըստ որոց կարեմքն52 առնել, քանզի ամե-

նայնի, զոր ինչ առնեմք, կարողութիւն ունիմք53: Իսկ որոց ոչն ունիմք54 

կարողութիւն, այսոցիկ եւ ոչ զառնելն55: Արդ բուռն հարեալ ունի առնելն 

զկարողութենէ, իսկ կարողութիւնն՝ զէութենէ, քանզի առնելն ի կարողու-

թենէ է, եւ կարողութիւնն՝ յէութենէ եւ յէութեանն: 

Արդ երեք են այսոքիկ, որպէս եւ ասացաք իսկ, որք զմիմեանց 

բուռն հարեալ ունին՝ կարողն, կարողութիւնն, կարելին56: Եւ է կարողն 

էութիւն, իսկ կարողութիւնն57՝ յորմէ ունիմք զկարելն, իսկ կարելին58՝ որ59 

ինչ ըստ կարողութեանն60 բնաւորեալ է61 լինել:  

Եւ ի կարելեացն են ինչ որ հարկաւորք են, եւ ե՛ն ինչ որ՝ հնարա-

ւորք: Հարկաւորք՝ զորս ոչն է կար արգելուլ, կամ որոց եւ հակակայն ան-

կար է62, /231բ/ իսկ հնարաւորք՝ զորս կար63 է արգելուլ, կամ որոց64 եւ հա-

կակայն65 կարելի66: Հիկէն, հարկաւոր է տուրեւառ շնչոյ կենդանւոյ67, այ-

սորիկ եւ հակակայն անկար <է>՝ ոչն շնչել68 կենդանւոյն: Իսկ հնարաւոր՝ 
                                         

49 ԳԶ այսորիկ Ժ այնորիկ (լուս այնոցիկ) Ծ այնորիկ (լուս -ս) 
50 Գ պակասեսցի փխ պակաս եղիցի | ԱԲԵԶԺԻԼԽ + ի 
51 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ կարողութիւն  
52 ԲԳԴԵԸԽ կարեմք  
53 Ժ լուս (լծ) «կատար հասակ մարդ զհնարաւորն կարէ առնել» 
54 Ծ չունիմք 
55 Nem 103. 13 τὰς πράξεις («գործեր») | ԱԵԸԾ առնելն ԹԽ առնելն (լուս զ-) 
56 Nem 103. 16 δυνάμενον δύναμις δυνατόν («ով ունի կարողություն, կարողություն, 

կարելի»)  
57 Վ չիք իսկ կարողութիւնն 
58 Գ կարելի Լ կարելն  
59 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ յոր 
60 ԲԴԷԹԻՎ կարող բնութեանն ԵԼ բնութեանն փխ կարողութեանն Ծ + է 
61 Ծ չիք 
62 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ անկարելի փխ անկար է Գ չիք կամ որոց եւ հակակայն 

անկարելի  
63 ԱԲԴԵԶԷԹԻԼԽԾՎ կարն  
64 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ որոյ 
65 ԱԶԾ հակակայ 
66 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + է  
67 Nem 103. 21 ἄνθρωπον ζῶντα («կենդանի մարդուն») 
68 ԵԷԹԽ շնչելն 
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այսաւր անձրեւն լինել, այլ եւ69 հակակայն սորա կարելի՝ ոչն լինել այ-

սաւր անձրեւ: 

Դարձեալ եւ70 հնարաւորին է ինչ որ յոլովակի ասի, եւ է՛ ինչ որ՝ սա-

կաւաւորակի71, եւ է՛ ինչ որ՝ հաւասարապէս: Յոլովակի՝ 

որպէս վաթսնամենին ալեւորիլ72, իսկ սակաւաւոր՝ որպէս 

ումեմն վաթսնամենի ոչ ալեւորիլ73, իսկ հաւասարապէս՝ 

գնալն եւ ոչ գնալ, եւ պարզաբար՝ գործելն ինչ74 եւ ոչ 

գործել: Արդ յաղագս այսոցիկ հաւասարապէս հնարաւո-

րացն միայն խորհիմք: Եւ է հաւասարապէս հնարաւորն 

նոյն, զոր կարեմքն եւ հակակայն75 նորա, քանզի թէ ոչ 

զերկոսին կարէաք, զնոյնն եւ զհակակայն76, ոչ արդեւք 

խորհէաք, քանզի ոչ յաղագս խոստովանելեացն եւ ոչ 

վասն անկարելեացն77 ոք խորհի: Իսկ եթէ զընկերն միայն 

զհակակայիցն կարէաք, այս էր խոստովանելի, եւ ոչ 

ուրեք երկբայելիք, բայց հակակայն անկարելի:  

                                         
69 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԼԽՎ չիք եւ | Խ լուս այլ հակակայն սորա կարելի ոչն լինել 

այսաւր անձրեւ 
70 ԴԼՎ չիք  
71 Nem 104. 2 ὡς ἐπ’ ἔλαττον | ԳԵԺ սակաւաւոր  
72 ԾՎ ալևորել 
73 ԲԴԵԸԹԻԼՎ ալեւորել ԹԼ լուս ալեւորիլ 
74 ԶԸ չիք  
75 ԱԶԾ զհակակայն 
76 ԲԴԵԷԹԽՎ հակակայն 
77 Ե կարելեացն ԷԹ անկարելեացն (^ ան-ի վրա՝ կետիկներ) 

ՄՄ 2708-038ա 
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ԳԼՈՒԽ ԼԴ. ՅԱՂԱԳՍ ՃԱԿԱՏԱԳՐԻ1 

[1] Որք շրջաբերութեան2
 աստեղաց3 զպատճառ եղելոցն4 ամենայնի5 

մակագրեն, ոչ միայն ընդ հասարակաց մտածութեանցս մարտնչին, այլ եւ 

զամենայն քաղաքավարութիւն անպիտան6 ցուցանեն: Ուրեմն անտեղիք 

են աւրէնք, աւելորդ7՝ դատաստանք, որք պատժեն զվնասակարս8: Արտա-

քոյ բանի են պարսաւք եւ գովք, ոչ ինչ յաւգուտ աղաւթք, ամենեցունց9 

ըստ10 ճակատագրի եղելոց: Արտաքսի եւ նախախնամութիւնն՝ հանդերձ 

բարեպաշտութեամբ, առ ի մարդոյ գործարան միայն գտանելոյ՝ ի վերուստ 

շրջաբերութեանն, զի յայսմանէ շարժիլ առ գործսն ոչ միայն, որ ինչ11 

մարմնոյ են, այլ եւ անձին իմացուածոց: Եւ բոլորովիմբ12 որք զայսն 

ասեն, ի բաց բառնան13 զոր ի մեզն է առնելն14, եւ զհնարաւորին բնու-

թիւն, եւ այսպէս ոչ ինչ է ա՛յլ, քան թէ ամենեքեան15 ապականին16: Անի-

րաւք են17 նոյն աստեղքն, որք զոմանս շունս եւ զոմանս սպանողս գոր-

ծեն, եւ նախ քան զայսոսիկ յարարչագործն18 նոցա Աստուած տարեալ լի-

նի պատճառն19, եթէ այսպիսիս կազմեաց որք զչարի բերումն ի20 մեզ ի 

                                         
1 Nem 104. 12 περὶ εἱμαρμένης  
2 ԱԲԴԵԸԹԺԻՎ շրջաբերութեամբ ԲԹ լուս շրջաբերութեան ԼԽ շրջաբերութենէ  
3 ԵԷԹԽ աստեղացն 
4 ԱԳԶԾ եղելոցս 
5 ԲԴԷ ամենայն 
6 ԱԳԸ անպիտանս 
7 ԷԸՎ աւելորդք 
8 Nem 104. 16 τοὺς μηδὲν αἰτίους («բոլորովին անմեղներին») | ԱԸ զվնասակարսն 

Գ զվնասսն Ծ զանվնասն (լուս զվնասակարսն) 
9 ԹԽ ամենեցուն  
10 ԱԲԴԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + բախտի եւ 
11 Nem 104. 20 μέρη («մասերը»)  
12 ԱԶ բոլորովին Ժ բոլորովիմբք 
13 Nem 104. 21 συναναιροῦσι («միաժամանակ ոչնչացնում են») 
14 Nem . 104. 21 չիք / ԲԳԴԶԺԻԼ առնել  
15 Գ ամենեքին Ի ամենիքեան  
16 Nem 104. 23 τῷ παντὶ λυμαίνονται (*«ամենայնիւ ապականեն») 
17 ԳԸ + եւ 
18 ԽՎ յարարչագործ 
19 ԵԷԹԽ + եւ  
20 ԱԶ չիք  
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հարկէ դնեն ի վերայ, որպէս զի ոչ միայն ի վերայ21 քաղաքավարութեանն 

կալ սոցա անտեղութեանն, այլ եւ մեծամեծ չարեաց պատճառ երեւեցու-

ցանեն զԱստւած՝ առ եւ անկարելի ցուցանիլ22 ենթադրութեանն23 նոցա: 

Այլ զայսոսիկ եւ ոչ լսել է կարեւոր, քաջայայտ ունելով զհայհոյութիւնն 

եւ զանտեղութիւնն24:  

[2] Իսկ25 որք ասեն, թէ՝ ե՛ւ որ ի մեզն է առնել, ե՛ւ որ ըստ ճակա-

տագրին, ամբողջ պահին (քանզի իւրաքանչիւրում26 յեղելոցն տուեալ ինչ 

է՝ ըստ ճակատագրին, որպէս ջրոյ զցրտացուցանելն, եւ իւրաքանչիւրոց27 

տնկոց28 զայսպիսիսն բերել պտուղս, եւ քարի զ’ի վայր բերումնն29, եւ 

հրոյ զ’ի վեր բերումնն30, այսպէս եւ կենդանւոյ զհաւանելն եւ զյարձա-

կելն, իսկ յորժամ այսորիկ յարձակման ոչ ինչ կայցէ31 ընդդեմ արտաք-

նոցն32 եւ ըստ ճակատագրին, յայնժամ գնալն կատարեալ ի մեզ գոլ, եւ 

ամենայն իրաւք գնամք) – որք զայսոսիկ33 ասեն (Ստոյիկեանքն են34՝ 

Քռիւսիպպոս(175) եւ Փիլոպատոռ35
(176) եւ այլք բազումք եւ պայծառք), ոչ 

ինչ այլ ցուցանեն, քան թէ զամենայն ըստ ճակատագրի լինել: Քանզի թէ 

եւ զյարձակմունսն ի ճակատագրէն ասեն /232ա/ մեզ տուեալ36, ե՛ւ զայսո-

սիկ երբեմն ի ճակատագրէն խափանեալս, եւ երբեմն՝ ոչ, յայտ է թէ ամե-

նայն ինչ ըստ ճակատագրին լինի եւ թուեցեալքն ի մեզն գոլ: Եւ դարձեալ 

                                         
21 ԹԽ չիք  
22 Nem 105. 3 ἀποδείκνυσθαι | ԱԴԶԷԸԹԺԼԽԾՎ ցուցանելով ԲԻ ցուցանել (լուս 

ցուցանելով)  
23 ԱԶԺ թագաւորութեան Գ ենթագրութեանն ԸԹ ենթադրութեան Խ (Ի լուս) 

ընթադրութեան Ծ զընթադրութեան 
24 ԱԲԴԷԸԹԺԼԽՎ զանտեղութիւն 
25 ԻԼՎ + են 
26 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ իւրաքանչիւրումն 
27 ԱԳ իւրաքանչիւրոցն ԷՎ իւրաքանչիւր 
28 Ծ տնկոցն 
29 ԱԲԴԵԶԸԺԻԼԾ բերումն  
30 ԱԶԸԹԽԾՎ բերումն  
31 ԳԶԸ կացցէ Ե կացէ 
32 ԱԲԴԶԷԹԺԻԼԽՎ յարտաքնոցն 
33 ԱԳԴԵԶԷԺԻԼ զայսոսիկն  
34 Nem 105. 12 εἰσὶ τῶν Στωικῶν / ԲԴԵԷԻԼԽ ստոիկեանք են Գ ստոիկէնքէն ԸԹՎ 

ստոյիկեանք  
35 ԱԶԾ փիլիպատովր ԲԵԹԻԼ փիլոպատոս ԴԷԺԽՎ փիլիպատոս Ը փիլոպատիռ  
36 ԱԶԾ տուեալս 
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նոքումբք37 բանիւք վարեսցուք առ նոսա՝ ցուցանելով զկարծեացն անտե-

ղութիւն: Քանզի թէ նոցունց պատճառացն38 շուրջ կալով, որպէս ասեն39 

նոքա, հարկ է ամենայնիւ զնոյնս լինել, եւ ոչ գոլ կար երբեմն այսպէս լի-

նել, եւ երբեմն՝ այլազգ գոլ, վասն այսպէս վիճակելոյն40 նոցա յաւիտենից, 

հարկ է եւ յարձակման կենդանւոյն ամենեւին եւ ամենայն իրաւք, նո-

ցունց պատճառացն41 շուրջ կալով՝ այսպէս լինել:  

Իսկ թէ եւ յարձակումնն42 ի հարկէ հետեւի, ու՞ր է այնուհետեւ որ ի 

մեզն է առնել43, եւ էր44 ազատ արդեւք, եթէ նոցունց45 պատճառացն46 

շուրջ կալով, ի մեզ էր47 երբեմն յարձակելն, եւ երբեմն ոչ յարձակելն48: 

Իսկ եթէ ի հարկէ հետեւի ե՛ւ յարձակելն, յայտ է, թէ՝ ըստ ճակատագրին 

ե՛ւ որ ըստ յարձակմանն49 եղիցի, եթէ եւ ի մէնջ լինի, եւ ըստ մերոյս 

բնութեան եւ՛ յարձակումն եւ՛ դատողութիւն: Քանզի թէ կարողութիւն էր 

նմա ե՛ւ ոչ լինելն, սուտ արդեւք է առաջարկութիւնն, որ ասէ, թէ՝ նոցունց 

պատճառոցն50 շուրջ կալով, հարկ է այսոցիկ հետեւել:  

Այսպէս եւ ի վերայ անբանիցն եւ անշնչիցն գտցի: Քանզի թէ զյար-

ձակումնն51 ի մեզ դասեն52, եթէ բնութեամբ ունիմք զայս, զի՞նչ արգելու 

եւ ի վերայ հրոյ ասել՝ գոլ զայրելն, վասն զի բնութեամբ այրէ հուր, որ-

պէս ուրեք երեւեցուցանել նմանեցոյց Փիլոպատոռ53 յորում Յաղագս ճա-

                                         
37 Ե նոքումքք ԶԸԺԾ նոքումք 
38 ԱԶԾ պատճառոցն Գ պատճառովն Ը պատճառոց Վ պատճառանացն 
39 ԱԶԾ ասենն 
40 ԵԷԹԽՎ վիճակելոյ 
41 ԱԳԶԾ պատճառոցն Ը պատճառոյն 
42 ԲԵԷԹՎ յարձակումն  
43 Nem 105. 24 + ἐλεύθερον γὰρ εἶναι δεῖ τὸ ἐϕ’ ἡμῖν («քանզի ազատ պետք է լինի 

մեզնից կախվածը»)  
44 ԱԶԾ է 
45 Nem 105. 24 τῶν αὐτῶν («նույն») 
46 Nem 106. 1 չիք | ԱԳԴԶԸԾ պատճառոցն | ԴԷԹԻԼԽՎ + ոչ  
47 ԱԶԾ չիք  
48 ԲԴԸԹԻԼԽ յարձակել  
49 ԲԳԵԶԷԸԺԻԼԽ յարձակմանէ Ծ յարձակմանն է 
50 ԴԵԷԹԽՎ պատճառացն Ի պատճառոց 
51 ԱԳԶԺԾ զյարձակումն 
52 ԱԺ ասեն 
53 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ փիլոպատիռ Ծ փիլոյպատոռ 
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կատագրին54: Ոչ ուրեմն55 ի ձեռն մերն56 ի ճակատագրէն եղեալն57 ի մեզ է 

առնելն: Քանզի նովիմբ58 բանիւ եւ ի վերայ քնարի եւ փողոց59 եւ այլոց 

գործարանացն60, եւ ամենայն անբանիցն եւ ամենայն61 անշնչից եղիցի 

իմն, յորժամ ոմանք ի ձեռն նոցա ներգործեն: Այլ այս անտեղի է:  

 

 

 

 

 

ՄՄ 2708, 038ա 

 

 

                                         
54 Բ ճակատագրի Ե ճակատագրէն 
55 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + է 
56 Ա չիք ԲԹՎ մեր 
57 ԱԶԸԾ եղեալ 
58 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ նովին  
59 ԱԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ փողոյ 
60 ԱԳԶԾ գործարանաց 
61 ԲԶԸԺԻԼԾ չիք  
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ԳԼՈՒԽ ԼԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԱՍՏԵՂԱՑ ՃԱԿԱՏԱԳՐԻՆ1 

[1] Իսկ առ իմաստունսն Եգիպտացւոց, որք ասեն ճշմարիտ գոլ2 զոր 

ի ձեռն աստեղաց ճակատագիրն, բայց փոփոխիլ նմա աղաւթիւք եւ հաշ-

տեցուցողականաւք3 (քանզի4 գոլ ոմանց եւ սոցունց աստեղացս հանդար-

տեցուցիչս5
(177), որք յեղուն զսոսա, եւ6 այլս ոմանս գերագոյնս զաւրու-

թիւնս, որք փոփոխել զնոսա կարող են, եւ վասն այսորիկ7 աղաւթս եւ պա-

տարագս աստուածոցն8 յաղագս հաշտութեան9 հնարաւորել10) ասեմք, թէ ի 

հնարաւորացն11 եւ ոչ ի հարկաւորացն առնեն զճակատագիրն, իսկ հնա-

րաւորն անսահման է, եւ անսահմանն՝ անգիտելի: Արդ ի բաց բառնայ այ-

սու ամենայն դիւթութիւնք12, մանաւանդ բախտիցն պատմողք13
(178), զորս 

նոքա14 նախքան զայլսն ամենայն ընծայեցուցանենն15՝ որպէս հզաւր ինչ 

եւ ճշմարիտ իր: Իսկ եթէ ասիցեն, թէ16 ձեւոցն կատարմունք նախայայտ-

նիք են17 եւ մակացողացն ճանաչին, իսկ յորժամ ձեւքն ոչ ըստ իւրեանց 

                                         
1 ԳԸ ի ձեռն աստեղաց ճակատագրի | Nem 106. 14 περὶ τῆς διὰ τῶν ἄστερων 

εἱμαρμένης  
2 Nem 106. 15 λέγοντας ἀληθεύεσθαι («ասելով ճշմարտախոսվում է, արդարացիորեն 

ասվում է») 
3 Nem 106. 16 ἀποτροπιασμοῖς («ողորմածություն հայցող զոհաբերություններով») 

| Գ հաշտեցողականաւք Զ հեշտեցուցողականաւք  
4 ԹՎ + ասեն 
5 Nem 106. 17 τῶν ἀστέρων θεραπείας τὰς ἐκμειλισσομένας  
6 ԱԶ չիք  
7 Գ այս որի եւ փխ այսորիկ | Զ +եւ  
8 Nem 106. 20 + καὶ / ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ աստուածոց  
9 Nem 106. 20 καὶ τοὺς ἀποτροπιαςμοὺς (*«եւ հաշտեցուցողականս»)  
10 Nem 106. 20 ἐπινενοῆσθαι = Զ հնարաւորիլ Է հնաւորել  
11 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ հնարաւորաց 
12 Nem 106. 23 μαντεία («գուշակություն, մարգարեություն, պայծառատե-

սություն») 
13 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ լուս բաշխողք  
14 ԱԶ (Ծ ^)նոքայն + մանաւանդ  
15 Ե ընծայեցուցանն Վ ընծայեցուցանեն 
16 ԱԴԹԽՎ + եւ  
17 Վ (128. 2 լծ) «եւ ասեն, թէ աստեղացն ձեւքն, զոր կրեն, որով զամենայն շար-

ժեն, յայտնի է գիտողացն, որ երբ մառեխն եւ արեգակն ի մի կենդանակերպ 
լինին, խորովին ի յիրերաց եւ այրեն զերկիր, եւ այլ այսպիսիքս, զոր ձեւ ասէ»  
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զաւրութեանն18 լինին, յԱստուծոյ արգելան, ասասցուք, թէ եւ այս անտե-

ղի է, նախ՝ զի զաղաւթսն միայն դնեն ի մեզ, եւ ուրախացուցանել զԱս-

տուածսն, եւ այլ՝ ոչինչ: Եւ ապա վիճեսցուք ընդ նոսա, թէ զիա՞րդ այլոցն 

ամենեցունց մարդկայնւոցն գործոց եւ նախայաւժարութեանց19, յորակի 

կալման20 աստեղացն կալով21, միայն աղաւթիցն է ի մեզ:  

[2] Տարակուսելի է այս, վասն զի՞նչ պատճառի ունի այս այսպէս, եւ 

զի՞նչ է հարկն: Եւ ապա եթէ արուեստ է եւ ըստերիւրումն ինչ յեղլոյն22 

զնոսա23, եւ կամ արգելլոյ24 զորս ի ճակատագրէն, արդեւք ամենա՞յն 

մարդկան կարելի է ըստ/232բ/երիւրելն25, թէ ոմանց՝ է, եւ ոմանց՝ ոչ: Քան-

զի եթէ ամենեցունց, ոչ ինչ արգելլու բանիւ ամենեցունց յեղուլ26 զճակա-

տագիրն, ամենեցունց ուսեալ զարուեստն, որ կարող է արգելլուլ զկա-

տարմունսն27 նորա28: Իսկ եթէ ոմանց է հասանելի, եւ ոմանց՝ ոչ, ո՞ր ար-

դեւք իցէ եւ ո՞վ է, որ զայսն29 տարասահմանեաց: Քանզի թէ նոյն ճակա-

տագիրն զոմանս առնէ ուրախացուցիչս Աստուծոյ, եւ զոմանս ոչ առնէ, 

գտցի ամենայն30 դարձեալ ըստ ճակատագրին, քանզի աղաւթքն եւ31 

ուրախութեանն32 ոչ միայն ոչ33 ի մեզ տրուպ այժմ երեւեցաւ, քան զճա-

կատագիրն, այլ եւ մեծագոյն եւս: Իսկ եթէ ոչ ճակատագիր, այլ ա՛յլ իմն է 

                                         
18 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զաւրութեանցն 
19 ԱԾ (Ծ լուս-ցն) նախայաւժարութեամբն ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽ նախայաւժարու-

թեանցն  
20 Nem 107. 1 σχέσις (figura) («աստղերի այս կամ այն դասավորությունից կամ 

համադրությունից») 
21 ԲԴԵԹԻԽ գոլով (լուս կալով) ԷՎ գոլով 
22 ԱԲԴԶԷԸԹԼԽ յեղելոյն  
23 Nem 107. 3 καὶ μέθοδος τῶν ἀποτροπιασμῶν («գութը շարժելու հնար») փխ եւ 

ըստերիւրումն ինչ յեղելոյն զնոսա 
24 Nem 107. 4 ἡ κωλύουσα (*«որ արգելլու») 
25 Ա ըստիւրեալն Ե ստեւրիւրելն Զ ըստէրիւրելն  
26 Nem 107. 6 παντάπασιν ἀνατραπῆναι («լիովին խորտակել»)  
27 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ զկատարմունս 
28 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ նոցա 
29 ԲԷԺԽՎ զայս 
30 Վ ամենայնն 
31 ԱԶԾ չիք  
32 Nem 107. 11 τῆς θεραπείας | ԴԵԸԹԽՎ ուրախութիւնն  
33 PG40 = ԲԴԵԸԺԻԼ չիք Է լուս ոչ  
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պատճառ34 այսոցիկ, նա յաւէտ երեւեսցի ճակատագիր, քանզի կարելովն ի 

ձեռն աղաւթից յուղղութիւն ածել կամ ոչ կարելովն, ամենայն իշխանու-

թիւն ճակատագրին պարունակի: Քանզի կարողացն ոչինչ է ըստ ճակա-

տագրի35, իսկ անզաւրացն36՝ ամենայն37 ըստ ճակատագրի: Եւ գտցի ոմանց 

ի մարդկանէ ամենայն ըստ ճակատագրի, եւ ոմանց՝ ոչ ըստ ճակատագրի: 

Եւ յայտ է թէ որ զայսն սահմանէ, նա է տիրագոյնն38 ճակատագիր, եւ 

այսպէս դարձեալ ամենայն ըստ ճակատագրի գտցի, առ ի39 յանիրաւ գո-

լոյ, որ զայսն բաշխէ, թէ եւ դեւ ոք իցէ, եւ թէ՝ ա՛յլ ոք ճակատագիր: 

Քանզի ոչ ըստ արժանաւորութեան բաշխէ մարդկան զուրախութեան40 

աստուածոցն հնարս: Զի զի՞նչ յաւէտ սա արժանի է կամ նա՝ ամենեցունց 

գործարանաց41 գոլով ճակատագրին, եւ ոչինչ ոչ ուրուք42 յիւրմէ յաւժա-

րութենէ43 գործեալ, յաւէտ զի եւ անյաւժարաբար: Քանզի յայսպէս 

եղեալսն ոչ ոք է ոչ44 արդար եւ ոչ անիրաւ, ապա ուրեմն՝ ոչ արժանի եւ ոչ 

անարժան շնորհի: Եւ45 հաւասարից46 անհաւասարն47 բաշխելն48 է անիրաւ: 

  

                                         
34 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ պատճառն 
35 ԲԷԸԹԺԻԽՎ ճակատագրին 
36 ԱԶ անզաւրիցն ԲԴ լուս անզաւրիցն Ը անզուրիցն Ի ^ ի փխ ա (անզաւրիցն) 
37 Գ + ինչ Խ ըստ ամենայն ճակատագրի 
38 ԱԴԵԷԼԽՎ տիրագոյն 
39 Nem 107. 19 καὶ | Ա չիք  
40 ԵԷԹԽ զուրախութիւն 
41 ԲԷՎ գործարան Խ գործարան նոցա 
42 Ծ ուրեք 
43 Nem 107. 23 ἐξ προθέσεως | PG40 p 749 ἐξ προαιρουμένου | Ա յաւժարութէնէն Ե 

յաւժարութեանն  
44 ԴԹՎ չիք  
45 ԱԶԾ + ոչ 
46 ԱԹ հաւասարիցն | ԱԶԾ + եւ 
47 ԳԶԾ անհաւասարսն 
48 ԳԶԸԾ բաշխել 
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ԳԼՈՒԽ ԼԶ. ՅԱՂԱԳՍ ՈՐՈՑ ԱՍԵՆ1 ԶՅԱՒԺԱՐՈՒԹՒՒՆ  

ԳՈՐԾՈՑՆ Ի ՄԵԶ ԳՈԼ2 

[1] Իսկ որք ասենն3՝ զյաւժարութիւն(179) գործոցն ի մեզ գոլ, եւ յաւ-

ժարութեանն4 զելսն՝ ճակատագրին (որք են Էլլենացւոցն5 իմաստա-

սէրքն6), է՛ ինչ որ ուղղակի ասեն, եւ է՛ ինչ որ7 սխալեն: Քանզի ի մեզ8 

դնել9 զյաւժարութիւն գործոցն, բայց ոչ ամենայն իրաւք10 զելսն՝ ուղղակի 

ասեն, իսկ ի ճակատագիրն հպեցուցանել11 զայսոսիկ՝ ոչ ուղղակի: Զի յան-

դիմանեսցին12, նախ՝ անկատար արարեալ զճակատագիրն, եթէ է՛ ինչ զորս 

ունի, եւ է՛ ինչ զորս13 ոչն14 ունի, եւ ապա՝ հետեւումն արարեալ զնա մե-

րոց կամաց (քանզի սմա հետեւել ասեն զճակատագրին գործ, եւ այսպէս 

գտցի շարժեալ ի մէնջ յաւէտ, քան թէ շարժել զմեզ, եւ տիրագոյն է մարդ 

քան զճակատագիրն, որ տպացուցանէն զնա ի ձեռն իւրոյ15 յաւժարու-

թեան16), պարտ է նախախնամութիւն ասել՝ պատճառ ելից գործոցն: Քան-

զի նախախնամութեան17 յաւէտ գործ է այս, քան թէ ճակատագրի18: Զի19 

                                         
1 ԲԵԹԻԽ ասենն 
2 Nem 108. 1 περὶ τῶν λεγόντων τὴν αἵρεσιν τῶν πρακτῶν ἐφ’ ἡμῖν εἶναι  
3 ԸԺ ասեն 
4 ԵԺ զյաւժարութեանն 
5 ԲԹ հելլենացոց Գ էլենացոցն ԴԵԷԻԼՎ հեղղենացոց ԶԾ էղղենացւոցն Ը հե-

լենացւոց Ժ հեղղենացոցն Խ հելլինելացւոյց 
6 Nem. 108. 4 σοφώτατοι (*«իմաստնագոյնքն») | ԱԳԶԾ իմաստասէրք  
7 Գ զոր Ը չիք  
8 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ + է  
9 ԱԲԴԵԶԷԸԹԻԼԾԽ դնելն Ժ եդելն (լուս եդն) Վ (ԲԷԼ լուս) եդեալն 
10 ԾՎ + եւ 
11 ԶԸԾ հպեցուցանելն  
12 ԵԻԼ յանդիմանեցին 
13 ԶԸԾ զոր 
14 ԲԳԺ ոչ 
15 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ իւրոյնն | Վ (130. 1 լծ) «զի մեք յաւժարիմք, և ապա նա 

տպիլ կարէ»  
16 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
17 ԲԺԽՎ նախախնամութեանն 
18 ԹԽ չիք քանզի նախախնամութեանն յաւէտ գործ է այս, քան եթէ ճակա-

տագրի 
19 ԱԶԽԾ քանզի 
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նախախնամութեանն20 իւր է իւրաքանչիւր ումեք բաշխել ըստ աւգտի, եւ 

ի ձեռն այսոցիկ յաւժարութեանն21 ելք ըստ աւգտի երբեմն եղիցին, եւ22 

երբեմն ոչ եղիցին: Իսկ ճակատագիր՝ յարմարումն23 իմն գոլով պատճա-

ռոց24 անվրիպութեանց25 (քանզի այսպէս զնա26 սահմանեն Ստոյիկեանքն, 

այսինքն՝ դասումն եւ մակշաղկապութիւն անվրէպ27) ոչ ըստ աւգտի, այլ 

ըստ28 իւրոյն շարժութեան եւ հարկի, ի վերայ ածէ զվախճանն: Իսկ զի՞նչ 

արդեւք ասիցեն29 վասն ամենեւին անմտիցն եւ յիմարացն30, եւ վասն այ-

սորիկ31 անյաւժարիցն32: Թերեւս արդեւք ըստ33 ճակատագրի՞ն34 առնէ նո-

ցա այսպիսիս35 գոլ եւ կամ ոչ: Եւ եթէ ոչ ըստ ճակատագրի, արտաքս 

անկցին ի ճակատագրէն, իսկ եթէ ըստ ճակատագրի36՝ ի հարկէ հետեւի, 

/233ա/ եւ ոչ զյաւժարութիւնն ի մեզ գոլ, քանզի թէ յանյաւժարականն՝ ի 

ճակատագրէն37, ի հարկէ եւ՝ յաւժարականն38: Եւ այսպէս վերստին դառ-

նան յառաջինսն, որք ասենն՝ զամենայնն ըստ ճակատագրի39 գոլ: 

 [2] Աւելորդ է եւ մարտ խորհրդոց եւ ցանկութեան ի վերայ ժուժկա-

լին եւ անժուժկալին, քանզի թէ ի հարկէ է սահմանեալ՝ ումեմն գործել40 

                                         
20 ԱԳԺ նախախնամութիւն ԵԷԸԻԼԽԾ նախախնամութեան Ժ լուս նախախնա-

մութեանն 
21 Վ յօժարութեանց 
22 ԱԲԴԶԷԹԺԼԽՎ չիք 
23 Nem 108. 16 εἱρμός («միահյուսում, լծակցություն») 
24 Ժ լուս պատճառ նոցա 
25 Nem 108. 16 ἀπαράβατος («անքակտելի») | Ը վրիպութեանց  
26 Է լուս զնայ  
27 Nem 108. 17 ἀπαράβατον | տարընթ ἀπαρόλλακτον  
28 ԱԴԷԹԻՎ չիք  
29 Ժ (ԵԼ լուս) ասասցեն  
30 ԱԶԸԾ յիմարաց 
31 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ այսոցիկ 
32 Գ անյաւժարից Ժ անյաւժարացն (լուս -իցն) 
33 ԸԺ չիք  
34 Գ ճակատագրի ԸԺ (Ի լուս) ճակատագիրն  
35 ԶԹՎ այսպիսի Ը այսպիսիսս Լ այսպիս 
36 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ ճակատագրին  
37 ԱԲԵԷԸԹԺԻԼԾ ճակատագրին (Ժ լուս -էն)  
38 Nem 108. 22 τὴν προαίρεσιν | Խ չիք ի ճակատագրէն, ի հարկէ և յաւժարականն  
39 ԶԾ ճակատագրին 
40 ԵԹԽ գործեալ 
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եւ ումեմն ոչ գործել, զի՞ պիտոյ է նմա ամբոխմանն եւ վիճոյ: Զի41 եւ այս 

ճակատագրեալ է՝ ոչ միայն գործել, այլ եւ այսպիսիս ինչ42 գործել: Զի՞նչ 

այլ ասէ, որ զայսն ասէ, բայց միայն43 եւ զյաւժարութիւնն ի սահմանեցե-

լոցն գոլ: Քանզի յաւժարութիւնն44 է, որ մարտնչին ընդ ցանկութեանն45, 

եւ յաղթեալ ժուժկալիւքն եւ պարտեալ անժուժկալիւքն46: Ապա ուրեմն ի 

բաց բառնի որ ինչ իսկզբանէ47 ենթադրութեանն48 նոցա49, զի ոչ եւս ի մեզ 

է յաւժարութիւնն:  

 

                                         
41 Nem 109. 3 ἀλλὰ («այլ») 
42 ԷԸԹԽՎ չիք  
43 Բ (ԹԼ լուս) թէ Բ լուս միայն Խ միթէ  
44 ԸԺ յաւժարութիւն 
45 Ե ցանկութիւն Խ ցանկութիւնն 
46 Խ անժուժկալեաւքն 
47 ԱԶԾ իսկզբանէն  
48 ԴԺԽՎ ենթադրութիւնն Ը ենթադրութիւն 
49 ԲԴԵԷԸԹԺԽՎ + է 

ՄՄ 2708-018ա 
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ԳԼՈՒԽ ԼԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԵԹԷ ԶԻԱՐԴ ԱՍԷ ՊՂԱՏՈՆ1  

ԶՃԱԿԱՏԱԳԻՐՆ2 

[1] Պղատոն երկակի ասէ(180) զճակատագիրն3՝ է՛ ինչ որ ըստ էու-

թեան4, եւ է՛ ինչ որ ըստ ներգործութեան: Ըստ էութեան՝ զամենեցունցն5 

անձն6, <իսկ ըստ ներգործութեան>7՝ աստուածային8 աւրէնս անվրէպս, 

յորմէ ոչ է փախչել(181): Եւ կոչէ զայս դրութիւնս անփախչելիս9: Եւ զայս 

զաւրէնս տուեալ լինել յառաջնոյն10 եւ ի վերնագունէն Աստուծոյ ամենե-

ցունցն11 անձին՝ ի զարդ բոլորիցս12, ըստ որում ասին13 եղեալքս: Եւ14 զայս 

զըստ15 ներգործութեան16՝ ճակատագիրս եւ ըստ նախախնամութեան ասէ: 

Քանզի նախախնամութենէն ի ներքս պարունակիլ17 ճակատագրին18, զի 

ամենայն, որ ըստ ճակատագրին, և՛ ըստ նախախնամութեան լինել, այլ ոչ 

ամենայն, որ ըստ նախախնամութեանն, ե՛ւ ըստ19 ճակատագրին գոլ: 

Քանզի նոյնն աստուածայինն20 աւրէնք21, զոր22 ասէնն23 գոլ նախախնա-

մութիւն, համանգամայն եւ ճակատագիր զամենայն յինքեան պարունակէ՝ 

                                         
1 Ա պլատոն Է պղուտոն | ԺԽ լուս (լծ) «յանձին ճառն պղատոնի ասացեալքն 

գիտ եւ դիւրաւ հասկանաս» 
2 Nem 109. 9 περὶ τοῦ πῶς λέγει Πλάτων τὴν εἱμαρμένην | ԺԽ զճակատագրէն  
3 ԲԳԴԵԹԺԻԼԽ զճակատագիր  
4 ԷՎ +է 
5 ԶԷԸԹԻԼԾ զամենեցունց ԷԹԻ լուս ն փխ ց 
6 ԵԷԹԺԻԼԽՎ + մի 
7 Վ ըստ ներգործութեանն (ըստ հուն. ) 
8 Գ աստուածայինս 
9 Nem 109. 13 θεσμὸν ἀδραστείας / Բ անխափանելիս Գ անփաղչելիս  
10 ԳԴԷԺՎ յառաջագոյն  
11 Գ ամենեցունց 
12 ԴԵԷԸԹԺԼՎ + իսկ Ի լուս իսկ  
13 Nem 109. 14 διεξάγεται («ղեկավարվում է») | ԱԸ մասին Ժ լուս մասին  
14 ԱԳԶԸԽԾ չիք ԷԼ լուս իսկ  
15 ԲԳԸ ըստ  
16 ԵՎ ներգործութեանն 
17 Է պարունակել | ԷՎ + սահմանէ 
18 Ծ ճակատագիրն 
19 ԵԷԺԽՎ չիք  
20 Ծ աստուածային 
21 ԱԸԾ աւրէնքն 
22 ԷԹԺՎ զորս 
23 ԵԸԽՎ ասէն 
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է՛ ինչ որ ըստ ենթադրութեան, եւ է՛ ինչ որ յենթադրութենէ: Քանզի զո-

մանս նախկինս24 պատճառս, որպէս զսկզբունս ինչ, ըստ ենթադրութեան 

ունի, որ է ի մեզն՝ հաւանութիւնք, դատողութիւնք, յարձակմունք: Եւ ե՛ն 

ինչ որք25 ի հարկէ այսորիկ հետեւին յենթադրութենէ, եւ է՛ ի մեզն յաւ-

ժարութիւն գործոցն՝ ըստ ենթադրութեան: Ի ներքս կալով26 որոց ի մեզն, 

եւ ի սոցանէ27, որպէս յենթադրութենէ28, հետեւին որք ինչ ճակատագրին 

են: Որզան, ի մեզ կայ նաւելն, այն29 ըստ ենթադրութեան է30: Արդ ի ներ-

քոյ կալով նաւելն մեզ, հետեւի, որ ինչ յայսմանէ իցեն յենթադրութենէն՝ 

նաւաբեկ լինել կամ ոչ: Վասն որոյ յենթադրութենէ կոչէ զորս զկնին եր-

թան եւ հետեւին որոց ի մեզն ենթադրութեանց, այսինքն՝ սկզբանց եւ 

գործոց, որպէս զի գոլ զնախկինսն եւ զորս ի մեզն ըստ ենթադրութեան, 

իսկ զհետեւեալսն՝ յենթադրութենէ, եւ ո՛չ ի մեզ, այլ՝ ի հարկէ: Քանզի ոչ 

ի մշտնջենաւորութենէ սահմանիլ զըստ31 ճակատագրին, այլ պատահիլ 

նախկնագունիցն, որք32 ի մեզ: Այսմիկ համաձայնի եւ՝ «պատճառ33՝ առնե-

լոյն, Աստուած անպատճառ է» եւ ոչ ընդ իշխանութեամբ գոլն առաքի-

նութեան եւ34 զնախագիտութիւնսն35 գոլն36: Բայց ձգի ամենայն բան նո-

րա37 ի38 յաւժարութիւն39 գործոցն ի մեզ40 գոլն, բայց զհետեւողսն նոցա 

                                         
24 ԵՎ նախկին 
25 ԶԻ որ 
26 ԱԶԷ կալ Ը չիք  
27 Nem 109. 24 ἐξ αὐτῶν τούτων («սրանցից իսկ») 
28 Վ ենթադրութեան 
29 ԱԶԾ այլ ԳԸ այս 
30 Գ ենթադրութէնէ Ի ենթադրութեանն է  
31 Ա զորս ըստ Գ ըստ 
32 ԱԳԶԾ որ 
33 ԱԺԾ պատճառն 
34 Բ + ունի եւ ԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ունի 
35 Nem 110. 6 τὸ μαντείας | Ի լուս (լծ) «այս է յաւժարութեանն» | Խ լուս (լծ) «ասէ 

յաւժարութեամբն» 
36 ԻԽ լուս (լծ) «գործովն (Խ գործոցն) ճակատագիրն եւ`աստուծով, եւ, թէ այս 

ընդ իշխանութեամբ գոլին, չէ առաքինութիւն» 
37 ԲԷԻԼ լուս պղատոնի Ժ պղատոնի (լուս նորա) 
38 ԱԶԾ չիք  
39 Nem 110. 7 + καί τινας τῶν κατὰ προαίρεσιν πράξεων («և ըստ հոժարության որոշ») 

| Խ յաւժարութիւնն  
40 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ մեզն 
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եւ զվախճանն՝ ի ճակատագրէն եւ41 ի հարկէ42: Եւ զայս, յառաջագոյն ցու-

ցաք, ոչ գոլ բարւոք:  

[2] Արդ ըստ որում կոչէն43 Աստուծոյ հրամանս եւ կամս զճակատա-

գիրն, եւ ըստ որում զճակատագիրն զհետ տանի նախախնամութեանն44, 

սակաւ ինչ խոտորի յաստուածայնոց45 գրոց, որ ասեն՝ նախախնամու-

թեանն46 միայնոյ կարգաւորել զամենայն: /233բ/ Իսկ ըստ47 յոլովի48 տար-

բերի, ասելովն՝ ի հարկէ հետեւել49 վախճանին որոց ի մեզն է առնել50: 

Քանզի մեք ոչ ի հարկէ ասեմք ածել զնախախնամութիւնն51 ի վերայ, այլ 

հնարաւորապէս(182): Քանզի թէ ըստ հարկի՝ նախ զի բազում մասն աղաւ-

թիցն հատանի52, քանզի միայն վասն սկզբանցն գործոց եղիցի որ ինչ 

աղաւթիւք են ըստ նոցա53, որպէս զի զլաւագոյնսն54 առնուլ, իսկ յետ 

առնլոյն55՝ ի նանիր են այնուհետեւ աղաւթքն56:  

[3] Բայց մեք եւ ի վերայ այսոցիկ57 կարող գոլ սահմանեմք զա-

ղաւթսն58, քանզի ի վերայ նախախնամութեանն գոլ59՝ զնաւաբեկն լինել 

կամ ոչ, ոչ ի հարկէ զմինն60 նորա, այլ հնարաւորապէս: Քանզի ոչ ընդ 

                                         
41 ԱԳԶԸ չիք  
42 Վ + ցուցանել 
43 Թ եւ ոչ էն փխ կոչէն Խ կոչի  
44 ԵԹԽ նախախնամութեան Ժ նախախնամութիւնն 
45 Ա յաստուածային Զ յաստուածայնւոց 
46 ԲԴԸ նախախնամութեան 
47 ԷՎ չիք  
48 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ յոլովակի Ե յորակի  
49 Զ հետեւիլ Ը հետեւեալ Ժ հետեւելն 
50 ԱԶԸԺԾ առնելն 
51 ԱԶ զնախախնամութեանն 
52 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ խափանի (լուս հատանի)  
53 Վ (132. 4 լծ) «եւ միայն վասն սկզբանցն է ի մեզանէ աղաւթելն, որ ի բարի 

սկսումն լինի. եւ հարկաւ կատարի՝ թէ ի բարի սկսաւ՝ ի բարի, եւ թէ ի չար՝ ի 
չար» 

54 ԱԸԾ զլաւագոյնն Խ լաւագոյնսն 
55 ԲԴԵԷՎ առնելոյն  
56 Nem 110. 18 + τῶν ἑπομένων πάντως ἐξ ἀνάγκης ἐπαγομένων | Վ (132. 5) *«զի 

ամենայն՝ որ զկնի գայցեն (սկսանելոյ) ի հարկէ բերիցին» | ԶԾ աղաւթիւքն  
57 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ այսորիկ  
58 ԳԶԸԾ զաղաւթս 
59 ԲԳԷՎ + սահմանեմք 
60 Nem 110. 21 τὸ ἕτερον | ԱԶ զմին  
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հարկիւ է Աստուած, եւ ոչ՝ զկամս նորա ծառայել հարկի պարտ է ասել, 

քանզի եւ հարկի արարչագործ է: Հարկ եդ ի վերայ աստեղաց, որպէս զի 

միշտ նոյնաւրինակ շարժիլ61, եւ զծով շուրջանակի սահմանեաց, եւ որոց 

ըստ բոլորումն եւ սեռականագունիցն սահման հարկաւոր եդ, զոր թէ կա-

միցին կոչել62 ճակատագիր, վասն ամենեւին եւ ամենայն իրաւք այս-

պէսն63 լինել ըստ հարկի64, որպէս ամենայնի, ըստ փոխանորդութեան եղե-

լութեամբ ապականիլ, եւ ոչ մի բան է65, քանզի վասն անուանցն ոչ վի-

ճիմք ընդ նոսա: Զի նա ոչ միայն արտաքոյ է ամենայն հարկի, այլ եւ տէր 

եւ արարիչ է: Քանզի իշխանութիւն գոլով եւ բնութիւն իշխեցողական, 

ոչինչ ոչ ի բնութենէ հարկի եւ ոչ ի դրութենէ աւրինաց առնէ, այլ են նմա 

ամենայն հնարաւորք66 եւ հարկաւորքն67: Եւ զի այս ցուցցի, զտեղի կա-

ցոյց երբեմն զընթացս արեգական68 եւ լուսնի, որք ի հարկէ բերեալն լինին 

եւ միշտ նոյնաւրինակ ունին, զի ցուցցէ՝ ոչինչ նմա ըստ հարկի լինել, այլ 

ամենայն՝ ըստ իշխանութեան հնարաւոր: Միանգամ արար զայսպիսիս69 

աւր, որպէս նշանակէ աստուածայինն70 գիր(183), զի միայն ցուցցէ եւ ոչ 

լուծցէ զդրութիւն71 զիսկզբանէ եդեալն72 նորա ի հարկէ բերմանն աստե-

ղաց: Այսպէս եւ զոմանս ի մարդկանէ ի կենդանութեան պահէ, որպէս զԵ-

նովքն73 եւ զԵղիայն(184)՝ մահկանացուս գոլով եւ ընդ ապականութեամբ, 

զի ամենեքումբք այսոքիւք զիշխանութիւնն74 նորա եւ զանհարկաւոր 

կամսն75 ի միտ առցուք:  

                                         
61 ԲԴԼՎ շարժել 
62 Գ գործել Ե չիք  
63 ԲԺԼ այսպէս 
64 Բ ^ և լուս վասն ամենեւին եւ ամենայն իրաւք այսպէսն լինել ըստ հարկի 
65 Վ (133. 3 լծ) «եւ ոչ մի բան է մեզ ընդ նոսա հակառակելոյ»  
66 ԲԳ հնաւորք Վ հնարաւորքն 
67 Վ չիք եւ հարկաւորքն  
68 ԺԽ արեգականն 
69 ԱԶԺ զայսպիսի ԳԴԷԻՎ զայսպիսին Խ զայսպիս 
70 ԱԴԶԾ աստուածային  
71 Nem 111. 9 τὸν θεσμὸν | Ա զդրութիւնն 
72 Ա եդել ԶԸ եդեալ 
73 ԱԶԾ զենոքն Գ զենովք  
74 ԱԶԾ զիշխանութիւն 
75 Ա զանհարկաւորականսն փխ զանհարկաւոր կամսն | ԺՎ + նորա 
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[4] Իսկ Ստոյիկեանքն ասեն՝ անդրէն հասուցանել76 զմոլորակսն77 ի 

նոյն78 նշան՝ ըստ երկայնութեան եւ լայնութեան, ուրանաւր իսկզբանն79 

իւրաքանչիւր ոք էր, յորժամ նախ աշխարհ հաստատեցաւ, ժամանակացն 

շրջագայութեամբք80 ջեռումն81 եւ ապականութիւն էիցս առնել, եւ դար-

ձեալ սկզբամբ82 ի նոյն աշխարհ հասուցանել, եւ աստեղացն նմանապէս 

անդրէն բերեցելոց83 իւրաքանչիւրիցն յառաջնում84 շրջագայութեան եղե-

լոց85 անվրէպ նմանութեամբ կատարիլ: Քանզի լինել դարձեալ Սոկրա-

տէս86 եւ Պղատոն87 եւ զիւրաքանչիւր ոք ի մարդկանէ՝ հանդերձ իւրեան-

ցայովքն88 եւ բարեկամաւք89 եւ քաղաքավարութեամբք90, եւ91 զնոյնս92 

գործել93, եւ նոցունց հանդիպել94, եւ ի նոյնս ձեռնարկել, եւ զամենայն 

քաղաք եւ գեաւղ95 եւ ագարակ՝ նմանապէս հաստատիլ96: Եւ լինել զանդ-

րէն հաստատումնն97 ամենայնի ոչ մի անգամ, այլ յոլովակի, յաւէտ, զի98 

                                         
76 Nem 111. 14 ἀποκαθιταμένους («վերադարձնել, վերականգնել») | Ը հատուցանել  
77 ԱԲԶԺ զմոլորականսն 
78 ԲԴԵԷԹԼԽ նոյնն 
79 ԴՎ իսկզբան 
80 Nem 111. 16 ἐν ῥηταῖς χρόνων περιόδοις («ժամանակների նշված շրջագայու-

թյամբ»)  
81 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽԾ յեղումն Ե յեղումնն 
82 Nem 111. 17 ἐξ ὑπαρχῆς («հիմքից») / ԲԴԽ սկզբմամբ Գ սկսմամբ Զ ի սկզբամբ 

Ը սկզմամբ 
83 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ բերեցելոցն 
84 ԶԸ յառաջնումն 
85 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ եղելոցն 
86 ԲԳԶ սովկրատէս  
87 Ա պլատոն ԲԴԻ պղատովն 
88 ԲԶԻԼԽՎ իւրեանցայնովքն 
89 ԱԳԶԾ բարեկամովք 
90 Nem 111. 21 πολίταις («քաղաքացիներով») / ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ քաղաքավարու-

թեամբ 
91 ԴԹԺԻԽՎ չիք  
92 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զնոյն 
93 =Nem տարընթ ποιὴσεσθαι ≠ Nem 111. 21 πείσεσθαι («համոզել»)  
94 Ը հանդիպիլ Ժ հանդիպեալ 
95 Ծ զգեւղ 
96 Nem 111. 23 ἀποκαθίστασθαι («վերականգնվել») | ԱԲԺ հաստատեալ 

ԳԵԶԷԸԹԻԼԽԾՎ հաստատել  
97 ԲԹԺԼԽ հաստատումն Գ հաստումնն 
98 ԱԶԸ + եւ  
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անբաւս եւ անվախճանապէս զնոյնս լինել99: Իսկ զԱստուածս, որք ոչ ընդ 

ապականութեամբ այսմիկ հետեւեալս միով շրջագայութեամբս, գիտել 

յայսմանէ զամենայն հանդերձեալսն լինել, յորս զկնի շրջագայութիւնս100: 

Քանզի ոչ ինչ /234ա/ աւտար լինել, քան զեղեալսն յառաջագոյն, այլ ամե-

նայն նոյնաւրինակ, անվրէպ նմանութեամբ մինչեւ ցտրուպսն: Եւ վասն 

այնորիկ101 անդրէն102 հաստատութեանս ասեն103 քրիստոնեայք զյարու-

թիւնն լինել, արդ բազումք են մոլորեալք: Այլ մի անգամ եւ ոչ ըստ շրջա-

գայութեան լինել զյարութիւնն, պատմեն աստուածայինքն104 ասացեալք: 

 

  

                                         
99 Nem 111. 25 ἀποκαθίστασθαι 
100 Nem 112. 1 ἑξῆς περιόδοις | Գ շրջագաութիւնսն  
101 ԱԳԶԾ այսորիկ Վ + կարծեն ստոյիկեանքդ 
102 Բ յանդէն ԳԵԷԹԺԻԼԽ յանդրէն  
103 Nem 112. 4 + τινες 
104 Nem 112. 6 τὰ τοῦ Χριστοῦ …. . λόγια («Քրիստոսի ասույթները») 

ՄՄ 2708-003ա 
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ԳԼՈՒԽ ԼԸ. ՅԱՂԱԳՍ ՈՐՈՅ1 Ի ՄԵԶՆ Է ԱՌՆԵԼՆ,  

ՈՐ Է ԱՆՁՆԻՇԽԱՆԱԿԱՆՆ2 

[1] Որ յաղագս անձնիշխանականին(185) բան3, այսինքն՝ որ ի մեզն է 

առնելն, նախ ունի խնդիր, թէ իցէ՞ ի մեզն, քանզի բազումք են, որք4 ընդ-

դիմանան այսմիկ: Իսկ երկրորդ, թէ ոյք են, որք5 ի մեզն են եւ ոյց ունիմք 

իշխանութիւն: Երրորդ, զպատճառն խնդրել, վասն որոյ որ6 արարն զմեզ7 

Աստուած, անձնիշխանս8 արար: Արդ բուռն հարեալ յաղագս առաջնոյն 

նախ ասասցուք՝ ցուցանելով, թէ է իմն, որ ի մեզն է առնել9, յորոց եւ նո-

քայն խոստովանին:  

Եղելոցս ամենեցունց կա՛մ զԱստուած ասեն գոլ պատճառ, կա՛մ 

զհարկ, կա՛մ զճակատագիր, կա՛մ զբնութիւն, կա՛մ զբախտ, կա՛մ զինքնա-

մատոյցն(186), այլ Աստուծոյ գործ է՝ էութիւն եւ նախախնամութիւն, իսկ 

հարկի՝ միշտ նոյնաւրինակ ունողացն զշարժութիւնն10, իսկ ճակատագրի՝ ի 

հարկէ ի ձեռն նորին կատարիլն (քանզի եւ սա11 հարկին է), իսկ բնութեան՝ 

լինելութիւն, աճումն, ապականութիւն, տունկք եւ կենդանիք, բախտի՝ 

պակասքն եւ անակնկալլիքն12 (քանզի սահմանեն զբախտ՝ դիպումն եւ ըն-

թացակցութիւն երկուց13 պատճառաց՝ ի յաւժարութենէ14 զսկիզբն ունո-

ղաց15 ա՛յլ ինչ, քան զոր բնաւորեցաւն՝ կատարողաց, որպէս գերեզման16 

                                         
1 ԴԷԸԹԺԼՎ որ 
2 Nem 112. 7 περὶ τοῦ ἐφ’ ἡμῖν, ὅ ἐστι τοῦ αὐτεξουσίου | ԱԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ անձնիշխա-

նականին  
3 ԱԶԾ բանն 
4 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ որ 
5 ԱԸԼԽ որ  
6 ԺԻ չիք  
7 ԱԶ չիք  
8 ԱԶԷԽՎ անձնիշխան  
9 Ծ առնելն 
10 ԱԶԾ զճշմարտութիւն Ե զշարժութիւն Ժ լուս ճշմարտութիւնն  
11 Վ + (ճակատագիրն) 
12 Ծ անակնկալլիք 
13 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ յերկուց  
14 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ յաւժարեցութէնէ  
15 ԹԽ ունողացն 
16 =Nem 112. 21 τάϕον ≠PG40 p 764 τάϕρον («խրամ») 
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փորելով՝ գանձ գտանել: Քանզի ո՛չ որ եդն, այնպէս17 եդ, որպէս զի նմա 

գտանել, եւ ո՛չ որ փորեացն18, այնպէս19 փորեաց, որպէս զի գանձս գտցէ20, 

այլ ոմն՝ զի յորժամ կամեսցի, առցէ, իսկ ոմն՝ զի գերեզման փորեսցէ: Եւ 

դիպաւ21 այլ ինչ22, քան զոր ինչ23 կամէինն երկոքեան), իսկ ինքնամա-

տոյցն՝ անշնչիցն եւ կամ անբանիցն24 դիպմունք, առանց բնութեան եւ 

արուեստի:  

[2] Արդ ու՞մ ի սոցանէ հետեւեցուսցուք, զորս ի ձեռն մարդկան25, 

եթէ մարդ ոչ է պատճառ եւ սկիզբն գործոց: Այլ եւ ո՛չ Աստուծոյ այնպէս 

պարտ է մակագրել26 ամաւթալիս ինչ գործս եւ անիրաւս, եւ27 ո՛չ հարկի 

(զի ոչ ի միշտ ի նոյնաւրինակ ունողացն է), եւ28 ո՛չ ճակատագրի (քանզի 

ոչ ի հնարաւորացն է, այլ ի հարկաւորացն29, որ ինչ ճակատագրին է), ո՛չ 

բնութեան (քանզի բնութեան գործ30 կենդանիք եւ տունկք), ո՛չ բախտի 

(քանզի ոչ պակասք եւ անակնկալլիք են մարդկան գործք), ո՛չ ինքնամա-

տուցին (քանզի անշնչիցն եւ անբանիցն են դիպմունք): Արդ պարտ է 

զնոյն զմարդն գործող31 եւ արարող գոլ32, սկիզբն իւրոցն գործոց եւ 

անձնիշխան:  

Եւս թէ եւ ոչ միոյ գործոյ է սկիզբն մարդ, աւելորդ ունի զխորհելն, 

քանզի ի33 զի՞նչ պիտոյ34 է նմա խորհուրդ՝ եւ ոչ միոյ գործոյ գոլով տէր: 

Իսկ զգեղեցիկն եւ զպատուականն, որ ի մարդ, աւելորդ ասել ի յոյժ ան-
                                         

17 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ այսպէս  
18 Nem 112. 22 ὁ εὑρὼν («ով գտավ»)  
19 ԲԴԵԷՎ այսպէս 
20 ԷՎ գտանէ 
21 Ծ ^ -եց 
22 ԱԳ իմն 
23 Ծ չիք 
24 ԱԳԶԾ անբանից 
25 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + գործ լինի 
26 Nem 113. 2 οὔτε θεῷ θεμιτὸν ἐπιγράϕειν («անթույլատրելի է վերագրել աստծուն») 
27 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ չիք 
28 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
29 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ամենայն  
30 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ + է 
31 ԱԳԶԾ զգործողն 
32 ԲՎ + ասել  
33 ԱԳԺ չիք  
34 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ պէտս 
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տեղեացն է: Արդ եթէ խորհի, գործոյ սակս խորհի, քանզի ամենայն խոր-

հուրդ՝ գործոյ աղագաւ եւ վասն գործոյ:  

Եւս որոց ներգործութիւնքն ի մեզ են, այսոցիկ35 եւ գործքն՝ ըստ 

ներգործութեան ի մեզ են: Ի մեզ են36 որք ըստ առաքինութեանցն37 ներ-

գործութիւնք, ի մեզ ուրեմն են ե՛ւ առաքինութիւնքն: Եւ զի ի մեզ են 

որք38 ըստ առաքինութեան39 ներգործութիւնքն, յայտնէ եւ բարւոք յԱ-

րիստոտելէ40 ասացեալքն ի վերայ բարոյականացն41 առաքինութեանց. 

«քանզի զորս ինչ /234բ/ գործելովն ուսանիմք, զայսոսիկ ուսանելովն եւ 

գործեմք(187)», զի զյաղթկուն լինել հեշտութեանցն42 ուսեալք՝ զգաստ լի-

նիմք43, եւ եղեալք զգաստք՝ յաղթկու լինիմք հեշտութեանցն44: 

[3] Է եւ այսպէս ասել՝ խոկալն45 եւ կրթիլ, յամենեցունց խոստովանի 

ի մեզ գոլ, եւ խոկմունք ունակութեանցն են տեարք (քանզի սովորութիւն՝ 

բնութիւն մակստացական է), իսկ թէ տէր ունակութեան է խոկումն եւ ի 

մեզ է խոկալն, ի մեզ է ե՛ւ ունակութիւնն: Իսկ որոց ի մեզ46 է ունակու-

թիւնն47, սոցունց ի մեզ է եւ գործքն48, որ ըստ ունակութեանն, քանզի 

ունակութեանցն՝ ե՛ւ գործքն, ըստ նմին: Ուրեմն որ արդար49 ունակու-

թիւն50 ունի, արդարացիս51 գործէ, եւ որ անիրաւն՝ անիրաւս52, ի մեզ 

ուրեմն է53 եւ անիրաւսն54 գոլ կամ արդարս:  

                                         
35 ԲԳԷՎ այսոքիկ 
36 Ը չիք ի մեզ են Խ +ի մեզ են 
37 ԳԸ առաքինութեանց 
38 ԱԳ որ 
39 Ա առաքինութեանցն ԴԶԸԺԾՎ առաքինութեանն  
40 ԱԲԴԹԼ յարիստոտէլեա ԱԲԴԹ լուս յարիստոտելէ Խ յարիստոտելէս  
41 ԱԷ բարւոյականացն Գ բարիոականացն 
42 ԹՎ հեշտութեանց 
43 ԱԲԴԷԸԹԺԻԼ լինեմք 
44 ԱԳԶԾ հեշտութեամց 
45 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք խոկալ  
46 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ մեզն 
47 Ժ չիք իսկ որոց ի մեզն է ունակութիւնն 
48 ԱԶԸ գործն 
49 ԲԳԴԸԺԻԾ արդարեւ  
50 ԵԶԹԻԽԾ ունակութիւնն 
51 ԷՎ արդարացի 
52 Գ անիրաւ Խ անիրաւսն  
53 ԷԽ չիք  
54 ԷԸԺՎ անիրաւս 
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Իսկ զի ե՛ն ինչ որ ի մեզ55 է առնելն, յայտնեն յորդորմունք եւ 

խրատք, քանզի ոչ ոք յորդորէ զմարդ ոչ քաղցնուլ կամ ոչ ծարաւիլ56, այլ 

եւ ոչ թռչել, քանզի ոչ է57 ի մեզ առնելն58 զայն: Արդ յայտ է, թէ59 որոց 

յորդորմունք են, այսոքիկ ե՛ն ի մեզ: Եւս, եթէ ոչ ինչ է ի մեզ, աւելորդ են 

աւրէնք, քանզի բնաւորապէս ամենայն ազգ աւրինաւք իւիք վարի, գիտե-

լով, թէ իշխանութիւն ունին գործել, զորս ինչ աւրինադրեն, եւ բազումք 

յազգաց զաստուածս ոմանս մակագրեն աւրինադիրս, որպէս Կրետացիք՝ 

զԴիոս(188) եւ Ղակեդեմովնացիք60՝ զԱպողովն61: Բնաւորապէս ուրեմն ամե-

նայն մարդկան գիտութիւն՝ որոյ ի մեզն է առնել62 սփռի: Զնոյնս63 ասելի 

է սոցա եւ ի վերայ պարսաւիցն եւ գովից64 եւ ամենայնի65, որ ի բաց բառ-

նայն՝ ըստ ճակատագրին լինել զամենայն: 

 

                                         
55 ԲԳԷԽՎ մեզն  
56 ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԾՎ ծարաւել ԹԼ լուս ծարաւիլ 
57 ԲԷԹԼԽ չիք  
58 ԱԶԾ + մեզ 
59 ԴԺԽՎ չիք  
60 Ա ղակեդեմովնացիք Բ լակեդեմովնացիք ԳԹԻԽ ղակեդոմնացիք Ը ղակիդիմո-

նացիք Ժ ղակեդոնացիք 
61 ԳԶԸԼ զապողոն  
62 ԴԵԷԹ առնելն 
63 ԺԻ զնոյն 
64 ԴԵԷԽՎ գովիցն 
65 ԳԷԽՎ ամենայն 
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ԳԼՈՒԽ ԼԹ. ՅԱՂԱԳՍ ՈՐՈՅ, ԹԷ ԵՆ ԻՆՉ ՈՐ Ի  

ՄԵԶ Է ԱՌՆԵԼՆ1 

[1] Եւ զի են ինչ որ ի մեզ է առնելն, եւ զի տեարք եմք գործոց 

ոմանց, բաւականապէս ցուցաւ, բայց ասասցուք, թէ ո՞յք են, որ ի մեզն2 է 

առնելն: Ասեմք այժմ սեռականապէս զամենայն, զորս ի ձեռն մեր կամա-

ւորապէս գործեմքն3, ի մեզ գոլ (քանզի ոչ արդեւք կամաւորութեամբ 

ասիւր գործել, եթէ առնել4 զգործն ոչ էր ի մեզ) եւ պարզաբար որոց հետե-

ւի պարսաւ կամ գով, եւ յորոց վերայ է յորդորումն եւ աւրէնք, քանզի եւ 

այս յառաջագոյն ցուցաւ: Եւ տիրապէս5 ի մեզ են անձնականքն6 ամե-

նայն, եւ յաղագս որոց խորհիմքն, քանզի որպէս ի մեզ գոլով գործել, զոր7 

առաջի8 կայ9, եւ ոչ գործել՝ խորհիմք: Եւ ցուցաւ յառաջագոյն, խորհուրդ 

ի վերայ հաւասարիցն10 գոլ հնարաւոր11, եւ է հաւասար հնարաւոր նոյն, 

զոր կարեմքն12, եւ հակակայն13 նորա: Եւ առնէ զայսոսիկ եւ յաւժարու-

թիւնն՝ միտքս մեր, եւ սա է սկիզբն գործոցն, եւ այսոքիկ են, որ ի մեզն է 

առնել14 հաւասարապէս հնարաւորն15, իբր՝ շարժիլն եւ ոչ շարժիլ, ի վե-

րայ16 դիմելն եւ ոչ17 դիմել18, ոչ ցանկալ ոչ կարեւորացն19 եւ ցանկալ, ստել 

                                         
1 Nem 114. 12 περὶ τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ ἐφ’ ἡμῖν | Վ (137. 1)* «յաղագս, թէ ոյք իցեն, 

որք ընդ մերովս անկանին իշխանութեամբ» 
2 ԱԶ մեզ  
3 ԶԷԹՎ գործեմք 
4 ԱԶԸԾ առնելն 
5 ԳԶԾ + եւ 
6 ԷՎ անձնականք 
7 ԱԶԾ չիք  
8 Գ առաջին 
9 ԱԶԾ զառաջիկայն փխ առաջի կայ 
10 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ հաւասարին  
11 ԱԶԾ հնարաւորի  
12 ԲԴԷԻ կարեմք 
13 ԱԶԾ զհակակայն 
14 ԱԶԾ առնելն 
15 ԱԳԶԸԾՎ հնարաւոր  
16 ԴԹՎ վեր 
17 ԲԴԵԹԺԻԼԽ ոչն  
18 ԴԷԹԽՎ դիմելն  
19 ԱԶԾ կարեւորաց ԷԸ չկարեւորացն 
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եւ ոչ ստել, տալ եւ ոչ տալ, խնդալ ընդ որս պարտ20 է եւ ոչ խնդալ, եւ որ-

քան այսպիսիք են, յորս ենն21 չարութեան եւ առաքինութեան գործք, 

քանզի այսոցիկ22 եմք անձնիշխանք: 

Ի հաւասարապէս հնարաւորացն են եւ արուեստք, զի ամենայն 

արուեստ23 ի լինել24 հնարաւորացն է՝ եւ գոլ եւ ոչ գոլ, եւ սկիզբն յարարո-

ղին է եւ25 ոչ յարարելումն: Քանզի ոչինչ ո՛չ ի մշտնջենաւորացն եւ ի 

հարկէ էիցս26 եւ ո՛չ ի հարկաւորացն եղելոց՝ ըստ արուեստի լինել ասի, 

այլ եւ ո՛չ յեղելոցն ի հնարաւորսն, եւ այլազգ ունել ինքեանց27 զարարո-

ղականն պատճառ, որպէս ոչ28 ի վերայ կենդանեացն եւ տնկոցն՝ ըստ29 

արուեստի ինչ ասին լինել, քանզի՝ բնութեամբ եւ ոչ արուեստիւ: Իսկ եթէ 

ըստ արուեստի եղ/235ա/ելոցն արտաքուստ է պատճառն, որ առնէ, ո՞վ 

արդեւք է պատճառն ըստ արուեստի եղելոցն, քան զարուեստաւորն, որ 

առնէն: Քանզի յարուեստաւորն30 է առնելն, սա ուրեմն է սկիզբն եւ պատ-

ճառ առնելոյն31: Ի մեզ են32 ուրեմն33 եւ ըստ արուեստին34 ներգործու-

թիւնքն եւ առաքինութիւնք35 եւ ամենայն գործք անձնականք36: 

                                         
20 ԲԴԶԸԺԻԼԾ պարտն  
21 Գ են ինչ Ի են 
22 ԲԴԷԹԻԼԽՎ այսոքիւք ԲԴԷԹԻԼ լուս այսոցիկ Ե +ոքիւք 
23 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ արուեստք 
24 Nem 115. 4 περὶ γένεσίν  
25 Nem 115. 5 ἀλλ’ («այլ») 
26 ԱԳԸԾ էից Զ էիցն 
27 Nem 115. 8 ἐν αὐτοῖς + δὲ ἐχόντων («բայց իրենց մեջ + ունեցած»)  
28 Nem 115. 8 չիք  
29 Nem 115. 9 չիք | տարընթ οὐ κατὰ (ոչ ըստ) 
30 ԲԳԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ արուեստաւորին  
31 Nem 115. 13 πράξεών («գործերի կամ գործողությունների») 
32 ԱԶԸԽԾ չիք  
33 ԱԶԸԾ + է Խ +են  
34 ԻՎ արուեստի Ը +եւ  
35 ԱԲԴԶԸԺԻԼ առաքինութիւնքն 
36 Nem 115. 14 + τε καὶ λογικαί. ἐδείχθη δὲ ἐν τοῖς ἔμπροθεν, ποῖαί εἰσιν ἐνέργειαι ψυχικαί 

(«եւ մտաւորք. Իսկ ավելի վաղ ցույց տրվեց, թէ որպիսիք են անձնական 
ներգործությունները») | Վ (138. 1 թարգմ) «իսկ թէ զինչ իցեն գործք անձինն 
եւ իրք՝ ցուցաւ յառաջագոյն» 
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[2] Իսկ բազումք կարծելով ասիլ37՝ զանձնիշխանականն ի վերայ 

ամենայն գործոց եւ ստացուածոց եւ բախտի, անկոսնեն յիրաւի38 զբանս39, 

իսկ դաժանագոյնքն40 եւ զԳիրս ի յանդիմանութիւն բերելով՝ «զոչ ի41 

մարդոյն վերայ42 գոլ զճանապարհս43 իւր»(189), «ո՛վ վեհքդ», ասեն, 

«զիա՞րդ է անձնիշխան մարդ, որ երբեմն ոչ նորա էին ճանապարհք իւր» 

եւ44 «ի նանիր են խորհուրդք մարդկան»(190), որպէս ոչ կարողաց45 մեզ ի 

գործ ածել46 զոր մտածեմքն: Եւ այսպիսիս բազումս ասեն՝ ոչ գիտելով, թէ 

զիա՛րդ ասի անձնիշխանականն: Քանզի ոչ հարստանալոյ կամ աղքատա-

նալոյ կամ ողջ գոլոյ կամ ուժգին՝ ըստ բնութեան կամ իշխանութեան47, 

կամ բոլորովին գործարանականացն կամ48 դիպուածոցն ասացելոցն բա-

րութեանց49 կամ ըստ նախախնամութեան վախճան50 առելոցն51 ունիմք 

իշխանութիւն, այլ որոց ըստ առաքինութեան եւ չարութեան գործոց, եւ 

յաւժարութեանց եւ շարժութեանց, եւ որոց հաւասարապէս եւ զհակա-

կայսն գործել կարեմք, վասն զի ամենայն գործոյ նախայաւժարութիւնն 

առաջնորդէ, եւ ոչ միայն գործն, այլ եւ նախայաւժարութիւնն ընդ դա-

տաստանաւ52 է: Եւ զայս յայտնէ յԱւետարանին՝ «որ հայի ի կին՝ ցանկա-

նալ նմա, անդէն շնացաւ ընդ նմա ի սրտի իւրում»(191), եւ Յոբ վասն ի 

մտածութիւնս իւրեանց յանցանաց որդւոցն53 իւրոց, պատարագս54 մատու-

                                         
37 ԲԴԶԷԸԼԽՎ (ԹԻ լուս) ասել Լ լուս ասիլ  
38 ԱԶ յանիրաւի Ծ ^ ան 
39 ԱԶԾ բանսն Ը զբանն 
40 Nem 115. 17 δριμύτεροι (δριμύς «Նաև՝ սրամիտ, մանրախնդիր») | Ժ լուս իմաս-

տունքն | Վ(138. 2 լծ) «դաժանագոյն ասէ զշռայլսն եւ զպոռնիկսն, եւ այլ 
այսպիսի բարուքն դաժանքն, որ ոչ կամին զմարդն անձնիշխան»  

41 ԱԶ չիք  
42 ԱԶ չիք  
43 ԴԵԶ զճանապարհ  
44 ԴԷ չիք  
45 ԵԷԹԽՎ +ի  
46 ԱԶԾ գործել 
47 Վ չիք կամ իշխանութեան 
48 ԳԶ + ի 
49 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ բարութեանցն  
50 Ծ վախճանել 
51 ԱԵԶ առնելոցն Է ասելոցն  
52 ԲԻ դատաստանաւն 
53 ԱԶԻ որդւոց  
54 ԸԽ պատարագ 



Յաղագս բնութեան մարդոյ 
 

323 

ցանէր Աստուծոյ55
(192): Քանզի սկիզբն մեղաց եւ արդարագործութեան նա-

խայաւժարութիւնն է, զի գործն՝ երբեմն թոյլ տուեալ լինի ի նախախնա-

մութենէն56, եւ երբեմն՝ արգելեալ, քանզի գոլով եւ որ ի մեզն է, գոլով եւ 

նախախնամութեանն, հարկ է ըստ երկոցունցն57 լինել եղելոցն58, զի թէ 

ըստ59 միոյն60 միայն լինէր, ոչ արդեւք էր միւսն, բայց խառն գոլով եղե-

լոցն՝ երբեմն61 ըստ որում ի մեզն է պատահեսցի, եւ երբեմն՝ ըստ նախա-

խնամութեանն բանի, եւ երբեմն՝ ըստ երկոցունց:  

[3] Իսկ նախախնամութեանն՝ մերթ հասարակաց գոլով եւ մերթ 

առանձնապէս, հարկ է որոց ըստ բոլորումն62 որք ըստ մասին63 են ախտա-

կիցն64 լինել: Քանզի պարունակողին65
(193) չոր գոլով66՝ չորանան եւ67 մար-

մինքն, թէ եւ ոչ ամենայն նմանապէս68, եւ մաւր ոչ բարւոք կերակրեցելոյ 

հետեւաբար ծնեալքն՝ եւ մարմնոյ69 չար խառնուածովն70 եւ յարձակ-

մամբքն, ջանգք71 ծնանին: Եւ յայտ է յասացելոցն, թէ պատահի եւ72 խառ-

նուածոյս73 մարմնոյ74 ոչ ի բարեբախտութիւն անկանիլ՝ կամ ի հասարա-

կաց պարունակողէն, կամ ի կամաւոր նաւթութենէ75 ծնողացն76, եւ կամ 

                                         
55 ԵԷ չիք  
56 ԲԷԹԻԼ լուս նախայաւժարութենէն Խ յաւժարութէնէն 
57 ԱԶԸԽԾ երկուցունց  
58 ԹԽ եղելոց 
59 Գ թերեւս փխ թէ ըստ 
60 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻ միոյ 
61 Գ չիք եղելոցն երբեմն  
62 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ 
63 ԱԳԶԾ մասինն 
64 ԱԳԶԾ ախտիցն  
65 ԱԸ պարունակող ինչ 
66 ԱԸ ոչ գոլով Բ լուս «չոր գոլով» և «ոչ գոլով» ԷԹԻԽ լուս ոչ Ը չիք գոլով 
67 Nem 116. 11 չիք 
68 ԲԴԵԷԹԼԽՎ + նմանապէս Ի լուս նմանապէս  
69 ԱԶԾ մարմնոյն 
70 ԱԶԾ խառնուածով Գ խառնւածովքն  
71 Nem 116. 13 παράφορα («շեղվող») 
72 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + ի  
73 Վ խառնուածոյ 
74 ԴԵԺՎ չիք  
75 Nem 116. 15 ἐξ διαίτης («կենսակերպից, կենցաղից, սննդակարգից») | Ը ծանաւ-

թութենէ 
76 Ծ ծնողաց 
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նոցին նոցունց ի փափկութենէ ապականեցելոց, որպէս զի եւ զխառ-

նուածսն ի կամաւոր սկսմանէ77՝ է երբեք, զի եւ վատթարսն78 կազմիլ79, եւ 

ոչ զնախախնամութիւնն ամենայն իրաւք պատճառս80 գոլ այսպիսեացս:  

Արդ յորժամ անձն զխառնուածոյ մարմնոյ զհետ երթեալ՝ ցանկու-

թեանց81 կամ սրտմտութեանց զինքն տացէ, ի դիպուածոցն ըմբռնեսցի 

կամ թուլասցի82, իբր յաղքատութենէ կամ ի հարստութենէ, կամաւոր չար 

կրէ: Քանզի ոչ երթեալն83 զհետ՝ յուղղութիւն գայ եւ յաղթէ չար84 խառ-

նուածոյն85, որպէս զի այլայլել յաւէտ, եւ ոչ այլայլիլ86, եւ ածէ87 զանձնա-

կանսն /235բ/ տրամադրութիւնսն88 ի բարւոք ունակութիւն89՝ պիտանի վա-

րուք90 եւ պարկեշտ կերակրովք: Եւ յայտ է յուղղութիւն եկելոցն91՝ ոչ 

եկեալքն յուղղութիւն կամաւորապէս մեղանչեն, քանզի ի մեզ է ընթացա-

կից92 լինել93 չար խառնուածոցն94 եւ95 կամ ընդդիմանալ96 եւ յաղթել: Իսկ 

բազումք զչար խառնուածն՝ որպէս պատճառ ախտիցն բերեալ յառաջ, 

հարկի եւ ո՛չ յաւժարութեան մակագրեն զչարութիւնն, եւ վասն այսորիկ 

ասեն՝ եւ ոչ զառաքինութիւնս ի մեզ գոլ, յոյժ անտեղաբար:  

                                         
77 ԱԶԸԾ սկզբանէ ԲԷԹԺԽՎ լուս իսկզբանէ Գ սկսբանէ Խ կամաւորսն սմանէ  
78 ԱԳԶԾ վատթարս 
79 ԴԵԷԹԻԼՎ + եւ (կամ) ոչ | Ժ կամիլ 
80 ԶԸ պատճառ 
81 ԱԶԾ + եւ 
82 ԱԶԾ թուղասցի ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ թողասցի  
83 ԱԳ երթելն Դ երթալովն ԷԹԺԻԼԽ երթալն  
84 ԴԵՎ չարի 
85 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ խառնուածոցն 
86 ԲԴԵԷԹԺԻՎ այլայլել 
87 Nem 116. 22 καθίστησι (*«յուղղութիւն ածէ») 
88 ԱԳԶԸԾ տրամադրութիւնս  
89 ԱԲԴԵԶԷԹԺԼԽԾՎ ունակութիւնս Ը ունակութիւնն Ի ունակութիւնսն 
90 ԱԶԺԾ վարիւք Գ վարաւք 
91 ԱԶ + թէ Վ + (զի) 
92 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ընթացակիցն 
93 ԲԳԸԹԺԻԼ լինելն  
94 ԱԳԶ խառնուածոյն 
95 ԱԳԶԾ չիք  
96 ԴԵՎ դիմանալ  
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ԳԼՈՒԽ Խ. ԹԷ ՎԱՍՆ ԶԻՆՉ ՊԱՏՃԱՌԻ  

ԵՂԱՔ ԱՆՁՆԻՇԽԱՆՔ1 

[1] Առաջի կայ մեզ2 ասել, թէ վասն զինչ պատճառի եղաք անձնիշ-

խանք: Արդ ասեմք անդէն3 ընդ բանականութեանն մտանել ի ներքս անձ-

նիշխանութեանն, եւ եղականացս բնաւորակից լինել փոխադրութիւն եւ 

յեղումն, մանաւանդ որք ի ստորակայէս4 նիւթոյ եղեալք, քանզի սկիզբն 

եղելութեան5 յեղումն է, զի յայլայլութենէ ստորակայիս նիւթոյ է լինելու-

թիւնն6: Եւ ի միտ առցէ ոք արդեւք7 զասացեալս8՝ հայելով ի տունկս9 եւ ի 

կենդանիս ցամաքայինս, թռչունս եւ ջրայինս, քանզի յաճախ է սոցա փո-

խադրութիւնս10:  

Իսկ զի եւ ընդ բանականութեանն ի ներքս մտանէ անձնիշխանու-

թիւնն, յասացելոցն յաղագս որոյ ի մեզ11 գոլն12 ինչ, որոց ոչ վարկպարա-

զի լսեն, քաջայայտ է: Ոչ ինչ թերեւս անտեղի է13 եւ այժմ յիշեցուցանել, 

զնոյնս հետեւմանս խնդրելով զնոսա: 

[2]Բանականին է ինչ որ տեսական է, եւ14 ինչ որ գործական15: Տեսա-

կան է՝ որ ըստ մտաց16, թէ որպէս ունին է՛քս, իսկ գործական՝ խոհեցողա-

կանն17՝ սահմանեալ18 գործելեացն զուղիղն բան19: Եւ կոչեն զտեսականն՝ 

                                         
1 Nem 117. 6 περὶ τοῦ διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτεξούσιοι γεγόναμεν | Վ անձնիշխան եղեաք 

փխ եղաք անձնիշխան 
2 Nem 117. 7 ὑπόλοιπόν ἐστιν («մնացել է») փխ առաջի կայ մեզ  
3 ԷԸԺԻԼԽ արդրէն 
4 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ստորակայիս 
5 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽԾՎ եղելութեանն 
6 ԳԴԵՎ լինելութիւն 
7 ԱԶԾ չիք  
8 ԱԳԶ զասացելսս 
9 Nem 117. 12 + πάντα («ամենայն»)  
10 ԱԳԶԾ փոխադրութիւն 
11 ԱԶԾ մեզն 
12 ԱԶԾ գոլ Ը զգոլն 
13 Վ չիք լսեն, քաջայայտ է. ոչ ինչ թերեւս անտեղի է  
14 ԶԷԾՎ + է  
15 ԳԸ գործնական 
16 Nem 117. 18 κατανοοῦν  
17 Nem 117. 18 βουλευτικὸν  
18 ԲԳԴԵԶԷԸԹԻԼԾՎ սահմանել 
19 ԲԹԺԻԼԽ բանն  
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միտս, իսկ զգործականն՝ բան, եւ զոմն իմաստութիւն, եւ զոմն խոհակա-

նութիւն20
(194): Եւ ամենայն, որ խորհի՝ որպէս ի վերայ նորին գոլով յաւժա-

րութեան գործականացն21 խորհի, զի զնախադատեալն ի խորհրդոյն առցէ, 

եւ զառեալն՝ գործեսցէ: Արդ հարկ է ամենայնին22, որ ունի զխորհելն՝ ե՛ւ 

տէր գոլ գործոցն, քանզի եթէ տէր ոչ իցէ գործոցն23, աւելորդ ունի զխոր-

հելն: Եւ եթէ այս՝ ի հարկէ առբնաւորի24 բանականին անձնիշխանականն25, 

քանզի կամ ոչ եղիցի բանական, եւ կամ բանական գոլով՝ տէր եղիցի գոր-

ծոցն, եւ տէր գոլով գործոցն՝ ամենայն իրաւք եւ անձնիշխան եղիցի: Ցու-

ցաւ եւ, որ ի ստորակայէս նիւթոյ եղականք փոփոխելիք գոլ: Յերկոցունց 

ուրեմն ժողովի մարդոյն՝ ի հարկէ անձնիշխան եւ փոփոխելի գոլ: Փոփոխե-

լի՝ վասն զի եղական է, իսկ անձնիշխան՝ վասն զի ե՛ւ բանաւոր:  

[3] Արդ որք մեղադրենն զԱստուած, թէ զմարդ ոչ արար չարու-

թեան26 անընդունակ, այլ՝ անձնիշխան, զանխլանան ինքեանց՝ մեղադրե-

լով զԱստուած, զի բանական արար զմարդն եւ ոչ անբան, քանզի հարկ է 

յերկոցունցն27 մինն28՝ կամ անբան լինել եւ կամ, բանական գոլով եւ ի 

գործականս շրջելով, անձնիշխան գոլ: Արդ ի հարկէ29 ամենայն բնութիւն 

բանական անձնիշխան է30, եւ փոփոխելի՝ ըստ իւրումն31 բնութեան: Այլ 

որք ի ստորակայէս նիւթոյ եղէն32, ըստ երկուց յեղանակաց ունին33 զփո-

փոխումնն34՝ ըստ նիւթոյն եւ ըստ35 լինելոյն: Իսկ որք ոչն36 եղեն ի ստո-

րակայէս նիւթոյ37, ըստ միոյն միայն յեղանակի՝ ըստ լինելոյն են փո-

փոխելիք:  

                                         
20 Խ խորհրդականութիւն 
21 ԴԵԶԹԼՎ (ԲԷԻԽ լուս) գործարանացն 
22 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ ամենայնիւ  
23 Գ չիք քանզի եթէ տէր ոչ իցէ գործոց  
24 Գ բռնաւորի Ը բնաւորի  
25 ԹԽ անձնիշխանական 
26 Բ արարչութեան (^ ար՝ «արարչարութեան») Խ արարչութեան 
27 ԱԳԶԾ յերկուցն Լ յերկոցունց 
28 ԱԶ մին 
29 ԱԶԾ + է 
30 ԱԶԾ չիք  
31 ԴԵԷԸԻՎ իւրում 
32 ԴԵԶՎ նիւթեղեն  
33 ԳԶԾ ունի 
34 ԸԼԽ զփոփոխումն  
35 Nem 118. 11 + αὐτὸ («հենց, իսկ»)  
36 ԸԺ ոչ 
37 Ժ լուս (լծ) «զհոգիս ասէ կամ զհրեշտակս» 
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Դարձեալ այսոցիկ աննիւթիցս38 որքան ինչ յերկրաւորսս39
(195) են40՝ 

կցորդութեամբն որ առ մարդիկ ի գործականսս41 յեղեալք, յաւէտ են փո-

փոխելիք, քան զայլսն: Իսկ որք ծայրութեամբ բնութեան42 /236ա/ առ Աս-

տուած ըստ կալման մերձին, եւ զայս ի միտ առնլով43՝ զերանականն 

պտղաբերեն յինքեանս, եւ յԱստուած միայն դարձեալք44՝ ի գործակա-

նացս45 եւ ի նիւթոյս ամենայն ամենեւին զինքեանս աւտարացուցեալ, տե-

սութեանն եւ46 Աստուծոյ ընտանացեալք47 մնան անփոփոխելիք՝ անձնիշ-

խանք գոլով վասն բանական գոլոյն, եւ ոչ փոփոխեալք՝ վասն յառաջա-

գոյն ասացելոյս48 պատճառի: Եւ սքանչելի ոչինչ49, քանզի եւ ի մարդկա-

նէ, որք տեսականք50 եղեն, ի գործականացն51 զինքեանս ի բաց որոշեցին 

եւ մնացին անյեղք:  

[4] Որպէս եւ52 համարիմ, ցուցաւ ասացելովքս53, թէ իսկզբանէ բա-

նականքս ամենայն բնութիւնք հաճելիք արարչագործեցան, եւ եթէ էին 

մնացեալք նոյնպիսիք54, որպէս իսկզբանէն արարան, ամենայն չարու-

թեան արտաքոյ արդեւք էին, բայց լինի նոցա չարութիւնն55 ըստ յաւժա-

րութեան56: Քանզի այսպէս մնացեալքն՝ ըստ իսկզբանէ լինելութեանն զե-

րանութիւնն57 ունին: Միայն58 հրեշտակք59՝ յանմարմնոցն յեղան, եւ ոչ 

                                         
38 ԴԵԹԺԻԽՎ աննիւթիցն 
39 Nem 118. 13 ἐν τοῖς περιγείοις / ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ յերկնաւորքս 
40 ԲԴԵԷԽՎ + եւ  
41 ԱԶԸ գործականս 
42 ԲԷԹԻԼԽՎ ծառայութեամբն փխ ծայրութեամբ բնութեան (լուս ծայրութեամբ 

բնութեան)  
43 Nem 118. 16 κατανοήσει («մտահայեցողությամբ») | ԴԵԷԹ առնելով  
44 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ դարձեալ  
45 Բ լուս գործականացն Ը գործականցն 
46 ԱԶԾ չիք  
47 Nem 118. 19 + καὶ («և») 
48 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ասացելոցս  
49 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ինչ ոչ է փխ ոչինչ 
50 Գ տեսականքն | Ժ լուս (լծ) «որպէս սուրբքն կատարեալք» 
51 ԱԶԸԾ գործականացս  
52 Nem 118. 19 չիք որպէս եւ | Գ չիք եւ 
53 ԲԵԷԻ ասացելովք Ը ասացելաւքս 
54 Ծ նոյնպէս 
55 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չարութիւն  
56 ԱԳ յաւժարութեանն 
57 ԶԽ զերանութիւն 
58 ԲԴԷԹԻԼԽՎ + ի 
59 ԲԴԷԹԻԼԽՎ հրեշտակաց ԲԹԻ լուս հրեշտակաւք ԴԷԼԽ լուս հրեշտակք  
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ամենեքին, այլ ոմանք ի նոցանէ, որք շեղեցանն առ ներքինսս60՝ զերկրայ-

նոցս փափագումն61 ունելով, ի վերնոյն եւ առ Աստուած կալմանէն ի բաց 

որոշեալք:  

Ապա ուրեմն ի ցուցելոցս յայտ է, թէ սակս բնութեա՛մբ փոփոխելիս 

գոլոյս62 մեր զզաւրութիւնս յաւժարականս63 փոփոխելիս ունիմք, այլ ոչ 

վասն ունելոյս փոփոխականս զաւրութիւնս՝ չարս գոլոյս մեզ. զԱստուած 

ոք արդեւք մեղադրեսցէ: Քանզի ոչ ի զաւրութիւնս են չարութիւնքն, այլ 

յունակութիւնսն, իսկ ունակութիւնքն ըստ յաւժարութեանն են: Ըստ յաւ-

ժարութեան64 ուրեմն լինիմք չարք, եւ ոչ՝ ըստ բնութեանն:  

[5] Ուսցի ոք արդեւք զասացեալսն65 այսպէս՝ յորս66 յառաջ քան 

զայս զաւրութիւնս ասէաք գոլ, յորմէ իւրաքանչիւր ինչ, զոր առնեմք, 

առնել կարեմք: Եւ ամենայն յաւժարական զաւրութիւն՝ նոյն եւ հակակա-

յիցն է, քանզի67 մի եւ նոյն զաւրութիւն է՝ ստելոյ եւ ճշմարտելոյ68, եւ մի 

եւ նոյն զաւրութիւն69՝ պարկեշտանալոյ եւ վաւաշոտելոյ: Բայց ոչ եւս 

նոյն ունակութիւն70 հակակայիցն71, որզան՝ վաւաշոտելոյն եւ պարկեշտա-

նալոյն, կամ ստելոյն եւ ճշմարտելոյն, այլ ներհակացն՝ ներհակք: Քանզի 

պարկեշտանալն առաքինութեան72
 ունակութիւն է, իսկ վաւաշոտելն՝ չա-

րութեանն73: Ոչ ուրեմն են զաւրութեանն չարութիւնք, այլ ունակու-

թեանցն եւ յաւժարութեանն, քանզի ոչ զաւրութիւնն է, որ տայն մեզ վա-

ւաշոտել կամ ստել, այլ յաւժարութիւնն, քանզի ի մեզ է ճշմարտել կամ74 

ստել75: Արդ եթէ ոչ է չարութիւնն զաւրութիւն, այլ ունակութիւն, ոչ՝ որ 

                                         
60 Ը ներքինսն Ժ ներքինն  
61 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ փափագումնս Զ փափագումնն 
62 Գ գոլով 
63 Ծ յուժարականս 
64 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ յաւժարութեանն 
65 Nem 119. 9 + ἀκριβέστερον («ավելի հստակ») | ԱԳ զասացելս ԶԾ զասացեալս Ը 

զասացեալսս 
66 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ յորոց ԴԼ լուս յորս 
67 Է +եւ Ժ չիք  
68 Խ չիք ստելոյ եւ ճշմարտելոյ 
69 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + է  
70 ԲԷԹԺԻԼ ունակութիւնն Ը +է 
71 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ +է  
72 Nem 119. 16 τῆς κατ’ ἀρετήν («ըստ առաքինութեան») | Գ առաքինութեանն  
73 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չարութեան 
74 ԱԳԶԸԺԾ եւ ԲԷԻ լուս եւ 
75 =Nem տարընթ ἥ ψεύδεσθαι ≠ Nem 119. 18 καὶ μὴ ψεύδεσθαι («և չստել») | ԹԽ չիք 

այլ յաւժարութիւնն. քանզի ի մեզ է ճշմարտել կամ ստել  
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զզաւրութիւնն76 մեզ ետ, է՛ պատճառ չարութեանցն77, այլ ունակութիւնն, 

որ առ ի մէնջ եւ ի ձեռն մեր եւ վասն մեր առեղեւ: Քանզի պարտ էր զհա-

կառակն78 ունակութիւն ի կրթութենէ ստանալ79 եւ ոչ զչարն80: Եւ81 տար-

բերի զաւրութիւն82 յունակութենէն՝ զամենայն զզաւրութիւնսն83՝ ի բնա-

ւորականս գոլոյն, բայց զունակութիւնսն՝ եկամուտս, եւ զզաւրութիւնսն՝ 

անուսանելիս գոլովն, բայց զունակութիւնսն84՝ յուսմանէ եւ ի սովորութե-

նէ85 լինելով: Արդ եթէ զաւրութիւն բնաւորական իմն է եւ անուսանելի, 

իսկ ունակութիւն՝ մակստացական86 եւ ուսանելի, ոչ բնութիւնս է պատ-

ճառ չարութեանցն87, այլ չարաչար վարիլն88 մեր, եւ վասն այսորիկ զչար 

ունակութիւնն89 ստանալ, քանզի ամենայն ուն/236բ/ակութիւն մակստա-

ցական ցուցաւ:  

Եւ զի բնութեամբ են զաւրութիւնքն, յայտ է յամենեցունցն 

զնոյնս90 ունելոյն զաւրութիւնս, բայց ի տկարացելոցն91: Եւ զի ունակու-

թիւնքն92 ոչ բնաւորականք, յայտ է յոչ93 ամենեցունց զնոյն ունակու-

թիւնսն94 ունելոյն95, այլ այլոց՝ այլս, քանզի բնութեամբն ամենայն՝ յամե-

նեսին:  

 

                                         
76 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ +ի 
77 ԱԳԶ չարութեանն 
78 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ զհակառակ 
79 ԱԶԾ բառնալ 
80 ԱԶԾ չիք եւ ոչ զչարն  
81 ԱԶԾ չիք  
82 ԴԷԹԺԻԼԽՎ զաւրութիւնն 
83 Գ զաւրութիւնն 
84 Խ չիք անուսանելիս գոլովն, բայց զունակութիւնսն 
85 ԲԴԷԹԻՎ սովորութէնէն  
86 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ + է 
87 ԹԽՎ չար էութեանցն  
88 Nem 119. 27 ἦχθαι  
89 Ը ունակութիւնսն Վ ունակութիւն 
90 ԲԳԴԵԹԽ զնոյնսն 
91 Ա (ԷԹԼԽ լուս) տարակացելոցն ԲԷԹԺԻԼԽ տկարացելոյն Գ +ափշեցելոցն Ը 

տարակելոցն  
92 ԱԶԾ (ԷԹԺԼ լուս) + չափեցելոցն ԲԴԵԷԹԺԼՎ + ափշեցելոցն Ի +ապշեցելոցն 

Խ +չափշեցելոցն 
93 ԳԴԵԶԷԹԽՎ ոչ  
94 ԱԶԸԾ ունակութիւնս  
95 Վ չիք 
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ԳԼՈՒԽ ԽԱ. ՅԱՂԱԳՍ ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԵԱՆ1 

[1] Արդ զի անձնիշխան է մարդ, եւ որոց է անձ-

նիշխան, եւ վասն զի՞նչ պատճառի անձնիշխան2 եղեւ, 

բաւականապէս ասացաւ յառաջագոյն: Իսկ վասն զի 

ոչ ամենայն, որոյ3 առաջի եդեալ զսպանանելն, ամե-

նայն իրաւք սպանանէ, այլ երբեմն սպանանէ, եւ եր-

բեմն՝ ոչ, գործոյն խափանեցելոյ եւ ոչ ընթացելոյ ըստ 

դիպմանն4, զնախախնամութիւնն ասեմք այսոցիկ 

պատճառ գոլ եւ ոչ զճակատագիր5, հետեւող է որոց ի 

մեզն է առնել՝ յաղագս նախախնամութեանն բան: Տա-

րորոշի եւ սա յերիս՝ նախ թէ՝ է՞ նախախնամութիւն, 

երկրորդ՝ զի՞նչ է, երրորդ՝ որո՞ց է:  

Այլ Հրէայն ոչ արդեւք այսքան մոլեալ6 անգի-

տանայցէ զնախախնամութիւնն, գիտելով7 զորս յԵ-

գիպտոս8 սքանչելիսն, լուեալ եւ զորս յանապատին, 

որովք բազմափայլագոյնս, քան զերեւելիսս մարդկան 

երեւեցաւ9 նախախնամութիւնն, բազում ինչ եւ մարգարէիւք եւ ի Բաբելո-

նի տեսեալ10 գործս նախախնամութեան եւ ոչ մի ինչ երկբայութիւն ընկա-

լեալ: Զքրիստոնեայս եւ այսոքիկ ամենայն ուսուցանեն նախախնամու-

թիւն գոլ, մանաւանդ զաստուածայինն եւ զգերազանցեալ մարդասիրու-

թեանն11՝ անհաւատալի գործ նախախնամութեանն, զվասն մեր մարմնաւո-

                                         
1 Nem 120. 6 περὶ προνοίας | ԳԸ նախախնամութեանն  
2 ԱԶԾ անձնիշխանն  
3 ԴԻՎ որոց 
4 Nem 120. 11 κατὰ σκοπόν («ըստ նպատակի») | Գ գիտմանն  
5 ԱԳԶԸ ճակատագիր Վ ճակատագիրն 
6 ԴԶԷԺԻԽՎ մոլորեալ Գ մոլորել 
7 Ժ լուս (լծ) «քան զարարածս յայտնի են ի գրոց»  
8 ԱԲԴԵԶԷԸԹԻԼԽԾՎ յեգիպտոսն 
9 Վ զերևելիս սերեցաւ մարդկան փխ զերեւելիսս մարդկան երեւեցաւ 
10 Nem 120. 18 κατανοήσας  
11 ԲԴԵԷԸԹԺԻԽՎ մարդասիրութիւնն 

ՄՄ 1500, 0598բ 
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րութիւնն Աստուծոյ: Իսկ վասն զի ոչ առ սոսա12 միայն է բանս, այլ եւ 

առ13 հեթանոսս, բե՛ր եւ ի ձեռն այլոց, որովք նոքայն հաւատան, ցուց-

ցուք նախախնամութիւն գոլ:  

[2] Արդ զի է նախախնամութիւն, ի ձեռն նոցունց ոք արդեւք ցուց-

ցէ, որովք թէ ե՛ւ14 Աստուած է ցուցաք: Քանզի յարամնայութիւն ամենայ-

նի եւ մանաւանդ որք15 եղելութեամբն եւ ապականութեամբն, եւ դրու-

թիւն եւ կարգ16 Էիցս17 միշտ պահպանեալք՝ ըստ նորին յեղանակի, եւ աս-

տեղաց բերումն18՝ ոչ ինչ ոչ երբեք փոխեալ19, եւ շրջագայութիւն20 տար-

ւոյ, եւ ժամուց դարձումն(196)՝ տուընջեան եւ գիշերւոյ, որ ըստ տարւոյն 

հաւասարութիւնն, պակասամասնութիւնն21՝ իւրաքանչիւր ուրուք աճելով 

եւ նուազելով ո՛չ նուազ եւ ո՛չ առաւել չափով, զիա՞րդ արդեւք կատարէր 

նմանապէս հանեալ22, եթէ ոչ էր նախախնամութիւնն23: Եւ ոչ այս միայն, 

այլ եւ յանցանացն հետեւեալն24 պատիժ, յաւէտ՝ զի եւ նոցունց մեղացն 

յայտնումն, յորժամ ոչ ոք գոլով յանդիմանիչ25՝ ոմանց վտանգից ի26 յերե-

ւոյթ գայ եւ ցուցանէ նախախնամութիւն գոլ: Լի են այսպիսեաւք պատ-

մութեամբք27 եւ Եբրայեցւոցն28 գիրք եւ Հելլենացւոցն29 պատմութիւնք: 

Քանզի այսպիսի ինչ ասացաւ ի գիրս եւ վասն Շուշանայ կրիցն(197), իսկ 

                                         
12 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ նոսա 
13 ԴԷԹԻԼԽՎ +ի Ե ի  
14 ԲԴԵԷԹԻԼԽՎ չիք 
15 ԴԵԷԹԻԼԽՎ որքան  
16 ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ կարգք  
17 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ էիցսս 
18 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ + եւ  
19 Nem 121. 2 διαλλάττουσα | ԱԶԾ փոփոխեալ Վ փոխել 
20 ԴՎ շրջագայութիւնք 
21 Գ պակասամտութեամբ Ը պակաս մասնութիւն 
22 Nem 121. 5 διεξαγομένη («կարգավորելով») / ԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ հաւանեալ Ե 

առանեալ  
23 ԱԶԸ նախախնամութին 
24 ԸԹԽ հետեւեալ 
25 Nem 121. 8 μηδενὸς ὄντος τοῦ διελέγξαι δυναμένου («ոչ մի հնարավորություն 

չունենալով ստուգելու») 
26 ԱԶԽԾ չիք Ը եւ 
27 ԵԷԹ պատմութիւնք 
28 ԳԹԻԽ եբրայեցոցն Ը եբրայեցւոց  
29 ԱԵԶԻԼ հեղղենացւոցն ԲԳԺ հելենացոցն ԷԹԽ հեղենացւոցն Ը հելենացւոց  
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Հեղղենացւոցն30՝ եւ31 վասն Եւբեկայ32
(198) բանաստեղծի: Քանզի ի սպանա-

նելն զնա ոմանց՝ ոչ զոք ո՛չ33 աւգնական եւ ո՛չ34 վկայ դաւաճանու-

թեանն35 ունելով36, տեսեալ երամ37 խորդուց38, «դուք», ասէ, «ո՛վ խորդք, 

խնդրեցէք զվրէժ սպանմանս իմոյ»: Իսկ քաղաքին՝ խնդրեալ զսպանողսն 

եւ ոչ կարացեալ39 գտանել, դէպ եղեւ40 թէատրոն, եւ մինչդեռ նստէին ռա-

միկքն, թռուցեալ անցանեին ընդ այն խորդք41: Եւ42 տեսեալ զնոսա43, 

սպանողացն /237ա/ ծիծաղեցան եւ ասեն. «Ահա վրէժխնդիրքն44 Եւբե-

կեայ45»: Իսկ մի ոմն, յորոց մերձ նստէին, լուեալ46՝ պատմեաց իշխանացն, 

եւ ըմբռնեալք՝ խոստովանէին զսպանումնն47: Շատից եւ այլոց այսպիսեաց 

է գրեալ զհնոցն48, զոր թէ ոք կամեսցի49 ժողովել, յանբաւ յերկայնութիւն 

ձգի բանս:  

[3] Իսկ թէ ոչ ամենեցունց, որք մեղանչենն, նոյն յեղանակ յանդի-

մանութեանցն50 գայ ի վերայ, այլ է երբեք, զի եւ զերծանիլ կարծեն51, մի 

ոք ուրասցի վասն այսորիկ զնախախնամութիւնն52, քանզի ոչ ըստ միոյ 

                                         
30 ԲԵԷԸ հելենացւոցն Ժ հելլենացոցն Լ հելլենացւոցն ԽԾՎ հեղենացւոցն 
31 ԱԶԾ չիք  
32 Nem 121. 12 Ἴβυκον / ԲԴԹԺԾՎ եւբեկեայ Գ եբեսկէա  
33 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԾՎ չիք 
34 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ չիք 
35 ԽՎ դաւաճանութեան 
36 Գ ընդ ունելով ԴԷԹԽՎ + եւ  
37 Nem 121. 14 չիք | Ե զերամ  
38 Nem 121. 14 γεράνους («կռունկներ») | ԱԳԶԾ խորդոց  
39 ԵԷԹԼԽՎ կարացին 
40 ԱԳԶԸԺ +լինել Ծ ^ լինել 
41 Գ խորթք ԴԹԻԽ խորդքն ԵԷ խորթքն 
42 Վ չիք թռուցեալ անցանեին ընդ այն խորդք. եւ  
43 ԳԸԽ զնա 
44 ԱԳԶԸԾ վրէժխնդիրքս 
45 Գ իւբենկէա Ծ եւբեէկեայ 
46 ԷՎ լուաւ 
47 ԲԴԻԼ զսպանումսն 
48 ԸԹ զհնոց 
49 Գ կամիցի Ը կամեսցի ոք 
50 ԲԸԽՎ յանդիմանութեան Գ յանդիմանութեանց ԴԵԷԹԺԻԼ յանդիմանութեանն 
51 ԵԷԹԽՎ կարեն  
52 ԶՎ զնախախնամութիւն 
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միայն յեղանակի առնէ զմարդկան հպատականս53, այլ ըստ բազմաց եւ54 

տարբերից55: Ոչ վայրապար ինչ գոլ ցուցանէ նախախնամութիւն ե՛ւ 

մարմնոցն, որ ի լինելութեան եւ յապականութեան՝ կազմութիւն եւ համե-

մատութիւն հանապազ նմանապէս պահեալ: Քանզի ամենայն մասին56 

մարմնոյ երեւի նախախնամութեանն57 գործ58, զորս ջանասիրացն է59 

պարտ ի յոլովից գրոց ժողովել, իսկ եւ գունոցն զանազանութիւն60, որ ի 

կենդանիսն՝ զնոյն զարդ միշտ պահելով61, աղաղակէ նախախնամութիւն62 

գոլ, եւ հասարակաց առ ի յամենայն մարդկանէ խոստովանեալն, թէ պարտ 

է աղաւթել եւ ուրախացուցանել զԱստուած պատարագաւք եւ այլովք այս-

պիսեաւքս63
(199), նախախնամութեանն է յայտնողական: Զի առանց նախախ-

նամութեան գոլով ամենայնի, ո՞վ արդեւք կամ զի՞նչ ոք աղաւթեսցէ: Եւ 

փոյթ, որ յերախտաւորութիւնսն՝ բնաւորապէս յանթիւրելիսն փութացեալ, 

զնախախնամութիւնն64 երեւեցուցանէ: Քանզի որ յայսմանէ վարձուց ակն 

ունելով, եւ զորս65 ոչ են կարող փոխարէն հատուցանել, բարի առնել յաւ-

ժարեցուցանեմք: Իսկ նախախնամութեան66 ի բաց բարձեցելոյ՝ թոյլ 

տուեալ լինի անիրաւութիւն, որոց կարողն են անիրաւել, ի բաց բառնայ 

եւ ողորմածութիւն եւ երկիւղ Աստուծոյ, ընդ նմին ի բաց բառնայ՝ հան-

դերձ այսոքիւք, առաքինութիւն եւ բարեպաշտութիւն67: Քանզի եթէ ոչ 

նախախնամէ Աստուած եւ ոչ պատժէ եւ ոչ որոց զբարիսն գործեն՝ յաղ-

                                         
53 ԴԷԺՎ հպատակս  
54 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ըստ 
55 Ծ տարաբերից 
56 ԱԶԾ մարմին ի |ԲԴԷԹԺԻ լուս տանջանք ԸԽ տանջանք  
57 ԲԴԺՎ նախախնամութեան 
58 Nem 122. 3 ἡ προμήθεια («1 կանխատեսում, 2 խնամակալություն») 
59 ԵԷ չիք  
60 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ զանազանութիւնն 
61 ԱԲԳԴԶԸԼԾ պահելովն 
62 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ նախախնամութիւնն 
63 Nem 122. 7 καὶ περιβόλοις |ԱԶԾ այսպիսեաւք  
64 ԱԲԴԶԹԺԻԼԽԾ զնախախնմութիւնսն Գ զնախախնամութիւն  
65 ԴԷԸԺՎ զոր 
66 ԱԳԶ նախախ. -թեանն ԲԵԸԻԼ (Է լուս) նախախ. - թիւն ԲԻԼ լուս նախախ. 

-թեան Ծ նախախ. -թիւնն 
67 ԲԺԼ բարեպաշտութիւնն 
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թանակս բաշխէ, եւ ոչ զանիրաւացելոցն68 վնասս69 արգելու: Ո՞վ արդեւք 

երկրպագէր Աստուծոյ, եթէ ոչ ինչ իւիք լինէր նպաստ: Ի բաց բառնայ եւ 

մարգարէութիւնն եւ ամենայն նախագիտութիւն70:  

[4] Այլ ոչ համաձայնի այս գրեթէ զաւրհանապազ երեւեցելոցն71, 

քանզի բազում72 երեւմունք աստուածայինք լինին ի պէտս, բազում ինչ 

եւ ի ձեռն երազոց տուեալ73 լինի74 հիւանդաց դեղ75, բազում նախագիտու-

թիւնք76 եկին յառաջ77
 յամենայն78 ազգի79, բազում սպանողք80 եւ կամ ա՛յլ 

ինչ չարագործք փախստական լինին81 զտիւ եւ զգիշեր:  

Այլ որպէս82 բարերարն83
 է Աստուած, բարերար գոլով՝ բարեգործէ: 

Եւ եթէ բարերար գոլով84 բարեգործէ, եւ՝ նախախնամէ: Զի՞նչ պարտ է 

ասել զստացուածոցս գործ՝ ե՛ւ զհամեմատութիւն85 սորա ե՛ւ զյաւդաւո-

րութիւն86 ե՛ւ զդիրն87 ե՛ւ զկարգն ե՛ւ զպէտսն, զոր իւրաքանչիւր ումեք 

տայ ամենայնիւ, ե՛ւ որպէս ոչ կար է այլազգ բարւոք գոլ88 ունելն, ըստ 

որում այժմս ունի, ե՛ւ որպէս ոչ յաւելուած ընդունի, ե՛ւ ոչ յԷիցս պակա-

                                         
68 ԱԸ զանիրաւեցելոցն 
69 ԱԳԵԶԸԾ վնաս 
70 Nem 122. 17 πρόγνωσις | Ը նախագիտութիւնն 
71 =Nem տարընթ ὁρωμένοις ≠ Nem 122. 18 γινομένοις («եղելոցն») 
72 Գ բազումք 
73 Գ տեսել Ե լուս տուեալ 
74 Վ չիք | Ժ + պէտս 
75 ԵԷԽ լուս (լծ) «որպէս եզեկիային»  
76 ԱԲԳԴԷԸԹԺԻԽԾՎ նախախնամութիւնք ԲԴԷԹԺԻԽՎ լուս նախագիտութիւնք  
77 Nem 122. 21 ἐξηνέχθησαν («իրականացան») 
78 Nem 122. 20 καθ’ ἑκάστην («ըստ յուրաքանչյուր») | Ը ամենայն  
79 ԱԲԵԷՎ ազգ ԹԽ ազգաց  
80 Nem 122. 21 μιαιϕονήσαντες («սպանությամբ իրենց պղծածներ, մարդասպան-

ներ») 
81 Nem 122. 22 πράξαντες ἐκδειματοῦται («ահաբեկվում են») | Խ լինել  
82 Nem 122. 22 ἄλλως («բացի այդ») 
83 Nem 122. 22 ἀγαθός ἐστιν («բարի է») | Գ բարերար Թ բարէրար 
84 Nem 122. 23 չիք բարերար գոլով 
85 Զ զհամեմատութեան Խ համեմատութիւն  
86 ԱԶԾ + սորա Գ զյաւդաւորութիւնն 
87 Ա զդիւրն Գ զդերն Ը զկիրն 
88 ԱԳԶԾ գոլ բարւոք փխ բարւոք գոլ  
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սիլ ինչ կարէ, այլ կատարեալ ամենայն եւ բարի89 իմաստասիրաբար եւ 

արարչագործապէս են եղեալ90:  

[5] Այլ արարչագործութեանն բանի տացուք զայսոցիկ արտադրու-

թիւն91, զի մի՛ կրեսցուք, զոր92 ինչ բազումք յաղագս93 նախախնամու-

թեան գրողացն94 կրեցին, քանզի զարարածս փոխանակ նախախնամու-

թեան դնեն95՝ արդ առաջնորդեալ մեզ ի նախախնամութեանն /237բ/ բան՝ 

ըստ բազում տարբերութեան, քանզի ոչ է նոյն նախախնամութիւն եւ 

արարած96: Զի արարածի գործ է՝ բարւոք առնելն97 զեղեալսն, իսկ նախախ-

նամութեան98՝ բարւոքն հպատակելն99 եղելոցս100: Եւ ոչ են գոյակից այսո-

քիկ ամենայն իրաւք միմեանց, որպէս է տեսանել եւ ի մարդիկ՝ զոր ինչ 

ըստ իւրաքանչիւր արուեստի եւ գործոյ101: Քանզի ոմանք ի նոցանէ 

միայն առնելովն այնուհետեւ102՝ բարւոք կան, եւ ոչինչ այլ տանին հոգ, 

որպէս հիւսունք եւ նկարագրողք եւ անդրիաստեղծք, իսկ ոմանք միայն 

հպատակեն եւ խնամ տանին, որպէս անդէորդք103 եւ հովիւք: Ապա ուրեմն 

եւ մեք յորում յաղագս արարածոյս բանի, որպէս պարտ է ցուցանեմք, թէ 

բարւոք եղեն104 եղեալքս, իսկ յորում յաղագս նախախնամութեան, թէ՝ եւ 

պիտանի հպատակացն105 հանդիպին յետ լինելոյն: 

                                         
89 ԲԴԷԹԺԻԼԽՎ + եւ 
90 Nem 123. 1 προνοητικῶς δεδημιούργηται («նախախնամողաբար արարչագործել է»)  
91 Ծ արդարութիւն 
92 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որ 
93 ԳԵ յաղագն 
94 Nem 123. 3 γραψάντων | ԱԳԶԸ (ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ լուս) գրողացն ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ 

անգիտողացն  
95 Nem 123. 3 ἀνυμνοῦσιν («գովերգում են») 
96 ԲԴԵԷԹԻԼԽ արարածոյ Ժ արարածս  
97 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ առնել 
98 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ նախախնամութեանն  
99 ԲԴԵԸԹԺԻԼԽՎ հպատակել Է հպատակ 
100 ԲԴԵԷԸԺԻԼՎ եղելոցն ԹԽ եղելոց 
101 Nem 123. 8 μέθοδον («հնարի») 
102 ԱԶԾ հետեւին եւ Գ հետեւ  
103 ԲԴԵԷԹԺԼԽ անդէաորդք Ը անդէորթք  
104 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ են 
105 ԱԶԾ հպատակաց ԳԸ հպատականաց ԵԺԻԽ հպատականացն 
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[6] Զի՞արդ մարդ՝ ի մարդոյ, եւ արջառ՝ յարջառոյ ծնանի106, եւ իւ-

րաքանչիւր ինչ յիւրմէ սերմանէ107 բուսանի108 եւ ոչ յայլոյ, եթէ առանց 

նախախնամութեան են: Քանզի թէ ասասցէ109 ոք, թէ ըստ իսկզբանէ լինե-

լութեանն՝ յաւդմամբ իմն յառաջ գայ իրն, զայս լինի ասացեալ110, թէ ընդ 

արարածոյ գոյակից է ամենայն իրաւք նախախնամութիւնն, քանզի յաւդ-

մամբ յառաջ գալն111 արարածոյն, յայտնէ112՝ ընդ արարածոյն113 լինել114 

զնախախնամութիւնն, քանզի նախախնամութեան է՝ յետ առնելոյն, յա-

ռաջն գալ115 Էիցս: Եւ այսպէս ոչ ինչ ա՛յլ116 արդեւք ասիցէ, քան թէ զնոյն 

գոլ արարչագործ, համանգամայն եւ նախախնամող Էիցս:  

[7] Ո՞վ ոք, տեսանելով զկերպից մարդկան փոփոխումն յայնչափ 

բիւրս, եւ ոչ ուրեք անկանել ի միմեանս, ոչ սքանչանայցէ ընդ գործն՝ 

զմտաւ ածեալ զպատճառն, գտցէ նախախնամութեան սակս զտարբերու-

թիւն կերպիցն՝ այլ եւ այլ իւրաքանչիւր ուրուք: Քանզի Տե՛ս, զի եթէ նոյն 

կերպարան պահէր ամենեցունց՝ անվրէպ նմանութեամբ, ո՛րքան ինչ շփո-

թումն իրաց լինէր, ո՛րքան անգիտութիւն եւ խաւար ունէր զմարդն՝ ոչ 

զիւրն117 ճանաչելով եւ ոչ զաւտարն, կամ զթշնամին կամ զվատթարն՝ ի 

սիրելւոյն եւ ի պիտանւոյն որոշեալ, քանզի ամենայն ինչ լինէր ճշմար-

տապէս խառնակ իր՝ ըստ Անաքսագորայ118
(200): Եւ այսորիկ այսպէս գոլով, 

                                         
106 ԱԶ ծնանին 
107 Ա սերմանէի Գ սերմանէն Խ սերման 
108 Ա չիք Գ բուսանին Ե բուսան 
109 Գ ասիցէ Ե ասէ  
110 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ասացեալն 
111 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾ գոլն Ը գոլ  
112 ԸԺ յայտ է 
113 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ արարածոցն 
114 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ + եւ  
115 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ գոլ Ծ գոլ (լուս գալ) 
116 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ոք 
117 ԲԴԵԷԹԻԼԽԾՎ զիւր 
118 Գ անաքսագոսա Ե անագսագորա Ժ անաքսագորմա ԷԹԽ լուս (լծ) «ասաց թէ 

ձեւն եւ կերպն չէր ամենայն խառնակեր» | Ժ լուս (լծ) «անաքսա՛՛ասաց 
բարիոք եդ ի մեզ աստուած զկերպ եւ զձայն» | Վ (148. 1 լծ) «զանաքսագորայ 
խառնակ իր ասէ՝ զսանդահարելն ասէ, որ ամէնն խառնեցաւ, որք եւ ձեռք եւ 
գլուխ, որ բաժանէիր ոչ» 
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ոչ ինչ արգելոյր ընդ քերց կամ ընդ մարց լինել եւ ոչ119 յափշտակել120 եւ 

ոչ այլ ինչ չար գործել յայտնապէս, թէ առ ժամն միայն խոյս տայր, քան-

զի ոչ ոք զնա ճանաչէր121 յետ այնորիկ: Ոչ արդեւք ո՛չ աւրէնք եւ ո՛չ քա-

ղաքավարութիւն կարգիւր, ո՛չ հարք եւ122 որդիք զմիմեանս գիտէին, եւ 

ո՛չ այլ ինչ էր հաստատուն123 մարդկան, քանզի որպէս կոյր իմն լինէր 

մարդն124: Բայց միայն ի հասակէ եւ ի մեծութենէ, այլ ո՛չ ինչ125 ճանա-

չիւր126: Այսքան բարութեան եղեւ մեզ127 պատճառ նախախնամութիւն՝ 

զանազանելով զկերպարանս մարդկան հանապազ եւ ամենայն ուրեք եւ ոչ 

ի միում ժամանակի յառնելոյն զայս նուազեալ, որ եւ մեծ իմն նշան է 

հանդիպելն128 նախախնամութեան129 եւ իւրաքանչիւրով130 տպով ստեղ-

ծուածոյ պատկերին եւ ձայնիւն ճանաչին131, քանզի չափաւորապէս եւ 

զայս յաւելի մեզ նախախնամութիւնն, եւ զգունոցն զտարբերութիւն, զի 

ըստ բազում յեղանակի աւգնեսցի մարդոյս բնութեան տկարութիւն: Վար-

կանիմ եւ զբազումս ի կենդանեաց եւ ըստ տեսակի համաձեւս, որպէս են 

/238ա/ ագռաւք132, ունել ինչ ըստ երեսաց133
 տարբերութիւնս, որովք134 ճա-

                                         
119 ԱԶԷԸՎ չիք  
120 ԹԺ (ԲԻԼ լուս) յափշտակիլ  
121 Nem 124. 3-4 οὐ γὰρ ἂν ὀφθεὶς ἐγνωρίσθη (բառացի` «քանի որ տեսնվածը չէր 

ճանաչվի») 
122 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ + ոչ  
123 Nem 124. 6 + κατὰ («ըստ») 
124 Nem 124. 6 + τῶν ἀνθρώπων ὁ ἄνθρωπος, μικρὰ τοῦ βλέπειν αὐτῷ παρεχομένου 

(«մարդը՝ մարդկանց նկատմամբ, քանի որ տեսնելու ունակությունը քիչ բան 
կտար նրան»)  

125 ԱԲԴԵԸԹԺԻԼԽԾ ինչ ոչ փխ ոչինչ 
126 =Nem տարընթ διεγνώσκετo ≠ Nem 124. 8 διεγίνωσκεν 
127 ԱԶ չիք  
128 ԱԸԹԺԻԽ հանդիպեալ ԲԴԵԶԷԼԾՎ հանդիպել  
129 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ նախախնամութեանն  
130 ԱԳԴԶԷԸԽԾ (ԲԵԹԻԼ լուս) իւրաքանչիւր ոք Ժ իւրաքանչիւր (չիք ոք, լուս 

-ովք)  
131 Nem 124. 13 + [εἰ καὶ μὴ δι’ ἀκριβείας τὸ τοιοῦτον ϕυλάττεται, ὡς τῆς μορϕῆς 

ἀκρκούσης] («թեև այդպիսին չի պահպանվում ճշգրտությամբ, ինչպես 
բավարար ձևով») 

132 Nem 124. 17 κορώνη καὶ κόραξ («էգ ագռավը և արու ագռավը») 
133 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ տեսակաց  
134 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ որով 
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նաչեն ըստ զուգակցութեան զմիմեանս, քանզի ագռաւք135
 երամանան 

եւ136 յոլովակի ի բաց զատանին՝ ըստ զուգակցութեանն137, իւրաքանչիւր 

ուրուք ճանաչելով զմիմեանս զուգակցացն: Զի՞արդ արդեւք ճանաչէին 

զմիմեանս, եթէ ոչ ինչ էր ի նոսա ըստ իւրաքանչիւրում տեսակի138 պատ-

կեր139՝ ի մեզ դժուարորոշք, բայց իւրեանցայոցն140 դիւրաւ ճանաչե-

լիք141
(201):  

[8] Այլ զի է նախախնամութիւն՝ եւ ի ձեռն այսոցիկ յայտ է, եւ 

որովք՝ ասելոցս եմք: Ասասցուք, թէ զի՞նչ է նախախնամութիւն: Նախա-

խնամութիւն է յԱստուծոյ յԷսս՝ եղեալ հպատակումն142: Սահմանեն եւ 

այսպէս զնախախնամութիւնն143՝ նախախնամութիւն է կամք Աստուծոյ, 

որով ամենայն էքս առնուն զպատեհն իւրեանց ելս: Իսկ եթէ Աստուծոյ 

կամք144 են նախախնամութիւնն145, հարկ է ամենայնիւ ե՛ւ ըստ ուղիղ բա-

նի, ե՛ւ գեղեցիկս, ե՛ւ աստուածավայելուչս, ե՛ւ ամենեւին բարւոք լինել 

եղելոցս, որպէս զի լաւագոյն ինչ կարգ146 ոչ ընդունել: Հարկ է եւ նորին 

գոլ արարիչ էիցս եւ նախախնամող, զի147 եւ ոչ իսկ է վայելուչ այլում 

                                         
135 Nem 124. 18 κορῶναι γοῦν καὶ κόρακες 
136 Nem 124. 19 πολλοὶ («շատերը»)  
137 ԱԲԶԾ զուգակցութեան  
138 Գ տեսակ Զ + եւ 
139 Nem 124. 21 ἴδιο («յուրահատուկ»)  
140 Nem 124. 22 φυσικῶς τοῖς ὁμοειδέσιν («բնությամբ համատեսակներին») | ԷԻՎ 

իւրայոցն 
141 Nem 124. 22 + [Καὶ τὰ σύμβολα δὲ καὶ φῆμαι καὶ κληδόνες καὶ διοσημεῖαι (πρὸς 

Ἕλληνας γὰρ ὁ λόγος), κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον, ὡς αὐτοί φασι, τῶν δηλουμένων ὑπ’ αὐτῶν 
τὰς ἐκβάσεις διασῴζουσαι πάντως που προνοίας λόγῳ κατασημαίνουσι, καὶ τοῖς 
σημαινομένοις τὰς ἐκβάσεις ἐκαληθεύουσιν]. Վ (149. 1)* «նաև նշանք եւ պատգամք 
եւ ըղձութիւնք եւ սքանչելիք, որք միշտ, ըստ ասելոյ նոցա, ի ճշմարիտ 
յարակցութեան գտանին ընդ դիպելոց իրաց, յայտնապէս ցուցակք են 
նախախնամութեան,եւ հաւաստի գործեն զազդեցութիւն նորա ի վերայ 
եղելոցն իրաց»: 

142 Ե լուս սահման 
143 Nem 125. 5 οὐτὴν («այն») / ԲԴԵԷԸԺԻԼՎ զնախախնամութիւն 
144 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ կամքն 
145 ԱԳԶԸԾ նախախնամութին 
146 ԵԷԹԺԻԽՎ + այլ Բ լուս այլ Լ ^այլ  
147 Nem 125. 10 + οὔτε ἀκόλουθον («ոչ համապատասխան») 
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առնել, եւ այլում148
 ումեք հպատակել եղելոցս, քանզի149 ի տկարութեան150 

տեսեալ լինի այսպիսիս: Բազում ինչ եւ յանբանս151 կայ յասացելոցս152: 

Ամենայն ինչ, որ ծնանի՝ եւ կերակրով հպատակէ ծնիցելոյն153, իսկ մարդ՝ 

եւ այլոցն ամենեցունց, որոց ըստ կենցաղոյս որպիսի են154, նախախնամէ, 

իսկ որոց ոչն նախախնամէ155՝ վասն տկարութեան ոչ նախախնամէ:  

Արդ ցուցաւ Աստուած գոլ նախախնամող, իսկ նախախնամութիւն՝ 

կամքն156 նորա:  

 

 

 

 

                                         
148 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ այլ  
149 ԴԷԺՎ +եւ 
150 Nem 125. 12 + πάντως  
151 Nem 125. 13 τοῖς ζῴοις ἔμφασις («կենդանիների մեջ արտաքին տեսք») | Գ 

յանբանսն 
152 ԲԴԷԹԽՎ ասացելոցս  
153 ԱԸ ծնեցելոցն ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ ծնիցելոցն Ծ ծնեցելոյն 
154 ԲԴ է (լուս էն) ԳԻ է ԹԼԽ է՛ն | Nem 125. 15 + καθ’ ὅσον οἷός τέ ἐστι («որքան 

կարող է») 
155 Խ չիք իսկ որոց ոչն նախախնամէ 
156 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ կամք 

ՄՄ 2708, 43բ 
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ԳԼՈՒԽ ԽԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԹԷ1 Ո՛ՅՑ Է  

ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆ2 

[1] Արդ զի է՛ նախախնամութիւն եւ զի՞նչ է, ասացաւ, բայց ասելի է, 

թէ ո՞յց է նախախնամութիւն3, արդեւք ըստ բոլորու՞մ4, թէ՞ ըստ իւրա-

քանչիւրում, թէ՝ եւ5 ըստ բոլորում6 եւ ըստ իւրաքանչիւրցն7: Պղատոն՝ եւ՛ 

զորս ըստ բոլորումն8, եւ՛ զորս ըստ իւրաքանչիւրցն9 նախախնամութեանն 

կարգաւորել10 ախորժէ՝ տարորոշելով զնախախնամութեանն բան յերիս: 

Քանզի առաջին գոլ զառաջնոյն Աստուծոյ11, եւ նախախնամել12 սմա նախ 

տեսութեանցն13, եւ ապա ամենայնի բոլոր զարդուն՝ իբրեւ14 երկնից եւ աս-

տեղաց եւ ամենայնի որոց ըստ բոլորումն, այսինքն15՝ սեռիցն, էութեան եւ 

որակութեան եւ քանակութեան եւ այլոցն16 այսպիսեաց, եւ ընդ սոքաւք 

ստորադասեցելոցն տեսակաց: Իսկ լինելութեանն17 անհատիցն կենդա-

նեացն18 եւ տնկոցն19 եւ ամենայն20, որք լինելութեամբ եւ ապականու-

                                         
1 ԲԳԹԺԻԼԽ չիք  
2 Nem 125. 18 περὶ τοῦ τίνων ἐστὶ πρόνοια 
3 ԱԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ նախախնամութիւնն 
4 Գ բոլորումս ԸԽ բոլորումն Ծ բոլորս էր 
5 ԷԸԹ չիք  
6 ԶԸԹ բոլորումն Խ բոլորու՞մ 
7 ԱԲԴԷԸԹԺԻԼԽՎ իւրաքանչիւրիցն Ե զիւրաքանչիւրիցն 
8 ԶԷԻԼԽՎ բոլորում 
9 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ իւրաքանչիւրիցն  
10 ԸԺԻ կարգաւորեալ 
11 Վ (150. 2 լծ) «առաջն նախախնամութիւն ասէ յաստուածոյ եղեալ, յառաջին և 

մեծ աստուծոյն» 
12 ԲԵԷԹԽ նախախնամեալ 
13 Nem 126. 1 προηγουμένως τῶν ἰδεῶν («նախնական գաղափարների առնչու-

թյամբ») / ԲԴԵԷԸԹԺԽ նախատեսութեանցն Ի լուս տեսականացն Զ նախա-
տեսակաց  

14 ԲԴԶԸԻ իբր Գ եւ իբր 
15 ԲԳԷԹՎ +ըստ  
16 ԱԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ այլոց 
17 ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ լինելութեան Զ լինելութեամբ Խ լինելութիւնն 
18 ԱԵԶԽԾ կենդանեաց  
19 ԱԶԾ տնկոց  
20 ԱԶ ամենայնի Ծ ^ ի 
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թեամբ՝ զերկրորդսն զաստուածս21, զորս շուրջ զերկնիւ ասէն22 գոլ նա-

խախնամողս23: Եւ Արիստոտելէս զայնոցիկ24 լինելութիւն վերադրէ25 արե-

գական եւ կենդանատեսակացն շրջագայութեան: Իսկ ելիցն եւ վախճանի 

գործականացն26 եւ հանդիպման27, որոց ըստ կենցաղոյս՝ բնաւորակա-

նացն28 եւ նիւթականացն29 եւ գործարանականացն30 կոչեցելոց31 բարու-

թեանց, եւ զայսոցիկ32 հակակայիցն, զերրորդն ասէ գոլ նախախնամու-

թիւն Պղատոն, եւ առաջնորդել այսմիկ՝ դիւաց ոմանց կարգեցելոց ի յերկ-

րի եւ պահապանս գործոց մարդկան: Եւ լինէլ33 ե՛ւ34 երկրորդին, ե՛ւ եր-

րորդին նախախնամութեան գոլն35՝ յառաջնոյն Աստուծոյ կարգաւորի36 

ամենայնի կարգողին37 առաջինս38 եւ երկրորդս եւ երրորդս39 նախախնա-

մողս(202):  

[2] Արդ յԱստուած վերաբերելն զամենայն եւ նորա կամացն հաստա-

տիլ ասել /238բ/ ամենայն նախախնամութեանն40՝ արժանի է գովելոյ, բայց 

ոչ եւս ե՛ւ երկրորդն ասել նախախնամութիւնս, զորս շուրջ զերկնիւ41: 

Քանզի ոչ նախախնամութիւն է եղեալն, այլ ճակատագիր եւ հարկ, քանզի 

                                         
21 ԱԶ զաստուածս ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ աստուածսն 
22 ԵԷԹԼ ասեն (լուս ասէ) ԶԻՎ ասէ 
23 ԲԺԼ լուս (լծ) «զի շուրջ զերկնիւ թուի զայն ասէ զոր և արիստոտել զաստեղս» 
24 ԱԳԶԾ զայսոսիկ 
25 ԲԴԵԷԹԻԼԽԾՎ վերագրէ 
26 ԱԶ գործիականացն ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ գործականաց Ը գործականացն եւ նիւթա-

կանացն  
27 Nem 126. 8 τῆς τάξεως («կարգի, դասի») | ԱԶ պատահման  
28 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ բնաւորականաց 
29 ԱԳԶԸԾ նիւթականաց  
30 Ա գործանականացն Բ լուս գործարանացն Է ^ ն փխ ր (գործարարացն) 
31 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ կոչեցելոցն  
32 ԲԳԵԺԻԼԽԾ զայսոսիկ Զ այսոցիկ  
33 ԲԴԷԹԼ լիներ 
34 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ չիք 
35 Nem 126. 13 + παρὰ τῆς πρώτης, ὡς δυνάμει («առաջինի միջոցով, որպես զորու-

թյամբ») 
36 ԱԶ կարգաւորել ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ կարգաւորեալ  
37 ԱԾ կարգաւ լինին ԲԴԷԸԻԼԽՎ կարողին Զ կարգաւոր լինել  
38 Nem 126. 14 չիք  
39 ԲԹԽ երորդս 
40 ԱԳԶՎ նախախնամութեան  
41 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ զերկնիւք | Nem 126. 17 τοὺς τὸν οὐρανὸν περιπολοῦντας  
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որպէս նոքայն ձեւանան42, հարկ է եւ եղելոցն լինել, եւ այլազգ ոչ գոլ 

հնար, իսկ որոց ըստ նախախնամութեանն են՝ ոչ ինչ անկանել ընդ հար-

կիւ43, յառաջագոյն ցուցաւ:  

[3] Իսկ Ստոյիկեանքն իմաստասէրք զճակատագիրն հաստատեն44 եւ 

զոր ի մեզն է առնել ոչ խոստովանին եւ ոչ մի տեղի նախախնամութեանն 

թողուն, այլ ճշմարտութեամբքն45 եւ զոր ի մեզն է առնելն46 ի բաց բառ-

նան, որպէս ցուցաւ յառաջագոյն:  

Իսկ Դիմոկռիտոս եւ Եռակլիտոս եւ Եպիկուրոս47 ոչ ըստ բոլորում եւ 

ոչ ըստ իւրաքանչիւրիցն նախախնամութիւն գոլ ախորժեն48
(203): Արդ սո-

քա հետեւին իւրեանց սկզբանցն, քանզի ինքնամատոյց համարելով գոլ 

ամենայնի, վայելչաբար՝ առանց նախախնամութեան գոլ ասեն զամենայն: 

Քանզի որոց ոչ ոք է արարչագործ, այսոցիկ ո՞վ իցէ նախախնամող: Յայտ 

է, թէ ինքեանց ինքեամբք ի49 հարկէ բերիլ իսկզբանն50 ինքնամատոյցն51 

եղեալք52: Պարտ է այժմ առաջնոյն53 նոցա կարծեացն54 ընդդիմանալ, զի 

այսորիկ55 ի բաց բարձեցելոյ56՝ բաւական են ասացեալքս57 ի ցուցումն նա-

                                         
42 Nem 126. 19 συσχηματίζωνται («միասին ձևավորվում են») 
43 ԱԶ հարկաւ 
44 Գ չիք Ծ ^  
45 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ ճշմարտութեամբք  
46 ԱԳԾ առնել 
47 ԲԷԼ եպիկորոս Գ եպիկուռոս ԴԺԻ եպիկորւոս  
48 Nem 127. 2 + Ἐπίκουρος γοῦν ἔλεγε: τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει, 

οὔτε ἄλλῳ παρέχει. ὥστε οὔτε ὀργαῖς, οὔτε χάρισι συνέχεται: ἐν ἀσθενείᾳ γὰρ πάντα τὰ 
τοιαῦτα. ὀργὴ θεῶν ἀλλότριον. ἐπὶ γὰρ ἀβουλήτῳ γίνεται: Θεῷ δὲ οὐδὲν ἀβούλητον. | Վ 
(151. 2 թարգմ)* «քանզի ասէր եպիկուրոս, որ երջանիկ եւ անմահ իցէ էակ՝ ոչ 
ինքն հոգ ինչ ունի եւ ոչ այլոց տայ ունել, վասն որոյ չիք ի նմա ոչ բար-
կութիւն եւ ոչ քաղցրութիւն, զի այդ ամենայն հետեւանք են տկարութեան: 
Դարձեալ, բարկութին աւտար է յաստուծոյ, քանզի յայնժամ տեղի գտանի 
բարկութեան, յորժամ հակառակ ինչ կամացս դիպեսցի, այլ ոչ ինչ հակառակ 
կամացն աստուծոյ հանդիպել մարթիցի»: 

49 Գ չիք  
50 ԳԸ յիսկզբանն 
51 ԱԳԶԾ ինքնամատոյցքն Ը ինքնամատոյց  
52 ԶԷՎ եղեալքն  
53 ԴՎ առաջնոցն  
54 Nem 127. 10 πρώτην δόξαν | Վ (151. 4) զառաջին կարծիս. իմա՝ զհիմնական 

սկզբունս | Գ կարծեց  
55 ԴԻՎ այսոցիկ Ժ այսոսիկ  
56 ԱԴԻԾՎ բարձելոյ 
57 ԱԶԷԾ ասացեալքն  
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խախնամութեան58 գոլոյ: Արդ պահելով իւրոյն ժամանակի զսորայն յան-

դիմանիչն, եկեսցուք յԱրիստոտելի կարծիսն եւ յայլոցն59, որք առանց նա-

խախնամութեան ասեն գոլ զիւրաքանչիւրսն: 

[4] Քանզի Արիստոտելէս ի բնութենէն միայնոյ կարգաւորիլ ախոր-

ժէ, զորս ըստ մասինն, որպէս նշանակեաց յիւր անդ գրեալսն60
(204), վասն 

զի զայս աստուածային61 գոլով եւ յեղականսս62 յամենեսին63 լինելով, իւ-

րաքանչիւր ումեք բնաւորապէս ի ներքոյ դնէ զաւգտակարացն զյաւժա-

րութիւնն64 եւ ի վնասակարացն փախուստ: Քանզի իւրաքանչիւր ոք ի 

կենդանեացս65, որպէս եւ ասացաւ իսկ՝ եւ զոր ըստ իւրն կերակուր ընտրէ 

եւ զաւգտակարացն զհետ ընթանայ66 եւ զբժշկութիւնս ախտիցն67 բնաւո-

րապէս գիտէ68:  

Իսկ Եւռիպիդէս եւ Մենանդրոս(205) միապէս զմիտսն, որ յիւրաքան-

չիւրն ումեք ասեն նախախնամող իւրաքանչիւրումն, յաստուածոցն եւ ոչ 

զմի69 ոք: Այլ միտք յորոց ի մեզն էն70 է միայն (զի կամ գործականացն եւ 

արուեստից, կամ տեսութեան), բայց նախախնամութիւն է՝ ոչ71 յորոց ի 

մեզն է առնել72: Քանզի եւ հարստանալոյն եւ ոչ, եւ ողջ73 գոլոյն74 եւ ոչ, 

յորոց75 ոչ ինչ կարեն առնել միտք, այլ եւ ոչ բնութիւնս, որպէս Արիստո-

                                         
58 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ նախախնամութեանն 
59 ԸԽ այլոցն 
60 Nem 127. 16 ἐν τῷ ζῆτα τῶν Νικομαχείων ἠθικῶν ὑπῃνίξατο («ակնարկեց Նիկո-

մաքյան էթիկայի յոթերորդ [գլխ]-ում») | Գ գրելս  
61 Գ աստուածայինն 
62 Ա յեղանականս ԶԸ յեղականս  
63 Ա ամենեւին ԳԾ ամենեսին Ը յամենեսեան Ի յամենիսեան 
64 ԱԶԸԾ զյաւժարութիւն 
65 ԷԼՎ կենդանեաց  
66 ԱԲԶԾ ընթանալ Ե երթա 
67 ԱԶԾ ախտից 
68 = PG40 p 800 ἐπίσταται | Nem 127. 21 ἐξεπίσταται («խորապես, անգիր գիտե»)  
69 ԷԺՎ մի  
70 ԱԲԶԸԹԽ չիք Ծ է 
71 ԱԳԶԺԾ ոչ է փխ է ոչ 
72 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ առնելն 
73 ԱԲԴԵԶԷԸԹԼԽԾ ողջն 
74 ԶԸԾ գոլոյ 
75 ԶՎ յայսցանէ Ի լուս յայսցանէ  
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տելի թուեցաւ, զի յայտնի76 են բնութեանս77 գործք: Իսկ զի՞նչ առ միտսն 

կամ առ բնութիւնն՝ երբեմն պատժիլ սպանողին, եւ երբեմն փախչիլ78, եթէ 

ոչ79
 ոք ասիցէ՝ զմտացն եւ զբնութեանն նախախնամութեանն80 գոլ, իսկ 

զերկրորդն՝ ճակատագրին: Իսկ եթէ81 մտաց եւ բնութեան նախախնամու-

թեանն82 է, բայց հետեւող այսորիկ՝ ճակատագրին, ի բաց բառնայ որ ի 

մեզն է առնել: Այլ ոչ ունի83 այսպէս, քանզի՝ որ ինչ մտացն է գործակա-

նին եւ տեսականին84 ի մեզ առնելոյն ցուցաւ: Բայց ոչ ամենայն, որ ըստ 

նախախնամութեան՝ բնութեանն85, թէ եւ որ ինչ բնութեանն86 է87՝ ըստ նա-

խախնամութեան88 լինի: Զի բազում ինչ, որ ըստ նախախնամութեան89 լի-

նի90, ոչ է բնութեան գործ, որպէս ի վերայ սպանողին ցուցաւ: /239ա/ Քան-

զի է՛ մասն նախախնամութեան՝ բնութիւնս, ո՛չ նոյնն91 նախախնա-

մութիւն:  

[5] Արդ սոքա բնութեանն92 եւ մտացն մակագրեն զնախախնամու-

թինն, որ ըստ իւրաքանչիւրիցն, իսկ այլքն93 Աստուծոյ փոյթ լինել Էիցս94 

յարամնայութեանն95, որպէս զի մի՛ ինչ յեղելոցս պակասիլ, եւ այսորիկ 

միայնոյ առնել նախախնամութիւն: Իսկ96 իւրաքանչիւրիցն բերիլ, որպէս 

                                         
76 Ծ յայտն 
77 ԱԶԸԾ բնութեան 
78 ԱԶԸԾ փախչել  
79 ԴԵԷԸԹԻԼԽԾՎ չիք 
80 Ե նախախնամութիւն Վ նախախնամութեան 
81 Nem 128. 6 + κατὰ («ըստ») | Լ + եւ  
82 ԱԳՎ նախախնամութեան ԵԷ նախախնամութենէ 
83 ԲԳԶԸԺԻԼԽ + այս Ե +այլ 
84 ԱԶԸ տեսականի 
85 ԵԷ բնութէնէ ԸՎ բնութեան / ԲԴԸԹԺԻԼԽԾՎ + է 
86 Գ բնութեան ԵԷ բնութէնէ 
87 ԵԷ չիք Ը չիք թէ եւ որ ինչ բնութեանն է  
88 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ նախախնամութեանն  
89 ԲԴԵԷԹԺԻԼ նախախնամութեանն 
90 ԱԲԶԾ չիք Գ չիք զի բազում ինչ որ ըստ նախախնամութեան լինի  
91 ԱԶԸԺ նոյն  
92 ԳԽ բնութեան 
93 Nem 128. 13 + φασί  
94 Գ էից ԴԸԽ էիցն ԹԺԻ լուս էիցն 
95 ԱԳԶԾՎ յարամնայութեան 
96 Nem 128. 15 = Ժ + ըստ | Ը չիք 
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եւ դէպ լիցի, եւ վասն այսորիկ բազում անիրաւութեանց եւ97 գարշ սպա-

նութեանց եւ միահամուռ ասել՝ ամենայն չարութեան քաղաքավարիլ ի 

մարդիկ, եւ սոցա, որպէս եւ98 դէպ լիցի՝ ոմանց փախչել ի դատաստանէ, եւ 

ոմանց տանջիլ, ո՛չ յորոց ըստ ուղիղ բանի, եւ ո՛չ յորոց ըստ աւրինաց 

ամենայն իրաւք դիպեցելոց: Իսկ ուրանաւր ոչ աւրէնք եւ ոչ բան ընկա-

լեալ լինի99, զի՞արդ արդեւք ասիցէ ոք՝ Աստուած գոլ հպատակող, քանզի 

եւ100 պատահի101 ե՛ւ քաղցունցն102
 յոլովակի անիրաւիլ եւ տառապիլ103

 եւ 

ընդ բիւրաւք104 չարեաւք105 անկանիլ, իսկ չարացն եւ բռնաւորացն՝ աճել 

զաւրութեամբ եւ հարստութեամբ եւ իշխանութեամբ եւ այլովք կենցա-

ղոյս բարութեամբք: Ինձ թուին106, որք107 զայսն ասեն, բազումս եւ այլս 

ինչ, յորոց նախախնամութեանն108 են, անգիտանալ տեսութեանց, մանա-

ւանդ՝ զհոգւոյն109 անմահութիւն, քանզի մահկանացու զնա վարկանին 

գոլ, այսր կենաց պարագրելով, զորս ինչ մարդոյն են: Եւ ապա խոտորեալս 

ունին զորս յաղագս բարութեանցն դատողութիւնս, քանզի համարին զորս 

ի հարստութիւնսն են անկեալք եւ զաւրացեալք110 պատուաւք եւ այլովք 

նիւթականաւք բարութեամբքս111 պայծառացեալք112, երջանիկս գոլ եւ 

երանելիս, իսկ զհոգւոյն բարութինսն113 առ ոչինչ դնեն բազում չափով114, 

                                         
97 Nem 128. 16 + πολλὰς («բազում») 
98 Nem 128,17 = ԱԳԶԾ չիք  
99 Nem 128. 19 κρατεῖ («իշխի») | Գ կալել լինի  
100 ԱԲԴԵԷԹԻԼԽԾՎ չիք 
101 ԱԶԾ պատահէ 
102 Nem 128. 20 χρηστοὺς | Ը քաղցոնիցն | Վ (153. 2) քաղցրաբարոյիցն, լաւաբա-

րոյիցն  
103 Nem 128. 21 ταπεινοῦσθαι («նսեմացվել, ստորացվել») 
104 ԱԶԾ բիւրուք Բ բիւր Ի բիւր (լուս բիւրաւք) 
105 Ծ չարեւք 
106 ԸՎ թուի 
107 ԳԷԸՎ որ 
108 Գ նախախնամութեանցն Ե նախախնամութենէն (չիք են) 
109 Ա զհոգւոց ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԾՎ զհոգւոյ  
110 ԲԴԵԷԸԹԻԼԽԾՎ զաւրացեալ 
111 ԱԶ բարութեամբք 
112 ԲԴԸԺԻԼԽ պայծառացեալ Ը +եւ 
113 ԳԼ բարութիւնս 
114 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ չափովք 
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քան զմարմնականսն115 եւ116 զարտաքոյս գերազանցեալն117: Քանզի վեհա-

գոյն են վեհագունին բարութիւնք118:  

[6] Արդ այսքան առաքինութիւնք քան զհարստութիւն եւ քան զող-

ջութիւն եւ քան զայլսն լաւագոյն119 են, ո՛րչափ հոգի՝ քան զմարմին: 

Քանզի եւ՛ միայնք120, եւ՛ հանդերձ այլովքն121 առաքինութիւնքն122 երա-

նելի առնեն զմարդն, այլովքն՝ ըստ լայնութեան, իսկ միայնք123 եւ ըստ 

ինքեանց՝ ըստ պարագրութեան: Քանզի յԷիցս են ինչ որ ըստ պարագրու-

թեան իմանին, որպէս երկկանգուն(206), եւ ե՛ն ինչ որ ըստ լայնութեան, որ-

պէս շեղջ124: Քանզի125 շեղջ, եթէ առնուցուս չափս(207) երկուս, թողեալն ի 

նմա լինի126 շեղջ, եւ՛ըստ լայնութեանն127 յերանութենէն128
(208), թէ ի բաց 

առցես զորս129, ինչ մարմնոյն, եւ զորս արտաքոյ բարութիւնսն130, եւ թո-

ղուս միայն զառաքինութիւնսն, մնայ եւ այսպէս երանելի: Քանզի131 

առաքինութիւն եւ՛ ըստ ինքեան բաւական է յերջանկութիւն: Արդ ամե-

նայն բարի երանելի է, եւ ամենայն չար՝ թշուառական, թէ եւ զամենայն 

միահամուռ ունի զասացեալսն՝ բախտի բարութիւնս: Զոր անգիտա-

ցեալք132 բազումք, միայն երանելիս133 գոլ համարին զմարմնով զուարճա-

ցեալսն եւ զհարստացեալսն134, վասն որոյ մեղադրեն զնախախնամու-

                                         
115 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զմարմնականն 
116 ԲԶ + քան եւ Ծ + քան 
117 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զգերազանցեալն 
118 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾՎ բարութիւնքն  
119 ԱԳԶ լաւագոյնք  
120 ԱԶԾ միայնքն  
121 ԱԳԶԾ այլովք Ը հանդերձելովքն 
122 Ա առաքինութեամբքն ԲԵԷՎ առաքինութիւնք ԹԽ առաքինութեամբք  
123 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ միայն 
124 Ժ շեղջք  
125 ԶՎ + ի 
126 ԱԳԶԾ մնա փխ ի նմա լինի  
127 ԱԶԾ լայնութեան 
128 Ա ի յերայնութեան է ԵՎ յերանութեանն  
129 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ զոր 
130 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽԾՎ բարութիւնքն 
131 ԵԷԽ + եւ 
132 ԱԶԾ անգիտացեալ Գ անգիտացել 
133 Ա երանելի Գ երանելին 
134 Գ հարստացելս ԴԸԺՎ զհարստացեալս  
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թիւնն, որ ոչ միայն յերեւելեացս կարգաւորէ զմեզ, այլ եւ ըստ իւրոյն 

նախագիտութեան135: Քանզի գիտելով Աստուած, թէ՝ քան զայժմուս136 պի-

տանիս եւ137 բարիս, աւգտակար է տնանկանալն, եւ138 թէ ապականէ զբար-

ւոյս նորա139 հարստութիւնն՝ եկեալ ի վերայ, ի տնանկութեան պահէ զնա 

աւգտակարապէս: Եւ տեսեալ յոլովակի զհարուստն, /239բ/ թէ դժնդակա-

գոյն լինելոց է, պակասեալ յընչիցն140 (յաւազակութիւնս ձեռնարկեալ կամ 

ի սպանութիւնս եւ կամ յայլ ինչ մեծագոյն չարիս), թողու վայելել 

զհարստութիւնն: Ապա ուրեմն եւ տնանկութիւն յոլովակի աւգտակար 

եղեւ141 մեզ, եւ զաւակաց մահ142, եւ ծառայից փախուստ, քանզի դառնա-

գոյն արդեւք, քան զկորուստն143 նոցա լինելոց, էր ապրելն վատթար զա-

ւակացն, եւ աւազակ ծառայիցն: Քանզի մեք ոչ ինչ144 գիտելով, զոր ինչ145 

լինելոցն է, առ մերձակայս միայն հայիմք, ոչ ուղղակի դատելով146, զորս 

ինչ պատահելոցն է147: Բայց Աստուծոյ՝ եւ148 հանդերձեալքն որպէս առըն-

թերքս են: Այլ այսոքիկ առ ըստգտողսն149 ասացան, առ որս եւ պատշաճ է 

ասել զգրեալսն150. «միթէ ասիցէ՞ կաւն ցբրուտն151»(209):  

[7] Զիա՞րդ ոչ է փախչելի մարդոյ, որ ընդդէմ աւրինադրէ Աստուծոյ 

եւ հակառակս հրամայէ նախախնամութեանն գործոց152, որ եւ ոչ մարդկա-

յին աւրինադրութեանցն153 ընդդիմանալ իշխէ154: Արդ թողեալ զայսպի-

                                         
135 ԲԴԷԹԺԼԾՎ նախախնամութեան Ը (ԲԴԷԹԺԼԾՎ լուս)նախագիտութեանն 
136 ԱԶԻԾ այժմու ԲԼԽ զայժմու Գ աժմու  
137 Վ չիք պիտանիս եւ 
138 ԲԴԵԷԺԻԼԽՎ չիք  
139 Nem 129. 20 τὴν γνώμην αὐτοῦ («նրա գիտակցությունը, ողջախոհությունը»)  
140 ԲԴԵԷԹԼՎ յինչս ԲԴԵԷԹԼ լուս յինչիցն Գ ի յնչիցն  
141 ԱԶԾ է 
142 Nem 129. 24 θάψαι (բառ. «թաղում») 
143 Թ փախուստն Ի կորուսն Խ զփախուստն 
144 ԳԹԺԻԽՎ չիք  
145 Խ չիք լինելոց էր ապրելն …. գիտելով զոր ինչ  
146 ԱԶ դիտելով Ծ լուս դիտելով 
147 ԱԳԶԾ էն  
148 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ չիք 
149 ԱԺՎ ստգտողսն  
150 ԴԷԸԺԻԼԽ զգրեցեալսն  
151 =Nem տարընթ τῷ κεραμεῖ ≠ 130. 2 τῷ πλάσαντι’ 
152 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ գործոյ 
153 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ աւրինադրութեան Գ աւրինադրութեանց 
154 Խ չիք մարդկային աւրինադրութեանցն ընդդիմանալ իշխէ  
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սիս155 յանցանս, յաւետ՝ զամբարշտութիւնս156, ցուցցուք, թէ որպէս ոչ այ-

լազգ157 ասի նոցա առանց նախախնամութեան որոց ըստ իւրաքանչիւ-

րիցն158: Քանզի կա՛մ անգիտանալ Աստուծոյ, թէ բարւոք է, եւ այսոցիկ 

հոգ տանել, եւ կա՛մ ոչ կամել եւ կա՛մ ոչ կարել: 

[8] Այլ անգիտութիւն եւ անուսմնութիւն159 ամենայն ամենեւին աւ-

տար է երանականին էութեան, քանզի նոյն (ինքն) գիտութիւն է եւ իմաս-

տութիւն եւ մակացութիւն: Զիա՞րդ160 մարդ161՝ բարւոք իմացող162, անգի-

տանայցէ, թէ որոց ըստ մասինս են, ամենեցունց ապականեցելոց, ե՛ւ որք 

ըստ բոլորումն են, ապականեսցին, քանզի յամենեցունց163, յորոց ըստ մա-

սինս են164, կան հաստատումն165 որք ըստ բոլորումն, զի հաւասարէ զտե-

սակսն166 համանգամայն որոց ըստ մասին, եւ ընդդէմ դարձուցանէ եւ ի 

միասին ապականի եւ ի միասին ամբողջ պահի: Եւ ոչ ինչ արգելու ամե-

նայն անհատիցն167 կորնչել, թէ եւ ոչ միոյ ի վերուստ հոգաբարձութեան 

հանդիպեսցի, եւ այսոցիկ ապականեցելոց՝ ե՛ւ որք ըստ բոլորումն են 

ապականեսցին: Իսկ թէ զայս միայն ասեն նախախնամել նմա՝ զոչ ամե-

նայնի168 որք ըստ մասինն են կորընչել169, զի ամբողջ պահեսցին տեսակքն, 

                                         
155 ԱԶԾ զայսպիսի 
156 Բ զամպարըշտութիւնս Գ զի ամբարշտութիւն է ԶԾ զի ամպարշտութիւնս Ժ 

զի ամբարըշտութիւնս  
157 Nem 130. 6 οὐ καλῶς («ոչ արդարացիորեն»)  
158 ԲԻ իւրաքանչիւրցն | Nem 130. 7 + τῶν καθ’ ὅλου καὶ γενικῶν προνοίας 

τυγχανόντων. τρεῖς γὰρ ταύτας αἰτίας μόνας ἄν τις φαίη: τοῦ μὴ γίνεσθαι πρόνοιαν τῶν 
καθ’ ἕκαστα. |Վ (155. 1)*«զընդհանուրս և զգլխաւոր իրս (զսեռականս) կախեալ 
զայնմանէ խոստովանին, քանզի երիս պատճառս ևեթ մարթ է նոցա ի մեջ 
ածել, որովք զատանել զնախախնամութիւնն աստուծոյ յիւրաքանչիւրիցն կա-
րասցեն, քանզի կամ անգիտանալ»: 

159 ԱԲԳԶԺ անուսումնութիւն 
160 Nem 130. 12 + πῶς δ’ ἂν καὶ λάθοι τὸν θεόν հմմտ. Վ (էջ 155) հավելված է ըստ 

հուն. -ի, հայկ.՝ չիք. <անգիտանալ հնար իցէ Աստուծոյ, զոր եւ ոչ>  
161 ԱԳԶԾ չիք  
162 ԵԹԽ իմանող Ը իմացողական  
163 ԵԸԽ ամենեցունց  
164 Nem 130. 14 + πάντως 
165 Ծ հաստատուն 
166 Nem 130. 15 + πᾶσιν («բոլորին») 
167 ԱԳԶԾ անհատիցս 
168 Վ զի մի փխ զոչ ամենայնի 
169 ԱԳԾ կորնչելն Ժ կորընչին 
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զանխլանան ինքեանց, ասելով գոլ՝ ումեմն եւ ըստ իւրաքանչիւրիցն նա-

խախնամութեան170, քանզի զայսոսիկ նախախնամելով, որպէս նոքայն 

ասեն, պահէ զտեսակսն171 եւ զսեռսն172:  

[9] Այլ173 ասեն՝ ոչ անգիտանայ, այլ174 ոչ կամի նախախնամել: Այլ 

ոչ կամելն վասն երկուց պատճառոց175 լինի՝ կամ վասն հեղգութեան եւ 

կամ վասն անվայելուչ գոլոյն176: Եւ զիա՞րդ ոչ իցէ մոլեգնեալ, որ հեղ-

գութեան177 պատճառ178 ածէ179 ի վերայ Աստուծոյ, քանզի դարձեալ յեր-

կուցս180 յայսցանէ ծնանի հեղգութիւնն181՝ ի հեշտութենէ եւ յերկիւղէ, 

քանզի կամ ի հեշտութենէ182 քարշեալք՝ հեղգանամք183, կամ վասն երկեղի 

ի բաց կամք: Բայց եւ ոչ մի յայսցանէ արժան է ածել զմտաւ վասն Աս-

տուծոյ: Իսկ եթէ հեղգութիւն ածել184 ի վերայ հրաժարեն, բայց ասիցեն, 

թէ ոչ վայել է Աստուծոյ (քանզի անարժան է այնքան երանութեան յա-

նարգսն եւ ի փոքունս185 զիջանել, եւ186 իբր զի շաղախել ի նիւթականս եւ 

յաւժարականս187 անտեղութիւնս188, եւ վասն այսորիկ՝ ոչ կամել), անգի-

տանան երկուս ախտս վատթարս հպեցուցեալ189 յԱստուած՝ հպարտութիւն 

եւ շաղախումն190, զի կամ վասն հպարտութեան անտես առնէ արար-
                                         

170 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ նախախնամութիւն 
171 ԱԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ զտեսակն 
172 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ զսեռն 
173 Ծ այոյ 
174 Nem 131. 1 δὲ 
175 Վ պատճառաց 
176 ԱԳԶ գոլոյ 
177 Գ հեղգութեանն Է հեղգութեամբ 
178 ԱԳԶԾ պատճառն ԴԻՎ պատճառս 
179 Վ ածիցէ 
180 ԳԵԺՎ յերկուց 
181 ԱԶԾ հեղգութիւն Ը յեղգութիւնն 
182 Nem 131. 4 + τινος (*«իմն») 
183 ԵԶԸԺԻԼԽԾ +եւ  
184 ԹԽ ածեալ 
185 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽԾՎ փոքունսն 
186 ԱԶ չիք  
187 Գ յաւժարականսս ԶԾ յաւժարականսն 
188 ԱԾ անթուղութիւնս ԲԴԶԸԺԻԼ անթողութիւնս ԲԴԸԺԻ լուս անտեղութիւնս Թ 

անթողութիւն (լուս անտեղություն եւ աղտեղութիւն) Խ անաղտեղութիւնս  
189 ԱԲԳԵԹԺԻԼ հպեցուցանել ԴԷԽՎ հպեցուցանեն  
190 Nem 131. 10 μολυσμόν («պղծություն») | Ժ շախախումն 
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չագ/240ա/ործն զսկիզբնն(210) եւ զկարգաւորութիւնն որոց ըստ մասին, զոր 

է անտեղի ասել, կամ ի շաղախումն խոնարհել191, որպէս նոքայն ասեն: 

Իսկ եթէ արեգակնայնւոցն192 ճառագայթից՝ բնութիւն ունելով յինքն քար-

շել զամենայն խոնաւուտ, ոչ ասեն շաղախել արեգականն193, այլ եւ ոչ նո-

ցունց ճառագայթիցն, յորժամ ի վերայ194 տղմոյ իրիք ծագիցէ195, այլ մնալ 

անարատս եւ մաքուրս, զիա՞րդ համարին շաղախիլ196 Աստուծոյ յայսպի-

սեացս գործոց: Ոչ է197 մարդկան գիտողաց զբնութիւն Աստուծոյ այսոքիկ 

աւրինադրութիւնք: Քանզի անախտ է եւ անապական եւ անաղտ եւ ի վեր 

քան զամենայն այլայլումն աստուածութիւնն: Քանզի շաղախումն եւ198 

ամենայն այսպիսիքս յեղման իրիք գործ է: Զիա՞րդ ոչ է անտեղի, արուես-

տաւոր ոք199 զինչ եւ է արուեստի, եւ մանաւանդ բժիշկք՝ հոգ տանելով 

բոլորումն, ոչ ինչ յորոց ըստ մասինն, եւ ոչ փոքր ինչ200 թողուլ201 անա-

րուեստ եւ անհպատակ, գիտելով, թէ ի բոլորն ընթանայ ի մասնէն, եւ զա-

րարչագործն Աստուած, եւ քան զարւեստաւորսն ցուցանել202 անուսմնա-

գոյն203: Այլ արդեւք՝ կամիցի204 եւ ոչ կարէ205: Եւ զիա՞րդ ոչ հակառակ 

երեւեցուցանէ տկար ասել զԱստուած եւ անզաւր206՝ բարի առնել: Իսկ այ-

լազգ՝ ըստ երկուց յեղանակաց ասասցէ ոք զԱստուած անզաւր գոլ նա-

                                         
191 Nem 131. 12 ἐκκλίνων («խուսափելով, շրջանցելով») | Ը խոնարհեալ Խ խորհար-

հել  
192 Ա արեգակնայնւոյն ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ արեգակնայնոյն 
193 ԱԳԶԸԾ արեգական  
194 ԲԴԵԷԹԺԻԼՎ + ի  
195 ԵԷԹԽ ծագեսցէ Է լուս ծագիցէ 
196 ԳԺ շաղախել 
197 ԺԽ չիք  
198 ԵԽ է 
199 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ արւեստաւորք փխ արհեստաւոր ոք 
200 ԹԽ չիք  
201 ԳՎ թողուն 
202 ԴՎ (Բ լուս) ցուցանեն ԵԷԹԺԼԽ ցուցանելն 
203 Գ անուսումնագոյն Զ լուս անարուեստագոյն 
204 ԱԶ կամեսցի 
205 ԱԴԶՎ կարիցէ 
206 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ի  
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խախնամել զանհատս207՝ կամ ինքն ոչ բնաւորիլ, կամ զորս ըստ մասինն 

անընդունակս գոլ նախախնամութեանն208:  

[10] Այլ զի ինքն բնաւորեալ է նախախնամել՝ ե՛ւ նոքա խոստովա-

նին, որովք ասենն զնա՝ ըստ բոլորումն209 նախախնամել, իսկ այլազգ՝ 

նուաստագունիցն հասանել ի գերակայսն ոչ է կարողութիւն, բայց վեհա-

գունիցն զաւրութիւն մինչ եւ ցյետինսն եւ անզգայսն, ամբողջ պահեալ 

իջանէ, քանզի ամենայն ինչ կազմեալ է Աստուծոյ կամաւքն եւ ի նմանէ 

առնու զյարամնայութիւնն210 եւ զփրկութիւն211: 

Իսկ զի եւ անհատիցն եւ բազմացելոց գոյացութիւն նախախնամու-

թեան212 է ընդունական213, յայտ է եւ յանբանիցն214, որք յիշխանութեանց 

իմն եւ յառաջնորդաց կարգաւորին, որոց բազումք215 տեսակք: Քանզի եւ 

մեղուք եւ մրջիւնք216 եւ բազումք յերամացելոցն217 յառաջնորդաց ոմանց 

կարգին, որոց հետեւին հաւանեալքն: Մանաւանդ թէ եւ ոք զայս ածեալ 

զմտաւ, ի մարդկան քաղաքավարութիւն հայեսցի, քանզի եւ218 երեւի զաւ-

րինադրացն219 եւ զիշխանացն220 ընկալեալ կարգաւորութիւն եւ հոգաբար-

ձութիւն: Իսկ եթէ այսոցիկ ընդունական է, զիա՞րդ արդեւք իցէ արարչա-

գործին նախախնամութեան221 անընդունակ: Ոչ փոքր ինչ նշանակ է իւ-

րաքանչիւրիցն նախախնամութեան222 հանդիպելոյ բնաւորապէս սերմա-

նեալն ի մարդիկ գիտութիւնն223 նորա: Քանզի ի վտանգ224 ինչ ըմբռ-

                                         
207 ԱԳ զանհատսս 
208 Վ նախախնամութեան 
209 ԲԴԵԷԹԻԼ զբոլորումն (լուս ըստ բոլորումն)  
210 Ա զյարամնայութիւն ԲԴԵԻ զյարութիւնն ԲԴԻ լուս զյարամնաութիւնն Ը 

զյարայմնայութիւնն  
211 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ զփրկութիւնն 
212 ԺԽ նախախնամութեանն 
213 Վ ընդունակ 
214 Nem 132. 7 τῶν ζῷων  
215 ԱԵԹԽ բազում 
216 ԲԳ մրջիւք  
217 ԲԼ լուս յերամեցելոցն Խ յերամացելոց (լուս յերամեցելոց) 
218 ԱԳԸ չիք  
219 Nem 132. 11 τῶν νομοθετῶν | Ա զաւրինագրացն 
220 ԱԶԾ զիշխանաց 
221 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ նախախնամութեանն 
222 ԶԾ չիք անընդունակ……. նախախնամութեան  
223 ԸԹԺԽՎ գիտութիւն 
224 Nem 132. 15 ὑπ’ ἀνάγκης («ի հարկէ») | Վ վտանգս 
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նեալք, անդէն վաղվաղակի յԱստուած եւ յաղաւթս ապաւինիմք225, բնու-

թեանս՝ ածեալ զմեզ առանց ուսանելոյ յաւգնականութիւնն, որ ի նմանէ: 

Քանզի ոչ արդեւք ածէր զմեզ առանց ուսանելոյ բնութիւնս226, յոր ոչ 

ունէր բնութիւն առնել: Քանզի յանկարծակի227 ի խռովութիւնս եւ յահս, 

անյաւժարաբար228, նախ քան զնկատելն229 ինչ, առ Աստուած աղաղա-

կեմք: Արդ ամենայն, որ այսպէս բնաւորապէս հետեւի230, հզաւրապէս 

ունի231 ցուցումն232՝ եւ ոչ մի ինչ ընդդիմաբանութիւն ընկալեալ:  

[11] Արդ ուստի՞ եկին233 յառաջ յայս բանք234, որք235 զայսն աւրի-

նադրեն: Նախ՝ կարծելովն ի միասին լուծանիլ236 մարմնոյն եւ հոգւոյն, 

երկրորդ՝ եթէ ոչ կարէ բան քննել /240բ/ զըստ մասինն նախախնամու-

թիւն237: Այլ զի ոչ է մահկանացու անձն, եւ ոչ այսու կենցաղաւ չափի238 

որ ինչ մարդոյս է, յայտնեն239 Հելլենացւոց240 իմաստասիրացն241 ասա-

ցեալքն242՝ մարմնափոխութիւնքն243, եւ ասացեալքն տեղիք անձանց վի-

ճակիլ առ244 իւրաքանչիւր ուրուք վարս, եւ պատիժքն245 անձանց, զորս 

պատժին ըստ ինքեանց: Քանզի այսոքիկ, թէ եւ խոտորին ըստ ա՛յլ իրիք, 

                                         
225 Nem 132. 16 + ὡς 
226 ԷԽՎ բնութեանս  
227 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + անկեալ 
228 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ + եւ  
229 ԱԶԸԾ զնկատել 
230 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ հետեւին 
231 ԱԶԾ ունին ԷՎ ունիցի  
232 Գ զցուցումնն Թ ցուցում 
233 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ եկն 
234 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ այս բան 
235 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ որ 
236 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ լուծանել  
237 Բ լուս նախախնամութիւնն ԵԷԹԽ նախախնամութիւնն 
238 ԱԳԶԾ չափէ  
239 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ յայտի են | ԱԲԴԵԶԹԺԻԼԽՎ + ի 
240 Ա հեղղենացւոց ԲԴԵԹԼԽ հելենացւոցն Գ հելլենացոց ԶԻԾ հեղղենացւոցն ԷԸ 

հելենացւոց Ժ հելենացոցն | Վ + լեզուն 
241 ԱԶԾ իմաստասիրաց Ը չիք  
242 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ ասացեալն 
243 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾՎ մարմնափոխութիւնք  
244 ԲԳԴԷՎ +ի  
245 ԱԶԾ պատիժք  
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այլ զանձն գոլ ասեն յետ կենցաղոյս այսորիկ246՝ ե՛ւ դատաստանս247 ըն-

դունել յանցանացն իւրեաց խոստովանին:  

[12] Իսկ թէ անհասանելի է248 մեզ որոց ըստ մասինն249, նախախնա-

մութեանն250 բան, որպէս եւ է, ըստ որում, եթէ. «Անքննելի են դատաս-

տանքն251 նորա, եւ անզննելի են ճանապարհքն252 նորա253»(211), այլ ոչ 

վասն այսորիկ պարտ է ասել, թէ ոչ է նախախնամութիւն: Քանզի՝ ոչ, 

վասն զի զչափ ծովու անգիտանամք եւ զթիւ աւազոյ, ասիցէ ոք՝ ոչ ծով եւ 

ոչ աւազ գոլ: Այսպէս արդեւք ասիցի՝ ո՛չ մարդ եւ ո՛չ254 այլ կենդանի գոլ, 

վասն զի զթիւ մարդկան եւ այլոց կենդանեաց անգիտանան: Քանզի ան-

հատքն անբաւանդակելիք255 են մեզ, իսկ անբաւանդակելիքն մեզ՝ անգի-

տելիք մեզ: Եւ որք ըստ բոլորումն՝ յոլովակի լինին ըմբռնելիք բանիւ, 

բայց որք ըստ մասինն՝ անկար է: Արդ կրկին գոլով ըստ իւրաքանչիւր 

մարդոյ տարբերութեան՝ առ այլ մարդ եւ առ ինքն (քանզի բազում ինչ եւ 

առ ինքն իւրաքանչիւր ուրուք զաւրհանապազ փոփոխումն եւ տարբերու-

թիւն՝ ի վարս եւ ի գործս <եւ> ի պէտս256 եւ ի ցանկութիւնս եւ ի պատահ-

մունս, քանզի257 դիւրադարձ է այս կենդանի՝ պիտոյիւք եւ ժամանակաւք 

վաղվաղակի փոփոխմամբք), հարկ է եւ զպատշաճն258 իւրաքանչիւր ումեք 

նախախնամութիւն259 զանազան եւ պէսպէս եւ բազմադրուագեալս եւ ըն-

թացակից բազմացելոցն անհասութեան260 ունել261, եթէ պարտ է ըստ պա-

                                         
246 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ այսոցիկ 
247 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ դատաստան  
248 ԲԺԻ +ի  
249 ԳԶԾ մասին 
250 ԱԳԶԸԾ նախախնամութեան 
251 ԱԳԶԸԻԽԾ դատաստանք 
252 ԱԳԶԸԽԾ ճանապարհք 
253 Nem 133. 4 σου («քո») 
254 ԳԷԽՎ չիք  
255 ԳԺ անբաւընդակելիք Ը անբովանդակելիք Լ լուս անբաւվանդակելիք  
256 ԳԺՎ չիք  
257 ԳԷԹՎ +եւ 
258 ԱԶԸԹԽԾՎ զպատշաճ Դ պատշաճն Խ պատճառն 
259 ԴԵԻԼՎ նախախնամութեանն ԲԷԹԺ նախախնամութեան (լուս նախ. -թիւն) Խ 

նախախնամութիւնն 
260 ԱԺԾ անհասութիւն 
261 Nem 133. 18 συνεκτείνεσθαι («տարածվել») 
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տեհութեան իւրաքանչիւր ումեք ըստ իւրաքանչիւր իրի եւ իւր գոլ զնա, 

անբովանդակելի է ըստ մասինն262 տարբերութիւն, անբովանդակելի263 

ուրեմն՝ եւ պատշաճ նախախնամութեանն նոցա բան: Իսկ թէ անբովանդա-

կելի՝ եւ անգիտելի264 մեզ: Արդ ոչ է պարտ զիւր անգիտութիւնն ի բաց 

բարձումն առնել Էիցս հոգաբարձութեան: Քանզի զորս265 կարծեսն դու 

ոչ266 բարւոք, այսոքիկ ըստ բանի արարչագործին լինի267, բայց դու ոչ գի-

տելով զպատճառսն՝ ոչ ըստ բանի ասես268 լինել: Քանզի զոր ի վերայ այ-

լոցն269 անգիտելեաց կրեմք, զնոյն եւ ի վերայ գործոցն270 նախախնամու-

թեանն271՝ յաղաւտ նմանութենէ իմեքէ272 իմանամք զնորայսն, ուրուա-

կանս իմն եւ ստուերս գործոցն նորա յեղելոցն273 նմանութիւն274 իմն 

առեալք:  

[13] Արդ ասեմք՝ լինել ինչ ըստ թոյլ տալոյ Աստուծոյ, իսկ թոյլ տա-

լոյն տեսակք բազումք: Քանզի թոյլ տայ յոլովակի ե՛ւ արդարոյ անկանիլ 

ի փորձութիւնս, զի զծածուկն275 ի նմա առաքինութիւն276 ցուցցէ277 այլոց, 

որպէս զՅոբայն278: Իսկ այլազգ279, թոյլ տայ անտեղի ինչ գործիլ280, զի ի 

ձեռն գործոյն՝ թուեցելոյն281 անտեղւոյ282, մեծ ինչ եւ սքանչելի կանգնես-

                                         
262 ԱԸԻԾ մասին 
263 ԵԷԹԽՎ +է 
264 ԲԴԵԶԷԹԺԻԼԽՎ + է 
265 ԱԺ զոր 
266 Զ լուս + ըստ բանի  
267 =Nem տարընթ γίνεται ≠133. 23 ἔγνωστα | ԱԶԾ լինին 
268 ԱԺ ասել 
269 ԱԶԾ այլոց 
270 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ գործոյն 
271 ԱԳԶԾ նախախնամութեան 
272 Nem 134. 1 + καὶ 
273 ԳԷՎ յեղելոց 
274 Nem 134. 2 κατὰ στοχασμὸν («ըստ ենթադրության») 
275 ԱԶԾ զծածուկ 
276 ԲԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽ առաքինութիւնս 
277 ԲԺ ցուցէ 
278 ԵԷԺՎ զյովբայն Ը զովբայն ԹԽ յովբայն Ի զոբայն  
279 ԱԶԾ այլ 
280 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ գործել 
281 ԱԶ թուեցելոյ 
282 ԲԳԻ անտեղոյ 
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ցի, որպէս ի ձեռն խաչին՝ զփրկութիւնն283 մարդկան: Ըստ այլ յեղանակի284, 

թոյլ տայ եւ սրբոց285 կրել ինչ չարչարանս, զի մի՛ յուղիղ խորհրդոյն286 եւ 

ի287 տուեցելոյն288 նմա զաւրութենէն289 անկցի ի հպարտութիւն, որպէս 

Պաւղոսի: Թողեալ ոք լինի առ ժամանակ մի յուղղութիւն այլոց, զի ի նո-

րա դիտմանէն290 այլք խրատեսցին, որպէս291 Ղազարուն եւ292 մեծա-

տանն(212): Քանզի բնաւ/241ա/որապէս տեսեալ զոմանս ի կիրս ինչ՝ ամփո-

փիմք, որպէս ասի բարւոք եւ Մենանդրեայ293, թէ՝ «Երկուցեալք յԱստու-

ծոյ ի քոյոյդ294 կրից»:  

[14] Թողեալ լինի ոք295 եւ յայլոյ296 փառս, ոչ վասն իւր եւ կամ297 

ծնողաց298 մեղաց, որպէս ի ծնէ կոյրն՝ ի փառս Որդւոյն Աստուծոյ299
(213): 

Դարձեալ, թոյլ տուեալ լինի չարչարել ումեք յայլոյ300 նախանձ, զի փառք 

չարչարեցելոյն մեծացեալ՝ անդանդաղելի լիցի այլոցն չարչարել301 յուսով՝ 

հանդերձելոցն302 փառաց եւ ցանկութեամբ՝ ակնկալեաց303 բարեաց, որպէս 

մարտիրոսացն304 եւ որք զանձինս իւրեանց ետուն փոխանակ հայրենեաց 

                                         
283 ԱԸԽ զփրկութիւն 
284 ԲԵԷԹԻԽ +եւ  
285 Nem 134. 9 ὅσιον («սրբի») 
286 Nem 134. 9 συνειδότος («գիտեցողի») | ԱԺ խորհրդոց Բ խորհըրդոյն ԳԶԸԾ 

խորհրդոյ Խ խորհրդոցն  
287 ԹԽ չիք  
288 ԲԴԵԷԸԺԻԼՎ տուեցելոյ  
289 Ա զաւրութեան ԳԶԾ զաւրութէնէ  
290 ԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽՎ դիպմանէն 
291 ԷՎ + ի 
292 ԷՎ + ի 
293 Ժ մենադրեայ Խ մենանդրիեա  
294 Ա քոցդ ԳԶ քոոցդ 
295 Գ լինիմք փխ լինի ոք Ը ոք լինի 
296 ԱԴԵԶԷԸԹԺ յայլոց ԲԼ լուս յայլոց Խ յայլոյց  
297 ԱԲԴԵԶԷԸԹԺԻԽԾ + վասն Լ լուս վասն 
298 Ա ծնողածն Զ ծնողացն Ժ ծնաւղաց 
299 Nem 134. 16 τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου («Մարդու Որդու»)  
300 ԲԴԷԸԹԺԻԼԽ յայլոց Ե այլոց 
301 Ա չարչարիլ Ե չարչարեցելոյ Լ չարչարեալ 
302 ԴեԹՎ հանդերձեցելոցն 
303 Ա ակնկալեացն Գ ակնկալեցն Զ ակնկալլեացն 
304 Ը մարտիրոսաց Ժ մարտիրոսքն (լուս -ացն)  
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եւ ազգի եւ տերանց305: Իսկ, թէ թուեսցի306 արտաքոյ բանի գոլ՝ չարչարել 

սրբոցն չարաչար307, յայլոց308 ուղղութիւն309 գիտասցէ, թէ կենցաղս այս 

հանդէս է եւ ասպարէզ առաքինութեանց եւ, որքան մեծագոյն են աշխա-

տութիւնքն, այնքան մեծամեծք են եւ պսակքն, քանզի առ չափ310 համբե-

րութեանն311 եւ յաղթանակացն տուրք: Վասն այնորիկ312 եւ Պաւղոսի թոյլ 

տուաւ313 լինել ի բիւրս նեղութիւնս, զի մեծ եւ կատարեալ առցէ զյաղթու-

թեանն314 պսակ315: Արդ ամենայն բարւոք եւ պիտանի316 լինի նախախնա-

մութեանն գործ:  

[15] Եւ զի բարւոք եւ պիտանի եւ որպէս միայն ընդունական է, ամե-

նայնի կարգաւոր է Աստուած, երկոքումք317 դիտմամբքս318
 այսոքիւք319 

վարեալ յամենեցունց320 խոստովանելեաւք՝ ուղիղս դիտեսցէ321: Բարերար 

է Աստուած322 եւ միայն իմաստուն, ապա ուրեմն՝ վասն բարերար գոլոյն՝ 

վայելչաբար ե՛ւ նախախնամող է, եւ վասն իմաստուն գոլոյն՝ իմաստնա-

բար323 եւ բարւոք հոգ տանի էիցս, քանզի թէ ոչ նախախնամէ՝ ո՛չ է բարե-

րար, եւ եթէ ոչ բարւոք՝ ո՛չ է324 իմաստուն:  

[16] Արդ պարտ է այսոցիկ զգուշանալ դիտմանց, եւ ոչ ըստգտանել 

զնախախնամութեանն գործ, եւ ոչ հայհոյել, այլ առանց քննելոյ զամե-

                                         
305 PG40 p 812 + ἢ τέκνων, ἢ πίστεως («և զավակների, և հավատի») 
306 Nem 134. 21 δοκοίη / ԲԴԵԷԹԼԽ թուելովն Ը թուելով Ժ թուեցելոցն Ի թվելով  
307 Ծ + առ 
308 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ յայլոցն 
309 ԵԺ յուղղութիւն  
310 ԱԲԶԷԸԹԻԼ անչափ ԲԷԹԼ լուս այնչափ ԴԵԽՎ այնչափ Ժ յանչափ  
311 ԴԷԺՎ համբերութիւնն 
312 ԳԸԾ այսորիկ 
313 ԲԴԵԷԹԺԻԼ տուեալ ԲԴԹԺԼ լուս տուաւ 
314 Ա զյաւժարութեանն Ժ զյաղթութեան 
315 ԸԹԺԽ պսակն 
316 Nem 135. 5 δεόντως («վայելչապես»)  
317 ԱԶԾ երկուք ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ երկուքոք 
318 Ե դիտմամբս Ը դիտմամբք  
319 Գ + որք | Ժ այսոքիկ 
320 Խ ամենեցունց 
321 ԲԷԼ ^ ի փխ ե (դիտեսցի?) ԵԽ գիտեսցէ Զ դիտեսցուք Ծ լուս դիտեսցուք 
322 Nem 135. 8 չիք 
323 ԳԸ իմաստաբար 
324 ԻԼԽ չիք  



Յաղագս բնութեան մարդոյ 
 

357 

նայն յանձն առնուլ325, ընդ ամենայն սքանչանալ, զամենայն ասել՝ բար-

ւոք եւ պիտանի եղեալս326, թէ եւ երեւեսցի բազմաց անիրաւ, զի մի՛ առ 

ինչ հայհոյութիւն327 բազում ինչ եւ անուսմնութեան մերոյ ի վերայ արկ-

ցուք պարսաւանս: Իսկ յորժամ ասեմք՝ զամենայն ինչ բարւոք լինել, յայտ 

է, թէ ոչ վասն չարութեան մարդկան եւ ոչ որոց ի մեզն է առնել գործոց, 

եւ ոչ ի մէնջն328 եղելոցն ասեմք, այլ յաղագս որոց նախախնամութեանն 

են329, որոց330 առնելն ոչ է ի մեզ: Արդ զիա՞րդ արք331 սուրբք ի դառն 

մահս անկանին եւ ի սպանումն անպատճառ332: Զի թէ անիրաւութեամբ333՝ 

վասն է՞ր ոչ արգել արդար նախախնամութիւնն334 զսպանումնն335, իսկ թէ 

իրաւամբք՝ անվնասք336 են ամենայն իրաւք սպանողքն: Առ այսոսիկ337 

ասեմք, թէ եւ որ սպանանէն՝ անիրաւութեամբ սպանանէ338, եւ որ սպանա-

նին339՝ կամ իրաւամբք սպանանի, կամ վասն աւգտի: Իրաւամբք է երբեք, 

զի340 վասն անտեղի գործոց, բայց մեզ անյայտս, իսկ ըստ աւգտի՝ յառա-

ջեալ նախախնամութեանն, քանզի341 հանդերձեալսն լինել ի նմանէ342 չար 

գործս, եւ եթէ լաւ է նմա մինչեւ ցայս վայր կեալ343, որպէս եւ Սոկրա-

տեայ344
(214) եւ սրբոցն: Իսկ որ սպանն՝ անիրաւութեամբ սպան, քանզի ոչ 

վասն այնորիկ եւ ոչ, զի պարտ էր նմա, այլ՝ վասն շահու եւ աւազակու-

                                         
325 Nem 135. 13 ἀποδέχεσθαι («ըմբռնել, ընկալել»)  
326 ԲԳԴԷԻՎ զեղեալս 
327 ԱԶ հայհոյութեան 
328 ԱԳԸԾ մէնջ 
329 Ե նախախնամութէնէն Ժ նախախնամութիւնն են (լուս -ութեանն) 
330 ԱԶ որոյ 
331 Գ արդաւք Ը արդարք Թ առք Ժ արդարք եւ 
332 Nem 135. 19 ἀναιτίοις (նաև՝ «անմեղ»)  
333 ԱԶ + սպանաւ 
334 ԶՎ նախախնամութիւն 
335 Ե զսպանողսնն ԹխՎ զսպանումն 
336 Nem 135. 21 ἀναίτιοι | ԱԳԶԾ անվնաս  
337 ԵԷԸԻԽ այսոցիկ ԲԴԹԼ լուս այսոքիկ Վ այսոքիկ 
338 Ա սպանանէն ԴԷ սպանէ  
339 ԲԶԻ սպանին Գ սպանանի 
340 ԲԳԹՎ չիք  
341 Nem 135. 22 չիք | Ը քան / ԲԴԵԷԹԺԻԼԽԾՎ +ի 
342 Գ + լինել Ե ինչ ամանէ փխ ի նմանէ 
343 Nem 136. 2 μέχρι τούτου στῆναι τὴν ζωήν («մինչ այդ ավարտել նրա կյանքը»)  
344 ԱԾ սովկրատեայ ԳԶ սովկրատա Խ սոկրատա 
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թեան կամաւորութեամբ: Քանզի ի մեզ են գործք, բայց կիրքն ոչ ի մեզ, 

որպէս սպանանիլն345: Եւ մահ ոչ մի է չար346, բայց միայն վասն մեղացն, 

որպէս յայտ է ի սպանեցել/241բ/ ոցն347 սրբոց արանց348: Իսկ մեղաւորն, 

թէպէտ եւ ի մահիճս եւ թէպէտ յանկարծակի առանց ցաւոց վախճանեսցի, 

չարաչար մեռաւ, չար349 թոշակ(215) տարեալ ընդ իւր զմեղսն: Բայց որ 

սպանն, չարաչար սպան350, վասն զի, թէ իրաւամբք սպան՝ ի դահճացն 

դաս351 կարգեաց զինքն, իսկ եթէ ըստ աւգտի՝ ի գարշ սպանողացն եւ352 

պղծոց353: Այսոքիկ եւ ի վերայ այնոցիկ, որք պատերազմաւն354 սպանա-

նէնն355 եւ գերեն356 եւ զամենայն չար առնիցեն գերելոցն: Այսոքիկ եւ ի 

վերայ ժլատիցն եւ յափշտակողացն357 զինչսն358, քանզի յորոց հանեն359՝ 

թերեւս վասն աւգտի360, իսկ յափշտակողքն՝ անիրաւք, զի վասն ժլատու-

թեան361, եւ ոչ վասն աւգտի հանեն362 ի նոցանէն363:  

 

 

                                         
345 ԱԷԹՎ սպանանելն  
346 Nem 136. 6 θάνατος δὲ οὐδεὶν κακός  
347 Nem 136. 7 ἐκ τοῦ θανάτου (*«ի մահուանէ») | ԵԷԹԺԽ սպանելոցն  
348 ԴԷԹԻԼ արաց 
349 ԲԺԻԼԽ չարաչար (^ կետիկներ) 
350 ԵԽ չիք  
351 ԲԴԵԷԹԺԻԼԽՎ դասս 
352 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽՎ + ի  
353 ԲԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾ պղծոցն  
354 Nem 136. 12 πολεμίoυς («թշնամիների») | Ա ի պատերազմունս 
355 ԵՎ սպանանեն  
356 ԲԴԵԷԸԹԺԻԼԽ գերենն 
357 Գ յաբշտակողաց Ը յափըշտակողաց 
358 ԱԶԾ զինչս Գ ինչս 
359 Ծ հանենն 
360 Nem 136. 14 τοῖς ἀφαιρουμένοις ὡς εἰκός, συμφέρει, μὴ κεκτῆσθαι («թալանողներին 

թերևս օգտակար է ձեռք չբերելը») 
361 Ա + եւ չարութեան եւ ագահութեան / ԲԴԵԷԹԺԻԼԽ շլատութեան 
362 ԴԵԶԺԻԽԾ հանին  
363 ԳԸԼ նոցանէ 
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Գլուխ Ա.  

(1) Առաջին գլուխը հայերեն ձեռագրերից ոչ մեկում վերնագրված 

չէ, այլ սկսվում է անմիջապես գրքի ընդհանուր վերնագրից հետո: Հունա-

րեն բնագրերում նույնպես այն սկսվում է անմիջապես περὶ φυσεῶς 

ἀνθρωπου վերնագրից հետո: Սակայն հրատարակված որոշ օրինակներում 

ավելացվում է՝ λόγος κεφαλαιώδης: Դրեզդենյան մի օրինակում՝ 

Ἀδαμαντίωνος τοῦ καὶ νεμεσίου … (PG 40, p. 503, n. 1):  

(2) Հայերեն ձեռագրերի մեծ մասում «Պղատոն» տարբերակն է՝ տո-

ղավերևում և լուսանցքում տարբեր ուղղումներով, սակայն խոսքն այս-

տեղ նորպլատոնականության հիմնադիր Պլոտինոսի մասին է, ինչպես և 

հունարեն բնագրում է՝ Πλωτῖνος:  

(3) Ապոլինարիոս Լաոդիկեցի Ἀπολινάριος ὁ τῆς Λαοδικείας 

(310-390 թթ.). հույն եպիսկոպոս, աստվածաբան, մեկնիչ, հունական դա-

սական փիլիսոփայության հետևորդ, Ալեքսանդրիայի աստվածաբանական 

դպրոցի ներկայացուցիչ: Նամակագրություն է ունեցել Բարսեղ Մեծի հետ 

(Գիրք պահոց 2008, էջ 285-301): Քրիստոսի մասին նրա ուսմունքը եկե-

ղեցին համարել է հերետիկոսություն, քանի որ չէր ընդունում Աստվածա-

մարդու «կատարյալ մարդ-կատարյալ աստված» բանաձևը, այլ պնդում 

էր, որ Քրիստոսը մարդ արարածի միայն երկու մասն էր կրում իր մեջ՝ հո-

գին և մարմինը, երրորդ մասը՝ Միտքը, նրանում Աստվածային Լոգոսն էր 

(Антология 2009, с. 1021):  

(4) Իմա՝ հաստատում է Արիստոտելը: Սա Արիստոտելի «Հոգու մա-

սին» երկի (գիրք Բ., գլուխ Ա.) վկայակոչումն է: «Ասելով էություն, հաս-

կանում ենք նախ և առաջ նյութը (ὕλη)՝ այն, ինչից ձևավորվել է օբյեկ-

տիվ գոյը: Նյութը հավերժ է, անարար և ենթակա չէ ոչնչացման: Այն չի 

կարող գոյանալ ոչնչից, ավելանալ կամ պակասել իր ընդհանրական քա-

նակից: Այն իներտ է և անգործունյա: Անձև նյութը չգոյություն է: Երկ-

րորդը՝ էությունը, կերպարանքն է (μορφή), որի շնորհիվ նյութն արդեն 
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որոշակի ինչ-որ բան է: Նյութն ու կերպարանքը միաձուլված են: Այս եր-

կուսն առաջացնում են իրերի այս ամբողջ բազմազանությունը: Նյութը 

հնարավորություն է կամ ունակություն կամ զորութիւն, իսկ կերպարան-

քը՝ կատարունություն, մի կողմից՝ գիտելիքի, մյուս կողմից հայեցողու-

թյան իմաստով: Մարմինը հիմնարար նյութ է, իսկ հոգին՝ էություն, լինե-

լություն և կերպարան (logos) է այնպիսի բնական մարմնի, որն իր մեջ 

ամփոփում է շարժման և դադարի սկիզբը: Եթե աչքը կենդանի էակ լիներ, 

նրա հոգին կլիներ տեսողությունը: Չէ որ տեսողությունն աչքի էու-

թյունն է՝ իբրև նրա կերպարան (իսկ աչքը տեսողության նյութն է): Կորց-

նելով տեսողությունն՝ աչքն արդեն աչք չէ» (Տե՛ս Arist. de Anima, 412a. 

թարգմանությունը մերն է ռուսերենից): Արիստոտելի «կերպարան» 

(μορφή, forma) բառն, ըստ երևույթին, պետք է հասկանալ՝ ἰδέα, σχῆμα 

(species, similitudo)՝ «կերպ, տեսակ, բնություն, իսկություն», կամ՝ իբրև 

«տեսակ գոյացական և հակադրեալ նիւթոյ» (ՆԲՀԼ), ինչպես նաև՝ «կաղա-

պար, ներքին կառուցվածք, բովանդակություն, տիպար, տարատեսակ» 

իմաստով: Այս դեպքում փակագծում նշված (logos)-ն իբրև μορφή (որ կի-

րառվում է մարդկային հոգու բնորոշման համար) բացահայտում է, որ 

մարդկային հոգու կերպարան, նրա ներքին կառուցվածք, բովանդակու-

թյուն կամ կաղապար Արիստոտելը համարում է logos-ը:  

(5) Անհատ (ἀ-τόμων)՝ այսինքն, «անհատանելի, անբաժանելի, մեկ 

ամբողջություն»: Դեմոկրիտեսն անհատ, անբաժանելի է համարում նյու-

թը (մատերիան) կազմող ատոմները: Սակայն անհատ է համարվում նաև 

մարդկային էակը: Ձեռագրերում առկա լուծմունքները, որ տրված են տո-

ղատակում, ավելի ամբողջական են դարձնում այս գաղափարը: Աստված 

մարդկային անհատ էությունը կազմեց Համայնի բոլոր շերտերը ներկա-

յացնող որակներից, կառուցելով այն իբրև Փոքր աշխարհ՝ Մեծ աշխարհը 

միավորող և իր մեջ կենտրոնացնող: 

(6) «Ջիլ, ջիղ (νεῦρον, nervus) – նեարդ է պնդագոյն, իբր լար անխ-

զելի ի մարմնի կենդանեաց, գործի ուժոյ՝ շարժութեան, քաջ զգայութեան, 

նմանութեամբ՝ ոյժ, զօրութիւն» (ՆԲՀԼ): «Նեարդ» եզրը բնութագրում է 

տարբեր կազմախոսական տարրեր՝1. fibra, 2. nervus (νεῦρον), 3. tendo 

(τένων), 4. arteria (ἀρτηρία), 5. cartilago (χόνδρον) «ջղային թել և մազմզուկ 

ի մարմնի և յերակս կենդանւոյ. ջիլք և աճառք, պնդիչք և ձգձգիչք»: 
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Մալխասյանցը նշում է ջիլ բառի մի քանի նշանակություն. «1. Ջիղ, 

նեարդ, ներվ, 2. Նուրբ նեարդային թելերի խրցակ, փայլուն սպիտակ գոյ-

նով, բոլորչի, բայց աւելի յաճախ՝ տափարակ, որ մկանունքի ծայրը կա-

պում է ոսկորի հետ և մկանունքի կծկվելիս կամ թուլանալիս, ձգում է 

կամ թուլացնում ոսկորը, կոչվում է նաև լար, 3. փխ.՝ ուժ, զօրութիւն, 4. 

Ոլոք, 5. Ջլեր ունեցող, ջլոտ» (ԲԲ): Ալեքսանդր Բեկզադյանը գրում է, որ 

nervus բառը հայերեն թարգմանվել է տարբեր նշանակության բառերով՝ 

«նեարդ, ջիղ, ջիլ, երակ, շնչերակ և նույնիսկ աճառ»։ Դրանք հաճախ գոր-

ծածվել են նաև որպես հոմանիշներ, մինչդեռ այդ եզրույթներն արտա-

հայտում են կազմախոսական բոլորովին տարբեր գոյացություններ։ Վկա-

յություն բերելով միջնադարյան ինչ-որ ձեռագրից. «Ըստ բնութեան միսք 

և ջիլք յարենէ լինին, ջիլն իսկ՝ ի ներդիցն վասն բաղազանութեան» (ըստ 

բնության մսերն ու ջլերը գոյանում են արյունից, իսկ ջիլը՝ նյարդից (իմա՝ 

ֆիբրաներից և կապաններից) կցման միջոցով), Բեկզադյանը հիմնավոր է 

գտնում այն պնդումը, որ նյարդ ասելով, հեղինակն այստեղ նկատի ունի 

ոչ թե ներվ գոյացությունը, այլ ֆիբրոզ թելեր և կապաններ, որոնք, միմ-

յանց հետ միանալով, կազմում են ջիլը (сухожилие)։ «Նեարդ»-ը՝ ֆիբրոզ 

թել իմաստով, հանդիպում է նաև Նեմեսիոս Եմեսացու երկի հայերեն 

բնագրում «մկունքն շարակային ի մարմնոյ և ի ջղուտ նեարդից շարամա-

նեցելոց» (մկանները կազմվում են մարմնից և ջլավոր (ֆիբրոզ) թելերից՝ 

միմյանց հետ միանալով (26. [1])։ Ապա՝ «Կարթք շարադրութեամբ են ի 

շաղկապաց և ի ջղուտ նեարդաց (հոդերը բաղադրվում են կապաններից և 

ջլավոր (ֆիբրոզ) նյարդերից) (4. [3])։ «Ջղուտ նեարդաց» ասելով, հեղի-

նակը նկատի ունի ոչ թե ներվեր, այլ ֆիբրոզ թելեր, որոնցից կազմված են 

հոդաշապիկը և մկանաջլերը» (Բեկզադյան 1968, էջ 81-90, փոխադրու-

թյունը հոդվածագրինն են):  

(7) Մագնիս քարն իր անվանումը ստացել է Փոքր Ասիայում 

գտնվող Մագնեսիա քաղաքի անունից, որի շրջակայքում հայտնաբերվել 

էին նրա մեծաքանակ կուտակումներ: Այդտեղից ոչ հեռու գտնվում էր 

նաև մարական Հերակլեա քաղաքը, որ նույնպես հարուստ էր մագնիսի 

պաշարներով: Այստեղից էլ քարի երկրորդ անվանումը՝ «հերակլեյան 

քար» (տե՛ս Suidas, eta. 459. Ἡρακλεία λίθος): Գոյություն ունի նաև ան-

վանման «Հերակլեսյան» տարբերակ և նրա ստուգաբանությունը՝ կապված 
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Հերակլեսի անվան հետ, ըստ որի մագնիսի ձգողական ուժը մեկնաբան-

վում է որպես աստվածային զորություն՝ մարմինները շարժման մեջ դնող: 

Այն ոչ միայն ձգում է երկաթե օղերը, այլև այնպիսի ուժ է հաղորդում, որ 

նրանք իրենց հերթին կարող են նույն բանն անել իրենց նման այլ մար-

մինների հետ, այսինքն ձգել երկաթե այլ օղակներ, այնպես, որ երբեմն 

ստացվում է իրարից կախված օղակների բավական երկար շղթա: Սակայն 

նրանց բոլորի ուժն այն առաջին քարից է (Plato Ion, 533d; Տե՛ս նաև Гас-

сенди 1966, с. 221 и прим. 91): Երկաթահանքի մագնիսական հատկու-

թյունները հների համար տիեզերական ուժերի փոխազդեցության արտա-

հայտիչ դրսևորման կերպ էին, ինչպես նաև՝ ցանկացած տեսակի հակման, 

ձգողականության խորհրդանիշ, այդ թվում և՝ սեռական: Որոշ լեզունե-

րում մագնետիտ անվանումն իսկ կապված է համակրանքի կամ սիրո 

դրսևորման հետ: Օր.՝ չինարեն՝ fsu shi «սիրային քար», ֆրանսերեն aimant 

«սիրող»: Հռոմեացի բանաստեղծ Կլավդիուսը (Ե. դար) պատմում է տա-

ճարներից մեկում դրամատիկ մի ներկայացման մասին՝ Մարսի երկաթե և 

Վեներայի մագնիսե արձանների մասնակցությամբ, նկարագրելով, թե 

ինչպես են նրանք օդ բարձրանալով, միավորվում գրկախառնությամբ՝ 

«միստիկ ուժով ձգվելով դեպի իրար», «Մագնիսն ամուսնանում է Պողպա-

տի հետ, Սրբազան ծեսեր է կատարում բնությունը, և երկինքը միավորում 

է զույգին» (Клавдий 1982, гл. 3):  

Պլատոնը նմանատիպ ձգողական ուժ է վերագրում նաև սաթին 

(էլեկտրում կամ ամբրա, համպար):  

(8) Հայերեն թարգմանության մեջ հունարենից փոխառված են մի 

շարք փափկամարմինների անվանումներ՝ «պինս» (1. [5]), «կարկինոս», 

«աստակոս», «սիպեք», «տեւթիէդէսք», (2. [4]) և այլն: Դրանք հիմնակա-

նում խեցգետինների և ծովախեցգետինների տեսակներ են, որոնց հայերեն 

համարժեքները հստակություն չունեցող կրկնություններ են: Nem 3. 25 

τὰς πίννας καὶ τὰς ἀκαλήφας փոխարեն դնելով՝ «խեցեմորթսն զեռունս», 

թարգմանիչներն այս դեպքում խուսափել են ճշգրիտ թարգմանությունից: 

Սակայն որոշ ձեռագրերի լուսանցքներում կան պարզաբանումներ (դրանք 

ևս պարունակում են հունարենից տառադարձված բառեր), մասնավորա-

պես ձեռ. Ը-ում և Խ-ում՝ «այսոքիկ են խեցէմորթքն՝ պինայ, ոստր[. ]իւ-

դին, միւնդիկ, կա[տ]ենին (Խ կիէնին), կոքնիլէ (Խ կոնքքիլի), պանտոտոս 
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(Խ պնդոռոս), որ է խեցգետի, կարկինոս, աստակոս [պ]ատէլինաս, կոքիլոս 

(Խ կոքլիոս), կովարդինոս, կրայ (Խ կրեա), կաղտակուր (Խ գաղտակուր)»: 

Ձեռ. Ժ «պինայ ոստրիւդին միւնդիկա կիենինա կոնքնելի. պնդուրոս, որ է 

խեցգետին, կարկինոս աստակոս ապելինաս. կոքլիոս. կովարդինոս որ է 

գաղտակուր»:  

Փորձենք պարզել, թե հատկապես ինչ փափկամարմիններ էին հայտնի 

ժամանակի հայ գիտական մտքին: Նախ հունարեն բնագրի տարբերակները.  

*ἀκαλήφη (ortie de mer, sea-anemone, urtica marina) – «ծովեղինջ, մե-

դուզա, ակալեֆա»: Ծովային աղեխորշավոր է, որին դիպչելիս նույն այ-

րոցի զգացողությունն է առաջանում, ինչ և եղինջին դիպչելիս:  

*πίννα (pinna, pinne-marine) – զպինսն, պինայ - «Խեցեմորթ՝ մեծ 

կրկնապատյան (երկփեղկանի)՝ երկայն եռանկիւնի, որ բերէ մազս իբրու 

մետաքս խոշոր կամ ասր կարմիր և գտանի խրեալ յաւազուտս և ի 

տղմուտս, ունի և մարգարիտս մեծամեծ» (ՆԲՀԼ):  

Եվ լուսանցքներում տեղ գտած փոխառյալ անվանումները, որոնց 

մի մասն առկա է նաև հիմնական բնագրում.  

*Ոստր[. ]իւդին (ԸԽ ի լուս) անվանումը հավանաբար կազմված է 

«ոստրէ» և «իւդին» մասերից. «իւդին» կարող է հունարեն որևէ բառի 

աղավաղված ձև լինել, օրինակ՝ ὑδριάς «ջրային», իսկ «ոստրէոս»՝ ὄστρεον 

կամ ὄστρειον (ոսկրուտ կամ ոսկրապատ), լատ.՝ ostreum կամ ostrum (խեցի 

կամ խեցեմորթ ծովային): «Ուստի՞ իցէ ոստրէոսն տկար զեռնոյ յղանալ 

ծնանիլ զմարգրիտն պատուական» (Բրս. Վեցօր., ՆԲՀԼ): «Ոստրէոս – ծո-

վային խեցեմորթ, ոստրէ (բուն նշանակությամբ՝ ոսկրային)» (ՀԱԲ):  

*Միւնդիկ և կիէնին (կատենին) (ԸԺԽ ի լուս) բառերն անհասկանա-

լի են: Թեպետ «միւնդիկն» ինչ-որ նմանություն ունի «միւռինէս» կամ 

«միւռենէս» բառի հետ, որը փողոշների ընտանիքին պատկանող ձուկ է և 

ապրում է Միջերկրական ծովում՝ muraena helena (ՀԱԲ): Բարսեղ Կեսարա-

ցու «Վեցօրեայք»-ում հիշատակվում է «միւրիկէ» կենդանին, որը թարգ-

մանվում է՝ «ջրարբին» (Կ. Մուրադյան, Բարսեղ 1976, էջ 196): 

*Կոքնիլէ, կոնքքիլի, կոքիլոս, կոքլիոս, կոնքնելի (ԸԺԽ ի լուս) բա-

ռերը հավանաբար «կոքղի», «կոնքեղ», «կոնք» բառերի աղավաղումներ 

են: «Կոքղի» – κοχλίας «ոլորուն պատեանով խեցեմորթ, κογχη, concha՝ 

«ազգ խեցեմորթի՝ գալարեալ որպէս խխունջ. Կոնքն բարբառեսցին 
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զծնունդն մարգարտին» (ՆԲՀԼ): «Կոնքեղ» (կոնքել, կոնքիւլ, կոնքիղոս)՝ 

κογχύλη, κογχύλιον, conchlium «ծիրանի ներկը տուող խեցեմորթ» (ՀԱԲ): 

*Կարկինոս (καρκίνος, cancer) (2. [4]; Ժ ի լուս.) – ամենուր նույն 

բացատրությունն ունի՝ «խեցգետին», «խաչափառ»: (ՆԲՀԼ):  

*Աստակոս (ἀστακός, cancer) (2. [4]; Ժ ի լուս.): «Խեցգետին կամ խե-

ցեմորթ ծովային, պասպայիճ» (ՆԲՀԼ): Աստակոսին զուգահեռ դրվում է 

«[պ]ատէլինաս» կամ «ապելինաս» բառը (Ժ ի լուս.), որ նման է «ապե-

լիոտ» բառին (ἀπηλιώτης, ventus subsolanus) – «անուն հողմոց ի կարգի եւ-

րոսաց՝ արևելյան հողմոյ» (ՆԲՀԼ): Գուցե՝ արևելքում առավել տարածված 

խեցգետի՞ն է:  

*Պանտոտոս, պնդոռոս, պնդուրոս (ԸԺԽ ի լուս). հավանաբար աղ-

ճատումն են «բնդեռն» կամ «բնդիռն» (փնդեռն, բնդերն) բառի, κάνθαρος, 

Scarabeus, scarabelaphus – «բզեզ աղտեղասեր, սևագոյն և այլ ճճիք նման 

նմին» (ՆԲՀԼ):  

(9) Ի նկատի ունի Արիստոտելի «Կենդանիների մասին» երկը: 

«Ջրում շատերն ապրում են սերտաճած, ինչպես օրինակ, ոստրէների շատ 

տեսակներ: Ըստ երևույթին, սպունգը (σπόγγον) ևս օժտված է ինչ-որ զգա-

ցողությամբ: Դա երևում է այն բանից, որ նրան դժվար է պոկել, եթե շար-

ժումը չկատարվի զգուշորեն, ինչպես պնդում են: Այլք և՛ամրացած են, և՛ 

անջատվում են, այդպիսին է այսպես կոչված ծովեղինջը: Դրանցից որոշ 

տեսակներ գիշերն անջատվելով՝ արածում են, շատերն էլ՝ թեպետ անջատ-

ված, սակայն անշարժ են, ինչպես օրինակ, ոստրէները և այսպես կոչված՝ 

հոլոտուրիաները: Բացի այդ, կան լողացող կենդանիներ, ինչպիսիք են 

ձկները, կակղամորթերն ու փափկապատիճները, օրինակ՝ լանգուստները: 

Կան քայլողներ, օրինակ՝ խաչափառների մի սեռ, որ լինելով ջրային՝ իր 

բնույթով, պատկանում է քայլողներին» (Arist. Hist. an., сс. 73-74. թարգ-

մանությունը մերն է ռուսերենից):  

Ավ. Տեր-Պողոսյանը գրում է. «Խեցեմորթ զեռուն» կոչված կենդա-

նիներն այսօրվա այդ անունով հայտնի կենդանիները չեն, այլ աղեխոր-

շավորները (Coelenterata) կամ հների «զոոֆիթներ» – «կենդանաբույսեր» 

կոչվածները։ Սպունգ անվան տակ դրված կենդանին էլ սպունգը չէ, որով-

հետև նա չի «ամփոփվում և ծավալվում», այլ որևէ պոլիպ (թերևս կորալ-

յան պոլիպ), կամ ակտինիա» (Ավ․Տեր-Պողոսյան, «Բիոլոգիական մտքի 
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զարգացումը Հայաստանում», Երևան, 1960, էջ 182)։ «Այս շփոթը մեզ 

չպետք է զարմացնի, եթե մինչև անգամ XVI դարի գիտնականներ 

(օր․Ռոնդելե, Բելոն) ջրային բոլոր կենդանիներին, ողնաշարավոր և անող-

նաշար (վերջիններիս մեջ՝ խեցեմորթներ, փափկամորթներ, փշամորթներ, 

որդեր) «ձկներ» անվան տակ են համախմբել» (նույն տեղում, էջ 183)։  

(10) Կենդանատունկը (ζῳόφυτον, zoophytes) անողնաշարավոր կեն-

դանիների որոշակի խմբերի ընդհանուր անվանումն է, հիմնականում ծա-

ռասնկերի (սպունգ) և աղեխորշավորների, որոնք ունեն և՛ բույսերին, և՛ 

կենդանիներին բնորոշ հատկություններ, և միջանկյալ դիրք են գրավում 

բույսերի ու կենդանիների միջև: Հայերենում բառն ունի «կենդանաբոյս» 

և «կառաբոյս» հոմանիշները (ՆԲՀԼ):  

(11) Գրիգոր Նյուսացին այս միտքը ձևակերպում է հետևյալ կերպ. 

«Ոչ էր վայելուչ իշխանին յառաջ քան յորոց իշխելոցն էր երեւել, այլ 

նախ իշխանութեանն յառաջագոյն պատրաստեցելոյ կարգաւորէր ցուցա-

նել զայն, որ թագաւորեցելոց էր» (տե՛ս Նիւսացի, Կազմ. 2008, էջ 51): 

Հովհաննէս Որոտնեցին նույն թեման արծարծում է նաև այլ տեսանկյու-

նից՝ խոսելով զգացողության մասին, որն առաջանում է մարմնի հետ և 

գտնվում է մարմնում: Սակայն զգալին գոյություն ուներ նախքան մարմ-

նի և նրա հետ կապված զգացողությունների առաջ գալը: Իբրև օրինակ 

նա ներկայացնում է Ադամին, որից ավելի վաղ ստեղծվել էին զգալի իրե-

րը, և հետո նոր միայն ինքը՝ մարդը (տե՛ս Воротнеци 1956, с. 346):  

(12) Տե՛ս Ծննդ. Գ. 19: 

(13) Տե՛ս Սաղմ. ԽԸ. 13 

(14) Տե՛ս Ա. Կորնթ. ԺԵ. 48: 

(15) Այս թեմային ավելի հանգամանորեն է անդրադառնում Նյու-

սացին.  

«Գիտութիւն ոչ ամենայն ուրեք զհանճարն եւ զգիտութիւն, եւ այն, 

ինչ որ նշանակին պատմէ, այլ առ շնորհեալ տրամադրութիւնն: Զի «ծա-

նեաւ Տէր, որք իւրն էին» (Բ. Տիմ. Բ. 19), եւ առ Մովսէս ասէ, թէ «ծանեայ 

զքեզ առաւել քան զամենեսեան» (Ել. ԼԳ. 12), իսկ որք ի չարութեան են 

ըստգտեալ, ասէ՝ «որ զամենայն գիտէ», թէ «ոչ երբեք ծանեայ զձեզ» 

(Մատթ. Է. 23): Ապա ուրեմն փայտն, յորմէ խառն գիտութիւնն պտղաբե-

րի, ի հրաժարեցելոցն է: Եւ խառնեալ ի ձեռն ընդդիմացն պտուղն, այն որ 
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ջատագով ունի անձին իւրոյ զաւձն, ինձ այսպէս թւի, թէ ըստ բանիս այս-

միկ, զի [չարն] ոչ մերկ յայտնի կայ ինքն յինքենէ՝ ըստ յատուկ ինքեան 

բնութեանն երեւեալ»: Իսկ «ընտրել հանճարաբար գեղեցիկն ի չարէ կա-

տարելագոյն բնութեան ել, ասէ Առաքեալ, եւ կրթեցելոց զգայութեանցն 

(Եբր. Ե. 14)» (տե՛ս Նյուսացի, Կազմ. 2008, էջ 143-144): Իսկ Գրիգոր 

Տաթևացին՝ խոսելով դրախտում տնկված ծառի երկակի բնույթի մասին, 

այն անվանում է «առաջին արքայութիւն»՝ հավելելով, սակայն, որ 

«փայտս այս ասի գոլ տնկեաց մերձ յընթացս ջուրց, զի ի նմանութիւն 

մարմնոյ մեղաց երևեցաւ. և զամենայն նուաստութիւնս մեր յինքն ընկա-

լաւ» (Գիրք հարցմանց 1993, էջ 755): 

(16) Բուսական աշխարհի պաշտամունք՝ կապվելով տոտեմական և 

ոգեպաշտական պատկերացումների հետ, դիտվել է երկրագնդի տարբեր 

ցեղերի և ժողովուրդների մոտ: Հատկապես սրբացվել ու պաշտվել են կայ-

ծակնահար ծառերը: Քրիստոնեական շրջանում այդ հավատալիքները վե-

րաիմաստավորվեցին՝ միավորելով հեթանոսական և քրիստոնեական մո-

տեցումներ, ծեսեր ու սովորույթներ: Այս առումով, հետաքրքիր օրինակ է 

Սուրբ Գրքում հագնի ἄγνος ծառատունկը (vitex, amerina, agnus-castus): 

«Այս բառը գտնում ենք Ս. Գրքում՝ յունարէն բնագրում, սակայն եբրա-

յացին բոլորովին տարբեր է. . . դրուած է՝ ուռի: Հետևաբար, հայկականը 

միմիայն յունարէնից է յառաջացած: Հայերեն բառին վրա աւելացել է «հ» 

ձայնը, թերևս նրա համար, որ մեր նախնիք իրենց օրինակում գտել են 

ἅγνος: Յունարէն բառի ստուգաբանութիւնն լիովին պարզ չէ, սակայն հնե-

րը շփոթած են յունարէն ἁγνός – «սուրբ, մաքուր, անարատ, ողջախոհ» բա-

ռի հետ, կարծում էին ծագած սրանից և բույսը համարում էին սրբութեան 

և ողջախոհութեան միջոց… Այդ պատճառով էլ լատիներեն դարձել է 

agnus-castus (առաքինի, ողջախոհ), ինչպես որ հետո էլ՝ agnus՝ կարծուելով 

լատիներեն Գառն» (ՀԱԲ): Քրիստոնեական ավանդություններում սուրբ 

ծառերը սկսում են կապվել Քրիստոսի և նրա առաքյալների հետ:  

(17) Տե՛ս Ծննդ. Գ. 7: 

(18) «Նախ ի զարմացման արար զնայ եւ յանգիտութեան ինքեան»: 

«Զարմացումն» բառն այստեղ համապատասխանում է ἔκστασις (էքստազ) 

բառին: Հավանաբար ցանկանում է ասել, որ մարդը, նախքան անկումը 

կամ առաջին մեղսագործությունը գտնվում էր ինչ-որ վերին անգիտակից 
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մտազմայլանքի, ոգեշնչման վիճակում՝ հեռու մարմնական և երկրային 

կարիքներից: «Յանգիտութեան ինքեան» (ἐν ἀγνωσίᾳ ἑαυτοῦ). հավանաբար՝ 

ինքնագիտակցությունից զերծ, ինքն իրեն չգիտակցող վիճակ:  

(19) Այսպիսով, ըստ Նեմեսիոսի՝ ինչպես տարրերը, այնպես էլ նրան-

ցից կազմված բոլոր մարմիններն անխուսափելիորեն ենթակա են երեք 

մարմնական «ախտերի» ազդեցությանը, որոնք են՝ 1. hատումն (τομή, 

sectio). ըստ ձեռագրերում առկա լուծմունքների՝ այն կարելի է հասկանալ 

նաև «մահ» իմաստով՝ «սպառում, ավարտ, վերջ», 2. փոխադրութիւն 

(μεταβολή, transmutatio). խոսքն, ըստ երևույթին, նյութափոխանակության 

մասին է (մետաբոլիզմ), 3. հոսումն (ῥεύσις, fluxus, fusio). օրգանիզմում 

առկա հեղուկների շարժումն է, ներմուծումը և հեռացումը, խառնումն ու 

ֆիլտրումը:  

(20) «Ոգին» համապատասխանում է πνεῦμα-ին, և բազմաթիվ ձե-

ռագրերի լուսանցքներում այս դեպքում մեկնաբանվում է նույնակերպ՝ 

«որ եւ աւդ», «աւդոյ ասէ», «զաւդդ ասէ»:  

πνεῦμα բառը, որ նշանակում է «շունչ, քամի, ոգի, կյանք, գոլոր-

շիացում, բուրմունք, հնչյուն, ոգեղեն սկիզբ» և այլն, բնագրի տարբեր 

հատվածներում թարգմանվում է «ոգի, շունչ, հոգի, օդ»: Սակայն ՆԲՀԼ-

-ում, ինչպես նաև ՀԱԲ-ում πνεῦμα-ն ներկայացվում է որպես «հագագ» -ի 

համարժեք, որի հոմանիշներն են՝ «հաչ, հառաչ, ոգել, ոգի, հոգի, πνεῦμα, 

spiritus, adspiratio»: «Շունչ՝ ձայնահան և խոշոր ընդ շնչերակն ի վեր 

հնչեալ, որպէս ի հևալն, ի հառաչելն, յոգոց հանելն» (ՆԲՀԼ): «Հագագ ի 

ձեռն շնչափողացն ի շնչակալ անօթացն՝ ի վեր մղելով…. « (Նիւսացի, 

Կազմ. 2008, էջ 78): «Հագագ» նշանակում է նաև՝ «շնչափող, կոկորդ»: 

Նարեկացին այն անվանում է՝ «Զէութիւն շնչոյ», «կենդանութեան հագա-

գաւ ազդէ» (ՆԲՀԼ): ՀԱԲ-ում «հագագի» հոմանիշը «շունչն» է:  

(21) «Ուրախանայ»-ն այս դեպքում համապատասխանում է 

θεραπεύεται բային: θεραπεία նշանակում է՝ «կրոնական ծես, երկրպագու-

թյուն, հարգանք, ուշադրություն, հոգածություն, խնամակալություն, 

բժշկական խնամք, բուժում», նաև՝ «թիկնազոր, պաշտպանություն, ծառա-

յակազմ»: Հայերեն բնագրում նույնպես այս բառի համարժեքները տար-

բեր են (տե՛ս բառարանը):  
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(22) Nem 8. 16 εὐαισθησία («նուրբ զգացողություն») բառի փոխարեն 

թարգմանիչը գործածում է «բարւոք զգեստուց» (1. [11]) արտահայտու-

թյունը (այնինչ, օրինակ՝ Փիլոնի թարգմանիչն այն թարգմանել էր «քա-

ջազգայութիւն», Տե՛ս ՆԲՀԼ), ըստ երևույթին, բառի երկրորդ մասը 

(αἴσθησις) շփոթությամբ բխեցնելով ἐσθής «հագուստ» բառից (αι երկհնչ-

յունը հնչյունափոխվել և e էր արտասանվում):  

(23) Nem 9. 20 φύσει γὰρ συναγελαστικὸν καὶ πολιτικὸν ζῷον γέγονεν ὁ 

ἄνθρωπος. Բացի Գ (ՄՄ 1500) եւ Ե (ՄՄ 844) ձեռագրերից, բոլոր մյուսնե-

րում կարդում ենք. «քաղաք է կենդանի եղեալ»: Մարդ-քաղաք համեմա-

տություն գտնում ենք Գրիգոր Նյուսացու մոտ. «Այսպիսի իմն տեսանեմ 

եւ զմարդոյն [զմտացն] քաղաք, զայն որ ի ներքուստ ի մեզ բնակեալն է, 

քանզի ազգի-ազգի են, որք ի ձեռն զգայութեանցս մուտք լցուցանեն: Եւ 

զիւրաքանչիւր ոք ի մտելոցն տոհմ որոշ առնեն: Եւ հարցանելով եւ քննե-

լով՝ միտքն զոյգ եւ համեմատ ի բարուցն [գիտութեան] տեղիս ի ներքս 

համբարէ: Եւ որպէս ըստ քաղաքին ինչ եցոյց տեսլեան, քանզի է բազում 

անգամ համատոհմիկս ոմանս եւ ազգակիցս ոչ ընդ նոյն դուռն ի ներքս 

լինել, այլոյ՝ ընդ այլ մուտս, որպէս դէպ եղեւ ի ներքս ընթանալ: Բայց 

ոչինչ է նուազ ի ներքս ի բակին ի պարսպին եղեալք՝ դարձեալ առ մի-

մեանս են, որք առ միմեանս ընտանութիւն ինչ ունին, եւ դարձեալ հակա-

ռակ նմին գտան եղեալ, քանզի որ անծանաւթքն եւ աւտարքն են, եւ ոչ 

գիտեն զմիմեանս, եւ ընդ մի մուտ բազում անգամ դէպ լիցի նոցա մտա-

նել ի քաղաք: Այլ ոչ ընդ միմեանս հարեալ՝ միաբանէ զսոսա առ միմեանս 

ըստ մտին հասարակութիւն, քանզի կարող են եւ ի ներքս եղեալք որոշել 

դարձեալ առ տոհմակիցս իւր: Այսպիսի իմն տեսանեմ եւ ի վերայ ըստ 

մտաց ընդարձակութեան, քանզի բազում անգամ եւ ի զանազան զգայու-

թեանց մի գիտութիւն ի մեզ ժողովեալ լինի՝ նորին իրաց բազմամասնա-

պէս առ զգայութիւնսն բաժանել» (Նիւսացի, Կազմ. 2008, էջ 82-83): Գրի-

գոր Տաթևացին ևս համեմատում է նյութական և մարդկային քաղաքները: 

Վերջինս՝ լինելով Աստծո բնակատեղի, նրա պատկերն ու արարչագործու-

թյունը, կենդանի է, անապական հոգով, «մշտնջենաւոր», և «զբնութիւնս 

քակեալ որ ստեղծն՝ նա շինէ յարութեամբ»: Ի վերջո՝ «մարդոյս քաղաքի՝ է 

յերկինս ի բարձունս և քաղաքակից հրեշտակաց» (Մեկնութիւն սաղմոսաց 

1993, էջ 70): Նույն խորհրդանշական կերպը պաշտպանում է նաև Հով-
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հաննես Երզնկացին. «Մարմին զինչ քաղաք մի՝ պարսպով և Ե. դուռն ի 

վերայ, մէկ դուռն աչքն է, մէկ՝ ականջքն, մէկ՝ քիթն է, և մէկ՝ բերանն, մէկ 

այլ ձեռքն է: Ամենայն չար և բարի յայս Ե. դուռս մտանեն և ելանեն: Հո-

գին բնակիչ է այս քաղաքիս, մարդոյն բարի գործն գանձ է, միտքն՝ թա-

գաւոր է և այս գանձիս պահնորդ, և դեւք չարակամ են, որ զքաղաքս առ-

նուն ու զհոգոյ բարին, որ գանձ է, գողանան, զմիտքդ ի վերայ գալ… 

Զայս գիտել պիտի, որ այն օձն սատանայ է, զամենայն մարդ ջանայ խա-

բել ընդ այս Ե դուռս: Իմաստուն մարդ պիտի, որ փակէ զականջն՝ գրոց 

խրատովն. զաչքն պահելով յարատ հայելոյ, զլեզուն՝ ի չար խօսից արգի-

լելով, զձեռքն ի զրկելոյ ի ծեծելոյ…» (Սրապյան 1958, էջ 57): Գալենոսին 

վերագրվող ձեռագրախմբերից մեկում այդ քաղաքի տասներկու դռներով 

մտնում և դուրս են գալիս արտաքին, մարդու համար օտար իրերն ու կա-

ռուցվածքները. «Ասէ իմաստունն Գալիանոս թէ ստեղծ աստուած զմարդն 

որպէս քաղաք մի, որ լինի իւրն ժԲ. դուռն, և այն դռներուն մտանին դե-

ղերն և կերակուրքն, և ելանեն յաւելուածքն, որ անձինն օգտուին յիրենց-

մէն լինի հանապազ: Եւ զայդ ԲԺ. դուռտ զոր ասասցաք՝ Բ. ի նոցանէ 

աչքն են և Բ. ականջն, և Բ. քնթափողն, և Ա. բերանն, և Բ. ծիծն, և Ա. 

պորտն, և Բ. արտաքս ելն՝ Ա. ջրհեղն, և մին վերջինն» (ՄՄ 464, էջ 56ա): 

Մարդ-քաղաք համեմատությունն այլ տեսանկյունից է անցկացնում 

Ամիրդովլաթ Ամասիացին. «Մարդուն անձն որպէս քաղաք մն է, և բնու-

թիւնն թագաւոր է, և հիւանդութիւնն չարկամ է այս քաղաքիս, որ կու 

ջանայ որ աւիրէ զքաղաքս: Եւ դեղերն որպէս սլէհ (զենք) է, որ ի կռվուն 

ժամն պիտանայ, և հաքիմն որպէս սլէհտար (զինվոր) է: Բայց պիտի որ 

սլէհտարն գիտուն լինի զպէտքն որպէս տան զսլէհն» (Ամիրդովլաթ 2014, 

էջ 11-12):  

Սակայն Նեմեսիոսի հունարեն բնագրում πολιτικὸν ζῷον է՝ «քաղա-

քական կենդանի»: Դա արիստոտելյան բնորոշում է, հմմտ. Arist. Pol. 

1278b. 19:  

(24) Մարդու այս սահմանումը նույնությամբ բերում է Դավիթ Ան-

հաղթը. «Մարդ է կենդանի բանաւոր, մահկանացու, մտաց և մակացու-

թեան (մի տեղ էլ՝ հանճարոյ) ընդունակ (Դաւիթ, Սահմանք 1960, Էջ 26, 

36): «Ասելով կենդանի, զատոյց յայնց, որք ոչ են կենդանի…ասելով բա-

նաւոր, որոշեաց յանբանիցն, իսկ մահկանացու՝ յանմահիցն, իսկ մտաց և 
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մակացութեան ընդունակ ասելով, որոշեաց զնա յաներևութից և յանմահ-

կանացուաց արարածոց, որք և յաւերժական հարսունք անուանին, որք և 

բնութեամբ ունին զգիտութիւն և ոչ ուսանելով, բայց միայն մարդն բնա-

ւորեցաւ ընդունել ըստ ազդողականին զգիտութիւն» (նույն տեղում, էջ 

36): Դավիթը նաև գրում է. «Թէ ասեմք մարդ միայն, ոչ ևս գիտեմք 

զբաղկացուցիչ զանազանութիւնս. իսկ եթէ ասեմք մարդ՝ կենդանի բանա-

ւոր, մահկանացու, մտաց և մակացութեանց ընդունակ, գիտեմք զբաղկա-

ցուցիչ զանազանութիւնսն» (նույն տեղում, էջ 28): Ապա տալիս է նաև 

մեկ ուրիշ՝ ավելի մասնավոր սահմանում՝ «մարդ է ուղղորդագնաց, ծիծա-

ղական, լայնեղունգն», սակայն նման սահմանումը լիարժեք համարվել չի 

կարող, «քանզի այսոքիկ զպարագայս բնութեանն յայտնեն և ոչ զբնու-

թիւնն» (նույն տեղում): Հետևաբար ավելի ամբողջական կհամարվի 

«խառնակ» սահմանումը. «թէ մարդ է՝ կենդանի բանաւոր, մահկանացու, 

մտաց և հանճարոյ ընդունակ, ուղղորդագնաց, լայնեղունգն, ծիծաղա-

կան» (նույն տեղում, էջ 32): «Սահմանք փիլիսոփայականք» բնագրում 

գտնում ենք ավելի հակիրճ մի բնորոշում. «Մարդ՝ կենդանի, բնութեամբ՝ 

քաղաքական» (Ритор, Определения 1960, с. 376): Ճարտասանի «Յաղագս 

բնութեան» աշխատանքում մարդկային կենդանին բնութագրվում է այս-

պես. «սկզբնաւոր, տեսանելի, սահմանելի, բանական, մտաւոր, այլայլելի, 

դիւրամեղ, մահկանացու», այն դեպքում, երբ՝ «կենդանի աստուածայինք 

անսկիզբ [են], անմարմին, անտես, անսահմանելի, բանական, մտաւոր, 

անայլայլելի, անփոփոխելի, անմեղ, անմահ», իսկ «կենդանիք սկզբնաւոր՝ 

այսք հրեշտակաց, անմարմին [են], սահմանելի, բանական, մտաւոր, այ-

լայլելի, փոփոխելի, դժւարամեղ, անմահ» (նույն տեղում, էջ 374):  

(25) Հնում «արհեստ» և «արվեստ» հասկացությունները հոմանիշ-

ներ էին՝ հավանաբար, ընդհանրապես՝ «մշակույթ» իմաստով. այն, ինչ 

ստեղծվում է մարդու ձեռքով: Սակայն տարբերակում էին արվեստի 2 տե-

սակ՝ բանական և գործնական: Բանական արվեստները չորսն են՝ փիլիսո-

փայություն կամ իմաստասիրություն, քերդողություն, ճարտասանու-

թյուն, բանական բժշկություն: Վերջինս տարբերվում է սոսկ ներհմտութ-

յամբ առաջնորդվող բժշկությունից, որը հասու չէ իր գործածած դեղերի 

ազդեցության պատճառին, ուստի և բանական համարվել չի կարող: Փիլի-

սոփայությունը քննում է երկնքի և երկրի բնությունը, իսկ բանական 



Ծանոթագրություններ 
 

371 

բժշկությունը՝ մարդուն (Ջահուկյան 1954, էջ 126-127): Դավիթ Քերա-

կանն ասում է. «Արուեստ է ընդհանուր գիտութիւն՝ հանդերձ պատճա-

ռաւ»: Նրա տարբերությունը գիտությունից, որ իմացության ավելի 

բարձր աստիճան է, այն է միայն, որ մինչդեռ արվեստի առարկան՝ նյութը, 

«հոսանուտ» է, ուստի և՝ սխալական, գիտության առարկան այդպիսին չէ: 

«Այսոքիկ զանազանին ի միմեանց արհեստ և մակացութիւն, վասն զի մա-

կացութիւն և՛ըստ իւրում բանին անսխալ է, և՛ ըստ ենթակային: Իսկ ար-

հեստ ըստ իւրում բանին անսխալ է, իսկ ըստ ենթակային թուի սխալա-

կան» (նույն տեղում, էջ 183): Կամ արվեստի մեկ այլ տարածված սահմա-

նում. «Արհեստ է բաղկացութիւն ի հասողութենէ ներհմտութեամբ նա-

խակրթեալ առ ի կենցաղումս»: Ըստ Ադոնցի՝ Թրակացու հույն մեկնիչները 

ևս արվեստը դիտում են որպես վարժանքներով, ներհմտութեամբ ձեռք բեր-

ված օգտակար բաները սերնդեսերունդ փոխանցելու արդյունք: Դավիթ 

Անհաղթն արվեստը բնութագրում է որպես այնպիսի հասկացությունների 

համակարգ, որոնք ձեռք են բերվել կյանքի ընթացքում օգտակար բաներին 

ներհմտանալով՝ երկար վարժությունների ու փորձարկումների ճանապար-

հով: Այս բանաձևի հեղինակը ստոիկյաններն էին, որոնք արվեստի հիմքում 

դնում էին էմպիրիզմի սկզբունքը (նույն տեղում, էջ 124-125):  

(26) Հավերժահարս, νύμφαι՝ բնության զանազան ուժերը մարմնավո-

րող, միշտ երիտասարդ, բայց ոչ անմահ դիցուհիներ(ԳԲ): «Ըստ քերթո-

ղաց՝ νύμφαι, μακραι νύμφαι, nymphae, sponsae. ուրուական և մտացածին 

չաստուածուհիք զուարճալի վայրաց, ե՛ն որ մահկանացու, և ե՛ն որ ան-

մահ կարծեցեալք» (ՆԲՀԼ): Ըստ Դավիթ Անհաղթի՝ «աներեւույթ եւ մահ-

կանացու արարածներ, որք եւ զբնութեամբ ունին զգիտութիւն և ոչ ուսա-

նելով» (Դաւիթ, Սահմանք 1960, էջ 36): «Յունաց դիցաբանութեան մեջ 

երկրորդական կարգի շատ երկարակյաց դիցուհիներ էին, որոնք հովանա-

վորում էին անտառները, գետերը, դաշտերը» (ԲԲ): Հայկական հավատա-

լիքներում նրանք նաև հղի կանանց հովանավորներն էին:  

(27) Տե՛ս Առակք ԺԲ. 10: 

(28) Nem 12. 14 σαρκοφάγων. «Մարմնակերք, որք առ գաղղիացիս 

կոչին carnassiers կամ carnivores» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 22, ծ 1): Խոսքը 

գիշատիչների մասին է:  
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(29) Մարդու ուղղահայց կեցվածքին և նրա «անձնական» ունակու-

թյունների հետ դրա անմիջական կապին անդրադարձել են Գրիգոր Նյու-

սացին, Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Տաթևացին, Հովհան Որոտնեցին և 

այլք: Նյուսացին գրում է. «Ուղղորդ է մարդոյն ձեւն, եւ առ երկին ի վեր 

կոյս ձգտի, եւ ի վեր հայի: Իշխանական է եւ սա, եւ թագաւորական պա-

տիւ նշանակէ: Քանզի միայն յԷսն այսպիսի գոլ մարդոյն, իսկ այլոցն 

ամենեցունց ի խոնարհ կոյս հայել մարմնոցն, յայտնապէս ցուցանէ զպա-

տուոյն զզանազանութիւնն այնոցիկ, որ ընդ զաւրութեամբն սորա անկա-

նին եւ այնոցիկ, որ ի վերայ նոցա առնելոց է իշխանութիւնն: Քանզի այ-

լոցն ամենեցուն առաջին անդամքն մարմնոյն ոտք են, վասն զի որ խո-

նարհեալն էր, պիտոյ էր նմա ամենայն իրոք նեցուկ: Իսկ մարդոյն կազ-

մածի ձեռք՝ անդամք այն եղեն: Քանզի ուղղորդ ի ձեւոյն բաւական էր 

առ ի պէտս մի հաստատութիւն նեցկի՝ երկուք ոտիւք անվթար անսխալ 

զկայն հաստատելով: Եւ մանաւանդ եւ բանին պիտոյից գործակից է ձե-

ռացն սպասաւորութիւնն» (Նիւսացի, Կազմ. 2008, էջ 69): Հմմտ. նաև 

Բարսեղ Կեսարացու «Վեցաւրեայ»-ում. «Արար անասնոցն ամենեւին ի 

խոնարհ կախիլ եւ գլուխն յերկիր կորացեալ՝ ընդ երկիր պշուցեալ հայի, 

եւ տեսիլ իւր ընդ երկիր պատշաճեալ յորովայնն իւր հայի, եւ ամենայն 

իրոք եւ պիտոյիւք յերկիր կախի բերանն իւր: Իսկ մարդոյ գլուխ ի հան-

դիպութիւն երկնից բարձրացեալ ձգեալ կայ, աչքն իւր անդր նային, եւ 

երեսք իւր հանդերձ մտաւք անդր պատշաճեալ յաւրինեալ են… Այսինքն 

են անասունք, որ յերկրէ առ յերկիր խոնարհեալ հային, իսկ մարդ տունկ 

երկնաւոր է, որպէս եւ կերպարանքն իւրոյ ստեղծուածոյն յայտ առնեն, զի 

առ ստեղծիչն իւր նայեսցի» (Վեցաւրեայ 1984, էջ 293 -294): Կամ նրա 

«Հայեաց ի քեզ» ճառում. «Ուղղորդ զքեզ եստեղծ միայն ի կենդանեացն, 

որպէս զի նովիմբ ի ձեռովդ տեսցես, թէ վերնագունացն ազգակից են 

կեանքդ քո: Քանզի չորքոտանիքն ամենայն առ որովայնն հային, իսկ 

մարդոյն ի վեր է պատրաստ յերկինս հայեցուածք, որպէս զի մի պարա-

պեսցէ որովայնի եւ մի ընդ որովայնիւ ախտիցն, այլ զբովանդակ ունիցի 

զյարձակումնն առ ի վերին գնացսն: Եւ ապա զգլուխն ի վերայ բարձրա-

գունիցն եդեալ, ի նմին զբազումս արժանապես զգայութեանցն հաստա-

տութեանց» (Գիրք պահոց 2008, էջ 122-123):  
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ԺԴ. դարում այս միտքը շարունակում է պահել և զարգացնել Գրի-

գոր Տաթևացին. «Մարդն իշխան և տէր է ամենայն կենդանեաց, վասն 

որոյ ամենայն կենդանիք գլխիկոր են, իբրև զծառայ և հնազանդ, և 

մարդն ուղղաձև, իբրև ազատ և թագաւոր: Ի վեր է գլուխն, զի լեզուն և 

ձեռն սպասաւորեսցեն բանի և գործոյ: Զի թէ կորագլուխ էր մարդն և եր-

կոքին ձեռքն ի երկիր հաստատեալ, ոչ կարեր գործել: Եւ պիտանանայր 

լեզու երկայն և շրթունք ազատ, զի ժողովեսցէ զկերակուր, և յայնժամ ոչ 

կարեր սպասաւորել բանի, որպէս այժմ» (Գիրք հարցմանց 1993, էջ 729): 

(30) θηριακαί (theracae compositions). «գազանական դեղ կամ դեղ-

թափ՝ կազմեալ ի մարմնոյ օձի և այլոց զեռնոց» (ՆԲՀԼ): Մալխասյանը ևս 

նշում է, որ այն օձի և այլ զեռունների մարմիններից պատրաստված դեղ-

թափ է կամ «դեղ թույնի դեմ» (հակաթույն): Թիւրակէի գյուտը վերագ-

րում են Միհրդատ Մեծին (ԲԲ): Եզնիկը նույնպես օգտագործում է այս 

հունարենից փոխառյալ բառը (Եզնիկ, հ. 1, 1992, էջ 165-166), սակայն 

գործածելի է եղել նաև նրա հայերեն համարժեքը՝ «անդեղայ»: «Զայն տե-

սեա՞լ է քո, թէ եւ ի թունաւոր գազանաց իժից եւ քարբից անդեղայք 

ստեղծուն յաւգուտ եւ ի փրկութիւն մարդկան» (Կիւրեղ Երուսաղեմացի, 

Կոչումն ընծայութեան, 1823, էջ 155): «Թերիաքի մասին» (De theriaca) 

կոչվող դեղագիտական աշխատություն ունի նաև Գալենոսը: 

(31) Տե՛ս Դան. Զ. 16-22 և Գործք ԻԸ. 3-6: 

(32) Հնագույն հավատալիքներում հաճախ ենք հանդիպում աշխար-

հի մարդակերպ պատկերների: Հայտնի են հնդկական պատկերացումներն 

աշխարհի մասին իբրև մարդանման գոյի: Ըստ Ա. Կիրխերի՝ Բրաման, որ 

կերպավորում էր տիեզերքը, գոյություն ունեցող բոլոր տասնչորս աշ-

խարհներն արարում է իր մարմնի մասերից: Առաջին աշխարհն՝ ուղեղից, 

մյուսներն՝ աչքերից, շուրթերից, ձախ ականջից, քիմքից և լեզվից, սրտից, 

որովայնից, վերարտադրողական օրգաններից, ձախ ազդրից, ծնկներից, 

կրունկից, աջ ոտքի մատներից, ձախ ոտքի ներբանից, իրեն շրջապատող 

օդից: Բոլոր մարդիկ ձևավորվում են այս տասնչորս աշխարհներում՝ փո-

խառելով դրանցից իրենց բնավորություններն ու հակումները, որոնք 

պահպանում են ողջ կյանքի ընթացքում: Այսպես, առաջին աշխարհից 

դուրս եկողները իմաստուն են, երկրորդից՝ խորաթափանց, ապա՝ պերճա-

խոս, նրբամիտ և խորամանկ, նրբաքիմք, մեծահոգի և այդպես շարունակ 
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(Флоренский 1983, с. 235): Հայ մատենագրության համար ևս այս կար-

ծիքն օտար չէ: Հովհան Որոտնեցին գրում է. «Իսկ վարդապէտք եկեղեցւոյ 

ասեն, թէ մարդս ասի փոքր աշխարհ, և որպէս սայ ստեղծմանէ իւրմէ ունի 

ի շինուածս իւր իբր լերինք զբարձրագոյն մասունս, զտեղիս անյայտ 

վտառից, այսպէս և ի մեծ աշխարհիս ծանիր, զի ստեղծան յի սկզբանէ լե-

րինք և բլուրք վասն շինութեան և օգտութեան աշխարհի մարդկան և 

անասնոց» (Որոտնեցի 1956, էջ 372): Մարդու և Համայնի զուգամիտու-

թյունն իբրև մեծ և փոքր աշխարհներ հանգամանորեն քննարկում է Հով-

հաննէս Երզնկացին: Բնությանը նա նմանեցնում է հյուսնի, երկինքը կամ 

երկնային շրջանը՝ ֆալաքը, որ ըստ նրա՝ աշխարհը շարժող հոգի է, դի-

տարկում է իբրև այդ հյուսնի ձեռք, իսկ տարերքն՝ իբրև շինանյութ՝ 

փայտ կամ երկաթ, որոնցից կառուցվում են մյուս իրերը (Երզնկացի 1958, 

Էջ 309): Եվ ինչպես մարդ է հոգուց և մարմնից, այնպես էլ մեծ աշխարհն 

է, և ինչ կա վերջինումս «մարմնեղէն և հոգեղէն, կայուն և գնայուն, գո-

յացութիւն և պատահումն, չոր և դալար, ամենայն կայ և ի փոքր աշխարհ 

և փոքրովս մեծն իմանին» (նույն տեղում, էջ 310): Մեծ աշխարհի գլուխը 

երկինքն է, ոտքերը՝ երկիրը, կարևոր անդամները յոթ մոլորակներն ու 

տասներկու կենդանակերպերն են, որոնք «խառնին զօրութեամբ և բաժա-

նին ներգործութեամբ» (նույն տեղում, էջ 311): Նույն կերպ, մարդու հիմ-

նական անդամները, որ «ունին զօրութիւն ի կենդանակերպիցն և մոլորա-

կանացն», նմանվում են և ներառում իրենց մեջ նաև ստորին բնության 

հատկանիշները: «Արար աշխարհ զսիրտն որպես երկոտանի, զլերթն որպէս 

չորքոտանի, թոքն որպէս թռչուն, փայծեղն որպէս ջրային կենդանիք, զե-

րիկամունսն որպէս ցամաքային սողունս: Եվ դարձեալ, մարմին մարդուն 

նման է հողոյն, արտասուքն ի ջուրն, երակքն ի քարանցն, ոսկերքն ի լե-

րինսն, մազն բուսոց և տնկից. ջանք մարդոյն նման Հրատին, երեսն՝ 

արևելք, ծոծրակն՝ արևմուտք, աջ ձեռն՝ հարաւ, ձախն՝ հիւսիս: Եվ այս-

պէս, փոքր աշխարհ ունի զմեծին և՛ զզօրութիւն, և՛ զբնութիւն, և՛ զներ-

գործութիւն, և՛ զիմացականութիւն» (նույն տեղում, էջ 313):  

(33) Կէտ (κῆτος) նախկինում նշանակում էր «ծովահրեշ», եբրայերեն՝ 

lev jatan «լևիաթան», բառացի՝ «ոլորված, գալարված, փաթաթված»: Այն 

հանդիպում է Աստվածաշնչում իբրև վիթխարի ծովային կամ թռչող հրեշ 

(Ծննդ. Ա. 21, Նեեմ. ԺԴ. 5, Յոբ Թ. 13, Յովն. Բ. 1, Դան. Գ. 79): Եգիպտա-
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ցիների մոտ այն փոխարինված է կոկորդիլոսով, որը հսկում է Նեղոսի 

արևելյան սահմանը: Ըստ հայկական ավանդության՝ կա Լևիաթան անու-

նով մի ձուկ, որ չորս կողմից շրջապատում է երկիրը, այնպես, որ գլուխը 

գրեթե հասնում է պոչին՝ գտնվելով հազիվ մեկ թզաչափ հեռավորության 

վրա։ Ձուկը չգիտի, որ իր առջև սեփական պոչն է, ուստի շարունակ թշնա-

մաբար հետապնդում է նրան, ուզում է բռնել: Սակայն չի կարողանում 

հասնել, որովհետև աշխարհի ստեղծման օրից մինչև վախճանը Լևիաթանը 

մազաչափ անգամ չի աճում։ Եթե հանկարծ նրան հաջողվի բռնել իր պոչը, 

այնժամ աշխարհը քարուքանդ կլինի։ Իսկ երբ նա պոչը բռնելու նպատա-

կով շարժումներ է անում, երկիրը ցնցվում է, և երկրաշարժ է առաջանում։ 

Լևիաթանի գլխին մի մեծ աղամանդ կա, որ գիշեր-ցերեկ լույս է տալիս։ 

Երբ նա շարժվում է ջրի մեջ, գլխի ադամանդի շողերը փայլատակում են 

աշխարհի տարբեր կողմերում (Հարությունյան 1987, էջ 10)։ 

Գլուխ Բ.  

(34) «Հոգի»՝ ψυχή բառին հայերեն տեքստում համապատասխանում 

է «անձն» բառը: «Բառդ անձն ի թարգմանչէն ի գործ վարի աստ, որպէս և 

յընթացս մատենիս, իբր հոմանիշ հոգւոյ, որով կամի ասել, իբր անձին կամ 

հոգւոյ, որում ծառայէ մարմին», – գրում է վենետիկյան հրատարակիչը 

(Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 14, ծ 4): «Անձն» նշանակում է՝ «Ինքնութիւն իմա-

ցական և բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ, անհատն բնութենակից դիմա-

ւորաց, որ և ասի դէմ կամ անձնաւորութիւն, ևս և հոգի: Ըստ բուն հայ-

կաբանութեան՝ անձն է ինքն՝ յամենայն դէմս, որպէս՝ Ես ինքս, Դու ինքդ, 

նա ինքը, ինքեանք» (ՆԲՀԼ):  

(35) Էպիկուրոս՝ Ἐπίκουρος (Ք. ա. 342–271 թթ.). հույն փիլիսոփա, 

որի գրեթե 300 երկերից պահպանվել են միայն պատառիկներ: Ըստ Էպի-

կուրոսի՝ հոգին նրբագույն մասնիկներից կազմված մարմին է՝ ցրված մեր 

ողջ կազմվածքով մեկ: Նա նման է քամու, որին ջերմություն է խառնված, 

սակայն ունի նաև երրորդ մաս, որ կազմված է ավելի նուրբ մասնիկներից, 

որոնք ավելի սերտ են փոխհարաբերվում մարմնի բոլոր մասերի հետ: Հո-

գին կազմված է ամենաողորկ և ամենակլոր ատոմներից: Այն չի կարող 

անմարմին լինել, քանի որ ոչ մի անմարմին չի կարող մտածվել իբրև ինք-
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նուրույն մի բան, բացի դատարկությունից, որը չի կարող ոչ գործել, ոչ էլ 

կրել իր վրա որևէ գործողություն, նա միայն թույլ է տալիս մարմինների 

շարժումն իր միջով: Իսկ հոգին և գործում է, և ազդվում է գործողու-

թյուններից, հետևաբար անմարմին չէ (Էպիկուրոսի մասին տե՛ս Диоген 

1986, кн. 10, Зап. Фил. 2003, сс. 127-130, Гассенди 1966, Лосев, т. 5, 1979, 

сс. 217-241):  

(36) Ըստ ստոիկականների՝ հոգին մեր մեջ ծնված տաք շնչառու-

թյուն է, որը մեզ անձնավորում է և շարժում է հաղորդում: Հետևաբար 

նա մարմնական է: Հոգին կարող է ապրել մահից հետո, սակայն ենթակա է 

նաև ոչնչացման, և միայն ամբողջի, Համայնի հոգին, որի մասերն են կեն-

դանի էակների հոգիները, անկործանելի է և մշտամնա (Диоген 1986, кн. 7): 

(37) Կրիտիաս՝ Κριτίας (Ք. ա. 460-403 թթ.). սոփեստ-փիլիսոփա: Նա 

գտնում էր, որ որ հոգին արյուն է, համարելով, որ զգացողություններն 

ամենից ավելի են բնորոշ հոգուն, իսկ դրանց էակցությունը կամ պատկա-

նելիությունը հոգուն բացատրվում է արյան բնությամբ (Arist. De anima, 

405b, Կրիտիասի մասին տե՛ս նաև Plato, Critias. Plato, Tim.):  

(38) «Ոմանք, ովքեր ավելի կոպիտ էին մտածում, նույնիսկ պնդում 

էին, թե հոգին ջուր է, ինչպես օրինակ Հիպպոնը (Ἳππων δὲ ὁ φιλόσοφος. Ք. 

ա. Ե դար): Նրանք այդպես էին կարծում, երևի նկատի ունենալով սերմը, 

որը բոլոր կենդանի էակների մոտ խոնավ է, քանզի նրանց, ովքեր կար-

ծում էին, թե հոգին արյուն է, Հիպպոնն ընդդիմախոսում էր՝ ասելով, որ 

սերմն է առաջնային հոգին, ոչ թե արյունը» (Arist. De anima, 405b): Հիպ-

պոնի հասցեին Արիստոտելը բավական անհարգալից է արտահայտվում: 

Դարձյալ ջու՛րն ամենի սկիզբ համարող Թալեսի մասին նա չի ասում, որ 

կոպիտ է մտածում, ընդհակառակը նրան անվանում է փիլիսոփայության 

հիմնադիր: Սակայն Հիպպոնի կարծիքը կարծես նրան բնավ լուրջ չի 

թվում (նույն տեղում, 405b):  

(39) Դեմոկրիտոսի (Ք. ա. 460-370 թթ.) փիլիսոփայական պատկերա-

ցումների մասին հիմնական աղբյուրն Արիստոտելն է: Դեմոկրիտեսն 

ուսուցանում է, որ հոգին հատուկ սեռի կրակ է և տաքություն՝ նույնպես 

կազմված մեծաքանակ ատոմներից, որոնք ունեն անսահման զանազան 

ձևեր (σχήματα): Այդ գնդաձև ատոմները նման են օդի մեջ գտնվող փոշե-

հատիկներին, որոնք նկատելի են նեղ ճեղքով ներս թափանցած արևի ճա-
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ռագայթների տակ: Նրանց առաջացրած տարբեր սեռերի սերմերի խառ-

նուրդը նա անվանում է ողջ բնության տարրեր: Գնդաձև ատոմները հոգի 

են, քանի որ այդպիսի ատոմներն ամենից ավելի կարող են թափանցել 

ամենուր, և լինելով շարժունակ՝ շարժման մղել և մնացյալը: Այդ ատոմնե-

րը կենդանի էակներին շարժում են հաղորդում այն պատճառով, որ իրենք 

երբեք չեն հայտնվում դադարի վիճակում: Երբ շրջապատող օդը սեղմում 

է մարմինը և ճնշում ատոմներին, այդ ժամանակ շնչառության շնորհիվ 

դրսից մտնում են նոր ատոմներ, որոնք խոչընդոտում են մարմնի մեջ պա-

րունակվողների արտահոսքին: Դեմոկրիտեսը հոգին նույնացնում է մտքի 

հետ: Միտքը կազմված է նախասկզբնական անհատ մարմիններից և իր 

մասերի մանրության ու ձևի շնորհիվ ունակ է շարժման: Բոլոր ձևերից 

ամենաշարժունը գնդաձևն է, իսկ և՛ միտքը, և՛ կրակն այդպիսին են (Arist. 

De anima, 404b): Ըստ Դեմոկրիտեսի՝ հոգին իրապես մաքուր և անխառն 

կրակ է, սակայն Նեմեսիոսի երկում դրված է πῦρ τε καί ἀέρα, այ-

սինքն՝«կրակ և օդ», «քանզի ըստ Դեմոկրիտեայ անձն կազմեալ է ի բա-

ղադրութենէ գնդատեսակ հիւլէից՝ յորոց և օդ և հուր» (Նեմեսիոս, Վ 

1889, էջ 26, ծ 2):  

(40) Հերակլիտոս Եփեսացին (Ἑράκλειτος, Ք. ա. 544-483 թթ.) 

պնդում էր, որ հոգին վերածխություն է (գոլորշիացում), որից կազմվում է 

մնացած ամեն ինչ: Այն վերին աստիճանի անմարմին և մշտընթաց մի բան 

է: Ընդհանրապես ողջ գոյը գտնվում է անդադար շարժման մեջ, քանի որ 

յուրաքանչյուր շարժուն գոյ իմացվում է (ճանաչվում է կամ դրսևորվում 

է) մեկ այլ շարժունով (Arist. De anima, 405а): Սակայն ամենայնի սկիզբ 

Հերակլիտոսը կրակն է համարում, որը լինելով առավել դյուրաշարժ 

տարր, կարծես Համայնի ճշգրիտ պատկերը լինի: Ամեն ինչ սկզբում կրակ 

էր, և ի վերջո կրկին կրակի է վերածվում: «Ամեն ինչ փոխարկվում է կրա-

կի, և կրակն է փոխարկվում ամեն ինչի, նման այն բանին, ինչպես ոսկին 

փոխարկվում է ապրանքի, իսկ ապրանքը՝ ոսկու» (Гассенди 1966, сс. 30 

-33): Հոգին նույնպես ստեղծված է կրակից, բայց գտնվելով մարմնում, 

այն իր մեջ է վերցնում մարմնի հեղուկներից, ըստ որում, որքան մաքուր 

են այդ հեղուկները, այնքան ավելի է հոգին ունակ կրկին վերածվել կրա-

կի, և նրա ուղին միշտ դեպի վեր է, իսկ անմաքուր հեղուկներով ծանրա-

նալով հոգին ավելի հակված է իջնելու, որ ենթադրում է կամ կործանում, 
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կամ պարզապես՝ անկում նյութական կյանք (նույն տեղում): Այս 

մոտեցմամբ «վերածխութիւն» բառը չի կարելի ընկալել որպես «գոլորշիա-

ցում», այլ մարմնական հավելյալ գոյացություններով ծանրաբեռնված 

(հրեղէն) հոգու շարժումը դեպի վեր (Հերակլիտոսի մասին տե՛ս նաև Дио-

ген 1986, кн. 9, և Лосев, т. 1, 1963, сс. 371-420): 

(41) Ըստ Հերակլիտոսի՝ բնության մարմնական տարրերը ոգեղեն են 

և կապված են հավերժական գաղափարի՝ համայնական, համատիեզերա-

կան Հոգու հետ: Այդ «ամենեցունց» Հոգին «միջնորդավորող կապ է գա-

ղափարների և մարմնական աշխարհի միջև, որը թափանցում է ողջ Համա-

տիեզերական մարմնով մեկ և տալիս է նրան գնդի ձև: Այն կյանքի և 

շարժման սկզբունք է և կարգուկանոնի է բերում ամեն բան՝ ինքն էլ իր 

հերթին կարգավորվելով Հոր կողմից: Հնարավոր չէ խոսել նրա հատկա-

նիշների մասին: Այն չար չէ, ոչ էլ բարի: Նրան հատուկ չէ ոչ տարբերա-

կումը, ոչ որակը և ոչ էլ անորակությունը, քանի որ անմասն չէ այն 

որակներից, որ հետո են գալու: Նա ինչ-որ բանի մաս չէ, ոչ էլ մասեր 

ունեցող ամբողջություն: Նա ոչնչի նման չէ, ոչ էլ տարբեր է, ոչ շարժ-

վում է, ոչ էլ անշարժ է» (տե՛ս Лосев, т. 4, 1975, сс. 77-87): 

(42) Թալես Միլետացի (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, Ք. ա 640/624 – 548/545 թթ.). 

«Ըստ երևույթին Թալեսը նույնպես հոգին համարում էր ունակ շարժելու 

(շարժում առաջացնելու), քանզի պնդում էր, որ մագնիսը հոգի ունի, քա-

նի որ շարժում է երկաթը» (Arist. De anima, 405а): Ոմանք պնդում են, թե 

նա առաջինն էր, որ հոգին անմահ հայտարարեց: Նա գտնում էր, որ ջուրն 

է ամենի սկիզբը, և որ ամեն ինչի մեջ ջուր կա, և որ անգամ երկիրն է 

գտնվում ջրի վրա: Ըստ Արիստոտելի՝ Թալեսն այսպես էր կարծում, ի նկա-

տի ունենալով, որ ողջ կենդանի բնության կերակուրը խոնավ է, իսկ հենց 

վերջինիցս է առաջանում ջերմությունը (էներգիա՞ն): Ի վերջո, նրանով է 

հատկապես պահպանվում կյանքը կամ ապրելու ընթացքը, քանի որ ամեն 

ինչի սերմն ունի խոնավ բնություն, իսկ ջուրն ամեն խոնավի հիմքն է 

(տե՛ս Зап. Фил. 2003, с. 25, Arist. Metaph., 983b, Диоген 1986, кн. 1): 

(43) Պյութագորասն ընդունում էր թվերն իբրև սկիզբներ: Թիվը աշ-

խարհում առկա հավերժական մշտակայունության իշխող, ինքնածին կա-

պակցում է: Այնպես որ Աստված անբարբառելի և ինքնաշարժ թիվ է՝ կեն-

սածին և հոգեծին: Թվի կարիք ունի մարդկային կյանքը, ինչպես նաև 
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արեգակը, լուսինը և յուրաքանչյուր կենդանի էակ: Պյութագորական Էվ-

րիտոսը, յուրաքանչյուր իր դիտարկելով իբրև թիվ, պատկերում էր այն 

որոշակիորեն դասավորված խճաքարերի ձևով: Օրինակ, Բույսերի և կեն-

դանիների ձևերը նա նմանեցնում էր զույգ թվով խճաքարերի: Թվերն 

ավելի խորն են, քան հենց իրենք՝ իրերը: Իսկ իրերի մեջ նրանք ավելի 

խորքային են, քան իրերին անմիջականորեն տրված որակականությունը, 

ավելին, նրանք այդ իրերի պատկերային կառուցվածքի սկզբունքն են, 

այդ պատճառով էլ՝ «ամենաիմաստունը» (տե՛ս Лосев, т. 1, 1963, сс. 

538-542): Արիստոտելը պյութագորականների մասին ասում է, որ նրանք 

հոգին ինչ-որ ներդաշնակություն (հարմոնիա) են համարում, քանի որ 

ներդաշնակությունը հակադրությունների խառնուրդ է և միավորում, իսկ 

մարմինը կազմված է հակադրություններից (Arist. Metaph., 986а): Այս 

նույն կերպ է մտածում նաև Հերակլիտոսը: 

(44) Մի փոքր հատված է պակասում այստեղ՝ կիսատ թողնելով միտ-

քը. Πλάτων δὲ, οὐσίαν νοητὴν ἐξ ἑαυτῆς κινητὴν (Nem 1987, p. 17. 3, «Իսկ 

Պլատոնը՝ իմանալի գոյ՝ ինքն իրենից շարժվող, հմմտ. Платон, т. 4, О 

законах, кн. 10, 894c), որի վերջին հատվածին՝ κατὰ ἀριθμὸν ἐναρμόνιον-ին 

համապատասխանող «ըստ թուոյ յաւդաւորի» խոսքերը դարձել են Պյու-

թագորասին վերաբերող խոսքերի շարունակություն  

(45) «Կատարունություն» բառը ծագում է հունարեն ἐντελέχεια՝ 

«ամբողջական իրականություն»-ից, որ ստուգաբանվում է՝ ἐντελής ἔχειν - 

«կատարյալ ունենալը»: Վլադիմիրսկին այն բացում է ἐν τῷ τέλος ἔχειν 

ձևով՝ թարգմանելով իբրև «ամբողջություն, լիություն ունեցող ինչ-որ 

բան, ավարտունություն, ինքնանպատակություն, այլ կերպ ասած՝ լիար-

ժեք, բացարձակ և ավարտուն իրողություն» (Немезий 2011, гл. 2, прим. 

196): Հմմտ. «կատարուն (τέλειος, perfectus). կատարեալ, լրացեալ, ունակ 

կատարելության, լիակատար» (ՆԲՀԼ):  

Ըստ Արիստոտելի՝ ներքին ուժը (կամ զորությունը) ներունակաբար 

իր մեջ ամփոփում է և՛ նպատակի ուղին, և՛ ավարտուն արդյունքը: 

Հետևաբար, հոգին առաջին կատարունությունն է այն բնական մարմնի, 

որն ունի ապրելու զորություն (ներքին կարողություն): Իսկ այդպիսին 

կարող է լինել միայն «գործարաններ» (օրգաններ) ունեցող մարմինը: 

Շարժումն Արիստոտելն անվանում է ունակության կատարունություն 
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կամ իրագործում, քանի որ շարժման մեջ իրակացվում է այն, ինչ առար-

կայում կար իբրև զորություն (ունակություն, պոտենցիալ էներգիա) (տե՛ս 

Arist. De anima, 412 b): Լեյբնիցը էնտելեխիաներ է անվանում Մոնադ-

ներն: Այդ պարզ, անմաս գոյերը, որոնք լինելով ինքնածավալվող, ինք-

նուրույն և ինքնագործ ուժեր՝ շնորհիվ ինքնագիտակցության, շարժման 

են բերում բոլոր նյութական իրերը: Նրանք ձևավորում են մտահաս աշ-

խարհը, որի ածանցյալն է ֆիզիկական տիեզերքը: Մոնադներն ունակ են 

փոփոխվել, բայց նրանց բոլոր բնական փոփոխությունները բխում են 

նրանց երկու ներքին սկզբունքներից՝ ընկալումից և ձգտումից, և նրանց 

համար բնականոն է միայն «Մոնադներ կամ էնտելեխիաներ» ընդհանուր 

անվանումը: Այն մոնադները, որոնց հատուկ է ավելի հստակ ընկալումը, 

կոչվում են հոգիներ (տե՛ս Лейбниц 1982, сс. 413 -429):  

(46) Հայերեն բոլոր ձեռագրերում «Դինարքոս» տարբերակն է: Այդ-

պես է նաև Մորանիի բնագրում (Nem 1987, p. 17. 5՝ Δείναρχος): Իսկ Մատ-

թէի բնագրում մեկ այլ անուն է՝ «Դիկեարքոս» (PG 40, p. 552՝ Δικαίαρχος): 

Դինարքոսը՝ Δείναρχος (Ք. ա. 361 թ.) հռետոր էր, Աթենքի տաս ամենան-

շանավոր հռետորներից մեկը: Նա մտերիմ էր ճեմական փիլիսոփայական 

դպրոցի շատ ներկայացուցիչների հետ, գրում էր դատական և քաղաքա-

կան ճառեր: Հիշատակում են նրա 60-160 ճառ, բայց մեզ է հասել նրա 

միայն մեկ ամբողջական ճառ:  

Դիկեարքոսը Մեսսենից՝ Δικαίαρχος (Ք. ա. 365-300 թթ.) հույն ճե-

մական փիլիսոփա էր և գիտնական. Արիստոտելի այն աշակերտներից էր, 

որոնք գերադասում էին հետազոտել մասնավոր խնդիրներ: Նրա հե-

տաքրքրությունները հիմնականում վերաբերում էին հոգեբանությանը, 

մշակույթի պատմությանը, բանասիրությանը, քաղաքագիտության տե-

սությանն ու աշխարհագրությանը: «Հոգու մասին» տրամախոսության 

մեջ նա գալիս է այն եզրահանգման, որ հոգին մեռնում է մարմնի հետ 

միասին, քանի որ այն մարմնի չորս հիմնական որակների՝ ցրտի, տաքի, 

խոնավի և չորի ներդաշնակությունն է (Афонасин 2015, сс. 226 -243):  

(47) Ամմոնիոս Սակկաս՝ Ἀμμωνίος Σακκάς (175-242 թթ). քիչ տեղե-

կություններ են պահպանվել այս փիլիսոփայի մասին: Հայտնի է, որ նա 

Ալեքսանդրիայի նորպլատոնական դպրոցի հիմնադիր Պլոտինոսի ուսու-

ցիչն է: Նա «հետամուտ գտաւ ի համաձայնութիւն ածել զվարդապետու-
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թիւնս Պլատոնի և զԱրիստոտելեայ» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 27, ծ. 2): Նա 

նորպլատոնականության մեջ ներմուծեց հոգու անմարմնականության մա-

սին պլատոնական գաղափարների և մաքուր տիեզերական նախաշարժ 

Մտքի ու նրա ինքնահայեցողության մասին արիստոտելյան ուսմունքի 

համադրումը (տե՛ս Зап. Фил. 2003, с. 157): Ստեղծելով փիլիսոփայական հա-

մակարգ, որի նպատակը հայտնի կրոնական ուղղությունների հաշտե-

ցումն էր և մեկ ընդհանուր համակարգի բերելը՝ ըստ միասնական, համա-

պարփակ բարոյական սկզբունքների, Ամմոնիոս Սակկասը և նրա աշա-

կերտներն առաջին անգամ ներմուծեցին «թեոսոֆիա» եզրը, որը նշանա-

կում է «աստվածային իմաստություն»: Նեղ իմաստով այս եզրույթը հե-

տագայում կիրառվեց Ե. Պ. Բլավատսկայայի և նրա հետևորդների ուս-

մունքները բնորոշելու համար (КФС, сс. 34-35):  

(48) Նումենիոս Ապամեացի՝ Νουμηνίος ὁ ἐξ Ἀπαμείας (Բ. դարի երկ-

րորդ կես), նորպյութագորական հույն փիլիսոփա: Նրա բազմաթիվ երկե-

րից պահպանվել են զուտ պատառիկներ, որոնցում ի հայտ է գալիս նրա 

պլատոնա-պյութագորական փիլիսոփայության էությունը: Նա փորձում 

էր Պլատոնի փիլիսոփայության մեջ բացել պյութագորական ուսմունքն ու 

Արևելյան իմաստասիրությունը, հատկապես, հրեականը, որը բերում էր 

աշխարհի երկակի պատկերի: Պլատոնին անվանելով հունարեն խոսող 

Մովսես, նա փորձել է ցույց տալ Պլատոնի և Պյութագորասի փոխշաղ-

կապված գաղափարների կապը բրահմանների, հրեաների, զրադաշտական 

մոգերի և հին եգիպտացիների ուսմունքների և խորհրդապաշտության 

հետ: Նա նաև փորձում էր մեկնել Հոմերոսին (ФЭС, с. 442): «Նումենիոս 

Ապամացին ընդգրկեաց զվարդապետութիւն աննիւթականութեան հոգւոյ 

և զանմահութեան նորին» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 27, ծ. 4): 

(49) «Եռակի տարորոշք», իմա՝ եռաչափ: 

(50) Նեմեսիոսն այս կերպ ներկայացնում է Քսենոկրատես Քաղկե-

դոնացու (Ք. ա. 396-314 թթ.) մտքերը: Վերջինս երկակիությունն էր հա-

մարում բոլոր իրերի սկիզբը, իսկ հոգին բնութագրում էր իբրև իմացու-

թյան ընդունակ ինքնաշարժ թիվ: Այն նաև շարժող սկիզբ է կենդանի էա-

կի համար: Հոգին, ըստ Քսենոկրատեսի՝ անմարմին է, ինչն ապացուցվում 

է վերզգայական հաճույքներով: Հոգին սնվում է մաքուր գիտելիքով, որն 

անմարմին է: Անկասկած է, որ այն հաղորդակից է մտքին, որն ըստ Քսե-
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նոկրատեսի՝ արտաքուստ է մուտք գործում մարդու մեջ (Քսենոկրատեսի 

մասին տե՛ս Лосев, т. 3, 1974, сс. 445-456; նաև՝ Диоген 1986, кн. 4): Վենե-

տիկյան բնագրի հրատարակիչն այսպես է ծանոթագրել. «Քսենոկրատ՝ 

գլուխ Ճեմականացն դպրոցի, որ ջանահնար եղև միաբանել զվարդապե-

տութիւնս Պղատոնի՝ վարժապէտին իւրոյ, ընդ որոց ի Պիւթագորայ» (Նե-

մեսիոս, Վ 1889, էջ 42, ծ. 1):  

(51) Հայ թարգմանիչները կարծես ձեռնպահ են մնացել τὰ σελάχη καὶ 

μαλάκια, οἷον (Nem 19. 21) արտահայտությունը թարգմանելուց:  

* σελάχη (աճառաձուկ), ոսկրերի փոխարեն աճառներ ունեցող ձուկ: 

Ըստ ոմանց՝ լորձնամոլյուսկ, մաղասէակ, լորձնէակ, կակղամաշկ կենդանի 

(տե՛ս Arist. Hist. an., 489b. 2, 6, 11, 492a. 27, 505a. 1, b. 3 և այլն):  

* μαλάκια (моллюск)՝ բառացի, թույլ, նուրբ, փափուկ: Այսպես են 

կոչվում անողնաշարավոր ջրային կենդանիները:  

(52) *սիպէքն՝ σηπίαι – դարչնագույն ներկ ունեցող կակղամորթ, 

թանաքաձուկ, ծանրաշարժ ծովային մոլյուսկ:  

* տեւթիէդէսքն՝ τευθίδες -τευθίς (loligo vulgaris, կաղամար), τεῦθος 

(sepia officinalis, թանաքաձուկ):  

* Հունարեն բնագրում հավելած σμύλοι. կամ ὀσμύλοι -ն (օսմիլա) 

ուժեղ հոտ արձակող ծովային պոլիպ է: Հունական ὀσμύλοι տարբեր կերպ 

է ընկալվում: Որոշ բնագրերում σμύλοι ձևն է: Տարընթերցվածներում առ-

կա է նաև՝ μύροι, μυραίναι (мурена, օձաձուկ), ինչպես նաև՝ σμύροι, 

σμυραίναι (смир – մուրենայի արուն, oձաձկան տեսակ) (տե՛ս Arist. Hist. an., 

489b. 28, 504b. 34, 506b. 16 և այլն): Սակայն չի կարելի ենթադրել, թե այս-

տեղ խոսքը օձաձկան որևէ տեսակի մասին է, քանի որ նրանք չեն պատ-

կանում անարյուններին, ավելին՝ հայտնի է, որ եթե օձաձկան արյունը նե-

րարկվի կաթնասունների արյան մեջ, այն ունենում է ուժեղ թունավոր 

ներգործություն: Ավելի տրամաբանական է Մատթէի կարծիքը, ըստ որի՝ 

ὀσμύλοι-ն պոլիպի տեսակ է:  

* ὀστρακόδερμα (պատյանավորներ, զրահապատներ):  

* ἁπαλόστρακα (բառ.՝ փափկագանգ, փափուկ պատյանով, թեփուկա-

վոր): Արիստոտելը դրանց անվանում էր μαλακόστρακα, որ նույն նշանա-

կությունն ունի (տե՛ս Arist. Hist. an., кн. 1, 6. 31, кн. 4, 2. 16):  

* κάραβος (1. խաչափառ, ծովախեցգետին, 2. բնդիռ):  
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* καρκίνος (1. խեցգետին, 2. շնաճանճ):  

* ἀστακός (ծովախեցգետին, օմար):  

(53) Կլեանթես Κλεάνθης (Ք. ա. 331-230 թթ.) – հույն ստոիկյան փի-

լիսոփա: Նրա բազմաթիվ երկերից՝ զանազան փոքր պատառիկներից բացի, 

պահպանվել է «Ձոն կամ փառաբանություն Զևսին» երկը, որը հնագույն 

Ստոյայից մեզ ասած ամենաերկար տեքստն է: Ըստ Կլեանթէսի՝ բոլոր հոգի-

ները պահպանվում են մինչև տիեզերական շրջանի ավարտը: Նա մեծ նշա-

նակություն էր տալիս գործնական էթիկային, որի հիման վրա հետագայում 

ձևավորվեց ուշ ստոիկյան բարոյագիտությունը (Диоген 1986, кн. 7):  

(54) Քրիսիպպոս Տարսոնացի (Χρύσιππoς, Ք. ա. 281-208 թթ.)՝ ակա-

նավոր ստոիկյան փիլիսոփա: Կենսագրական տեղեկությունները քիչ են, 

եղած հաղորդումները՝ հակասական: Թողել է մոտ 700 աշխատություն: 

Միայն «Բնության մասին» նրա երկը կազմում էր 37 գիրք և համարվում 

էր իր ժամանակի խոշորագույն գործը փիլիսոփայության ոլորտում: Չնա-

յած աշխատանքներն ամբողջությամբ մեզ չեն հասել, սակայն դա ևս բա-

վականաչափ գաղափար է տալիս նրա փիլիսոփայական հայացքների մա-

սին: Որպես բնագետ նա ուսուցանում է, որ սկզբնական նյութը հուրն է 

եղել: Որպես հոգեբան ընդունում է հոգու մարմնական լինելը, քանի որ 

միայն մարմիններն են ներգործում իրար վրա, սակայն ընդունում է նաև 

հոգու անմահությունը: Ասում են, որ Քրիսիպպոսը հաճախ էր գրում ան-

պարկեշտ և անվայելուչ արտահայտություններով: Ըստ Դիոգենես Լաեր-

տիոսի՝ նրա մահը վրա է հասել անվերահսկելի ծիծաղի հետևանքով առա-

ջացած շնչահեղձությունից (Диоген 1986, кн. 7): 

(55) Համեմատութիւն՝ ἀνάλογον եզրը հաճախակի էր գործածում 

Պլատոնը, իսկ Մարկուս Տուլլիուս Կիկերոնը (Ք. ա. 106-43 թթ.) հետագա-

յում հորինեց նրա շատ հաջող լատիներեն համարժեքը՝ proportio (բարե-

չափություն, համամասնություն կամ բնական համաչափություն) բառով: 

Տարածության չափումներն առաջ են գալիս աստիճանաբար, մեկը 

մյուսի հետևից. կետից՝ գիծ, գծից՝ երկչափ հարթություն, ապա՝ եռաչափ 

մարմին: Չափումները հասկացվում են նաև որակական առումով: Մար-

մինները կարող են լինել անսահմանորեն բազմազան, բայց պետք է ունե-

նան ինչ-որ միասնական կառուցվածք, որը համամասնական օրինաչա-

փությամբ կընդգրկի նրանց բոլոր բազմատեսակ դրսևորումները: «Սա-
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կայն միայն երկուսը չեն կարող լիարժեք միավորվել առանց երրորդի, 

որովհետև այդ երկուսի միջև պիտի գոյանա դրանք միավորող կապը: Իսկ 

լավագույն կապն այն է, որն առավելագույնս ի մի է բերում ինքն իրեն և 

կապակցյալին: Ամենալավը դա անում է բնական համաչափությունը, 

որովհետև՝ երբ երեք թվերից, ինչպես քառակուսի, այնպես էլ խորանարդ, 

ցանկացած միջին թվի պարագայում առաջին թիվը հարաբերվում է միջի-

նին այնպես, ինչպես միջինը՝ վերջինին, և վերջինը դարձյալ հարաբեր-

վում է միջինին, ինչպես միջինն՝ առաջինին, այդժամ միջին թվի՝ առաջին 

և վերջին թվերի տեղում, իսկ առաջին և վերջին թվերի՝ միջին թվի տեղում 

հայտնվելու դեպքում ստացվում է, որ դրանք անհրաժեշտաբար նույն 

հարաբերության մեջ են, և եթե այդպես է, ապա դրանք բոլորը կազմում 

են միասնություն» (Plato Tim. 31c-32a):  

(56) Կոկորդիլոսի օրինակը պատահաբար չի ընտրված: Այն համար-

վել է տարօրինակ և կենդանական տարբեր տեսակներ իր մեջ ներամփո-

փող կենդանի: Հերոդոտոսը գրում է. «Կոկորդիլոսի բնույթն այսպիսին է: 

Ձմռան չորս ամիսների ընթացքում նա ոչինչ չի ուտում: Թեև չորքոտա-

նի, բայց և՛ ցամաքային է, և՛ լճային, որը ձու է դնում հողի վրա և թուխս 

նստում: Օրվա մեծ մասն անց է կացնում ցամաքի վրա, իսկ ամբողջ գիշե-

րը՝ գետում, քանզի ջուրն առավել տաք է, քան օդը և ցողը: Մեզ հայտնի 

բոլոր կենդանիներից այս մեկը փոքրագույնից դառնում է մեծագույն: 

Նրա ձվերը քիչ են խոշոր սագի ձվերից, իսկ նորածին ձագը լինում է ձվի 

մեծությանը համապատասխան, բայց աճելով, հասնում է 17 և ավելի կան-

գուն երկարության: Նա խոզի աչքեր ունի, խոշոր ատամներ և ժանիքներ, 

իր մարմնին համեմատ: Միակ կենդանին է, որ լեզու չունի: Նրա ստորին 

կզակն անշարժ է, և միակ կենդանին է, որն իր վերին կզակը բերում է դե-

պի ստորին կզակը: Նա ուժեղ ճանկեր ունի և կռնակին՝ խոշոր թեփուկա-

վոր մաշկ: Ջրի մեջ կույր է, բայց բաց օդում՝ շատ սրատես: Քանի որ ապ-

րում է ջրում, նրա բերանը ներսից լի է շատ տզրուկներով: Բոլոր հավքերն 

ու գազանները խուսափում են նրանից, բայց տրոքիլոս թռչունը նրա հետ 

հաշտ ապրում է և ծառայություն մատուցում: Քանզի կոկորդիլոսը ջրից 

դուրս է գալիս ցամաք և բերանը բացում, երբ փչում է արևմտյան քամին, 

այնժամ տրոքիլոսը մտնում է նրա բերանը և կուլ տալիս տզրուկներին: 

Կոկորդիլոսին հաճելի է այդ ծառայությունը, և նա ոչ մի վնաս չի հասցը-
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նում տրոքիլոսին: Եգիպտացիների մի մասը կոկորդիլոսին սրբազան է հա-

մարում, մյուս մասը՝ ոչ, և նույնիսկ թշնամաբար վերաբերում» (Հերոդո-

տոս 1986, էջ 114-115):  

(57) «Յաւդումն» բառով թարգմանվում է ἁρμονία -ն, որ նշանակում 

է «համաձայնություն, երաժշտական կառուցվածքի համակարգ, համաչա-

փություն, կապ»: Իսկ «յօդումն՝ շաղկապումն և բարեյօդ յարմարութիւն 

իրաց և ձայնից» (ՆԲՀԼ): Գրչագրերի լուսանցքներում նշվող լուծմունք-

ների մեջ մեկնաբանվում է. «Յօդումն ասի դաշնակումն ձայնի, որպէս 

աղեաց քնարի յօդանալ ընդ միմեանս»: «Հարմոնիա»-ն հակադրություն-

ների խառնումն է և համադրումը, բազմազանության համաձայնու-

թյունը, դաշինքն ու բարեհարմարությունը, ինչպես նաև խառնված մասե-

րի բարեչափ փոխհարաբերությունը: Սա առավելապես պյութագորական 

կարծիք է (Arist. De anima, 408а): Ըստ նրանց՝ հարմոնիայի սկզբունքը 

թիվն է: Թվի մեջ են միավորվում և ձևավորվում հակադրությունները: 

Քանի որ գոյի հիմքում ընկած են երկու սկիզբ, որոնք նման չեն և ոչ էլ 

հարազատ են իրար, ակնհայտ է, որ նրանցով հնարավոր չէր ձևավորել 

տիեզերքը, եթե նրանց չմիանար ինչ-որ կերպ առաջացած հարմոնիան: 

Իրոք, նմանն ու հարազատը հարմոնիայի կարիք բնավ չունեն, իսկ օտարն 

ու տարբերն՝ ըստ քանակի անհրաժեշտաբար պետք է միավորվեն այնպիսի 

դաշնությամբ, որն ի վիճակի կլիներ պահել նրանց տիեզերքում: Այսպի-

սով, հարմոնիան առաջանում է հակադրություններից, որոնց խառնման և 

միավորման մեջ առկա է համաձայնություն: Հարմոնիայի շնորհիվ նույ-

նացվում են անսահմանությունն ու սահմանը, երբ անտարբերակելի ան-

սահմանության ֆոնի վրա հստակ սահմանագծվում է ձևավորվող առար-

կայի կառուցվածքը: Այն ապահովում է առարկայի հստակ կամ պարզ 

զգացողության հնարավորությունը, նրա որոշակիությունը: Հոգիներն ու 

բոլոր առարկաներն իրենց մեջ ներունակաբար պարունակում են քանա-

կական-ներդաշնակ կառուցվածքը (տե՛ս Лосев т. 1, 1963, сс. 295-323):  

(58) Սիմմիասը՝ Σιμμίας (Ք. ա. Դ.-Ե. դդ.) Սոկրատեսի աշակերտն էր: 

Նրա մասին խոսվում է Պլատոնի «Ֆեդոն», «Կրիտոն», «Ֆեդր» տրամա-

խոսություններում: «Ֆեդոն»-ում փիլիսոփայական արծարծումները բեր-

վում են համեմատությունների ձևով: Оրինակ՝ «քնարը և լարերը մարմ-

նավոր են, այսինքն՝ բաղադրյալ, հողեղեն և մահկանացուին ազգակից» 
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(տե՛ս Plato Phaedo, 86а): Ուրեմն, երբ քնարը ոչնչանում է (քանի որ 

ապականացու է), երաժշտությունը կամ ներդաշնակությունը, «որ բնութ-

յամբ նման և ազգակից է աստվածայինին ու անմահին, պետք է վերանա 

նախքան մահկանացուն» (նույն տեղում, 86b): Կարող են ասել, որ «ներ-

դաշնակությունը կշարունակի գոյություն ունենալ, նաև մինչև իրեն 

ինչ-որ բան պատահելը, նախ կփտեն փայտն ու լարերը» (նույն տեղում): 

Բայց «ամենից հաճախ այդպիսին ենք համարում հոգին: Եթե մեր մարմի-

նը կապակցում և պահում են ջերմությունը, ցուրտը, չորությունը և նման 

այլ բաներ, ապա այն (հոգին) դրանց խառնուրդն է և ներդաշնակու-

թյունը, երբ դրանք լավ և համաչափ են խառնված իրար: Իսկ եթե հոգին 

ինչ-որ ներդաշնակություն է, ապա ակնհայտ է, որ երբ մեր մարմինը չա-

փից դուրս թուլանում է կամ լարվում հիվանդություններից կամ այլ 

արատներից, հոգին նույնիսկ աստվածային լինելով՝ անհրաժեշտաբար 

պետք է կործանվի, ինչպես կործանվում է ձայների կամ արվեստագետի 

երկերի ներդաշնակությունը, իսկ մարմնավոր մնացորդները կարող են եր-

կար ժամանակ պահպանվել, մինչև չայրվեն կամ չփտեն» (նույն տեղում, 

86 c, d): Սոկրատեսը հակադարձելով՝ բերում է իր փաստարկները: Ներ-

դաշնակությունը բաղադրյալ բան է: Եթե հոգին ներդաշնակություն է 

(հարմոնիա, յօդումն), ապա այն առաջ է գալիս մարմնի տարրերի ձգմամբ, 

քանի որ այն չէր կարող բաղադրված լինել նախքան այն, ինչից պետք է 

բաղադրվեր (տե՛ս նույն տեղում, 92b): «Յուրաքանչյուր ներդաշնակու-

թյուն ի բնե այնպիսին է, ինչպիսին ներդաշնակվել է… Եթե ավելի լավ է 

ներդաշնակված և ավելի լրիվ, արդյո՞ք ավելի լավը չի լինի ներդաշնա-

կությունը և ավելի լրիվ, իսկ ավելի վատ և քիչ ներդաշնակված լինելու 

դեպքում՝ ավելի նվազ ու թույլ… Իսկ հոգու դեպքում դա հնարավո՞ր է: 

Կարո՞ղ է մի հոգին մյուսից ավելի լավը և լրիվ կամ ավելի վատը և թույլ 

լինել» (նույն տեղում, 93b): Քնարը (իր ներդաշնակությամբ) կարող է 

լարված լինել ավել կամ պակաս չափով, ապա ուրեմն հոգին էլ կարող է 

լինել ավել կամ պակաս լարված: Առաքինությունը հոգու պատշաճ լա-

րումն է: Բայց եթե հոգին ինքնին լարում է, ապա առաքինությունն ու 

չարիքը կլինեն այդ լարման երկու հակադիր մասերը, և հետևաբար՝ «եթե 

ճիշտ դատենք, ոչ մի հոգի հաղորդակից չէ չարիքին, եթե հոգին ներդաշ-

նակություն է» (նույն տեղում, 94a), քանզի չարիքն ինքնին աններդաշ-
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նակություն է, իսկ ներդաշնակությունը չի կարող հաղորդակից լինել ան-

ներդաշնակությանը: Հետևաբար, եթե հոգին իդեալական լարում է, այն 

չի կարող լինել առաքինություն կամ չարիք: Հոգին մարմնի ուղղորդող, 

կառավարող սկզբունքն է, իսկ լարումը պայմանավորված է երաժշտական 

գործիքի նյութով: Նույն տրամաբանությամբ էլ մարմինը կարող է դառ-

նալ հոգու կառավարիչը: Հետևաբար Սիմմիասի փաստարկը հիմնավոր չէ 

(տե՛ս Plato Phaedo, 94a-d): 

(59) «Մարդու համեմատումը քնարի հետ հին ակունքներ ունի: Հու-

նական մշակույթի մեջ քնարն, ի տարբերություն սրնգի, համարվում էր 

կատարյալ գործիք, որը նվագում էր Ապոլոնը՝ հաղթելով Միդիասին 

(Մարսիասին): Այս գործիքի համադրումը մարդու մարմնի հետ որոշ հո-

գեւոր իրողությունների խտացման խորհուրդ էր կրում… Կղեմես Ալեք-

սանդրացին համեմատում էր գործիքները նաև ընդհանուր հոգեւոր իրո-

ղությունների հետ. փողը՝ հարության, սաղմոսարանը՝ լեզվի, կիֆարան՝ 

շուրթերի, ծնծղաները՝ եկեղեցու, երգեհոնը՝ մարմնի, լարերը՝ երակների, 

կիմվալը՝ լեզվի հետ, ողջ մարդը կառուցված է խաղաղ երաժշտական գոր-

ծիքի պես: Եւ կատարյալ աղոթքի մեջ մասնակցում էին մարդու մարմնի 

բոլոր հատվածները, նրա բոլոր ոլորտները՝ բերվելով մի լարվածքի եւ ամ-

բողջության, իր գոյության լրիվությամբ նվիրաբերվելով Աստծուն» (Յոթ-

նագրեանք 2008, էջ 146 -148): «Ըստ հին ուսմունքների մարդու մարմինը 

մի լար էր: Եթե այն ճիշտ լարվածքի բերվեր, նրա վրա Ոգին կարող էր 

նվագել իր աստվածային հնչումները: Հովհաննես Երզնկացին մարդկային 

մարմինը նույնպիսի երաժշտական գործիք էր համարում, ինչպես քնարը 

կամ փողը: «Են գործիք երաժշտականին՝ ի նիւթական, կազմածոյ ան-

շնչից, որպէս քնար և փող, և մարմին բանաւոր կենդանւոյն, յորում ծած-

կեալ կա ձայնն անմարմին և ի շարժեալ արուեստաւորին բացակատարէ 

զհնչումն» (Թահմիզյան 1967, էջ 98): 

(60) Ձգեալ (ἐπιτεινομένη). «Նվագարանների լարումը երաժիշտների 

ուշադրության կենտրոնում գտնված լուրջ և կարևոր խնդիրներից էր, և 

համարվում էր երաժշտի շնորհքի և ճարտարության գլխավոր ցուցանիշ-

ներից մեկը: Այս պատճառով Երզնկացին ասում է. «Ոչ ասին նաւաստի 

կամ բժիշկ կամ երաժիշտ, այլ որ ոչ են հմուտ այնոցիկ գիտութեան 
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արուեստից: Իսկ որ զղեակ նաւին հմտաբար ուղղէ, և զխառնուածս դեղոց 

և սպեղանեաց կազմէ, և զփողս և զքնարս յարմարէ, նոքա ասին՝ նաւաս-

տի, և բժիշկ, և երաժիշտ» (Թահմիզյան 1967, էջ 108): 

(61) Հունարեն բնագրում (Nem 1987, p. 24. 4) այստեղ (***) պետք է 

հետևեն Գալենոսի խոսքերը՝ «Ապացույցների մասին» (ἐν τοῖς 

ἀποδεικτικοῖς) ստեղծագործությունից: Սակայն դրանք չկան Նեմեսիոսի 

հրատարակություններից ոչ մեկում: Դրանք բացակայում են նաև հայկա-

կան ձեռագրերում: Օքսֆորդյան հրատարակիչը գրում է, որ Գալենի De 

demonstratione գիրքն ինքը ոչ մի տեղ չի կարողացել գտնել: Ըստ Վլադի-

միրսկու՝ մյուս հրատարակիչները ևս չեն գտել այդ տեղը Գալենոսի երկե-

րում (Немезий 2011, прим. 183): Բառացի ἀποδεικτικός նշանակում է՝ «ցու-

ցադրական, համոզիչ, դեմոնստրատիվ, փաստերի վրա կառուցված, հիմ-

նավոր»: Իսկ «մակացուցականք»-ը համապատասխանում է ἐπιδεικτικοῖς 

տարընթերցմանը և ըստ ՆԲՀԼ-ի՝ նշանակում է՝ «ապացուցական»: Որոշ 

դեպքերում ἐπιδεικτικός նշանակում է՝ «ցուցադրման համար նախատես-

ված, տեսարժան, տպավորիչ»: Գալենոսի ձեռքով խմբագրված իր գրքերի 

ցանկն ակնառու վկայում է, որ նա ունեցել է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի 

գիրք, որոնք օգտագործվել են «ապացույցների համար»: Այդ ցանկը նե-

րառում է. 1. Բուժական գրվածքներ, 2. Կանխատեսման մասին, 3. Մեկ-

նություններ Հիպոկրատեսի երկերի, 4. Ընդդեմ Էրասիստրատոսի, 5. Ասկ-

լեպիոսի մասին, 6. Գրքեր՝ նվիրված տարբեր բժշկական մեթոդների, 7. 

Գրքեր, որ օգտագործվում են ապացույցների համար, 8. Բարոյափիլիսո-

փայական երկեր, 9. Պլատոնի, 10. Արիստոտելի փիլիսոփայության մասին, 

11. Ստոիկյան փիլիսոփայության հետ տարաձայնությունների մասին, 12. 

Էպիկուրոսի փիլիսոփայության, 13. Քերականական և ճարտասանական 

փաստարկների մասին (Зап. Фил. 2003, с. 166):  

(62) Խառնուած (κρᾶσις, temperamentum)՝ բնութենական տարրերի, 

օրգանական որակների և հեղահյութերի համաչափ խառնուրդն է, «այլ 

յորոց ասէն՝ երևի յաւետ զխառնուած բնութեանն հոգի առդնել» (Նեմե-

սիոս, Վ 1889, էջ 34, ծ. 4): Նեմեսիոսը նշում է խառնվածքի իննը տեսակ, 

ըստ որում, այդ իննից միայն մեկն է բարեխառն (εὔκρατος – «բարեչափ 

խառնված, բարեխառն, չափավոր»), մյուսները «վատախառն» են 

(δύσκρατος). δυσκρασία նշանակում է վատ խառնուրդ: Խառնվածքի մասին 
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ուսմունքի հեղինակը Հիպոկրատեսն է: Նա պնդում էր, որ մարդիկ տար-

բերվում են չորս հեղահյութերի տարբեր չափակցություններով: Հիպո-

կրատեսի ուսմունքի հիման վրա իր De temperamentis երկում Գալենոսը 

մշակեց խառնվածքների տիպաբանությունը: Ըստ նրա, խառնվածքի տի-

պը կախված է օրգանիզմում հեղահյութերից որևէ մեկի գերակշռումից: 

Գալենոսը տարբերակում էր խառնվածքի 9 մասնավոր և 4 ընդհանուր 

տիպ: Այդ չորսը շարունակեցին հետագայում կոչվեցին սանգվինիկ (արյան 

գերակըշռումով պայմանավորված), Ֆլեգմատիկ (լորձի), խոլերիկ (լեղու) և 

մելանխոլիկ (սև մաղձի) (տե՛ս Гален, т. 1, 2014, «О зависимости свойств 

души от темперамнта тела», сс. 339 -376 [Galenus, De temperamentis, I. 

8]): Այս տեսակետը դարեր շարունակ, և նույնիսկ այժմ մեծ հեղինակու-

թյուն է վայելում գիտնականների շրջանում: Սակայն հետագայում հետա-

զոտողները՝ դիտարկելով վարքի նշանակալի բազմազանությունը տարբեր 

մարմնակազմություն ունեցող մարդկանց մոտ, փորձեցին խմբավորել 

դրանք: Արդյունքում առանձնացվեցին խառնվածքի տիպեր, որոնք հա-

մարվելով ժառանգական կամ բնածին, կապվեցին մարմնակազմական 

առանձնահատկությունների հետ՝ հենց այդ կերպ էլ անվանվելով՝ մարմնա-

կազմական (կոնստիտուցիոնալ) տիպեր: Բ. Մ. Տեպլովը (1896-1965 թթ.) 

խառնվածքը սահմանում է իբրև տվյալ մարդու համար հոգեկան առանձ-

նահատկությունների ամբողջություն, որը կապված է զգայական գրգռե-

լիության, այսինքն՝ զգացողությունների առաջացման արագության և դ-

րանց ուժի հետ: Ըստ Պավլովի՝ նյարդային գործառույթների հիմնարար 

հատկանիշներն են՝ գրգռականության ուժը, արգելակումը, դրանց հավա-

սարակշռությունը և շարժունությունը, որոնց ավել կամ պակաս ինտենսի-

վությամբ պայմանավորվում են նյարդային համակարգի չորս հիմնական 

տիպերը, որոնք իրենց բնութագրերով մոտ են Հիպոկրատեսի չորս խառն-

վածքներին: Նյարդային համակարգի տիպ ասելով Պավլովը հասկանում 

էր բնածին և շրջապատի ու դաստիարակության համեմատաբար քիչ են-

թակա հատկանիշները: Նյարդային համակարգի այս որակները կազմում 

են խառնվածքի բնախոսական հենքը: Ներկայումս գիտության մեջ կու-

տակվել են նյարդային համակարգի վերաբերյալ բազմաթիվ փաստեր, 

որոնք համոզում են, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի նյարդային համակար-

գի խիստ որոշակի տիպ, որի դրսևորումները (այսինքն, խառնվածքի 
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առանձնահատկությունները) կազմում են նրա գործունեության մեջ ի 

հայտ եկող անհատական հոգեբանական տարբերությունների կարևորա-

գույն կողմը (տե՛ս Маклаков 2001, сс. 553 -558): 

(63) Տե՛ս ծնթ. 4: 

(64) Ներգործութիւն (ἐνέργεία – էներգիա, ուժ՝ գործողության կամ 

գործի մեջ, իրականացված իրողություն, գործունեություն, ակտիվու-

թյուն, ներուժ, հզորություն): Արիստոտելն ասում է՝ նյութը կարող է գո-

յություն ունենալ հնարավորության մեջ, երբ նա դեռ չունի ձև, բայց 

ունակ է ստանալ, և իրականության մեջ, երբ նա ստացել է ձև (Arist. De 

anima, 412а): Այդ անցումն իրագործվում է ἐνέργεια-ի շնորհիվ: Նեմե-

սիոսն այդպես էլ բացատրում է այն՝ «շարժութիւն արարողական», որ 

«ըստ բնութեան» է (գլ. 15, [3]), ի տարբերություն ախտի, որ «արտաքոյ 

բնութեան է»: Հայերեն «ներգործութիւն» նշանակում է «գործողութիւն՝ 

բնական, զօրաւոր, ազդոյ, գործունեայ, աջողակ, առնելութիւն, ազդեցու-

թիւն, զօրութիւն գործողական»(ՆԲՀԼ): Ընդհանրապես, «զօրութիւն» և 

«ներգործութիւն» եզրերը ժամանակակից պատկերացումներով, հավանա-

բար, կարելի է ընկալել իբրև պոտենցիալ և կինետիկ էներգիա:  

(65) Այս դեպքում արտաքուստ նման բառերը՝ ἄποιός («անորակ») և 

ἀποίητος («անարար») շփոթմունքի առիթ են դարձել, որը ձեռագրերում 

երբեմն ուղղվել է տեքստում կամ լուսանցքում: «Ըստ այսոցիկ որակու-

թեանց եւ ջուրն անարար (իմա՝ անորակ) ասի» (9. [2]):  

(66) Որպես δοξάζειν բառի համարժեք, որ նշանակում է՝ «համարել, 

կարծել, խորհել, փառավորել» հանդես է գալիս «փառաւորել»-ը. «զիարդ 

զմտաւ ածելն, փառաւորելն և դատիլ, կարէ թեթեւութեան եւ ծանրու-

թեան գործ լինել»: Ըստ վենետիկյան հրատարակչի՝ բառը կիրառված է 

«վրէպ թարգմանությամբ» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 41, ծ. 1), և իր տպագիր 

օրինակում նա այն փոխարինում է «խորհել» բառով: Դիոնիսիոս Արեո-

պագացին (որի գործերը ևս թարգմանել է Ստեփանոս Սյունեցին) գտնում 

է, որ մտքի և սրտմտության միջև ընկած վզի հատվածում բնավորված է 

կարծիքը (δόξα), և հայերեն թարգմանութայն մեջ դարձյալ գտնում ենք 

«զփառսն» (The Armenian Version f the Works Attributed to Dionysius the Ar-

eopagite, translated and edited by Robert W. Thomson, Lovanii, 1987, Յաղագս 

աստուածայնոցն անուանց, էջ 206): Անտիկ համակարգում կարծիքը մի-
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ջանկյալ դիրք էր զբաղեցնում հստակ գիտելիքի և զգայությունների 

միջև. «գլուխ՝ զմիտսն, իսկ պարանոց՝ զփառսն եւ որպէս [ի] մէջ բանի և 

անբանության, իսկ լանջս զսրտմտութիւնն…»: Իսկ Գրիգոր Տաթևացին 

գրում է. «Մասունք հոգւոյս ո՞րպէս ճանաչին: Պատասխան՝ որպէս արա-

րածս Աստուած ճանաչի, այսպէս եւ ի մարմնոյս զհոգին օրինակաւ իմա-

նալ մարթի: Մարմնոյս՝ գլուխն, հոգւոյն գլուխ՝ միտքն: Փառքն՝ պարա-

նոց, արիւնն՝ սիրտ, սէրն՝ թոք, խնդութիւնն՝ լեարդ, ստուգութիւնն՝ փա-

ծեղ: Հանճարն՝ երիկամն, բնութիւնն՝ ոտք, բանն՝ ձեռք, հոգին՝ կեանք, 

տեսութիւնն՝ ակն, լսողութիւնն՝ ունկն, խոհականութիւնն՝ խորհուրդ» 

(Տաթևացի, Գիրք հարցմանց, հատ. 5, պր. ԺԶ.): Եվ քանի որ δόξα նշանա-

կում է և՛ կարծիք, և՛ փառք, այս երկու հասկացությունները կարող են 

նույնանալ, ինչպես և տվյալ թարգմանության մեջ է (Թամրազյան 2013, 

էջ 50 և 355): Ի դեպ, δόξα բառը, որ հաճախ է հանդիպում Նեմեսիոսի 

բնագրում, թարգմանվում է և՛ «կարծիք», և՛ «փառք»:  

(67) Եվնոմիոսը (Դ. դար, մահացել է 394) հույն մեկնիչ է, հերձվա-

ծող, ծայրահեղ արիոսականության ներկայացուցիչ: Ծնունդով՝ Կապոդո-

կիայից: «Ապոլոգիա» երկի հեղինակն է, որտեղ պնդում է, որ Հայր Աստ-

ված և Որդին չեն կարող նույն էությունն ունենալ, որովհետև առաջինն 

Անծին է, իսկ երկրոդն՝ արարված: Այս երկին ի պատասխան Բարսեղ Կե-

սարացին գրել է «Ընդդեմ Եվնոմիոսի» աշխատությունը (Антология 2009, 

сс. 696-767; 970):  

(68) Տե՛ս Ծննդոց Բ. 2:  

(69) Տե՛ս Յովհ. Ե. 17: 

(70) Տե՛ս Բ. Թագ. ԺԱ. 3-27:  

(71)  «Ունակական կենդանութիւն» (2. [22]), ἑκτικὴ ζωή (34. 10) (vi-

ta, quae in habitu est)՝ – կյանք՝ պարզ գոյության (կամ կապի) իմաստով: 

Ապրելը բոլորինն է, գրում է Նեմեսիոսը, բայց ոչ բոլոր գոյություն ունե-

ցողներն են կենդանի: «Եւ կեալ ասեն և զամենևին անշունչսն՝ ունակա-

կան կենդանութիւն, ըստ որում շարակալեալ լինի յամենեցունց անձնէ՝ ի 

գոլն միայն և ոչ լուծանել» (2. [22]): Ասում են, որ ապրում է նաև ամե-

նևին անշունչը՝ ունակական կենդանություն, ըստ որում շարունակված 

լինելով համատիեզերական հոգուց միայն գոյության համար, և ոչ քայ-

քայման» (փոխ. Կ. Մ.): Նմանատիպ կարծիք է արծարծում նաև Լեյբնիցն 
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իր «Մոնադոլոգիայում»: Նա գտնում է, որ չկա բացարձակապես չանձնա-

վորված կամ անանձն բնություն, քանի որ գոյի հիմքը կազմող պարզ էու-

թյունները (սուբստանցիաները) կամ մոնադները երբեք չեն կարող ոչնչա-

նալ, և հետևաբար որևէ բնություն չի կարող վերջնականապես զրկվել 

ներքին կյանքից: Լեյբնիցն ասում է, որ անշունչ (չանձնավորված) բնու-

թյան երևույթներն իրականում գտնվում են խորը քնի վիճակում: Հան-

քանյութերն ու բույսերը նա համարում է քնած մոնադներ՝ անգիտակից 

պատկերացումներով: Յուրաքանչյուր մոնադի մեջ ներունակաբար ամ-

փոփված է ամբողջ Համայնը: Կյանքն ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ 

ատոմներն արթնանում են: Այդ նույն քնած մոնադներն այդ դեպքում 

կարող են հասնել ինքնագիտակցության ամենաբարձր մակարդակի (Лей-

бниц 1982, сс. 413-429): 

(72) Կրոնիոսը Բ. դարի երկրորդ կեսի նշանավոր հույն փիլիսոփա է: 

Ենթադրվում է, որ նա պլատոնականության միջանկյալ փուլի ներկայա-

ցուցիչ է՝ ազդված նորպյութագորականությունից: Նումենիոսի ժամանա-

կակիցն է: Նա ևս Նումենիոսի պես ընդունում էր, որ գաղափարներին 

առնչակցվում է ոչ միայն զգայականը, այլև իմացականը: Նրա միակ հի-

շատակված երկը՝ Μετενσωμάτωσις (περὶ παλιγγενεσίας – De iterato ortu) 

«Վասն վերստին լինելութեան» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 47, ծ. 3) գործն է, 

ըստ որում այդտեղ Կրոնիոսը մերժում է մարդկային հոգիների անցումը 

կենդանիներին (Диоген 1986, «Порфирий, Жизнь Плотина»): 

(73)  Թեոդորոս Պլատոնականն (Θεόδωρος ὁ Πλατωνικὸς) ըստ 

երևույթին Թեոդորոս Ասինևսն է (Θεόδωρος ὁ Ἀσίνεύς) (275-360 թթ.)՝ 

նորպլատոնականության ներկայացուցիչ, Պորփյուրիոսի, ապա նաև 

Յամբլիքոսի աշակերտը: Նրա կենսագրական տվյալները խիստ աղքատիկ 

են և մոտավոր: Հայտնի են նրա երկու չպահպանված աշխատանքի վեր-

նագրերը. «Անունների մասին» և «Այն մասին, որ հոգին բոլոր տեսակնե-

րի է (էյդոս)»: Նա ընդունում էր Յամբլիքոսի շատ գաղափարներ, դրանց 

մի մասն էլ քննադատում էր՝ վերադառնալով Պորփյուրոսի սահմանումնե-

րին: Անդրանցիկ (տրանսցենդենտալ) աշխարհի ծագման և կառուցվածքի 

մասին իր երկու ուսուցիչների միավորյալ դրույթները Թեոդորոսը ներա-

ռեց իր երրորդության մեջ և դրանով դրեց նորպլատոնականության վերջ-

նական կառուցվածքի հիմքը, որն ավելի ուշ մշակեց և ավարտին հասցրեց 

Պրոկլոսը (տե՛ս Лосев, т. 7, 1988, с. 305):  

https://ru.wikipedia.org/wiki/275
https://ru.wikipedia.org/wiki/360
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(74) Ըստ Պորփյուրիոսի (232/233 -301/305)՝ հոգին գոյում է մարմ-

նում իր զորությամբ (պոտենցիայով), որով էլ կարողանում է փոխհարա-

բերության մեջ մտնել մարմնի հետ: Դա բնավ չի նշանակում ինքնին հո-

գու անկում: Հոգին ունի իր սեփական կյանքը որպես այդպիսին, և միա-

ժամանակ նրան հատուկ է կյանքը՝ մարմնի հետ ունեցած փոխհարաբերու-

թյան արդյունքում: Պորփյուրիոսը կարևոր դեր է հատկացնում կենսական 

շնչին (պնևմա), որն ըստ նրա, տեղակայված է հոգու և մարմնի 

արանքում՝ դրանով դառնալով մի տեսակ միջանկյալ աստիճան Լինելու-

թյան այդ երկու մակարդակների միջև: Հոգու գոյությունն, ըստ Պորփյու-

րոսի, պայմանավորված է նրա իմացականությամբ: Նրա վերջնական նպա-

տակը վերառաքումն է դեպի միտք, իբրև բարձրագույն նպատակ, որի 

իրականացումն ապահովել կարող է միայն մարդու ազատ կամքը: Միտքն, 

ըստ նրա, միշտ հավասար է ինքն իրեն, և այն հոգու նման չի ընկղմվում 

մարմնի մեջ, այլ միշտ գործում է մտահայեցողական, մտահաս աշխար-

հում: Պորփյուրիոսը դեմ է վերամարմնավորման գաղափարին: Ըստ նրա՝ 

մարմնի մահից հետո հոգին անջատվում է մարմնից վերջնականապես՝ 

դառնալով լիակատար ազատ (տե՛ս Лосев, т. 7, 1988, сс. 22 -31):  

(75) Համաձայն Յամբլիքոսի (Բ. դար) ուսմունքի՝ մաքուր մտքերն 

ու հոգիները վերտիեզերական աստվածներ են: Նրանցից ցած, տիեզեր-

քում՝ երկնային աստվածներն են: Նրանք իշխում են 12 տիեզերական 

ոլորտների վրա՝ չորս սկզբնատարրերի, յոթ մոլորակների և եթերի: Դրան-

ցից էլ ցած ստորերկնային պահապան աստվածներն են և առանձին մարդ-

կանց ու ազգերի չար ոգիները: Յամբլիքոսի մասին կենսագրական տվյալ-

ների միակ աղբյուրը Եվնապիոսի «Փիլիսոփաների և սոփեստների կյան-

քը» երկն է: Նա սերում է Եմեսացի քուրմ-առաջնորդի ընտանիքից: Աշա-

կերտները նրան դիմում էին «Աստվածային ուսուցիչ» բառերով: Նրա մա-

սին առասպելներ էին պտտվում, իբր նա ունակ է՝ հաղթահարելով երկրի 

ձգողականությունը, սավառնել օդում, մինչև հինգ մետր բարձրության 

վրա (լևիտացիա), որի ժամանակ նրա մարմինն ու հանդերձանքը առկայ-

ծում էին ոսկե փայլով: Յամբլիքոսի ուսմունքի առանձնահատկությունը 

պլատոնականության և պյութագորականության համատեղումն է քաղ-

դեական գուշակների խորհրդապաշտության և հեթանոսական պաշտա-

մունքի տարրերի հետ: Նա զբաղվում էր նաև աստղաբանությամբ, մո-
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գությամբ, գուշակությամբ և դեպի վերզգայական ոլորտներ մտազմայլա-

կան (էքստատիկ) վերառաքման փորձերով: Յամբլիքոսը մեկնում էր Պլա-

տոնին էզոտերիկ ոգով, դրանով մեծապես նպաստելով օկկուլտիզմի զար-

գացմանը: Նա տարբերակում էր ոչ միայն էզոթերիզմն ու կրոնը, այլև 

էզոթերիզմն ու փիլիսոփայությունը (տե՛ս Лосев, т. 7, 1988, сс. 155-166): 

(76) Տե՛ս Гален, Наз. част. чел. телa, 1971, 1. 1, 2 (2), с. 28 [Gal. de 

usu part I. 1]:  

(77) Տե՛ս Гален, Наз. част. чел. телa, 1971, 1. 22 (80), с. 43 [Gal. de 

usu part. I. 22]:  

Գլուխ Գ.  

(78) Ἑλλήνων οἱ πολλοὶ γέλωτα ποιοῦνται (Nem 1987, p. 43. 13) արտա-

հայտության մեջ πολλοί-ն տարօրինակ կերպով միացել է հաջորդ բառի 

հետ և ստացվել է «բազմածիծաղելիս» կամ «բազմաց ծիծաղելիս»: Հավա-

նաբար աղավաղվել է բնագիրը, որ նախապես եղել է «հեթանոսացն է 

բազմաց, որք ծիծաղելիս առնեն…»: 

(79) Օրիգենեսը (185 -254 թթ.) ուսուցանում էր մարդկային հոգու 

նախագոյության տեսակետը, որը սկզբունքորեն տարբերվում է հնդուիզ-

մում կամ պլատոնականության մեջ առկա վերամարմնավորման (ռեին-

կառնացիայի) գաղափարից: Համաձայն նրա ուսմունքի՝ հոգիները ոչ թե 

վերամարմնավորվում են կենդանիների կամ բույսերի մեջ, այլ ընթանում 

են դեպի կատարելություն՝ մարդկային կյանքի տարբեր ձևերում ընդու-

նելով ավելի ու ավելի լուսավորյալ մարմիններ: Օրիգենեսը կարծում էր, 

որ անկյալ հոգիները վերամարմնավորվում են հրեշտակների մարմիննե-

րում, երկրի վրա՝ մարդկային մարմիններում, և կյանքի ավելի ցածր՝ դի-

վական ձևերում, աստիճանաբար բանական էակների պայմանական «հիե-

րարխիկ սանդուղքով» անցնելով վերամարմնավորման հերթագայումնե-

րը: Օրիգենեսը ենթադրում էր, որ Աստված է ստեղծել աշխարհների այս 

անվերջանալի հերթափոխը, սակայն յուրաքանչյուր աշխարհ վերջավոր է 

և սահմանափակ: Աշխարհները գոյություն ունեն ոչ թե զուգահեռ, այլ մի 

աշխարհի ավարտի հետ, սկիզբ է առնում մյուսը (տե՛ս О началах 1993, 

сс. 304-310):  
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Գլուխ Դ.  

(80) Օրգանիզմում առկա հեղահյութերից յուրաքանչյուրը նախկի-

նում նմանեցվում էր տարվա եղանակներից որևէ մեկին: Տարվա եղանակ-

ներից կախված չորս հիմնական հեղահյութերի որակական և քանակական 

փոփոխություններն օրգանիզմում հանգամանորեն վերլուծված է Հիպո-

կրատեսի De natura hominis երկում: Քանի որ ձմռանն օրգանիզմում գե-

րակշռում է լորձը, գարնանը՝ արյունը, ամռանը՝ դեղին մաղձը, իսկ աշնա-

նը՝ սև մաղձը, ապա դրանք համեմատելի են (տե՛ս Гиппократ 1994, сс. 

201-209): Հմմտ. «Ի չորից գոյացեալ» բնագրում՝ ՄՄ 3710, էջ 534-535. 

«Արդ, զի չորք են տարերք, հուր և աւդ, ջուր և հող. և չորք եղանակք՝ 

գարուն, և ամառն, աշուն, և ձմեռն. և չորք բնութիւնք մարդո՝ հաւասարք 

միմեանց, և ունին այսպէս զհաւասարութիւնն (զհաղորդութիւն). արիւնն, 

որ ի լերդէն գոյանայ՝ խոնաւ է և ջերմին և զնմանութիւն ունի զաւդոյ, զի 

և աւդ գիջին է և ջերմին՝ նմանեալ գարնան եղանակիդ, զի և գարունն գի-

ճին է և ջերմին, վասն այսորիկ յուզմունք արեան և շարժմունք գարունն 

լինի, իսկ խարտեաշ մաղձն, զոր լեղին գոյացուցանէ, ջերմին է և չորին, 

նման հրոյ, զի և հուր ջերմին է և չորին (նման ամարայնո, զի և ամառն 

ջերմին է և չորին), և պարտ է զդեղ խարտեաշ մաղձոյն ամառն առնուլ: 

Իսկ սեաւ մաղձն, զոր փայծաղն գոյացուցանէ, ցրտին է և չորին, նման 

աշնանային եղանակիդ, և հողոյ, զի և հող ցրտին է և չորին, և աշունն 

ցրտին է և չորին: Այլ մաղասն, որ բլղամ, ընդ ամենայն անդամսն մեր 

սփռեալ է, և գիճին և ցրտին՝ զնմանութիւն բերէ զջրոյ, զի և ջուր ցրտին 

է և գիճին և ընդ ամենայն արարածս սփռեալ է, և է նման ձմերայնոյ: Այլ 

զի մաղձ և բլղամ և սեաւ մաղձ ընդ երակսն սփռեալ են և ի հատանել 

երակացն յայտ է, զի երբեմն ի հոսմանէ լինի խարտեաշ մաղձոյ, և երբեմն 

սև մաղձոյ և բլղամի»: 

(81) Այստեղ կարծես խոսքը նյութի երեք ագրեգատային վիճակների 

մասին է՝ պինդ, հեղուկ, գազային:  

(82) «Ի հոսմանն» բառը Matth-ի բնագրում համապատասխանում է 

τοῦ ὀρρώδους բառին (PG 40, p. 609): Հմմտ. ὀρρώδεω «վախենալ, երկյու-

ղել», ὀρρώδία «վախ, սարսափ»: Վլադիմիրսկին ὀρρώδης φλέγμα արտա-

հայտությունը ծանոթագրում է՝ «շիճուկանման լորձ, արնաջուր, արյան 
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հետ հոսող դեղնագույն հեղուկ (сукровица)» բառերով: Բառն ունի նաև 

թարախի, շարավի իմաստ (Немезий 2011, прим. 302): Իսկ ի՞նչ դեր ունի 

այստեղ «վախենալ» բառը: Արդյո՞ք պատահական համընկնում է՝ «արյու-

նը վախից ջուր դառնալ» արտահայտությունը:  

Morani-ի քննական բնագրում ὀρώδους φλέγματος (Nem 1987, p. 45. 

16) ընթերցումն է: Սակայն տարընթերցվածներում առկա է նաև ῥοώδους 

(Nem1987, p. 45) բառաձևը, որ նշանակում է՝ «ուժգին հոսող, սաստիկ հոս-

քերով հարուստ», որին հայերեն բնագրում համապատասխանում է «ի 

հոսմանն»: Այս բառը հանդիպում է նաև «Յաղագս կերակրականի» 

գլխում (22. [3])՝ «Երիկամանցն՝ զջրագոյն արիւնն»՝ τῶν δὲ νεφρῶν τὸ 

ὀρρώδης (PG 40, p. 696), τῶν δὲ νεφρῶν τὸ ὀρῶδες (Nem 1987, p. 84. 14): Այս 

դեպքում Վլադիմիրսկին τὸ ὀρρώδης-ին համարժեք է համարում humorum 

serosum-ը, որ նշանակում է՝ շճային հեղուկ (Немезий 2011, прим. 662): 

Տարընթերցվածներում (Nem 1987, p. 84) առկա է նաև οὐρῶδες = urinale 

(միզային, միզանման)՝ οὖρον (մեզ) բառից: 

(83) Նմանամասն՝ ὁμοιομερής եզրն առաջին անգամ ներմուծել է 

Անաքսագորասը: Դրանք այն մասնիկներն են, որոնք իրենց էությամբ բա-

ցարձակապես նույնական են ամբողջի հետ, այնպես, որ յուրաքանչյուր 

մասնիկ այդ ամբողջի հետ միասին կրում է նույն անունը: Ըստ Անաքսա-

գորասի՝ գրեթե ամեն բան, որ կազմված է նմանամասն մասերից, ծնվում և 

ոչնչանում է միայն միավորման և տարանջատման միջոցով, հակառակ 

դեպքում դրանք ոչ կծնվեն, ոչ կոչնչանան, այլ այդ վիճակում կմնան 

հավերժ (տե՛ս Arist. Metaph., 984а): Նեմեսիոսը մարմնի մեջ ևս տարբերում 

է ὁμοιομερῆ (նմանամասն) և ἀνομοιομερῆ (աննմանամասն) մասեր: Նմա-

նամասն են.  

* «ուղիղ գլխոյ» – ἐγκέφαλος – 1. գլխուղեղ, 2. միջուկ,  

* «քուն» – μήνιγγες – թաղանթ, թմբկաթաղանթ (Немезий՝ ուղեղա-

թաղանթ),  

* «ջիղք» (ջիլք) – νεῦρον – 1. ջիլ, 2. թել՝ նյարդաթել, մկանաթել, 3. 

լար,  

* «ուղիղ» – μυελός – 1. ոսկրածուծ, 2. ողնուղեղ,  

* «ոսկր» – ὀστέον,  

* «ատամն» – ὀδούς,  
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* «աւճառք» – χόνδρος – 1. կտոր, փշուր, բեկոր, 2. աճառ, 3. աղ, 4. 

խոշորհատիկավոր,  

* «գեղցք» (երբեմն էլ՝ դեղձք) – ἀδένες,  

*  «շաղկապք» – σύνδεσμοι – 1. կապան, ջիլ, 2. կապ, 3. ուղիներ, հա-

մաձայնություն, (Немезий՝ связки),  

* «պարուտակք» – ὑμένες – թաղանթ, միջնաթաղանթ, մաշկածալք 

(ժամանակակից բժշկության մեջ ὑμήν նշանակում է «կուսաթա-

ղանթ»),  

* «նիարդք» – ἶνες (ἴς, ἰνός – 1. մկան, մկանաթել, 2. ջիլ, 3. թելավոր, 

4. անոթ) (Немезий՝ фибры, волокна),  

* «մազ» – τρίχες,  

* «եղունգ» – ὄνυχες,  

* «մարմինք» – σάρκες (σάρξ, σαρκός – միս, մարմին) – հավանաբար 

խոսքը փափուկ հյուսվածքների մասին է,  

* «երակք» – ϕλέβες,  

* «շնչերակ» – ἀρτηρίαι – 1. շնչափող, 2. զարկերակ, 3. արյունատար 

անոթ,  

* «վտառք» – πόροι – 1. անցք, ծակոտի, 2. հոսք, ընթացք, 3. կա-

մուրջ, 4. ելք, միջոց,  

* «ճարպ» – πιμελή,  

* «մորթի» – δέρμα,  

* «ջղուտ նիարդք»–νευρωδῶν ἰνῶν–խոսքը նյարդաթելերի մասին է:  

Աննմանամասն են.  

* «գլուխ» – κεϕαλή,  

* «կուրծք» – θωραξ,  

* «ձեռք» – χεῖρες,  

* «ոտք» – πόδες:  

Գլուխ Ե.  

(84) «Սահմանք փիլիսոփայականք» բնագրում տարրն այն է, «որ ժո-

ղովէ և քակտէ զշարադիրսն» (Ритор, Определения 1960, էջ 388): Նեմե-

սիոսն Արիստոտելից է վերցրել տարրերի որակական հակադրությունների 

մասին միտքը, ըստ որի՝ մի որակից մյուսին անցումը կատարվում է մի-

ջանկյալ որակի միջոցով: Հենց բնորոշումը՝ «աշխարհական տարր» 
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(στοιχεῖον κοσμικόν) Արիստոտելինն է, չնայած նմանատիպ բնորոշում 

ունեն նաև ստոիկյանները: Տիեզերքում մշտական շրջապտույտի մասին 

կարծիքը, մարմնի կազմավորումը տարրերից, և ընդհակառակը՝ մարմին-

ների տարալուծումը տարրերի, որի շնորհիվ պահպանվում է իրերի գոյու-

թյունը (մեկի առաջացումը՝ մյուսի կործանումն է, և հակառակը), Նեմե-

սիոսը նույնպես վերցրել է Արիստոտելից (տե՛ս Arist. Мeteor.): Այս ամենն, 

ինչպես նշեցինք, ընդհանուր գծեր ունի նաև ստոիկյան պատկերացումնե-

րի հետ: Վերջիններս լինելության կառուցվածքի մեջ տարբերում էին 

սկիզբ (ἀρχή) և տարր (στοιχεῖον): Սկիզբն իրականում գոյություն ունեցող 

իրերի էությունն է, իսկ տարրերը՝ այն, ինչից ձևավորվում և ինչի մեջ 

լուծվում է լինելությունը: Սկզբներից մեկն ակտիվ է, արարող, մյուսը՝ 

պասսիվ, կրական: Առաջինը որակ է, որ տեսակագործում է նյութը, կամ 

բանականություն է: Իսկ երկրորդը՝ անորակ նյութ կամ էություն (սուբս-

տանցիա) (տե՛ս Лосев, т. 5, 1979, сс. 97-106):  

(85) Ծայրք որակութիւնքն՝ ἄκραι αἱ ποιότητες (summae qualitates; 

элементарные качества). ἄκρος – 1. բարձրագույն, 2. ծայրագույն, 3. Լա-

վագույն, ποιότης – որակական որոշակիություն:  

(86) Ըստ մակբեկութեան՝ κατ’ ἐπίκλασιν («ըստ թեքման»), ածանցյալ 

է ἐπικλάω («ճկել, թեքել») բայից. «ըստ մակդարձութեան»՝ κατ’ ἐπιστροφὴν 

(«ըստ շրջադարձի, վերադարձի»): Հմմտ. վենետիկյան հրատարակչի մեկ-

նաբանությունը՝ [մակդարձութիւն] «շրջան առեալ՝ դառնալով անդէն ի 

նոյն կարգ տարերացն» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 62, ծ. 3):  

(87) «Այսպես կոչված օդը՝ երկրի շուրջ, խոնավ է և տաք՝ ջրային 

գոլորշու և երկրից այլ գոլորշիացումների պատճառով, իսկ ավելի վեր՝ 

տաք և չոր: Քանզի եթե ջրային գոլորշու բնությունը խոնավ է և սառը, 

ապա երկրից գոլորշիացումների բնությունը տաք է և չոր, և ջրային գոլոր-

շին կարծես ջուր է՝ իր ներքին ունակությամբ, կարողությամբ, իսկ գոլոր-

շիացումն ասես կրակ է իր ներքին հնարավորությամբ» (Arist. Meteor. 340b):  

(88) Չորեքդեղեանն (τετραφάρμακον, tetrapharmakon). բառացի՝ 

չորս բաղադրամասերից կազմված դեղ: Ըստ օքսֆորդյան հրատարակչի՝ 

այսպիսի բաղադրությունը լինում է երկու տեսակի՝ հատուկ դեղորայք՝ 

կազմված չորս բաղադրատարրերից, որոնց մեջ մտնում են՝ դափնու 

պտուղներ, գենցիանոս և այլն, կամ՝ քսուք՝ դարձյալ չորս բաղադրատար-
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րերով՝ մեղրամոմ, խեժ, ճարպ, կուպր, որը կոչվում էր βασιλικόν -արքայա-

կան: Ավելի ուշ դեղագիտության մեջ գործածվում էր նմանատիպ մի 

քսուք ևս, որը նույնպես կոչվում էր «արքայական»՝ կազմված ձիթայու-

ղից, մեղրամոմից, բևեկնախեժից, ճարպից և բևեկնից (Немезий 2011, 

прим. 333): Վենետիկյան հրատարակիչը տալիս է ձեռագրական մի լուծ-

մունք, որտեղ «չորեքդեղեան»-ը վերլուծվում է իբրև նկարիչների համար 

նախատեսված չորս ներկերի խառնուրդ՝ սպիտակ, սև, կարմիր, կապույտ 

(Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 64, ծ. 1): 

Փիլիսոփայության մեջ այս եզրույթով անվանում են չորս հակիրճ 

վարքականոնները, որոնք էպիկուրյան ուսմունքի հետևորդ Դիոգենեսը 

(Էնոանդեցի) Բ. դարում հրամայել էր փորագրել պատին՝ ի ցույց անցորդ-

ներին և սերունդներին: Արձանագրությունը հայտնաբերվել է ԺԹ. դա-

րում, և այդ ժամանակից ի վեր հաճախ է նշվում իբրև Էպիկուրոսի ուս-

մունքի լավագույն լուսաբանում: Այդ վարքականոնները մեջբերվում են 

Էպիկուրոսի «Նամակ Մենեկևսին» գրվածքում, ինչպես նաև հիշատակ-

վում են «Գլխավոր վարքականոնների» շարքում: Այսպիսով՝ «Աստվածնե-

րից պետք չէ վախենալ, մահից պետք չէ վախենալ, ցավը տանելի է, եր-

ջանկությունը հասանելի է»: Խոսքն, իհարկե, փիլիսոփայական դեղորայ-

քի մասին է: Փիլիսոփայությունն այս դեպքում դիտվում է իբրև հոգեբա-

նական ապաքինող միջոց: Հետևաբար, նշված վարքականոնները պետք է 

ոչ թե կրկնել, ինչպես մանտրա, այլ դրանց մասին պետք է խորհել: Էպի-

կուրոսն ինքը հատկապես այդ է խորհուրդ տալիս իր «Նամակ Մենեկև-

սին» գրվածքում (ФС 2012, с. 621): 

(89) «Պլատոնական փիլիսոփայության դասագիրք» խորագիրը կրող 

ձեռագրում, որ վերագրվում է Ալբինոսին (Բ. դար), կարդում ենք հե-

տաքրքիր բնորոշում. «Այս չորս ոչ թէ տառով, Զևսով եմ երդվում, այլ 

վանկով, տիեզերական Արարիչը գծագրեց Բուրգը, Խորանարդը, Ութա-

նիստ մարմինը (օկտաէդրոն), Քսանանիստ մարմինը (իկոսաէդրոն), և բո-

լորը միասին տեղադրեց տասներկու նիստ ունեցող մարմնում (Դոդեկաէդ-

րոնում)՝ մեկ ամբողջության մեջ» (Платон, т. 4, 1994, Учебник Платон. 

Философ., 13. 1): Այսպիսով, ինչպիսիք են այն չորս ծնված սքանչելի 

մարմինները, որոնք նման չեն մեկը մյուսին, սակայն ունակ են քայքայ-

վելով վերածնվել մեկը մյուսի մեջ: Այս կառուցվածքներն ու նրանց հա-
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մապատասխան չափումները ենթադրվում են նաև որակական առումով: 

Մարմինը կարող է լինել անսահմանորեն բազմազան, բայց նրանում 

պետք է լինի ինչ-որ միասնական կառուցվածք, որ որոշակի բարեչափութ-

յամբ կընդգրկի նրա բոլոր բազմատեսակ դրսևորումները: Ամեն նյութ 

կյանքի է բերվում շարժմամբ: Իսկ շարժումը բնության մեջ միշտ իրակա-

նացվում է հակադրությունների փոխազդեցությամբ:  

(90) Եթերն այն տարրն է, որ ընդգրկում է ամեն ինչ, նրանով է 

լցված անշարժ աստղերի ոլորտը: «Այնտեղ, որտեղ աշխարհը վերածվում է 

երկնքի, այն լցված է եթերով: Այսպես կոչված եթերը հնուց է ստացել իր 

անունը, և ինձ թվում է՝ Անաքսագորասը կարծում էր, որ այդ բառը նույն 

բանն է նշանակում, ինչ և կրակը, քանզի համարում էր, որ վերին ոլորտ-

ները լի են կրակով, և որ հները «եթեր» էին անվանում այնտեղ թևածող 

ուժը, և այստեղ Անաքսագորասը ճիշտ էր: Երևում է, նրանք այդ մարմինը 

համարել են մշտաշարժ (aei theon) և միաժամանակ օժտված որոշակի աստ-

վածային բնությամբ, և որոշել են անվանել այդպիսի մարմինը «եթեր» 

(aither), քանզի այն չի կարելի նմանեցնել մեր աշխարհում ոչնչի հետ» 

(Arist. Meteor., 340b): 

Եթերը Հոմերոսի և ընդհանրապես անտիկ մտածողության տեսակե-

տից՝ այն նյութն է, որից ստեղծվել է գեղեցկությունն՝ իր հիմնական 

սկզբունքներով, այսինքն՝ Աստվածները: Հոմերոսի մոտ այն հստակ 

առանձնացվում է երկնքից: Զևսը կոչվում է «եթերաբնակ»: Նա դուրս է 

գալիս եթերից, նա եթերային է, ինչպես և մյուս աստվածները, քանի որ 

Հոմերոսը նրան բնութագրում է ոչ նրա մասնակի, այլ ավարտուն կա-

ռուցվածքով: Այսպիսով, եթերը բարձր է ամպերից և գրեթե նույնական է 

երկնքի հետ: Գուցե եթերն այն նյութն է, որից կառուցված է երկինքը, 

բայց ոչ ֆիզիկական իմաստով, այլ ըստ էության: Այսինքն, դա այն 

նյութն է, որից արարվել են իրենք՝ աստվածները (տե՛ս Лосев, т. 1, 1963, 

сс. 150; 223): «Եւ Արիստոտէլ հինգերորդ տարր ասաց, որպէս թէ հուր և 

ջուր, երկիր և օդ և արփի. և զարփիս այս օտար ի չորիցս էութեանց, որ-

պէս թէ աստուածոց բնակարան լինել զնա ասաց. զոր բազումք հաւանեալ 

հինգերորդ ասութեան էիցս, զոր արփի ասէ շրջապատող» (Հերմէս Եռա-

մեծ 1956, էջ 312 -313):  
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Հովհան Որոտնեցին գրում է. «Արիստոտել ասէ՝ այլ գոլ զնիւթ երկ-

նային մարմնոցն և կոչի հինգերորդ տարր ի վերայ չորից տարերց ի մեկ 

փոխեին, որպէս երկրաւորքս… Արիստոտելէս չորս կերպիւ հաստատէ, զի 

այլ է նիւթ երկնային մարմնոց: Նախ, զի ամենայն որ զմի նիւթ ունի, 

հարկ է, զի զմի շարժումն ունիցի, իսկ երկնային մարմինն անուաձև շրջա-

գայի: Երկրորդ, զի տարերքս մեկ ի մեկոյ ծնանի և մի առ մի փոփոխի, և 

թէ էին նոքա յայսմ տարերց՝ կարէին և նոքա ի տարրականս փոխարկիլ և 

տարերքս ի նոսա, բայց ոչ փոփոխին: Երրորդ՝ թէ էին նոքա ի ներհակ որա-

կաց, տարրականաց ի ներհակ շարժմանց կրէին ապականութիւն: Չորրորդ՝ 

զի տեսակ երկնային մարմնոյն այնքան յագեցուցանէ զնիւթն իւր մինչ ոչ 

ցանկա մերկանալ զտեսակն իւր, իսկ տարրական մարմինն միշտ ցանկա 

մերկանալ զտեսակն իւր և զգենուլ այլ տեսակ: Եվ մինչ առաջին տեսակն 

ոչ ապականի, զերկրորդն ոչ կարէ զգենուլ՝ յայն սակս ապականի: Իսկ երկ-

նային մարմինն ոչ բնաւ մերկանայ, վասն այն և ոչ ապականի, յայտ 

ուրեմն, եթէ այլ է նիւթ երկնային մարմնոյն» (Воротнеци 1956, էջ 356): 

(91) Ամենայնի մարմին՝ παντὸς σῶμα: Ըստ Պլատոնի՝ Տիեզերքը կեն-

դանի օրգանիզմ է, որ ունի հոգի և մարմին: Նրա հոգին, որ անտեսանելի 

և անշոշափելի է, ձգվում է կենտրոնից դեպի եզրեր՝ իրենով ծածկելով, 

զսպելով և կապելով Տիեզերքի մարմինը: Այդ մարմինը նա գծագրեց այն-

պես, որ պատշաճ և հարազատ լինի Համայնին: Եվ իսկապես կենդանի էա-

կին, որն իր մեջ ամփոփում է բոլոր մյուս կենդանի էակներին, վայել է 

այնպիսի ձև, որն իր մեջ ունի բոլոր մյուս ձևերի գծագիրը: Եվ նա 

պտտման միջոցով կլորացրեց տիեզերքը, մինչև գունդ, որի մակերևույթի 

բոլոր կետերը հավասար հեռավորության վրա են կենտրոնից: Այսինքն՝ 

ձևերից առավել կատարյալը, որ նման է հենց իրեն: Գունդը կատարելա-

պես ողորկ էր ու հարթ, քանի որ Համայնն ինքնաբավ էր, չկար ոչինչ, որ 

նրանից դուրս լիներ, և նա կարիք ունենար զգայարանների միջոցով ճա-

նաչել կամ ստանալ այն: Շարժման յոթ սեռերից շնորհեց նրան այն մեկը, 

որն առավել մոտ է մտքին և մտածողությանը: Այսինքն, շարժում նույն 

տեղում, ինքն իր մեջ, շրջան՝ շրջանի հետևից: Իսկ այդպիսի շարժման հա-

մար պետք չէին ոտքեր: Գնդի կենտրոնում տեղավորեց հոգին և տարածեց 

այն բոլոր ուղղություններով, միաժամանակ նրանով կապելով Համայնի 

մարմինը: Այսպես նա ստեղծեց երկինքը՝ գնդաձև և պտտվող, ունակ ինքն 
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իր հետ շփման, ինքնաբավ՝ ինքն իր ճանաչմամբ և ինքն իր ընկերակ-

ցությամբ: Այս բոլոր առավելություններով հանդերձ արարիչը տվեց 

նրան երանելի աստծո կյանք (տե՛ս Plato Tim. 33b-34b):  

(92) Տե՛ս Plato Tim. 31c-32a: 

(93) Ենթակա է նիւթոյ համապատասխանում է προῦποκειμένης 

ὕλης-ին (προῦποκειμαι բայից՝ «դրված լինել հիմքում, նախորդել, նախա-

պես տրված լինել իբրև գրավ կամ փոխարինաբար»): Այսինքն, այս ար-

տահայտությունը կարելի է թարգմանել նաև՝ «նախապես պարտքով 

տրված նյութից»: Նման արտահայտություն կա նաև Պլատոնի «Տի-

մեոս»-ում: «Նա նոր աստվածներին փոխանցեց մահկանացու մարմիններ 

կերտելու և մարդկային հոգիներին պակասողն ավելացնելու գործը…. 

Նրա զավակները, անսալով հոր հրամանին, սկսեցին կատարել այն: 

Նրանք վերցրեցին մահկանացու էակի անմահ սկիզբը և, նմանակելով 

իրենց արարչին, փոխառեցին տիեզերքից հրի, հողի, ջրի և օդի մասերը, 

հետագայում վերադարձնելու պայմանով: Այդ մասերը նրանք միացրին, 

բայց ոչ այն անքակտելի շղթաներով, որոնցով իրենք էին կապակցված, 

այլ փոքր չափի պատճառով՝ անտեսանելի շղթաներով, որոնք բաղկացած 

են բազում օղակներից, այնպես որ յուրաքանչյուր մարմին բոլոր չորս 

տարրերի միասնություն է, իսկ անմահ հոգու շրջապտույտները նրանք 

կապեցին մարմնի մեջ մակընթացության և տեղատվության հետ» (Plato 

Tim. 42e-43a):  

(94) Տե՛ս Ծննդոց Ա. 1: 

(95) ἀβύσσος – «1. անդունդ, 2. անվերջ, անհատանելի, անիմանալի, 

անքնին». և անդունդի անունն է՝ τῆς ὕλης ἄπειρον – «նիւթոյն անբաւու-

թիւն»: Պլատոնական ուսմունքի Խելացի անդունդն անանուն է: Այն 

մարմնական է, բայց ոչ անձնական, ինչպես և անտիկ աստվածները, որ 

կիսով չափ անձեր էին, կիսով չափ՝ տարրեր:  

(96) Իրականում, Հոբի գրքում նման արտահայտություն չկա, սա-

կայն անդունդի արարված լինելու մասին ակնարկ կա Առակաց գրքում. 

«Ես անդունդները չեղած եմ ծնուել, ջրառատ աղբիւրները չեղած» (Առա-

կաց Ը. 24):  

(97) Յոչընչէ բառը համապատասխանում է հունարեն բնագրի ἐξ οὐκ 

ὄντων արտահայտությանը, որ կարելի է թարգմանել՝ «ոչ էությունից»: 
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Պլատոնը կարծում է, որ Աստված աշխարհը ստեղծեց ոչ թէ անմիջապես 

իր էությունից, այլ տարբեր էությունների խառնուրդից (տե՛ս Plato Tim. 

35a -37a): Այն, որ Աստված անհատ է, և որ պարզապես չէր կարող իր էու-

թյունից մասնաբաժին հատկացնել որևէ մեկին, ավելի հստակ է երևում 

Եվնոմիոսի մտքերում: Ըստ նրա՝ Աստված անստեղծ, անարար, ինքնագոյ 

էություն է, անսկիզբ, անծին, միեղեն և միակ, պարզ և ոչ բաղադրյալ: Նա 

բոլորի աստվածն է, ստեղծիչն ու արարիչը՝ Միածնից նախկին և գերակա, 

բայց Միածնով մուտք գործած Լինելություն: Քանզի իր Որդուն ամենից 

վաղ, ամեն արարվածից նախկին՝ իր զորությամբ և ներգործությամբ ծնեց, 

ստեղծեց և արարեց՝ ոչինչ չհատկացնելով նրան իր Ինքնությունից, որով-

հետև Աստված անապական է և անհատ և երբեք չի բաշխում իր էու-

թյունը: Միայն նա է անստեղծ և անծին, իսկ անծին էությամբ ծնվելն ան-

հնար է: Եվնոմիոսը հստակ տարանջատում է ներգործությունը (էներ-

գիան) էությունից: Որդու ծննդի համար Աստված օգտագործեց ոչ թե իր 

էությունը, այլ զորությունը կամ կամքը, իսկ իր իշխանությամբ ու հրա-

մանով, և Որդու ներգործությամբ և զորությամբ, նա արարեց Սուրբ Հո-

գուն: Նրանից հետո արդեն մնացած ամենն արարեց Որդու միջոցով (Ан-

тология 2009, сс. 696 -767 [Eunom. Apol., PG 30, col. 868]:  

(98) Տե՛ս Гиппократ 1994, сс. 193-213 (Hippocrates, De natura hom-

inis 2. 11, p. 34):  

(99) Տե՛ս Гален, т. 3, 2016, сс. 555-641 (Gal. in Hipp. de nat hom. I. 5):  

(100) Ἀναξιμένης՝ Անաքսիմենես Միլետացին (Ք. ա. 585/560-

525/502 թթ.) գտնում էր, որ ի սկզբանէ եղել է օդը և անսահմանությունը, 

և որ լուսատուները շարժվում են ոչ թե Երկրի վերևում, այլ Երկրի շուրջ: 

Համայնական նախասկզբի հատկանիշները բնութագրելու համար նա օրի-

նակ էր բերում օդի որակները: Օդը Անաքսիմենեսի պատկերացմամբ ան-

սահման է (ἄπειρος), սակայն նախասկիզբը նա հասկանում է իբրև լրացում 

այլ որակների, որ բնորոշ են օդին: Համապատասխանաբար, նախասկզբի 

շարժումն ու հանգստի վիճակը բնութագրվում են այդ որակներով: Անաք-

սիմենեսի օդի մասին պատկերացումները միաժամանակ նման են և՛ Թալե-

սի գաղափարներին (վերացական նախասկիզբ, որն ընկալվում է իբրև որո-

շակի բնութենական տարր), և՛ Անաքսիմանդրեսի կարծիքին (վերացական 

նախասկիզբ, որն ընկալվում է որպես անորակ ինչ-որ գոյ): Դա բոլոր 
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նյութական տարրերից ամենաանորակն է՝ թափանցիկ և անտեսանելի: Այն 

չունի գույն և սովորական մարմնական որակներ: Դրա հետ մեկտեղ օդը 

որակական նախասկիզբ է, թեպետ երբեմն այն համընդհանուր տարերայ-

նության օրինակ է՝ լի վերացական, համապարփակ պարունակությամբ: 

Ըստ Անաքսիմենեսի աշխարհն առաջացել է «անսահման» օդից, և իրերի 

այս ողջ բազմազանությունն իրականում օդ է՝ իր տարբեր վիճակներում: 

Տաքացման հետևանքով նրա նոսրացմամբ առաջանում է կրակը, սառեց-

ման հետևանքով նրա խտացմամբ ձևավորվում են քամին, ամպերը, ջուրը, 

հողը և քարերը: Նոսրացված օդը ծնում է հրային բնությամբ երկնային 

լուսատուները: Ըստ որում, խտացումն ու նոսրացումն այստեղ հասկաց-

վում են իբրև հիմնական, փոխադարձաբար ներհակ, սակայն հավասար 

գործառույթային գործընթացներ, որոնք մասնակցում են նյութի տարբեր 

վիճակների ձևավորմանը: Անաքսիմենեսի կողմից օդի ընտրությունը որ-

պես տիեզերաստեղծ նախասկիզբ և տիեզերքի կենսական հենք հիմնված է 

փոքր և մեծ աշխարհների զուգահեռության սկզբունքի վրա. «Այնպես, 

ինչպես օդը մեր հոգու տեսքով միացնում և ամրացնում է մեզ, այդպես 

շունչն ու օդը պարուրում են ամբողջ երկիրը»: Անաքսիմենեսի անսահ-

ման օդը ընդգրկում է ողջ աշխարհը և բոլոր կենդանի էակների կյանքի և 

շնչառության ակունքն է: Ավարտելով աշխարհի ամբողջական պատկե-

րումը, անսահման օդի մեջ Անաքսիմենեսը գտնում է թե՛ հոգու, թե՛ 

մարմնի սկիզբը: Աստվածները ևս առաջանում են օդից, հոգին էլ է օդե-

ղեն, իսկ կյանքը շնչառություն է (տե՛ս Диоген 1986, кн. 2, տե՛ս նաև՝ 

Фрагменты 1989, сс. 129 -135):  

(101) Ἵππαρχος (Ἵππασος) ὁ Μεταποντῖνος (Ք. ա. 574-522 թթ.). Պյու-

թագորական Հիպարքոսն ապրել է Ք. ա. Զ դարի վերջին, Ե դարի սկզբին: 

Նրա կարծիքով՝ գոյություն ունի աշխարհակառույցի փոփոխությունների 

համար սահմանված ժամանակ, և որ Համայնը մշտաշարժ է ու սահմանա-

փակ: Նրա ոչ մի աշխատություն չի պահպանվել, փիլիսոփայական ուս-

մունքների մասին տվյալները խիստ աղքատիկ են: Արիստոտելը վկայում 

է, որ Հիպարքոսը և Հերակլիտոսն ամենայնի սկիզբ էին համարում կրակը 

(Arist. De anima 405a): Անտիկ ավանդույթը հաճախ է միավորում այս եր-

կու փիլիսոփաների ուսմունքները, և դժվար է տարանջատել, թե հատկա-

պես որ մտքերն են պատկանում Հիպարքոսին: Դեմ արտահայտվելով 
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Պյութագորասին, Զ. դարի վերջին Հիպարքոսը դավաճանի պիտակ ձեռք 

բերեց և հետագայում մեղադրվեց ուսուցչի հայտնագործություններն 

իրեն վերագրելու և իռացիոնալության գաղտնիքը հրապարակելու մեջ: 

Իրականում Հիպարքոսն ինքն էր իռացիոնալության գյուտի հեղինակը, և 

այն խորը հետք թողեց անտիկ մաթեմատիկայի վրա (Fritz 1945, 46, pp 

242 -264): Տարածաչափության մեջ նրան է պատկանում քսանանիստի 

կառուցումը: Նա մաթեմատիկական բնագիտության նախակարապետնե-

րից է: Պյութագորասի հետ միասին համաչափության տեսությունը համա-

պատասխանեցրել է ներդաշնագիտության համակարգին և իրականացրել 

ձայնային փորձարկումներ: Ըստ երևույթին նա առաջինը տատամումների 

հաճախությունը կապեց ձայնի բարձրության հետ, նաև հեղինակն էր այն 

սխալ կարծիքի, իբր ձայնի բարձրությունը կախված է նրա շարժման արա-

գությունից (տե՛ս Жмудь 2012, сс. 237-246; նաև Фрагменты 1989, сс. 

151-155): Այդպես էր կարծում նաև Պլատոնը (տե՛ս Plato Tim. 67b):  

Գլուխ Զ.  

(102) Վենետիկյան հրատարակիչը ծանոթագրում է. «φανταστικὸν, 

որ է տեսողական զօրութիւն, երևակայութիւն, զոր և աւանդէ անբանա-

կան մասն գոլ հոգւոյ, քանզի առանձինն շնչական կենդանութեան է այս 

գործ» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 69, ծ. 1): 

(103) Քրիսիպպոսի սահմանմամբ՝ φαντασία τύπωσις ἐν τὴ φυχὴ՝ «տե-

սությունը դրոշմ է հոգու մեջ» («Հոգու մասին», գիրք II, տե՛ս Диоген 

1986, кн. 7): Ընդհանրապես, այս մոտեցումը հատուկ է ստոիկյաններին: 

Ըստ նրանց՝ տեսությունը կամ մտապատկերն առաջանում է իրականում 

գոյություն ունեցող ինչ-որ առարկայից կամ երևույթից, որը տպավոր-

վում, դրոշմվում և կնքվում է հոգում՝ առաջացնելով նրա մեջ որոշակի 

փոփոխություններ: Այդ մտապատկերները կարող են լինել զգայական, 

որոնք ընկալվում են մեկ կամ մի քանի զգայարաններով, և ոչ զգայական, 

որոնք ընկալվում են մտքով, ինչպես օրինակ անմարմին գոյերի և երևույթ-

ների մտապատկերները: Սակայն մտապատկերներ կարող են առաջանալ 

նաև իրականում գոյություն չունեցող ինչ-որ երևույթից՝ լինելով ինքնին 

անհասկանալի և անհստակ (ինչպես, օրինակ, երազատեսությունն է): 



Նեմեսիոս Եմեսացի 
 

406 

(104) Տեսականն այն է, ինչը ենթակա է պատկերացմանն այնպես, 

ինչպես զգացողությամբ ընկալվողը՝ զգացողությանը: Դա այն է, ինչը 

ծառայում է իբրև նյութ տեսողականի (φανταστικὸν) գործունեության հա-

մար. «ամենայն ինչ, որ կարէ շարժիլ զանձն»: Վենետիկյան հրատարակի-

չը ծանոթագրում է՝ «իսկ տեսականն համեմատի ընդ տեսողականի՝ ըստ 

որում՝ զգալին ընդ զգայութեան» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 69, ծ. 1):  

(105) Անտեղի, անհիմն «տեսումն»՝ առանց որևէ պատկերացվող իրի 

առկայության, հավանաբար, զգայախաբությունը կամ հալյուցինացիան 

է, որ պատահում է «մոլեգնոտացն» (μελαγχολώντων – մելանքոլիկներին, 

սևամաղձություն ունեցողներին և «ափշեցելոց» (τών μεμηνότων – խելաց-

նորներին, բթամիտներին) (Nem 1987, p. 55. 22): 

(106) Տեսողականի զորության օրգաններ է համարում գլխուղեղի 

առաջային փորոքները (πρόσθιοι τοῦ ἐγκεϕάλου κοιλίαι), նրանցում գտնվող 

անձնական շունչը (ψυχικὸν πνεῦμα), նրանցից դուրս եկող նյարդերը՝ 

ներծծված այդ շնչով, և արտաքին զգայարանները: Վենետիկյան հրատա-

րակիչը մեկնաբանում է. «փորուած խելացն, որ ի ճակատն, և անձնական 

օդն, այսինքն՝ շնչական կենդանութիւնն, և խոնաւուտ նիարդն, այսինքն՝ 

խելապատակքն և ջլառու ճանապարհն ի զգայութիւնսն» (Նեմեսիոս, Վ 

1889, էջ 70, ծ. 2): Իսկ Նյուսացին ընդհանրապես «ամենայն զգայութեանցն 

իբրու հիմն եւ արմատ գոլ ասէ զխելապատակն, քանզի այսպէս անուանեն 

զպարունական խելացն զպարունակ» (Նիւսացի, Կազմ. 2008, էջ 88):  

(107) Ի յաւդ բախումն (ἀέρος πληγή) ժամանակակից մտածողութ-

յամբ կարելի է ընկալել իբրև ձայնային ալիքներ: «Ընդհանուր առմամբ, 

հնչյունը օդի հարվածն է, որն ականջների միջով ուղղվում է ուղեղին ու 

արյանը և հասնում հոգուն, իսկ դրա շարժումը, որ սկիզբ է առնում գլխից 

և ավարտվում է լյարդի մոտ, լսողությունն է» (Plato Tim. 67b): «Սահ-

մանք փիլիսոփայականք» բնագիրը հայտնում է. «Ձայն է, ըստ Պղատոնի, 

վիրավորումն օդոյ, անպատկան և անմարմին: Իսկ, ըստ ստոիկեանց՝ օդ 

վիրաւորյալ, լսելեաց զգալի և մարմին: Իսկ, ըստ Արիստոտելի՝ ճայթիւն և 

շարժություն օդոյ, արգելուլ առ ի փխրիլ: Իսկ ձայն անասնոց է անպատ-

կան՝ ի ձեռն ստուար շնչերակի: Իսկ մարդոյ ձայն է յօդաւոր, որ ի գրոյ 

յայտնի» (Ритор, Определения 1960, с. 378):  
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(108) «Ի բնե դյուրաշարժը տպավորվում է անգամ թույլ ներգործու-

թյան շնորհիվ, քանի որ շրջանաձև տարածվում է՝ որոշ մասերից անցնե-

լով մյուսներին, մինչև որ հասնելով բանական սկզբին՝ չի հաղորդում 

ներգործող իրի որակի մասին: Իսկ դժվարաշարժն, ընդհակառակը, լինելով 

հաստատուն, չի տարածվում շրջանաձև, այլ միայն կրում է ներգործու-

թյունը և չի շարժում իրեն մոտ գտնվողին: Ուստի, եթե առաջին ներգոր-

ծությունը որոշ մասերից չի փոխանցվում, այլ մնում է անշարժ, և կենդանի 

էակն ընդհանուր առմամբ մնում է առանց զգայության… Բնությանը հա-

կառակ և բռնի սաստիկ ներգործությունը մեզ համար ցավագին է, իսկ վե-

րադարձը բնական վիճակին՝ շատ հաճելի: Հանդարտ և քիչ-քիչ ներգործո-

ղը զգայելի չէ, այլապես՝ հակառակն է: Հեշտորեն կատարվողը շատ զգալի 

է, սակայն հաղորդակից չէ ոչ ցավին և ոչ հաճույքին» (Plato Tim. 64b-d):  

(109) Այսպիսով, անձի (հոգու) զորություններն են.  

* սպասաւորականք – ὑπουργικά (սպասավորներ, ծառայողներ, օգ-

նականներ)  

* ընծայաբերք – δορυφορικά (δορυφόρος – նիզակակիր, թիկնապահ, 

որ աղավաղված ընթերցում է, որ սկզբնապես եղել է δωροφορικά 

– ընծայաբեր),  

* պետականք – τὰ ἀρχικ,  

* իշխանականք – ἡγεμονικά (ἡγεμονικόν – ղեկավարող սկզբունք),  

* իմացողական և մակացողական – τὸ διανοητικόν և τὸ 

ἐπιστημονικόν,  

* ըստ յարձակման շարժութիւն – καθ’ ὁρμὴν κίνησις (շարժում ըստ 

ներքին մղման),  

* զգայականք – αἰσθητικά,  

* ձայնականք – φωνητικά, այսպես է նաև Matth. բնագրում, իսկ Մո-

րանիի մոտ՝ φανταστικὸν, արաբերեն տարբերակի հետ համընկնող 

ընթերցումն է, սակայն տարընթերումներում նշվում է նաև 

φωνητικὸν տարբերակի առկայությունը հայերեն, Ալֆանուսի լա-

տիներեն և մի քանի այլ բնագրերում (Nem 1987, p. 57):  
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Գլուխ Է.  

(110) «Թարգմանիչն երեսք դնէ ի հայումս՝ փոխանակ յունական 

ὄψις բառի, որ արդարև զերկոսին ևս նշանակէ, այսինքն և զաչս, և զզօ-

րութիւն տեսանելոյ. լաւագոյն լինէր ի հայումս ասել տեսողութիւն, որ 

հոմանունակի զերկոսին ևս իմաստս բերէ յինքեան, զի երեսք սովորաբար 

համանիշ դիմաց կամ մակերևութի լսի» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 72, ծ. 1):  

(111) Հիպպարքոս Նիկեացի (Ἵππαρχος, Ք. ա. 190-120 թթ.)՝ հույն 

աստղագետ, մեխանիկ, աշխարհագրագետ և մաթեմատիկոս: Համարվում է 

անտիկ շրջանի մեծագույն աստղագետ: Նրա հիմնական ավանդն այն է, 

որ նա երկնային շարժվող մարմինների համար հին բաբելոնյան աստղա-

գիտության կանխատեսական ճշգրտությունը ներմուծել է հունական տա-

րածաչափական համակարգ, հաշվարկել է Երկրի հեռավորությունը Լուս-

նից, կազմել աստղային երկնքի առաջին ճշգրիտ քարտեզը, տարբերակել է 

աստղերն ըստ մեծության՝ հիմնվելով նրանց պայծառության վրա: Այդ 

համակարգը կիրառվում է նաև մեր օրերում (տե՛ս Бронштэн 1988, гл. 3: 

“Астрономические исследования Гиппарха”): 

(112) Տե՛ս Arist. De anima, 419 a: 

(113) Տեսողական ճառագայթների հանդիպումը լուսային ճառա-

գայթների հետ (συναύγεια) նկարագրում է Պլատոնը. «Գործարաններից 

նախ ստեղծեցին լուսակիր աչքերը և տեղադրեցին դեմքի վրա. դրա պատ-

ճառը հետևյալն է: Նրանք հորինեցին մարմին, որի բերած հուրը չէր այ-

րում, այլ արձակում էր ցերեկայինի նման մեղմ լույս: Չէ՞ որ մեր ներսում 

ապրում է այդ լույսին եղբայրակից մի հուր, և նրանք այնպես արեցին, որ 

հենց այդ հուրը հարթ ու խիտ հոսանքով անցնի աչքերի միջով: Ամենից 

խիտ նրանք ստեղծեցին աչքերի հյուսվածքի կենտրոնը, որպեսզի դրա մի-

ջոցով ավելի կոպիտ ոչինչ չանցնի, այլ՝ միայն մաքուր հուրը: Եվ երբ կե-

սօրվա լույսը պարուրում է տեսողության արձակած հոսանքը, նմանը 

միտվում է նմանին և միաձուլվում նրա հետ՝ կազմելով մեկ մարմին աչ-

քերի տեսողության ուղղությամբ, այն տեղում, ուր ներսից հորդող հուրը 

բախվում է դրսից եկողի հետ: Եվ ամբողջապես համասեռ լինելով՝ այդ 

մարմինն ամեն ինչ կրում է համասեռ կերպով, այնպես որ երբ դիպչում է 

մի բանի կամ երբ նրան ուրիշ ինչ-որ բան է դիպչում և այդ շարժումները 
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փոխանցվում են ամբողջ մարմնին, հասնելով հոգուն, գոյանում է զգա-

յություն, որ մենք կոչում ենք տեսողություն: Իսկ երբ արտաքին հուրը 

թաքնվում է գիշերվա մեջ, ներքին հուրը հատվում է: Հանդիպելով իրեն 

ոչ նմանին, այն փոխվում և մարում է, երբեք չխառնվելով մոտակա օդին, 

որը զուրկ է հրից: Տեսողությունն այդ կերպ դադարում է գործել և առաջ 

է բերում քուն» (Plato Tim. 45b-d): 

(114) Համաձայնութեան՝ τῆς συμφωνίας: Խոսքը, հավանաբար, Գալե-

նոսի De Hippocratis et Platonis decretis (տե՛ս Гален, т. 3, 2016) աշխատու-

թյան մասին է: 

Գալենոսի տեսողության մասին տեսությունը կառուցված է մաթե-

մատիկական սկզբունքի վրա: Ակնագունդը շրջանաձև է, տեսանելի 

առարկան ընկալվում է տեսողական ճառագայթի ուղիղ գծով: Որպիսի 

առարկան չկրկնապատկվի, տեսողական կոնի առանցքները պետք է լինեն 

մեկ հարթության մեջ: Գալենոսը կարծում էր, որ տեսողությունն առաջա-

նում է «տեսողական կամ լուսային ոգու (պնևմա)» շնորհիվ, որը գտնվում 

է ոսպնյակի և ծիածանաթաղանթի արանքում: Այն անդադար հոսում է 

այնտեղ գլխուղեղից՝ տեսողական նյարդի միջոցով, և ընկալում է լուսա-

յին ճառագայթները: Այդ միաձուլումից ձևավորված զգացողությունները 

անցնում են կենտրոնական տեսողական օրգանին (տեսաթմբերին): «Որ-

պեսզի ստեղծվի զգացողություն, – գրում էր նա, – յուրաքանչյուր զգա-

յություն պետք է ենթարկվի փոփոխության, որը հետո կընկալվի ուղեղի 

կողմից: Ոչ մի զգայություն չի կարող փոփոխության ենթարկվել լույսի 

ազդեցությամբ, բացի տեսողությունից, քանզի այն ունի մաքուր և փայ-

լուն զգայական օրգան՝ ոսպնյակային հեղուկ: Բայց փոփոխությունը 

կմնար անօգուտ, եթե չհասներ ուղղորդող սկզբի գիտակցությանը, այ-

սինքն՝ պատկերացման, հիշողության և բանականության տեղակայման 

վայրին: Ահա թե ինչու է ուղեղն առաքում դեպի ոսպնյակային հեղուկ 

ինքն իրենից մի մասնիկ, որպիսի իմանա նրանով ստացված տպավորու-

թյունը: Եթե ուղեղը չլիներ մեկնակետ, որտեղից դուրս են գալիս և որին 

վերադառնում են յուրաքանչյուր զգայարանում կատարված փոփոխու-

թյունները, կենդանին կմնար զգացողություններից զուրկ: Աչքերում գու-

նային տպավորությունները արագ հասնում են աչքում ամփոփված ուղե-

ղային հատվածին՝ ցանցաթաղանթին»: Մի կողմ թողնենք այն, որ լուսազ-
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գայնության գործառույթը վերագրված է միայն ոսպնյակին, ոչ թե ցան-

ցաթաղանթին. դա տարածված տեսակետ էր հնագույն բժշկագիտության 

համար: Այլ նկատենք, թե ինչ համոզիչ կերպով է բացահայտվում ուղեղի 

իրական դերը, որն այլևս հետագայում ոչ ոքի կողմից չվիճարկվեց: Աչքը 

ուղեղի անբաժանելի մասն է: Բնականանորեն առաջանում է ևս մի հարց՝ 

ինչպես են փոքրիկ բիբ մտնում պատկերները, որոնք առարկաներից 

թռչում են դեպի աչքը՝ ըստ որում պահպանելով իրենց բնական չափերը: 

Պահպանվել է Գալենոսի՝ աչքի աշխատանքը պատկերող պատմության 

մեջ առաջին գծագիրը, որում տեսողության օրգանը նման է ժամանակա-

կից տեղորոշիչին (լոկատոր): Գալենոսը համաձայն էր Էմպեդոկլեսի և 

Պլատոնի հետ՝ աչքերից, իրոք, առաքվում են ճառագայթներ, սակայն 

նրանք ոչ թե միավորվում են առարկայից թռչող պատկերներին, այլ բա-

րակ, անտեսանելի շյուղերով ասես շոշափում են առարկան: Որքան էլ մեծ 

լինի այն, փոքրիկ բիբը կարողանում է իր ճառագայթով զգալ և ընկալել 

նրա ձևը (տե՛ս Предвидение Галена 1979, сс. 23-82):  

(115) Վենետիկյան հրատարակիչը ներկայացնում է հունարենից 

թարգմանության իր տարբերակը. *«Զի որպէս լոյս արեգական թափան-

ցեալ ընդ վերին կողմն օդոյ, ընդ բովանդակ թանձրութիւն օդոյն զզօրու-

թիւն լուսոյն հասուցանէ, այսպէս և լոյսն՝ որ հեղեալ սփռէ ընդ տեսողա-

կան երակունս՝ օդային իմն ունի բնութիւն, և ի հանդիպել անդ օդոյ՝ 

առաջին բախմամբն ընդհարեալ մխի ի նոյն և յեղափոխէ, մինչև հասեալ 

զկայ առնու առ մարմին ինչ խափանարար ընթացիցն» (Նեմեսիոս, Վ 

1889, էջ 73, ծ. 1): 

(116) «Լուսերակք՝ երակք լուսարանաց. ջիղք յուղղոյ իջեալք յաչս ի 

պէտս տեսութեան» (ՆԲԼՀ): Այս երկու եզրերը՝ «երակք տեսողական» (7. 

[4]) (τὸ νεῦρον ὀπτικόν) և «խելացն լուսերակք» (7. [4])՝ ἐν ἐγκεφάλῳ τὸ 

νεῦρον (59. 8), եթե նույնիսկ չեն վերաբերում նույն կազմախոսական տար-

րին՝ տեսանյարդին (ինչն ավելի հավանական է), ապա գոնե կարող են 

բնութագրել երկու զուգահեռ ընթացող գոյացություններ՝ տեսանյարդը 

(nervus opticus) և ակնային զարկերակը (arteria ophtalmica), քանի որ զար-

կերակները համարվում են պնևման փոխադրող անոթ: «Տեսողական 

երակներով» բերված «ճաճանչն» ունի «հոգևորական էութիւն» (οὐσίαν 

πνευματικήν), իսկ «խելացն լուսերակք» նույնպիսի միջնորդ են գլխուղեղի 
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համար, ինչպես արևի ճառագայթներով «անձնավորված» օդը՝ աչքի: Եր-

կու դեպքում էլ օգտագործվում է νεῦρον եզրը: Հնարավոր է՝ խոսքը երկու 

դեպքում էլ տեսանյարդի մասի՞ն է: Ի՞նչ է այն իրենից ներկայացնում: 

Տեսանյարդը գանգուղեղային նյարդերի երկրորդ զույգն է, սակայն իր 

կառուցվածքով տիպիկ գանգուղեղային նյարդ չէ, այլ ուղեղային սպի-

տակ նյութ, որը դուրս է բերված դեպի ծայրամաս և կապված է միջանկյալ 

ուղեղի կորիզների, և դրանցով էլ՝ ուղեղի կիսագնդերի կեղևի հետ: Ցան-

ցենու հանգուցային բջիջներից մինչև գանգի խոռոչ մտնելը, այն կոչվում 

է պարզապես տեսողական նյարդ: Արդեն գանգի խոռոչում, ուղեղի հիմքի 

մոտ տեղի է ունենում տեսանյարդի մասնակի խաչվածք (chiasma opti-

cum): Նրա ներսային հատվածները անցնում են հակառակ կողմեր և, միա-

վորվելով այդ կողմերի դրսային հատվածների հետ, նրանց հետ միասին 

ձևավորում են տեսողական ուղիներ՝ տրակտ (tractus opticus), որոնք 

ավարտվում են ենթակեղևային տեսողական կենտրոններում: Այդտեղից 

նրանք հովհարաձև բաժանվում են դեպի գանգուղեղի քունքային մասեր, 

ապա հավաքվում ներքին պատիճի (կապսուլա) մեջ՝ ամբողջացնելով տե-

սողական ուղին, որն ավարտվում է գանգուղեղի ծոծրակային բլթի 

կեղևում, տեսողական գոտում (տե՛ս Хьюбел 1990, сс. 30-36): Իսկ ակնա-

յին զարկերակը ներքին քներակի ճյուղն է: Այն քներակից առանձնանում 

է գանգի խոռոչում և տեսողական անցքով մտնում ակնախոռոչ՝ տեսողա-

կան նյարդի հետ միասին՝ հպվելով նրա ներքին մակերևույթին: Ապա 

շրջանցելով տեսողական նյարդը դրսային կողմից, ակնային զարկերակը 

ձևավորում է աղեղ, որից դուրս են գալիս նրա ճյուղերը՝ արցունքային 

զարկերակը, ցանցենու կենտրոնական զարկերակը, մկանային ճյուղեր և 

այլն: Ցանցենու կենտրոնական զարկերակը՝ առանձնանալով ակնային 

զարկերակից, ակնագնդից 10-12 մմ հեռավորության վրա բաժանվում է 

ճյուղերի, որոնք սնում են ցանցենու ուղեղային շերտը: Արյան հետհոսքն 

ապահովում են երակները, որոնք ուղեկցում են զարկերակներին (նույն 

տեղում, сс. 40-44): Բացի «երակք տեսողական» ու «խելացն լուսերակք» 

անվանումներից Մխիթար Հերացին տեսանյարդի համար գործածում է 

նաև «լուսենի» կամ «լուսենիօն» և «փող ջեղ» եզրերը (Աբուսայիդ 1974, 

էջ 16-24, 45-47, 178-190)»: 

(117) Տե՛ս Лосев, т. 7, 1988, сс. 22-31 [Porphyrius, Sent 17, p. 8, 6]: 
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(118) Ըստ վենետիկյան հրատարակչի՝ «Յունաբանութեամբ խրթին և 

անիմանալի մնան միտք բանին: Ըստ բնագրին պարզելի են իմաստքն 

այսպէս. Պորփիւռ համարի զի հոգին ի յարաբերութեան անդ իրաց տեսա-

նելեաց՝ ինքն զանձն իւր ցուցանէ ի նոսին, որք և ոչ այլ ինչ են, բայց եթէ 

նոյն ինքն հոգին, քանզի հոգին զայսոսիկ զամենեսեան յինքեան բովան-

դակէ, և որ կանս համանգամայն հոգի է՝ յինքեան ունելով զամենայն 

ազգս մարմնոց. և զի մի միակ կարգէ հոգի (պորփիւռ) ամենայն էիցս, 

իրաւամբք ուրեմն հաւաստէ հոգւոյ՝ յամենայն տեսանելիս՝ զանձն կամ 

զինքնութիւն իւր տեսանել» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 74, ծ. 1):  

Գլուխ Թ.  

(119) Ըստ Պլատոնի՝ «Հյութերի ներգործությունը լեզվի վրա առաջ 

է գալիս որոշ կծկումների և ընդարձակումների արդյունքում, մինչդեռ 

մյուսներն ավելի շատ կախված են անհարթությունից և հարթությունից: 

Հողի մասերը մուտք են գործում երակների մեջ, որոնք ասես լեզվի շոշա-

փուկներն են և ձգվում են մինչև սիրտ, հպվում են խոնավ մարմնին և 

հեղվում նրա վրա, այնպես, որ երակները սեղմվում և չորանում են: Եթե 

այդ մասերն անհարթ են, դրանց համը դառն է, իսկ եթե պակաս անհարթ 

են, տտիպ են: Երակները մաքրող նյութերը, որոնք ողողում են ամբողջ լե-

զուն, գործելով չափից ավելի ուժգին և վնասելով լեզվի բնությունը, օրի-

նակ՝ հիմքերը, կոչվում են դառը: Հիմքերից ավելի թույլ նյութերը, որոնք 

չափավոր են մաքրում լեզուն, աղի են, զուրկ են դառնության անհարթու-

թյունից և թվում են ավելի հաճելի: Իսկ բերանի ջերմությանը հաղորդա-

կիցները և դրանից ջրիկացածները, որոնք տարածվում են բերանի ողջ 

հարթությամբ, բռնկվելով այրում են այն, ինչից ջերմացել են, և իրենց 

թեթևության շնորհիվ վեր են բարձրանում դեպի գլխի զգայարաններ և 

կտրում են իրենց հանդիպող ամեն բան: Ահա այս հատկությունների 

պատճառով դրանք կոչվում են կծու: Իսկ երբ նույն այդ նյութերը քայ-

քայվում են փտումից և մուտք են գործում բարակ երակների մեջ, այնտեղ 

գտնում են հողեղեն և օդեղեն մասերի համաչափություն, այնպես, որ 

շարժման մեջ են դնում դրանք և ստիպում են միախառնվել ու փրփրել, և 

փրփրելով՝ ներխուժած մասերի շուրջ կազմում են խոռոչներ: Իսկ խոնա-



Ծանոթագրություններ 
 

413 

վությունը, որ մերթ հողակերպ է, մերթ մաքուր, ամփոփում է օդը՝ կազմե-

լով ջրային գնդեր, որոնց ներսում օդ է: Սրանց մի մասը, որ կազմված է 

մաքուր հեղուկից, թափանցիկ է. դրանք կոչվում են պղպջակներ: Մյուս 

մասը հողակերպ է, ինչի արդյունքում դյուրաշարժ է և բարձրանում է 

վեր. սա մենք կոչում ենք եռք և մաճառացում, իսկ այդ վիճակների պատ-

ճառը թթուն է: Սակայն ներգործությունը, որ հակադիր է նշվածներին, 

ունի նաև հակադիր ծագում: Երբ մուտք գործող հեղուկի կազմությունը 

ազգակից է լեզվի բնությանը, այն ծածկում և հարթեցնում է խորդուբոր-

դությունները և հավաքում կամ արձակում է անբնականորեն կուտակվա-

ծը՝ հնարավորինս կարգավորելով այն համաձայն իր բնության: Եվ բռնի 

ներգործությունների դեմ գործող այդ հակամիջոցը բոլորին էլ հաճելի և 

ցանկալի է, ուստի կոչվում է քաղցր» (Plato Tim. 65c-66c): Համի զգացո-

ղության կախվածությունը մասնիկների ձևից մանրակրկիտ մշակված է 

Լուկրեցիուսի «Իրերի բնության մասին» (Лукреций 1983, 3, II, 308-477) 

պոեմում:  

Ըստ Նեմեսիոսի՝ համային որակներն են.  

Վ le doux, l acide, l acerbe, l acre, l apre, l amer, le sale, l onctueux 

1. քաղցրութիւն – γλυκύτης,  

2. սրութիւն – ὀξύτης,  

3. կծւութիւն – δριμύτης,  

4. թթւութիւն – στρυφνότης,  

5. խստութիւն – αὐστηρότης,  

6. դառնութիւն – πικρότης,  

7. աղիութիւն – ἁλμυρότης,  

8. գիրութիւն – λιπαρότης ([խոսքը ճարպոտության մասին է): 

Գլուխ Ժ.  

(120) Ձայնին բնորոշ որակներն են.  

1. սրութիւն – ὀξύτης (սրություն, երաժշտական բարձրություն),  

2. ծանրութիւն – βαρύτης (ծանրություն, ցածր տեմբր),  

3. ողորկութիւն – λειότης (հարթություն, նրբություն),  
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4. խոշորութիւնն – τραχύτης (անհավասարություն, կոշտություն, 

կոպտություն),  

5. մեծութիւն – μέγεθος (հզորություն): 

Նեմ. էջ 82, ծ. 1, լծ՝ «զսուրն [ձայն] որպէս զպլպլի, եւ զծանր՝ որպէս 

գոմիշի, զողորկութիւնն՝ որպէս ծովու, եւ խոշոր՝ որպէս իշոյ»:  

Գլուխ ԺԱ.  

(121) Նեմեսիոսը գոլորշի և հոտ հասկացությունները նույնացնում 

է ἀτμός (գոլորշի) բառով, քանի որ, ինչպես բացատրում է Գալենոսը՝ «Հո-

տի էությունը գոլորշին է» (տե՛ս Гален, т. 3, 2016; [Galenus, De Hippocra-

tis et Platonin decretis, VII, 5, 6]). ἀτμὸς γὰρ ἡ ὀδμών ὄυσία: Պլատոնի բա-

ցատրությունն այսպիսին է. «Բոլոր բույրերն իրենց տեսակով կիսատ են, 

որովհետև նրանց հատուկ չէ այնպիսի ձև, որ համաչափորեն կապված լի-

ներ որևէ բույրի հետ: Համապատասխան երակները չափազանց նեղ են 

հողի և ջրի [մասնիկների] համար, բայց չափազանց լայն են հրի և օդի 

համար, ահա ինչու ոչ ոք երբևէ չի զգացել դրանցից որևէ մեկի հոտը, այլ՝ 

միայն դրանց խոնավացման, փտման, հալոցքի կամ գոլորշիացաման հո-

տերը: Սրանք գոյանում են միջանկյալ վիճակներում, երբ ջուրը փոխվում 

է օդի կամ օդը՝ ջրի: Բոլոր բույրերը կա՛մ գոլորշիներ են կա՛մ էլ մառա-

խուղ, որովհետև մառախուղը կեսճանապարհին է օդից դեպի ջուրը, իսկ գո-

լորշին՝ կեսճանապարհին ջրից դեպի օդը: Ահա ինչու դրանք ավելի նուրբ 

են ջրից, բայց ավելի կոպիտ են օդից: Դա երևում է, երբ ուժով ներշունչ են 

կատարում որևէ արգելքի միջով: Այդժամ ոչ մի ուղեկցող բույր չի անց-

նում ներս, և օդը մուտք է գործում առանց որևէ հոտի: Բույրերի բազմա-

զանությունը մնում է անանուն, քանի որ այն պարզ ձևերի մեծ բազմու-

թյուն չէ, այլ միայն երկու տեսակ՝ հաճելի և տհաճ: Վերջինը կոպիտ և բռ-

նի է ներգործում ողջ խոռոչի վրա, որը ծոծրակից ձգվում է մինչև պորտը, 

իսկ առաջինը (հաճելի հոտը) փափկացնում է խոռոչը և կրկին հաճելիորեն 

վերադարձնում բնական վիճակին» (Plato Tim. 66 d-67a): 
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Գլուխ ԺԳ.  

(122) Այս դեպքում հայերեն բնագիրը համընկնում է Մատթէի 

տարբերակի հետ, որը մեջբերված խոսքերը վերագրում է Օրիգենեսին: 

Մորանիի բնագրում այս արտահայտության հեղինակն Արիստոտելն է, 

ինչը համապատասխանում է իրականությանը: Հղումը կատարված է 

Արիստոտելի «Հիշողության և վերհիշման մասին» աշխատությունից, որը 

նրա «Հոգու մասին» երկի տրամաբանական շարունակությունն է: Հիշո-

ղությունը պատկանում է հոգու այն մասին, որին պատկանում է նաև 

պատկերացումը (տեսությունը): Եվ հիշողության առարկա է այն ամենը, 

ինչը կարելի է պատկերացնել: Իսկ եթե չի կարելի պատկերացնել, ապա 

կարելի է կապել պատկերացումների հետ (տե՛ս Arist. De mem. 450 a):  

(123) Փրկութիւն՝ σωτηρία, բառացի՝ պահպանումը զգացողություն-

ների և մտածողության, այլ կերպ ասած՝ գիտելիքի, որ ստացվել է փորձա-

ռությունից արտաքին զգայարանների միջոցով և մտավոր գործունեու-

թյան ճանապարհով: «Երբ հոգին ինչ-որ բան է կրում մարմնի հետ համա-

տեղ և այնուհետև առանց մարմնի, ինքնուրույն, լավագույն ձևով վերար-

տադրում, մենք դա կոչում ենք հիշողություն: Իսկ երբ հոգին զրկվում է 

զգայության կամ իմացության հիշողությունից, ու այնուհետև դարձյալ 

այն վերականգնում ինքնուրույն, մենք դա կոչում ենք՝ վերհուշ» (տե՛ս 

Plato Philebus, 34b, c):  

Նեմեսիոսը շարունակում է վերլուծել թեման. «քանզի անձն՝ զգա-

լեացս ի ձեռն զգայարանացս լինի ընդունակ, եւ հաստատի ինքն, իսկ 

իմացականացն՝ ի ձեռն մտացն՝ լինի իմացումն» (13. [1]): Այսինքն, հոգին 

զգայարանների միջոցով է զգալի առարկաներն ընկալում և «հաստատի 

ինքն» (γίνεται δόξα), իմա՝ ձևավորում, հաստատում է կարծիք, պատկերա-

ցում, թվացյալ գիտելիք: Ըստ Պլատոնի՝ արտաքին աշխարհի առարկաների 

մասին անիրական գիտելիքն է, որը հիմնված է արտաքին զգացողություն-

ների սուբյեկտիվ և ոչ հավաստի չափանիշների վրա: Νόησις, որն այստեղ 

ներհակ է δόξα-ին, կարող է նշանակել «իրական գիտելիք, գաղափարների 

հայեցողություն»: Խոսքի ընթացքի հետ կապված, այն (νόησις) այստեղ 

կարող է թարգմանվել՝ «մտածողություն»: «Պղատոն բառիւս νόησις ոչ 

կամի ասել զտիրապէս իմացումնն, այլ զմտածելն (διανόησις)» (Նեմեսիոս, 
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Վ 1889, էջ 83, ծ. 5, լծմ): Այս բառն առկա է Մատթէի և Մորանիի տարըն-

թերցվածներում: Մտածողության արգասիքը հասկացողությունն է, իսկ 

ըստ Պլատոնի, գաղափարը մաքուր հայեցողության արգասիքն է:  

(124) «Ի բնաւորական իմացմանէ» (φυσικῆς ἐννοίας) ասելով, կարելի 

է հասկանալ՝ «բնությունից տրված կամ բնութենական հասկացողություն-

ներից», ըստ Պլատոնի՝ դրանք գաղափարներ են՝ բոլորի համար ընդհա-

նուր, բոլորին հատուկ, բայց ոչ բնածին: «Գտնել որևէ գիտելիք ինքն իր 

մեջ, նշանակում է՝ վերհիշել այն, ինչ արդեն ունեցել է՝… բայց ոչ այս 

կյանքում: Իսկ ե՞րբ. Գուցե այն ժամանակ, երբ նա դեռ մարդ չէր: Իսկ 

եթե դեռ մարդ չէր, նրա մեջ պետք է լինեին իրական կարծիքներ, որոնք 

կարող են արթնանալ հարցերով և դառնալ գիտելիք, և այդ ընթացքում 

այդ (նախնական) գիտելիքի կրողը պետք է լիներ հոգին… Այսպիսով, եթե 

ամենայն գոյի մասին ճշմարտությունն ապրում է մեր հոգում, իսկ հոգին՝ 

ինքն անմահ է, ուրեմն, չպե՞տք է արդյոք փնտրենք և վերհիշենք այն, 

ինչ հիմա չգիտենք, կամ ավելի շուտ՝ չենք հիշում» (Plato Menon, 85d – 

86b): Պլատոնի ուսմունքը գիտելիքի մասին իբրև մտաբերում, հանգամա-

նորեն շարադրված է «Մենոն կամ առաքինությունների մասին» (Plato 

Menon, 81c-86 c), «Ֆեդոն կամ հոգու մասին» (Plato Phaedon, 72 e-76c) 

տրամախոսություններում: 

(125) Հունարեն բնագրում հավելված արտահայտությունը (Nem 

1987, p. 69. 19, տե՛ս տողատակում), որ նշանակում է՝ «որը նաև ուղեղիկ 

են անվանում», PG 40 (p. 663) լատիներեն տարբերակում (Ant.) թողնված 

է առանց թարգմանության, սակայն Վլադիմիրսկին նշում է (Немезий 

2011, прим. 518), որ Basileae (1548 թ.) հրատարակության մեջ դրված է 

occipitium («ծոծրակային») բառը: Ըստ ժամանակակից պատկերացումների՝ 

հետին ուղեղը կազմվում է երկարավուն ուղեղից և վարոլյան կամրջից, 

որի խոշոր ելուստն է համարվում ուղեղիկը: Երկարավուն ուղեղի ստորին 

մասը ծոծրակային մեծ անցքն է (գուցե դա է հետին փորոքի տպավորու-

թյուն ստեղծել, ինչպես և Basileae հրատարակության մեջ է): Այստեղ են 

գտնվում գանգուղեղային ութ զույգ նյարդերի կորիզները, որոնք կարգա-

վորում են լեզվի, ըմպանի, կոկորդի, վահանագեղձի, խոշոր արյունատար 

անոթների, ներքին օրգանների գործունեությունը: Այստեղ տեղակայված 

այլ կորիզներ ապահովում են շնչառական, սիրտանոթային, մարսողական 
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համակարգերի գործունեությունը, արգելակում և դրդում մեծ կիսագնդե-

րի կեղևի ու ողնուղեղի գործառույթները։ Այստեղ են գտնվում համի, ծա-

մելու, կլլման, ծծելու ռեֆլեքսների կենտրոնները: Իսկ ուղեղիկը կազմված 

է բազմաթիվ գալարներ ունեցող երկու կիսագնդերից ու դրանք միացնող 

որդից։ Ուղեղիկի գորշ ու սպիտակ նյութերը տպավորիչ պատկեր են առա-

ջացնում, որը կոչվում է «կենաց ծառ»։ Սակայն ուղեղիկը դասվում է 

շարժումները կարգավորող համակարգի մեջ։ Այն մեծ դեր ունի կեցվածքի 

ու մկանային լարվածության կարգավորման, արագ, նպատակաուղղված 

շարժումների կազմակերպման ու ղեկավարման գործում։ Ուղեղիկի վնաս-

վածքի դեպքում նկատվում են համաձայնեցված շարժումներ կատարելու 

ընդունակության կորուստ, մկանների դող, մկանային կծկումների մեծու-

թյան և կատարվելիք շարժման միջև անհամապատասխանություն։ Ինչպես 

տեսնում ենք, այս դեպքում, ավելի հավանական է, որ խոսքը ոչ թե ուղե-

ղիկի, այլ երկարավուն ուղեղի մասին է: Գուցե այդ պատճառով էլ հայ 

թարգմանիչները բաց են թողել այս հատվածը («որը նաև ուղեղիկ են ան-

վանում»): Կամ գուցե այս հատվածը հետո է ավելացվել: 

Գլխուղեղի փորոքների մասին գրեթե նույն ձևով գրում է նաև Հով-

հաննես Երզնկացին. «Եւ է տեղի բանականին ուղեղ գլխոյն, որ յերիս բա-

ժանի փորուածս. առաջին է տեսողականն, որ է զօրութիւն անբանութեան 

անձին, ի ձեռն զգայարանացն ի ներգործել առ զգալին և կամ կրել ի 

զգալեացն, իսկ միջինն սորա խելապատակ, որ է իմացողականն, որ ընդու-

նելով ի տեսողականէն, դատէ քննութեամբ և հաւանի իրին, և ապա զ’ի 

բաց փախչելն կամ ի վերա դիմելն առնէ, իսկ երրորդ՝ սորա յետուստ կու-

սէ յիշողականն: Արդ տեսողականն աւանդէ իմացողականին զտեսեալն, 

իսկ իմացողականն, որ է խոհեցողական ասի, յինքն առեալ և դատեալ, 

առաքէ առ յիշողականն և է գործարան սորա յետուստ կուսէ փորուած 

խելացն: Եւ արդ է տեղի բանականին միջին սորա փորուած» (Սրապյան 

1958, էջ 57։ Տե՛ս Մոսիկյան, 2018):  

(126) Galeni, De locis affectis, cap. II (տե՛ս Психиатрия 2011, с. 47): 

Ցելսուսը «փռենիտ»-ը բնութագրում է իբրև սուր հիվանդություն, որն 

ուղեկցվում է տենդով, հոգեկան գործառույթների խանգարմամբ և 

դրսևորվում է տարբեր կլինիկական նշաններով՝ թեթև, զվարթ գրգռվա-

ծությունից՝ մինչև խորը թախիծ և խիստ գրգռվածություն, երբ հարկ է 
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լինում կապել հիվանդին և պահել մթան մեջ (Каннабих 1928, гл. 2, с. 34): 

Բառացի φρήν նշանակում է «ստոծանի», որը հույները համարել են հոգու 

և մտքի նստավայր: Միջնադարում «փռենիտ» ասելով հասկանում էին 

գիտակցության խանգարում կամ երկարատև հալուցինացիաներով և տեն-

դով ուղեկցվող խելացնորություն: Ավելի ուշ այն ընկալվում էր իբրև 

գլխուղեղի և նրա թաղանթների բորբոքում: Իսկ այժմ այն փոխարինված 

է «մենինգիտ» և «էնցեֆալիտ» եզրերով (նույն տեղում, с. 48): 

Գլուխ ԺԴ.  

(127) Ընդ կրունկն դարձեալ երակքն (παλινδρομοῦντα νεῦρα՝ 

παλινδρομία – «հետադարձ շարժում» բառից), լատիներեն թարգմանվում է՝ 

nervi recurrentes (PG 40, p. 667): Ըստ երևույթին՝ խոսքը nervus laryngeus 

recurrens նյարդի մասին է, որ թափառող նյարդի (գանգուղեղային X 

զույգ) ճյուղն է: Այն ապահովում է կոկորդի շարժումներն ու զգայակա-

նությունը, այդ թվում նաև՝ ձայնալարերի: Կոչվում է հետադարձ, քանի 

որ անջատվելով գանգից դեպի կրծքավանդակ իջնող թափառող նյարդից, 

աորտայի աղեղի հետ հատման մակարդակի վրա, այն կրկին բարձրանում 

է դեպի կոկորդ:  

(128) Նեմեսիոսը խոսքի գործարաններ է համարում՝  

* բերանը (στόμα)՝ որտեղ ստեղծվում, ձևավորվում և կերպարանք 

է առնում բառը,  
* լեզուն և որկորը (γλῶσσα, γαργαρέων)՝ նման են կնտնտոցին 

(πλῆκτρον – երաժշտական գործիքին հարվածելու փայտիկ, 
աղեղ),  

* քիմքը, որ թարգմանված է «վերնատուն», նմանեցվում է 

հնչման ἠχείου (ἠχεῖον – «ծնծղա, դափ»), ռուսերեն թարգմա-

նության մեջ՝ литавры – «թմբուկներ, գոսեր» (ἠχώ նշանակում 

է ձայն, աղմուկ),  

* ատամները (ὀδόντες) և բերանի տարբեր բացվածքները նմանեց-

նում է քնարի (ἐν λύρᾳ) և լարերի (χορδῶν):  

(129) Հունարեն բնագրերում հաջորդող հատվածն առանձնացված է 

իբրև առանձին գլուխ: Սակայն հայերեն ձեռագրերից ոչ մեկում նման 
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բաժանում չկա: Առանձնացված գլուխը կոչվում է Ἑτέρα διαίρεσις τῆς 

ψυχῆς (Nem 72. 3), իսկ դրեզդենյան մի օրինակում՝ ἄλλως περὶ τῶν μερῶν 

τῆς ψυχῆς, որի հետևությամբ վենետիկյան տպագիր օրինակում՝ «Այլ ազգ 

տարորոշումն անձին»: Սակայն կան նաև հունարեն ձեռագրեր, որտեղ, 

ինչպես հայերենում, այս բաժանումը բացակայում է, տե՛ս Nem 1987, p. 72, 

տարընթերցումներ:  

(130) Մատթէն կարծում է, որ παθητικόν՝ «կրական»-ի փոխարեն ճիշտ 

կլինի կարդալ αὐξητικόν («աճական»), ինչպես Արիստոտելի մոտ է (Arist. Eth-

ic Nicomach. I, 7 և 13), որովհետև τὸ φυτικόν-ը, որը հատուկ է և՛ կենդանինե-

րին, և՛ բույսերին, չի կարող կոչվել παθητικόν (PG 40, p. 669, n. 15):  

(131) Դիոգենես Լաերտիոսը Զենոնի (Ք. ա. 336-264) անձի ութմա-

սանի կառուցվածքի վերաբերյալ դասակարգումը ձևակերպում է հետևյալ 

կերպ՝ հինգ զգայարաններով ընկալվող զգայությունները, սերմանող բա-

նականությունը, խոսքային մասը և խելքային մասը (Диоген 1986, кн. 7):  

(132) Պանետիոսը՝ Παναίτιος ὁ φιλόσοφος (Ք. ա. 180-100), մեծ աշխա-

տանք է կատարել Հռոմում ստոիկյան փիլիսոփայության տարածման գոր-

ծում: Թողել է փիլիսոփայական մեկ աշխատանք՝ «Պարտականության մա-

սին» վերնագրով, որն ամբողջովին չի հասել մեզ: Այն գրված է ստոիկ-

յաններին ոչ հատուկ հռետորական ոճով: Ի տարբերություն Զենոնի՝ Պա-

նետիոսը գտնում էր, որ մարդկանց պետք է պարտաճանաչություն սովո-

րեցնել: Նա մեղմացրել է ստոիկյան փիլիսոփայության ծայրահեղություն-

ները և փոփոխել այն՝ ներդնելով Արիստոտելի և Պլատոնի ուսմունքների 

տարրեր (տե՛ս Лосев, т. 5, 1979, сс. 783-805):  

(133) Տե՛ս Arist. De anima, 414b-415a, 432b, Arist. Ethic Nicomach., кн. 

1. 7, 13: Պլատոնի մոտ նույնպես տարբեր տեղերում հանդիպում է այս 

դասակարգումը (օր. տե՛ս Plato Тim., 69d-70 b): Ըստ երևույթին, Նեմե-

սիոսն Արիստոտելից փոխառել է հատկապես այս վերջին բաժանումը, 

որովհետև դրան համապատասխան է տանում իր հետագա ուսումնասի-

րությունը: Բանական հոգու վերաբերյալ (գլ. 5) հիմնական դասակարգու-

մը Նեմեսիոսը կարող էր վերցնել Գալենոսից, որը τὸ ἡγεμονικόν-ը բաժա-

նում էր՝ φανταστικὸν, διανοητικόν և μνημονευτικόν (Немезий 2011, прим. 

548): Զենոնի և ստոիկյանների դասակարգման մասին տե՛ս Plutarchus De 

placit. philosoph. IV, 4 և PG 40, p. 669: 
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Այս գլխի (գլ. 14) բոլոր դասակարգումները հոգու ունակություննե-

րի և զորությունների վերաբերյալ, որոնք մեծ մասամբ պատկանում են 

Արիստոտելին, բերում է նաև Գրիգոր Նյուսացին (տե՛ս Նիւսացի, Կազմ. 

2008, գլ. 8): 

Գլուխ ԺԵ.  

(134) Կրքի վերը նշված բնորոշումն իբրև շարժում, որ կատարվում է 

ἐν ἑτέρῳ ἐξ ἑτέρου, ինչպես նաև ներգործության կամ գործունեության 

բնութագրումն ու բնութենական գործառույթների և կրքերի տարբերու-

թյանը վերաբերող բոլոր քննարկումները Նեմեսիոսը քաղել է Գալենոսից 

(Гален, т. 3, 2016 [de Hip. et Plat. Decr. ], кн. 4. 1): 

(135) Նյուսացին նույնպես գտնում է, որ բնական, բնութենական 

գործառույթները տարբերվում են կրքերից: Նա կիրք (πάθος) է անվանում 

միայն այն, ինչը շեղվում է բնականոնից, կատարվում է հակառակ բնու-

թյան: Իր «Հակառակ Եվնոմիոսին» աշխատությունում նա գրում է. «Ո-

չինչ իրականում կիրք չէ, եթե չի տանում դեպի մեղք: Ոչ ոք իրապես 

կիրք չի համարի բնության անհարաժեշտ երևույթները: Իրական կիրք 

մենք համարում ենք միայն այն, որը հասկացվում է առաքինությանը 

բնորոշ անխռովությանն ու անվրդովությանը հակառակ» (տե՛ս Антоло-

гия 2009, с. 970, [Contra Eunom., lib. V]): Այս կարծիքների հիմքում ընկած 

է ստոիկականների՝ բնությանը համաձայն ապրելու, այսպես կոչված՝ 

ապատիայի ուսմունքը:  

(136) Ըստ շնչերակացն շարժություն՝ κατὰ τοὺς σϕυγμοὺς κίνησις, 

նշանակում է «անոթազարկ կամ արյան պուլսացիա»:  

Վազից՝ κατὰ τοὺς παλμοὺς, արտահայտությունը Վլադիմիրսկին 

թարգմանում է՝ «ըստ հաճախացած զարկերի» (Немезий 2011, прим. 570), 

սակայն παλμός նշանակում է՝ «դող, տատանում, ցնցում, դողէրոցք, արա-

գող շարժում, առկայծում, թարթում», և հավանաբար խոսքը ոչ թէ «հա-

ճախակի», այլ «անհավասար» զարկերի՝ առիթմիայի, ստենոկարդիայի 

կամ շողացման մասին է: 
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Գլուխ ԺԷ.  

(137) Տեսութիւն՝ θεωρία (cognitio rerum) բառն օգտագործվում է 

«երևույթների խորիմացություն», «հայեցողության կարողություն» 

իմաստով:  

(138) Հունարեն μετιτέον («հետևելի է») (Nem 77. 6) բառը թարգմա-

նիչը հավանաբար կարդացել է μετατιθέον: 

(139) Տե՛ս Plato Philebus, 42a-42c, 51a-52d: 

(140) Տե՛ս Arist. Eth. Nic. 1153a: 

Գլուխ ԺԸ.  

(141) Նեմեսիոսը տարբերակում է տրտմության չորս տեսակ.  

«խաշիւն» – ἄχος («ցավ, վիշտ, տխրություն, տաղտուկ»),  

«տագնապ» – ἄχθος («ծանրության զգացում, հոգս, վիշտ, թախիծ»),  

«նախանձ» – φθόνος («նախանձ, անբարյացկամություն»),  

«ողորմ» – ἔλεος («կարեկցանք, խղճահարություն»):  

Գլուխ ԺԹ.  

(142) Հայերեն ձեռագրերի մեծ մասում «առ իմանալւոյն» (19. [1]) 

տարբերակն է, սակայն հունարեն παρὰ τὸ μένειν (Nem 81. 8) նշանակում է 

«մնալուց»: Իսկ ամբողջ արտահայտությունը կլինի՝ «հնուց մնացած»: 

Վլադիմիրսկին այն որակում է՝ «խրոնիկ», միաժամանակ հիշատակելով 

Հովհան Դամասկացու «հիշաչարություն» բնորոշումը (Немезий 2011, 

прим. 645): Վենետիկյան տպագիր օրինակում «առ իմանալւոյն» ուղղված 

է ըստ հունարեն բնագրի և ծանոթագրված (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 99, ծ. 

2). «զի μένειν «մնալ, տոկալ» ըսի: Եվ է ողջ իմաստ բանին: Իսկ քէնք ասի 

բարկութիւնն, որ յերկարեալ ձգի (ἀγομένη) ժամանակս ինչ, և առնու զկո-

չումնն ի մնալոյն (παρὰ τὸ μένειν) և յաւանդելոյն առ յիշողութիւնն (τῇ 

μνήμη παραδεδόσθαι)»:  

Գլուխ Ի.  

(143) Նեմեսիոսը տարբերակում է երկյուղի 6 տեսակ.  

«պակումն» – ὄκνος («անվճռականություն, վախվորածություն»),  
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«խորշումն» – αἰδώς («ամոթի զգացում, պատվախնդրություն, եկ-

յուղածություն»),  

«ամաւթ» – αἰσχύνη («ամոթ, խայտառակություն, անփառունակու-

թյուն»),  

«հիացումն» – καταπλήξις («շփոթմունք, հիացում»),  

«զարհուրումն» – ἔκπληξις («հոգեկան ցնցում, ապշություն»),  

«տագնապ» – ἀγωνία («հոգեկան պայքար, անհանգստություն, թա-

խիծ»): 

(144) Մածումն արեան, եւ ընդարմացումն ոգւոյ արտահայտու-

թյունն առկա է միայն հայերեն բնագրում: Մորանին իր բնագրի տարըն-

թացվածներում այն թարգմանում է լատիներեն՝ coagulatio sanguinis et 

languor spiritus (Nem 1987, p. 81):  

(145) Վախի նման բնախոսական բացատրությունն իբրև հոգեվի-

ճակ, որ առաջանում է մարմնի մակերևույթի ջերմության իջեցմամբ, նրա 

սառեցմամբ (κατὰ περίψυξιν τοῦ θερμοῦ) և սրտում պնևմայի ու արյան 

կենտրոնացմամբ, գտնում ենք նաև Գալենոսի մոտ (տե՛ս Гален, т. 3, 2016 

[Gal. De Hipp. et Plat. ], кн. 2. 7):  

(146) Տե՛ս Гален, т. 3, 2016, кн. 2. 8, De simptom. causis 2. 5: Խոսքը 

դարձյալ Գալենոսի համապատասխան՝ ապացույցներին (ἀποδεικτικῆς) 

նվիրված երկի մասին է:  

(147) Միայն հայերեն բնագրում բացակայող այս հատվածը Մորա-

նին կասկածելի է համարում (Nem 1987, p. 82. 14 -19) + [ὡς Ἱπποκράτης, 

καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ λοιμῷ λέγων οὕτως. ‛ἤν ποτε εἰς τὴν καρδίαν στηρίξαι, 

ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαι, ὁπόσαι ἀπὸ ἰατρῶν 

ὠνομασμέναι εἰσίν, ἐπῄεσαν ’. τὸ γὰρ ἀναστρεφόμενον τὸ στόμα τῆς γαστρός 

ἐστιν, ἀναγκαζόμενον ἐμεῖν, οὐ τὸ σπλάγχνον ἡ καρδία] – «Հիպոկրատեսեսի 

նման նաև Թուկիդիդեսը ևս [իր պատմության] ժանտախտի մասին հատ-

վածում այսպես է ասում. «և երբ [հիվանդությունը] հասնավ սրտին, 

շրջեց այն և արտազատվեցին բոլոր լեղիները, որոնք անվանված են 

բժիշկների կողմից»: Քանզի շրջվողը ստամոքսամուտքն է, երբ ստիպված 

է փսխել, և ներքին մասը՝ սիրտը»:  

Թուկիդիդեսը (Ք. ա. ≈ 460-385թթ) հույն խոշորագույն պատմիչ է: 

Նրա երկը կոչվում է «Պելոպոնեսյան պատերազմի պատմություն», որտեղ 
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նա որպես ականատես նկարագրել է 22 տարվա իրադարձություններ: 

Թուկիդիդեսը Աթենքում է եղել այնտեղ մոլեգնող ժանտախտի ժամանակ, 

հիվանդացել ու հրաշքով բուժվել է և հետո նկարագրել է ահավոր համա-

ճարակը: Նա հանգամանորեն ցույց է տվել նաև հիվանդության նշաննե-

րը, նկատելով, որ կրկնվելու դեպքում այն այլևս մահացու չի լինում (Фу-

кидид 1887, сс. 215-221):  

Գլուխ ԻԲ.  

(148) «Լորձնատեսակութիւնն ջերմութեան սրտին»՝ այսինքն, սրտի 

ջերմության այն արգասիքը, որն ունի ծխի տեսք կամ բնույթ (τὸ 

λιγνυῶδες՝ λιγνύς «ծուխ, մուր» բառից, հմմտ. լատ. uliginosus՝ «մրանման, 

ծխակերպ»): Ըստ երևույթին խոսքն այստեղ արտաշնչված և ջրային գո-

լորշիների մեջ լուծված ածխաթթու գազի մասին է:  

(149) «Խորութիւն և ամփոփումն զկերակուրն ասէ, թէ ի նորա խո-

րանալոյն և յամփոփելոյն յորովայնն, և ի խլրտմանէ նորա գնացից ընդ 

երակ արեանն՝ յամէն մարմինն աւելորդքն արտաքս ծխին ընդ կակղագոյն 

մորթսն: Կամ խորութիւն ասէ զթանձրութիւն մարմնոյն, և ամփոփումն 

խլրտական զխոնաւութիւն գիջութեանն՝ որ յինքն ամփոփեալ է. ասէ՝ թէ 

զաւելորդս արտաքս հանէ ընդ մորթն: Եւ կամ խորութիւն ասէ զարձակա-

նալ մարմնոյն և ժողովել զխոնաւ գիջութեան ի կերակրոյն՝ նման սպընգի. 

իսկ ի խլրտմանէ՝ այսինքն ի փոքր կամ մեծ շարժմանէ և կամ յաշխատու-

թենէ՝ յիրար ժողովի և ամփոփի ի մարմինն, և զունեալն (իմա՝ զընկա-

լեալն) գիջութիւն արտաքս մղէ ընդ անգայտն մորթ» (Նեմեսիոս, Վ 1889, 

էջ 101, ծ. 3 լծ): 

(150) Նեմեսիոսի τῆς κοίλης φλεβός արտահայտությանը, որ թարգ-

մանված է «ի փորոյն երակէն», լատիներեն տարբերակում (PG 40, p. 695) 

vena cava է: Տպավորություն է ստեղծվում, որ խոսքը ստորին սիներակի 

մասին է: Սակայն վիճելի է՝ այս դեպքում «սիներակն» է ավելի ճիշտ, թե 

հայ թարգմանիչների առաջարկած «փորի երակը»: Շփոթմունքը կարող էր 

առաջանալ κοίλια բառից, որ նշանակում է «որովայնի խոռոչ, փոր, ստա-

մոքս, ընդերք, արգանդ, խորություն», սակայն այստեղ κοῖλος ածականն 

է՝ «դատարկ, սին, դատարկամարմին», բայց նշանակում է նաև՝ «խոռո-

չում, խորքում գտնվող, պաշտպանված»:  
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Հասկանալու համար դիտարկենք լյարդի արյունամատակարարման 

մասին ժամանակակից պատկերացումները: Լյարդի արյունատար համա-

կարգը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք մասի՝ դեպի բլթակները 

հոսող արյուն, բլթակներում շրջանառող և բլթակներից արտահոսող: Առ-

հոսող համակարգը կազմված է դռներակից (vena portae) և լյարդային 

զարկերակից (arteria hepatica propria): Դռներակը, որովայնի խոռոչի 

կենտ օրգաններից հավաքելով աղիներից ներծծված սննդանյութերով, 

նաև տոքսիններով հարուստ արյունը, այն հասցնում է լյարդին: Լյարդա-

յին զարկերակը թթվածնով հարուստ արյունը բերում է աորտայից: Լյար-

դի դռներակն ու լյարդային զարկերակը լյարդում բազմաթիվ անգամ բա-

ժանվում են ավելի փոքր՝ միջբլթային և շուրջբլթային երակների և զար-

կերակների (vv. և aa. Interlobulares, vv. և aa. perilobulares), որոնք մշտա-

պես ուղեկցվում են լեղածորաններով՝ կազմելով տրիադաներ, նրանց կող-

քին են գտնվում նաև ավշային անոթները: Շուրջբլթային այս անոթներից 

սկսվում են արյունատար մազանոթներ, որոնք բլթակների ներսում միա-

ձուլվելով առաջացնում են միջբլթակային սինուսոիդ անոթներ: Դրանցով 

հոսող խառը արյունը բլթակի ծայրամասից հոսում է դեպի կենտրոն, որ-

տեղ այդ անոթները ճառագայթակերպ մոտենում են կենտրոնական երակ-

ներին (vena centrales), և սկսում է ձևավորվել արյան արտահոսքի համա-

կարգը: Կենտրոնական երակները լցվում են հավաքող կամ ենթաբլթակա-

յին երակների մեջ (vena sublobulares), որոնք առանձին են և տրիադաներ 

չեն կազմում զարկերակների և լեղածորանների հետ: Դրանք հավաքվելով՝ 

առաջացնում են 3-4 երակային ճյուղեր, որոնք լյարդից դուրս գալով, 

բացվում են ստորին սիներակի մեջ:  

Ըստ որում, Նեմեսիոսի ἡ κοίλη φλέψ կոչվող երակը դուրս է գալիս 

լյարդի «փորուածոցն» (κυρτῶν «արտափքում, ծռություն, սապատ»): 

Խոսքն, ըստ երևույթին, լյարդի դրունքի մասին է, որտեղից էլ մտնում է 

դռներակը, որը հայ թարգմանիչներն անվանում են «փորի երակ», քանի 

որ այն դեպի լյարդ է բերում աղիներից ստացածը:  

(151) Արյունը մաքրվում է՝ փայծաղի (σπλήν), մաղձընկալ ամանի 

(χοληδόχος κύστις) և երիկամների (νεφροί) միջոցով: κύστις նշանակում է 

պարզապես «պարկ», ունի նաև «միզապարկ» իմաստը, իսկ χοληδόχος-ի 

հետ միասին կարելի է հասկանալ իբրև «լեղապարկ»: Փայծաղն իր մեջ է 
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հավաքում «զմրուրն» (τὸ τρυγῶδες «նստվածքը»), որն օգտագործում է իր 

համար որպես սնունդ: Լեղապարկն իր մեջ է հավաքում կերակրից մնա-

ցած «դաժանը» (τὸ δριμύ «սուր, կծու, գրգռիչ»), իսկ երիկամները՝ «ջրա-

գոյն արիւնն» (տե՛ս հաջորդիվ): 

(152) «Երիկամացն ջրագոյն արիւնն» (Nem 84. 14 τὸ ὀρῶδες || PG 40, 

p. 696 ὀρρῶδες | n. 30. οὐρῶδες = urinale): Տարընթերցվածներում (Nem 84) 

նույնպես նշվում է οὐρῶδες (= urinale «միզային, միզանման», οὖρον 

«մեզ» բառից) բառաձևը: Ռուսերենի թարգմանիչը ծանոթագրում է hu-

morem serosum (շճային հեղուկ) (Немезий 2011, прим. 662): 

Գլուխ ԻԴ.  

(153) «Ծննդական»՝ τὸ γεννητικόν, այսինքն՝ ծնելու ունակություն: 

(154) θορῶδες ὐγρόν արտահայտության դիմաց, որը նշանակում է 

«սերմնահեղուկ», կարդում ենք «սպիտակաթոյրն թանձրատեսակն խոնա-

ւուտ» նկարագրական թարգմանությունը: θορῶδες-ը ածական է θορός = 

semen genitale բառից: Հավանաբար, թարգմանիչները պարզապես չեն 

շտապել այն անվանել սերմնահեղուկ, քանի որ սերմը որպես այդպիսին 

ավելի ուշ է ձևավորվում, իսկ «սպիտակաթոյր, թանձրատեսակն խոնա-

ւուտն» միայն չհասունացած հումք է սերմի համար: Իսկ եթե ի նկատի 

ունենանք, որ «նախ» (πρῶτον) բառը կարելի է հասկանալ նաև «առաջին» 

իմաստով, ապա «նախ ծնանի սպիտակաթոյրն խոնաւուտ» արտահայտու-

թյունը կարելի է հասկանալ որպես՝ «ծնվում է առաջին սերմնահեղուկը»:  

(155) Ըստ Մատթէի՝ «աման» (ἀγγεῖον) ասելով, պետք է հասկանալ 

արյունատար անոթները՝ երակներն ու զարկերակները, իսկ «հյութ» 

(χυμός)՝ արյունը: Այդ պատճառով էլ «սերմ» բառի փոխարեն նա կարդում 

է «արյուն» (PG 40, p. 700, n. 66): 

(156) διὰ περιόδου πολλῆς («ի ձեռն բազում շրջագայութեան»). πολύς 

ածականը նշանակում է ոչ միայն «բազում, հաճախակի», այլև «ընդարձակ, 

երկար, հզոր», ուստի Վլադիմիրսկին այն թարգմանել է «մեծ»: περίοδος 

նշանակում է. «շրջանաձև շարժում, շրջապտույտ, պարբերական շարժում»: 

Թարգմանելով՝ большой окружностью, Վլադիմիրսկին հավանաբար են-

թադրել է, որը խոսքը արյան մեծ շրջանառության մասին է: Հնարավոր է 
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նաև, որ Նեմեսիոսը պարզապես փորձել է նկարագրել արյան հետ միասին 

սերմնահեղուկի կրկնվող պտույտն օրգանիզմում: Համենայն դեպս, արյան 

մեծ շրջանառության մասին այլ այսպիսի ակնարկ երկում չկա: 

(157) Մերձ առ ականջսն եւ մերձ առ քներակն՝ τὰς φλέβας τὰς παρὰ 

τὰ ὦτα καὶ τὰς παρὰ τὰς καρωτίδας, իսկ ըստ մեկ այլ ընթերցման՝ 

καρωτίδας-ի փոխարեն՝ παρωτίδας (parotides հարականջային թքագեղձն 

է): Կան նաև καρυωτίδας, περικαρυωτίδας (Nem 1987, p. 86, տարընթ.) տար-

բերակները: Պարզ չէ, թե խոսքն ինչի մասին է: Հատկապես, ո՞ր կազմա-

խոսական տարրի հատումը հարականջային շրջանում՝ քներակին մոտ, 

կարող է բերել կենդանու անպտղության: Եթե փորձենք վերլուծել ժամա-

նակակից պատկերացումները սեռական օրգանների և գլխուղեղի կապի 

մասին, անպայման պետք է անդրադառնանք ներզատիչ համակարգին, 

որի մեջ տարբերակում են երկու տեսակի գեղձեր՝ կենտրոնական (հիպո-

թալամուս, հիպոֆիզ, էպիֆիզ) և ծայրամասային (վահանագեղձ, ենթաս-

տամոքսային գեղձ, սեռական գեղձեր): Կենտրոնականները տեղակայված 

են ուղեղի հիմային մասում և ուղղակիորեն կապված են կենտրոնական 

նյարդային համակարգի գործունեության հետ: Նրանք արտադրում են 

նեյրոհորմոններ, ինչպես նաև ծայրամասային ներզատիչ գեղձերի գործա-

ռույթները կարգավորող հորմոններ: Կենտրոնական բոլոր երեք գեղձերը 

մասնակցում են սեռական գեղձերի աշխատանքի կարգավորմանը: Մաս-

նավորապես հիպոֆիզը և էպիֆիզը (կոնաձև գեղձը) վերահսկում են սե-

ռական հասունացումն ու երկրորդային սեռական նշանների առաջացու-

մը: Էպիֆիզը, արգելակելով հիպոֆիզի գոնադոտրոպ հորմոնի վաղաժամ 

արտադրումը, թույլ չի տալիս նաև վաղաժամ սեռական հասունացում: 

Այս երկու գեղձերը գտնվում են հիպոթալամուսի վերահսկողության տակ: 

Գործնականում ամբողջ գլխուղեղն է մասնակցում վերարտադրողական 

համակարգի գործառույթների կարգավորմանը: Դա հաստատվում է նաև 

ընդարձակ կազմախոսական և գործառույթային կապերով, որ կան հիպո-

թալամուսի և կենտրոնական նյարդային համակարգի մյուս մասերի միջև: 

Այս գեղձերից ամենաքիչ ուսումնասիրվածը էպիֆիզն է (կոնաձև գեղձ, 

corpus pineale, epiphysis cerebri): Այն արտադրում է սերոտոնին և մելա-

տոնին, ինչպես նաև՝ նորադրենալին և հիստամին: Մելատոնինը որոշում է 

գոնադոտրոպ երևույթների պարբերականությունը, այդ թվում՝ կանանց 
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մոտ ամսական ցիկլի տևողությունը: Լույսի ավելցուկն արգելակում է սե-

րոտոնինի փոխարկումը մելատոնինի: Իսկ մթան մեջ, ընդհակառակը, մե-

լատոնինի սինթեզն ակտիվանում է: Այդ պատճառով, գարնանը և ամռա-

նը, երբ օրը երկար է, էպիֆիզի գործունեությունն ընկճվում է, իսկ կեն-

դանիների սեռական ակտիվությունն՝ ավելանում: Երկար ժամանակ ան-

հասկանալի էր, թե ինչ գործառույթներ ունի այս գեղձը: Այն համարում 

էին ռուդիմենտային աչք: Խորհրդապաշտական գրականության մեջ հա-

ճախ խոսվում էր նրա կապի մասին խորհրդավոր, աննյութական թելի 

հետ, որը գլխուղեղը կապում էր մարդու եթերային մարմնին (աուրային): 

Ենթադրվում էր նաև, որ այդ օրգանը կարող է վերականգնել նախորդ 

կյանքի փորձն ու պատկերները, իրականացնել հեռազգացություն: Ֆրան-

սիացի փիլիսոփա Ռ. Դեկարտը (ԺԷ. դար) կարծում էր, որ կոնաձև գեղձը 

բանական հոգու նստավայրն է և, որ այն միջնորդող դեր է կատարում 

զույգ օրգաններից եկող պատկերացումների ընկալման համար՝ օրինակ, 

ձեռքերից, աչքերից, ականջներից (գուցե նաև ամորձիներից և ձվարաննե-

րից?): Նա կարծում էր, որ էպիֆիզում «արյան գոլորշիների» ազդեցու-

թյան տակ ձևավորվում են զայրույթը, ուրախությունը, վախը, տխրու-

թյունը (տե՛ս Декарт 1989, сс. 481-573): 

(158) Հավանաբար՝ plexus venosus pampiniformis: 

(159) Մինն շնչերակ եւ մինն երակ՝ լի սերմամբ արտահայտությունը 

վերականգնել է Մատթէն՝ իմաստից ելնելով (PG 40, p. 701, n. 75). «յու-

րաքանչյուր երակ լի է արյամբ, իսկ յուրաքանչյուր շնչերակ՝ պնևմա-

յով»: Տեքստում «արյան» և «պնևմայի» փոխարեն կարդում ենք «սերմն», 

ինչը չի համապատախանում Նեմեսիոսի հայեցակարգին, ըստ որի սերմա-

ռաջացումն իրականցվում է ոչ թե երակներում և զարկերակներում, այլ 

սերմնարաններում (և ձվարաններում) (տե՛ս ծնթ. 157): Մատթէի կարծի-

քով՝ խնդրո առարկա արտահայտությունը բացատրական ընդմիջարկու-

թյուն է (սակայն նրա համարժեքի առկայությունը հայերեն բնագրում 

խոսում է նրա վաղեմության մասին), և վերաբերում է սերմարտազատման 

մեջ արյունատար անոթների մասնակցությանը: Իրականում սերմը պար-

զապես կատարելագործվում է անոթներում, ինչպես բացատրվում է անմի-

ջապես դրանից հետո՝ «եւ ի սոսա բոլորովիմբք սերմնանայ…»:  

(160) Տողատակում նշված տարբերվող այս հատվածը սերմից ար-

գանդի եղջյուրի մեջ խորեոնի (χορίον), ինչպես նաև՝ ալլանտոիսի 
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(ἀλλαντοειδὴς) ձևավորման մասին է, որը ծառայում է իբրև սաղմի արտա-

թորանքների տեղակայման վայր: Ե՛վ խորեոնը, և՛ ալլանտոիսը՝ դեղնու-

ցապարկի, ամնիոնի և ընկերքի հետ միասին, համարվում են սաղմնային 

թաղանթներ կամ արտասաղմնային օրգաններ, որոնք ապահովում են 

սաղմի զարգացումը մինչև ծնունդ: Խորիոնը ձևավորվում է 7-8-րդ օրը՝ 

արտասաղմնային մեզոդերմալ բջիջներով տրոֆոբլաստի ներքին մա-

կերևույթի պատման շնորհիվ: Խորիոնն ապահովում է սաղմի պատվաս-

տումը կամ փոխտնկումը (իմպլանտացիան) և ձևավորում է ընկերքը՝ 

դառնալով վերջինիս պտղային մասը: Իսկ ալլանտոիսը (allantoeides – բա-

ռացի՝ «երշիկանման») բարձրագույն ողնաշարավոր կենդանիների մոտ 

սաղմնային շնչառական օրգան է, ձևավորվում է 16-րդ օրը սաղմի առաջ-

նային հետնաղու արտափքմամբ՝ ամնիոնի և դեղնուցապարկի արանքում: 

Այն մասնակցում է գազափոխանակությանը սաղմի և շրջակա միջավայրի 

միջև: Այնտեղ կուտակվում են նյութափոխանակության ազոտական ար-

գասիքները: Այն ծածկված է անցումային էպիթելով (ուրոէպիթել): Մար-

դու և կաթնասուն կենդանիների մոտ ալլանտոիսի մնացորդները գտնվում 

են պորտալարի հաստության մեջ: Նրա անոթները դառնում են պորտալա-

րի անոթները (տե՛ս Афанасьев, Юрина 2012, гл. 21):  

Գլուխ ԻԶ.  

(161) Տողատակում բերված հատվածը (Nem 1987, p. 88. 8-13) բացա-

կայում է միայն հայերեն տարբերակում. «Այսպես, ջիլը կազմված է կա-

պաններից և նուրբ ջղերից (կամ՝ նյարդերից). ջիլը նյարդից տարբերվում 

է նրանով, որ ամեն նյարդ զգայական է և կլոր և ավելի նուրբ (կամ՝ փա-

փուկ) և սկիզբ ունի գլխուղեղից, իսկ ջիլը և՛ չոր է, և՛ ոսկրից է (սկիզբ 

առնում), և՛ անզգա է ըստ ինքեան, և՛ երբեմն՝ լայն (կամ՝ հարթ)»:  

(162) Տողատակում բերված՝ միայն հայերենում բացակայող հատվա-

ծի (Nem 1987, p. 88. 18-20) իմաստն է՝ միայն մարդը կարող է նստել՝ կա-

րիք չունենալով հենարանի, քանզի միայն նա է երկու ուղիղ անկյունների 

տակ ծալում ոտքը՝ աճուկում և ծնկան հոդում, մեկը՝ դեպի ներս, մյուսը՝ 

դեպի դուրս:  
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Գլուխ ԻԷ. 

(163) Ըստ Նեմեսիոսի՝ շնչառական օրգաններ են.  

1. մկանները, որոնք լայնացնում են կրծքավանդակը (ախոնդանք)՝ 

շնչառության գլխավոր օրգանը (մկաններն իրենք շարժվում են «անձնա-

կան զoրութեամբ»),  

2. թոքերը, որոնք ցանցանման օրգաններ են՝ կազմված չորս բաղա-

դրատարրերից՝ խոշոր շնչերակից, ողորկ շնչերակից, երակից (φλέψ) և թո-

քի «փրփրատեսակ մարմնից» (ἀϕρώδης σάρξ): Վերջինս, ըստ երևույթին, 

թոքի հյուսվածքն է, որում բաշխված է թոքի մազանոթային ցանցը՝ 

կազմված բրոնխեոլներից, զարկերակային և երակային մազանոթներից. 

ἥτις σάρξ ἀναπληροῖ, δίκην στοιβῆς τὰς μεταξὺ χώρας τοῦ πλέγματος, τῶν τε δύο 

ἀτηριῶν καὶ τῆς ϕλεβός – «այդ մարմինը լցոնանյութի նման լցված է ցան-

ցի, երկու շնչերակների և երակների միջև…»,  

3. «խոշորագոյնք շնչերակք» (αἱ τραχεῖαι ἀρτηρίαι). հնարավոր է՝ 

խոսքը շնչափողի, գլխավոր բրոնխի և նրա ճյուղավորումների մասին է, 

որոնք վերևում հարում են երեք մեծ աճառներից կազմված «քիմք»-ին 

(βρόγχος՝ ըստ երևույթին ի նկատի ունի կոկորդը), որը միանում է խռչա-

փողին (ϕάρυγξ՝ ըմպան): Բերանի և ռունգերի շնորհիվ արտաքին օդը 

մտնում է օրգանիզմ՝ նախապես անցնելով մաղանման կամ սպունգանման 

ոսկրի (ἠθμοειδοῦς ἢ σπογγοειδοῦς ὀστοῦ) միջով: Այդ ոսկրը միջնորդավորող 

և չափավորող դեր է կատարում, որպեսզի արտաքին օդի որակական ավել-

ցուկները չվնասեն ուղեղը: ՆԲՀԼ-ում (և մյուս բառարաններում նույն-

պես) «խռչափող»-ը թարգմանվում է՝ «կոկորդ, խռչակ»: Սակայն այստեղ 

խոսքն, ավելի շուտ, ըմպանի մասին է: Գուցե նախկինում պարզապես 

հստակ չեն տարանջատվել կոկորդն ու ըմպանը: Նյուսացին գրում է. «Եւ 

այտք, եւ լեզու, որ զկոկորդիւն է կազմած, ըստ որում սոսորդն (քիմք) եւ 

ի վայր կոյս թուլանայ հովտաբար, եւ շեշտ ոլորելով ձգտի» (Նիւս. Կազմ. 

Էջ 78), մեկ այլ տեղում նա խռչափողը նկարագրում է իբրև կոկորդի մաս. 

«Եւ վասն զի բոլորակագոյնք են զկոկորդիւս մասունքն, եւ յոլով է ի սո-

սա ջղուտն, յորժամ եւ յայսմանէ ի բաց կորզել պէտք իցեն գոլորշոյն 

զթանձրամասնութիւն, վասն զի անհնար է հանդէպ ուղիղ ի բաց զատու-

ցանել զբոլորակաձեւ մասնն, եթէ ոչ ըստ բոլորակաձեւոյն եդեալ լիցի: 
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Վասն այսորիկ յաւրանչման շնչոյն, յորժամ կողկողիթն (uvula, քիմքի 

լեզվակ) ի ստորագոյն կողմն խռչափողիւքն գոգանայ, եւ ի ներքս ամենե-

ցուն ի բոլորակի ձեւ եդելոց, լորձնին այս թանձրութիւնն ըմբռնեցեալն ի 

մասունսն, ի դուրս ելանէ ի ձեռն ելից շնչոյն» (Նիւս. Կազմ. էջ 101-102): 

Այս դեպքում ևս, ըստ տեղագրության, խռչափողին հատկացվում է կո-

կորդի սկզբնական հատվածի, այսինքն՝ ըմպանի, կարգավիճակ: Ի դեպ, 

ինչպես հասկանալի է դառնում էջ 78-ի մեջբերումից, այստեղ Սյունեցին 

«քիմք»-ի փոխարեն գործածել է «սոսորդ» բառը, չնայած այլ տեղերում 

նույն «վերնայարկն» է: Ավելի ուշ Աբուսայիդը բերում է «առաստաղ բեր-

նին» եզրը (տե՛ս Աբուսայիդ 1974, էջ 131, 159, 194), իսկ միջնադարյան 

հայկական բժշկարաններում «քիմք»-ը երբեմն փոխարինվում է «խռչակ» 

և «խռչափող» հոմանիշներով (տե՛ս Գրիգորիս 1962, էջ 104, 107, 112, 

Իշոխ 1979, էջ 97)։  

(164) Տե՛ս Plato Tim. 70 c, d: 

(165) Հայերենում բացակայող հատվածը (Nem 92. 25- 93. 2) թարգ-

մանվում է հետևյալ կերպ. «և՛ նուրբ մարմնին, և՛ մնացած ամբողջ ըն-

դերքին. իսկ բնությամբ մարմինը (σάρξ)՝ շրջապատող օդի և հպվող մար-

մինների ազդեցության տակ կարծրացած է»: Վլադիմիրսկին τυλωθεῖσα 

բառը թարգմանում է «կոշտուկավոր»՝ նշելով, որ մաշկը (δέρμα) անվան-

վում էր նաև՝ σὰρξ τυλωθεῖσα («կոշտուկավոր մարմին») (Немезий 2011, 

прим. 737): 

Գլուխ ԻԹ.  

(166) Պատմությանը հայտնի են երկու Դիոնիսիոս բռնապետ՝ հայր 

և որդի, որ իշխում էին Սիկիլիայի Սիրակուզայում՝ Ավագը (Ք. ա. 

431-367 թթ.) և Կրտսերը (Ք. ա. 397- 337 թթ.), ինչպես նաև՝ երկու Զենոն 

անունով փիլիսոփա՝ Զենոն Տարսոնացին (Ք. ա. Բ. դար) և Զենոն Կիտիո-

նացին (Ք. ա. 334-262 թթ.): Ժամանակային առումով նրանցից ոչ մեկը 

չէր կարող ապրել երկու բռնապետերից որևէ մեկի օրոք: Իսկ լեզուն ծա-

մելն ու թքելը կեղծ-Նոննոսը և Դավիթ Անհաղթը վերագրել են պյութա-

գորական կին փիլիսոփա Թեանոյին (Դաւիթ, Սահմանք 1960, գլ. Թ, 

Ակինյան 1904, էջ 139-146) [(Nonnos), Die Scholien zu fünf Reden des 

Gregor von Nazianz, herausgegeben von A. Manandian, Marburg, 1903, p. 32]: 
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(167) Անաքսարքոս Աբդերացին մտերիմ էր Ալեքսանդր Մակեդոնա-

ցուն և վատ հարաբերություններ ուներ Կիպրոսի բռնապետ Նիկոկռեոնի 

հետ: Մի խնջույքի ժամանակ Ալեքսանդրի այն հարցին, թե՝ հավանում է 

արդյոք հյուրասիրությունը, Անաքսարքոսը պատասխանում է. «Ամեն ինչ 

հրաշալի է, արքա, պարզապես կարելի էր նաև մի բռնակալի գլուխ 

հրամցնել»՝ ակնարկելով Նիկոկռեոնին: Ալեքսանդրի մահից հետո, երբ մի 

նավարկության ժամանակ Անաքսարքոսը ստիպված էր կանգ առնել Կիպ-

րոսում, բռնակալը հրամայում է ձերբակալել նրան, նետել սանդի վրա և 

երկաթե սանդակոթերով կտոր-կտոր անել: Բնավ չվախենալով նման մա-

հապատժից, փիլիսոփան միայն բռնակալի երեսին է շպրտում իր նշանա-

վոր խոսքերը. «Կտոր-կտոր արա Անաքսարքոսի կաշին, բայց Անաքսարքո-

սին մանրել քեզ չի հաջողվի»: Իսկ երբ Նիկոկռեոնը հրամայեց կտրել նրա 

լեզուն, ասում են, նա ինքը կծեց, պոկեց այն և թքեց բռնապետի դեմքին 

(Диоген 1986, кн. 9): Նեմեսիոսի մոտ, թվում է՝ նա չարչարանքներ է կրում 

բարեկամներին չմատնելու համար՝ տարբերվելով Դիոգենեսի պատմու-

թյունից: Հնարավոր է՝ լեզուն ծամելու պատմությունը ևս այստեղից է 

վերցված, և թյուրիմացաբար է վերագրվել Զենոնին (տե՛ս նախորդ ծնթ.): 

(168) Nem 95. 6 προδοῦναι («մատնելու»)՝ «տալոյն յառաջ»-ը տառա-

ցի պատճենում է, որը մթագնել է իմաստը:  

(169) Տե՛ս Դան. ԺԳ. 22 (Ծննդ. ԼԹ. 7): 

(170) «Զոհեալ»՝ ἐπιθύσας. եթովպացիներն Օրիգենեսին ընտրություն 

էին պարտադրել՝ կամ պղծել սեփական մարմինն անառակությամբ, կամ 

զոհ մատուցել կուռքերին, և նա նախընտրեց վերջինը (PG 40, p. 722, n. 

59): Վենետիկյան հրատարակիչը լուծմունք է ծանոթագրում. «Դեկոս 

հրամայեաց սև առն ընդ նմա անկանել, զոր չէր պարտ ամաչել, այլ կրել, 

թէ և ամոթալի էր գործն», ապա հավելում է. «Չգիտեմ ուստի՞ առեալ Թի-

բոլտ՝ ի գաղղիական թարգմանութեան իւրում՝ յարմարէ. Pour ne pas 

tomber dans les désordes des Ethiopiens, se rendit coupable de mutilation sur 

luimême» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 115, ծ. 5): Խոսքը Ժան-Բատիստ Տիբոյի 

մասին է, որն առաջինը հին հունարենից Նեմեսիոսի երկը թարգմանեց 

ֆրանսերեն (Némésius, De la nature de l’ home, tradult pour la premiére fois 

du Grec en Français par MJB Thibault, Paris: Chez Hachette, libraire, Rue 

Pierre-Sarrazin 19, 1844): 
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Գլուխ Լ.  

(171) Nem 97. 10 τῆς μοχθηρίας («արատավորության»): Բառը շփոթ-

ված է μόχθημα («չարչարանք») բառի հետ:  

Գլուխ ԼԱ.  

(172) Այսինքն, սննդառության և աճի վերը հիշյալ գործառույթնե-

րով: Մատթէն նկատում է, որ ֆիզիկական գործառույթները, որոնք կախ-

ված չեն մեր կամքից, չեն կարող կոչվել ոչ կամավոր և ոչ ակամա, ան-

կախ այն բանից՝ մենք գիտենք արդյոք այդ գործառույթների բոլոր ման-

րամասներն ու առանձնահատկությունները (PG 40, p. 728, n. 16):  

Գլուխ ԼԲ.   

(173) «Ստուգաբանութիւնդ է ըստ յունին, զի προαιρετὸν կազմի ի 

αἱρετόν բառէ, որ է՝ ընտրեալ, յօժարեալ, և ի προ նախադրութենէ, որ նշա-

նակէ՝ փոխանակ, ի տեղի» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 122, ծ. 2):  

Գլուխ ԼԳ.  

(174) «Դիպողականաց» (στοχαστικῶν): Ըստ Վլադիմիրսկու՝ 

στοχαστικῶν կարելի է թարգմանել «նպատակաուղղված», ինչը ենթադրում 

է որոշակի հայտնի նպատակ (Немезий 2011, прим. 845): Լատիներեն՝ quae 

conjectura continentur («որոնք հիմնված են կարծիքի կամ ենթադրության 

վրա») (PG 40, p. 739):  

Գլուխ ԼԴ.  

(175) Քրիսիպպոսը (Χρύσιππoς, Ք. ա. 281-208 թթ.) ընդունելի էր 

համարում միայն մարդու ներդաշնակ կյանքը բնության հետ, քանի որ 

մարդն ու բնությունը միասնություն են: Աստված, բանականություն, ճա-

կատագիր և Զևս գաղափարները նրա մոտ նույնանում են:Աշխարհում 

ամեն ինչի ստեղծումը նա վերագրում է ճակատագրին, որն ամբողջ Գոյի 

պատճառական շղթան է, ըստ որի շարժվում է աշխարհը: Այն նույնն է, 

ինչ և բանականությունը: Իսկ քանի որ ամեն ինչ ըստ ճակատագրի է, 

ուրեմն կարևոր է նաև գուշակության արվեստը (Диоген 1986, Кн. 7):  
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(176) Φιλοπάτωρ (հայերեն տարբերակներում՝ փիլիպատովր, փիլո-

պատոս, փիլոպատոռ, փիլոպատիռ): Պետք է ենթադրել, որ խոսքն ինչ-որ 

ստոիկյան փիլիսոփայի մասին է: Սակայն Փիլոպատորը («հայրասեր») սո-

վորաբար արքաների մականունն էր՝ Պտղոմեոս Դ. Փիլոպատոր (Եգիպտո-

սի), Սելևկոս Դ. և Անտիոքոս Ժ. Եվսեբես Փիլոպատոր (Սելևկյան պետու-

թյան արքաներ), Արքելաոս Փիլոպատոր (Կապադովկիայի արքա) և այլն: 

Իսկ Զենոնի աշակերտների թվում Անտիպատոր Տարսոնացի (Ք. ա. 

200-129 թթ.) փիլիսոփայի անունը հաճախ է նշվում Քրիսիպպոսի հետ 

միասին: Նրանք երկուսն էլ կարծում են, որ աշխարհը կառուցվել է մտքով 

և նախախնամությամբ: Քրիսիպպոսն այդ թեմաներին անդրադառնում է 

իր «Բնության մասին», «Նախախնամության մասին», «Ճակատագրի մա-

սին» աշխատություններում, իսկ Անտիպատորը՝ իր «Աշխարհի մասին» և 

«ճակատագրի մասին» երկերում (Диоген 1986, кн. 7):  

Գլուխ ԼԵ.  

(177) Աստծո սպասավորության մասին խոսելիս Նեմեսիոսը հաճախ 

օգտագործում է θεραπεία բառը: Այս դեպքում τῶν ἀστέρων θεραπείας τὰς 

ἐκμειλισσομένας արտահայտությունը կարելի է հասկանալ «աստղերի սպա-

սավորություն, պաշտամունք, որի շնորհիվ մեղմանում է նրանց զայրույ-

թը»: Իսկ ստորև θεραπεία բառը թարգմանվում է՝ «պատարագ»-ով 

(θεραπείας τῶν θεῶν):  

(178) Բախտիցն պատմողք կամ «բաշխողք» էին համարվում, այս-

պես կոչված ծննդաբաշխերը (գենեթլիալոգները) (τῶν καλουμένων 

γενεθλιαλόγων)՝ τὰ γενέθλια («ծննդյան օր») բառից, որոնք ծննդյան օրվան 

համապատասխանող աստղերի դասավորությամբ կանխագուշակում էին 

նորածնի ճակատագիրը:  

Լատիներեն թարգմանությունն (PG 40, p. 747) ավելի լիարժեք է՝ 

«Հատկապես նրանց մարգարեությունը, ովքեր կանխատեսում են և ուր-

վագծում յուրաքանչյուրի կյանքը՝ ըստ ծննդյան օրվա, և որոնք կոչվում 

են γενεθλιαλόγοι»: Հայերեն որոշ ձեռագրերում կան նաև լուծմունքներ, 

օրինակ՝ Ժ-ում մեկնվում է. «աստեղացն ընթացքն, որ զչարն ու բարին 

տան»: Նրանք բոլորը համարվում էին «դիւթութեան» (μαντεία) արվեստի 
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գիտակներ: Նմանատիպ ծննդաբաշխության, աստղաբաշխության, աստ-

ղահմայությունների, մոլորակներին և կենդանակերպերին առնչվող գու-

շակությունների մասին գիրք ունի նաև Ամիրդովլաթ Ամասիացին, որը 

կոչվում է «Գիրք ռամկական» (տե՛ս Ամիրդովլաթ 2014, XVIII, նշում 4): 

Գլուխ ԼԶ.  

(179) Ըստ Նեմեսիոսի՝ προαίρεσις-ը հատուկ կամային գործողու-

թյուն է: Այն հնարավոր բոլոր տարբերակների ընտրության, դրանց 

քննարկման և վերլուծության արդյունքն է, երբ ընտրությունը կանգ է 

առնում գերապատվություն ստացած որևէ տարբերակի վրա: Չնայած 

դրան, տարբերակելով հանդերձ αἵρεσις («ընտրություն») և 

προαίρεσις («նախընտրություն») հասկացությունները, Նեմեսիոսը հաճախ 

նույնացնում է դրանք: Նույն կերպ են վարվում նաև հայ թարգմանիչնե-

րը, հիմնականում գործածելով «յաւժարութիւն» եզրը: Սկզբունքային 

տարբերություն կա «նախընտրել» և «կամենալ» (βούλησις) եզրերի միջև: 

Նախընտրությունը միշտ ենթադրում է նաև նպատակին հասնելու ուղի-

ները, իսկ կամենալը, ըստ Նեմեսիոսի՝ միշտ չէ, որ ուղեկցվում է այդ 

ուղիների մասին պատկերացմամբ: Դա լինում է միայն այն դեպքում, երբ 

կամենալը վերաբերում է հնարավորին, դրանով իսկ տարբերվելով ավելի 

անորոշ կամային գործողությունից, որ կոչվում է ձգտում, մղում («յար-

ձակումն»):  

Գլուխ ԼԷ.  

(180) Տե՛ս Plato De republ. lib. X, «Ի Հասարակապետութիւն մատե-

նին, գլ. Ժ.» (Նեմեսիոս, Վ 1889, էջ 131, ծ. 1): Ճակատագրի և նրա երկա-

կիության մասին Պլատոնը հանգամանալի վերլուծություն է ծավալում 

նաև «Օրենքների կամ օրենսդրության մասին» (Платон, т. 4, 1994, Зако-

ны, 895e, 896 e) երկում: 

(181) Տողատակում նշված δι’ αἰτίαν ἀναπόδραστον (αἰτία «պատճառ» 

բառը կարող է նշանակել նաև՝ «հիմք, առիթ, մեղադրանք», ἀναπόδραστον՝ 

«անխուսափելի») արտահայտությունը Վլադիմիրսկին թարգմանում է՝ 

непреходящий, в основании неизбежный («իր հիմքում կամ ի սկզբանէ՝ 
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անխուսափելի»): Ստորև՝ «Եւ կոչէ զայս դրութիւնս անփախչելիս», տա-

րընթերցվածներում նաև՝ «անխափանելիս», իսկ հունարեն՝ θεσμὸν ἀδ-

ραστείας. θεσμός նշանակում է «1. հինավուրց կարգ, սրբազան օրենք, 2. 

կարգ, օրենք, դրություն, 3. գանձ, հարստություն», իսկ ἀδραστεία՝ Ադ-

րաստեա-Նեմեսիսի՝ վրիժառության աստվածուհու մականունն է: θεσμὸν 

ἀδραστείας, որ նշանակում է «Ադրաստեայի օրենք», անխախտելի արդա-

րադատության օրենքն է, որը տրված է սկզբնական և բարձրագույն Աստ-

ծո կողմից՝ ամբողջի կարգավորման համար, որով ղեկավարվում են իրո-

ղությունները (παρὰ τοῦ πρώτου καὶ ἀνωτάτου Θεοῦ εἰς διακόσμησιν τῶν ὅλων 

καθ’ ὃν διεξάγεται τὰ γινόμενα, Nem 109. 13-15): 

(182) «Հնարաւորապէս»՝ ἐνδεχομένως. Ելնելով տեքստի բովանդա-

կությունից, ստացվում է՝ «այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է դառնում մար-

դու բարօրության և նախախնամության բարձրագույն նպատակների հա-

մար»: Օքսֆորդյան հրատարակիչն իր ծանոթագրություններում մեջբե-

րում է Ամմոնիուսի խոսքերը. «Աստվածությունները գերազանցապես գի-

տեն հնարավոր ամեն բան. առանձին առարկաները՝ անբաժանելի և ոչ 

տարածական, բազմաքանակները՝ հավերժական և եղական, և անեղական-

ները», ինչից էլ հետևում է, որ «նրանց կանխատեսումը իրադարձություն-

ներին չի պարտադրում ոչ մի անհրաժեշտություն» (Oxon. 1671, р. 398): 

(183) Տե՛ս Յեսու Ժ. 13-14: 

(184) Տե՛ս Ծննդոց Ե. 24 և Դ. Թագաւորաց Բ. 11:  

Գլուխ ԼԸ.  

(185) Անձնիշխանական՝ αὐτεξουσίον («լիարժեք ազատություն, ինք-

նուրույնություն, ինքնորոշում»): Այլ կերպ ասած՝ անձնիշխանականը 

մարդու ազատ կամքի իրավունքն է (և պարտականությունը), նրա որո-

շում կայացնելու ազատությունը, ինքնուրույնությունն ու ինքնորոշումը, 

որ գտնվում է մարդու տիրապետության, նրա վերահսկողության տակ և 

ենթակա է նրա կամքին:  

(186) Ինքնամատոյց բառով թարգմանվում է τὸ αὐτόματον-ը, որ 

նշանակում է՝ պատահականություն, դիպված, ինքնագործ, ինքնաշարժ:  

(187) Տե՛ս Arist. Ethic Nicomach. 1114 a:  
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(188) Դիոդորոս Սիկիլիացու (Ք. ա. 90-30) «Պատմական գրադա-

րան» աշխատությունը, համեմատելով գոյություն ունեցող բազմաթիվ 

առասպելներ և ժողովրդական ավանդություններ, մանրամասն վերլուծում 

է հին աստվածների դերն ու նշանակությունը մարդկանց կյանքում: Նրա 

վեցերորդ գրքում հատվածներ են պահպանվել Էվհեմերոս Մեսսենացու 

(Ք. ա. 340-260 թթ.) «Սրբազան պատմություն» երկից, որտեղ նա նկա-

րագրում է իր ճամփորդությունը դեպի աստվածների սրբազան Պանքեա 

կղզին: Այնտեղ նա գտնում է զարմանալի մի արձանագրություն, որտեղ 

ներկայացված էր բոլոր աստվածների ծագումն ու դերը: Ըստ այդ արձա-

նագրության՝ նրանք երկրային էակներ էին՝ օժտված հզոր ուժով և կարո-

ղությամբ: Դիոդորոսի հինգերորդ գրքում իբրև աստվածների կղզի ներ-

կայացվում է Կրետեն, որի հետ է կապված, ըստ բազմաթիվ ավանդու-

թյունների, մարդկանց շնորհված մեծագույն բարիքներից շատերի, այդ 

թվում՝ նաև օրենքների ստեղծումը: Զևսը տարբերվում էր բոլոր աստված-

ներից իր արիությամբ, խելքով, արդարամտությամբ և այլ առաքինու-

թյուններով: Նա սովորեցրեց մարդկանց կատարած հանցանքների համար 

դատել իրար՝ համաձայն որոշակի օրենքների, հրաժարվելով ուժի գոր-

ծադրումից, վեճերը լուծելով դատարանում: Ընդհանուր առմամբ նա հաս-

տատեց արդարամիտ օրենքների և խաղաղության գաղափարը, ըստ որի 

բարի մարդկանց վրա պետք է ներգործել՝ նրանց համոզելով, իսկ չարերին 

ենթարկել՝ պատիժներով և վախով: Նա ոչնչացնում էր ավազակներին և 

ամբարիշտներին՝ մտցնելով հավասարակշռություն և ժողովրդավարու-

թյուն (Диодор 2000, с. 71):  

Գլուխ ԼԹ.  

(189) Տե՛ս Երեմիա Ժ. 23:  

(190) Տե՛ս Սաղմ. ՂԳ. 11:  

(191) Տե՛ս Մատթէոս Ե. 28:  

(192) Տե՛ս Յոբ Ա. 5:  

(193) Պարունակող՝ περιέχων. ի նկատի ունի, մարմինը շրջապատող 

օդը, երբեմն կլիմայական պայմանները: Այլ տեղերում այն թարգմանվում 

է պարզապես «օդ» (1. [12], հմմտ Nem 9. 11): 
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Գլուխ Խ.  

(194) Ըստ Պլատոնի՝ տեսականը էության ճանաչումն է, իսկ գործա-

կանը՝ իմացությունը, թե ինչպես պետք է վարվել: Տեսականն իրականաց-

վում է հայեցողությամբ (κατανοοῦν), որը մտքի, իմացականի գործունեու-

թյունն է: Գործականը բանական հոգու գործողությունն է (խոհեցողա-

կանն՝ βουλευτικόν), որ կատարվում է մարմնի միջոցով: Աստվածային հա-

յեցողությամբ և աստվածային մտքերով հոգին հաճույք է ստանում, և 

նրա այդ վիճակը կոչվում է մտածողություն կամ խորհուրդ, որով նա 

նմանվում է Աստծուն: Հայեցողությունն ամենակարևորն ու արժեքավորն 

է, ցանկալին ու գրավիչը, այն միշտ հասանելի է և կախված է մեզանից, 

իսկ գործականում և գործերում, որոնք մարմնով են կատարվում, կարող 

են լինել արգելքներ (Платон, т. 4, 1994, «Альбин [Алкиной], Учебник 

платоновской философии», II. 2 –III. 1): Խորհելու ունակությունը երկա-

կի է՝ խորհրդածության ակունքը, որ մեր միտքն է (νοῦν), և գործիքը, որը 

որոշակի բնական օրգան է՝ ճշմարտության և կեղծիքի տարբերակման հա-

մար, բնատուր կամ բնութեանական բանականությունն է կամ խելքը 

(նույն տեղում, IV. 1): 

(195) Յերկրաւորքս՝ ἐν τοῖς περιγείοις, Վլադիմիրսկին թարգմանում է՝ 

в среде обитателей земли (Немезий 2011, прим. 1003): Լատիներեն՝ «ո-

րոնք պտտվում են երկրի շուրջ» (Ant. 1565): Հավանաբար, խոսքն այն 

աննյութեղեն երկնային էակների մասին է, որոնք մասնակցություն են 

ունենում մարդկանց գործերին և մյուսներից ավելի փոփոխական են: 

Գլուխ ԽԱ.   

(196) Ժամուց դարձումն՝ τῶν ὡρῶν ἀποκατάστασις. խոսքը, հավանա-

բար, առհասարակ ժամանակի պարբերականության մասին է: 

(197) Տե՛ս Դան. ԺԳ.: 

(198) Խոսքը Իբիկոս (Ἴβυκος. Ք. ա. Զ. դ.) բանաստեղծի մասին է 

(տե՛ս Plut, garr. 14, 509 F): 

(199) Պատարագաւք եւ այլովք այսպիսեաւքս համապատասխանում 

է ἀναθήμασί τε καὶ περιβόλοις-ին. ἀναθήμα նշանակում է «զոհաբերություն, 

սրբազան ընծա», περίβολος՝ «ցանկապատված վայր»: Վլադիմիրսկին 
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περίβολος-ը թարգմանում է՝ «տաճարներով, որոնցում, բնականաբար, կա-

տարվում են սրբազան ծիսկատարություններ» (Немезий 2011, прим. 

1044): Բառի այդ նշանակության մասին տե՛ս PG 40, p. 785, n. 14:  

(200) Անաքսագորաս Կլազոմենացի (ծնվ. ≈500 թ.)՝ փիլիսոփա, աստ-

ղաբաշխ, երկրաչափ, Հոմերոսի մեկնիչ: Ըստ Արիստոտելի՝ Անաքսագորա-

սը պնդում էր, որ ամբողջ գոյացության հիմքը մանր մասնիկներն են, 

որոնք միանալով առաջացնում են որակապես տարբեր մարմիններ: Բնու-

թյան մեջ գոյություն չունի առաջացում և չքացում, այլ միայն այդ մաս-

նիկների միացում և անջատում: Այդ նյութական մասնիկները բաժանելի 

են և կոչվում են «սպերմատա»՝ սերմեր, իսկ Արիստոտելը դրանք անվա-

նում է «հոմոմերներ»: Բոլոր առարկաները, որ կազմված են այդ մասնիկ-

ներից, սկզբում եղել են իրար հետ խառնված: Անսահմանորեն բաժանելի 

այդ մասնիկներն իրենց մեջ չեն պարունակում ներբնակ շարժում, այլ 

շարժման մեջ են դրվում արտաքին մի ուժի միջոցով, որ կոչվում է «նուս» 

(բանականություն) կամ համաշխարհային ոգի (տե՛ս Arist. De metaph. 

983b-984b): 

(201) Ըստ Մորանիի՝ Nem 124. 22-125. 2 հատվածը բացակայում է 

միայն հայերեն բնագրում: 

PG 40, p. 791-ում այստեղ նոր գլուխ է սկսվում՝ թվով 43, ինչին 

հետևելով, գլուխն առանձնացնում է նաև Վենետիկյան հրատարակիչը, 

սակայն հայերեն ոչ մի ձեռագրում այդպիսի բաժանում չկա: Հունարեն 

բնագրում այդ գլուխը կոչվում է՝ τὶ ἐστι πρόνοια («Ինչ է նախախանամու-

թյունը»): 

Գլուխ ԽԲ. 

(202) Nem 126. 12-15 εἶναι δὲ καὶ τῇ δευτέρᾳ καὶ τῇ τρίτῃ προνοίᾳ τὸ 

εἶναι παρὰ τῆς πρώτης, ὡς δυνάμει πάντα παρὰ τοῦ πρώτου Θεοῦ διοικεῖσθαι τοῦ 

τάξαντος καὶ τοὺς δευτέρους καὶ τοὺς τρίτους προνοητάς ‒ «և երկրորդ, և եր-

րորդ նախախնմամությունը առաջին աստծով են, որպես ամենայն զորու-

թյունը՝ կարգավորվում է առաջին աստծով՝ կարգողով և՛ երկրորդ, և՛ եր-

րորդ նախախնամողներին» (տե՛ս Platօ. Tim. 38b-40e): Հայերեն թարգմա-

նությունը մի փոքր խրթին է և անհասկանալի: 
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(203) Տողատակում նշված, միայն հայերեն բնագրում բացակայող 

արտահայտության բովանդակությունը հետևյալն է՝ «Այսպես, Էպիկու-

րոսն ասում է. երանելին և անմահը ո՛չ ինքը հոգս ունի, ո՛չ էլ ուրիշներին 

է պատճառում, ուստի չի համակվում ո՛չ բարկությամբ, ո՛չ ուրախութ-

յամբ, քանզի բոլոր այսպիսի բաները տկարութեան նշան են: Բարկու-

թյունը օտար է աստվածներին, քանզի կամքին հակառակ մի բանի դեպ-

քում է լինում, իսկ աստծո կամքին հակառակ ոչինչ չի լինում» (հունարե-

նից թարգմանությունը մերն է):  

Էպիկուրոսի (Ք. ա. 342-272 թթ.) հայտնի աշխատությունը կոչվում 

է «Բնության մասին»: Այն կազմված է եղել 37 մասից, սակայն ամբող-

ջությամբ չի հասել մեզ: Ականավոր փիլիսոփան մարդկային կյանքի 

նպատակն է համարում երջանկությունը, իսկ փիլիսոփայի բարձրագույն 

նպատակը՝ ատարաքսիան, այսինքն, ամեն տեսակի տանջանքի բացակա-

յությունը, հաճույքը, անխռով կյանքը, մահից չվախենալը: Մահվան երկ-

յուղը նախապաշարմունք է, որովհետև երբ մենք կանք, մահը դեռ չկա, 

իսկ երբ մահը կա, մենք արդեն չկանք: Երջանկությունն, ըստ նրա՝ հոգու 

անդորրն է: «Երբ մենք ասում ենք՝ նպատակը հաճույքն է, նկատի չու-

նենք զգայական հաճույքը, այլ զերծ լինելը մարդկային տառապանքնե-

րից և հոգեկան հուզմունքներից: Հաճելի կյանք ստեղծում է զգաստ խել-

քը, որը զննում է, թե ինչն ընտրել և ինչից խուսափել, որը մի կողմ է նե-

տում հոգուն հուզմունքներ պատճառող կարծիքները»: Էպիկուրոսը սովո-

րեցնում է նաև հեռու մնալ քաղաքական կյանքից: «Ապրիր աննկատ», ‒ 

խորհուրդ է տալիս նա: Բայց «չի կարելի հաճելի ապրել՝ առանց ապրելու 

բանականորեն գեղեցիկ և արդարացի, և չի կարելի ապրել բանականորեն 

գեղեցիկ և արդարացի, առանց հաճելի ապրելու» (Лукреций 1983, сс. 

31-40):  

(204) Տե՛ս Arist. Ethic. Nicomach. 1144 b:  

(205) Եվրիպիդեսն ու Մենանդրոսը հունական դրամատուրգիայի 

նշանավոր ներկայացուցիչներն են: Եվրիպիդեսն ապրել է Ք. ա. 

480-406 թթ.: Եվրիպիդեսի ողբերգություններում հին առասպելները ներ-

կայացվում են շեշտված մարդկային կրքերով և զգացմունքներով: Իսկ 

Մենանդրոսը (Ք. ա. 343-292 թթ.) Նոր ատտիկյան կատակերգության խո-

շորագույն ներկայացուցիչ է: Նրա գործերը երկար ժամանակ անհայտ էին 
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մնում: Այժմ հայտնի է նրա 16 ձեռագիր, որոնք պարունակում են 2300 

չափածո տող: Մենանդրոսի մասին տեղեկություններ են հաղորդել Ապոլ-

լոդորոսը, Պլուտարքոսը և այլք: Նա համակրել է Եվրիպիդեսին և իրեն 

համարել նրա երկրպագուն: Այս երկու հեղինակները հայ ժողովրդին 

հայտնի են եղել հնագույն ժամանակներից: «Գիրք Պիտոյից»-ը, որ հայ-

կական բանասիրությունը համարում է Ե դարի վերջի հայ գրական կոթող, 

Եվրիպիդեսին որակում է «Մեծն Եվրիպիդես», իսկ Մենանդրոսին՝ «յույժ 

հռչակված» մակդիրներով (տե՛ս Գիրք պիտոյից 1993, էջ 57. 17, 55. 16):  

(206) Երկկանգուն՝ δίπηχυ, երկարության միավոր է՝ երկու կանգուն, 

երկու ոտնաչափ: Մեկ կանգունը մոտ 0, 5 մետր է, երկուսը՝ մոտ 0, 92 

մետր: 

(207) Չափ՝ μέδιμνος (սորուն մարմինների չափ է՝ մոտ 52, 53 լիտր): 

(208) τῆς κατὰ πλάτος δὲ μακαριότητος (Nem 129. 11) նշանակում է՝ 

«համատարած կամ բացարձակ երանությունից» (πλάτος-ի բառացի 

իմաստն է «լայնութիւն»):  

(209) Տե՛ս Ես. ԽԵ. 9:  

(210) Նեմեսիոսի τῆς ἀρχῆς (Nem 131. 11) այստեղ ունի «իշխանու-

թյուն» իմաստը, բայց թարգմանված է բառի մյուս՝ «սկիզբ» իմաստով: 

Վլադիմիրսկին նույնպես թարգմանում է՝ «իշխանություն»: 

(211) Տե՛ս Հռոմ. ԺԱ. 33:  

(212) Տե՛ս Ղուկ. ԺԶ. 19:  

(213) Տե՛ս Յովհ. Թ. 2, 3:  

(214) Պլատոնն իր տրամախոսություններում մեկ անգամ չէ, որ 

անդրադարձել է Սոկրատեսին և, մասնավորապես, նրա մահվանը: Ավելի 

հանգամանորեն այն ներկայացվում է «Սոկրատեսի պաշտպանականը» 

տրամախոսության մեջ: Սոկրատեսը մեղադրվում էր պետական, կրոնական 

և ընտանեկան կյանքին վերաբերող հնագույն իդեալների քննադատու-

թյան համար: Դատավճիռը հետաձգվում է 30 օրով, քանի որ այդ ժամա-

նակահատվածը համընկնում է դեպի Դելոս՝ Ապոլլոնի տաճար իրականաց-

վող ամենամյա ուխտագնացության հետ՝ ի երախտագիտություն աստ-

վածների, որոնց շնորհիվ ոչնչացվել էր Մինոտավրոսը: Այդ սրբազան 

արարողության ընթացքում քաղաքը պետք է մաքուր պահվեր, և չէր կա-

րող իրականացվել ոչ մի մահապատիժ (Plato Phaedo 58a-c): Այդ ժամա-
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նակ ընկերները փորձում են կազմակերպել Սոկրատեսի փախուստը բան-

տից, սակայն նա կտրականապես հրաժարվում է: Իր վերջին օրը նա անց-

կացնում է ընկերներով շրջապատված և, ինչպես Ֆեդոնն է նկարագրում, 

թվում է ամենաերջանիկ մարդը: «Ինձ մոտ միտք ի հայտ եկավ, որ նա հե-

ռանում էր դեպի Հադես ոչ առանց աստվածային նախախնամության, և 

այնտեղ՝ Հադեսում, ավելի երանելի կլինի, քան որևէ մեկ այլ տեղ» (Plato 

Phaedo 59а): Իր պաշտպանական ելույթի ժամանակ, ի պատասխան այն 

մեղադրանքին՝ իբր ինքը չի հավատում աստվածներին, Սոկրատեսը պա-

տասխանում է. «Եթե ես հիմա՝ մահից վախենալով, փախչեի շարքից, 

կնշանակեր, որ ես չեմ հավատում Աստվածներին, քանի որ վախենում եմ 

մահից և համարում եմ ինձ իմաստուն՝ չլինելով այդպիսին, որովհետև 

մահից վախենալն այլ բան չէ, քան մտածելը, թե գիտես այն, ինչ իրակա-

նում չգիտես: Չէ՞ որ ոչ ոք չգիտի՝ ինչ է մահը, արդյո՞ք այն մարդու հա-

մար բարիքներից մեծագույնը չէ: Բայց բոլորը նրանից վախենում են, 

կարծես հաստատ գիտեն, որ այն չարիքներից մեծագույնն է… Այդ պատ-

ճառով, ես երբեք չեմ վախենա և չեմ խուսափի մի բանից, որն ավելի շատ 

բարիք կարող է լինել, քան չարիք» (Plato Apolog. 29a, b): Մեկ այլ տե-

ղում նա ասում է, որ իր համար դժվար չէր լինի խուսափել մահից: «Ավե-

լի դժվար է խուսափել բարոյական ապականությունից, այն ավելի արագ է 

վրա հասնում, քան մահը» (նույն տեղում, 39b): Իր դատավորներին նա 

հայտարարում է. «Այժմ ես, ձեր կողմից դատապարտված, դեպի մահ եմ 

գնում, իսկ ինձ մեղադրողները՝ դատապարտված ճշմարտության կողմից, 

գնում են դեպի չարիք ու կեղծիք» (նույն տեղում, 39c): «Լավ մարդու 

հետ ոչ մի վատ բան չի կարող լինել ոչ կյանքի ընթացքում, ոչ էլ մահվա-

նից հետո, և աստվածները երբեք չեն դադարում հոգ տանել նրա գործերի 

մասին… Ակնհայտ է, որ իմ ճակատագիրն էլ այնպես տնօրինվեց, որ ինձ 

համար ավելի տեղին համարվեց մահը» (նույն տեղում, 41d): 

(215) Չար թոշակ-ը փորձ է թարգմանելու κακὸν ἐντάφιον արտահայ-

տությունը (Nem 136. 8, ἐντάφιον՝ «հուղարկավորման հանդերձ, պա-

տանք»): Չնայած «թոշակ» նշանակում է «պարեն, պաշար, ռոճիկ», սա-

կայն «յետին թոշակ» կամ «վերջին թոշակ»-ը մահամերձ հիվանդին 

տրվող հաղորդությունն է, այդտեղից՝ նրա կապը մահվան հետ: 
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ՑԱՆԿԵՐ 

Եզրեր և կարևոր հասկացություններ 

Ազդումն 20. [2] – Nem 82. 6, 10 δῆξις (բռց.՝ ծակոց, խայթոց)  

Ախոնդանք 14. [2]; 27. [1]; 27. [2] – Nem 71. 17; 89. 20; 90. 24 θώραξ 

(epigastrium, վերնափոր)  

Ախորժումն 3. [2]; 4. [2], 32. [1]; 32. [2]; 42. [1]; 42. [3]; 42. [4] – Nem 

39. 13; 45. 7; 99. 23; 100. 7, 9, 10, 15; 125. 22; 127. 2; 127. 15 

βούλησις  

Ախտ 1. [8]; 1. [10]; 6. [1]; 15. [2]; 15. [5]; 17. [4]; 31. [2]; 39. [3]; 42. [9] 

– Nem 6. 8; 7. 14; 55. 11; 73. 19; 74. 9; 77. 25; 98. 17, 18; 117. 3; 

131. 9 (ստեպ) πάθος  

ախտական 15. [1] – Nem 73. 1 παθητικός 

ախտակից լինիմ 2. [6] – Nem 21. 6, 7 συμπάσχω  

ախտակից 39. [3] – Nem 116. 10 ὁμοπαθής 

ախտակցութիւն 3. [3] – Nem 40. 11 συμπάθεια  

ախտանալ 5. [13]; 15. [3] – Nem 54. 5, 7; 73. 25 πάσχω 

անախտ 2. [6] – Nem 21. 21 ἀπαθής 

անախտ 42. [9] – Nem 131. 17 ἀνέπαφος (բռց.՝ անվնաս) 

բազմախտութիւն 1. [13] – Nem11. 1 πολυπάθεια  

Ակն 1. [1]; 2. [13]; 7. [1]; 7. [4] – Nem 1. 9; 26. 22, 27. 2; 57. 18; 59. 7 

ὀφθαλμός (տե՛ս երեսք)  

Անակնկալլի 38. [1]; 38. [2]; 42. [14] – Nem 112. 19; 113. 6; 134. 19 

ἀπροσδόκητος 

Աղանդ 1. [1] – Nem 1. 14 δόγμα (տե՛ս աւրենք) 

Աղիք 22. [3]; 27. [1] – Nem 83. 16; 89. 25 ἔντερον (տե՛ս ընդերք) 

Աղաւրիք 22. [3] – Nem 83. 20 αἱ ἀλετρίδες  

Աճումն 1. [16]; 14. [4]; 31. [1]; 38. [1] – Nem 13. 4, 11; 72. 14; 98. 13; 

112. 18 αὔξησις  

Աման 3. [4]; 24. [2]; 27. [4] – Nem 41. 9; 86. 4; 92. 21 ἀγγεῖον  

աման շնչոյ 23. [2] – Nem 85. 11 τὸ ἀγγεῖον τοῦ πνεύματος  

աման արեան 23. [2] – Nem 85. 10 τὸ ἀγγεῖον τοῦ αἵματος  
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Ամաւթ 20. [1]; 29. [1]; 29. [2]; 38. [2] – Nem 81. 15; 94. 21, 95. 2; 95. 17; 

113. 3 αἰσχύνη  

Ամբողջ պահեմ 42. [10] – Nem 132. 4 σῴζω ի միասին ամբողջ պահի 42. 

[8] – Nem 130. 16 συνδιασῷζεται 

Ամոքեմ 22. [3] – Nem 84. 9 συμπέσσω (բռց՝ եփել, մարսել)  

Ամոքումն 27. [3]; 31. [1] – Nem 92. 3, 10; 9. 11 πέψις  

Ամփոփեմ 1. [5]; 23. [3]; 42. [13] – Nem 4. 3; 85. 16; 134. 13 συστέλλω 

(բռց.՝ սեղմել, կծկել)  

Ամփոփումն 22. [2] – Nem 83. 13 συστολή  

Այլայլումն 3. [1]; 3. [3]; 6. [2]; 22. [1]; 39. [3]; 42. [9] – Nem 38. 16; 40. 

3; 56. 22; 83. 3; 116. 21; 131. 18 ἀλλοίωσις 

Անաւսր 8. [3] – Nem 64. 19 λεπτός  

Անաւսրամասնագոյն 6. [2] – Nem 56. 16 λεπτομερέστερος 

Անբաւ 37. [4], 41. [2] – Nem 111. 24; 121. 21 ἄπειρον  

Անբաւութիւն 2. [2]; 5. [1] – Nem 18. 5; 47. 21 ἄπειρον 

յանբաւութիւն հատանելիք 2. [2] – Nem 17. 19 εἰς ἄπειρον 

τμητά նիւթոյ անբաւութիւն 5. [12] – Nem 53. 17 ὕλης ἄπειρον 

Անբովանդակելիք 42. [12] – Nem 133. 9 ἄπειρα (բռց.՝ անսահման, 

անպարտակելի) 

յոլովակի 2. [1] – Nem 16. 22 ἄπειρος  

Անգայտ 5. [9]; 8. [3]; 22. [2] – Nem 51. 26; 64. 21; 83. 14 μανός 

Անգիտացեալն 30. [1]; 31. [1]; 31. [2]; 42. [6] – Nem 96. 25, 26, 97. 2; 98. 

8; 98. 22; 129. 15 ἀγνοούντως 

Անգիտելի 35. [1]; 42. [12] – Nem 106. 22; 133. 10, 25 ἄγνωστος 

Անգիտութիւն 1. [9]; 1. [12]; 29. [1], 29. [2]; 30. [1]; 31. [1]; 41. [1] – 

Nem 7. 7; 9. 14; 94. 15; 96. 12; 96. 14; 98. 7; 120. 15 ἀγνωσία 

Անգիտութիւն 30. [1]; 41. [7]; 42. [8] – Nem 96. 25, 26, 97. 2; 123. 26; 

130. 9, 10 ἄγνοια 

Անդունդ 5. [12] – Nem 53. 11, 12 ἄβυσσος 

Անթիւրելի 41. [3] – Nem 122. 9 ἀδιάστροφος 

Անիրաւ 34. [1]; 35. [2]; 38. [2]; 38. [3]; 41. [3]; 42. [5]; 42. [16] – Nem 

104. 23; 107. 19, 25; 113. 3; 114. 1; 122. 12; 128. 15; 135. 22, 

136. 4 ἄδικος  
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Անխառն 5. [1] – Nem 47. 12 ἄκρατος 

Անխառն 17. [4] – Nem 77. 19 ἄμικτος 

Անխառն 17. [4] – Nem 77. 23 ἀνεπίμικτος 

Անխափան 17. [7] – Nem 79. 9 ἀνεμπόδιστος 

Անկանեմ 1. [10] – Nem 7. 14 περιπίπτειν 

Անկանեմ ընդ միմեանս 41. [7] – Nem 123. 22 συνεμπίπτω (բռց.՝ 

համընկնել) 

Անկումն 7. [1] – Nem 57. 21 συνέμπτωσις (բռց.՝ միաժամանակյա անկում) 

Անկանիմ ի հակառակսն 2. [25] – Nem 33. 12 περιπίπτω 

Անկեալ 1. [9] – Nem 7. 7 ἐκπεσών 

Անկումն 1. [13] – Nem 10. 16 ἔκπτωσις 

Անկանիմ (ընդ) – ὑποβάλλω 

անկեալ (ընդ ախտիւք) 2. [21] – Nem 33. 12 πάθεσιν 

ὑποβάλλοντες 

Ի վայր անկումն 1. [9] – Nem 7. 12 συγκατάβασις 

Անհաղորդ 5. [1] – Nem 47. 12 ἀνεπίμικτος 

Անհաղորդ 1. [4] – Nem 3. 16 ἀσύμβατος 

Անհասանելի 42. [12] – Nem 133. 2 ἀκατάληπτος 

Անհասության ունել 42. [12] – Nem 133. 18 ἀκαταληψίᾳ συνεκτείνεσθαι 

(բռց.՝ անհասանելիորեն, անըմբռնելիորեն տարածվել) 

Անհատ 1. [4]; 2. [1]; 42. [1]; 42. [8]; 42. [9]; 42. [10]; 42. [12] – Nem 3. 

6; 16. 18; 126. 5; 130. 16; 131. 26; 132. 6; 133. 9 ἄτομος 

Անհաւանելի 3. [8] – Nem 43. 14 ἀπίθανος  

Անհաւասարութիւն 8. [3] – Nem 65. 1 ἀνωμαλία 

Անձն 1. [1]; 2. [1]; 2. [1]; 2. [28]; 42. [11] – Nem 1. 1;16. 10; 16. 18; 38. 8; 

132. 24, 27, 133. 1 ψυχή  

Ամենեցունց անձն 2. [1]; 2. [1]; 2. [22]; 37. [1] – Nem 16. 19; 17. 11; 33. 

22; 109. 11, 14 πάντων ψυχή  

յանձն առնում 42. [16] – Nem 135. 13 ἀποδέχομαι (ըմբռնել, 

ընկալել)  

յանձն առնում 29. [1] – Nem 94. 21 καταδέχομαι  

անանձն 2. [3]; 2. [9] – Nem 18. 23; 23. 5 ἄψυχος (տե՛ս 

անշունչ) 
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անձնական 39. [1]; 39. [3] – Nem 114. 19, 115. 14; 116. 22 

ψυχικός 

անձնական զաւրութիւն 5. [14] – Nem 54. 24 ψυχικὴ δύναμις 

անձնականն աւդ 6. [1] – Nem 56. 3 ψυχικὸν πνεῦμα (տե՛ս աւդ) 

անձնականն շունչ 12. [1]; 13. [3] – Nem 68. 12; 69. 20 ψυχικὸν 

πνεῦμα (տե՛ս շունչ) 

Անձնաւոր 2. [3]; 2. [3]; 2. [7]; 2. [9]; 7. [4] – Nem 18. 24; 19. 1; 22. 13; 

24. 5; 59. 10 ἔμψυχος (տե՛ս շնչաւոր)  

Անձնաւորութիւն 2. [21] – Nem 32. 17 ἐμψύχωσις (անձնավորում) 

Անձնաւորութիւն 2. [21] – Nem 33. 16 ὑπόστασις  

Անձնիշխան 38. [1]; 38. [2]; 39. [2]; 40. [1]; 40. [2]; 41. [1] – Nem 112. 8; 

113. 9; 115. 16, 19; 117. 7; 117. 25; 120. 7 αὐτεξούσιος  

Անշփոթ 3. [1] – Nem 38. 20 ἀσύγχυτος 

Անչափ 15. [4]; 16. [2] – Nem 74. 21; 75. 24 ἄμετρος 

Անսահմանաբար 33. [1]; 35. [1] – Nem 102. 18; 106. 22 ἀορίστως 

Անսերմ 24. [2] – Nem 86. 10 ἄγονος 

Անվրէպ 36. [1]; 37. [1]; 37. [4] – Nem 108. 16, 17; 109. 12 ἀπαράβατος 

(բռց.՝ անքակտելի) 

Անվրէպ նմանութեամբ 37. [4]; 41. [7] – Nem 111. 19, 112. 3; 123. 25 

ἀπαράλλακτος  

Անփախչելի 37. [1] – Nem 109. 13 ἀδραστεία 

դրութիւնս անփախչելիս – Nem 109. 13 θεσμὸν ἀδραστείας 

Աշխարհ 2. [16]; 37. [4] – Nem 29. 10; 111. 16 κόσμος 

Աշխարհագործութիւն 1. [9] – Nem 6. 23 κοσμοποιΐα 

Աշխարհական 5. [1] – Nem 47. 4 κοσμικός  

Ապականութիւն 1. [12]; 2. [16]; 2. [22]; 27. [1]; 37. [3]; 37. [4]; 38. [1]; 

41. [2]; 41. [3]; 42. [1]; 42. [6]; 42. [8] – Nem 9. 14; 29. 15; 34. 

3, 4; 90. 11; 110. 27, 111. 12; 111. 17, 112. 18; 121. 1; 122. 1; 126. 

5; 129. 20; 130. 18 φθορά 

ի միասին ապականի 42. [8] – Nem 130. 16 συνδιαφθείρεται 

անապականութիւն 1. [19] – Nem 15. 8 ἀφθαρσία 

անապական 3. [1]; 3. [3]; 42. [9] – Nem 38. 20; 39. 19; 131. 17 

ἀδιάφθορος 
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Ապականեմ 34. [1] – Nem 104. 23 λυμαίνω (բռց.՝ փչացնել)  

ապականել զմարդն 1. [18] – Nem 14. 5 λυμαίνεσθαι τὸν 

ἄνθρωπον  

Ապականիմ 42. [8] – Nem 130. 18 ἀπόλλυμι (բռց.՝ ոչնչանալ) 

Ափշութիւն 1. [9] – Nem 7. 6 ἔκστασις  

յափշութեան լինիմ 3. [3] – Nem 40. 3 ἐξίστημι  

Առագաստ 20. [2] – Nem 82. 12 διάφραγμα (ստոծանի) 

ի խցմանէ ինչ 27. [1] – Nem 89. 24 τοῦ διαφράγματος  

Առաջարկութիւն 2. [6] – Nem 21. 13 πρότασις (ամփոփ ձևակերպված 

սկզբունք) 

Առաջնորդ 42. [10] – Nem 132. 7, 9 ἡγεμών  

Առաւուշտ (քաղաբուշտ) 4. [3] – Nem 46. 11 κύστις (միզապարկ)  

Առաքինութիւն 1. [2]; 1. [4] – Nem 2. 6; 2. 22 ἀρετή 

Առբնաւորեմ 27. [3]; 40. [2] – Nem 91. 25; 117. 25 παρυφίστημι (գոյակից 

լինել)  

Առընթեր գոմ 3. [5] – Nem 41. 16 πάρειμι 

Առընթեր 42. [6] – Nem 129. 28 παρόν  

Առնելն 33. [3]; 39. [1] – Nem 103. 13; 115. 13. 14 πρᾶξις (տե՛ս գործ) 

Առնեմ 1. [9]; 14. [4]; 15[4]; 29. [1] – Nem 6. 24; 72. 15; 75. 5; 95. 9 

ποιέω 

Առնելն 41. [6] – Nem 123. 19 κτίσις (ստեղծում, հիմնում) 

Առնում 3. [11]; 27. [3]; 39. [2] – Nem 44. 16; 92. 2; 115. 25 λαμβάνω 

(վերցնել) 

Առումն 1. [9]; 2. [6]; 6. [1] – Nem 7. 8; 21. 10, 14; 55. 17 λῆψις (բռնելը, 

վերցնելը, նոպա)  

Ասպարէզ 42. [14] – Nem 135. 1 στάδιον 

Արարած 41. [5]; 41. [6] – Nem 123. 3, 5, 12; 123. 17 κτίσις (տե՛ս ստա-

ցուած) 

Արարողական 29. [1]; 39. [1] – Nem 94. 16, 19; 115. 9 ποιητικός 

Արարողական 5. [11]; 15. [4] – Nem 52. 18; 74. 7 δραστικός (գործուն) 

Արարողական 17. [3] – Nem 77. 9 γεννητικός 

Արգանդ 27. [3] – Nem 92. 1 μήτρα 

Արդար 35. [2]; 38. [3] – Nem 107. 25; 114. 1 δίκαιος  
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Արիւն 4. [1]; 27. [3] – Nem 44. 25; 92. 12 αἷμα 

Արտաձայնութիւն 14. [1] – Nem 71. 10 ἐκφώνησις  

Արտաշնչութիւն 22. [2] – Nem 83. 13 διαπνοή (օդի հոսք կամ 

գոլորշիացում, մակերևույթից բարձրացող գոլորշի)  

Արտաքոյ 6. [3] – Nem 57. 6 ἐκτός  

Արտաքուստք 6. [3]; 29. [2] – Nem 57. 7; 96. 3 οἱ ἔξωθεν  

արտաքոյ բնութեան 15. [4] – Nem 74. 12 παρὰ φύσιν 

արտաքս անկանիմ 29. [2] – Nem 95. 19 ἐκπίπτω 

արտաքս առաքումն 22. [2] – Nem 83. 10 ἐκκρισις 

արտաքս ելումն 26. [2] – Nem 88. 26; 89. 3 ἐκκρισις 

արտաքս հեղում 27. [2] – Nem 90. 20 ἐκχέω 

արտաքս վտարեմ 22. [1] – Nem 83. 3 ἀποκρίνω 

Ատամն 4. [3], 14. [2] – Nem 45. 20, 71. 22 ὀδούς  

Անուշահոտութիւն 10. [1] – Nem 67. 20 εὐωδία 

Աւգնական 41. [2] – Nem 121. 13 σύμμαχος 

Աւգնեմ 41. [7]; 42. [10] – Nem 124. 15; 132. 17 βοηθέω 

ի յաւգնութիւն 8. [5] – Nem 65. 21 πρὸς ἀντίληψιν (առ 

ընդունելություն, վերցնելու համար) 

Աւգուտ 36. [1]; 42. [4]; 42. [6]; 42. [16] – Nem 108. 14; 127. 18, 20; 129. 

19; 135. 23, 136. 1 συμφέρω 

Աւգուտ (ի յաւգուտ) 1. [18] – Nem 14. 17 (πρὸς θεραπείαν) – θεραπεύω 

(տե՛ս բուժել)  

Աւդ 4. [1]; 27. [2] – Nem 45. 7; 91. 8, 17 πνεῦμα (ոգեղեն սուբստանցիա) 

անձնական աւդ 27. [2] – Nem 90. 17 ψυχικὸν πνεῦμα (տե՛ս 

հոգի, ոգի) 

Աւդ 1. [10]; 2. [1]; 2. [5]; 3. [4]; 4. [3];27. [2] – Nem 8. 9; 16. 18; 20. 5; 

40. 23; 46. 11; 91. 16 ἀήρ  

Աւդանամ 5. [4] – Nem 49. 16 ἐξαερόω  

Աւդատեսակ 6. [2] – Nem 56. 9 ἀερώδης  

Աւդ (որ շուրջն զիւրեւ) 1. [12]; 7. [4] – Nem 9. 11; 59. 5 περιέχων (տե՛ս 

պարունակող) 

Աւճառք 4. [3] – Nem 45. 20 χόνδρος  
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Աւրէնք 37. [1]; 38. [3]; 39. [1]; 42. [5] – Nem 109. 12, 14; 114. 6; 114. 18; 

128. 19 νόμος 

ըստ աւրինացն խառնումն 17. [3] – Nem 76. 23 κατὰ νόμον 

μίξεις 

ըստ աւրինացն մերձաւորութիւն 17. [3] – Nem 77. 2 κατὰ νόμον 

συνουσία 

ընդդեմ աւրինադրեմ 42. [7] – Nem 130. 3 ἀντινομοθετέω 

աւրինաց դրութիւն 37. [3] – Nem 111. θεσμὸς νόμου 

Աւրինադիր 42. [10] – Nem 132. 11 νομοθέτης  

Աւրինադրութիւն 42. [7] – Nem 130. 4 νομοθεσία 

Աւրինադրութիւն 2. [23]; 3. [11]; 5. [13]; 38. [3]; 42. [9] – Nem 34. 24; 

44. 21; 54. 11; 114. 7; 131. 17 δόγμα 

Աւրինադրեմ 42. [11] – Nem 132. 22 δοξάζω 

 

Բազմադրուագեալ 42. [12] – Nem 133. 17 πολυσχιδής 

Բազմաժամանակեայ 1. [14] – Nem 11. 12 πολυχρόνιος (երկարակյաց, հին) 

Բազմախտութիւն 1. [13] – Nem 11. 1 πολυπάθεια 

Բազմացեալ 2. [17]; 3. [6]; 42. [10] – Nem 29. 22; 42. 12; 132. 6 

πεπληθυσμένος 

Բալատեսակ 23. [3] – Nem 85. 19 αἰθαλώδης (մեգանման, մրի պես սև)  

Բախտ 38. [1]; 38. [2]; 39. [2]; 42. [6] – Nem 112. 15, 19; 113. 6; 115. 16; 

129. 15 τύχη (տե՛ս հանդիպումն) 

Բախտիցն պատմողք 35. [1] – Nem 106. 23 οἱ καλουμένοι γενεθλιαλόγοι 

(բռց. այսպես կոչված՝ ծնունդով բախտը մեկնողներ) 

Բան 2. [1], 2. [8]; 3. [6]; 38. [1]; 39. [2]; 40. [2]; 41. [2]; 42. [5] – Nem 

17. 14; 23. 9; 42. 9; 112. 8; 115. 17; 117. 20; 121. 21; 128. 19 

λόγος  

ուղիղն բան 40. [2]; 41. [8]; 42. [5] – Nem 117. 19; 125. 8; 128. 

18 ὁ ὀρθὸς λόγος  

Բանն Աստուծոյ 3. [6]; 3. [8] – Nem 42. 10; 43. 17 ὁ Θεοῦ λόγος  

արտաքոյ բանի 34. [1]; 42. [14] – Nem 104. 16; 134. 21 

παράλογον (խելքից դուրս) 

ըստ առաջնում բանին 27. [3] – Nem 91. 27 κατὰ πρῶτον λόγον 

արժանի բանի 15. [4] – Nem 75. 4 ἀξιόλογον (հիշարժան) 
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Բանական 1. [3]; 2. [24]; 2. [25]; 14. [3]; 28. [1]; 40. [1]; 40. [2] – Nem 2. 

14; 35. 19; 36. 17; 72. 6; 94. 3; 117. 8; 117. 17, 25 λογικός 

Բանաւորապէս 8. [4] – Nem 65. 8 συλλογιστικῶς 

Բաւական ինքեամբ 1. [12] – Nem 9. 21 αὐτάρκης (ինքնաբավ)  

Բարբառ 2. [1] – Nem 17. 7 φθόγγος 

վանգ 2. [8] – Nem 23. 13, 14 φθόγγος (ձայն) 

Բարեգործ 41. [4] – Nem 122. 23 εὐεργετικός 

Բարեխառնութիւն 1. [11] – Nem 9. 7 τὸ εὔκρατον (բաղադրամասերի ճիշտ 

հարաբերակցություն) ոչ բարեխառնութեան 1. [11] – Nem 9. 2 

δυσκρασία 

Բարեչափութիւն 2. [11] – Nem 25. 13 συμμετρία  

Բարեպաշտութիւն 1. [4] – Nem 2. 22, 23 εὐσέβεια  

Բարետոհմութիւն 1. [22] – Nem 16. 6 εὐγένεια  

Բարերար 41. [4]; 42. [15] – Nem 122. 22; 135. 8 ἀγαθός 

Բարի 42. [6]; 42. [14] – Nem 129. 19; 134. 19 ἀγαθός 

բարի առնել 42. [9] – Nem 131. 25 εὐποιεῖν 

բարութիւն 41. [7]; 42. [1]; 42. [5] – Nem 124. 8; 126. 10; 128. 

23 τὸ ἀγαθόν 

Բարկութիւն 2. [12]; 16. [2]; 19. [1] – Nem 25. 23; 75. 27; 81. 6 ὀργή  

Բարւոք 42. [7]; 42. [12]; 42. [14] – Nem 130. 9; 133. 23; 135. 5 καλός 

Բարւոք 42. [15] – Nem 135. 10 ἄριστος 

Բացասեմ 2. [13] – Nem 27. 14 ἀποϕαίνoμαι (հավանաբար շփոթվել է 

ἀπόϕημι բայի հետ) 

Բաց վտարական 26. [2] – Nem 88. 26 ἀποκριτικός  

Բերան 22. [2]; 22. [3]; 27. [2] – Nem 83. 8; 83. 15; 91. 13 στόμα  

Բերումն 41. [2] – Nem 121. 2 φορά  

աստեղաց բերումն 41. [2] – Nem 121. 2 τῶν ἄστρων φορά 

ի վեր բերումն 34. [2] – Nem 105. 9 τὸ ἀνωφερές  

ի վայր բերումն 2. [12]; 34. [2] – Nem 25. 23; 105. 9 τὸ 

κατωφερές  

(չարի) բերումն 34. [1] – Nem 105. 1 ἐπιϕορά  

Բերիլ 1. [16] – Nem 12. 6 προσϕέρεσθαι (առբերել) 

Բերիլ 42. [3]; 42. [5] – Nem 127. 9; 128. 15 φέρεσθαι 

բերեալն 37. [3] – Nem 111. 6 φερομένων 
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Բթութիւն 5. [9] – Nem 51. 27 ἀμβλύτης 

բութ 7. [6]; 7. [7]; 8. [3] – Nem 59. 23; 61. 1; 64. 18 ἀμβλύς 

Բժշկութիւն 1. [11]; 1. [12]; 1. [18] – Nem 9. 3; 9. 11; 14. 10 θεραπεία 

բժշկեմ 16. [2]; 17. [5] – Nem 76. 1; 78. 5 θεραπεύω  

Բժիշկ 1. [11]; 42. [9] – Nem 9. 3; 131. 20 ἰατρός 

բժշկական 33. [2] – Nem 103. 4 ἰατρικός  

բժշկեմ 5. [13] – Nem 54. 2 ἰάομαι 

Բիժ 22. [2] – Nem 83. 11 λήμη  

Բնակից 1. [4] – Nem 3. 16 συμφυής (բնութեանակից, էակից, 

համագոյակից)  

Բնաւորական 1. [2]; 1. [4]; 2. [1]; 2. [25]; 5. [6]; 42. [1] – Nem 1. 18; 3. 

16; 17. 5; 36. 17; 50. 11; 126. 9 φυσικός  

բնաւորապէս 41. [3]; 42. [10] – Nem 122. 9; 132. 14 φυσικῶς 

Բնաւորեաց 8. [1] – Nem 63. 5 ἐνέφυσεν  

Բնաւորեմ 2. [1]; 6. [2]; 26. [1]; 33. [3]; 38. [1]; 42. [9]; 42. [10] – Nem 

16. 21; 56. 12; 88. 5; 103. 17; 112. 21; 131. 27; 132. 1 πέφυκα  

բնաւորակից լինել 40. [1] – Nem 117. 9 συμπεφυκέναι 

ոչ բնաւորեցաւ 3. [3] – Nem 40. 2 οὐ πέφυκε (բնորոշ չէ, 

բնությանը հատուկ չէ) 

բնաւորն 23. [1] – Nem 85. 1 ἔμφυτον  

բնաւորական ջերմութիւն 27. [2] – Nem 90. 17 ἐμφύτος 

θερμασία  

Բնութիւն 1. [9]; 38. [1] – Nem 6. 21; 112. 14 φύσις  

արտաքոյ բնության 15. [4]; 23. [1] – Nem 74. 12; 85. 3 παρὰ 

φύσιν  

ըստ բնութեան 15. [4] – Nem 74. 13 κατὰ φύσιν 

Բնութիւն 1. [13] – Nem 10. 10 οὐσία (տե՛ս էութիւն)  

Բռնութիւն 31. [1]; 31. [2] – Nem 98. 5; 98. 21 βία (նաև՝ կենսուժ)  

Բուռն հարել ունին 2. [12] – Nem 25. 24 κρατοῦσι (տիրապետում են)  

Բուռն հարկանեմ 38. [1] – Nem 112. 12 ἀναλαμβάνω 

Բուռն հարկանեմ 1. [7]; 8. [3]; 28. [1] – Nem 6. 5; 60. 11, 12; 93. 21 

διαλαμβάνω  
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Բուռն հարկանեմ 7. [6] – Nem 60. 11, 12 προσβολὴν περιλαμβάνω 

(ծայրահեղաբար մի բանի հետամուտ լինել) 

Բուռն հարկանելի 31. [2] – Nem 99. 8 διαληπτέον 

Գահերէց նստիմ 1. [19] – Nem 15. 11 προκάθημαι (նախագահել) 

Գարշ սպանող 41. [4]; 42. [16] – Nem 122. 21; 136. 11 μιαιϕόνος 

(սպանությամբ իրեն պղծած)  

Գեղեցկապէս 1. [6] – Nem 4. 22 μουσικῶς 

Գեղձք (դեղձք) 4. [3]; 27. [4] – Nem 45. 20; 92. 20 ἀδένες 

Գերազանցութիւն 27. [2]; 41. [1] – Nem 91. 16; 120. 20 ὑπερβολή 

Գերազանցեմ 42. [5] – Nem 129. 4 ὑπερέχω 

Գերակայ 42. [10] – Nem 132. 3 ὑπερκείμενος 

Գերամբարձեալ 1. [13] – Nem 10. 20 ἐξαίρετος (բացառիկ) 

Գիծ մարմնոյ 2. [7] – Nem 22. 9 γραμμή 

Գիտակ 8. [5] – Nem 65. 16 γνώμων 

Գիտեմ 1. [9]; 37. [4]; 41. [7] – Nem 6. 20, 7. 1; 111. 26; 124. 5 γινώσκω 

Գիտեմ 31. [1]; 41. [1]; 42. [6]; 42. [9] – Nem 98. 9; 120. 15; 129. 19, 

27;131. 17 εἰδω (հայել, զննել, տեսնել, իմանալ, ճանաչել) 

Գիտեմ 42. [4] – Nem 127. 21 ἐξεπίσταμαι 

Գիտողական 9. [2] – Nem 66. 12 διαγνωστικός (գիտելու ընդունակ, 

ճանաչողական, զգացողական, ըմբռնողական)  

Գիտութիւն 6. [2]; 28. [1]; 38. [3]; 42. [8]; 42. [10] – 56. 21;93. 21; 114. 

9; 130. 11; 132. 15 γνῶσις 

փայտ գիտութեան 1. [9] – Nem 6. 21 ξύλον τῆς γνώσεως 

ծանուցումն առնեմ 1. [9] – Nem 6. 24 γνῶσιν ἐμποιέω 

յանգիտութեան ինքեան 1. [9] – Nem 7. 7 ἐν ἀγνωσίᾳ ἑαυτοῦ 

Գիտութիւն 6. [2]; 7. [4]; 26. [1]; 29. [2] – Nem 56. 22; 59. 8; 88. 24; 95. 

20 διάγνωσις  

Գիրկս արկանեմ 7. [1]; 27. [2] – Nem 58. 3; 91. 11 περιλαμβάνω (տե՛ս 

բուռն հարկանեմ) 

Գլուխ 4. [3] – Nem 45. 24 κεφαλή 

ի գլուխն 24. [2] – Nem 86. 7 εἰς τὴν κεφαλήν 

ի գլխոյ 23. [2] – Nem 85. 8 ἐξ ἐγκεφάλου (գլխուղեղից)  

Գծական 7. [9] – Nem 62. 7 γραφή, γραφικός  
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Գնդաձեւապէս 2. [22]– Nem 33. 26 σφαιροειδῶς  

Գոլորշի 27. [1] – Nem 90. 7 αἰθάλη (մուր)  

Գողանամ 5. [1] – Nem 47. 13 νοθεύω  

Գոյակից լինիմ 41. [5]; 41. [6] – Nem 123. 7, 123. 17 συνυπάρχω 

Գոյացութիւն 3. [1]; 5. [12]; 42. [10] – Nem 38. 15; 53. 16; 132. 6 

ὑπόστασις  

Գոյութիւն 2[1]; 2. [1] – Nem 16. 22; 17. 9 οὐσία (տե՛ս էութիւն) 

անգոյ 2. [1] – Nem17. 10 ἀνούσιον (գոյություն չունեցող, անէ)  

Գոյութիւն 1. [2] – Nem1. 17 τὸ εἶναι (լինելը)  

Գոյութիւն 27. [2] – Nem 91. 20 ὕπαρξις  

Գոյանամ 2. [18] – Nem 30. 25 ὑφίστημι 

Գործ 20. [1] – Nem 81. 21 πεπραγμένον  

Գործ 17. [3]; 27. [1]; 29. [2]; 32. [3]; 36. [1]; 38. [1]; 41. [1]; 42. [7] – 

Nem 77. 10; 89. 19; 95. 15; 101. 12; 108. 13; 112. 15; 120. 18; 

130. 4 ἔργον  

արուեստ գործոց 33. [2] – Nem 103. 2 τέχνη ἔργων 

Գործ 5. [14]; 17. [7]; 28. [1]; 29. [2]; 34. [1]; 37. [1]; 38. [2]; 39. [1]; 41. 

[1]; 42. [1] – Nem 55. 4, 5; 78. 26; 93. 25, 94. 3; 95. 14; 104. 

20; 110. 2; 113. 2; 114. 20; 120. 10; 126. 12 πρᾶξις 

Գործ 41. [5] – Nem 123. 8 μέθοδος 

Գործ 42. [12] – Nem 133. 14 ἐπιτήδευμα 

Գործ 41. [3] – Nem 122. 3 προμήθεια (կանխատեսում, նաև՝ 

խնամակալություն) 

Գործ 36. [1] – Nem 108. 2 πρακτόν 

Գործական 17. [8]; 40. [2]; 40. [3]; 42. [1]; 42. [4] – Nem 80. 3; 117. 17, 

20; 118. 14; 126. 8; 127. 24 πρακτικός (գործով կատարվող, 

գործնական) 

ի գործականս շրջելով 40. [3] – Nem 118. 8 περὶ τὰ πρακτὰ 

στρεφόμενον 

գործելեաց 32. [2] – Nem 100. 24 πρακτῶν 

Գործակից լինիմ 2. [10]; 2. [12]; 2. [20] – Nem 25. 1; 25. 27; 32. 7 

συνεργέω 
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Գործարան 1. [3]; 2. [12]; 3. [9]; 30. [2]; 34. [2] – Nem2. 11; 25. 26; 44. 8; 

97. 16; 106. 11 ὄργανον 

Գործարանական 2. [1]; 3. [8]; 29. [1]; 29. [2]; 42. [1] – Nem 17. 5; 44. 2; 

95. 1; 96. 6; 126. 9 ὀργανικός  

Գործիքն 1. [3] – Nem 2. ὄργανον 

 

Դաժանութիւն 27. [3]; 39. [2] – Nem 92. 15, 16; 115. 17 δριμύτης (գրգիռ, 

սրություն, թափանցելիություն, մղում) 

Դ(տ)աժանութիւն 30. [2] – Nem 97. 10 τῆς μοχθηρία (արատավորություն) 

Դառնամաղձեայ 2. [12]; 16. [2] – Nem 25. 23; 75. 27 πικρόχολος 

Դառնութիւն 19. [1] – Nem 81. 3 χολή 

Դաւաճանութիւն 1. [18]; 41. [2] – Nem 14. 15; 121. 13 ἐπίβουλή 

Դատեմ – 1. [4]; 2. [15]; 13. [2]; 29. [2]; 32. [3]; 42. [6] – Nem 2. 22; 29. 

3; 69. 17; 95. 22; 101. 11; 129. 23 κρίνω (դատողություն անել, 

եզրահանգել, տարանջատել)  

Դատելն 12. [1] – Nem 68. 7 κρίσις 

Դատումն 16. [2] – Nem 75. 25 κρίσις 

Դատողութիւն 32. [3]; 34. [2]; 37. [1]; 42. [5] – Nem 101. 4; 106. 4; 109. 

22; 129. 1 κρίσις 

32. [3] – Nem 101. 9 ἐπίκρισις 

Դատաստան 42. [11] – Nem 133. 1 δίκη 

Դար 2. [18] – Nem 30. 9 ἄρτιoς (զույգ)  

Դարձումն 41. [2] – Nem 121. 3 ἀποκατάστασις (վերադարձ, 

վերականգնում) 

Դեղ 16. [2] 30. [2] – Nem 76. 4 97. 23, 24 φαρμάκιον 

Դեղին 7. [8] – Nem 61. 23 κήρινος (մոմե, մոմեղեն)  

Դէմ 30. [2] – Nem 97. 16 πρόσωπον 

Դէպ 5. [14] – Nem 54. 25 πρόσφορoς (պիտանի)  

Դիպողական 33. [2] – Nem 103. 4 στοχαστικός (դիպուկ, խելացի) 

Դիմել (ի վերայ) 30. [2]; 39. [1] – Nem 98. 23; 114. 25 ὁρμάω  

Դիպիմ 42. [5] – Nem 128. 19 ἀποβαίνω  
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Դիպումն 38. [1]; 38. [2] – Nem 112. 19 σύμπτωσις (հանդիպում, բախում); 

112. 25; 113. 8 σύμπτωμα (հանգամանքների ընթացք, 

պատահականություն, նոպա)  

Դիպուած 33. [1]; 39. [2]; 39. [3] – Nem 102. 19; 115. 24; 116. 19 τύχη 

(տե՛ս բախտ, հանդիպում) 

Դիտումն 42. [13]; 42. [15]; 42. [16] – Nem 134. 12; 135. 7; 135. 8, 11 

σκοπός  

Դիւթութիւն 35. [1] – Nem 106. 23 μαντεία 

Դիւրակրութիւն 5. [5] – Nem 49. 22 τὸ εὐπαθές 

Դիւրահեղ 7. [2] – Nem 58. 13 εὐδιάχυτος 

Դիւրափոխ 7. [2] – Nem 58. 14 εὔτρεπτος 

Դժնդակ 29. [1] – Nem 95. 2 δεινός 

Դժնդակագոյն 29. [2]; 42. [6] – Nem 95. 20; 129. 21 χαλεπώτερος  

Դժուարիմաց 2. [28] – Nem 38. 4 δυσκατανόητος 

Դնդեր 8. [5] – Nem 65. 18, 20 μῦς  

Դրութիւն 37. [3] – Nem 111. 9 θεσμός 

Դրութիւն 41. [2] – Nem 121. 1 θέσις 

Դիր 41. [4] – Nem 122. 25 θέσις 

 

Ելք 42. [1] – Nem 126. 8 διεξαγωγή (ելք, արդյունք, հետևանք) 

Ելք 36. [1] – Nem 108. 3, 5, 8 ἀπόβασις (բեռնաթափում, ելք) 

Եկամուտ 40. [5] – Nem 119. 24 ἐπείσακτος (ձեռքբերովի, դրսից 

ներմուծվող) 

Եղական 5. [12]; 40. [1]; 40. [2]; 42. [4] – Nem 53. 15; 117. 9; 118. 2, 3; 

127. 17 γενητός (ծնված, արարված)  

անեղ 5. [12] – Nem 53. 14 ἀγένητος (չծնված, անստեղծ) 

Եղեալ 28. [1]; 29. [2]; 30. [1] 41. [5] – Nem 93. 24; 95. 14, 22; 96. 17; 

123. 7 γινόμενος 

Եղելութիւն 17. [5]; 17. [6]; 40. [1]; 41. [2] – Nem 78. 2; 78. 16; 117. 10; 

120. 25 γένεσις 

Եղջիւր 8. [1] – Nem 63. 18 κέρας  

Եղունգ 4. [3]; 8. [1] – Nem 45. 21; 63. 18 ὄνυξ 
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Ենթադրութիւն 34. [1]; 35. [1]; 36. [2]; 37. [1] – Nem 105. 3; 109. 7; 109. 

20; 109. 26 ὑπόθεσις  

Ենթակայ 2. [9]; 2. [10]; 2. [13]; 2. [13] – Nem 23. 19;25. 3; 26. 12; 26. 22 

ὑποκείμενον (սուբստրատ) 

Ենթակայեմ 1. [20] – Nem 16. 8 ὑποβάλλω  

Ենթակայիմ 3. [5] – Nem 41. 22 συνυφίσταμαι 

Ենթակայանամ 27. [4] – Nem 93. 12 παρυφίσταμαι 

Եռանդն 19. [1] – Nem 81. 2 ζέσις (եռում, փոթորկում)  

Երախտաւորութիւն 41. [3] – Nem 122. 9 εὐεργεσία (բարեգործություն) 

Երակ 4. [3]; 22. [3]; 23. [2]; 27. [2] – Nem 45. 21; 83. 16; 85. 7; 91. 4 

φλέψ  

Երակ 7. [4]; 8. [2] – Nem 59. 9; 64. 3 νεῦρον 

Երակն տեսողական 7. [4] – Nem 59. 1 τὸ νεῦρον τὸ ὀπτικόν 

Զգայականքն երակք 8. [1] – Nem 63. 8; 64. 11 αἰσθητικὰ νεῦρα 

Երանք 4. [3] – Nem 46. 18 μηρός  

Երանական 40. [3]; 40. [4]; 42. [5]; 42. [6]; 42. [8] – Nem 118. 16; 118. 

26; 129. 3; 129. 7, 11; 130. 11 μακάριος 

Երեսք 2. [13]; 7. [1] – Nem 27. 3; 57. 16 ὄψις  

Ըստ երեսաց 41. [7] – Nem 124. 17 κατὰ τὴν πρόσοψιν (ըստ արտաքին 

տեսքի)  

Երեւելի 1. [6]; 5. [11]; 7. [2]; 41. [1] – Nem 5. 4; 52. 24; 58. 10; 120. 17 

ὁρατός  

Երեւիմ 5. [1]; 7. [2]; 7. [6];13. [1]; 35. [2]; 41. [1]; 41. [3]; 41. [4]; 42. 6; 

42. 10 – 47. 11; 58. 8; 60. 5; 68. 17; 107. 12, 13;120. 17; 122. 2, 

10; 122. 19; 129. 17; 132. 11 (ստեպ) – φαίνομαι 

Երեւմունք 41. [4] – Nem 122. 19 ἐπιφάνειαι 

Երեւեցեալ 7. [2]; 13. [1]; 42. [6] – Nem 58. 8; 68. 17; 129. 17 φαινομένη 

Երեւեալն 7. [3] – Nem 58. 21 τὸ βλεπόμενoν   

Երիկամ 2. [4]; 22. [3] – Nem 19. 19; 83. 17 νεφρός 

Երկիւղ 20. [1]; 42. [9] – Nem 81. 15; 131. 4 φόβος  

Երկիւղ 42. [9] – Nem 131. 4 δειλία  

Երկաքանչիւր 2. [4]; 3. [1]; 24. [3] – Nem 19. 17; 38. 21; 87. 1 ἀμφότερα 
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Երկկանգուն 42. [6] – Nem 129. 9 δίπηχυς  

Երկրատեսակ 6. [2]; 7. [4] – Nem 56. 7; 60. 1 γεώδης  

 

Զարդ 27. [4]; 41. [3]; 42. [1] – Nem 93. 17; 122. 5; 126. 2 κόσμος 

Զարդ 37. [1] – Nem 109. 14 διακόσμησις 

Զարհուրումն 20. [1] – Nem 81. 16 ἔκπληξις 

Զարմացումն 1. [9] – Nem 7. 6 ἔκστασις 

Զգամ 6. [2] – Nem 56. 18 ἀντιλαμβάνω 

Զգալի 1. [4]; 2. [11]; 6. [1]; 8. [3] – Nem 2. 24; 25. 9, 10; 55. 11; 64. 15 

αἰσθητός (զգայարաններով ընկալելի)  

Զգայական 5. [13]; 14. [3]; 14. [4] – Nem 54. 5; 72. 5; 72. 13 αἰσθητικός 

անզգայ 42. [10] – Nem 132. 4 ἀναίσθητος 

Զգայակցութիւն 8. [2] – Nem 64. 14 συναίσθησις 

Զգայարան 4. [3]; 6. [1]; 6 [3] – Nem 46. 9; 56. 4; 56. 24 αἰσθητήριον 

Զգայութիւն 1. [5]; 5. [13];6. [1]; 6. [2]; 6. [3]; 13. [1]; 15. [2] – Nem 4. 

1; 54. 3; 55. 10;56. 5; 56. 24; 68. 18; 73. 13 αἴσθησις 

Զգեստ 1. [11] – Nem 8. 22 ἐσθής 

բարւոք զգեստ 1. [11] – Nem 8. 16 εὐαισθησία (տե՛ս ծնթ 22) 

Զովացուցանեմ (զջերմութիւնն) 27. [2] – Nem 90. 19 ἀναρριπίζω  

Զովացումն 27. [2] – Nem 91. 11 περίψυξις 

Զաւրութիւն 1. [2];1. [9]; 2[1]; 2. [2]; 2. [13]; 5. [1]; 35. [1]; 40. [5]; 42. 

[10] – Nem 1. 16; 6. 19; 17. 5; 18. 10; 26. 16; 47. 11; 106. 18; 

119. 10; 132. 3 և այլն δύναμις  

կարող գոլով 1. [9] – Nem 6. 18 δυνάμενος 

զաւրութեամբ անմահ 1. [9] – Nem 6. 19-20 δυνάμει ἀθάνατος 

անզաւր 42. [9] – Nem 131 . 25 ἀδύνατον 

անզաւր գոլ 42. [9] – Nem 131. 26 μὴ δύνασθαι 

անզաւր 35. [2] – Nem 107. 16 μὴ δυνάμενος  

Զաւրութիւն 42. [5] – Nem 128. 22 δυναστεία 

Զաւրութիւն 2. [11]; 7[3] – Nem 25. 12; 58. 20 ἰσχύς (հզորություն, 

ամրություն)  

Է – էակ, գոյակ, ինքնագոյակ, ինչ-որ կա, գոյություն ունեցող, եղող, 

Աստված  
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Է 2. [19]; 3. [4]; 7. [5] – Nem 31. 18; 40. 19; 59. 18 οὐσία 

Է 2. [22]; 3. [4]; 5. [1]; 7. [5]; 16. [1]; 37. [4]; 39. [1]; 40. [2]; 42. [12] – 

Nem 34. 3; 40. 17; 47. 22; 59. 16; 75. 13; 111. 17; 115. 6; 117. 18; 

133. 22 τὸ ὄν 

յԱստուծոյ յԷսս 41. [8] – Nem 125. 5 ἐκ θεοῦ εἰς τὰ ὄντα 

Էիցս տեսութիւն 1. [7] – Nem 5. 23 τῶν ὄντων θεωρία  

զԷիցս բնութիւն 1. [19] – Nem 15. 18-19 τῶν ὄντων φύσιν  

զարդարեւ Էսն 16. [1] – Nem 75. 21 τὰ ὄντως ὄντα  

արդարեւ Էիցն 17. [6] – Nem 78. ἤδη ὄντων 

կարգ էիցս 41. [2] – Nem 121. 1 τάξις τῶν ὄντων 

ոչԷից 17. [6] – Nem78. 22 οὐκ ὄντος 

յոչընչէ 5. [12] – Nem 53. 19 ἐξ οὐκ ὄντων 

Էութիւն 1. [1]; 1. [4]; 2. [1]; 33. [3]; 37. [1]; 38. [1] – Nem 1. 14; 2. 24; 

16. 15; 103. 14; 109. 10; 112. 15 οὐσία  

Էութիւն 1. [2]; 1. [4] – Nem 1. 17; 3. 6 ὕπαρξις (գոյություն)  

 

Ըմբռնեմ 1. [5] – Nem 3. 22 κατέχω 

Ըմբռնիցի 1. [5] – Nem 3. 23 ἔχηται  

Ըմբռնեալ ունի 1. [19]; 3. [6] – Nem 15, 17; 42. 13 κρατεῖ (տե՛ս ընկալեալ)  

Ըմբռնիլն 31. [2] – Nem 98. 18 ἀλίσκεσθαι  

Ըմբռնեսցի 39. [3] – Nem 116. 19 καταπιεσθῇ 

Ըմբռնեալք 41. [2] – Nem 121. 19 συλληφθέντες  

Ըմբռնեալ 42. [10] – Nem 132. 16 συσχεθέντες (տե՛ս կալեալ)  

Ընդդէմ դարձուցանեմ 42. [8] – Nem 130. 15 ἀντιστρέφω 

Ընդդիմաբանութիւն 42. [10] – Nem 132. 21 ἀντιλογία 

Ընդերք 2. [4]; 4. [3] – Nem 19. 19; 46. 14 ἔντερον (փորոտիք, աղիներ) 

Ընդունողականութիւն 6. [3]; 7. [1] – Nem 56. 2; 57. 20 ἀντίληψις  

Ընդունական 6. [3]; 8. [5]; 9. [1]; 26. [1] – Nem 57. 4; 65. 17; 66. 6; 88. 

13 ἀντιληπτικός 

Ընդունական 42. [10] – Nem 132. 7, 12 δεκτικός 

անընդունակ 42. [9]; 42. [10] – Nem 131. 27; 132. 13 

ἀνεπίδεκτος 

Ընդունական է 42. [15] – Nem 135. 6 ἐπιδέχεται (ἐπιδέχομαι) 
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Ընդունիմ 1. [1]; 41. [8]; 42. [10] – Nem 120. 19; 125. 9; 132. 12, 21 

ἐπιδέχομαι  

Ընդունիմ 42. [11] – Nem 132. 2 ὑπέχω 

Ընթացակցութիւն 38. [1]; 39. [3]; 42. [12] – Nem 112. 20; 117. 1; 133. 17 

συνδρομή (համընկնում, համադրում, արդյունք) 

Ընկալեալ լինիմ 42. [5] – Nem 128. 19 κρατέω  

Ընկենում 24. [2] – Nem 86. 18 ἐκκρίνω (արտամղել)  

Ընտանի 1. [4]; 2. [2]; 3. [10] – Nem 3. 7; 17. 18; 44. 10 οἰκεῖος (տե՛ս իւր) 

Ընտրեմ 42. [4] – Nem 127. 20 ἐκλέγω 

Ընտրութիւն 29. [2] – Nem 95. 10 ἐκλογή 

 

Թանձր 8. [3] – Nem 64. 19 παχύς 

Թանձրագոյն 4. [2]; թանձրամասնագոյն 6. [2] – Nem 45. 14; 56. 15 

παχυμερέστερος 

Թանձրագոյնն 5. [13] – Nem 54. 14 ὑποστάθμη (հիմք, նստվածք, 

թանձրույթ) 

Թափանցիկ 7. [9] – Nem 62. 15 διαφανής 

Թեթեւ 8. [3] – Nem 64. 17 κοῦφος 

Թիւ 3. [1] – Nem 38. 23 ψῆϕος (կլոր քար, ձայների հաշվարկ, 

քվեարկություն) 

Թիւրակէ 1. [18] – Nem 14. 12 θηριακαί κατασκευαί (հակաթույն, դեղթափ) 

Թիւրութիւն 2. [12] – Nem 26. 4 διαστροϕή  

Թոք 4. [3]; 14. [2]; 27. [2] – Nem 46. 10; 71. 17; 90. 24 πνεύμων 

Թոյլ տալ 42. [13]; 42. [14] – Nem 134. 3, 4, 6, 9; 134. 16 συγχωρέω 

(համաձայնության գալ) 

Թուիմ 4. [2]; 13. [3]; 34. [2]; 42. [4]; 42. [5]; 42. [13]; 42. [14] – Nem 45. 

18; 69. 23; 105. 17; 128. 2; 128. 24 134. 7; 134. 21 δοκέω 

Թուեցեալ 2. [17] – Nem 29. 22 ἀριθμητός (հաշվելի)  

Թուլանամ 2. [8] – Nem 23. 13 ἀνίεμαι 

Թուլանամ 39. [3] – Nem 116. 20 χαυνόομαι 

Թուլութիւն 5. [5] – Nem 49. 22 μαλακία 

Թողում 42. [13]; 42. [14] – Nem 134. 11; 134. 14 ἐγκαταλείπω 

 



Ցանկեր 

459 

Ժահահոտութիւն 10. [1] – Nem 67. 21 δυσωδία 

Ժողով 27. [1] – Nem 89. 21 ἀθρόον 

Ժողովումն 1. [12]; 5. [6] – Nem 9. 18; 50. 8 σύνοδος 

Ժողովասէր 1. [12] – Nem 9. 20 συναγελαστικός (հոտային, խմբերով 

ապրող, հանրային, հասարակական)  

Ժողովեմ 32. [1]; 41. [2] – Nem 99. 20; 121. 21 συνάγω 

 

Իմանամ 1. [4]; 3. [4]; 42. [12] – Nem 2. 22; 41. 14; 134. 1 νοέω 

Իմանալի 1. [1] – Nem 1. 1 νοερός  

Իմանալ 17. [4] – Nem 77. 23 φρόνησις 

Իմաստութիւն 1. [6]; 40. [2]; 41. [4]; 42. [8];42. [15] – Nem 5. 7; 117. 20; 

122. 28;130. 11; 135. 8 σοφία  

Իմացական 1. [1] – Nem 1. 15 νοερός (ինտելեկտուալ, մտքին վերաբերող)  

Իմացական 1. [4]; 2. [11]; 2. [17]; 12. [1] – Nem 2. 24; 25. 10; 30. 6; 68. 8 

νοητός (մտահաս) 

Իմացումն 12. [1]; 13. [1] – Nem 68. 8; 68. 18 νοήσις  

Իմացողական 6. [4]; 11. [1]; 13. [2]; 14. [4] – Nem 57. 9; 68. 3; 69. 17; 72. 

14 διανοητικός  

Իմացումն 7. [7]; 8. [4]; 34. [1] – Nem 60. 18; 65. 8; 104. 21 διάνοια 

Ինքնամատույց 38. [1]; 38. [2]; 42. [2]; 42. [3] – Nem 112. 15, 25; 113. 7; 

127. 6; 127. 9 αὐτόματος (ինքն իրեն առաջ բերող, ինքն իրենից 

առաջ եկած, ինքնադեպ)  

ինքեանց ինքեամբ 42. [3] – Nem 127. 9 αὐτομάτως 

Ինքնաշարժ 2. [1] – Nem 17. 2 αὐτοκίνητος 

զինքն շարժող 2. [1] – Nem 17. 3 ἐξ ἑαυτῆς κινητὴ 

զինքնաշարժս 2. [17] – Nem 29. 20 ἑαυτὸν κινοῦντα  

Ինքնակատար 2. [15] – Nem 28. 11 αὐτοτελής 

Իշխան 1. [16]; 1 [17]; 41. [2]; 42. [10] – Nem 12. 4; 13. 21; 121. 19; 132. 

12 ἄρχων 

Իշխանական 2. [8]; 20. [2] – Nem 23. 8; 82. 4 ἀρχικός 

Իշխանական 1. [1]; 6. [3];6. [4]; 9. [1] – Nem . 1. 15, 57. 3; 57. 8; 66. 9 

ἡγεμονικός 

ընդ իշխանութեամբ 6. [4] – Nem 57. 15 ὑπὸ τὴν ἡγεμονίαν 
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Իշխանութիւն 1. [16]; 1. [17]; 1. [19]; 39. [2]; 42. [5]; 42. [10] – Nem 12. 

5; 13. 21; 15. 11; 115. 23; 128. 23; 132. 7 ἀρχή 

Իշխանութիւն 35. [2] – Nem 107. 15 κράτος  

Իշխանութիւն 37. [3]; 38. [1]; 38. [3] – Nem 111. 3, 7, 12; 112. 10; 114. 7 

ἐξουσία 

բնութիւն իշխեցողական 37. [3] – Nem 111. 3 φύσις ἐξουσιαστική 

ոչ ընդ իշխանութեամբն 37. [1] – Nem 110. 6 ἀδέσποτον 

Իւր 2. [7]; 8. [3]; 29. [1]; 31. [2], 41. [7]; 42. [3] – Nem 44. 6; 64. 15; 94. 

18; 99. 5; 123. 27; 127. 12 οἰκεῖος (տե՛ս ընտանի) 

Իր 2. [17]; 15. [4]; 30. [2]; 33. [2]; 41. [6] – Nem 29. 23; 74. 19; 97. 16; 

102. 22; 123. 17 πρᾶγμα 

Իր 33. [2] – Nem 103. 3 πρᾶξις 

Իրաւամբ 3. [11] – Nem 44. 17 εὐλόγως  

Իրաւամբ 42. [16] – Nem 135. 22, 23 δικαίως  

 

Լանջ 4. [3] – Nem 46. 9 στῆθος (տե՛ս կուրծք) 

Լեարդ 2. [4]; 15[2]; 22. [3] – Nem 19. 18; 73. 13; 83. 16 ἧπαρ 

Լեզու 8. [1]; 9. [1] – Nem 63. 5; 66. 7 γλῶττα 

Լինելութիւն 1. [5]; 1. [16]; 2. [13]; 5. [6]; 38. [1]; 40. [1]; 40. [3]; 41. [3]; 

42. [1] – Nem 4. 6; 13. 4; 26. 13; 50. 8; 112. 18; 117. 11; 118. 11; 

122. 1; 126. 4 γένεσις (տե՛ս եղելութիւն) 

առաջին շարժութիւն լինելութեան 2. [15] – Nem 28. 23 πρώτη 

γένεσις τῆς κινήσεως  

Լորձնատեսակութիւնն 22. [2]; 23. [3] – Nem 83. 12; 85. 21 τὸ λιγνυῶδες 

(գոլորշանման, ծխատեսակ, մրանման) 

Լցուցանողական 17. [5] – Nem 78. 11 ἀναπληρωτικός 

Լուծումն 1. [11]; 5. [9] – Nem 9. 3; 51. 22 λύσις  

Լուծանիմ 1. [10]; 2. [19]; 42. [11] – Nem 7. 19; 31. 12; 132. 22 διαλύoμαι 

 

Խածեմ 27. [3] – Nem 92. 18 δάκνω (տե՛ս ազդումն) 

Խառնուած 1. [3]; 2. [1]; 2. [9]; 39. [3] – Nem 2. 16; 17. 6; 23. 26; 116. 14 

κρᾶσις 

չար խառնուած 39. [3] – Nem 116. 13, 21, 117. 2 δυσκρασία 
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Խառնեալ 2. [8] – Nem 23. 13 κεκραμένος (ճիշտ հարաբերակցությամբ) 

Խառն 29. [2]; 30. [1]; 32. [3] – Nem 95. 11; 96. 21; 101. 4 μικτός 

Խաւթակից լինիմ 2. [6] – Nem 21. συναλγέω  

Խաւթանամ 1. [12]; 5. [13]; 8. [2]; 15. [3] – Nem 9. 13, 14; 54. 8; 64. 8; 

73. 25 ἀλγέω 

Խաւթութիւն 5. [13]; 15. [3]; 27. [1] – Nem 54. 1; 74. 2; 89. 23 ἄλγημα  

Խաւթութիւն 5. [13] – Nem 14; 54. 8 ἠλγοῦμεν // ἤλγει 

Խելացն լուսերակ 7. [4] – Nem 59. 8 ἐγκεφάλῳ τὸ νεῦρον 

Խելք 7. [4]; 8. [2]; 9. [1]; 26. [1] – Nem 59. 9; 64. 3, 7; 66. 8; 88. 4 

ἐγκέφαλος 

Խիստ 4. [2]; 8. [3]; 8. [3]; 15. [2]; 26. [2] – Nem 5. 11; 64. 16, 65. 1; 73. 

14; 89. 7 σκληρός (պինդ, ամուր) 

Խիտ 5. [4]; 8. [3]; 27. [1] – Nem 49. 14; 64. 21; 89. 26 πυκνός (հաստ, հոծ, 

խիտ, թանձր) 

Խտութիւն 5. [9]; 8. [3]; 27. [1] – Nem 51. 27; 65. 2; 90. 1 πυκνότης 

Խնամակալութիւն (հոգւոյն) 1. [9] – Nem 7. 2 (τῆς ψυχῆς) πρόνοια 

Խնդիր 32. [2]; 33. [1]; 38. [1]; 41. [2] – Nem 100. 26, 101. 2; 101. 22; 112. 

9;121. 15 ζήτησις 

Խոկամ 38. [3] – Nem 113. 20, 22 μελετάω 

Խոկումն 38. [3] – Nem 113. 21 μελέτη 

Խոհականութիւն 40. [2] – Nem 117. 20 φρόνησις (ողջախոհություն)  

Խոհեցողական 12. [1]; 40. [2] – Nem 68. 9; 117. 18 βουλευτικός  

Խոհեցողական 13. [2]; 14. [1] – Nem 69. 17; 71. 9 διαλογιστικός 

Խոհեցողական 16. [2]; 19. [1] – Nem 75. 25; 81. 11 λογιστικός 

Խոնաւուտ 8. [3]; 16. [2]; 42. [9] – Nem 64. 18; 76. 1; 131. 13 ὑγρός 

(հեղուկ, խոնավ)  

Խոնաւուտ 24. [3] – Nem 87. 3 ὑγρότερoς (ջրիկ, չհասունացած)  

Խաւշիւն 18. [1] – Nem 80. 13 ἄχος  

Խոշոր 7. [6]; 7. [7]; 8. [3] – Nem 59. 22; 60. 26; 64. 18, 26 τραχύς (կոշտ, 

անողորկ, անհարթ)  

Խոշորութիւն 8. [3] – Nem 65. 1 τραχύτης (կոպիտ, անհարթ) 

Խոշոր 8. [3] – Nem 64. 16 γλίσχρος (թանձր, կպչուն) 

խոշորումն (խոշրումն) 20. [1] – Nem 82. 2 αἰσχύνη (ամոթ է) 
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Խորշումն 20. [1] – Nem 81. 15 αἰδώς 

Խորամանկութիւն 1. [6]; 2. [25] – Nem 4. 15; 36. 17, 36. 25 πανουργία  

Խորհուրդ 42. [13] – Nem 134. 9 τὸ συνειδός (համատեղ գիտելիք, խիղճ)  

Խորհուրդ 32. [2]; 32. [3]; 33. [1]; 38. [2] – Nem 100. 25, 101. 1, 2, 16; 

101. 4; 101. 22; 113. 11 βούλευσις // βουλή (տե՛ս կամք) 

խորհելի 32. [2] – Nem 100. 16 βουλευτός 

Խորհուրդ 1. [6]; 6. [4]; 31. [2]; 36. [2] – Nem 4. 21; 57. 11; 99. 5; 109. 1 

λογισμός 

Խորհեմ 1. [4]; 3. [4] – Nem 2. 22; 41. 14 λογίζομαι 

Խորհիմ 32. [1]; 33. [1]; 38. [2]; 39. [1] – Nem 99. 16; 101. 21; 113. 10, 13; 

114. 19, 20 βουλεύoμαι 

Խաւսք 14. [1]; 14. [2] – Nem 71. 11; 71. 15 διάλεκτος 

Խռչափող 14. [2] – Nem 71. 17 λάρυγξ (կոկորդ) 

Խռչափող 27. [2] – Nem 91. 13 ϕάρυγξ (կոկորդ, ըմպան)  

 

Ծածկոյթ 1. [9]; 27. [4] – Nem 7. 5; 92. 22 σκέπασμα (նաև՝ 

պաշտպանություն, թաքստոց)  

Ծանաւթ 1. [3]; 28. [1]; 31. [2] – Nem 2. 13; 93. 23; 98. 23 γνώριμος 

(ճանաչելի, գիտելի) 

Ծանր 8. [3] – Nem 64. 16 βαρύς 

Ծամելիք 27. [2] – Nem 91. 19 διαμάσησις 

Ծխատեսակ 27. [2] – Nem 90. 20 λιγνυῶδες 

Ծխատեսակ 5. [5] – Nem 50. 2 καπνῶδες (ծխի կամ գոլորշու նման) 

Ծխատեսակագոյն 27. [4] – Nem 93. 13 καπνωδέστατoς 

Ծուխ 27. [1] – Nem 90. 9 λιγνύς  

Ծննդական 24. [1] – Nem 85. 24 γεννητικός  

Ծննդական (ծնչականն) 24. [1] – Nem 85. 24, 86. 7 γονή (սերմ) 

Ծնունդ 24. [3] – Nem 87. 2 κύημα (սաղմ)  

Ծնանիմ 14. [4]; 41. [8] – Nem 72. 15; 125. 13 γεννάω 

 

Կազմութիւն 2. [12]; 41. [3] – Nem 25. 27; 122. 1 κατασκευή 

Կազմիմ 42. [10] – Nem 132. 5 ἀρτέομαι 
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Կալումն 3. [5]; 22. [1]; 35. [1]; 40. [3]; 40. [4] – Nem 41. 16, 19; 83. 4; 

107. 1; 118. 15; 119. 3 σχέσις  

Կալում 2. [6] – Nem 21. 22 κρατέω 

Կամաւ 28. [1]; 32. [1] – Nem 93. 20; 99. 11, 13, 14 ἐκούσιος 

Կամաւոր 29. [1]; 30. [1]; 32. [1]; 39. [1] – Nem 94. 23; 96. 21; 99. 12; 

114. 15 ἐκούσιος 

ակամայն 28. [1]; 29. [1]; 30. [1] – Nem 93. 20; 94. 16; 96. 16, 

19 ἀκούσιος 

Կամք 2. [24]; 36. [1] – Nem 35. 12; 108. 9 γνώμη 

Կամք 37. [2]; 37. [3]; 41. [8]; 42. [2] – Nem 110. 10; 110. 22, 111. 13; 125. 

6; 126. 16 βούλησις 

յոչ կամաց 24. [1] – Nem 85. 23 ἀβουλήτως (ակամա)  

ոչ ի կամացն 30. [1] – Nem 96. 16, 19, 20 οὐχ ἑκούσιον 

(չկամենալով)  

յոչ կամաց 24. [1] – Nem 85. 25 ἄκοντες (կամքին հակառակ)  

Կամել 6. [4] – Nem 57. 13 βούλησις 

Կամիմ 42. [7] – Nem 130. 10 βούλομαι 

Կամիմ 6. [4] – Nem 57. 12 θέλω 

Կամք 42. [10] – Nem 132. 5 θέλημα  

Կամիմ 38. [1] – Nem 112. 24 προαιρέω 

Կայ 5. [9]; 7. [6] – Nem 51. 27; 59. 22 στάσις 

Կանգնեմ 1. [5]; 1. [5] – Nem 3. 28; 4. 2 ἵστημι 

Կանկնել 29. [2]; 42. 13 – Nem 95. 9; 134. 7 κατορθόω  

Կապ 27. [2] – Nem 91. 1, 7 δεσμός  

Կարգ 41. [2]; 41. [4]; 41. [8] – Nem 121. 1; 122. 25; 125. 9 τάξις 

Կարգեցելոց 42. [1] – Nem 126. 11 τεταγμένως (ինչպես հարկն է) 

Կարգաւորեմ 42. [1]; 42. [4]; 42. [6]; 42. [10] – Nem 125. 22, 126. 14; 127. 

15; 129. 18; 131. 8, 12 διοικέω (կառավարել, ղեկավարել) 

Կարաւտ 27. [2] – Nem 91. 10 δεομένη 

Կարաւտութիւն 22. [3] – Nem 83. 24 ἔνδεια 

Կարեւոր 27. [2]; 39. [1] – Nem 91. 20; 114. 25 ἀναγκαῖος (տե՛ս հարկ) 

Կարթ 4. [3] – Nem 45. 23 τένων 
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Կարծիք 1. [1]; 2. [1]; 2. [26]; 17. [4]; 32. [2]; 34. [2]; 41. [3]; 42. [3] – 

Nem 1. 13; 17. 15; 37. 9; 77. 21; 100. 20, 22; 105. 18; 121. 23;127. 

13 δόξα 

Կարծեմ 28. [1]; 29. [2]; 30. [2]; 33. [1]; 39. [2]; 42. [11]; 42. [12] – Nem 

93. 25; 96. 2; 97. 9; 102. 6; 115. 15; 132. 22; 133. 22 νομίζω 

Կարծր 4. [1] – Nem 45. 6 στερεός 

Կարմիր 7. [8] – Nem 61. 23 ἀληθινὸν μῆλον (իրական խնձոր)  

Կարողութիւն 33. [3]; 35. [2] – Nem 103. 11, 12, 16, 17; 107. 15 δύναμις 

(տե՛ս զաւրութիւն)  

Կարելի 33. [3] – Nem 103. 16, 17 δυνατόν  

Կարելն 33. [3]; 42. [7] – Nem 103. 17; 130. 10 δύνασθαι 

Կար ունել 2. [15] – Nem 27. 21 δυνατὸν ἔχοντά 

անկար 2. [15]; 3. [8]; 42. [12] – Nem 27. 22; 43. 13; 133. 11 

ἀδύνατον 

Կատարեալ 1. [5]; 1. [6] – Nem 4. 10; 4. 20 τελείαν 

անկատար 2. [19] – Nem 31. 9 ἡμιτελὴς (կիսակատար) 

Կատարելագործեմ 2. [19] – Nem 31. 11 τελεσιουργέω  

Կատարելագոյն 27. [2] – Nem 91. 20 κυριώτατον (տե՛ս կարեւոր) 

Կատարունութիւն 2. [1]; 2. [13] – Nem 17. 4; 26. 11 ἐντελέχεια 

Կերակրական 22. [1]; 27. [3] – Nem 83. 2; 92. 4 θρεπτικός  

Կերակուր 17. [1]; 22. [1]; 31. [2]; 41. [8] – Nem 76. 10; 83. 4; 98. 23; 125. 

14 τροφή  

Կերակուր 22. [3] – Nem 83. 24 σιτίον 

ճանապարհ կերակրոցն 22. [3] – Nem 83. 24 δίοδος τῶν σιτίων 

կերակուրք 39. [3] – Nem 116. 23 δίαιτα  

կամաւոր նաւթութուն 39. [3] – Nem 116. 15 δίαιτα 

(սննդակարգ)  

Կերպ 2[17]; 41. [7] – Nem 29. 23; 123. 21, 24 μορφή 

Կերպարան 2. [13]; 41. [7] – Nem 26. 14; 124. 9 μορφή  

Կերպարան 41. [7] – Nem 123. 26 χαρακτήρ 

Կերպարանիմ 14. [2] – Nem 71. 21 μορφόομαι 

Կենակից լինիմ 1. [20] – Nem 15. 10 συνδιάγω 

Կենակցութիւն 1. [12] – Nem 9. 18 συνοικία  
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Կենդանական 23. [1] – Nem 85. 1 ζωτικός 

կենդանական զաւրություն 23. [1] – Nem 84. 25 ζωτικὴ δύναμις  

Կենդանատունկ 1. [5] – Nem 4. 5 ζῳόφυτον 

Ի կիրս 42. [13] – Nem 134. 13 πάσχω 

Կիրք 6. [1]; 6. [4]; 41. [2]; 42. [16] – Nem 55. 12; 57. 15; 121. 11; 136. 5 

πάθος  

կրական 5. [11]; 14. [3] – Nem 52. 19; 72. 5 παθητικός (կրական, 

պասսիվ) 

Կրակից 1. [6] – Nem 5. 5 συμπαθής 

Կրեաց 29. [1] – Nem 95. 5 ὑπομείνας πτίσσεσθαι (հանդուրժեց) 

Կրեմ 29. [1]; 41. [5], 42. [12]; 42. [13] – Nem 94. 21; 123. 2, 3; 133. 25; 

134. 9 πάσχω 

Կրեմ 29. [1]; 29. [2]; 30. [2] – Nem 95. 2, 5; 95. 9; 97. 10 ὑπομένω 

Կրեմ 29. [2] – Nem 95. 7 αἱρέω 

Կոճատ 2. [18] – Nem 30. 9 περιττός (կենտ) 

Կործանումն 20. [1] – Nem 81. 18 διάπτωσις (անկում, վրիպում, սխալ)  

Կորուած 22. [3] – Nem 84. 9 κύρτος 

Կրթութիւն 16. [2]; 33. [2]; 38. [3]; 40. [5] – Nem 76. 4; 103. 4; 113. 20; 

119. 22 γυμνασία 

Կտընտոց 14. [2] – Nem 71. 22 πλῆκτρον 

Կցորդ լինիմ 1. [5] – Nem 4. 1 κοινωνέω 

Կցորդութիւն 6. [3]; 32. [1]; 40. [3] – Nem 57. 6; 99. 24; 118. 14 κοινωνία  

Կուրծք 4. [3] – Nem 45. 24 θώραξ (տե՛ս ախոնդանք) 

Կուրծք 4. [3] – Nem46. 18 στῆθος (տե՛ս լանջ) 

 

Հակակայ 17. [7]; 18. [2]; 31. [1]; 33. [3]; 39. [1]; 39. [2]; 40. [5]; 42. [1] 

– Nem 79. 3; 80. 22; 98. 6; 103. 19; 104. 10; 114. 22; 115. 26; 

119. 11; 126. 10 ἀντικειμένος 

Հաճելի 5. [2]; 40. [4] – Nem 48. 16; 118. 23 ἄριστος  

Հաճելի 28. [1]; 29. [2] – Nem 94. 5; 95. 10, αἱρετός; 95. 16 αἱρετέoς  

Հաճիմ 29. [2] – Nem 95. 17 αἱρέoμαι 

Հաճութիւն 3. [11] – Nem 44. 17 εὐδοκία 

Համարիմ 42. [9] – Nem 131. 15 ἡγοῦμαι 
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Համարիմ 42. [6] – Nem 129. 16 νομίζω 

Համաձայնութիւն 2. [1]; 4. [2]; 7. [3]; 41. [3] – Nem 17. 6; 45. 18; 58. 15; 

122. 18 συμϕωνία  

Համաձեւ 41. [7] – Nem 124. 17 ὁμοσχήμων 

Համասեռ 2. [1]; 5. [1]; 17;[6] – Nem 16. 21; 47. 8; 78. 18 ὁμογενής 

Համեմատութիւն 41. [3]; 41. [4] – Nem 122. 1; 122. 24 ἀναλογία  

Համեմատ 2. [6]; 2. [6]; 2. [13]; 32. [2] – Nem 20. 20; 21. 3; 26. 19; 100. 

15 ἀνάλογος 

համեմատեցելոցն փոխանակ արեանն 4. [1] – Nem 45. 1 

ἀναλογοῦντος τῷ αἵματι  

Հայիմ 7. [9]; 39. [2]; 40. [1]; 42. [6]; 42. [10] – Nem 62. 16; 116. 1; 117. 

12; 129. 27; 132. 11 βλέπω (ուշադիր զննել) 

Հայիմ 3. [4] – Nem 40. 17 ἐπισκέπτομαι (սևեռուն դիտել) 

Հայիմ 17. [4]; 33. [1] – Nem 77. 11; 102. 4 κατανοέω (նկատել, հասկանալ) 

Հայիմ 7. [1] – Nem 58. 8 προσέχω (ուշադիր նայել)  

Հայիմ 7. [1] – Nem 58. 4 ὁράω  

Հայիմ 7. [1] – Nem 58. 5 ἀτενίζω (ուշադիր, սևեռուն նայել)  

Հայելի 7. [9] – Nem 62. 16 ἔσoπτρoν  

ի վերայ հայիմ (ի վեր հայիմ) 2. [20] – Nem 32. 15 

καταστοχάζομαι (կռահել) 

Հանդարտեցուցիչս աստեղաց 35. [1] – Nem 106. 17 τῶν ἀστέρων θεραπείας 

τὰς ἐκμειλισσομένας  

Հանդէս 42. [14] – Nem 135. 1 ἀγών  

Հանդիպումն 42. [1] – Nem 126. 8 τάξις 

Հանճար 1. [6]; 2. [29] – Nem 4. 14; 36. 17 σύνεσις 

(ըմբռնողականություն) 

Հաշտեցուցողականք 35. [1] – Nem 106. 16 ἀποτροπιασμός (քավող 

զոհաբերությամբ կասեցնելը) 

հաշտութիւն 35. [1] – Nem 106. 20 ἀποτροπιασμός  

Հասուցանել 37. [4] – Nem 111. 14, 18 ἀποκαθίστημι (վերականգնվել) 

Հաստատեմ 13. [2] – Nem 68. 20 δoξάζω (կարծիք կազմել) 

հաստատի ինքն 13. [1] – Nem 68. 19 γίνεται δόξα (ձևավորում է 

կարծիք, թվացյալ գիտելիք)  

Հաստատեմ 37. [4] – Nem 111. 23 ἀποκαθίστημι (վերականգնվել)  
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Հաստումն 27. [2] – Nem 91. 7 ἕδρα (հենք) 

Հաստումն 1. [17]; 7. [6] – Nem 11. 21; 59. 23 σύστασις 

Հաստատական 15. [2] – Nem 73. 19 συστατικός 

Կամ հաստատումն 27. [4]; 42. [8] – Nem 93. 14; 130. 14 συνίστημι 

 հաստիլ (հաստատիլ) 5. [11]; 5. [11]; 37. [4] – Nem 52. 25; 53. 

1; 111. 16 συνίστημι 

Հաստատումն (հաստումն) 37. [4] – Nem 111. 23 ἀποκατάστασις  

Հաստատութիւն 37. [4] – Nem 112. 3 ἀποκατάστασις 

Հաստատութիւն 5. [7] – Nem 50. 26 στερέωμα (ամրություն, հենարան, 

նեցուկ) 

Հաստատուն 5. [10]; 5. [11] – Nem 52. 14; 52. 26 στερεός  

Հաւանական 15. [1]; 16. [1]; 21. [1] – Nem 72. 11; 75. 8; 82. 20 ἐπιπειθής 

 հաւանական է 15. [1] – Nem 73. 10 πείθεται 

Հաւանական 14. [4] – Nem 72. 20 κατήκοος (տե՛ս անհնազանդ) 

Հաւանումն 15. [2]; 17. [4] – Nem 73. 17; 77. 25 πεῖσις  

Հաւանիմ 12. [1]; 34. [2]; 37. [1] – Nem 68. 7; 105. 9; 109. 22 συγκατάθεσις  

Հաւանիմ 42. [10] – Nem 132. 10 πείθω 

Հաւասար 7. [7]; 8. [3] – Nem 60. 26; 64. 26 ὁμαλός (տե՛ս հարթ)  

անհաւասար 7. [7]; 8. [3] – Nem 60. 26; 64. 26 ἀνώμαλος 

անհաւասարութիւն 8. [3] – Nem 65. 1 ἀνωμαλία 

Հաւասարութիւն 8. [3] – Nem 65. 1 ὁμαλότης 

Հարթ 5. [10] – Nem 52. 13 ἐπίπεδον (հարթություն, մակերևույթ)  

Հարթ 7. [6] – Nem 59. 22 ὁμαλός (տե՛ս հաւասար) 

անհարթ 7. [6] – Nem 59. 23 ἀνώμαλον (տե՛ս անհաւասար) 

Հարկ 1. [10]; 2. [11]; 27. [1]; 28. [1]; 34. [2]; 35. [2]; 38. [1]; 38. [2]; 42. 

[2] – Nem . 7. 18; 25. 15; 90. 10; 93. 20; 105. 19, 21; 107. 3; 112. 

15; 113. 3; 126. 18 ἀνάγκη (տե՛ս կարեւոր) 

Հարկաւոր 1. [11]; 17. [3]; 32. [3]; 33. [3]; 35. [1]; 37. [3]; 38. [2]; 39. [1] 

– Nem 8. 21; 76. 20; 101. 14; 103. 18; 106. 21; 111. 4; 113. 5; 

115. 7 ἀναγκαῖος 

Ի հարկէ 33. [1]; 34. [1]; 34. [2]; 37. [1]; 39. [1] – Nem 102. 13; 

105. 1; 106. 2; 109. 22; 115. 6 ἐξ ἀνάγκης 

Հարմարումն 36. [1] – Nem 108. 16 εἱρμός 
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Հատանեմ 37. [2] – Nem 110. 16 περικόπτω 

Հատանեմ 2. [6] – Nem 21. 7 τέμνω 

Հատումն 1. [10] – Nem 7. 15 τομή 

Հեծատեսակ 27. [1] – Nem 89. 21 στεναγματώδης (հեծեծանքի նմանվող) 

Հեշտութիւն 15. [3]; 16. [1]; 28. [1]; 31. [2]; 42. [9] – Nem 73. 24; 75. 10; 

94. 4; 98. 16; 131. 3 ἡδονή  

Հիւանդ 41. [4] – Nem 122. 20 κάμνων 

Հիւանդութիւն 13. [3] – Nem 70. 11 σύμπτωμα (հիվանդագին ցնցում, 

նոպա) 

Հիւանդութիւն 1. [11]; 2. [6]; 2. [11]; 15. [3] – Nem 9. 8; 21. 7; 25. 16; 73. 

22 νόσος 

Հիւանդանամ 2. [6] – Nem 21. 20 ἀλγέω (տե՛ս խաւթանալ)  

Հիւթ 4. [1]; 6. [2]; 9. [1] – Nem 44. 24; 56. 11; 66. 6 χυμός 

Հիւթ 27. [4] – Nem 93. 12 ἀτμός (գոլորշի) (տե՛ս շոգի) 

Հնազանդիմ 15. [2] – Nem 73. 17 ὑποτάττω 

Հնազանդիմ 6. [4] – Nem 57. 11 ὑπακούω 

անհնազանդ 21. [1]; 24. [1] – Nem 82. 19; 85. 23 μὴ κατήκοος  

Հնար 35. [2]; 41. [5] – Nem 107. 22; 123. 8 μέθοδος (ուղղություն, 

ուսմունք, մեթոդ)  

Հնար 1. [6] – Nem 4. 14 μηχανή  

Հնար գոմ 42. [2] – Nem 126. 20 ἐνδέχομαι 

Հնարաւորապէս 37. [2]; 37. [3] – Nem 110. 15; 110. 21 ἐνδεχομένως 

Հնարաւոր 33. [1]; 33. [2]; 33. [3]; 34. [1]; 37. [3]; 38. [2]; 39. [1] – Nem 

102. 20; 103. 10; 103. 18; 104. 22; 111. 4; 113. 4; 114. 21, 22 

ἐνδεχόμενος 

Հնարիմաց է 2. [25] – Nem 36. 24 τεχνάζεται 

Հնչումն 14. [2] – Nem 71. 22 ἠχεῖον (ծնծղա)՝ ածանցյալ ἠχέω (ձայն 

արձակել) բայից 

Հոգաբարձութիւն 42. [8]; 42. [12] – Nem 130. 17; 133. 22 κηδεμονία 

Հոգաբարձութիւն 42. [10] – Nem 132. 12 ἐπιμέλεια 

հոգ տանեմ 42. [7]; 42. [9] – Nem 130. 9; 131. 21 ἐπιμελέομαι 

հոգ տանեմ 41. [5] – Nem 123. 9 φροντίζω 

Հոգեւորական 7. [4] – Nem 59. 4 πνευματικός 
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Հոգի 2. [1]; 2. [11] – Nem16. 16; 25. 11 πνεῦμα  

հոգի իմանալի 6. [3] – Nem 57. 2 πνεῦμα νοερόν (բանական 

ոգի)  

Հոգի 1. [3]; 1. [8]; 42. [5]; 42. [6]; 42. [11] – Nem 2. 10, 12; 6. 9; 128. 25, 

129. 3;129. 6; 132. 23 ψυχή 

Հոսումն 1. [10]; 17. [1] – Nem 7. 15; 76. 12 ῥεύσις 

Հոտ 6. [2] – Nem 56. 14 ὀσμή 

Հոտ 6. [2] – Nem 56. 18 ἀτμός (տե՛ս շոգի) 

Հորդորիչ (ցանկութեանն) 27. [3] – Nem 92. 15 ἐρεθίζουσα (դերբայ 

ἐρεθίζω բայից, բռց.՝ գրգռել, շարժել)  

Հպատական 1. [2], 41. [3]; 41. [5]; 42. [5] – Nem 2. 5; 121. 24; 123. 13; 

128. 20 ἐπιμέλεια (հոգածություն, խնամակալություն)  

Հպատակեմ 2. [12]; 18. [1]; 41. [5]; 41. [8] – Nem 4. 6; 26. 5; 80. 20; 123. 

6, 10; 125. 12 ἐπιμελέομαι 

Հպեմ 1. [4]; 1. [5]; 42. [9] – Nem 2. 21; 131. 10 συνάπτω 

Հպեմ 2. [7] – Nem 22. 5 ἐφάπτω 

Հրահանգ 16. [2] – Nem 75. 22 ἀγωγή  

սովորական հրահանգ 2. [12] – Nem 26. 6 ἦθος (սովորույթ) 

Հունձք 27. [4] – Nem 92. 23 θέρος (ամառ)  

 

Զայնական 14. [3]; 25. [1]; 27. [2] – Nem 72. 10; 87. 21; 91. 2 φωνητικός 

Ձգեմ 2. [8] – Nem 23. 15 ἐπιτείνω 

Ձեւ 2. [6]; 7. [6]; 8. [3]; 35. [1] – Nem 21. 1, 2; 59. 21; 64. 22; 106. 25, 26 

σχῆμα  

Ձեւանամ 14. [2]; 42. 2 – Nem 71. 20; 126. 19 σχηματίζω (ձև, կերպարանք 

ստանալ) 

 

Ղեկավարական 33. [2] – Nem 103. 4 κυβερνητικός 

 

Ճակատագիր 34. [1]; 34. [2]; 35. [1]; 36. [1]; 37. [1]; 38. [1]; 41. [1]; 42. 

[2] – Nem 104. 12, 17; 105. 6, 11, 14; 106. 16; 108. 3; 109. 10, 

15; 112. 15; 120. 12; 126. 18 εἱμαρμένη 



Նեմեսիոս Եմեսացի 
 

470 

Ճաճանչակցութիւն 7. [2] – 58. 11 συναύγεια (ճառագայթների 

համադրում) 

Ճաճանչատեսակ 6. [2] – 56. 8 αὐγοειδεστάτoς  

Ճանաչեմ 6. [2]; 7. [5]; 8. [3]; 31. [2]; 41. [7] – Nem 56. 5; 59. 18; 64. 17; 

99. 6; 123. 27, 124. 12. 18 γνωρίζω 

Ճանաչեմ 41. [7] – Nem 124. 8, 21 γινώσκω 

Ճաշակելիք 6. [2]; 9. [1]; 27. [2] – Nem 56. 11; 66. 1; 91. 19 γεῦσις  

Ճարպ 4. [3] – Nem 45. 21 πιμελή 

 

Մազ 4. [3]; 8. [5] – Nem 45. 21; 65. 20 θρίξ 

Մակացողական 6. [4] – 57. 9 ἐπιστημονικός (ուսմամբ ձեռք բերված 

գիտելիք)  

Մակացութիւն 1. [12]; 1[14]; 2. [13]; 2. [18]; 33. [2]; 42. [8] – Nem . 9. 

15; 11. 2; 26. 18; 30. 15; 103. 2; 130. 12 ἐπιστήμη 

Մակացող 35. [1] – Nem 106. 26 ἐπιστήμων 

Մակացուցական 2. [9] – Nem 23. 24 ἀποδεικτικός  

Մակբեկութիւն (մակբերութիւն) 5. [3] – Nem 48. 23 ἐπίκλασις  

Մակդարձութիւն 5. [3] – Nem 48. 23 έπιστροφή (շրջադարձ, 

անդրադարձություն) 

Մակստացական 38. [3]; 40. [5] – Nem 113. 22; 119. 26, 120. 1 ἐπίκτητος 

Մածումն 27. [4] – Nem 93. 13 πῆξις (թանձրանալը, մակարդվելը) 

Մաղաս 2. [4] – Nem 19. 17 φλέγμα 

Մաղձ 2. [4]; 19. [1]; 22. [3] – Nem 19. 17; 81. 3; 83. 16 χολή (լեղի) 

Մաղձընկալ աման 22. [3] – Nem 84. 11 χοληδόχος κύστις (լեղապարկ) 

Մանուած 27. [2] – Nem 91. 3 πλέγμα (հյուսվածք, ցանց) 

Մարգարե 41. [1]; 41. [3] – Nem 120. 18; 122. 17 προφήτης 

Մարդասիրութիւն 41. [1] – Nem 120. 20 φιλανθρωπία 

Մարմին 1. [1]; 1. [3]; 1. [4]; 2. [6]; 2. [13]; 42. [6] – Nem 1. 1; 2. 9; 3. 1; 

22. 1; 27. 9; 129. 16 σῶμα 

Մարմին 1. [10]; 2. [11]; 3. [3]; 4. [3]; 22. [3]; 27. [4] – Nem 8. 15; 25. 11; 

40. 1; 45. 21; 84. 10; 92. 20 σάρξ  

կակուղ մարմին 4. [2] – Nem 45. 11 ἁπαλωτάτη σάρξ (փափուկ 

հյուսվածք) 

մարմին երկուորեացն 27. [4] – Nem 92. 17 σὰρξ ἁπαλωτέρα  
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մարմնակեր 1. [16] – Nem12. 14 σαρκοφάγoς (մսակեր, գիշատիչ)  

մարմին 27. [4] – Nem 92. 16; 93. 9 δέρμα (մաշկ) 

փրփրատեսակ մարմին 27. [2] – Nem 91. 5 ἀφρώδης σάρξ  

Մարմնափոխութիւն 2. [21]; 2. [23]; 42. [11] – Nem 33. 14; 34. 19; 132. 

26 μετενσωμάτωσις 

Մարմնատեսակութիւն 2. [22] – Nem 34. 1 σωματοειδές 

Մարմնականագոյն 6. [2] – Nem 56. 7 σωματικώτατoς 

Մերձաւորութիւն 17. [1]; 27. [3] – Nem 76. 10; 92. 13 συνουσία  

Մերձ գոլն 27. [2] – Nem 91. 12 τὸ συνεχές (անմիջականորեն) 

Մերձ են 16. [1] – Nem 75. 13 πάρεστι (առկա են)  

Մերձիմ 40. [3] – Nem 118. 16 πλησιάζω 

Մզնատեսակ 27. [2] – Nem 91. 1 ὑμενώδης (թաղանթակերպ) 

Մուկն 14. [2]; 26. [1]; 27. [2] – Nem 71. 16, 19; 88. 5; 90. 23 μῦς 

Միաւորութիւն 3. [3]; 3. [8] – Nem 39. 20; 43. 15 ἕνωσις 

Միաւորեալ 8. [1] – Nem 63. 6 συνάπτω 

Միանամ 8. [1] – Nem 63. 6 συνενόoμαι 

Միջակուրծք 20. [2] – Nem 82. 11 μέσα στέρνα 

Միջասահման 1. [4], 1. [7] – Nem 2. 24; 5. 9 μεθόριος 

Միջկողս 14. [2] – Nem 71. 16 μεσόπλευρον 

Միտք 1. [1]; 39. [1]; 40. [2]; 42. [4] – Nem 1. 4, 11; 114. 23; 117. 20; 127. 

23 νοῦς 

միտք տեսողին 17. [8] – Nem 79. 18 διάνοια τοῦ θεωροῦντος  

ի միտ առնլով 37. [3]; 40. [1]; 40. [3] – Nem 111. 13; 117. 11; 

118. 16 κατανοήσει (մտահայեցողությամբ) 

ըստ մտաց 40. [2] – Nem 117. 18 κατανοοῦν  

զմտաւ ածեմ 42. [10] – Nem 132. 10 κατανοέω 

զմտաւ ածելն 13. [2] – Nem 68. 22 διανόησις 

զմտաւ ածեմ 13. [2] – Nem 69. 1 διανοέω 

զմտաւ ածեմ 41. [7] – Nem 123. 23 ἀναλογίζομαι 

զմտաւ ածելն 2. [15] – Nem 29. 3 τὸ λογίζεσθαι 

զմտաւ ածեմ 6. [1]; 2. [22] – Nem 30. 21; 55. 18 ἐννοέω 

մտածութիւն 2. [19]; 34. [1] – Nem 31. 7; 104. 14 ἔννοια 

մտածութիւն 2. [6] – Nem 20. 14 συλλογισμός 
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Մշտաշարժ 2. [1]; 2. [16] – Nem 17. 2; 29. 15 ἀεικίνητος 

Մշտնջենաւոր 32. [2]; 39. [1] – Nem 100. 22; 115. 6 ἀίδιος  

Մշտնջենաւորութիւն 37. [1] – Nem 110. 4 ἀίδιον  

Մոլիմ 41. [1] – Nem 120. 15 μαίνομαι  

Մոլեգնիմ 42. [9] – Nem 131. 2 μαίνομαι 

Մոլեգնոտ 6. [1] – Nem 55. 22 μελαγχολῶν (մելանքոլիկ, մաղձոտած)՝ 

դերբայ μελαγχολάω բայից 

Մորթ 4. [3]; 8. [5]; 27. [3] – Nem 45. 22; 65. 18; 92. 17 δέρμα 

Մսանունք 86. 11– Nem 86. 11 ὄσχεος (փոշտ, ամորձապարկ)  

Մրուր 22. [3] – Nem 84. 12 τὸ τρυγῶδες 

 

Յածիմ 2. [15] – Nem 27. 23 ϕαντασιόoμαι (պատկերացնել, երևակայել)  

Յանդիմանիչ գոլ 41. [2] – Nem 121. 8 διελέγξαι  

Յանդիմանութիւն 39. [2]; 41. [3] – Nem 115. 18; 121. 22; 127. 12 ἔλεγχος  

Յանկարծակի 27. [2] – Nem 91. 17 ἀθρόος (կուտակված, մեծաքանակ, 

անընդհատ)  

Յաղթկու լինիմ 16. [2]; 18. [1]; 38. [2]; 39. [3] – Nem 75. 23; 80. 21; 113. 

18; 117. 2 κρατέω  

Յաղթեմ 32. [2]; 39. [3] – Nem 100. 19; 116. 21 νικάω 

պարտեալ 36. [2] – Nem 109. 6 νικῶσα 

Յաղթեալ 36. [2] – Nem 109. 6 μάχoμαι 

Յառաջ եկեալ 14. [1] – Nem 71. 8 προφορικός (արտաբերվող)  

Յառաջ տամ 29. [1] – Nem 95. 6 προδίδωμι (մատնել) 

Յաւդ 26. [2] – Nem 89. 13 σφόνδυλος 

Յաւդաւոր 1. [6] – Nem 4. 20 ἔναρθρος 

Յաւդաւոր 2. [1]; 2. [1] – Nem 17. 4; 17. 8 ἐναρμόνιος 

Յաւդաւորութիւն 2. [1]; 2. [8]; 41. [4] – Nem 17. 5; 23. 10; 122. 25 

ἁρμονία (համաչափություն, ներդաշնակություն) 

Յաւդեմ 2. [8] – Nem 23. 2 ἁρμόζω 

Յաւդումն 2. [7], 2. [8]; 23. [3] – Nem 22. 19; 23. 1, 10; 85. 19 ἁρμονία 

Յաւդումն 41. [6] – Nem 123. 17 εἱρμός (կապակցում) (տե՛ս յարմարումն) 

Յաւժարական է 32. [3] – Nem 101. 10, 11 αἱρεῖται 

Յաւժարիմ 32. [3] – Nem 101. 11 αἱρέoμαι 
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Յաւժարիմ 1. [7]; 41. [3] – Nem 5. 24; 122. 11 προαιρέoμαι 

Յաւժարիմ 32. [3] – 101. 12 προθυμέομαι  

Յաւժարութիւն 12. [1]; 25. [1]; 29. [2]; 30. [2]; 31. [1]; 36. [2]; 38. [1]; 

39. [2] – Nem 68. 9; 87. 18; 95. 10; 97. 12, 99. 8; 99. 12, 13, 14, 

100. 24; 109. 5; 112. 20; 115. 26 προαίρεσις (նախընտրություն) 

Յաւժարութիւն 36. [1]; 39. [1]; 42. [4] – Nem 108. 2, 5; 114. 23; 127. 13 

αἵρεσις 

Յաւժարութիւն 18. [1]; 35. [2] – Nem 80. 18; 107. 23 πρόθεσις 

Յարամնայութիւն 17. [4]; 41. [2]; 42. [5]; 42. [10] – Nem 77. 14; 120. 25; 

128. 13; 132. 5 διαμονή  

Յարձակումն 12. [1]; 26. [1]; 29. [1]; 31. [2]; 34. [2]; 37. [1]; 39. [3] – 

Nem 68. 7; 88. 3; 94. 18; 99. 6; 105. 10, 14, 21, 106. 4; 109. 22; 

116. 13 ὁρμή  

ըստ յարձակմանն 2. [25]; 26. [1] – Nem 36. 14; 88. 3 καθ’ 

ὁρμήν (կամային)  

ըստ յարձակման շարժութիւն 1. [3]; 6. [4]; 15. [1] – Nem 2. 18; 

57. 10; 73. 9 καθ’ ὁρμὴν κίνησις (կամային շարժում) 

ըստ բնաւորական յարձակման 1. [17] – Nem 13. 11-12 καθ’ 

ὁρμὴν φυσικήν   զյարձակումնն ունիմ 24. [1] – Nem 85. 

27 κρατέω (հաղթել) 

Յարմարումն 36. [1] – Nem 108. 16 εἱρμός (միահյուսում, լծակցություն) 

(տե՛ս յաւդումն) 

Յեղումն 40. [1]; 42. [9] – Nem 117. 9, 131. 19 τροπή 

ամենեցունց յեղուլ 35. [2] – Nem 107. 6 παντάπασιν 

ἀνατραπῆναι (նսեմացնում է, ապականում է Համայնը)  

անյեղ 40. [3] – Nem 118. 19 ἄτρεπτος (անփոփոխ)  

Յերկւորէքն 24. [2]; 27. [3] – Nem 86. 12; 92. 14 δίδυμοι (երկվորյակներ, 

ամորձիներ, testiculi) 

Յինքն առնում 13. [2] – Nem 69. 17 παραλαμβάνω 

Յինքն քարշեմ 27. [2] – Nem 91. 7 συμπέσσω (եփել, մարսել) 

Յինքն քարշէ 22. [1]; 42. [9] – Nem 83. 4; 131. 13 ἕλκει πρὸς ἑαυτὸ 

Յիշողական 13. [1] – Nem 68. 14 μνημονευτικός  

Յիշումն 7. [7]; 13. [1] – Nem 60. 18; 68. 15 μνήμη (հիշելը, հիշողություն) 
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վերստին յիշեցումն 2. [8]; 13. [1] – 22. 23; 68. 15 ἀνάμνησις 

յիշէ ըստ յինքեանց 13. [2] – Nem 68. 23 μνημονεύεται καθ’ 

ἐαυτά (հիշվում է ինքնին) 

Յորդորեմ 27. [3] – Nem 92. 10 διεγείρω  

Յորդորիչ 27. [3] – Nem 92. 15 ἐρεθίζουσα  

Յորդորումն 38. [3]; 39. [1] – Nem 114. 3, 5; 114. 17 προτροπή  

 

Նախագիտութիւն 41. [3]; 41. [4]; 42. [6] – Nem 122. 17; 122. 20; 129. 18 

πρόγνωσις 

Նախագիտութիւն 12. [1]; 37. [1] – Nem 68. 10; 110. 6 μαντεία   

Նախադատեմ 32. [2]; 32. [3]; 40. [2] – Nem 101. 1; 101. 3; 101. 10; 101. 

16; 117. 22 προκρίνω  

Նախախնամութիւն 26. [2] – Nem 88. 25 προμήθεια 

Նախախնամութիւն 34. [1]; 37. [1]; 38. [1]; 41. [1]; 41. [5]; 42. [1] – Nem 

104. 18; 109. 16; 112. 15; 120. 11; 123. 5; 125. 19 πρόνοια 

առանց նախախնամութեան 41. [3] – Nem 122. 8 ἀπρονόητος 

խնամ տանեմ 41. [5] – Nem 123. 11 προνοέω 

Նախայայտնի 35. [1] – Nem 106. 25 πρόδηλος 

ըստ նախայաւժարութեան 32. [1] – Nem 99. 19 προῃρημένοις 

Նախայաւժարութիւն 31. [1]; 32. [1]; 32. [2]; 35. [1] – Nem 99. 11, 16; 99. 

20; 100. 8; 107. 1 προαίρεσις 

Նախացուցանեմ 2. [8] – Nem 22. 23 προαποδείκνυμι 

Նախ տեսութիւնք 42. [2] – Nem 126. 1 προηγουμένως τῶν ἰδεῶν 

(նախնական գաղափարներ) 

Նաւթութիւն 39. [3] – Nem 116. 15 δίαιτα 

Նիարդ 4. [3] – Nem 45. 21 ἴς (մկանաթել, ջիլ, թելավոր, անոթ)  

Նեարդ 6. [1] – Nem 56. 3 νεῦρoν 

Նիարդատեսակ 14. [2]; 27. [2] – Nem 71. 18; 91. 1 χονδρώδης  

Նեարդատեսակ 27. [2] – Nem 91. 13 χόνδρος (աճառային, կռճիկային) 

ջղուտ մարմին 20. [2] – Nem 82. 11 χόνδρος 

Ներգործութիւն 1. [2]; 1. [9]; 2. [13]; 5. [1]; 15. [4]; 37. [1]; 38. [2]; 39. 

[1] – Nem 1. 16, 2. 1; 6. 24; 26. 18; 47. 11; 74. 7; 109. 11; 113. 

14; 115. 13 ἐνέργεια 

առանց ներգործութեան 1. [3] – Nem 2. 12 ἀνενέργητο 
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Ներգործեմ 2. [13] – Nem 26. 20 ἐνεργέω 

անշարժութեան ներգործութիւն 17. [8] – Nem 79. 15 ἀκινησίας 

ἐνέργεια 

Ի ներքոյ դնիմ 42. [4] – Nem 127. 18 ὑποτίθημι 

Ի ներքոյ կամ 37. [1] – 109. 24, 26 ὑπόκειμαι 

Ի ներքս մնամ – Nem 68. 16 ἐγκαταλείπομαι 

Ներտրամադրեալ բան 14. [1] – Nem 71. 8 ἐνδιάθετος λόγος (ներքին, 

հոգևոր խոսք)  

Նիւթ 2. [3] – Nem 18. 10 ὕλη 

Նիւթական 42. [1]; 42. [5]; 42. [9] – Nem 126. 9; 129. 2; 131. 8 ὑλικός  

Նիւթաւոր 2. [3] – Nem 18. 11 ἔνυλος 

աննիւթ 2. [3] – Nem 18. 14 ἄυλος 

Նկատեմ 1. [19] – Nem 15. 13 κατανοέω (տե՛ս զմտաւ ածեմ) 

Նկատեմ 3. [3] – Nem 40. 16 θεσπίζω (գուշակել) (տե՛ս նշանակեմ) 

Նկատեմ 2. [17]; 2. [18] – Nem 29. 19; 30. 25 εἰκάζω (պատկերել)  

Նկատիմ 33. [1]; 42. [10] – Nem 102. 3, 4; 132. 19 σκέπτομαι (հասկացվել) 

| ԲԹԻԽ (լծ) «զնկատելն ի վերա խորհելոյն ու հաելոյն ասէ» 

Նմանամասն 2. [4]; 4. [1] – Nem 19. 11; 45. 4 ὁμοιομερής 

Նմանասեռ 7. [2] – Nem 58. 12 ὁμογενής 

Նշանակ 2. [15]; 42. [10]; նշան 41. [7] – Nem 27. 24; 132. 13; 124. 10 

τεκμήριον (նշան, ապացույց) 

Նշան 37. [4] – Nem 111. 15 σημεῖον (կենդանակերպի նշան, նշանակ) 

Նշանակաբար 2. [17] – Nem 29. 19 συμβολικῶς (խորհրդանշանակորեն) 

Նշանակեմ 12. [1] – Nem 68. 10 θεσπίζω (տե՛ս նկատեմ) 

Նշանակեմ 42. [4] – Nem 127. 16 ὑπαινίσσομαι (ակնարկել) 

Նուաստ 4. [1] – Nem 47. 4 ἐλάχιστος 

Նուաստագոյն 42. [10] – Nem 132. 2 καταδεέστερoς 

 

Շաղախեմ 2. [21] – Nem 33. 13 μολύνω 

Շաղախեմ 42. [9] – Nem 131. 8, 16 συμβεβηλόω 

Շաղախեմ 42. [9] – Nem 131. 13 καταμολύνω 

Շաղախումն 42. [9] – Nem 131. 10 μολυσμός 

Շաղկապ 4. [3]; 8. [1]; 26. [1] – Nem 45. 20; 63. 18; 88. 5 σύνδεσμος  
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Շանդի 5. [3] – 49. 3 κεραυνός (կայծակ, ատրաշեկ, շիկացած երկաթ, 

մետաղի ձույլ) 

Շարադրութիւն 2. [8]; 4. [3]; 9. [2] – Nem 23. 2; 45. 23; 66. 17 σύνθεσις 

ըստ շարադրութեան 5. [6] – Nem 50. 18 κατὰ παράθεσιν (ըստ 

համադրության)  

Շարախառնութիւն 5. [1]; 5. [4] – Nem 47. 4; 49. 9 σύγκριμα  

Շարակամ 27. [2]; 32. [3] – Nem 91. 3, 12; 101. 5 σύγκειμαι 

Շարակալեալ 2. [18] – Nem 30. 7 συνεχής 

Շարակալեալ լինի 2. [?] – Nem 29. 16 συνέχεται 

Շարակալու 2. [22] – Nem 34. 2 συνέχων 

Շարակայեմ 26. [1] – Nem 88. 6 συνίστημι 

Շարամանեմ 12. [1] – Nem 88. 6 συμπεπλέκω (միահյուսել, ընդելուզել)  

Շարամաւտիմ 27. [2] – Nem 91. 12 συνάπτoμαι 

Շարապնդեմ 2. [22] – Nem 34. 1 συσφίγγω 

Շարժութիւն 5. [9]; 14. 4; 15. [2]; 25. [1] – Nem 51. 26; 72. 13; 73. 17; 87. 

21 κίνησις 

Շարունակեմ 2. [2]; 2. [22] – Nem 18. 1, 4; 33. 26 συνέχω 

Շեղջ 42. [6] – Nem 129. 10 σωρός 

Շնչական 23. [1] – Nem 84. 26 πνευματικός 

Շնչական 27. [1]; 27. [2] – Nem 89. 23; 91. 3 ἀναπνευστικός 

Շնչերակ 4. [3]; 23. [2] – Nem 45. 21; 85. 7 ἀρτηρία (1. շնչափող, 2. 

զարկերակ, 3. Անոթ)  

խոշորագոյն շնչերակք 27. [2] – Nem 90. 24 τραχεῖαι ἀρτηρίαι 

խոշոր շնչերակք 27. [2] – Nem 90. 25, 91. 4 τραχεῖαι ἀρτηρίαι  

խլրտկանք 22 [2 ] – Nem 83. 14 ἀρτηρρίαι 

Շնչերակ 15. [4]; 23. [1] – Nem 74. 16, 18; 84. 24 σϕυγμός 

Շնչերակական զաւրութիւն 23. [1] – Nem 84. 25 σφυγμικὴ κίνησις (пульсо-

вое движение)  

Շնչաւոր 1. [14], 1. [16]; 2[4] – Nem 11. 5 12. 10;19. 21 ἔμψυχος (տե՛ս 

անձնաւոր) 

անշունչ 1[3]; 1. [4]; 1. [15]; 1. [16]; 2. [9]; 34. [2] – Nem2. 13; 

3. 2; 11. 18; 12. 10; 24. 14; 106. 6 ἄψυχος (տե՛ս անանձն) 

Շոգի 6. [2]; 10. [1]; 22. [2] – Nem 56. 14; 67. 20; 83. 14 ἀτμός 
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Շաւշափելի 5. [11] – Nem 52. 25 ἁπτός 

Շաւշափելիք 8. [1]; 8. [2] – Nem 63. 2; 63. 19 ἁφή (tactus, շոշափելիք) 

Շունչ 2. [4] – Nem 19. 7 πνεῦμα  

կենդանական շունչ 23. [1], 23. [2] – Nem 85. 5; 85. 14 ζωτικὸν 

πνεῦμα (spiritus vitalis)  

Շունչ 6. []; 27. [1] – Nem 56. 17; 89. 19, 20, 23 ἀναπνοή (respiratio) 

տուրեւառ շնչոյն 27. [1]; 27. [2] – Nem 90. 13; 90. 16, 23 

ἀναπνοή 

ներքս մտանել 27. [2] – Nem 90. 18, 19 εἰσπνοή  

արտաքս ելանել 27. [2] – Nem 90. 18, 20 ἐκπνοή 

Շրջաբերական 5. [11] – Nem 52. 20 κυκλοφορικός  

Շրջաբերութիւն 34. [1] – Nem 104. 19 περιφορά 

Շրջագայութիւն 24. [2], 37. [4] – Nem 86. 7; 111. 16 περίοδος  

Շուրջանակի 5. [11] – Nem 52. 22 κύκλῳ  

Շուրջ կալ 34. [2] – Nem 105. 19, 22, 106. 5 περιίστημι (շրջապատել) 

 

Ոգի 1. [10]; 7. [3] – Nem 7. 20; 58. 20 πνεῦμα  

ոգի տեսանողական 7. [3] – Nem 58. 20 πνεῦμα τὸ ὀπτικὸν 

(spiritus visionis)  

Ողինն ուղիղ 26. [1]; 26. [2] – Nem 88. 4; 89. 8 ὁ νωτιαῖος μυελός 

Ողն 26. [2] – Nem 89. 8 νωτιαῖος (մեջք, ողնաշար) 

Ողնայար 27. [4] – Nem 93. 3 ῥάχις 

Ողորմած (արդար) 1. [16] – Nem 12. 8 δίκαιος 

Ողորկ 8. [3] – Nem 64. 16 κραῦρος (փխրուն) 

Ողորկ 7. [6]; 7. [7]; 8. [3]; 27. [2] – Nem 59. 22; 60. 26; 64. 18, 26; 91. 4 

λεῖος 

Ողորկութիւն 8. [3] – Nem 65. 2 λειότης 

Ողորմ 18. [1] – Nem 80. 13 ἔλεος 

Ոսկր 4. [3]; 8. [1] – Nem 45. 20; 63. 18 ὀστέον  

Որկոր 14. [2] – Nem 71. 21 γαργαρεών (հետին քիմքի լեզվակ) 

Որոշեմ 27. [1] – Nem 89. 20 διαστέλλω  

Որոշեմ 29. [2]; 41. [7] – Nem 95. 16; 123. 28 διακρίνω 

Որոշեմ 33. [1] – Nem 101. 21 διορίζω 
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Որոշումն 2. [7]; 2. [21] – Nem 22. 3; 33. 16 χωρισμός (տարանջատելը, 

բաժանելը) 

Որովայն 20. [2]; 22. [3]; 27. [2] – Nem 82. 13; 83. 15; 91. 10 γαστήρ  

 

Չար 41. [5] – Nem 119. 23 φαῦλος 

Չար 29. [2] – Nem 95. 21 δεινός (սարսափելի, վախեցնող) 

Չարչարիմ 42. [13]; 42. [14] – Nem 134. 9, 17, 18, 21 πάσχω 

Չարչարանք 29. [2] – Nem 95. 22 τὰ δεινά 

չարչարանս կրեմ 42. [13] – Nem 134. 21 πάσχω κακῶς 

Չափ 42. [6] – Nem 129. 10 μέδιμνος (սորուն մարմինների չափ՝ 52-53 լ) 

Չափ 42. [12] – Nem 133. 6 μέτρον 

Չափաւոր 18. [1]; 18. [2]; 27. [2] – Nem 80. 20; 80. 23; 90. 19 μετρίoς 

Չափաւոր 1. [11]; 7. [9] – Nem 9. 5; 62. 24 σύμμετρος 

Չափաւորապէս 1. [3]; 41. [7] – Nem 2. 18; 124. 14 ἐξ ἐπιμέτρου (առավել, 

ի լրումն)  

Չոր 8. [3] – Nem 64. 18 ξηρός 

 

Պակասամասնութիւն 41. [2] – Nem 120. 4 παρὰ μέρος  

Պակաս ի մասնէ 2. [9] – Nem 23. 19 παρὰ μέρος  

Պակումն 20. [1] – Nem 81. 15 ὄκνος 

Պարագրեմ 3. [4]; 8. [1]; 42. [5]; 42. [6] – Nem 41. 3; 128. 27; 129. 8 

περιγράφω (բովանդակել, սահմանել)  

ըստ պարագրութեան իմանին 42. [6] – Nem 129. 9 κατὰ 

περιγραφὴν νοεῖται (սահմանափակ են մտածում) 

Պարագրող 3. [5] – Nem 41. 22, 42. 1 περιέχων (պարունակող)  

Պարունակող 39. [3] – Nem 116. 10, 15 περιέχων 

Պարուտակ 4. [3] – Nem 45. 21 ὑμήν (թաղանթ, միջնաթաղանթ, 

ուղեղապատյան)  

Պատահեմ 42. [5]; 42. [12] – Nem 128. 20; 133. 15 συμβαίνω 

Պատահումն (ստեպ) – συμβεβηκώς (accidens)  

ըստ պատահման 2. [3]; 2. [15]; 13. [2]; 27. [3] – Nem 18. 19, 

28. 13; 68. 23; 91. 24 κατὰ συμβεβηκός  

Պատարագ 41. [3] – Nem 122. 7 ἀνάθημα 
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Պատարագս աստուծոյ 35. [1] – Nem 106. 19 θεραπείας τῶν θεῶν 

(աստվածների) 

Պատարագս մատուցաներ Աստուծոյ 39. [2] – Nem 116. 3 πλημμελημάτων 

ἔθυε τῷ θεῷ 

Պատեհ 5. [14]; 8. [5] – Nem 54. 25; 65. 24 ἐπιτήδειον  

Պատեհ 41. [8] – Nem 125. 6 πρόσφορος  

Պատիժ 41. [2]; 41. [3]; 42. [4]; 42. [11] – Nem 121. 7; 122. 14; 128. 4; 132. 

27 τιμωρία (նաև՝ հատուցում, վրեժխնդրություն) (տե՛ս վրէժ) 

փոխանակ պատժելոյն 19. [1] – Nem 81. 4 ἀντιτιμωρήσεως (փխ. 

հատուցման) 

Պատիպատք 2. [28] – Nem 38. 4 περισκελής (խրթին) 

Պատկեր 41. [7] – Nem 124. 12, 21 χαρακτήρ 

Պատկեր 1. [16]; 6. [1] – Nem 13. 17; 55. 18 εἰκών 

ուրուական իմն պատկեր 7. [2]; 7. [3]; 7. [5] – Nem 58. 8; 58. 

18; 59. 14 εἴδωλον  

Պատշաճ է 32. [2] – Nem 100. 8, 9 ἁρμόζει 

Պատշաճ 42. [12] – Nem 100. 8, 9; 133. 16 ἁρμόζων  

պատշաճիմ 3. [6] – Nem 42. 9 ἁρμόζω 

պատկանաւոր 1. [6] – Nem 4. 20 ἔναρθρος (հոդաբաշխ)  

 

Պատրաստութիւն 16. [2] – Nem 76. 3 ἁρμοζούσα δίαιτα (համապատասխան 

կենսակերպ)  

Պետական 6. [4] – Nem 57. 8 ἀρχικός  

Պետութիւն 1. [20] – Nem 15. 11 ἐξουσία 

Պէտք 27. [2]; 41. [4]; 41. [4]; 42. [12] – Nem 90. 16, 21; 122. 19; 122. 25; 

133. 14 χρεία  

ըստ պիտոյից 27. [1] – Nem 89. 22 κατά τὴν χρείαν 

Պիտանի 30. [2]; 41. [7]; 42. [6] – Nem 97. 9; 123. 28; 129. 19 χρηστός 

Պիտանի 42. [14] – Nem 135. 5 δεόντως 

Պինդ 27. [3] – Nem 92. 8 στρυφνός (թթվային) 

Պնդել 27. [3] – Nem 92. 10 στύφω 

Պնդագոյնք 4. [2] – Nem 45. 14 στερεώτερoς (տե՛ս խստագոյնք) 

Պրտու 3. [1] – Nem 39. 10 πάπυρος (բոշխազգիներին պատկանող բույս՝ 

պապիրուս [cyperus papyrus], նաև՝ շամբի [scirpus]) 
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Ջանգ 39. [3] – Nem 116. 13 παράφορoς (թերություն) 

Ջիլ/ջիղ 2. [11]; 4. [3], 8. [5]; 26. [1] – Nem 25. 12; 45. 20; 65. 23; 88. 5 

νεῦρον  

ջղուտ մարմին 20. [2] – Nem 82. 11 στέρνα χόνδρου 

ջլուտ նիարդք 4. [3]; 26. [1] – Nem 45. 24; 88. 6 νευρώδεις ἴνες 

կակղագոյնքն ջիղք 26. ]2] – Nem 88. 6 μαλακὰ νεῦρα 

 

Ռնգացն ծանրաշնչութիւն 6. [2] – Nem 56. 16 κορύζα (հարբուխ) 

 

Ըռընգունք 8. [1]; 10. [1]; 27. [2] – Nem 63. 4; 67. 13; 91. 14 ῥίνες  

 

Սերմն 4. [2]; 27. [3]; 41. [6] – Nem 45. 9; 92. 2; 123. 15 σπέρμα 

Սերմնական 14. [3]. 24. [2] – Nem 72. 9; 86. 1 σπερματικός  

Սերմանեմ 42. [10] – Nem 132. 15 ἐγκατασπείρω 

Սիրտ 2. [4]; 15. [2] – Nem 19. 19; 73. 13 καρδία 

Սկիզբն 8. [2]; 13. [3]; 23. [2]; 37. [1]; 37. [4]; 42. [3] – Nem 64. 13; 69. 

20; 85. 8, 9, 10; 109. 21; 110. 2; 111. 15; 127. 9 ἀρχή 

ի սկզբանէ 1. [8]; 40. [4]; 41. [6] – Nem 6. 6; 118. 24; 123. 16 ἐξ 

ἀρχῆς  

իսկզբանէ 5. [12] – Nem 53. 10 ἐν ἀρχῇ  

Սկզբմամբ 37. [4] – Nem 111. 17 ἐξ ὑπαρχῆς (հիմքից) 

Սնունդ 27. [2] – Nem 90. 17, 21 θρέψις  

Սննդական 14. [3] – Nem 72. 5 θρεπτικός (սնուցող, աճեցնող, զորացնող) 

Սոսկումն 20. [2] – Nem 82. 3 περίψυξις (սառեցում)  

Սովորութիւն 16. [2]; 31. [2]; 38. [3] – Nem 76. 1; 98. 18; 113. 22 ἔθος 

Սպասաւորական 6. [4] – Nem 57. 8 ὑπουργικός  

Սպասաւորական 19. [1] – Nem 81. 11 δορυφορικός 

Սպասաւորութին 1. [16]; 1. [18]; 15. [2] – Nem 13. 20; 13. 25; 73. 14 

ὑπηρεσία 

Սպիտակաթոյրն հիւթ 24. [2] – Nem 86. 17 θορώδη χυμόν (սերմնահեղուկ)  

Սպիտակաթոյրն հիւթ 24. [2] – Nem 86. 12 θορῶδες ὑγρόν  

Սպիտակաթոյրն խոնաւուտն 24. [2] – Nem 86. 2 θορῶδες ὑγρόν  

Սպիտակաթոյրն թանձրատեսակն խոնաւուտն 24. [2] – Nem 86. 6 

θορῶδες ὑγρόν 
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Ստացուած 1. [4]; 1. [13]; 41. [4] – Nem 3. 5, 12; 10. 12; 122. 24 κτίσις 

Ստամոքս 2. [4]; 22. [3] – Nem 19. 19; 83. 15 στόμαχος  

Ստեղծանել 2. [18] – Nem 31. 2 διάπλασις 

Ստեղծանեմ 14. [2]; 14. [4] – Nem 71. 20; 72. 15 διαπλάσσω (ձևավորվել) 

Ստեղծուած 41. [7] – Nem 124. 12 διάπλασις 

Ստինք 4. [3] – Nem 46. 18 μαστός 

Ստորակայ (նիւթոյ) 40. [1]; 40. [2]; 40. [3] – Nem 117. 9; 118. 1; 118. 10 

ὑποκείμενος 

Սրատեսակ 20. [2] – Nem 82. 11 ξιφοειδής 

Սրեմ 29. [2] – Nem 96. 5 παροξύνω (գրգռել) 

Սուր 2. [8]; 6. [4]; 7. [6]; 7. [7]; 8. [3 – 23. 13; 6. [11]; 59. 23; 61. 1; 64. 

18 ὀξύς 

Սրութիւն 5. [9]; 5. [10] – Nem 51. 26; 52. 12 ὀξύτης  

Սրտմտական 15. [1]; 16. [1] – Nem 73. 12; 75. 9 θυμικός 

Սրտմտութիւն 19. [1]; 31. [2]; 32. [1] – Nem 81. 2; 99. 1; 99. 23 θυμός 

Սքանչելի 40. [3]; 41. [1], 41. [7]; 42. [13] – Nem 118. 20; 120. 16; 123. 

23; 134. 7 θαῦμα 

 

Վախճան 36. [1]; 37. [1]; 39. [2]; 42. [1] – Nem 108. 18; 110. 9; 115. 24; 

126. 8 τέλoς 

անվախճանապէս 37. [4] – Nem 111. 25 ἀτελευτήτως 

Վայել է 42. [9] – Nem 131. 2 πρέπει 

աստուածավայելուչ 41. [8] – Nem 125. 8 θεοπρεπέστατoς 

անվայելուչ 3. [8]; 42. [9] – Nem 43. 14; 131. 2 ἀπρεπής 

Վայելուչ 41. [8] – Nem 125. 11 ἀκόλουθος 

Վայելչաբար 42. [2] – Nem 127. 7 εἰκότως 

Վայրաբեր 16. [2] – Nem 75. 27 κατωϕερής (ընկած, ցածին հակված, 

թեթևաբարո) 

Վերաբերեմ 42. [2] – Nem 126. 15 ἀναφέρω (տե՛ս բերումն) 

Վերածխութիւն 2. [1]; 19. [1] – Nem 16. 19, 20; 81. 2 ἀναθυμίασις 

(գոլորշիացում, արտաշնչություն) 

Վերնատուն 9. [1]; 14. [2] – Nem 66. 8; 71. 22 ὑπερῴα 

Վեհագոյն 3. [5]; 42. [5]; 42. [10] – Nem 41. 20; 129. 4; 132. 3 κρείττων 

Վեհագոյն 33. [1] – Nem 101. 21 βελτίων  
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Վեհ 39. [2] – Nem 115. 18 βέλτιστος  

Վէրք 17. [1] – Nem 76. 11 τομή 

Վկայ 29. [2]; 41. [2] – Nem 95. 23, 121. 13 μάρτυς 

Վնասակար 1. [18]; 42. [4] – Nem 14. 9 δηλητηριώδης; 127. 19 βλάπτων  

Վնասակարք են 17. [3] – Nem 77. 3 προσβλάπτουσι  

Վնաս 41. [3] – Nem 122. 15 βλάβη 

անվնաս 42. [16] – Nem 135. 21 ἀναίτιος (անմեղ)  

Վտանգ 18. [1]; 29. [2] – Nem 80. 18; 95. 12, 13 περίστασις (հանգամանք)  

Վտանգականք 30. [2] – Nem 97. 15 περιστατικός (պարագայական, 

հանգամանքներ արտահայտող)  

Վտառ 4. [3]; 8. [1]; 22. [2] – Nem 45. 21; 63. 4; 83. 9 πόρος (ծակոտի, 

անցումատեղի, ուղի)  

Վրէժս խնդրեմ 41. [2] – Nem 121. 14 τιμωρέω 

Վրէժխնդիր 41. [2] – Nem 121. 17 τιμωρός (տե՛ս պատիժ) 

 

Տագնապ 18. [1] – Nem 80. 13 ἄχθος (ծանրության զգացում) 

Տագնապ 20. [1] – Nem 81. 16 ἀγωνία 

Տամկատեսակ 5. [5] – Nem 50. 1 ἀτμώδης (գոլորշանման) (տե՛ս շոգի)  

Տանջանք 29. [2] – Nem 95. 22 κρίσις (դատ, դատավճիռ) 

Տանջանք 29. [2] – Nem 96. 1 χαλεπῶς  

Տանջեմ 28. [1] – Nem 94. 8 κολάζω (պատժել) 

Տառապիմ 42. [5] – Nem 128. 21 ταπεινόομαι (նսեմացվել, ստորացվել)  

Տարորոշ 27. [2] – Nem 90. 22 διαστολή 

Տարորոշելի 15. [3] – Nem 73. 20 διασταλτέον 

եռակի տարորոշ 2. [3] – Nem 18. 17 τριχῇ διαστατά (եռաչափ)  

անեռակի տարորոշ 2. [3] – Nem 18. 21 ἀδιάστατον (ոչ 

տարածական) 

անտարորոշաբար 33. [1] – Nem 102. 6 ἀδιακρίτως 

Տարորոշեմ 3. [9]; 14. [1] – Nem 44. 6 διօρίζω; 71. 6 συνδιαιρέω 

Տարորոշեմ 2. [17]; 6. [2] – Nem 29. 23, 56. 23 διακρίνω  

Տարորոշ 23. [2] – Nem 85. 15 διαστέλλω 

Տարորոշեմ 5. [9]; 25. [1]; 42. [1] – Nem 51. 25, 87. 17; 125. 22 διαιρέω 

Տարր 2. [1]; 5. [1] – Nem 17. 6; 47. 8 στοιχεῖον (ստեպ) 

վերստին տարրացեալ 5. [8] – Nem 51. 16 ἀναστοιχειουμένη 

Տգեղ 2. [11] – Nem 25. 16 ἄμορϕος 
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Տեսակ 2. [13]; 41. [7]; 42. [1] – Nem 26. 14; 124. 16, 21; 126. 4 εἶδος 

Տեսակագործեմ 2. [13] – Nem 26. 14 εἰδοποιέω (տեսակ դարձնել, 

կերպավորել) 

Տեսակարար 2. [22]; 5. [1]; 5. [9] – Nem 34. 2; 47. 16; 52. 5 εἰδοποιός 

(տեսակ ձևավորող) 

Տեսակացեալ 5. [8] – Nem 51. 14 εἰδοποιηθείς 

Տեսական 6. [1] – Nem 55. 10 φανταστός 

Տեսական 17. [8], 33. [1]; 40. [1]; 42. [4] – Nem 80. 4; 102. 13; 117. 17; 

128. 8 θεωρητικός 

Տեսանեմ 7. [1] – Nem 58. 3 βλέπω  

Տեսանեմ 1. [16]; 2. [13]; 17. [7]; 29. [2]; 41. [7]; 41. [8] – Nem 13. 19; 27. 

3; 78. 26; 96. 5; 123. 21; 125. 12 ὁράω  

Տեսանեմ 2. [13]; 17. [8]; 31. [2]; 41. [2] – Nem 26. 17, 20; 79. 17, 18; 98. 

23; 121. 13 θεωρέω  

ընդ նմին տեսանի 2. [3] – Nem 18. 22 συνθεωρεῖται 

Տեսանել 4. [2]; 6. [1]; 41. [5]; 42. [6] – Nem 45. 16; 55. 16; 123. 8; 129. 

21 ἰδεῖν  

Տեսանեմ 2. [25] – Nem 36. 25 μεμέoμαι 

Տեսանելիք 6. [2] – Nem 56. 8 ὄψις 

Տեսանեմ 41. [1] – Nem 120. 18 κατανοέω 

Տեսողական 7. [1]; 17. [7] – Nem 57. 20; 78. 26 ὁρατικός 

Տեսողական 6. [1]; 11. [1] – Nem 55. 8, 9; 68. 4 ϕανταστικός (տե՛ս յածի) 

Տեսումն 6. [1] – Nem 55. 12, 21 ϕάντασμα (տեսիլք, երևակայական 

պատկեր) 

Տեսութիւն 1. [2]; 1. [19]; 17. [1]; 42. [4] – Nem 1. 18; 15. 12; 76. 7; 127. 

24 θεωρία (cognitio rerum; երևույթների խորիմացություն) 

Տեսութիւն 6. [1]; 13. [1]; 15. [3]; 20. [1] – Nem 55. 10, 11; 68. 16; 74. 4; 

81. 18 φαντασία  

Տեսութիւն ականն 2. [13] – Nem 27. 1 ὄψις (տե՛ս երեսք) 

Տեւել 22. [3] – Nem 84. 21 διαμένω (հարատևել) 

Տեւող 15. [2] – Nem 73. 14 εὔτονος (լարված, ուժեղ)  

Տեւողական 2. [2]- Nem18. 6 τονικός 

Տեւողութիւն 1. [15] – Nem 11. 21 διαμονή  
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Տիպ 2. [17]; 13. [1]; 41. [7] – Nem 29. 23; 68. 20; 124. 12 τύπος 

(նախօրինակ, բուն օրինակ, հետք, դրոշմ) 

Տիրագոյն 1. [3]; 27. [1]; 30. [2]; 35. [2] – Nem 2. 9; 89. 20; 98. 1; 107. 18 

κυριώτερος  

Տիրապէս 13. [2]; 17. [4]; 39. [1] – Nem 68. 22; 77. 11; 114. 18 κυρίως  

Տկարութիւն 1. [13]; 2. [11]; 3. [6]; 41. [7]; 41. [8]; 42. [9] – Nem 11. 1; 

25. 16; 42. 15; 124. 16; 125. 12; 131. 25 ἀσθένεια 

Տկարացեալ 13. [2] – Nem 69. 10 ἐξίτηλος  

Տնկական 14. [3]; 14. [4] – Nem 72. 5; 72. 13 φυτικός 

Տրամադրութիւն 1. [11]; 2. [13]; 3. [5]; 39. [3] – Nem 9. 8; 26. 18; 41. 17; 

116. 22 διάθεσις  

Տրտմութիւն 15. [3]; 16. [1]; 18. [1]; 28. [1]; 31. [2] – Nem 73. 24; 75. 10; 

80. 13; 94. 4; 98. 16 λύπη  

Տոկացող 15. [2] – Nem 73. 15 σύντονος 

Տոկացուցանել 27. [3] – Nem 92. 10 τονόω 

Տուրեւառ աւդոյս 2. [5] – Nem 20. 6 τὸ ἀναπνεῖν τὸν ἀέρα 

Տուրեւառ (ըստ կենցաղոյս պիտոյից) 1. [13] – Nem 9. 18 συνάλλαγμα 

(commercia)  

 

Ցանկականն 15. [1]; 16. [1] – Nem 73. 12; 75. 9 ἐπιθυμητικόν 

Ցանկութիւն 29. [2]; 31. [1]; 31. [2]; 32. [1]; 36. [2]; 39. [2]; 39. [3]; 42. 

[12]; 42. [14] – Nem 96. 2; 98. 15; 99. 1; 99. 22; 109. 1; 116. 1; 

116. 19; 133. 14; 134. 19 ἐπιθυμία  

Ցանկութիւն 27. [3]; 32. [3] – Nem 92. 15; 101. 14, 15 ὄρεξις  

բնաւորական ցանկութիւն 1. [3]; 1. [16] – Nem 2. 18-19; 13. 20 

ὄρεξις 

հարկաւոր ցանկութիւն 19. [1]; 32. [1]; 32. [3] – Nem 81. 4; 99. 

21; 101. 4 ὄρεξις 

հարկաւոր ցանկական 14. [4]; 15. [1] – Nem 72. 14; 73. 8 

ὀρεκτικόν  

ի հարկէ ցանկացեալ 15. [1] – Nem73. 9 ὀρεχθέντα (ὀρεχθεω՝ 

ձգտել, փափագել) 

մարմնական ցանկութիւն 27. [3] – Nem 92. 13 ὄρεξις 
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ցանկութիւն խորհրդական 32. [3] – Nem 101. 15 ὄρεξις 

βουλευτκή  

խորհուրդ ցանկական 32. [3] – Nem 101. 16 βούλευσις ὀρεκτική  

 

Ցասումն 19. [1] – Nem 81. 3 χόλος (տե՛ս մաղձ) 

Ցնորական 6. [1] – Nem 55. 12 διάκενος (դատարկ, թափանցիկ, իզուր) 

 

Ուղիղ (ուղեղ, ուղիւղ) 4. [3] – Nem 45. 20 μυλός  

Ուղիղ գլխոյ 2[4]; 4. [3] – Nem 19. 18; 45. 19 ἐγκέφαλος 

Ունակական 22. [1] – Nem 83. 2 καθεκτικός  

Ունակական կենդանութիւն 2. [22] – 34. 10 ἑκτικὴ ζωή (vita, quae in 

habitu est)  

Ունակութիւն 17. [7]; 38. [3]; 40. [5] – Nem 78. 24; 113. 21, 22, 23, 24; 

119. 13 ἕξις  

չար ունակութիւն 16. [2] – Nem 75. 23, 27 καχεξία 

Ունել 22[1] – Nem 83. 4 κατέχω 

Ուսմունք 1. [12]; 1. [14]; 2. [8]; 13. [2] – Nem 9. 22; 11. 2; 22. 23; 69. 4 

μάθησις 

Ուսանիմ 38. [2]; 40. [5] – Nem 113. 18; 119. 25 μανθάνω 

անուսումնութիւն 16. [2]; 42. [8] – Nem 75. 24; 130. 10 ἀμαθία 

Ուսանեմ 40. [5]; 41. [1] – Nem 119. 26; 120. 19 διδάσκω 

անուսանելի 40. [5] – Nem 119. 24 ἀδίδακτος  

առանց ուսանելոյ 42. [10] – Nem 132. 17 ἀδιδάκτως  

Ուրախութիւն 1. [10]; 17. [4]; 18. [2]; 35. [2] – Nem 8. 2; 77. 16; 80. 26; 

107. 11, 21 θεραπεία  

ուրախացուցանել զաստուածսն 35. [1]; – Nem 106. 28; 

θεραπεία τῶν θεῶν  

ուրախացուցանել զԱստուած 41. [3] – Nem 122. 7 θεραπεύειν τὸ 

θεῖoν 

ուրախութիւն աստուածոցն 35. [2] – Nem 107. 21 θεραπεία τῶν 

θεῶν  

ուրախացուցիչ աստուծոյ 35. [2] – Nem 107. 9 θεραπεύτης τοῦ 

θείου  
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Ուրուական 42. [12] – Nem 134. 1 εἴδωλoν 

 

Փախչելի 28. [1]; 42. [7] – Nem 94. 5; 130. 3 φευκτός (խուսափելի, խոր-

շելի) 

Փաղասեռ 17. [6] – Nem 78. 18 συγγενής (բնածին, բնատուր, ազգակցա-

կան, նման) 

Փայծաղ 22. [3]; 27. [1] – Nem 84. 11; 89. 25 σπλήν 

Փառք 2. [15]; 3. [11]; 42. [14] – Nem 29. 3; 44. 16; 134. 15, 17, 18 δόξα 

փառաւորագոյն 2. [6] – Nem 21. 22 ἐνδοξοτέρος  

Փափուկ 8. [3] – Nem 64. 16 μαλακός 

Փափուկ 15. [2] – Nem 73. 15 ἁπαλός 

Փոխադրեմ 1. [11] – Nem 9. 8 περιίστημι 

Փոխադրութիւն 1. [10]; 40. [1] – Nem 7. 15; 117. 9, 13 μεταβολή  

մարմնական փոխադրութիւն 1. [8] – Nem 6. 8-9 σωματικὴ 

μεταβολή  

փոխարկեալ յարենէ 24. [2] – Nem 86. 2 μεταβοληθέντος τοῦ 

αἵματος (per conversionem sanguinis) 

Փոխանորդութիւն 17. [3] –Nem 76. 23 διαμονή (շարունակականություն, 

սերնդափոխություն)  

Փոխանորդութիւն 1. [15]; 37. [3] – Nem 11. 22; 110. 27 διαδοχή 

Փոխանցական 25. [1] – Nem 87. 21 μεταβατικός 

Փոխարկեմ 22. [1] – Nem 83. 5 μεταβάλλω 

Փոխարկեմ 24. [2] – Nem 86. 5 ἐκπέσσω (եփել, մարսել) 

Փոխեմ 41. [2] – Nem 121. 2 διαλλάττω (պարտքով տալ, փոխել, 

հերթափոխել)  

Փոփոխեմ 1. [11] – Nem 9. 7 μεθίστημι 

Փոփոխելի 2. [2]; 40. [2]; 40. [3] – Nem 17. 18; 118. 2, 3; 118. 9, 15 

τρεπτός 

Փոփոխումն 42. [12] – Nem 133. 16 συμμεταβαλλόμενον  

Փողերակ 14. [2] – Nem 71. 17 τραχεῖα ἀρτηρία  

Փոր 4. [3]; 27. [1] – Nem 48. 18; 89. 25 κοιλία 

Փորոյն երակ 22. [3] – Nem 84. 8 κοίλης φλέψ 
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Փորոյն հիւթ 27. [2] – Nem 91. 9 κοιλίας χυμόν (ստամոքսահյութ, 

կերակրահյութ)  

Փորոտիք երկրի 1. [5] – Nem 4. 8 γῆς ἔντερα (տե՛ս աղիք)  

Փորուած 23. [1] – Nem 84. 26 κοιλία (տե՛ս փոր) 

Փորուածք խելացն (զառաջեւ) 6. [1]; 8. [1] – Nem 56. 2; 63. 7 πρόσθιοι 

τοῦ ἐγκεϕάλου κοιλίαι (գլխուղեղի առաջնային փորոքները)  

ի միջնոյն եւ զառաջնոյ կուսէ խելացն փորուած 26. [2] – Nem 

89. 6 τῆς μέσης καὶ τῶν ἔμπροσθεν κοιλιῶν τοῦ ἐγκεφάλου 

ի ետուստ կուսէ փորուած 26. [2] – Nem 89. 7 ἡ ὄπισθεν κοιλία 

Փսխումն 22. [2] – Nem 83. 8 ἔμετος 

Փռենիտոս 13. [3] – Nem 70. 12 φρενίτις (մտաբախութիւն, 

խելագարություն) 

Փրկութիւն 42. [10]; 42. [13] – Nem 132. 6; 134. 8 σωτηρία (տե՛ս ամբողջ 

պահել) 

Փոյթ 41. [3] – Nem 122. 9 σπουδή 

Փութալի 17. [2]; 17. [3] – Nem 76. 15; 77. 10 σπουδαῖος  

 

Քաղաք 1. [12] – Nem 9. 18 πόλις 

Քաղաքական 1. [12] – Nem 9. 20 πολιτικός 

Քաղիրթ 20. [2] – Nem 82. 6 κοιλία (որոճող կենդանիների ստամոքս, 

թափան, փոր) 

բերան քաղրթին 20. [2] – Nem 82. 6 τὸ στόμα τῆς κοιλίας 

Քաղցր 42. [5] – Nem 128. 20 χρηστός (բարեհաճ, բարի, ազնիվ, համեստ)  

Քարշողական 22. [1] – Nem 83. 2 ἑλκτικός 

Քարշումն 6. [1]; 27. [2]; 42. [9] – Nem 55. 21; 90. 2; 131. 4 ἑλκυσμός  

ունայն քարշումն 6. [1] – Nem 55. 21 διάκενος ἑλκυσμός 

Քէն 19. [1] – Nem 81. 7 μῆνις 

Քինախնդիր լինիմ 1. [5] – Nem 4. 3 ἀμύνω (պաշտպանել, հակահարված 

տալ) 

Քիմք 27. [2] – Nem 91. 12 βρόγχος (շնչափող)  

Քիրտն 22. [2]; 24. [3] – Nem 83. 8; 86. 21 ἱδρώς (քրտինք, նաև՝ հեղուկ 

արտադրություն)  
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Քննութիւն 28. [1] – Nem 93. 23 γνώμων (ցուցանիշներ, հետազոտու-

թյուն, զննություն)  

Քննեմ 42. [11] – Nem 132. 24 ἐξευρίσκω (գյուտ անել, բացահայտել) 

Քունք 4. [3] – Nem 45. 15 μῆνιγξ 

Անձնանուններ  

Ամոնիոս 2. [2]; 3. [3] – Ἀμμώνιος 17. 17; 39. 16 

Անաքսագորաս 41. [7] – Ἀναξαγόρας 124. 1 

Անաքսարքոս իմաստասէր 29. [1] – Ἀνάξαρχος ὁ φιλόσοφος 95. 5 

Անաքսիմենէս 5. [14] – Ἀναξιμένης 54. 15 

Ապողինարիոս Լաւոդիկեցի 1. [1]; 2. [20]; 5. [12] – Ἀπολινάριος ὁ 

Λαοδικείας 1. 11; 32. 3; 53. 10  

Ապողովն 38. [3] – Ἀπόλλων 114. 9 

Արիստոտելէս 1. [2]; 1. [5]; 2. [1]; 2. [1]; 2. [13]; 2. [18]; 2. [19]; 3. [8]; 4. 

[2]; 4. [3]; 5. [5]; 5. [6]; 5. [11]; 7. [2]; 14. [4]; 15. [1]; 17. [7]; 

24. [3]; 24. [3]; 38. [2]; 42. [1]; 42. [3]; 42. [4]; 42. [4] –

Ἀριστοτέλης 1. 15; 4. 4; 17. 4; 17. 10; 26. 10; 30. 21; 31. 5; 44. 3; 

45. 7; 46. 21; 49. 23; 50. 11; 52. 20; 58. 9; 72. 12; 73. 7; 79. 8; 86. 

19; 87. 1; 113. 17; 126. 6; 127. 13; 127. 15; 128. 2 

Գալինոս 2. [9]; 2. [26]; 7. [3]; 13. [4]; 20. [2]; 24. [3] – Γαληνὸς 23. 24; 

37. 10; 58. 14; 70. 13; 82. 7; 86. 22 

Դանիէլ 1. [19] – Δανιήλ 15. 2 

Դաւիթ 2. [20] – Δαυίδ 32. 18 

Դիմոկռիտոս 2. [1]; 2. [1]; 24. [3]; 42. [3] – Δημόκριτος 16. 13; 16. 17; 86. 

20; 127. 1 

Դինարքոս 2. [1]; 2. [1]; 2. [8] – Δείναρχος 17. 5; 17. 10; 22. 19 

Դիոնիւսիս բռնաւոր 29. [1] – Διονύσιος ὁ τύραννος 95. 4 

Դիոս 38. [3] – Ζεύς 114. 8 

Ենովք 37. [3] – Ἑνώχ 111. 11 

Եղիա 37. [3] – Ἠλίας 111. 11 

Եպարքոս Մենտապոնտինոս 5. [14] – Ἵππαρχος ὁ Μεταποντῖνος 54. 17 
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Եպիկուրոս 2. [1]; 7. [2]; 17. [6]; 42. [3] – Ἐπίκουρος 16. 13; 58. 8; 78. 15; 

127. 1 

Եւբեկոս 41. [2]; 41. [2] – Ἴβυκος 121. 12; 121. 18 

Եւնոմիոս 2. [18]; 3. [8] – Εὐνόμιος 30. 18; 43. 17 

Եւռիպիդէս 42. [4] – Εὐριπίδης 127. 22 

Զենոն 14. [3]; 29. [1] – Ζήνων 72. 7; 95. 3 

Թաղէս 2. [1]; 5. [13] – Θαλῆς 17. 1; 54. 12 

Թէոդորոս պղատոնական 2. [24] – Θεόδωρος ὁ Πλατωνικός 35. 5 

Իպպարքոս 7. [1] – Ἵππαρχος 57. 18 

Իպպոն իմաստասէր 2. [6] – Ἵππων ὁ φιλόσοφος 16. 17 

Կղէանթէս 2. [6]; 2. [6] – Κλεάνθης 20. 12; 20. 14 

Կռէտիաս 2. [1] – Κριτίας 16. 16 

Կռինոս 2. [24] – Κρόνιος 35. 4 

Հերակլիտոս 2. [1]; 5. [14]; Եռակլիտոս 42. [3] – Ἡράκλειτος 16. 19; 54. 

17; 127. 1  

Հիպոկրատէս 2. [9]; 4. [2]; 5. [13] – Ἱπποκράτης 24. 1; 45. 12; 53. 21 

Հիպիկռենտոս բռնաւոր 28. [1] – Νικοκρέων ὁ τύραννος 95. 5-6 

Ղազարոս 42. [13] – Λαζάρος 134. 12 

Մենանդրոս 42. [4]; 42. [13] – Μένανδρος 127. 22; 134. 14 

Մովսէս 1. [6]; 1. [9]; 2. [18]; 2. [18]; 2. [19]; 5. [12]; 5. [12] – Μωυσῆς 4. 

24; 7. 6; 30. 24; 31. 3; 31. 26; 53. 9; 53. 12 

Յամղիքոս 2. [24] – Ἰάμβλιχος 35. 7 

Յոբ 5. [12]; 39. [2]; 42. [13] – Ἰώβ 53. 13; 116. 2; 134. 6 

Յովսէփ 29. [2] – Ἰωσήφ 95. 17 

Նումենիոս պիւթագորական 2. [2] – Νουμήνιος ὁ Πυθαγορικός 17. 17 

Շուշան 29. [2]; 41. [2] – Σωσάννα 95. 17; 121. 11 

Որոգինէս 3. [11]; 13. [1]; 29. [2] – Ὠριγένης 44. 20; 68. 16; 95. 18 

Պանետիոս իմաստասէր 14. [3] – Παναίτιος ὁ φιλόσοφος 72. 9 
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Պաւղոս 1. [7]; 1. [19]; 42. [13]; 42. [14] – Παῦλος 5. 12; 15. 2; 134. 10; 

135. 3 

Պիւթագորաս 2. [1]; 2. [17]; 12. [1] – Πυθαγόρας 17. 2; 29. 19; 68. 11 

Պղատոն 1. [2]; 2. [6]; 2. [8]; 2. [22]; 2. [23]; 2. [23]; 2. [24]; 2. [28]; 3. 

[2]; 5. [7]; 5. [9]; 5. [11]; 6. [3]; 7. [2]; 7. [3]; 13. [1]; 13. [2]; 

13. [2]; 17. [4]; 37. [1]; 37. [4]; 42. [1]; 42. [1] – Πλάτων 2. 1; 

20. 14; 22. 22; 33. 20; 34. 24; 34. 25; 35. 12; 38. 3; 39. 12; 50. 25; 

51. 22; 52. 23; 57. 5; 58. 11; 58. 15; 68. 17; 68. 21; 69. 15; 77. 20; 

109. 9, 10; 111. 20; 125. 21; 126. 10 

Պղոտինոս 1. [1]; 2. [2]; 3. [3] – Πλωτῖνος 1. 9; 17. 17; 39. 17 

Պորփիւռոս 2. [24]; 3. [7]; 3. [7]; 7. [5] – Πορφύριος 35. 6; 42. 22; 43. 2; 

59. 13 

Սիմմիաս 2. [8] – Σιμμίας 22. 19 

Սոկրատէս 2. [8]; 37. [4]; 42. [16] – Σωκράτης 22. 20; 11. 20; 136. 3 

Սողոմոն 2. [20] – Σολομῶν 32. 19 

Ուրիա 2. [20] – Οὐρίας 32. 18 

Փիլոպատոռ 34. [2]; 34. [2] – Φιλοπάτωρ 105. 13; 106. 9 

Քրիստոս 3. [7] – Χριστός 42. 23 

Քռիւսիպոս 2. [6]; 2. [7]; 34. [2] – Χρυσίππος 20. 12; 22. 3; 105. 12 

Քսենոկռատէս 2. [17] – Ξενοκράτης 29. 21 

Փիլիսոփայական դպրոցներ և կրոնական 

 ուղղություններ 

Եպիկուրեանք 7. [2] – Ἐπικούρειοι 58. 8 

Մանիքեցիք 2. [1]; 2. [21] – Μανιχαῖοι 17. 13; 32. 20 

Պղատոնեանք 2. [6]; 2. [24] – οἱ ἀπὸ Πλάτωνος 20. 14, 35. 5  

Պիւթագորեանք 2. [2]; 12. [1] – Πυθαγόρειοι 17. 17, 68. 11 

Ստոիկեանք 2. [1]; 2. [1]; 2. [6]; 2. [19]; 5. [11]; 6. [1]; 14. [3]; 34. [2]; 

36. [1]; 37. [4]; 42. [3] – Στωικοί 16. 16; 18. 6; 20. 12; 31. 6; 52. 

18; 55. 13; 72. 7; 105. 12; 108. 17; 111. 14; 126. 22  
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Ստոյիկեանցն իմաստասիրացն ժողով 2. [1] – Στωικῶν φιλοσόφων σύστημα 

16. 13  

Քրիստոնէից աւրինադրութիւնք 3. [11]; 41. [1] – Χριστιανῶν δόγματα 44. 

21; 120. 19 

Ցեղանուններ 

Բաբելոնցիք 41. [1] – Βαβυλών 120. 18 

Եբրայեցիք 1. [8];  1. [15]; 5. [12]; 12. [1]; 41. [2] – Ἑβραῖοι 6. 6; 11. 15; 

53. 7; 68. 11; 121. 10 

Եգիպտացիք 35. [1]; 41. [1] – Αἰγυπτίων 106. 15; 120. 16 

Եթէոպացիք 29. [2] – Αἰθιόπων 95. 18 

Կրետացիք 38. [3] – Κρῆτες 114. 8 

Հելլենացիք (Էլլենացիք, Յունաց իմաստասէրք, հեթանոսք 2. [23]; 36. 

[1]; 41. [2]; 41. [2]; 41. [1]; 42. [11] – Ἕλληνες 34. 18; 108. 3; 

120. 22; 121. 10; 121. 11; 132. 26 

Հրէայ 41. [1] – Ἰουδαῖος 120. 15 

Ղակեդեմովնացիք 38. [3] – Λακεδαιμόνιοι 114. 8 
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Օգտագործված գրականության ցանկ 

Բառարաններ, հանրագիտարաններ և ձեռագրացուցակներ 

ՆԲՀԼ – Գ. Աւետիքեան, Խ. Սիւրմէլեան, Մ. Աւգերեան, Նոր բառագիրք 

Հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1836:  

ՀԱԲ – Հ. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, Երեւան, 

1973-1977:  

ԳԲ – Ռ. Ղազարեան, Գրաբարի բառարան, Երեւան, 2000:  

ԲԲ – Ս. Մալխասեանց, Հայերեն բացատրական բառարան, Երեւան, 1944:  

Ձ/Ց ՄՄ – Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Ա. Քեօշկերեան, 

Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենա-

դարանի, Երևան, 1984-2004, հտ՝ 1-2։  

Ձ/Ց Վնտկ. – Ս. Ճեմճեմեան, Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մատե-

նադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, Վենետիկ, 1998: 

Ձ/Ց Վիեն. – Հ. Յ. Տաշյան, Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենա-

դարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, Վիեննա, 1895: 

Ձ/Ց Եղմ. – Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, 

հտ. 1-11, Երուսաղէմ, 1966-1991:  

Дворецкий – Древнегреческо-русский словарь, сост. И. Х. Дворецкий, 

под ред. С. И. Соболевского, в 2-х томах, Москва, 1958.  

ЭСБЕ – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, в 86 т-х (82т. 

+ 4 доп.), С. Петербург, 1890-1907, т. 2 (1890).  

ФС – Конт-Спонвиль Андре, Философский словарь, Пер. с фр. Е. В. Го-

ловиной, Москва, 2012.  

НФС – Ю. А. Шичалин, Новая философская энциклопедия, в 4-х томах, 

т. 4, Москва, 2001.  

КФС – А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев и др., Краткий философский сло-

варь, Москва, 2004.  

ФЭС – А. И. Сидоров, Философский энциклопедический словарь, Москва, 

2006.  

ПЭ – Православная энциклопедия, в 45 т-х, Москва, 2000-2017, т. 3, 

2001.  
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Գրականություն 

1. Աբուսայիդ 1974 – Աբուսայիդ, Յաղագս կազմութեան մարդոյ, քննա-

կան բնագիրը, ռուսերեն թարգմանությունը և առաջաբանը 

Ս. Վարդանյանի, Երևան, 1974։ 

2. Ալիշան 1885 – Ղ. Ալիշան, Սիսուան, Վենետիկ, 1885: 

3. Ալիշան 1869 – Ղ․Ալիշան, Յուշիկք Հայրենեաց Հայոց, Վենետիկ, 

1869, էջ 281:  

4. Ակինյան 1904 – Ն. Ակինյան, «Նոննոսի Մեկնութիւնք Գրիգոր Աս-

տուածաբանի հինգ ճառից», ՀԱ, 1904, էջ 139-146: 

5. Ամիրդովլաթ 2014 – Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Ուսումն բժշկութեանն 

է այս, քննական բնագիր, համեմատական տեքստը, ներա-

ծականը, ծանոթագրութիւնները՝ Դ. Կարապետյանի, Եր-

ևան, 2014: 

6. Երզնկացի 1958 – Ս. Ս. Արևշատյան, «Հովհաննես Երզնկացու իմաս-

տասիրական անհայտ աշխատությունը», Բանբեր Մատենա-

դարանի 4, 1958, էջ 297-315:  

7. Գիրք պահոց 2008 – Բարսեղ Կեսարացի, Գիրք պահոց, աշխատասի-

րությամբ Կ. Մուրադյանի, Ս. Էջմիածին, 2008: 

8. Վեցաւրեայ 1984 – Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս վեցաւրեայ արարչու-

թեան, աշխատասիրությամբ Կ. Մուրադյանի, Երևան, 1984:  

9. Բեկզադյան 1968 – Ա. Հ. Բեկզադյան, «Լատինական ներվ տերմինի 

հայերեն թարգմանության հարցի շուրջ», Լրաբեր հասարա-

կական գիտությունների N2, 1968, էջ 81-90:  

10. Գիրք պիտոյից 1993 – Գիրք պիտոյից, աշխատասիրությամբ Գ. Մու-

րադյանի, Երևան, 1993:  

11. Գրիգորիս 1962 – Գրիգորիս, Քննութիւն բնութեան մարդոյ եւ նո-

րին ցաւոց, աշխատասիրությամբ Ա․Ս․Կծոյանի, Երևան, 

1962։ 

12. Դաւիթ, Սահմանք 1960 – Դաւիթ Անյաղթ, Սահմանք իմաստասիրու-

թեան, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները Ս. Ս. Արև-

շատյանի, Երևան, 1960: 
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13. Եզնիկ, հ. 1, 1992 – Եզնիկ Կողբացի, Ճառք ընդդէմ աղանդոց, Հատոր 

1, Ներածութիւն և քննական բնագիր, աշխատասիրու-

թեամբ Մ. Մինասեանի, Ժնեւ, 1992:  

14. Եզնիկ, հ. 2, 1992 – Եզնիկ Կողբացի, Ճառք ընդդէմ աղանդոց, Հատոր 

2, Ծանօթագրութիւններ և համաբարբառ, աշխատասիրու-

թյամբ Մ. Մինասեանի, Ժնեւ, 1992:  

15. Զարբհանալյան 1889 – Գ. Զարբհանալեան, Հայկական թարգմանու-

թիւնք նախնեաց (Դ. – ԺԳ. դար), Վենետիկ, 1889:  

16. Էյնաթյան 2015 – Ջ. Էյնաթյան, Տիեզերագիտութեան և տոմարի մեկ-

նություններ (Է. – ԺԵ. դդ.), Ուսումնասիրություն և բնագ-

րեր, Երևան, 2015:  

17. Յոթնագրեանք 2008 – Ա. Թամրազյան, «Երաժշտության կիրառումը 
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НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ, “О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА” 

В ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ  

Резюме 

Среди переведенных с греческого языка на армянский меди-

цинских произведений важное место занимает труд древнегреческо-

го философа и врача IV века Немесия Эмесского “О природе чело-

века”, на протяжении веков приписывавшийся Григорию Нисскому 

и являвшийся как бы сжатой энциклопедией знаний и учений о че-

ловеке. Сочинение это, пользовавщееся в свое время громкой из-

вестностью, переведено на армянский язык в 717 году в Константи-

нополе Давидом ипатом и известным ученым Степаносом Сюнеци. 

Как основательный источник теоретических знаний, книга часто 

оказывалась в центре внимания средневековых армянских фило-

софов и врачей. Доказательством этого является огромное количе-

ство дошедших до нас рукописных списков этой книги. Достаточно 

сказать, что в Матенадаране, в конгрегации Мхитаристов в Венеции 

и Вене и в монастыре Св. Иакова в Иерусалиме хранится около 65 

копий труда Немесия. Самая древняя рукопись хранится в Иеруса-

лиме (1047г).  

Книга Немесия, представленная в армянском переводе 42-мя 

главами, чрезвычайно важна для понимания и оценки самостоятель-

ной армянской медицинской литературы, сформировавшейся позд-

нее. Кроме общих представлений, она содержит анатомические и 

физиологические знания почти всех известных нам жизненно важ-

ных систем организма, и поэтому часто дополняет в рукописях тру-

ды по практической медицине, как в ранний период, когда был сде-

лан перевод, так и в позднем средневековье, многократно и обстоя-

тельно переписываясь.  

Большое количество рукописей, а также цитаты многочислен-
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ных фрагментов и даже глав трактата в разных средневековых 

текстах свидетельствует о том, что в средневековой Армении это 

произведение имело статус учебника по антропологии. Следы труда 

Немесия находим в работах таких знаменитых ученых, как Геворг 

Скевраци, Григор Магистрос, Ованес Воротнеци, Ованес Ерзнкаци, 

Григор Татеваци и др.  

Армянский перевод трактата Немесия “О природе человека” 

был издан Атанасом Тирояном в 1889г. в Венеции, на основе шести 

рукописей, хранящихся в конгрегации Мхитаристов. Наш критиче-

ский текст армянского перевода трактата “О природе человека” ос-

нован на тринадцати рукописях 12-17 вв. из коллекции Матенадара-

на им. Маштоца и древнейшем экземпляре из Иерусалима, с учетом 

издания Мхитаристов и двух изданий греческого оригинала (PG 40, 

Morani 1987). При разночтениях в рукописях, подробно отраженных 

в критическом аппарате, греческий оригинал играл решающую роль 

для выбора и помещения в основном тексте правильных вариантов.  
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NEMESIUS OF EMESA, ON THE NATURE OF MAN 

IN OLD ARMENIAN TRANSLATION 

Summary 

Among the medical books translated from Greek into Armenian, 

the treatise On the Nature of Man or On Human Nature by the fourth 

century Greek physician and philosopher Nemesius of Emesa, is of special 

importance. Once attributed to Gregory of Nyssa, it is a kind of concise 

encyclopedia of knowledge about man. The work was translated into Ar-

menian by Davitʻ Hypatos and the renowned scholar Stepʻanos Siwnecʻi in 

717 (in Constantinople). It became very popular in medieval Armenia and 

was often discussed by natural philosophers and physicians as a source of 

theoretical knowledge. This is witnessed by the great number of surviving 

manuscripts. Sixty-five copies are preserved in the collections of Matena-

daran, the Mekhitarist Congregations of Venice and Vienna, and the Ar-

menian Patriarchate of Jerusalem. Twenty-one of them are commentaries 

on Nemesius’ book while the rest contain the work itself. Matenadaran 

houses forty-four copies of the treatise. The oldest copy (1047) is kept in 

Jerusalem (J 1862).  

The Armenian version, which is divided into forty-two chapters, is 

of great importance for understanding the original Armenian medical lit-

erature. Apart from general concepts, it contains information on the anat-

omy and physiology of almost all known vital systems of the body; 

thanks to this, in manuscripts (both in the early period, when it was trans-

lated, and in later copies) it often complements works related to practical 

medicine.  
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The great number of copies and the numerous excerpts (even whole 

chapters) from the work prove that it was a manual of anthropology in 

Armenia. Its traces are found in the works of such well-known scientists 

as Geworg Skewratsʻi, Grigor Magistros, Yovhan Orotnetsʻi, Grigor 

Tatʻewatsʻi, Yovhannēs Erznkatsʻi, et al.  

The Armenian version was first published by Atʻanas Tiroyean in 

1889 in Venice, on the basis of six manuscripts from the Mekhitarist 

Congregation. This critical edition is based on thirteen manuscripts from 

the twelfth-seventeenth centuries kept in Mesrop Mashtots Matenadaran 

and the oldest copy from Jerusalem (J1862). It has also been collated 

with the text printed in Venice and two editions of the Geek original (PG 

40 and Morani). For choosing between the significant varia lectiones (re-

flected in the critical apparatus) in the Armenian manuscripts, and plac-

ing them in the main text, the Greek original has played a crucial role.  
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