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П р едислов1е.

§ 1. Изучал арм янш я рукописи философскаго содержан1я, вес- 
пою 1 9 0 5 -го  года я открылъ неожиданно въ библютекй Эчм]адзии- 
скаго монастыря переводъ Толковатя къ Катеюргямъ Аристо
теля, пространный и интересный трудъ, неизвестный въ числ^ пере- 
водныхъ памятниковъ древне-армянской письменности. При сличена 
этого Толковатя съ греческими подлинниками Еоммептаръй къ 
Аристотелю, издаваемыми Императорской Берлинской Академ10й 
наукъ, оказалось, что указанный переводъ сд'Ьланъ съ Толковатя къ 
Катеюргямъ Аристотеля, издапнаго н’Ьмоцкимъ ученыаъ, А д о л ь- 
фомъ Б у с с е , и приписываемаго имъ комментатору Эл]асу (гм. ЕИае 
гч РогрЬугИ 1вадодеп еЬ АпзШёИз Са1едоггав соттегЛагиь, В е- 
гоНш 1 9 0 0 , стр. V — X I I I ) .

§ 2 . Издаваемый нын-Ь впервые древне-армянсый текстъ назвап- 
наго Толковатя сохранился въ  рукописи Эчзпадзинскаго моппстыря 
№ 1 9 3 9 , по Каталогу Каринянца № 1 8 9 7 . В ъ  той же рукописи со
держится еще небольшой, но весьма интересный, фрагмента Толкова
ния къ Катеюргямъ, неизв'Ьстнаго автора. Фрагмента этота пом'Ь- 
щенъ въ настоящемъ изданш посл'Ь Толковатя, приписываемаго Элиасу 
(стр. 1 4 0  — 1 4 9 ) .

§ 3 . Вопросъ объ авторахъ Толковатй къ Оупанону Аристо
теля обстоитъ далеко еще не удовлетворительно. Мн^ше поч- 
теннаго издателя, А д о л ь ф а  Б у с с е , авторомъ издаваемаго памят
ника называвгааго Эл)аса, находится въ р'Ьзкомъ противореча съ за-



глав1я,мп налпчвыхъ греческихъ сппсковъ, въ которыхъ авторомъ 
того же толковатя называется Давпдъ. Заглав1е текстовъ греческаго 
подлинника гласптъ: օ ՚՚յ ՝ ;  Ցտս тйч 8гха зиго)уор1(&ч тт];
ф Л с та в 'а ; ало  ошуу]? ձ<*(3ւ8. Темъ не менее, доводы Б у ссе  про- 
тивъ авторства Давида весьма убедительны (Е1пае гп ТогрЪугп 1$а- 
додеп е к . ,  стр. V II— V III). Насколько же основательно его пред
положено объ авторстве Элиаса, это уже другой вопросъ. Р аз- 
смотрешемъ его мы займемся въ спещальномъ пзследоватп , посвя- 
щенномъ дровне-армянскимъ переводамъ Толковатй Органона Ари
стотеля.

§ 4 . Вопросъ объ авторе Толковатя, приписываемаго Элгасу, 
могъ бы быть выясненъ заглав1вмъ армянскаго перевода, но, къ со
жаление, единственный пока списокъ этого перевода, положенный въ 
основате настодщаго издашя, дефектенъ въ самомъ начале. В ъ  псмъ 
нетъ заглавия, которое указало бы намъ автора. Для выяснешл дан- 
наго вопроса петъ лсныхъ и определенныхъ указашй и въ памятпп- 
кахъ древне-армянской литературы. Темъ не менее, можно съ уве
ренностью утверждать, что на армянской почве аиторомъ занпнаю- 
щ агонасъ Толковатя считался комментаторъ Олимтодоръ, известный 
александр1йсюй ученый У1-го век а. Доказать это весьма нетрудно. 
Дело въ томъ, что 1оаннъ Воротансюй, писатель Х1У -го столемя, 
составилъ также Толкование къ Катеюргямъ Аристотеля, которое 
дошло до насъ въ редакции его ученика Григор1я Татевскаго. В ъ  своемъ 
толкован]и 1 оапнъ Воротанскш использовалъ, главнымъ образомъ, 
издаваемый ныне памятникъ; онъ постоянно цитуетъ Толковангс, 
приписываемое Элиасу, при чемъ авторомъ приводимыхъ выдержекъ 
пазываетъ Олимтодора, „комментатора Аристотеля*. Откуда же 
1оаннъ В ор отан ш й  могъ взять имя Олимтодора? Вероятнее всего, 
что использованный имъ списокъ не бнлъ дефектенъ въ начале, и 
имя Олимтодора, какъ автора Толковатя, находилось въ заглавш 
этого списка. В ъ  противномъ же случае, если авторство Олимтодора 
не основано на заглавш  армянскаго списка, то это более, чемъ сме
лая догадка 1оанпа Воротанскаго, придуманная имъ, очевидно, на 
основанш стороннихъ свед/ЬтИ. Последнее объяснете мало убеди-
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телыю. Во-цервыхъ, более чемъ сомнительно, чтобы 1оаннъ Воро- 
таношй могъ установить авторство Олимтодора по отношению къ без- 
заглавному тексту съ помощью стороннихъ свед Ь тй , а  во-вторыхъ, 
если бы дажо это ому и удалось, онъ, наверное, упомянулъ бы объ 
этомъ въ своемъ труд է . О существовали древне-армяпскаго перевода 
какого то произведет я Олимтодора имеется ценное с в е д е т е  уГрн- 
горш Магистра, писателя Х 1-го  век а. В ъ  одномъ изъ своихъ писемъ 
къ некоему Серию оиъ сообщаетъ:

„Բ ա յց ղտեալ մեր իսկ ի ‘Տայ լեզու դրեալ թարգմանչացն'՜ 
զգիրս Ռլոմսլիողորոսի, զոր Գաւիթ յիշատ ակէ ՝  կարի յո յժ  
սքանչելի եւ Գլոս շալի բանաստեղծովսիւհս մակաւասար ի վե
րայ բոլոր իմսատասիրւսկան բսւնիցս1).

По-видимому, Григорий Магистръ им'Ьетъ въ виду именно то 
Толкованге къ Категориями, которое цптустъ 1оаннъ В оротаи ш й , 
какъ произведете Олимтодора.

Не входя пока въ детальный разборъ вопроса о дМствительномъ 
автора настоящего Толковатя и но вдаваясь въ критическШ анализъ 
ирпведеиныхъ сообщ етй на армянской почве, я желалъ только 
вкратце указать на т е  р е зи я  противореч1я, которыя существуютъ 
относительно автора издаваемаго мною памятника.

§ 5 . О внешнихъ пр1омахъ этого пздаш я я  должеиъ дать сле
дующее объяснете. При наличности въ армянскомъ лишь одного 
единственна™ списка, къ сож алеиш , я не имелъ возможности дать 
критическаго текста Толковатя. Однако, этотъ пробелъ отчасти 
устраняется благодаря сличенш армянскаго перевода съ греческимъ 
подлинникомъ, пзданнымъ А д о л ь ф о м ъ  Б у с с е  (ЕИае гп РогрЪугп 
Ьадодеп еЬ ճոտէօէշՕտ СаЬедогъав соттегйапа^ В ого1ш  1 9 0 0 , стр. 
1 0 7 — 2 0 0 ) . В ъ  пршгёчашяхъ къ армянскому тексту обозначепы 
разночтения и уклонешя греческаго оригинала, такъ что спещали- 
стамъ нетрудно будетъ заметить явныя ошибки и погрешности армян-
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скаго перевода. Долженъ, однако, сделать оговорку, что я, въ об- 
щенъ, пзб^галъ делать лсправлешя въ армянскомъ тексте, а если и 
прибегалъ къ нпмъ, но только прн явныхъ оппскахъ п неправиль
ностях^

§ 6. Судьба рукописи № 1 9 3 9  Эчзшдзпнскаго монастыря пред- 
ставляетъ некоторый интересъ, темъ более, что она является едпн- 
ственнымъ сппскомъ даннаго Толковатя. Е акъ  видно пзъ прпведен- 
ныхъ ниже записей, рукопись эта еще въ 16 4 3 -м ъ  году была соб
ственностью монастыря Сашосаваика. Во время же нашсств1я паши 
на Эрпвань, въ 1 7 2 4 -м ъ  году, она попала въ руки одного курда, 
Османа Д 1адинскаго. Ватемъ она была выкуплена мастеромъ (яуста“) 
Саргисомъ. В ъ  библ1отеку Эчм1адзинскаго монастыря рукопись эта 
поступила, конечно, не ранее Х У Ш -го  столейя.

§  7 . К ъ  характеристике рукописи, какъ списка, можно сказать 
следующее:

1) Одной изъ особенностей рукописи является частое смешоше 
Ь и Է, а  иногда до того неясно начерташе этихъ буквъ, что бываетъ 
трудно установить, какая изъ нихъ стоить въ тексте. Отметимъ для 
примера:

էոէտռէացիք (’Еретр^Т?) 3,14, էստ եղծ 4,13, զըաչ) է  բա րոյ ու
թիւն 16,12, и т. д. При неясности начерташя Ь и է  я возстановлялъ 
правильное ч те те  безъ оговорокъ.

2) Б ъ  этой ореографической особенности относится, повидимому, 
и появлеше է  вм. ի:

Արէստոտէլական ВМ. Արիս տոտ ելա կան 6,13 И Т. Д.

3 ) Опускаше յ  обычное явлеше преимущественно после ш въ 
конце словъ:

ենթակայանա 1,14, առաջիկա 2,6 И Т. Д.
4 ) В ъ  нарушеше общепринятой ореографш иногда применяется յ :  

զնայ 66 ,8 , ի վ եր այ բան ութ են է  8 7 ,5  И Т. Д.

5) Не согласуется съ обычной ореограф1ей также появлеше ր въ 
словахъ:

զմանուկըս 144 ,26, րզրուցատրութիւնսն 145,22, վասրն 
ւՐրտացն 149 ,8, սկրսբմհւնս 19,10, սընրնղակիցս 19,23, ըզկա-
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տարումն 22,24., ըզրպարտողւ/ն 30 ,17 , րզզանազանութիւնս 
9 5 ,7  Н Т. Д.

6) Описки отъ сигЬшшпл схожихъ по начортавш буквъ указы
ваю т!, что прототипъ нашего списка былъ писанъ иниф'альнымъ 
письмомъ:

Եւղիտաինք ВМ. Նւղիմայինք 1 6 ,1 8 , առիսոսի ВМ. Կոիսոսի 
34,26, կեղտւսցիոց ВМ. 1լեղտացւոց 35,15, Բոյիթր Սիղոնացի 
(= В о г ]А о ?  о Տւօս^օ?) 18,19, Կոփեստակւսնք ВМ. Սոփեստականը 
36,16 , Առիստիգիս ВМ. Առիս տիղիս 3 9 ,9 , Արիսպազոս ВМ. 

Արէոպագոս 58 ,24  И др.

7) СлФдуетъ также отметить неправильность образована поряд
ковы х! числительных!.-

Տինգերրորղ 6,17, 8,12, վեցերրորղ  8,13, 9,12, եւթներրորղ 
145 ,20 , 9,14 И Т. Д.

8) Встречаются необычный сокращ етя подъ титломъ:
վան —  վասն, իմաստասիրութենն =  իմաստասիրութեանն, 

ճշմարտութինն —  ճշմարտութիւնն.
Замечу кстати, что въ тексте издаш я титла сняты, и слова подъ 

ними раскрыты.
§ 8 . Армянеюй текстъ Толковатя къ Катеюргямъ, ириписывае- 

маго Эл 1асу, какъ и указанный выше фрагментъ, представляетъ до
словный, въ строгомъ смысле этого слова, иереводъ, который харак
теризуется точною передачею словъ и оборотовъ греческаго подлин
ника. Этотъ особый типъ перевода нельзя, однако, объяснить незна- 
шемъ родного строя речи. Очевидно, что такое иредставлеше о 
задачахъ переводчика есть результата сознательно обдуманной и строго 
проведенной системы. Что буквальность перевода въ ущербъ даже 
природе родного языка нарушала элементарнейппя требования древне
армянской грамматики, преимущественно, синтаксиса, —  понятно само 
собой. И злагать своеобразный лингвистичешя особенности такого 
перевода считаю здесь неуместнымъ, —  уже потому, что пришлось 
бы для этого составить особую книгу. Т акая работа, несомненно, 
имела бы крупное значеше для вняснешя многихъ, неразрешенных! 
еще, вопросовъ касательно языка не только иереводныхъ памятни-
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ковъ грекофпльской лоры, но п, вообще, всей позднейшей литера
туры. Задача эта настолько серьезная п обширная, что ей следуеть 
посвятить особый спещальный трудъ.

§ 9 . К ъ  характеристике списка Толковатя, приписываемаго 
Эл1асу, относится еще, указанное ниже, грубое пореэгЪщоше текста, 
которое можно объяснить перетасовкою листовъ въ одномъ изъ пред- 
шествовавшихъ списковъ. При слнчеши съ греческимъ подлинником'ь 
оказалось, что непрерывность армянскаго текста можно возстаповить 
следующими обратными перемещошями:

л. 2 7 а , строка 2 после словъ որսլէս զի —  продолжение л. 3 4 а , 
стр. 3 , начиная СО СЛОВЪ ւֆ աստ ինչ

ДО Л. 42 Է , С Т р. 1 3 , КОНЧая словами ղանսլաճոյճ բա/ւն, —  прО- 

должеше л. 2 7 а , стр. 2 , начиная со слова մեկնութեան
ДО Л . 3 4 а , СТр. 3 , кончая СЛОВОМЪ Արիստոտէլակա՜Աի,—  про- 

должеше л. 4 2 Ь , стр. 1 4 , начиная со словъ որ ստորոզութիւևք до 
конца Толковатя.

Такое же перемещето существуетъ въ фрагменте Толковымя но- 
известваго автора. Правильный порядокъ следующШ: л. 1 а — л. ВЬ, 
л. 4Ь, л. 4 а , л. 5 а — л. 1 0  а, стр. 3 (конецъ).



Описаше Эчпнадзинской рукописи № 1939 .

Листовъ 1 3 4  (8 х  1 7  - н  3  =  1 3 9 )  ա  Տ 0. В ъ  рукописи недо- 
стастъ 5 лпстовъ. —  Текстъ 1 9 , 5 x 1 2  с. —  Отрокг 2 0 . —  Ма- 
тергалъ желтоватая бумага. —  Письмо круглое (Հին խոշոլ> բոլոչւ- 
գիր) . —  Украгиетя оглавлешя и инищалы красными чернилами.—  
Переплетя картонный позднейшаго времени. —  Состоятс хоро- 
шое; посл'ЬднШ 1 3 4 -й  листъ иаписанъ круглымъ почоркомъ, отлич- 
ныиъ отъ почерка остального текста. —  Время по внешнему виду 
рукопись Х Ш -г о  с т о л е т .  —  Мгьсто и писеиъ неизвестны.

Содержите: 1. Л . 1 а —  1 0 а  стр. 3 . Фрагмента Толковатя къ 
Катеюргямъ Аристотеля пеизв'Ьстяаго автора. Дефектенъ въ на- 
чал'Ь и въ конце. В ъ  рукописи фрагмента этотъ слился съ Толкова
тель, приписываемымъ Э/пасу, образуя какъ бы вместе съ посдед- 
нннъ непрерывный текста.

2 . Л . 1 0 а  стр. 3 — л. 13 4Է . Толкованге къ Категоргимъ Ари
стотеля, приписываемое Элзасу. Списокъ дофектенъ въ начале и въ 
середине (стр. 1 3 6,1 с). АрмянскШ переводъ содержитъ только ирс- 
А & у о ^ а , тсе.рь ойсп'кс и тир! тгоо-ои. Вопросъ о существоваши пере
вода остальной частп Толковатя, при имеющихся пока данныхъ, 
остается открытымъ.



Записи и приписки.

1. Н а нижнпхъ поляхъ 1 9 а  листа позднейшая прпписка ско
рописью:

Գիրք լաւ գիրք է • կարդացէք:

2 . Н а  нижнихъ поляхъ страницы 4 8  а позднейшая приписка 
скорописью:

Թ վին Րհօ ՀԳ որ փա շէն եկն ի վ ր 7?ր եւս/ն այ եւ գիրքս 
զերի անկաւ ի ճեռն քուրթ Օսման աղս/ին Գիւսդինեցոյ:

3 . Н а нижнихъ поляхъ страницы 4 8 Ь  позднейшая прпписка 
т'Ьыъ же почеркомъ скорописью:

Ո՜վ Գայր ի մ  Հոգեւոր, խ նդրեմ յի շ ե լ ի մաքրափայլ 
յա ղօթ ս քոյ զԳոգի ծնօղին իմոյ զուաոայ Սարգրսին եւ 
Աղութին, որ եղէ պատճառ ազատութե այսւ գրքիս, որ էր  
ի ձեռե ւսնօրինաց:

4 . В ъ  конце рукописи, иа странице 1 34Ъ, позднейшая прп
писка скорописью:

Գիրքս իմաստասիրական սեփԳական Սաղմոսավա- 
նիցն էր եւ ա յժ մ  եւս նորայ է : Գրեցաւ թվկնիս Հայոց 
Ռ Զ  եւ Ի :

— У1П —

\



ԼՐԵԿՆՈՈԹԻԻն ՍՏՈՐՈԳՈԻԹԵՄսՑն ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻ 

Ընծ՝Ա 8ԵԱԼ  

ԷԼԻԱՍԻ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԻ

եւ վասն զի անուանի, խնղրեմք զառաջին գլուի./ն եթէ 
ըստ քանեաց եւ որպիսեաց պատճառաց այսպէս անուանե- 
ցան Հերձուածք, եւ վասն էր ճեմական Արիստոտելականն 
անոււսնեցսս իմաստասիրութիւն: Եւ դարձեալ վասն զի ենթա- б 
կայացաւ, կամ' ըստ ըԱքեան ենթակայացաւ զաւր էն արվեստի 
եւ մակացութեան կա մ առ մեզ ո րպէս ուսանելի: Եւ վասն զի 
ըստ րհքեան ենթակայացաւ, կա մ ի կատարելոցն յանկա- 
տարսն խաղայ, եւ խնղրեմք եթէ զ[ւ նչ բաժանումս է (վասն զի 
բաժանումս ի կատարելագունիցն յանկատարսն եւ ի մասնա- 10 
կանսն կոյս խաղայ), եւ կա մ յանկատարելագունիցն ի կատա- 
րելազոյնսն, եւ խնղրեմք զ/՞նչ սկիզբն, զքնչ կատարումս, 
զ[> նչ որ ընդ մէջ ճանապարհն: Եւ այսպէս ըստ ընքեւսն: Իսկ 
եթէ որպէս առ մեզ ենթակայանայ  խնղրեմք որպիսի ինչ 
պարտ է գոլ լսասչին եւ որպիսի՞ ինչ մեկն ո/չին: Եւ վասն զի 16 
զբաժանումնս շարադասութեանցն յիշեցա ք, իսկ ի շարա- 
դասաթիւԱսն եւ բաոք գոն եւ մտածութիւնք, եւ վասն բառիցն

А . լ ք ք  վ ե ր ն ա գ ի ր  ե ւ .  ո կ ի ղ ր ՚ե  թ 1 . ր ք , /  Е1. 107,1---108,2. ‘ձ  Е 1 . ХЙ1 Տ~=էՕ»1

ձ՝/ւ՚յ.՜1Հտ.та:, ф)той[ЛбУ крштоу 8:а т1 ой'ты; о!>7о;А7.'тЭг,5ау а\ хата  ф|Хотоэ{ач а!рг- 
м ц 108,2—4. 7—13 Е1. бтг;!йт) оЪч хад ’ ёаит»)у ифбст^хбу, ղ ато  тйу теЫ шу
6-1 т а  ателт) ха ! (Лбршытгрз у.ырбТ ■?, а -о  тшу атбХшу ё~\ т а  тблеш, ха\ ^тоОцеу  
т1; т) архЧ| ՜1՝ тб/.о;, т1; ч (Хбта;й боо;. ха՝! оитш? цеу г’՛. хаЗ ’ ёаит^у 108,6—9.
9 А. "■-г.т." թաժահոււքն՚ն. 14 А. ենթակայանա] Е1. է է՛ք՝

1
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Записи и приписки.

1. Н а нижнихъ поляхъ 1 9 а  листа позднейшая приписка ско
рописью:

Գիրք լաւ գիրք է. կարդացէք:

2. Н а нижнихъ поляхъ страницы 4 Տ  а позднейшая приписка 
скорописью:

Թ վին ՌԺՀԳ որ փւսշէն եէլև ի վր նրեւանայ ել գիրքս 
գերի անկաւ ի ճեոհ քուրթ ОшГшЬ աղա ին Գիաղինեցոյ:

3 . Н а нижнихъ поляхъ страницы 481) позднейшая приписка 
т'Ьнъ же почеркомъ скорописью:

Ո՜վ Հայր իժ ' Հոգեւոր, խնդրեւՐ յի շ ե լ ի ւՐաքրաւիայլ 
յա ղօթ ս քոյ գՀոգի ծնօղին իմ՛ոյ ղուաոայ Սարգըւ/ին եւ 
Աղութին, որ եղէ պատճառ ազատութե այւււ գրքիս, որ էր  
ի ձեռն անօրինաց:

4 . В ъ  конце рукописи, на странице 1 34Ъ, позднейшая при
писка скорописью:

Գիրքս իւՐաստասիրական սեփԳական ՍաղւՐոսավա- 
նիցն էր եւ այժւՐ եւս նորայ է : Գրեցաւ թվկնիս Հայոց 
Ռ Զ  եւ Ի :



ԼՐԵԿնՈԻԹԻԻն ՍՏՈՐՈԳՈԻԹԵՄՍ&Ս ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻ 

ԸնծԱ ՑԵ Ա Լ  

ԷԼԻԱԱԻ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԻ

եւ վասն զի անուանի, խնդրեմք զառս/չին գլուխն եթէ  
ըստ քանեաց եւ որպիսեաց պատճառաց այսպէս անուանե- 
ցան Հերձուածք, եւ վասն 1՞ր ս՛եմական Արիստոտելականն 
անուանեցաւ իմաստասիրութիւն: եւ դարձեալ վասն զի ենթա- 5 

կայացաւ, կ ա մ  ըստ ընքեա ն ենթակայացաւ զաւր էն արՀեստի 
եւ մակացութեան կ ա մ  առ մեզ ո րպէս ուս ա նելէ: Եւ վասն զի 
ըստ րհքեան ենթակայացաւ, կ ա մ  ի կատարելոցն յանկա - 
տարսն խաղայ ,  եւ խնդրեմք ե թ է  զ[ւ նչ բաժանումս է  (վասն զի 
բաժանումն ի կատսւրելւսզունիցն յանկատարսն եւ ի մսանա- 10 

կանսն կոյս խ ա ղա յ), եւ կ ա մ  յանկատարելագունիցն ի կւստա- 
րելա գ/յնսն, եւ խնղրեմք զ ք ն չ սկիզբն, զ ք ն չ կատարումն, 
զ/՞նչ որ ընդ մէջ ճանասլարՀն: Եւ այսպէս ըստ րհքեան: Իսկ 
ե թ է որպէս առ մեզ ենթա կա յւսնա յ խնդրեմք որպիսի՞ ինչ 
պարտ է  գոլ լսասչին եւ ո րպիս էէ՛ ինչ ժեկնոդ/ւն: Եւ վասն զի 16 

զբաժանումնս շարադասութեա՛նցն յի շեցա ք , իսկ ի շարա- 
դասութիւհսն եւ բա ռք գոն եւ մտածութիւնք, եւ վասն բա ռիցն

А. լ Խ  վ ե ր ն ա գ ի ր  ե ւ .  ս կ ի ղ բ ե  թ հ ր ի ]  Е1. 107,1---108,2. 2  Е]. Х«1 677ՏւՏ*)

оуедо^етш, ф)той[Л8У т:рш"зу օւ& Т1 оиты; а 1 хата գւճօւյօգւօ.4 а\?1-
се՛.? 108,2—4. 7—13 Е]. ё-г:2т) ой՝/ хаЭ’ Ёаит»)7 и<рб(;тг)ХЕУ, $ аяо тйу -г/л'.ог/
Ё- ՚ւ та  ате/л] х м  [дершштгра хыР^ Ч тйу атгХйу Ё~\ та  тгХыа, ха\ ^тоЗце՝/ 
т1;  г) архЧ| Т’1 то теХо;, т(; г] |лета;й ооо;. ха՝! оитш; ц Ь  е1 хаЭ’ Ёаитт^ 108,6—9.
0 А. »*-и_. թաժսՈւումմն. 14 Л. ենթակայանա]  Е1. լէք.



խնղրեսցուք ե թ է որպիսի'° ինչ տեսակ գոյ յարմ՛արաբանու
թ է  անց եւ ե թ է վասն 1՜ր զանհաւաստին ախորժեաց, իսկ վասն 
մտածութեանն խնղրեմք եթ է որպիսի՞՛ս եւ որքանէ՞ս գլուխս 
պարտ է  յառաջագոյն առնուլ Արիստոտելս/կանաց շարագրու-

5 թ ե  ա նց:

Ը ն Գ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ Ա Ս ՏՈ ԻծՌ Լ Եհ ԱՌԱՀԻԿԱՑ 
ՏԵՍ Ո ԻԹ ԵՄ սն ՊՐԱԿ-Ք Բ

Առաջին գլուխ պարփակելոցն զԱրիսաոտելի իմաստա
սիրութիւնն խնդրելն եթ է ըստ քանեաց յեղանակաց անուանե- 

10 ցա ն իմաստասիրութեան հերձուածք: Եւ պարտ է գիտել եթէ  
ըստ եւթն յեղա նակաց անուանին իմաստասիրութեան Հերձ
ուածք: Այլ վասն զի ոչ կարողք գոմք ստուգապէս Հետե լիլ ասւս- 
ցելոցղ, ե թ է ոչ նախ ուսանիմք զի՛նչ է  Հերձուած" արդ ասաս
ցուք '  զի՛նչ է  Հերձուած: Հերձուած է  արանց գիտնոց կարծիք 

16 առ ինքեանս ձայնսւկցելոց եւ առ այլս տւսրաձայնեցելոց: Եւ 
բարիոք ասացաք „ ա րա նց“ եւ ոչ առն. վասն զի միոյ առն 
կարծիք դրութիւն լինի եւ ոչ Հերձուած, որպէս Երակղիտեայն 
ե թ է ամենայն ինչ շարժի , եւ կ ա մ  Պարմենէտեայն թ է  հզ է  
էակէ/ եւ անշարժ, եւ կ ա մ  Անտիսթենեայն որ ասէր ե թ է ոչ 

20 է  ընդդիմակացութիւն, քանզի դրութիւն ԷՀրաշսոիառ կարծիք 
ուրոււքն'՜ միոյ ուրումն յա յնցա նէ որք յիմաստասիրութեանն ճւս- 
նա չին: Իսկ „ գիտնոց“ ասելով եւ զայդ բարիոք առաղրեցաք, 
զի եղիցին արժանաբանք եւ մակացուք: ֊Քանզի ե թ է եղիցին 
վայրապարք եւ երամակս/յինք '  այնպիսեացն կարծիք ոչ առնեն

1  А. եւ թ է ոըսլիսի ի՛նչ. 4 А. չարազըութեսՈյց] Е1. аиутхтцатму 108,14. 
6—7 Е1. таите Ч яароива Зео>р1а 108,14. 9 Е1. хата тго<гои? ха\ т!уа?
тропой? 108,16. 10—12 Е1. ха՝1 8еТ &п х ат* иста тротсои?՛ ч тар атгА
тои а'(рЕ<г(архои, <Ь? ПХатошхо՝! ха\ ’АркттотеХсхо!, 4] атго ту;? тгатр(8о? той алдевчр- 
/օս, ահ Киртг)ча՝1хо՝1 8с’ ’АрЕятппгоу т4у Кир/)уаТоу 108,17—19. 18 — 14 А. ալսլ—
Հերձուած! Е1. фере тгро'тЕроу 7гер՝1 айтт)? еппоц.бу 108,31. 10 А. шиш у աք՜]
Е1. еТяеу 108,38. 16—17 Е1. ёуо? тар ау8р4? 8оЕа а ’феасу ой тго(ёГ՛ \)е<тц тар
тотё у1чс-сси 108,23—34. 17 А. ԵրակղՀւտեացն] Е1. г) '11рахХе!то» 108,34.
18 А. ՊաըմՄսետեացն]  Е1. г) ПарцЕу18ои 108,35. 19—20 Е1. Պ ’АчткгЭёчои?
0Т1 ойх еацу аутслЕуесу 108,35—36. 20—22 Е1. Эёегк; уар ё<т 1сара8о^о? йт>-
>.7)փւ? БУ5? тйу хата գւճօռօգ՚ւՀ՝/ тушр^шу. то 81 'астте'ноу' ха\ аито хаХй; тсрот- 
Х Е !та( 108,36—37. 24 А. այնպիսեացն կարծիք]  Е1. ւ/՚ք.



—  3 —

արհեստս եւ մակացութիւն, վաս՛ն զի մեք զայնպիսի Հերձուածս 
ի կիր առնումք" որ յարեստս եւ ի մակացութիւնս տեսանին:
„ Առ միմեանս ձայնակցելոց եւ առ այլս տարաձայնեցելոց 
քանզի ե թ է առ միմեանս եւ աո այլս ձայնակից գոն" ոչ լինի 
Հերձուած, այլ ը՛նդդիմանա՜ն Հերձուածոյ Հասարակ մտածու- б 
թիւնք. քանզի կերպարանէ զՀերձուսւծ ձայնակցութիւն Հան
դերձ տարաձայնութեամբ, եւ ոչ ի վայրապար մսւրդկան, այլ 
ի գիտունս եւ յա րժա ն արանց:

Արդ այսոքիկ վասն Հերձուածոյ: Բայց պարտ է  գիտել, ե թ է  
ըստ եւթն յեղա նակաց անուանին ըստ իմաստասիրութեան 10 
Հերձուածք՛ կ ա մ  ի Հերձուածապետէն, որպէս Պղատոնականք  
եւ Արիստոտելականք եւ Եպիկորեանք, եւ կ ա մ  ի Հայրենեաց 
Հերձուածապետին, որպէս Կիւրենացիք վասն Աոստիսլոսի կիլ- 
րենացւոյ եւ էռէտ ռէա ցիք վաս՛ն Մ ենեդիմոսի էռէտռիացտյ 
կ ա մ  Անգար ակա՛նք՛ն առ Տեռփսիոնի ե-ս Եւկլիդեայ մեզարա- 16 
ցւոյ, ուստի եւ Մեգարական իմաստասիրութիւն անուանեցան 
երկրաչափք, կամ’ է  լի ականք վասն Փէդոնի որ էր յԵ լլիդեա յ: 
Արդ այսպէս եւ ի Հայրե՛նեաց Հերձուածապետին:

Կամ ի տեղոչէն, ուր Հաւաքակիցք լինէին, որպէս Ստոյի- 
կեա՛նք՛ այսինքն иրս/Հականք՛՜ վասն զանազանապէս շինուա- 20 

ծոց սրաՀին որ յԱտտիկում, յո ր ո ւմ  վա րժէր ֊Զենոն Կիտաց ին 
այլ ոչ Ելլադացին, որ եւ Պարմենէդային եւ երկալեզու, յա 
ղագս որոյ ասացեալ է.

„Երկալեզուին մեծ զաւրութիւն եւ ոչ տկար Զենոնի:ս 
Բայց երկալեզու կոչեցաւ ոչ ե թ է  տրամաբանական էր, որ- 26

1—2 А. վաս՛ն զի — աեասնի1/] Е1. լիք. 5 Е1. аХХа то аутшЕцдеуоу
т/) а'.рспи, тоит &Т1 хо1уг,у вууо!ау 108,81. 7—8 Е1. ха! оих ёу тоТ? ти-
/оицу ауЭршти? аХХ’ ёу астг!о1;  ха՝! а \\о\о՝(оц 108,82—88. 12 А. եւ Եսլի-
կորեանք) Е1. լիք- 18—17 Е1. <1)5 КиртдуаГхо՛! 8ւ' ’Лр'кгтигтгоу ղ ’ЕрЕтр^й;
Տ ւ »  Мбуб8у)р.0у тоу ’Ететр1Еа ^  Мг՝;ар1хо1 81а Терф'.шуа ха'( ЕохХе18г)У той? М е- 

уаргТ?, йЭеу ха՝1 Мгуаршу] ф!Ло<гоф!а, ’Шаахо- 8ւձ Фа!йшуа тоу а-кЬ т^? "քԱւ- 
8о; 108,30—109,3. 14 А. էռէտռիացիղյ. 16 А. Մհզացացիոյ. 17 А.
(վւլա/լանք. 20 А. ւզյսինքն ириЛшЦшЬ д] Е1. լիք. 21 А . ДШтЪ Ելլադացին 
այլ ոչ Կիաացին] Е1. 2^ушу о К!тт!ей?, ой/ о’ ЕХехп)? 109,6—7 22 А. Պարմսնային
եւ հլւկայլհղւււ]  Е1. Пар|леу!йЕ!о; о ацфотЕро'сХառռօՀ 109,7. 25—1 Е1. ой/ от!
о!аХЕХТ!Хо; г,у, ш; о К!тт!гй;, ха1 та айта ауЕ'тхейх^Е ха: хатЕехЕйа^ЕУ 109,10—11.
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սլէս Կիտաց ին որ զնոյն ստեղծանէր, այլ վասն զի վարուք էր 
տրամաբանական" այլ ասելով եւ ա յլ խ որելով : Արդ երբեմն 
Հարցեա լ ի բռնաւորէ ումեմնէ, ե թ է ոյք ոմանք են առաւել դաւա- 
բերիլք իւրոյ բռնաւորութեանն" նա զզէնակիրսն եցոյց: Եւ նա 

6 Հաւանես/լ եւ ասլականեալ զնոսա" միայնացաւ եւ սպանաւ, 
քանզի բարի կարծեաց զստե/ն վասն ի բա ց բարձման բռնա
կալութեանն: Որ երբեւՈւ եւ իւր վարդապետին վիճա կից եղեալ 
Պ արմեն իդեայ որ ասէր, եթ է եզ է  գոյն եւ անշարժ, թէպէտ եւ 
գիտէր ի ներգործութենէ եթ է յոքունք են գոյք , բա յց սակայն 

10 շարագրեաց գիրս ի քա ռից ձեւսւարկութեանց եթ է եղ է  գոյն" 
բարի կարծեցեալ զվիճա կիցն գոլ իւր վարդապետին: Եւ եր
բեմն դարձեալ առ նոյնում վարդապետում ասելով անշարժ 
ասէ (я) գոյն" Հինգ ձեռնարկութեամբ եստեղծ թ է  անշարժ է  գոյն: 
Որոյ ընդդէմ  ոչ կաբելով ասել Անտիս թենիս Շնական" յարեաւ 

\Ь յա թոռոյն եւ զգնաց էառ" կարծեցեալ Հզաւրագոյն գոլ քա ն զա
մենայն ընդդիմադրութիւնս բա նից զ ի  ձեռն ներգործութեան 
ապացո ցն : Արդ այսպէս եւ ի տ եզո չէն" ուր Հաւաքս/կիցքն 
լինէին:

Եւ կ ա մ  յիմաստասիրելն մակդատ/ււթենէ, ո րպէս Արգե- 
20 լականքն, քանզի սոքա անՀասելութիւն կա րծելով արգելուին 

զլուծ մունս նախադասութեանցն: Բա յց կոչեցաւ եւ եռոտնիք նո
ցին Հերձուածն, վասն զի եռակի առնէին զպատասխանիսն, 
քանզի Հարցեալք" ե թ է Հոգի անմս/Հ ե թ է մսոկանացոլ է" 
ասէին թ է  կա մ  մաՀկանսւցու է , կ ա մ  ւսնմս/Հ, կ ա մ  երկաքան- 

26 չիւրքդ, կա մ  ոչ ոք ի սոցանէ: Բա ց  կոչեցաւ եւ Բացբարձական 
(որ է  տարակուսական.), վասն զի տարակուսէին միւս ն եւ ոչ 
լուծանէին, որք ընդդէմ  են Պռոտագորականաց, քանզի Պռո-

4—5 Б1. օ օտ 7гекгЭе'ц ха\ ауеХшу айтои; З^дар՛/] 109,11. С А. рп'Ши- 
կալութծանն] Е1. той тираууои 109,15. 7— 13 Е1. хзй. тф 01ХёЦ> ыЪаауАХш
поте Пардеу'гёг] еу Хетоут! то он хас тЬ տւՏօ;, Ёх ту)? Ёуерц^а! таХХа та оута, <гчу- 
т1Эт1<гсу Ёх тЕсгаарахоуто Ёш/Есрущатшу оп еу то оу, а^адоу уориса; ты о’.хйы 
аиццахЕТу о’ЗаахаХш. хас тоте тахХ1У тш айтД аиу^^оршу о'.ЗхехаХш ах1уи]тоу >.е- 
70УТ1 то оу, Տւօւ яеуте Ё7г1/Е 1рк)цатшу хата(тхЕиа^Е1 отс ах 1у/)т0у то оу 109,15—20 
10 А. շալւագլւեաց. 14 А. որոյ՛] Е1. о!; 109,20. 14 Е1. ауатта? Ё(ЗаЗкгЕ 109,21.
19 Е1. "II ало ту); Ёу тоТ; 91X010901? Ётхркгеш;, <Ь; о! ’Е?ехт!хо1 109,24.
22 А. զի ւլի. 23 Е1. о Т| У) фиу.Ч 109,27. 25 А. пр Է տարակուսական] Е1. չիք.



տա զո լաւ կանք զճշմարիտն աւանդէին, ասելով եթ է ամենսլ ն 
զոր ինչ եւ կարծէ ոք" ճշմարիտ է : Հ ո ր  առանձինն յա նդիմա նէ  
Պղատոն զեր կաք ս/նչի լ ր ս ն ** ե թ է „ Որսլէи Հասեալք ասէք ոչ զոլ 
Հասումհ, ե թ է որսլէս ոչ Հասեալք: Եթէ որսլէս Հասեալք'՜ սոս/ 
է  Հասումն, ասլա եթ է որսլէս ոչ Հասեալք" ոչ Հաւան իմք ձեզ ոչ 6 

Հասելոցդ, եթ է է  անՀասութիւն Իսկ զ Պ/տտազորականս յա նդի
մանէ ի Պռոտազորայ տրամաբանութեանն, ասելով այսպէս 
ե թ է „Մ ե ք , ով Պռոտազորաս, ասելովդ կարծել զքեզ չարաչար 
ճշմարտից№մք արդեաւք ե թ է ստիցեմք: Եթէ ճշմարտեմք 
մեք' դու ստես, եւ ս/Հա է  սուտ, իսկ ե թ է  ստեմք եւ դու ճ  շմար- ю  

տես աՀւ/ւ է  սուտն ի ստելն մեր: Արդ ստես, թէպէտ եւ ճ շմար- 
տես, եւ ե թ է ստես ամենայն ի րաւք ստես՛1: Եւ սալա ի վ ե ր ա յ 
ա ծէ ա սելով եթ է Պռոտս/գոր ստէ, թէպէտ եւ ճշմա րտ է* ստէ: 
Իսկ Արիստոտէլ ի ձեռն ւ/իոյ եւ նորին ձեռնարկութեան յա նդի
մանէ վասն արժանաւորութեան Հակասութեան, քանզի ոմանք 15 

զամենայն սուտ կարծեն եւ ոմանք" ճշմարիտ, Հակասութիւն է  
այսպիսիս, եւ ոչ երբէք Հակասութիւն ճշմւսրտեսցէ. քանզի ոչ 
ամենայն ինչ ճշմարիտ եւ ոչ ամենայն սուտ: Այսորիկ բաժան
ման կարծեցին ոմանք եւ զՊղատոն զոլ, վասն զի պիտանա- 
նւս յ երկբայականս/д առբայութեանց, ա սելով „թուի ինձ“ եւ 20 

„թերեւս", „ արդեաւք“ եւ „կ ա ր ծե մ ": Այլ զայսոսիկ Պղատոն 
վասն ստուգութեան ասէր եւ ոչ վասն երկբայութեան: Արդ ոչ 
ստոյգն ամենայն ի րաւք ս/րգելական եւ արգելականն ստոյգ: 
Բա յց սակայն ոչ արգելական Պղատոն. քանզի է  ամենայն 
ուրեք լսելյա սե/7/ նորա եւ ի ցուցանելն շեշտս/բար ըստ քեր-  26 

/լողին" ի Փեստրում տրամաբանութեանն, ե թ է  ս/նձն ամենայն

3 А. զ ե ր Ա ա ք ս ւ ն չ ի զ ւ ս ն ]  Е1. Ёхато'рои;, той; цёч ’ЕфЕХТсхой; 1՝յ ты веаст^тш 
/ . ё у ш ч  т г р о ;  айюй; ойтш; 1 0 9 ,3 1 — 8 2 . 8  А. կ ա ր ծ ե լ  զ ք ե ղ ]  Е1. Х е - ^ т е ;  се 8 о -

110,4. 11— 12 Е1. 18ой 7гаХш е с т ՛, т о  Փ տ ս օ տ ; .  փտսօ») оиу, XIV т е  аХ/]-
-Угйг,; XXV т е  փտսՏ̂ ’ 110,8—7. 12 А. ա մ ե ն ա յ ն  / ւ ր ա լ ք  ս տ ե ս ]  Е1. լ ի ք .

13 А. թէսլէտ եւ ՏչւՐարտէ ստէ/  Е1. хач те аЛ7)$Еи?] уЛ ч те фЕи8у]та1 110,8.
15—17 Е1. Е! уар б1 ЦЕ7 7гачтт] фгиЛу; оо;а^оиа>у о1 84 тгачтц а).т)вч, а^т'^аеп: 
’-й тоюитоу 1 1 0 ,10—11 . 22 А. եւ ոչ վասն երկբայութեա՛ն! Е1. г Др.
25 А. շհչտարար ըստ ք.երղո/Աւն] Е1. оттт) ЁХе^ек <օ; хата тоV Я01»)тчу 110,17.
26 Е1. Ё7 |1 Ё7 тш Фя1о;<|> 110,17—18.



ւսնմաՀ է, եւ ի Փէդոնումն" ե թ է  ադամանդանիւք էլսալովք զկար
ծ ի ս ս  զայս ունել յաղագս անմսոութես/ն Հոգւոյ եւ ի դժոխս եր
թ ա  լոյ: Եւ դարձեալ յԱւրԷնոււՈւ ասէ, եթ է ճշմարտագոյն են 
այժմու ասացեալքս քան զԿրէտէս կղզի դոլ*Հ՜: Եւ դարձեալ ի 

6 Քաղաքականութեանն ասէ, եթ է վարձեսցուք քարոզիչ մեծա
ձայնագոյն քա ն զՍտենտոր, որ ելեալ ի վ ե ր ա յ բարձրաբերձ 
աստիճանի եւ աղաղակեսց Բ  ե թ է արդարն բարերշանիկ է . 
թէպէտ եւ ժհոասցի ի մարղկանէ այ ազիս ի գոլով եւ ([ասն 
այսորիկ անիրաւ կարծեցես/լ մտրակեսցի, իսկ անիրաւն 

10 թշուառական" թ է  եւ ւՐոռասցի յամենայն մս/րդկանէ եւ վասն 
այսորիկ որպէս արդար կարծեցեւսլ պատուեսցի յամենեցունց: 
Բազում ուստեք կարող... եաք ( * )  ցուցանել ե թ է ոչ յՍ րգելա 
կանաց է  Պղատոն, բա յց զի Արէստոտէլական նախաբանու
թիւն է  առաշի կայ и եւ ոչ Պղատոնական:

16 ԸՆԳ ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻԺՈՎ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ8 
ՏԵՍ Ո ԻԹ ԵԱ նՍ  ՊՐԱԿՔ Գ

Հինգերորդ յեղա նակ էր Հոմանունութեան լլաո իմաստա
սիրութեան Հերձուածոց" որ ի յեղա նա կէ վարացն էր, որպէս 
կոչեցեալքն Շնականք իմաստասէրք: Եւ Շնականք կոչեց ան 

20 վասն չորից պատճառաց. Կա մ վասն անխտրութեան կեն
դան ոյգ, վասն զի եւ նոքա զանխտրութիւն ախորժեցին" որպէս 
շունք ի Հրապարակում' ուտելով եւ լակելով , եւ բոկ գնալով, եւ 
ի կարասս, եւ յեոաճանապարՀս ննչելով: Բայց զայս առ-

1— 8 Е1. от1 аоацаутио!? 8էէ 8տ<դւօ~? ту]у 8о?ач таитт^у е/оутх тгер\ т>5? аЭа- 
уаспа? ту)? փս/՛/)? տւ? ՚1ձւ8օս 110,18—տօ. 4 Е1. ёу Крг(т՝/| ^ар та ;
Зсатрфа? ётсо[е?то՛ ой тар гДои ет! <7Х»]У&? тйу аотои 8!<хХот<оу лосешЗа՛. та? ’АЭг,- 
уа? 8са. та  стиц^аута кт. 2шхрате( 110,81—23] А. լէ  р. 8. 10 Е1. ха'[ е1 лайг)
тоута? ачЭрылои? тоюито? <оу 110,25. 20—27. 12—14 Е1. Ё7иг?ЕТЕ1уа 8’аута? /рч-
<7Е՛.? той Платшуо? хатаахгиа^ойта? Зп ойх ?]У ё:рЕХТ1Х0?, տ1 յյ.») от! 7гроХото? уйу 
АриттотеХ'хшу 7грохЕ1та 1, ой/ւ  81 ПХатшусхшу 110,28—80. 18 А. Ալւէստոտէլա1լա՚1ւ.
16—16 А. цЬц այսոսիկ— ււԱւա/լք գ] Е1. լիք. 17 А. Գինգելտոլւդ. А. ’!//- 
ւՐանւռնութ հան] Е1. ту)? Ёлшуи|Л1а? 111,1. 18 А. /)//— էլ։] Е1. атго той тро-
7сои Т7)? ?шг)? 1 1 1 ,2. 19 А. կոչեցեալէն) Е1. լիք. 23 Е1. ха՝[ ёу тр(о8о[? 111.5.



7/է  ին' որսլէս բնութեամբ բարւոյն տենչալով, քանզի ասէին 
եթ է /լա մ բարի է , եւ ւզարտ է  Հասարակաբար եւ առանձինն 
գործել, եւ կ ա մ  ոչ է  բա րի" ոչ Հասարակաբար եւ ոչ առան
ձինն սլարտ է  գործել, քանզի ոչ ի առ ի նոցանէ

„Днуи ինչ ասել եւ զայս ի՜նչ թագուցանել“, 5

այլ էր ի նոցանէ րսւո քերդո/լին, ե թ է
„ Ասա եւ յայտնսողէս, վասն զի ոչ ունիմք զարՀուր ի լ  յու- 

մեքէ“:
Այս առաջին պատճառ: Երկրորդ ե թ է  անամաւթ կենդանի 

է  շուն, նոյնսլէս եւ նոքա ախորժեցին զան սլա տ կա ռութ իւն'՛ ոչ ю  
զյոռագոյնն քան զամւսւթ, ա յլ զլաւագոյնն, քանզի երկակի է  
ա՜նպատկառութիւն'՛ ւ!ին յոռեգոյն քա ն զամաւթ եւ մին է  լաւա
գոյն, որսլէս ասէ Իսիդոս քերթող.

„ Անպատկառութիւն կամ' մեծապէս վնասեաց զարս կ ա մ  
աւգտեցոյց": 15

Արդ զայսպիսի անպատկառութիւն ախորժէին, որ լաւագոյն 
է  քան զամաւթ, որգոն Հաջելով րնդյւէմ այնոցիկ, որք ոչ էխն 
ի նոցւսյն իմաստսաիրութենէ: Երրորդ պատճառ, ե թ է  սլսոպա
նական կենդանի է  շուն" պաՀէին նոքա զկարծիս իմաստասի
րութեան ի ձեռն ապւսցուցիցն եւ յո յժ  լքեծամտէին ի վ ե ր ա յ 20
այսոցիկ. քանզի ասաց արդեաւք Անտիս թեն ի и վերակացու
նորին Հերձուածոյ այսպէս.

„Ինն բացաթաւիանցիկ նետս շեշտաժայռս 
Ել ղաս ոչ (լարա ց ի Հարկանել զկատաղի շունս", 

այսինքն '  ե թ է անչափ վարձութիւնս ի վ ե ր ա յ ածի եւ ոչ կարացի  25 

ի վայր արկանել զխորՀուրդս նո ր ա :* Չորրորդ պատճառ եթ է

1 —4 Е1. Блеуоу -;ар он տւ а-'айоу ё<т-ւ, 8еТ хо1У?5 ха1 ւՏւյլ праттЕства!, ё1 81 оих 
ёсгг'.у ауадоу, ооте хо!У(5 оихе ւՅւյւ айто оюсттрахтеоу ой уар ?|у тсар’ айто?; 1 1 1 ,в—Տ.
5 Нош. л. 443. 6 А. Աստ ւ>հլ։ւլւււԱւՆ]  Е1. ւ իվ>- 7 Е1. е1~1 ха! а(Л9а81г)У, տոտւ
ойтсуа օտւօւտ гцпт); 1 1 1 ,11 . Нош. Н. 196. 9 А. հլէկլւոլււլ/  Е1. овитЕра ( ’ш а  1 1 1 ,12.
13 А. որւզէս ասէ հսիղոս լւնլւխ ալ ]  Е1. լիք. 14—15 Е1. ՚4 Հ՝ ау8ра; (лвуа (г{уета1 ■?) 
8’оу:.уу)01 111,15. Н от. Զ 45. 17—18 Е1. о'оу йХахтойутЕ; хата тшу аХХогр'коу тч;
айтшу 91X00091* ;  111,18—17. 21—22 А. քանզի— այազէս] Е1. 9а1к) тар ау 4 ти/г)
про; ’АуткгЭЁучу т4у яроататчу т^ ; а:рЁ(7Еш; тайту); оитш; 111,19—20. 23 Е1. Ёу-
УЕа 84 7гроеу)ха тауитлшу/уа; о"<гтой; 111,տւ. Нош. 0 . 299. 25 А. այսինքն]
Е1. он, 94<յ'ւ 111,88. 26 Е1. айт/] ха! ч тр1тч а’и !а  111,м] А. լիք.



որոշական կենդանի է  շուն՛' ծս/նաւթութես/մբ եւ ա նծա նա կու
թեա մբ զսիրելին եւ զայլւսցին որոշելով, քանզի զոր ճանա- 
չէն" սիրելի կարծէ , թ է  եւ բիրս ի վերայ ողան Հանդի/ղի առն
լով, իսկ զոր ոչ ճ  անս/չէ" թշնամի կարծէ, թէսլէտ եւ կեր ինչ

6 Հանդիպի սւոնլով: նոյն и լէ  и եւ նոքա զսլատկանաւղս իւրեանց 
իմ՜աստասիրութեան սիրելիս կա րծելով մտերմութեամբ լլն դու
նին, իսկ զանսլատ չաճողս ի բա ց Հալածէին" զա լրէն շանց 
ընդղէմ'նոցա Հաջելով: Վւսսն որոյ Պղատու/7/ ի Գորզիայ տրա
մ՜աբանութեանն ասէ, թ է  անի ինչ իմաստասիրութիւն շուն' 

10 որոշելով զսիրելին եւ զթշնամին: Եւ որոշել զճշմարտութիւն 
եւ ստութիւն ւ!իայն իմաստասիրութեանն է : Արդ այտզէս եւ 
Հինգերորդ յեղանակն:

Վեցերորդ յեղա նակ որ ի կատարմանէ, որսլէս անուա
նես/լք Հեշտականքն, քանզի կատսւրոււ1ն էակացն զհեշտութիւն 

16 իմաստասիրութեան ասէին, որոց սկիզբն եղեւ Էպիկուրս///, 
որում աճա կից եղեւ Մենանդրոս: Արդ սոքա Եպիկուրեանքս 
մինչեւ յերկնս/յինսն ասէին գոլ զնախախնամութիւն եւ դս/դս/- 
րեցուցանէին, զի ւ/ի կիրս ինչ կալցի աստուածայինն, որսլէս 
Հետաքրքիր գոլով առ ստորեայցս: Բա ց  յի շ է  զկարծիսս զայ- 

20 սոսիկ եւ Մենանդրոս յԵպիտռէական գործառնութեանն, յո ր 
ժ ա մ  ասէ այսպէս.

„Կարծես ե թ է ա յնչա փ  ինչ ունին աստուածք պարապութեան, 
Որպէս զի զչարն եւ զբարին յա մենա յն ս/ւուր 
Բս/շխեն իւրաքանչիւր ումեք, ո՜վ Սմիկռինի “:

26 Արդ սոքա ասէին կատարոււ/ն գոլ զՀեշտո/թիւնն' ոչ զ յո -
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ուս գոյնն զափրողիտականացն եւ զայլոցն, ա յլ զանթախան- 
ձութիւն կրիցն եւ զ դադար ականն եւ (Հաստատողականն գհո
գւոյ, որսլէս զի մի՛ կրեսցէ յոռի  ինչ կիրս: Սակայն եւ ոչ այս
պէս կարող գոն ղողղորդն ասել, վասն զի ոչ է  Հեշտութիւնն 
կատարումս բնութեամբ, քանզի ո լ  վ  ասն այնորիկ է  ներգործու- б 

թիւն բնութեան, որսլէս զի Հեշտասցուք, այլ Հիւսեաց զհեշտու
թիւն ընդ ներգործութեան" պատրել զմեղ ի Տեռն Հեշտութեան 
վասն տաժանողական ներգործութեանցն, քանզի տաժանումն 
է " ոչ քա ղցելոց ուտելն եւ ոչ ծարաւելոց ընբելն եւ ոչ տենչա
լով աստղկեանցն" զաաողկեանցն գործել: Արդ Հեշտութիւնն ոչ 10 
է կսւտարումն' Հետեւի եւ շարս/Հիւսի ըստ բնութեան ներգոր
ծութեան, որսլէս ստուերն գնացելումն լուսում: Այսպէս եւ վե
ցերորդ յեղանակն:

Եւթներորդ յեղանակ Հոմանունութեան ըստ իմաստասիրու
թեա ն Հերձուածոցն յումեմնէ սլատաՀմանէ, որպէս ճեմա կա նք: 16 

Ընդ այս մ  պատճառի Պղատոն ճեմելով առնելով զմերձաւորու
թիւն որ ըստ ուս ման ց, վասն զի այն ինչ Հանդերձ Հոգւով եւ 
զմարմինն կրթել: Եւ ի մա րդկա յինց ի բա ց գնա ցելո յ յա ջորդէ  
ղսլար ապար անն նորա Սպեւսիպոս որդի Պռոտոնեայ" քեռ  
Պղատոնի. քանզի այն ինչ ոչ Հանդիպիւր անդ Արիստոտէլիս, 20 

այլ կոչեցեալ էր ի Փիլիսլպեայ ի Մ ակեղոնիայ առ վա րժել 
Դ՛՛ՐԴԻ եորա զԱղեքսանդրոս. զոր առեա լ  յինքն" այնպէս խնա
մով վա րժեա ց ի թագաւորական արՀեստն" որսլէս ասել Աղե- 
քս ան դրի, յո ր ժ ա մ  ուրեք ոչ զոք աւգտեցոյց" ե թ է „Այսաւր ոչ

1 Е1. ой г/)V а ’сзхрау 8у)Эзу тт)У Տւ’ аэро8кг:<оу хсй аХлшу т]ои-яОг;йу 112,8—9.
3—4 А. սակայն — ասել] Е1. լիք. 5 Е1. тЁХо; тт); ^итесо; 1 1 2 ,ц .
5 Е1. ой8Ё тар 0 1 *  тойто к ч е р - ;г Х  т) զ ս դ ւ զ  1 1 2 ,11 . 7— 8 Е1. о!о у  ОЕХЕасхта
ха՝1 то»1"5иааоа ■чця? 8(’ айт^; 7грА; то бтпдохЭоу тшу ЁуеруЕЕШУ 112,и —13.
9—10 А. եւ ոչ — գործել] Е1. չիք. 11 А. Գեսւեւ/ւ] Е1. ал).’ Տա-օււ 112,15-
12 Е1. шетгер V) 17Х1а  тоЗ су За^1$оут1 112.18. 12—13 А. վեցերլտրղ.
14 А. եւթներրորղ. 14 А. ՀուՈսնունութհան]  Е1. ту); ётсшуицла ;1 12,17. 14—15 А.
ըստ իմաստասիրութեան Հերձուածոցն ըսա իմաստասիրութեան Հերձուածոցն.
16—1Й А. յումեմնէ—կրթել] Е1. о ОУоцасУЕ՛:; атго' ну о? оицЭгРчхо'то;, м ; օ՚ւ Пер!7са- 
Т7)Т1Х01 а7гА той ПХатшуо; хата тсер'.латоу та ; аиуоиг'.а; тгоюицЕУои 8ւձ то ац а т»} 
фихЯ то омца -/ицуа^есу 112,17—20. 18 А. եւ ի ւՈսրւլկաինց ի րաց գնացելոց
Е1. ха՛: тйу ауЭрш7г1усоу ауа/шр^аауто; 112,20. 23 Е1. т»)у Вас^х^У ётатч-
р.цу 112,24.



թագաւորեցի, վս/սն զի ոչ ումեք շնորհեցի բա րի": Եւ երբեմն 
յա ս ել Արիստոտէլի, ե թ է անբաւ ա շխ ա րք եհ ըստ Գէմոկրի- 
տոսի" յարտասուս ասեն Հաբ հա լ  զԱղէքսանդրոս ասել, եթէ  
ոչ միոսՐ բոլորում աշխարհում կարող եղէ ինքնակալ զոլ:

5 Անտի դարձեալ Արիստոտէլ յա ջորդէ զւզարաւզար անն Ասլեւ- 
սիպոսի •Քսենոկրատաւ, եւ կոչին երկոքեան ճեմականք տե
ղաւքն զանազանես/լք. քանզի Արէս տոտ ելականքն կոչին Լխ- 
կիէացիք ճեմա կա նք , իսկ Քսենոկրատեանքն" Ակս/դիմականք 
ճեմականք: Իսկ ժամանակաւ, որսլէս սլատաՀԷ, սլակասեաց 

10 ոմանց անուն տեղւոյն եւ կոչէին ճեմականք միս/յն, ս/յլ ոչ 
Լիւկիէացիք'՜ Արիստոտէլականքն, իսկ >Քսենոկրատեայցն 
ներգործութեան անունն սլակասեաց եւ կոչէին Ակս/դիմա
կանք: Արդ ճեմականք կոչեց ան, ոչ ե թ է ի ճ՛եմել ինչ ուսու
ցանէին եւ ուսանէին, ա յլ վասն զի յա ջորդեցին զսլարասլա- 

16 րանն Պղատոնի միջնորդ/ււթեամբ Սսլեւսիսլու/ի:
Այսոքիկ են յեղա նա կք մականունութեան ըստ իմաստա

սիրութեան Հերձուածոց: Բայց եւ յաւելցուք եւ զսլատճաո 
եւթն գոլոյն յեղանակս" ոչ յո լովս եւ սլակասս: Եւ սլարտ է  
գիտել, ե թ է  անուանեցան ըստ իմաստասիրութեան Հերձուածք 

20 կ ա մ  ի սլատաՀմանէ, որսլէս ճեմականք, եւ կ ա մ  ի մտածու
թենէ. եւ ի մտածութենէ, կ ա մ  ի սլա րա կայէ կ ա մ  ի նախա
տեսութենէ. եւ ի սլարակայէ'՛ կ ա մ  յանուանէ կ ա մ  ի տեղւոյ: 
Ել ե թ է  յանուանէ, որսլէս Պղատոնականք, իսկ եթ ե ի տեղւոյն" 
կ ա մ  յա ն ջւստականէ եւ կ ա մ  յա նա ն ջատականէ: Եւ ե թ է  յս/ն- 

26 անջատականէն" առնէ զ ի  Հայրենեացն Հոմանունութիւն: Իսկ 
ե թ է յա ն ջա տակ ան ԷՆ՜ առնէ զ ի  տեղւոյն Հոմանունութիւն: Իսկ 
ե թ է ի նախատեսութենէ, կ ա մ  ի կատարմանէ" որսլէս ա նու֊

Տ А. ասել]  Е1. լիք. 7 ճ . աըէստոտելականքն. 8—У Л. իսկ Հսէ- 
նոնոկըատեանքև սւկադիմԽկանք ԾեւՐականք] Е1. օւ 8տ алло՛. ’Аха8т)цаГхо՝1 Пер:- 
яатг)Т1Хо1, <!>( о\ той Ееуохратои; 112,81—82- 11 А. Ալւիստոտէլականքն]  Е1. լիք.
18—14 А. ուսուցա՛նէի՛ն եւ ուսանէին] Е1. б^ойуто 118,2—8. 16 Е1. 8[Х
(յւտօօս 2<7[Еи<г1П1гои, хата тгер'.яатоу яоюидоуои та? 118,3—1.
16 А . յեղանակը] Е1. օւ Ьгта тротос 118.5. 24—25 А. յանբաւականէն]
Е1. ахшркттэи 118,11. 26. 26 А. ‘։ոմԽնունութիւն/  Е1. ётешуицлау 118,12.
26 А. յանչատականէն, —- ц .  յանանչա սոսկան էն]  Е1. /шр'.атои 113,12.
27 А. անուանեալէն] Е1. լէք.
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I

ս/նծալքն Հեշտականք, եւ 1լաւՐի ստեղծմանէն որ առ կատս/~ 
րոււՈ/ն, եւ յա յս  մանէ' էլամ ի գիտականէն կ ա մ  ի կենցաղակա
նէն: Եւ եթ է ի գիտականէն' առնէ ղանռւանեալ Արգելականսն, 
իսկ եթ է ի կենցաղականէն' առնէ զՇնականսն: Այս ոքիկ եւ 
յեղանակս պատէա/ռի Հոմանունութեանցն: 5

Ը՚ԱԳ ԱՅՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳԵՐԶ Ա Ս ՏՈ Ի ծՈ Հ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱՅ 
ՏԵ Ս Ո Ի Թ Ի Ի նՍ  ՊՐԱԿ.Ք Գ

Երկրորդ գլուխն Է յառս/ջադրեցելոց մեզասել զբաժանումն 
Արիստոտելականաց շարագրութեանց Հազարից ելոց թուով, 
որսլէս Անդրոնիկոս աւանդեաց' մետասաներորդ յա ջորդ գոլով  ю  

յԱրիստոտելէ: Արիստոտելականկք շարագրութիւնքն' ոմանք 
մասնականք են եւ ոմանք Հանուրք եւ ոմանք ւ!իջակք: Բայց մաս
նականք ասին' ոչ որսլէս առ մի ինչ գրես/լք  ( քանզի կարող է  Հան
րական իրողութիւն ս/ռ մի ոք գրել, քանզի այսպէս եւ որ Յաղագս 
աշխս/րՀի իրողութի/И/ է, Հանրական գոլով  առձաւեեալ գոյ 15 

Աղէ քսան դրի թագաւորի), ա յլ մասնական ա ս եմ ' որքան յա -  
ղս/ղս մասնականի եւ միոյ եւ առ մի ոք, որսլէս թուղթք նորին: 
•Քանզի թուղթք նորին առ ւֆ ոք գոն գրես/լք, զորս յո ւթ  գիրս 
ժողովես/ց ոմն Արտեմոն յե տ  Արիստոտելի եղեալ: 1կ/կ ընդ
հանուրք ասին, որք զամենայն տեսակաց բուռն Հարկանեն, շօ 

որսլէս Բնական լսաւղո/թիւնքն յաղագս ամենայն բնականաց, 
եւ Յաղագս երկնի, եւ Յաղագս լինելութեան եւ ապականու
թեան, եւ Յաղագս բարձրականացն որք վասն ամենեցուն, որք 
ի վերն и/ւ դե ս/յ տեղումն բաղկս/նան: Իսկ ոմանք ընդ մէջ մաս
նակա՜նացն եւ Հանրականաց, որչւսվ) ոչ յաղագս բոլորեցուն եւ շ& 

ոչ յաղագս ւ/իոյ, ս/յլ գ յ/ղովից բուռն Հարկանէ, որսլէս սլատմու-

Ց Е1. Հօւտ՜ той? ’Ефехихой; 113,15. 4—5 Е1. тайта ха1 тар: оат'.а;
то>7 Ётгш'/ирийу 113,10. 6—7 А. ընդ ւսյսոսիկ— պրակք դ] Е1. լիք.
8 А. մծվ՚յ Е1. չիք. 10 Е1. о)? ’Ауоро'усхо; 7гхрао(8ш<717 о ք тсо’.тои ё«Вёхато;
угчодхЕУо; 01x5о/о; 113,18—10. 13 Е1. ой* а~).й ; та тгро; ёш  тгетраццЕУа 113,81.
10—20 Е1. ха\ хаЭолоу 8Ё Хбуо7та 1 оса гер՝1 тгачтшу тшу р-счоиЪшч ВиХацРа- 
761 113,80—87. А. ընզթանոկւյւ. 23—24 Е]. ха\ та Мстешра тАч-шч
тшу кч тш цетарош толш 113,88—80. 24—26 А. ւПи սեւս կանաց՛ն
եւ Հանրականաց] Е1. լիք.
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թիւն, որ երկակի է" ուՈւ քաղաքական" որպէս -Քաղաքակա
նութիւնքն, զորս պատմագրես/ց  վս/սն ընդ բաղում երկրաշար
ժէ լոյ հանդերձ Աղե քսան դրիւ թս/գաւորաւ, զորս աւանդեաց 
ըստ տս/ոիցդ երկերիւր եւյի ւ/пЛ/ գոլով թուով, իսկ ոմն բնա-

5 կան" որպէս Յաղագս տընկոց եւ կենդս/նեաց պատմագրու
թիւնք:

Իսկ ընթւ անրակս/նացն" ոմս/նք են ստորայիշարականք 
եւ ոմանք շաբաղասականք: Եւ ստորայիշատականք են, յոլա  
գլուխս միայն գրէր առանց նախերգութեան եւ մս/կս/բս/նու- 

10 թեան եւ վայելչական աւանդութեան: * *  Իսկ ստորայիշատա
կանք, վասն որոյ ոչ է  պարտ ի ստորս/յիշս/տականացն հս/ւանիլ 
արիստոտէլակս/ն կարծեաց, որպէս ուղղեցելոց ի վերչոյ: Արդ 
այսոցիկ ստորայիշատականացս" ոմանք միայնատեսակք եւ 
ոմանք պէսպէսք: Եւ միայնատեսակք են, որպէս կարծեցան, 

16 Յաղագս մեկնութեան" եւ ստորայիշատականք վասն անհաւ
աստութեան, յա ս ա չ քա ն զգրեալն ի նա ստորայիշատակու- 
թեա ն Ամոննի իմաստասիրի իրս/ւացուցանել, եթ է եւ նախեր
գութիւն ունի, եւ մակաբանութիւն, եւ զվայելուչ աւանդութեան 
խոստոււքն: Իսկ ի պէտ и կս/րծեաց են" գրեալքն ս/ռ Եւկէրոս 

20 ոմն եւթանասուն գիրս Յաղագս պէսպէս եւ շփոթես/լ խնդրոց 
առանց նս/խերգ/սթեանց եւ մակւսբս/նութեանց;

Իսկ շար աղա и ակս/նացն" ոմանք ինքնադէմք, որք եւ լւ/ս/ւ- 
ղականք կոչին, եւ ոմանք տրամաբանականք, որք եւ արտա
քինք կոչեց ան: Եւ որպէս ինքնադէմք" ըն/յդիմակայք գոն 

26 տրամաբանականաց, իսկ որպէս լսաւղականք" արտաքոյս/կա
նաց: Քս/նզի զամենս/յն մարդ ւսւկտեցուցանէ լ  կամելով Արի-

2 Е1. а? 'кгто'р>]<гЕУ Ёх той 1соХХ»)У ք-г/У тиерилЗеи 113,81—82. 9 А. զրէր]
Е1. аэтетрафтцгау 114,а. 10 Е1. хои ту)? яреяойогц ЁхБэоену атга-ПЕХ'ю; I I 4,я. 
10 Е1. то Տ& той итгоцу^цато; оуоца тар а ПХхтсш хеТтш ёу ту) ’ЕтпуориВ: ииуօ՛խ՛. 
оиегу] тшу уо(ашу <ք»)<յւ уар кхеТ 7гер1 тшу уоцшу (ХуехВотшу ;хЕ(уаутшу' ձ ;  ара фЭх- 
уоиа! т[уе? йтгоцу^цата айтйу ЕгХ^фоте?’ 114,8-е] А. լիք. 10 А. իսԱ тппрш- 
յիչատաԱւսնք] Е1. լիք. 14— 16 Е1. (1 0 У0 Е1 8т) цеу и>? Ёуоц’ктдг) то 0 ер՝1 крцг,- 
УЕ1а? й7гор.уу)р.ат1хоу 8 ւձ тт]У ааафЕ1ау 114,8—9. 17 Е1. ’Аццшуюу 114,ю.
18—21 Е1. ха1 тг)У 7грбтгоисау т}) Ёх8 о<ш аяатгг(Х'1ХУ, та  8 Ё 7Г0 1 х 1Ха м? та  тсро? Ейхх1- 
реоу аитш угтра|л.[1 Ёуа ЁрЗо,и.^хоута Рфл^а Пер! <гиц.ц!хтшу ^туцахтшу г.ро-
0 1 |л1шу ха\ ЁтпХоуои ха\ тг(? сшрБНЕш; 114,11—14. 23 А. տարտթւ/նա1լահ ը.
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ստոտէլ գրես/д եւ առ պատկանաւորս իմաստասիրութեան 
յի ւր  յերեսա ց, որք եւ լսաւղականք կոչեցս/ն, որսլէս զի սլարտ է  
ամենայն ի րաւք նոցա ունկն դնել, ուստի Բնական ունկնդրու
թիւն կոչեցաւ, վասն զի բարեփորձ գտաւ յա յնոսիկ Արիստո- 
ւոէլ* որք ոչ գոն պատկանաւոր իմաստասիրութեան" ի տրա- տ 
ւՐաբանականսն: Արդ յունկնդրականսն, որսլէս առ արս Հան
դերձեալ իմաստասիրել խ ա լսելով ապա ցուցից պիտանս/նայ, 
իսկ ի տրամաբանականէն, որսլէս առ արս արտաքոյս իմա
ստասիրութեան խ ա լսելով Կալանականից պիտանս/նայ բանից, 
ստեղծանելով զանմահութիւն անձին եւ յունկնդրականսն եւ ի 10 
տրամաբանականսն, եւ յունկնդրականսն հարկեցուցանողաւք 
բանիւք ստեղծանելով, իսկ ի տրամաբանականսն հ ս/ւան ե ց ո ւ ֊ 
ցանողս/լք եւ յիրա ւի, քանզի ասէ Յաղագս անձին յունկնդրա- 
կանումն, ե թ է անձն անապական է. քանզի ե թ է  ապականա
ցու էր" պարտ էր նմա ապականիլի ծերական թառամութեան. 15 

իսկ նա յա յն ժ ա մ  ա ճէ , յո ր ժ ա մ  մաչս/ինն զառանցէ* .  իսկ 
այն որ յո ր ժ ա մ  պարտ էր ապականի լ  ա ճէ" անապական է , 
ապա ուրեւքն անապական է  անձն: Արդ այսպէս յունկնդրա- 
կանսն: Իսկ ի տրամաբանականսն այսպէս ասէ" ե թ է  անմահ է  
հոգի՜ն, վսան զի իւրովի ամենայն մարդ գինեճանութիւնս առնէ 20 

գնացելոցն եւ երդնուն նոքաւք: Արդ ե թ է  ոչ էր անմահ հոգին" 
ոչ եր/լնուին ի նա. քանզի ոչ ոք յո  չ  գոյն երդնու եւ ոչ ձաւնէ 
ինչ նմւս: Իսկ Աղեքսանդրոս մեկոնի չ ա յլ զան и/զս/ն ութ իւն առնէ 
ունկնդրականացն ս/ռ տրամաբանականսն, ե թ է  յունկնդրա-

2 Е1. Տւտ ха! ахроацатсха ИуочТХ1 114.19—20. Տ— 6  Е1. о'Дек ха ! Фи<71ХУ) ах- 
роан;, տ՜տւՅ-/] БйЗох^ЕТу ЗохеТ 6 ’Арю-отг'Хт); цхХгота ём айт») ха! Збоу айтт;; тсху- 
тш; ххрохтазОх1. -сои; б/оута; ёта ф1Ло?оф1ау, ё'трхфБ Зё ха ! яро; той; аУБтнт»]- 
ое’.ои; яро; ф1Х0<70ф1ХУ т а о 1алоу1ха 114,20—28. 3 А . բանական փխ. չ։ նա կա՛ն.
7 А. ասլացուցից] Е1. ача-ухаапхоТ; 114,25. 8—9 А. ոցսլէս— խալսելով]
Е1. լիք. 10— 11 А. եւ յուհ1լԱղլաւ1լանսն եւ ի տըաւԽբանական//?// Е1. լիք.
12— 13 А. 5աււսնեցուցանողագ) եւ յիրաւի] Е1. Տէձ тпЭхуйу Е1Х0 ТШУ 114.27.
15 Е1. сог1 [валюта айт»|У уйг’.реаЯа! 114,29. 16 Е1. то'тб 81 ахр.а?е՛. той <гш;лтз;
тгархх;лх5ауто;, шо-Ер ой՝/ 7схрхх^а(Б! оте то <7Йр.а ахаа^г: 114,80—31.
20—21 Е1. ёяЕ!8 ч хйтофиш; гсхуте; о՛. хуЗош-о՛, х а ! 5 ябу8 оц.еу / о а ;  тоТ; хатоу.оцЕ- 
70ւ; ха’: о)Луи)1 БУ хат’ айтйу 114.88—115,2. 21—22 А. ицщ— /; ՛սա] Е1. լիք.
22—23 Е1. օսՏէւ; Зё тД цт)оа[ля Ц^Зацш; оут! с~бу8 е1 тготё Հ оцуисп хат’ айтои 
115,2-3. 23 А. մե/լսիչ] Е1. լիք. 23 А. ւսռնէ] Е1. аеуе! 115,3.
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կանսն զիւր զկարծիս ասէ եւ զճշմարիտն, իսկ ի տչաո/и/թա
նա կան иЪ զայլու եւ զսուտն: Այլ, ո՜վ Աղէքսանդրէ, ասեւՐք առ 
նա, ե թ է  ոչ այդ է  իմաստասիրի, քանզի զսուտն ընդունել եւ 
եղծանել զճշմարիտն ոչ իրաւացի, քանզի ըստ Հոմերոսի.

5 „ Թշնամի ինձ այնպիսի այր սակայն եւ ի դրունս դժոխոց.
Որ այլ ինչ թագուցանէ ի սրտին եւ այլ ինչ ասէս:

Արդ այսպիսի զանազանութիւն ասէ Աղէքսանդրոս ունկնդրա
կանս/քն եւ տրամաբանականացն, վասն զի ոչ կամի զբանա
կան Հոգի անմսւՀ: Իսկ Արիստոտել ի տրամաբանականսն եւս 

10 առաւել քա րոզէ զանմահութիւն Հոգւոյ: Արդ զի ւէի' յա նդիմա 
նես ցի ի տրամաբանականացն Արիստոտելի, վասն ա սորիկ 
ասաց զայսպիսի զանազանութիւն ունկնդրակս/նացն եւ տրա
մաբանակ անացն:

ԸՆ Դ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ Ա Ս ՏՈ Իծ՝Ո Հ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱՑ
15 ԳՈՐ&ԱԻՈՐՈԻԹԻԻՆ ՊՐԱԿՔ Ե

Բաժանումն ինքնադիմացն ըստ բաժանման իմաստասիրու
թեա ն լինի: Քա նզի որպէս իմաստասիրութիւն յե ր ի ս  բաժանի ի 
տեսականն, ի գործականն, ի բանականն՜ նոյնպէս եւ ինքնս/- 
ղէմքն. քանզի ինքնադիմացն ոմանք տեսականք, ոմանք զոր- 

20 ծ  ականք, ոմանք բանականք: Եւ իւրաքանչիւր ոք ի սոցանէ յե -  
րիս բաժանի, քանզի տեսականն յե րի ս  բաժանի" ի բնաբանա
կանն, յ  ուսումնականն, յաստուածա բան ականն, [ակ գործականն'՜ 
ի բարոյականն, ի տնաւրինականն, ի քաղաքականն, իսկ բանա
կանն" յ  առա չ  քա ն զհնարս, ի նոյն ինքն ի Հնարս եւ յա յն մ  որք

2—3 Е1. еотго ЕгаеТ» 7гро? аитоу 115,6. 4 А. քանւլի ըստ Հոմերոսի]  Е1. լիք.
6 — 6  Нош. I 812. 7—9 А. Արդ— иЛнГиЛ]  Е1. тойто 81 е1тсу о ’А Х б^Зро?,
е.ттеь8 у) т»)У Хотг1Х»]У ф и х ^  РоиХета! ф\>аргт|У Луа1 115,10—11. 10 А. քարոզէ]
Е1. 8 о х б Т  ху;риттЕ1У 115,11. 1 0 —11 Արդ— Արիստոտելի] Е1. 1уа оиу цт) ауг\
ЁХеухо^та т ’АркхтотеХчу 116,13. 12—13 А. ունկնղրաէլսւնացն եւ տրսո/հ/բւս-
նա/լանացն]  Е1. լիք. 14— 15 Е1. еу оТ? у) 7гра?1;  116,18. 16—20 А. Բա-
ժա՜հումս— թանս/կահք] Е1. 'Н  8 1 а{рБ<Г1? тшу айтотгроашгсшу хата -П)У 8 [а!рг<пч 
^ 1Убта1 т»)<; ф1Хоаоф!а; 7гро<га\кцёчои той 1 о^[ХоЗ у]Т0 1  ортау1хой- т/յտ քօւբ ф1/.о<тэ- 
ф1а« б’ц 8 йо 8 1 а[рои|леуу)<; т а  аитояроештох (!с тр!а 8 1 1 1 реТтас՛ тоитшч ^ар та  цеу 
сип 9гшр'/)Т1ха т а  81 лрахтш а та  8 е \ օհ(ха >5то1 ортауиса 116,14—17.
18 А. ինքնաղէմծքն.
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ընդ հ՜նարիւքն մտանեն: Արդ բնականքն Արիստոտելի էլամ 
յաղագս մարմնոց են էլամյաղագս անմար մնոց: Եւ ե թ է յաղագս  
ս&մարմնոց են, (լա մյա ղա գս այնոցիկ՛՜ որ յոոեգոյնք են քան  
ղմարմին, (լա մ յա ղա գս լաւագունիցն քան զմարմին: Եւ ե թ է  յա 
ղագս լաւագունիցն քան զմարմին, որւզէս Յաղագս հոգւոյ իր ո- б 

ղա թ իւն (քանզի հոգի լաւագոյն քան զմարւ!ին բնաւորեցա ւգոլ), 
իսկ ե թ է  յաղագս յոոեգունից քա՜ն զմարմին, որսլէս Յաղագս 
գունից նորա խնդիրք, քանզի զոյնք յոոեգոյնք են քան զմար
մինս, վասն զի ի նոսա ունին զգոլն: Իսկ ե թ է յաղագս մարմ
նոց է  բնաբանութիւն նորա" էլամ յաղագս վերնագունիցն քա ն  ю  

զլուսին, որսլէս երկնա յինք մարմինք եւ յա ղա գսնոցա խ նդիրք, 
որսլէս սակս յարդագողէդ եւ աստեղց, եւ արեգական, եւ լուսնի, 
եւ կա մյա ղա գս ներքնագունից քան զլուսին, եւ այսոցիկ կամ 

յաղագս ընդհանուր մարմնոց բնութեան, որսլէս Յաղագս լի
նելութեան եւ ապականութեա՜ն խնդիրք, եւ կամյա ղա գս մաս- ւ6 

՜նականաց: Եւ ե թ է  յաղագս մասնականաց" կ ա մ  ան շնչից կ ա մ  
ներշնչի ց : Եւ ե թ է  ներ շնչից" կ ա մ  սգայնոց կ ա մ  անսգայնոց:
Ել ե թ է յաղագս անզգայնոց ներ շնչիցն, որսլէս Յաղագս բուսոց 
եւ տնկոց ՜նորա խնդիրք, իսկ ե թ է  յա ղա գս զգայնոցն" եւ այս 
դարձեալ կ ա մ  սակս ընդհանուր ց , որսլէս Յաղագս կենդանեաց 20 

նորա պատմութիւն, յո ր ո ւմ  ասէ զկիրս կենդանեաց, եւ յաղագս  
ծերութեան եւ յա ղա գս մանկութեան, եւ յա ղա գս ա ճ ման ել 
նուազութեան ( քանզի այսոքիկ հանուրք են եւ ամենայ՜ն կեն
դանեաց գոն), եւ կ ա մ  սակս առանձնականացն, որսլէս Յաղագս 
նախագիտութեան որ յերա զոց, քանզի այս առա՜նձինն մա րդում26 

միայն գոյա նա յ: Իսկ դարձեալ ե թ է  յա ղա գս ներքնագունիցն 
քա ն զլուսին են խնդիրք բնաբանութեան" կ ա մ  յա ղա գս վերնա
գունիցն քա ն զերկիր եւ կ ա մ  որք յերկրումսԼ կ ա մ  սակս ա յ՜նց 
որ ի ներքոյ երկրի: Եւ ե թ է  յա ղա գս վերնագունիցն քա՜ն զերկիր,

2—3 ճ . յաղագս IԽլւմԱայ] Е1. ягр\ хосодотш-; 115,22. 4 А. քան զյՐսղւ-
ւԴւհ]  Е1. լիք. 8 А. յոոծգոյք. 9— 10 Е1. ‘դ օտ ~տ?': та сш ^ата аитои <ри-
а!оХот՛.а 115,27—28. 9 А. /ЛщнПшц, ^кииЛд. иПпГшрМту. 12 А. пр-
սլէս] Е1. լիք. 18—19 Е1. ս>; та  Пер՝: фитш՝; аитои ?т)тч[лата 115,а*.
20 А. ղալւժեււ/լ,, լու֊սսՏՆը. ԿօԿԻ՜Ա] Е1. ~алIV 115,83. 24—25 Е1. ՞ո аи хат
1о!ау, ш; Пер\ тг,; хай’ ипчоч цаут1хг|; 116,3.
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որպէս Ա մ բ ա ր ձ  ականք նորա, յո ր ո ւմ  ասէ սակս ծխ ա յին եւ 

գոլոշայնոյ շոգոլեաց, սակս ո րոտմանց ել փայլակմանց, ամպոց 
եւ սակս ցոլակաց եւ վարսաւորաց, եւ խանձողացն եւ այծոցն 
եւ այլ տեսակացն: Իսկ ե թ է  սակս ւսյնոց որ յեր  կրոս/', որպէս

6 Յաղագս ծովուց, որպէս սակս գեւոոց եւ աղբերց իրողութիւնք: 
Իսկ ե թ է  սակս որ ի ներքո երկրի , որպէս Յաղագս շարժմանց եւ 

պատառմանց խնդիրք: Եւ այսոքիկ յաղագս բնականացն Արիս
տոտելի: Իսկ ո լսումն ա կանք նորա" որպէս Յաղագս նրեւակա- 
նացն նորա եւ Հնարս/կանաց գրեւսլ  գիրք: Իսկ աստուածւս- 

10 թանակս/նք նորա" որպէս որք Յետ բնականացն յաղագս 
սկզբանց ինն գիրք: Արդ այս բաժանումն տեսականացն:

Իսկ գործականացն ոմս/նք են բարոյականք, յորում' զբա
րեբարոյութիւն ուսուցանէ" որպէս Եւդիմւսյինք եւ "Սիկոմա- 
ք ա յի ն ք  մեծք եւ փոքունք. քս/նզ[ւ է  ինչ որ առ Հայրն գրեաց, 

16 որ կոչի մեծ նիկոմաքայինք, եւ է  ինչ որ առ որդին, որ կոչեն 
փոքր նիկոմս/քա ինք: Իսկ տն աւր ին ս/կանքն" որպէս Տնս/ւրի- 
նականք նորա գրեալ գիրք յե տ  տնաւրինակս/ն շարակարգու
թեան, յո ր ո ւմ  1Լս/սն կենակցութեան առն եւ !լհո չ ,  յորում' ասէ ի 
չորից ունակութեանց զբարեկարգ/)/թիւն տ ա ն:** Իսկ •Քս/ղա-

1 —4 Е1. ?у9х О'.ссХекета! тгер1 т?,? хаяушЗои; ат|х18о; » ւ  айх1Хг)рш5ои;, —տբն 
{5роут9)? те хсЛ асттрая?}; хае уе^шу ххЪ тер՝1 тшу Вщттоутшу хоцу]тшу, ВаХшу те ха՛! 
а’̂ шч ха1 тшу аХХшу е!Вшу 116,о—8. 4—5 Е1. ш; т] Игр! ЭаХааа-шу ха:
-ота[хшу ха\ 7П)Тшу ярат(хатЕ1а 116,8—9. 7 А. յաղագս բնականացն]
Е1. ттЕр\ ту)? сриаюХотю?)? 116,11. 8—9 Е). ш? та  ’Ояпха ха՝1 ЙЬ)хаУ1хх
айтш |}:|1Х1а ТЕТраццЁуа 116, и —13. 11 А .յաղագս սկզբան у ինն գիրը] Е1. тар՛:
архч? чг)тч1хата 116,13. 11 А. այս, —. ц .  այս է. 12 — 19 К1. тшу Зе
ярххт:хйу та (хеу е’юпу ч9>хх та 81 о1хоуо|х1ха та 81 яоХ тхх. т)9(ха |хеу ш; та 
Ей8^)хе[а ха1 № хоцахЕ‘а  ™ те Р '̂хра ха1 та (ХЕтаХа՛ та,|хЁУ тар тш яатр1 
-ростфшУЕ? №хо)хахф ха՝1 Хетоутхс Л":хор.ахЕ:а (ХЕтаХа, та 81 тш шш о|хшуйр.ш 
тш яатр\ ха՝1 ХЁтоута: №хо)хахЁ1а  щхра. тсоХтха 81 ш; т4 ПоХтхоу ииутау[ха, 
еу ш 8:8х(ТХё[ тгш; 8еТ 7гоХ:ТЁиЕ<г9а:. хху тш ОЕитЁрш Хоуш той ПоХгнхой аупХЁтЕ: 
ту) 11о}атЕ'.а ПХхтшуо? ате о|хо<7то:/ш ойац тт| яоХгсе!^՛ Ёу тар таГ? ПоХ(ТЕ(а(; ой 
010Х(7ХЕ! яш; ЗеТ 7соХ(теиЕ<г9а(, аХХа яш? о1 яро айтой еяоХггейа'ауто ауЭршяо:. 
аХХа ;х=у ха: о1/.оуо;Х1Хх е’кпу айтш тЕТрарцхвуа (ЗфХЕа, ш; то 0'|Хоуо{Х(Хоу <гйутхт|ха 
ха’: 11еР1 би(хР(Ш(ТЕЫ( ауоро; ха1 т ՝*՝'® ^;, Ёу ш Лете: Ёх тЕ<г<таршу (т/Ёсешу стиухЕ- 
хротт]?9а1 тоу Ей ?хоута оТхоу, яатрА? яро? ТЕХУа, ауЗрА? ярА; уичаТхх, оеттго'тои 
ярй; ЗойХоис, е’кпоутшу яр4? Ё^о’ута ха’: ш( Еф-/)та: уцхГу Ёу точ тч? Пор<рир:ои Е ’:т- 
атштч? яооХето|хЁуоц. айту] ха’: у| той ярахт:хои й:а!рЕ<п; !  16,15—28.
13 А. Եւղիտաինք եւ ՆիկաՐանքաինք.



քս/կանք շարակարգութիւնք, յորոԼւՐ ուսուցանէ հթէ զիարդ 
սլա լաւ է  քաղաքավար ի լ: Եւ յերկրորդ բա նում ՝Ա աղաք ակա
՜հ ին րնղդէմ  ասէ Քաղաքավարութեանն Պղատոն ի: Իսկ ի 'Քա
ղաք ավար ութիւնսն ոչ ասէ, ե թ է զիարդ սլարտ է  քաղաքա
վարիդ այլ ե թ է զիարդ առաջինքն քաղաքավարէցան: 5

Իսկ բանականն նորա բաժանի յե ր ի ս  ի յա ռա ջ քան զա- 
ւզացոյց՛՜ այսինքն զհնարս, ի նոյն ինքն յասլացոյցն եւ ի ներքս  
մտեալսն յա սլա ցոյցն: Եւ են յա ռա ջ քան գԳնարս այսինքն 
զւսսլացոյցն'' Ստորոգութիւնքն եւ Յաղագս մեէլնո/թեան եւ 
Առաջինք վերլուծութեանցն: Իսկ ոմանք զնոյն ինքն զսալա- 10 

ցոյցն ուսուցանեն, որսլէս ա յլ երկու եւս վերլուծութիւնք: Իսկ 
մտեալք ի նոյն ինքն յա սլա ցոյցն, որսլէս Տեղականքն եւ 
<1արտասանական արՀեւ/տքն, եւ Ի մւսստականք յանդիմանու
թիւնք, եւ Յսսլագս քերթողականին, քանզի Հինգ են տեսակք 
շարաբանութեան'' այսինքն ասլացուցի'  ասլա ցուցականն, 16 

տրամաբանականն, ճարտասանականն, իմաստականն, քեր- 
դալականն: Եւ յիրա ւի Հինգ են, վասն զի նախադասութիւնքն 
ուստի լինին Հինգ են. քանզի կ ա մ  ամենեւիմբ ճշմարիտ են 
առաջարկութիւնքն եւ առնեն զա սլա ցուց ականն, եւ կ ա մ  ամե
նեւիմբ սուտ են եւ առնեն զք եր դող ական զառասսլելուտն, կա մ  20 

է  ինչ որ ճշմարիտ եւ է  որ սուտ, եւ այս եռակի" կ ա մ  առաւել 
ունի ղճշմարիտն եւ առնէ զս/ռաջնոցն տրամաբանականն, եւ 
կա մ  առաւելունի զսուտն քան զճշմարիտն եւ առնէ զիմաստա
կա՛ն սալացոյցն, եւ կսսՐ Հանգէտս միմեանց զսուտն եւ ղճշմա
րիտն եւ առնէ զ ճ  արտասանականն: Ուստի կացմունք ճ  արտս/- 25 

սանին (քիս/յն տեսանին վասն Հանզիտանալ միմեանց ճշմս/ր-

0 Е1. То §տ ло-ք 1X07 ха\ аитА տ՚ւ; хр1а 8 1 асреТта> 110,շց. 8 Е1. ха ! т а  [х\м
■про т?); ;յ.տ!)օ8 օս ха\ ту); аттоЗгцгм; емпу ь л .  110,81. 10 Е]. ха ! та  ПротЕр*
ауаХииха 1 1 0 ,яз. 1 0 — 1 1  Е1. та  81 аиту)у ТУ]У |л.Ё9о8оу ту); а т Л е ^ е и ; 8 1 8 7 ..7 - 
хоута е!(7 է та  Агитера аухХипха 110,38—38. 12 А. и/ш/Հ н/ Е1. տ’ււ7 է 110,34.
15 А. այսին//!/ ш 1цш[/шц(>] Е1. շ Ар՛ 17 А. Գի՚եդ են[ Е1. լիք. 21—22 Е1. ч
'(և? (лаХХоу аХу]\1ейЕ[ ?|ТТ0 У феи8 гта! ха! 7С0 1 Е( тоу 8 (аХЕХТ1хАу <гиХХоткг- 
[аоу 117,5—11. 23—24 А. ցիւՈ//սւասկա՚1/ ս/սլացոյցն] Е ]. тоу со ф и т  ко՝/ 117,7.
24 А. եւ կա/Г Գսւնգէս/ս] Е1. ч  Հ Ո ՚ա դ Հ  е/ес 117,7. 25— 1 Е1. 83еу х о ( !  ата<г«;
тгара цоум; то?; реторт ճւտւ то то аХу)Зг.; ха! то феи8 о; 117,8—9.
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տին եւ ստին: Եւ պարտ է գիտել, եթ է բանականն գործի է  
իմաստասիրութեան, քանզի զոր ինչ սլէտս կատարէ Հիւսան 
լարն Հիւսան'  որոշելով զղորդն եւ զգելէ/, եւ շինողին րստակն' 

որոշելով զթեւրն եւ զուղղորդհ" այսոլէս եւ բանականն" գործի
6 զոլով իմաստասիրութեան' որոշէ ի միմեանց զսուտն եւ 

զճշմարիտն, զչարն եւ զբարին, զի ւ[ի' սուտ ինչ կարծեսցուք 
եւ մի' չար ինչ գործեսցուք:

ԸՆ Դ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀՄՍԴԵՐԶ Ա Ս ՏՈ Իծ ֊Ռ Լ ԵԻ ԱՌԱՀհԿԱՈ
ՊՐԱԿՔ Հ

10 Եւ արդ վասն զի բա զում զոլ զԱրիստոտէլական շարա
գրածութիւնս իմա ցա ք ի ձե/ւն բաժանման եւ ոչ զիտեմք եթ է  
որ առա չին  եւ որ վեր չի ն  եւ որ ւ!իջին առ ի սկիզբն առնել 
բեր  զերիսս զայսոսիկ ի կիր առցուք, զ[)նչ սկիզբն Արիստո
տել/I շարագրութեանց եւ զինչ կատարումս եւ զ/ւ՚նչ որ րնդ

15 մէջ ճանասլարՀն: Բայց զայսոսիկ խնդրեմք ոչ /ֆայն ([ասն 
բազմութեան նոցա , այլ եւ վասն տարաձայնութեան առաջ
նոցն. վասն զի ոմանք ասէին" ե թ է սլարտ է  ի բնաբանակա
նէն սկիզբն առնել, եւ ոմանք ի բանականէն, եւ ա յլք" ի բա
րոյականէն, եւ ոմանք յ  ուս մնա կան էն: Քանզի Բռյիթոս Սիդո- 

20 նացի ասէր, ե թ է ի բնաբանականէն պարտ է  սկիզբն առնել, 
իսկ Անդրոնիկոս Ռոդացի" մետասաներորդ յաջււրդն Արիստո- 
տէլ//՝՝ ասէր ի բանականէն սկիզբն առնել, իսկ ի Պղատոնա- 
կանացն" ոմանք ի բարոյականէն եւ ոմանք յուսմնականէն: 
Եւ իւրաքանչիւր ոք զիւր կարծիս ստեղծ անէր: Քանզի որք 

26 ասէին ի բարոյականէն սկիզբն առնել ասէին ե թ է արժան է

1—2 А. Եւ սլարտ է  — իմաստասիրութեա՛ն] Е1. լքք. 2—4 Е1. »)У уар ёх- 
теХеТ хре'кху у) етаЯцт) тш тёхтгш 8(ахрмоиаа та ейЭга атгс тшу ха^ггиХшу ха! 
—ара таи; <дхо8оцо1;  то [ЗариХХюу ЗсахрТуоу та орЭа атто тшу х ехХ ^ еушу 117,0-11. 
8—О Е1. тайта ?х*1 хо“  У ларойаа тгра?ц 117,18—14. 11 А. եւ ոչ գիտեմ՛#]
Е1. ха1 8ւտւ тойто ойх Гстцеу 117,10. 13 Е1. «рЁре тр!а Т!Уа ?-/)Т^(гш|леу 117,17.
17 Е1. а7со тт)? фи?1хро<; 117,яо. 19 А. Րոյիխր. 19—22 Е1. Вот)!) А? о
ЗлВш ую ; атто тч? фив'.хт); \Լ հ ա , Ал^рстхо? 8ё о ’РоЗю? о Г1ернсаг<]т1хо{ а ёу8 '!ха- 
тос ՏւօՏօ^օ;.т5)« ’АрютотёХои; ат/оХу)? атгձ т5)? Хо71хчс еХеуе 117.81—24.



նախ եւ առաջին զարդարել զ բա լա եւ մաքրել զհոգի յամենայն  
չարաբարոյականացն բարուց, վասն զի մաքուր զոլով  մաքրա- 
զունապէս մերձեսցի յիմաստասիրութիւնն. քանզի „անմաքուր 
ի մաքուրն հպել ոչ իրաւս ըստ Պղատոն ի, ո րպէս եւ ի բժշկա
կանութեան ասեն, եթ է „զան մա քուրս ի մարմնոցն որչափ б 
դարմանեսցես առաւել վնասեսցես նիւթ տալով չարա մաղձու
թեա ն", եւ որսլէս ոչ կարողութիւն է  բլշականաւքն աչաւք եւ 
ս/յտուցելաւք ստուգաբանել յաղագս տեսանելեացն, նոյպէս եւ 
որ չարա բարոյականաւք կարծեաւք Գասեալ ունի զհոգին եւ 
ձեռնարկէ ուսուցանել մեծ սկզբմունս սուտ կար ծ ելութեան  ю  
շնորհէ, եւ անւԼարժ ոչ այն որ ոչինչ դիտէ, ա յլ որ զմանկայինն 

յինքեա ն ոչ ունի ամփոփեալ ի չարէ, քանզի է  մա նկա յին ինչ 
ի մհղ եւ ծ ելացելոց" անբան Կոգի, զոր պարտ է  վա րժել.* *  եւ 
վարժեալ առ ի Պղատոնէ ոչ այն որ բա զում ինչ գիտէ եւ հոսէ 

յի ն ք ե ն է  վկայաբանութիւնս, ա յլ որ զմանկականն յինքեա ն  16 
ամփոփեալ ունի, որսլէս ասացաք, ի չա րէ: Վասն որոյ ասէ 
Պղատոն. „ Իմաստասէր կոչեմ ես" որ զբարիոք վարս ստա- 
ցեա լ է , թէպէտ եւ ոչ զիր ուղղեալ Լ՞) գիտ է*, զփութազոյնսն 
առ ի յԱ թենա ցւոց. քանզի զգիրս վասն իմաստասիրութեան 
ուսանէին, իսկ ուղղել (*)  վասն նաւամարտութեան: Արդ այ- 20 
и ո ք  ի էլ այսպէս:

Իսկ որք ասէին, ե թ է ի բնաբանութենէն արժան է  առնել 
սկիզբն" ասէին ե թ է  բնականքն կակղագոյնլյ են, որսլէս սննդա
կիցս է Տեր եւ ի մանկութենէ շաւշափեալք ա ռի մԼնջ' մարմին եւ 
թիլք ել երակք , ել վասն զի բժիշկք սկիզբն առնելով բժշկու- 26
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4—5 Е1. хата ту|у НХхтспуо;  фшут̂ у, <1>; х«1 օ՜ւ 1 а т < р а < л  117,29.
10—11 Е1. Ёт/Есршу 51?).аохЕ1У у.г1?оча; ар /а ; айтт| փ:սՏօՏօ;'ւ^; ■паргхи 117,зя.
10 А. սկլւսթՐունս. 12  А. ի չարէ՜] Е1. լԻհ>. 13— 16 Е1. тоит1 еопу у]
аХоуо; фиу.ч, Ч՝* 8гГ о'Яеу х-Л 7са1ое(а Е”ру)та1 у] лчаушуг) 01;  той еу тщТу
1Ր«էՏձ; оиаа хатаот0X4. ха՛. тгЕтга̂ ЕЩАЕУо; тгарх НХатшу! ой* о тгоХХа еюш; 
ха1 рЁшу /рч<ге1;  118,2—5. 16 А. որպէս шишдшр, ի չսղ/էք Е1. չիք.
16—17 Е1. ՏւՅ <ру|тсу айто; он 118,0. 18 Е1. хау ц^те -уращлата (а^те уеГу
Ётогта-аЕ 118,7. 20 А. пиии'ЩрЪ] Е1. շ Др. 20 А. ուղղել/  Е1. уеГу 118,».
22 Е1. ата т у ) ;  фи<пх>|; 118.9. 23 А. սլչեընղակիցս. 24—25 А. ւՈսրմի՚ն —
երակք) Е1. Лом егхрхг; 9՝Ле'3?.; убйра 118,и . 25 А. բժշկութեան.

2*



!

թ ե  ան" ի կակղագունից դեղոցն п կիզքն առնեն, եւ վասն ղի առա
ւել թու ի Արիստոտէ լ  բարեփորձ լինիլի  բնա/լանս իրողութիւնս: 
Արդ այսպէս եւ սոքա: Իսկ որք ասեն, եթ է սլարտ է  յուսմնա- 
էլանէն սկիզբն առնել ասեն եթ է արժան է նախ զուսմնականն

6 ընթեռնուլ վասն Հաստատութեան սալացուցին (քանզի զայսո
սիկ ստուզասլէս ուսանիմք, իսկ զայլն ամենայն կարծեաւք 
Հասանեմք եւ քննութեամբ քան թ է  ուսանելով), եւ վառն զի 

յայսոսիկ ուսանիմք, ե թ է զիարդ ուսանել սլարտ է, եւ եթ է գոր
ծականաւ ք  Հաւատարմութեամբ եւ ոչ յարժանաՀաւատարմնւ- 

10 թիւնս երեսաց յե ց ե ա լք , եւ վասն Պղատոնի մակազրեցելոյ ի 
Համալսարանէն „ Մներկրաչավւն մի' ներամտեսցէ

Իսկ որք ասենն, ե թ է արժան է  ի բանականէն սկիզբն 
առնել ասեն ե թ է գործի է  բանականն իմաստասիրութեա՛ն, 
եւ արժան է  նախ գիտել զգործին եւ այնպէս սլիտանանալ

16 նմա: Քանզի այսպէս առհեն եւ ի ձեռնարՀեստականսն, վասն 
զի երթեալ}, ե Հիւսնականն նախ եւ առաջին ուսանի զգործին՝՝ 
զդուրն, զշաղափն, ե թ է  յի՛նչ պէտս են, եւ ապա պիտանանայ 
նոցա ըստ իւրաքանչիւր գործոյ: Արդ այսպէս եւ այսոքիկ: 
Բայց բեր  մեք ասասցուք, ուստի՛ պարտ է  սկիզբն առնել: Արդ 

20 պարտ է  մեզ սկիզբն առնել ի բարոյականէն, վասն զի ոչ ւՕյլ 
կարծրագոյն քան զսոսա ունիմք, որ ք  ասեն ե թ է պարտ է  ի բա
րոյականէն սկիզբն առնել, քանզի ուսանիմք զբարս ոչ ի սո
վորութենէ՜ Հարուածով որպէս ճա րս/կա յինք ի կենդանեաց, 
ա յլ պարտ է  ի բանականէն սկիզբն առնել: Սակայն եւ ոչ 

26 այնպէս պարտ է  անփոյթ առնել զբարոյական էն, ա յլ եւ զնոսա 
զարդարել ի ձեռն զգա Ու ութ ե անց ներագրեցելոցն եւ անգրիցն, 

■ ո րպիս իք են Իսոկրատայն, որպէս զի պատրաստ գտեալ բա-
*

3 А. այլք, —-ղղ. որք. 6—7 А. իսկ զյսյլԱ — ուսանելով]Е1. та  8! Е1ха-
чтер цау9аУ0(АЕУ 118,18. 8—9 А. եւ եթէ— Հաւատարմ՛ութեամբ] Е1. оп

-'ращлмсаТс аша-рсас; 118,17. 11 Е ]. 7грА той цоисте’юи 118,18. 11 Е 1.’ауеш-
ц.ётрт)то? |лу)5е՝1? е’кптш’ 118,18—19. 12 А. ի բնաբանականէ՛ն]  Е1. атга т>5; Ло-
7 1 x5)? 118,90. 13 А. գործի է բնաբանականն իմաստասիրութեան] Е1. ор-
уауоч т) Хо-ք 1хч 118,90—И. 16— 18 Е1. лрштоу (ляуЗхуе! та  оруат, ыоч трй-
тлчоч тЁрвтроу, ха1 տւՑ’ оитш? ар/етас айтт)? ту)? техтоусхт)? 118,23- 34.
19 Е(. еГчгшцеу таХ՝/)9Ё? 118,25. 23 Е]. ха^атгер та лХчт?) убцоцеуа (ыа 118,48.
27— 1 Е1. Гу* стоф.оу Бирос о Хоуо( тА 8 т( а х р ф ш ?  ёл ау к оЭ у ) ёу а й т ш  Ա 8 .3 0 .
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նին" զմաքրագոյնս վւսրուցն /՛չառուս ց  ի ի նոսա: Եւ գիտելի 
է" ե թ  Լ իմաստասիրութեան ի տեսակա՛ն՛ն եւ ի գործականն 
բաժանեցելոյ, եւ տեսականի՛ն յաղագս ճչմարտին որ ի քանս 
է լինելոյ եւ զսուտն որոշելոյ, իսկ գործականին յաղագս բա
րւոյն որ ի գործս՚ն է  եւ զչար՜ն որոշելդ/, եւ ի ներքսեանց շա- ն 

րաբանութիւնն" այսի՛նքն ապացոյցն" գործի գոլով իմաստա
սիրութեան ընտրութիւն եւ բա ց ընտրութիւն, որպէս զի ի տե
սականին ընտրեսց է  զճշմարիտն եւ բացընտրեսցէ ՛զսուտն, 
՛նոյ՛նպէս եւ ի գործականին ընտրեսցէ զբարին եւ բացըն
տրեսցէ զչարն, որպէս զի լքի՛ սուտ ինչ կարծեսցուք եւ ստոյն 10 

Հաւատասցուք եւ մի1 չար ինչ գործեսցուք: Եւ ե թ է էր լիեա լ 
յա ւ արս Պղատոն ի բա՛նականդ ոչ ւսր դե լ ք  մակագրէր ի դրա՛նս 
Համալսարանին" „ա՜ն երկրաչափն ոք մի՛ ներա մտեսցէս, զո րոյ 
զաւրութիւն եւ ինքն եցոյց երբեմն ասելով ի Սոփիստէս տրա
մաբա՛նութեան՛ն այսպէս. „Կրթելս զքեզ ինքն կոչեցելովքն առ 15 

ի յո  քան ց  թախանձութեամբ, տակաւի՜ն եւս ՜նոր գոլով Համբակ, 
ապա ե թ է ոչ վւախիցէ ի քէն ճշմարիտն“, թախանձութիւն 
կոչեաց զհեռակացութիւն ի րացն" այսինքն զբանականն: Քանդի  
Արիստոտէլ ի բանականաւքն փոխանակ ի րա ց դնէ զտառս գ" 
զայբն, գթե՛ն, գդի մ, ասելով ե թ է  այբն բենին գոյա նա յ եւ բե՛ն՛ն 20 

գիմի՛ն" ապա ուրեմն եւ գիւ/ին գոյա նա յ այբն, եւ ի ձեռն սոցա 
ուսուցանէ զշարաւ իամունս շարաբանութեանցն, յա ր ա ժ ա մ  
դոցա պիտա՛նանալով թախանձէ ղընթերցաւղն. ղայսոսիկ եւ 
ւ/1/ք ասացաք ուստի՛ պարտ է  սկիզբն առնել:
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У—7 А. յաղաղս—ցւսցււնտրութիւն] Е1. —ер\ тА кч Ճօհօհ аХу)9б; ха1 феиЗо; 
хатат^оцёуои то й  84 трахнхой тр 1  тА 1ч ауадоч  ха\ хахо'у, тхрчХЭеу Ь
«тиХХот^^А; оруауоу хо<гх(уои 3{х»)у оюч ёхХотч? ха\атахХотч? 118,33—85. 7 А.
ընււլտւթխն. 8—9 А. "■ -լղ. ի րաց ընտրհսցէ. 10—11 А. եւ ստոյ՛ս Հաւա
տասցուք] Е1. լիք, 12 А. րԽնականդ] Е1. 4) 3[аХбХТ1ХЧ 119,3. 12—13 Е1.
прА той о!хе(ои цоигтои 119,4. 14—15 А. տրսւմԽրանութհանն]  Е1. լիք.

18 А. դ'։/ւււակցոլթ/ռն]  Е1. т»|V атагтатЁау 119,7. 19 А. դնէ զտառս զ] Е1.
; ՚!5? 6բտէ тайта та <гто1убТа 119,0* 20—21 А. ա սելով- գոյանայ այբն] Е1. լիք.

22 А. »■ ад. շարարանոլթեանցն աաոին. 22—24 Е1. 0(А пичгу&с, айтоТ; /рш- 
.меуо; бч т9) Хо-քսք) о'оч а 8зХе<х/{ау т|уа тго1бГ ёхаатоте та хйт& Хёушу 119,10—п.



ԸՆ Դ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ Ա Ս ՏՈ ԻծՌ Լ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ8 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ է

Եւ վասն զի եցոյց մեղ բա՛նս, եթ է սլարտ է ի բանակա՛նէ՛ն 
սկիզբն առնել նախազարդարել զբարս, որսլէս ղի մ՛աքուրք 

5 գոլով մաքրապէս ւ/նրձեսցուք յ իմաստ ասիրութիւ՛ն, եւ եւս 
իմաստասիրութեան բաժանեցելոյ ի տեսականն եւ ի գործա
կանն'' բանականն զաւր էն ւՐւսղի գոլով, որսլէս յառաջագոյ՛ն 
ասացաք, ը՛նտրէ ի տեսականէ՛ն զճշմարիտն եւ ի գործակա
նէ՛ն զբարին, եւ բացորոշէ ի տեսականէն զսուտն եւ ի զործա- 

10 կան էն զչարն, զի մի՛ սուտ կարծիս ըն կալցուք վաս՛ն գոյից՛ն 
եւ ւ1ի՛ լար ինչ գործեսցուք, ունելով զբա՛նականն որոշիչ այ
սինքն զա սլա ցոյց՛ն, որ է  արդարեւ Հերւքէական մ՛ոլութիւ՛ն. 
որով_ զին ե ալքն ոչ լ/եղկին եւ պարտին ի յուշկապարկաց այ
սինքն յա յլա կա րծեա ց Հերձուածոց՛ն իմ՞աստասիրութեա՛ն, որ-

15 պէս Րղիսեւս ընկերաց նորա խոզւսցելոց ի դեղոցն Կիրկեայ, 
իսկ որ ապացուցիւ ոչ է  զինես/լ լինի [սող Բիւոտացի: Արդ 
Հաւաքեաց բանս ե թ է  պարտ է  ի բանականէն սկիզբն առնել 
եւ յառաջագոյն զարդարել զբարսն:

Եւ վասն զի սակաւիկ ինչ յւսռաջագոյն վասն սկզբանց 
20 ճւսռեցաք, իսկ ուր սկիզբն է" անդ եւ կատարաւՈւ, բե՛ր յա 

ղագս կատարմ՛ան" ե թ է զինչ կատարումն է  Արիստոտելի իմաս
տասիրութեան" խնդրես ցուք, վասն ղի գտանելով զկատա
րումն" յաւժարագհյ՚ն լինիմք յ  ընթեռնուլն, զի որը ո չ  գիտե՛ն 
զկատար ոււՈւ կուրաց գոն քատակես/լք" գնացելոց եւ ի ՛նոյ՛ն

25 բերիլոց: Արդ է  կատարոււՈյ Արիստոտելի իմաստասիրու-

1—2 Е1. ёу ՕՀ V) ոբ&Հհ 119,13. 7 А. » щ .  եւ ի բանականն.
10 А. ղի ւ/]ւ — զոյիցն] Е1. "уа ц^те փտսօղ 8 о̂ Х(ТШ|1 еу 119,19. 11—13 А. այ
սինքն— ի յուշկապարկաց] լ՛"--, «չէր զրոցսа. 1 2  Е1. тА 'ЕрцсахАу цйХи 119,30.
13 А. եւ սւարտին] Е1. լիք. 13 А. ի յուշկապարկաց/ Е1. итго тйу
ушу 119,31. 19 А. սակաւիկ ինչ յաւաւչտդւցհ] Е1. ггиуе/й? 119,36.
20—22 А. բեր—խնդրեսցուք] Е1. фёре тибр1 той теХои; ^т^сгшцеу, ётггю-/) *« ՚լ  
тётартоу хефаХаюу ч у  т й у  тгротедеутшу ф]т5)<г«1 т! тА тёХо? 119,37—38.
22 А. զտանելով/  Е1. тчушахоуте? 119,38. 23 Л. յընթեոնուլն] Е1. լիք.
24 А. ակս/տարումն. 24—25 А. եւ ի նոյն բերիլոց] Е1. ха\ фЕро|хёуоц օւ ц.т]
ВеТ 119,86. 26—1 А. իմաստասիրութե նն.



թ ե  անն զի տելն" ե թ է  մի է  սկիզբն ամեն այն գոյից:. Քանզի  
ընդունել զասացեալսն ի քերթողէն ի վերայ Աստուծոյ, քան 
թ է  ի վերայ թագաւորի" ե թ է  ոչ բարիոք է  յո  քնատէրա թիւն' 
մի է  տէր եւ թագաւոր: Եւ զի ւ!ի սկիզբն է  բոլորից գոյից" ցու
ցա նէ Արիստոտէ լ, Ցետ բնաբան ութ հան աստուածաբան ելով  5 

այսսլէս" ե թ է սկիզբն կաւՐ մի է  կ ա մ  յոքունք, եւ ե թ է  ւ!ի է ' 
անս ունիմք զոր ինչ խնղրեմքն, իսկ ե թ է  բազումք են" կ ա մ  
կարգաւորեսղք են կ ա մ  անկարգք: Եւ ե թ է անկարգք են" ան- 
կարգազոյնք եւ ս/յնք որք ի նոցանէն, եւ ոչ եւս եղիցի այս 
աշխարI զարդարեալ կարգաւորութեամբ, եւ նոյն ժամայն ա 

րակտհլի եղիցի առանց բնութեան եւ ըստ բնութեան ոչ ելոյ: 
Իսկ եթ է կարգատրեալք գոն" կ ա մ  յը ն քեա ն ց գոն կարգաւո
րն ալը կ ա մ  արտաքուստ յա յլւ/է ումնքէ սլատճառէ: Եւ եթ է  
յրնքեա նց գոն կարգատրեալք" ունին Հասարակ ինչ մի, որ 
կարգաւորեաց զնոսա, եւ այն է  սկիզբն: Իսկ ե թ է յա րտ ա - 16 

քուստ յա յլմ է  ումնքէ պատճառէ' կ ա մ  ի միոջէ եւ կ ա մ  ի բազ
մաց: Ել ե թ է ի միոջէ" աստուստ մի է  եւ սկիզբն: Իսկ ե թ է  ի 
բազմաց" կ ա մ  ի կարգսւտրելոց կ ա մ  յա նկա րգից: Եւ ոչ դ ա ֊ 
դարեցից զնոյնս շրջապատել մինչեւ ցանբաւն: Իսկ անբաւին 
ոչ ելոյ" անս մի է  բոլորեցուն սկիզբն: Եւ այսպէս" սկիզբն կա մ  20 
մի է  կ ա մ  յոքունք: Եւ ե թ է  յոքունք" կ ա մ  զնոյնս յարածէն, 
ի զոյս եւ կ ա մ  ա յլք զայլս: Եւ ե թ է զնոյնս յսւրածեն" աւելորդ 
է  միւսն, իսկ ոչինչ ի սկզբման եւ կամյաստուածութեան աւելորդ: 
Իսկ ե թ է  ա յլ եւ ա յլք յա րա ծեն ի գոյսս" պակաս եղանի իւրա
կան լիւր ոք. քանզի պակաս է  յսւրա ծեա լն ի միոյն ի միւսմէն: 25 

Ա յլ ոչինչ սկիզբն եւ աստուածութիւն անկատար եւ թերի եւ

1 А. ամե՛նայն զոյից] Е1. т с х у т ш у  119,81. 2 Л. ընդունել/  Е1. атгоогх-
те'оу 119,31. 4 А. մի է տէր եւ թագաւոր] ЕГ. լիք. 5 Е1. ёу ту} М ети т а
фи<лха 120,1. 9— 11 А. եւ ո չ ֊ ելա]  Е1. х а \  о О х е п  хо'ацо? о хо1 цо( аХУ жхос-
[Л!а, ха\ Ё ат а ! то я а р а  фишу тои х а т а  фиачу цч о у т о ?  120,4— в. 20 А. որ

՛ԻՒ. մի. 20 Е1. ц { а  а р а  той г а у т о ?  ч ар/ч 120,11. 20 А. սկիզբ՛երն.

20 А. Եւ այավէււ] Е1. ч ха ՝1 аХХы; 120,11. 21—22 А. կամ՛—զայլս] Е1. ч та
айта 7гаратгои<ПУ ч ЕТЕра 120,12. 22—23 А .աւելորդ է  — աւելորդ] Е1. тарируо:;
Ч |ма тч? аХХч? тсаута тсаратоиоч? хм  тор т») ч И** 120,18. 24 Ճ. յարածեն
ի զոյս и] Е1. լիք. 25 Е1. Хб17се! тар т^8е та каратодоу» йтго тчсЗе 120,14.
26 А. սկիզբն եւ] Е1. լիք. 26 А. եւ թերի եւ] Е1. լիք.

—  23 —



ոչ երբեք, ասրս ուրեւ/ն' մի է  բոլորեցուն սկիզբն: Եւ նա է ար
արիչ երկնայինք եւ այնոցիկ, որք ընդ լուսնով են ենթակ- 
ց  եւս լք : Քանզի եթ է համայն աստուած եւ Համայն ա շխա ր  
րստ Արիստոտելի, ա յլ սլատճառաւ յա ռա շ է  աստուած քան 

5 զաշխարհ: Եւ ոչ եթ է ինքնեղ է  աշխար?  զաստուած պատճառ 
ունելով, որսլէս եւ արեգակն յառաշազոյն զոյ իւր լուսոյն րստ 
սլա տ ճառի ւ/իայն: Ասրս ե թ է ոք ասէ, եթ է բաղում' սկզբման ր 
են րստ Արիստոտելի (քանզի որ չավ) ինչ են, որ շուրջն շար
ժին'' այնչափ են եւ շարժաւղք նոցա, քանզի ասէ եւթն շրջա- 

10 նակացն եւթն միտս վերակացեալս շարժաւղս, իսկ զնոսա զոլ 
անշարժ՛), ս/յլ եւ այսսլէս մի է  սկիզբն, ընդ որով յա րմա րեա լք  
դոն սոքենայն ստորաղասեալք միտք նաեւ մի միտը զոլով ան
շարժ եւ անպատճառ որ շարժէ զանմհլարն: Ասրս եթ է ասես. 
„ վասն է՛ր զմիտսն ասէ նախկին եւ նախագոյն զսկիզբն եւ ոչ

16 զբարին '  որպէս Պ ղա տ ոնղիտ ա սցես ղի յե տ  բնա բա նակա ֊ 
՛հա ցն աստուածաբան երսէ իսկոյն Ցետ բնականաց իրողու
թեա նց յիրա ւի զան պատ ճառ միտսն ասէ սկիզբն" որսլէս բնա
ւորականագոյն. ա յլ գիտէ եւ ինքն զբարին զմին զբոլորից 
սկիզբն, որսլէս յա յտ  արար ի նախերզանումն Բարոյականին' 

20 այսպէս ասելով, ե թ է „ սոքենայն արՀեստ եւ ամենայն 'քնար 
եւս եւ գործք եւ յաւժսւրութիւն բարւոյ ումեք թուի տենչալ՛1: 
Եւ բարիոք երեւեցոյց զբարին, քանզի սոքենայն ոք նմա տեն
չա յ: Եւ գիտելի է, ե թ է միշտ աստուածաբաննլով բնաբա՛նէ 
(քանզի թէպէտ յա ղա գս այնոցիէլ որք շարժին" բնաբանութիւն

26 լինի, իսկ յա ղա գս ան շարժիցն աստուածաբանութիւն, այլ սա
կայն անշարժք մ  այսինքն աստուածայինքն" պատճառք լիւնին

'ձ А. հնթավցեալք] Е1. լիք. 3 А. ոլղդ_. ււչ եէէէ. 4 Աստ Ирришп-
տելի] Е1. լիք. 6 — 6 Е1. аХХа то у  З е А у  е՝/.е։ аТтюу 120,18. О А. այ՛ս֊
չափ — նոдш] Е1. текгаита ха! ах!ут)та 120,80—81. 11 — 13 А. ц՛/ւդ ոլավ —
ղւս՚աՐոլալՈւ]  Е1. Ц т ]р т 7 ) [А е У 0 1  тар е ’к л  п а у Т Е ?  о1 й тс о |З Е |5 у )х о 'тЕ ?  у з е ? той ё у о ? той х1- 
уойуто? тт)У анХаут) 120,88. 16 А. յետ ր՚ււալւա՚սակսոյհ. 17 Е1. ЕйХоум?
т А у  уойу филхштёрау а р х » ) У  е ’п г е у  120,88. 18 А. զքոլոըից] Е1. той о у т ос, 120,7.
19—20 Е1. <Ь? 8у)Хо? т4 ттроо լյյ-юу тт)? ’Н31Хт)? аитой яра^цатЕ^а? е/оу оитш? 120,88-
23 А. բէւաըս/նէ] Е1. о ’АрютотвХгц фиаюХотЕ? 120,81. 25—1 Е1. аХХ’ оиу та
ах1уи]та, Ф>)ц1, т ш у  Տա Х1УГ)(Теш? е’ицу а п т  1 2 1 ,1—8.



շարժ ելութեան), որպէս դարձեալ Պղատոն միշտ բնաբսւնե- 
լով աստուածաբանէ, եւ ամենայն ուրեք շ ր  ջսոզատե լո վ  զի- 
ման ալեացն տեսանէ կարծիս: *

Հինգերորդ գլուխ էր , յո ր ո ւմ  խնդրէաք'' եթ է զ[Ուչ է  ընդ 
մեջ ճանապարհն: Եւ պարտ է  գիտել, թ է  ե ս/շտիճանք են 5 

ամենայն իմաստասիրութեան՛ բանականն, բարոյականն, բնա
բանական՛^, ուսումնականն, աստուածաբանականն, յո ր ո ց  ծա յրք  
են երկու բանականն եւ աստուածաբանականն, իսկ մէջք 
ա յլքն: Ь սոցանէ ոմանք գսրսկարանաց եւ մաքրարանաց քա- 
տակեցան, իսկ ոմանք Հուպ ի կատարեալսն եւ ոմանք ի կա- ю  

տարելոց եւ նոցին խորհրդածութեանց: Արդ սրսկարանաց եւ 
մաքրարանաց քսոոակեցաւ բարոյականն" մաքրելով գրոգին 
ի չար բարուականաց կարծեաց, որպէս զի մաքուր եւ կար
գաւոր եղեալ մաքրապէս մերձեսցի յ  իմաստասիրութիւն**, իսկ 
Հուպկատարելոցն քսոոակեցաւ բնաբանականն, քանզի թէպէտ  15 

եւ անշարժ խնդրեմք ի բնաբանութեանն եւ շարժեցեալս յա ս -  
տուածաբանութեան, ա յլ սակայն աստուածայինքն պատճ՛առք 
գոն շարժ ելութեան բնականացն, եւ շարժելոցն ի Հանգամայնս 
ղւսմք շարժողաց ան շարժիցն, իսկ աներեւելին յե ր ե ւ ելոյն  
ւիութազոյն ունի զճանաչելն: Իսկ նոցին կատարելոց քսւտա- շօ 

կեցաւ ուսոււՈ/ականն" որպէս սանդուխք ինչ եւ կ ա մ  կամուրջ 
յամենեւիմբ նիւթականացն առ աւՈւնեւիմբ անն [и թականսն: 
Այսոցիկ սո/հնեցուն բազին եւ տաճար եղեւ Արիստոտելի 
իմաստասիրութիւնն: Իսկ բանականս զաւր էն ցանկոյ շուրջ
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2—Я А. հւ ամենայն — կարծիս] Е1. паута/оО 7гарЕ7 Хих'ЛЙУ тА 8о-7 Ц.а т<Зу 
18ейу. Ёу օ'հ хх1 тА тётартоу хефаХаюу 121,8-—1 . 4 Л. 'ւինզելւլւոլււլ.
4—5 Е1. а1 дотами о8 о\ 121,5. 6  А . ամենայն] Е1. լիք. 6 А. բնաբա
նականն] Е1. фи(71X4 121,6. 10—11 А. իսկ աՈսնք— խ/վւկւ/լւսձաթ/ւանց/
Е1. та  81 тгротеХеюц ха! аитаи; тощ լյւսՀաո 1 2 1 ,8 . 14 Е]. (ղ -(ар та?к; тгрА;
тф еу1, т) 8 Ё а т а |!а  яро; тф тгХ^Зе!) 121,11—1я7 А. լիք. 15 А. բնաբանականն! 
ЕГ. г\ фишхг) 121,18. 15—17 Е1. е’с уар ха1 а х 1УК)та ^той ^ву  Ёу ту} 0 €0 X0 7 1 7 .
х 1Уоир.ЕУа 81 Ёу тД фигюХоу!^ 121,18—14. 18 А. բնականացն/  Е1. լիք.
18— 10 Е1. ха\ Ёх тйу х!уди|л.ёуыу տԱ ё'ууокху ёр/оцеЭа тшу уо?)тшу 121,14—16.
21 А. կամհւըչ] Е1. -уЕфира ВюЗфа^оиаа тцАа; 121,17. 23—2 А. Այսոցիկ—
ապացուցի] Е1. то Ото 8е тгаутш; оХоу тё|хеуо; г) ’АркгтотёХои? ф|Хосгоф1а, т) 8տ Хо- 
71x4 тр!7у,ои 8!х»)у фроирЕ!՛ та Ёу айт^ ^ешр^лата 121,18—10.
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եկեալ պահպանէ զամենայն տեսութիւնս որ յիմատոասիրու- 
թեան ի սեոն սողացուցի:

ԸՆ՛Ի Ա6ՍՈՍԻԿ ՀՄ սԳԵՐՁ ԱՍՏՈԻծմԻԼ ԵՒ ԱՌԱՀԻԿԱ8 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ Ը

5 вш пш ջիկայոււՐ գործաւորութեանս խնղրեմք զվեցերորդ
եւ զեւթներորդ գլուխն, քանզի ե1լաք ղ[մեզ եւ զձեզ քննել: Եւ 
խնդրես ց  ի ի վեցերորդ դլխոււՈւ, եթ է ո լալի и ի  и/արա է  գոլ 
լսսողին րստ վսւրուց եւ րստ գիտութեան: Իսկ յեւթհերոր/լն'' 
եթ է որպիսի' պարտ է  լինել եւ ւՈւէլհաւզին: Արդ եղիցի լսսողն

10 կարգաւոր րստ վարուց եւ վաքր աշխարհ, ո լալէս ղի ի օհոն 
կարգաւորութեանն, որ ի նմա, զմինն զբոլորեցուհց զսկիզբն 
ծանիցէ (վասն զի կարգաւորութիւն ի միոջէ, իսկ անկարգա- 
ւորութիւն ի բազմաց), զի ի ձեռն աշխարհին, որ յինքեա ն, 
զբոլոր աշխարհս ծանիցէ: Արդ եղիցի լսաւղն վաքր աշ- 

15 խ ա ր . արդ որսլէս ի բոլորում աշխարհում լսոազոյնքն րնղ 
րնքեամբ անկեալ անին զյոռեգոյ^ւ/ն" այսպէս պարտ է բանի 
րնդ իւրեւ ունել զբարկութիւն, բարկութեան զցանկութիւն: 
Քանզի յոռի  է, որպէս ասէ Պղատոն, ե թ է այր ոքմի ի մասի՚հ 

յոռեգունին անկանիցի, քանզի զարդարէ զբան խոհեմութիւն. 
21) եւ զբարկութիւն՜՜ արութիւն, եւ զցանկութիւն" ողջախոհութիւն: 

Եւ այսոցիկ բարիոք յսւրդարելոց եւ աոանձնաղործսն եղելոց ' 

երեւի արդարութիւն, ոլյա ^ս միայն մասին անձին կ ա մ  յա յն , 
ա յլ որպէս յարմարումն ինչ գոլով նոցին յամենեսին տեսանի: 
Արդ այսպէս եղիցի րստ վարաց լսաւղն: Իսկ րստ գիտութեան 

25 եղիցի ստոյգ ոչ յա նգչելով յարժանս/հաւատութիւնս երեսաց: 
Քանզի այս պրակիս ոչ հաւատալով, վայրապար համարելով՝

3—4 А. ընդ այսոսիկ - պրակք ц/ Е1 չիք. 5 А. ւյվեցերլտլւղ.
8 А. յեւ(Տնծրըոբդն, 11 А. ղ 'սկիսղբ՚Ա. 12  А. "■ դ-լ. ի միոչէ է.
13 А. ղի—յինքեա՚հ/ К1. 8ւձ 8տ той ёч айтш |Ихрой хоацои 121,36. 14. ‘24 А.
լասւղն/  Е 1. լիք. 2 1  А. —ц .  զայսոքիկ. 23 Л. այլ — աԿսա՚Աիք Е1. аХХ՛ 
оТоV ар[Л0У1а те? ооста тоитту ха\ то ктумоцьчсч е!8о? 1 2 1 ,88. 26—1 К 1. о тар
тоюйто? р.г) якттсишу о)? 1тихе той; яаХаюТ; аХХш троям т т ь и и . тятеие! тар 
2 (охрате1 Хеуочт! 12 2 ,1—3.



այլ յեղանակաւ Հաւատասցէ Սոկրատում' որ ասէ' „ՍոկրատոււՐ 
սակաւ ինչ Հոգ տարցի, իսկ ճշմարտութեան յո յժ *, Հաւատասցէ 
եւ Արիստոտէլում" որ ասէր ի Բարտյականումհ' „եթ է սիրելի 
է այրն' սիրելի եւ ճշմարտութիւնն, եւ երկոցունց սիրելիւսց 
ելոց" լլնտրելի է  եւ մանաւանդ ճշմարտութիւնն“: Եւ վասն & 

ա յլ ի րաց պարտ է ստոյդ լինել լսաւղին, վասն զի ի միոջէ 
իրէ թնատրեցաւ լինել եւ ատելաբանովՕիւն եւ մ՞արդատելու- 
թիւն. ո լաք էս ասէ Պղատոն ի ՓեղոնոււՐ տրամաբանութեան'  ի 
դիւրապէսն Հաւատալոյ բարուց կամ' բանից: •Քանզի ոմս/նք 
յառա ջ քան զվարձ առնուլ ընտանեցուցեալ րնքեանց զոմանս, Ю 

ոլալէս պիտանացու բարուց ստացաւղս, իսկ ինքնազիտաւղք 
եղեալք յետնազունից նոցա բարուց" յայնմՊետէ մարղատեցողք 
եղեն: Եւ որք Հաւատացին բանից ոմանց Հաստատնոց եւ ան- 
խզից' եւ յետ ոյ տեսեալ զնոսա աւցտեալեւ եղծ հալս ի տրամ՞ա
բանականացն'' յայնւՐւետէ բանատեցողք եղեն: Արդ զի մի 15 

եղիցաք մարղատեցողք եւ բանատեցողք պարտ է մեղ լսաւ- 
ղացն ստոյղս լինել, պարտ է նմ՞ա ոչ րնդունել զերկարաձզու- 
/Օխնи բանից, այլ տալ զինքն ըստ Հարցմ՞անց եւ պատասխա
նեաց վասն Սոկրատայ որ ասէ „թ է  ոչ դ ու. քեզ ինքեան լսես 
այլում՛ ասելոյ մի՛ Հա ւա տ ա սցեսայսինքն՝՝ եթէ ղու որ տաս 20 

զառաչս/րկութիւն, ի Հարկէ եւ զեզրակացութիւնս տաս'  ոչ Հա
ւատաս. քանզի տվաւղ սերմանցն է պատճառ չարաչար բու
սոցն: ■Քանզի պարտ է ասել առ այն‘  որ արտաքուստն ձեռ
նարկէ ասել զեզրակացութիւն եւ ոչ ետ զս/ռաչարկո/թիւն՝ 
„Զիա րդ արդեւք դու ինձ ասասցես զոր ինձ պարտ է ա ս ե լ 25

2 А. Հաւատասցէ] Е1. լիք, 3 А. է թէ ՛ԻՒ. եխէ. 4 А. ՏչւՈսիտոլ-
թի ՛Ահ. 4 А. սիրելաց. 6—0 А. Եւ վասն — է ս ա ս դին/ Е1. ха1 8՛.’ хХХт)У
81 а1т1ау гатш ххрф^; 122.5—0. 8 Л. «- լք . Ի ՓհղրոնոսՐ 8 Л. տրա-
ւք՜ա[ւահուք) հան] Е1. ւԻք. 13 А. հսստաա՚Աոց հւ ա՛ն խղից /  К1. <в; арра
сец  122,10. 14 А. ալցտհալ հւ եղծհալս՜1 Е1. тараттэцёуои; 122,11.
17 Л. սլարտ Լ ՚ԱւՐա1 Е1. լիք. 1!)—20 Е1. ՛է՛լ ц») аи аеаитои Хе?оуто; ахоитл;.
аХХсо Х'Тоуп ц/| якггЕоауц’ 122,1Б. 19 А: զոյ փի. ղու. 19—20 А. « г 7 .
մի լսես այլոսՐասհլոյ եւ ւ//ւ Հաւատասցես. 20—22 А. եթէ ղու-ոչ նսւատաս] 
Е1. 61 ц՛») си о ЗеЗшхо’)? та{ тгротааец ха\ ё? ауаухтц т4 емц-грастца 8е8а>хш;, а/.Х<о 
ц.4 тгкттсиияс 122,14—15. 24 А. եւ ոչ ետ զյսոաչալւկ/ռթ իւհ/  Е1. аХХси ВеВш*
хото; та ; яротаггец 122,18,



I

եւ առ այն որ զառաջարկութիւնսն ետ եւ կագի վասն եզերա ֊ 
կացութեան' եթէ „ի քէն եւ ոչ յինէն զայդ լսես՜: Պարտ է 
նմ՛ա ոչ լինել Հակառակող եւ վիճկու. „՛Քանզի որ յայտնաղու- 
նիցն րնղղէմ' երթա յ", ո լուլէ и ասէ Արիստոտէլ, „/լամ' սղայու֊ 

5 թեանց պէտ и անի էլամ' տանջանաց. եթէ դիտելու/ րն/րչէմ 
ասէ ճշմ՞արտութեանն' տանչանաց, իսկ եթէ անգիտանալու/' 
սղայութեանց եւ ուսմանց“: Արդ այսպիսի եղիցի մեղ լսաււլն: 

Իսկ ւՌկնիչ եւ պատւՐաւղ եղիցի միանգամ՞այն եւ պատ- 
ւ/ւսւղ եւ մնւկացասլ: Եւ է  и լա տ մսողին գործ մեկնութիւն ան- 

10 Հաւաստեաց քառից, իսկ մակացուին' որոշմունք ճշմ՞արտիցն 
եւ ստից, այսինքն' ծնլւնդա կանացն ի Հողմ՛այինս: Պարտ է 
նմ՞ա ոչ փոփոխակից լինել զորս պատմէն եւ է/եկն է ' զաւրէն 
տաղաւարականացն որ զանազան երեսս զգենան լ/սան նմա
նութիւն առնելոյ զանազանից բարուց, եւ Արիստոտէլական

15 լինել յորժա մ՛ զԱրիստոտէլին պատմէ, եւ ասել եթէ ոչ եղեւ 
այսպիսի իմ՛աստասէր, եւ Պղատոնական լ/ւնել յորժամ'ղՊ/րս- 
տոն մեկնէ, եւ ասել եթէ ոչ եղեւ որպէս Պղւստոն իմ՞աստա
սէր: Պարտ է նմ՞ա ոչ ամենայն իրաւք բռնադատել եւ ւսսել 
եթէ աւ/հնայն իրաւք ճշմ՞արիտ է *  զոր ւ!եկնէն, ա յլ ամենայն 

20  ուրեք ասել „ սիրելի այր, սիրելի է  է«_ ճշմ՞արտութիւն, եւ եր
կոցուն սիրելեաց ելոց' ընտրել/ւ է ճշմ՞ա րտութիւհնս: Պարտ է 
նւՐա ոչ կրակից լինել Հերձուածոյ ոււՔ/ք, որպէս 6ամւզղիքոսն 
եղեւ, քանզի սա կրակից եղեալ Պղատոնի' շնորՀԷ Արիստո
տելի ոչ ընդդէմ՞ ասել Պղատոնի վասն տեսակացն, այլ ւՐա-

25 եւսւանդ ձայնակցել: Պարտ է նմ՞ա ոչ ընդյլիմակիր լինել ի 
կարծեաց ումեք, որպէս Աղէքսանդրոս. քանզի Աղէքսանդրոս 
ընդդիմսւկիր եղեալ անմս/Հութեան բանականի անձին զասա-

7 Л . եւ ուաՐա՚Աց]  Б1. լի ք . 7 Е ] . тоюито;՛ (Аеу 6 ахр оат^ ; 122,24. Ց А . եւ 
սլատմաւղ] Е1. լի ք . 10 А . լսսւվւց]  Е1. ёу ту] Хе̂ БС 122,86. 11 Л . այսի՚Ար/ւ—
ի Հողմայինս/ Е1. У)ТО[ осуе^шу X II -рУ'.ЦШУ 122,87. 12— 13 Л . զորս— ւտւսլա-
լւսրւււ1րս1ւաց1ւ/  Е1. 01Հ ау ё^ тч то и  8(х?]У тшу ёу 5хтг)Уу| оуто>у 122,88. 13 А. երես.
ч՛-ղղ. երեսս. 19 А . քերէալ. Е1. օ ո  тгаутсо; ձձպՅտստւ о ар/аГ о; оу ё^-уе!-
та ( 122,83. 20 А . ի մշւՈսլւււաւթիւհ. 22 А . կրաւււակից լի՛նել] Е1. <ти|Лтга(Г-
Х61У 123,1. 22— 23 Е1. 8 7се7соу06у Ч ац З Х ^ о ; 123,8. 24— 26 А . ա յլ մ1է/նս/ւանզ
ժա յնա կցել] Е1. լի ք .  26— 26 А . ի կարծեաց ումեք] Е1. асре<ТЕ1 123,4.
27— 1 А . զասացեալս՛ս առ ի յԱրիսսւոսւելԷ] Е1. Е1. т а ;  е^ртцлёуа; рт)<ТЕ1;  123,5.
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ցեալսն առ ի յԱրիստոտելէ յերրորղում ճ առին Վասն անմա
հութեան անձին, որք ցուցանեն եթէ անմսւՀ է  բանական անձն' 
փորձի զամենայն շրջմունս շրջել առ ի մսճկանացու ցուցանել 
զբանաւոր անձն: Պարտ է նմա զ ա  լքեն այն զԱրիստոտէլա- 
կանսն գիտել, որսլէս զի ձայնակից իւր արարեալ զԱրիստո- 5 

տել ի ձեռն Արիստոտելի սլատմևսցէ: Պարտ է նմա եւ զամե
նայն զՊղատոնականսն դիտել, որսլէս զի զՊղատոն ձայնակից 
իւր արասցէ եւ զԱրիստոտէլականսն Պղատոնականւսց ներա
ծութիւն արասցէ:

Ը1,Գ Ա0ՍՈՍ1Պ ՀՄՍԳՆՐԶ ԱՍՏՈ/ՓՈՎ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱՑ 10 

ՊՐԱԿ-ՔՍ. ՊՐԱԿՀ Թ

Ութերորդ գլուխ ւսոաջադրելոցն խնդրել եթէ զինչ տեսակ 
է" այսինքն յարմարաբանութիւն" Արիստոտելի շարագրածու
թեա նց: Արդ է  ոչ մի տեսակ, ա յլ զանազան, բա յց եթ է ոք 
ասիցէ ւսյլ յեղանակաւ, մի су)լ  յամենայն ուրեք նմանն գյոլով 15 

եւ պատշաճագոյն ըստ ենթակայից իրողութեանց, քանզի որ- 
ււլէս նման են ենթակայից իրողութեանց" թուի մի գոլ. քանզի 
զանազան իրաց բոան Հարելս լք  ամենայարմար տեսակաւք 
բանից պատշաճեցոյց, կելալաբանակցելով զյարմարաբա
նութիւնս ենթակայից իրողութեանց: Վսւս՜ն որոյ ի մասնս/- շս 

կանսն, այսինքն" ի թուղթսն, փոյթ եւ կարճաոաւտ է , Հասա
րակ միանգամայն եւ աոանձինն, եւ Հասարակ' վասն զի ոչինչ 
զանազանի թղթական յարմարաբանութիւն Հասարակ խաւ-
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2 Л. ոլղւ ցուցանեն] Е1. ха; атгоБихуиоиса; 123,8. 2 А. բանական անձն]
Е1. »| փս^4 123,7. 3—4 А. առ ի ւՐաԳկանացու ցուցանել ցցանաւոր անւՈւ]
Е1. լիք. 6—6 Е1. IVа еидошуоу 8տ'ւ(;օէ; тоу’АркгтотеХг)у ваитш та ’АркгтотгХои; 
Տւձ тшу ’АриттотёХои; 15»пгч<г»1та1 123,8—9. 10—11 Е1. Ёу о7; у) 7сра?ц 133,11.
12—14 А. եթ է—չալ։աղլւածութեանց1 Е1. т[ то տ1օօ; ту)? ’АркгтотёЛои; атгаууе- 
Х1а; 123.12—18. 16 А. ո՚-ղղ. զյա/ննայն. 16—17 К. յամենայն— գոլք
Е1. тш тгамта/ои яро<гфороу е1уц айто той; йтгохецлБУОе; тгра-ք [лаасу со; -,-ар ттрот- 
•ророу 8охе7еу вТуо» 123,14—15. 18 А. « 7 7 .զզանազան. 18 А. լտւոն 1ш-
րեալւ>1 Е1. афацеуо; о 'АрштотёХч; 123,18. 19—20 Е1. <ги|л|летос|лор<ршу «с1 той;
Ло^ои; то»; тгратцасп 123,17. 21 А. փոյթ եւ կարսւսոաւտ] Е1. аиутоцо; 123,18.



սից, բա յց միայն Ъ երագը ատրն գոլով եւ առ տարացիս. իսկ 
աոանձինն, զի մի' ի տգիտականն Ъ/նկցուք: Վասն որոյ եւ 
Հերմոգենիи, որ զճարտասական արՀեստն գրհաց" ասէ. „-Զնորն 
Հասարակաբար եւ զՀաս արա կաբարն որպ էւՀ) “. բււ/նգի, որ

5 Հասարակ մտածութիւն ունին՜ սլարտ է աւտւսրավայհլուչ 
բաո֊իլք յա րմա րել, զի ւ/ի արՀամարՀեսցի վասն գետնաքարշ 
բառիցն եւ մտածութեանցն, իսկ զնորագոյնսն դարձեալ եւ 
զսււտարավայելուչ մտածութիւնսն սլարտ է Հասարակական 
բառիւք յա րմա րել, որպէս զի խորագոյնք գոլով իմասցին: 

10 Այլ եւ կծու է, եւ զի կծու է" յա յտ  առնէ մի п/Л/ ի թղթոցն, 
քանզի յետ  մաՀուն Սոկրատայ, ելեալ յԱ թենից" տած իւր ի 
Քաղաքիդում, եւ վերստին կոչելով որ յԱ թենս եւ ոչ Հաւա- 
նեալ գրեաց այսպէս. „ՈչՀաւանեցուցից զԱթենացիս երկիցս 
մեղանչել զիմաստասիրութիւն, առ որս

15 խոզատանձ ի վերա յ խոզատանձի ծերա նա յ եւ թոպ ի 
վերա յ թ զո յ*:
„ Թուզ ի վերայ թ զո յ“ գրելով ղզչւպարտողսն նշանակեաց: 

Իսկ ի միջակսն, այսինքն" յերկա ս պատմագրաթիւնսն, 
ստոյգ տրամայաւդեալ, որ մանաւանդ պատշաճ է պատմա- 

20 գրութեան, քս/նզի ոչ է, որպէս յա յլսն" արտաքուստ ինչ ձեռ
նարկութիւնս առնել նոյնպէս եւ ի պատմագրութեան: Իսկ ի 
յընթանրականսն ի տրամաբանականէն, որպէս առ արտա
քոյս իմաստասիրութեան խալսելով, իսկ ի տրամաբանա
կան սն" խիստ եւ զանազան, նմանութեամբք Աստղական ան-
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2 — 8 Е1. Տւօ хсЛ о 'Ерцо-гёуг,; ёу 'Ру]Тор[х») тёхуц] ?/]<Л 123,21. 4 Е1. 'та
хосуа хашш; хм та хасуа хо !у ш ; ’ 123,31—29. б А. ршЪ/щ/] Е1. Хё^Еш 123,52. 
(5—7 А. վւսւՈւ— 1ЛтиЛшР/шЛ/дЪ] Е1- Տւօւ то х<*(хой|[т)Хоу тт); Хё;гсо; 123,23.
9 А. « ч д .  որւզէս զի մի' խորսւղոյււյւ գոլով ոչ խ/հացին. 11— 12 Е1. ёу ХаХ-
Х101 123,27. 12 Е1. Ա7էձ ’АЭ-/)У7.!.ШУ 123,27. 15 А. ձիլտ/նա. 16 А.
թուհ լ  փխ. թոպ . Հ*/!/՜-. Н от. ч\ 120. 121. 17. А. ըզչւպււղււոոզմե նչա՚ւաւկհաք)]
Е1. ^у'^ато той; сгихофаута; тгоХХой; оута; ’А\>чуи]сн ха՝1 аы ЗЕ/оцёуои; амтой; ха1 
и.1Т)827готе Хчуоута; 123,80—81. 18 А. "Чт.- յհլւկւււսն. 19 Е|. зхрфг); ха՝1
«■ду)рл)р(0 (АЕУо; 124,1—Я 22 А. » ч т ,  հւ ի տրամաբանականմս. 21 — 1 А.
իսկ— լի ]  Е1. ёу 5' то7; хадоХои ёу |А՝у тоГ; всаХоучхоГ;, тоГ; ха\ ё^штЕрсхо?;, 
сссрг,; со; тгро; той; Ц ш  фсХостофса; ЗсяХеуоцеуо;, со; 5 ;  ёу 3|аХЕХТ|Х01; яосхсХо; то?; 
|А1р./|Сгг.<Т1У, ’Афро8(т-11С [оуо|ла] -уёцсоу ха'с /арасоу ауацеато; 124,8—8.
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ո լամբ լ) եւ շնորՀսսք լի : ?հ/կ ի Հանրականսն եւ յինքնադէմսն, 
որ եւ յուեկնդրականսն, ըստ թառից անհաւաստի, իսկ ըստ 
անուանաբերութեան Հաւաստի, որսլէս յոր ժա մ  ասէ ստորոգու
թիւն եւ քեղաւոր եւ տեղի, ոչ զայն տեղի որոյ եզրն սլարու- 
նւսկաւղ է  այնմ“  որ սլարո/նակի ի նմանէ, որպէս սաՀմանեաց б 

ի Բնաբանութեան, ա յլ տեղի անուանէ զձեռնարկութիւնն" որ 
բա զում ձեռնարկութիւնս պարունակեալ ունի յընքեա ն: Դար
ձեալ որսլէս յորժա մ  մեկնութիւն ասէ զանպաճոյճ բառն*  

մեկնութեանն: Եւ այլազգ դարձեալ անհաւաստի է Արիստո- 
տէլ. քանզի տարակուսելով ոչ իսկոյն առընթեր դնէ զլու- ւօ 

ծումն, այլ շարամանէ զերկրորդ եւ զերրորդ տարակուսու
թիւնն, եւ այնպէս ապա ի ձեռն լուծման յերրորդ տարակու
սութեանն լուծանէ զառաջին տարակուսութիւնն, զոր ոչ կարԼ 
ի ժիտ առնուլ ընթերցաւղն եւ ոչ ի վերա յ կալ երեւելեացն, 
իսկ մտածութիւնն ոչ Հեռի կա յ յերեւելեա ցս , վասն զի աղաչէ 15 

զամենեսեան եւ Հարկատրէ ի ներգործութենէ երեւելեացն 
զցուցևալսն Հաւատացուցանել: Եւ զցուցեալսն ի ձեռն բանից' 

վկայութեամբք Հնոցն վերակնքէ,՛ ա սելով այսսլէս թուի Եռա ֊ 
կղիտեայ եւ էմպ էդոկղեայ: Եւ զվերագոյնս քան զբնութիւն 
քննելով աոատարմանայ յայնցա նեաց՜ որ րստ բնութեանն շս 

են. վասն որոյ միշտ աստուածաբանելով բնաբանէ, որպէս եւ
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1 — 9 А .'իսկ. —  ւ/ծկնութեւսնն] Е1 . ёу 81 т о " ;  хаУоХои то ? ; аитотгроаш- 

м к ,  т о ՜ ;  ха'[ ахр оац атсхоГ ;, х а т а  ц ;у  тт)у Х е ;1у ааасрч ;՛ ■умстеи 8е т| а с т а т а  
оса той оуоратолош Ту, со; отау  ХгтгТ) хату )у о р [а ;, ой т а ;  мн. ё՝;хХ ^[ла(л  8 !х а ; ,  со; 
“Эос. аХ Х а т а  ?е у с х ш та та , с»; ё'8о; 1/61 ае\ хат^уорЕйгЭас х а !  цу]8ет:оте йтохЕГаЭса, 

хок ХЕ?аХ(отйУ х а \ тег)8аХ[0)т4у ха՝! -терш тйу, со; 7)у1ха ХЁ^Е! * * ,  Հ таХсУ то та у , со; 

т|У1х а  Х гуг! ой то к ё р а ; той ттерсЁ/оуто; х а в ’ о ~=р[Ё՝/Ета.1 то 7ГЕр1Ехо|ЛЕУОУ, со; 
сор1сгато ёу тоТ; ФиспхоГ;, аХ Х а то  ё т ^ Е с р ч ц а  то  тгоХХшу ётл/Есрг^Аатшу тгерсехтс- 

хо'у, х а :  ёр(ли]УЕ(ау, со; у)у(ха Хе-^ес т*)у  ахалХш 7гщ тоу Хе;су ёу тсо П ар! Ёр.ат)- 

Убса; 124,6—14. 9  Е1. аХ Х а ха1 аХ Х ш ; а а а ^ ч ;  ё с т у  124,14. 1 3 — 14  А . զոր—

երեւելեացն] Е1. չիք. 16  Е1. ёу 8տ т?) Տէօոօւցւ ойх ё ^ ег тат а : той фасуоцЕ-
уои 124.17. 16 — 1С А . աղաչէ զաւ/ծնեսեան] Е | .  ЗисгсотаГ ае՝1 124,17.

10 А . եւ Հարկաւորէ] Е1. ха1  х а т а у а у х а ^ Е ! то й ; а х р о а т а ; Е1. 124,18. 17 А . զցու-
ցեա/սն ՚։աւււււոացոլցանհլ1 Е1 . լիք. 17  А . ի ձեոն րւսնից] Е1 . Зса той Хо-

■(V) 124,19. 18 А . աււելով/  Е1. ОТ! 124 ,ՏՕ. 2 0  А . '՜ւաւատանա, հա

ւատարմանա, 21 Е1. Տւօ ае \ о ’АркгтотеХу)^ Зеолоуш у фиаюХоусТ 124,21—22.



Պղատոն թնա բան ելով աստուածաբանէ, ամենայն ուրեք յա - 
րաշը օեցուցանելով զկարծիս տեսակացն: *

Իններորդ գլուխ է առաչադրեցելոցն խնդրել, թ է զի 
զանհաւաստութիւն ախորժեաց Արիստոտէլ. վասն գի ոչ էր

6 բնութեամբ անհաւաստի" սւրդեաւք վասն պատմական տկա
րութեան զայս ախորժեաց (քանզի ի յոլով իրս Հաւաստաբար 
սլատմէ, որգյովն ի մասն ականսն յամենեսեան եւ յա յն մ  որբ 
ընդ մէչսն են, եւ ի Հանրականացն ի տրամաբան ականսն յ/ս- 
մենեսեան եւ յինքնադիմացն յո  մանս, որսլէս յԱ ժբարձ ականսն 

10 եւ ի Տեղիս եւ յԻմաստականս յանդիմանութիւնս), եւ բնու
թեամբ զոլով Հաւաստի" զանՀաւաաոութիւն ախորժեաց: Բայց 
ախորժեաց զանՀաւաստութիւն վասն երից иլւսաճառաց" կա մ  
թազուցանելոյ սակս, կա մ փորձելոյ, կա մ կրթհլութեան. 
քանզի որսլէս առ ի քերթողացն առասսլելքն եւ առ ի քա- 

16 Հանայիցն վայրագոյրք" նոյնպէս առ ի յԱրիստոտելեան Հա
ւաստութիւն, բա յց զի զՈրփիականն ւէիայն ոչ երգէ զւսյն եթէ 

„Ե րգեմ Հանճարողաց, եւ դրունս ի վերա յ անկան դիք 
պ իզծք". 
նմանն սորին"

20 „ՉարախոՀիցն սլղծաց
զթսռս ականչացն սլարածածկեսցեն սարդի ոստայն իւ ք ս. 

Եւ զկաղղիմաքայինն"
„ 6 իչա նել կողովին ընդ գետին Հայեցս/րուք կանւսյր. 
եւ ոչ ի ձեղուանց եւ մի' ի բարձանց ճա ճա նչէքռ:

26 Եւ Արիստոտէլում երբեմհ մեղադրելով Աղէքսանդրոս 
վասն արտատուութեան իւրոց շարագրածացն" „եւ արտա- 
տրեալ է ս ասաց „եւ ոչ արտատրեալ'1, առակելով գանՀաւս/ս- 
տո/թիւն*  իմե ի Պիւթագորականացն արտատրեալ զասացեալ
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1 А. ամենայն ուրեք] Е1. тгаутеХй; 124,98 (лаута/ои 121,я) 2 Е1. ёу օԱ х«1 
■/) тс/роина Зешр'юс 124,88—24/ А. չիք, 3 А. իններ/տր//. 3 А. / , /  Е1. -/)У 12 4 ,В5.
15—1.9 А. նօյնւզԼ и— ւււխլծք] Е1. тоито тш ’АркттотеХ^ т] Ղոձզսօ. |лоуа'уои/1 ё я а -  

76УТ1 тс ’Орф1ХОУ ЁхеТуо ՚7.տ'էՅ(օ ^иУЕтоГсп, вира; 8’ ЁтиЯгаЗе рерчХоц’ 126,1—8.
19 А. գնմանն. 21 Е1. ййата Хаху/)еута теркгхетггтьмгау арх/уси 125,6. 
28 А. իմն ի Պիւթագորականացն]  Е]. а>с ха! тц тйу ПиУа-^арглту 135,12.
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միայնագիրսն որ Վասն բանից գծաց՜ ի նաւաբեկութեան 
ըմբռնեցաւ որսլէս զանէ?սուսն ալոուսկաքաւեա լ. ել զոր ասէն 
Պղատոն վասն անհաւաստութեան, „ եթ է եւ տախտակագիրն 
ուրեք կիրս կրեսցէ յերկրում  եւ կա մ ի ծովում, որ ընթեռնուն 
մի' գիտասցէ“. արդ այսպէս թազուցանելոյ սակս: Եւ կա մ  6 

սւսկս փորձելոյ զպատկանաւորս ել զան սլա ականաւոր и իմաս
տասիրութեան, ո րպէս զի անպւստ կան ատ իքն առ իմաստասի
րութիւն թիկունս դարձուսցեն (առ որս պարտ է ասել զՀոմե
րականն՝՝ եթէ

„ Ուր փախչեսցին թիկունս դարձուցեալ, ո րսլէս յոռի ոք ի ю  

պատերազմում“) ,
իսկ պատկանաւորք առ իմաստասիրութիւն յորղորագոյնք 

եղիցին, ուսանելով եթէ որ լափ ինչ պէտս ճ՜գնութեան ունին առ 
իյուղղիլ իմաստասիրութեամբ, առ որս է  ասել զՊղատոնականն' 
զոր ի Մանկաւրէնումն ասէ. „Արդ եթէ դժուարք եւ եթ է դեւրք" 15 

ընդ այս ուսմանս գնալի է ' այս է  մանապարՏ. անփոյթ առնել 
ոչ է  պարտ": Արդ այսպէս եւ արծուիք որոշեն զհարազատա
գոյնսն եւ զխորդսն ի ձագուց" կացուցանելով զնոսա ընդդէմ  
արեգականն, եւ որ միանգամ անքթթակի կարող գոն Տայել 
ընդ ճառագայթսն արեգական, Տանելով այնուհետեւ ի բոյնս 20 

որպէս Հարազատս սնուցանեն: Իսկ որք ոչ կալդեն Տայել ընդ
դ է մ  ճառագայթից արեգականն" որպէս խորթս ի բա ց ընկե- 
նելով ի բունաց" անտի սատակեն: -Քանզի որպէս արամազդա
յի ն  թագաւորական զոլով արծուի" եւ զթագաւորականն ի զգա
յութեա նց ստուգեալ ունի, այսինքն" զտեսարանն: Եւ զի թա- 25

1 Е1. Пер\ тйу аХотгшу тР“ Ц И «шу 125,12. 3—б Е1. Ту’ е! т] ЗгХто? т( тгаЗц
Պ *у 77) ч еу ЗаХаасу), о ауа^уой? |м) ~(чы 126,14—15. 4 А. գիրս գրեսցէ փէ>.
կիրս կրեսցէ. 8 А. զՀոմերւսկանն]  Е1. չ/р- 10—11 Н от. 0  94. 10 А. ուր
վոսխչեսցին] Е1. 1Г(5 <ргйуе1$ 125,18. 13—14 А. եթէ—իմաստասիրութեամբ]
Е1. <Ь; тгХе10У0;  ёти;_/.глг!а; огоуточ та (лаО^цата 125.30. 16 А. ընդ—գնալի է՜յ
Е1. тайтц \т:коч, тайта <та> |лад^|лата 125,31—33- 16—17 А. եւ այս է Ծա֊
նասչա/ո զոր ա՛նփոյթ առնել ոչ է պարտ. 17—18 А. որոշեն—զխորդսն]  Е1. хр{- 
уоստւ т»)У 7 П)<г19тг)та ха\ уоЗе'иу 125,38. 19 А. ւքիանգաւ/’] Е1. լիք. 20 А.
այնուհետեւ] Е1. լիք. 22—23 А. ի թաց—սատակեն] Е1. алоЗаХХоутои 125,37.
23—24 А. արաէՐազյլային թագաւորական]  Е1. Տ՜օ; ха՝( РастсХсхо; 125,37. 24 А.
զթագաւորականն] Е1. тду Ра<п)ахшт&рау 125.37. 25 А. այսինքն զւոեսա-
րւսնն] Е1. о! т>]У оф(У 125,38-

3
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գա լոր ա էլան Է արծուին" յւսյտ Է. զի ոչ երբեք կերակրի մն- 
ռեալոտեաւք: ԱյսսլԷււ եւ Կ եղտաց իք Ռինոսիւ գետով որոշէին 
զհարազատս յորղեա ցն եւ զշնայինսն. քւսնղի գնելով զնոսա ի 
վերայ վս/Հանաց" թողուին ի Հոսանս գետոյն այսր եւ անդր 

5 ՛բերիլ: Եւ որք միանգսոՐ ընկողւ/էին ի Հոսանացն" որսլէս որ
դիս շնացելոց կա րծելով անփոյթ առնէին, իսկ որք ասլրէինն" 
առ Հարազատս ունելով խնամով սնուցանէին: Իսկ Պիւթագո
րականք զպատկանաւորս եւ զան սլա ականաւոր и առ իմաստա
սիրութիւն երազովք փորձեալք նախաճ անաչէին, քանզի 

10 քննէին զնոսա յետ  բազում' աւուրց յաղաւթս կալ Հրամայելոյ 
եթէ որպիսիս երազս տեսին: Եւ զորս կարծէին!/ պատկանա
ւորս գոլ առ իմաստասիրութիւն" րնդունէին ի պարապարանն, 

իսկ գանպատ կան Աս որսն Հալածէին ամենայն գոյիւ: Եւ այնու- 
Հետեւ ունայնաշիրիմե շինելով նոցա" որպէս ընդ մեռելոց կա-

15 ճառէին: Վասն որոյ եւ •Քիղովն Լակեղոմհվհացի զայս կիրս 
կրեալ ի նոցանէ" Հուր Հարեալ զպարս/պարանէն նոցա" զբա
զումս ապականեւսց: Իսկ Պղատոն ի ձեռն գինոյ որոշէր ղսլատ- 
կանատրս եւ զանպատկ ան ատ ր սն, լաւագոյն եւ ճարտարա
գոյն քան զՊիւթագորաս առնելով, վասն զի յերա զս մարթ 

•20 գոյ եւ յաւելուլ եւ պակասեցուցանել., բա յց արբեցեալք զա
մենայն ինչ անբաժ եռակի արտապատմեմք, զոր յա ռա չհ բա
զում ծածկութիւնք (՞)  թագուցանէաք: Արդ այսպէս եւ փորձելոյ 
սակս: Իսկ կրթութեան" որպէս Պղատոն զդաժանութիւն 
կարծմանցն ախորժեաց կրթութեան սակս: Այսպէս եւ Աս/ո-

25 ղոն զառշե-դութիւն նախասացութեան" փորձելոյ սակս, վասն 
որոյ եւ կռիսոսի տուաւ անՀաւաստի պիտւսծ.

“ Կռիւսոս ընդ Հաղէս անցեալ մեծ իշխանութիւն քակտեսցԼ Տ

2—5 А. որոշէին —  բերիլ] Е1. хр^уоиач т а  учгрм твхуа ха\ тг]У  уэЭб'шу тс о у  

Зрефйу ёрфаХХоутЕ? тар е1; аотп8а  та ррЁфТ) афййпу ёу тоГ; й8а «  125,80—81.
12 А. ընդունէին ի սլարասլարանն]  Е1. е’кгеВё/оуто ёу тД <гх°^Я чтоиу ёу тш оца- 
х о и р  126,8. 14— 15 А. որսլէս— կաշառէին] Е1. ш ;  Я Е р 1  а 7 и о 1 х о ц .с 'у ш у  ^ т о и у  т е Э у е ш -

тшу 8(еХе70УТ0 126,8. 17—18 А. որոշէր-զանսլատկանատրսն]  Е1.1хр1УЕ т»)у ?уг]-
а 10Пг)та т ш у  ёштт^е'ноу ха1 ц ч  126,11. 18 А. լաւագոյն եւ մարտս/րագոյն] Е1. ацЕ1- 
уоу 126,11. 21 А. ա՛նցած եռակի] Е1. атрЕХш; 126,18. 21—22 А. զոր—թագուցանէաք/ 
Е1. а  7сршг)У тгоХХои; ёхритстодеу 7сер1(ЗоХа'юс; 126,13-14. 25 А. զառաւելութիւն նա
խասացութեան] ЕЬ то ХбЦоу т ш у  р.ауТЕиц.атшу ётгЕТ^Зеиие 126,10. 26 А. աոիսոսի.



I

քանզի անյայտ էր եթէ զիւրն եթէ զԿիւրոսին. ուստի զաւ- 
րւսժողով եղեալ զյետնագոյսն վիճակեցաւ: Եւ Աթենացոյց 
երբեմն ս լի տ ա ծ  տուաւ.

„  Պարիսպ Տոիտածնի փայտեղէն տաչւցհ մեծագանձն Արա
մազդ*. 5

քանզի յւսյտ նէր եթէ ի а եռն եոավարիցն սլարտ է  նոցա 
նաւամարտել. քանզի զայս նշանակէր փայտեղէն պարիսպն: 

րոյ վերա յ եՏաս Թեմիստոկղիս դժնեայ գոլով յ  իմանա լ: Եւ 
Աաղամինացւոց տուաւ պիտած որ ասէր.

„Ո՜վ աստուածային Սւսղամիսս, յուղես ղու ղորդիս կանանցս. ւօ 

անյայտ գոլով եթ է զորոց արդեւք կանանց, զիւրեանցն եթէ 
զհակառակամարտիցն: Արդ միանգամայն ասել, եթէ որսլէս 
քերթողացն առասպելք եւ քահանայից վայրւսգոյրք'  այսպէս եւ 
Արիստոտէլի ըստ բառիցն անհաւաստութիւն, [Յագուցանելոյ 
սակս: Դարձեալ որպէս արծուեաց արեգակն եւ Կեղտացւոց Ռի- 16 

նոս գետ, Պիւթագորականաց երազք, Պղատոնի գինին'  այսպէս 
եւ Արիստոտելի ըստ բառիցն шТ/Տաւաստութիւն, փորձելոյ սակս:
Եւ որպէս դարձեալ Պղատոնի կարծմանն դաժանութիւն եւ 
Ապողղոնի առշեղութիւն նախասացութեանցն" այսպէս եւ Արիս
տոտելի ըստ բառիցն անհաւաստութիւն, կրթութեան սակս: 2 0

ԸՆԴ Ա8ԱՈ№1 ՀՄեԳԵՐԶ ԱՍՏՈԻծՌԼ ՆԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՀ ժ

Տասներորդ եւ վեր չին գլուխ առաչա ղրեցելոցն խնդրե
լի է , քան[սւ եւ որպիսիս ոմանս գլուխս պարտ է  յառաշագոյն 
առնուլ ամենայն Արիստոտէլական շարագրութեան: Արդ վեց  26 

գլուխս սլարտ է ամենայն Արիստոտելական ի յառաշագոյն

1 А. եթէ ղկիւրոսին]  Е1. V) т-г)У т й у  и т :е ч а 7 т (ш у  126,19. 1—2 Е1. Տւձ а т :а -

ту]$& ц Ь г е а т р а т ы х т г  хсй  х а т о т у  ёттра^е 126,19—го. 3  А. նրրեմն] Е1. լիք.
4 Е1. ТргеоуеуеГ 126,31. 4 А. տանց եւ փխ. տայցէ]  Е1. Տւօօէ 126,31. 4 А. ւՈծա-
զանճն] Е1. еириола 126,31. 10 А. յուղես/ Е1. атиоХбТ; 126,35. 12 А. Արւլ—
ասել] Е1. ха1 стчуеХо'ут! «уауон 1 2 6 ,20. 16 А. կեղտացիոց. 16 А. • ч * .  եւ պիւ
թագորականաց. 16 А. Պղատոնի գի՛նի՛ն] Е1. тш ГОаташ т) хаХетотгц тйу Տօք- 
;латшу, V) (Хе-Э-у) 127,1. 18—20 А. Եւ որպէս—կրթութեան սակս/  Е1. լիք. 21—22 А. 
ընդ այսոսիկ—սւրակք ժ] Е1. լիք. 23—24 Е1. Дехатоу ?|У хе<раХаюу тйу тгроте-
Зсутшу то ?г,тт,(1*[  127,8. 26 А. ամենայն Արիստոտե լականի] Е |. լիք.

3*
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առնուլ զդիտաւորութիւն** յո ր ժա մ  ի մակագրութենէ անտի 
քարոզի, վասն զի ամենայն ինչ առ ի դիտաւորութիւն Հայի, 
որսլէս եւ Պղատոն ասէ. „Ո՜վ մանուկ ղու, մի է սկիզբն գեղեց
կարարն խոՀելոյ. գիտ եի յաղագս ոյր է  մտածութիւնն, ապա 

5 եթէ ոչ Հարկ է յամենայնէն վ ր ի պ ե լԲ ա յց  քարոզի դիտաւո
րութիւնն ի մակագրութենէ, որպէս Յաղագս անձին եւ Յաղագս 
երկնի եւ Յաղագս լինելութեան եւ ապականութեան: Բայց 
մանաւանդ խնդրելի է  դիտաւորութիւն, յո ր ժա մ  ոչ ի մակա
գրութենէ քարոզի, յոր ժա մ  յո յժ  ա1հաււսստի է  մակագրութիւն 

10 եւ տարալսելի" որպէս Ստորոգութիւնք, որպէս Յաղագս մեկնու
թեան: Իսկ պիտանացուն խնդրելի է  վասն յաւժարազոյնս լի- 
նելոյ զընթերցաւղսն' Հայցեալս որպէս կեր ինչ կարկառեալ 
զառ ի նմանէ շս/Հն առ արփականս զոսարդակցութիւն: 
Բայց մանաւանդ խնդրելի է  զպիտանացուն առ թուեցեալսն 

16 վարկպարազի գրեալս գիրս, որպէս Տեղիք' զնոյն ստեղծա
նելով եւ եղծանելով, կաւՐառ. չար ինչ գրեալս, որպէս Սովւես- 
տականք յանդիմանութիւնք'՜ յեղանակս խաբէութեան ուսուցա
նելով: Յաղագս որոց է  ասել, եթէ եւ Տեղիք առ բարիոք իրս 
գրեց ան' սակս կրթութեան, որպէս զի նեղելով Հոգի յիւրա - 

20 քանչիւրսն ձեռնարկութեանց բացածնեսցի զէ?շմարտութեանն 
լոյս, զաւրէն Հրսճանաց քարանցն յարշփելոց ընդ միմեանս եւ 
Հուր բացաթողլոց ընդ միմեանս եւ լոյս: Եւ ոչ Իմաստական 
յանդիմ՞անութիւնքն առ չար ինչ գրեցան, թէպէտ եւ յեղանակս 
խաբէութեան ուսուցանեն, ա յլ ոչ որպէս զի խաբեսցուք, այլ

25 զի մի՛ խաբեսցուք: •Քանզի այսպէս եւ բժիշկք ուսուցանե՛ն 
ղմւմէացուսն ոչ վասն պիտոյից, ա յլ որպէս զի փախիցեն ի 
նմանէ: Իսկ զպատճառս մակագրութեանն խնդրելի է , եւ յո ր 
ժամ՛ զդիտաւորութիւն քարոզէ, բա յց մանաւանդ խնդրելի է  
զմակագրութիւն, յորժա մ՝ ա՛նհաւաստի գոյ, յո ր ժ ա մ  անուանա-

1—2 А. զդիտաւորութիւն — քարոզի] Е1. тоу стхотоу то хруацхом ха1 та в!;?)?. 
?у]Т7)тёоу 81 т4у ахолоу ха՝1 Зге хчрйттетск игсАт»)? ётлураф՝/]? 127,5—в. 12—18 А. 
Հայցեալս— զ*ա-արղակքութիւն] Е1. оюч БгХеар оршута; Тгрои-̂ УОЦЕУОУ то ё? аитои 
хёр8о; яр4; ёр<от1ХУ)У 8их9е<пу 127.14—15. 12 А. կեր, յ» *« . կերակուր. 13 А.
«ЧЯ* առ սւրփականմն. 13 А. զիարղւսկցութիւԵ. 16 А. չար]
Е1. ՛ո к т  хахф 127,17. 16—17 А. կովւեստականք.



աո եղծ է  Արիստոտէլ որսլէս ի Ատորոգութիւնսն, որսլէս Յաղս/գւ: 
ւ/հկնութեան: •Քս/նզի յորժա մ" ասէ Ստորոգութիւն, ոչ զատենւս- 
/լան դատախազութիւն, որսլէս սովորոթիւնն է" նշանակէ, այլ 
զսեռականագոյնսն, որք սովորութիւն ուհին լք[>շտ ստորոգիլ եւ 
ոչ ստորակայիլ: Եւ դարձեալ յաղագս տեղեաց, զեզր սլա բու- 5

հակողին" ըստ որում սլարուհակող է սլարունակիցծալն, որսլէս 
ասեմ՛ք սլարունակիցեալ գոլինին ի ներքուստ մակերեւութե
նէն, այլ զորոշումհ ի բազմաց որոշմանց սլարունակական:
Եւ դարձեալ Յաղագս մեկնութեան ասելով, ոչ ըստ բառին 
մեկնութիւն նշանակելով, այլ զմտածութիւնս Հոգւոյն: 10

Ընդ որս խնդրելի է  եւ յաղագս եղելոց խորթութեանց: 
•Քանզի խորթանան գիրք ըստ Հինգ յեղանակս, կամ՛ յաղագս 
բարեմ՛տութեան աշակերտաց, որք զիւր հանց շարագրածու
թիւնս իւրեանց վարդապետացն ձաւնեցին, որպէս պատճա
ռաց բարեաց, որպէս Պիւթագորի եւ Սոկրատայ** Պիւթագո- 16 

րականաց եւ Սոկրատականաց:
Եւ կամ՛ վասն թագաւորականի պւսրգեւի. քանզի Իովբատայ 

Լիւբէացւոց թագաւորի Հաւաքեցելոյ զայնս, որք Պիւթագորին 
գոյին, իսկ Պտղոմիոսի" զայնս, որք Արիստոտէլի" ոմանք վասն 
շաՀի վայրապար շարագրածութիւնս ա ռնելով խայտաղւս- 20 

նէին եւ փտեցուցանէին, դնելով ի նորս ցորեանս, որսլէս զի 
ընկա լցին խոստովանաբար զառ ի ժամանակէն արժանաՀա- 
ւատութիւն:

Կամ վասն Հոման անութ հան շարագրողաց եւ շարագրա
ծութեանց եւ ստորայիշատակմանց. եւ շարագրաւղաց ոչ եթ է  25 

միայն Արիստոտէլ Ստագիրացին այսպէս կոչէր, ա յլ եւ ա յլք 
Արիստոտէլք եղեն առ Ստագիրացեաւն, որպէս մանկնա մարզն 
եւ մականուանեալն Առասպել, եւ յետ  նորա՛ նոյն Ստագիլոս-

5 А. պւ փի>. ոչ. 7 А. ի 'ներքուստ մ՜ակնրեսււթենէն]  Е1. Ս7ՍՕ тт)? тэи Х 6 -  

рарлои Ёу8оЗеу ёл'.фауыа; 127,81. 11 А. խնււըեվւ է եւ] Е1. ?»|Т»|Т60У хаЛ то
77̂ (ГЮУ 128,1. 14—16 А. որսլէս սլատճաասց բարեաց] Е1. լիք. 15—16 Е1.
со? та ПиЗа^орои ха1 2<охратои; «тпураооцеуа ЭфХ!а цч оута Ишхратои? г\ ПиЭа-քօ- 
рои аХХа 2шхрат!хшу ха\ ПиЭа-уор1ХШУ 127,8—5. 28—1 А. եւ յետ ՛նորա—
Աղէքսանղըի] Е1. ха1 (лета тайта, ш; о 8(8аахаХо? ’А/.Ё;ау8ро;՛ ?8с! уар айтоу 
о’ оу 8еитероу оута ’АриттотеХ^у 128,1а—18.
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ցին" վարդապետն Աղէքսանդրի: Արդ սոցա աւՌնեցուն շա
րագրութիւնս արարելոց'  կւսրծին այնք շարագրութիւնք Ստա
գիր ւսցւոյն գոլ վասն անուանի հրեսսն ունելոյ:

Այլ եւ վասն Հոմանուանութեան շարագրածութեանց լինին
5 պատրանք, քանզի եւ շարագրածութիւնս Հոմանուանս թո/լին 

Հոմ՛անունք ԱրիստոտԷլք. եւ կարծի ամենայն Ստագիրացւոյն 
գոլ վասն անուանին գոլոյ:

Այլ եւ վասն Հոմանունութեան ստորայիշատա/լման լիւնին 
պատրանք, քանզի Աղէ քսան դրի ոչ ւէիայն Ստագիրացւոյն 

10 Արիստոտելի զգիրս ստորայիշատակեալ, ա յլ եւ զայլոց Արիս- 
տոտէլացն, եւ կարծին ամենայն ստորայիշատակմունք /• 

Ստագիրացւոյն գիրս արարեալ վասն նշանաւոր գոլոյ առնն: 
նլ կա մ վասն յրնտրութիւնս գոլ ա յլոց" կարծեցւսն նորին 

իսկ զոլ արարաւղին զընտրութիւնս, եւ ոչ նախատպից շարա
ւն գրաւղացն:

Եւ կա մ վասն ամպարՀաւաճութեան ստացասլին տարա- 
վայելուչ գիրս• քանզի ոմանք անանուանիք գոլով շարա- 
գրաւդք, զնշանաւորաց շարագրաւղացն զգիրս առեալ,■ վասն 
կարծելոյ եւ տարս/վայելուչս* ունի լ  գիրս մակագրէին զանուն 

20 նշանաւոր շարագրաւղին: Ընդ այսոսիկ է Հարազատն: Իսկ 
զկարգն խնդրելի է  ոչ առ անՀամատեսակսն միայն, որ ասւս- 
ցաւ մեզ, յորժա մ  ասէաք եթէ պարտ է զբանականն նախադա
սել եւ յետ  այսորիկ զրարոյականն եւ այնպէս մի ըստ միոջէ, 
որպէս ասացաք, ա յլ առ Համատեսակսն խնդրելի է  զկարգ

26 բանական գրոցն" զոր դաս ունի առ բանականսն, եւ առ բա
րոյական սն (*) բնաբանականն: Իսկ զառ ի մասունս բաժանումնն 
խնդրելի է, որպէս վերս/)ատման դաս ունելով: -Քանզի որպէս

2 А. այնք շսղա/դրութիւ՛նք]  Е1. չյէ՚ք. 8  Л. վասն— ունելոյ]  Е1. լիք.
4—7 А. Այլ եւ—գոլոյ] Е1. լձք. 11 А. “4 է.* կարծէին] Е1. уо^оутои 128,13. 
1 1 —12 Е1. (ւ; та той 2 татеф1т0и 128,17-18. 18 А. ղ7/դա՛սաւորաց—
առեալ]  Е1. լիք. 18—19 А. վասհ կարէ ծլոյ— գիրս] Е1. 8 са тА 8о;а1 5-У0тгре-
7с«и; бТуа! ха1 томита .ЙфХ'ш 128,и . 21 А. ոչ առ ԴամԽտեսակսն] Е |. си 
тсро? та аУ0 |Л0ЮЕ[8{) 128,88. 24 Е1. ш? еТр^тас 128,35. 25 А. բանական
գրոց՛ս] Е1. \оу 1хои оуто<; той (1$)аои 128,35—36. 26 А. - ч г *  ծՔէ ղոր ղաս.
26—26 А. հւ առ բարոյականսն բնաբանականն] Е1. ղ 7гр4;  та фиасха тА фи<пхоу 
128.38. 27 А. » ч т -  I՛ վերաԳաւուՈսն] Е1. аухтодо; 128,37.



վերսոատումնն խորագունից մասնկացն վելաոիեռե կութիւնս 
առնելով իւրաքանչիւրոյ մնան/լան զսլէտսն յա րկացուցանէ, 
նոյնպէս եւ ի մասունս բաժանումն ուսուցա՜նէ'' զ/>նչ կամի առա
ջի՛ն Հատած գրոցն: Իսկ եթ է որպիսի) մասն յո ր  մասնիկ վերա
բերի" ոչ խնդրեմք, որսլէս վերագոյն ասացեալ է , յո ր ժ ա մ  б 

ասէաք, եթէ որպիսի՞ ինչ բաժանումն Արիստոտէլականի*** 
որ Ստորոգութիւնք ցուցանէ, եթ է բանք ինքեանք իւրեանց զաւ- 
րութեամբ կարացին գոլ այնպիսիք, որպիսիք եւ իրքն իսկ են: 
մ!անէղի նոյնպէս Առիստիգիս զաւր ութ իւն վկա յելով զՅաղագս 
քառիցն մակագրեաց ի վերա յ բանիցն այսպէս Կիմոն, Մ՛իզ- 10 

աիսւդիս, Պևրիկզիս, Թէմիստոկղիս: Ա յլ եւ Պղատոն մակագրէ 
այսպէս" Գորգիաս, Փէդոն, Փեդրոս: Իսկ որք մակագրեն Յա
ղագս ստորոգութեան կա մ Սակս տասն սեռից էակին* ցու
ցանեն, եթէ բանք ինքեանք վասն իւրեանց տկարութեան ոչ 
կարացին գոլ այնպիսիք, որպիսիք իրքն գոն: Բայց յա ղ թ է եւ 15 

այնմ՝ մակագրութիւն" որ ասէ Յառաջ քան զտեղիսն: Քանզի 
թէպէտ եւ պարտ է  զդասաւորութիւնն մակագրութիւն առնել, 
որպէս Յետ բնականացն, ա յլ անդ յիրա ւի, քանզի եւ ւ/իայն Հե- 
տեւի Բնականացն եւ միայնոց: Իսկ առաջիկայ գիրքս ոչ միայն 
յառաջապետէ Տեղեաց, ա յլ եւ այլոց իրաց: Գիտէ զամենայն 20 

մակագրութիւնս Արիստոտէլ մակագրելով Ստորոգութիւնս, 
Տեղիս եւ այն Յաղագս երկնի եւ Յաղագս աշխարՀի: Արդ 
այսպէս եւ պատճառ մակագրութեանն:

Յորս ասասցուք եւ զհարազատն, եթէ Հարազատ է  նախ
նոյն առընթերակայ գիրքս մի ի շվաթակցութենէ յա րմա րա ֊ 25

2 А.. յարկացոցէ] Е1. лар1(гп)<лу 128,29. 2—6 А. նոյնսլէս— Արիստոտէ-
լականի] Е1. оитш ха՝1 ч та  |Аор(Х Տաթտտւ; тшу ’Ар«гтотёХои; (гиг^раццатшу 
ар!зтт). то 81 Т1? о троло; тт)? 8[$аахаХ1а; ои фг)тойц.ЕУ, ш; ха! айтои ауштЁрш г’фт)- 
(лёуои, оте Ё?7)тойц.ЕУ т՛. тА г!8о; ту;; фра<ггш? той АригтотЁХои; 128,39—129,8. 6 Е1.
129,8—132,38] А. լքք. 9 А. Աոիտոիզիս] Е1. ’Аркгге18уц 132,80. 10 А. Մե
ղա իա ղի լ] Е1. М(Хт(а8у]<; 132,81. 11 А. Պէզիկղիս] Е1.1Ьр[хХу); 132,81. 13—15 А. 
Սակս—իրքն գոն]  Е1. Ոտր՚ւ тшу теушу той оуто? ч Пер'[ тшу хадоХои Хоушу ёуЗе!х- 
уиута! Տո 01 Хо-քօւ 8(’о1хе1ау атЭЁУЕ^у хатотпу ёуеуоуто тшу лратцатшу хас ойх 
1ТХи<гау 7»уЁ<7дси ш? айта та лртгцата 132,81—133,3. 19 А. բանականացն]
Е1. таи; ФиаисхГ; 133.5. 20 А. « ч ц . <լայլոց. 24 А. է նախնոյն]  Е1. Ёх
-гой лаХаюй 133.9. 25 А. մի ի շփոթաւլցութենէ յարմ՚արս/քանուի)հանցն] Е1.
ало тчс 9ра<ГЕш; 133.10.

—  39 —



բանութեանցն, ի դաժանութենէ (/'տածութեանցն եւ վասն յա 
նուանէ յիշելոյ զյւսռաջիկայ գիրսս յա յլ յխ ր  յ իրողութիւնս, 
ա սելով եթ է „ որսլէս ասացեալ է  ի Ստորոդութիւնսն եւ յա յն
մանէ որ ի Հոմ՞անուն գիրս գրեցին ընկերք նորա եւ ի մա կա ֊

6 գրութեան գրեցին զ„յաղագս  “  նախագրութիւն, եւ վասն ղի 
ընդ քննութիւնս մտիցելոյ յԱտտկեցոց պատմողացն, քանզի 
քառասուն գրոց գտելոց ի Գնում գրանոցոււքն Վերլուծականացն 
եւ երկուց Ստորոգութեանցն**: Եւ դարձեալ, եթէ ոչ էր Հարա
զատ յա րա կա յ գիրքս" անգլուխ լին իւր ամենայն րանակւսն 

10 իրողութիւն: Վասն որոյ Սիւրիանոս փիլիսոփոս մակագրես!ց  
ի վերա յ Փեղրեի զոր խորթա ցուցանէր ոմն ի Պանետիոս. „ Եթէ 
ՈԼ Պղատոն գրեաց զիս" ապա ուրեմն երկուք Պղատոնք եղեն. 
Սոկրատականաց զրաւ սանացն զամենայն ծաղիկս թեր/л/} 
Ա/լ զիս խորթ բացւսկատարեաց Պանէտիոս, որ զՀոգի մւսՀկա- 

16 նացու ասաց, նաեւ զէս խորթ բացակատարեաց“:Եսկ ես ասեմ', 
ձեր վարդապետս, մակագրեմ Ստորոգութիւնս. „ Եթէ ոչ Արի
ստոտելի եղեալ էի այսպիսի նաւարկութիւն" արդարեւ ան
գլուխ իմաստասիրութիւն լինէր թա նց ի ւՐ : Արդ այսպէս եւ 
Հարազատն:

20 Յորոց վերա յ ասասցուք զառ ի մասունս բարժանումնն: 
Յերիս բարժան ի առընթերակայ գիրքս" ի ստորոգութիւնս, այ
սինքն" ի նոյն իսկ ի Հանդէսս, եւ առ ի պիտանացուսն ստորո
գութեանցն" զառաջինն եւ զվերջին զՀատածսն. քանզի ուսու
ցանէ զոր պիտանացու են ի ստորոգութիւնքն, սակայն ոչ

26 զնոյնս: ■Քանզի յառաջնումն Հատ ած ումէ/ զայն պիտանացուս 
ուսուցանէ, որոց եւ ոչ մի ինչ առ կոչմունս ոսյիմք ի սովորու
թենէ" յաղագս Հոմանունութեանց, յաղագս ենթակայի, յաղագս

8—5 А. եւ յայ՛նմանէ— նախագրաթիւ-ն] Е1. ха.1 ёх той хата (удХоу аитой 
Крафа! той; ётафйо; айтси оцшмица ք)ւ(&'ա ха\ хР^гсадас тт) 'тгерь' 7гроЭё<т 
133,11—14. 6 А. նախագրութեան. 8 Е1. теоиара цо\>а тшч ’ЛуаХитсхшч
ёххр'тоиач ха1 тшу Кат»]7 0 р1шу Й/ 188,16—17] А. չ /ք . Н А .  Փեդլտսի] Е1. тф 
Фз'.8оу[ 138,19. 11 А. ոմն ի Պանետիոս] Е1. йяо т1уо; Памагнои 188,19.
12 А. որ փի. ոչ. 15—18 А. ես— թանց իմ] Е1. ՏՏ, щс\ч о г)р.ете:о;
8(8а<гхаХо;, «турафш та?; Ка-п^гор!*!;՛ V. цт) ’Ар1сттотеХои; 76уо'[М]у, ч &1тгХо9; оито;, 
■г) аоф1У]У ахарудуоу ё8ы)лато уо'афго ё|/.еТо 133,85—36. 16 А. յԱրիսստւոհլ/ւ.
17 А. ու-զղ. յայսպիսի. 24 А. "*-ա* զորս.
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ստոր ոգեց ելոյ, իսկ ի վերջնումն զայնս ի պիտանեացն ուսու
ցանէ, զորս եւ ի սովորութենէ գիտեմք յաղագս նախկնին, 

յաղագս Համայնգամայնց, սա/լս ունելոյ, սակս շարժ ութ ե ան: 
Բայց ոչ կամեցաւ զամենայն պիտանիսն ի միում մասին ասել, 
զի մի՛ մեծագոյնս քան ф  ան դէմն արասցէ զնախերգանն: Արդ б 

զի մի' եւ մեզ մեծագոյնս արասցուք զնախերգանացն" ի նոյն 
ինքն ի Հանդէսն երթիցուք:

ԸնԳ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻծ՝ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
Պ Ր Ա Կ ա  ՊՐԱԿՔ Ժ<հ

Վասն զի դիտաւորութիւն ստորոգութիւնք են, իսկ էակն 10 

Հոմանունաբար ստորոգի ստորոգութեանցն, բա յց ամենայն 
ստորոգութիւն զընդ ընքեամբք տեսակացն փաղանունաբար 
ստորոգի, որպէս սեռ տեսակում՛, վասն այսորիկ Արիստոտէլ 
նախադասէ զվարդապետութիւն Հոմանունց եւ փաղանունց, եւ 

յա յսոսիկ նախադասէ զՀոմանունսն յառաջագոյն քան զփաղա- 16 

նունսն, վասն զի մին քան զերկուսն յառաջագոյն է : Քանզի ի 
Հոմանունսն միում պէտք են" անուան միայն Հասարակութիւն 
որ առնէ զՀոմանունսն, իսկ զփաղանունսն եւ Հասարակութիւն 
անուան եւ Հասարակութիւն իրի: Բայց վասն ղի Արիստոտէլ 
եթ է զքնչ է  Հոմանունն միայն եւ զքնչ փաղանունն ասէ, թո- շօ 

ղեալ զեթէ էն" մեք նախ քան զասելն զինչ է  զեթ է էն ասասցուք:
Եւ յիրա ւի խնդրեմք զեթէ էն, վասն զի ոմանք ձեռնարկեն ի 
բա ց բառնալ զՀոմանունսն, ցուցանելով թ է  ոչ են:

Բեր ցուցցուք" եթ է են Հոմանունքն: Եւ ցուցցուք այսպէս, 
խոստովանեալ առած յառաջագոյն առնլով զայս, եթ է եզերե- շ6 

ցելոցն եւ շարամւսնութիսւքն եզերես/լք գոն: Արդ" եզերեալք

5—9 А. Արդ — պրակք ժդ] Е1. хай ои՝; Гуа [«) та  проо'циа. ЦЕ^оуа тго1 Հ- 
сшрЕУ, тшу ц.:у 7гроо1|Л1ШУ аХц, к~՝ айтой; Ве тай; а-ушуас Хо!7гоу хшр»)<7(ор.еу ха\ 
т>]У т»); ХДеш;. (V оТ; ха\ та  тгроХЕ^вцЕуа тшу Катгдторшу. арх*) <™у \>еф
той хыцеуои. 134,9—13 10— 11 А .իսկ— ստորոգութեանց՛ս] Е1. то 81 оцш-
уоцоу хатк)7 орЕТта1 тшу хат/)-/ор1шу 136,3. 26 А. խոստովանեալ— զայս] Е1.
Х?))ЛДО оцоХо'гоиц.еуоу тойто -роХарРауоуте; 136,13—14. 26 А. "«-ц . առածելով.
25—26 А. եզերեցելոցն] Е1. тшу ото1хе(шу 7сетсЕра?(леушу 136,14.



գոն տառքդ (քանզի քսան եւ չորք են թուով), իսկ տառիցդ 
շարամանութիւնք են փաղառութիւնքն^ ապա ուրեմն'  փաղառու
թիւնք եզերեալք գոն: Իսկ փաղառութեան ցն շարամանութիւնք 
են անուանց յա յտ  է  եթ է եւ անուանք եզերեալք գոն: 

ն Իսկ անՀւստքն ւսնեզերք եւ անբաւք'  ոչ միայն ըստ առաջի
կային, ա յլ եւ րստ միշտ լինելոյն: Վասն որոյ ոչ երբեք Հան
դուրժէ եզերեալք./ յարաձգի լ  ընդ անեզրին, եթէ ոչ բազում ան
գա մ վերայշրջեսցի. ապա ուրեմն են Հոմանունքն, քանզի ոչինչ 
է  Հոմանուն'  ե՜թէ ոչ վերաշրջութիւն նորին անուան:

10 Արդ ս՚յսսլէս 9ու9^աԼ Արիստոտէլի, եթէ են Հոմանունք 
յիմաստական յանդիմանութիւնս եւ եթէ ի Հարկէ գոն'  ոմանք 
փորձին ի բա ց բառնալ զՀոմանունսն, այսպէս եւ ըստ այսւՐ 
աւրինակի ասելով, եթ է Հոմանուն իր եւ զանուն Հոմանուանն 
ընդունի եւ ղսաՀմանն. իսկ որք զնոյն անուն եւ զնոյն սաՀման 

16 ընղուն ին՜ այնպիսիքն փաղանունք գոն. ապա ուրեւէն" Հոմա
նունքն փաղանունք գոն: Եւ զ[>նչ յա յլոցն եղիցին Հոմանունք 
նոցին Հոմանունցն փաղանունց ելոց: Առ որս ասեմք երկուս 
լուծմ՛ունս, զմին այսպէս եթ է ոչինչ անպատեՀ է  զնոյն իր եւ 
Հոմանուն գոլ եւ փաղանուն ըստ այլ եւ ա յլ անուան: Քանզի 

20 ըստ որում էաս եւ էաս Հոմանունք են. քանզի զանազանս ստո
րագրութիւնս ունի իւրաքանչիւր ոք ի դոցանէ, իսկ ըստ որում՛ 
էաս եւ էաս Հոմանունք գոն՜ ըստ նորին Հոմանունութեան իմա
ցուածոյ եւ անուամ՛բ փաղանունք գոն. արդ ոչինչ անտեղի գոյ 
զնոյն եւ Հոմանուն եւ փաղանուն գոլ ըստ ա յլում եւ այլում: Եւ

26 կա մ այլազգաբար, ասել, եթ է ըստ նորին անուան եւ Հոմանուն 
եւ փաղանուն կարող գոյ լինել, քանզի ենթակայ եսցին երկուք 
ոմանք անուանեալք ԲարեխոՀանէսք. արդ աստանաւր որպէս 
ԲարեխոՀանէս եւ ԲարեխոՀանէս Հոմանունք գոն, իսկ եթէ դէպ 
լինիցի եւ խոՀեմք եւս գոլ փաղանունք են: Քանզի գտան ին եւ
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6—6 А. ]ւսկ— լինելղ/ն] Е1. та  81 тграуцата алтра м т  тф тоХХахц хагай  
717е<тЭ<« 135,18—19. 7—8 А. Եթէ ոչ— վհրայշբչեսցի] Е1. է’ւ ц») ауахихХк)(п;
той аитои оуа(лато? хоХХаиы; уьмоцсут) 135,91—за. 11 А. « в д *  Գան ՓՒ- գոն.
11—12 А. ոմ՛ա՛նք փորձին] Е1. тшршута! 135,аз. 21—23 А. /ակ— զոն] Е1.
хаЭА [лёчто! то АГа? ха1 А “а? ачдрштго!, иичш\цхх г’т м  136,3.



ԲարէխոՀս/ևէսք կոչեցեալք եւ բարեխորՀուրդք" զսսհմանն եւ 
զանուն բարեխոՀանութեան ընդունելով: Այս մի լուծումն կրկին: 
Երկրորդ լուծումն, եթ է զանдш բան ին այնոքիկ" որ ասենն ցու
ցանել զհոմանունսն փաղանունս: Վասն զի ոչ ցուցին զոր ինչ 
խոստացանն, վասն զի ւիւսզանուն ստորոգութիւն եւ Հասարա֊ а 
կա բար ընդունականանայ, որոց ընդունականս// եւ աոանձինն, 

թէսլէտ եւ ոչ գոյ (ֆն. որգոն" մարդոյ ոչ ելոյ" կարող գղյ ձի 
կենդանի եւ и/սիլ եւ գոլ. եւ դարձեալ մարդ կենդանի ասի եւ 
կենդանի է , թէսլէտ եւ ոչ է  ձի: Իսկ ի վերա յ Հոմանուն ցն ոչ 
ողջ գոյ այսպիսի и и/} ման. վասն գի եւ ոչ մի էաս յամե՛նայն 10 

աշխարՀում եւ կարող գոյ Հոմանուն լինիլ, ա յլ էանտեայ ոչ 
ելոյ: Եւ արդ զ ք  նչ ժողովեաց բանս: Եթէ կարող գ /յ նոյն եւ 
Հոմանուն գոլ եւ փաղանուն ըստ ա յլ եւ ա յլ անուան, ըստ նո
րին անուան, ըստ ա յլ եւ ա յլ նշանակութեան, որպէս Եւբուղոս 
Եւբուղոս: 15

ԸՆ Դ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ, Ա ՍՏՈԻծՌ Լ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ  
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ ԺԴ

„ Հոմանունք ասին որոց ւսնուանքն միայն Հասարակ11.

Յետ եթէ էին Հոմանունցն եկեսցուք եւ ի զինչ էն , նոյն 
ինքն ասել  յենթագրութիւնն: Արդ սաՀմանէ զՀոմանունսն Արիս- 20 

տոտէլ այսպէս. „Հոմանունք ասին որոց անուանքն միայն Հա
սարակ, իսկ ըստ անուանն բւսն գոյացութեանն ա յլ“ , որպէս 
էս/ս եւ էաս. քանզի երկուք էանտեայքն անուն միայն ունին 
Հասարակ, իսկ ենթագրութիւնս զանազանս: Ար/է Հաւս/ստես- 
ցուք զիւրաքանչիւր ոք ի բառիցն, որք յ  ենթագրութեանն գոն: 25

„Հոմանունք*.

ԱՀա վաղվաղակի աստուստ իսկ ի գրոցս Յամսլղիքեանն 
երեւի դիտաւորութիւնն, որ ասէ, եթ է վասն ձայնից եւ մտա

՛ւ—2 А. ղսասՐան—լւն/լյււնելով] Е1. ա; хае тАу 0р«Т(10У той (йРоиХои 8бхо|Л5- 
«է  136.9. 7 А. խէսլէտ — մ1ւն] Е1. хау цч $ тА ХеТлоу 136,18. 13—15 А,
անուս/ն — Նւթռզոս] Е1. о|лшуи(1а  (леу хат' айтА тА оуо(ла хат’ аХХтду 81 ха! аХХ^у 
«гг,ц.ао1ау аиумуица, <Ь; пп той ЕОДоиХо; 136,18—30. 17 А. щрш/ц> ժղ] Е1. լէք.
10—20 А. «-Ա . Ի նոյն ինքն. 27 А. աստուստ ри/լ ի զլացս՛] Е1. ёх Эиршу 130,29.
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ծ ո ւթ եանց եւ յաղագս իրողութեանց է  դիտաւորութիւն Ստորո
գութեանցս. քանզի Հոմանունքն ոչ յիրողութիւն и ւ/իայնս եւ ոչ 
իրողութիւնք գոլ տեսանին, ասրս եթէ ոչ եղիցի եւ Հոմանունու
թիւնն նոյնութիւն իրողութեան, որ է  անտեղի: Եւ ի ձայնս 

5 միայն եւ ոչ ձայնք գոլ տեսանին, ասլա թ է  ոչ եղիցի անուն 
անուան'՜ որ է  անտեղի: Այ լ  յ  իրողութիւնս տեսանի Հոմանունու
թիւնն ի կրեալսն զՀոմսնունութիւնսն: Արդ եթէ կարեւորապէս 
եւ յ  իրողութիւնս եւ ի ձայնս տեսանին Հոմանունք'՛ կարեւորա
պէս եւ ի մտածութիւնս, զի ուր ձայնք եւ իրողութիւնք անդ 

10 Հարկաւորասլէս, ի մէջ նոցա եւ մտածութիւնք:

„ Ասին

Արդ ոչ եթ է վասն զի ասաց „ ասին", ամենայն ի րաւք յաղագս 
ձայնից ւզարտ է իմանալ զդիտաւորութիւն, քանզի ասիդ եւ ի 
վերա յ ձայնից եւ ի վերա յ իրողութեանց եւ ի վերա յ մտածու- 

16 թեա նց տեսանի, վասն զի կարող դոյ ասիդ եւ զերեսեան 
նշանակել, քանզի այդսլէս եւ զխուժադուժսն, որ Հայերէնն խաւ- 
սին" յետնաբար ասեմք ասել, վասն զի ի ձայնսն են սխալանքն, 
եւ զայն որ յիմարարարն բարբառի" յետնաբար ասեմք ասել, 
վասն զի ի մտածութիւնսն են սխալանքն, այսսլէս եւ որ սուտն 

20 խաւսի" յոռաբար ասեմք ասել, վասն զի ի յիրողութիւնսն են 
սխալանքն: Իսկ յիմարարարն խաւսել րստ երից լինի յեղա 
նակաց, կա մ յոչինչ նշանակելոցն ասէ ի բառիցն, որսլէս եզ- 
ջիւրուաքադն, եւ կա մ ի նշանակե լոցն ասէ, բա յց ոչ Հետեւողացն 
միմեանց, որսլէս յո ր ժ ա մ  ասէ ոք „մարդ կենդանի է, ա յլ եւ քար

2—4 А. քանկի — որ է ա՛նտեղի]  Е1. та  -уар 0 |лшуи{ла оио! кч որտքլւշւտէ [лз- 
чоа г| 7гратцата е’кн Эешроиута!, «гб1 ё'атас г\ о^шуирла таитощ); тгратцхтшу, ояЕр 
5т<жоу 136,81—32. 4—6 А. Եւ ի ձայնս— որ է անտեղի] Е1. լէք. 6—7 А.
Սյլ—զհոմանունութիւնսն]  Е1. аХХ՛ бу тграчгц.аа[у VI 6ц.(оуи|Дла 7ге7соуЛощ тт]у օքյւա- 
уиц(ау 136,88. 16—17 А. քանզի— սւսել] Е1. ха՛! тоу Рар&ар'^оута хахш; Х=-
761У <ра|лЁу 137,»—7. 18 А. յետնաբար ասեմք ասել] Е1. լիք. 20 ճ . յո 
ռաբար ասեմք ասել] Ш . լէք. 21— 2 А. Իսկ յիմարարարն— ի նւմանունց] Е1.
а8'ауо>)то( Х^оутас ел таТ{ авгциц Хе е̂сс хршдоуо!, о'оу тф рХ'.тир! ахсу8афз';՛ 
ои81у քар тоитшу о»ща!уЁ1 тс $ сттг]ца!уоив1 |лгу ас Хб̂ еес хаЗ' Ёаитас, е1; аХХ^Хх; 
8е е1(Т[у ауахоХоидос Хе^шу тар оитш; 'о ач9ршпо< Сшоу, аХХа хае 6 Х{Зо; агшц.а, 
т) фи/») ара аЭауато;’, таита а8(ауоу)та ш? ауахоХоида 137,в—13.



մալս/ին է. ապա ուրեմն" Հոգի անմաՀ է “. եւ կա մ ի նշանւսկե- 
լոցն ասէ, բա յց ի Հոմանունց:

Հ „Հոմանունք սաին “ >.

Աստուստ տարակուսեն ոմանք ասելով., եթէ ընդքր եղական 
յ/ւչւնականում բացատրես/ց.քանզի պարտ էր ասել *  ասաց: Աո 5 

որս ասեմք, եթէ վասն այսորիկ այսպէս ասաց Արիստոտէլ., ոչ 
եթէ Ատտիկեցի ինչ բաղակարգութես/նն Հոգ տանելով եւ սո
վորութեան (վասն գի ոչ այսպիսի ինչ ի րաց Հոգ տանի Արիս- 
տոտէլ, որպէս եւ ոչ ա յլ իմաստասէրք, բա յց ւ/իայն ա յնմ Հոգ 
տանին, զի մի գացին ի վերչոյ ճ՛շմարտութեանն): Այլ վասն այ- 10 

սորիկ այսպէս ասաց Արիստոտէլ եւ եզական յոքնականում 
բազակարգեաց, որպէս զի յա յտ  արասցէ, եթ է Հոմանունքն բա
զում իրք գոլուկ միով անուամբ անուանին:

„Որոց ասաց, այսինքն որոց ի րա ց եւ անուննս ( ) .

Աստուստ տարակուսեն ոմանք ասելով., եթ է եւ ի բա յսն  15 

գոն Հոմանունք, որպէս կա րեմ եւ կարեմ, վասն զի կա րեմնշա - 
Ղոսկէ եւ զոյժ, նշանակէ եւ կարել գՀանդերւՏ ինչ կա մ աւղ: Արդ 
զիւսրդ ասաց'  եթէ „որոց անունն միայն Հասարակ՛1, որովՀետեւ 
եւ ի բայսն ցուցաւ Հոմանունութիւն: Առ որս ասեմք, եթ է վասն 
զի անուն երկակի է , մի որ ըստ ամենայն մասանց բանի բերի , 20 

ըստ որում ասեմք զՊղատոն եթ է գեղեցիկ անուանս էառ ի 
կիր, որպէս ո չե թ է բայս ոչ էառ ի կիր գեղեցիկս, ա յլ անուանս 
ասեմք նշանակելով եւ զանուանս եւ զբայս: Իսկ ւ!ին որ Հա-
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3 Е1. ’Оцшуица Ацетон 137,1*] А. լէք . 4—5 А. Աստուստ—ասաց]  Е1.
’Аггороивчу Յո  Տւձ т1тгХ^ОчутюАу ЁУ1хф атгоЗЁошхЕУ о^е’.Хыу уар  б’гкеТу ’Хёуогиаи’ , 
ճտգւՀՍւ еТяб 137,15—16. 12 А. որսլէս (լի յայտ шри/սցէ Եթէ] Е1. ётиегёт) ха1
137.80. 14 А. Որոց—անունն] Е1. ”Оу оуодо 137,22. 15 А. ի բանսն]
Е1. Ёу рч)ЛХСГ1У 137,28. 16—17 А. որսլէս վարեմ՛—կամ՛ ալդ] Е1. то уар ёрш
рчр.а <гу,[Аа'1УЕ! ха! то ётЗицш ха1 то лё;ш 137,23—24. 19 А. На որս ասեւՐք
եթէ]  Е1. т1 оЗу <ря[ХЕУ; 137,25. 22—3 А. որսլէս ոչ— բերի] Е1. оих от1 р^ршиу
оих б^ртртато, тА 8г аут101а(гтбХ'Л0'[АЕУ0 У тоТ? а Х л а ;; цереач той Хоуои то хир'ко; Яуоцсс 
то т:тшт1Хоу. ёутаиЭа оиу оуоца ахвшттЕОУ тА хата ру)Цатшу феродоуоу ха՝( тшу аХ- 
Хшу |ЛБршу той Хотгои 137,27—80.



կորոշի այլոց մասանցն թանի, որ եւ տիրական եւ Հոլովական 
կոչի, իսկ աստանաւր անունս լսելի է" զայն որ ըստ ամենայն 
մասանցն թանի թերի:

„Միայն*.

5 Մի այնդ երկուս իրս նշանակէ, կա մ զմիակն" ըստ որում
ասեմք մի գոլ Աստուած, եւ կա մ այն" որ Հակորոշաթար ասի 
առ ա յլ լծակիցսն, որպէս թագում անգամ ասի, եթէ ւՈ/шд ի 
պատերազմին նիզակ միայն ունելով, որպէս ոչ եթէ ճեռս ոչ 
ունելով եւ ոտս, ա յլ զլծակից զէնսն ոչ ունելով սուսեր եւ վա- 

10 Հա ն:** Իսկ աստանաւր ասացաւ միայն այն, որ աո Հակորո
շումն լծա կցի: ՝Բանզի անուն լծա կցէ սս/Հմանին. քանզի անուն 
է սաՀման ամփոփես/լ իսկ սաՀման է անուն տարածեալ:

„Հասարակն՛1.

Հասարակն քառակի ասի. կա մ ան թաժան ելի, որպէս չուի 
16 փող Հասարակ է  երկուց փողաՀարաց, եւ կա մ որպէս ծա ռա յ 

երկուց եղբարց, եւ կա մ թարժանելի, որպէս անդաստան" որ 
Հասարակ է, կա մ տուն, եւ կա մ այն ասի Հասարակ, որ յառա 
ջեց ելումն առանձինն" որպէս թէատրոնին տեղիք, քանզի ի 
թէատրոնին տեղիք Հասարակ գոլով յառաջե ցի\ումն առանձինն 

20 լինի, կա մ այն Հասարակ, որ Հանգիտաթարն լինի Հաղորդու
թիւն ընղունաւղացն" որպէս ձայն քարոզչի, քանզի ձայն քա
րոզչի Համաթար ամենեցուն լինի Հաղորդութիւն, կա մ որպէս 
նիւթ: Բայց աստանաւր Հասարակ պարտ է  առնուլ զայն, որ 
Հանգիտաթար թոլորեցուն լինի Հաղորդութիւն, քանզի զէաս

25 զձայն Հանգիտաթար ունին երկուք էանտեայքն:

9—10 А. ա յլ— վաԴան]  Е1. аХХ’ 8էւ та  оцо?иуа тойтои ойх Л/еу оТоу ао-'.ох 
хс« хут)|лТ8а ; 188,5-е. 10 Е1. ха1 лаХ>у атгеХЕирЭт) тц су ар'кгтш артоу \ւձ-
уоу կ ա  этрА? аУТ1?ка<ттоХт)У тйу 0(лօՀսքէօգ ёВеацатсоу 188,6—7] А. լէ՛ք. 11 А. 
”*-И. լծակցեալ Է փխ. լծակցի. 11 А. —-զղ. լծակցէ/ալ Է փխ. լծակցէ.
1 1  А. Հա'ս<լ[)— սա՚էմԽնին] Е1. то тар Лоца о(лл![и^оу тоО оркгцои, Տւձ хае ачдор'.- 
(оута< 188,8—». 14—23 А. ո րսլէս— ՛նիւթ] Е1. «ոտ о айХА? Х01уА? г\ о1хб'туц, ^ то
81а|роицеуоу ազ а^рА; ղ о1х1а, у) то той гсрохатаХя^Рауоуто; ”Зюу, (и; о той 4еатрои 
тиго? хоеуА? шу тоО лрохатаХоф (Зауоуто; ^{уета! էՏւօտ, ղ то Ы<пц (итехоцсуоу ш; у) 
той хг)рихо; фшуч (аитч уар е т с й т с А лаутшу (летехета!) [ха! »| иХщ] 138.1»—1в.
16 А. ш'ШпшитшЪ. 21 А. քարոզի.
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„ Իսկ ըստ անուանն*.

„ Ըստ անուանն* յա ւդխ դ ա սելով' յա յտ  աըաը զյա ռա ջա 
գոյն ասացեալ իրս. քա նզի կանխաւ ասացաք մեք, ե թ է ամե
նայն ոք վերաբերա կան է , ա յսինքն' յի շեցուցիչ յա ռա ջա գոյն 
ծանուցելոյ իրի: 5

Բ ա յց տարակուսեն ոմանք ա ս ե լո վ ե թ է զիարդ Արիստո- 
տէ լ կարճառսռտ ասող զո լո վ  աւելորդս աստանաւր ա սէ.քա նզի  
շատ էր ւսստանաւր ասել, ե թ է Հոմանունք են՝ որոց անուն 
(քիայն Հասարակ: Քա նզի այսորիկ տուիցելոյ' ի Հարկէ Հե
տե լիւր եւ ա յլն , ա յսինքն' գսաՀմւսնս նոցա զանազանս գոլ: Եւ 10 

եթ է ասացեալ էր , ե թ է Հոմանունք են, որոց սաՀմանն միայն 
զանազան է ' ա յ/ն ի Հարկէ Հետե/խր, որ ա սէ' ե թ է անունն նոցա  
միայն Հասարակ: Արդ աւելորդ ասաց, ե թ է „ըստ անուանն բա ն  
գոյացութեանն ա յլ“: Առ որս ասեմք, եթ է ոչ վար կապար ազի 
ասաց զա յս, ա յլ զի ցո ւցցէ' որ սաՀմւսն գոյ զանազան, ոչ ե թ է  16 

այն սաՀման' որ ըստ մարդկութեանն նոցա է  զանազան, ա յլ 
ա յն' որ ըստ անուանն իսկ բա ցա տրի, քա նզի էա ս եւ էա ս ոչ 
ըստ մարդկութեանն զանազանին, վասն զի մի սաՀման է  եր
կոցունց էա նտ եա յցն. եւ ոչ ըստ էա ս ձայնին զանազանին ի 
միմեանց, վասն զի երկոքին երկփաղառականք են յա րա շեշտ - 20 

ոլորք մաքուր զա յբն ունելով, ա յլ զա յն սաՀման ունին զանա
գան Հոմանունքն, որ ի նորին իսկ ի ձա յնէ նշանակի, քա նզի  
էա ս ձայն նշանակէ \ի վերա յ միոյն, ե թ է որդի Տեդա մոնի է  ի 
Սաղամինայ, իսկ ի վ ե ր ա յ միւսոյն նշանակէ, ե թ է որդի Ուղեայ 
եւ Ղոկրատացի. քանզի այսոցիկ առանձնականացս ի վերա յ 26 

երկաքանչիւրոցս տ եսա նելով զանազան ենթագրութիւնք նոցա  
եղանին:
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2—6 ճ . Ըստ անուանն— ծանուցելոյ իրի] Е1. К ата тои'уоца тА е2ру)Ц.ёуоу' та 
Тар ардра ауафор'ха е’ипу 138,20. 9 А. Հա նգի — տոլիցելոյ] Е1. е! тар гу Т1

тоито>у 8оЭт5 138,28. 16—21 А .  ոչ ե թ է — ունելով] Е1. օսՏ& тар о ш; ауОрсотгшу
ор:ацА; Вюфоро; (о аитАс тар Хо'то? тш у  8ио А 1х у тш у  <Ь? ауЭрсолшу), оиоё хата тА 
А'а? ха՛! А”а ; Вюфб'рооо'.у (о аитА; Т“ Р А”а ; ф<оу5)?, от1 8юйХХаРо; Эарй-
т о у о ; хаЭароу тА а роиста) 138,27—139,1.
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„ Գոյացութեանն ".
Գոյացութիւն աստանաւր զհասարակն սլարտ է  առնուլ, 

քանզի երկակի ասի զյղացութիւն" մի որ Հակորոշի ինն ստո
րոգութեանցդ, որ եւ տիրասլէս գոյացութիւն ասի, եւ ւ/իւսն" որ 

5 եւ ըստ պատաՀմանցն բերի , զոր եւ աստանաւր պարտ է  լս ե լ:

»Ա յլ“-
Աստուստ ոմանք ասեն, ե թ է վասն Հր երկուց ելոց Հակա

դրութեանց'' Հասարակի եւ յա տ կի, նոյնի եւ ա յլոյ" զ ք  ոչ վաղ
վաղակի յի շելո վ  զՀասարակն յի շեա ց եւ զՀակակայն սորա. 

10 այսինքն" զյատուկն, եւ յի շե լո վ  զա յլն, զ/ւ ոչ յիշեա ց եւ գնոյն: 
Եւ ասեմք, ե թ է կամելովդ արուեստաւորս զմեզ առնել եւ բազում' 
Հակադրութեանց գիտունս" մի ճիղ յի շե լո վ  յերկա քա նչիւրոց 
Հակադրութեանցն" Հրամայէ իմա նա լ զնորին Հակակայն.քանզի 
յի շեցե ա լ (Հասարակն" Հրամայէ քեզ իմա նա լ զյա տուկն եւ յի -  

16 շեա լ զա յլն" Հրամայէ քեզ իմա նա լ զնոյնն:

ՀՍ Գ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳ ԵՐԶ ԱԱՏՈԻծ՝ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ  
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ ԺԵ

ՍաՀմանեալ Արիստոտելի զՀոմանունսն „որոց անունն միայ՛ն 
Հասարակ, իսկ ըստ անուանն բա ն գոյացութեանն ա յլ“, յա րա - 

20 ցուցի պիտանանայ առ ի յ  ար ակացութիւն Հո մանու անցն ճշմ՞ա
րիտ մար ղումն եւ գրի ցելումն: Քա նզի երկաքանչիւր ոք ի նո- 
ցա նէն կենդանի ասի (եւ զի գրիցեա լն եւս կենդանի ասի, յա յտ  
է  աստուստ, քանզի ստեղծիչն նորա կենդանագրաւղ ասի), իսկ 
սաՀման նոցա զանազան է . քանզի ճշմարիտ մարդն գոյացու

ին թիւն ներ շնչաւոր զգայական է , իսկ գրիցեա լն ոչ գոյացութիւն, 

ա յլ պատս/ւումն, ոչ շնչական" ա յլ անշունչ, ոչ զգայական" ա յլ 
ա նզգա յ, կենդանի ասի" որպէս պատկեր ներ շնչատ րի եւ զգա յ
ականի:

2 А. Գոյացութիւն — առ՛նուլ]  Е1. Ои<кач ёутаиЭа хошотероу ахошггёоу т»|У 
ха՝! хата тт)? ияар^еш? фероцёу^у 139,8—9. 11 А. կամնլոց]  Е1. РоиХоцеуо? 139.18.
13 А. Հրամայէ— Կսկա/Ա] Е1. хеХеишу ха1 той аХХои йтххоие1У 139,17. 16—17 А.
ընղ— պրակք ժե]  Е1. ёу оТ; ха! т| ттарзиса тсра^? 139,19. 27—28 А. կե՛նդա՛նի—
զգայակա՛նի]  Е1. аХХа $шоу Хё?ета1 <!>( Е1ХШУ ойа^а; ёцфй/ои а’к1\Ь]Т[х9]<; 139,17—38.



Եւ գի ծանիցուք-, ե թ է  յորսլիս[! ինչ Հոմանունցն վերա բերի  
յա րա ցոյցդ բե՛ր ասասցուք զբաժանումն Հոմանունցդ: Հոմա- 
նուեցն ոմանք ի բաստէ անուանեցան, որպէս յո ր ժ ա մ  ոմանք 

յա յլ  եւ յա յլ տեղիս զոլով" նոյն անուամբ անուանին, եւ ոչ մի 
ինչ մտածութիւն ունելով անուանաւղացն զնոսա '  որպէս Աղէք- 5 

սանղրոս, որ եւ Պարիս, եւ Մակեդոնացին, իս/լ ոմանք ի տրա- 
մախոՀութենէ, որսլէս յորժա մ ՜ կամից ի ոք անուն ինչ անուանել: 
Արդ այնք որ ի բաստէն են'  անբաժանելիք են. քանզի բաժան
մունք յա րՀեստ ից եւ ի մա կա ցութեանց վերա բերին, որսլէս 
ասէ Պղատոն, ե թ է Հմտութիւն ըստ արՀեստում պատրաստէ 10 

զկենցաղս ւ/նր գնալով, իսկ անՀմտութիւն ըստ բախտում: Իսկ 
ա յնց Հոմանուն ց  որք ի տրամախոՀութենէ գոյանուանեցեալք 
ոմանք ըստ ժամանակականում մտածութեան գոն անուանե- 
ցեա լք , իսկ ոմանք ոչ ըստ ժամանակականում: Եւ ա յնց որք 
ըստ ժամանակականում մտածութեան զոյանուա նեցեալքւ 15 

ոմանք ըստ յիշողութեա ն , որպէս յո ր ժ ա մ  ոք յի շե լո վ  գՀայր իւր'' 
եւ ղորդին նորին անուամբ անուանիցէ: Իսկ ոմանք ըստ յո ւ- 
սում, որպէս յո ր ժ ա մ  ոք անուան ի ց է  զիւր որդի Պղատոն, յուսա 
լով  լինել այնպիսի (քանզի գիտեն Հաւատարիմ մարդկան ան
ուամբ գրգռել զմեզ առ ի նմանութիւն նոցին '  որոց անուանքն. շօ 

զի մի լուիցուք զա յն, ե թ է ս/Հա որ կոչի ցա ւ Պղատոն) :
Իսկ ոմանք ըստ եր կաքանչիւրումդ եւ ըստ յիշողութեա ն  

եւ ըստ յուսումն: Արդ այսպէս ըստ ժամանակականում մտա
ծութեա նց:

Իսկ ա յնց Հոմանուն ց ' որք ոչ ըստ ժամա նակա կա նում  շտ 

մտա ծութեա նց գոն անուանեցեալք ոմանք ըստ Հաղորդու
թեա ն ,, որպէս յերա ժշտ ա կա նութենէ երաժշտական, իսկ 
ոմանք ըստ փոխաբերութեան: Արդ զանազանի փոխաբե
րութիւն վերաբանութեան, քանզի փոխաբերութիւն է  կար-

—  49 —

4—5 А. եւ ոչ— զնոսա] Е1. доБерАаУ еууоюу Ёеук]Хото; тои оуорасгауто; тшу 
Ёу а)Л<о тотиы оитш? оуоцофцгушу 139,3»—88. 11—14 А. իսկ ա յնց— անուա-
նեցեա լք] Е1. та 8з атгА 8[хуо'и ;  а  ц ! у хата хргтх»)у еууоюу 140,1—б. 21 А.
ղի մի լուիցուք— Պղատոն] Е1. լ է ք .  27 А. որսլէս— երաժշտական [  Е1. ատ к т .'о  

цоитх-/]? (лоилхг) уиу^ 140,18. 29 А. վերաբերութեան] Е]. ауаХо-^а; 140,18.
4
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ճառաւտ վերաբանութիւն, իսկ վերաբանութիւն Է, ո րսլէս յո ր 
ժամ" ասեմ, եթէ որպիսի ինչ բան ունի վեց առ լորս զկոյն 
բան ունի եւ ինն առ վեց: Իսկ փոխաբերութիւն է  ոչ այն" որ 
բանումն սլիտանանայ, այլ անուանում քանզի յո ր ժ ա մ  սլարտ է

5 ասել եթ է „զոր ինչ բան ունի Հովիւ առ ոչխարս, զ7/ոյն բան 
ունի թագաւոր առ ժողովուրդս“: Ոչ այդպէս ասէ ել այդպէս 
սլիտանանայ վերաբանութեանն, ա յլ անդուստ իս/լ, որպէս Հո- 
ւ/երոս, Գովիւ ժողովրդոց կոչէ զթագաւոր փոխաբերաբար: Արդ 
այսպէս եւ ըստ փոխաբերութեան:

Ю Իսկ ոմանք դարձեալ որպէս ի միոջէ, եւ ա յլք դարձեալ, որ
պէս առ մի: Իսկ այնք Հոմանունք, որ որպէս ի միոջէն գոն ան- 
ուանեցեալք կա մ որպէս յա րա րչականէ կա մ որպէս ի բժշկա
կան!; բժշկական գիրք, բժշկական գործի, եւ կա մ որպէս ի 
յարացուցականէ" որպէս ի ճշմարիտ մարդոյ գրիցեալն. քանզի

16 պատկեր է գրիցեալն ճշմարիտ մարդոյն: Իսկ ոմանք" որպէս 
առ մին կատարումնն նայիցեալք" առողջականն մէզ, առող
ջական կերակուր, առողջական ջուր: Արդ յա րա ցոյցդ առեալ 
երեւի առ ի միոջէն եւ այն յա րա ր լականէն: Նւ արդ այսոքիկ 
յաղագս այսոցիկ:

20 Բայց պարտ է Հոմանուն ցն ոչ ըստ յառաջաբերութեանն 
միայն Հաղորդիչ միմեանց, ա յլ եւ ըստ ա յլ պարակայական 
իրա ց.** եւ ըստ Հոլովականին, վասն զի առն եւ առն ոչ ասին 
Հոմանունք, զի մին ուղղական է  եւ գշի կեր է նշանակէ, իսկ 
միւսն սեռական է եւ զայր նշանակէ" որպէս այր առն. եւ ըստ

26 միում մասին բանի գոլոյն, վասն զի կալ եւ կալ ոչ ասին Հո
մանունք, վասն զի ոչ են միոյ մասին բանի, վասն զի մին 
անուն է  եւ նշանակէ որ զարդիւնս կա սուն, իսկ միւսն բա յ է  
Հրամայական:

1 А. վերաբերութիւն]  Е1. ауаХоУса 140.14. 1—Տ А. որպէս— աո. վեց]
Е1. со; отау сГтгш օս оТоу Хо^ оу е^Е1 то'Зе тсро? т«8г, тойтоу тгро; твое
140,14—15. 6—8 А. Ոչ այղալէս— փոխաբերաբար] Е1. х а \  хрчсаадх! оитш тД
ауаХот 1ցւ, до егтсо! оитш; аХХа 7го!цёуа хаХёсои Хашу тоу ЗашХёа цетаф орсхш ; 
140,17—1». 16 А. Ե կատարումն. 16 А. • ‘֊ս լ .  առ առողջականն Սէզ.
17 А. առողջական չուր] Е1. լիք. 18 А. յւսրարչականէն]  Е1. а  то той тгара-
оитг|лат1Хои 140,25. 22 Е1. 140,27 о'оу тоуоу тстшшу — յ՚ր-լեա. 141,1в] А. լիք.
22—28 А. եւ ըստ Հոլովականին—թայ է  Հրամայական] Е1. լիք.



ԸՆԴ ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻծՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ Ժ Հ

„Փաղանունք ասէն" որոց եւ անունն Հասարակ եւ բան գոյացու
թեան նոյն".

Ցետ Հոմանունցն գոյ Արիստոտէլ եւ ի փա զանունսն, վասն 5 

զի սլէտս ահի եւ նոցա ի ստորոգութիւնսն, եթէ արդարեւ ամե
նայն ստորոգութիւն իւրոց տեսակացն փաղանունաբար ստո
րոգի: Բայց վասն զի եւ աստանաւր զինչ են վւաղանունքն մի
այն ասէ, իսկ եթէ Կն յւսռաչագոյն քան զգին չ կն' ցուցցուք 
եթէ են փաղանունք ըստ երից պատճառաց. նախ եթ է նոյն ю  

իսկ Հոմանունքն փաղանունք ցուցան. երկրորդ եթ է լորից 
ոմանց յարակացելոց միմեանց'Հոմանունց, փաղանունց, յոքնա - 
նունց, այլանունց' գոյ միով բանիւ ցուցանել, եթ է են այսոքիկ> 
եւ զ՛ինչ է  իւրաքանչիւր ոք ի դոցանէ: Զոր եւ ցուցանեմք ի 
բաժանմանէ այսպէս, յամենայն ժա մ  երկուց ի րա ց աոնիցելոց, 15 

ունւսւղաց անուն եւ սաՀմս/ն'  Հանդիպի նոցին կա մ ըստ երկուց 
իրաց Հաղորդի է  եւ ըստ անուանում' եւ ըստ սաՀմանոււՐ եւ լի
նին փաղանունք, եւ կա մ ոչ ըստ անուանում եւ ոչ ըստ սաՀմա- 
նում Հաղորդին' եւ գոյանան այ լան ունքն, եւ կամ՞ ըստ ումեւքն 
Հաղորդին եւ ըստ ումեմն զանազանին, եւ այս դարձեալ կամ' շօ 

ըստ անուան Հաղորդին եւ ըստ իրաց զանազանին'՛ եւ գոյանան 
Հոմանունքն, եւ կամ՛ ըստ իրաց Հաղորդին եւ ըստ անուան զա
նազանին' եւ լինին բազմանունքն' որպէս խաղ, դալապր, մար
տացու,, վաղակաւոր, սուսեր, նրան: Արդ' ցուցաւ եթ է են եւ 
զվ>նչ է  իւրաքանչիւր ոք ի սոցանէ: Այս երկրորդ: 25

Երրորդ այն' զի սուտ ցուցանի բանն, որ ի բա ց բա ռնա յ 
զփաղանունսն, ասելով, եթ է փաղանունքն ի ստորոգութիւնսն

1—2 А. ընդ այտաիկ— պրակք ժզ_] Е1. ёу о!; ха! V) яаройаа лра^ ; 141,15—16.
6 А. ի ստորոզութիլԱսն] Е1. е’ц та? Веха хатт^ор^а? 141,20. 9 А. եթէ են.
9 А. ղզինչ են. 10 А. ըստ երից սլատԾսաաց]  Е1. е’кг՝! то1уиу та сиушуирш
3:а триоу а'.тдоу 141,23. 13 А. եթէ են սւյսոքիկ] Е1. Յո с'мА та тёаиара 141,26.
16 А. սաիցելոց] Е]. Хацрауо^ёушу 141,27. 23—24 А. որպէս— նրան] Е1. оТоу

?'кро; аор цахаф а фас^ауоу (17гаЭу) 141,83—34. 27 А. р սսւորոզութ/ււնսն] Е]. ёу
та“? оёха хатт)7ор1ац 142,1—2.
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տեսանին, եթէ արդարեւ իւրաքանչիւր ոք ի ստորոգութեանցն 
իւրոց տեսակացն փաղանունաբար ստորոգի: Իսկ այն որ ընդ 
երկու ստորոգութեամբք եղանի'՜ ոչ միայն ա սեմ ընդ տասամբ 
այսպիսին Հոմանուն ասի. ապա ուրեւՈ/" փաղանունք ոչինչ են,

6 որովՀետեւ Հոմանունք ցուցան: ՀՀոր լուծանեմք այսպէս ասե
լով.I եթ է ոչբա րիոք շարամանէք զյաոաշարկութիւնսն. քանզի 
այն որ ի տասն ստորոգութիւնս!/ վերաբերի" երկակի վերա- 
բերիլ ասի. կա մ որպէս տեսակ նոցին վերաբերի եւ կա մ որ
պէս նիւթ ում  պէտս ունելով տասն ստորոգութեանցն: Եւ որ- 

10 պէս տեսակ այսպէս, սպիտակ ի զանազան ստորոգութիւնսն 
որպէս տեսակ վերաբերի, քանզի եթ է զսպիտակացեալն առ
նու ոք" ի գոյացութիւն վերաբերի, իսկ եթէ զգոյնն" յորակու- 
թիւն վերաբերի: Արդ այսպէս որպէս տեսակ: Իսկ եթէ որպէս 
նիւթում' պիտանանայ տասն ստորոգութեանցն" այնպէս ասի

16 գոլ որպէս առինչքն, քանզի առինչք իւրեանց բնատրական նիւթ 
ոչ ունելով ի տասն ստորոգութիւնսն տեսանին: Արդ" այսպէս 
եւ փաղանունքն ոչ եթ է որպէս տեսակ վերաբերին ի տասն 
ստորոգութիւնսն, ա յլ որպէս նիւթում պէտս ունին ի տասն 
ստորոգութիւնսն" որպէս առինչքն: Քանզի եւ Հոմանունքն ա ռ ֊ 

20 ինչիցն ասի գոլ. քանզի եւ փաղանունքն փաղանունակի ասին 
փաղանունք: Արդ այսոքիկ եւ յաղագս փաղանուանցն:

Ցետ որոյ բուռն Հարկանէ եւ զյարանունցն. զորս եւ երրորդս 
ղասեաց վասն երից պատճառաց, կամ՞ վասն զի մին յառաջա
գոյն է  քան զերկուսն եւ երկուքն քան զերիսն: Արդ ի վերայ

25 Հոմանունցն միում պէտք են" անուան Հասարակութեան, իսկ ի 
վեր ա յ փաղանունցն երկուց" եւ անուան եւ սւմՀմանում, իսկ ի 
վերա յ յարանուեցն չորից են պէտք" Հաղորդութեան անուան եւ 
զանազանութեան անուան, Հաղորդութեան իրի եւ զանազանու
թեան իրի: Այս առաջին պատճառ:

80 երկրորդ պատճառ, եթ է Հոմանուեցն եւ փաղանունցն յա 
մենայն ստորոգութիւնս ունին պէտս, իսկ յարանունցն յորակու-
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6—6 А. Հոչւ— զյա/ւաչարկու/ծիլԱսն]  Е1. Хиодоу 8տ то иго оитах;- он яарало- 
142,*—5. 19 А. Քանզի եւ Հոմանունքն] Е1. хай та тиущуидо 142,гз.

24 Е1. ха1 та 8ио тйу теаааршу 142,17. 30 А. «-и .* Հոմանունքն եւ փաղանունքն.



թիւն միայն: Այս երրորդ սլա աճառ, ե թ է յա ռա ջա գոյն բնա
ւորն ցա ն գոլ Հանապազ Հար ազատագոյնքն քա ն զխ որթսն: Արդ 
ի վերա յ Հոմւսնունցն ել փաղանունցն Հարազատագոյն եւ Հա
ղորդութիւնք եւ զանազանութիւնքն, իսկ ի վ ե ր ա յ յա րա նունցն" 
խ որթա բա ր: Արդ այսոքիկ յա ղա գս կարգաւորութեան նոցին:. 5 

Այլ վասն զի եւ սոցին այսոցիկ զզինչ էն միայն ասէ, ոչ ե թ է  
եւ զե թ է էն" ցուց ցուք ե թ է են յա րա նունքն ի ձեռն երկուց պատ
ճառաց. նախ եւ առա չին" ե թ է այնոցիկ որոց ընդ մէջ են յա րա 
նունք նոքա ցուցա ն գոլ, այսինքն" փաղանունքն եւ այլանուեքե: 
Երկրորդ ե թ է սուտ է  բա նն որ ասէ զնոցա նէ ոչ գոլ, այսպէս 10 

ասելով" եթ է ոչ են յա րա նունքե. զի ե թ է էին յարանունքն" պարտ 
էր նոցա ընդ բաժանմ՜ամբքն, զոր արարաք յա ռա ջա գոյն, ան
կան ի լ  (քանզի ըստ բաժանական Հնարն ոչինչ պանձասցի փախ
չե լ): Իսկ արդ որովՀետեւ ոչ անկան ընդ այն բաժա նմամբքն" 
յա յտ  է  ե թ է ոչ գոն: ՀՀոր լուծ ան եմք այսպէս, ե թ է ոչ կա րէին  15 

յա րա նունքդ անկանել ընդ այսպիսի բա ժա նմա մբք, վասն զի 
բաժանումն ըստ Հարազատ Հաղորդութեան եւ զանազանութեան 
եղեւ, իսկ յա րա նունք խորթա բա ր ուհին եւ զՀաղորղութիւԱս 
եւ զզանս/զանութիւնս: Արդ" այսոքիկ եւ յա ղա գս ա յսոցիկ:

Աստուստ պարտ է  գիտել, ե թ է չորից պէտք են լինելութեա ն  20 

յա րա նունցն" Հաղորդութեան անուան եւ զանազանութեան, Հա
ղորդութեան ի՛րի եւ զանազանութեան իրի. ուստի Տիզրա ն եւ 
ՏիգրանուՀի ոչ են յա րա նունք, քա նզի թէպ էտ  եւ ունին Հա
ղորդութիւն իմն անուան, վասն զի առաջին փաղառութիւնք 
անուանցն նոյնք են. ա յլ եւ զանազանութիսյ անուան անին 25 

ըստ վերջնում' փաղառութեանն: Ա յլ վասն զի Տիգրա ն եւ Տէգրա -
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1 А. Այս ելւլտլւդ սլատճաո] Е1. а  иг/] х а !  8 е и т ё р а  аЫ я. т р 1т » | 81 а т а  14 2 ,2 3 .

3  А. "'-ղզ. Հարազատագոյն ե՛ն. 6 — 9  А. ոչ ե թ է — եւ այլանունք՚Ա]  Е1. ой д о у  

<са՝1 ы  г е н ,  Й е^ ш ц еу  о-п е ’к й  т а  - а р ш у и ц а .  1ап  то1уиу т а  т гар ш ч и ц а , тсрштоу  

ц е у  о т 1 т а  ш у е’к п  ц с с а  бЗе'^Эу] о т 1 *ւ<յւ, т а  <гиу<оуи|ла х а \  Ё тЕ рш уи ц а 142 ,16—29.

1 1  А. ե թ է  ոչ են յա րա նունքն]  Е1. լի ք .  1 1 — 1 3  А. պարտ է ր — անկան ի լ ]
Е1. БОЕ1 х и т а  б у т с ;  тгеоеТу т?)? а у ш т с р ш  л е / З б ^ т ) ;  В с а ф Е а в ш ; 1 4 2 ,8 0 —81. 1 5  А.
զոր լուծանեւՐք ա յսսլէս] Е1. Х бто д о у  тиро; т а и т а  о и т ш ; 142 ,83 . 1 8 —1 9  А. իսկ
յա րա նունք— զյլա ն ազան ութիւն и] Е1. լ/>ք. 2 2 — 2 3  А. ոլաոի—յա րա նունք]
Е1. о’Эеу т о  "Е Х б у о ?  х а 1  ’ ЕХеуу] оих 1ат !  тсарш уи доу 1 4 3 ,1 . 2 5  А. զանազանու
թ իւնք. 2 6  А. IՏգրան եւ ՏզրանուՀի] Е1. “Е Х еуо?  х а 1  'Е Х еут| 1 4 3 ,4 .



նոճի եւ ոչ մի ինչ Հաղորդութիւն ունին (վասն զի իւրաքանչիւր 
ոք ի նոցանէ այլ եւ ա յլ առանձինն ունի ենթագրութիւն), 
վասն այնորիկ ոչ են յարանունք: Եւ ոչ (լոյս եւ /չուսի/լ յա րա 
նունք ասին, վասն զի ոչ ունին զանազանութիւն իրաց. քանզի 

Ց զէայն նշանակեն եր/չոքեան բառքն: Եւ ոչ Հարստութիւն եւ 
փարթաւէն ասին յարանունք, վասն զի ոչինչ ունին Հաղորդու
թիւն անուան, թէպէտ եւ իրաց ունին Հաղորդութիւն եւ զանա
զանութիւն' որպէս Հաղորդութիւն եւ Հաղորդելս լ: Եւ ոչ դար
ձեալ երաժշտական էլին եւ երաժշտական մակացութիւն ասին 

10 յարանունք վասն ոչ ունելոյ զանազանութիւն անուան:
Արդ այսոցիկ այսպէս յառաշագոյն ասացելոց տեսցուք, 

եթէ զիարդ սաՀմանէ Արիստոտէլ զյարանունսն: Արդ սաՀ- 
մանէ այսպէս ասելով. „  Յարանունք են, ո ր ք  յումեքէ տար
բերեա լք Հոլովիւ ըստ անուանն եւ զառասութիւնն ունին*, յո -

15 րոց ձեռն զչորսս զայսոսիկյայտ արար, քանզի ասելուխ'' „որք 
յո ւմ եքէ'գՀա  զոր/չութիւն իրին եւ զզան ազան ութ իւն յա յտ  արար 
(քանզի յումեքէն Հաղորդի ամենայն իւրաւք ա յնմ" յորմէ էն. իսկ 
զանազանի, վասն զի ոչ ամենայն իրաւք նոյն է  Հաղորդ եւ 
Հաղորդիցեալն): Իսկ ասելովն' „ տարբերեալք Հոլովիւզզա նա - 

20  զանութիւն անուան յա յտ  արար (քանզի „Հոլովումն" առ ի յԱ ր ի ֊ 
ստոտելէ յանգումն բառին լսի): Իսկ ասելով „ըստ անուանն 
պարւասութիյԼն ունին° '  (Հաղորդութիւն անուանն յա յտ  արար: 

Այսոցիկ յառաշագոյն ասացելոց պարտ է  գիտել, եթ է ոչ 
է  ընդունելի քեըղողն, որ զՀոմանունսն փաղանունս ասաց, ո ր ֊

26 պէս յո ր ժա մ  ասէ.
„Հանգէտ անձինս пй/էին երկոքին էանտեայքնս.

Հոմանունք գոլով փաղանունս կոչեաց ի ձեռն Հանգէտ 
ւսնձանձն: Եւ ոչ զայնոցիկ, որք զբազմանուանսն փաղանունս

4—6 А. քանզի—թառքն] Е 1 . то аит4 тар а 1 8йо Вт)Хоии, ха1 Е<т тсо-
Хишуицоу 143,7. 5— 6 А. Եւ ոչ— յարանունք] Е1. շսՏձ т4 арет») ха՛! <псои-
8аТо; 143,7—8. 8 А. որսլէս Հաղորդութիւն եւ 4աղորղեալ] Е1. <1>; цете/оуто; ха!
)1 ЕТЕХ0 |хёу0и 143,9. 11 А. « о д .  ասացելոց փի՚. ելոց. 22 А. զհաղորդու
թիւն փխ. զառասութիւնն. 26 А. Հանգէտ— էանտեայքն] Е1. ’ аоу 0иц4ч 1/оч-
те; 143,24. Հմ՜յՆ,. Нош. Р. 720. 28—2 А. Ծւ ոչ— նրան] Е1. оиЬк той; Хе^окта;
та таХишуица аиушчица атаБгхтёоу, ш; то Հւգօէ ца/а!ра 07гаЭт) аор 143,25—27.



կոչեն, որպէս խաղ, դաղապր, մ՜արտացու, վաղակաւոր, սու
սեր, նրան: Նւ ոչ զք եր դողս սլարտ է  ընդունել, որք Հակորո
շեն զյարանունսն ւսնուանականաց եւ բայւսկանաց: -Քանզի է  
Փափկանէս ի փափկութենէ եւ Աստուածանէս յաստուծու. իսկ 
բայականք" ի и իր ելոյ սիրեմ՞ եւ յիմա նա լոյ իմաստուն, զոր 5 

. սլարտ է  զամենայնս յա րա նունս կոչել, իսկ նոքա զոմ՞անս 
անուանականս կոչեն եւ զոմանս բայականս:

Արդ յե տ  խ նդրելոյ զզանազանութիւնս յա րա նունցն" խնդրես- 
ցուք եւ զզանազանութիւնս զառ ի միոջէն եւ առ մին: Արդ զա
նազանին այսոքիկ ւ!իմեա՛նց, վասն զի ի վ ե ր ա յ յա րա նունցն  10 

չորից սլէտք, որպէս ասացաք, իսկ ի միոջէն եւ առ մին երկուց 
պէտք են" Հաղորդութեան իրի եւ զզանազանութեան. որպէս 
պատկերին եւ յա րա ցուցի (քանզի ոչ անին անուն Հասարակ), ել 
դարձեալ ա ռողջա յին աւդ եւ առողջային կերակուր ոչ ունին 
անուն Հաւասար, ա յլ իր : Արդ այսոքիկ այսպէս: Բ ա յց արդ 15 

եկեսցուք ի նոյն ինքն բա ռիցն Հաւաստութեանն մեկնութիւն:

„ Փաղանունք ասին" որոց եւ անուն Հասարակ եւ բա ն գոյացու
թեա նն նոյն, որպէս կենդանի" մարդ եւ արջառ

■Զնոյն յա րա ցոյց առնու ի պէտս զոր եւ Հոմանունցն. քանզի 
ւսնտ ասէր „ կենդանի մարդն եւ զրիցեա /ն“  ̂ իսկ աստ" „որգոն" 20 

կենդանի" մարդն եւ արջառն“: -Զոր վասն այսորիկ ասի առնել, 
զի ցուցցէ" ե թ է մա րթ գոյ զնոյն եւ Հոմանուն գոլ եւ փաղանուն, 
քանզի նոյն ինքն նո յնումըստ նոյնում՞ եւ Հոմ՞անուն եւ փաղա
նուն" որպէս երկու ԲարեխոյՀանէսք. քա նզի ե թ է  որպէս տիրա-

2 А . զքերդողս] Е1. тграццат1Хои(; 143,17. З —б А . ՛Քանզի —  խՈսստուն]
Е1. с и п  ог о у о д о н ха  то Трифшу атс4 той трифт) х е и  т ձ  О е ш у  ал о  той Зео;, рт]р.а- 
Т 1 х а  8 е  т о  Ф с Х ^ ц ш у  у о ^ | Ш у  ал4  той ф йш  ха1 уой 143,88—80. 11А . ^ ц .  սլէտք
ե ն ]  Е1. хре{а 143,84. 12 А . զւլս/նազանութեան]  Е1. 8(афора; оуоцато? 143,85.
12— 13 А . при լէ  и щипп էլերին եւ յա րա ցուցի] Е1. <Ь; *т а  той 1атр1х4у (ЗфХ'юу, (атрс- 
хоу С!А1Х1оу 143,85—86. 13— 16 А . եւ դարձեալ— ա յլ  իր] Е1. ха1 й-̂ ЕГООУ ои-
роу х а ՝1 й-гшуоу а т о у  тай та  тар  оуоца ойх Ь/ы  хо(у4у аХХа л р а у ц а  143,86—1.
16— 16 А . բ ա յց — մեկնութիւն] Е1. у 8е ха ՝1 Ётп т»]у х а т а  Хе$1у ё^чт»)՜
а(у 144,8. 21 А . կենդա նի] Е ] .  լ է ք .  24 А . щи զէս երկու ԲարեխոյՀանէսք]
Е1. <о; 0 ( 8йо Ей'ЗоиХо1 144,9. 24— 4 А . քա նզի ե թ է — փաղանունք եղա նին]
Е 1 .  լ ի ք .

է>
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կանս ան/սն ա ռցէ զդոսա զԲարեխորՀրդանէսսղ Հոմանունք 
գոն. իսկ ե թ է ի վ ե ր ա յ շարագր եցելոց առցի, որսլէս առասա
կանք բարեխորՀուրդ եւ բարեխորՀուրդ յա յն ժ ա մ ' փաղանունք 
եղանին, եւ կամ՜ նոյն ինքն ա յլում' եւ ա յլում  ըստ ա յլում  եւ 

5 ըստ ա յլում  եւ Հոմանուն եւ փաղանուն, որսլէս Սոկրատէս իւր 
պատկերումն Հոմանուն, իսկ Պղատոնում" վւաղանուն, որսլէս 
մարդում. եւ կա մնոյն  ինքն նոյնում ըստ ա յլում' եւ ա յլում  Հո
մանուն կ ա մ  փաղանուն, որպէս երկու էանտեւսյքն (քանզի 
երկու էանտեայքն ըստ էա ս եւ էա ս ձայնի Հոմանունք, իսկ 

10 ըստ մարդ գոլումն փաղանունք'). կ ա մ  նոյն ինքն ա յլում  եւ 
ա յլում  ըստ նոյնում Հոմանուն եւ փաղանուն, որսլէս յա րա 
ցոյցն Արիստոտելի, քանզի կենդանին նոյն ինքն գ ո լո վ  ա յլում' 
եւ ա յլում  Հոմանուն եւ փաղանուն, քանզի զրիցելում  կենդա
նումս Հոմանուն, իսկ ձիում եւ արջա ռում փաղանուն' որպէս 

1ն կենդանեաց:

„ Հ ի  ե թ է բա ցա տ րեսցէ ոք, զինչ է  նոցա երկականչիւր ումեք 
կենդանին գոլ յա տ ուկ իւրաքանչիւր ումեք բա ն բա ցա յտ րեսցէ": 

Ա յլ է  ասել կենդանումս գոլ եւ ա յլ է  ասել կենդանի գոլ: Այլ 
է  ասել մա րդում գոլ եւ ա յլ է  ասել մարդ գոլ. քանզի ի վ ե ր ա յ 

20 պարզիցն նոյն է ' աստուծոյ գոլ եւ աստուած գոլ. իսկ ի վե
ր ա յ շա րա դրիցելոցն ոչ նոյն, քանզի ե թ է ա սեմ „զմա րդ", 
զերկոսին նշա նա կեմ' գՀոգի եւ զմարմին, իսկ ե թ է ասեւՐ 
„մա րդում", զպարզն նշա նա կեմ' գՀոգի միայն, քանզի բանա
կան Հոգի է, որ տեսակարարէ զմարդն, քանզի ամենայն իրո- 

25 ղութիւնք տեսակաւ որոշին եւ ոչ նիւթով: Եւ արդ' վասն զի 
կենդանին պարզ է , որպէս տեսա վ մա րթ գոյ զանազանաբար 
(°) անուանել, վասն որոյ եւ Արիստոտէլ ընդարձակութիւն 
ունելով „կենդանումս գոլ“ ասաց:

10—12 А. կամ՛— Արիստոտելի] Е1. ղ тА аитА аХХш ха! аХХш хата тА аито,
■ со; тА 1гара8е1тца АркгтотёХои? 144,14—15. 18— 20 А. Այլ է — աստուած գ ո լ]

’АХХо е<гпу е1тгб?у {ш<и Б»а( ха\ ?шоу Ей/ас ха\ аудрсотко е!ма! ха1 ауЭрштгоу ыуаг 
Е7Г1 цеу тар тшу алХшу тайтоу сапу, оТоу Эгш в1уа1 ха! деАу е’суа! 144,30—33. 
20 А. աստուած փխ. աստուծոյ. 23 А . մարդում] Е1. 'ауЭрштар еТуа[’ 144,38—к .
26 А. զանազանաբար]  Е1. а8 'афорш;. 27— 28 А. վասն որոյ— ասաց]  Е1. ай- 
тА; 8 Ё ш? а 8 Е1ау 2/шу тА Հագ вТуа1 ?3/)хеу 144,36—37.
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ԸՆԴ՝ ԱՑԱ Ոա ւ ՀՄնԳԵՐԶ ԱՍՏՈ7ՓՈՀ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ. Ժ է

„ Вши իցե լոցն" է  ինչ որ ըստ շարամանութեան ասի*.

Ցետ Հոմանունց եւ ւիաղանունցն եւ յարանունցն, որոց իւրա
քանչիւր ոք յա յտ  առնէր զՑամպղիքեան դիտաւորութիւնն յա -  5 

զագս ձայնից գոլ պարզից" նշանակաւդաց զպարզ իրողու
թիւն սն ընդ ւ/էշ սլարզից մտածութեանց գայ Արիստոտէլ ելի  
նոյն ինքն ի ստորոգութիւնսն:

Այ լ  յա ռա  շ  քան զսոցայցն վարդապետութիւն բաժանէ զա
սացեալսն րստ շարամանութեան եւ առանց շարամանութեան. 10 

իսկ զգոյսն'՛ յ  ընդհանուր գոյացութիւն եւ յրնդՀանուր պատա- 
Հոււէն, ի մասնական գոյացութիւն, ի մասնական պատսճոււՖ:
Եւ զայս առնէ, որպէս զի ցուցցէ" եթ է որպիս/ւք ասիցեալք գոն 
ստորոգութիւնքն առանց շարամանութեան եւ որպիսէւք ոք են 
ընդհանուր գոյացութիւն եւ ընդհանուր պատսՏումն* ,  մասնս/- 15 

կան գոյացութիւն եւ մասնական պատածում)
Արդ զերկոսին բարժանէ Արիստոտէլ եւ զասիցեալսն եւ 

զգոյսն: Բայց յայսոսիկ նախադասէ զբաժանումն աս իցե լոցն՜ 
որպէս կարճառաւտ. զի մի՛ նախ եւ առաջին յաղագս ա յլ բա
ժանման ասելով, ի բա զում ժամանակս զնովաւ փարելով եւ 20 

ոչ յիշելով զմիւսն եւս կարծիս տացէ զնմանէ միայնոյ բուռն 
Հս/րեալ. որ երբեւՈ/ եւ այսպէս յա ռնել նորա կարծեցին ոմանք 
զւ1ի/յ ւէիայնոյ բուռն Տարեալ: Քանզի ոմանք յաղագս ձայնից 
ւ/իայն եւ ոմանք յաղագս իրողութեանց միայն, որպէս վերա- 
գււյն ասացաք: Եւ զմի միս/յն բաժանումն եթ է առեալ էր ի կիր" 25 

կա մ զասիցելոցն միայն եւ կամ՛ զգոյիցն միայն, գտեալ լինէր 
եւ այնպէս զխնդրելին, ի ձեռն ասիցելոցն զիրողութիւնսն" եթէ 
արդարեւ ասին ձայնք եւ ասին իրողութիւնք, եւ զգ/ւյս միայն, 

եթէ բս/ժանեալ էր յրնդԳանուր գոյացութիւն եւ յընդՀանուր

3 А. ասի եւ է պրակք ժէ. 9—10 А. բաժ ա՛սէ — շարաւՈսհութեան]  Е1. ՅէՕԱ- 
рсГ та Хеуордоа ха! та  оута, та  цеу Хг^оцеуа տւ; та  ц.&та (гицяХохт); ха\ ауеи ®иц- 
яХох9|? 146,8-4. 14—16 А. եւ որպիսիք— щиппиГтиГ] Е1. 7гоТа 81 оута, от է
хадоХои оиа!а <ха‘|> хаЗоХои С1ф.З-3 *)Хо?, аХХ’ ой (лерист] ойоча ои8е ;лер{хсу <ոյս> 
ЗеЗ^хо; 145,7—8. 22 А. նորայ.
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սլատս/ւումն, եւ ի մասնական գոյացութիւն եւ ի մասնական 
պատանա/ն'  եւ այնպէս գտեալ լինէր զխնդրելին, քանզի Հա
նուրն եւ մասնականն ձայնից են, իսկ գոյացութիւն եւ պատւս- 
ւումն'' իրողութեանց:

5 ԱրԴ երից բաժանմանց ի կիր արկեցելոց առ ի յԱրիստո- 
տէլէ եւ որոշեցելոց ի միմեանց'՜ միոյն որ ասէ, եթ է յասիցելոցն 
ոմանք ըստ շարամանութեան եւ ոմանք առանց շարամանու
թեան. իսկ միւսոյն, որ ասէ, գոյիցն ոմանք ընդհանուր գոյացու
թիւն եւ ընդհանուր պատս/Հմանք եւ մասնական գոյացութիւն 

10 եւ մասնական պատաՀումն. եւ միւսոյն եւս բաժանման, որ բ ար
ժանէ զառանց շարամանութեանն ի տասն ստորոգութիւնսն: 

Արդ ոմանք զբաժանումս զայս զերիս մի իւՐացան շարու
նակ, ասելով այսպէս եթ է ասիցելոցն ոմանք ըստ շարամա
նութեան ասին եւ ոմանք առանց շարամանութեանն, եւ առանց

15 շարամանութեան ի տասն ստորոգ/սթիւնս, իսկ ըստ շարամա
նութեանն յընդՀանուր գոյացութիւն, յընդՀանոր պատահումն, 
ի մասնական գոյացութիւն, ի մասնական պատս/Տոս/ն: Առ որ 
ասեմք, եթ է խաբիմք յառաջաբերութենէ բանիցդ ընդհանուր 
գոյացութիւն իմանալով ընդհանուր պատս/Տումն, մասնական 

20 գոյացութիւն մասնական սլատաՀումն եւ շաըամանեալ զնոսա 
կարծէք: -Քանզի շաըամանեալն եւ պարզն առ ի յԱրիստոտելէ 
ոչ յառաջաբերութեամբ որոշի, ա յլ նշանակէցելով. եւ պարզ 
առ ի նմանէ վարկանի շարադրեալ անուանցն" Ագռաւ վ էմ ՜ 

Արէոպագոս, ՞Նոր քաղաք, եւ նոյն ինքն սսճմանղ պարզ է առ 
25 ի յԱրիստոտելէ, որ ասէ" մարդ կենդանի բանատր մահկանա

ցու մտաց եւ Հանճարոյ ընդունակ, վասն զի մի իրս նշանակեն:

6—8 А. ե թ է  յա սիցելոցն— որ ասէ զոյից՚Ա] Е1. լի ք . 8 А . »«-г г . թ է  ի
գոյիցն. Ց—9 А. ընղհանուր զղյացութիւն ե՛ն եւ ոմանք ընդ4անուր սլա-
սւաԳմհւնք. 11 А. զա ռանց շարաւՈսնոլթծանն] Е1. ха\ та (лета оицтгХох»)? ха՝!
та  ауеи иицяХохт)? 145,38—24. 17— 20 А. Աււ որ ասեմ՛ք — մասնական սլատա-
Տա/ն] Е1. 7էթձ; ой; Хехтеоу 8ո  хахш; анатаайе ёх ту)( тсрофорас тч; хаОоХои о’иа'иц 
ха\ |мр(хг)С ои?1а ;, хаЭоХои егицРбЩхото; ха( цермой аирфгртдхото? 145,28—80.
23 А. շարագրեալ ա նուա նցն] Е1. та аиудета тшу оуодотшу 145,88. 23—26 А.
Սզււսււ վէմ՛— ընդունա կ] Е1. Корахо; тсётрх, ’Аресос тсаհօտ, № х1гоХ!( ха՝! айто то 
?фоу Хоусхоу 0ук)т4у уой хас ётдггчцк); 8ехт!Хоу, о орктцо;, атгХа тсаута таита тара 
тф ’АритотёХе! 145,88—35. 24 А. Աբիսսլազոս.
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Իսկ շարաղլւեալք առ ի նմա նէ այն են, որ բազում՛ իրս նշա
նակեն՛, որպէս Հոմանունք ամենայն" որսլէս շուն ձայն, քանզի 
շուն ձայն բա զում իրս նշանակէ:

Դարձեալ տարակուսեն ոմանք ասելով, ե թ է զիարդ զայ
նոսիկ֊, որք ըստ շարամանութեանն են" դասեաց ա յնց, որք ոչ б 

րստ շարամանութեանն են: Եւ ասեմք ե թ է որպէս Հաւաստա
գոյն եւ ծանաւթագոյնս (քանզի Հաւաստագոյնք են շարա- 
դրեա լքն քա ն զպարզսն), եւ վասն զի շարամանեալքն դրու
թիւն իմն յա յտ ն են (իսկ դրութիւնն յա ռա ջա գոյն է  քան ի բա ց  
բարձումն), եւ զի յա նգումն կա նխ եցելոցն սկիզբն Հանդերձելոցն 10 

եղիցի, եւ զի յա նգեսց ի առաջին Հատածն ի սուղ թիւս ստորո
գութեանցն, եւ սկիզբն արասցէ երկրորդի նոյն ինքն ի վ ա ր ֊ 
դասլետութենէ աո ո բոզութեա նցն:

„Որգոն" մարդ, արջառ, ընթա նա յ, յա ղ թ է ս.

Բարիոք յա րա ցոյցս  արկ ի կիր ի մէջ անուան եւ բա յին  15 

ա յլ եդեա լ անուն, որպէս զ/ւ մի' եւ կամաւք յ  ընթեռնուլն սխա- 
լեսցուք եւ ըստ շարամանութեան ընթ երցցուք: •Քանզի ըստ 
շարամանութեան է  ասելն „մ՞արդ ը ն թ ա ն ա յ“. զոր մ՞արթ է  
ընթեռնուլ եւ առանձին „մա րդ“, առանձինն եւ „ ընթ ա ն ա յ Ա յլ 
ե թ է  այդպէս դրեա լ էր , ե թ է „ մարդ, ը ն թ ա ն ա յս" բա զում  ան- 20 

գ ա մ  սխալէր ընթերցա ւղն եւ ըստ շարամ՞անութեան կա րծէր  
գոլ: Վասն որոյ ի միջի եղելոյ ա յն անուն „ մ՞արդ, արջառ, ըն
թա նա յ, յա ղ թ է"" եւ ոչ կամ՞աւք սխ ա լել կա րէ յընթեռնուլ1ւ: 
Իսկ բա յս ի կիր էառ զերրորդ դի մին եւ ոչ զառաջնոյն եւ ոչ 
զերկրորդին, վասն զի այսոքիկ սաՀմանեալ  ղիմին են. քա նզի  25 

յո ր մ է բանն եւ առ ոյ բա նն: Իսկ երրորդ դի մին բա յք, թէպ էտ

2—3 А. ոլտլէս շուն—նշանակէ] Е1. ատ ՜ե  хишу (тоиго *(<кр яоХХа атцласУЕе) 146,1.
3 Е1. 146,1 ха\ айто— 146,9 аттадесЗодеуо;] А. լէք. 16 А, զի մի եւ կամ՛աւք]
Е1. Гма (ау]8ё ахоуте; 146,19. 17—18 А. Հանգի—ընթանայ] Е1. цбта сиц-
этлохг;? тар ?)у то 'ауЭршто? трву.ес’ Տճօу тойто 146,10—21. 19 А. «<-զղ. եւ ղը՚էւ-
@ ան ալս աոանձին փխ. ըն թանայ. 20—22 А. թազոսք— զոլ /  Е1. ”аш? ёссрал- 
Хето тц тор1 тт)У ауа-'ушку хата гиитгХохг,՝/ айта уощ^шу е]уа1 146,28—21.
23 А. եւ ոչ—յընթեոնուլԱ] Е1. օսՏտ ахоутг? ацартауореу 7сер\ т г )у  ауаууихлу 146,15.
26 А. վասն ղի— ղիմին են] Е1. ётсг|3г] таита шритцеуа всех та тсроаштгх 146,18—17.
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եւ ածեն ի ներքս դէմս, սակայն անորիշ դէմս ածեն, քանզի 
ամենայն սահմանական բա յ դէմս ա ծէ ի ներքս , վասն ա յս ո ֊ 
րիկ շարամանել կա րծի: ՜Իսկ երրորդ դիմին բա յք , թէսլէտ  եւ 
ի ներքս ածեն ի Հարկէ դէմս , սակայն անորիշ ա ծեն եւ վասն

5 այսորիկ ոչ թուին գոլ շա րա մանեալք: Եւ ե թ է ի կիր առեալ 
էր զանորիշ բա յսն , որք ամենեւին ոչ գոն շարամւսնեալք վասն 
ոչ դէմս ի ներքս ա ծելոյ, բա յց զի զառաչին յա րա ցոյցն լուծա
նել կամեցաւ եւ ըստ շարամանութեան եւ առանց շարամա
նութեան զնա առնել:

10 Ը ն Գ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳԵՐՁ ԱՍՏՈԻծ՝ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ Ժ Ը

, էա կա ցն է  ինչ որ զենթ ա յս...

Ցետ բաժանման ա սիցելոցն գ ա յ եւ ի բաժանումն գոյիցն: 
Եւ երկուս առնու Հակադրութիւնս, զմին'՛ յա սիցեչոցն եւ ղմ[)ն" ի

15 գ յյի ց ն . յա սա ցելոցն" զընդՀանուրն եւ զմասնականն, իսկ ի գո
յի ց ն " զգոյացութիւն եւ զսլատւսՀումե: Եւ չորս առնէ շարամա
նութիւնս" զընդՀանուր գոյացութիւն եւ զընդՀանուր ւզս/տա- 
Հումհ, զմասնական գոյա ցութիւն եւ զմասնական սլատաՀումհ: 
Եւ յա յսոսիկ նախադասէ զընդՀանռւր գոյացութիւն" որսլէս գ ո ֊ 

20 յա ցութիւն եւ որսլէս սաՀման: Իսկ երկրորդ դասէ զմասնա
կան պատս/Հումն, որսլէս ամենեւիմբ Հակակայ Հանուր գոյացու
թեա նն. զոր սլարտ էր ի վերջոյ դասել որսլէս զստրուկս յոռա 
գունիցն եւ քա րշել յընդՀանուր գոյա ցութենէ, քանզի Հակակա

յի ց ն  մի է  գիտութիւն: Իսկ ա յլ երկուս եւս Հակակացելոց եւ
25 ա սա ցելոց ումեմն գոյացութիւն գոլ եւ ումեմն Հանուր գոլ զտի

րական վարկն տ ա յ ընդհանուր սլատս/Հման վասն չորից

10— 11 А . ը նդ — պրակք ժ ը ] Е1. լի ք .  19— 20 А . ոլալէս գոյացութիւն եւ
որսլէս սահման] Е1. ха1 ա; хаЭоХои ха1 (I); оиа1ау 147,11. 22— 23 А . որսլէս
ղսւորուկս— գոյա ցութենէ]  Е ] . ш ; оу то ; сиХХотч; тшу /ефоушу ха\ ЁХхоцсуси йтео 
т ч ; хаЭоХои оисна; 147,14—15. 24— 26 А . ՛Իսկ ա յլ— վարկն տա ] Е1. тшу 81
Хо!7гшу 8 սօ 8 1хаюХоуои(хеушу х а \ той р.1у Аёуоуто; ойт'ку.; е1 ус« той 81 хаЗоХои г1- 
уск, тА хйро; 8 (8 (ւ)ւււ х а ՝1 т^у  фч<роу 147,18—17. -



պատճառաց. նախ եւ առաջին'' զի ընդհանուրքն կերպարանին 
ստորոգութիւնք եւ ոչ գոյացութիւնք գոլով. եւ զի ընդհանուրն 
մակացուս զմեզ առնէ եւ ոչ մասնականն, եւ այսու նախապա- 
տուագոյնք եմք քան զանբանսն" ճանաչելով զհանուրսն, ապա 
թ է  ոչ ի մասնական գիտութիւնսն պա տ ո լականա գոյնք են քան 5 

զմեզ անասունքն, ունելով սգայութիւնս ոմանս ստուգագոյնս 
քան զմերս, եւ զի ի գոյացութենէ սկիզբն արասցէ եւ ի գոյա
ցութիւն յա նգեսցէ եւ ի միջի ւզսճեսցէ զպատաՀմունս" որպէս 
զտկարս, քանզի ամենայն ուրեք ըստ քերղողականին „զյոռիսն 
ի մէջ վարեացս: Քանզի այսպէս եւ ի վերա յ երկնայինցն եւ 10 

ենթալուսնեայցն տեսանեմք, վասն զի երկնայինքն պարունա
կէն, եւ ենթալուսնեայքն պարունակին, եւ դարձեալ յենթա լուս- 
նեայսն զխոնաւսն եւ զծորագոյնսն, այ и ինքն" զջուր եւ զաւդ. 
քանզի աւդ եւ ջուր պնդին ի ցամաքիցն" ի Հրոյ եւ յե ր կ ր է: Նւ 
արդ այսոքիկ յաղագս այսոցիկ: 15

Այլ եթէ այսպէս էր անուանեալ Արիստոտէլի, որպէս մեք 
ընդհանուր գոյացութիւն, ընդհանուր պատահմունս, մասնական 
գոյացութիւն, մասնական պատաՀմունսն" թերեւս արդեւք զեր- 
ծեալ էաք յաշխատութենէ: Այլ վասն զի ոչ այսպէս անուանէ 
զնոսա, այլ փոփոխէ զանուանս նոցա" պարտ է խնդրել, եթ է  20 

վասն $ր փոփոխեաց զանուանս նոցա: Եւ ասեմք եթ է վասն 
երկուց սլատճառաց. կա մ վասն ենթադրելոյ միանգամ՞այն եւ 
գոյւսցելոյ զիրողութիւնսն, քանզի ասել „ըստ ենթա կա յումа" եւ 
ենթագրեաց եւ գոյացոյց, քանզի ըստ ենթակայումն զըստ 
ումեք ստորոգիչն յա յտ  առնէ: Եւ զնոյն եւ ի վեր ա յ այլոցն աս- 25 

ս/սցես: Եւ կա մ զի ցուցցէ, եթ է ոչինչ կ ա յ աւելի քան զչորսս 
զայսոսիկ. վասն այսորիկ Հակասաբար ասաց, որպէս զի կա
մելով մի՛ վրիպեսցուք եւ կարծեսցուք ընդ մէջ ինչ գրել այլս
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2 А. գոյացութիւն՛ն]  Е1. օս?էտս 147,19. 9—10 А. քա ՛նզի— վարեաց] Е1.
тгаутахои тар т4 'хахаи; 8’ ё; цгтиоу ЁХасееу’ 147,м —25. Հ՛ու՛-. Нош. Л 299. 
27 А. կամելով] Е1. ахоуте? 148,5. 28—2 А. եւ կարծեսցուք —  կոճ ա տ ին] Е1.
ха՝1 у о )Л 1 ( т ш |х б у  т! (леаоу епш тойтшу —аутах ?ар оио т г р а - п д е т ш у  х а т а ф а т ш ш ;  1сро- 
ф Е р о д е у ш у  х а !  а у т !х е ! |Л Е у а > у  аХХг(Хо!; уоц^ета! Т 1  ( а е н о у  е 1 у а :  8ւձ то аХХсоу оцо'.ш; 
хатасрат!хш; -рофгроцёушу еир?]!гЭа1 т с  |хё(гоу, о ’ о у  артюи х а ՝ !  7серкхяои 148,5—8.



այսոցիկ. վասն զի է  այլոց նմանաբար ստորասաբար յա ռա չ- 
բերեցելոց զտանել ինչ միջակ, որգոն" դարին եւ կոճ՛ատին, 

Հիւանդութեան եւ ողջութեան կարծի ինչ ընդ մէջ գոլ վասն 
գտանելոյ եւ ի վերա յ այլոց Հակակայիցն միջակ, որգոն" սպի-

6 տակին եւ սեւոյն" գորշն, եւ ջերմոյն եւ ցրտոյ" գաղջն: 'Նոյնպէս 
եւ ի վերայ այսոցիկ տեսան իւր, եթ է ասացեալ էր ստորասա
բար. զի թ է  ասացեալ էր ը7/դՀանուր եւ մասնական գոյացու
թիւն եւ սլատաՀումն'' կարծիւր լինել միջակ ինչ նոցա: Արդ 
վասն զի ոչինչ է  միջակ նոցա , վասն այսորիկ Հակասաբար" 

10 զընդՀանուրն կոչելով „ ըստ ենթակայում", իսկ զմասնականն" 
„ոչ ըստ ե ն թ ա կ ա յո ւմ ի ս կ  զպատս/Հոււ/ն" „նենթա կայում“, 
իսկ զգոյացութիւն" „ոչ նենթակայում", քանզի Հակասաբար 
ասիցելոցն ոչինչ գտանի միջակ: Իսկ Հակասութիւն է  կռիւ 
ստորասութեան եւ բացասութեան, որգոն" որսլէս յո ր ժա մ

16 ա սեմ „սսլիտակ է  —  ոչ է  սպիտակ". որոց ոչինչ միջակ գոյ: 
Եւ այսոքիկ այսպէս:

Բայց խնդրեսցի, եթէ վասն քր չորից ելոց զերկուսն մի
այն ենթագրէ" զպատաՀումն եւ զմասնական: Եւ ասեմք, եթէ 
որպէս կարճառաւտասէր զերկուսն միայն ենթագրէ. իսկ որ- 

20 պէս արուեստաւոր զերկուսն ոչ վայրապարս, ա յլ զմինն յե ր - 
կաքանչիւրոցն առնլով Հակադրութեանց Հրամայէ մեզ յա 
ղագս այլոցն մտածութիւն ունել, քանզի ի ձեռն Անենթակա
յումս" գամք ի մտածութիւն „ոչ նենթակայումԱ", եւ ի ձեռն „ոչ 
ըստ ենթակայումն“ գամք ի մտածութիւն „ըստ ենթակայումս"

26 եւ ոչ նենթակայումն: Բայց զի խնամասլ յոռագունիցն զայսո- 
սիկ ենթագրէ, զի մի՛ վասն նուաղութեան գոլոյն սողոսկեսցի 
որպէս եթ է եւ կարծեսցի ամենեւին ոչ գոլ:
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9—10 ճ . վասն այսորիվ Հակասաբար ղընդՀանուրն կոչելով] Е1. аутиратсхш; 
а и та  проууиу ։, то цеу хадо'Хои хаХшу 148,18—14. 14 А. որգոն՝՝ որսլէս յոր-
ժսոՐասեմ՛] Е]. о'оу а>( *4у  енгщ  148,17. 23— 24 А, եւ ի  ձեոհ ոչ ըստ ե՛նթա
կայումս] Е1. Տւօւ 81 •քօս <օս хаУ> ило/.Б^ЕУзи 148,23—24. 26—27 А. զի մի՛—
ոչ գոլ1 Е1. "уа {лт| ծէ а|ли8ротт]та той еТуок Թւտծղտք) яшс ха'с 8о5п 8Хм; еТ- 

уа1 148,26.



ԸՆԳ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄԱԳԵՐԶ ԱՍՏՈԻ&ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ  
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ Ժ Թ

„Ղւենթակայում՜ ասեմք որ յումեք ոչ իբր մասն գոլ“...

Զորից բա րբա ռոց ա նծա նսռթից մեզ ելոց" նենթակայումդ 
ոչ նենթա կա յում, ըստ ենթակա յում, Հո չ  ըստ ենթ ա կ ա յում ՛} 6 

երկուս միայն յա յս ցա նէ ենթա դրէ իմաստասէրս, զայնս" որք 
յոռիքն են" զն են թա կ այ ու մ, որ է  սլատաՀումն եւ մասնականն:
Եւ նախադասէ զենթակայումն կարող զոլ եւ ընդհանուր, ա յլ նա  
զի եւ ստորոգութիւնքն ընդՀանուրբն որոշին, ա յլ ոչ ե թ է մաս
նականաւն. իսկ մասնականն ընդհանուր գոլ եւ ոչ երբեք կա- 10 

րող գոյ: Եւ սլարտ է  գիտել, թ է  ենթա կա յում ոչ է  սաՀման" որ
պէս Հոմանուան, վասն զի յի ն ն  ստորոգութիւնսն տեսանի: 
Բ ա յց ընդՀւսնրապէս իսկ ասելն, ե թ է եւ ոչ միում' ընդՀանուր 
բա րբա ռոյ մա րթ գոյ սաՀման տալ. որովՀետեւ սաՀմանբ զհա
ղորդութիւն իրա ց խնդրեն, իսկ Հոմանունք անուան միայն: 15 

Բա յց սակայն ենթագրութիւնն ենթակայումն ունի զւաւ/ե- 
մս/տն սաՀման ի. քանզի նոյն ինքն „յում եքն“ սեռում Համե
մատի, իսկ բա ղկա ցուցչա ց զանազանութեանց „ոչ իբր մասն 
ելով , անկար զատ գոլ յա յնմա նէ" յո ր ո ւմ  էն “: Զ որից պէտք 
են, որպէս զի եղիցի նենթակայում. քանզի պարտ է  յումեքն  20 

գոլ ամենայն իրաւք (քանզի աՀա միտք աստուածայինք, 

բանական Հոգի, ոչ է  պատաՀումն, վասն զի եւ ոչ յումեքն է), 
եւ դարձեալ պարտ է  ոչ որպէս մասն գոլ յումեքն
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1— 2 А . ընդ այսոսիկ— պրակք ժթ ] Е1. լիք. 4 А . Զորից— ելոց] Е]. Теи<ха-
ршу ф<1)7(07 -ууихггшу г)цТу ои<тшу 148,19. 5 А . ենթայկայոսՐ. 5 А . լր ^ . ոչ ըստ
ենթակաոսՐ. 7 А . - ‘-•լղ. զն ենթակայումս] Е1. то Ёу й7С0ХЕ'|1СУ(р <ха ՝1 то ои ха-Э’ и7го- 
ХЕ1)1 Ёуои> 148,81—81. 7  А . « ‘■զդ. զմ՛ասնականն. 7— 8 А. Եւ նախադասէ— ընղհա
նուր] Е1. х а ՝1 7гротатте( т4 ёу ипохг(цёуш той |ХЕр:хои, оют( тоито Биуатои х а \ хх- 
ЭоХои еТуа1 148,81—83. 11 А . թ է ենթսւկսւյոսՐ] Е1. о'т« той Ёу йтеохе(цёуш 148,35.
13— 14 А . բայց— սահման տալ] Е1. хаЭоХои Вё е’пгёТу ойВещ а; о;лшуиц.ои 
1ат1У оркт\1օհ 148,86—37. 16 А . ենթակայոսէն] Е1. той ёу йтгохЕсдоуш 14Р.1.
18 А . ասելով փխ. ելով. 20 А . —֊ղ դ .  նենթակայոսՐյումէքև. 21— 22 \ .
քանզի — Հողի] Е1. 1Տօս уар о уои?, ч^оиу т) Хо^хч фихч 149,5-0. 23
եւ դարձեալ— գոլ յումեքն] Е1. 3*Хе1 |А1) ш ;  ц ёро? итгару е!՝; 149 ,6—7.



1

(քանզի սուս ձեռն յումեքն գոլով, ի մարմնում՛, ոչ է  պատա
հումն, վասն զի մասն է մարմնոյն), պարտ է ել անկար 
զատ գ/ 1  լ  յայնմանէ՛' յորում  էն (քանզի սճա Սոկրատէս յումեք 
տեղում գոլով, ի Լխկի ում, եւ ոչ գոլով մասն տ եզոյն" ոչ է պա-

5 տաւումն, վասն զի կարող գոյ զատ գոլ յա յն մ  տեղոչէ" յոր ո ւմ  
էն), պարտ է եւ ի նմա զգոյութիւն ունել, քանզի աՀա Սոկրատէս 
յումեքն գոլով ի Պեղղոպոննիսիական ժամանակս եւ ոչ գոլով 
մասն ժամանակացն եւ ոչ կաբելով զատ գոլ ի նոցանէ, սա
կայն ոչ է  պատահումն, վասն զի ոչ ունիւր զգոլն ի նուսս, քանզի 

10 եւ ոչ գոյացութիւն ի ժամանակում զգոլն ունի պատսոժհ/ն 
ելում, ա յլ ժամանակաւ ի գոյացութեան ոսվւ զգոլն'  որպէս պա
տահումն: Բայց են մետասան նշանակութիւնք յումեքն. կա մ ի 
ժամանակում'  որպէս Սոկրատէս ի Պեղղոպոնէսիականսն, կա մ  
ի տեղւոչ որպէս ի Լիւկիում Սոկրատէս, ել կամյամանում '  որ-

15 պէս գինի սափորում եւ ցորեն ի կեղթում (եւ է  թերեւս ուրեք 
տեղի ամանն անշարժ, իսկ սահմանն տեղի շարժուն), եւ կա մ  
որպէս բոլոր ի մասունս որպէս տասն ի յեւթա ն ել յերիս, 
կա մ որպէս մասունք ի բոլորում" որպէս եւթն եւ երեք ի տա
սին (եւ բարիոք ասացաք զբոլորն եզաբար, իսկ զմասունսն 

20 յոքնաբար. քանզի ամենայն բոլոր մի է, իսկ մասունքն յո  քունք), 
եւ կա մ որպէս սեռ ի տեսակում" որպէս կենդանին ի մարդուժ, 
եւ կա մ որպէս տեսակ ի սեռում"՜ որպէց մարդ ի կենղանումն 
(եւ աստանաւր յիրա ւի եզականաբար արտաձայնին երկոքին'  

սեռ ի տեսակում եւ տեսակ ի սեռում, իսկ ի վերա յ բոլորին 
25 եւ մասանցն" բոլորն եզաբար եւ մասունքն յոքնաբար, վասն 

զի բոլորն յ  իւրում միում մասին բոլորաբար ոչ կարող գյւյ տե- 
սանիլ, իսկ սեոն բոլորիւ ինքեամբ ի միում տեսակում կարող 
գոյ տեսանիլ. քանզի ս/էա Հանգիտաւոր ունիմք ամենեքեան
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2—3 А. սլարտ է —յոլտ սՐէն] Е1. 8 *Хб1 тА |М] ЪичааЬы хшр'-Հ ияо»т9|уаг 149,8-9.
5 ճ լո ր ո ւմ ՛ է՛ս]  Е1. լէք . 9 А. ի  ն/ւսա] Е1. IV тш хр 0 У(р 149,14. 15—16 А
եւ է  թերեւս—շարժուն] Е1. хей е”г) &у о цеу тояо? ауубТоу ах1Ут|ТОУ тА 81 аууеГоу 
Т07Г0? х 1У0и|ЛБУ0(  149,18—19. 19 А. ել թարիոք— ե ղաթար] Е1. ха1 8Х<о; то цеу
8Хоу БУ(Хш; Х ёуста! 149,И. 28—1 А. ք ա նզ ի —զսանՐսՈւ] Е1. 18ои ք ар той ор[т-
И-ои էուաւՀ атгаута цете/ е! 149,28. •
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զսս/էման), եւ էլամ' որսլէս տեսակ ի նիւթում"՜ որսլէս տեսակ 
անդրոց ի պղնձում, եւ կամ որսլէս յարարչականում, ըստ որում’ 

ասեմք, ե թ է ոչ են ի սա դիրք, ա յլ ի բնութեան, որ ստեղծանէ 
զսաղմն" կամ' յիշխանականումն. կ ա մ  որսլէս յաւարտականում.’ 

ըստ որում ասեմք յիմա ստ ա սիրութեա ն ունի զյո յսս, եւ կ ա մ  б 

որսլէս նենթա կա յռւմ" որսլէս զպատաՀումն ի գոյա ցութեա ն: 
■Զայսոսիկ զմետասան ն շան ակութ իւն и յումեքն յ- ւր  ստորոգու
թիւնս վերա բերէ Արիստոտէլ: Քա նզի իւրաքանչիւր ոք ի սո
ցա նէ յա յտ  առնէ զա յս ինչն յա յս ո ւմ  կալ. իսկ կալն ուր ստո
րոգութեանն է : Բա յց այ и ոքիկ մետասան նշանակութիւնք ըստ до 

բնութեա ն են յումեք. իսկ ա յլքն անբնականք են, որպէս ապա
կանութիւն յապականելումն անբնաւորապէս է :

Աստուստ տարակուսեն ոմանք երիս տարակուսանս, մի 
զայս" ե թ է ըստ որում նշանակութեան մետասանիցդ նշան ի 
գծո ւմ  է : Եւ ասեմք, ե թ է որսլէս տեսակ ի նիւթում. քա նզի տե- 16 

սակարարէ զեզերեա լ գիծն նշանն: Երկրորդ տարակուսու
թիւն է  որ ասէ, ե թ է բոլորն ի մասունս է" եւ ոչինչ է  բոլորն  
բա յց  մասունք զիարդ ոչ ինքն յ  ինքեա ն գտան ի գոլ ասացեալ:
Առ որ ասեմք, ե թ է ոչ բովընդակ ընթա ցա կցութիւն ամենայն 
մասանց առ ի լին ի լ  բոլոր ինչ, ա յլ պէտք են եւ դրութեա ն եւ շօ 

սեւոյ եւ տեսակի" որ ի վ ե ր ա յ եղանին.
Երրորդ տարակուսութիւն է  որ ասէ, ե թ է զիարդ նենթա 

կայում}/, պատահումն գոլուկ Հակորոշեց տ եղում եւ ժամանակում, 
սլատաՀմանց ելոց եւ նոցին: Եւ ասեմք, ե թ է ոչ ե թ է տ եղում եւ 
ժ ամանակում Հակորոշեաց, պատաՀմանց ելոց, ա յլ ա յնոցիկ, 25 

որք ի տ եղում եւ ի ժա մա նա կում են" գոյա ցութեա նց ելոց:

2 А. ւսնղլւոց]ա. той ауЗрсхуто; 140.99 3 А. եթէ ոչ ե՛ս ի սա ղիրք] Е1.
от1 оих ё<гтп1 Ёу Ё(Ло! то тгратца 149,30. 6—6 А. եւ կամ՛— ի գոյացութեան]
Е1. ч  ш? еу йтг5хе(|ЛЕУш, хаЗэ о а и гч  тА сир-ЗгР^хА; ёч ту) օսռ ՚դ  149,88—88. 7 А.

յխ ր  փՒ.յ«ւր. 11—12 А. իսկ այլք՛ն— անբնաւորապէս է ]  Е1. с'юч тар ха!
7гара <риа1У, <7>; г, <рЗора Ёу т ы  фдЕсроцЕУш ха! то тсир Ёу т о !  |йХш* хаЭоХои уар հ 
фЗора Ёу т ш  ф-ОероцЕУы тгара фу«у 149,86—88. 17 А. ս/յլ ոչինչ.
18 А. զոլ ասացեալ]  Е1. լ կ .  19—20 А. Աո որ— բոլոր ինչ] Е1. тсрА? о фа-
ц.еу от1 ойх архЕТ г) с и у Зроцт) о'Хшу тшу |лгршу крА? тА ТЕУес-Эа! тА оХоу 150,5—6. 
23 А. ռ  ղղ. Գակորոչեցւսւ.
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я Ъ ենթակայում ասեմ'՛1.

Բարւոք ասաց „ա սեմ", քանզի ինքն այսսլէս անուանես/д . 

քանզի որ այլոց են դրութիւնք" անդ „ասին" դնէ, ո րսլէս „ն> մա
նունք ասին, փա ղան ունք ասին“: Բայց ւՈ/ք ցուցաք զրնթերա-

6 /լան ենթագրութիւնս, եթէ զիարդ ունի զհամեմատն սեռում' եւ 
թաղ/լացուց,լաց զանազանութեանց, զի այսպիսի ենթագրու
թիւնս որոշէ զնա ի տասն նշանակիցելոցն. քանզի յումեքն 
որոշեաց զնա յորպ էս բոլոր ի մասունսն. քանզի բոլորն ոչ 
որպէս ա յլ յա յլում, ա յլ որպէս ինքն յինքես/ն կս/րծի գոլ: Իսկ 

10 ասելուին „ ոչ որպէս մս/սն“" որոշեաց զէ/и/ ի յորպ էս մասն ի 
բոլորում եւ յորպ էս սեռ ի տեսակում եւ տեսակ ի սեռում, 
քանզի կարծի իմն, թէպէտ եւ ոչ տիրապէս, մասն գոլ տեսակ 
սեռի, քանզի զանազանութիւնս առեալ կս/տարէ զտեսակ, եւ 
տեսակ մասն գոլ կարծի սեռի" որպէս մասնականագոյն քս/ն

16 գնա. քանզի ոչ ասաց" „յումեքն մի մասն գոլ“, ա յլ „(/ի որպէս 
մասն գոլ", քանզի այսոքիկ ոչ են տիրապէս մս/սունք: Իսկ ս/սե- 
լովն  „ յո ր ո ւմ էն ս, այսինքն յորումզգոլն ունի" որոշեաց գ7/ա ի 
ժամանակէ եւ յարարչականէն եւ յաւարտականէն, քանզի ոչ 
եթ է յայսոսիկ ունի զգոլն, որպէս ցուցաք: Իսկ յորպ էս տեսակ 

20  ի սեռում որոշէ գնա" յա յն  որոշէ որպէս տեսակ ի սեռում:

ԸնԳ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄսԴԵՐԶ ԱՍՏՈԻձ՝ՌԼ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՏԵՍՈԻԹԻԻնԱ ՊՐԱԿՔՍ Ի

Անենթակայումս ա սեմ

Եւ վասն զի ուսաք զենթագրութիւն նենթակայում եւ ցու-
25 ցաք 1 եթէ ունի Գամեմատեալ սեռում եւ բաղկացուցիչ զանա

զանութեանց, սեռում" զումնքն, իսկ բաղկացուցիչ զանազս/նու-

7 А. ի տասն նչա նա կիցելոյն] Е1. оигА тйу Зех* <ГУЦ1.а1уО|1ЕУ<оу той еу Т1У>. 
150,17. 8 А. էլն այ ւ 12— 13 А. մամս —  սեոի]  Е1. ЦЕро; еТуш той տ ւՏ օս ;
тА 150,11—аз. - 17 А. ա յսինքն— ունի] Е1. ха! о Хеуоцеу Ёу айтш т»)у
итсарЛм ехё1у 150,16. 18 А. ի ժամանակէ— յաւա րտականէն] Е1. ажо той хро-
уои, алА той толои, аяА той ло^пхой, апА той теХсхои 150,17. 19—20 А. Իսկ

յոլովէս— ի սեռում] Е1. той.тар (Ь; еТЗо; еу. йХу] /աթ՚Հտւ автА та хшр'^оута ало 
той ш? те у о ; Ёу еТВы 150,18—39. 23 А. ա սեմ պրակքս ի.
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թեա նց" զա յլս ի ցւս/ոիցն' բե ր  այսուհետեւ եւ առ բա ղկա ցեա լ 
ենթագրութիւնս զվա յելուլ տարակուսանսն տարակուսեսցուք:
Եւ այսոքիկ են, որք ըստ առաւել ունականութեան եւ ըստ նո
ւազութեան դատախազեն: Եւ այնոքիկ, որ դատ ախս/զենն զա
ռաւել ունակութիւն" այսւզէս ձեռնարկեն, ե թ է եւ գոյացութեան 6 

պատկանի այսպիսի ենթագրութիւն, քա նզի սմա Սոկրատէս 
յումեք ի տեղւոջ է  ել ոչ է  մասն տեղւոյ եւ ոչ կա րէ զատ գոլ 
ի տեղւոչէն յորում՜էն (քանզի ամենայն ուրեք ի տեղոշ է), սա
կայն ոչ է  պատահումն: Առ որ ասեւՐք, ե թ է զոր տեղի առնուք, 
զիւր աք անչ[ո ր ն յո ր մ է որոշի թ է  զհանուրն, իսկ ե թ է զընդՀա- 10 

նարն" ամենեւիմ՞բ ոչ է  ի նմ՞ա: Իսկ ե թ է ն եղեա լք ասիցեն, ե թ է  
ոչ ըստ իւրաքանչիւրն ասեմ՞ք զսաԳմ՞անեալն եւ ոչ զհանուրն, 
ա յլ զմասնականն'  որ անորիշն է. թէպ էտ  եւ ամենայն ի րաւք 

յումեմն տեղւոշ է  Սոկրատէս. դարձեալ ասեմք, ե թ է վերջին 
զանազանութիւնք ենթագրութեանդ ոչ պատկանի զոյացու- 15 

թեա ն, որ ասեն անկար զատ գոլ յա յնմ ա նէ յո ր ո ւմ  էն. քա նզի  
ոչ ե թ է Սոկրատէս գոյացութիւն գոլով՛՜ ի տ եղում ունի զգոլ 
որպէս պատահումն, ա յլ տեղի ունի ի գոյա ցութեա ն զգոլն: Այս 
առաջին տարակուսութիւն:

Իսկ երկրորդ տարակուսութիւն է , ե թ է иАш բոլորն ի մ՞ա- շօ 

սունս գոլով  ոչ է  բոլորն մասն մասանցն եւ ոչ կարող գոյ բո
լորն զատ գոլ ի մ՞ասանցն, սակայն ոչ է  պատահումն: Առ որ 
ասեմ՞ք, ե թ է ենթագրութիւն գումեքն ունի եւ ոչ զումեքսն. իսկ 
բոլորն յումեքսն ասի գոլ եւ ոչ յումեք. քանզի մինչ կարի նո
ւազ երկուս ունի մասունս ամենայն իրաւք բոլորն, վասն որոյ շ5 

եւ վերստին տարակուսեն, ե թ է եւ բոլորն յումեք ասի. քա նզի  
մի ոմն ի մետասան նշանակութեանցն ասիւր գոլ յումեքն,
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1 А. զա յլս  ի րա ոիցն] Е1. та  Хонга 151,1. 10— 11 А. զ իւրաքանչիւրն —
ի  նմա՛] Е1. е! |л;у точ хад’ Ехаота, тоитои /шр((ета|, е! ое тоу хадоХои, ои5’ оХ(о? 
ётоу 67 айтш 151,7—8. 12 А. ըզսա ն/ա նեա լն. 14—16 А. դարձեալ —
յոր /ш Г է ն ]  Е1. чце?? $ар.еу он г| теХеита1а Зифора ту)? йтго-графт)? ойх ар)ւձՀտւ 
айтш, то до ЪичхаЬш х ыР'С йтюнтт^аг 151,11—и . 18 А. ա յլ— զ գ ո լն ]  Е1. аХХ’
с! ара о тотго? ёу ту| օս<ոցւ ՏՀՏւ то е1уа1 151,18. 23 А. զումեքն, лс.№  յումեքն.
24—25 А. ք ա ն զ ի — բոլորն] Е1. тойХахютоу ^ар ёу 8ио {хе'рсс! тА оХоу дсюреТта! 
151.18. 27 А. մի ոմն «-ա .* ի  մի ոմն.

5*
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որսլէս բոլոր ի մասուես: Եւ ասեմք, եթէ այս ասա ցաւ առ ի 
ցուցոււ/ն ոչ կարե/ն պատսհւՐան ըստ ընքեան գոլ, եւ զի թ է
պէտ եւ եզական է արտաձայնութիւնն, սա1լայն բազմութիւն 
նշանակէ, քանզի յ  ումեք բազմութեան մասանց գոյ բոլորն եւ

5 կ ա մ յ ումեք քանակութեան մասանց տեսանի: Եւ այլազգ այսո- 
քիկ տրամորոշին, զի բոլոր թիւ յխ ր  մասունս որպէս ինքն 
յ  ինքեան գոլ, իսկ պատսճումն'  որպէս այ լ  յ  ա յլում է : Այլ տա
րակուսութիւն է  որ ասէ, եթէ եւ տեսակ ի նիւթում գոլով" ոչ 
մասն է  նիւթոյ եւ ոչ անջատի (քանզի յ  անջատ ելն ապականի), 

10 սակայն ոչ է  պատահումն" որպէս տեսակարարու նոյն ինքն եւ 
տեսակ,այլ գոյացութիւն.քանզի տեսակարարիցս լոյ գոյացութիւն 
է : Առ որ ասեմք, եթ է պատահումն է տեսակ" վասն զի նիւթոլմոր
պէս եթ է պատանեաց, սակս եւ անջատի ի նմանէ: Իսկ շարաղրի- 
ցելոյ գոյացութիւն կ  տեսակ եւ նիւթ , որպէս աւարտ ի լք  նորին:

15 Վասն որոյ եւ նորա մասունք ասին եւ ոչ միմեանց, քանզի 
ոչինչ պակասին, քանզի ինքն մասն կարող գոյ լինիլ. վասն 
զի եւ ոչ եւթն երից մասն կարող գոյ լինիլ պակասելոյ քան 
եւթ՜նն: Այսոքիկ են տարակուսանք այնոցիկ, որք զառաւելու
թիւն դատախազեն զենթագրութեանն: Իսկ որք զպակասու- 

20 թ իւն դատախազեն'՜ այսպէս ձեռնարկեն ասելով, եթէ ոչ ամե
նայն պատահման պատկանի բացատրեալ ենթագրութիւնդ, 

բա յց միայն անանջատ ականումն: Առ որ ասեմք, եթ է որչափ 
ինչ յանջատիլ եւ ոչ յանջատիլ պատս/է ման՜ ոմն անջատական 
եւ ոմն անանջատական է. իսկ որչափ ինչ կարողն գոլ զատ

26 գոլ յա յնմա նէ յոր ո ւմ  էն՜ ամենայն պատահումն անանջատելի է.

2— 3 А. եւ զ ի — արտաձայնութիւնն]  Е1. ха1 от1 Ёу1Хч ц!у ч Ёхфсоучац той бу 
«У! 151,31. 6  А. բոլոր թ ի ւ ]  Е1. тА цЁу ЗХоу 151,34. 7 к . յա յլմ է , —-ղղ.

*  յա յլո ս Ր  է .  9 А. եւ ոչ ա՛ն չա տ ի] Е1. ха: ой х шР1?ета1 ■” )« *»^Ч5 151,37.
10 А. •“ ֊Ս Լ. ա յլ է  որպէս փի. որսլէս. 10— 11 А. սակայն —  գոյացութիւն է ]  Е1. 
ха! օ|յ.ա; оих 1ап аирЗеРчхАс ш; е!оо? ха\ <!>; е15оло;Ау тА г!5о; айтА, аХХ’ ойала* той 
Тар 6 ւՏօոտոօւ4 |ձ^ 9Ս ойсча ё<ттс 151,37—39. 12— 13 А. վասն զ է  — щ штшЧЬшд]
Е1. ту) тар йХч аицЗеРчхеу 151,30 А. վասն զի է, 1 2  А. նիւթիսՀ
14 А. գոյացութեա՛ն եւ. 15— 18 А. եւ ո չ— քա ն եւթ նն /  Е1. оих аХХчХшу
(хёрч՛ ойВгу т “ Р той Хотой 8 иуата.1 лар’ ёаитА р.ёро; Луаг ойВ; т*Р °  ёлта той 
тр(а Хотой о у т о ;  лар’ ЁаитАу'8йуата( ц.гро; той 8 ёха Луа1 151,82^-84. 19 А.
զծնթա գրութծա նն]  Е]. չիք. 21 А. թացատրեալ ենթագրութիւնդ]  Е1. айтуд Ч
йлотрафч 151,86. 28 А. ոչյա նա նչա տ իլ. 24— 25 А. իսկ— անան-



քանզի ոչ ասաց, ե թ է „որ ոչն կարէ անջատիլ՛1, ա յլ „որ ան
կարն զոլ զատ զոլ“: Եւ ասլա սա են ե թ է այո կարող գոյ զատ 
գոլ պատս/էումե. քա նզի ահաւանիկ անուշութիւն խրնձորոյն 
պատ սճումն գոլ թողեա լ զխնձորն" մ նա յ ի զգա յա րա նում կամ' 
ի գյյա ցումն: Զ ա յս տարակուսանս լուծանեն զանազանապէս. 5 

Պղատու/ն այսպէս" եթ կ  ոչ որոշեցաւ յենթ ա կա յէն, բա յց  ի 
ձեռն անաւս ր բ  ացազեղմանд  գա յ առ մեզ, որպէս յա յտ  առնեն 
րստ մասին նորա թա ռա մութիւնք, քա նզի ի ծառն ոչ թառամի" 
վասն առաւել գոլոյ ներզեղման քա ն զարտազեղոււ/ն: Իսկ 
Արիստոտէլ զարբանեկութիւն աւդոյն պատճառս ունի, քանզի  м  

որով բանիւ թափանցատեսական է  եւ թա փ ա նց Առնչական է" 
նովին բանիւ եւ թափանցաՏոտական: Իսկ Պղոտինոս, որ եւ 
զՊղատոնին եւ զԱրիստոտելին Տաւաքեաց, ասէ" ե թ է փովւոխի 
մասն ինչ աւղոյս. քանզի անուշութիւն խնձորոյն, մնալով ի 
նմա" ծնանի փոփոխէ մասն ինչ աւղոյս, որում զգամք եւ Տոտ 16 

առնոււ/ք: Յորոց կա րծեա ց ոչ մի ինչ րստ ինքեան ճշմարիտ  
գոյ" ոչ զՊղատոնին որ ասէ բացազեղմունս ոմանս. քա նզի  
բացազեղումն մարմին է , իսկ ամենայն մարմնոյ մի է  րստ 
բնութեանն շարժումն (քանզի կ ա մ  թ եթ եւ եւ ի վեր միտէ կ ա մ  
ծանր եւ ի վայր)՛- Իսկ. անուշութիւն խնձորոյն ամենեքեան Տա- 20 

մւսսլատուաբար զգամք շուրջ կալով. ապա ուրեմն" ոչ է  բովա ն
դակ բացազեղմունս միայն ա սել: Ъш եւ ոչ Արիստոտելին 
միայն րստ ինքեան ճշմարիտ, քանզի աՏաւասիկ խոզք առաւել 
վերա բերելով զաղբս, վասն առաւել զգա լոյ բա ցս/զեղմա նց 
կտոցն, ա յլ եւ րստ ժաՏաՏոտ տեղիս ա նցա նելով բա զում ա նգա մ  26 

կափուցանեմք գունչս կարկատանաւք ոմա մբք, եւ ա յն ինչ շնչե-

չատելի է]  Е1. ааоч Ы ктЛ то (յլ՚ղ оиуатЗх! ХШР՝‘? итг0<7ту)уа1 яау си|л|ЗеЗ-/]ио; /шри- 
тАу ахшрютоу 152,8—8. 1—2 А. ա յլ— զսա։ զոլ] Е1. аХХ’ о аЗоуатоу ՜/աթ\զ иъоа-
т^уас 152,4. 4—5 А. ի զգայարանում՛ կամ ի գոյացոււ/и] Е1. Ёу тД а1а-Эу]ТТ]р!а)
Ч тш хфштЦ> 152,6—7. 6 А. եւ Վ՚խ. եթէ. 6 А. Պղատովն—յենթակայէն]
Е1. о ц!у ПХатшу օէէ ойх Ё/шр'.?9у) той инохесцёуои 152,7—8. 7—8 А. որպէս—
թառամութիւնք] Е1. ы; օ-ղճօՀ ղ хата цгаоч айтой '{п/чача՛.-  ̂ 152,9. 13—16 А.
եթէ— առնումք] Е1. оп |лгта|ЗхлХЕта1 [лёро; той авро? ту) ейшЗ^а т) քօւթ ейш&а (ле(- 
уаоа ёу ты доХсо -геуу;л о[ло1ау Ёаиту] ётёрау лою'ту]та [летофхХХоиоау (лёро; той 
аёро?, г,? а'.оОауоцеЭа 152,18—15. 23 А. ըստ ինքեան] Е1. լիք. 25 А. կտոցն
ա յլ] Е1. լիք. 25 А. թագում անգամ] Е1. լիք.
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լ ո ւ է  ոչ զգամք ժահահոտութեան. որպէս պարզեցելոց բացա- 
զեղմանցն կարկատանաւքն եւ մաքուր աւղոյն եկելոյ առ մեղ: 
Եւ ոչ Պղոտինոսին միայն ճշմարիտ, որ ասէ որակել զբոլոր 
աւղ. քանզի առասպելական է  ասելն որակիլ զբոլոր աւդ որ-

5 պէս անգեղց, որք զգան անթաղ մարմնոցն որք յա յլ քաղաք// են: 
Իսկ երեքեան միանգամայն ճշմարիտք են. այլ ի վերա յ վատ 
Գոտոտելոցն պէտք են բացս/զեղմանց, իսկ ի վերա յ ստուգաբար 
Գոտոտիցելոցն" բաւական է  թափան ցաւոտ ականն աւղոյ, իսկ 
ի վերա յ չափաւորապէս Գոտոտելոցն'  բաւական է եւ փոփո- 

10 խոււՈւ աւղոյ: Այսոքիկ այսպէս: Պարտ է  գիտել, թ է  ոչ ըստ 
միում ումեք ի կարծեաց որակութիւնք ի յենթ ա կ ա յէ յենթա - 
կայ փոփոխին, քանզի ի նմին են" յորում  ենն, յա յն մ  յորում  
լինին, աւցտեսցի ինքն յինքենէ որակութիւնն եւ կա մ յա յլո ւմ  
եւ յա յլում այժմէն: Եւ քանզի ամենայն երկուց ա յժժ' է ինչ րնդ

16 մէչ Ժամանա1լ յա յն մ  ժամանակում' առանց ընթակայում եղի
ցին: Բայց գոյր եւ պարզաբար լուծանել զայսոսիկ, եթ է զայս 
ոչ ասաց Արիստոտէլ „ անկար զատ զոլ յո ր ո ւմ  է ր “, ա յլ եթէ 
„յո ր ո ւմ  է “, վասն զի յորում  է  ամենայն իրաւք յ  ենթակայում է:

ԸնԳ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄնԳԵՐԶ ԱԱՏՌԻծ'ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
20 ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔՍ ԻԱ

„ Ցորժա մ ա յլ զայլ ստորոգիցի իբր զենթակայէ“. ..

Եւ վասն զի ստորոգութիւնքս եւ լայնութիւն ունին եւ խորու
թիւն (խորութիւն ի մասն ականսն կոյս է  նոցա ելք, իսկ լայնու
թիւն զզառ ի կողմն փոխանակութիւն, որպէս զի զխորութիւնն 

25 առցես այսպէս զգոյացութիւն եւ զմարմին, զշնչաւոր մարմին եւ

4— 5 А . քա նզի  — ա հղևոց] Е ]. лХасцатш & е; уар т4 ճ1քէւ՝յ оХоу т4у ёу цёстср 
аёра то ю З о д а ! ётп тшу уипшу 162,25—26. 10 А . Ա յս ո ք ի կ - գիտ ել թ է ]  ,Е1. լի ք .
12— 13 А . ք ա ն զ ի — լի՛նի՛ս] Е1. ч уяр ёу тш айтш уиу и м , хау  тш ёу <5 տ՚ւտւ хау 
тш ё!| ой 152,81-33- 14— 15 А . &ճ ք ա ն զ ի — ժամւմսակ]  Е ] . Йен օտ яхутш ;
дотами тшу Տսօ уиу ё о п  /ро уо ; ц ёсо ; 152,33—34. 15 А . «- ֊ղ յլ. ժսոՈււնակաւ
</■/"• ժաւՈսնակ. 17— 18 А . ա յլ ե թ է —յե ն թ ա կ ա յո ս Ր է[  Е1. аХХа той ёу ա ё<г-
Т1У, отаи 8’ау ?ւ у) гсоиуп]?, ёу итгохб1цёуы ё < т у  153,1 - а . 23— 2 Д. խորութիւն
ի  ւ/նւսնակահս— пр ի  կարգին է ]  Е1. РаЯо? (лгу тт;у е’ц  т а  (хгр(хштера айтшу тгроо- 
8оу, тгХато; 8к Т1)У е’с; т а  лХ ауш  ц етаотам у , оТоу Гуа (ЗаЭо; |Аеу ХаРу)? оитш;. т»|У 
ойетау ха1 т4 сй 'ла ха1 то ёцфи/оу ха1 то ?шеу, х м  оитш; ёэг^ч;, 153,6—0.
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զկենդանին եւ որ ի կարգին է , իսկ լա յնութիւն" զշնչաւորն եւ 
զանշունչն եւ այնպէս որ ի կարգին է), վասն սյսորիկ Արիս- 
տոտէլ պայմանս մեզ եւ լա յնութեա ն եւ խորութեան յա րա տ րէ , 

եւ ա յժ մ  խորութեան, իսկ ապա զլա յնութեա նն: Եւ է  պայմանն 
եւ կանոն այսպիսի, յո ր ժ ա մ  առաջինն երկրորդումն ստորոգի" 6 

իբր ենթա կա յում" եւ երկրորդն երրորդումն" ապա եւ առաջինն 
երրորդումն ստորոգեսց[ւ որպէս րստ ենթակայում, որգոն" ե թ է  
շնչաւորն կենդանումս ստորոգի եւ կենդանին մարդումն" ապա 
եւ շնչաւորն մարդումն ստորոգեսցի: Եւ բարւոք առկայացաւ 
ի  կանոնումդ „ըստ ե նթ ա կ ա յում սքա նզի  ե թ է Հանդերձեալ է  м  

բնաւ ճշմարիտ գոլ պայմանդ եւ կանոնդ պարտ է  երկաքան- 
չիւրոց նախադասութեանցն ըստ ենթա կա յում գոլ. քա նզի ե թ է  
երկոքին ի նենթա կա յում գոյասցին" ոչինչ ճշմարիտ ժողովի, 
ա յլ եւ ե թ է մինն ըստ ենթա կա յում ասի եւ մին ի նենթա կա 
յո ւմ "  առաջինն կ ա մ  երկրորդն, եւ ոչա յնպ էս ճշմարիտ ինչ ժո- ւ6 

զովի: Եւ արդ առցին երկոքին նենթակայում, որգոն" „ մարդ 
սպիտակ, սպիտաէլն երկւիաղառական" ապա ուրեմն" եւ մարդն 
երկփաղառական է ս: Արդ" ե թ է այդպէս եզերասցի" սուտ ժո
ղովի: Դա րձեա լ առցի մ[>ն նենթա կա յում, իսկ երկրորդն րստ 
ենթա կա յում, որգոն" „մա րդ սպիտակ, սպիտակ գոյն" ապա շօ 
ուրեմն եւ մարդն գոյն է “. որ է  սուտ: Դարձեալ առցի առաջինն 
ըստ ենթա կա յում" որգոն „մա րդ կենդանի է ս, իսկ երկրորդն 
նենթա կա յում" որգոն „կենդանին երե ք փ ա ղ ա ռ ա կ ա ն եւ ոչ 
այսպէս ճշմարիտ ինչ ժողովի, քա նզի ժողովի" ապա ուրեմն 
եւ մա րդ եր եքփաղառական: Ե ւ.. .  դարձեալ ի ձեռն այսր պայ- 26 

մ ա ն ի ......... զամենայն զգոյսդ ի տասն ստորոգութիւնս վերա 
բերէ. քա նզի որպէս պայմանն ցուցա նէր զառաջինն երկրոր
դին գոլ եւ զերկրորդն երրորդումն" նոյնպէս եւ ի վերադարձ
մա նէն է  ցուցա նել զվերջագոյնսն եւ զերկրոդսն յ  առաջին սն վե-

4—5 А. Եւ է — այսպիսի]  Е1. ?огп 8! о хаушу оитш; 163,11. 11 А. պայմԽնղ եւ
կանոնդ]  Е1. о ххушу 153,16. 15 А. առս/չինն կամեըկըոըղե] Е1. ха1 ղ т) ц1а ч т] Յտս- 
•ие’ра 163,19. 23 А. կենդանին երեք փաղառական] Е1. т4 ЗшиХХхЗоу 163,26.
24—25 А. քանզի ժողովի — «ГДЬд4«- եչւեքվւաղաասկան] Е1. լիք. 26. 26 А. 
շեղերը լւչուած. 26—27 А. Եւ—վերաբերէ] Е1. ха'[ е/оцеу 8ւ» тоитои т4 аухтсаХ^
-той хауэуо;՛ оито? тгхутх тхоутхй-4 тх ; Зёха хятт)тор1а? аух^б! 153,16—28.



բա բեր ել, որգոն" մարդ կենդանի է , եւ կենդանին" շնչաւոր, եւ 
շնչաւորն" մարմին, եւ մարմինն" գոյացութիւն, ասրս ուրեմն" եւ 
մարդ ի գոյացութիւն վերա բերեսցի: Եւ ի վ ե ր ա յ ա յլոց ստո
րոգութեանցն նոյնպէս:

6 Աստուստ տարակուսեն ոմանք ասելով, ե թ է սսէԳմանէ 
Արիստոտէլ եւ գյչստ ենթակայում//, յո ր ժ ա մ  ասէ, ե թ է աոա
ջինն երկրորդումն գոյա նա յ եւ երկրորդն երրորդին" ասրս եւ 
առաջինն երրորդին դրա սցի, ա յլ եւ ոշ նենթակայումն ս/տ- 
մա նեա ց, այսինքն զգոյացութիւն, յո ր ժ ա մ  ասէ զյատուկս գո- 

10 յա ցութեա ն. քա նզի ենթագրութիւնք ի յա տ կա ցն առնուն: Այս 
է  տարակուսութիւն: ՛Զոր պարտ է  այսպէս լուծա նել, ե թ է պայ
ման եւ կանոն է  ճառիցեալդ եւ ոչ սաԳման կ ա մ  ենթագրու
թիւն. քանզի եւ ոչ ի միում ենթագրութեան կ ա մ  սահմանում 
զսաՀմանելին եւ կ ա մ  զանուն սահմանելոյն ի յենթա գրու-

16 թեւսնն առնու, քանզի ոչոք ասէ, ե թ է մարդ է  կենդանի մարդ, 
իսկ ա յժ մ  ի կանոնումս բա զում ա նգա մ սահմանելին յա րա - 
ռոցաւ, այսինքն" ըստ ենթակայումն: 1հ/կ առ միւս եւս տարա
կուսութիւնն ասեմք, ե թ է ոչինչ ի յա տ կա ցն գոյացութեան յո ր ս  
ասէ զենթա գրութիւն գոյացութեան, քանզի զամենայն, զոր 

20 միա նգա մ զյա տուկսն ասէ" կա մ գոյացութեան //իայն գոյ կա մ  
ամենայնի եւ կ ա մ  ամենա յնում եւ ոչ միայնում իսկ ենթագրու
թե՛ան: Եւ տիրաբար յատ ուկքն միա յնում եւ ամենայնում եւ 
միշտ կամին գոլ որպէս ուսաք:

Արդ երկակի ելոյ ստորոգութեան" միոյն ըստ ենթակայում, 
25 իսկ միւսոյն նենթա կա յում" ի նենթա կա յում ստորոգութեանն 

ա յլ ա յլո ւմ  ասելով գոլ եւ ոչ մի ինչ խնդիրս զա րթուցա նէ: 
Իսկ զըստ ենթա կա յում ստորոգութիւնն կամելով ցուցա նել

1—3 А. որգոն— վերաբերն ид ի] Е1. о'оу о ауЭрюяо; й т  то Հկ>ОV тА 51 Цшоу 
Ս7էձ то Ецфи^оу ха՝1 то сшц.1 ха՝! т»|У оймяу, хз'[ о ауЭрштсо; Отто ту]у оймау ауау_- 
'Эчготас 163,80—89. 8 А. զենթակայումԱ փխ. ոչ նենթակայոսքն] Е1. тА оих ёу
й7СОХЕ1цёуы 164,1. 11— 12 А. պայմս/ն եւ կանոն] Е1 хяушу 154,4. 18 А. - ‘-■լզ.
ոչինչ է. 19—22 А. քանզի — ենթադրութեան]  Е1. тгаута քձթ оса էՏւօէ айту)« 
хатаХеув! ^ (аоущ ц1у ой<Ау. йиар/е! ой пявц 81, г\ ласщ ц.1у ои, цо'уп 81 ту} йяо- 
урафй 154,10-11. 21 А ենթագրութիւն. 27—4 А. ՛Իսկ զըստ—ընէՀան
րականագոյն] Е1. у] 81 хад’ и7ГОХЕ1(деуэи хатт^ор'а ОбХоисх тА Етероу <отсер
тА етЕроу>, тоСт ест( тА хату)уорой[л.Еуоу олср тА ияохЕфЕуэу, ^туцпу тгаре/Е!- ёреТ
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զմին յա յն  ինչ որ ի ւ/իւսն է , այսինքն" ստորոգեալն եւ որ ինչ 
նենթակա յն էր խնդիրս զա րթուցա նէ, քանզի եւ ասէ իսկ ոք, 

ե թ է  „որ կենդանի է  մա րզում ստորոգի" նոյն ինքն ներդասի- 
ցեսվն ի նմա" ե թ է ա յլ ինչ ընդհանրականագոյն: Եւ ե թ է ներ- 
դասիցեալն ի նմա" թախանձումն ունի ստորոգութիւն ինքն в 

ինքեան ստորոգելով, իսկ ե թ է րնդՀանուր է " բաղաձգեսցի 
մասնականն ընդհանրականին եւ եղիցի  մասնականն'՜ որ ինչ 
ընդհանուրն է “: Աո այսոսիկ ասեմք, ե թ է ամենայն ի րաւք որ 
ստորոգի լոցն է" սլարտ է  նմա եւ Հասարակագոյն գոլ ենթա 
կային եւ յա տ կա գոյն, քա նզի ե թ է ընդհանրականագոյ՜ն է ' ոչ до 

երբեք թախանձումն ունի ստորոգութիւնն, իսկ ե թ է  յա տ ուկ է  
իւ րաքան չիլ րոյ ուրուք" ոչ բաղաձզեսցի մասնական ենթա կա յն 
ընդհանրականին, որպէս եւ է  ի վ ե ր ա յ միջակիտի բոլորակին, 
քա նզի նշանն այն որ միջակէտն է  եւ բոլորա կին ամենայնի 
ուղղական, որ ի նմա նէ արտաՀանի" եւ Հասարակ է  ամենեցուն 16 

եւ յա տ ուկ իւրաքանչիւրոյ ուրուք: Եւ ձայն քա րոզչի" եւ Հասա
րակ է  ամենեցուն եւ յա տ ուկ իւրաքանչիւրոյ ուրուք, քա նզի եւ 

յա մենեսեա ն է  եւ յա ւդո ւմ  է" մի գոլով: Ա յլ եւ նոյն իսկ ինքն 
յատուկն, որ կա րծի Հաւասարն եւ Հանգէտն գոլ ընդՀանրակա- 
նագոյն ասի գոլ, վասն զի ամենայն յա տ ուկ ընդՀանուր տար- 20 

որոշմնյնց Համազաւր գոյ. քա նզի ասելն „մա րդն ծիծաղական 
է “, ոչ ա յլ ինչ ասեմք, բա յց  զայն" ե թ է  ամենայն մարդ ծիծա 
ղական է . իսկ ամենայնն փոխանակ իւրաքանչիւրոյ իմա նի. 
քա նզի իւրաքանչիւր ուրուք ծիծաղական գոլն ընդհանրակա
նագոյն է : Բա յց է  եւ ա յլա զգ ասել, ե թ է կարող գոյ նոյն ինքն  25 

ընՓ  ան ր ականագոյն եւ յա տ կա գոյն ենթա կա յին գոլ. քանզի 
ս/Հա տեսանեմք, զանտեսակ նիւթ յա ռա ջ գա լով ի գոյացու-

4<կ> т ц  'тсоХоч ё<хтс то хатг)-уорой|АЕУОУ тои ауЗрдогои, аитА тА еухи татетауц ё-
уоу у\ аХХо хадоХ[хштЕроу; 154,15—18. 10 А . Ան հանրակա՛նագոյ՛ն]  Е1. хои/отероу
154,23. 12— 16 А . ոչ րաղաճղնսցի— խրաքանչխ/տյ]  Е1. ой (тиугтгЕХтаЭчсгетм
то дерсх4у ты  ххЗоХои, ш ; ётт՛: тои хёутрои х а \ тои <гт]цг(ои той хйхХои то гхр  <г/|- 
доТоу ёхеТуо -октйу тй у  ё ; айтои ейЭбиоу ёхларзцЕчоу хае хо1՝/оу ё<7Т1у а л а с й у  ха1 
Г8соу ёхаатуц 154,81-20, 16 А . л<.зд_. եւ ոլալէս ձայն. 16  А . “ •-•լզ. пР
ишрш/չ է  ամե՛նեցուն]  Е1. ха ՝1 хо'.у?) ёотЛ  атган у  ахоиот^ 154,27. 18—21 А . Այլ
եւ— Համազաւր ղոյ]  Е1. хас айт4 8տ т4 оохойу ё-щхСг'.у Г8юу хаЗоХюштероу ЗохеТ 
Е!уа1, ётгЕсВ») тх  арЭра той; ххдоХои гро?8юрю(лоТ; 1<;б8иух|Аои7!У 154,28—30.
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թեն է" նախ որսլէս տեսակարարի ի(Ո/ զտարակացութիւնսն 
առնլով եւ քանակելով, եւ սալա որակի, եւ ասլա առնէ ф  հր շն
չաւոր մարմինն, յետ  այսորիկ զկենդանին, ի վերա յ այսոցիկ 
եւ զմարդն, ասլա զՍոկրատէս, եւ անդ վախճանէ: Արդ ամե- 

ն նայն, որ յա ռա չքա ն զՍոկրատէսն են՛՜ տեսակարարաւք զանա
զանութեամբք զանազանին ի միմեանց, իսկ Սոկրատէս առ
անձնական ինչ յեղանակաւք զանազանի յա յլոց մարդկանց, 

որոյ ի վերա յ գայ մասնական տեսակէ/ մարդու ումեք ոչ 
երբեք ա յլ ըստ բնութեանն զանագանութիւն ընդունելով, վասն 

10 որոյ եւ մնա յ անբաժանելի: Եւ արդ տես եթ է որսլէս ինքն 
նիւթ , որ ամենեցուն գոյ ենթա կա յ Հաւասարապէս՜ եւ առան
ձինն իւրաքանչիւրոյ ումեք ենթակացեալ գոյ ամենեցուն: ‘նոյն
պէս եւ ի վերա յ կենդանւոյն է  տեսանել եւ ի վերա յ ներ շն
չաւորին. քանզի նոյն ինքն եւ յատուկ եւ Հաւասար իւրաքան-

16 չիւրոյ եղանի. Հաւասար" որպէս բազմաց գոլով, իսկ յատոմլ 
որսլէս առեալ զտեսակարարուս զանազանութիւնս եւ եղեալ 
տեսակ ա յլ ինչ այլ, ըստ Համեմատութեան նիւթոյն, որ ամե
նեցուն ենթա կա յ է  Հաւասարապէս եւ առանձինն իւրաքան
չիւր ումեք:

20 ԸՆԳ ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԳԵՐ Զ, ԱՍՏՈԻ&ՈՀ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔՍ ԻԲ

„ Ցայլայսեռից եւ ոչ ընդ միմեա մբք"...

Ցետ խորութեանն կանոնի գայ եւ ի կանոն լայնութեան:
Եւ վասն զի զլայնութիւն զանազանութիւնք առնեն, երկակի

25 գոն զանազանութիւնք (քանզի կա մ բաղկացուցիչք գոն կամ 
բաժանականք>), ա յլ եւ սեռքն երկակի գոն'  ոմանք ընդ միմեամբք 
եւ ոմանք ոչ ընդ ւէիմեամբք: Արդ ի խնդիր Է ի ձեռն այսոցիկ 
Արիստոտէլ, եթ է զիարդ անին բաղկացուցիչք զանազանու
թիւնքն եւ բաժանականքն առ սեռսն, որք ընդ միմեամբքն են
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12 А. ամենեցուն] Е1. լիք. 14—15 А. քանզի — եղս/նի] Е1. т4 аит4 ха ՝1

хомоу х а \ ” ёхасттои у!уетв1 165,5—6. 17 А. եւ ոչ այլ ինչ ա յլ] Е1.
оХХотз аХХо 166,7. 22 А. անդ փխ. ընդ. 27 А. եւ աՈաՐըք փխ. եւ աՐա՚նք.
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եւ որք ոչ են ընդմիմեամբք, եւ բացերեւեցուցա նէ ասելով, ե թ է  
„ ա յլա սեռիցն եւ ոչ ընդ միւՈ/ամբք դաս իցե լոցն ա յլ ե՛ն տեսա
կաւ զա նա զա նո ւթ ի ւնք!/իսկ ընդմիմեա մբք դս/սիցելոցն բաղ
կա ցուցիչքն ամենայն ի րա ւք նոյնք, իսկ բաժանականքն եր
բեմն նոյնք, երբեմն ա յլ: „ Բա յց ա յլ սեռս“ լսելի է  զայնս, որք ի ն 

զանազան ստորոգութիւնս վերա բերին4 որսլէս կենդանին եւ 
մակացութիւն, եւ կամ' այնք, որ թէսլէտ  ի մի ստորոգութիւն 
վերա բերին, սակս/յն բաժա նաբար՜ որսլէս բանականն եւ ան- ■ 
բա նն: Արդ ի զանազան ստորոգութիւնս վերա բերելոցն" եւ 
բա ղկա ցուցիչքն եւ բաժանականքն ամենայն ի րաւք ա յլք  են, 10 

որսլէս կենղս/նոյն եւ մակացութեան, որոց ստոր/ւգո/թիւնքն զա
նազանք են: Արդ բա ղկա ցուցիչքն կենդանւոյն'՛ ներ շնչաւորն եւ 
զգայականն, իսկ բաժանականք բանականն եւ անբանն, մս/Հ- 
կս/նս/ցուն եւ անմս/^ն. իսկ բա ղկա ցուցիչք մակացութեանն'՛ 
ս/նսի/ալն եւ անշարժն եւ յա ղա գս ս/յնոցիկ լին իլն, որք միշտ 16 

այնսլէս բնաւորեցան գոլ. իսկ բաժանականք են, որսլէս բա
ժանես/д Պղս/տոն ի Գորգիում', ասելով, ե թ է արՀեստիցն 
ոմանք բանականք միս/յն, որսլէս տրամս./բանականն, եւ ոմանք 
գործականք միայն, որսլէս կենղս/նи/գրողականն, իսկ ոմանք 
բանս/կանք միանգամայնք եւ գործականք: Եւ այս երկակի, կա մ  շօ 
Հանգիտաբար ունի բս/նումն զգործս, որպէս փանղե/ւներգու
թիս/ ( քս/նզի ա յն ինչ ... եր զէ եւ Հարկանէ) եւ կ ա մ  որպէս 
տապղախաղացութիւն յա ռա  շա գոյն ասելով.

„Եկ վ եց եւ վ եց քա շի Կան ս/նի ա յ ի.

եւ կ ա մ  առաւել ունի զբա նն քա ն զգործս որսլէս որ ասեն. 25

„I1 բա ց տուր զառ ի յիմւ/էն  առեալ ի Հա ւրէ“,
եւ նորա ըստ լռութեա ն ի վեր միայն ա1լնարկեալ ի վե

րա յ ս/ծէ դարձեալ Ոռեստոս.

8 А . վհրայրհրին. 8  А . որպէս րան ականն եւ ա նբա նն]  Е1. ա; то -տալյւճ
х а \ асгшцатоу 155,21. 1 4 — 15 А . իսկ —  անշարժն] Е1. Տտ. ёш отчцу); оиита-
т !х а : |лгу т4 алитакгтоу х а ! рёраюу 155,20. 20 А . երկակի] Е1. тр с/й ? 155,80.
21— 1 А . որպէս ւխսնզե/ւնԵրզութիւն  —  ապրհցուցհս] Е1. ա ; г, х 1\)аршо!а х а !  ■/) тгет- 
тсотеху] тгроХё-гоиз-а т а ;  Р о лз; шу /р е !а  у ё'хЕ1, ч  гсХеюуа ё՜/ յ ւ  то» Ճօհօ՝! ту); г р а ;гш ;, 
<ы ; ■/) йлохр[т1Хч>, ш ; ёти той1 'а  о’ ё'Харес, а~о8о ;, тгатр4; ёцои ХаРшу я ар а ’ , е!- 
тгоуто; той 8е х а т а  то (пштгшцеуоу аухуЕи>гауто; [лоуоу атгаус’ паХ(у [ ’ Ореоту,;]'
՝ой хр ч ц ат егеоу’, 155,31— 156,4.



я Եթէ ոչ ասացի զինչս, ա յլ զայն ասեմ՛ ինչս զի ղիս ասլ- 
րեցուցես

եւ (լամ' վեըադա րձա պ էմ յո ր ժ ա մ  առաւել ուհի զգործն 
քա ն զբանն, որսլէս բժշկականն" որ գործական առաւել է

6 քա ն բանական, վասն զի եւ բա նում սլիտանանայ վասն 
տրամագիտութեան վասն բժշկելոյն. զի որ քա շ ել լաւա
գոյն ծանեաւ զցաւս լաւագոյն եւ բժշկէ: Բա յց ոչ միայն ի 
վ ե ր ա յ զանազան ստորոգութիւնս վերա բեր իցելոցն կանոնս 
ճշմարիտ է , ա յլ եւ ի վ ե ր ա յ այնոցիկ" որք ոչ ընդ միմեամբքն 

10 են: Եւ ոչ ընդ միմեամբքն ասին այնք, որք Հակա բա ժ ան ին 
միմեանց, որպէս անմարմին մարմնում' եւ ներշնչաւորն անշն- 
չումհ եւ որք միա նգա մ այսպիսիք են. քանզի եւ ոչ մի ոք ի 
սոցանէ ընդ միով ընկերովն է : քանզի մարմնոյ բաղկացա
կանք զանազանութիւնք են եռակի տրամսւկայիլ1ւ դրութիւնս,

16 այսինքն  ̂ դրութիւն ունիլն. իսկ բաժանականք են ներշնչաւորն 
եւ անշունչն: Իսկ անմարմնոյն բաժանականք են աստուածա

յի ն ն  եւ Հրեշտակականն, իսկ բա ղկա ցուցիչք են որ յա ռ ա չ քան 
զբաժանականսն անտարակացելին, անգրելին:

Վասն որոյ եւ տարակուսեն ասելով, ե թ է եւ այնոցիկ, որք 
20 ի մի ստորոգութիւն վերա բերին եւ Հակաբաժանին եւ ոչ են 

ընդ միմեամ՛բք կարողութիւն է  զնոյնս գոլ բաժանականս. 

քա նզի ե թ է բա ժա նեմ զկենդանին ի ցա մա քա յին ե լի  ջրա յինն, 
եւ դարձեալ բա ժա նեմ զցամաքայինն" յա րիւնս/տ ր, որպէս ի 
մարդ եւ ի ձի, եւ յա նա րիւն, որպէս ի մեղու եւ ի մարախ եւ ի

26 մրջիւն, դարձեալ բա ժա նեմ զջրայինսն" յարիւնաւոր" ի ղա- 
բրա քս եւ ի թիստ ս եւ յորփ ոս եւ յա յսպ իսիս, իսկ յա նա րիւն '  

որպէս ի միպրիկ եւ թիսիւր, կարապոս. արդ սւՀա ա յլոց սե
ռիցն Հակաբաժանիցելոց եւ ոչ ընդ միմեամբք ելոց" նոյնք են

6—6 А. վասն զի— վասն թժչկելոյն]  Е1. ղ \6-Հ(ձ ц.=у Տւձ тг)У едяууохну ХРЧТ1“  
ха'[ дера7ие(ау 156,в—7. 6 А. վասն զի, թէսլէտ. 8 А. վերաբծրիցելոցն]
Е1. амауоцгушу ётершу усушу 156,8. 12—18 А. քանզի— ըս կերովն է]  Е1. օսՏտ
уар теХеГ тА ётгроу ияА тА етЕроу ЙА тоитшУ 156,и —13. 14 А. ч ц .  ի ղբութիւնս.
18 А. անտարակայեալ են. 21 А. կարողութիւն է - բաժանականս] Е]. 8и-
уатАу та? айта; еТуои Зшфэра? 156,17—18. 25 А. եւ ի մրչիւն] Е1. լէբ. 26—27 А.
իսկ յանարիւն — կարասլոս] Е1. :г\ ец алкпцлу, оЬу 177)7с1ау тгиЭ'юа харароу 156,31. 
27 А. ա լ լ ,  ի կարասլոս.
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զանազանութիւնք: Թէսլէտ եւ բաժա նէ ոք զկենդանին յա րիւ-  
նսոոր եւ յա նա րխ ն, եւ զարիւնաւորն" ի ցամաքային եւ ի ջրա

յի ն ՛, եւ նմնէն աս լէ  и զանարիւնն բա ժա նէ ի ցամ՛աքայինն եւ 
ջրայինն, եւ այսսլէս դարձեալ նոյնք ղտւսնին բաժանականք 
զանազանութիւնք, եւ յա րա ցոյցք յա յտ նի են: *  Ե թէ այլս տե- б 

ասկաւ զանազանութիւնս ասէ Արիստոտէլ, որք ա յլ տեսակս 
առնեն՝  միշտ ղան ազան ե ալս միմեանց եւ ոչ երբեք նոյնն մնա յ, 
քանզի արիւնաւորն ցամաքային  *  ջր ա յն տ յն  ոչ երբեք է  
նոյն տեսակաւ, եւ ոչ վերաղարձապէս անարիւն ջրային ան
արեան ցամա քւսյնտյն ոչ երբեք է  նոյն տեսակաւ; Արդ զա- Ю 

նսպանութիւնք ոչ ե թ է  ինքեանք զանազանին միմեանց, քանզի 
զիարդ արիւնաւորն զանազանի արիւնաւորում' որսլէս արիւ
նաւոր, ե թ է  ոչ առցէ այլ յատկութիւնս ոմանս եւ եղիցի ուրեք 
ուրեք մարդ եւ ուրեք ուրեք ձուկն, թ է  սլատաԳիցէ: Բայց սլարտ 
է  եւ զայս գիտել, որսլէս ասէ Եւստաթիոս փիլիսոփոս" ստորա- ւ6 

յիշատ ակեա լ Ստորոգութիւնսդ, ե թ է յո ր ժ ա մ  ասէ Արիստոտէլ 
„ոչ ընդ միմեամբք սեռիցն դասիցելոց ոչինչ արգելու զնոյնս 
գոլ“, ե թ է  վասն բաժանականացն ասէ եւ ոչ բաղկացուցչացն, 
քանզի բաղկացուցիչքն մասունք թերեւս յիրա ւի ասասցին" 
որոց ենն բաղկացուցիչք , որսլէս ներշնչաւորն եւ զգայականն 20 

կենդանոյն. քանզի մասունք այսոքիկ թուին գոլ կենդանւոյն, 

որսլէս լցուցիչք նորին, եւ ոչ երբեք զանազանութիւնք նորա , 

թ է  ոք ստուգաբար տեսանիցէ: Իսկ բաժանականքն տիրաբար 
զանազանութիւնք են, որսլէս զանազանից տեսակաց արար- 
չակւսնք: Արդ ի վ ե ր ա յ այսոցիկ բաժանականաց յա յնոսիկ , 26 

որք ընդ միմեամբք են4 կարողութիւն է  երբեմն զնոյնս գոլ բա
ժանականս զվերագոյնն ներքագունումն. քանզի ե թ է  բաժա-

4—б А. եւ այսպէս—յայտնի ЬЪ] Е1. хах ситш; тсаХш еир'кгхоутса а 1аита՝1тшу 
аитшу аутЛшроицёушу а'( Տւօլ^օթււ, хсй та тгараБауцатсс 8у)Ха 156,45—28. б А. 
յարացոյցքս). 5 Е1. т! оиу фацеу яро? тайта; 156.20] А. լիք. 8—9 А.
քա՛նզի— տեսակաւ] Е1. то тар ёшцич тА / Ер̂ аТоу тф ё՝ти.<;> тш Ёуиорсо ойЕе- 
тсоте Ё<т тайтоу тш е"8е1 156.28-729. 15—16 Е1. и7соцуу]|лат1<га? та{ Катк)^о-
ри? 156,84] А. -‘-ղղ. ի ստոլւայիշատակեալ Ստոըոզութիւնսղ. 17—16 А. ոչ
ընդ — (լՍդյնս գոլ]  Е1. тшу Ы уь Ս7է՛ алХ/)Ха оОоЁу хыли-1 та? айтас еТуа1 156,35—
167.1. 19—20 А. քա՜նզի— рш/լկացուցիչք] Е1. а1 тар <гиатат1ха1 ЦЕрг) е!с!у
157.2. 27 А. զվեըագղ/Ան ներքազունումն] Е1. той йтсерауш ха՝1 той йлохатш 157,7-.



ն ե մ  զկենդանին ի թեւաւոր եւ ի չբա յին" ոչ /լարեւ/' զնոյն առ
նել բաժանականս կենդանոյ պարզաբար թեւաւորի եւ չրա յ- 
նւռյ. քանզի ոչ ե թ է  զթեւաւորն կարող ի բանական եւ յա նբա ն  
բաժանել եւ ոչ զչրա յին կենդանին, ե թ է ոք զայսոսիկ բաժա- 

6 նեալն կամիցի բաժանել ի բանական եւ յանբան" ոչ կարող 
գոյ. քանզի ոչ է  ‘էնար: Իսկ ե թ է բա ժա նեմ զկենդանին ի ցա 
մաքային եւ ի չրա յին , զցամաքայինն կարող գո մ  բաժանել ի  
բանական եւ յա նբա ն" ի մարդ եւ ի ձի: * *  Եւ զկենդանին ի բա
նական եւ յանբա ն" ի մարդ ել ի ձի: Եւ սմա նոյնքն գտւսնին 

10 վերակացելոյ կենդանոյն զանազանութիւնք" բանականն եւ 
անբանն, եւ ցամաքայնտյն որ ի բաժանմանէ կենդանոյն եղեւ, 
քանզի եւ ցամաքայինն բաժանի ի բանական եւ յա նբա նն:

Բայց ա յլ են այսոցիկ բաղկացուցիչք եւ բաժանականք 
զանազանութիւնք, քանզի անմարւքևոյն զանազանութիւնքն թ է-  

16 պէտ բաղկացուցիչք գոն թէպ էտ բաժանականք ոչ են նոյնք 
բաժանականացն եւ բաղկացուցչացն որք մարմնոյն են: Իսկ 
ընդ միմեամբք են այնոքիկ, որք ըստ խորութեան առաշւսբե
րին, որսլէս մարմին եւ շնչաւորն եւ կենդանին եւ մարդն: Իսկ 
ի վ ե ր ա յ այնոցիկ, որք ընդ միմեամբքն են բաղկացուցիչքն" 

20 ամենայն իրա ւքնոյնք են (քանզի այնոքիկ, որք ընդ միմեամբքն 
են" ամենայն ի րաւք վերա գոյնքն զներքնագունիցն ստորոգին), 
իսկ բաժանականքն երբեմն նոյնք երբեմն ա յլք, զի ե թ է բա
ժանես զկենդանին ի բանական եւ յա նբա ն" ոչ կարես դար
ձեալ բաժա նել զբանականն ի բանական եւ յա նբա ն: Իսկ եթ է

25 բաժանես զկենդանին ի մահկանացու եւ յանմս/Տ, եւ դարձեալ 
զբանականն" ի մահկանացու եւ յա ն մ ս ճ  նոյնք են ստոյգ: Յոր
ժ ա մ  ասես, ով Արիստոտէլ, ե թ է  „ա յնց, որք ոչ են ընդ մի
մեամբք դասիցեալք  ոչինչ արգելու նոյնս զոլ“" յա ղա գս բաղկա
ցուցչացն ասես ե թ է  յա ղա գս բաժանականացն, ե թ է  յաղագս

3 А. « Ч 7,- 4աըոզ եմ՛. 4— 6 А. եթ է ոք— ոչ է  ЧЬшр] Е1. ёау т|? то էшоу
то е’ц  аита Змиредеу б1С1тг,8ги?) &!еХеТу е’ц \о-цх.оч ха\ аХотоу аВиуатоу тар 167,10—11. 
6 А. « 4 7 .. Ի ри/ժանծլն փխ. թաժան ծալն. 8— 10 А. Եւ ղէլեն ղանի՛ս — զանազա
նութիւն Հ>] Зшрш Տտ ха՝! то (шоу г’ц ХоуосАу хоЛ аХоуоу (ё$оу тар)- ха118ои а ! аита: 
кйрюхоутои той Հաօս ха1 той итсохатш $'а<рора1 167,18—15. 16 А. եւ թէ-
սլէտ եւ բաժանականք լինին. 24 А. եւ յա նբա ն] Е1. ха ! аХоуоу Տւձ ?тера1
167,35. 26 А . ստդյգ] Е1. լէք .
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բաղկացուցչացն ասես, վասն զի ամենայն ի րաւք նոյնք են, 

զի՞նչ կամի ասելն ե թ է  „ ոչինչ արզելու“, որսլէս միշտ ի վերա յ 
միջակի ուրուք ասացեալ: Իսկ ե թ է յաղագս բաժանականացն 
ասես զ ք ն չ ասեմք առ կանոն խորութեան" որ յա ղա գս բաղկա
ցուցչացն ասացեալ է : Եւ ասեմք, մի գուցէ ե թ է վասն երկու- 5 

ցունցն ասէ" եւ վասն բաժանականացն ե թ է  „ոչինչ արգելու“ եւ 
վասն բաղկացուցչացն, ե թ է  ամենայն ի րաւք նոյնք են, որսլէս 
եւ ունի կանոնն խորութեան: Աստ տարակուսեն ոմանք ասե
լով, ե թ է  վասն էր նախաղասեաց զստորասականն բացասա
կանին: Եւ ասեմք, ե թ է որսլէս կարեւոր մա րթ ականում քանզի  10 

ամենայն իրաւք ի վ ե ր ա յ բացասականին, այսինքն այնոցիկ" 
որ ոչ ընդ միմեամբքն են" այլ եւ ա յլ են, իսկ ի վերայ ստորա
սականին, այսինքն" որ ընդ միմեամբքն են" մա րթ գոյ զբաժա
նականսն եւ նոյնս գոլ եւ այլս: Եւ վասն 1;ր ուՈ/ կարետր եւ 
ոմն մա րթ գոլ: Եւ ասեմք, ե թ է  վասն զի Գսւկբաղադր ական 15 

զուգադարձութիւն միշտ ի Հետեւողէն եղանի, իսկ Արիստոտէլ 
յառաջնորդականէն արար, քանզի ասելով, ե թ է  այլոց սեռիցն 
եւ ոչ ընդ միւՈսսմբք դասիցելռցն ա յլք են ամենայն իրաւք 
տարբերութիւնքն երկոքեան, եւ սլարտ էր ասել, ե թ է  „ որոց 
նոյնքն են զանազանութիւնքն" այնոքիկ ընդ միմեամբք են“: 20 

Բա յց բարիոք առկայացաւ սւսելն „ ա յլք տեսակաւ“, որսլէս զի 
զգոյեղուտսն առցուք զանազանութիւնս. զի ե թ է  ոչ զայսոսիկ, 
այլ զսլատաԳականսն առնումք կարողութիւն է  այնոցիկ, որք 
ի զանազան ստորոգութիւնս վերաբերին" զնոյնս գոլ. քանզի, 
բա ժա նեմ  զկենդանին յոտնաւոր եւ յանոտն, եւ զանալթէ ի յոտ -  26 

նաւոր եւ յանոտն. յո րո ց  կենդանին ի գոյացութիւն վերա բերի, 
իսկ անաւթն" որսլէս գործի" յա ռ  ինչն: Բա յց սլարտ է  եւ զայս 
գիտել, ե թ է  մանաւանդ ընդ միմեամբ սլարտ է  ասել եզակա- 
նաբար քա ն ե թ է ընդ միմեամբք յոքնա բա ր. քանզի ե թ է

9 А. ե թ է — ршдատս կտ՛նի՛ն՛] Е1. 0X1 օւձ т( лроЁта^Б то атго<рат(Хйу тои хатхфа- 
Т1Хои 157,84—35. 16—17 А . եւ ասեւՐյւ — шршр] Е1. ьтге ւՏ»յ тА тք} <тиуяут[&е<ГЕ1

ау-с'кттроооч ае՝1 атм тои к-хоцечои тшодоуоу аито? ёх той {дтоидоуои 158,а—8.
22 А. « 4 Հ. զզա՚նազա՚Աութ իւԱս. 24 А . զ՛սոյնս զոլ]  Е1. та? аита? еТуа! 8и -
фора? 158,8-9. 29—2 А. քա՛նզի— пр է  ան կա ի]  Е1. т а  тар итсаХХ*)Ха Зохои-
«V  оф’ ёаита аухтеида!, ояер аВиуатоу 158,13—13.
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ասեմք ընդ միմեամբք կարծիս տ ա յ յինքեա նս վերաբերիլ, 
ա յս ի ն ք ն "  զվերնագոյնսն ընդ ներքնագունխքն գոլ, որ է  անկար, 
քանզի ոչ երբեք կենդանին (Ուղ բանականաւն է" որ պէս բանա
կանն ընդ կենդանեաւն:

В Ը ն Գ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀՄեԳԵՐԶ ԱՍՏՈՈծ>ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀ7ՊԱ  
ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔՍ ԻԳ

^քՀայնըանկ" որք եւ ոչըստ միում շարամանութեան ասացեալ

Բաժանես։լ  Արիստոտէլի զասացեալսն յա յնս , որք ըստ 
շարամանութեան են, եւ զգոյսն յա յնս , որք ոչ ըստ շարամանու- 

10 թեա ն են, եւ զգոյսն" որ յ ընդհանուր գոյացութիւն եւ ի մասնա
կան գոյացութիւն * *  աստանաւր բաժանէ զայնս, որք ոչ ըստ 
շարամանութեան են" ի տասն ստորոգութիւնս:

Եւ տարակուսեն ոմանք ասելով, ե թ է ընդքր անդուստ իսկ 
ի վերուստ ոչ ել ընդ ամենայն բաժանմունսն, յո ր ժ ա մ  բաժա-

15 նէր զասիցեալսն: Եւ ասեմք, ե թ է կարեւորապէս արար" որ ի 
վերոյ պահեաց զայս բաժանումն, որպէս զի յա նգեսցի առա
ջին Հատածն ի սոսկ թիւ ստորոգութեանցն եւ սկիզբն արասցէ 
երկրորդին նոյն ինքն ստոյգ վարդապետութեան, քանզի որպէս 
ճարտարք ի կեն ղան ագրաւղացն" յա ռա ջ քան զկատարեալ կեր- 

20 պարանն" որ ի ձեռն գունոցն եղանի" նուաղ ինչ մտածութիւնս 
տան ի ձեռն գծագրութեանն, այսինքն" սպիտակագրութեանն" 
այսպէս եւ Արիստոտէլ, բանիւն կենդանագրելով զիրողութիւնս" 
նուաղ երեւումն մեզ տ ա յ ստորոգութեանցդ, քանզի թանձրա
մասն վարդապետութիւն նոցա սոսկ յա րա ցուցիւք միայն յա -

25 ռաջա բեր ի, իսկ մանրապատումն եւ զյատուկսն իւր աք ան չի լրոյ 
ստորոգութեան ասէ եւ զբաժանումն, զի եւ զայնսն իմասցուք, 
որ ի ձեռն յա տ կա ցն գոյանան ստորոգութեանց, եւ զայնսն" յո ր ո ց

1 А. վեըայըեըիլ. 7 А. Հա ցան է  փխ.ժար.ց*,Նհ. 10—11 А.եւգղղյսս— գոյա
ցութիւն] Е1. ха՝! та  сГута сц хаДоХои ои<т!ау ха՝1 цер!хт]у ойа\ач, хадоХои <гиц|3е|}гг  
хо; ха\ цершоу аицРеРчхо; 158,18—19. 14—16 А. յորժամ՛—բաժանումն] Е1. 5те
ՏէՀլթտՀ та Хето[1еуа ха1 та оута. хул Хёуоцеч он ауауха'ко? тбХеитх{ау ёфйХа;& т*|у 
$1а 1р(1Т!У таитк)У 158,31—33. 20—21 А. նուազ—սւզիտաէլազլտւթ ЬшЪЪ] Е1. ациВрау 
еууоюу парЕ/оутас той траф1)90|л.ёу0и 81а ту;; а х а т р а ^ а ; է\ Хеихотраф^а; 158,36-Տէ.
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նոքա դարձեալ գոյանան ի ձեո՚/ւ բաժանման: Այլ Արիստոտէլ 
ի ձեռն տամԱ յա րա ցուցից առնէ զթիւ տասն ստորոգութեանցս, 
իսէլ բեր  մեք ի վ ե ր ա յ միոյ եւ ՛հոյն յա րա ցուցի արասցուք 
զվարդապետութիւն" ի վ ե ր ա յ Սոկրատայ. քանզի Սոկրատէս 
եւ գոյացութիւն է, որսլէս մարդ եւ քանա/լ որսլէս երկական- б 

զեն ան կ ա մ  երեքկանգնեան, եւ որակ" որսլէս սսլիտակ եւ երա- 
ժըշտական, եւ առ ինչ" որպէս Հայր կաւ/' որդի, եւ առնէ որպէս 
կտրելու/ , եւ կրէ' որպէս կտրի/, եւ կ ա յ որպէս նստեալ կա(է 

յոտ ն /լացեալ, եւ ունի" որպէս զդեցեա/ եւ գինեալ, եւ ուր" որպէս 
ի Լիկի այ, եւ երբ որսլէս ի Պ եղղէպոնի и ական ժամանակին, до 

իսկ Արիստոտել սոսկ արարեալ ստորոգութեանցս, ե՛թէ տասն 
են, եւ ոչ ասացեալ զպատճառն, ե թ է վասն էր  տասն են" բեր  
այսուհետեւ եւ զսլատճառսն եւս առադրեսցաք, ե թ է վասն էր  
տասն են: Զոր եւ ցուցանեմք այսպէս ի բաժանմանէ, էակն 
կ ա մ  նենթա կա յում է  կսոՐ ոչ նենթակայում: Եւ ե թ է  ոչ նեն- 15 

թւսկայում" առնէ զգոյացութիւն, իսկ ե թ է նենթակայում'" կ ա մ  
ր///ո ինքեան է  կս/մոչ րստ ինքեան: Եւ եթԼ լ/սա ինքեան է" կ ա մ  
բաժանելի է  կամանբաժս/նելի : Եւ ե թ է  բաժանելի է" առնէ զքա
նակն, իսկ ե թ է  անբաժանելի է' առնէ զորակն.քանզի թէպ էտ եւ. 
կարծի բաժանելի գոլ որակն, ա յլ սակայն ւ[ասն նիւթոյն է  բա- շօ 

ժւսնելէ: Իսկ եթ է ոչ րստ րհքեան' կամկալումհ մ]}այն է  եւ առնէ 
զառինչսն, եւ կ ա մ  րստ կալմ՛ան այլււց իմ 'անի' եւ լինին վեց ստո
րոգութիւնքն. քանզի չորից ելոց պարզ ստորոգութեանց" գոյա
ցութեան, քանակի, որակի, առրնչի" ի շարամանութենէ սոցա 
այլ ստորոգութիւնք!/ ծնանին, յէ ո /թ ե ն է  եւ ի քանակէ' ուրն 25 

եւ երբն, յէութեՂ/է եւ յորա կութենէ" ги/ւնելհ եւ կրելն, յէո ւթ ե ն է  
եւ յա  որն լէ ' ունել// եւ կալ//: Վասն որոյ եւ տարակուսեն, ե թ է

2 А. 0 ձեռն տասն յալւացուցից]ա. Տ1էւ яара851у|латшу 158,83. 2 А. առ՛ս է
առնէ. 8 —9 А. եւ Կայ—հւ ղին հա լ /  Е1. ха՛! хелтш ш? хаО-^доуо; г\ ё<гтш? ւյ ауа- 
хехлцлбуо; (ч тар 7саута орЗкх ё<тт1 та  բ.Աղ ха! Хе^гта! Ёатауон ^ я  а у та илтш ха1 
ճկէՀօլւ ауахЕхХ'(сг9г( г, та цеу орЭса та  8г иттю ха! Хе^Ета! хаЭг,е\)а!), ха! е'хё1 (о? 
и7Со2б8г;хёу5? ղ -/յյյ-Յւտտւյ̂ ՚/տ; г\ ё/соу ЗахтиХюу 159,3—5. 10 А ի Լիէլիայ] Е1. ёу Аи-
хе’.ш 818а<гха>у 169,5. 11 А. իսկ— ստոլազուք)հանցս] Е1. тои 8г ’АригготЕЛои? ф(Х«)У
алар19|лу;а(у 7со1*)<гацЁуои тшу хат»)Тор1шу 169,7. 2 2 —28 А. հւ լինին վեց սսւո/տ-
ղուէ)իւնփ։\ Е1. ха ՝1 тонеТ та? Хопга? еЦ хат-/|тор!а? 169,15—и. 24 А. հւ շա-
լսսւՈսնութ ենԼ- փխ. ի չալոսմս/նութենէ.

6



(Աւարդ ասէք" ե թ է պարզք են տասն ստորոգութիւնքդ, որովհետեւ 
չորք միայն են պարզքն, ի и/լ վեցն շարս/դրեալք: Եւ ասեմք, 
եթ է շարադրեալս զնոսա կոչեժք. քանզի երեւմունս ոմանս 
շարադրութեան ներածե՛ն ւ/եզ. այլ ինքեանք պարզ են. քանզի 

6 ոչ ե թ է ստորոգութիւն է , որ ի տեղւոջն է , եւ ոչ ստորոգութիւն է  
այն, որ ի ժամանակումն" ա յլ գոլն ի տեղա ջ ստորոգութիւն է  
եւ գոլն ի ժամանակում, վասն այսորիկ եւ անորիշ անուաւ/բք 
անուանեաց զոմանս ի նոցանէ, որպէս զի մի ի քարշելն յի ն -  
քեանս դէմէ ինչ շ ա ր ա դ ր ո ւ թ ի ւ ն  ի ներքս ա ծիցէ, որսլէս առնելէ։ 

10 եւ կրելն եւ կալէւ եւ ունելէւ* ս/նորիշք են*  ժ ստորոգութիւնքն 
կարող գոն եւ դասումն ինչ ընդունել, քանզի նախագոյն Է գոյ
ացութիւն ամենեցունց որպէս ենթակացեսւլ  աւ/ննեցուն. եր
կրորդ քանակէ,ւ, վասն զի անտեսակ նիւթն նախ քանականսւյ 
եւ ապա որականայ. երրորդ որակն եւ յառաջագոյն քան զա- 

16 ռինչն, վասն զի ըստ ընքեանն յառաջագոյն Է այնւՐ որ ըստ 
կալման Է: Արդ այսոցիկ այսպէս ելոց" ապա եւ այնք յառւսջա- 
գոյնք են, որք ի գոյացութենէ եւ ի քանակէ բաղկացեսղք են 
ստորոգութիւնք, քան զայնս որք ի գոյացութենէ եւ յորակու- 
թենէ. եւ դարձեալ որք ի գոյացութենէ եւ յորա կէ" յառաջա

ծը գոյնք են քա ն զայնս, որ ի գոյացութենէ եւ յա ոընչէ: Արդ այ- 
սոքիկ յաղագս այսոցիկ:

Բեր այսուհետեւ յե տ  բաժանման ստորոգութեանցն բազ
մութեան եւ ե թ է տասն են" ոչ աւելի եւ ոչ նուագ" տարա
կուսութիւնս ոմանս ը նդդ էմ  ստորոգութեանցս տարակուսե-

26 լո վ  լուծցուք: Արդ տարակուսեն ոմանք նուազութիւն * * *  

ասի ձայնիցն" վասն ասելոյն իսկագոյն, եւ իմացուածոցն" վասն

8 А. անուանեաց զուՈսնս ի հո ցա՛ն է] И . шУО|ласГЁУ аита о ЛрютотгХи]; 169,25. 
9 А. »4 լ .  չարաղրութհ. 10 А. անորիշը են] Е1. аяер атсарЁдоата «« V  169,27.
10—12 А. ժ ստորոգութիւնքն—են թաԱացեալ ամենեցուն] Е1. «гё[8») 8տ |лт) ք еуо? тА 
оу т«5у Бёха ха-п^оршу, Зиуссутас ха\ та&у итго5ёхб<гЭаг тгротера »յ оиа'м. а>; итго- 
хе!|хеуоу 7с5в1 169,27—29. 17—18 А. բաղկացեալը են ստորոգութիւնք]  Е1. լքք.
22—26 А. Բեր— նուազութիւն՛] Е1. ’Е<р’ о!; |хета тт)У б1асрБ<ПУ тшу хату)уор!ШУ ха՝1 
то 7сХу)9о; Յո 8еха ха\ оите яХе1оо; о и те ЁХаттои?, ш; ёВе^яцеу, <рерс та ; е1ш9и(а; 
апорта; фЁрсаФа! хата тшу хат^уорюу атор^ааутв; еташцеу та ; Хисгец аитшу. атсо- 
роип Т01уиу 01 (шоуеЁ'му 1б9,и—160,2. 26 Е1. 160,2 аитшу—166,6 оСкпау] А. լիք. 
26—4 А. ասի ձայնիցն—որ ոչն է] Е1. ’ЕтоХ1Уе<га<; о’АркттотеХт); тгаута/оЯеу т»)У ато-
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ասելոյ՛ն նախկին, իսկ իրողութեանցն' վասն ասելոյն մանա
ւանդ հւ վասն զ]ւ սգա ցաւ վասն իւր ոչ արժանի գովութեանն 
ենթադրեալ (քա՜նգի րստ ճշմարտութեանն ոչ որ ինչ էն ասէ, 
այլ որ ոչն է), եւ ե թ է պատկանի այնպիսի ենթագրութիւն ոչ 
ուրեք եւ ոչ եր բերումն" վերացուցանէ գնա ի ձեռն ենթագրու- б 

թ ե  ան, որ լուռ կալաք այսպէս ասէ" ե թ է  ոչ է  պարտ կալ մնալ 
անդէն ի բացասութեանն . այլ պարտ է կալ եւ ի Հա կա կայմն" 
վասն գի րստ ճշմարտութեանն բացասութիւնք ոչ ե թ է զոր 
ինչ էն ասեն, այլ որ ինչ ոչն է. եւ վասն այսորիկ ոչ ա սեմ գնա 
գենթակա յէ ումեքէ, վասն գի ենթակայանայ  այնոցիկ, որք ю  

զենթակայ էն ասին, եւ վասն այսորիկ ոչ ա ս եմ  զնա ն ենթա
կայում, վասն զի ենթակայ ան ա յ այնոցիկ, որք նենթակայոչքն 
են, որպէս զի ի ձեռն այսոցիկ պարգեւէ ամենեցուն գպէտսն 
անն սա գոյացութիւնն, քանզի եռակի ելոյ աւ/հնայնին" կա մ  
աոաջին գոյացութեանցն կ ա մ  երկրորդին կ ա մ  պատս/Հմանցն" ւ6 

առ սւ՜ւճատ գոյացութեամբքն գոն սլատաՀմունք եւ երկրորդ 
գոյացութիւնք, այլ սլատսճմա՜նցն պէտս տ ա յ առ ի գոլ, եւ եր
կրորդ գոյացութեսւնցն" առ ի ստորոգիլ: Արդ ե թ է աւ/հնեցան 
պէտս տ ա յ, որք առ նովաւն են' զիարդ ոչ է  առաջին եւ իսկ
ագոյն եւ մանաւանդ գոյացութիւն: Եւ զի ամենեցուն պէտս շօ 

տ ա յ, որք առ նովաւն են" արՀեստաբար նիւթէ ինքն եւ ցու
ցանէ, ե թ է  տհսակական գոյացութիւնն պէտս ունի ա՚/ճատ գո

յացութեան՜ն առ ի ստորոգութիւ՜ն, որգոն" մարդ (քանզի այս 
երեւելի է  ամենեցուն, ե թ է  բա զում ա նգա մ զտիրական անունն 

յառասական փոխարկեմք եւ վախսւնակ ասելոյ. ե թ է  „կոչեսւ շ6 

զՍոկրատէււ“' ասեմք, ե թ է „կոչեւ/ւ առ իս զա յրն զա յն " , եւցու- 
ցանեմք զնա. հւ գի կենդանին պէտս ունի шТ/էսւտ գոյացու
թեանցն" այսպէս յա րդա րէ" ոչ է  կենդանի, որ ոչ է  մարդ կ ա մ

[аоу ойснау, ажЬ тшу ушушу Տւօւ той хириотата. а  та  тшу уог]|лятшу 81а  тои прштш;, 
ап  А тшу тгратрмтшу 8са той (лаХмтта, ёте ւՏղ у|сг9ето ёаитой цч օքէա; тук Бигру] - 
цла; йтоурафауто? (ты уар сГутс ой т( е<тт1у еТтггу, аХХа т{ ойх ?(ГТ1) 166.6-0. 
6— 6 А. ի Տեռն— ասէ/  Е1. 8էձ ту)? й-отрафч? 8и \а ц «  тайта Хе-ушу 166,10—11.
8 А. ըստ Л՜ըՐարաութհանն]  Е1. լիք. 11— 18 А. եւ վասն այսորիկ. — </՜^էէւ
նենթակայոչքն են] Е1. լիք. 18 А. ամենեցուն] Е1. тгаи тоТ; тиар’ ёаит^У 166,15.
19—20 А. ք/խսրդ— գոյացութիւն] Е1. тише ой Տտօսա; хирсштата ха\ тгрштш; ха'( 
цаХкггх ёсгпу ойача; 166,1»—տօ. 25. 26 А. կոչեայ.
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ձի կամ՜ եզն, եւ ո լ է  Սարդ, որ ո լ է  Սոկրատէս կ ա մ  Պղատոն կամ 
ով ոք եւ իցէ' սալա ուրեւէն" ոչ Է կենդանի, ոը ոլ Է Սոկրատէս 
կ ա մ  Պղատոն: նմանապէս եւ ի վ ե ր ա յ պատս/Հմանցն ո չ  ցու
ցանէ, եթ է այս ինչ սպիտակ ւղէտս ունի անՀւստ գոյացութեան,

. б ա յլ ե թ է գոյնն, այ սսլէս ասելով, ո չ է  գոյն, որ ո չ է  ի մարմնի, 
եւ ոչ է  մարմին, որ ոչ է  մ՛արդ կամ' ձի կամ' ա յլ ի ն չ  սալա 
ուրեմն'՛ ոչ է  գոյն, որ ոչ է  յա յս  կամ' յա յն մ ' մարմնում': Արդ 
այսսլէս Արիստոտելի ցուցեալ, ե թ է աւՌնեցուն առ նովւսւցն 
տ ա յ սլէտսն ս/նՀատ գոյացութիւնն եւ թ է  ոչ ե լո յ սորա ո չ ի ն չ  

10 յա յլո ցն  ստորակայանայ. իսկ Աղէկսանդրոս Ավւրոդիսեցի եւս 
առաւել  յա րա ձգելով նորաձետւմԱ յիմ՛աստասիրութիւն վարձի 
նիւթել, եթ է եւ բնութես/մբ. աոաջին է  անՀատ գոյացութիւնն 
ամենեցուն. եւ զի շարաբառնայ'  եցոյց ինքն իսկ Արիստոտէլ, 
եւ զի ոչ շարաբառնի" ինքն իսկ փորձի ցուցանել, քանզի սճա, 

16 ասէ, ընդհանուր արեգակն ի բա ց բարձեալ զոմն արհգս/կն ո չ  

եբարձ: Առ որ ասեմք, ե թ է Հանուրն երկակի ասի" մինն ըստ 
կալման, որսլէս ամենայն մարդ (քանզի ամենայնն միշտ րստ 
կալման), իսկ միւսն'՛ միայն ին րստ րնքեան բնութեան ասացեալ, 
որպէս մարդ այսպէս սոսկ ասացեալ. Արդ բոլորն այն լլնդ- 

20 Հանուր ոչ որ ընդ կալմանն է , ա յլ միւսն եւս տս/րեալ եղեւ ի 
ւ!ի արեգակնում. քանզի կարող եղեւ արեգակն զամենայն յա տ 
կութիւնս Հանուր արեգական ընդունել, որ է  ի վերա յ միոյ մար
դոյ անՀնարին. քանզի ոլ ոք ի մարդկւսնէ կարող գոյ զամենայն 
յատկութիւնս Հանուր մարդոյ ընդունել վասն Ա նելոյ զոմն 

2Б քերդող եւ զոմն բրուտ, վասն զի եւ կտրածն մարդոյ զըստ մա
սին մարդիկ ասաց Պղատոն: Եւ այ и ոքիկ այսսլէս:

Բայց տարակուսէ Սւրիանոս այսպէս, եթ է ա սեմ զՀանուր 
սլատաՀումն յանՀատ գոյացութեանն ըստորակացեալ եղիցի

1— 3 А. եւ ււչ է — Պ զաստ՛ն] Е1. оих есгт^ ауЗрштсо; 3; оих еат( 2шхратуц ղ 
ПХа-сшу у  ’АХхфкх&т);, оих ео-ну ара $фоу Ъ оих е<гпу Ёу ^шхратеЕ -?) П Х атьт  -ղ 

’АХхфкхбд 166,27—20. 6—7 А . եւ ոչ է  ւՐարմէ՚ն— ւՐարմԱայՐ] Е1. оих е с т  օձ փալւօւ օ 
լյլՀ ё'хте Хеихоу :'ղ доХау Հյ хирроу, оих е<7Т1у ара °  Р-Ч *<гоу Ёу ты8е тЛ аш-
11ЛТ1 ч ёу[тш8е 166,8!—83. 9 А . տալփխ. ւոպյ. 14 А. /ւնքն— ցուցա նել] Л1. тгара- 
8е:хуиБ1 айто; оитшс 167,1. 21 А. -<-ц. () արեգսւ/լն զւսմեհայն. 24—25 А. վամի
Աւնհլււյ— բլաւս)] Е1. 8ւձ т4 аХХоу (а;у еТуа! трац|л.ат1хоу аХХоу 81 1атроу 167,9. .
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հւ մասնական պատս/Հումն յընդՀանուր գոյացութիւն: Առ որ 
ասեմք, ե թ է զընդՀանուր պատաՀոէմնն ասեմք յա7ճատ գոյա
ցութեանն գոլ. ոչ ե թ է րստ ճշմարտութեան ի նոյ՛ն իս1լ յսւն- 
Հատ գոյացութեան ունի զգոլն, ա յլ զի նախարար ամենայն 
սլատս/էումն յանւատ գոյացութիւնս ունի զգոլն, թէպ էտ եւ б 

անմարմի՛ն եւ ուրեք (լոյ ա'1ճս/տ գոյացութիւնն՝' նախարար ի 
՛նմա գոյանան պատահմունք՛ն, որպէս ել յանձնում է  տեսանել 
(քանզի յա նձնում  ումեք է  տեսա՛նել առաքինութիւն կ ա մ  չարու
թիւն՝ քանզի փոփոխի րստ այսոցիկ), իսկ ըստ երկրորդ բանի 
եւ յ  ընէք անուր գոյացութիւնսն ասին դո լ, թէպ էտ եւ մտածու- 10 

թեա մբ (ֆայն: 1>սկ առ երկրորդն ասեմք զի թէպ էտ ե լէ  մաս
նական պատս/Հումն յընդՀանուր գոյացութեանն" ոչ ե թ է  ըստ 
ճշմարտութեան ինչ է  (թէպ էտ եւ մարմին ասսւսցես զընթՀա- 
նուրն, սակայն եւ այնպէս անմարմին է), այլ ե թ է  բանս ունի 
ընդհանուր գոյացութիւն՛ն, այսինքն' Հանուր մարմինն'՜ նախան- 1Ъ 
ձականս պատսիմանց:

„Իսկ նենթակայումն էակացն մակաւելեացն եւ ոչ անունն եւ ոչ 
բանն ստորոգի զենթակայ է՛ն

Ստորոգիցելոցն" է  ինչ որ ըստ բնութեան է  եւ է  որ 
առանց բնութեան . եւ առանց բնութեան ասեմք գոլ, յո ր ժ ա մ  շօ 

գոյացութիւն պատաՀման ստորոգի' յո ր ժ ա մ  ասեմք, ե թ է  սպի
տակն որ գ ո յն  մարդ է  եւ կ ա մ  դարձեալ յո ր ժ ա մ  անՀատ գոյա
ցութիւն Հանուր գոյացութեա՜ն ստորոգի, որգոն' որ գայ մարդդ 
Աոկրատէս է, եւ կ ա մ  յո ր ժ ա մ  տեսակք սեռից ստորոգի՜ն' որ
պէս յո ր ժ ա մ  ասեմք, ե թ է  որ գ ա յ կենդանիդ մարդ է. իսկ ըստ շ6 

բնութեան են այսոքիկ, յո ր ժ ա մ  Հանուր գոյացութիւն ա՜ԱՀատ 
գոյացութեան ստորոգի' որպէս մարդ. Սոկրատում, կա մպ ա -

3—4 А. ի ՛հոյն իսկ— ղղոլս] Е1. ёу аиту) [ту) хадоХои 0071а] т»|У итгар?1У կտէ 
167,1В—1*. 4 А. /»<■«. ընթանալ։ սլատաԳումԱն. 5—6 А. թէսլէա — գոյ] Е1. х&у
61 аашцата; тихи ои<гх 167,17. 6 А. —-гг- անուրեք. 7 А. ուրպէս. 7 А. է
տեսանել] Е1. լէք. 10 А. գոյացութիւնսն]  Е1. լէք. 16—16 А. նախանձա- 
I/ա՛ս и и/шитГнГиНд] Е1. чсроаушуои? тшу (хицйев^хотиу 167,21—85. 19—6 А.
Ստոլտգիցելոցն— տեսակոսՐ] Е1. լիբ.



տաՀոս/ն գոյացութեան'՜ ո րպէս սպիտակ մարդում: Իսկ եթէ ոք 
ասիցէ, ե թ է եւ ստորոգիխ  պատան!անց պատսոոււՈւ ըստ 
բնութեան է , ո րպէս գոյն սպիտակում ' ասեմք եթ է այսոքիկ ոչ 
որպէս պատահմունք պատսճմանց ստորոգին, ա յլ որպէս սեռ 

6 տեսա1լոււՐ:
Եւ պարտ է գիտել, ե թ է ի վերայ ոմանց սլա սաճ մ անց 

ոմանք Հոմանունաբար ստորոգին գւյացութեան, փաղանունա
բար եւ ոչ երբեք, որգոն" սպիտակն ստորոգի մարմնում (քանզի 
սպիտակ մարմին ասեմք, իսկ բան սպիտակին ոչ ստորոգի 

10 մարմնում), քանզի ոչ կարէ զսաՀման սպիտակին ընդունել 
մարմին, քանզի ո չոք ասէ' մարւ/ին է  սպիտակգոյն արտազա
տող աչաց, իսկ մարդ ոչ Հոմանունաբար եւ ոչ փաղանունաբար 
ստորոգի, որպէս գոյն, քանզի ոլոք ասէ, եթ է մարդ գոյն, այլ եւ 
ոչ զսս/Հման գունոյ ընդունի, քանզի ոչոք" կալոտի գոյն ել կամ 

16 եթ է կարափ գոյն է  յատուկ զգալի աչաց:

ԸՆԳ Ա6ՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ Ա Ս ՏՈ ԻծՈ Հ ԱՌԱՀԻԿԱ6 
ՊՐԱԿՔՍ ԻԴ

„Իսկ երկրորդ գոյացութեանցն յա ւէտ  գոյա ցութիւն*...

Եւ եւս վասն այսոցիկ նախադրէ զա՜Լոատ գոյացութիւնն 
30 Արիստոտէլ քանզի յերկրորդ գոյացութիւնս յա ւէտ  գոյացու

թիւն տ ես ա կականն քան զսեռականն, որպէս յա ւէտ  Հուպ գոլով 
յաՄ>ատ գոյացութիւնն, որ մանաւանդ գոյացութիւն ցուցաւ. 
քանզի որպէս Հպագոյնքն ի Հուր առաւել ջեռնուն եւ Հպագոյնքն 
ի միակն առաւել միականք են" նոյնպէս եւ տեսակական գոյա-

26 ցութիւնն Հպագոյն գոլով յս/նՀատն'' մանաւանդ է. քանզի ամե
նայն որ ունի յա յնմա նէ Հպագունիցն մանաւանդ բաշխէ: Եւ զի

8 А. որգոն— մալոքԱոսՐ]  Е1. оТоу то Хеихоу хату^орвТтои тои сгш^ато? 0(шуи 
(лш;, ой аиушуйршс 167,9»—80. 8 — 10 А. քանզի սպիտակ— մարմնոււ/՚յ Е1. լիք.
12 А. իսկ ւՐսյրղ]  Е1. Т1Уа 8ձ 167,81. 13 А. ո լալէ и գոյն] Е1. ա; ЙА той /֊ рш|ха-
тос 167,81. 14 А. քանզի ոլոք կարափ զոյս]Ш . ойо1 уар Хёуе։ т4у хихуоу ХР&ДО
168,1. 19 А. նախագրէ. 21 А . "«-и * զսեռականն է. 25 А. յանՀաւոն մանա
ւանդ է ]  Е]. т?) атоцш ойа'чц цяХХоу ойа'юс « т  168,10.
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յաւէտ գոյացութիւն տեսակականն քան զսեռականն է ' երկակի 
նիւթէւ ի Հպաւորութենէ եւ ի վերաբանութենէ (այսինքն" ի 
Համեմատութենէ). *  այսպէս ե թ է ընտանեգոյն է  եւ մաւտա- 
ւորագոյն գՍոկրատէս մարդ ասել, քան ե թ է  կենդանի: նսկ 
ի վերաբանութենէ այսպէս զի ե թ է  զաէ/Հատ գոյացութիւնն ոչ б 

այլ ինչ կերպարանէր եւ առնէր յա ւէտ  գոյացութիւն, ե թ է ոչ 
■ ենթակայանալն ամենեցուն՛ որ շուրջ զհովաւցն. ւսրդ այս են
թակայանալս տեսակացն առ սեռսն գոյ, իսկ սեռիցն առ տե
սակս ոչ երբեք (քանզի ոչ երբեք ենթակայանան սեռք տեսա
կաց). վասն զի առաւել գոյացութիւն տեսակականն քա ն զսե- 10 

ասկանն'  որպէս ենթակա յացեալ նմա: Բա յց ասի ի վերաբա
նութենէ, զի կարոդ գոյ վերաբանութեամբ Հիւսիլ այսպէս, եթ է  
զոր բան ունի անՀատ գոյացութիւն առ ամենայնս, որք առ նո- 
վաւն են ենթակացեա լ նոցա , վասն զի առաւել գոյացութիւն 
աս իցե ալ զնոյն բան ունի տեսակականն առ սեռականն, քանզի  16 

ենթակա ցեա  լ  է  նւՐա, վասն զի առաւել գոյացութիւն է : Եւ այ- 
սոքիկ այսպէս:

Աստուստ տարակուսեն ոմանք՜ ասելով, ե թ է  զիարդ ասես 
դու յա ւէտ  գոյացութիւն եւ նուազ գոյացութիւն, տակաւին 
ոչ եւս ասացեալ զյատկութիւնս գոյացութեան: Ա յլ Հանդեր- 20 

ռեալ ասել զոչ ընդունիչն զյա ւէտ ն եւ զնուագն, եւ չընդունի, 
քանզի գոյացութիւն գոյացութեան բաղդատեալ, որգոն‘  սեռա
կանն առ տեսականն" ընդունիլ զյա ւէտ ն եւ զնուագն, իսկ ինքն 
առ ինքեան յա րա րկեա լ, ո չձգտ ի եւ ոչ աւՐփոփի. քանզի ոչ ոք 
ասէ յա ւէտ  մ՞արդ եւ յա ւէտ  Սոկրատէս: 26

Դարձեալ ա յլ տարակուսութիւն, զթ, ասէ, որպէս զա՜նՀատ

2 А. ի վերարԱութե՜Ա է. 2—8 А. այ и ի՛նք՛ս ի Դամեմատութենէ] Е1. լքլք. 8 А. 
այսսլէս]  Е1. ха\ атгА ту)? ё -̂уитт т̂о? оитш; 168,13—18. б А. ի վելւսւյբանոլ- 
թծնէ. 16 А. վասն զի] Е1. ха՝! 8էձ тоото 168,22. 18—22 А. եթէ զիարդ—
թաղդատեալ] Е1. 8т! теш? ճ1քէւ цаХХоу оиа'шч ха\ у)ТТ0՝/ օսօւօլ՝/ аито?, ш; 07 оитш 
еу Г8юу ха: тоито, цёХХшу хатаХёте:у та !$!а ту); ой<т!а; ха\ ՝ե Г8юу ха\ тоито Хе- 
Т»!у то цу| ётпвёхестЭа! то (АаХХоу ха\ у|ТТ0у. ха\ Хёуоцгу от1 ха՝! ётквех^та! то |АаХ- 
Хоу ха: у]Тгоу ха\ ойх ётс(8ёх*то>՛ օսս՚ւս цЬ/ у ар ои <տ'գ тгарараХХоцёуг) 168,24—28.
26 А. յաւէտ ւՐաըղ եւ յաւէտ Սոկւատէս] Е1. (АаХХоу ауЭрштгоу ПХатшуа ха՝! т)ТТ0У 
ауврштгоу 2шхрати)У 168,80—81. 26—2 Գալւմեալ — էըկըոըղ] Е1. ձւձ т(, фаа'ш, ша-
тгер ту]у атоцоу ой<г(ау тгршту]у ёххХеаеу ой(нау 8ւ’ а? епгоцеу а т а с ,  (хт) ха! ту)у



գոյացութիւնն առաջին գոյացութիւն կոլեաց, վասն երկուց 
ասացաք պատճառաց, ղի ոլ զտեսակականն երկրորդ եւ ոլ 
զսեռականն երրորդ կոլեաց, ա յլ միով անուամբ զերկոսին 
անռւանեաց" զտեսականսն եւ զսեռականսն: Եւ ասեմք, եթէ

5 վասն ւսյսորիկ ւէիում' Հան դիպան անուան, վասն զի զմի եւ 
զնոյն ւղէտս տայ նոցա անՀատ գոյացութիւն առ ստորոգու
թիւն:

ց&անաւթագոյն եւ ընտանեգոյն բացատրեսցէ զտեսակն քան 
զսեռն բացատրելով  

10 . Հ ք  ասացեալ „ծա ն ա ւթ ւս գ յյն ա ռ ա դ ր ե ա ց  եւ , զընտանե
գոյնն*: Եւ ասեմք, ե թ է ծանաւթագոյնն միայն ո լ  կարէ յաւէտ  
գոյացութիւն առնել զանՀսոոն, վասն զի եւ պատահմունք բազում՛ 
անգամ' ծւսնաւթագոյնք են, քան զանՀատ գոյացութիւն, որգոն'

; փոխանակ ասելոյն „կոչես/ զԳա ւիթս' ասեմք „ կոլեւս գւիիլիսո-
15 փոսնս: Վասն ւսյսորիկ առադրեաց զընտանեգոյնն, րանզի ծա- 

նաւթագոյնն ոչ աւՐէնայն ի րաւք յա յտ ն Է զբնութիւն իրին , որ
պէս բազումք ի պատահմանցն, իսկ ընտանեգոյնք առաւել 
յա յտ նեն:

„•Քանզի սա ուրոյն առաւել ուրոււ/ն մարդոյ".

20 ՛Զիարդ առաւել է  ուրոյն ոչ աւ/ննեւին ուրոյն: Եւ ասեմք, 

որպէս զնուազ ծանրն առաւել թեթեւ ասեմք նոյնպէս եւ զնո
ւազ Հասարակն առաւելուրոյն ասեմք, քանզի մարդ նոււսզ Հա
սարակ է  առ կենդանեաւն, քանզի սեռք տեսակացն ստորոգին, 

իսկ տեսակք զսեռիցն ո լ  Հակադարձին, պարտ է  առադրել ըստ
25 բնութեան ելոյ ստորոգութեանն, քանզի ստորոգութիւն եռակի 

է'՛ կ ա մ  ըստ բնութեան կ ա մ  ոլ ըստ բնութեան կ ա մ  ըստ պա- 
տսճման: Ըստ բնութեան ‘  յո ր ժ ա մ  սեռք տեսակաց ստորոգին, 

իսկ ո լ  ըստ բնութեան'՜ յո ր ժ ա մ  տեսակք սեռից , որպէս յորժա մ '

г’[81ХУ)У вботграу 168,82—38. 1 А. ղա ուս չին. 9 А. բացատրելով պրակք.
18—16 А. որգոն — զյիիլիսոփոմն] Е1. оТоу аут1 тои с’исбТу 'хаХесоу тоу 2шхратт)՝/ 
Хв-քա ‘ хаХесгоу тоу фсхоаофоу’ 169,7—8. 23 А. է աո կենդանեաւն] Е1. ш; тгрА? то
?фоу 169,15. 24 А. սլարա է աոս/դրել]  В], լիք, 28—1 А. որպէս յորժամ՛
ասեւքք] Е1. օ՚յ? "уа егад тц  169,19.
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ասեմք, թ է  որ գայ կենդանիս մարդ է  (քանզի այսւզէս ասելո՛վ 
կենդանոււ/ն ստորոգի մարդ), իսկ րստ պատահման ստորո
գութիւն է, որպէս յո ր ժ ա մ  զնոյնս, որք ի նորին ենթա կա յում են 
պատս/Հմունք" ւ1իւ/եա'ն։յ  ստորոգես, որգոն" Սոկրս/տայ ելոյ կըն
տի եւ իմաստասիրի" ասեմք, ե թ է կունտս այս իմաստասէր է : б 

Եւ դարձեալ ըստ պատս/Հման ստորոգութիւն է , յո ր ժ ա մ  գոյ
ացութիւն պասոսՀԺ՚ան ստորոգի, որգոն" յո ր ժ ա մ  ասեմք, եթ է  
սպիտակս որ գայ" կենդանի է. քանզի այսպէս ա սելով զկենդա
նին գտանեմք ստորոգեալ սպիտակում, որ է  պատսսման:

Ը ՀՌ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄՍԳԵՐԶ ԱՍՏՈԻծ՝ՌԼ Ե/ւ նՈՑԱ  10 

ՏԵՍԱԿԱՑ՛Ս ՈՐ Մ Ի Ա ն .. .  ՊՐԱԿՔ ԻԵ

Բաղդատհալ Արիստոտելի զգոյացութիւնս ըստ խորու
թեա ն, յո ր ժ ա մ  զանՀատն աո Հանուրն բաղդատէր , ցուցեալ * *  

ե թ է աուսւել գոյացութիւն է  տեսակականն քան զսեռականն'՛ 
ա յժ մ  ըստ լայնութեան բաղդատէ զաէ/ւատսն եւ գՀանուրսն, եւ 16 

ասէ, ե թ է  անՀատ գոյացութիւնքն նմանաբար են գոյացութիւն, 
որպէս ամենեցուն զնովաւցն զմի եւ զնոյն պէտս վճա րելով  
որպէս է  Գաւիթ եւ Արգոս շուն եւ Եղիս արն պիսակ ձի: Իսկ 
ե թ է անՀատ գոյացութիւնքն նմանաբար գոյացութիւնք են" 
ապա եւ տ ես ակս/կան գոյացութիւնքն նմանաբար գոյ ացու- շօ 

թի/նք են, որպէս զհանգէտն բա ցա կա ցեա լք յանՀանգիտից 
գոյացութեանցն: Արդ այսպէս մեք: Իսկ Արիստոտէլ ա յլ կար
գաւորութեան պիտանացեալ. քանզի նա նախ զտեսակականսն 
բաղդատէ եւ ապա զանւատսն: Եւ արժան է  տարակուսել, ե թ է  
ընդէր ոչ նախ զա1ք)ատս գոյացութիւն բաղդատեաց, զի որպէս 25

1— 2 А . քա՛նզի— ւՈււրւլ]  Е1. еир^ахети тар  х а т /1торшу то у ауйрштгоу той Հասօ
169,20—81. 7— 9 А . որգոն — սլատսուՐւմս] Е1. оТоу "уа еГтсш 2т1 то Хеихоу то тгро-
иерх'Ц-бУОУ (<?оу е<гпу* еор'игхоци та р  хатцторшу той (гнц.ЗеРчхо'то? то ?шоу 
169,24—38 . 18— 15 А . ցուցհալ—  զհանուրսն] Е1. 8с!хуй; 0 Т1 цаХХоу ои(па, ха\
оте тг)У хаЗоХои <тгро? т»]у хаЗоХои) аиуёхреуе, Зеиуишу от! цаХХоу ойо{а т) е18сх«] 
тт)? т ^ < х Ч(| ч^у х а т а  тгХато; а и т х р т с  а й та ;, та ?  те атоцоие ха\ т а ?  ха-ЭоХои 169,30—  
170,8. 18 А . որսլէս է — պիսակ ձի] Е1. шатсер 2ш храту]; ха ՝1 'кр-Հօզ о хйшу х а !
Е ауЗо? о 17Гт:о? 170,4—в. 18— 22 А . Իսկ— գոյացութեանցն] Е1. е’[ ЙЁ а !  аторо! 
օսսէճւ, ха\ а !  :18(ха! ойапл о\хошс оия!а! ш ; "а о у а<ре<гт7)хиТа[ тшу атоцшу оиасшу 
170,6—в.

— 89 —



—  90

ստուերացուցումն յա յսոցիկ սլէտս առեալ այնւզէս սալա բաղ
դատէր զտեսակական գոյացութիւնս: Եւ է  լուծումէ/ սորին, եթ է  
զայս որպէս զխոստովանեալ  եւ զյա յտնի ինչ եթ  ող. քանզի 

յա յտ նի է  եւ սովորաբար, ե թ է նմանաբար գոյացութիւնք են
6 ւսնՀատքն յենթսւգր ութ են էն, վասն զի գեր ադր ա (լանիւք ձայ- 

նիւք արտաբերեաց, ա սելով իսկագոյն եւ նախկին եւ մանա
ւանդ. քանզի ոչ է  գերադրականին գերադրական: Իսկ եթէ այս 
այսպէս է՜ ապա ուրեմն'՜ ոչ է  յա ւէտ  անՀատ գոյացութիւն քան 
գայլ անՀատ գոյացութիւն, թէպէտ եւ աննմանատեսակք են: 

10 Դարձեալ տարակուսեն ասելով, ե թ է մինչ նմանաբար գոյա
ցութիւնք են անՀատքն, եղիցի այս մրչիւն եւ արեգակն նմա
նաբար գոյացութիւնք: Առ որս ասեմք, եթէ րստ դիտաւորու
թեա ն Ստորոգութեանցս նմանաբար գոյացութիւնք են. քանզի 
դիտաւորութիւն Ստորոգութեանցս է  յաղագս իրողութեանց ոչ 

16 ե թ է զիրողութեանց բուռն Հարկանել եւ զբնութիւն նոցա քն՛նել, 
ա յլ րստ որում նշանակեն յայսպիսեաց եւ յա յնպ իսեա ց ձայ
նից. քանզի յաղագս ձայնից միայն քննել քերդողաց է , իսկ 

յա ղա գս բնութեան գոյիցն'՛ աստուածաբանութեան կա մ  բնա
բանութեան: Ել այսոքիկ այսպէս:

20 Իսկ Արիստոտէլ տարակուսէ յինքեա ն, ե թ է  „ զիարդ ի վե
րա գոյն սն երկրորդ գոյացութիւնս ասաց զսեռս եւ զտեսակս 
անՀատ գոյացութեան եւ ոչ պարզաբար ե թ է սեռքն եւ տե
սակքն՛1: Եւ լուծանէ ասելով, ե թ է  զի մի պարառից զպատս/Հ- 
մունսն. քանզի են եւ նոցա սեռք եւ տեսակք'՛ որպէս գոյն եւ

26 սպիտակ: Արդ .ցուցանէ աստանաւր, ե թ է սեռք եւ տեսակք 
առաջնոց գոյացութեանցն գոյացութիւնք են, իսկ սեռք եւ տե
սակք անՀատից պատսճմանցն ոչ են գոյացութիւնք: Եւ ցու-

2—7 А. եւ է - զելւաւԱւա1լա'ս] Е1. х«1 Хгуоцеу Խ  ձ ;  одоХо^оидо уоу то иго тел- 
р*)хеу Пушахш  тар тойто <гиуу)ди; от! оцо'ко; ой<пси <«'[> хтодос сх йтсоурафг);, 
от". и7иер5ет1хаТ{ фшуои; ёхр^тато, тф хирютата ха\ раХкгта, той 81 йлердетсхои 
оих « т у  йтиерйет(Хштгроу. 170,10—18. 13— 15 А. րանզի— Հարկանել] Ш.
(гхоло; тар таГ? К ату ^орш ; ой лер1 лратцатшу г, ярауцата 8юХа|ЗБ?у 170,16—17. 
18 А. աստուածաբանութեան կամ՛] Е1. լիք. 21 А. шишд] Е1. б!тгоу 170,22. 
23—26 А. եւ լւռձանԼ— սսլիաակ] Е1. ха\ 9 ча;у, IVа рй| та  <гицЗср-/)Хота 7сер1Ха- 
Годлеу՛ Ёат! тар ха! ёу айтоТ; уеу») ха՝1 бТ8т), «о? т4 /рш да ха\ то Хеихоу 170,23—м.
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ցա նէ այսպէս ա սելով սեոք եւ տեսակք անԳւստից գոյացու
թեա նց գոյացութիւն բազա/նուն, հւ որք գոյացութիւն բա  ղա
լն ում գոյացութիւնք են. իսկ սեռք եւ տեսակք ա ռա տ ից պա
տահմանց՛ն ո լ  բա ղալնուն գոյացութիւն, իսկ որ գոյացութիւն 
ոչ բաղալնուն" ոչ են գոյացութիւնք, ապա ուրեմն" սեռք եւ տե- 5 

սակք անՀս/տից (զատսճմանցն ոչ են գոյացութիւնք: Եւ այ
լազգ սեռք եւ տեսակք առաջնոց գոյացութեանցն ենթակայա
նան Հանուր պատսոմանց. իսկ որ ընդհանուր պատահմամբք 
ստորակւսյանան" գոյացութիւ՜նք են. ապա ուրեմն" սեռք եւ տե
սակք առաջնոց գոյացութեանցն գոյացութիւնք են: Եւ վասն 10 

անդրադարձութեա՜ն կանոնիս" վասն զի սեռք եւ տեսակք ա՜ն֊ 
Հատից պատաՀմանց ո չենթակայա նան Հանուր պատ աՀ մսւնցն"
*  ոչ են գոյացութիւնք, ապա ուրեմն" սեռք եւ տեսակք ա՜նՀա- 
տից սլատաՀմանցն ոչ են գոյացութիւնք:

„Եւ նոցա տեսակացն որք միանգամ ոչ են ս ե ռ ք 16

Բարիոք ասաց „որք միանգամ ոչ են ս ե ո ք ղի ւ/ի գընդ- 
միմհամբքն ոք առցէ, քանզի ե թ է զընդմիմեամբք՜ն ոք առնու, 

ոչ երբեք տեսակ տեսակում բաղդատի, ա յլ տեսակ սեռում, որ 
ոչ է  մեր ա յժ մ  առ ի խնդրել:

Ը ն Դ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻ&ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ  20 

ՊՐԱԿՔՍ ԻՋ,

„Եւ Հասարակ զամենայն՛1. ..

Ցռւցեալ Արիստոտելի զայնս" որոց գոյացութիւն Փետ եր
թ ա յ ի ձեռն բաժանման , յո ր ժ ա մ  զառաջինն առ Հանուրն բաղ
դատէր , ասելով զնա յա ւէտ  գոյացութիւն, եւ յո ր ժ ա մ  գՀանուրն 26 

առ Հանուրն բաղդատէր , ասելով զտեսակականն քան զսեռա
կանն յա ւէտ  գոյացութիւն, եւ դարձեալ ըստ լայնութեան բաղ-

1— 4 А. սեռք— ицишшШиЪдЪ] Е 1. та  ч&щ ха\ т а  еГ8т) тшу атоцхоч оивноч 
оиотау <ти|А1гХт)рой(71, т а  81 ойа!ау аи(*7гХг)ройута ойа(а1 е’кг!, т а  ՜(ե ղ  ара ха\ т а  еГ8т) 
тшу тсрштшу ойтйч  ой<па1 е’кг{. 8(а 8е т4 ауа~аХ(у той хосуоуо?՛ Ё7ГЕ18т) та  т*у») 
ха! та  е“8т) тшу 2то|лшу аг^-ферцхотшу 170,87- 80. 18 А. ոչ են գոյացու
թիւնք] Е 1. т а  тоГ? хаЗоХои (ГицрЕ^хоо! (АТ) йлохвЕцеуа оиа(а! ойх е’кн 171,1 
16. 16 А. ո ր ք ֊ս ե ռ ք ]  И]. Տօ-а յսց ёап  171,*. 16 А. որքան փխ. որք.
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դատեալ զանԳս/տսն ասէր, ե թ է  նմանս/թսր գ/ք/ացութիւնք եհ" 
ա յժ մ  ցուցանէ եւ զայնս, որք գոյացութեան Հետեւին, եւ ասէ 
ղուրոյնսն գյյա ցութեա ն: Եւ որում սլարտ էր ատման ւսսել ի 
վերայ գոյացութեան՛ս ոչ առնէ զայն, վասն ղի սեռ սեռականա- 

5 գոյն է  զյյա ցութիւհ , իսկ սեռականագունոււՈ/ ոչ է  սեռ եւ ոչ 
բաղկացուցիչ տարբերութիւնք, յո ր ո ց  ամենայն սաՀման առնու: 
Իսկ յո ր ո ց  վ ե ր ա յ ոչ կարեմք սաս ման բացատրել սիրհմք գոյ 
նա ի ձեռն յա տ կա ցն բացատրել զնոսին: Արդ վասն ւսյսորիկ 
եւ Արիստոտէլ ոչ կարացեալ ասել զսս/դման գոյացութեան" 

10 զյատուկսն ասէ գոյացութեան, քանզի ունին ինչ նմանութիւն 
սս/ւման եւ յատուկ!/ առ միմեանս. ф и /կա դարձ իլն երկս/քանչիւ- 
րումէ/ եւ զւքիայնում եւ զաւքհնայնում եւ զմիշտն գոլ: Արդ թուէ 
զուրոյնս գոյացութեան եւ ասէ, ե թ է  „Հս/սարակ զամենայն գոյ
ացութեան ոչ գոլ նենթա կս/յում“: Վասն որոյ եւ տար/սկուսեն

16 ոմս/նք ասելով, ե թ է վասն քր զյատուկսն ս/ոաչադրելով առ 
ի յա ս ել գՀասւսրակ յիշեա ց: Եւ ասեն ոմանք առ այս, եթ է  
ոչինչ անտեղի է  զնոյն եւ Հասարակ գոլ եւ յս/տուկ' որպէս ծի
ծաղականն. քանզի առ Համատեսակն Հասարակ է , իսկ առ 
աննմս/նատեսա1{ն յատուկ: Այլ ե թ է նոյն եւ Հասարակ եւ յա -  

20 տուկ կարող գոյ լին ի լ  ընղ^ր ոչ ասէ յատուկ զորս անուս/նեա ց  
ընտանեգոյն անուամբ: ՀՀորոյ զպատճառսն ասեմք րստ իւրա
քանչիւր յս/տկի յիւրաքանչիւր ստորոգութեան երկուս ինչս 
որոնէ իմաստասէրս, ե թ է ամենայն գոյացութեան գոյ եւ եթէ  
ոչ ամենայնում եւ եթէ ւքիայնում կ ա մ  ոչ միայնում: Եւ եթ է  

25 գտանէ ամենայնում գոյացութեան բա յց ոչ մքա/յնումՀասա
րակ զնա կոչէ, եւ ե թ է  միայնում գոյացութեան եւ ոչ ամե՛նայ
նում"  ապա յատուկ գնա կոչէ, քանզի յատուկքն նեղի լ  կամի/ով 
ւքիայնում գոլով կերպարանին եւ ոչ ամենեցուն, որպէս Հասա
րակն ամենեցուհ գոլով եւ ոչ միայնում: Բա յց ըստ իւրս/քան- 

80 չիւր ստորոգութեան նախադասէ զսուտ ուրոյնսն քան զճ՛շմա
րիտսն. որպէս զի մաքրիցելոց մեզ մաքուրս մատուսցէ
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7— 8 А . սիրեմք —  քլՍոսի՚ս՜ւ Е1. ауатгшцбУ хау  5нх хйу :8'«оу аитшу а7гоВюоу-7л 
171,16—17. 10 А . "< ֊զղ. ա յլ զյատուկս՛ս. 2 0 — 21 А . ընդէ'#— անուամխ/  Е1. 8ւօւ
հ ՛հ լյմյ փստտւ ւ8ւօ« айто гхаХеае тш о'.ххио оуо(лат|; 171,36—86.



զճշմարտութիւնն, որպէս ասէ Պղատոն*** վասն գոյացութեա՜ն, 
հ թ է գոյացութիւն կաւ/' աոաջին է  կ ա մ  երկրորդ, եւ զենթա 
գրութիւնս նոցին, ե թ է  աոաջին գոյացութիւնն ոչ զե՛նթակայ է  
ասի եւ ոչ նենթակայոսՐ է , իսկ երկրորդքն զենթակայ է  ումեմնէ 
ասին, բա յց  ն ենթակայ ում՛ ոչ են: Արդ եթ է այսպէս է '  ապա եւ 5 

ոչ մի գոյացութիւն ն ենթակայ ում', ոչ մի վասն աոաջին առա- 
ծին. քանզի կամ' առաջին է  կամ' երկրորդ, իսկ ո չէնենթ ա կա -  

յո ւմ  վասն ենթագրութեանց, եւ արդ այսպէս ե թ է  եւ ոչ մի 
գոյացութիւն ն ենթակայում՛: /'ա յց  ցուցանէ եւ աոանձինն, եթ է  
եւ ոչ երկրորդ գոյացութիւնքն են նենթակայոսՐ, ասելով այս- ю  

ււլէս երկրորդ գոյացուի)իւնքն վւաղանունաբար սսւորոգին առ
աջնոց գոյացութեանցն, իսկ նենթակայոջքն ոչ երբեք վւաղա- 
նունաբար ստորոզին առաջնոց գոյացութեանցն, այլ կ ա մ  7ո- 
մանուանաբար, որպէս սպիտակն Սովկրատում, կամ՜ յարանու
՛նաբար որպէս ի քերականութենէ քերականն, եւ կամ' ւսյլա- ւտ 

նունաբար. ապա ուրհւՈւ' երկրորդ (լոյ ացութիւնքն ոչ են ն են
թակայում: Այլ վասն զի երկրորդ գոյացութիւնքն զենթակայ է  
ոււ/եքէ ասելով" զբաղումն իմն եւ կարծիս տան նենթակսւյում' 
գոլ ցուցանէ ե թ է ոչ են նենթակայում, ասելով այսսլէս. եւ ե թ է  
էին, ասէ, նենթա կա յոսՐ ոչ սճա այն ին չ  ենթակայ ո ւմ  պիտա- շօ 

նանային իւրեանց անդատիցն առ ի գոյացութիւն, ուր եւ նոքին 
իսկ խոստովանաբար ն ենթակայ ո ւմ  գոն ոչ ւղիտանանան են
թա կա յից իւրեանց անդատիցն առ ի գոյացութիւն, այլ առաջ
նոց գոյացութեանցն: Զի հ թ է նենթակայում' եղիցին երկրորդ 
գոյացութիւնքն՛' բա զում անպատեհութիւն ունի բանս, քանզի  26 

գացի՜ն սւռ նենթակայումն գոլով նենթակայումն գոլով անդա
տից՜ն պատահմանց, եթ է արդարեւ ցուցսււ ոչինչ նենթակայո- 
ջա ցն իւրոց անդատիցն պիտանացեալ որսլէս ենթակայում' 
առ ի գոյացութիւն:

1 Е1. 172,1 Ц1Г) ххдхром;— յ՚ի ՚եչևւ. 172,0 т»|у Зшрев'у] А. լի ք . 6—9 А. ոչ ւԴ 
վասն առա լին  առածին— եւ ոչ մի գոյացութիւն նենթակայոսՐ]  Е1. լի ք . 15—16 А. 
եւ կամայլանունաթալւ] Е1. ղ ётершуицш;, сое ая4 тг,; арет^е о (ГтсоиВаТо? 172,18.
18 А. զթաղումն իմն եւ կսղւծիս] Е1. фхутао^ау 172,20. 26—27 А. առ նհնթա կա ֊
րոմս— պատահմ՛անց]  Е1. тсрос тф ёу йпохБ1(ЛБУ(о хи та; б1уй1 ха\ ёу йкохЕ!;лЁусц 
оиаои то?; о\ке.1оц атор.01;  172,во—27.
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Ը ն Գ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀՄսԳԵՐՁ ԱՍՏՈԻծ՝ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 
ՊՐԱԿՔՍ 1Վ'

„Բա յց ոլ ուրոյն է  այս գոյացութեան* . . .

Ցուցեալ Արիստոտելի, եթէ ամենայնում' գոյացութեան գոյ 
5 ոչ նենթակս/յոջացն գոլ ա յժմ' ցուցանէ, թ է  ոլ միայն ում' գոյա

ցութեան գոյ, ա յլ եւ տարբերութեան: Եւ ձեռնարկել պարտ է  
յԱստուծոյ եւ ի նիւթոյ (քանզի /չար ծ ին այսոքի/լ ոլ գււլ գոյա
ցութիւն, Աստուած" որպէս վերագոյակ եւ առաւելաբնոյթ. իսկ 
նիւթ" որպէս ոչինչ յէա կա ցն գոլով, այլ յոռա գոյն քան զա մն ֊ 

10 նեսեան. քանզի ծայրք էակացն ի բացասութենէ սսճմանին, 
որպէս ուսաք վերագոյն, քանզի եւ ոլ նիւթ նենթակայում' է, զի 
մի տացուք նիւթ նիւթոյ, եւ ոլ աստուածայինն նենթակայում' 
է), եւ քանզի այսոքիկ աստուածաբանութեան կամ' բնաբանու
թեան են" ձեռնարկէ ի տարբերութեանց' տրամ՜աբանականի 
ելոյ անուան եւ իրի. քանզի ասէ, եթ է տարբերութիւնք ոլ են

15 ն ենթակայում: Զ ք ն չ  ասես, ով Արիստոտէլ. Հակորոշեցեր
զգոյացութիւնս ընդդէմ' տարբերոլ\. հան ց  որպէս տարբերու
թեա նց ո լ  ելոց գոյացութեանց: Եւ զէ՛ն լ  արգելք իցեն տարբե
րութիւնք, Հարց ցուք զքեզ, գոյացութիւնք ե թ է պատ սճ մունք: 
Եթէ գոյացութիւնք" վասն Լ՞ր Հակորոշեցեր: 1Խկ ե թ է սլատաՀ- 

20 մունք են, վասն զի ի տարբերութեանց են ( ՞ )  սաՀմանք գացին, 
գոյացութիւնք ի պատաՀմանց եղեալք եւ մասնունք գոյացու
թեա նց պատաՀ մունք' եւ զիարդ դու ինքն ասես, եթ է „մա մե
կունք գոյացութեանց գոյացութիւնք են“: Այսոքիւք տարակու
սանաւք վարակսւցեալ Արիստոտէլ ոլ ընդարմացաւ մէջ ինչ 

25 բնութիւն ասել գոյացութեան եւ պատաՀման եւ ի նմա դնել 
զտարբերութիւնս որպէս եւ այնոքիկ, որք յաւլագս լուսոյ տա
րակուսանաւք վարակիցեալ ոմանք մարմին զյոյս ասիլով եւ
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5—6 А. թէ ոչ— գղյ] Б1. он տս ои<па доуоу и я ар х*1 172,8Տ. 7 А .յա-
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ււսծ] Е1. тА цеу 9вТоу 178,1. 24 Е1. о Порфирю; 173,18] А. Արիստոտէլ.
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ոմանք անմարմին՛՜ մէջ իմհ ապա բնութիւն ստորագրեցին 
մարմնոյ, եւ անմարմնոյ եւ անմարմին մարմին ասացին գլոյս:
Եւ վասն այնորիկ երկուց ծա յրից Հաղորդութիւն ունի" կա մ  
Հանգիտաբար նոցին անի եւ կ ա մ  առաւելաբար: Աոաւելսւ- 
թարն երկակի '  կ ա մ  ի միոջէն առաւել ի միոջէն նուազ, կ ա մ  ի  5 

միոջէն նուագ եւ ւքիւսմէն սուաւել. վասն այսորիկ եռակի 
ասէին գոլ զզանազանութիւնս կ ա մ  առաւել գոյացութիւն եւ 
նուագ պատաՀոսՈւ, որպէս բանական եւ անբանն, քանզի առա
ւել գոյացութիւնք են այսոքիկ, որպէս լցուցանելով զգոյա
ցութիւն եւ. ի (աճմանս ներմտանելով, բա յց  սակայն պատաՀ- ю  

մունք որպէս ի ներ ու մ  որպիսի ինչ էին ստորոգիցեալք. քանզի 
մի է  պատահմանցն ստորոգութիւն" որակութիւն: 1>սկ Հանգէտ 
գոյացութեան եւ պատս/)ման' որպէս ի Հրում ջերմութիւն եւ ի 
ձեան սպիտակութիւն, քանզի որպէս յորա կիցելում  մարմնում  
գոյացութիւնք են, որպէս լցուցանողք գոյացութեանց նոցին, յ յ  

իսկ որպէս յա ն ո բա կում  մարմնում" պատսւՀմունք. քանզի յա յն 
ժ ա մ  լինին եւ բա ց ալին ին թ ա նց ենթակային ապականութեան 
* *  Եւ առաւել սլատաՀմունք քան ե թ է  գոյացութիւն, այն որ ի  *  

կարավւումն սպիտակութիւն եւ յէթիոպ ա ցիումն սեւութիւն" լի 
նին եւ բացա լին ին առանց ենթակային ապականութեան, որ- շօ 

պէս ասէ Պորփիւրիոս „բա յց կարէ ընդ միտ ա ծել եւ իմանալ
*  ագռաւ սպիտակ եւ Եթիոպսւցի ի բա ց ընկեցեալ զգոյն առ
անց ենթակային ապականութեան՛1: Բայց սակայն կարծին 
գոյացութիւնք գոլ վասն դո լոյ ամենայն տեսակի կարապին 
սպիտակութիւն եւ ագռաւուն սեւութիւն: Արդ եռակի ըստ նմա  25

1— 7 А. մէչ իւԽ — զզանազանութիւնս] Е ]. це<гт]У т т а  фиат етгеЗеуто е’исеТу 
то фй? аашцатои ха! ашдото;. Ёпе'՛. ЕЁ то ацфотЁршу тшу ахршу цете/оу 4  Ё; Гстои 
аитшу цете/е! 77 цаХХоч то08е г,ттоу 81 тои8е, ха\ тоито Зг/й?, тр1тта? еХетеу вТуои 
та? 8исфора? 178,16—19. 2 А . ասից ի?/, »ւս . ասացի՛ն. 7 А . ըզզանազանու-
խիւնս. 10— 11 А. րւսյց ս ա կ ա յն- ստորոզիցեալք] Е ]. оХ'^ш? 8տ <шц(Зе[5у]Хо'т2 
ա; еу тш отгоТоу п . хаг»)7 орой|ЛЕуа 173,11—22. 12— 13 Л. Իսկ — սլատան/Խն]
Е1. Ё5 Гаои оЁ оиа'ми ха ! 7и(л|3'Зг(хотсс 173,28. 18 Е1. оте уар еу тш пир! V) ЙЕр-
цоп)? Ёат^у, ойо1у. Ё<гт1у. ё~е18у) а 8йухтоу ёшуо^З^у*! тгйр 81ха Эгр|^ту]т0? отау 
8Ё еу елЗ^рш угщтт, аицЗЕрчхо; Ё<гп 173,26- 28] А . լխ  19 А. и ц .  կւսրա-
սլումԱ. 19 А. էթիոպիիումն, » щ .  ԼթիոպացիոսՈյ. 20—22 А. որպէս ասէ— 
սպիտակ]  Е1. ха-8а ф7)<пу о Порфирю;, 8т( 'Виуатои’ , ф щ «у, 'Ётуот|Э9)уа( ха ! хихуо; 
цЁХа? ха\ хо'ра? Хеихо; 173,80—82 24 А. и ц .  կւսրափին.



Հաւաքին զանազանութիւնք: Այլ, Պորփիւրիէ, Հակասութիւն 
առնեն (չոյացութիւն եւ պատս/ՏոււՈւ, որ ն ենթակայ ում' է ել որ 
ոչ ն ենթակայում', իսկ Հակասութեան ոչինչ է  մէջ, քանզի Հա
կասութիւն Հակադրութիւն է. որոյ ընդմէջ ոչինչ է  րստ ինքեան: 

5 Եւ բա րի ոք առադրեցաք ըստ լլնքեան. քանզի ըստ պատս/Հման 
մարթի զոլ մէջ ինչ. քանզի սպիտակի եւ ոչ սպիտակի ոչինչ 
է մէջ, բա յց ե թ է Հանդիպի եւ ոչ սպիտակն թուիւ իմանայցի. 
քանզի յա յն ժ ա մ  զտանիցի մէջ ինչ Հակասութեան, թէպէտ եւ 
ըստ պատս/Հմանէ: Եւ արդ զի՞նչ к/արտ է ասել: Եթէ գոյացու- 

10 թիւնք են տարբերութիւնքն, բա յց գոյացութիւնք ոչ որպիսիք 
այժմս մեղ առաջի կան յա յ ցելել ծանուցեալք ի յո լովիցն  
մարդս, քանզի յո լովն  մարդ եւ կենդանի ասէ եւ մարդ եւ Սո
կրատէս: Ապա եթէ ասես. եթ է „եւ արդ զքԳւչ մի է  թ է  չասեն 
բանական եւ անբան, որք են տ ա րբերութ իւնքա սեմք" եթէ

16 բանականն եւ անբանն շարաղրիցե լոց իրաց անուանք են, իսկ 
զբանականութիւն եւ զանբանութիւն յո լովն մարդ ոչ դիտէ, որք 
են տարբերութիւնք: Արդ վասն այսորիկ Հակորոշեաց զզանա
զանութիւնս րն/չդէմ գոյացութեան: Եւ այսոքիկ այսպէս: Բայց 
զի իրազգաց եղեւ վասն իւր Արիստոտէլ զտարբերս պատա- 

20 Հումն առնելոյ վասն Հակորոշելոյ ը նդդ էմ  գոյացութեան" ի վե
ր ա յ ա ծէ , ե թ է մասունք գոյացութեանցն գոյացութիւնք են. իսկ 
տարբերութիւնք մասունք են սաՀմանաց եւ գոյացութեանց 
լցուցիչք, ապա ուրեմն" գոյացութիւնք են տարբերութիւնք որ
պէս մասունք գոյացութեան: Բայց ւիրդովեցուցանէ զմեզ բանն,

25 որ ասէ, ե թ է մասունք գոյացութեան պատաՀմունք են. քանզի 
այսպէս ասէին ոմանք, եթ է մասունք գոյացութեան յումեք են, 
որք յումեքն են" պատաՀմհւնք են. ապա ուրեմն" եւ մասունք գոյա
ցութեան պատաՀ մունք են. քանզի ոչ եթ է այսպէս պարզաբար 
ասէաք զումեքն ն ենթակայում, այլ զումեքն մի որպէս մասն գոլ:

1 Е1. аХХ’, ա Порфира 178,35] А. « ц .  ասէ Պոբփիւբիէ. 7 А . բա յց -ի մ ՛ա ֊ 
՛հայցի] Е1. է՛է цч ™ то ой Хеихоу ётЛ той (деХауо; У0т)дт)Уа1 174,6—в.
10—12 А. բայց — ւՐալւղս] Е1. ойа'ии 81 о0>х а ! уиу 7срохв1|леуа( т)Ц.Ту ец ётг!<гхефсу 
а1 виувууа>аг|леуа1 тф коХАф ауЭрожш 174,7—0. 12 А. ասի, ասէ.
18— 14 А. եւ աբդ— եւ անբան] Е1. 4 ւ  ойу ой Х(уои<гс ХоучхАу ха\ аХоуоу 174,10. 
19 А. ղտաբբեբս] Е1. та? 8(афора; 174,16. 27 А. «-ад . եւ որք.
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իււկ ա յժ մ  յումեքն, որպէս մասն ի բոլորումս ասէ են տարբե
րութիւնք:

„Բ ա յց ոչ ուրոյն գոյացութեան է  ա յս“.

Պարտ էր ասել, ե թ է ոչ միայնում գոյացութեան գոյ" ասաց" 
ոչ ե թ է ուրոյն. քանզի ուրոյնն միայնու/ն կերպարանի եւ ոլ 6 

ամենայնիւն:

ԸՆ Դ  Ա6ՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻծՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ8
ՊՐԱԿՔՍ ՈԸ

„Եւ է  գոյացութեանցն եւ տ ա րբերոյս. . .

Երկրորդ յատուկ գոյացութեան փաղանունաբար ստորո- ю  

զիլն: Ա յլ այս եւ պատս/Գմանցն է. քանզի գոյն սպիտակում փա
ղանունաբար ստորոգի: Այլ այսպէս ասէ, ե թ է  երկրորդ յա 
տուկ գոյացութեան փաղանունաբարն միայն ստորոգի լ. քանզի 
պատահմունքն եւ փաղանունաբար ստորոգին եւ Հոմանունա
բար եւ յարանունաբար եւ այլանունաբար, որպէս ապացոյցք  16 

ասւսցան վերագոյն: Եւ կ ա մ  այլազգաբար ասել, ե թ է  երկրորդ 
յատուկ գյյա ցութեա ն փաղանունաբարն ստորոգիլ առաջնոց 
գոյացութեանցն, քանղի պատահմունքն թէպ էտ  եւ փաղանունա
բար ստորոգին" ոլ ե թ է  առաջնոց գոյացութեանցն, ա յլ իւ
րեա նց անդատիցն: Բա յց այս յատուկ ոլ ամենայնում գոյացու- շօ 

թեւսն է  եւ ոլ միայնում. ամենայն գոյացութեան ոլ է  վասն 
անւատ գոյացութեան, վասն զի աՂճատ գոյացութիւն ան ստո
րոգելի է : Այլ եւ ոլ միայնում գոյացութեան է. քանզի եւ տար
բերութիւնք փաղանունաբար ստորոգին: Արդ զիարդ յատուկ  
աւ/ենեւին ոչ յատուվն. քանզի ե թ է  ոչ ամենայնում եւ ոչ միայ- շտ 

նում  գոյ ամենեւիմբ ոչ կարէ յատուկ զոլ, վասն զի յատուվն 
աւ/ննայնում եւ միայնում եւ միշտ գոյ, որոյ կն յատուկ: Արդ

1—2 А. ո րպէս— տալւթէղտւթիւեց ]  Е1. <1>с |1 сро; (V оХш йпохЕ'та!, о’ о» т) 8տտ- 
хрора 174,2»—23. 12 А. Այլ այսսլէս ասէ]  Е1. аАА’ егаеу оитш; 174,81. 14 А.
նա/՚անունաբալւ. 2 0 —21 А. Բայց— միայնում'] Е1. тоито 8տ օս8տ яаау) йтга?хЕ1 
ойс1а ойоЕ цо7й 176,4. 27 А. որոյ Են յատուկ] Е1. լի ք .
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մի գուցէ որսլէս ա յլ Հասարակ է  գոյացութեան եւ տարբերու
թեա նց , որսլէս զի եթ է ասէր ե թ է Հասարակութիւն ունի աո 
սլատս/Տումն, րստ որում երկաքանչիւր ոք փաղանունաբար 
ստորոգի: Ա յլ վասն ղի յա յղսլէս ասելոյղ Հինգ յատկութիւնք

5 գտան ին գոյացութեանդ իսկ սլատմիչք Արիստոտելս/կան իմաս
տասիրութեան վեց սովորեալ են ասել ասա ե թ է ւսրՀամար- 
Հեաց ա յժ մ  գՀակորոշութիւնն գոյացութեան առ տարբերութիւն 
եւ զերկոսեան որսլէս գոյացութիւն էառ: Ցա յնժա մ  յատուկ 
գտան ի գոյացութեան եւ առաւելյատուկ. քանզի ւսաս չին  յա տ - 

10 կին ամենայնում գոլոյ եւ ոչ միայնում" սա միայնում գոյ եւ ոչ 
ամենայնում, քանզի յատուկքն նեղի լ  կամելով մի այն ուին կեր- 
սլարանին եւ ոչ ամենայնիւն:

Ցետ որոց տարակուսեն'՜ ե թ է  զիարդ ասէ զտարբերութիւնս 
փաղանունաբար ստորոգիր, ե թ է տարբերութիւնք անուան ոչ

16 տան Հաղորդութիւն, քանզի ո չո ք  ասէ՜ ե թ է մարդ բանականու
թիւն է : Առ որս ասեմք, ե թ է փաղանունն երկակի ասի առ ի  

յԱրիՕտոտելէ. կ ա մ  այն'՛ որ Հւսղորդւստրեն անուան եւ իրի, կա մ  
այն'՛ որ աւսւրտակիցն լինի առ գոյ՜ացութիւն, քանզի) այսպէս եւ 
ինքն ներում Ցաղագս անձինն բա նում զանձն փաղանունաբար 

20 ասէ կենդանւոյն ստորոգիր, վասն զի աւարտակից լիւնի առ ի 
գոյացութիւն սորին, թէպէտ եւ ոչ անուան եւ ոչ իրի Հաղոր- 
դատրէ. քանզի ոչ ոք ասէ զկենդանին Հոգի, ա յլ եւ ոչ զսաՀման 
Հոգւոյն ընդունի կենդանին: Ա յլ վասն զի Արիստոտէլ կամի 
վասն տարբերութեան , զի եւ անուան եւ իրի Հաղորդատրեսցէ"

26 մի գուցէ Հաղորդատրէ, թէպ էտ եւ յարանունաբար, քանզի ասի 
ի բանականութենէ բանական: Եւ կ ա մ  այլազգաբար , եթ է զոր 
աւրինակ սպիտակն երկակի է" որպէս եւ սպիտակացեւսլ  
փայտն եւ ինքն սպիտակութիւնն'՛ մի գուցէ երբեք կարեմք
--------------------------  *

2 — 8 А . եթէ  — առ պատահումն] Е1. Խ  хотшуе? оита. -г  ̂ 8[хфор$ 175,»—м. 
5— 6  А. իսկ— ասել/  Е1. тйу ёЦкпгщтшу 1Հ е’шЗо'тшу Хеуесу 175,13. 8 —9 А. Ցայն
ժա մյատուկ գտան ի ]  Е1. ха : (л^ясте ГЗюу еОрЕахета! 175,18—14. 14—15 А. եթ է— 
Հաղորդութիւն]  Е1. 6՞  уе а'( 8(афора՝1 той о’.хе'юи оуоцато; ой ;л'тао1Воа<г1У 175,18.
24 А. վասն — 4աղոդսւտլ>եււցէ] Е1. ту|у о1афоряу ой цоуоу яра-плато; аХХа ха1оуо- 
(лато; |лета8с8о'уа[ 175,25—26. 25—26 А. թէպ էտ — րանական] Е1. её хси ях-
ршуй[лш? Хе-,'етх1 ая4 т9); Хот(Хо'ту)то; 175,26—37.
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ասել, ե թ է եւ բանականն երկակի է '  ինքն իսկ բանականու
թիւն եւ բանական կենդանին: Եւ կաւՐ այլազգաբար, թէպ էտ  եւ 
ո չ  կարեմք ասել զմարդն բանականութիւն ,  բա յց  բանականու
թիւն ունել կարող եմք ասել: Արդ եցոյց բանս, ե թ է տարբե
րութիւնք տիրապէս փաղանունաբար ստորոգին: 5

ԸՆԴ ԱՑԱՈԱԻԿ ՀԱ նԳ ԵՐԶ ԱՍՏՈՈծՈՎ ԵՒ ԱՌԱՀ1ՊԱ
ՊՐԱԿՔՍ ԵԹ

„Բա յց ամենայն“. . .

Ի վերայ առաջնոց գոյացութեանցն րստգրտեալ Արիստո
տելի զառաջին եւ զերկրորդ յատուկսն գոյացութեան, զմին" ю  

որպէս ամենեցուն եւ ոչ միայնում, իսկ զերկրորդն" որպէս ոչ 
ամենեցուն եւ ոչ միայնում| յա յլ  յատուկ շրջէ զբանն եւ ասէ" 
եթ է յատուկ էզյյա ցութ եա ն „զայս ինչ զենթա կա յ նշա նակեք, 
քանզի եւ այսպէս ինքն ի Բնականսն զհիւթ ենթակայ կոչէ, 
քանզի երկոքեան սս/ւմանեալք են, եւ այս ինչն" որպէս րնդ ցուց- 16 

մամբ անգան ելով, եւ նիւթն" որպէս յի ն քն  կալով մնալով եւ ամե
նեցուն, որք ի նմայն են" փոփոխելով, որպէս զկաթսայն կարո
ղութիւն է  այլաձեւհլ եւ առնել անդրի, եւ դարձեալ յա յլ  ինչ 
փոխաձեւել եւ առնել ա յլ ինչ ոչ ինչ նուազ կւսլով ւ/Նալով 
պղինձն, որ ինչ էրն" յա ռա ջ քան զլինհչն կաթսայ կ ա մ  անդրի շօ 

կ ա մ  ա յլ ինչ յա յսպիսեաց: Արդ այսպէս Արիստոտէլ զայս ինչն 
եւ զնիւթն ենթակայս կոչէ: Իսկ ինչն զմասնականսն նշանակէ: 
Իսկ երկոքեան" այս ինչ եւ ինչն" զմասնական ենթակայն նշա
նակէ, այսինքն" զանԳւստ գոյացութիւնն: Արդ այս յատուկ ոչ 
պատկանի նիւթում, վասն զի ընդհանուր ենթակայ է  նիւթ եւ շ6 

ոչ ունի պատս/Տմունս րստանուրն ( ՞ )  բւսնի, որք առնեն զմասնաՀ

3—4 А. ри/յց  — ասել] Е1. Хе^оцеу аиточ Хоумотутх 175,81. 10 А. ղա- 
ռաչին— գոյացութեան] Е1. тсЗу г.ршхшч 8սօ ւՏւաV т*к  оиа'иц 176,84—85. 12— 13 А. 
եւ ասէ— նշանակել/  Е1. ха'. <քդու тр!тоу “оюу тт)с; օնշ1օհ <то> то8е тс <гг)ца(уе1у. 8у]- 
лоТтձ [хёу то8б то и7сохе1цеуоу 176,2—8. 14 Е ]. Ёу таТ? ФиспхаТ; 176,8] А. ի զտ
նականսն. 16—17 А. եւ նիւթն — Փոփոխելով]  Е1. ха՝1 »| иХг) <<!)?> шааитш? це- 
Уоисга 7гаутшу Ёу аиту) трЕ7ГОЦ.еуыу 176,5. 18—19 եւ առնել— փոխաձեւել եւ] Е1.
ха\ ТЕУЁеЭас ауорсзс? ха՝1 6 ауорса; тгаХсу Цбта<хх*1Н-атс?оцеуо? 176,6—7. 26 А . ոչ
ունի — ցանի] Е1. оп оих е/с! ииу.0Е|3-/]Хота тф ёаитг,? Хбуы 176,12—18.
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կանն (բա յց եւ պարզաբար է  ասել, ե թ է եւ ոչ Հանուրն սլւստ- 
կանի նի ւթ ո ւմ եւ ոչ մասնականն. քանզի այսոքիկ տեսակարա
րի ցեա լք  անուանք են. քանզի նիւթ ոչ ունի րստ ունակութեան 
զտեսակս, ա յլ րստ սլա տ կան ութ հան), ւսյլ եւ ոչ աստուածային

6 գոյացութեանն պատկան ի, վասն զի ո լ  ումեք ենթակայանայ. 
եւ ոչ դարձեալ երկրորդ գոյացութեանցն, քանզի այսոքիկ" թ է-  
սլէտ եւ միայնին առատաբերութեամբ թուին զայս ինչ նշանա
կել, յո ր ժ ա մ  ասէ ոք' „մա րդս կ ա մ  „ կենդանի ա յլ սակայն ո չ 
զայս ինչ նշանակեն, ա յլ այսսլիսի ինչ, այսինքն" նմանութիւն" 

10 ըստ որում միմեանց նմանես/լ են մարդիկ, ըստ որում մարդիկ 
են, եւ կենդանին" ըստ որում կենդանի: Եւ մի կարծի՛ր, ե թ է յո ր 
ժ ա մ  ասացի այսսլիսի ինչ նշանակել զերկրորդ գոյացութիւնսն, 
այսսլիսի ինչն որակութիւն է, իսկ որակութիւն" պատաՀումն, եթէ  
եւ երկրորդ գոյացութիւնքն պատահմունք են. քանզի թէպէտ

15 եւ որակութիւն նշանակեն, ա յլ սակայն գոյեղուտ որակութիւն 
նշանակեն: Ա յլ վասն զի եւ Հանուր սլատաՀմունք նմանութիւն 
նշանակեն ըստ մասին սլատսւՀմանցն, որով զանազանին յե ր 
կրորդ գոյացութեանցն: Եւ ասեմք, ե թ է երկրորդ գոյացութիւնքն 
գոյեղուտ նմանութիւնս նշանակեն, իսկ պատաՀմունքն" մակա- 

20 գոյեղուտ, քանզի երկակի է  որակութիւն" գոյեղուտ եւ մակա- 
գոյեղուտ: Արդ մի գուցէ առ մերձակայ յատուկս ա յլ գովեստ է  
անՀատ գոյացութեան, քանզի անՀատ գոյացութիւն" վասն ամե
նեցուն զնովաւն ենթակայիլ ինքն միայն յինքեա ն է, իսկ 
ա յլքն ամենայն յանդատ գոյացութեան ասին գոլ:

25 Ջայսոսիկ Արիստոտէլ եւ ա յլ ինչ ոչ: Իսկ մեք Հինգ իրաւք 
ունիմք մակացուցանել. նախ" ե թ է  զիարդ անեմք զզյյացու- 
թ ենէ իրս նշանակել, վասն զի եւ գոյացութիւն է, իսկ իրք 
նշանակին եւ ոչ նշանակեն: Եւ ասեմք, ե թ է  դիտաւորութիւն

8 А. յորժամ՛ ասէ ոք]  Е1. 8та V еТяш 176,17. 11—12 А. եթ է  — գոյացու
թիւն սն] Е1. ЁлбЛт) еТяоу то:оу8е аита <ту]Ца1уЕ1У 176,20. 21—28 А. Արդ —
յինքեա ն է ]  Е1. |а^7готе оиу тА тгарАу Т8юу аХЛо етЛу еухшриоу тт)? оиоча? тч ; ато- 
цои1 Ц5У1] тар т) Йтоцо? оиа'.г 7срА{ тф иатсу йттохБ?<тдх( то?; тсар’ баит^у ёхитг,; 
ё < т  цвут) 176,88—28. 26—28 ղգոյացոլթենէ— ոչ նչանաէլեն]  Е1. т»)у ойа!ау
<п)Ц.а1уЕ1У, Е1 тграуца у) 0Ն71а , та  81 7грху|лата <П)|ла1уаута! ха: ой (Гг)ца1уои1п 
176,31-82.
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Ստորոգութեանցս է  ոչ յա ղա գս էրա ց եւ 1լաւՐ գիրա ց թաւն 
Հարկանել, այլ րստ որում' նշանակին յսյսսլիսեա ց ձայնից, 
քանզի երբեւքն եւ իրք զտեղի առնեն ձայնից, ոչ որպէս իրք 
նշանակիլով, ա յլ որպէս այսպէսաբար անուան ից  եւս լ  ք . որգոն" 
Սոկրատէս ի բազմութեան տեսա նելով որք քննենն զնա (բա յց  5 

նշանակեն երբեմն եւ իրք զձայն" որպէս ձգելով առ ինքեանս 
ղիւրեանց զառասութիւնն, բա յց  նշանակին եւ իրք յի ր ա ց , որ- 
գովն, կաթե" զի ծնաւ, ծուխ" վասն զի Հուր, գլխացաւութիւն" վասն 
զի արեգակնակիզութիւն), իսկ երբեմն եւ ձայնք առնեն զտեղի 
ի րաց, որգոն" Սոկրատէս զնայ, ոչ որպէս Սոկրատէս անունն 10՜ 

գնայ, ա յլ իրն" որ ունի զայսպիսի անուն: Երկրորդ" գի ե թ է  եւ 
յա յս մ  յա տ կէ երեւի, որ րստ նմանութեանն յատկին" ոչ ե թ է  
ըստ այն որ այս ինչ են, ա յլ որ ըստ նմանութեան յատ /սկն է" 
ըստ ա յն մ  երեւի, ե թ է գււյացութիւնք են զանազանութիւնք, ոչ 
միայն զի ոչ են նենթա կա յում եւ կ ա մ  ե թ է փաղանունաբար 16՛ 

ստորոգին եւ կ ա մ  ե թ է  մասունք գոյացութեան են, ա յլ զի եւ 
նմանութիւնս գոյացութեան նշանակեն, քանզի երկրորդ գո

յա ցութիւնքն նմանութիւնս նշանակելով ըստ մասին գոյա
ցութեանցն գոյացութիւնք, նոյնպէս եւ տարբերութիւնք, նմա
նութիւնս գոյացութեանց նշա նակելով գոյացութիւնք ա սին**: 20 

Իսկ երրորդ իմացուսցուք, ե թ է  զիարդ վերագոյն ասէաք 
զսեռ եւ զտեսակ ի ներում զինչ էին ստորոգեալ, իսկ ա յժ մ  
ի ներում  որպիսի ինչ էին: Եւ ասեմք, ե թ է  երկոքեան ճշմա
րիտ են. քանզի ե թ է  առցես զներադւսսեալ1ւ զնոյն ինքն գիրն 
եւ ոչ որ րստ կալմանն է  յա յնոսիկ" որ ըստ մասինն են, որ- 25 

գոն" զկենդանին կ ա մ  զմարդն, յա յն ժ ա մ  ի ներում  զինչ էին  
ստորոգին. իսկ ե թ է  զբացարձակն, այսինքն" զ յա ռա չ քա ն  
զփոքունսն եւ որ ըստ կալմանն է, յա յն ժ ա մ  ի ներում  որ-

1—2 А. ոչ յաղագս — Հարկանել]  Е ]. ой ХЕр! 7грауцат<оу г) тграуцата 8[аХа{ЗЕ~у 
176,83. 7—9 А. որգովն— արեգակնակիզութիւն]  Е 1. оТоу т4 уаХа отс тетохеу, о
хатгуАс от! тгир 177,2—3. 12— 13 А . ոչ եթէ— են] Е ]. ойх ёх тои х а та  то8ё тс
177,6—7. 13— 14 А. այլ ււր— մ՜թչնւ. ըստ այնւՐերեւի] Е1. լքք. 20 Е1. тшу тар
хут181а!рои(1еушу ц (а  ղ ётогт^Цт), тойт’ е<тпу о|аою'ту]то; хеи ауоцою'тт)то; 177,11—12]
А. լիք- 26—26 А. եւ ոչ— զյՈսրղե յայնժւաՐ] Е ]. ха\ ой то <т/ет1хАу ёу тоТ?
хата цЁро; Հաօ4 ^  тоу ауЭршлоу 177,15—16.
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պիսի ինչ էին ստորոգին. քւսնզի նմանութիւնս գոյացութեանց 
նշանակեն, քանզի ւակաբաժանիցելոցն ղիմակացութիւն նմա
նութեան եւ աննմանութեան* * * :  Ьи/լ չորրորդ սլարտ Է մա/լա- 
ցուցանել, ե թ է Արիստոտէլ զայս ինչ կոչէ զանԳատ գոյացու- 

5 թիւնսն, եւ այսսլիսի ինչ զերկրորդն, իսկ Պ/լատոն" ստորընդ- 
դիմաթար նմա: Եւ ասեմք, ե թ է երկոքեան ճշմարիտ են. քանզի 
իւրաքանչիւր ոք զսաԳմանեալն զս/յս ինչ կոչէ, իսկ զս/նո- 
րիշն" այսպիսի ինչ: Բա յց է  եւ յերկւսք ան չիլ ր սն եւ սսոմա- 
նեալ եւ անորիշ սահման հալ մի թուով., իսկ անորիշ այն" որ 

10 եւ ոչ յի ւր ո ւմ  առասութեանն կայ մհա յ. որգոն" Սոկրատէս ի 
ներհոսման եւ ի թացանս/ման գոլ ունի, որսլէս եւ ա յլ բնա
կանքն, որք յա մենա յն ժ ա մ  փոփոխին, քանզի ասե/7/ „կոչես/ 
զնստեալև զա յն" յա ռ նէ եւ ոչ ան սաց իւրում առասութեանն, 
իսկ յերկրորդ գոյացութիւնսն սսճմանեալն անփոփոխելին

15 գոլ, որգոն" ընդհանուր մարդ եւ կենդանի, իսկ անորիշ է  մո- 
լորի/ն զընդհանուրն, յո ր ժ ա մ  բազմաց ունիմք մտածութիւն, 
քանզի ե թ է ասէ „մա րղ“, ներպառեալ ունի զՍոկրատէս եւ 
այլս բազումս: Իսկ Հինգերորդիւ եւ վերջնով սլարտ է  մա- 
կացուցանել, ե թ է  առ ի յանգիտանալոյ զայս նշանակութիւհ" 

20 լինի ոչնչային անուանեալք զանցաբանութիւնք ըստ Հոմե
րոսի Ռդիւսեայն, որ ի դէպ ժամանակի Ոչնչային անուանեաց 
զինքն: Եւ ունի զանցաբանութիւնն այսպէս որ ոք ի յԱ թենս" 
նա ոչ ի Մեզարս, մարդ որ ի յԱ թ ենս  մարդ ոչ ի Մեզարս, 
ապա ուրեմն" ոչ է  ի Մեզարս մարդ: Եւ ասեմք, ե թ է զանցա- 

25 բանութիսյ է  յո ր  ոքն. քանզի որ ոքն ընդհանուր ջանայ լի- 
նիլ, որ է  սուտ, քանզի զոր ոքն ե թ է ոք ընդԳանրում առնու

2 —8 А. քան/լէ — մ՛ р . լեւ. աննմանութեան] Е1. լիք. 3 Е1. 177,10 61 ц&у уар 
аитА то прау(ха — յ՜թւչեւ. оитшЪг) 8?)Хои<п 177,44] А. լիք. 9 А. սա՞ւՈմսեալ
ւ/Ъ թոտվ] Е1. бV (лбу тД ато|Л(|1 оис'191 шрктцеуоу цеу тА бу тф арсЭцф 177,88—29. 
12 А. որք—  փոփոխին]  Е1. бу тгаут1 уиу дета^аХХЕ! 177,81. 13 А. եւ ոչ—առա
սութեանն] Е1. ха՝[ оих 1хуб(шуб тт)У о’[ХБ1ау яро(ГУ)Тор{ау 177,88—88. 17 А. քանզի
եթէ ասէ] Е1. Е1 уар бГтоо 177,85. 18 А. եւ այլս թւսզոսՌ] Е1. լիք. 21 А. Ոչն
չային] Е1. Оит1У 178,8. 28 А . ոչ ի յԱթենս. 23 А. մարդ ոչ ի Մեզարս]
Е1. լիք. 25 А. քանզի— լին ի լ ]  Е1. тА тар оат1? о цбу етЛ тои хадоХои քՅւօւՀտ- 
тш  аитф е1уа[ 178,0—7. 26—1 А. քանզի զոր ոքն — առնու]  Е1. о 8տ етг: тои |АБ-

р!Хои аитА Ха|л|ЗауБ1 178,7.
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սուտ է. իսկ եթ է ոք ի վերա յ մասնականին սւոնու, ճշմա- 
րիտ է  րանն յա յն ժ ա մ '  ե թ է զմասնականն առնումք, քանզի 
իք մարդ որսլէս Սոկրատէս 1լամ ա յլ ոք որ րստ մասին, որ 

յԱ թ ենս  է '  ի Մեզարս ոչ, զի մի աւցտեսցի ինքն ինքեամբ: Արդ 
այսսլէս է  ասել, ե թ է  որ յԱ թ ե ն ս  նա ոչ ի Մեզարս. Սոկրա- 5 

տէս յԱ թ ենս Սոկրատէս ասլա ոչ ի Մեզարս:

ԸՆԴ ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ Ա Ս ՏՈ ԻծՈ Հ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ
ՊՐԱԿ-ՔՍ Լ

„Բ ա յց է  գոյացութեանց եւ ոչ ինչ . .

Վասն զի երրորդ յատուկն'՜ զայս ինչ նշանակէ, եւ մի- ю  

ա յնում գոյացութեան գոյ'  եւ վասն այնորիկ առաւել յա 
տուկ կար ծ  իւր գոլ. եւ թուի ոչ որսլէս ի ր ո ւմ  նմա գոլ, 
ա յլ որսլէս ձայնում նշանակում (քանզի նշանակելէւ ձայնի 
Է), ոչ յառաչս/գոյն դադարէ ցուցանէ Արիստոտէլ զյա ղա գս  

յատ կութեանցն բան" նախ քա ն զգա ա՛նել յա տ ուկ ինչ գրյա- щ 
ցութեան , որ որպէս ի րո ւմ  նմա գոյ: Եւ վասն զի որ-
սլէս իրում է  գոյացութեան ներՀակացն զնա գոլ ընդու
նակդ իսկ ներՀակացն գոլոս/ն զնա ընդունակ Հետեւի ոչ 
ինչ ընդունի լ  ներՀակ, եւ դարձեալ ա յս մ  Հետեւի ոչ ընդու
՜նի լ  զյա ւէտ ն եւ զնուագն, զայսոսիկ գերիս զյատկութիւնս  շօ 

գյյա ցութեա ն աւանղեալ դադարեցուցանէ զյա ղա գս գոյա
ցութեանն բա ն եւ զյա տկութեա նցն նորին: Եւ վեցերորդ եւ 
տիրաւղէս աւանդէ եւ վերջին յատուկ ներհակացն զնա ըն
դունական գոլ. բա յց  չորրորդ յատուկ գոյացութեան է  ոչ ինչ 
ունիլն ներՀակ. զոր Հաւատարմացուցանէ ի մակածականէն. 25 

քանզի եւ ոչ առաջնումն, ասէ, է  ներՀակ եւ ոչ երկրորդումն:
Եւ զայս դարձեալ Հ աւսսո ար մա ցուց անէ յա յլ  մակածութենէ, 
եւ առաջնումն, ասէ, ոչինչ է  ներՀակ, վասն զի Սոկրատում 
ոչինչ է  ներՀւսկ, եւ ոչ երկրորդումն դարձեալ է  ինչ ՜ներՀակ,

8 А. կամ՛—ըստ մսւսիհ] Е1. ч Տ.11օՀ тц  тшу х ата  (лер°? аудрштаоV 178,9.
10—12 А. վաս՛ն զի — կաըծիւը գոլ] Е1. ’ Етге[8г] т4 тр1тоу Т8юу т5); ойа'мц, то то8е Т1 
(пцха^ует, ха1 [ло'уц ту; օե<տ'գ итАр/ыч ха՛! 8еа тоито |лаХХоу Тоюу аитг)? 8охоиу е!- 
у»1 178,15—16.
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վասն զի կենդանում' ներմա րդում ոչինչ է  ներա կա ն, քանզխ  
յո լո վ  մակածականս յ  առաջիկայում իրողութեանս յաղագս  
սեռականագունիցն ելոյ, որք ոչինչյա ռա չ քան զինքեանս ունին, 

ա յլ զամենայն յե տ ո յ ինքեանց: Իսկ մակածութիւն յերկրորդա ցն  
ց եւ ի մասնականացն զընդհանուրսն Հաւատարմւսցուցանէ, իսկ. 

ասլացոյց ոչ այսպէս, ա յլ ի վերնագունիցն զներքոյսն: Եւ վասն 
զի թանձրս/մասնական է  մակածութիւն'՛ որսլէս ոչյա մենա յն  
իրում  ճ՛շմարտելով բեր  մեք ի ձեռն այլՀարկսւտրագունից եղա
նակի զնոյն ցուց ցուք: Պարտ է  գիտել, թ է  բնաւորական եւ ան- 

10 քարոզ եւ ան դա շն ելի պատերազմ յա րուցեա լ է  ի զգալի իրո
ղութիւնս!/, յո ր ժ ա մ  երկուց ի րա ց սլատերազմելոց ընդ միմեանս'' 
երկաքանչիւր ոք ունաւղ կամի լինել ենթակայում, իսկ ենթա
կայն ոչ կարէ ի նոյն եւինմին ա յժ մ  ընդունել զներՀակսն վասն 
ըստ մասին ընդունակ զոլոյ ներՀակս/ցն: Արդ որք պատերազ-

15 մինն ընդդէմ  միմեանց" վասն միոյ ենթակայի պատերազմին, 
որպէս ասէ Պղոտինոս (քանզի յա ղա գս տեղւոյն պատերազմին): 
Եւ պարտ է  գիտել, ե թ է ենթակայ ա յժ մ  ասի տեղի, քանզի իւ
րաքանչիւր ոք ի ներՀակացն ունի յատուկ տեղի, եւ ոչ երբեք 
պատերազմին ներ Հակքն Հեռի բացակացեալք, ա յլ մերձենա լաք 

20 ի միմեանս եւ բաղաՀոսեալք, եւ ի միում գոլով տեղում" պատե
րազմին'՛ ե թ է ո ոք ի նոցանէ կալցի զտեղին՝՝ քանզի անՀնարին 
է  թ ա րց Հակառակութեան կալ մնալ զներՀակսն ի միում եղեալ 
տեղում, արդ ենթակայ զտեղին պարտ է  լս ե լ,յո ր ո ւմ  պատե
րազմին ներՀս/կքն, եւ ոչ ե թ է անորակ մարմինն, ապա ուրեմն" 

25 որք պատերազմինն" նենթա կա յում են, յա յն մ "  որ տակաւին ոչ 
եւս աւար եղեալ գոյ յաղթումն, արդ ե թ է որք պատերազմինն

1 А. վաս՛ն ղի— ներական] Е1. б7геюч оите Հաա оите ауЭрштио 178,ВО—30.
3—4 А. ոթք— ինքեանց]  Е1. т а  тар тем1хш тата яро аитшу ои8;у կտւ, лаута 81 
цета таитх 178,81—32. 4 Е1. ёх тшу Зеитёршу 173,81] А. յեթլտթդացն. 9 —11 А.
Պարտ է — (զաղութիւնսն] Е1. 8տէ е'Леуас от: ётчтеРта1 ’гра'П**51 «риетхА; ха ! 
ах>]рихто; х а ! а<глоу8о{ лоХецо; 179,1—8. 12 А. п ц ,  եւ երկաքանչիւր. 13 А.
ի նոյն— ընդունել] Е1. ацсотера ёу тф айтф уиу ог^ас-Эсч 179,4—5. 24—4 А.
ասլա т թեւէն— ոչ նենթակայոսՐ Է] Е1. т а  ара цахоцеуа ёу илохе^ёуш՛ 8ш тт]У <гйу 
аут[9гсБ! <1ра> ауткгтрофцу ёх той ёло(1.ёуои твУ0)1.ёу1 )У тф լյ.1) ёу йлохнцёуш <0(7а 
|д.Ч ёу й7сохе1|ЛЕУш ёсгтСу, ойх ?хе 1 ёуаут'юу ш; т9}? афорц.»); той р.ахб<г9а1 алчХ- 
Хат(Д.ёуа’ у) 8е оиа!а ойх ёу йлохег^Ёуш>. 179,13—16.
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նենթи/էլայում" են վասն թէսղՀակադրան Հակադարձութեանն, որ 
ի Հետ եւ ի լոյն լինի, այսպէս պարտ է  ասել, իսկ որք ոչ նենթա- 
կա յում գոն" ոչ պատերազմին միմեանց, իսկ գոյացութիւն ոչ 
նենթւսկայումէ. ապա ուրեմն'' գոյացութեան ոչինչէ ներՀական" 
որ պատերազմին: Այլ այս չորրորդ ասիցես/լ  յատուկ ամե- б 

նայն ո ւմ  ասացեալ գոյացութեան է  ել ոչ միայնում. քանզի ոչ 
Հակադարձի բանս. գի եւ ոչ ամենայն, որ պատերազմի\" նենթա- 
կայում է , եւ ոչ ամենայն, որ նենթս/կա յում են" պատերազմին 
միմեանց, վասն զի ձեւում ոչինչ էներՀակ. քանզի ոչինչէ եռան
կիւնի եռւսնկիւնիոյ ներՀս/կան եւ ոչ զքաոանկիւնի քառանկիւ- 10 

նում, վասն զի եւ ոչ զյս/ւէտն եւ զնուագն ընղուն ին, թ է  արդար 
եւ եռանկիւնին ոչ լինի ինքեան յա ւէտ  եռանկիւնի եւ նուս/գ. 
քանզի մեծագոյն ասի եռանկիւնի եռանկիւնոյ, ա յլ յա ւէտ  եռան- 
կիւՀ՚է ոչ է , վասն զի ամենայն եռանկիւնի զմի եւ զնոյն սս/Հման 
ընդունի, ս/յլ եւ ոչ միչակս/ց գունոցն է  ինչ ներՀաէլ զորշումն եւ 16 

խարտեշումն. քանզի ներՀակք յոլովիւք տարակացութեամբք 
դատին, իսկ յո լո վ  տարակացեալ Է ոչ մէջն ի ծս/յրէն , ա յլ ծս/յրն 
ի ծա յրէն: Եւ բս/ցորոշիցելոյ քանակի ոչինչ է  ներՀակս/ն, որ
գոն" երկկանգնումն կ ա մ  եռակս/նգնումն: Իսկ ե թ է  թ ո յլ տամք 
անորիշ քանս/կումն զոլ ներՀական" զփոքրն մեծոււՐյ,զշատն սա- 20 

կալումն" ցուցցի ե թ է եւ ոչ այսոցիկ է  ինչ ներՀս/կ, վասն զի 
լ քեծն ի փոքում փոքուց բաղկացաւ եւ շս/տն ի փոքր սակա- 
ւուց. արդ ե թ է  պարունակեալ ունին զինքեանս, ս/յլ * *  բաղ
կացուցիչքն ինքեանց , իսկ ներՀակք ապականիչք միմ1/ս/նց են 
եւ ոչ բաղկացուցիչք: Հա յսոսիկ Արիստոտէլ եւ ա յլ ինչ ոչ: 25

Ցետ որոց տարակուսեն ոմանք Հերիս տարակուսանս: 
նա խ  ե թ է  զիս/րղ ասի գոյացութիւն ոչ ունիլ ներՀակ. քան-

6— 6 А. ամենայնոսՐ— գոյացութեսւն է ]  Е1. тгаау) ц.Ёу йяар/ес тд օսռ ՚դ  179,17—18.
7— 8  А . ղի եւ— նենթակայոսՐ է]  Е1. б! у ар ха՛! тгачта т а  цау.о'цБУа еу йтсохЕ^Ёуы 
179,18 -10. 9 — 10 А. վամս զ ի — ներակա!/] Е1. тш у ар су^цат! ойоЁу ёапу Ёуау- 
тЕоу ой у ар Ё(ТТ( трЕушУОУ тр1уо>усо Ёуаут'юу 179,20—21. 12—14 А. քա նզի— ըն
դունի] Е1. ал).а цеЩоу цеу ХЁувта! трЕушуоу тр1ушуои, (хаХХоу оЁ тр'.умуоу тр1- 
ушуои ойх Е0ГТ1У е'шеТу, еГ уе тгау тр(ушуоу тоу оркхцоу той тр1ушуои ЁтлЗЁ/ета! 
179,28—24. 13 А. եոանկի. 21—23 А. վասն ղ/ւ— ինքեանց]  Е1. 8ют1 тА (лЁуа ёх
|Л1хршу тгсХХшу аиуЁаттдхе ха ! т4 7гоХй Ё; о/1ушу поХХйу е! ойу тсер^/оиспу ёаита, . 
оих ёмпу еуаутГа ситтат!ха оутх ёаитшу 179,80—82.



զի ներ Յաղագս լինելութեան եւ ապականութեան ասէ 
զտարերցդ սլատեըաղմիլ միմեանց զնււր ջր ո ւմ  եւ գաւդ 
եր/լրում Եւ լուծանէ Աղեկսանդրոս ասելով, եթ է „ոչ ամենե
ւիմբ ընդ րնքեանս սլատեըագմին տարերքդ, քանզի ոչ ե թ է  րստ

5 մարմնոյ պատերազմին,  այլ որակութիւն որակութեան, այսինքն" 
ցրտութիւն ջերմութեան եւ ցամաքութիւն խոնաւութեան“:  Իսկ 
Սիւրիանոս եւ առաւել մակղատելով и/սէ, ե թ է „եւ ոչ ըստ 
որակութեանն պատերազմին, ե թ է գոյեղուտք առցին ուրեք, 
քանզի ոչ Հակառակի ցրտութիւն ջերմութեան, եթ է ի Հրում  

10 եղիցի կ ա մ  ի ջրում, ապա ե թ է ոչ էր երբեք եւ Հուր ցուրտ 
գտանիլ: Ա յլ թէպէտ եւ ապականէ որակութիւն զորակութիւն, 

որպէս յանորակ մարմնում պարտ է  առնուլ յա յն ժ ա մ  զնոսա, 
քանզի յա յն ժ ա մ  սլատաՀմունք են եւ լինին եւ բս/ցալինին 
թա նց ենթակային ապականութեան: Երկրորդ տարակուսու-

16 թիւն է , զի ե թ է  գոյացութեան ոչինչ է  ներՀաէլ զիարդ բան, այ
սինքն միտք, եւ բարկութիւն պատերազմին ւ/իմեւսնց. քանզի 
գոյացութիւնք են այսոքիկ. վասն զի այսոքիկ մասունք են ան
ձին'՜ բան, բարկութիւն, ցանկութիւն, եւ պատերազմի բարկու
թիւն բանում, որպէս ասէ Միգիայ.

20 „Բ ա յց բարկութիւն վեՀագոյն է  քան զխորՀուրդ":
Առ որ ասեմք, ե թ է  ոչ րստ գոյացութեան պատերազմին, այլ 

ըստ ազդմանցն, քանզի բարկութիւն եւ բան գոյացութիւնք են, 
իսկ բարկանալն եւ բանաւոր իլն ներգործութիւնք (իսկ եթ է ոք 
մակատարակուսէասելով, եթէներՀակ ներգործութիւնք ի ն ե ր -  

25 Հակաց զաւրութեանց առաջաբերին, իսկ ներՀակ զաւրութիւնք 
ի ներՀակաց գյւյացութեանց՜ ոչ բարիոք ասէ. քանզի միեւ
նոյն գոյացութիւն ի ներՀակէ յա ռա ջա բերէ ազդմունս, որպէս 
կարծիք, քանզի կարծիք զմինն միայն գիտ ելով երբեմն կար-
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5—6 А. ա յլ — խււնատւթեան] Е1. аХХа яснот>]? Я0[0Т7)Т1, Згрцэтт)? фи/рот^-п 
ха: й-урот»]? 180,»—3. 9—11 А . քանզ_ի— զտանիլ] Е1. ой тар арлХХата!
V) дер(лотг); фи/рот^т! т ш , ёау ёу тгир՝1 тёук)та!, ч ёу й8ат( фи^роттц дер^оттдп, 
ётге՝1 чу 7соте еиреТу ха ! яйр фихро'у 180,4—0. 15— 16 А. այսինքն մէտք՛] Е1. լի ք .

17—18 А. վասն (լի— անձին] Е1. тр'м тар И-ерч тт)? фихч? 180,10. 19 А. ւ/իզի-
ա յ] Е ]. ՈքՀՏտա 180,11. 20 А. Բայց— <լխոըԳուլւղ]  Е ]. 'Յսլյւձ; 8! Хре1<7<тшу тйу
ёр.шу РоиХсицатшу 180,11. Հ՛ՈՐ*. Е аг . Мед. 1067.



ծէ, եթ է Հոգի անմաՀ է. իսկ Հաւատացեալ ի մակացուցապէ 
կա րծէ դարձեալ, ե թ է  ւսնմաՀ է  Հոգի), եւ ե թ է ոչ երբէք դաշն
ակիցք լինին ներՀակք. իսկ բարկութիւն է  ուրեք ուր նուաճի 
բանում, որսլէս ասէ Ռդիւսեւս.

„ Համբեր, ով սիրտ, քանզի ել ա յլ դաժանագունից Համբե- 5 

րեցել
Երրորդ տարակուսութիւն է, ե թ է  որովՀետեւ ոչ է  ներՀակ 

ինչ գոյացութեան, զիարդ ասեմք թշնաւ/իս զմարդիկ, քանզի  
այն ինչ մարդիկ գոյացութիւնք են: Եւ ասեմք, ե թ է  ոչ ըստ 
որում գոյացութիւնք են" սլատերազմին, ա յլ պատաՀումե ինչ լօ  

արար զնոսա թշնամիս, այսինքն" անմտութիւնն" որ սլատաՀԷ, 
վասն զի եւ գիտութիւն սլատաՀԷ. եւ ե թ է  ոչ դաշնակիցք 
լինին ներՀակք, իսկ զմեծ թշնամութիւն յո լո վ  մեծ սիրելու
թիւն ընդունի, եւ ե թ է զինքեանս արարին սլատաՀս իւրեանց 
ինչից, քանզի ասեն իսկ ցմիմեանս, ե թ է  „զգոյութիւնն զ ի մ  15 

!սոիշտակիցերս. գոյութիւն կոչելով զինչսն եւ զինքեանս արա
րին սլատաՀմունս, եւ ոչ ի դէպ պատս/Հմունս, ա յլ պատաՀ- 
մանց սլատաՀմունս, այսինքն" իւրեանց ինչից:

ԸՆ Դ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈՒՃՈՎ. ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ
ՊՐԱԿ-ՔՍ ԼԱ 20

„Բ ա յց թուի գո յա ցութ իւն*...

Չորրորդ յատուկ գոյացութեանն" ոչ1ւ ունել ներՀակս" յղ ա 
ցաւ ա յլ յատուկս զոչն ընդունել զյա ւէտ ն եւ զնուազն. քանզի 
ներՀակք կատարումն են, իսկ յա ւէտ ն եւ նուագն ճանասլարՀ 
ի ներՀակսն: Եւ կոչէ ներՀակ, որպէս բերի յա սելն" զսպիտաէլն շշ

1 А. ե թ է — անմԽՀ է ]  Е1. 0Т1 ») փս/у) \Ьу)Т^ ё < т  180,18. 2 А. կարծէ— ՞ազի]
Е1. 8о5а?ы -ոձճւ4 то аХт]Э1? оп аЭауато; У) фи/-/; 180,19. 8 А. նսսզէր զլսե
լութիւն ը 1։  (՞). 3—4 А. իսկ — բանու/Г] Е1. о 8տ Эицо? бТхе! 7готг тш Хоуш180,20.
3 А . նուաղի փի. "նուաճի. 5—6 А. ՀաւՐթեր—նսւՐրերեցեր] Е1. 'тбтХаЭ1 օղ, 
храБ^т)՛ ха1 хиутероу аХХо 7сот’ етХ/]?’ 180,12. <■/■/».. Нош. и 18. 11 А . այսինքն]
Е1. լի ք . 12 А . զիաութիւն] И . у) уушс71<; айтч 180,20. 12—16 А. եւ եթ է  —
յափչտակիցեր]  Е1. ха'| от1 ой (ти<г7геу8оута! готе т а  Ёуаут!а, <!>? йс\ тоху 8ё та? цз- 
7 1ста? е /8ра? |лётгкгта1 ф 1X1 а  է БиБе/оута!, ха1 отс ёаитой? ётго^иау <гиц&ерт|Хота 
тшу ЁаитоТ? йтсар/оутшу (еат1 уар айтшу ахошга! Хбуоутшу от1 Чт)у ой<т'.яу цои 
■Орлага?’) 180,26—29. 18 А. իւրեանց— ինչից] Е1. тшу 1о!шу ярауцатшу 180,81.
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եւ զսեաւն, որք եւ կատարումն ասին գւղ, իսկ յաւէտն եւ նո
ւազ].! զառ ի սպիտակէն ի թուխն փոխարկութիւն կամ' ի 
թխ ոյն ի սպիտակն" ոչ միաՀամուռն եղելոյ, ա յլ ճ՛անապար
հում' ումնւՈ/ պիտանաց եւս լ, րստ յառաջման ի սպիտակէն ի

6 թուխն փոփոխման: Արդ ուր ներՀակք անդ յաւէտ եւ նուազ. 

եւ ուր յա ւէտ  եւ նոսսզ անդ 7/երա կք: նւ ուր ոչ են յաւէտն եւ 
նուազէ/" եւ ոչ ներՀակք, եւ ուր ոչ ներՀակք եւ ոչ յաւէտ եւ նո
ւազ. քանզի միշտ չորք այսոքիկ ասիցեալք Հանդիսլին մի
մեանց: Այլ այսոքիկ ճշմարիտ են րստ Պղւստոնի, որ աւՈւնայն 

10 իրի ներմիջակս ասէ. քանզի ոչ միահամուռ բնութիւն վազէ 
յամենեւիմբ ներՀակէ ի ՜եհ լճակ, որգոն" սպիտակն ի թուխն 
ոչ միս/Համուռ փոխարկի, ա յլ ճանապարհաւ նախ նուազ ինչ 
սպիտակ, ապա եւս նուազ եւ ապա թուխ: Իսկ րստ Արիստո
տելի ոչ ամենայն ներհակաց միջակ, ա յլ գիտէ եւ առանց մի-

15 ջակաց ներՀակ, թէպէտ եւ երկուս միայն" զդս/ր եւ զկոճատ, 
զցաւ եւ զառողջութիւն: Եւ ոմանք ասեն, ե թ է եւ այսոցիկ մի
ջակք են. քանզի դարին յերկուս բաժանիցելոյ, յերկուս եւ կո
ճատին բա ժ ան իցե լոյ" երեք անմիջակքն" դարիցս դարն, որ 
մինչեւ ցմիակն յերկուս բաժանի, որպէս լբ ի ժ զ յր  ի ղ յ բ  իա, 

20 եւ կոճատս/դարն, որ բա զում Հատմունս դա րին и լխկա լեա լ ի 
կոճատ թիւ յա նգի, ո րպէս խր ի իղ ի ժբ ի զ յ գ ,  եւ դար կոճատն" 
որ յերկուս բաժանեալ նոյնժամայն ի կոճատ թ իլ յա նգի, որ
պէս ժր է  թ  թ , որք են կոճատք: Այլ այսոցիկ թուոց դարին 
եւ կոճատի միջակք են ասացեալքդ, իսկ Հիւանդութեան եւ

25— 1 А. Եւ կ ո չ է -  զսեաւն] Е1. ха'[ хаХеГ цёу ёуаут'ю, 9 ЁрЕ е’пгеТу, тА ХеохАу 
ха\ тА цЁХау 181,1—я. 4—б А. ըստ— փոփոխւսմն] Е !.  тД х а та  7сроара<71У ёх той 
Хеихэи •/] той цЁХауо; е’ц  то ЕТЕроу цЕталоидсг! 181,5. 9— 11 А. Ա յլ— ներնւ/կ]
Е1. аХХа таита аХ^От) ха! хата  ОХатшуа* <хата тар ПХата>уа> тгаутх Ёццсаа ХЁ- 
ТЕтаг ойВву тар адрош;, <рг)<г1, цетах-^З? апА той Ёуаут1ои е1? то паутш; бухут[оу 
181,9—1?. 12— 13 А. ա յ լ - թուխ] Е1. аХХ՛ օՏա т ш  хЁхр«]та( ха1 т^Е та ! т]ттоу
Хечхоу ха ! 1 т 1 »|ттоу ха ! у]ТТ0У ха\ оито> (лЁХау 181,12—13. 17—19 А. քա նզի—
ի ш ] Е1. той тар арт’юи той 3 !ха З^фоицёуои'цёаа тр!а, о артсах!? артю;, 8ап (  
еь>( доуоЗо; оёха ЗшреГтх!, <Ь; о тр1ахоута Зйэ е’ц ЗехоЦ ха! охтш ха! тЕ'сзара 
ха! Зио ха'с риху 181,10—18. 21—23 А. եւ ղաըկոՏատն— կոճատք] Е1. ха՛: е1;
т:Ер1ттАу ХчтЕ> тАу тр1а, ха ! о артюлЁрссто;, 3 ; 3!ха цёу 01а 1реГта1, гиЭЁш; 31 та  
т^ч^-ата айтой тсерстта е и и , ш; о охтш хас ЗЁха е’к; ёууех ха\ ёууеа Зшрвицеуо; 
181,50—23. 24 А. միջո/կբ են ասացեալքդ] Е1. цето!, ш; фхсчу, о\ Е1ртг)цеуо1 181,34.
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ողջութեան վերադարձութիւնն: Ա յլ թերեւս ուրեք ասիցէ 
Արիստոտէլ, ե թ է սլարզ ղարին, այսինքն Հանուրցն, եւ պարզ 
կոճատին ոչինչ է  ընդ մէջ, իսկ դուք զոմն դար ասէք եւ զոմն" 
կոճատ, քանզի ղսւրիցււ դարն ոմն ղւսր՜է եւ ոչ Հանուր: Եւ Հի- 
ւանդութեան եւ ողջութեան ոչինչ է  րնղ ւ/էջ. քանզի թէպէտ  5 

եւ կարծի զոլ մէջ վերադարձութիւնն, զոր ասեն բժիշկք որ
պէս առ ի զգայութիւն զ րստ բնութեանն եւ ղոշ_ ըստ բնու
թեանն քննելով զողջութիւնն եւ զհիւանդութիւնն" ասեն ժէջ գոլ 
զվերադարձութիւնն, իսկ Արիստոտէլ զստոյգ րստ բնութեան 
եւ զստոյգ գոչ րստ բնութեանն դատելով զոդ ջութ իւն եւ զՀի- ю  

ւանդութիւն" ոչինչ ասէ նոցա ւ/էջ գոլ: ֊Ջսյսոսիկ Արիստոտէլ:
նսկ արտաքուստ տարակուսեն ա ս ե լ ո վ ե թէ  զիարդ 

վերագոյ՜նն ասէր ե թ է գոյացութիւն ընդունի զյաւէտ՜ն եւ 
զնուաղն, իսկ ա յժ մ  ասէ" ե թ է  ոչ ընդունի: Լուծւսնեմք զտարա
կուսութիւնս զայս, եւ ընդունի եւ ոչ ընդունի, քանզի ինքն ին- ւտ 

քեան բաղղատ ի լո վ  ոչ ասի յա ւէտ  եւ նուազ (որգոն" մարդ 
քան զմարդ ոչ ասի յա ւէտ  մարդ եւ ՜նուազ, ոչ մարդ ինքն 
ինքեան), իսկ ս/նՀատ գոյացութիւն առ и եռա կան սն եւ առ տե- 
սակակւսն գոյացութիւնն բա ղդա տ ելով առաւել գոյացութիւն 
է : Երկրորդ տարս/կուսութիւն է , ե թ է զիարդ Արիստոտէլ միշտ շօ 

սովորութիւն ունի ասել ի բացատրութեան գոյացութեան 
յատկութիւն է  (*) , թ է  միայնում գոյ եւ ոչ միայնում եւ ե թ է  ամե
նա յնում գոյ եւ ոչ ամենայնում" ա յժ մ  ոչինչ ի յա յսպ իսեա ց յի -  
շեաց: Եւ ասեմք լուծումն այսպիսի, ե թ է  որպէս ա յնինչզտ եա լ 
ունելով զնա ընդ առաջին յատկին" ա յժ մ  ե թ  ող. քանզի ե թ է  ոչ շց 

ունէր ներՀւսկ, որ յա ռա ջ քա ն զսա էր յատուկ" Հետեւի ոչ

1—2 А. Այլ — Արիստոտէլ]  Е1. о 5 ! ’АркгтотЁХт]? е:хоЧш; (рсит) ач грос тоитои;
181,21—25. 2 А . այսի՛նքն Հանուրցն] Е1. լէ ք .  3—4 А. հւ (լոմն կոճատ] Е1. լէ ք .
4 А. եւ ոչ Հա՛նուր] Е1. ой/ а —Хш; артм ; 181,27. 6 А . զոր ասեն բժիշկք] Е1. хата  
той; Еатрой; 181,28. 7—8 А. եւ որ չէ  զանցարանութեանն •/•/". զոչ ըստ բնութեանն]
Е1. ха՝1 7гара фйс1У 181,29. 10 А. զյչստոյզ]  Е1. լէ ք .  14— 16 Л. լուծանենք —
զայս]  Е1. ха՝1 лйо|ЛЕУ т?]У атсорЕху ойтш? 181,31— 182,1. 16—20 А. ո ր զո ն -գո յա 
ցութիւն է ]  Е1. (аудршпо; тар ачЭрштаи ой Хететх! [шХХоу ауЭршпо;, оио1 айто; 
ёаитои), т) цеуТ01 аторо; оио'т тсро; та? уеУ1ха? ха\ Е101х а ; 1гара|1аХХоцЕУТ) (/.хХХоу 
ойз!а кат1 182,2—1. 21—22 А. սովորութիւն—յատկութիւն է ]  Е1. е8о? ёуьзч Ёу
т?) атгооэсЕ! тшу 101ШУ ту;? ойсг!а; ճ կ ա  182,5—3. 24—26 А. եթէ  — եթող]. Е1.
оп ш; сиУ5Л1хр|Эгу айтй հ/օ\ււу тш 7гро тойтои ւՏւա, уиу 7гарЗ}ХЕУ айтэ 182,7—8.
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ընդունել զյաւէտն եւ զնուագն, իսկ նա ոչ մի այն ո ւմ  գոյացու
թեան գոյ, եւ ոչ սա միայն գոյացութեան գոյ, ա յլ եւ քանակում', 
քանզի եռականգունն եւ քառականգունն ոչ ընդուն ին զյաւէտն 
եւ զնուագն, եւ ոչ Հինգ!/ կամ' տասն: Իսկ երրորդ տարակուսու- 

5 թիւն է, զի ե թ է զյա ւէտն եւ գ]աւագն, ասէ, ոչ ընղուն ի գոյացու
թիւն" զիարՂ Արիստոտէլ ներում' Յաղագս լինելութեան եւ 
ասլականութեան ասէ նուազ շեր մ  գոլ զաւդ քան գՀուր, որք են 
գոյացութիւնք: Լուծումն սորին յԱղեքսանդրոսէ, եթ է ոչ ըստ 
որոսմ գոյացութիւնք են" ընդունին զյա ւէտն եւ զնուաղն, ա յլ ըստ 

10 որակութեանց: Իսկ Աիւրիանոս ասէ, ե թ է եւ ոչ ըստ որակու- 
թեա նց ընդունին զյա ւէտն եւ զնուագն, յո ր ժ ա մ ' գոյեղուտ 
առցին որակութիւնքն. քանզի իւրաքանչիւր ոք յո լովեն յի ւ
րում՞ յ ենթակայումս, եւ ոչ ե թ է յաւէտիւն եւ նուաղիւն զանա
զանին. քանզի տեսակարարիցեւսլք  են այսոքիկ եւ զփչմ՛ունք

16 տեսակաց են: Եւ այլազգաբար, ե թ է նուազ].!, որ ինչ յաւէտն է  
եղեալ ոչ արտակայացաւ յիւրմէ տեսակէն, իսկ չավւաւոր ինչ 
ջերմութիւն Հրոյ ընկալեալ կորոյս զգո/]/:

Ը ն Գ  ԱՑԱՈՍԻԿ ՀԱ նԳ ԵՐԶ ԱՍՏՈԻձ՝ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ
ՊՐԱԿՔՍ ԼԲ

20 я Եւ մանաւանդ զի ուրոյն գոյացութեան որ միեւնոյն".

Վեցերորդ յատուկ գոյացութեան զմի եւ զհոյնն թուով 
ներՀւսկացն գոլ ընդունակ ըստ մասին: Եւ բարւոք առկայացաւ 
ըստ մասին, վասն զի ոչ Համայն եւ սսլիտականայ եւ թխանւսյ 
Սոկրատէս, եւ ոչ Համայն Հիւանդանայ եւ ողչանայ: Մի եւ նոյն 

25 թուով բարիոք առկայացաւ, վասն զի եւ թիւ ընդունի զներ
Հակսն, ա յլ ոչ միով թուով տեսակաւ, ուր եւ ոչ միով թուով

5 А. ասէ]  Е1. լիք. 8 А . կւծումն—յԱղեքււանդըոսէ] Е1. ха ! Хие[ о 'АХеЦау- 
оре; Хе-^шу 182,15. 9 А. прпиГլիք. 10 А. ասէ] Е1. լիք. 12— 13 А. յ>ա՚ս-
զ ի ֊յհ ն թ  ակայուէ/ն] Е1. ёхаат>) уар 7гХс1<гту) ест!у ёу тш о!хе!ш и7Г0ХЕ1(леуш 182,18—10. 
16—17 А. իսկ չավոստը — ւլգոլն] Е1. о 81 аур ацетр'кху тсир'кхс 9ерцлтг|тос ётлоЕ^а- 
(аеуос атсшХеае то а»)р е’ уои 182,31—23. 26 А. եւ թարիււք. 26—1 А. վասն
ղի— կոճատն7 Е1. ётгегёг) х а ! о ар(9|ло( Ве/ета! тауаутьа, артюу хси 7С!р1ттоу, аХХ' 
оих е*; тш ар[\>цш, аХХ’ б!; тш бТ8е(. аХХы; те Зе ойЗ= ш; Ёу ар(9(1.ш аиуигтатои т4 
ар-поу хай тсергггоу 182,30—83.



բաղկանան դարն եւ կոճատն, ա յլ որպէս ի նիւթում\ որ կարող 
է  ի դար եւ ի կոճատ բաժանի լ  * * * .  քանզի կանգնեան փայտն 
եւ ի դար բաժանի եւ ի կոճատ: Եւ դարք ձիք կարող զոն կո
ճատ լին ի լ  միոյ առադրիցելոյ կ ա մ  ի բա ց բարձելոյ: Ա յլե ւ  
գոյն թէպէտ եւ ընդունի զներհակսն, որգոն զսեաւն կ ա մ  զսպի- 5 

տակն, ա յլ ոլ որպէս մի թուով, ա յլ որպէս մի տեսակաւ: Բայց 
յատուկս այս միայն գոյացութեան է  վասն այսպիսւոյ բանի, 
որ ներհակաց է  ընդունական" պատահմանց է  ընդունակ (քան
զի ամենայն ներՀակք պատաՀք են), իսկ որ պատաՀմանց ըն
դունակ է" ենթա կա յէ պատաՀմանց, իսկ պատս/ւմանց ենթա- 10 

կայն" գոյացութիւն է. ապա ուրեմն" միայնում գոյացութեան է  
յատուկս այս: Բա յց ոչ ամենեցուն է. քանզի երկրորդք գոյացու
թիւնքն ս/նյեղլիք գո լով  ոչ ըեդունին զներՀակսն, ա յլ եւ ոչ 
ամենայն անՀատիցն է . քանզի եւ երկնայինքն անյեղ/իք զոլով  
ոչ ըեդունին զներՀակսն: Այլ եւ ամենայն անՀատք զգալեացս  15 

ոչ ըեդունին զներՀակսն, որպէս ոմանք կարծեցին վասն կա
րապին, թերեւս ուրեք, որ ըստ սպիտակութեանն ոչ փոփոխի:
Առ որս ասելի է, թէպ էտ եւ զՀակադրութիւնս զայս ոչ ընդունի, 
ա յլ սակայն զա յլ Հակաղարձութիւնսն ընդունի'' զջերմոյն եւ 
([ցրտոյն, զցաժաքոյն եւ զխոնսռոյն: Եւ այսոքիկ այսպէս: շօ

Բայց տարակուսէ յընքեա ն Արիստոտէլ, ե թ է  ոչ միայնում  
գոյացութեան գոյ այս. քանզի թուի եւ բան եւ կարծիք ընդունել 
զներՀակսն, յո ր ո ց  ոմն քանակ է, այսինքն բանն, եւ ոմն որակ 
կարծիքն, բա յց  երկոքին բանք, ա յլ ոմն" աոաչաբերական եւ 
ոմն" ներտրամադրական, քանզի բան, որ ասէ" ե թ է  „ Սոկրա- շջ 
տէս ն ըստ ի'՝" ճշմարտէ տակաւին ի նստելն Սոկրատայ, իսկ 
ստէ յա րուցելոյ նորա: նմանաբար եւ զկարծիսն իմասցիս: 
Բայց լուծանէ զտարակուսութիւնս զայս Արիստոտէլ ըստ ներ
կայութեան եւ ըստ Հակայյարւսկացութեան: Եւ սկիզբն աւսւէ

2 Е1. 182,83 ս)օ]5 уар ՝оюч —  յ՜ի՛ս չեւ. 183,4 то е!рг]р.еуоу] А . լիք. 3—4 А. կո
ճատ— и/ււաղրիցելոյ] Е1. ~ер[тто1 теуеоЗи! ётёрои яроаЗ^х»] 188,в. 4  А . կա/Րի 
թսց շարժելոյ] Е ]. լիք. 15— 16 А. Ա յլ— <լ1ւել։աւկսն] Е1. аХХ’ оиоё я хаа ! а ! Ё7-
тайЗа атоцо1 оиегьас ётпое/оутх! тхуаут!а 183,11—15. 16— 17 А . «-вд . կաըափին.
23 — 24 Л . յորոց— կարծիք՛ն] Е1. <Ьч о Хоуо; яоаАч т] ое оо?а ոօւՏ* 188,90—21.
24 А. ոսղղ. երկոքին են. 28—29 А. Րա յց— ըստ 1ակայյարակացութեան] Е1. хои 
/.ստէ айто; ха\ хата  бчатхат ха՝1 х ата  ^тпгараочагю  183,94.
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ի Հակայյարւսկացութենէ, որսլէս գործակից լին իլով նմա ի 
ներկացութեւսն: Եւ ունի այսսլէս. զի ե թ է տամք՛ ե թ է  բան եւ 
կարծիք ընդունին զներՀակսն, այլ յեղանակ ընդունելութեանն 
զանազան է. քանզի զյղացութիւն ըստ ընքեան փոփոխմանն

5 ընդունի զներՀակսն, իսկ բան եւ կարծիք ինքեանք անշարժ 
ամենեւին զոլով, իսկ իրին փոփոխեցելոյ" ասին եւ նոքա փո- 
փոխել զաւր էն այնորիկ" որ յա ջմէ է  եւ ասրս ի ձախւ/է լինի" 
ընզերին փոխակացելոյ: Արդ" սլէտք են տրամորոշման բւսնիս. 
քանզի սլէտս ուհի առադրութեան րստ իւր ինքեանն վւովւոխ- 

10 ման, որսլէս զի զոլ բանին այսսլէս. ե թ է  միեւնոյն զոլով թուով" 
զոյւսցութիւն ըհ դուն ական է  ներՀակացն մասնաբար ըստ իւր 
ինքեան փոփոխմանն: Բայց է  եւ այլազգ լուծանել զտարակու
սութիւնս զայս, ե թ է ոչ մնաց իսկ նոյն բան. քանզի ա յլ է  որ 
ասացն „Սոկրատէս նրստի*, եւ ա յլ է , որ ասացն" „ոչ նըստիս"

16 այն ինչ յա րուցելոյ նորա" բա յ ինչ ասացեալն ոչ է. քանզի ոչ 
մնա յ յի ր ի ն  փոփոխման, որսլէս զի ճշմարտեսց է  կ ա մ  ստեսցէ: 
նմանապէս եւ կարծիք ա յլ է" որ առ ըստ ձեռհութեանն է" որ 
ասէ ։ Սոկրատէս ն ս տ ի եւ ա յլ է  որ նախաձեռնի որ ասէ, 

ե թ է „ Սոկրատէս ոչ նստի՞’" յա րուցելոյ նորա: Արդ թէպէտ եւ 
20 տամք, ե թ է նոյն ինքն կարծիքն ընդունին զճ՛շմարիտն եւ 

զսուտն, ա յլ ոչ ե թ է  կարծիք ըստ ինքեան ճ՛շմարտէ եւ ստէ, 

ա յլ անձնն" ըստ կարծեաց, քանզի ոչ ե թ է կարծիք ըստ ընք
եան կա րծէ , ա յլ անձն ըստ կարծեացն կարծէ, քանզի որպէս 
ոչ ասեմք զձեռն նիւթել, ա յլ զմարդն ձեռամբ նոյնպէս եւ ոչ

25 կարծիք կարծեն , ա յլ անձն րստ կարծեաց կարծէ: Եւ զայսո- 
սիկ Հակյարակացութիւնն: Իսկ ներկացութիւն խոտելով զայն
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1—2 А. որսլէս — ի ներԱացութեա՜հ] Е1. <!)<; оицРаМоцБУтц хрА? т»]У 1чсха.тч 
183,33. 5—6 А. ա՛նշարժ— զոլով]  Е1. а х 1УУ)та пауту) те х а ՝1 тсаутше Е«СЦЕ7 Е1

183,88—20. 8 А . ընգերին փոխակացելոյ] Е1. т9) той ётгрои ЦЕтаатаие! 183,30.
8  А. Արդ— թանիս] Е1. 8 еГта1 оиу тсроаЕ'.орктдой о Хоуо; 183,81. 14 А. „ոչ նը-
ստիи]  Е1. 'Ишхратк]? ой ха9у]та(’ 183,80. 16—16 А. բայ — փոփոխման]  Е1. о հօ.?
\6 հօհ ар .2  ерр^Ж] х а !  ойх б о л у  ойо! тар  тг)У той 7гра-(цато; цгтаЭол^у
183,80—87. 17 А. որ— է]  Е1. т) хатх 7грохе!ркпу 184,3. 20 А. եթ է— (Հե
ղունին] Е1. Յո т) 8 о?а Бта8 ё /е т а 1 184,4. 25 А. —-ղղ. եւ ղայսոսիկ է. 26—1 Л.
}՚սվ — ասաց] Е1. г, 81 бусттаац т9)? аут17гараата5Еш; ХаЗоцсук] т5)? ճտՀօՀյօղզ 184,9.



զոր Հակյարկացութիւնն ասաց, ե թ է  բան եւ կարծիք ինքեանք 
անշարժ մնալով եւ իրին փոփոխեց ելոյ" ընդունակք լինին ներ
հակացն, արդ ասէ՜ ե թ է  ոչ ընղուն ին զներՀակսն. քանզի ոչինչն 
որ ինքն ոչ փոփոխի" կարող գոյ զներՀակսն ընդունել, սալւս 
ե թ է  ոչ զ/ւ նչ ի ցէ  որ արգելու զներՀակսն ի միասին գոլ, որ- 5 

գոն'՜ զսպիտակութիւն եւ զթխութիւն ի միում ենթակայում: Եւ 
է  կատարելագոյն ներ կացութիւնն քա ն զՀակյարկացութիւն, 
վասն զի ւորամորոշման ոչ ունի սլէտս: Եւ այսոքիկ այսպէս: 
Ц/Լ թերեւս ասիցէ ոք ցԱրիստոտէլ, ե թ է ոզ $ ն չ  ասես, ով  
Արիստոտելէս, բան ոչ ընդունի զճշմարիտն եւ զսուտն* :  Եւ ւօ 

թ է  ասիցէ ուրէք Արիստոտէլ, ե թ է  ոչ բանն միայն էակ 
ճշմարտէ եւ ստէ, եւ ոչ իրն միայն, ա յլ ընդ միմեանս Հիւսումն 
բանին եւ իրին, քանզի ձայնակցութիւն երկուցունցն առնէ 
զճմարիտն, իսկ անձայնակցութիւն զսուտն, քանզի որպէս 
ագանիլն զկաւշիկն ոչ ոտ ինն միայն, ա յլ ի պատկանութիւն 16 

ոտ ինն առ կաւշիկն" նոյնպէս է  ի վ ե ր ա յ բանի եւ իրի:
Բայց տարակուսին չորս տարակուսանս, նախ" ե թ է  „ զիարդ 

ասես, ով Արիստոտելէս, ե թ է  գոյացութիւն միայն ընդունի 
զներՀակսն. քանզի աՀա եւ գիծ ունի ուղղութիւն եւ զելութիւն 
Առ որս ասեմք, ե թ է որ գիծ" ուսմնակւսնն, այսինքն" որ մտածու- 20 

թեա մբն առեալ լինի: Եւ ե թ է  զայն ասիցեն" այնպիսիսն յա յլ  
եւ յա յլժ ա մ  այլաբան ի ման ի: Իսկ ե թ է  զընաւորական գիծն 
ասիցեն" նիւթ՜ն ըստ գծին ընդունի զներՀակսն: Երկրորդ տա
րակուսութիւն, ե թ է  „ աՀա եւ նոյն ինքն գործ չար աննաՀանշ 
զո լո վ  եւ գովելի է  եւ պարսաւելի, պարսաւելի առ առաքինին, 25 

իսկ գովելի առ անառակն: Լուծումն սորին, ե թ է  նա որպէս ի

2 А. եւ իրի՛ն փսփոխեցելոյ]  Е1. аХХа тД той ■прауцато? тсер1 ойоЕху (летофолу;
184,10. 4— б А. ասլա— զոլ] Е1. 17Г61 т{ хшХиЕ1 тачаутЕа 0иуи7гаруче1у аХХ^лзг;
184,1»—18. 9 А. Այլ թերեւս ասիցէ ոք] Е1. Е\хот<о; Տտ атторнее т «  184,10.
11— 12 А . ե թ է— ստէ]  Е1. 0Т1 ооВе օ ճօքօւ; аХт)деие( ха՝1 фвиБета! а ц а  184,18.
15 А . ոչ ոտինն միայն]  Е1. оих ёу ты т Ь \  цоуоу ойое Ёу тш йтгоо^(Аат[ цоузу 184,31.
20—22 А. ուսմնականն— իւ/անի] Е1. * ’ւ |хёу т) ц аЗтщ апх^, тоит’ ?<хт|у г) Ётс1уо!у. 
Ха^Эауоцеу»), аиту) аХХотв аХХт) ёя1УОЕТтас 184,20-27. 23 А . զներոսկսն] Е1. լի ք .
23—26 А. Երկքորղ— առ անառակն] Е1. « ւ  г| оеитЕра атгорЕа1 0Т1 ՚18օս »| аитт) тсра- 
5ц, оТоу ч ахрат^с, ха : фаиХ») тгрэ; тоу алоиВаТоу ха1 ётонубтт) со? яро? тоу ахо- 
Ха<гтоу\ 184,28—80. 26 А. ԼուծոււՈւ սորին] Е1. ха՝1 естсу у| Хи<гц 184,80.

8
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նոյն ում՛ այժմ՜ զերկոսեան ունելով ընղա լեա լ երեւի (լէւեր- 
Հակսն, իսկ անընդունական կւսյ. եւ եթ է ւսռ ւսյլ եւ առ ա յլյա -  
րս/րկանիլ գրելով թուի ընդունել զներՀակսն, վասն զի ղաւ- 
րութեամբ եւ ոչ ներգործութեամբ: Երրորդ տարակուսութիւն

6 է, թ է  Հնոյն շարժումն ընդունի զարագութիւն եւ զյա մրութիւն“: 
Եւ ասեմք, ե թ է ոլ է  մի թուով, քանզի ա յլ է  արագն եւ ա յլ է  

յա մ րն : Չորրորդ տարակուսութիւն" „զիարդ, ասէ, ժամանակ 
ընդունի զլոյս եւ զխաւար, զտիւ եւ զգիշեր11: Եւ ասեմք, ե թ է  
ոլ ժամանակ, ա յլ ւսւդ է" որ զայսոսիկ ընդունի: 7և/կ աւդ գոյւս- 

10 ցութիւն է : Այսոքիկ եւ յաղագս գոյացութեան: *

Ց Ա դ յլգ ս  ՀԱնԱԿԻ

„Եւ քանակին է " ինչ որ տարորոշ եւ է  ին լ  որ շարունակ“.

Ցետ գոյացութեան զքանակէ բուռն Հարկանէ Արիստոտէլ: 
Եւ սլարտ է  վ եց  գլուխս ոմանս խնդրել ի վ ե ր ա յ մերձակայ

16 ստորոգութեանս, նախ" զկարգաւորութիւն նորին առ գոյացու
թիւնդ երկրորդ ե թ է  սեռ քանակն շարունակեն եւ տարորոշէ>- 

ցելոյն, երրորդ ե թ է այսոցիկ միայն է  սեռ, թ է  եւ միտի, որպէս 
ասէ Պղատոն եւ Արքիլտաս եւ Պտղոմէոս աստեղաբաշխ, 
չորրորդ ե թ է զ]}նլ է  շարունակն եւ զինչ տարորոշեալն. Հին- 

20 գեր որդ ե թ է ողջաբար ունի զբաժանումնն տարորոշիցելոյն, 
վեցերորդ ե թ է ողշաբար ունի զբաժանումն շարունակին: 
Արդ վեց ելոց ւսռաչիկայ տեսութեանս զերկուսս զայսոսիկ 
միայն խնդրելի է, զ ք ն լ է  կարգաւորութիւն, այսինքն" ընղքր 

յե տ  գոյացութեան զքանակէ բուռն եՀաը: Եւ ասեմք, եթ է ըստ
26 վեց պատճառաց, նախ" ե թ է երկոքումբք իւր յատկաւք գոյա-

— 114 —

1 А. ««-Ա . երեւի ունել. 1— 6 А. ըՆ գա լեալ— ղյաւՐրութիւն] Е1. оеоет(хеук) 
ё < т  тауаут!а, ёхеТ 81 про'охегои то 8ехт[х^, ха\ от1 яр4; аХХо ха ! аХХо тгара|1аХ- 
лоцЁу/) тауаутЕа 8охбТ е / Е1У! х а^’ аипрт, Յւօ ха\ Виуацец оих ёуергеср. тр!тг) 
атгорЕа- от! ’яш? т) айт») Х1уу)0(; ёттсБехетас ха ! та/и т^та ха՝1 Зра8ит5)та;’ 184,81—31. 
10 Е1. ёу оТс оиу деш хси ч лароиоа я р լ; 186,Տ - з] А . լէ ք .  16 А. ««-м.. սեռ է. 
18 А. աըքիսՈսս] Е1. ’Архита? 185,10. 22—23 А. Աрц— խնդրելի Է] Е1. шу е<; -г
тгароиаа Згшр1а т а  <7грйта> 8ио ^ т^ и ес  185,13—13.



ցութիւե Հաղորդի քանակումս" ոչինչ ունելովն ներՀակս եւ ոչ 
ընդունելովն զյա ւէտն եւ զնուաղն, որով յորա կէն զանազանի, 
քանզի որակումն ոչինչ յա յսցա նէ գոյ: Արդ ե թ է  Հաղորդի քա 
նակն գոյացութեանն, իսկ որք Հա զոր դինն միմեանց" Հուսլ գոն 
ի միմեանս" յիրա ւի յե տ  գոյացութեան զքանակէ բուռն Հար- ц 
կան է: Երկրորդ պատճառ ե թ է նիւթ անտեսակ գոլով եւ անո
ր ա կ  նախ քանականայ եւ ապա որականայ: Երրորդ ե թ է  նիւթ  

յորա կէն Հանդուրժեաց փախչիլ, իսկ ի քանակէն ոչ. քանզի մի 
է թուով, իսկ մին եւ եզն քանակին է  ըստ Արիստոտէլի: Չոր
րորդ" զոր պարտ էր երկրորդ ասել ի պատճառսն, ե թ է  պարտ ւօ 

էր յե տ  լինելոյ զբանն" որ յա ղա գս շատին եւ սակատւն էր, 
եւ յաղագս փոքու եւ մեծի, որք յա ր ա  քարշին ի բանէն" որ յա 
ղագս գոյացութեան (քանզի յիշեա ց անդ զշատն եւ զսակաւն, 
զմեծն եւ զփոքրն), իսկ ա յժ մ  փութալի է" որ յաղագս նոցա բանն 
է: Իսկ եթ է տարակուսիցեն ասելով, եթ է „ եւ զորակութիւն յի -  16 

շեաց ի գոյացութեան յա ռա ջ քա ն զքանակն, յո ր ժ ա մ  ասէրն" 
ե թ է երկրորդ գոյացութիւնքն այսպիսի ինչ եւ որակութիւն 
նշանակեն, ել վասն /՞ր ոչ զորակն նախադասն՛աց քանակին“: 
Ա սեմ քեզ եւ ես, ե թ է  զորակութիւն յիշեա ց" ոչ զայժմու առա
ջիկա ցեա  լս որ ա/ւհէ զմի ստորոգութիւն սլսսոս/ւման, ա յլ  20 

զգոյեղուտ որակութիւն յիշեա ց. քանզի որ առ գոյացութեամբ 
որակութիւն է" զայն բացորոշեն երկրորդ գոյացութիւնք: Հին
գերորդ պատճառ է, թէեւ պարտ էր զքանակէ բուռն Հարկա
նել յե տ  գոյացութեան, վասն զի եւ գոյացութիւն զառաջին եւ 
զերկրորդէ/ ընդունի, իսկ առաջինն եւ երկրորդն քանակի են: 25 

Վեցերորդ պատճառ Է, թէեւ նոյն ինքն կարգաւորութիւն քա
նակի է, վասն զի եւ թիւ" որ առնէ զկարգաւորութիւն" քանակի 
է: Ընդ այսոսիկ եւ առաջին գլուխն:

2 А. որով յորակէն զանազանի] Е1. хат’ ацош  таи та той таюи 8ւ»օտթտւ 185,16 
8 А. յորակէն — փախչիլ]  Е1. то ц Ь  -ко\Ьч нтхиа* Տւօ՚փս-քէո/ (алою; тар) 185,20—2 1 .
10—14 А. եթէ  — բանն է ]  Е1. 8հ1 տԽ  т4у тар՝! тгоХХои ха\ оХ1тои Хо-
ТОу ха՛! щхрои ха\ реуаХои, тсаргХхоутх цеу Ёу тф тар՛: т5); оиа(а; лоуш (ехе՜. "ар  
цсцуу)та1 аитшу), уйу 8е хатбтаётоута 185,28—25. 19 А. ասեմ՛ք փխ. ասհւՐ] Е1-
ёрш 185,28. 22 Е1. а1 8еитеря; оис!а՛. 185,81] А. երկիր գոյացութիւն. 2 2  А ’
Գինզերրորղ. 27 А . քանակի է]  Е1. լիք.
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Երկրորդ գլուխ՛՜ ե թ է  սեռ է  քանակն շարունակին եւ տւսր- 
որոշելոյն. քանզի կարծեսցի ոչ գոլ սեռ, վասն զի յւսյնոսիկ" 
որք որսլէս զսեռ ի տեսակս բաժանին'՜ տեսակքն ոչ ունին 
սլէտս միւ/եանց. որգոն'՛ բանականն ոչ ունի սլէտս ան բանա- 

ս կանուժ՞ եւ անբանն ոչ ունի սլէտս բանական/աՈւ: Եւ դարձեալ 
սոցա ի բա ց բարձեցելոյ մնան, քանզի մարդոյ ի բա ց բա ր
ձեց ելոյ" մնան ձի եւ եզն եւ ա յլ տեսակք: 1կ/կ շարունակ քա 
նակն սլէտս ունի տարորոշիցելոյն, վասն զի ամենայն մար
մնոյ երեք են տարակացութիւնք: Արդ մարմին շարունակ քւս- 

10 նակին է , իսկ երեքն տարորոշիցելոյ քանակին: Եւ ասեմք եթ է  
մարմին երիս սլէտս կա լաւ տարակացութեան, եւ ոչ ե թ է  երից 
թուոց, քանզի սլատաՀեաց նոցա վայրասլար երից զոլ. ասրս 
ե թ է երեք որսլէս երեք բաղկացուցանեն զմարմիՂւ՜ սլարտ էր 
զորեւէ երիս առնուլ եւ բաղկա ցուցանել զմարմին, որգոն'՜

15 զսպիտակն եւ զթուխն եւ զխարտեաշն: Երկրորդն էր ընդդի
մակացութիւն, ե թ է  ոչ է  սեռ քանա1(ն շարունակին եւ տար- 
որոշիցելոյն. քանզի յայնոսիէլ որք որսլէս զսեռ ի տեսակս 
բաժանին" տեսակքն ոչ ունին կարգաւորութիւն, իսկ Արիստո
տէլ միշտ զտարորոշիցեալն նախադասէ շարունակոււ/ն: Առ որ 

20 ասեմք , ե թ է ոչ ըստ Հասարա1լ բնութեանն ընկա լան զկարգա
ւորութիւն. քանզի նմանապէս քանակ է  երկաքանչիւր ոք ի 
նոցանէ՜ որպէս բանականն եւ անբանն նմանապէս կենդանիք, 
բա յց  նախադասեալ է  բանականն վասն պատուականութեան, 

այսպէս եւ տարորոշի ցեա լն նախադասեալ է  քան զշարոլ-
25 2/ակն, զի նախադասի ցեա լ  է  պատուականութեամբ տարորո- 

շեալն քան զշարունակն, քանզի տարորոշի ցեա  լ  քանաէլն միով 
տեսակաւ իւրով, թուով , ընդ ամենայն էակսն գոյանցեւսլ. 
քանզի իւրաքանչիւր ոք յէա կա ցն կա մ  եզ է  եւ կ ա մ  բազում:

5—7 А. եւ անջան՛ս — տեսակք]  Е1. օսՏտ то Науоч  той Хо-ртхой 7гро« йкхрЦт՛ 
аудршяои уар ауоирвдёуто; Гтпго; ха\ Рой; хои т а  тосайта, ха ! тсаХш тойтшу
ауа'ревёутюу |Аеуб1 атЭрштго; 186,8—Б. 13—14 А. սլարտ էր— զմնւրւքին] ЕЯ. 28տւ 
т а  тихоута тр(а <гоуютау т4 ай ц а 186,10. 19 А. միշտ] Е1. լիք- 20 А. ոչ
ըստ Հասարակ, րնութեանն]  Е1. ой хата  т^у той хо(Уой фйспу 186,14. 25—26 А.
զինախաղասիցեալ է — /յս չ է ւ  քան զշարունակն] Е1. չյէք. 26 А. տարորոշիւ/հալ 
քանակն] Е1. то 8шр№{ЛЕУ0У 186,17.



ԸՆ Դ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳԵՐԶ ԱՍՏՈԻ&ՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 

ՏԵՍՈԻԹԻԻնԱ ԼԳ

„Եւ քանակին" է  ինչ որ տարորոշ է  եւ է  ինչ որ շարունակ

Երրորդ գլուխ էր առաջադրեցեըւցն ի խնդրել, եթկ այսո- 
ցիկ լքիայն է  սեռ թ է  եւ միտի" որսլէս ասէ Պղատոն: Եւ ասեմք5 5 

ե թ է ոչ կարէ մէտ երրորդ տեսակ զոլ քանակի, վասն զի մէտ 
կիր է  շարունակ քանակի, քանզի ամենայն մարմին կ ա մ  թ ե 
թեւ է  կ ա մ  ծւսնր. քանզի որսլէս ջերմութիւն գոյեղուտ որա
կութիւն է  ի Հրում, եւ դարութիւն եւ կոճատութիւն որակու
թիւն р են քանակուտք ի թուում" նոյնպէս եւ թեթեւութիւն եւ լօ  

ծանրութիւն որակութիւնք են քանակուտք ի մարմնում, քանզի  
ամենայն, որպէս ասացաք, կ ա մ  թ եթ եւ է  կ ա մ  ծանր է : Եւ այ
լազգ զայս ցուցանել, ե թ է ոչ են տեսակք քանակի թեթեւու
թիւն հւ ծանրութիւն, ա յլ կիրք, վասն զի տարորոշիցեալն այն 
ինչ յաստուածայինսն եւ յա ննիւթսն եւ յիմա նա լիսն տեսանի, ւտ 

յո ր ս  ոչ է  մէտ: Արդ" առաջին տեսակ քանակի տարորոշի- 
ցեւսլն, իսկ երկրորդն սորին Հակակայն ոչ տարորոշիցեալն, 
որ է  շարունակ, այսինքն" գիծ, մակերեւութիւն, մարմին: Եւ ոչ ոք 
ի սոցանէ է  թ եթ եւ կ ա մ  ծանր" ոչ գիծ, ոչ մակերեւութիւն եւ 
ոչ ուսմնական մարմին եւ ոչ անորակ մարմին, ա յլ որակի- շօ 

ցեալն միայն: Եւ պարզաբար ասել ե թ է  կիրք եւ ոչ քանակք 
մէտք:

Չորրորդ գլուխ էր, յո ր ո ւմ  խնդրէս/ք" ե թ է  զ /՞ն չ է  շարու
նակն եւ զի՞նչ տարորոշիցեալն, եւ ե թ է  ողջացար ունին ենթա
գրութիւնք սոցին" ըստ կարգին ասել արժան է : Արդ շարու- 25

9— 11 А. որակութիլԱք են— ֊ՐԷ՚Նչեւ. եւ ծանրութիւն] Е1. չիք. 11 А . քանա- 
կուտք] Е1. օս<7էաօ6ւ; 186,34. 11— 12 А. քա նզի— ծանր է ]  Е1. 8ют&тсау ашрл. ղ
хэигоу еТус» 4} Зари 186,35. 13 А. "<-ւլ-լ. ցուցանել է. 17 А. իսկ. — տարորոշի-
ցեալն]  Е1. Беитероу 81 то аупхидеуоу тш оюрюцеуш 186,29. 18—19 А. եւ ոչ
ոք— ծանր] Е1. օսՏե  ое томитоу хоиооу ё(гпу ղ Зари 186,30. 21—22 А. Ծւ—
մէտք] Е1. тсаЭг) ойу ха\ ой тсоса атсХш; а ! ротса! 186,32. 22 А. Չորրորդ-խնդրէ*
и/ք] Е1. Тетартоу ?]у то 5»|т91(га1 186,83. 25—8 А. Արդ— նշան] Е1. оиуе/ё? то{-
уиу гопу и тТ у  ои та  цор1а тгр4; еуа хоеуоу ороу аи ч а ты ,  тойт’ ест! тձ <п]щТоу 
187,1-3.
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7/м/// է, որոյ մասնկունք առ միմեանց սաՀման շարաւ/երօին. 
որգոն" գծին մասնկունք առ ւ1ի ոմն Հասար ակ սաՀման շարա
մերձին, այսինքն" նշան, քանզի եթ է բաժանես զգիծն ի քանիս 
եւ կամիցիս Հատածս" մասնկունք նորին րստ նշանին շարւս- 

5  մերձին ի միմեանս: Բայց սլարտ է  զմասնկուհս շարունակին 
զաւրութեամբ առնուլ եւ ոչ ներգործութեամբ, ասրս ե թ է ներ
գործութեամբ առնումք զնոսա" առնեմք զշարունակն սսսր- 
որոշիցեալ, եւ ասլականացու եղիցի սաՀման и աՀ ման ելոյն, 
որով եւ զերկնայինսն" շարունակ եղեալս եւ անկիրս առնեմք 

10 ապականացուս ել բաժանելիս: Եւ ոչ միայն զմասնկունս շա
րունակին զաւրութեամբ առնլի է , ա յլ եւ զըստիքսն, այսինքն" 
զնշանսն, զաւրութեամբ արժան է  առնուլ եւ ոչ ներգործու
թեա մբ. զի ե թ է ներ զոր ծութեաբ առնումք, որպէս յառաջագոյն 
ասացաք, տարորոշիցեալ առնեմք զշարունակն, քանզի եզերք

16 գծիցն նշանք, ապա եւ մասանցն գծիցն գիծք, քանզի եւ սոքա 
գիծք: Արդ այսպէս ասասցի յա ղա գս շարունակի: Իսկ տ ա ր ֊ 
որոշիցեալ, որոյ մասնկունք ոչ շարամերձին առ մի ոմն Հասա
րակ սաՀման. քանզի մասնկունք Հրնգի կ ա մ  երից ոչ շարա
մերձին առ մի Հասարակ սս/ւման: Բայց արժան է  եւ աստա- 

20 նաւր զմասնկուեսն ներգործութեամբ առնուլ եւ ոչ զաւրու- 
թեա բ, զի ե թ է  զաւրութեամբ առնումք զմասնկունսն" շարու
նակ առնեմք զտարորոշիցեալն, եւ եղիցի սաՀման иաՀԺանե
լոյն ապականացուն:

Հինգերորդ արժան է  խնդրել, ե թ է ողջաբար ունի բա-
25 ժանումն տարորոշիցելոյն. քանզի բաժանի տարորոշիցեալն 

ի թիւ եւ ի բան. երկաքանչիւր ոք ի սոցանէ տարորոշիցեալ 
է. թիւ ի Հարկէ, քանզի թ է  էր շարունակի արժան էր զոլ Հասա
րակ ինչ միակ, որ երբեմն ընդ միումն առեալ լին իւր եւ եր-

8 А. եւ ասլականացու — սահմանելոյն՛] Е1. х»1 ф3арт(хз; 1(гта1 6 орю до тои 
церютоО 187,6. 18 А . որսլէս յառաջագոյն ասացաք] Е1. լիք. 16 А. գիծք]
Ё1. լիք. 16 А . Արդ—յաղագս չարունա/ф] Е1. хой таи т* ц Ь  теер! тои оиуедои; 
187,13. 21—23 А. ղի եթ է— ասլականացուն] Е1. ёау уар  ХаРц Т1;  цорш 8иуа-
це1, ոօւՀտտէ то Бшродеуэу 1Ա4Լ՝/_կ, х«1 етта! о ор1<т|л,4; аитои ф9арт(хо; 187,15—17.



բեմն ընդ միւսումԱ. որգոն" որպէս ի վ ե ր ա յ մասանց էնան ն *  

արժան էր գոլ միակ, որպէս միջակ ինչ որ ընդ վեցին ա ռնլով  
եւթն առնէր զնա, ևւ ընդ երիցն առնլով" չորս առնէր զնա, եւ 
գտան իւր ինն տասն եւ տասն մետասան, որ է  անտեղի, քանզի  
ոչ ե թ է  որպէս ի վերա յ նշանի եւ աստ նոյն Համեմատութիւն 5 

պա էի. քանզի նշան առադրեալ ոչ աճեցուցանէ եւ ոչ ի բւսց 
բարձեալ սլա կա и եցուցանէ, իսկ ւ/իակն առադրեալ աճեցու
ցա նէ եւ ի բա ց բարձեալ սլակասեցուցանէ զքանակն, այ
սինքն" զթիւն: Բայց եւ բան տարորոշիցեալ է , վասն զի ընդ 
մէջ ամենայն երկուց փաղառութեանց լռութիւն է , որպէս ի  Ю 

Գաւիթ անունն, քանզի ի „դա ւ“ վւաղա ռութ հանն ա յլ արտաձայ
նութիւն է  եւ ի „ յ ի թ “ փաղառութեանն այլ արտաձայնութիւն: 
Արդ դադարումն արտաձայնութեան առաջին փաղառութեանն 
լւսսթիւն նորին է , եւ յա յն ժ ա մ  սկիզբն առնէ արտաձայնիլ 
երկրորդ վւաղառութիւն: Եւ զայն պարտ է  իմանալ լռութիւն  16 

ընդ մէջ փաղառութեանցն զաննմանաբար արտաձայնութիւնս" 
որ ի ձեռն բաղաձայնիցն աննմանութեան, քանզի եւ ընդ մէջ 
երկուց ներՀակաց շարժմանց է  դադարումն, որպէս եւ յե -  
րսւկսն ցուցանի: Իսկ ե թ է  ոչ է  բաղաձայն ընդ մէջ, որպէս 
„աւանդ", ա յլ սակայն ե թ է  ոք կամից ի առնել երկուս փաղա- շօ 

ռութիւնս եւ երկուս արտաձայնութիւնս" Հարկ է  լռութիւն առ
նել ի միջումն, որ բա ժա նէ զնոսա ընդ մէջ նոցին, քանզի ոչ 
երբեք խնդրէ ին քերդողք ի վերա յ բաղաձայնիցն" որ ի մի
ջո ւմ  բանին, ե թ է  ոյք ի նոցանէ սկզբնականք են եւ ոյք յա ն 
գականք, ա յլ նմանաբար ամենայնն սկզբնականք եւ յա նգա -  26 

կանք էին:

1 Е1. тои тр1« хай тои 6$ 187,2а] А . լե ք . 2 А . արժա՛ն էր— միջակ ի ն չ]  Е1.
?օտէ есуас р.оуа8а це(Пг|у тт)У (гиуатгтоинау 187,и —23. 7— 8 А . իսկ միակն — </•/*>-
չ ե ւ .  սլակւսսեցուցանէ] Е1. լի ք .  10—12 А . որսլէս— արտաձայնութիւն] Е1. ёу
уар тш ф!.Хо; т5)? 91 оиХХаЗ?)? т| ёхфшуг)а(( аХХч ё<гт1 тгар* тг)у Хо? ёхфшуудесу т5)? 
сгиХХаЗч; 187,28—30. 16—17 А. ընդ մէջ— աննմ՛անութեան] Е1. (хёатду оио <гиХ-
Ха|3шу ауоцосш? ёхфероцёусоу оса тг]у тшу нощноушу аУ0[Л010ттг)та 187,33—38. 19—
25 А. Իսկ ե թ է — ոյք Յանգականք] Е1. տ’ւ 81 хае до  *<хтс цёооу егидошуоу ЦЕта?и, 
ш? ёу тш 'ал4 орои;', аХХ’ ?уа уёушутас 8ио <тиХХа(За1 ха\ 5ио ёх?шуг(« 1; ,  <г.ш7гт)У 
ауаухг) уеуб(гЗа1  [хёооу айтшу ту)У Зсасроишху айта?" оих ау уар ё^тоиу օ՚ւ урацца- 
тсхо\ ёя\ тшу цгашу фшушу, лоТа е1лу  архтсха ха՝( го?а Ху)хтсха 187,84— 188,9.
25—26 А. այլ նմանաբար— ւՐթչիւ. յանգականք էին] Е1. չ_իք.
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Վեցերորդ գլուխ էր-, ե թ է ողջս/բար ունի բաժանումն շա
րունակին. քանզի բաժանի ի Հինգ ի գիծ, ի մակերեւութիւն, 
ի մարմին, ի տեղի, ի ժամանակ, քանզի ասեն ոմանք. ե թ է  
անկատար է  բաժանումնդ ել աւելորդ րստ այլ ել ա յլ իրաց.

5 քանզի զշարժումն ոչ յիշեա ց որ է  քանակ, իսկ զմակերե
ւութիւն երկիցս յիշեաց'' յանուանէ եւ ի ձեռն տեղոյ: Առ որս 
ասեմք, ե թ է  վասն այսորիկ եթող զշարժումն որսլէս անկա
տար (քանզի միշտ յի ն չ  Հայի շարժոււ/ն, իսկ ստորոգու
թիւնք ի լին իքն անին զգոլն եւ կատարեալք են ստորոգու- 

10 թիւնք), եւ ի Հոմանունցն է  շարժումն, քանզի ի գոյացութեան է  
շարժումն եւ ի քանակումս եւ յորակումն (եւ ի գոյացութեան" 
որսլէս լինելութիւն եւ ապականութիւն, իսկ ի քանակումս'' որ
պէս աճելութիւն եւ թառամութիւն, իսկ յորակումն'՛ որպէս ա յլ
այլութիւն րստ ջերմութեան եւ րստ ցրտութեան եւ րստ այ-

15 լոց որակութեանց), է  եւ րստ տեղւոյ շարժումն: Վասն զի ի Հո
մանունցն է  շարժումն եւ ի զանազանս վերաբերի ստորոգու
թիւնս եւ յիրա ւի ոչ յիշեա ց ա յժ մ  եւ ոչ ասաց զնմանէ, ե թ է  
քանակի է : Բա յց յե տ  աւանդութեան ստորոգութեանց բուռն 
Հարկանէ զնմանէ: Բա յց որոշեաց զտեղի ի մակերեւութենէ, 

20 վասն զի տակաւին եւ ոչ է  ցուցեալ, ե թ է  մակերեւութիւն տեղի 
է, զոր ցուցանէ ի Բնականումս, քանզի Պղատոն եւ որք ի նմա
նէն" մարմին ասէին գոլ զտեղի" եռակի տարակացեալ:

Ը ն Գ  Ա8ՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳԵՐՁ ԱՍՏՈԻծՈՎ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 

ՊՐԱԿՔՍ. ՊՐԱԿՔ ԼԴ

26 „Եւ քանակին" է  ինչ որ տարորոշ է “.

Բաժանեալ Արիստոտէլի զքանակն ի տարորոշեալն եւ 
ի շարունակն, եւ զտարորոշեալն" ի թիւ եւ ի բան, եւ զշարու- 
նակն" ի Հինգ ի գիծ, ի մակերեւութիւն, ի մարմին, ի տեղի,

1 А. վեցերրորդ. 4  А. բաժանումնդ] Е1. ») 8 ш р е т ; аитои 188,5. 4  А .
հրաց]  Е1. լի ք . 9 А. ստորոգութիւնք] Е1. լիք. 11 А. շարժումն] Е1. լիք. 
21 А . ի լЛ արանումն փխ. ի Բնականումս]  Е1. см тД Фишхл 188,17. 23—24 А.
ընդ— սւրակյչ լղ ]  Е1. լիք .
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ի ժամանակ, որպէս զի լինել զամենայն տեսակս քանակի 
եւթն, երկու տարորոշիցելոյն եւ Հինգ շարունակին, եւ զի 
երկու տարորոշիցելոյն են եւ Հինգ շարունակին" Հաւատար- 
մանայ ի սաՀւ/անէ եր կաք անչիւրոցն: նւ սլարտ է  ի վե
րա յ թուոյ ել բանի ցուցանել, ե թ է  քանակ են եւ տարորո- б 

շիցեա լ: Արդ ի վերա յ թուոյ խոստովանաբար առեալ ե թ է  
քանակ է, վասն զի ամենայն ոք սովորաբար որք միանգամ  
կամին գիտել զթիւ մարդկան եւ ձիոց" Հարցանէ, ե թ է  քանի  
են. որպէս զի թուոյ ոչ ա յլ ինչ ելոյ ա յլ քանակ: Իսկ զմիւսն 
եւս նիւթէ" ե թ է  տարորոշիցեալ. քանզի ե թ է  էր, ասէ, թիւ  Ю 

շարունակ'' արժան էր Հասարակ ինչ միակ գոլ. որգոն'' որ
պէս ի վ ե ր ա յ մասանց ին անն" վեցին եւ երիցն, որ ընդ վեցին  
ա ռնլով եւթն առնէր զնա, եւ ընդ երիցն" չորս, եւ լինէր ինն 
տասն եւ տասնն մետասան, եւ այս յա ն  բաւս, քանզի ոչ եթէ, որ
պէս ի վերա յ նշանէԿ" զնոյն ել աստ ոք ունի ասել, քանզի  16 

նշանն անմասն գոլով, մասնատրում ւսռադրիլով, այսինքն" 
գրծի" ոչ աճեցուցանէ գնա եւ ոչ ի բա ց բա ռնա լով նուազեցու֊ 
ցանէ, եւ գիծ անլայն գոլով, լայնութեան առադրելով, լայնու
թիւն ոչ առնէ, եւ մակերեւութիւն խորութիւն ոչ ունելով, առա
դրելով խորութեան" խորութիւն ոչ առնէ: Եւ այսոքիկ այսպէս: 20 

Դարձեալ վասն բանի պարտ է  ցուցանել, ե թ է  քանակ է  եւ 
տարորոշիցեալ, որպէս խոստովանաբար առնու, ե թ է  տարորո- 
շ ի ց ե ա լէ բան" վասն զի ամենայն երկուց վւաղաոութեանց ընդ՛ 
մէջ է  լռութիւն, որպէս յառաջագոյն ասա ցաւ. եւ զի քանակ է" 
բան ցուցանէ ասելով, ե թ է  քանակ է  բան, վասն զի չափի եր- 26 

կայն իւ եւ սղիւ փաղառութեամբ, իսկ չափիլն քանակի է, ապա 
ուրեմն բանն քանակ է : Վասն որոյ տարակուսեն, ե թ է  շատ էր

6— 10 А. եթ է քանակ— տարորոշիցեալ! Е1. о’т! -косач ёх тои тохута? ёу тД ти- 
у»]Эе{и ЭЁХоута; кушуж! тоу ар[Эцоу тшу ауйрштоу ч 'йкгшу ёрштау 7гоао! е’киу ш; 
тои ар'Эдои 7госгои оуто;, то Етероу хатасхЕих^Е՛. от: Вкоркгцёмоу 188,36—19. 10 А.
ուղղ. տարորոշիցեալ է . 12 А. վեցի՛ն եւ երից՛ն]  Е1. Хеуш 5! той е? ха\ той тр!а 
188,80. 13— 14 А. եւ լի՛նէր— մետասա՛ն] Е1. ха՝1 ейрсахета! о еууеос 8ёха ха\ ои-
то; ёу8ехк 188,81. 19—20 А. եւ ւՐակերեւութիւն— ոչ սա՛նէ] Е1. ха՝! т) ётфауеюс
ты Радо; ё/оут! тгростсЗецЕУк) аЗаЭ»); ои<та .ЙаЭо; ой ло!ёТ188,86—189,1. 27— 2 А. 
ե թ է— զերկարն] Е1. от! чрхе! е’псеТу Зра/Е!}! оиХлаЗЯ ճձքՕՀ о хата|АЕтройц.ЁУо; <ха- 
тацЕтрЕГтасу т) тар Зра/бТа ха\ айт»)У хатацетреТ т^у цахрау 189,6—8.



ասելն աչիւ փաղառութեամբ, զի սուղն ել զինքն լափէ եւ զեր
կարն: Առ որ ասեմք, ե թ է ոչ միշտ սուղ ւիաղառութիւն չափէ 
զերկարն, քանզի երկարն առ ի յերաժշտականացն չորից 
ամանականաց է , զոր եւ ղիսիմոն կոչեն, որ է  կրկնակ չափա-

6 կանացն երկարաց, եւ սուղ լինի առ ի յերաժշտականացն  
երից ամանականաց, որսլէս երեքպատիկ զոլով քան զչափա- 
կանացն սուղն, իսկ այսչափ սուղ զայսպիսի երկար ոչ չափէ, 
քանզի եւ ոչ երեք զչորս երբեք չափեն, վասն զի ոչ են նորա 
մասունք. զի չափական մասն թուոյ մասն պարտի զոլ ի նորա. 

10 ապա ե թ է  ոչ ոչ ասի չափել զնա րստ թուականացն, քանզի 
թուականք մասն ասեն թուոյ զոլ ոչ զվայրապարն, ա յլ զայն" 
որ կատարելապէս զնա չափէ" որպէս կէս եւ երրեակ եւ 
նմանք նոցին: Վասն զի եւ եզաբար ասի մասն եւ ոչ մասունք: 
նւ վասն այնորիկ մասն ասի, վասն զի ի բազմապատկութեան

16 ծնանի զթիւն աւարտաբար, որպէս զի ոչինչ պակասել եւ 
առաւելուլ, որպէս երիցս երկու վեց. քանզի աւարտեալ է  բա
ցա  լնուլ ել կատարել, որպէս ոչինչ պակասել եւ առաւելուլ, 
քանզի աւարտէ կատարումնն անաւելորդն եւ անպակասն ի 
նախնեացն: Ա յլ եւ ոչ ի չափականաց * * *  Եւ այսոքիկ յաղագս  

20 տարորոշիցելոյն:
Իսկ զշարունակն բա ժա նէ ի Հինգ, որպէս յա ռ ա չ ասա

ցա ք: Եւ զի իւրաքանչիւր ոք ի նոցանէ շարունակ ցուցանէ 
յենթա գրութեա նցն. գիծ շարունակ է, վասն զի մասնկունք 
նորա առ մի Հասարակ սաՀման շարամերձին" առ նշանն.

26 մակերեւութիւն շարունակ է, զի մասնկունք նորա առ մի Հա
սարակ սաՀմւսն շարամերձին" առ գիծն, մարմին շարունակ է,

2—Տ А . առ որ ա ս ե մ ՛ք -Փ լե լ -  չափէ զերկարն] Е1. լի ք . 4  А. զոր— կոչե՛ն]  
Е1. ?)У ха՝! 8[(Г1]ДОУ хаХоиачу 189,в. 10— 18 А. սալա ե թ է — 'Ամանք ՛նոցի՛ն] Е1.
ета1 ой Хет*та| дотрет айтАу хата  тай; ар1Эдот(хой;' дорос уар айто! фа<пу айтои 
ой тА тихАу айтой, аХХ’ отар ёвт'т պքււօս тратой, ха\ т а  օթօա 189,14—п . 14 А. 
Եւ— ասի] Е1. айтА Её тоито дорос Хемета! 189,18—17. 16—19 А. որսլէս— ի չա
փակա՛նաց7 Е1. оТоу тр'ц ( « а  тр'ю, тр\с 8йо 25' атохрт^ыу тар ё<гп тА ауаяХ^ройу 
ха\ теХеюиу, <в; ДО) Хе'игет ղ лХеоуа^есу՛ артюу тар тА тёХеюу ха1 ауеХХше; ха: 
атсХеоуаогтоу 7сара то?; таХаю ?;. оите 8ё яар’ айто?; то?с дотрмо?; 189,18-31. 
19 Е1. 189,31 а«\ Г| дохрձ — քթ լեւ. 190,8 яХеоуаЗД А. լի ք . 2 1 — 2 2  А . որսլէս

յա ռա չ ասացաք] Е1. լէ ք .  22 А . զիւրաքա՛նչիւր Հ ի .  զի իզոսքանչիլր] Е1. от1 
ёхаогтоу 190,5. 24—26 А. առ նշանն— ^ք 1 չէւ շարամերձին առ] Е1. լիք.
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զի մասնկունք նորա սու մի Հասարակ սաՀման շարամերձին'՜ 
առ մակերեւութիւն. ժամանակ շարունակ է , զի մասնկունք 
նորա առ մի Հասարակ սաՀման շարամերձին" առ այժւքն. քա ն
զի այժմն անմասն գոլով՛ շարամերձէ զանցեալն եւ զապառնին, 
քանզի որսլէս նշանն ի գծում" նոյն ւսւրինակի թիւս միակն եւ б 

ի ժամանակում այժւքն. քանզի անմասունք են երեքդ թիւ, նշան, 

ա յժմ: Բա յց զանազանին նշան եւ այժմն ի միակէն, վասն զի 
միակն առադրեալ թուում" աճեցուցանէ, եւ ի րա ց բառնալով 
սլա կա и եցուցանէ, իսկնշան ա ռա դրիլով ո լմ եծա ցուցանէ, եւ ի 
բա ց բառնալովն" ոլ փոքր կացուցանէ: 'Նոյնպէս եւ այժմև ան- ю  

մասն գոլով առադրելով ժամանակում" ո լ  աճեցուցանէ զնա, եւ 
ոլ բա ռնա լով պակասեցուցանէ: նմանապէս եւ տեղի շարու
նակ է. քանզի ե թ է  մարմին որ ի տեղւոջ է" շարունակ է. ապա 
եւ տեղի շարունակ է. քանզի ե թ է  ոլ է  շարունակ տեղի, իսկ 
այն որ ի տեղտջ է" շարունակ է" մասն ինլ նորա ոլ ի տեղւոջ: 16 

նւ ե թ է  տեղին շարունակ է  եւ այն որ ի տեղոջ է" ոլ է  շարու
նակի գացի մասն ինլ տեղւոյ ոլ տեղի, որգոն" որպէս զի տեղի 
իմաս ցուք զսափորն, իսկի տեղւոջ զգինին" որ ի նմա: Արդ ե թ է  
տեղին, այսինքն սափորն, ո լ  է  շարունակ, ա յլ որպէս մաղատե
սակ ինլ եղիցի մասն ինլ զինոյն, որ ի նմա է" ոլ ի տեղւոջ. 20 

ապա ուրեմն պարտ է  եւ զտեղին շարունակ գոլ: *

„նւ քանակին" է  ինլ որ տարորոշ է  եւ է  ինլ որ շարունակ

նախադասէ զտարորոշն շարունակին, որգոն" զթիւ եւ զբան *. 
քանզի աննիւթագոյն է  թիւ քա ն զմիակ, որպէս կարող գոլով 
անշփոթաբար զանազան ձեւս ընդունել, որ է  յատուկ աննիլ- 25

5—6 А. ЪщЪ— այժմն]  Е1. тоото доуа; ёу тш ар(3]лф хх1 ётй /рв'уэи то уОу
190,11. 6—7 А. թիւ, 'նշա՛ն, ա յժմ]  Е1. լիք. 9— 10 А. իսկ 'Աշան — կացուցա՜սէ]
Е1. то 8г счцеТоу то?; цеуёЭек проапЗедоуоу ой тоне? айта (де'^оуа ойтв афасрои- 
цеуоу ёХаттоуа 190,14-15. 11 А. անւՈսսն զոլով] Е1. լի ք . 18 А . քանզ/ւ— շա
րունակ է ]  Е1. »’ւ уар то ёу тояш т т / * ; ,  47ой՝' то аш ра 190,17. 14— 16 А. քան-
զ ի — ի տեղա չ ]  Е1. է՛է тар до  о тотга; ииуехч? той ёу то'чсш аиуг/ой; оуто;, ев та՛, 
ухро; той ёу тотсш до оу ёу тотгш 190,17—19. 18 А . իսկ— ի նմա] Е1. ёу тошо 8г
тоу ёу айтф оТуоу ղ иошр тоюйтоу Т( 190,11. 21 А. ապա ոզւեմե— գոլ]  Е1. լէ ք .
21 Е1. тайта տ/6ւ г) ЗешрЕа 190,2а] А. լի ք . 23 Е1. той <лт/,ой ; тасой 190,25—« ]
А. լիք. 24 А . քան զմիակ] Е1. той (летёЗои; 190,21.



թական ի. քանզի նոյն իսկ թիւ կարող գոյ բոլորակ միանգա
մայն եւ քառանկիւնի գոլ: Եւ բոլորակ Է, որ ի նոյնէն սկիզբն 
առնէ եւ ի նոյնն յա նգի զա լրէն բոլորակի" որսլէս երեսուն եւ 
վեցն (քանզի վեցիցս վեց երեսուն եւ վեց" ի վեցէն սկիզբն

5 արար եւ ի վեցն յանգեաւ), որսլէս եւ քսան եւ Հինգն, քանզի 
Հնգիցս Հինգ" քսան եւ Հինգ՝ Իսկ քառանկիւնի է , որ ի թուոյ 
զինքն բազմապատկեցուցեալ  եղեւ որսլէս ինն" երիցս երեք 
ինն: Ցառաջեալ ի միակէն իսկ միա1լ1ւ բոլորակաբար" այն ինչ 
բոլորակաբար փոխաձեւացեալ ա յլ տեսակ ոչ ընդունի, եթ է ոչ 

10 նախ առաջին տեսավ}.! ասլականի:

„Եւ առ այսոքիւք եւս ամանակ եւ տեղի՛1.

Վասն Հր" որսլէս զգիծն եւ զմակերեւութիւն եւ զմարմին" 
ըստ շարունակութեան թուեաց" ոչ նոյնպէս զտեղի եւ զժամա
նակ ըստ կարգի նոցա , ա յլ Հակորոշեաց: Եւ ասեմք երկուս 

15 պատճառս, մի զայս" ե թ է  գիծ եւ մակերեւութիւն եւ մարմին 
ի միում տեսանին, քանզի գիծ եւ մակերեւութիւն ի մեր մար
մնում.\ իսկ տեղի եւ ժամանակ ոչ ի մեզ, ա յլ արտաքոյ եւ շուրջ 
զմեւք: Եւ կ ա մ  այլազգ ասեմք, ե թ է  զերիսն զայն երկրաչափու
թեա ն է  գիտել, իսկ զտեղի եւ զժամանակ" բնաբանութեան. 

20 քանզի բնաբանութիւն յա ղա գս շարժման յա րդա րի (զի բնու
թիւն սկիզբն է  շարժման եւ դադարման), իսկ երկրաչափու
թիւն յա ղա գս անշարժ եւ շարունակ քանակի յա րդա րի: Եւս եւ 
աստեղաբաշխութիւն, քանզի աստեղաբաշխութիւն զտեղի 
գտնալ զժամանակ խնդրէ, որգոն" յառիւծուն երբ եղիցի արե- 

25 գավն: Իսկ երբն ժամանակ գտեալ բնական" տեղի խնդրէ, 
որգոն" յե տ  տասն աւուր եղիցի արեգակն:

4— б А. ի վեցէ՛ն—յա՛նգեաւ] Е1. ւՏօս атсо тои айтои чр!;ато ха՝! է՜ւ; то аитА 
АЧТ61 190,80—11. 8 —10 А. Ցաոաչհալ— աւզականիԼ Е1. т4 81 фЭааау цв'теЭо;
хихХшш; цетаахгщаткгЗчуа: аХХо е! 8 о;  ой 8&хета:, е! ц т] тсротероу афаукг$|) тА 
аХХо айтои 190,88-84. 13— 14 А. ոչ— Գակորոշեաց] Е1. [М] хае т4V
то'тсоу ха\ т 4 у хрочоч ёф*5ч! айтоТ; хата  аиугхыау чр(3[Л»)<11У 191,8—4. 16 А. գիծ
եւ ւՈււկեըեւութիլե եւ ւ/Խրմին] Е1. т а  тр{а 191,6. 17—18 А. ոչ р մեղ— ղմելք]

).~ер1 тцла? ха; Цшдеу 191,6. 21 А . չարժմԽն եւ ղաղարՐան] Е1. хсучсгеш?, ха:
р.етаЗоХ9); ղ чргц.!а? 191,»—». 25 А. —-ղդ. ժամԽնակ է. 25 А. բնական] Е1.
о фиочхо; 191,11. 26 А. որգոն— արեգակն] Е1. о! оу цета Зёха пои сита:
Ч аеХ^уч 191,18.
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„Եւ ասեմ՛ զնոյն ինքն որ ձայնիւն բանն լինի''.

Բան զանազան իրս նշանակէ. քանզի բան ասի եւ ներ- 
տրամակացն'՜ ըստ որում եւ զհրեշտակս բ ա ն ա կ է ս  ասեմք եւ 
զաոաչաբերականն, յա ղա գս որոյ եւ մեր բանս է : նշանակէ եւ 
զճ՛առականն, որգոն" զճարտասանականն եւ զբժշկականն: Ասի 5 

բան եւ կալումն միակացն , որպէս յո ր ժ ա մ  ասեմք, ե թ է  զոր 
բան այս ինլ միակ ունի առ այս՛ գնոյն բան ունի եւ այս ինլ 
ժ'իակ առ այս. ա յլ եւ զպատ ճառ անն" ըստ որում եւ Պղատոն 
ասէ, ե թ է  „ աչոեստ ոլզա նբա ն իրն“, այսինքն'՜ զան պատ ճառն: 
Արդ վասն այսորիկ ասաց ե թ է  ա ս եմ  որ ձայնիւն բանն լինի, 10 

այսինքն" զարտաձայնիցեալն առ Հակորոշումն այլոցն բա նից , 

որպէս զի ցուցցէ , ե թ է այս բան որ ձայնիւս լինի" ի տարորո- 
շեալ քանակն վերաբերի , եւ ոլ այլքն , այսինքն" ներտրամա- 
դրականն եւ կալումն եւ պատճառն: Եւ տարակուսեն ոմանք 
ասելով , ե թ է զիարդ ասէ Արիստոտէլ զբանն , որ ձայնիւ է" քա- 16 

նակին զոլ. քանզի տրամախոհութեան է  նշանակիչ, եւ վասն 
այնորիկ շարս/դիր է" որպէս յանուա նէ եւ ի բա յէ  բաղկացեալ, 
իսկ ի Ստորոգութիւնսն" ոլ ե թ է  յա ղա գս շարադրիցելոց ձայ
նից է  բան Արիստոտելի, ա յլ յաղագս պարզ ձայնիցն, քանզի 
ինքն իսկ Արիստոտել է" որ ասէ, ե թ է  այնց" որք ո լ  ըստ միում' 20 

շարամանութեան ասին" կ ա մ  գոյացութիւն նշանակէ, կ ա մ  
որակ, կ ա մ  քանակ , եւ որ ի կարգին է : Արդ զիարդ ասէ" ե թ է  
բան քանակին է. քանզի շարադրէ ըստ շարամանութեան

1 А. եւ— լի՛նի] Е1. Аё-уш 8տ айтоу тоу цета фшу?); Хо-уоу 191,18. 3 А . րտ-
նակս] Е1. Хоу.хои; 191,15. 4 А . յաղագս— զբժշկականն] Е1. 7гер՝1 օս о Хоуо; о
к р о х е Е д е у о ; .  Хгугтои ха\ о а7сота8у )У  Хо-уо;, оТоу  6 рг(тор1хо; ха1 б1атрко; 191,15—17.
6 А. մեակաց՚ս] Е1. тшу цгуеЭшч 191,17. 7. 8 А . մեակ] Е1. то )лё-уеЭо; 191,18.
6 —11 А . ոլալէս— ցանից] Е1. ш; отау лгуш|лгу ОТ1 о у  ХоуоV տ/տւ то'8е то {лё-уедо; * * ,  
Т010у5 е тгрА; аХХо (лёуеЭо;. Хё-уета( Хоуо; ха1 т| а!т1а, хаЭо хой о ПХатшу фу)<Л ’тё /-  
мтг]У 8 1  ё"уш ой хаХш, о ау -д аХоуоу яра-уца’. Տւձ тойто ойу еТ п е Хо-уоу т о у  цгта 
фшуг)?, тоит еот( т о у  Ёхфшуои1*.еуоу, тгро; аут101ЯствХг|У т ш у  аХХшу в 
191,17—И. 10 А . ասացէ թ է փխ. ասաց եթէ. 13 А. եւ ոչ այլքն] Е1. ой доу
ха\ т а  аХХа етцлаюо'цеуа той Хоуои 191,28. 18 А. իսկ ի Ստորոգութիւնսն] Е1.
уиу 8տ 191,17. 19—20 А. քանղի— ասէ] Е1. айто; кар о ’АркттотёХт]; Хё-քտէ 191,18. 
21—22 А. կամ՛ որակ] Е1. չքք.



անուանց եւ բա յից՝ Եւ ասեմք, ե թ է աստ յիշեա ց զքան'՛ ոչ որ
պէս շարադրիցեալ, ա յլ որպէս տարորոշ եւ որպէս բաղկա
ցեա լ ի փաղառութեանց, որսլէս եւ ինք իս(լ յա յտ  արար Սրիս- 
տոտէլ ասելով., ե թ է  չափի րստ երկար եւ սուղ փաղա/տւ-

6 թեա նց որ ձայնիւ բանն է" ցուցանէ զնա տարորոշ քանակին: 
Եւ յա յտ  է ' ե թ է  բան աստանաւր զմի անունն ասէ եւ զմի բա յ , 
եւ պարզաբար զմի բա ռն, եւ զան շարադրական ձայնն, քանզի 
եւ այսոքիկ չափին երկար եւ սոսլ փաղառութեամբ: Իսկ նե
ր ո ւմ  Յաղագս մեկնութեան բան առնու զշարադրիցեալն եւ 

10 զնշանականն, քանզի սահմանելով ասէ, ե թ է բան է  ձայն նշա
նական, որոյ մասանցն իմն նշանակ է  զա տ...

„Որգոն" Հինգն ե թ է են տասանցն մասունք առ ոչ մի Հասա
րակ սաՀման շարամերձին“.

Եւ յիրա ւի ստորաղրաբար զբանս յա ռա չ էա ծ Հինգ, եթ է  
15 ասելով տասնին մասն, վասն զի Հինգ ոչ միայն տասանց է  

մասն, ա յլ եւ տասին եւ քսանի եւ ա յլոց բա զմա ց , եւ զի ոչ է  
սաՀմանեալ տասին Հինգն, քանզի կարողութիւն է  տասին մասն 
գոլ միոյ եւ ին ան, երկուց եւ ութի, երից եւ եւթան, վեցի եւ 
չորից, Հնգի եւ Հնգի:

20 „'Քանզի մակարդակին մասնկունք առ ոմն Հասարակ սաՀ
ման շարամերձին '*.

Առ ի Հնոցն նոյն կարծիւր գոլ մակարդակ եւ մակերեւու
թիւն. քանզի ի միոյ իրի վ ե ր ա յ առնուին'' զմակարետւթեանն

2—3 А. ա յլ— ի փաղառութեանց] Е1. аХл ա; 5(шриф.ёуои акХш; х » ! <тиухЕ[- 
|АЕчои Ёх аиХХа0шу 191,82—88. 4 А . չափի]  Е1. то хатацЕтрб?<тЗа1 191,84. 9 А.
բան առնու] Е1. ВихХацЗауг! 194,4. 14—19 А. Հինդ — եւ Հնգի] Е1. опёутв с1 е < т
тшу 8ёха цорюч, Տւօո .о тгёуте ой доуоу той 5ёха Зйуатеи цёро; ешои, аХХа хш той 
оехапёуте ха! той еУхоа! ха ! аХХшу поХХшу, ха! от! ойх е<ту шрюцёуоу це'ро; о 
пёуте՛ Зиуатоу уар той 8ёха цёрт] Ха0Е?у тоу ётгта хае тр(а ха'с тоу 1$ ха! тегоара 
192,9—18. 23—5 А. քանլլի — խոըոփեաց] Е1. «г ! той айтой у ар ха ! тА т?к Խ -
(рауе(а<; ха! тА той ё п т ё 8ои ХацРауоиссу оуодо. пара о! той; уештёрои; 8[ахёхр1т а 1 

ктфауЕ'а ёшпёоои1 тА (А-у Т*р ёпигеооу տու (аоу>); т ^ ; оцаХ^? ёшфауеСа; ХацЗа- 
\օսռւ т9)? հՀ 'сои та?? ёаитт)? տսՅտւօէ; хе^ёууц, тт)У 8ё ёпкрауе1ау ха'с ч? т а  цёаа  
то?; ахрои; ёпшрои^*? ха ! ք т?|; ёХ ах^т^ ; тшу паЗшу та  айта пёрата ё/оиашу, 
хо(Хшу ти/Ау ч хиртшу 192,17—28.
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անուն եւ զմակարդակին: Իսկ առ ի նորագունիցս ոըոշեսւլ է  
մ՛ակերեւութիւն եւ մ՛ակարդակն. քսՈպի մակարդակ զՀսւրթ 
մակերեւութիւնն կոչէ, որ Հանգէտ իւրովք ուղղականւսւքն զատ 
եղեալ եւ որոյ մհՀէւ ծայրիցն առաչակայանայ ամենեցուն' 

որք զհոյն զերսունսն (  )  կորընթեաց եւ կ ա մ  խորոփեաց: Արդ ի 5 

նորագունիցս Հասարակ ի ն չէ  մակերեւութիւն, որ բերի եւ ըստ 
Հարթ մակերեւութեան, որ է  մակարդակ, եւ ըստ խորոփիոյն 

եւ ըստ կորընթոյն:

яնմանապէս եւ ի վ ե ր ա յ մարմնոյ մարթի առնուլ Հասարակ 
սսոման զմակերեւութիւն, առ որ մարւէնոյն մասնկունք շարա- ю

մեր ձ ի ն \

՝Քանզի մարմհոյ մասունք շարամերձին առ Հասարակ սաՀ- 
ման'' մակերեւութիւն, եւ ի ձեռն նորա առ գիծ. քանզի մակերե
ւութիւն ըստ խորութեան բաժանելով զմարմին, իսկ գիծ ամե
նեւին անտարակաց գոլով ըստ խորութեան մասանց մարւէնոյն 15 

անտարակացաբար ըստ խորութեան շարամերձ ի լ  առ մի- 
մեանս, եւ աստանաւր դարձեալ զաւրութեաւՐլւ սլաըտ Է առնուլ 
զբաժանոււՈւ'՛ որ ըստ մակերեւութեանն լսի , որսլէս զի սլա- 
Հեսցի մարմինն շարունակ: Եւ ի ձեռն մակերեւութեան առ գիծն  
շարամերձին մասնկունք մարմնոյն, քանզի ըստ երկրաչափաց շօ 
ծայր մակերեւութեան, եւ սլաըտ է  նմա՜ որ բա ժա նէն զմար
մին' ըստ մակերեւութեան սկիզբն աոնել ի գծէն եւ զնա որ- 
սլէս ծայր ցուցանել եւ մակերեւութիւն աւսւել եւ նովաւ բա ր
ժան ել զմարմինն: Արդ վասն զի ըստ բոլորին ինքեան մակե
րեւութիւն Հատանէ զմարմին'' Հարկ է  եւ ըստ եզերն իւրում, 25 

այսինքն'  ըստ գծին , շարամեըձեալ զծա յրս մարւքնոյն:

4 А. ւԴ։Տն փխ. ։Ոքն. 10 А . զ<Րա1լհրէսոլթիլԱ]  Е1. "граццчу <4]> ёлирхуБМУ
192,26. 13 А. <սո դիձ՚հ] Е1. про? у р а ц ^ у  193,1. 16— 18 ճ .  մասա՛նց —
լսի7 Е1. ё ; ауа-ухг,; хае т а  церу той сш цато; аою статш ; ха1 хата  радо; еиуатс- 
тошл лр4? аХХу)Ла х а та  тт]у ётфауеюу, у.аутайОа тсу.Хм сиуадо1 тт]с Зтрёвеш ; 
ղէօւ тт;; Е7С1фауЕ1а; Хацряуодоут); 198,»—5. 20—21 А. քսւնղի— ւՐա/լեըետւթծան]
Е1. ё-б!0») тар х ата  той; ՝[гшцгтря; риекга <■»)> -грау.цг) т:оил ту]у ёлкраугиу 193,6—7.
21 А. է !" ֊" , ղիծ Է =  ծայր զիծ Է մսւկելւծւոՓ եւսն (*յ. 22— 23 А. եւ զնա — առ՛նել]
Е1. ха! таитг)У о'юуе\ ётнейроута 7Г01гТу ётсирауе(ау 193,8—Տ. 26 А. չաըամեըձեալ]
Е1. аиуахтем 193,11.



„Բա յց է  եւ ամանակ եւ տեղի յա յսպ իսեա ցսе.

Եւ զի շարունակ քա՛նակ է  եւ տեղի եւ ժամանակ" այժմ' 
ցուցանէ, քանզի եւ սոցա մասնկունքն առ ոմն Հասարակ սսո- 
ման շարամերձին, քանզի զժ ամանակին մասնկունս ար- 

6 դեանն անտարակաց գոլովն ամենեւին շարամերձէ ինքեաժ՜ր 
զանցեալն եւ զապառնին, իսկ զտեղւոյ մասնկունս շարամերձէ 
գիծն, վասն զի մակերեւութիւն կարծի զոլ տեղի, իսկ մակերե
ւութեան մասնկունք ըստ գծին շարամերձին:

„^Քանզի յեղանակաւ իմն զմարմնոյն մասնկունս ունի տեղէ, 
10 որք առ ոմն Հասարակ սսճման շարամերձին, ապա եւ տեղւոյ 

մասնկունք, որք ունին զիւրաքանչիւր ոք ի մասանց մարմնոյն'՛ 
առ նոյն սաՀման շարամերձին, առ որ մարմնոյն մասնկունք".

Եւ զի տեղւոյն մասնկունք'՜ որպէս շարունակի'՛ առ ոմն Հա
սարակ սաՀման շարամերձի'՜ նիւթէ յայնւՐանէ որ ի տեղա շ. 

16 քանզի ե թ է  տեղի եզերէ ա յն մ  որ ի տեղտջ է , իսկ նորա 
մասնկունք որ ի տեղւոչ է" առ ոմն Հասարակ սաՀման շարա
մերձին" Հարկ է  ել ի տեղւոյն մասնկաց ունել Հասարակ ինչ 
սաՀման" առ որ շարամերձին, քանզի ե թ է  այս որ ի տեղտզ 
է" շարունակ է , իսկ տեղի ոչ * ,  ա յլ տրամաւցտեալ, Հանդիպեսցի 

20 մասն ինչ այնորի1լ որ ի տեղոջն ոչ գոլ ի տեղւոշ: Արդ ե թ է  
իւրաքանչիւր ոք, ասէ, ի մարմնոյն մասնկաց զոմն տեղի ունի, 
եւ այս մասնկունք առ ոմն Հասարակ սաՀման շարամերձին" 
Հարկ է  եւ մասնկաց տեղւոյն, որք ունին զայն որ ի տեղւոչն է , 
առ ոմն սաՀման շարամերձ ի լ. ապա ուրեմն" շարունակ եղիցի
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7 А. վասն (լի— տեղի] Е1. Տւօււ етф ауем  Т1? еТуаи 8охьТ о то'та; 193,17—18. 
18 А. որսլէս շարունակի] Е1. ш; ииУехоЯ; омто; 193,14. 14 А. «- зд . ի տեղւոչե.
16 А. քանզի ե թ է — աՐԷ՚Լչես ի տեղւոչ է ]  Е1. լք.р. 17— 18 А. Հարկ է — շարամեր
ձին] Е1. ауа?Х1) хсн т4V топоу про; тсуа хомДу ороу аиумгтоута
198,26 — 27. 19 А. իսկ տեղի ո չ] Е1. о И  тотго? цл) еТц аиуехч? 193,27—28. 19 А.
«ЧИ.» 1Ի Հանղիւզեսցի. 19—20 А. Գանդիւզեսցի— ի տեղւոչ] Е1. (Гиц(3^<Гбта! ц.е- 
ро; той Ёу токи), о ойх еапу су тгаш 193,28—22. 23 А. որք ունին զայն որ ի տե-
ղւոչն է ]  Е1. լէ ք . 24 А. առ ոմն սահմ՛ան] Е1. тгро; ц у а  хо1уоу Зроу 193,81.



եւ տեղի, վասն զի առ մի ոմհ Հասարակ սաՀման մասնկունք 
նորա շարամերձին. քանզի շարունակացն Հասարակ սաՀման 
է " մասնկաց նոցա առ ուԽ Հասարակ սաՀման շարամերձ ի լ, եւ 
սլատկանեցաւ այս սաՀման տեղում, սալա ուրեմն'  եւ տեղի շա
րունակ է : 5

Ը ն Գ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻԺՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 

ՊՐԱԿ֊ՔԱ ՊՐԱԿ42 ԼԵ

„ Եւ եւս դարձեալ արտադիր ունակս լա յն".

Վաղ ուրեմն բա ժ անհալ Արիստոտելի զքանակն ի տար
որոշն եւ ի շարունակն, եւ զշարունա1լն ի Հինգ ի գիծ , ի մակե- 10 

րեւութիւն, ի ժարմին, ի տեղի, ի յւսմանակ , իսկ զտարորոշն 
յերկուս" ի թիւ, ի բան" ա յժ մ  վերստին բաժանէ զքանակն ի 
ղրելին եւ յա նդր ելին, եւ զղրելին" ի գիծ, ի մակերեւութիւն, ի 
մարմին, ի տեղի, եւ ոչ երբեք ուրեք ի բա ց եբարձ ի շարունա
կացն զժամանակ, իսկ զան ղրելին յերիս" ի թիւ, ի բան եւ ի  15 

ժամանակ, քանզի առձաւնէ տարորոշումն զժամանակ: Բայց  
արժան է  խնդրել զան դրա բար ձութ իւն ժամ՛անակի պատճ՛առ 
վերստին բաժանման քանակի: Եւ ասելի է, ե թ է  երկուց ելոց 
ծա յրից ներՀակաց միմեանց, այսինքն" տարորոշին եւ շարու
նակին, որպէս եւ առասպելարկուքն ասեն բոլորովիմբ եւ ամհ- շօ 

նեւիմբ զանազանիլ զ յո յժ  տարակսւցեալսն, այսինքն" ներՀա- 
կան տեսակաւք քանակին զբոլորովինն ի վ ե ր ա յ շարունակին 
դասելով, իսկ զաւ/ենայնն ի վ ե ր ա յ տարորոշին, եւ Պղատոնի 
զամենայն ներՀս/կն միշաւորս ասելով զոլ, որպէս զի զյա ւէտն  
եւ զնուաղն ընկա լցին" պարտ է  եւ տարորոշին եւ շարունակին 26 

միջակ ինչ գոլ, եւ ւ/իջակ տարորոշին եւ շարունակին զժաժա-
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14—15 Л. եւ ոչ հրրեք— զժւտՐա՚նտկ] Е1. оихёи տ.\գ тгеутб (зфеТХз уар т4V/ро- 
уоу) 194,0. 16 А.քանզի ւսռձալնէ տարորոշումս զժամանակ] Е1. լէ ք .  16— 18.А.
Բայց — քա՛ւոս/ф ] Е1. а Հւօ\ о ; ётп?/)тл|аа[ 01а  т{ г) а<ру.1р&п'.$ той /роуои а!т'.а քտ- 
70՝/е тт)? той тгееой БП'.о[Х[рг<7Еш; 194,10—11. 20 А. առասպելարկուկք՜Ա.

9



7ւակ. քանզի որսլէս շարժումն ինչ գոլով՛ շարունակ է  ժամա
նակ ( քանզի ամենայն շարժոսէն շարունակ է), իսկ որսլէս թուի- 
ցեա լ շարժումէս որ եւ դարձեալ թուի լուին տարորոշ Է ժամա
նակ: Բայց երիւք ոմամբք կերպարանէ զդրելին Արիստոտէլ

5 զբոլորն միանգամայն ստորակայելու[Լւ եւ ընդ ցուցմամբ ստո- 
րանկանիլովն եւ ընդունելովն զվեց դրական մակբայսն: Արդ 
ցուցցուք զերեսեան ի վերայ իւրաքանչիւրդ/ տեսակի շարու
նակացն' գիծ , բոլորն, միանգամայն ստորակայ ի ցաւ թ զական 
կամ՞ առաւել կ ա մ  պակաս, նմանապէս եւ մակերեւութիւն եւ 

10 մարմին: * *  Այլ եւ զվեց դրական մակբայսն ընդունի գիծ. քան
զի ասել ունիմք ե թ է  գծիս ոմն առաջոյ եւ ոմն վերջոյ, /»/?/ 

յա ջմէ եւուքն յաՀեկէ, ոմն վերին , ոմն ներքին, նմանապէս եւ ի  
վերայ մակերեւութեան եւ ի վերա յ մարմնոյ ասեւՐք: Իսկ ան- 
Դրեէի քանակ բոլորն միանգամայն ոչ ստորակայի եւ ոչ ընդ

15 ցուցմամբ ստորանկանի եւ ոչ զվեց դրական մակբայսն ը7//չու
նի. քանզի иЛш ժամանակ բոլորն միանգամայն ոչ ստորա
կայի. քանզի պարտ է  ապականիլ ա յս մ  աւուր եւ լինիլ վա
ղուին: նւ ոչ բան միանգամայն բոլորն ստորակայի, քանզի է  
ինչ որ ասացաւ եւ ոչ է , եւ է  ինչ որ Հանդերձեալ է  ասիլ: Նմա- 

20  նապէս ելի  վերա յ թուոյն" որ թուեն. քանզի այս թիւ որ թուիս" 
կա մ  ի կարծիս է  կ ա մ  յառաջաբանութեան է  ինչ նորա որ 
ասացեալ է  եւ ոչ է  եւ ինչ որ լինի: Ա յլ եւ ոչ ընդ ցուցմամբ 
անգանի, քանզի ե թ է  ոչինչ մնա յ, ա յլ անցանէ" զիարդ մատամբ
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1 А. ջա նգի— ժամանակ] Е1. ա; [аЁу т°Ф (хиУЕХч? о хроуо; 194,18.
2—4 А. իսկ— ժամանակ]  Е1. <Ь; 81 ар^додемта х(уг]Т1;  тй  тгаХш ха! тгаХш ар10- 
цгИтдои 01шр[7[ЛЕУо; о /роуо; 194,19-30. Ց А . թվական]  Е1. стпОарлсх'-а оиста 194,88-
10 Е1. аХХа ха2 ое'^е( ипо-'штЕ! у) тра(Л|хг) ы ; 8ахтиХш ог1Хуи|ЛЕУ7], ха\ {լ Ё-^ауекх 
ха\ т4 ռաբ.0. 194,24—25] А. լի ք . 1Տ А . ասեմք՛] Е1. т а  аита Ёроицеу 194,28—20. 
17—18 А. քանզի — վաղուին]  Е1. ЗеТ тар <р8арг(уа1 т4 о^|аероу, ?уа т'ёу^та! то аи- 
рюу 194,8!. 18 А . բոլորն] Е1. լիք. 18— 19 А. քանզի — ասիլ]  Е1. то ц ё у  тар
аитой еТру)та1 ха՛! оих ест1 т4 ЗЁ (леХХее 194,82—83. 19 А. նմանապէս] Е1. լիք.
20 А. թիւ որ թուիս] Е1. լիք. 21 А . յառաջաբանութեան է ]  Е1. Ёу тгрофора 194,84. 
22—8 А. Ա յլ եւ— տարորոշին] Е1. аХХ՛ օսՏտ 8е(5е1 ои8!у тоитшу йтсотптгТЕГ о уар 
оиоЁу и7го|лЁуЕ[ {]Т01 хатаХчАтиауетас, теш; тойто ЗахтиХш Е8гс Зег/Э^уац օսՏտ та  Эе- 
Т1ха Ётррущата ой8ЁУ тшу триоу Ё7КОЁХ,Етаг я й ;  тар той ц>| оуто; оХш; т4 цЁу 
ауш то 8ё хатсо Е то 1 тс; 5у, պ Зе&х ղ аркттгра; аХХ’ е! ара тсЦсу т1уа т а  еТ8») той 
Зиорю|АЁуои ЁтсмЁхоута! 194,84— 195,8.



ցաքանի: Այլ եւ ոչ զվեց դրա/լան մակբայսն ընդունի ոք յե -  
րիցն. քանզի զիարդ որ ամենեւիմ՛բ ոչն է ' կա մ ի վեր է  կամ ի 
վայր: Բայց կարգաւորութիւն իւ/է/ ընղունին տեսակք տարորո
շին. քանզի բանին նախագոյն Է նախերգանն քա ն զպատմու
թիւնն, նոյնսլէս եւ ի վերա յ թուոյ մինն քան զերկուսն յա ռա -  5 

չագոյն է : * *  Վասն որոյ տարակուսեն, եթ է ընդքր ոչ բաժա- 
նեաց զքանակն ի կարգատրեալն եւ յա ն  կարգն: Եւ ասեմք 
ե թ է կարգաւորութիւն ընդ բոլոր տեսակս քանակին էանց  
շարունակին եւ տարորոշիցելոյն. քանզի ի վ ե ր ա յ ամենեցուն 
սլատկԱ/նի ասել առաջին: Արդ ե թ է կարգաւորութիւն է  յա մն-  10 

հեսին, զիարդ որ զկարգաւորութիւնն ունէր ի կարգաւո
րն ալ եւ յա նկա րգ բա ժ ան իւր: Եւ այսոքիկ այսպէս:

Բա յց մակս/բա^անէ զքանակն եւ այլազգ ասելով, եթ է  
քանակին ոմհ տիրաբար քանակ է  եւ ոմն երեւաբար. եւ տի
րաբար քանակ է  ոչ մեծն եւ վւոքրն եւ կ ա մ  շատն եւ սակաւն 16 

որ անմիջաբար ստորոգին. քանզի մեծն եւ փոքրն ի վ ե ր ա յ 
ամենայն շարունակացն ասի. քանզի մեծ գիծ ասեմք եւ փոքր 
մակերեւութիւն եւ տեղի եւ մարմին ասելով տիրապէս, իսկ 
շատն եւ սակաւն ի վերա յ բանին եւ թուոյ եւ ժամանակի տի
րապէս ասի: Արդ այսոքիկ տիրապէս քանակք: Իսկ ոչ տիրս/- 20 

պէս այնոքիկ, որոյ մեծն եւ փոքրն եւ շատն եւ սակաւն ոչ ս/ն- 
ւ/իջաբար, ա յլ ընդ մէջ միոյ ուրուք տեսակացն քանակի ստո
րոգի. որգոն" շատ ասեմք սպիտակութիւն ընդ մէջ մակերեւու
թեա ն. քանզի շատ սպիտակն է  ոչ վասն ինքեա ն, ա յլ վասն 
մակերեւութեան, քանզի զմակերեւութիւն սպիտակին ե թ է  որ- 26 

պէս սպիտակի կամեսցուք նշանակել ոչ ասեմք շատ սպիտակ
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6 Е1. ха : Б7с\ той хромой тА (г^ЦЕроу той аирюу крътероч 195,4—5] А. լիք.
10 А. աււս/շին]  Е1. то тгршт оу хай то Бейтероу 196,8. 12 А. բաժան իւր] Е1. еТ/е
0[3[рЕТ<гда1 195,9—1а 18 А. մակարանէ] Е1. ЁтоиирЕ? 195,11. 14— 16 А. եւ
տիրարս/ր—  ստ որո գին] Е1. хай хирио; цеу яостоу ой то ЦЕуа ха՝1 щхроу ха; ~оАи 
ха1 оХ^оу а|ЛЕ(1Ш5 хаттпгорЕТтои 195,12—18. 17 Е1. Хетоцеу 196,14] А. ասի. 17 А.
քա՜նզի] Е1. լի ք . 17 А. ասնւՐր]  Е1. լի ք . 20—21 А. Իսկ ոչ տիրապէս այնոքիկ] 
Е1. <фашо)1Еуа 31 7го(га> 195,19—17. 22 А. ընդ— տեսակացն]  Е1. Տւօւ цёсои ёуо;
тшу Ётгга ё'.Зшу 195,18. 25 А. ղւՈսկերեսււթիւն]  Е1. тт)у ежтскпу 195,20. 26— 1 А. 
ոչ — սպիտակ սպիտակ] Е ]. ой ХЁ-гоцбу “ олй Хецхсу аХХа Хеухшу Хеохоу 195,21.
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էր, ա յլ սպիտակ սպիտակ եւ [լաւ/՜ սպիտակագոյն: Եւ զՏրովա- 
կւսն պատերազմն մեծ ասեմք ոչ վասն ընքեան, ա յլ վասն ժա
մանակի պատերազմին, եւ զգործսն երկար ասեւ/ք վասն ժա
ժան ակին եւ ոչ վասն ընքեան" կ ա մ  առաւրէ կամ ամսաւրեայ

5 կ ա մ  տարեւորական: * *

„Եւ այսպէս ղաս ինչ կա լցցի , ա յլ դիր ոչ կարի քա լ գլոցես
աոնուլ“.

Եւ վասն զի իմացաւ Արիստոտէլ, ե թ է  ի վերայ բնաւորա
կան թուոյ որք թուինն, այսինքն" ձիք տասն, կաժարք տասն, 

10 յորոց վ ե ր ա յ կարողութիւն է  դրութիւն առնուլ եւ ցուցանել 
ե թ է ուր կան" վասն այսորիկ նահանջեաց զառաջին ասա- 
ցեա/1/, ե թ է ոչ դիր ինչ քաջ զտցես առնուլ:

8ՈՐՍ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻծՌԼ Ա Ռ Ա Ր Կ Ա  ՊՐԱԿՔՍ.

Լ Հ  ՊՐԱԿՔ

16 „ Եւ ա յլ եւս քանակին ոչինչ է  ներհական*.

Յետ երից բաժանմանց քանակին" ի տարորոշն եւ ի շարու
նակն, ի ղրելին եւ յանղրելին, ի տիրարար քանակն եւ յերեւա - 
բար" փոխարկէ զբանն ի յատուկս քանակին: Եւ ահա այն ինչ վե
րագոյն մի յատուկ քանակի աւանղեաց ւ/նզ ի չափելն, յորժա ժ  

20 ասէր ե թ է բան չափի երկար եւ սուղ փաղառութեամՐբ եւ վասն 
այնորիկ քանակ ցուցանիւր բան որպէս զի ամենայն քանակի 
չափիցելոյ: Եւ զի զայս զմի յատուկս բացատրեաց ւ/հզ յա յտ  
արար եւ վասն ասելոյն „եւ ա յլ եւս քանակին ոչինչ է  ներհական*, 
որպէս զի ըստ լռեց ելոյ ւքիոյ մհզյատկին աւանղիցելոյ: Այլ ու

շն նիմք, ասեն ոմանք, եւ զերկրորդ յատուկն աւանդեալ վերագոյն ի

3 А. պատերազմին]  Е1. լիք . Տ А. եւ ղղոլւծսն — ժաւՐանա1լին] Е1. хсЛ тг,у 
яра?1У щхрау Ճ&հօ|А5у օւձ т4у /роуоу 195.28. 6 Е1. таита е/Е1 ч яароиеа Зеш-
р1а] А . լիք. 9— 12 А. այսինքն— զտցես առնուլ]  Е ]. о'оу Уяяшу Зеха у) ауйрш- 
яшу г) ;иХшу ч Х19шу, отп ест! Зё<лу ХареТу ха\ 8е?&хс яои хеш и, Տլյլ тоито ЁхоХа- 
оеу (йто е1яшу 8т[ вёепV ея՝1 тойтои ой я*уи ХаЗоц ау 195,88—80. 18— 19 А. Եւ—
մեղ] Е1. хой 484 м-еу ауситёрш еу ”8юу 7)[йу яарБо'гвои той яоаои] 196,1. 19 А . ի
չափելն] Е1. т4 [лстреТ(7‘9(Х1 196,а. 22—23 к .  յա յտ -ա ս ե լո յն ]  Е1. 8-/)ХоТ օ՛ձ тс и
2т1, Хёушу 196,4—5.
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ներուժ' յաղագս գոյացութեան բանումս, յո ր ժ ա մ  ասէր թ է  յա -  
տուէլ գոյացութեանն ոչ ունիլԱ ներհական, բա յց  այս ամենայ
նում  գոյացութեան է , ոչ միայնում. քանզի եւ քանակի է : Եւ 
ասեմք ե թ է ել յերկբա յս  էր անդ եթ է ոչինչ է  քանակումս 
ներհական, ասելով „բա յց  ե թ է  ոք զմեծն փոքումԱ եւ զշատն б 

սակաւուն ասասցեն ներհականս. ա յլ զայս յա ր ա  քարշէր ի նե
ր ո ւմ  յա ղա գս գոյացութեան բանումս առ ի խնդրել, իսկ ա յժ մ  
առաջի իսկ կայ. քանզի յաղագս քանակի է  բանս: Արդ եր
կրորդ յատուկ քանակի ոչինչ ունիլե ներհական, եւ մի ոք աս
ասցէ զւՈ/ծն ւի ո քուն եւ զշատն սակաւուն. քանզի այսոքիկ ոչ до 

ներհականք: Ել զի ոչ են ներհականք եւ ոչ քանակք, այլ առ- 
ընչին" ցուցանէ ըստ ներկա՛յութեան եւ ըստ հակայա րկացու- 
թեա ն: Ել ըստ ներա կացութեան այսպէս եթ է ոչ են քանակք , 

ա յլ առընչիցն են. իսկ ըստ յարկացութեա ն այսպէս ե թ է  ոչ 
են ներհականք, ա յլ առըհչիցն" որպէս գոլ հասարակ իջաւան 15 

ն եր կացութեան եւ հակայարկացութեան զառինչսն, քանզէւ 
ե թ է  ցուցանեմք" ե թ է առինչք են" ապա ոչ են քանակք (քանզի  
բաժանի քանակե յա ռըեչիցն), եւ ե թ է  ցուցանեմք դարձեալ ե թ է  
առընչիցն են" սողա ոչ են ներհականք, քանզի քառակի հակա- 
4՛լայիցն ս/ո-իցելոց" որով հակա բաժա ն ին ներհակքն յա ռընչիցն: շօ 

Եւ պարտ է  գիտել ե թ է երկուց ձեռնարկութեանց պիտս/նա
ն ա յ ներկացութիւ-ն, առաջնոյ" որ ասէ ե թ է մեծն եւ փոքրն, 

շատն եւ սակաւն առ այլ ասին, իսկ քանակ ըստ ընքեան է. 
ապա ուրեւ/ն" մեծն եւ փոքրն ոչ են քանակիս: Երկրորդում 
ձեռնարկութեան'  ե թ է  մեծն ել փոքրն, շատն եւ սակաւԱ ան- 26 

որոշք են. քանզի մինչեւ ցքանակին է  մեծ, եւս քանակին է  
փոքր" անյայտ է. իսկ քանակն սահմանեալ է , քանզի քանիւսւ- 
նութիլԱ յա յտ  առնէ, վասն զի յո ր ժ ա մ  կաւ/իմք զթիւ իրիք գի-

5 — 6 А. թ ա յ у —  ն ե խ ա կ ա ն ]  Е ]. ՛ «  \ւ ՚ղ тц  9 օս»ւ то ц ё у х  тш |^1хрф хан то гсо- 
Хи тш оХ^со Ёуасут’юу’ 196,И — 12.  6— 10 А. ա յլ (լա յս  —  ասկատւՍ]  Е1. լի ք .  12 А. 
Աստ ն ե ր կ ա յո ւթ ե ա ն .  14 А. իսկ ըստ յա րկ ա ցութ ե ա ն ]  Е1. хата  81 ауптеараттааы
196,14. 16 А. » ւ յ յ .  որպ էս զի. 20 А. ա սիցելոց]  ЕЯ. ХацЭауоцсушу 196,18.
22 А. ներկւսցութեան]  ЕЯ. т) ет/стаа!?  196,20. 26— 28 А. եւս—յա յտ  առնէ] Е1.
ха\ цё/рէ тгоаои |Л!хроу, аот)Хоч еигеТу то 31 поеоу шр'.а;х1՝/оч яоаоу Зу]ХоГ 196,34—23.
28 А. վասն ղ ի — զխոել] ЕЯ. тоу ар[9цоу |лаЭг~у тшу ^тоицгушу 196,25—20.



տել, հարցանեմք ե թ է  քանի են. սալա ուրեէՈւ" ւէհծն եւ փոքրն, 
շատն եւ սա/լաւն ոչ են քանակք: Արդ զայսոսիկ ներսաստու- 
թիւնն: Իսկ հակայարակացոսթիւն չորից սլիտանանայ ձեռ
նարկութեանց, առաջնումն" ե թ է  մնծն եւ փոքրն, շատն եւ սւս-

6 կաւն ինքեանք, որ ինչ ենն" այլոց ասին գոլ, իսկ ներհականքն 
ոչ ասին առ այլ. որգոն թուխն ոչ ասի սսլիտակ ի թուխ , այլ 
ներհական, ապա ուրեւ/ն" մեծն եւ փոքրն ոչ են ներհականք: Իսկ 
երկրորդում սլիտանանայ ձեռնարկութեան, որ ասէ'՜ զի եթ է  
մեծն եւ փոքրն ներհականք են" ի միասին եղեցին ներհականքն 

10 նոյնոււ/ն կարող եղելում եւ մեծ գոլ եւ փոքր առ այլ եւ առ 
այս Իսկ երրորդում սլիտանանայ ձեռնարկութեան, որ ասէ" եթ է  
մեծն եւ փոքրն, շատն եւ սակաւն ներհականք են" եղիցի ինքն 
ոք ինքեան ներհական, քանզի կարող գոյ նոյն ինքն եւ մեծ 
զոլ եւ փոքր րստ նոյն ժամանակում առ ա յլ եւ առ այլ, որ է  

16 անտեղի: Իսկ չորրորդում պիտանս/նայ զոր ոչ ասէ Արիստո- 
տէլ, ա յլ ե թ է  մեծն եւ փոքրն, սակաւն եւ շատն ներհականք ոչ 
երրեք ներհականքն ապականողք եղիցին միմեանց, այլ ապրե
ցուցանողք. շատ փոքունք մի մեծ առնեն եւ շատ սակաւք 
մի մեծ առնեն, իսկ ներհականքն միշտ ապականողք ժի- 

20 մեանց գոն:
*

ԸՆ Դ  ԱՑՍՈՍԻԿ ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏՈԻծՌԼ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ8 

ՊՐԱԿ-ՔՍ. ՊՐԱԿ-Զ Լէ

„Մանաւանդ զի ներհակութիւն քանակէին է “ . ..

Ազատեալ Արիստոտելի զքանա1լն ի ներհակութենէ" մեծի եւ
25 փոքու, շատի եւսակաւու, որք քանակ թուին գրլեւներհականք

1 А. ԿսըցւմսԽՐք] Е1. Хё-уодоу 196,20. 2 А. ՜Աերսաստութիւս՜ս՜] Е1. •/] гуотасп;
196,27. 4  А . առա շնումս կթ է] Е ]. ярйтоу Хё-роиста 196,28. 6— 7 А. ոչ ասի —
Ղւելձակւս՚ն]  Е1. ой Хё-^бтас прА; ХеихАу доХау, аХХа Хеихш Ёуиут'.оу ха\ ЁтЛ той Хеи- 
хои օլա ա ; 196,80-31. 7—8 А. Իսկ— ասէ] Е1. Вейтероу ётхе(р-/)ца 196,82. 11 А. 
Իսկ— ասէ] Е1. трггоу ктпупргцм 196,81. 14— 15 А. пр է անտեդ/ւ] Е1. լիք.
15—16 А. Իսկ— մեծ՜ն] Е1. тётартоу ктпуе'.ргцш, о ой Хё-քՏէ Хё?1;  аХХ’ е!то 
(лёуа 197,1—2. 18—20 А. շատ վտքունք— զոն] Е1. тсоХХа тар щ хра еу |лёуа
тгоюиоч, ха՝1 яоХХа о)луа 7гоХй՛ т а  Вг ёуаут'са ае՝1 фЭарпха е’:<п 197,8—5.
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ըստ ճշմարտութեան ցուցես/լ  ոչ քանակ գոլ եւ ոչ ներկական 
ի ձեռն սաստութեան եւ Կակայարսաստութեան" խրատ տ ա յ 
ի ձեռն այսոցիկ այնմ] որ կամի ցի ներԿակութիւն ի քանակումս 
դնել ոչ ձեռնարկել ի մեծէն եւ փոքուէ, ի շատէն եւ ի սակաւէ, 
ա յլ ի տեղւոյ ձեռնարկել, քանզի տեղի խոստովանաբար քա - б 

նակ է , եւ ներդական վերին տեւվւ ներքիւն տեղւոյ: Առ որ 
ասեմք ե թ է  ոչ է  վերին տեղի ներքիւն տ ևղսյ ներդական, քան
զի վերին եւ ներքին երկակի ասի, ոմն'' առ բնութիւն, եւ ոմն'՛ առ 
մեզ. առ մեզ, յո ր ժ ա մ  զվերին եւ զներքինն "տիւք սաԿմանեմք եւ 
գլխով, ի վեր ա սելով զի վեր քա ն զգլուխն կիսագունդ, իսկ ю  

ներքին զայն՛՜ որ ընդ ոտ իւքն է : Իսկ առ բնութիւն վերին ասի 
եւ ներքին, վերին' բոլոր երկին, առ որ միտէ թ եթ եւն, իսկ ներ
քին" զերկիր, յո ր  միտեն ծանունք: Բա յց եւ ո չ  որ առ ւ/նզ է  վե
րին եւ ներքին ներկական է  վասն երից ձեռնարկութեանց, 
նախ այն" զոր եւ ի 1ւա1լյարսաստութեան ասացաք: Որոց առա- 16 

չի ն  էր  այս ե թ է  վերինն եւ ներքիւնն ինքեանք, որ ինչ ենն" այլ 
այլոց աս իւն գոլ, իսկ ներկականք ինքեանք, որ ինչ ենն" ա յլց  
ոչ ասին գոլ, որսլէս ասա ցաւ. ապա ուրեմն" վերինն եւ ներքինն 
ոչ են ներկական: Երկրորդ ձեռնարկութիւն ե թ է  վերին եւ ներ
քին ներկականք են" ի միասին գոյս/սցին ներկականքն նմին 20 

իրի կարող գոլոյ լ/ւնիլ եւ վերին եւ ներքին: Երրորդ ե թ է  վե
րինն եւ ներքինն ներկականք են" եղիցի ոք ինքն ինքեան ներ
կական. քանզի կարող է  վերին լ/ւնիլ եւ ներքիւն ի նմ/ւն ժա
մանակում առ ա յլ եւ առ ա յլ: Արդ այսսլէս ցուցանեմք ե թ է  որ 
առ մեզ վերինն եւ ներքինն ոչ են ներկականք: Ա յլ եւ ոչ ոք 25 

առ վերինն եւ ներքինն է  բնութիւն" ներկականք են. եւ մի որ 
ասասցէ զայն" ե թ է  եզերք ներկականց շարժմանցն ներկականք 
են եւ եզր ի վերն շարժման վերին տեղւոյն, իսկ ի վայրն շար-

2 А. ի ժեռն— %ակայաըսաստութեան] Е1. օււ ту)? Ёустхсеш; XII аутпгаратта- 
оеш; 197,10—11. 5 А. ժեււՍաըկել] Е1. լէք.. . 8. 11 А. ասի] Е1. չ  Ар. 9 А. կի-
սւիւք սահՈս՚ԱեւՐչ)] Е1. таи; посЬ  ор!(одоу 197,16—17. 10 А. եւ զի վեր.
16 А . նախ ա յն— ասացաք] Е1. а  хай ЙЛ т?)! <*УТ1тгарастасеш; Ёлеуоцеу 197,31.
19 А. է  թ է  վ ՚ի . եթէ. 20 А. "է-ղղ. եւ ի միասին. 20 А. նմին իրի] Е1. той ай- 
тои 197,25. 28—1 А. եւ եղը— տեղւոյ] Е1. ха\ тсера; цеу т9]? иЛ та  ауш XIV?]-
օտա; о ауа> того ; ту)? Տտ ё т  та  хатш т) хатш тотго? 197,80—81.
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]

ժմւսն ներքին տեղւոյ: Մր ոք ասասցէ զայս, քանզի եզերք ներ
հականացն շարժւՐանց ոչ ե թ է տեղիք են, այլղադարանք: Բայց 
եթ է եւ տամք իսկ, ե թ է եզերք ներհականացն շարժւՐանց տե
ղիք են վերին եւ ներքին" ոչ ե թ է այն ինչ տեւվւք են նելոա-

6 կանք, ա յլ վերին եւ ներքին, եւ սլարզաբար ասել ե թ է եռա կան 
մակբայքն ամենայն ոչ ե թ է տեղի առնեն, այլ կալոււՈւ առելոցն, 
ս/յսսլիսի ինչ առլոցն. քանզի նոյն ինքն վերինն եւ ներքինն 
առընչին է  եւ ա յլ իմն ունի լ  ասի, իսկ տեղի ոչ է  աոըհչիցն, այլ 
ըստ պատահման ի վերն լիւն ելոյ: Արդ այլ է  վերին եւ այլ է  

10 վեր լին ի լ. քանզի վերինն տեղի է  եւ ի քանակն վերաբերի, 
իսկ ի վերն լին ի լ  ի տեղւոչ է  լ/ւնիլ ել յուր  ստորոգութիւնն 
վերաբերի: Զնոյնս եւ վասն ներքին տեղւոյ ասասցուք, ե թ է այլ 
է  ներքին տեղի եւ ա յլ է ի  ներքնոււՈւ լիւն ի լ: Բայց ցուց ցուք, 
ե թ է եւ ոչ տեղի)" որպէս տեղի տեղումներհական, վ ասն զի եւ 

16 ոչվերին տեղի" որպէս տեղի ներքին տեղւոյ ներհական ք ա ն **:
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Ը ն Գ  ԱՅՍՈՍԻԿ ՀՄ նԳԵՐԶ Ա Ս ՏՈ ԻծՈ Հ ԵԻ ԱՌԱՀԻԿԱ 

ՊՐԱԿՀ. ՊՐԱԿՀ ԼԸ

„ Եւ մանաւանդ զի ներհակութիւն քանա կ“.

Ցանդիմանես/լ Արիստոտելի զայնոսիկ, որք ասէին" եթէ  
20 ներհակ է  վերին տեղին ներքևում, եւ ըստ ներսաստութեան եւ 

ըստ հակյաըսաստութեան ի բառնալ զձեռնարկութիւնն որ 
ասէր" ե թ է  „եզերք ներհականացն շարժմանց ներհակք ենս"

2 А. ա յլ դադարանք] Е1. аХХ’ а՜! ’орец'ш 197,82. 4— 16 А. ոչ ե թ է — ներա 
կան քա՛ն] Е1. оих аут!хри; аито1 օ՚լ т о т » ,  аХХа то ауш ха՝1 хаты քտ«տօ931. аХло 81 
то ауш пара то ауш т т в д а г  тА т«Р ауш тотсо; ха'с итгА тА тоаоу ауа^бта!, то 81 
ауш теуе<тда[ Ёу то7:ш Ёогтс теуе<г9а! ха՛! ОтсА т^у тсои хатт]-)’ор(ау ауа^бта!. та  айта 
ха: Ё1с'( той хатш Хехтеоу, аХХо тА хатш т ^ с д а !  ха1 аХХо тА хатш- то [лёу тар Ёу 
тати;) тотахоу, то Ёу то'т:с{) теугоЗас тш хатш, ха՝1 йяо т»)у тгой хатт)Тор1ау теХеТ, тА 
81 хатш тотго; ха ! йяА то тсоаАу ауаувта!. ое1;о|ЛЕУ 81 от1 ои81 тш то7г<)> ш? հ Հ—ы 
Ё(7Т! Т1 Ёу»ут!Оу, Յւձ ой8г о ауш тотсо; тш хатш ш; тотгш ёуаутюу ш "Е р  уар 
197,88—198,6. 13 Е ]. 198,в шатсер тар — 198,27 цахоц-ЕУО!] А. լի ք .  21—
22 А. ի բառնալ— ասէր] Е1. ауеХшу.тА ё т х & ф '^ а  тА Хётоу 198,81-32.



այժւՐդարձեալ զհոյն ինքն զայս ի ձեռն ա յլ ձեռնար/լութեան 
ն[иթ ելո վ  յանդիմ՛անէ: Իս/լ ձեռնարկութիւնն է  այսսլիսի. երկին 
ի յե ր կ ր է  յոլովիւ տարակացեալ, քանզի թէպէտ ե՜ւ մեծագոյն 
տարակացութիւն ի բեւեռէն է  առնուլ զտ րաժաչափհ, ա յլ որ- 
սլէս բոլորակ ի բեւեռէ եւ ծիր ի միջոցէ' կարի շատ գոյ տա- 5 

րակացեալ. իսկ որ կարի շատն գոն տարակացեալ ներկա
կանք ե՛հ միմեանց, ասլա ուրեմն՛' երկին ներկական է  երկրի: Եւ 
զի ներկական է ' յա յտ  է, որ Կանդիսլաւհ նոցա , այսինքն" կարի 
յո յժ  տարակացութիւն, որ եւ սաԿման եղեւ ներկականացն: Առ 
որ ասեմք, ե թ է ոչ է  բովանդակ կարի յո յժ  տարակացութիւն Ю 

առ ի յա ռնելը  զներկականս, քանզի ե թ է որ կարի յո յժ  տարա
կացութեամբ ներկականքն որոշին եւ յա յսմա նէ ցուցանի եր
կին նելսական երկրռւմ.| վասն ղի մեծագոյն է  տարակացու
թիւնն" մա րթի առնուլ զբոլոր տրամաչափն երկնի կէս տրա
մս/լա  էի ի որ ի բեւեռէն է" ե/լ[ւցի ըստ մեզ վերինն եւ ներքինն  15 

ման աւանդն երկ ական" ս/յսինքն" որ ի վ ե ր ա յ երկրի կիսագունդն 
եւ որ ի ներքոյ երկրի, որսլէս բոլորիւն տրամաչափածն տա
րակացեալք, քան զայն որ ըստ բնութեան, այսինքն" բոր/ր եր
կին, առ որ միտեն թեթեւքն, եւ երկիր, առ որ միտե՛ն ծա՛նունքն, 
որք ի բեւեռէն միայն ՛ե՛ն տարակացեալք, քս/նգի կրկնակ է  շօ 

ամենայն տրաժաչս/վ) բոլորակին քան զայն" որ ի բեւեռէ՛ն է  
տարակացես/լ: Այլ եւ ոչ Կուր ջր ո ւմ  եղիցի ներկական, ա յլ մա
նաւանդ երկրռւմ եղի ցի  ներկս/կան" որպէս /լարի յո յժ  տարա
կացեալ. քա՛նզի նախ Կուր է  ի վեր եւ ապա ս/ւդ եւ ասլա ջուր 
եւ ապա երկիր: Արդ ոչ երբէք ըստ որակութես/նց ներկականք շ6 

են մէ/մեանց Կուր եւ ջուր, վասն զի Կուր է  տաք ել չոր, իսկ ջուր" 
Կով եւ գէջ, ս/յլ Կուր եւ Կող մանաւանդ ներկականք են միմեանց"

4 А. զտրաւՐաչաւին] Е1. оХг]У 01ац.етр0У 199,1. 7 А . ւЦнП/и/Ъц] Е1. լիք.
8 —9 А. որ— ներկականացն] Е1. то тар аицР&у тоитои;, Вё ■/) ^Хг'кгт/) 8[а?та- 
стц, 0ркг[Л0С ке^оУЕ тшч ёчаутшу 199,8—4. 13— 16 А. վասն զ ի — ներական]  Е1.
ётшот) ;յ.տ!?ա ту)? ёх той хгутрои тгро; т оу хихХоу 8[а<?та(ГЕ<о? с ап  ХаЗеГу, тг,у о л՛/) 7 
тои хихХои оюцетроу, еета! та  про? тцАа? ауш ха1 хатш |хаХХоу ёуаут!а 199,7-9- 
2 0 —23 А. ււա՚ԱզՀւ— տարակացեալ] Е1. отХ авча тар у] наиа той хихХои С1а|Аетро; 
тг,; ёх той хеутрои ~ро? тоу хихХоу бсастааеи;. аХХа ха՝( то 7гир ойхётс тш иоап 
ёуаут1оу Ёатас, аХХа (ахХХоу г/] тЙ жХ*«гтоу 01Е5тша-у| 199,12—15. 24 А. ի վեր/
Е1. լիք. 27— Ց ա յլ ՜աւր— տարակաանալ]  Е1. аХХа тгйр ха1 հ Գ, (лаХХоу ёухут'.а



որսլէս (լալ) ի յո յժ  տսւրաէլացեսւլք միմեա նց** ապաուրեւ/հ"բւս- 
լ-անդակ տեղեաւն միայն I'լարի յո յժ  տարա/լացան, սւյլ եւ բնու
թեա մբ արժան է  /լարի յո յժ  տարակա յս/նա լ: Այլ եւ ոչ այս 
միայն է  բաւանդակ, քանզի ահա գոյացութիւն եւ պատահոււՈւ, 

5 գոն եւ ոչ գոն եւ կարի յո յժ  են տարակայւսցեա լ եւ ոչ են ներ
հականք. քանզի եւ ապրեցուցիչք եւս Է գոյացութիւնն պատահ
մանն. քանզի ի նմա ուհի զգոլն: Այլ պարտ Է եւ ի մի ժի սեռ 
վերաբերիլ, այս միայն բաւանդակ Է. քանզի ահա սպիտակու
թիւն եւ ջերմութիւն ի մի սեռ վերաբերին յորակութիւն եւ ոչ 

10 են ներհականք: Այլ արժան Է եւ ի միում գոլ յենթւսկա յուժ ' 
զնոսա, քանզի ջերմութիւն եւ սպիտակութիւն ոչ ի ւ/իուժ’  են
թ ա կ ա յո ւմ  են. քանզի ջերմութիւն յ անորակ մարմին Է, իսկ 
սպիտակութիւն յորա կիցելում" որպէս երկրորդ որակութիւն, զի 
նախ յա նորա կ մարմնում'լինի ցրտութիւն, ջերմութիւն, խոնւս- 

16 ւութիւն, ցամաքութիւն, եւ ապգոյն սպիտակութիւն կ ա մ  թխու
թիւն: Ա յլ եւ ոչ այս միայն բաւանդակ, քանզի) ահա սպիտակու
թիւն ի կարափում եւ թխութիւն յա գռա ւոմ ի միում' ենթակա
յո ւ մ  են (քանզի որակացեալ ի մարմհում են), եւ ոչ են ներհա
կանք միմեանց, քանզի ոչ փոփոխին ի միմեանս. բա յց արժան 

ՀՕ է  ի միմեանս փոփոխել: Արդ ոչ է  բաւանդակ ի վ ե ր ա յ ներհսւ- 
կացն տեղական կարի յո յժ  տարակացութիւն, այլ արժան է  եւ 
բնութեամբ կարի յո յժ  տարակա յա ն ա  լ, այլե ւ զա յլասա ցեա լսն 
ունե՜լ, որպէս զի եղիցին ներհականքն, քանզի ե թ է ոչ լինին

Տւօւ то 7гХе!<ггоу аХХ^Хша 8!Еотауа!, еисгр -017]<70цеу та  про; -г)Ца; ауш ха՛! хатш 
[лаХХоу Ёуаутса со; ВгяХас'юуа Вюигталу афеету]хота той фй?Е! ауш ха ! хатш, 
т{]У оХ-/)У 81яц;троу. ойх архЕ? оиу то т о т х ш ; 0!б<гтауя! пХеТотоу, аХХа ха! т>) фйсЕ! 
ЗеТ тсХекгтоу 8!Е(;тауа! 199,18—22. 3 թաժա՛ս է փխ. ւսթժսՈւ է. 6—8 А. զոն Իւ
ո չ— րաււսնղակ է] Е1. х а ! оу ха! ц-ղ оу т^ фйстгь иХеигтоу 3!еат^ха<г| ха՛! ойх е’кпу 
ЕУаутСа, тойуаут'юу 8ё ха\ стшстхт] т) ойе(а той {гирфЕр^хото; еу аиту] то Е!уас 1/օ՝ւ- 
то;. аХЛа Х.РЧ ха՛! йпй то айтй теуо; ауа^ЕоУк!. ха ! ойоё тойто археТ (аоуоу 199,53—26. 
8 А . սպիտակութիւնն. 9 А. յորակութիւԱ] Е1. լիք. 13 А . յոթակիցելոււՐ] 
Е1. Ёу 7сепо!Ш)Ле'у!|1 <гш|Аат! 199,29. 15 А. եւ ս/պզոյն] Е1. ха ! тоте 199,81. 17 Е1.
Ёу Ёу՛! ОтсохЕ!)хёусо 199,33] А . ի միում՛ ե՛սթակտում՛յենթակաոսՐ ե՛ս. 21 А.
տարակուսութւին փխ. տարակացութիւն] Е1. й1а<гта<7|;  199,85. 23—10 А. քանզի
եթէ— ստորոգին] Е1. Е! (11] уар тайта тсхута о,иу8ра}ху], ойх е’кпу Ёуаутса. аХХа 
тайта те'.уе! ^тос арцо?Е! 7гр4;  ПХатшуа та  Хе/^еута Ётиу^рчцата йта тшу хата-
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ընթա ցա /լիցք այս ա մ " նա ոչ են ներկականք: Ա յլ այսոքիկ 
սլատ/լանին ՊղատոնոււՐ ձեռնարկութեանցն, որք ցուցանեն" 
ե թ է  երկին երկրոււՐ ներկական" ո րպէս կարի յո յժ  տարակա
ցեալ. քանզ/ւ Կետեւի Պ/լս/տոնում'" որ տեղական կարի յո յժ  տա
րակացութեամբք սաԿմանէ զներկականսն" ոչ է  ասել զ չուր  б 

Կրում ներկական ըստ տիրարար ներԿականսն, այլ զերկիր 
Կրում' ասէ ներկական" որսլէս կարի յո յժ  տարակացեալ, քան
զի յո յժ  տարակացեալքն ւ/իմեանց ներկակոլթեամբ. ժէչս ասէ 
գոլ: Եւ այսքան յաղագս երկրորդ յա տ կի քանակիս: Իսկ այլ 
երկու յատուկքն քանակիս" զչափ իլն ստորոգին: * * *  10

охгиафутшу отс ёуаутю? о ойрауեզ тт) -уД ш? лХеихтоу 01Е<7тс>; тш тогш- Етсета! ք“ ? 
тш Г О а т а т  та  ёукут!а օք՚Հօут[ т /յ тгш атц  той то'тгои 8ихсггазб1 (ач ХЁтесу то иЗшр 
тш 7тир՝1 Ёуаут'юу хирио; Ёуаут'зу алХа тт]У уг)՝/ тшр\ ёухут'.ау ш? тсХенгтоу 8[ё- 
отшсгау т а  тар п).ёГ<гсоу алХ^Хсоу 81еетйта хат ’ айтАу ёуаут!а, та  ое ту} Зесё! (аесго 
ха՝! ту) фисБ! [1Е(га ХЁ-уоута!. ха ! тайта цеу т:Ер՝1 той йЕитЁрои 181ои той -косой. Т а  
ое обо ւ81а  той косой, тЬ цетрсТ<79а 1 фчщ 199,37—200.8. 10 Е1. 200,8 -Րթւչէւ.
255,88] А . լիք.



ՀՀԱՏՌ ԻԱծ՝ Ի ն Զ  Մ Ե Կ նՈ Ի Թ նԱ ն ՍՏՈՐՈԳՈԻԹնՄՍ&Ա  

Ա ՐԻՍ ՏՈ ՏԵ ԼԻ).

անուևութենէն եւ ապա եկեսցուք յի ր ն : Եւ պարտ է գիտել, գի
5 Հերձուածն միջակ գոյ դրութեան եւ Հասարակ մտածութեան: 

Եւ դրութիւնն ամենեւին ոչ ձայնակցի, իսկ Հասարակ մտածու
թիւնն յա  մեն այն ի ձայնակցի: Եւ զոր ասեմս այս է" Երակղի- 
տոս արտադրեաց զամենայն ինչ անշարժ գոլ: Եւ Եւիեկտե- 
անք Հասարակապէս մտածեցին" ոչինչ գոլ անշարժ, որ եւ 

10 եռոտնեայք անուանին, քանզի եռակի տային զպատասխա
նիսն: -Քանզի Հարցեալք" թ է  $  տիվ, ասէին" /լա մ  է, կ ա մ  չէ , 

կ ա մ  է  եւ չէ. եւ զի է  . . .  Հասարակ մտածութիւնն յա  մեն այն ի 
ձայնակից յա սելկ, թ է  Հուր ջեռուցանէ եւ ջուր ցրտացուցանէ: 
Արդ այսպիսիքս ամենեւին ձայնակցին:

16 Արդ ասասցուք զինչ է  Հերձուած: Հերձուած է  ժողով բա
զում  արանց առ միմեանս ձայնակցեալք: Եւ վասն ասելոյն 
„ բա զում արանց*" տրոՀեաց զնայ ի դրութենէն, քանզի նա միոյ 
առն կարծիք գոյ: Եւ վասն ասելոյն" „ առ միմեանս ձայնակ- 
ցեա լ առ այլս ոչ ձայնակցեալք"ս տրոՀեաց զնա ի Հասարակ 

20 մտածութենէն, քանզի նա ամենեւին ձայնակցի: Այլ թէպէտ  
եւ ասաց" „բա զում արանց “ ոչ աննշանից, այլ արՀեստակա- 
նաց եւ մակացականաց:

А . չ_էք վերնագիր եւ. սկիզբն թ՛երի. 12 А . 1ГА ^ ա^/' բա ո. քեբու. ա&փ 15 —
2 2  ՀւՈՐա. է լի ա ա  2 ,18— 3,8.



Արդ ւէասն զի այս ասա ցաւ ասասցուք ըստ քանի և դա
նակս անուանին իմաստասիրութեանն հերձուածք: •Քանզի
անուանին հերձուածքն" կ ա մ  ի սկզբնաւորէ հերձուածին, որ- 
սլէս ի Պղատովնէ Պղատոնականք ն  եւ յԱրիստոտելէ Արիս- 
տոտելականք, կ ա մ  ի գաւառէն" որսլէս Տիւրենացոցն կ ա մ  5 

Գենէտացոց եւ Եղէդացոց իմաստասիրութիւնն, որսլէս զի 
սոյն էղէդացւոյ" ոչ Կիտրացտյն, որ ի ձեռն ե ձեռնարկութեան 
ի բա ց բա ռնա յ զշարժութիւե, կ ա մ  ի յեղա նա կէ կենացն որ- 
սլէս Կիւնիկեցւոց իմաստասիրութիւն՜ն: Կիւնիկեցիք կոչեցւսն, 
զի որսլէս շունք անամաւթաբար կեան: Եւ սլարտ է  գիտել, թ է  ю  

անամաւթութիւնն կրկին է" կ ա մ  ի վեհագոյնն կա մ'ի վատթա
րագոյնն: նւՐա՚եասլէս եւ ամաչելն կրկին է" կ ա մ  ի բարի կ ա մ  
ի չւսր: Արդ ա յժ մ  զանամալթութիւնն, որ ի վեհագոյնն է " ասէ 
կէին (՞) . քանզի ասէին, թ է  համւսզոյանալև բարի է  թ է  չար: 
Արդ ե թ է  չար է" ոչ ի կիր առցուք զնա, որսլէս թ է  բարի  15 

սլարտ է  յո ր ո ւմ  ժ ամանակի եւ յո ր  տեղա ջ եւ ի ցէ  կրել: Զ ի  
որսլէս ասացեալ է" համս/գոյանալն վասն ծննդեանն գտաւ, 
եւ վասն ուտելոյն զնոյն ասէին: Եւ դարձեալ ըստ այ լ  յեղա 
նակի կոչեցան Կիւնեկեցիք, զի որսլէս շունք ունին ինչ իմ՛աս
տութիւն, զի զընդան իմն" եւ յորժա մհա րկա նին եւ խաբին" սի- շօ 

րեն, իսկ զաւտարսն, թ է  եւ կեր ակրից են" ատեն, այսսլէս եւ 
նոքա" զտռփողս իմաստասիրութեանն խընդութեաժբ ընդու
նին, իսկ զյիմա րսն ի բւսց մերժեն: Դարձեալ Կիւնիկեցիք 
ասացան, զի սլա շտէ ին զշունս" որսլէս ի Հելլենացւոց անշունչ 
ղրաւշեալքն պաշտ է  ին: Վասն որոյ եւ Պղս/տովն ասաց" զՍէ- 25 

եմա շուն Եգիպտացի:
Ե լ կ ա մ  ի կատարմ՛անէն" որպէս նղոնիկեանքն, զի սոքա 

ամենեւին զցանկութիւն պս/տուէին" ոչ զաղտեղին, ա յլ զվեհա
գոյնն" որ առ ի յԱստուծոյ է :

Եւ կամ՛ ի տեղւոջէն, յո ր ո ւմ  վարժէինն. քանզի յԱ թ ե ն ա յ  30 

զանազան սրահք գոյին" էր  որ գեղեցիկ կոչէին վասն զեղեց-
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կութեանն, եւ Էր որ էլոչէր Ակաղամիկեան: Եւ որ ի գեղեցիկ 
սրսոսն ուսուցանէին՛՜ Ստոյիկեանը անուանէին: Իսկ որ յԱ կա- 
միկեան иր ակին վարժէին" կոչեցաև II կա դո մի կեանք;

Կաժ' ի յեղա նա կէ Համեմատութեանցն'՜ որսլէս Եփեկտի-
6 կեանք իմաստասիրութիւնք; Եւ Եփեկտիկեանք կոչեց ան, վասն 

զի յինքեա նս ունէին զպատասխանիսն, վառն զի Հարցեալ, թ է  
$  Աստուած" պատասխանէին" կ ա մ  է, կ ա մ  չէ, կաւ/' է  եւ չէ: 

Կամ ի բախտէ եւ յիւ/եքէ պատսճմանէ, որպէս կոչեցան 
Սէրիստոտելականք, այսինքն" I) եմականք, քանզի ի զհացս 

10 ուսուցանէին ըստ նմանութեան Պըղատոնի: Վասն զի նա 
ասէր, ե թ է  չէ  պարտ միայն զՀոգին կրթել, ա յլ եւ զմարմինն, 
զի առողչ ունիցին զներգործութիւնսն: Վասն որոյ Հրաման 
տայր բժշկապետն զյղիսն կրթել, զի ի ժամանակի արձակ
մանն բա րեկիրթ լինիցի մանու1լն:

16 Արդ Աստ եւթն յեղանակի են եւ ասին իմաստասիրական 
Հերձուածքն: Ցորս ЪЬ-րկայ պրակս:

ՏԵՍ Ո ԻԹ ԻԻն ԵՐՐՈՐԴ

„Հոմանունք ասին“.

Հինգերորդ յեղա նա կ իմաստասիրական Հերձուածոյն որ 
20 Իղոնիկեանցն է :

Արդ ցանկութիւն ա սեմ ոչ զաղտեղին" որ զոշոտ շարժու- 
թեա նն է, այլ զՀամեստականն: Արդ" է  երբեք եւ աղտեղին 
ընդունելի ի դէպ ժամանակի, քանզի այս որ աղտեղիս թուի '  

է  մեր բնութիւնս, վասն զի առանց սորա" կ ա մ  միայն մնալ եւ 
26 կ ա մ  բառնալ ազգի մարդկան: Այլ սովաւ Հարկաւորաբար ի 

խ աղանց ականն յա ռա ջա ծէ բնութիւնս:
Արդ են Իդոնիկեցիք" Արիստիպպոս եւ Կղէոմբռիտոս, որոյ 

ընթերցեա լ զՊղատոնական գիրսն, որ վասն խոկման մս/Հուն, 
եւ ոչ իմա ցեա լ զասացեալսն" ընկեց զինքն ի պարըսսլէն:
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Վասն որոյ ասացեալքս է  ի Պասիլէ. „Բերկրեսջ^ը, ՜Կղէոձ- 

սլռոտոս Ամբռիկացի վազեալ ի բարօր պար ըսպէն ի գետին, 
արժանի ոչինչ գործեաց մս/հու, այլ զՊղատովնի, որ վասն 
հոգոյ գրէր ընտ րեա լ":

Արդ վասն զ/> սոքա Իդոնիկեանք էին, եւ ընդ սոքաւք եւ 6 

Փիւղտւս եւ Եպիկորուս" յա յտ նի է  աստի, զի զոյր Սոկրատ ի 
բանդի" ոչ երթեա լ առ նա, ուստի հարցեալ •Քսենոկրատայ 
ցՍոկրատ, թ է  „ընդքր Արիստիսլսլոս եւ Կղէոմբռոտոս ոչ 
եկին“" ասաց" „քանզի են Ь դոն ի կաց իք" ոչ կաժին առ
տրտժնալս լի ն ե ք : Եւ վասն զի Փղւոս Ի դոն ի կե ան էր" յա յտ նէ  10 

անունն, զի ցանկութիւն ասի. ուստի ել փղւոս անուանեւՐք զտար- 
փաւղսն:

Դարձեալ զի եւ էպիկորոս Ի դոն ի կե ան էր" յա յտ  է  յա սե- 
լոյ նորա" ժինչեւ ի լուսնական գունդն եւ ե թ  զոլ զնախ ախնւս- 
մհւթիւնն: •Քանզի ասէր, թ է  վերնոցն առնէ աստուածայինն 15 

նախախնամ՜ութիւն, զի կատարուն ունին զցանկութիւնն: Իսկ 
որ ընդ լուսնովս են" այդսլէս աղացեալք են, վասն որոյ ոչ 
առնէ զնախախնաժ'ութիւնն:

Արդ" վասն զի Իդոնիկեանք էին" սլատրաստէին զայդ ի չո
րից ձեռնարկութեանց, քանզի ասէին, թ է  ամենայն ի հեշտու- 20 

թիւևն մերձենա յ: Արդ" որ ի հեշտութիւնն մերձենա յ կատա
րեա լ ունի զբարին" զցանկութիւն կատարեալ արդեամբք, 
ցանկութիւնն այսսլէս է  առ նոսին, զի թէպ էտ  եւ ամենայն ի 
հեշտութիւնն ւ/երձենայ, ա յլ ոչ որ առ ի մէնջն է , ա յլ որ առ 
աստուածայինն, քանզի ամենայն յա ստ ուա ծա յինն մերձենա յ, 25 

եւ այդպէս դարձուցանեմք ձեռնարկութիւնս զայս:
Երկրորդ ձեռնարկութիւն ասէին" թ է  զտրտմականսն հեշտ 

գոլով ախորժեմք. իսկ բարիքն տրտմականք են" ի բա ց ւ/եր- 
ժեմք. վասն զի աղքատութիւնն մարմնոյն, ա յլ ոչ ե թ է  հոգւոյն 
է  չափ. զոր եւ Պղուտինոս հրամայէ" մարմնով աղքատանալ, 30 

իսկ հոգւով ճոխանալ:
Երրորդ ձեռնարկութիւնն" զոր Ազոնտէսն ասէ, թ է  մինչ

9 А. 9 . . !վ. 12—18 էձ/1” "  8,16—19.



աստուածայինն ունի զաէոոգ կեպլէւ" առաւել ւ1հղ պարտ է  
անհոգաբար կեալ: Այլ ոչ զայդ ասէ Ազոնտէս, ա յլ եթ է աստուա
ծայինն'' զոր ինչ եւ կամք) անխափանաբար եւ կատարէ, 
իսկ մարդիկ ոչ զամենայն'՛ զոր ինչ եւ կաւ/ին" կատարել 

5 կար են:
Չորրորդ ձեռնարկութիւն, իբրու թ է  յա րա րչէն իսկ ասա

ցեա լ միշտ յա  րախ րախանա լ  յաղագս Հիւրուց եւ բարեկամաց 
ելամտից: Այլ եւ ոչ զայս ընդունիմք, զի ւ/արւ/նականքն առ 
Հոգեկանսն վւոփոխեսղ եղեն ուրւսխութեանն մեզ կիրք, եւ 

10 վասն Ւդոնիկեանցն:
Վեցերորդ յեղա նակ իմաստասիրութեանն է  Եվւիկտի- 

կեանցն: Եփիկտիկեւսնք կոչեցան առ պատասխանեալն նոցա 
ստորասութեամբ եւ բացասութեամբ: •Քանզի Հարցեալք թ է  
$  տիւ ասէին" կ ա մ  է , կ ա մ  չէ , կա մ  է  եւ չէ : Եւ առաջնորդ

15 էր նոցա էռակլատոս եւ Պիւռոն եւ Պռոտաղորաս" ուստի 
եւ Պրոտսւզորացիք կոչեցան: Արդ են նոքա նոր Ակադի- 
մեանք, ոչ ե թ է Հինքն" ուստի գայրն Պղատոն. վասն որոյ 
ոմանք կարծեցին զՊղատովնէ վասն ասելոյն նորա թ է  
ոչինչ գիտեմ, եւ որ ասաց ի բանս իւր" զարդարն մակա- 

20 ցութիւն զոլ եւ ոչ մակացութիւն: Ա յլ որ ասացն, թ է
„կա րծեմ"" վասն իմաստասիրական բարուցն առնէր, այլ 
ոչ ե թ է  Եփիկտիկեան էր: Եւ որ ասացն, թ է  „ոչինչ գի
տ ե մ а" վասն իմանալեացն ասաց, քանզի իմանալիքն ան
հասանելիք են: Ել որ զարդարն կոչէր մակացութիւն եւ ոչ 

26 մակացութիւն" դայեկաբար առնէր, կամելով զմեզ պատրել եւ 
տալ մեզ զվճիռն, ո րպէս դայեակք" յո ր ժ ա մ  զմանուկս կաւ/ի- 
ցին պատրել տալ նոցա խաղալիկս: Այսպէս եւ Պղատոն, որ- 
պէս իմաստասէր այր" եթող մեզ զվճիռն: Եւ զի ոչ էր  Իվւիկ- 
տիկեան" յա յտ  էր յա սելոյ նորա առ Պռոտագորաս, որ ոչ գոլ 

30 ասէր Փասումն. „Հա րցա նեմ ցքեզ, զիարդ ասես ոչ գոլ Հասու
թիւն, որպէս Հասեալ: Յայտ է" ե թ է գոյ Հասութիւն: Ասլա եթ է
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11 А. վեցևրրոլւղ. 144,11—146,10 Հ-ՈՈ». էլիաս  4,25—6,18. 15 А. Պոո-
տուզոբաս. 26 А. ըզվյչՀՏիռՍ.



որսլէս ոչ հասեալ ով հաւատասցէ քեղ զոր ասեսղ ոչ ուէ/եք 
ստել, ա յլ զամենայն ստել, ով Պռոտագորաս. թ է  ասեւՐք չար 
զքեզ գոլ ստեմ՜ք արդեաւք, թ է  ճշմարտեմք: Զ ի  ե թ է  ճշմ՛ար
տես ղու ստեմք մեք, եւ եթ է ճշմարտեմ)» դու ստես, եւ ահա 
լէւնի սուտն յա սելն  քում': Եւ ասէր թ է  Պռոտագորաս աւադի (լ б 

թէպ էտ եւ ճշմ՛արտէ'՜ ստէ: Արդ ցուցաք, ե թ է ոչ է  Պղատոն 
Եվւեկտի/լեան. զի եւ յա յլում ' տեղւոչ ասաց ի բանս իւր „ա ր- 
դեաւք “ եւ „այս ի հարկէ ի ց է “, եւ այս ոչ է  առն Եփեկտիկենի, 
ա յլ առն հասանողի: Զա յս Պռաոազրրացիս այպանէ եւ Արիս- 
տոտէլ ի չորրորդ բանի Բնական լսողութիւնէն: 10

Իսկ Պիւռոն այդպէս ասէր, թ է  որպէս ոչ մ՜արդ ի  գետ 
կրկին ւսնգաւՐնոյն չրո յ պատահել կարէ՜ այսպէս ոչ վասն հո
սանուտ կենցաղոյս այսոցիկ երկիցս նոյն իրի պատահել: Եւ 
վասն այդորիկ ոչ գոյ հասողութիւն, ուստի յա յտ  է , թ է  եւ սա 
Եվյիկտիկեան էր: 16

Արդ զի յայտ նեցա ք զվեցերորդ յեղա նա կ իմաստասիրա
կան հերձուածոյն'՛ ասասցուք եւ զեւթներորղ յեղա նակն:

ՏԵՍՈՈԹԻԻն ՉՈ ՐՐՈ ՐԴ

Գ. „Հոմ՛անունք*...

Եւթներորղ եւ վերջին յեղանակ հերձուածոցն, որ ի  20 

բւսխտէ եւ յի մ եքէ պատս/հմանէ առեալ, որպէս կոչին Արիս- 
տոտելեանք Պեռիպատկեանք. վասն զի ճեմելով առնէր զզրու
ցատրութիւնսն ըստ նմանութեան Պղատոնի, զի նա ճեմե
լո վ , զրուցատրութիւնսն առնէր, խորհելով մի՛ միայն զհո
գին վարժել, ա յլ եւ զմարմինն: Զ ի  որպէս յա ռողջ գործարա- 25 

նի" լաւագոյն զիւր ներգործութիւնէն կատարէ հոգին, վասն 
որոյ եւ ինքն ի քաղաքսն հրամ՛այէր զ յղ ի  կան այսն կրթել, զի

9 А. Պռատագորացիս. 11—16 Հ<ՈՐ«.. цաՀյ-*.1ք 125,30—126,10. 12 ճ .
վիկին ուղղ. կրկին. 16 А. ը-վվհցկրրորդ. 17 А. ղկլթնհրրորղ. 20 А . 
Եւթննրրորղ. 145,20—147,1 Հ -ПГ-, էձ ^“ "  9,14—10,15*
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դիւր արձսմլ լիցի արձակումն արգանդին, կ ա մ  վասն այդր եւ 
կ ա մ  վասն խնդրոյ Պղատովնի:

Եւ մի' ոք կա րծիցէ , որսլէս իւր եղելոյ վարդապետի՛՜ նա
խանձէ ր ընդ նորա եղանակացն: Եւ մի' ոք կա րծիցէ , թ է  նոյն 

5 ժամայն մինչ մեռաւ Պղատոն" յաջորդեաց զասլարանս նորա 
Արիստոտէլէս. վասն զի ոչ էր յԱ թէնս, այլ ընդ Փիլիսլսլոսի 
էր" խրատել յիմաստասիրական բանս: Զոր այնպէս խնամով 
վա րժէր զթագաւորական ծնունդն ի թագաւորսճանդէս մակա
ցութիւն սն, մինչ զի թ է  դէպ լինէր ոչ զոք աւգտեցուցանել 

10 Աղեքսանդրի" ասէր, թ է  „Այսաւր ոչ թագաւորեցի, զի ոչ ուժեք 
եղեւ բարին ա ռնեք: Եւ լսելով ի նոյն ինքն յԱրիստոտելէ , թ է  
բա զում աշխ արկք են ըստ Գիմոկրիտոսի" յա րտասուս Կւսրե ալ 
ասէր. „Ուրեմն ոչ միում բոլորում աշխարհի եղէ ընքնակալս: 
Եւ էր ընդ նմա" մինչեւ եղեւ իջանել ի Հինդիկս եւ ի Վոէտանս:

16 Եւ գոլով ընդ Փիլիպոսի" ոչ դադաըեաց յիմաստաս ի րելոյ, այլ 
գրեաց նմա վասն քաղաքավարութեանն, որովք ուսուսցէ" եթ է  
չէ  պարտ աղտեղի զոլ Կոգւով գիտել զիմաստասիրական տե
սութիւնս: Ա յլ ո րպէ и ի պղտոր ջուրս անկար է  Հայելանալ 
այսպէս եւ ոչ Կոգւոյն ախտացելոյ" գիտել զիմաստասիրական 

20 տեսութիւնս: ՛Զայս ասացեալ Արիստոտէլի, եւ մինչ էր նա  
յայսոսիկ" դէպ եղեւ վախճ՛ան ել Պղատոնի: եւ յա ջորդէր զպա- 
րասլարանս նորա Սպեւսիպոս, որդի Պռոտոնեայ" քեռ Պղւս- 
տոնի: Ապա յե տ  մաԿուանն Սպեւսիսլոսի ընկա լաւ զաթոռն 
Պղատոնի Արիստոտէլ Հանդերձ •Քսենոյկրատաւ, վասն զի կո- 

26 չեցին զնա Աթենացիք: Ապա յե տ  ժամանակի ինչ մարտ եղեւ 
ի միջի նոցա, եւ Արիստոտել շինեաց զԼիւկիոնն եւ կոչեաց 
Արիստոտելականք Լիւկիացիք Պեռիպատիկեանք: Եւ ֊Քսենա- 
կրատէս շինեաց յԱկադիմիա եւ կոչեցան •Քսենոկրատիկոնք 
Ակաղիմացիք Պեոապատի կեանք: Ապա ժամանակին յասաջա- 

30 ցելոյ" էր  որ տեղին պակասեաց եւ էր որ ներգործութիւնն: Եւ 
տեղին պակասեալ Արէստոտէլականացն" կոչեցան Պեռիսլա- 
տիկեանք միայն, եւ ներգործութիւն պակասեալ ֊Քսենոկրա-

6 А. զԱբէստոտէլէս.



տեանցն" /լոչեցան Ակադիւ/հանք միայն:'Արդ մի՛ ասասցես, ով  
Արիստիպպէ, թ է  վասն թշնամութեան Պղատոնի Արիստոտէլ 
շինեաց զԼիկիոնն, քանզի փութայր զազգաէլանս նորա աւզտե- 
ցուցանել իմաստասիրական բանիւք, որ եւ ինքն Պղատոն ձայ
նակցի ի բառս ինչ Արիստոտելի, քանզի ասէ, ե թ է  սլարտ է  5 

զճշմա րտութիւնն զաւրացուցանել եւ զստութիւն խանգարել: 
Ասէ եւ Արիստոտէլ, ե թ է երկուց առաջիկայից, ով սիրելիք, 
ճշմարտութեան եւ ստութեան" սլարտ է  զճշմարտութիւն սի
րել: Այ լ  յա յտ  է, թ է  այսչափ սլարտ է  Արիստիսլէի ասել եթ է  
ոչ վասն թշէւամութեան Պղատոնի շինեաց ԱրիստոտԷլԷս զԼի- 10 

կիոնն. քանզի Աթենացիք դարձեալ կոչէին զնա" ասաց, ե թ է  
Քաւ լիցի ինձ գա լ յա յն  քաղաք, ուր

նախանձ ի նախանձու վ ե ր ա յ ծերանայ եւ զրպարտու
թիւնն ի զրպարտութեան վ ե ր ա յ*:

Այսուիկ յա յտ նեա ց զբազմ՛ութիւն զրպարտողացն. զրպար- 15 

տողս զնոսա կոչեաց վասն Աոկրատայ, զի ետուն նմա ի բան
դին զկոնիոնն:

Արդ եւթն յեղանակք են գիւտից իմաստասիրական հերձ
ուածոյն. առաջինն" ի հերձուածապետն, որպէս ի Պիւթագորէ 
Պիւթագորականք, ի Պղատոնէ Պդատողականք, յԱ րիստ ոտ էլէ  20 

Արիստոտէլականք: Երկրորդ ի գաւառէն, որպէս Կիւրենացւոց 
իմաստասիրութիւն յԱրիստիպպէ Կիւրենացւոյ եւ Ելեղացտյն, 
ոչ Կիտիացտյն: Երրորդ յե ղ ա ն ա կ  ի տեղեացն, որպէս կոչե- 
ցան Ակադիմաց իք եւ Ստոյիկեանք, եւ գեղեցիկ է  այս տեղի 
Աթենացեացն: Չորրորդ յեղա նակ, որ ի կատարմանէ՝' որպէս 25 

նդոնիկեանք: Հինգերորդ որ ի յեղա նա կէ կենացն, որպէս 
Կիւնիկեցիք, այսինքն" Շնականք: Վեցերորդ յեղա նա կ, որ է  
իմաստասիրութեանն վճիռ, որպէս էփէկտ իկեանք: Եւթն եր
րորդ որ ի բախտէ եւյիմ իքէ պատահմանէ, որպէս Պեոէպա- 
տիկեանք. եւ այս մինչեւ ցա յս վա յր: 30

11 — 17 ՀւՈՈ». \Հ լէ —ս 30,11—17. 26 А . Հի՛ն դհլղւոլւդ. 27  ճ .  'Լհցևրրորղ.



ՏԵՍՈԻԹԻՈն ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ՝

„ Հոմանունք ասին“. . .

Արդ քանզի ի բաժանմանէ վերաբերաք զքանա(լ գլխոցն 
Արիստոտելի իմաստասիրութեանն, որսլէս ասացաք զ յե -  

5  դանակս իմաստասիրութեանն Հերձուածոցն" ասասցուք եւ 
զբաժանումն նոցին Արիստոտելական շարագրութեանցն: •Քան
զի նա ինքն ասէ, ե թ է ըստ բաժանողական Հնարս ոչ ոք 
սլանձասցի փախչել: Այլ յա ռա շ քան զասել1ւ ւ!հզ զբա
ժանումն տրոՀեսցուք զճշմարիտ գրեանն Արիստոտէլի յա ն- 

10 ճշմարտիցն:
Եւ լինի փոխարկութիւն գրոցս ըստ չորից յեղանակաց, 

կ ա մ  վասն պատուասիրութեան թագաւորաց, որսլէս եղեւ առ 
թագաւորն Լիբիացւոց: Քանզի ցանկացեալ նորա Արիստոտե- 
լական շարադրութեանցն'՜ ետ յո լո վ  գանձս: Վասն որոյ ոմանք"

16 կ ա մ  վասն երկեղի կ ա մ  վասն առնլոյ ոսկի" նստան եւ գրեցին  
գրեան սուտ եւ թա ղեցին զնոսա ի շեղջի ցորենւոյ, զի Հինք 
երեւեսցին, եւ այսպէս նմա ը ն ծ ա յ բերին: Եղեւ դարձեալ այլ 
թագաւորի Փիւլադիղփիւս, որ եւ նա փափագէր Պտղոմէի շա
րագրածացն եւ տայր բա զում գանձս, որ բերէին նմա այս- 

2 0  պիսի գիրս: Եւ այսպէս ըստ միոյ յեղանակի լինի փոփոխումն 
գրոց:

Երկրորդ յեղանակաւ լինի վասն բարեբարութեան աշակեր
տս! ցն առ վարդապետս, որպէս Պիւթագորականքն զիւրեանց 
շարագրութիւնսն վերաբերէին առ իւրեանց վարդապետն Պիւ-

2 6  թագորաս գրէին զանուն Պիւթագորի:
Իսկ երրորդ յեղանակաւ լինի փոխարկութիւն գրոց, որպէս 

ոմանք առնէին, գրէին իւրեանց վարդապետութիւնս, եւ զի 
կարդասցեն զգրեանն" գրէին զնոսա անուամբ լինել Արիստո
տելի կ ա մ  Պղատովնի, այսինքն" նշանատր արանց:
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— 149

Ըստ լորից յեղանակի լի՛նի փոխարկութիւն գրոց, վասն հո
մանունութեան. քանզի ոչ միայն Արիստոտէլ գրեաց Ստորո
գութիւնս, այլ եւ Թէովւրաստոս եւ Աղեքսանղրոս, եւ մոլորու
թիւն հոմանունութիւնն առնէր: Այղսլէս ըստ չորից յեղանակաց 
փոփոխին շարագրածք: 5

Արդ վասն զի այս ասա ցաւ գիտելի է , ե թ է ըստ երից  
յեղա նակաց սլարտ է  տրոհել զսուտ գրեանն ի ճշմարտիցն, 
կամ' վասն մ՜տացն եւ բառիցն, կամ՛ վասն դիմացն , կ ա մ  վասն 
ուսմանականաց: Եւ վասն բա ռից եւ մտացն, թ է  զ}ւարդ համե
մ՞ատին" ասեւՐք զի Արիստոտէլի շարագրութիւնն ւՐտաւք ճո- ю  

խ ա նա յ, իսկ բառիւքն աղքատանայ  * * * .
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աո որ и յիշատ ակ ե ւ/ 77,16, й7Г0^у;(лат^ш Е1. 150.34. 
ստորայիշատակումն 37,25, йтсор(У][ла Е1. 128,10. 
ստորասաբար 6 2 ,1 , х атаф ат 1х й ? Е1. 148 ,6 . 
ստոր ընդդիմաբար  1 0 2 ,6 , игсгуо^тио? Е1. 177,20. 
ստուերացոյց 9 0 ,1 , учшцыч Е1. 170 ,9 .

Վերւսգոյակ 94,8, итсеробо՜^ Е1. 173,1. 
վերադարձասլէս 76,3, Е1. 156,6.
վերս/Գատումն 38,27, а^ато^т] Е1. 128,27. 
վերափեռեկութիւն 39,1, օւաւՀՂսՀւզ Е1. 128,28. 
վիճկու 28,3, (р[Х6чЕ1Х0  ̂ Е1. 1 2 2 ,22.

Տաժանողական 9,8, Ётг{|ло^до? Е1. 112,12 . 
տախտակազիր, ^ 8ёХто; 33 ,3 , Е1. 125,14. 
տարա բանական 1 2 , ձան.} осаХоуюбс Е1. 114,16 . 
տարավայելուչ 38,16, 1^07грЁтг7)$ Е1. 128,20 . 
տեսակս/կան 83,22 , Е?§1аос Е1. 166,21. 
տրամագիտութիւն 7 6 ,6 , %10Լ՝րա<ււՀ Е1. 1 5 6 ,6 . 
տրամայաւդեալ 30,19, 81У)рдрш[ХЕЧо; Е1. 1 2 4 ,2 . 
տրամաւցտեմ 128 ,19 , Зю кташ  Е1. 193,28 . 
տրամորոշումն 1 1 2 ,8 , 7Սթ0տ8ւ0թէ0՜[ւ6տ Е1. 183,31 .

Փոխւսկացեալ 1 1 2 ,8 , [АЕтастташ; Е1. 183,30.

Քանակուտ  117 ,11 , ойэтшВу); Е1. 186,24 .
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ՑՄՍն 6ԱՏՈԻԿ ՄՍՈՈՄկՑ

Ազոնտէս 144,2. Ազոնտէսն ասէ, թ է  մինչ աստուածայինն ունի 
զանհոգ կեաչն'' առաւել մեզ սլարտ է  անհոգաբար (լեալ 
143,82.

Աթենացի, կոչեցին զնա ՀզԱրիստոտէլ) Աթենացիք 146,2В. 
Աթենացիք դարձեալ կոչէին զնա ՀզԱրիստոտէլ) 147,11. 
գեղեցիկ է  այս տեղի <<ггоа> Աթենացեացն  147,24—26. 
զփութագոյնսն առ ի յԱ թենա ցւոց  19,18—19. գրեաց այս
պէս < Արիստոտէլ). Ոչ հաւանեցուցից զԱթենացիս եր
կիցս մեղանչել զիմաստասիրութիւն, առ որս խոզատանձ 
ի վ ե ր ա յ խոզատանձի ծե՛րանայ եւ թ ո ւղ ի  վ ե ր ա յ թ զ ո յ“
30 ,13—16. Աթենացոյց երբեմէւ սլիտած տուաւ (Н егой. 

V I I ,141) 35,2—3.
ԱթԷնք 146,6, 30,11.12, 102,22.23, 103,4. 6. 6. յԱ թ ենա յ զանա

զան սրահք գոյին 141,80—31.
Ակադիմիա. 'Քսենոկրատէս շինես։ց  յակադիմիա  1 46 ,27—28.

Ակադիմիկեան ’А ха8у)[Авкхо?. յԱկագէմիկեան սրահին 142,3. 
Ակադամիկեան 142,1. Ակաղոմիկեանք 142,3. Ակադի- 
մեանք 147,1. Ակադիմացիք պեռապատիկեանք 146,29. 
Ակադիմացիք 147,24. Ակադի մակ անք ճեմականք 10,8. 
Ակադիմականք 10,12.

Ադեքսանդրոս <թագաւոր Մակեդոնացւոց'} 9,22, 12,3, 38,1. 
թ է  դէպ լինէր ոչ զոք աւգտեցուցանել Աղեք սանդրին 
ասէր, թ է  „Ա յ и աւր ոչ թագաւորեցի , զի ոչ ումեք եղեւ 
բարին ա ռնել“ 146,9—11. որպէս ասել Աղե քսան դրի,
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յո ր ժ ա մ ' ուրեք ոչ զոք սսգտեցոյց ' ե թ է „Այսաւր ոչ թա 
ղալո րեց ի, վասն ղի ոչ ոււ/եք շնորԿեցի բա րի“ 9,23 ЬЪ- 

յարտասուս ասեն Կարեալ ((Աղէքսանդրոս ասել, ե թ է ոչ 
միում' բոլորում' աշխարհում' (լարող եղէ ինքնակալ գոլ
10.3—4. եւ որ Յաղագս աշխարհի իրողութիւն է , Հանրա
կան գոլով  առձաւնեալ գոյ Աղէքսանղրի թագաւորի 
11,14—16.

Աղեքսանղր, Աղեքսանղրոս Հ՚մեկնիչ) 14,2. քանգ[ւ ոչ միայն 
Արիստոտէլ գրեաց Ստորոգութիւնն, ա յլ եւ Թէոփրաս- 
տոս եւ Աղեքսանղրոս 149,3 ևն. իսկ Աղեքսանղրոս մեկ
նիչ ա յլ զւսնազանութիւն առնէ ունկնղրականւսցն աո 
տ րւսմաբանականսն, ե թ է  յունկնղրականսն զիւր զկարծիս 
ասէ եւ զճշմարիտն, իսկ ի տրամաբանականսն զայլու եւ 
զսուտն 13,23 /«֊&• Արդ այսպիսի զանազանութիւն ասէ 
Աղէ քսանղրոս ունկնղրակ անացն եւ տրամաբանականացն, 
վասն զի ոչ կամի զբանական Կոգի անմաւ 14,7—9. Աղէք- 
սանղրոս ընդդիմակիր եղեալ անմահութեան բանականի 
անձին զասացեալսն առ ի յԱ րիստ ոտ ելէ յերր որ ղ ում  ճ՛ա
ռին Վասն անմս/Կութեան անձին, որք ցուցանեն ե թ է  ան- 
մաԿ է  բանական անձն, փորձի զամենայն շրջմունս շրջել 
առ ի մահկանացու ցուցանել զբանաւոր անձն 2 8 ,26^ .  Եւ 
Արիստոտէլում երբեմն մեղադրելով Աղէքսանդրոս վասն 
արտատուութեան իւրոց շարագրածացն ևն. 32,25—26. 

քանզի Աղէքսանղրի ոչ միայն Ստագիրացլոյն Արիս
տոտելի զգիրս ստորայիշատակեալ, ա յլ եւ զա յլոց Արիս- 
տոտէլացն 38,9—11. իսկ Աղէկսանդրոս Ավւրողիսեցի եւս 
առաւել յա րա ձգելով նորս/ձետւմն յիմաստասիրութիւն 
փորձի նիւթել, ե թ է  եւ բնութեամբ առաջին է  անԿատ 
գոյացութիւնն ամենեցուն 84,10—13. եւ լուծանէ Ա ղեկս ան- 
դրոս ասելով, ե թ է „ ոչ ամենեւիմբ ընդ ընքեանս պատե
րազմին տարերքդ.. .  ա յլ որակութիւն որակութեան
106.3—5, 110,8.

Աղէքսանդրոս՜ որ եւ Պարիս ’А Х б^Зро? о Пар'.? 49,5.
Ամբռիկացի «է ս  Կղէոմպռոտոս Ամբռիկացի 143,1—2.



—  158

Ամբարձականք 16,1, 32,9 та  МБТЕшроХоуиса Е1. 116,6 та  Ме- 
■кшра 124,29.

Աժոնն ’А[А[л.««)>1о;. Եւ միայնատեսակք են. որսլէս կարծեցան, 
Յաղագս մեկնութեան" եւ ստորայիշւստականք վասն ան
հաւաստութեան, յա ոա շ քան զգրեալն ի նա ստորայիշա- 
տակութեան Ամոննի իմաստասիրի իրաւացուցանել, եթ է  
եւ նախերգութիւն ունի եւ մակս»բսւնութիւն եւ զվայելուչ 
աւանդութեան խոսաումհ 12,17—19.

Անդրոնիկոս. մետասաներորդ յա չորղ գոլով յԱրիստոտելէ
1 1 ,10—11. Անդրոնիկոս Ռոդւսցի" ւքետասաներորդ յաջորդն 
Արիստոտէլի" ասէր ի բանականէն սկիզբն առնել 1 8 ,21—22.

Անտիսթենիս Շնական ’АУТКгдЬпг)? о К гж хо$ 7,21. Կամ Ան- 
տիսթենեայն (դրութիւն) որ ասէր ե թ է ոչ է  ընդդիմա
կացութիւն 2,19—20. Անտիսթենիս Շնական յա րեա ւ յա 
թոռոյն եւ զգնաց էաո և.ն. 4 ,14—15.

Ասլողդոն ’АтгоХХсо՝;. Այսսլէս եւ Ասլոդոն զառշի՚ղոլթիւն նախա
սացութեան < ախորժեաց>' փորձելոյ սակս 34,24—25. 
Ասլողդոն ի առշեզութ իւն նախասացութեանցն 35,19.

Առասպել МОдос. Եւ ա յլք Արիստոտէլք եղեն առ Ստագիրա- 
ցեաւն, որպէս մանկնամարզն եւ մականուանեալն Առաս
պել 37,26—28.

Առիստիդիս ’Ариттё(§тг;?. Առիստիդիս զաւրոլթիւն վկա յելով  
զՅաղագս քառիցն մակագրեաց ի վ ե ր ա յ բանիցն այս
պէս Կիմոն ևն. 39,9—10.

Աստղակն ’Афро8«'тУ|? 30,24.
Աստուած 141,29, 142,7, 23,2, 55,4, 56,20. •Քանզի ե թ է  համայն 

աստուած եւ համայն աշխարհ ըստ Արիստոտելի, այլ պատ
ճառաւ յա ռա ջ է  աստուած քա ն զաշխարհ, եւ ոչ ե թ է ինք
նեղ է  աշխարԳ զաստուած պատճառ ունելով և.ն. 24,3—6. 
Միայնդ երկուս իրս նշանակէ, կ ա մ  զմիակն'՜ ըստ որում  
ասեմք մի գոլ Աստուած 46,5—6. Եւ ձեռնարկել պարտ 
է  յԱստուծոյ եւ ի նիւթոյ (քանզի կարծին այսոքիկ ոչ գոլ 
գոյացութիւն, Աստուած՝ որպէս վերագոյակ եւ առաւե- 
լա բնոյթ, իսկ նիւթ" որպէս ոչինչ յէա կա ցն գոլով 94,6—9.



Աստուածանէս (Ձէս>4. ԱստուածանէսյԱստուծոյ 55,4. 
Ատտիկեցի !Атпхо?. յԱ տ տ կեցոց սլատմհղացն 40,6 (тоТ? ’АТТ1- 

хоГ? ё^утдтаТ; Е1. 133,14). Ատտիկեցի ինչ բաղակարգու- 
թեանն հոգ տանելով եւ սովորութեան 45,7—8.

Ատտիկէ ’Атпхт] 3,21.
Արամազդ 2б0? 35,4. Արամ՛ազդային թագաւորական գոլով 

արծուի 33,23—24 (Տ1օ<; ха! (ЗаглХаб? о а&тб? Е1. 125,2/). 
Արգելական ЕфЕХТКО? 5,24, 11,3. Սոքա անհասելութ իւն կար

ծ ե լո վ  արգելուին զլուծմհւնս նախադասութեանցն 4 ,20—21. 
ոչ յԱ րգելականաց  է  Պդատոն 6,12—13. տե՛ս Եվւեկտիկեան. 

Արգոս շոսյ 89,18.
Արտեմոն !АртГЕ.|АО̂ . Թուղթք նորին ՀԱրիստոտէլվւ) առ մի ոք 

գոն գրեալք, զորս յո ւթ  գիրւ/ ժոդովեաց ոմն Արտեմոն" 
յե տ  Արիստոտելի եղեալ 1 1 ,1 8 — 19.

Արէոպագոս "Арыо? тгауо? 58,24.
Արիստիպսլոս ’Арютишг?. Արդ են Իդոնիկեցիք" Արիստիսլսլոս 

եւ Կղէոմբռիտոս 142,27. Արդ մի' ասասցես, ով Արիս- 
տիսլսլէ, թ է  վասն թշնամութեան Պղատոնի Արիստոտէլ 
շինեաց զԼիկիոնն 147,1—3. 9. յԱրիստիսլսլէ Կիւրե- 
նացւոյ 147,22. Կիւրենացիք <անուանին> վասն Առստի- 
սլոսի Կիւրենացւոյ 3,13.

Արիստոտէլ ’АрсототеХт)!; 2,8, 5,14, 11,11. 19, 14,11, 16,7, 18,13. 
21, 22,19, 23,6, 24,8, 28,16. 23, 29,1. 6. 6. 13, 32,4. 16,

35,14. 17. 19, 37,1. 19, 40,16, 41,13. 19, 43,10, 45,6. 8. 11,
47.6, 48,18, 51,6, 54,12. 21, 56,12. 27, 57,7. 17, 58,5. 21. 25,
61,16, 65,8, 69,13. 22, 70,17, 71,2, 72,6, 74,28, 77,6. 16, 
78,27, 79,16, 80,8. 22, 81,1. 11, 84,8. 13, 8 6 ,20, 89,12, 22, 
90,20, 91,23, 92,9, 94,4. 15. 24, 96,19, 98,17. 23, 99,9. 21,
100.25, 102,4, 103,14, 105,26, 108,13, 109,2. 9. 11. 20,
110.6, 111,21. 28 , 113,9. 10. 11. 18, 114,13, 115,9, 116,18,
120.26, 125,16. 19. 20, 126,3, 129,9, 130,4, 132,8, 134,15. 
24, 136,19, 141,4, 146,20, 147,5. 20, 148,4. 9. 29. Պո ո ֊ 
տագորացիս այւզանէ եւ Արիստոտէլ ի չորրորդ բանի  
Բնական լսողութիւնսն 145,9—10. ՀԱղեքսանդրի՝) լսելով
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ի նոյն ինքն յԱրիաոոտելէ, թ է  բազոււՐ ւսշխարկք են ևն. 
146,11—12. մի ոք կարծիցէ. թ է  նոյն ժամայն մինչ մեռաւ 
Պղատոն" յա չորղեա ց զսալար ան и նորա Արէստոտէլէս
146,4—6. Եւ գ՛ լով ընդ Փիլիսլոսի" ոչդադարեաց յիմա ս- 
տասիրելոյ, այլ գրեաց նմա վասն քաղաքավարութեանն 
146,15—10. յե տ  մսւԿուանն Սււլեւսխղոսի ընկա լաւ զաթոռն 
Պղատոն ի Արիստոտէլ Կանղերձ •Քսենոյկրատաւ 146,28—24. 
Արիստոտել շինեաց զԼիւկիոնն 147,2. 10. Ասէ եւ Արիս- 
տոտէլ, եթ է երկուց առաջիկայից, ով սիրելիք, ճշմարտու
թեան եւ ստութեան" սլարտ է  զճշմարտութիւն սիրել 
147,7—9. ոչ վասն թշնամութեան Պղատոնի շինեաց 
Արիստոտէլէս զԼիկիոնն 147,10. ոչ միայն Արիստոտէլ 
գրեաց Ստորոգութիւնս 149,2—8. Արիստոտէլի շարագրու
թիւնն մտաւք ճոխանայ ,  իսկ բառիւքն աղքատանայ
149,10—11. կոչեցեալ էր ի Փիլիպսլեայ ի Մակեդոնիւսյ 
9,21. յա ս ե լ Արիստոտէլի, ե թ է  անբաւ աշխարկք են 10,2. 

յա ջորդէ զսլարասլա րանն Սսլեւսիսլոսի .Ըսենոկրատաւ 
10,5—6. գրեաց եւ առ սլատկանաւորս իմաստասիրու
թեա ն յի ւր  յերեսա ց , որք եւ Լսաւղականք կոչեցան
13.1—2. բարեփորձ գտաւ յայնոսիկ Արիստոտէր որք ոչ 
գոն պատկանաւոր իմաստասիրութեան" ի տրամաբանա
կանսն 13,4—6. ի տրամա բանականսն եւս առաւել քա 
րոզէ զանմահութիւն Կոգւոյ 14,9—10. Բնականքն Արիստո
տելի կ ա մ  յա ղա գս մարմնոց են կա մյա ղա գս անմարմնոց
15.1—2. առաւել թուի Արիստոտէլ բարեփորձ լին ի լ  ի 
բնականս իրողութիւնս 2 0 ,1—2. ի բանականումն փոխա
նակ ի րա ց դնէ զտառս 2 1 ,1 9 .  Արդ է  կատարումն Արիս
տոտելի իմաստասիրութեանն զիտե/ն" ե թ է մի է  սկիզբն 
ամենայն գոյից  2 2,25. ե թ է Կամայն Աստուած եւ Կամայն 
աշխարԿ ըստ Արիստոտելի 24,8—4. Այսոցիկ ամենեցուն 
բագին եւ տաճար եղեւ Արիստոտելի իմաստասիրութիւնն
25,23—24. ասէր ի Բարտյականումն" ե թ է „ Սիրելի է  այրն" 
սիրելի եւ ճշմարտութիւնն" եւ երկոցունց սիրելեաց ելոց" 
ընտրելի է  եւ մանաւանդ ճշմարտութիւնն“ 27,8—5. „որ
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յայտնագունիցն ընդդէմ  երթա յ, որսլէս ս ՚ս է  Արիստոտէլ, 
/լամ՛ սգայ ութ եանց սլէտս ունի /լաւ/ տանջանաց 28,8 5. 
անհաւաստի է  Արիստոտէլ. քանզի տարա/լուսելով ոչ 
իսկոյն առընթեր դնէ զլուծումն, ա յլ շարամանէ զեր
կրորդ եւ զերրորդ տարակուսութիւնն, եւ այնպէս ապա 
ի ձեռն լուծմսւն յերրորդ տարակուսութեանն լուծանէ 
զառաջին տարակուսութիւնն 31,9—18. Եւ Արիստոտէլում  
երբեմն ւ/եդադրելով Աղէքսանդրոս վասն արտատուու- 
թեան իւրոց շարագրածացն" „եւ արտատրեալ է “ ասաց 
„եւ ոչ արտատրեալ“ 32,25—27. ոչ ե թ է միայն Արիստո- 
տէլ Ստագիրացին այսպէս կոչէր 37,25—26. Գիտէ զամե
նայն մակագրութիւնս Արիստոտէլ մ՛ակագրելով Ստո
րոգութիւնս ե.ն. 39,20—21. ցուցեալ Արիստոտելի, ե թ է  են 
հոմանունք յ ն մաստ ական յանդիմանութիւնս 42,10—11. 
զարբանեկութիւն աւդոյն պատճառս ունի <անուշութեան 
խնձորոյն) 69,10.

Արիստոտէլ ’АркхтотЁХу):;. այլք Ար իստոտէ լք  եղեն առ Ստւսգի- 
րացեաւն, որպէս մանկնամարզն եւ մականուանեալն 
Առասպել 37,26—28. շարագրածութիւնս հոմանուանս թ ո
ղին հոմանունք Արիստոտէլք 38,5—6. Աղէքսանդրի ոչ 
միայն Ստագիրացտյն Արիստոտելի զգիրս ստորայիշա- 
տակեալ, ա յլ եւ զա յլոց Արիստոտէլացն 38,9—11.

Ար իստոտէ լական, Արիստոտելա/լան ^ркт'ио'сеХюб; 39,6. Արիս- 
տոտելականք 3,12, 12,12 ,29 ,4 .8 , 141,6, 149,9. Արէստոտէ- 
լական նախաբանութիւն 6,13. Արիստոտե լական շարա
գրութիւնք 11,9. 11, 148,6. Արիստոտե լական շարագրու
թիւն  35,25. 26. Արիստոտե լական շարադրութիւնք 2,4,
148,18—14. Արիստոտէլական շարագրածութիւնք 18,10—11. 
Արիստոտելեան հաւաստութիւն 32,15. Արիստոտելս/կան 
իմաստասիրութիւն 1,4. որպէս կոչեցան Արիստոտե լա 
կանք, այսինքն' ճեմականք 142,8—9. որպէս կոչին Արիս
տոտե լեանք Պեռիպատկեանք 145,21—22. Արիստոտելա- 
կանք Լիւկիացիք Պեռիպատիկեանք 146,27. տեղին պակա- 
սեալ Ար էստ ոտ է լականացն" կոչեցան Պեռիպատիկեանք
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միայն 146,31—32. Արէստոտելակս/նքն կոչին Լիւկիէացիք 
ճեմականք 10,7—8. պակասես/д ոմս/նց անուն տեղւոյն եւ 
կոչէին ճեմականք միս/յն, այլ ոչ Լիլկիէս/ցիք" Արիստո- 
տէլակս/նքն 10,9—11. Արիստոտէլս/կս/ն լինել յո ր ժ ա մ  
զԱրիւ/տոտէլին պատժէ 28,14—16. պատմիչք Արիստոտե
լս/կա!/ իմաստասիրութեան 98,6.

Ա րքիլտ ա սճ  р^ита; 114,18.
Աւրէն N00.01 6,3 աէ'ս Պղատոն.
Ափրողիսեցի ««է՜ս Աղեքսանղրոս Ափրողիսեցի.
Ափրոդիտականացն Հեշտութիւն 9,1.

ԲարեխոԿանէս Еи(ЗоиХо$ 42,27. 28. Բս/րեխորԿուրդ 43,1, 56,3. 
ԲարեխոյԿանէսք 55,24. ԲարեխորԿրդանէս 56,1. տ/ги Ն'ւ- 
բուղոս.

Բարոյականն Արիստոտէլի Г] ’Ндиа] 24,19, 27,3.
Բիւոտացի Воиотю?. Իսկ որ ապացուցիւ ոչ է  զինես/լ լինի խոզ 

Բիւոտացի 22,16.
Բնաբանութիւն Հօ. Фио'сха ( ՞ )  31,6.
Բնական լսաւղութիւնք 7] Фиочхг] ахроаач? 11,21, 145,10. Բնա

կան ունկնդրութիւն 1 3,3.
Բնականք Արիստոտէլի 39,19, 99,14.
Բոյիթոս Սիղոնացի Во‘/]дД; ծ ՏւՏաւօ;. Բոյիթոս Սիղոնացի 

ասէր, ե թ է ի Բնաբանականէն պարտ է  սկիզբն առնել 
18,19—20.

Գենէտս/ցոց իմաստասիրութիւնն 141,6.
Գորգիաս" տրամաբանութիւն Պղս/տոնի 8 ,8, 39,12, 75,17.
Գաւիթ փիլիսոփայ 89,18, 119,11. փոխանակ ասելոյն “ կոչես/ 

զԳս/ւիթ“" ասեմք „կոչեա զփիլիսոփոսն“ 88,14—16. (аот! 
тгоО ескеТч 'хаХестоу аб՝; Ешхрат»^’ Хгуш 'хаХ еа^ :̂сV (рЛоо-о- 
(рэV, Е1. 169,7—8).

Գէմոկրիտոս А гщ охрт*;. բա զում աշխարկք են ըստ Գիմոկրի- 
տոսի 146,12 անբաւ աշխարկք են ըստ Գէմոկրիտոս ի
1 0 ,2 -3 .



Եգիպտացի. զն  է  հմա շուն եգիպտացի 141,26—20.
Եթիոսլացի ճէծէօփ 95,19. 22.
Եղէղացոց իմաստասիրութիւնն (т) тб№ ’ ЕХгатй'У <ք сХоаоер 1а) 141,6. 

էղէդացւոյ ոչ Կիտրացւոյն 141,7. Ելեղացտյն, ոչ Կիտիա- 
ցւոյն 147,22—23 ՀԼենոն Ելլա դա ցին ւսյլոչ Կիտաց ին 3,21—22
տ ե ՛ս  & ш Ъ .

Եղիսարն պիսակ ձի Еаудо; о Е'тгто? 89,18.
Եղջիւրուաքաղհ 44,22.
Եպիկուրեան ’Етихоирею;. Եպիկորեանք 3,12. սոքա Եպիկու

րեանքս մինչեւ յերէլնայինսն ասէին գոլ զնախախնամու
թիւն  8,16—17.

Եսլիկուրոս ’Еисхоиро;. Եպիկորուս 143,6. Դարձեալէլի եւ Էպի- 
կորոս Իդոնիկեան էր" յա յտ  է  յա սելո յ նորա" մինչեւ ի 
լուսնական գունդն եւ ե թ  գոլ զնախախնամութիւնն 143,18— 
15. <Հեշտականացն> սկիզբն եղեւ էսլիկուրաս, որում աճա
կից եղեւ Մենանղրոս 8,15—16.

Եպիտռէակւսն գործառնութիւն (Ъ) той; ’ЕястрЕтоиаю Е1. 112,8) 
8 ,20.

Եռոտնեայք. ՀԵւիե կտի կեա նք) եռոտնեայք անուանին, քանզի 
եռակի տային զպատասխանիսն 140,10. կոչեցաւ եւեռոտ- 
նիք նոցին հերձուածն, վասն զի եռակի առնէին զպա
տասխանիսն 4,21—22.

Երակղիտոս 'НрахХегио?. Երակւլ/ւտոս արտադրեաց զամենսւյն 
ինչ անշարժ գոլ 140,7—8. առաջնորդ էր նոցա ՀԵփեկտի- 
կեւսնց> էռակլատոս եւ Պիւռոն եւ Պռոտուգորաս 144,14—15. 
միոյ առն կարծիք դրութիւն լ[>նի եւ ոչ հերձուած, որպէս 
Երակղիտեայն ե թ է  ամենայն ինչ շարժի 2,16—18. Եռակ- 
ււիտեայ 31,18.

Եւբոսլոս Ей^оиХо; 43,14. 15 Բարեխոհանէս.
ԵւդիԺս/յինք Արիստոտէլի та  Ей8т]|ша 16,18.
Եւկէրոս ոմն 12,19.
Եւկլիդէս Մեգարացի ЕйхХе(§У)? о Меуаргй? 3,15.
Եւստաթիոս փիլյիսոփոս 77,15.
Եփեկտիկեսւն ’Еоеу.Т1/.6; .  Եփեկտեանք հասարակապէս մտւս-

11*
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ծեցին" ոչ[>նչ գոլ անշարժ 140.8—9. նփեկտիկես/նք կոչե
ցան, վւսսհ զի յ ինքեանи ունէին զսլատասիանիսն 1 4 2 ,5—1>. 
նփեկտ իկեանք իմաստասիրութիւնք 142.4—5, 144.11.
նփ իկտ իկեանք կոչեցան առ սլատասխանեա/7ւ նոցա 
ստորասութեամբ եւ բացասութեամբ 144,12—18. ո չ է  Պղա
տոն նփեկտ իկեան 144,22, 145,6—7. 8, ՀՊիսսւն) Եփիկ- 
տիկեան էր  145,14. էփէկտ իկեանք 147,28. Արգելական.

Ջենոն Ելլադացի 2 о ’Е'Лгат*)*;. Հենոն նլլաղացին ա յլ ոչ 
Պիտացին 3,21. 24 о КгтоЕис, օև՝չ о ’ЕХеату)? Е1.
109,6—7).

էսա  АГас; 42,20. 22, 4 3 ,ю. п . 28, 46,24. 2В, 47,17. 19, 54,26, 
56,8. 9. էաս ձայն նշանակէ ի վերայ միոյն, ե թ է որդի 
Տեղամոնի է  ի Ս աղա մին այ, իսկ ի վ ե ր ա յ միւսոյն նշա
նակէ, ե թ է որդի Ուղեայ եւ 'Լոկրատացի 47,28—25.

էմսլէղոկղէս ’Е|Л,п:е8охХу]<; 31,19.
էոէտոէացի  ’ЕрБТр1Еи?. էոէտռէացիք կսնուանին) վասն Ս՚ենե- 

ղիմոսի էոէտռիացտյ 3,14.

Թեմիստոկղիս 0ё[акггохХу|(; 35,8, 39,11.
Թէովւրաստոս. ոչ միայն Արիստոտէլ գրեաց Ստորոգութիւնս, 

ա յլ եւ Թէովւրաստոս եւ Աղեքսանղրոս 149,2—3.
Թ ուղթք Արիստոտէլի а.1 ’ЕшсгтоХа! 11,17. 18, 29,21, 30,10.

Իդոնիկեան 'НЗстхси; 140,20,145,5 . 9.19, 147,26. սոքա ամենեւին 
զցանկութիւն պատուէին՝ ոչ զաղտեղին, ա յլ զվեհագոյնն 
որ ա ռի յԱստուծոյ է  141,27—29. Արդ են Իղոնիկեցիք'' Արիս- 
տիպսլոս եւ Կղէոմբռիտոս 142,26. Փղւոս Ի դոնիկեան էր 
143,10. էսլիկորոս Ьդոնիկեան էր  143,18. Հեշտական.

ն  լիականք 01 ’НХюхо!. Իլի ականք վասն Փէդոնի որ էր յԵ լլի -  
ղեայ 3,17 .

Իմաստականք յանդիմանութիւնք Արիստոտէլի օ1 2 о<р1стт1Хо1 

ОлухрI 17,13, 32,10, 36,22, 42,11.
Իովբատէս ’Ьрату)?. Իովբատայ Լիւբէացւոց թագաւորի Հա

ւաքեց ելոյ զայնս, որք Պիւթագորին գոյին 37,17—19.



Իսիդոս քերթող  7,13.
Իսոկրատէս ’Ьхохра'П)? 20,27.

Լիբիա ցլոց թագաւորն, ցանկացեալ նորա Արիստոտելս/կան 
շարադրութեանցն'՜ ետ յո լո վ  գանձս 148,13—14. Իով- 
բատէս Լիւբէացւոց թագաւոր.

Լիւկիացի ЛихЕ'.о;. Արիստոտե լականք Լիւկիացիք Պեոիսլա- 
տ ի կեանք 146,27. Արիստոտե լականքն կոչին Լիւկիէւսցիք 
ս՛եմս։կանք 10,7—8. կոչէին ճեմականք միայն, ա յլ ոչ Լիւ- 
կիէացիք Ար իստոտէ լականքն 10,10—11.

Լիւկ իոն ЛихЕТо .̂ Արիստոտել շինեաց գԼիւկիոնն 146,26, 147,2— 
3.10. ի Լիւկիում64,4. 14. ի Լիկիս/յ 81,10.

Կաղւվւմաքային КаХХ1|ла^Ею;. զԿ ա ղղիմսք այ ինն 32,22.
Կանւսնիայ 75,24.
Կեղտացի КеХто?. Կեղտւսցիք Ռինոսիւ գետով որոշէին զհա

րազատս յորդեա ցն եւ զշնա յինսն  34,2—3, 35,15.
Կիմոն 39,10.
Կիտիւսցի, Կիտւսցի, Կիտրւսցի К и тти ; 141,7, 147,23, 3,21, 4,1.
Կիրկէ КчрхУ). ի դեղոցն Կիրկեւսյ 22,15.
Կիւնիկեցի Кгшхб;. Կիւնիկեցւոց իմաստասիրութիւնն 141,9. 

Կիւնիկեցիք կոչեցսւն, զի որպէս շունք անամս/ւթաբար 
կեան 141,9—10 կոչեց ան Կիւնեկէցիք, զի որպէս շունք 
ունին ինչ իմաստութիւն 141,19—20. Կիւնիկեցիք ասա ցան, 
զի պա շտէ ին զշունս 141,23—24. Կիւնիկեցիք, այսինքն" 
Հ/նականք 147,27. տ ե՜ս  Ն  'հական.

Կիւրենացի Кирт^сй'хо;. Կիւրենացւոց իմաստասիրութիւն 
յԱրիստիպպէ Կիւրենացտյ եւ Ելեդացւոյն, Ոչ Կիտիա- 
ցւոյն 147,21—22. Կիւրենացիք վասն Առստիպոսի Կիւրե- 
նացւոյ 3,13—14.

Կիւրոս Киро; 35,1.
Կղէոմբոոտոս КХеорфрото;. Արդ են նդոնիկեցիք Արիստիպ- 

սլոս եւ Կղէոմբոոտոս 142,27, 143,1. 8.
Կռիւսոս КроТ? օհ. „Կոիւսոս ընդ Հաղէս անցեալ և.ն“ 34,26. 27.
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Կրէտէս էլղզէ 6 ,4.

ՀաղԷս գետ 1\Хи? 34,27.
Հելլենացիք, ի Հելլենացւոց անշունչ ղրաւշեալքն սլաշտէին 

141,24—25.
Հեշտ ակս ւն *Н8о՝Лхос. Կատարումս Էակացն զհեշտութիւն իմաս

տասիրութեան ասէին 8,14—15, 11,1. տձս Իղոնիկեան.
Հերմէս/կսւն *Ер[ла1!х6?. Հերմէական մոլութիւն 22,12. 'Ер{л.аИх6ч 

цйХи (Н от. к  305) Е1. 119,20.
Հերմոգենիս 'Ер(лоу^У)5. Հերմհգենիս, որ զճարտասական ար

վեստն գրեաց'՜ ասէ. „-Զնորն Հասարակաբար եւ գՀասա- 
րակաբարն որպէսս 30,3—4.

Հինդիկք 146,14.
Հոմերոս С/О[лу)ро?. որպէս Հոմերոս, Հովիւ ժողովրդոց կոչէ 

զթագաւոր փոխաբերաբար 50,7—8. ըստ Հոմերոսի Ոդիւ- 
սեայն 102,20—21. զՀոմերականն 33,8—11. В 204— 23,1—4,
Л  299 --- 61,9-10, Н 196 --- 7,6—8, 0  94 --- 3 3 ,8֊ 11, 0  299---
7,23-24, I  312 —  14,4—6, Զ  45---7,14-15, I 3 6 6 - 1 0 2 ,2 0 - 2 1 ,
X 3 0 5 — 22,12-16, X 4 4 3 — 7,5, Ս 1 8 - 1 0 7 ,4 - 6 .

Ղ,ոկրատացի տ/ги է  աս.

ճարտասանական արՀեստքն" Արիստոտելի ас 'Ру)ТОр!Ха[ Ղլ-յ- 
Ш\ 17,13.

ճեմական  Перисату]т1х6; .  Արիստոտելականք, այսինքն՝ ճ ե 
մականք 142,9. վասն Հր ճեմական Արիստոտելականն 
անուանեցաւ իմաստասիրութիւն 1,4—5. ճեմականք  9,15, 
1 0 ,6. 20. Արիստոտելականքն կոչին կււկիէացիք ճեմա 
կանք, իսկ *Քսենոկրատեանքն' Ակաղիմականք ճեմա 
կանք 10,7—9. ժամանակաւ, որպէս պատաՀԷ, պակասեաց 
ոմանց անուն տեղւոյն եւ կոչէին ճեմականք միայն 
10,9—10. ճեմականք կոչեցան, ոչ ե թ է  ի ճեմել ինչ ուսու
ցանէին եւ ուսանէին, ա յլ վասն զի յա չորղեցին զսլա- 
րապարանն Պղատոնի միջնորդութեամբ Սսլեւսիպոսի
10,13-15.



Մակեդոնացի տե՛ս Աղեքսանղրոս.
Մակեղոնիւս 9,21.
Մանկաւրէնն Պղատոնի У) ’Ешуо^!? 33,15.
Մեգարա Меуара. ի Մեզարս 102,23. 24, 103,4. 5. С.
Մե զարական Меуарио;. Մեղարականքն 3,15. Մեզար ական 

իմաստասիրութիւն 3,16. Մեզարացի ">&" նւկլիւդէս.
Մէղտ ի աղիս М[Хт1а§У)? 39,10.
Մենանղրոս Меуач8ро;. էսլիկուրաս, որում' աճակից եղել Մե- 

նսւնդրոս 8,15—16. Մենանղրոս յնսլիտռէական զոր ծ  առ
նութեանն . . .  ասէ 8 ,20—21.

ՄենեղիւՐոս էոէտռիացի  Ме^2т][ас>; о ’Ерьтр^й; 3,14.

Միդիայ 106,19.

Յաղագս անձին Արիստոտէլի Игр! փսՀք)? 13,13, 36,6, 98,19.

Յաղագս աշխարհի Արիստոտէլի Пер! хсарои 11,14, 39,22.

Յաղագս բարձրականացն Արիստոտէլի та  Метёшра 11,23.

Յաղագս բուսոց եւ տնկոց Արիստոտէյւ Пер! <ритб^ 15,18—19.

Յաղագս գունից Արիստոտէլի  Пер! тй№ уры ропш  15,7—8.

Յաղագս Ъրեւականացն եւ Հնս/րականաց Արիստոտէլի та  
’07ГТ1ха ха! 16,8—9.

Յաղագս երկնի Արիստոտէլի Пер! с̂ йраV0Ս 11,22, 36,6, 39,22.

Յաղագս լինելութեան եւ ասլականութեան Արիստոտէլի) Пер! 
уш еагш; ха! шдора? 11,22, 15,14—15, 36,7, 106,5.

Յաղագս ծովուց որսլէս սակս գետոց եւ աղբերց Արիստոտէլի 
Пер! даХастстшч ха! яота^буу ха! тст)уйч 16,5.

Յաղագս կենդանեաց Արիստոտէլի ПерЕ тйч 15,20.

Յաղագս հոգւոյ Արիստոտէլի Пер! ТУ)? փս/У]; 15,5.

Յաղագս մեկնութեան Արիստոտէլի Пер! ёр|хурш'а; 12,15, 17,9,
36,10, 37,1. 9, 126,9.

Յաղագս նախագիտութեան որ յերա զոց Արիստոտէլի Пер! ТУ]? 
ха&’ Отгуо՝; (хачт1хг]; 15,24—25.

Յաղագս շարժմ՜անց եւ սլատառմանց Արիստոտէլի Пер! тшу 
а&ктцйм ха! асг[лат(о՝; 16,6—7.
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Յաղագս սլէսպէս եւ շփոթեալ խնդրոց Արիստոտէլի Пгр1 сии- 
иЛхтшч &)ГУ)[*атшУ 12.20.

в  աղագս ստ/ւրոգութեսւհ Ար. Пср! тш՝/ хотщуореЙУ 39,12—13.
Յաղագս տընկոց եւ կենդանեաց Пер1 оОтй՝; ха! с̂осоу 12,5.
Յաղագս քա ռիցն ՀԱոիստիգիսի) 'Ттгёр тйч тг-:тар(0У 39,9.
Յաղագս քերթողականին Արիստոտէլի Пгр! ոօ17յոՀ% 17,14.
Յամսլղիքեան դիտաւորութիւն ’1ар.(Шу&ю;; <ххо-с; 43,27—28, 

57,6 .
Յամսլղիքոս ’1а[А(ЗХ1)гсс. Կրակից եղեալ Պղատոնի' շնորՀԷ 

Արիստոտելի ոչ ընդդէմ՛ и/սել Պղատոն ի վասն տեսա
կացն 28,22—24.

Յա ռա չքա ն զտեղիսն Արիստոտէլի Пр4 тй՝; 39,16.
Յետ բնականաց Արիստոտէլի Мета та  <ри<пха 16,10, 24,16. 

Յետ բնաբանութեան 23,5.

1'յէեմա շուն Եգիպտացի 141,25—26.
'Սիկոմաքայինք ЭДхеркх^Еюс 16,18. մեծ նիկոմս/քայինք 16,15. 

փոքր "Նիկոմաքայինք 16,16.
'նոր Ակադիմեանք 144,16.
՜Նոր քաղաք №атгоХц 58,24.

Շնական Клшхо? 147,27,11,4. Անտիս թենիս ՛Շնական 4,14, Շնա
կանք կոչեցան վասն չորից պատճառաց 6,19, Շնականք 
իմաստասէրք 6,19.

Ողիւսեւս 'ОЗиа-аей*;. Ոդիսեւս 22,16, 102,21, 107,4.
Ոռեստոս ’Ореатт)? 75,28.
Որփիական ’0 рф1хо; 32,16.
Ուղեայ որդի աե-ս էաս.

Պանետիոս ПԱ40ւհւօՀ 40,11. 14.
Պասիլ. Ասացեալն է  ի Պասիլէ. „Բերկրեսչիր, Կղէոմպռոտոս 

Ամբռիկացի վազեալ ի բարձր պարըսպէն ի գետին, ար
ժանի ոչինչ գործեա ց մաՀու, ա յլ զՊղատովնի, որ վասն 
Հոգոյ գրէր ՝ ընտ րեա լ* 143,1—4.

Պարիս Парк;. Աղէքսանդրոս, որ եւ Պարիս 49,6.
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Պարմենիղէս Пяр(ХЕ՝ЛоУ];. Պարմենիտեայն թ է  եզ է  էակն եւ 
անշարժ 2,18—19. Ջ,ենոն Նլլաղացին ա յլ ոչ Կիտս/ցին, 
որ եւ Պարմենէգային 3,21—22. Պւսրմենիդեայ որ ասէր , 

ե թ է եզ է  գոյն ել անշարժ 4 ,8 .

Պ եղղոսլոննիսի ական ПеЛсжс^^ачахб;. ի Պ եղղոսլոննիսիական 
ժամանակս 64,7. ի Պեղղոպոնէսիականսն 64,13. ի Պեղ- 
ղէսլոնիսական ժամ՜անակին 81,10.

Պեոիպատ իկեանք ШриЕат7]Т1хо[. կոչին Արիստոտ ելեանք Պե- 
ռիսլաւոկեանք 145,21—22, Արիստոտե լականք Լիւկիւսցիք 
Պեռիսլատ իկեանք 146,27, •Քսենոկրատիկոնք Ակադիմ՜ա
ցիք Պեռասլատիկեանք 146,28—29, տեղին սլակասեալ 
Արէստոտէլականա ցն '  կոչեց ան Պեռիպատիկեանք միայն 
146.31—32, Պեռէւզատիկեանք 147,29.

Պերիկղիս Пгр1хХ?]<; 39,11.
Պիւթագորաս Пидауорзс; 34,19. ի Պիւթագորէ Պիւթագորականք 

147,19—20, Պիւթագորականքն զիւրեանց շարագրութիւհսն 
վերա բերէին առ իւրեանց վարղասլետն Պիւթագորաս 
գրէին զանուն Պիւթագորի 148,23—25, 37,15. Իովբատայ 
Լիւբէացւոց թագաւորի հաւաքեցելո յ զայնս, որք Պիւթա
գորին գոյին  37,17—19.

Պիւթագորականք Пидауорыог 147,19, 148,23, 37,15. իմն ի Պիւ
թագորականացն արտատրեալ զասացեալ միայնագիրսն 
որ Վասն բա նից գծաց'՜ ի ն  աւաբեկութեան լչմ՜բռԱեցաւ ո լւ- 
սլէս զանճառսն արտակաքաւեալ  32,28. Պիւթագորականք 
զպատկանաւորս եւ զանսլատկանաւորս առ իմաստասի
րութիւն երազովք փորձեալք նախաճանաչէին 34,7—9. 
Պիւթագորականաց երազք  35,16.

Պիւռոն. Եւ առաջնորդ էր նոցա Հեւիեկտիկեանց) էռակլատոս 
եւ Պիւռոն եւ Պռոտագորաս 144,14—15, իսկ Պիւռոն այդպէս 
ասէր, թ է  որպէս ոչ մարդ ի գետ կրկին անգամ՜ նոյն 
ջրոյ պատահել կարէ" այսպէս ոչ վասն, հոսանուտ կեն- 
ցաղոյս այսոցիկ երկիցս նոյն իրի պատահել 145,11—13.

Պղատովն ПЛатигУ 141,4, 143,3, 144,17. 1Տ. 27, 146,2. 5. 21. 24. 
147,2. 10. 20, 5,19. 21, 9,16. 20, 10,15, 17,3, 19,4, 24,15,
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28,16. 17. 23.24, 29,7,35,16.18, 39,11, 40,12,45,21,49,18.21. 
56,в, 69,13. 17. 84,1. з, 9 3 ,1, 114,18, 117.6. 129.23, 139,2. 
Պղատովն ասաց զՆէեմա շուն եգիպտացի 141,25—26, 
ՀԱրիստոտելականք) ի գնացււ ուսուցանէին լչւոո նմանու
թեա ն Պղատոն ի  142,9—10, Հա и է ր ) թ է  ոչինչ գիտ եմ
144,18—19, ասաց ի բանս իւր" զարդարն մակացութիւն 
գոլ եւ ոչ մակացութիւն 144,19—20, ոչ է  Պղատոն նփեկ- 
տիկեան 145,6—7, ճեմելով զբացատրութիւնսն առնէր, 

խորհելով մի' միայն Փողին վարժել, ա յլ եւ զմարմինն
145,23—26, 9,16—18, Սսլեւսիսլոս, որդի Պռոտոնեայ" քեռ  
Պղատոնի 146,22—23, 9,19—20, ձայնակցի ի բառս ինչ 
Արիստոտելի, քանզի ասէ, ե թ է սլարտ է զճշմարտութիւնն 
զաւրացուցանել եւ զարութիւն խանգարել 147,4—6, զի 
կարդասցեն զգրեանն" գրէին զնոսա անուամբ լինել 
Արիստոտելի կ ա մ  Պղատովնի, այսինքն" նշանաւոր 
արանց  148,27—23 || յա նդիմա նէ Պղատոն Հզեփեկտի- 
կեա նս) 5,2—3, ՀզՊ ռոտա զորականս) 5,6. պիտանանայ 
երկ բա յ ականաց առբայութեանց , ա սելով  „ թուի ինձ *  

եւ „թ երեւս", „ա րդեա ւք" եւ „ կ ա ր ծե մ " 5,19—21. ոչ ար
գելական Պղատոն 5,24, 6,13. ի Գորգի ա յ տրամաբա
նութեանն ասէ" թ է  անի ինչ իմաստասիրութիւն շուն" 
որոշելով զսիրելին եւ զթշէւամին 8 ,8—10. „ անմաքուր 
ի մաքուրն Հպել ոչ իրաւ" ըստ Պղատոնի 19,3—4. 
ասէ Պղատոն. „ իմաստասէր կոչեմ  ես" որ զբարիոք 
վարս ստացեալ է , թէպէտ եւ ոչ գիր ուղղեալ ( ՞)  գիտէ“ 
19,16—18. մակագրեցելոյ ի Համալսարանէն" „ ՄԱ եր
կրաչափն մի' նեըա մտեսցէ“ 20 ,10—11, 21 ,12 . Պղատոն 
միշտ բնաբան ելով աստուածաբանէ, եւ ամենայն ուրեք 
շրջապատելով զիմանալեացն տեսանկ կարծիս 25,1—3,
32,1—2. ասէ Պղատոն, ե թ է այր ոք մի ի մասին յո ռ ե  գու
նին անկանիցի, քանզի զարդարէ զբան խոհեմութիւն, եւ 
զբարկութիւն" արութիւն, եւ զցանկութիւն" ողջախոհու
թիւն  26,18—20. ի միոջէ իրէ բնաւորեցաւ լինելեւա տ ելա - 
բանութիւն եւ մարդատելութ իւն, որպէս ասէ Պղատոն ի



Փեդոնում տրամաբանութեան՛' ի դիւրապէսն Հաւատալոյ 
բարուց /լա մ  բա նից  27,6—9. զոր ասէն Պղատոն վասն 
անՀաւսատաթեան, „ ե թ է եւ տւսխտակագիրն ուրեք կիրս 
կրեսցէ յե ր կ ր ո ւմ  եւ (լա մ ի ծովում, որ ընթեռնուն մի՛ գի- 
տասցէս 33,2—Տ. Պղատոն ի ձեռն զինոյ որոշէր զպատ
կանաւորս եւ զանսլատկանատրսն 34,17—18. Պղատոն 
զդաժանութիւն կարծմւսնցն ախորժեաց կրթութեան  
սակս 34,23—24. Պղատոն ասէ. „Ո՜վ մանուկ ղու, մի է  
սկիզբն գեղեցկարարն խոՀելոյ. գիտելն յա ղա գս ոյր է  
մտածութիւնն, ասլա եթ է ոչ Հարկ է  յա մենա յնէն վրի
պ ել՞ 36,3—6.' ասէ Պղատոն, ե թ է  Հմտութիւն ըստ արՀես- 
տում պատրաստէ զկենցաղս մեր գնալով, իսկ անՀմտու- 
թիւն ըստ բա խ տ ում  49,10—11. Ջա յս տարակուսանս լու
ծանեն զանազանապէս. Պղատովն այսպէս ե թ է ոչ որո- 
շեցւսւ յենթ ա կա յէն , բա յց  ի ձեռն անաւսր բացւսզեղմանց 
գայ առ մեզ <անուշութիւն խընձորոյն> 69,5—7. որպէս 
բաժւսնեաց Պղատոն ի Գորգի ո ւմ , ասելով, ե թ է  արՀես- 
տիցն ոմանք բանականք միայն, որպէս տրամաբանա
կանն ևն 75,16—18. կտրածն մարղոյ զըստ մասին մար
դիկ ասաց Պղատոն 84,25—26. Արիստոտէլ զայս ինչ կոչէ 
զւս7յՀատ գոյացութիւնսն, եւ այսպիսի ինչ զերկրորդն, իսկ 
Պղատոն" ստորընդդիժս/բար 102,4—6. ըստ Պղատոնի, որ 
ամենայն իրի ներմիչակս ասէ ՀներՀւսկն) 108,9—10. Պղա
տոն եւ որք ի նմանէն" մարմին ասէին գոլ զտեղի 
120,21—22. Պղատոն ասէ, ե թ է  „արՀեստ ոչ զանբան իրն“ 
ևն 125,8—9. Հետեւի Պղատոնում" որ տեղական կարի 

յո յժ  տարակացութեամբք սաՀմանէ զներՀականսն" ոչ է  
ասել զջուր ՀրումներՀսմլան 139,4—6.

Պղատոնական П Х ататхо ; 142,28, 6,14, 33,14, Պղատոնա- 
կանք 141,4, 147,20, 3,11, 10,23, 18,22, 28,16, 29,7. 8.

Պղոտինոս ПХсотГуо;. Պղուտինոս Հրամայէ մարմնով աղքատա
նալ, իսկ Հոգւով ճոխանալ 143,30-31, Պղոտինոս, որ եւ զՊղա- 
տոնին եւ զԱրիստոտել[)ն Հաւաքեաց, ասէ" ե թ է փոփոխի 
մասն ինչ աւղոյս. քանզի անուշութիւն խ նձորոյն, մնալով
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ի նմա" ծնանի փոփոխէ մ՜ասն ինչ աւդոյս, ո լ։ ում' զգամ՜ք 
եւ հոտ առնում՜ք 69,12—16, 70,8. արդ որք սլատերաղմինն 
ը ն դդ էմ  միմեանց" վասն միոյ ենթակայի պատերազմին, 
որպէս ասէ Պղ/սոինոս 104,14—16.

Պորփիւրիոս Порфйрю;. Այ и ոք ի լք տարակուսանաւք վարակա- 
ցեա լ ՂՀորփէւրիոս՜ րչ ընդարմացաւ մէչ ինչ բնութիւն 
ասել գոյացութեան եւ պատահմ՜ան եւ ի նմա դնել զտար
բերութիւնս 94,23—26. (Ьа&. р. 13,՜ւ), 95,21 (1ва§.р. 1 7 ,и), 
96.1.

Պռոտագորաս Прштауора? 5,7. 8. 18. Եւ առաջնորդ էր նոցա 
< Եփեկտիկեսւնց) էռակլատոս եւ Պիւռոն եւ Պռոտագո

րաս" ուստի եւ Պռոտագորացիք կոչեց ան 144,14—16. < Պղա- 
տոն հակառակէ> 144,28—  145,10, 5,24 —  6,14.

Պռոտագորացիք, Պռոտագորականք օ1 Прсотауорпо! 144,16, 4,27. 
Պռոտագորացիս այպանէ եւ Արիստոտէլ ի չորրորդ բանի 
Բնական լսողութիւնսն 145,9—10, Պռոտագորւսկանք զճշմա
րիտն աւանդէին, ասելով ե թ է  ամենայն զոր ինչ եւ կարծէ 
ոք ճշմարիտ է  5,1—2. զՊոոտագորականս յա նդիմա նէ  
ՀՊղսոոոն> 5,6.

Պոոտոնէ Прсотшчу). Ապեւսիպոս" որդի Պռոտոնեայ 146,22, 9,19.
Պտղոմէոս ПтоХб(хаТос. Եղեւ դարձեալ ա յլ թագաւորի Փիւլա- 

դիղփիւս որյ եւ նա փափագէր Պտղոմէի շարագրածացն 
եւ տայր բա զում գանձս, որ բերէին նմա այսպիսի գիրս 
148,17—20, Պտղոմիոսի Հհաւաքեցելոյ> զայնս" որք Ար իս
տոտէ լյի 37,19.

Պտղոմէոս աստեղաբաշխ ПтоХе(/.аТо; о а<гироуо[л,о? 114,18.

Ռինոս գետ Փքիօ; ттотарсо? 34,2, 35,15.

Սաղամիս 35,10. Հէա ս> որդի Տեղամոնի է  ի Սսւղա-
մինսյ 47,23-24.

Աաղամինացի 2аХа[ШЮ?. Սսւղամինացւոց տուաւ պիտած 35,9. 
(Негой. У Ш , 142),

Սիւրիանոս Еиргауо?. Սիւրիանոս փիլիսոփոս մակագրեաց ի 
վ ե ր ա յ Փեղո՚եի զոր խո ր թւս ցու ցանէր ոմն ի Պանետիոս.
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„Ե թ է  ՈԼ Պղատոն գչւեաց ղիս. . և-ն 40,10—12. տարա
կուսէ Սւրիանոս այսսլէս. ե թ է  ասեմ'զհանուր պատահումն 

յանհատ գոյւսցութեանն ըստորակացեալ, եղէցի եւ մաս
նական պատահումն յընդհանուր գոյացութիւն 84,27. իսկ 
Սիւրիանոս եւ առաւել մակդատելով ասէ, ե թ է „եւ ոչ ըստ 
որս/կութեանն պատերազմին, ե թ է գւ>/եղուտք առցին 
ուրեք և-Ъ 106,7—Տ, 110,10.

Սմիկռինի Е[А!хрЬ/7] 8,24.

Սոկրատէս, Սոկրատ ЕыхратУ)? 143,6. 8, 147,16, 27,1. 19, 30,11,
37,15, 56,6, 64,3. 6. 13. 14, 67,6. 14. 17, 74,4. 5. 6, 81,4,
83,26, 84,1. 2, 85,24. 27, 87,4. 25, 93,14, 96,12, 101,5. 10,
102,10. 17, 103,3. 5. 6. 28, 110,24, 111,25.26, 112,14.18.19. 
Սոկրատայ ելոյ կընտի եւ իմաստասիրի" ասեմք, ե թ է  
կոՈ/տս այս իմաստասէր է  89,4—5.

Սոկրատական Ешхротхо?. Սոկրատ ականք 37,16, 40,13.

Սոփեստ ականք յա նդիմանութիւնք  Ешсркт'пхо! Ռ ւյ՝/օւ 36.16.
Սոփիստէս տրամս/բանա թ ի ւնն Պղատոն ի ЕофЮТУ]? 21,14.

Սպեւսիպոս Ет:&и<1Иггсо; 146,23, 9,19, 10,5. 15. Սպեւսիպոս, 
որդի Պոոտոնեայ" քեռ Պդատոնի 146,22.

Ստագիրւսցի ЕтауефгтУ); 37,26. 27. 28, 38,2. 6. 9. 12. ">է'ս Արիս
տոտե չէս Ստագիրացի.

Ստենտոր Ет^тсор. քարոզիչ մեծաձայնագոյն քա ն զՍտենտոր
6.3—6.

Ստոյիկեան ЕтаЛхо; 3,19. Եւ որ ի գեղեցիկ սրահսն ուսուցա
նէին" Ստոյիկեանք անուանէին 142,1—2, 147,24, Ստոյի
կեան ք  այսինքն Սրահականք" վասն զանազանապէս շի
նուածոց սրահին որ յԱ տ տ իկում  3,19—21.

Ստորոգութիւնք 149,2, 17,9, 36,10, 37,1. 2, 39,7. 21, 40,8. 8. 16, 
44,1 76,16, 90,13. 14, 101,1, 125,18.

Վասն անմահութեան անձին" Արիստոտէլի ПерЕ а8а՝;а<па; т/]? 
փս/;?]; 2 9 ,1 -2 .

Վասն բա նից գծա ց  Пер! тш՝; аХоушу у р ар и атш  33,1.



Վասն կենակցութեան առն եւ կնոչ Игр' аииЗколсо; а՝;8ро? ха! 
уиуасхо; 16,18.

Վերլուծականք Արիստոտէլի ’А՝/аХит1ха -40,7. Առաջինք վերլու
ծութեանց 17,10. այլ երկու եւս վերլուծութիւնք та  ձտս- 
т&ра ауаХитиа 17,11.

Վռէ տանք 146,14.

Տեղականք т а Т о ~ 1ха 17,12.
ՏեղսււՐոն Т&Хацйу 47,23.
Տեղիք'՜ Արիստոտէլի օւ Тало! 32,10, 36.15. 18, 39,20. 22.
Տեռփսիոն Մեգարւսցի Терфахш о Мгуареи; 3,15.
Տիգրան  53,22. 26 ('/ЕХе՝;о; Е1. 143,1. 4).
Տիգրանոճի  53,22. 26 ('ЕХеуу) Е1. 143,1. 4).
Տիւրենացիք  141,5.
Տնաւրինակւսնք то 01хслю(х1х6у 16,16.
Տռիտածին  ТргсоуЬу)? 35,4.
Տրով  ական սլատերազւքն 132,1—2.

Փափկանէս Триоршу 55,4.
Փէղոն որ էր  յԵ Цիդեայ Фа!§(ОУ 3,17.
Փէդոն Պղատոնի Ф а 1§ош 6 ,1, 39,12. ի Փեդոնում տրամաբա

նութեան 27,8. ի վերա Փեդրեի 40,11.
Փեղրոս Պղատոնի Ф айро; 39,12. ի ՓեստրոււՐ տրամ՛աբանու

թեանն  5,26.
Փիլիսլսլոս Ф Л ттое . ՀԱրէստոտևլէս') ընդ Փիլիպսլոսի էր խրա

տել յ  իմաստասիրական բանս 146,6—7, գոլով ընդ Փիլի- 
սլոսի" ոչ դադարեաց յիմաստասիրելոյ, ա յլ գրեաց նմա 
վւսմն քաղաքավարութեանն 146,15—16, Արիստոտէլիս. . .  
կոչեցեալ էր ի Փիլիպսլեայ ի Մակեդոնիայ առ վարժել 
զոր դի նորա գԱղեքսանդրոս 9,20—22.

Փիւլաղիղփիւս թագաւոր 148,18.
Փղւոս. Փիւղւուս 143,6, Փղւոս Ի/չոնիկեան էր'՛ յ  այտնէ ա՛նունն, 

զի ցանկութիւն ասի. ուստի եւ փղւոս անուան եմք ղտար- 
փաւղսն 143,10—12.



Քաղաքականութիւնն Պղատոն ի ПоХлтаа 6,5. ■Քաղաքավա
րութիւն 17,3.

•Քաղաքականութիւնք Արիստոտէլի ПоХпЕТа 12,1. •Քաղաքա
վարութիւնք 17,8—4.

•Քաղաքականք շարակարգութիւնք Արիստոտէլի ТО П с А г ц х б 'У  

аՍVтау(յւа 17,1. •Քաղաքական Արիստոտէլի 17,2.
•Քաղաքէս ХаХх!;. ի •Քաղաքիդում ЁV ХаХхсйс 30,12.
•Քիղովն Լակեղուքովնացի 34,15.
•Քսենոկրատէս 3.1ЧО՝А$алт\$ 143,7, 10,6. հանդերձ •Քսենոյկրատաւ 

146,24, •Քսենոկրատէս շինելսց  յակաղիմիա  146,27—28.
•Քսենոկրատեանք 146,82, 10,8. 11. ֊Քսենոկրատիկոնք 146,29.
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