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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Մատենադարանի արաբատառ ֆոնդի պարսկերեն ձեռագիր 

պատառիկները՝ «գաղտնի գրադարան»1, թվով 41 հատ, գեղար-

վեստական, աստվածաբանական աշխատությունների առանձին 

էջեր են, անձնական բնույթի նամակներ ու գրություններ, արա-

բատառ գեղագրության նմուշներ «թափոնային նյութեր»2: Պարս-

կերեն պատառիկների սույն նկարագրությունն ու ուսումնասի-

րությունը, պայմանավորված սահմանափակ թվաքանակով, կա-

տարվել է ըստ ֆոնդի համարների, և թեմատիկ սկզբունքն ու 

ձևային հատկանիշները հաշվի չեն առնվել:  

Պատառիկները նկարագրվել են հետևյալ հաջորդականու-

թյամբ. 

1. Նկարագրություն՝ ժամանակ, խորագիր, վայր, գրիչ, թերթ, 

նյութ, մեծություն, գրություն, գիր, գրադաշտ, լուսանցքներ, տող, 

տողամեջ, թանաք, լեզու, վիճակ:  

2. Բովանդակություն՝ բնագրի սկիզբը և վերջը՝ թարգմանու-

թյամբ: Որոշ պատառիկներ ներկայացված են ամբողջական վեր-

ծանությամբ:  

Ձեռագիր պատառիկները վերծանելիս օգտագործել ենք հե-

տևյալ նշանները. զույգ ուղղանկյուն փակագծերում՝[], վերականգ-

նել ենք պատառիկների դժվար ընթեռնելի կամ անընթեռնելի 

հատվածները, զույգ ոլորուն փակագծերում՝{}, տեղադրել ենք 

մեր ավելացրած բացատրությունները, միջարկումները, բազմա-

կետերը՝ ..., նշանակում են, որ պատառիկի շարադրանքը շա-

րունակություն կամ սկիզբ ունի, հարցական նշանը՝ ?, ցույց է 

տալիս, որ բնագրի տվյալ հատվածի վերականգնումը հաս-

տատապես ճիշտ չէ, երեք շեղագիծը՝ ///, նշանակում է, որ 

այդտեղ կա անընթեռնելի հատված:  

Արաբատառ ֆոնդի պարսկերեն ձեռագիր պատառիկները 

Մատենադարանում տեղ են գտել տարբեր ուղիներով: Դրանց 

հիմնական մասը գտնվել է արաբատառ ձեռագիր հատորների, 

                                                           
1
 Պատառիկները յուրատեսակ «գաղտնի գրադարան» է անվանել Էրիխ Ռեն-

հարտը, տե՛ս «Հայերեն պատառիկներ ձեռագիր պատառիկների համաշխար-
հային գանձարանում», հետևյալ գրքում` Գոհար Մուրադյան, Արամ Թոփչյան, 
Ցուցակ Վիեննայի Մխիթարեան Մատենադարանի հայէրեն ձեռագրերի պա-
տառիկների, Երեւան, 2012, էջ 345: 
2
 Ձեռագրերում թաքնված էջեր, թերթիկներ: 
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արխիվային փաստաթղթերի միջից, մի քանիսն էլ հայտնաբեր-

վել են Երևանի Կապույտ մզկիթի պատից՝ վերանորոգման աշ-

խատանքների ժամանակ, և այլն: Մի քանի պատառիկներ ունեն 

գրություն ստացման մասին, օրինակ՝ հմր 27-ն ուղեկցվում է 

հետևյալ նշումով. «Ստացված է արխիվային բաժնի վարիչ ընկեր 

Ադամյանից, 25. 12. 1958 թ.» և այլն:  

Հմր 2 և հմր 3 պատառիկները արաբերեն են և սույն ցանկում 

նկարագրված չեն:  

Հմր 14 պատառիկն օսմաներենով գրված գումարային գոր-

ծարք է և կրկին այս ցանկում չի ընդգրկվել:  

Հմր 9 պատառիկն ունի առանձին նշում՝ «Ուշադրություն. N 9 
պարսկերեն նախկին պատառիկը միացված է {արաբատառ ֆոն-
դի} N 537 ձեռագրին, որպես նրա 182-րդ թերթը: Նախկինի փո-
խարեն պարսկերեն պատառիկների այս N 9 տակ մուծվում է, 
Պարսկերեն N 4 պատառիկի հետ եղած, բայց նրան օտար ու չհա-
մարակալված այս պատառիկը: 20, 12, 1976 թ.: Յ. Վարդանյան»:  

Պարսկերեն պատառիկների ֆոնդի «թափոնային նյութերի» 

մեջ հմր 13, 15, 16 պատառիկներն անձնական նշումներ են՝ փաս-

տաթղթային կամ ձեռագրային նշանակություն չունեցող: Հմր 13 

պատառիկը գտնվել է ՄՄ արաբատառ հավաքածուի հմր 188 ձե-

ռագրում, որը շիա մահմեդականության պատմության վերաբեր-

յալ եռալեզու՝ պարսկերեն, օսմաներեն, արաբերեն, ժողովածու է 

(ԺԹ դ.)3: Հմր 15-ը գտնվել է ՄՄ արաբատառ հավաքածուի հմր 622 

ձեռագրում, որը գրվել է ԺԹ դարում՝ Թեհրանում: Ժողովածուի 

մեջ ընդգրկված են «Դունբուլիների պատմությունը», աստղագու-

շակություն ու ավանդապատումներ4: Սակայն ձեռագրի մեջ հայտ-

նաբերված պատառիկը անձնական բնույթի՝ գումարի, պարտքի, 

առք ու վաճառքի վերաբերյալ գրառումների էջ է:  

Պատառիկ հմր 16-ը գտնվել է ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի 

հավաքածուի հմր 18 ձեռագրում, որը Մոհամմադ Բաղեր Իբն Մո-

համմադ Թաղի Մաջլեսիի «Հայաթ ալ-ղոլուբ (Սրտերի կյանքը)» 

աշխատության առաջին հատորն է5: Այս պատառիկը անձնական 

                                                           
3 Տե՛ս K. Kostikyan, Catalogue of Persian Manucripts in the Matenadaran, Yerevan, 
2017, pp. 85-86. 
4 Նույն տեղում, էջ 222: 
5 Նույն տեղում, էջ 18: 
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բնույթի է՝ մի քանի ապրանքատեսակների համար վճարված 

գումարների մասին նշումներ:  

Հմր 20 պատառիկը բաղկացած է երկու մասից, որից առաջինը 

ծրար է, հասցեատերը` Լազար Մանուելովիչը, իսկ ծրարի պա-

րունակությունը օսմաներենով գրված առևտրական թուղթ է: 

Ծրարի վրա զետեղված խնդրագրից պարզ է դառնում, որ Լազար 

Մանուելովիչը պետք է կարդար և մեկնաբաներ թղթի բովանդա-

կությունը:  

Հմր 23 և հմր 24 պատառիկները նամակ և ծրար են: Նամակը 

հասցեագրված է Երևանի Նաջլու-ե Սոֆլա գյուղի մուջթահիդ6 

պրն. Միրզա „Ալի Ասղարիին: Երևանի գավառի Նաջլու-ե Սոֆլա 

կամ Վերին Նաջլու գյուղը հիմնադրվել է 1829-31 թթ. և այժմ ՀՀ 

Արարատի մարզի Նիզամի գյուղն է7: Ըստ նամակի բովանդակու-

թյան`մուջթահիդ Միրզա „Ալի Ասղարին զբաղված է եղել իսլամի 

քարոզչությամբ և, ըստ ամենայնի` գրքեր է նվիրաբերել Քազե-

միյեյի գրադարանին (վակֆ8 է արել), քանզի նամակագիրը նշում 

է, որ մուջթահիդի վակֆ արած գրքերը նա կհանձնի Ասթանե Քա-

զեմիյեին: Նամակը գրված է Ահմադ-շահ Ղաջարի (1909-1925 թթ.) 

գահակալության շրջանում, Հայոց եղեռնի օրերին: Հատկանշա-

կան է, որ մուջթահիդի քարոզչական աշխատանքը Վերին Նաջ-

լույում խոսում է այստեղ մուսուլման՝ սունի բնակչության գոյու-

թյան մասին:  

Հմր 25 պատառիկը Նաջլու-ե Սոֆլայի / Վերին Նաջլույի մոլլա 

Էբրահիմ Մաշհադի Մեհդիղոլի Ուղոլիի զեկույցն է, որտեղ 

ներկայացնում է գյուղում մահացածների քանակը: 1891-1892 թթ. 

Երևանի գավառում խոլերա է տարածվել, որ բազմաթիվ մարդ-

կային կյանքեր է խլել: Հնարավոր է` մահացածների մասին այս 

զեկույցը կապված է այդ հիվանդության հետևանքների հետ:  

                                                           
6 Մուջթահիդ էին անվանվում իսլամի խոշոր տեսաբաններն ու մեկնիչները:  
7 Տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 3, 
Երևան, 1991, էջ 985:  
8 Վակֆ ٞ٣ّ (արաբ.) – Եկեղեցիներին, մզկիթներին նվիրված՝ վակֆ արված 
հողերն ու այլ ունեցվածքներ, որոնք այլևս ենթակա չէին ոչ մի կարգի օտար-
ման և դառնում էին կրոնական այդ հաստատության մշտական սեփականու-
թյուն, նաև ազատվում էին պետական հարկերից:  
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Հմր 26 պատառիկը շարիաթական արձանագրության կամ 

մուսալիհենամեի մի հատված է, որը փաստում է 19-րդ դարում 

զիմմի9 քրիստոնյաների գոյության մասին:  

Արժեքավոր նմուշներ են հմր 33, 34, 35 պատառիկները, որոնք 

շեքասթե ձեռագրատեսակով վայելչագրություններ են: Հմր 33 

պատառիկը խաֆի ձեռագրատեսակի նմուշ է, գրիչը՝ ԺԸ-ԺԹ դդ. 

հայտնի գեղագիր՝ Սեյյեդ „Ալի Դարվիշը, հմր 34-ը՝ Դարվիշ Աբդ-

ալ Մաջիդի (1738-1773 թթ.) ձեռքով արված շեքասթե տառատե-

սակի վայելչագրության նմուշ է, իսկ հմր 35 պատառիկը`նասթալ„իղ 

ձեռագրատեսակի նմուշ, գրիչ՝ Միրզա Ղոլամ Ռեզա (ստորա-

գրված Յա Ալի Մադադ یب ٗلی هضص կեղծանունով): Այս պա-

տառիկներն ունեն ստվարաթղթե շրջանակներ՝ պասպարտու-

ներ, մանրանկարազարդված են: 

Պարսկերեն ձեռագիր պատառիկների սույն երկլեզու (հայե-

րեն-անգլերեն) նկարագրությունը մաս է կազմում Երևանի Մաշ-

տոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի 

արաբատառ ֆոնդի ձեռագրերի հետազոտական աշխատանքի: 

Մեր աշխատանքին աջակցելու համար երախատագիտություն 

ենք հայտնում Մատենադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Վ. 

Տեր-Ղևոնդյանին և Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրության ու 

ուսումնասիրման բաժնի ավագ գիտաշխատող Իվեթ Թաջարյա-

նին` հմր 1, 2, 3, 4 պատառիկների նկարագրությանը մասնակցելու 

համար:  

 

  

                                                           
9 Զիմմի طهی (արաբ.) – նշանակում է «պարտապան»: Այսպես էին կոչվում այն 
այլադավան հպատակները, որոնք, ի տարբերություն մուսուլման հպատակ-
ների` վճարում էին նաև հատուկ գլխահարկ կամ «ջիզյա» իրենց կրոնը դա-
վանելու իրավունքի համար:  
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Պատառիկ 1 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?), ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ լուսագծերով: ՄԵ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ` 17,2x13,7 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նաս-
թա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 15,5x8,7 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ ներքին – 1,7 

սմ, արտաքին – 3 սմ, վերին – ծալված, ստորին – 1,5 սմ: ՏՈՂ՝ 18: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,2 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև – գունաթափված, գրչի ձեռքով 

շեշտադրված բառեր՝ կարմիր: ԼԵԶՈՒ՝ արաբերեն, պարսկերեն: 

ՎԻՃԱԿ՝ քայքայված, խոնավություն տեսած, արտաքին լու-

սանցքի եզրերին ջրի հետքեր, ցեցակեր:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1ա – 3,5 տող պարսկերեն, մնացյալը՝ արաբերեն: Առաջին 

երկու տողը ընթեռնելի չեն: Ենթադրվում է, որ բնագիրը 

կրոնական բովանդակություն ունի {ըստ ամենայնի, հադիսից}՝ 

 ...دٌغد اهبم هْؿی ٗلیَ الـالم صع كت اّل هبٍ عجت ثْص ّ آًگَ اػ ًوبػ ٟبعٙ كض

ԹՐԳՄ.` 

Իմամ Մովսեսը, Ռաջաբ ամսվա առաջին օրվա գիշերն էր, 

երբ վերջացրեց նամազը {աղոթքը}... 

2բ – 2 տող պարսկերեն` անընթեռնելի, մնացյալը՝ արաբերեն: 

Ստորին ձախ անկյունում թեք գրությամբ էջակապ բառ՝ سبم:  

Պատառիկ 410 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ անհայտ: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ 

անհայտ: ԹԵՐԹ` 6: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ արևելյան: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

12,6x19,8 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ՝ 9x17 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 1,8 սմ, ներքին – 

1,2 սմ, վերին – 1,2 սմ, ստորին – 2,1 սմ: ՏՈՂ՝ 1 – 8, 2ա – 14, 2բ, 4բ, 

6բ – 13, 3ա – 12, 3բ, 4ա, 5ա, 5բ – 11, 6ա – 10: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,2-2 սմ: 

ԹԱՆԱՔ՝ սև գունաթափված, որի պատճառով մի շարք բառեր ու 

նախադասություններ դարձել են անընթեռնելի, մանուշակա-

գույն ենթավերնագրեր ու սկզբնատառեր: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: 

                                                           
10 Հմր 2 և հմր 3 պատառիկները արաբերեն են և սույն ցանկում նկարագրված 
չեն, տե՛ս նախաբանը: 
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ՎԻՃԱԿ՝ քայքայված: Բոլոր էջերի ստորին ձախ անկյուններն ու 

եզրերը պատռված են:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Իրանցի բանաստեղծ Սաադիի, Աբու Մոհամմադ Մոշարեֆ-

ալ-Դին Մուսլեհ իբն „Աբդ-Ալլահ իբն Մոշարեֆ Շիրազի (մտվ. 

1210-1291/2 թթ.), Գոլեստան ստեղծագործության նախաբանի 

սկիզբը: 2բ էջում վերնագիր՝ دکبیذ «Հեքիաթ»: 4ա էջի ստորին լու-

սանցքում գրչափորձ՝ اًب [anā] : 5ա էջի 8-րդ տողում ընդգծված է 

 Հեքիաթ» բառը: 5բ արտաքին լուսանցքում՝ գունաթափված» دکبیذ

սև թանաքով անհասկանալի գրչափորձ:  

Սկիզբ՝ 

 ً٘وذ ُغهؼیض  كکغ اًضعف ّ ثَ
                                                                          ٠ًـی کَ ٟغّ هی عّص هوض  دیبرـذ ّ چْى ثغ هی آیض ه٠غ ح طاد پؾ صع ُغ ٠ًـی صّ 

 ...ً٘وذ هْجْصؿذ ّ ثغ ُغ ً٘وذ كکغی ّاجت

ԹՐԳՄ.`  

Եվ երախտագիտությունը նրան, {որ} ավելացնում է շնորհը: 

Ամեն շունչը, որ ներս է գնում, կյանքի աղբյուրն է, և երբ դուրս է 

գալիս գոյության բերկրանք, ուրեմն ամեն շնչում երկու շնորհ 

կա, և ամեն շնորհը երախտիքի արժանի...  

Վերջ՝ 

 لیغ رضثیغ هولکذ ٗبلن ٗبصل ه٠ٔغ هٌوْع ِٓیغؿغیغ ؿلٌِذ ّ ه
                        ال٠ٌال هذت   االر٤یب ًٔن 

ԹՐԳՄ.`  

Արդար աշխարհը հաղթող, պահող ու պաշտպանող, հովա-

նավորող գահն է իշխանության և երկրի իմաստուն խորհրդա-

կանը:  

Պատառիկ 5 

ԺԱՄԱՆԱԿ` ԺԹ դար: ԽՈՐԱԳԻՐ` չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ` ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ` թուղթ արևելյան: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 

20,9x16,2 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` միասյուն: ԳԻՐ`նասթա„լիղ: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ` 6x10,5 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ` արտաքին – 3,7 սմ, ներքին – 

2-2,3 սմ, վերին – 3 սմ, ստորին – 1,9 սմ: ՏՈՂ` 1ա – 13, 1բ – 12: 

ՏՈՂԱՄԵՋ` 0,8-1 սմ: ԹԱՆԱՔ` սև, գրչի ձեռքով շեշտադրված 
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բառեր և մեկ նախադասություն՝ բաց վարդագույն թանաքով: 1բ 

էջի 9-րդ տողում ջնջված բառ: 1բ էջում աղյուսակ՝ եզերված սև և 

բաց վարդագույն գծերով: Աղյուսակի գրվածքը նույնպես բաց 

վարդագույն: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավա-

րար, վերին ձախ անկյունը մկնակեր, միջնամասում պատռված, 

որը սակայն չի խաթարում ընթեռնելիությունը:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատառիկը մոգությանը և հմայիլներ պատրաստելուն նվիր-

ված աշխատությունից է, որտեղ նշված են կողոպտիչից պաշտ-

պանվելու և նրան հայտնաբերելու համար հմայիլ պատրաս-

տելու, կարկուտի դեմ մոգական գործողություններ կատարելու 

եղանակները: 1բ էջի վերջնամասում աղյուսակ է, որտեղ զետեղ-

ված են թվեր, որոշ պարսկերեն բառեր և արաբերեն աղոթք: 

Ստորին ձախ անկյունում հիշագիր՝ ٗيֈ 

Սկիզբ՝ 
کٌض ثٌبم آًکؾ ّ ثغ صیضاع  لگْع کٌَِ سبک ثغصاعص ّ ؿْعٍ ثشْاًض ثشبک ّ سبکغا ک

 ...ًکؾ ثوبلض یب صع ثیز صعسذ عا صٟي کٌض ثبة اگغ سضای سبًَ صكوي ًغاء كْص آ

ԹՐԳՄ.՝  

Հին գերեզման{ից} հող վերցնի, սուրա կարդա հողի վրա և 

հողը այդ անձի անունով գովաբանի և այդ մարդու դեմքին քսի 

կամ ծառի արմատի մոտ թաղի: Գլուխ – Եթե թշնամի տան 

տիրոջը դժբախտություն պատահի... 

Վերջ (արաբերեն հատված)՝  

 ٟی ال٘ظاة اهِجي اللِن اد٠ْ لی هي ...

Պատառիկ 6 

Գտնված ՄՄ11 արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 289 
ձեռագրում: 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ հիջրիի 1331 թ./1913 թ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: 

ԹԵՐԹ`1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նասխ: 
ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 1ա – 3x4,3 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 6, 1բ – առանձին բառեր ու 

նախադասություններ՝ խառը դասավորությամբ: ՎԻՃԱԿ՝ բավա-

րար:  

                                                           
11

 ՄՄ՝ Մաշտոցի անվան Մատենադարանֈ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Համաձայնագիր աղյուսի գործարքի մասին: Կնիք կամ հաս-

տատում չունի: Որոշ տեղերում ունի մատիտով ավելացրած 

բառեր:  

هلضی هبص١ ّ هلضی اؿوبٗیلی ١٣٣١كِغ جوبصی االّلی هي كِْع ؿ٢ٌَربعیز

سلذ پؼی ثبیي ٣غاع کَ هلضی اؿوبٗیلی هؼثْع  ۀایغّاًی دبًغ كضٍ ّ ه٘بُضٍ ًوْصین صعثبع

ؿَ ُؼاع سلذ دبًغ ًوبیض پشزَ کبهل ّ سبلن ثب ٣یوذ ُؼاع ّ ُجضٍ هٌذ الی ؿلز ك٘جبى 

سلذ پؼی اؿذ رذْیل صُض. ثٌبثغیي كغٍ  ۀاػکٌبع کغروبم ًوْصٍ صع هذل رذْیل کَ ٗجبعح 

 ّ ثولبعالَ صاصم.  ًبهچَ هذکن ًوْصم

ԹՐԳՄ.՝  

1331 թվականի ջումադ ալավալի ամսվա 2-րդ օրը Մաշդի 

Սադեղը և Մաշդի Իսմայիլի Իրավանին ներկա գտնվելով՝ 

համաձայնության եկանք աղյուս թրծելու վերաբերյալ հետևյալ 

պայմաններով, որ վերոնշյալ Մաշդի Էսամյիլին երեք հազար 

աղյուս պատրաստի՝ ամբողջությամբ թրծված և մաքուր քաշով, 

հազար ութսուն մանաթ գնով և մինչև շաբան ամսվա վերջը 

ավարտելով՝ {սույն} հանձնման վայրում, որն աղյուսի թրծման 

վառարանի կողքին է, հանձնի: Ըստ այդմ, այս պայմանավորվա-

ծությունը կնքեցի և վերոնշյալին տվեցի:  

1բ – խառը գրվածքներ՝ 

   –  Ցանկացած քանակի փող ُغه٤ضاع پْل

  – صّ ُؼاع پبًوض ٗضص هٌذ

Երկու հազար հինգ հարյուր միավոր մանաթ ?  

  ؿَ روـک اػ هلضی هذوض سْاُض عؿیض

Մաշադի Մոհամմադից երեք հատ մուրհակ կստացվի 

 لذوضاهلل عة ال٘بلویي ّ الولْح ّ الـالم ٗلی هذوض ّ آلَ الِبُغیي ا
(արաբերեն աղոթք) 

Պատառիկ 7 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 289 

ձեռագրումֈ 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ անհայտ: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ անհայտ: ԹԵՐԹ` 1: 

ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 18x5,8 սմ: ԳԻՐ՝ նաս-
թա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 11x3,5 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ 1ա՝ ներքին – 3,5 

սմ, արտաքին – 2,5 սմ, վերին – 0,6 սմ, ստորին – 2 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 
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2, 1բ – առանձին տառեր և բառեր՝ խառը դասավորությամբ: ԹԱ-

ՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Նասթա„լիղ գրչության վարժանքներ:  

Պատառիկ 8 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 289 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ անհայտ: ՎԱՅՐ՝ անհայտ: ԳՐԻՉ՝ նամակագիրը 

– Քարբալայի Ջա„ֆար Ղամարլու Գորազիի որդի Հուսեյն: 

ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 8,7x7 սմ: 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 1ա – 

3,5x6,8 սմ, 1բ – 2,5x1,7 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 9, 1բ – 3 և գրչական վար-

ժանքներ: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,7-0,8 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարս-

կերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  

Անձնական բնույթի նամակ (կիսատ): 

Սկիզբ՝ 

 الغدینثـن اهلل الغدوي ّ 

آى ّ صؿذ هٌْ٘ی ّ آى ]اجْص[هبدجب هِغثبًب ُوْاعٍ اهیضّاع اؿذ کَ ّجْص ٟبلیي

 ...هذجذ د٤ی٤ی اػ ُغٝ

ԹՐԳՄ.՝ 

Հանուն ողորմած և գթառատ Աստծո 

Սիրելի տեր, մշտապես հույս ունեմ, որ նրա [ամենաբարի] 

էությունը և հոգևոր աջը և այն իրական սերը {նրա} կողմից...  

Վերջ՝ 

 عثیٖ االّل 3دـیي ّلض کغثالی ج٠٘غ ٣وغلْ گغػایز هبٍ 

ԹՐԳՄ.՝ 

Քարբալայի Ջա„ֆար Ղամարլու Գորազիի որդի Հուսեյն: 

Ռաբի-օլ-ավվալ ամսվա 3-րդ օրը:  
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Պատառիկ 9 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

5,5x11 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ՝ 4,8x7,8 սմ [վնասված]: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ ներքին – 1,5 սմ, 

արտաքին – 1,5 սմ, վերին և ստորին լուսանցքներ չկան: ՏՈՂ՝ 1ա 

– 4, որից ամբողջական 1 տող, 1բ – 5, որից ամբողջական 1 տող: 

ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն: ՎԻՃԱԿ՝ քայքայ-

ված, խոնավություն տեսած, վերին և ստորին եզրերը պատռված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատառիկ աստվածաբանական աշխատությունից:  

Սկիզբ՝ 

ل٘ٔبم جٌبة كیش٘لی ؿلوَ ا  ]یز[اؿزبص اٗٔن /// هذ٤ی٤یي ّ عئیؾ هض٤ٟیي ///كیز الولب

 اهلل ر٘بلی 

ԹՐԳՄ.՝ 

Բարձրագույն Ուսուցիչ /// ուսումնասիրողների ու իմաս-

տունների գլխավոր /// ամենայն շեյխ մեծարգո Շեյխ „Ալի – թո՛ղ 

Աստված օրհնի և պահպանի նրան – :  

Վերջ՝ 
ّ ل////// ایوبى اؿذ ّ اى پٌچ چیؼ اؿذ ْ د ّ اهبهذ ّ ه٘بص ّ  :هِلت ا ّدیض ّ ٗضل ّ ًج

 اى/// /// ًجْد ّ ه٘بص اهْل اؿالم 

ԹՐԳՄ.՝ 

Առաջին նյութը /// /// հավատն է և այն հինգ երևույթը՝ միա-

վորում ու արդարություն ու մարգարեություն ու իմամություն ու 

հարություն և այն /// /// մարգարեությունն ու հարությունն իս-

լամի սկզբունքների /// {վերջին اؿالم eslām բառը գրված է ուղղա-

հայաց ուղղությամբ}: 

Պատառիկ 10 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 344 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 

15x10 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ խառը – նասխ և նաս-
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թա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 14,5x8,7 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ ներքին – 1 սմ, 

արտաքին – 1,5 սմ, վերին – չունի, ստորին – 1ա – 0,5 սմ, 1բ – 2,2 

սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 13, 1բ – 11: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 1ա – 0,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: 

ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Աղոթելու և նամազ կատարելու ցուցումներ: 1ա – ենթավեր-

նագիրը և 11, 12, 13 տողերը՝ պարսկերեն, մնացյալը՝ արաբերեն:  

1բ – առաջին տողը՝ պարսկերեն, մնացյալը՝ արաբերեն 

աղոթք, որն արտասանում են քնելուց առաջ կարդացվող նամա-

զի վերջում:  

Սկիզբ՝ 
 صع ٣ّذ كض د سْاًضٍ كْص 

ِ َن  َّ َثِغَح اْلَش٠َبَالَل ٔ َن اْلَجاَلء   َٗ///  
صع ُغصّ  نستعين ایب٥یب٥ ً٘جض ّ عک٘ذ کَ ثب دوض ّ ؿْعٍ رْدیض اؿذ ّ ا 2ث٘ض اػ ًوبػ 

هغرجَ ث٘ض اػ ٟغاٙ هلْاد ثغ هذوض ّ  7صیگغ کجیغ عکْٕ ّ ؿجْص عک٘ذ هض هغرجَ اؿذ ّ 

 اٗلیِن ٗٔن اهلل.  آلَ ّ هض هغرجَ ّ ث٘ض صٗب

ԹՐԳՄ.՝ 

Դժվարության ժամանակ է ընթերցվում 

(արաբերեն) 

 Նամազից հետո 2 խոնարհում (rak‟at), որ «Համդի» և «Թուհի-

դի» սուրայով է {ուղեկցվում} [արաբերեն մեջբերում] և յուրա-

քանչյուր երկու խոնարհումն էլ հարյուր անգամ է և մյուս մեծ 

խոնարհումներն ու ծնկադրումը (sojūd) 7 անգամ է և ազատվե-

լուց {վերջացնելուց} հետո ողջույն է Մուհամմեդին և նրա 

ընտանիքին 100 անգամ և աղոթք Մեծն Աստծուն:  

Վերջ՝ 

 ث٘ض اػ ًوبػ س٠زي سْاًضٍ كْص. 

ِٖ ِعْػ٣ِي ... ًِ ْْ ِْٗلٌن ِثَو َ  َلْیَؾ ِلي  ِ َن ِإًَ  َالَل

ԹՐԳՄ.՝ 

Քնելու նամազից հետո է ընթերցվում:  

(արաբերեն) 
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Պատառիկ 11 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 344 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ Մահֆիի աղերսանքը: 

ՎԱՅՐԸ, ԳՐԻՉԸ՝ անհայտ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: 

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 17,8x22,1 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ խառը: ԳԻՐ՝ նաս-
թալ„իղ՝ շիքասթեի տարրերով: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 1ա – 21x16,1 սմ, 1բ – 

խառը գրություններ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբե-

րեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Մահֆիի հեղինակած կրոնական բովանդակությամբ բանաս-

տեղծությունները {մոնաջաթ}՝ աղերսանք առ Աստված:  

1ա – 4 մոնաջաթ, որոնցից 1-ինը, 3-րդը, 4-րդը` պարսկերեն, 

2-րդը՝ արաբերեն:  

1-ին մոնաջաթ՝ 5 բեյթ, ...ػ ؿجؼٍ ٠ًـآهضی )؟( ًگبُن صاع یب اهلل  

3-րդ մոնաջաթ՝ 5 բեյթ, ... ًِل ثبٙ صل ایوبى ُویلَ ربػٍ رغ گغصص 

4-րդ մոնաջաթ՝ 4 բեյթ, ... كکـزَ صل ُوی ًبلض ثضعگبٍ رْ ایي ٗبم 

Պատառիկ 12 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 344:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

22,1x17,8 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն: ԳՐԱԴԱՇՏ ԸՍՏ ՍՅՈՒ-

ՆԱԿՆԵՐԻ՝ 1ա – 16x9,5 սմ և 12x10,5 սմ, 1բ – 14,5x11,7 սմ և 

13,5x9,5 սմ: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ՏՈՂ 1ա՝ 1-ին սյուն. – 13, 2-րդ 

սյուն. – 10, 1բ` 1-ին սյուն. – 12, 2-րդ սյուն. – 11: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,3-1 

սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն: ՎԻՃԱԿ՝ 

ուղղահայաց ուղղությամբ մեջտեղից պատռված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հմայիլների ու մոգության միջոցով մի քանի հիվանդություն-

ների բուժման մեթոդներ: Սրբերի խորհուրդներով գումարը ետ 

ստանալու պատում և աղոթքով ատամնացավը վերացնելու 

խորհուրդ:  

1ա – 1-ին սյունակի 13 տողից 10,5-ը՝ պարսկերեն, վերջին 

երեք տողը՝ արաբերեն:  
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Սկիզբ՝ 

الل٠ب هظکْع اؿذ کَ صع ثٌ٘ی اػ صْٗاد هـِْع اؿذ کَ ثجِذ ك٠بی ثیوبع صع ّؿیلَ 

 ایي اؿوأ عا ًْكزَ ثغ گغصى ثیوبع ثجٌضیض کَ ثؼّصی ك٠ب یبثض ...

ԹՐԳՄ.՝ 
Բժշկարանում նշված է, որ որոշ աղոթքներում ավետված է, 

որ հիվանդին բուժելու համար {պետք է} գրել այս անունները և 
կապել հիվանդի վզին, որպեսզի շուտ ապաքինվի.... 

1ա – 2-րդ սյունակի 10 տողից 8-ը՝ պարսկերեն, 5-րդ և 6-րդ 

տողերը՝ արաբերեն:  

Սկիզբ՝ 

ثجِخُغ ًْٕ رت ایي صٗب عا ثٌْیـض ثغ رشن  صع ّؿیلَ گ٠زَ اؿذ کَ صػ ثٌ٘ی اػ صْٗاد

 زَ كْص ....شهغٙ ّ عیـوبى کجْص ثغ آى پیچض صع ػیغ آرق ًِض رب پ

ԹՐԳՄ.՝ 

Բժշկարանում ասվում է, որ որոշ աղոթքներում {ըստ որոշ 

աղոթքների}, ցանկացած տեսակի ջերմության համար այս աղոթքը 

գրեք ձվի վրա, կապույտ թելը ձվի վրա փաթաթեք, դրեք կրակին, 

որ եփվի... 

1բ – 1-ին սյունակն ունի խորագիր՝ عّایذ «պատում» և 12 տողից 

առաջին 5 և վերջին 3 տողերը պարսկերեն են, 4 տողը՝ արաբերեն:  

Սկիզբ՝ 

اػ دـیي اثي سبلض کَ گ٠ذ هغا صع ثٜضاص ؿیوض ُؼاع صعُن ٣غى ثِن عؿیض ّ  عّایذ

چِبعهض ُؼاع صیگغ پیق اػ آى ٣غى صاكزن پؾ ٗغیٌَ ثشضهذ دٌغد اهبم هْؿی 

 ًْكزن...

ԹՐԳՄ.՝ 
Պատում. Հուսեյն Իբն Խալեդն ասել է. «Ես Բաղդադում 300 

հազար դերհամ պարտք ունեցա և 400 հազար ևս դրանից առաջ 
ունեի: Ես խնդրագիր գրեցի Սրբագույն Իմամ Մովսեսին...» 

1բ – 2-րդ սյան 11 տողից միայն 1-ին, 2-րդ տողի, 8-րդ, և 9-րդ 
տողի որոշ հատվածներն են պարսկերեն, մնացածը՝ արաբերեն: 
Առաջին 6 տողը գրված են աջից ձախ թեք գրությամբ:  

Սկիզբ՝ 
 ثغای صٟٖ صعص صًضاى ایي دغّٝ عا ثشْاًض...

ԹՐԳՄ.՝ 

Ատամնացավը վերացնելու համար այս բառերը կարդացեք ... :  
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Պատառիկ 13 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 188 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ?: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1: 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ մատիտով արված նշումներ: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 Խորհուրդ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել ձուն հիվան-

դություն բուժելու համար:  

Պատառիկ 15 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 622 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ?: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ բացակայում է: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 10,7x13,2 սմ: 

ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ ներքին և ստորին 

հատվածներից պատռված: Ընթեռնելի:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 Անձնական չկապակցված նշումներ՝ գումարի, պարտքի, 

առքի ու վաճառքի մասին:  

Պատառիկ 16 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 18 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ?: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ – 

«Հնդեվրոպական հեռագրային ընկերության» բլանկը, թվագրված 

(188…): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,5x18,6 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ 

պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ նորմալ, ընթեռնելի:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Անձնական նշումներ են հետևյալ ապրանքատեսակների՝ 

յուղի, բրնձի համար վճարված գումարների մասին: Նշված է օրը 

և վճարված գումարը:  
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Պատառիկ 17 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 403 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 4: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ՝ լուսագծերով, ճնշա-

տողերով: 4-րդ էջի վրա լուսադրոշմ՝ ռուսերեն տառեր – Я Д Ф: 
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 14,5x20 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ 

նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9,5x15 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ ներքին – 2 

սմ, արտաքին – 3 սմ, վերին – 2,5 սմ, ստորին – 2,9 սմ: ՏՈՂ՝ 15: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,7 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, հեղինակի ձեռքով շեշտադրված 

բառեր, բառակապակցություններ, ենթավերնագրեր՝ կարմիր 

թանաքով: Արտաքին լուսանցքներում նշումներ այն տողերի դի-

մաց, որտեղ կարմիրով առանձնացված բառ կամ բառակապակ-

ցություն կա: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն առանձին բառեր և 

Ղուրանից մեջբերումներ՝ ընդգծված կարմիրով: ՎԻՃԱԿ՝ լավ:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Աստվածաբանական աշխատության 4-րդ ենթագլուխն է (1բ) 

և վերաբերում է իմամությանը, իմամներին «սուրբ» համարելու 

համար անհրաժեշտ հատկանիշներին: Ենթագլուխը կոչվում է 

fasl և բաժանված է ավելի փոքր պարագրաֆների՝ vajh: 1բ, 3բ, 4բ 

էջերն ունեն հիշագիր: 3բ էջի հիշագիրը չի համապատասխա-

նում 4ա էջի սկզբին:  

Սկիզբ՝ 

ّ ث٘ض اػ ّجی رب هغصهبى هِیٖ اّاهغ ّ ًْاُی اّ ثبكٌض ّ هز٠ٌغ اػّ پیضا ًکٌض ّ صیگغ 

 ...ّاججـذ کَ پیٜوجغ اٌٟل ایي ػهبى سْص ثبكض

ԹՐԳՄ.՝  
Եվ հայտնությունից հետո մարդիկ նրա հրամաններին և 

արգելքներին կհնազանդվեն և նրանից խուսափող չի լինի, և բա-
ցի այդ՝ անհրաժեշտ է, որ մարգարեն իր ժամանակի իմաստունը 
լինի... 

Վերջ՝ 
ّ اّ یکی اػ كبگغصاى اًذٌغد ثْص چٌبًچَ ٤ًل هیکٌٌض اّ صع كغح ّ ر٠ـیغ ثـن اهلل ّ 

اػ اّل كت رب آسغاى ّ هی ٟغهْص صع ر٠ـیغ ٟبرذَ لَ کْ  ]ثوي[ر٠ـیغ ٟغهْصالغدوي الغدین کَ 

الفاتحة الوقرت سبعين بعيرا///بر خاطر خطر و ضوير هنبر هن///و حقایق کزجذ ٟی ه٘بى 

 تشيع و
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ԹՐԳՄ.՝  

Նա Սրբագույնի աշակերտներից մեկն էր: Ինչպես պատմում 

են, նա «Հանուն ամենազոր ու ամենագութ Աստծո»-ի մեկնու-

թյան մեջ, գիշերվա սկզբից մինչև դրա ավարտը, մեկնում էր և 

ասում էր [արաբերեն] ///… 

Պատառիկ 18 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր 289 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ անհայտ: 

ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 17x13 սմ: ԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ շեքասթե-նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 12x15 

սմ: ՏՈՂ՝ 7: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բավա-

րար, ստորին հատվածը պատռված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Անձնական նամակ:  

 ٗغى هی كْص ثذٌْع جٌبة هـزِبة ٗوضح الذکوب

ال٤٠ِب ّ الوزکلویي آ٣بی هیغػا ٣بؿن آ٣ب صاهذ رْٟی٤برْ اّاَل اػ کبٟ َ اؿ٤بم ّالوزأل ِیي ّ ػثضح 

هذ٠ّْ ّ ثب دـي رغٟی٤بد الِی ه٤غّى ّ عّػثغّػ صع رغّیج صیي هجیٌی ّ ًلغ آثبع اٗوَ 

الِبُغیي )م( اجو٘یي هـز٤غ ثْصٍ ّ سْاُض كض ّ صع ثبًی دبهل ّع٣َ عا صیضم رلغیٞ 

 اػ ادْاالد دٌغد ٗلی هـئلذ كضم... ]ضٍسبًۀ ثٌ[آّعصًض ثَ ثٌضٍ سبًَ

ԹՐԳՄ.՝  

Հայտնում եմ մեծարգո, իմաստնագույն, գիտունագույն, ճար-

տարագույն պրն. Միրզա Ղասեմաղային, հաջողությունը մշտա-

պես {Ձեզ} ուղեկից. առաջինը բոլոր հիվանդություններից պաշտ-

պանված և աստվածային սիրով լցված {լինեք}. օրեցօր լուսավո-

րող կրոնի տարածման ու Սրբագույնների (ո՛վ Աստված, օրհնիր 

Մուհամմեդին ու Մուհամմեդի տոհմը) գործերի հրատարակման 

մեջ հաստատակամ է եղել և կլինի: Եվ երկրորդը՝ նամակը բերո-

ղին, որը եկել էր նվաստիս տուն, տեսա, մեծարգոյի որպիսութու-

նից տեղեկացա...  
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Պատառիկ 19 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր403 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 6: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ՝ լուսագծերով: ՄԵ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15,5x19,6 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն: ԳԻՐ՝ նաս-
թա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9x16: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 5 սմ, 

ներքին լուսանցքն ամբողջությամբ քայքայված, վերին – 3 սմ, 

ներքին – 2 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, ենթավերնագրերը՝ կարմիր: ՏՈՂ՝ 13: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 1 սմ: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ քայքայված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հատված իրանցի բանաստեղծ Սաադիի, Աբու Մոհամմադ 

Մոշարաֆ-ալ-Դին Մուսլեհ իբն „Աբդ-Ալլահ իբն Մոշարաֆ Շի-

րազի (մտվ. 1210-1291/2 թթ.), Բուսթան ստեղծագործության 5-րդ 

գլխից:  

Սկիզբ՝ 
 دکبیذ ٠ُل عّػٍ صاع ثَ عًب

 ثوض هذٌذ آّعص عّػی ثَ چبكذ  كٌیضم کَ ًبثبلٜی عّػٍ صاكذ

ԹՐԳՄ.՝ 

«Վասն գոհունակության պաս պահող երեխայի հեքիաթը»  

Լսել եմ, որ մի անչափահաս պաս էր պահում 

Հարյուր տանջանքով օրը մինչ առավոտվա ուտելու պահը 

հասցրեց:  

Վերջ՝ 
 ثغّ كکغ یؼصاى کي رٌگ صؿذ ...

ԹՐԳՄ.՝ 

...գնա աստվածներին երախտագիտություն հայտնիր, թշվառ:  

Պատառիկ 20 

Բաղկացած է երկու կտորից:  

1. ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ. (?) ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11x 

14,2 սմ: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 4,2x12,5 սմ: ՏՈՂ՝ 1: ԹԱ-

ՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հասցեատիրոջն ուղղված գրություն:  

 د٠یْ یب 

 

ایي ٗغیٌۀ الوْصٍ ثوالدٔۀ ٗبلیجبٍ ٗؼد ّ ًجبثذ پٌبٍ جٌبة الػع هبًْائیلّْیچ 

 ٣ْؿپْصیي الػعّٝ كغٝ هالدَٔ ٟغهبیٌض.

ԹՐԳՄ.՝  

Օ՜ Պահապան (Աստված). 

Այս խնդրագիր նամակը վսեմաշուք ու իմաստասեր Լազար 

Մանուելովիչին զննության համար, {որպեսզի} ազնվագույն պրն. 

Լազարովը ուսումնասիրի:  

2. ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ.: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 2: ՄԵԾՈՒ-

ԹՅՈՒՆ՝ 5,7x17,6 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ բազմասյուն: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ, 
սիյաղի: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ օսմաներեն, մասամբ՝ պարսկերեն: 

ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Առևտրական թուղթ: Սյունակներով իրար տակ հերթակա-

նությամբ գրված են՝ անձնանունը, ապրանքի անունն ու գումարի 

չափը:  

Պատառիկ 21 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ` չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 

17,5x10,4 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ խառը: ԳԻՐ՝ նասխ, շեքասթե: ԹԱ-

ՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար: 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Խառը նշումներ՝ տարբեր բովանդակությամբ, առանց հաջոր-

դականության ու անավարտ: Գրչափորձ: 

Պատառիկ 22 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 2: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1 – 

անկյունագծով կիսած, 16,5x18,5 սմ-ից մինչև 1 սմ, 2 – 18,5x23,2 

սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ նասխ, շեքասթե: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 
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1 – 14,5x11,7 սմ, 2 – 21,5x17,5 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ 1 – արտաքին 

– 1,7 սմ, ներքին – 0,5 սմ, վերին – չունի, ստորին – 1 սմ, 2 – 

արտաքին – 0,7-2 սմ, ներքին – 0,5 սմ, վերին – 1,2 սմ, ստորին – 

0,5 սմ: Տող՝ 1 – 12, 2 – 18: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, 

արաբերեն աղոթքներ: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Աստծո անունները տալու միջոցով փառքի, հաջողության 

հասնելու ու գործերը շտկելու ցուցումներ:  

1 – Գործերը շտկելու համար աստծո անունները վկայա-

բերելու հաջորդականությունը՝ 

 اٗؼًی ث٘ؼرک یب ٗؼیؼ یب ه٘ؼ 
Այս էջը գրված է ներքևից վերև:  

-Փառք նվիրաբերողին»: Փառք և հռչակ ձեռք բերե»اؿن الو٘ؼ – 2

լու համար աստծո անունները վկայաբերելու հաջորդականու-

թյունը՝  

 یب ه٘ؼ یبٗؼیؼ اٗؼًی ث٘ؼرک
Էջի ներքում երկու աղյուսակ՝ թվերով և աստծո անուններով:  

Սկիզբ՝  

 ٗؼ د اّ عا ٗؼیؼ کغصٍ اًض 

ԹՐԳՄ.՝ 

Նրա փառքը մեծարել են: 

Վերջ՝  

ث٘ؼرک  ٗ ؼًی    یب ه٘ؼ  یب ٗؼیؼ ا

ٗ ؼًی یب ٗؼیؼ  یب ه٘ؼ   ث٘ؼرک ا

ٗ ؼًی  یب ٗؼیؼ  یب ه٘ؼ  ث٘ؼرک ا

٘ ؼرک  یب ه٘ؼ  یب ٗؼیؼ ٗ ؼًی ث  ا

Պատառիկ 23 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրիի 1333 թ., Զիհաջա ամսվա 22-րդ օրը / 
1915 թ. հոկտեմբերի 31: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ هلل ر٘بلیااًلب «Հանուն Աստծո»: 
ԳՐԻՉ՝ Ասադուլլահ Արքանի: ՎԱՅՐ՝ Քազեմիյե (Իրաք): ԹԵՐԹ` 1: 
ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ, հավասար ծալած: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 
20,9x26 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ երկսյուն: ԳԻՐ՝ շեքասթե: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 
1-ին սյունակ – 18,5-18,8x6-7 սմ, 2-րդ սյունակ՝ գրությունը հակա-
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ռակ ուղղությամբ՝ 17,5x2-4 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 1,5 
սմ, ներքին – 0,5 սմ, վերին – չունի, ստորին – 1,1 սմ: Տող՝ 1-ին սյու-
նակ – 15 տող, 2-րդ սյունակ – 13 տող: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարս-
կերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար, փոքր ինչ աղտոտված (տե՛ս նկ. 1):  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Նամակ: Ուղղված Զ Երևանի Նաջլու-ե Սոֆլա գյուղի կրոնական 

առաջնորդ, մուջթահիդ Աղա Միրզա  Ալի Ասղարիին: Վերջինս, 

ըստ նամակի բովանդակության՝ զբաղված է եղել իսլամի քարոզ-

չությամբ: Ասադուլլահը Ալի Ասղարիին շնորհակալություն է 

հայտնում և հիշատակում նրա Աբդոլհամիդ անունով որդուն ու 

Հալիմե Խաթունին: Նամակի երկրորդ սյունակի մեջ խոսվում է 

նվիրաբերված՝ «վակֆ» արված, գրքերի մասին:  

1-ին սյունակ` 

 صع ًجلْی ؿ٠لی  ،صع ایغّاى

بل٘لوبء ال٘ٔبم ّ ِبة ٗوضُزاًلباهلل ر٘بلی، صع ایغّاى صع ًجلْی ؿ٠لی سضهذ جٌبة هـ

 هجزِض الؼهبى آ٣بی هیغػا ٗلیبهٜغ صاهذ ثغکبرِغؿیضٍ هالدَٔ ٟغهبییض. ػثضٍ ال٤٠ِب الکغام 

 

 ثـن اهلل الغجوي الغدین  

 

ثلغٝ ٗغى ه٤ضؽ ٗبلی هی عؿبًضاًلباهلل ر٘بلی صع ّجْص ه٤ض ؽ اػ کبٟ ۀ ثلی بد 

 هذغّؽ ثْصٍ 

َ٘ ٗؼ  ّهْل ثشلیض، ثب صؿذ سَ ًْع صع رغّیج كغٕ ه٤ض ؽ، هْی ض ُـزیض. ر٘لی٤ۀ عٟی

 ///چلوی ثْص 

ّ ًْع چلوی ُبی آ٣ب ٗجضالذویض د٠ِٔوباهلل ر٘بلی ّ اػ اؿالهزی ًْع چلوبى دلیوَ 

 سبرْى ّ آ٣ب ٗجضالذویض 

 ثلبعد صاصٍ، سَ ًْع چلوی آ٣ب ٗجضالذویض چلون عا عّكي کغص. عّثْؿی ُوَ ث٠غهبییض 

 سْاى ّ سْیلبى ّ ٗغّؿبىّ ؿالم ربم ثشضهذ آ٣ب صاصاف ّ ؿبیغ ا

 ثغؿبًیض. اػ ُوَ ًبئت الؼیبعٍ صع سضهذ ائوَ اُِبع هلْاد اهلل ٗلیِن

 ُـزن ّ ث٘لوبء ؿالم ربم هی عؿبًن. ٗغایي هز٘ضصٍ اػ چبپبع صّلزی

 ًْكزَ ام ّ ر٠ویلی صع ٗغیٌَ پیق ًْكزَ ام. ٟ٘ال رْی هذي 

 گظكزَثب کغثالیی ر٤ی چبّّكی هال٣بد کغصٍ کَ ؿبٗذ صّ اػ كت 

 سجغ صاص کَ ٟغصا ٣جل اػ اطاى هی عّین. ثَ سبًَ آهضٍ ثَ ٗجلَ ایي چٌض 

 کلوَ عا ًْكزَ، ر٘لی٤ۀ ؿغکبع عا ػّاعُب صع کبٓویَ 

2-րդ սյունակ՝  

ایلبى ٟغؿزبصٍ ثْصًض. سْصكبى عا ًضیضم. چٌض ه٠ذَ ]ّ[ثَ دبجی كیز هِضی ِٗبع صاصًض 

 ی اعؿبل صاكزن، ث٘ض ُن سْاُن ٟغؿزبص. سَ سْف کَ هبل هذوض دـي ثْص، ثَ جِذ ًْعچلو
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اُل سبًَ ؿالم هی عؿبًٌض ّ هی ٟغهبیٌض عّی ًْعچلوبى عا اػ ْٗى هي ثجْؿیض. 

ؿالم ّ صؿذ ثْؿی ثَ ُوَ هی  ]ّ[ًْعچلوی هیغػا ٗلیوذوض دـي هذوض ثب٣غ دبًغًض 

 عؿبًٌض. 

دبجی ثبیغام ٣لی ّ دبجی دـي ّ هلِضی عجت چبّف اّلغدبًی ّ هلِضی  ///ثَ جٌبة 

 دـي آ٣ب ّ هلِضی اثغاُین آ٣ب ؿالم ثغؿبًیض، ًبیت الؼیبعٍ هیلْم. 

اعؿبل ثب ِٟغؿذ کزت ثب هِبلت صیگغ سْاُض  ///غصٍ ام. ث٘ض کاًلباهلل ر٘بلی کزت عا ٣ّٞ 

 كض. 

 ال٘جض، اؿضاهلل )آ٣ب؟( کوبلی

 ٟغهذ ًیـذ 

Պատառիկ 24 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրիի 1333 թ., Զիհաջա ամսվա 22-րդ օր/1915 թ. 

հոկտեմբերի 31: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ տե՛ս պատա-

ռիկ հմր 23: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 22,3x14 

սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 7,5x12 սմ: ԳԻՐ՝ շեքասթե: ՏՈՂ՝ 4: ԹԱՆԱՔ՝ սև: 

ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար, բծերի հետքերով:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրար (նամակը տե՛ս պատառիկ հմր 23): 

 صع ًجلْی ؿ٠لی  ،صع ایغّاى

العلواء و زبده الفضال، ثقو ِبة ٗوضٍزاًلباهلل ر٘بلی، صع سضهذ طی كغاٟذ جٌبة هـ

هجزِض الؼهبى آ٣بی هیغػا ٗلیبهٜغ صاهذ ثغکبرَ، كغٝ اٟززبح پظیغص. اللِن السالم شریعتودار، 

(արաբերեն աղոթք) 

 ٣٣كِغ طی دجَ الجغام ؿٌَ  ٢٢

ԹՐԳՄ.՝  

Երևան, Նաջլու-ե Սոֆլա 

Հանուն Աստծո: Ճոխապատիվ, գիտուններից ու իմաստուն-

ներից լավագույն, Շարիաթի գիտակների ընտրյալ, նվիրյալ, ժամա-

նակի մուջթահիդ պրն. Միրզա „Ալի Ասղարիին, լիությունը {նրան} 

ուղեկից. {ծրարը նրա ձեռքով} բացվելու պատվին արժանանա: 

Հիջրիի 1333 թ., Զիհաջա ամսվա 22-րդ օր:  

Պատառիկ 25 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 1891 թ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ ٍعاپْع «Զեկույց»: ԳՐԻՉ՝ 

Էբրահիմ Մաշհադի Մեհդիղոլի Ուղոլի: ՎԱՅՐ՝ Նաջլու-ե Սոֆլա: 

ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 17,5x11 սմ: 
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ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն: ԳԻՐ՝ շեքասթե: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 16x10 սմ: 

ՏՈՂ՝ 10: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Զեկույց է Նաջլու-ե Սոֆլայում մահացածների թվի մասին:  

1ա) 

 جٌبة/// ّ دوَ صّیوی /// ایغّاى 
 ًجلْی ؿ٠لی آسًْض دبجی هال اثغاُین هلِضی هِضی٤لی اّٛلی )؟(ػ هالی پیغ سْصا

ԹՐԳՄ.՝  

Մեծարգո /// Երևան /// երկրորդ բաժին/// 
Նաջլու-ե Սոֆլայի մոլլա Ախունդ Հաջի Մոլլա Էբրահիմ 

Մաշհադի Մեհդիղոլի Ուղոլիից:  

 عاپْعٍ

ْ لَ سْصم عا                                                                                  ثب دغهذ روبم پیق ًِبص هی ًوبین ر٘ضاص ّٟبد یبٟزَ گبى جوبٗذ پغْٛ؟ هذ

، یک ٠ًغ یب صّ ٠ًغ، ثٌبء ثَ ]ٟالى[اػ اثزضاء هبٍ یٌْاع الی هبٍ هبی، صع هبٍ یٌْاع اػ هغى 

ٗضص، صع هبٍ هبعٍ ُکظا  ]ٟالى[، ]ٟالى[                                         غ ّ گ٠زۀ هبدت هی ذ، صع هبٍ ٟیْعال اػ هغى ر٤غی

ّ صع هبٍ اپغیل ُکظا، ر٘ضاص ٣ّْٗبد هبٍ هبی عا صع صُن ایْى ّ ایْى عا صع صُن هبٍ ایْل اگغ 

 .کغصار٠ب١ اٟزبص پیضا؟ ... سْاُن 

 ی٤لی اّٛلیهیالصی ًجلْی ؿ٠لٖ /// اثغاُین هلِضی هِض١۹۸١

ԹՐԳՄ.` 

Զեկույց 

Հարգանքներով ներկայացնում եմ Նաջլուի բնակչության մա-

հացածների թիվը. ըստ իմ {ինձ տրված} հանձնարարության՝ 

հունվար ամսվա սկզբից մինչև մայիս ամիս: Հունվար ամսին 

[ինչ-որ] հիվանդությունից մեկ կամ երկու հոգի: Ըստ մահացած-

ների տերերի խոսքերի ու բացատրության՝ փետրվար ամսին, 

[ինչ-որ] հիվանդությունից {մահացել են} [ինչ-որ] քանակի, մարտ 

ամսին՝ նույնպես և ապրիլ ամսին՝ նույնպես: Մայիս ամսվա 

դեպքերի թիվը հունիսի 10-ին և հունիսինը՝ հուլիսի 10-ին, եթե 

տեղի ունենան/// կանեմ:  

1891 թ. Նաջլու-ե Սոֆլա /// Էբրահիմ Մաշհադի Մեհդիդղոլի 

Ուղոլիից  

1բ) թվականներ ՝  

 ١٣٣٦عثیٖ الثبًی  ۸

 دـیي هال ّلی/ ... کلثْم/ هو٠ِی کضسضا /١٣٣٦عثیٖ الثبًی ١

 هبٍ ٟیْعال. ٢٥هِبث٢ ثب عّػ ١٣٣٥  /٢٤جوبصی اآلسغ 
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Պատառիկ 26 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրիի 1236, Շա„բան ամսվա 25-րդ օրը/1821 թ., 

մայիսի 27: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ՝ անհայտ: ԳՐԻՉ՝ Մոլլա „Աբ-

դոլջաբար (?, գրված է էջի աջ անկյունում): ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ 

արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 9,2x12,2 սմ: ԳԻՐ՝ շեքասթե: 

ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 7x11,2 սմ: ՏՈՂ՝ 8: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: 

ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բավարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Շարիաթական արձանագրության կամ մուսալիհենամեի մի 

հատված է, ըստ որի գրանցվել է զիմմի քրիստոնյաների /// նկատ-

մամբ հանգուցյալ Հաջի Հասանի որդի Միրզա „Աբդոլլահի {իրա-

վունքների} շարիաթական հաստատումը, և համաձայնություն է 

ձեռք բերվում վճարվող հաշտության գնի (վաջհ-ե մուսալիհե) (?) 

վերաբերյալ, որը ենթակա է վճարման առանց շեղումների:  

1236 թ. Շա„բան ամսվա 25-րդ օրը: 

Մեծարգո Մոլլա „Աբդոլջաբար (անունը գրված է էջի աջ 

անկյունում): 

 سبم ٗبلیلبى ه٘ال هکبى هیغػا  ///اػ ّجَ هوبلذَ

 ?]ّ عجبد هیویبى ٗؼل[صعجبد؟ [ٗجضاهلل سلٞ دبجی دـي هغدْم ثغ طهیبى 

 کلق ّلض هلک ّ ٣ْجَ ّلض هضص  ]/// ٛؼل؟

                                              کلق ثَ ا٣غاعُوب كغٗب  ثبثذ ّ الػم كض اًلبء اهلل 

 ر٘بلی ث٘ض اػ ا٠ًوبل هضد صّ هبٍ روبم ه٤غاى هؼثْعاى عا

 ثضّى ٣وْع هجلٚ هظکْع صع ١ْٟ عا اصا 

 ًوبیٌض ّ کبى رذغیغ طلک ٟیّ هِن ؿبػی 

 .١٢٣٦ كِغك٘جبى الو٘ٔن ٢٥

Պատառիկ 27 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԸ-ԺԹ դդ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ 

անհայտ: ԹԵՐԹ՝ 2: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ, ճնշատողերով: 

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14,5x22,3 սմ: ԳԻՐ՝ նասխ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9x15,5 սմ: 

ՏՈՂ՝ 17: ԹԱՆԱՔ՝ սև և կարմիր: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբե-

րեն: ՎԻՃԱԿ՝ լավ, միայն ձախ ստորին անկյունը՝ պատռված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ղուրանի մեկնությանը վերաբերող գրքի թերթ է՝ մոնաջաթ-
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ների, աղոթքների ընթերցմանը, այեների ստեղծման պատճառ-

ների ու պայմանների մասին:  

1ա – մարգարեին գաղտնիք ասելուց առաջ նվիրատվություն 

 տալու մասին: Էջի 13-րդ տողում կարմիր թանաքով գրված (هض٣َ)

է արաբերեն այե (آیَ ًجْی): Վերջին երեք տողերը նույնպես արա-

բերեն են:  

1բ – շարունակվում է այն մեկնաբանությունը, որ ոչ ոք չցան-

կացավ նվիրատվություն անել մոնաջաթ ասելուց առաջ և միայն 

„Ալին էր, որ այդ գործը կատարեց: Էջի 5-6, 11-13-րդ տողերը 

արաբերեն են` ընդգծված կարմիր թանաքով:  

2ա – 1-ին, 7-10-րդ տողերը արաբերեն են՝ ընդգծված կարմի-

րով, չորրորդ տողում արաբերեն այե է՝ գրված կարմիր թանա-

քով: Աստծո առաջ հավատացյալների, հաջ գնացողների դիրքի 

մասին:  

2բ – 1-ին, 13-15-րդ տողերը արաբերեն են՝ ընդգծված կարմի-

րով, 9-րդ տողում՝ կարմիր թանաքով ُنلِی٠ۀ ُجض  «Տասնութերորդ 

երգիծապատում» այնուհետև՝ կարճ այե՝ արաբերեն: Շիաների 

առաջնորդ „Ալիին (الوْهٌیياهیغ)  տված առավելությունների, խրատի 

այեի ստեղծման մասին:  

Սկիզբ 1ա՝  
ّ  اؿذ آًذٌغد ثوبًض ///اّ اکثبع هی ًوْصًض چٌبًچَ ٤ٟغا ّ اهذبة ه٠َ عا هٌبجبد ثب 

 دٌغد عا اػ کثغد هٌبجبد ّ ُْل جلْؽ ایلبى ... 

ԹՐԳՄ.՝  

Մոնաջաթները ավելացնում էին, ինչպես աղքատները և հա-

վատացյալ հետևորդները12 /// նորին մեծությանը կմնա և Սրբա-

գույնը մոնաջաթների բազմաքանակությունից և հարատևու-

թյունից ... 

Վերջ 2բ՝  
هغا ٟغهْصٍ اؿذ کَ رغا ًؼصیک کٌن ّ صّع ًگظاعم  بلییٌ٘ی ای ٗلی ثضعؿزی کَ د٢ ر٘

ّاججـذ کَ ر٠ِین رْ کٌض ّ ًْٗی ؿبػص کَ ذ٤ـذ یٌ٘ی بلیّ ر٠ِین ّ ر٘لین کٌن ّ رغا ثغ د٢ ر٘

.... 

                                                           
12 իսհաբ-ի սաֆե – Մուհամմեդ մարգարեի այն օգնականները, որոնք մարգա-
րեի Մադինա տեղափոխվելուց հետո բնակություն հաստատացին Ալ-Նաբի 
մզկիթի պատերի տակ, զբաղված էին երկրպագությամբ և մարգարեին օգնե-
լով ու պաշտպանելով: Մուհամմադ մարգարեն հետագայում նրանց վերցրեց 
իր հովանավորության տակ: 
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ԹՐԳՄ.՝  

Եվ Ալին իրավացիորեն, որ իրական ճշմարտությունն է մեզ 

հրամցրել, որ քեզ մոտեցնեմ և հեռվում չթողնեմ և հասկացնեմ ու 

սովորեցնեմ: Եվ քեզ համար իրական ճշմարտությունն է ճշմա-

րիտ, այսինքն՝ կարևոր է, որ քեզ հասկացնի և ստեղծի {մարդ-

կային} այն տեսակը, որ... 

Պատառիկ 28 

Գտնված ՄՄ արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի հմր529 
ձեռագրում:  

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ` չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 22: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

20x5 սմ: ԳԻՐ՝ նասխ, նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 15x9,5 սմ: ՊԱՀՊԱ-

ՆԱԿ՝ 19x13,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, որոշ արաբերեն մեջբերումներ 

ընդգծված են կարմիրով: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ` ոչ բա-

վարար:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Բովանդակային առումով՝ առանձին էջերի ամբողջություն: 

Հաջորդական են միայն 11, 12-14-րդ թերթերը: 9, 10, 15-22-րդ 

էջերից հատվածներ են՝ կեղտոտ և անընթեռնելի: Վերաբերում 

են իսլամական կրոնական կարգերի՝ նամազի, զաքաթի, ազանի, 
հաջի կատարմանը:  

Պահպանակի վրա գրված են խառը գրություններ, ինչպես 

նաև՝ մոնաջաթ:  

1, 2, 3 – ՏՈՂ՝ 13: Ազանի և նամազի կատարման կարգերի, 

ազանը կանչելու ու մոազինին վերաբերող պահանջների, հաջ 

կատարելու ձևերի ու ուղիների մասին ցուցումներ: 3բ էջի 

տեքստը գլխիվայր է: 

4, 5 – ոչ բարվոք վիճակ: Ըստ ամենայնի, նամազի կատար-

ման ժամերի ու կարգի մասին:  

6ա – ՏՈՂ՝ 15, բ – ՏՈՂ՝ 13: Նամազի ու ռաք„աթների քանակի 

մասին:  

7ա – ՏՈՂ՝ 13, բ – ՏՈՂ՝ 12: Պարտադիր պասապահության 

մասին, մասնավորապես որդի կորցրած մայրերի համար:  

8 – ՏՈՂ՝ 15: Նամազ անելու, պարտադիր ու ընդունելի լի-

նելու մասին:  
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9, 10 – ոչ բարվոք վիճակ, անընթեռնելի:  

11ա – ՏՈՂ՝ 15, բ – ՏՈՂ՝ 16, 12ա – ՏՈՂ՝ 14, բ – ՏՈՂ՝ 13: 

Զաքաթ (ػکْح)  տալու կանոնների մասին:  

13 – ՏՈՂ՝ 16, 14ա՝ 16, 14բ՝ 14: Զաքաթի համար ընդունելի 

կենդանիների քանակի և զաքաթի և ազանի (اطاى)  կապի մասին: 

Մզկիթ, կամ մարդկանց օգտակար որևէ բան կառուցելու համար, 

նաև՝ աղքատներին տրվող զաքաթի (َطکْاح ِٟغی)  մասին:  

Սկիզբ՝ 1ա 

ثبسغ ٣ّذ رب چِبع ًوبػ عا صع جبهۀ ُبُغ یب صع جبهۀ ٣لیل الٌجبؿَ صع یبثض چٌبًچَ صع 

 کزبة ُِبعد هظکْع كض ...

ԹՐԳՄ.՝  

Ուշ ժամին, երբ չորս նամազն էլ մաքուր կամ չնչին աղտոտ-

ված հանրույթներում տեղի ունենա, ինչպես որ «Մաքրագոր-

ծության գրքում» է նշվում... 

Վերջ՝ 14բ 

اؿت هبصیبى اؿذ ّ ػکبد اؿجی صع  ///ع ثیبى ػکْاح ؿٌزی ثضاًض ػکْاح صع ُلذ چیؼ ص

اهل ثبكٌض ّ یکوث٤بل اگغ یکی اػ  ///ؿبلی صّ هث٤بل كغٗی اؿذ کال اگغ پضع ّ هبصعف 

 ًجبكض كغٍ ....یک اهیل ///ایلبى اهیل ثبكض ثب

ԹՐԳՄ.՝  

Զաքաթի հետ կապված կարգ պետք է իմանալ, որ զաքաթը 

ութ /// մատակ ձի է և ձիու զաքաթը տարվա մեջ երկու շար„ի 
մսխալ է, եթե հայրն ու մայրը /// զտարյուն են: Մեկ մսխալ եթե 

նրանցից մեկը զտարյուն լինի ///մեկը զտարյուն չլինի, պայմանով... 

Պատառիկ 29 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ԳՐԻՉ, ՎԱՅՐ՝ ան-
հայտ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13x13,5 սմ: 
ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 11,5x8 սմ: ԳԻՐ՝ պարզ նասթա„լիղ: ՏՈՂ՝ 10: ՏՈՂԱ-
ՄԵՋ՝ 1,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն, արաբերեն 
աղոթք: ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բարվոք, վերականգնված:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
1ա՝  

ثبكض اّ اػ اُل صّػر ثبكض ّ چٌیي گ٠زَ اًض کَ ُغ کَ ّٟبرق ثغؿض ّؿَ ُوـبیَ هبلخ  ...

ّ اّ عا سضای ر٘بلی ثیبهغػص. الِی هب عا ثزْٟی٤ضٍ صع د٢ هبصع ّ پضع ّ ُوـبیَ ّ سْیق ّ 
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آین ّ گغصى هب عا اػ هٔبلن سل٢ آػاص گغصاى ّ ث٣ْذ هغگ ایوبى ثغ هب  ]پغّى[جولَ هـلوبًبى 

 ًگبٍ صاع ثغدوزک یب اعدن الغدویي. ثبة كلن صع هبًٖ کغصى اػ سوغ///

ԹՐԳՄ. ՝ 

…նա դժոխքի բաժին կդառնա, և այսպես են ասել, ում մահը 

որ վրա հասնի և իր հարևանի համար բարեգործ եղած լինի, 

նրան Աստված կողորմի: Ո՜վ Աստված, մեզ հաջողություն տո՛ւր 

մեր մոր, հոր, ընտանիքի, սեփական անձի ու բոլոր մուսուլման-

ների իրավունքները [պահելու] համար և մեզ {բռց.՝ մեր վիզը} 

ժողովրդին կեղեքողներից ազատելով, մահվան պահին հավատը 

մեր մեջ պահպանի, Ողորմած եղի՛ր, ո՛վ բարեսիրտներից բարե-

սիրտ: Վեցերորդ գլուխ՝ գինու արգելման մասին /// [արաբերեն]:  

1բ՝  

... ّ گ٠ذ دغهذ ُوـبیَ ُوچٌبى اؿذ کَ دغهذ هبصع ّ پضع گ٠ذ ُغ کَ ایوبى  

ثشضای ر٘بلی ّ ثغّػ ٣یبهذ/// ُوـبیَ عا گغاهی کٌض /// ًیکْ صاعیض ّ اػ عؿْل اهلل پغؿیضًض 

ُوـبیَ ثغ ُوـبیَ چیـذ گ٠ذ چًْْام سْاُض ّام صُض ّ ثشْاُض اجبثذ کٌض ّ چْى کَ د٢ 

ثیوبع كْص اجبثذ ثپغؿق ّی عّص ّ چْى یبعی جْیض ًیکْیی کٌض صّم ُوٖ ًکٌض ؿین عًج 

 سْص عا اػ ّی ثبػ صاعص چِبعم ثغ ثال ّ عًج ...

ԹՐԳՄ.՝  

... Եվ ասաց՝ հարևանի հարգանքը նույնն է, ինչպես հոր և 

մոր հարգանքը: Ասաց՝ ով հավատում է Բարձրագույն Աստծուն 

և Դատաստանի օրվան /// հարևանին հարգում է և /// բարություն 

է անում: Եվ մարգարեին հարցրին, թե հարևանի պարտակա-

նությունը հարևանի հանդեպ որն է: Ասաց, եթե պարտք ուզի, 

թող պարտք տա, եթե մի բան ուզի, թող կատարի, և եթե հիվան-

դանա, ընդունելի է նրան տեսակցելու գնալը, և եթե օգնություն 

փնտրի, բարություն անի, երկրորդ՝ ագահություն չանի, երրորդ՝ 

սեփական տանջանքներից նրան զերծ պահի, չորրորդ՝ տան-

ջանքի ու ցավի ժամանակ... : 

Պատառիկ 30 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ հիջրիի 1259 թ./1880 թ.: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ անհայտ: 

ԹԵՐԹ՝ 4: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1 – 8x8 սմ, 

2 – 6,5x5,5 սմ, 3 – 10x8,5 սմ, 4 – 7x4,5 սմ: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղ: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ՝ անկանոն, խառը: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻ-

ՃԱԿ՝ ոչ բարվոք, վերականգնված:  
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Ըստ ամենայնի` պարտամուրհակի մասեր են, համարյա 

անընթեռնելի և բովանդակային առումով ոչ կապակցված: 

Պատառիկ 31 

ԺԱՄԱՆԱԿ` անհայտ: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 2: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1 – 

19x24,5 սմ, 2 – 19x11,5 սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 1 – 22,5x19 սմ, 2 – 19x11 սմ: 

ԳԻՐ՝ նասխ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ արաբատառ, հնարավոր է՝ օս-

մաներեն (?): ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բարվոք, բոլոր կողմերից քայքայված, 

հիմնականում՝ անընթեռնելի:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Ըստ ամենայնի, հաշվեմատյանից հատված է՝ անունների 

ցանկ, որոնց տակ գրված են թվեր: Անունները գրված են սյունա-

կի տեսքով և յուրաքանչյուր սյունակի մեջ անուններն ու թվերը 

նույնությամբ կրկնվում են:  

Պատառիկ 32 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Ի դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ անհայտ: 

ԹԵՐԹ՝ 8 բեկոր: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկե-

րեն, նաև՝ արաբերեն արտահայտություններ: ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բար-

վոք, վերանորոգված, մեծամասամբ՝ անընթեռնելի:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Բեկորները բովանդակությամբ միմյանց հետ կապված չեն: 

Ընթեռնելի բառերից ենթադրվում է, որ խոսքը գումարային գոր-

ծարքների մասին է:  

Պատառիկ 33 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրիի 121[0] թ./1795-96 թ., Ղաջարական շրջան: 

ԳՐԻՉ՝ Սեյյեդ Ալի Դարվիշ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ խաֆի: ԹԵՐԹ՝ 1: 

ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16,5x22 սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 30,5x1 սմ: 

ԹԱՆԱՔ՝ սև:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  

Ունի ստվարաթղթե շրջանակ (պասպարտու)՝ կարմիր, եզ-
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րագծված երկու սև և մեկ սպիտակ շրջանակներով: Գրադաշտը 

ծաղկազարդ է՝ կապույտ և կարմիր ծաղիկներով, սև նախշա-

զարդերով: Ունի բարակ եզրագծեր՝ թանաքագույն, ոսկի, կա-

պույտ, սպիտակ: Տողամեջերը լցված են ոսկով (տե՛ս նկ. 2):  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Շեքասթե ձեռագրատեսակի վայելչագրություն: Բանաստեղ-

ծական և խրատական տողեր:  

Պատառիկ 34 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԵ դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ԳՐԻՉ՝ Դարվիշ Աբդ-

ալ Մաջիդ (1738-1773 թթ.): ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ՝ ջալի: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 33x20,3 սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 21x6,3 սմ: 

ՏՈՂ՝ 7 – վերցված են մուգ կապույտի շրջանակի մեջ՝ պատված 

ոսկով: ԹԱՆԱՔ՝ սպիտակ: ՎԻՃԱԿ՝ լավ:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Ստվարաթղթե շրջանակ (պասպարտու)՝ կանաչ, եզրա-

գծված երկու սև և երկու ոսկի շրջանակներով: Գրադաշտը եզրա-

գծերով՝ սև, ոսկի, վարդագույն, կանաչ, սպիտակ (տե՛ս նկ. 3):  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Շեքսաթե ձեռագրատեսակի վայելչագրություն:  

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 

ایي ٣َِ٘ كکـزَ اػ سٍِْ ثـیبع هوزبػ اؿزبص االٗٔن صعّیق ٗجضالوجیض ٗلیَ الغدوخ 

اؿذ. ایي ثٌضٍ صع کبٍ ثضیٖ الضّلَ اثي هضیغ الضّلَ هذي یبصگبعی ر٤ضین دٌْع طی عٟ٘ذ 

ؿغکبع كْکزوضاع اٟالُْى ػهبى جٌبة صکزغ رغیبکیبًضام ا٣جبلَ ًوْصم ٟی ثیـذ پٌجن كِغ 

 . ١٣١۹ك٘جبى الو٘ٔن ؿٌَ 

ԹՐԳՄ.՝  

Շեքասթեի այս բացառիկ պատառիկը պատկանում է հայտնի 

գրիչ Աբդ-ալ Մաջիդ Դարվիշին (Լուսահոգի): Նվաստս՝ Բադիյ-

ալ Դոուլե իբն Մոդիր-ալ Դոուլեն որպես հիշատակ այն 

հանձնեցի ժամանակի մեծագույն Պլատոնին՝ դոկտոր Հարու-

թյուն Թիրյաքյանին, հիջրիի 1318 թ., Շա„բան ամսվա 25-րդ օրը:  
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Պատառիկ 35 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրիի 1300/1882 թ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ԳՐԻՉ՝ 

Միրզա Ղոլամ Ռեզա [ստորագրված իր կեղծանունուվ՝ Յա Ալի 

Մադադ یب ٗلی هضص]: ԹԵՐԹ՝ 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

24,5x16,3 սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 10x8 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ՎԻՃԱԿ՝ լավ:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

Սպիտակավուն ստվարաթղթե շրջանակ (պասպարտու)` 

եզրագծված երկու սև և մեկ կարմիր գծով: Այն շրջանակված է 

ոսկի, սև, մանր ոսկի և կապույտ ծաղիկներով զարդարված ծի-

րանագույն եզրերով: Գրադաշտը եզրագծերով՝ կապույտ, ոսկե-

գույն, կարմիր, տողամեջերը՝ ոսկի՝ մանր կապույտ, վարդա-

գույն, կանաչ ծաղիկներով (տե՛ս նկ. 4): 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Նասթա„լիղ ձեռագրատեսակի վայելչագրություն:  

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 

ایي ٣َِ٘ سَ هغدْم ٛالم عًب عا کَ اػ ٣ِ٘بد هغْٛة اؿذ/// ه٘ٔن هذزغم هِغصاص 

 ١٣٢١كْال  ١٢ثیبصگبع صاصم ربعیز

ԹՐԳՄ.՝ 
Ձեռագրի այս պատառիկը ողորմած Ղոլամ Ռեզայի բացա-

ռիկ պատառիկներից է, որը ///ի հիշատակ տվեցի հարգարժան ու 
մեծարգո Մեհրդադին, հիջրիի 1321 թ., Շավվալ ամսվա 12-րդ օրը:  

Պատառիկ 36 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ.: ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ԳՐԻՉ, ՎԱՅՐ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ՝ 2: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ՝ լուսագծերով և ճնշա-

տողերով: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 18x27 սմ: ԳԻՐ՝ նասխ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 

11,7x18,5 սմ: ՏՈՂ՝ 22: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, որոշ բա-

ռեր ընգծված են կարմիր թանաքով: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: 

ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բարվոք, խոնավության հետքերով: 2-րդ թերթը քայ-

քայված, պատռված, վերևի հատվածն՝ անընթեռնելի: 2բ էջի 

ստորին ձախ անկյունում՝ հիշագիր՝ [هغى «հիվանդություն»]:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հատված աստվածաբանական աշխատությունից: Սուրբ 

Ֆաթիմային հիվանդության ժամանակ Օմարի ու Աբուբաքրի 
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այցելության մասին է, որով նրանք ցանկանում էին մեղքերին 

թողություն տալ: Ֆաթիման դժվարությամբ է համաձայնում 

նրանց ընդունել և հավաստիացնում է, որ նրանց մասին պետք է 

պատմի Մարգարեին: Սրան հետևում է Ֆաթիմայի մահվան, 

թաղման ու գերեզմանի գտնվելու մասին պատմությունը:  

Սկիզբ՝  

ّ رجـن ٟغهْص رب آًکَ صًضاى هجبعکق ٓبُغ كض پؾ یکی اػ آى صّ هلْ٘ى كبص كض ...

ثضیگغی گ٠ذ کَ ٗججـذ هب عا صع ی٣ٌْذ ُلجیضى ّ اّ عا صع ی٣ٌْذ ُلجیضًوِلجـذ پؾ 

دٌغد عؿْل )م( صؿذ اهیغالوؤهٌیي )م( عا گغٟذ ّ اًگلزبى سْص عا صع اًگلزبى 

 …آًذٌغد صاسل گغصاًیض

ԹՐԳՄ.՝  

?...ուրախացավ և ժպտաց այնպես, որ բարելի ատամները 

երևացին: Հետո այդ երկու թշվառներից մեկը մյուսին ասաց, որ 

զարմանալի է թվում իրենց այս պահին կանչելը, {սակայն} այս 

պահին կանչելը նպատակ ունի: Հետո Սրբագույն մարգարեն (ո՛վ 

Աստված, օրհնիր Մուհամմեդին ու Մուհամմեդի տոհմը) „Ալիի 

(ո՛վ Աստված, օրհնիր Մուհամմեդին ու Մուհամմեդի տոհմը) 

ձեռքը բռնեց և իր մատները միահյուսեց նրա մատներին... 

Վերջ՝  

گظاعًض صؿزی اػ ّ صیگغاى عّایذ کغصٍ اًض کَ چْى آًذٌغد عا سْاؿزٌض کَ صع ٣جغ 

یز ُْؿی عا هیبى ٣جغ پیضا كض كجیَ ثضؿزِبی عؿْل سضا ّ آى دٌغرغا گغٟذ ّ ث٤جغ ثغص ّ ك

 ثٌض ه٘زجغ اػ دٌغد اهبم هذوض ثب٣غ عّایذ کغصٍ اؿذ کَ چْى ...

ԹՐԳՄ.՝  

Եվ այլք պատմել են, որ երբ ցանկացան այն Սրբագույնին 

գերեզման դնել, մի ձեռք երևաց գերեզմանի միջից` նման Աստծո 

մարգարեի ձեռքերին, և այն Սրբագույնին վերցրեց ու գերեզման 

տարավ. և Շեյխ Թուսին մի ճշմարիտ դրվագ է պատմել Սրբա-

գույն Իմամ Մոհամմադ Բաղերի մասին, որ... 

Պատառիկ 37 

ԺԱՄԱՆԱԿ` ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ արևելյան, նորոգված: ՄԵԾՈՒ-

ԹՅՈՒՆ` 13,5x30 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ քառասյուն: Սյունակները 

բաժանված են ոսկով լցված լուսանցքներով, որոնք շրջափակ-

ված են համաչափ լայնությամբ կապույտ, ոսկի, սև գծերով: ԳԻՐ՝ 
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շեքասթե-նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 8,2x23 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ 

(արտաքին, ներքին, վերին, ստորին)` 2,9 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 25, 1բ – 4: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, ենթավերնագիրը՝ կարմիր: 

ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ լավ:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

1բ էջում մանրանկարչություն: Մանրանկարը տեղ-տեղ 

թափված է, ակներև է, որ այն կատարված է տեքստի վրա: 

Մեծությունը՝ 13,5x19 սմ: Պատկերված է հատված «Բիժան և Մա-

նիժե» պատումից՝ Մանիժեի և Ռուստամի հանդիպումը, և կրա-

կը, որ Ռուստամի ցուցումով Մանիժեն վառում է այն հորի մոտ, 

որտեղ բանտարկված էր Բիժանը: Մանրանկարում Ռուստամն է, 

Մանիժեն, նաժիշտներն ու կրակը: Գործածված են փիրուզ, կա-

պույտ, վարդագույն, կանաչ, շականակագույն, մանուշակագույն, 

կարմիր գույները:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հատված է Ֆիրդուսիի «Շահնամե» պոեմի «Բիժան և Մանի-

ժե» պատումից: 1ա էջը պատմում է Ռուստամի ուղևորությունը 

Զաբոլեստան՝ Բիժանին փրկելու համար: 1բ էջում՝ Մանիժեն 

տեղեկանում է Իրանից եկող քարավանի մասին և շտապում է 

Ռուստամին հանդիպելու: 1ա էջում ենթավերնագիր՝  ٍسجغ یبٟزي هٌیژ

 Մանիժեի տեղեկանալը Իրանի» اػ آهضى کبعّاى ایغاى ّ عٟزي ًؼص عؿزن

քարավանի գալու մասին և Ռուստամի մոտ գնալը»:  

Սկիզբ՝  
 چْ ًؼصیکی هغػ رْعاى عؿیض

 ؿغاى ؿپَ عا ُوَ گؼیض

Վերջ՝  

 ؿجک صؿذ عؿزن ثـبى پغی

 ًِبى کغص صع هغٙ اًگلزغی.

Պատառիկ 38 

ԺԱՄԱՆԱԿ` ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ չունի: ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ ան-

հայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ, լուսագծերով: ՄԵ-

ԾՈՒԹՅՈՒՆ` 14,5x25 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ միասյուն՝ շրջանակված 

կարմիր, սև, դարչնագույն գծերով: ԳԻՐ՝ նասթա„լիղֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 

8,5x18 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 4 սմ, ներքին – 1,6 սմ, 
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վերին – 3,3 սմ, ստորին – 3,3 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 5, 1բ – 17: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 

1 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, կարմիրով ընդգծված տողեր: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկե-

րեն, արաբերեն այեներ Ղուրանից: ՎԻՃԱԿ՝ լավ: Կեղտաբծերով:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

1ա էջում՝ մանրանկար` տեղ-տեղ թափված, երևում է նրա  

տակ գտնվող տեքստը: Մանրանկարը կատարվել է ավելի ուշ, 

արդեն եղած տեքստի վրա: Մեծությունը՝ 12x12,9 սմ: Մի հատ-

ված լուսանցքից դուրս: Պատկերված են երկու հեծյալ և զինվոր-

ներ: Հեծյալներից մեկը կրում է Ռուստամի հայտնի սաղավարտը՝ 

Սպիտակ Դևի գանգից պատրաստված: Օգտագործված գույները՝ 

բաց վարդագույն, կարմիր, երկնագույն, կապույտ, կանաչ, սպի-

տակ, նարնջագույն: Մանրանկարի սյուժեն չի համապատաս-

խանում պատառիկի բովանդակությանը և ուշ արված աշխա-

տանք է:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատառիկը շիա սրբերի վարքագրական աշխատությունից 

է: 1ա էջում խոսվում է Աբդոլլահ Իբն Հասանի և Աբի Աբդոլլահ 

Հուսեյնի հանդիպման մասին: 1բ էջը նրանց զրույցն է և Ղուրանի 

մի քանի այեների մեկնություններ: Այս էջի 4-րդ և 5-րդ, նաև՝ 13-

րդ, 14-րդ, 15-րդ տողերը արաբերեն են: 1բ էջն ունի հիշագիր՝ 

  :[zudtar] ػّصرغ

Սկիզբ՝  
سیغ، ّ اهلل یجٌٜک، ّ الوغء هٖ هي ادجذبهل هٌ٘ی اًکَ چْى سْاُی ثضاًی کَ صع رْ 

 سیغ ُـذ ًٔغ ثضل سْص کي پؾ اگغ اُل ُبٗذ سضا عا یٌ٘ی کـبًی عا کَ اهغ ّ 

ԹՐԳՄ.՝ 

[արաբերեն] ...եթե ուզում ես իմանալ` արդյո՞ք քո մեջ բարու-

թյուն կա, ապա քո սրտին նայիր, և եթե աստվածահպատակ 

մարդիկ, այսինքն` մարդիկ, որոնք {Աստծո} հրամանը... 

Վերջ՝  
اًگَ ُغ صّ هـلوبى کَ اػ ُن سلن گیغًض ّ ؿَ عّػ ُوچٌبى ثغ اى سلن ثب٣ی ثْصٍ ّ ثب 

یگضیگغ آكزی ًکٌٌض اػ هـلوبًی ثیغًٌّض ّ صع هیبى ایلبى صّؿزی ًیـذ. پؾ کضام اػ ایلبى ثب 

 ثآكزی ؿج٤ذ ًوبیض عّػ ٣یبهذآى صیگغ ػّصرغ ؿشي گْیض یٌ٘ی 

ԹՐԳՄ.՝ 

 Այն ժամանակ, երբ երկու մուսուլման միմյանց վրա զայրա-

ցել են և երեք օր այդ զայրույթը շարունակվում է և միմյանց հետ 
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չեն հաշտվում, ապա դադարում են մուսուլման լինել և նրանց 

միջև ընկերություն չկա: Ուրեմն, եթե նրանցից որևէ մեկը մյուսի 

հետ ավելի շուտ խոսի, այսինքն՝ հաշտություն փնտրի, Հարու-

թյան օրը... 

Պատառիկ 39 

ԺԱՄԱՆԱԿ՝ ԺԹ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝ 5բ էջում՝  چْى ریغ ّ کوبى ثغ آصم

 ,Ինչպես նետն ու աղեղը մարդուն հայտնի դարձան»: ԳՐԻՉ» آهض

ՎԱՅՐ՝ անհայտ: ԹԵՐԹ՝ 8: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԳԻՐ՝ նաս-
թա„լիղ՝ շեքասթեի տարրերով: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x13,7 սմ: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ՝ 1 – 9x16 սմ, 2, 3 – 6,5x9,5 սմ, 4, 5ա – 17x9-10 սմ, 5բ, 6, 7, 8 – 

չգրված էջեր են: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ 1 – արտաքին՝ 3,5 սմ, ներքին՝ 

1 սմ, վերին՝ 2 սմ, ստորին՝ 2 սմ: 2ա – արտաքին 3 սմ, ներքին՝ 1 սմ, 

վերին՝ 2 սմ, ստորին՝ 2 սմ: 2բ – արտաքին՝ 3 սմ, ներքին՝ 1 սմ, վե-

րին՝ 2 սմ, ստորին՝ 1,8 սմ: 3ա – արտաքին՝ 3,5 սմ, ներքին՝ 1,5 սմ, 

վերին՝ 0,5-1,5 սմ, ստորին՝ 1,8 սմ: 3բ արտաքին՝ 3,7 սմ, ներքին՝ 

1,5 սմ, վերին՝ 0,5-1,5 սմ, ստորին՝ 1,5 սմ: 4ա – արտաքին՝ 3,7 սմ, 

ներքին՝ 1,5 սմ, վերին՝ 1,5 սմ, ստորին՝ 1,7 սմ: 4բ – արտաքին՝ 3-

3,7 սմ, ներքին՝ 1,5 սմ, վերին՝ 1,5 սմ, ստորին՝ 1 սմ: 5ա – արտա-

քին՝ 3 սմ, ներքին՝ 1,3 սմ, վերին՝ 1,5 սմ, ստորին՝ 2 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 

10, 1բ – 11, 2ա – 10, 2բ – 13, 3ա – 11, 3բ – 17, 4ա – 18, 4բ – 17, 5ա – 16: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,5-1 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն (արաբե-

րեն աղոթքներ): ՎԻՃԱԿ՝ ոչ բարվոք: Աջ ստորին անկյունները 

քայքայված: Բոլոր էջերը ցեցակեր:  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Նետաձգության մասին եղած հադիսների, խաբարների ու 

ավանդապատումների ամբողջական ներկայացումն է: Աստծո և 

Մուհամմեդի կողմից նետարվեստին մարդկանց հաղորդակից 

դարձնելու և կրոնական տեսանկյունից ընդունելի [ ریغاًضاػی ثْاة

 լինելու մասին է: 3բ և 4բ էջերի ստորին ձախ [ثـیبع صاعص

անկյուններում՝ հիշագրեր:  

Սկիզբ` 1ա էջն սկսվում է աղոթքով՝ արաբերեն 
 بسن اهلل الرحون الرحين

الذوض هلل عة ال٘بلویي سیغ الولْح ّ الـالم ٗلي سیغ سل٤َ هذوض ّ الَ ّ اهذبثَ 

اجو٘یي. ٣بل الٌجی هلی اهلل ٗلیَ ّ ؿلن هي رغک ؿِوغ ث٘ض هب ٗلن ٤ًل رغک ؿٌزی ٟلیؾ هٌی 

 . . . . ضییٌ٘ی دٌغد عؿبلذ پٌبٍ هلي اهلل ٗلیَ ّ ؿلن هی ٟغهب
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Վերջ՝ 5ա 

ّ ایي ٗیجِبیی کَ گ٠زَ كض صٟٖ هی ثبیض صاكذ ثالاًکَ اگغ ًلبًَ صّیـذ ٣ضم ثبكض ًٔغ ثغ 

ًلبًَ ثبیض کغص ّ هض ّ پٌجبٍ ٣ضم ثبكض ًٔغ ثضع ٣یبؽ ًلبًَ ثبیض کغص ّ اگغ هض ٣ضم ثبكض ًٔغ 

 ثغ عّ ّ پِلْ ثبیض کغص رب اػ ُوَ ٗیجِبی ٟبعٙ ثبكض.

ԹՐԳՄ.՝  

Եվ նշված սխալներից պետք է խուսափել, բացի հետևյալ 

դեպքերից. երբ նշանակետը երկու հարյուր քայլի վրա է, հա-

յացքը {ուղիղ} նշանակետին պետք է ուղղել, եթե հարյուր հիսուն 

քայլի վրա է, հայացքը պետք է նշանակետի ենթադրելի շրջանա-

կին ուղղել, և եթե հարյուր քայլի վրա է, հայացքը պետք է վերև և 

կողք ուղղել, որպեսզի բոլոր թերություններից ձերբազատվես:  

Պատառիկ 40 

ԺԱՄԱՆԱԿ` ԺԶ դ. (?): ԽՈՐԱԳԻՐ՝  

ًلـزي ثِغام گْع عّػ كٌجَ ثِلٖ کیْاى صع گٌجض هلکیٌیق ْٟعًک صسزغ عای ٌُض ّ 

ّ ل گ٠زي ٗغّؽ دکبیذ  ا٣لین ا

«Բահրամ Գուրի և Հնդկաստանի արքայի աղջկա՝ Ֆուրնաքի 

բազմելը գմբեթի տակ երեքշաբթի օրը Երևակի (Սատուրն) բարձ-

րանալու ժամանակ, և առաջին իղլիմի հարսնացուի հեքիաթ 

պատմելը» (1ա): ՎԱՅՐ, ԳՐԻՉ՝ անհայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ 

արևելյան, վերանորոգված աճեցրած: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16,4x23,1 սմ: 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ քառասյուն: Սյունակների մեծությունը՝ լայն. – 2,5 

սմ, բարձր. – 16,7 սմ: Սյունակները բաժանված են ոսկով լցված 

լուսանցքներով, որոնք շրջափակված են համաչափ լայնությամբ 

գծած արտաքին մի այլ լուսանցքով: ԳԻՐ՝ շեքասթե-նասթա„լիղ: 
ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 10,7x16,8 սմ: ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 4,5 սմ, 

ներքին – 0,7 սմ, վերին – 3 սմ, ստորին – 3 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 12, 1բ – 25: 

ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,1-0,5 սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագիրն ու մանրանկարի 

մակագրությունը մուգ վարդագույն: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻ-

ՃԱԿ՝ լավ: Ցեցակեր: Թուղթը վերանորոգված է և հետագայում 

տեքստի վնասված մասերը վերարտագրված:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

1ա էջում մանրանկարչություն: Մակագրությունը دکبیذ گ٠زي

-Հնդիկ արքայի դստեր հեքիաթ պատմելը»: Ման» صسزغ عای ٌُض

րանկարն աջ կողմից վնասված է: Մեծությունը՝ 10x8,4 սմ: Բաղ-
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կացած է երկու մասից: Վերևի մասում զարդանախշված սև 

գմբեթն է, որի երկու կողմերում պատշգամբից նայում են Բահ-

րամ Գուրն ու Հնդկաստանի թագավորի աղջիկը: Ներքևի մա-

սում Հնդկաստանի արքայադուստրը թագավորական թախտին 

նստած հեքիաթ է պատմում Բահրամ Գուրին: Նրանց երկու 

կողմում կանգնած են նաժիշտներն ու թառը ձեռքին երաժիշտը: 

Մանրանկարում գործածված են սև, կապույտ, նարնջագույն, ոս-

կի, դեղին, վարդագույն, սպիտակ գույները (տե՛ս նկ. 5):  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատառիկը Նեզամի Գյանջավիի (1141-1209 թթ.)"٠ُزپیکغ"«Յոթ 

գեղեցկուհի» պոեմից է: Հատվածը պոեմի առաջին պատումից է՝ 

"صاؿزبى گٌجض ؿیبٍ" «Սև գմբեթի պատմությունը» և պատմում է Բահրամ 

Գուրի և առաջին իղլիմի՝ Հնդկաստանի թագավորի դստեր հետ 

նրա հանդիպման ու արքայադուստր Ֆուրնաքի պատմած 

հեքիաթի մասին: Հիշագիր 1բ էջում՝  ؿشي ک٠ذایي  «այս խոսքն 

ասաց»:  

Սկիզբ՝  
 چًْکَ ثِغام كض ًلبٍ پغؿذ

 صیضٍ صع ٤ًق ٠ُذ پیکغ ثـذ

Վերջ՝  

 گغ ثَ سْى گغصًن ثشْاُی ؿ٠ذ

 .ذثیلزغ ػیي ؿشي ًشْاُن گ٠

Պատառիկ 41 

ԺԱՄԱՆԱԿ` ԺԶ դ. (?):  
ԽՈՐԱԳԻՐ ًلـزي ثِغام گْع عّػ پٌچلٌجَ صع گٌجض هٌضل ّ دکبیبد کغصى صسزغ

كلن.هلک ا٣لین   

«Հինգշաբթի Բահրամ Գուրի բազմելը ճանդակե գմբեթում և 

վեցերորդ իղլիմի իշխանի աղջկա պատմությունը» (1բ): ՎԱՅՐ, 

ԳՐԻՉ՝ անհայտ: ԹԵՐԹ` 1: ՆՅՈՒԹ՝ թուղթ արևելյան, վերանորոգ-

ված: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 15,2x22,6 սմ: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ քառասյուն: 

Սյունակների մեծությունը՝ լայն. – 2,5 սմ, բարձր. – 16,7 սմ: Սյու-

նակները բաժանված են ոսկով լցված լուսանցքներով, որոնք շրջա-

փակված են համաչափ լայնությամբ գծած մեկ այլ արտաքին 

լուսանցքով: ԳԻՐ՝ շեքասթե-նասթա„լիղ: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 10,7x 16,8 սմ: 
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ԼՈՒՍԱՆՑՔՆԵՐ՝ արտաքին – 3,5 սմ, ներքին – 0,5-1,5 սմ, վերին – 

2,8 սմ, ստորին – 2,8 սմ: ՏՈՂ՝ 1ա – 25, 1բ – 11: ՏՈՂԱՄԵՋ՝ 0,1-0,5 

սմ: ԹԱՆԱՔ՝ սև, խորագիրն ու մանրանկարի մակագրությունը 

մուգ վարդագույն: ԼԵԶՈՒ՝ պարսկերեն: ՎԻՃԱԿ՝ լավ: Ցեցակեր: 

Թուղթը վերանորոգված է և հետագայում տեքստի վնասված 

մասերը վերարտագրված են:  

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

1բ էջում մանրանկար: Մակագրությունը (հավանաբար հե-

տագայում ավելացված) գրված է սյունաբաժան լուսանցքում` 

«Շահի առջև գեղեցկուհու աղոթքի տեսարանը»: Մանրանկարը 

ձախ կողմից վնասված է, և որոշ պատկերներ ջնջված են: Մեծու-

թյունը՝ 10x10,5 սմ: Բաղկացած է երկու մասից: Վերևի մասում 

զարդանախշված ճանդակագույն գմբեթն է, որի երկու կողմերում 

պատշգամբից նայում են Բահրամ Գուրն ու արքայադուստրը, 

ընդ որում, Բահրամ Գուրի պատկերը ջնջված է: Ներքևի մասում 

թագավորական թախտին նստած է Բահրամ Գուրը, իսկ ար-

քայադուստրը նրա առջև ծնկաչոք է: Պատկերված են նաև նա-

ժիշտները: Գործածված են ճանդակագույն, բաց և մուգ կապույտ, 

նարնջագույն, սև, ոսկի, դեղին, կանաչ, վարդագույն, սպիտակ 

գույները (տե՛ս նկ. 6):  

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատառիկը Նեզամի Գյանջավիի (1141-1209 թթ.) ٠ُزپیکغ"" «Յոթ 

գեղեցկուհի» պոեմից է: 1ա էջը փիրուզագույն գմբեթում Բահրամ 

Գուրի և հինգերորդ իղլիմի թագուհու հանդիպման պատմության 

վերջին հատվածն է: 1բ էջը հինգշաբթի օրը Բահրամ Գուրի և վե-

ցերորդ իղլիմի արքայադստեր հանդիպման պատմության 

առաջին հատվածն է: 1բ էջի ձախ ստորին հատվածում հիշագիր՝ 

  :«հենց աղոթք կարդաց» چْى صٗب کغص 

Սկիզբ՝  
 ؿیٌَ هغٙ ّ پلذ ثؼٛبلَ

 .ُوَ هغصاعُبی صٍ ؿبلَ

Վերջ՝ 

 کژ هژی عا سغثَِ ثکلبین 

 سٌضٍ ای صع ًلبُق اٟؼاین.
  



42 
 



43 
 

PREFACE 

The Persian Fragments of Matenadaran‟s Arabic-Script Manuscript 

Collection (referred to as “hidden library”1), 41 in number, are separate 

pages of fictional, theological works, “junk material”2, personal letters 

and writings, samples of Arabic calligraphy. Due to the limited 

number of the Persian fragments, this description and study have been 

carried out according to the numbers of the fragments, while the 

subject-matter and codicological features have not been taken into 

account.  

Each fragment is presented as follows:  

1. DESCRIPTION: date, title, place, scribe, folio numbers, 

material, dimensions, script, writing field, margins, lines, line spacing, 

ink, language, condition.  

2. CONTENT: the beginning and end of the fragment with 

translation. 

Some fragments have been fully deciphered.  

The following symbols have been used for deciphering the 

fragments: the barely legible or illegible parts of the fragments have 

been restored in square brackets ([]); additional explanations have 

been included in curly brackets ({}); ellipsis (…) signifies that the 

fragment has a continuation or a beginning; question mark (?) 

indicates that the restoration of the original passage may not be 

entirely accurate; three slashes (///) mean that the extract contains an 

illegible part.  

The Persian fragments were brought to Matenadaran in different 

ways. Most of them were found in Arabic-script codices and archival 

documents, some were discovered within the walls of Yerevan‟s Blue 

Mosque during renovation works, etc. Some of the fragments contain 

notes about their acquisition. For example, № 27 includes the 

following note: “Received from Comrade Adamyan, Head of the 

Department of Archival Documents, 25.12.1958.” 

                                                           
1
 The fragments have been characterized as “hidden library” by Erich Renhart, see 

“Armenian Fragments in the Global Fragments Treasury” in: Gohar Muradyan & Aram 

Topchyan, Catalogue of the Armenian Manuscript Fragments of the Mekhitarist 

Library in Vienna, Yerevan, 2012, p. 345. 
2
 Folios and fragments hidden in manuscripts. 
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Fragments № 2 and № 3 are in Arabic and are not described in 

this catalogue.  

№ 14 mentions a financial transaction written in Ottoman 

Turkish and is not included in the catalogue.  

A separate note has been added to Fragment № 9: “Attention: the 

previous Persian Fragment № 9 has been attached to Ms 537 of {the 

Arabic-Script Manuscript Collection} as its folio 182. In place of the 

previous one, this new fragment comes under № 9, which was 

unnumbered and together with Fragment № 4, although they were 

unrelated. 20.12.1976, Y. Vardanyan.” 

In the “junk material”, Fragments № 13, 15 and 16 are personal 

notes of no documentary or codicological importance. Fragment № 13 

was found in Ms 188, which is a trilingual (Persian, Ottoman Turkish, 

and Arabic) collection (19th c.) about the history of Shiite Islam3. 

Fragment № 15 was found in Ms 622 of the Arabic-Script Collection. 

The manuscript was written in the 19th century in Tehran. The 

collection includes History of the Dunbulis, as well as astrology and 

legendary stories. The fragment itself, however, is a personal one 

containing notes about money, debt, buying and selling. Fragment № 

16 was found in Ms 18, which is the first volume of Mohammad Baqer 

Ibn Mohammad Taqi Majlesi‟s „ayāt al-qolūb (The Life of Hearts). This 

fragment too is personal and is related to the payment for some 

products. 

Fragment № 20 consists of two parts, the first of which is an 

envelope addressed to Lazar Manuelovich. It contains a commercial 

document in Ottoman Turkish, and it is clear from the request written 

on the envelope that Lazar Manuelovich was expected to read and 

comment on its content.  

Fragments № 23 and № 24 are an envelope and a letter addressed 

to Mr. Mirza „Ali Asghari, a mujtahid4 from the Najlu-e Sofla village of 

Yerevan. The Najlu-e Sofla or Verin Najlu village of the Yerevan 

province was founded in 1829-31. Today it is the Nizami village of 

Armenia‟s Ararat region. The letter tells us that Mujtahid Agha Mirza 

                                                           
3
 See K. Kostikyan, Catalogue of Persian Manucripts in the Matenadaran, Yerevan, 

2017, pp. 85-86. 
4
 So were called major commentators and theorists of Islam. 
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„Ali Asghari was preaching Islam and, apparently, donated (as waqf)5 

books to the library of Kazemiye, for the author of the letter writes 

that he will give the books donated by the mujtahid to Astane 

Kazemiye. The letter was written during Ahmad Shah Qajar‟s reign 

(1909-1925), in the days of the Armenian Genocide. It is worth 

mentioning that the mujtahid‟s preaching activities in Verin Najlu 

testify to the presence of a Muslim, particularly Sunni, population 

there. 

Fragment № 25 is a report by the mullah of Najlu-e Sofla/Verin 

Najlu, Ebrahim Mashhadi Mehdigholi Ugholi, on the death toll in the 

village. In 1891-1892, cholera took many lives in the Yerevan 

province, so it is possible that the report on the number of deaths is 

related to the consequences of this disease.  

Fragment № 26 is an excerpt from Sharia or a musalihename, 

which proves the existence of zimmi6 Christians in the 19th century. 

Fragments № 33, 34, 35 are valuable samples of calligraphy in 

shekaste script. Fragment № 33, the scribe of which is the famous 

calligrapher Sayyid „Ali Darvish (18th-19th centuries), is a sample of 

khafi script. № 34 is a sample of calligraphy in shekaste script by 

Darvish „Abd al Majid (1738-1773), and № 35 is a sample of nasta„liq 

script by the scribe Mirza Qolam Reza (signed by his pseudonym Ya 

Ali Madadیب ٗلی هضص ). These fragments are illuminated and have 

cardboard frames (passe-partouts).  

This bilingual (Armenian-English) catalogue of Persian fragments 

is part of the research on Matenadaran‟s Arabic-Script Manuscript 

Collection. We would like to express our gratitude to Dr. Vahan Ter-

Ghevondyan, Acting Director of Matenadaran, for his support in the 

compilation of this catalogue. We are also thankful to our colleague, 

senior researcher Yvette Tajaryan from the Department of Study and 

Description of Arabic-Script Manuscripts for her collaboration in the 

description of Fragments № 1, 2, 3, 4. 

  

                                                           
5
 Waqf (ٞ٣ّin Arabic) – an inalienable donation of land and other property to churches 

and mosques, exempt from state taxes. 
6
 Zīmmī (dhimmi in Arabic) – “debtor,” a non-Muslim subject who, unlike Muslim 

subjects, also paid a special poll-tax (jizya). 
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Fragment № 1 

DATE: 19
th 

century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Western paper with watermark 

lines. DIMENSIONS: 17,2x13,7 cm. NUMBER OF COLUMNS: one. 

SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 15,5x8,7 cm. MARGINS: inner – 

1,7 cm, outer – 3 cm, upper – folded, bottom – 1,5 cm. LINES: 18. LINE 

SPACING: 0,2 cm. INK: black, discoloured, the words highlighted by the 

scribe are in red. LANGUAGE: Arabic, Persian. CONDITION: decayed, 

damp-stained, traces of water on the edges of the outer margin, worm-eaten. 

CONTENT 

1r – 3,5 lines in Persian, the rest in Arabic. The first two lines are 

illegible. Presumably, the original text had religious content {apparently, 

from the Hadith}: 

  . . .دٌغد اهبم هْؿی ٗلیَ الـالم صع كت اّل هبٍ عجت ثْص ّ آًگَ اػ ًوبػ ٟبعٙ كض

TRANSLATION  

It was the night of the first day of the month Rajab, when Imam 

Moses finished his namaz {prayer}. . .  

2v – 2 illegible lines in Persian, the rest in Arabic. In the left bottom 

corner, there is a catchword in italic: سبم. 

Fragment № 4
7
 

DATE: unknown. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 6. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

12,6x19,8 cm. NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: nasta‘liq. 

WRITING FIELD: 9x17 cm. MARGINS: outer – 1,8 cm, inner – 1,2 cm, 

upper – 1,2 cm, bottom – 2,1 cm. LINES: 1-8; 2r – 14; 2v, 4v, 6v – 13; 3r 

– 12; 3v, 4r, 5r, 5v – 11; 6r – 10. LINE SPACING: 0,2-2 cm: INK: black, 

discoloured, thus several words and sentences being illegible, the subtitles 

and first letters are in violet. LANGUAGE: Persian. CONDITION: decayed. 

All the left bottom corners and edges are torn.  

CONTENT 

The beginning of the poem Golestan by the Iranian poet Sa„adi, 

Abu-Muhammad Mosharef al-Dīn Musleh ibn ‟Abdallah Shirazi (1210-

                                                           
7
 Fragments № 2 and № 3 are in Arabic and are not described in this catalogue, see the 

Preface. 
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1291/2). A title on folio 2v – دکبیذ (Tale). There is a scrawl اًب [anā] in 

the bottom margin of folio 4r. The word دکبیذ (tale) in the 8
th

 line of 

folio 5r is underlined. An illegible scrawl in discoloured black can be 

found in the outer margin of folio 5v. 

The beginning: 

 هؼیض ً٘وذ ُغ كکغ اًضعف ّ ثَ
                                                       هوض  دیبرـذ ّ چْى ثغ هی آیض ه٠غ ح طاد پؾ صع ُغ ٠ًـی صّ ٠ًـی کَ ٟغّ هی عّص 

  . . .ً٘وذ هْجْصؿذ ّ ثغ ُغ ً٘وذ كکغی ّاجت

TRANSLATION 

… And gratitude in increase of benefits. Every inhalation of the breath 

prolongs life and every expiration of it gladdens our nature; wherefore every 

breath confers two benefits and for every benefit gratitude is due.  

The end: 

 ٗبلن ٗبصل ه٠ٔغ هٌوْع ِٓیغؿغیغ ؿلٌِذ ّ هلیغ رضثیغ هولکذ 
                        ال٠ٌال هذت   االر٤یب ًٔن 

TRANSLATION 

 … [Who] is learned, just, aided by heaven, victorious, supporter of 

the throne of the Sultanate and councillor … of the realm … 

Lover of the pious … 

Fragment № 5 

DATE: 19
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

20,9x16,2 cm. NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: nasta‘liq. 

WRITING FIELD: 6x10,5 cm. MARGINS: outer – 3,7 cm, inner – 2-2,3 

cm, upper – 3 cm, bottom – 1,9 cm. LINES: 1r – 13; 1v – 12. LINE 

SPACING: 0,8-1 cm. INK: black, the words highlighted by the scribe 

and one sentence are written in light pink. There is an erased word in the 

9
th

 line of folio 1v. On folio 1v, there is a table framed with black and 

light pink lines. The table of contents is also in light pink. LANGUAGE: 

Persian, Arabic. CONDITION: satisfactory, the upper left corner is mice-

eaten, the middle part is torn but still legible. 

CONTENT 

A fragment from a work dedicated to magic and amulet-making, 

which presents techniques for making an amulet to identify a robber and 
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protect oneself from him, as well as for performing magical rituals to 

prevent hail. There is a table at the end of folio 1v that includes numbers, 

Persian words and a prayer in Arabic. There is a catchword at the left 

bottom corner )ٗي(.  

The beginning:  
گْع کٌَِ سبک ثغصاعص ّ ؿْعٍ ثشْاًض ثشبک ّ سبکغا کل کٌض ثٌبم آًکؾ ّ ثغ صیضاع 

  . . .آًکؾ ثوبلض یب صع ثیز صعسذ عا صٟي کٌض ثبة اگغ سضای سبًَ صكوي ًغاء كْص 

TRANSLATION  

Let him/her take a handful of soil, read a sura on the soil and praise 

the soil in the name of that person and rub it onto his face or bury it near 

a tree root. Chapter: if misfortune befalls the enemy house-owner … 

The end (a line from a prayer in Arabic):  

 ّ الجغ ّ جوٖ االٟبد الوب  ء ّاال عًیي ٟی ال٘ظاة اهِجي اللِن اد٠ْ هٌق اهجي عّالذغ ّ

Fragment № 6 

Found in the Arabic-Script Ms M289 

DATE: Hijra 1331/1913. TITLE: none. NUMBER OF FOLIOS: 1. 

MATERIAL: paper. NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: naskh. 

WRITING FIELD: 1r – 3x4,3 cm. LINES: 1v – 6; 1v – unconnected 

separate words and sentences. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

An agreement on a business deal for bricks. There is no seal or 

confirmation. In some places words are added with a pencil. 

اؿوبٗیلی هلضی هبص١ ّ هلضی ١٣٣١كِغ جوبصی االّلی هي كِْع ؿ٢ٌَربعیز

ایغّاًی دبًغ كضٍ ّ ه٘بُضٍ ًوْصین صعثبعۀ سلذ پؼی ثبیي ٣غاع کَ هلضی اؿوبٗیلی هؼثْع 

ؿَ ُؼاع سلذ دبًغ ًوبیض پشزَ کبهل ّ سبلن ثب ٣یوذ ُؼاع ّ ُجضٍ هٌذ الی ؿلز ك٘جبى 

روبم ًوْصٍ صع هذل رذْیل کَ ٗجبعح اػکٌبع کغۀ سلذ پؼی اؿذ رذْیل صُض. ثٌبثغیي كغٍ 

 ًوْصهْ ثولبعالَ صاصم.  نًبهچَ هذک

TRANSLATION 

In 1331, on the 2
nd

 day of the month Jumada al-awwal, Mashadi 

Sadegh and Mashdi Ismaili Iravani, who were present, came to an 

agreement concerning baking bricks on condition that Mashdi Ismaili 

will prepare three thousand bricks, completely baked and in net weight, 

for the price of one thousand and eighty manat and, by fulfilling the 
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order at the end of the month Sha‟ban, will deliver it at [this] delivery 

location, near the brick baking oven. Accordingly, I have sealed this 

agreement and handed it to the abovementioned.  

1v – unconnected phrases and sentences.  

   –  Any amount of money ُغه٤ضاع پْل

  –  ?Two thousand and five hundred manat صّ ُؼاع پبًوض ٗضص هٌذ

 – ؿَ روـک اػ هلضی هذوض سْاُض عؿیض

Shall receive three tamassok from Mashadi Mohammad    

 (Arabic prayer)الذوضاهلل عة ال٘بلویي ّ الولْح ّ الـالم ٗلی هذوض ّ آلَ الِبُغیي 

Fragment № 7 

Found in the Arabic-Script Ms M289 

DATE: unknown. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

18x5,8 cm. SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 11x3,5 cm. MARGINS: 

1r – inner – 3,5 cm, outer – 2,5 cm, upper – 0,6 cm, bottom – 2 cm: 

LINES: 1r – 2, 1v – unconnected separate letters and words. INK: black. 

LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory. 

CONTENT 

Nasta‘liq handwriting exercises. 

Fragment № 8 

Found in the Arabic-Script Ms M289 

DATE: unknown. PLACE: unknown. SCRIBE: writer of the letter, 

Hussein, son of Ja‘far Qamarlu Gorazi from Karbala. NUMBER OF 

FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 8,7x7 cm. 

NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 

1r – 3,5x6,8 cm; 1v – 2,5x1,7 cm: LINES: 1r – 9; 1v – 3 and handwriting 

practices. LINE SPACING: 0,7-0,8 cm. INK: black. LANGUAGE: 

Persian. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT  

Personal letter (incomplete).  

The beginning:  

 ثـن اهلل الغدوي ّ الغدین

آى ّ صؿذ هٌْ٘ی ّ آى ]اجْص[هبدجب هِغثبًب ُوْاعٍ اهیضّاع اؿذ کَ ّجْص ٟبلیي

  . . .ی٤ی اػ ُغٝهذجذ د٤
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TRANSLATION 

In the name of benevolent and merciful God  

Dear Lord, I always hope, that his [best] essence and spiritual hand 

and that real love from {his} side. . .  

The end:  
 عثیٖ االّل 3دـیي ّلض کغثالی ج٠٘غ ٣وغلْ گغػایز هبٍ 

TRANSLATION 

Hussein, son of Ja‘far Qamarlu Gorazi from Karbala. The 3
rd

 day of 

the month Rabi‟al-awwal. 

Fragment № 9 

DATE: 19
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

5,5x11 cm. NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: nasta„liq. WRITING 

FIELD: 4,8x7,8 cm [damaged]: MARGINS: inner – 1,5 cm, outer – 1,5 

cm; no upper or bottom margins. LINES: 1r – 4, only one complete line, 

1v – 5, only one complete line. INK: black. LANGUAGE: Persian, Arabic. 

CONDITION: decayed, damp-stained, upper and bottom edges are torn.  

CONTENT 

A fragment from a theological work.  

The beginning:  

ل٘ٔبم جٌبة كیش٘لی ؿلوَ ا  ]یز[اؿزبص اٗٔن /// هذ٤ی٤یي ّ عئیؾ هض٤ٟیي ///كیز الولب

 اهلل ر٘بلی 

TRANSLATION 

Supreme Teacher /// Leader of scholars and sages /// Grand Sheikh 

honourable Sheikh Ali-God bless and protect him –. 

The end:  

ّ ل////// ایوبى اؿذ ّ اى پٌچ چیؼ اؿذ ْ د ّ اهبهذ ّ ه٘بص ّ  : هِلت ا ّدیض ّ ٗضل ّ ًج

 اى/// /// ًجْد ّ ه٘بص اهْل اؿالم 

TRANSLATION 

The first subject /// /// is faith and it is five things: unity and justice 

and prophecy and imamate and resurrection and that ////// prophecy and 

resurrection of the rudiments of Islam /// {the last word, اؿالم eslām is 

written vertically}. 
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Fragment № 10 

Found in the Arabic-Script Ms M344 

DATE: 19
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

15x10 cm. NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: mixed naskh and 

nasta„liq. WRITING FIELD: 14,5x8,7 cm. MARGINS: inner – 1 cm, outer 

– 1,5 cm, upper – none, bottom – 1r – 0,5 cm; 1v – 2,2 cm. LINES: 1r – 13; 

1v – 11. LINE SPACING: 1r – 0,5 cm. INK: black. LANGUAGE: Persian, 

Arabic. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

Guidelines for praying and performing namaz. 1r – the subtitles and 

lines 11, 12, 13 are in Persian, the rest is in Arabic.  

1v – the first line is in Persian, the rest is a prayer in Arabic, which is 

read at the end of bedtime namaz. 

The beginning:  

 صع ٣ّذ كض د سْاًضٍ كْص 

َّ َثِغَح اْلَش٠َب ٔ َن اْلَجاَلء   َٗ ِ َن    ///َالَل
صع ُغصّ  نستعين ّ ایب٥یب٥ ً٘جض عک٘ذ کَ ثب دوض ّ ؿْعٍ رْدیض اؿذ ّ ا 2ث٘ض اػ ًوبػ 

هغرجَ ث٘ض اػ ٟغاٙ هلْاد ثغ هذوض ّ  7صیگغ کجیغ عکْٕ ّ ؿجْص عک٘ذ هض هغرجَ اؿذ ّ 

 اٗلیِن ٗٔن اهلل.  آلَ ّ هض هغرجَ ّ ث٘ض صٗب

TRANSLATION 

It is read in a moment of difficulty.  

[Arabic] 

Two bows (rak’at) after namaz {accompanied} by the “Hamdi” and 

“Tuhid” suras {a quote in Arabic}, and every two bows are performed a 

hundred times and the other deep bows and kneeling (sojūd) are 

performed seven times, and after relief {finishing} a greeting is given to 

Muhammad and his family a hundred times and a prayer is devoted to 

God Almighty. 

The end:  

 ث٘ض اػ ًوبػ س٠زي سْاًضٍ كْص. 

ِٖ ِعْػ٣ِي . . .  ًِ ْْ ِْٗلٌن ِثَو َ  َلْیَؾ ِلي  ِ َن ِإًَ  َالَل

TRANSLATION 

This is read at the end of bedtime namaz. 

 [Arabic] 
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Fragment № 11 

Found in the Arabic-Script Ms M344 

DATE: 19
th

 century. TITLE: The Entreaty of Mahfi. PLACE, 

SCRIBE: unknown. NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern 

paper. DIMENSIONS: 17,8x22,1 cm. NUMBER OF COLUMNS: 

mixed: SCRIPT: nasta‘liq with shekaste elements. WRITING FIELD: 1r 

– 21x16,1 cm; 1v – various writings. INK: black. LANGUAGE: Persian, 

Arabic. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

Religious verses written by Mahfi {monājāt}: Entreaty to God.  

1r – 4 monājāts, the second of which is in Arabic and the rest are in 

Persian.  

First monājāt – 5 beyts, ػ ؿجؼٍ ٠ًـآهضی )؟( ًگبُن صاع یب اهلل...   

Third monājāt – 5 beyts, ... گغصص ًِل ثبٙ صل ایوبى ُویلَ ربػٍ رغ  

Fourth monājāt – 4 beyts, صل ُوی ًبلض ثضعگبٍ رْ ایي ٗبم ... كکـزَ  

Fragment № 12 

Found in the Arabic-Script Ms M344 

DATE: 20
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

22,1x17,8 cm. NUMBER OF COLUMNS: two. WRITING FIELD BY 

COLUMNS: 1r – 16x9,5 cm and 12x10,5 cm; 1v – 14,5x11,7 cm and 

13,5x9,5 cm. SCRIPT: nasta‘liq. LINES: 1r – first column – 13, second 

column – 10, 1v – first column – 12, second column – 11. LINE SPACING: 

0,3-1 cm. INK: black. LANGUAGE: Persian, Arabic. CONDITION: torn 

vertically from the middle.  

CONTENT 

Methods for treating several diseases with amulets and magic. A 

narrative about recovering a sum of money by saints‟ counsel and advice 

for relieving toothache through prayer. 

1r – of the 13 lines in the first column, 10,5 are in Persian, the last 3 

are in Arabic.  

The beginning:  
صع ّؿیلَ الل٠ب هظکْع اؿذ کَ صع ثٌ٘ی اػ صْٗاد هـِْع اؿذ کَ ثجِذ ك٠بی ثیوبع 

 ایي اؿوأ عا ًْكزَ ثغ گغصى ثیوبع ثجٌضیض کَ ثؼّصی ك٠ب یبثض . . . 
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TRANSLATION 

According to the medical book, some prayers give the following 

names that {must} be written down and tied around a sick person‟s neck 

in order to heal him. . . 

1r – of the 10 lines in the second column, 8 are in Persian, the 5
th

 and 

the 6
th

 are in Arabic.  

The beginning:  
ثجِخُغ ًْٕ رت ایي صٗب عا ثٌْیـض ثغ رشن  صع ّؿیلَ گ٠زَ اؿذ کَ صػ ثٌ٘ی اػ صْٗاد

 هغٙ ّ عیـوبى کجْص ثغ آى پیچض صع ػیغ آرق ًِض رب پشزَ كْص ....

TRANSLATION 

The medical book states that in some prayers {according to some 

prayers}, against any fever, one should write down this prayer on an egg, 

bind the egg with a blue thread, and put it on fire to be cooked… 

1v – the first column has a title: عّایذ (Tale), and of the 12 lines, the 

first 5 and the last 3 are in Persian, while the 4
th

 is in Arabic. 

The beginning:  

اػ دـیي اثي سبلض کَ گ٠ذ هغا صع ثٜضاص ؿیوض ُؼاع صعُن ٣غى ثِن عؿیض   – عّایذ 

ّ چِبعهض ُؼاع صیگغ پیق اػ آى ٣غى صاكزن پؾ ٗغیٌَ ثشضهذ دٌغد اهبم هْؿی 

 ًْكزن. . . 

TRANSLATION 

Tale – Hussein Ibn Khaled said: “I had a debt of 300 thousand 

dirham in Baghdad and another 400 thousand before that. I sent a request 

to the most holy Imam Musa...  

1v – of the 11 lines in the second column, only the first, parts of the 

second, the 8
th

 and 9
th

 are in Persian, while the rest is in Arabic. The first 

6 lines are written from right to left in italic. 

The beginning:  

 ثغای صٟٖ صعص صًضاى ایي دغّٝ عا ثشْاًض. . . 

TRANSLATION 

In order to relieve toothache, read these words… 

Fragment № 13  

Found in the Arabic-Script Ms M188 

DATE: unknown. TITLE: none. MATERIAL: paper. NUMBER OF 

FOLIOS: 1. TEXT: notes in pencil. CONDITION: satisfactory.  
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CONTENT 

 A piece of advice on how to treat a disease with an egg.  

Fragment № 15 

Found in the Arabic-Script Ms M622 

DATE: unknown. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 10,7x13,2 

cm. INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: the inner and 

bottom parts are torn; legible.  

CONTENT 

Personal incoherent notes about a sum, debt, buying and selling. 

Fragment № 16 

Found in the Arabic-Script Ms M18 

DATE: unknown. TITLE: none. NUMBER OF FOLIOS: 1. 

MATERIAL: paper – the letterhead of the “Indo-European Telegram 

Company”, dated (188...). DIMENSIONS: 21,5x18,6 cm. INK: black. 

LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory, legible.  

CONTENT 

Personal notes on payment for oil and rice. The date and the sum are 

indicated.  

Fragment № 17 

Found in the Arabic-Script Ms M403  

DATE: 19
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 4. MATERIAL: Western paper with watermark 

and pressed lines. On folio 4, there is a watermark consisting of the 

Russian letters Я Д Ф. DIMENSIONS: 14,5x20 cm. NUMBER OF 

COLUMNS: one. SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 9,5x15 cm. 

MARGINS: inner – 2 cm, outer – 3 cm, upper – 2,5 cm, bottom – 2,9 cm. 

LINES: 15. LINE SPACING: 0,7 cm. INK: black, some highlighted 

words, phrases and subtitles are in red. The outer margins contain notes 

in front of the lines, where there are words or phrases in red. 

LANGUAGE: Persian, some words and quotations from Quran written in 

red are in Arabic. CONDITION: good.  
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CONTENT 

It is the fourth subchapter of a theological work (1v) and is related to 

the Imamate and the qualities required for the imams to be considered as 

“saints”. The subchapter is called fasl, which is divided into smaller 

paragraphs – vajh. Folios 1v, 3v, 4v contain catchwords. The catchword 

on folio 3v doesn‟t correspond to the beginning of folio 4r.  

The beginning:  

ّ ث٘ض اػ ّجی رب هغصهبى هِیٖ اصاهغ ّ ًْاُی اّ ثبكٌض ّ هز٠ٌغ اػّ پیضا ًکٌض ّ صیگغ 

 ّاججـذ کَ پیٜوجغ اٌٟل ایٌؼهبى سْص ثبكض. . . 

TRANSLATION 

And after revelation, people will obey his orders and prohibitions 

and no one will evade him, and, besides, a prophet must be the sage of 

his time… 

The end:  

ّ اّ یکی اػ كبگغصاى اًذٌغد ثْص چٌبًچَ ٤ًل هیکٌٌض اّ صع كغح ّ ر٠ـیغ ثـن اهلل ّ 

اػ اّل كت رب آسغاى ّ هی ٟغهْص صع ر٠ـیغ ٟبرذَ لَ کْ  ]ثوي[الغدوي الغدین کَ ر٠ـیغ ٟغهْص

سبعين بعيرا///بر خاطر خطر و ضوير هنبر هن///و حقایق الفاتحة الوقرت کزجذ ٟی ه٘بى 

 تشيع و...

TRANSLATION 

He was one of the pupils of the Holiest Man. It is said that he, in the 

commentary on “In the name of almighty and merciful God” [for me], 

was interpreting all [night long] and saying {in Arabic}/// … 

Fragment № 18 

Found in the Arabic-Script Ms M289  

DATE: 20
th
 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 17x13 cm. 

NUMBER OF COLUMNS: one. SCRIPT: shekaste, nasta‘liq. WRITING 

FIELD: 12x15 cm. LINES: 7. INK: black. LANGUAGE: Persian. 

CONDITION: unsatisfactory, the bottom part is torn.  

CONTENT 

Personal letter:  

 ٗغى هی كْص ثذٌْع جٌبة هـزِبة ٗوضح الذکوب

ّالوزأل ِیي ّ ػثضح ال٤٠ِب ّ الوزکلویي آ٣بی هیغػا ٣بؿن آ٣ب صاهذ رْٟی٤برْ اّاَل اػ کبٟ َ اؿ٤بم 
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اٗوَ هذ٠ّْ ّ ثب دـي رغٟی٤بد الِی ه٤غّى ّ عّػثغّػ صع رغّیج صیي هجیٌی ّ ًلغ آثبع 

الِبُغیي )م( اجو٘یي هـز٤غ ثْصٍ ّ سْاُض كض ّ صع ثبًی دبهل ّع٣َ عا صیضم رلغیٞ 

 .  اػ ادْاالد دٌغد ٗلی هـئلذ كضم. . ]سبًۀ ثٌضٍ[َ ثٌضٍ سبًَ آّعصًض ث

TRANSLATION 

I tell the honourable, wisest, most intelligent and skilled Mr. Mirza 

Ghasemagha: may success always be {your} companion. First, may you 

be safe from all the diseases and filled with divine love. Day after day, he 

has been and will be determined to spread the enlightening religion and 

to publish the works of the Holiest men (praise and greetings to God, 

Muhammad and his descendants). Second, I saw the man who had 

brought the letter to my humble house, and asked him about the well-

being of the most honourable… 

Fragment № 19 

Found in the Arabic-Script Ms M403 

DATE: 19
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 6. MATERIAL: Western paper with watermark 

lines. DIMENSIONS: 15,5x19,6 cm. NUMBER OF COLUMNS: two. 

SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 9x16 cm. MARGINS: outer – 5 

cm, the inner margin is fully damaged, upper – 3 cm, inner – 2 cm. INK: 

black, subtitles – red. LINES: 13. LINE SPACING: 1 cm. LANGUAGE: 

Persian. CONDITION: decayed.  

CONTENT 

A fragment from the fifth chapter of Bustan by the Iranian poet 

Sa„adi (1210-1291/2).  

The beginning:  

 دکبیذ ٠ُل عّػٍ صاع ثَ عًب

 ثوض هذٌذ آّعص عّػی ثَ چبكذ  كٌیضم کَ ًبثبلٜی عّػٍ صاكذ

TRANSLATION 

“A story of a child who kept a fast” 

I‟ve heard that a tender aged child kept a fast; 

With toil he held out till the morning repast.  

The end:  

 ثغّ كکغ یؼصاى کي رٌگ صؿذ . . .
TRANSLATION 

. . . go and give thanks to Gods, miserable! 
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Fragment № 20 

Consists of two pieces.  

1) DATE: 20
th

 century. (?) MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 

11x14,2 cm. SCRIPT: nasta‘liq. WRITING FIELD: 4,2x12,5 cm. LINES: 

1. INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

A note to the addressee.  

 د٠یْ یب 

ایي ٗغیٌۀ الوْصٍ ثوالدٔۀ ٗبلیجبٍ ٗؼد ّ ًجبثذ پٌبٍ جٌبة الػع هبًْائیلّْیچ 

 ٣ْؿپْصیي الػعّٝ كغٝ هالدَٔ ٟغهبیٌض. 

TRANSLATION 

 Oh, Protector (God)! 

This letter of request is for the inspection of the majestic and wise 

Lazar Manuelovic {so that} the noble Mr. Lazarov studies it. 

2) DATE: 20
th

 century.  

MATERIAL: paper. NUMBER OF FOLIOS: 2: DIMENSIONS: 

5,7x17,6 cm. NUMBER OF COLUMNS: multicolumn. SCRIPT: 

nasta‘liq, siyaqi. INK: black. LANGUAGE: Ottoman Turkish, partly 

Persian. CONDITION: satisfactory. 

CONTENT 

Commercial document. Personal names, product names, and prices 

written in columns. 

Fragment № 21 

DATE: 20
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Western paper. DIMENSIONS: 

17,5x10,4 cm. NUMBER OF COLUMNS: mixed. SCRIPT: naskh, 

shekaste. INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

Miscellaneous notes with diverse content that lack coherence and are 

incomplete. A scrawl.  
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Fragment № 22 

DATE: 19
th
 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 2. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 1 

– divided diagonally, 16,5x18,5-1 cm; 2 – 18,5x23,2 cm. NUMBER OF 

COLUMNS: 1. SCRIPT: naskh, shekaste. WRITING FIELD: 1 – 14,5x11,7 

cm; 2 – 21,5x17,5 cm. MARGINS: 1 – outer – 1,7 cm, inner – 0,5 cm, upper 

– none, bottom – 1 cm; 2 – outer – 0,7-2 cm, inner – 0,5, upper – 1,2 cm, 

bottom – 0,5 cm: LINES: 1-12; 2-18: INK: black. LANGUAGE: Persian, 

prayers in Arabic. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

Guidelines for achieving success, glory, and succeeding in work by 

speaking the names of God.  

1 – The order of speaking the names of God to succeed in work. 
 اٗؼًی ث٘ؼرک یب ٗؼیؼ یب ه٘ؼ 

The text on this folio is written from bottom to top. 

 Glory to the benefactor”. The order of speaking the“ اؿن الو٘ؼ – 2

names of God for achieving fame and glory. 

 یب ه٘ؼ یبٗؼیؼ اٗؼًی ث٘ؼرک
At the bottom of the folio, there are two tables with numbers and 

names of God. 

The beginning:  

 ٗؼ د اّ عا ٗؼیؼ کغصٍ اًض 

TRANSLATION 

His glory has been venerated. 

The end:  

ٗ ؼًی ث٘ؼرک  یب ه٘ؼ  یب ٗؼیؼ ا

ٗ ؼًی یب ٗؼیؼ یب ه٘ؼ   ث٘ؼرک ا

ٗ ؼًی  یب ٗؼیؼ یب ه٘ؼ  ث٘ؼرک ا

٘ ؼرک یب ه٘ؼ  یب ٗؼیؼ ٗ ؼًی ث  ا

Fragment № 23 

DATE: Hijra 1333, the 22
nd

 day of the month Zulhijja/October 31, 

1915. TITLE: هلل ر٘بلی ااًلب “In the Name of God.” SCRIBE: Asadullah 

Arkani. PLACE: Kazemiye (Iraq). NUMBER OF FOLIOS: 1. 
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MATERIAL: Eastern paper, evenly folded. DIMENSIONS: 20,9x26 cm. 

NUMBER OF COLUMNS: 2. SCRIPT: shekaste. WRITING FIELD: first 

column – 18,5-18,8x6-7 cm, second column (the text is written in the 

opposite direction) – 17,5x2-4 cm. MARGINS: outer – 1,5 cm, inner – 0,5 

cm, upper – none, bottom – 1,1 cm. LINES: first column – 15, second 

column – 13. INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: 

satisfactory, stained (see pic. 1).  

CONTENT 

Letter. Addressed to Agha Mirza „Ali Asghari, mujtahid, the 

religious leader of the Najlu-e Sofla village in the Yerevan province. 

According to the content of the letter, he was propagating Islam. 

Asadullah expresses his gratitude to „Ali Asghari and mentions the 

mujtahid‟s son Abdolhamid and Halime Khatun. The second column of 

the letter refers to donated (waqf) books. 

First column:  

 ؿ٠لی صع ًجلْی  ،صع ایغّاى

 

بل٘لوبء ال٘ٔبم ّ ِبة ٗوضُزاًلباهلل ر٘بلی، صع ایغّاى صع ًجلْی ؿ٠لی سضهذ جٌبة هـ

 هجزِض الؼهبى آ٣بی هیغػا ٗلیبهٜغ صاهذ ثغکبرِغؿیضٍ هالدَٔ ٟغهبییض. ػثضٍ ال٤٠ِب الکغام 

 

 ثـن اهلل الغجوي الغدین  

 

ثلغٝ ٗغى ه٤ضؽ ٗبلی هی عؿبًضاًلباهلل ر٘بلی صع ّجْص ه٤ض ؽ اػ کبٟ ۀ ثلی بد 

 هذغّؽ ثْصٍ 

َ٘ ٗؼ  ّهْل ثشلیض، ثب صؿذ سَ ًْع صع رغّیج كغٕ ه٤ض ؽ، هْی ض ُـزیض. ر٘لی٤ۀ عٟی

 ///چلوی ثْص 

ّ ًْع چلوی ُبی آ٣ب ٗجضالذویض د٠ِٔوباهلل ر٘بلی ّ اػ اؿالهزی ًْع چلوبى دلیوَ 

 سبرْى ّ آ٣ب ٗجضالذویض 

 ثلبعد صاصٍ، سَ ًْع چلوی آ٣ب ٗجضالذویض چلون عا عّكي کغص. عّثْؿی ُوَ ث٠غهبییض 

 سْاى ّ سْیلبى ّ ٗغّؿبىّ ؿالم ربم ثشضهذ آ٣ب صاصاف ّ ؿبیغ ا

 ثغؿبًیض. اػ ُوَ ًبئت الؼیبعٍ صع سضهذ ائوَ اُِبع هلْاد اهلل ٗلیِن

 ُـزن ّ ث٘لوبء ؿالم ربم هی عؿبًن. ٗغایي هز٘ضصٍ اػ چبپبع صّلزی

 ًْكزَ ام ّ ر٠ویلی صع ٗغیٌَ پیق ًْكزَ ام. ٟ٘ال رْی هذي 

 گظكزَثب کغثالیی ر٤ی چبّّكی هال٣بد کغصٍ کَ ؿبٗذ صّ اػ كت 

 سجغ صاص کَ ٟغصا ٣جل اػ اطاى هی عّین. ثَ سبًَ آهضٍ ثَ ٗجلَ ایي چٌض 

 کلوَ عا ًْكزَ، ر٘لی٤ۀ ؿغکبع عا ػّاعُب صع کبٓویَ 
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Second column:  

ایلبى ٟغؿزبصٍ ثْصًض. سْصكبى عا ًضیضم. چٌض ه٠ذَ ]ّ[ثَ دبجی كیز هِضی ِٗبع صاصًض 

 وی اعؿبل صاكزن، ث٘ض ُن سْاُن ٟغؿزبص. سَ سْف کَ هبل هذوض دـي ثْص، ثَ جِذ ًْعچل

اُل سبًَ ؿالم هی عؿبًٌض ّ هی ٟغهبیٌض عّی ًْعچلوبى عا اػ ْٗى هي ثجْؿیض. 

ؿالم ّ صؿذ ثْؿی ثَ ُوَ هی  ]ّ[ًْعچلوی هیغػا ٗلیوذوض دـي هذوض ثب٣غ دبًغًض 

 عؿبًٌض. 

ّ هلِضی دبجی ثبیغام ٣لی ّ دبجی دـي ّ هلِضی عجت چبّف اّلغدبًی  ///ثَ جٌبة 

 دـي آ٣ب ّ هلِضی اثغاُین آ٣ب ؿالم ثغؿبًیض، ًبیت الؼیبعٍ هیلْم. 

اعؿبل ثب ِٟغؿذ کزت ثب هِبلت صیگغ سْاُض  ///غصٍ ام. ث٘ض کاًلباهلل ر٘بلی کزت عا ٣ّٞ 

 كض. 

 ال٘جض، اؿضاهلل )آ٣ب؟( کوبلی

 ٟغهذ ًیـذ 

Fragment № 24 

DATE: Hijra 1333, the 22
nd

 day of the month Zulhijja / October 31, 

1915. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: see Fragment № 23: NUMBER 

OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 22,3x14 cm. 

WRITING FIELD: 7,5x12 cm. SCRIPT: shekaste. LINES: 4. INK: 

black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory, stained.  

CONTENT 

Envelope (see Fragment № 23 for the letter):  

 صع ًجلْی ؿ٠لی  ،صع ایغّاى

بل٘لوبء ّ ػثضٍ ال٠ٌال، ث٤َ ِبة ٗوضُزاًلباهلل ر٘بلی، صع سضهذ طی كغاٟذ جٌبة هـ

هجزِض الؼهبى آ٣بی هیغػا ٗلیبهٜغ صاهذ ثغکبرَ، كغٝ اٟززبح پظیغص. اللِن الـالم كغی٘زوضاع، 

[a prayer in Arabic] 

 ٣٣كِغ طی دجَ الجغام ؿٌَ  ٢٢

TRANSLATION  

Yerevan, Najlu-e Sofla 

In the name of God. To the most honourable, the best among 

scholars and thinkers, the chosen expert of Sharia, the consecrated, the 

mujtahid of our time Mr. Mirza „Ali Asghari; let prosperity accompany 

{him}, let the {envelope} be honoured by being opened {by him}. 

Hijra 1333, the 22
nd

 day of the month Zulhijja. 
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Fragment № 25 

DATE: 1891. TITLE: ٍعاپْع (Report). SCRIBE: Ebrahim Mashhadi 

Mehdigholi Ugholi. PLACE: Najlu-e Sofla. NUMBER OF FOLIOS: 1. 

MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 17,5x11 cm. NUMBER OF 

COLUMNS: one. SCRIPT: shekaste. WRITING FIELD: 16x10 cm. 

LINES: 10. INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: satisfactory.  

CONTENT 

A report on the death toll in Najlu-e Sofla.  

1r) 

 ایغّاى جٌبة /// ّ دوَ صّیوی /// 

 ًجلْی ؿ٠لی آسًْض دبجی هال اثغاُین هلِضی هِضی٤لی اّٛلی )؟(اػ هالی پیغ سْص 

TRANSLATION  

Most honourable /// Yerevan ///second part /// 

From Mullah of Najlu-e Sofla, Akhund Haji Molla Ebrahim 

Mashhadi Mehdigholi Ugholi.  

 

 عاپْعٍ

ْ لَ سْصم عا                                                                                  ثب دغهذ روبم پیق ًِبص هی ًوبین ر٘ضاص ّٟبد یبٟزَ گبى جوبٗذ پغْٛ؟ هذ

، یک ٠ًغ یب صّ ٠ًغ، ثٌبء ثَ ]ٟالى[اػ اثزضاء هبٍ یٌْاع الی هبٍ هبی، صع هبٍ یٌْاع اػ هغى 

ٗضص، صع هبٍ هبعٍ ُکظا ]ٟالى[، ]ٟالى[                                             ر٤غیغ ّ گ٠زۀ هبدت هی ذ، صع هبٍ ٟیْعال اػ هغى 

اپغیل ُکظا، ر٘ضاص ٣ّْٗبد هبٍ هبی عا صع صُن ایْى ّ ایْى عا صع صُن هبٍ ایْل اگغ  ّ صع هبٍ

  .کغصسْاُن ///ار٠ب١ اٟزبص پیضا؟

 ی٤لی اّٛلیهیالصی ًجلْی ؿ٠لی /// اثغاُین هلِضی هِض١۹۸١

TRANSLATION 

Report 

Respectfully, I present the death toll among the residents of Najlu, 

according to my assignment, from the beginning of January until May. In 

January, one or two people from a disease. According to the remarks and 

explanations of the relatives of the deceased, a certain number {died} in 

February from a disease, and the same in March and in April. {I‟ll 

report} the number of deaths in May on June 10, and the number of 

deaths in June, on July 10, if they occur /// I‟ll do that. 

1891 Najlu-e Sofla /// from Ebrahim Mashhadi Mehdigholi Ugholi 

1v) Dates:  
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 ١٣٣٦عثیٖ الثبًی  ۸

 دـیي هال ّلی/ . . . کلثْم/ هو٠ِی کضسضا /١٣٣٦عثیٖ الثبًی  ١

 هبٍ ٟیْعال.  ٢٥هِبث٢ ثب عّػ ١٣٣٥ /٢٤جوبصی اآلسغ 

Fragment № 26 

DATE: Hijra 1236, the 25
th

 day of the month Sha„ban / May 27, 

1821. TITLE: none. PLACE: unknown. SCRIBE: Mulla „Abdoljabar. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

9,2x12,2 cm. SCRIPT: shekaste. WRITING FIELD: 7x11,2 cm. LINE: 8. 

INK: black. LANGUAGE: Persian. CONDITION: unsatisfactory.  

CONTENT 

This is an excerpt from Sharia or a musalihename, according to 

which, a confirmation by Sharia law has been recorded regarding {the 

rights} of Mirza Abdollah, the son of the deceased Haji Hasan, with 

respect to /// zimmi Christians and an agreement has been reached on the 

price of reconciliation (vajh-e musalihe), (?) which must be paid 

unquestioningly.  

1236, the 25
th

 day of the month Sha„ban.  

Honorable Mulla „Abdoljabar (the name is written on the right 

corner of the page). 

 غػا سبم ٗبلیلبى ه٘ال هکبى هی ///اػ ّجَ هوبلذَ

 ?]ّ عجبد هیویبى ٗؼل[صعجبد؟ [ٗجضاهلل سلٞ دبجی دـي هغدْم ثغ طهیبى 

 کلق ّلض هلک ّ ٣ْجَ ّلض هضص  ]/// ٛؼل؟

                                              کلق ثَ ا٣غاعُوب كغٗب  ثبثذ ّ الػم كض اًلبء اهلل 

 ر٘بلی ث٘ض اػ ا٠ًوبل هضد صّ هبٍ روبم ه٤غاى هؼثْعاى عا

 ثضّى ٣وْع هجلٚ هظکْع صع ١ْٟ عا اصا 

 ًوبیٌض ّ کبى رذغیغ طلک ٟیّ هِن ؿبػی 

  .١٢٣٦ كِغك٘جبى الو٘ٔن ٢٥ 

Fragment № 27 

DATE: 18
th

-19
th

 centuries. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: 

unknown. NUMBER OF FOLIOS: 2. MATERIAL: Western paper with 

pressed lines. DIMENSIONS: 14,5x22,3 cm. SCRIPT: naskh. WRITING 

FIELD: 9x15,5 cm. LINES: 17. INK: black and red. LANGUAGE: 

Persian, Arabic. CONDITION: good, only the left bottom corner is torn.  
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CONTENT 

A book page concerning the interpretation of Quran, focusing on the 

rules of reading the monājāts, prayers and the reasons for and the 

circumstances of the creation of ayas.  

1r – refers to making a donation (َهض٣) before telling a prophet a 

secret. The 13
th

 line of the page contains an Arabic aye (آیَ ًجْی) in red. 

The last three lines are also in Arabic.  
1v – the interpretation that no one was willing to make a donation 

before telling a monājāt continues; it is noted that only „Ali did that‟. The 

lines 5-6 and 11-13 are in Arabic and are written in red.  

2r – the first line and lines 7-10 are in Arabic and are writtenin red. 

The 4
th

 line contains an Arabic aye in red. It refers to the position of 

believers, hajjis before God. 

2v – the first line and lines 13-15 are in Arabic and are written in 

red. Line 9 in red contains “The 18
th

 Satiric Story” ن لِی٠ۀ ُجضُ , followed 

by a short aye in Arabic. It is about the privileges given to the leader of 

Shi„as – „Ali (اهیغالوْهٌیي)  and the creation of the edifying aye. 

The beginning of 1r:  

اؿذ آًذٌغد ثوبًض  ///هٌبجبد ثب اّ اکثبع هی ًوْصًض چٌبًچَ ٤ٟغا ّ اهذبة ه٠َ عا 

 ّ دٌغد عا اػ کثغد هٌبجبد ّ ُْل جلْؽ ایلبى . . . 

TRANSLATION 

Monājāts were multiplying like poor men and ishab-i safe
8
/// it will 

remain with His Majesty, and {as} the most holy one in the multitude of 

monājāts, and their perpetuity… 

The end of 2v:  
وغا ٟغهْصٍ اؿذ کَ رغا ًؼصیک کٌن ّ صّع ًگظاعم ّ بلیر٘ یٌ٘ی ای ٗلی ثضعؿزی کَ د٢

ؿبػص کَ  ین رْ کٌض ّ ًْٗی د٤ـذ یٌ٘ی ّاججـذ کَ ر٠ِ بلید٢ ر٘ر٠ِین ّ ر٘لین کٌن ّ رغا ثغ 

 ... 

TRANSLATION 

 And „Ali, rightly, that has given us the real truth, that I bring you 

closer and not leave you behind, and explain to you and teach you. And 

for you the real truth is true, that is to say, important, so that he explains 

to you and creates the kind of {person} that… 

                                                           
8
 Ishab-i safe- the followers of Prophet Muhammad who settled at the walls of the Al-

Nabi mosque after the Prophet had left for Medina. They worshiped and helped the 
Prophet, who eventually took them under his protection. 
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Fragment № 28 

Found in the Arabic-Script Ms M529 

DATE: 19
th
 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 22. MATERIAL: Western paper. DIMENSIONS: 

20x5 cm. SCRIPT: naskh, nasta‘liq. WRITING FIELD: 15x9,5 cm. 

FLYLEAF: 19x13,5 cm. INK: black, some quotes in Arabic are in red. 

LANGUAGE: Persian. CONDITION: unsatisfactory.  

CONTENT 

It is a collection of separate pages. Only folios 11, 12-14 are in 

order. Only some stained and illegible fragments remain from folios 9, 

10, and 15-22. 

Refers to performing Islamic religious practices: namaz, zakat, azan, 

hajj.  

The flyleaf contains various notes and a monājāt. 

1, 2, 3 – LINE: 13. Guidelines for performing namaz and azan, 

requirements for azan and moazin, and instructions on ways of 

performing hajj. The text on folio 3v is upside down. 

4, 5 – in a bad condition. Presumably, it concerns the hours and 

order of performing namaz.  

6r – LINE: 15, v – LINE: 13. Refer to the number of namaz 

andrak’ats.  

7r – LINE: 13, v – LINE: 12. Concern mandatory fasting, 

particularly for mothers who have lost a child.  

8 – LINE: 15. Refers to performing namaz, its compulsory nature 

and acceptability.  

9, 10 – in a bad condition, illegible.  

11 r – LINE: 15, v – LINE: 16; 12r – LINE: 14, v – LINE: 13. The 

rules of giving a zakat.  

13 – LINE: 16, 14r: 16, 11v: 14. Refer to the acceptable number of 

animals for zakat and the connection between azan )اطاى( and zakat. It is 

also about building a mosque or something useful to people, as well as 

about the zakat (َطکْاح ِٟغی)  given to the poor. 

The beginning: 1r 

 سغ ٣ّذ رب چِبع ًوبػ عا صع جبهۀ ُبُغ یب صع جبهۀ ٣لیل الٌجبؿَ صع یبثض چٌبًچَ صعثب

 کزبة ُِبعد هظکْع كض . . . 
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TRANSLATION 

At a late hour, when all the four namaz are performed in clean or 

slightly unclean communities, as it is mentioned in the Book of 

Consecration… 

The end: 14v 
اؿت هبصیبى اؿذ ّ ػکبد اؿجی صع  ///صع ثیبى ػکْاح ؿٌزی ثضاًض ػکْاح صع ُلذ چیؼ 

اهل ثبكٌض ّ یکوث٤بل اگغ یکی اػ  ///ؿبلی صّ هث٤بل كغٗی اؿذ کال اگغ پضع ّ هبصعف 

  یک اهیل ًجبكض كغٍ . . . ///ایلبى اهیل ثبكض ثب

TRANSLATION 

 One must know the rules of zakat, that zakat equals to eight /// 

mares and that the zakat of a horse amounts to two shar‘Imskhal a year, 

if both the father and mother /// are purebred. And one mskhal on 

condition that one of them is purebred ///and the other is not. . . 

Fragment № 29 

DATE: 19
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 13x13,5 

cm. WRITING FIELD: 11,5x8 cm. SCRIPT: simple nasta‘liq. LINES: 

10. LINE SPACING: 1,5 cm. INK: black. LANGUAGE: Persian, prayer 

in Arabic. CONDITION: poor, restored.  

CONTENT 

1r 

اّ اػ اُل صّػر ثبكض ّ چٌیي گ٠زَ اًض کَ ُغ کَ ّٟبرق ثغؿض ّؿَ ُوـبیَ هبلخ  . . .

ثبكض ّ اّ عا سضای ر٘بلی ثیبهغػص. الِی هب عا ثزْٟی٤ضٍ صع د٢ هبصع ّ پضع ّ ُوـبیَ ّ سْیق 

آین ّ گغصى هب عا اػ هٔبلن سل٢ آػاص گغصاى ّ ث٣ْذ هغگ ایوبى ثغ  ]پغّى[ّ جولَ هـلوبًبى 

 دوزک یب اعدن الغدویي ثبة كلن صع هبًٖ کغصى اػ سوغ///هب ًگبٍ صاع ثغ

TRANSLATION 

…He will go to hell, and it is said that after death God will be 

merciful to everyone who has been good to their neighbour. Oh, God, 

bestow good luck upon us, so that we [protect] the rights of our mothers, 

fathers, family, our own and those of all Muslims and, by freeing us {lit. 

our necks} from the oppressors, maintain our faith at the moment of 

death. Be merciful, oh, kindest of all! 

The sixth chapter refers to the ban on wine /// {in Arabic}. 
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1v 

. . . کَ ثٌضٍ هـلوبى ًجبكض آًکَ صل ّ ػثبًق یکی ًجْصٍ ثبكض ّ گ٠ذ دغهذ ُوـبیَ  

ُوچٌبى اؿذ کَ دغهذ هبصع ّ پضع گ٠ذ ُغ کَ ایوبى ثشضای ر٘بلی ّ ثغّػ ٣یبهذ/// ُوـبیَ 

عا گغاهی کٌض /// ًیکْ صاعیض ّ اػ عؿْل اهلل پغؿیضًض کَ د٢ ُوـبیَ ثغ ُوـبیَ چیـذ گ٠ذ 

ًْام سْاُض ّام صُض ّ ثشْاًض اجبثذ کٌض ّ چْى ثیوبع كْص اجبثذ ثپغؿق ّی عّص ّ چْى چْ

یبعی جْیض ًیکْیی کٌض صّم ُوٖ ًکٌض ؿین عًج سْص عا اػ ّی ثبػ صاعص چِبعم ثغ ثال ّ عًج . 

 . . 

TRANSLATION 

… And he said: respect for the neighbour is the same as respect for 

the father and mother. He said: he, who believes in Almighty God and 

Judgement Day/// respects his neighbour and /// does a kind deed. And 

they asked the Prophet: what is the neighbour‟s duty towards his 

neighbour? He said: if one of them asks to borrow money, the other 

should lend it, if one of them needs a favour, the other should grant it, 

and if one of them gets ill, it is acceptable that the other visits him, and if 

one of them needs help, the other should do him kindness, secondly, he 

should not be greedy, thirdly, he should keep his suffering to himself, 

fourthly … in torments and pain… 

Fragment № 30 

DATE: Hijra 1259/1880. PLACE, SCRIBE: unknown. NUMBER 

OF FOLIOS: 4. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 1 – 8x8 

cm, 2 – 6,5x5,5 cm; 3 – 10x8,5 cm; 4 – 7x4,5 cm. SCRIPT: nasta‘liq. 

WRITING FIELD: irregular. INK: black. LANGUAGE: Persian. CON-

DITION: poor, restored.  

CONTENT 

Supposedly, parts of a bill of debt; nearly illegible and incoherent 

content.  

Fragment № 31 

DATE: unknown. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 2. MATERIAL: Eastern paper. DIMENSIONS: 

1 – 19x24,5 cm; 2 – 19x11,5 cm. WRITING FIELD: 1 – 22,5x19 cm; 2 – 

19x11 cm. SCRIPT: naskh. INK: black. LANGUAGE: Arabic script, 

possibly Ottoman Turkish. CONDITION: poor, damaged from all sides, 

mostly illegible.  
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CONTENT 

Presumably, a fragment from an account book: a list of names with 

numbers underneath. The names are written in columns, and in each 

column the names and numbers are repeated exactly. 

Fragment № 32 

DATE: 20
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 8 fragments. MATERIAL: paper. INK: black. 

LANGUAGE: expressions in Persian and Arabic. CONDITION: poor, 

restored, mostly illegible. 

CONTENT 

The content of the fragments is incoherent. Judging from the legible 

parts, it concerns financial transactions. 

Fragment № 33 

DATE: Hijra 121[0]/1795-96, Qajar period. SCRIBE: Sayyid „Ali 

Darvish. SCRIPT: khafi. NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. 

DIMENSIONS: 16,5x22 cm. WRITING FIELD: 30,5x1 cm. INK: black.  

MINIATURE 

It has a red passe-partout with two black and one white edges. The 

writing field is decorated with blue and red flowers and black patterns. 

The edges are outlined with violet, golden, blue and white colours. The 

line-spaces are filled with gold (see pic. 2). 

CONTENT 

Calligraphy of shekaste. Verses and didactic quotes. 

Fragment № 34 

DATE: 15
th

 century. TITLE: none. SCRIBE: Darvish „Abd al Majid 

(1738-1773). NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. SCRIPT: 

Jali. DIMENSIONS: 33x20,3 cm. WRITING FIELD: 21x6,3 cm. LINE: 

7 – framed with gilded dark blue. INK: white. CONDITION: good.  

MINIATURE 

It has a green passe-partout with two black and two golden edges. 

The writing field is outlined with black, golden, pink, green, and white 

colours (see pic. 3). 
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CONTENT 

Calligraphy of shekaste.  

LATER COLOPHON:  

ایي ٣َِ٘ كکـزَ اػ سٍِْ ثـیبع هوزبػ اؿزبص االٗٔن صعّیق ٗجضالوجیض ٗلیَ الغدوخ 

اؿذ. ایي ثٌضٍ صع کبٍ ثضیٖ الضّلَ اثي هضیغ الضّلَ هذي یبصگبعی ر٤ضین دٌْع طی عٟ٘ذ 

وضاع اٟالُْى ػهبى جٌبة صکزغ رغیبکیبًضام ا٣جبلَ ًوْصم ٟی ثیـذ پٌجن كِغ ؿغکبع كْکز

 . ١٣١۹ك٘جبى الو٘ٔن ؿٌَ 

TRANSLATION 

This unique shekaste fragment belongs to the well-known (late) 

scribe „Abd al Majid Darvishi. I, the humble Badiy-al Doule ibn Modir-al 

Dowule, gave this as a keepsake to the greatest Plato of our time, Dr. 

Harutyun Tirakyan; Hijra 1318, the 25
th

 day of the month of Sha‟ban. 

Fragment № 35 

DATE: Hijra 1300 /1882. TITLE: none. SCRIBE: Mirza Gholam 

Reza [signed by his pseudonym, Ya Ali Madad یب ٗلی هضص]. NUMBER OF 

FOLIOS: 1. MATERIAL: paper. DIMENSIONS: 24,5x16,3 cm. 

WRITING FIELD: 10x8 cm. INK: black. CONDITION: good. 

MINIATURE 

Whitish pasteboard passe-partout framed with two black and one red 

lines. It is outlined with apricot-coloured edges decorated with golden, 

black and blue flowers. The writing field has blue, golden, and red 

outlines, and the letters are framed with gold and decorated with small 

blue, pink, and green flowers (see pic. 4). 

CONTENT 

Calligraphy of nasta‘liq.  

LATER COLOPHON:  

ایي ٣َِ٘ سَ هغدْم ٛالم عًب عا کَ اػ ٣ِ٘بد هغْٛة اؿذ/// ه٘ٔن هذزغم هِغصاص 

 ١٣٢١كْال  ١٢ثیبصگبع صاصم ربعیز 

TRANSLATION 

This manuscript fragment is one of the unique fragments of the late 

Gholam Reza, which /// I gave as a keepsake to the highly respectable 

and honourable Mehrdad; Hijra 1321, the 12
th

 day of the month 

Shawwal. 
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Fragment № 36 

DATE: 19
th

 century. TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 2. MATERIAL: Western paper with watermark 

lines and pressed lines. DIMENSIONS: 18x27 cm. SCRIPT: naskh. 

WRITING FIELD: 11,7x18,5 cm. LINES: 22. LINE SPACING: 0,5 cm. 

INK: black, some words are highlighted in red. LANGUAGE: Persian. 

CONDITION: poor, with traces of humidity. Folio 2 is decayed, torn, the 

upper part is illegible. There is a catchword [هغى “illness”] at the bottom 

left corner of folio 2r. 

CONTENT 

An excerpt from a theological work. It concerns Omar‟s and 

Abubakr‟s visit to Saint Fatima during her illness, as they wished to be 

granted absolution for their sins. It is with difficulty that Fatima agrees to 

receive them and assures them that she will tell the Prophet about them. 

This is followed by the story of Fatima‟s death, funeral and the location 

of her grave. 

The beginning:  

صًضاى هجبعکق ٓبُغ كض پؾ یکی اػ آى صّ هلْ٘ى ثضیگغی كبص كض ّ رجـن ٟغهْص رب آًکَ 

هِلجـذ پؾ دٌغد  گ٠ذ کَ ٗججـذ هب عا صع ی٣ٌْذ ُلجیضى ّ اّ عا صع ای٣ٌْذ ُلجیضى

( صؿذ اهیغالوؤهٌیي )م( عا گغٟذ ّ اًگلزبى سْص عا صع اًگلزبى آًذٌغد معؿْل )

 …صاسل گغصاًیض

TRANSLATION 

She was happy and smiled in such a way that all her blessed teeth 

were seen. Then one of those two wretches told the other that it seemed 

strange that they were called at this time, which must have had a purpose. 

Then the Holy Prophet (praise and greetings to God, Muhammad and his 

descendants) took Imam „Ali‟s (praise and greetings to God, Muhammad 

and his descendants) hand and sunk his fingers into his … 

The end:  
ّ صیگغاى عّایذ کغصٍ اًض کَ چْى آًذٌغد عا سْاؿزٌض کَ صع ٣جغ گظاعًض صؿزی اػ 

هیبى ٣جغ پیضا كض كجیَ ثضؿزِبی عؿْل سضا ّ آى دٌغرغا گغٟذ ّ ث٤جغ ثغص ّ كیز ُْؿی عا 

 ثٌض ه٘زجغ اػ دٌغد اهبم هذوض ثب٣غ عّایذ کغصٍ اؿذ کَ چْى . . . 

TRANSLATION 

And the others have told that when they wished to put that Holiest 

Man into the grave, a hand, which looked like the hands of the Prophet of 
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God, appeared from the grave, took that Holiest Man and put him into the 

grave; and Sheikh Tusi has told a truthful tale about the Holy Imam 

Muhammad Bagheri that… 

Fragment № 37 

DATE: 19
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper, restored. 

DIMENSIONS: 13,5x30 cm: NUMBER OF COLUMNS: 4. The 

columns are divided by margins filled with gold colour, which are 

bounded by blue, golden, black lines of equal width. SCRIPT: shekaste-

nasta‘liq. WRITING FIELD: 8,2x23 cm. MARGINS: (outer, inner, 

upper bottom) – 2,9 cm. LINES: 1r – 22; 1v – 4: LINE SPACING: 0,5 

cm. INK: black, the subtitle is written in red. LANGUAGE: Persian: 

CONDITION: good. 

MINIATURE 

There is a miniature on folio 1v. The painting has partly faded away; 

obviously, it was painted over text. Size: 13,5x19. The miniature portrays 

a scene from the Bijan and Manijeh story, particularly the meeting 

between Manijeh and Rostam, and the fire that Manijeh, following 

Rostam‟s instruction, lights near the well where Bizhan was imprisoned. 

The miniature depicts Rustam, Manijeh, the servants and the burning 

fire. Turquoise, blue, pink, green, brown, purple, and red have been used. 

CONTENT 

A passage from the Bijan and Manijeh story in Firdausi‟s epic 

Shahname. Folio 1r tells about the travel of Rostam to Zabolestan to 

rescue Bijan. On folio 1v, Manijeh learns about an Iranian caravan and 

hurries to meet Rostam. On folio 1r, there is a subtitle: 

 Manijeh‟s discovery“) سجغ یبٟزي هٌیژٍ اػ آهضى کبعّاى ایغاى ّ عٟزي ًؼص عؿزن 

of the caravan coming from Iran and her journey to Rostam”). 

The beginning:  

 ًؼصیکی هغػ رْعاى عؿیضچْ 

 ؿغاى ؿپَ عا ُوَ گؼیض
The end:  

 ؿجک صؿذ عؿزن ثـبى پغی

 ًِبى کغص صع هغٙ اًگلزغی. 
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Fragment № 38 

DATE: 19
th

 century (?). TITLE: none. PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Western paper with watermark 

lines. DIMENSIONS: 14,5x25 cm. NUMBER OF COLUMNS: 1, 

bounded by red, black, and brown lines. SCRIPT: nasta‘liq. WRITING 

FIELD: 8,5x18 cm. MARGINS: outer – 4 cm; inner – 1,6 cm; upper – 

3,3 cm; bottom – 3,3 cm. LINES: 1r – 5; 1v – 17. LINE SPACING: 1 cm. 

INK: black, some lines are in red. LANGUAGE: Persian, Arabic ayas 

from the Quran. CONDITION: good, stained. 

MINIATURE 

There is a miniature on folio 1r. It has partly faded away, and the 

text underneath it is still visible. The miniature was later painted over an 

existing text. Size: 12x12,9. One section is outside the margin. Two 

horsemen and soldiers are depicted. One of the horsemen is wearing 

Rustam‟s famous helmet from the skull of the White Devil. The colours 

are light pink, red, light blue, blue, green, white, and orange. The 

miniature does not correspond to the content of the fragment and is a 

later work.  

CONTENT 

The fragment is from a hagiography of Shia Saints. The meeting of 

Abdollah Ibn Hasan and Abi Abdollah Hussein is narrated on folio 1r. 

Folio 1v describes their conversation and presents interpretations of 

several ayas from the Quran. Lines 4 and 5, as well as 13, 14, 15, are in 

Arabic. Folio 1v contains a catchword: ػّصرغ [zudtar]. 

The beginning:  

سیغ، ّ اهلل یجٌٜک، ّ الوغء هٖ هي ادجذبهل هٌ٘ی اًکَ چْى سْاُی ثضاًی کَ صع رْ 

 سیغ ُـذ ًٔغ ثضل سْص کي پؾ اگغ اُل ُبٗذ سضا عا یٌ٘ی کـبًی عا کَ اهغ ّ 

TRANSLATION 

{An Arabic aya:} It has the meaning that if you want to know 

whether there is kindness inside you, you should look at your heart, and 

if pious people, that is, those, who … God‟s command… 

The end:  

اًگَ ُغ صّ هـلوبى کَ اػ ُن سلن گیغًض ّ ؿَ عّػ ُوچٌبى ثغ اى سلن ثب٣ی ثْصٍ ّ ثب 

لبى ثب یگضیگغ آكزی ًکٌٌض اػ هـلوبًی ثیغًٌّض ّ صع هیبى ایلبى صّؿزی ًیـذ. پؾ کضام اػ ای

 عّػ ٣یبهذ .آى صیگغ ػّصرغ ؿشي گْیض یٌ٘ی ثآكزی ؿج٤ذ ًوبیض
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TRANSLATION 

If two Muslims are angry with each other and the anger continues for 

three days and they don‟t reconcile, then they have strayed away from 

Islam and there is no friendship between them. So, if one of them speaks 

first with the other, that is, seeks reconciliation. The Resurrection Day… 

Fragment № 39 

DATE: 19
th

 century (?). TITLE: Folio 5v: چْى ریغ ّ کوبى ثغ آصم آهض 

(“How men discovered the bow and arrow”). PLACE, SCRIBE: 

unknown. NUMBER OF FOLIOS: 8. MATERIAL: Eastern paper. 

SCRIPT: nasta‘liq with shekaste elements. DIMENSIONS: 21x13,7 cm. 

WRITING FIELD: 1 – 9x16 cm; 2, 3 – 6,5x9,5 cm; 4, 5r – 17x9-10 cm; 

5v, 6, 7, 8 – empty folios. MARGINS: 1 – outer – 3,5 cm; inner – 1 cm; 

upper – 2 cm; bottom – 2 cm; 2r – outer – 3 cm; inner – 1 cm; upper – 2 

cm; bottom – 2 cm; 2v – outer – 3 cm; inner – 1 cm; upper – 2 cm; 

bottom – 1,8 cm; 3r – outer – 3,5 cm; inner – 1,5 cm; upper – 0,5-1,5 cm, 

bottom – 1,8 cm; 3v – outer – 3,7 cm; inner – 1,5 cm; upper – 0,5-1,5 

cm; bottom – 1,5 cm; 4r – outer – 3,7 cm; inner – 1,5 cm; upper – 1,5 

cm; bottom – 1,7 cm; 4v – outer – 3-3,7 cm; inner – 1,5 cm; upper – 1,5 

cm; bottom – 1 cm; 5r – outer – 3 cm; inner – 1,3 cm; upper – 1,5 cm, 

bottom – 2 cm. LINES: 1r – 10, 1v – 11; 2r – 10, 2v – 13; 3r – 11, 3v – 

17; 4r – 18; 4v – 17; 5r – 16. LINE SPACING: 0,5-1 cm. INK: black. 

LANGUAGE: Persian (prayers in Arabic). CONDITION: unsatisfactory. 

The right bottom corners are decayed. All the folios are worm-eaten.  

CONTENT 

A comprehensive presentation of all hadises, khabars, and legends 

about archery. It refers to the religious approval [ریغاًضاػی ثْاة ثـیبع صاعص] 
and the popularization of archery among people by God and Muhammad. 

The bottom left corners of folios 3v and 4v contain catchwords. 

The beginning:  

Folio 1r begins with a usual prayer (in Arabic) 

 ثـن اهلل الغدوي الغدین

الذوض هلل عة ال٘بلویي سیغ الولْح ّ الـالم ٗلي سیغ سل٤َ هذوض ّ الَ ّ اهذبثَ 

رغک ؿٌزی ٟلیؾ هٌی  اجو٘یي. ٣بل الٌجی هلی اهلل ٗلیَ ّ ؿلن هي رغک ؿِوغ ث٘ض هب ٗلن ٤ًل

 . . . . ضییٌ٘ی دٌغد عؿبلذ پٌبٍ هلي اهلل ٗلیَ ّ ؿلن هی ٟغهب
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The end: 5r 

ّ ایي ٗیجِبیی کَ گ٠زَ كض صٟٖ هی ثبیض صاكذ ثالاًکَ اگغ ًلبًَ صّیـذ ٣ضم ثبكض ًٔغ …

ثغ ًلبًَ ثبیض کغص ّ هض ّ پٌجبٍ ٣ضم ثبكض ًٔغ ثضع ٣یبؽ ًلبًَ ثبیض کغص ّ اگغ هض ٣ضم ثبكض 

 ًٔغ ثغ عّ ّ پِلْ ثبیض کغص رب اػ ُوَ ٗیجِبی ٟبعٙ ثبكض. 

TRANSLATION 

… And he said these mistakes must be avoided with the exception of 

the following cases. When the target is at a distance of 200 steps, the eye 

should look {directly} at it; in case of a distance of 150 steps, the eye 

should look at the imaginary circle of the target and, in case of a distance 

of 100 steps, the eye should look up and to the side in order to get rid of 

all flaws. 

Fragment № 40 

DATE: 16
th

 century. TITLE: 
ًلـزي ثِغام گْع عّػ كٌجَ ثِلٖ کیْاى صع گٌجض هلکیٌیق ْٟعًک صسزغ عای ٌُض ّ 

ّ ل گ٠زي ٗغّؽ دکبیذ  ا٣لین ا

“Bahram Gur‟s sitting in the dome with the Indian King‟s daughter 

Furnag on Tuesday, when Saturn rises; and the telling of a tale by the 

bride from the first ighlim
9
” (1r). PLACE, SCRIBE: unknown. 

NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper, restored. 

DIMENSIONS: 16,4x23,1 cm. NUMBER OF COLUMNS: 4. COLUMN 

SIZE: length – 2,5 cm; height – 16,7 cm. The columns are divided by 

margins filled with gold colour and bounded by another outer margin of 

the same width. SCRIPT: shekaste-nasta‘liq. WRITING FIELD: 

10,7x16,8 cm. MARGINS: outer – 4,5 cm, inner – 0,7 cm, upper – 3 cm, 

bottom – 3 cm. LINES: 1r – 12; 1v – 25. LINE SPACING: 0,1-0,5 cm. 

INK: black; the title and the inscription of the miniature are in dark pink. 

LANGUAGE: Persian. CONDITION: good, worm-damaged. The paper 

has been restored and the damaged parts of the text have been 

subsequently re-copied. 

MINIATURE 

There is a miniature on folio 1r. The inscription reads  دکبیذ گ٠زي صسزغ

 The Indian King‟s daughter tells a story”. The right side of the“) عای ٌُض

                                                           
9
 In medieval Arabic sources, Ighlims are geographical units: “clime, climate” or, more 

generally, “region”. 
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miniature is damaged. Size: 10x8,4. It consists of two parts. There is an 

ornamented black dome at the top of the miniature, on each side of which 

Bahram Gur and the Indian King‟s daughter are portrayed looking out 

from its balconies. At the bottom, the Indian princess is depicted sitting 

on a royal sofa and telling a story to Bahram Gur. Servants and a 

musician with a tar (an Eastern stringed musical instrument) stand beside 

them on each side. Black, blue, orange, golden, yellow, pink and white 

colours have been used in the miniature (see pic. 5). 

CONTENT 

The fragment presents “The Story of the Black Dome” ( صاؿزبى گٌجض

-by Nizami Ganjavi (1141 (٠ُزپیکغ) from the epic The Seven Beauties (ؿیبٍ

1209). It tells about the meeting between Bahram Gur and the Indian 

princess Furnag from the first ighlim, and the story told by her. There are 

catchwords on folio 1v – ایي ؿشي ک٠ذ“ told this speech”. 

The beginning:  

 ًلبٍ پغؿذچًْکَ ثِغام كض 

 صیضٍ صع ٤ًق ٠ُذ پیکغ ثـذ

The end:  

 گغ ثَ سْى گغصًن ثشْاُی ؿ٠ذ

 ثیلزغ ػیي ؿشي ًشْاُن گ٠ذ. 

Fragment № 41 

DATE: 16
th

 century (?).  
TITLE:  

 ًلـزي ثِغام گْع عّػ پٌچلٌجَ صع گٌجض هٌضل ّ دکبیبد کغصى صسزغ هلک ا٣لین كلن. 

“Bahram Gur‟ sitting in the sandalwood dome on Thursday and the 

story of the princess from the sixth ighlim” (1v). PLACE, SCRIBE: 

unknown. NUMBER OF FOLIOS: 1. MATERIAL: Eastern paper, 

restored: DIMENSIONS: 15,2x22,6 cm. NUMBER OF COLUMNS: 4. 

COLUMN SIZE: length – 2,5 cm; height – 16,7 cm. The columns are 

divided by margins filled with gold colour, which are bounded by 

another outer margin of the same width. SCRIPT: shekaste-nasta‘liq. 

WRITING FIELD: 10,7x16,8 cm. MARGINS: outer – 3,5 cm, inner – 

0,5-1,5 cm, upper – 2,8 cm, bottom – 2,8 cm. LINES: 1r – 22; 1v – 11. 

LINE SPACING: 0,1-0,5 cm. INK: black, the title and the inscription of 
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the miniature are in dark pink. LANGUAGE: Persian. CONDITION: 

good, worm-damaged. The paper has been restored and the damaged 

parts of the text have been subsequently re-copied.  

MINIATURE 

There is a miniature on folio 1r. The inscription (probably added 

later in the margin that divides the columns) reads: “The beauty‟s prayer 

before the Shah.” The left side of the miniature is damaged, and some 

images have been erased. Size: 10x10,5. It consists of two parts. There is 

a sandalwood dome on the top, and Bahram Gur and the princess are 

portrayed looking out from its balconies on its each side. The image of 

Bahram Gur has been erased. At the bottom, Bahram Gur is depicted 

sitting on the royal throne as the princess is kneeled in front of him. 

Maidservants are present as well. Light and dark blue, orange, black, 

golden, yellow, green, pink and white colours have been used (see pic. 6). 

CONTENT 

The fragment is from the epic The Seven Beauties (٠ُذ پیکغ) by 

Nizami Ganjavi (1141-1209). The first folio contains the last part of the 

story, when Bahram Gur meets the queen from the fifth ighlim. Folio 1v 

tells the first part of the story of Bahram Gur‟s meeting with the princess 

from the sixth ighlim on Thursday. There are catchwords on the bottom 

left side of folio 1v: ْى صٗب کغصچ “ as he read a prayer”. 

The beginning:  

    ؿیٌَ هغٙ ّ پلذ ثؼٛبلَ
  .ُوَ هغصاعُبی صٍ ؿبلَ

The end:  

 کژ هژی عا سغثَِ ثکلبین 

 سٌضٍ ای صع ًلبُق اٟؼاین. 
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