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ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ 

Երևանի Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հարուստ հավաքածուի 

մեջ հայերեն մատյաններից հետո թվով երկրորդը արաբատառ (արաբերեն, պարսկե-

րեն, օսմաներեն և այլն) ձեռագրերն են: Դրանց ընդհանուր թիվը հասնում է 2723-ի 

(չհաշված 611 պատառիկները)`գրանցված մեկ ընդհանուր ցուցակի մեջ: Սա փոքր 

թիվ չէ ոչ միայն առանձին հավաքածուի, այլև մի ամբողջական ձեռագրատան հա-

մար: Դրանց մեջ գերակշռում են արաբերեն ձեռագրերը, որոնք ունեն կրոնական, 

ուսումնական, գիտական բնույթ: 

Անցյալ դարի 60-90-ական թթ. Մատենադարանում, հայագետների կողքին աշ-

խատել են մի խումբ հմուտ արևելագետներ` վաստակաշատ գիտնական Հակոբ Փա-

փազյանի գլխավորությամբ, որոնք որոշակի ավանդույթներ են ստեղծել հատկապես 

պարսկերեն վավերագրերի հետազոտման ու գիտական հրատարակության բնագա-

վառում: Այնուամենայնիվ, արևելյան ձեռագրերի ուսումնասիրությունը և լիարժեք 

նկարագրությունը երկար ժամանակ դուրս է մնացել ուսումնասիրողների տեսադաշ-

տից:  

Վերջին տարիներին Մատենադարանի տնօրենությունը նախաձեռնեց նոր թափ 

հաղորդել այդ աշխատանքներին և դրանք առավել կազմակերպված ու համակարգ-

ված դարձնելու նպատակով 2012 թվականին հիմնեց մի նոր ստորաբաժանում` Արա-

բատառ ձեռագրերի նկարագրման և ուսումնասիրման բաժինը, որի գլխավոր խնդիր-

ներն են ձեռագրացուցակների կազմումն ու առավել արժեքավոր գրական հուշար-

ձանների ուսումնասիրումն ու գիտական հրատարակությունները:  

2013 թվականին համագործակցություն սկսվեց Երևանյան Մատենադարանի և 

Իսլամական ձեռագրերի ընկերակցության (Քեմբրիջ, Մեծ Բրիտանիա) միջև, որի ար-

դյունքում սկսվեցին աշխատանքները Մատենադարանի հավաքածուի մեջ պահվող 

Ղուրանների կատալոգի կազմման ուղղությամբ: Մինչ այդ Մատենադարանում կազ-

մակերպվեց արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման դասընթաց, որը վարեց Լեյդենի 

համալսարանի պրոֆեսոր Յան Յուստ Վիտկամը: Նա իր խորհուրդներով մեծապես 

օգնեց «Ցուցակ Մատենադարանի Ձեռագիր Ղուրանների» հատորի կազմման աշխա-

տանքներին:  

Ղուրանների ներկա ձեռագրացուցակը առաջին փորձն է լիարժեք նկարագրու-

թյամբ ներկայացնելու Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի մի մասը: Այն իր 

մեջ պարունակում է 120 ձեռագրեր և պատառիկներ Իսլամի Սուրբ Գրքի` Ղուրանի 

տեքստերով: Դրանք գրեթե բոլորն էլ գրվել են Իրանում կամ Օսմանյան կայսրու-

թյունում: Ձեռագրերի ճնշող մեծամասնությունը ժամանակային առումով ընդգրկում է 

17-րդ, 18-րդ և 19-րդ դարերը: Կազմողները ձեռագրի գրության ժամանակն ու տեղը 

ճշտելիս աշխատել են խուսափել ենթադրություններից և հիմնվել են հիշատակա-

րանների տվյալների կամ ակնհայտ ցուցիչների վրա: Ձեռագրերի նկարագրություն-

ներն իրականացրել են Մատենադարանի հինգ աշխատակիցներ, որոնք հետևել են 

միևնույն սկզբունքներին և նույն հարցաշարին: Այնուամենայնիվ հնարավոր են որոշ 

ոչ էական տարբերություններ: 
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Վերոհիշյալ ձեռագրերից (որոնցից ամբողջական գրքի տեսք ունեն 102-ը, իսկ 18-ը 

պատառիկներ են) հիշատակարաններով օժտված է մեկ հինգերորդը, որը ներկայաց-

նում է հետևյալ ժամանակային պատկերը:  

Իր հնությամբ բացառիկ է թիվ 1621 ձեռագիրը, որն իրենից ներկայացնում է 

Ղուրանի 5-րդ Մասը (Ջուզը): Այն ունի 12-րդ դարի նվիրաբերման հիշատակարան, 

որից պարզ է դառնում, որ ձեռագիրը Հիջրայի 507 թվականին (1113/1114, սելջուկյան 

դարաշրջան) նվիրաբերվել է Դամասկոսի մզկիթներից մեկին: Բնականաբար ընդօրի-

նակությունը կատարվել է նախքան այդ, մեծ հավանականությամբ նույնպես Սիրիա-

յում: Հիշյալ ձեռագիրը Մատենադարանին է նվիրել Վարուժան Սալաթյանը (Դամաս-

կոս, Սիրիա):  

Հավաքածուի մեջ հնությամբ երկրորդ ձեռագիրը Սեֆյան դարաշրջանից է (ձեռ. 

1004) գրի առնված Հիջրայի 1039 (1630) թ. Շիրազ քաղաքում, իսկ մյուսները հիմնա-

կանում ստեղծվել են 17-19-րդ դարերում, ընդ որում մեծ տեղ է զբաղեցնում Ղաջարա-

կան դարաշրջանը: Գրչի հիշատակարանով ձեռագրերը ընդօրինակված են Շիրազ, 

Մեշհեդ, Թավրիզ, Թեհրան (Սաադաբադ), Հալեպ և Վան քաղաքներում: Կան նաև մի 

քանիսը, որոնք թեև չունեն հիշատակարան, բայց ակնհայտորեն գրված են Իրանում: 

Ձեռագրերը գրված են ինչպես Արևելյան, այնպես էլ Արևմտյան թղթի վրա, քիչ 

չեն նաև ժամանակակից թղթի վրա գրվածները: Բացառություն է կազմում ենթադրա-

բար 8-9-րդ դարերով թվագրվող մի պատառիկ, որը գրված է մագաղաթի վրա քուֆի 

գրատեսակով: Մատենադարանի Ղուրանների ճնշող մեծամասնությունը գրված են 

նասխ գրատեսակով, թեև կան նաև բացառություններ. օրինակ մաղրիբի (ձեռ. 631, 

647, 49 (պատ.), 1928) նասթալիկ (ձեռ. 1902), ռայհան (ձեռ. 613, պատ. 70) ռիկաա (63 

(պատ.)), սուլուս (ձեռ. 531, 2044) գրատեսակներով գրվածները: Երբեմն սուրաների 

անվանումները գրված են այլ գրատեսակով: Օրինակ, ողջ տեքստը գրված է նասխով, 

իսկ սուրաների անվանումները` քուֆիով (ձեռ. 647) կամ ռիկաայով (ձեռ.988), կամ 

սուլուսով (ձեռ. 1766): 

Հետաքրքրական են լեզվական դիտարկումները: Մի խումբ հիշատակարաններ 

ամբողջությամբ (300, 303, 459-39-րդ հատոր, 462, 644) կամ մասամբ (279) գրված են 

պարսկերենով, կան նաև ամբողջական (1902) կամ մասնակի (2095) պարսկերեն միջ-

տողային թարգմանություններ: Որոշ ձեռագրերում առկա են նաև օսմաներեն գրու-

թյուններ (990, 1798 պատ. 24):  

102 Ղուրաններից շուրջ մեկուկես տասնյակը կազմվել են որպես մասերի (հա-

տորների) բաժանված, բայց ամբողջական Ղուրան (այդպիսիք են օրինակ ձեռ. 459-ը 

(42 հատոր) և 261-ը (16 հատոր, պակասավոր)): Կան նաև ձեռագրեր (մեկ հատորով), 

որոնց մեջ մեկտեղել են Ղուրանի որոշ ընտրովի սուրաները: Երկու դեպքում էլ 

դրանք ծառայել են ուսումնական նպատակների համար և կամ էլ պատրաստվել են 

նվիրաբերման համար:  

Կա նաև հակառակ երևույթը, երբ մի կազմի մեջ ամփոփված են երկու և ավելի 

(մինչև անգամ 9) ձեռագրեր, որոնց թե թուղթը և թե ընդօրինակող անձը ակնհայտո-

րեն տարբեր են (օրինակ` երկու (360, 406), երեք (1022), հինգ (613), ութ (441), ինը (815) 

ձեռագիր մի կազմի մեջ):  
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Մատենադարանի Ղուրանների հավաքածուի մի շարք ձեռագրեր աչքի են ընկ-

նում ոչ միայն վայելչագրությամբ, այլև մանրանկարչական տաղանդով ու կազմի 

ձևավորման հմտություններով: Մասնավորապես գեղեցիկ կազմերով աչքի են ընկ-

նում թիվ 355, 647, 1004, 1537, 1621, 1766, 1798, 1884, 1926, 1928 ձեռագրերը, իսկ ճա-

կատազարդերի ու լուսանցազարդերի ճոխության ու նրբության տեսակետից հիշա-

տակության արժանի են 546, 647, 721, 787, 884, 963, 1004, 1537, 1623, 1798, 1926, 1928 

ձեռագրերը, թիվ 3 և 48 պատառիկները: 

Արաբերեն բառերը լատինական տառերով գրելու համար հետևել ենք Գերմա-

նական արևելյան ընկերության տառադարձությանը (Umschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft), իսկ նույն բառերի հայերեն տառադարձության համար 

հետևել ենք 1981 թ.-ից Արամ Տեր-Ղևոնդյանի կողմից կիրառության մեջ դրված համա-

կարգին: 

Ինչպես Մատենադարանի ողջ ձեռագրական ֆոնդը, այնպես էլ Ղուրանների 

հավաքածուն հիմնվել են երկու կարևոր հավաքածուների` Սուրբ Էջմիածնի Մատե-

նադարանի և Մոսկվայի Արևելյան լեզուների ինստիտուտի (նախկին Լազարյան Ճե-

մարան) ձեռագրերի մեկտեղմամբ (1920-ական թվականներ): Սակայն անցած ժա-

մանակահատվածում անհատ բարերարների կատարած նվիրատվությունները թվով 

նույնիսկ գերազանցել են սկզբնական հավաքածուն: 

Սկզբնապես Մատենադարանին անցած Ղուրանների մեջ հետաքրքիր «կենսա-

գրություն» ունեն 10-ը (255, 256, 261, 267, 274, 275, 280, 294, 300, 322), որոնք 1915-1916 

թվականներին Լիմ անապատի վանահայր Հովհաննես վարդապետ Հյուսյանի և այլ 

նվիրյալների ջանքերով շուրջ 1600 հայերեն ձեռագրերի հետ մեկտեղ տարբեր վայրե-

րից (Մուշ, Աղթամար, Լիմ և այլն) փրկվել են ոչնչացումից և տեղափոխվել Սուրբ Էջ-

միածին, իսկ հետո էլ այնտեղից` Երևան: 

Հատուկ երախտագիտությամբ պետք է հիշել Մատենադարանի մեծ բարերար-

ներից մեկին` Հարություն Հազարյանին (Նյու Յորք, ԱՄՆ), որի Մատենադարանին 

նվիրած շուրջ 400 ձեռագրերից 20-ը (969, 986, 990, 996, 1005, 1150, 719, 721, 787, 795,   

800, 815, 856, 860, 884, 888, 942, 947, 963, 1004) Ղուրաններ են և կազմում են մեր ներկա-

յացրած հավաքածուի մի պատկառելի մասը: Հավաքածուն ամբողջացրել են մի ամ-

բողջ շարք նվիրյալ անձինք տարբեր ժամանակներում աշխարհի տարբեր երկրներից` 

Վարուժան Սալաթյանը1
 (Դամասկոս, Սիրիա) – 1621, 1622, 1623, Միհրան Մի-

նասյանը (Հալեպ, Սիրիա) - 2288, 2363, 2574, Սարգիս Մկրտչի Մելքոնյանը (Թեհրան, 

Իրան) - 639, 647, Հակոբ Գրիգոր Ջերջիրյանը (Փարիզ, Ֆրանսիա) - 1022, 1023, Հովիկ 

Էդգարյանը (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) - 2095, Վահե Զարինը (Կոպենհագեն, Դանիա) 

– 1098, Ղրդյան ընտանիքը (Բոստոն, ԱՄՆ) - 2716 և ուրիշներ: 

Մատենադարանի Ղուրանների նկարագրությունը իրականացրել են Վահան 

Տեր-Ղևոնդյանը (246, 248, 255, 256, 261, 267, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 294, 300, 303, 

322, 331, 340, 356, 2095 ձեռագրերը և 1, 3, 15 պատառիկները), Քնարիկ Սահակյանը 

(355, 359, 406, 616, 969, 986, 990, 996, 1005, 1022, 1098, 1150, 1622, 1902, 2000, 2005, 2140 

                                                           
1
 Վարուժան Սալաթյանն ապրել է Դամասկոսում, սակայն Մատենադարանին նվիրաբերած ձեռա-

գրերը նրա Բեյրութի հավաքածուից են, ուստի արձանագրվել են որպես նվիրատվություն Բեյրութից:  
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ձեռագրերը և 66, 70, 72, 73, 74 պատառիկները), Վեներա Մակարյանը (360, 430, 439, 

440, 441, 459, 479, 481, 531, 546, 560, 613, 617, 631, 1203, 2716 ձեռագրերը և 16, 19, 24, 34 

պատառիկները), Մովսես Խեչոն (639, 642, 644, 647, 719, 721, 787, 795, 800, 815, 856, 

860, 884, 888, 904, 942, 947, 963, 988, 1004, 1179, 1766, 1908 ձեռագրերը և 39, 43, 48, 49 

պատառիկները) և Միհրան Մինասյանը (1023, 1114, 1537, 1552, 1621, 1623, 1798, 1842, 

1884, 1912, 1915, 1926, 1928, 1945, 2021, 2025, 2039, 2044, 2144, 2164, 2198, 2199, 2201, 

2288, 2363, 2574 ձեռագրերը և 63, 64 պատառիկները): Պարսկերեն և օսմաներեն գրու-

թյունների վերծանության և թարգմանության հարցում իրենց աջակցությունն են բերել 

Մատենադարանի աշխատակից իրանագետ ու օսմանագետ մեր գործընկերները:  

Ձեռագրացուցակը կազմողների խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում 

Իսլամական ձեռագրերի ընկերակցության ղեկավար խորհրդին և «Տեսաուրուս Իսլա-

միկուս» հիմնադրամին աշխատանքների ֆինանսավորման, ինչպես նաև 

Մատենադարանին սույն գրքի հրատարակության համար:  

Աշխատանքների ողջ ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք Մատենադարանի 

տնօրենության և աշխատակիցների, մասնավորապես Ձեռագրատան, Ընթերցասրա-

հի և Թվայնացման բաժնի մեր գործընկերների աջակցությունը: 

Հուսով ենք, որ Մատենադարանի Արաբատառ ձեռագրական ֆոնդի նկարա-

գրման առաջին փորձը լավ ընդունելություն կգտնի Հայաստանում և նրա սահմաննե-

րից դուրս:  

 

Վահան Տեր-Ղևոնդյան 

Մատենադարանի գիտնական քարտուղար 

Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման և  

ուսումնասիրման բաժնի վարիչ  
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PREFACE 

Among the rich manuscript collection of the Mesrop Mashtotc Matenadaran (Yerevan), 

Arabic script (Arabic, Persian, Ottoman Turkish etc.) codices are the second in number after 

Armenian manuscripts. Their general number reaches 2723 (with 611 fragments not included). 

This is a considerable amount even for an entire depository, let alone a sole collection. The 

majority of those manuscripts are in Arabic and are mostly of religious, educational and 

scientific nature. 

From the 1960s to the 1990s a group of skillful orientalists worked in the Matenadaran side 

by side with armenologists under the leadership of the distinguished scholar Hakob Papazian. 

They established certain traditions for investigating and publishing archive documents in 

Persian. Nonetheless, the study and complete description of the Arabic script codices remained 

beyond the scope of scholars for a long period of time. 

In 2012 the Matenadaran administration started a new initiative in an effort to reinvigorate 

those activities, make them more organized and coordinated. For that very purpose the Arabic 

Script Manuscript Department was created. The main goal of the department is to make 

manuscript catalogues, study and publish the most valuable ones. 

In 2013 a fruitful cooperation started between the Yerevan Matenadaran and the Islamic 

Manuscript Association (Cambridge, UK). As an outcome, works aimed at preparing the 

catalogue of Qur‟āns from the Matenadaran collection was initiated. Prior to that, a course about 

Arabic script manuscript description was organized in the Matenadaran led by Emeritus 

Professor Jan Just Witkam from Leiden University. He greatly supported the preparation of the 

“Catalogue of the Qur‟ān manuscripts in the Matenadaran”. 

The present catalogue of the Qur‟āns is the first attempt to having a complete description 

of a part of Arabic script codices of the Matenadaran. It contains 120 manuscripts and fragments 

of the Qur‟ānic texts – the Holy Book of Islam. Almost all of these texts were written in Iran or 

the Ottoman Empire. The overwhelming majority of the manuscripts date back to the 17
th

, 18
th

 

and 19
th

 centuries. Codicologists tried to rely on the data of the colophons or on some obvious 

signs when determining the time and place of copying the manuscript. The descriptions were 

done by five researchers of the Matenadaran following the same principles and answering to the 

same inventory. However, the possibility of some minute differences cannot be excluded. 

From the abovementioned manuscripts (102 are entire books and 18 are fragments) only 20 

per cent have colophons which reveal data summarized below. 

The oldest manuscript and most exceptional among them is the MS 1621, which is the 5
th

 

part (ğuz‟) of the Qur‟ān. It has a donation colophon of the 12
th

 century, which reveals that in 

507 of Hijra (1113/1114, Seldjuk period) it was donated to one of the Damascus mosques. 

Naturally, the copy had been done before that, most probably also in Syria. This manuscript was 

donated to the Matenadaran by Varoujan Salatian (Damascus, Syria). 

The second oldest manuscript among the collection is from the Sefevid period (MS 1004) 

which was copied in 1039 of Hijra (1630) in Shiraz, while the rest is of 17-19
th

 centuries, with 

an important part from the Kadjar period. Manuscripts which have colophons of the copyist are 
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from Shiraz, Meshhed, Tabriz, Tehran (Saadabad), Aleppo and Van. There are the ones that are 

missing the colophons, and yet they hold obvious signs of being written in Iran. 

The manuscripts are written on both Oriental and Western paper, quite an important 

quantity is written on Modern paper. The only exception is a fragment probably from the  

8-9
th

 cc. written on a parchment with kūfī type of scripture. The outright majority of the Qur‟āns 

are written with nasḫ type of scripture, though there are some exceptions as – maġribī (MSs 631, 

647, 1928, Fr. 49), nastʽalīq (MS 1902), rayḥān (MS 613, Fr. 70), riqāʽ (Fr. 63), ṯuluṯ (MSs 531, 

2044). In some cases the sūra headings are written with different scripture. For example, the 

whole text is written in nasḫ , while the sūra headings are written with kūfī (MS 647), or riqāʽ 

(MS 988) or ṯuluṯ (MS 1766). 

Of interest are linguistic observations that are to be mentioned. A group of colophons 

completely (MSs 300, 303, 459 (39th volume), 462, 644) or partially (279) were written in 

Persian. There are also complete (1902) or partial (2095) translations into Persian written 

between the lines. In some MSs there are Ottoman Turkish notes (MSs 990, 1798, Fr. 24). 

About 15 out of 102 Qur‟āns were compiled as complete texts of the Qur‟ān divided into 

several parts (volumes), as for instance, the MS 459 (42 volumes) and MS 261 (16 volumes 

(many volumes missing)). There are also manuscripts (in one volume) where selected sūras of 

the Qur‟ān were joined. In both cases the books were made either for educational purposes or 

were meant to be donated. 

Nevertheless, the opposite examples can also be traced when in one binding two or more 

(up to 9) manuscripts are united. In the aforesaid samples both the paper and the copyist are 

obviously different (for example two (MSs 360, 406), three (MS 1022), five (MS 613), eight 

(MS 441), nine (MS 815) manuscripts in one binding). 

A number of manuscripts from the Matenadaran collection are distinguished not only for 

fine calligraphy, but also for talented illuminations and skilful bindings. Particularly the 

following MSs 355, 647, 1004, 1537, 1621, 1766, 1798, 1884, 1926, 1928 have nice bindings, 

while another group of MSs has magnificent and subtle frontispieces and marginal ornaments 

(MSs 546, 647, 721, 787, 884, 963, 1004, 1537, 1623, 1798, 1926, 1928, Fr. 3, 48) 

The transliteration of The German Oriental Society (Umschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft) was used when writing the Arab words in Latin letters. 

Meanwhile, the system used by Aram Ter-Ghevondian (from 1981) was followed throughout the 

transliteration in Armenian. 

Both Matenadaran funds in general and the Qur‟ān collection in particular were founded 

by joining two important collections of their time: the library of St. Etchmiadzin and the 

manuscripts of Moscow Lazarev Institute of Oriental languages (former Lazarian School) in the 

1920s. However, throughout the past period, the number of gifts provided by various donators 

has exceeded the initial quantities of the collection. 

Among the manuscripts, which initially came under the possession of the Matenadaran, ten 

(MSs 255, 256, 261, 267, 274, 275, 280, 294, 300, 322) are singled out for their interesting 

“biography”. Due to the efforts of Archimandrite Hovhannes Hyusian and other devotees these 

manuscripts, together with approximately 1600 Armenian manuscripts (from Moush, Aghtamar, 
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Lim and other places), were rescued from destruction and transferred to St. Etchmiadzin, and 

afterwards to Yerevan. 

It is with everlasting gratitude that the name of Mr. Harutyun H nairaza  (New York, USA), 

one of the greatest donators of the Matenadaran, should be mentioned. Among his 400 donations 

there are 20 Qur‟āns (MSs 969, 986, 990, 996, 1005, 1150, 719, 721, 787, 795, 800, 815, 856, 

860, 884, 888, 942, 947, 963, 1004) which constituted a considerable part of the collection 

presented in this publication. The collection was completed with the contribution of numerous 

devotees from different corners of the world, among the latter Varoujan Salatian
2
 (Damascus, 

Syria) – MSs 1621, 1622, 1623, Mihran Minasian (Aleppo, Syria) - 2288, 2363, 2574, Sarkis 

Mekertich Melkonian (Tehran, Iran) - 639, 647, Hakob Krikor Djerdjerian (Paris, France) -1022, 

1023, Hovik Edgarian (London, Great Britain) - 2095, Vahe Zarin (Copenhagen, Denmark) - 

1098, Gherdian family (Boston, USA) - 2716and others. 

The description of the Qur‟āns of the Matenadaran were done by Vahan Ter-Ghevondian 

(MSs 246, 248, 255, 256, 261, 267, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 294, 300, 303, 322, 331, 340, 

356, 2095 Fr. 1, 3, 15), Knarik Sahakyan (MSs 355, 359, 406, 616, 969, 986, 990, 996, 1005, 

1022, 1098, 1150, 1622, 1902, 2000, 2005, 2140 Fr. 66, 70, 72, 73, 74),Venera Makaryan (MSs 

360, 430, 439, 440, 441, 459, 479, 481, 531, 546, 560, 613, 617, 631, 1203, 2716, Fr. 16, 19, 24, 

34), Movses Khecho (MSs 639, 642, 644, 647, 719, 721, 787, 795, 800, 815, 856, 860, 884, 888, 

904, 942, 947, 963, 988, 1004, 1179, 1766, 1908, Fr. 39, 43, 48, 49) and Mihran Minasian (MSs 

1023, 1114, 1537, 1552, 1621, 1623, 1798, 1842, 1884, 1912, 1915, 1926, 1928, 1945, 2021, 

2025, 2039, 2044, 2144, 2164, 2198, 2199, 2201, 2288, 2363, 2574, Fr. 63, 64). The support of 

our colleagues in the Matenadaran has been drawn when deciphering and translating some 

scriptures in Persian and Ottoman Turkish. 

The composers of the catalogue express their gratitude to the Council of the Islamic 

Manuscript Association (TIMA) and Thesaurus Islamicus Foundation for financing the work, as 

well as to the Matenadaran for publishing the book. 

Throughout the work we permanently felt the support of the administration and 

collaborators of the Matenadaran, especially our colleagues from Depository, Reading Hall and 

Digitalization Department. 

We do hope that the first attempt of description of the Arabic script collection of the 

Matenadaran will be welcomed in Armenia and abroad. 

 

Vahan Ter-Ghevondian 

Head of Academic Research 

Head of Arabic Script Manuscript Department 

 

                                                           
2 Varoujan Salatian lived in Damascus, however, the manuscripts have been donated to the 
Matenadaran from his collection of Beirut, and hence, they have been registered as such. 
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 ٽٲلٽخ

 

( ٙپڀ اٹپغپڈ٥خ  اٹـ ،اٹ٦ضپبځٍخ، اٹٮبهٍٍخ، اٹ٦وثٍخ :اٹٺ٪بد)ثبٹؾو٫ اٹ٦وثً رؤرً ٽغپڈ٥خ اٹپقٞڈٝبد اٹپڂَڈفخ 

ث٦ل اٹپقٞڈٝبد ٭ً اٹپورجخ اٹضبځٍخ څنڃ اٹپغپڈ٥خ  ، رؤرًاهاٿ"كٍڂبراٹ٪ڂٍخ ٹلاه اٹپقٞڈٝبد ٭ً ٌوٌٮبٿ ڇاٹپ٦وڇ٭خ ثبٍټ "ٽب

ڇڅً ٽٲٍَلح ثبٹؾو٫ اٹ٦وثً  خٲٖبٕبد اٹپقٞڈٝاٹٽڀ  611ٽقٞڈًٝب ٽٚب٫ اٹٍچب  2723اٹى  ٖٸٹز اٹ٦لك ٽڀ ؽٍشاِهٽڂٍخ 

ٽقٞڈٝبد  ٽٶزجخٹقياځخ ثبٹڂَجخ ، أًٌٚبثٸ ، ڇاؽلحٽقٞڈٝبد ٽغپڈ٥خ ٙپڀ  ٕ٪ٍوًا ٦لكاٹڅنا ال ٦ٌزجو ٙپڀ ٭چوً ڇاؽل. 

 جو ٽڀ څنڃ اٹپغپڈ٥خ.رْٶٸ اٹپقٞڈٝبد اٹ٦وثٍخ ثپڈا٦ٍٙچب اٹلٌڂٍخ ڇاٹز٦ٺپٍخ ڇاٹ٦ٺپٍخ اٹٲَټ اِٵ .ٵبٽٺخ

 

ٽغپڈ٥خ ٽڀ اٹپَزْوٱٍڀ اٹپقزٍٖڀ ، ٥پٺذ ٭ً اٹپبرٍڂبكاهاٿ ر٦ٍَڂٍبد اٹٲوٿ اٹپڂٖوٻڇڂٍبد ٍزٍٽب ثٍڀ فالٷ اٹٮزوح اٹپپزلح 

ڇثبٹو٩ټ ٽڀ مٹٴ، ٭بٿ كهاٍخ  .ٌٍ ٥ٺپٍخثؤ٥ٺى كهاٍخ اٹڈصبئٰ اٹٮبهٍٍخ ڇځْوڅب  ثٲٍبكح اٹجبؽش اٹٶجٍو څبٵڈة ثبثبىٌبٿ

 ٍخ ڇ٭چوٍزچب اٹ٦ٺپٍخ ١ٺذ ٽلح ٝڈٌٺخ فبهط اڅزپبٽبد اٹجبؽضٍڀ.اٹپقٞڈٝبد اٹْوٱ

 

ٽ٤ ثبٹزياٽڀ ڇمٹٴ ٖجؼ أٵضو رڂ٢ٍپًب ڇرڂٍَٲًب ځٮًَب علٌلًا ٹٍاهاٿ ثب٥ٞبء څنا اٹ٦پٸ كٍڂبراد اِفٍوح، ٱبٽذ اكاهح اٹپب٭ً اٹَڂڈ

أڅلا٫ څنا اٿ أڅټ  .بِؽو٫ اٹ٦وثٍخاهاٿ أال ڇڅڈ ٱَټ ٭چوٍخ ڇكهاٍخ اٹپقٞڈٝبد اٹپڂَڈفخ ثكٍڂبرپباٹ٭ً  لعلٌ ټاځْبء ٱَ

 ڇا٥لاك ٝج٦بد ٥ٺپٍخ ٹٺپقٞڈٝبد اِٵضو أڅپٍخ. زچبا٥لاك ٭چبهً ٹزٺٴ اٹپقٞڈٝبد ڇكهاٍڅڈ اٹٲَټ 

 

اٹپپٺٶخ - طلٵبٽجوٌ)ثلأ ر٦بڇٿ ٽضپو ثٍڀ كاه اٹپقٞڈٝبد ٭ً ٌوٌٮبٿ ڇثٍڀ څٍئخ اٹپقٞڈٝبد اإلٍالٽٍخ  2013اٹ٦بٻ ٽٞٺ٤ ٭ً 

٭ً رٺٴ اٹٮزوح ُأٱٍپذ ڇ اهاٿكٍڂبراٹٲوآٿ اٹٶوٌټ اٹپؾٮڈ١خ ٭ً اٹپب ٹز٦بڇٿ ثڈّود أ٥پبٷ ٭چوٍخ ځَـ، ڇځزٍغخ ٹنٹٴ ا(اٹپزؾلح

اٹزً أكاهڅب اٹجوڇ٭َڈه ٌبٿ ٌڈٍذ ٭ٍزٶبٻ ٽڀ عبٽ٦خ ٹٍلٿ  ؾو٫ اٹ٦وثًاٹٹٮچوٍخ ٽقٞڈٝبد رلهٌجٍخ ٭ً اٹپبرٍڂبكاهاٿ كڇهح 

 اهاٿ".كٍڂبروآٿ اٹٶوٌټ ٭ً اٹپبڇاٹني آىه ثڂٖبئؾڄ ٽواؽٸ ا٥لاك څنا اٹٮچوً: "٭چوً ځَـ اٹٲ

 

اهاٿ ٥ٺى اٌٍ ٥ٺپٍخ، ام ٌؾزڈي  كٍڂبرأڇٷ رغوثخ ٹٮچوٍخ عيء ٽڀ اٹپقٞڈٝبد اٹ٦وثٍخ اٹپڈعڈكح ٭ً اٹپب اٹپْوڇ٦ٌ٣زجو څنا 

څنڃ اٹپقٞڈٝبد ُځَقذ ٭ً اٌواٿ أڇ ٭ً اٹلڇٹخ اٹ٦ضپبځٍخ، ٱَټ ٵجٍو ٽڀ ٽقٞڈٛ ڇٱٖبٕبد ٹٺٲوآٿ اٹٶوٌټ.  ٥120ٺى ڇ٬ٕ 

 اٹٲوځٍڀ اٹَبث٤ ٥ْو ڇاٹزب٤ٍ ٥ْو. ٽب ثٍڀ اٹَبؽٲخ ٽڂچب ر٦ڈك اٹى اٹٮزوح اٹپپزلح ٪بٹجٍخ اٹثٍڂپب 

 

اثز٦ل ٽٮچوٍڈ څنڃ اٹپقٞڈٝبد ٥ڀ اځغيد څنڃ اٹٮچوٍخ ثغچڈك ٭وٌٰ ٥پٸ اٹپبرٍڂبكاهاٿ اٹني ٙټ فپَخ ٽزقٍٖٖڀ. 

ََبؿ أڇ ٌٍ اِچټ ماد ڇٽٶبٿ ځَـ اٹپقٞڈٛ. ڇه٩ټ ارجب٥ضبثزخ ٥ڂل رؾلٌلڅټ ىٽبٿ اٹجواڅٍڀ اٹ اال٭زواٙبد ڇا٥زپلڇا ؽڈاًّ اٹڂ

 كڇٿ أٿ ٌٶڈٿ ٹچب رؤصٍو ؽٲٍٲً ٥ٺى اٹٮچوٍخ. ٭ً اٍِٺڈة  فزال٭بد اٹٞٮٍٮخ ٠ ث٦٘ اِٲل ٌُالَؽ٭ڇاال٥زجبهاد 

  

ًِ ىٽڂٍخ  18ٽڂچب ٵبٽٺخ ڇ 102پقٞڈٝبد )خ ٽڀ څنڃ اٹفپَ  :كٹذ ٥ٺى ٱلٽچب، ڇڅًٱٖبٕبد ٽقٞڈٝخ( ٹچب ؽڈاّ

اٹى اٹٲوٿ اٹضبځً ٥ْو ربهٌقڄ ٱٍل ڇٱ٬ ٦ٌڈك  ٭ٍڄڅڈ ٥جبهح ٥ڀ اٹغيء اٹقبٽٌ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ڇڇ ،1621اٹپقٞڈٛ هٱټ 

 اٹؾٲجخ، ٭ً يٽٍالك 1113/1114ٹٺچغوح ) 507ؽل عڈاٽ٤ كٽْٰ ٥بٻ رټ ٹٖبٹؼ اأځڄ ٱٍل اٹڈٱ٬  اٹپٍالكي، ڇٌُٮچټ ٽڀ

اهاٿ ٽڀ كٍڂبراٹى اٹپب خڅلٌُٱلٻ خ. څنا اٹپقٞڈٛ ٵبٿ ٱل اٹَٺغڈٱٍخ(، ڇاٹڈاٙؼ أځڄ ُځَـ ٱجٸ مٹٴ اٹزبهٌـ ڇ٥ٺى اِهعؼ ٭ً ٍڈهٌ

 ِٱجٸ ٭بهڇعبٿ ٍالٍٝبٿ )كٽْٰ، ٍڈهٌخ(.

 

ٱً بأٽب ث .( ٭ً ٽلٌڂخ ٍّواىيٽٍالك 1630ٹٺچغوح ) 1039َـ ٥بٻ ، ُځ٦ٌڈك اٹى اٹٮزوح اٹٖٮڈٌخ (،1004)هٱټ  اٹپقٞڈٛ اٹضبځً

 ٽقٞڈٝبد اٹٮزوح اٹ٪غوٌخڇرؾزٸ ٵپب . َبث٤ ٥ْو ڇاٹزب٤ٍ ٥ْوثٍڀ اٹٲوځٍڀ اٹٽب  ،٥ٺى ا٩ِٺت ،ُځَقذاٹضالصخ اٹپقٞڈٝبد 

 ؾڈاًّ ٭بٿ څنڃ اٹپقٞڈٝبد ُځَقذ ٭ً ٍّواى ڇٽْچل ڇرجوٌي ڇٝچواٿ )٦ٍلثڂبء ٥ٺى اٹاٹپغپڈ٥خ. ڇڅنڃ ٽٶبځخ فبٕخ ٙپڀ 

ٍُ آ  ُځَقذ ٭ً اٌواٿ.ڇ٦ٌُزٲل أځچب ثبك( ڇؽٺت ڇڇاٿ، ڇڅڂبٳ ث٦٘ اٹپقٞڈٝبد اٹزً ال رؾزڈي ٥ٺى ؽڈا
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اٹپقٞڈٝبد اٹپڂَڈفخ ٥ٺى ڇهٯ ؽلٌش ٭٦لكڅب ٹٌٍ ثٲٺٍٸ، ثٍڂپب ٥ٺى أڇهاٯ ّوٱٍخ ڇ٩وثٍخ، ُځَقذ اٹپٮچوٍخ ڈٝبد اٹپقٞ

ٽٶزڈثخ ٥ٺى اٹغٺل ثقٜ څً ر٦ڈك اٹى اٹٲوځٍڀ اٹضبٽڀ أڇ اٹزب٤ٍ اٹپٍالكٌٍڀ ڇ ،هثپب ،ڇاٹؾبٹخ اٹقبٕخ اٹڈؽٍلح څً اٹٲٖبٕخ اٹزً

 ٵڈ٭ً. 

 

اهاٿ ٽڂَڈفخ ثقٜ اٹڂَـ، ٽ٤ ث٦٘ االٍزضڂبءاد: ثبٹقٜ اٹپ٪وثً )ٽقٞڈٛ كٍڂبر١خ ٭ً اٹپباٿ أ٩ٺت ځَـ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ اٹپؾٮڈ

ٱٖبٕخ هٱټ ڇ 613ٽقٞڈٛ هٱټ هٌؾبځً )؛ (1902ځَز٦ٺٍٰ )ٽقٞڈٛ هٱټ  ؛(49، ٱٖبٕخ هٱټ 1928، 647، 631 :هٱټ

ٹَڈه ثقٜ ٌقزٺ٬ ٥ڀ ٭ً ث٦٘ اِؽٍبٿ ٵزجذ ٥ڂبڇٌڀ ا. (2044، 531هٱټ: صٺش )ٽقٞڈٛ ؛ (63هٱ٦خ )ٱٖبٕخ هٱټ  ؛(70

ٽقٞڈٛ ( أڇ ثقٜ اٹوٱ٦خ )647فٜ اٹپقٞڈٛ، ٭ُٶزت، ٽضاًل، ثبٹقٜ اٹڂَقً ثٍڂپب ٥ڂبڇٌڀ اٹَڈه ثبٹقٜ اٹٶڈ٭ً )ٽقٞڈٛ هٱټ 

 (.1766ٽقٞڈٛ هٱټ ( أڇ ثقٜ اٹضٺش )988هٱټ 

 

ٍُ ٵزجذ ٵٺًٍب ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ )ٽقٞڈٛ هٱټ٭ً ؾڈاًّ اٹرڂڈ٥ذ ٹ٪بد   39اٹپغٺل )، 303، 300 :څنڃ اٹپقٞڈٝبد، ٭چڂبٳ ؽڈا

ثٍڀ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ٹپ٦بځً اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ  عټاروأڇ  ،(279( أڇ عيئًٍب )ٽقٞڈٛ هٱټ 644، 462، (459ٽڀ اٹپقٞڈٛ هٱټ 

رڈعل ٵزبثبد ثبٹٺ٪خ . ٵپب (2095هٱټ ٽقٞڈٛ ( أڇ عيئٍخ )1902هٱټ ٽقٞڈٛ عټ ٵبٽٺخ )اڇٱل رٶڈٿ څنڃ اٹزو، أٍٞو اٹڂٔ

 (.24ٱٖبٕخ هٱټ ڇ 1798، 990 :هٱټٽقٞڈٛ ٝبد )اٹ٦ضپبځٍخ ٭ً ث٦٘ اٹپقٞڈ

 

ځَقخ ٽڀ ځَـ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٽغَٺلح ٽ٤ ث٦ٚچب ٵؤٱَبٻ ٹٺٲوآٿ اٹٶوٌټ ٹٶڂچب ٥جبهح ٥ڀ  102، ٽڀ ثٍڀ ځَقخ، رٲوٌجًب 15 رڈعل

ڇآٌبد ٴ ٽقٞڈٝبد ُځَقذ ٭ٍچب ٍڈه ٹڅڂب. ٽغٺلًأ، ڇڅڈ ځبٱٔ( 16) 261ٽغَٺل(،  42) 459 :)ٽقٞڈٛ هٱټ ڄځَقخ ٵبٽٺخ ٽڂ

 ٱوآځٍخ ٽؾلكح، ڇ٭ً ٵٺزب اٹؾبٹزٍڀ ٭بٿ څنڃ اٹڂَـ ٱل اځغيد ٹ٪بٌبد روثڈٌخ أڇ إلڅلائچب.

 

ٽقٞڈٝبد ٭ً ٽغٺل ڇاؽل(، ٹٶڀ ٌقزٺ٬ ٭ٍچب ځڈ٣ اٹڈهٯ  9ځغل ٽقٞڈٍٝڀ أڇ أٵضو ٙپڀ ٽغٺل ڇاؽل )أؽٍبځب  ،ٽڀ ځبؽٍخ أفوډ

( أڇ 1022 هٱټٽقٞڈٛ ( أڇ صالصخ ٽقٞڈٝبد )406 ،360: هٱټٽقٞڈٛ ڇاٹڂبٍـ )ڇأٽب ٽضبٷ اٹپقٞڈٝبٿ ٭ً ٽغٺل ڇاؽل )

 هٱټٽقٞڈٛ ( أڇ ؽزى ر٦َخ ٽقٞڈٝبد )441 هٱټٽقٞڈٛ ( أڇ صپبځٍخ ٽقٞڈٝبد )613 هٱټٽقٞڈٛ فپَخ ٽقٞڈٝبد )

 ( ٭ً ٽغٺل ڇاؽل(.815

 

ىفو٭برچب اهاٿ ٹٌٍ ٭ٲٜ إلرٲبٿ ڇعپبٷ فٞچب، ثٸ ڇٹغپبٷ كٍڂبررَزڈٱٮڂب ث٦٘ ځَـ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٽڀ ٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد اٹپب

 1928ڇ 1926، 1884، 1798، 1766، 1621، 1537، 1004، 647، 355ڇرغٺٍلڅب أًٌٚب. ٭بٹپقٞڈٝبد ماد اِهٱبٻ 

، 1798، 1623، 1537، 1004، 963، 884، 787، 721، 647، 546ٽغَٺلح رغٺٍلًا عپٍاًل، ثٍڂپب اٹپقٞڈٝبد ماد اِهٱبٻ 

 أڇ ٥ٺى څڈاٽِ اٹٖٮؾبد.أڇٹچب پبٷ ىفو٭برچب ٭ً )ٱٖبٕخ( رَزڈٱٮڂب ٹغ 48)ٱٖبٕخ(،  3، 1928، 1926

 

 اٱزلٌڂب ٥ڂل رجلٌٺڂب اِؽو٫ اٹ٦وثٍخ ثؤؽو٫ الرٍڂٍخ ثٞوٌٲخ ٵبهٷ ثوڇٵٺپبٿ ڇڅبځٌ ٭ٍوي ڇاٹپ٦وڇ٭خ ثبٍټ

   - Deutschen Morgenländischen Gesellschaft) DMG  عپ٦ٍخ االٍزْواٯ اِٹپبځٍخ(، أٽب ٥ڂل رجلٌٸ رٺٴ اٹٶٺپبد

 .٦1981پٸ ثچب ٽڂن اٹ٦بٻ ٌبٿ اٹزً ٌُلٌو٩ٍٮڈځكبٱزلٌڂب ثٞوٌٲخ آهاٻ ثبِهٽڂٍخ ٭

 

ٽغپڈ٥زٍڀ هئٍَزٍڀ ٽڀ لٽظ اهاٿ، ٭بٿ ٽغپڈ٥خ ځَـ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ رَْٶٺذ ثكٍڂبرٽضٸ عپ٤ٍ ٽغپڈ٥بد اٹپقٞڈٝبد ٭ً اٹپب

عبٽ٦خ الىاهٌبٿ يٌڀ ڇٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد ٽٶزجخ رپقٞڈٝبد، أال ڇڅً ٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد ٽٶزجخ كٌو اٌغپٍباٹٽغپڈ٥خ 

٥لك اٹى اٹپبرٍڂبكاهاٿ  ٭ٍپب ث٦ل٭بٯ ٥لك اٹپقٞڈٝبد اٹپچلاح ٹٺ٪بد اٹْوٱٍخ ٭ً ٽڈٍٶڈ )٥ْوٌڂٍبد اٹٲوٿ اٹ٦ْوٌڀ(، ٹٶڀ 

 اٹپغپڈ٥زٍڀ اِڇٹٍزٍڀ.

 

ٍٍوح" ٍِّٲخ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ "( ٽڀ 322 ،300 ،294 ، 280، 274،275، 267، 261، 256، 255ٽقٞڈٝبد ) ٥ْوحاٿ 

اٹـ( فالٷ اٹ٦بٽٍڀ  ،، ٹٍټآ٩زبٽبهڅنڃ اٹپقٞڈٝبد ٽڀ أٽبٵڀ ٽقزٺٮخ )ٽڈُ، ُاؽٚود ٍٍوح ثٲٍخ اٹپقٞڈٝبد،  ڇٽقزٺٮخ ٥ڀ

قٞڈًٝب أهٽڂًٍب رټ اځٲبمڅټ ٽڀ ٽ 1600ٽڀ  ڈٍٍبٿ هئٌٍ كٌو عيٌوح ٹٍټ ٽ٤ ٽب ٌُٲبهةٍثچپخ اِة څڈ٭چبځٌٍ څ 1915-1916

 ٌوٌٮبٿ. اٹىصټ  يٌڀ ڇٽڀراٹى كٌو اٌغپٍب چټاٹؾوٯ ڇاالځلصبه ڇځٲٺ



16 

( اِٽوٌٶٍخ اٹڈالٌبد اٹپزؾلح، اهاٿ أال ڇڅڈ څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ )ځٍڈٌڈهٳكٍڂبرأٿ ځنٵو ثبعالٷ أؽل ٵجبه إٔلٱبء اٹپبال ثل ٹڂب 

، 856، 815، 800، 795، 787، 721، 719ځَقخ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ) 20ٽڂچب  ،ٽقٞڈٛ 400 بهةٲٽب ٌ اٹني أڅلډ اٹلاه 

 ٱَپًب ٵجٍوًا ٽڀرْٶٸ ( ڇڅً 1150، 1005، 1004، 996، 990، 986، 969، 963، 947، 942، 888، 884، 860

څنڃ اٹپغپڈ٥خ ثبڅلاءاد عپب٥خ ٽڀ اٹپؾَڂٍڀ ٽڀ ٽقزٺ٬ كڇٷ اٹ٦بٹټ ځقٔ رټ ا٩ڂبء . ٵپب ٝبد اٹپٮچوٍخاٹپقٞڈ ٽغپڈ٣

ثبٹنٵو ٽڂچټ ٭بهڇعبٿ ٍالٍٝبٿ
3
، 2363، 2288 -هٌخ(، ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ )ؽٺت، ٍڈ1623، 1622، 1621 -)كٽْٰ، ٍڈهٌخ( 

، 1023، 1022 -)ثبهٌٌ، ٭وځَب( عوعوٌبٿ ، څبٵڈة ٵوٌٶڈه647، 639 -، ٍوٵٌٍ ٽٺٶڈځٍبٿ )ٝچواٿ، اٌواٿ(2574

، ٥بئٺخ ٩ِورٍبٿ )ثڈٍٞڀ، 1098 -هٳ(بځپڄ ىاهٌڀ )ٵڈثڂچب٩ڀ، اٹلٍ، ٭بڅ2095 -څڈ٭ٍٴ ارٶبهٌبٿ )ٹڂلٿ، اٹپپٺٶخ اٹپزؾلح(

 ٿ.ڇڇآفو 2716 -(اِٽوٌٶٍخ اٹڈالٌبد اٹپزؾلح

 

، 274، 273، 267، 261، 256، 255، 248، 246ٌبٿ )لٌو٩ٍٮڈځك٭بڅبٿ  :ڀِٽ چوٍخ ٽقٞڈٝبد اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٵٌٸأځغي ٭

 ؛(15ڇ 3، 1ڇاٹٲٖبٕبد ماد اِهٱبٻ  2095، 356، 340، 331، 322، 303، 300، 294، 280، 279، 276، 275

، 1902، 1622، 1150، 1098، 1022، 1005، 996، 990، 986، 969، 616، 406، 359، 355ٵڂبهٌٴ ٍبڅبٵٍبٿ )

، 440، 439، 430، 360٭ٍڂٍوا ٽبٵبهٌبٿ )؛ (74، 73، 72، 70، 66ڇاٹٲٖبٕبد ماد اِهٱبٻ  2140، 2005، 2000

، 24، 19، 16ڇاٹٲٖبٕبد ماد اِهٱبٻ  2716، 1203، 631، 617، 613، 560، 546، 531، 481، 479، 459، 441

، 904، 888، 884، 860، 856، 815، 800، 795، 787، 721، 719، 647، 644، 642، 639ٽڈٌٍٍ فٍغڈ )؛ (34

ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ ؛ (49، 48، 43، 39، ڇاٹٲٖبٕبد ماد اِهٱبٻ 1908، 1766، 1179، 1004، 988، 963، 947، 942

(1023 ،1114 ،1537 ،1552 ،1621 ،1623 ،1798 ،1842 ،1884 ،1912 ،1915 ،1926 ،1928 ،1945 ،2021 ،

(. 64، 63ڇاٹٲٖبٕخ ماد اٹوٱټ  2547، 2363، 2288، 2201، 2199، 2198، 2164، 2144، 2044، 2039، 2025

ثپَب٥لرڂب ٥ٺى ٱواءح ڇروعپخ اٹٶزبثبد اٹزً  اهاٿكٍڂبر٭ً اٹپبثبٹٺ٪بد اٹٮبهٍٍخ ڇاٹ٦ضپبځٍخ إٔلٱبإځب اٹجبؽضڈٿ اٹپقزٖڈٿ  ڇٱبٻ

 .ٕبك٭زڂب ثزٺٴ اٹٺ٪زٍڀ

 

اهاٿ كٍڂبرٺپبڇٹڅنا اٹپْوڇ٣، ٪ٍٞزچب ځٮٲبد الٽٍخ ٹزٍثْٶوڃ اٹى ٹغڂخ ٽلهاء څٍئخ اٹپقٞڈٝبد اإل اٹ٦پٸٵپب ٌزڈعڄ ٭وٌٰ 

  .ا اٹٮچوً٭ً ٝج٤ څن بٹپئاىهرچ

، ڇځقٔ ثبٹنٵو اكاهح اٹلاه ٍٺخ ٽواؽٸ څنا اٹپْوڇ٣ٝاٹ٦بٽٺٍڀ ٭ً اٹپبرٍڂبكهاٿ اٹنٌڀ ٍب٥لڇځب ڇٱلٽڈا ٹڂب اٹل٥ټ  ءٕلٱباِ

 .ٱپڂخاٹپٞبٹ٦خ ڇٱَټ اٹو ٱب٥خپقٞڈٝبد ڇاٹپَئڇٹٍڀ ٥ڀ ڇاٹ٦بٽٺٍڀ ٭ً ٱَټ ؽٮ٠ اٹ

 

أهٽٍڂٍب  كافٸاهاٿ اٍزؾَبځًب كٍڂبرٹپباكح ٭ً ڈاٹ٦وثً اٹپڈع ٹؾو٫ځؤٽٸ أٿ رٺٲى څنڃ اٹزغوثخ اِڇٹى ٹٮچوٍخ ٽقٞڈٝبد ا

 ڇفبهعچب.                          

 

 

 ٌبٿلٌو٩ٍٮڈځك٭بڅبٿ 

 هئٌٍ اٹجؾڈس اٹ٦ٺپٍخ

 خ ٽقٞڈٝبد اٹؾو٫ اٹ٦وثًهئٌٍ ٱَټ ٭چوٍخ ڇكهاٍ

 

 

                                                           
3
ٍُغٸ ٥ٺى ثٞبٱخ   ڇٹَل ٍالٍٝبٿ ڇ٥بُ ٭ً كٽْٰ، ٹٶڀ اٹپقٞڈٝبد اٹزً ڇٕٺذ اٹى اٹپبرٍڂبكاهاٿ عبءد ٽڀ ٽغپڈ٥زڄ اٹپؾٮڈ١خ ٭ً ثٍوڇد، ٹنا 

 ر٦و٬ٌ اٹپقٞڈٛ اٍټ اٹپٶبٿ ثٍوڇد.
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246 

1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Իրան:  ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 
457: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16x10 սմ: ՏՈՂ՝11: ԳԻՐ` ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հու-

շող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 12x5,5/6սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(կապույտ, կարմիր, ոսկի): Էջ 1ա՝ ճակատազարդ (բուսանախշեր, բաց կանաչ, մանու-

շակագույն և սպիտակ): 

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկիով, այաները բաժանված են բոլորակ-

ներով (ոսկի): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև 

թանաքով:  

ԿԱԶՄԸ՝ սև մաշված կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝`  
– թախմիս, թաաշիր, ջուզ և հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), սաջդա` ոսկի, 

– աղոթքներ` սև թանաքով, 

– հավելագրումներ ` սև թանաքով: 

ՍԿԻԶԲ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրա: 
ԱՎԱՐՏ՝ 109-րդ սուրայի անվանումն ու առաջին տողը: 
Թ. 108-109՝ սեփականատիրոջ նշումներ ՝ Հիջրայի 1333 թվականին (1914/1915) 

դեպի Քերբելա կատարած ուխտագնացության մասին: 

246 

One-volume copy of the Qur‟ān; possibly from Iran. MS on Oriental paper; 457 ff.; 16x10 

cm; fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; black ink with rubrications in red; writing 

area 12x5,5cm/6cm; entire text set within a complex frame (blue, red, gold). 

Illuminated frontispiece (1a) with vegetal decorations (light green, violet and white). 

Sūra headings written with gold ink; āya dividers in a form of discs (gold); catchwords at 

the bottom of every verso page (black). 

Worn-out binding of cardboard and leather (black). 

Marginal arrangements:  

– ǧuz‟, ḥizb with subdivisions, taḫmīs, taʽašīr and saǧda in gold; 

– some prayers (black ink); 

– some missed out words and letters (black ink). 

The manuscript was written without the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa), it starts from the 2

nd
 sūra (al-

Baqara), but the last 6 sūras are also missing. It stops on the heading of the 109
th

 sūra and its 

first line. 

There are some owner marks (108-109 ff.) referring to the pilgrimage to Kerbela dated 

1333 (1914/1915). 

246 

ثبٍِڈك  ٍٞوًا 11ٍټ. اٹٖٮؾخ 16x10ڇهٱخ، اٹٲٍبً  457ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، ٽڀ اٌواٿ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

أؽپو، مڅت(، رڈعل ىفو٭بد  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، 12x5.5/6ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ 

اٹَڈه ثقٜ مڅجً، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ مڅجٍخ.  اٍپبءأ. 1ٕٮؾخ ، ځجبرٍخ )أفٚو٭برؼ، ثڂٮَغً، أثٍ٘( ٥ٺى ٭برؾخ اٹٶزبة

 عٺل اٍڈك ٽچزوة.  اٹزغٺٍلاٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 
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 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبٹنڅت.اٹزقپٌٍ، اٹز٦ٍْو، 

 ٕٺڈاد ٥ٺى ث٦٘ اٹٖٮؾبد.

 ثبٍِڈك.اإلٙب٭بد 

 )اٹٶب٭وڇٿ(.109)اٹجٲوح( ڇرڂزچً ثبٍټ اٹَڈهح هٱټ  2اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاالفو، رجلأ ٥ڂل اٹَڈهح هٱټ

ٻ(، ٥ٺى اٹڈهٱزٍڀ  1914/1915څـ /) 1333رزؾلس ٥ڀ هؽٺخ اٹؾظ اٹى ٵوثالء، ٥ٺٍچب ربهٌـ  رڈعل ؽڈاًّ ٹپبٹٴ اٹپقٞڈٛ

108-109. 

 .ٽ٢٦ټ اِڇهاٯ ٭ً ځچبٌخ اٹڂَقخ ٽزٺٮخ

248 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹԸ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 258: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
24x16 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: 

ԳՐԱԴԱՇՏ` 18x10,5 սմ, առնված պարզ շրջանակի մեջ (կարմիր):  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, այաները բաժանված 

են եռանկյունաձև դասավորված 3 փոքրիկ շրջանագծերով (կարմիր): Էջակապ բառե-

րը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում` սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից (վարդագույն մոմլաթ), պահպանակ` Ա+Բ: 

Լուսանցագրեր` 

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), սաջդա` կարմիր, 

– հավելագրումներ՝ սև թանաքով, 

– արաբերեն և պարսկերեն նշումներ: 

Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 124-րդ այա, 

ավարտ՝ 113-րդ` «ալ-Ֆալակ» սուրայի առաջին տող: 

Նախապես, հավանաբար, Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հավաքածուի մաս է 

կազմել: 

248 

One-volume copy of the Qur‟ān. MS on Oriental paper; 258 ff.; fly leaves [1+1]; 24x16 cm; 

fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink with some rubrication (red); writing 

area 18x10,5 cm; entire text set within a simple frame (red). 

Sūra headings written with red ink; āya dividers are in a form of 3 small circles (red) 

placed as a triangle; catchwords at the bottom of every verso page (black).  

Modern binding of rose dermantin. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ and ḥizb with subdivisions and saǧda in red ink; 

– some missed out words and expressions  (black); 

– some notes in Arabic and Persian. 

MS is not complete. It starts with the 124
th

  āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) and ends in the 

113
th

 sūra  (al-Falaq). 

Most probably the MS previously constituted part of the collection of Moscow Lazarev 

Institute of Oriental Languages. 
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248 

ا ٍٞو 15اٹٖٮؾخ  ٍټ.24x16ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً  258ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

اٹَڈه ثبِؽپو،  اٍپبء. أؽپوٍټ، ٙپڀ اٝبه ثٍَٜ 18x10.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ 

ٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ رغلٌل اٹزغٺٍل ثبٹٺڈٿ ثباٹز٦ٲٍجخ  كڇائو ؽپواء ٥ٺى ّٶٸ ٽضٺش. 3٭ڈإٸ اٌَبد 

 .اٹڈهكي

 اٹچڈاٽِ: 

 ِؽپو.ثب اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد

 ٍِڈك.ثب اإلٙب٭بد

  ٽالؽ٢بد ثبٹٺ٪زٍڀ اٹ٦وثٍخ ڇاٹٮبهٍٍخ.

 113)اٹجٲوح( ڇرڂزچً ثبٹَٞو اِڇٷ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 124فو، رجلأ ٥ڂل ځچبٌخ اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال

 )اٹٮٺٰ(. 

 ڈٍٶڈ.الىاهٌبٿ ٹٺ٪بد اٹْوٱٍخ ٭ً ٽٽ٦چل ٥ٺى اِهعؼ أٿ اٹپقٞڈٛ ٽڀ ٽغپڈ٥خ ٵزت 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 314: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
22,5x15 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 17x8,5 սմ, 

առնված բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիրի տարբեր երանգներ): Թ. 311բ՝ բուսա-

նախշ (կարմիր և կապույտ): 
Սուրաների անվանումները գրված են ուղղանկյուն շրջանակի մեջ, կարմիր թա-

նաքով, ձայնանիշերը` կապույտ (որոշ դեպքերում բացակայում են): Այաները բաժան-

ված են բոլորակներով, երբեմն նաև ստորակետի կամ ծաղկի տեսքով (կարմիրի տար-

բեր երանգներով): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում՝ 
սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից  (սրճագույն մոմլաթ), պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով) սաջդա՝ սև,  
– հավելագրումներ, 

– սեփականատիրոջ նշումներ (սև): 

Ձեռագիրը պակասավոր է, սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 142-րդ այա: 

 Թ. 312, 313 և 314` աղոթքներ (Ղուրանի տեքստի ավարտից հետո):   
Էջ 86բ՝ կլոր կնիք՝թվագրված՝ Հիջրայի [1322թ. (1904/1905)]: 

ԾՆԹ.՝ Ձեռագիրը նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: Կազ-

մաստառին Մատենադարանի աշխատակցի կողմից նշում` «Գազրիկյան ցուցակ N 947 

Լիմ անապատի ձեռագրերից»: Ձեռագիրը մաս է կազմել 1915 թ. հուլիսին կորուստից 

փրկված և Վասպուրականից ս. Էջմիածին բերված այն հարյուրավոր ձեռագրերի, 

որոնց ցուցակագրումը կատարել է այդ ժամանակվա ս. Էջմիածնի Մատենադարանի 

գրապահ Գազրիկ Ներսիսյանը: 
Վնասված թերթերը` 112, 113, 161, 162, 241, 247 վերականգնված են: 
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One-volume copy of the Qur‟ān. MS on Oriental paper; 314 ff.; fly leaves [1+1]; 22,5x15 

cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; writing area 17x8,5 cm; entire 

text set within a complex frame with two red lines of different shade. 
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Sūra headings in  a rectangle frame,  in red ink,  with rubrications (blue), some are 

missing; āya dividers are in the form of a disc, sometimes as a comma or a flower (different 

shades of red); catchwords at the bottom of every verso page (black). 

Modern binding of brown dermantin. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and saǧda  (black ink); 

– missed out words; 

– owner‟s notes (black ink). 

MS is not complete. It starts from the 142
nd

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara).   

P. 311b, a vegetal decoration (red and blue) on the bottom of the page. 

Ff. 312, 313, 314, prayers. 

P.86b,  a hardly visible round stamp. Dated [1322] of Hijra  (1904/1905). 

MS previously was in the collection of the library of the Holy Etchmiadzin. On the 

doublure A there is a note by a researcher of the Matenadaran “Gazrikian list N947, from the 

manuscripts of the Monastery of Lim”. MS was among MSs rescued in July 1915 and taken from 

Vaspourakan to the St. Etchmiadzin. These MSs were included in the list of the library of St. 

Echmiatsin by librarian Mr. Gazrik Nersisian. 

 The partially damaged ff.112,113,161,162, 241, 247 were restored. 
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 15ٍټ. اٹٖٮؾخ 22.5x15ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً  314ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً أؽپو.17x8.5 ٱٍبً اٹڂٍٔٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. 

 ة. 311رڈعل ىفو٭خ ځجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ( ٭ً اٍٮٸ اٹٖٮؾخ 

ََُڈه اٍپبءث٦٘   اٍپبءوٙپڀ ٽَزٍٞٸ، ٥الٽبد اٹزْٶٍٸ ثبِىهٯ. ث٦٘ ٽَزٍٞالد اٹزجڈٌت ٹټ رٶزت ٭ٍچب ِؽپثبٽٶزڈثخ  اٹ

ََُڈه. ٭ڈإٸ اٌَبد ث٦ٚچب أٱوآ، ڇأفوډ ٭ڈإٸ أڇ ىڅڈه )أؽپو(. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ  اٹ

  رغلٌل اٹزغٺٍل ثبٹٺڈٿ اٹجڂً.

 اٹچڈاٽِ: 

 ٍڈك.اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبِ

 اٙب٭بد ٹج٦٘ اٹٶٺپبد.

 . ؽڈاًّ ٽبٹٴ اٹپقٞڈٛ ثبٍِڈك

فٍوح، ڇرڂزچً ثٖٺڈاد )اٹجٲوح( ؽزى اٹَڈهح اِ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 142اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ، رجلأ ٥ڂل ٽڂز٬ٖ اٌَخ 

 (. 314، 313، 312)اٹٖٮؾبد 

 (ٻ. 1904/1905" څـ /)1322" هعؼ څڂبٳ ربهٌـ ٭ً اٍٮٸ اٹقزټ:ة ٥ٺى ا86ِاٹٖٮؾخ ، ٌڈعل فزټ كائوي ٩ٍو ڇاٙؼ

 يٌڀرڇاؽٚبهڅب ٽڀ ڇالٌخ ٭بٍجڈهاٵبٿ )ڇاٿ( اٹى اٌغپٍب ٥1915بٻ  عيء ٽڀ اٹپقٞڈٝبد اٹزً رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣خ اٹڂَق

يٌڀ آځناٳ. ٵزت ٥ٺى اٹجٞبځخ ٽب ٌٺً: رڇرټ ٭چوٍزچب ٽڀ ٱجٸ ٵبىهٌٴ ځوٍٍٍَبٿ أٽٍڀ فياځخ اٹٶزت ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد اٌغپٍب

٭ً كاه ٽقٞڈٝبد ٽلٌڂخ  ،٭ً ثبكة اِٽو ،ٍجبدزُٶرټ ؽٮ٠ اٹ ٽڀ ٽقٞڈٝبد كٌو "ٹٍټ". N 947ٌٶٍبٿ "٭چوٍخ ٵبىه

 يٌڀ. راٌغپٍب

 .247، 241، 162، 161، 113، 112: اٹزبٹٍخ رټ روٽٍټ اِڇهاٯ
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Օսմանյան կայսրություն: ՆՅՈՒԹ` արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 199: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19,5x12,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15,5x8,8 սմ, առնված բաղադրյալ (եռագիծ) շրջանակի 

մեջ (սև և կարմիր): 

Սուրաների անվանումները գրված են ուղղանկյուն շրջանակի մեջ (կարմիր, 
ձայնանիշերը՝ սև): Որոշ սուրաների անվանումները բացակայում են: Այաները բա-

ժանված են բոլորակներով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի 

ստորին մասում` սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից (սրճագույն մոմլաթ), պահպանակ` Ա+Բ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով), սաջդա` սև: 

Ձեռագիրը պակասավոր է թե սկզբից և թե վերջից. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» 

սուրայի 136-րդ այա, ավարտ`33-րդ (ալ-Ահզաբ) սուրայի 21-րդ այայի կես:  

ԾՆԹ.` Ձեռագիրը նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: Կազ-

մաստառին Մատենադարանի աշխատակցի կողմից նշված է՝ «Գազրիկյան ցուցակ N 

1282 Մուշի ս. Կարապետ»: Ձեռագիրը մաս է կազմել 1916 թ. կորուստից փրկված և 

Մուշից ս. Էջմիածին բերված այն ձեռագրերի, որոնց ցուցակագրումը կատարել է այդ 

ժամանակվա ս. Էջմիածնի Մատենադարանի գրապահ Գազրիկ Ներսիսյանը: 

Ձեռագրի որոշ թերթեր (31-րդ` «Լուկման» սուրայի և 32-րդ`«ալ-Սաջդա» սուրայի 

թերթերի մի մասը) գլխիվայր են փակցված (հավանաբար վերականգնման ժամա-

նակ): Որոշ վնասված թերթեր վերանորոգված են: 
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One-volume copy of the Qur‟ān, possibly from the Ottoman Empire. MS on Oriental pa-

per; 199 ff.; fly leaves [1+1]; 19,5x12,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black 

ink; writing area 15,5x8,8 cm; entire text set within a complex frame with 3 lines (black and red). 

Instead of the majority of sūra headings there are rectangle frames which are left empty. 

The sūra headings which are available, are written with black ink (with red ink rubrications); āya 

dividers are in the form of a disc (red); catchwords at the bottom of every verso page (black). 

The MS is rebound (brown). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and saǧda in black. 

The MS is not complete both in the beginning and at the end. It starts from the 136
th

 āya of 

the 2
nd

 sūra (al-Baqara) and stops in the middle of 21
st
 āya of the 33

rd
 sūra (al-ʼAḥzāb). The 31

st
 

and 32
nd

 sūras (Luqmān and Saǧda) are agglutinated from bottom to the top (probably while 

being restored). 

MS previously was held in the library of St. Etchmiadzin. On the doublure A there is a 

note by a researcher of the Matenadaran ”Gazrikian list N1282, from the manuscripts of the 

Monastery of St. Karapet in Moush”, which means that the MS was among MSs rescued in 1916 

and taken from Moush to St. Etchmiadzin. These MSs were included in the list of the library of 

St. Etchmiadzin by librarian Mr. Gazrik Nersisian. 

 Some damaged folios have been restored. 
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ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً  199ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٥ٺى اِهعؼ ٽقٞڈٛ ٥ضپبځً. اٹڈهٯ ّوٱً، 

19.5x12.5 15.5ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  15ٍټ. اٹٖٮؾخx8.8 ،ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صالصً )اٍڈك

 أؽپو(. 

اٹپڈعڈكح ٽٶزڈثخ ثبِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ؽپواء.  ٍپبءب اِاٹَڈه؛ ثٍڂپ اٍپبءرڈعل ٽَزٍٞالد ٭به٩خ ٽ٦لح ٹزجڈٌت 

 ثبٹٺڈٿ اٹجڂً. روٽٍټ اٹزغٺٍلاٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ 

 اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبٍِڈك.

 33ٽڀ اٹَڈهح هٱټ ٬ٖ21 اٌَخ )اٹجٲوح( ؽزى ٽڂز 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 136فو. رجلأ ٥ڂل اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال

 )اٹَغلح( ثْٶٸ ٽٲٺڈة.  32)ٹٲپبٿ( ؽزى اٹَڈهح هٱټ 31)اِؽياة(. أصڂبء ٥پٺٍخ اٹزوٽٍټ رټ روٵٍت اِڇهاٯ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

يٌڀ )ٽلٌڂخ ماد أڅپٍخ هڇؽٍخ ٭ً عپچڈهٌخ أهٽٍڂٍب، ٭ٍچب ٽٲو رؽٮ٠ اٹپقٞڈٛ ٥ٺى اِهعؼ ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد اٌغپٍبرټ 

، كٌو اٹٲلٌٌ ٱوڃ ثٍذ ٭ً N 1282ٻ اِهٽڀ اِهصڈمٵٌ(. ٵزت ٥ٺى اٹجٞبځخ ٽب ٌٺً: "٭چوٍخ ٵبىهٌٶٍبٿ ٵبصڈٹٍٶڈً ٥پڈ

 ٽلٌڂخ ٽڈُ".

ڇرټ ٭چوٍزچب  يٌڀرڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپٍب 1916عيء ٽڀ اٹپقٞڈٝبد اٹزً رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ ٥بٻ خ اٹڂَق

 .يٌڀ آځناٳراه ٽقٞڈٝبد اٌغپٍبٽڀ ٱجٸ ٵبىهٌٴ ځوٍٍٍَبٿ أٽٍڀ فياځخ اٹٶزت ٭ً ك

   .ٽوٽپخ اٹڂَقخ
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16 հատոր (գրքույկ) Ղուրան: ՏԵՂ՝ Վան, Օսմանյան կայսրություն: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 
Հիջրայի 1283թ: (1866/1867): ԳՐԻՉ՝ Հաջի Բաքր (Բեքիր) աղա իբն Մուհամմադ Բու-

լանկ (Բուլանըք) զադե: ՆՅՈՒԹ` թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 295՝ (19+19+19+19+19+20+18+19+20+ 

20+19+19+21+19+20+23): ՊՐԱԿ՝ 1-V(10),V-1(19), 3-V(10),V-1(19),4-V(10),V-1(19), 6(5)-V 

(10), V-1(19), 7(6)-VI(12), IV-1(19), 9(8)-V(10), V(20), 11(10)-V(10), III(16), 1(17), 1(18), 12 

(11)-V(10), V-1(19), 14(13)-V-1(9), V(19), 1(20), 17(16)-V(10), V(20), 18(17)-V(10), V-1(19), 

21(20)-V(10), V-1(19), 24(23)-VI-1(11), IV(19), 1(20), 1(21), 25-V(10), V-1(19), 28(29)-V(10), 

V(20), 29-V(10),VII-1(23): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23x17 սմ: Յուրաքանչյուր հատոր ունի իր 

հերթական համարը4
:  

ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ` 15x10 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր): 

Հատոր 1-ին, էջ  1բ և 2ա՝ նախշազարդ շրջանակներ (կապույտ, դեղին) և բուսա-

նախշեր (կապույտ, դեղին, կարմիր, սև): Սուրաների անվանումները գրված են բաց 

կարմիր թանաքով, այաները բաժանված են բոլորակներով (կարմիր): Էջակապ բառե-

րը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 
ԿԱԶՄ՝ մուգ կարմիր կաշի, կենտրոնում և չորս անկյուններում` դրոշմազարդեր 

(բոլոր 16 հատորներն (գրքույկները) ունեն միանման կազմ):   

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով) և սաջդա` կարմիր: 

                                                           
4 Գրիչը յուրաքանչյուր գրքույկ համարակալել է: Այդ համարը նշված է գրված վերջին էջի վրա: Բացի 
այդ, գրքույկի կազմին թուղթ է փակցվել, որի վրա գրված է նրա հերթական համարը և այն բառը, որով 
սկսվում է գրքույկը:Սակայն որոշ գրքույկների կազմի վրայի համարը սխալ է և չի համապատասխա-
նում ներսի թվին: Ուստի մենք հիմք ենք ընդունել տեքստի մեջ նշված թիվը, իսկ փակագծում նշել ենք 
կազմի վրա նշվածը: Ըստ այդմ մեզ հասած գրքույկներն են. 1, 3, 4, 6(5), 7(6), 9(8) , 11(10), 12(11), 14(13), 
17(16), 18(17), 21(20), 24(23), 25, 28(29) և 29: 
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Հատոր 1-ին. սկիզբ՝ «ալ-Ֆաթիհա» սուրա, ավարտ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 

134-րդ այան ներառյալ:  
Հատոր 3-րդ. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 142-րդ այայի սկիզբ, ավարտ՝ 

նույն սուրայի 252-րդ այան ներառյալ: 
Հատոր 4-րդ. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 253-րդ այայի սկիզբ, ավարտ՝ 

3-րդ` «ԱԼ Իմրան» սուրայի 91-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 6(5)-րդ. սկիզբ՝ 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 24-րդ այա, ավարտ՝ 147-րդ 

այան ներառյալ:  
Հատոր 7(6)-րդ. սկիզբ՝ 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 148-րդ այայի սկիզբ, ավարտ՝ 5-

րդ` «ալ-Մաիդա» սուրայի 82-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 9(8)-րդ. սկիզբ՝ 6-րդ` «ալ-Անամ» սուրայի 111-րդ այա, ավարտ՝ 7-րդ` «ալ-
Արաֆ» սուրայի 87-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 11(10)-րդ. սկիզբ՝ 8-րդ` «ալ-Անֆալ» սուրայի 41-րդ այա, ավարտ՝ 9-րդ` 

«ալ- Թաուբա» սուրայի 93-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 12(11)-րդ. սկիզբ՝ 9-րդ` «ալ-Թաուբա» սուրայի 94-րդ այայի սկիզբ, 

ավարտ՝ 11-րդ` «Հուդ» սուրայի 5-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 14(13)-րդ. սկիզբ՝ 12-րդ` «Յուսուֆ» սուրայի 53-րդ այայի սկիզբ, ավարտ՝ 
14-րդ` «Իբրահիմ» սուրայի վերջ: 

Հատոր 17(16)-րդ. սկիզբ՝ 18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 72-րդ այա, ավարտ՝ 20-րդ` 

«Տահա» սուրայի վերջ: 

Հատոր 18(17)-րդ. սկիզբ՝ 21-րդ` «ալ-Անբիյա» սուրայի սկիզբ, ավարտ՝ 22-րդ` 

«ալ-Հաջ» սուրայի վերջ: 

Հատոր 21(20)-րդ. սկիզբ՝ 27-րդ` «ալ-Նամլ» սուրայի 56-րդ այա, ավարտ՝ 29-րդ` 

«ալ-Անքաբութ» սուրայի 45-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 24(23)-րդ. սկիզբ՝ 36-րդ` «Յա –Սին» սուրայի 28-րդ այա, ավարտ՝ 39-րդ` 

«ալ-Զումար» սուրայի 32-րդ այայի սկիզբ: 

Հատոր 25-րդ. սկիզբ՝ 39-րդ` «ալ-Զումար» սուրայի 32-րդ այայի սկիզբ, ավարտ՝ 
41-րդ` «Ֆուսսիլաթ» սուրայի 46-րդ այայի վերջ: 

Հատոր 28(29)-րդ. սկիզբ՝ 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» սուրայի սկիզբ («ալ-Մուջա-

դալա» անվանման փոխարեն գրված է 67-րդ` «ալ-Մուլք» սուրայի անվանումը), 

ավարտ՝ 66-րդ` «ալ-Թահրիմ» սուրայի վերջ: 

Հատոր 29-րդ. Սկիզբ՝ 67-րդ` «ալ-Մուլք» սուրայի սկիզբ, ավարտ՝ 77-րդ` «ալ-
Մուրսալաթ» սուրայի վերջ: 

Հատոր 11(10)-րդ, էջ 18բ` 2 կլոր կնիքներ` «Սելիմ Սաբրի» գրությամբ, և հատոր 

14(13)-րդ, էջ 20բ՝ 3 կլոր կնիքներ, որոնցից մեկը՝ «Մուստաֆա Սաբրի» գրությամբ, 

իսկ մյուսը՝ թվագրված Հիջրայի 1296թ. (1878/1879): 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 1ա (Ստորև մեջբերվող արաբերեն հիշատակարանը գրված է բոլոր գրքույկ-

ների 1ա էջին, սև թանաքով)  

ٱل ڇٱ٬ ڇؽجٌ ڇٍجٸ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ اٹؾبعى ثٶو ا٩ب ثڀ ٽؾپل ثٺڂٴ ىاكڃ ڇٱٮب ٕؾٍؾب ّو٥ٍب ٥ٺى اٹغبٽ٤ اٹْو٬ٌ  -

٭ً ثٺلح ڇآٿ العٺڄ فبٹٖب ٹڈعڄ اهلل ر٦بٹى ڇٝٺجب ٹپوٙبرڄ ثْوٛ اٿ اٹپَپى ثغبٽ٤ اٹْو٬ٌ فَوڇ ثبّب ڇهؽپخ اهلل ٥ٺٍڄ اٹٶبئڀ 

ال ٌقوط ڇال ٌجب٣ ڇال ٌڈڅت ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌجلٷ ٭پڀ ثلٹڄ ث٦ل ٽب ٍپ٦ڄ ٭بځپب اصپڄ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځڄ اٿ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ اٹٺچټ 

 ڇصپبځٍڀ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬ ا٩ٮو ٹڈاٱٮڄ ڇٹٶبرجڄ ڇٹٲبهئڄ ڇٹپڀ ٦ٍى ٭ٍڄ ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ ٭ً ٍڂخ صٺش
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ԾՆԹ.` Ղուրանի տեքստը պակասավոր է: Այն հավանաբար ուսումնական նպա-

տակով բաժանվել է 30-ից ավելի փոքրիկ գրքույկների, որոնցից յուրաքանչյուրն ընդ-

գրկում է 2, 3 կամ 4 սուրա: Այդ գրքույկներից մեզ է հասել 16-ը, որոնք միավորված են 

261 գույքահամարի տակ: Նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: 

Ձեռագիրը մաս է կազմել 1916 թ. կորուստից փրկված և Մուշից ս. Էջմիածին բերված 

ձեռագրերի:  
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16 volumes (part) of a multivolume Qur‟ān, copied in Van, the Ottoman Empire; MS on 

paper; 295 (19+19+19+19+19+20+18+19+20+20+19+19+21+19+20+23) ff.; every volume has 

its number
5
. The numbers and quires of each volume are: 1-V(10), V-1(19), 3-V(10), V-1(19),4-

V(10), V-1(19), 6(5)-V(10), V-1(19), 7(6)-VI(12), IV-1(19), 8-V(10), V(20), 11(10)-V(10), 

III(16), 1(17), 1(18), 12-V(10), V-1(19), 14-V-1(9), V(19), 1(20), 17(16)-V(10), V(20), 18(17)-

V(10), V-1(19), 21-V(10), V-1(19), 24(23)-VI-1(11), IV(19), 1(20), 1(21), 25(24)-V(10), V-

1(19), 29(28)-V(10), VII-1(23): All of them have the same size: 23x17 cm. 

Fully vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; black ink, with rubrication (reading signs) 

in red; writing area 15x10 cm; entire text set within a complex frame with 2 lines (light red). 

Pp.1b and 2a of the first book are illuminated with frames (blue and yellow) and with 

vegetal decorations (blue, yellow, black and red); sūra headings  in light red; āya dividers in the 

form of a red disc; catchwords at the bottom of every verso page (black). 

The date of copying is 1283 of Hijra (1866/1867); the scribe is Ḥağī Bakr (Bekir) aġa ibn 

Muḥammad Bulank (Bulanik) zadeh; the following colophon in Arabic is written on p.1a in each 

volume ( black ink).  

ٱل ڇٱ٬ ڇؽجٌ ڇٍجٸ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ اٹؾبعى ثٶو ا٩ب ثڀ ٽؾپل ثٺڂٴ ىاكڃ ڇٱٮب ٕؾٍؾب ّو٥ٍب ٥ٺى اٹغبٽ٤ اٹْو٬ٌ  -

فَوڇ ثبّب ڇهؽپخ اهلل ٥ٺٍڄ اٹٶبئڀ ٭ً ثٺلح ڇآٿ العٺڄ فبٹٖب ٹڈعڄ اهلل ر٦بٹى ڇٝٺجب ٹپوٙبرڄ ثْوٛ اٿ  اٹپَپى ثغبٽ٤ اٹْو٬ٌ

ال ٌقوط ڇال ٌجب٣ ڇال ٌڈڅت ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌجلٷ ٭پڀ ثلٹڄ ث٦ل ٽب ٍپ٦ڄ ٭بځپب اصپڄ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځڄ اٿ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ اٹٺچټ 

 ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ ٭ً ٍڂخ صٺش ڇصپبځٍڀ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬ا٩ٮو ٹڈاٱٮڄ حٹٶبرجڄ ڇٹٲبهئڄ ڇٹپڀ ٦ٍى ٭ٍڄ 

All the 16 volumes have the same type of binding of leather (dark red) with vegetal 

decorations in the center and in four corners. 

Marginal arrangements : 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions, and the saǧda in red ink. 

This Qur‟ānic text is incomplete. Most probably for educational purposes it was devided 

into 30 small booklets, each one comprising 2, 3 or 4 sūras. Out of the aforesaid number but 16 

have reached us united under one classmark – 261. 

The available booklets include: 

1. Starts from the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) up to the 134

th
 āya of the 2

nd
 sūra (al-Baqara) 

inclusive. 

3. Starts from the 142
nd

 āya up to the first 2 words of 253
rd

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara). 

                                                           
5
 The scribe has given numbers to each of the volumes (parts) of the Qur‟an. In addition there are papers pasted on 

the binding of each volume, where is marked the number and also the word of which the text of that volume starts. 

But sometimes these numbers don‟t correspond to the numbers given in the book. So we have taken the numbers in 

the book as correct ones and those on the binding in quotation marks. According to that we have 1, 3, 4, 6(5), 7(6), 

9(8), 11(10), 12(11), 14(13), 17(16), 18(17), 21(20), 24(23), 25, 28(29), 29. 
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4. Starts from the 253
rd

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) up to the 91
st
 āya of 3

rd
 sūra 

(AlʽImrān) inclusive. 

6(5). Starts from the 24
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisā‟) up to the 147
th

 āya of the same sūra. 

7(6). Starts from the 148
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisā‟) up to the 82
nd

 āya of the 5
th

 sūra 

(al-Māʼida) inclusive. 

9(8). Starts from the 111
th

 āya of the 6
th

 sūra (al-‟Anʽām) up to the 87
th

 āya of the 7
th

 sūra 

(al-ʼAʽrāf) inclusive. 

11(10). Starts from the 41
st
 āya of the 8

th
 sūra (al-ʼAnfāl) up to the 93

rd
 āya of the 9

th
 sūra 

(al-Taūba) inclusive. 

12(11). Starts from the 94
th

 āya of the 9
th

 sūra (al-Taūba) up to the 5
th

 āya of the 11
th

 sūra 

(Hūd) inclusive. 

14(13). Starts from the 53
rd

 āya of the 12
th

 sūra (Yūsuf) up to the end of the 14
th

 sūra 

(ʼIbrāhīm). 

17(16). Starts from the 72
nd

 āya of the 18
th

 sūra (al-Kahf) up to the end of the 20
th

 sūra 

(Ṭaha). 

18(17). Starts from the 21
st
 sūra (al-‟Anbiyā‟) up to the end of 22

nd
 ūra (al-Ḥağ). 

21(20). Starts from the 56
th

 āya of the 27
th

 sūra (al-Naml) up to the 45
th

 āya of the 29
th

 

sūra (al-‟Ankabūt) inclusive. 

24(23). Starts from the 28
th

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn) up to the 32
nd

 āya of the 39
th

 sūra 

(al-Zumar) inclusive. 

25. Starts from the first 2 words of 32
nd

 āya of the 39th sūra (al-Zumar) up to the 46
th

 āya 

of the 41
st
 sūra (Fuṣṣilat) inclusive. 

28(29). In the beginning of the book the heading of the 67
th

 sūra (al-Mulk) is mistakenly 

written, but the following text is the 58
th

 sūra (al-Muğādala) which continues up to the 66
th

 sūra 

(al-Taḥrīm) inclusive. 

29. Starts from the 67
th

 sūra (al-Mulk) up to the 77
th

 sūra (al-Mursalāt) inclusive. 

On p.18b of the book 11(10) there are 2 round stamps where one can notice the words 

“Selīm Ṣabrī”. On the p. 20b of the book 14(13) there are 3 round stamps; in one of them it is 

written “Muṣṭafa Ṣabrī” and on the other one there is a date “1296” (1878/1879). 

Previously was held in the library of St. Etchmiadzin. MS was among those rescued in 

1916 in Moush and taken to St. Etchmiadzin. 
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+  19+  19ڇهٱخ ) 295بځٍخ. اٹڂڈ٣ ڇهٯ، اٿ"، اٹلڇٹخ اٹ٦ضپڇٽغٺل )ُٵزٍت( ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، ٽٶبٿ اٹڂَـ ٽلٌڂخ " 16

(. ٹٶٸ ٽغٺل هٱپڄ اٹپزَٺَٸ23+  20+  19+  21+  19+  19+  20+ 20+  19+  18+  20+  19+  19+  19
6

. هٱټ 

 ٵواٍبرڄ: ٵٸ ُٵزٍت ٽ٤ ٥لك

1- V(10 ،)V-1(19 ،)3- V(10 ،)V-1(19،) 4-V(10) ،V-1 (19 ،)6(5)-V(10 ،)V-1(19 ،)7(6)- VI(12 ،)

IV-1(19 ،)9(8)-V(10،) V(20 ،)11(10)-V(10)، III (16) ،1(17 ،)1(18 ،)12(11)-V(10 ،)V-1(19 ،)

14(13)-V-(9 ،)V(19 ،)1(20 ،)17(16)- V(10 ،)V(20 ،)18(17)-V(10 ،)V-1(19،)12(20)- V(10 ،)V-

                                                           
 
6
. للخجليذ الخاسجي القسن في هلصقت ّسقت على هكخْب الوخطْط سقن. الٌسخت هي االخيشة الصفحت على هكخْب الخشقين. هجلذ كل شقينبخ الٌاسخ قام 

 على الوْجْد الخشقين أها. الٌص داخل الوْجْد الخشقين اعخوذًا فقذ لزلك الصفحت، آخش في الوْجْد الخشقين ُحطابق ال الولصقت األسقام ُزٍ بعط لكي

 ،15 ،(13)14 ،(11)11 ،(16)18 ،(16)17 ،(13)14 ،(11)11 ،(11)11 ،(8)9 ،(6)7 ،(5)6 ،4 ،3 ،1: اآلحي الشكل على فِْ خجليذال

18(19 )ّ19 . 
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1(19 ،)24(23)-1(11 ،)IV (19 ،)1(20 ،)1(21 ،)25- V(10 ،)V-1(19 ،)28(29)- V(10 ،)V(20 ،)29- 

V(10،) VII-1(23ٱٍبً اٹُٶزٍت اٹڈاؽل .) 23x17 ثبِؽپو.  اإلّبهاداٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  9ٍټ. اٹٖٮؾخ

أ ٽڀ اٹُٶزٍت اِڇٷ ىفو٭بد ځجبرٍخ 2ة ڇ1رڈعل ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ أؽپو.  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئ15x10ًٱٍبً اٹڂٔ 

َُڈه  اٍپبء. ٕٮو(ا ، اٍڈك( ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ،إٮو)أؽپو، أىهٯ،  أٱوآ ؽپواء. ٭ڈإٸ اٌَبد ثبِؽپو. اٹ

 اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

اٍټ اٹڂبٍـ: "ؽغً ثٶو آ٩ب ثڀ ٽؾپل ثٺڂٴ ىاكڃ". ٌڈعل ٥ٲل ڇٱٮٍخ: " ٱل ڇٱ٬ ٻ(. 1866/1867څـ/ ) 1283ربهٌـ اٹڂَـ 

ثٺڂٴ ىاكڃ ڇٱٮب ٕؾٍؾب ّو٥ٍب ٥ٺى اٹغبٽ٤ اٹْو٬ٌ اٹپَپى  ڇؽجٌ ڇٍجٸ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ اٹؾبعى ثٶو ا٩ب ثڀ ٽؾپل

ٿ ال أثغبٽ٤ اٹْو٬ٌ فَوڇ ثبّب ڇهؽپخ اهلل ٥ٺٍڄ اٹٶبئڀ ٭ً ثٺلح ڇآٿ العٺڄ فبٹٖب ٹڈعڄ اهلل ر٦بٹى ڇٝٺجب ٹپوٙبرڄ ثْوٛ 

اٿ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ اٹٺچټ ا٩ٮو ٌقوط ڇال ٌجب٣ ڇال ٌڈڅت ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌجلٷ ٭پڀ ثلٹڄ ث٦ل ٽب ٍپ٦ڄ ٭بځپب اصپڄ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځڄ 

 أ.1اٹٖٮؾخ  ،٭ً ٍڂخ صٺش ڇصپبځٍڀ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬"ٹڈاٱٮڄ ڇٹٶبرجڄ ڇٹٲبهئڄ ڇٹپڀ ٦ٍى ٭ٍڄ ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ 

 كاٵڀ ٥ٺٍڄ ځٲْبد ځجبرٍخ ٭ً ڇٍٞڄ ڇىڇاٌبڃ اِهث٤.  ُعٺلد ثغٺل أؽپو 16عپ٤ٍ اٹپغٺلاد )اٹُٶزٍجبد( اٹـ

 اٹچڈاٽِ: 

 اٹَغلاد ثبِؽپو.  ، اِعياء،اِؽياة

ٍُڈه. ڇٕٺڂب ٽڀ  4أڇ  3، 2ُٵزٍت. ٌزؤٹ٬ ٵٸ ُٵزٍت ٽڀ  ٥30ٺى اِهعؼ أځڄ ڇِڅلا٫ ر٦ٺٍپٍخ رټ رٲٍَټ اٹپقٞڈٛ اٹى أٵضو ٽڀ 

  .261ُٵزٍت ٽؾٮڈ١خ ثوٱټ  16څنڃ اٹُٶزٍجبد 

 رٚټ اٹُٶزٍجبد ٽب ٌٺً:

 )اٹجٲوح(. 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  134ٍڈهح اٹٮبرؾخ ؽزى اٌَخ  – 1

  ٽڀ ماد اٹَڈهح. 252ٽڀ ٍڈهح اٹجٲوح ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  142اٌَخ  – 3

 )آٷ ٥پواٿ(.  3ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  91ٽڀ ٍڈهح اٹجٲوح ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  253اٌَخ  – 4

 .147)اٹڂَبء( ؽزى اٌَخ  4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  24اٌَخ  –( 5)6

 )اٹپبئلح(.  5هٱټ ٽڀ اٹَڈهح  82ٽڀ ٍڈهح اٹڂَبء ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  148اٌَخ  –( 6)7

 )ا٥ِوا٫(.  7ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 87زى ځچبٌخ اٌَخ )اِځ٦بٻ( ؽ 6ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  111اٌَخ  –( 8)9

 )اٹزڈثخ(.  9ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  93)اِځٮبٷ( ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  8ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  41اٌَخ  –( 10)11

 )څڈك(. 11ح هٱټ ٽڀ اٹَڈه 5ٽڀ ٍڈهح اٹزڈثخ ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  94اٌَخ  –( 11)12

 )اثواڅٍټ(. 14ٌڈ٬ٍ ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح هٱټ  12ٽڀ اٹَڈهح  53اٌَخ  –( 13)14

 )ٝڄ(. 20)اٹٶچ٬( ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح هٱټ  18ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  72اٌَخ  –( 16)17

 )اٹؾظ(. 22)اِځجٍبء( ڇهٱټ  21اٹَڈهح هٱټ  –( 17)18

 )اٹ٦ڂٶجڈد(. 29ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 45ځچبٌخ اٌَخ  )اٹڂپٸ( ؽزى 27ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  56اٌَخ  –( 20)21

 )اٹيٽو(. 39ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  32)ٌٌ( ؽزى اٌَخ  36ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  28اٌَخ  –( 23)24

 )٭ٖٺذ(. 41ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  46ٽڀ ٍڈهح اٹيٽو ؽزى ځچبٌخ اٌَخ  32اٌَخ  – 25

 )اٹزؾوٌټ(.  66)اٹپغبكٹخ( ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح هٱټ 58ٱټ)اٹپٺٴ( ثلال ٽڀ اٹَڈهح ه 67ٵزت فًٞؤ ٥ڂڈاٿ اٹَڈهح هٱټ –( 29)28

 )اٹپوٍالد(. 77ٍڈهح اٹپٺٴ ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح هٱټ  – 29

 (ة20اٹٖٮؾخ ) أفزبٻ صالصخ( ثبٍټ "ٍٺٍټ ٕجوي". ڇ10)11ٽڀ اٹپغٺل )اٹُٶزٍت( هٱټ  (ة18 اٹٖٮؾخ)ٌڈعل فزپبٿ كائوٌبٿ 

 ٻ(.1879-1878څـ /) 1296ٕجوي"، أٽب اٹقزپبٿ اَفواٿ ثزبهٌـ (، ڇاؽلح ٽڂچب ٭ٲٜ ثبٍټ "ٽٖٞٮى 13)14ٽڀ اٹُٶزٍت 

يٌڀ. اٹڂَـ عيء ٽڀ اٹپقٞڈٝبد اٹزً رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ ر٭ً ثبكة اِٽو رټ ؽٮ٠ اُٹٶٍجبد ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد ٽلٌڂخ اٌغپٍب

 يٌڀ.رڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپٍب 1916٭ً ٥بٻ 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 316: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x 

14,5 սմ: ՏՈՂ՝ 14: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: 

ԳՐԱԴԱՇՏ` 15x8 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կապույտ), լուսանցագիծ` 

պարզ (կարմիր):  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, իսկ այաները բաժան-
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ված են շրջանագծով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի 

ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից (սրճագույն մոմլաթ), պահպանակ` Ա+Բ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով) թաաշիր, թախմիս, սաջդա` կարմիր:  

Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 69-րդ այայի կես, 

ավարտ` 89-րդ` «ալ- Ֆաջր» սուրայի վերջ: 

ԾՆԹ.` Նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: Ձեռագիրը մաս է 

կազմել 1915 թ. կորուստից փրկված և Վասպուրականից ս. Էջմիածին բերված հարյու-

րավոր ձեռագրերի:  

Ձեռագիրը վերանորոգված է:  
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 316 ff.; fly leaves [1+1]; 21x14,5 

cm; fully vocalized nasḫ script; 14 lines to the page; black ink with rubrication in red; writing 

area 15x8 cm; entire text set within a complex frame - 2 blue lines around the writing area and 

one red line on the edge of the page. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circles (red); catchwords at the bottom 

of every verso page (black). The MS is rebound (brown). 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, ḥizb with subdivisions , taḫmīs, taʽašīr (red). 

MS not complete both in the beginning and at the end. Starts from the middle of the 69
th

 

āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) up to the end of the 89
th

 sūra (al-Fağr), but as the bottom part of 

the last folio is damaged, the last 3 āyas are missing. 

Previously held in the library of St Etchmiadzin. MS was among those hundreds of MSs 

rescued in 1915 and taken from Vaspourakan to St. Etchmiadzin. 

The manuscript is restored. 
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 15ٍټ. اٹٖٮؾخ 21x14.5ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً  316اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً،  ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً أىهٯ كافٸ اٝبه 15x8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ 

 ٺڈٿ اٹجڂً. ثبٹ روٽٍټ اٹزغٺٍلأؽپوثٍَٜ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ 

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹزقپٌٍ، اٹَغلاد ثبِؽپو.

  )اٹٮغو(. 89)اٹجٲوح(، ڇٌڂزچً ٥ڂل اٹَڈهح هٱټ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 69فو، رجلأ ٥ڂل اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال

ٽڀ اٹپقٞڈٝبد اٹزً رټ اځٲبمڅب ٽڀ يٌڀ. اٹڂَـ څً عيء ر٭ً ثبكة اِٽو رټ ؽٮ٠ اُٹٶٍجبد ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد ٽلٌڂخ اٌغپٍب

 يٌڀ.رڇاؽٚبهڅب ٽڀ ڇالٌخ ٭بٍجڈهاٵبٿ )ڇاٿ( اٹى اٌغپٍب 1915اٹٍٚب٣ ٭ً ٥بٻ 

  .316رټ روٽٍټ اٹڈهٱخ 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 291: ՊՐԱԿ՝ VI(12), V(22), 

V(32), V(42), V(52), V(62), V(72), VI(84), V(94), V(104), V(114), V(124), V(134), V(144), 

V(154), V(164), V(174), V(184), III(190), V(200), VI(212), V(222), V(232), V(242), V(252), 
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V(262), V(272), V(282), V-1(291): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 35x23 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավոր-

ված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 25x17 սմ, առնված է 

բաղադրյալ շրջանակի (սև, ոսկի, երբեմն նաև կարմիր), որոշ դեպքերում` պարզ 

շրջանակի (կարմիր), իսկ վերջին երեք թերթերը` բաղադրյալ շրջանակի (կանաչ և սև) 

մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, կարմիր շրջանակի 

մեջ (սկսած 97-րդ` «ալ-Կադր» սուրայից (289ա) մինչև վերջ` կանաչ շրջանակներ 

առանց անվանումների): Այաները բաժանված են բոլորակներով (կարմիր կամ ոսկի, 

երբեմն էլ կարմրի և ոսկու համադրմամբ): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր 

բ էջի ստորին մասում` սև թանաքով:  

ԿԱԶՄԸ` ժամանակակից (սրճագույն կաշի), պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ, թաաշիր և սաջդա՝ կարմիր և սև, 
– հավելագրումներ: 

Ձեռագրի սկիզբ՝ 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 83-րդ այա: 

Էջ 116բ և 117ա՝ վակֆ: 

Ձեռագիրը նորոգված է, 4-րդ թերթը գլխիվայր է փակցված, պակաս  թերթերը (2, 

254, 261, 262, 289, 290, 291) լրացված են: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 291 ff.; VI(12), V(22), V(32), 

V(42), V(52), V(62), V(72), VI(84), V(94), V(104), V(114), V(124), V(134), V(144), V(154), 

V(164), V(174), V(184), III(190), V(200), VI(212), V(222), V(232), V(242), V(252), V(262), 

V(272), V(282), V-1 (291); fly leaves [1+1]; 35x23 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to 

the page; black ink with rubrication (reading signs) in red; writing area 25x17 cm; entire text set 

within a complex frame with 4 lines (black and gold, sometimes – black, gold and red) rarely – 1 

line (red), last 3 ff. green and black. 

Sūra headings and their frames in red ink. Starting from 97
th

 sūra (al-Qadr) (p. 289a) up to 

the end of the text the space is left for sūra headings and frames  (green), but it is not written in; 

āya dividers in form of a disc (gold, or red, sometimes using both colours); catchwords at the 

bottom of every verso page (black). MS rebounded with brown leather . 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, ḥizb, taʽašīr and saǧda marked (red and black ink); 

– some missed out words  (black ink); 

– waqf notes (pp. 116b, 117a). 

MS is not complete. It starts from the middle of the 83
rd

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisā‟). 

The MS is restored. F.4 is placed upside down, many ff. were added to complete the text 

(as ff. 2, 254, 261, 262, 289, 290, 291). 
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 ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد: 291ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

 VI(12 ،)V(22 ،)V(32 ،)V(42 ،)V(52 ،)V(62 ،)V(72 ،)VI(84 ،)V(94 ،)V(104 ،)V(114 ،)V(124 ،)

V(134) ،V(144 ،)V(154 ،)V(164 ،)V(174 ،)V(184 ،)III(190 ،)V(200 ،)VI(212 ،)V(222 ،)V(232 ،)
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V(242 ،)V(252 ،)V(262 ،)V(272،)V(282 ،)V-1(291.)  ً35أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبx23 13ٍټ. اٹٖٮؾخ 

هثب٥ً )اٍڈك ڇمڅت، ٭ً  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت25x17ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. 

 ثٍَٜ. ٌڈعل ٥ٺى اِڇهاٯ اٹضالصخ االفٍوح اٝبه ٽوٵت )أفٚو، اٍڈك(.  ث٦٘ اِؽٍبٿ ثبِؽپو(. أڇ ٙپڀ اٝبه أؽپو

 97هح هٱټڈٽڀ اٹَ اٹَڈه اثزلًأ اٍپبء. اٝبهاد اٹزجڈٌت )أفٚو( كڇٿ ٵزبثخ (أؽپو)اٹَڈه ثبِؽپوٙپڀ ٽَزٍٞٸ  اٍپبء

ڇاٹنڅت. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك  أڇ ثبِؽپو خنڅجأفوډ ٽ، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ث٦ٚچب ؽپواء ڇ فوالأ ؽزى ا289)اٹٲله(، اٹڈهٱخ 

 ثغٺل ثڂً اٹٺڈٿ.  روٽٍټ اٹزغٺٍلاٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ 

 اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد ثبٍِڈك ڇاِؽپو.

 اٹزٖؾٍؾبد ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.

 )اٹڂَبء(. 4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 83رجلأ ٥ڂل اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ، 

 أ.117ة، 116ٱٍل ڇٱ٬ ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 

، 262، 261، 254، 2رټ رضجٍذ اٹڈهٱخ اٹواث٦خ ثْٶٸ ٽٲٺڈة. څڂبٳ أڇهاٯ ُأٍٙٮذ اٹى اٹڂَقخ إلرپبٻ اٹڂٔ: ) ،خٽوٽپاٹڂَقخ 

289 ،290 ،291.) 
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Օսմանյան կայսրություն: ՆՅՈՒԹ` արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 352: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 28x19 սմ: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, 

սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 20x13 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով (78-րդ` «ալ-Նաբա» 

սուրայից սկսած` անվանումները բացակայում են), այաները բաժանված են շրջանա-

գծերով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, 

սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի (մաշված): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), թաաշիր և սաջդա (կարմիր և սև): 

Ձեռագրի սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրա: 

Ձեռագիրը վերանորոգման խիստ կարիք ունի: 

ԾՆԹ.` Ձեռագիրը նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: 

Ձեռագրի մեջ դրված առանձին թերթիկի վրա Մատենադարանի աշխատակցի կողմից 

նշված է՝ «Գազրիկյան ցուցակ N 1359 (այլ ոչ թե 1353 ինչպես նշված է վրան), պատ-

կանել է Մուշի Սուրբ Կարապետ վանքի ձեռագրատանը՝ N 48»: Ըստ այդմ՝ կարելի է 

եզրակացնել, որ ձեռագիրը մաս է կազմել 1916 թ. մայիսին կորստից փրկված և 

Մուշից ս. Էջմիածին բերված այն ձեռագրերի, որոնց ցուցակագրումը կատարել է այդ 

ժամանակվա ս. Էջմիածնի Մատենադարանի գրապահ Գազրիկ Ներսիսյանը: 
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One-volume copy of the Qur‟ān, possibly from the Ottoman Empire. MS on Oriental 

paper; 352 ff.; 28x19 cm; fully vocalized nasḫ script; 12 lines to the page; black ink rubrication 

in red; writing area 20x13 cm. 

Sūra headings in red ink, starting from the 78
th

 sūra (al-Nabā‟) the headings are missing; 

āya dividers in the form of a red circle; catchwords at the bottom of every verso page (black); 

leather binding (brown) greatly worn-out. 

Marginal arrangements: 
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– taʽašīr, ǧuz‟ and ḥizb with subdivisions and the saǧda (red and black ink). 

The 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) is missing. Starts from the 2

nd
 sūra (al-Baqara). 

MS previously held in the library of  St. Etchmiadzin. On the doublure A there is a note 

made by a researcher of the Matenadaran ”Gazrikian list N1359 (and not 1353 as it is marked on 

the book), belonged to the Monastery of St. Karapet in Moush, N 48”, which means that the MS 

was among those MSs rescued in May 1916 and taken from Moush to St. Etchmiadzin. These 

MSs were included in the list of the library of St. Etchmiadzin by the librarian Mr. Gazrik 

Nersisian. 
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ٍټ. اٹٖٮؾخ 28x19ڇهٱخ، اٹٲٍبً  352ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٥ٺى االهعؼ ٽقٞڈٛ ٥ضپبځً. اٹڈهٯ ّوٱً، 

اٹَڈه كڇٿ رجڈٌت ڇثبِؽپو؛ ال  اٍپبءٍټ. 20x13ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  12

. ٭ڈإٸ اٌَبد ؽٺٲبد ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ )اٹڂجؤ( ٥78ٺى هأً اٹَڈه اثزلَأ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  اٍپبءرڈعل 

 عٺل ثڂً ٽچزوة. اٹزغٺٍلة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 اٹچڈاٽِ: 

 ڇاٍِڈك. اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد ثبِؽپو

  )اٹجٲوح(. 2اٹَڈهح هٱټ ٥ڂلاٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ )ٍڈهح اٹٮبرؾخ(، رجلأ 

 اٹپقٞڈٛ ثؾبعخ اٹى ا٥بكح روٽٍټ. 

كافٸ اٹڂَقخ ٽٶزڈة ٥ٺٍچب ٽڀ ٱجٸ اؽل اٹ٦بٽٺٍڀ ڇهٱخ يٌڀ. ٌڈعل رؽٮ٠ اٹپقٞڈٛ ٭ً اٹَبثٰ ٭ً كاه اٹپقٞڈٝبد ثپلٌڂخ اٌغپٍب

ٵپب څڈ ٽنٵڈه ٥ٺى اٹپقٞڈٛ. ٌنٵو أٿ څنڃ اٹڂَقخ ٱل  1353"، ڇٹٌٍ N 1359 اهاٿ ٽب ٌٺً: "٭چوٍخ ٵبىهٌٶٍبٿكٍڂبر٭ً اٹپب

 ".  48Nلٌٌ ٱوڃ ثٍذ ٭ً ٽلٌڂخ ٽڈُ ؽٮ٢ذ ٭ً ٽٶزجخ اٹپقٞڈٝبد ٭ً كٌو اٹٲ

يٌڀ ؽٍش رڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپٍب 1916اٹپقٞڈٛ ڇاؽل ٽڀ ٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ ٥بٻ 

 ڇ٤ٙ ٭چوٍزچب ٵبىهٌٴ ځوٍٍٍَبٿ أٽٍڀ فياځخ اٹٶزت ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد اٌغپبىٌڀ آځناٳ.
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 274: ՊՐԱԿ՝ XI(22), IV(30), 

VI(42), III(48), VII(62), II(66), VIII(82), IX(100), IX(118), X(138), VIII(154), II(158), VI(170), 

VI(182), IV(190), IV(198), III(204), IV(212), VI(224), III(230), VIII(244), IV(252), V(262), 

II(266), IV(274): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 31x20 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև 

թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 22x14 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, որոշ սուրաների ան-

վանումները բացակայում են: Այաները բաժանված են բոլորակներով կամ շրջանա-
գծերով (կարմիր), երբեմն առհասարակ նշված չեն: 

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից (սրճագույն կաշի), պահպանակ Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), թաաշիր և սաջդա (սև և կարմիր),  
– հավելագրումներ (սև և կարմիր): 

Ձեռագրի սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 77-րդ այայի կես:  

Էջ 47ա, 67ա, 70ա, 93ա,131ա,199ա, 249ա՝ կնքադրոշմներ (անընթեռնելի են կամ 

դժվար ընթեռնելի): 

ԾՆԹ.` Ձեռագիրը նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: Այն 

մաս է կազմել 1916 թ. մայիսին կորուստից փրկված և Մուշից ս. Էջմիածին բերված ձե-

ռագրերի: 

Ձեռագիրը վերանորոգված է: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 274 ff.; XI(22), IV(30), VI(42), 

III(48), VII(62), II(66), VIII(82), IX(100), IX(118), X(138), VIII(154), II(158), VI(170), 

VI(182), IV(190), IV(198), III(204), IV(212), VI(224), III(230), VIII(244), IV(252), V(262), 

II(266), IV(274); fly leaves [1+1]; 31x20 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; 

black ink, rubrication in red; writing area 22x14 cm; sūra headings in red ink, some sūra 

headings are not written at all; āya dividers in the form of red discs or red circles (in many cases 

missing). Rebounded with leather (brown). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, ǧuz‟ and ḥizb with subdivisions, saǧda in black and red ink; 

– missed out words  (black and red ink). 

The MS is not complete, it starts from the middle of the 77
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-

Baqara). 

Stamps on pp.47a, 67a, 70a, 93a, 131a, 199a, 249a. Probably all of them done by the 

owner and are either illegible or difficult to read. 

MS previously held in the library of St. Etchmiadzin. It was among those rescued in May 

1916 in Moush and taken to St. Etchmiadzin. 

The MS is restored. 
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 ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد: 274ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

)2)22( ،20)30( ،02)42( ،222)48( ،22)62( ،22)66( ،0222)82( ،2 2))118( ،))138( ،0222)154 ،)22)158( ،

2 02)182( ،2 20)198( ،222)204( ،20 (212 ،)02)224( ،222)230( ،0222)244( ،20)252( ،0)262( ،

22)266( ،20)274.)  

ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  13ٍټ. اٹٖٮؾخ 31x20أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً 

22x14 .ِؽپو، ث٦٘ اٹَڈه كڇٿ ٥ڂڈاٿ. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ أڇ كڇائو ؽپواء، ال رڈعل اٹَڈه كڇٿ رجڈٌت ڇثب اٍپبءٍټ

 ثغٺل ثڂً. اٹزغٺٍلروٽٍټ رټ ٭ً ث٦٘ اٌَبد.  ٭ڈإٸ

 اٹچڈاٽِ:

 ة. 272ة، -أ271ة، 270اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹزقپٌٍ، اٹَغلاد ثبِؽپو؛ رڈعل ٥جبهح "اهلل أٵجو" ٥ٺى اٹٖٮؾبد 

 ثبِؽپو ڇاٍِڈك. اٹزٖؾٍؾبد ڇاإلٙب٭بد

 )اٹجٲوح (. 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  77اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ، رجلأ ٥ڂل اٌَخ 

 هعؼ ٽڀ ٱجٸ ٽبٹٴ اٹپقٞڈٛ(.أ )٥ٺى ا149ِأ، 199أ، 131أ، 93أ، 70أ، 67أ، ٩47ٍو ڇاٙؾخ ٥ٺى اٹٖٮؾبد: أفزبٻ 

اٹپقٞڈٝبد اٹزً رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ يٌڀ. اٹڂَقخ عيء ٽڀ ررټ ؽٮ٠ اٹپقٞڈٛ ثبكة اِٽو ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد ٽلٌڂخ اٌغپٍب

 يٌڀ.رڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپٍب ٥1916بٻ 

 . وٽپخٽاٹڂَقخ 
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1 հատոր արաբերեն (ձեռագրի սկզբի ու վերջի մի քանի էջերում տողերի արան-

քում տրվում է պարսկերեն թարգմանությունը) Ղուրան; ՏԵՂ՝ հավանաբար Իրան: 

ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 295: ՊՐԱԿ՝ IV(8), IV(16), IV(24), II(28), IV(36), 

IV(44), IV(52), VI(64), II(68), VI(80), III(86), VI(98), II(102), VI(114), II(118), VI(130), I(132), 

VII(146), V(156), III(162), IV(170), IV(178), II(182), III(188), VI(200), I(202), VI(214), 
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II(218), V(228), II(232), VI(244), II(248), VI(260), III(266), V(276), X-1 (295): ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 30x20 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` 

կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 21x14 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, այաները բաժանված 

են բոլորակներով կամ շրջանագծերով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրա-

քանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի (մաշված), կենտրոնում, անկյուններում և եզրերին` բու-

սանախշեր: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), թաաշիր, սաջդա (սև և կարմիր), 

– պարսկերեն մեկնաբանություններ: 

Ձեռագիրը պակասավոր է. ավարտ` 104-րդ` «ալ-Հումազա» սուրա (հաջորդ՝ 105-

րդ` «ալ-Ֆիլ» սուրայի միայն վերնագիրն է նշված): 

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ՆՇՈՒՄՆԵՐ՝ էջ 212ա` «Հիջրայի 1308 թ. Շաաբան ամիս» 
(1891թ.), կազմաստառ՝ Հիջրայի 1321թ. (1903/1904) (թվականը համընկնում է ձեռա-

գրում առկա Ռուսական կայսրության հարկային ծառայության անդորրագրերի, ինչ-
պես նաև մի այլ էջում պահպանված Աստրախանի փոստային ծառայության անդոր-

րագրի հետ՝ 1903 թ.): 

ԾՆԹ.` Կարելի է ենթադրել, որ ձեռագիրը 20-րդ դարի սկզբին Իրանից նավով 

տեղափոխվել է Ռուսաստան, ապա Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի գրադարան, 

իսկ խորհրդային շրջանում բերվել Հայաստան ու փոխանցվել Մատենադարանին: 
Ձեռագրի 186, 187, 188, և 294 թերթերը պատռված են և միայն ստորին մի նեղ 

շերտն է պահպանվել: 
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One-volume copy of the Qur‟ān in Arabic (on some pp. in the beginning and at the end - 

some translations into Persian written between the lines), possibly from Iran; MS on Oriental 

paper; 295 ff.; IV(8), IV(16), IV(24), II(28), IV(36), IV(44), IV(52), VI(64), II(68), VI(80), 

III(86),VI(98), II(102), VI(114), II(118), VI(130), I(132), VII(146), V(156), III(162), IV(170), 

IV(178), II(182), III(188), VI(200), I(202), VI(214), II(218), V(228), II(232), VI(244), II(248), 

VI(260), III(266), V(276), X-1(295); 30x20 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; 

black ink with rubrication in red; writing area 21x14 cm. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in the form of a red disc or red circle; catchwords at 

the bottom of every verso page (black); old binding (brown), mandorla, cornerpieces; worn-out.   

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, ǧuz‟ and ḥizb with subdivisions, saǧda in black and red ink; 

– some commentaries in Persian. 

The MS is not complete at the end, 104
th

 sūra (al-Humaza) is the last one, only the heading 

of the 105
th

 sūra (al-Fīl) is written. 

On f.212a one of the owners has marked the date 1308 (month Shaʽabān) which 

corresponds to the year 1891. On the doublure A one of the owners has marked 1321 

(1903/1904), which coincides with the date (1903) marked on a receipt (coupon) of Russian tax 

service and another receipt of the Astrakhan post service left in MS. 
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Possibly the manuscript was transferred from Iran to the Russian Empire at the beginning 

of the 20
th

 c. Then it was included in the collection of the Moscow Lazarev Institute and after it 

was transferred to Armenia (Matenadaran). 

The folios 186,187, 188, and 294  are torn and only the bottom part is left. 
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فو اٹڂَقخ(؛ ٵزت اٹپقٞڈٛ ٥ٺى االهعؼ ٭ً اٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، )رڈعل روعپبد ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ٭ً أڇٷ ڇ

 ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  295اٌواٿ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

3 20)24( ،22)28( ،3 20)52( ،02)64( ،22)68( ،02)80( ،222)86( ،02)98( ،22)102( ،02)114( ،22)118( ،

02)130( ،2)132 ،)022)146( ،0)156( ،222)162( ،2 20)178( ،22)182( ،222)188( ،02)200( ،2)202( ،

اٹٲٍبً  (.295) 1-(، )276(0، )266(222، )260(02، )248(22، )244(02، )232(22، )228(0، )218(22، )214(02

30x20 21ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ.  13ٍټ. اٹٖٮؾخx14 .اٹَڈه كڇٿ  اٍپبءٍټ

ٽچزوة ثڂً  اٹزغٺٍل رجڈٌت ڇثبِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ أڇ كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.

  ځجبرٍخ ٭ً اٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب االهث٤. ىفبه٫اٹٺڈٿ، ٥ٺٍڄ 

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپوڇاٍِڈك.

 )اٹٮٍٸ(. 105)اٹچپيح( ڇ٥ڂڈاٿ اٹَڈهح هٱټ 104، رڂزچى ثبٹَڈهح هٱټاٹڂَقخ ځبٱٖخ اَفو

 ٵزبثبد )ر٦ٺٍٲبد( ثبٹٮبهٍٍخ.

أ؛ ڇٵزت اؽل ٽبٹٶً اٹپقٞڈٛ ٥ٺى اٹجٞبځخ: 212اٹٖٮؾخ ، ٻ( ٽڀ ِٱجٸ ٽبٹٴ اٹپقٞڈ1891ٛڅـ" /)1308: "ّچو ٦ّجبٿ َتِزُٵ

اٹٲٍٖوٌخ اٹوڇٍٍخ ٭ً  اٍزوافبٿعپبهٳ اّچبه  ٭ًٻ اٹپڈعڈك 1903ٻ( ؽٍش ٌٞبثٰ ٽ٤ اٹزبهٌـ 1903/1904څـ" )1321"

  كافٸ اٹپقٞڈٛ. اٹني ڇعل

ٽڀ اٹپوعؼ أٿ اٹڂَقخ ٱل ُځٲٺذ ٽڀ اٌواٿ اٹى ٽٶزجخ ٽلهٍخ الىاهٌبٿ اٹ٦ٺٍب ٭ً ٽڈٍٶڈ ثلاٌخ اٹٲوٿ اٹ٦ْوٌڀ، ڇٽڀ صټ كاه 

 اٹپقٞڈٝبد ٭ً أهٽٍڂٍب.

  .ٽچزوئخ 294، 188، 186،187، اِڇهاٯ وٽپخٽاٹڂَقخ 
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ Մեշհեդ (Իրան): Ժամանակ` Հիջրայի 1249 թ. Ռաջաբ 

ամիսը (1833 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր): ԳՐԻՉ՝ Շեյխ Մուհամմադ Սալիհ իբն Շեյխ Մու-

համմադ Հասան ալ-Գիլանի: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 312, չգրված` 2 թերթ 

(վերջում): ՊՐԱԿ՝ 39 IV(312): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 27x15 սմ: ՏՈՂ՝ 16: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 21x9 սմ, առնված է պարզ շրջանակի մեջ (կարմիր):  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 
են շրջանագծերով, կամ բոլորակներով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրա-

քանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ սև կաշի (մաշված ու թերթերից մասամբ անջատված): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ  (իրենց ստորաբաժանումներով), թաաշիր, սաջդա  (կարմիր): 

Ձեռագիրն ամբողջական է:  

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 

Էջ 312բ՝ արաբերեն հիշատակարան (վերջին տողը պարսկերեն).  

ٕلٯ اهلل اٹ٦ّٺى اٹ٢٦ٍټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبڅلٌڀ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ ڇرْو٫  

ثٶزبثزڄ اٹٮٲٍو اٹى هؽپزڄ هثڄ اٹٲلٌو رواة اٱلاٻ اٹٍْڈؿ ٍّـ ٽؾپل ٕبٹؼ ثڀ ٍّـ ٽؾپل ؽَڀ اٹغٍالځً إال ثالٹټ هاځٶڈڃ 

ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇاٹؾپل هلل اڇال ڇافٍوا ڇاٹٖٺڈح ڇاٹَالٻ  ٣ٕٗٔاٹوٙڈډ ٭ى ... اٹوعت ٭ً ٍڂخ  ٽڈٝڂب ٭ً اٹپْچل اٹپٲلً
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ها ثجب٧  اڇ هٍبځً رڈ اٹ٢بڅو اځٶٌ ٵڄ ٽٖؾ٬ ځڈّذ ٥ٺى ٍٍل اٹپو]ٍٺٍڀ[ ٽڀ االڇٹٍڀ ڇاالفوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ

  ثچْذ

Կազմաստառ, էջ 1ա՝ կլոր կնքադրոշմներ՝ մասամբ անընթեռնելի, ս. Էջմիածնի 

խորհրդանիշով` թվագրված 1894թ :  

ԾՆԹ.` Կարելի է ենթադրել, որ ձեռագիրը Իրանից 19-րդ դարի վերջին հայտնվել 
է ս. Էջմիածնում, ապա 1920-ական թվականներին փոխանցվել է Երևան՝ մաս կազմե-

լով Մատենադարանի հավաքածուի: 
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One- volume copy of the Qur‟ān; copied in Mashhad (Iran); MS on Oriental paper; 312 ff., 

two blank ff. (at the end); 39 IV(312); 27x15 cm; fully vocalized nasḫ script; 16 lines to the 

page; black ink; writing area 21x9 cm; entire text set within a simple frame (red). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circles or discs (red); catchwords at the 

bottom of every verso page (black); 

Dated Rajab 1249 (Nov.- Dec.1833); copied by Šeyḫ Muḥammad Ṣāliḥ ibn Šeyḫ Ḥasan al-

Ğilānī; Colophon in Arabic (last line in Persian), p. 312b. 

" ٕلٯ اهلل اٹ٦ّٺى اٹ٢٦ٍټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبڅلٌڀ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ  

ڇرْو٫ ثٶزبثزڄ اٹٮٲٍو اٹى هؽپزڄ هثڄ اٹٲلٌو رواة اٱلاٻ اٹٍْڈؿ ٍّـ ٽؾپل ٕبٹؼ ثڀ ٍّـ ٽؾپل ؽَڀ اٹغٍالځً إال ثالٹټ 

ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇاٹؾپل هلل اڇال ڇافٍوا ڇاٹٖٺڈح  ٣ٕٗٔى ... اٹوعت ٭ً ٍڂخ هاځٶڈڃ ٽڈٝڂب ٭ً اٹپْچل اٹپٲلً اٹوٙڈډ ٭

اٹ٢بڅو اځٶٌ ٵڄ ٽٖؾ٬ ځڈّذ ڇاٹَالٻ ٥ٺى ٍٍل اٹپو]ٍٺٍڀ[ ٽڀ االڇٹٍڀ ڇاالفوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ ها  اڇ هٍبځً رڈ 

  ثجب٧ ثچْذ

Leather binding (black) slightly worn-out, partially separated from the folios. 

Marginal arrangements. 

– ğuz‟, ḥizb with subdivisions, taʽašīr and sağda in red. 

The MS is complete. 

Round stamps with the symbol of St. Etchmiadzin. Name of the person is illegible, dates 

back to 1894 (Doublure A and p.1a). 

Possibly at the end of 19
th

 c. the MS was taken from Iran to the library of St. Etchmiadzin 

and in the 1920s was taken to the Matenadaran (Yerevan). 
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فو(، ٭ً اال٭به٩زبٿ ڇهٱخ )اٹڈهٱزبٿ  312ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ُځَـ ٭ً ٽلٌڂخ ٽْچل ثبٌواٿ، اٹڈهٯ ّوٱً، 

ٍټ 21x9ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  16ٍټ. اٹٖٮؾخ 27x15، اٹٲٍبً 39IV (312)د:٥لك اٹٶواٍب

اٹَڈه كڇٿ رجڈٌت ڇثبِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ أڇ كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ  اٍپبءثٍَٜ.  ٙپڀ اٝبه أؽپو

اٍټ اٹڂبٍـ: " ٻ(، 1833 /كٌَپجوڇٷٵبځڈٿ اِ -جوځڈ٭پڅـ )رْوٌڀ اٹضبځً/1249اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. ربهٌـ اٹڂَـ هعت 

 اٹٍْـ ٽؾپل ٕبٹؼ اثڀ اٹٍْـ ٽؾپل ٕبٹؼ اٹٶٍالځً". 

ٕلٯ اهلل اٹ٦ّٺى اٹ٢٦ٍټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبڅلٌڀ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ  رٖلٌٰ: "

لاٻ اٹٍْڈؿ ٍّـ ٽؾپل ٕبٹؼ ثڀ ٍّـ ٽؾپل ؽَڀ اٹغٍالځً إال ثالٹټ ڇرْو٫ ثٶزبثزڄ اٹٮٲٍو اٹى هؽپزڄ هثڄ اٹٲلٌو رواة اٱ

ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇاٹؾپل هلل اڇال ڇافٍوا ڇاٹٖٺڈح  ٣ٕٗٔهاځٶڈڃ ٽڈٝڂب ٭ً اٹپْچل اٹپٲلً اٹوٙڈډ ٭ى ... اٹوعت ٭ً ٍڂخ 

ها  اڇ هٍبځً رڈ ڄ ٽٖؾ٬ ځڈّذاٹ٢بڅو اځٶٌ ٵ ڇاٹَالٻ ٥ٺى ٍٍل اٹپو]ٍٺٍڀ[ ٽڀ االڇٹٍڀ ڇاالفوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ

 .ة312اٹٖٮؾخ ثجب٧ ثچْذ"، 

 عٺل اٍڈك ٽچزوة، ٽ٢٦ټ اِڇهاٯ ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹٶزبة.  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ:
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 اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد ثبِؽپو.

 . ٵبٽٺخاٹڂَقخ 

ٻ 1894ڇاٙؼ؛ ٌڈعل ربهٌـ  "اٌغپٍبريٌڀ" )ٽٲو ٵبصڈٹٍٶڈً ٥پڈٻ اِهٽڀ اِهصڈمٵٌ(، ثٍڂپب اٍټ اٹْقٔ ٩ٍوٌڈعل فزټ 

 فو اٹپقٞڈٛ. اأ؛ ٵپب ٌڈعل فزټ ثؤؽو٫ ٥وثٍخ )٩ٍو ڇاٙؼ( ٭ً ٥1ٺى اٹجٞبځخ ڇاٹٖٮؾخ 

ٻ اٹى ٌوٌٮبٿ ٹٍؾٮ٠ ٭ً 1920ٌپٶڂڂب اٹٲڈٷ أٿ اٹپقٞڈٛ ڇٕٸ اٹى اٌغپٍبريٌڀ ٽڀ اٌواٿ ٭ً ځچبٌخ اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو، ڇ٭ً ٥بٻ 

  اهاٿ ٭ٍپب ث٦ل.كٍڂبراٹپب
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Օսմանյան կայսրություն: ՆՅՈՒԹ` արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 300 թերթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 25x18 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 17,5x10,5 սմ, առնված է բաղադրյալ 
շրջանակի (կարմիր) մեջ: էջ 1ա` նկարազարդ բուսանախշեր (կապույտ,կանաչ, կար-

միր, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` երկու կողմից եր-

կուական կարմիր եռանկյունիներ: Այաները բաժանված են բոլորակներով (կարմիր): 

Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից  (կանաչ և սև), պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ  (իրենց ստորաբաժանումներով), սաջդա  (կարմիր և սև),  
– հավելագրումներ )սև թանաք): 

Ձեռագրի սկիզբ՝  2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրա:  
Էջ 38ա, 53ա, 92ա, 102բ, 123ա, 149ա, 169ա, 196ա, 219ա, 259ա, 276ա, 289ա՝ վակֆ: 

Ձեռագիրը մասամբ վնասված է: Առաջին 38 թերթերի լուսանցքներին՝ այրվածքի 

հետքեր: Վերջին 300-րդ թերթը պոկված է, թերթի վերնամասը բացակայում է: 

ԾՆԹ.` Նախապես պահվել է ս.Էջմիածնի Մատենադարանում: Ա աստառի  վրա 

նշված է «Գազրիկյան ցուցակ N 1378 Մուշի ս. Կարապետ»: Ձեռագիրը մաս է կազմել 
1916 թ. կորստից փրկված և Մուշից ս.Էջմիածին բերված այն ձեռագրերի, որոնց ցու-

ցակագրումը կատարել է այդ ժամանակվա ս.Էջմիածնի Մատենադարանի գրապահ 

Գազրիկ Ներսիսյանը: 
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One-volume copy of the Qu‟ran, possibly from the Ottoman Empire; MS on Oriental 

paper; 300 ff.; fly leaves [1+1]; 25x18 cm; fully vocalized nasḫ script;15 lines to the page; black 

ink; writing area 17,5x10,5 cm; entire text set within a complex frame (two-line red); p.1a 

illuminated with vegetal decorations (blue, green, gold, red). 

Sūra headings written with red ink, from both sides there are double triangles the upper 

ones placed upside-down (all in red); āya dividers in a form of discs (red); catchwords at the 

bottom of every verso page (black). MS rebounded (green and black). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and the saǧda in red and black; 

– some words (black ink). 

The MS is not complete, it starts with the 2
nd

 sūra (al-Baqara).  

Pp. 38a, 53a, 92a, 102b, 123a, 149a, 169a, 196a, 219a, 259a, 276a, 289a - waqf  notes. 
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Ff. 1-38 burnt on the margins; f. 300 is separated and its upper half is missing. 

MS previously held in the Matenadaran of St. Etchmiadzin. There is a note in Armenian on 

doublure A: “Gazrikian list N 1378, St. Karapet of Moush”. The MS was among those rescued in 

May 1916 and taken from the St. Karapet monastery of Moush to St. Etchmiadzin. These MSs 

were included into the list of the library of St. Etchmiadzin by the librarian Mr. Gazrik Nersisian. 
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ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(،  300ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ٥ٺى االهعؼ ُځَـ ٭ً اٹلڇٹخ اٹ٦ضپبځٍخ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً 17.5x10.5ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 25x18اٹٲٍبً 

ََُڈه اٍپبء. أ1خ اٹٖٮؾ ىفو٭خ ځجبرٍخ )أىهٯ، أؽپو، أفٚو، مڅت(،ڈعل ر أؽپو. ثبِؽپوٙپڀ ٽضٺضٍڀ ٽ٦ٶڈ٭ٍڀ ثبِؽپو.  اٹ

 ثبٹٺڈځٍڀ اِفٚو ڇاالٍڈك.  روٽٍټ اٹزغٺٍل٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ 

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپوڇاٍِڈك.

 اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.

٥ٺى ٽڀ ثلٿ اٹپقٞڈٛ ڇعيإڅب اِ 300)اٹجٲوح(. اځزي٥ذ اٹڈهٱخ  2اٹَڈهح هٱټ ٥ڂلبٱٖخ اِڇٷ )ٍڈهح اٹٮبرؾخ(، رجلأ اٹڂَقخ ځ

  .286ڇٹٌٍ  ٩287ٍو ٽڈعڈك. ثٍڂپب ٥لك آٌبد ٍڈهح اٹجٲوح ٭جٺ٨ 

 أ(.289أ، 276أ، 219أ، 196أ، 169أ، 149أ، 123ة، 102أ، 92أ، 53أ، ٥38ٲل ڇٱٮٍخ ٥ٺى اٹٖٮؾبد: )

  ڇٹى. اٹغيء ا٥ِٺى ٽڀ اٹڈهٱخ االفٍوح ٩ٍو ٽڈعڈك.اِ 38آصبه ؽوٌٰ ٥ٺى اِڇهاٯ اٹـ څڂبٳ 

 كٌو اٹٲلٌٌ ٱوڃ ثٍذ، ٽڈُ ". N 1378"٭چوٍخ ٵبىهٌٶٍبٿ  ُٵزت ٥ٺى اٹجٞبځخ ڇ٥لك ٽڀ اٹڈهٱبد:

يٌڀ ؽٍش رٍبڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپ 1916اٹپقٞڈٛ ڇاؽل ٽڀ ٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ ٥بٻ 

 ڇ٤ٙ ٭چوٍزچب ٵبىهٌٴ ځوٍٍٍَبٿ أٽٍڀ فياځخ اٹٶزت ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد اٌغپبىٌڀ آځناٳ.
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Օսմանյան կայսրություն: ՆՅՈՒԹ` արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 249; ՊՐԱԿ՝ II(4), III(10), 23V(240), IV(248), 1(249): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
29x19 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏԸ` 23x14 սմ, 

առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր կամ  մանուշակագույն): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 

են շրջանագծերով կամ ստորակետով կամ 3 ստորակետներով (կարմիր): Էջակապ 

բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  
ԿԱԶՄ՝ ժամանակակից մոմլաթ (սրճագույն), պահպանակ`Ա+Բ:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով), թաաշիր,  սաջդա (կարմիր և սև), 
– հավելագրումներ: 

Ղուրանի ամբողջական տեքստին հաջորդում են  աղոթքներ (247 ա, բ, 248ա, բ, 

249ա) : 

Էջ 56ա՝ կնքադրոշմներ (անընթեռնելի), բազմաթիվ էջերին՝ վակֆ: 
ԾՆԹ.` Նախապես պահվել է ս. Էջմիածնի Մատենադարանում: Կազմաստառին 

նշում՝ «Գազրիկյան ցուցակ N 1377 Մուշի ս.Կարապետ N 45»: Ձեռագիրը մաս է կազ-

մել 1916 թ. կորստից փրկված և Մուշից ս.Էջմիածին բերված այն ձեռագրերի, որոնց 

ցուցակագրումը կատարել է այդ ժամանակվա ս. Էջմիածնի Մատենադարանի գրա-

պահ Գազրիկ Ներսիսյանը: 
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One-volume copy of the Qur‟ān, possibly from the Ottoman Empire; MS on Oriental 

paper; 249 ff.; II(4), III(10), 23V(240), IV(248), 1(249); 29x18,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 

15 lines to the page; black ink; writing area 23x14 cm; entire text set within a complex frame (2 

red or 2 violet lines), on pp. 1b, 2a simple frame (violet). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circle or coma or 3 comas (in a triangle 

form), all in red; catchwords at the bottom of every verso page (black); MS is rebound with 

dermatin (brown). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, ḥizb, ǧuz‟ with subdivisions and the saǧda in red and black; 

– some missed out words are added with black ink. 

The MS is complete; once the Qur‟ānic text is over there are prayers written on 5 pages 

(247a, b, 248a, b, 249a). 

On numerous pages of the MS there is a waqf note. 

On f.56a there are owner stamps (illegible). 

The MS is restored. 

Previously held in the Matenadaran of St Etchmiadzin. On doublure A there is a note 

“Gazrikian list N1377 Saint Karapet of Moush 45”. The MS was among those rescued in May 

1916 and taken from the St. Karapet monastery of Moush to St Etchmiadzin. These MSs were 

included into the list of the library of St. Etchmiadzin by the librarian Mr. Gazrik Nersisian. 
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، )4(22ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  249هعؼ ٵزت ٭ً اٹلڇٹخ اٹ٦ضپبځٍخ. اٹڈهٯ ّوٱً، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، ٥ٺى اِ

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 29x19(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً 249)1، )248(20، )240(0 23، )10(222

اٹَڈه كڇٿ رجڈٌت ڇثبِؽپو.  اٍپبءأڇ اٹجڂٮَغً.  ثبِؽپوٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً  23x14ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

٭ڈإٸ عپ٦ٍچب ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  3رڂڈ٥ذ ٭ڈإٸ اٌَبد ٽڂچب: كڇائو، ٭بٕٺخ ڇاؽلح، 

 اٹٺڈٿ. ثڂً ٕڂب٥ً  عٺلاٹ٪ال٫ 

 اٹچڈاٽِ: 

 ڇاالٍڈك. اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد ثبِؽپو

 اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.

 أ(.249ة، -أ248ة، -أ247رڈعل ٕٺڈاد ٥ٺى اٹٖٮؾبد )، ٵبٽٺخاٹڂَقخ 

 أ(.٥56ٺى اٹ٦لٌل ٽڀ اٹڈهٱبد، ٵپب ٌڈعل فزټ ٩ٍو ڇاٙؼ ٦ٌڈك ٹپبٹٴ اٹپقٞڈٛ )٥ٺى اٹڈهٱخ  ٱٍل ڇٱ٬

 .ٽوٽپخاٹڂَقخ 

 ".N 45ٲلٌٌ ٱوڃ ثٍذ، ٽڈُكٌو اٹ N 1377 ُٵزت ٥ٺى اٹجٞبځخ ڇ٥لك ٽڀ اٹڈهٱبد: "٭چوٍخ ٵبىهٌٶٍبٿ

يٌڀ رڇاؽٚبهڅب ٽڀ ٽلٌڂخ ٽڈُ اٹى اٌغپٍب 1916اٹپقٞڈٛ ڇاؽل ٽڀ ٽغپڈ٥خ ٽقٞڈٝبد رټ اځٲبمڅب ٽڀ اٹٍٚب٣ ٭ً ٥بٻ 

 ؽٍش ڇ٤ٙ ٭چوٍزچب ٵبىهٌٴ ځوٍٍٍَبٿ أٽٍڀ فياځخ اٹٶزت ٭ً كاه ٽقٞڈٝبد اٌغپبىٌڀ آځناٳ.

300 

Հատված Ղուրանից: ՏԵՂ՝ Թավրիզ (Իրան): ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1285 թ. (1868-

1869): ՆՅՈՒԹ` ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 9: ՊՐԱԿ՝ IV(8), 1(9): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21,5x14,5 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կար-

միր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15x9 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (ոսկի և կապույտ), 

լուսանցագիծ՝ ոսկի:  
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Այաները բաժանված են  շրջանագծով (կարմիր): 

ԿԱԶՄ՝  ստվարաթուղթ (սև), պահպանակ Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ և հիզբ (կարմիր): 
Ձեռագրի սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 75-րդ այա, ավարտ՝ 141-րդ այայի 

վերջ:  

ԾՆԹ.` Հավանաբար պատրաստված է ուսումնական նպատակներով: Գրվել է 

Թավրիզում և տրվել է Երևանի Հուսեյն Ալի մզկիթի հավատացյալներին, ըստ հիշա-

տակարանի՝ վակֆ է արված: 
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A part of the Qur‟ān, copied in Tabriz (Iran); MS on modern paper; 9 ff.; IV(8), 1(9); fly 

leaves [1+1]; 21,5x14,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; black ink, 

rubrication in red; writing area 15x9 cm; entire text set within a complex frame (gold, blue) 

taken in a simple frame (gold) on the edges of the ff. ; āya dividers in a form of a circle (red). 

The MS dates back to 1285 (1868-1869); on pp.9a,9b a colophon in Persian: 

ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٣ ڇعٺٌ ځقٺل ٽٺى گوكاځٍلځل فٍو اٹؾبط ؽبعً هٙڈاٿ ڇرڈ٭ٍٰ اصبه اٱب ؽٍَڀ ڇٹلاٿ ٩ٮواٿ پڂبڃ عبٌگبڃ 

گو ثو ٥ٺٍجى ّبٽگبڃ ؽبعى ٥ٺى هٙب اڇهك ثڄ ٝبة صواڃ اٌڀ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل ٽغٍل ها ثبځٚپبٽڄ پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ عيڇ كٌ

٥آٽخ ٽئٽڂٍڀ ڇٵب٭ڄ ٽَٺپٍڀ ٵڄ رالڇد ځپبٌڂل ڇ كه ٽَغل اٌوڇاٿ ؽٍَڂ٦ٺى فبٿ ثڈكڃ ثبّل ٽْوڇٛ ثو اٌڂٶڄ اىا ٽَغل ثٍوڇٿ 

ځجوځل فٖڈٕب ثٲوٌڄ څب ڇٱٮب ٕؾٍؾب ّو٥ٍب ثؾٍش ال ٌجب٣ ڇال ٌڈڅت ڇال ٌوڅڀ ٭پڀ ثلٹڄ ث٦لڅب ٍپ٦ڄ ٭بځپب صپو ٥ٺى اٹلٌڀ ٌجل 

٦ٌڂى اى ّچو اٌوڇاٿ ثوڇٿ ځجوځل ڇرڈٹلُ رب ٽزڈاٹى ٽَغل  اٹزجوٌي ٢ٕ٘ٔه څپڄ ٥جل اٹوؽٍټ ٍڂخ ٹڈځڄ ؽوهڃ اٹ٦جل اٹغوٌپڄ ثيا

 ٽيثڈه ثڈكڃ ثبّل

Binding of cardboard (black). 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ and ḥizb in red ink. 

The MS starts from the 75
th

 up to the 141
st
 āya inclusive of the 2

nd
 sūra (al-Baqara). 

Most probably it was created for educational purposes. MS was copied in Tabriz (Iran) and 

was given to the believers of the Ḥuseyn ʽAlī mosque in Yerevan. According to the colophon it‟s 

a Waqf. 
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ڇهٱبد، ٥لك اٹٶواٍبد:  9، ؽلٌش ة(. اٹڈهٯ9أ، 9ٌواٿ )اٹٖٮؾزٍڀ ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، ُځَـ ٭ً رجوٌي ثب

ثبِؽپو.  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  11ٍټ. اٹٖٮؾخ 21.5x14.5(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، 9)1، )8(20

. ربهٌـ ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً )أىهٯ، مڅت( كافٸ اٝبه مڅجً ثٍَٜ. ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ثبِؽپو15x9ٱٍبً اٹڂٔ 

ٻ(. ٱٍل ڇٱ٬ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ: " ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٣ ڇعٺٌ ځقٺل ٽٺى گوكاځٍلځل فٍو اٹؾبط 1868/1869څـ /)1285اٹڂَـ 

ؽبعً هٙڈاٿ ڇرڈ٭ٍٰ اصبه اٱب ؽٍَڀ ڇٹلاٿ ٩ٮواٿ پڂبڃ عبٌگبڃ ٥ٺٍجى ّبٽگبڃ ؽبعى ٥ٺى هٙب اڇهك ثڄ ٝبة صواڃ اٌڀ ځ٬ٖ 

ڄ ځ٬ٖ عيڇ كٌگو ثو ٥آٽخ ٽئٽڂٍڀ ڇٵب٭ڄ ٽَٺپٍڀ ٵڄ رالڇد ځپبٌڂل ڇ كه ٽَغل عيڇ ٵالٻ اهلل ٽغٍل ها ثبځٚپبٽڄ پڂغبڃ ڇځ

اٌوڇاٿ ؽٍَڂ٦ٺى فبٿ ثڈكڃ ثبّل ٽْوڇٛ ثو اٌڂٶڄ اىا ٽَغل ثٍوڇٿ ځجوځل فٖڈٕب ثٲوٌڄ څب ڇٱٮب ٕؾٍؾب ّو٥ٍب ثؾٍش ال ٌجب٣ 

 ٢ٕ٘ٔاٹغوٌپڄ ثياه څپڄ ٥جل اٹوؽٍټ ٍڂخ  ڇال ٌڈڅت ڇال ٌوڅڀ ٭پڀ ثلٹڄ ث٦لڅب ٍپ٦ڄ ٭بځپب صپو ٥ٺى اٹلٌڀ ٌجل ٹڈځڄ ؽوهڃ اٹ٦جل

 ة.9أ، 9اٹزجوٌي ٦ٌڂى اى ّچو اٌوڇاٿ ثوڇٿ ځجوځل ڇرڈٹلُ رب ٽزڈاٹى ٽَغل ٽيثڈه ثڈكڃ ثبّل"، اٹٖٮؾزٍڀ 

 ڇهٯ ٽٲڈډ اٍڈك اٹٺڈٿ.  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء ثبِؽپو. 
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 )اٹجٲوح(.  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 141ؽزى اٌَخ  75اٌَخ  ٥ڂلفو، رجلأ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال

٭ً ٌوٌٮبٿ، مٹٴ ثؾَت  ٥ًٺى اِهعؼ أٿ اٹپقٞڈٛ ڇ٤ٙ ٩ِواٗ رلهٌٍَخ، ُځَـ ٭ً رجوٌي ڇٱلٻ ٵڈٱ٬ اٹى ٽَغل ؽٍَڀ ٥ٺ

 ؽبٍّخ اٹپقٞڈٛ.
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Հատված Ղուրանից: ՏԵՂ՝ Իրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ [19-րդ դար]: ԳՐԻՉ՝ Մոլլա Աբբաս 

Ալի: ՆՅՈՒԹ` թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 9: ՊՐԱԿ՝ IV(8), 1(9): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,5x15,5 սմ: ՏՈՂ՝ 
12: Հիմնական տեքստը վիմատիպ է (linotype), ճակատազարդը, շրջանակները, սու-

րաների անվանումները, այաների բաժանումները, Ղուրանի բաժանումները՝ ձեռագիր:  

ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 16,5x11 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի (ոսկի, սև և կապույտ) 

մեջ, լուսանցագիծ՝ պարզ շրջանակ (կարմիր): Ճակատազարդին` բուսանախշեր (ոս-

կի, կապույտ, կանաչ, կարմիր և դեղին):  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով. այաները բաժանված 

են բոլորակներով (ոսկի): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ կարմիր, պահպանակ`Ա+Բ,: 
Վերջում` 9բ էջի վրա կա հետևյալ հիշատակարանը. 

٥ٺى ثبڅزپبٻ اٍزبكاٻ ٹٶٸ ٵوثالډ ٽؾپل ڇؽٍَڀ ثبرپبٻ ثوٍٍل ؽَت فڈاڅِ فٍو اٹؾبط ؽبعى ڇٽال ٥جبً  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– հիզբ և ջուզ (կարմիր):  

Ձեռագրի սկիզբ՝  23-րդ ջուզ՝ 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 28-րդ այա,  ավարտ` 37-

րդ` «ալ-Սաֆֆաթ» սուրայի 161-րդ այա: 

Ա կազմաստառին՝ 11 տողանի պարսկերեն հետագայի հիշատակարան (սեփա-

կանատիրոջ)` թվագրված Հիջրայի 1305թ. (1887): Ձեռագիրը վակֆ է արված: 

ԾՆԹ.` Ձեռագիրը կազմվել է հավանաբար ուսումնական նպատակներով. էջ 1ա՝ 
գրություն «45», որը, հավանաբար, մասերի բաժանված ու առանձին առանձին կազմ-

ված Ղուրանի հատորների (գրքույկների) հերթական համարն է: 
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A part of the Qur‟ān, Iran; MS on paper; 9 ff.; IV(8), 1(9), fly leaves [1+1]; 21,5x15,5 

cm;12 lines to the page. 

The main text is linotype, but the frontispiece, all the frames, sūra headings, āya dividers 

and the Qur‟ān divisions are handwritten. 

Writing area 16,5x11 cm; entire text set within a complex frame (gold, black, blue), a 

simple frame (red) on the edges of the ff. Frontispiece illuminated with vegetal decorations 

(gold, blue, green, red and yellow); sūra headings done with red ink; āya dividers in a form of a 

disc (gold); catchwords at the bottom of every verso page (black); reddish binding. 

Possibly of the 19th century, the copyist is Molla ʽAbbas ʽAlī.  Colophon  p.9b: 

  ٥ٺى ثبڅزپبٻ اٍزبكاٻ ٹٶٸ ٵوثالډ ٽؾپل ڇؽٍَڀ ثبرپبٻ ثوٍٍل ؽَت فڈاڅِ فٍو اٹؾبط ؽبعى ڇٽال ٥جبً 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ in red ink. 
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Starts from the 23
rd

 ğuz‟, that is the 28
th

 āya of the 36
th

 (Yā-Sīn) sūra and continues up to 

the 161
st
 āya of the 37

th
 (al-Ṣāffāt) sūra inclusive. 

Doublure A, waqf note in Persian, dated 1305 of Hijra (1887).   

Most probably it was created for educational purposes. On the p.1a the number “45” is 

marked, which probably was the number given to the separate volumes of the Qur‟ān . 
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(، ٕٮؾبد اٹڈٱبٌخ )آ+ةIV (8 ،)1(9 ،)أڇهاٯ، ٥لك اٹٶواٍبد: 9ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٌواٿ. اٹڂڈ٣ ڇهٯ، 

٭ڈإٸ اٌَبد ٭چً ڂبڇٌڀ اٹَڈه ڇأٽب اٹيفو٭بد، اإلٝبه، ٥ ،linotypeٍٞوا  12ٍټ. اٹٖٮؾخ 21.5x15.5اٹٲٍبً 

 ٽقٞڈٝخ. 

 ثٍَٜ. ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، اٍڈك، مڅت( كافٸ اٝبه أؽپو16.5x11ٱٍبً اٹڂٔ 

ََُڈهإٮوأفٚو،  أؽپو، أىهٯ،ىفو٭خ ځجبرٍخ )رڈعل   نڅجخ. ٽ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ثبِؽپو.  ، مڅت(. ٥ڂبڇٌڀ اٹ

 ثبٹٺڈٿ اٹ٦ڂبثً. ٹزغٺٍلااٹز٦ٲٍجخ ثبالٍڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

: "ؽَت فڈاڅِ ة٥9ٺى اٹڈهٱخ ؽبٍّخ ڈعل ر. ًٽڀ اٹپوعؼ أٿ اٹپقٞڈٛ ُځَـ ٭ً اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو، اٹڂبٍـ ٽال ٥جبً ٥ٺ

 ٥ٺى ثبڅزپبٻ اٍزبكاٻ ٹٶٸ ٵوثالډ ٽؾپل ڇؽٍَڀ ثبرپبٻ ثوٍٍل". فٍو اٹؾبط ؽبعى ڇٽال ٥جبً

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء ثبِؽپو.

  )اٹٖب٭بد(. 37ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  161اٌَخ ٥ڂل ڂزچً ر)ٌٌ( ڇ  36ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 28ڇٷ، ٌجلأ ٥ڂل اٌَخ ٖخ اِاٹڂَقخ ځبٱ

ٻ(، ڇٽٶزڈة 1887څـ )1305ٍٞوا، ٭ٍچب ربهٌـ  11ٽئٹٮخ ٽڀ  اٹزغٺٍلؽبٍّخ ٽڀ ٱجٸ ٽبٹٴ اٹپقٞڈٛ ٥ٺى اٹٲَټ اٹلافٺً ٽڀ 

  .أٌٚب ثؤٿ اٹپقٞڈٛ ثوٍټ اٹڈٱ٬

)څڈ هٱټ رَٺَٸ اٹٶزبة ٙپڀ اٹپغٺل( أځڄ ٌْٶٸ عيء ٽڀ  45أ( هٱټ1ُځَـ ٥ٺى اٹڈهٱخ ) اٗ رلهٌٍَخ،ځَـ اٹپقٞڈٛ ٩ِورټ 

 ٽغٺل اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. 
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1 հատոր Ղուրան: ՏԵՂ՝ հավանաբար Օսմանյան կայսրություն: ՆՅՈՒԹ` արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 316: ՊՐԱԿ՝ 13V(130), 2VII(158), VI(170), IV(178), VI(190), IV(198), 

VI(210), IV(218), VI(230), III(236), VII(250), III(256), VII(270), III(276), VI(288), IV(296), 

VI(308), IV(316): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20,5x14,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք,  հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏԸ` 15,5/16x8 սմ, առնված է 

պարզ կարմիր շրջանակի մեջ, որոշ էջերին շրջանակ չկա: 1բ և 2ա էջերին` ճակատա-

զարդ (բուսանախշեր)` մոխրագույն և բաց կանաչ: 
Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով: Այաները բաժանված են շրջա-

նագծերով կամ բոլորակներով (կարմիր): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ 

էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  
ԿԱԶՄ՝ վերակազմված, ստվարաթուղթ (սրճագույն), պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով), թախմիս, թաաշիր, սաջդա (կար-

միր), 
– հավելագրումներ` ուղղումներ, ջնջումներ: 

Ղուրանի տեքստը պակասավոր է: Ավարտ՝ 99-րդ` «ալ-Զալզալա» սուրայի վեր-

ջին` 8-րդ այայի առաջին բառ: 

Թերթ՝ 1-130 և 131-316՝ տարբեր ձեռագրեր: Որոշ տողերի արանքում կարմիր 

թանաքով ՝վակֆ: 
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Էջ 316բ՝  մատիտով ավելացված հայերեն գրություն՝ «Աղթամարի գրքերից»: 

Ձեռագիրը 1915-1916 թվականներին փրկվելով կորստից՝ նախ Աղթամար կղզուց 

բերվել է ս.Էջմիածին, ապա փոխանցվել Երևանի Մատենադարանին: 
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One-volume copy of the Qur‟ān, possibly from the Ottoman Empire; MS on Oriental 

paper; 316 ff.; 13V(130), 2VII(158), VI(170), IV(178), VI(190), IV(198), VI(210), IV(218), 

VI(230), III(236), VII(250), III(256), VII(270), III(276), VI(288), IV(296), VI(308), IV(316); fly 

leaves [1+1]; 20,5x14,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink, 

rubrication in red ink; writing area 15,5/16x8 cm; entire text set within a simple frame (red ink), 

on some pages no frame; on pp. 1b, 2a the frontispiece is illuminated with vegetal decorations 

(grey and light green). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of a circle or a disc (red); catchwords at 

the bottom of every verso page (black).  

MS rebounded with cardboard (brown). 

Marginal arrangements: 

–  taḫmīs, taʽašīr, ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and the saǧda in red ink; 

– missed out words are added in black ink, there are also some corrections. 

The MS is not complete, the last part is missing. It ends in  the first word of the 8
th

 āya of 

the 99
th

 sūra (al-Zalzala). 

The handwritings on ff.1-130 ff. 131-316 are different. Waqf notes in red between several  

lines.  

P. 316b there is a note in Armenian (pencil) “From the books of Aghtamar”. 

Probably the MS was among those rescued in 1915-1916 and taken first from the 

Aghtamar Island (Lake Van) to St. Etchmiadzin and then brought to the Matenadaran (Yerevan). 
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 13 ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد: 316ٹلڇٹخ اٹ٦ضپبځٍخ. اٹڈهٯ ّوٱً، ٥ٺى االهعؼ ٭ً ازت ُٵٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، 

V(130 ،)2 VII(158 ،)VI(170 ،)IV(178 ،)VI(190 ،)IV(198 ،)VI(210 ،)IV(218 ،)VI(230 ،)III(236 ،)

VII(250 ،)III(256 ،)VII(270 ،)III(276 ،)VI(288 ،)IV(296 ،)VI(308،) IV(316 .)( 1+1أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ،)

ٍټ ٙپڀ 15.5/16x8ٱٍبً اٹڂٔ  ثبِؽپو. اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 20.5x14.5اٹٲٍبً 

 اٍپبءأ. 2ة، 1اٹٖٮؾبد ٥ٺى ىفو٭بد ځجبرٍخ )أفٚو ٭برؼ ڇ٭ًٚ(، ڈعل رثٍَٜ؛ ث٦٘ اٹٖٮؾبد كڇٿ اٝبه.  اٝبه أؽپو

روٽٍټ ٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ اٹَڈه كڇٿ رجڈٌت ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو أڇ أٱوآ ؽپواء. اٹز٦ٲ

 ثڈهٯ ٽٲڈډ ثڂً اٹٺڈٿ.  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹزقپٌٍ، اٹَغلاد ثبِؽپو. 

 اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.

 )اٹيٹياٷ(.  99ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  8فو، رڂزچى ثبٹٶٺپخ اِڇٹى ٽڀ اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اال

 .ثٍڀ ث٦٘ اٹَٞڈه . ځالؽ٠ رٶواه "اٹڈٱ٬" ثبِؽپو316-131ڇ 130-1ٹڂَـ ٭ً اِڇهاٯ ٌقزٺ٬ ا

. ة316 )ٽڀ ٵزت آ٩زبٽبه(، اٹٖٮؾخ   «Աղթամարի գրքերից»ڈعل ٥جبهح ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ ٽٶزڈثخ ثٲٺټ هٕبٓ ر

ڇٽڀ صټ اٹى كاه  ٌڀٌغپٍبرياڇاؽٚبهڃ ٽڀ عيٌوح آ٩زبٽبه اٹى  1916-1915اٹپقٞڈٛ رټ اځٲبمڃ ٽڀ اٹٍٚب٣ ثٍڀ ٥بٽً 

 اهاٿ.كٍڂببراٹپ–ٽقٞڈٝبد ٌوٌٮبٿ 
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Հատված Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 41: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
15,5x11 սմ: ՏՈՂ՝ 6: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշաննե-

րը` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 12x8 սմ: 

Էջ 1բ՝ ճակատազարդ (ոսկի), էջ 2ա, 4բ, 7ա, 7բ, 8բ, 9ա, 9բ, 10բ, 11ա, 11բ, 12ա, 12բ, 

13ա, 13բ, 14ա, 14բ (2 հատ),15բ, 16ա, 18բ, 20ա, 21ա, 22ա, 22բ, 24ա, 25ա, 25բ, 26ա, 27ա, 

28բ, 30ա, 31բ, 32բ, 34ա, 36ա, 37ա, 38ա, 39բ՝լուսանցազարդեր (ծաղիկներ և բուսա-

նախշեր, մի մասը շրջանագծերի, մյուսները` ձվածիրի (կարմիր, կապույտ և ոսկի) մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով. այաները բաժանված 

են եռանկյունաձև դասավորված երեք ստորակետներով (կարմիր): Էջակապ բառերը 

նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ ստվարաթուղթ (սրճագույն), վերականգնված: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թախմիս, հիզբ, ջուզ (կարմիր): 

Ձեռագրի սկիզբ՝ 14-րդ` «Իբրահիմ» սուրայի 27-րդ այա, ավարտ՝ 16-րդ` «ալ-
Նահլ» սուրայի վերջ:  

ԾՆԹ.` Ի սկզբանե այդպես է գրվել ու կազմվել, հավանաբար ուսումնական 

նպատակներով: 
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A part of the Qur‟ānic text; MS on Oriental paper; 41 ff.; 15,5x11 cm; fully vocalized nasḫ 

script; 6 lines to the page; black ink, rubrication in red ink; writing area 12x8 cm. 

P.1b illuminated with a gold frontispiece, on pp. 2a, 4b, 7a, 7b, 8b, 9a, 9b, 10b, 11a, 11b, 

12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b (2),15b, 16a, 18b, 20a, 21a, 22a, 22b, 24a, 25a, 25b, 26a, 27a, 28b, 

30a, 31b, 32b, 34a, 36a, 37a, 38a, 39b there are marginal floral and vegetal decorations, some 

taken in a circle, some – in an oval (red, blue, gold). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of 3 comas placed in a triangle form; 

catchwords at the bottom of every verso page (black). Binding of cardboard (brown), restored. 

Marginal arrangements: 

– taḫmīs, ḥizb and ǧuz‟ in red ink. 

The MS starts from the 27
th

 āya of the 14
th

 sūra (ʼIbrāhīm) up to the 16
th

 sūra (al-Naḥl) 

inclusive. Most probably it was originally created like that for educational purposes. 
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اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  6ٍټ. اٹٖٮؾخ 15.5x11ڇهٱخ، اٹٲٍبً  41ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ّوٱً،  آٌبد

ڇىفو٭بد ځجبرٍخ، ث٦ٚچب ٙپڀ كڇائو ة )مڅت(، 1ىفو٭خ ٥ٺى اٹٖٮؾخ ڈعل رٍټ. 12x8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اداإلّبه

-أ12ة، -أ11ة، 10ة، -أ9ة، 8ة، -أ7ة،-أ2 ڇأفوډ ٙپڀ ّٶٸ ثٍٚڈي )أؽپو، أىهٯ، مڅت( ٥ٺى څڈاٽِ اٹٖٮؾبد:

ة، 32ة، 31أ، 30ة، 28أ، 27أ، 26ة، -أ25أ، 24ة، 22أ، 21أ، 20ة، 18أ، 16ة، 15أـت)اصڂزبٿ(، 14ة، -أ13ة، 

 كڇٿ رجڈٌت، ٭ڈإٸ اٌَبد اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبءاٹنڅت(. ڇ اِىهٯڇ ة. ٭ڈإٸ اٌَبد ثبِؽپو39أ، 38أ، 37أ، 36أ، 34

 .ټوّٽٽ ،ثڂً اٹٺڈٿڇهٯ ٽٲڈډ   اٹزغٺٍل. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخثبِؽپو٥ٺى ّٶٸ ٽضٺش. 

 اٹچڈاٽِ: 

 ِعياء، اٹزقپٌٍ ثبِؽپو.اِؽياة، ا
ُځَقذ څبرٍڀ )اٹڂؾٸ(.  16ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 16)اثواڅٍټ( ڇرڂزچى ٥ڂل اٌَخ  14ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 27اٌَخ  ٥ڂلرجلأ اٹڂَقخ 

 ٥ٺى اِهعؼ ٩ِواٗ رلهٌٍَخ.  ،اٹَڈهرٍڀ
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1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 19-րդ դար: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 
213 (90-95 թերթերը, հավանաբար, վերականգնման ժամանակ գլխիվայր են դրվել) 
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23x14 սմ: ՏՈՂ՝ 14: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, 

հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 17x9 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(ոսկի, սև), լուսանցագիծ  (սև, ոսկի, սև): 

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկիով, այաները բաժանված են ոսկեզր 

բոլորակներով, մեջտեղում՝ կարմիր և կապույտ կետիկներ: Էջակապ բառերը նշված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

Ձեռագիրը վերակազմված է, ստվարաթուղթ (սրճագույն), պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– հիզբ ու ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)՝ ոսկի,  
– թախմիս ու թաաշիր՝ կարմիր, 
– սաջդա՝ ոսկի և կարմիր, 
– հավելագրումներ, ուղղումներ: 

Ղուրանի տեքստը պակասավոր է. սկիզբ՝ 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 38-րդ այա: 

Էջ 213բ` հետագայի 5 պարսկերեն հիշատակարան (երկուսն անընթեռնելի, սև և 

կարմիր)՝ թվագրված՝ Հիջրայի 1242թ. (1826/1827), Հիջրայի 1248թ. (1832/1833), Հիջրայի 

1259թ. (1843): 
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One-volume copy of the Qur‟ān, 19
th

 c.; MS on Oriental paper; 213 ff., last f.213 is blank, 

(probably ff. 90-95 were placed upside-down probably during the the restoration); fly leaves 

[1+1]; 23x14 cm; fully vocalized nasḫ script; 14 lines to the page; black ink, rubrication in red 

ink; writing area 17x9 cm; entire text set within a complex frame (gold, black), there is another 

complex frame (black, gold, black) on the edge of the folio. 

Sūra headings in gold ink; āya dividers in a form of a disc (gold) with red and blue dots on 

it; catchwords at the bottom of every verso page (black); rebound, cardboard (brown), restored. 

Marginal arrangements: 

– taḫmīs and taʽašīr in red ink;  
– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions in gold; 

–  saǧda in gold and red; 

– missed out words and corrections (black ink).  

The text of the MS is not complete, it starts from the last word of the 38
th

  āya of the 4
th

 

sūra (al-Nisāʼ). 
There are some owner marks on the margins in black and red ink. P. 213b, 5 notes in 

Persian, 2 of them are completely illegible; dates 1242 of Hijra (1826/1827), 1248 of Hijra 

(1832/1833), 1259 of Hijra (1843). 
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ڇهٱخ )٥ٺى  ٥213ٺى اِهعؼ ٭ً اٌواٿ، اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو. اٹڈهٯ ّوٱً، ت زُٵٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، 

 14ٍټ. اٹٖٮؾخ 23x14(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة(، اٹٲٍبً 95اٹى  90اِهعؼ رټ ڇ٤ٙ اِڇهاٯ ثْٶٸ ٽٲٺڈة اصڂبء اٹزوٽٍټ ٽڀ 



44 

)اٍڈك، مڅت( كافٸ  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئ17x9ًثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

نڅجخ ٭ً كافٺچب ځٲبٛ ٽاٹَڈه ثبٹنڅت كڇٿ رجڈٌت، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو  اٍپبءاٝبه ٽوٵت صالصً )اٍڈك، مڅت، اٍڈك(. 

 اٹٺڈٿ. ثڈهٯ ٽٲڈډ ثڂً اٹزغٺٍلروٽٍټ ثبِؽپوڇاِىهٯ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رټ 

 اٹچڈاٽِ: 

  ڇاٹنڅت. ٹزقپٌٍ ڇاٹز٦ٍْو ثبِؽپو، اٹَغلاد ثبِؽپواِؽياة ثبٹنڅت، ا، اِعياء

 اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك، رڈعل ث٦٘ اٹْٞڈثبد.

 )اٹڂَبء(. 4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  38اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ، رجلأ ٥ڂل اٹٶٺپخ اِفٍوح ٽڀ اٌَخ 

 زڈاهٌـاٹڈعل رٵپب ح. وإٲٽ ڂچپب ٩ٍو، اصڂزبٿ ٽة213اٹٖٮؾخ ، أٍٙٮذ الؽٲًبڇاالٍڈك(  )ثبِؽپو ثبٹٮبهٍٍخ ؽڈاًّ فپٌرڈعل 

 ٻ(.1843څـ ) 1259ٻ(، 1832/1833څـ ) 1248ٻ(، 1832/1833څـ )1242: اٹزبٹٍخ
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Հատված Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով: 

ԹԵՐԹ՝ 59: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16x10,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ձայնավորված նասխ, 

սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11x5,5սմ, առնված է կարմիր 

շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով. Այաները միմյանցից 

անջատված են ծաղկանման նշաններով (կարմիր, կանաչ): Էջակապ բառերը գրված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն մոմլաթ՝ոսկե ճնշազարդերով (բուսական տարրեր), կենտրո-

նում դաջված է Al-Coranus Surae XVII-XXIX: Մեջքին` ոսկով դաջված գրություն «Al-

Coranus»: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` բաց կանաչ մետաքս: Ա կազմաստառի 

ձախ մասի ստորին անկյունում ռուսերեն գրություն` Т. И. ГАГЕНЪ МОСКВА: ՊԱՀ-

ՊԱՆԱԿ` ԱԲ+ԳԴ, թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ և թաաշիր ( կարմիր): 
Ղուրանի տեքստի մի մասն է . սկիզբ՝ 17-րդ` «ալ-Իսրա» սուրայի 18-րդ այա` 

٥ّغٺڂب ٹڄ ٭چبٺخ ٽڀ ٵبٿ ٌوٌل اٹ٦بع   , ավարտ՝ 29-րդ` «ալ-Անքաբութ» սուրայի 45-րդ այա` 

اهلل أٵجو ڇاهلل ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ ڇاٹپڂٶوڇاٹنٵو  

Պահպանակ Բա ` ռուսերեն գրություն «№ 779/114-II М. Кн./ Дарь Л. З. Мсерiанца / 

по случаю 75 лет. юбилея / Лаз. Инст. И. Яз.» 
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A part of the Qur‟ānic text; MS on Western paper with both chain and laid lines; 59 ff.; fly 

leaves [2+2]; 16x10,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink with 

rubrication in red; writing area 11x5,5 cm taken in a simple frame (red). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in the form of flower-like signs (red, green); 

catchwords at the bottom of every verso page. 

The binding of artificial leather (grey) with gold ornaments (vegetal elements), in the 

center the following text is stamped: “Al-Coranus Surae XVII-XXIX”. On the back pressed 

letters in gold “Al-Coranus”, bord of cardboard,  doublure of silk (light green); on doublure A a 

scripture in Russian: “Т.И. ГАГЕНЪ МОСКВА”. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ and taʽašīr in red ink. 
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A part of the Qur‟ānic text starting from the 18
th

 āya of the 17
th

 sūra (al-‟Isra‟) – 

٥ّغٺڂب ٹڄ ٭چبٺخ ٽڀ ٵبٿ ٌوٌل اٹ٦بع   up to the 45
th

  āya of the 29
th

 sūra (al-ʽAnkabūt) ٹنٵو اهلل ڇاٹپڂٶوڇا

 أٵجو ڇاهلل ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ

On the fly leave 2a there is a Russian scripture: «№779/114-II М. Кн./ Дарь Л. З. 

Мсерiанца / по случаю 75 лет. юбилея / Лаз. Инст. И. Яз.» 

The MS was restored and rebinded. 
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ڇهٱخ. أڇهاٯ اٹؾٮ٠: آ، ة + عـ، ك. اٹٲٍبً  59لكح ڇٽَٺَٺخ. ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپ آٌبد

1610.5x115.5 ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15. اٹٖٮؾخ ٍټxٙپڀ اٝبه  ٍټ

 اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. اٹز٦ٲٍجخاٹَڈه ثبِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد: ىڅڈه )اؽپو، أفٚو(.  اٍپبءأؽپو. 

"، Al-Coranus Surae XVII-XXIXځجبرٍخ ٽنڅجخ، ٭ً اٹڈٍٜ ځٲْذ: "  ىفو٭بد٥ٺٍڄ اٹٺڈٿ عٺل ٕڂب٥ً ثڂً  ٺٍلاٹزغ

". اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ٱ٦ٞخ ؽوٌوٌخ فٚواء اٹٺڈٿ، ُٵزت ٥ٺى أٍٮٸ ثٞبځخ اٹل٭خ  Al-Coranusڇ٥ٺى ٵ٦ت اٹٶزبة:" 

 ".Т.И. ГАГЕНЪ МОСКВАاٹ٦ٺٍب ثبٹوڇٍٍخ: "

 اٹچڈاٽِ: 

 ياء، اٹز٦ٍْو ثبِؽپو. اِع

ٽڀ  45ٽڀ ٵبٿ ٌوٌل اٹ٦بعٺخ ٥ّغٺڂب ٹڄ ٭چب" ؽزى اٌَخ " )االٍواء(: 17ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 18اٌَخ  ٥ڂلاٹڂَقخ ځبٱٖخ ؽٍش رجلأ 

 ة.59-أ1"، "ڇاٹپڂٶو ڇاٹنٵو اهلل أٵجو ڇاهلل ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ )اٹ٦ڂٶجڈد(: 29ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  45اٹَڈهح هٱټ

 ثبٹوڇٍٍخ:  1آُٵزت ٥ٺى ڇهٱخ اٹؾٮ٠ 

«№779/114-II М. Кн./ Дарь Л. З. Мсерiанца / по случаю 75 лет. юбилея / Лаз. Инст. И. Яз.» 

 ٭ً اٹَبثٰ. اٹپقٞڈٛ ا٥بكح رغٺٍل  رټاٹڂَقخ ٽوٽپخ، 
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Հատվածներ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 93: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 14,5x9 սմ: ՏՈՂ՝ 8: ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ` 10x5 սմ, առնված է պարզ շրջանակի (ոսկի) մեջ. էջեզրին` ևս մի պարզ շրջա-

նակ (սև): Էջ 1բ և 2ա` ճակատազարդ (բուսանախշեր` բաց կանաչ, կապույտ, մորե-

գույն, դեղին, ոսկի և սև): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր գույնով. այաները բաժանված են 

բոլորակներով (ոսկի և բաց կանաչ): Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի 

ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սև կաշի երկու կողմից ճնշադրոշմներով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հավելագրումներ: 
Ձեռագիրն ի սկզբանե կազմվել է Ղուրանի ութ (ոչ հաջորդական) սուրաներից . 

1-ին` «ալ-Ֆաթիհա»,  6-րդ` «ալ-Անամ», 18-րդ` «ալ-Քահֆ», 34-րդ` «Ֆաթիհա ալ-Իս-

նան» («Սաբա»), 35-րդ` «Ֆատիր», 36-րդ` «Յա-Սին», 55-րդ` «ալ-Ռահման» և 62-րդ` 

«ալ-Ջումուա»: 

Ձեռագրի վերջին 10 թերթերին (83բ-93ա) աղոթքներ են:  
ԾՆԹ.` Հավանաբար կազմվել է ուսումնական նպատակներով: 

Ձեռագրի թերթերի եզրերը քայքայված են, բայց գրադաշտը վնասված չէ: 
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Some parts of the Qur‟ānic text; MS on modern paper; 93 ff.; 14,5x9 cm; fully vocalized 

nasḫ script; 8 lines to the page; black ink; writing area 10x5 cm; entire text set within 2 simple 

frames, one around the writing area (gold), the other – on the edge of the folio (black); 

frontispiece (pp. 1b, 2a ) is illuminated with vegetal decorations (light green, blue, crimson, 

yellow, gold, black). 

Sūra headings in red ink; āya dividers are in a form of a small disc (gold or light green); 

catchwords at the bottom of every verso page (black); old leather binding (black) with similar 

stamps on both sides. 

Marginal arrangements: 

– missed out words and sentences in black ink. 

Ab origin the MS was compiled from 8 different (not consequitive) sūras – 1
st
 (al-Fātiḥa), 

6
th

 (al-‟Anʽām), 18
th

 (al-Kahf), 34
th

 (Fātiḥa al-Iṯnayn, known as Sabā‟), 35
th

 (Fāṭir), 36
th

 (Yā-

Sīn), 55
th

  (al-Raḥmān) and the 62
nd

 (al-Ğumuʽa); prayers on the last 10 pp. (83b – 93a). Most 

probably it was created for educational purposes. 

The edges of the folios are damaged, but not the writing area. 
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اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  8ٍټ. اٹٖٮؾخ 14.5x9ڇهٱخ، اٹٲٍبً  93، اٹؾلٌش ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڂڈ٣ ڇهٯ آٌبد

، إٮوٍټ ٙپڀ اٝبه مڅجً ثٍَٜ كافٸ اٝبه اٍڈك ثٍَٜ. رڈعل ىفو٭خ ځجبرٍخ )أفٚو، أىهٯ، 10x5ٱٍبً اٹڂٔ  ٽْٶڈٷ.

اٹَڈه ثبِؽپوكڇٿ رجڈٌت، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ )أفٚو، مڅت(.  اٍپبءأ. 2ة، 1٭ًٚ، اٍڈك، مڅت( ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 

 .ڇؽلاد ىفو٭ٍخٌټ ٥ٺٍڄ اٍڈك ٱل عٺل اٹزغٺٍلاٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 اٹچڈاٽِ: 

 اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.

٭برؾخ االصڂٍڀ  34اٹٶچ٬، هٱټ  18اِځ٦بٻ، هٱټ  6ٽڀ ٥لك ٽڀ اٹَڈه ٩ٍو اٹپزَٺَٺخ )اٹٮبرؾخ، هٱټ ٥جبهح اٹڂَقخ ٭ً إِٸ 

ڈاد ٥ٺى اٹٖٮؾبد ٽڀ اٹغپ٦خ(. رڈعل ٕٺ 62اٹوؽپڀ، هٱټ  55ٌٌ، هٱټ  36٭بٝو، هٱټ  35)ٌٲٖل ثچب ٍڈهح اٹَجؤ(، هٱټ 

 أٿ اٹپقٞڈٛ ڇ٤ٙ ٩ِواٗ رلهٌٍَخ.أ.٥ٺى اِهعؼ 93-ة83

 ڇهاٯ ٽچزوئخ ٹٶڀ اٹڂٔ ٍٺٍټ.ٝوح اِ
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 363: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
10,1x6,8 սմ: ՏՈՂ՝ 14: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կար-

միր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 5,7x3,7 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, ոսկի):  

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով, կապույտ ֆոնի վրա, 

ծաղկազարդ: Այաները միմյանցից բաժանված են ծաղիկներով (ոսկի): Կրկնակի 

նախշազարդ էջեր (էջ 1բ և 2ա, ծաղկային տարրեր, կանաչ, կարմիր, կապույտ, սև, 

ոսկի): 

ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սրճագույն կաշի, կենտրոնում` ուղղանկյուն շրջանակ: Մի-

ջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը` դրոշմազարդ սրճագույն կաշի (կանաչ, կա-

պույտ, ոսկի), պահպանակ` Ա+Բ, թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, թախմիս, հիզբ, սաջդա (ոսկի), 
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– սուրաների մեկնություններ կարմիր թանաքով՝ ավելացված հետագայում: 

Ձեռագիրն ամբողջական է: 

Էջ 363ա ` պարսկերեն գրություն, կարմիր թանաքով: 

Էջ 2ա, 298բ, 362բ` ձվածիր սև կնքադրոշմ [ اٹپڈٍڈډ  ٥جل ٱبٍټ ] (վատ ընթեռնելի): 
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One-volume copy of the Qur‟ān. MS on Oriental paper; 363 ff.; fly leaves [1+1], paper; 

10,1x6,8 cm; fully vocalized (with small signs) nasḫ script; 14 lines to the page; black ink with 

rubrication in red; writing area 5,7x3,7 cm; entire text set within a complex frame (black, gold). 

Sūra headings in white ink on blue background (with floral decoration); āya dividers in the 

form of flowers (gold). Double decoration on pp. 1b, 2a (floral elements, green, red, blue, black, 

gold). 

The binding is of stamped leather (grey), a rectangular frame in the center, board of 

cardboard, doublure is of stamped grey leather (green,blue,gold). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, taḫmīs, ḥizb and saǧda in gold; 

– sūra commentaries in red, added afterwards. 

The MS is complete. 

 P.363a, a scripture in Persian (red). 

Pp .2a, 298b, 362b, an oval black stamp [ اٹپڈٍڈډ  ٥جل ٱبٍټ ] (hardly legible). 
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 14ٍټ. اٹٖٮؾخ 10.1x6.8ڇهٱخ. أڇهاٯ اٹؾٮ٠: آ+ ة. اٹٲٍبً  363ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً. 

ٹَڈه ثبِثٍ٘ ا اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت(. 5.73.7xٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٕ٪ٍو ڇٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

٥ٺى فٺٮٍخ ىهٱبء ماد ىفو٭بد ځجبرٍخ، ٭ڈإٸ اٌَبد ىڅڈه ٽنڅجخ. ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ ماد ىفو٭خ ځجبرٍخ )أفٚو، أؽپو، 

 أىهٯ، اٍڈك، مڅت(. 

)أفٚو،  ٽيفو٫، ٭ً اٹڈٍٜ اٝبه ٽضٺش اٹْٶٸ. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ عٺل ثڂً ڇؽلاد ىفو٭ٍڄعٺل ثڂً ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍل

 ڂَقخ ٵبٽٺخ. أىهٯ، مڅت(. اٹ

 اٹچڈاٽِ:

 اٹزقپٌٍ ڇاٹز٦ٍْو اِؽياة ڇاٹَغلاد ثبٹنڅت.

 ؽپو.ّوػ اٌَبد أ٬ٍٙ الؽٲب ثبٹٺڈٿ اِ

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ.

 أ.363اٹٖٮؾخ ، ٵزبثخ ٭بهٍٍخ ثبٹؾجو اِؽپو

 ة.362ة، 298أ، 2اِڇهاٯ ، : ]٥جل ٱبٍټ اٹپڈٍڈي[، ٩ٍو ٽٲوڇءفزټ ثٍٚڈي ثبٍِڈك
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1 հատոր Ղուրան: Ձեռագիրը կազմված է երկու ձեռագրերից` 1-ին` 1-8 թերթեր 

(այսուհետ` Ա ձեռագիր) և 2-րդ` 9-190 թերթեր (այսուհետ` Բ ձեռագիր), որոնք լրաց-

նում են միմյանց բովանդակային առումով: Ա ձեռագրի նյութը` դեղնավուն արևմտյան 

թուղթ է, Բ ձեռագրինը` ճնշագծերով արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 190, չգրված` 1բ, 2ա: 
ՊՐԱԿ՝ V-2(8),5(13),III(19),V(29), III(35), V(45),III(51), V(61), III(67), V(77), III(83), V(93), 

III(99), V(109), III(115), V(125), III(131), V(141), III(147), V(157), III(163), V(173), III(179), 
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V(189), 1(190): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11,8x7,5 սմ: ՏՈՂ՝ 21: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև 

թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: Ա ձեռագրի գրադաշտը` 9,5x5 սմ, Բ ձեռագրինը` 

9,8x5 սմ, առնված է կարմիր պարզ շրջանակի մեջ: 

1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրայի (2բ) և 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի (3ա) անվա-
նումները, քարոզման վայրն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով, տեքստը` 5 

տողով: Բ ձեռագրի սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով և առնված են 

կարմիրով եզրագծված ուղղանկյան մեջ: 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի (138բ էջ) անվա-
նումը գլխազարդ ունի (կարմիր, կանաչ): Ա ձեռագրի այաներն իրարից բաժանված են 

կարմիր շրջանագծերով, Բ ձեռագրինը` կարմիր կետերով: Ա ձեռագրի էջակապ բա-
ռերը գրված են հորիզոնական, իսկ Բ ձեռագրինը` թեք, յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում: 

ԿԱԶՄ՝ սև մաշված կաշի, մեջտեղում՝ 3 դրոշմազարդ: Աստառը` ծաղկաթուղթ 

(կարմիր, կապույտ և սպիտակ), միջուկը` ստվարաթուղթ: Ձեռագիրը դրված է սրճա-
գույն, մաշված կաշվե քսակի մեջ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

(Ա ձեռագիր). 

– ջուզ` ստորաբաժանումներով (կարմիր), 
– հավելագրումներ: 
(Բ ձեռագիր). 

– սաջդա, ջուզ` ստորաբաժանումներով (կարմիր), 
– հավելագրումներ: 

Ձեռագիրը պակասավոր է: Ա ձեռագրի ավարտ՝  (էջ 8բ)  Ղուրանի 2-րդ` «ալ-Բա-
կարա» սուրայի 217-րդ այայի կես, որն առանց ընդհատման շարունակվում է Բ ձե-
ռագրում (9ա):  

Ձեռագրի ավարտ (էջ 190բ)` 100-րդ` «ալ-Ադիյաթ» սուրայի 3-րդ այա. 
٭بٹپ٪ٍواد ٕجؾب   

Էջ 2բ՝ արաբերեն գրություն ٿال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇ         
Էջ 3ա՝ արաբերեն գրություն՝ رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ  
Էջ 1ա` պարսկերեն ծննդյան հետագայի հիշատակարաններ: 

Կան խոնավության և այրվածքի հետքեր: 
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One-volume copy of the Qur‟an; MS composed from two different manuscripts completing 

one another; parts of the Qur‟ān, ff.  (henceforth MS 1) and ff. 9-190 (henceforth MS 2); MS 2 

completes the content of the MS 1. MS 1 on yellowish Western paper; MS 2 Oriental paper with 

laid lines; altogether 190 ff., 2 blank pp. (1b, 2a), V-2(8), 5(13), III(19), V(29), III(35), V(45), 

III(51), V(61), III(67), V(77), III(83), V(93), III(99), V(109), III(115), V(125), III(131), V(141), 

III(147),V(157), III(163), V(173), III(179), V(189), 1(190); 11,8x7,5 cm; fully vocalized nasḫ 

script; 21 lines to the page; black ink with rubrication; writing space of the MS 19,5x5 cm, and 

MS 2 9,8x5 cm; entire text of MS 2 set within a red frame. Sūra headings and āya statistics of 1
st
 

sūra (al-Fātiḥa, p.2b) and 2
nd

 sūra (al-Baqara, p.3a) in red ink; five lines of the text written 

with; sūra headings of MS 2 set in a red rectangular frame and written in red ink; sūra heading 

of the  36
th

 sūra (Yā-Sīn, p.138b) with headpiece (red, green); āya dividers of MS 1 in the form 
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of circles (red) and those of MS 2 in the form of discs (red); catchwords at the bottom of every 

verso page. 

Black, worn-out leather, painted mandorla and two pendents in the center of the binding; 

doublure of decorated paper (red, blue, white); pasted boards. MS set in a brown, worn-out case. 

Marginal arrangements. 

MS 1 

– ğuz‟ with subdivisions in red ink; 

– missed out words and phrases added. 

MS 2 

– saǧda and ğuz‟ with subdivisions in red ink; 

– missed out words and phrases added. 

MS is not complete (at the end); the last page of the MS 1 (p. 8b) is terminated in the 

middle of the 217
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara), which is then continued on the MS 2 (p. 9a). 

MS ends with the 3
rd

 āya of the 100
th

 sūra (al-ʽĀdiyāt): ""٭بٹپ٪ٍواد ٕجؾب  (p. 190b). 
P. 1a, birthday statement in Persian. 
P. 2b, a note " اٹپٞچوڇٿ" االال ٌپَڄ     
P. 3a, a note "رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ"   
Traces of humidity and burnt. 

360 

. اٹڂَقخ آ أڇهاٱچب ٕٮواء 190-9، اٹڂَقخ)ة( اِڇهاٯ8-1ٽقٞڈٛ ٽغپڈ٣ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ؛ اٹڂَقخ آ اِڇهاٯ

 أ(.2ة، 1ڇهٱخ )اٹٖٮؾبد اٹٮبه٩خ:  ٩190وثٍخ، اٹڂَقخ ة أڇهاٱچب ّوٱٍخ ثقٞڈٛ ٽپلكح. ٥لك اِڇهاٯ 

V-2(8 ،)5(13 ،)III(19 ،)V(29،) III (35،) V(45،) III(51 ،)V(61،) III(67،) V(77 ،)III(83 ،)ك اٹٶواٍبد:٥ل

V(93 ،)III(99 ،)V(109 ،)III(115 ،)V(125 ،)III(131 ،)V(141،) III(147 ،)V(157 ،)III(163 ،)V(173 ،)

III(179 ،)V(189 ،)1(190 .) ً11.8اٹٲٍبx7.5 ثبِؽپو.  اإلّبهادثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، ٍٞوا  21ٍټ. اٹٖٮؾخ

 2ٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپوثٍَٜ. ٵزت أٍپً ٍڈهرً )اٹٮبرؾخ(، ڇاٹَڈهح هٱټ9.85xٍټ، اٹڂَقخ ة: 9.55xٱٍبً ځٔ اٹڂَقخ آ: 

ٙپڀ ٽَزٍٞٸ أؽپو.  ٶزجذ ثبِؽپو٭ٍڈه اٹڂَقخ ة  اٍپبءاٍٞو( ڇٽٶبٿ ځيڇٹچپب ثبِؽپو. أٽب  5)اٹجٲوح( ٽ٤ ٥لك آٌبرچپب )

ة. ٭ڈإٸ آٌبد اٹڂَقخ آ كڇائو ؽپواء. أٽب ٭ً اٹڂَقخ ة 128اٹٖٮؾخ ، ڇاِىهٯ ثبِؽپو )ٌٌ( ٽيفو٭خ 36ټ اٹَڈهح هٱټاٍ

٭ً اٹڂَقخ ة ثْٶٸ ٽبئٸ ڇٵٺٍچپب ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ أٽب ځٲبٛ ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ٭ً اٹڂَقخ آ ٽٶزڈثخ ثْٶٸ أ٭ٲً، 

 .ڇهٱخ

. اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽيڅو )أؽپو، أىهٯ، أثٍ٘(، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ. ڇؽلاد ىفو٭ٍخ صالصخعٺل اٍڈك ٽچزوة ٭ً ڇٍٞڄ  اٹزغٺٍل

 .اٹپقٞڈٛ ٽڈٙڈ٣ ٭ً ؽٲٍجخ عٺلٌخ ٽچزوئخ ثڂٮَغٍخ اٹٺڈٿ

 :اٹچڈاٽِ

 :آاٹڂَقخ 

  .اِعياء ثبِؽپو

 .رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد

 :اٹڂَقخ ة

  اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپو.

 رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد.

أ ٽڀ 9ة. رٺٍچب ٽجبّوح رٶپٺخ اٌَخ ٥ڂل اٹٖٮؾخ 8اٹٖٮؾخ  )اٹجٲوح(، 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 217اٌَخ  ٥ڂل ٽڂز٬ٖ آرڂزچً اٹڂَقخ 

 اٹڂَقخ ة.

  ة.190اٹٖٮؾخ  ،)اٹ٦بكٌبد(: "٭بٹپ٪ٍواد ٕجؾب" 100ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  3ٌڂزچً اٹپقٞڈٛ ٥ڂل اٌَخ 

 . أ3اٹٖٮؾخ  ،٦بٹپٍڀ ""رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ، ة2، اٹٖٮؾخ "ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ " ٵزت ثبٹؾجو اِؽپو

 أ.1اٹڈهٱخ  ،رڈاهٌـ ٽٍالك ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخرڈعل ؽڈاًّ 

 فو، ٥ٺى ث٦٘ أڇهاٱڄ آصبه هٝڈثخ أڇ ؽوٌٰ.اٹپقٞڈٛ ځبٱٔ اال
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Հատվածներ Ղուրանից: Ձեռագիրը կազմված է 2 տարբեր ձեռագրերից (այսու-
հետ՝ Ա, Բ):  

Ա. Ձեռագրի նյութն արևմտյան թուղթ է` լուսագծերով և ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 10  

(1-10-րդ թերթեր): ՊՐԱԿ՝ IV(8), 2(10): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 24x17 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 18x10,5 սմ: 

Սուրայի անվանումը գրված է կարմիր թանաքով` կարմիր ուղղանկյան մեջ: 

Այաները միմյանցից անջատված են եռանկյունաձև դասավորված երեք կարմիր 

շրջանագծերով: Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվա-
ծում` սև թանաքով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ ու ջուզ (կարմիր): 

Էջ 1ա-8բ` 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 14-րդ այայից` اّځپب ځؾڀ ٽَزچيڇءٿ մինչև 112-

րդ այայի սկիզբը` ثٸ ٽڀ 

Էջ 9ա-9բ` 23-րդ` «ալ-Մումինուն» սուրայի 117-րդ այայից` اٹچب افو ال ثوڅڀ ٹڄ մինչև 

24-րդ` «ալ-Նուր» սուրայի 13-րդ այան ներառյալ: 
Էջ 10ա-10բ` 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի 15-րդ այայից  ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوا մինչև 

32-րդ այան ٵٮوڇا ٹڈ ال ُځيٷ ٌڀنڇٱبٷ اٹ : 

Բ. Ձեռագրի նյութն արևելյան թուղթ է: ԹԵՐԹ՝ 3 (11-13-րդ թերթեր): ՊՐԱԿ՝ 
I(2),1(3): ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ (էջ 13բ` այլ ձեռք), սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 23,5x14,5 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(կապույտ, սև, կարմիր, կանաչ, ոսկի): 

Սուրայի անվանումը, քարոզման վայրը և այաների քանակը գրված է կապույտ 

թանաքով ոսկի հենքի վրա: Այաները միմյանցից բաժանված են սևով եզրագծված, 

վրան կապույտ կետերով ոսկի բոլորակներով, կենտրոնում` կարմիր կետ: Էջակապ 

բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում` սև թանաքով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր՝ գրված սպիտակ թանաքով, ոսկու վրա, լուսանցազարդի մեջ (կար-
միր, կապույտ, սև, ոսկի): 
Էջ 11ա-բ` 8-րդ` «ալ-Անֆալ» սուրայի 66-րդ այայից`  ٥ڂٶټ ڇ٥ٺټ أّٿ ٽڂٶټ մինչև 9-րդ` 

«ալ-Թաուբա» սուրայի 3-րդ այան` ٌڈٻ اٹؾظ: 

Էջ 12ա-13բ` 9-րդ` «ալ-Թաուբա» սուրայի 72-րդ այայից`  `մինչև عڂبد رغوي ٽڀ رؾزچب 

93-րդ այան` ڇڅټ ا٩ڂٍبء: 

Էջ 11ա` վակֆ: 
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Some parts of the Qur‟ānic text. The MS consists of 2 different manuscripts (hereinafter A 

and B). 

Manuscript A: MS on Western paper with chain lines and laid lines; 10 ff. (1-10 ff.); 

IV(8),2(10); 24x17 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink with 

rubrication in red; writing area 18x10,5 cm. 

Sūra headings in red ink marked in a rectangular frame (red); āya dividers in the form of 3 

red circles placed in a triangle form; catchwords at the bottom of every verso page (black). 
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Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ in red ink. 

Pp. 1a-8b, from the 14
th

 āya اّځپب ځؾڀ ٽَزچيڇءٿ up to the beginning of the 112
th

 āya ثٸ ٽڀ of 

the 2
nd

 sūra (al-Baqara).  

Pp. 9a-9b, from the 117
th

 āya of the 23rd  sūra (al-Mu‟minūn) - اٹچب افو ال ثوڅڀ ٹڄ up to the 

13
th

 āya of the 24
th

 sūra (al-Nūr).  

Pp.10a-10b, from 15
th

 āya ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوا up to the 32
nd

 āya ال ُځيٷ ڇٱبٷ اٹلٌڀ ٵٮوڇا ٹڈ  of 

the 25
th

 sūra (al-Furqān). 
Manuscript B: MS on Oriental paper; 3 ff. (11-13th); I(2),1(3); fully vocalized nasḫ script 

(13b different handwriting); 12 lines to the page; black ink with rubrication in red; writing area 

23,5x14,5 cm; the text set within a complex frame (blue, black, red, green, gold). 

Sūra headings and āya statistics in blue ink on gold background; āya dividers in the form 

of gold discs with black periphery, blue dots and a red one in the center; catchwords at the 

bottom of every verso page (black). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr  in white ink on gold background within an ornament (red, blue, black, gold). 

Pp. 11a-b, from 66
th

  āya of the 8
th

  sūra (al-ʼAnfāl) ٽڂٶټ أّٿ ڇ٥ٺټ ٥ڂٶټ up to the 3
rd

  āya of the 

9
th

  sūra (al-Taūba)  اٹؾظٌڈٻ :  

Pp. 12a-13b,from 72
nd

 āya `رؾزچب ٽڀ رغوي عڂبد up to the 93
rd

 āya  ا٩ڂٍبء ڇڅټ of the 9
th

 sūra 

(al-Taūba). 

On p. 11a there is a waqf note. 
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 .ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٽڀ ٽقٞڈٍٝڀ ٽقزٺٮٍڀ )ځوٽي ٹچټ ثـ: آ، ة( آٌبد

 اٹڂَقخ آ:

ٍټ. 2417x(. اٹٲٍبً 10)VI(8 ،)2 (، اٹٶواٍبد10اٹى  1ڇهاٯ )ٽڀ اِڇهاٯ أ 10اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ. 

اٹَڈه ثبٹٺڈٿ  اٍپبءٍټ. 1810.5xبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ ث اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15اٹٖٮؾخ 

 ڇهٱخ.اِؽپوٙپڀ ٽَزٍٞٸ أؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد ٽضٺش ٽڀ صالس كڇائو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ 

 :اٹچڈاٽِ

  اِؽياة، اِعياء ثبٹٺڈٿ اِؽپو.

 ة.8-أ1ٽڀ ماد اٹَڈهح: "ثٸ ٽڀ"،  112)اٹجٲوح(: "اّځپب ځؾڀ ٽَزچيڇءٿ" ؽزى ثلاٌخ اٌَخ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 14ُٵزجذ اٌَخ 

 ة.9-أ9اٹڂڈه(، ) 13ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  24)اٹپئٽڂڈٿ( : "اٹچب افو ال ثوڅڀ ٹڄ" ؽزى آفو اٌَخ  23ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 117اٌَخ 

ٌڀ ٵٮوڇا ٹڈ ال نٽڀ ماد اٹَڈهح: "ڇٱبٷ اٹ 32)اٹٮوٱبٿ(:"ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوا" ؽزى اٌَخ  25ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 15اٌَخ 

 ة.10-أ10ُځيٷ"،

 اٹڂَقخ )ة(:

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ  12(. اٹٖٮؾخ 3)I(2 ،)1 (، اٹٶواٍبد:13ؽزى  11أڇهاٯ )ٽڀ اٹڈهٱخ  3اٹڈهٯ ّوٱً. 

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، اٍڈك، اؽپو، 23.514.5xثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادة ځَقخ ٽقزٺٮخ(، 13ٹٖٮؾخ )ا

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبِىهٯ ٥ٺى فٺٮٍخ ٽنڅجخ. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ ٽنڅجخ ٙپڀ  اٍپبءافٚو، مڅت(. 

 كائوح ٍڈكاء ٥ٺٍچب ځٲبٛ ىهٱبء ٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ؽپواء.

 ٽِ:اٹچڈا

 اٹز٦ٍْو ثبِثٍ٘ ٙپڀ ىفو٭خ ماد أهٍٙخ ٽنڅجخ )أؽپو، أىهٯ، اٍڈك، مڅت(.

 ة.-أ11)اٹزڈثخ(: "ٌڈٻ اٹؾظ"،  9ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 3" ؽزى اٌَخ )االځٮبٷ(: "٥ڂٶټ ڇ٥ٺټ أّٿ ٽڂٶټ 8ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 66اٌَخ 

 ة.13-أ12: "ڇڅټ ا٩ڂٍبء"، ٽڀ ماد اٹَڈهح 93ٽڀ ٍڈهح اٹزڈثخ: "عڂبد رغوي ٽڀ رؾزچب " ؽزى اٌَخ  72اٌَخ 

 أ.11اٹٖٮؾخ ، ٱٍل ڇٱ٬
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ (թերթ 1-417, 426-486)` մանրաթելերով և անկանոն 

ճնշագծերով թուղթ, թերթ՝ 418-425` արևմտյան սպիտակ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 486: ՊՐԱԿ՝  
III(6), V(16), III(22), V(32), III(38), V(48), III(54), V(64), III(70), V(80), III(86), V(96), 

III(102), V(112), III(118), V(128), III(134), V(144), III(150), V(160), III(166), V(176), III(182), 

V(192), III(198), V(208), III(214), V(224), III(230), V(240), III(246), V(256), III(262), V(272), 

III(278), V(288), III(294), V(304), III(310), V(320), III(326), V(336), IV(344), V(354), III(360), 

V(370), III(376), V(386), III(392), V(402), III(408), V(418), III(424), V(434), II(438), VII(452), 

II(456), VI(468), II(472), IV(480), III(486): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13,5x8 սմ: ՏՈՂ՝ 12 (1բ և 2ա` 

6 տող): ԳԻՐ`ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ` 9x4,1 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, կապույտ, նարնջագույն, 

ոսկի): 

Կրկնակի նախշազարդ էջեր (1բ և 2ա)` ծաղկային և բուսական տարրերով 

(կարմիր, կապույտ, սպիտակ, ոսկի): Այս էջերում տեքստը գրված է ոսկի հենքի վրա, 

բառերը` սպիտակ ամպանման եզրագծի մեջ և այս բոլորն առնված է հյուսային տար-
րերով սյունազարդ ուղղանկյան մեջ, բաղադրյալ շրջանակ (կապույտ, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները, քարոզման վայրը և այաների քանակը գրված են 

կարմիր թանաքով` ուղղանկյան մեջ ոսկի հենքի վրա: Որոշ դեպքերում էլ գրված են 

ոսկով` դատարկ ուղղանկյան մեջ (361բ, 366ա, 373ա, 380բ, 385բ): Այաները միմյանցից 

բաժանված են ոսկի փոքր բոլորակներով` մեջտեղում մեկ կարմիր կետ, սև շրջագծի 

վրա չորս կապույտ կետեր: Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում` թեք:  

ԿԱԶՄ՝ դռնակով բաց սրճագույն մաշված կաշի` երեք կանաչ դրոշմազարդերով, 

կենտրոնական դրոշմազարդի վրա գրված է կազմողի անունը` Հասան, և թվականը` 
Հիջրայի 12[6] ([1845]) (վերևից ներքև) 12[62]٥پٸ ؽَڀ ٕؾب٫ Աստառը` մուգ կանաչ 
լաքապատ մոմլաթ` կենտրոնում և եզրերին դրոշմված զարդաշրջանակ: Դռնակի և 

դռնակի նախահիմքի վրա նույնպես կանաչ 3 դրոշմազարդեր և դրոշմված զարդա-
շրջանակ: Դռնակի աստառը` մուգ կանաչ, դրոշմված զարդաշրջանակով մոմլաթ, 

դռնակի նախահիմքի աստառը` կարմիր լաքապատ մոմլաթ, կենտրոնում՝ դրոշմա-
զարդ, եզրերին` շրջանակ: Միջուկը` փայտ: Պահպանակ` Ա+Բ` պատռված: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թախմիս, թաաշիր, սաջդա, ջուզ ու hիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով) 

գրված են կարմիր թանաքով, 
– էջ 432բ` շրջանաձև ոսկի զարդանախշ, 
– հավելագրումներ, 
– էջ 15ա, 40ա`վակֆ   ڇٱ٬ ٽڂيٷ  
Ձեռագիրն ամբողջական է:  

Էջ 1ա` պարսկերենով գուշակության ցուցումներ՝ Ղուրանի հիման վրա. 

  ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ, ٝوٌٲڄ اٍزقبهڃ, ٍڄ ٽورجڄ ٍڈهڃ ٽجبهٳ رڈؽٍل ها ثقڈاځل 

Էջ 486բ` արաբերեն աղոթք, որի վերնագիրը պարսկերեն է. 

 ثقڈاځل ك٥بډى ٵڄ ث٦ل اى فزټ ٱواٿ

اٹٺچټ اع٦ٸ اٹٲواٿ ٹڂب ٭ً اٹلځٍب ٱوٌزب ڇ٭ً اٹٲٍپخ اٹْب٫]ڃ[ا ڇ٭ً اٹٲجو ٽڈځَب ڇ٥ٺى اٹٖوا]ٛ[ ځڈها ڇ ٭ً اٹغڂخ ه٭ٍٲب ڇ ٽڀ 

 اٹواؽپٍڀ اٹڂبهٍزوا ڇؽغبة ثوؽپڂٴ ٌباهؽټ
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Ձեռագրի 1-ին, 2-րդ թերթերը կեսից, իսկ 486-րդ թերթին հաջորդող թերթն ամ-
բողջությամբ պատռված են:  

430 

One volume copy of the Qur‟ān; ff. 1-417 and ff. 426-486 wove paper with visible 

undissolved fibres and irregular laid lines; ff. 418-425 white Western paper; 486 ff., III(6), 

V(16), III(22), V(32), III(38), V(48), III(54), V(64), III(70), V(80), III(86), V(96), III(102), 

V(112), III(118), V(128), III(134), V(144), III(150), V(160), III(166), V(176), III(182), V(192), 

III(198), V(208), III(214), V(224), III(230), V(240), III(246), V(256), III(262), V(272), III(278), 

V(288), III(294), V(304), III(310), V(320), III(326), V(336), IV(344), V(354), III(360), V(370), 

III(376), V(386), III(392), V(402), III(408), V(418), III(424), V(434), II(438), VII(452), II(456), 

VI(468), II(472), IV(480), III(486); fly leaves A+B (torn); 13,5x8 cm; fully vocalized nasḫ  

script; 12 lines to the page; black ink with rubrication (red); writing area 9x4,1 cm; entire text set 

within a complex frame (black, blue, orange, gold). 

Double illuminated opening page (pp. 1b, 2a), floral and vegetal elements (red, blue, white, 

gold). On these pages the text is written on gold background, words are taken in a cloud-bend 

edge line, and the entire text set within a rectangular frame ornamented with columns and braid 

elements; complex frame (blue, black, gold). 

Sūra headings and āya statistics in red ink on gold background within a rectangular frame; 

in some cases in gold within a rectangular frame with no background (pp. 361b, 366a, 373a, 

380b, 385b); āya dividers in the form of a gold disc, with a red dot in the center and four blue 

dots on the circumference; catchwords at the bottom of every verso page. 

Light brown worn-out leather binding with envelop flape; in the center of the binding 

green painted mandorla and two pendents, the name of the binder (Hasan) and the date 12[62[ of 

Hijra marked on the mandorla: (from top to bottom) 12 [62]  Doublure dark green  ٕؾب٫ ؽَڀ ٥پٸ 

lacquered dermantin with two decorated frames (in the centre and corners); board of wood; on 

the envelop flape and on the fore-edge flape also green mandorla and two pendents and 

decorated frame, doublure of the envelop flape of dark green dermantin with pressed decorated 

frame, doublure of the fore-edge flape of red lacquered dermantin with mandorla in the center 

and pressed frame.  

Marginal arrangements: 

– taʽšhīr and taḫmīs in the margin, saǧda, ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions in red ink; 

– gold disc (p. 432b); 

– correction of words and addition of missed out words and phrases (black ink); 
– waqf  note: ڇٱ٬ ٽڂيٷ  (pp. 15a, 40a). 

The Qur‟ānic text is complete. 

P. 1a, fal in Persian, based on the Qur‟ān: 

 ؽٍټ, ٝوٌٲڄ اٍزقبهڃ ٍڄ ٽورجڄ ٍڈهڃ ٽجبهٳ رڈؽٍل ها ثقڈاځلثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹو

P. 486b, prayer in Arabic, title in Persian: 

 ك٥بډى ٵڄ ث٦ل اى فزټ ٱواٿ ثقڈاځل

اٹٺچټ اع٦ٸ اٹٲواٿ ٹڂب ٭ً اٹلځٍب ٱوٌزب ڇ٭ً اٹٲٍپخ اٹْب٫]ڃ[ا ڇ٭ً اٹٲجو ٽڈځَب ڇ٥ٺى اٹٖوا]ٛ[ ځڈها ڇ ٭ً اٹغڂخ ه٭ٍٲب ڇ ٽڀ 

  ا ڇؽغبة ثوؽپڂٴ ٌباهؽټ اٹواؽپٍڀاٹڂبهٍزو

Ff. 1, 2 torn from the middle, the folio following f. 486 torn entirely. 
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ڇفٞڈٛ ٽپلكح ٩ٍو ٽڂز٢پخ،  Indian wove paper( 486-426، 417-1ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اِڇهاٯ )

III (6 ،)V(16،) III(22 ،)V(32 ،)III(38 ،)V(48 ،)د:ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍب 486( ٩وثٍخ ثٍٚبء. 425-418اِڇهاٯ )

III(54 ،)V(64 ،)III(70 ،)V(80 ،)III(86 ،)V(96 ،)III(102،)V (112 ،)III(118،)V (128،) III (134 ،)

V(144 ،)III(150 ،)V(160،) III (166 ،)V(176،) III(182،)V (192 ،)III(198 ،)V(208 ،)III(214 ،)

V(224 ،)III(230،)V (240،)III (246،) V(156،) III(262 ،)V(272 ،)III(278 ،)V(288 ،)III(294 ،)

V(304 ،)III(310 ،)V(320 ،)III(326 ،)V(336 ،)IV(344 ،)V(354 ،)III(360،)V(370 ،)III(376 ،)V(386 ،)

III(392 ،)V(402،) III(408 ،)V(418 ،)III(424 ،)V(434 ،)II(428،)VII (452 ،)II(456،) VI(468،) 

II(472 ،)IV(480 ،)III(486.)  

ثبِؽپو. ٱٍبً  اإلّبهادٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  12ٍټ. اٹٖٮؾخ 13.5x8أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ+ة )ٽپيٱخ(. اٹٲٍبً 

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبِؽپوٙپڀ  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، أىهٯ، ثورٲبٹً، مڅت(. 94.1xاٹڂٔ 

ة، 380أ، 373أ، 366ة، 361اٹٖٮؾبد: ، نڅتٽة(، أڇ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٭به٧ 484ٹٖٮؾخ ا) ٽَزٍٞٸ مڅت أڇ ٭به٧

نڅجخ ٭ً ٽڂزٖٮچب ځٲٞخ ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ٽة(. ٭ڈإٸ اٌَبد ؽٺٲخ ٍڈكاء ٥ٺٍچب أهث٦خ ځٲبٛ ىهٱبء ٭ً كافٺچب أٱوآ 385

 ثبٍِڈك ڇثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

اٍٞو  6أ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، اٍڈك، مڅت(، ٭ٍچب 2ة،1، مڅت(٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ، أثٍ٘

  اٹَڈه ثبِؽپو)٩ٍو ڇاٙؾخ( ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ. اٍپبء٥ٺى أهٍٙخ مڅجٍخ كافٸ ٩ٍڈٻ ثٍٚبء. 

ٸ ٥پ"اٹڈٍٞى  اٹڈؽلح اٹيفو٭ٍخثبٹٺڈٿ اِفٚو. ٵزت ٥ٺى  ڇؽلاد ىفو٭ٍخصالصخ رڈعل ، ٽچزوة عٺل ثڂً اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ

٭ً ڇٍٞڄ ڇىڇاٌبڃ اٹْٶٸ كائوٌخ  ڇؽلاد ىفو٭ٍخاٹجٞبځخ ٱپبُ أفٚو ٽْپ٤ ٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو، ڇ. "12[62] ؽَڀ ٕؾب٫

ُِ ُِاٹْٶٸ كائوٌخ ڇؽلاد ىفو٭ٍخ٥ٺٍڄ صالصخ ؛ ٿ ثبٹٺڈٿ اِفٚوُماِهث٤. اٹٖله ڇا ٿ ٱپبُ أفٚو كاٵڀ ٽ٪ٞى ُم. ثٍڂپب ثٞبځخ ا

ُِٽيفو٫ثبٹٺٶو ٥ٺٍڄ اٝبه  ُِ أؽپو٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو، ٭ً ڇٍٜ ٿ ٱپبُُم. ثٞبځخ ا أٽب ٥ٺى أٝوا٭ڄ اٝبه  ڇؽلح ىفو٭ٍخ ٿُما

 اٹقْت. ٽڀ . اٹٺڈػ ٽيفو٫

 اٹچڈاٽِ: 

 اِؽياة، اِعياء، اٹزقپٌٍ، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد ثبِؽپو. 

 ة. 432اٹٖٮؾخ  ،ىفو٭خ مڅجٍخ كائوٌخ اٹْٶٸ

 اإلٙب٭بد ثبٍِڈك. ، اٹزٖؾٍؾبد

 أ. 40أ، 15ٽڂيٷ" ٥ٺى اٹٖٮؾبد ٱٍل ڇٱ٬: "ڇٱ٬ 

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ.

 .أ1اٹٖٮؾخ  ،"اٍزقبهح ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ: " ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ، ٝوٌٲڄ اٍزقبهڃ، ٍڄ ٽورجڄ ٍڈهڃ ٽجبهٳ رڈؽٍل ها ثقڈاځل

 ة )٥ڂڈاٿ اٹٖٺڈح ثبٹٮبهًٍ(: 486 خاٹٖٮؾ ،ٕٺڈاد ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ

ځل اٹٺچټ اع٦ٸ اٹٲواٿ ٹڂب ٭ً اٹلځٍب ٱوٌزب ڇ٭ً اٹٲٍپخ اٹْب٫]ڃ[ا ڇ٭ً اٹٲجو ٽڈځَب ڇ٥ٺى " ك٥بډى ٵڄ ث٦ل اى فزټ ٱواٿ ثقڈا

 .اٹٖوا]ٛ[ ځڈها ڇ ٭ً اٹغڂخ ه٭ٍٲب ڇٽڀ اٹڂبهٍزوا ڇؽغبة ثوؽپڂٴ ٌباهؽټ اٹواؽپٍڀ "

 ٶبٽٸ. بٹٽپيٱخ ث 486(، اٹڈهٱخ 2، 1أڇهاٯ ٽپيٱخ ٽڀ اٹپڂز٬ٖ )اِڇهاٯ 

439 

Հատվածներ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: 

ԹԵՐԹ՝ 98: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 8x5 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: 

ԳՐԱԴԱՇՏ` 4,8x3 սմ:  

Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված են ոսկիով: Այաները 

բաժանված են ոսկի բոլորակներով:  

ԿԱԶՄ` բաց սրճագույն մոմլաթ (վերակազմված): Միջուկը` փայտ, աստառը` 

սպիտակ թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր (ոսկի)` գլխիվայր, 
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– հիզբ և սաջդա ( էջ 30ա) ` ոսկի,  
– ջուզ` ստորաբաժանումներով (ոսկի), ջուզ (ստորաբաժանումները երբեմն 

հետագայում ավելացված կարմիր թանաքով (էջ 14բ, 56ա, 73բ)), 
– հավելագրումներ, 
– էջ 37ա` արաբատառ անվերծանելի գրություն` գրված կարմիր թանաքով, 
– էջ 88բ` արաբերեն աղոթք` գրված կարմիր թանաքով.   أ٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه 

   ڇاٹ٦يح اهلل اٹوّل اٹٲچبه
Ձեռագիրը պակասավոր է: 
Էջ 1ա-8բ` սկիզբ՝ 7-րդ «ալ-Արաֆ» սուրայի 37-րդ այայի վերջ`      ڇ٥ٺى اځٮَچټ  ڇّچلڇٿ

ٱبٷ اٹپال ٽڀ ٱڈٻ  .ավարտ՝ նույն սուրայի 60-րդ այայի կես  , اځچټ ٵبځڈا ٵٮوٌڀ  

Էջ 9ա-17բ` սկսվում է 6-րդ` «ալ-Անամ» սուրայի 125-րդ այայի կեսից`  
  `և ավարտվում 7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի 37-րդ այայի կեսով  ٌغ٦ٸ ٕلهح ٍٙٲب ؽوعب 

   ٱبٹڈا ٙٺڈا ٥ڂبٽب ٵڂزټ رل٥ڈٿ ٽڀ كڇٿ اهلل
Էջ 19բ-18ա` (թերթ 18,19՝ գլխիվայր) սկիզբ՝ 8-րդ` «ալ-Անֆա» սուրայի 53-րդ 

այայի կես   ؽزى ٌ٪ٍوڇا ٽب ثبځٮَچټ ڇاٿ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ  , ավարտ՝ 72-րդ այայի կես`   ڇاځٮَچټ ٭ً ٍجٍٸ اهلل ڇ

   اٹنٌڀ ءاڇڇا ڇځٖوڇا

Էջ 20ա-34բ` սկիզբ՝ 7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի 109-րդ այայի վերջ`  

ٹٍٲٚى     ավարտ՝ 8-րդ` «ալ-Անֆա» սուրայի 44-րդ այայի կես , ٭و٥ڈٿ اٿ څنا ٹَؾو ٥ٺٍټ 

  اهلل اٽوا ٵبٿ ٽٮ٦ڈال

Էջ 35ա-77բ` սկիզբ՝ 9-րդ` «ալ-Թաուբա» սուրայի 4-րդ այայի երկրորդ բառ` 
 ավարտ`  12-րդ` «Յուսուֆ» սուրայի 9-րդ  , ٍڀ صټ ٹټ ٌڂٲٖڈٵټ ٍّب اٹپْوٵ اٹنٌڀ ٥بڅلرټ ٽڀ 

այայի կես`  اٱزٺڈا ٌڈ٬ٍ اڇ اٝوؽڈڃ اهٙب ٌقٸ ٹٶټ ڇعڄ   

Էջ 78ա-86բ` սկիզբ՝ 6-րդ «ալ-Անամ» սուրայի 40-րդ այայի 4-րդ բառ`  

  `ավարտ՝ 117-րդ այայի գրեթե վերջ ,   َب٥خٹزٶټ اراڇ ااٿ ارٍٶټ ٥ناة اهلل 

هثٴ څڈ ا٥ٺټ ٽڀ ٌٚٸ ٥ڀ ٍجٍٺڄ ڇڅڈ اٿ    
Թերթ 87` սկիզբ՝ 8-րդ«ալ-Անֆալ» սուրայի 44-րդ այայի վերջ`    ٹٺى اهللڇا  

  `ավարտ` նույն սուրայի 53-րդ այայի կես  , روع٤ االٽڈه 

   مٹٴ ثبة اهلل ٹټ ٌٴ ٽ٪ٍوا ځ٦پخ اځ٦پچب ٥ٺى ٱڈٻ 

Թերթ 88` սկիզբ՝ 8-րդ` «ալ-Անֆալ» սուրայի 72-րդ այայի կես`  

 :ավարտ 9-րդ`«ալ-Թաուբա» սուրայի 4-րդ այա ,   اڇٹٍٴ ث٦ٚچټ اڇٹٍبء ث٦٘ ڇاٹنٌڀ
Էջ 89ա-98բ (ձեռագրի ավարտը)` սկիզբ՝  12-րդ`«Յուսուֆ» սուրայի 9-րդ այայի 

վերջ`  ավարտ` 102-րդ այայի գրեթե վերջ (այայի վերջին , اثٍٶټ ڇرٶڈځڈا ٽڀ ث٦لڃ ٱڈٽب ٕبٹؾٍڀ

բառն է պակասում)`  

  ٵڂذ ٹلٌچټ ام اعپ٦ڈا اٽوڅټ ڇڅټ
ԾՆԹ.` Ձեռագիրը բաղկացած է 5-9-րդ և 12-րդ սուրաների հատվածներից, որոնց 

հաջորդականությունը պահպանված չէ: 60ա-65բ թերթերը գլխիվայր են փակցված, 

սակայն հաջորդականությունը պահպանվել է (59բ էջից հետո ըստ հաջորդակա-
նության, նայել 65բ-ից մինչև 60ա էջը, ապա 66ա էջը): 

Ձեռագրի 98-րդ թերթը վերին մասից պատռված է, ցեցակեր, կան խոնավության 

հետքեր: 
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Some parts from the Qur‟ānic text; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; 98 ff.; 
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fly leaves A+B; 8x5 cm; fully vocalized nasḫ script, black ink, 11 lines to the page; writing area 

4,8x3 cm. 

Sūra headings and number of āya statistics in gold; āya dividers in the form of a disc 

(gold). Light brown dermantin binding (rebinded), doublure of white paper, board of wood. 

Marginal arrangements: 

– taʽashīr marked upside-down (gold); 

– ḥizb and saǧda (p. 30a) in gold; 

– ǧuz‟ with subdivisions in gold (sometimes subdivisions added later in red ink (pp. 14b, 

56a, 73b); 

– correction of words and addition of missed out words and phrases in black ink; 

– on p. 37a illegible note in Arabic (red); 

– on p. 88b a prayer in Arabic in red ink:  أ٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه ڇاٹ٦يح اهلل اٹوّل اٹٲچبه  

MS is not complete. 

Pp. 1a-8a, the text starts from the 37
th

 āya of the 7
th

 sūra (al-ʼAʽrāf): 

  ڇٿ ڇ٥ٺى اځٮَچټ اځچټ ٵبځڈا ٵٮوٌڀڇّچل 

 up to the middle of the 60
th

 āya :  ٱبٷ اٹپال ٽڀ ٱڈٻ     

 Pp. 9a-17b, the text starts from the middle of the 125
th

 āya of the 6
th

 sūra (al-ʼAnʽām): 

  ٌغ٦ٸ ٕلهح ٍٙٲب ؽوعب 
up to the 37

th
 āya of the 7

th
 sūra (al-ʼAʽrāf): 

   ٱبٹڈا ٙٺڈا ٥ڂبڂزټ رل٥ڈٿ ٽڀ كڇٿ اهللٽب ٵ 
Pp. 19b-18a (ff. 18 and 19 upside-down), the text starts from the middle of the 53

rd
 āya of 

the 8
th

 sūra (al-ʼAnfāl): 

 ؽزى ٌ٪ٍوڇا ٽب ثبځٮَچټ ڇاٿ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ 

up to the middle of the 72
nd

 āya :  

  ڇ اٹنٌڀ ءاڇڇا ڇځٖوڇاڇاځٮَچټ ٭ً ٍجٍٸ اهلل  

Pp. 20a-34b, the text starts with the last part of the 109
th

 āya of the 7
th

 sūra (al-ʼ Aʽ rāf): 

  ٭و٥ڈٿ اٿ څنا ٹَؾو ٥ٺٍټ  

 up to the middle of the 44
th

 āya of the 8
th

 sūra (al-ʼAnfāl) 

  ٹٍٲٚى اهلل اٽوا ٵبٿ ٽٮ٦ڈال   

Pp. 35a-77b, the text starts with the second word of the 4
th

 āya of the 9
th

 sūra (al-Taūba):   

    اٹنٌڀ ٥بڅلرټ ٽڀ اٹپْوٵٍڀ صټ ٹټ ٌڂٲٖڈٵټ ٍّب           

up to the middle of the 9
th

 āya of the 12
th

 sūra (Yūsuf): 

  اٱزٺڈا ٌڈ٬ٍ اڇ اٝوؽڈڃ اهٙب ٌقٸ ٹٶټ ڇعڄ   

Pp. 78a-86b, the text starts starts from the 4
th

 word of the 40
th

 āya of the 6
th

 sūra (al-

ʼAnʽām):   َب٥خٹزٶټ اراڇ ااٿ ارٍٶټ ٥ناة اهلل    

up to nearly the end of the 117th āya :  اٿ هثٴ څڈ ا٥ٺټ ٽڀ ٌٚٸ ٥ڀ ٍجٍٺڄ ڇڅڈ   

Pp. 87a, b, the text starts starts from the end of the the 44
th

 āya of the 8
th

 sūra (al-ʼAnfāl): 

  روع٤ االٽڈه  ٹٺى اهللڇا  

 up to the middle of the 53
rd

 āya :    مٹٴ ثبة اهلل ٹټ ٌٴ ٽ٪ٍوا ځ٦پخ اځ٦پچب ٥ٺى ٱڈٻ

Pp. 88a,b, the text starts starts from the middle of the 72
nd

 āya of the 8
th

 sūra (al-ʼAnfāl): 

up to the 4 ,   ث٦٘ ڇاٹنٌڀ اڇٹٍٴ ث٦ٚچټ اڇٹٍبء  
th

 āya of the 9
th

 sūra (al-Taūba):  

Pp. 89a-98b (the end of MS), the text starts from the last part of the 9
th

 āya of the 12
th

 sūra 

(Yūsuf): up to the last words of 102 , اثٍٶټ ڇرٶڈځڈا ٽڀ ث٦لڃ ٱڈٽب ٕبٹؾٍڀ 
nd

 āya of the 12
th

 sūra (Yūsuf): 

     ٵڂذ ٹلٌچټ ام اعپ٦ڈا اٽوڅټ ڇڅټ
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MS consists of the parts of the 5-9
th

 and 12
th

 sūras, without keeping the order. Pp. 60a – 

65b are pasted upside-down, but the order is preserved (after  p. 59b see pp. 65b-60a, then  p. 

66a). MS is moth-eaten, traces of humidity, f. 98  is torn in the top. 
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ٍټ. اٹٖٮؾخ 8x5ڇهٱخ. أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ+ة. اٹٲٍبً  98ٕٮو ثقٞڈٛ ٽپلڇكح. اٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً  آٌبد

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبٹنڅت. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ  اٍپبءٍټ. 4.8x3ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  11

 نڅجخ. ٽ

 ثٲپبُ أفٚو ٭برؼ. اٹجٞبځخ ڇهٯ أثٍ٘، اٹٺڈػ فْت.  روٽٍټ اٹزغٺٍلرټ 

 اٹچڈاٽِ: 

 .ة73أ، 56ة، 14اٹٖٮؾبد ، ثبِؽپو الؽٲًب( ٙب٭خ ث٦ٚچبااِعياء )رټ 

 أ( ثبٹنڅت. 30اٹٖٮؾخ  ،اِؽياة، اٹَغلاد )ٍغلح ڇاؽلح

 اٹز٦ٍْو ثبٹنڅت ڇثْٶٸ ٽٲٺڈة. 

 اإلٙب٭بد ثبٍِڈك. ، اٹزٖؾٍؾبد

 أ. 37اٹٖٮؾخ  ،ؤؽو٫ ٥وثٍخ ر٦نه ٱواءرچبؽبٍّخ ث

 .ة88اٹٖٮؾخ  ،أ٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه ڇاٹ٦يح اهلل اٹوّل اٹٲچبه"ٕٺڈح ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "

أ 1)ا٥ِوا٫(: "ڇّچلڇٿ ڇ٥ٺى اځٮَچټ اځچټ ٵبځڈا ٵٮوٌڀ" اٹٖٮؾخ  7ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 37اٹڂَقخ ٽڂٲڈٕخ، رجلأ ٥ڂل ځچبٌخ اٌَخ 

 .ٽڀ ماد اٹَڈهح: "ٱبٷ اٹپال ٽڀ ٱڈٻ " 60ة ثبٌَخ 8اٹٖٮؾخ  ڇرڂزچً ٥ڂل

ة اٹزً رڂزچى 17ٌغ٦ٸ ٕلهح ٍٙٲب ؽوعب" ؽزى اٹٖٮؾخ )االځ٦بٻ( " 6هٱټٽڀ اٹَڈهح  125أ ٥ڂل ٽڂز٬ٖ اٌَخ 9رجلأ اٹٖٮؾخ 

 .")ا٥ِوا٫(: " ٽب ٵڂزټ رل٥ڈٿ ٽڀ كڇٿ اهلل ٱبٹڈا ٙٺڈا ٥ڂب... 7ٽڀ اٹَڈهح هٱټ ٥37ڂل ٽڂز٬ٖ ثبٌَخ 

"ؽزى ٌ٪ٍوڇا ٽب ثبځٮَچټ ڇاٿ )االځٮبٷ(: 8ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 53ٽٲٺڈثزٍڀ(٥ڂل ٽڂز٬ٖ اٌَخ  19-18ة )اٹڈهٱزٍڀ 19رجلأ اٹٖٮؾخ 

ٽڀ ماد اٹَڈهح: "ڇاځٮَچټ ٭ً ٍجٍٸ اهلل ڇاٹنٌڀ ءاڇڇا  72أ ٭ً ٽڂز٬ٖ اٌَخ 18ڇرڂزچً ٥ڂل اٹٖٮؾخ اهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ" 

 ڇځٖوڇا". 

ث٦ل ٽڂز٬ٖ  34اٹٖٮؾخ  ٥ڂل" ڇرڂزچى ٥ٺٍټ"٭و٥ڈٿ اٿ څنا ٹَؾو  ٽڀ ٍڈهح ا٥ِوا٫: 109ٌَخ فو ااأ ٥ڂل 20رجلأ اٹٖٮؾخ 

 ."ٹٍٲٚى اهلل اٽوا ٵبٿ ٽٮ٦ڈال" ٽڀ ٍڈهح اِځٮبٷ: 44اٌَخ 

  )اٹزڈثخ(: "اٹنٌڀ ٥بڅلرټ ٽڀ اٹپْوٵٍڀ صټ ٹټ ٌڂٲٖڈٵټ ٍّب". 9ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 4أ ٥ڂل اٹٶٺپخ اٹضبځٍخ ٽڀ اٌَخ 35رجلأ اٹٖٮؾخ 

 .(: " اٱزٺڈا ٌڈ٬ٍ اڇ اٝوؽڈڃ اهٙب ٌقٸ ٹٶټ ڇعڄ"ٌڈ٬ٍ) 12ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 9ة ثبٌَخ 77رڂزچً اٹٖٮؾخ 

َب٥خ" ڇرڂزچً ٥ڂل ٹزٶټ ار)االځ٦بٻ(:"اٿ ارٍٶټ ٥ناة اهلل اڇ ا 6هٱټٽڀ اٹَڈهح  40أ ثبٹٶٺپخ اٹواث٦خ ٽڀ اٌَخ 78رجلأ اٹٖٮؾخ 

 .څڈ ا٥ٺټ ٽڀ ٌٚٸ ٥ڀ ٍجٍٺڄ ڇڅڈ"اٿ هثٴ  " ٽڀ ماد اٹَڈهح: 117ة ثبٌَخ 86اٹٖٮؾخ 

"مٹٴ  :53"ڇاٹٺى اهلل روع٤ االٽڈه" ڇرڂزچً ثناد اٹَڈهح ٥ڂل اٌَخ  )االځٮبٷ(: 8ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 44ثڂچبٌخ اٌَخ  87رجلأ اٹڈهٱخ 

 .ثبة اهلل ٹټ ٌٴ ٽ٪ٍوا ځ٦پخ اځ٦پچب ٥ٺى ٱڈٻ"

ٽڀ  ٦4ٚچټ اڇٹٍبء ث٦٘ ڇاٹنٌڀ" ڇرڂزچً ثبٌَخ "اڇٹٍٴ ث (:ٌڈ٬ٍ) 12ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 72ثپڂز٬ٖ اٌَخ  88رجلأ اٹڈهٱخ 

 . )اٹزڈثخ( 9اٹَڈهح هٱټ

ة )ځچبٌخ اٹپقٞڈٛ( ٥ڂل 98"اثٍٶټ ڇرٶڈځڈا ٽڀ ث٦لڃ ٱڈٽب ٕبٹؾٍڀ" ؽزى اٹٖٮؾخ  ٽڀ ٍڈهح ٌڈ٬ٍ: 9أ ثبٌَخ 89رجلأ اٹٖٮؾخ 

 ."ٵڂذ ٹلٌچټ اما عپ٦ڈا اٽوڅټ ڇڅټ" ٽڀ ماد اٹَڈهح: 102اٌَخ 

 ذ ثْٶٸ ٽٲٺڈة ٽ٤ اٹؾٮبٟ ٥ٺى اٹٍَبٯ اٹپزَٺَٸ.ة ڇ65٦ٙ-أ60اِڇهاٯ ٽڀ 

 .ب اٹٲوآځًاٹڂَقخ آٌبد ٽڀ اٹَڈه اٹقبٽَخ، اٹزب٦ٍخ، اٹضبځٍخ ٥ْو كڇٿ ٽوا٥بد رَٺَٺچ ٙپذ

  ، ٵپب اځزي٣ ٱَپچب اٹ٦ٺڈي ثبٹٶبٽٸ.٥98ٺى اٹڈهٱخ  آصبه هٝڈثخ ڇ٥ش
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ փայլուն, դեղնավուն արևելյան թուղթ ճնշագծերով: 

ԹԵՐԹ՝ 97: ՊՐԱԿ՝ 1(1), III(7), 11IV(95), I(97): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,3x13սմ: ՏՈՂ՝ 13: 
ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր (22բ-23բ, 30ա 

էջերն առանց հուշող նշանների են): ԳՐԱԴԱՇՏ` 8,4x4,5 սմ: 
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Սուրաների անվանումները, այաների քանակն ու քարոզման վայրը գրված են 

կարմիր թանաքով (23ա էջում սկսվող 54-րդ`«ալ-Կամար» սուրայի վերնագիրը նշված 

չէ): Այաներն իրարից բաժանված են կարմիր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ներքևում:  
ԿԱԶՄ՝  լաքապատ մաշված կանաչ թուղթ, կենտրոնում՝ 3 դրոշմազարդ (մեջտե-

ղինը` սև, երկու ծայրերինը` մուգ կարմիր թուղթ, տեղ-տեղ թափված)) և շրջանակ: 

Կարմիր դրոշմազարդերի մեջ գրված է կազմողի անունը (անընթեռնելի) և թվականը` 

Հիջրայի [1240]թ. (1824-1825)  )٥پٸ )ٕؾب٫///ٕٔٗٓ Մեջքը` մուգ կարմիր կաշի, մի մասն 

էլ` սպիտակ և երկնագույն գծերով կոշտ գործվածք: Ա կազմաստառը՝ բաց կապույտ 

թուղթ, Բ կազմաստառը` գունաթափված մանուշակագույն թուղթ: Միջուկը` ստվա-
րաթուղթ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– ջուզ` իր ստորաբաժանումներով (կարմիր), 
– սաջդա (կարմիր) նշված են միայն վերջին երկու` 84-րդ` «ալ-Ինշիկակ» սու-
րայի (էջ 84ա) և 96-րդ` «ալ-Ալակ» սուրայի (էջ 92) սաջդաները, 
– էջ 2բ և 92ա`վակֆ   ڇٱ٬ ٩ٮواٿ   (2բ) և    ٥ٺٍڄ اٹَالٻ ڇٱ٬ اٹڂجى  (92ա): 
Ձեռագիրը պակասավոր է:  

Էջ 1բ` 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան գրված է 7 տողով, որին հաջորդում է 2-րդ` 

«ալ-Բակարա» սուրայի անվանումը (շարունակությունն անհայտ է. թերթերը 

պատռված են):  

Էջ 2ա-7ա` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 3-րդ այայի 2-րդ բառից`  

 :մինչև սուրայի ավարտը ٹپڀ اٹپوٍٺٍڀ 

Թերթ 7` 48-րդ` «ալ-Ֆաթհ» սուրայի (սուրաների հերթականությունը գրչի մոտ 

պահպանված չէ միայն այս դեպքում) 7-րդ այա՝ ڇاهلل عڂڈك اٹَپڈاد ڇاالهٗ ڇٵبٿ اهلل ٥يٌيا ؽٶٍپب  : 
Էջ 8ա` սկսվում է 48-րդ` « ա լ - Ֆ ա թ հ »  սուրայի 15-րդ այայի վերջից` ٵنٹٶټ ٱبٷ اهلل 

 այնուհետև սուրաների հերթականությունը և Ղուրանի ամբողջականությունը) ٽڀ ٱجٸ

պահպանված է): 

Ձեռագիրը ցեցակեր է, կան այրվածի հետքեր (39բ-40ա): 1-ին թերթը` ուղղահա-
յաց և հորիզոնական մեջտեղից պատռված: Էջակապ բառերի (64բ, 80բ և այլն) և 

տեքստի թանաքը ( 79բ, 93բ, 95ա և այլն) տարածված է: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; 97 ff., 

1(1), III(7), 11IV(95), I(97); 21,3x13 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black 

ink with rubrication (except pp. 22b-23b, 30a); writing area 8,4x4,5 cm. 

Sūra headings and āya statistics in red ink (heading of the 54
th

 sūra on p. 23a not written); 

āya dividers in the form of red circumference; catchwords at the bottom of every verso page. 

Green, worn-out lacquered paper binding, black mandorla in the center of the binding and 

two dark red pendents and embossed frame. On the pendents the name of the binder (illigible) 

and the date - [1240] (1824-1825): )٥پٸ )ٕؾب٫///ٕٔٗٓ ; spine of the binding is of dark red 

leather, some part of it is of rough texture with white and light blue lines; doublure of the board 

A is of light blue paper and the doublure of the board B - faded purple paper; board is pasted. 
Marginal arrangements: 
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– ğuz‟ with subdivisions in red ink; 

– saǧda in red (only the last two saǧda indicated: the 84
th

 sūra (al-Inšiqāq) (p. 84a) and the 

96
th

 sūra (al-ʽAlaq) (p. 92a)); 

– wakf notes in red ink:  .(p. 92a)  ٥ٺٍڄ اٹَالٻ ڇٱ٬ اٹڂجى and (p. 2b)  ڇٱ٬ ٩ٮواٿ 

MS is not complete. P. 1b, 1
st
 sūra (al-Fātiḥa), 7 lines to the page; followed by the heading 

of 2
nd

 sūra (al-Baqara) . 

Pp. 2a-7a, from the second word of the 3
rd

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn):  اٹپوٍٺٍڀ ٹپڀ , up to 

the end of the sūra. 

Pp. 7a,b, the 1-7
th

 āyas of the 48
th

 sūra (al-Fatḥ) (the sequence of the sūras isn‟t preseved 

only in this case) .7
th

 āya :  ڇاهلل عڂڈك اٹَپڈاد ڇاالهٗ ڇٵبٿ اهلل ٥يٌيا ؽٶٍپب  

P. 8a,  starts from the end of the 15
th

 āya of the 48
th

 sūra (al-Fatḥ):  

 .up to the end of the Qur‟ān  ٵنٹٶټ ٱبٷ اهلل ٽڀ ٱجٸ 

Moth-eaten, burn marks (pp. 39b-40a); the first leaf torn in half; the ink of the catchwords 

(64b, 80b etc.) and of the text ( pp. 79b, 93b etc.) is diffused. 
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 III(7 ،)11(، 1)1ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد: 79الٽ٤.  إٮول ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلڇكح ٽغٺ

IV(95 ،)I(97)ً21.3 . اٹٲٍبx13  ثبِؽپو)ثبٍزضڂبء  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  13ٍټ. اٹٖٮؾخ

٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبِؽپو)ٹټ ٌُٶزت اٍټ اٹَڈه ڇ اٍپبءٍټ. 8.4x4.5أ(. ٱٍبً اٹڂٔ 30ة، 23ة، 22اٹٖٮؾبد: 

أ(، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ 23اٹٖٮؾخ  ٭ً )اٹٲپو( اٹپڈعڈكح 54اٹَڈهح هٱټ

 ڇهٱخ. 

كاٵڀ  أؽپو)اٹڈٍٞى ثبٍِڈك؛ ٥ٺى اِٝوا٫ ڇهٯ ڇؽلاد ىفو٭ٍخ  صالصخڇهٯ أفٚو ٽٞٺً ثپبكح اٹٺٶو. ٭ً ڇٍٞڄ  اٹزغٺٍل

ؽپواء. ٵ٦ت اٹٶزبة ٽڀ اٹغٺل  ڇؽلح ىفو٭ٍخٻ( كافٸ 1825-1824) ٠٤٢١ ٽچزوة(. ٵزت اٍټ اٹٖؾب٫: ///٥پٸ )ٕؾب٫(

اِؽپو، ٥ٺٍڄ ٱ٦ٞخ ٱپبٍّخ فْڂخ ىهٱبء اٹٺڈٿ. ثٞبځخ اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ڇهٯ أىهٯ ٭برؼ، ثٞبځخ اٹل٭خ اٹَٮٺى ڇهٯ ثڂٮَغً ثبڅذ 

 اٹٺڈٿ. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ. 

 اٹچبٽِ: 

 (، ثبِؽپو. 92)اٹ٦ٺٰ( اٹڈهٱخ  96أ، ڇ اٹَڈهح هٱټ84)االځْٲبٯ( اٹٖٮؾخ  84)٥ڂل آفو اٹَڈهح هٱټ ِعياء، اٹَغلادا

 أ.92"٥ٺٍڄ اٹَالٻ ڇٱ٬ اٹڂجى"، اٹٖٮؾخ  ة ، ڇ2اٹٖٮؾخ  ،ٱٍل ڇٱ٬ ثبِؽپو: "ڇٱ٬ ٩ٮواٿ "

ٹجٲوح( ٩ٍو ربٽخ ثَجت ٭ٲلاٿ اِڇهاٯ. ثٍڂپب رجلأ )ا 2اٹڂَقخ ٽڂٲڈٕخ، رجلأ ٥ڂل اٹَڈهح اِڇٹى )اٹٮبرؾخ( رٺٍچب اٹَڈهح هٱټ

 )ٌٌ(: " ٹپڀ اٹپوٍٺٍڀ" ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح.  36ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 3أ ثبٹٶٺپخ اٹضبځٍخ ٽڀ اٌَخ 2اٹٖٮؾخ 

، )ٹټ  ّ اهلل جٌْد السوْاث ّاالسض ّكاى اهلل عضيضا حكيوا" : ")اٹٮزؼ( 48اٹَڈهح هٱټٽڀ  7 اٌَخة 7-أ7رٺٍچب ٭ً اٹڈهٱخ 

 .ڂبٍـ رَٺَٸ اٹَڈه ٭ً څنڃ اٹؾبٹخ(ا٥ً اٹٌو

"ٵنٹٴ ٱبٷ اهلل ٽڀ ٱجٸ" )أٽب ٽب ٌٺٍچب ٽڀ ٍڈه ڇآٌبد ٭چً ٙپڀ ٍٍبٱچب  ٽڀ ٍڈهح اٹٮزؼ: ٥15ڂل آفو اٌَخ  أ8رجلأ اٹٖٮؾخ 

 اٹپزَٺَٸ(. 

أ٭ٲً ڇ٥بٽڈكي. ثْٶٸ  أ(. اٹڈهٱخ اِڇٹى ٽڂيڇ٥خ اٹڈ40ٍٜ-ة 39اٹڂَقخ ٽزؤٵٺخ ثَجت اٹ٦ش، ٥ٺٍچب آصبه ؽوٌٰ )االڇهاٯ 

 ځالؽ٠ اځزْبه اٹؾجو ٙپڀ اٹڂٔ ڇاٹز٦ٲٍجخ. 
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1 հատոր Ղուրան: Ձեռագիրը կազմված է 8 (այսուհետ` Ձեռ. Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, 

Ը) տարբեր ձեռագիր Ղուրանների հատվածներից, որոնք լրացնում են միմյանց բո-
վանդակությունը: ԹԵՐԹ՝ 495: ՊՐԱԿ՝ IV(8), 1(9), I(11),V(21), III(27), V(37), II(41), V(51), 

5IV(91), V(101), II(105), V(115), III(121), V(131), III(137), VI(149), I(151), VI(163), III(169), 

V(179), III(185), VI(197), I(199), VI(211), II(215), VI(227), III(233), V(243), III(249), V(259), 

III(265), V(275), III(281), V(291), III(297), V(307), III(313), V(323), I(325), V(335), II(339), 
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VI(351), II(355), VI(367), I(369), VII(383), I(385), VII(399), I(401), VII(415), I(417), I(419), 

V(429), III(435), V(445), III(451), V(461), III(467), V(477), IV(485), VI-2 (495): ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 17x12,5 սմ:  

Ձեռագիրը պակասավոր է: 

Ձեռ. Ա` թերթ 1, դեղնավուն արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x6,5 սմ: Այա-

ներն իրարից անջատված են կարմիր բոլորակներով: Էջակապ բառերը գրված են թեք, 

սև թանաքով` յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում:  

Էջ 1ա` սկիզբ՝  2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի երկրորդ այայի վերջ` ...  ٹٺپڂٲٍڀ         

Ձեռ. Բ` թերթ՝ 2-7, 147, 336-339, 345, 374, 383, 386, 414-417: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան 

թուղթ` ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշաննե-

րը` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ`13x8 սմ: 32-րդ` «ալ-Սաջդա» սուրայի (338ա), 39-րդ` «ալ-Զու-

մար» սուրայի (374ա) և 47-րդ` «Մուհամմադ» սուրայի (414ա) անվանումները գրված 

չեն: Այաներն իրարից անջատված են կարմիր բոլորակներով: Էջակապ բառերը 

գրված են թեք, սև թանաքով, յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– սաջդա՝ կարմիրով,  

– հավելագրումներ: 

Ձեռ. Գ` թերթ` 8-53, 55-56, 58-109, 115-125, 127-146, 148-335, 341-344, 346-358, 363-

373, 375-382, 384-385, 387-413: ՆՅՈՒԹ` դեղնավուն արևելյան թուղթ` ճնշագծերով և 

լուսագծերով: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` 

կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x7 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (բաց կապույտ, 

սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումներն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով և 

առնված սևով եզրագծված ոսկի (կամ կապույտ` էջ 97ա) ուղղանկյան մեջ: Այաներն 

իրարից անջատված են սևով եզրագծված կանաչ (թափված ոսկիով) բոլորակներով, 

մեջտեղում` կարմիր կետ (դրանց տեղերը մեծ մասամբ այրված են կամ գունաթափ-
ված (թերթ` 13, 17, 20 և այլն)): Էջակապ բառերը գրված են թեք, սև թանաքով` յուրա-
քանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– ջուզ` ստորաբաժանումներով, կարմիր (որոշ դեպքերում` ավելացված վերա-
նորոգումից հետո, երբեմն էլ գրված սև թանաքով` էջ 50ա), 
– սաջդա` կարմիր (Գ ձեռագրի սուրաների բոլոր սաջդաները նշված են),  
– հավելագրումներ (գրչի կողմից, 59ա, 70ա, 74ա, 106բ), 

– էջ 37բ, 85ա, 87բ, 96բ` վակֆ: 
ԾՆԹ.` 40-րդ` «Ղաֆիր» սուրայի վերնագիրը (381բ) ձեռագրում նշված է որպես 

«ալ-Մումինուն», 41-րդ` «Ֆուսսիլաթ» սուրայի վերնագիրը (388բ)`նշված է որպես 

«Հալ-Սաջդա», 42-րդ` «ալ-Շուրա» սուրայի վերնագիրը (393բ)` նշված է որպես «Այն, 

Սին, Կաֆ»: 

Ձեռ. Գ-ի յուրաքանչյուր ջուզի առաջին այան գրված է կարմիրով, առնված բա-
ղադրյալ (սև և ոսկի (թափված)) ուղղանկյան մեջ:  

Ձեռ. Դ` թերթ 54 և 57: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ, յուրաքանչյուր էջին 13 տող` 

գրված սև թանաքով, ձայնավորված նասխով: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x7 սմ: 4-րդ` «ալ-Նիսա» 

սուրայի անվանումը (57բ) գրված չէ: 
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Ձեռ. Ե` թերթ 110-114, 126: ՆՅՈՒԹ` արևելյան դեղնավուն թուղթ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` սև: ԳՐԱԴԱՇՏ` 12x6,5 սմ, 

առնված է կրկնակի եզրագծված կարմիր շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված են կարմիրով` կրկնակի 

եզրագծված կարմիր ուղղանկյան մեջ: Այաներն իրարից բաժանված են կարմիր բոլո-
րակներով:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզերի ստորաբաժանումները գրված են կարմիր թանաքով,  

– էջ 114ա` կարմիր թանաքով արաբերեն գրված է, թե քանի բառ և տառ ունի 7-րդ` 

«ալ-Արաֆ» սուրան (վատ ընթեռնելի, թերթի ծայրի վերանորոգման հետևանքով 

գրության մի մասը չի պահպանվել), 
– էջ 114բ` սև թանաքով Ղուրանի ընթերցանության վերաբերյալ պարսկերեն 

մեկնաբանություն: Թանաքի ջնջված լինելու պատճառով` գրությունը վատ ըն-
թեռնելի է, 
– հավելագրումներ:  

Ձեռ. Զ` ԹԵՐԹ` 340 և 359: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան փայլուն, դեղնավուն թուղթ` 

ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ էջ 340ա՝13, էջ340բ` 15: ԳԻՐ՝ գրված ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13,5x7 սմ:  

Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված են կարմիրով (33-րդ` 

«ալ-Ահզաբ» սուրայի անվանումը գրված չէ (340b)): Այաներն իրարից անջատված են 

կարմիր բոլորակներով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– էջ 359բ` վակֆ `  :  ڇٱ٬ ٩ٮواٿ 

Ձեռ. Է` ԹԵՐԹ` 360-362 և 418-476: ՆՅՈՒԹ` դեղնավուն արևելյան թուղթ` ճնշա-
գծերով: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: 

ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x7,5 սմ: Այաներն իրարից բաժանված են կարմիր բոլորակներով: Էջա-
կապ բառերը գրված են ուղիղ` յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

ԾՆԹ.` 57-րդ` «ալ-Հադիդ» սուրայի անվանումը (440ա) ձեռագրում նշված է որ-
պես «ալ-Ա՛րաշ», 474-րդ էջում սկսվող 76-րդ` «ալ-Ինսան» սուրայի անվանումը 

(474ա)` նշված է որպես «ալ-Դահր»: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– էջ 360ա, 461ա` վակֆ `  ڇٱ٬ ٩ٮواٿ : 

Ձեռ. Ը` էջ 477-ից թերթ 495: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ 11: 
ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 

12x6.5 սմ: Սուրաների անվանումները հիմնականում գրված չեն (գրված են միայն 

493ա, 495բ էջերի սուրաների անվանումները): Էջակապ բառերը գրված են յուրաքան-
չյուր բ էջատակի մեջտեղում` հորիզոնական:  

Ձեռագրի կազմը` լաքապատ կանաչ մաշված թուղթ է: Կազմի վրա մուգ կարմիր 

երեք դրոշմազարդ և շրջանակ, մեջտեղի դրոշմազարդի վրա գրված է կազմողի 

անունը` Ամալ սահաֆ Միր Ֆայզ Ալլահ ( اهلل ٥٘پٸ ٕؾب٫ ٽٍو ٭ٍ )  : Մեջքը` բաց սրճագույն 

կաշի: Միջուկը` փայտ, աստառը` դեղնավուն թուղթ: Ա և Բ կազմաստառների վրա 2 

պարսկերեն պարտամուրհակ` գրված գլխիվայր: Պահպանակ` Ա (վերջից), փայլուն 

դեղնավուն թուղթ` լուսագծերով: 
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ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– ջուզ  (ստորաբաժանումներով) և սաջդա (կարմիր), 
– հավելագրումներ, 
– էջ 491բ՝ վակֆ`  ڇٱ٬ اٹڂجى : 

Ձեռագիրը պակասավոր է, ավարտ՝ էջ 495, 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրայի սկիզբ: 

ԾՆԹ.` 97-րդ` «ալ-Կադր» սուրայի անվանումը (491բ) ձեռագրում նշված է որպես 

«Անզալնա», որն այդ սուրայի երկրորդ բառն է: 
Բ կազմաստառի ստորին մասում՝ կլոր, նախշազարդ, սև թանաքով կնքադրոշմ՝ 

գրված գլխիվայր, շրջանակի մեջտեղում է և երկու կողմերում: Մեջտեղի գրությունը 

գրված է չորս տողով, որոնք միմյանցից անջատված են գծերով. (վերևից ներքև)  ٌب اهلل

ٌب ځبٕو ٠ٌب ؽب٭ اٹپزڈٵٸ ٥ٺى اهلل اٹ٪ڂى ٽال ٽٍو ٥جل ٥يٌي اٹپٮزى ٽال ٽٍو ٥بكٷ ً  

Ձեռագրերը (Ձեռ. Ա-Ը) միմյանց լրացնելու ժամանակ այաների մեկ կամ մի քանի 

բառ կորել են (թերթ 681-682) կամ նոր` հաջորդող ձեռագիրը, մինչ նախորդին շարու-
նակելը` կրկնում է վերջինիս մի քանի տողը (էջեր 7բ-8ա):  

Ձեռագիրը ցեցակեր է, կան այրվածի հետքեր, պահպանակ Բ-ն վերևից 

պատռված է: Գ ձեռագրի էջերը վերանորոգված են, հաճախ, մեկ այլ Ղուրանից էջերի 

համապատասխան հատվածներ կտրված-փակցված են համապատասխան էջի տո-
ղերի վրա: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS composed of eight different parts of Qur‟ān (MS 1, 

MS 2, MS 3, MS 4, MS 5, MS 6, MS 7, MS 8) completing each other‟s contents; 495 ff., IV(8), 

1(9), I(11), V(21), III(27), V(37), II(41), V(51), 5IV(91), V(101), II(105), V(115), III(121), 

V(131), III(137), VI(149), I(151), VI(163), III(169), V(179), III(185), VI(197), I(199), VI(211), 

II(215), VI(227), III(233), V(243), III(249), V(259), III(265), V(275), III(281), V(291), III(297), 

V(307), III(313), V(323), I(325), V(335), II(339), VI(351), II(355), VI(367), I(369), VII(383), 

I(385), VII(399), I(401), VII(415), I(417), I(419), V(429), III(435), V(445), III(451), V(461), 

III(467), V(477), IV(485), VI-2 (495); fly leaf 1, yellowish glossy paper with laid and chain 

lines; 17x12,5 cm. 

MS is incomplete from the beginning and at the end. 

MS 1, f.1; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; fully vocalized nasḫ script; 

black ink with rubrication; 11 lines to the page; writing area 13x6,5cm; āya dividers in the form 

of a red circumference; oblique catchwords on the bottom of every verso page. 

P. 1a starts from the last word of the 2
nd

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara): ٹٺپڂٲٍڀ  

MS 2, ff. 2-7, 147, 336-339, 345, 374, 383, 386, 414- 417; MS on yellowish Oriental paper 

with laid lines; fully vocalized nasḫ script, black ink with rubrication; 13 lines to the page; 

writing area 13x8cm; sūra headings of the 32
nd

 sūra (al-Saǧda) ( p. 338a), 39
th

 sūra (al-Zumar) 

(p. 374a) and the 47
th

 sura (Muḥammad) (p.414a) not written, āya dividers in the form of the red 

circumference; catchwords on the bottom of every verso page. 

Marginal arrangements: 

- saǧda in red; 

- addition of missed out words and phrases.  
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MS 3, ff. 8- 53, 55-56, 58-109, 115-125, 127-146, 148-335 , 341-344 , 346-358, 363-373, 

375-382, 384-385, 387-413; MS on yellowish Oriental paper; fully vocalized nasḫ script, black 

ink with rubrication; 13 lines to the page; writing area 13x7cm; entire text set within a complex 

frame (light blue, black, gold); sūra headings and āya statistics in red ink, set within a gold or 

blue rectangular outlining by black ink (p. 97a); āya dividers in the form of a green (scattered 

gold) disc outlining black ink, in the center of the circumference one red dot (places of āya 

dividers on the MS are burnt or rusty, ff. 13 17 , 20, 
 
and etc.); oblique catchwords on the bottom 

of every verso page. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ with subdivisions in red or black ink (p. 50a); 

– saǧda in red ink; 

- addition of missed out words and phrases. 

(pp.59a, 70a, 74a, 106b); 

–  waqf  notes in red ( pp. 37b, 85a, 87b, 96b). 

The heading of the 40
th

 sūra (Ġāfir) is marked as “al-Muʽminūn” (p. 381b), the heading of 

the 41
st
 sūra (Fuṣṣilat) is marked as “al-Saǧda” (p. 388b), and the heading of the 42

nd
 sūra (al-

Šūrā) is marked as “ʽAyn, Sīn, Qāf” (p. 393b). 

The first āya of each ǧuz‟ is in red, set within a complex rectangular frame (black and 

gold).     

MS 4, ff. 54 and 57; MS on Oriental paper; fully vocalized nasḫ script, black ink, 13 lines 

to the page; writing area 13x7 cm. Heading of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ)  is missing  (p. 57b). 

MS 5, ff. 110-114, 126; MS on yellowish Oriental paper; vocalized nasḫ script, black ink 

with rubrication; 13 lines to the page; writing area 12x6,5 cm set within a double red frame; sūra 

headings and  āya statistics in red ink within a double red outlining rectangular; āya dividers in 

the form of red circumference. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ with subdivisions in red ink; 

– 7
th

 sūra (al-‟Aʽrāf) statistics in Arabic numerals, in red ink, hardly legible as a result of 

restoring the folio (p. 114a); 

– a commentary in Persian on how to read the Qur‟ān; the scripture is hardly legible 

because of the worn out ink (p. 114b); 

–addition of missed out words and phrases. 

MS 6, ff. 340 and 359; MS on yellowish, glossy Oriental paper with laid lines; fully 

vocalized nasḫ script, black ink with rubrication; 13 lines to p. 340a and 15 lines to p. 340b; āya 

dividers in the form of the red circumference; writing area 13,5x7 cm; sūra headings and  āya 

statistics in red ink (heading of the 33
rd

 sūra (al-Aḥzāb) is missing (p. 340b)). 

Marginal arrangements: 

– waqf   note (p. 359b). 

MS 7, ff. 360-362 and 418-476; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; fully 

vocalized nasḫ script in black ink with rubrication; 13 lines to the page; writing area 13x7,5 cm; 

āya dividers in the form of red circumference; horizontal catchwords on the bottom of every 

verso page. 

Heading of the 57
th

 sūra (al-Ḥadīd) is marked as (al-ʽArash) (?) (p. 440a), heading of the 

76
th

 sūra (al-Insān) is marked as (al-Dahr) (p. 474a). 
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Marginal arrangements: 

–  waqf notes (pp. 360a, 461a). 
MS 8, ff. 477–495; MS on Oriental paper with laid lines; vocalized nasḫ script, black ink 

with rubrication; 11 lines to the page; writing area 12x6,5 cm; most of the sūra headings are 

missing (there are sūra headings on pp. 493a, 495b in red ink); horizontal catchwords in the 

centre of the bottom of every verso page. 

Marginal arrangements: 

– saǧda and ǧuz‟ with subdivisions in red ink; 

– correction of words and addition of missed out words and phrases; 

– waqf notes in red (p. 491b). 

The heading of the 97
th

 sūra (al-Qadr) marked as “Anzalnā” (p.491b), which is the 2
nd

 

word of this sūra. 

Green lacquered worn-out paper binding with dark red mandorla and two pendents in the 

center of the binding and frame. In the pendents the name of the binder is written: A‟mal Ṣaḥaf 

Mīr Feyḍ Allah  ;Spine of the binding of light brown paper; board of wood . اهلل ٘٭ٍ ٥پٸ ٕؾب٫ ٽٍو 

doublure of yellowish paper, on doublures A and B debenture in Persian written from bottom to 

the top.  
Stamp on doubleur B  taken in a decorated circumference; text written from the bottom to 

the top on four lines in the center and two corners (left, right), line dividers between the text: 

(from top to the bottom) ٌب  ٌب ؽب٭٠ ٢ٌٖٕٔب اهلل اٹپزڈٵٸ ٥ٺى اهلل اٹ٪ڂى ٽال ٽٍو ٥جل ٥يٌي اٹپٮزى ٽال ٽٍو ٥بكٷ ً  

 ځبٕو

While completing the text and putting together all the manuscripts (MS 1-MS 8) one or 

more words were missed (ff. 681-682), or the following manuscript starts repeating the last 

words of the previous one. MS continues up to the beginning of the 114
th

 sūra (al-Nās) (p. 495). 

MS is moth-eaten, burn marks, fly leaf B is torn at the top; folios of the MS 3 are restored; 

often some pieces of pages from other Qur‟ān are pasted on corresponding lines of this Qur‟ān. 
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ڇهٱخ، ٥لك  495ځَـ ٽقزٺٮخ ځوٽي ٹچب ثـ: )آ، ة، عـ، ك، څـ، ڇ، ى، ؽـ (.  8ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ُعپ٤ ٽڀ 

IV (8 ،)II(11 ،)V(21 ،)III(27 ،)V(37 ،)II(41 ،)V(51 ،)5IV(91،)V(101،)  II(105،)V (115 ،)اٹٶواٍبد:

III(121،)V (131،)  III(137،) VI(149،)  I(151،) VI(163،)  III(169 ،)V(179 ،)III(185 ،)VI(197،)  

I(199 ،)VI(211 ،)II(215 ،)VI(227 ،)III(233 ،)V(243،) III(249،)V (259 ،)III(265 ،)V(275 ،)

III(281،)V (291 ،)III(297 ،)V(307 ،)III(313،)V (323،) I(325 ،)V(335 ،)II(339،) VI(351،)II (355 ،)

VI(367،) I(369 ،)VII(383 ،)I(385 ،)VII(399 ،)I(401،) VII(415 ،)2-II(417 ،)I(419 ،)V(429،) III 

(435 ،)V(445،)III (451 ،)V(461،) II (467 ،)V(477 ،)IV(485،)VI -2 (495)   

 آ:اٹڂَقخ 

 فو. ٍټ. ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال17x12.5فو. اٹٲٍبً أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٱخ ڇاؽلح ٕٮواء الٽ٦خ ثقٞڈٛ ٽَٺَٺخ ٭ً اال

. ٱٍبً اٹڂٔ ثبِؽپو اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  11ڇٹى ڇهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح ، اٹٖٮؾخ اٹڈهٱخ اِ

13x6.5ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 )اٹجٲوح(: "ٹٺپڂٲٍڀ".  2أ ثبٹٶٺپخ االفٍوح ٽڀ اٌَخ اٹضبځٍخ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 1رجلأ اٹٖٮؾخ 

 اٹڂَقخ ة:

. اٹڈهٯ إٮو ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. 417-414، اٹـ386، اٹـ383، اٹـ374، اٹـ345، اٹـ339-336، اٹـ147، اٹـ7-2ڇهاٯ: اٹـِا

 32اٹَڈهح هٱټ  اٍپبءٍټ. ٹټ رٶزت 13x8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  13اٹٖٮؾخ 
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د أ. ٭ڈإٸ اٌَب414)ٽؾپل( اٹٖٮؾخ  47أ، ڇاٹَڈهح هٱټ 374)اٹيٽو( اٹٖٮؾخ  39أ، ڇاٹَڈهح هٱټ228)اٹَغلح( اٹٖٮؾخ 

 كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 اٹچڈاٽِ:

 اٹَغلاد ثبِؽپو. 

 رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد. 

 اٹڂَقخ عـ:

-363، اٹـ358-346، اٹـ 344-341، اٹـ335-148، اٹـ146-127، اٹـ125-115، اٹـ109-58، اٹـ56-55، اٹـ53-8اِڇهاٯ: اٹـ

ٍٞوا ثبٍِڈك  13. اٹڈهٯ ّوٱً إٮو ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ. اٹٖٮؾخ 413-387، اٹـ385-384، اٹـ382-375، اٹـ373

اٹَڈه  اٍپبء ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ ٭برؼ، اٍڈك، مڅت(.13x7ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٽْٶڈٷ،  ځَـثقٜ 

اٌَبد كڇائو فٚواء ) ثبِٕٸ (، ٭ڈإٸ 97ٽَزٍٞٸ ٽوٵت )اٍڈك، مڅت( ڇأؽٍبځب أىهٯ )اٹڈهٱخ  ٙپڀڇ٥لك آٌبرچب ثبِؽپو

٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ؽپواء )ٽ٢٦ټ اِڇهاٯ ٥ٺٍچب آصبه ؽوٌٰ أڇ  مڅت ارقند اٹٺڈٿ اِفٚو ث٦ل ىڇاٷ اٹزنڅٍت( كافٸ ؽٺٲخ ٍڈكاء

 (. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 20، 17، 13ثبڅزخ اِٹڈاٿ ٵپب ٭ً اِڇهاٯ 

 اٹچڈاٽِ: 

 أ(. 50ٖٮؾخ اٹ ،ؽپو، )ث٦ٚچب أٍٙٮذ ث٦ل اٹزوٽٍټ ثبٍِڈكاِعياء ثبِ

 (.اٹَغلاد ثبِؽپو)مٵود عپ٤ٍ اٹَغلاد ٭ً اٹڂَقخ عـ ٽڀ اٹپقٞڈٝخ

 .ة106أ، 74أ، 70أ، 59ڇ٤ٙ اٹڂبٍـ اٹزٖؾٍؾبد ڇاالٙب٭بد ٥ٺى اٹٖٮؾبد: 

أ، 85ة، 37اٹٖٮؾبد: ، ؽپوة، ڇأفوډ: "ڇٱ٬ اٹڂجى ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ" ثب122ِاٹٖٮؾخ  ،ٮواٿ"٩ٱٍل ڇٱ٬: "ڇٱ٬ 

 ة. 96ة، 87

)اٹَغلح( ٽٶبٿ  32ة، ڇاٍټ اٹَڈهح هٱټ381اٹٖٮؾخ  ،)٩ب٭و( 40)اٹپئٽڂڈٿ( ٽٶبٿ اٹَڈهح هٱټ  23ٵزت اٍټ اٹَڈهح هٱټ

 .ة393اٹٖٮؾخ  ،)اٹْڈهډ( 42اٹَڈهح هٱټاٍټ ٽٶبٿ  (٥َٰ): 2ڇأڇٷ اٌَخ  .ة388)٭ٖٺذ( اٹٖٮؾخ  41اٹَڈهح هٱټ

 .ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت )ٽؾٶڈٳ(( اٹزً ٌجلأ ثچب ٵٸ عيء ثبِؽپو ٵزجذ اِعياء ڇاٌَخ

 اٹڂَقخ څـ:

ٍټ. ٹټ ٌٶزت اٍټ اٹَڈهح  13x7ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  13ڇهٯ ّوٱً. اٹٖٮؾخ  57 ،54اِڇهاٯ 

 .ة57اٹٖٮؾخ ، )اٹڂَبء( ٥ٺى هأً اٹَڈهح 4هٱټ 

 اٹڂَقخ ڇ:

ثبٍِڈك. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  13. اٹٖٮؾخ إٮووٱً ڇهٯ ّ 126، 114-110اِڇهاٯ 

12x6.5  .ٙپڀ ٽَزٍٞٸ أؽپوٽوٵت. ٭ڈإٸ اٌَبد  اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپو اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت صڂبئً أؽپو

 كڇائو ؽپواء. 

 اٹچڈاٽِ: 

 .اِعياء ثبِؽپو

ال٥وا٫( ثبِؽپو)ٹټ ر٢چو اٹٶزبثخ ٵبٽٺخ ثَجت رٺ٬ اٝوا٫ اٹڈهٱخ، اٹٖٮؾخ )ا ٥7لك اٹٶٺپبد ڇاِؽو٫ ٭ً اٹَڈهح هٱټ

 (.أ114

 .ة114اٹٖٮؾخ  ّوڇػ ٱوآځٍخ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ٩ٍو ڇاٙؾخ ثَجت اٹؾجو،

 رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد. 

 اٹڂَقخ ڇ:

ة 340هٱخ ٍٞوا ٥ٺى اٹڈ 15ڇ 340ٍٞوا ٥ٺى اٹڈهٱخ  13ثقٞڈٛ ٽپلكح. ٌڈعل  إٮوڇهٯ ّوٱً  .359ڇ 340اٹڈهٱزٍڀ 

 33اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپو)ٹټ ٌٶزت اٍټ اٹَڈهح هٱټ اٍپبءٍټ.  x7 13.5ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 ة، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء. 340اٹٖٮؾخ ، )اِؽياة( ٥ٺى هأً اٹَڈهح

 اٹچڈاٽِ: 

 .ة٥359ٲل ڇٱٮٍخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ثقٜ ځَـ ڇثبِؽپو: "ڇٱ٬ ٩ٮواٿ"، اٹٖٮؾخ 

 ى: اٹڂَقخ

 اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  13ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٖٮؾخ  إٮوڇهٯ ّوٱً  476-418، 362-360اِڇهاٯ 

 ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  13x7.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ 
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اٹٖٮؾخ  ،)اإلځَبٿ( 76أ، ڇ)ٍڈهح اٹلڅو( ٽٶبٿ اٹَڈهح هٱټ440ٮؾخ )اٹؾلٌل( اٹٖ 57ٵزجذ )ٍڈهح ٥وُ؟( ٽٶبٿ اٹَڈهح هٱټ

 .أ474

 اٹچڈاٽِ: 

 أ. 461أ، ٥360ٲل ڇٱٮٍخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ثقٜ ځَـ ڇثبِؽپو: "ڇٱ٬ ٩ٮواٿ"، اٹٖٮؾزبٿ 

 ؽـ:اٹڂَقخ 

ڈهٯ ؛ اٹ495خ ٥ٺى اٹڈهٱ 477اٹڈهٱخ أ(، اٹڂَقخ رجلأ ٽڀ 477رغوثخ فٜ ثؤؽو٫ ٥وثٍخ ثؾجو اٍڈك ٽَؾڈٷ ٥ٺى اٹڈهٱخ )

ٍټ. 12x6.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  11ٕٮو ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٖٮؾخ اّوٱً 

ة. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ڇثْٶٸ ٽبئٸ 495أ، 493اٹَڈه ٹټ رٶزت ٥ٺى هأً اٹَڈهح ثبٍزضڂبء اٹَڈه ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ  اٍپبءٽ٢٦ټ 

 اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

  اٹچڈاٽِ:

 اِعياء ثبِؽپو. 

 ٙب٭بد . ارٖؾٍؾبد ڇ

 .ة491اٹٖٮؾخ ،٥ٲل ڇٱٮٍخ ثبِؽپو: "ڇٱ٬ اٹڂجً"

 .أ491اٹٖٮؾخ ، )اٹٲله( ثؤڇٷ ٵٺپخ: "اځيٹڂب" ثلال ٽڀ اٍټ اٹَڈهح 97رجلأ اٹَڈهح هٱټ 

ٹڈٍٞى "٥پٸ . ٵزت ٥ٺى اٹڂٲْخ اٽيفو٫ڇهٯ أفٚو ٽچزوة ٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو ڇصالصخ ځٲْبد ؽپواء كافٸ اٝبه  اٹزغٺٍل

 .اٹجٞبځخ آ، ة . ٌڈعل ٍڂل ٽبٹً ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ،إٮوٕؾب٫ ٽٍو ٭ٍ٘ اهلل". اٹٶ٦ت عٺل ثڂً ٭برؼ. اٹٺڈػ فْت، اٹجٞبځخ ڇهٯ 

"ٌب اهلل اٹپزڈٵٸ ٥ٺى اهلل  ٍٞو ٽڀ ا٥ِٺى اٹى اٍِٮٸ رټ ٭ٖٺچب ثپَزٲٍپبد ٥بٽڈكٌخاٽڈى٥خ ٥ٺى أهث٦خ  ٵزبثخ ٽٲٺڈثخ ثبٍِڈك

 ٌب ځبٕو"، كافٸ ىفو٭خ كائوٌخ اٍٮٸ اٹجٞبځخ آ.  ٌب ؽب٭٠ ٥ٕٔ٢ٖجل ٥يٌي اٹپٮزى ٽال ٽٍو ٥بكٷ ً اٹ٪ڂى ٽال ٽٍو 

اِڇهاٯ ، أصڂبء هثٜ ٽغپڈ٣ اٹپقٞڈٛ اٹى ث٦ٚڄ رټ اٙب٭خ ث٦٘ اٹٶٺپبد اٹزً رٚوهد ٽڀ ٱجٸ اٹپوٽټ أصڂبء ٥پٺٍخ اٹزوٽٍټ

أ. ٌڂزچً اٹپقٞڈٛ ٥ڂل أڇٷ 8-ة7اِڇهاٯ ، اٹپٲبثٺخ أڇ ځالؽ٠ رٶواه ث٦٘ االٍٞو ٹٍزټ هثٜ اٹپ٦ڂى ٭ً اٹٖٮؾخ 681-682

  .495اٹڈهٱخ  ،)اٹڂبً( 114اٹَڈهح هٱټ 

)ة( ثٲٔ ث٦٘ اٹٶٺپبد ٽڀ ځَـ  ر٦وٗ اٹپقٞڈٛ ٹٺ٦ش ڇاٹؾوٌٰ. ڇهٱخ اٹؾٮ٠ ة ٽپيٱخ ٭ً اٹٲَټ اٹ٦ٺڈي. رټ روٽٍټ اٹڂَقخ

  .خ ٽڂچبأفوډ ڇٹٖٲچب ٽٶبٿ اٹپڂٲڈٕ

459 

42 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշատողով: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21.5x14 սմ: ՏՈՂ՝ 10 տող: ԳԻՐ՝ նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14.5x8.5 սմ:  

Յուրաքանչյուր հատորի 1բ էջն ունի ճակատազարդ (բուսական տարրեր, կա-
պույտ, կարմիր, կանաչ, բաց կապույտ, սպիտակ, նարնջագույն, վարդագույն, ոսկի): 

Այաներն իրարից բաժանված են ոսկեգույն կետերով:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի` երեք ճնշազարդերով և բաղադրյալ շրջանակով: Մի-
ջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը` ժամանակակից թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ, ժամա-
նակակից թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– ջուզ՝ կարմիր թանաքով, կարմիր զարդանախշի մեջ: 

ԾՆԹ.` 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 19-րդ, 29-38-րդ և 41-րդ հատորները 

տպագիր են: 

459-1, 11 թերթ, չգրված` 11բ, III(6), II(10), 1(11): 

Էջ 1բ-11ա` 21-րդ` «ալ-Անբիյա» սուրա:  

459-3, 12 թերթ, չգրված` 12բ, 2III(12): 

Էջ 1բ-12ա` 17-րդ` «ալ-Իսրա» սուրայի 1-98-րդ այաները. (98-րդ այա)   مٹٴ عياإڅټ

 :  ٵڂب ٢٥بٽب ڇه٭زب اءځب ٹپج٦ڈصڈٿ فٺٲب علٌلا ثبځچټ ٵٮوڇا ثبءٌزڂب ڇٱبٹڈا اءما

459-4, 12 թերթ, չգրված` թերթ 12-րդ, 2III(12):  



67 

Էջ 1բ-6բ` 39-րդ` «ալ-Զումար» սուրայի (անվանումը գրված չէ) 32-րդ այայից` (32-

րդ այա)   ٟټ ٽضڈډ ٹٺٶب٭وٌڀ ڂة ٥ٺى اهلل ڇٵنة ثبٹٖلٯ ام عبءڃ اٹٌٍ ٭ً عچٽپڀ ٵن لن٭پڀ ا  մինչև սուրայի 

ավարտը: 

Էջ 6բ-11բ՝ 40-րդ` «Ղաֆիր» (այստեղ` «ալ-Մումինուն») սուրայի 1-40-րդ այանե-
րը. (40-րդ այա) غڂخ ٽڀ ٥پٸ ٍٍئخ ٭ال ٌغيډ اال ٽضٺچب ڇٽڀ ٥پٸ ٕبٹؾب ٽڀ مٵو اڇ اځضى ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭بڇٹٍٴ ٌلفٺڈٿ اٹ

  ٌوىٱڈٿ ٭ٍچب ث٪ٍو ؽَبة

ԾՆԹ.` 39-րդ` «ալ-Զումար» սուրայի անվանման փոխարեն (1բ) արաբերենով 

գրված է. "ا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹٍْٞبٿ اٹوعٍټ"Նույնը կրկնվում է նաև 5-6-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 14-16-րդ, 

18-րդ , 20-25-րդ հատորների 1բ էջերում: 

459-5, 11 թերթ, չգրված` 11բ, III(6), II(10), 1(11):  

Էջ 1բ-11ա` 5-րդ` «ալ-Մաիդա» սուրայի 28-րդ այայից. (28-րդ այա)  ٹئڀ ثَٞذ اٹى ٌلٳ

  .մինչև 82-րդ այան ٹزٲزٺڂى ٽب اځب ثجبٍٜ ٌلډ اٹٍٴ ال ٱزٺٴ اځى ٹقٺ٬ اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ"

٥لاڇح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹٍچڈك ڇ اٹنٌڀ اّوٵڈا ڇ ٹزغلٿ ٹزغلٿ اّل اٹڂبً"  

چټ ٽڈكح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹلٌڀ ٱبٹڈا اځب ځٖبهډ كٹٴ ثبٿ ٽڂچټ ٱٍٍََڀ ڇهڅجبځب ڇاځچټ ال ٌَزٶجوڇٿ"اٱوث   

459-6, 12 թերթ, IV(8), 1(9), I(11), 1(12): 

Էջ 1բ-7ա` 26-րդ` «ալ-Շուարա» սուրայի 113-րդ այայից.(113-րդ այա)  اٿ ؽَبثچټ اال

 :մինչև սուրայի ավարտը ٥ٺى هثى ٹڈ ر٦ْوڇٿ

Էջ 7ա-12բ` 27-րդ` «ալ-Նամլ» սուրայի 1-55-րդ այաները. (55-րդ այա) اثڂٶټ ٹزبرڈٿ  

  اٹوعبٷ ٍچڈح ٽڀ كڇٿ اٹڂَبء ثٸ اځزټ ٱڈٿ رغچٺڈٿ

459-10, 13 թերթ, չգրված` 13բ, 2III(12), 1(13):  

Էջ 1բ-5բ` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 28-րդ այայից` (28րդ այա) "  ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ

ڀ عڂل ٽڀ اٹَپبء ڇ ٽبٵڂب ٽڂيٹٍڀث٦لڃ ٽ  մինչև սուրայի ավարտը: 

Էջ 5բ-13ա` 37-րդ` «ալ-Սաֆֆաթ» սուրայի 1-160-րդ այաները.(160-րդ այա)  اال ٥جبك

 اهلل اٹپقٺٍٖڀ

459-12, 12 թերթ, III(6), 1(7), 2I(11), 1(12):  

Էջ 1բ-4ա` 29-րդ` «ալ-Անքաբութ» սուրայի 46-րդ այայից մինչև սուրայի ավար-
տը.(46-րդ այա)   ڇال رغبكٹڈا اڅٸ اٹٶزبة اال ثبٹزى څً اؽَڀ اال اٹنٌڀ ١ٺپڈا ٽڂچټ ڇٱڈٹڈا اٽڂب ثبٹنډ اځيٷ اٹٍڂب ڇ اځيٷ

  اٹٍٶټ ڇاٹچڂب ڇاٹچٶټ ڇاؽل ڇ ځؾڀ ٹڄ ٽَٺپڈٿ

Էջ 4բ-10ա` 30-րդ` «ալ-Ռում» սուրան:  

Էջ 10ա-12բ` 31-րդ` «Լուկման» սուրայի 1- 21-րդ այաները.(21-րդ այա)   ڇاما ٱٍٸ ٹچټ

   ارج٦ڈا ٽب اځيٷ اهلل ٱبٹڈا ثٸ ځزج٤ ٽب ڇعلځب ٥ٺٍڄ اثبءځب اڇ ٹڈ ٵبٿ ٹٍْٞبٿ ثل٥ڈڅټ اٹى ٥ناة اٹ٦ٍَو.

ԾՆԹ.` 30-րդ` «ալ-Ռում» սուրան ամբողջական չէ. 6-րդ և 7-րդ թերթերի միջև 

պակաս թերթեր կան, որոնք, հավանաբար պետք է ընդգրկեն այդ սուրայի 27-րդ 

այայի կեսից մինչև նույն սուրայի 35-րդ այան: 

459-14, 11 թերթ, չգրված` 11բ, 1(1), II(5), 2(7), II(11): 

Էջ 1բ-7ա` 9-րդ` «ալ-Թաուբա» սուրայի 1-94-րդ այաները.(94-րդ)    ٦ٌزنهڇٿ اٹٍٶټ اما

هلل ٥پٺٶټ ڇهٍڈٹڄ صټ روكڇٿ اٹى ٥بٹټ اٹ٪ٍت ڇاٹْچبكح هع٦زټ اٹٍچټ ٱٸ ال ر٦زنهڇا ٹڀ ځئٽڀ ٹٶټ ٱل ځجبځب اهلل ٽڀ افجبهٵټ ڇٍٍوډ ا

    ٭ٍڂجئٶټ ثپب ٵڂزټ ر٦پٺڈٿ

Էջ 7ա-11ա` 10-րդ` «Յունուս» սուրայի 1-25-րդ այաները.   ڇاهلل ٌل٥ڈ اٹى كاه اٹَالٻ ڇٌچلډ

 . ٽڀ ٌْبء اٹى ٕواٛ ٽَزٲٍټ

459-15, 12 թերթ, չգրված` 12բ, 2III(12): 

Էջ 1բ-6ա` 7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի 171-րդ այայից`    ڇام ځزٲڂب اٹغجٸ ٭ڈٱچټ ٵبځڄ ١ٺخ ڇ ١ڂڈا

 :մինչև սուրայի ավարտը  اځڄ ڇاٱ٤ ثچټ فنڇا ٽبء ارٍڂبٵټ ثٲڈح ڇامٵوڇا ٽب٭ٍڄ ٹ٦ٺٶټ رزٲڈٿ
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Էջ 6ա-12ա` 8-րդ` «ալ-Անֆալ» սուրայի 1- 47-րդ այաները.(47-րդ այա) " ڇ ال رٶڈځڈا

ء اٹڂبً ڇ ٌٖلڇٿ ٥ڀ ٍجٍٸ اهلل ڇاهلل ثپب ٦ٌپٺڈٿ ٽؾٍٜ."ٵبٹنٌڀ فوعڈا ٽڀ كٌبهڅټ ثٞوا ڇهئب  

Աա պահպանակ՝ սեփականատիրոջ նշում և ստորագրություն, սև մատիտով, 

լատինատառ. “Memedeoqlu Mirza”:  

459-16, 11 թերթ, III(6),II(10),1(11):  

Էջ 1բ-8ա` 33-րդ` «ալ-Ահզաբ» սուրայի 30-րդ այայից` (30-րդ այա) "َبء اٹڂجى ٽڀ ٌب ځ

  :մինչև սուրայի ավարտը ٌبد ٽڂٶڀ ثٮبؽْخ ٽجٍڂخ ٌٚب٬٥ ٹچب اٹ٦ناة ٦ٙٮٍڀ ڇ ٵبٿ مٹٴ ٥ٺى اهلل ٌٍَواء"

Էջ 8ա-11բ` 34-րդ` «Սաբա» սուրայի 1-23-րդ այաները. (23-րդ այա) " ڇال رڂٮ٤ اٹْٮب٥خ

اٹؾٰ ڇ څڈ اٹ٦ٺى اٹٶجٍو"٥ڂلڃ اال ٹپڀ امٿ ٹڄ ؽزى اما ٭ي٣ ٥ڀ ٱٺڈثچټ ٱبٹڈا ٽبما ٱبٷ هثٶټ ٱبٹڈا   

459-18, 13 թերթ, II(4), IV(12), 1(13):  

Էջ 1բ-11ա` 24-րդ` «ալ-Նուր» սուրայի 14-րդ այայից մինչև սուրայի ավարտը.(14-

րդ այա) 

ڇٹڈال ٭ٚٸ اهلل ٥ٺٍٶټ ڇهؽپزڄ ٭ً اٹلځٍب ڇاالفوح ٹپَٶټ ٭ٍچب ا٭ٚزټ ٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ"" . 

Էջ 11ա-13բ` 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի 1-20-րդ այաները.(20-րդ այա) ڇٽب اهٍٺڂب  

 ٱجٺٴ ٽڀ اٹپوٍٺٍڀ اال اځچټ ٹٍبٵٺڈٿ اٹ٦ٞبٻ ڇٌپْڈٿ ٭ً االٍڈاٯ ڇع٦ٺڂب ث٦ٚٶټ ٹج٦٘ ٭زڂخ ارٖجوڇٿ ڇٵبٿ هثٴ ثٍٖوا. 

459-20, 12 թերթ, չգրված` թերթ 12-րդ, II(4),IV(12):  

Էջ 1բ- 5ա` 27-րդ` «ալ-Նամլ» սուրայի 56-րդ այայից մինչև սուրայի վերջը. (56-րդ 

այա) ٭پب ٵبٿ عڈاة ٱڈٽڄ اال اٿ ٱبٹڈا افوعڈا آٷ ٹڈٛ ٽڀ ٱوٌزٶټ اځچټ اځبً ٌزٞچوڇٿ 

(Այս սուրայի սկիզբը տե՛ս 6-րդ հատոր, էջ ( հատորի) 7ա-12բ): 

Էջ 5ա-11բ, 28-րդ` «ալ-Կասաս» սուրայի 1-50-րդ այաները. (50-րդ այա)  اٿ ٌَزغٍجڈا

ب ٌزج٦ڈٿ اڅڈاءڅټ ڇٽڀ اٙٸ ٽپڀ ارج٤ څڈٌڄ ث٪ٍو څلډ ٽڀ اهلل اٿ اهلل ال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢بٹپٍڀٹٴ ٭ب٥ٺټ اځپ  

459-21, 11 թերթ, չգրված` 11բ, III(6), II(10), 1(11):  

Էջ 1բ-8ա` 12-րդ` «Յուսուֆ» սուրայի 53-րդ այայից մինչև սուրայի ավարտը. (53-

րդ այա) َڈء اال ٽبهؽټ هثى اٿ هثى ٩ٮڈه هؽٍټ ڇٽب اثوډ ځٮَى اٿ اٹڂٮٌ الٽبهح ثبٹ  

Էջ 8ա-11ա` 13-րդ` «ալ-Ռաադ» սուրայի 1-18-րդ այայները. (18-րդ այա)  ڇاٹنٌڀ ٹټ

 ٌَزغٍجڈا ٹڄ ٹڈاٿ ٹچټ ٽب ٭ً االهٗ عپ٦ٍب ڇٽضٺخ ال٭زلڇا ثڄ ٹڈ ٹئٴ ٹچټ ٍڈء اٹؾَبة ٽبڇٌچټ عچڂټ ڇثئٌ اٹپچبك. 

459-22, 10 թերթ, III(6), II(10):  
Էջ 1բ-3ա` 31-րդ «Լուկման» սուրայի 22-րդ այայից մինչև սուրայի ավարտը. (22-

րդ սուրա) ڇٽڀ ٌَٺټ ڇعچڄ اٹى اهلل ڇڅڈ ٽؾَڀ ٭ٲل اٍزپَٴ ثبٹ٦وڇح اٹڈصٲډى ڇاٹى اهلل ٥بٱجخ االٽڈه   

Էջ 3ա-6ա` 32-րդ` «ալ-Սաջդա» սուրան:  

Էջ 6ա-10բ` 33-րդ` «ալ-Ահզաբ» սուրայի 1-29-րդ այաները. (29-րդ այա)  اٿ ٵڂزڀ روكٿ

 اهلل ڇهٍڈٹڄ ڇاٹلاه االفوح ٭بٿ اهلل ا٥ل ٹٺپؾَڂبد ٽڂٶڀ اعوا ٢٥پب

459-23, 10 թերթ, III(6), II(10): 

Էջ 1բ-10բ` 9-րդ` «ալ- Թաուբա» սուրայի 32-րդ այայից` ٌوٌلڇٿ أٿ ٌٞٮئڈا ځڈه اهلل ثؤ٭ڈاڅچټ  

اځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌَزبمځڈځٴ ڇڅټ ا٩ڂٍبء هٙڈا  .մինչև 93-րդ այան ڇٌؤثى اهلل اال أٿ ٌزټ ځڈهڃ ڇٹڈ ٵوڃ اٹٶب٭وڇٿ

 .ثبٿ ٌٶڈځڈا ٽ٤ اٹقڈاٹ٬ ڇٝج٤ اهلل ٥ٺى ٱٺڈثچټ ٭چټ ال ٦ٌٺپڈٿ

459-24,10 թերթ, չգրված` 10բ, 2(2), I(4), 1(5), II(9), 1(10):  

Էջ 1բ-10ա` 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 93-րդ այայից` (93-րդ այա) ٽئٽڂب ٽز٦پلا ٭غياإڃ 

ڇٽڀ ٌٲزٸ عچڂټ فبٹلا ٭ٍچب ڇ٩ٚت اهلل ٥ٺٍڄ ڇ٥بك ٹڄ ٥ناثب ٢٥ٍپب  մինչև 147-րդ այան`  ٽب ٌٮ٦ٸ اهلل ث٦ناثٶټ اٿ ّٶورټ

 ڇ اٽڂزټ ڇ ٵبٿ اهلل ّبٵوا ٥ٺٍپب

459-25, 12 թերթ, չգրված` 12բ, III(6), II(10), 2(12): 

Էջ 1բ-12ա` 3-րդ` «ԱԼ Իմրան» սուրայի 15-րդ այայից` (15-րդ այա)   ٱٸ أإځجئٶټ ثقٍو ٽڀ

  مٹٶټ ٹٺنٌڀ ارٲڈا ٥ڂل هثچټ عڂبد رغوي ٽڀ رؾزچب االځچبه فبٹلٌڀ ٭ٍچب ڇأىڇاط ٽٞچوح ڇهٙڈاٿ ٽڀ اهلل ڇاهلل ثٍٖو ثبٹ٦جبك
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մինչև 91-րդ այան`    اٿ اٹنٌڀ ٵٮوڇا ڇٽبرڈا ڇڅټ ٵٮبه ٭ٺڀ ٌٲجٸ ٽڀ اؽلڅټ ٽٸء االهٗ مڅجب ڇٹڈ ا٭زلډ ثڄ اڇٹئٴ ٹچټ

  ټ ٽڀ ځبٕڈٌڀ ٥ناة اٹٍټ ڇ ٽبٹچ

459-26, 13 թերթ, չգրված` 13բ, 2III(12), 1(13): 

Էջ 1բ-13ա` 7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի 1- 87-րդ այայները. (87-րդ այա)    ڇاٿ ٵبٿ

  اٹٞبئٮخ ٽڂٶټ اٽڂڈا ثبٹنډ اهٍٺذ ثڄ ىٵبئٮخ ٹټ ٌئٽڂڈا ٭بٕجوڇا ؽزى ٌؾٶټ اهلل ثٍڂڂب ڇڅڈ فٍواٹؾبٵپٍڀ

459-27, 12 թերթ, չգրված` 12բ, 2III(12):  

Էջ 1բ-12ա` 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 24-րդ այայից` (24-րդ այա)   ڇاٹپؾٖڂبد ٽڀ

 اٹڂَبء اال ٽب ٽٺٶذ أٌپبځٶټ ۖ ٵزبة اهلل ٥ٺٍٶټ ۚ ڇأؽٸ ٹٶټ ٽب ڇهاء مٰٹٶټ أٿ رجز٪ڈا ثؤٽڈاٹٶټ ٽؾٖڂٍڀ ٩ٍو ٽَب٭ؾٍڀ ۚ ٭پب اٍزپز٦زټ ثڄ

 մինչև 92-րդ  ٍٶټ ٭ٍپب رواٍٙزټ ثڄ ٽڀ ث٦ل اٹٮوٌٚخ اٿ اهلل ٵبٿ ٥ٺٍپب ؽٶٍټٽڂچڀ ٭برڈڅڀ اعڈه څڀ ٭وٌٚخ ڇال عڂبػ ٥ٺ

այան (Տես 459-24-հատորը, որը սկսվում է նույն սուրայի 93-րդ այայով).   ڇٽب ٵبٿ ٹپئٽڀ اٿ

ٱڈٻ ٥لڇ ڇٹٶټ  ٭زغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ڇكٌخ ٽَٺپخ اٹى اڅٺخ اال اٿ ٌٖلٱڈا ٭بٿ ٵبٿ ٽڀ ٌٲزٸ ٽئٽڂب اال فٞب ڇٽڀ ٱزٸ ٽئٽڂب فٞب

ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭زغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ڇاٿ ٵبٿ ٽڀ ٱڈٻ ثٍڂٶټ ڇثٍڂچټ ٽٍضبٯ ٭لٌخ ٽَٺپخ اٹى اڅٺخ ڇرغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ٭پڀ ٹټ ٌغل 

  . ٭ٍٖبٻ ّچوٌڀ ٽززبث٦ٍڀ رڈثخ ٽڀ اهلل ڇ ٵبٿ اهلل ٥ٺٍپب ؽٶٍپب

459-28, 11 թերթ, չգրված` 11բ, III(6),II(10), 1(11): Պահպանակ` Ա: Կազմի Ա փեղ-
կի կաշին այրված է: 

Էջ 1բ-5ա` 13-րդ` «ալ-Ռաադ» սուրայի 19-րդ այայից մինչև սուրայի ավարտը. 

(19-րդ այա)  ٹجبة[ا]اال اڇٹڈ ا٭پڀ ٦ٌٺټ اځپب اځيٷ اٹٍٴ ٽڀ هثٴ اٹؾٰ ٵپڀ څڈ ا٥پوډ اځپب ٌزنٵو   

Էջ 5ա-11բ` 14-րդ` «Իբրահիմ» սուրան:  

459-39, ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 9, չգրված` 9բ: ՊՐԱԿ՝ 
IV(8), 1(9): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x14,5 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ`16,3x9.8 սմ, առնված է բաղադրյալ (կար-
միր, կապույտ) շրջանակի և կարմիր լուսանցագծի մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` կարմիրով եզրա-
գծված ուղղանկյան մեջ: էջակապ բառերը` թեք, յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատ-
վածում: 

ԿԱԶՄ՝ սև մաշված կաշի` շրջանակով: Միջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստա-
ռը` դեղնավուն թուղթ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– ջուզ` կարմիր, 

– հավելագրումներ` սև և կանաչ թանաքով: 

Էջ 1ա` պարսկերենով վակֆի հետագայի հիշատակարան, Ղուրանից 59 մասեր 

վակֆ է անում Հաջի Մուհամմադ Բաղերը, Վերին Նաջլու գյուղի բնակչությանը. 1289 թ. 

Ջումադա 2-րդ ամսվա 12-ին (1872 թ. oգոստոս 18) դրանք հանձնվում են Երևանի Հու-
սեյն Ալի մզկիթի մոլլային. 

Cqpì× íñÔFpÆ ÖßdpØÎC lÎÞ pÂDF 

lØe× íVDd UDeÎC pìh lëkpÊ íµpz fìe¤ ÀÂÞ 

 õëpÂ ÐçDF pËëk ärV éÛ Þ æDWÜJ DF Co éÏÎC ÖÔÆ ärV À¥Û ÝëC DìÏµ ßÏWÛ õëpÂ ÝÆDv 
MÞÔN ECßR éÇÜëC êCpF æoßFr× kßh DF ¢OìÎßN Þ lëA lëDµ ÀÂCÞ ÝëlÎC Þ éVÞ pF ÚC  

 l¡Û ½p¥O× æoßFr× õëpÂ ok pÊC Þ lzDFí× ¢ìJ éRoÞ DF ÀÂCÞ Mß¾ qC l·F Þ ÀÂCÞ 

 DF ¢OìÎßN Þ lÛpFí× Ößdp× ÚDh íÏµ Ýìwd ¸×DV lWw× éF ÚCÞpëC pèz ok PÂßÛA 
1289 éÜv phÓC êkDØV pèz 12 í¾ . lzDF oßFr× lWw× íÎß×. 

Էջ 1բ-4ա` 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» սուրան: 

Էջ 4ա-7ա` 59-րդ` «ալ-Հաշր» սուրան: 

Էջ 7ա-9ա` 60-րդ` «ալ-Մումթահանա» սուրան: 
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Ձեռագրի էջերի վրա կան թանաքի հետքեր, թերթերի ծայրամասերը վնասված են: 

Էջ 459-40, 14 թերթ, չգրված` 14բ, 2III(12), I(14):  

ԳՐԻՉ` Իմամ Յուսուֆ իբն Սայիդ Ամիր [Բաքի]:  

ԿԱԶՄ՝ (ձեռագիրն անջատված է կազմից և դրված է այլ` ձեռագրի չափից 

բավականին մեծ կազմի մեջ), սև մաշված կաշի` շրջանակով, 21,1x13,5 սմ: Միջուկը` 

ստվարաթուղթ, կազմաստառը` դեղնավուն թուղթ: 

Էջ 1բ-5բ` 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» սուրան: 

Էջ 5բ-9ա` 59-րդ` «ալ-Հաշր» սուրան: 

Էջ 9ա-12ա` 60-րդ` «ալ-Մումթահանա» սուրան: 

Էջ 12ա-14ա` 61-րդ` «ալ-Սաֆ» սուրան: 
Հիշատակարան` արաբերեն (14ա). 

  ؽوهارڄ اٽبٻ ٌڈ٬ٍ اثڀ ٍٍل اٽٍو]ثٲى[ هؽټ اهلل  
459-42- ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան սպիտակ թուղթ` ճնշատողով: ԹԵՐԹ՝ 16 թերթ, 

չգրված`1բ, 2ա: ՊՐԱԿ՝ VIII(16): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23,4x16 սմ: ՏՈՂ՝ 10 տող: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15,7x10,1 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջա-
նակի մեջ (սև և ոսկի): Տողերը միմյանցից անջատված են կրկնակի` սև և ոսկի գծե-
րով: 

Սուրաների անվանումները գրված չեն: Այաները միմյանցից բաժանված են կար-
միր բոլորակներով (կան այաներ, որոնք առանձնացված չեն): Էջակապ բառերը 

գրված են յուրաքանչյու բ էջի ստորին հատվածում` թեք:  

ԿԱԶՄ՝ սև մաշված կաշի` շրջանակով (կազմի Բ փեղկը բացակայում է): Մի-
ջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը գունաթափված վարդագույն թուղթ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ` կարմիր թանաքով, 

– սաջդա` սև (էջ 7ա), 

– հավելագրումներ (էջ 13բ): 

Էջ 1ա` 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 10-րդ այայի կեսից` (10-րդ այա)  ٭ياكڅټ اهلل ؽوٙب ڇ

 اٽڂڈا ٱبٹڈا `մինչև 14-րդ այայի կեսը ٹچټ ٥ناة اٹٍټ ثپب ٵبځڈا ٌٶنثڈٿ 

Էջ 2բ-3բ` 51-րդ` «ալ-Դարիյաթ» սուրայի 31-րդ այայից` (31-րդ այա)  ٱبٷ ٭پب فٞجٶټ

ٌچب اٹپوٍٺڈٿأ  , մինչև սուրայի ավարտը: 

Էջ 3բ-5ա` 52-րդ` «ալ-Տուր» սուրան: 

Էջ 5բ-7ա` 53-րդ` «ալ-Նաջմ» սուրան: 

Էջ 7ա-9ա` 54-րդ` «ալ-Կամար» սուրան: 

Էջ 9ա-11ա` 55-րդ` «ալ-Ռահման» սուրան: 

Էջ 11բ-13բ` 56-րդ` «ալ-Վակիա» սուրան: 
Էջ 13բ-16ա` 57-րդ` «ալ-Հադիդ» սուրան: 
Էջ 16բ` 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 5-րդ այայից` (5-րդ այա) اڇٹٍٴ ٥ٺى  մինչև 9-

րդ այայի կեսը    ٹنٌڀ اٽڂڈا ڇٽبا  
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459 

42-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental yellowish paper with mastara; fly leaves 

A+B, modern paper; 21,5x14 cm; fully vocalized nasḫ script in black ink; 10 lines to the page; 

writing space 14,5x8,5 cm. 

P. 1b of every volume has a headpiece (floral design; blue, red, light blue, white, orange, 

pink, gold); āya dividers in the form of gold dots. 

Brown leather binding with mandorla in the center and pendent, set within an embossed 

complex frame; pasted board, doublure of modern paper. 

Marginal arrangements: 

– illuminated ǧuz‟ indication. 

Volumes 2, 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 19 , 29-38 and 41  are printed. 

MS 459-1; 11 ff., blank 11b; III(6),II(10),1(11). 

Pp. 1b-11a, 21
st
 sūra (al-‟Anbiyā‟). 

459-3, 12 ff., blank 12b; 2III(12). 

Pp. 1b-12a, the 1-98
th

 āyas of the 17
th 

sūra (al-‟Isrā‟): (98
th

 āya ) مٹٴ عياإڅټ ثبځچټ ٵٮوڇا ثبءٌزڂب  

   اءځب ٹپج٦ڈصڈٿ فٺٲب علٌلا ٵڂب ٢٥بٽب ڇه٭زب ڇٱبٹڈا اءما
MS 459-4, 12 ff., blank f. 12; 2III(12).  

Pp. 1b-6b, from the 32
nd

 āya of the 39
th

 sūra (al-Zumar): (32
nd

 āya ) ٟٽپڀ ٵنة ٥ٺى اهلل  لن٭پڀ ا

ټ ٽضڈډ ٹٺٶب٭وٌڀ ڂڇٵنة ثبٹٖلٯ ام عبءڃ اٹٌٍ ٭ً عچ  up to the end of the sūra. 

Pp. 6b-11b, 1-40
th

 āyas of the 40
th

 sūra (Ġāfir) (marked as al-Mu‟minūn): (40
th

 āya )  ٽڀ

 ٥پٸ ٍٍئخ ٭ال ٌغيډ اال ٽضٺچب ڇٽڀ ٥پٸ ٕبٹؾب ٽڀ مٵو اڇ اځضى ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭بڇٹٍٴ ٌلفٺڈٿ اٹغڂخ ٌوىٱڈٿ ٭ٍچب ث٪ٍو ؽَبة. 

Instead of the heading of the 39
th

 sūra (al-Zumar) (p.1b) a sentence in Arabic is written: 

 .(it is also on every p. 1b of the volumes 5- 6, 10, 12, 14-16, 18, 20- 25(  ٍټا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹٍْٞبٿ اٹوع

MS 459-5, 11 ff., blank 11b; III(6), II(10), 1(11). 

Pp. 1b-11a , from the 28
th

 āya of the 5
th

 sūra (al-Māʼida): (28
th

 āya )  ٹئڀ ثَٞذ اٹى ٌلٳ ٹزٲزٺٴ

ٱزٺٴ اځى ٹقٺ٬ اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ اځى ٽب اځب ثجبٍٜ ٌلډ اٹٍٴ ال  , up to the 82
nd

 āya of the same sūra:  ٹزغلٿ اّل

اٹڂبً ٥لاڇح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹٍچڈك ڇاٹنٌڀ اّوٵڈا ڇٹزغلٿ اٱوثچټ ٽڈكح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹلٌڀ ٱبٹڈا اځب ځٖبهډ كٹٴ ثبٿ ٽڂچټ ٱٍٍََڀ 

 ڇهڅجبځب ڇاځچټ ال ٌَزٶجوڇٿ 
MS 459-6, 12 ff.; IV(8), 1(9), I(11), 1(12). 
Pp. 1b- 7a, from the 113

th
 āya of the 26

th
 sūra (al-Šuʽarāʼ): (113

th
 āya )  اٿ ؽَبثچټ اال ٥ٺى هثى

 .up to the end of the same sūra ٹڈ ر٦ْوڇٿ

Pp. 7a-12b, 1-55
th 

āyas of the 27
th

 sūra (al-Naml). (55
th

 āya ) اثڂٶټ ٹزبرڈٿ اٹوعبٷ ٍچڈح ٽڀ كڇٿ  

ثٸ اځزټ ٱڈٿ رغچٺڈٿ  اٹڂَبء  

MS 459-10, 13 ff., blank 13b; 2III(12), 1(13).  

Pp. 1b-5b from the 28
th

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn): (28
th

 āya )  ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ ث٦لڃ ٽڀ

 .up to the end of the same sūra  عڂل ٽڀ اٹَپبء ڇ ٽبٵڂب ٽڂيٹٍڀ

Pp. 5b-13a, 1-160
th

 āyas of the 37
th

 sūra (al-Ṣāffāt): (160
th

 āya ) اال ٥جبك اهلل اٹپقٺٍٖڀ 

MS 459-12, 12 ff.; III(6), 1(7), 2I(11), 1(12). 

Pp. 1b-4a, 1-46
th

 āyas of the 29
th

 sūra (al-ʽAnkabūt): (46
th

 āya )  ڇال رغبكٹڈا اڅٸ اٹٶزبة اال ثبٹزى

نډ اځيٷ اٹٍڂب ڇاځيٷ اٹٍٶټ ڇاٹچڂب ڇاٹچٶټ ڇاؽل ڇځؾڀ ٹڄ ٽَٺپڈٿ څً اؽَڀ اال اٹنٌڀ ١ٺپڈا ٽڂچټ ڇٱڈٹڈا اٽڂب ثبٹ  

Pp. 4b-10a,  the 30
th

 sūra (al-Rūm). 
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Pp. 10a-12b, 1-21
st
 āyas of the 31

st
 sūra (Luqmān): (21th āya )   ڇاما ٱٍٸ ٹچټ ارج٦ڈا ٽب اځيٷ اهلل ٱبٹڈا

  اٹى ٥ناة اٹ٦ٍَوثٸ ځزج٤ ٽب ڇعلځب ٥ٺٍڄ اثبءځب اڇ ٹڈ ٵبٿ ٹٍْٞبٿ ثل٥ڈڅټ 

Missed folios between ff. 6 and 7; evidently they contain the text from the middle of the 

27
th

 āya up to the end of the 35
th

 āya of the 30
th

 sūra (al-Rūm).  

MS 459-14,11 ff., blank p.11b; 1(1), II(5), 2(7), II(11). 

Pp. 1b-7a, from the 94
th

 āya of the 9
th

 sūra (al-Taūba): (94
th

 āya )  ٦ٌزنهڇٿ اٹٍٶټ اما هع٦زټ اٹٍچټ

ٱٸ ال ر٦زنهڇا ٹڀ ځئٽڀ ٹٶټ ٱل ځجبځب اهلل ٽڀ افجبهٵټ ڇٍٍوډ اهلل ٥پٺٶټ ڇهٍڈٹڄ صټ روكڇٿ اٹى ٥بٹټ اٹ٪ٍت ڇاٹْچبكح ٭ٍڂجئٶټ ثپب 

"ٵڂزټ ر٦پٺڈٿ   up to the end of the same sūra. 

Pp. 7a-11a, 1-25
th

 āyas of the 10
th

 sūra (Yūnus): (25
th

 āya ) " ڇاهلل ٌل٥ڈ اٹى كاه اٹَالٻ ڇٌچلډ ٽڀ

 ٌْبء اٹى ٕواٛ ٽَزٲٍټ"

MS 459-15, 12 ff, blank 12b, 2III(12). 

Pp.1b-6a, from the 171
st
 āya of the 7

th
 sūra (al-Aʽrāf): (171

st
 āya ) ڇام ځزٲڂب اٹغجٸ ٭ڈٱچټ ٵبځڄ ١ٺخ  "

ڇاٱ٤ ثچټ فنڇا ٽبء ارٍڂبٵټ ثٲڈح ڇامٵوڇا ٽب٭ٍڄ ٹ٦ٺٶټ رزٲڈٿڇ١ڂڈا اځڄ   up to the end of this sūra. 

Pp. 6a-12a, 1-47
th

 āyas of the 8
th

 sūra (al-Anfāl): (47
th 

āya ) ڇال رٶڈځڈا ٵبٹنٌڀ فوعڈا ٽڀ كٌبهڅټ  

 ثٞوا ڇهئبء اٹڂبً ڇٌٖلڇٿ ٥ڀ ٍجٍٸ اهلل ڇاهلل ثپب ٦ٌپٺڈٿ ٽؾٍٜ

Owner‟s mark on fly leaf Aa, in black pencil in latin letters: “Memedeoqlu Mirza”, there is 

also a signature. 

MS 459-16, 11 ff., III(6), II(10), 1(11). 

Pp. 1b-8a, from the 30
th

 āya of the 33
rd

 sūra (al-Aḥzāb):  ٌب ځَبء اٹڂجى ٽڀ ٌبد ٽڂٶڀ ثٮبؽْخ ٽجٍڂخ

ڀ ڇ ٵبٿ مٹٴ ٥ٺى اهلل ٌٍَواءٌٚب٬٥ ٹچب اٹ٦ناة ٦ٙٮٍ  up to the end of the same sūra. 

Pp. 8a-11b, 1- 23
rd

 āya s of the 34
th

 sūra (Sabā‟): (23
rd

 āya )  ڇال رڂٮ٤ اٹْٮب٥خ ٥ڂلڃ اال ٹپڀ امٿ ٹڄ

 ؽزى اما ٭ي٣ ٥ڀ ٱٺڈثچټ ٱبٹڈا ٽبما ٱبٷ هثٶټ ٱبٹڈا اٹؾٰ ڇ څڈ اٹ٦ٺى اٹٶجٍو 

MS 459-18, 13 ff.; II(4), IV(12), 1(13). 
Pp. 1b-11a, from the 14

th
 āya of the 24

th
 sūra (al-Nūr): (14

th
 āya )  

 up to the end of the same .ڇٹڈال ٭ٚٸ اهلل ٥ٺٍٶټ ڇهؽپزڄ ٭ً اٹلځٍب ڇاالفوح ٹپَٶټ ٭ٍچب ا٭ٚزټ ٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ

sūra. 
Pp. 11a-13b, 1-20

th
 āyas of the 25

th
 sūra (al-Furqān): (20

th
 āya ) ڇٽب اهٍٺڂب ٱجٺٴ ٽڀ اٹپوٍٺٍڀ اال  

  اځچټ ٹٍبٹٶٺڈٿ اٹ٦ٞبٻ ڇٌپْڈٿ ٭ً االٍڈاٯ ڇع٦ٺڂب ث٦ٚٶټ ٹج٦٘ ٭زڂخ ارٖجوڇٿ ڇٵبٿ هثٴ ثٍٖوا

MS 459-20; 12 ff., blank f.12, II(4), IV(12). 

Pp. 1b-5a, from the 56
th

 āya of the 27
th

 sūra (al-Naml): (56
th

 āya ) ڈٽڄ اال اٿ ٱبٹڈا ٭پب ٵبٿ عڈاة ٱ 

 افوعڈا آٷ ٹڈٛ ٽڀ ٱوٌزٶټ اځچټ اځبً ٌزٞچوڇٿ 

(The beginning of this sūra, see in the 6
th

 volume, pp. 7a-12b). 

Pp. 5a-11b, 1-50
th

 āyas of the 28
th

 sūra (al-Qaṣaṣ): (50 āya ): اٿ ٌَزغٍجڈا ٹٴ ٭ب٥ٺټ اځپب ٌزج٦ڈٿ  

  څلډ ٽڀ اهلل اٿ اهلل ال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢بٹپٍڀ اڅڈاءڅټ ڇٽڀ اٙٸ ٽپڀ ارج٤ څڈٌڄ ث٪ٍو
MS 459-21, 11 f, blank 11b, III(6), II(10), 1(11). 

Pp.1b-8a, from the 53
rd

 āya of the 12
th

 sūra (Yūsuf): (53
rd

 āya )  ڇٽب اثوډ ځٮَى اٿ اٹڂٮٌ الٽبهح

  .up to the end of this sūra ثبٹَڈء اال ٽبهؽټ هثى اٿ هثى ٩ٮڈه هؽٍټ 

Pp. 8a-11a, 1-18
th

 āyas of the 13
th

 sūra (al-Raʽd): (18
th

 āya ) ڇاٹنٌڀ ٹټ ٌَزغٍجڈا ٹڄ ٹڈاٿ ٹچټ ٽب ٭ً  

  االهٗ عپ٦ٍب ڇٽضٺخ ال٭زلڇا ثڄ ٹڈ ٹئٴ ٹچټ ٍڈء اٹؾَبة ٽبڇٌچټ عچڂټ ڇثئٌ اٹپچبك

MS 459-22, 10 ff., III(6), II(10). 

Pp.1b-3a, from the 22
nd

 āya of the 31
st
 sūra (Luqmān): (22

nd
 āya ) ڇٽڀ "  ڇاٹى اهلل ٥بٱجخ االٽڈه

 .up the end of the same sūra  ٌَٺټ ڇعچڄ اٹى اهلل ڇ څڈ ٽؾَڀ ٭ٲل اٍزپَٴ ثبٹ٦وڇح اٹڈصٲى

Pp.3a-6a - 32
nd

 sūra (al-Sağda). 
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Pp. 6a-10b, 1-29
th

 āya s of the 33
rd

 sūra (al-Aḥzāb): (29
th

 āya )  ڇهٍڈٹڄ ڇ اٹلاه ڇاٿ ٵڂزڀ روكٿ اهلل 

 االفوح ٭بٿ اهلل ا٥ل ٹٺپؾَڂبد ٽڂٶڀ اعوا ٢٥پب
MS 459-23, 10 ff.; III(6), II(10). 

Pp. 1b-10b, from the 32
nd

 āya of the 9
th

 sūra (al-Taūba): (32
nd

 āya )  ٌوٌلڇٿ أٿ ٌٞٮئڈا ځڈه اهلل

up to the 93 ثؤ٭ڈاڅچټ ڇٌؤثى اهلل اال أٿ ٌزټ ځڈهڃ ڇٹڈ ٵوڃ اٹٶب٭وڇٿ"
rd

 āya of the same sūra: اځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ "

 ٌَزبمځڈځٴ ڇڅټ ا٩ڂٍبء هٙڈا ثبٿ ٌٶڈځڈا ٽ٤ اٹقڈاٹ٬ ڇٝج٤ اهلل ٥ٺى ٱٺڈثچټ ٭چټ ال ٦ٌٺپڈٿ

MS 459-24, 10 ff., blank 10b; 2(2), I(4), 1(5), II(9), 1(10). 

Pp. 1b-10a, from the 93
rd

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ): ب ٽز٦پلا ٭غياإڃ عچڂټ فبٹلا ٭ٍچب ڇ٩ٚت ٽئٽڂ 

up to the 147 اهلل ٥ٺٍڄ ڇ٥بك ٹڄ ٥ناثب ٢٥ٍپب
th

 āya of the same sūra: ٽب ٌٮ٦ٸ اهلل ث٦ناثٶټ اٿ ّٶورټ ڇ اٽڂزټ ڇ ٵبٿ اهلل

 ّبٵوا ٥ٺٍپب 

MS 459-25, 12 ff., blank 12b; III(6), II(10), 2(12). 

Pp. 1b-12a, from the 15
th

 āya of the 3
rd

 sūra (Al-‟Imrān): ٱٸ أإځجئٶټ ثقٍو ٽڀ مٹٶټ ٹٺنٌڀ ارٲڈا ٥ڂل  

up to the 91 هثچټ عڂبد رغوي ٽڀ رؾزچب االځچبه فبٹلٌڀ ٭ٍچب ڇأىڇاط ٽٞچوح ڇهٙڈاٿ ٽڀ اهلل ڇاهلل ثٍٖو ثبٹ٦جبك
st
 āya 

of the same sūra:  ڇٹڈ ا٭زلډ ثڄ اڇٹئٴ ٹچټ ٥ناة اٿ اٹنٌڀ ٵٮوڇا ڇ ٽب رڈاڇڅټ ٵٮبه ٭ٺڀ ٌٲجٸ ٽڀ اؽلڅټ ٽالء االهٗ مڅڂب

 .اٹٍټ ڇ ٽبٹچټ ٽڀ ځبٕڈٌڀ

MS 459-26, 13 ff., blank 13b, 2III(12), 1(13). 

Pp. 1b-13a, 1-87
th

 āyas of the 7
th

 sūra (al-‟Aʽrāf): (87
th

 āya )  ڇاٿ ٵبٿ اٹٞبئٮخ ٽڂٶټ اٽڂڈا ثبٹنډ

ٍواٹؾبٵپٍڀاهٍٺذ ثڄ ىٵبئٮخ ٹټ ٌئٽڂڈا ٭بٕجوڇا ؽزى ٌؾٶټ اهلل ثٍڂڂب ڇڅڈ ف  

MS 459-27-12 ff., blank 12b, 2III(12). 

Pp. 1b-12a, from the 24
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisā‟):  ۖ ڇاٹپؾٖڂبد ٽڀ اٹڂَبء اال ٽب ٽٺٶذ أٌپبځٶټ

څڀ اعڈه څڀ ٵزبة اهلل ٥ٺٍٶټ ۚ ڇأؽٸ ٹٶټ ٽب ڇهاء مٰٹٶټ أٿ رجز٪ڈا ثؤٽڈاٹٶټ ٽؾٖڂٍڀ ٩ٍو ٽَب٭ؾٍڀ ۚ ٭پب اٍزپز٦زټ ثڄ ٽڂچڀ ٭برڈ

up to the 92 ٭وٌٚخ ڇال عڂبػ ٥ٺٍٶټ ٭ٍپب رواٍٙزټ ثڄ ٽڀ ث٦ل اٹٮوٌٚخ اٿ اهلل ٵبٿ ٥ٺٍپب ؽٶٍټ
th

 āya (See the volume 

459-24, which starts from 93
rd

 āya of the same sūra:  ڇځب ٵبٿ ٹپئٽڀ اٿ ٌٲزٸ ٽئٽڂب اال فٞب ڇٽڀ ٱزٸ ٽئٽڂب

اٹى اڅٺخ اال اٿ ٌٖلٱڈا ٭بٿ ٵبٿ ٽڀ ٱڈٻ ٥لڇ ڇٹٶټ ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭زغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ڇ اٿ  ٭زغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ڇكٌخ ٽَٺپخ فٞب

ٵبٿ ٽڀ ٱڈٻ ثٍڂٶټ ڇثٍڂچټ ٽٍضبٯ ٭لٌخ ٽَٺپخ اٹى اڅٺخ ڇرغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ٭پڀ ٹټ ٌغل ٭ٍٖبٻ ّچوٌڀ ٽززبث٦ٍڀ رڈثخ ٽڀ اهلل ڇ 

 ٵبٿ اهلل ٥ٺٍپب ؽٶٍپب

MS 459-28, 11 ff., blank 11b; III(6), II(10), 1(11): Upper cover of A binding is burned. 

Pp. 1b-5a, from the 19
th

 āya of the 13
th

 sūra (al-Raʽd):  ا٭پڀ ٦ٌٺټ اځپب اځيٷ اٹٍٶټ ٽڀ هثٴ اٹؾٰ ٵپڀ څڈ

ٹجبة[ا]اال اڇٹڈ ا٥پوډ اځپب ٌزنٵو  up to the end of the same sūra.  

Pp. 5a-11b, 14
th

 sūra (ʼIbrāhīm). 

MS 459-39, MS on yellowish Oriental paper; 9 ff., blank  9b; IV(8), 1(9); 22x14,5 cm; 

fully vocalized naskḫ script in black ink with rubrication; 11 lines to the page; writing area 

16,3x9,8 cm; entire text set within a simple (red) and a complex frame (red, blue) frames.  

Sūra headings written in red ink within a red outlining rectangular; oblique catchwords on 

the bottom of every verso page; black worn-out leather with embossed frame, pasted boards, 

board cover of  yellowish paper.  
Marginal arrangements: 

– ğuz‟ in red; 

– correction of words and addition of missed words and phrases (black and green).? 

P. 1a, waqf note in Persian. Ḥāgī Muḥammad Bāqer is giving 59 volumes of the Qur‟ān as 

a waqf to the people of the village Upper Najlu. On Jumada II month 12, 1289 (August 18, 1872) 

they were handed to the Ḥuseyn ʽAlī mosque of Yerevan.  

 Cqpì× íñÔFpÆ ÖßdpØÎC lÎÞ pÂDF 

lØe× íVDd UDeÎC pìh lëkpÊ íµpz fìe¤ ÀÂÞ 
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 õëpÂ ÐçDF pËëk ärV éÛ Þ æDWÜJ DF Co éÏÎC ÖÔÆ ärV À¥Û ÝëC DìÏµ ßÏWÛ õëpÂ ÝÆDv 
MÞÔN ECßR éÇÜëC êCpF æoßFr× ëlÎC Þ éVÞ pF ÚC¢OìÎßN Þ lëA lëDµ ÀÂCÞ Ý kßh DF  

 l¡Û ½p¥O× æoßFr× õëpÂ ok pÊC Þ lzDFí× ¢ìJ éRoÞ DF ÀÂCÞ Mß¾ qC l·F Þ ÀÂCÞ 

 DF ¢OìÎßN Þ lÛpFí× Ößdp× ÚDh íÏµ Ýìwd ¸×DV lWw× éF ÚCÞpëC pèz ok PÂßÛA 
1289 éÜv phÓC êkDØV pèz 12 í¾ . lzDF oßFr× lWw× íÎß×. 

Pp. 1b-4a, 58
th

 sūra (al-Muǧādala). 

Pp. 4a-7a, 59
th

 sūra (al-Ḥašr). 

Pp. 7a-9a, 60
th

 sūra (al-Mumtaḥana). 

Traces of ink on the pages, edges of the pages stricken.  

MS 459-40, 14 ff., blank 14b, 2III(12), I(14).  

MS set within an other binding, separated from folios. Copyist is Imām Yūsuf ibn Sayyid 

Amīr [Baqī]. P. 14a colophon:   ؽوهارڄ اٽبٻ ٌڈ٬ٍ اثڀ ٍٍل اٽٍو]ثٲى[هؽټ اهلل""

 New binding is bigger than the folios, dimension of the binding 21,1x13,5 cm, worn-out 

black leather with embossed frame; pasted board, board cover of yellowish paper. 

Pp. 1b-5b, 58
th

 sūra (al-Muğādala). 

Pp. 5b-9a, 59
th

 sūra (al-Ḥašr). 

Pp. 9a-12a, 60
th

 sūra (al-Mumtaḥana). 

Pp. 12a-14a, 61
st
 sūra (al-Ṣaf). 

MS 459-42, MS on Western white paper with mastara; 16 ff., blank pp. 1b, 2a; VIII(16); 

23,4x16 cm; fully vocalized nasḫ script, black ink; 10 lines to the page; writing area 15,7x10,1 

cm, set within a complex frame (black, gold); double (black and gold) lines dividers between 

every line. 

Sūra headings not marked; āya dividers in the form of red disc (some āyas are not 

divided); oblique catchwords on the bottom of every verso page; worn-out black leather binding 

with embossed frame; pasted boards; doublure of  rusty pink paper; B board is missing. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ in red ink; 
– sağda in black (p.7a); 
– correction of words and addition of missed words and phrases (p. 13b). 

P. 1a, from the middle of the 10
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara): (10
th

 āya )  ٭ياكڅټ اهلل ؽوٙب

up to the middle of the 14  ڇٹچټ ٥ناة اٹٍټ ثپب ٵبځڈا ٌٶنثڈٿ
th

 āya of the same sūra: اٽڂڈا ٱبٹڈا 

Pp. 2b-3b, from the 31
st
 āya of the 51

st
 sūra (al-Ḏāriyāt)  " بٷ ٭پب فٞجٶټ أٌچب اٹپوٍٺڈٿٱ ", up to the end of 

the same sūra. 

Pp. 3b-5a, 52
nd

 sūra (al-Ṭūr). 

Pp. 5b-7a, 53
rd

 sūra (al-Naǧm). 

Pp. 7a-9a, 54
th

 sūra (al-Qamar). 

Pp. 9a-11a, 55
th

 sūra (al-Raḥmān). 

Pp. 11b-13b, 56
th

 sūra (al-Wāqiʽa). 

Pp. 13b-16a, 57
th

 sūra (al-Ḥadīd). 

P. 16b, from the 5
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara): up to the middle of the 9 , اڇٹٍٴ ٥ٺى 
th

 

āya :   اٹنٌڀ اٽڂڈا ڇٽب   
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459 

ٍټ. 21.5x14ح. أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ+ة ٽڀ اٹڈهٯ اٹؾلٌش. اٹٲٍبً ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلك ٽغٺل 42

ٍټ. ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أىهٯ، أؽپو، أفٚو، أىهٯ ٭برؼ،  14.5x8.5اٍٞو ثبٍِڈك ڇثقٜ اٹڂَـ. ٱٍبً اٹڂٔ  10اٹٖٮؾخ 

٥ٺٍڄ عٺل ثڂً ٽچزوة  اٹزغٺٍلة ٽڀ ٵٸ ٽغٺل. ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبٹنڅت. 1أثٍ٘، ثورٲبٹً، ىڅوي، مڅت( ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

 ، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ؽلٌش. ٽيفو٫كافٸ اٝبه ٽوٵت  ڇؽلاد ىفو٭ٍخصالصخ 

 اٹچڈاٽِ: 

 اِعياء ثبِؽپوكافٸ ىفو٭خ. 

اٹپغٺلاد: اٹضبځً، اٹَبث٤، اٹضبٽڀ، اٹزب٤ٍ، اٹؾبكي ٥ْو، اٹضبٹش ٥ْو، اٹزب٤ٍ ٥ْو، ٽڀ اٹزب٤ٍ ڇاٹ٦ْوڇٿ ؽزى اٹضبٽڀ 

 ٽٞجڈ٥خ(. هث٦ڈٿ )ڇاٹضالصڈٿ، اٹؾبكي ڇاِ

 اٹپغٺلاد اٹپڂَڈفخ څً:

 III(6،) II(10،) 1(11.) ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد:11ڇهٱخ ) 11، 1- 459هٱټ 

 .أ11-ة1)االځجٍبء(،اِڇهاٯ ٽڀ  21اٹَڈهح هٱټ 

 III(12) 2٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: ة12ڇهٱخ ) 12، 3-459هٱټ 

مٹٴ عياإڅټ ثبځچټ ٵٮوڇا ثبءٌزڂب ڇٱبٹڈا اءماٵڂب ٢٥بٽب ڇه٭ذ : "98ؽزى اٌَخ  1"اٍوائٍٸ")االٍواء( ٽڀ اٌَخ 17اٹَڈهح هٱټ 

 .أ12-ة1ااءځب ٹپج٦ڈصڈٿ فٺٲب علٌلا"، اِڇهاٯ ٽڀ 

 III (12) 2٭به٩خ(،  12ڇهٱخ )اٹڈهٱخ 12، 4-459هٱټ

اٹٌٍ  ٭پڀ ا١پڀ ٽپڀ ٵنة ٥ٺى اهلل ڇٵنة ثبٹٖلٯ ام عبءڃ: "32)اٹيٽو( اٍټ اٹَڈهح ٩ٍو ٽٶزڈة، ٽڀ اٌَخ  39اٹَڈهح هٱټ

 .ة6-ة1هح، اِڇهاٯ ٽڀ ؽزى ځچبٌخ اٹَڈ ٭ً عچټ ٽضڈډ ٹٺٶب٭وٌڀ"

ٽڀ ٥پٸ ٍٍئخ ٭ال ٌغيډ اال ٽضٺچب ڇٽڀ "40ؽزى اٌَخ 1)٩ب٭و( )ٵزت اٍټ ٍڈهح اٹپئٽڂڈٿ ثلال ٽڂچب( ٽڀ اٌَخ  40اٹَڈهح هٱټ

 ."٥پٸ ٕبٹؾب ٽڀ مٵو اڇ اځضى ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭بڇٹٍٴ ٌلفٺڈٿ اٹغڂخ ٌوىٱڈٿ ٭ٍچب ث٪ٍو ؽَبة

ة ٽڀ 1٭ً اٹٖٮؾخ  ا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹٍْٞبٿ اٹوعٍټ" ثلال ٽڀ اٍټ اٹَڈهح ڇٌزٶوه اٹًْء مارڄ)اٹيٽو( ثـ" 39لأ اٹَڈهح هٱټرج

 اٹپغٺلاد اٹقبٽٌ، اٹَبكً، اٹ٦بّو، اٹضبځً ٥ْو، اٹواث٤ ٥ْو، اٹَبكً ٥ْو، اٹضبٽڀ ٥ْو، اٹ٦ْوڇٿ، اٹقبٽٌ ڇاٹ٦ْوڇٿ. 

 ة. 6ٵزت اٍټ ٍڈهح ٩ب٭و ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

 III (6 ،)II(10،)1(11.)ة ٭به٩خ(، 11ڇهٱخ ) 11، 5-459هٱټ 

ٹئڀ ثَٞذ اٹى ٌلٳ ٹزٲزٺٴ اځى ٽب اځب ثجبٍٜ ٌلډ اٹٍٴ ال ٱزٺٴ اځى ٹقٺ٬ اهلل هة  ":28)اٹپبئلح( ٽڀ اٌَخ  5اٹَڈهح هٱټ 

ٽڈكح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹلٌڀ ٱبٹڈا  "ٹزغلٿ اّل اٹڂبً ٥لاڇح ٹٺنٌڀ اٽڂڈا اٹٍچڈك ڇاٹنٌڀ اّوٵڈا ڇٹزغلٿ اٱوثچټ :82" ؽزى اٌَخ اٹ٦بٹپٍڀ

 .أ11-ة1اځب ځٖبهډ كٹٴ ثبٿ ٽڂچټ ٱٍٍََڀ ڇهڅجبځب ڇاځچټ ال ٌَزٶجوڇٿ "، اِڇهاٯ 

 IV(8،)1(9 ،)I(11،)1(12.)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  12، 6-459هٱټ 

 .أ7-ة1اِڇهاٯ : " اٿ ؽَبثچټ اال ٥ٺى هثى ٹڈ ر٦ْوڇٿ " ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، 113)اٹ٦ْواء( ٽڀ اٌَخ  26اٹَڈهح هٱټ 

-أ7"، اِڇهاٯ  اثڂٶټ ٹزبرڈٿ اٹوعبٷ ٍچڈح ٽڀ كڇٿ اٹڂَبء ثٸ اځزټ ٱڈٿ رغچٺڈٿ : "55ؽزى اٌَخ  1ٍڈهح اٹڂپٸ( ٽڀ اٌَخ  27)

 .ة12

 2III (12،)1(13.)ة(، ٥لك اٹٶواٍبد: 13ڇهٱخ )اٹٮبه٩خ  13، 459-10

" ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح،  ڃ ٽڀ عڂل ٽڀ اٹَپبء ڇ ٽبٵڂب ٽڂيٹٍڀڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ ث٦ل :"28)ٌٌ( ٽڀ اٌَخ  36اٹَڈهح هٱټ 

 .ة5-ة1اِڇهاٯ 

 .أ13-ة5"، اِڇهاٯ  اال ٥جبك اهلل اٹپقٺٍٖڀ : "160ؽزى اٌَخ  1ٍڈهح اٹٖب٭بد( ٽڀ اٌَخ  37)

 III(6،)1(7،)2I (11،)1(12.)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  12، 12-459هٱټ

ڇال رغبكٹڈا اڅٸ اٹٶزبة اال ثبٹزى څً اؽَڀ اال اٹنٌڀ ١ٺپڈا ٽڂچټ ڇٱڈٹڈا اٽڂب ثبٹنډ  :"46)اٹ٦ڂٶجڈد( ٽڀ اٌَخ  29اٹَڈهح هٱټ 

 ،)اٹوڇٻ( 30اٹَڈهح هٱټ أ.4-ة1اځيٷ اٹٍڂب ڇ اځيٷ اٹٍٶټ ڇاٹچڂب ڇاٹچٶټ ڇاؽل ڇ ځؾڀ ٹڄ ٽَٺپڈٿ " ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

 .أ10-ة4اِڇهاٯ 

ڇاما ٱٍٸ ٹچټ ارج٦ڈا ٽب اځيٷ اهلل ٱبٹڈا ثٸ ځزج٤ ٽب ڇعلځب ٥ٺٍڄ اثبءځب اڇ ٹڈ ٵبٿ " 21ؽزى اٌَخ  1)ٹٲپبٿ( ٽڀ اٌَخ  31اٹَڈهح هٱټ 

 .ة12-أ10"، اِڇهاٯ  ٹٍْٞبٿ ثل٥ڈڅټ اٹى ٥ناة اٹ٦ٍَو

ال ثل أٿ رٶڈٿ اٌَبد اٹڂبٱٖخ څً ٽڀ اٌَخ ٩ٍو ٽٶزپٺخ. رڈعل أڇهاٯ ځبٱٖخ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ اٹَبكٍخ ڇاٹَبث٦خ  30اٹَڈهح هٱټ 

 . 35ٌخ ؽزى اَ 27
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 .II(5،)2(7 ،)II(11)(، 1)1 ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: ة11ڇهٱخ ) 11، 14-459 هٱټ

٦ٌزنهڇٿ اٹٍٶټ اما هع٦زټ اٹٍچټ ٱٸ ال ر٦زنهڇا ٹڀ ځئٽڀ ٹٶټ ٱل ځجبځب اهلل ٽڀ  :"94ؽزى اٌَخ  1)اٹزڈثخ( ٽڀ اٌَخ  9اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 7-ة1ت ڇاٹْچبكح ٭ٍڂجئٶټ ثپب ٵڂزټ ر٦پٺڈٿ "، اِڇهاٯ افجبهٵټ ڇٍٍوډ اهلل ٥پٺٶټ ڇهٍڈٹڄ صټ روكڇٿ اٹى ٥بٹټ اٹ٪ٍ

ڇاهلل ٌل٥ڈ اٹى كاه اٹَالٻ ڇٌچلډ ٽڀ ٌْبء اٹى ٕواٛ ٽَزٲٍټ "، اِڇهاٯ  :"25ؽزى اٌَخ  1)ٌڈځٌ( ٽڀ اٌَخ  10اٹَڈهح هٱټ 

 .أ11-أ7

 .III (12) 2ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 12ڇهٱخ ) 12، 15-459 هٱټ

:" ڇام ځزٲڂب اٹغجٸ ٭ڈٱچټ ٵبځڄ ١ٺخ ڇ ١ڂڈا اځڄ ڇاٱ٤ ثچټ فنڇا ٽبء ارٍڂبٵټ ثٲڈح ڇامٵوڇا 171( ٽڀ اٌَخ )اال٥وا٫ 7اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 6-ة1ٽب ٭ٍڄ ٹ٦ٺٶټ رزٲڈٿ " ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

ٌٖلڇٿ ٥ڀ ڇال رٶڈځڈا ٵبٹنٌڀ فوعڈا ٽڀ كٌبهڅټ ثٞوا ڇهئبء اٹڂبً ڇ : " 47ؽزى اٌَخ  1)االځٮبٷ( ٽڀ اٌَخ  8اٹَڈهح هٱټ 

 .أ12-أ6"، اِڇهاٯ  ٍجٍٸ اهلل ڇاهلل ثپب ٦ٌپٺڈٿ ٽؾٍٜ

 ."Memedeoqlu Mirzaآ: " ٥ٺٍڄ رڈٱ٤ٍ ڇؽبٍّخ ثؤؽو٫ الرٍڂٍخ ثٲٺټ هٕبٓ ٽڀ ٱجٸ ٽبٹٴ اٹپقٞڈٛ ٥ٺى اٹجٞبځخ

 III (6 ،)II (10،)1(11.)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  11، 16-459هٱټ

ځَبء اٹڂجى ٽڀ ٌبد ٽڂٶڀ ثٮبؽْخ ٽجٍڂخ ٌٚب٬٥ ٹچب اٹ٦ناة ٦ٙٮٍڀ ڇ ٵبٿ مٹٴ  ٌب : "30)االؽياة( ٽڀ اٌَخ  33اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 8-ة٥1ٺى اهلل ٌٍَواء " ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

ڇال رڂٮ٤ اٹْٮب٥خ ٥ڂلڃ اال ٹپڀ امٿ ٹڄ ؽزى اما ٭ي٣ ٥ڀ ٱٺڈثچټ ٱبٹڈا ٽبما ٱبٷ  : "23ؽزى اٌَخ  1)ٍجب( ٽڀ اٌَخ  34اٹَڈهح هٱټ 

 .أ11-أ8"، اِڇهاٯ  ؾٰ ڇ څڈ اٹ٦ٺى اٹٶجٍوهثٶټ ٱبٹڈا اٹ

 II (4 ،)IV(12،)1(13.)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  13، 18-459هٱټ

: " ڇٹڈال ٭ٚٸ اهلل ٥ٺٍٶټ ڇهؽپزڄ ٭ً اٹلځٍب ڇاالفوح ٹپَٶټ ٭ٍچب ا٭ٚزټ ٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ " 14)اٹڂڈه( ٽڀ اٌَخ  24اٹَڈهح هٱټ 

 .أ11-ة1ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

ڇٽب اهٍٺڂب ٱجٺٴ ٽڀ اٹپوٍٺٍڀ اال اځچټ ٹٍبٵٺڈٿ اٹ٦ٞبٻ  : "20)اٹٮوٱبٿ( ٽڀ اٌَخ اِڇٹى ؽزى اٌَخ  25ح هٱټ آٌبد اٹَڈه

 .ة13-أ11"، اِڇهاٯ ڇٌپْڈٿ ٭ً االٍڈاٯ ڇع٦ٺڂب ث٦ٚٶټ ٹج٦٘ ٭زڂخ ارٖجوڇٿ ڇٵبٿ هثٴ ثٍٖوا 

 .II(4 ،)IV(12)ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 12ڇهٱخ، ) 12، 20-459 هٱټ

: " ٭پب ٵبٿ عڈاة ٱڈٽڄ اال اٿ ٱبٹڈا افوعڈا آٷ ٹڈٛ ٽڀ ٱوٌزٶټ اځچټ اځبً ٌزٞچوڇٿ " 56)اٹڂپٸ( ٽڀ اٌَخ  27هٱټ  اٹَڈهح

 .أ5-ة1ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

" اٿ ٌَزغٍجڈا ٹٴ ٭ب٥ٺټ اځپب ٌزج٦ڈٿ اڅڈاءڅټ ڇٽڀ اٙٸ ٽپڀ ارج٤ څڈٌڄ : 50ؽزى اٌَخ 1)اٹٲٖبٓ( ٽڀ اٌَخ  28اٹَڈهح هٱټ 

 .ة11-أ5"، اِڇهاٯ څلډ ٽڀ اهلل اٿ اهلل ال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢بٹپٍڀ ث٪ٍو 

 III(6 ،)II(10،)1(11.)ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 11ڇهٱخ، ) 11، 21-459 هٱټ

: " ڇٽب اثوډ ځٮَى اٿ اٹڂٮٌ الٽبهح ثبٹَڈء اال ٽبهؽټ هثى اٿ هثى ٩ٮڈه هؽٍټ " ؽزى 53)ٌڈ٬ٍ( ٽڀ اٌَخ  12اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 8-ة1اِڇهاٯ ځچبٌخ اٹَڈهح، 

ڇاٹنٌڀ ٹټ ٌَزغٍجڈا ٹڄ ٹڈاٿ ٹچټ ٽب ٭ً االهٗ عپ٦ٍب ڇٽضٺخ ال٭زلڇا ثڄ ٹڈ  :"18ؽزى اٌَخ 1)اٹو٥ل( ٽڀ اٌَخ  13اٹَڈهح هٱټ 

 .أ11-أ8"، اِڇهاٯ ٹئٴ ٹچټ ٍڈء اٹؾَبة ٽبڇٌچټ عچڂټ ڇثئٌ اٹپچبك

 .III(6 ،)II(10)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  10، 22-459هٱټ

:" ڇٽڀ ٌَٺټ ڇعچڄ اٹى اهلل ڇڅڈ ٽؾَڀ ٭ٲل اٍزپَٴ ثبٹ٦وڇح اٹڈصٲى ڇاٹى اهلل ٥بٱجخ االٽڈه 22)ٹٲپبٿ( ٽڀ اٌَخ  31اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 3-ة1" ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

 .أ6-أ3)اٹَغلح(، اِڇهاٯ  32اٹَڈهح هٱټ 

اٹلاه االفوح ٭بٿ اهلل ا٥ل ٹٺپؾَڂبد  ڇاٿ ٵڂزڀ روكٿ اهلل ڇهٍڈٹڄ ڇ : "29ؽزى اٌَخ 1)االؽياة( ٽڀ اٌَخ  33اٹَڈهح هٱټ 

 .أ10-أ6"، اِڇهاٯ  ٽڂٶڀ اعوا ٢٥پب

 .III (6 ،)II(10)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  10، 23-459هٱټ

" ؽزى  ٌوٌلڇٿ أٿ ٌٞٮئڈا ځڈه اهلل ثؤ٭ڈاڅچټ ڇٌؤثى اهلل اال أٿ ٌزټ ځڈهڃ ڇٹڈ ٵوڃ اٹٶب٭وڇٿ : "32)اٹزڈثخ( ٽڀ اٌَخ  9اٹَڈهح هٱټ 

"، ځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌَزبمځڈځٴ ڇڅټ ا٩ڂٍبء هٙڈا ثبٿ ٌٶڈځڈا ٽ٤ اٹقڈاٹ٬ ڇٝج٤ اهلل ٥ٺى ٱٺڈثچټ ٭چټ ال ٦ٌٺپڈٿا: " 93اٌَخ 

 ة. 10-ة1اِڇهاٯ 

 I (4،)1(5 ،)II(9،)1(10.)(، 2)2ة ٭به٩خ( ٥لك اٹٶواٍبد: 10ڇهٱخ، ) 10، 24-459هٱټ

ڇٽڀ  عچڂټ فبٹلا ٭ٍچب ڇ٩ٚت اهلل ٥ٺٍڄ ڇ٥بك ٹڄ ٥ناثب ٢٥ٍپب" ٽئٽڂب ٽز٦پلا ٭غياإڃ : "93)اٹڂَبء( ٽڀ اٌَخ  4اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 10-ة1"ٽب ٌٮ٦ٸ اهلل ث٦ناثٶټ اٿ ّٶورټ ڇ اٽڂزټ ڇ ٵبٿ اهلل ّبٵوا ٥ٺٍپب "، اِڇهاٯ  :147" ؽزى اٌَخ  ٌٲزٸ
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  III (6 ،)II (10،) 2(12.)ة ٭به٩خ( ٥لك اٹٶواٍبد: 12ڇهٱخ، ) 12، 25-459هٱټ

ٱٸ أإځجئٶټ ثقٍو ٽڀ مٹٶټ ٹٺنٌڀ ارٲڈا ٥ڂل هثچټ عڂبد رغوي ٽڀ رؾزچب االځچبه فبٹلٌڀ  :"15ڀ اٌَخ )اٹڂَبء( ٽ 3اٹَڈهح هٱټ 

اٿ اٹنٌڀ ٵٮوڇا ڇٽبرڈا ڇڅټ ٵٮبه ٭ٺڀ ٌٲجٸ ٽڀ  : "91" ؽزى اٌَخ  ٭ٍچب ڇأىڇاط ٽٞچوح ڇهٙڈاٿ ٽڀ اهلل ڇاهلل ثٍٖو ثبٹ٦جبك

 أ. 12-ة1"، اِڇهاٯ ٍټ ڇ ٽبٹچټ ٽڀ ځبٕڈٌڀ اؽلڅټ ٽٸء االهٗ مڅجب ڇٹڈ ا٭زلډ ثڄ اڇٹئٴ ٹچټ ٥ناة اٹ

 2III (12،)1(13 .)ة ٭به٩خ( ٥لك اٹٶواٍبد: 13ڇهٱخ، ) 13، 26-459هٱټ

ڇاٿ ٵبٿ اٹٞبئٮخ ٽڂٶټ اٽڂڈا ثبٹنډ اهٍٺذ ثڄ ىٵبئٮخ ٹټ ٌئٽڂڈا ٭بٕجوڇا  : "87ؽزى اٌَخ  1)اال٥وا٫( ٽڀ اٌَخ  7اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 13-ة1"، اِڇهاٯ  ٍڀؽزى ٌؾٶټ اهلل ثٍڂڂب ڇڅڈ فٍو اٹؾبٵپ

 .2III (12)ة ٭به٩خ(، 12ڇهٱخ ) 12، 27-459هٱټ 

ڇاٹپؾٖڂبد ٽڀ اٹڂَبء اال ٽب ٽٺٶذ أٌپبځٶټ ۖ ٵزبة اهلل ٥ٺٍٶټ ۚ ڇأؽٸ ٹٶټ ٽب ڇهاء مٰٹٶټ أٿ ": 24)اٹڂَبء( ٽڀ اٌَخ  4اٹَڈهح هٱټ 

ڈه څڀ ٭وٌٚخ ڇال عڂبػ ٥ٺٍٶټ ٭ٍپب رواٍٙزټ ثڄ ٽڀ رجز٪ڈا ثؤٽڈاٹٶټ ٽؾٖڂٍڀ ٩ٍو ٽَب٭ؾٍڀ ۚ ٭پب اٍزپز٦زټ ثڄ ٽڂچڀ ٭برڈڅڀ اع

٭زغوٌو  ڇ ٽب ٵبٿ ٹپئٽڀ اٿ ٌٲزٸ ٽئٽڂب اال فٞب ڇٽڀ ٱزٸ ٽئٽڂب فٞب" 92" ؽزى اٌَخ  ث٦ل اٹٮوٌٚخ اٿ اهلل ٵبٿ ٥ٺٍپب ؽٶٍټ

اٿ ٵبٿ ٽڀ ٱڈٻ  هٱجخ ٽئٽڂخ ڇكٌخ ٽَٺپخ اٹى اڅٺخ اال اٿ ٌٖلٱڈا ٭بٿ ٵبٿ ٽڀ ٱڈٻ ٥لڇ ڇٹٶټ ڇڅڈ ٽئٽڀ ٭زغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ڇ

ثٍڂٶټ ڇثٍڂچټ ٽٍضبٯ ٭لٌخ ٽَٺپخ اٹى اڅٺخ ڇرغوٌو هٱجخ ٽئٽڂخ ٭پڀ ٹټ ٌغل ٭ٍٖبٻ ّچوٌڀ ٽززبث٦ٍڀ رڈثخ ٽڀ اهلل ڇ ٵبٿ اهلل ٥ٺٍپب 

 .أ12-ة1"، اِڇهاٯ ؽٶٍپب

 III(6 ،)II(10،)1(11.)ة(،11ڇهٱخ )اٹٮبه٩خ  11، 28-459هٱټ 

"  ٹجبة[ا]اال ٦ٌٺټ اځپب اځيٷ اٹٍٴ ٽڀ هثٴ اٹؾٰ ٵپڀ څڈ ا٥پوډ اځپب ٌزنٵوا ڇٹڈا٭پڀ  : "19)اٹو٥ل( ٽڀ اٌَخ  13اٹَڈهح هٱټ 

 .أ5-ة1، اِڇهاٯ ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح

 ة. 11-أ5)اثواڅٍټ(، اِڇهاٯ  14اٹَڈهح هٱټ 

 11ٍټ. اٹٖٮؾخ  22x14.5(. اٹٲٍبً 9)IV (8،)1ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 9أڇهاٯ ) 9. إٮو، اٹڈهٯ ّوٱً 459-39

ثٍَٜ كافٸ اٝبه ٽوٵت  ٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپو 16.3x9.8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ ٍٞوا ث

ٙپڀ اٝبه ٽَزٍٞٸ أؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبء)أؽپو، أىهٯ(. 

 . إٮو عٺل اٍڈك ٽچزوة. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ: 

 اِعياء ثبِؽپو. 

 ڇاِفٚو.  اٹزٖؾٍؾبد ڇاإلٙب٭بد ثبِؽپو

اٹپڂَڈفخ څً ڇٱ٬ اٹؾظ ٽؾپل ثبٱو ٽڀ ٱبٝڂً ٱوٌخ ځغٺڈ اٹ٦ٺٍب. ڇ٭ً  59، اٹپغٺلاد اٹـًبؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ أٍٙٮذ الؽٲ

 أ: 1اٹٖٮؾخ  ،ٮبٿٌوًٌ ٭ فبٿ ًڀ ٥ٺؽٍَاٹضبځً ٥ْو ٽڀ عپبكډ االفو رټ رٲلٌټ اٹپغٺلاد اٹى ٍّـ عبٽ٤  ٥1289بٻ 

 Cqpì× íñÔFpÆ ÖßdpØÎC lÎÞ pÂDF 

lØe× íVDd UDeÎC pìh lëkpÊ íµpz fìe¤ ÀÂÞ 

 õëpÂ ÐçDF pËëk ärV éÛ Þ æDWÜJ DF Co éÏÎC ÖÔÆ ärV À¥Û ÝëC DìÏµ ßÏWÛ õëpÂ ÝÆDv 
r×MÞÔN ECßR éÇÜëC êCpF æoßF ¢OìÎßN Þ lëA lëDµ ÀÂCÞ ÝëlÎC Þ éVÞ pF ÚC kßh DF  

 l¡Û ½p¥O× æoßFr× õëpÂ ok pÊC Þ lzDFí× ¢ìJ éRoÞ DF ÀÂCÞ Mß¾ qC l·F Þ ÀÂCÞ 
 DF ¢OìÎßN Þ lÛpFí× Ößdp× ÚDh íÏµ Ýìwd ¸×DV lWw× éF ÚCÞpëC pèz ok PÂßÛA 

1289 éÜv phÓC êkDØV pèz 12 í¾ . lzDF oßFr× lWw× íÎß×. 

 .أ4-ة1)اٹپغبكٹخ(، االڇهاٯ  58اٹَڈهح هٱټ 

 .أ7-أ4)اٹؾْو(، االڇهاٯ  59اٹَڈهح هٱټ 

 .أ9-أ7)اٹپپزؾڂخ(، االڇهاٯ  60اٹَڈهح هٱټ 

 ٝوح اِڇهاٯ ٽزٚوهح ٵپب ٥ٺى اٹٖٮؾبد آصبه ؽجو. 

(. اٹپزڀ ٽڂٮٖٸ ٥ڀ اٹل٭زٍڀ )ڇ٤ٙ اٹپزڀ كافٸ III(12 ،)I(14 2ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد:14ڇهٱخ ) 14، 40-459هٱټ

٬ اثڀ ٍٍل اٽٍو]ثٲى[". اٹؾبٍّخ: "ؽوهارڄ اٽبٻ ٌڈ٬ٍ اثڀ ٍٍل اٽٍو]ثٲى[ هؽټ ٩ال٫ آفو أٵجو ٽڂڄ(. اٍټ اٹڂبٍـ: "اٽبٻ ٌڈٍ

 . إٮوٍټ. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ  21.1x13.5عٺل اٍڈك ٽچزوة، اٹٲٍبً  اٹزغٺٍلأ. 14اهلل"، اٹٖٮؾخ 

 .ة5-ة1)اٹپغبكٹخ(، االڇهاٯ  58اٹَڈهح هٱټ 

 .أ9-ة5)اٹؾْو(، االڇهاٯ  59اٹَڈهح هٱټ 

 .أ12-أ9)اٹپپزؾڂخ(، االڇهاٯ  60هٱټ اٹَڈهح 
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 أ. 14-أ12)اٹ٬ٖ(، االڇهاٯ  61اٹَڈهح هٱټ 

(. اٹٲٍبً 16) VIIIأ ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 2ة، 1ڇهٱخ ) 16، اٹڈهٯ ٩وثً أثٍ٘ ثقٞڈٛ ٽپلكح، 42-459هٱټ 

23.4x16  15.7اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  10ٍټ. اٹٖٮؾخx10.1 ٵت )اٍڈك، ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽو

فٞڈٛ ٽيكڇعخ )اٍڈك ڇمڅت(، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ؽپواء )ث٦٘ اٌَبد ٹٌٍ ٹچب االٍٞو ٥ڀ ث٦ٚچب مڅت(. رٮٖٸ 

، اٹل٭خ ٽيفو٫عٺل اٍڈك ٽچزوة ٥ٺٍڄ اٝبه  اٹزغٺٍل٭ڈإٸ(. اٹز٦ٲٍجخ ثبالٍڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 ڇهٯ ڇهكي ثبڅذ اٹٺڈٿ. ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ  اٹَٮٺى ٩ٍو ٽڈعلح. اٹٺڈػ

 اٹچڈاٽِ:

 اِعياء ثبِؽپو. 

 .أ7اٹٖٮؾخ  ،اٹَغلاد ثبٍِڈك

 ة. 13اٹٖٮؾخ ، االٙب٭بد

: " ٭ياكڅټ اهلل ؽوٙب ڇ ٹچټ ٥ناة اٹٍټ ثپب ٵبځڈا ٌٶنثڈٿ " ؽزى ٽڂز٬ٖ اٌَخ 10)اٹجٲوح( ٽڀ ٽڂز٬ٖ اٌَخ  2اٹَڈهح هٱټ 

 .أ1: "اٽڂڈا ٱبٹڈا"، اٹٖٮؾخ 14

 .ة3-ة2" ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِڇهاٯ  ڈٿفٞجٶټ أٌچب اٹپوٍٺ بٱبٷ ٭پ : "31اٹناهٌبد( ٽڀ اٌَخ ) 51اٹَڈهح هٱټ 

 .أ5-ة3(، االڇهاٯ اٹٞڈه)52 اٹَڈهح هٱټ

 .أ7-ة5)اٹڂغټ(، االڇهاٯ 53اٹَڈهح هٱټ 

 .أ9-أ7)اٹٲپو(، االڇهاٯ 54اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 11-أ9)اٹوؽپڀ(، االڇهاٯ 55اٹَڈهح هٱټ 

 .ة13ة، 11ڈاٱ٦خ( ، )اٹ 56اٹَڈهح هٱټ 

 أ. 16-ة13)اٹؾلٌل(، اِڇهاٯ  57اٹَڈهح هٱټ 

 .: "اٹنٌڀ اٽڂڈا ڇٽب"9: "اڇٹٍٴ ٥ٺى" ؽزى ٽڂزٔ اٌَخ 5)اٹجٲوح( ٽڀ اٌَخ  2اٹَڈهح هٱټ 
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Հատված Ղուրանից: ԹԵՐԹ՝ 5: ՊՐԱԿ՝ III-1(5): ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն արևմտյան 

թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 27,7x20,5 սմ: ՏՈՂ՝ թերթ 1-4` 13, 

էջ 5ա` 15, էջ 5բ` 16: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կար-
միր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 21,1x12,8 սմ, առնված է բաղադրյալ (սև, կարմիր) շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները և այաների քանակը (էջ 4ա) գրված են կարմիրով: 1-

4-րդ թերթերի այաներն իրարից բաժանված են ծաղկային տարրերով (կարմիր և սև), 

թերթ 5` կարմիր բոլորակներով: 

ԿԱԶՄ՝ (վերակազմված) բաց մոխրագույն գործվածք: Միջուկը` ստվարաթուղթ, 

կազմաստառը` դեղին թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ, դեղին թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– թաաշիր` կարմիր թանաքով, 

– հավելագրումներ` սև թանաքով: 

Էջ 1ա (թերթը գլխիվայր փակցված, նայել 1բ)-4ա՝ 23-րդ` «ալ-Մումինուն» սու-
րայի 16-րդ այայի վերջին բառից` "   ]صټ اځٶټ ٌڈٻ اٹٲٍپخ[ رج٦ضڈٿ" մինչև սուրայի ավարտը:  

Էջ 4ա-5բ` 24-րդ` «ալ-Նուր» սուրայի 1-31-րդ այայի գրեթե ավարտը. (31-րդ այա) ڇٱٸ " 

...ٽڀ ىٌڂزچڀ ڇرڈثڈا اٹى اهلل عپ٦ٍب اٌچب ... ٹٺپئٽڂبد ٌ٪ٚٚڀ ٽڀ اثٖبهڅڀ  

Ձեռագրի թերթերի ծայրերը վերանորոգված են: Յուրաքանչյուր 2-րդ թերթը 

գլխիվայր է փակցված: 
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Parts of the Qur‟ān, 5 ff., III 1(5); fly leaves [1+2]; yellowish paper; MS on yellowish 

Western paper with laid and chain lines; 27,7x20,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to 

the pp. 1a-4b, 15 lines to the p. 5a, 16 lines to the p. 5b; black ink with rubrication; writing area 

21,1x12,8 cm; entire text set within a complex frame (black, red). 

 Sūra headings and āya statistics (p. 4a) in red ink; āya dividers on ff. 1-4 in the form of 

the floral elements (black, red), on the f. 5 in the form of a disc (red). 

Light grey satin rebinding; board is pasted; doublure of  yellowish paper. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr (red ink);  

– correction of words and addition of missed words and phrases in black ink. 

P. 1a (the folio is pasted upside-down, see the page 1b) - 4a, from the 16
th

 āya of the 23
rd

 

sūra (al-Mu‟minūn): (16
th

 āya )  ""صټ اځٶټ ٌڈٻ اٹٲٍپخ[ رج٦ضڈٿ[ up to the end of the same sūra.  

Pp. 4a-5b, from 1
st
 āya nearly up to the end of the 31

st
 āya of the 24

th
 sūra (al-Nūr); (31

st
 

āya ) " ٽڀ ىٌڂزچڀ ڇرڈثڈا اٹى اهلل عپ٦ٍب اٌچب  ... ڇٱٸ ٹٺپئٽڂبد ٌ٪ٚٚڀ ٽڀ اثٖبهڅڀ..".  
The angles of ff. restored; every second f. is placed upside-down. 
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 إٮو. اٹڈهٯ ٩وثً إٮو. أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ + ة ڇهٯ III 1 (5 )أڇهاٯ، ٥لك اٹٶواٍبد:  5ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ،  آٌبد

 عپ٦ٍچب ٍٞوا 16 :ة5 ؛ٍٞوا 15 :أ5اٹٖٮؾخ  ؛ٍٞوا 13:  4-1ٍټ. اِڇهاٯ 27.7x20.5ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ. اٹٲٍبً 

اٹَڈه  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، أؽپو(.  21.1x12.8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادثبٹَڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ 

، أٱوآ ؽپواء ٥ٺى اٹٖٮؾخ اٹقبٽَخ. رټ 4-1أ. ٭ڈإٸ اٌَبد ىڅڈه ؽپواء ٥ٺى اِڇهاٯ 4اٹٖٮؾخ ، ٥لك اٌَبد ثبِؽپو

 . إٮوهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ، اٹٺڈػ ڇاٹٺڈٿ ثٲپبُ ٭ًٚ اٹزغٺٍلروٽٍټ 

 اٹچڈاٽِ: 

 .اٹز٦ٍْو ثبِؽپو

 .اإلٙب٭بد ثبٍِڈك

أ )ٽڈٙڈ٥خ 1ڇهاٯ ؽزى ځچبٌخ اٹَڈهح، اِ : "]صټ اځٶټ ٌڈٻ اٹٲٍپخ[ رج٦ضڈٿ"16)اٹپئٽڂڈٿ( ٽڀ ځچبٌخ اٌَخ  23اٹَڈهح هٱټ 

 .أ4ثْٶٸ ٽٲٺڈة( ؽزى 

ڂزچڀ ڇرڈثڈا اٹى ڇٱٸ ٹٺپئٽڂبد ٌ٪ٚٚڀ ٽڀ اثٖبهڅڀ ... ٽڀ ىٌ " :31ؽزى اٌَخ  1)اٹڂڈه( ٽڀ ځچبٌخ اٌَخ  24اٹَڈهح هٱټ 

 .ة5-أ4ڇهاٯ " ، اِاهلل عپ٦ٍب اٌچب

  رټ روٽٍټ ىڇاٌب اِڇهاٯ، ڇ٦ٙذ صبځً ٵٸ ڇهٱخ ٽڀ اٹپقٞڈٛ ثْٶٸ ٽٲٺڈة.
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1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1236թ. Ռաջաբ ամիսը (1821, ապրիլ): 
ԳՐԻՉ` Ալ-Աբդ ալ-Մուզնիբ իբն Մուհամմադ Հուսեյն [ալ-Ռեզա] Աբու ալ-Կասիմ: 

ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան սպիտակ թուղթ է լուսադրոշմներով  (թերթ` 4, 8, 55` ծաղկային 

տարրեր, 6,24, 32, 53,70, 71, 116, 148, 189, 190, 206, 219 ` եռաթև ծաղիկ, 7, 13, 36, 42, 75, 

77, 79, 87, 91, 122, 128, 155, 163,171, 195, 208, 213, 214, 217` լուսնի պատկեր և 

հաջորդիվ լատինատառ գրություն ICARDO, 18, 61, 62, 78, 89, 106, 137, 139, 154, 161, 

170, 176, 192, 194` շրջանագիծ, որի մեջը և վրան` առյուծի (՞) պատկեր): ԹԵՐԹ՝ 230 
(չգրված` էջ 229բ, թերթ 230): ՊՐԱԿ՝ III(6), V(16), III(22), V(32), III(38), V(48), III(54), 

V(64), III(70), V(80), III(86), V(96), III(102), V(112), III(118), V(128),III(134), V(144), 
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III(150), V(160), III(166), V(176), III(182), V(192), III(198), V(208), III(214), V(224), III(230): 

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13x8 սմ: ՏՈՂ՝ 20: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10x5 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի (սև և 

ոսկի) և սև լուսանցագծի մեջ: Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված 

են կարմիրով` ոսկի ուղղանկյան մեջ: Այաներն իրարից բաժանված են ոսկի բոլո-
րակներով` մեջտեղում մեկ կարմիր, իսկ եզրագծի վրա չորս կապույտ կետեր:  

Էջ 2ա` նախշազարդ (կապույտ, կարմիր, կանաչ, ոսկի, նարնջագույն): 2-րդ` 

«ալ-Բակարա» սուրայի 7 տողերը գրված են սպիտակ ֆոնի վրա, հյուսային տարրե-
րով ոսկե ուղղանկյան մեջ (սև և ոսկի): Գրադաշտն առնված է բաղադրյալ շրջանակի 

մեջ (սև, կանաչ, ոսկի): Սուրայի անվանումը գրված է կարմիրով: Այաներն իրարից 

բաժանված են ոսկի բոլորակներով, սև շրջանագծի վրա` չորս կապույտ կետեր: Էջա-
կապ բառերը գրված են թեք` յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում:  

ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն թուղթ (մաշված, թուղթը տեղ-տեղ թափված)` մեջտեղում 

երեք զարդանախշ (ոսկի, կանաչ, մանուշակագույն, կարմիր): Մեջքը` մուգ սրճագույն 

մաշված կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը` դարչնագույն թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, սաջդա և ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)` կարմիր, 
– հավելագրումներ: 

Էջ 1ա` հմայիլ (պահապանագիր).  ا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه ڇٽڀ ٩ٚت اٹغجبه اٹ٦يح اهلل

 اٹواّل اٹٲچبه

Էջ 1բ-229ա` Ղուրանի տեքստ (ամբողջական): 

Էջ 229ա` Թասդիկ. ځؾڀ ٥ٺى ٕلٯ اهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇٕلٯ ٥ٺى اٽٍو اٹپئٽڂٍڀ ڇ 

 مٹٴ ٽڀ اٹْبڅلٌڀ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل ٽڀ /// اٽڀ

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
էջ 229ա. 

هعت اٹپوعت ٽڀ ّچڈه ٍڂخ ٍذ ڇصٺضٍڀ  ټچو اهلل االّٕٽڀ رَڈٌلح ٭ً ٌڈٻ اٹَجذ اٹقبٽٌ ڇاٹ٦ْوٌڀ ٽڀ  ٭و٩ذ ڇٱل

[ اثڈ اٹٲبٍټڈډٙڇٽبرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇاځب اٹ٦جل اٹپنځت اثڀ ٽؾپل ؽٍَڀ ]اٹو  
Ձեռագրի որոշ թերթեր  առանձնացված են, գրի վրա թանաք է թափված: 
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One volume copy of the Qur‟ān; MS on white Western paper with watermark: on ff. 4, 8, 

55 - floral elements, ff. 6,24, 32, 53, 70, 71, 116, 148, 189, 190, 206, 219 - trefoil flower, ff. 7, 

13, 36, 42, 75, 77, 79, 87, 91, 122, 128, 155, 163, 171, 195, 208, 213, 214, 217 – image of the 

moon followed by a note in latin letters ICARDO, ff. 18, 61, 62, 78, 89, 106, 137, 139, 154, 161, 

170, 176, 192, 194 circle, on the circle and in the center of it image of a lion (?). Ff. 230 (blank 

pp. 229b, 230ab); III(6), V(16), III(22), V(32), III(38), V(48), III(54), V(64), III(70), V(80), 

III(86), V(96), III(10), V(112), III(118), V(128), III(134), V(144), III(150), V(160), III(166), 

V(176), III(182), V(192), III(198), V(208), III(214), V(224), III(230); 13x8 cm; fully vocalized 

nasḫ script, 20 lines to the page; black ink with rubrication; writing area 10x5 cm; entire text set 

within complex frame (black, gold) and in a black rule-border. 

Sūra headings and āya statistics  in red ink in the gold rectangular; āya dividers in the form 

of a gold disc, the circumference ending in the centre, with colored dots on the circumference (4 

blue dots) and in the centre (one red dot). 
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One illuminated page (2a). 7 lines of the page (2
nd

 sūra (al-Baqara)) written on a white 

ground within a gold rectangular with braid elements on both sides (black and gold); writing area 

set within a complex frame (black, green, gold); sūra heading in red, āya dividers in the form of 

a gold disc on black circumference with four blue dots; oblique catchwords at the bottom of 

every verso page. 

Dated Rajab 1236 (1821, April); the copyist is al-ʽAbd al-Muḏnib ibn Muḥammad 

Ḥusein[al-Reza] abū al-Qāsim; colophon in Arabic (p. 229a): 

هعت اٹپوعت ٽڀ ّچڈه ٍڂخ ٍذ ڇصٺضٍڀ  ټچو اهلل االّٕٽڀ رَڈٌلح ٭ً ٌڈٻ اٹَجذ اٹقبٽٌ ڇاٹ٦ْوٌڀ ٽڀ  ٩ذ٭و ڇٱل

ڈډ[ اثڈ اٹٲبٍټٙڇٽبرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇاځب اٹ٦جل اٹپنځت اثڀ ٽؾپل ؽٍَڀ ]اٹو  

Dark brown paper binding (worn-out), an ornament and two pendents in the center of the 

binding (gold, green, violet, red); spine is dark brown worn-out leather (separated in the middle); 

board is pasted, doublurе of brown paper. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb, saǧda and ǧuz‟ with subdivisions (red); 

– correction of words and addition of missed out words and phrases. 

P.1a fal: ا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه ڇٽڀ ٩ٚت اٹغجبه اٹ٦يح اهلل اٹواّل اٹٲچبه 

Pp. 1b-229a Complete text of the Qur‟an. 

P. 229a taṣdīq: ٴ ٽڀ ٕلٯ اهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇٕلٯ ٥ٺى اٽٍو اٹپئٽڂٍڀ ڇځؾڀ ٥ٺى مٹ

 اٹْبڅلٌڀ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل ٽڀ /// اٽڀ

 Separated folios, blurred ink on some pages. 
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. أڇهاٯ 55، 8، 4 :اِڇهاٯ، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً أثٍ٘ ٽ٤ ٥الٽبد ٽبئٍخ؛ أڇهاٯ ُٽ٦وٱخ

. ٥الٽبد ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ 219، 206، 190، 189، 148، 116، 71، 70، 53، 32، 24، 6 :ڇهاٯٽيڅوح ثيڅڈه صالصٍخ، اِ

، 171، 163، 155، 128، 122، 91، 87، 79، 77، 75، 42، 36، 13، 7 :اِڇهاٯ ،ICARDOڅالٷ ڇٵزبثخ الرٍڂٍخ 

، 154، 139، 137، 106، 89، 78، 62، 61، 18. اٝبهٌڀ كافٺچپب ٕڈهح اٍل، اِڇهاٯ 217، 214، 213، 208، 195

 III (6،)V(16،)III٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواٍبد: 230ة، 229ڇهٱخ ) 230ڇهاٯ اِ. ٥لك 194، 192، 176، 170 ،161

(22 ،)V(32 ،)III(38،)V (48 ،)III(54 ،)V(64 ،)III(70،)V (80،)III (86 ،)V(96،) III(102 ،)V(112 ،)

III(118 ،)V(128،) III (134،)V (144،)III (150 ،)V(160 ،)III(166 ،)V(176 ،)III(182،) V(192 ،)

III(198،)V (208،) III(214 ،)V(224 ،)III(230.)  

ٍټ ٙپڀ اٝبه اٍڈك 10x5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  20ٍټ. اٹٖٮؾخ 13x8اٹٲٍبً 

آ نڅت. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوٽكافٸ ٽَزٍٞٸ  اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپو اٍپبءثٍَٜ كافٸ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت(. 

 مڅت ٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ؽپواء أٽب ٥ٺى اٝبهڅب أهث٦خ ځٲبٛ ىهٱبء. 

)اٹجٲوح( اٹَج٦خ ٵزجذ ٥ٺى أهٍٙخ ثٍٚبء  2أ. آٌبد اٹَڈهح هٱټ2اٹٖٮؾخ  ،ىفو٭خ )أىهٯ، أؽپو، أفٚو، ثورٲبٹً، مڅت(

٥ڂبڇٌڀ  نڅت(.ٽنڅت رڈعل ٥ٺى ٝو٭ٍڄ علائٸ )اٍڈك، مڅجً(. اٹڂٔ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، أفٚو، ٽكافٸ ٽَزٍٞٸ 

اٹَڈه ثبٹپلاك اِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ مڅجٍخ ٥ٺى كڇائو ٍڈكاء ڇ٥ٺٍچب أهث٦خ ځٲبٛ ىهٱبء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ 

 اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

: أ229ڈډ[ اثڈ اٹٲبٍټ"، اٹٖٮؾخ ٙٻ(، اٍټ اٹڂبٍـ: " اثڀ ٽؾپل ؽٍَڀ ]اٹو1821 /أثوٌٸڅـ /)ځٍَبٿ1236ربهٌـ اٹڂَـ هعت 

هعت اٹپوعت ٽڀ ّچڈه ٍڂخ ٍذ ڇ صٺضٍڀ  ټچو اهلل االّٕٽڀ رَڈٌلح ٭ً ٌڈٻ اٹَجذ اٹقبٽٌ ڇاٹ٦ْوٌڀ ٽڀ  ٭و٩ذ ڇٱل"

ڇهٯ ثڂً ٩بٽٰ  اٹزغٺٍل". ڈډ[ اثڈ اٹٲبٍټٙڇٽبرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ اٹچغوح اٹڂجڈٌخ ڇ اځب اٹ٦جل اٹپنځت اثڀ ٽؾپل ؽٍَڀ ]اٹو

ؽپو، مڅت(.اٹٶ٦ت عٺل ثڂً ٩بٽٰ ٽچزوة ) ٽڂيڇ٣ اٹڈٍٜ (، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽچزوة ٭ً ڇٍٞڄ صالصخ ځٲْبد )أفٚو، ثڂٮَغً، أ

 ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ثڂً )ٹڈٿ اٹٲو٭خ(. 

 اٹچڈاٽِ: 
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 .اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپو اِؽياة،

 ٵٺپبد أڇ عپٸ ٽڂٲڈٕخ. خ اٙب٭

 .أ1اٹٖٮؾخ "، ا٥ڈم ثبهلل ٽڀ اٹڂبه ڇٽڀ ّو اٹٶٮبه ڇٽڀ ٩ٚت اٹغجبه اٹ٦يح اهلل اٹواّل اٹٲچبه ؽغبثخ:"

 .أ ځٔ ٱوآځ229ً -ة1

ٕلٯ اهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ټ ڇٕلٯ هٍڈٹڄ اٹڂجى اٹٶوٌټ ڇٕلٯ ٥ٺى اٽٍو اٹپئٽڂٍڀ ڇ ځؾڀ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبڅلٌڀ رٖلٌٰ: "

 أ. 229"، اٹٖٮؾخ ڇاٹْبٵوٌڀ ڇاٹؾپل اهلل ٽڀ /// اٽڀ

 .بداٹٖٮؾث٦٘ . ؽجو اٹڂٔ ٽڂزْو ٥ٺى اٹجلٿرڈعل أڇهاٯ ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ 
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Հատվածներ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան դեղնավուն թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 21: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11,7x7,7 սմ: ՏՈՂ՝ 9, բաժանված են ըստ գրի տեսակի (երկու)` սուլուս` 

գրված ոսկով (վերևի, մեջտեղի և ներքևի տողերի համար) և նասխ` գրված սև 

թանաքով` դրանց (ոսկով գրված սուլուս) միջև գրված տողերի համար, ձայնանի-
շերը` սև: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10,6x6,7 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, դեղին, 

ոսկի, կապույտ): 

Սուրաների անվանումները ջնջված են: Այաները բաժանված են ոսկի բոլորակ-
ներով, սև եզրագծի մեջտեղում` սև կետ: 1բ` ծաղկային տարրերով ճակատազարդ 

(կարմիր, կապույտ, բաց կանաչ, սև և ոսկի): 

Ձեռագրի թերթերը դրված են փայտե` սրճագույն կաշեպատ, 13x8,7սմ չափի 

տուփի մեջ: Տուփի Ա կազմի վրա` դրոշմված կրկնակի շրջանակ: Աստառը` կանաչ 
սովորական թուղթ: 

Էջ 1ա` պարսկերենով մոգություն` Ղուրանի հիման վրա և հետագայի հիշա-
տակարան` Հաջի միր Ալի /// Քարմանիի կողմից Հիջրայի 1180թ. Ռաջաբ ամսին (1766, 

դեկտեմբեր), Սաադաբադում ٢ٌٓٔٔلٵبهډ ؽبعب ٽٍو ٥ٺى /// ٵوٽڂى كه ٦ٍلثبك ّچو هعت اٹپوعت ٍڂخ  

Էջ 1բ-5բ` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 1-47-րդ այաները. (47-րդ այա` կիսատ)` 
ٽجٍڀ[ ٌْبء اهلل ا٦ٝپڄ اٿ اځزټ اال ٭ً ]ٙٺٸ ٌڀ اٽڂڈا اځ٦ٞټ ٽڀ ٹڈنٌڀ ٵٮوڇا ٹٺناهلل ٱبٷ اٹ ٮٲڈا ٽپب هىٱٶټځام ٱٍٸ ٹچټ ا  

Էջ 6ա-8ա` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 59-րդ այայի վերջից` اٹپغوٽڈٿ մինչև սուրայի 

ավարտը: 

Էջ 8ա-14բ` 48-րդ` «ալ-Ֆաթհ» սուրան: 

Էջ 14բ-15բ` 56-րդ` «ալ-Վակիա» սուրայի 1-27-րդ այաները: 

Էջ 16ա-18ա` 56-րդ` «ալ-Վակիա» սուրայի 50-րդ այայի կեսից` ٽٍٲبد ٌڈٻ ٽ٦ٺڈٻ մինչև 

սուրայի ավարտը: 
Էջ 18բ-21բ` 67-րդ` «ալ-Մուլք» սուրայի 1-30-րդ այաները. (30-րդ այան` կիսատ 

ٱٸ اهءٌزټ    

Թերթերը տեղ-տեղ նորոգված են, կան խոնավության հետքեր, թանաքը հաճախ 

թափված է: 
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Parts of the Qur‟ān; 21 ff. MS on yellowish Oriental paper; 11,7x7,7 cm; 9 lines to the 

page; set within a complex frame (gold, black) and divided into compartments using two scripts: 

ṯ uluṯ  in gold ink (for the top, middle, and bottom lines) and nasḫ  in black ink (for the text in 

between); vocalization in black; writing area 10,6x6,7cm; entire text set within a complexframe 

(black, yellow, gold, blue). 
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Sūra headings are deleted; āya dividers in the form of gold disc, in the centre of black 

circumference black dot; headpiece on p. 1b (floral design in red, blue, light green, black, gold), 

ink spilled. 

Folios of MS set within a wooden box, brown leather skimmed; 13x8,7 cm; on the A side 

of the binding embossed double frame; doublure of green ordinary paper. 

P. 1a, fal in Persian based on the Qur‟ān and later note (in Persian) by Mīr ʽAlī /// Kermanī, 

dated Rajab 1180 (1766, December), in Saʽdabād: 

٢ٓٔٔ ٌلٵبهډ ؽبعب ٽٍو ٥ٺى /// ٵوٽڂى كه ٦ٍلثبك ّچو هعت اٹپوعت ٍڂخ  

Pp. 1b-5b, 1-47
th

 (47
th

 āya is incomplete) āyas of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn). (47
th

 āya )  ام ٱٍٸ ٹچټ

ٌْبء اهلل ا٦ٝپڄ اٿ اځزټ اال ٭ً ]ٙٺٸ ٽجٍڀ[ ٌڀ اٽڂڈا اځ٦ٞټ ٽڀ ٹڈنٌڀ ٵٮوڇا ٹٺنٮٲڈا ٽپب هىٱٶټ اهلل ٱبٷ اٹځا  

Pp. 6a-8a, from the 59
th

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn):  اٹپغوٽڈٿ  , up to the end of the same 

sūra. 

Pp. 8a-14b,  48
th

 sūra (al-Fatḥ). 

Pp. 14b-15b, 1-27
th

 āyas of the 56
th

 sūra (al-Wāqiʽa). 

Pp. 16a-18a, from the middle of the 50
th

 āya of the 56
th

 sūra (al-Wāqiʽa)  up   ٽٍٲبد ٌڈٻ ٽ٦ٺڈٻ 

to the end of the same sūra. 

Pp. 18b-21b, 1-30
th

 āyas of the 67
th

 sūra (al-Mulk). (30
th

 āya is incomplete).  هءٌزټاٱٸ  
Folios of the MS are restored; traces of humidity, spilled ink. 
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اٍٞو؛ اٍِٞو)اٹ٦ٺٍب،  9ٍټ. اٹٖٮؾخ 11.7x7.7ٕٮو. اٹٲٍبً اڇهٱخ، اٹڈهٯ ّوٱً  21ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، آٌبد

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت 10.6x6.7ٱٍبً اٹڂٔ  ثقٜ ځَـ اٍڈك.اٹڈٍٞى، اٹَٮٺى( ثبٹنڅت ڇثقٜ اٹضٺش، ڇاالٍٞو اٹزً ٽب ثٍڂچب 

اٹَڈه، ٭ڈإٸ اٌَبد ؽٺٲخ ٍڈكاء ٭ً كافٺچب أٱوآ مڅجٍخ ثڈٍٞچب ځٲٞخ ٍڈكاء.  اٍپبء)اٍڈك، إٮو، أىهٯ، مڅت(. ؽن٭ذ 

 .ة1ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ، أفٚو ٭برؼ، اٍڈك، مڅت(، اٹٖٮؾخ 

ٍټ(، ٌڈعل ٥ٺى اٹٲَټ اٹ٦ٺڈي ٽڀ 13x8.7ٯ أفٚو. اٹپقٞڈٛ كافٸ ٥ٺجخ )اٹٲٍبً: عٺل ثڂً، اٹٺڈػ فْت، اٹجٞبځخ ڇه اٹزغٺٍل

 .اٹ٦ٺجخ اٝبهٌڀ ٽؾٶڈٵٍڀ

" ٢ٓٔٔثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ: "ٌلٵبهډ ؽبعب ٽٍو ٥ٺى /// ٵوٽڂى كه ٦ٍلثبك ّچو هعت اٹپوعت ٍڂخٵزجذ الؽٲًب ڇؽبٍّخ  ؽغبثخ

ٻ(، اٹٖٮؾخ 1766 /كٌَپجوڅـ/ )ٵبځڈٿ اِڇٷ٢ٓٔٔو هعت ٥بٻ )ٽڀ ٱجٸ اٹؾبط ٽٍو ٥ٺى /// ٵوٽڂً ٭ً ٽلٌڂخ ٦ٍل آثبك ٭ً ّچ

 أ. 1

ٌْبء اهلل  : "ام ٱٍٸ ٹچټ اٹٮٲڈا ٽپب هىٱٶټ اهلل ٱبٷ اٹلٌڀ ٵٮوڇا ٹٺلٌڀ اٽڂڈا اځ٦ٞټ ٽڀ ٹڈ47ؽزى  1)ٌٌ( ٽڀ اٌَخ  36اٹَڈهح 

 .أ8-أ6زى ځچبٌخ اٹَڈهح. اِڇهاٯ : "اٹپغوٽڈٿ" ؽ59ة. ڇٽڀ افو اٌَخ 5-ة1ا٦ٝپڄ اٿ اځزټ اال ٭ً ]ٙٺٸ ٽجٍڀ[ "، اِڇهاٯ 

 .ة14-أ8)اٹٮزؼ(، اِڇهاٯ  48اٹَڈهح هٱټ 

: "ٽٍٲبد ٌڈٻ ٽ٦ٺڈٻ" ؽزى ځچبٌخ 50ة. ڇعيء ٽڀ اٌَخ 15-ة14، اِڇهاٯ 27 -1)اٹڈاٱ٦خ( ٽڀ اٌَبد  56اٹَڈهح هٱټ 

 .أ18-أ16اٹَڈهح، اِڇهاٯ 

 : "ٱٸ اهءٌزټ". 30-1)اٹپٺٴ( ٽڀ اٌَخ  67اٹَڈهح هٱټ 

 .بدٽٍټ ث٦٘ اِڇهاٯ، څڂبٳ آصبه هٝڈثخ ٥ٺى اِڇهاٯ ڇاٹؾجو ٽڂزْو ٥ٺى ٽ٢٦ټ اٹٖٮؾرټ رو

546 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ լուսագծերով և ճնշագծերով: 

ԹԵՐԹ՝ 336: ՊՐԱԿ՝ IV(8), III(14), V(24), III(30), V(40), III(46), V(56), III(62), V(72), III(78), 

V(88), III(94), V(104), III(110), V(120), III(126), V(136), III(142), V(152), III(158), V(168), 

III(174), V(184), III(190), V(200), III(206), V(216), III(222), V(232), III(238), V(248), III(254), 

V(264), III(270), V(280), III(286), V(296), III(302), V(312), III(318), V(328), III(334), 2(336): 
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ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 40x21 սմ; ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր. ԳՐԱԴԱՇՏ` 22,8x12,8 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(կարմիր, զմրուխտ կանաչ, ոսկի, սև): 

Սուրաների անվանումներն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով` սևով և 

ոսկով (երբեմն թափված) եզրագծված ուղղանկյան մեջ: Այաներն իրարից բաժանված 

են կանաչով եզրագծված կարմիր բոլորակներով:  
Կրկնակի նախշազարդ էջեր (1բ և 2ա)` ծաղկային և բուսական տարրերով 

(զմրուխտ կանաչ, կապույտ, կանաչ, սև, նարնջագույն): Սուրաների անվանումները, 

քարոզման վայրն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով և զարդարված կապույտ 

ու կանաչ նախշերով: Այս ամբողջն առնված է զմրուխտե կանաչով և սևով եզրա-
գծված ուղղանկյան մեջ: Տեքստի 6 տողերն իրարից անջատված են տերևների (կար-
միր, կապույտ, կանաչ) և նախշերի (կարմիր) շարքերով: Այաները բաժանված են կա-
նաչ շրջանագծերով: Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատ-
վածում` թեք: 

ԿԱԶՄ՝ մաշված սրճագույն կաշի` դռնակով: Մեջտեղում և չորս կողանկյուննե-
րում դրոշմազարդեր` առնված քառակի դրոշմված շրջանակի մեջ: Միջուկը կազմված 

է մի քանի գրված ստվարաթղթերից, աստառը` ծաղկաթուղթ (սև և կարմիր): Դռնակը 

կարմրավուն մաշված կաշի է, մեջտեղում և երկու անկյուններում դրոշմա-
զարդ`առնված կրկնակի դրոշմված շրջանակի մեջ: Դռնակի աստառը երկտակ է. մեջ-
տեղում (վրայի աստառը) դեղնասրճագույն թուղթ է, ծայրամասերը (տակի աստառը)` 

զմրուխտ կանաչ թուղթ: Մեջքը նույնպես կարմրավուն մաշված և տեղ-տեղ վերա-
նորոգված կաշի է` ամբողջ երկայնքով դրոշմված կետեր և կրկնակի շրջանակ: Մեջքի 

աստառը` կապույտ ծաղկավոր գործվածք: Պահպանակ` Ա: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– սաջդա և ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)` գրված զարդանախշի մեջ` 

կարմիր թանաքով, 
– հավելագրումներ: 
Ձեռագիրը պակասավոր է: Սկիզբ՝ էջ 1բ-294բ, 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրայից 

մինչև 37-րդ` «ալ-Սաֆֆաթ» սուրայի 94-րդ այայի առաջին բառը` ٭بٱجٺڈا  

Էջ 295ա-336բ, 40-րդ` «Ղաֆիր» սուրայի 50-րդ այայի կեսից` ك٥بء  ٹڈا ٭بك٥ڈا ڇٽبٱب

 ձեռագրի ավարտը` 55-րդ` «ալ-Ռահման» սուրայի 47-րդ այայի  ,اٹٶب٭وٌڀ اال ٭ً ٙالٷ

վերջը` ٭جبډء االء هثٶپب رٶنثبٿ: 

Ձեռագրի թերթերի ծայրերը վերանորոգված են, 294-րդ և 295-րդ թերթերի միջև 

կան պակաս թերթեր: Ա կազմն առանձնացված է:  

546 

One volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper, with laid and chain lines; 336 ff., 

IV(8), III(14), V(24), III(30), V(40), III(46), V(56), III(62), V(72), III(78), V(88), III(94), V(10), 

III(110), V(120), III(126), V(136), III(142), V(152), III(158), V(168), III(174), V(184), III(190), 

V(200), III(206), V(216), III(222), V(232), III(238), V(248), III(254), V(264), III(270), V(280), 

III(286), V(296), III(302), V(312), III(318), V(328), III(334), 2(336); fly leaf A; 40x21 cm; fully 

vocalized nasḫ script, black ink with rubrication; 12 lines to the page; writing area 22,8x12,8 

cm; entire text set within a complex frame (red, light green, gold, black). 
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Sūra headings and āya statistics in red ink, set within a rectangular frame (gold, black, 

often gold spilled); āya dividers in the form of the disc (red), the circumference in green. 

Double illuminated opening page (1b-2a), vegetal design (light and dark green, blue, 

orange, black); 6 lines of the text divided by the lines of spears and other vegetal elements (red, 

blue, green). 

Sūra headings and āya statistics in red with blue and green decoration, set within 

rectangular frame (light green, black); āya dividers in the form of the green circumference; 

oblique catchwords at the bottom of every verso page. 

Binding of brown, worn-out leather with envelope flap; embossed complex frame; 

mandorla, cornerpieces; board is pasted by some pasteboards, board cover of decorated paper 

(black, red);  doublure consists of two fold papers; corners (first fold) of light green paper, center 

(second fold) of yellowish paper; spine of red, worn-out leather,  partially repaired, all along the 

embossed dots and double frame; doublure of the spine of blue decorated texture. 

Marginal arrangements: 

– illuminated saǧda and ǧuz‟ (with subdivisions) indications (floral design); 

– correction of words and addition of missed words and phrases. 

MS is incomplete. Pp. 1b-294b, from the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) up to the first word of the 94

th
 

āya of the 37
th

 sūra (al-Ṣāffāt): ٱجٺڈا٭ب  

Pp. 295a-336b, from the 50
th

 āya of the 40
th

 sūra (Ġāfir): 

up to the 47 ,ٱبٹڈا ٭بك٥ڈا ڇ ٽبك٥بء اٹٶب٭وٌڀ اال ٭ً ٙالٷ 
th

 āya of the 55
th

 sūra (al-Raḥmān) (the 

end of the MS): ٭جبډء االء هثٶپب رٶنثبٿ 

Angles of some folios of the MS are restored, missing folios between ff. 294 and 295;  

The board A is separated. 
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 ڇهٱخ. ٥لك اٹٶواٍبد: 336ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ. 

 IV(8 ،)III(14 ،)V(24،)III (30،)V (40،)III (46،)V (56)،III (62،)V (72،)III (78 ،)V(88،)  

III(94،)V (104 ،)III(110 ،)V(120 ،)III(126 ،)V(136 ،)III(142،)V (152،) III(158،)V (168 ،)

III(174،)V (184 ،)III(190،)V (200 ،)III(206 ،)V(216،)III (222 ،)V(232 ،)III(238،)V (248،) 

III(254 ،)V(264 ،)III(270،)V (280 ،)III(286 ،)V(296،)III (302،)V (312 ،)III(318،)V (328،) 

III(334،) 2(336.)  ً4021أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٱخ ڇاؽلح ٭ً أڇٷ اٹپقٞڈٛ. اٹٲٍبx ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  ٍٞوا 12ٍټ. اٹٖٮؾخ

 اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، أفٚو ىٽوكي، اٍڈك، مڅت(. x 22.812.8ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٽْٶڈٷ. 

ت( أؽٍبځب ثبڅزخ؛ ىفو٭بد )أىهٯ، أفٚو(، ٭ڈإٸ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ )اٍڈك، مڅ اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبِؽپو

  .اٌَبد أٱوآ ؽپواء ٙپڀ ؽٺٲبد فٚواء

أ كافٸ ٽَزٍٞٸ ىٽوكي. رٮٖٸ 2ة، 1ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ ځجبرٍخ )أفٚو ىٽوكي، أىهٯ، أفٚو، اٍڈك، ثورٲبٹً( ، اٹٖٮؾزٍڀ 

ث٦ٚچب اٹج٦٘، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو  االّٶبٷ اٹڂجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ، أفٚو(، ڇاٹيفو٭ٍخ )أؽپو( اٍٞو اٹڂٔ اٹَزخ ٥ڀ

  .فٚواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ٽوٱخ

. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ٽيفو٫كافٸ اٝبه هثب٥ً  ڇؽلاد ىفو٭ٍخعٺل ثڂً ٽچزوة، ٭ً ڇٍٞڄ ڇىڇاٌبڃ  ؛اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ

ُِ ٭ً ڇٍٞڄ ڇىاڇٌزبڃ االصڂزبٿ كافٸ اٝبه صڂبئً  لح ىفو٭ٍخڇؽ ٽچزوة رڈعل ٿ عٺل أؽپوُمڇهٯ ٽيڅو )أؽپو، اٍڈك(. ا

ُِٽيفو٫ ُٕڂ٦ذ ثٞبځخ ا ٽچزوة  ٿ ٽڀ ٝجٲزٍڀ: اُٹ٦ٺٍب ٽڀ ڇهٯ ثڂً ُٽٖٮو، اٹَٮٺى ٽڀ اٹڈهٯ اٹيٽوكي. اٹٶ٦ت عٺل أؽپوُم. 

  .خ ٥ٺى ٝڈٷ اٹٶ٦ت. اٹجٞبځخ ٱپبُ أىهٯ ٽيڅوٽيفو٭رټ روٽٍټ ث٦٘ أعيئڄ، رڈعل ځٲبٛ ڇفٞڈٛ 

 :اٹچڈاٽِ

 .اٹَغلاد كافٸ ىفو٭خ ثبِؽپو، ِعياءا
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  .رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد

ة. 294-ة1"٭بٱجٺڈا"، اِڇهاٯ  )اٹٖب٭بد(: 37ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  94اٹڂَقخ ٽڂٲڈٕخ اَفو. رجلأ ٽڀ ٍڈهح اٹٮبرؾخ ؽزى اٌَخ 

ؽزى ځچبٌخ اٹپقٞڈٛ  )٩ب٭و( " ٱبٹڈا ٭بك٥ڈا ڇ ٽب ك٥بء اٹٶب٭وٌڀ اال ٭ً ٙالٷ " 40ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  50ٽڂز٬ٖ اٌَخ ڇ٥ڂل 

  .ة336-أ295)اٹوؽپڀ(: "٭جبډء االء هثٶټ ارٶنثبٿ"، اِڇهاٯ  55ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  47ثبٌَخ 

  .. اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹپزڀ295ڇ 294رټ روٽٍټ ٝوح اِڇهاٯ، رڈعل أڇهاٯ ځبٱٖخ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

560 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ (բացառությամբ թերթ 207-ի` 

դեղնավուն հասարակ թուղթ)` լուսադրոշմով (եռամահիկ): ԹԵՐԹ՝ 207: ՊՐԱԿ՝ 3(3), 

III(9), VI(21), II(25), VI(37), II(41), VI(53), II(57), VI(69), II(73), VI(85), II(89), VI(101), 

II(105), VI(117), II(121), VI(133), II(137), VI(149), II(153), VI(165), II(169), VI(181), II(185), 

VI(197), II(201), 6(207): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 29x20 սմ: ՏՈՂ՝ 15 (բացառությամբ 1բ` 6 տող և 

2ա` 7 տող) ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ` 23,4x14,2 սմ, առնված է կարմիրով կրկնակի եզրագծված շրջանակի մեջ:  

Սուրաների անվանումն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով և առնված 

կրկնակի կարմիր ուղղանկյան մեջ (105-րդ` «ալ-Ֆիլ» սուրային հաջորդող սուրաների 

անվանումները գրված չեն): Այաներն իրարից բաժանված են եռանկյունաձև դա-
սավորված երեք կարմիր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը գրված են հորիզոնական` 

յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

ԿԱԶՄ՝ սև, մաշված, մասամբ վերանորոգված, կաշի: Միջուկը` ստվարաթուղթ, 

աստառը` դեղնավուն թուղթ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– սաջդա և ջուզ՝ գրված կարմիրով (ջուզերի թվերն ավելացված են հետագայում` 

սև մատիտով), 
– հավելագրումներ, 
– էջ 2ա` վերին լուսանցքում պարսկերեն, նասթալիկով գրված անուններ, իսկ 

ձախ լուսանցքում պարսկերենով անընթեռնելի գրություն: 

Ձեռագիրը պակասավոր է, սկիզբ՝ էջ 1բ-3բ 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրա մինչև 2-րդ` 

«ալ-Բակարա» սուրայի 37-րդ այայի վերջից երկրորդ բառը`    ٭زٺٲى اكٻ ٽڀ هثڄ ٵٺپبد ٭زبة ٥ٺٍڄ

 اٹڄ څڈ
4ա-207բ` 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 23-րդ այայի կեսից`  ؽغڈهٵټ ٽڀ ځَبءٵټ اٹالرى كفٺزټ

 `մինչև 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրայի սկիզբը (ձեռագրի ավարտը) , ثچڀ ٭بٿ ٹچټ رٶڈځڈا كفٺزټ ثچڀ

 ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ

Էջ 1ա և 1բ` պարսկերենով ծննդյան հիշատակարաններ:  

1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրայի տեքստից հետո(1բ) և 2-րդ` «ալ-Բակարա» սու-
րայի 5-րդ այայից հետո (2 ա էջի վերջում) գրված է ևս մեկ նախադասություն` կարմիր 

թանաքով և առնված կարմիր ուղղանկյան մեջ (էջ 1բ-2ա). 

٫ هؽٍټ ڇاهلل فٍو ؽب٭٢ب ڇڅڈ اهؽټ اٹوؽپٍڀ، ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ رڂيٌٸ وإٿ اهلل ثبٹڂبً ٹاځڄ ٹٲواٿ ٵوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶڂڈٿ ا

 ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ
Էջ 1ա` (էջի վերանորոգման ժամանակ ավելացված թուղթ` ներքևից և ձախ կող-

մից պատռված) արաբերենով աղոթք (վատ ընթեռնելի), որի վերևում որպես վերնագիր, 

պարսկերենով գրված է, որ այս աղոթքը պետք է կարդալ Ղուրանը կարդալուց առաջ` 
اٌڀ ك٥ب ٱجٸ رالڇد ٱواٿ ثقڈاځڂل اٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اٹڂيٹذ اٹٲواٿ ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ // ّٮب ٹٖلهي ڇځڈها ٹجٖوي ڇمڅبثب 

 پخ ٽ٤ ٽؾپل ڇاٹڄ // ٌب اهؽټ اٷ //ڇاؽْو ٭ً ٌڈٻ اٹٲٍ //ٹچپً ڇ٩پً // ڇعپٸ ڇعچً ڇ// // ڇٱٺجً ڇٱڈثڄ عَل]ي[ // ثڄ // // 
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Աղոթքի մի մասը գրված է 1բ էջի վերևի լուսանցքում, (մի մասը պատռված), որը 

կրկնում է վերը նշված (մգեցված) հատվածը և շարունակում. (վատ ընթեռնելի) 

 ٭ً ٌڈٻ اٹٲٍپخ ٽ٤ ٽؾپل ڇاٹڄ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ االفٍبه // // ٌباهؽټ اٹوؽپٍڀ // //

Սրանից հետո կրկնվում է նույն աղոթքի առաջին տողը (1ա) և շարունակությունը 

(կիսատ). ٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اٹڂيٹذ اٹٲواٿ ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ ٢٥ټ ه٩جزً ٭ٍڄ ڇاع٦ٺڄ //ا   
ԾՆԹ.` 207 թերթն ավելացված է հետագայում, նմանեցված ձեռագրի ընդհանուր 

տեսքին. տեքստի ընդհանուր կրկնակի շրջանակը գծված է վարդագույնով, սուրանե-
րի վերնագրերը բացակայում են: Կազմի Բ փեղկը բացակայում է, կան խոնավության, 

թանաքի հետքեր: 

560 

One volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with laid and chain lines (except f. 

207, which is on  yellowish ordinary paper); a watermark in the centre of the folios - “tree lune”; 

207 ff. 3(3), III(9), VI(21), II(25), VI(37), II(41), VI(53), II(57), VI(69), II(73), VI(85), II(89), 

VI(101), II(105), VI(117), II(121), VI(133), II(137), VI(149), II(153), VI(165), II(169), VI(181), 

II(185), VI(197), II(201), 6(207); 29x20 cm; 15 lines to the page (except p. 1b (6 lines) and p. 2a 

(7 lines)); fully vocalized nasḫ script; black ink with rubrication; writing area 23,4x14,2 cm; 

entire text set within a double red frame; double band of red contain sūra headings and āya 

statistics (red); after 105
th

 sūra (al-Fīl) sūra headings are missing; āya dividers in the form of the 

tree, red circumference joining becomes triangular; horizontal catchwords at the bottom of every 

verso page. 

Black worn-out leather binding partially restored; board is pasted; board cover of  

yellowish paper. 

Marginal arrangements: 

– saǧda and ǧuz‟ in red (ğuz‟ numbers added afterwards in black pencil (irregular); 

– correction of words and addition of missed words and phrases; 

– on top of margin of the p. 2a personal names in Persian, in nastʽalīq script and an 

illegible note in Persian. 

The MS is incomplete. 

Pp. 1b-3b, from the beginning of the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) up to the 37

th
 āya of the 2

nd
 sūra 

(al-Baqara): 

 ٭زٺٲى اكٻ ٽڀ هثڄ ٵٺپبد ٭زبة ٥ٺٍڄ اٹڄ څڈ
Pp. 4a-207b, from the middle of the 23

rd
 āya of the 4

th
 sūra (al-Nisāʼ): ؽغڈه ٵټ ٽڀ ځَبءٵټ  

ثچڀ ٭بٿ ٹچټ رٶڈځڈا كفٺزټ ثچڀ رى كفٺزټاال  up to the beginning of the 114
th

 sūra (al-Nās): 

 ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ
Pp. 1a, b, later notes in Persian (birthday colophon). 

After the text of the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) (p. 1b) and the 5

th
 āya of the 2

nd
 sūra (al-Baqara) 

(last sentence of the p. 2a) there is a sentence (see 1b to 2a) in red ink, in red rectangular: 

٫ هؽٍټ ڇاهلل فٍو ؽب٭٢ب ڇڅڈ اهؽټ اٹوؽپٍڀ، ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ رڂيٌٸ وإاځڄ ٹٲواٿ ٵوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶڂڈٿ اٿ اهلل ثبٹڂبً ٹ

 ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ
P. 1a (torn from bottom and left side) added while restored), a prayer in Arabic (hardly 

legible) on top of which a Persian text notifies that the prayer must be read before reading the 

Qur‟ān.   
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ڈها ٹجٖوي اٌڀ ك٥ب ٱجٸ رالڇد ٱواٿ ثقڈاځڂل اٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اٹڂيٹذ اٹٲواٿ ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ // ّٮب ٹٖلهي ڇځ

ڇمڅبثب ٹچپً ڇ٩پً // ڇعپٸ ڇعچً ڇ// // ڇٱٺجً ڇٱڈثڄ عَل]ي[ // ثڄ // // // ڇاؽْو ٭ً ٌڈٻ اٹٲٍپخ ٽ٤ ٽؾپل ڇاٹڄ //  ٌب اهؽټ 

 اٷ //
Some parts of the prayer are written on top of the margin of the p. 1b (some part of it torn), 

which repeats the below-given extract in bold and is continued (hardly legible). 

  // //ً ٌڈٻ اٹٲٍپخ ٽ٤ ٽؾپل ڇاٹڄ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ االفٍبه // // ٌباهؽټ اٹوؽپٍڀ٭

After this, the first line of the same prayer is being repeated (p. 1a) and the continuation 

(partially) 

 // ڂيٹذ اٹٲواٿ ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ ٢٥ټ ه٩جزً ٭ٍڄ ڇاع٦ٺڄاٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اٹ

F. 207 added afterwards and made similar to the rest of the MS design. The frames of the 

pages are in pink, sūra headings are missing. The board B of the binding is missing; ink stains 

and humidity signs. 

560 

 207ٕٮواء ٥بكٌخ(.  207ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ٽ٤ ٥الٽبد ٽبئٍخ )اٹچالالد اٹضالصخ(، )اٹڈهٱخ 

   :ڇهٱبد. ٥لك اٹٶواٍبد

3(3،)III (9،)VI (21 ،)II(25،)VI (37،)II (41،)VI (53،)II (57،)VI (69،)II (73 ،)VI(85،) II(89،) 

VI(101 ،)II(105،)VI (117 ،)II(121،) VI(133،)II (137،)VI (149،) (153،)VI (165،)II (169،)VI  

(181،)II (185 ،)VI(197،)II (201،) 6(207.) 

ثبِؽپو.  اإلّبهاداٍٞو( ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  7أ: 2اٍٞو،  6ة: 1ٍٞوا )اٹڈهٱخ 15ٍټ. اٹٖٮؾخ 20x 29اٹٲٍبً 

ٙپڀ ٽَزٍٞٸ أؽپوصڂبئً اإلٝبه  اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپو پبءاٍٍټ ٙپڀ اٝبه صڂبئً )أؽپو(. 23.414.2xٱٍبً اٹڂٔ 

(، ٭ڈإٸ اٌَبد صالصخ كڇائو رْٶٸ ٽضٺضبد ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك 105اٹَڈه اٹزً رٺذ ٍڈهح اٹٮٍٸ، اٹڈهٱخ  اٍپبء)ٹټ رٶزت 

 ثْٶٸ ٽبئٸ اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.

 ٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽٖٮو.عٺل اٍڈك ٽچزوة رټ روٽٍټ ٽ٢٦ټ اعيائڄ، ا اٹزغٺٍل

 :اٹچڈاٽِ

 اِعياء ڇاٹَغلاد ثبِؽپو)أهٱبٻ اِعواء أٍٙٮذ الؽٲب ثبٍِڈك(.

  .رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد

 .ٌَو ٹٺٖٮؾخأ، رڈعل ٵزبثخ ر٦نه ٱوأرچب ٥ٺى اٹچبٽِ ا2ِثبٹقٜ اٹٮبهًٍ ) ځَز٦ٺٍٰ( ٭ً أ٥ٺى اٹٖٮؾخ  ٽٶزڈثخ اٍپبء

٭زٺٲى اكٻ ٽڀ هثڄ ٵٺپبد ٭زبة ٥ٺٍڄ اٹڄ )اٹجٲوح(: " 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  37ڈهح اٹٮبرؾخ ؽزى اٌَخ فو. رجلأ ٽڀ ٍاٹڂَقخ ځبٱٖخ اال

ؽغڈهٵټ ٽڀ ځَبءٵټ اٹالرى كفٺزټ ثچڀ ٭بٿ ٹچټ )اٹڂَبء(: " 4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 23ة . ٽڀ ٽڂز٬ٖ اٌَخ 3 -ة1"، اِڇهاٯ څڈ

 .ة207-أ4 اٹوؽپڀ اٹوؽٍټ" ڇځچبٌخ اٹپقٞڈٛ، اِڇهاٯ )اٹڂبً(: "ثَټ اهلل 114ؽزى ثلاٌخ اٹَڈهح هٱټ  رٶڈځڈا كفٺزټ ثچڀ"

  .ة-أ1ؽبٍّخ ٹزڈاهٌـ ٽٍالك ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 

 :اٹؾڈاًّ

٫ هؽٍټ ڇاهلل فٍو ؽب٭٢ب ڇڅڈ اهؽټ اٹوؽپٍڀ، ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ وإٹاځڄ ٹٲواٿ ٵوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶڂڈٿ اٿ اهلل ثبٹڂبً "

 .أ2 -ة1ٮؾزٍڀ رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ" اٍٮٸ اٹٖ

"اٌڀ ك٥ب ٱجٸ رالڇد ٱواٿ ثقڈاځڂل اٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اٹڂيٹذ اٹٲواٿ ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ // ّٮب ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ ر٦نه ٱواءرچب:  ك٥بء

ٹٖلهي ڇځڈها ٹجٖوي ڇمڅبثب ٹچپً ڇ٩پً // ڇعپٸ ڇعچً ڇ// // ڇٱٺجً ڇٱڈثڄ عَل]ي[ // ثڄ // // // ڇاؽْو ٭ً ٌڈٻ اٹٲٍپخ 

٭ً ٌڈٻ اٹٲٍپخ ٽ٤ ٽؾپل ڇاٹڄ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ االفٍبه // // ٌب  : "اٹل٥بءأ. رٶپٺخ 1، اٹڈهٱخ ٹڄ // ٌب اهؽټ اٷ //"ٽ٤ ٽؾپل ڇا

اٹٺچټ اٹؾٰ اځيٹزڄ اځيٹذ اٹٲواٿ مارڄ: "  ٹل٥بء. ٌزٶوه عيء ٽڀ اة1، ٥ٺى اٹچبٽِ اٹ٦ٺڈي ٹٺٖٮؾخ اهؽټ اٹوؽپٍڀ // //..."

  ."٦ٺڄ// ڇثبٹؾٰ ځيٷ اٹٺچټ ٢٥ټ ه٩جزً ٭ٍڄ ڇاع

٥ٺى هأً اٹَڈه، اٹل٭خ اٹَٮٺى ٩ٍو ٽڈعڈكح، رڈعل آصبه هٝڈثخ ؽجو ٽڂزْو ٥ٺى  اٍپبء، ال رڈعل الؽٲًب 207رټ اٙب٭خ اٹڈهٱخ 

  .اِڇهاٯ
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1 հատոր Ղուրան: Ձեռագիրը կազմված է 5 տարբեր Ղուրանների հատվածներից 

(այսուհետ` Ձեռ. Ա, Ձեռ. Բ, Ձեռ. Գ, Ձեռ. Դ, Ձեռ. Ե), որոնք լրացնում են մեկը մյուսի 

բովանդակությունը: ԹԵՐԹ՝ 407 (չգրված` էջ 202բ, թերթ 406, 407): ՊՐԱԿ՝ 6V(60), 

7VI(144), V(154), VII(168), V(178), VI(190), III(196), IV(204), IV(212), VIII(228), IV(236), 

VIII(252), IV(260), VIII(276), IV(284), VIII(300), IV(308), VIII(324), IV(332), VII(346), 

4VI(394), III(400), 7(407): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11.2x8.5 սմ:  
ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի` կենտրոնում և չորս անկյուններում դրոշմազարդեր: 

Միջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը` սևացած թուղթ: Պահպանակ Ա` մեջտեղից 

պատռված: 

Ձեռ. Ա` էջ 2բ-61բ, 189ա-202ա, 339ա-340բ, 404ա, թերթ 226, 407: ՆՅՈՒԹ՝ դեղնա-
վուն արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով և լուսագծերով, լուսադրոշմ (ամբողջ էջով ծաղ-
կային տերևի պատկեր, թերթ 2-րդ): ՏՈՂ՝ 14: ԳԻՐ՝  ձայնավորված նասխ` նասթալիկի 

տարրերով, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 8,5x5,5 սմ: Սուրա-
ների անվանումները և այաների քանակը գրված են կարմիրով: Այաներն իրարից 

բաժանված են կարմիր փոքր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը գրված են յուրաքան-
չյուր բ էջի ստորին հատվածում` հորիզոնական:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
– ջուզ՝ գրված կարմիր թանաքով, 

– հավելագրումներ: 

Ձեռ. Բ` թերթ 62-178, 180-188, 204-213, 215, 217-223, 227-250, 252-274, 276-285, 287-

338, 341-394, 397-398: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնա-
վորված նասխ: ԳՐԱԴԱՇՏ` 8,5x6 սմ, առնված կարմիր կրկնակի շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները (հիմնականում վատ ընթեռնելի, երբեմն էլ` վրայից թար-
մացված սև թանաքով` էջ 67ա) և այաների քանակը գրված են կրկնակի եզրագծված 

կարմիր ուղղանկյան մեջ: Այաները միմյանցից բաժանված են եռանկյունաձև դասա-
վորված երեք կարմիր կետերով:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝  
– հիզբերի ստորաբաժանումները նշված են կարմիր թանաքով, հաճախ` 

անընթեռնելի,  

– ջուզ` կարմիր թանաքով (հիմնականում ջնջված են): 

Ձեռ. Գ` թերթ 179: ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ՏՈՂ՝ էջ 
179ա` 20, էջ 179բ` 19: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կար-
միր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9,7x6 սմ: Այաները բաժանված են կարմիր կետերով:  

Ձեռ. Դ` թերթ 203, 214, 216, 251, 275, 286, 399-403: ՆՅՈՒԹ՝ սևացած արևելյան, 

մանրաթելերով, փայլուն թուղթ է: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հու-
շող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 8x6 սմ: Սուրաների անվանումները գրված չեն:  

Ձեռ. Ե` թերթ 224 -225: ՆՅՈՒԹ՝ սևացած արևելյան թուղթ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ ձայնա-
վորված ռայհան, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9x6 սմ: Այաները բաժանված են կարմիր 

փոքր շրջանագծերով:  

ԾՆԹ.` Ձեռագրերը` միմյանց լրացնելու ժամանակ այաների մեկ կամ մի քանի 

բառ (338բ-339ա) կորել են կամ նոր` հաջորդող ձեռագիրը, մինչ նախորդին շարունա-
կելը, կրկնում է վերջինիս վերջին մի քանի տողերը ( էջ 178բ-179ա, 202ա-203ա (202բ` 
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չգրված), 340բ-341ա): 403բ (Դ ձեռագիր) էջի երեք սուրաները կրկնվում են հաջորդ` 

404ա էջում (Ա ձեռագիր):  

Էջ 2ա` ռուսերենով անվերծանելի բառեր: 

Էջ 405բ` հայերեն վատ ընթեռնելի ծանոթագրություն. «N 11 Կնեազ Յովսէփ Բե-
ք[ո]աթեբով/»:  

Ձեռագրի թերթերի ծայրերը վերանորոգված են, հիմնականում թանաքը տարած-
ված է, կազմի Բ փեղկն առանձնացված է: 

613 

One volume copy of the Qur‟ān; MS composed of five different parts of the Qur‟ān 

(hereinafter: MS 1, MS 2, MS 3, MS 4, MS 5) completing the content of one another; 407 ff., p. 

202b, ff. 406, 407 blank; 6V(60), 7VI(144), V(154), VII(168), V(178), VI(190), III(196), 

IV(204), IV(212), VIII(228), IV(236), VIII(252), IV(260), VIII(276), IV(284), VIII(300), 

IV(308), VIII(324), IV(332), VII(346), 4VI(394), III(400), 7(407); fly leaf 1 torn in the middle; 

11,2x8,5 cm. 

Brown leather, mandorla in the center of the binding and corners, pasted boards, doublure 

blackened paper; fly leaf A, torn in the middle; rubrication in red; 

MS 1, pp. 2b-61b, 189a-202a, f. 226, pp. 339a-340b, 404a-407; MS on yellowish Oriental 

paper with laid and chain lines, watermark on the f. 2 (floral leaf across the page); 14 lines to the 

page; fully vocalized nasḫ script with elements of nastʽalīq; black ink; writing area 8,5x5,5 cm. 

Sūra headings and  āya statistics in red ink; āya dividers in the form of the red 

circumference; horizontal catchwords at the bottom of every verso page. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ in red; 

– correction of words and addition of missed out words and phrases. 

MS 2, ff. 62-178, 180-188, 204-213, 215, 217-223, 227-250, 252-274, 276-285, 287-338, 

341-394, 397-398; MS on blackened Oriental paper with laid lines; 15 lines to the page; fully 

vocalized nasḫ script; writing area 8,5x6 cm, entire text set within a double frame (red). 

Sūra headings and āya statistics hardly legible and set within a double outlining 

rectangular frame (red); āya dividers in the form of 3 dots placed as a triangle. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb with subdivisions in red ink (often illegible); 

– ǧuz‟ in red (often effaced). 

MS 3, f. 179; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; 20 lines to the page 179a and 

19 lines to the page 179b; fully vocalized nasḫ script; writing area 9,7x6 cm; āya dividers in the 

form of dots (red). 

MS 4, ff. 203, 214, 216, 251, 275, 286, 399-403; MS on blackened, glossy wove paper; 12 

lines to the page; fully vocalized nasḫ script; writing area 8x6 cm; sūra headings not written. 

MS 5- ff. 224-225; MS on blackened Oriental paper; 9 lines to the page; vocalized rayḥān 

script; writing area 9x6 cm; āya dividers in the form of small circumference (red). 

In some cases, while completing the MS, some words are missed out (338b-339a), or in the 

following MS some lines of the previous MS are repeated, (pp. 178b-179a, 202a-203a (202b 

blank), 340b-341a). 3 sūras from the page 403b (MS 4) are repeated on the next p. 404a (MS 1). 
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P. 2a, illegible note in Russian. 

P. 405b, hardly legible note in Armenian: “N 11 Կնեազ Յովսէփ Բեք[ո]աթեբով”. 

Scattered ink, edges of the folios are restored; board B of the binding is separated. 

613 

، 406ة، 202ڇهٱبد؛ )اٹٮبه٩خ:  407ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ٌزؤٹ٬ ٽڀ ځَـ ٽزَٺَٺخ ) آ، ة، عـ، ك، څـ(. 

 6V(60،)7VI (144 ،)V(154،) VII(168،) V(178 ،)VI(190،) III(196 ،)IV(204،) (. ٥لك اٹٶواٍبد:407

IV(212،) VIII(228،) IV(236 ،)VIII(252 ،)IV(260 ،)VIII(276 ،)IV(284 ،)VIII(300،) IV(308 ،)

VIII(324،) IV(332،) VII(346،)4 VI(394 ،)III(400 ،)7(407.)  ٛأڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٱخ ڇاؽلح ٭ً أڇٷ اٹپقٞڈ

٭ً ڇٍٞڄ ڇىڇاٌبڃ اِهث٦خ، اٹٺڈػ ڇهٯ ڇؽلاد ىفو٭ٍخ عٺل ثڂً، ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍلٍټ. 11.28.5xٽڂيڇ٥خ ٽڀ اٹپڂز٬ٖ. اٹٲٍبً 

  .ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ كاٵڀ

 :اٹڂَقخ آ

-أ189ة، 61 -ة2ً اٹڈهٱخ، اٹڈهٱخ اٹضبځٍخ(، ٽڀ ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ ٽ٤ ٥الٽبد ٽبئٍخ )ځجبرٍخ ر٪ٞ إٮواٹڈهٯ ٩وثً 

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽ٤ ث٦٘ ٥ڂبٕو فٜ اٹڂَز٦ٺٍٰ. ٽْٶڈٷ،  14اٹٖٮؾخ  .407، 226أ، 404ة، 340-أ339أ، 202

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء ٕ٪ٍوح.  اٍپبءٍټ. 8.55.5xثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهاد

  .بٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخاٹز٦ٲٍجخ ث

 :اٹچڈاٽِ

 .اِعياء ثبِؽپو

 .رٖؾٍؾبد ڇاٙب٭بد

 ة: اٹڂَقخ

-341، 338-287، 285-276، 274-252، 250-227، 223-217، 215، 213-204، 188-180، 178-62اِڇهاٯ: 

ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  ٍٞوا ثبٍِڈك اٹجبڅذ ثقٜ ځَـ 15. اٹڈهٯ ّوٱً كاٵڀ ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٖٮؾخ 397-398، 394

8.56x .ًاٹَڈه، ٥لك اٌَبد ٙپڀ ٽَزٍٞٸ صڂبئً، ٭ڈإٸ اٌَبد صالصخ ځٲبٛ رْٶٸ ٽضٺضب  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپوصڂبئ

  .أؽپو

 :اٹچڈاٽِ

 .اِؽياة ثبِؽپوٽ٢٦پچب ٽز٦نه اٹٲواءح

 .اِعياء ثبِؽپو، رڈعل آصبه ؽجو ٥ٺى اٹپٶبٿ

 :اٹڂَقخ عـ

ة ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 179ٍٞو ٥ٺى  19أ، 179ٍٞو ٥ٺى  20و ثقٞڈٛ ٽپلكح. . اٹڈهٯ ّوٱً إٮ179اٹڈهٱخ 

  .ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبِؽپو9.76xثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهاد

 :اٹڂَقخ ك

ٍٞو ثبٍِڈك  12. اٹڈهٯ ّوٱً هفبٽً كاٵڀ مڇ ٹپ٦خ. اٹٖٮؾخ 403-399، 286، 275، 251، 216، 214، 203اِڇهاٯ: 

  اٹَڈه. اٍپبءٍټ. ٹټ رٶزت 86xثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادْٶڈٷ، ثقٜ ځَـ ٽ

  :څـ اٹڂَقخ

ٍټ. ٭ڈإٸ  9x6اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ هٌؾبځً ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  9. اٹڈهٯ ّوٱً كاٵڀ. اٹٖٮؾخ 225-224اِڇهاٯ: 

  .اٌَبد كڇائو ؽپواء ٕ٪ٍوح

أ(، ٵپب ځالؽ٠ رٶواه اٍِٞو ٭ً اٹٖٮؾخ اٹپٲبثٺخ 339 -ة228٭ٲلد ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ أصڂبء روٵٍت اٹڂَـ اٹى ث٦ٚچب )

أ(. ځالؽ٠ 341-ة340أ، 203أ، 202أ، 179-ة178ڇمٹٴ ٹٺؾٮبٟ ٥ٺى رَٺَٸ اٌَبد ڇاٹَڈه ٥ڂل هثٜ اٹڂَـ اٹى ث٦ٚچب )

 .آأ ٽڀ اٹڂَقخ 404رٶواه صالصخ ٍڈه ٽڀ اٹڂَقخ ك، اٹٖٮؾخ 

 .أ2رڈعل ٵٺپبد ر٦نه ٱوأرچب ٭ً اٹٖٮؾخ 

  رچب:ٱواءر٦نه هٽڂٍخ ِؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ ا

) «N 11 Կնեազ Յովսէփ Բեք[ո]աթեբով/»)گڂٍبى څڈ٭ٍَت ثٴ. 

  .رټ روٽٍټ ٝوح اِڇهاٯ. اٹؾجو ٽڂزْو ٥ٺى اٹٖٮؾبد. اٹل٭خ اٹَٮٺى ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹپزڀ
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1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1234 թվականը (1818): ԳՐԻՉ՝ Վալիդ 

Նաբհամ Ահմադ, որ հայտնի է Նաջիբ անունով:  

ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով և լուսագծերով, թերթ՝ 2, 4, 5` լուսա-
դրոշմ: ԹԵՐԹ՝ 303+1 չգրված թերթ: ՊՐԱԿ՝ 303, V(10), VI(22), IV(30), VI(42), IV(50), 

VI(62), IV(70), VI(82), IV(90), VI(102), IV(110), VI(122), IV(130), VI(142), IV(150), VI(162), 

IV(170), VI(182), IV(190), VI(202), IV(210), VI(222), IV(230), VI(242), IV(250), VI(262), 

IV(270), VI(282), IV(290), VI(302), 2(304): ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 11x6 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանա-
կի մեջ (սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ոսկու վրա: Այաները 

միմյանցից բաժանված են ոսկի բոլորակներով: Կրկնակի նախշազարդ էջեր (1բ, 2ա, 

բուսական տարրեր, կանաչ, կապույտ, վարդագույն, կարմիր, սպիտակ, սև, ոսկի): 

Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ` դռնակով սրճագույն կաշի, վրան ոսկի եռակի շրջանակ, կենտրոնում` 

ոսկի կետեր և անկյունազարդեր: Դռնակի վրա ոսկի շրջանակներ, միջուկը` ստվա-
րաթուղթ, աստառը` լաքապատ, գունավոր, հաստ թուղթ (սև, սպիտակ, կարմիր, կա-
պույտ, դեղին, սրճագույն): Դռնակի աստառը` սև կաշի: Թերթերի արանքում յուղա-
թղթից պահպանակներ: Պահպանակ` Ա, Բ, Գ+Դ, Ե, Զ, լաքապատ, գունավոր, հաստ 

թուղթ (սև, սպիտակ, կարմիր, կապույտ, դեղին, սրճագույն): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– սաջդա և թաաշիր՝  նշված են բուսական տարրերով զարդանախշերի մեջ 

(կարմիր, կապույտ, մանուշակագույն, սև, ոսկի), 
– հիզբ և ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)`կարմիր: 
Էջ 1բ-301բ` Ղուրանի ամբողջական տեքստ: 

Էջ 302 ա,բ` թասդիկ: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 302բ. ٽؾپل ا٦ٍل اٹڂڈهي اٹي٥ٮواځً ٩ٮو اهلل  ٵزجڄ اؽڂ٬ اٹ٦جبك ڇٹل ځجچټ اؽپل اٹپ٦وڇ٫ ثڂغٍت ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل

مځڈثچپب ٹڈاٹلٌچپب ڇالٍزبمڅپب ڇٹپڀ ځ٢و ڇٱوأ ٭ٍڄ آٽٍڀ/ ٍڂخ اهث٤ ڇصٺضڈٿ ڇٽؤرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ّي ڇاٹ٦َبكح 

 ڇاٹْو٫ ٖٕٗٔ   
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with chain lines and laid lines; 

Water marks on ff. 2, 4, 5; 303+1 ff.; blank folio 303; V(10), VI(22), IV(30), VI(42), IV(50), 

VI(62), IV(70), VI(82), IV(90), VI(102), IV(110), VI(122), IV(130), VI(142), IV(150), VI(162), 

IV(170), VI(182), IV(190), VI(202), IV(210), VI(222), IV(230), VI(242), IV(250), VI(262), 

IV(270), VI(282), IV(290), VI(302), 2(304); fly leaves [3+3]; varnished, varicoloured, thick 

paper (black, white, red, blue, yellow, brown); fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; 

black ink with rubrication in red; writing area 11x6 cm; entire text set within a complex frame 

(black, gold). 

Sūra headings in white ink on gold background; āya dividers in the form of gold discs; 

double decoration on pp. 1b, 2a (floral elements, green, blue, rose, red, white, black, gold); 

catchwords at the bottom of every verso page (black). 
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Date of the copy is 1234 of Hijra (1818); the copyist is Walid Nabham Aḥmad, known as 

Najīb. 

Colophon on page 302b: 

ڇٹل ځجچټ اؽپل اٹپ٦وڇ٫ ثڂغٍت ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل ٽؾپل ا٦ٍل اٹڂڈهي اٹي٥ٮواځً ٩ٮو اهلل مځڈثچپب ٵزجڄ اؽڂ٬ اٹ٦جبك 

ٹڈاٹلٌچپب ڇالٍزبمڅپب ڇٹپڀ ځ٢و ڇٱوأ ٭ٍڄ آٽٍڀ/ ٍڂخ اهث٤ ڇصٺضڈٿ ڇٽؤرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ّي ڇاٹ٦َبكح 

 ڇاٹْو٫ٖٕٗٔ      

The binding with envelope flap is of brown leather with a triple gold frame (gold dots in 

the center and ornaments in the corners); board of cardboard; gold circles on the envelope flap, 

Doublure  of  varnished, varicoloured, thick paper (black, white, red, blue, yellow, brown); 

oublure of envelope flap of black leather; oil-paper fly leaves between the folios. 

Marginal arrangements: 

– saǧda and taʽašīr within ornaments with vegetal elements (red, blue, violet, black, gold); 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions in red. 

Pp. 1b-301b, complete text of the Qur‟ān. 

Pp.s 302 a,b, taṣdīq. 
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 .5، 4، 2خ؛ رڈعل ٥الٽبد ٽبئٍخ ٥ٺى االڇهاٯ: ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺ

V(10 ،)VI(22،) IV(30 ،)VI(42،) IV(50 ،)VI(62،) IV(70 ،) (، ٥لك اٹٶواٍبد:303ڇهٱخ. )اٹٮبه٩خ  303+1

VI(82،) IV(90 ،)VI(102،) IV (110 ،)VI(122،) IV(130 ،)VI(142،) IV(150،) VI(162 ،)IV(170،) 

VI(182،) IV(190 ،)VI(202 ،)IV(210 ،)VI(222،) IV(230،) VI(242 ،)IV(250،) VI(262 ،)IV(270 ،)

VI(282 ،)IV(290،) VI(302 ،)2(304 .).)ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  15ٕٮؾخ  أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ، ة، عـ + ك، څـ، ڇ

٭ڈإٸ اٹَڈه ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ مڅت.  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه اٍڈك ڇمڅت. 11x6ثبِؽپو. ٱٍبً ځٔ  اإلّبهادٽْٶڈٷ؛ 

 اٌَبد: أٱوآ ٽنڅجخ. 

أ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ 2ة، 1رڈعل ىفو٭خ ځجبرٍخ )أفٚو، أىهٯ، ىڅوي، أؽپو، أثٍ٘، اٍڈك، مڅت( 

 .ڇهٱخ

 ة:302ٻ(. اٍټ اٹڂبٍـ:]ڇٹل ځجچټ اؽپل اٹپ٦وڇ٫ ثڂغٍت[، 1818څـ/)1234ربهٌـ اٹڂَـ: 

ثڂغٍت ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل ٽؾپل ا٦ٍل اٹڂڈهي اٹي٥ٮواځً ٩ٮو اهلل مځڈثچپب ٹڈاٹلٌچپب "ٵزجڄ اؽڂ٬ اٹ٦جبك ڇٹل ځجچټ اؽپل اٹپ٦وڇ٫ 

  ."ٖٕٔٗڇالٍزبمڅپب ڇٹپڀ ځ٢و ڇٱوأ ٭ٍڄ آٽٍڀ/ ٍڂخ اهث٤ ڇصٺضڈٿ ڇٽؤرٍڀ ث٦ل االٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ّي ڇاٹ٦َبكح ڇاٹْو٫

ُِعٺل ثڂً ٥ٺٍڄ اٝبه صالصً ٽنڅجخ؛ ٭ً اٹڈٍٜ ځٲبٛ ٽنڅجخ ڇ اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛ ٿ اٝبه ٽنڅت. ُم٭ً اٹيڇاٌب ځٲْبد ثبٹنڅت. ٥ٺى ا

ُِ، ثڂً( ٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو. ثٞبځخ إٮواٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ فْڀ ُٽٺّڈٿ )اٍڈك، أثٍ٘، أؽپو، أىهٯ،  ٽڀ  ٿُما

 .اٹغٺل اٍِڈك. ڇ٤ٙ ثٍڀ اِڇهاٯ ځڈ٣ ٽڀ ڇهٯ اٹيثلح ٵڈاٱً ٹچب

 اٹچڈاٽِ:

 .ؽپواِؽياة، اِعياء ثبٹٺڈٿ اِ

 .اٹَغلاد، اٹز٦ٍْو ٙپڀ ىفو٭خ ځجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ، ثڂٮَغً، اٍڈك، مڅت(

 أ،ة. 302. رٖلٌٰ ٥ٺى اٹڈهٱخ (ة301-ة1) ٵبٽٸاٹڂٔ اٹٲوآځً 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ` 183-1 (պահ-
պանակը էջակալված է), չգրված` 2ա և 183բ: ՊՐԱԿ՝ V(10), IV(18), V(28), 2IV(44), 

V(54), IV(62), 3V(92), 6IV(140), 4V(180),2(182): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 10,4x7 սմ: ՏՈՂ՝ 17: 
ԳԻՐ` ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 

8,4x4,5 սմ, առնված է բաղադրյալ (սև և ոսկի) շրջանակի և լուսանցագծի (սև) մեջ: 
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Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված են կարմիր թանաքով` ոսկի 

ուղղանկյան մեջ: Այաները միմյանցից բաժանված են ոսկի փոքր կետերով: Կրկնակի 

նախշազարդ էջեր (2բ, 3ա)` ծաղկային տարրերով (կարմիր, կապույտ, կանաչ, վար-
դագույն, սև, սպիտակ, նարնջագույն և ոսկի): Տեքստի 7 տողերը գրված են սև 

թանաքով, սպիտակ ֆոնի վրա` ոսկով լցված ուղղանկյան մեջ: Սուրաների անվա-
նումները գրված են կարմիր թանաքով, ոսկու վրա` նախշազարդ ուղղանկյան մեջ: 

Էջակապ բառերը գրված են հորիզոնական` յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվա-
ծում: 

ԿԱԶՄ՝ դռնակով սրճագույն լաքապատ թուղթ, կենտրոնում և դռնակի մեջքին՝ 
դրոշմազարդ (ոսկի) և բաղադրյալ շրջանակ (ոսկի), չորս անկյուններում` կոբալտի 

շիվեր (ոսկի): Միջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը` ծաղկաթուղթ (կանաչ, կա-
պույտ, նարնջագույն, բաց սրճագույն), դռնակի աստառը` փայլուն ծաղկաթուղթ, 

դռնակի մեջքի աստառը` մուգ կապույտ լաքապատ թուղթ: Դռնակի կենտրոնում 

դրոշմազարդ (ոսկի) և շրջանակ: Պահպանակ` Ա, դեղնավուն արևելյան փայլուն 

թուղթ` ճնշագծերով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– սաջդա, հիզբ և ջուզ  (իրենց ստորաբաժանումներով)` կարմիր,  

– հավելագրումներ՝ սև թանաքով, լուսանցքում կամ շրջանակի վրա` գրչի 

կողմից ( էջ 27բ, 83ա, 122բ, 154բ): 

Ղուրանն ամբողջական է:  
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One volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; ff. 183-1 (foliation 

on fly leaf A), blank pages 2a, 183b; V(10), IV(18), V(28), 2IV(44), V(54), IV(62), 3V(92), 

6IV(140), 4V(180), 2(182); fly leaf (A), yellowish glossy Oriental paper with laid lines; 10,4x7 

cm; 17 lines to the page; fully vocalized nasḫ script; black ink with rubrication; writing area 

8,4x4,5 cm; entire text set within a complex frame (black and gold) and a rule-border (black); 

sūra headings and āya statistics in red ink in a gold rectangular; āya dividers in the form of a 

small gold dot; double illuminated opening page (pp. 2b, 3a), floral design (red, blue, green, 

pink, black, white, orange, gold), 7 lines to the page in black ink on a gold ground with a 

cloudband around the letters; sūra headings in red ink on gold ground set within a decorated 

rectangular. Horizontal catchwords at the bottom of every verso page. 

Brown lacquered paper binding with envelope flap, gold painted mandorla in the centre 

and embossed complex frame; gold painted cobalt sprout on the corner-pieces; board is pasted; 

board cover of decorated paper (green, blue, orange, light brown); gold painted ornament in the 

center of the envelope flap binding and embossed frame; board cover of lacquered decorated 

paper; spine brown paper with gold painted frame; cobalt sprout on the two corner-pieces; 

doublure of the spine - lacquered dark blue paper. 

Marginal arrangements. 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and saǧda in red ink; 

– correction of words and addition of missed out words and phrases by the copyist ( pp. 

27b, 83a, 122b, 154b). 
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ة 183أ، 2ڇهٱخ )أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ٽوٱپخ أٌٚب(، )( 1)-183ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. 

V(10 ،)IV(18 ،)V(28 ،)2 IV(44 ،)V(54 ،)3 V(92 ،)6 IV(140 ،)4 V(180 ،)٭به٩خ(. ٥لك اٹٶواٍبد: 

 ٍٞوا 17ٍټ. اٹٖٮؾخ 10.4x7ڇهٱخ اٹؾٮ٠ ّوٱٍخ ٕٮواء ثقٞڈٛ ٽپلكح ماد ٹپ٦خ ٭ً أڇٷ اٹپقٞڈٛ. اٹٲٍبً  (.182)2

ٍټ ٙپڀ اٝبه اٍڈك ثٍَٜ ڇآفو ٽوٵت )اٍڈك، مڅت(. 8.4x4.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  ّبهاداإلثبٹَڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِؽپوٙپڀ ٽَزٍٞٸ مڅت، ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ مڅت ٕ٪ٍوح. ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ ٽيكڇعخ )أؽپو،  اٍپبء

خ ٭ٍچب ٽٶزڈثخ ثبالٍڈك ٥ٺى أهٍٙخ أ. االٍٞو اٹَج3٦ة، 2أىهٯ، أفٚو، ڇهكي، اٍڈك، أثٍ٘، ثورٲبٹً، مڅت(، اٹٖٮؾزبٿ 

ٽيفو٫ ثبٹنڅت. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ  ٙپڀ ٽَزٍٞٸ اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبءثٍٚبء كافٸ ٽَزٍٞالد ماد ىفو٭بد مڅجٍخ. 

 اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

ل ٥ٺى اٹيڇاٌب ڇاٝبه ثبٹنڅت، رڈع ڇؽلح ىفو٭ٍخ ڇاٹٖله اٹزغٺٍلڇهٯ ثڂً ٥ٺٍڄ ثٞجٲخ ٽڀ اٹٺٶو، ٭ً ڇٍٜ  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

ُِ ٿ ڇهٯ ٽيڅو ُماِهث٤ فٞڈٛ ٽَزٲٍپخ، اٹٺڈػ ڇهٱټ ٱڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽيڅو )أفٚو، أىهٯ، ثورٲبٹً، ثڂً ٭برؼ(. ثٞبځخ ا

ُِ ڇهٯ أىهٯ كاٵڀ ٥ٺٍڄ ثٞجٲخ ٽڀ اٹٺٶو.اٹزغٺٍل  مڇ ٹپ٦خ. ثٞبځخ ٕله  .ڇاٝبه ثبٹنڅت ڇؽلح ىفو٭ٍخٿ ُم٭ً ڇٍٜ ا

 اٹچڈاٽِ: 

 اٹَغلاد ثبِؽپو.  ،اِؽياة، اِعياء

 .اٹزٖؾٍؾبد ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك

 .اٹڂَقخ ٵبٽٺخ
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ դեղնավուն արևմտյան թուղթ (թերթ 1 և 242՝ սպի-
տակ արևմտյան թուղթ, ավելացված հետագայում, լուսադրոշմ: Թերթ 1` «Mr. 

BONNEAU», թերթ 242 ` լոգոնշան` գմբեթավոր սյուն, գմբեթի ծայրին խաչ, աջ և ձախ 

կողմերում առյուծներ, ներքևում` “BO” տառերը` գրված իրար մեջ: ԹԵՐԹ՝ 242: 
ՊՐԱԿ՝ 1(1), IV(9), IV(17), I(19), IV(27), I(29), IV(37), I(39), IV(47), I(49), IV(57), I(59), 

IV(67), III(73), II(77), I(79), IV(87), I(89), IV(97), 2III(109), IV(117), 2III(129), I(131), 

III(137), VI(149), IV(157), IV(165), II(169), IV(177), II(179), II(181), 2IV(197), VI(209), 

II(213), IV(221), V(231), I(233),V-1(242):  
ՏՈՂ՝ 19: ԳԻՐ՝ մաղրիբի (1բ և 242ա` հետագայի արտագրություն): Ձայնավորում` 

ըստ գույների (կարմիր, կանաչ, նարնջագույն և կապույտ): ԳՐԱԴԱՇՏ` 18x15 սմ.: 

Սուրաների անվանումները գրված են քուֆիով, նարնջագույն` եզրագծված 

սևով: Այաների եզակի բաժանումները (1-4-րդ այաները) նշված են սևով եզրագծված, 

նարնջագույն, եռանկյունաձև դասավորված երեք կետերով, յուրաքանչյուր հինգե-
րորդ այայի բաժանումը` սևով եզրագծված նարնջագույն արաբերեն ـڅ  տառով (քու-
ֆի), յուրաքանչյուր տասներորդ բաժանումը` սևով եզրագծված կրկնակի շրջանագիծ, 

փոքր շրջանագիծը` նարնջագույն, մեջտեղում սպիտակ կետ, մեծը` մեջտեղում 3-

ական կամ 4-ական կապույտ և կարմիր կետեր:  

ԿԱԶՄ՝ վերակազմված է արևմտյան ձևով. սպիտակ, մասամբ դեղնած և սևացած 

մագաղաթ: Ա կազմին խաչաձև կնքադրոշմ, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` դեղ-
նավուն թուղթ: Պահպանակ` Ա, Բ, Գ, Դ+Ե, Զ, Է, Ը, Թ, Ժ, ԺԱ (ավելացված վերակազմ-
ման ժամանակ), դեղնավուն արևմտյան թուղթ: Լուսադրոշմներ` Ա, Բ, Դ, Զ, Ը և Ժ 

թերթերին ծաղկած թագի տեսքով` մեջտեղում և վերջի ծայրին` եռաթև տերև: Պահ-
պանակ Գ` լուսադրոշմ` ЛІ: Պահպանակ Ե, Է, Թ և ԺԱ` լուսադրոշմ [ D/E]: 22,5x21սմ:  
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ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
– հիզբ (ստորաբաժանումներով)` քուֆիով, կանաչով (երբեմն ջնջված, միայն 

ստվերն է երևում),  
– սաջդա` քուֆիով, զարդանախշի մեջ: Վերջին երեք սաջդաները (53-րդ` «ալ-

Նաջմ», 84-րդ` «ալ-Ինշիկակ» և 96-րդ` «ալ-Ալակ» սուրաների) նշված չեն,  
– էջ 2ա-18ա՝ Ղուրանի 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի այաների քանակը (286 

այա) հետագայում հնդարաբական թվերով մեկ առ մեկ հաշված և կարմիր թանաքով 

գրված են (2ա-18ա), 
– սուրաների համարները հետագայում ավելացված են անվանումների կողքին` 

կարմիր թանաքով, լատինատառ և հնդարաբական թվերով (օրինակ` Sur. 6 ) և այլն, 
– սուրաների անվանումները սև մատիտով (երբեմն ջնջված) ավելացված են հե-

տագայում` յուրաքանչյուր բ էջի վերին լուսանցքում:  

Ձեռագիրն ամբողջական է: 

Ձեռագրի թերթերին կան խոնավության հետքեր, ցեցակեր, թերթերի ծայրերը, 

երբեմն էլ միջնամասերը վերանորոգված: Մեջքի մեջտեղի մագաղաթյա կազմը 

պատռված է: 

631 

One volume copy of the Qur‟ān; MS on yellowish Western paper, ff. 1, 242 - white 

Western paper (added later), watermarks: f. 1 “ MR. BONNEAU”, f. 242 - domed columns, left 

and right held by two lions: above the dome cross, under this logo letters “BO”; 242 ff., blank p. 

1a; 1(1), IV(9), IV(17), I(19), IV(27), I(29), IV(37), I(39), IV(47), I(49), IV(57), I(59), IV(67), 

III(73), II(77), I(79), IV(87), I(89), IV(97), 2III(109), IV(117), 2III(129), I(131), III(137), 

VI(149), IV(157), IV(165), II(169), IV(177), II(179), II(181), 2IV(197), VI(209), II(213), 

IV(221), V(231), I(233), V-1(242). Fly leaves A, B, C, D + E, F, J, H, I, J, K (added during 

rebinding); yellowish Western paper with laid and chain lines; watermark on A, B, D, F, H, J- 

illuminated crown in the center and below trefoil flower; on fly leaf C watermark in the form of 

ЛІ; on fly leaves E, G, I, K letters [ D/E]. 22,5x21 cm; 19 lines to the page; fully vocalized 

maġrībī script (text of pp. 1a, b, 242a added later by rebounder), vocalization  in colors (red, 

green, orange and blue);  writing area 18x15 cm. 

Sūra headings in kūfī script (orange), outlining black; āya dividers are in three forms: 

single-verse division by three orange dots outlined black ink and placed in the form of a triangle, 

five-verse division (taḫmīs) Arabic letter ha (څـ) in orange outliner black, ten-verse division 

(taʽašīr) in the form of a black outlining circumference with colored dots on the circumference 

and orange disc with white dot on the disc in the center of the circumference. 

Western rebinding; partially yellowed and blackened parchment; on the upper cover of the 

binding A there is a stamp in the form of a crown; board is pasted; doublure of yellowish paper. 

Marginal arrangements: 

– illuminated ḥizb indication with subdivisions in kūfī script (green); 

– illuminated saǧda indication in kūfī script; last 3 saǧda aren‟t indicated ( 53
rd

 sūra (al-

Nağm), 84
th

 sūra (al-Inšiqāq) and the 96
th

 sūra (al-ʽAlaq); 

– numbers of the āyas (286) of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  indicated in hindu-arabic numbers 

in red ink (added while rebinding) (pp. 2a-18a); 



97 

– numbers of the sūras written with hindu-arabic numbers next to the sūra headings in red 

ink in latin (for example: Sur. 6 etc., added during rebinding) 

– sūra headings added (during rebinding) in black pencil on top of margins of every verso 

page. 

The Qur‟ānic text is complete. 

Traces of humidity, folios are restored, moth-eaten, parchment binding of the spine torn in 

the middle. 

631 

 .٩Mrوثٍخ ثٍٚبء أٍٙٮذ الؽٲب(؛ ٥الٽخ ٽبئٍخ " 242، 1ٕٮو )اِڇهاٯ اٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً 

BONNEAU ٕٺٍت ثٍڂپب ٌٲ٬ أٍلاٿ ٥ٺى اّبهح ٱجخ ٌو٭٦چب ٥بٽڈك ڇ٥ٺٍچب څً  242٭ً اٹڈهٱخ  . اٹ٦الٽخ اٹپبئٍخ1"، اٹڈهٱخ

IV(9 ،)IV(17 ،)(، 1)1 . ٥لك اٹٶواٍبد:242ثْٶٸ ٽزلافٸ اٍٮٸ اٹڈهٱخ. ٥لك اِڇهاٯ  "BOعبځجٍچب. ٵزت اٹؾو٭بٿ "

I(19،) IV (27،)I (29،)IV (37،) I(39،)IV (47،) I(49،)IV (57،)I (59 ،)IV(67،) III(73،) II(77 ،)I(79 ،)

IV(87،) I(89،)IV (97 ،)2III(109 ،)IV(117 ،)2III(129،)I(131 ،)III(137،)VI (149 ،)IV(157،)IV 

(165،)II (169 ،)IV(177 ،)II(179 ،)II(181 ،)2 IV(197،) VI(209)، II(213،)IV (221 ،)V(231 ،)

I(233،)V-1(242.) ّوٱٍخ ٽٖٮوح آ، ة، ط، ك+ څـ، ڇ، ى، ػ، ٛ، ډ، ٳ )أٍٙٮذ أصڂبء ٥پٺٍخ اٹزوٽٍټ( ماد  أڇهاٯ اٹؾٮ٠

آ، ة، ك، ڇ، ػ، ډ. ڇرڈعل ٥الٽخ ٽبئٍخ ځجبرٍخ ثضالصخ ڇهٌٲبد ٭ً ڇٍٞچب ڇىڇاٌبڅب. ٌڈعل ٥ٺى ڇهٱخ  ٥الٽبد ٽبئٍخ )ربط ٽيڅو(

(. ثٍڂپب أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )ڇ، ػ، ٛ، ٳ( ماد ٥الٽبد ٽبئٍخ ثؤؽو٫ الرٍڂٍخ 1" )ٷЛІضبٹضخ هٽي ثبٹٺ٪خ اٹوڇٍٍخ "اٹؾٮ٠ اٹ

"[D/E] ٛ22.5". ٱٍبً اٹپقٞڈx21 (، ٥الٽبد اٹزْٶٍٸًبأ )ُځَقذ الؽٲ242ة ، 1ٍٞوا ثبٹقٜ اٹپ٪وثً  19اٹٖٮؾخ  .ٍټ 

 اٹجورٲبٹًٵڈ٭ً ثبٹٺڈٿ  ثقٜ اٹَڈه اٍپبءٍټ. 18x15ڂٔ ِفٚو. ٱٍبً اٹڇىهٯ، ڇاِ جورٲبٹً،ڇاٹاِىهٯ، ڇ ثبِؽپو،

ٌؾلكڅب ٽلاك اٍڈك. ٭ڈإٸ اٌَبد )ٽڀ اِڇٹى اٹى اٹواث٦خ( صالصخ ځٲبٛ ثورٲبٹٍخ ؽڈٹچب ؽٺٲخ ٍڈكاء ٥ٺى ّٶٸ ٽضٺش. رڂزچى اٌَخ 

ٍڀ، اٹٶجوډ ثبٹٺڈٿ االٍڈك اٹقبٽَخ ٽڀ ٵٸ ٍڈهح ثؾو٫ اٹـ "څـ" ثقٜ ٵڈ٭ً، رڂزچى اٌَخ اٹ٦بّوح ٽڀ ٵٸ ٍڈهح ثلائورٍڀ ٽوٵجز

ڇاٹٖ٪وډ ثبٹجورٲبٹً ٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ثٍٚبء ٭ً ؽٍڀ رڈعل ځٲبٛ صالس أڇ اهث٤ ٥ٺى اٹؾٺٲخ اٹٶجوډ ثبِٹڈاٿ اِىهٯ أڇ 

 اِؽپو. 

 ٽڀ اٹوٯ اِثٍ٘ ث٦٘ اعيائڄ ٽٖٮوح ڇكاٵڂخ.  اٹزغٺٍلاٹڂَقخ ٽوٽپخ ٥ٺى اٹٞوٌٲخ اٹ٪وثٍخ. 

 اٹچڈاٽِ: 

٭ً كافٸ ىفو٭خ، اٹڂ٬ٖ ڇاٹوث٤ ثبِفٚو )رڈعل آصبه فٜ ځزٍغخ ؽٴ اٹٺڈٿ(. ٹټ رٶزت اٹَغلاد اٹَغلاد ثقٜ ٵڈ، اِؽياة

 )اٹ٦ٺٰ( ٭ً ٽٶبځچب اٹپقٖٔ.  96هٱټ)االځْٲبٯ(،  84هٱټ )اٹڂغټ(، 53اٹضالصخ اِفٍوح ٹٺَڈه: هٱټ

 أ. 18-أ 2آٌخ، اٹٖٮؾبد  286)اٹجٲوح( اٹزً ٌجٺ٨ ٥لكڅب  2اٍزقلٽذ اِهٱبٻ اٹ٦وثٍخ اٹپْوٱٍخ ٹزوٱٍټ آٌبد اٹَڈهح هٱټ

 .(6ثبِهٱبٻ اِڇهڇثٍخ، )ٽضبٷ: ٍڈهح الؽٲًب رټ روٱٍټ ٥لك اٹَڈه 

 اٹَڈه ثبٍِڈك )اؽٍبځب رټ ؽٶچب(، ُأٍٙٮذ ٭ٍپب ث٦ل ٥ٺى اٹچبٽِ اٹ٦ٺڈي ٹٺٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  اٍپبء

 .بة ٽپيٯاٹڂَقخ آصبه هٝڈثخ ڇ٥ش. رټ روٽٍټ ٝوح اِڇهاٯ ڇڇٍٜ ث٦ٚچب. عيء ٽڀ ٵ٦ت اٹٶز٥ٺى 

639 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1277 թ. (1860/1861): ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան 

թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 205, չգրված` 1ա: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11.5x7 սմ: ՏՈՂ՝ 21: 
ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները`կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9x4.3 

սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի (կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, սև, ոսկի) 

մեջ, 3ա`ճակատազարդ (բուսական տարրեր): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` նախշազարդ բա-
ղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, սև, ոսկի): Այաները բա-
ժանված են կարմիր կետերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի 

ստորին մասում:  
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ԿԱԶՄ՝ սև մոմլաթ, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` դեղնավուն թուղթ: Պահ-
պանակ`Ա, Բ, Գ+Դ, Ե, դեղնավուն թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)` կարմիր: 

Ձեռագիրն ամբողջական է:  
Էջ 1բ և 205բ` աղոթքներ: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
էջ 205բ` հիշատակարան 

  ١١ٕٔك٥بئڄ ث٦ل رالڇد ٱواٿ ... ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ رټ اٹزؾوٌو  

Էջ 2ա` ծննդյան հետագայի հիշատակարան: 
ԾՆԹ.` Ձեռագիրը գնվել է Սարգիս Մկրտչի Մելքոնյանից և Թեհրանից բերվել 

Մատենադարան 9/V-60թ. 

Ձեռագիրը վերանորոգված է: 

639 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid line, 205 ff., p. 1a blank, 

fly leaves [3+2], yellowish paper; 11,5x7 cm; fully vocalized nasḫ  script; 21 lines to the page; 

black ink with rubrication in red; writing area 9x4,3 cm; entire text set within a complex frame 

(red, orange, blue, black, gold). The frontispiece on p. 3a illuminated with plant elements. 

Sūra headings in red ink taken within an illuminated complex frame (red, orange, blue, 

black, gold); āya dividers in a form of red dots; catchwords at the bottom of every verso page. 

The MS dates back to 1277 of Hijra (1860/1861); on p. 205b there is a colophon in Arabic: 

١١ٕٔرټ اٹزؾوٌو  ك٥بئڄ ث٦ل رالڇد ٱواٿ ... ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ  

Binding of black manufactured leather, cardboard and yellowish paper. 

Marginal arrangements: 

– ḥ izb, ǧ uz‟ and subdivisions in red. 

The MS is complete. 

Pp. 1b and 205b, prayers. 

Pp. 2a, birthday note.  

The MS was purchased from Sarkis Mekertich Melkonian and brought from Tehran to the 

Matenadaran on May 9, 1960. 

The MS is restored. 

639 

أ ٭به٩خ(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ، ة، عـ+ ك، څـ 1ڇهٱخ ) 205ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلڇكح، 

ٍټ 9x4.3ځَـ ٽْٶڈٷ ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  ثقٍٜٞوا ٵزت ثبٍِڈك  21ٍټ. اٹٖٮؾخ ٥11.5x7بكي(، اٹٲٍبً  ٕٮوا)ڇهٯ 

ٵزجذ كافٸ  اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبءٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ كافٸ اٝبه ٽٺڈٿ. ه ٽوٵت )أؽپو، ثورٲبٹً، أىهٯ، اٍڈك، مڅت(. ٙپڀ اٝب

، ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٽَزٍٞٸ ٽيفو٫ )أؽپو، ثورٲبٹً، أىهٯ، أٍڈك، مڅت(

 ٕٮو ٥بكي. اعٺل ٕڂب٥ً اٍڈك، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ اٹجٞبځخ ڇهٯ  ٺٍلاٹزغٻ(. 1861-1860)څـ /1277ربهٌـ اٹڂَـ  ٵٸ ڇهٱخ.

 اٹچڈاٽِ: 

 .ثبِؽپواِؽياة، اِعياء 

 ة. 205ة، 1 اٹٖٮؾبد، ٕٺڈاد
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 .205، اٹٖٮؾخ "١١ٕٔك٥بئڄ ث٦ل رالڇد ٱواٿ ... ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ رټ اٹزؾوٌو " :ؽبٍّخ

 . ٽوٽپخاٹڂَقخ 

 .أ2اٹٖٮؾخ ،ڈاهٌـ ٽٍالك ٭زواد ٽزؤفوحؽڈاًّ ٹٍَذ ٽڀ إٔٸ اٹپقٞڈٛ ٹزرڈعل 

 .1960 /ٽبٌڈأٌبه 9اهاٿ ٽڀ اٹٍَل ٍوٵٌٍ ٽٶوكٌظ ٽٍٺٶڈځٍبٿ، ٝچواٿ، ٭ً كٍڂبراثز٤ٍ اٹپقٞڈٛ ٹٖبٹؼ اٹپب

642 

Հատված Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 19-րդ դար: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 

10: ՊՐԱԿ՝ III (6), II(10): ՏՈՂ՝ 10: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱ-

ԴԱՇՏ`14x8.5 սմ, առնված է բաղադրյալ (կապույտ, սև, ոսկի) և պարզ (կարմիր) շրջա-

նակների մեջ:  

Սուրաների անվանումներն առնված են ուղղանկյան մեջ: Այաները բաժանված 

են ոսկի կետերով:Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի, մեջտեղում 3 դրոշմազարդ, եզրերին` դրոշմված 

շրջանակ: Միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը` արևելյան թուղթ: Պահպանակ`Ա+Բ: 

21.5x14 սմ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ լուսանցազարդի մեջ (1-ին ջուզ`1ա, բուսական տարրեր, կապույտ, 

կարմիր, կանաչ, բաց կապույտ, սպիտակ, նարնջագույն, վարդագույն, սև, ոսկի): 

Ձեռագիրն ամբողջական է. 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան (1բ) և 2-րդ` «ալ-Բակա-
րա» սուրայի 1-74-րդ այաները (2ա-10բ): 

էջ 1ա` պարսկերեն գրություն վակֆի վերաբերյալ 

ٌوڇاځً اثڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل "ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو ا

ٽغٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽغبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇ صڈاة اځوا ثبهڇاػ عچبهكڃ 

ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل رڈٹٍزِ ٽبكاٻ اٹؾٍڈح ثبفڈك ڇاٱ٬ ڇث٦ل اىڇ٭بد اڇ ثب اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ځغ٬ ربعو  ۳ٖٽ٦ٖڈٻ 

ځً ڇث٦ل اىاڇ ثب اڇالك مٵڈه ٕبٹؼ ٽْبه اٹٍڄ ڇث٦ل اى اځٲواٗ اٌْبٿ ثب ٥ٺپب ثٺلڃ اٌوڇاٿ ثڈكڃ ثبّل ٽْوڇٛ ثو اٌڂٶڄ ىٌبك اٌوڇا

اىٍڄ كهٌٴ ٽبڃ ٽؾجڈً ځڂپبٌڂل ڇ اى ثٺلڃ ٽنٵڈهڃ فبهط ځٶڂڂل ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ عبهي ڱوكٌل رغٍت ال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت 

ٖٔٔ١"  
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A part of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 10 ff.; III(6),II(10); fly leaves [1+1]; 21,5x14 

cm; fully vocalized nasḫ script; 10 lines to the page; black ink; writing area 14x8,5 cm; entire 

text set within complex (blue,black, gold) and a simple (red) frames. 

Sūra headings taken in a rectangle frame; āya dividers in a form of gold dots; catchwords 

at the bottom of every verso page. 

MS dates back to the 19
th

 c. 

P. 1a, waqf note: 

" ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو اٌوڇاځً اثڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل  

غٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽغبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇ صڈاة اځوا ثبهڇاػ عچبهكڃ ٽ

رڈٹٍزِ ٽبكاٻ اٹؾٍڈح ثبفڈك ڇاٱ٬ ڇث٦ل اىڇ٭بد اڇ ثب اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ځغ٬ ربعو  ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل ۳ٖٽ٦ٖڈٻ 

ْبه اٹٍڄ ڇث٦ل اى اځٲواٗ اٌْبٿ ثب ٥ٺپب ثٺلڃ اٌوڇاٿ ثڈكڃ ثبّل ٽْوڇٛ ثو اٌڂٶڄ ىٌبك مٵڈه ٕبٹؼ ٽ اٌوڇاځً ڇث٦ل اىاڇ ثب اڇالك
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ڱوكٌل رغٍت ال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت  ډعبهاىٍڄ كهٌٴ ٽبڃ ٽؾجڈً ځڂپبٌڂل ڇ اى ثٺلڃ ٽنٵڈهڃ فبهط ځٶڂڂل ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ 

ٖٔٔ١".  

The binding of the MS is of brown leather; 3 pressed stamps in the center and a frame on 

the edges; board is of cardboard, doublure of  Oriental paper. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ within marginal ornaments (1
st
  ǧuz‟ on p. 1a done with vegetal elements – red, 

green, light blue, white, orange, rose, black, gold). 

The MS is complete. It contains the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) (p.1b) and from the 1

st
 to the 74

th
 

āyas of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) (pp.2a – 10b). 

642 

آ+ة.  أڇهاٯ اٹؾٮ٠(. 10(222، )4(٥22لك اٹٶواً: أڇهاٯ،  10اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلڇكح،  ٽڀ آٌبد

)أىهٯ، اٍڈك، ٙپڀ اٝبه ٽوٵت  ٍټ14x8.5اٍٞو ثبٍِڈك ڇثقٜ اٹڂَـ. ٱٍبً اٹڂٔ 10. اٹٖٮؾخ ٍټ21.5x14اٹٲٍبً 

ََُڈه اٍپبء أؽپواٹٺڈٿ. مڅت( كافٸ اٝبه أٵجو ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبٹنڅت. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ثٍَٜ اٍڈك،  اٹ

ثڂً ٥ٺٍڄ اٝبه صالصً كافٺڄ صالصخ ځٲْبد. عٺل  اٹزغٺٍلثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. ځَـ ٭ً اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو. 

 اٹجٞبځخ ٽڀ اٹڈهٯ اٹْوٱً اٹ٦بكي، اٹٺڈػ ٽڀ ڇهٯ ٽٲڈډ.

 اٹچڈاٽِ:

 هٍڈٻ ځجبرٍخ )أىهٯ، أؽپو، أفٚو، أىهٯ ٭برؼ، أثٍ٘، ثورٲبٹً، ڇهكي، اٍڈك، مڅت( ٵزت ٭ً ڇٍٞچب "اٹغيء اِڇٷ"

 .ة1اٹٖٮؾخ  ،ثبٍِڈك

 ة.10-ة1ڇهاٯ )اٹجٲوح(، اِ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 74ڈهح اٹٮبرؾخ ؽزى اٌَخ رجلأ ٥ڂل ٍ، ٵبٽٺخاٹڂَقخ 

 ٱٍل ڇٱ٬ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ:

"ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو اٌوڇاځً اثڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل 

غبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇ صڈاة اځوا ثبهڇاػ عچبهكڃ ٽغٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽ

رڈٹٍزِ ٽبكاٻ اٹؾٍڈح ثبفڈك ڇاٱ٬ ڇث٦ل اىڇ٭بد اڇ ثب اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ځغ٬ ربعو  ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل ۳ٖٽ٦ٖڈٻ 

وڇٛ ثو اٌڂٶڄ ىٌبك مٵڈه ٕبٹؼ ٽْبه اٹٍڄ ڇث٦ل اى اځٲواٗ اٌْبٿ ثب ٥ٺپب ثٺلڃ اٌوڇاٿ ثڈكڃ ثبّل ٽْ اٌوڇاځً ڇث٦ل اىاڇ ثب اڇالك

اىٍڄ كهٌٴ ٽبڃ ٽؾجڈً ځڂپبٌڂل ڇ اى ثٺلڃ ٽنٵڈهڃ فبهط ځٶڂڂل ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ عبهي ڱوكٌل رغٍت ال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت 

 .أ(1)اٹٖٮؾخ "، ١ٖٔٔ
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Հատված Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 19-րդ դար: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից թուղթ: 
ԹԵՐԹ՝10: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,5x14 սմ: ՊՐԱԿ՝ III(6), II(10): ՏՈՂ՝ 10: ԳԻՐ՝ ձայնավոր-
ված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14x8,5 սմ, առնված է բաղադրյալ (կապույտ, սև, 

ոսկի) և պարզ (կարմիր) շրջանակների մեջ: 1բ` ճակատազարդ (բուսական տարրեր, 

կապույտ, բաց կապույտ, նարնջագույն, վարդագույն, կարմիր, կանաչ, սև, սպի-
տակ):Այաները բաժանված են ոսկի շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված են յու-
րաքանչյուր բ էջի ստորին մասում: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի, մեջտեղում` 3 դրոշմազարդ, եզրերին` դրոշմված բա-
ղադրյալ շրջանակ: Միջուկը՝ ստվարաթուղթ, աստառը`սովորական թուղթ: Պահպա-
նակ` Ա+Բ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ լուսանցազարդերի մեջ (13-րդ ջուզ` բուսական տարրեր, կապույտ, բաց 

կապույտ, նարնջագույն, վարդագույն, կարմիր, կանաչ, սև, սպիտակ): 

Ձեռագիրն ամբողջական է. 16-րդ` «ալ-Նահլ» սուրայի 15-128-րդ այաները:  
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Էջ 1ա`վակֆ. 

٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو اٌوڇاځً اٌڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ "ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً 

ٵالٻ اهلل ٽغٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽغبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇصڈاة اځوا ثبهڇاػ 

عبهډ ڱوكٌل  ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل ثب ّوڇٍٝٶڄ كهځ٬ٖ اڇٷ ڇڇٍٜ ڇافو٥وٗ ّلڃ ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ ۳ٖعچبهكڃ ٽ٦ٖڈٻ 

"١ٖٔٔرغٍت ال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت   
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A part of the Qur‟ān; MS on modern paper; 10 ff.; III(6),II(10); fly leaves [1+1]; 21,5 x14 

cm; fully vocalized nasḫ script; 10 lines to the page; black ink; writing area 14x8,5 cm; entire 

text set within a complex (blue, black, gold) and a simple (red) frames. P. 1b a frontispiece with 

vegetal elements (blue, light blue, orange, rose, red, green, black, white); āya dividers in a form 

of gold circles; catchwords at the bottom of every verso page.  

The MS dates back to the 19
th

 c. 

P. 1a, waqf note: 

" ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو اٌوڇاځً اٌڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل 

ڃ ٽغٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽغبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇصڈاة اځوا ثبهڇاػ عچبهك

ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل ثب ّوڇٍٝٶڄ كهځ٬ٖ اڇٷ ڇڇٍٜ ڇافو٥وٗ ّلڃ ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ عبهډ ڱوكٌل رغٍت  ۳ٖٽ٦ٖڈٻ 

  ".١ٖٔٔال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت 

The binding of the MS is of brown leather, 3 arabesques within a complex frame, board of 

cardboard, doublure of  paper. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟within marginal ornaments (13
th

 ğuz‟) with vegetal elements (blue, light blue, 

orange, rose, red, green, black, white). 

The MS is complete, it contains the 15-128
th

 āyas of the 16
th

 sūra (al-Naḥl). 
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 اٹٲٍبً أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ+ة.. (10(222، )4(22أڇهاٯ. ٥لك اٹٶواٍبد:  10ؽلٌش،  ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ آٌبد

21.514x14اٍٞو ثبٍِڈك ڇثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  10اٹٖٮؾخ . ٍټx8.5( أىهٯ، اٍڈك، ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت

 ،، أٍڈك، ڇمڅت(ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أىهٯ، أؽپو، أفٚو، أىهٯ ٭برؼ، أثٍ٘، ثورٲبٹً، ڇهكي .( كافٸ اٝبه ثٍَٜ أؽپومڅت

اٹزب٤ٍ  ځَـ ٥ٺى ا٩ِٺت ٭ً اٹٲوٿ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ أ. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ٽنڅجخ.1اٹٖٮؾخ 

 صالصخ ځٲْبد. اٹجٞبځخ ٽڀ اٹڈهٯ اٹؾلٌش، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ. ثڂً ٥ٺٍڄ اٝبه صالصً كافٺڄعٺل  اٹزغٺٍل. ٥ْو

 اٹچڈاٽِ:

 .فو٭خ ) أىهٯ، أىهٯ ٭برؼ، ثورٲبٹً، ىڅوي، أؽپو، أفٚو، اٍڈك، أثٍ٘("اٹغيء اٹضبٹش ٥ْو" ٙپڀ ى

 )اٹڂؾٸ(. 16ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 128ؽزى  51عٍلح رؾزڈي اٌَبد ، ٵبٽٺخاٹڂَقخ 

 ٱٍل ڇٱ٬ ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ:

 "ڇٱ٬ ٕؾٍؼ ّو٥ً ځپڈكڃ اّو٫ اٹؾبط ؽبعً ٥ٺى اٵجو فٺ٬ ٽوؽڈٻ ٽال ٥ٺى ربعو اٌوڇاځً اٌڀ ٌٴ ځ٬ٖ عيڇ ٵالٻ اهلل

ٽغٍل ها ثب پڂغبڃ ڇځڄ ځ٬ٖ كٌڱو ثوٵب٭ۂ ٽئٽڂٍڀ ٱبٝجۂ ٽَٺپٍڀ ٵڄ كهٽغبٹٌ ر٦يٌڄ رالڇد ځپڈكڃ ڇصڈاة اځوا ثبهڇاػ عچبهكڃ 

ڇاٽڈاد ڇاٱ٬ څلٌڄ ځپبٌڂل ثب ّوڇٍٝٶڄ كهځ٬ٖ اڇٷ ڇڇٍٜ ڇافو٥وٗ ّلڃ ڇٍٕ٪ڄ ڇٱ٬ عبهډ ڱوكٌل رغٍت  ۳ٖٽ٦ٖڈٻ 

 أ.1، اٹٖٮؾخ "١ٖٔٔال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ٌڈڅت 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով, եզրերը` ոսկեպատ: 
ԹԵՐԹ՝ 218, չգրված`1ա, 2ա, 218ա: ՊՐԱԿ՝ 1(1),11VI(133),10IV(213),II(217),1(218): ՏՈՂ՝ 
17: ԳԻՐ՝ ձայնավորված մաղրիբի, սև թանաք, Ալլահի անունը` ոսկի, հուշող նշան-
ները` բաց կանաչ, ձայնանիշերը (ֆաթհա, դամմա, քասրա)`կարմիր, համզաները` 

նարնջագույն,սուքուն, շադդա` կանաչ: ԳՐԱԴԱՇՏ` 8,7x6,7 սմ, առնված է բաղադրյալ 
շրջանակի (կանաչ, կարմիր, սև, ոսկի) մեջ: Էջ 3ա`կրկնակի արաբեսկ և բուսական 

զարդանախշ (կապույտ, կանաչ, կարմիր, ոսկի):  

7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի և 38-րդ` «Սադ» սուրայի անվանումները գրված են 

քուֆիով, առնված բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր, կապույտ, սև, ոսկի): Այաները 
բաժանված են ոսկի բոլորակներով: 

ԿԱԶՄ՝ դռնակով, կարմիր կաշի: Կազմի փեղկերի և դռնակի վրա դրոշմա-
զարդեր (կապույտ, կանաչ, ոսկի): Մեջքը` կարմիր կաշի, վրան ոսկի դրոշմազարդ: 

Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` կանաչ կաշի՝ ոսկի ճնշազարդերով: Պահպա-
նակ`Ա, Բ, Գ, Դ-Ե, Զ, Է, Ը, 15.1x13 սմ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– սաջդա, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)՝ կլոր լուսանցազարդի մեջ (կար-
միր, կանաչ, սև, ոսկի): 

Ձեռագիրն ամբողջական է: 

Էջ 1ա` սուրաները կարդալու ուղեցույց` ըստ շաբաթվա օրերի. 

اٹؾپل هلل ڇؽلڃ ڇٽڀ اٹٮڈاٌل اٹپغوثخ ٹٲٚبء اٹؾڈائظ ٱبٷ ث٦٘ اٹ٦ٺپبء ٽڀ اهاك ٭ؾبعزڄ ڇ٦ٌل اٹپپٺٶخ ٌڈٻ اٹغپ٦خ ٽڀ اٹجٲوح اٹى 

ٍڈهح ٌڈځٌ اٹى ]ا[فو ٽوٌټ ڇٌڈٻ االصڂٍڀ ٽڀ ٝڄ اٹى افو اٹپالئٶخ ٌڈٻ اٹَجذ ٽڀ ٍڈهح االځ٦بٻ اٹى افو اٹزڈثخ ڇٌڈٻ االؽل ٽڀ 

اٹٲٖٔ ڇٌڈٻ اٹضالصبء ٽڀ ٍڈهح اٹ٦ڂٶجڈد اٹى افو ٓ ڇٌڈٻ االهث٦بء ٽڀ ٍڈهح اٹيٽو اٹى افو اٹوؽپڀ ڇٌڈٻ اٹقپٌٍ ٽڀ 

اٹٮٚٸ اٹ٢٦ٍټ څـ  ٍڈهح اٹڈاٱ٦خ اٹى فزټ اٹٲواٿ اٹ٢٦ٍټ ٭بما فزټ ڇٌَئٸ اهلل ؽبعزڄ ٭ً ٍغڈكڃ اځچب رٲٔ ثال ّٴ ڇال ى٬ٌ ڇاهلل

][ افوډ ٵبٿ ٥پٸ اٹٖؾبثخ هٙڈاٿ اهلل ٥ٺٍچټ ڇاٹجلء ٌڈٻ اٹقپٌٍ ڇثڄ ٌٶڈٿ اٹقزټ ٥ٺى اٹزورٍت اٹپنٵڈه ٭ً اٹجٍذ ڇځَت ][ 

 ثٶو ][ ٌڈځٌ ٍجؾبٿ اٹ٦ْوااٹٍٮٍٖو ٭بٿ ثبٿ

Էջ 2ա` արաբերեն ծննդյան հիշատակարան հետագայի: 

Էջ 217ա`թասդիկ. اٹپٖٞٮى اٹٶوٌټ ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ ڇ]ځؾت[ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ  ٕلٯ اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇٍٺټ هٍڈٹڄ 

 اٹْبٽزٍڀ ٭بٌڄ ٽئٽڂڈٿ ڇال ؽڈٷ ڇال ٱڈح اال ثبهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ٍټ

(218բ)  اٹؾپل هلل ڇٽپب ٌل٥ى ثڄ ٥پٸ فزټ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ ٽب ځٖڄ اٹٺچټ اځً ٥جلٳ ڇاثڀ ٥جلٳ ڇاثڀ اٽزٴ ٭ً ٱجٚزٴ ][ ٦ٌلٳ

ثٶٸ اٍټ ][ ٹٴ ٍپ٦ذ ثڄ ][ ڇاځڂً ٹ٦لك ٭ً ٵزبثٴ ڇ٥ٺپذ اؽلا ٽڀ فٺٲٴ ][ ربٌڄ ٭ً ٱبٗ ٽڀ ؽٶپٴ ٥لٷ ٽڀ ٱٚبڇٳ اٍئٺٴ 

٥ٺټ اٹ٪ٍت ٥جلٳ اٿ رغ٦ٸ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ هٌٰ ٱٺجً ڇځيه ٕلهي ڇمڅجبٿ ٩پى ڇٽپٺى اځ٦پً ٽڀ االعڈثخ اٹٮبفوٌخ ٹٍَلځب 

ڂب اٿ ٵبٿ ڇ٥ل هثڂب ٹپ٦جڈكڃ ٍغل ڇؽپلڃ ٹڂٸ اهلل ٥جلڃ څـ ٽڂچب ٽب ٌٮ٦ٺڄ اٹٲبهي ٥ڂل ٍغڈك اٹزالڇح ؽبٷ ٍغڈكڃ ٍجؾبٿ هث هٍڈٷ

فٺٲڄ ڇٕڈهڃ ڇ]ځَٰ[ ٍپ٦ڄ ڇثٖوڃ ]٭جڂب ثچب[ اهلل اؽَڀ اځپب اٹٮٲٍو اٹٺچټ اٵزت ثچب ]ثپٲب[ اعوا ڇؽٜ ٥ڂڄ ثپب ڇىها ڇاهى ٭ٍڄ 

 ][ ڇاع٦ٺچب ٹً ٥جلٳ ][ ڇثٮ٦ٺچب ٽڂى ٵپب رٲجٺزچب ٽڀ ٥جلٳ كاڇڇك ٥ٺٍڄ اٹَالٻ څـ

ԾՆԹ.` ձեռագիրը գնվել է Սարգիս Մկրտչի Մելքոնյանից և Թեհրանից բերվել է 

Մատենադարան 9/V-60թ.: 

Ա աստառ` լատինատառ գրություն. “Professor M. G. Sevag DEPARTMENT OF 

MICROBIOLOGY SCHOOL OF MEDICINE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA”. 
Ձեռագիրը վերանորոգված է: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with laid lines, on the edges - plate 

with in gold; 218 ff.; blank pages 1a, 2a, 218a; 1(1), 11VI(133), 10IV(213), II(217), 1(218); fly 

leaves [4+4]; 15,1x13 cm; fully vocalized maġhrībī script; 17 lines to the page; black ink; the 

name of the Allah – with gold, rubrication in light green; markings (ḥarakāt) – fatḥa, ḍamma, 

kasra in red ink, hamza in orange, sukun and šadda in green; writing area 8,7x6,7 cm; entire text 

set within a complex (green, red, black, gold) frame; on p. 3a, double arabesque and floral 

ornament (blue, green, red, gold); the headings of the 7
th

 sūra (al‟Aʽrāf) and the 38
th

 sūra (Ṣād) 

in kūfī script taken in a complex frame (red, blue, black, gold); āya dividers in a form of gold 

discs. 

Binding of the MS together with the envelope flap is of red leather. On the binding and the 

envelope flap there are ornaments (blue, green, gold); the back is also of red leather with gold 

ornament on it; cardboard, doublure of green leather with gold ornaments. 

Marginal arrangements: 

– saǧda and ǧuz‟ subdivisions in a round marginal ornament (red, green, black, gold). 

The MS is complete. 

P. 1a, an instruction how to read the sūras according to the days of the week: 

بعزڄ ڇ٦ٌل اٹپپٺٶخ ٌڈٻ اٹغپ٦خ ٽڀ اٹجٲوح اٹى اٹؾپل هلل ڇؽلڃ ڇٽڀ اٹٮڈاٌل اٹپغوثخ ٹٲٚبء اٹؾڈائظ ٱبٷ ث٦٘ اٹ٦ٺپبء ٽڀ اهاك ٭ؾ

اٹپالئٶخ ٌڈٻ اٹَجذ ٽڀ ٍڈهح االځ٦بٻ اٹى افو اٹزڈثخ ڇٌڈٻ االؽل ٽڀ ٍڈهح ٌڈځٌ اٹى ]ا[فو ٽوٌټ ڇٌڈٻ االصڂٍڀ ٽڀ ٝڄ اٹى افو 

قپٌٍ ٽڀ اٹٲٖٔ ڇٌڈٻ اٹضالصبء ٽڀ ٍڈهح اٹ٦ڂٶجڈد اٹى افو ٓ ڇٌڈٻ االهث٦بء ٽڀ ٍڈهح اٹيٽو اٹى افو اٹوؽپڀ ڇٌڈٻ اٹ

   ٍڈهح اٹڈاٱ٦خ اٹى فزټ اٹٲواٿ اٹ٢٦ٍټ ٭بما فزټ ڇٌَئٸ اهلل ؽبعزڄ ٭ً ٍغڈكڃ اځچب رٲٔ ثال ّٴ ڇال ى٬ٌ ڇاهلل اٹٮٚٸ اٹ٢٦ٍټ څـ

[  [ افوډ ٵبٿ ٥پٸ اٹٖؾبثخ هٙڈاٿ اهلل ٥ٺٍچټ ڇاٹجلء ٌڈٻ اٹقپٌٍ ڇثڄ ٌٶڈٿ اٹقزټ ٥ٺى اٹزورٍت اٹپنٵڈه ٭ً اٹجٍذ ڇځَت ] ]

 ٿ اٹ٦ْوااٹٍٮٍٖو ٭بٿ ثبٿ[ ٌڈځٌ ٍجؾب ثٶو ]

P. 2a, a birth note in Arabic. 

taṣdīq: 

p. 217a 

ٕلٯ اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇٍٺټ هٍڈٹڄ اٹپٖٞٮى اٹٶوٌټ ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ ڇ]ځؾت[ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبٽزٍڀ ٭بٌڄ ٽئٽڂڈٿ ڇال 

         ؽڈٷ ڇال ٱڈح اال ثبهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ٍټ

p.  218b 
[ ٦ٌلٳ ٱبٗ ٽڀ  ټ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ ٽب ځٖڄ اٹٺچټ اځً ٥جلٳ ڇاثڀ ٥جلٳ ڇاثڀ اٽزٴ ٭ً ٱجٚزٴ ]اٹؾپل هلل ڇٽپب ٌل٥ى ثڄ ٥پٸ فز

[ ربٌڄ ٭ً ٥ٺټ  [ ڇاځڂً ٹ٦لك ٭ً ٵزبثٴ ڇ٥ٺپذ اؽلا ٽڀ فٺٲٴ ] [ ٹٴ ٍپ٦ذ ثڄ ] ؽٶپٴ ٥لٷ ٽڀ ٱٚبڇٳ اٍئٺٴ ثٶٸ اٍټ ]

 پٺى اځ٦پً ٽڀ االعڈثخ اٹٮبفوٌخ ٹٍَلځب هٍڈٷاٹ٪ٍت ٥جلٳ اٿ رغ٦ٸ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ هٌٰ ٱٺجً ڇځيه ٕلهي ڇمڅجبٿ ٩پى ڇٽ

اهلل ٥جلڃ څـ ٽڂچب ٽب ٌٮ٦ٺڄ اٹٲبهي ٥ڂل ٍغڈك اٹزالڇح ؽبٷ ٍغڈكڃ ٍجؾبٿ هثڂب اٿ ٵبٿ ڇ٥ل هثڂب ٹپ٦جڈكڃ ٍغل ڇؽپلڃ ٹڂٸ فٺٲڄ 

[  ا ڇاهى ٭ٍڄ ]ڇٕڈهڃ ڇ]ځَٰ[ ٍپ٦ڄ ڇثٖوڃ ]٭جڂب ثچب[ اهلل اؽَڀ اځپب اٹٮٲٍو اٹٺچټ اٵزت ثچب ]ثپٲب[ اعوا ڇؽٜ ٥ڂڄ ثپب ڇىه

 [ ڇثٮ٦ٺچب ٽڂى ٵپب رٲجٺزچب ٽڀ ٥جلٳ كاڇڇك ٥ٺٍڄ اٹَالٻ څـ ڇاع٦ٺچب ٹً ٥جلٳ ]

The MS was purchased from Sarkis Mekertich Melkonian and brought from Tehran to the 

Matenadaran on May 9, 1960. 

On doublure A there is a scripture in Latin letters: “Professor M. G. Sevag DE-

PARTMENT OF MICROBIOLOGY SCHOOL OF MEDICINE UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA”. 

The MS is restored. 
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ة، 2أ، 1ڇهٱخ ) 218ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ؛ أٝوا٫ اِڇهاٯ ثبٹنڅت، 

(. أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ، ة، عـ، ك+ څـ، ڇ، 218)VI(133 ،)10 IV(213 ،)II(217 ،)1 11(، 1)1أ ٭به٩خ(. ٥لك اٹٶواً:218

اٹٶَوح  -اٹٚپخ -ٍٞوا ثبٍِڈك ڇثقٜ ٽ٪وثً ٽْٶڈٷ: اٹچپيح )ثورٲبٹً(؛ اٹٮزؾخ 17ٍټ. اٹٖٮؾخ 15.1x13ى، ػ. اٹٲٍبً 

ٍټ 8.7x6.7ؼ(. ٱٍبً اٹڂٔ )أفٚو ٭بر اإلّبهاداٹَٶڈٿ )أفٚو ٭ٍوڇىي(؛ اٍټ اٹغالٹخ "اهلل" ثبٹنڅت؛  –)أؽپو(؛ اٹْلح 

رڈعل ىفو٭زبٿ أهاثٍَٴ ڇځجبرٍخ )أىهٯ، أفٚو، اؽپو، مڅت(٥ٺى .ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أفٚو، أؽپو، اٍڈك )ٽٶوه(، مڅت(

)ٓ( ٽٶزڈثزبٿ ثقٜ ٵڈ٭ً ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٽوٵت )أؽپو، أىهٯ،  38)اال٥وا٫( ڇ هٱټ 7ٍڈهرً هٱټ اٍپبءأ. 3اٹٖٮؾخ 

٥ٺٍڄ  عٺل أؽپو اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛ٻ(. 1861-1860څـ /)1277جخ. ربهٌـ اٹڂَـ اٍڈك، مڅت(، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ٽنڅ

ُِ ٿ ځ٬ٖ ىفو٭خ اهاثٍَٴ ُمىفو٭خ أهاثٍَٴ )أؽپو، أىهٯ، أفٚو، مڅجً(، ٵ٦ت اٹٶزبة عٺل أؽپو٥ٺٍڄ ىفو٭خ ثبٹنڅت. ا

 .(، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ أهٍٙخ فٚواء ٥ٺٍچب ځٲْبد ثبٹنڅتاٹزغٺٍل)ٽڀ ماد ىفو٭خ 

 :أ1، اٹٖٮؾخ ٵٍٮٍخ ٱواءح ٍڈه اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ،ل رٲڈٌټٱٍ

"اٹؾپل هلل ڇؽلڃ ڇٽڀ اٹٮڈاٌل اٹپغوثخ ٹٲٚبء اٹؾڈائظ ٱبٷ ث٦٘ اٹ٦ٺپبء ٽڀ اهاك ٭ؾبعزڄ ڇ٦ٌل اٹپپٺٶخ ٌڈٻ اٹغپ٦خ ٽڀ اٹجٲوح اٹى 

ٌټ ڇٌڈٻ االصڂٍڀ ٽڀ ٝڄ اٹى افو اٹپالئٶخ ٌڈٻ اٹَجذ ٽڀ ٍڈهح االځ٦بٻ اٹى افو اٹزڈثخ ڇٌڈٻ االؽل ٽڀ ٍڈهح ٌڈځٌ اٹى ]ا[فو ٽو

اٹٲٖٔ ڇٌڈٻ اٹضالصبء ٽڀ ٍڈهح اٹ٦ڂٶجڈد اٹى افو ٓ ڇٌڈٻ االهث٦بء ٽڀ ٍڈهح اٹيٽو اٹى افو اٹوؽپڀ ڇٌڈٻ اٹقپٌٍ ٽڀ 

   ٍڈهح اٹڈاٱ٦خ اٹى فزټ اٹٲواٿ اٹ٢٦ٍټ ٭بما فزټ ڇٌَئٸ اهلل ؽبعزڄ ٭ً ٍغڈكڃ اځچب رٲٔ ثال ّٴ ڇال ى٬ٌ ڇاهلل اٹٮٚٸ اٹ٢٦ٍټ څـ

[  افوډ ٵبٿ ٥پٸ اٹٖؾبثخ هٙڈاٿ اهلل ٥ٺٍچټ ڇاٹجلء ٌڈٻ اٹقپٌٍ ڇثڄ ٌٶڈٿ اٹقزټ ٥ٺى اٹزورٍت اٹپنٵڈه ٭ً اٹجٍذ ڇځَت ] [ ]

 .[ ٌڈځٌ ٍجؾبٿ اٹ٦ْوا اٹٍٮٍٖو ٭بٿ ثبٿ" ثٶو ]

ٽئٽڂڈٿ رٖلٌٰ: " ٕلٯ اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇٍٺټ هٍڈٹڄ اٹپٖٞٮى اٹٶوٌټ ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ ڇ]ځؾت[ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹْبٽزٍڀ ٭بٌڄ 

 أ.217، اٹٖٮؾخ ڇال ؽڈٷ ڇال ٱڈح اال ثبهلل اٹ٦ٺى اٹ٢٦ٍټ"

[ ٦ٌلٳ  ك٥بء: "اٹؾپل هلل ڇٽپب ٌل٥ى ثڄ ٥پٸ فزټ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ ٽب ځٖڄ اٹٺچټ اځً ٥جلٳ ڇاثڀ ٥جلٳ ڇاثڀ اٽزٴ ٭ً ٱجٚزٴ ]

[ ربٌڄ ٭ً  ذ اؽلا ٽڀ فٺٲٴ ][ ڇاځڂً ٹ٦لك ٭ً ٵزبثٴ ڇ٥ٺپ [ ٹٴ ٍپ٦ذ ثڄ ] ٱبٗ ٽڀ ؽٶپٴ ٥لٷ ٽڀ ٱٚبڇٳ اٍئٺٴ ثٶٸ اٍټ ]

٥ٺټ اٹ٪ٍت ٥جلٳ اٿ رغ٦ٸ اٹٲوءاٿ اٹ٢٦ٍټ هٌٰ ٱٺجً ڇځيه ٕلهي ڇمڅجبٿ ٩پى ڇٽپٺى اځ٦پً ٽڀ االعڈثخ اٹٮبفوٌخ ٹٍَلځب 

اهلل ٥جلڃ څـ ٽڂچب ٽب ٌٮ٦ٺڄ اٹٲبهي ٥ڂل ٍغڈك اٹزالڇح ؽبٷ ٍغڈكڃ ٍجؾبٿ هثڂب اٿ ٵبٿ ڇ٥ل هثڂب ٹپ٦جڈكڃ ٍغل ڇؽپلڃ ٹڂٸ  هٍڈٷ

 ڈهڃ ڇ]ځَٰ[ ٍپ٦ڄ ڇثٖوڃ ]٭جڂب ثچب[ اهلل اؽَڀ اځپب اٹٮٲٍو اٹٺچټ اٵزت ثچب ]ثپٲب[ اعوا ڇؽٜ ٥ڂڄ ثپب ڇىها ڇاهى ٭ٍڄ ]فٺٲڄ ڇٕ

 ة.218، اٹٖٮؾخ [ ڇثٮ٦ٺچب ٽڂى ٵپب رٲجٺزچب ٽڀ ٥جلٳ كاڇڇك ٥ٺٍڄ اٹَالٻ څـ" [ ڇاع٦ٺچب ٹً ٥جلٳ ]

 اٹچڈاٽِ:

)أؽپو، أفٚو، اٍڈك، مڅت(، اٹَغلاد ٙپڀ كائوح ٽيفو٭خ ٭ً ٱَپچب اِعياء ثبٹنڅت ٙپڀ ىفو٭خ كائوٌخ ٽٺڈځخ  اِهثب٣،

 .اٹ٦ٺڈي ٽضٺش ٽزَبڇي اٹَبٱٍڀ )أؽپو، أفٚو، اٍڈك، مڅت(. څڂبٳ رٖؾٍؾبد

 .9/5/1960ٽڀ ٝچواٿ ثزبهٌـ  اهاٿكٍڂبراثز٤ٍ اٹپقٞڈٛ ٽڀ اٹٍَل ٍوٵٌٍ ٽٶوكٌظ ٽٺٶڈځٍبٿ ڇُاؽٚو اٹى اٹپب
 .أ2اٹٖٮؾخ ، ث٦ل٥ٺى اٹڂَقخ رڈاهٌـ ٽٍالك اٍٙٮذ ٭ٍپب 

 ُٽٺٰٖ ٥ٺى اٹجٞبځخ آ ٽب ٌٺً:

Professor M. G. Sevag DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY SCHOOL OF MEDICINE 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

 .ٽوٽپخاٹڂَقخ 

719 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով, 

լուսադրոշմ (առյուծ,GV): ԹԵՐԹ՝ 468: ՄԵԾՈԻԹՅՈՒՆ՝ 34x22 սմ: ՏՈՂ՝ 7 կամ 13: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 27,5x17,8 սմ, առնված է պարզ շրջանա-
կի մեջ (կարմիր): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված են 

կարմիր կետերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում: 

Ձեռագիրը պակասավոր է. 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա», 3-րդ` «ԱԼ Իմրան», 35-րդ` 

«Ֆատիր», 68-րդ` «ալ-Կալամ», 70-րդ`«ալ-Մաարիջ», 71-րդ` «Նուհ», 72-րդ` «ալ-Ջին», 

76-րդ` «ալ-Ինսան», 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրաները բացակայում են: 
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ԾՆԹ.` Ա աստառ, լատինատառ գրություն` EX\LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE 

HAZARIAN\ No 189. 

Ձեռագրի թերթերը կիսավառված են և մասամբ սևացած (հիմնականում): 

719 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with chain line and laid line paper; 

watermarks (lion, GV); 468 ff.; 34x22 cm; fully vocalized nasḫ script; 7 or 13 lines to the page; 

black ink; writing area 27,5x17,8 cm; entire text set within a simple frame (red); sūra headings 

in red ink; āya dividers in a form of red dots; catchwords at the bottom of every verso page. 

The MS is not complete; the beginning and the ending are missing, as well as the following 

sūras:1
st
 (al-Fātiḥa), 3

rd
 (Al ʽ Imrān), 35

th
 (Fāṭir), 68

th
 (al-Qalam), 70

th
 (al-Maʽāriğ), 71

st
 (Nūḥ), 

72
nd

 (al-Ğin), 76
th

 (al-Insān) and 114
th

 (al-Nās). 

On lining A there is a scripture with Latin letters: EX\ LIBRIS \Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE 

HAZARIAN\ No 189. 

The folios are partially burnt and darkened. 

719 

ڇهٱخ.  468(، lion, GVاٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ ڇ٥الٽبد ٽبئٍخ )ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. 

 ٍټ ٙپڀ اٝبه ثٍَٜ أؽپو.27.5x17.8ٍڈك ڇثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ ٍٞوا ثبِ 13أڇ  7 . اٹٖٮؾخٍټ34x22اٹٲٍبً

 اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. ؽپواء.  ٱوآاٹَڈه ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد أ اٍپبء

ٍڈهح ، (اٹپ٦بهط) 70هٱټٍڈهح ، (اٹٲٺټ) 68هٱټٍڈهح ، (آٷ ٥پواٿ) 3هٱټٍڈهح اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاَفو: ٍڈهح اٹٮبرؾخ، 

 . (اٹڂبً) 114هٱټٍڈهح ، (االځَبٿ) 76ٍڈهح هٱټ، (اٹغڀ) 72هٱټٍڈهح ځڈػ(، ) 71هٱټ

 ُٽٺٰٖ ٥ٺى اٹجٞبځخ ا٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ":

EX\ LIBRIS \ Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN \ No 189 

 .٥ٺى اٹپقٞڈٛ آصبه ؽوٌٰ

721 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 368: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
34x24,5 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 23,5x13 սմ, առնված է կամ 
բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր, սև), կամ պարզ (սև), որոշ էջերին  շրջանակ չկա: 

Ճակատազարդ՝  բուսանախշ (կարմիր): 

1-ին` «ալ-Ֆաթիհա», 18-րդ` «ալ-Քահֆ» և 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրաների անվա-
նումները գրված են մաղրիբիով (185բ-186ա, 367բ-368ա): Այաները բաժանված են 
կարմիր շրջանագծերով, մեջտեղում` սև կետ:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն մոմլաթ (նորոգված), միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` 

դեղնավուն թուղթ: Պահպանակ` Ա + Բ,Գ, դեղին թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)` եռանկյունաձև լուսանցազար-
դի մեջ (սև, կարմիր, նարնջագույն նախշազարդեր):  

Ձեռագիրը պակասավոր է. 2-րդ` «ալ-Բակարա», 13-րդ` «ալ-Ռաադ», 17-րդ` «ալ 
-Իսրա», 18-րդ` «ալ-Քահֆ», 22-րդ` «ալ-Հաջ», 35-րդ` «Ֆատիր», 45-րդ` «ալ- Ջասիյա», 

46-րդ` «ալ-Ահկաֆ», 60-րդ` «ալ-Մումթահանա», 61-րդ` «ալ-Սաֆ», 69-րդ` «ալ-Հակ-
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կա», 70-րդ` «ալ-Մաարիջ», 86-րդ` «ալ-Տարիկ», 87-րդ` «ալ-Աալա» սուրաները բացա-
կայում են: 

Էջ 120ա և 120բ-125բ` արաբերեն աղոթքներ. 

ٽ٦ٺټ ٽبٹً ؽجٍت ٍڈډ ٽؾپل فٍو اٹوٍڈٷ اٹڂجً اٹٶوٌټ ... ٕٺى اإلٹڄ ٥ٺى ٽؾپل [ اٹپچلي  "٭ً ؽً ٍٍلځب ٽؾپل ]

  ڇاِٹڄ ڇٕؾجڄ ٍٺټ

120բ-125բ՝  ... ٥ٺٍچټ ٍزوكڃ اٹؾٍٖڀ ڇرت ٥ٺٍڂب ڇ٥ٺٍچټ ڇ٥ٺً ثَپٺخ اٹؾپل اهلل اٹني څلاځب ٹالٍالٻ ڇاالٌپبٿ  

ԾՆԹ.` Սուրաների հերթականությունը չի պահպանվել: 
Ա աստառ` լատինատառ գրություն` EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN.  
Ձեռագիրը նորոգված է, վիճակը` բավարար: 

721 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern paper; 368 ff.; fly leaves [1+2]; yellow 

paper; 34x24,5 cm; 13 lines to the page; black ink; writing area 23,5x13 cm; text is sometimes 

set within a complex frame (red, black), sometimes within a simple one (black), and on some 

pages there is no frame. Frontispiece is in a form of a vegetal ornament (red); sūra headings of 

the 1
st
 (al-Fātiḥa), 18

th
 (al-Kahf) and 114

th
 (al-Nās) sūras are written in a maġrībī script (pp. 

185b-86a, 367b-368a), all the other sūra headings written in nasḫ script; āya dividers in a form 

of red circles with a black dot in the center. 

The binding is of artificial leather (restored), board of cardboard, lining of yellowish paper. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr and ǧuz‟ with subdivisions within a triangle marginal ornament (black, red, 

orange ornaments) and ǧuz‟ within a triangle. 

The MS is not complete, the 2
nd

 (al-Baqara), the 13
th

 (al-Raʽd), the 17
th

 (al-‟Isrā‟), the 18
th

 

(al-Kahf), 22
nd

 (al-Ḥağ), 35
th

 (Fāṭir), 45
th

 (al-Ğāṯiya), 46
th

 (al-‟Aḥqāf), 60
th

 (al-Mumtaḥana), 

61
st
 (al-Ṣaf), 69

th
 (al-Ḥāqqa), 70

th
 (al-Maʽāriğ), 86

th
 (al-Ṭāriq ) and the 87

th
 (al-‟Aʽlā) sūras are 

missing. 

Pp. 120a, 120b-125b there are prayers in Arabic: 

[ اٹپچلي ٽ٦ٺټ ٽبٹً ؽجٍت ٍڈډ ٽؾپل فٍو اٹوٍڈٷ اٹڂجً اٹٶوٌټ ... ٕٺى اإلٹڄ ٥ٺى ٽؾپل  "٭ً ؽً ٍٍلځب ٽؾپل ]

 ڇاِٹڄ ڇٕؾجڄ ٍٺټ"

Pp. 120b-125b: 
   "٥ٺٍچټ ٍزوكڃ اٹؾٍٖڀ ڇرت ٥ٺٍڂب ڇ٥ٺٍچټ ڇ٥ٺً ثَپٺخ اٹؾپل اهلل اٹني څلاځب ٹالٍالٻ ڇاالٌپبٿ ..."

There is no sequence of the sūras. 

On lining A there is a scripture in latin letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE 

HAZARIAN. 

The MS is restored.  

721 

 13ٍټ. اٹٖٮؾخ 34x24.5ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ+ة، عـ(. اٹٲٍبً  368ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ؽلٌش، 

ٍټ، ٵزت ٱَټ ٽڀ اٹڂٔ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك(، ڇٱَټ آفو 23.5x13ثبٍِڈك ڇثقٜ اٹڂَـ. ٱٍبً اٹڂٔ  ٍٞوا

ٍڈهح اٹٶچ٬، هٱټ 18اٹَڈه: اٹٮبرؾخ، هٱټ  اٍپبءٙپڀ اٝبه ثٍَٜ اٍڈك، ڇاٹٲَټ اٹضبٹش كڇٿ اٝبه. ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ ثبِؽپو. 

 اٍپبءأٽب ٽب رجٲى ٽڀ  .أ368-ة367آ، 186-ة185اٹٖٮؾبد ،ٍڈهح اٹڂبً ثقٜ ٽ٪وثً ٙپڀ ىفو٭بد ځجبرٍخ ثبِؽپو114

ثغٺل ٕڂب٥ً ثڂً اٹٺڈٿ، اٹٺڈػ ڇهٯ  اٹزغٺٍلاٹَڈه ثقٜ اٹڂَـ، ٭ڈإٸ اٌَبد كائوح ثبِؽپو٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ٍڈكاء. رټ روٽٍټ 

 ٕٮو. اٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ 
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 اٹچڈاٽِ: 

 )اٍڈك، أؽپو، ثورٲبٹً(.  اٹز٦ٍْو، اِهثب٣، اِځٖب٫، اِصپبٿ ٙپڀ ىفبه٫ كائوٌخ ٽٺڈځخ

 .اِعياء ٙپڀ ٽضٺش ٩ٍو ٽزَبڇي االٙال٣ أڇ ٽيفو٫

 22)اٹؾبٱخ(، هٱټ 69)االٍواء(، هٱټ 17)اٹٶچ٬(، هٱټ 18)اٹو٥ل(، هٱټ13)اٹجٲوح(، هٱټ2اٹڂَقخ ځبٱٖخ اٹَڈه اٹزبٹٍخ: هٱټ 

)االؽٲب٫(،  46)اٹپ٦بهط(، هٱټ 70)اٹغبصٍخ(، هٱټ 45)اٹ٬ٖ(، هٱټ 61)اٹپپزؾڂخ(، هٱټ 60)٭بٝو(، هٱټ 35)اٹؾظ(، هٱټ

 )اال٥ٺى(.  87)اٹٞبهٯ(، هٱټ 86هٱټ

ٕٺڈاح: "٭ً ؽً ٍٍلځب ٽؾپل ][ اٹپچلي ٽ٦ٺټ ٽبٹً ؽجٍت ٍڈډ ٽؾپل فٍو اٹوٍڈٷ اٹڂجً اٹٶوٌټ ... ٕٺى اإلٹڄ ٥ٺى ٽؾپل ڇاٹڄ 

 .أ120ڇٕؾجڄ ٍٺټ"، اٹٖٮؾخ 

 -ة120 ٍزوكڃ اٹؾٍٖڀ ڇرت ٥ٺٍڂب ڇ٥ٺٍچټ ڇ٥ٺً"، اٹٖٮؾبد" ثَپٺخ اٹؾپل اهلل اٹني څلاځب ٹالٍالٻ ڇاالٌپبٿ ...٥ٺٍچټ 

 .ة125

 : ٥ٺى اٹجٞبځخ آ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN 

  .ٹَڈهرَٺَٸ اٹټ ٌوا٥ى ٽوٽپخ، اٹڂَقخ 

787 

Հատված Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1187 թ. (1782/1783): ԳՐԻՉ`Սալիհ: 
ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 3, չգրված`1ա, 3բ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21x15 սմ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15.5x9 սմ, 
առնված է բաղադրյալ շրջանակի (սև, կարմիր, ոսկի) մեջ: Էջ 1բ՝ ճակատազարդ (բու-
սանախշեր, կարմիր, կապույտ, բաց մանուշակագույն, կանաչ, նարնջագույն, ոսկի) 

բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կապույտ, նարնջագույն): Տեքստի որոշ տողեր միմյանցից 

անջատված են նախշազարդ տողերով: Այաները բաժանված են ոսկի շրջանագծերով, 

մեջտեղում` կետեր (կարմիր, կապույտ): 

ԿԱԶՄ՝ կանաչ կտոր, միջուկը` ստվարաթուղթ. աստառը` կետավոր ճնշաթուղթ 

(դրոշմված կետեր): 

Էջ՝ 1ա-3ա` 78-րդ` «ալ-Նաբա» սուրայի 40-րդ այա:  

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ՝ 3ա (երկու անջատ բաղադրյալ շրջանակների մեջ (կապույտ, վարդագույն). 

ٰ ثبِعبىح ثٞوٌٰ اِڇٷ اعبى ٹڄ ٕبٹؼ ڇځبٽٲڄ ٽٖٞٮى ا٭ڂلډ اٹٍ لَڀ ڇا٥ؾ"ث٦ل اٹزجوٳ ثنٵو اهلل ر٦بٹى ٭ٺپب ٵبٿ څنڃ اٹٶزبثخ ٹ

 ڇ٭ٲڄ اهلل ر٦بٹى ال ٕٺؼ اٹپٖبٹؼ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇٽبئخ ڇاٹ٬"

ىاك ٝڈٷ اهلل ٥پو ڇځبٷ اهلل ٽواك ڇځٰٞ اٹقٞبٝڈٿ ٹڈځچب رَو اٹڂب١وٌڀ  ٽٍٺؾٺى"ٹپب رٶبٽٸ ؽَڀ اٹقٜ ٽٖٞٮى ٦ٌڂً 

" څـ٣٢ٔٔئخ ڇاٹ٬ ٍڂخ ثٍڈهكٌٶو ثڈاهاك اعبى اٹٮٲٍو كهڇ ٌِ ٥ٸ ٹَڂخ صپبٿ ڇر٦ٍَڀ ڇٽب  
ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ գրություն. “EX\LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\HAROUTUNE HA-

ZARIAN\ No 149”. 

787 

A part of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; 3 ff.; blank pages 1a,3b; 21x15 

cm; fully vocalized nasḫ  script; 9 lines to the page; black ink; writing area 15,5x9 cm; entire 

text set within a complex frame (black, red, gold); frontispiece (p.1b) done with vegetal elements 

(red, blue, light violet, green, orange, gold) taken in a complex frame (blue, orange). Some lines 

in the text are separated from one another with ornamented lines; āya dividers in a form of gold 

circles with dots (red, blue) in the center. 

The MS dates back to 1197 of Hijra (1782/1783), the scribe is Ṣaliḥ. 
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Colophon on the page 3a taken in 2 separate complex frames (blue, rose): 

ڇځبٽٲڄ ٽٖٞٮى ا٭ڂلډ اٹٍٰ ثبِعبىح ثٞوٌٰ اِڇٷ اعبى ٹڄ ٕبٹؼ  لَڀ ڇا٥ؾٹنڃ اٹٶزبثخ "ث٦ل اٹزجوٳ ثنٵو اهلل ر٦بٹى ٭ٺپب ٵبٿ څ

 ڇ٭ٲڄ اهلل ر٦بٹى ال ٕٺؼ اٹپٖبٹؼ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇٽبئخ ڇاٹ٬" 

ىاك ٝڈٷ اهلل ٥پو ڇځبٷ اهلل ٽواك ڇځٰٞ اٹقٞبٝڈٿ ٹڈځچب رَو اٹڂب١وٌڀ  ٽٍٺؾٺى"ٹپب رٶبٽٸ ؽَڀ اٹقٜ ٽٖٞٮى ٦ٌڂً 

 څـ"٣٢ٔٔك اعبى اٹٮٲٍو كهڇ ٌِ ٥ٸ ٹَڂخ صپبٿ ڇر٦ٍَڀ ڇٽبئخ ڇاٹ٬ ٍڂخ ثٍڈهكٌٶو ثڈاها

Binding of a green tissue; board of cardboard, lining of a paper with dots. 

The MS contains the 40
th

 āya of the 78
th

 sūra (al-Nabā‟). 

On the lining A there is a scripture in Latin letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE 

HAZARIAN\ No 149. 

787 

اٍٞو  9. اٹٖٮؾخ ٍټ21x15اٹٲٍبً ة ٭به٩خ(.3أ، 1ڇهٱبد ) 3ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح،  آٌبد

ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أؽپو، أىهٯ،  ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك، مڅت(. ٍټ15.5x9ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

ة. رڈعل ىفو٭بد رٮٖٸ ث٦٘ 1اٹٖٮؾخ  ،٭برؼ، افٚو، ثورٲبٹً، مڅت( ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، ثورٲبٹً( ثڂٮَغً

-1782څـ/) 1197، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ٽنڅجخ ٭ً ڇٍٞچب ځٲبٛ )أؽپو، أىهٯ(. ربهٌـ اٹڂَـ اٹَٞڈه ٥ڀ ث٦ٚچب اٹج٦٘

 ٻ(؛ اٍټ اٹڂبٍـ: "ٕبٹؼ".1783

 ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇځٲبٛ ٽٚ٪ڈٝخ. ٹجٞبځخ ڇهٯٱپبُ أفٚو، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، ا اٹزغٺٍل

 )اٹڂجؤ(. 78ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 40ٕخ، رؾزڈي ٥ٺى اٌَخ ڈڂٲٽاٹڂَقخ 

 أ:3اٹٖٮؾخ  ،رڈعل ؽبٍّزٍڀ ٽَزٲٺزٍڀ ٙپڀ اٝبهٌڀ ٽوٵجٍڀ ٥ٺى ؽلا )أىهٯ ڇىڅوي(

ٰ ثبِعبىح ثٞوٌٰ اِڇٷ اعبى ٹڄ ٕبٹؼ ڇځبٽٲڄ ٽٖٞٮى ا٭ڂلډ اٹٍ لَڀ ڇا٥ؾٹث٦ل اٹزجوٳ ثنٵو اهلل ر٦بٹى ٭ٺپب ٵبٿ څنڃ اٹٶزبثخ  "

 ڇ٭ٲڄ اهلل ر٦بٹى ال ٕٺؼ اٹپٖبٹؼ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇٽبئخ ڇاٹ٬ ".

ىاك ٝڈٷ اهلل ٥پو ڇځبٷ اهلل ٽواك ڇځٰٞ اٹقٞبٝڈٿ ٹڈځچب رَو اٹڂب١وٌڀ  ٽٍٺؾٺى" ٹپب رٶبٽٸ ؽَڀ اٹقٜ ٽٖٞٮى ٦ٌڂً 

 ". څـ٣٢ٔٔڇٽبئخ ڇاٹ٬ ٍڂخ ثٍڈهكٌٶو ثڈاهاك اعبى اٹٮٲٍو كهڇ ٌِ ٥ٸ ٹَڂخ صپبٿ ڇر٦ٍَڀ 

  ُٽٺٰٖ ٥ٺى اٹجٞبځخ ا٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ":

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 149 

795 

Հատվածներ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ` լուսագծերով, ճնշաթուղթ: 
ԹԵՐԹ՝ 34, չգրված` 1ա: ՊՐԱԿ՝ 1XVII (34): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x15.5 սմ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները`մանուշակագույն: ԳՐԱԴԱՇՏ` 

14x8,5 սմ, առնված է պարզ շրջանակի մեջ (մանուշակագույն): 

Սուրաների անվանումները գրված են մանուշակագույն թանաքով: Այաները 

միմյանցից բաժանված են երեք շրջանագծերով (մանուշակագույն): Էջակապ բառերը 

նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն մոմլաթ, միջուկը`ստվարաթուղթ, աստառը`դեղին թուղթ: 
Պահպանակ` Ա+Բ, ժամանակակից թուղթ: 

Ձեռագիրը պարունակում է հետևյալ սուրաները՝ 58-րդ` «ալ-Մուջադալա», 59-րդ` 
«ալ-Հաշր», 60-րդ` «ալ-Մումթահանա», 61-րդ` «ալ-Սաֆ», 62-րդ` «ալ-Ջումուա», 63-րդ` 
«ալ-Մունաֆիկուն», 64-րդ` «ալ-Թաղաբուն», 65-րդ` «ալ-Տալակ»,  66-րդ` «ալ-Թահրիմ»: 
Էջ 34բ` աղերս առ Աստված. 

 اٹٺچټ اع٦ٸ ځٮًَ ٽٞپئڂخ رئٽڀ ثٺٲبئٴ ڇرٲڂ٤ ث٦ٞبئٴ ڇروٙب ثبٱٚئبٳ رپذ
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ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 34բ` 

ّچو ٽؾوٻ ٢څـ( ٢ٖٔٔ) ٢ٍٖٔٓڂخ ٕٔ[  ]  
ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 160: 

795 

Parts of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with watermarks, laid line; 34 ff.; blank page 1a; 

1XVII (34); fly leaves [1+1]; modern paper; 22x15,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 9 lines to 

the page; black ink; rubrication and sūra headings in violet ink; writing area 14x8,5 cm; entire 

text set within a simple frame (violet); āya dividers in a form of 3 circles (violet); catchwords at 

the bottom of every verso page (black). 

Binding of artificial leather (brown); cardboard, lining of yellow paper. 

Prayers: 

P. 34a, 

 اٹٺچټ اع٦ٸ ځٮًَ ٽٞپئڂخ رئٽڀ ثٺٲبئٴ ڇرٲڂ٤ ث٦ٞبئٴ ڇروٙب ثبٱٚئبٳ رپذ

P. 34b, 

ڇرٲڂ٤ ث٦ٞبئٴ ڇروٙب ثبٱٚئبٳ رپذاٹٺچټ اع٦ٸ ځٮًَ ٽٞپئڂخ رئٽڀ ثٺٲبئٴ   

P. 34b, note: 
ّچو ٽؾوٻ ٢څـ( ٢ٖٔٔ) ٢ٍٖٔٓڂخ ٕٔ][    

The MS contains the following sūras: 58
th

 (al-Muǧādala), 59
th

 ( al-Ḥašr), 60
th

 (al-

Mumtaḥana), 61
st
 (al-Ṣaf), 62

nd
 (al-Ǧumuʽa), 63

rd
 (al-Munāfiqūn), 64

th
 (al-Taġābun), 65

th
 (al-

Ṭalāq), 66
th

 (al-Taḥrīm). 

On lining A there is a scripture in Armenian and Latin letters: EX \LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 160. 

795 

XVII(34 .) 1أ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶواً: 1ڇهٱخ ) 34اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ، ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. آٌبد 

اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ ثبٹپلاك اٹجڂٮَغً.  9ٍټ. اٹٖٮؾخ 22x15.5اٹٲٍبً  أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٯ ٥بكي )آ+ ة، عـ(،

اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك  كڇائو ثڂٮَغٍخ. 3اٹَڈه ثبٹجڂٮَغً، ٭ڈإٸ اٌَبد  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ثٍَٜ ثڂٮَغً. 14x8.5ٱٍبً اٹڂٔ

 ٕٮو.اعٺل ٕڂب٥ً )ثڂً(، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ  اٹزغٺٍل .ڈهٱخ ثپڀ ٵٸ ٕٮؾخاٍٮٸ اٹ

 62هٱټ)اٹ٬ٖ(،  61هٱټ)اٹپپزؾڂخ(،  60هٱټ)اٹؾْو(،  59هٱټڇرٺٍچب  (اٹپغبكٹخ) 58هٱټ بٹَڈهحث: رجلأ ٕخڈڂٲٽاٹڂَقخ 

 ٌټ(.)اٹزؾو 66هٱټ)اٹٞالٯ(،  65هٱټ)اٹز٪بثڀ(،  64هٱټ)اٹپڂب٭ٲڈٿ(،  63هٱټ)اٹغپ٦خ(، 

 ٢ٍٖٔٓڂخ ٕٔ"][  اٹٺچټ اع٦ٸ ځٮًَ ٽٞپئڂخ رئٽڀ ثٺٲبئٴ ڇرٲڂ٤ ث٦ٞبئٴ ڇروٙب ثبٱٚئبٳ رپذ"، ڇؽبٍّخ:" ٥ٺٍڄ ك٥بء:

 ة.34اٹٖٮؾخ  ّچو ٽؾوٻ"٢څـ( ٢ٖٔٔ)

  ُٽٺٰٖ ٥ٺى اٹجٞبځخ ا٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ":

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 160 
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Հատվածներ Ղուրանից: ԳՐԻՉ՝ Բերբեր Խալիլ Աբդո Մուսա: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան 

թուղթ` ճնշագծերով և լուսագծերով: ԹԵՐԹ՝ 32, չգրված` 32բ: ՊՐԱԿ՝ 1 XVI (32): ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.2x16.2 սմ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` սրճագույն: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14,5x8 սմ:  

http://quran.com/58
http://quran.com/59
http://quran.com/60
http://quran.com/61
http://quran.com/62
http://quran.com/63
http://quran.com/64
http://quran.com/65
http://quran.com/66
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Սուրաների անվանումները գրված են մանուշակագույն թանաքով: Այաները բա-
ժանված են երեք շրջանագծերով (մանուշակագույն): Էջակապ բառերը նշված են յու-
րաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 

Ձեռագիրը պարունակում է հետևյալ սուրաները՝ 51-րդ` «ալ-Դարիյաթ», 52-րդ` 
«Սուրա ալ-Տուր», 53-րդ` «Սուրա ալ-Նաջմ», 54-րդ` «Սուրա ալ-Կամար», 55-րդ` «Սու-
րա ալ-Ռահման», 56-րդ` « Սուրա ալ-Վակիա», 57-րդ` «Սուրա ալ-Հադիդ»: 

Ձեռագրի կազմը սրճագույն մոմլաթ է, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` դե-
ղին թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ, դեղին թուղթ: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 31բ.  ثوثو فٺٍٸ ٥جلڃ ٽڈٍى 
ԾՆԹ.` Ա աստառին` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX \LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 161”. 

Ձեռագիրը վերանորոգված է: 

800 

Parts of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks; 32 ff.; blank page 32b; 

1XVI(32); fly leaves [1+1]; 22,2x16,2 cm; fully vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; black 

ink; rubrication in brown ink; writing area 14,5x8 cm. 

Sūra headings in violet ink; āya dividers in a form of 3 circles (violet); catchwords at the 

bottom of every verso page (black). 

The scribe of the MS is Berber Ḫalīl ʽAbdoh Mūsā     ثوثو فٺٍٸ ٥جلڃ ٽڈٍى
The binding of the MS is of artificial leather (brown), board of cardboard, lining of yellow 

paper. 

The MS contains the following sūras: 51st  (al-Ḏāriyāt), 52rd (al-Ṭūr), 53
rd

 (al-Naǧm), 54th 

(al-Qamar), 55th (al-Raḥmān), 56
th

 (al-Wāqiʽa), 57
th

 (al-Ḥadīd).  

On lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 161. 

The MS is restored. 

800 

، XVI(34) 1: ة ٭به٩خ(، ٥لك اٹٶوا32ًڇهٱخ ) 32ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ،  آٌبد

ٽْٶڈٷ ثبٹجڂً، ٱٍبً اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  9ٍټ. اٹٖٮؾخ 22.2x16.2ٕٮو )آ+ة، ط(، اٹٲٍبً اأڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٯ 

 كڇائو ثڂٮَغٍخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 3اٹَڈه ثبٹجڂٮَغً، ٭ڈإٸ اٌَبد  اٍپبءٍټ. 14.5x8اٹڂٔ 

 ٕٮو.اعٺل ٕڂب٥ً ثڂً، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ  اٹزغٺٍل. ة31، اٹڈهٱخ اٍټ اٹڂبٍـ: "ثوثو فٺٍٸ ٥جلڃ ٽڈٍى"

 56هٱټ)اٹوؽپڀ(،  55هٱټ)اٹٲپو(،  54هٱټ)اٹڂغټ(،  53هٱټ)اٹٞڈه(،  52هٱټ)اٹناهٌبد(،  51هٱټاٹپقٞڈٛ اٹَڈهح  ٌٚټ

 )اٹؾلٌل(. 57هٱټ)اٹڈاٱ٦خ(، 

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ" ا٦ّبه

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 161 

 اٹڂَقخ عٍلح ث٦ل ٥پٺٍخ اٹزوٽٍټ.

http://quran.com/52
http://quran.com/55
http://quran.com/56
http://quran.com/57
http://quran.com/51
http://quran.com/52
http://quran.com/53
http://quran.com/54
http://quran.com/54
http://quran.com/55
http://quran.com/56
http://quran.com/57
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815 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ սովորական դեղնած թուղթ և արևելյան` ճնշագծե-
րով: ԹԵՐԹ՝ 257: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23x19 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ 

(տարբեր են տեսակներով), սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ`16,5x11 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով:Այաները բաժանված 

են կարմիր կետերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ դռնակով, մաշված սրճագույն կաշի, միջուկը`ստվարաթուղթ, աստա-
ռը`արևելյան թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, հիզբ, ջուզ՝ կարմիր: 

Ձեռագիրը պակասավոր է, սկիզբ՝ էջ 1ա-257ա՝ 37-րդ` «ալ-Սաֆֆաթ» սուրայի 
137-րդ այայից մինչև Ղուրանի ավարտը: 1-ին սուրա «ալ-Ֆաթիհա»-ն գրված է վեր-
ջում: 

ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 19”. 

Ձեռագիրը պարունակում է  9 տարբեր թղթերի տեսակներ: 

815 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on assortment of papers (ordinary yellow  and 

Oriental laid line papers); 257 ff.; 23x19 cm; fully vocalized nasḫ (of different types) script; 15 

lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 16,5x11 cm. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of red dots; catchwords at the bottom of 

every verso page (black). 

The binding is with envelope flap, worn leather (brown), board of cardboard, lining of 

oriental laid line paper. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīrs, ḥizbs, ğuz‟  in red. 

The MS is not complete. The text starts with 137
th

 āya of the 37
th

 sūra (al-Ṣāffāt) (p.1a) up 

to the end of the Qur‟ān. The 1
st
 sūra  (al-Fātiḥa) is written after the text. 

On lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 19. 

 The MS contains 9 different types of paper.  

815 

. ڇهٱخ 257ٕٮو. اڅڂبٳ ځڈ٥بٿ ٽڀ اٹڈهٯ: ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح، ڇ٥بكي  ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ.

اٹَڈه ثبِؽپو،  اٍپبءٍټ. 16.5x11ٍبً اٹڂٔ ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ ثبِؽپو. ٱ 15ٍټ اٹٖٮؾخ 23x19اٹٲٍبً

عٺل ثڂً ٽزٺ٬ مڇ ٹَبٿ، اٹٺڈػ ڇهٯ  اٹزغٺٍل٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح.

ٌڂزچً اٹپقٞڈٛ ثَڈهح اٹٮبرؾخ اٹزً ؛ جؾٍڀ")اٹٖب٭بد(: "ٽٖ 37هٱټٽڀ اٹَڈهح  137رجلأ ثآفو اٌَخ  ڇٷاٹڂَقخ ځبٱٖخ اِ

 ځَـ ٽقزٺٮخ ٵزجذ ثقٜ اٹڂَـ. 9ٽڀ ُعپ٤ اٹپقٞڈٛ أٍٙٮذ اٹى اٹپقٞڈٛ ٱٍپب ث٦ل ثقٜ ٽ٪بٌو. 
 اٹچڈاٽِ: 
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 اٹز٦ٍْو، اِؽياة، اِعياء، ثبِؽپو.
  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 19 

856 

Հատված Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ՝ ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 64: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x16,5 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` սև: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14.2x10 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 

են կարմիր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ մոմլաթ (սրճագույն), միջուկը` ստվարաթուղթ. աստառը` դեղին թուղթ: 
Պահպանակ` Ա,Բ + Գ,Դ,Ե,Զ: 

Ձեռագրի սկիզբ՝ 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» սուրա (15-րդ այայի մի մասից), 
ավարտ՝ 66-րդ` «ալ-Թահրիմ» սուրայի 10-րդ այա: 

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 64”. 

Ձեռագիրը վերանորոգված է: 

856 

A part of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; 64 ff.; fly leaves [2+4]; 

22x16,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; black ink; rubrication in black; 

writing area 14,2x10 cm; sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circles (red); 

catchwords at the bottom of every verso page (black). 

The binding is of artificial leather (brown), cardboard, lining – yellow paper. 

The MS comprises from the 15
th

 āya of the 58
th

 sūra (al-Muğādala) up to the 10
th

 āya of 

the 66
th

 sūra (al-Taḥrīm). 

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 64. 

The MS is restored.  

856 

ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ، ة+عـ، ك، څـ، ڇ(. اٹٲٍبً  64ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح،  آٌبد

22x16.514.2ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  11. اٹٖٮؾخ ٍټx10 .اٹَڈه ثبِؽپو. ٭ڈإٸ  اٍپبءٍټ

عٺل ٕڂب٥ً ثڂً، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ  اٹزغٺٍلائو ثبِؽپو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. اٌَبد كڇ

 ڇهٯ إٮو.
 62)اٹ٬ٖ(، هٱټ 61)اٹپپزؾڂخ(، هٱټ 60)اٹؾْو(، هٱټ 59)اٹپغبكٹخ(، هٱټ 58ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 15رٚټ اٹڂَقخ ٱَټ ٽڀ اٌَخ 

  )اٹزؾوٌټ(. 66ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 10)اٹٞالٯ(، ڇاٌَخ  65)اٹز٪بثڀ(، هٱټ 64)اٹپڂب٭ٲڈٿ(، هٱټ 63)اٹغپ٦خ(، هٱټ

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 64 

 .ٽوٽپخاٹڂَقخ 
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860 

Հատվածներ Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 18-րդ դար: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ 

ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 41, չգրված` 5ա, 41բ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x15 սմ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14.5x8.5 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 

են կարմիր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում, կարմիր թանաքով:  
Անկազմ է, պահպանակ` Ա, դեղին թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– էջ 5բ՝ ջուզ: 

Ձեռագիրը պարունակում է հետևյալ սուրաները ամբողջությամբ` 112-րդ` «ալ-
Իխլաս», 113-րդ` «ալ-Ֆալակ», 114-րդ` «ալ-Նաս», և որոշ այաներ հետևյալ սուրա-
ներից` 46-րդ` «ալ-Ահկաֆ» (այլ ձեռք), 7-րդ` «ալ- Արաֆ», 6-րդ` «ալ-Անամ»: 

ԾՆԹ.` Ա աստառին` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 99”. 

860 

Parts of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; 41 ff.; blank pages 5a, 41b; fly 

leaves [1+0]; yellow paper; 21x15 cm.; fully vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; black ink; 

writing area 14,5x8,5 cm. 

Sūra headings written with red ink; āya dividers in a form of red circles; catchwords at the 

bottom of every verso page (red). 

The MS dates back to the 18
th

 c. 

No binding. 

Marginal arrangements: 

–  a ǧuz‟ mark (p. 5b).  

The MS contains the following sūras completely 112
th

 (al-‟Iḫlāṣ), 113
th

 (al-Falaq), 114
th

 

(al-Nās), some āyas from the  46
th

 (al-‟Aḥqāf,different hand), 7
th

 (al-‟Aʽrāf), 6
th

 (al-‟Anʽām) 

sūras.  

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 99. 

860 

ة ٭به٩خ(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٱخ ٥بكٌخ ٕٮواء 41أ، 5ڇهٱخ ) 41ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح، آٌبد

اٹَڈه ثبِؽپو،  اٍپبءٍټ. 14.5x8.5ك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ اٍٞو ثبٍِڈ 9ٍټ. اٹٖٮؾخ 21x15ڇاؽلح، اٹٲٍبً 

 ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

)االؽٲب٫( "ڇڅً ځَقخ ٽ٪بٌوح  46هٱټ)اٹڂبً(،  114هٱټٹٮٺٰ(، )ا 113هٱټ)االفالٓ(،  112هٱټرٚټ اٹڂَقخ اٹَڈه اٹزبٹٍخ: 

ٽڀ اٹپوعؼ اٿ اٹڂَقخ ٵزجذ ٭ً اٹٲوٿ اٹضبٽڀ  )االځٮبٷ(. 6)اال٥وا٫( ڇهٱټ 7ِث٤ُٚ آٌبد ٽڀ ٍڈهرً هٱټٹجٲٍخ اِڇهاٯ"؛ ڇ

  ٥ْو.
 اٹچڈاٽِ:

 ة.5"اٹغيء اٹَبث٤" ٭ً أ٥ٺى ڇڇٍٜ اٹٖٮؾخ 

 ة.5اٹٖٮؾخ  ،رٖؾٍؼ

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 99 
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884 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր: ԹԵՐԹ՝ 
303, չգրված` թերթ 1, էջ 303ա: ՊՐԱԿ՝ 6I(12), 3II(24), 3III(42), V(52), VI(64), 2VII(92), 

4VIII(156), 6IX(264), XI-1(285), 18(303): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19x14 սմ: ՏՈՂ՝15: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13,5x8սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի 

մեջ (կապույտ, կարմիր): Առաջին էջի վրա`ճակատազարդ` բուսական զարդանախ-
շերով (կապույտ, բաց կապույտ, նարնջագույն, կարմիր, մով, վարդագույն, սև, ոսկի), 

տողերի արանքում ոսկի նախշեր: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 

են կարմիր շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

մասում, սև թանաքով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, հիզբ, ջուզ և սաջդա՝ կարմիր թանաքով: 

Էջ 302ա-բ`թասդիկ` ٽب ٱبٷ فبٹٲڂب ڇهاىٱڂب ڇٽڈٹٍڂب ٽڀ  اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇثٺ٨ هٍڈٹڄ اٹڂجً اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى 

 اٹْبڅلٌڀ اٹٺچټ اهؽپڂب ... ٥پب ٌٖٮڈٿ ڇٍالٻ ٥ٺى اٹپوٍٺٍڀ ڇ اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ رپذ 

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 266”. 

Էջ 10ա, 257բ, 258ա` ձվածիր կնքադրոշմներ` (ٖٔ/// ٥يد ) 

884 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks; 303 ff.; blank pp. 

1a, b, 303a; 6I(12), 3II(24), 3III(42), V(52), VI(64), 2VII(92), 4VIII(156), 6IX(264), XI-1(285), 

18(303); 19x14 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; writing area 

13,5x8 cm; entire text set within a complex frame (blue, red). P. 1a there is a frontispiece with 

vegetal ornaments (blue, light blue, orange, red, sky blue, rose, black, gold); gold ornaments 

between lines. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of red circles; catchwords at the bottom of 

every verso page (black). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīrs, ḥizbs, ǧuz‟ and saǧda in red ink. 

Pp. 302a, b there is a taṣdīq: 

بٷ فبٹٲڂب ڇهاىٱڂب ڇٽڈٹٍڂب ٽڀ اٹْبڅلٌڀ اٹٺچټ اهؽپڂب ... ٥پب ٌٖٮڈٿ اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇثٺ٨ هٍڈٹڄ اٹڂجً اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى ٽب ٱ

 ڇٍالٻ ٥ٺى اٹپوٍٺٍڀ ڇ اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ رپذ 

On lining A there is owner‟s mark in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 266 

Pp. 10a, 257b, 258a there are oval-shape stamps: /// ٥ٖٔيد) ) 

884 

. ٍټ19x14. اٹٲٍبً أ٭به٩خ 303، 1ڇهٱخ ) 303ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ، 

 ٥6I(12 ،)3II(24،) 3III(42 ،)V(52 ،)VI(64 ،)2VII(92 ،)4VIII(156 ،)6IX(264،)-XIلك اٹٶواٍبد: 

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، 13.5x8ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  اٍٞو 10(. اٹٖٮؾخ 303)18(، 285)1
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أؽپو(. رڈعل ىفو٭خ ځجبرٍخ ٥ٺى اٹڈهٱخ ٭ً ٭برؾخ اٹٶزبة )أىهٯ، أىهٯ ٭برؼ، ثورٲبٹً، أؽپو، ثڂٮَغً، ىڅوي، اٍڈك، مڅت(، 

 ك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.اٹَڈه ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈ اٍپبءڇرنڅٍت ثٍڀ اٹَٞڈه. 

اٹٶوٌټ ڇځؾڀ ٥ٺى ٽب ٱبٷ فبٹٲڂب ڇهاىٱڂب ڇٽڈٹٍڂب ٽڀ اٹْبڅلٌڀ اٹٺچټ اهؽپڂب ... ٥پب  اهلل اٹ٢٦ٍټ ڇثٺ٨ هٍڈٹڄ اٹڂجًرٖلٌٰ: "

 ة.-أ 302"، ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ ٌٖٮڈٿ ڇٍالٻ ٥ٺى اٹپوٍٺٍڀ ڇ اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ رپذ

 اٹچڈاٽِ:

 اٹَغلاد ثبِؽپو. اٹز٦ٍْو، اِؽياة، اِعياء،

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 266 

 "ٖٔأ: "٥يد ///258ة، 257أ، 10أفزبٻ ثٍٚڈٌخ ٥ٺى اٹڈهٱبد 

888 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 317: ՊՐԱԿ՝ 
6III(36), 2IV(52), 14V(192), VI(204), 6VII(288), VIII(304), VII-4(314), 3(317): ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 18,5x16 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15x9 

սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաները բաժանված 

են կարմիր շրջանագծերով: 

ԿԱԶՄ՝ մաշված սրճագույն կաշի` ճնշադրոշմով, միջուկը` ստվարաթուղթ, աս-
տառը` մարմարանման թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, հիզբ, ջուզ և սաջդա նշված են կարմիր թանաքով (124ա, 144ա, 271բ), 
– էջ125ա-127ա, 145բ-146ա`ուղղումներ և հավելագրումներ: 

Ձեռագիրը պակասավոր է. 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան և 2-րդ` «ալ-Բակարա» 

սուրայի 17-135-րդ այաները բացակայում են: 

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 231” 

888 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; 317 ff.; 6III(36), 

2IV(52), 14V(192), VI(204), 6VII(288), VIII(304), VII-4(314), 3(317); 18,5x16 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink; writing area 15x9 cm. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circles (red); 

Binding of the MS is worn-out leather (brown) with a stamp, board of cardboard, lining of 

marbled paper. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, ḥizb, ǧuz‟ and saǧda in red ink (pp. 124a, 144a, 271b). 

– corrections and additions on pp. 125a-127a, 145b-146a. 

The MS is not complete in the beginning. The 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) and 17-135 āyas of the 

2
nd

 sūra (al-Baqara) are missing. 

On lining A there is a scripture with Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 231. 
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888 

، )52(202، )36(6222ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواً: 317كح، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپل

 13اٹٖٮؾخ ٍټ. 18.5x16(. اٹٲٍبً 317)3(، 314)220-4(، 304)12220، )288(6220، )204(120، )192(140

عٺل  اٹزغٺٍلاٹَڈه ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوٓ ؽپواء.  اٍپبءٍټ. 15x9ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 ٭خ، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ هفبٽً. ثڂً ٽزٺ٬ ٥ٺٍڄ ىفو

 )اٹجٲوح(.  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 135ؽزى  17اٹڂَقخ ځبٱٖخ ٍڈهح اٹٮبرؾخ، ڇاٌَبد 

 اٹچڈاٽِ: 

 ة.271أ، 144أ، 124اٹٖٮؾبد: ، ز٦ٍْو، اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپواٹ

 أ146 -ة 145أ، ڇ127 -أ 125اٹٖٮؾبد:، اٹزٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد

  :٥ٺى اٹجٞبځخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ" ٦ّبه ٽٶزجخ

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 231 

904 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 304: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
19,7x13,2սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13,2x6,4 սմ, 

առնված բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր): 
Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` բաղադրյալ շրջանա-

կի մեջ (կարմիր): Այաները բաժանված են կանաչ շրջանագծերով: Էջակապ բառերը 

նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  
Պահպանակ` Ա, ժամանակակից թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ և սաջդա` կարմիրով: 

Ձեռագիրը սկզբից պակասավոր է. սկիզբ՝ 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի 21-րդ 

այայից: 

ԾՆԹ.` Էջակալումը սկսվում է 175ա էջից: 

904 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern paper; 304 ff.; fly leaves [1+0]; 19,7x13,2 

cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; writing area 13,2x6,4 cm; entire 

text set within a complex frame (red). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of circles (green); catchwords at the 

bottom of every verso page (black). 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ and saǧda in red. 

The MS is not complete, it starts with the 21
st
 āya of 25

th
 sūra (al-Furqān). 

Page numbering begins at p. 175a. 

904 

ٍټ. اٹٖٮؾخ 19.7x13.2ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٱخ ڇاؽلح، اٹٲٍبً  304ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ؽلٌش، 

اٹَڈه ثبِؽپوٙپڀ  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو(، 13.2x6.4بٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ ث ٍٞوا 15

 ٽَزٍٞٸ ٽوٵت )أؽپو(، ٭ڈإٸ اٌَبد كائوح فٚواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.
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 أ.175اٹٖٮؾخ )اٹٮوٱبٿ(،  25ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  21اٌَخ رجلأ ٥ڂل اٹڂَقخ ځبٱٚخ اِڇٷ، 

 اٹچڈاٽِ:

( 24أ، )اٹغيء 216( 23أ، )اٹغيء 205( 22أ، )اٹغيء 195(21)اٹغيء  أ،185( 20أ، )اٹغيء 175( 19اِعياء: )اٹغيء 

( 30أ، )اٹغيء275( 29أ، )اٹغيء 265( 28أ، )اٹغيء 255( 27أ، )اٹغيء245( 26أ، )اٹغيء 235( 25أ، )اٹغيء 225

 أ(.301أ، 291 أ،258أ، 221أ، 202ة، 176ة، 183َغلح )اٹ ؛أ287

942 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` 1)1ա-բ` ճնշագծերով արևելյան թուղթ, 2)2ա-39բ` 

արևմտյան՝ լուսագծերով, ճնշագծերով և լուսադրոշմ, 3) 40ա -278բ` արևելյան թուղթ՝ 
ճնշագծերով 4)279ա-288բ` արևելյան թուղթ, 5) 289ա-299բ` արևելյան թուղթ` ճնշա-
գծերով: ԹԵՐԹ՝ 299: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 18.5x15.5սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք (1ա-բ, 148ա-բ և 289ա-299բ էջերի ձեռագիրը տարբերվում է մնացած 

էջերից): ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 14x9սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: Այաների բաժանում-
ները` կարմիր կետերով: 

Պահպանակ` Ա+Բ ժամանակակից թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թախմիս, թաաշիր, հիզբ, ջուզ` կարմիր թանաքով: 

Ձեռագիրն ամբողջական է: 

ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 182”. 

942 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on different types of paper: 1) Oriental paper with 

laid lines (f. 1) 2) Western paper with watermarks and laid lines (ff. 2-39), 3) Oriental paper with  

laid lines (ff. 40-278), 4) Oriental paper (ff. 279-288), 5) Oriental paper with laid lines (ff. 289-

299); 299 ff.; fly leaves [1+1], regular paper; 18,5x15,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines 

to the page; black ink; the handwriting of  the following pp. differ from the rest: 1a,b, 148a, b 

and 289a-299b; writing area 14x9 cm. 

Sūra headings written in red ink; āya dividers in a form of red dots. 

Marginal arrangements: 

– taḫmīs, taʽašīr, ḥizb, ğuz‟ in red ink. 

The MS is complete. 

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters:: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 182. 

942 

. اٹڈهٯ ٽز٦لك: ڇهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح، ڇهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ )ٽڀ ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ

ة(، ڇهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح 278أ ؽزى 40ڇهٯ ّوٱً كڇٿ فٞڈٛ ٽپلكح )ٽڀ اٹٖٮؾخ ة(، 39أ ؽزى 2اٹٖٮؾخ 

ا ٍٞو 13 ٍټ. اٹٖٮؾخ18.5x15.5اٹٲٍبً  ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٯ ؽلٌش )آ+ة(. 299ة(، 288أ ؽزى 279)اٹٖٮؾخ 

 اٹَڈه ثبِؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ثبِؽپو. اٍپبءٍټ. 14x9ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ. 
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 اٹچڈاٽِ: 

 اٹزقپٌٍ، اٹز٦ٍْو، اِؽياة، اِعياء، ثبِؽپو.

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 182  

947 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 304, չգրված` 1ա: ՊՐԱԿ՝ 
28V(280), 2 VI(304): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 17.5x12 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, 

սև և կարմիր թանաք, հուշող նշանները` սև և կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9,8x5,5 սմ, 

առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, ոսկի/բրոնզ): 1բ-2ա` ճակատազարդ (արա-
բեսկ, կապույտ, կարմիր, դեղին, սև, բրոնզ/ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ուղղանկյան մեջ 

(բրոնզ/ոսկի): Այաները բաժանված են ոսկի շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն, մաշված կաշի, կենտրոնում և անկյուններում` դրոշմազարդ: 

Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` մարմարանման թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ, սո-
վորական թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ զարդանախշի մեջ (կարմիր, կապույտ, սև, բրոնզ/ոսկի): 
Ձեռագիրն ամբողջական է: 

ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. “EX\LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 264“. 

947 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper; 304 ff.; blank p.1a; 28 V(280), 

2VI (304); fly leaves [1+1], modern paper; 17,5x12 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to 

the page, black and red inks; rubrication in black and red; writing area 9,8x5,5 cm; entire text set 

within a complex frame (black, gold/bronze); frontispiece on pp. 1b-2a (arabesque, blue, red, 

yellow, black, bronze/gold). 

Sūra headings in white ink taken in a rectangle (bronze/gold); āya dividers in a form of 

circles (gold); catchwords at the bottom of every verso page (black). 

Binding of worn-out leather (brown), mandorla  and corner peaces, board of cardboard, 

lining of marbled paper. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟  marked in an ornament (red, blue, black, bronze/gold). 

The MS is complete. 

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 264. 

947 

(. أڇهاٯ اٹؾٮ٠ 304)2VI، )280(٥280لك اٹٶواٍبد: ڇهٱخ،  304. اٹڈهٯ ٩وثً، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ

ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  15ٍټ، اٹٖٮؾخ 17.5x12اٹٲٍبً  (،ڇهٱخ ٥بكٌخ )آ+ة
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9.8x5.5 .)ََُڈه  پبءاٍ، اٍڈك، مڅت(. إٮوىفو٭خ اهاثٍَٴ )أىهٯ، أؽپو، ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت ثبٹنڅت اٹ

عٺل ثڂً ٽزٺ٬  اٹزغٺٍل٭ڈإٸ اٌَبد اٱوآ مڅجٍخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  نڅت،ٽٙپڀ ٽَزٍٞٸ 

 ٭ً اٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب اِهث٤، اٹٺڈؽخ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽَغًي٣ )اإلثوڇ(. ٍخىفو٭ڇؽلاد ٥ٺٍڄ 

 اٹچڈاٽِ:

 عياء ٙپڀ ىفو٭خ )أؽپو، أىهٯ، اٍڈك، مڅت(.اٹزقپٌٍ، اٹز٦ٍْو، اِؽياة، اِ

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ.

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 264 

963 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1262 թ. (1845/1846): ԳՐԻՉ՝ Ահմադ ալ-
Սա’ֆի:  ՆՅՈՒԹ՝ սովորական դեղին թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 272: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 17,4x12 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշան-
ները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ՝` 11x6 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կապույտ, 

սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, դեղին, սև, ոսկի): Ճակատազարդը` արա-
բեսկ (կապույտ, սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, դեղին, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ոսկի ուղղանկյան 

մեջ: Այաները բաժանված են ոսկի շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված են յուրա-
քանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով:  

ԿԱԶՄ՝ սև կաշի, կենտրոնում և անկյուններում` դրոշմազարդ (ոսկի): Միջուկը` 

ստվարաթուղթ, աստառը` կանաչ թուղթ: Դռնակը` դրոշմազարդ սև կաշի, դռնակի 

հենակը` սև կտոր, դռնակը` կանաչ թուղթ սև կտորի վրա: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ երի հիշատակումները իրենց զարդանախշերի հետ միասին  կտրված 
հանված են: Փոխարենը պարզ թղթեր են փակցված: 
Ձեռագիրն ամբողջական է: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 272ա` հիշատակարան. 

څنا ٵَزجڄ اٹْو٬ٌ ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ٦غي ڇاٹزٲٍٖو اٹٍَل أؽپل اٹ٦ٖٮً ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل ؽَڀ اٹ٦بّٲً ٹَڂخ اصڂً 

 ٦ي ڇاٹَبكح ڇاٹْو٫ ثپلٌڂخ /// ٍڂخ ///ڇٍزڈٿ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ
ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. «EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 11». 

963 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern yellow paper with laid lines; 272 ff.; 

17,4x12 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; rubrication in red; 

writing area 11x6 cm; entire text set within a complex frame (blue, white, red, orange, green, 

yellow, black, gold); frontispiece - arabesque (blue, white, red, orange, green, yellow, black, 

gold). 

Sūra headings in white ink and taken in a gold rectangle; āya dividers in a form of circles 

(gold); catchwords at the bottom of every verso page (black). 

The copyist is Aḥmad al-Ṣaʽfī; the MS dates back to 1262 (1845/1846). 

Colophon on p. 272a: 



120 

ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ٦غي ڇاٹزٲٍٖو اٹٍَل أؽپل اٹ٦ٖٮً ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل ؽَڀ اٹ٦بّٲً ٹَڂخ اصڂً څنا ٵَزجڄ اٹْو٬ٌ 

 ڇٍزڈٿ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹَبكح ڇاٹْو٫ ثپلٌڂخ /// ٍڂخ ///

Binding is of leather (black); with mandorla, corner pieces, (gold); board of  cardboard, 

lining of modern paper (green). The envelope of ornamented leather, the support of the envelope 

flap of black tissue and the envelope flap of green paper on black tissue. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ marks together with ornaments are  cut out from the folios. Instead, blank papers 

are pasted.  

The MS is complete. 

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 11. 

963 

6.5ٍُِټ + 17.4x12ڇهٱخ. اٹٲٍبً  272ثقٞڈٛ ٽپلكح،  إٮوٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ڇهٯ ٥بكي  ٿ(. ُمٍټ )ا

اهثٍَٴ ٭ً ٭برؾخ اٹٶزبة ٍوٹڈؽخ ٍټ. 11x6ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  15اٹٖٮؾخ 

) أىهٯ، أثٍ٘، أؽپو، ثورٲبٹً، ٝبه ٽوٵت اٙپڀ ىفو٭خ  .، اٍڈك، مڅت(إٮو)أىهٯ، أثٍ٘، أؽپو، ثورٲبٹً، أفٚو، 

ََُڈه اٍپبء .فبرپخ اٹٶزبة ڂل٥ ، اٍڈك، مڅت(إٮوأفٚو،  ٭ڈإٸ اٌَبد كائوح نڅت، ٽثبٹٺڈٿ االثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ  اٹ

ٻ(، اٍټ اٹڂبٍـ: "اؽپل اٹٖب٭ً". 1845/1846څـ/)1262 ربهٌـ اٹڂَـ نڅجخ. اٹز٦ٲجٍخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.ٽ

ُِڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ أفٚو.  مڅجٍخ ٭ً اٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب، اٹٺڈػ ٍخىفو٭ڇؽلاد عٺل اٍڈك ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍل ٽڀ اٹغٺل  ٿُما

 ؛ اٹجٞبځخ ڇهٯ أفٚو ٥ٺى ٱپبُ اٍڈك.ٍخىفو٭ڇؽلاد االٍڈك ٽ٤ 

 اٹچڈاٽِ:
  .ثڈهٯ ٽ٪بٌوالؽٲًب ٽٶبځچب هٽټ ثآٹخ ؽبكح ڇٱل ُٱٖذ "عيء" ٽڀ اٹپوعؼ أٿ ٵٺپخ 

 . اٹڂَقخ ٵبٽٺخ

 ؽبٍّخ:

٦غي ڇاٹزٲٍٖو اٹٍَل أؽپل اٹ٦ٖٮً ٽڀ رالٽٍن اٹٍَل ؽَڀ اٹ٦بّٲً ٹَڂخ اصڂً "څنا ٵَزجڄ اٹْو٬ٌ ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ

 أ.272، اٹٖٮؾخ ڇٍزڈٿ ڇٽؤرٍڀ ڇاٹ٬ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹَبكح ڇاٹْو٫ ثپلٌڂخ /// ٍڂخ ///"

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 11 

 .1آٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ" ثٲٺټ هٕبٓ أؽپو٥ٺى ڇهٱخ اٹؾٮ٠  څبٱڈةٵزت: "

969 

1 հատոր Ղուրան: ԹԵՐԹ՝ 379: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից թուղթ (թերթ 1, 375-379), 

արևմտյան ճնշագծերով և լուսագծերով (թերթ 33-170), ճնշագծերով արևելյան (թերթ 
172, 174-175, 177-270): ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ տարբեր գրիչների կողմից, հուշող 

նշանները` կարմիր (32ա-178բ, 358ա-374բ):  
Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով (1բ -23 բ, 299ա-306բ, 

սուրաների անվանումները բացակայում են): Այաները բաժանված են կարմիր 

կետերով (1 բ -23 բ, 299ա-306բ` բացակայում են): ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 2բ -23բ, 315, 348ա` 14x9 

սմ, 24ա-31բ, 349` 15x11սմ, 32ա-170բ` 13,5x7,7սմ, 171ա-172բ` 15x10սմ, 176` 13x9 սմ, 

177-178`15x9 սմ, 179ա-259բ, 305-314, 316-347` 14x8,5 սմ, 260ա-298բ` 12,5x9 սմ, 299-304` 

13,5x9,5 սմ, 348բ, 356` 13,5x8,5 սմ, 350-355` 16,5x11,5 սմ, 357` 13x8 սմ, 358-374` 15x10,5 

սմ, 375-378` 13x8,5 սմ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ, սաջդա, թաաշիր` կարմիր թանաքով: 
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ԿԱԶՄ` սրճագույն կաշի, դռնակով: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` թուղթ: 

Ա և Բ փեղկերին, դռնակի կենտրոնում և եզրագծերին` ճնշազարդեր: 
ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին փակցված է թուղթ հետևյալ գրությամբ` «EX LIBRIS 

Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», «N 21»: 

969 

One-volume copy of the Qur‟ān; 379 ff.; MS on different types of paper: modern (ff. 1, 

375-379), Western paper with chain lines and laid lines (ff. 33-170), Oriental paper with chain 

lines (ff. 172, 174-175, 177-270); vocalized nasḫ  script written by various copyists, rubrication  

in red (pp. 32a-178b, 358a-374b). 

Sūra headings in red (pp. 1b-23b, 299a-306b sūra headings are missing); āya dividers with 

red dots (missing on pp. 1b-23b, 299a-306b); writing area 14x9 cm (pp. 2b-23b, 315, 348a), 

15x11 cm (pp.24a-31b, 349), 13,5x7,7 cm (pp. 32a-170b), 15x10 cm (pp. 171a-172b), 13x9 cm 

(p. 176), 15x9 cm (pp. 177-178), 14x8,5 cm (pp. 179a-259b, 305-314, 316-347), 12,5x9 cm (pp. 

260a-298b), 13,5x9,5 cm (pp. 299-304), 13,5x8,5 cm (pp.348b, 356), 16,5x11,5 cm (pp. 350-

355), 13x8 cm (pp. 357), 15x10,5 cm (pp. 358-374), 13x8,5 cm (pp. 375-378). 

Marginal arrangements: 

– ḥ izb, ğuz, saǧ da, taʽ ašīr in red ink. 

The binding of brown leather with envelope flap; board of cardboard, doublure of paper; 

mandorla and ornamented frames on the covers A and B and envelope flap. On the doublure A a 

paper is pasted with following scripture «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», 

«N 21». 
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 -33(، ڇڇهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ )379-375، 1ڇهٱخ. اٹڈهٯ ٕڂب٥ً ) 379ؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ڇا ٽغٺل

 اإلّبهاد(، اٹقٜ ځَـ اٍڈك ٽْٶڈٷ )ځَـ ٽقزٺٮخ(؛ 270-177، 175-174، 172(، ڇهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح )170

ة (، 306-أ299ة، 23-ة1اٹڈهاٯ:  اٹَڈه ثبِؽپو)ال رڈعل ٥ٺى اٍپبءة. 374-أ358أ، 178-أ32ثبِؽپو: اِڇهاٯ 

ة، 23-ة2ة(. ٱٍبً ځٔ اِڇهاٯ 306-أ299ة، 23-ة1٭ڈإٸ اٌَبد ځٲبٛ ؽپواء )ال رڈعل ٭ڈإٸ ٥ٺى اِڇهاٯ: 

ٍټ؛ 15x10ة: 172-أ171ٍټ؛ 13.5x7.7ة: 170 -أ32ٍټ، 15x11: 349ة، 31-أ24ٍټ؛ اِڇهاٯ: 14x9أ: 348، 315

176 :13x9 15: 178-177ٍټ؛x9 17: 347-316، 314-305ة، 259-أ179ٍټ؛x8.5 12.5ة: 298-أ260ٍټ؛x9 ٍټ؛

299-304 :13.5x9.5 13.5: 356، ة348ٍټ؛x8.5 16.5: 355-350ٍټ؛x11.5 ،13: 357ٍټx8 374-358ٍټ؛ :

15x10.5 13: 378-375ٍټ؛x8.5 .ڇؽلاد عٺل ثڂً. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٥بكي. رڈعل  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛ٍټ

ُِٝوا٫ ك٭زً اٹٶزبة ڇاڇ ڇٍٜىفو٭ٍخ ٭ً   .ٿُما

 اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد، اٹز٦ٍْو ثبٹٺڈٿ اِؽپو. 

  :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

 «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», «N 21» 
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1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ (որակյալ, փայլուն, դեղնավուն): 

ԹԵՐԹ՝ 304: ՊՐԱԿ՝ V(10), VI(22),IV(30), VI(42), IV(50), VI(62), IV(70), VI(82), IV(90), 

VI(102), IV(110), VI(122), IV(130), I(132), IV(140), VI(152), IV(160), VI(172), IV(180), 
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VI(192), IV(200), VI(212), IV(220), VI(232), IV(240), VI(252), IV(260), VI(272), IV(280), 

VI(292), III(298), IV-2(304): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16x11սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր, հիշատակարանը` ոսկիով: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ` 11x6 սմ, առնված  բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները, քարոզման վայրը և այաների քանակը գրված են 

ոսկի հենքի վրա` սպիտակ թանաքով: Այաները միմյանցից բաժանված են սևով 

շրջագծված ոսկի բոլորակներով` վրան կապույտ և կարմիր կետեր: Կրկնակի նախ-
շազարդ էջեր (1ա, 2բ, ծաղկային տարրեր, դեղին, կանաչ, կապույտ, կարմիր, մանու-
շակագույն, վարդագույն, սև, ոսկի): Հիշատակարանն առնված է նախշազարդ շրջա-
նակի մեջ (էջ 304բ, ծաղկային տարրեր, սպիտակ, կանաչ, կապույտ, կարմիր, մանու-
շակագույն, սև, ոսկի, գրադաշտը` նշաձև): Էջակապ բառերը գրված են սև թանաքով, 

յուրաքանչյուր բ էջի ստորին ձախ անկյունում: 

ԿԱԶՄ` դռնակով սրճագույն կաշի, միջուկը` փայտ, կազմաստառը` սպիտակ 

թուղթ, դռնակի աստառը` կապույտ զոլերով սպիտակ գործվածք: Պահպանակ` 

Ա,Բ,Գ+Դ,Ե,Զ` ժամանակակից թուղթ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ ` 

– ջուզ, հիզբ և սաջդա՝ նշված են ծաղկազարդով (դեղին, նարնջագույն, կապույտ, 

ոսկի, կարմիր թանաքներով գրված է ջուզի հերթական թիվը` արաբական 

թվերով): 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 304ա ` հիշատակարան. 

ځ٢و ٭ٍڄ ڇٹغپ٤ ]اٹپَٺپبد ڇاٹپَٺپٍڀ[  \\\ؽَڀ  \\\ڇث٦ل ٭ٲل ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپؾزبط اٹى هؽپخ هثڄ اٹ٪ٮڈه اؽپل اٹڂڈ]اً[ 

\\...\\ 

Հիշատակարանը վնասված է՝ ջնջված, անընթեռնելի հատվածներով : 

Էջ 303բ՝ թասդիկ:  
Թերթ 302-304 նորոգված են արևմտյան թղթով: 
ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին փակցված թուղթ՝ հետևյալ գրությամբ. «EX LIBRIS 

Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», «N 88» 
Պահպանակ Աա` կարմիր մատիտով գրություն` څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ (Հակոբ Գրի-

գոր Ջերջիրյան): 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper (high quality, shiny, yellowish); 

304 ff.; V(10), VI(22), IV(30), VI(42), IV(50), VI(62), IV(70), VI(82), IV(90), VI(102), 

IV(110), VI(122), IV(130), I(132), IV(140), VI(152), IV(160), VI(172), IV(180), VI(192), 

IV(200), VI(212), IV(220), VI(232), IV(240), VI(252), IV(260), VI(272), IV(280), VI(292), 

III(298), IV-2(304); flying leaves [3+3], modern paper; 16x11cm; fully vocalized nasḫ script; 15 

lines to the page; black ink with rubrication in red; colophon written in gold; writing area 11x6 

cm, entire text set within a complex frame (red, black, gols). 

Sūra headings, the āya statistics in white ink on gold background; āya dividers in the form 

of gold discs with blue and red dots and with a black periphery; double page decoration on pp.1b 

and 2a (floral elements, yellow, green, blue, red, violet, rose, black, gold); the colophon (p. 
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304b) is set within an ornamented frame (floral elements, white, green, blue, red, violet, black, 

gold, writing area in an oval form); catchwords in black ink at the bottom of every verso page. 

The binding, together with the envelope flap of brown leather, board of wood; doublure of 

white paper; the doublure of the envelope flap of white tissue with blue bands. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, ḥizb and saǧda marked with floral ornament (yellow, orange, blueish gold, the ǧuz‟ 

number is in red, in Arabic numbers). 

Colophon on p. 304a: 

ځ٢و ٭ٍڄ ڇٹغپ٤ ]اٹپَٺپبد ڇاٹپَٺپٍڀ[  \\\ؽَڀ  \\\ڇث٦ل ٭ٲل ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپؾزبط اٹى هؽپخ هثڄ اٹ٪ٮڈه اؽپل اٹڂڈ]اً[ 

\\...\\ 

The colophon is damaged. There are some effaced, illegible parts. 

On the bottom of p. 303b - taṣdīq. 

Ff.302-304  are restored with Western paper with chain lines and laid lines. 

On doublure A a paper with the following scripture «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE 

HAZARIAN», «N 88». 

On fly leaf 1a a scripture in red pencil څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ (Hagop Krikor Djerdjerian) 
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 V(10،)ٍبد: ڇهٱبد. ٥لك اٹٶوا 304ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ٽٖٮو )ځڈ٥ٍخ عٍلح ڇمي ٹپ٦خ (. 

VI(22 ،)IV(30،) VI(42 ،)IV(50،) VI(62 ،)IV(70،) VI(82،) IV(90 ،)VI(102 ،)IV(110 ،)VI(122،) IV 

(130،) I(132،) IV(140 ،)VI(152 ،)IV(160 ،)VI(172،) IV (180 ،)VI(192) ،IV(200 ،)VI(212،) 

IV(220 ،)VI(232) ،IV(240،) VI(252 ،)IV(260) ،VI(272 ،)IV(280،) VI(292 ،)III(298 ،)IV- 2 (304 .)

 اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 16x11أڇهاٯ اٹؾٮ٠: آ، ة، عـ + ك، څـ، ڇهٯ ؽلٌش. اٹٲٍبً 

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك، مڅت(. 11x6ثبٹٺڈٿ اِؽپو، اٹؾبٍّخ ثبٹنڅت. ٱٍبً اٹڂٔ 

كافٸ كائوح ٍڈكاء ڇ٥ٺٍچب كڇائو ثبِىهٯ ڇاٍِڈك.  خنڅجٽبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ مڅت. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ث

ة. اٹؾبٍّخ 2أ، 1 ، اٹٖٮؾبدرڈعل ىفو٭بد ځجبرٍخ ٽيكڇعخ )إٮو، أفٚو، أىهٯ، أؽپو، ثڂٮَغً، ىڅوي، اٍڈك، مڅت(

 ة.304 ، اٹٖٮؾخمڅت، اٹڂٔ ٹڈىّي اٹْٶٸ()أثٍ٘، أفٚو، أىهٯ، أؽپو، ثڂٮَغً، اٍڈك،  ٙپڀ اٝبه ځجبرً ٽيفو٫

  اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.

ُِ. اٹٺڈػ ٽڀ اٹقْت، اٹجٞبځخ ڇهٯ أثٍ٘. ثٞبځخ ثڂًعٺل ٕڂب٥ً  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛  .ٱپبُ أثٍ٘ ٥ٺٍڄ فٞڈٛ ىهٱبء ٿُما

 اٹچڈاٽِ: 

 بځجچب اٹزوٱٍټ. ٹى ع؛ اىفو٭بد ځجبرٍخ )إٮو، ثورٲبٹً، أىهٯ، أؽپو( :اِعياء

 أ:304اٹٖٮؾخ ، ؽبٍّخ

ځ٢و ٭ٍڄ ڇٹغپ٤ ]اٹپَٺپبد ڇاٹپَٺپٍڀ[  \\\ؽَڀ  \\\"ڇث٦ل ٭ٲل ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپؾزبط اٹى هؽپخ هثڄ اٹ٪ٮڈه اؽپل اٹڂڈ]اً[ 

\\ ...\\" 

 ة. 303اٍٮٸ اٹٖٮؾخ  "ٕلٯ" ٵٺپخ

 .ثڈهٱخ اٹؾٮ٠ )ك( 304هٯ ٽقزٺ٬. ٹٖٲذ اٹڈهٱخ ثڈ 304-302رټ روٽٍټ االڇهاٯ: 

  «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», «N 88»ٺٰٖ ٥ٺى اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب:ُٽ

 .1آڇهٱخ اٹؾٮ٠ ، څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ": "ثٲٺټ هٕبٓ أؽپو اٹٺڈٿ ٵزت

988 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով և լուսագծերով: 

ԹԵՐԹ՝ 303: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15x11 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաքով, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10,7x6,3 սմ, առնված է բաղադրյալ 

file://.../
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շրջանակի մեջ (կարմիր, սև, ոսկի): էջ 1բ-2ա`ճակատազարդ (բուսական տարրեր, 

կապույտ, նարնջագույն, բաց մանուշակագույն, դեղին, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են ռիկաայով, սպիտակ թանաքով`ոսկի ուղ-
ղանկյան մեջ: Այաները բաժանված են ոսկի շրջանագծերով: Էջակապ բառերը նշված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն, մաշված կաշի, կենտրոնում և անկյուններում` դրոշմազարդ: 

Միջուկը` ստվարաթուղթ. աստառը` կանաչ թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ զարդանախշի մեջ (բուսական տարրեր, կապույտ, մանուշակագույն),  

– սաջդա՝ կարմիր թանաքով: 
Ձեռագիրն ամբողջական է: 

303ա` 3 հատ կնքադրոշմ.«1318, Հաֆիզ Մուհամմադ»: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks and laid lines; 

303 ff.; 15x11 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; rubrication in red; 

writing area 10,7x6,3 cm; entire text set within a complex frame (red, black, gold); frontispiece 

on pp. 1b-2a (vegetal elements, blue, orange, light violet, yellow, black, gold). 

Sūra headings are in riqāʽ script (white ink) taken in a gold rectangle; āya dividers in a 

form of circles (gold); catchwords at the bottom of every verso page (black). 

Binding of worn-out leather (brown), a vegetal decoration form stamp in the center and in 

corners, board of  hardboard, lining of modern paper (green). 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ in a form of a vegetal decoration (blue, violet); 

– saǧda in red ink. 

The MS is complete. 

P. 303a, 3 stamps in Arabic letters: “1318, Ḥāfiẓ Muḥammad” 
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ٍټ. 15x11ة ٭به٩خ(. اٹٲٍبً 303ڇهٱخ ) 303ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ. 

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، 17.7x6.3ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  15اٹٖٮؾخ 

أ(. 2ة، 1، اٍڈك، مڅت(٥ٺى ٭برؾخ اٹٶزبة )اٹٖٮؾزٍڀ إٮوٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أىهٯ، ثورٲبٹً، ثڂٮَغً ٭برؼ،  اٍڈك، مڅت(.

ََُڈه اٍپبء ٭ڈإٸ اٌَبد كائوح مڅجٍخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ثقٜ اٹوٱ٦خ ثبٹپلاك اِثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ مڅجً،  اٹ

 عٺل ثڂً ٽزٺ٬ ٥ٺٍڄ ىفو٭بد ځجبرٍخ ٭ً اٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ أفٚو.  اٹزغٺٍلٱخ. ٽڀ ٵٸ ڇه

 اٹچڈاٽِ:

 ٙپڀ ىفو٭خ ځجبرٍخ )أىهٯ، ثڂٮَغً(، اٹَغلاد ثبِؽپو. اِعياء

 .أ303اٹٖٮؾخ ، "٢ٖٔٔ"ؽب٭٠ ٽؾپل  أفزبٻ 3

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ.

990 

Հատված Ղուրանից, աղոթքներ: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսանցագծերով և 

ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 88+2 թերթ (կրկնակի թերթակալում): ՊՐԱԿ՝ IV(8), VI(20), IV(28), 
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VI(40), IV(48), V(58), II(62), III(68), IV(76), IV(84), III(90): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15,5x11 սմ: 

ՏՈՂ՝ 9 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10x4,7 սմ, առնված է 

բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սրճագույն, դեղին):  

Սուրաների անվանումները գրված են ջրաներկով (սպիտակ, նարնջագույն կամ 

սև) առնված գունազարդ ուղղանկյուն բաղադրյալ շրջանակի մեջ (դեղին, նարնջա-
գույն, վարդագույն, կապույտ, կանաչ, սև):Այաները միմյանցից բաժանված են կարմիր 

բոլորակներով: Նախշազարդ թերթեր (էջ 1ա-ե, թերթ 64-69, 85-88  էջ 88բ և կազմաս-
տառ Աա, Բա, դռնակի կազմաստառ, ծաղկային տարրեր, դեղին, կանաչ, կապույտ, 

կարմիր, նարնջագույն, սպիտակ, վարդագույն, կանաչ): Էջակապ բառերը գրված են 

սև թանաքով, յուրաքանչյուր բ էջի ստորին ձախ անկյունում: 

ԿԱԶՄ` դռնակով, սև դաջված կաշի (կենտրոնում` նշաձև ճնշազարդ), մեջքը` 

սրճագույն մոմլաթով նորոգված, միջուկը` ստվարաթուղթ, կազմաստառը և դռնակի 

աստառը ` նախշազարդ թուղթ: 

Էջ 1բ (կամ պահպանակ Աբ )` 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան: 

Էջ 1գ (կամ պահպանակ Բա)` 2-րդ` «ալ- Բակարա» սուրայի սկզբից մինչև 4-րդ 

այան ներառյալ: 
Էջ 58բ-61բ` արաբերեն աղոթքներ: 
Էջ 62 ա-63ա` Ալիի փառաբանումը (արաբերեն և օսմաներեն): 
Էջ 63ա-64ա` օսմաներեն: 
Էջ 64բ-65ա` Մարգարեի բնութագիրը ըստ Ալիի (արաբերեն): 
Էջ 65բ-66ա` Մարգարեի տոհմածառը: 
Էջ 66բ` Աբու Բաքրի արտաքինի նկարագրությունը: 
Էջ 67ա` Օմարի արտաքինի նկարագրությունը: 
Էջ 67բ` Օսմանի արտաքինի նկարագրությունը: 
Էջ 68ա` Ալիի արտաքինի նկարագրությունը: 
Էջ 68բ` Աստծո էպիտետները: 
Էջ 69ա` Աստծո գովաբանում: 
Էջ 69բ-71բ` Աստծո անվանումների մեկնաբանությունը (օսմաներեն): 
Էջ 72ա-74բ` Աստծո անվանումները և գովաբանում: 
Էջ 75ա-83ա` հմայիլ (օսմաներեն): 
Էջ 83բ-85ա` Մուհամմադ մարգարեի անունները: 

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 87.  ٭ى ٣ ٓ ٣ٕٕٔٔبؽت ڇٽبٹٴ/ ٍڂخ  
ԾՆԹ.` Էջ 86 բ` փակցված թուղթ հետևյալ գրությամբ. «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», 

«HAROUTUNE HAZARIAN», «N40» 

Էջ 87բ` լատինատառ գրություն` Auszüge aus S.Koran (Arabisch-türkisch) (Jahr und 

Verfasser nicht angebeben!) 

Էջ 56բ-58բ` օսմաներեն՞: 
Կազմաստառ Բ` թասդիկ (ուղղահայաց, սպիտակ ջրաներկով, մանուշակագույն 

ֆոնի վրա՝ առնված սև և սրճագույն շրջանակի մեջ):  



126 

990 

A part of the Qur‟ān and prayers; MS on Western paper with chain and laid lines; 88 + 2 ff. 

(number 1 is used for 3 folio numbers); IV(8), VI(20), IV(28), VI(40), IV(48), V(58), II(62), 

III(68), IV(76), IV(84), III(90), 15,5x11 cm; fully vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; 

black ink; writing area 10x4,7 cm, set within a complex frame (brown, yellow). 

Sūra headings in watercolor (white, orange or black) set within a multicolor rectangular 

complex frame (yellow, orange, rose, blue, green, black); āya dividers in the form of discs (red); 

pp. 1a-e, 64a-69b, 88b and doublure 1a, 2a and doublure of the envelope flap ornamented (floral 

elements, yellow, green, blue, orange, white, rose, green); ff. 85-88 completely colored with 

watercolor (red, green, orange, blue); catchwords (black) at the bottom of every verso page. 

The binding with envelope flap of  black leather; mandorla; back of brown artificial leather 

(restored); board of cardboard; doublure of ornamented paper. 

P. 1b, (or fly leave 1b), 1
st
 sūra (al-Fātiḥa). 

P. 1c, (or fly leave 2a), 2
nd

 sūra (al-Baqara) from the beginning up to the 4
th

 āya inclusive. 

P. 86b, a, pasted paper with scripture: «EX LIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE 

HAZARIAN», «N40». 

P. 87a, an Arabic scripture   ٭ى ٣ ٣ٕٕٓٔٔبؽت ڇٽبٹٴ/ ٍڂخ  

P. 87ba, scripture in latin letters Auszüge aus S. Koran (Arabisch-türkisch) (Jahr und 

Verfasser nicht angebeben!). 

Pp. 56b-58b, scriptures in Ottoman Turkish. 

Pp. 58b-61b, prayers in Arabic. 

Pp. 62a-63a, praising of Ali in Arabic and Ottoman Turkish. 

Pp. 63a-64a, scriptures in Ottoman Turkish. 

Pp. 64b-65a, expressions of ʽAlī on Prophet in Arabic. 

Pp. 65b-66a, genealogical tree of Prophet . 

Pp. 66b, description of appearance of  Abū Bakr. 

Pp. 67a, description of appearance of ʽUmār. 

Pp. 67b, description of appearance of ʽUṯmān. 

Pp. 68a, description of appearance of ʽAlī. 

Pp. 68b,  epithets of God. 

Pp. 69a,  praising of God. 

Pp. 69b-71b, commentaries on denominations of God, in Ottoman Turkish. 

Pp. 72a-74b, denominations and praising of God, in Arabic. 

Pp. 75a-83a, amulet in Ottoman Turkish. 

Pp. 83b-85a, denominations of Prophet Muḥammad. 

Doublure 2, Arabic scripture أٽّڂب ڇٕلٱڂب (white watercolor, done on violet background, set 

within a black and brown rectangular frame). 

990 

 ٽٶوهح اٹزوٱٍټ(. اٹٶواٍبد: 1ڇهٱخ )اٹڈهٱخ  2+88ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ.  آٌبد

IV(8 ،)VI(20 ،)IV(28 ،)XII(40 ،)IV(48 ،)V(58 ،)II(62 ،)III(68 ،)II(76 ،)IV(84،)II (90.)  

ٍټ ٙپڀ اٝبه 10x4.7ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادْٶڈٷ، اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽ9ٍټ. اٹٖٮؾخ 15.5x11اٹٲٍبً 
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اٹَڈه ثؤٹڈاٿ ٽبئٍخ )أثٍ٘، ثورٲبٹً أڇ اٍڈك( كافٸ اٝبه ٽوٵت )إٮو، ثورٲبٹً، ڇهكي،  اٍپبءٕٮو(. ٵزجذ اٽوٵت )ثڂً، 

خ ة؛ ڇىفو٭بد ځجبر88ٍ، 69-64أىهٯ، أفٚو، اٍڈك(. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ ؽپواء. رڈعل ىفو٭بد ٥ٺى اِڇهاٯ 

ُِ، أفٚو، أىهٯ، أؽپو، ثورٲبٹً، أثٍ٘، ڇهكي( ٥ٺى ثٞبځخ اٹل٭زٍڀ اٹ٦ٺٍب ڇاٹَٮٺى ڇثٞبځخ إٮو) -85؛ ڇٹّڈځذ اِڇهاٯ ٿُما

  ثبٹٶبٽٸ ثؤٹڈاٿ ٽبئٍخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 88

 .٤. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽيفو٫، ٵ٦ت اٹٶزبة عٺل ثڂً ُٽْپڇؽلح ىفو٭ٍخعٺل اٍڈك؛ ٭ً ڇٍٞڄ  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

 .(1ة )أڇ ڇهٱخ اٹؾٮ٠ آ1اٹٖٮؾخ  ،اٹَڈهح اِڇٹى )اٹٮبرؾخ(

 .(1عـ )أڇ ڇهٱخ اٹؾٮ٠ ة1، ٥ٺى اٹٖٮؾخ4)اٹجٲوح( ٽڀ اٹجلاٌخ ؽزى اٌَخ  2اٹَڈهح هٱټ

 ة.86، اٹٖٮؾخ «EXLIBRIS Յ.Բ.Հ.», «HAROUTUNE HAZARIAN», «N40» :ُٽٺٰٖ

 أ.87٭ً ٣ ٓ"، اٹٖٮؾخ  ٣ٕٔٔ"ٕبؽت ڇٽبٹٴ/ ٍڂخ 

 ة:87اٹٖٮؾخ  ،الرٍڂٍخثب ٵزبثخ

 türkisch) (Jahr undVerfasser nicht angebeben!)-Auszüge aus S.Koran (Arabisch  

 ثٲٺټ أؽپو" څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ". 

 .ة58-ة56 اٹٖٮؾبد ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ: "څنا ٌلي اځڄ ّو٬ٌ"،

 .ة60-ة58 اٹٖٮؾبد ٕٺڈاد ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ،

 .ة61-ة60 اٹٖٮؾبد ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ : "څنڃ ٕٺڈاد"،

 .أ63-أ62 اٹٖٮؾبد ثبٹٺ٪زٍڀ اٹ٦وثٍخ ڇاٹ٦ضپبځٍخ: "څنا ؽٺٍئڄ ّو٬ٌ"،

 .أ64-أ63 اٹٖٮؾبد ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ : "ڇ٬ٕ اٹڂجً"،

 .أ65-ة64 اٹٖٮؾبد ڇ٬ٕ ٥ٺى ثڀ اثً ٝبٹت ٹٺوٍڈٷ اٹٶوٌټ؛ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ،

ًّٖ عل اٹڂجً"،ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "اٍټ   .أ66-ة65 اٹٖٮؾبد ٱ

 .ة66 اٹٖٮؾخ ٺٍئڄ اثً ثٶو هًٙ اهلل ٥ڂڄ"،فثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "څنا 

 .أ67 اٹٖٮؾخ ٥پو هًٙ اهلل ٥ڂڄ"،ٺٍئڄ فثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "څنا 

 .ة67 اٹٖٮؾخ ٥ضپبٿ هًٙ اهلل ٥ڂڄ"،ٺٍئڄ فثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "څنا 

 .أ68 اٹٖٮؾخ "،٥ٺً هًٙ اهلل ٥ڂڄٺٍئڄ فثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "څنا 

 .ة68 اٹٖٮؾخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "ٕٮذ اٹچً اهلل عٸ ّبځڄ ال اٹڄ ٩ٍوڃ"،

 أ. 69 اٹٖٮؾخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ: "څنا ُك٥ب اٍټ ٢٥ٍټ"،

 .ة71-ة69 اٹٖٮؾبد اٹؾَڂً"، اٍپبءثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ: "څنا ّوػ 

 .ة74-أ72 اٹٖٮؾبد اهلل اٹؾَڂى، اٍپبء

 .أ83-أ75 بداٹٖٮؾ ِؽغبثبد ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ،

 .أ76 اٹٖٮؾخ "څنا ّوػ اٹقّٺبٯ اٹجبٱً"،

 .أ85-ة83 اٹٖٮؾبد اٹڂجً ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ"، اٍپبء"څنا 

 ثٞبځخ اٹل٭خ اٹَٮٺى. "اٽّڂب ّٕلٱڂب"، 

996 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով (թերթ 199-224` 

արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով և լուսագծերով): ԹԵՐԹ՝ 451: ՊՐԱԿ՝ IV(8), VI(20), 

IV(28), VI(40), IV(48), VI(60), IV(68), VI(80), IV(88), VI(100), IV(108), VI(120), IV(128), 

VI(140), IV(148), VI(160), IV(168), VI(180), IV(188), VI(200), III(206),VII(220), VIII(236), 

II(240), VIII(256), II(260), VIII(276), II(280), VIII(296), II(300), VIII(316), II(320), VIII(336), 

II(340), VIII(356), II(360), VIII(376), II(380), VIII(396), II(400), VIII(416), II(420), VIII(436), 

II(440), VIII-5 (451): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 9x6 սմ: ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև 

թանաք (թերթ 199-224` այլ ձեռք): ԳՐԱԴԱՇՏ` 5x3,5 սմ (233 թերթի գրադաշտը 

առնված է ոսկի շրջանակի մեջ): 
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Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, այաները միմյանցից 

բաժանված են կարմիր կետերով: 

ԿԱԶՄ՝ դռնակով սրճագույն կաշի, դրոշմազարդ (ծաղկային տարրեր): Միջուկը` 

ստվարաթուղթ, աստառը` թուղթ:  
Ձեռագիրն ամբողջական է: 

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին փակցված սպիտակ թուղթ` թռչնի պատկերով, լատի-
նատառ և արաբատառ գրություններ. «EX LIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN», څبٱڈة  

  (Հակոբ Գրիգոր Ջերջիրյան) ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ

Էջ 1ա` արաբատառ անընթեռնելի գրություն: 

996 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines (ff. 199-224 – 

Western paper with chain and laid lines); 451 ff.; IV(8), VI(20), IV(28), VI(40), IV(48), VI(60), 

IV(68), VI(80), IV(88), VI(100), IV(108), VI(120), IV(128), VI(140), IV(148), VI(160), 

IV(168), VI(180), IV(188), VI(200), III(206), VII(220), VIII(236), II(240), VIII(256), II(260), 

VIII(276), II(280), VIII(296), II(300), VIII(316), II(320), VIII(336), II(340), VIII(356), II(360), 

VIII(376), II(380), VIII(396), II(400), VIII(416), II(420), VIII(436), II(440), VIII-5 (451), 9x6 

cm; fully vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; black ink 

(ff. 199-224 different handwriting); writing area 5x3,5 cm; (the writing area of f. 233 is set 

within a gold frame). 

Sūra headings in red; āya dividers in the form of dots (red). 

The binding together with envelope flape of brown leather; mandorla; board of cardboard, 

doublure of paper. 

The MS is complete. 

On doublure A paper with a bird image is pasted with the following scripture in Latin and 

Arabic letters: «EX LIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN», څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ (Hagop Krikor 

Djerdjerian). 
P. 1a, an illegible scripture in Arabic letters. 

996 

٭چً أڇهاٯ ٩وثٍخ ثقٞڈٛ  224-199ڇهاٯ ٽڀ . اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح أٽب اِٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ

IV(8 ،)VI(20،) IV(28 ،)VI(40،) IV(48 ،)VI(60 ،)ڇهٱخ. اٹٶواٍبد:  451َٺخ ڇڅً ځَقخ ٽقزٺٮخ. ٽپلكح ڇٽَٺ

IV(68 ،)VI(80 ،)IV(88 ،)VI(100 ،)IV(108،) VI(120 ،)IV(128 ،)VI(140 ،)IV(148 ،)VI(160،) 

IV(168،) VI(180 ،)IV(188،) VI(200،) III(206،)  VII(220 ،)VIII(236 ،)II(240 ،)VIII(256 ،)II(260 ،)

VIII(276 ،)II(280،) VIII(296،) II(300،) VIII(316 ،)II(320 ،)VIII(336 ،)II(340،) VIII(356 ،)

II(360 ،)VIII(376،) II(380 ،)VIII(396،) II(400 ،)VIII(416 ،)II(420 ،)VIII(436 ،)II(440 ،)VIII-
ځَقخ افوډ(. ٱٍبً اٹڂٔ  224-199ڈٷ )اٹڈهٱبد اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶ 9ٍټ. اٹٖٮؾخ 9x6اٹٲٍبً  .(451)5

5x3.5 اٹَڈه ڇ٭ڈإٸ اٌَبد ثبِؽپو.  اٍپبءٙپڀ اٝبه مڅت(.  233ٍټ )اٹڂٔ ٭ً اٹڈهٱخ 

 .ځجبرٍخ، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٱخ ٥بكٌخڇؽلح ىفو٭ٍخ عٺل ٕڂب٥ً ثڂً مڇ ٹَبٿ. ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍل

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ. 

٥ٺى ثٞبځخ اٹل٭خ  "EX LIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN" ؤؽو٫ الرٍڂٍخ:ُٽٺٰٖ ٥ٺٍڄ ٕڈهح ٍٝو ڇٵزبثخ ث

 اٹ٦ٺٍب.

 څبٱڈة ٵوٌٶڈه عوعوٌبٿ". ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ:"ٵزبثخ 

 .أ1اٹٖٮؾخ ر٦نه ٱواءرچب،٥وثٍخ  ٵزبثخ ثؤؽو٫
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Հատվածներ Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1035 թ. Շա'բան ամսի 3 (1630 թ. 

մայիսի 19): ԳՐԻՉ՝ Իմադ իբն Արբիմ: ՏԵՂ` Շիրազ, Իրան: ՆՅՈՒԹ`1բ-2ա` ոսկե 

ծաղկանախշերով թուղթ, 3ա-72բ` արևմտյան թուղթ, 76ա-100բ`արևմտյան թուղթ` 

լուսագծերով, ճնշագծերով, լուսադրոշմ: ԹԵՐԹ՝ 100, չգրված` 76ա-77ա, 78ա, 80բ, 81բ-

82ա, 83բ-86ա, 90ա-92ա: ՊՐԱԿ` 9IV(72), 3(75),VI(87), IV(95), 5(100): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

14,5x9,7 սմ: ՏՈՂ՝ 7: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, իսկ աղոթքները` ֆարսի, սև թանաք, 

հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 7,5x4 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի 

մեջ (կապույտ, կարմիր, կանաչ, սև, ոսկի): 1բ-2ա` ճակատազարդ (բուսական տար-

րեր, կապույտ, նարնջագույն, վարդագույն, սրճագույն, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` զարդանախշ ուղ-

ղանկյան մեջ (ոսկի): Այաները բաժանված չեն:  

ԿԱԶՄ՝ սև կաշի, դռնակով, կենտրոնում և անկյուններում` դրոշմազարդ: Մեջքն 

ու դռնակի նախահիմքը` սրճագույն կաշի: Դռնակի կենտրոնում և անկյուններում` 

արաբեսկ` դրոշմազարդ: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` գունավոր նախշա-

զարդ (արաբեսկ) կաշի (կապույտ, նարնջագույն, ոսկի), դռնակի նախահիմքի աստա-

ռը` կանաչ սովորական թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հավելագրումներ (ոսկի, էջ 48ա, 50բ, 52ա, 58ա, 63ա, 71բ), 

– աղյուսակներ (սև ու կարմիր թանաքով, էջ 88ա, 93ա): 

Ձեռագիրն ամբողջական է, պարունակում է Ղուրանից ընտրյալ հետևյալ սու-
րաները` 18-րդ` «ալ-Քահֆ» (1բ), 36-րդ` «Յա-Սին» (25ա), 48-րդ` «ալ-Ֆաթհ» (36ա), 56-

րդ` «ալ-Վակիա» (45ա), 62-րդ` «ալ-Ջումուա» (51ա), 67-րդ` «ալ-Մուլք» (53բ), 73-րդ` 

«ալ-Մուզզամմիլ» (58բ), 76-րդ` «ալ-Ինսան» (62ա), 78-րդ` «ալ-Նաբա» (66ա), 93-րդ` 

«ալ-Դուհա» (69ա), 94-րդ` «ալ-Շարհ» (69բ), 102-րդ` «ալ-Թաքասուր» (70ա) և 110-րդ` 

«ալ-Նասր» (70բ): 

Էջ 78բ-80ա, 81ա, 82բ-83ա, 86բ-89ա, 92բ-100բ՝ արաբերեն և պարսկերեն աղոթքներ: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 

Էջ 74ա-75ա.  

سابع شِش  الواثْسة بعْى اهلل ّحسي حْفيقَ في يْم الثلثا قذ حششفج باحوام ُزٍ السْس هي كالم الولك الوجيذ ّاالدعيت 

  ٠١۳٩الوخْطي بخلجاى الشيشاصغفش اهلل لِوا في  عواد بي اسبين... كخبَ العبذ األقل الوحخاج الى سحوت سبَ الكشين  شعباى

ԾՆԹ.` Ա աստառ` լատինատառ և հայատառ նշում. «EX\LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 285, 1004»: 
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Some parts of the Qur‟ān; place of copy  Shiraz, Iran; MS on different types of paper: 

paper with gold ornaments (pp. 1b-2a), Western paper (pp. 3a-72b), Western paper with 

watermarks and laid lines, (pp. 76a-100b); 100 ff.; blank pages 76a-77a, 78a, 80b, 81b-82a, 83b-

86a, 90a-92a; 9IV(72), 3(75), VI(87), IV(95), 5(100); 14,5x9,7cm; fully vocalized nasḫ script; 7 

lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 7,5x4 cm; entire text set within a 

complex frame (blue, red, green, black, gold); frontispiece on pp. 1b-2a (vegetal decoration: 

blue, orange, rose, brown, black, gold). 

Sūra headings in white ink and taken in a decorated rectangle (gold).  

MS is dated Shaʽabān 3, 1035 (May 19, 1630); the copyist is ʽImād ibn Arbīm. 

Colophon on pp. 74a-75a: 

...  هاث٤ ّچو ٦ّجبٿ ٱل رْو٭ذ ثبرپبٻ څنڃ اٹَڈه ٽڀ ٵالٻ اٹپٺٴ اٹپغٍل ڇاالك٥ٍخ اٹپبصڈهح ث٦ڈٿ اهلل ڇؽَڀ رڈ٭ٍٲڄ ٭ً ٌڈٻ اٹضٺضب

 ٣ٖٓٔاٹپزڈٝڀ ثقٺغبٿ اٹٍْواى ٩ٮو اهلل ٹچپب ٭ً  ٥پبك ثڀ اهثٍټٵزجڄ اٹ٦جل اِٱٸ اٹپؾزبط اٹى هؽپخ هثڄ اٹٶوٌټ 

Binding of the MS is of leather (black); mandorla and corner pieces;   the back and the 

fore-edge of brown leather; board of cardboard, lining of leather with Arabesque decorations 

(blue, orange, gold), fore-edge flap of modern paper (green). 

Marginal arrangements: 

– additions (gold) on  pp.48a, 50b, 52a, 58a, 63a,71b; 

–  tables pp. 88a, 93a (black and red). 

The MS is complete. It contains the following  sūras: 18
th

 (al-Kahf, p.1b), 36
th

 (Yā-Sīn, p. 

25a), 48
th

 (al-Fatḥ, p. 36a), 56
th

 (al-Wāqiʽa, p. 45a), 62
nd

 (al-Ğumuʽa, p. 51a), 67
th

 (al-Mulk, p. 

53b), 73
rd

 (al-Muzzammil, p. 58b), 76
th

 (al-‟Insān, p. 62a), 78
th

 (al-Nabā‟, p. 66a), 93
rd

 (al-Ḍuḥā, 

p. 69a), 94
th

 (al-Šarḥ, p. 69b), 102
nd

 (al-Takāṯur, p. 70a), 110
th

 (al-Nāṣr, p. 70b). 

Prayers in Arabic and in Persian on pp. 78b-80a, 81a, 82b-83a, 86b-89a, 92b-100b. 

On the lining A there is a scripture in Latin and Armenian letters: EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ 

HAROUTUNE HAZARIAN\ No 285, 1004. 
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اٹٖٮؾبد ، ٽنڅجخ أ(. ځڈ٣ اٹڈهٯ ُٽ٦ّوٯ ثيڅڈه75-أ74ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ٽٶبٿ اٹڂَـ: ٽلٌڂخ ٍّواى ٭ً اٌواٿ، ) آٌبد

ٽخ ة؛ ڇهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ ڇ٥ال72-أ3اٹٖٮؾبد  ،ٽپلكح )٦ٕجخ اٹپْبڅلح( ثقٞڈٛ؛ ڇهٯ ّوٱً أ2ة، 1

ة، 80أ، 78أ، 77-أ67ڇهٱخ )اٹٮبه٩خ:  100ة. 100 -أ76اِڇهاٯ (، 85ڇهاٯ )اٹڈهٱخ ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ ىڅوح صالصٍخ اِ

ٍټ 14.5x9.7. اٹٲٍبً 9IV(72 ،)3(75،)VI (87 ،)IV(95 ،)5(100): (. ٥لك اٹٶواًأ92–أ90أ، 86–ة83أ، 82–ة81

ٍُِټ )6.5+  ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، أؽپو، 7.5x4ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  ثبٹنڅتاٍٞو  7اٹٖٮؾخ (. ٿُما

ٽنڅجخ أ ثٍڀ ٍٞڈهڅب ٩ٍڈٻ 2ة، 1، اٹٖٮؾزبٿ ځجبرٍخ )أىهٯ، أفٚو، أؽپو، اٍڈك، مڅت(أفٚو، اٍڈك، مڅت(. ٍوٹڈؽخ 

ََُڈه اٍپبء٥ٺٍچب ىفو٭بد ځجبرٍخ )أىهٯ، ڇهكي، أؽپو( ٵزت ٭ً كافٺچب ٍڈهح اٹٶچ٬ ثبِثٍ٘.  ثبِثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ  اٹ

-آماه 19څـ /)٦ّ1039جبٿ  3ربهٌـ اٹڂَـ ٽيفو٫ ثوٍڈٻ ځجبرٍخ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٽيفو٫ ثبٹنڅت، ال رڈعل ٭ڈإٸ ٹٌُبد. 

ٺل اٹجڂً( ٭ً عٺل اٍڈك ٥ٺٍڄ ىفو٭بد )عمڇ ٹَبٿ؛  اٹزغٺٍل أ.75-أ74اٹٖٮؾبد  ٻ(؛ اٍټ اٹڂبٍـ: "٥پبك ثڀ اهثٍټ"،1630ٽبهً 

ُِاٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب.  ٽڀ االهاثٍَٴ )أىهٯ، ثورٲبٹً،  ٍخىفو٭ڇؽلاد ىفو٭خ اهاثٍَٴ؛ اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ؛ اٹجٞبځخ عٺل ٥ٺٍڄ  ٿُما

 مڅت(، اٹجٞبځخ ڇهٯ أفٚو ٥بكي.

 اٹچڈاٽِ:

 ة(. 71أ، 63أ، 58أ، 52ة، 50أ، 48ٖخ: )اٙب٭بد ثبٹنڅت ٹج٦٘ اٹٶٺپبد اٹڂبٱ

ة، رٺٍچب 1، اٹٖٮؾخ ٍڈهح اٹٶچ٬ 18اٹڂَقخ ٵبٽٺخ ڇڅً ٥جبهح ٥ڀ ٍڈه ٽقزبهح ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، رؾزڈي ٥ٺى: اٹَڈهح هٱټ
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(، اٹغپ٦خ) 62هٱټ ،أ45(، اٹٖٮؾخ اٹڈاٱ٦خ) 56أ، هٱټ36(، اٹٖٮؾخ اٹٮزؼ) 48أ، هٱټ25(، اٹٖٮؾخ ٌٌ) 36اٹَڈهح هٱټ

، اٹٖٮؾخ )االځَبٿ( ٍڈهح اٹلڅو 76، هٱټة58(، اٹٖٮؾخ اٹپيٽٸ) 73ة، هٱټ53(، اٹٖٮؾخ اٹپٺٴ) 67هٱټ أ،51اٹٖٮؾخ 

، اٹٖٮؾخ )اٹْوػ( ٍڈهح االّواػ 94أ، هٱټ69، اٹٖٮؾخ )اٹٚؾى( ٍڈهح اٹٖجؼ 93أ، هٱټ66(، اٹٖٮؾخ اٹڂجب) 78أ، هٱټ62

 ة. 70 (، اٹٖٮؾخاٹڂٖو) 110، هٱټأ70(، اٹٖٮؾخ اٹزٶبصو) 102، هٱټة69

 أ.74-أ71اٹٖٮؾبد  رٺً اٹَڈه ك٥بء : "اٌچب اٹقٺٰ اٹپ٤ٍٞ اٹلآئت ... ٭ى ٵڂ٬ اهلل رپو ثبٹقٍو ڇاٹ٦ب٭ٍخ"،

 . ة77، اٹٖٮؾخ ٽڀ أؽبكٌش اٹوٍڈٷ ٥ڀ ٍڈه اٹٲوآٿ

 .100–ة92ة، 89-ة86أ، 83-ة82أ، 81أ، 80-ة٥78ٺى اِڇهاٯ:  ثبٹٮبهٍٍخ ڇاٹ٦وثٍخ،ٕٺڈاد 

  .أ93اٹٖٮؾخ ، )اٍڈك، أؽپو( علڇالٿ؛ أ88علڇٷ ڇاؽل ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

 ؽبٍّخ:

 هاث٤ ّچو ٦ّجبٿ ٱل رْو٭ذ ثبرپبٻ څنڃ اٹَڈه ٽڀ ٵالٻ اٹپٺٴ اٹپغٍل ڇاالك٥ٍخ اٹپبصڈهح ث٦ڈٿ اهلل ڇؽَڀ رڈ٭ٍٲڄ ٭ً ٌڈٻ اٹضٺضب"

، "٣ٖٓٔب ٭ً اٹپزڈٝڀ ثقٺغبٿ اٹٍْواى ٩ٮو اهلل ٹچپ ٥پبك ثڀ اهثٍټ... ٵزجڄ اٹ٦جل اِٱٸ اٹپؾزبط اٹى هؽپخ هثڄ اٹٶوٌټ 

 أ.75-أ74 اٹٖٮؾبد

 :٥ٺى اٹجٞبځخ ٦ّبه ٽٶزجخ "څبهڇرٍڈٿ څبىاهٌبٿ"

EX\ LIBRIS\Յ.Բ.Հ.\ HAROUTUNE HAZARIAN\ No 285, 1004  

 :"ثٍو ٌڈى اڇرڈى ٍڂڄ ٍٍڂٍي". ٽواد ٥لحثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ ٽٶوه  1130ٵزبثخ ؽو٭ٍخ ٹٺوٱټ 
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1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 876 թվական (1471), որն ըստ արտաքին 

նշանների կեղծված թվական է: ԳՐԻՉ՝ Մուհամմադ Նուրիի աշակերտներից` Հաֆիզ 

Սալիհ Ռամի: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 310 (թ.1` դատարկ): ՊՐԱԿ` 

VI(12), 27V(282), VI(294), VIII(310): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13,5x8,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնա-
վորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 8,5x5 սմ, առնված 

է բաղադրալ շրջանակի մեջ (կարմիր, կապույտ, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ոսկի հենքի վրա: 

Այաները միմյանցից բաժանված են կարմիրով եզրագծված ոսկի բոլորակներով, 

վրան` կետեր: Կրկնակի նախշազարդ էջեր (2բ, 3ա, 308բ, 309ա, բուսական տարրեր, 

կապույտ, կարմիր, վարդագույն, ոսկի): Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ 

էջի ստորին հատվածում` սև թանաքով: 
ԿԱԶՄ` դռնակով կանաչ գործվածք, անկյուններում մետաղյա եռանկյունիներ 

(նիզակաձև նախշեր): Բ կազմ` կենտրոնում կլոր մետաղյա շրջանակ: Միջուկը` 

ստվարաթուղթ, աստառը` նախշազարդ ստվարաթուղթ (բուսական տարրեր, կապույտ): 

Պահպանակ` Ա+Բ, նախշազարդ ստվարաթուղթ (բուսական տարրեր, կապույտ): 

Էջ 2բ-308ա` Ղուրանի ամբողջական տեքստը: 

309 բ-310ա` արաբերեն աղոթք, ավարտը` բուսական տարրերով եռանկյան մեջ 

(սև, կարմիր, ոսկի): 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 309ա.  

"اٹؾپل اهلل ٥ٺى اٹزپبٻ ڇٕٺڈح ڇاٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ ڇ٥ٺى اٹجو ڇإؾبثڄ مڇډ االځ٦بٻ ٵزجڄ اٹٮٲٍو ؽب٭٠ ٕبٹؼ هاٽى 

څـ" 876څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْوٯ  ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ځڈهډ ٥ٮى ٥ڂڄ هّثڄ اٹٲبكه ٽڀ  

ԾՆԹ.` Բ կազմաստառ` հայատառ և լատինատառ գրություն. EX/ LIBRIS / Յ.Բ.Հ / 

HAROUTUNE HAZARIAN/ 284 N 1005.  
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1005 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern paper; 310 ff. (f. 1 blank); VI(12), 

27V(282), VI(294), VIII(310); fly leaves [1+1], ornamented cardboard (vegetal elements, blue); 

13,5x8,5 cm.; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; rubrication in red; 

writing area 8,5x5 cm.; entire text set within a complex frame (red, blue, black, gold). 

Sūra headings in white ink on gold background; āya dividers in the form of gold discs with 

dots and with red periphery; double decoration on pp. 2b-3a,308b-309a (vegetal elements, blue, 

red, rose, gold); catchwords (black) at the bottom of every verso page. 

876 of Hijra (1471) is marked as the date of the copy, which by appearance is a false date; 

the copyist is Ḥāfiẓ Ṣāliḥ Rāmī, one of the disciples of Muḥammad Nūrī. 

Colophon on p. 309a: 

االځ٦بٻ ٵزجڄ اٹٮٲٍو ؽب٭٠ ٕبٹؼ هاٽى  "اٹؾپل اهلل ٥ٺى اٹزپبٻ ڇٕٺڈح ڇاٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ ڇ٥ٺى اٹجو ڇإؾبثڄ مڇډ

 څـ " 876 ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ځڈهډ ٥ٮى ٥ڂڄ هّثڄ اٹٲبكه ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْوٯ

The binding together with envelope flap is of a green tissue; metallic triangle corner pieces 

(spear-like ornaments), mandorla on binding B; board of cardboard, doublure of ornamented 

cardboard (vegetal elements, blue). 

Pp. 2b-308a,  entire Qur‟ānic text. 

Pp. 309b-310a, prayer in Arabic, the last part set within a triangle with vegetal elements 

(black, red, gold). 

On the doublure B there is a scripture in Latin and Armenian letters: «EX/ LIBRIS / Յ.Բ.Հ 

/ HAROUTUNE HAZARIAN/ 284 N 1005. 

1005 

VI(12 ،)ڇهٱبد )اٹٮبه٩خ ڇهٱخ ڇاؽلح(. ٥لك اٹٶواٍبد:  310ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ؽلٌش. 

27V(282 ،)VI(294) ،VIII(310 أڇهاٯ اٹؾٮ٠ آ+ة ڇهٯ ٽٲڈډ ٥ٺٍڄ ىفو٭بد .) ًځجبرٍخ ثبٹٺڈٿ اِىهٯ. اٹٲٍب

13.5x8.5 8.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15ٍټ. اٹٖٮؾخx5 ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت

. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ مڅت كافٸ كائوح ؽپواء خنڅجٽاٹَڈه ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ  اٍپبء)أؽپو، أىهٯ، اٍڈك، مڅت(. 

أ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك 309ة، 308أ ڇ 3ة، 2 اٹٖٮؾبد ،ٽيكڇعخ )أىهٯ، أؽپو، ىڅوي، مڅت( ڇ٥ٺٍچب ځٲبٛ. ىفبه٫ ځجبرٍخ

 اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

(. ٽڀ اٹڈاٙؼ أځڄ رټ ر٪ٍٍوڃ ربهٌـ اٹڂَـ. اٍټ اٹڂبٍـ: "ؽب٭٠ ٕبٹؼ هاٽى ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل 1471څـ )876ربهٌـ اٹڂَـ: 

 أ:309 اٹٖٮؾخ ځڈهډ"،

ڇٕٺڈح ڇاٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ ڇ٥ٺى اٹجو ڇإؾبثڄ مڇډ االځ٦بٻ ٵزجڄ اٹٮٲٍو ؽب٭٠ ٕبٹؼ هاٽى  " اٹؾپل اهلل ٥ٺى اٹزپبٻ

 ". څـ  876 ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ځڈهډ ٥ٮى ٥ڂڄ هّثڄ اٹٲبكه ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْوٯ

كائوح ٽ٦لځٍخ. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽڀ اٹٲپبُ االفٚو مڇ ٹَبٿ. رڈعل ٥ٺى ىڇاٌبڃ ٽضٺضبد ٽ٦لځٍخ. ٌڈعل ٥ٺى اٹل٭خ اٹَٮٺى  اٹزغٺٍل

 ځجبرٍخ ثبٹٺڈٿ اِىهٯ. ڇؽلاد ىفو٭ٍخ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽٲڈډ ٥ٺٍڄ 

 أ. 308ة ؽزى 2 اٹٖٮؾخ اٹڂَقخ ٵبٽٺخ ٽڀ

 أ. 310-ة309 اٹٖٮؾبدٕٺڈاد ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ كافٸ ٽضٺش مڇ ىفو٭بد ځجبرٍخ )أؽپو، اٍڈك، مڅت(، 

 ."EX/ LIBRIS / Յ.Բ.Հ / HAROUTUNE HAZARIAN/ 284 N 1005: "اٹزبٹٍخ ٥ٺى اٹل٭خ اٹَٮٺىٶزبثخ اٹ

1022 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 1686 թ. հունվարի 26-ին (թ. 303ա): ՏԵՂ՝ Աբու ալ-
Ուաֆայի մզկիթ (հավանաբար Հալեպում), ՆՅՈՒԹ` արևմտյան թուղթ, լուսան-
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ցագծերով, լուսադրոշմ (ծաղկային տարրեր, թերթ 136, 140, 143): ԹԵՐԹ` 292 (թթ.14-

305; թթ. 304 և 305`պահպանակ): ՊՐԱԿ` 13(13), 22V(233), III(239), VII(253), III(259), 

VII(273), III(279), VII(293), III(299), 4(303): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ` 17x11,5 սմ: ԳԻՐ՝ ձայնա-
վորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ՏՈՂ՝ 15: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11,5x6,5 

սմ, առնված է սև և ոսկի բաղադրյալ շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները սպիտակ կամ կարմիր` առնված սև, կանաչ, սպի-
տակ, ոսկի ուղղանկյան մեջ (ճակատազարդ), այաները միմյանցից բաժանվում են 

ոսկի բոլորակներով` առնված կապույտ, կարմիր գնդերով սև շրջագծի մեջ: 

ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սրճագույն կաշի, դռնակով, միջուկը` ստվարաթուղթ, 

աստառը` դեղին թուղթ, կանաչ գործվածք: Ա և Բ երեսները ոսկի շրջանակով և կե-
տերով` կենտրոնում, դռնակը` ծաղկազարդ ոսկի: Պահպանակ Բ՝ Koran, arabe/ Ahmed 

Ibni Omer/ Imam Sdejchi oy?/ Abduloefat/ Année: 1097/ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԶԱՐԴԵՐ`  

– ջուզերը ծաղկային տարրերի մեջ` սև, կարմիր, կապույտ, ոսկի,  
– թաաշիրները կարմիրով կամ ոսկի, սաջդաները ` ոսկի, 
Ձեռագիրը կազմված է 3 տարբեր ձեռագրերից: 

Ձեռ. Ա 
ԹԵՐԹ` 1-11 և 13՝ արևելյան թուղթ (այրվածքի հետքերով): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

15,5x10սմ: ԳՐԱԴԱՇՏ` 12x6,5 սմ, առնված կարմիր շրջանակի մեջ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները՝ կարմիր: Էջակապ բառերը 
գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» և 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրաների անվանումները բացա-
կայում են (1բ, 2ա), ճակատազարդ` եռագիծ կարմիր շրջանակ: Այաները միմյանցից 

անջատվում են կարմիր բոլորակներով: 

Թերթ 1-11, սկիզբ` 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան (1բ), ավարտ` 2-րդ` «ալ-Բա-
կարա» սուրայի 124-րդ այայի. ٱبٷ اّځً عب٥ٺٴ բառերը (11բ): Թերթ 13. սկիզբ ` 2-րդ` «ալ-
Բակարա» սուրայի 136-րդ այայի ٰڇاٍپ٦ٍٸ ڇاٍؾ բառերը (թ.13ա), ավարտ` 145-րդ այայի 

 :բառերը (13բ) اٹنٌڀ اڇرڈا اٹٶزبة
Ձեռ. Բ 
ԹԵՐԹ՝ 1(թ.12.) ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան դեղնավուն թուղթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15,7x10 

սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ (նասթալիկի տարրերով), սև թանաք: 
ԳՐԱԴԱՇՏ` 12x6,5 սմ, առնված կարմիր կրկնակի շրջանակի մեջ: 

Թերթ 12,  սկիզբ` 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 124 այայի ٹٺڂبً اٽبّٽب ٱبٷ, ավարտ` 

 ڇٽب ُأځيٷ اٹى اثوڅٍټ

Ձեռ. Գ 
2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 142-րդ այայից մինչև Ղուրանի տեքստի ավարտը:  

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ303ա`  اٹْو٬ٌ ٥ٺى ٌل ا٭ٲو االځبٻ اؽپل ثڀ ٥پو االٽبٻ ثغبٽ٤ ؽٚود ٍّـ اثڈ اٹڈ٭ب ٥ٺٍڄ ارپبٻ څنا اٹپٖؾ٬

ٽڀ  هؽپخ ځجً اٹغالٷ ڇاالٵواٻ ثً اٹٍڈٻ اٹضبځً ٽڀ ّچو هث٤ االڇٷ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇاٹ٬ ڇڅڈ ٽبٌخ ڇٍج٤ ڇ٥ْوٌڀ

/// ڇال ثڂڈٿ اال/// اهلل ثٲٺت/// ٌڈٻ ٽڀ اهلل اٹٶوٌټ اٿ ٌڂٮ٦ڂً ثچب . // ٭بٹپوعڈ..اٹپٖبؽ٬ اٹزً رّْو٭ذ ٵزبثزچب ثلي ///  

Էջ 303բ`աղոթք.  ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹڈؽٍټ /// ځٲجٸ ٽّڂب اّځٴ اځذ اٹَپ٤ٍ اٹ٦ٺٍټ 

 ڇاٹؾپل هلل هّة اٹ٦بٹپٍڀ

Կազմի դռնակը մեջքից պոկված է, մեջքի կազմի մի մասը` թափված:  
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ԾՆԹ.` էջ 305բ՝ Նուեր Հայաստանի/ Պետ. Մատենադա/րանին` Յակոբ – Գրիկո-
րէ/ Փարիզ,/ դեկտ. 1963: 

Բբ Koran, arabe/ Ahmed Ibni Omer/ Imam Sdejchi oy?/ Abduloefat/ Année: 1097/ 

փակագծերում ջնջված անընթեռնելի գրություն: 

1022 

One-volume copy of the Qur‟ān, a complex MS consisting of 3 different manuscripts. 

Manuscript A 

Ff. 1-11, Oriental paper (with traces of burnt); 15,5x10 cm; writing area 12x6,5 cm; set 

within a red frame; 13 lines to the page; close to nasḫ script; black ink; vocalized, rubrication in 

red, catchwords; āya dividers in the form of discs (red). 

Frontispiece – triple red frame, the headings of the 1
st
 and 2

nd
 sūras are missing (pp.1b,2a). 

P. 1a, scribbling. 

Ff. 1-11 ff. - starts with the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) (p. 1b) up to the following words ٱبٷ  عب٥ٺٴ

of 124 اّځً
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) (p.11b); f. 13,  starts with the following words  ڇاٍپ٦ٍٸ

of 136 ڇاٍؾٰ
th

 āya up to the following words اٹنٌڀ اڇرڈا اٹٶزبة of the 145
th

 āya of the 2
nd

 (al-

Baqara) sūra (p.13b).  

Мanuscript B 

One folio (f.12); Oriental yellowish paper; 15,7x10 cm; 15 lines to the page; vocalized 

nasḫ (with elements of nastaʽlīq); black ink; writing area 12x6,5 cm; set within a red double 

frame. 

F. 12, 124
th

 āya of the 2
nd

 (al-Baqara) sūra: starts with ..ٹٺڂبً اٽبّٽب ٱبٷ, up to the following 

words ڇٽب ُأځيٷ اٹى اثوڅٍټ 

Мanuscript C 

Starts with the 142
nd

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) up to the end of the Qur‟ānic text. 

The MS is copied in the mosque  Abū al-Wafā (probably in Aleppo), January 26, 1686 (f. 

303a). 

The binding is of brown ornamented leather; cover B with envelope flape, board of 

cardboard, doublure of yellow paper, green tissue; A and B covers with gold frame and dots in 

the center; envelope flap with floral ornament (gold). 

Fly leave 2: Western paper with marginal lines, watermark with floral elements (ff. 136, 

140, 143); 292 ff. (ff.14-305; ff.304 and 305 fly leave); 13(13), 22V(233), III(239), VII(253), 

III(259), VII(273), III(279), VII(293), III(299), 4(303); 17x11,5 cm; vocalized nasḫ script; black 

ink; rubrication in red; 15 lines to the page; writing area 11,5x6,5 cm; set within a complex 

frame ( black gold). 

Sūra headings in white or red, set within a rectangular frame (black, green, white, gold); 

frontispiece; āya dividers in the form of gold discs set within a black circle with blue and red 

dots. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ indications in floral elements (black, red, blue, gold);  

– taʽašīr  in red and gold, saǧda in gold. 

Colophon on p. 303a: 
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ارپبٻ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٥ٺى ٌل ا٭ٲو االځبٻ اؽپل ثڀ ٥پو االٽبٻ ثغبٽ٤ ؽٚود ٍّـ اثڈ اٹڈ٭ب ٥ٺٍڄ هؽپخ ځجً اٹغالٷ 

ٽڀ اٹپٖبؽ٬ اٹزً رّْو٭ذ  اٹضبځً ٽڀ ّچو هث٤ االڇٷ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇاٹ٬ ڇڅڈ ٽبٌخ ڇٍج٤ ڇ٥ْوٌڀڇاالٵواٻ ثً اٹٍڈٻ 

 /// ڇال ثڂڈٿ اال/// اهلل ثٲٺت/// ٽڀ اهلل اٹٶوٌټ اٿ ٌڂٮ٦ڂً ثچب ٌڈٻ . // ٭بٹپوعڈ.ٵزبثزچب ثلي ///.

P. 303b, prayer: ٹ٦ٺٍټ ثَټ اهلل اٹوؽپڀ اٹڈؽٍټ /// ځٲجٸ ٽّڂب اّځٴ اځذ اٹَپ٤ٍ ا  

 ڇاٹؾپل هلل هّة اٹ٦بٹپٍڀ

The back of the envelope flap is torn, part of the back cover is worn. 

Notes on p. 305b in Armenian  Նուեր Հայաստանի/ Պետ. Մատենադա/րանին` 

Յակոբ – Գրիկորէ/ Փարիզ,/ դեկտ. 1963 ( Donated to State Matenadaran by Hagop Krikor, 

Paris, 1963). 

Note on fly leave 2: Koran, arabe/ Ahmed Ibni Omer/ Imam Sdejchi oy?/ Abduloefat/ 

Année: 1097/ an effaced illegible scripture in quotes. 

 1022 

 .ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ُعپ٤ ٽڀ صالصخ ځَـ ٽقزٺٮخ )ځوٽي ٹچټ ثـ: آ، ة، عـ(

ٕٮو، ڇٱ٦ٞخ اڇهٯ  خ ٥ٺى ڇٍٞڄ. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخٽيفو٭، ٥ٺٍڄ اٝبه ثبٹنڅت، رڈعل ځٲبٛ عٺل ثڂًاٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛ 

ُِٱپبُ فٚواء،   ځٲْبد ثبٹنڅت.  ٿُما

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ  13ٍټ. اٹٖٮؾخ  15.5x10ڇڇهٱخ اٹؾٮ٠ )ة(. اٹڈهٯ ّوٱً، اٹٲٍبً  13، 11-1اٹڂَقخ آ: اِڇهاٯ ٽڀ 

ٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپوثٍَٜ. ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ ٙپڀ اٝبه صالصً  12x6.5ٱٍبً اٹڂٔ  ثبِؽپو. اإلّبهادځَـ ٽْٶڈٷ، 

اٹَڈه ٩ٍو ٽٶزڈثخ. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ؽپواء. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ  اٍپبءأ. 2ة، 1أؽپو٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 

 ٵٸ ڇهٱخ. 

 ة. 11 -ة1)اٹجٲوح(: "ٱبٷ اّځً عب٥ٺٴ"، اِڇهاٯ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 124رجلأ اٹڂَقخ ٽڀ اٹَڈهح اِڇٹى ) اٹٮبرؾخ( ؽزى اٌَخ 

 .:" اٹنٌڀ اڇرڈا اٹٶزبة" 145ڇاٍپ٦ٍٸ ڇاٍؾٰ" ؽزى اٌَخ  ٽڀ ٍڈهح اٹٲوح: " 136اٌَخ 

 .أ1اٹٖٮؾخ ، رغوثخ فٜ

 .٥ٺى اِڇهاٯ آصبه ؽوٌٰ

ٍڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٍٞوا ٽٶزڈثخ ثبِ 15ٍټ. اٹٖٮؾخ 15.5x10ّوٱً، اٹٲٍبً  إٮو، اٹڈهٯ 12اٹڂَقخ ة: ٽڀ اٹڈهٱخ 

 ٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپو. 12x6.5ٱٍبً اٹڂٔ 

 .ة-أ12ٽڀ ٍڈهح اٹجٲوح: "ٹٺڂبً اٽبّٽب ٱبٷ" ؽزى "ڇٽب ُأځيٷ اٹى اثواڅٍټ"، اٹڈهٱخ  124رجلأ اٹڂَقخ ٽڀ اٌَخ 

 )أؽو٫ ٽيڅوح(. 143، 140، 136، ڇهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽَٺَٺخ ڇ٥الٽبد ٽبئٍخ، اِڇهاٯ 305-14اٹڂَقخ عـ: اِڇهاٯ 

 22V(233 ،)III(239 ،)VII(253،)III(، 13)13(، ٥لك اٹٶواٍبد: 305ڇ 304ڇهٱخ )رټ روٱٍټ أڇهاٯ اٹؾٮ٠  292

(259 ،)VII(273 ،)III(279 ،)VII(293 ،)III(299 ،)4(303 ًاٹٲٍب .)17x11.5 ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ  15ٍټ. اٹٖٮؾخ

 اٹَڈه ٽٶزڈثخ ثبِؽپو اٍپبءه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت(. ٍټ ٙپڀ اٝب 11.5x6.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادځَـ ٽْٶڈٷ، 

أڇ اِثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ )اٍڈك، أفٚو، أثٍ٘، مڅت(، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ثبٹنڅت كافٸ كڇائو ثبٍِڈك ٥ٺٍچب ځٲبٛ 

ارپبٻ  (، ؽبٍّخ: "1686/ ٌڂبٌو ٵبځڈٿ اٹضبځً 26ٽٺڈځخ )أىهٯ، أؽپو(. ٽٶبٿ اٹڂَـ: "عبٽ٤ اثڈ اٹڈ٭ب" )ٽڀ اٹپوعؼ ٭ً ؽٺت( )

څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٥ٺى ٌل ا٭ٲو االځبٻ اؽپل ثڀ ٥پو االٽبٻ ثغبٽ٤ ؽٚود ٍّـ اثڈ اٹڈ٭ب ٥ٺٍڄ هؽپخ ځجً اٹغالٷ ڇاالٵواٻ 

ثً اٹٍڈٻ اٹضبځً ٽڀ ّچو هث٤ االڇٷ ٹَڂخ ٍج٤ ڇر٦ٍَڀ ڇاٹ٬ ڇڅڈ ٽبٌخ ڇٍج٤ ڇ٥ْوٌڀ ٽڀ اٹپٖبؽ٬ اٹزً رّْو٭ذ ٵزبثزچب ثلي 

  أ.303، اٹٖٮؾخ ٶوٌټ اٿ ٌڂٮ٦ڂً ثچب ٌڈٻ /// ڇال ثڂڈٿ اال/// اهلل ثٲٺت///"// ٭بٹپوعڈ ٽڀ اهلل اٹ ..///.

 اٹچڈاٽِ: 

 أڇ اٹنڅت(، اٹَغلاد ثبٹنڅت.  اٹز٦ٍْو )ثبِؽپو

-14اِڇهاٯ ) اِعياء كافٸ ىفو٭بد ځجبرٍخ )اٍڈك، أؽپو، أىهٯ، مڅت(. رزڈا٭ٰ ث٦٘ ثلاٌبد اِعياء ٽڀ أڇٷ اٹٶواً

220 .) 

 ة.303، اٹٖٮؾخ ٹوؽپڀ اٹوؽٍټ /// ځٲجٸ ٽّڂب ّځٴ اځذ اٹَپ٤ٍ اٹ٦ٺٍټ ... ڇاٹؾپل هلل هّة اٹ٦بٹپٍڀ"ٕٺڈح: " ثَټ اهلل ا

، عوعوٌبٿ ٵوٌٶڈه -اهاٿ ٽڀ ٱجٸ څبٵڈةكٍڂبرة رٮٍل ثؤٿ څنا اٹپقٞڈٛ څلٌخ ٹلاه اٹپب305ؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ ٥ٺى اٹڈهٱخ 

 ٻ. 1963ثبهٌٌ 
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 ڇهٱخ اٹؾٮ٠ ة )ة(:  ،ؽبٍّخ ثبٹالرٍڂٍخ

Koran, arabe/ Ahmed Ibni Omer/ Imam Sdejchi oy?/ Abduloefat/ Année: 1097/ 

 .)ر٦نه ٱواءح اٹززپخ ٹ٦لٻ ڇٙڈػ اٹقٜ(

 . اٹزغٺٍلُ٭ٖٸ اٹپزڀ ٥ڀ 

1023 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արեւելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 385. ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
9,8x14,2 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք. ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 5,5x9,9 սմ, 

առնված է պարզ շրջանակի մեջ (կարմիր): 

Սուրաների անվանումները գրված են նասխով և սև թանաքովֈ Այաները բաժան-
ված են կարմիր կետերովֈ  

ԿԱԶՄ՝ Ա փեղկը և մեջքը բացակայում են, որոնց փոխարեն դեղին հաստ թուղթ 

է փակցված: Բ փեղկի կազմը սրճագույն կաշի, դռնակը` նույն կաշվից է:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ, թաաշիր, ռուբ‟ և սաջդա՝ կարմիր թանաքով, 

– հավելագրումներ և սրբագրություններ: 

Ձեռագիրը սկզբից պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 24-րդ 

այա. ڇارڈا ثڄ ٽزْبثچًب ڇٹچټ ٭ٍچب اىڇاط: 

Պակաս թերթերը փոխարինվել են նորերով` թերթ 1-10, 20-22, 79-80, 94-96, 120, 

192, 281-282, 317-319 (այլ ձեռք, այլ թուղթ, այաների միջև կարմիր կետերը բացա-
կայում են, էջերի մի մասի վրա շրջանակ չկա):  

Ձեռագիրը պակասավոր է: մի շարք թերթերի արանքում պակաս թերթեր. 
թերթ 4-5` 4-րդ թերթն ավարտվում է 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 65-րդ այայով 

 ,اال أٽبځً ڇاٿ څټ ال ٢ٌڂڈٿիսկ 5-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 78-րդ այայով , ڇٹٲل ٥ٺپزټ

թերթ 5-6` 5-րդ թերթն ավարտվում է 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 86-րդ այայով 

اٹڂبً ٥ٺى ؽٍڈح ڇٽڀ  իսկ 6-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 96-րդ այայով ,(اڇٹٍٴ اٹنٌڀ اّزوڇا)

  ,اٹنٌڀ

թերթ 171-172` 171-րդ թերթն ավարտվում է 14-րդ` «Իբրահիմ» սուրայի 31-րդ 

այայով ٱٸ ٹ٦جبكي اٹنٌڀ, իսկ 172-րդ թերթն սկսվում է նոյն սուրայի 44-րդ այայով ٽڀ ىڇاٷ  

թերթ 217-218` 217-րդ թերթն ավարտվում է 22-րդ` «ալ-Հաջ» սուրայի 16-րդ 

այայով ڇاٿ اهلل ٌچلي, իսկ 218-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 28-րդ այայով  ٥ٺى ٽب هىٱچټ

 ,ٽڀ ثچٍپخ

թերթ 225-226` 225-րդ թերթն ավարտվում է 23-րդ` «ալ-Մումինուն» սուրայի 89-

րդ այայով ٍٍٲڈٹڈٿ هلل, իսկ 226-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 109-րդ այայով  ڇاهؽپڂب

 ,ڇاځذ فٍو اٹواؽپٍڀ

թերթ 229-230` 229-րդ թերթն ավարտվում է 24-րդ` «ալ-Նուր» սուրայի 37-րդ 

այայով  ڇاٌزبء اٹيٵڈح, իսկ 230-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 49-րդ այայով   ڇاٿ ٌٶڀ ٹچټ

 ,اٹؾٰ

թերթ 231-232` 231-րդ թերթն ավարտվում է 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի վեր-
նագրով`   ٍڈهح اٹٮوٱبٿ ٍج٤ ڇٍج٦ڈٿ اٌبد  , իսկ 232-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 15-րդ 

այայով  ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوا , 
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թերթ 282-283` 282-րդ թերթն ավարտվում է 35-րդ` «Ֆատիր» սուրայի 45-րդ 

այայով  ٭بٿ اهلل ٵبٿ ث٦جبكڃ , իսկ 283-րդ թերթն սկսվում է 36-րդ` «Յա Սին» սուրայի 28-րդ 

այայով  ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ  , 

թերթ 292-293` 292-րդ թերթն ավարտվում է 38-րդ` «Սադ» սուրայի 62-րդ այայով 

اڇٹٍبء ٽب  իսկ 293-րդ թերթն սկսվում է 39-րդ` «ալ-Զումար» սուրայի 3-րդ այայով ,ڇٱبٹڈا ٽب ٹڂب

 ,ځ٦جلڅټ

թերթ 343-344` 343-րդ թերթն ավարտվում է 56-րդ` «ալ-Վակիա» սուրայի 90-րդ 

այայով  ٵبٿ ٽڀ إؾبة اٹٍپٍڀ, իսկ 344-րդ թերթն սկսվում է 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» 

սուրայի 7-րդ այայով  اٿ اهلل ثٶٸ ًّء: 

Էջ 5ա, 32ա, 67ա, 192ա, 236ա, 246ա, 272ա, 316ա, 343ա`դժվար ընթեռնելի կնիք. 
  :«ٽؾپل»

Էջ 385բ` նվիրաբերման հայերեն արձանագրություն. «Նուէր Հայաստանի պետկ. 

Մատենադարանին` Յակոբ-Գրիգորէֈ Փարիզ, Դեկտ. 1963»: 

Ձեռագրում նկատելի են խոնավության ու ջրի հետքերֈ Բազմաթիվ թերթեր քայ-
քայված են, պատառոտված ու փակցված: Մի շարք էջեր պատռված են ու ծակ, որոնց 

վրա բարակ թուղթ է փակցվածֈ  

1023 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 385 ff.; 9,8x14,2 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink; writing area 5,5x9,9 cm; entire text set 

within a simple frame (red). 

Sūra headings written in nasḫ script, in black ink; āya dividers in a form of red dots. 

The binding is decomposed, cover A and the back are missing. It is replaced with a thick 

yellow paper. The cover B is of leather (brown) and the envelope flap is of the same leather, in a 

triangle form. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb, ğuz‟, taʽašīr, rubʽ and saǧda in red; 

– some missed out and corrected words. 

The MS is not complete; it starts with the 24
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara): 

اىڇاط ڇارڈا ثڄ ٽزْبثچًب ڇٹچټ ٭ٍچب    

The missing folios are replaced with new ones ( ff.1-10, 20-22, 79-80, 94-96, 120, 192, 

281-282, 317-319), which have different handwriting and paper.  

Between the folios numbered 4 and 5 some ff. are missing. F. 4  ends with the 65
th

 āya of 

the 2
nd

 sūra (al-Baqara) ڇٹٲل ٥ٺپزټ  whereas the 5
th

 folio starts with the 78
th

 āya of the same sūra 

  اال أٽبځً ڇاٿ څټ ال ٢ٌڂڈٿ

Between the folios numbered 5 and 6 also some ff. are missing. F. 5  starts with the 86
th

 

āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  اّزوڇااڇٹٍٴ اٹنٌڀ   whereas the f. 6  starts with the 96
th

 āya of the 

same sūra اٹڂبً ٥ٺى ؽٍڈح ڇٽڀ اٹنٌڀ  

Between the folios numbered 171 and 172 also some ff. are missing. F. 171 ends with 31
st
 

āya of the 14
th

 sūra („ʼIbrāhīm) ٱٸ ٹ٦جبكي اٹنٌڀ  whereas the f. 172  starts with the 44
th

 āya of the 

same sūra ٽڀ ىڇاٷ  
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Between the folios numbered 217 and 218 also some ff. are missing. F. 217 ends with 16
th

 

āya of the 22
nd

 sūra (al-Ḥağ) ڇاٿ اهلل ٌچلي whereas the f. 218 starts with the 28
th

 āya of the same 

sūra ڀ ثچٍپخ٥ٺى ٽب هىٱچټ ٽ  

Between the folios numbered 225 and 226 also some ff. are missing. F. 225 ends with 89
th

 

āya of the 23
rd

 sūra (al-Mu‟minūn) ٍٍٲڈٹڈٿ هلل  whereas the f. 226 starts with the 109
th

 āya of the 

same sūra ڇاهؽپڂب ڇاځذ فٍو اٹواؽپٍڀ  

Between the folios 229 and 230 also some ff. are missing. F. 229 ends with 37
th

 āya of the 

24
th

 sūra (al-Nūr) ڇاٌزبء اٹيٵڈح  whereas the f. 230 starts with the 49
th

 āya of the same sūra  ڇاٿ ٌٶڀ

  ٹچټ اٹؾٰ

Between the folios 231 and 232 also some ff. are missing. F. 231 ends with the heading of 

the 25
th

 sūra (al-Furqān)  ٍڈهح اٹٮوٱبٿ ٍج٤ ڇٍج٦ڈٿ اٌبد whereas the f. 232 starts with the 15
th

 āya of 

the same sūra ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوا 

Between the folios 282 and 283 also some ff. are missing. F. 282 ends with 45
th

 āya of the 

36
th

 sūra (al-Fāṭir) ٭بٿ اهلل ٵبٿ ث٦جبكڃ  whereas the f. 283 starts with 28
th

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-

Sīn) ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ  

Between the folios 292 and 293 also some ff. are missing. F. 292  ends with 62
nd

 āya of the 

38
th

 (Ṣad) sura ڇٱبٹڈا ٽب ٹڂب  whereas f. 293 starts with 3
rd

 āya of the 39
th

 (al-Zumar) sura  اڇٹٍبء ٽب

  ځ٦جلڅټ

Between the folios 343 and 344 also some ff. are missing. F. 343 ends with 90
th

 āya of the 

56
th

 sūra (al-Wāqiʽa) ٵبٿ ٽڀ إؾبة اٹٍپٍڀ  whereas the f. 344 starts from the 7
th

 āya of the 58
th

 

sūra (al- Muğādala) اٿ اهلل ثٶٸ ًّء  

There is a hardly legible stamp “Muḥammad” on pp 5a, 32a, 67a, 192a, 236a, 246a, 272a, 

316a, 343a. 

There is a donation note on p. 385b in Armenian “A gift to State Matenadaran of Armenia 

from Hagop Krikor, Paris, Dec.1963”. 

 There are traces of water and humidity. Some  ff. are decomposed, torn and pasted, the 

torn places and holes are covered with a thin paper pasted on. The MS is not restored. 

1023 

 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  13ٮؾخ ٍټ، اٹ9.8x14.2ٖڇهٱخ، اٹٲٍبً  385ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ّوٱً، 

اٹزغٺٍل ٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد ځٲٜ ؽپواء. 5.5x9.9اٹَڈه ٵنٹٴ ثقٜ اٹڂَـ، ٱٍبً اٹڂٔ اٍپبءٽْٶڈٷ، 

ُِ، اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٩ٍو ٽڈعڈكح، ڇٵنٹٴ اٹٶ٦ت، أٽب اٹل٭خ اٹَٮٺى مي ٹَبٿ ڇڅى ٽڀ اٹغٺل اٹجڂً اٹ٪بٽٰ، )ٽٮٶٴ( مڇ ٹَبٿ ٽضٺضخ  ٿُما

 .ٍپٍٴ ٥ڈًٙب ٥ڀ اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ڇاٹٶ٦ت إٮوٰٖ ڇهٯ د اٹغٺل، ُٹٽڀ ما

 اٹچڈاٽِ:

 .اٙب٭بد ٹٶٺپبد ځبٱٖخ ٽڀ اٹڂٔ، ڇرٖؾٍؼ ث٦٘ اٹٶٺپبد

 .اِؽياة، اِعياء، اٹز٦ٍْو، اِهثب٣ ڇاٹَغلاد ثبِؽپو

 .أ343أ، 316أ، 272أ، 246أ، 236أ، 192أ، 67أ، 32أ، 5فزټ أٍڈك ٽٲوڇء ث٦ٖڈثخ: "ٽؾپل"، اِڇهاٯ: 

 .)اٹجٲوح( "ڇارڈا ثڄ ٽزْبثچًب ڇٹچټ ٭ٍچب اىڇاط" 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 24اٌَخ ٥ڂل ٌجلأ  اٹپقٞڈٛ ځبٱٔ اِڇٷ

، ال رڈعل ٭ٍچب ځٲبٛ ؽپواء ثٍڀ اٌَبد، ث٦ٚچب ال ٍڀٽقزٺٮڇڇهٯ قٜ ثالؽٲًب ٥ڈًٙب ٥ڀ اِڇهاٯ اٹڂبٱٖخ، ٵزجذ أڇهاٯ رڈعل 

 .319-317، 282-281، 192، 120، 96-94، 80-79، 22-20، 10-1اٝبه ٹچب: څنڃ اِڇهاٯ څً: 

اٌَخ  ٥ڂلرجلأ  5ڇاٹڈهٱخ  (اٹجٲوح) 2هٱټَڈهح اٹ)"ڇٹٲل ٥ٺپزټ"( ٽڀ  65اٌَخ ٥ڂل رڂزچً  4: اٹڈهٱخ 5-4ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱخ څڂبٳ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "اال أٽبځً ڇاٿ څټ ال ٢ٌڂڈٿ" 78
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 96اٌَخ  ٥ڂلرجلأ  6ڇاٹڈهٱخ  (اٹجٲوح) 2هٱټَڈهح اٹڀ اّزوڇا" ٽڀ "اڇٹٍٴ اٹنٌ 86اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  5: اٹڈهٱخ 6-5ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "اٹڂبً ٥ٺى ؽٍڈح ڇٽڀ اٹنٌڀ"

رجلأ  172)اثواڅٍټ( ڇاٹڈهٱخ  14"ٱٸ ٹ٦جبكي اٹنٌڀ" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 31اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  171: اٹڈهٱخ 172-171ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "ٽڀ ىڇاٷ" 44اٌَخ  ٥ڂل

 ٥ڂلرجلأ  218)اٹؾظ( ڇاٹڈهٱخ  22"ڇاٿ اهلل ٌچلي" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 16اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  217: اٹڈهٱخ 218-217اٹڈهٱخ  ثٍڀ

 ."٥ٺى ٽب هىٱچټ ٽڀ ثچٍپخ" ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح 28اٌَخ 

 ٥ڂلرجلأ  226)اٹپئٽڂڈٿ( ڇاٹڈهٱخ  23"ٍٍٲڈٹڈٿ هلل" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 89اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  225: اٹڈهٱخ 226-225ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "ڇاهؽپڂب ڇاځذ فٍو اٹواؽپٍڀ" 109اٌَخ 

 ٥ڂلرجلأ  230)اٹڂڈه( ڇاٹڈهٱخ  24"ڇاٌزبء اٹيٵڈح" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 37اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  229: اٹڈهٱخ 230-229ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "ڇاٿ ٌٶڀ ٹچټ اٹؾٰ" 49اٌَخ هٱټ

 ٥ڂلرجلأ  232ڇاٹڈهٱخ  25ً ث٦ڂڈاٿ "ٍڈهح اٹٮوٱبٿ ٍج٤ ڇٍج٦ڈٿ اٌبد "اٹَڈهح هٱټرڂزچ 231: اٹڈهٱخ 232-231ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "ٵبځذ ٹچټ عياء ڇٽٍٖوًا" 15اٌَخ هٱټ

رجلأ  283)٭بٝو( ڇاٹڈهٱخ  35ٽڀ اٹَڈهح هٱټ "٭بٿ اهلل ٵبٿ ث٦جبكڃ" 45اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  282: اٹڈهٱخ 283-282ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .)ٌٌ( "ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ" 36ڈهح هٱټٽڀ اٹَ 28اٌَخ  ٥ڂل

اٌَخ  ٥ڂلرجلأ  293)ٓ( ڇاٹڈهٱخ  38ٽڀ اٹَڈهح هٱټ "ڇٱبٹڈا ٽب ٹڂب" 62اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  292: اٹڈهٱخ 293-292ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 .)اٹيٽو( "اڇٹٍبء ٽب ځ٦جلڅټ" 39ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 3

 344)اٹڈاٱ٦خ( ڇاٹڈهٱخ  56ٕؾبة اٹٍپٍڀ" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ"ٵبٿ ٽڀ ا 90اٌَخ  ٥ڂلرڂزچً  343: اٹڈهٱخ 344-343ثٍڀ اٹڈهٱخ 

 ."اٿ اهلل ثٶٸ ًّء")اٹپغبكٹخ(  58ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 7اٌَخ  ٥ڂلرجلأ 

 :ة385، اٹٖٮؾخ اڅلاء ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ

«Նուէր Հայաստանի պետկ. Մատենադարանին` Յակոբ-Գրիգորէֈ Փարիզ, Դեկտ. 

1963»  

 (1963ثبهٌٌ، ٵبځڈٿ اِڇٷ ، باهاٿ اٹؾٶڈٽٍخ ٭ً أهٽٍڂٍكٍڂبرٹپب)څلٌخ ٽڀ څبٵڈة ٵوٌٶڈه اٹى ٽٶزجخ ا

اٹڂَقخ آصبه هٝڈثخ ڇٽبء، اٹ٦لٌل ٽڀ اِڇهاٯ ٽزڂبصوح ڇث٦ٚچب ٽپيٱخ ڇٽٺٖٲخ، ث٦٘ اِڇهاٯ ٭ٍچب ځٲٔ أڇ صٲڈة هٽپذ ٥ٺى 

 .ٱلٌپب ثٺٰٖ أڇهاٯ ٕ٪ٍوح ٥ٺٍچب

1098 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: Թերթերի եզրերը նորոգված են 
արևելյան, լուսագծերով թղթով, լուսադրոշմ՝ պահպանակ Բ` վահանաձև լուսա-
դրոշմ` GAMBINO: ԹԵՐԹ՝ 332: ՊՐԱԿ՝ VI(12), II(16), V(26), II(30), V(40), II(44), VI(56), 

II(60), V(70), II(74), VI(86), II(90), VI(102), V(112), I(114), VI(126), II(130), VI(142), II(146), 

VI(158), II(162), VI(174), II(178), VI(190), II(194), VI(206), IV(214), II(218), VI(230), II(234), 

VI(246), II(250), VI(262), II(266), VI(278), II(282), VI(294), II(298), VI(310), I(312), VI(324), 

II(328), 4(332): 30x19 սմ: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 19,5x10,5 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(կանաչ, կարմիր, սև, ոսկի): Կրկնակի նախշազարդ էջեր (1բ, 2ա, բուսական տարրեր, 

երկնագույն, կապույտ, կարմիր, ծիրանագույն, դեղին, մանուշակագույն, սև, սպիտակ, 

ոսկի):  
Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ծաղկային տարրե-

րով ճակատազարդի մեջ (կապույտ, կարմիր, դեղին, ծիրանագույն, մանուշակագույն, 

սպիտակ, ոսկի): 

ԿԱԶՄ` դռնակով սև կաշի, եզրերին ճնշազարդ շրջանակ, կենտրոնում` դրոշ-
մազարդ: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` մասամբ կաշի, ստվարաթուղթ, կանաչ 

նախշազարդ թուղթ: 
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ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (ստորաբաժանումներով) գրված կարմիր թանաքով, 
– լուսանցազարդ (գրեթե յուրաքանչյուր էջին ծաղկային տարրեր, երկնագույն, 

սպիտակ, կարմիր, կանաչ, սև, ոսկի): 

ԾՆԹ.` Ն. Բ կազմաստառ` «Նուեր Մատենադարանին/Վահե Զարինի/ Copenհagen 

5-2-66»: 
Ձեռագիրը վերանորոգված է, կան խոնավության հետքեր: 

1098 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper (the edges of the folios restored 

with Western paper with chain lines); a shield-shaped watermark “GAMBINO” (fly leaf 2); 332 

ff; VI(12), II(16), V(26), II(30), V(40), II(44), VI(56), II(60), V(70), II(74), VI(86), II(90), 

VI(102), V(112), I(114), VI(126), II(130), VI(142), II(146), VI(158), II(162), VI(174), II(178), 

VI(190), II(194), VI(206), IV(214), II(218), VI(230), II(234), VI(246), II(250), VI(262), II(266), 

VI(278), II(282),VI(294), II(298),VI(310), I(312),VI(324), II(328), 4(332); 30x19 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 12 lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 19,5x10,5 

cm; entire text set within a complex frame (green, red, black, gold); double decoration on pp. 1b 

and 2a (vegetal elements, blue, red, orange, yellow, violet, black, white, gold). 

Sūra headings in white ink within a frontispiece with floral elements (blue, red, yellow, 

orange, violet, white, gold). 

The binding together with the envelope flap of black leather; mandorla, ornamented  frame 

on the edges; board of cardboard, doublure  of cardboard, leather (partially) and of ornamented 

green paper. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟  with subdivisions in red ink, 

– marginal ornament almost on every page (floral elements, blue, red, green, black, gold). 

On doublure B a scripture: «Նուեր Մատենադարանին/ Վահե Զարինի/ Copenhagen 

5-2-66» (Donation to the Matenadaran, Vahe Zarin, Copenhagen 5-2-66). 

MS is restored, some traces of humidity. 
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. ٥الٽخ ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ ثقٞڈٛ ٽَٺَٺخٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً؛ اعياءڅب ٽوٽپخ ثڈهٯ ٩وثً 

 VI(12 ،)II(16 ،)V(26 ،)II(30 ،)V(40،). اٹٶواٍبد: ڇهٱخ 332 ؛٥ٺى ڇهٱخ اٹؾٮ٠ ة GAMBINOروً 

II(44،)VI (56 ،)II(60 ،)V(70 ،)II(74 ،)VI(86 ،)II(90 ،)VI(102 ،)V(112،)I (114 ،)VI(126 ،)II(130 ،)

VI(142 ،)II(146 ،)VI(158 ،)II(162 ،)VI(174 ،)II(178 ،)VI(190 ،)II(194 ،)VI(206،) IV(214 ،)

II(218 ،)VI(230 ،)II(234 ،)VI(246 ،)II(250 ،)VI(262،)II (266 ،)VI(278 ،)II(282،) VI(294 ،)

II(298 ،)VI(310 ،)I(312 ،)VI(324 ،)II(328 ،)4(332.)  

ٍټ ٙپڀ  19.5x10.5ٱٍبً اٹڂٔ:  ثبِؽپو. اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  12اٹٖٮؾخ ٍټ.  30x19اٹٲٍبً: 

ٕٮو، اؼ، أىهٯ، اؽپو، اٝبه ٽوٵت )أفٚو، اؽپو، اٍڈك ڇمڅت(. ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ ماد ىفو٭بد ځجبرٍخ )أىهٯ ٭بر

، ثورٲبٹً، إٮواٹَڈه ثبِثٍ٘ ٥ٺى فٺٮٍخ ځجبرٍخ ٽيفو٭خ )أىهٯ، أؽپو،  اٍپبءثورٲبٹً، ثڂٮَغً، أثٍ٘، اٍڈك ڇمڅت(. 

  ثڂٮَغً، أثٍ٘ ڇمڅت(.

. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ٽڀ اٹغٺل ڇاٹڈهٯ ڇؽلاد ىفو٭ٍخ٭ً ڇٍٞڄ ٽيفو٫ عٺل اٍڈك، ٥ٺٍڄ اٝبه  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

  فٚو اٹپيفو٫.اِ
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 اٹچڈاٽِ: 

 .عياء ثبٹٺڈٿ االؽپواِ

 .٥ٺى ٽ٢٦ټ اٹٖٮؾبد ىفو٭بد ځجبرٍخ )أىهٯ ٭برؼ، أثٍ٘، أؽپو، أفٚو، اٍڈك ڇمڅت(

 : ٥ٺى اٹجٞبځخ ة ٵزبثخ ثبٹٺ٪خ االهٽڂٍخ ڇاؽو٫ الرٍڂٍخ

« Նուեր Մատենադարանին/ Վահե Զարինի/ Copenhagen 5-2-66» 

 .(ٵڈثڂچب٩ڀ ،ىاڅخ ىاهٌبٿ)څلٌخ اٹى اٹپبرٍڂبكاٿ رٲلٽخ 

 .آصبه هٝڈثخ څڂبٳٽوٽپخ، اٹڂَقخ 

1114 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր, լուսա-
դրոշմ (FF PAL – ZZOULI): ԹԵՐԹ՝ 109: ՊՐԱԿ` 10V(100), IV(108), 1(109): ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 16,8x22,4 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, անվարժ ձե-
ռագիր: Գրադաշտ՝ 10,2x18,3 սմ: 

Սուրաների անվանումները մեծ մասամբ կարմիր թանաքով ենֈ Այաները բա-
ժանված են կարմիր կետերով:  

ԿԱԶՄ՝ կազմի Ա փեղկը բացակայում է: Բ փեղկը հին է, մուգ սրճագույն կաշվիցֈ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ավելորդ գծեր, արաբերեն տառեր, գրչափորձեր, 

– պակաս այաները ավելացված են հետևյալ էջերի լուսանցքներում` 20բ, 43ա, 

47ա, 59բ, 60բ, 61ա, 68բ, 105բ, 

– պակաս բառերի լրացումներ. նույնանման բառերն ավելացված են նաեւ 

տողերի միջևֈ 
Ձեռագիրը սկզբից ու վերջից պակասավոր է: Սկիզբ 40-րդ` «Ղաֆիր» սուրա   ٍڈهح

 :ٍڈهح ٍِجؼ اٍټ ٽٶٍّخ ڇڅً ավարտ 87-րդ` «ալ-Աալա» սուրայի սկիզբ ,اٹپئٽڀ ٽٶٍّخ ڇڅً فپٌ ڇصپبځڈٿ

Ձեռագրում կան ջրի հետքեր, բայց գրությունը չի վնասվելֈ Առաջին 27 թերթերը 

ներքևից մկնակեր ենֈ Թերթ 18-19` խոնավությունից առաջացած անցքեր, իսկ 106 եւ 

107 թերթերի լուսանցքները 4 սանտիմետրով պատառոտվել են վերևից ներքեւ, բայց 

գրությունը չի վնասվելֈ  

1114 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermark “FF PAL – 

ZZOULI”; 109 ff.; 10V(100), IV(108),1(109); 16,8x22,4 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 

lines to the page; black ink; unskilful handwriting;writing area 10,2x18,3 cm. 

Sūra headings written in red ink, āya dividers in a form of red dots. The binding is missing 

except the cover B which is of old leather (obscure brown). 

Marginal arrangements: 

– marks, letters of Arabic alphabet;  

– the missing āyas (pp.. 20b, 43a, 47a, 59b, 60b, 61a, 68b, 105b); 

– some missed out words. Sometimes the same words are added between the lines. 

The MS is not complete both in the beginning and at the end. Starts with the 40
th

 sūra 

(Ġāfir) ٍڈهح اٹپئٽڀ ٽٶٍّخ ڇڅً فپٌ ڇصپبځڈٿ  and continues up to the beginning of the 87
th

 sūra (al-

‟Aʽlā) ًٍڈهح ٍِجؼ اٍټ ٽٶٍّخ ڇڅ  
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There are some traces of water, but the writing area is not damaged. First 27 ff. have traces 

of mice bites. Ff.18,19 have holes accounted for humidity and the margins of ff. 106 and 107 are 

torn of about 4 cm, with no harm for the writing area. The MS is not restored.  

1114 

٥الٽبد ؾخ رٲوٌجًب، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً، ٥ٺٍڄ فٞڈٛ ٽَٺَٺخ ثؾلڇك أهث٦خ فٞڈٛ ٭ً ٵٸ ٕٮ

ٍټ، 16.8x22.4اٹٲٍبً  10V(100 ،)IV(108 ،)1(109.)ٯ، ٥لك اٹٶواٍبد: اڇهأ 109؛ FF PAL –ZZOULI: ٽبئٍخ

اٹَڈه ثبِؽپو، ځٲٞخ  اٍپبءٍټ،  10.2x18.3ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ اٹقٜ ٩ٍو ٽزٲڀ. ٱٍبً اٹڂٔ  13اٹٖٮؾخ 

 .رڈعل اٹل٭خ اٹَٮٺى ٭ٲٜ ڇڅً ٽڀ اٹغٺل اٹجڂً اٹٲلٌټ ٩بٽٰ اٹٺڈٿ ٩ٍو ٽڈعڈك، اٹزغٺٍل. ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ ؽپواء
)٩ب٭و( "ٍڈهح اٹپئٽڀ ٽٶٍّخ ڇڅً فپٌ ڇصپبځڈٿ" ڇٌڂزچً ثجلاٌخ  40فو. ٌجلأ ٥ڂل اٹَڈهح هٱټاٹپقٞڈٛ ځبٱٔ اِڇٷ ڇاال

 .)ا٥ِٺى( "ٍڈهح ٍِجؼ اٍټ ٽٶٍّخ ڇڅً" 87اٹَڈهح هٱټ

 اٹچڈاٽِ:

 .غوثخ ٱٺټر، أؽو٫ اِثغلٌخ اٹ٦وثٍخ، فٞڈٛ

ة. ڇأٍٙٮذ ٵنٹٴ ث٦٘ اٹٶٺپبد اٹڂبٱٖخ 105ة، 68أ، 61ة، 60ة، 59أ، 47أ، 43ة، 20اِڇهاٯ: ٭ٍپب ث٦ل، آٌبد ُأٍٙٮذ 

 .ثٍڀ اٹَٞڈه ٭ً ٕٮؾبد ٽقزٺٮخ ٽڀ اٹپقٞڈٛڇٵنٹٴ ٽب ٥ڂل اٹڂَـ 

-18به ثَجت ٱوٙخ ٭ؤه، اٹڈهٱزٍڀ اِڇٹى ٽقوڇٽخ ٭ً أٍٮٸ اٹٍَ 27ٹٶڀ اٹڂٔ ٹټ ٌزؤَصو، اِڇهاٯ اٹـ٥ٺى اٹڂَقخ،  هٝڈثخآصبه 

ٍټ رٲوٌجًب ٽڀ ا٥ِٺى اٹى  4ٽپيٱزٍڀ ٽڀ څبٽٍْچپب ث٦وٗ  107-106٭ٍچپب صٲت ٕ٪ٍو ځبرظ ٥ڀ اٹوٝڈثخ ڇاٹڈهٱزٍڀ  19

 .اٍِٮٸ ٹٶڀ اٹڂٔ ٹټ ٌزؤَصو

1150 

1 Հատոր Ղուրան: ԳՐԻՉ՝ Հաֆիզ Մուստաֆա (հայտնի որպես Սամարջի Զադե):  
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` ճնշագծերով, լուսագծերով և լուսադրոշմով (թա-

գաձև, թթ. 4,5,6…, 306, 307): ԹԵՐԹ՝ 307, չգրված` թ. 1, էջ 2ա: ՊՐԱԿ` 3(3), IV(11), 1(12), 

V(22), 3(25), IV(33), VI(45), IV(53), 2(55), IV(63), IV(71), VI(83), IV(91), VI(103), IV(111), 

VI(123), IV(131), VI(143), IV(151), VI(163), IV(171), VI(183), IV(191), VI(203), IV(211), 

VI(223), IV(231), VI(243), IV(251), VI(263), IV(271), VI(283), V-1(292), VIII-1(307): ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16,8x11 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11,5x6 սմ, առնված բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, 

ոսկի) : 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ոսկի ուղղանկյան 

մեջ: Այաները միմյանցից բաժանված են ոսկի բոլորակներով: Կրկնակի նախշազարդ 

էջեր` 2բ, 3ա (ոսկու վրա ծաղկային տարրեր, մուգ կապույտ, մանուշակագույն, սև), 1-

ին`«ալ-Ֆաթիհա» և 2-րդ`«ալ-Բակարա» սուրաների անվանումները գրված չեն, 

տեքստը գրված է 7 տողով: Էջակապ բառերը գրված են սև թանաքով` յուրաքանչյուր 

բ էջի ստորին հատվածում: 

ԿԱԶՄ՝` կարմիր գործվածք: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` բաց սրճա-
գույն թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ և սաջդա՝ կարմիր թանաքով, 
– ջուզ՝ նշված են լուսանցազարդերով (ծաղկազարդ, կապույտ, մանուշակագույն, 

սև, ոսկի): 
Ձեռագիրն ամբողջական է: 

Էջ 2բ-305բ` Ղուրանի ամբողջական տեքստ: 

Էջ 306ա, բ` աղոթք ի պահպանություն Ղուրանի: 
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ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 306 բ. وعً ماكڃ ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹؾٺڈځً پٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹٍَل ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹپ٦وڇ٫ ثض

 اٹپ٦وڇ٫ ثؾٺڈاعً ماكڃ
ԾՆԹ.` Թերթ 307բ` փակցված սպիտակ թուղթ` թռչնի պատկերով, լատինատառ 

գրություն. «EX LIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN»  

1150 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with chain and laid lines and 

watermark (crown-shape on ff. 4,5,6,…., 306,307); 307 ff., pp.1 and 2a  blank; 3(3), IV(11), 

1(12), V(22), 3(25), IV(33), VI(45), IV(53), 2(55), IV(63), IV(71), VI(83), IV(91), VI(103), 

IV(111), VI(123), IV(131), VI(143), IV(151), VI(163), IV(171), VI(183), IV(191), VI(203), 

IV(211), VI(223), IV(231), VI(243), IV(251), VI(263), IV(271), VI(283), V-1(292), VIII-

1(307): fly leaves [1+1]; 16,8x11 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; 

rubrication in red; writing area 11,5x6 cm, entire text set within a complex frame (black, gold). 

Sūra headings in white ink within a gold rectangle; āya dividers in the form of discs (gold); 

double decorated pp. 2b and 3a (floral elements on gold background, dark blue, violet, black);  

the headings of the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) and 2

nd
 sūra (al-Baqara) are missing; and the text is 7 

lines to the page; catchwords  at the bottom of every verso page (black). 

The copyist is Ḥāfiẓ Musṭafā (known as Ṯamarğī Ḏadeh).  

 Colophon on page 306 b:  ماكڃ ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط  وعًپثضٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹٍَل ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹپ٦وڇ٫

ٽٖٞٮى اٹؾٺڈځً اٹپ٦وڇ٫ ثؾٺڈاعً ماكڃ ؽب٭٠  

Binding covered by a tissue (red), board of cardboard, doublure of paper (light brown). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and saǧda in red ink. 

– ǧuz‟ in marginal ornaments (florals, blue, violet, black, gold). 

The MS is complete. 

Pp. 2b-305b, entire Qur‟ānic text. 

Pp. 306a, b, a prayer for preservation of Qur‟ān. 

P. 307b, a pasted white paper with a bird image and a scripture in Latin letters:«EX 

LIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN». 

1150 

 ،5، 4ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ ڇ٥الٽبد ٽبئٍخ )٥ٺى ّٶٸ ربط، اِڇهاٯ: 

 IV(11) ،1(12،) V (22) ،3(25،)(، 3)3أ(، اٹٶواٍبد: 2، اٹٖٮؾخ 1)اٹٮبه٩خ: اٹڈهٱخ أڇهاٯ  307(. 307 ،306 ...،،6

IV(33 ،)VI(45،) IV (53 ،)2(55 ،)IV(63 ،)IV(71 ،)VI(83،) IV(91،) VI(103 ،)IV(111 ،)VI(123 ،)

IV(131 ،)VI(143،) IV(151،) VI(163،) IV(171،) VI(183 ،)IV(191،) VI(203 ،)IV(211 ،)VI(223،) 

IV(231 ،)VI(243،) IV(251 ،)VI(263 ،)IV(271 ،)VI(283،) V– 1(292 ،)VIII –1 (307 .) +أڇهاٯ اٹؾٮ٠: )آ

ٍټ 11.5x6ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 16.8x11ة(. اٹٲٍبً 

 .. ٭ڈإٸ اٌَبد: اٱوآ مڅتخنڅجٽاٹَڈه ثبِثٍ٘ ٥ٺى اهٍٙخ  اٍپبءٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت(. 

ًّ اٹَڈهرٍڀ 3ة، 2(، خنڅجٽعخ ) ىفو٭بد أىهٯ ٩بٽٰ، ثڂٮَغً، اٍڈك ٥ٺى أهٍٙخ ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ ٽيكڇ أ؛ ٹټ رٶزت اٍپ

 .خ اٍٞو. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ٦اِڇٹى )اٹٮبرؾخ( ڇاٹضبځٍخ )اٹجٲوح(؛ ٌڈعل ٙپڀ اٹَوٹڈؽخ ځٔ ثَج

 .ماكڃ وعًپثضاٍټ اٹڂبٍـ ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹپ٦وڇ٫ 
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ٽٖٞٮى  ماكڃ ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ؽب٭٠ وعًپثضة: "ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹٍَل ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹپ٦وڇ٫ 306 ، اٹٖٮؾخؽبٍّخ

 .اٹؾٺڈي اٹپ٦وڇ٫ ثؾٺڈاعً ماكڃ"

 .ٽڀ اٹٲپبُ االؽپو. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ ثڂٮَغً اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ: 

 االؽياة ڇاٹَغلاد ثبٹٺڈٿ اِؽپو. 

 .ثڂٮَغً، اٍڈك، مڅت(اِعياء ٙپڀ ىفو٭بد ځجبرٍخ )أىهٯ، 

 أ ثبٹٺڈٿ اِفٚو: "ٽؾپل ٥به٫". 307أ ڇآفو ٥ٺى اٹڈهٱخ 2صالصخ أفزبٻ ٥ٺى اٹڈهٱخ 

 .اٹڂَقخ ٵبٽٺخ

 .(ة305-ة2)ٲوآځً ٵبٽٸ اٹڂٔ اٹ

 ة. -أ360اٹڈهٱخ ، ٕٺڈاد

  «EXLIBRIS/ HAROUTUNE HAZARIAN: »ة 307ڇٵزبثخ، اٹٖٮؾخ  هٍټ ٝبئوٌؾزڈي ُٽٺٰٖ 

1179 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` ճնշատող թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 267+1 (1-ին էջը կրկնված է), 

չգրված` 1ա: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 27x19,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաքով: ԳՐԱԴԱՇՏ` 18,5x11 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, կապույտ, 

ոսկի): Էջ 1բ` նախշազարդ թուղթ (բուսական տարրեր, կարմիր, նարնջագույն, 

կանաչ, կապույտ, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով: Այաները բաժանված են ոսկի 

բոլորակներով: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև 

թանաքով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ռուբ՝ սև թանաքով, 
– ջուզ, սաջդա` կարմիրով: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն մաշված ճնշազարդ կաշի, միջուկը`ստվարաթուղթ, աստառը` 

դեղին թուղթ: Պահպանակ` Ա+Բ,Գ, նախշազարդ թուղթ բուսական տարրերով 

(կարմիր, նարնջագույն, կանաչ, կապույտ, սև, ոսկի): 
Ձեռագիրը պակասավոր է. բացակայում են 35-րդ` «Ֆատիր» սուրայի 44-45-րդ 

այաները(194բ), 36-րդ`«Յա-Սին» սուրայի 29-83-րդ այաները (264ա), վերանորոգման 

ժամանակ «Յա-Սին» սուրայի հերթականությունը խախտվել է, պակասում են 1-64 

այաները (258բ): 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on paper (prepared with mistara); 267+1 ff. (p.1  is 

repeated); blank page 1a; fly leaves [1+2]; ornamented paper with vegetal elements (red, orange, 

green, blue, black, gold); 27x19,5 cm; fully vocalized nasḫ script;15 lines to the page; black ink; 

writing area 18,5x11cm; entire text set within a complex frame (black, blue, gold); p. 1b is 

ornamented with vegetal elements (red, orange green, blue, black, gold). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of gold discs; catchwords at the bottom of 

every verso page (black). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb, rubʽ in black ink;  

– saǧda in red ink. 
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Binding of leather with a decoration (brown), board of cardboard, lining of modern paper 

(yellow). 

MS is not complete, the 44-45
th

 āyas of the 35
th

 sūra (Fāṭir) (194b), and 29-83
rd

 āyas of 

the 36
th

 sūra (Yā-Sīn) (264a) are missing. During the restoration the order of folios in 36
th

 sūra 

(Yā-Sīn) was broken, 1-64 āyas are missing. 
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ّٞو،  أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٯ  أ٭به٩خ(،1ڇهٱخ )اٹڈهٱخ االڇٹى ٽٶوهح(؛ ) 1+267ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ُٽَ

ٍټ 18.5x11ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  15. اٹٖٮؾخ ٍټ27.5x20ً اٹٲٍب (،2+1اٹٺڈٿ )إٮو ٥بكي 

ة. ٍوٹڈؽخ 266-ة91، اٹٖٮؾبد ة؛ اٝبه صڂبئً اٍڈك ڇمڅت90-أ2 ، اٹٖٮؾبدٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، اٍڈك، مڅت(

ٙپڀ  ٹَڈه ثبِؽپوا اٍپبء ة ڇاٹجٞبځخ )ة، عـ(.1اٹٖٮؾخ  ،ځجبرٍخ ٽڂٲڈٕخ )أؽپو، ثورٲبٹً، أفٚو، أىهٯ، اٍڈك، مڅت(

، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ة266-ة91 اٹٖٮؾبد ،أڇ صڂبئً اٍڈك مڅت ة90-أ2اٹٖٮؾبد  ،اٝبه صالصً اىهٯ اٍڈك مڅت

عٺل ثڂً ٽزٺ٬ ٥ٺٍڄ ځٲڈُ ٭ً اٹڈٍٜ ڇاٹيڇاٌب ٙپڀ اٝبه  اٹزغٺٍلمڅجٍخ. اٹز٦ٲجٍخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 ٥بكي. ٽيفو٫؛ اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ؛ اٹجٞبځخ ڇهٯ

 اٹچڈاٽِ:

  عياء ڇاٹَغلاد ثبِؽپو.هثب٣ ثبٍِڈك، اِؽياة ڇاِاِ

)ٌٌ(، اٹٖٮؾخ  36ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 83 -29ة، ڇاٌَبد 194)٭بٝو(،  35ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 45، 44اٹڂَقخ ځبٱٖخ اٌَبد 

 .64-1ة ڇڅً ځبٱٖخ اٌَبد 258أ. ُأ٥ٍل روٽٍټ رٶپٺخ ٍڈهح ٌٌ ٥ڂل اٹٖٮؾخ 264

 ٽوٽپخ.اٹڂَقخ 

1203 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1187թ. Շաաբան ամսվա 7-ը (1773 թ., 

հոկտեմբերի 23):  ԳՐԻՉ` Աբու Բաքր, Հաֆիզ ալ-Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան դեղնա-
վուն, փայլուն, արծաթաշաղ թուղթ է` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 306+1 (162-րդ էջը 

կրկնվում է): ՊՐԱԿ՝ V(10), VI(22), IV(30), VI(42), IV(50), VI(62), IV(70), VI(82), IV(90), 

VI(102), IV(110), VI(122), IV(130),VI(142), IV(150), VI(162), IV(170), VI(182), IV(190), 

VI(202), IV(210), VI(222), IV(230), VI(242), V(252), IV(260), IV(268), 1(269), V(279), 

VI(291), VIII(307): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13,7x9,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, 

սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9,5x5,3 սմ, առնված է բաղադրյալ 
շրջանակի մեջ (կարմիր, սև և ոսկի):  

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` ծաղկային տարրե-
րով (կապույտ, կարմիր, սպիտակ, ոսկի, բաց նարնջի, մանուշակագույն) նախշազարդ 

ուղղանկյան մեջ: Այաները բաժանված են սևով եզրագծված ոսկի վեց բոլորակներով, 

եզրագծի վրա վեց կետ (նարնջագույն կապույտով): 

Կրկնակի նախշազարդ էջեր (1ա7
, 2բ)` ծաղկային տարրերով (կապույտ, 

մանուշակագույն, նարնջի, սև, կարմիր, ոսկի): Տեքստի 7 տողերը գրված են սև 

թանաքով, սպիտակ ֆոնի վրա և առնված ոսկի ուղղանկյան մեջ (աջ և ձախ կողմերը 

հյուսային տարրերով): 

Սուրաների անվանումները գրված չեն: Էջակապ բառերը գրված են յուրա-
քանչյուր բ էջի ստորին հատվածում` հորիզոնական: 

                                                           
7
 1-ին թերթը առանձին է պահվում, 1բ էջի նկարագրությունը (1-ին՝ «ալ-Ֆաթիհա» սուրա) համապա-

տասխանում է 2ա էջի (2-րդ՝ «ալ-Բակարա» սուրա) նկարագրությանը: 
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ԿԱԶՄ՝ Ա փեղկը և մեջքը փիրուզագույն, տեղ-տեղ մաշված գործվածք է, միջու-
կը` ստվարաթուղթ, աստառը` մարմարյա թուղթ (մանուշակագույն, կապույտ, դե-
ղին): Բ կազմը` մոմապատ փիրուզագույն գործվածք: Պահպանակ` Ա, Բ, Գ (վերջից), 

Ա` դեղնավուն թուղթ, Բ` դրոշմազարդ (ծաղկային տարրերով) թուղթ. Բա` դեղնա-
վուն, Բբ` փիրուզագույն լաքապատ թուղթ, Գ` մարմարյա թուղթ (կապույտ, դեղին, 

մանուշակագույն): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ՝ կարմիր թանաքով, 
–սաջդա և ջուզ` սպիտակ թանաքով, ոսկու վրա, զարդանախշերի մեջ (ծաղ-
կային տարրեր` կապույտ, սպիտակ, կարմիր, մանուշակագույն, ոսկի): Ջուզերի 

թվերն ավելացված են հետագայում` սև մատիտով զարդի կողքին` հինդու-արա-
բական թվերով, 

– էջ 305բ` սև թանաքով վատ ընթեռնելի արաբատառ գրություն`  

  ٌڈٻ ]ٵٍب٩ى[ ١بڅو ا٩ب ڇ]ٕؾت[ ّو٬ٌ ٭بٝى /// ]٥پو[ اٹڂجو ٽب /// /// /// /// ڇ ٽڀ ٵپبه 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 306բ (կարմիր թանաք) . 

ؽْوځب اهلل ٽ٦چټ  اٹؾپل اهلل ڇاٹني ٌٍَوٹڂب اٹزپبٻ. ڇاٹٖٺڈح ڇ اٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇ إؾبة مڇډ االؽزواٻ, 

ٸ االٌبد. اٌخ كاه اٹَالٻ. ٵزجڄ اٹٮٲٍو مڇ االصبٻ, اٹپؾزبط /// هة اٹ٦الٻ, اثڈ ثٶو ؽب٭٠ اٹٲواٿ. ٩ٮو اهلل ٹڄ ڇاڇاٹل ڇ اٹغپ٤ٍ اڅ

٦ّجبٿ ١ ٢١ٍٔٔڂخ  ٿثؾوٽخ اٹٲواٿ ڇ ٵبٿ ٭وا٩ى ٽڀ رؾوٌو څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٱً اڇٷ ٦ّجبٿ, ڇٕٸ ٥ٺى ٍٍلځً ٥لځب

   

Ձեռագրի որոշ պրակներ առանձնացված են, կան խոնավության հետքեր, կազմի 

փեղկերն անջատված են: 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on yellowish glossy, silver sprinkled paper with laid 

lines; 306+1 ff. (double pagination in ff. 162), V(10), VI(22), IV(30), VI(42), IV(50), VI(62), 

IV(70), VI(82), IV(90), VI(102), IV(110), VI(122), IV(130), VI(142), IV(150), VI(162), 

IV(170), VI(182), IV(190), VI(202), IV(210), VI(222), IV(230), VI(242), V(252), IV(260), 

IV(268), 1(269), V(279), VI(291), VIII(307); 3 fly leaves (ABC) (at the end), A- modern 

yellowish paper, B-embossed, decorated  paper (floral elements), Ba yellowish paper, Bb – 

turquoise lacquered, C- marbled paper (blue, yellow, purple); 13,7x9,5 cm; 15 lines to the page, 

black ink with rubrication; fully vocalized nasḫ script; writing area 9,5x5,3 cm; entire text set 

within a complex frame (floral design, red, black, gold). 

Sūra headings in white ink within a decorated rectangular (blue, red, white, gold, light 

orange, purple); āya dividers in the form of a gold disc divided into 6 parts, 6 dots on the black 

circumference; double illuminated opening page (pp. 1b
8
-2a) decorated gold rectangular on 

cloudbend (floral design, blue, purple, orange, black, red, gold); sūra headings are missing; 

horizontal catchwords on every verso page. 

Dated 7 Sha‟aban 1187 (October 23, 1773); copied by Abū Baqr (Ḥafiẓ al-Qur‟ān); p. 

306b colophon in red ink: 

                                                           
8
 The first folio is held separately. The description of the p. 1b (1st sūra – al-Fātiḥ a) corresponds to the description 

of the p. 2a. 
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ؽْوځب اهلل ٽ٦چټ  اٹني ٌٍَوٹڂب اٹزپبٻ. ڇاٹٖٺڈح ڇ اٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇ إؾبة مڇډ االؽزواٻ,اٹؾپل اهلل ڇ 

اٌخ كاه اٹَالٻ. ٵزجڄ اٹٮٲٍو مڇ االصبٻ, اٹپؾزبط /// هة اٹ٦الٻ, اثڈ ثٶو ؽب٭٠ اٹٲواٿ. ٩ٮو اهلل ٹڄ ڇاڇاٹل ڇ اٹغپ٤ٍ اڅٸ االٌبد. 

٦ّجبٿ. ١ ٢١ٍٔٔڂخ  ٿرؾوٌو څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٱً اڇٷ ٦ّجبٿ, ڇٕٸ ٥ٺى ٍٍلځً ٥لځب ثؾوٽخ اٹٲواٿ ڇ ٵبٿ ٭وا٩ى ٽڀ  

Cover A and the back of the binding of turquoise, worn-out weft; cover B of turquoise weft 

covered with candle, board of cardboard, doublure of marbled paper (blue, yellow, purple). 

Marginal arrangements;      

– ḥizb in red; 

– illuminated saǧda and ǧuz‟ indications (floral design), number of ğuz‟ (hindu-arabic 

numerals) added later with black pencil close to the illustration.  

P. 305b hardly legible note in black ink: 

بڅو ا٩ب ڇ]ٕؾت[ ّو٬ٌ ٭بٝى /// ]٥پو[ اٹڂجو ٽب /// /// /// /// ڇ ٽڀ ٵپبهٌڈٻ ]ٵٍب٩ى[ ١  

Separated quires and boards, traces of humidity. 
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ڇهٱخ )اٹڈهٱخ  1+306ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح ٽٖٮو مڇ ٹپ٦خ ڇُٽوَٱِ ثبٹنڅت. 

 V(10،) VI(22،) IV(30،) VI(42،) IV(50 ،)VI(62 ،)IV(70 ،)VI(82،)IV(90،)ٽٶوهح(. ٥لك اٹٶواٍبد:  162

VI(102،) IV(110 ،)VI(122 ،)IV(130،) VI(142 ،)IV(150 ،)VI(162،) IV(170 ،)VI(182 ،)IV(190 ،)

VI(202،) IV(210 ،)VI(222،) IV(230،) VI(242 ،)V(252 ،)IV(260،) IV(268 ،)1(269،) V(279،)  

VI(291 ،)VIII(307 .) صالصخ أڇهاٯ ٹٺؾٮ٠ ٭ً اَفو، االڇٹى ڇهٱخ ٽٖٮوح، اٹضبځٍخ ڇهٯ ثقٞڈٛ ىفو٭ٍخ ځجبرٍخ، اٹڈعڄ آ

ٍټ.  13.7x9.5، ثڂٮَغً(. ٱٍبً اٹپقٞڈٛ إٮوٽٖٮو اٹڈعڄ ة ٭ٍوڇىي ٽ٪ٞى ثٞجٲخ ٽڀ اٹٺٶو. اٹضبٹضخ هفبٽٍخ )أىهٯ، 

ٍټ. ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك، 9.5x5.3ً اٹڂٔ ثبِؽپو. ٱٍب اإلّبهادٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15اٹٖٮؾخ 

اؽپو، أثٍ٘، ثورٲبٹً ٭برؼ، ثڂٮَغً(، ٭ڈإٸ  ،اٹَڈه ثبِثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٽيفو٫ ثؤّٶٸ ځجبرٍخ )أىهٯ اٍپبء مڅت(.

 .نڅجخٽځٲبٛ ثورٲبٹٍخ ڇىهٱبء ٭ً كافٺچب أٱوآ  6اٌَبد ؽٺٲخ ٍڈكاء ٥ٺٍچب 

ة1ورٲبٹً، أؽپو، اٍڈك، مڅت( ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ ځجبرٍخ )أىهٯ، ثڂٮَغً، ث
 

أ2، 
9

. اٹَٞڈه اٹَج٦خ ٹٺَڈهح 

٥ٺى هأً اٹَڈه. اٹز٦ٲٍجخ  اٍپبءٵزجذ ثبٍِڈك ٥ٺى أهٍٙخ ثٍٚبء ٙپڀ ٽَزٍٞٸ مڅت ٥ٺى عبځجٍڄ ىفبه٫ ٽغلٹخ. ال رڈعل 

اٍټ  ٻ (.1773 /اٵزڈثواِڇٷ رْوٌڀ 23څـ /) 1187ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. ربهٌـ اٹڂَـ اٹَبث٤ ّچو ٦ّجبٿ 

 .اٹڂبٍـ: "اثڈ ثٶو"

 اٹؾپل اهلل ڇاٹني ٌٍَوٹڂب اٹزپبٻ. ڇاٹٖٺڈح ڇ اٹَالٻ ٥ٺى ٽؾپل ٍٍل االځبٻ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇ إؾبة مڇډ االؽزواٻ, ؽبٍّخ ثبِؽپو:"

ٹٲواٿ. ٩ٮو اهلل ٹڄ ڇاڇاٹل ڇ اٹغپ٤ٍ ؽْوځب اهلل ٽ٦چټ اٌخ كاه اٹَالٻ. ٵزجڄ اٹٮٲٍو مڇ االصبٻ, اٹپؾزبط /// هة اٹ٦الٻ, اثڈ ثٶو ؽب٭٠ ا

ٍڂخ  ٿاڅٸ االٌبد. ثؾوٽخ اٹٲواٿ ڇ ٵبٿ ٭وا٩ى ٽڀ رؾوٌو څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٱً اڇٷ ٦ّجبٿ, ڇٕٸ ٥ٺى ٍٍلځً ٥لځب

  ة.306، اٹٖٮؾخ ٦ّجبٿ"١ ٢١ٔٔ

خ ڇهٯ هفبٽً )ثڂٮَغً، اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٹٺٶزبة ڇاٹٶ٦ت ٭ٍوڇىي اٹٺڈٿ، ٭ً اعياءڃ ٱ٤ٞ ٱپبُ ٽچزوئخ ، اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځ

 .(. اٹل٭خ اٹَٮٺى ٱپبُ ٭ٍوڇىي ُٽّْپ٤ إٮواىهٯ، 

 اٹچڈاٽِ: 

 .اِؽياة ثبِؽپو

 .نڅجخ كافٸ ىفو٭خ ځجبرٍخ )أىهٯ، أثٍ٘، أؽپو، ثڂٮَغً، مڅت(ٽبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ اِعياء ڇاٹَغلاد ث

 اٍڈك. ثؤهٱبٻ ٥وثٍخ ٽْوٱٍخ ثٲٺټ هٕبٓ الؽٲًب روٱٍټ اِعياء ثغبځت ٵٸ ىفو٭خ  رټ

ؽبٍّخ ر٦نه ٱواءرچب: "ٌڈٻ ]ٵٍب٩ى[ ١بڅوا٩بڇ ]ٕؾت[ ّوٌٮٮبٝى /// ]٥پو[ اٹڂجوٽب /// /// /// /// ڇٽڂٶپبه"، اٹٖٮؾخ 

 ة. 305

 آصبه هٝڈثخ ٥ٺى اِڇهاٯ.  څڂبٳ ٵپب ك٭زً اٹٶزبة ڇث٦٘ اٹٶواٍبد ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹپزڀ

 

                                                           
9

. الشكل حيث هي الْصف حولكاى راث البقشة ّالثاًيت الفاححت األّلى إى السْسحيي   
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1537 

1 հատոր Ղուրանֈ ԺԱՄԱՆԱԿ՝  Հիջրայի 1229 թ. Ռաջաբ ամսվա 9-րդ օրը` (1814 թ. 

հունիսի 27): ԳՐԻՉ՝ Հաֆիզ Հասան ալ-Հուսնի [ծանոթ] Կարահիսարցի անունովֈ 
ՆՅՈՒԹ՝ արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր, լուսադրոշմ (յուրաքան-

չյուր թերթի վրա կան չորսական գծեր, իսկ մի մասի վրա M և P տառերը և մեկ շարքի 

վրա հինգ եռանկյունիներ` տակը գծով): ԹԵՐԹ՝ 302: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11,5x16,5 սմ: 
ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 7,1x12,2 սմ, առնված է 

բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կարմիր, սև, ոսկի):  Էջ 1ա՝ ճակատազարդ (բուսական 
տարրեր, կապույտ, դեղին, վարդագույն, սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով ոսկեգույն հենքի վրաֈ 
Այաները բաժանված են փոքրիկ շրջանագծերով (ոսկի), որոնց վրա կան երկուական 

կարմիր եւ ոսկի կետերֈ Էջակապ բառերը՝ սև թանաքով: 
ԿԱԶՄ՝ սև կաշի, դաջվածքներով, եզրերին` արաբեսկ ոճի զարդեր, չորս ան-

կյուններում ու մեջտեղում՝ քառանկյուն շրջանակի մէջ ծաղիկներ: Կազմի Ա փեղկը 

մասամբ անջատված է մեջքից: Դռնակի վրա գրություն՝  ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

–հիզբ՝ կարմիր, 
– ջուզերը նշված են լուսանցազարդով (վարդագույն, կապույտ, սև և ոսկի): 
Ձեռագիրը սկզբից պակասավոր է. սկիզբ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրաֈ 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 303ա. 

َْڂً ]اٹپ٦وڇ٫[ ثٲوڃ ؽٖبهي ٝڈٷ اهلل ٥پوڃ ڇىاكڃ ٥ٺپڄ ڇ٩ٮو ٹڈاٹلٌڄ ڇالٍزبمځب ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ  ٵزجڄ ؽب٭٠ ؽَڀ اٹُؾ

 "٣ٕٕٔڂخ ه ة ٍ ٣ڇاٹپئٽڂبد ڇاٹپَٺپٍڀ ڇاٹپَٺپبد االؽٍبء ٽڂچټ ڇاالٽڈاد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹّواؽپٍڀ،
Ձեռագրի տեքստը վնասված է ջրից: 

1537 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermark (4 lines to each 

folio, some with letters M and P and also with 5 triangles on the same level with a line under 

them); 302 ff.; 11,5x16,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink. 

Sūra headings in white ink on a golden coating; āya dividers in a form of small gold circles 

with 2 red and 2 gold dots on them; writing area 7,1x12,2 cm; entire text set within a complex 

frame (red, black, gold); frontispiece on p. 1a (rose, green, blue, black and gold); catchwords in 

black. 

The Date of copy is the 9
th

 Rajab, 1229 of Hijra (June 27, 1814). The copyist is Ḥāfiẓ 
Ḥasan al-Ḥusnī [known as] Qarahisari. 

The colophon is on  p. 303a: 

َْڂً ]اٹپ٦وڇ٫[ ثٲوڃ ؽٖبهي ٝڈٷ اهلل ٥پوڃ ڇىاكڃ ٥ٺپڄ ڇ٩ٮو ٹڈاٹلٌڄ ڇالٍزبمځب ڇٹغپ٤ٍ ٵزجڄ  ؽب٭٠ ؽَڀ اٹُؾ

 .٣ٕٕٔه ة ٍڂخ  ٣اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ڇاٹپَٺپٍڀ ڇاٹپَٺپبد االؽٍبء ٽڂچټ ڇاالٽڈاد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹّواؽپٍڀ،

The binding is of black leather with envelope flap; mandorla, corner pieces, decorated 

frame. The cover A is partially decomposed from the back. The envelope flap is in a form of 
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triangle, its frame and ornaments are green, with arabesque ornaments on them and with the 

following engraving  ال ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ  

Marginal arrangements: 

– ḥizb in red; 

– ğuz  in floral decorations (rose, green, blue, black and gold).  

The MS is not complete, it starts with the 2
nd

 (al-Baqara) sūra. 

There are traces of dirt; the writing area is damaged of water. 

1537 

   M،Pفٞڈٛ ٽَٺَٺخ، ڇ٥ٺى ث٦ٚچب ؽو٭ً  أهث٦خاٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً، ٥ٺى ٵٸ ڇهٱخ ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  15ٍټ، اٹٖٮؾخ 11.5x16.5ڇهٱخ. اٹٲٍبً  302فپَخ ٽضٺضبد ٥ٺى ٬ٕ ڇاؽل رؾزچب فٜ، ڇ

ى أهٍٙخ ٽنَڅجخ، اٹَڈه ٽٶزڈثخ ثبِثٍ٘ ٥ٺ اٍپبءٽْٶڈٷ ڇٽزٲڀ. اٹڂٔ ٽٶزڈة ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك، مڅت(، 

رڈعل ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح ٕ٪ٍوح ٽنَڅجخ ٥ٺٍچب ځٲٞزٍڀ مڅجٍزٍڀ ڇځٲٞزٍڀ اٍڈك، مڅت(،  ڇهكي، أفٚو، أىهٯ، )أؽپو،ٍوٹڈؽخ 

ه ة ٍڂخ  ٣ٍټ ٽ٤ االٝبه، ربهٌـ اٹڂَـ "7.1x12.2ٱٍبً اٹڂٔ  اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.ؽپواءرٍڀ. 

َْڂً ]اٹپ٦وڇ٫[ ثٲوڃ ؽٖبهي"1814 ٍڈ/ٌڈځؽيٌواٿ 27" )٣ٕٕٔ  .(، اٍټ اٹڂبٍـ: " ؽب٭٠ ؽَڀ اٹُؾ

. اإلٝبه أهاثٍَٴ، رڈعل أىڅبه ٭ً اٹيڇاٌب اِهث٦خ ڇاٹڈٍٜ ٙپڀ ٽ٦ٍڀ، ٭ً أ٥الڃ ٍخىفو٭ڇؽلاد ٍڈك ٥ٺٍڄ اعٺل  اٹزغٺٍل

ُِ ث٦٘ أٱَبٽڄ، ڇ ٽزٺ٬ ٭ًٹغٺل ٥ٺى ٵ٦ت اٹٶزبة. اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹٶ٦ت ٱٺٍاًل، اىفو٭بد ڈعل رڇأٍٮٺڄ أىڅبه. ال   ٿُما

، ُؽٮو ٥ٺٍچب ٥جبهح: "ال  اٹزغٺٍلٽڀ ماد أٍٺڈة  (أهاثٍَٴ)خ ٍٽضٺضخ، اٝبهڅب ڇىفو٭زچب ثبِفٚو، ٥ٺٍچب ځ٬ٖ ٹڈؽخ ىفو٭

 .ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ"

 .)اٹجٲوح( ؽزى اٹَڈهح اِفٍوح 2اٹَڈهح هٱټ ٥ڂلاٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ. رجلأ 

َْڂً ]اٹپ٦وڇ٫[ ثٲوڃ ؽٖبهي ٝڈٷ اهلل ٥پوڃ ڇىاكڃ ٥ٺپڄ ڇ٩ٮو ٹڈاٹلٌڄ أ303 ، اٹٖٮؾخؽبٍّخ ٹٺڂبٍـ : "ٵزجڄ ؽب٭٠ ؽَڀ اٹُؾ

ه ة ٍڂخ  ٣ڇالٍزبمځب ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ڇاٹپَٺپٍڀ ڇاٹپَٺپبد االؽٍبء ٽڂچټ ڇاالٽڈاد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹّواؽپٍڀ، 

 .( "1814 /ٌڈځٍڈؽيٌواٿ 27" )٣ٕٕٔ

 اٹچڈاٽِ:

 .َغلاداٹؽياة ٥ڂل ثلاٌخ ٵٸ عيء، اِ هثب٣،اِ

 .ٕٮؾبد٥ٺى ٥لح  ىفو٭بد )ڇهكي، أىهٯ، اٍڈك ڇثبٹنڅت(

 .بٹپبءث وٽزؤصاٹڂٔ 

1552 

1 հատոր Ղուրանֈ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1265 թ. (1848 հոկտեմբեր 27 -1849 

նոյեմբեր 16): ԳՐԻՉ՝ Օսման, Հաջի Ալի էֆէնդիի աշակերտներիցֈ 
ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր, լուսադրոշմ: ԹԵՐԹ՝ 302. 

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 9,5x13 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ՝  6x10,2 սմ, առնված է կրկնակի շրջանակի մեջ (կարմիր և ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով ոսկի հենքի վրաֈ 
Որոշ սուրաների անվանումները գրված չեն (280ա, 289ա): 

Այաները բաժանված են փոքրիկ բոլորակներով (ոսկի), վրան երեք կարմիր 

կետերֈ Էջ 300` ոսկեգույն երկու քառանկյունիներ (շուրջբոլորը կանաչ և դեղին են)ֈ 
ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն կաշի` զարդանախշ շրջանակ: Կազմը մասամբ նորոգ-

ված է, Ա փեղկն անջատված է, մեջքը` ընկածֈ   
Էջ 1ա՝ ճակատազարդ,  սուրան առնված է կլոր շրջանակի մեջֈ  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

–հիզբ, 



150 

– յուրաքանչյուր բ էջի աջ կողմի վերևում, սև մատիտով գրված է սուրայի անվա-
նումըֈ 
– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով)` զարդանախշի մեջ: «ى» (Նիսֆ) տառը գրված 

է յուրաքանչյուր զույգ ջուզի զարդանախշի միջև,  
 արտահայտությունը՝ կարմիրով (սկսած 94-րդ` «ալ-Շարհ» սուրայից اهلل اٵجو –

մինչև ձեռագրի ավարտ): 
Ձեռագիրը սկզբից պակասավոր է. սկիզբ՝  2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրաֈ 
Էջ 300բ-302բ` Ղուրանի ավարտի աղոթքֈ  
Էջ 300ա՝ հիշատակարան (եռանկյուն ոսկի շրջանակի մեջ). 

ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ٦غي ڇاٹزٲٍٖو ٥ضپبٿ ... ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ٥ٺً ... ا٭ڂلي ٩ٮو اهلل ٹچټ ڇٹڈاٹلٌچټ ڇالٍزبمي ڇٹپڀ 

ٽٍڀ ٌب ٽ٦ٍڀ ٱواء ڇٹپڀ ځ٢و ڇٹپڀ ٍپ٤ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ اٹٺچټ ؽَڀ فٞڄ ڇىك ٽ٦و٭زڄ ا

 ٍڂخ فپٌ ڇٍزٍڀ ڇٽبرٍڀ ڇاٹ٬

Ձեռագիրը նորոգված էֈ Որոշ էջեր նորոգված են թափանցիկ կպչուն թղթով: 
Բազմաթիվ էջեր շրջանակի մասից պատառոտված են:  

1552 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks; 302 ff.; 9,5x13 

cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; writing area 6x10,2 cm; entire 

text set within a double frame (red and gold). 

Sūra headings in white ink on a gold background. The headings of some sūras are missing 

(pp. 280a, 289a); āya dividers are in a form of small discs (gold) with 3 red dots on it. 

Date of copy is 1265 of Hijra (October 27, 1848- November 16, 1849). The copyist is 

ʽUṯmān, from disciples of Ḥājī ʽAlī effendī. 

The colophon is on p. 300a in a triangle frame (gold). On the same page there are 2 gold 

quadrangles in the top and in the bottom of the page, painted green and yellow all around. 

... ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ٥ٺً ... ا٭ڂلي ٩ٮو اهلل ٹچټ ڇٹڈاٹلٌچټ ڇالٍزبمي ڇٹپڀ  ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ٦غي ڇاٹزٲٍٖو ٥ضپبٿ

ڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ اٹواؽپٍڀ اٹٺچټ ؽَڀ فٞڄ ڇىك ٽ٦و٭زڄ اٽٍڀ ٌب ٽ٦ٍڀ ٱواء ڇٹپڀ ځ٢و ڇٹپڀ ٍپ٤ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽ

 ٍڂخ فپٌ ڇٍزٍڀ ڇٽبرٍڀ ڇاٹ٬

Pp. 300b-302b, a prayer closing the Qur‟ān. 

The binding of the MS is of obscure brown leather, with ornaments on it taken in a frame,  

mandorla. The cover A of the binding is separated, the back is missing.  

The top of p. 1a is illustrated and the entire sūra (al-Fātiḥa) is taken in a round frame. 

There are many ornaments in the MS (red, green, blue, yellow and gold). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb in red; 

–  sūra name on every page b on the top right corner (black pencil); 

– ǧuz‟ number within the ornaments (red, blue, green, yellow, gold); ٿ (niṣf ) is placed 

between 2 ornaments of the ǧuz‟;  

– the expression اهلل اٵجو  (red) starting with  the 94
th

 sūra (al-Šarḥ) up to the end of the text. 

The MS is incomplete, it starts with the 2
nd

 sūra (al-Baqara). 

MS is restored. On a number of pages scotch tape is pasted. Many ff. of the MS are torn 

from the part of the frame. 
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ٍٞوًا  15ٍټ. اٹٖٮؾخ  9.5x13ڇهٱخ. اٹٲٍبً  302ٯ ٩وثً ث٦الٽبد ٽبئٍخ، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، ځڈ٣ اٹڈه

اٹَڈه ٽٶزڈثخ ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ ٽنَڅجخ، رڈعل ثٍڀ ٵٸ  اٍپبءڇمڅت(.  ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو

رْوٌڀ  27څـ/ ) 1265هٌـ اٹڂَـ ٍټ ٽ٤ االٝبه، رب6x10.2آٌزٍڀ كائوح ٕ٪ٍوح ٽنَڅجخ ڇ٥ٺٍچب صالصخ ځٲبٛ ؽپواء. ٱٍبً اٹڂٔ 

اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛ ٻ(، اٍټ اٹڂبٍـ: ٥ضپبٿ ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ٥ٺً ا٭ڂلي.  1849 / ځڈ٭پجورْوٌڀ اٹضبځً 16 -1848 /ځڈ٭پجواٹضبځً

عٺل ثڂً ٩بٽٰ، ٥ٺٍڄ ىفبه٫ ٙپڀ اٝبه ڇ٭ً ڇٍٞڄ ٽَزٍٞٸ ٭ً كافٺڄ أّٶبٷ څڂلٍٍخ ٥ٺى ّٶٸ ٽوَث٦بد ٕ٪ٍوح. اٹل٭خ 

ُِٖٺخ ٥ڀ اٹپزڀ، ٵ٦ت اٹٶزبة ٩ٍو ٽڈعڈك، اٹغٺل ٭ً ڇ٤ٙ ًٍء ثْٶٸ ٥بٻ، اٹ٦ٺٍب ٽڂٮ  .ٽضٺضخ ڇال ىفو٭بد ٥ٺٍچب ٿُما

 .ة أ٥ٺى ٵٸ ٕٮؾخ اٍټ اٹَڈهح ثٲٺټ اٹوٕبٓ

ٽڀ رالٽٍن اٹؾبط ٥ٺً ... ... أ: "ٵزجڄ اٹؾٲٍو اٹٮٲٍو اٹپ٦زو٫ ثبٹ٦ؾي ڇاٹزٲٍٖو ٥ضپبٿ 300 ٕٮؾخؽبٍّخ اٹڂبٍـ ٙپڀ ٽضَٺش، 

ٮو اهلل ٹچټ ڇٹڈاٹلٌچټ ڇالٍزبمي ڇٹپڀ ٱواء ڇٹپڀ ځ٢و ڇٹپڀ ٍپ٤ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثوؽپزٴ ٌب اهؽټ ا٭ڂلي ٩

 اٹواؽپٍڀ اٹٺچټ ؽَڀ فٞڄ ڇىك ٽ٦و٭زڄ اٽٍڀ ٌب ٽ٦ٍڀ ٍڂخ فپٌ ڇٍزٍڀ ڇٽبرٍڀ ڇاٹ٬". 

 .ة302 –ة ٥300بء فزټ اٹٲواٿ ٭ً اٹڈهٱخ ٌڈعل 

 .ٙپڀ كائوح ثبٹٶبٽٸذ اٹَڈهح أ ٽيفو٭خ ٭ً ٱَپچب اٹ٦ٺڈي ڇٵزج1اٹڈهٱخ 

اِهٍٙخ ٥ٺى ٝو٭ً اٹؾبٍّخ ؛ أ( ٙپڀ اٝبه ثبٹنڅت، ٌڈعل ٽَزٍٞٸ ٽنَڅت ٙپڀ اٝبه أؽپو300ؽبٍّخ اٹڂبٍـ )اٹڈهٱخ 

 .فٚواء ڇٕٮواء ٭ً أ٥ٺى اٹٖٮؾخ ڇأٍٮٺچب

 اٹچڈاٽِ:

 .ؽياةاِ

 .ىفو٭بد ٥لٌلح ثبِؽپو، اِفٚو، اِىهٯ، إِٮو ڇثبٹنڅت

 .ثٍڀ ٵٸ ىفو٭زٍڀ ٭ٍچپب هٱټ اٹغيء )اٹڂ٬ٖ( "ى"ڀ اٹيفو٭بد ڇثبٹزَٺَٸ، ٌڈعل ؽو٫ أهٱبٻ اِعياء ٙپ

 .اٹى ځچبٌخ اٹپقٞڈ٥ٛڂل ٵٸ ٍڈهح اٹْوػ، ڇڅٶنا  )االځْواػ( 94اٹَڈهح هٱټ ٥ڂل  "اهلل اٵجو" ثبٹؾجو اِؽپو

 .أ289أ، 280، اٹٖٮؾزبٿ نڅجخ ٭به٩خ ثال ٵزبثخپث٦٘ اٹَڈه ڇثٲٍذ اِهٍٙخ اٹ اٍپبءٹټ ُرٶزت 

 .)اٹجٲوح( ؽزى اٹَڈهح اِفٍوح 2اٹڂَقخ ځبٱٖخ ٽڀ اِڇٷ. رجلأ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

 .ٕٮؾبدح ٝبه ٽپيٯ ٭ً ٥لڅڂبٳ آصبه ا، ْوٌٜ الٰٕث٦٘ اِڇهاٯ ُٹٖٲذ ث، خپٽوٽ اٹڂَقخ

1621 

Հատված Ղուրանից՝ 5-րդ մասը (Ջուզ)ֈ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 12-րդ դար (մինչև Հիջրայի 

507 թ. (1113 թ. հունիս 18 – 1114 թ. հունիս 6)): ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 47: 
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14x17.8 սմ: ՊՐԱԿ՝ V(10), V-1(19), 2V(39), IV(47):  ՏՈՂ՝ 5: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝  8x9,4 սմ: Այաները բաժանված են սև 

շրջանագծերով, կենտրոնում՝  ոսկեգույն և կարմիր կետեր:   
ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն կաշի՝ արաբեսկով, նախշազարդ շրջանակով: Կենտրո-

նում՝ դրոշմազարդ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
– էջ 1ա՝ հինգերորդ ջուզ, 
– հիզբ (իր ստորաբաժանումներով)` կարմիր կամ ոսկի,  
– ուղղումներ՝ արված կարմիր թանաքով, որոնք մեծ մասամբ վերաբերում են 

ձայնավորներին: 

ՆՎԻՐԱԲԵՐՄԱՆ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 3ա`.  

ڇٱ٬ څنا اٹغي ]اٹغيء[ اٹپٶوٻ ڇٽب ٱجٺڄ ڇٽب ث٦لڃ ٭ٲٍو ٥ٮڈ هثڄ ٥ال ]٥الء[ اٹلٌڀ اٱج٪ب ثڀ ٥جل  اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ

٥بهح اهلل اٹجلهي ثڀ ٭ٚٸ اهلل ٌٲجٺڄ اهلل ڇٽڂڄ ٥ٺى عپ٤ٍ ٝڈا٬ٌ اٹپَٺپٍڀ ڇع٦ٸ ٽٲوڃ ثبٹپلهٍخ اٹ٦پوٌخ اٹجواځٍخ ثبٹْو٫ اال

ثلٽْٰ ڇّوٛ اٿ ال ٌقوط اال ٽ٦ڄ څڈ ڇؽلڃ ڇال ٌپٺٍڄ ٥جل اٹپَجٰ ٍڈډ ٌڈٻ ڇاؽل اڇ ٹٍٺخ فپٌ ثلٹڄ ث٦لٽب ٍپ٦ڄ ٭برپب اصپخ 
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٥ٺى اٹنٌڀ ٌجلٹڈځڄ اٿ هلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ ڇاّچل ٥ٺٍڄ ثنٹٴ ٭ً اٹ٦ْو االڇٍٜ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپ٢٦ټ ٱلً ٍوڃ ٍڂخ ٍج٤ 

 ]ڇ[فپَپبٌخ اٹؾپل هلل ڇؽلڃ.

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
 

Էջ 1ա՝ մասամբ անընթեռնելի. "ًاؽپل عٺج" (Ահմադ Չալաբի) , 
ٽڀ ٱجٸ ٥الء اٹلٌڀ اٱج٪ب ٥507ٺٍڄ ڇٱٮٍخ ٍڂخ   (մատիտով): 

ԾՆԹ.` Էջ 2ա`«ٽؾپل ٱوا ڇؿ» (Մուհամմադ անունը գրված է եռանկյունու մեջ): 

Ա աստառի վրա, վերևից փակցված է մի փոքրիկ թղթիկ, որի վրա մեքենագրված 

է «Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ»ֈ 

1621 

A part of the Qur‟ān; 5
th

 part (ğuz‟); MS on Oriental paper; 47 ff.; V(10), V-1(19), 2V(39), 

IV(47); 14x17,8 cm; fully vocalized nasḫ script; 5 lines to the page; black ink written by a 

skilled copyist; writing area 8x9,4 cm; āya dividers in a form of black circles, gold dots in the 

circles and red dots in the centre of them. 

Date of copy: XII century (before 507 of Hijra (June 18, 1113 – June 6, 1114)). A note 

“Fifth part” (ğuz‟) on p. 1a together with a 3-line illegible text. Then there is a name  “Aḥmad 

Chalabi” and after it the following text is written with a pencil: 

 ٽڀ ٱجٸ ٥الء اٹلٌڀ اٱج٪ب ٥507ٺٍڄ ڇٱٮٍخ ٍڂخ 

The binding of the MS is of brown leather, mandorla, cornerpeacies, ornamented frame  

The envelope flap is of leather with ornaments of arabesque style, and an oval-shape ornament in 

the centre.  

Marginal arrangements: 

– niṣf, ḥizb and rubʽ in with red and gold; 

– corrections in  red, mostly concerning the vowels. 

P. 2a, a note  ٽؾپل ٱوا ڇؿ (the word Muhammad is taken in a triangle). 

P. 3a, waqf note: 

ڇٱ٬ څنا اٹغي ]اٹغيء[ اٹپٶوٻ ڇٽب ٱجٺڄ ڇٽب ث٦لڃ ٭ٲٍو ٥ٮڈ هثڄ ٥ال ]٥الء[ اٹلٌڀ اٱج٪ب ثڀ ٥جل اهلل  اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ

بٹْو٫ اال٥بهح ثلٽْٰ اٹجلهي ثڀ ٭ٚٸ اهلل ٌٲجٺڄ اهلل ڇٽڂڄ ٥ٺى عپ٤ٍ ٝڈا٬ٌ اٹپَٺپٍڀ ڇع٦ٸ ٽٲوڃ ثبٹپلهٍخ اٹ٦پوٌخ اٹجواځٍخ ث

ڇّوٛ اٿ ال ٌقوط اال ٽ٦ڄ څڈ ڇؽلڃ ڇال ٌپٺٍڄ ٥جل اٹپَجٰ ٍڈډ ٌڈٻ ڇاؽل اڇ ٹٍٺخ فپٌ ثلٹڄ ث٦لٽب ٍپ٦ڄ ٭برپب اصپخ ٥ٺى اٹنٌڀ 

ٌجلٹڈځڄ اٿ هلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ ڇاّچل ٥ٺٍڄ ثنٹٴ ٭ً اٹ٦ْو االڇٍٜ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپ٢٦ټ ٱلً ٍوڃ ٍڂخ ٍج٤ ]ڇ[فپَپبٌخ اٹؾپل 

 هلل ڇؽلڃ.

On doublure A, from the top а paper is pasted with typescript in Armenian “Varoujan 

Salatian, Beirut”. 

1621 

 V(10 ،)V-1(19 ،)2V(39 ،)IV(47.) ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواً: 47اٹغيء اٹقبٽٌ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

اٹٲوٿ اٹضبځً  ٍټ. ربهٌـ اٹڂَـ: 8x9.4ڇٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  ثقٜ ځَـ ٽزٲڀ ثبٍِڈكأٍٞو  5ٍټ، اٹٖٮؾخ  14x17.8اٹٲٍبً 

خ ٙپڀ اٝبه نڅجٽٻ(. ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح 1114 / ٌڈځٍڈؽيٌواٿ 6 -ٻ 1113 / ٌڈځٍڈؽيٌواٿ 18څـ/) 507ٱجٸ اٹ٦بٻ  ٥ْو،

 .اٍڈك ڇ٭ً ٽڂزٖٮچب ځٲٞخ ؽپواء

ڇؽڈٹچب صپبځٍخ أځٖب٫  ٍخىفو٭ڇؽلاد كائوح ٭ٍچب  عٺل ثڂً ٩بٽٰ ٱلٌټ أهاثٍَٴ، ٹڄ اٝبه ٽيفو٫ ڇ٭ً ڇٍٞڄ اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

ُِكائوح،   .خ اٹْٶٸثٍٚڈٌڇؽلٌخ ىفو٭ٍخ ٹڈؽخ ٽيفو٭خ أهاثٍَٴ ڇ٭ً ڇٍٞچب  بٽڀ ماد اٹغٺل ٥ٺٍچ ٿُما
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 اٹچڈاٽِ:

 .أڇ اٹنڅت االځٖب٫، اِؽياة، اِهثب٣ ثبِؽپو

 .رٖؾٍؼ ٵٺپبد ثبٹٺڈٿ اِؽپو

 .ٽپؾٍخ ڇ٩ٍو ٽٲوڇءحأ ڇصالصخ أٍٞو 1اٹٖٮؾخ ، "اٹغيڇء اٹقبٽٌ"

ٽڀ ٱجٸ ٥الء اٹلٌڀ اٱج٪ب"، ڇڅڈ ٥ٺى اِهعؼ ثقٜ ك. ٕالػ  507ثٲٺټ هٕبٓ: "٥ٺٍڄ ڇٱٮٍخ ٍڂخ ٭ٍپب ث٦ل  ڇٵزت "اؽپل عٺجً"

 ."٭چوً ٽقٞڈٝبد ٭بهڇعبٿ ٍالٍٝبٿ" اٹلٌڀ اٹپڂِغل اٹني ڇ٬ٕ اٹپقٞڈٛ ٭ً ٵزبثڄ

 .أ2، اٹڈهٱخ "ٽؾپل ٱوا ڇؿ" )اٍټ ٽؾپل ٽٶزڈة كافٸ ٽضَٺش(

 أ.3 اٹٖٮؾخ "،"اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀ

 اٹؾپل هلل هة اٹ٦بٹپٍڀٱٍل ڇٱ٬: "

ڇٱ٬ څنا اٹغي ]اٹغيء[ اٹپٶوٻ ڇٽب ٱجٺڄ ڇٽب ث٦لڃ ٭ٲٍو ٥ٮڈ هثڄ ٥ال ]٥الء[ اٹلٌڀ اٱج٪ب ثڀ ٥جل اهلل اٹجلهي ثڀ ٭ٚٸ اهلل ٌٲجٺڄ اهلل 

خ ثبٹْو٫ اال٥بهح ثلٽْٰ ڇّوٛ اٿ ال ٌقوط اال ٽ٦ڄ ڇٽڂڄ ٥ٺى عپ٤ٍ ٝڈا٬ٌ اٹپَٺپٍڀ ڇع٦ٸ ٽٲوڃ ثبٹپلهٍخ اٹ٦پوٌخ اٹجواځٍ

څڈ ڇؽلڃ ڇال ٌپٺٍڄ ٥جل اٹپَجٰ ٍڈډ ٌڈٻ ڇاؽل اڇ ٹٍٺخ فپٌ ثلٹڄ ث٦لٽب ٍپ٦ڄ ٭برپب اصپخ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌجلٹڈځڄ اٿ هلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍټ 

 ."ڃڇاّچل ٥ٺٍڄ ثنٹٴ ٭ً اٹ٦ْو االڇٍٜ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپ٢٦ټ ٱلً ٍوڃ ٍڂخ ٍج٤ ]ڇ[ فپَپبٌخ اٹؾپل هلل ڇؽل

 .٭ً اٹٞو٫ اٹلافٺً ٽڀ ا٥ِٺى ُٹٖٲذ ڇهٱخ ٕ٪ٍوح ٽٶزڈثخ ٥ٺٍچب ثبَٹخ اٹٶبرجخ ثبِهٽڂٍَخ: )٭بهڇعبٿ ٍالٍٝبٿ، ثٍوڇد(

 ٽوٽپخ. اٹڂَقخ 

1622 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ` թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 305 (էջակալում` 305-2), չգրված` էջ 

1ա: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 13,7x20,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 15,5x10,5 սմ, առնված է ոսկի շրջանակի 

մեջ:  

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկով: Այաները միմյանցից բաժանված 

են ոսկի բոլորակներով: Կրկնակի նախշազարդ էջեր` 1բ, 2ա (շամսիյյա, կապույտի 

վրա ոսկի տառերով գրություններ  اځڄ اٹٲواٿ اٹٶوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶزڈة ال ٌپَچب اال اٹپٞچوڇٿ رڂيٌٸ ٽڀ هة  

 ,բուսական տարրեր, սև կապույտ, կարմիր, ոսկի) և 2բ, 3ա(կապույտ, կարմիր  اٹ٦ٺپٍڀ

սև, սպիտակ, ոսկի): 

ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սրճագույն կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` 

կանաչ թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր, ջուզ ու հիզբ  (իրենց ստորաբաժանումներով)` ոսկի: 

Ձեռագիրն ամբողջական է: 
Էջ 2ա, 284բ` սև, կլոր անընթեռնելի կնքադրոշմ:  

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին փակցված սպիտակ թուղթ, վրան գրություն` «Վարու-
ժան Սալաթյան, Բեյրութ», «N 3» լատինատառ գրություն` «Datée du 15-e siècle»:  

Էջ 2ա` կարմիր թանաքով հետագայում արված արաբատառ գրություն عال ٹڄ عٸ 

أ٢٥ټ ٽؾپل ٕٺى اهلل اثڈ ّب٭ً اثڈ ثٶو٥پو ٥ضپبٿ ٥ٺً اٹ٦ٺى]///[اثڈ ٌڈ٬ٍ ؽَڀ ؽٍَڀ اٽبٻ   

17-րդ սուրայի վերնագիրը (էջ144ա) ձեռագրում գրված է «Իբն Իսրա‟իլ» 

(«Իսրա»), 40-րդը (էջ 237ա)` «ալ-Մու‟մինուն» ( «Ղաֆիր»), 68-րդը (էջ 286ա)` «Նուն» 

(«ալ-Կալամ»), 70-րդը (էջ 288ա)` «Սալ» («ալ-Մաարիջ»), 71-րդ «Նուհ» (էջ 289ա) սու-
րայի անվանումը բաց է թողնված (նշված են միայն այաների քանակը և քարոզման 

վայրը), 76-րդը (էջ 293ա) գրված է «Հալ» (փոխանակ «ալ-Ինսան»), 78-րդը (էջ 295ա)` 

«Ամմար» ( «ալ-Նաբա»), 83-րդը (էջ 297ա)` «ալ-Թատֆիֆ» ( «ալ-Մուտաֆֆիֆին»), 94-

րդը (էջ 301ա)` «ալ-Մունաշրահ» ( «ալ-Շարհ»), 96-րդը (էջ 301բ)` «ալ-Կալամ» ( «ալ-
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Ալակ»), 98-րդը (էջ 302ա)` «Լամ յաքուն» ( «ալ-Բայյինա»), 107-րդը (էջ 303բ)` «ալ-Դին» 

( «ալ-Մաաուն»), 111-րդը (էջ 304բ)` «ալ-Թաբաթ» ( «ալ-Մասադ»): 

Առանձին թերթ՝ 15,5x12սմ, գրադաշտը` 15,5x10,5 սմ, առնված է ոսկե շրջանակի 

մեջ:  
Հիշատակարան`  

غپ٤ٍ اٹپڈْ]ٽڀ[ٌڀ ڇٱل ڇٱ٤ اٹٮوا٧ ٭ً ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹً اهلل اٹ٪ٺً ڇٹً ثڀ ٌڈ٬ٍ اٹٲٖٞبٽڈځً ٥ٮى اهلل ٥ڀ څپب ڇاٹ

 ٵزبثخ ٵالٻ اهلل ر٦بٹى ٌڈٻ ٍجذ اؽل ٥ْو ّچو هعت ٍڂخ ر٤َ ڇٍزٍڀ ڇصپبٿ]///[

և երկու կլոր սև անընթեռնելի կնիք: Քանի որ թերթը ձեռագրից անջատ է, չենք կարող 

պնդել, որ սույն հիշատակարանը պատկանում է ձեռագրին: 

1622 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on paper; 305 ff. (page numbering 305-2); blank p. 

1a; 13,7x20,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; rubrication in red; 

writing area 15,5x10,5 cm; entire text set within a simple frame (gold). 

Sūra headings in gold; āya dividers in the form of discs (gold); pp. 1b and 2a, shamsiyya 

with vegetal elements (black, blue, red, gold) scripture in gold letters on blue background:  اځڄ

 pp. 2b, 3a, frontispiece (floral ;اٹٲواٿ اٹٶوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶزڈة ال ٌپَچب اال اٹپٞچوڇٿ رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦ٺپٍڀ

elements, blue, red, black, white, gold). 

Binding of decorated leather (brown), board of cardboard, doublure of green paper. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr, ǧuz‟ and ḥizb (with subdivisions)  in gold. 

MS is complete. 

Pp. 2a and 284b, a round, black stamp (illegible). 

On doublure A a white paper is pasted with a scripture in Armenian «Վարուժան 

Սալաթյան, Բեյրութ», «N 3» (Varoujan Salatian, Beirut, N 3) and in Latin letters - “Datée du 

15-e siècle”.  
P. 2a,  a note in Arabic:  اثڈ  اثڈ ّب٭ً أ٢٥ټ ٽؾپل ٕٺى اهلل اٽبٻ اٹ٦ٺى]///[اثڈ ٌڈ٬ٍ ؽَڀ ؽٍَڀعال ٹڄ عٸ

  ثٶو٥پو ٥ضپبٿ ٥ٺً

The heading of the 17
th

 sūra (p. 144a) is marked as Ibn Isra‟īl (instead of ʼIsrāʼ), 40
th

 sūra 

(p.237a) – al-Mu‟minūn (instead of Ġāfir), 68
th

 sūra (p.286a) – Nūn (instead of al-Qalam), 70
th

 

sūra (p.288a) – Ṣād (instead of “al-Maʽāriǧ”), in 71
st
 sūra (p. 289a) the sūra heading (Nūḥ) is 

missing (only āya statistics are indicated), 76
th

 sūra (p. 293a) – Hal (instead of al-ʼInsān), 78
th

 

sūra (p. 295a) – ʽAmmar (instead of Nabāʼ), 83
rd

 sūra (p. 297a) – al-Taṭfīf (instead of “al-

Muṭaffifīn”), 94
th

 sūra (p.301a) – al-Munašraḥ (instead of al-Šarḥ), 96
th

 sūra (p.301b) – al-

Qalam (instead of al-ʽAalaq), 98
th

 sūra (p. 302a) – Lam Yakun (instead of al-Bayyina), 107
th

 sūra 

(p. 303b) – al-Dīn (instead of al-Māʽūn), 111
th

 sūra (p. 304b) – al-Tabat (instead of al-Masad). 

A separated folio 15,5x12 cm; writing area 15,5x10,5 cm; set within a gold frame; 

colophon:  

اٹپڈْ]ٽڀ[ٌڀ ڇٱل ڇٱ٤ اٹٮوا٧ ٭ً ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹً اهلل اٹ٪ٺً ڇٹً ثڀ ٌڈ٬ٍ اٹٲٖٞبٽڈځً ٥ٮى اهلل ٥ڀ څپب ڇاٹغپ٤ٍ 

 ٵزبثخ ٵالٻ اهلل ر٦بٹى ٌڈٻ ٍجذ اؽل ٥ْو ّچو هعت ٍڂخ ر٤َ ڇٍزٍڀ ڇصپبٿ]///[

and 2 round and black stamps (illegible); as the folio is separated from the manuscript it is 

questionable of the colophon being a part of it. 
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أ. اٹٲٍبً 1(؛ اٹٮبه٩خ: 2-305ڇهٱبد )اٹُپوّٱپخ  305اؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڂڈ٣: ڇهٯ ٥بكي. ٽغٺل ڇ

13.7x20.5 10.5ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  15ٍټ. اٹٖٮؾخx15.5 ٍټ ٙپڀ

ة، 1ڇعخ ماد ىفو٭خ ځجبرٍخ ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ اٹَڈه ثبٹنڅت. ٭ڈإٸ اٌَبد: كڇائو ٽنڅجخ. ٍوٹڈؽخ ٽيك اٍپبء اٝبه مڅت.

أ ٵزت ٭ً 3ة، 2أ)اٍڈك، أىهٯ، أؽپو، مڅت(. ٵپب رڈعل ٍوٹڈؽخ )أىهٯ، أؽپو، اٍڈك، أثٍ٘، مڅت( ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 2

 "."اځڄ اٹٲواٿ اٹٶوٌټ ٭ً ٵزبة ٽٶزڈة ال ٌپَچب اال اٹپٞچوڇٿ رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦ٺپٍڀاٍٮٺچب: 

 ٻ(. اٍټ اٹڂبٍـ: "ٌڈ٬ٍ ٱٖٞبٽڈځً ". 1465 /ٽبٌڈٌبهأ 9/) څـ869هعت  11ربهٌـ اٹڂَـ: " 

 .. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ ڇهٯ أفٚوٍخىفو٭ڇؽلاد عٺل ثڂً ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ: 

 .اِعياء، اٹز٦ٍْو، اِؽياة ثبٹنڅت

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ. 

 .ة284أ، 2فزټ ٥ٺى: 

٥ٺى  (3٭بهڇط ٍالٍٝبٿ، ثٍوڇد، هٱټ )  «Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ», «N 3»: هٽڂٍخُٽٺٰٖ ثبٹٺ٪خ اِ

 .ثٞبځخ اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب

 أ.2، اٹٖٮؾخ  ,Datée du 15-e siècleٵزبثخ افوډ ثؤؽو٫ الرٍڂٍخ ؛ ٵزت: " اؽپل]٥جل[ اهلل اثڈ ٌڈ٬ٍ ا٭ڂلي"

 68 أ، اٍټ اٹَڈهح هٱټ237)اٹپئٽڂڈٿ( "٩ب٭و" اٹٖٮؾخ  40)االٍواء( "اٍوائٍٸ"، ڇاٍټ اٹَڈهح هٱټ17ٵزت اٍټ اٌَخ هٱټ 

 76أ، اٍټ اٹَڈهح هٱټ288)ٓ( "ٍڈهح اٹپ٦بهط" اٹٖٮؾخ  70أ، اٍټ اٹَڈهح هٱټ286)اٹڂڈٿ( "ٍڈهح اٹٲٺټ" اٹٖٮؾخ 

)اٹپٞٮٮٍڀ( "رٞٮ٬ٍ"  83ة، اٍټ اٹَڈهح هٱټ295)اٹڂجب( "٥ّپو" اٹٖٮؾخ  78أ. اٍټ اٹَڈهح هٱټ293)االځَبٿ( "څٸ" اٹٖٮؾخ 

)اٹپب٥ڈٿ( "ٍڈهح اٹلٌڀ"  107، اٍټ اٹَڈهح هٱټ302اٹپڂْوػ" اٹٖٮؾخ )اٹْوػ( "ٍڈهح  94أ، اٍټ اٹَڈهح هٱټ297اٹٮؾخ 

 .)اٹپَل( "ٍڈهح ٹټ ٌٶڀ" 111ة، اٹَڈهح هٱټ303اٹٖٮؾخ 

 :٥ٺٍچبٍټ ٙپڀ اٝبه مڅت؛ ٵزت 15.5x10.5ٍټ(، ٱٍبً اٹڂٔ 15.5x12ٱٖبٕخ )

پ٤ٍ اٹپڈْ]ٽڀ[ٌڀ ڇٱل ڇٱ٤ اٹٮوا٧ ٭ً ٵزبثخ "ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹؾٲٍو اٹً اهلل اٹ٪ٺً ڇٹً ثڀ ٌڈ٬ٍ اٹٲٖٞبٽڈځً ٥ٮى اهلل ٥ڀ څپب ڇاٹغ

 ٵالٻ اهلل ر٦بٹى ٌڈٻ ٍجذ اؽل ٥ْو ّچو هعت ٍڂخ ر٤َ ڇٍزٍڀ ڇصپبٿ]///[".

 .ر٦نه ٱواءرچپب دائشياى فزپبٿ

 اٹڂَقخ. څنڃ ٽٲٖڈك ثچب  زچبڇِٿ اٹٲٖبٕخ ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹپقٞڈٛ ٭ال ٌپٶڀ اٹجذ ثؤٿ ؽبٍّ

1623 

1 հատոր Ղուրանֈ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1131 թվականի Ռամադանի 8-ը (1719 

թվականի հուլիս 25): ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 253: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22.8x 

33.3 սմ: ՏՈՂ՝ 14 տող. ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 14.2x22.1 սմ., 

առնված`բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կապույտ, կարմիր, կանաչ և ոսկի):  

Սուրաների անվանումները գրված են կրկնակի շրջանակի մեջ (սև, կապույտ, 

կարմիր, մանուշակագույն և դեղին), իսկ վրայի գրությունը` սպիտակ թանաքով` 

ոսկի հենքի վրաֈ Այաները բաժանված են ոսկեգույն փոքրիկ շրջանագծերով, վրան` 

չորսական կապույտ կետերֈ 
Նախշազարդ էջեր՝ 3բ, 253: 

ԿԱԶՄ՝ վերակազմված:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, հիզբ (իրենց ստորաբաժանումներով), սաջդա, 

– էջ 1բ` սրբագրություններ, 

– կարմիր, կանաչ, բաց կապույտ և ոսկի բազմաթիվ բոլորակներ, 

– մի շարք այաների մեկնություններ, 

– վակֆֈ 
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ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
253բ էջին կա հետևյալ հիշատակարանը. 

ٵبٿ رپبٻ څنا اٹڈ]ځٲٔ[ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹٍڈٻ اٹضبٽڀ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپجبهٳ ٽڀ ّچڈه ٍڂخ اؽلډ ڇصالصٍڀ ڇٽبٌخ ڇاٹ٬ ڇٱل 

 . [ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹپغل ڇاٹْو]٫ ٖٔٔٔ

ԾՆԹ.` Էջ 1ա, ոսկի հենքով բոլորակ՝  բաց կապույտով գրությունով. 
 ٱبٷ اهلل رجبهٳ ڇال

 ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ

 ٹ٦بٹپٍڀ اٹپغٍلرڂيٌٸ ٽڀ هة ا

 اِڇٷ ٽڀ اٹزٮٍَو اٹپَپى ثبځڈاه

 ٵڂڈى اٹزؤڇٌٸ ٽڀ ٽّٖڂٮبد

 اٹٮبٙٸ.

Էջ 1ա`  արձանագրություն.  

ٹالٽبٻ اٹ٦بٹټ اٹ٦بٽٸ اٹڈٹً اٹٶبٽٸ اٹٍْـ ٽؾپل ثڀ ٥واٯ اٹپؾلس اٹٖڈ٭ً ٽڀ ثؾو اٹٶبٽٸ، ٽڀ كاڇٻ ٥ٺى ٱواءرچب رٍَو ٹڄ ؽٮ٠ 

 اٹٲواٿ.

 ٥ڀ رڈئِٸ ڇ٭٦ٸ ڇځٍّخ رڂَيڃ ٵالٻ ٱلٌټ ال ٌُپٸ ٍپب٥ڄ

 كٹٍٸ ٹ٦ٺپً ٥ڂل عچٺً ڇؽٍورً ثڄ اّزٮى ٽڀ ٵٸ كاِء ڇاَځڄ

 [ڇځِڈه ثڄ ٱٺجً ڇٍپ٦ً ڇٽٲٸ]رً ٭ٍب هِة ٽز٦ڂً ثَو ؽوڇ٭ڄ

Սպիտակ թանաքով գրված գրություն՝ ոսկեգույն հենքով ութանկյուն շրջանակի 

մեջ. 

اٿ ٌبرڈا ثپضٸ څنا اٹٲواٿ ال ٌبرڈٿ ثپضٺڄ ڇٹڈ ٵبٿ ث٦ٚچټ ٹج٦٘  ٱبٷ اهلل ٍجؾبځڄ ڇر٦بٹى ٱٸ ٹئڀ اعزپ٦ذ االځٌ ڇاٹغڀ ٥ٺى

 ١چٍوًا

Էջ 2բ-3ա` կրկնակի շրջանակի մեջ (կարմիր, մուգ կապույտ, բաց կապույտ և 

ոսկի), ոսկի հենքի վրա գրված է առաջին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրանֈ 
Էջ 3բ`նախշազարդ էջեր, ոսկի հենքի վրա՝ գրություն. 

 ئزبٿ ڇٍذ ڇصپبځڈٿ آٌخٍڈهح اٹجٲوح ٽب

ԾՆԹ.` Ա կազմաստառին վերևից փակցված է փոքրիկ թղթիկ` վրան գրություն 

«Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ»,  իսկ կողքին` թիվ 4: 
Ձեռագիրը վերանորոգված է: Մի շարք թերթերի վրա թուղթ է փակցված` վրան 

գրությունֈ Որոշ էջեր շրջանակի մասից վնասված են:  

1623 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 253 ff.; 22,8x33,3 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 14 lines to the page; black ink; writing area 14,2x22,1 cm; entire text set 

within a complex frame (blue, red, green and gold). 

Sūra headings and āya statistics in a double frame (black, blue, red, violete and yellow);   

in white ink on a gold background; the headings of 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) and 2

nd
 (al-Baqara) on 

gold background in a half-page ornament; āya dividers in a form of small gold circles with 4 

blue dots in them. 

The date of the copy is 8
th

 day of Ramaḍān, 1131 of Hijra (July 25, 1719). On the p. 253b 

there is the following colophon: 

ڇٱل ٵبٿ رپبٻ څنا اٹڈ]ځٲٔ[ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹٍڈٻ اٹضبٽڀ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپجبهٳ ٽڀ ّچڈه ٍڂخ اؽلډ ڇصالصٍڀ ڇٽبٌخ ڇاٹ٬  

 [ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹپغل ڇاٹْو]٫ ٖٔٔٔ

The binding of the MS is of obscure brown leather (new). 
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Marginal arrangements: 

– ğuz‟, ḥizb, rubʽ, niṣf and saǧda; 

–  corrections (p. 1a); 

–  discs  (red, green, light blue and gold); 

– āya commentaries; 

–  waqf  notes.  

 P. 1a, a disc with gold background on which the following is written (in light blue):  

ٵڂڈى اٹزؤڇٌٸ ٽڀ  اِڇٷ ٽڀ اٹزٮٍَو اٹپَپى ثبځڈاه رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ اٹپغٍل ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ ٱبٷ اهلل رجبهٳ ڇال 

 اٹٮبٙٸ ٽّٖڂٮبد

p. 1a, notes:  

ً اٹٶبٽٸ اٹٍْـ ٽؾپل ثڀ ٥واٯ اٹپؾلس اٹٖڈ٭ً ٽڀ ثؾو اٹٶبٽٸ، ٽڀ كاڇٻ ٥ٺى ٱواءرچب رٍَو ٹڄ ؽٮ٠ ٹالٽبٻ اٹ٦بٹټ اٹ٦بٽٸ اٹڈٹ

٭ٍب هِة  كٹٍٸ ٹ٦ٺپً ٥ڂل عچٺً ڇؽٍورً ثڄ اّزٮى ٽڀ ٵٸ كاِء ڇاَځڄ رڂَيڃ ٥ڀ رڈئِٸ ڇ٭٦ٸ ڇځٍّخ ٵالٻ ٱلٌټ ال ٌُپٸ ٍپب٥ڄ اٹٲواٿ

 .[ڇځِڈه ثڄ ٱٺجً ڇٍپ٦ً ڇٽٲٸ]رً ٽز٦ڂً ثَو ؽوڇ٭ڄ

ٱبٷ اهلل ٍجؾبځڄ ڇر٦بٹى ٱٸ ٹئڀ اعزپ٦ذ االځٌ ڇاٹغڀ ٥ٺى اٿ ٌبرڈا ثپضٸ څنا اٹٲواٿ ال ٌبرڈٿ ثپضٺڄ ڇٹڈ ٵبٿ ث٦ٚچټ ٹج٦٘  

 .١چٍوًا

P. 253b, an  ornament (similar to the p. 3b).  

On the doublure A, on the top, a paper is pasted with a typescript in Armenian “Varoujan 

Salatian, Beirut, 4”. 

The MS is restored. On several pages there is a paper  pasted with a text on it. Several 

folios are damaged on the edge of the frame.  

1623 

قٜ ځَـ ثبٍِڈك ث ٍٞوا 14ٍټ، اٹٖٮؾخ 22.8x33.3ڇهٱخ. اٹٲٍبً  253ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ڇهٯ ّوٱً، 

اٹَڈه ٙپڀ اٝبه  اٍپبءٽٶزڈة ٙپڀ اٝبه أىهٯ ،أؽپو، أفٚو، مڅت.  ڇڅڈٍټ. 14.2x22.1ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

( ڇاٹٶزبثخ ٥ٺٍچب ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ. ٌڈعل ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح مڅجٍخ إٮوٽيفو٫ عپٍٸ )أٍڈك، أىهٯ، أؽپو، ثڂٮَغً، 

 .(1719رپڈى  25/) 1131هٽٚبٿ  ٥8ٺٍچب أهث٤ ځٲبٛ ىهٱبء. ربهٌـ اٹڂَـ: 

 .عٺل ثڂً ٩بٽٰ ؽلٌش اٹزغٺٍل

٭ً ځچبٌخ اٹٶزبة: "ڇٱل ٵبٿ رپبٻ څنا اٹڈ ]ځٲٔ[ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹٍڈٻ اٹضبٽڀ ٽڀ ّچو هٽٚبٿ اٹپجبهٳ ٽڀ ّچڈه ٍڂخ  ؽبٍّخ

 ة.253، اٹٖٮؾخ ٽڀ څغوح ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹپغل ڇاٹْو]٫[" ٖٔٔٔاؽلډ ڇصالصٍڀ ڇٽبٌخ ڇاٹ٬ 

 اٹچڈاٽِ:

 .، اِهثب٣، اِځٖب٫، اٹَغلاداِعياء، اِؽياة

 .ة1اٹٖٮؾخ  ،رٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ

 .كڇائو ٥لٌلح )أؽپو، أفٚو، أىهٯ اٹٶب٬ّ، مڅجً(

 .ٵٺپخ "ڇٱ٬" ٥ٺى ث٦٘ اٹٖٮؾبد

 .ث٦٘ اٹٖٮؾبد ٥ٺى رٮبٍٍو ث٦٘ اٌَبد

جؾبځڄ ڇر٦بٹى ٱٸ ٹئڀ اعزپ٦ذ ٵزت ثبِثٍ٘ ٙپڀ كائوح عپٍٺخ علًا ماد صپبځٍخ أٱڈاً ڇ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ ٽب ٌٺً: "ٱبٷ اهلل ٍ

 .االځٌ ڇاٹغڀ ٥ٺى اٿ ٌبرڈا ثپضٸ څنا اٹٲواٿ ال ٌبرڈٿ ثپضٺڄ ڇٹڈ ٵبٿ ث٦ٚچټ ٹج٦٘ ١چٍوًا"

 كائوح مڇ أهٍٙخ ٽنڅجخ ٵزجذ ٥ٺٍچب ثبٹؾجو اِىهٯ اٹٶب٬ّ ٽب ٌٺً:رڈعل 

 "ٱبٷ اهلل رجبهٳ ڇال

 ٌپَڄ اال اٹپٞچوڇٿ

 رڂيٌٸ ٽڀ هة اٹ٦بٹپٍڀ اٹپغٍل

 .ٍَو اٹپَپى ثبځڈاه ..اِڇٷ ٽڀ اٹزٮ

 .أ1، اٹٖٮؾخ  اٹٮبٙٸ" ٵڂڈى اٹزؤڇٌٸ ٽڀ ٽّٖڂٮبد



158 

 أ: 1٭ً أٍٮٸ اٹٖٮؾخ 

"ٹالٽبٻ اٹ٦بٹټ اٹ٦بٽٸ اٹڈٹً اٹٶبٽٸ اٹٍْـ ٽؾپل ثڀ ٥واٯ اٹپؾلس اٹٖڈ٭ً ٽڀ ثؾو اٹٶبٽٸ، ٽڀ كاڇٻ ٥ٺى ٱواءرچب رٍَو ٹڄ ؽٮ٠ 

 .اٹٲواٿ

 ځٍّخرڂَيڃ ٥ڀ رڈئِٸ ڇ٭٦ٸ ڇ ٵالٻ ٱلٌټ ال ٌُپٸ ٍپب٥ڄ

 كٹٍٸ ٹ٦ٺپً ٥ڂل عچٺً ڇؽٍورً ثڄ اّزٮى ٽڀ ٵٸ كاِء ڇاَځڄ

 ڇځِڈه ثڄ ٱٺجً ڇٍپ٦ً ڇٽٲٸ]رً[" ٭ٍب هِة ٽز٦ڂً ثَو ؽوڇ٭ڄ

ٍوٹڈؽخ ٽيكڇعخ )أؽپو، أىهٯ ٩بٽٰ، أىهٯ ٵب٬ّ، مڅجً( ٵزجذ ٍڈهح اٹٮبرؾخ ٭ً ڇٍٞچپب ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ، ڇڅً ٭ً 

 .أ3ة، ٩2بٌخ اإلرٲبٿ، اٹڈهٱزبٿ 

عپٍٺخ علًا ڇثڂٮٌ أٹڈاٿ اٹٖٮؾزٍڀ اٹَبثٲزٍڀ، ڇڅً ثؾغټ ځ٬ٖ اٹٖٮؾخ رٲوٌجًب، ٵزجذ ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ "ٍڈهح  رڈعل ٹڈؽخ

 .ة3اٹجٲوح ٽبئزبٿ ڇٍذ ڇصپبځڈٿ آٌخ"، ٭ً أ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

ى ة ڇثڂٮٌ اِٹڈاٿ، ڇڅً ثؾغټ ځ٬ٖ اٹٖٮؾخ رٲوٌجًب، ٭ً أ٥ٺ3رڈعل ٹڈؽخ عپٍٺخ علًا ڇّجٍچخ ثبٹٺڈؽخ اٹزً ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

 .ة253اٹڈهٱخ 

 :٥ٺى ثٞبځخ اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ثبَٹخ اٹٶبرجخ ذٵزجثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ ڇهٱخ ٕ٪ٍوح 

 ''Վարուժան Սալաթյան, Բեյրութ''4)٭بهڇعبٿ ٍالٍٝبٿ ثٍوڇد(، ڇاٹى عبځجچب هٱټ. 

 .ٝبهاإل٥ڂل ٽپيٱخ ث٦٘ اِڇهاٯ  ٖٮؾبد،اٹُٹٖٲذ أڇهاٯ ٥ٺى ث٦٘ ٽوٽپخ. اٹڂَقخ 

1766 

Հատվածներ Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ [19-րդ դար]: ՆՅՈՒԹ` սովորական թուղթ, 

30 թերթ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19x29,5 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝նասխ, 1-ին, 7-րդ և 13-րդ տողերը` 

սուլուս: ԳՐԱԴԱՇՏ` 5x5,5 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կանաչ, նարնջա-
գույն, երկնագույն, մոխրագույն, սև, ոսկի), տողերի միջև ոսկի շրջաններ:  

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով` բաղադրյալ նախշա-
զարդ շրջանակի մեջ (կապույտ, երկնագույն, կարմիր, դեղին): Այաները բաժանված 

են ոսկի բոլորակներով, վրան` կապույտ կետեր:  
ԿԱԶՄ՝ (ձեռագրին չի պատկանում) հաստ (գոմեշի) սրճագույն դրոշմազարդ 

կաշի: Կազմողի հիշատակարան՝  
٥ٕٔ۲ٕپٸ ٥بًٕ اؽپل ّبٌجى اثڀ ٍّـ ٥ٺى ٱواربّى  

 پٍِ ٝڂجٺى څٍچ ٵٍپى ثٍِ ٽجبُ

 چڈٿ ٽوڅټ ڇٽڈٻ ثبُ چڈٿ ځٍِ ٽجبُ

 فڈاڅى ٵڄ ىڅٍچ ٵٌ گيځلد ځوٍل

 ثلگڈډ ڇثل آٽڈىڇثلاځلٌِ ٽجبُ

 ٍبكڃ ٹڈؽبٿ هاځْبٌل روثٍذ ٵوكٿ ٥ڂى

 ڂٶو ٝو٫پْذ چڈٿ آئٍڂۀ هڇّڀ ّل ڇثوڇّ

 ځٍک ڇثل ها ا٥زجبهډ ځٍَذ كهٌب هاكڅو

 ٽٍْڈك كه څوځياه ڇثٍَجک ثب گڈڅو ٝو٫ 

 ٥ٕٔ۲ٕپٸ ٥بًٕ اؽپل ّبٌجى اثڀ ٍّـ ٥ٺى ٱواربّى

Ձեռագիրը պակասավոր է:  

ԿԱԶՄՈՂԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 15ա` ٱل عٺل څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹپلٌڂڄ اٹپڂڈهڃ اٹٮٲٍو اٹى اهلل ر٦بٹى ٥جل اٹوؽپڀ ٵوكډ   
Ձեռագրի թերթերը կարված չեն, վնասված են, մասամբ նորոգված:  
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1766 

Parts of the Qur‟ān; date of copy is XIX c.? MS on regular paper; 30 ff.; 19x29,5 cm; nasḫ 

script; 13 lines to the page; I, VII, XIII lines written in ṯuluṯ. writing area 5x5,5 cm; entire text 

set within a complex frame (green, orange, blue, grey, black, gold), gold circles between the 

lines. 

I, VII, XIII lines ṯuluṯ. vegetal ornaments taken in a complex frame (green, black). 

Sūra headings in white ink taken in a complex decorated frame (blue, sky blue, red, 

yellow); āya dividers in a form of discs (gold) with blue dots on them. 

P. 15a, a later note ٱل عٺل څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹپلٌڂڄ اٹپڂڈهڃ اٹٮٲٍو اٹى اهلل ر٦بٹى ٥جل اٹوؽپڀ ٵوكډ  

Colophon on the binding: 

: ۲ٕٕٔى٥پٸ ٥بًٕ اؽپل ّبٌجى اثڀ ٍّـ ٥ٺى ٱواربّ  
 پٍِ ٝڂجٺى څٍچ ٵٍپى ثٍِ ٽجبُ

 چڈٿ ٽوڅټ ڇٽڈٻ ثبُ چڈٿ ځٍِ ٽجبُ

 فڈاڅى ٵڄ ىڅٍچ ٵٌ گيځلد ځوٍل

 ثلگڈډ ڇثل آٽڈىڇثلاځلٌِ ٽجبُ

 ٍبكڃ ٹڈؽبٿ هاځْبٌل روثٍذ ٵوكٿ ٥ڂى

 پْذ چڈٿ آئٍڂۀ هڇّڀ ّل ڇثوڇّڂٶو ٝو٫

 ځٍک ڇثل ها ا٥زجبهډ ځٍَذ كهٌب هاكڅو

 ٝو٫ٽٍْڈك كه څوځياه ڇثٍَجک ثب گڈڅو 

 ٥ٕٔ۲ٕپٸ ٥بًٕ اؽپل ّبٌجى اثڀ ٍّـ ٥ٺى ٱواربّى

The binding of the MS is of thick, decorated buffalo leather (brown). It does non belong to 

the MS. 

 The folios are separated, damaged and partially restored.  

1766 

ٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  13ٍټ. اٹٖٮؾخ 19x29.5ڇهٱخ. اٹٲٍبً  30ؽلٌش.  إٮو. اٹڈهٯ اٹٶوٌټاٹٲواٿ  آياث هي

ٍټ ٵزجذ االٍٞو اِڇٷ، 5x5.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٽْٶڈٷ )االٍٞو: اِڇٷ، اٹَبث٤، اٹضبٹش ٥ْو ثقٜ اٹضٺش(، 

، إٮواٹَبث٤، اٹضبٹش ٥ْو ٙپڀ ٽَزٍٞٸ أفٚو، اٍڈك. ثبٱً االٍٞو ٙپڀ اٝبه ٽوث٤ اٹْٶٸ ٥ٺٍڄ ىفو٭بد ځجبرٍخ )

ََُڈه اٍپبءافٚو، أىهٯ، ثڂٮَغً( ڇاٹٶٸ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، ثورٲبٹً، أفٚو، مڅت(.  ثبٹٺڈٿ االثٍ٘ ٙپڀ اٝبه  اٹ

٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو مڅت ريځوڅب ځٲبٛ ىهٱبء. ربهٌـ اٹڂَـ اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو.  ٕٮو(،اٽوٵت ) أىهٯ، أىهٯ ٭برؼ، أؽپو، 

 ثبٹٮبهٍٍخ، ڇڅڈ ٹٌٍ ٽڀ إٔٸ اٹپقٞڈٛ.ڇٵزبثبد  ىفو٭بدعٺل ثڂً ٥ٺٍڄ  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء ثبٹٺڈٿ اِؽپو. 

 ، ثورٲبٹً، ثڂٮَغً(. إٮوأّٶبٷ څڂلٍٍخ )أىهٯ، ڇىفو٭بد ځجبرٍخ 

 أ:15ؽبٍّخ ٥ٺى اٹڈهٱخ 

 "ٱل عٺل څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٭ً اٹپلٌڂڄ اٹپڂڈهڃ اٹٮٲٍو اٹى اهلل ر٦بٹى ٥جل اٹوؽپڀ ٵوكډ".

 ثبٹٺ٪خ اٹٮبهٍٍخ : زغٺٍلاٹؽبٍّخ ٥ٺى 

 "پٍِ ٝڂجٺى څٍچ ٵٍپى ثٍِ ٽجبُ

 چڈٿ ٽوڅټ ڇٽڈٻ ثبُ چڈٿ ځٍِ ٽجبُ

 فڈاڅى ٵڄ ىڅٍچ ٵٌ گيځلد ځوٍل

 ثلگڈډ ڇثل آٽڈىڇثلاځلٌِ ٽجبُ

 ٍبكڃ ٹڈؽبٿ هاځْبٌل روثٍذ ٵوكٿ ٥ڂى
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 پْذ چڈٿ آئٍڂۀ هڇّڀ ّل ڇثوڇّڂٶو ٝو٫

 ځٍک ڇثل ها ا٥زجبهډ ځٍَذ كهٌب هاكڅو

 ياه ڇثٍَجک ثب گڈڅو ٝو٫ ٽٍْڈك كه څوځ

 ."٥ٕٔ۲ٕپٸ ٥بًٕ اؽپل ّبٌجى اثڀ ٍّـ ٥ٺى ٱواربّى

 :پڂٲڈٕخاٹَڈه اٹ ٦٘ٝوح اِڇهاٯ ٽزٚوهح. رؾزڈي ٥ٺى ثڇڅً ٽڂٮٖٺخ ٥ڀ ث٦ٚچب اٹج٦٘؛  اٹزغٺٍلاِڇهاٯ ٹټ رقبٛ اٹى 

 )اٹٲٺټ(. 68)اٹْڈهډ(، هٱټ 42)اٹپئٽڀ أڇ ٩ب٭و(، هٱټ 40)اٹَغلح(، هٱټ 32هٱټ

 ٭ً اٹَبثٰ.ِڇهاٯ رټ روٽٍټ ا

1798 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 211: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
12,7x17,8 սմֈ ՏՈՂ՝ 21: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9x12,8 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկեգույն, սև շրջանակի մեջ, այաները 

բաժանված են սևով եզրագծված ոսկեգույն շրջանագծերով: Կրկնակի նախշազարդ 
էջեր՝ (1բ եւ 2ա):  

  Սուրաների անվանումները գրված են սև թանաքով, ոսկեգույն հենքի վրա: Էջ 
122բ` կապույտ շրջանակով ոսկեգույն քառանկյուն: 

ԿԱԶՄ՝ դեղին մագաղաթ, մեջտեղում քառանկյունի մեջ կա արաբեսկ ոճի զար-
դանախշ, իսկ չորս անկյուններում կան փոքրիկ զարդանախշեր, մեջքին լատիներեն 

գրություն` «ALCORAN Arabic»: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ (իր ստորաբաժանումներով), սաջդա` ոսկի, առնված սև շրջանակի մեջ,  

– թաաշիր ` կարմիրով, 

–շրջանագծեր և ձվածիր զարդ` ոսկեգույնով եւ կապույտովֈ 
Ձեռագիրը պակասավոր է. 82-83 թերթերի միջև պակաս թերթեր կան. 82-րդ 

թերթն ավարտվում է 33-րդ` «ալ-Ահզաբ» սուրայի 73-րդ այայով՝   ڇٵبٿ اهلل ٩ٮڈهًا هؽٍپًب  : Թ. 

83` սկսվում է 34-րդ` «Սաբա» սուրայի 47-րդ այայով   ٽڀ اعو ٭چڈ ٹٶټ : 

ԾՆԹ.` Էջ 1ա` լատիներեն գրություն. «50 flor. amptus/a Rabio/ Christianus Rauius/A 

Coranus scriptura accurate/Codex vetustus quingento vam ad minus annorum/Constantinopoli 5 

Februarii 1640», իսկ 121ա էջի վրա մի այլ գրություն լատիներենով. «Alcanus capita habet 

centum quatuor decim singula sapitas abent tot versus, quos hii subscriptizd sum fig or Titulis 

cujus seung Cipritis h. m./Summa 5077». 
Էջ 121բ` լատիներեն գրություն. «A. Cinekphiaprof Dono Dedit gratitudinis Ergo 

Anybi vino Do Huo van Heaffan», և 2 օսմաներեն գրություններ. 

ا٭ڂلي ؽٚورٺوٌڂٴ ثِ ٌڈى اٹزپِ ؽڈهرڄ اٱغڄ ٽڂبح اٹلي ثب٤ٌ ثبّٺڄ ٵپَڂڄ ٽبځ٤ ڇكا٭٤  ٕبؽت ڇٽبٹٴ ٵڈهعڄ ٽٖٞٮى

١ٕٓٔاڇٹپَڈٿ ځٶله ... ٍج٦خ ڇ٥ْوٌڀ ڇاٹ٬ ٍڂخ   

 ٕبؽت ٽٍو ا٭ڂلي ؽٍَڀ عجٺً ثٍو...

Թերթ 70-71 և 84-87 հետագայում ավելացված. թուղթն ու գիրը տարբերվում են, 

այաները միմյանցից բաժանված են երեք ոսկեգույն փոքրիկ կետերով, սուրաների 

անվանումները` գրված են ոսկիով, կետերը` կարմիրով:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
– ջուզ` ոսկի և կարմիրֈ 
Էջ 121ա՝ հինգ սյունակով մի ցուցակ, ուր նշված են սուրաների անվանումները  

և  այաների քանակըֈ 
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Ձեռագիրը ցեցակեր է, որոշ թերթեր  նորոգված են, բազմաթիվ թերթեր քայքայ-
ված են, կազմն` առանձնացված:  

1798 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 211 ff.; 12,7x17,8 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 21 lines to the page; black ink; writing area 9x12,8 cm. 

Sūra headings written in a gold and black frame; āya dividers in a form of gold discs with 

black circle on circumference. 

The text on the pp. 1b and 2a set within a gold frame, sūra headings  in black ink on a gold 

background.  

P. 122b, a gold quadrangle in a blue frame.  

The binding of the MS is of yellow parchment, mandorla and cornerpeacieces, arabesque 

style. On the back there is a scripture: “ALCORAN Arabic”.  

Marginal arrangements: 

–  rub‟, ḥizb, niṣf ḥizbs, ḥizbs, saǧda in gold in a black frame; – taʽašīr in red; 

–  circles and viniets ornament (gold and blue). 

P. 1a the following text in Latin: “50 flor. amptus/a Rabio/Christianus Rauius/A Coranus 

scriptura accurate/Codexvetustus quingento vam ad minus annorum/Constantinopoli 5 Februarii 

1640“; p. 121a another text in Latin: “Alcanus capita habet centum quatuor decim singula sapitas 

abent tot versus, quos hii subscriptizd sum fig or Titulis cujus seung Cipritis h. m./Summa 

5077”. 

P. 121b, a Latin text: “A. Cinekphiaprof Dono Dedit gratitudinis Ergo Anybi vino Do Huo 

van Heaffan” and 2 ownership notes in Ottoman Turkish: 

ٕبؽت ڇٽبٹٴ ٵڈهعڄ ٽٖٞٮى ا٭ڂلي ؽٚورٺوٌڂٴ ثِ ٌڈى اٹزپِ ؽڈهرڄ اٱغڄ ٽڂبح اٹلي ثب٤ٌ ثبّٺڄ ٵپَڂڄ ٽبځ٤ ڇكا٭٤ 

١ٕٓٔاڇٹپَڈٿ ځٶله ... ٍج٦خ ڇ٥ْوٌڀ ڇاٹ٬ ٍڂخ   

 ٕبؽت ٽٍو ا٭ڂلي ؽٍَڀ عجٺً ثٍو...

The ff. 70-71 and 84-87 were added afterwards. They differ from the rest both by their 

paper and the handwriting 3 small gold dots. The sūra headings are gold, but with no frame, with 

red dots on them. On these added ff. only ǧuz‟ are marked on the margins with gold and red.  

Between ff. 82 and 83 there are missing ones; f. 82 ends with the words  ڇٵبٿ اهلل ٩ٮڈهًا هؽٍپًب 

(73
rd

 āya of the 33
rd

 sūra al-ʼAḥzāb) and the f. 83 starts with  ٽڀ اعو ٭چڈ ٹٶټ (47
th

 āya of the 34
th

 

sūra Sabāʼ). 
On p. 121a there is a list of 5 columns containing some  sūra names and  āya statistics. 

 There are some traces of mole, some ff. were restored. Several ff. are worn out and 

decomposed. 

1798 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ  21اٹٖٮؾخ ٍټ، 12.7x17.8اٹٲٍبً  .ڇهٱخ 121اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً،  ٽڀٽغٺل ڇاؽل 

 ٍټ. 9x12.8ٱٍبً اٹڂٔ ٙپڀ اٝبه أٍڈك،  اٹَڈه ثبٹنڅت اٍپبء ځَـ ٽْٶڈٷ

٭ً اٹيڇاٌب اِهث٦خ، ڇ٥ٺى اٹ٢چو رڈعل ځٲڈُ أفوډ أهاثٍَٴ ٙپڀ ٽ٦ٍڀ، ڇ ڇؽلاد ىفو٭ٍخ، ٭ً ڇٍٍٞڄ إٮوعٺل  اٹزغٺٍل

 .خ ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀنڅجٽكائوح ٭ڈإٸ اٌَبد  .ALCORAN Arabic :الرٍڂٍخبأحشف 

ال رڈعل ځٲٞخ مڅجٍخ ثٍڀ اٌَبد ثٸ صالصخ  ؛اٹڈهٯ ٽقزٺ٬ ڇٵنٹٴ اٹقٜ؛ ځڈ٣ ٽٚب٭خ ٥ٺى اٹپقٞڈٛ 87-84ڇ 71-70اِڇهاٯ 

 اٹغيء ٥ٺى اٹچبٽِ ثبٹنڅت ڇاِؽپو.؛ ڂٲٍٜ ثبِؽپواٹز ،ٍڈكااٹَڈهح ثبٹنڅت كڇٿ اٝبه ؛ ځٲبٛ مڅجٍخ ٕ٪ٍوح ٥ڈًٙب ٥ڂچب
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)اِؽياة(  33ڈهح هٱټٽڀ اٹَ 73رڂزچً ثـ"ڇٵبٿ اهلل ٩ٮڈهًا هؽٍپًب" )اٌَخ  82: ٭بٹڈهٱخ 83-82ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 )ٍجؤ(. 34ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 47رجلأ ثـ "ٽڀ اعو ٭چڈ ٹٶټ" اٌَخ  83ڇاٹڈهٱخ

 اٹچڈاٽِ:

 ثبِؽپو. "٥ْو"ٵٺپخ ؛ ٍڈكاٍغلح ثبٹنڅت ٙپڀ اٝبه ، ؽية، ځ٬ٖ، هث٤

 اٹپقٞڈٛ. ، ڇٵٺپبد ٽپؾٍخ ثَجت ِٱلٻاٹزغٺٍل، څڂبٳ أڇهاٯ ٽٮٶٶخ ٥ڀ ٭ً اٹَبثٰ، رڈعل آصبه ٱوٙخث٦٘ اِڇهاٯ ٽوَٽپخ 

 :أ٥1ٺى اٹڈهٱخ ٵزبثخ 

"50 flor. amptus/a Rabio/Christianus Rauius/A Coranus scriptura accurate/ Codex 

vetustus quingento vam ad minus annorum/Constantinopoli 5 Februarii 1640", and on the page 

121a another text in Latin: “Alcanus capita habet centum quatuor decim singula sapitas abent tot 

versus, quos hii subscriptizd sum fig or Titulis cujus seung Cipritis h. m./Summa 5077". 

 :أ٥121ٺى اٹڈهٱخ ٵزبثخ 

" A. Cinekphiaprof Dono Dedit gratitudinis Ergo Anybi vino Do Huo van Heaffan  "  

 : ة٥121ٺى اٹڈهٱخ  خٵزبثخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍ

"ٕبؽت ڇٽبٹٴ ٵڈهعڄ ٽٖٞٮى ا٭ڂلي ؽٚورٺوٌڂٴ ثِ ٌڈى اٹزپِ ؽڈهرڄ اٱغڄ ٽڂبح اٹلي ثب٤ٌ ثبّٺڄ ٵپَڂڄ ٽبځ٤ ڇكا٭٤ 

 ."١ٕٓٔا٭ڂلي ؽٍَڀ عجٺً ثٍو... اڇٹپَڈٿ ځٶله ... ٍج٦خ ڇ٥ْوٌڀ ڇاٹ٬ ٍڂخ ٕبؽت ٽٍو 

 رغوثخ ٱٺټ.

اٹَڈه ثبٍِڈك ٥ٺى أهٍٙخ مڅجٍخ، ٥ٺى اٹچبٽِ كڇائو ڇّٶٸ  ٍپبءا ؛أ2، ة1 اٹٖٮؾزبٿ اٹٶزبثخ ٙپڀ اٝبه مڅجً عپٍٸ،

 ثٍٚڈي ثبٹنڅت ڇاِىهٯ، ٭ً ځچبٌخ اٹٶزبة ٽَزٍٞٸ ٽنڅت ٽ٤ اٝبه أىهٯ.

 .أ121، اٹڈهٱخ علڇٷ فپبًٍ ثؤهٱبٻ اٹَڈه ڇثغبځت ٵٸ هٱټ ٌڈعل ٥لك آٌبرڄ

1842 

Հատված Ղուրանիցֈ ՆՅՈՒԹ` արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով, 
լուսադրոշմ (ծաղիկ)ֈ ԹԵՐԹ՝ 77ֈ ՊՐԱԿ` I(2), 2II(10), 7IV(66), VI-1(77): ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 12x16,8 սմ: ՏՈՂ՝ 16 տող: ԳԻՐ՝  ձայնավորված նասխ: ԳՐԱԴԱՇՏ` 7x11,5 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` կանաչ ու կարմիր 

զույգ շրջանակների մեջ: Այաները բաժանված են կարմիր կետերովֈ 
ԿԱԶՄ՝ վերակազմված, մուգ կապույտ կաշիֈ  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

 – ջուզ  (ստորաբաժանումներով)՝ կարմիր,  

– սրբագրումներ: 
Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 56-րդ այա.    ڇٽب

ِْوٌڀ ام ع٦ٸ اٹنٌڀ ٵٮوڇا   `ավարտ` 48-րդ` «ալ-Ֆաթհ» սուրայի 26-րդ այա ,ځوٍٸ اٹپوٍٺٍڀ اال ٽج    
Թերթ 49-50-ի արանքում պակաս թերթեր. 49-րդ թերթն ավարտվում է 34-րդ` 

«Սաբա» սուրայի 29-րդ այայով  ڇٌٲڈٹڈٿ ٽزى څنا اٹڈ٥ل اٿ ٵڂزټ ٕبكٱٍڀ , իսկ 50-րդ թերթն 

սկսվում է 35-րդ` «Ֆատիր» սուրայի 15-րդ այայով اٹ٪ڂً اٹؾپٍل, նաև 58-59 թերթերի միջև. 

58-րդ թերթն ավարտվում է 38-րդ` «Սադ» սուրայի 23-րդ այայով ڇٹً ځ٦غخ ڇاؽلح ٭ٲبٷ իսկ 

59-րդ թերթն սկսվում է 39-րդ` «ալ-Զումար» սուրայի 56-րդ այայով  ٌب ؽَورً ٥ٺى ٽب ٭ّوٝذ:  

Ձեռագրի բոլոր էջերի լուսանցքների վրա բաց դեղին բարակ թուղթ է փակցված։ 

1842 

A part of the Qur‟ān; MS on Western paper with chain and laid lines, and watermark 

(flower); 77 ff.; I(2),2II(10),7IV(66),VI-1 (77); 12x16,8 cm; fully vocalized nasḫ script; 16 lines 

to the page; writing area 7x11,5 cm. 
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Sūra headings in red ink taken in a double frame (green and red), and āya dividers in a 

form of red dots. 

The binding of the MS is modern obscure blue leather. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, rubʽ,niṣf in red; 

– some corrections. 

The MS is incomplete. It starts with 56
th

 āya of the 18
th

 sūra (al-Kahf)  ڇٽب ځوٍٸ اٹپوٍٺٍڀ اال

ِْوٌڀ up to  the 26 ٽج
th

 āya of the 48
th

 sūra (al-Fatḥ) ام ع٦ٸ اٹنٌڀ ٵٮوڇا 

Between the ff.  49 and 50 there are missing ones: The p. 49b ends with the 29
th

 āya of the 

34
th

 sūra (Sabāʼ ټ ٕبكٱٍڀڇٌٲڈٹڈٿ ٽزى څنا اٹڈ٥ل اٿ ٵڂز (   and the p. 50a starts with the 15
th

 āya of the 

35
th

 sūra (Fāṭ ir) اٹ٪ڂً اٹؾپٍل 

Between the ff. 58 and 59 there are missing ones. The p. 58b ends with 23
rd

 āya of the 38
th

 

sūra (Ṣād) ڇٹً ځ٦غخ ڇاؽلح ٭ٲبٷ, whereas the p.59 starts from the 56
th

 āya of the 39
th

 sūra (al-Zumar) 

 .ٌب ؽَورً ٥ٺى ٽب ٭ّوٝذ

A thin paper (light yellow) is pasted on the margins of all pages.  

1842 

ڇهٱخ، ٥لك  77ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺى ث٦ٚچب ٥الٽبد ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ أىڅبه، ٥لك اِڇهاٯ  آٌبد

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  16ٍټ، اٹٖٮؾخ 12x16.8(. اٹٲٍبً 77)I(2 ،)2II(10 ،)7 IV(66،)IV -1اٹٶواٍبد: 

 .ٍټ ٽ٤ االٝبه7x11.5اٹَڈه ثبِؽپوٙپڀ اٝبه ٽيكڇط ثبِفٚو ڇاِؽپو، ٱٍبً اٹڂٔ  اٍپبء

 .عٺل أىهٯ ٩بٽٰ، ڇڅڈ رغٺٍل ؽلٌش اٹزغٺٍل

 ٥34ل اٿ ٵڂزټ ٕبكٱٍڀ"( ٽڀ اٹَڈهح هٱټ)"ڇٌٲڈٹڈٿ ٽزى څنا اٹڈ 29رڂزچً ثبٌَخ  49: اٹڈهٱخ 50-49ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)٭بٝو( )"اٹ٪ڂً اٹؾپٍل"( 35ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 15رجلأ ثبٌَخ  50)ٍجبء( ڇاٹڈهٱخ 

رجلأ  59)ٓ( ڇاٹڈهٱخ  38)"ڇٹً ځ٦غخ ڇاؽلح ٭ٲبٷ"( ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 23رڂزچً ثبٌَخ  58: اٹڈهٱخ 59-58ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .ٌب ؽَورً ٥ٺى ٽب ٭ّوٝذ"()اٹيٽو( )" 39ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 56ثبٌَخ 

 اٹچڈاٽِ:

 .رٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ

 .أهٱبٻ اِعياء ڇٵٺپبد "هث٤" ڇ"ځ٬ٖ" ڇٵٺچب ثبِؽپو، ڇثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح ؽپواء

ِْوٌڀ" ڇرڂزچً ثبٌَخ  18ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 56فو. رجلأ ٥ڂل اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال )اٹٶچ٬( "ڇٽب ځوٍٸ اٹپوٍٺٍڀ اال ٽج

 .)اٹٮزؼ( "ام ع٦ٸ اٹنٌڀ ٵٮوڇا" 48َڈهح هٱټٽڀ اٹ 26

 .٥ٺى اٝبه عپ٤ٍ اٹٖٮؾبد ه٭٤ٍ علًاإٔٮو ٭برؼ ڇهٯ  ٹٰٖ اٹڂَقخ ٽوٽپخ.

1884 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով, 

լուսադրոշմ` լատինատառ գրություններ` (H J de Charro) ԹԵՐԹ՝ 205: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21,5x33,8 սմֈ ՊՐԱԿ` V(10), 15VI(190), VII(204), 1(205):  ՏՈՂ՝ 17 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավոր-
ված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 12x22,5 սմ (4ա և 5ա էջերը` 6,8x11,1 սմ, իսկ էջ 9բ 

եւ 100ա` 7,9x15,1 սմ), առնված է բաղադրյալ (եռագիծ սև) շրջանակի մեջ (առաջին 16 

թերթերի առաջին շրջանակը կարմիրով է, իսկ մյուսները` սևով):  

ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն, ծայրերը եռյակ զարդերով շրջանակ, իսկ կենտրոնում և 
անկյուններում` դրոշմազարդֈ  
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ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով) կիսալուսին զարդանախշի մեջ, սաջդա՝ 
կարմիր թանաքով, 
– սրբագրություններ` կարմիրով, 
– ջուզ և այա համարները գրված են արաբական թվերով:  
Էջ 1ա՝ Բասմալա և 2-րդ` «Բակարա» սուրայի առաջին այայի մի մասըֈ 
Էջ 2բ՝ առաջին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրա, էջ 3ա՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 1-ին, 

2-րդ և 4-րդ այաներըֈ 
Վերջին երկու սուրաների անվանումները գրված չեն , դատարկ շրջանակ: 
Էջ 202բ-203ա` Ղուրանի ավարտման  աղոթքֈ 
Ձեռագրի կազմը մասամբ մկնկեր է: 

1884 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with laid and chain lines, 

watermarks (H J de Charro); 205 ff.; V(10),15VI(190),VII(204), 1(205); 21,5x33,8 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 17 lines to the page; black ink, the first words of the ǧuz‟ in red; writing 

area 12x22,5 cm (pp. 4a and 5a are taken in a frame of 6,8x11,1 cm; and pp. 9b and 100a are 

taken in a frame of 7,9x15,1 cm). The entire text is set within a complex frame (3-line black) . 

Only on the first 16 ff. one of the lines is red. 

The binding of the MS obscure brown leather; mandorla and cornerpeacies; partially worn out. 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ (in crescents), rub‟, sağda in red ink;   

– the numbers of the ǧuz‟ and āyas (Arabic numerals) on the top of each f.  

P. 1a, the Basmala and a part of the 1
st
 āya of the 2

nd
 sūra (al-Baqara). 

P. 2b, the 1
st
  sūra (al-Fātiḥa); p.3a, the 1

st
 , 2

nd
 and 4

th
 āyas of the 2

nd
 sūra (al-Baqara). 

The headings of the last 2 sūras are missing. 

Pp. 202b and 203a,  a prayer closing the Qur‟ān. 

The cover of the MS is partially mouse-eaten. 

1884 

ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ ٥الٽبد ٽبئٍخ، ٥ٺى ث٦٘ اٹٖٮؾبد فٞڈٛ ٽَٺَٺخ ڇ٥ٺى ث٦ٚچب 

V(10 ،)15VI(190 ،)VII(204 ،)أڇهاٯ، ٥لك اٹٶواٍبد:  H J de Charro ،205ؽو٫ اٹالرٍڂٍخ: ٵزبثخ ثبِ اَفو

 16ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ ٵزت ٙپڀ اٝبه أٍڈك صالصً )اِڇهاٯ  17ٍټ، اٹٖٮؾخ 21.5x33.8(. اٹٲٍبً 205)1

أ ٙپڀ اٝبه 5ة،  4ٝبه )اٹڈهٱخ ٍټ ٽ٤ اال12x22.5اِڇٹى اٝبهڅب اِڇٷ ثبِؽپوڇاٹجبٱً ثبٍِڈك(، ٱٍبً اٹڂٔ 

6.8x11.1 7.9أ ٭ٚپڀ اٝبه 100ة ڇ99ٍټ، أٽب اٹڈهٱخx15.1)ٍټ. 

 ڇؽلاد ىفو٭ٍخ.ىڇاٌبڃ ڇڇٍٞڄ ڇ٥ٺى ٽَزٍٞٸ  ڄ٭ً ڇٍٞ ٩بٽٰ ثڂًعٺل  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ:

 .ؽپوٙپڀ څالٷ، ثلاٌخ اِعياء ثبِ ، "هث٤" ثبِؽپو، أهٱبٻ اِعياء ثبِؽپو)ٍغلح( "اڇٷ اٹوٵڈ٣" ،زٖؾٍؼاٹ

 .ٝبهاٹٖٮؾبد ڇ٭ً اٹياڇٌخ اٹ٦ٺٍب ٹإل ٭ً أ٥ٺى ٵٸ اٌَبد ثؤهٱبٻ ٥وثٍخ ،ڇأهٱبٻ اِعياء 

 .أ1اٹٖٮؾخ  ،)اٹجٲوح( 2ٹجَپٺخ ڇٱَټ ٽڀ اٌَخ اِڇٹى ٽڀ ٍڈهح هٱټ

 .أ3اٹَڈهح ٥ٺى اٹڈهٱخ ماد اٌَبد اِڇٹى ڇاٹضبٹضخ ڇاٹواث٦خ ٽڀ ڇ ة2ٍڈهح اٹٮبرؾخ ٥ٺى اٹڈهٱخ 
 .ڈهرٍڀ اِفٍورٍڀاٍپً اٹَٶزت ٹټ ٌ

 .أ203ة، 202ك٥بء فزټ اٹٲوآٿ ٥ٺى اٹڈهٱزٍڀ 

 .اٹزغٺٍلث٦٘ آصبه ٱوٙخ ٭ؤه ٥ٺى 
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1902 

1 հատոր Ղուրան` պարսկերեն տողատակ թարգմանությամբ: ՆՅՈՒԹ՝ արևել-
յան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 265 (էջակալված թերթեր` 264+1, 24 և 25 թերթերի արանքում չհա-
մարակալված թերթ): ՊՐԱԿ՝ 32IV (256), V-1 (265): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22x13,5 սմ: ՏՈՂ՝ 
15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք. յուրաքանչյուր տողի տակ պարսկերեն 

թարգմանություն` նասթալիկով, կարմիր թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 16x8,7 սմ, առնված է 

բաղադրյալ շրջանակի (կապույտ, սև, ոսկի) և սև կրկնակի լուսանցագծի մեջ:  
Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով, նախշազարդ ուղղան-

կյան մեջ (ոսկու վրա բուսական տարրեր, սև, սպիտակ, կարմիր, բաց կապույտ): 1-

ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան ամբողջությամբ (1բ) և 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի ան-
վանումն ու առաջին 4 այաները (3ա) առնված են ճակատազարդի մեջ (բուսական 

տարրեր, կարմիր, վարդագույն, ծիրանագույն, կապույտ, սև, սպիտակ և ոսկի): Այա-
ները բաժանված են սևով եզրագծված ոսկի բոլորակներով, վրան կապույտ կետեր, 

կենտրոնում` կարմիր հատվող գծեր: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի 

ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ` նախշազարդ լաքապատ ստվարաթուղթ, բաղադրյալ շրջանակ (ծաղկա-
յին տարրեր, սրճագույն, կանաչ, կարմիր, դեղին, վարդագույն, ծիրանագույն): Կազ-
մաստառը՝ լաքապատ նախշազարդ ստվարաթուղթ (կանաչ, դեղին, կարմիր), մեջքը` 

սրճագույն կաշի: Պահպանակ Ա,Բ+Գ,Դ: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ`  

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով) և սաջդա՝ կարմիր թանաքով, ոսկի հենքի 

վրա, զարդանախշի մեջ ,  
– հիզբ՝ սև թանաքով, 
– հավելագրումներ: 
Էջ 2 ա, բ ՝ շիա իմամների անունները` նիզակաձև ոսկի շրջանակի մեջ: 

1902 

One-volume copy of the Qur‟ān with translation into Persian between the lines; MS on 

Oriental paper; 265 ff. (numerаted ff 264+1, between ff. 24 and 25 – a not numerated folio); 

32IV(256),V-1 (265); fly leaves [2+2]; 22x13,5 cm; fully vocalized nasḫ script in Arabic; 15 

lines to the page; black ink; under each line the translation in Persian in nastʽaliq script; red ink; 

writing area  16x8,7 cm; entire text set within a complex frame (blue, black, gold) and a double 

marginal black line. 

Sūra headings in red ink, set within an ornamented rectangle (vegetal element on gold 

ground, black, white, red, light blue); the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) (p. 1b) as well as the heading and 

the first 4 āyas of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) (p. 3a) set within the frontispis (vegetal elements, red, 

rose, orange, blue, black, white and gold); āya dividers in the form of gold discs with black 

periphery and with blue dots, red intersecting lines in the center; catchwords at the bottom of 

every verso page (black). 

Binding of ornamented varnished cardboard with a complex frame (floral elements, brown, 

green, red, yellow, rose, orange); the doublure of varnished ornamented cardboard (green, 

yellow, red) and the back of brown leather. 
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Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ (with subdivisions) and saǧda in red ink within an ornament on gold ground; 

– ḥizb in black ink; 

– missed out words and expressions. 

Pp. 2 a, b, the names of Shia Imams  within a gold frame in a sword-shape form. 

1902 

ٽوٱپخ،  1+264ڇهٱخ؛ )اِڇهاٯ  265ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ )روعپخ ثبٹٮبهٍٍخ ٽب ثٍڀ اٹَٞڈه(. اٹڈهٯ ّوٱً. 

(، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ )آ، ة + عـ، ك(. اٹٲٍبً 265)IV(256،)V-1 32٭چً ٩ٍو ٽوٱپخ(. ٥لك اٹٶواٍبد:  25، 24 أٽب االڇهاٯ

22x13.5 16ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛ اٹزوعپخ ثقٜ ځَز٦ٺٍٰ. ٱٍبً ځٔ  15ٍټ. ٭ً ٕٮؾخx8.7 ٍټ ٙپڀ اٝبه

ٙپڀ ٽَزٍٞٸ مڇ ىفو٭خ ځجبرٍخ )اٍڈك، اثٍ٘،  اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبء. صڂبئً )أىهٯ، اٍڈك، مڅت( كافٸ اٝبه صڂبئً أٵجو

ٽڀ آٌبرچب ٙپڀ ٍوٹڈؽخ  4ة( ڇاٍټ اٹَڈهح اٹضبځٍخ )اٹجٲوح( ٽ٤ 1أؽپو، اىهٯ ٭برؼ( ٥ٺى أهٍٙخ مڅت. ُٵزجذ ٍڈهح اٹٮبرؾخ )

څجخ ٙپڀ كائوح ٍڈكاء أ. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ ٽن3ځجبرٍخ )أؽپو، ىڅوي، ثورٲبٹً، اىهٯ، اٍڈك، أثٍ٘، مڅت(، ٥ٺى 

 .ڇ٥ٺٍچب ځٲبٛ ىهٱبء ٭ً كافٺچب فٞڈٛ ُٽزٖبٹجخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ

، ىڅوي، ثورٲبٹً(. إٮوٽڀ اٹڈهٯ اٹپٲڈډ ٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو؛ ٥ٺٍڄ اٝبه ٽوٵت ڇٽيڅو)ثڂً، أفٚو، أؽپو،  اٹزغٺٍل

 ، اؽپو(، ٵ٦ت اٹٶزبة ٽڀ اٹغٺل اٹجڂً. إٮوڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ )أفٚو، اٹجٞبځخ ڇهٯ ٽٲڈډ ٽيڅو ڇ٥ٺٍڄ ٝجٲخ ٽڀ اٹٺٶو، اٹٺ

 اٹچڈاٽِ:

 .ٙپڀ ىفو٭خ ٽنڅجخ اٹَغلاد ثبٹٺڈٿ اِؽپو، اِعياء

 اِؽياة ثبٍِڈك. 

 اٙب٭بد ڇرٖؾٍؾبد ٹج٦٘ اٹٶٺپبد اٹڂبٱٖخ. 

 ة. -أ2اِئپخ اٹ٦ٍْخ ٙپڀ ّٶٸ ځٖٸ ؽوثخ ٽنڅجخ، اٹڈهٱخ  اٍپبء

 اٹپقٞڈٛ ٵبٽٸ. 

1908 

Հատվածներ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` դեղնավուն հաստ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 42: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 30x22,5 սմ: ՏՈՂ՝ 7: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 

21,5x14 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկի թանաքով: Այաները բաժանված են 

ութ թերթիկից բաղկացած ոսկի ծաղիկներով, վրան չորս կապույտ կետեր: 

ԿԱԶՄ՝ սրճագույն կաշի, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` դեղին թուղթ: 
Պահպանակ` Ա+Բ (դեղին թուղթ): 

Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ` 18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 83-110-րդ այանե-
րը,19-րդ` «Մարյամ» սուրայի 1-3-րդ, 38-47-րդ այաները, 20-րդ` «Տահա» սուրայի 1-13-

րդ այաները, 21-րդ` «ալ-Անբիյա» սուրայի 3-47-րդ, 74-88-րդ այաները, 22-րդ` «ալ-Հաջ» 

սուրայի 9-15-րդ այաները, 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի 33-62-րդ այաները, 26-րդ` 

«ալ-Շուարա» սուրայի 167-184-րդ այաները, 27-րդ` «ալ-Նամլ» սուրայի 37-43-րդ այա-
ները, 33-րդ` «ալ-Ահզաբ» սուրայի 65-95-րդ այաները, 34-րդ` «Սաբա» սուրայի 3-28-

րդ, 37-54-րդ այաները, 35-րդ` «Ֆատիր» սուրայի 1-45-րդ այաները, 36-րդ` «Յա-Սին» 

սուրայի 1-27-րդ այաները: 
Էջ 42բ` վակֆ.  ]ًڇٱ٬ ٥ٺً اٹٍْـ ]اٹقبځ    
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1908 

Some parts of the Qur‟ān; MS on thick yellowish paper; 42 ff.; fly leaves [1+1], yellow 

paper; 30x22,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 7 lines to the page; black ink; writing area 

21,5x14 cm. 

Sūra headings in gold; āya dividers in a form of 8-petal flowers (gold) with 4 blue dots on it. 

Binding of artificial leather (light brown), board of cardboard, lining of modern paper 

(yellow). 

The MS is not complete. It contains 83-110
th

 āyas of the 18
th

 sūra (al-Kahf), 1-3
rd

 and 38-

47
th

 āyas of the 19
th

 sūra (Maryam), 1-13
th

 āyas of the 20
th

 sūra (Ṭaha), 3-47
th

 and 74-88
th

 āyas 

of the 21
st
 sūra (al-‟Anbiyā‟), 9-15

th
 āyas of the 22

nd
 sūra (al-Ḥağ), 33-62

nd
 āyas of the 25

th
 sūra 

(al-Furqān), 167-184
th

 āyas of the 26
th

 sūra (al-Šuʽarā‟), 37-43
rd

 āyas of the 27
th

 sūra (al-Naml), 

65-95
th

 āyas of the 33
rd

 sūra (al-Aḥzāb), 3-28
th

 and 37-54
th

 āyas of the 34
th

 sūra (Sabā‟), 1-45
th

 

āyas of the 35
th

 sūra (Fāṭir) and 1-27
th

 āyas of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn). 

P. 42b, waqf note: [ڇٱ٬ ٥ٺً اٹٍْـ ]اٹقبځً  

1908 

ٍټ، 30x21.5+ة(.اٹٲٍبً ڇهٱخ، أڇهاٯ اٹؾٮ٠ ڇهٯ إٮو )آ 42ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ إٮو فْڀ،  آٌبد

اٹَڈه ثبٹنڅت، ٭ڈإٸ اٌَبد ىڅوح صپبځٍخ  اٍپبءٍټ. 24.5x14اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، ٱٍبً اٹڂٔ  7اٹٖٮؾخ 

اٹٺڈٿ. اٹڂَقخ  إٮوعٺل ٕڂب٥ً ثڂً اٹٺڈٿ؛ اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ؛ اٹجٞبځخ ڇهٯ ٥بكي  اٹزغٺٍلځٲبٛ ىهٱبء.  4ثبٹنڅت ڇؽڈٹچب 

ٽڀ اٹَڈهح  47اٹى  38، ٽڀ 3اٹى  1)اٹٶچ٬(، اٌَبد ٽڀ 18ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 110اٹى  83ٌَبد ٽڀ ؾزڈي ٽب ٌٺً: ار، خځبٱٖ

)اٹڂجؤ(، اٌَبد  21ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 88اٹى  74، 47اٹى  3)ٝڄ(، اٌَبد  20ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 13اٹى  1)ٽوٌټ(، اٌَبد  19هٱټ

ٽڀ اٹَڈهح  184اٹى  167)اٹٮوٱبٿ(، اٌَبد  25ح هٱټٽڀ اٹَڈه 62اٹى  33)اٹؾظ(، اٌَبد  22ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  15اٹى  9

)االؽياة(، اٌَبد  33ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 95اٹى  65)اٹڂبً(، اٌَبد  27ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 43اٹى  37)اٹ٦ْواء(، اٌَبد  26هٱټ

ٽڀ اٹَڈهح  27اٹى  1)٭بٝو(، اٌَبد  35ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 45اٹى  1)ٍجؤ(، اٌَبد  34ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 54اٹى  37، 28اٹى  3

 )ٌٌ(.  36هٱټ

 ة.42اٹٖٮؾخ  ،٥ٲل ڇٱ٬: "ڇٱ٬ ٥ٺً اٹٍْـ ]اٹقبځً["

 .ٽوٽپخاٹڂَقخ 

1912 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 395: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
16,5x25,5 սմ: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9,4x17,5 սմ.: 

Սուրաների անվանումները գրված են ոսկիով: Այաները միմյանցից բաժանված 
են  սև և ոսկի ծաղիկներովֈ 

ԿԱԶՄ՝ մուգ կարմիր հնամաշ կաշի, Ա փեղկը բացակայում է, Բ փեղկի կենտրո-
նում՝ դրոշմազարդ, անկյունազարդեր և կողազարդեր (ոսկի):  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– ջուզ  (իր ստորաբաժանումներով)՝ ոսկի,  7-րդ ջուզը՝ զարդանախշի մեջ, 
– թաաշիր, սաջդա` ոսկի, 
– բնագրի պակաս բառերը գրված են ոսկի զարդանախշի մէջֈ 
Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 14-րդ այա`    اٹنٌڀ

ڇاٵٍل ٵٍلًا   `ավարտ՝ 86-րդ` «ալ-Տարիկ» սուրայի 16-րդ այա  , آٽڂڈا ٱبٹڈا أٽّڂب  : 
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Թերթ 151-152-ի արանքում պակաս թերթեր. 151-րդ թերթն ավարտվում է 11-րդ` 

«Հուդ» սուրայի 92-րդ այայով`  ً١چوًٌب اٿ هث իսկ 152-րդ թերթն սկսվում է նույն սուրայի 

108-րդ այայով  ڇاالهٗ اال ٽب ّبء:  
Թերթ 234-235-ի արանքում պակաս թերթեր. 234-րդ թերթն ավարտվում է 24-րդ` 

«ալ-Նուր» սուրայի 14-րդ այայով  ٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ  , իսկ 235-րդ թերթն սկսվում է 25-րդ` 

«ալ-Ֆուրկան» սուրայի Բասմալայով : 

Ձեռագիրը մկնակեր է, մի շարք թերթեր՝  պատռված: 

1912 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 395 ff.; 16,5x25,5 cm; fully vo-

calized nasḫ script; 12 lines to the page; black ink (the beginning of a ğuz‟ in gold); writing area 

9,4x17,5 cm. 

 Sūra headings in gold; āya dividers in a form of flowers (black and gold). 

The binding of the MS is old, made of leather (obscure red); mandorla, cornerpeacies of 

arabesque style (gold).  

Marginal arrangements;  

– ğuz‟, rubʽ niṣf, ta‟šīr,  saǧdas in gold; the 7
th

 ğuz‟ indication and ta‟šīr in ornament (red, 

blue, gold) (p. 76b); 

– missed out words in  ornaments (gold). 

The MS is incomplete. It starts with the 14
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  اٹنٌڀ آٽڂڈا ٱبٹڈا

and ends in the 16 أٽّڂب
th

 āya of the 86
th

 sūra (al-Ṭāriq) ّاكيذ كيذًا. Between ff. 151 and 152 some are 

missing. F. 151 ends in the 92
nd

 āya of the 11
th

 sūra (Hūd) ً١چوًٌب اٿ هث whereas  f. 152  starts 

with the 198
th

 āya of the same sūra ڇاالهٗ اال ٽب ّبء 

Between ff. 234 and 235 some  are missing. F. 234 ends with 14
th

 āya of the 24
th

 sūra (al-

Nūr) ٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ  whereas f. 235 folio starts from the Basmala of the 25
th

 sūra (al-Furqān). 

There are some traces of mice bite and some minute torn places.  

1912 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ  12ٍټ، اٹٖٮؾخ 16.5x25.5ڇهٱخ. اٹٲٍبً  395ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

 .خجنڅٽڇ اءه ٍڈكڈىڅ ٭ڈإٸ اٌَبد. اٍپبء اٹَڈه ڇثلاٌخ اِعياء ثبٹنڅت .ٍټ9.4x17.5ځَـ ٽْٶڈٷ. ؽغټ اٹڂٔ 

ڇٍٜ ٵٸ ٙٺ٤ أفوډ ، ڇأهث٦خ ڇؽلاد ىفو٭ٍخعٺل أؽپو٩بٽٰ ٱلٌټ، اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٩ٍو ٽڈعڈكح، ٥ٺى ىڇاٌبڃ اِهث٦خ  اٹزغٺٍل

 ٭ً اٹڈٍٜ، عپ٦ٍچب أهاثٍَٴ ٽنڅت. ڇؽلح ىفو٭ٍخ أٵجوڇ

 .اٹڂٔ ٽٶزڈة ٙپڀ اٝبه هثب٥ً ) أىهٯ، اٍڈك، أؽپو، مڅت(

 اٹچڈاٽِ:

 .ة76 اٹٖٮؾخ ،، اٹَغلاد ثبٹنڅتاٹز٦ٍْواِعياء، اِهثب٣، اِځٖب٫، 

 .ٙپڀ ىفو٭خ )أؽپو، أىهٯ، مڅت( ڇاٹز٦ٍْوح اٹزً رٺٍڄ "اٹغيء اٹَبث٤"

 .ٙپڀ ىفو٭بد مڅجٍخ اٹڂبٱٖخُأٍٙٮذ اٹٶٺپبد 

رجلأ  152)څڈك( "١چوًٌب اٿ هثً" ڇاٹڈهٱخ  11ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 92رڂزچً ثبٌَخ  151، ٭بٹڈهٱخ 152-151ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .ڀ ماد اٹَڈهح "ڇاالهٗ اال ٽب ّبء"ٽ 108ثبٌَخ 

رجلأ  235)ځڈه( "٭ٍڄ ٥ناة ٢٥ٍټ" ڇاٹڈهٱخ  24ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 14رڂزچً ثبٌَخ  234: ٭بٹڈهٱخ 235-234ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

آٽڂڈا  "اٹجٲوح": "اٹنٌڀ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  14فو. رجلأ ٥ڂل اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال .)اٹٮوٱبٿ( 25ثبٹجَپٺخ ٭ً اٹَڈهح هٱټ

 .)اٹٞبهٯ( "ڇاٵٍل ٵٍلًا" 86ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  16ٱبٹڈا أٽّڂب" ڇٌڂزچً ثبٌَخ 

 .أعياء ٕ٪ٍوح ٽپيٱخ ٭ً ث٦٘ اِڇهاٯ ؛آصبه ٱوٙخرڈعل ٥ٺى اٹپقٞڈٛ 
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1915 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 280: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
17.5x23.2 սմ: ՏՈՂ՝ 15 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք (թափված): ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ՝ 11x17,2 սմ, առնված է վարդագույն շրջանակի մեջֈ Այաները բաժանված են 

կարմիր կետերովֈ 
ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն կաշի` դռնակով: Կազմի փեղկերի և դռնակի վրա՝ 

շրջանակ, կենտրոնում՝ դրոշմազարդֈ Կազմը վերանորոգվել է  Մատենադարանում. 

կազմաստառը՝  գունավոր թուղթ:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզերի ստորաբաժանումներ, 
– սրբագրումներ ու հավելագրումներֈ 
Ձեռգրի որոշ պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրաֈ 
Էջ 67ա` վակֆ: 

1915 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 280 ff.; 17,5x23,2 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; not skilful handwriting; writing area 

11x17,2 cm; entire text set within a double frame (rose); āya dividers in a form of dots (red). 

The binding of the MS is of leather (obscure brown) with an ornament in the centre taken 

in an oval-shaped frame. There are frames of the same shape on the top and the bottom of the 

binding. The MS was restored in the Matenadaran; on both sides of the binding new linings 

(colored) are sewed as fly leaves, while the envelope flap is made of the same leather with an 

arabesque oval-shaped ornament on it.  

Marginal arrangements: 

–  rubʽ, ḥizb, taʽašīr; 

–  some corrections and added words. 

The MS is not complete, it starts from the 2
nd

 sūra (al-Baqara). 

P. 67a, waqf note. 

1915 

ٍٞوًا ثبٹجڂً ثقٜ ځَـ  15ٍټ.، اٹٖٮؾخ 17.5x23.2ڇهٱخ. اٹٲٍبً  280ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

 .ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء ٍټ ٙپڀ اٝبه ڇهكي ٽيكڇط. 11x17.2ٽْٶڈٷ، اٹقٜ ٩ٍو ٽزٲڀ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 .ٹجٲوح()ا 2فو. رجلأ ٥ڂل اٹَڈهح هٱټاِڇٷ ڇاالاٹڂَقخ ځبٱٖخ 

آفوٌڀ ٭ٍچپب ٍٮٺڄ ّٶٺٍڀ ثٍٚبڇٌٍڀ اٙپڀ ّٶٸ ثٍٚڈي ٵجٍو ڇ٭ً أ٥الڃ ڇ ىفو٭خعٺل ثڂً ٩بٽٰ، ٭ً ڇٍٞڄ  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

ُِٰٖ ٱپبُ ؽلٌش ٽٺَڈٿ ٥ٺى ثٞبځخ ك٭زً اٹٶزبة أٽب رټ ٹىفو٭بد،  ٙپڀ أهاثٍَٴ  ڇؽلح ىفو٭ٍخ، ٥ٺٍڄ ماد اٹزغٺٍلپڀ ٭ ٿُما

  . لاٹزغٺٍّٶٸ ثٍٚڈي ثناد أٍٺڈة 

 اٹچڈاٽِ:

 .اِهثب٣، اِؽياة، اٹز٦ٍْو

 .ٽڀ اٹڂٔ اٹڂبٱٖخرٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد، ڇاٙب٭خ اٹٶٺپبد 

 .أ67اٹٖٮؾخ ، "ڇٱ٬ هلل ر٦بٹى"

 .ٽوٽپخ ٭ً اٹپبرٍڂبكاهاٿاٹڂَقخ 
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1926 

1 հատոր Ղուրանֈ ԳՐԻՉ՝ Թուֆենքջի Զադե: 
ՆՅՈՒԹ՝ արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր, որոշ էջերին` լուսադրոշմ 

(ACHE): ԹԵՐԹ՝ 306: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 11,5x16,5 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 6,7x11,2 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(կարմիր, սև և ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակ թանաքով, ոսկի հենքի վրաֈ 
Այաները բաժանված են սև շրջանագծերով, մեջտեղում` ոսկի, վրան` վարդագույն և 

կապույտ կետերֈ 
ԿԱԶՄ՝ մուգ սրճագույն կաշի, դռնակով: Կազմի փեղկերին և դռնակին ոսկի 

նախշազարդ շրջանակ, կենտրոնում՝ զարդանախշֈ  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– հիզբ (իր ստորաբաժանումներով)՝ կարմիր և ոսկի, 
– ջուզ՝ ոսկի զարդանախշի մեջ: 
Էջ 1ա` գրություն. «ٽٺٴ ٽؾپل»: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 304ա`  ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹٍَل ُرٮڂٶغً ىاكڃ: 

ԾՆԹ.` Էջ 2ա և բ`դատարկ շրջանակ (այն առաջին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրային հա-
տուկ էջն է)ֈ  

Էջ 3ա` գրադաշտն առնված է զարդանախշ շրջանակի մեջ (ծաղկային տարրեր, 

կարմիր, կանաչ, կապույտ, դեղին և վարդագույն): 

Ձեռագորոշ հատվածներ վնասված են ջրից: 

1926 

One-volume copy of the Qur‟ān; The copyist is Tufenkğī Zadeh. MS on Western paper 

with watermark (ACHE); 306 ff.; 11,5x16,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; 

black ink; writing area 6,7x11,2 cm; entire text set within a complex frame (red, black and gold). 

Sūra headings in white ink on gold background; āya dividers in a form of black circles 

paint gold inside with rose and blue dots on it. 

The binding of the MS is of leather (obscure brown) with a frame of gold ornaments, 

mandorla.There are similar ornaments on the top and the bottom of the binding of arabesque 

style, done on a gold background. The envelope flap is of triangle form, made from the same 

leather with reddish arabesque mandorla on a gold background. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb with subdivisions in red and gold; 

–  ǧuz‟ in a gold ornament.   

P. 1a, an ownership note ٽٺٴ ٽؾپل 

P. 304a,  a colophon: ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹٍَل ُرٮڂٶغً ىاكڃ 

Pp. 2ab, a frontispiece typical for the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa), but the text is missing. 

P. 3a, the MS starts with the beginning of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) in a frame (floral 

elements, red, green, blue, yellow and rose). 

There are tracies of humidity. 
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1926 

اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ، ٥ٺى ث٦٘ اٹٖٮؾبد . اٹٍَل ُرٮڂٶغً ىاكڃ اٹڂبٍـ:آٿ اٹٶوٌټ. ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲو

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ. اٹڂٔ ثبٹٺڈٿ اٍِڈك،  15ٍټ، اٹٖٮؾخ 11.5x16.5أڇهاٯ. اٹٲٍبً  ACHE." 306"٥الٽبد ٽبئٍخ 

 .ڇأٍڈك ڇمڅجً ٥وٌ٘ ڇٵنٹٴ اٹزْٶٍٸ، اٹڂٔ ٽٶزڈة ٙپڀ اٝبه صالصً أؽپو

ٙپڀ  ڇؽلاد ىفو٭ٍخ٭ً اٹڈٍٜ  (،مڅتٽيفو٫ )عٺل ثڂً ٩بٽٰ ٙپڀ اٝبه مڇ ٹَبٿ،  اٹزغٺٍل ٍټ.6.7x11.2ٱٍبً اٹڂٔ 

ُِأهاثٍَٴ ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ، أٽب  ٍخىفو٭ڇؽلاد ّٶٸ ثٍٚڈي ٵجٍو ڇ٭ً أ٥الڃ ڇأٍٮٺڄ ّٶٺٍڀ ثٍٚبڇٌٍڀ آفوٌڀ ٭ٍچپب   ٿُما

اٹَڈه  اٍپبءأهاثٍَٴ ؽپواء ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ ٙپڀ ّٶٸ كائوي.  ٍخڇؽلاد ىفو٭، ٭ً ڇٍٞڄ اٹزغٺٍلٽضٺضخ اٹْٶٸ ٽڀ ماد 

 .ائو ثبٹنڅت ٥ٺٍچب ځٲبٛ ڇهكٌخ ڇىهٱبءڇك ٭ڈإٸ اٌَبدٽٶزڈثخ ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ مڅجٍخ، 

 اٹچڈاٽِ:
 .ڇاٹنڅت ثبِؽپو اِؽياة

 .ٵٺپخ "اٹغيڇ" كڇٿ روٱٍټ؛ ځٲِ ٽنڅت ٥ڂل ٵٸ عيء علٌل

 .أ1 اٹٖٮؾخ، : "ٽٺٴ ٽؾپل"هٍټ اٹزپٺٴ

 أ. 304اٹٖٮؾخ ، ؽبٍّخ ٹٺڂبٍـ: "ٵزجڄ اٹٮٲٍو اٹٍَل ُرٮڂٶغً ىاكڃ"

ًٖٖخ ٹَڈهح اٹٮبرؾخ )اٹڈهٱخ   .ة(-أ2هٍټ اإلٝبه كڇٿ ٵزبثخ اٹڂٔ، ڇڅً اٹٖٮؾخ اٹپق

، إٮوأؽپو، أفٚو، أىهٯ، ) )اٹجٲوح(، 2، ڇڅً ثلاٌخ اٹَڈهح هٱټ هٍڈٻ ځجبرٍخ٭ٍڄ  أ ٙپڀ اٝبه مڅج3ًٵزت اٹڂٔ اٹٖٮؾخ 

 .(ڇهكي

 .اٹيفو٭بدڇ اٹڂٔآصبه هٝڈثخ ٥ٺى 

1928 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` ժամանակակից թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 334-9, չգրված՝ էջ 
328բ-334բ (տե՛ս Պահպանակ)ֈ ՊՐԱԿ` 4IV(32), 29V(322), VI(334): Պահպանակ` թուղթ՝ 
չգրված 8 (թ. 1-8)+1(թ. 334): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16.3x15 սմ: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

մաղրիբի, սև թանաք, ձայնավորները` կարմիր ու կանաչ: ԳՐԱԴԱՇՏ 9,2x10,4 սմ, 

առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, կապույտ և ոսկի): 
Սուրաների անվանումները, «Ալլահ» բառը և 112-րդ` «ալ-Իխլաս» սուրայի բո-

լոր այաները գրված են ոսկիովֈ «ալ-Ֆաթիհա» սուրան (կարմիր, կապույտ, կանաչ և 

ոսկի) գրված է զարդանախշի մեջ: 
Այաները բաժանված են ոսկի կետերովֈ  
Էջ 328ա`թասդիկ  նախշազարդ շրջանակով (կարմիր, կապույտ, կանաչ և ոսկի):  
ԿԱԶՄ՝ դռնակով զարդանախշ (ոսկի) կարմիր կաշվից: Կազմի փեղկերին և 

դռնակին՝ ոսկի կրկնակի  շրջանակ, կենտրոնում՝ դրոշմազարդ (ոսկի): Մեջքը մա-
սամբ քայքայված էֈ  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– hիզբ (ստորաբաժանումներով)` ոսկի, 
– սաջդա՝  ոսկի շրջանագծերի մեջ (կապույտ, կանաչ և ոսկի)ֈ  
Ձեռագրի սկիզբ՝ էջ 9բ, ավարտ` էջ 328բֈ  
Ձեռագրի կազմը քայքայված է, մկնկերֈ 

1928 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern paper; 334-9 ff. (see flyleaves); 4IV(32), 

29V (322), VI(334); fly leaves 8 (1-8)+1(p. 334) blank; 16,3x15 cm; fully vocalized maġribī 

script; 12 lines to the page; black ink (the word “Allah” and the  112
th

 sūra (al-‟Iḫlāṣ) in gold 

(p.327b)), vowels in red and green; writing area 9,2x10,4 cm; entire text set within a complex 

frame (black, blue and gold). 
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Sūra headings in gold; āya dividers in a form of dots (gold). 

The binding of the MS is of ornamented red leather with envelope flap; double frame, 

mandorla (gold). The back  is partially worn.   

Marginal arrangements: 

– ḥizb  in gold circles taken in a frame (blue, green and gold);  

–rubʽ  in gold;  

–saǧda  in a gold frame. 

P. 328a, taṣdīq in an arabesque style decorated frame (red, blue, green and gold). 

P. 9b, the heading of the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) in a frontispiece ( red, blue, green and gold).  

The binding and  some ff.  are  moth-eaten. 

1928 

، 4IV(32 ،)29V(232 ،)1VI(334)ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  334، ؽلٌش ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ  12ٍټ، اٹٖٮؾخ 16.3x15اٹٲٍبً  ، االڇهاٯ ٭به٩خ.334( + اٹڈهٱخ 1-8أڇهاٯ ) 8أڇهاٯ اٹؾٮ٠: 

)االفالٓ(  112اٹَڈه ڇٹٮ٢خ اٹغالٹخ "اهلل" ثبٹنڅت، ٵزجذ عپ٤ٍ آٌبد اٹَڈهح هٱټ اٍپبءڇاِفٚو.  ٽ٪وثً ٽْٶڈٷ ثبِؽپو

 ٍڈك، أىهٯ ڇٽنڅت.اٝبه ٽيكڇط اٍټ ٙپڀ 9.2x10.4ٽنڅجخ. ٱٍبً اٹڂٔ  ځٲٞخ٭ڈإٸ اٌَبد . ب327، الصفحت ثبٹنڅت

ٹنڅت ڇث٦٘ أهاثَٴ ثب ڇؽلاد ىفو٭ٍخٽيفو٫ ثبٹنڅت ٙپڀ اٝبه ٽنڅت ٽيكڇط، ٭ً اٹڈٍٜ  عٺل أؽپو اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ،

ُِ اِىڅبه ثبٹنڅت أًٌٚب،  )ثبٹنڅت(. اٹزغٺٍلٍٺڈة ا٭٦جبهح ٥ڀ ځ٬ٖ ٹڈؽخ ىفو٭خ أهاثٍَٴ ماد  ٿُما

 .أ10اٹٖٮؾخ  ،ة(، آٌبد اٹَڈهح9) ٍڈهح اٹٮبرؾخاٍټ وٹڈؽخ أهاثَٴ ٽيفو٭خ )أؽپو، أىهٯ، أفٚو، مڅت( ٵزجذ ٭ٍچب ٍ

 اٹچڈاٽِ:

 . (اٹنڅت، اِفٚو ،اِىهٯ)اِؽياة ثبٹنڅت ٙپڀ كائوح 

 .اِهثب٣، اٹَغلاد ثبٹنڅت ٙپڀ ّٶٸ څڂلًٍ ّجڄ كائوي

 أ.328، اٹٖٮؾخ (مڅت، فٚوأ أؽپو، أىهٯ،)ٙپڀ ٹڈؽخ أهاثَٴ ٽيفو٭خ اٹزٖلٌٰ 

 أڇهاٯ.٥ش ٥ٺى ٥لح رڈعل آصبه  ؛ٽٮٶٴ اٹزغٺٍل

1945 

Ղուրանի 23-րդ մասը (Ջուզը): ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով, 

ճնշագծերով, լուսադրոշմ (ուղղահայաց գծեր, թագ, վերևում` փոքրիկ խաչ, ներքևում` 

ավելի մեծ մի խաչ, շրջանակի մեջ)ֈ ԹԵՐԹ՝ 16: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16,5x24 սմ: ՏՈՂ՝ 11: 
ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 11.8x18.4 սմ, առնված է կրկնակի 

կարմիր շրջանակի մեջֈ Այաների անվանումները գրված են սև թանաքովֈ Այաները 

բաժանված են երեքական կարմիր կետերովֈ 
Ձեռագիրն անկազմ է: 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզերի ստորաբաժանումները գրված են կարմիր թանաքովֈ 
ԾՆԹ.` Էջ 1ա, վերևում և ներքևում գրություններ.   اٹغيإ اٹضبٹش ڇاٹ٦ْوڇٿ ٽڀ اٹٲواٿ اٹ٢٦ٍټ և 

٥ٕٖلك       

Ձեռագրի առաջին ու վերջին թերթերը պոկված են կազմիցֈ 
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1945 

The 23
rd

 ǧuz‟ (part) of the Qur‟ān; MS on Western paper, watermark (vertical lines and 

crown), a small cross on the top and a bigger cross at the bottom taken in a frame; 16 ff.; one 

quire; 16,5x24 cm; fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; black ink; writing area 

11,8x18,4 cm; entire text set within a double frame (red). 

Sūra headings in black ink; āya dividers in a form of 3 dots (red). 

 Marginal arrangements: 

– rubʽ in red ink. 

P. 1a, on the top and at the bottom the following is written:  اٹغيإ اٹضبٹش ڇاٹ٦ْوڇٿ ٽڀ اٹٲواٿ

٥ٕٖلك  and اٹ٢٦ٍټ  

The MS is well preserved; the first and the last folios are separated from the book. 

1945 

٥ٺٍڄ ٥الٽبد ٽبئٍخ: فٞڈٛ ٝڈٹٍخ ڇربط ٽٺٶً ٭ً ثقٞڈٛ ٽپلكح ڇٽَٺَٺخ؛ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً  23اٹغيء 

ٍټ، 16.5x24ح ٥ڀ ٵواً ڇاؽل، اٹٲٍبً ڇهٱخ، ڇڅڈ ٥جبه 16أ٥الڃ ٕٺٍت ٕ٪ٍو ڇرؾزڄ ٕٺٍت أٵجو كافٸ اٝبه ّجڄ كائوي. 

اٹَڈه ثبٍِڈك،  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپوٽيكڇط. 11.8x18.4ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  11اٹٖٮؾخ 

 .رڈعل صالس ځٲبٛ ؽپواء ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ

 .٭ً االفو اٹڂَقخ ٩ٍو ٽغَٺلح

 اٹچڈاٽِ:

 .اِهثب٣ ثبِؽپو

 .أ1" ٭ً أ٥ٺى ڇأٍٮٸ اٹٖٮؾخ ٖٕضبٹش ڇاٹ٦ْوڇٿ ٽڀ اٹٲواٿ اٹ٢٦ٍټ"، ٵنٹٴ: "٥لك ٌڈعل اٹ٦ڂڈاٿ اٹزبٹً: "اٹغيإ اٹ

 .اٹجلٿاٹٖٮؾزٍڀ اِڇٹى ڇاِفٍوح ٽڂٮٖٺزٍڀ ٥ڀ 

2000 

1 հատոր Ղուրան: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 399: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 19,8x12 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ձայնավորված նասխ սև թանաք, հուշող նշաննե-
րը` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 14,5x7,5 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, կար-
միր, ոսկի):  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով: Այաները միմյանցից բա-
ժանված են սևով եզրագծված ոսկի բոլորակներով: 4 զարդանախշ էջեր` 1բ, 2ա, 398բ, 

399ա (բուսական տարրեր, սև, սրճագույն, կապույտ, կանաչ, կարմիր, վարդագույն): 

Էջակապ բառերը գրված են սև թանաքով յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում:  

ԿԱԶՄ` դռնակով սև կաշի: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` սրճագույն կա-
շի, կարմիր գործվածք: Պահպանակ` Ա+Բ, թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր և ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով)` նշված են ոսկի լուսան-
ցազարդի մեջ` կարմիր թանաքով: 

Էջ 2ա, 10ա, 399բ` կնքադրոշմ (կենտրոնում ձվածիր գրություն կարմիր թանա-
քով` "٥جل اٹَالٻ"): 

Պահպանակ Աա, Բբ, էջ` 1ա, 399բ` կապույտ թանաքով կնքադրոշմ (նիզակավոր 

մարդ, ծնկաչոք, գլխատառերով իրար տակ «Գ» և «Ն»): Պ. Աա, էջ 399բ` սև թանաքով 

երկու դրոշ` «Գ» և «Ն» տառերով: 
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Պահպանակ Աա` ռուսերեն գրություն. «переплетена в Кабуле в 1974 г. В августе 

м./ рукопись Кашмирской работы конца 17 нач. 18 в.в./ исполнена ...» : 

Ձեռագիրը վերակազմված է, նորոգված: 

2000 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; 399 ff.; fly leaves 

[1+1], paper; 19,8x12 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink; rubrication 

in red; writing area 14,5x7,5 cm; entire text set within a complex frame (black, red, gold). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in the form of gold discs with black periphery; 

pp.1b, 2a, 398b, 399a ornamented  (vegetal elements, black, brown, blue, red, rose); catchwords 

(black) at the bottom of every verso page. 

The binding and envelope flap of black leather; board of cardboard, doublure of brown 

leather and tissue (red). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr and ǧuz‟ subdividions in red ink within a gold ornament. 

Pp. 2a, 10a, 399b, oval stamp in red ink  with a scripture in the center ٥جل اٹَالٻ 
 Fly leaves 1a, 2b, p. 1a, 399b, – a stamp in blue ink (a man with a sword on his knees and 

2 Armenian letters «Գ» (G) and «Ն» (N) ); on fly leaf 1a and p. 399b  2 flags in black ink also 2 

Armenian letters «Գ» (G) and «Ն» (N). 

Fly leaf 1a, a note in Russian  «переплетена в Кабуле в 1974 г. В августе м./ рукопись 

Кашмирской работы конца 17 нач. 18 в.в./ исполнена ...» (Binded in Kaboul, in 1974, in 

August, manuscript made in Kaboul late 17th   early 18
th

  …) 
MS is restored and rebinded. 

2000 

ڇهٱخ. أڇهاٯ اٹؾٮ٠: آ، ة ڇهٱخ. اٹٲٍبً  399ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. 

19.8x12 14.5ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  13ٍټ. اٹٖٮؾخx7.5 ٍټ ٙپڀ

ىفو٭بد  4اٹَڈه ثبِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ مڅت كافٸ كائوح ٍڈكاء. رڈعل  اٍپبء اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، أؽپو، مڅت(.

أ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ 399ة، 398أ، 2ة، 1ځجبرٍخ )اٍڈك، ثڂً، أىهٯ، أفٚو، أؽپو، ىڅوي( ٥ٺى اٹٖٮؾبد: 

  ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.

 .ً ڇٱ٦ٞخ ٱپبُ ؽپواءعٺل ٕڂب٥ً. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ، اٹجٞبځخ عٺل ثڂ اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

 اٹچڈاٽِ: 

 اٹز٦ٍْو، اِعياء ثبِؽپوكافٸ ىفو٭خ ٽنڅجخ. 

 .ة399أ، 10أ، 2اٹٖٮؾبد  ،ٌڈعل فزټ ثبِؽپوٵزت ٭ً ڇٍٞڄ: "٥جل اٹَالٻ"

( «Գ» - «Ն»هٽڂٍخڇ "ٿ" ثبٹٺ٪خ اِ ڇفزټ آفو ثبِىهٯ )هعٸ ٌؾپٸ هٽؼ عبصٍب ٥ٺى هٵجزڄ ڇ٭ً اال٥ٺى ٵزت اٹؾو٭ٍڀ "گ"

 ة. 399، 1ة. ٵپب ٌڈعل فزټ ثناد اٹؾو٭ٍڀ ثبٍِڈك ٥ٺى ڇهٱخ اٹؾٮ٠ آ399أ، 1ة، -، )ة(1ؾٮ٠ آ٥ٺى ڇهٱخ اٹ

 : ٥1ٺى ڇهٱخ اٹؾٮ٠ آ ٵزبثخ ثبٹٺ٪خ اٹوڇٍٍخ

 переплетена в Кабуле в 1974 г. В августе м./ рукопись Кашмирской работы конца 17 нач. 

18 в.в./ исполнена ... 

 رغٺٍلڅب ٭ً اٹَبثٰ. ل ٥ٍُأڇاٹڂَقخ ٽوٽپخ 
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2005 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1172 թ. Ռաբի ալ-Ավվալ ամիսը 

(նոյեմբեր, 1758 թ.): ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 402: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 134x80 սմ: 

ՏՈՂ՝ 15 տող: ԳԻՐ՝  ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները՝ կարմիր, 

հիշատակարանը` ոսկի: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11x5,5 սմ:  

Սուրաների անվանումները և քարոզման վայրը գրված են սպիտակ թանաքով: 

Այաները միմյանցից բաժանված են ոսկի բոլորակներով: Կրկնակի նախշազարդ էջեր՝ 

3բ, 4ա, (ծաղկային տարրեր, կապույտ, կարմիր, վարդագույն, ոսկի): Էջակապ բառերը 

գրված են սև թանաքով, յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

ԿԱԶՄ՝ արևելյան կրկնակի կազմ, սրճագույն դրոշմազարդ կաշի, նախշազարդ 

թուղթ (կանաչ, կարմիր, նարնջագույն, սև, ոսկի):  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ  (իր ստորաբաժանումներով), սաջդա` ոսկով: 

Ձեռագիրն ամբողջական է:  

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 399 ա.  ١ٕٔٔ/// اٹپبٹٴ اٹڈڅبة /// ڇ٭وٱبٿ عپٍل ؟/// فپٌٍ ّچو هث٤ٍ االڇٷ ٍڂخ  

Էջ 1ա` մանուշակագույն թանաքով օսմաներեն գրություն ոմն Աբդ ալ-Ռաշիդի 

ծննդյան վերաբերյալ(1960թ.): 

Էջ 3ա, 400բ` կապույտ թանաքով կնքադրոշմ (նիզակավոր մարդ, ծնկաչոք, 

գլխատառերով իրար տակ «Գ» և «Ն»): Էջ 2ա, 399բ` սև թանաքով կնքադրոշմ (երկու 

դրոշ` «Գ» և «Ն» տառերով): Էջ 3ա, 399բ` կարմիր ձվածիր կնքադրոշմ արաբատառ 

գրությամբ`  ٥جل اٹَالٻ  

ԾՆԹ.` Էջ 1բ` օսմաներեն գրություն առնված կարմիր շրջանակի մեջ:  

էջ 401բ` մանուշակագույն թանաքով արաբատառ գրություն, անընթեռնելի:  
Էջ 402բ` օսմաներեն գրություն: 

2005 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 402 ff.; 134x80 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; rubrication in red, colophon in gold; 

writing area 11x5,5 cm. 

Sūra headings and āya statistics in white ink; āya dividers in the form of discs (gold); 

double decorated pages 3b and 4a (floral elements, blue, red, rose, gold); catchwords (black) at 

the bottom of every verso page. 

The time of copy is Rabiʽ al-Awwal, 1172 of Hijra (November, 1758). 

Colophon on p. 399a:  ١ٕٔٔ/// اٹپبٹٴ اٹڈڅبة /// ڇ٭وٱبٿ عپٍل ؟/// فپٌٍ ّچو هث٤ٍ االڇٷ ٍڂخ  

Oriental double binding; stamped leather (brown), ornamented paper (green, red, orange, 

black, gold). 

Marginal arrangements: 

– saǧda and ḥizb with  subdivisions in gold. 



176 

Pp. 3a and 400b, a stamp in blue ink (a man with a sword on his knees and 2 Armenian 

letters «Գ» (G) and «Ն» (N)). Pp. 2a, 399b, a stamp in black ink (2 flags with 2 Armenian letters 

«Գ» (G) and «Ն» (N)).  Pp. 3a and 399b, oval red stamp with scripture in Arabic letters  ٥جل اٹَالٻ 

P. 1a, a scripture (violet) in Ottoman Turkish about the birthday of an Abd al-Rashid 

(1960). 

P. 1b, a scripture in Ottoman Turkish set within a red frame. 

P. 401b,  a scripture (violet) in Arabic letters, illegible. 

P. 402b,  Ottoman Turkish scripture. 

The MS is complete. 

The Manuscript is held in a folder of blue cardboard. 

2005 

ٍٞوا ثبٍِڈك  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 134x80ڇهٱخ. اٹٶواٍبد: اٹٲٍبً 402ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً. 

اٹَڈه ثبِثٍ٘. ٭ڈإٸ  اٍپبءٍټ. 11x5.5ثبٹٺڈٿ اِؽپو. اٹؾبٍّخ ثبٹنڅت. ٱٍبً اٹڂٔ  ّبهاداإلثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

 ة. 4أ، 3اٌَبد: كڇائو ٽنڅجخ. رڈعل ىفو٭بد ځجبرٍخ صڂبئٍخ )أىهٯ، أؽپو، ىڅوي، مڅت( ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 

ڈڅبة /// ڇ٭وٱبٿ عپٍل ؟/// فپٌٍ ٻ(: "/// اٹپبٹٴ اٹ1758رْوٌڀ اٹضبځً/ځڈ٭پجو  6" ) ١ٕٔٔهث٤ٍ االڇٷ  ٘ربهٌـ اٹڂَـ: "

 .أ399، اٹٖٮؾخ  ١ّٕٔٔچو هث٤ٍ االڇٷ ٍڂخ 

 .؛ ڇهٯ ٽيفو٫ )أفٚو، اؽپو، ثورٲبٹً، اٍڈك، مڅت(ڇؽلاد ىفو٭ٍخاٹزغٺل عٺل ٽيكڇط ثڂً ٥ٺٍڄ 

 اٹچڈاٽِ:

 اٹَغلاد ثبٹنڅت. ، اِؽياة

 ة. 400أ، 3 زبٿ(، اٹٖٮؾG، Nفزټ ثبٹؾجو اِىهٯ )٭بهً ٽ٤ هٽ٦ڄ عبصٍب ٥ٺى هٵجزڄ ڇ٭ً ا٥الڃ ؽو٭ً 

 ة. 399أ، 2، اٹٖٮؾزبٿ  (G، Nثبٹؾجو االٍڈك )هاٌزبٿ ڇؽو٭ً  فزټ

 ة. 399أ، 3 زبٿفزټ ٥ٺى ّٶٸ هاٌخ ؽپواء ٵزت ثلافٺچب "٥جل اٹَالٻ"، اٹٖٮؾ

 . أ1ثبٹؾجو اِىهٯ اٹٮبرؼ، اٹٖٮؾخ  ٻ1960ؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ ٥ڀ ربهٌـ ٽٍالك ّقٔ ثبٍټ ٥جل اٹوٍّل ٥بٻ 

 .ة1اٹٖٮؾخ ، ٍّخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ ٙپڀ اٝبه أؽپوؽب

 ة. 401اٹٖٮؾخ ، ٵزبثبد ٩ٍو ڇاٙؾخ ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ

 ة. 402اٹٖٮؾخ ، ٵزبثبد ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخ

  اٹڂَقخ ٵبٽٺخ ڇٽؾٮڈ١خ كافٸ ٕڂلڇٯ أىهٯ ٽڀ اٹڈهٯ اٹپٲڈډ.

2021 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան հաստ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 89: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21x33.5 սմֈ ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաքֈ 

Սուրաների անվանումները գրված են նասխով, սև թանաքովֈ Այաները բա-
ժանված են մեծ, սևով եզրագծված, կարմիր եւ դեղին կետերով շրջանագծերովֈ 

Ձեռագիրն անկազմ է:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով)՝ կողքին երկրաչափական տարբեր ձևերի 

զարդանախշեր՝ շրջանաձեւ, եռանկյունաձեւ (սև, կարմիր և դեղին) և այլն,  
– հավելագրումներ, որոնք երբեմն կրկնվում են նաև տողամիջումֈ 

Ձեռագիրը վերջից պակասավոր է. ավարտվում է 7-րդ` «ալ-Արաֆ» սուրայի 157-

րդ այայով`   ٍٞجبدڇٌؾٸ ٹچټ اٹ ֈ 
Առաջին թերթը կցված է հետագայում՝ պակասող թերթի փոխարենֈ Սկզբի որոշ 

թերթեր վերանորոգված են:  
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental thick paper; 89 ff.; 21x33,5 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink. 

Sūra headings  in nasḫ script in black ink; āya dividers in a form of big black circles with 

red and yellow dots on them. 

The MS has no binding. 

Marginal arrangements: 

– next to the ğuz‟, niṣf ǧuz‟ and rubʽ indications there are ornaments in the forms of circles, 

triangles and various geometrical forms (black, red and yellow); 

– missed out words.  

The MS is not complete, it ends in the 157
th

 āya of the 7
th

 sūra (al-ʼAʽrāf) ڇٌؾٸ ٹچټ اٹٍٞجبد 

The first folio is pasted afterwards instead of the missing one. There are some traces of 

humidity and wear.  

2021 

ٍٞوًا  15ٍټ، اٹٖٮؾخ 21x33.5ڇهٱخ. اٹٲٍبً  89ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ڇهٯ ّوٱً ٍپٍٴ، 

اٹَڈه ثبٍِڈك، ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح ٍڈكاء ٵجٍوح ٥ٺٍچب ځٲبٛ  اٍپبءٍټ، 15.4x28ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 .ڇٕٮواء اءؽپو

 .ا٥ِوا٫() 7هٱټ َڈهحاٹڀ ٽ "ڇٌؾٸ ٹچټ اٹٍٞجبد"157اٌَخ اَفو، رڂزچً ٥ڂل  ٩ٍو ٽغَٺلح ڇځبٱٖخ اٹڂَقخ

 اٹچڈاٽِ:

 .اِهثب٣، أځٖب٫ اِعياء، اِعياء

 .(إٮوٍڈك، أؽپو، ا) ىفو٭بد كائوٌخ اٹْٶٸ أڇ ٥ٺى ّٶٸ ٽضٺضبد أڇ أّٶبٷ څڂلٍٍخ ٽقزٺٮخ

 .هڈثٍڀ اٹَٞٽب ٽڀ اٹڂٔ  اٹڂبٱٖخأٍٙٮذ اٹٶٺپبد 

 .آصبه هٝڈثخ ؛ رڈعلپخ روٽٍپًب ٱلٌپًبٽوٽث٦٘ اِڇهاٯ  ؛اٹڈهٱخ اِڇٹى ٽٚب٭خ الؽٲًب ٥ڈًٙب ٥ڀ اٹٲلٌپخ اٹڂبٱٖخ

2025 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ՝ արեւմտյան թուղթ` լուսագծերով ճնշագծեր, լուսա-
դրոշմ (շրջանագծերի եւ տարբեր զարդերի տեսքով): ԹԵՐԹ՝ 170: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
14.8x19.8 սմֈ ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9x14 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են նասխով, սև թանաքովֈ Այաները բաժան-
ված են կարմիր կետերով (ավելացված թերթերում չկան)ֈ  

ԿԱԶՄ՝ Ա փեղկը բացակայում է, Բ փեղկը՝ հաստ ստվարաթուղթ՝ վրան փակց-
ված արաբերեն լեզվաբանական մի ձեռագրի  էջֈ 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ, թաաշիր՝ նշված են կարմիրով, ավելացված թերթերում՝ սևով, 
– հավելագրումներ,  

– զարդանախշեր, 
–գրչափորձֈ 
Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 36-րդ այա.   ڇٹٶټ

 : ال ٌْوٳ ث٦جبكح هثڄ .ավարտ՝ 18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 110-րդ այա ,٭ً االهٗ ٽَزٲو ڇٽزب٣



178 

Թերթ 4-5-ի արանքում պակաս թերթեր. 4-րդ թերթն ավարտվում է 2-րդ` «ալ-
Բակարա» սուրայի 88-րդ այայով (ڇٱبٹڈا): 5-րդ թերթը սկսվում է նույն սուրայի 113-րդ 

այայով.  ٽضٸ ٱڈٹچټ ٭بهلل ٌؾٶټ  : 
Թերթ 56-57-ի արանքում պակաս թերթեր. 56-րդ թերթն ավարտվում է 5-րդ` «ալ-

Մաիդա» սուրայի 43-րդ այայով (ڇٽب أڇٹئٴ ثبٹپئٽڂٍڀ): 57-րդ թերթը սկսվում է նույն սուրայի 

48-րդ այայով. ٹپب ثٍڀ ٌلٌڄ ٽڀ اٹٶزبة  

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Նորոգվել է Հիջրայի 1297 թվականին (1879 դեկտեմբեր15 -1880 դեկտեմբեր 3): 

Ռաջաբ իբն Իբրահիմ իբն Մուլլա Ռաջաբ ալ-Նաբղինը նորոգել է այն և պոկված 

թերթերի փոխարեն ավելացրել է նորերըֈ Այդ մասին ավելացված թերթի վրա 124բ 

էջին քառանկյունի մեջ կա հետևյալ հիշատակարանը. 

ؽبٷ ٵڈځڄ ٥ڂل االٽبٻ اٹٮبٙٸ اٹٶبٽٸ ٽچلي ا٭ڂلي ٽڀ ٱوٌخ اٹيفًٍٞ  ٱل عّلك څنا اٹٲواٿ هعت ثڀ اثوڅٍټ ثڀ ٽال هعت اٹڂج٪ٍڀ

  ٩ٕٔ٣١ٮو اهلل ٹغلڃ ڇٹٲبئوڃ ]څٶنا[ ڇځب١وڃ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد اٽٍڀ

Էջ 96 ա՝ երկու քառակուսի կնիք` հետևյալ գրությամբ՝ ٵٸ اؽپل ٥ت: 

ԾՆԹ.` Թերթ 1-20, 25, 52-57, 76-79, 114, 121-124, 129, 158-169՝ ավելացված են հե-
տագայում:  

Ձեռագրի բազմաթիվ թերթեր քայքայված են, լուսանցաեզրերը՝  մասամբ 

կտրված, ցեցակերֈ  

2025 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks in form of circles 

and various types of ornaments; 170 ff; 14,8x19,8 cm;  fully vocalized nasḫ script; 13 lines to 

the page; black ink; writing area 9x14 cm. 

Sūra headings  in nasḫ script in black ink; āya dividers in a form of dots (red); no āya 

dividers on the added ff. 

Restored in 1297 of Hijra (December 15, 1879 - December 3,1880). Rağab ibn „Ibrahīm 

ibn Mullā Rağab al-Nabġīn has restored the MS and added some ff. instead of the missing ones.  

there is a Colophon  in a quadrangle (p.124b.): 

ٽچلي ا٭ڂلي ٽڀ ٱوٌخ ٱل عّلك څنا اٹٲواٿ هعت ثڀ اثوڅٍټ ثڀ ٽال هعت اٹڂج٪ٍڀ ؽبٷ ٵڈځڄ ٥ڂل االٽبٻ اٹٮبٙٸ اٹٶبٽٸ 

  ٣١ٕٔاٹيفًٍٞ ٩ٮو اهلل ٹغلڃ ڇٹٲبئوڃ ]څٶنا[ ڇځب١وڃ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد اٽٍڀ

The binding is of cardboard; cover A is missing, on the cover B a folio of an old Arabic 

MS of linguistic content is pasted. 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ and taʽašīr  in red, whereas the same on the added ff. are in black ink; 

– missed out words; 

– circles and various other types of geometrical ornaments; 

–scribblings. 

The MS is not complete. It starts with the 36
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  ٗڇٹٶټ ٭ً االه

َزٲو ڇٽزب٣ٽ  and ends in the 110
th

 āya of the 18
th

 sūra (al-Kahf) ال ٌْوٳ ث٦جبكح هثڄ 

Between the ff. 4 and 5 there some  missing. P. 4b ends in the 88
th

 āya of the 2
nd

 (al-

Baqara) sūra (ڇٱبٹڈا) whereas p. 5a starts with the 113
th

 āya of the same sūra چټ ٭بهلل ٌؾٶټٽضٸ ٱڈٹ   
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Between the ff. 56 and 57 there are some missing. P. 56b ends in the 43
rd

 āya of the 5
th

 

sūra (al-Māʼida) (ڇٽب أڇٹئٴ ثبٹپئٽڂٍڀ), whereas p. 57a  starts with the 48
th

 āya of the same sūra  ٹپب

  ثٍڀ ٌلٌڄ ٽڀ اٹٶزبة

On p. 96 a there is a double square stamp on the margin: ٵٸ اؽپل ٥جلڃ  

The following ff. were added afterwards: 1-20, 25, 52-57, 76-79, 114, 121-124, 129, 158-

169. 

Many ff. of the MS are decayed, many margins are partially cut off, there are also 

numerous holes accounted for moles, binding is also decomposed in many places. 

2025 

ڇهٱخ. اٹٲٍبً  170ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ ٵوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ ٥الٽبد ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ كائوح ڇځٲڈُ ٽقزٺٮخ، 

14.8x19.8 ځٲٞخ ؽپواء ثٍڀ ٵٸ  ٭ڈإٸ اٌَبداٹَڈه ثبٍِڈك،  اٍپبءٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ؛  13ٍټ، اٹٖٮؾخ

ٍټ. عَلكڃ ڇأٙب٫ اٹٍڄ 9x14ڀ اٹپقٞڈٛ إِٺً، أٽب ٭ً اِڇهاٯ اٹپٚب٭خ الؽٲًب ٭ال رڈعل څنڃ اٹڂٲبٛ. ٱٍبً اٹڂٔ آٌزٍڀ ٽ

– 1879 /كٌَپجوٵبځڈٿ اِڇٷ 15ٹٺچغوح ) 1297٭ً اٹ٦بٻ  هعت ثڀ اثواڅٍټ ثڀ ٽال هعت اٹڂج٪ٍڀاٹڂبٱٖخ اٹ٦لٌل ٽڀ اِڇهاٯ 

 .(1880 / كٌَپجوٵبځڈٿ اِڇٷ 3

 .٥جبهح ٥ڀ ڇهٯ ٽٲَڈډ ٍپٍٴ ُٹٰٖ ٥ٺٍڄ ڇهٱخ ٽڀ ٽقٞڈٛ ٥وثً ٱلٌټ اإلٽالءڇڅً  اٹزغٺٍل٭ٲٜ ٽڀ ٹَٮٺى اٹل٭خ ارڈعل 

)ا٥ِوا٫( ڇرڂزچً ثـ "ال  7ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 24 اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاَفو. رجلأ ثـ"ڇٹٶټ ٭ً االهٗ ٽَزٲو ڇٽزب٣" اٌَخ

 .)اٹٶچ٬( 18ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 110ٌْوٳ ث٦جبكح هثڄ" اٌَخ 

 ٹچڈاٽِ:ا

 .اِعياء، اٹز٦ٍْو ثبِؽپو، أٽب ٭ً اٹٖٮؾبد اٹپٚب٭خ الؽٲًب ٭چنڃ اٹٶزبثبد ثبٍِڈك

 .ٽڀ اٹڂٔ اٹڂبٱٖخاٙب٭خ اٹٶٺپبد 

 ىفو٭بد كائوٌخ اٹْٶٸ ڇأّٶبٷ څڂلٍٍخ أفوډ ڇٵزبثبد ڇهٍڈٻ ٥لٌلح. 

 .اٹپوَٽپخ: "ٵٸ اؽپل ٥جلڃ" أ96 اٹٖٮؾخ ٥ٺى ٿبٿ ٽوث٦بفزپ

رجلأ  57)اٹپبئلح( "ڇٽب أڇٹئٴ ثبٹپئٽڂٍڀ" ڇاٹڈهٱخ  5ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 43رڂزچً ثبٌَخ هٱټ 56: اٹڈهٱخ 57-56ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .ٽڀ ځٮٌ اٹَڈهح "ٹپب ثٍڀ ٌلٌڄ ٽڀ اٹٶزبة" 48ثبٌَخ هٱټ

 ٿ هعت ثڀ اثوڅٍټ ثڀ ٽال هعت اٹڂج٪ٍڀ ؽبٷ ٵڈځڄ ٥ڂل االٽبٻ اٹٮبٙٸ اٹٶبٽٸ ٽچليآٙپڀ ٽَزٍٞٸ: "ٱل عّلك څنا اٹٲو ؽبٍّخ

" ڇثغبځجچب اٹٶزبثخ 1297ا٭ڂلي ٽڀ ٱوٌخ اٹيفًٍٞ ٩ٮو اهلل ٹغلڃ ڇٹٲبئوڃ ]څٶنا[ ڇځب١وڃ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد اٽٍڀ 

 .ة اٹپٚب٭خ الؽٲًب124اٹٖٮؾخ ، "٣١ٕٔاٹزبٹٍخ "٭ً ربهٌـ اٹڂجً ٭ً ٍڂخ 

ٽڀ ځٮٌ  113ثبٌَخ  5ا" رجلأ اٹڈهٱخ )اٹجٲوح( "ڇٱبٹڈ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 88رڂزچً ثبٌَخ  4: اٹڈهٱخ 5-4ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .اٹَڈهح "ٽضٸ ٱڈٹچټ ٭بهلل ٌؾٶټ"

ٽٚب٭خ الؽٲًب ٥ڂل رغلٌلڃ ٥ڈًٙب ٥ڀ اِڇهاٯ  169-158، 129، 124-121، 114، 79-76، 57-52، 25، 20-1اِڇهاٯ 

 إِٺٍخ اٹڂبٱٖخ. 

 .٭ً أٽبٵڀ ٥لح ٽٮٶٴ اٹزغٺٍل ؛٥شآصبه أڇهاٯ ٽوٽپخ روٽٍپًب ٱلٌپًب، 

2039 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան շատ բարակ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 68: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 6.2x9.1 սմ: ՏՈՂ՝ 17: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 
2,9x5,7 սմ, առնված է կրկնակի շրջանակի մեջ (սև և ոսկի), լուսանցագիծ:  

Սուրաների անվանումները գրված են նասխով, ոսկի հենքի վրա, սպիտակ թա-
նաքովֈ Այաները բաժանված են ոսկի կետերովֈ  

ԿԱԶՄ՝ վերակազմված, կանաչավուն կաշի:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով), թաաշիր, սաջդա՝ կարմիրովֈ 
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Ձեռագիրը պակասավոր է. Սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 186-րդ այա.   اما

ڇع٦ٺڂب اٹڂچبه ٽ٦بًّب  `ավարտ՝ 78-րդ` «ալ-Նաբա» սուրայի 11-րդ այա ,ك٥بٿ ٭ٺٍَزغٍجڈا ֈ 
Թերթ 6-7-ի արանքում պակաս թերթեր. 6-րդ թերթն ավարտվում է 2-րդ` «ալ-

Բակարա» սուրայի 233-րդ այայով 7 .ڇال ٽڈٹڈك ٹڄ ثڈٹلڃ-րդ թերթը սկսվում է 5-րդ` «ալ-
Մաիդա» սուրայի 34-րդ այայով ٩ٮڈه هؽٍټֈ 

Թերթ 21-22-ի արանքում պակաս թերթեր. 21-րդ թերթն ավարտվում է 6-րդ` «ալ-
Անամ» սուրայի 59-րդ այայով 22 :ڇال ؽجخ ٭ً ١ٺپذ-րդ թերթը սկսվում է 13-րդ` «ալ-
Ռաադ» սուրայի 34-րդ այայով اهلل ٽڀ ڇاٯֈ 

Թերթ 50-51-ի արանքում պակաս թերթեր. 50-րդ թերթն ավարտվում է 22-րդ` 

«ալ-Հաջ» սուրայի 14-րդ այայով 51  :اٿ اهلل ٌلفٸ اٹنٌڀ-րդ թերթը սկսվում է նույն սուրայի 

25-րդ այայով  ٽڀ ٥ناة اٹٍټ  ֈ 
Թերթ 52-53-ի արանքում պակաս թերթեր. 52-րդ թերթն ավարտվում է 22-րդ` 

«ալ-Հաջ» սուրայի 48-րդ այայով 53  :ڇڅً ١بٹپخ-րդ թերթը սկսվում է 23-րդ` «ալ-Մումի-
նուն» սուրայի 33-րդ այայով ڇٌْوة ٽپب رْوثڈٿֈ 

Թերթ 60-61-ի արանքում պակաս թերթեր . 60-րդ թերթն ավարտվում է 24-րդ` 

«ալ-Նուր» սուրայի 41-րդ այայով 61 :ٵٸ ٱل ٥ٺټ-րդ թերթը սկսվում է 72-րդ` «ալ-Ջին» 

սուրայի առաջին այայով ٭ٲبٹڈا اځب ٍپ٦ڂبֈ 

2039 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental very thin paper; 68 ff.; 6,2x9,1 cm; fully 

vocalized nasḫ script; black ink; writing area 2,9x5,7 cm; entire text set within a double frame 

(black and gold) and another – third frame on the edge of the page. 

Sūra headings  in nasḫ script in white ink on a gold background; āya dividers in a form of 

dots (gold). 

The MS is rebinded (greenish leather). 

Marginal arrangements: 

– niṣf, ṯulṯ, ta‟šīr, saǧda in red. 

The MS is not complete. It starts with the 186
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  

Between the ff. 6 and 7 there are missing ones. P.6b ends in  the 233
rd

 āya of the 2
nd

 sūra 

(al-Baqara) ڇال ٽڈٹڈك ٹڄ ثڈٹلڃ  whereas p 7a starts with the 34
th

 āya of the 5
th

 sūra (al-Māʼida)  ٩ٮڈه

 هؽٍټ

Between the ff. 21 and 22 there are missing ones. P. 21b  ends in 59
th

 āya of the 6
th

 sūra  اما

and ends in the 11  ك٥بٿ ٭ٺٍَزغٍجڈا
th

 āya of the 78
th

 sūra (al-Nabā‟) ڇع٦ٺڂب اٹڂچبه ٽ٦بًّب 

 (al-‟Anʽām) ڇال ؽجخ ٭ً ١ٺپذ  whereas p. 22a starts with the 34
th

 āya of the 13
th

 sūra (al-

Raʽd) اهلل ٽڀ ڇاٯ  

Between the ff. 50 and 51 there are missing ones. P. 50b ends in the 14
th

 āya of the 22
nd

 

sūra (al-Ḥağ) اٿ اهلل ٌلفٸ اٹنٌڀ, whereas p. 51a starts with the 25
th

 āya of the same sūra ٽڀ ٥ناة اٹٍټ  

Between the ff. 52 and 53 there are missing ones. P.52b ends inthe 48
th

 āya of the 22
nd

 sūra 

(al-Ḥağ ) ڇڅً ١بٹپخ, whereas p. 53a  starts with the 33
rd

 āya of the 23
rd

 sūra (al-Mu‟minūn)  ڇٌْوة

  ٽپب رْوثڈٿ

Between the ff. 60 and 61 there are missing ones. P. 60b ends inthe 41
st
 āya of the 24

th
 

sūra (al-Nūr) ٵٸ ٱل ٥ٺټ, whereas p. 61a starts with the 1
th

  āya of the 72
nd

 sūra (al-Ğin)  ٭ٲبٹڈا اځب

  ٍپ٦ڂب
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ٍٞوًا ثبٍِڈك  17ٍټ، اٹٖٮؾخ 6.2x9.1ڇهٱخ. اٹٲٍبً  68ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً هٱٍٰ علًا، 

ٲٞخ مڅجٍخ ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ. ٱٍبً اٹڂٔ ځ ٭ڈإٸ اٌَبداٹَڈه ٽٶزڈثخ ثبِثٍ٘ ٥ٺى أهٍٙخ ٽنڅجخ،  اٍپبءثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

2.9x5.7 ،عٺل أفٚو ٵُپڈځً، ڇڅڈ ٽغَٺل  اٹزغٺٍلڅڂبٳ اٝبه آفو ٭ً ىاڇٌخ اٹٖٮؾخ. ٍټ ٽ٤ االٝبه اٹپيكڇط اٍِڈك ڇاٹپنڅت

 .رغٺٍلًا ؽلٌضًب

 اٹچڈاٽِ:

 .، اٹَغلاد ثبِؽپوالخعشيشاِعياء، اِځٖب٫، اٹضٺش، 

)اٹجٲوح( ڇٌڂزچً ثـ"ڇع٦ٺڂب اٹڂچبه  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 186"اما ك٥بٿ ٭ٺٍَزغٍجڈا" اٌَخ فو. رجلأ ثـاٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاال

 .)اٹڂجؤ( 78ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 11ٽ٦بًّب" اٌَخ 

رجلأ ثـ  7)اٹجٲوح( ڇاٹٖٮؾخ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 233رڂزچً ثـ"ڇال ٽڈٹڈك ٹڄ ثڈٹلڃ" اٌَخ  6، ٭بٹڈهٱخ 7-6ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)اٹپبئلح( 5ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 34"٩ٮڈه هؽٍټ" اٌَخ 

رجلأ  22)االځ٦بٻ( ڇاٹٖٮؾخ  6ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 59رڂزچً ثـ"ڇال ؽجخ ٭ً ١ٺپذ" اٌَخ  21، ٭بٹڈهٱخ 22-21ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)اٹو٥ل( 13ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 34ثـ "اهلل ٽڀ ڇاٯ" اٌَخ 

رجلأ ثـ  51)اٹؾظ( ڇاٹٖٮؾخ  22ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 14خ رڂزچً ثـ"اٿ اهلل ٌلفٸ اٹنٌڀ" اٌَ 50، ٭بٹڈهٱخ 51-50ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .ٽڀ ٍڈهح )اٹؾظ( 25"ٽڀ ٥ناة اٹٍټ" اٌَخ 

رجلأ ثـ "ڇٌْوة ٽپب رْوثڈٿ"  53)اٹؾظ( ڇاٹٖٮؾخ  48رڂزچً ثـ"ڇڅً ١بٹپخ" اٌَخ  53، ٭بٹڈهٱخ 53-52ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)اٹپئٽڂڈٿ( 23ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 33اٌَخ 

)اٹڂڈه( ڇاٹٖٮؾخ رجلأ ثـ "٭ٲبٹڈا اځب  24ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 41رڂزچً ثـ"ٵٸ ٱل ٥ٺټ" اٌَخ  60٭بٹڈهٱخ  ،61-60ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)اٹغڀ( 72ٍپ٦ڂب" اٌَخ اِڇٹى ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

 .ٵڈٿ اٹڈهٯ هٱٍٰ علًا ٽپيٱخڇهاٯ اِث٦٘ 

2044 

Հատված Ղուրանիցֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան հաստ թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 32. ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
27x35.2 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված սուլուս, սև թանաքֈ գրադաշտ՝ 19x27 սմ: 

ԿԱԶՄ՝ վերակազմված,  մուգ կապույտ կաշիֈ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

–ջուզ, հիզբ, թաաշիր՝ կարմիրով:  
Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 74-րդ այա  ٰٹپب ٌْٲ

 ֈڇٹٶڀ اهلل ٌچلي ٽڀ ٌْبء ավարտ՝ նույն սուրայի 272-րդ այա ,٭ٍقوط ٽڂڄ اٹپبء
Թերթ 28 և 29՝ ավելացված են հետագայում՝պակաս թերթերի փոխարեն (այլ 

ձեռք)ֈ  
Էջ 28ա՝ սկսվում է 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 215-րդ այայով. ٱٸ ٽب اځٮٲزټ ٽڀ فٍو  

ڈځٴ ٽبما ٌڂٮٲڈٿڇٌَئٺ  .և ավարտվում նույն սուրայի 219-րդ այայով , ٭ٺٺڈاٹلٌڀ  ֈ 
Էջ 28բ՝ սկսվում է 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 214-րդ այայով. ڇٹپب ٌبرٶټ ٽضٸ اٹنٌڀ فٺڈا   

և ավարտվում նույն սուրայի 221-րդ այայով.  ڇال رڂٶؾڈا اٹپْوٵٍڀ ؽزى ٌئٽَڀ  ֈ 
Թերթ 29 (կիսով չափ պատռված)` սկսվում է 18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 3-րդ 

այայով. ٽٶضٍڀ ٭ٍڄ اثلًا, և ավարտվում նույն սուրայի 11-րդ այայով` ٭ٚوثڂبֈ 
ԾՆԹ.` Էջ 29բ՝ կլոր փոքրիկ զարդանախշ (սև, կարմիր և կանաչ) և վակֆ (թանա-

քը տարածված է գրության մի մասի վրա): 
Ձեռագրի ստորին մասը պատառոտված է, բազմաթիվ էջերի գրադաշտը` 

վնասվածֈ  
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A part of the Qur‟ān; MS on Oriental paper (thick and obscure); 32 ff.; 27x35,2 cm; fully 

vocalized big-size ṯuluṯ script; 11 lines to the page; black ink; writing area 19x27 cm. 

P 29b, Vignette (black, red and green); and a waqf note: (more than half of the folio is torn 

and the ink is spread on part of the scripture). 

The MS is rebinded (obscure blue leather). 

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, ḥizb, taʽašīr in red.   

The MS is not complete. It starts from the 74
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  ٹپب ٌْٲٰ ٭ٍقوط

اٹپبءٽڂڄ    up to the 272
nd

 āya of the same sūra ڇٹٶڀ اهلل ٌچلي ٽڀ ٌْبء 

Ff. 28 and 29 were pasted to the MS afterwards instead of the missing ones. Their 

handwriting differs from the handwriting of the rest of ff. 

P.28a starts with the215
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) ٱٸ ٽب اځٮٲزټ ٽڀ فٍو ٭ٺٺڈاٹلٌڀ  up to the 

219
th

 āya of the same sūra  ڇٌَئٺڈځٴ ٽبما ٌڂٮٲڈٿ   

P. 28b starts with the 214
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara) ڇٹپب ٌبرٶټ ٽضٸ اٹنٌڀ فٺڈا  up to the 

221
st
 āya of the same sūra  َڀڇال رڂٶؾڈا اٹپْوٵٍڀ ؽزى ٌئٽ   

F.29 is partially torn. It starts with the 3
rd

 āya of the 18
th

 sūra (al-Kahf) ٽٶضٍڀ ٭ٍڄ اثلًا up to 

the 11
th

 āya of the same sūra ٭ٚوثڂب 

The bottom part of the MS is torn and on many pages the writing area is damaged.   

2044 

ٍټ، 27x35.2ڇهٱخ. اٹٲٍبً  32ٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً ٍپٍٴ ڇ٩بٽٰ اٹٺڈٿ، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹغيء اِڇٷ ا

 .ٍټ19x27ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ اٹضٺش ٵجٍو اٹؾغټ ٽْٶڈٷ، ٱٍبً اٹڂٔ  11اٹٖٮؾخ 

 .ڃرغٺٍلحن إعادة عٺل أىهٯ ٩بٽٰ  اٹزغٺٍل

 اٹچڈاٽِ:

 .اِعياء، اِؽياة، اٹز٦ٍْو، اِځٖب٫ ثبِؽپو

 .ة29اٹٖٮؾخ  (،ٍڈك، اِؽپو، اِفٚوثبِ) كائوٌخ ٕ٪ٍوحىفو٭خ 

 .ة29، اٹٖٮؾخ ٥ٲل ڇٱٮٍخ

ٍڈهح )اٹجٲوح( ڇٌڂزچً ثـ "ڇٹٶڀ اهلل ٌچلي ٽڀ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 74اٹڂَقخ ځبٱٖخ. رجلأ ثـ"ٹپب ٌْٲٰ ٭ٍقوط ٽڂڄ اٹپبء" اٌَخ 

 .)اٹجٲوح( 272ٌْبء" اٌَخ 

 .پب ٽقزٺ٬ٽٚب٭زبٿ الؽٲًب ٥ڈًٙب ٥ڀ اڇهاٯ ٍبٱٞخ، ڇفٞچ 29ڇ 28اٹڈهٱزبٿ 

ٽڀ ماد  219)اٹجٲوح( ڇرڂزچً ثـ"ڇٌَئٺڈځٴ ٽبما ٌڂٮٲڈٿ" )اٌَخ  215أ ثـ"ٱٸ ٽب اځٮٲزټ ٽڀ فٍو٭ٺٺڈ اٹلٌڀ" اٌَخ 28رجلأ اٹڈهٱخ 

 .اٹَڈهح(

ٽڀ ٍڈهح )اٹجٲوح( ڇرڂزچً ثـ"ڇال رڂٶؾڈا اٹپْوٵٍڀ ؽزى ٌئٽَڀ"  214ة ثـ"ڇٹپب ٌبرٶټ ٽضٸ اٹنٌڀ فٺڈا" اٌَخ28رجلأ اٹڈهٱخ 

 .ٽڀ ماد اٹَڈهح( 221ٌخ هٱټ )اَ

ٽڀ  11)اٹٶچ٬( ڇرڂزچً ثـ"٭ٚوثڂب" )اٌَخ  18ٽڀ اٹَڈه هٱټ 3ٽپيٱخ ٽڀ ځٖٮچب، رجلأ ثـ"ٽٶضٍڀ ٭ٍڄ اثلًا" اٌَخ  29اٹڈهٱخ 

 .ماد اٹَڈهح(

 ٕٮؾبد.٥لح اٹٶزبثخ ځبٱٖخ ٭ً  ؛اٹٲَټ اٹَٮٺً ٽڀ اٹپقٞڈٛ ٽچزوةاٹڂَقخ ٽوٽپخ؛ 
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1 հատոր արաբերեն Ղուրան (որոշ էջերի՝ 25ա, 247ա, տողերի արանքում տրված 

է պարսկերեն թարգմանությունը): ՏԵՂ՝ Իրան. ԺԱՄԱՆԱԿ՝ հավանաբար 19-րդ դար: 
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ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ. ԹԵՐԹ՝ 247. ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14,5x9 սմ: ՏՈՂ՝ 16: ԳԻՐ՝ ձայ-
նավորված նասխ, սև թանաք: Յուրաքանչյուր տող գրված է երկու կապույտ հորի-
զոնական գծերի միջև: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11,5x6 սմ, առնված է երկու բաղադրյալ շրջանակի 

մեջ, մեկը՝ գրադաշտի շուրջ (կապույտ, սև և ոսկի), մյուսը՝ էջեզրին (սև և ոսկի): 
Էջ 2բ և 3ա՝ ճակատազարդ (բուսական տարրեր, կապույտ, կարմիր, մորեգույն, 

բաց կանաչ և սպիտակ): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` ոսկու վրա, իսկ 

այաների բաժանումները բոլորակների տեսք ունեն (ոսկի): Էջակապ բառերը նշված 

են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թանաքով: 

ԿԱԶՄ՝ արևելյան, լաքապատ ստվարաթուղթ իրանական գոլ վե մորղ ոճով, 
նկարազարդված է բույսերի, ծաղիկների և թռչունների պատկերներով (սև, կարմիր, 

դեղին, կանաչ և գորշ): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով) և սաջդա` կարմիրով, 
– հավելագրումներ: 

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ (սեփականատիրոջ) 
Էջ 247ա՝ թվագրված Հիջրայի 1271թ. (1854-1855): 
ԾՆԹ.` Ձեռագրի վերջում` էջ 247բ, փակցված թղթի վրա գրված է, որ այն Երևանի 

Մատենադարանին է նվիրել Լոնդոնում բնակվող Հովիկ Էդգարյանը 1985 թվականի 

մայիսի 10-ին: Նվիրատուն նշում է, որ ձեռագիրը բերված է Իրանից: 

2095 

One-volume copy of the Qur‟ān in Arabic, on some pages (25a, 247a) underline 

translations into Persian; provenance: Iran, possibly 19
th

 c.; MS on Oriental paper; 247 ff.; 

14,5x9 cm; fully vocalized nasḫ scrip; 16 lines to the page, each line is written between 2 

horizontal blue strains (lines); writing area 11,5x6 cm; entire text set within 2 complex frames, 

one around the writing space (gold, black, blue) and another one on the edges of the folios (black 

and gold). 

Ff. 2b and 3a double opening page with floral design decorations (sea blue, red, crimson, 

light green and white). 

Sūra headings in red ink, covered with gold powder; āya dividers in a form of a disc 

(gold); catchwords at the bottom of every verso page (black);  

Oriental binding of cardboard covered by lacquer (illustrations: flowers and birds in the 

style of gol ve morgh (black, red, yellow, green, grey). 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions and the saǧda in red ink; 

– missed out words and sentences in black ink. 

P. 247a, the date 1271 (1854/1855) is marked by the owner. 

P. 247b, on a pasted paper there is a note ( Armenian) that the manuscript was donated to 

the Matenadaran by Hovik Edgarian, a resident of London, on May 10, 1985. The donator adds 

that the manuscript was brought from Iran. 
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أ(، ٽٶبٿ اٹڂَـ اٌواٿ، ٥ٺى 247أ، 25ٿ باٹٖٮؾز ،عپبد ٭بهٍٍخ ثٍڀ ث٦٘ اٹَٞڈهٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، )رو

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ.  16ٍټ. اٹٖٮؾخ 14.5x9ڇهٱخ، اٹٲٍبً  247االهعؼ ٭ً اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو. اٹڈهٯ ّوٱً، 

ڈك ڇمڅت( كافٸ اٝبه ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أىهٯ، ا11.5x6ٌٍڈعل ثٍڀ اٹَٞڈه فٍٞڀ أىهٱٍڀ ٽزڈاىٌٍڀ. ٱٍبً اٹڂٔ 

  ٽوٵت افو )اٍڈك ڇمڅت(.

ََُڈه اٍپبءأ. 3ة، 2 ٿبزاٹٖٮؾ ،رڈعل ىفو٭بد ځجبرٍخ )أىهٯ، أؽپو، ٭ًٚ، أفٚو ٭برؼ، أثٍ٘( ثبِؽپو٥ٺٍچب فٜ  اٹ

ٹڈؽخ ځجبرٍخ  اٹزغٺٍل ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ مڅجٍخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك ٥ٺى اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. رڈعل ٥ٺى ك٭زًثبٹنڅت، 

 )اٹڈهكح ڇاٹؾَڈٿ(." gol ve morghٕٮو، هٽبكي، اٍڈك( ڇٽٞٺٍخ ثبٹٺٶو،"اڅڈه ڇٍٝڈه( )أؽپو، أفٚو، )ى

  اٹچڈاٽِ:

 اِؽياة، اِعياء، اٹَغلاد ثبِؽپو.

 زٖؾٍؼ ڇاإلٙب٭بد ثبٍِڈك.اٹ

ـ څڈ ربهٌـ أ. ٹٌٍ ثبٹٚوڇهح اٿ ٌٶڈٿ څنا اٹزبه247ٌاٹٖٮؾخ  ،ٻ(1854/1855څـ" )1271ؽبٍّخ ٹپبٹٴ اٹپقٞڈٛ: "ربهٌـ 

 اٹڂَـ.

ځڄ أٻ، ڇ1985أٌبه  10اهاٿ ٽڀ ٱجٸ څڈ٭ٍٴ اٌل٩بهٌبٿ ٽڀ ٽلٌڂخ ٹڂلٿ ثزبهٌـ كٍڂبرٿ اٹپقٞڈٛ ُٱلٻ اٹى اٹپبأمٵو ٭ٍڄ ُٽٺٰٖ 

  .ة247، اٹٖٮؾخ ٽڀ اٌواٿ ؽٚوُا

 اٹڂَقخ ٵبٽٺخ.

2140 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1112 թվականի Շավվալ ամիսը (1701 թ. 

մարտ-ապրիլ): ԳՐԻՉ՝ Իբն Իսմաիլ Աբու ալ-Բարաքաթ ալ-Մաշհադին: ՆՅՈՒԹ՝ 
արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 194: ՊՐԱԿ` III(6), V(16), III(22), V(32), III(38), 

V(48), IV(56), VI(68), III(74), V(84), 2III(96), VI(108), II(112), VI(124), X(144), VI(156), 

X(176), VI(188), III(194): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 18x11 սմ: ՏՈՂ՝ 22: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x6,5 սմ, առնված է բա-
ղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, ոսկի):  

Սուրաների անվանումները, այաների քանակը և քարոզման վայրը գրված են 

կարմիր թանաքով: Այաները միմյանցից բաժանված են ոսկի բոլորակներով: Էջ 1բ ` 

ճակատազարդ (ծաղկային տարրեր, մանուշակագույն, սպիտակ, կարմիր, կապույտ, 

ոսկի): Էջակապ բառերը գրված են սև թանաքով յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատ-
վածում:  

ԿԱԶՄ՝ դռնակով սրճագույն կաշի, կենտրոնում 3 դրոշմազարդ, անկյունազար-
դեր և ոսկի նախշազարդ շրջանակ: Մեջքը կարմիր դրոշմազարդ կաշի է, միջուկը` 

երկշերտ ստվարաթուղթ: Ա կազմաստառը` կանաչ գործվածք է, Բ կազմաստառը` 

մասամբ կանաչ գործվածք և կարմիր կաշի, դռնակի աստառը` կարմիր կաշի: Պահ-
պանակ` Ա+Բ, սպիտակ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով (պահպա-
նակ Ա` կպած թերթ 1-ին): 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ և ջուզ (իրենց ստորաբաժանումներով) գրված են կարմիր թանաքով, 
– այաների մեկնություններ` սև թանաքով: 

Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ (էջ 1բ)` առաջին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրան, 2-րդ` 
«ալ-Բակարա» սուրայի սկզբից մինչև 10-րդ այան `  ٭ً ٱٺڈثچټ ٽوٗ ٭ناكڅټ اهلل ٽوٙب  : Էջ 2ա` 

նույն սուրայի 35-րդ այան  اٍٶڀ اځذ ڇىڇعٴ اٹغڂخ: 
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Էջ 194բ` Մեքքայում քարոզված 28 սուրաների անվանումները՝ ըստ Իբն Աբբասի 

«Մաջմու‟ ալ-Նուբյան»-ի: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 194 ա.  

اٹٶزبة اٹپغٍل ٥ٺى ٌل اٹپؾزبط څٺى هؽپخ هثڄ اٹَوٽلي اثڀ اٍپ٦ٍٸ اثڈ اٹجوٵبد اٹپْچلي ٭ً ّچو ّڈاٷ ٍڂخ ٱل رپذ څنا 

ٕٔٔٔ 
ԾՆԹ.` 9-րդ սուրայի անվանումը (էջ 56ա) գրված է «Մադինա» («ալ-Թաուբա»-ին 

փոխարեն), 17-րդ սուրայի (էջ 85բ) անվանումը «Իբն Իսրա‟իլ» («ալ-Իսրա»), 20-րդ` 

(էջ 95բ) «Տահա» սուրայի անվանումը բացակայում է, 40-րդ (էջ 146բ) սուրայի 

անվանումը գրված է «ալ-Մու‟մին» («Ղաֆիր»), 41-րդը (էջ 149բ)` «Հիմ» 

(«Ֆուսսիլաթ»), 81-րդը` (էջ 188ա)` «Քուրթ» («ալ-Թաքուիր»), 98-րդը` (192բ)` «Լամ 

յաքուն» («ալ-Բայյինա»), 111-րդը` (194ա)` «ալ-Թաբաթ» («ալ-Մասադ»): 

2140 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper with laid lines; fly leaves [1+1], 

white Western paper with chain lines and laid lines (fly leaf 1 pasted to the f. 1); 194 ff.; III(6), 

V(16), III(22), V(32), III(38), V(48), IV(56), VI(68), III(74), V(84), 2III(96), VI(108), II(112), 

VI(124), X(144), VI(156), X(176), VI(188), III(194), 18x11 cm; fully vocalized nasḫ script; 22 

lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 13x6,5 cm; entire text set within a 

complex frame (black, gold). 

Sūra headings, āya statistics in red; āya dividers in the form of discs (gold); on the p. 1a 

frontispiece (floral elements, violet, white, red, blue, gold); catchwords (black) at the bottom of 

every verso page. 

Time of copy Shawwal 1112 of Hijra (March-April,1701); copyist Ibn Ismaʽīl abū al-

Barakāt al-Mašhadī. 

Colophon on p. 194a: 

ٱل رپذ څنا اٹٶزبة اٹپغٍل ٥ٺى ٌل اٹپؾزبط څٺى هؽپخ هثڄ اٹَوٽلي اثڀ اٍپ٦ٍٸ اثڈ اٹجوٵبد اٹپْچلي ٭ً ّچو ّڈاٷ ٍڂخ 

ٕٔٔٔ 

Binding and envelope flap of leather (brown); mandorla with pendants, cornerpeacies and 

a decorated gold frame; the back decorated leather (red), board of cardboard, doublure A of 

green tissue, doublure B  partially of green tissue and red leather; doublure of the envelope flap 

of red leather. 

Marginal arrangements: 

– ḥizb and ǧuz‟ with subdivisions in red ink; 

– āya commentaries in black ink. 

The MS is not complete; p. 1b, 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) as well as 1-10

th
 āyas of the 2

nd
 sūra 

(al-Baqara): ٭ً ٱٺڈثچټ ٽوٗ ٭ناكڅټ اهلل ٽوٙب    P.2a starts with the 35
th

 āya of the same sūra:   اٍٶڀ اځذ

  ڇىڇعٴ اٹغڂخ

P. 194b, the headings of the 28 Meccan sūras according to “Mağmuʽa al-Nubyan” of Ibn 

Abbas. 

The heading of the 9
th

 sūra (p. 56a) is Madīna ( instead of al-Taūba), 17
th

 sūra (p. 85b) –  

Ibn Isra‟īl (instead of Isra‟), 40
th

 sūra  (p. 146b) –  al-Mu‟min (instead of Ġāfir), 41
st
 sūra 

(p.149b) – Him (instead of Fuṣṣilat), 81
st
 sūra (p. 188a) –  Kurt (instead of “al-Takwīr), 98

th
 sūra 
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(192b) –  Lam Yakun (instead of al-Bayyina), 111
th

 sūra (194a) – al-Tabat (instead of al-Masad); 

the heading of the 20
th

 sūra Ṭaha (p.95b)  is missing. 
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ٽڀ اٹغيء اٹَبث٤. اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. أڇهاٯ اٹؾٮ٠: )آ+ة( )ڇهٯ ٩وثً أثٍ٘ ثقٞڈٛ ٽپلكح  آٌبد ٱوآځٍخ

 III(6،) V(16،) III(22،)V (32،) ڇهٱخ. اٹٶواٍبد: 194. ٥لك اِڇهاٯ 1ڇٽَٺَٺخ(؛ ٹٖٲذ اٹڈهٱخ آ ٥ٺى اٹڈهٱخ 

III(38،) V(48،)IV(56 ،)VI(68،) III(74 ،)V(84 ،)III(90 ،)III(96 ،)VI(108 ،)II(112 ،)V(124،)X(144 ،)

VI(156،)X(176 ،)VI(188 ،)6(194 .) ً18اٹٲٍبx11 اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  22ٍټ. اٹٖٮؾخ 

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبٹؾپو. ٭ڈإٸ اٌَبد:  اٍپبءپڀ اٝبه أؽپو. ٍټ 13x6.5ٙثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ 

 .خنڅجٽاٱوآ 

 اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  ة.1اٹٖٮؾخ  ،ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )ثڂٮَغً، أثٍ٘، أؽپو، اىهٯ، مڅت(

اٍټ اٹڂبٍـ: "اثڀ اٍپب٥ٍٸ اثڈ اٹجوٵبد  ٻ(.1701ځٍَبٿ/اثوٌٸ  -" )آماه/ ٽبهًٕٔٔٔربهٌـ اٹڂَـ: "٭ً ّچو ّڈاٷ ٍڂخ 

ٱل رپذ څنا اٹٶزبة اٹپغٍل ٥ٺى ٌل اٹپؾزبط څٺى هؽپخ هثڄ اٹَوٽلي اثڀ اٍپ٦ٍٸ اثڈ اٹجوٵبد اٹپْچلي ٭ً ّچو  اٹپْچلي": "

 أ. 194اٹٖٮؾخ  "،ّٕٔٔٔڈاٷ ٍڂخ 

وٽٍټ ٵ٦ت اٹٶزبة ٭ٍپب ث٦ل ثغٺل أؽپو. ٽنڅجخ، رټ ر صالصخ ڇؽلاد ىفو٭ٍخعٺل ثڂً، رڈعل ٭ً ڇٍٞڄ ڇىڇاٌبڃ  اٹزغٺٍل مڇ ٹَبٿ؛

ُِاٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ ثضالصخ ٝجٲبد، ثٞبځخ اٹل٭خ اٹ٦ٺٍب ٱپبُ افٚو. ثٞبځخ اٹل٭خ اٹَٮٺى ٱپبُ افٚو ڇعٺل أؽپو. ثٞبځخ  عٺل  ٿُما

 .أؽپو

 اٹچڈاٽِ: 

 االؽياة ثبٹٺڈٿ اِؽپو.  اِعياء،

 .رٮبٍٍو ٽ٢٦ټ اٌَبد ثبٹؾجو اٍِڈك

 2"٭ً ٱٺڈثچټ ٽوٗ ٭ناكڅټ اهلل ٽوٙب" ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 10)اٹٮبرؾخ( ؽزى اٌَخ  1ة اٹَڈهح هٱټ1ٖٮؾخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ ٥ڂل اٹ

  اٍٶڀ اځذ ڇىڇعٴ اٹغڂخ"." ٽڀ ماد اٹَڈهح 35أ ځبٱٖخ اٌَخ 2)اٹجٲوح(. ڇ٥ڂل اٹٖٮؾخ 

 أ. 194-ة1اِڇهاٯ ، ځٔ ٱوآځً 

٭چنڃ صپبځٍخ  ٽٶخ: "٥ڀ اثڀ ٥جبً اڇٹڄ اځيٷ ثپٶخ ...ة اٹَڈه اٹضپبځٍخ ڇاٹ٦ْوڇٿ اٹزً ځيٹذ ٭ً 194ٵزت ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

أ. ٵزت اٍټ "اٍواٌٍٸ" ثلٷ ٽڀ 56، ٕٮؾخ 9ٽغپ٤ اٹجڂٍبٿ"؛ ٵزت اٍټ "اٹپلٌڂخ" ثلٷ ٽڀ "اٹزڈثخ" ٹٺَڈهح هٱټ ڇ٥ْوڇٿ ٍڈهح

ٽڀ  )ٝڄ(. ٵزت اٍټ "اٹپڈٽڂٍڀ" ثلٷ 20ة اٍټ اٹَڈهح هٱټ95ة. رڂٲٔ ٽڀ اٹٖٮؾخ 85، ٕٮؾخ 17"االٍواء" ٹٺَڈهح هٱټ

" ثلٷ ٵڈهدة. ٵزت اٍټ "149، 41ة. ٵزت اٍټ "ؽٍټ" ثلٷ ٽڀ "٭ٖٺذ" ٹٺَڈهح هٱټ146، ٕٮؾخ 40"٩ب٭و" ٹٺَڈهح هٱټ

ة. ٵزت اٍټ " 192، ٕٮؾخ 98ٹٺَڈهح هٱټ "ثلٷ ٽڀ "اٹجٍڂخ  أ. ٵزت اٍټ "ٹټ ٌٶڀ188، ٕٮؾخ 81ٽڀ "اٹزٶڈٌو" ٹٺَڈهح هٱټ

 أ. 194، ٕٮؾخ 111َڈهح هٱټ" ٹٺ اٹپَل" ثلٷ ٽڀ "  اٹزجذ
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Հատված Ղուրանի յոթերորդ ջուզիցֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և 

ճնշագծերով, լուսադրոշմ` աստղ, ծաղիկ եւ երկրաչափական զարդեր: ԹԵՐԹ՝ 32, 
չգրված՝ 31ա : ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15.2x20.2 սմֈ ՏՈՂ՝ 7: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև 

թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 9x15 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրովֈ Այաները բաժանված են կար-
միր փոքրիկ կետերովֈ  

ԿԱԶՄ՝ դռնակով հին, մուգ սրճագույն կաշի, փեղկերի և դռնակի կենտրոնում՝ 
դրոշմազարդ, շրջանակ:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հավելագրումներ, 
– էջ 1ա, 2ա, 31բ-32ա՝ աղոթքներ: 
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Ձեռագրի մի շարք թերթերի վրա կան ջրի հետքեր, լուսանցքները մաշված են,  
դրանց մի մասը՝ պատռված, բայց գրությունը չի վնասվելֈ 

2144 

A part of the 7
th

 ǧ uz‟ of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks in forms of a 

star, a flower and various geometrical ornaments; 32 ff.; 15,2x20,2 cm; fully vocalized nasḫ  

script; 7 lines to the page; black ink; writing area 9x15 cm; p. 31a  blank. 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form small dots (red). 

The binding of the MS is of obscure brown leather taken in a frame with an arabesque 

ornament in the center; mandorla on the envelope flap.  

Marginal arrangements: 

– missed out words; 

– Pp. 1a, 2a, 31b-32a prayers.  

 On some pages there are traces of water, the margins are deteriorated and some are torn, 

but the text is not damaged.  
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ڇهٱخ  32اٹغيء اٹَبث٤ ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ځڈ٣ اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ هٍڈٻ ٥ٺى ّٶٸ ځغپخ ڇىڅوح ڇأّٶبٷ څڂلٍٍخ، 

اٹَڈه ثبِؽپو، ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ ځٲٞخ  اٍپبءأٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  7ٍټ، اٹٖٮؾخ 15.2x20.2أ ٭به٩خ. اٹٲٍبً 31)

 .ٍټ 9x15ؽپواء ٕ٪ٍوح. ٱٍبً اٹڂٔ 

ُِأهاثَٴ،  ڇؽلح ىفو٭ٍخ٩بٽٰ، ٭ً ڇٍٞڄ ثڂً عٺل  ٿ؛اٹزغٺٍل مڇ ٹَب ٕ٪ٍوح ڇؽلح ىفو٭ٍخ ٝبه، ٭ً ڇٍٞچب اٽضٺضخ ٙپڀ  ٿُما

 .ٙپڀ كائوح

 اٹچڈاٽِ:

 ٽڀ اٹڂٔ. اٹڂبٱٖخ اٙب٭خ اٹٶٺپبد ڇاٹغپٸ 

 (.أ32 –ة31أ،2،أ1ڈاد ) ٕٺ
 .ٍٺٍټٽچزوة، ٹٶڀ اٹڂٔ اٹڂَقخ ٽزآٵٺخ ڇث٦٘ ٕٮؾبرچب ؽڈا٫ ٭ً ث٦٘ اٹٖٮؾبد،  هٝڈثخآصبه 

2164 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և ճնշագծերով, լու-
սադրոշմ  (FF PALA - AZZUOLI): ԹԵՐԹ՝ 115: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 15,5x22,3 սմֈ ՏՈՂ՝ 11: 
ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, անվարժ գրչովֈ Սուրաների անվանումները նշված չենֈ 
ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 10x19,5 սմ: 

ԿԱԶՄ՝ մուգ դեղին ստվարաթուղթ, մեջքը` հին կաշիֈ Մի շարք թերթեր անջատ-
ված են կազմիցֈ 88-րդ թերթը ավելացվել է հետագայում պոկված թերթի փոխարենֈ 

Ձեռագիրը պակասավոր է. Սկիզբ՝  36-րդ` «Յա-Սին» սուրաֈ 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» 

սուրան  ձեռագրի վերջում` 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրայից հետո է զետեղվածֈ 
Ձեռագրի մի շարք էջեր նորոգված են: 

2164 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks (FF PALA - 

AZZUOLI); 115 ff.; 15,5x22,3 cm; fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; writing area 

10x19,5 cm. 
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Sūra headings are missing. 

P. 1a, a later note. 

The binding of the MS is of obscure yellow cardboard, the back is of old leather. Several 

ff. are separated from the binding. F. 88 is added afterwards instead of the missing one. 

The MS is not complete. It starts with the 36
th

 sūra (Yā-Sīn). The 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) is 

placed at the end of the book after the last  114
th

 sūra (al-Nās).  

 Several folios are restored.  

2164 

، AZZUOLIڇ  FF PALAٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. ځڈ٣ اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ فٞڈٛ ٽَٺَٺخ ڇ٥الٽبد ٽبئٍخ: 

اٹَڈه.  اٍپبء رٶزتٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، اٹقٜ ٩ٍو ٽزٲڀ. ٹټ  11ٍټ، اٹٖٮؾخ 15.5x22.3خ. اٹٲٍبً ڇهٱ 115

 .ٍټ10x19.5ؽغټ اٹڂٔ 

 .٩بٽٰ، اٹٶ٦ت عٺل ٱلٌټ، ث٦٘ اِڇهاٯ ٽٮٶٶخ ٽڀ ٽٶبٿ اٹزغٺٍل إٮوڇهٯ ٽٲَڈډ ثٺڈٿ  اٹزغٺٍل

 .)اٹڂبً( 114(. ٍڈهح اٹٮبرؾخ ٭ً ځچبٌخ اٹپقٞڈٛ، ث٦ل اٹَڈهح هٱټ)ٌٌ 36اٹڂَقخ ځبٱٖخ اِڇٷ ڇاَفو. رجلأ ٥ڂل اٹَڈهح هٱټ

 اٹچڈاٽِ:

 .رٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ

 .الؽٲًب ٥ڈًٙب ٥ڀ ڇهٱخ ځبٱٖخ 88أٍٙٮذ اٹڈهٱخ 

 أ. 1اٹٖٮؾخ ؽبٍّخ أٍٙٮذ الؽٲب ٥ٺى 

 .اٹپقٞڈٛ ٦٘ ٕٮؾبدثهٽپذ 
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1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 201: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
12.8x20.4 սմֈ ՊՐԱԿ` 17IV(136), I(138), 7IV(194), IV-1(201): ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավոր-
ված նասխ, սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 7,8x15,1 սմ,  առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ 

(2 գիծ սև, 1 գիծ ոսկի): 

Ձեռագիրն անկազմ էֈ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզի ստորաբաժանումները և  սաջդա՝ կարմիրով,  
– հավելագրումներֈ 
Ձեռագիրը սկզբից պակասավոր է.  Սկիզբը` 12-րդ` «Յուսուֆ» սուրայի  77-րդ 

այա. ٭ٲل ٍوٯ اؿ ٹڄ , ավարտ՝ 58-րդ` «ալ-Մուջադալա» սուրայի 58-րդ այա` اٿ اٹنٌڀ ٌؾبّكڇٿ  : 
Թերթ 137-138-ի միջև  պակաս թերթեր . 137-րդ թերթն ավարտվում է 36-րդ` «Յա-

Սին» սուրայի 26-րդ այայով.  ٱٍٸ اكفٸ اٹغڂخ : 138-րդ թերթն սկսվում է 37-րդ` «ալ-
Սաֆֆաթ» սուրայի 119-րդ այայով.٥ٺٍچپب ٭ً االفوٌڀ : 

Ձեռագրի գրեթե բոլոր թերթերի ստորին լուսանցաեզրերը պոկված են, ապա՝ 
վերանորոգված բարակ թղթով, առկա են ջրի հետքերֈ 

2198 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 201 ff.; 17IV(136), I(138), 

7IV(194), IV-1(201); 12.8x20.4 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink; 

writing area 7,8x15,1 cm; entire text set within a complex frame (2 lines black, 1 line gold). 

The MS has no binding. 
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Marginal arrangements: 

– rubʽ, niṣfs and saǧda in red; 

– some missed out words and expressions. 

The MS is not complete. It starts with the 77
th

 āya of the 12
th

 sūra (Yūsuf)  ٭ٲل ٍوٯ اؿ ٹڄ    up 

to the 58
th

 āya of the 58
th

 sūra (al-Muğādala)  اٿ اٹنٌڀ ٌؾبّكڇٿ  

Between the ff. 137 and 138 some are missing. P. 137b ends in the 26
th

 āya of the 36
th

 sūra 

(Yā-Sīn)  ٱٍٸ اكفٸ اٹغڂخ  whereas p. 138a
 
starts with the 119

th
 āya of the 37

th
 sūra (al-Sāffāt)  ٥ٺٍچپب

  ٭ً االفوٌڀ

 Almost all the ff. at the bottom of the gold frame are torn, afterwards pasted with a thin 

paper. On several pages there are traces of water. 
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IV(136،) I(138 ،)7 IV(194 ،) 17ڇهٱخ، ٥لك اٹٶواٍبد:  201ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، 

IV-1(201 ًاٹٲٍب .)12.8x20.4  7.8ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، ؽغټ اٹڂٔ  13ٍټ، اٹٖٮؾخx15.1 ٍټ ٙپڀ اٝبه

 صالصً صبٹضچټ ثبٹنڅت ڇاٹجبٱً ثبٍِڈك. 

 .اٹڂَقخ ٩ٍو ٽغَٺلح

 اٹچڈاٽِ:

 .اِهثب٣، اِځٖب٫، اٹَغلاد ثبِؽپو

 .ٽڀ اٹڂٔ اٹڂبٱٖخرٖؾٍؼ ث٦٘ اٹٶٺپبد ڇاٹغپٸ 

)ٌڈ٬ٍ( ڇٌڂزچً ثـ "اٿ اٹنٌڀ ٌؾبّكڇٿ"  12ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 77ٲل ٍوٯ اؿ ٹڄ" اٌَخ اٹڂَقخ ځبٱٖخ ٽڀ اِڇٷ ڇاَفو. رجلأ ثـ"٭

 .)اٹپغبكٹخ( 58ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 5اٌَخ 

رجلأ ثـ  138)ٌٌ( ڇاٹڈهٱخ  36ٽڀ اٹَڈهح 26رڂزچً ثـ "ٱٍٸ اكفٸ اٹغڂخ" اٌَخ  137: ٭بٹڈهٱخ 138-137ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .)اٹٖب٭بد( 37َڈهح هٱټٽڀ اٹ 119"٥ٺٍچپب ٭ً االفوٌڀ" اٌَخ 

 .هٝڈثخآصبه چب اَفو پخ روٽٍپًب ٱلٌپًب ڇ٥ٺى ث٦ٚاٹٖٮؾبد ٽوٽ االٝبه اٹپنڅت ٽپيٯ ٽڀ أٍٮٺڄ ٭ً أ٩ٺت اٹٖٮؾبد، ث٦٘
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1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 64: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
13,1x20,5 սմ: ՊՐԱԿ` 8IV(64): ՏՈՂ՝ 11 տող: ԳԻՐ՝  նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 7,1x15 

սմ: Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով, այաները բաժանված են կար-
միր շրջանագծերովֈ  

Ձեռագիրն անկազմ է: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հավելագրումներ (կարմիր): 
Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 48-րդ` «ալ-Ֆաթհ» սուրայի 13-րդ այա, 

ավարտ՝ 73-րդ` «ալ-Մուզզամմիլ» սուրայի 20-րդ այա: 
Թերթ 63-64-ի միջև պակաս թերթեր. 63-րդ թերթն ավարտվում է 72-րդ` «ալ-Ջին» 

սուրայի 15-րդ այայով, իսկ 64-րդ թերթն սկսվում է 73-րդ` «ալ-Մուզզամմիլ» սուրայի 

բասմալայով և առաջին այայով: 

Ձեռագրի մի շարք թերթեր քայքայված են, կազմից առանձնացված, ջրի հետքերֈ 
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One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 64 ff.; 8IV(64); 13,1x20,5 cm; 

fully vocalized nasḫ script; 11 lines to the page; black ink; writing area 7,1x15 cm. 

Sūra headings in red; āya dividers in a form of red circles. 

The MS has no binding. 

Marginal arrangements: 

–missed out words and expressions. 

The MS is not complete. It starts with the 13
th

 āya of the 48
th

 sūra (al-Fatḥ) and ends in 

the 20
th

  āya of the 73
rd

 sūra (al-Muzzammil)  

Between the ff. 63 and 64 some are missing. P. 63b ends in the 15
th

 āya of the 72
nd

 sūra 

(al-Ğin) ڇاٽب اٹٲَٞڈٿ ٭ٶبځڈا  whereas p. 64a starts with the Basmala and the 1
st
 āya of the 73

rd
 sūra 

(al-Muzzammil).  

 Some folios are decayed and separated, there are traces of water as well. 
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ٍټ، اٹٖٮؾخ 13.1x20.5(. اٹٲٍبً 64) IV8ڇهٱخ، ٥لك اٹٶَواٍبد: 64ٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، ٽغ

 .ٍټ7.1x15ٍاٹَڈه ثبِؽپو، ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح ؽپواء. ٱٍبً اٹڂٔ  اٍپبءٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ،  11

ٽڀ اٹَڈهح  20اٌَخ ٥ڂل )اٹٮزؼ( ڇرڂزچً  48َڈهح هٱټٽڀ اٹ 13اٌَخ ٥ڂل فو. رجلأ لح ڇځبٱٖخ اِڇٷ ڇاالاٹڂَقخ ٩ٍو ٽغَٺ

 .)اٹپيٽٸ( 73هٱټ

رجلأ ثبٹجَپٺخ ڇاٌَخ اِڇٹى  64)اٹغڀ( ڇاٹڈهٱخ  72ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 15رڂزچً ثبٌَخ  63، ٭بٹڈهٱخ 64ڇ  63ځٲٔ ثٍڀ اٹڈهٱزٍڀ 

 .ٽڀ ٍڈهح اٹپيٽٸ

 اٹچڈاٽِ:

 .اٹڂٔ ثبِؽپو اٹڂبٱٖخ ٽڀاٹٶٺپبد ڇاٹغپٸ أٍٙٮذ 

 .هٝڈثخآصبه  ؛ رڈعلڇهاٯ ٽٮٶٶخ ڇٽڂٮٖٺخ ٥ڀ اٹزغٺٍلِاث٦٘ 

2201 

1 հատոր Ղուրանֈ ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 22: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 12.8x 

19.8 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 6,8x12,3 սմ: 
Սուրաների անվանումները գրված են սև թանաքովֈ Յուրաքանչյուր ջուզի առա-

ջին այան գրված է կարմիրովֈ 
Ձեռագիրն անկազմ է: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով),  թաաշիր՝ կարմիրով, 
– հավելագրումներ, 
– լեզվաբանական դիտողություններ (էջ 17բ, 19ա): 

Ձեռագիրը պակասավոր է. սկիզբ՝ 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 214-րդ այա.   اال

ٽضٸ ٽب اڇرٍزټ اڇ ٌؾبعڈٵټ  .ավարտ՝ 3-րդ` «ԱԼ Իմրան» սուրայի 73-րդ այա ,اٿ ځٖو اهلل ٱوٌت ֈ 
Վակֆ. ڇٱ٬ اٹڂجً ٥ٺٍڄ اٹَالٻֈ 
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2201 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on Oriental paper; 22 ff.; 12,8x19,8 cm; fully 

vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink. 

Sūra headings written with black ink; writing area 6,8x12,3 cm; first āya of every ǧuz‟ is in 

red ink. 

The MS has no binding. 

Marginal arrangements: 

– ğuz, rubʽ, taʽašīr and niṣf ǧuz‟ in red ink; 

– missed out words and expressions; 

– linguistic commentaries (pp. 17b, 19a). 

The MS is not complete. It starts with the 214
th

 āya of the 2
nd

 sūra (al-Baqara)  اال اٿ ځٖو اهلل

and ends in 73 ٱوٌت
rd

 āya of the 3
rd

 sūra (Al‟ Imrān) ٽضٸ ٽب اڇرٍزټ اڇ ٌؾبعڈٵټ. 

waqf note  ڇٱ٬ اٹڂجً ٥ٺٍڄ اٹَالٻ 

2201 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  13ٍټ، اٹٖٮؾخ  12.8x19.8ڇهٱخ. اٹٲٍبً  22وٌټ. اٹڈهٯ ّوٱً، ٽغٺل ڇاؽل ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶ

 .ٍټ 6.8x12.3اٹَڈه ثبٍِڈك. ٱٍبً اٹڂٔ  اٍپبءٽْٶڈٷ، 

)اٹجٲوح( ڇرڂزچً ثـ"ٽضٸ  2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 214اٹڂَقخ ٩ٍو ٽغَٺلح ڇځبٱٖخ اِڇٷ ڇاَفو. رجلأ ثـ"اال اٿ ځٖو اهلل ٱوٌت" اٌَخ 

 .)آٷ ٥پواٿ( 3ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 73ټ اڇ ٌؾبعڈٵټ" اٌَخ ٽب اڇرٍز

 .اٌَخ اِڇٹى ٽڀ اٹغيء ثبِؽپو

 اٹچڈاٽِ:

 .اِعياء، اِهثب٣، اٹز٦ٍْو ڇځ٬ٖ اِعياء ثبِؽپو

 .ٽڀ اٹڂٔ اٹڂبٱٖخأٍٙٮذ اٹٶٺپبد ڇاٹغپٸ 

 .أ. اٹـ19ٽڂٖڈثًب"، ٕٮؾخ  ة. ڇ"ثبٹپل ڇاٹچپيح17ٵزجذ ث٦٘ اٹپالؽ٢بد اٹٺ٪ڈٌخ ٵـ"رقٮ٬ٍ اٹٍبء ٭ً اٹؾو٭ٍڀ"، ٕٮؾخ 

 .ٱٍل ڇٱ٬: "ڇٱ٬ اٹڂجً ٥ٺٍڄ اٹَالٻ" ڇاٹجٲٍخ ٽپؾٍَخ

2288 

Ղուրանի չորս մասեր (ջուզեր): ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով և 

ճնշագծերով, լուսադրոշմ` երեք կիսալուսիններ և L ու B տառերըֈ ԹԵՐԹ՝ 62: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 17x24 սմ: ՏՈՂ՝ 13 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱ-
ԴԱՇՏ՝ 11x18.5 սմ, առնված է կարմիր կրկնակի շրջանակի մեջֈ  

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով, կրկնակի շրջանակի մեջֈ 
Այաները բաժանված են երեք կարմիր կետերովֈ  

Ձեռագիրն անկազմ էֈ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով), սաջդա՝  նշված են կարմիրովֈ 
Ձեռագիրը պարունակում է Ղուրանի չորս մասեր (ջուզեր)` մեկ կազմի մեջ, 

հետևյալ ձևով. 

– 2-րդ ջուզ. սկիզբ՝ 2) اٹٶزبة ڇاٹؾٶپخ ڇ٦ٌٺپٶټ ٽب ٹټ-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի 151-րդ 

այա), ավարտ՝ ڇارڄ اهلل اٹپٺٴ (նույն սուրայի 251-րդ այա)ֈ 14 թերթ, 
– 6-րդ ջուզ. սկիզբ՝  اڇٹئٴ ٍڈ٫ ٌئرٍچټ اعڈهڅټ  (4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 152-րդ այա), 

ավարտ՝  ڇاځچټ ال ٌَزٶجوڇٿ  (5-րդ` «ալ-Մաիդա» սուրայի 82-րդ այա)ֈ 16 թերթ, 
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– 7-րդ ջուզ. սկիզբ՝  ٍٝجبد ٽب اؽٸ اهلل ٹٶټ  (5-րդ` «ալ-Մաիդա» սուրայի 87-րդ այա), 
ավարտ՝  ٮ٢ًٍب ڇٽب اځذ ٥ٺٍچټؽ  (6-րդ` «ալ-Անամ» սուրայի 107-րդ այա)ֈ 16 թերթ, 

– 27-րդ ջուզ. սկիզբ՝ 51-րդ` «ալ-Դարիյաթ» սուրայով և ավարտվում 57-րդ` «ալ-
Հադիդ» սուրայի 22-րդ այայովֈ 16 թերթֈ 

Էջ 47ա՝ կնքադրոշմ՝ َط  (Տահա)ֈ 
ԾՆԹ.` Էջ 4ա, 17ա, 30ա, 46բ, 47ա՝  հայերեն եւ անգլերեն կնիք. «ՄԻՀՐԱՆ 

ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»: Էջ 47ա՝  նվիրա-
բերման վերաբերյալ մակագրություն. «Նուէր` Մաշտոցեան Մատենադարանինֈ 
Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 Միհրան Մինասեանէ»ֈ 

2288 

Four ǧuz‟ (parts) of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks (3 crescents and 

the letters L and B); 62 ff.; 17x24 cm., fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black 

ink; writing area 11x18,5 cm; entire text set within a double frame (red). 

Sūra headings  in red set within a double frame; āya dividers in a form of 3 dots (red). 

The MS has no binding.  

Marginal arrangements: 

– ğuz‟, rubʽ, saǧda and niṣf indications in red ink. 

The MS contains 4 parts (ğuz‟) of the Qur‟ān. The parts are the following: 

2
nd

 ǧuz‟ of the Qur‟ān. It starts with 151
st
 āya of the 2

nd
 sūra (al-Baqara) - اٹٶزبة ڇاٹؾٶپخ

up to the 251 ڇ٦ٌٺپٶټ ٽب ٹټ
st
 āya of the the same sūra - 14 , ڇارڄ اهلل اٹپٺٴ ff. 

6
th

 ǧuz‟ of the Qur‟ān. It starts with the 152
nd

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ)   اڇٹئٴ ٍڈ٫ ٌئرٍچټ

up to the 82 اعڈهڅټ..
nd

 āya of the 5
th

 sūra (al-Māʼida), 16 ff. 

7th ǧuz‟ of the Qur‟ān. It starts with the 87
th

 āya of the 5
th

 sūra (al-Māʼida)-  ٍٝجبد ٽب اؽٸ اهلل

up to the 107  ٹٶټ
th

 āya of the 6
th

 sūra (al-‟Anʽam) -  ؽٮ٢ًٍب ڇٽب اځذ ٥ٺٍچټ , 16 ff.  

27
th

 ǧuz‟ of the Qur‟ān. It starts with the 51
st
 sūra (al-Ḏāriyāt)  up to the 22

nd
 āya of the 

57
th

 sūra (al-Ḥadīd), 16 ff. 

P. 47a, a stamp with the name ٝڄ (Ṭaha). 

Pp. 4a, 17a, 30a, 46b, 47a a stamp in Armenian and in English: 

“MIHRAN MINASSIAN LIBRARY”. 

P. 47a, a donation scripture in Armenian: “A gift to Mashtots Matenadaran, Aleppo, 

February 2, 2011, from Mihran Minasian”. 

2288 

أهث٦خ أعياء ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٭ً ٽغٺل ڇاؽل. ڇهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ ځٲڈُ ٽبئٍخ ڇڅً ٥جبهح ٥ڀ فٞڈٛ ٥وٍٙخ ڇصالصخ څالالد 

ٙپڀ  ثبِؽپوٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، ڇٵنٹٴ اٹَڈه ٍٞوًا ثب 13اٹٖٮؾخ ٍټ، 17x24 اٹٲٍبً. ڇهٱخ L B  .62ڇؽو٭ً

اٹڂٔ  : اٹپقٞڈٛ ٩ٍو ٽغَٺل.اٹزغٺٍل ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ.٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ؽپواء ٍټ. 11x18.5ٱٍبً اٹڂٔ اٝبه ٽيكڇط. 

 ٽيكڇط. ٙپڀ اٝبه أؽپو

 .أ47 ، اٹٖٮؾخفزټ ثبٍټ "ٝڄ"

 اٹچڈاٽِ:

 ځ٬ٖ ثبِؽپو.، ٍغلح، هث٤، عيء ٵٺپبد:

 أ.47ة، 46أ، 30أ، 17أ، 4اِهٽڂٍخ ڇاالځٶٺٍيٌخ ٥ٺى اٹٖٮؾبد اٹزبٹٍخ:  فزټ ثبٹٺ٪زٍڀ

"ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY" 
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 )ٽٶزجخ ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ(.

 أ:47اٹٖٮؾخ ، ؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ

Նուէր` Մաշտոցեան Մատենադարանինֈ 

Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 Միհրան Մինասեան 

 (ؽٺت ،، ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ2011 /٭جواٌوّجبٛ 2اهاٿ( كٍڂبرلٌخ اٹى ٽ٦چل ٽبّلڇرٌ ٹٺپقٞڈٝبد )اٹپب)څ

 اٹپقٞڈٛ ٥جبهح ٥ڀ أهث٦خ أعياء ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٭ً ٽغٺل ڇاؽل ٥ٺى اٹْٶٸ اٹزبٹً.

جٲوح( ڇٌڂزچً ثـ "ڇارڄ اهلل )اٹ 2ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 151اٹغيء اٹضبځً ٽڀ اٹٲوآٿ: ٌجلأ ثـ "اٹٶزبة ڇاٹؾٶپخ ڇ٦ٌٺپٶټ ٽب ٹټ" اٌَخ 

 ڇهٱخ. 14ٽڀ ماد اٹَڈهح(،  251اٹپٺٴ" )اٌَخ 

)اٹڂَبء( ڇٌڂزچً ثـ"ڇاځچټ ال  4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 152اٹغيء اٹَبكً ٽڀ اٹٲوآٿ: ٌجلأ ثـ"اڇٹئٴ ٍڈ٫ ٌئرٍچټ اعڈهڅټ" اٌَخ 

 ڇهٱخ. 16)اٹپبئلح(،  5ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 82ٌَزٶجوڇٿ" اٌَخ 

ٽڀ ٍڈهح اٹپبئلح( ڇٌڂزچً ثـ"ؽٮ٢ًٍب ڇٽب اځذ ٥ٺٍچټ" اٌَخ  87: ٌجلأ ثـ"ٍٝجبد ٽب اؽٸ اهلل ٹٶټ" )اٌَخ اٹغيء اٹَبث٤ ٽڀ اٹٲوآٿ

 ڇهٱخ. 16)االځ٦بٻ(،  6ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 107

 )اٹؾلٌل(. 57ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 22اٹغيء اٹَبث٤ ڇاٹ٦ْوڇٿ ٽڀ اٹٲوآٿ: ٌجلأ ثَڈهح اٹناهٌبد ڇٌڂزچً ثـ"ٽب إبة" اٌَخ 

2363 

Հատված Ղուրանիցֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով  և ճնշագծերով, 

լուսադրոշմ` վահանանման գծանկարֈ ԹԵՐԹ՝ 23: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,2x30,9 սմ: ՏՈՂ՝ 
15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 13.5x23.5 սմ, առնված է պարզ 

շրջանակի մեջ (վարդագույն): 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրովֈ Այաները բաժանված են 

կարմիր մեծ կետերովֈ  
Ձեռագիրն անկազմ էֈ  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– հիզբ, ջուզերի թվերը (իրենց ստորաբաժանումներով), մի շարք ուղղումներ, 
– գրչափորձեր և հավելագրումներֈ 
Ձեռագիրը պակասավոր է. Սկիզբ՝ 14-րդ` «Իբրահիմ» սուրա, ավարտ՝   اٹوؽپڀ ٥ٺى

 :(րդ` «Տահա» սուրայի 5-րդ այա-20) اٹ٦وُ اٍزڈډ

Էջ 5բ, 10աբ, 13բ, 14ա, 16բ, 17ա, 21ա՝ փոքր անընթեռնելի կնիք:  
ԾՆԹ.`Էջ 1ա և 24բ՝  հայերեն և անգլերեն կնիք. 

«ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»։ 

Էջ 1ա՝ նվիրաբերման մակագրությունը. 

«Նուէր` Մաշտոցեան Մատենադարանինֈ  
Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 Միհրան Մինասեանէ»ֈ 

2363 

A part of the Qur‟ān; MS on Western paper with watermarks (shield-shape symbol); 23 ff.; 

21,2x309 cm; fully vocalized nasḫ script; 15 lines to the page; black ink; writing area 13,5x23,5 

cm; entire text set within a simple frame (rose). 

Sūra headings in red ink; āya dividers in a form of big dots (red). 

The MS has no binding. 

Marginal arrangements: 

– rubʽ, ğuz‟, ḥizb, with subdivisions, and saǧda indications; 

– corrections;  
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– attempts of scriptures and adscripts. 

The MS is not complete. It starts with the 14
th

 sūra (ʼIbrāhīm) and ends in the 5
th

 āya of the 

20
th

 sūra (Ṭaha)  اٹوؽپڀ ٥ٺى اٹ٦وُ اٍزڈډ 

Pp. 5b, 10a,b, 13b, 14a, 16b, 17a, 21a there is a small stamp (illegible). 

Pp.1a and 24b, a stamp with scripture in Armenian and in English: 

MIHRAN MINASSIAN LIBRARY. 

P. 1a, there is a donation scripture in Armenian: “A gift to Mashtots Matenadaran, 

“Aleppo, February 2, 2011, from Mihran Minasian”. 

2363 

ڇهٱخ. اٹٲٍبً  23ثً ٥ٺٍڄ فٞڈٛ ٽَٺَٺخ ڇ٥الٽبد ٽبئٍخ ٥ٺى ّٶٸ ٌْجڄ اٹله٣، ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ، اٹڈهٯ ٩و آٌبد

21.2x30.9 ثٍڀ ٵٸ ځٲٞخ ؽپواء ٵجٍوح ٭ڈإٸ اٌَبد ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ أٽب اٹَڈه ٭جبِؽپو،  15ٍټ، اٹٖٮؾخ

 .ٍټ. ٽ٤ االٝبه اٹڈهكي13.5x23.5آٌزٍڀ. اٹڂٔ ٽٶزڈة ٙپڀ اٝبه ڇهكي اٹٺڈٿ. ؽغټ اٹڂٔ: 

ٽڀ  5)اثواڅٍټ( ڇٌڂزچً ثـ"اٹوؽپڀ ٥ٺى اٹ٦وُ اٍزڈډ" )اٌَخ  14اٹڂَقخ ٩ٍو ٽغَٺلح ڇځبٱٖخ اِڇٷ ڇاَفو. رجلأ ثَڈهح هٱټ

 .)ٝڄ( 20اٹَڈهح هٱټ

 اٹچڈاٽِ: 

 رٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ. 

 .َغلحاٹ، اِعياء ،ِؽياةا

 .ٕٮؾبدح ٥ل٥ٺى رغوثخ ٱٺټ 

 ة:24، أ1ٿ بٮؾزاٹٖ، ثبٹٺ٪زٍڀ اِهٽڂٍخ ڇاالځٶٺٍيٌخفزټ 

"ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY" 

 .)ٽٶزجخ ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ(

 أ:1اٹٖٮؾخ ، ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ ؽبٍّخ

"Նուէր` Մաշտոցեան Մատենադարանինֈ 

Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 Միհրան Մինասեան" 

، ٽچواٿ 2011 /٭جواٌوّجبٛ 2اهاٿ( كٍڂبر٭ً ٌوٌٮبٿ )اٹپب )څلٌخ اٹى ٽ٦چل اٹٲلٌٌ ٽَوڇة ٽبّلڇرٌ ٹٺپقٞڈٝبد اٹٲلٌپخ

 .(ؽٺت ،ٽٍڂبٍٍبٿ

  أ،21أ، 17ة، 16أ، 14ة، 13أة، 10ة، 5فزټ كائوي ٕ٪ٍو ٩ٍو ٽٲوڇء ٭ً اٹٖٮؾبد اٹزبٹٍخ: 

2574 

Հատվածներ Ղուրանիցֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ` լուսագծերով  և ճնշագծե-
րով, լուսադրոշմ (գծեր)ֈ ԹԵՐԹ՝ 30: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 10.8x17 սմ: ՏՈՂ՝ 13 տող: ԳԻՐ՝ 
նասխով, սև թանաքֈ Այաները բաժանված են կարմիր փոքրիկ կետերովֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 
5.8x12 սմ: 

Ձեռագիրն անկազմ էֈ 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ (իր ստորաբաժանումներով), 
– ուղղումներ:  
Ձեռագրի սկիզբ՝  18-րդ` «ալ-Քահֆ» սուրայի 6-րդ այա.   اٹؾلٌش اٍٮًب، اځب ع٦ٺڂب ٽب ٥ٺى

-դրան հաջորդում են 36-րդ` «Յա-Սին», 44-րդ` «ալ-Դուխան», 48-րդ` «ալ ,االهٗ ىٌڂخ
Ֆաթհ», 55-րդ` «ալ-Ռահման» և 67-րդ` «ալ-Մուլք» սուրաներըֈ 
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ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ (սեփականատիրոջ) 
Էջ 30բ՝  

 ا٭ڂلي څنا ٽٖؾ٬ ٌقٔ ٽؾپل ها٩ت اثڀ اٹٍَل ٕبٹؼ ىٌزڈٿ

ԾՆԹ.` Էջ 1ա՝ հայերեն և անգլերեն կնիք. 

«ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY»: 

Նույն էջում կա նվիրաբերման հետեւյալ մակագրությունը. 

«Նուէր` Երեւանի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանինֈ  
Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 Միհրան Մինասեան»: 

2574 

Some parts of the Qur‟ān; MS on Western paper with chain and laid lines, and watermarks; 

30 ff.; 10,8x17 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 lines to the page; black ink; writing area 

5,8x12 cm; āya dividers in a form of small dots (red). 

The MS has no binding. 

Marginal arrangements: 

– rubʽ, ṯumn and ǧuz‟; 

– corrections of mistakes. 

The MS starts with the 6
th

  āya of the 18
th

 sūra (al-Kahf) اٹؾلٌش اٍٮًب، اځب ع٦ٺڂب ٽب ٥ٺى االهٗ ىٌڂخ 

followed by 36
th

 (Yā-Sīn),44
th

 (al-Duḫān), 48
th

 (al-Fatḥ), 55
th

 (al-Raḥmān) and 67
th

 (al-Mulk) 

sūras. 

P. 30b, an ownership note: 

 څنا ٽٖؾ٬ ٌقٔ ٽؾپل ها٩ت اثڀ اٹٍَل ٕبٹؼ ىٌزڈٿ ا٭ڂلي

P. 1a, a stamp with scripture in Armenian and in English: 

MIHRAN MINASSIAN LIBRARY. 

On the same page there is a donation scripture in Armenian: “A gift to St. Mesrob 

Mashtots Matenadaran / ”Aleppo, February 2, 2011, from Mihran Minasian. 

2574 

ڇهٱخ. اٹٲٍبً  30ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ ٥الٽبد ٽبئٍخ ڇڅً ٥جبهح ٥ڀ فٞڈٛ ٽَٺَٺخ، آٌبد 

10.8x17 5.8٪ٍوح. اٹٲٍبً ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ، ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ ځٲٞخ ؽپواء ٕ 13ٍټ، اٹٖٮؾخx12 ٍټ. اٹڂَقخ ٩ٍو

 ٽغٺلح. 

 اٹچڈاٽِ:

 .رٖؾٍؼ ث٦٘ ٵٺپبد اٹڂٔ

 هث٤، صپڀ، عيء.  :ٵٺپبد

 أ:1اٹٖٮؾخ ، فزټ ثبٹٺ٪زٍڀ اِهٽڂٍخ ڇاالځٶٺٍيٌخ

"ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Մ.Մ. MIHRAN MINASSIAN LIBRARY" 

 .)ٽٶزجخ ٽچواٿ ٽٍڂبٍٍبٿ(

 أ:1اٹٖٮؾخ ، ؽبٍّخ ثبٹٺ٪خ اِهٽڂٍخ

Նուէր`ԵրեւանիՍբ. Մեսրոպ Մաշտոցիանուան Մատենադարանինֈ 
Հալէպ, 2 Փետրուար 2011 ՄիհրանՄինասեան 

ٽچواٿ ، 2011 /٭جواٌوّجبٛ 2اهاٿ( كٍڂبر)څلٌخ اٹى ثبٍټ ٽ٦چل اٹٲلٌٌ ٽَوڇة ٽبّلڇرٌ ٹٺپقٞڈٝبد اٹٲلٌپخ ٭ً ٌوٌٮبٿ )اٹپب

 .(ٽٍڂبٍٍبٿ
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)اٹٶچ٬(  18ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 6اٍٮًب، اځب ع٦ٺڂب ٽب ٥ٺى االهٗ ىٌڂخ" اٌَخ  اٹپقٞڈٛ ٥جبهح ٥ڀ ٽٖؾ٬ ځبٱٔ، ٌجلأ ثـ"اٹؾلٌش

 .)اٹپٺٴ( 67)اٹوؽپڀ(، ڇهٱټ 55)اٹٮزؼ(، هٱټ 48)اٹلفبٿ(، هٱټ 44)ٌٌ(، هٱټ 36اٹى ځچبٌخ اٹَڈهح، ڇرٺٍچب اٹَڈهح هٱټ

 ڂلي". ة: "څنا ٽٖؾ٬ ٌقٔ ٽؾپل ها٩ت اثڀ اٹٍَل ٕبٹؼ ىٌزڈٿ ا٭30ٽبٹٴ اٹپقٞڈٛ ، اٹٖٮؾخ ؽبٍّخ 

2716 

1 հատոր Ղուրան: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1275 թ. (1858): ԳՐԻՉ՝ Մուհամմադ 

Զաքիրի աշակերտ Մուհամմադ Ռասիմ: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից սպիտակ, փայլուն 

թուղթ: ԹԵՐԹ` 320+2 (էջակալված թերթերը` 320-2), չգրված` 1ա, 314ա, 319բ, 320աբ: 
ՊՐԱԿ՝ VI(12), 31V(322): ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 17,2x12,3 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված 

նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 9.5x5.5 սմ, առնված է 

բաղադրյալ շրջանակի (կարմիր, սև, ոսկի) և լուսանցագծի մեջ (սև, ոսկի):  
4 նախշազարդ էջեր (1բ, 2ա,բ, 3ա), էջ 1բ և 2ա` սուրաների անվանումները, 

այաների քանակն ու քարոզման վայրը` գրված են 6 և 7 տողերով, կարմիր և սև թա-
նաքներով, ծաղկային տարրերով ուղղանկյան մեջ (10.5x6.4 սմ) առնված շրջանակի 

մեջ: Էջ 2բ` 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրայի, 3ա` 2-րդ` «ալ-Բակարա» սուրայի առաջին 

7 տողերը գրված սպիտակ հենքի վրա, ոսկի ուղղանկյան մեջ (բուսական, հյուսային 

տարրեր, սև, կապույտ, կարմիր, կանաչ, վարդագույն, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները գրված են դրանց համար նախատեսված, ոսկի 

ուղղանկյան (նախշազարդ, ծաղկային տարրեր, սև, կանաչ, կարմիր) վերևում կամ 

կողքին` լուսանցագծի և շրջանակի միջև ընկած հատվածում: Այաներն իրարից բա-
ժանված են սևով եզրագծված, վրան չորս գունավոր կետերով ոսկի բոլորակներով, 

մեջը` տարբեր նախշեր: Էջակապ բառերը գրված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին 

հատվածում: 
ԿԱԶՄ` դռնակով մուգ կարմիր զարդանախշ և շրջանակով թուղթ է (ոսկի), մեջ-

քը և դռնակի նախահիմքը` մուգ կարմիր մոմլաթ: Միջուկը` ստվարաթուղթ, աս-
տառը` նախշազարդ, փայլուն թուղթ (կապույտ, ոսկի): Ձեռագիրը դրված է մուգ կար-
միր կաշվե պատյանի մեջ` 18,3x3,4 սմ, միջուկը` ստվարաթուղթ, աստառը` մոխրա-
գույն թուղթ: Պահպանակ` Ա, Բ+Գ, Աա և Գա` փայլուն, նախշազարդ թուղթ (կա-
պույտ, ոսկի), Աբ և Գբ` դեղնավուն թուղթ, Բ` փայլուն, սովորական թուղթ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ. 

– ջուզ՝ գրված են սպիտակ թանաքով, լուսանցազարդի մեջ (բուսական տարրեր, 

կապույտ, կարմիր, կանաչ, սև, ոսկի) թերթի ա երեսին, ինչպես նաև զուգահե-
ռաբար նախորդ` բ էջին , լուսանցագծի և շրջանակի միջև ընկած հատվածում, 
կարմիր թանաքով, 
– հիզբ՝ )իր ստորաբաժանումներով) `կարմիր թանաքով, 
– սաջդա` սպիտակ թանաքով, լուսանցազարդի մեջ (ծաղկային տարրեր, սպի-
տակ, վարդագույն, կապույտ, կարմիր, կանաչ, սև, ոսկի), 

– տեքստի վերաբերյալ ուղղումներ, բացատրություններ` սև և կարմիր թանա-
քով: 

Ձեռագիրն ամբողջական է. էջ 1բ- 310բ` Ղուրանի տեքստ: 

Էջ 311ա-313բ` Աղոթք ի պահպանություն Ղուրանի: 
Էջ 314բ-315բ` Տասը կարդացողների, քսան պատմիչների և Ղուրանի տարածման 

ութսուն ճանապարհների մասին (էջ 314բ- 315ա` վերնագրերը կարմիր, տեքստը` 
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կարմիր և սև թանաքով, յուրաքանչյուր էջի գրադաշտը հորիզոնական գծերով բա-
ժանված է 4 կամ 5 ուղղանկյունների, յուրաքանչյուր ուղղանկյան մեջ 4 կամ 5 տողեր, 

ծաղկային տարրերով զարդանախշեր (կանաչ, կարմիր, ծիրանագույն, ոսկի)): 

Էջ 316բ-319ա` բացատրություն Ղուրանի կատարյալ և գեղեցիկ լինելու նշան-
ների վերաբերյալ: 

ԳՐՉԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 313բ. 

ٵزجڄ ؽبٽلا اهلل اٹپٺٴ اٹپڂبٿ, ڇٽٖٺٍب ٥ٺى ځجى افو اٹيٽبٿ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇإؾبثڄ ڇاڇالكڃ مډ اٹٶوٻ ڇاالؽَبٿ, اٹٍَل ٽؾپل هاٍټ 

ٵو ثؾب٭٠ اٹٲواٿ, ڇثٺ٨ اٹٶزبثخ ٽڀ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٍج٤ ڇ٥ْوٌڀ ٥لكا, ثؾوٽخ ٽؾپل ڇآٷ ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ما

اٹپ٦ٖڈٽٍڀ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ, ٕٺڈاد اهلل ڇٍالٽڄ ٥ٺٍچټ اعپ٦ٍڀ, ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ, ٹَڂخ فپٌ ڇٍج٦ٍڀ ڇٽبرٍڀ 

 . ١ٕ٘ٔڇاٹ٬, ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْو٫ 
ԾՆԹ.` Ձեռագիրը Մատենադարանին է նվիրել Ղրդյան ընտանիքը (2014թ., Բոս-

տոն, ԱՄՆ): 

2716 

One-volume copy of the Qur‟ān; MS on modern white, glossy paper; 320+2 ff. (foliated ՞ 
ff 320-2), blank pp. 1a, 314a, 319b, 320ab; VI(12), 31V(322); fly leaves A, B+C, Aa and Ca 

decorated, glossy paper (blue, gold), Ab and Cb yellowish paper, B ordinary glossy paper; 

17,2x12,3 cm; 15 lines to the page; fully vocalized nasḫ  script, black ink with rubrication; 

writing area 9,5x5,5 cm, entire text set within a complex frame (red, black, gold) and rule-border 

(black, gold); 4 illuminated pp. (1b, 2a,b, 3a). 

Sūra headings are added afterwords on the top or next to decorated rectangular designed 

for the sūra headings (floral elements, black, green, red, gold); āya dividers in the form of 

outlining gold discs (black), with 4 colored dots on the circumference and different decorations 

in the center of the circumference; catchwords at the bottom of every verso page. 

 The 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) and the heading and first 7 lines of the 2

nd
 sūra (al-Baqara) in 

frontispieces (vegetal elements, black, blue, red, green, pink, gold) on white background (pp. 1b-

3a). 

 Dates back to 1275 of Hijra (1858); copied by Muḥammad Rāsim the disciple of 

Muḥammad Ḏākir; colophon on p. 313b: 

ٽبٿ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇإؾبثڄ ڇاڇالكڃ مډ اٹٶوٻ ڇاالؽَبٿ, اٹٍَل ٽؾپل هاٍټ ٵزجڄ ؽبٽلا اهلل اٹپٺٴ اٹپڂبٿ, ڇٽٖٺٍب ٥ٺى ځجى افو اٹي

ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ماٵو ثؾب٭٠ اٹٲواٿ, ڇثٺ٨ اٹٶزبثخ ٽڀ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٍج٤ ڇ٥ْوٌڀ ٥لكا, ثؾوٽخ ٽؾپل ڇآٷ 

پٌ ڇٍج٦ٍڀ ڇٽبرٍڀ اٹپ٦ٖڈٽٍڀ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ, ٕٺڈاد اهلل ڇٍالٽڄ ٥ٺٍچټ اعپ٦ٍڀ, ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹپٍڀ, ٹَڂخ ف

  .١ٕ٘ٔڇاٹ٬, ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْو٫ 

Binding of dark red decorated paper with envelope flap; gold frame; back and fore-edge 

flap of dark red dermantine; board of cardboard, doublure of decorated, glossy paper (blue, 

gold); MS set within a encasement (dark red leather binding, pasted boards, doublure of grey 

paper, 18,3x3,4 cm). 

Marginal arrangements: 

– ǧuz‟ in white ink in marginal illumination (vegetal elements, white, blue, red, green, 

black, gold) on the recto page and in parallel preceding verso page between the frame and 

the rule-border in red ink; 

– ḥizb with subdivisions in red ink; 
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– saǧda in white ink in marginal illumination (floral design, white, pink, blue, red, green, 

black, gold); 

– correction and explanation of the words in black and red ink. 

MS is complete. Pp. 1b- 310b, full text of the Qur‟ān. 

Pp. 311a-313b, a prayer for the preservation of the Qur‟ān. 

Pp. 314b-315b about ten readers, twenty historians and eighty ways to spread the Qur‟ān 

(Titles in red, text in red and black, writing area of every page divided to 4 or 5 rectangulars with 

horizontal lines, in every rectangular 4 or 5 lines of the text; floral design illuminations in green, 

red, orange, gold). 

Pp. 316b-319a explanation about the signs proving the perfection and beauty of the 

Qur‟ān. 

The MS is donated to the Matenadaran by Gherdian family (2014, Boston, USA). 

2716 

(، اٹٖٮؾبد 2-320ڇهٱخ )اِڇهاٯ اٹپوٱپخ  2+320ٕٮو مڇ ٹپ٦خ. ال ٽڀ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ. اٹڈهٯ ؽلٌش ٽغٺل ڇاؽ

ڇهٯ الٽ٤ ٽ٤  1، عـ1آآ، ة+ عـ ؛  ؛ أڇهاٯ اٹؾٮ٠(322(310، )12(20ة. اٹٶواٍبد: -أ320 ة،319أ، 314أ، 1اٹٮبه٩خ: 

ٍٞوا ٽٶزڈثخ  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 17.2x12.3ڇهٯ ٽٖٮو. )ة( ڇهٱخ ٥بكٌخ الٽ٦خ. اٹٲٍبً 2،عـ2ىفو٭بد )أىهٯ، مڅت(؛ آ

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپو، اٍڈك، مڅت( كافٸ اٝبه 5.5x 9.5ثبِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ اإلّبهادثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

 اٍٞو ثبٍِڈك ڇاِؽپو 7أڇ  6اٹَڈه ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ٥ٺى  اٍپبءڅت(. رڈعل أهث٦خ ٍوٹڈؽبد. ٵزجذ )اٍڈك، م

أ. ٵزجذ االٍٞو اٹَج٦خ 2ة، 1ٍټ( ٥ٺى اٹٖٮؾزٍڀ 9.5x12.3كافٸ ٽَزٍٞٸ ثيفو٭بد ځجبرٍخ كافٸ اٝبه ٽوٵت )اٹٲٍبً: 

٥ٺى أهٍٙخ ثٍٚبء ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٽنڅت ڇثيفو٭بد ځجبرٍخ )  أ3، اٹٖٮؾخ ٍڈهح اٹجٲوح ؛ة2، اٹٖٮؾخ ڇٹى ٹَڈهح اٹٮبرؾخاِ

ڇ أ٥ٺى اٹٖٮؾخ ڇٽب ثٍڀ اإلٝبه ڇاٹچبٽِ أڇ أاٹَڈه ٵزجذ ٥ٺى اٹچڈاٽِ  اٍپبءاٍڈك، أىهٯ، أؽپو، أفٚو، ىڅوي، مڅت(. 

د كڇائو ٥ٺى اٹپٶبٿ اٹپقٖٔ ٹچب ؽٍش رڈعل ٽَزٍٞالد ٽنڅجخ ٭به٩خ ثيفو٭بد ځجبرٍخ )أفٚو، أؽپو، اٍڈك(. ٭ڈإٸ اٌَبأ

 ځٲبٛ ٽٺڈځخ ڇ٭ً كافٺچب ٱوٓ ٽنڅت ٥ٺٍڄ ىفبه٫ ٽقزٺٮخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  4ٍڈكاء ٥ٺٍچب 

 ة. 313ٻ(، اٹٖٮؾخ 1858څـ /) 1275اٍټ اٹڂبٍـ: ٽؾپل هاٍټ اؽل رالٽنح ٽؾپل ىٵوٌب. ربهٌـ اٹڂَـ 

ځجى افو اٹيٽبٿ, ڇ٥ٺى اٹڄ ڇإؾبثڄ ڇاڇالكڃ مډ اٹٶوٻ ڇاالؽَبٿ, اٹٍَل اٹؾبٍّخ: "ٵزجڄ ؽبٽلا اهلل اٹپٺٴ اٹپڂبٿ, ڇٽٖٺٍب ٥ٺى 

ٽؾپل هاٍټ ٽڀ رالٽٍن ٽؾپل ماٵو ثؾب٭٠ اٹٲواٿ, ڇثٺ٨ اٹٶزبثخ ٽڀ څنا اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ ٍج٤ ڇ٥ْوٌڀ ٥لكا, ثؾوٽخ ٽؾپل ڇآٷ 

پٍڀ, ٹَڂخ فپٌ ڇٍج٦ٍڀ ڇٽبرٍڀ اٹپ٦ٖڈٽٍڀ اٹٍٞجٍڀ اٹٞبڅوٌڀ, ٕٺڈاد اهلل ڇٍالٽڄ ٥ٺٍچټ اعپ٦ٍڀ, ڇاٹؾپل اهلل هة اٹ٦بٹ

 ."١ٕ٘ٔڇاٹ٬, ٽڀ ٹڄ اٹ٦ي ڇاٹْو٫ 

ُِمي ٹَبٿ، ڇهٯ أؽپو٥ٺٍڄ اٝبه ڇ ىفو٭بد )ثبٹنڅت(، اٹٶ٦ت ڇ اٹزغٺٍل ُٽّْپ٤. اٹٺڈػ ڇهٯ ٽٲڈډ،  أؽپو ٩بٽٰعٺل  ٿُما

اٹٺڈٿ أٽب كافٺچب ٭ًٚ  ٥ڂبثٍخىفو٭بد )أىهٯ، مڅت(. اٹڂَقخ ٽڈٙڈ٥خ كافٸ ٥ٺجخ ٽڀ اٹڈهٯ اٹپٲڈډ  اٹجٞبځخ ڇهٯ الٽ٤ ٥ٺٍڄ

 ٍټ(.  18.3x13.4)اٹٲٍبً: 

 اٹچڈاٽِ: 

 اِعياء ثبِثٍ٘ كافٸ ىفو٭بد ځجبرٍخ )اىهٯ، أفٚو، اٍڈك، مڅت( ٥ٺى اٹٞو٭ٍڀ أ، ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 ِؽپو. باِؽياة ث

 ىڅڈه )أثٍ٘، ىڅوي، أىهٯ، أؽپو، أفٚو، اٍڈك، مڅت(.  -اٹَغلاد ثبِثٍ٘ ٙپڀ ىفو٭بد ځجبرٍخ

 .ڇاالٙب٭بد ثبِؽپو اٹزٖؾٍؾبد

اٹٲواء اٹ٦ْوح، اٹوڇاح اٹ٦ْوڇٿ  اٍپبءة. 313-أ311ة. ك٥بء فبرپخ اٹٲوآٿ ٽڀ 310-ة1اٹڂَقخ ٵبٽٺخ: ٽٖؾ٬ ٽڀ اٹٖٮؾخ 

أ ثبِؽپوڇاٹڂٔ ثبٍِڈك ڇاِؽپو، ٭ً ٵٸ ٕٮؾخ 315-ة314ة. ٥ڂبڇٌڀ اٹٖٮؾبد 315-ة314ڇاٹٞوٯ اٹضپبځڈٿ ٽڀ 

ىڅڈه )أفٚو، -اٍٞو ٵپب رڈعل ىفو٭بد ځجبرٍخ 5أڇ  4د اٹڈاؽل ٽڂچب ٌؾڈي ٥ٺى ٽَزٍٞال 5أڇ  4فٞڈٛ ا٭ٲٍخ ٱَپذ اٹى 

 اؽپو، ثورٲبٹً، مڅت(. 

 أ ّوػ ٵٍٮٍخ رنڅٍت ڇىفو٭خ اٹپٖؾ٬ اٹْو٬ٌ. 319-ة316ٵزجذ ٥ٺى اِڇهاٯ 

 ثڈٍٞڀ، اٹڈالٌبد اٹپزؾلح(.  2014ٍبٿ )رواٹڂَقخ څلٌخ ٽڀ ِٱجٸ ٥بئٺخ ٩ِ
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Պատառիկ 1 

Պատառիկ Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ [8-9-րդ դարեր]: 
ՆՅՈՒԹ` մագաղաթ: ԹԵՐԹ՝ 1, չգրված՝ 1բ: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19,5x26,5 սմ: ԳԻՐ՝ 

քուֆի: ՏՈՂ՝ 18 տող: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14,5x19,5 սմ: Տառերի կետերն ու ձայնավորումները՝ 
սև (ավելացված են հետագայում):  

Ձեռագրի միայն՝ 30-րդ և 31-րդ այաների միջև կա բաժանում: Այն սրճագույն 

շրջանագիծ է` մակերեսը հորիզոնական գծերով բաժանված երեք հավասար մասերի,  
վերին և ստորին մասերը ներկված են կարմիր գույնով, իսկ միջին մասում զարդա-
նշաններ են (սրճագույն): 

Պատառիկի սկիզբ՝ Ղուրանի 10-րդ` «Յունուս» սուրայի 28-րդ այայի վերջ, 
ավարտ՝ 38-րդ այայի կես:  

Էջ 1ա՝ ուղղանկյուն կնիք (կապույտ), վերին լուսանցքի ձախակողմում. «Էջմ. 

պետ. մատենադարան, ՆՎԵՐ Հ. Հ. պ. Կ-ից 20/V N76»:  
Պատառիկի լուսանցաեզրերը վերանորոգված են: 

Fragment 1 

A fragment of the Qur‟ān; MS on parchment; 1 f.; 19,5x26,5 cm; p. 1b blank; vocalized 

kūfī script; 18 lines to the page (dark brown); the dots of the letters and the rubrication in black 

ink (probably afterwards). There are also some dots and dashes (red ink) done as decorations. 

The bottom right and left corners as well as the upper left corner are restored by special 

paper; writing area 14,5x19,5 cm; a sole āya  divider between 30
th

 and 31
st
 āyas. It is a brown 

circle, which is divided into 3 parts with horizontal lines.The upper and bottom bands are colored 

with red ink, and in the middle part there are some signs with brown ink. 

The fragment is from the 10
th

 sūra (Yūnus). It starts from the last word of the 28
th

 āya up to 

the middle of the 38
th

 āya . It can date back to approximately 8-9
th

 cc. 

On the left upper part of the margin there is a rectangle stamp (blue) with the following 

words (in Armenian) “State Matenadaran of Etchmiadzin, DONATION from H. H. p. k 20/V 

N76”. 

 1ٱٖبٕخ 

ٹجڂً اٹلاٵڀ ٍٞوا ثب 18٭به٩خ(. اٹٖٮؾخ ة 1أ )1ٍټ. اٹڂٔ ٥ٺى اٹڈعڄ 19.5x26.5ٽڀ اٹوٯ. اٹٲٍبً  ڇاؽلحٱٖبٕخ 

 (. الؽٲبٹٺزيٌٍڀ )ُأٍٙٮذ  ثقٜ ٵڈ٭ً ٽْٶڈٷ ثبٍِڈك )ٹ٦ٺچب ُأٍٙٮذ ٭ٍپب ث٦ل(؛ ٵپب رڈعل ځٲبٛ ڇفٞڈٛ ثبِؽپو

ڇڅً  31ڇ 30ٍټ. ال ٌڈعل ٭ڈإٸ ثٍڀ اٌَبد ثبٍزضڂبء اٌَزٍڀ 14.5x19.5رټ روٽٍټ اٹيڇاٌب اِهث٦خ ثڈهٯ فبٓ. ٱٍبً اٹڂٔ 

 ىفو٭خ ثڂٍخ. رڈعل ٥ٺى ڇاالكځى ثبِؽپوصخ فٞڈٛ أ٭ٲٍخ رٲَټ اٹلائوح اٹى أٱَبٻ ٽزَبڇٌخ، ا٥ِٺى ّٶٸ كڇائو ثڂٍخ ٭ً كافٺچب صال

. ڇٌپٶڂڂب اهعب٣ ربهٌـ 38)ٌڈځٌ( ڇرڂزچً ثپڂز٬ٖ اٌَخ  10ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 28. رجلأ اٹڂَقخ ٥ڂل ځچبٌخ اٌَخ ٭ً اٹٲَټ االڇٍٜ

 اٹزب٤ٍ اٹپٍالكٌٍڀ.  -اٹڂَـ اٹى ٽب ثٍڀ اٹٲوځٍڀ اٹضبٽڀ 

 (.V N76/20ة. گ  هٽڂٍخ )څلٌخ ٽٲلٽخ ٽڀ ٱجٸ څـ. څـ.ٌَبه اٹڈهٱخ ُٵزت ٭ً كافٺڄ ثبٹٺ٪خ اِڇزټ ٽَزٍٞٸ اٹْٶٸ ٭ً ا٥ٺى ف

Պատառիկ 3 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 3: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
35x23 սմ: ՏՈՂ՝ 12: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: 
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ԳՐԱԴԱՇՏ` 21x13 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կանաչ, կարմիր, ոսկի և 

կապույտ): 
Թերթ՝ 1, 2, 3՝ իրար մեջ գծված շրջանագծեր (բաց կապույտ, ոսկի, կանաչ, կար-

միր և մուգ կապույտ), կենտրոնական շրջանագծի մեջ մուգ կապույտ հենքի վրա՝ 
մանր ծաղկազարդ (ոսկի, կարմիր և սպիտակ): 

Սուրաների անվանումները գրված են սպիտակով, այաները բաժանված են տար-
բեր գույներով եզրագծված, եզրերին կապույտ 6 կետերով, կենտրոնում՝ կանաչ կե-
տով՝ ոսկի շրջանագծերով, որոնք բաժանված են 6 մասի՝ յուրաքանչյուրի մեջ սրճա-
գույն կետ: Էջակապ բառերը նշված են յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում, սև թա-
նաքով:  

Էջ 1ա՝ սկսվում է 98-րդ` «ալ-Բայյինա» սուրայի 1-ին այայի կեսով և ավարտվում 

է 101-րդ` «ալ-Կարիա» սուրայի վերնագրով:  
Էջ 2ա 3բ. սկիզբ՝ 105-րդ` «ալ-Ֆիլ» սուրայի 2-րդ այայի կես, ավարտ՝ 114-րդ (ալ-

Նաս) սուրայի 3-րդ այայի վերջ: 

Fragment 3 

A fragment from the Qur‟ān; on Oriental paper; 3 ff.; 35x23 cm; fully vocalized nasḫ 

script; 12 lines to the page, black ink; sūra headings in white ink, rubrication in red ink; writing 

area  21x13 cm; the text set within a complex frame (green, red, gold, blue). 

There are decorations on the margins with 1, 2 or 3 circle-form designs in a form of several 

circles placed one within the other (sky blue, gold, green, gold, red and sea blue). On the sea blue 

color central disc there are some small floral decorations (gold, red and white). Sūra headings are 

decorated with floral designs taken in a rectangular frame (sea blue, sky blue, red and gold); āya 

dividers are in a form of multicolor discs (gold) divided into 6 sectors with 6 blue dots on the 

egdes, 6 brown dots in each sector and a green dot in the center; catchwords at the bottom of 

every verso page (black). 

The text on the f. 1 starts with the middle of the 1
st
 āya of the 98

th
 sūra (al-Bayyina) up to 

the heading of the 101
st
 sūra (al-Qāriʽa). Pp. 2b and 3a are continuing to one another starting 

with the middle of the 2
nd

 āya of the 105
th

 sūra (al-Fīl) up to the 3
rd

 āya of the 114
th

 sūra (al-Nās).  

 3ٱٖبٕخ 

ثبِؽپو.  اإلّبهادَـ ٽْٶڈٷ، ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځ 12ٍټ. اٹٖٮؾخ 35x23اٹڈهٯ ّوٱً، اٹٲٍبً ؛ صالصخ ٱٖبٕبد

 رڈعل كڇائو ىفو٭ٍخ ٽزلافٺخ ٥ٺى څڈاٽِ اٹڈهٱبد ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أفٚو، أؽپو، أىهٯ، مڅت(.21x13ٱٍبً اٹڂٔ 

ََُڈه اٍپبء أىهٯ ٵب٬ّ، أؽپو، أىهٯ كاٵڀ، أفٚو، مڅت(.٭ً ڇٍٞچب أهٍٙخ ىهٱبء ٽيفو٭خ ثيڅڈه ثٍٚبء ) ثبٹپلاك  اٹ

 6ئو ٽٺڈځخ ڇٽغيئخ اٹى ٭ڈإٸ اٌَبد كڇا)أىهٯ كاٵڀ، أىهٯ ٵب٬ّ، أؽپو، مڅت(، اِثٍ٘ ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ٽيفو٫ 

أىهٯ، ثڂً، أفٚو، مڅت(. كافٸ ٵٸ ٱٞب٣ ځٲٞخ ثڂٮَغٍخ، أٽب ٭ً ٽوٵي اٹلڇائو څڂبٳ ځٲٞخ فٚواء. اٹز٦ٲٍجخ ِٱٞب٥بد )

 ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

)اٹٲبه٥خ(، أٽب اٹٲٖبٕزٍڀ اٹضبځٍخ ڇاٹضبٹضخ  101ٍڂخ( ڇرڂزچً ثبٍټ اٹَڈهح هٱټ)اٹج 98ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 1رجلأ ٥ڂل ٽڂز٬ٖ اٌَخ 

 )اٹڂبً(. 114)اٹٮٍٸ( ڇرڂزچً ٥ڂل ځچبٌخ اٌَخ اٹضبٹضخ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ ٥105ڂل ٽڂز٬ٖ اٌَخ اٹضبځٍخ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

Պատառիկ 15 

Պատառիկ Ղուրանից: ԺԱՄԱՆԱԿ՝ Հիջրայի 1308 թ.(1890-1891): 

ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 25x18 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ 
նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 20x12 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի (ոսկի, 



201 

կարմիր) և զարդանախշերի (կապույտ, կանաչ և ոսկի) մեջ, լուսանցագիծ՝ պարզ 

(կապույտ): Ճակատազարդ՝ բուսանախշեր (մուգ կապույտ, կանաչ և ոսկի): 
Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով, իսկ այաները բաժանված են 

բոլորակներով (ոսկի):  

Պատառիկն ընդգրկում է 1-ին՝ «ալ-Ֆաթիհա» սուրան:  
Էջ 1ա՝ հիշատակարան (11 տող). 

هٗ ڇڅً ٵٮبهح ثقيٌڂخ كاه ىاكڃ عڀ اال ...ٱل ڇٱ٬ ڇٍٍل ڇؽجٌ څنڃ ٱڈٷ اٹپٖؾ٬ اٹضجذ ځ٬ ٽٖٞٮى ثٴ اٹپ٦وڇ٫ 

اٹڂڈثخ اٹى عپ٤ ٱبٝو ثْوٛ اّٿ ال ٌجب٣ ڇ ال ٌوڅڀ ڇال ځقوط ڇ ال ٌجّل ٭پڀ ثّل ٹزوث٦ل ٽب ٍپ٤ ٭بّځپب اځپل ٥ٺً اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځو اّٿ 

  ٭ً م ٢ٖٓٔاهلل ٍپ٤ٍ ٥ٺٍڄ اٹچّپو اٹ٪ٮو ٹڈاٱٮخ ڇٹٲبهٌخ ڇاٹٶبرجخ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثؾوٽخ ٹو اٹ٦ي ڇاٹْو٫ ٍڂخ 

Պատառիկի լուսանցաեզրերը վնասված են և այրված: 

Fragment 15 

One folio of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper;  25x18 cm; vocalized nasḫ script; 11 lines 

to the page; writing area 20x12 cm; text set within a complex frame (gold, red) taken in a simple 

frame (blue). Frontispiece and the edges of the writing space decorated with vegetal design (sea 

blue, green, gold); sūra headings in red ink; āya dividers in a form of a disc (gold). 

Only the 1
st
 sūra (al-Fātiḥa) is written; the copy dates back to 1308 (1890/1891). 

There is a colophon on 1a (11 lines). 

ثقيٌڂخ كاه ىاكڃ عڀ االهٗ ڇڅً ٵٮبهح اٹڂڈثخ  ... ٱل ڇٱ٬ ڇٍٍل ڇؽجٌ څنڃ ٱڈٷ اٹپٖؾ٬ اٹضجذ ځ٬ ٽٖٞٮى ثٴ اٹپ٦وڇ٫  

اهلل اٹى عپ٤ ٱبٝو ثْوٛ اّٿ ال ٌجب٣ ڇ ال ٌوڅڀ ڇال ځقوط ڇ ال ٌجّل ٭پڀ ثّل ٹزوث٦ل ٽب ٍپ٤ ٭بّځپب اځپل ٥ٺً اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځو اّٿ 

  ٭ً م ٢ٍٖٓٔپ٤ٍ ٥ٺٍڄ اٹچّپو اٹ٪ٮو ٹڈاٱٮخ ڇٹٲبهٌخ ڇاٹٶبرجخ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثؾوٽخ ٹو اٹ٦ي ڇاٹْو٫ ٍڂخ 

 The Fr.  was burnt and damaged on all edges of the folio. 

 15ٱٖبٕخ 

ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت 20x12ٔ ٱٍبً اٹڂ ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ. 11ٍټ. اٹٖٮؾخ 25x18اٹڈهٯ ّوٱً،  ؛ٱٖبٕخ ڇاؽلح

 اٍپبءؽڈٷ اٹڂٔ )ثبِىهٯ اٹلاٵڀ، اِفٚو، اٹنڅت(.  )اؽپو، مڅت( كافٸ اٝبه أىهٯ ثٍَٜ. رڈعل ىفو٭خ ځجبرٍخ، ٵنٹٴ

ََُڈه  نڅجخ. ٽ٭ڈإٸ اٌَبد كڇائو ثبِؽپوكڇٿ رجڈٌت،  اٹ

 ٻ(.1891-1890څـ ) 1308رؾزڈي اٹٲٖبٕخ )ٍڈهح اٹٮبرؾخ( ٭ٲٜ. ربهٌـ اٹڂَـ 

 ٍٞو( :  11أ، )1اٹٖٮؾخ  ،٬ٱٍل ڇٱ

ثقيٌڂخ كاه ىاكڃ عڀ االهٗ ڇڅً ٵٮبهح اٹڂڈثخ  ٱل ڇٱ٬ ڇٍٍل ڇؽجٌ څنڃ ٱڈٷ اٹپٖؾ٬ اٹضجذ ځ٬ ٽٖٞٮى ثٴ اٹپ٦وڇ٫..."

اٹى عپ٤ ٱبٝو ثْوٛ اّٿ ال ٌجب٣ ڇال ٌوڅڀ ڇال ځقوط ڇال ٌجّل ٭پڀ ثّل ٹزوث٦ل ٽب ٍپ٤ ٭بّځپب اځپل ٥ٺً اٹنٌڀ ٌجل ٹڈځو اّٿ اهلل ٍپ٤ٍ 

  ٭ً م" ٢ٍٖٓٔڄ اٹچّپو اٹ٪ٮو ٹڈاٱٮخ ڇٹٲبهٌخ ڇاٹٶبرجخ ڇٹغپ٤ٍ اٹپئٽڂٍڀ ڇاٹپئٽڂبد ثؾوٽخ ٹو اٹ٦ي ڇاٹْو٫ ٍڂخ ٥ٺ

  .٥ٺى ٝوح اٹڈهٱخ آصبه ؽوٌٰ

Պատառիկ 16 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
9,1x7,6 սմ: ՏՈՂ՝ 6: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 6,5x4 սմ: 

Այաները բաժանված են սև բոլորակներով:  

Էջ 1ա-1բ` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 14-րդ այայի կեսից`ثضبٹش ٭ٲبٹڈا اځب اٹٍٶټ ٽوٍٺڈٿ 

մինչև նույն սուրայի 19-րդ այայի նախավերջին բառը`    ٱبٹڈ ٝبئو ٵټ ٽ٦ٶټ ءاٿ مٵورټ ثٸ اځزټ ٱڈٻ  
Պատառիկը ներքևից պատռված է, կան խոնավության հետքեր: 
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Fragment N 16 

One folio of the Qur‟ān; Fr. on Western paper; 9,1x7,6 cm; 6 lines to the page; fully 

vocalized nasḫ script, black ink; writing area 6,5x4; āya dividers in the form of a disc (black). 

Pp. 1a-1b, from the middle of the 14
th

 āya of the 36
th

 sūra (Yā-Sīn): ثضبٹش ٭ٲب ٹڈا اځب اٹٍٶټ ٽوٍٺڈٿ 

up to the the penultimate word of the 19
th

 āya of the same sūra: ٱبٹڈ ٝبئو ٵټ ٽ٦ٶټ ءاٿ مٵورټ ثٸ اځزټ ٱڈٻ   

Folio is torn from the bottom, some traces of humidity. 

 16ٱٖبٕخ 

اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً اٹڂٔ  6ٍټ. اٹٖٮؾخ 9.1x7.6ڈهٯ ٩وثً، اٹٲٍبً اٹ؛ ڇاؽلح ٱٖبٕخ

6.5x4 .ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ ٍڈكاء 

"ٱبٹڈ ٝبئوٵټ  ٽڀ ماد اٹَڈهح: 19: "ثضبٹش ٭ٲبٹڈا اځب اٹٍٶټ ٽوٍٺڈٿ" ؽزى اٌَخ 14)ٌٌ( ٽڀ ٽڂز٬ٖ اٌَخ  36اٹَڈهح هٱټ

 .ة-أ1 ٽ٦ٶټ ءاٿ مٵورټ ثٸ اځزټ ٱڈٻ"، اٹڈهٱخ

 . ٥ٺٍچب اٹغيء اٹَٮٺً ٽڀ اٹڈهٱخ ٽزٺ٬ ٵپب رڈعل آصبه هٝڈثخ

Պատառիկ 19 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան դեղնավուն թուղթ` ճնշագծերով: 
ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21,8x16,5 սմ: ՏՈՂ՝ 14 : ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք: Տեքստն առնված է կարմիր շրջանակի մեջ: Սուրաների անվանումները, քա-
րոզման վայրն ու այաների քանակը գրված են կարմիրով, կարմիր ուղղանկյան մեջ: 

Այաները բաժանված են կարմիր բոլորակներով:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիրը` սև թանաքով: 

– հիզբերի ստորաբաժանումները գրված են սև թանաքով ([ավելացված հետա-
գայում]); 
Էջ 1ա-1բ` սկսվում է 61-րդ` «ալ-Սաֆ» սուրայի 14-րդ (վերջին) այայի կեսից` 

ڇٵٮود ٝبئٮخ ٭بٌلځب اٹنٌڀ اٽڂڈا  , մինչև 63-րդ` «ալ-Մունաֆիկուն» սուրայի 4-րդ այայի 

առաջին բառը`ڇاما: 

Պատառիկը ներքևից պատռված է:  

Fragment N 19 

One folio of the Qur‟ān; MS on yellowish Oriental paper with laid lines; 21,8x16,5 cm; 14 

lines to the page; entire text set within a red frame; fully vocalized nasḫ script, black ink; sūra 

heading and āya statistics written in red ink within a red rectangular; āya dividers in the form of 

a disc (red). 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr and ḥizb with subdivisions in black. 

Pp. 1a-1b, from the middle of the 14
th

 āya of the 61
st
 sūra (al-Ṣaf): ...ڇ ٵٮود ٝبئٮخ ٭بٌلځب اٹنٌڀ  

up to the 1  اٽڂڈا...
st
 word of the 4

th
 āya of the 63

rd
 sūra (al-Munāfiqūn):   ما..ڇا . 

The folio torn from the bottom. 
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19ٱٖبٕخ   

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  14ٍټ. اٹٖٮؾخ 21.8x16.5اٹڈهٯ ّوٱً إٮو ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٲٍبً ؛ ڇاؽلح ٱٖبٕخ

ٙپڀ ٽَزٍٞٸ أؽپو، ٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ  اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبِؽپو اٍپبءٽْٶڈٷ ٙپڀ اٝبه أؽپو. 

 ؽپواء. 

 ٽِ:اٹچڈا

 .اٹز٦ٍْو ثبٍِڈك

 ثبٍِڈك.أٍٙٮذ الؽٲًب اِؽياة 

)اٹپڂب٭ٲڈٿ(:  63: "ڇٵٮود ٝبئٮخ ٭بٌلځب اٹنٌڀ اٽڂڈا" ؽزى ثلاٌخ اٹَڈهح هٱټ14)اٹ٬ٖ( ٽڀ ٽڂز٬ٖ اٌَخ  61اٹَڈهح هٱټ

 ."ڇاما"

  اٹغيء اٹَٮٺً ٽڀ اٹڈهٱخ ٽچزوة.

Պատառիկ 24 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ` ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 16x9,3 սմ: ՏՈՂ՝ 5: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 

13,4x4 սմ, առնված է կրկնակի կարմիր շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով` ճակատազարդի մեջ 

(ծաղկային տարրեր, կանաչ, կարմիր, բաց կապույտ): Այաները բաժանված են կար-
միրով եզրագծված կանաչ բոլորակներով: 

Էջ 1ա-1բ` հատվածներ 108-րդ` «ալ-Կաուսար» և 110-րդ` «ալ-Նասր» սուրանե-
րից: 

Էջ 1բ` 1-ին` «ալ-Ֆաթիհա» սուրայի 1-ին այայից մինչև 5-րդ այայի նախավերջին 

բառը`  ...اٌبٳ ځ٦جل ڇاٌبٳ . 

ՀԵՏԱԳԱՅԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ 
Էջ 1ա` հետագայի ծննդյան հիշատակարան օսմաներենով` թվագրված Հիջրայի 

1143թ. (1730թ.). 

 ٖٗٔٔ ثٴ ٌڈىٱوٯ هڇعجڂلڃ ٽبٿ ىٽچوٳ اڇّج٦بځلڃ عپ٤ ٵغى ٽٖٞٮى ا٩بځٴ اڇ ٩ٺى ٥جبك اهلل كځٍبٌڄ ٵٺڈة ربهٌقى ٍڂخ

 اثْبهد اڇ ٹڂلډ

  ٍڂخ صالس اهث٦ٍڀ ٽبد ڇاٹ٬
Էջ 1ա` մահվան հիշատակարան` թվագրված Հիջրայի 1149 (1736թ.), մասամբ 

անընթեռնելի.  
  ٣ٗٔٔثٴ ٌڈىٱوٯ ///ٱيډ /// كځٍبكٿ ٵٍله ثٍبٿ اڇ ٹڂلډ ٍڂخ  

Պատառիկը խունացած է, մեջտեղից պատռված: 

Fragment N 24 

One folio of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper with laid lines; 16x9,3 cm; 5 lines to the 

page; fully vocalized nasḫ script, black ink; writing area 13,4x4 cm; entire text set within a red 

double outlining frame; sūra heading with headpieces (floral design, green, red, light blue) 

written in red ink; āya dividers in the form of a disc (green) outlining by red. 

P. 1a, a later note (birthday colophon) in Ottoman Turkish, dated 1143 of Hijra (1730): 

 ٖٗٔٔ ثٴ ٌڈىٱوٯ هڇعجڂلڃ ٽبٿ ىٽچوٳ اڇّج٦بځلڃ عپ٤ ٵغى ٽٖٞٮى ا٩بځٴ اڇ ٩ٺى ٥جبك اهلل كځٍبٌڄ ٵٺڈة ربهٌقى ٍڂخ 

 اثْبهد اڇ ٹڂلډ
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  ٍڂخ صالس اهث٦ٍڀ ٽبد ڇاٹ٬
P.1a, later not (death date) of 1149 Hijra (1736), hardly legible: 

  ٣ٗٔٔثٴ ٌڈىٱوٯ ///ٱيډ /// كځٍبكٿ ٵٍله ثٍبٿ اڇ ٹڂلډ ٍڂخ  

Pp. 1a-1b, different parts from the 108
th

 sūra (al-Kawṯār) and 110
th

 sūra (al-Nāṣr). 

P. 1b, from the 1
st
 āya up to the penultimate word of the 5

th
 āya of the 1

st
 sūra (al-Fātiḥa): 

  اٌبٳ ځ٦جل ڇاٌبٳ

The folio is weather-stained and torn in half. 

 24ٱٖبٕخ 

ٱٍبً  اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. 5اٹٖٮؾخ  ٍټ. 16x9.3اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح، اٹٲٍبً ؛ ڇاؽلح ٱٖبٕخ

كافٸ ٍوٹڈؽخ ځجبرٍخ )أفٚو، أؽپو، أىهٯ ٭برؼ(، ٭ڈإٸ اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپوصڂبئً. 13.4x4اٹڂٔ 

 .اٌَبد ؽٺٲبد ؽپواء كافٸ أٱوآ فٚواء

أ: ثٴ ٌڈىٱوٯ هڇعجڂلڃ ٽبٿ ىٽچوٳ اڇّج٦بځلڃ عپ٤ ٵغى ٽٖٞٮى ا٩بځٴ اڇ 1اٹٖٮؾخ  ،ل رڈاهٌـ ٽٍالك ثبٹٺ٪خ اٹ٦ضپبځٍخٌڈع

 اثْبهد اڇ ٹڂلډ ٩ٖٔٔٗٺى ٥جبك اهلل كځٍبٌڄ ٵٺڈة ربهٌقى ٍڂخ 

 .ٻ(1730صالس اهث٦ٍڀ ٽبد ڇاٹ٬ " )ٍڂخ 

 .ٻ(1736" )٣ٗٔٔكځٍبكٿ ٵٍله ثٍبٿ اڇ ٹڂلډ ٍڂخ  ربهٌـ اٹڈ٭بح ر٦نه ٱواءرڄ: "ثٶٍڈىٱوٯ /// ٱيډ ///

 .ة2أ،1)اٹڂٖو( ٥ٺى اِڇهاٯ  110)اٹٶڈصو( ڇ هٱټ 108رڈعل أعياء ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

 .ة(1:"اٌبٳ ځ٦جل ڇاٌبٳ..."، )5ؽزى  1ٍڈهح اٹٮبرؾخ ٽڀ اٌَخ 

 . اٹڈهٱخ ثَجت اٹوٝڈثخ ځزيا٣ اعياء ٽڀ ڇٍٜا

Պատառիկ 34 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ ժամանակակից սպիտակ փայլուն թուղթ: 
ԹԵՐԹ՝ 2: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 18,3x11,3 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թա-
նաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 11x6 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, կարմիր, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները և այաների քանակը գրված են սպիտակով` ոսկի 

ուղղանկյան մեջ: Այաներն իրարից բաժանված են ոսկի բոլորակներով: Էջակապ 

բառերը գրված են հորիզոնական` յուրաքանչյուր բ էջի ստորին հատվածում: 

Էջ 1ա-2բ` 60-րդ` «ալ-Մումթահանա» սուրայի 6-րդ այայից`  ٹٲل ٵبٿ ٹٶټ ٭چټ اٍڈح ؽَڂخ  

մինչև 62-րդ` «ալ-Ջումուա»սուրայի 5-րդ այան`   ال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢بٹپٍڀ ڇاهلل

Պատառիկը մեջտեղից պատռված է: 

ԾՆԹ.` Էջ 1ա. Մատենադարան է բերվել Նինել Ոսկանյանի կողմից: 

Fragment N 34 

Two folios of the Qur‟ān; Fr. on modern white, glossy paper; 18,3x11,3 cm; 15 lines to the 

page; fully vocalized nasḫ script, black ink; writing area 11x6 cm; entire text set within a 

complex frame (black, red, gold); sūra heading and number of āya statistics  written in white ink 

in gold rectangular; āya dividers in the form of a disc (gold); horizontal catchwords on the 

bottom of every verso page;. 

Pp. 1a-2b, from the 6
th

 āya of the 60
th

 sūra (al-Mumtaḥana):  up to  ٹٲل ٵبٿ ٹٶټ ٭چټ اٍڈح ؽَڂخ 

the 5
th

 āya of the 62
nd

 sūra (al-Ğumuʽa):  ٹپٍڀال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢ب ڇاهلل    

Fragment torn in half. 

This fragment was brought to the Matenadaran by Ninel Voskanian (p. 1a). 
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 34ٱٖبٕخ 

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ. ٱٍبً  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 18.3x11.3اٹڈهٯ ؽلٌش أثٍ٘ الٽ٤. اٹٲٍبً  ؛ٱٖبٕزبٿ

اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ثبِثٍ٘ كافٸ ٽَزٍٞٸ ثبٹنڅت، ٭ڈإٸ  اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )أؽپوٿ اٍڈك، مڅت(. 11x6اٹڂٔ 

 ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ.  نڅجخ. اٹز٦ٲٍجخٽاٌَبد أٱوآ 

اٹَڈهح  ڇاهلل ال ٌچلډ اٹٲڈٻ اٹ٢بٹپٍڀ" ٽڀ :"5: "ٹٲل ٵبٿ ٹٶټ ٭چټ اٍڈح ؽَڂخ" ؽزى اٌَخ 6)اٹپپزؾڂخ( ٽڀ اٌَخ  60اٹَڈهح هٱټ

 .)اٹغپ٦خ( 62هٱټ

 ٽچزوة اٹڈٍٜ.  اٹڈهٯ

 أ. 1اهاٿ ٽڀ ٱجٸ اٹٍَل ځٍڂٸ ٭ڈٍٶبځٍبٿ، ٕٮؾخ كٍڂبراٹى اٹپب بدُٱلٽذ اٹٲٖبٕ

Պատառիկ 39 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ`արևմտյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 2: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
10,2x6,8 սմ: ՏՈՂ՝ 14 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` 

կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10.2x6.8 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (սև, ոսկի): 

Սուրաների անվանումները և Այաների բաժանումները նշված են կարմիր 

թանաքով:  
Պատառիկի սկիզբը` 45-րդ` «ալ-Ջասիյա» սուրայի 8-րդ այան 

  ٽچٍڀٌَپ٦چب ٭جْوڃ ث٦ناة اٹٍټ. ٭بما ٥ٺټ ٽڀ اٌبرڂب ٍّئب ارقنڅب څيڇا اڇٹٴ ٹچټ ٥ناة 

ավարտ` 46-րդ «ալ-Ահկաֆ» սուրայի 19-րդ այան. 
  فبٍوٌڀ. ڇٹٶٸ كهعبد ٽپب ٥پٺڈا ڇ ٹٍڈ٭ٍچټ ا٥پبٹچټ ڇڅټ /// 

Պատառիկի լուսանցաեզրերը պատռված են: 

Fragment 39 

2 folios of the Qur‟ān; MS on Western paper; 10,2x6,8 cm; fully vocalized nasḫ script; 14 

lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 10,2x6,8 cm, entire text set within a 

complex frame (black, gold); sūra headings written with red ink; āya dividers – with red ink. 

The fragment starts with the 8
th

 āya of the 45
th

 sūra (al-Ğāṯiya): 

   چب ٭جْوڃ ث٦ناة اٹٍټ. ٭بما ٥ٺټ ٽڀ اٌبرڂب ٍّئب ارقنڅب څيڇا اڇٹٴ ٹچټ ٥ناة ٽچٍڀٌَپ٦ 

Ends in the 19
th

 āya of the 46
th

 sūra (al-‟Aḥqāf): 

فبٍوٌڀ. ڇٹٶٸ كهعبد ٽپب ٥پٺڈا ڇ ٹٍڈ٭ٍچټ ا٥پبٹچټ ڇڅټ ///   

The edges are damaged. 

 39ٱٖبٕخ 

ٍٞوا  14ٍټ. اٹٖٮؾخ 10.2x6.8فٞڈٛ ٽَٺَٺخ(. اٹٲٍبً  4ٍچب آصبه اٹ٪وثً )٥ٺ اٹڈهٯ؛ ٱٖبٕزبٿ )ٵواٍخ ڇاؽلح(

ٍټ ٙپڀ اٝبهاد هثب٥ً )اٍڈك، 7.2x4.5ٱٍبً اٹڂٔ ثبِؽپو.  اإلّبهادثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ، 

 اٹَڈه ڇ٭ڈإٸ اٌَبد ثبِؽپو.  اٍپبءٍټ،7.9x4.9مڅت(

 .چب آصبه ٥ش(اٹڂَقخ ٽزٺٮخ )اٹيڇاٌب ڇاٹٲَټ اٹ٦ٺڈي ڇاٹَٮٺً ٽڀ اٹڂٔ ٽچزوة ڇ٥ٺٍ

 اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

ڇاهع٦ذ اٹپ٦ٺڈٽبد اِڇٹٍخ ٹٺپبرٍڂبكاهٿ اٹپو٭ٲخ ثڈهٱخ ٥ڀ ٥پو اٹٲٖبٕخ أځچب ر٦ڈك ٹٺٲوٿ اٹَبث٤ ٥ْو، ٹٶڀ ثؾَت ځڈ٥ٍخ 

 اٹڈهٯ ڇؽبٹخ اٹٲٖبٕخ ٽڀ اِهعؼ أځچب ر٦ڈك ٹپڂز٬ٖ اٹٲوٿ اٹزب٤ٍ ٥ْو. 

 اٹچڈاٽِ:

 .ة1ٹٖٮؾخ ، اڇاٹ٦ْوڇٿ" ثبِؽپواٹغيء "اٹَبكً 
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 .ثبٹؾجو االٍڈك ًبالؽٲ أ2أ٥ٺى اٹٖٮؾخ  (اَؽٲب٫) 46هٱټ  ؛ ڇأ1أ٥ٺى اٹٖٮؾخ  (اٹغبصٍخ) 45هٱټ َڈهحاٹاٍټ  أ٬ٍٙ

 أ: 1أڇٷ اٹٲٖبٕخ 

 . "ٌَپ٦چب ٭جْوڃ ث٦ناة اٹٍټ, ٭بما ٥ٺټ ٽڀ اٌبرڂب ٍّئب ارقنڅب څيڇا اڇٹٴ ٹچټ ٥ناة ٽچٍڀ" ٽڀ ٍڈهح اٹغبصٍخ 8اٌَخ 

 ة:2اَفو 

: "فبٍوٌڀ, ڇٹٶٸ كهعبد ٽپب ٥پٺڈا ڇ ٹٍڈ٭ٍچټ ا٥پبٹچټ ڇڅټ ال ٢ٌٺپڈٿ, االؽٲب٫ٽڀ ٍڈهح  20 ڇثلاٌخ اٌَخ 19ځچبٌخ اٌَخ 

 ]ڇٌڈٻ[ ٦ٌوٗ اٹنٌڀ". 

Պատառիկ 43 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 23,9 

սմ երկարությամբ (թերթը լայնությամբ երկու կողքերից պատռված է): ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ 
ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր, Ալլահի անունը`  ոսկի: 

ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 13,5 սմ երկարությամբ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի մեջ (կանաչ, 
կապույտ, սև, ոսկի): Լուսանցազարդ՝  շրջանաձև բուսանախշ` (կարմիր, կապույտ, 

դեղին, սրճագույն, ոսկի): 

Այաները բաժանված են ոսկի բոլորակներով: 
 Սկիզբը`էջ 1ա` 41-րդ` «Ֆուսսիլաթ» սուրայի 27-րդ այայի   ٵبځڈا  բառը. ավարտը` 

էջ 1բ` նույն սուրայի 35-րդ այայի սկզբի բառերը`    ڇٽب ٌٺٲچب اال اٹنٌڀ ٕجوڇا  

Պատառիկը երկայնքով մեջտեղից պատռված է: 

Fragment 43 

One folio of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper; the length is 23,9 cm, width unknown as it 

is torn; vocalized nasḫ script; 9 lines to the page; black ink; rubrication with red ink; the name of 

Allah written with gold ink; the length of the writing area – 13,5 cm; text set within a complex 

frame (green, blue, black, gold); On the margin there is a round vegetal decoration (red, blue, 

yellow, brown, gold); āya dividers in a form of discs (gold). 

The fragment starts with the  27
th

 āya of the 41
st
 sūra (Fuṣṣilat), with the word 

  ... ٵبځڈا  

And ends in the 35
th

 āya of the same sūra with following words: 

     ڇٽب ٌٺٲچب اال اٹنٌڀ ٕجوڇا 

The fragment is torn in the middle along the full length. 

  43ٱٖبٕخ 

. ٮٲلاٿ اٹغيء اٹلافٺً ٹٺڈهٱخ ثْٶٸ ٝڈالځً(. اٹڈهٯ ّوٱًٍټ )ر٦نه ؽَبة اٹ٦وٗ ٹ23.9اٹٞڈٷ:  ؛ٱٖبٕخ ڇاؽلح

ٍټ ٙپڀ 12.5ٱٍبً اٹڂٔثبِؽپو. اٍټ اٹغالٹخ "اهلل" ثبٹنڅت.  اإلّبهاداٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  9اٹٖٮؾخ 

 ، أؽپو، مڅت( ٥ٺى اٹچبٽِإٮوكائوح ماد ىفو٭خ ځجبرٍخ ) أىهٯ، ثڂً، اٝبهاد ) أىهٯ، أفٚو، اٍڈك، مڅت(، رڈعل 

٭ڈإٸ اٌَبد أٱوآ مڅت كافٸ كائوح ٍڈكاء؛ ٭ً ڇٍٞچب ځٲٞخ ؽپواء ماد مٌٸ اٍڈك؛ ڇ٥ٺى ٱٞوڅب ځٲبٛ اٹقبهعً ٹٺڈهٱخ. 

 .ىهٱبء

 اڇٷ ڇافو اٹٲٖبٕخ:

 ة: -أ1

)٭ٖٺذ( ڇرڂزچً ثـ "ڇٽب ٌٺٲچب اال اٹنٌڀ ٕجوڇا" ٽڀ اٌَخ  41ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 27ٌڂزچً اٹَٞو اِڇٷ ثٶٺپخ "ٵبځڈا " ٽڀ اٌَخ 

 .ٽڀ ماد اٹَڈهح 35
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Պատառիկ 48 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան ճնշաթուղթ: ԹԵՐԹ՝ 3: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ [25,8x16,2] սմ (թերթերի լուսանցաեզրերը պատռված են) ՏՈՂ՝ 9: ԳԻՐ՝ նասխ, 

սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 10,5x15 սմ, առնված է բաղադրյալ 
շրջանակի (սև, ոսկի) մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կապույտ, կարմիր, ոսկի շամսիյյայի մեջ:  
Այաները բաժանված են 3 եռանկյունաձև տեղադրված կարմիր կետերով: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

- ջուզ՝  նշված շրջանաձև զարդանախշի մեջ (կանաչ, ոսկի), 
– էջ 1բ՝ աղոթք. أٹٍٴ اٹپٍٖو هثڂب ا٭ٲڂب ّوهثڂب ٥ٺٍٴ رڈٵٺڂب ڇأٹٍٴ اځجڂب ڇ  

Էջ 1բ՝  9-րդ` «ալ-Թաուբա» սուրայի 93-րդ այայից  اځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌَزئنځڈځٴ մինչև 

95-րդ այան )ٍٍؾٺٮڈٿ[ ثبهلل ٹٶټ اما ]اځٲٺجزټ[ /// )اٹٍچټ[ : 
Էջ 2ա՝ 51-րդ` «ալ-Դարիյաթ» սուրայի 31-րդ այայից  ٱبٷ ٭پب فٞجٶټ اٌچب اٹپوٍٺڈٿ մինչև 

40-րդ այան  ]٭ؤفنځبڃ ]ڇعڂڈكڃ . Էջ 3ա՝ 29-րդ` «ալ-Անքաբութ» սուրայի 43-րդ այայից ٹٺڂبً ڇٽب

մինչև 45-րդ այան ٦ٌٲٺچب اال اٹ٦بٹپڈٿ   : "اهلل أٵجو ڇاهلل ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ"
Էջ 2բ՝ կնքադրոշմ.  ً٣ٔٽؾپل ٭زؾ  (Մուհամմադ Ֆաթհի 91): 

Fragment 48 

3 folios from the Qur‟ān; Fr. on western paper (with mistara);  25,8x16,2 cm.(III folio), the 

fragments are partially torn; nasḫ script; 9 lines to the page; black ink; rubrication in red; writing 

area 10,5x15 cm; text set within a complex frame (black, gold), frame dimensions – 10,3x17,2 

cm; sūra headings written with blue, red, gold in Shamsiyya; there are 2 circle-shape ornaments 

(green, gold); on the top there is the following scripture: «اٹغيء اٹؾبكي ٥ْو (11th ğuz’) written in 

gold ink on blue ground taken in a gold frame and all together set in a complex frame (green) – 

p. 1a; 
P. 2b, ornaments (green, red, black, blue, gold) in Shamsiyya having 4 round-shape 

ornaments (green,gold) around it; on the top there is a scripture: 27) اٹغيء اٹَبث٤ ڇاٹ٦ْوڇٿ
th

 ğuz’) 
written with gold ink on blue ground and all together taken in a complex frame (green); at the 

end of the text there is another- smaller Shamsiyya  (blue, black, gold) having 4 round-shape 

ornaments (green, red, black, gold) around it; āya dividers in a form of 3 triangle-shape dots 

(red). 

Marginal arrangements: 

– ğuz’  in a round gold ground ornament (green, red, black, p.1a); 

–  a prayer:  .(p.1b)  هثڂب ٥ٺٍٴ رڈٵٺڂب ڇأٹٍٴ اځجڂب ڇأٹٍٴ اٹپٍٖو هثڂب ا٭ٲڂب ّو  

The page 1b starts with  the 93
rd

 āya   اځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌَزئنځڈځٴ  up to the 95
th

 āya  ثبهلل ٹٶټ اما

]ٍٍؾٺٮڈٿ[   ]اځٲٺجزټ[ /// )اٹٍچټ( of the 9
th

 sūra (al-Taūba). 
The page 2a starts with the 31

st
 āya   ٱبٷ ٭پب فٞجٶټ اٌچب اٹپوٍٺڈٿ up to the 40

th
 āya ڇعڂڈكڃ[    

 of the 51st sūra (al-Ḏāriyāt) ٭ؤفنځبڃ

The page 3a  starts with the 43
rd 

āya   ٹٺڂبً ڇٽب ٦ٌٲٺچب اال اٹ٦بٹپڈٿ  up to the 45
th

 āya   اهلل أٵجو ڇاهلل

of the 29  ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ
th

 sūra (al-ʽAnkabūt). 

A stamp on the page 2b:  ً٣ٔٽؾپل ٭زؾ  (Muḥammad Fatḥī 91) 

ٱٖبٕخ 
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48 

(، 2ٍټ )اٹڈهٱخ 24x12.8(، 1ٍټ )اٹڈهٱخ 24x15.2اٹٲٍبً:اٹڈهٯ ٩وثً ثقٞڈٛ ٽپلكح،  ؛صالصخ ٱٖبٕبد

25.8x16.2 اٍٞو 9 ( اٹٲٖبٕبد اٹضالصخ ٽچزوئخ ڇٽڂيڇ٥خ اِعياء ڇرټ ؽَبة أٝڈاٷ اٹٞوح اٹپزجٲخ، اٹٖٮؾخ3ٍټ )اٹڈهٱخ 

ٍټ. 17.2x10.3ٍټ ٙپڀ اٝبه ٽوٵت )اٍڈك، مڅت( 15x10.4ٱٍبً اٹڂٔ ثبِؽپو.  اإلّبهاد ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،

ٍڈك ڇاِفٚو ٥ٺى أهٍٙخ ىهٱبء ٥ٺٍچب ځٲبٛ ؽپواء ڇ٭ً ا٥الڅب ڇاٍٮٺچب ثبٹنڅت ڇاِ اٹَڈه كافٸ ّپٍَخ ٽيفو٭خ اٍپبء

ٌپڀ ٽڀ اٹْپٍَخ ثَجت اځزي٣ ٱَټ ٽڀ اٹڈهٱخ، ٵپب ٵزت رڈعل كائوربٿ ٽيفو٭زبٿ ثبٹنڅت ڇاٹٺڈٿ االفٚو؛ ال ٢ٌچو اٹغيء اِ

ٍڈك، ڇاٹٶٸ، اٹْپٍَخ ڇاٹلائوربٿ اِثبٹنڅت ٙپڀ اٝبه ٽنڅت ڇثبٹٺڈٿ اٹغيء اٹؾبكي ٥ْو ثبٹنڅت ٥ٺى أهٍٙخ ٽيفو٭خ 

ة ٭ز٢چو 2ة. أٽب ٥ٺى اٹٖٮؾخ 1ڇاٹغيء كافٸ اٝبه افٚو ٭ً ىاڇٌزٍڄ اٹ٦ٺڈٌزٍڀ ٽَزٲٍپبٿ ٌزٖالٿ ثياڇٌزب اٹڈهٱخ، اٹٖٮؾخ 

اٹْپٍَخ ٵبٽٺخ )أفٚو، أؽپو، اٍڈك، أىهٯ، مڅت( ڇاٹى عڈاهڅب كڇائو ىفو٭ٍخ أهث٦خ )أؽپو، اٍڈك ڇمڅت(، ٵپب ٵزت 

بث٤ ڇاٹ٦ْوڇٿ" ثبٹنڅت ٥ٺى أهٍٙخ ٽيفو٭خ ثبٹنڅت ٙپڀ اٝبه ٽنڅت ڇثبٹٺڈٿ االٍڈك، ڇاٹٶٸ، اٹْپٍَخ "اٹغيء اٹَ

أ 3ڇاٹلائوربٿ ڇاٹغيء كافٸ اٝبه افٚو ٭ً ىاڇٌزٍڄ اٹ٦ٺڈٌزٍڀ ٽَزٲٍپبٿ ٌزٖالٿ ثياڇٌزب اٹڈهٱخ. ڇٌڈعل ٭ً فزبٻ اٹٖٮؾخ 

٦خ )أفٚو، أؽپو، اٍڈك ڇمڅت(، كافٸ اٹْپٍَخ څنڃ ّپٍَخ إٔ٪و)أىهٯ، اٍڈك، مڅت( ڇاٹى عڈاهڅب كڇائو ىفو٭ٍخ أهث

 .رْٶٸ ثبعزپب٣ صالصخ ځٲبٛ ؽپواء ٵزبثخ ر٦نه ٱوأرچب،. ٭ڈإٸ اٌَبد اٹٲٖبٕبد عپ٦ٍچب څً ٽضٺش أؽپو

 اٹچڈاٽِ:

 .أ1اٹٖٮؾخ ، ٵزبثخ )٩ٍو ڇاٙؾخ ثَجت ٭ٲلا عيء ٽڀ اٹڂٔ( ثبٹؾجو اِؽپو

 ة. 1و، اٍِڈك ثغڈاه "اٹغيء اٹؾبكي ٥ْو"، اٹٖٮؾخ كائوح ٽيفو٭خ ثبٹنڅت ڇثبِٹڈاٿ اِفٚو، اِؽپ

 .ة1"هثڂب ٥ٺٍٴ رڈٵٺڂب ڇأٹٍٴ اځجڂب ڇأٹٍٴ اٹپٍٖو هثڂب ا٭ٲڂب ّو"، اٹٖٮؾخ  ة:1ك٥بء أ٬ٍٙ ٭ٍپب ث٦ل ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

ٽڀ ماد  95" ؽزى ثلاٌخ اٌَخ ځپب اٹَجٍٸ ٥ٺى اٹنٌڀ ٌَزئنځڈځٴ)اٹزڈثخ(: "ا 9ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 93أ اٌَخ 1رڈعل ٥ٺى اٹٖٮؾخ 

 اٹَڈهح : "]ٍٍؾٺٮڈٿ[ ثبهلل ٹٶټ اما ]اځٲٺجزټ[ /// )اٹٍچټ(". 

اد اٹَڈهح: "٭ؤفنځبڃ ٽڀ م 40)اٹناهٌبد(:" ٱبٷ ٭پب فٞجٶټ اٌچب اٹپوٍٺڈٿ" ؽزى ثلاٌخ اٌَخ  51ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 31اٌَخٵزجذ 

  أ.2، اٹٖٮؾخ ]ڇعڂڈكڃ["

ٽڀ ماد اٹَڈهح: "اهلل أٵجو  45ً ڇٽب ٦ٌٲٺچب اال اٹ٦بٹپڈٿ" ؽزى اٌَخ )اٹ٦ڂٶجڈد(: "ٹٺڂب 29ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 43اٌَخ فو اٵزجذ 

  أ.3، اٹٖٮؾخ ڇاهلل ٦ٌٺټ ٽب رٖڂ٦ڈٿ"

 ة.2، اٹٖٮؾخ "٣ٔفزټ كائوي "ٽؾپل ٭زؾً 

Պատառիկ 49 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ` բաց սրճագույն թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1: ՄԵԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ՝ 28.4x19.8 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ մաղրիբի, սև թանաք: ԳՐԱԴԱՇՏ` 24x17,3 սմ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիր թանաքով: 
Էջ 1ա՝ 104-րդ` «ալ-Հումազա» սուրայի 7-րդ այան` ٭ى  اٹزى رٞٺ٤ ٥ٺى اِ٭ئلح اځچب ٥ٺٍچټ ٽڈٕلح

 ٥پل ٽپلكح 
Էջ 1բ՝ 114-րդ` «ալ-Նաս» սուրայի 6-րդ այան` ً اٹڈٍڈاً اٹقڂبً اٹنډ ٌڈٍڈً ٭ى ٕلڇه اٹڂب

 ٽڀ اٹغڂخ ڇاٹڂبً

Fragment 49 

One folio of the Qur‟ān; Fr. on light brown paper; 28,4x19,8 cm; maġribī script; 15 lines to 

the page; black ink; writing area 24x17,3 cm.; sūra headings in red ink. 

The fragment starts with the 7
th

 āya of the 104
th

 sūra (al-Humaza) اٹزى رٞٺ٤ ٥ٺى اِ٭ئلح اځچب  

up to the 6 ٥ٺٍچټ ٽڈٕلح ٭ى ٥پل ٽپلكح
th

 āya of the 114
th

 sūra (al-Nās) اٹڈٍڈاً اٹقڂبً اٹنډ ٌڈٍڈً ٭ى  

 ٕلڇه اٹڂبً ٽڀ اٹغڂخ ڇاٹڂبً
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49ٱٖبٕخ   

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ٽ٪وثً. ٱٍبً اٹڂٔ  15ٍټ. اٹٖٮؾخ 28.4x19.8ڇهٯ ثڂً. اٹٲٍبً  ؛ٱٖبٕخ ڇاؽلح

24x17.3 .اٹَڈه ثبِؽپو.  اٍپبءٍټ 

 ٍڈهح اٹچپيح(: 104)ٍڈهح هٱټ 7: اٌَخ اٹٲٖبٕخ أڇٷ

 ."اٹزى رٞٺ٤ ٥ٺى اِ٭ئلح اځچب ٥ٺٍچټ ٽڈٕلح ٭ى ٥پل ٽپلكح"

ٍڈهح اٹڂبً(: "اٹڈٍڈاً اٹقڂبً اٹنډ ٌڈٍڈً ٭ى ٕلڇه اٹڂبً ٽڀ اٹغڂخ  114)ٍڈهح هٱټ 6ڇافو اٹٲٖبٕخ: اٌَخ 

 .ڇاٹڂبً"

Պատառիկ 63 

Պատառիկ Ղուրանիցֈ ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ (կանաչավուն), լուսադրոշմ 

(զարդ): ԹԵՐԹ՝ 2: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 22,3x33,9 սմ: ՏՈՂ՝ 14: ԳԻՐ՝ ձայնավորված ռիկաա, 

սև թանաքֈ ԳՐԱԴԱՇՏ՝ 15,1x28,2 սմ: Այաները բաժանված են կարմիր փոքրիկ սրտա-
ձեւ նշաններով:  

Էջ 1ա-1բ՝ 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 27-րդ այա` ڇٌوٌل اٹنٌڀ ٌزج٦ڈٿ , մինչև նույն 

սուրայի 37-րդ այա` ٽب ارٍچټ اهلل ٽڀ: 
Էջ 2ա-2բ՝  4-րդ` «ալ-Նիսա” սուրայի 122-րդ այա ٱٍال , մինչև նույն սուրայի 134-րդ 

այա`  اٹلځٍب ڇاالفوح:  
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– Էջ 1ա և 2բ՝ փոքր զարդանախշեր (կարմիր, դեղին, սև)ֈ 
Պատառիկի վրա կան ջրի և մաշվածության հետքեր: 

Fragment 63 

2 folios of the Qur‟ān; Fr. on western (greenish) paper with watermark ornament; 

22,3x33,9 cm; vocalized riqāʽ script; 14 lines to the page; black ink; writing area 15,1x28,2 cm; 

āya dividers in a form of small heart-shaped marks. 

The text of the first folio starts with the 27
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ)   ڇٌوٌل اٹنٌڀ ٌزج٦ڈٿ 

up to the 37
th

 āya  ٽب اربڅټ اهلل ٽڀ  , and the second folio starts with the 122
nd

 āya of the 4
th

 (al-

Nisāʼ) sūra  ٱٍال up to the 134
th

 āya of the same sūra اٹلځٍب ڇاالفوح 

Marginal arrangements: 

– small ornaments (red, yellow, black, pp.1b, 2a). 

There are some traces of water and wear.  

 63ٱٖبٕخ 

ثبٍِڈك  ٍٞوًا 14ٍټ، اٹٖٮؾخ 22.3x33.9، اٹٲٍبً 2، ٥لك اِڇهاٯ ىفو٭خاٹڈهٯ ٩وثً أفٚو ڇ٥ٺٍڄ ؛ ٱٖبٕزبٿ

 .ٍټ15.1x28.2ثقٜ هٱ٦خ ٽْٶڈٷ، ثٍڀ ٵٸ آٌزٍڀ كائوح ٕ٪ٍوح ٥ٺى ّٶٸ ٱٺت ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ 

)اٹڂَبء(  4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 27اٹڂَقخ ٥جبهح ٥ڀ ڇهٱزبٿ ٭ٲٜ ٽڀ اٹٲوآٿ، اٹڈهٱخ اِڇٹى رجلأ ثــ" ڇٌوٌل اٹنٌڀ ٌزج٦ڈٿ" )اٌَخ 

)اٹڂَبء( ڇرڂزچً ثـ"اٹلځٍب ڇاالفوح"  122رجلأ ثـ"ٱٍال" اٌَخ  2ڀ ماد اٹَڈهح( ڇاٹڈهٱخ ٽ 37ڇرڂزچً ثـ"ٽب ارٍچټ اهلل ٽڀ" )اٌَخ 

 .)اٹڂَبء( 134اٌَخ 

 اٹچڈاٽِ:

 .ة2أ، 1، اٹٖٮؾزبٿ ، اٍڈك(إٮوىفو٭خ ٕ٪ٍوح )أؽپو، 

 .ٹټ رزؤصو اٹڂٔ هٝڈثخ ٹٶڀآصبه 
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Պատառիկ 64 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 7: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
21.1x30.7 սմ: ՏՈՂ՝ 15: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք: Սուրաների անվանում-
ները գրված են կարմիրովֈ ԳՐԱԴԱՇՏ` 13x23.2 սմ: 

Պատառիկի սկիզբ՝ 42-րդ` «ալ-Շուրա» սուրայի Բասմալա,  ավարտ՝ 46-րդ` «ալ-
Ահկաֆ» սուրայի 3-րդ այա`  اٹَپڈاد ڇاالهٗ ڇٽب ֈ  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– ջուզ՝ նշված է կարմիր թանաքով: 

Կան խոնավության հետքեր: 

Fragment 64 

7 folios of the Qur‟ān; Fr. on Western (ruled) paper; 21,1x30,7 cm; fully vocalized nasḫ 

script; 15 lines to the page; black ink, sūra headings in red ink; writing area 13x23,2 cm. 

The fragment starts with the Basmala of the 42
nd

 sūra (al-Šūrā) up to the 3
rd

 āya of the 46
th

 

sūra (al-‟Aḥqāf)   اٹَپڈاد ڇاالهٗ ڇٽب    

Marginal arrangements: 

– ğuz‟ in red ink. 

There are some traces of water.  

 64 ٱٖبٕخ

 

ٍٞوًا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  15ٍټ، اٹٖٮؾخ 21.1x30.7خ، اٹٲٍبً اٹڈهٯ ٩وثً ٥ٺٍڄ فٞڈٛ ٽَٺَٺ؛ ٱٖبٕبدٍج٦خ 

 .ٍټ13x23.2اٹَڈه ثبِؽپو، ٱٍبً اٹڂٔ  اٍپبءٽْٶڈٷ، 

 اٹچڈاٽِ:

 .اِعياء ثبِؽپو

)اٹْڈهډ( ڇرڂزچً ثـ "اٹَپڈاد ڇاالهٗ ڇٽب"  42اٹڂَقخ ٥جبهح ٥ڀ ث٦٘ اٹٖٮؾبد ٽڀ اٹٲوآٿ، رجلأ ثـبٹجَپٺخ ٽڀ اٹَڈهح هٱټ

 .)اِؽٲب٫( 46ح هٱټٽڀ اٹَڈه 3اٌَخ 

 .ٹټ رزؤصو اٹڂٔٹٶڀ  هٝڈثخآصبه 

Պատառիկ 66 

Ղուրանի պատառիկ: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 6: ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 29x 

19,5 սմ: ՏՈՂ՝ 13: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող նշանները` կարմիր: 

ԳՐԱԴԱՇՏ` 23,5x14 սմ, առնված է կարմիր շրջանակի մեջ: 

Սուրաների անվանումները գրված են կարմիրով` սև ու կարմիրով եզրագծված 

ուղղանկյան մեջ: 

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 
– սաջդա, թաաշիր, ջուզ `նշված են զարդանախշի մեջ (բուսական տարրեր, սև, 

կարմիր): 

Էջ 1ա-6բ` 3-րդ` «ԱԼ Իմրան» սուրայի 179-րդ այայից`  ڇٹٶڀ اهلل ٌغزجً ٽڀ ٌْبء ٭بٽڀ ثبهلل  

մինչև 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 7-րդ այայի կեսը`  ٽپب روٳ اٹڈاٹلاٿ ڇاٹٲوثڈٿ :  

Թերթերի եզրերը վնասված են: 
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Fragment 66 

6 folios of the Qur‟ān; Fr. Oriental paper;  29x19,5 cm; fully vocalized nasḫ script; 13 

lines to the page; black ink; rubrication in red; writing area 23,5x14 cm, text set within a red 

frame; sūra headings with red ink within a rectangle (black and red). 

Marginal arrangements: 

– saǧda, taʽašīr and ǧuz‟ marked within an ornament (vegetal elements, black, red). 

 The Fr. starts with the 179
th

 āya of the 3
rd

 sūra (Al ‟Imrān) ڇٹٶڀ اهلل ٌغزجً ٽڀ ٌْبء ٭بٽڀ ثبهلل    up 

to the middle of the 7
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ) ٽپب روٳ اٹڈاٹلاٿ ڇاٹٲوثڈٿ   

The edges of the folios are damaged.  

 66ٱٖبٕخ 

 اإلّبهادٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ،  13ٍټ. اٹٖٮؾخ 29x19.5ځڈ٣ اٹڈهٯ ّوٱً. اٹٲٍبً ؛ ٱٖبٕبد ٍزخ

 .ٙپڀ ٽَزٍٞٸ ثبٝبه اٍڈك ڇأؽپو اٹَڈه ثبِؽپو اٍپبءٍټ ٙپڀ اٝبه أؽپو. 23.5x14ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ 

 اٹچڈاٽِ:

 .ٍڈكڇاِ اِعياء، اٹز٦ٍْو، اٹَغلاد كافٸ ىفو٭خ ځجبرٍخ ثبِؽپو

)اٹڂَبء(:"ٽپب  4ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 7ٌغزجً ٽڀ ٌْبء ٭بٽڀ ثبهلل" ؽزى اٌَخ  )آٷ ٥پواٿ(: "ڇٹٶڀ اهلل 3اٹَڈهح هٱټ 179ٽڀ اٌَخ 

 .روٳ اٹڈاٹلاٿ ڇاٹٲوثڈٿ"

 .اٍٮٸ اٹڈهٱزٍڀ االڇٹى ڇاٹضبځٍخ ٽچزوة

Պատառիկ 70 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևմտյան դեղնավուն թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 4: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 29x21,2 սմ: ՏՈՂ՝ 5: ԳԻՐ՝ ձայնավորված խոշոր ռայհան, սև թանաք: 
ԳՐԱԴԱՇՏ` 17x11 սմ: 

Այաները բաժանված են ծաղիկներով (սև, կապույտ, ոսկի): 
ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
- թաաշիր` շամսիյյայի մեջ (սև, կապույտ, ոսկի): 
Պատառիկի սկիզբ` 34) اٹٶجٍو ٱٸ ٽڀ ٌوىٱٶټ ٽڀ اٹَپڈاد-րդ` «Սաբա» սուրայի 24-րդ 

այա), ավարտ` ٍٶخ عپ٦ٍب صټ ٌٲڈٷ ٹپٺ  (նույն սուրայի 40-րդ այա): 

Fragment 70 

4 folios of the Qur‟ān; Fr. on Western yellowish paper; 29x21,2 cm; writing area 17x11 

cm; 5 lines to the page; a large type vocalized rayḥān script; black ink; āya dividers in the form 

of a flower (black, blue, gold). 

Marginal arrangements:  

- taʽašīr marked in Shamsiyya (black, blue and gold).  

The text starts with the 24
th

  āya of the 34
th

 sūra (Sabā‟) اٹٶجٍو ٱٸ ٽڀ ٌوىٱٶټ ٽڀ اٹَپڈاد and 

ends in the 40
th

 āya of the same sūra عپ٦ٍب صټ ٌٲڈٷ ٹپٺٍٶخ. 

 70ٱٖبٕخ 

اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ هٌؾبځً ٽْٶڈٷ.  5ٍټ. اٹٖٮؾخ 29x21.2ځڈ٣ اٹڈهٯ ّوٱً ٽٖٮو. اٹٲٍبً ؛ بٕبدٱٖ أهث٦خ

 .ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد: ىڅڈه ثبِٹڈاٿ اٍِڈك، اِىهٯ، اٹنڅت17x11ٱٍبً اٹڂٔ 

 اٹچڈاٽِ:
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 .ٹز٦ٍْو ثبٍِڈك كافٸ ىفو٭خ ّپٍَخ )اِىهٯ، اٹنڅت(ا
ٽڀ ماد اٹَڈهح: "عپ٦ٍب صټ ٌٲڈٷ  40و ٱٸ ٽڀ ٌوىٱٶټ ٽڀ اٹَپڈاد" ؽزى اٌَخ )ٍجب(: "اٹٶجٍ 34ٽڀ اٹَڈهح هٱټ  24ٽڀ اٌَخ 

 .ٹپٺٍٶخ"

Պատառիկ 72 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ: ԹԵՐԹ՝ 1, չգրված՝ էջ 1ա: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 20,5x13 սմ: ՏՈՂ՝ 7 տող: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 16x8 սմ, առնված է բաղադրյալ շրջանակի (սև, 

կապույտ, կարմիր, ոսկի) և կրկնակի կարմիր լուսանցագծի մեջ: Որպես գլխագիր 

գրված է ջուզի թիվը (اٹغيڇء اٹضبځً ڇاٹ٦ْوڇٿ) (Քսաներկուերորդ Ջուզ) ոսկի ուղղանկյան 

մեջ, կարմիր թանաքով:  

Այաները բաժանված են կարմիր կետերով: Էջակապ բառը գրված է բ էջի ստո-
րին հատվածում: 

-ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ՝ 
-էջ 1բ՝ վակֆ: 
Էջ 1բ ` 36-րդ` «Յա-Սին» սուրայի 28-րդ այայից.  ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ ث٦لڃ մինչև  32-

րդ այայի սկիզբ`  ڇاٿ ٵٸ ٹپب عپ٤ٍ 

Fragment 72 

1 folio of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper; 20,5x13 cm; 7 lines (1a – blank); vocalized 

nasḫ script; black ink; rubrication in red; writing area 16x8 cm, set within a complex frame 

(black, blue, red, gold) and a double marginal line (red); the number of the ǧuz‟ is marked as a 
title ڇٿٹغيڇء اٹضبځً ڇاٹ٦ْوا  (22

nd
 ğuz’) within a gold rectangle in red ink; āya dividers in the form of 

dots (red); a catchword at the bottom of p.1a.  
The text starts with the 28

th
 āya of the 36

th
 sūra (Yā-Sīn) ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ ث٦لڃ    up to the 

beginning of the 32
nd

 āya of the same sūra   ڇاٿ ٵٸ ٹپب عپ٤ٍ  

There is a Waqf note at the upper part of the margin. 

 72ٱٖبٕخ 

أ 1اٍٞو ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ ٽْٶڈٷ )اٹٖٮؾخ  7ٍټ. اٹٖٮؾخ 20.5x13ځڈ٣ اٹڈهٯ ّوٱً. اٹٲٍبً  ؛ڇاؽلح ٱٖبٕخ

، أؽپو، مڅت كافٸ اٝبه صڂبئً أؽپو٥ٺٍڄ ٍټ ٙپڀ اٝبه اٍڈك، أىهٯ16x8ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهاد٭به٩خ(، 

 .٥ڂڈاٿ : "اٹغيڇء اٹضبځً ڇاٹ٦ْوڇٿ " كافٸ اٝبه ٽنڅت. ٭ڈإٸ اٌَبد: ځٲبٛ ؽپواء

ڇاٿ ٵٸ ٹپب ٽڀ ماد اٹَڈهح: " 32" ؽزى ثلاٌخ اٌَخ ڇٽب اځيٹڂب ٥ٺى ٱڈٽڄ ٽڀ ث٦لڃ)ٌٌ(: " 36ٽڀ اٹَڈهح هٱټ 28ٽڀ اٌَخ 

 .عپ٤ٍ"

 . ي ٹٺڈهٱخ٭ً اٹچبٽِ اٹ٦ٺڈ "ڇٱ٬" ٵٺپخ

Պատառիկ 73 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 4: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 19,5x12,3 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 13,2x6,8 սմ, առնված է սև, կապույտ, ոսկի շրջանա-
կի, և երեք կողմերից՝ կապույտ լուսանցագծի մեջ (18x 11սմ): 

Սուրայի անվանումը, այաների քանակը և քարոզման վայրը գրված են կարմի-
րով: Այաները միմյանցից անջատված են սև և ոսկի բոլորակներով (մասամբ 

թափված):  
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ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– էջ 1ա` ջուզի ստորաբաժանումն առնված է կապույտ զարդանախշի մեջ, 
– թաաշիր՝ կարմիրով: 

Էջ 1 ա` 25-րդ` «ալ-Ֆուրկան» սուրայի 77-րդ այայի սկիզբը ٦ٌجئا ثٶټ هثى ٹڈال ك٥بإٵټ, 

մինչև 

26-րդ` «ալ-Շուարա» սուրայի 76-րդի այայի սկիզբը ` ٽب ٵڂزټ ر٦جلڇٿ , اځزټ    ٱبٷ ا٭واٌزټ 

1-4-րդ թերթերի ա երեսներին արաբական թվերով թերթակալում (389, 390, 391, 

392)` կարմիր (օխրա) թանաքով: 

Fragment 73 

4 folios of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper with laid lines; 19,5x12,3 cm; 11 lines to the 

page; vocalized nasḫ script; black ink; rubrication in red; writing area 13,2x6,8 cm; text set 

within a complex frame (black, blue) and a blue marginal line from 3 sides (18x11cm). 

Sūra headings, āya statistics with red ink; āya dividers in the form of discs (black and 

gold) partially effaced. 

Marginal arrangements: 

–   ǧuz‟ subdivisions are set within a blue ornament (p.1a); 

– taʽašīr marked in red ink. 

The text starts with the beginning of the 77
th

 āya of the 25
th

 sūra (al-Furqān) ٦ٌجئا ثٶټ هثى  

up to the beginning of the 76 ,ٹڈال ك٥بإٵټ
th

 āya of the 26
th

 sūra (al-Šuʽarāʼ)` ٱبٷ  ٽب ٵڂزټ ر٦جلڇٿ , اځزټ

  ا٭واٌزټ
Ff. 1-4  foliation in Arabic numerals (389, 390, 391, 392) marked in red (ochre) ink. 

 73ٱٖبٕخ 

ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ ځَـ  11ٍټ. اٹٖٮؾخ 19.5x12.3ځڈ٣ اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٲٍبً ؛ ٱٖبٕبد أهث٦خ  

أٙٺ٤( أىهٯ  3كافٸ اٝبه ) ٍټ ٙپڀ اٝبه اٍڈك، أىهٯ، مڅت13.2x6.8ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ  اإلّبهادٽْٶڈٷ، 

(18x11 .)اٹَڈه ڇ٥لك اٌَبد ڇٽٶبٿ ځيڇٹچب ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٭ڈإٸ اٌَبد: أٱوآ ڇٽنڅجخ )ٍبٱٞخ( كافٸ كائوح  اٍپبءٍټ

 .ٍڈكاء

 اٹچڈاٽِ:

 .أ1اِعياء كافٸ ىفو٭خ ىهٱبء، اٹٖٮؾخ 

:"ٱبٷ  75)اٹ٦ْواء( اٌَخ  26أ ؽزى اٹَڈهح هٱټ 1: "٦ٌجئا ثٶټ هثى ٹڈال ك٥بإٵټ"، 77)اٹٮوٱبٿ( ثلاٌخ اٌَخ  25اٹَڈهح هٱټ 

 .ة4(اځزټ"، 76ا٭واٌزټ ٽب ٵڂزټ ر٦جلڇٿ )اٌَخ 

  ( ثبٹٺڈٿ اِؽپو.٣ٕٖ، ٣ٖٔ، ٣ٖٓ، ٢٣ٖ) 4-1ٌڈعل روٱٍټ ثبِهٱبٻ اٹ٦وثٍخ ٥ٺى اٹٲَټ آ ٽڀ اِڇهاٯ 

Պատառիկ 74 

Պատառիկ Ղուրանից: ՆՅՈՒԹ՝ արևելյան թուղթ՝ ճնշագծերով: ԹԵՐԹ՝ 2: ՄԵ-
ԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ 21x13 սմ: ՏՈՂ՝ 11: ԳԻՐ՝ ձայնավորված նասխ, սև թանաք, հուշող 

նշանները` կարմիր: ԳՐԱԴԱՇՏ` 14,5x8 սմ:  

Այաները բաժանված են կարմիր կետերով (անկանոն): Էջակապ բառերը գրված 
են սև թանաքով յուրաքանչյուր բ էջի ստորին մասում:  

ԼՈՒՍԱՆՑԱԳՐԵՐ` 

– թաաշիր՝ կարմիրով: 
Էջ 1ա-2բ` 4-րդ` «ալ-Նիսա» սուրայի 17-րդ այայից`  ٹٺنٌڀ ٦ٌپٺڈٿ اٹَڈء ثغچبٹخ صّټ ٌزڈثڈٿ ٽڀ

 ٭بځٶؾڈڅّڀ ثبمٿ اڅٺچّڀ ارڈڅّڀ اعڈهڅّڀ ثبٹپ٦وڇ٫ `մինչև 25-րդ այան , ٱوٌڀ
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Fragment 74 

2 folios of the Qur‟ān; Fr. on Oriental paper with laid lines; 21x13 cm; 11 lines to the page; 

vocalized nasḫ script; black ink; rubrication in red; writing area 14,5x8 cm; āya dividers in a 

form of red dots (irregular); catchwords (black) at the bottom of every verso page. 

Marginal arrangements: 

– taʽašīr in red. 

The text starts with the 17
th

 āya of the 4
th

 sūra (al-Nisāʼ) ٹٺنٌڀ ٦ٌپٺڈٿ اٹَڈء ثغچبٹخ صّټ ٌزڈثڈٿ ٽڀ  

up to the 25 ٱوٌڀ
th

 āya of the same sūra ٭بځٶؾڈڅّڀ ثبمٿ اڅٺچّڀ ارڈڅّڀ اعڈهڅّڀ ثبٹپ٦وڇ٫ 

 74ٱٖبٕخ 

ځَـ ٽْٶڈٷ،  ٍٞوا ثبٍِڈك ثقٜ 11ٍټ. اٹٖٮؾخ 21x13ځڈ٣ اٹڈهٯ ّوٱً ثقٞڈٛ ٽپلكح. اٹٲٍبً ٱٖبٕزبٿ؛ 

ٍټ. ٭ڈإٸ اٌَبد: ځٲبٛ ؽپواء ٩ٍو ٽزڂبٍٲخ. اٹز٦ٲٍجخ ثبٍِڈك اٍٮٸ اٹٖٮؾخ  14.5x8ثبٹٺڈٿ اِؽپو. ٱٍبً اٹڂٔ اإلّبهاد

 ة ٽڀ ٵٸ ڇهٱخ. 

 اٹچڈاٽِ:
  ٹلالٹخ ٥ٺى اٹز٦ٍْو. اٹؾو٫ )٣( ثبِؽپو

:"٭بځٶؾڈڅّڀ ثبمٿ 25أ ؽزى اٌَخ1ٿ ٽڀ ٱوٌڀ"، : "ٹٺنٌڀ ٦ٌپٺڈٿ اٹَڈء ثغچبٹخ صّټ ٌزڈثڈ17)اٹڂَبء( ٽڀ اٌَخ  4اٹَڈهح هٱټ

 .ة2اڅٺچّڀ ارڈڅّڀ اعڈهڅّڀ ثبٹپ٦وڇ٫"، ٕٮؾخ 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ 

Այա (āya) – հայտնություն, տուն. մի շարք այաների ամբողջությունը կազմում է մեկ 

սուրա: 

Բասմալա (Basmala) – հայտնի բանաձևն է “bism illāh il-raḥmān il-rahīmi” (հանուն 

բարեսիրտ ու բարեգութ Աստծո):  

Թաաշիր (taʽšīr)- «աշրա» (տաս) բառից. ցույց է տալիս տաս այաների 

ամբողջությունը: 

Թախմիս (taḫmīs) – «խամսա» (հինգ) բառից. ցույց է տալիս հինգ այաների 

ամբողջությունը: 

Թասդիկ (taṣdīq) – Աստծո գոյության ընդունում և աստվածային հատկանիշների, 

մարգարեների և աստվածային կամքի իմացություն. հեղինակի և Աստծո միջև կապի 

հավաստում: 

Հիզբ (ḥizb) –յուրաքանչյուր ջուզ բաժանվում է 2 մասերի (հիզբի). Ղուրանը 

բաժանվում է 60 հիզբի: 

Մանդորլա (mandorla)- նշաձև դրոշմազարդ: 

Նիսֆ (niṣf) - նշանակում է «կես»:  

Շամսիյյա (Shamsiyya) - «Shams» (արև) բառից. զարդանախշի տեսակ: 

Ջուզ (ğuz‟) – Ղուրանը բաժանվում է 30 հավասար մասերի, որոնցից յուրաքանչյուրը 

կոչվում է ջուզ: 

Ռուբ (rubʽ) – նշանակում է մեկ քառորդ: 

Սալասաթ արբաա (ṯalaṯat arbaʽ) –երեք քառորդ մաս: 

Սաջդա (saǧda) – Ղուրանի որոշակի հատված, որի ընթերցումն ավարտելուց 

անմիջապես հետո հավատացյալը կատարում է ծնրադրում-խոնարհում: Այդ 

հատվածները Ղուրանում 14-ն են, թեև տարբեր ավանդույթներ առաջարկում են 16, 15, 

11, 10 կամ 4 հատված:  

Սուլս (ṯulṯ) – մեկ երրորդ մաս: 

Սումն (ṯumn) –մեկ ութերորդ մաս: 

Սուրա (sūra) – անվանում, որ տրվում է Ղուրանի 114 ինքնուրույն (անկախ) 

միավորներին, որոնք թարգմանվում են նաև որպես «գլուխ»: 

Վակֆ (waqf) – անօտարելի սեփականություն (տվյալ դեպքում օգտագործվում է 

ձեռագիր մատյանների համար): Ըստ մահմեդական իրավագիտության «վակֆը» 

նվիրատվության պահին դադարում է լինել նվիրատուի սեփականությունը, բայց և չի 

դառնում ստացողի սեփականությունը, քանի որ առքուվաճառք գոյություն չունի: 

Սեփականության իրավունքի գործողությունը կարծես թե կանգ է առնում (waqafa). 

Քուֆի (kūfī), հիջազի (ḥiğāzī), նասխ (nasḫ), նասթալիկ (nastʽalīq), ռիկաա (riqāʽ), 
մաղրիբի (maġribī), ռայհան (rayḥān), սուլուս (ṯuluṯ) – արաբական գրի տարատեսակ-

ներ:  



216 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի,հ. Ա – Ը, 

Երևան, 1984-2013թթ. 

1972اٹٲبڅوح ،اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ كاه اٹپٖؾ٬: ّوٵخ ٽٶزجخ ڇٽٞج٦خ ٥جل اٹوؽپڀ ٽؾپل .2   

ٻ.٣۹ٓٔڃ /١٣ٖٔ ،ځغى ثبٍپڄ فبځڄ كڃ ٝج٤ اٌزٍٺلډٗ ،اٹٲواٿ اٹٶوٌټ .3  

، اٹپلفٸ اٹى ٥ٺټ اٹٶزبة اٹپقٞڈٛ ثبٹقٜ اٹ٦وثً،  ٭وځَڈا كٌوڇُ .4 2005ٽئٍَخ اٹٮوٱبٿ ٹٺزواس االٍالٽً، ٹڂلٿ    

5. Adam Gacek, Arabic Manuscripts, Brill, Leiden, Boston, 2009. 

6. Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition, A Glossary of Technical Terms and Bib-

liography-Supplement, Brill, Leiden, Boston, 2012. 

7. Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition, A Glossary of Technical Terms and 

Bibliography, Brill, Leiden, Boston, 2012. 

8. Adam Gacek, Arabic Manuscripts, A Vademecum for Readers, Brill, Leiden, Boston, 

2012. 

9. J. J. Witkam, Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other 

Collections in the Netherlands, E.J. Brill / Leiden University Press, Leiden, 1982. 

10. François Déroche, Islamic Codicology, an Introduction to the Study of Manuscripts in 

Arabic Script, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London 2005 AD/1426AH. 

11. Journal of Islamic Manuscripts, Volume 3, Number 1, 2, 2012, Volume 4, Number 1, 

2, 2013, Volume 5, Number 1, 2, 2014, Brill, Leiden. 

12. Коран, Перевод и комментарии И. Ю Крачковского, издательство восточной 

литературы, Москва, 1963. 

13. Корань, Переводь сь арабскаго языка. Г. С. Саблукова, Третъе изданiе, Казанъ, 

Централъная Типографiя, 1907 (Коран, том 1-2, Дом Бируни, Москва, 1990). 

14. Ислам: Энциклопедический словарь, Москва, 1991. 

15. www.memoryofpaper.eu 

16. http://quran.com/ 

17. http://www.almaany.com/ 

http://www.memoryofpaper.eu/
http://quran.com/
http://www.almaany.com/


217 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ 

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ 

Աբբաս Ալի, Մոլլա (գրիչ)  39 

Աբդ ալ-Ռաշիդ 175 

Աբու Բաքր, Հաֆիզ ալ-Կուր‟ան (գրիչ)  145 

Ահմադ ալ-Սա‛ֆի (գրիչ) 119 

Ահմադ Չալաբի 152 

Բաքր (Բեքիր) աղա իբն Մուհամմադ Բուլանկ (Բուլանըք) զադե  [Հաջի] (գրիչ) 22 

Բերբեր Խալիլ Աբդո Մուսա (գրիչ) 109 

Զարին Վահե 9, 140, 141 

Էդգարյան Հովիկ 9, 183 

Թուֆենքջի Զադե (գրիչ) 170 

Իբն Իսմաիլ Աբու ալ-Բարաքաթ ալ-Մաշհադի (գրիչ) 184 

Իբն Աբբաս 185 

Իբն Մուհամմադ Հուսեյն [ալ-Ռեզա] Աբու ալ-Կասիմ (գրիչ) 79 

Իմադ իբն Արբիմ (գրիչ) 129 

Խեչո Մովսես 10 

Հազարյան Հարություն 9 

Հասան (կազմարար) 52 

Հաֆիզ Հասան ալ-Հուսնի (կարահիսարցի, գրիչ) 148 

Հաֆիզ Մուհամմադ 124 

Հաֆիզ Մուստաֆա (գրիչ) 142 

Հաֆիզ Սալիհ Ռամի (գրիչ, Մուհամմադ Նուրիի աշակերտներից) 131 

Հյուսյան Հովհաննես, վարդապետ 9 

Ղրդյան ընտանիք 9, 197 

Մակարյան Վեներա 10 

Մելքոնյան Սարգիս Մկրտչի 9, 98, 102 

Մինասյան Միհրան 9, 10, 192-195 

Միր Ալի /// Քարմանի [Հաջի] 82 

Միր Ֆայզ Ալլահ (կազմարար) 91 
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Մուհամմադ Բաղեր [Հաջի] 69 

Մուհամմադ Ռասիմ (գրիչ, Մուհամմադի [զաքիր  բի-հիֆզ  իլ-Կուր‟ան] աշակերտ) 196 

Մուհամմադ Սալիհ իբն Շեյխ Մուհամմադ Հասան ալ-Գիլանի (գրիչ) 33 

Յուսուֆ իբն Սայիդ Ամիր [Բաքի] (գրիչ) 70 

Ներսիսյան Գազրիկ 19, 21, 29, 35, 36 

Ոսկանյան Նինել 204 

Ջերջիրյան Հակոբ Գրիգոր  9, 122, 128 

Ռաջաբ իբն Իբրահիմ իբն Մուլլա Ռաջաբ (ձեռագիր նորոգող) 178 

Սաբրի, Մուստաֆա 23 

Սաբրի, Սալիմ 23 

Սալաթյան Վարուժան 8, 9, 152-156 

Սալիհ (գրիչ) 107 

Սահակյան Քնարիկ 9 

Վալիդ Նաբհամ Ահմադ ( հայտնի որպես Նաջիբ, գրիչ) 92 

Վիտկամ Յան Յուստ 7 

Տեր-Ղևոնդյան Արամ  9 

Տեր-Ղևոնդյան Վահան  9, 10 

Փափազյան Հակոբ  7 

Օսման  (գրիչ, Հաջի Ալի էֆէնդիի աշակերտներից) 149 

Ֆաթհի Մուհամմադ 207 

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ 

Աբու ալ-Ուաֆա, մզկիթ (Հալեպ) 134 

Աղթամար (կղզի) 43 

ԱՄՆ  11, 199 

Աստրախան  34 

Բեյրութ 11, 154-156, 160 

Բոստոն 11, 199 

Դամասկոս 10, 11, 13 

Դանիա 11 
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Երևան  9, 36, 40, 43, 71, 185, 218 

Էջմիածին (Սբ. Էջմիածին) 9, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 

Թավրիզ 8, 37, 38 

Թեհրան 8, 9, 98, 102 

Իրան 7-9, 17, 31-33, 37, 39, 129, 182 

Լեյդեն 7 

Լիմ (կղզի) 9, 19 

Կոպենհագեն 9 

Հալեպ (Հալէպ) 8, 9, 132, 192-195  

Հայաստան 10, 32, 132, 134, 137 

Հուսեյն Ալի, մզկիթ (Երևան) 38, 69 

Մաշհադ (Մեշհեդ) 8, 33 

Մեծ Բրիտանիա 9 

Մոսկվա 9, 18, 32 

Մուշ 9, 21, 24, 29, 30, 35, 36 

Շիրազ 8, 129 

Ռուսաստան 33 

Սաադաբադ (Սաադբադ) 8, 82 

Սիրիա 8, 9 

Սբ. Կարապետ, վանք (Մուշ) 21, 29, 35, 36 

Վան 8, 22 

Վասպուրական 19, 27 

Վերին Նաջլու (գյուղ) 69 

Փարիզ 9, 134, 135, 137, 139 

Քարբալա 17 

Քեմբրիջ (Մեծ Բրիտանիա) 7 

Օսմանյան կայսրություն 7, 21, 22, 29, 35, 36, 40 

Ֆրանսիա 9 
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I N D E X 

PROPER  NAMES 

ʽAbbas ʽAlī, Molla (copyist) 39 

Abd al-Rashid  176 

Abū Baqr, Ḥafiẓ al-Qur‟ān (copyist) 146 

Aḥmad al-Ṣaʽfī (copyist) 119 

Aḥmad Chalabi 152 

Bakr (Bekir) aġa ibn Muḥammad Bulank (Bulanik) zadeh [Ḥağī] (copyist) 22 

Berber Ḫalīl ʽAbdoh Mūsā (copyist) 110 

Djerdjerian Hagop Krikor  13, 123, 128, 135 

Edgarian Hovik  13, 183 

Fatḥī Muḥammad 207 

Gherdian family 13, 198 

Ḥāfiẓ Ḥasan al-Ḥusnī [known as] Qarahisari (from Qarahisar, copyist) 148 

Ḥāfiẓ Muḥammad 124 

Ḥāfiẓ Musṭafā (copyist, known as Ṯamarğī Ḏadeh) 143 

Ḥāfiẓ Ṣaliḥ Rāmī (copyist, one of the disciples of Muḥammad Nūrī) 132 

Ḥasan (binder) 53 

Hazarian Haroutune 105-123, 125-132, 143, 145 

Hyusian Hovhannes, archimandrite 12 

Ibn Abbas 185 

Ibn Ismaʽīl abū al-Barakāt al-Mašhadī (copyist) 185 

Ibn Muḥammad Ḥusein[al-Reza] abū al-Qāsim (copyist) 81 

ʽImād ibn Arbīm (copyist) 130 

Khecho Movses 13 

Makaryan Venera 13 

Melkonian Sarkis Mekertich 13, 98, 103 

Minasian Mihran 13, 192-195 

Mīr ʽAlī /// Kermanī 83 

Mīr Fayḍ Allah (binder) 65 

Muḥammad Bāqer [Ḥāğī] 73 

Muḥammad Rāsim (copyist, the disciple of Muḥammad [Dakir bi-Hifz il-Qur‟an])  197 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn Šeyḫ Ḥasan al-Ğilānī [Šeyḫ ] (copyist) 32 

Nersisian Gazrik 20, 21, 30, 36, 37 

Papazian Hakob  11 



221 

Rağab ibn „Ibrahīm ibn Mullā Rağab (restorator of manuscripts) 178 

Ṣabrī Muṣṭafa 28 

Ṣabrī Selīm 28 

Sahakyan Knarik 13 

Salatian Varoujan 11, 13, 152, 154, 157 

Ṣāliḥ (copyist)132   

Sevag M. G. (Professor)102-104 

Ter-Ghevondian Aram 12 

Ter-Ghevondian Vahan 13 

Tufenkğī Zadeh (copyist) 170 

ʽUṯmān (copyist, from disciples of Ḥājī ʽAlī effendī) 150 

Voskanian Ninel 204 

Walid Nabham Aḥmad (known as Najīb copyist) 93 

Witkam Jan Just 11 

Yūsuf ibn Sayyid Amīr [Baqī] (copyist) 74 

Zarin Vahe 11, 138 

TOPONYMS 

Abū al-Wafa, mosque (Aleppo) 134 

Aghtamar (island) 12, 41 

Aleppo 12, 13, 134, 192, 194, 195 

Armenia 13, 33, 138 

Astrakhan  (Russia) 32 

Beirut 13, 152, 154, 157 

Boston 13, 198, 216 

Cambridge (UK) 11 

Copenhagen 13, 140, 151  

Damascus 11, 13 

Denmark 13 

Etchmiadzin (St. Etchmiadzin) 12, 13, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 41, 199 

France 13 

Ḥuseyn ʽAlī  (mosque of Yerevan) 38, 73 

Iran 11-13, 17, 32-34, 38, 39, 130, 185  

Kaboul 174 

Kerbela 17 

Leiden 11, 216 
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Lim (island) 13, 20 

Mashhad (Meshhed) 12, 34 

Moscow 12, 18, 33 

Moush 12, 21, 25, 30, 31, 36, 37 

Ottoman empire 11, 21, 24, 29, 35, 37, 41 

Paris 13, 135, 138 

Russian empire 33   

Saʽdabād (Saʽdbād) 12, 33, 83  

St. Karapet, monastery (Moush) 21, 30, 36, 37 

Shiraz 11, 12, 130 

Syria 11, 13 

Tabriz (Tebriz) 12, 38 

Tehran 12, 13, 98 

Upper (Verin) Najlu (village) 73  

USA 13, 198 

Van  12, 24  

Vaspourakan 20, 27 

Yerevan 11, 13, 34, 38, 41, 73 

 فهرس األعالم

 186 ،185اثڀ اٍپ٦ٍٸ اثڈ اٹجوٵبد، اٹپْچلي )ځبٍـ( 

 81، 80اثڀ ٽؾپل ؽٍَڀ ]اٹوٙڈډ[ اثڈ اٹٲبٍټ )ځبٍـ( 

 147، 146أثڈ ثٶو، ؽب٭٠ اٹٲوآٿ )ځبٍـ( 

 120، 119أؽپل اٹ٦ٖٮً )ځبٍـ( 

 153، 152أؽپل عٺجً 

 16اٌلٵبهٌبٿ، څڈ٭ٍٴ 

 14ثبثبىٌبٿ، څبٵڈة 

 110)ځبٍـ( ثوثو فٺٍٸ ٥جلڃ ٽڈٍى

 24، 23، 26 )ځبٍـ(ثٶو آ٩ب ثڀ ٽؾپل ثٺڂٴ ىاكڃ )ؽبط(، 

 171ُرٮڂٶغً ىاكڃ 

 135، 128، 127، 123، 122، 120، 16 څبٵڈة اثڀ ٵوٌٶڈهعوعوٌبٿ، 

َْڂً، ٱوڃ ؽٖبهي )ځبٍـ(   149، 148ؽب٭٠ ؽَڀ اٹُؾ

 132، 131ؽب٭٠ ٕبٹؼ هاٽى )ځبٍـ( 

 124ؽب٭٠ ٽؾپل 

 144، 143كڃ ؽب٭٠ ٽٖٞٮى اٹؾٺڈځً، ؽٺڈعً ىا

 146، 143ؽب٭٠ ٽٖٞٮى، صپوعً ىاكڃ )ځبٍـ( 

 16فٍغڈ، ٽڈٌٍٍ 
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 15 كٌو٩ٍٮڈځلٌبٿ، آهاٻ

 16 كٌو٩ٍٮڈځلٌبٿ، ٭بڅبٿ

 179، 178 هعت ثڀ اثوڅٍټ ثڀ ٽال هعت )ُٽوّٽټ(

 16 ىاهٌڀ، ٭بڅٍڄ

 93، 92ٽؾپل ا٦ٍل اٹڂڈهي ،  اٹي٥ٮواځً

 16ٍبڅبٵٍبٿ، ٵڂبهٌٴ 

 158، 155، 153، 16، 14ٍالٍٝبٿ،٭بهڇعبٿ 

 108، 107ٕبٹؼ )ځبٍـ( 

 26ٕجوي، ٍٺٍټ 

 26ٕجوي، ٽٖٞٮى 

 40، ٥39جبً ٥ٺً، ٽٺال )ځبٍـ( 

 ٥176جل اٹوٍّل 

 151، ٥150ضپبٿ )ځبٍـ( 

 151، ٥150ٺً ا٭ڂلي )ؽبط( 

 131، 130، ٥129پبك ثڀ اهثٍټ )ځبٍـ( 

 198، ٩ِ16ورٍبٿ، ٥بئٺخ 

 208، 207٭زؾً، ٽؾپل 

 205٭ڈٍٶبځٍبٿ، ځٍڂٸ 

 14 ٭ٍزٶبٻ، ٌبٿ ٌڈٍذ

 16 ٽبٵبهٌبٿ، ٭ٍڂٍوا

 93، 92ٽؾپل ا٦ٍل اٹڂڈهډ اٹي٥ٮواځً 

 77ٽؾپل ثبٱو )ؽبط( 

 198، 197ٽؾپل هاٍټ 

 34، 33ٽؾپل ٕبٹؼ ثڀ ٍّـ ٽؾپل ؽَڀ اٹغٍالځً )ځبٍـ( 

 132، 131ٽؾپل ځڈهي 

 104، 16ٽٺٶڈځٍبٿ، ٍوٵٌٍ اثڀ ٽٶوكٌظ 

 83، 82ٽٍو ٥ٺً ٵوٽڂً )ؽبط( 

 66، 64، 61ٕؾب٫( ٽٍو ٭ٍ٘ اهلل )

 195-193، 16ٽٍڂبٍٍبٿ، ٽچواٿ 

 37، 36، 30، 22، 20ځوٍٍٍَبٿ، ٵبىهٌٴ 

 131، 121-118، 116، 115، 113، 112، 110-107، 105، 16څبىاهٌبٿ، څبهڇرٍڈٿ 

 15 څٍڈٍٍبٿ، څڈ٭چبځٌٍ )اِة(

 93، 92ڇٹل ځجچټ اؽپل )اٹپ٦وڇ٫ ثڂغٍت( 

 77، 74، 70ٌڈ٬ٍ اثڀ ٍٍل اٽٍو]ثٲى[ )ځبٍـ( 

 فهرس األماكن

 135، 133 اثڈ اٹڈ٭ب )عبٽ٤(

 139، 33، 22، 16 أهٽٍڂٍب
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 33 اٍزوافبٿ

 41، 15 آ٩زبٽبه )عيٌوح(

 41، 37، 36، 35، 31، 30، 27، 26، 22، 20، 15 اٌغپٍبريٌڀ

 184، 130، 43، 40، 38، 35-33، 17، 16، 14 اٌواٿ

 139، 135، 16ثبهٌٌ 

 198، 16ثڈٍٞڀ 

 158، 155، 153، 16 ثٍوڇد

 39، 38، 14 رجوٌي

 77، 39، 38ؽٍَڀ ٥ٺً، )عبٽ٤، ٌوٌٮبٿ( 

 196-193، 135، 16، 14 ؽٺت

 153-151، 16، 14 كٽْٰ

 16 اٹلځپبهٳ

 41، 37، 36، 25، 14اٹلڇٹخ اٹ٦ضپبځٍخ 

 83، 14 ٦ٍل آثبك

 16، 14 ٍڈهٌخ

 130، 129، 14 ٍّواى

 104، 99، 16، 14 ٝچواٿ

 27، 20٭بٍجڈهاٵبٿ 

 27-23، 20، 14ڇاٿ )ڤبٿ( 

 16 ٭وځَب

 37، 36، 30، 22اٹٲلٌٌ ٱوڃ ثٍذ )كٌو، ٽڈُ( 

 33اٹٲٍٖوٌخ اٹوڇٍٍخ 

 14ٵبٽجوٌلط 

 18ٵوثالء 

 141، 16ٵڈثڂچب٩ڀ 

 14 ٹٍلٿ

 15ٹٍټ )عيٌوح( 

 34، 33، 14ٽْچل 

 16، 14اٹپپٺٶخ اٹپزؾلح 

 33، 19، 15ٽڈٍٶڈ 

 37، 36، 31، 30، 26، 22، 15ٽڈُ 

 77اٹ٦ٺٍب )ٱوٌخ( ځغٺڈ 

 )اٹڈالٌبد اٹپزؾلح(  198، 16 اٹڈالٌبد اٹپزؾلح اِٽوٌٶٍخ

 195، 194، 41، 39، 35، 15، 14ٌوٌٮبٿ 
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