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 ،نوشته شده است« ناصحتم هلل و لر سولهجنب اهلل/» عبارت« يف»در مفاتيح الجنان  بعد از  7

 مانند يادداشت شماره قبل تفسير مي شود. ،وجود ندارد كه در اين موردهم« اهلل»در مفاتيح لفظ  2

مختلجف   بايد اشاره كرد  بين برخي از دعاهايي كه روي اشياي چوبي آمده و ادعيه اي كه در كتب ،نيامده است« في» لفظ « النعيم»در مفاتيح بعد از  3

نوشته هاي آن هجا   ،باتوجه به اينكه آثار چوبي داراي قدمت و اصالت بيشتري هستند ،اختالفات جزيي ديده مي شود ،از جمله مفاتيح الجنان نوشته شده

در  ،خه بجرداري كجه احتمجال دارد در حجين نسج     ،زيرا  آنچه در كتب آمده معموال نقل از روي نسخه هاي خطي بوده اسجت  ،نيز معتبر ترو صحيحتر است

در نوشتن مجدد بعضي از كلمجات اشجتباهي رخ    ،صورت ناخوانا بودن بعضي از كلمات و يا اينكه به علت فرسوده شدن كاغذ به مرور زمان يا پاره شدن آن

 (82 ،1366 ،داده است.)قوچاني
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 (.183 ،1316 ،كردند)پازوكي ومت ميبر بخشي از مناطق مركزي ايران حك ،قه.788تا  723هاي  خاندان آل مظفر در فاصله سال 7
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. Golmohammadi  Javad  The Splendour of Iran  volume III (islamic period) londan  cliborn  . 

. The metropolitan of art  "MASTER PIECES from the department of islamic art in the metropolitan 

museum of art".  Edit by: Maryam D.  Ekhtiar  P. Soucek  Sheila R. Canby  and Navina Najat Haidar  

New York: Yale University Press  .    

. http : /www.  David mus. dk 

. http:/www. Metmusuem. Org 

. http:/www.Aftabir.Com 
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