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 (26/05/1397، پذیرش: 20/12/1396)دریافت: 
 هچکید

های اسالمی دارو در سرزمینو فروش تجویز  ،ساخت با کارکردهایداروخانه 
، منابع و مآخذ تاریخیاستناد به حاضر با  ۀهای مختلف برقرار بود. مقالبه گونه

از لحاظ نام و عنوان، محل  ی رااسالم هایداروفروشی در سرزمینسیر تاریخی 
. ستکرده ابررسی  داروفروشیساختار و چگونگی نظارت بر  ،های فروشو شیوه

ای است واژه تریناسالمی کهن ۀدر متون دور «یا خزانة االدویة الشراب خزانة»
ها، عطاریبیمارستان عالوه بر فروش سیّار،رفته است. کار که برای داروخانه به

هایی بود که تجویز و فروش و سالطین از جمله محل خلفاقصر قسمتی از ها و 
دارای تشکیالت مخصوص به  ها معموالًداروخانه. شدانجام میدارو در آن 

تری پایینشد، جایگاه نامیده می« شرابدار»یا « مهتار»و داروساز که  ندخود بود
به سبب  نیز های جهان اسالم. برخی از داروخانهنسبت به پزشک داشت

قیمت از نظر علمی و هنری داشتن ظروف گران نیزنگهداری اسناد پزشکی و 
 . نداهمیت داشت

ه، حانوت الطبیب، افروشی، داروخانه، عطاری، شرابخاندارو ها:کلیدواژه
 . صیدالنی

mailto:m.taqavi93@ut.ac.ir


 1395، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 14، دورۀ تاریخ علم/ 222

 مقدمه
توجه در تاریخ های آن از جمله مباحث قابلروشی و ویژگیهای داروفموضوع شیوه

پزشکی و اجتماعی جهان اسالم است که کمتر مورد بررسی و پژوهش جدی قرار گرفته 
های دورۀ اسالمی است و تنها به صورت گذرا ها ناظر به بیمارستاناست. عمدۀ پژوهش

  1دارو بودند، اشاره شده است.های فروش ها که از جمله مکانها و عطاریبه داروخانه

رب ع با گسترش شهرهای اسالمی، آغاز نهضت ترجمه و در نتیجه ورود پزشکان غیر
های دوم و سوم هجری و آشنایی پزشکان مسلمان با متون پزشکی و به بغداد طی قرن

، داروفروشی نیز به تدریج رونق گرفت و افرادی به اسکندرانی، ایرانی و هندیدارویی 
گرد نیز به فروش کار مشغول شدند. عالوه بر پزشکان، عطاران و فروشندگانِ دورهاین 

. اشتغال دو دستۀ اخیر به داروفروشی غالباً بر اساس کردنداقدام میو حتی تجویز دارو 
 البته گاهی تجویزهای مجرّب .رسمی و کالسیک پزشکی ایشان بودها و نه دانش تجربه

پژوهش حاضر  .کردطبیب دربار فراهم میمقام  تا را نانآ رتقایا ۀو صائب ایشان زمین
شده بر اطالق اوینهای جهان اسالم را با بررسی عنبر آن است تا سیر تاریخی داروخانه

تا فتح بابی شود بر  چگونگی نظارت بر آنها معلوم سازدها، ساختار و آن، ویژگی
 تر در این زمینه.تحقیقات مفصل

 «وخانهدار»های واژۀ معادل
ترین آن، واژۀ عام که کهن شدهای متعددی شناخته میاسالمی با نام ۀداروخانه در دور

کار نیز به« الشراب خزانة»و « شرابخاناه»یب به صورت است که در تعر« خانهشراب»
خزانة »از اصطالح  (127)ص کلیله و دمنه ۀمقفع در ترجم . اگرچه ابنرفته است

 بر« خانهشراب»اطالق  رسدبرای داروخانه استفاده کرده است، اما به نظر می« االدویة
های مختلف . این واژه در اصل به محل نگهداری نوشیدنیه استبود فراگیرتر داروخانه

مرو که اکثر داروها از نوع نوشیدنی بود، ه شد و احتماالً از اینشاه و خلیفه اطالق می
به عنوان داروخانه نیز کاربرد داشت. در روایت -ویژه در قصر خلفا و پادشاهانبه- زمان

در معنای عام خود به« الشراب خزانة»ق( عمدتاً عنوان 656-132عباسی ) ۀهای دور
نبود آب در خزانة به  ق198که در ذیل سال  476، ص8ج: طبری، ـ )نک کار رفته است

                                              
آبادی اشاره کرد که در موضوع بک، حسن تاجبخش و محمود نجم توان به آثار احمد عیسی. از باب نمونه می1

ستانمارو در آنها تنها به صورت کوتاه و گذرا، ذیل برخی از بی اندهای اسالمی نوشته شدهتاریخ پزشکی و بیمارستان
 ها به وجود داروخانه اشاره شده است. 



 223درآمدی بر تشکیل داروخانه... /

چارپایان و خمریات خزانة الشراب در  ۀه غارت علوفب 281، ص9الشراب، و در ج
ق( 845)درگذشته در  و تُرکان اشاره شده است(. مقریزیهای مستعین جریان درگیری

کند نیز از ساخت خزانة الشراب در کنار جامع ابن طولون )قرن سوم( در فسطاط یاد می
شغب، مادر  بخشی از اموال ابن جوزی گزارش داده است که (.405، ص2ج ،خطط)

، 3ج) اختصاص یافت جاالشراب و پزشکان آن ق(، به خزانة320-295مقتدر عباسی )
توان احتمال داد که مراد از خزانة الشراب (. از قراین موجود در این گزارش می321ص

( همچنین از خزانة 215، ص18جدر اینجا همان داروخانه بوده باشد. ابن جوزی )
یم ابن ند الفهرستبا این همه، در  ن ششم یاد کرده است.الشرابِ دربار عباسی در قر

شود، امّا در منابع بعدی تا ( هم دیده میادامۀ مقاله( عنوان دکان الصیدله )355)ص
اند، به عنوان یک اصطالح برای داروخانه آنجا که نویسندگان این مقاله جستجو کرده

ـ: ، نیز نک3ی به عنوان داروساز )صاز صیدالن الصیدنهبیرونی نیز در  کار نرفته است.به
( یاد 5نای تاجر مواد خوشبو و معطّر )ص( و از عطار به مع؛ نیز نکـ : ادامۀ مقاله12ص

 .ه استمکان و خدمات فروش دارو و ادویه به دست نداد ۀکرده است، امّا مطلبی در بار

 ، یعنیخود معنای لغوی درویژه از قرن ششم به بعد، عمدتاً در ایران، به« خانهشراب»
به طور جداگانه  این دوره در منابع اقعشد. در ومحل نگهداری و فروش شراب اطالق می

؛ ابن 27ص: ظهیری سمرقندی، ـ )نک یاد شده است« خانهشراب»و « داروخانه»از 
؛ سمرقندی، 366، ص1ج؛ حافظ ابرو، 380، ص1ج، منهاج سراج؛ 121ص دیار،اسفن

بخش ۀ تاجدر خراسان بنابر گفت« داروخانه» .(286ص ؛ خورشاه،793، ص4ج
نامۀ ربع رشیدی اسناد وقف شد.( گاه به طور عام به بیمارستان هم اطالق می64)ص

الدین اشارۀ شمسکند )ادامۀ مقاله(. معنایی داروخانه و بیمارستان را تأیید مینیز هم
 شوده کمتر مستجاب میخانق( مبنی بر اینکه دعا در شراب753 رگذشته درآملی )د

ها در کنار اماکنی چون قمارخانهخانهشدن شراب هایی از بستهو گزارش (74، ص1ج)
یاد هـ.ق( و 984-930حکومت: طهماسب صفوی ) ها به دستور شاهخانهها و بنگ
)قزوینی اصفهانی،  ها و دستور منع ساخت آنهاخانهاین مکان در کنار قحبه کردن از 

محل فروش و  هخانه بنیز نشان از اطالق شراب (1807، ص5ج؛ شاردن، 24ص
از عمارتی به نام شرابهمچنین م( 1713 رگذشته درمصرف مشروبات دارد. شاردن )د

، 2ج) شدکه در آن مشروبات شاه نگهداری می برده استخانه در دربار شاه صفوی نام 
دواوین شاعران پارسیدر « داروخانه»با این وصف، با توجه به ذکر مکرّر  .(651ص
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در قرن ششم، مولوی و سعدی و عراقی  غزنوی گوی، همچون عطار نیشابوری و سنایی
داروخانه در کنار واژه های  ۀدر قرن هفتم، می توان به این نتیجه رسید که در ایران، واژ

؛ خواجوی 805 ۀ، غزل شماردیوان شمس: مولوی، ـ )نک« دواخانه» ماننددیگر، 
دست کم از قرن ششم به بعد  ،( و شراب خانه و امثال آن7 ۀ، غزل شمارندیواکرمانی، 

  .رفته استکار میبهدر همین معنای امروزی 

آن به  ۀو فارسی شد «الشراب خزانة»ممالیک،  ۀویژه دورهدر غرب جهان اسالم ب
اطالق قصر سالطین  ۀخاصّه داروخان هداروخان هب «الشراب خاناه/ شرابخاناه»صورت 

های قصرسلطان، در کنار طشت خاناه و فراش خاناه، در ضمنِ بخششد. مقریزی  می
، 2ج، خطط( هم یاد کرده است. همو )228، ص2ج، خططاز شراب خاناه )

برد که از سوی ملک بیبرس ( از شرابخاناه به عنوان یکی از تسهیالت نام می302ص
ر جایی عباسی قرار گرفته بود. همو ده باللّ جعلی قاهره المستنصر ۀدر اختیار اوّلین خلیف

از جمله شراب خاناه « بیوت سلطانی»( استادار را ناظر 222، ص2جدیگر )همان، 
 (569، ص3جقلقشندی ) ۀ. اشار(546، ص3ج: قلقشندی، ـ معرفی می کند )نیز نک

الشراب دریافت کند و نیز برخی از گزارش یمار داروی خود را باید از خزانةبه اینکه ب
دهد نشان می ( از جمله ذخیره کردن یخ در آنجا،444، 441، ص14ج) ی دیگر اوها

دارو بوده و هم محل  ۀیا عرض هم محل فروش در مصر الشراب در این دوره که خزانة
یاد نیز « دواخاناه» از خاناه شرابدوره عالوه بر نگهداری مشروبات سلطان. در این 

های شهر داروخانهباید مقصود از دومی، که ظاهراً  (440، ص3ج)عمری،  شده است
از جمله  هاداروخانۀ برخی از بیمارستان هخانه ب. با توجه به اینکه شرابباشد بوده

نیز اطالق  های عتیق فسطاط و منصوری قاهرهبیمارستان عضدی بغداد و بیمارستان
ها رسد این واژه در بیمارستان، به نظر می(87، 72، 21، 20صشده )عیسی بک، 

دوگانه داشت و توأمان محل  مفهومی یا سلطان معادل داروخانه بود و در قصر خلیفه
 ویژه انواع شراب بود.هها بنگهداری دارو و نوشیدنی

در قلمرو عثمانی  جزاخانهاهای دیگری همچون داروخانه در جهان اسالم با نام
بیت االدویه  نیز ،(40ص 1)فلور، در ایران خانهصحت (،66-65، ص1ج، ی)عمر

کار رفته است. با به طور محدود از قرن هشتم به بعد به« االدویه بیت»شد. شناخته می
ها یاد شده احتماالً عالوه بر فروش دارو، توجه به اینکه از وجود آن در نزدیکی مدرسه

                                              
1. Floor 
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 (.204ص؛ مهدوی، 114صکاتب یزدی، ) شدانجام میهای درمانی نیز در آن فعالیت
های دارالشفاء، داروخانه یا بیت االدویه هر دو به واژهرشیدی،  های ربعنامهدر وقف

 (.141ص 1شیپمن،) اندکار رفتهسازی غذا و دارو برای بیماران بهمعنی محل آماده
ویژه در عصر قاجار در ایران هب، به طور گسترده از قرن دهم به بعد« دواخانه» ۀاگرچه واژ

؛ عین2130، ص3ج؛ اعتمادالسلطنه، 198ص، خورشاه کار رفته است )مثالًبه
، 1ج؛ سپهر، 479 ،475، ص1ج؛ مستوفی، 2350، ص3ج ؛1060، ص2جالسلطنه، 

 )عمری،« دواخاناه»(، اما با توجه به کاربرد آن در قلمرو ممالیک به صورت 137ص
 است. هپیش از قرن هفتم نیز کاربرد داشت توان گفت که این واژه در ایرانِ ( میهمانجا

 های فروش دارومکان

 هادکان
های داروها از طریق دکانو  ها نبودصرفاً وابسته به بیمارستانفروش و عرضه دارو 

گرفت. کنندگان قرار میدر اختیار مصرفنیز گرد داروفروشی و فروشندگان دوره
ن حوقل، : ابـ نک )مثالً بازارهای داروفروشی نیز از همان نخستین قرون اسالمی برپا بود

. (312ص؛ معاضیدی، 250، ص2ج؛ ازرقی، 209، ص2ج؛ فاکهی، 119، ص1ج
ه در س ]به معنای حانوت الطبیب[قاطیطیون از کتابی با عنوان ( 314)صندیم  ابن

فارش اسحاق آن را به س شرح جالینوس نام برده که حنین بنگفتار از بقراط حکیم با 
ما از محتوای این کتاب اطالع  نده است.موسی خوارزمی به عربی برگردا محمد بن

 اروخانه بوده است یا مطب یا هردو.نداریم تا بر اساس آن بدانیم که حانوت الطبیب د
 ( و ابنق255 رگذشته درسهل )د ر بنشاپونظیر کتاب  اقراباذینهای معموالً کتاب

)دکاکین های داروفروشی دکان ها وبیمارستان ( درق560 رگذشته درتلمیذ )د
؛ ابن ابی 355ص: ابن ندیم، ـ )نک الصیادله( مبنای عمل و دستور ترکیب داروها بود

ها را کتاب الدکان هم می(. شاید به همین دلیل گاهی قراباذین60، ص2جاصیبعه، 
 (.272-271، ص4ج: بروکلمان، ـ گفتند )نک

 ۀعاینه و معالجها گاه متعلق به پزشکان بود و عالوه بر تجویز دارو، ماین دکان
ها شد. برخی از این دکاندر آن انجام میهم و داروسازی  طببیماران و حتی آموزش 

در این  یتخصص در بازارها و یا نزدیک قصر خلیفه بر پا بود که متصدیان آنها لزوماً

                                              
1. Chipman 
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، 2جعه، : ابن ابی اصیبـ نک )مثالً بود مبتنی بر تجربه اطالعاتشانزمینه نداشتند و 
طور خاص این موضوع به (.318، ص53ج ؛334، ص51جابن عساکر، ؛ 57-56ص

شود که معموالً بنا بر دیده می«( ورانپیله»گرد )موسوم به در مورد فروشندگان دوره
. حتی در (310ص، تاریخ)الگود،  دادندتشخیص خودشان به مراجعین دارو می

ماسویه )پدر  )پدر شاپور( و سهلاسحاق )پدر حنین(، خصوص افراد مشهوری چون 
نزد  بفراگیری علم طروشنی دالّ بر  مدرکیوحنا( نیز که به داروفروشی مشغول بودند، 

 (.60ص 1)همارنه، وجود ندارد اطبای متخصص

ق( یاد شده 289-279از یک دکان داروفروشی در عهد خالفت معتضد عباسی )
همچون کاتبان و اهل بیوتات و منصبان دولتی است که محل حضور بزرگان و صاحب

. انتخاب دکان داروفروش برای این منظور، (62ص)مدنی،  همنشینی ایشان با مردم بود
. ودب حاکم به این اماکن و صاحبان آنها ۀنگاه مثبت مردم و طبق نشان دهندۀبه نوعی 

 ۀپزشکان متخصص و رسمی نیز در مراجع ۀالبته فقر و ناتوانی در پرداخت حق معاین
های داروفروشی، . در دکان(38ص، تاریخبی تأثیر نبود )الگود، ها مردم به عطاری

معموالً روزها برخی از داروهای مختلف در درون سینی و بیرون از دکان در معرض دید 
ها نیز برای دور کردن حیوانات، حفاظی از حصیر و برگ عابرین قرار داشت و شب

. نزدیکان بیمار با مراجعه به (313صن، )هما شدخرما جلوی دکان گذاشته می
)سامرایی،  خریدندداروفروش )گاه بدون مشورت با پزشک(، آنچه را الزم داشتند می

آمد که بیمار با در دست داشتن نسخۀ پزشک به به ندرت پیش می (.345، ص2ج
 ارانعمران برای بیم حال پزشکانی چون اسحاق بن با این داروفروش رسمی مراجعه کند.

های شخصی را از فروش دارو به مردم تا دست داروخانه ندنوشتهایی میخود نسخه
ار نیز دستیاری برگزید تا تحت جزّ (. ابن87-84صجلجل،  : ابنـ د )نکنکوتاه کن

(. این اقدامات ممکن است 90-89ص، ونظارت او داروهای بیماران را تهیه کند )هم
های آنها و تجویز بر اساس آنها رماهر به نسخهبرای جلوگیری از دسترسی داروفروشان غی

ز همچون حال پزشکانی نی با این و در نتیجه اعتماد بیشتر مردم به پزشکان بوده باشد.
)اقبال  و سید اسماعیل جرجانی (74، ص4ج)ابن ابی اصیبعه، مغربی ذوخبُ ابن

 .دنیز مشغول بودن در داروخانه ( هر دو از پزشکان قرن ششم42صآشتیانی، 

                                              
1. Hamarneh 
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زمان پزشکان به امر درمان و داروسازی و شاردن در عصر صفوی از مبادرت هم
، حضور داروفروشان (1124، ص3ج) ایشان هوجود دکانی بدین منظور در نزدیک خان

، 4ج) های داروفروشان در بازارها، دکان(1440، ص4ج)سراها در کاروان
، 4ج) و وجود داروخانه در قصر شاه (1444، ص4ج) ، بازار داروفروشان(1443ص
دارو های داروفروشی و فروشندگان دکان کارکند که حاکی از تداوم یاد می (1457ص

 در عصر صفوی است.

 هابیمارستان
 )از ها بخشی به نگهداری و فروش ادویه و اشربه اختصاص داشتدر بیشتر بیمارستان

 (.406، ص2ج، خططیزی، ؛ مقر329، 16، ص9ج: ابن اثیر، ـ باب نمونه نک
رفت و همانجا داروهای بیماران داروخانه عمدتاً از اجزای اصلی بیمارستان به شمار می

تان نخستین بیمارسشاپور  بیمارستان جندیپیچیدند. اساس نسخۀ پزشک می را بر
ماسویه، پدر یوحنا داروساز داشت. داروسازی مربوط به  داروخانه و بخش ی بود کهبزرگ
دورۀ منصور عباسی  را که در . برخی بیمارستان شهر بغداد(448صبود )قفطی، آنجا 

)الگود،  انداسالمی دانسته ۀعمومی در دور ۀنخستین داروخان بنا شد،ق( 136-158)
بخشی از بیمارستان  (.59همارنه، ص ؛ قس:306، ص2ج؛ حسین، 312ص، تاریخ

علی ه دستور ابوبه عنوان نخستین بیمارستان شهر واسط ب ق431که در سال  نیز مؤیدی
ثیر، )ابن ا بویهی بنا شد، به ادویه و اشربۀ اختصاص داشت هالدول رُخّجی وزیر مشرف

ها، دارو به طور رایگان در اختیار بیماران . غالباً در داروخانۀ بیمارستان(329، ص9ج
( در وصف بیمارستان بزرگ مقریزی )همانجا .(305، ص2ج)حسین،  گرفتقرار می

اج مایحت ۀمنصوری قاهره )منسوب به سلطان منصور قالوون( ضمن تأکید بر وجود هم
 ۀدر آنجا یاد می کند که یکی برای تهی یمارستان، از وجود دو مکان مستقلبیماران در ب

 بود. «معاجین و َاکحال و شیافات و امثال آن»و دیگری برای ترکیب « ادویه و اشربه»
= « )رواق المرتبین»ربع رشیدی از داروخانه به عنوان بخشی مستقل از  ۀنامر وقفد

دارالشفاء و  ۀدو واژ که با این حال به نظر می رسد ،بیماستان( آنجا یاد شده است
کار داروخانه )شاید از باب تغلیب و اهمیت داروخانه در این مجموعه( به جای هم به

  (.65، 54ص: بلر، ـرفته باشد )نک
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 هاعطاری
ر، ند كه با عطیرود، در لغت به كسى گوعطار كه عموماً به معنى داروگر به كار مى ۀ واژ

ی، ؛ نیز بیرون)دهخدا، ذیل واژه گر مواد خوشبو سروكار داردیعنى عصارۀ گل سرخ و دی
رفتند که گاه به طور افرادی به شمار می ۀاما عطاران همچون پزشکان در زمر (،5ص

، طب)الگود،  پرداختندپزشک به امر داروسازی می گاه به عنوان دستیارِمستقل و 
محل فروش دارو اطالق می هب از همان اوّل. باید توجه داشت که دکان عطاری (37ص

. اشتغال عطاران به امر (859، ص2ج)صفا،  نداشتعطر  شد و ارتباطی با فروش
ن حال، به فراگیری علم طب؛ با اینه  مبتنی بر تجربه بود، داروسازی و داروفروشی غالباً

حکیم  (.55صآشنایی با داروها و ترکیب آنها برای عطاران ضروری بود )دمشقی، 
نگارش کتاب خود را جبران اشتباهات  لعل( یکی از 8)ص منینؤالم ةتحفتنکابنی در 

 است. آورده، شده بودو نابلد « بضاعتعطّاران بی»که مأخذ  اختیارات بدیعیکتاب 

های داروشناسی غالباً مبنای عمل های داروفروشی، کتابدر اینجا هم مانند دکان
به محتویات دکان عطاران، آثاری  توجه عطاران برای تجویز دارو بود و البته گاه با

بن عبدالملک قرطبی از پزشکان اندلس در قرن پنجم کتابی با  احمد شد.نوشته می
(. همچنین بخشی از 624، ص1جخلیفه،  اجی: حـ نوشت )نک العطار حانوتعنوان 
 اشتبه داروفروشی اختصاص د شدمی نوشته الطبیب حانوتهایی که با عنوان کتاب

 کوهینابن ابی نصر ممالیک هم  ۀ(. در دور49، ص1جبیطار،  : ابنـ )برای نمونه نک
دهد اشتغال عطاران به که نشان می را نوشت منهاج الدکانعطار کتاب مشهور 

 داروفروشی در این دوره هم رایج بوده است. 

 نیز تداوم یغرب اسالممهفتم و هشتم در  وناشتغال عطاران به داروفروشی در قر
، خطط)اشاره کرده است  و شام های عطاری در بازارهای مصرداشت. مقریزی به دکان

ش دارو در آن دارد. توضیحاتش داللت بر فرو که (90، ص3ج ،سلوک؛ 95، ص2ج
های عطاری در امتداد دهانۀ دکان قرار داشت و مشتریان در معموالً پیشخوان دکان

نحوۀ مصرف  در بارۀخریدند. تصمیم ایستادند و اقالم مورد نیاز را میجلوی آن می
 :ـ )نک شد در بیشتر اوقات بر عهده خودِ بیمار بوددارویی که از سوی عطار تجویز می

 . (37ص، طبالگود، 
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و مجموعه (214، ص3ج: صفا، ـ نک )مثالً هامدرسه رهای یاد شده، دعالوه بر مکان
نیز بخشی برای نگهداری  (310ص)اقبال آشتیانی،  رشیدی و سلطانیه هایی همچون رَبع

  و فروش ادویه و اشربه وجود داشت.

 هاساز و کار داروخانه
 لیه اسالمی غالباً مختلف داروخانه در قرون اوّهای بخش در بارۀموجود اندک اطالعات 

بر پایۀ اطالعات متون قرن هفتم هجری به بعد است. قلقشندی داروخانۀ قصر سلطنتی 
های فاخر و انواع های کمیاب، عصارهها، معجونرا مکانی حاوی انواع نوشیدنی

 کندمی قیمت، معرفی داروها و عطریات کمیاب و همچنین انواع آالت و ظروف گران
. عالوه بر داروهای گیاهی، داروهای معدنی نیز در داروخانه (546، ص3جقلقشندی، )

 .(35)ابن بطوطه، ص رسیدو به فروش میشده ها تهیه 

و هنری نیز اهمیت داشت؛ چرا که از یک سو محل  تاریخیها از حیث داروخانه
 ۀمنظور ذخیرنی بهنگهداری اسناد پزشکی و از سویی دیگر حاوی ظروف سفالین و چی

های بزرگ با . از این رو گاه برخی از داروخانه(37-36، صطب)الگود،  داروها بود
در طور خاص . این موضوع به(210، صتاریخ)همو،  کردهای سلطنتی رقابت میکاخ
 ۀها نیز به ذخیرهای قصر سلطنتی مصداق دارد. قسمتی از داروخانهخانهشراب بارۀ

)برای نمونه  نگهداری یخ اختصاص داشت نیزها و ها همچون میوهبرخی از خوراکی
-291)صالملک  نظام .(444، ص14جقلقشندی،  ؛245، ص3ج: عوفی، ـ نک

خانه و دربار یاد میخانه در کنار غارت فراشدر گزارشی از غارت اموال شراب( 292
ها و تأمین اروخانهخانه است. منابع مالی دکند که بیانگر وجود اشیای قیمتی در شراب

داروهای آن معمواًل از طریق موقوفاتی که شاهان و اشراف جامعه به آن اختصاص می
  1شد.دادند تأمین می

های رشیدی به عنوان بخشی از بیمارستان این بنا، از نمونه مجموعۀ ربع ۀداروخان
این  در بارۀهایی که عالی داروخانه و داروفروشی در جهان اسالم است. بیشتر گزارش

ن عنوا آن است که در آن از این بیمارستان بیشتر با ۀنامبیمارستان باقی مانده از وقف
. الگود (54؛ بلر، ص141)شیپمن، ص االدویه یاد شده است دارالشفا، داروخانه و بیت

                                              
قزوین کرد تا منافع آن صرف  ۀای را وقف دارالشفای دارالسلطنحسین صفوی مزرعه . برای مثال، شاه سلطان1

 (. 141، شالهیات مشهد ۀفهرست نسخ خطی کتابخان: ـ ادویه، اشربه و اغذیه بیماران آنجا شود )نک
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( از وجود ق696 رگذشته دره )داللّمنبع( به نقل از رشیدالدین فضلدقیق )بدون ذکر 
کند که انواع داروها در آن نگهداری میچینی در بیمارستان تبریز یاد می هزاران ظرف

مى و ات علیاى از محتونهیب محل مزبور به واقع گنجین ترتی. به ا(37، صتاریخ) شد
بیانگر میزان توجه رشیدالدین چند نامه وجود دارد که  یدیب رشیهنرى بود. در مکات

 یخود از نقاط مختلف، تقاضا یادیا ایاز پسران و ه به غنای داروخانه است. او اللّفضل
حکم  ۀمنزلقت بهیکه در حق یاکرده است. مثالً در نامه یمخصوص یارسال داروها

داروهای خاصی به  ۀرا جهت تهی یرا موظف کرده تا مأموران یت است، شخصیمأمور
نقاط مختلف داخل و خارج از مملکت بفرستد. او همچنین از فرزند خویش جالل

الدین در آسیای صغیر خواست که پانصد مَن از داروهای مختلف برای این بیمارستان 
 .(92)رشیدالدین، ص بفرستد

ان رشیدی، در بخشی با عنو ها در داروخانۀ ربعتهیه و تدارک داروها و نوشیدنی
ای نیز برای نگهداری داروها . صفه(140)شیپمن، ص شدانجام می« المرتّبین رواق»

. داروهای (55)بلر، ص اش حفاظی مشبّک قرار داشتتعبیه شده بود که بر دهانه
ساله ذخیره  الشفا برای مصرف چند هایی در انبار نزدیک داردر خمره مختلف معموالً
دوشنبه تا پنجشنبه باز بود  ی. داروخانه در روزها(65)امیدیانی، ص شدو نگهداری می

خازن و برای این کار الزم بود . (63)بلر، ص فهرست شده پخش شود یتا داروها
ك در یماران برای دریافت دارو نزدیب حاضر باشند.دار( در داروخانه دواساز )شراب

نوشت و به یم نشست، نسخهینشستند. پزشك کنار شبکه مآمدند و بر صفه مییمشبك م
)شیپمن،  دادیمار میآورد و از پشت شبکه تحویل بیداد. او دارو را میخازن م

دار برای تحویل غذا و داروی مورد نیاز بیمار به . در مواردی هم خودِ شراب(142ص
بایست حائز برخی شرایط دار بیمارستان ربع رشیدی میرفت. شراببیمار می ۀخان

بود. او سالیانه چهل دینار مصرف نکردن مشروبات الکلی میهمچون معتمَد بودن و 
کرد که در قیاس با دستمزد پزشک و جراح شاغل مزد به همراه چهار مَن نان دریافت می

کردند، مبلغی ناچیز و نزدیک دینار دریافت می 100و  330در ربع رشیدی که به ترتیب 
 .(66)بلر، ص به دستمزد کارکنان خدماتی بود

 ها شاغل در داروخانه افراد
ای داروساز مشغول خدمت بودند. رئیس داروخانه با ها یک رئیس و عدهدر داروخانه

کند که در قدیم شد. قمری بخاری )قرن چهارم( اذعان میالقاب مختلفی شناخته می
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قمری ) شناسندمی« صیدالنی»و در روزگار او با عنوان « عقاقیری»فروشندگان دارو را 
های بعدی . این عنوان در قرن39، ص3جاصیبعه،  ابی ابننکـ : . نیز 117صبخاری، 

 1.(127 صالعبری، بن: اـ نک نیز کاربرد داشت: مثالً

و از دستیارانش با عنوان  2«مهتار»از رئیس داروخانه در دورۀ ممالیک با عنوان 
گذشت، . گاه در مواردی که ذکرش (9، ص4)قلقشندی، ج شدیاد می« دارشراب»

مانند صفوی نیز به ۀشد. در دورول داروخانه نیز اطالق میؤمس هب« اردشراب»عنوان 
نام داشت و بعد از پزشک از حیث مقام و منزلت « مهتر»ممالیک، رئیس داروخانه  ۀدور

. در برخی موارد، داروساز عالوه بر ساخت (403، صتاریخ)الگود،  دوم بود ۀدر مرتب
های الزم همچون فلفل، داشت به هنگام صرف غذای شاه، ادویهو تجویز دارو وظیفه 

. رئیس (114، ص8)راوندی، ج زعفران، ترنجبین، زیره و نبات را به حضور ببرد
. القاب (36)محمد سعید القاسمی، ص نام داشت  «یچجزاا»داروخانه در دورۀ عثمانی 

اری به افرادی که صرفاً به شد و در موارد بسیمذکور ضرورتاً به فرد داروساز اطالق نمی
نامهاز طریق وقف .(129)شیپمن، ص شداده میداروفروشی اشتغال داشتند نسبت د

فهمیده مینیز رشیدی  ربع ۀهای برجای مانده از بیمارستان منصوری قاهره و مجموع
 ازو میزان دستمزد او  ه استتری داشتشود که داروساز نسبت به پزشک جایگاه پایین

های سطح شهر صدق نمی. البته این موضوع در مورد داروخانهه استپزشک کمتر بود
 بچرا در کت کندْکرد و در آنجا داروساز تحت دستور پزشک نبود. این امر روشن می

تراجم، از داروسازان شاغل در بیمارستان در قیاس با داروسازان و داروفروشان سطح 
 (.143-142ص، )همو شهر بسیار کمتر یاد شده است

 هانظارت بر داروخانه
های شهر دو گروه بود: داروخانه ۀنظارت بر اماکن داروفروشی و داروفروشان بر عهد

ن قصر اناظر توسطهای قصر سلطنتی نیز خانهتحت نظارت نهاد حسبه بود و شراب
سبه نهاد ح ۀمعتصم عباسی نظارت بر داروفروشی بر عهد ۀ. ظاهراً از دورشدندکنترل می

 رئیس»زنگیان و ایوبیان از منصب  در دورۀ .(484ص: عمر فروخ، ـ نک) گذاشته شد

                                              
 .کندیاد می« البیمارستان شیخ صیدلی»یس داروخانه با عنوان از رئ (19)صبک  . عیسی1
درآمده و آن لقبى بوده كه به « المهتار»ترین است كه در عربى به صورت به معنى بزرگ یا بزرگ« مهتر» ۀ. كلم2

بر سر شغل یا تشکیالتى كه در آن خدمت  شده و معموالًباالترین مقام در هر رسته از خدمتگزاران دربار داده مى
 .(30، ص5جخانه و مانند اینها )محمدی مالیری، یا مهتار ركاب خانه، مانند مهتار شراباست آمدهكرده در مىمى
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 رئیسدر همین دوره بیطار  ابن. ( یاد شده است350، ص1جصالبی، ) «العشابین
از منصب خازن به نامۀ ربع رشیدی در وقف .(67، ص4جزرکلی، بود )العشابین مصر 

او کلیددار داروخانه بود و در قبال پزشک مسؤول  .عنوان ناظر داروخانه یاد شده است
عالوه بر نظارت بر  ممالیک ۀدورناظر داروخانه در . (142شیپمن، ص)بود نه شرابدار 

داروخانه، وظیفه داشت تا برای بیمارانی که توانایی مراجعه به داروخانه نداشتند  اعمال
 ،همو) ا انجام دهددفن آنها ر دارو ببرد و یا در صورت مرگ آنها، امور مربوط به کفن و

 .(138ص

، 5)کردعلی، ج در تمام شهرها محتسبی برای نظارت بر داروفروشان وجود داشت
تا از رعایت بهداشت در این مکان و ممانعت از ساخت داروهای تقلبی  (128ص

)ص  معالم القربةابن اخوه )قرن هفتم( در  .(38، صطب)الگود،  اطمینان حاصل شود
گوید و ظارت مستمرّ و شدید بر کار عرضه کنندگان داروها سخن می( از ن143

 نویسد:می

محتسب باید آنان را بیم دهد و از مجازات و تعزیر بترساند و شربت ها و عقاقیر 
 هایشان را مهر زدند، غفلتاً آنان را هر زمان ]حتّی[ پس از آنکه شبانه دکان

 . بازرسی کند

( نظارت محتسب را بر کار داروفروشان به پیش از 151همو در جایی دیگر )ص 
 نویسد:گرداند و میمیکسب و کار در این حرفه به عقب برشروع 

بر محتسب است که تنها به کسانی که اهل خبرخ و با تجربه و امین و خداترس 
 .اقیر و اقسام عطرها را اجازه دهدباشند، داد و ستد عق

هایی که در قصر خلیفه قرار داشت تحت نظارت افراد دیگری بود. در خانهشراب
، 2، جخطط)مقریزی،  های قصر بود،یکی از عمارت خانهشرابواقع از آنجا که 

از وکیل  (119)صالملک  یکی از مأمورین قصر بر آن نظارت داشت. نظام (310ص
در دورۀ ممالیک با نامکند. از این منصب یاد می خانهخاص به عنوان ناظر بر شراب

شادّ یاد شده است.  1«شادّ»و  (21، ص4)قلقشندی، ج «استادار»های مختلفی چون 

                                              
های مختلف قصر با خلیفه بود و از افرادی عنوانی عام برای مدیران و ناظران دیوانی بود که رابط بین بخش« شادّ . »1

( از شخصی به 510، ص5جخلدون ) (. ابن22، ص4ج، قلقشندیرسید )رفت که به حضور سلطان میار میبه شم
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های مختلف قصر با عنوانی عام برای مدیران و ناظران دیوانی بود که رابط بین بخش
، 4ج ،همورسید )رفت که به حضور سلطان میخلیفه بود و از افرادی به شمار می

 «شادّ الشرابخاناه»( از شخصی به نام احمد به عنوان 510، ص5جن )خلدو . ابن(22ص
 .یاد کرده است

 نتیجه 
این واژه کار رفته است. ای است که برای داروخانه بهترین واژهقدیمی« الشراب خزانة»

سبب اینکه به شد و احتماالًهای سلطان گفته میدر اصل به محل نگهداری نوشیدنی
شد. البته این نوشیدنی بود، به طور توأمان به داروخانه نیز اطالق می اکثر داروها از نوع

 صرفاً « خزانة الشراب»ها، کارکرد دوگانه مختص قصر سلطان بود و در مورد بیمارستان
به بعد در ایران به طور جداگانه  هجری از قرن ششم به داروخانه اشاره داشت. با این حال

 خزانة»اد شده است؛ هرچند در غرب اسالم کماکان ی« خانهشراب»و « داروخانه»از 
 رفت. کار میبه معنای داروخانه نیز به« الشراب

خانۀ حکیمان ، های داروفروشیدکانداروفروشی در ابتدا در جهان اسالم در قالب 
ارتباطی با بنای بیمارستان شد و گرد انجام میها و فروشندگان دورهعطاری ،و پزشکان

گردی داروفروشی دوره ها در قرن دوم هجری،عد از تأسیس بیمارستان. حتی بندارد
این امر از یک سو سبب شد تا پزشکان شرایطی فراهم آورند که  .تداوم داشتهمچنان 

شان به دست این افراد نیفتد و از سویی حکومت نیز نظارت بر مکانتجویزی هاینسخه
د. این موضوع در کنار نمند کقاعده تشدید واز طریق دیوان حسبه های داروفروشی را 

ضرورت دانش تخصصی در شناختن داروها و تجویز آنها به تدریج به جدایی حرفه 
گردی دارو تا عصر صفویه با وجود این، فروش دورهداروسازی از پزشکی منجر شد. 

در ایران و برخی نقاط دیگر جهان اسالم تداوم یافت. اشتغال عطاران به داروفروشی 
ها داروخانههای علمی ایشان. بیشتر به سبب تجربه پزشکی ایشان بود نه آموخته نیز

دلیل نگهداری اسناد پزشکی و انواع از حیث وجود انواع داروها، به بر اهمیت عالوه
  .بودقیمت از حیث علمی و هنری نیز حائز اهمیت ظروف گران

                                              
دست گرفت. این مطلب های امور دولت ممالیک را بیاد کرده است که در دوره« شادّ الشرابخاناه»نام احمد به عنوان 

 نشان از اهمیت و نفوذ این منصب دارد.
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 منابع
به کوشش  .ونیالع عرائس یالفنون ف ئسنفا ق(.1381. )ن محمدبن محمودیالدشمس، یآمل

 .ةی: اسالمتهران .أبوالحسن شعرانى

 ةئی: الهقاهره .تحقیق عامرنجار .األطباء طبقات یاألنباء ف ونیعم(. 2001) .اصیبعه ابی ابن
 .للکتاب ةالعام ةیالمصر

نافعة االدویة المنهاج الدکان و دستور االعیات فی اعمال و ترکیب . ابن ابی نصر، کوهین العطّار
 تا[.]بی دارالکتب العربیة الکبری. . مصر:لالبدان

 روت: دار صادر. یب .خیالتار یالكامل ف م(.1965ق/1385) اثیر ابن
و  یعیسى المطیق عیبه کوشش صد .الحسبة أحكام یالقربة ف معالم ق(.1408. )اخوه ابن

 .قم: مکتب األعالم اإلسالمى .محمدمحمود شعبان
 .ه خاوردی: پدتهران .انىیآشت به کوشش عباس اقبال .خ طبرستانیتار ش(.1366. )اریاسفند ابن
 ةه المملکیمیاض: اكادیر .تازىبه کوشش عبدالهادى  .بطوطة رحلة ابن ق(.1417. )بطوطه ابن

 . ةیالمغرب
روت: دارالکتب یب .ةیة و األغذیلمفردات األدو الجامع  ق(.1412. )بن احمد هطار، عبداللّیب ابن

 .ةیالعلم
 یالمعهد العلمقاهره: مطبعة  .ق فؤاد سیدتحقی .األطباء و الحكماء طبقات م(.1955. )جلجل ابن

 . یالفرنس
ق یتحق .خ األمم و الملوكیالمنتظم فى تار م(.1992ق/1412. )علی بن وزی، عبدالرحمنج ابن

 .ةیدارالکتب العلمروت: یب .لقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطامحمد عبدا
 .روت: دار صادریب .،صورة األرض م(.1938. )حوقل ابن
 .رخ العرب و البربیوان المبتدأ و الخبر فى تاریدکتاب العبر و  م(.1988ق/1408. )خلدون ابن

 .روت: دار الفكریب .ل شحادةیق خلیتحق
 .شرقروت: دار الیب .سوعىیق انطون صالحانى الیتحق .خ مختصر الدولیتار م(.1992. )العبری ابن
روت: دار یب .رىیبه کوشش على ش .نة دمشقیخ مدیتار ق(.1415. )بن حسن عساكر، على ابن

 .الفكر
ه ب .نین الخلفاء و السالطیذكر قوان ین فیاسمیحدائق ال م(.1991ق/1421. )کنان دمشقی ابن

 .روت: دار النفائسیب .کوشش عباس صباغ
 .تهران .تحقیق محمدرضا تجدد، الفهرست ش(.1350. )ندیم ابن
 تا[.]بی: دارالقلم. روتیب .له و دمنهیكل. هعبداللّ .مقفع ابن

ل یاسماع به کوشش محمد .ناصرى خ منتظمیتار ش(.1367. )خان حسند محماعتمادالسلطنه، 
 اى كتاب.ی: دنتهران .رضوانى
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 ر. یركبیتهران: ام .خ مغولیتار ش(.1384. )عباسانى، یآشت اقبال
 .باهر فرقانی ۀترجم .های خالفت شرقیتاریخ پزشكی ایران و سرزمینش(. 1386) .الگود، سیریل

 .تهران: امیرکبیر
 .تهران: دانشگاه تهران .محسن جاویدان ۀترجم .صفویه ۀطب در دورش(. 1357) ــــــــــــــــ .

 علمی و آموزشی در تبریزرشیدی، مجتمع بزرگ وقفی،  ربع» ش(.1378. )پاییز امیدیانی، حسین
 . 27 ۀشمار ،وقف میراث جاویدان .«)قرن هشتم هجری سیزدهم میالدی(

 .مصر: دارالمعارف .عبدالحلیم نجار ۀترجم .تاریخ االدب العربی م(.1977. )بروکلمان، کارل
تهران:  .داود پوته بن محمد به کوشش عمر .تاریخ سند ش(.1382. )بکری، محمدبن معصوم

 اساطیر. 
 .«رشیدی( ربع ۀنامایلخانیان )تحلیل وقف ۀمعماری و جامعه در دور» ش(.1387. )پاییز بلر، شیال
 . 13 ۀشمار ،گلستان هنر .مهرداد قیومی ۀترجم

تهران:  .آغاز تا عصر حاضر(های ایران )از تاریخ بیمارستان ش(.1379. )بخش، حسنتاج
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 تا[.]بی .، بیروت: دار احیاء التراث العربیالكتب و الفنون الظنون عن اسامی کشف. خلیفه حاجی
 .راث مکتوبی: متهران .به کوشش صادق سجادى .ایجغراف ش(.1375. )هابرو، عبداللّ حافظ

: دانشگاه تهران .دلة عند العربیخ الطب و الصیتار یالموجز ف ش(.1387) ن، محمدكاملیحس
 ران. یعلوم پزشکى ا

رج افشار و یبه کوشش ا .یخاناض الفردوسیر ش(.1385. )بن مسعود ركیمحمد ممنشى،  نىیحس
 اد موقوفات دكتر محمود افشار.ی: بنتهران .فرشته صرافان

 . تهران: مؤسسۀ نشر شهر.المؤمنین تحفةش(. 1386حکیم مؤمن، محمد. )
: تهران .داچى هانهیرى و كوئیبه کوشش محمدرضا نص .لچىیخ ایتار ش(.1379. )بن قباد  خورشاه

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
 .دانشگاه تهران ۀتهران: چاپخان .زیر نظر محمد معین .نامهلغت ش(.1344. )اکبردهخدا، علی

 به کوشش .هاین فیاإلشارة إلى محاسن التجارة و غشوش المدلس م(.2009. )یعل بن جعفر، یدمشق
 روت: دار صادر. یب .محمود األرناؤوط

 .تهران: نگاه .رانیخ اجتماعى ایتار ش(.1382. )راوندى، مرتضى
 .تهران .پژوهبه کوشش محمدتقی دانش .سوانح االفکار ش(.1358. )هاللّرشیدالدین فضل

 ن.ییبیروت: دارالعلم للمال .األعالم م(.2002. )محمود بن نیرالدی، خیزركل
 .دارالنضال . بیروت:مختصر تاریخ الطب العربی م(.1985. )سامرایی، کمال
: تهران .ىینوا نیبه کوشش عبدالحس .ع مظفرىیالوقا مرآت ش(.1386. )خان نیسپهر، عبدالحس

 .مکتوبراثیم

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/14660
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 .ریتهران: اساط .تین والیبه کوشش حس .روزشاهىیخ فیتار ش(.1385. )ف، شمسیعف سراج
 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .های عربیتاریخ نگارش ش(.1379. )سزگین، فؤاد
 به کوشش .نیبحر مجمع و نیسعد مطلع ش(.1383) عبدالرزاق نیالدكمالسمرقندى، 

 .فرهنگى مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاهتهران:  .ىینوا نیعبدالحس
 تا[.. به اهتمام مدرس رضوی. تهران. ]بیدیوانسنایی غزنوی. 

 .تهران: توس .ىیغمایاقبال  ۀترجم .سفرنامه ش(.1372ژان. ) شاردن،
 .تهران: فردوس .رانیات در ایخ ادبیتار ش(.1378. )هاللّحیصفا، ذب

ع یقاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر و التوز .ة ...یعصر الدولة الزنك م(.2007ق/1428. )محمدیصَلّابی، عل
 و الترجمة.

 ق محمد أبوالفضلیتحق .الرسل و الملوک تاریخ م(.1967ق/1387) ریجر بن ، محمدیطبر
 روت: دارالتراث.یب .میابراه

 .ینیالدبه کوشش محمدباقر كمال .سندبادنامه ش(.1381. )یبن عل محمد، یسمرقند یریظه
 .مکتوب راثی: متهران
 تهران: علم.دیوان عراقی.ش(. 1384عراقی. )

 فروشی زوّار.. تهران: کتابخسرو نامهش(. 1339عطار نیشابوری. )
 .عالم الکتب .ة المعاصرةیمعجم اللغة العرب ش(.2008ق/1429. )مختار عمر، أحمد
به کوشش مصطفى مسلم  .األمصارک ممال یاألبصار فک مسال ق(.1424. )هاللّ فضل عمرى، ابن

 .یالمجمع الثقاف: یابوظب .و دیگران
 بیروت: دارالرائد العربی. .تاریخ البیمارستانات االسالمیه ق(.1401. )بک، احمد عیسی

 ران. ی: دانشگاه علوم پزشکى اتهران .معجم األطباءش(. 1387ــــــــــــــــ . )

به کوشش  .اتیالروا ات و لوامعیالحكا جوامع یمتن انتقاد ش(.1386. )محمد نیدالدی، سدیعوف
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .ربانو مصفا و مظاهر مصفایام

به کوشش مسعود سالور و  .هالسلطننیخاطرات ع ۀروزنام ش(.1374. )رزایم ، قهرمانهالسلطننیع
 ر.یتهران: اساط .رج افشاریا

مشهد: دانشگاه  .الهیات مشهد ۀخطی کتابخان فهرست نسخ ش(.1361-1355. )فاضل، محمود
 فردوسی.

 ابنبه کوشش عبدالملك  .ثهیم الدهر و حدیأخبار مكة فى قد ق(.1424. )بن اسحاق فاكهى، محمد
 . یاالسد ةمکه: مکتب .شیده

 غالمحسین صدری ۀترجم .«شناسی و علوم پزشکی در اسالمزیست» ش(.1361. )فروخ، عمر
  .35، شهدهد .افشار

 .دمشق: دارطالس .قاموس الصناعات الشامیه م(.1988. )قاسمی، محمدسعید و دیگران
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به  .عباس دوم صفى و شاه ران در زمان شاهیا ش(.1382. )وسف والهیمحمد نى اصفهانى، یقزو
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.  .رىیکوشش محمدرضا نص

 تهران: دانشگاه تهران. الحکماء. به کوشش بهین دارایی.تاریخ  ش(.1371. )یقفط
 .نیالدسن شمیبه کوشش محمدحس .اإلنشاء صناعة یاألعشى ف صبح .هعبداللّ أحمد بن، یقلقشند

 تا[.. ]بیةیدار الکتب العلمروت: یب
: دانشگاه علوم تهران .كاظم امام تحقیق محمد .ریالتنو ش(.1387. )نوح بخارى، حسن بن قمرى

 ران. یپزشکى ا

 .ریركبیتهران: ام .رج افشاریبه کوشش ا .زدید یخ جدیتار ش(.1386. )زدى، احمدی كاتب
 .النوری ةدمشق: مکتب .الشام خطط م(.1983ق/1403. )کردعلی، محمد

 .شکر هادىشاكر به کوشش  .یمعصوم المدن رحلة ابن ق(.1426. )بن احمد خان مدنى، على
 .للموسوعات ةیالعربدار  روت:یب

 .: زوارتهران .شرح زندگانى من ش(.1384. )هعبداللّمستوفى، 
ة ی: دار العربروتیب .واسط فى العصر العباسى ق(.1426. )دى، عبدالقادر سلمانیمعاض

 .للموسوعات
تحقیق محمد عبدالقادر  .دول الملوک ةالسلوک لمعرف م(.1997ق/1418) علی مقریزی، احمد بن

 .ةبیروت: دارالکتب العلمی .عطا

 مکتبة الثقافة الدینیة. قاهره: .فی ذکر الخطط و اآلثار( المواعظ و االعتبار) خطط ــــــــــــــــ .
 تا[.]بی

 .اى كتابی: دنتهران .بىیبه کوشش عبدالحى حب .طبقات ناصرى ش(.1363. )سراج منهاج
 .فروشانلیبه کوشش محمدرضا ن .اصفهان دارالعلم شرق ش(.1386). نیالدمهدوى، مصلح

 .یشهردار یحیتفر یاصفهان: سازمان فرهنگ
 . مقدمه و گزینش محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.غزلیات شمس تبریزش(. 1387مولوی. )
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