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 چكيده
های گذشته اجازۀ  از زمان. سازی در ايران قدمتی طوالنی داردو دارو پزشكیدانش 

 اند. خوانده ه در اين باره درس میشده ك طبابت و داروسازی تنها به كسانی داده می
ها  در اين رشتهشاپور يان،كسانی كه در دانشگاه جندی ساسان ۀدر دور ،برای مثال

ۀ شكوفايی تمدن . در دوركردند انجام اين كارها را دريافت میند اجازۀ كرد میتحصيل 
 داشتند.قرار  ند و تحت ضابطه و نظارت دولتيافتبيشتری اين علوم رواج  اسالمی نيز

های اسالمی پزشكی و  های متأخر در حكومت نداشت و در دورهاما اين پيشرفت ادامه 
ها مالک احراز  ل در اين رشتهداروسازی جايگاه مناسبی نداشتند و چون گذشته تحصي

پژوهش حاضر بر آن است كه ضمن بررسی عطاری سنتی و گرفت.  شايستگی قرار نمی
رسی قرار داروسازی نوين، علل رويكرد حكومت در نظارت بر كار داروفروشان را مورد بر

 دهد.
 

 تمدن اسالمیپزشكی،  ،داروهای سنتی، عطاری، داروسازی های باكت :ها واژهكليد
  



 1390، 10ۀ، شمارتاريخ علم مجلۀ/ 28

 مقدمه 
همواره مورد توجه  پزشكیعنوان علمی همدوش و آميخته با ه باز گذشته داروسازی 
های علمی و پزشكی به  مركز فعاليت شاپور جندیدر ايران پيش از اسالم،  .بوده است

تعليم  اری در اين مركز مشغول تدريس وآمد و دانشمندان و طبيبان بسي حساب می
شد كه  و داروسازی تنها به افرادی داده می طبابت ۀاجازعهد ساسانی ايران بودند. در 
). بعد از 814صنجم آبادی، كردند ( خدمت می شاپور جندیدانشگاه  پزشكانمدتی نزد 

طبابت و داروسازی تا مدتی مورد توجه قرار نگرفت و برای  ۀاسالم، موضوع اجازه نام
تباه پزشكان و داروسازانی طبابت، شرط و قيدی وجود نداشت، به همين دليل بر اثر اش

به  ق319سال  روی داد. در یكه استحقاق اين حرفه را نداشتند، دردسرها و حوادث
فوت  پزشكانرساندند كه بيماری بر اثر اشتباه يكی از  ،عباسی ۀاطالع مقتدر، خليف

خليفه دستور داد از طبابت افرادی كه استحقاق اين حرفه را ندارند،  .كرده است
پزشكان دستور داد تا زمان، مشهور آن  پزشكاناز  ،نند و به سنان بن ثابتجلوگيری ك

ۀ طبابت دهند و در منابع امتحان كند و هر كس كه در امتحان پذيرفته شد به او اجاز را
؛ ابن  265صقفطی، آمده است كه بيش از هشتصد پزشك در اين امتحان رد شدند (

در دوران و داروسازان  پزشكانرفتن از ). بدين ترتيب امتحان گ204صابی اصيبعه، 
توان به  میجمله باره نوشته شدكه از آن ی نيز در اين هاي بارواج يافت و كتاسالمی 

 .)234-233صصابن ابی اصيبعه، ( اشاره كردابوسعيد يمانی  از مقالة فی امتحان االطباء
 

 داروسازی  های باليف كتأداروسازی سنتی، ترجمه و ت
گذشته به خوبی با گياهان دارويی و موارد استفادۀ آنها آشنا بودند (سرمدی، ايرانيان از 

 خواص دارويی برخی مواد معدنی،از  ،) همچنين عالوه بر گياهان دارويی155ص ،1ج
، همو( كردند میامراض استفاده  ۀبرای معالجآگاه بودند و از آنها مواد غذايی و نيز نفت 

در اين باره از ايران باستان نشان داد. را كتوب مشخصی اثر م توان ). اما نمی166، ص1ج
 ،زمان با توجه به علوم مختلف پس از ورود اسالم و به ويژه از دوران خالفت عباسی هم

های ديگر و به ويژه يونانی ترجمه شد و  آثار بسياری در پزشكی و داروسازی نيز از زبان
نوشتند. از جمله مشهورترين مترجمان برخی از پزشكان مسلمان نيز در اين باره آثاری 
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توان به حنين بن اسحاق و فرزندش اسحاق بن حنين،  و مؤلفان آن زمان در پزشكی می
قسطا بن لوقا، ابوزكريا يحيی بن ماسويه و بختيشوع بن جرجيس كه پيش از رفتن به 

 ).528-525: ابن نديم، صص  شاپور بود اشاره كرد (نك بغداد از پزشكان جندی
 های باكت دان ايرانی ) پزشك و شيمیق313شته در ذمد بن زكريای رازی (درگمح

نوشته است كه مشهورترين آنها دائرةالمعارف و داروسازی  پزشكی بارۀبسياری در 
، جلد بيست و است. در چاپی كه از اين كتاب فراهم آمده است حاویال به نام پزشكی

های ديگری نيز در بارۀ  به رازی رساله. به داروشناسی و تهيۀ آنها اختصاص دارد يكم
 اطعمة المرضی ،لكل مكان ةاالدوية الموجوداند  داروسازی منسوب است كه از آن جمله

ست ( سرمدی، بارۀ جميع داروهاكه مشتمل بر شصت و دو باب در  قرابادينو كتاب 
ب ، كتاقانوننيز بخشی از ) ق.428درگذشته در ابوعلی سينا ( .)240-236، صص1ج

توان  جامع خود در پزشكی، را به داروسازی اختصاص داده است. اين موارد را می
ت. ای از اهميت داروشناسی و داروسازی نزد پزشكان مشهور دوران اسالمی دانس نشانه

اند  در اين حوزه نشان داد كه از آن جملهرا آثار مفصلی  توان های بعد نيز می در سده
كه در نيمۀ نخست سدۀ ششم هجری سماعيل جرجانی ااز  ذخيرۀ خوارزمشاهیكتاب 

از نوشته شده است و يكی از مقاالت آن به داروشناسی و تهيۀ داروها اختصاص دارد. 
ترجمه و كه  طب اهل ختايا  تنكسوق نامهتوان به  مغول می ۀدور های پزشكی باكت
كرد. مشهورترين كتاب داروسازی اشاره است ه همدانی رشيدالدين فضل اللّاز  یليفأت

توان  ها را می اين مثال است.محمد زمان تنكابنی ميرزا  منينؤتحفة المعصر صفوی نيز 
ای از پايداری سنت نگارش آثار پزشكی در ايران دورۀ اسالمی و توجه پزشكان به  نشانه

 داروسازی در نگارش آثار خود دانست.
داروسازی كمرنگ شد و اطالع دقيقی از  پزشكی وصفويه توجه به  ۀاز اواخر دور

نيز قاجار  ۀعطاران دوراوضاع پزشكان در ايران تا اوايل دورۀ قاجار در دست نيست. 
به  منينؤتحفة المو بيش از همه داروسازی پيشينيان  های بابا استفاده از كتبيشتر 

بودند كه در ابتدا هايی  دكان ۀ قاجار معموالًهای دور عطاریكردند.  تجويز دارو اقدام می
معطر مانند  ۀبه دليل افزوده شدن گل و ريشه و ادوي فروختند و بعداً عطر و بخور می

به تدريج به صورت محلی به  ،ديگر گياهان دارويیعود و عنبر و مشك به اجناس آنها و 
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ها به  تغيير كاربری، عطاریاين ). با 280، ص2شهری، جدرآمدند (شكل داروخانه 
داروهای گياهی و های متعددی در آنها وجود داشت و  كه قفسهتبديل شدند هايی  دكان

هايشان  به جز عطارها كه در دكان بسياری در آنجا قرار داشت.مواد معدنی و خوراكی 
پيچی و فروش دارو  خيابان به نسخه ۀگرد نيز در گوش های دوره مستقر بودند، دوافروش

و  پزشكیدر عهد قاجار عالوه بر اين  .)280-279، صص1، جپرداختند (همو می
با خرافات عجين بود به طوری كه برخی عطاران با استخاره و بيش از پيش داروسازی 

 ). 93، ص2تكميل همايون، جكردند ( باز كردن سركتاب به بيماران دارو تجويز می
 

 تحول داروسازی
های  قاجار و نيز شيوع بيماری ۀبا توجه به وضع اسفبار بهداشتی حاكم بر جامعه در دور

اصالحات بهداشتی و پزشكی ضروری به  لزوم ير از جمله وبا، طاعون و تب نوبهگ همه
و داروسازی، در  پزشكیبه همين منظور و برای تربيت متخصصان نظامی،  رسيد. نظر می

. نخستين معلم شدسيس أدارالفنون ت ۀاميركبير، مدرسۀ ناصرالدين شاه و به همت دور
داروسازی اين مدرسه مسيو فكتی ايتاليايی بود. فكتی، دروس فيزيك، شيمی و 

، وقايع اتفاقيهداد ( داروسازی را به كمك مترجم خود ميرزا رضا به شاگردانش تعليم می
 ).102ش

و داروسازی به شاگردان مدرسه، بيماران در  پزشكیبرای تدريس عملی  ظاهراً
 140 ۀشد. در اين مورد در شمار آنها دارو تجويز میبه و  شدند میدارالفنون معاينه 

 :آمده استچنين همان روزنامه 
ها در دارالفنون  برای اينكه شاگردان طبابت را خوب بياموزند، همه روزه مريض«

» هدد سنجيده نوشته و معلم دواساز فكتی، دوا می ۀآمده، امتحان نموده و نسخ
 ). 140، شوقايع اتفاقيه(

داروسازی هفت نفر بودند  ۀشاگردان رشت )ق1268سيس دارالفنون (أت در اولين سال
تعداد به سی وسه نفر رسيد.  ق1299آنان افزوده شد و در سال  عدۀو به تدريج بر 

 استهای تحصيلی دارالفنون به شرح زير  داروسازی وشيمی برخی از سال دانشجويان
 :)24ص؛ وفايی، 138-127صص(يغمايی، 
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 تعداد سال تحصيلی
 7 ق1268
 4 ق1275
 10 ق1278
 33 ق1299

 ها در مدرسۀ دارالفنون در برخی از سالن داروسازی و شيمی تعداد محصال، 1جدول 
 

مور أرين آلمانی و موليون فرانسوی از سوی دولت استخدام و موِكتی، شِبعد از ف
طبق اصول و ضوابط  ای داروخانهنيز و هر يك  شدندتدريس طبيعيات و داروسازی 

كتی خاتمه يافت يكی از از آنكه قرارداد استخدامی فپس  .كردندجديد در تهران داير 
 بود برگشتهز اروپا اق) 1287(كه درهمين سال  ردانش به نام ميرزا كاظم محالتیشاگ

، به تدريس اشتغال داشت ق1313زمان مرگ، سال تا و  به جای وی مشغول به كار شد
م ) معلروكبرون با معرفی دكتر تولوزان (پزشك ناصرالدين شاهسيو م و پس از او

 ).567، ص2طبيعيات و داروسازی مدرسه شد (سرمدی، ج
دولت  ۀدر تكي شد وعنوان داروساز استخدام ه ق، مسيو لوكونت ب1322در سال 

در . آنجا درس داروسازی دادمندان در  های از عالق و به عده كردآزمايشگاه شيمی داير 
شاه به رياست قسمت طب دارالفنون  الدوله از طرف احمد دكتر لقمان ق1337محرم 

ای در دارالفنون به طور  طب در محل جداگانه ۀمنصوب شد و برای نخستين بار مدرس
داروسازی  ۀشعب ۀ عالی طبدر مدرس ش1301تقل به كار پرداخت و در سال مس

و داشتن  تعيين شدسه سال  تحصيل داروسازی، ۀدور ش1305در سال . شدسيس أت
 ش1307. در سال ای تحصيل در اين مدرسه اجباری شدمتوسطه بر ۀمدرک سه سال

ۀ داروسازی مدرس زيستیدكتر هانری اشترونك آلمانی معلم شيمی داروسازی و شيمی 
جديد شورای عالی معارف، كارآموزی در داروخانه  ۀنام در اين سال با تصويب نظام شد و

، 2؛ سرمدی، ج196، ص1روستايی، ج( روس داروسازی قرار گرفتد ۀجزء برنام
 ). 568ص
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تدريس در اين دكترمهدی نامدار و دكتر صادق مقدم برای  ش1309در سال 
ن ايرانی ، تعداد معلماه اعلماللّ دكترفتح به اين ترتيب به همراه مدرسه استخدام شدند.

 ،ش1313دانشگاه تهران در سال  آغاز به كاراين مدرسه به سه نفر افزايش يافت. با 
در سال  و شدپزشكی، دندانسازی و داروسازی تبديل  ۀۀ عالی طب به دانشكدمدرس

تحصيل  ۀهای فوق منصوب گرديد و دور اوبرين به رياست دانشكده پروفسور ش1318
داروسازی  ۀدانشكد ش1335و باالخره در سال ۀ داروسازی چهارسال شد در رشت

 ).42-40صص؛ افضل، 365-362صصمحبوبی اردكانی، قل شد (مستدانشگاه تهران 
 

 داروخانه 
 شد. اما تأسيسناصری  ۀشورين و در دور به دستنوين در ايران  ۀنخستين داروخان

 و تمسخربرای آزار حاضر به استفاده از داروهای اين داروخانه نبودند و فقط مردم عادی 
 ۀعقيد ۀ قاجاردر دور). 421-420صصنجمی، ( كردند به اين داروخانه مراجعه می

های ايرانی رجوع كند و چنين  عمومی بر آن بود كه ايرانی بايد در معالجات به دارو
شد كه داروهای سنتی و گياهی اگر به اشتباه هم تجويز شوند، زيانی  استدالل می

د، فرنگی چنانچه به اشتباه تجويز شون تركيبینخواهند داشت اما داروهای شيميايی و 
با هر تبليغ و توصيفی كه از  ه اين ترتيبب .هستنددارای مضرات زياد و حتی كشنده 

به شدت مبارزه و از مصرف آن  آمد جانب فروشندگان داروهای خارجی به عمل می
 ).267، ص2ج شهری،شد ( داروها خودداری می

يد بدين ترتيب نوعی ناخشنودی نسبت به طب و داروسازی اروپايی پديد آمد و شا
الصبور تبريزی درخواست كرد تا  بن عبدلت بود كه ناصرالدين شاه از محمد به همين ع

). 4ص(دارندۀ دانش فرنگيان و ايرانيان باشد تأليف كند كتابی در دانش پزشكی كه دربر
كرد اين حقيقت را در ميان  كه حكومت سعی می داردليف اين كتاب داللت بر آن أت

ازی و پزشكی ايرانی داروس ۀداروسازی اروپايی به اندازعموم القا نمايد كه طب و 
 ارزشمند است.

نوين، تالش شورين برای  ۀرغم مخالفت مردم با داروهای اروپايی و داروخان علی
پس از مدتی  .شدسيس داروخانه أبازنگهداشتن داروخانه موجب تشويق ديگران در ت
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های ديگری در  داروخانهدر همين زمان . سيس كردأزار ت ای در الله داروخانه موليون
روسی درخيابان استانبول،  ۀ: داروخاناند مختلف تأسيس شدند كه از آن جملههای  محله

 ۀنظامی در خيابان چراغ برق، داروخان ۀآلمانی در خيابان مخبرالدوله، داروخان ۀداروخان
آقارضا  ۀروخانشفا در خيابان ناصريه، دا ۀآباد، داروخان جاويد در چهار راه حسن

خان در  هاللّءماشا ۀراه مولوی و داروخان خان در چهار مهدی ۀآباد، داروخان دربازارعباس
 ).98-96، صص2ج ل همايون،ۀ اسماعيل بزاز (تكميمحل

ۀ عد ازان مذكور از شغل خود كسب كردندو سود مادی كه داروس جايگاه اجتماعی
ند و چون مقرراتی در بين نبود هر كس را بر آن داشت كه اين حرفه را پيش گير ديگری

سپس داروخانه داير نمايد و چون  ان خارجی كار كنددتاتوانست مدتی نزد يكی از اس می
از طرف وزارت  ش1298اشخاص ناصالح شده بود در سال  ۀوء استفاداين وضع باعث س

 صاحب داروخانه بايد دارایدوافروشی وضع گرديد كه مطابق آن  ۀنام معارف نظام
، 1ج روستايی،هيچ داروفروشی حق طبابت ندارد ( و داروسازی باشد ۀنام تصديق

 .)195-179صص
 

 ها نظارت دولت بر داروخانه
 كهافزايش واردات داروهای شيميايی به كشور با بروز تقلباتی همراه بود و موجب شد 

دارو  ۀروي دولت كنترل واردات دارو را بر عهده بگيرد تا از قاچاق، تقلب و ورود بی
ها و داروفروشان  بر داروخانهحكومتی از نظارت تاريخی هم هايی  نمونهجلوگيری كند. 

به ساختن داروهای  آيين شهرداریدر كتاب  ق)729(درگذشته در  ابن اخوهوجود دارد. 
(گياهان دارويی) مراقبت  گويد محتسب بايد در تقلبات عقاقير و می كند میتقلبی اشاره 

برخی عطاران كندر را گويد  كند، مثالً می ها اشاره می و سپس به برخی از اين تقلب كند
آميزند و برخی تمبر هندی را به تقلب با موم و نمك  درخت صنوبر يا صمغ می ۀبا پوست

 .)123-119صصآميزند (ابن اخوه،  و سركه می
حكومت كنترل موران أم ۀها به وسيل تمام عطاریظاهراً صفويه نيز گرچه  ۀدر دور

كنند ها از ظروف پاكيزه استفاده  تا تقلبی در توليد داروها ايجاد نشود و عطاری ندشد می
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اما  شوند،ها ظروف محتوی داروها را با نی يا برگ درخت خرما بپوشانند تا آلوده ن و شب
 ).38ص الگود،( كنترلی بر كار عطاران وجود نداشت در عمل

 واردات قاچاق ساكارين بهبرای مثال اقدام به ان داروفروش برخی قاجار ۀدر دور
و به  آن در انبارهای گمرک انباشته شدمقدار زيادی از ند و كردصورت پودر و قرص 

مخدره اعالم  ۀای ساكارين را جزء ادوي نامه طبق نظام 1الصحههمين دليل مجلس حفظ 
سمی را بدون دريافت  ۀنظميه ورود ادوي ۀ، اداریدر سند ديگر .)1ۀسند شمار(كرد 

ۀ داروها، برای كنترل بهينبه همين منظور ).2ۀجواز، ممنوع اعالم كرده است (سند شمار
روزنامۀ شمارۀ دوم در را اعالنی  ق1293الحجه  ذی 28تاريخ در الصحه، مجلس حفظ 

 :به شرح زير منتشر كرده است علمی
ها،  عضی از عطاریرفت ب از اينكه احتمال می : ...الصحه اخبار مجلس حفظ«

اثر باشد يا اينكه  بفروشند كه به جهت مريض بی مصرف و ضايع شده دوای بی
برده، اسباب هالكت مردم شوند،  كاره بعضی سميات را عوض دوای ديگر ب

آورند، به  قدغن شد كه بعدها كل ادويه را كه برای فروش از فرنگستان می
علوم شيمی و فيزيك برده، امتحان و كاظم، معلم  دارالفنون نزد ميرزا ۀمدرس

حت به آن دوا بگذارند، بعد از آن، عيبی و ص تجربه نمايند و نشان و عالمت بی
جا به عطارهای  آن دوا را خرده فروشی نكرده بلكه تمام آن را يك تجار

آن عطارهای معين نيز،  .اند، بفروشند دوافروش كه برای اين كار معين شده
 » .شنداطبای معروف، به مردم بفرو ۀداروها را با اجاز

 
 نتيجه

د و كار اين ش و داروسازان امتحان گرفته می پزشكانرسد تا زمانی كه از  به نظر می
 ۀ. در دورگرفت صورت می، تقلب كمتری در طبابت و توليد دارو صنف تحت نظارت بود

عات علمی ال، دانش و اطپزشكانقاجار به دليل عدم نظارت دولت بر كار داروسازان و 
از سوی ديگر بروز مشكالتی از جمله مرگ و مير ناشی از  اين قشر بسيار اندک بود.

                                              
ها در امراض مسری و شيوع آن ۀدر باردر آن كه  شد میهفته شورای طبی يا مجلس حفظ الصحه تشكيل هر در دارالفنون . 1

و برای اجرا به دولت ابالغ شد  گرفته میو تصميماتی برای جلوگيری و درمان اين امراض  شهرهای مختلف ايران بحث
 شد.ق تشكيل 1298ربيع الثانی  26اين مجلس در تاريخ يكشنبه  ۀگرديد. اولين جلس می
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گير، دولتمردان را بر آن داشت تا طب نوين غربی را در ايران گسترش  های همه بيماری
دارالفنون، ايرانيان با طب و داروسازی نوين آشنا  ۀسيس مدرسأبدين ترتيب با ت دهند.
 .های جديد گسترش يافت و داروخانه شدند
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