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چکیده

داروخانه با کارکردهای ساخت ،تجویز و فروش دارو در سرزمینهای اسالمی
به گونههای مختلف برقرار بود .مقالۀ حاضر با استناد به منابع و مآخذ تاریخی،

سیر تاریخی داروفروشی در سرزمینهای اسالمی را از لحاظ نام و عنوان ،محل
و شیوههای فروش ،ساختار و چگونگی نظارت بر داروفروشی بررسی کرده است.

«خزانة الشراب یا خزانة االدویة» در متون دورۀ اسالمی کهنترین واژهای است
که برای داروخانه بهکار رفته است .عالوه بر فروش سیّار ،بیمارستانها ،عطاری

ها و قسمتی از قصر خلفا و سالطین از جمله محلهایی بود که تجویز و فروش
دارو در آن انجام میشد .داروخانهها معموالً دارای تشکیالت مخصوص به
خود بودند و داروساز که «مهتار» یا «شرابدار» نامیده میشد ،جایگاه پایینتری

نسبت به پزشک داشت .برخی از داروخانههای جهان اسالم نیز به سبب

نگهداری اسناد پزشکی و نیز داشتن ظروف گرانقیمت از نظر علمی و هنری
اهمیت داشتند.
کلیدواژهها :داروفروشی ،داروخانه ،عطاری ،شرابخاناه ،حانوت الطبیب،

صیدالنی.
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مقدمه

موضوع شیوههای داروفروشی و ویژگیهای آن از جمله مباحث قابلتوجه در تاریخ
پزشکی و اجتماعی جهان اسالم است که کمتر مورد بررسی و پژوهش جدی قرار گرفته

است .عمدۀ پژوهشها ناظر به بیمارستانهای دورۀ اسالمی است و تنها به صورت گذرا
به داروخانهها و عطاریها که از جمله مکانهای فروش دارو بودند ،اشاره شده است.

1

با گسترش شهرهای اسالمی ،آغاز نهضت ترجمه و در نتیجه ورود پزشکان غیر عرب

به بغداد طی قرن های دوم و سوم هجری و آشنایی پزشکان مسلمان با متون پزشکی و

دارویی اسکندرانی ،ایرانی و هندی ،داروفروشی نیز به تدریج رونق گرفت و افرادی به
این کار مشغول شدند .عالوه بر پزشکان ،عطاران و فروشندگانِ دورهگرد نیز به فروش
و حتی تجویز دارو اقدام میکردند .اشتغال دو دستۀ اخیر به داروفروشی غالباً بر اساس

تجربهها و نه دانش رسمی و کالسیک پزشکی ایشان بود .البته گاهی تجویزهای مجرّب
و صائب ایشان زمینۀ ارتقای آنان را تا مقام طبیب دربار فراهم میکرد .پژوهش حاضر
بر آن است تا سیر تاریخی داروخانههای جهان اسالم را با بررسی عناوین اطالقشده بر

آن ،ویژگیها ،ساختار و چگونگی نظارت بر آنها معلوم سازد تا فتح بابی شود بر

تحقیقات مفصلتر در این زمینه.
معادلهای واژۀ «داروخانه»

داروخانه در دورۀ اسالمی با نامهای متعددی شناخته میشد که کهنترین آن ،واژۀ عام

«شرابخانه» است که در تعریب به صورت «شرابخاناه» و «خزانة الشراب» نیز بهکار

رفته است .اگرچه ابن مقفع در ترجمۀ کلیله و دمنه (ص )127از اصطالح «خزانة

االدویة» برای داروخانه استفاده کرده است ،اما به نظر میرسد اطالق «شرابخانه» بر

داروخانه فراگیرتر بوده است .این واژه در اصل به محل نگهداری نوشیدنیهای مختلف

شاه و خلیفه اطالق میشد و احتماالً از این رو که اکثر داروها از نوع نوشیدنی بود ،هم

زمان -بهویژه در قصر خلفا و پادشاهان -به عنوان داروخانه نیز کاربرد داشت .در روایت
های دورۀ عباسی (656-132ق) عمدتاً عنوان «خزانة الشراب» در معنای عام خود به
کار رفته است (نکـ  :طبری ،ج ،8ص 476که در ذیل سال 198ق به نبود آب در خزانة
 .1از باب نمونه میتوان به آثار احمد عیسی بک ،حسن تاجبخش و محمود نجمآبادی اشاره کرد که در موضوع

تاریخ پزشکی و بیمارستانهای اسالمی نوشته شدهاند و در آنها تنها به صورت کوتاه و گذرا ،ذیل برخی از بیمارستان
ها به وجود داروخانه اشاره شده است.
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الشراب ،و در ج ،9ص 281به غارت علوفۀ چارپایان و خمریات خزانة الشراب در

جریان درگیریهای مستعین و تُرکان اشاره شده است) .مقریزی (درگذشته در 845ق)
نیز از ساخت خزانة الشراب در کنار جامع ابن طولون (قرن سوم) در فسطاط یاد میکند

(خطط ،ج ،2ص .)405ابن جوزی گزارش داده است که بخشی از اموال شغب ،مادر
مقتدر عباسی (320-295ق) ،به خزانة الشراب و پزشکان آنجا اختصاص یافت (ج،3

ص .)321از قراین موجود در این گزارش میتوان احتمال داد که مراد از خزانة الشراب
در اینجا همان داروخانه بوده باشد .ابن جوزی (ج ،18ص )215همچنین از خزانة

الشرابِ دربار عباسی در قرن ششم یاد کرده است .با این همه ،در الفهرست ابن ندیم
(ص )355عنوان دکان الصیدله (ادامۀ مقاله) هم دیده میشود ،امّا در منابع بعدی تا
آنجا که نویسندگان این مقاله جستجو کردهاند ،به عنوان یک اصطالح برای داروخانه

بهکار نرفته است .بیرونی نیز در الصیدنه از صیدالنی به عنوان داروساز (ص ،3نیز نکـ:
ص12؛ نیز نکـ  :ادامۀ مقاله) و از عطار به معنای تاجر مواد خوشبو و معطّر (ص )5یاد

کرده است ،امّا مطلبی در بارۀ مکان و خدمات فروش دارو و ادویه به دست نداده است.
«شرابخانه» در ایران ،بهویژه از قرن ششم به بعد ،عمدتاً در معنای لغوی خود ،یعنی
محل نگهداری و فروش شراب اطالق میشد .در واقع در منابع این دوره به طور جداگانه

از «داروخانه» و «شرابخانه» یاد شده است (نکـ  :ظهیری سمرقندی ،ص27؛ ابن

اسفندیار ،ص121؛ منهاج سراج ،ج ،1ص380؛ حافظ ابرو ،ج ،1ص366؛ سمرقندی،
ج ،4ص793؛ خورشاه ،ص« .)286داروخانه» در خراسان بنابر گفتۀ تاجبخش
(ص )64گاه به طور عام به بیمارستان هم اطالق میشد .اسناد وقفنامۀ ربع رشیدی
نیز هممعنایی داروخانه و بیمارستان را تأیید میکند (ادامۀ مقاله) .اشارۀ شمسالدین

آملی (درگذشته در 753ق) مبنی بر اینکه دعا در شرابخانه کمتر مستجاب میشود

(ج ،1ص )74و گزارشهایی از بسته شدن شرابخانهها در کنار اماکنی چون قمارخانه
ها و بنگخانهها به دستور شاه طهماسب صفوی (حکومت984-930 :هـ.ق) و یاد

کردن از این مکان در کنار قحبهخانهها و دستور منع ساخت آنها (قزوینی اصفهانی،

ص24؛ شاردن ،ج ،5ص )1807نیز نشان از اطالق شرابخانه به محل فروش و
مصرف مشروبات دارد .شاردن (درگذشته در 1713م) همچنین از عمارتی به نام شراب
خانه در دربار شاه صفوی نام برده است که در آن مشروبات شاه نگهداری میشد (ج،2

ص .)651با این وصف ،با توجه به ذکر مکرّر «داروخانه» در دواوین شاعران پارسی
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گوی ،همچون عطار نیشابوری و سنایی غزنوی در قرن ششم ،مولوی و سعدی و عراقی
در قرن هفتم ،می توان به این نتیجه رسید که در ایران ،واژۀ داروخانه در کنار واژه های

دیگر ،مانند «دواخانه» (نکـ  :مولوی ،دیوان شمس ،غزل شمارۀ 805؛ خواجوی
کرمانی ،دیوان ،غزل شمارۀ  )7و شراب خانه و امثال آن ،دست کم از قرن ششم به بعد
در همین معنای امروزی بهکار میرفته است.

در غرب جهان اسالم بهویژه دورۀ ممالیک« ،خزانة الشراب» و فارسی شدۀ آن به
صورت «الشراب خاناه /شرابخاناه» به داروخانه خاصّه داروخانۀ قصر سالطین اطالق

میشد .مقریزی در ضمنِ بخشهای قصرسلطان ،در کنار طشت خاناه و فراش خاناه،
از شراب خاناه (خطط ،ج ،2ص )228هم یاد کرده است .همو (خطط ،ج،2

ص )302از شرابخاناه به عنوان یکی از تسهیالت نام میبرد که از سوی ملک بیبرس
در اختیار اوّلین خلیفۀ جعلی قاهره المستنصر باللّه عباسی قرار گرفته بود .همو در جایی
دیگر (همان ،ج ،2ص )222استادار را ناظر «بیوت سلطانی» از جمله شراب خاناه

معرفی می کند (نیز نکـ  :قلقشندی ،ج ،3ص .)546اشارۀ قلقشندی (ج ،3ص)569
به اینکه بیمار داروی خود را باید از خزانة الشراب دریافت کند و نیز برخی از گزارش

های دیگر او (ج ،14ص )444 ،441از جمله ذخیره کردن یخ در آنجا ،نشان میدهد
که خزانة الشراب در این دوره در مصر هم محل فروش یا عرضۀ دارو بوده و هم محل
نگهداری مشروبات سلطان .در این دوره عالوه بر شراب خاناه از «دواخاناه» نیز یاد

شده است (عمری ،ج ،3ص )440که ظاهراً مقصود از دومی ،باید داروخانههای شهر
بوده باشد .با توجه به اینکه شرابخانه به داروخانۀ برخی از بیمارستانها از جمله
بیمارستان عضدی بغداد و بیمارستانهای عتیق فسطاط و منصوری قاهره نیز اطالق

شده (عیسی بک ،ص ،)87 ،72 ،21 ،20به نظر میرسد این واژه در بیمارستانها

معادل داروخانه بود و در قصر خلیفه یا سلطان مفهومی دوگانه داشت و توأمان محل

نگهداری دارو و نوشیدنیها بهویژه انواع شراب بود.
داروخانه در جهان اسالم با نامهای دیگری همچون اجزاخانه در قلمرو عثمانی

(عمری ،ج ،1ص ،)66-65صحتخانه در ایران (فلور 1،ص ،)40نیز بیت االدویه
شناخته میشد« .بیت االدویه» به طور محدود از قرن هشتم به بعد بهکار رفته است .با
توجه به اینکه از وجود آن در نزدیکی مدرسهها یاد شده احتماالً عالوه بر فروش دارو،
1. Floor
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فعالیتهای درمانی نیز در آن انجام میشد (کاتب یزدی ،ص114؛ مهدوی ،ص.)204

در وقفنامههای ربع رشیدی ،واژههای دارالشفاء ،داروخانه یا بیت االدویه هر دو به

معنی محل آمادهسازی غذا و دارو برای بیماران بهکار رفتهاند (شیپمن 1،ص.)141

اگرچه واژۀ «دواخانه» به طور گسترده از قرن دهم به بعد ،بهویژه در عصر قاجار در ایران

بهکار رفته است (مثالً خورشاه ،ص198؛ اعتمادالسلطنه ،ج ،3ص2130؛ عین
السلطنه ،ج ،2ص1060؛ ج ،3ص2350؛ مستوفی ،ج ،1ص479 ،475؛ سپهر ،ج،1

ص ،)137اما با توجه به کاربرد آن در قلمرو ممالیک به صورت «دواخاناه» (عمری،
ن پیش از قرن هفتم نیز کاربرد داشته است.
همانجا) میتوان گفت که این واژه در ایرا ِ

مکانهای فروش دارو
دکانها

فروش و عرضه دارو صرفاً وابسته به بیمارستانها نبود و داروها از طریق دکانهای

داروفروشی و فروشندگان دورهگرد نیز در اختیار مصرفکنندگان قرار میگرفت.
بازارهای داروفروشی نیز از همان نخستین قرون اسالمی برپا بود (مثالً نکـ  :ابن حوقل،

ج ،1ص119؛ فاکهی ،ج ،2ص209؛ ازرقی ،ج ،2ص250؛ معاضیدی ،ص.)312

ابن ندیم (ص )314از کتابی با عنوان قاطیطیون [به معنای حانوت الطبیب] در سه
گفتار از بقراط حکیم با شرح جالینوس نام برده که حنین بن اسحاق آن را به سفارش

محمد بن موسی خوارزمی به عربی برگردانده است .ما از محتوای این کتاب اطالع
نداریم تا بر اساس آن بدانیم که حانوت الطبیب داروخانه بوده است یا مطب یا هردو.

معموالً کتابهای اقراباذین نظیر کتاب شاپور بن سهل (درگذشته در 255ق) و ابن

تلمیذ (درگذشته در 560ق) در بیمارستانها و دکانهای داروفروشی (دکاکین
الصیادله) مبنای عمل و دستور ترکیب داروها بود (نکـ  :ابن ندیم ،ص355؛ ابن ابی

اصیبعه ،ج ،2ص .)60شاید به همین دلیل گاهی قراباذینها را کتاب الدکان هم می

گفتند (نکـ  :بروکلمان ،ج ،4ص.)272-271

این دکانها گاه متعلق به پزشکان بود و عالوه بر تجویز دارو ،معاینه و معالجۀ
بیماران و حتی آموزش طب و داروسازی هم در آن انجام میشد .برخی از این دکانها
در بازارها و یا نزدیک قصر خلیفه بر پا بود که متصدیان آنها لزوماً تخصصی در این

1. Chipman

 /226تاریخ علم ،دورۀ  ،14شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

زمینه نداشتند و اطالعاتشان مبتنی بر تجربه بود (مثالً نکـ  :ابن ابی اصیبعه ،ج،2

ص57-56؛ ابن عساکر ،ج ،51ص334؛ ج ،53ص .)318این موضوع بهطور خاص
در مورد فروشندگان دورهگرد (موسوم به «پیلهوران») دیده میشود که معموالً بنا بر

تشخیص خودشان به مراجعین دارو میدادند (الگود ،تاریخ ،ص .)310حتی در

خصوص افراد مشهوری چون اسحاق (پدر حنین) ،سهل (پدر شاپور) و ماسویه (پدر
یوحنا) نیز که به داروفروشی مشغول بودند ،مدرک روشنی دالّ بر فراگیری علم طب نزد

اطبای متخصص وجود ندارد (همارنه 1،ص.)60
از یک دکان داروفروشی در عهد خالفت معتضد عباسی (289-279ق) یاد شده
است که محل حضور بزرگان و صاحبمنصبان دولتی همچون کاتبان و اهل بیوتات و

همنشینی ایشان با مردم بود (مدنی ،ص .)62انتخاب دکان داروفروش برای این منظور،
به نوعی نشان دهندۀ نگاه مثبت مردم و طبقۀ حاکم به این اماکن و صاحبان آنها بود.
البته فقر و ناتوانی در پرداخت حق معاینۀ پزشکان متخصص و رسمی نیز در مراجعۀ

مردم به عطاریها بی تأثیر نبود (الگود ،تاریخ ،ص .)38در دکانهای داروفروشی،

معموالً روزها برخی از داروهای مختلف در درون سینی و بیرون از دکان در معرض دید

عابرین قرار داشت و شبها نیز برای دور کردن حیوانات ،حفاظی از حصیر و برگ

خرما جلوی دکان گذاشته میشد (همان ،ص .)313نزدیکان بیمار با مراجعه به
داروفروش (گاه بدون مشورت با پزشک) ،آنچه را الزم داشتند میخریدند (سامرایی،

ج ،2ص .)345به ندرت پیش میآمد که بیمار با در دست داشتن نسخۀ پزشک به

داروفروش رسمی مراجعه کند .با این حال پزشکانی چون اسحاق بن عمران برای بیماران

خود نسخههایی مینوشتند تا دست داروخانههای شخصی را از فروش دارو به مردم
کوتاه کنند (نکـ  :ابن جلجل ،ص .)87-84ابن جزّار نیز دستیاری برگزید تا تحت

نظارت او داروهای بیماران را تهیه کند (همو ،ص .)90-89این اقدامات ممکن است

برای جلوگیری از دسترسی داروفروشان غیرماهر به نسخههای آنها و تجویز بر اساس آنها

و در نتیجه اعتماد بیشتر مردم به پزشکان بوده باشد .با این حال پزشکانی نیز همچون

ابن بُذوخ مغربی(ابن ابی اصیبعه ،ج ،4ص )74و سید اسماعیل جرجانی (اقبال
آشتیانی ،ص )42هر دو از پزشکان قرن ششم در داروخانه نیز مشغول بودند.

1. Hamarneh

درآمدی بر تشکیل داروخانه227/ ...

شاردن در عصر صفوی از مبادرت همزمان پزشکان به امر درمان و داروسازی و

وجود دکانی بدین منظور در نزدیک خانه ایشان (ج ،3ص ،)1124حضور داروفروشان
در کاروانسراها (ج ،4ص ،)1440دکانهای داروفروشان در بازارها (ج،4

ص ،)1443بازار داروفروشان (ج ،4ص )1444و وجود داروخانه در قصر شاه (ج،4

ص )1457یاد میکند که حاکی از تداوم کار دکانهای داروفروشی و فروشندگان دارو
در عصر صفوی است.

بیمارستانها

در بیشتر بیمارستانها بخشی به نگهداری و فروش ادویه و اشربه اختصاص داشت (از

باب نمونه نکـ  :ابن اثیر ،ج ،9ص329 ،16؛ مقریزی ،خطط ،ج ،2ص.)406

داروخانه عمدتاً از اجزای اصلی بیمارستان به شمار میرفت و همانجا داروهای بیماران

را بر اساس نسخۀ پزشک میپیچیدند .بیمارستان جندی شاپور نخستین بیمارستان

بزرگی بود که داروخانه و بخش مربوط به داروسازی داشت .ماسویه ،پدر یوحنا داروساز
آنجا بود (قفطی ،ص .)448برخی بیمارستان شهر بغداد را که در دورۀ منصور عباسی

(158-136ق) بنا شد ،نخستین داروخانۀ عمومی در دورۀ اسالمی دانستهاند (الگود،

تاریخ ،ص312؛ حسین ،ج ،2ص306؛ قس :همارنه ،ص .)59بخشی از بیمارستان
مؤیدی نیز که در سال 431ق به عنوان نخستین بیمارستان شهر واسط به دستور ابوعلی
رُخّجی وزیر مشرف الدوله بویهی بنا شد ،به ادویه و اشربۀ اختصاص داشت (ابن اثیر،

ج ،9ص .)329غالباً در داروخانۀ بیمارستانها ،دارو به طور رایگان در اختیار بیماران
قرار میگرفت (حسین ،ج ،2ص .)305مقریزی (همانجا) در وصف بیمارستان بزرگ
منصوری قاهره (منسوب به سلطان منصور قالوون) ضمن تأکید بر وجود همۀ مایحتاج

بیماران در بیمارستان ،از وجود دو مکان مستقل در آنجا یاد می کند که یکی برای تهیۀ
«ادویه و اشربه» و دیگری برای ترکیب «معاجین و اَکحال و شیافات و امثال آن» بود.
در وقفنامۀ ربع رشیدی از داروخانه به عنوان بخشی مستقل از «رواق المرتبین» (=

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

رفته باشد (نکـ :بلر ،ص.)65 ،54
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عطاریها

واژۀ عطار كه عموماً به معنى داروگر به كار مىرود ،در لغت به كسى گویند كه با عطر،

یعنى عصارۀ گل سرخ و دیگر مواد خوشبو سروكار دارد (دهخدا ،ذیل واژه؛ نیز بیرونی،

ص ،)5اما عطاران همچون پزشکان در زمرۀ افرادی به شمار میرفتند که گاه به طور
مستقل و گاه به عنوان دستیارِ پزشک به امر داروسازی میپرداختند (الگود ،طب،

ص .)37باید توجه داشت که دکان عطاری از همان اوّل به محل فروش دارو اطالق می

شد و ارتباطی با فروش عطر نداشت (صفا ،ج ،2ص .)859اشتغال عطاران به امر

داروسازی و داروفروشی غالباً مبتنی بر تجربه بود ،نه به فراگیری علم طب؛ با این حال،
آشنایی با داروها و ترکیب آنها برای عطاران ضروری بود (دمشقی ،ص .)55حکیم

تنکابنی در تحفة المؤمنین (ص )8یکی از علل نگارش کتاب خود را جبران اشتباهات
کتاب اختیارات بدیعی که مأخذ «عطّاران بیبضاعت» و نابلد شده بود ،آورده است.
در اینجا هم مانند دکانهای داروفروشی ،کتابهای داروشناسی غالباً مبنای عمل

عطاران برای تجویز دارو بود و البته گاه با توجه به محتویات دکان عطاران ،آثاری
نوشته میشد .احمد بن عبدالملک قرطبی از پزشکان اندلس در قرن پنجم کتابی با

عنوان حانوت العطار نوشت (نکـ  :حاجی خلیفه ،ج ،1ص .)624همچنین بخشی از

کتابهایی که با عنوان حانوت الطبیب نوشته میشد به داروفروشی اختصاص داشت
(برای نمونه نکـ  :ابن بیطار ،ج ،1ص .)49در دورۀ ممالیک هم ابن ابی نصر کوهین
عطار کتاب مشهور منهاج الدکان را نوشت که نشان میدهد اشتغال عطاران به
داروفروشی در این دوره هم رایج بوده است.
اشتغال عطاران به داروفروشی در قرون هفتم و هشتم در مغرب اسالمی نیز تداوم

داشت .مقریزی به دکانهای عطاری در بازارهای مصر و شام اشاره کرده است (خطط،

ج ،2ص95؛ سلوک ،ج ،3ص )90که توضیحاتش داللت بر فروش دارو در آن دارد.
معموالً پیشخوان دکانهای عطاری در امتداد دهانۀ دکان قرار داشت و مشتریان در

جلوی آن میایستادند و اقالم مورد نیاز را میخریدند .تصمیم در بارۀ نحوۀ مصرف
دارویی که از سوی عطار تجویز میشد در بیشتر اوقات بر عهده خودِ بیمار بود (نکـ :

الگود ،طب ،ص.)37
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عالوه بر مکانهای یاد شده ،در مدرسهها (مثالً نکـ  :صفا ،ج ،3ص )214و مجموعه

هایی همچون رَبع رشیدی و سلطانیه (اقبال آشتیانی ،ص )310نیز بخشی برای نگهداری
و فروش ادویه و اشربه وجود داشت.

ساز و کار داروخانهها

اندک اطالعات موجود در بارۀ بخشهای مختلف داروخانه در قرون اوّلیه اسالمی غالباً
بر پایۀ اطالعات متون قرن هفتم هجری به بعد است .قلقشندی داروخانۀ قصر سلطنتی

را مکانی حاوی انواع نوشیدنیها ،معجونهای کمیاب ،عصارههای فاخر و انواع
داروها و عطریات کمیاب و همچنین انواع آالت و ظروف گران قیمت ،معرفی میکند

(قلقشندی ،ج ،3ص .)546عالوه بر داروهای گیاهی ،داروهای معدنی نیز در داروخانه

ها تهیه شده و به فروش میرسید (ابن بطوطه ،ص.)35

داروخانهها از حیث تاریخی و هنری نیز اهمیت داشت؛ چرا که از یک سو محل
نگهداری اسناد پزشکی و از سویی دیگر حاوی ظروف سفالین و چینی بهمنظور ذخیرۀ

داروها بود (الگود ،طب ،ص .)37-36از این رو گاه برخی از داروخانههای بزرگ با

کاخهای سلطنتی رقابت میکرد (همو ،تاریخ ،ص .)210این موضوع بهطور خاص در
بارۀ شرابخانههای قصر سلطنتی مصداق دارد .قسمتی از داروخانهها نیز به ذخیرۀ
برخی از خوراکیها همچون میوهها و نیز نگهداری یخ اختصاص داشت (برای نمونه

نکـ  :عوفی ،ج ،3ص245؛ قلقشندی ،ج ،14ص .)444نظام الملک (ص-291
 )292در گزارشی از غارت اموال شرابخانه در کنار غارت فراشخانه و دربار یاد می

کند که بیانگر وجود اشیای قیمتی در شرابخانه است .منابع مالی داروخانهها و تأمین
ال از طریق موقوفاتی که شاهان و اشراف جامعه به آن اختصاص می
داروهای آن معمو ً
دادند تأمین میشد.

1

داروخانۀ مجموعۀ ربع رشیدی به عنوان بخشی از بیمارستان این بنا ،از نمونههای

عالی داروخانه و داروفروشی در جهان اسالم است .بیشتر گزارشهایی که در بارۀ این

بیمارستان باقی مانده از وقفنامۀ آن است که در آن از این بیمارستان بیشتر با عنوان

دارالشفا ،داروخانه و بیت االدویه یاد شده است (شیپمن ،ص141؛ بلر ،ص .)54الگود
 .1برای مثال ،شاه سلطان حسین صفوی مزرعهای را وقف دارالشفای دارالسلطنۀ قزوین کرد تا منافع آن صرف
ادویه ،اشربه و اغذیه بیماران آنجا شود (نکـ  :فهرست نسخ خطی کتابخانۀ الهیات مشهد ،ش.)141
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(بدون ذکر دقیق منبع) به نقل از رشیدالدین فضلاللّه (درگذشته در 696ق) از وجود

هزاران ظرف چینی در بیمارستان تبریز یاد میکند که انواع داروها در آن نگهداری می

شد (تاریخ ،ص .)37به این ترتیب محل مزبور به واقع گنجینهاى از محتویات علمى و
هنرى بود .در مکاتیب رشیدی چند نامه وجود دارد که بیانگر میزان توجه رشیدالدین

فضلاللّه به غنای داروخانه است .او از پسران و یا ایادی خود از نقاط مختلف ،تقاضای

ارسال داروهای مخصوصی کرده است .مثالً در نامهای که در حقیقت بهمنزلۀ حکم

مأموریت است ،شخصی را موظف کرده تا مأمورانی را جهت تهیۀ داروهای خاصی به
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

بفرستد (رشیدالدین ،ص.)92

تهیه و تدارک داروها و نوشیدنیها در داروخانۀ ربع رشیدی ،در بخشی با عنوان
«رواق المرتّبین» انجام میشد (شیپمن ،ص .)140صفهای نیز برای نگهداری داروها
تعبیه شده بود که بر دهانهاش حفاظی مشبّک قرار داشت (بلر ،ص .)55داروهای

مختلف معموالً در خمرههایی در انبار نزدیک دار الشفا برای مصرف چند ساله ذخیره
و نگهداری میشد (امیدیانی ،ص .)65داروخانه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه باز بود

تا داروهای فهرست شده پخش شود (بلر ،ص .)63برای این کار الزم بود خازن و
دواساز (شرابدار) در داروخانه حاضر باشند .بیماران برای دریافت دارو نزدیك در

مشبك میآمدند و بر صفه مینشستند .پزشك کنار شبکه مینشست ،نسخه مینوشت و به

خازن میداد .او دارو را میآورد و از پشت شبکه تحویل بیمار میداد (شیپمن،

ص .)142در مواردی هم خودِ شرابدار برای تحویل غذا و داروی مورد نیاز بیمار به

خانۀ بیمار میرفت .شرابدار بیمارستان ربع رشیدی میبایست حائز برخی شرایط
همچون معتمَد بودن و مصرف نکردن مشروبات الکلی میبود .او سالیانه چهل دینار
مزد به همراه چهار مَن نان دریافت میکرد که در قیاس با دستمزد پزشک و جراح شاغل

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

افراد شاغل در داروخانهها

در داروخانهها یک رئیس و عدهای داروساز مشغول خدمت بودند .رئیس داروخانه با

القاب مختلفی شناخته میشد .قمری بخاری (قرن چهارم) اذعان میکند که در قدیم
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فروشندگان دارو را «عقاقیری» و در روزگار او با عنوان «صیدالنی» میشناسند (قمری

بخاری ،ص .117نیز نکـ  :ابن ابی اصیبعه ،ج ،3ص .39این عنوان در قرنهای بعدی
نیز کاربرد داشت :مثالً نکـ  :ابن العبری،ص .)127

1

از رئیس داروخانه در دورۀ ممالیک با عنوان «مهتار» 2و از دستیارانش با عنوان
«شرابدار» یاد میشد (قلقشندی ،ج ،4ص .)9گاه در مواردی که ذکرش گذشت،

عنوان «شرابدار» به مسؤول داروخانه نیز اطالق میشد .در دورۀ صفوی نیز بهمانند

دورۀ ممالیک ،رئیس داروخانه «مهتر» نام داشت و بعد از پزشک از حیث مقام و منزلت

در مرتبۀ دوم بود (الگود ،تاریخ ،ص .)403در برخی موارد ،داروساز عالوه بر ساخت
و تجویز دارو وظیفه داشت به هنگام صرف غذای شاه ،ادویههای الزم همچون فلفل،
زعفران ،ترنجبین ،زیره و نبات را به حضور ببرد (راوندی ،ج ،8ص .)114رئیس

داروخانه در دورۀ عثمانی «اجزاچی» نام داشت (محمد سعید القاسمی ،ص .)36القاب

مذکور ضرورتاً به فرد داروساز اطالق نمیشد و در موارد بسیاری به افرادی که صرفاً به

داروفروشی اشتغال داشتند نسبت داده میشد (شیپمن ،ص .)129از طریق وقفنامه
های برجای مانده از بیمارستان منصوری قاهره و مجموعۀ ربع رشیدی نیز فهمیده می
شود که داروساز نسبت به پزشک جایگاه پایینتری داشته است و میزان دستمزد او از

پزشک کمتر بوده است .البته این موضوع در مورد داروخانههای سطح شهر صدق نمی
کرد و در آنجا داروساز تحت دستور پزشک نبود .این امر روشن میکندْ چرا در کتب

تراجم ،از داروسازان شاغل در بیمارستان در قیاس با داروسازان و داروفروشان سطح

شهر بسیار کمتر یاد شده است (همو ،ص.)143-142
نظارت بر داروخانهها

نظارت بر اماکن داروفروشی و داروفروشان بر عهدۀ دو گروه بود :داروخانههای شهر

تحت نظارت نهاد حسبه بود و شرابخانههای قصر سلطنتی نیز توسط ناظران قصر

کنترل میشدند .ظاهراً از دورۀ معتصم عباسی نظارت بر داروفروشی بر عهدۀ نهاد حسبه
گذاشته شد (نکـ  :عمر فروخ ،ص .)484در دورۀ زنگیان و ایوبیان از منصب «رئیس
 .1عیسی بک (ص )19از رئیس داروخانه با عنوان «شیخ صیدلی البیمارستان» یاد میکند.
 .2كلمۀ «مهتر» به معنى بزرگ یا بزرگترین است كه در عربى به صورت «المهتار» درآمده و آن لقبى بوده كه به
باالترین مقام در هر رسته از خدمتگزاران دربار داده مىشده و معموالً بر سر شغل یا تشکیالتى كه در آن خدمت

مىكرده در مىآمده است ،مانند مهتار شرابخانه یا مهتار ركابخانه و مانند اینها (محمدی مالیری ،ج ،5ص.)30
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العشابین» (صالبی ،ج ،1ص )350یاد شده است .ابن بیطار در همین دوره رئیس
العشابین مصر بود (زرکلی ،ج ،4ص .)67در وقفنامۀ ربع رشیدی از منصب خازن به

عنوان ناظر داروخانه یاد شده است .او کلیددار داروخانه بود و در قبال پزشک مسؤول

بود نه شرابدار (شیپمن ،ص .)142ناظر داروخانه در دورۀ ممالیک عالوه بر نظارت بر

اعمال داروخانه ،وظیفه داشت تا برای بیمارانی که توانایی مراجعه به داروخانه نداشتند

دارو ببرد و یا در صورت مرگ آنها ،امور مربوط به کفن و دفن آنها را انجام دهد (همو،

ص.)138
در تمام شهرها محتسبی برای نظارت بر داروفروشان وجود داشت (کردعلی ،ج،5
ص )128تا از رعایت بهداشت در این مکان و ممانعت از ساخت داروهای تقلبی
اطمینان حاصل شود (الگود ،طب ،ص .)38ابن اخوه (قرن هفتم) در معالم القربة (ص

 )143از ن ظارت مستمرّ و شدید بر کار عرضه کنندگان داروها سخن میگوید و
مینویسد:
محتسب باید آنان را بیم دهد و از مجازات و تعزیر بترساند و شربت ها و عقاقیر

آنان را هر زمان [حتّی] پس از آنکه شبانه دکانهایشان را مهر زدند ،غفلت ًا
بازرسی کند.

همو در جایی دیگر (ص  )151نظارت محتسب را بر کار داروفروشان به پیش از
شروع کسب و کار در این حرفه به عقب برمیگرداند و مینویسد:
بر محتسب است که تنها به کسانی که اهل خبرخ و با تجربه و امین و خداترس

باشند ،داد و ستد عقاقیر و اقسام عطرها را اجازه دهد.

شرابخانه هایی که در قصر خلیفه قرار داشت تحت نظارت افراد دیگری بود .در
واقع از آنجا که شرابخانه یکی از عمارتهای قصر بود( ،مقریزی ،خطط ،ج،2

ص )310یکی از مأمورین قصر بر آن نظارت داشت .نظام الملک (ص )119از وکیل
خاص به عنوان ناظر بر شرابخانه یاد میکند .از این منصب در دورۀ ممالیک با نام

های مختلفی چون «استادار» (قلقشندی ،ج ،4ص )21و «شادّ» 1یاد شده است .شادّ
« .1شادّ» عنوانی عام برای مدیران و ناظران دیوانی بود که رابط بین بخشهای مختلف قصر با خلیفه بود و از افرادی

به شمار میرفت که به حضور سلطان میرسید (قلقشندی ،ج ،4ص .)22ابن خلدون (ج ،5ص )510از شخصی به
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عنوانی عام برای مدیران و ناظران دیوانی بود که رابط بین بخشهای مختلف قصر با

خلیفه بود و از افرادی به شمار میرفت که به حضور سلطان میرسید (همو ،ج،4

ص .)22ابن خلدون (ج ،5ص )510از شخصی به نام احمد به عنوان «شادّ الشرابخاناه»
یاد کرده است.
نتیجه

«خزانة الشراب» قدیمیترین واژهای است که برای داروخانه بهکار رفته است .این واژه
در اصل به محل نگهداری نوشیدنیهای سلطان گفته میشد و احتماالً بهسبب اینکه

اکثر داروها از نوع نوشیدنی بود ،به طور توأمان به داروخانه نیز اطالق میشد .البته این
کارکرد دوگانه مختص قصر سلطان بود و در مورد بیمارستانها« ،خزانة الشراب» صرفاً

به داروخانه اشاره داشت .با این حال از قرن ششم هجری به بعد در ایران به طور جداگانه

از «داروخانه» و «شرابخانه» یاد شده است؛ هرچند در غرب اسالم کماکان «خزانة
الشراب» به معنای داروخانه نیز بهکار میرفت.
داروفروشی در ابتدا در جهان اسالم در قالب دکانهای داروفروشی ،خانۀ حکیمان

و پزشکان ،عطاریها و فروشندگان دورهگرد انجام میشد و ارتباطی با بنای بیمارستان
ندارد .حتی بعد از تأسیس بیمارستانها در قرن دوم هجری ،داروفروشی دورهگردی

همچنان تداوم داشت .این امر از یک سو سبب شد تا پزشکان شرایطی فراهم آورند که
نسخههای تجویزیشان به دست این افراد نیفتد و از سویی حکومت نیز نظارت بر مکان

های داروفروشی را از طریق دیوان حسبه تشدید و قاعدهمند کند .این موضوع در کنار
ضرورت دانش تخصصی در شناختن داروها و تجویز آنها به تدریج به جدایی حرفه

داروسازی از پزشکی منجر شد .با وجود این ،فروش دورهگردی دارو تا عصر صفویه
در ایران و برخی نقاط دیگر جهان اسالم تداوم یافت .اشتغال عطاران به داروفروشی

نیز بیشتر به سبب تجربه پزشکی ایشان بود نه آموختههای علمی ایشان .داروخانهها

عالوه بر اهمیت از حیث وجود انواع داروها ،بهدلیل نگهداری اسناد پزشکی و انواع
ظروف گرانقیمت از حیث علمی و هنری نیز حائز اهمیت بود.

نام احمد به عنوان «شادّ الشرابخاناه» یاد کرده است که در دورهای امور دولت ممالیک را بهدست گرفت .این مطلب
نشان از اهمیت و نفوذ این منصب دارد.
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