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  صنعت داروسازي در عصر صفوي

   1*احمد اشرفي
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 9/4/1392 :تاريخ پذيرش، 22/5/1391 :تاريخ دريافت

  :چكيده

مانده از قدما در اين حوزه، اين پـژوهش در   و اختصاص كتب و رساالت فراوان برجاي ،جمله داروسازي، ازهاي متعدد آن طب سنتي ايران و شاخه  باتوجه به سابقه چند هزار ساله :مقدمه
  .باشد داروسازي در عصر صفوي ميپي يافتن جايگاه صنعت 

ايـن اطالعـات از   . باشـد  تفحص در كتب و رساالت پزشكي و داروسازي دانشمندان ايراني در عصر صفويه و اعصار ماقبل آن مـي  بر مبتنيهاي اين تحقيق  اطالعات و داده :ها مواد و روش
  .گرفته شده است ركا بهو سپس براي تبيين اين بحث  وتحليل تجزيهمنابع مذكور گردآوري، 

گـاه   هـيچ  ،به ديگـر كشـورها برخـوردار بـوده     تيافته مشخص گرديد كه گرچه عصر صفويه در صنعت داروسازي و طب سنتي ايران از جايگاه خوبي نسب هاي انجام براساس بررسي :نتايج
در ايـن دوره  .. . الطب، ذخيـره خوارزمشـاهي و   ي چون الحاوي، القانون فيگسن و آثار گران.. . ن طبري، سيداسماعيل جرجاني وبر بن زكرياي رازي، ابن سينا، علي محمدبن همانند پزشكاني

  .نيامد وجود به

هاي تاريخي، ايرانيـان هميشـه در داروسـازي و شـناخت گياهـان دارويـي        رغم فراز و نشيب مشخص گرديد كه علي ،شده در حوزه صنعت داروسازي براساس مطالعات انجام :گيري نتيجه
تـوان   مـي زمينه  بودن كتب و رساالت قدما دراين باتوجه به تنوع اقليمي و رويش بسياري از گياهان دارويي در ايران و يا امكان كشت آنها و همچنين دردست. اند هآمد اقران خويش بودسر

طب سنتي ايران كمك شاياني نموده و ميـراث چنـدين هزارسـاله مـا را از فراموشـي و نابودشـدن        يتواند به احيا مياين كار . اين صنعت مادر، اقدامات مفيدي انجام داد يدر جهت احيا
  .مطلق نجات دهد

  

  .صنعت داروسازي، داروسازي، عصر صفوي، طب سنتي: ي كليديها واژه
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Abstract : 
 

Introduction: With regard to the long history of traditional medicine in Iran and its various branches such as Pharmaceutics and many 
books and treatises existant from ancient times, this research seeks to find the real position of pharmaceutics art in Safavid period. 
Methods: The data and methods of this research are based on the study of Iranian scholar’s books and epistles on the Pharmaceutics 
and medicine in the Safavid period and preceding ages. These data were gathered from the mentioned references and analyzed then used 
for explanation of this issue. 
Results: The findings of the study show that although pharmaceutics art and Iranian traditional medicine in Safavid period had a good 
position in comparison to other near eastern countries, this period never saw physicians such as Mohammad ibn Zakarya Razi, Ibn Sina, 
Ali ibn Rabban Tabari and Sayyed Ismaeil Jorjani and never saw outstanding books such as Al-Havi, Al-Qanun fi al-Tib, Zakhirah 
Kharazmshahi and so on. 
Conclusion: Based on the results of the study, it can be said in spite of historical and political problems, Iranians in every age were 
superior to their foreign contemporaries in pharmacy and the recognition of medical plants. Noting the climatic variety of Iran and the 
growth of many of medical plants in every region of Iran and especially the availability of the ancient books and treatises on this field, it 
useful activities for reviving this industry can be performed. This action can lead to efficient helps to reestablishment of Iranian 
traditional medicine and rescue this time-honored heritage from ignorance and extinction. 
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  مقدمه

ي ها اي چندين هزارساله دارد و در شاخه طب سنتي در ايران سابقه
به جهان علم  ارزشمنديويژه در صنعت داروسازي آثار  به ،متعدد آن

  ). 1(عرضه شده است 

خواندند، پزشكان  ميدر داروشناسي كه آن را علم صيدنه يا صيدله 
و از سده سوم ) 2( هاي چشمگيري دست يافتند ايراني به پيشرفت

ها  پزشكان و داروشناساني ظهور كردند كه آثارشان تا مدت ،هجري
وس الحكمه ابن دكتاب فر. ر گرفتمرجع و مستند پزشكان بعدي قرا

 جامع پزشكي و حاوي مطالبي دربارهنخستين كتاب  ،ربن طبري

هاي پزشكي يوناني و رومي را در  روش ،وي .)2(داروشناسي است 
كتابش خالصه كرد و فصلي جداگانه را نيز به پزشكي هندي اختصاص 

طب باليني و داروشناسي نيز اهميتي  ،شناسي نظريات وي در آسيب. داد
  ).3( فراوان دارد

در پزشكي،  ،بكر اخويني بخاريكتاب هدايت المتعلمين اثر ابو
اخويني در اين كتاب با . ويژه در داروشناسي درخور توجه بسيار است به

پزشكان پيشين نگريسته و   ديدگاهي انتقادي به نظريات داروشناسانه
محمدبن ). 2(آزموده است  بيشتر، داروهايي را وصف كرده كه خود

كتاب الحاوي درباره داروهاي  21و  20زكرياي رازي هم در مجلدات 
حروف الفبا نوشته شده، مطالب مبسوطي آورده و  ترتيب بهمفرده كه 

مشاهدات و تجربيات خود  ،پس از بيان نظرات دانشمندان يونان و قدما
صراحت درباره آن و خواص درماني و چگونگي ساخت آن دارو و  را به

زي داروهاي گياهي را). 4(تركيبات و ميزان مصرفش بيان داشته است 
داد  ميرويند بر داروهاي شيميايي ترجيح  ور كه در طبيعت ميط را همان
هايي درباره دستور غذايي مريض و پرهيز غذايي تأليف كرده  و كتاب
كرد، قبالً خودش آزمايش  مياو هر داروي جديدي را كه تجويز . است

ات تأثير و كرد  مواد شيميايي را روي حيوانات آزمايش مي. كرده بود
 ،رازي با آگاهي كامل .)5(داد  ميرا روي اعضا مورد مطالعه قرار  ها آن

علم شيمي را در خدمت پزشكي قرار داد؛ كاري كه بعدها پاراسلزوس 
تواند با تغييرات در مواد  ميرازي فهميد كه . مجدداً به آن پرداخت

. داروهاي جديدي تهيه كند كه در طبيعت وجود ندارند ،طبيعي

ترتيب ارزش شيمي طبيعي را به پايه داروهاي طبيعي رسانده و در  اين به
بخش يا  5كتاب قانون ابن سينا شامل ). 5(برد  ميكار  پزشكي آنها را به

كتاب است كه بخش دوم آن به داروهاي مفرده و بخش پنجم آن به 
اين كتاب تا قرن هفدهم ميالدي در . داروهاي تركيبي اختصاص دارد

 ها ترين كتاب پزشكي بود كه در دانشگاه ترين و اصلي اروپا مهمسراسر 

تر از هر كتاب ديگر  شد و به قول ويليام اوسلر طوالني مينيز تدريس 
ها بار در اروپا تجديد چاپ  مرجع پزشكي جهان بوده است و تاكنون ده

ي انگليسي، فرانسه، آلماني و عبري ترجمه و چاپ ها شده و به زبان
  ).6(شده است 

جمله ستارگان آسمان علم پزشكي در  سيد اسماعيل جرجاني نيز از
ايران است كه كتب خود را به زبان فارسي تأليف كرده و بدين طريق 
كمك بزرگي به حفظ اسامي و شناخت گياهان و داروها به زبان مادري 

ذخيره  ،وي در گفتار نخستين از جلد دوم كتاب. خود نموده است
هاي مطلق و انواع  به شناخت تندرستي و بيماريخوارزمشاهي را 

به شناخت  ،و در گفتار سوم همين كتاب) 7(داروهاي آن اختصاص داده 
سيد اسماعيل بخش سوم ). 7(ها پرداخته است  نيك و بد غذاها و ميوه

داروها را  وي. است از كتاب العراض را نيز به داروشناسي اختصاص داده
اساس حروف  نباتي و معدني تقسيم كرده و برمنشأ غذايي حيواني،  3 به

الفبا به داروهاي ساده و تركيبي تقسيم نموده است كه در اين بخش 
در بسياري از موارد  ،ضمن آوردن نظرات قدما در مورد داروسازي

 بسياريوي نوآوري ). 1(صراحت بيان نموده است  نظرات خود را به

جا از خود برجاي گذاشته  هن نابدرباره زيان زيادي و ناسازي دارو و درما
). 7(كرده است و روش درمان صحيح را با تجويز داروي مناسب ارائه 

 ،هنگام سرطان، دارويي كشف كرده بود و با دارووي براي درمان زود
او بسياري از داروهايي را ). 7(كرد  ميديرشدن عادت ماهانه را درمان 

  ).7و  1(آزموده ناميده است  كه در ذخيره و االعراض نام برده، داروهاي

ترين  ، شاخصشداجمال بررسي  بهچند نفري كه آثارشان 
خليل عظيمي از پزشكان و ،اند و گرنه دانشمندان عصر خويش بوده

 اوكه معرفي و تفحص پيرامون  بودهمبتكران عرصه سالمت در ايران 

  .به كاري گروهي و تخصصي نيازمند است

حمله مغول ضربه هولناكي به فرهنگ و مدنيت ايران در  اگرچه
بودن  ها وارد كرد، روي كارآمدن سلسله صفويه و طوالني همه حوزه

عمر آن توانست تا حد زيادي به حفظ بقاياي ميراث كهن علمي و 
ابن سينا،  در حددر اين دوره پزشكاني . فرهنگي ما كمك شاياني نمايد
و آثاري همچون ذخيره و قانون و  رازي و جرجاني ظهور نكردند

نيامد، ولي مطالعه صنعت داروسازي در اين عصر نشان  وجود بهالحاوي 
دهد كه ايرانيان در اين حوزه از بسياري از ملل سرآمد بوده و اين  مي

و آثار مؤلفان و سياحان اروپايي كه در اين  ها خوبي در سفرنامه امر به
اين نوشتار در پي شناخت و  .ودار استنم ،اند عصر از ايران ديدن كرده

  . باشد ميمعرفي داروسازي در عصر صفوي با تكيه بر منابع آن عصر 

  ها مواد و روش

ترين پزشكان ايراني و  معرفي چند تن از برجسته ، پس ازدر مقدمه
كه اين علم در ايران سابقه كهني  شدمشخص  ،آثار آنان در داروسازي

توان به صنعت  شينهي درخشاني نميو بدون بيان چنين پي دارد
لذا بخشي از مواد و منابع مورد نياز . داروسازي در عصر صفوي پرداخت

هايي، كتب و رساالت قدما در حوزه علوم پزشكي  در چنين پژوهش
باشد كه به آنها  مي.. . همانند الحاوي، ذخيره خوارزمشاهي، قانون و

  .اشاره گرديد
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ي ها بر نوشته اين تحقيق مبتنيبخش ديگري از مواد و منابع 
و ) 10(اولئارئوس  ،)9(، تاورنيه )8( ي اروپايي همانند شاردنها سفرنامه

ويژه در دوره شاه عباس اول به  اروپائيان در عصر صفوي، به. باشد مي ...
 به نسبتمردان ايراني  توجه به امنيت كشور و رويكرد مثبت دولت با ،بعد

في وارد كشور ما شدند و آثاري از خويش با اغراض مختل ،اروپائيان
اين كتب . برجاي گذاشتند ...نامه و  تحت عنوان سفرنامه، سياحت
خور توجه است و ي متعدد آن بسيار درها درزمينه علوم پزشكي و شاخه

بخش ديگري از منابع مورد . ه استشدسخت غفلت از آنها متأسفانه 
تحقيقات جديد انديشمندان استفاده در اين نوشتار، حاصل مطالعات و 

نگارنده پس از مطالعه آثار . باشد ميحوزه علم طب  داخلي و خارجي در
تحليل و  و برداري، تجزيه آنها را فيش ،قدما، سفرنامه و تحقيقات جديد

لذا اين مقاله جنبه تجربي  ،است كار گرفته هسپس در اين پژوهش ب
حوزه مقاالت مروري و بر تحقيقات ميداني نيست و در  و مبتني ندارد

  .توصيفي قرار دارد

  نتايج

خواستگاه فن  .ناميدند ميدر ايران عصر صفوي پزشكان را حكيم 
آورترين پزشكان از اين اقليم  و ناماست طبابت مشرق زمين بوده 

شناسي باهم آميخته شده و  در اين دوره پزشكي و ستاره. اند برخاسته
تصور، به  حدان بيش از ايراني. شدند ميمكمل يكديگر شمرده 

اين امر موجب ترويج خرافات و ) 8(شناسي اعتقاد داشتند  ستاره
ه در ميان ناما خوشبختا. شدن علم طبابت با خرافات گرديد آلوده
هاي علوم پزشكي، داروسازي تا حدود زيادي مبناي علمي خود را  شاخه

  .حفظ كردبر همان روش قدما 

مراتب بيش از طب عمومي،  علم داروسازي در جهان اسالم به
هاي ابن سرابيون  كه نوشته طوري هب. چشم پزشكي يا جراحي عمر كرد

و يوحنابن ماسويه تا اوايل قرن ششم مورد استفاده همه داروسازان بود 
بردند، تا قبل از  كار مي هايي كه ايرانيان در اعمال جراحي به و يا مرهم

ها از  يحراجبودند كه در  شدن پلشت برهاي ليستر تنها موادي ساخته
شد و اسامي بسياري از اوزان و مقياسات امروزي  آنها استفاده مي

  ).11( بردند ميكار  هايي است كه مسلمانان اوليه به همان

كرد، امروز زنده  مياگر يكي از كساني كه در دوره صفويه زندگي 
 نظرازشك تغييرات اندكي  بي ،كرد ميشد و به دنياي طب ما نگاه  مي

چون ايرانيان چنان . كرد شيوه دارودرماني ما و دوره خود مشاهده مي
خوردن  ها پس از برهم بنيادي براي اين علم ريختند كه تا قرن

هاي  تا جايي كه روش. به حيات خود ادامه داد ،يكپارچگي دنياي اسالم
فعلي ما در توزيع دارو و سيستم قراردادن در دسترس بيماران همان 

براي مثال هنوز  ؛اند هابداع كرد پيش ها روشي است كه ايرانيان از قرن
ي هر بيمارستان است و برخي ها ترين بخش هم داروخانه يكي از مهم

رغم وجود  هنوز به ،شود ميروز كمتر  هاز پزشكان كه تعدادشان روزب

خود داروي الزم را در اختيار بيمارشان  ،ي متعدد در هر ديارها داروخانه
  ).11( گذارند مي

هاي درماني  پايه بخش اهميت، هم ازنظرداروخانه  ،ها در بيمارستان
ترين فرد كادر فني هر بيمارستاني  واالمقام ،البته طبيب. قرار داشت
داروساز  سر .بود ها مسئول تمام بخش ،تئوري ازنظرو  دش ميمحسوب 

گرفت و اين  ميپس از او قرار  ،ناميدند مي» مهتر«بيمارستان كه وي را 
ي امروز و آن روز، داراي ها شخص درست مثل پزشك ارشد بيمارستان

كردند  مياي داروساز جوان بود كه تحت نظر او كار  تيمي مركب از عده
، ها ، داروها در انواع قرابهها در داروخانه. ناميدند مي» شرابدار«و ايشان را 

كه هريك در شد  نگهداري ميو ظروف چيني و لعابي  ها ، شيشهها كوزه
  ).11(گشت  ميي از يك كار هنري محسوب ا نوع خود نمونه

كردند،  ميبراي بيماراني كه خارج از بيمارستان به پزشك مراجعه 
خود  ،وجود داشت، اما عده زيادي از پزشكان ي مستقليها داروخانه

پيچيدن  نسخه .دادند ميساختند و به بيماران خويش  ميداروي الزم را 
و در  ها پس از صفويه رواج پيدا كرد در داروخانه، رسمي است كه سال

به آن  هاي مربوط از روي نوشته. آن دوره چنين كاري رسم نبوده است
اوقات يك پزشك و تيم داروساز باهم  آيد كه گاهي دوره چنين برمي

بينيم كه فرير در  ميزيرا  ؛دادند مينوعي تيم پزشكي تشكيل 
با وجود آنكه پزشكان چنان آموزش « :نويسد ميي خود ها يادداشت

 هذا اطباي جوان، عطاري را در تنهايي كار كنند، مع بينند كه به مي

و سپس نيمي از  ي ايشان را بپيچدها گيرند تا نسخه ميخدمت خويش 
  ).11( »سود حاصله را به ايشان بدهد

پيچي همراه با دقت فراوان نبود و اخذ تصميم در بسياري از  نسخه
  در دوره .كه امروز نيز رايج است چنان ،عهده خود بيمار بود موارد به

توانست به علل  ميهايي وجود داشت كه اگر كسي ن صفويه عطاري
دگي به پزشكان خصوصي مراجعه كند، اقتصادي و يا شئونات خانوا

مورد نيازش را توانست مستقيماً به آنها مراجعه نمايد و داروهاي  مي
تمام ن بهداشت عمومي امأمور. دكندرمان استفاده  برايبخرد و 
ند تا مغازه و ظروفي كه داروها در آنها كرد ميبازرسي را ها  عطاري

هم در  باز ،نظارت شحنهرغم  ولي علي .شد، تميز باشند مينگهداري 
ابن االخوه چندين  .گرفت مياي از موارد تقلب در داروها صورت  پاره

به نام معالم القرب را فقط به توضيح اين مطلب  شصفحه از كتاب
شود و نحوه  مياختصاص داده است كه در چه داروهايي بيشتر تقلب 

  ).11( كشف آنها چگونه است

وجود دمات درماني مجاني مركز عرصه خ چنددر دوره صفويه 
ترين آنها در  درست نظير آنچه امروز وجود دارد، كه معروف ؛داشت

اين مركز زير . شد ميخانه خيريه پادشاهي ناميده   تهران بود و شربت
كه يكي از پزشكان قرار داشت  "ميرزا يارعلي"نظر طبيبي به نام 

خانه خيريه شاهي  دامنه اين شربت. بود بمخصوص شاه طهماس
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ري مجبور شد از دو پسر خود تدريج چنان گسترش پيدا كرد كه خي به
يكي ديگر از ). 11( كه آنها هم پزشك بودند، تقاضاي همكاري نمايد

شاه . باشد مي) ع(دارالشفاي رضوي در جوار مرقد امام هشتم  ،اين مراكز
ن عصر ترين پزشكا يكي از حاذق ،حكيم عمادالدين محمود ب،طهماس

بر شاهان صفوي، امرا  عالوه). 12(خويش را مأمور خدمت در آنجا نمود 
و رجال متنفذ و خيرين نيز امالك و موقوفات زيادي براي حرم رضوي 

ازجمله اين افراد عتيق علي اردوبادي و . دادند ميو دارالشفا اختصاص 
لشفا به بيماران دارا. اند هبيك ميرآخورباشي شاه عباس اول بود قلي مهدي

سرپايي معاينه  آنان راطبيب بيماران متفرقه، كه . شد ميدو گروه تقسيم 
شده  د و بيماران دارالشفا كه بيماران بسترينمو ميتجويز  كرد و دارو مي

از ساير امكانات هم  ،بر گرفتن دارو عالوه اينان. شد ميرا شامل 
گياهي به رضوي نام داروهاي قدس در اسناد آستان . مند بودند بهره

و ) 13(، ذكر گرديده )شد ميكه روزانه به بيمار داده ( هاهمراه قيمت آن
در ). 13( شده است ميي مختلفي تشكيل ها اين بيمارستان از بخش

در  ، اماپرداخت ميابتدا دارالشفا تحت نظر شربتخانه به امور بيماران 
 ،مل كردتر ع يافته د و سازمانشخانه جدا  اواخر دوره صفويه از شربت

  ).13(كه با پايان حكومت صفوي هويتي مستقل يافت  طوري به

قربادين  ،بيشتر كتبي كه در اين دوره درباره داروسازي نوشته شده
در زبان يوناني  .دارديوناني  اي اين لغت ريشه. شد مييا اقربادين ناميده 

است و در زبان فارسي به كتبي اطالق » ثبت«و » صورت«به معني 
  .ذكر شده باشند ترتيب بهگردد كه نام داروها در آن  مي

به داروهاي مفرد و مركب تقسيم  ،داروها از ديد سادگي و آميختگي
داروهاي مركب را براي ايجاد تعادل ميان خواص و  ،پزشكان. شد مي

ساختند و  ميمتناسب با بيماري  تأثيرداروهاي مفرد و مزاج طبيعت 
 ند،كردند و ازآنجاكه داروها نباتي، معدني و يا حيواني بود ميتجويز 

شناسي و كيميا  جانور ،شناسي داروشناسي پيوند بسيار نزديكي با گياه
  ).11( داشت

ترين كتاب مرجع در دوره صفوي درزمينه داروشناسي، ذخيره  مهم
چند در داروسازي و  ينويسندگان اين دوره نيز كتب .ي بودخوارزمشاه
منين اثر ؤالم ازجمله تحفه ؛اند هاي پزشكي به نگارش درآورده ساير حوزه

در  .اند هميرزا محمد تنكابني و پدرش كه از پزشكان دربار صفوي بود
 ،جز در مواردي معدود كه مطالب قدري گنگ نوشته شده ،اين كتاب

و اگر دارويي چند اسم  اند هادويه و داروها با نظم و ترتيب شرح داده شد
ده و سردي و گرمي و اثر هركدام شرح داده ش، يكايك آنها بازگو داشت

انواع مواد غذايي و دارويي، سموم،  ،در بخش اول كتاب. شده است
پادزهرها و اوزان و مقادير مورد استفاده را شرح داده و در قسمت دوم 

اين بخش  .دهد توضيح ميطرز تهيه داروهايي را كه قبالً نام برده، 
يكي ). 11(داراي فصلي اضافي در درمان دارو و درمان عملي است 

كتب مهم داروسازي در اواخر صفويه قربادين قادري تأليف اكبر  ديگر از

ق نوشته شده و نسبتاً حجيم و .ه 1126ارزاني است كه در هند به سال 
  ).11(باشد  ميباب  23داراي 

از ديگر كتب مهم داروسازي در اواخر اين دوره، منافع افضليه يا 
باب سوم اين كتاب در . باشد مي ،قربادين قاطع نوشته علي افضلي قاطع

ي مختلف ها در اين باب شرح داروها چنان از ديدگاه. مورد داروهاست
 تصاص داردهاي بعدي نيز به اين موضوع اخ صورت گرفته كه كليه باب

محمد الحسيني معروف به حكيم شفايي نيز كتاب شفايي  مظفربن). 11(
الفاظ االدويه ). 11( يا قربادين شفايي را در داروسازي نوشته است

از ديگر كتب  ،نورالدين محمد عبداهللا بن حكيم عين الملك شيرازي
  ).11( داروسازي در عصر صفوي است

را ازي اين عصر كالم شرح و توصيف محتواي همه كتب داروس
از . زمينه به تاريخ پزشكي مراجعه كرد توان دراين مي كند كه طوالني مي

غذا و دوا دو روي يك سكه واحد محسوب  ،داروسازان قديمي ديدگاه
تا سالمت  كوشيدند ميگشتند و به اين دليل پزشكان پيوسته  مي
و آن را ازطريق تجويز  برگردانندرفته بيماران را با كمك دارو  دست از

اين داروسازان هميشه غذاهاي خوب . مواد خوراكي مغذي حفظ نمايند
اغلب  ،توجه به اين عقيده با. دادند ميي كشنده قرار ها را در مقابل سم

نويسندگان كتب داروسازي در اين دوره به شرح و توصيه موادي 
تا داروها، براي  مواد غذايي هستند ءبندي جز طبقه ازنظركه  اند هپرداخت
 ...مطالب مفصلي راجع به چاي، قهوه، مشروبات الكلي و به مثال 

  ).11( خوريم ميبر

ورود چاي، قهوه و تنباكو، زندگي مردم عصر صفوي را بسيار 
مضرات و فوايد   پزشكان اين عصر تحقيقات وسيعي درباره .متحول كرد
اين مواد . نگاشتندزمينه  و كتب و رساالتي چند درايندادند آن انجام 

توانست تاحدي جاي ترياك و مشروبات الكلي را در محافل و مجالس 
ولي فقط جنبه  ،اي نبود ماده ناشناختهنزد مردم و قدما ترياك  .بگيرد

صفوي مصرف به شكل اعتياد درآمد و عموميت  در عصر. دارويي داشت
اي  رسالهترين  مهم. شد هيافت و كتب و رساالتي نيز راجع به آن نوشت

ترين پزشكان  باره نوشته شده، افونيه عمادالدين يكي از حاذق كه در اين
  .شد ميعنوان پادزهر استفاده  ماده بهاز اين . باشد مي ،اين عصر

 و آن، پادزهر مهره نام داشت ،يكي ديگر از پادزهرها در اين دوره

ي ناحيه ها اي است كه در دستگاه گوارشي بز، مخصوصاً كل ماده
اين دارو توانست تا همين اواخر شهرت خود را . شود راسان توليد ميخ

يكي از ). 11(عمادالدين نيز كتابي به نام رساله پادزهر دارد . حفظ كند
ه بروز بيماري نوظهوري در مرزهاي كشور ب ،وقايع مهم عصر صفوي
داروي جديدي نيز پيدا شد و شور و  ،زمان با آن نام سفليس بود كه هم

هيجان غريبي در محافل پزشكي كشور به وجود آورد و آن بيخ چيني 
، )كه از گياهان آسياي شرقي است(بود كه از ساقه زيرزميني عشبه 

نام رساله چوپ چيني ه باره نيز كتابي ب عمادالدين در اين. آمد مي دست هب
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ي ديگر اطبا قرار گرفت ها شتهكه بعداً مبناي اسناد و نواست نوشته 
يكي ديگر از مواد جالب دارويي در اين دوره كه اكثر نويسندگان ). 11(

باشد كه خواص  مي، موميايي اند هكتب داروسازي درباره آن مطلب نوشت
در مورد جيوه و كاربرد آن در . اند هعجيب و غريبي براي آن ذكر كرد

  .ورده شده استطور مبسوط مطالبي آ درمان امراض نيز به

الذكر كتب و رساالت متعددي  رحال درباره هركدام از مواد فوقه به
پزشكان ايراني . آور است نوشته شده كه معرفي و توصيف آن مالل

دادند و فصدكردن و تنقيه  ميبراي درمان بيمار، جلسه مشورتي تشكيل 
  ).8( كردند ميندرت تجويز  را به

كردند آماده نبود و بايد  ميداروهايي كه پزشكان ايراني تجويز 
داد، طبيب از  ميبيمار اگر حق معاينه را به طبيب ن .كردند ميدرست 

اش را روي قيمت  زيرا قبالً حق معاينه ؛كرد وي چيزي درخواست نمي
اي از گياهان طبي  برخي از پزشكان مجموعه .داروها كشيده بود

ه آنها را به گاه تعليم، به شاگردانشان نشان شده داشتند ك خشك
 ،ي آب معدني متعددها رغم وجود چشمه در اين دوره علي .)8( دادند مي

شد و پزشكان ايراني از  ميدر درمان امراض كمتر از آنها استفاده 
  ).8( كردند ميداروهاي شيميايي استفاده ن

درزمينه داروسازي  ،يونان، ايران و هند نيز از جهان باستان بر عالوه
داروي  792ابن سينا در ميان  .)14( مبادالت علمي و فرهنگي داشتند

نفوذ ). 15( هندي نام برده است أدارو با منش 49ساده در قانون از 
محصوالت گياهي در دارويي هند در ميان مسلمانان چنان گسترده بود 

ي ريشه ي در عربها كه اكنون نيز بسياري از واژگان عطرها و ادويه
توجه به عمق روابط فرهنگي و  با ،در دوره صفويه). 16(هندي دارد 

  .زمينه صورت گرفت علمي ايران و هند يك نوع تجديد حيات دراين

كلي شغل طبابت در ايران از موقعيت اجتماعي وااليي  طور به
در دربار صفوي  ،باشي و تيم تحت امرش شغل حكيم .)8( برخوردار بود
پزشكي اين ). 17( كردند ميند و حقوق مكفي دريافت تداشمقام مهمي 

اعصار قبل در  به نسبتدوره گرچه با خرافات آلوده بود و نوآوري زيادي 
بودن و شالوده  لحاظ تجربي آن صورت نگرفت، صنعت داروسازي به

اين علم را بر آن استوار كرده بودند، كمتر دچار  ،استواري كه پيشينيان
مطالعه و . همان پايه مستحكم قدما استوار بود اين آفت گرديد و بر

تواند به  ميتحقيق پيرامون اين صنعت به كاري گروهي نيازمند است و 
  .آن كمك شاياني نمايد يبازشناسي و احيا

  بحث

صنعت داروسازي در عصر هرچند كه  شدمشخص  ها بررسي طبق
ر مقدمه آثار دانشمنداني كه د به نسبتو  نداشتچنداني   صفوي نوآوري

درخشندگي الزم را نداشت، در همين دوره  ،به برخي از آنها اشاره شد
علت  به .تر به راه خود ادامه داد نيز از بسياري از ملل پيشروتر و زنده

آوردن برخي از مردم به  شرايط مساعد اقتصادي در اين دوره و روي

تحقيقات جديدي درباره اين مواد  ،مشروبات الكلي و افيون، تنباكو
در كتب داروشناسي  ارزش بادرباره انواع پادزهرها مطالب . صورت گرفت

كمتر از خود طب به خرافات آلوده گرديده  ،آورده شده و علم داروسازي
علت حضور صدها و بلكه هزاران نفر از  در اين دوره به. است

الت گسترده فرهنگي انديشمندان و فرهيختگان ايران در هند و تعام
 ،ها متقابل علمي در همه زمينه تأثيربين دو كشور، فصل جديدي از 
  .ازجمله داروسازي صورت گرفت

وسازي به سبك رطوركلي طب سنتي ايران و نوشتن كتب دا هب
تا عصر قاجار نيز ادامه يافت كه مجال بحث پيرامون آن وجود  ،قدما

گ غرب، اين ميراث نقابل فرهدليل خودباختگي ما در م به اماندارد، 
ها تجربه انديشمندان بزرگ ايراني است، تقريباً به  گرانقدر كه ثمره قرن
دليل عوارض ناشي از مصرف داروهاي  امروزه به. فراموشي سپرده شد

شيميايي، دانشمندان علم طب دوباره در صدد رجوع به داروهاي گياهي 
در ايران خوشبختانه رشته طب سنتي در دانشگاه تهران  .اند برآمده
  .اي داير گرديده است ده و در حوزه داروهاي گياهي نيز رشتهشافتتاح 

ازلحاظ  ،بر جنبه علمي طب سنتي و داروسازي عالوه ياحيا
و بخش بزرگي از معارف  استفرهنگي و ارزشي نيز بسيار درخور توجه 

  .نجات خواهد بخشيدزمينه از فراموشي  ما را دراين
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