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كتابچه مواجب و سيورسات اطّباء و جّراحان فوج ّظل السلطان1
اسداهللا عبدلى آشتيانى  

مقدمه
ــلطان، فرزند ارشد ناصرالدين شاه قاجار، بزرگ ترين حاكم ايران  ــاهزاده مسعود ميرزا ملقب به ظلّ الس ش
طى سال هاى1291هـ.قـ  1305هـ.ق است. بخش اعظم اياالت و واليات، تحت نظارت وى بود كه ميزان 
ــد. وى كه در جمع آورى ماليات بسيار سخت گير و  ــامل مى ش ــه ايران را ش آن را  دو پنجِم ممالك محروس
ــتقل از حكومت مركزى تهيه كند. نيرو هاى اين قشون نظامى را كه بسيار  ــن بود، توانست قشون مس خش
ــاس پدر تاج دارش بر وى  ــت و پنج هزار تا چهل هزار  نفر تخمين زده اند. بر همين اس مجهز بود، بين بيس
ــد و دستور به انحالل قشون وى داده، اياالت و واليات تحت حاكميتش را تنها به اصفهان تقليل  ظنين ش

داد.
ــون وى پرداخته، سپس كتابچه مواجب اطّباء و جّراحان فوج  ــاهزاده و قش در اينجا ابتدا به معرفى اين ش
ظلّ السلطان به سال1300هـ.ق كه به خط سياق است در سه ايالت اصفهان، كرمانشاهان و فارس پرداخته 
ــاير خدمه فوج را به صورت دقيق و شفاف بيان  ــات اطّباء و جّراحان و س و ميزان حقوق و مواجب و سيورس

مى كند. معرفى برخى از اطّباءء و جّراحان اين سند براساس اسناد تاريخى ارائه مى گردد.

شاهزاده مسعود ميرزا (ظلّ السلطان)
ــر بزرگ و از جهتى پسر  ــعود ميرزا ظلّ السلطان (1266 ـ1336هـ.ق) پس ــعود ميرزا يا سلطان مس «مس

1. از جناب آقاى محسن روستايى كه در بازخوانى و مقابله متن كتابچه و اصطالحات سند مورد بحث راهنمايى هاى 
ارزنده و راه گشا فرموده اند، بسيار سپاسگزارم. 
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كتابچه مواجب و سيورسات اطّباء و جّراحان فوج ظلّل السلطان/ اسداهللا عبدلي آشتياني

چهارم ناصرالدين شاه بود و چون چند تن از فرزندان ناصرالدين شاه به نام هاى قاسم ميرزا، معين الدين ميرزا 
و محمود ميرزا و غيره به تدريج فوت كرده بودند، از اين جهت مسعود ميرزا را در زمان خودش مى توان پسر 
بزرگ ناصرالدين شاه به شمار آورد. مادر ظلّ السلطان، عفت السلطنه دختر رضا قلى بيك غالم پيش خدمت 
بهمن ميرزا، پسر چهارم عباس ميرزا نايب السلطنه و از جمله زنان منقطعه ناصرالدين شاه بوده كه در زمان 

وليعهدى خود او را به ازدواج خويش درآورد1».
ــد. او سه سال  ــيراز ش ــلطان از ايام جوانى به فرماندارى تعيين گرديد و ابتدا حاكم اصفهان و ش «ظلّ الس

از مظفرالدين شاه بزرگ تر بود، ولى چون مادرش عقدى و شاهزاده نبود، به وليعهدى انتخاب نگرديد2.»
«ظلّ السلطان به خيال وليعهد شدن افتاد و در حدود سال هاى1300ق. به بعد، خود را داوطلب اين سمت 
ــلطان به  ــال1303ق كه ظلّ الس ــاه، اقداماتى به عمل آورد3.» «در اوايل س نمود و نزد پدرش ناصرالدين ش
ــلطنه را از  ــاه، كامران ميرزا نايب الس ــت كه ش تهران آمده بود، پس از يأس از واليت عهدى، خيلى ميل داش

وزارت جنگ معزول كند و او را وزير جنگ نمايد4.»
ــت كه  ــاه را به خوبى وصول كرده و راه ها را امن نمود، محبوب دربار گرديد. معلوم اس «چون ماليات ش

براى تقرب نزد شاه، همان وصول ماليات و امن كردن راه، اهميت بسيار دارد5.»

ظلّ السلطان، حاكم يك سوم ايران
ــتان هم ضميمه فارس و  ــتان و لرستان و خوزس ــته و كردس ــلطان هم نزد پدر مورد توجه گش «ظلّ الس
ــدى كه در قلمرو  ــت تا ح ــاه و همدان و گلپايگان به آن اضافه گش ــده، چيزى بعد، كرمانش ــان گردي اصفه
ــصد هزار ليره نقد و هفتاد و چهار هزار ليره جنس براى خزانه ايران جمع آورى  ــال شش ــاهزاده هر س اين ش
ــه ريال بوده و جمعًا ماليات حكومت هاى ظلّ السلطان بالغ بر  ــى و س ــت. نرخ ليره طال در آن ايام س مى گش
بيست و دو ميليون و دويست و چهل و دو هزار ريال مى شده است. اين ماليات از دويست و پنجاه هزار ميل 

مربع يا دوپنجِم سرزمين ايران به دست مى آيد6.»
«تا اوايل سال1291هـ.ق (دو سال) حاكم فارس بود و در همين سال شاه يا به اصطالح پدر تاجدارش او 
را به حكومت اصفهان روانه نمود و از اين تاريخ تا اوايل مشروطيت در مدت 34 سال حاكم مطلق و مسلّط 
بر همه چيز اهالى اصفهان بود و هرچه دلش مى خواست، در آنجا براى خويشتن انجام مى داد و در مدت ده 
ــال (1295 ـ 1305ق.) كه حاكم چهارده ايالت و واليات يعنى جنوب غربى و مغرب ايران بود، معذالك  س

1- بامداد، مهدى، شرح حال رجال ايران، ج4، تهران، انتشارات زوار، 1387، ص78و79.
2- همان، ص79و80.

3- همان، ص83.

4- همان، ص84.

5- همان، ص80.

6- همان، ص80.
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كتابچه مواجب و سيورسات اطّباء و جّراحان فوج ظلّل السلطان/ اسداهللا عبدلي آشتياني

هميشه در اصفهان اقامت داشت و مركز حكمرانى او در آنجا بود1».
«ظلّ السلطان پسر بزرگ خود، جالل الدوله سلطان حسين ميرزا پسر همدم الملوك، همدم السلطنه (دختر 
ــلطان با  ــاه برد و او از طرف ظلّ الس ــالگى به حضور ش عزت الدوله از ميرزا تقى خان اميركبير) را در 12 س
تصويب شاه، به نيابت حكومت فارس تعيين گرديد و بعد در همين سال حكومت كرمانشاه و در اوائل سال 
1299ق. شاه حكومت كردستان را نيز ضميمه ساير حكومت هاى ظلّ السلطان نمود و به وى واگذار نمود2».

ارتش ظلّ السلطان
اداره كردن اين سرزمين پهناور و دريافت به موقع ماليات و ايجاد امنيت، نيروى مسلّحى مى خواست كه 

بتواند قدرت شاهزاده را اعمال كند.
ــيد كه عده آنان بالغ بر بيست و يك  ــپاهيان ظلّ السلطان مى رس ــمتى از آن (ماليات) به مصرف س «قس
ــت هاى روزانه خويش از قول ظلّ السلطان عده سپاهيان او را  ــلطنه در يادداش ــد. اعتماد الس هزار  نفر مى ش
ــلطان رفتم در خلوت ما را  چهل هزار  نفر ذكر كرده و چنين گويد: 18ربيع الثانى1301: مغرب خانه ظلّ الس
ــون خودشان صحبت داشت كه چهل هزار قشون هر وقت بخواهم در اندك وقتى  ــاهزاده از قش پذيرفت. ش

با توپ خانه و ساير لوازم مى توانم حاضر كنم3.»
«ناصرالدين شاه به واسطه وسعت قلمرو حكمرانى و داشتن  نفرات نظامى زياد، از وى به غايت ظنين و 
وحشت زده شده بود كه مبادا خيال طغيان در سر داشته باشد. معروف است يكى از دفعات كه ظل السلطان 
از اصفهان به تهران احضار شده  بود، چون از دور در دربار پيدا شد، شاه تفنگ كشيد، مى خواست او را بزند. 
حكيم الممالك (ميرزا على نقى) دست شاه را گرفته، نگذارده بود كه تفنگ را َدر كند و نيز معروف است كه 
پس از عزل ظلّ السلطان، حاجى فرهاد ميرزا معتمدالدوله پيش رفت و تعظيم كرد و گفت: امروز روز شاهى 

تو است و شاه حكومت هاى او را فوراً ما بين اركان معتبر دولت تقسيم نمود4.»
ــرح حال خود در صفحه 105و106، راجع عزل ظلّ السلطان از حكومت هاى  «عباس ميرزا ملك آرا در ش
ــت كه  ــلطان را چيزها گفته اند، ولى صحيح اين اس متعدد، اين چنين اظهار نظر مى كند: داليل عزل ظلّ الس
ظلّ السلطان در ادارات خودش كمال تسلط را داشت. جنرال واگنرخان را شاه ظاهراً براى مالحظه قشون و 
ابواب جمعى او و باطنًا براى تحقيق كار فرستادند. واگنر كما ينبغى بعد از مراجعت مايه ظلّ السلطان را گرفت 
ــاه را ترسانيدند؛ به  ــيه هم در جاجرود اظهارات زياد در اين باب كرد و حقيقتًا ش و دالغوركى وزيرمختار روس
درجه اى كه روزى سوارهاى همراه ظلّ السلطان را خواستند سان ببينند، حكم كرد تفنگ در دست نگيرند و 

1- همان، ص83.

2- همان، ص83.

3- همان، ص80.

4- همان، ص80.
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كتابچه مواجب و سيورسات اطّباء و جّراحان فوج ظلّل السلطان/ اسداهللا عبدلي آشتياني

در عوض تفنگ هر سوارى چوب در دست داشته باشد1.»
ــاه، واگنر  ــد: ش ــلطنه) در كتاب خاطرات و خطرات، صفحه 149 تأليف خود مى نويس «هدايت(مخبر الس

اطريشى را به تفتيش و در نتيجه راپرت او انديشناك آن اساس را بر هم زد2.»

سرانجام قشون ظلّ السلطان
«ادوارد بروان در كتاب انقالب ايران در اين باره مى نويسد: در سال 1887م. (1304ق.) كه من در ايران 
بودم، او بيشتر اياالت جنوبى را در دست  داشت و در آنجا فرما نفرمايى مى كرد و داراى ارتشى كوچك، ولى 
ــتان) شناخته مى شد. نيرومندترين و  با تجهيزات كامل و مهيبى بود. در آن موقع او انگلوفيل (طرفدار انگلس
ــور به شمار مى آمد. چنانچه ديلون او را وصف كرده و در پيش شرح آن داده  ــخت گيرترين حكمرانان كش س
شده است. در آغاز بهار 1888م. (1305ق.) براى ديدار پدر تاجدار خود به تهران آمد .گويا پدرش از نيروى 
روز افزون او بدگمان شده، بيم آن مى رفته كه چشم به تخت سلطنت مى داشته كه چندى او را نگه داشته، 

زير نظر گرفته شده بود. چند  نفر از پيشكارانش را معزول و ارتش او را منحل نمود3.»
«اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى خود راجع عزل ظل السلطان اين چنين مى نويسد: جمعه«جمادى الثانيه 
ــوكت  ــبحان اهللا، كى تصور مى كرد جاللت و ش ــنگ فتنه مى بارد. س 1305: از وقايع تازه ز منجيق فلك س
ــد. ديروز از حكومت كه عبارت بود از فارس،  بروجرد، عراق  ــلطان به آِن واحد، هبائًا منثور خواهد ش ظلّ الس
ــار، كمره و غيره معزول شدند.  ــتان، كرمانشاه، كردستان، محالت گلپايگان، خوانس ــتان، لرس (اراك)، عربس
ــاهزاده ماند. قشون و اسلحه هرچه بود ضبط شد. فى الواقع هرصورت،  همان حكومت اصفهان تنها براى ش
شاه اثبات قدرت فرمودند تا ده سال ديگر عزم سلطنت كه فى الواقع از ميان رفته بود، دوباره مستحكم شد. 
جمعى مردم به كار رسيدند از حكام جديد آنچه تا به حال تعيين شد، اويس ميرزا احتشام الدوله حاكم فارس 
ــلطنه ابونصر ميرزا حاكم گيالن شدند. حكومت هاى نايب السلطنه (كامران ميرزا، اميركبير) هم  و حسام الس
ــركان، نهاوند، قم و ساوه باشد ،گرفتند، اما از آن  ــترآباد، مازندران، مالير، تويس ــت، اس كه عبارت بود از رش

طرف قشون جمعِى ظل السلطان، جمعِى نايب السلطنه شد4.»

معرفى كتابچه
ــنه قوى ئيل1300هـ.ق اطّباء و جّراحان نظامى از بابت هفده فوج  ــات هذه الس كتابچه مواجب و سيورس
مخصوص اداره حضرت اشرف امجد اسعد ارفع واال ـ روحنا فداه ـ به شماره 17373/1193كتابخانه مجلس 
ــه صفحه تحرير گرديده است. اين كتابچه شامل مواجب و  ــالمى محفوظ و به خط سياق در س ــوراى اس ش

1- همان، ص84.

2- همان، ص87.

3- همان، ص89.

4- همان، ص88.
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كتابچه مواجب و سيورسات اطّباء و جّراحان فوج ظلّل السلطان/ اسداهللا عبدلي آشتياني

ــپاه را به عهده  ــت كه هفده فوج س ــاهان اس ــات اطّباء و جّراحان اياالت اصفهان، فارس و كرمانش سيورس
داشته اند. ميزان مواجب و انعام، قيمت دوا و جنس سيورسات شامل جيره و عليق است؛ ضمنًا اسامى جّراحان 

و اطّباى هر واليت با ميزان حقوق نقدى (جيره و عليق) جهت اسب، مشخص گرديده است.

بازخوانى كتابچه1: 
ــرف اسعد واال ـ روحنا فداه ـ در  ــات3 اطّباء و جّراحان افواج اداره كارگزاران حضرت اش مواجب2و سيورس

هذه السنه قوى ئيل 1300: 
34 نفر: (طبيب 17 نفر، جراح 17 نفر) مقرراً.

(دفعه): از بابت مواجب و قيمت دوا و انعام، 9798  تومان.
(دفعه): مواجب 1775  تومان: اطّباء 17  نفر (المقرر:)1100 تومان؛ جّراحان 17  نفر (المقرر:) 675  تومان.
ــن5 75  (بابت): 3 نفر 260 تومان: (ميرزا حبيب اهللا خان4150 تومان (المقرر:)120 تومان؛ ميرزا ابوالحس

تومان (المقرر:)60 تومان؛ ميرزا اسداهللا100 تومان(المقرر:)80 تومان).
(بابت): 14 نفر«فى:» 60 تومان، 840 تومان.
(دفعه): جّراحان 17 نفر(المقرر:) 675 تومان.

ــيرازى43 تومان و  ــر75 تومان: (ميرزا مهدى 50 تومان (المقرر:)40 تومان؛ ميرزا آقاى ش ــت): دو  نف (باب
7500 دينار (المقرر:) 35 تومان.

(بابت): 15 نفر«فى:» 40 تومان، 600 تومان.

1.  كتابچه: گزارش كتبى از دخل و خرج مالى كه به صورت طومار يا دفتر ماليات توسط مستوفيان يك ناحيه ثبت 
و ضبط مى كنند.

2. مواجب: آنچه به نوكر سپاهى عالوه بر ملبوس و جيره و تدارك دهند. 
3. سيورسات: آنچه در سفر و ركاب به نوكران دهند از جنس مأكوالت.

ــهر تبريز ديده به جهان  ــرزا حبيب اهللا خان طبيب: «دكتر حبيب اهللا خان رفيع الممالك در عهد قاجار در ش ــا مي 4. آق
ــطه به فرنگ رفته و پس از چندين سال تالش  ــود، وى پس از تحصيالت مقدماتى و گذراندن تحصيالت متوس گش
ــت. از جمله خدمات او وارد كردن مقدارى  ــت يافته اس وصف ناپذير به مدارج باالى علمى در زمينه طب نوين دس
ــعه ايكس (ضوء غيرمرئى) بوده است». محسن روستايى،  ــت كه از مهم ترين آنها دستگاه اش ــكى اس لوازم نوين پزش

تاريخ طب و طبابت در ايران، ج 2، ص227.  
ــن بر پايه  ــن طبيب: در كتاب تاريخ طب و طبابت در ايران درباره تصديق نامه آقاميرزا ابوالحس 5. آقا ميرزا ابوالحس
ــهر جمادى االولى 1327 آمده است: «آقا ميرزا ابوالحسن، طب ايرانى را در بيست و سه سال  ــندى به تاريخ 29 ش س
ــه در تهران تحصيل نموده، طب فرنگى را هم در خدمت  ــلطان الفالس ــين س قبل از اين در نزد آقاميرزا محمدحس
ــام الحكما ساكن بلده كرمانشاهان استفاده شده است. مدت عمليات تقريبًا سه سال در  ــماعيل خان احتش آقا ميرزا اس
كرمانشاهان بوده و بقيه هم در ساوه بوده و يك طغرا حكم هم ارائه مى دهند كه در سنه 1322 براى قرنطينه بيستون 
ــتون  ــاهان از طرف اداره گمرك به مأموريت براى حفظ الصحه قرنطينه بيس ــاهزاده فرما نفرما در كرمانش از طرف ش

اعزام شده اند». محسن روستايي، همان، ج 1، ص 88و89.
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(دفعه): قيمت دوا و انعام2023 تومان.
(دفعه): اطّباء 17 نفر (المقرر:) 1343 تومان- جّراحان17 نفر (المقرر:) 680 تومان.

(بابت): دو  نفر (المقرر:) 449 تومان: (ميرزا حبيب اهللا خان133 تومان: (قيمت دوا 104 تومان؛ انعام 25 
تومان)؛ 4 نفر«فى:» 79 تومان، 316 تومان).

ــت): چهار  نفر210 تومان: (ميرزا مهدى90 تومان: قيمت دوا 75 تومان، انعام 15 تومان؛ ميرزا آقا40  (باب
تومان؛ دو  نفر«فى:» 40 تومان، 80 تومان).

(بابت): 12 نفر(المقرر:) 74 تومان  نفرى، 894 تومان.
(بابت): 13 نفر(المقرر:) 36 تومان و 300دينار  نفرى، 470 تومان.

جنس سيورسات: 460 خروار و 53 من.
ــرر:) 354 روزه: (طبيب17 نفر«فى:» 7 من، 34 تومان؛ جراح 17  ــير (المق جيره يك روزه 59 من و 20س

نفر«فى:» 3 من و 20 سير، 25 من و 20 سير، 210 خروار و 63 من).
ــاوى جيره: يك خروار و 19 من (المقرر:) 210 روزه: (طبيب 17 نفر«فى:» 4 من، 68 من؛  عليق دو مس

جراح 17 نفر«فى:» 3 من، 51 من، 249 خروار و 90 من.
(نقد:) 3798 تومان؛ (جنس:) 460 خروار و 53 من.

(دفعه): به خرج دستورالعمل از بابت اداره كارگزاران حضرت اشرف امجد واالروحى فداه آمده.
(نقد:) 1153 تومان؛ (جنس:) 127 خروار و 71 من.

ــت دوا، 511 تومان: (ميرزا حبيب اهللا طبيب و  ــان چهار  نفر(المقرر:) مواجب و انعام و قيم ــت): اصفه (باب
ــن دو  نفر(المقرر:) 392 تومان): مواجب225 تومان: ميرزا حبيب اهللا طبيب150 تومان، ميرزا  ميرزا ابوالحس

ابوالحسن 75 تومان (كسر:) 45 تومان مرسوم(تتمه:) 180 تومان).
قيمت دوا و انعام212 تومان: قيمت دوا، 162 تومان: (نقد:)  ميرزا حبيب اهللا104 تومان، ميرزا ابوالحسن 

54 تومان؛ انعام دو  نفر(المقرر:) 50 تومان.
(دفعه): ميرزا حسن طبيب و ميرزا على جراح1 كه مواجب ديوانى ندارد و 119 تومان: (ميرزا حسن طبيب 

1.  جراح باشى، ميرزاعلى: «وى از طبيبان عهد ناصرى است كه درباره آن اطالعات كافى به دست نيامده. سندي كه 
در زير مي آيد، نشانگر اين است كه او به عنوان طبيب نظام، مشغول خدمات جراحى و طبى بوده، اما به دليل دريافت 

نكردن مواجب كافى، دربار ناصرى را به جبران اين امر متوجه ساخته است.
ــاه مرحوم ـ طاب ثراه ـ: قربان خاك پاى  ــتدعاى على خلف مرحوم ميرزا رضى جراحباشى ش ــند): عرض و اس (س
جواهرآساى مبارك گردم. غالم خانه زاد، قريب بيست سال است كه جزو اطبّاى نظام سفراً و حضراً مشغول معالجه 

و خدمات نظامى هستم.
معهذا مدت ده سال است كه در سر افواج قراول خاصه همايونى مشغول خدمت و جانفشانى است و در اين مدت 
ــفار ييالقات و غيره، آنى غفلت از خدمات محوله خود نكرده ام.  ــهد مقدس و چه در اس ــفر خيريت از مش چه در س
ــود اين همه زحمت و خدمت، مواجبى كه كفايت معاش عيال اين چاكر جان نثار را بكند، ندارم. هر كدام از  ــا وج ب
ساير اطبّاء و جّراحان نظامى، كمتر از صد  تومان الى دويست تومان مواجب و مقررى ندارند. با اين همه زحمات، 
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از بابت انعام و قيمت دوا، 79 تومان؛ ميرزا على جراح از بابت قيمت دوا و انعام، 40 تومان).
سيورسات 58 خروار و 5 من.

جيره 354روزه: 26 خروار و 55 من؛ عليق210روزه: 31 خروار و 50 من.
(بابت): ساير واليات: (نقد:) 642 تومان؛ (جنس:) 69 خروار و 66 من.

(دفعه): فارس دو  نفر(المقرر:) سيورسات 224 تومان.
ــب 100 تومان؛ ميرزا آقا جراح 43 تومان و 7500  ــداهللا طبي مواجب 143 تومان و 7500 دينار: ميرزا اس

دينار (كسر:)  رسوم ديوانى 2قران 28 تومان و 7500 دينار.
(تتمه:) 115 تومان؛ قيمت دوا و انعام 119 تومان: (طبيب 79 تومان، جراح 40  تومان)).

سيورسات دو  نفر(المقررر:) 28 خروار و 9 من.
جيره: 354 روزه، 12 خروار و 39 من؛ عليق: دو مساوى جيره 14 خروار و 70 من.

(دفعه): كرمانشاهان چهار  نفر(المقرر:)  مواجب و غيره، 408 تومان.
ــب125 تومان: (ميرزا محمد17 دكتر 75 تومان؛ ميرزا مهدى  ــه): دو  نفر(المقرر:) 190 تومان: (مواج (دفع

جراح 50 تومان) (كسر:) 25 تومان رسوم.

ــتدعى از خاك پاى اقدس همايون آنكه اضافه مواجبى در  ــت. مس مواجب اين غالم از چهل تومان تجاوز نكرده اس
ــد. امر ،امر جهان مطاع مبارك است.  ــودگى مشغول خدمت و دعاگويى باش ــود كه به آس حق اين غالم مرحمت ش
ــى افواج قراول خاصه همايون قطع نظر از اينكه در عمل جراحى ديد يد بيضا  ــى): 1- ميرزا على جراحب اش (حواش
دارد، در فن طب مصدر معالجات خوب شده است و هميشه سفراً و حضراً ملتزم ركاب مبارك و محتمل مخارج و 
ــومى كه كفايت معاش او نمايد، ندارد و بسيار پريشان شده است. اگر  ــت و با اين حالت مواجب و مرس زحمات اس
ــتحقاق را دارد... (مهر: ملك االطبّاء). محسن روستايى،  ــود، نهايت اس درباره او به عنوان اضافه مواجب مرحمتى ش

ج 2، همان، ص182و 183.
ــهر كرمانشاهان اتفاق افتاده پدرش پير محمد  ــال 1245 ق. در ش 1. ميرزا محمد دكتر: «نامش محمد و تولدش به س
ــت. ميرزا محمد مانند اغلب محصلين آن دوران به علوم دينيه پرداخت و براى اين  ــامان بوده اس زارع از تجار آن س
ــغول شد. پس از آن به مولد خود كرمانشاهان مراجعت نمود  ــرف روانه و در آنجا به تحصيل مش منظور به نجف اش

و طب و فلسفه و فرا گرفتن زبان فرانسه متمايل گرديد.
سپس عازم تهران و به مدرسه دارالفنون وارد مى شود. استاد وى در طب، حاج ميرزا عبدالباقى، پدر دكتر خليل خان 
ــتان در محضر دكتر طولوزان تحصيل خود را  ــت. در دارالفنون تهران قبل از رفتن به فرنگس اعلم الدوله تقفى بوده اس
ادامه داده، با اجازه و رخصت و صواب ديد اين دانشمند، عازم فرنگستان مى شود. در پاريس دكتر محمد در دانشكده 
ــعى بليغ به كار تحصيل اشتغال داشته است.  ــاگردان بسيار خوب بود و با س ــغول گرديد و از ش طب به تحصيل مش
تاريخ فراغت از تحصيل و گذراندن پايان نامه دكتر كرمانشاهى 1879م. مطابق با 1296ق. است. در مراجعت به تهران 
در منزل مرحوم مخبرالدوله وزير تلگراف خانه وارد و توسط ايشان حضور شاه معرفى شده، مورد لطف پادشاه وقت 
ناصرالدين شاه قرار گرفته و به سمت معلمى مدرسه دارالفنون و بعدها رياست بيمارستان دولتى(ابن سينا) منصوب 
ــلك اطبّاءى حضور همايون متسلك گرديده است. وى در تاريخ 23رمضان1326ق در هشتاد و يك سالگى  و در س
و بدرود حيات گفت. مقبره اش در ابن بابويه است.» محسن روستايي، ج2، همان، تخليص شده صفحات404ـ 412 
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ــان؛ قيمت دوا و انعام در وجه ميرزا مهدى جراح 90 تومان: (قيمت دوا: 25 تومان فوج  ــه:) 100 توم (تتم
فوج 75 تومان؛ انعام: 15 تومان).

(دفعه): دو  نفر(المقرر:) 218 تومان: (ميرزا اسماعيل1 139 تومان: (قيمت دوا و انعام معمولى 79 تومان، 
انعام عوض مواجب 60 تومان))؛ ميرزا على اصغر 79 تومان.

سيورسات چهار  نفر(المقرر:) 42 خروار و 57 من.
جيره 359 روزه: 19 خروار و 47 من؛ عليق 210روزه، 23 خروار و 10 من.

(دفعه): كه در دستورالعمل اصفهان خرج آمده و عالوه باقى شد.
25 نفر (المقرر:) : (طبيب 11 نفر؛ جراح 14 نفر).

(نقد:)  مواجب جهت قيمت دوا و انعام 2645 تومان؛ (جنس:)  سيورسات 332 خروار و 82 من.

1. ميرزا اسماعيل خان طبيب: «صورت اطبّاى مجاز كه در سبزوار داراى مطب و مشغول طبابت هستند، اواخر قاجار 
ــم فاميل ندارد، نام پدر: مرحوم حاجى ميرزا محمدعلى،  ــماعيل، لقب: افتخارالحكما، اس (1327هـ.ق): آقا ميرزا اس
ــى افتخار، مالحظات: قبل از لوى ئيل1310و بعد حافظه  ــبزوار كوچه پامنار معروف به كوچه آقاس محل محكمه: س
ــبزوار بوده اند و در سال1310ملقب به افتخارالحكما گرديده اند. به موجب فرمان مرحوم ناصرالدين شاه و  الصحه س

رياست اطبّاى جوين و سبزوار هم با ايشان بوده است.» محسن روستايي، ج 1، همان، ص 90.  
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