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بازخوانی سه سند قاجاري دربارۀ تأسيس
طبی در قوچان
ادارۀ ّ
(اولین بیمارستان در قوچان ــ 1327ق)
مح ّمد رضا قصابيان

اين نوش�تار با هدف بازخوانی و بررس�ی س�ه س�ند از عهد
قاجار در ارتباط با تأس�يس يك مركز درمان طبی در ش�هر
قوچان تهيه ش�ده و س�عی بر آن بوده است تا در آغاز بحث
ضمن ارائه تصويری از س�يمای سياسی -اجتماعی قوچان
در اواخر س�لطنت مح ّمدعليشاه قاجار ،به پيشينۀ پزشكی
و درمان در قوچان نيز بهاختصار اش�اره ش�ود .در اين س�ه
س�ند كه به تاريخ  1327ق .به نگارش درآمده است ،عالوه
بر آگاهيهای موجود دربارۀ پيش�ينۀ پزشكی قوچان ،اخبار
مه ّمی دربارۀ تش�كيالت اداری و رواب�ط اقتصادی فيمابين
ايران و روس�يه و بهويژه رونق اقتصادی منطقۀ مرزی ايران
و روس در قوچان ارائه ش�ده اس�ت كه از نظر جغرافيايی-
تاريخی محلی حائز اهميت میباشد.
اين س�ه س�ند از زم�رۀ ديوانيات اس�ت و مرجع هر س�ه،
سازمان اسناد ملی ايران.

سيمای قوچان در  1327ق.

شهرس��تان قوچان اكنون در خراس��ان رضوی واقع شده ،و از
ش��مال ش��رقی به درگز و از جنوب به نيش��ابور و اسفراين و از
غرب به فاروج در خراسان شمالی و از شرق به چناران محدود
میش��ود و با وس��عت تقريبی  3981كيلومتر مربع ،حدود 75
كيلومتر مرز مشترك با ترکمنستان دارد.
از نظر تاريخ��ی ،محل كنونی قوچان از س��كونتگاههای
ديرين در خراسان كهن به شمار میآيد كه قدمت آن به حدود
 250ق .م .میرس��د و در منابع باستان از آن با نامهای آساك،
آش��اك و آرس��كا ياد ش��ده 1و اين ش��هر در دوران تاريخی از

س��اتراپهای هجدهگانۀ پارت محسوب میش��ده و از دوران
اوليۀ اس�لامی تا حملۀ مغول با نامهای اس��تو ،استوا ،آستانه،
خبوش��ان ،خوش��ان و در دورۀ قاجاريه ،قوچان ناميده میشده
2
است.
حكومت قوچان و شيروان از اوايل عصر قاجاريه ،عم ً
ال در
اختيار رضاقلیخان پسر اميرگونه خان كرد زعفرانلو قرار داشت
و پس از آنكه سامخان بن رضاقلیخان از طرف فتحعلیشاه و
به پاس خدمات در  1248ق .به حكمرانی اين منطقه منصوب
و در  1273ق .از طرف ناصرالدين ش��اه به لقب ش��جاعالدوله
(اول) ملقب گرديد ،اين حكمرانی رس��ميت يافت و از آن زمان
تا  1338ق .حكمرانی اين منطقه به صورت موروثی در اختيار
3
فرزندان اين خاندان بوده است.
اي��ن مكاتبات در  1327ق .و مقارن ب��ا دوران حكمرانی
عبدالرضاخان ،ش��جاعالدولۀ چهارم ،در قوچان صورت گرفته
اس��ت .عبدالرضاخ��ان فرزند ابوالحس��نخان ميرپنجه و نوادۀ
اميرحسينخان ش��جاعالدوله دوم است 4كه در زمان حكومت
عمويش مح ّمدناصرخان ش��جاعالدولۀ س��وم ،نايبالحكومۀ
شيروان بوده است و ظاهراً بعد از فوت عمويش در  1320ق .با
دادن رشوۀ كالن به درباريان قاجار ،به حكومت موروثی خويش
دس��ت يافته اس��ت 5.ا ّما در  1323ق .بر اثر سختگيريهای
عبدالرضاخان در مطالبۀ مالياتهای معوقه ،مردم ناراضی شده
و شورش��ی در ش��هر ايجاد میگردد كه عدۀ زي��ادی از مردم
كشته میشوند و عدهای از ناراضيان نيز در تلگرافخانۀ قوچان
متحصن میشوند و آصفالدوله به دستور دربار ،عبدالرضاخان
را از حكمرانی بركنار کرده ،در مش��هد تحت نظر نگاه میدارد

 .1اتركنامه ،ص  .2                                        19همان ،صص  20و 21؛ سرزمین و مردم قوچان 6/1 ،و 7؛ خراسانپژوهی ،صص  177تا .190
 .3اتركنامه ،صص  59تا 66؛ تاريخ قوچان قديم ،برگ .254
 .4پس از فوت مح ّمدناصرخان (ش��جاعالدوله س��وم) بر سر جانشينی او دودستگی در ميان مردم قوچان پديد آمد و عدهای هواخواه خسروخان پسر عموی مح ّمد
ناصرخان و تعدادی طرفدار عبدالرضاخان فرزند ابوالحسنخان برادرزاده مح ّمدناصرخان شدند .برای آگاهی بيشتر ،نک :اتركنامه ،صص  90تا .93
 .5حركت تاريخی كرد به خراسان275/3  ،؛ شرح حال رجال ايران264/5 ،؛ يادداشتهای ملكالمورخين.23 ،
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تا به تهران اعزام کند و پس��رش اميرحسينخان را به حکومت
6
قوچان میگمارد.
در  1325ق .اميرابوالقاس��مخان مس��توفی جانشين پسر
آصفالدوله میش��ود و پس از بركن��اری آصفالدوله از ايالت
خراس��ان و روی كار آمدن ركنالدوله ،حكمران قوچان بركنار
ش��ده و سعدالس��لطنه و پ��س از او حشمتالس��لطان ،فرزند
ركنالدول��ه و بعد رضاقلیميرزا عدلالدوله برای حكمرانی اين
ش��هر تعيين میشوند و س��رانجام پس از آن كه در  1326ق.
و همزمان با بهتوپبستهش��دن مجلس شورای ملی ،عدهای از
مردم قوچان با حمايت مس��يو لوژی ،رئيس گمرگ قوچان در
تلگرافخانه تحصن نموده و خواس��تار حكمرانی عبدالرضاخان
از تهران میشوند 7.عبدالرضاخان با حمايت صدر اعظم ،ميرزا
علیاصغرخ��ان امينالس��لطان ،مجددا ً ب��ه حکمرانی قوچان
منص��وب میش��ود .او از اي��ن تاريخ ت��ا  1337ق .كه در ارگ
مش��هد تحت نظر قوامالس��لطنه قرار گرفت و به علت بيماری
8
درگذشت ،با عنوان شجاعالدولۀ چهارم حكمران قوچان بود.
پ��س از عبدالرضاخ��ان ،در  1305ش ،فرم��ان حكومت
قوچ��ان از جانب قوامالس��لطنه به نام اميرحس��نخان ،فرزند
عبدالرضاخان ،صادر گرديد و اميرحس��نخان پس از شش ماه
9
حكومت در قوچان از حكمرانی كنارهگيری كرد.
نگاهی به پيشينۀ پزشكی در قوچان

در شهر قوچان نيز همانند ديگر مناطق ايران ،تا قبل از پيدايش
طب نوين ،معالجۀ بيماران با شيوههای درمان طب سنتی انجام
میش��ده است و حكيمباشيان محلی با بهرهگيری از روشهای
قديمی و داروهای گياهی به درمان بيماران اشتغال داشتهاند.
در عه��د قاجار و با ورود طب نوين به ايران ،بهتدريج طب
و طبابت جديد در تهران و سپس شهرهای ديگر معمول شد و
پزش��كان به مناسبت و يا به عنوان طبيب مخصوص حكام به
ش��هرها اعزام میش��دند و به اين ترتيب به موازات روشهای
10
درمانی طب قديم ،طبابت نوين نیز گسترش میيافت.
در  1284ق ،ميرزا نصرت طبيب قوچانی ،از پيشروان طب
جديد كه در رش��تۀ پزش��كی در دارالفنون به تحصيل مشغول
بود ،با حكم مأموري��ت و برای آبلهكوبی و مداوای بيماران ،به

قوچان و ش��هرهای اطراف عزيمت نمود 11و چندی بعد ميرزا
غالمعلی صدراالطباء به همراه اميرحس��ينخان شجاعالدوله،
حكمران قوچان ،به اين ش��هر آم��ده ،اقامت گزید و تا چندين
12
سال به مداوای بيماران اشتغال داشت.
پ��س از واقعۀ زلزلۀ  1311ق ،بهتدريج بر تعداد پزش��كان
در قوچ��ان افزوده ش��د؛ به طوری كه نام تعدادی از پزش��كان
متأخّ ر همچ��ون ميرزا صادق قوامالحكماء ،حاج ميرزا حس��ن
الصحه (نصرتالحكماء) و فرزندش ميرزا آقا مجيد مؤ ّيد
حافظ ّ
قريش��ی و آقا سيدهاشم و ش��يخ عبدالكريم و چندين پزشك 
صحيۀ
ديگر در منابع ذكر ش��ده و در دومين راپرت ششماهۀ ّ
كل به تاريخ  1305ش .از حبيبهللخان پزش��ك و اقدامات او
در گس��ترش طب نوين و همچنين از ميرزا محمودخان طبيب
صحی ،و «دواخانۀ اطمينان»
نجمآب��ادی و دكتر اليص ,طبيب ّ
در عصر پهلوی سخن به ميان آمده است.
در  1327ش ،قوچ��ان دارای بيمارس��تان 25تختخوابی
بوده و در  1338ش .ادارۀ بهداری در اين ش��هر تأس��يس شده
و در  1346ش .بيمارس��تان امدادی قوچ��ان با  75تختخواب
و داروخان��ه و آزمايش��گاه و درمانگاه به ارائ��ۀ خدمات درمانی
میپرداخته و در  1356آموزشگاه بهورزی و ريشهكنی ماالريا
در اين شهر وجود داشته است.
ب��ه گزارش مؤلف اتركنامه ،در دهۀ  1360ادارۀ بهداری و
بهزيستی قوچان دارای  18درمانگاه و  5آزمايشگاه و داروخانۀ
دولتی و درمانگاه هالل احمر و دندانپزش��كی و مركز بهداشت
و ي��ك درمان��گاه ملی و  14خانۀ بهداری روس��تایی بوده و در
شهر قوچان  4پزش��ك متخصص و  18پزشك عمومی و 15
پزش��كيار و ماما و  2دندانپزشك وجود داشته و در بخشهای
13
پنجگانۀ آن نيز درمانگاه بهداری داير بوده است.
ش��هر قوچان در ح��ال حاضر دارای  2بیمارس��تان دولتی
مجهز به  192تخت بیمارس��تانی و  2اورژانس است و در این
ش��هر هماکنون  53پزش��ک عمومی و  34پزشک متخصص
و  14داروخانه و  7آزمایش��گاه تخصصی وجود دارد و ش��بکۀ
بهداشت قوچان با  830نفر نیرو در دو بخش بهداشت و درمان،
در  23مرکز بهداشت شهری و روستایی و  81خانۀ بهداشت و
14
 2پایگاه بهداشتی به ارائه خدمات میپردازد.

 .6اتركنامه ،ص 93؛ يادداشتهای ملكالمورخين ،ص  .7      .160سرزمين و مردم قوچان138/3 ،؛ اتركنامه ،ص 93؛ روزنامۀ صور اسرافيل ،ش1326 ،27ق.
 . 8اتركنامه ،ص  .9      . 93همان ،ص  .10      .97سه سفرنامه ،ص  .11      .113راحت بعد از رنج ،صص  221تا .223
.12تاريخ طب و طبابت در ايران .13     . 329/2 ،اتركنامه ،ص  .14    .215مصاحبه با آقای دکتر محمد جعفر صادقی ،رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان ،مورخ .89/9/22
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معرفی سند:

س��ند شمارۀ  1نامهای است اداری به تاريخ دوم جمادیاالولی
1327ق .مقارن ب��ا  1909ميالدی كه از طرف ادارۀ گمركات
ايالت خراس��ان ،خطاب به حاجی اميرنظ��ام ،وزير ماليۀ وقت
دول��ت قاج��ار ،به زبان فارس��ی و با خط شكستهنس��تعليق به
نگارش درآمده است.
در اين نامه رئيس ادارۀ گمركات ايالتی با اشاره به موضوع
تقاضانام��ۀ ضميمه ،و عطف به نامۀ تع��دادی از تجار ايرانی و
15
روس که خواستار تأسيس ادارۀ طبی در شهر قوچان شدهاند،
ضمن تأييد پيش��نهاد مزبور ،مطالبی را در مورد ش��يوۀ تأمين
اعتبار مالی برای ايجاد اي��ن مركز درمانی عامالمنفعه توضيح
داده و در خاتمه ضمن كس��ب تكليف از مقامات مس��ئول ،به
لحاظ ذينفعبودن تجار تبعۀ روس ،خواس��تار استعالم موضوع
16
سفارتخانۀ روسيه و جلب نظر مقامات روسی شده است.
سند شمارۀ  2نامهای اس��ت اداری به خط التين و به زبان
فرانس��ه كه به تاريخ  1909/9/6ميالدی و توسط ادارۀ گمرگ
قوچ��ان و خطاب به مدير ايالتی گمركات خراس��ان به نگارش
درآم��ده و در مت��ن نامه تقاض��ای بازرگانان ايران��ی و روس در
خصوص ايجاد يك مركز درمانی مطرح گرديده اس��ت 17و سند
ش��مارۀ  3برداشتی از ترجمۀ همين نامه است كه توسط اسپنيال
مدير گمرگ قوچان با شرح و تفصيل بيشتر برای اطالع و اقدام
18
الزم ،به ادارۀ گمرکات ايالتی خراسان گزارش شده است.
بازنوشت متن سند شمارۀ 1

  عالمت شير و خورشيد و تاج
  اداره گمرك
شماره3884 :
تاريخ 2 :شهر جمادیاالولی 1327
عنوان :حضور مبارك حضرت مستطاب اجل اكرم امجد افخم

عالی آقای حاجی اميرنظام 19وزير ماليه ــ دامت شوكته
راپورتی از رئيس گمرك قوچان رس��يده راجع به برقرارنمودن
ادارۀ طبی در آن شهر که مركب باشند از يك نفر طبيب و يك 
باب دواخانه .محض استحضار مبارك ترجمۀ راپورت مزبور را
لف ًا ارس��ال ميدارم .پس از مالحظه معلوم خواهد شد مخارجی
كه برای اين كار معين نمودهاند بالغ بر دو هزار تومان اس��ت و
اين مبلغ به طريق ذيل وصول خواهد شد.
اوالً :مبل��غ يكهزار تومان آن از هر بس��ته مالالتجارهای كه از
21
دفات��ر گمرك قوچان خارج يا داخل ش��ود 20يك پول س��ياه
يعنی نيم شاهی نقد میشود 22و اين به همه تجار اعم از داخله
و خارجه تعلق خواهد گرفت.
ثانياً :مبلغ س��يصد تومان ديگر ك��ه از طرف دولت علّيه ايران
مرحمت خواهد شد.
ثالث�اً :مبل��غ هفتصد تومان ك��ه باقی میمان��د ،آن را جنرال
قونس��لگری روس و بانك استقراضی و بعضی تجارتخانههای
بزرگ قوچان خواهند پرداخت.
مراتب مس��طورۀ فوق را پيش��نهاد حض��ور نموده و خاطر
مبارك را مس��تحضر م��یدارم كه بنده نيز ش��ريك اين رأی
هستم زيرا كه بس��يار اقدام صحيح و عامالمنفعه[ای] است .و
ا ّما در خصوص اين كه نيمش��اهی از هر بسته اخذ شود ،گمان
نمیكن��م از طرف خارجه مورد ايراد و اعتراض ش��ود .چرا كه
تجار خارجه اين مطلب را اس��تدعا مینمايند و قونس��ل روس
ّ
هم با آنها متفقالرأی است .ليكن معذلك الزم میدانم محض
رفع هرگونه محظور ،صالح در اين باشد كه رأی سفارت بهيۀ
روس در اين باب استعالم شود.
اس��تدعا دارم هر طور رأی دولت علّيه تعلق گرفت به بنده
اخطار و اعالم فرمائيد.
    زياده جسارت است
                                                                    امضاء

 .15پيشنهاد تجار ايرانی و روس در خصوص تأمين بخشی از اعتبار مالی برای تأسيس ادارۀ طبی ،حاكی از رونق فعاليتهای گمركی و اقتصادی ايران و
روسيه در منطقۀ مرزی قوچان است.
 .16متن اين سند را که به زبان فرانسه نگارش يافته است ،آقای دكتر اسدهلل علوی ،مترجم ارشد و پژوهشگر بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
به فارسی برگرداندند كه بدين وسيله از بذل محبت ايشان سپاسگزاری میشود .17      .ر.ك :ترجمۀ سند شمارۀ  .18      .2ر.ك :سند شمارۀ .3
 .19حاجی اميرنظام ،عبدهلل خان قرهگوزلو ،ساعدالسلطنه ،سردار اكرم ،فرزند مصطفیقلی خان اعتمادالسلطنه ،او از اميرتومانهای همدان بود و در سال 1333
ق ( 1294خ) در كابينۀ عينالدوله وزير دارايی شد .و در اين زمان نيز وزير ماليۀ وقت بوده است .ر.ك :القاب رجال دورۀ قاجاريه.72 ،
 .20امور گمركی ايران در اين زمان در اختيار مستشاران بلژيكی به رياست مرنار بود .ر.ك :مؤسسات تمدنی جديد در ايران.2/300 ،
 .21پول سياه :واحد پول در عهد قاجار معادل  25دينار يا نيم شاهی.
 .22شاهی :منسوب به شاه ،واحد پول در عهد قاجار و اوايل دورۀ پهلوی ،معادل دو پول يا پنجاه دينار .و صد دينار معادل دو شاهی و يك قران معادل بيست
شاهی بود.
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خواهد شد .طبق برآورد اينجانب اين مبلغ به حدود هزار تومان
در س��ال خواهد رس��يد كه برای ايجاد اين مؤسسۀ عامالمنفعه
كافی نخواهد بود. ...
23
    به آقای كرنلی مدير ايالتی خراسان
                                              در مشهد

تصویر سند 1

ترجمۀ متن سند شمارۀ 2

  آرم گمرك
ادارۀ گمركات قوچان
شماره156 :
ضميمه ندارد
تاريخ1909/5/6 :
عنوان :آقای مدير ايالتی
افتخار دارم بهپيوست تقاضانامۀ امضاءشده از سوی بازرگانان
بومی و خارجی س��اكن در قوچان را تقديم كنم؛ مش��عر بر اين
درخواس��ت كه اينجانب وصول نيم ش��اهی در هر بس��ته از
تمام كااله��ای وارداتی و صادراتی تحت ام��ر اينجانب را بر
عه��ده بگيرم به مالياتی كه خود آنها وضع كردهاند تا به عنوان
همياری برای اس��تقرار يك نفر پزشك و ايجاد يك داروخانه
برای شهر قوچان در نظر گرفته شود.
اي��ن ماليات نه تنها از قوچان بلكه از س��رحدات اخذ

تصویر سند 2

بازنوشت متن سند شمارۀ 3

عالمت شير و خورشيد و تاج    	      
ادارۀ گمرك                            	
شماره156 :
تاريخ 2 :جمادیاالولی 1327
ترجمه راپورت رئيس گمرك قوچان
 5مه 1909
عنوان :خدمت ...مسيو كرنلی رئيس ايالتی گمركات خراسان
تجار قوچان اعم از اتباع داخله و
نوشتهای كه به امضای كلّيۀ ّ

 .23كرنلی :مدير ايالتی گمرك خراسان .از كارمندان بلژيكی وابسته به گمركات ايران كه تحت نظر مستشاران بلژيكی اداره میشده است.
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تجار مشا ٌراليهم از بنده خواهش
خارجه رسيده ،لف ًا ايفاد میدارمّ .
نمودهان��د كه حقوقی از اموال تجارت��ی اخذ نمايم .یعنی از هر
بس��تهای كه از دفاتر گمرك قوچان و سرح ّدات خارج میشود،
نيم ش��اهی يعنی يك پول سياه اخذ شود و تنخواهی كه از آن
عاي��د میگردد خرج يك نفر طبيب و يك باب دواخانه ش��ود.
گم��ان میكنم مقدار آن حقوق در س��ال بالغ به يكهزار تومان
باش��د و اين مبلغ برای اين امر خير كافی نيس��ت .لهذا مس��يو
شاماکوف آگنت روس وعده داده است تحصيل مساعدت مالی
جنرال قونس��ولگری روس و بانك استقراضی ايران را بنمايند.
البت��ه در اين ص��ورت از طرف دولت علّي��ۀ ايران هم كمك و
مرحمتی خواهد ش��د .مخارجی كه ب��رای اين مقصود مقدس
برآورده ش��ده ،معادل دو هزار تومان اس��ت كه فع ً
ال نصف آن،
يعنی يكهزار تومان ،بيش��تر موجود نيس��ت .ليكن اگر از طرف
دولت علّيه به قدر س��يصد تومان مساعدت شود ،بقيه از جنرال
قونسولگری روس و بانك استقراضی و ساير تجارتخانۀ معتبر
اين ش��هر كمك خواهن��د نمود و پس از آن يك كميس��يون
متشكل از بنده و مسيو شواكف و دو نفر تاجر ديگر ،نظارت در
اين امر خواهيم كرد.
از جنابعالی خواهشمندم مراتب را به عرض مدير كل گمركات
برس��انيد كه كمال همراهی و الزمۀ مساعدت را در اجرای اين
مقصود به عمل آورند.
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