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 817 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

 

 
 

 
 

 

 رانین صنعت در ایاءِ ایو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه
 0یخان رود قلعهی یوسف اکبری عل ،*0یاضیف نیعمادالد دکتر

 دهیچک

 از  یب نیچ کشور در مدون، اسناد مو ا به که است ساله کصدی یعمر با سب  سر شهیهمی اهیگی چا

 به و است برخورداری طوالنی انهیشیب از رانیا دری نوشی چا خیتار چند هر. دارد سابقه سال ه ار پنج

 ساله  دهیس کصدوی یعمر آن کشت خیتار اما رسد،یم سال ه ار دو از  یب بهی رونیب حانیابور از نقل

 با تنکابن و جانیاله در  0803 سال در رای چای هانهال نیاول السلطنهکاشف رزایم محمد و دارد

ی چا صنعت گسترش و اءیاح راه در السطنه،کاشف رزایم محمد. نشست ثمر به که نمود کشت تیموفق

ی سع مقاله نیا در. داد دست از راه نیا در را  ان ی حت و شد روروبهی ادهیعد مشکالت با کشور

ی چا ورود نحوه ،یچا ازی مختصر یخچهیتار یارائه از  دا د،ی د منابع و اسناد بر هیتک با استشده

 موا ه آن بای چا کشت زمان در السلطنهکاشف کهی مشکالت و ما کشور در آن کشت آغاز و رانیا به

 .ردیگ قرار لیتحل و هیتج  مورد ده،یگرد

  السلطنهکاشف جان،یاله ران،یا ن،یچ ،یچا: یدیکل گانواژ

 

                                                 
 .رانیا ،یر شهر ،یاسالم آزاد دانشگاه ،(ره)ی نیخم امام ادگاری واحد خ،یتار گروه. 0

* (dr.emadfayazi@yahoo.com)  

 21/00/30: رشیپذ خیتار ،25/3/30: ورود خیتار

 علمی ل پژوهشی مسکویه ی فصلنامه

 9310پاییز  91ی شماره 6سال 
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  مقدمه

 هند، ژاپن، ن،یچ کهنسالی هانیسرزم مردم مانده،ی ا بهی باستان آثار وی خیتار شواهد بنابر

 ازی درمان ویی دارو یاستفاده در حیمس الدیم از  یپ سال ه ار پنج از نیالتی کایآمر و رانیا

 و دمشكیب عر  ،یکاسن نارنج، بهار عر  از استفاده. اندبوده شتازیپ خود ستیز طیمح اهانیگ

 از بعد. دارد ساله ه ار نیچند یسابقهی رانیای هاخانواده در آلبالو شربت و مویل آب شربت

 ویی روستا  وامع دری بومی چا عنوان بهی اهیگی ها وشانده ران،یا دری نوشی چا رواج

 هازبان سر بر رهیغ و زبانگاو گلی چا بابونه،ی چا رش،تی چا شن،یآوی چا رینظ ،یشهر

ی اسابقه رانیا دری نوشی چا خیتار که دهدیم نشانی خیتار شواهد(. 3:  0836،یمع )افتاد

. نداردی چندانی نهیشیپ رانیا دری چا کشت آغاز اما(. 023: 0861 ،یرونیب)دارد ساله دوه ار

 در نمودندی سع خان، نیعبدالحس آن از پس و ،یاصفهان (باقر)نیحس محمد حاج بار نیاولی برا

 که نیا تا نشدند؛ کار نیا دادن انجام به موفقی لیدال به اما بپردازند،ی چا کشت به رانیا

 طول در که قا ار، یدوره کنامین و ستهیشا مردان ازی کی ،السلطنهکاشف رزایم محمد شاه اده

 عمل ی امه ایرؤ نیا به توانست داد، ارائه م مرد و کشور بهی اارزنده خدمات ات یح

 و کشت یوهیشی ریادگی یبرا بوده، هند در رانیا قنسول ژنرال که آن با السلطنهکاشف. بپوشاند

 با و دیپوشان عمل ی امه آن به صنعت، نیا در لیتحص با و دیپوشی کارگر لباسی چا جیترو

 که است نیا مقاله نیای اصل پرس . نمود کشور اقتصاد به ب رگی خدمت ان،یرانیا به آن میتقد

 داشتهی مشکالت چه راه نیا در و کرده فایا کشوری چا صنعت جادیا دری نقش چه السلطنهکاشف

 مقاله نیا در. استداشتهی تیوضع چه جانیالهی چا باغ نیاول تیمالک منابع، و اسناد به تو ه با و

-دهیعد مشکالت با رانیا دری چا کشت زمان در سلطنهالکاشف که دارد قرار مبنا نیا بر هیفرض

 پرس  نیبد د،ی د منابع و اسناد بر هیتک با که، است آن بر حاضر یمقاله. استبوده روروبهی ا

 شتریب مختلف، منابع از نظرصرف نوشتار، نیا در مطالای گردآور و قیتحق روش. دهد پاسخ

 . است دی د اسناد بر هیتک
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  جهان و رانیا در یچا یخچهیتار

 کشوری چای اصل نیسرزم شده، نقل مختلف منابع دری چا یدرباره کهی مختلفی هاافسانه در

 حدود به محققان، یها پژوه  بنابر آن، دیتول و کشت وی چا از استفاده قدمت. استبوده نیچ

-یچا قیدق خیتار(. 28تا20: 0861،یکاظم ؛6: 0856نژاد، ر ا)رسد یم  یپ سال ه ار پنج

ی ف دنهیالص کتاب دری رونیب حانیابور از نقل به اما. ستین مشخش قیدق طور به رانیا دری نوش

 تو ه با(. 023:  0861 ،یرونیب)رسد یم  یپ سال ه ار دو از  یب به رانیا بهی چا ورود الطا،

 قرار و ،یبازرگان وی اسی،سیفرهنگی هانهیزم در نیچ و رانیای امپراتور ینهیرید روابط به

 بهی چا ورود.باشدداشته نیا از  یبی اسابقه دیبا دیتردیب شم،یابر ی اده ریمس در هاآن گرفتن

ی چا ابتدا. استبوده ،(ختن)ختا نیسرزم خصوص به ن،یچی غرب شمال وی غربی مرزها از رانیا

 یناسداروش وی پ شک یها کتاب ازی اریبس در موضوع نیا و داشتهیی دارو مصرف رانیا در

 یك عنوان بهی چا هم هنوز. استرفته یم کار به دردها ازی اپاره درمان یبرا که شده ذکر

 از ی ند نیقراباد نه،یزم نیا در منابع نیتر یمیقد .ردیگ یم قرار استفاده موردیی دارو یماده

 قرن در یغازان ینامه فالحت نیهمچن و حانیابور یدنهیص و نیچ خیتار ،یهجر سوم قرن آثار

 (.801تا 23 و 01:  0863،ییشکرا ریم)است هفتم

 نیقراباد و نیچ اخبار: گرید کتاب دو از نقل به دنه،یص خود کتاب دری رونیب حانیابور
 بالد در را او و است نیچ بالد در او معدن و است نباتات انواع ازی چا...»: است آورده ،ی ند

 (.011: 0861 ،یرونیب)«...برند اطراف به و کنند ها قرص نیچ

 محلیی دارو اهانیگ از نوشابه یهیتهی برا کشورمان مردم ،یچا و قهوه  یدایپ از قبل

 یاستفاده نارنج، بهار وی شن،کاسنیدمشك،نعناع،آویب زبان،عر  گاو گل رینظ خود، ستیز

 ر،انگو پرورش و کشتی برا رانیای میاقل طیشرا بودن مساعد به تو ه بای حت.کردند یمیی دارو

-بوده معمولی رانیا  وامع نیب انیساسان یدوره انیپا تا کهن یها زمان از شراب دنینوش و دیتول

 از ،یفارس اتیادب و اشعار در ساغر و یساق خانه،یم وی می هاواژه از عرفا و شعرا یاستفاده.است

 گسترش و رانیا بر اعراب یالیاست از پس .کند یم تیحکا انیرانیای زندگ در شراب دنینوش

 خصوص به ران،یا مردم یها یدنینوش یزمره از شراب دنینوش مملکت، نیا در اسالم نید
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 به ،یعثمان ترکان و ها یروم اعراب، از دیتقل به را خودی  ا کمکم و شد دهیبرچ مسلمانان،

 و رانیا دری چا دنینوش رواج یدرباره اطالعات نینخست(. 023: 0836 ،یمع )داد قهوه دنینوش

 آلمان، نیهلشتا دوک ریسف ،وسیاولئار آدام یسفرنامه در که استی مطالب خانه،یچا  یدایپ

ی چا از خودی هانوشته در او.استشده انیب بوده، رانیا در( م0183-0152)یصفشاه زمان در که

 که است آن یدهنده نشان امر نیا که برد یم نام «رنو اهیس آب» و «ناشناخته داغ آب» عنوان به

 خانهییختایچا در»: سدینو یم او. استبوده ناشناختهیی اروپای کشورها در زمان آن دری چا

- بهی چا دنینوش ضمن در.شود یم مصرف اریبسی دنینوش نیا از.نوشند یمی اناشناخته داغ آب

 (.210و211: 0818وس،یاولئار)«مشغولند  ین شطرنج نیچنوهم نرد تختهی باز

 و ود همی نیچ خانهیچا اصفهان، دانیم در»:سدینو یم خود یسفرنامه ازی گریدی  ا در او

ی اهیگ پختن از که نوشند یمی داغ رنو اهیس آب گر،ید یها مکان در نیهمچن و نجایا در. دارد

ی وقت که  یت نوک بلند یها برگ از است عبارتی چا .دیآ یم بدست آورند، یم نیچ از که

 دم  یتم و زالل آب با رای چا ها یرانیا .دیآ یم نظر به شده لوله و اهیس است خشك

 (.261و265:  همان)«کنند یم

 و شمیابر ی اده ریمس در گرفتن قرار و هندوستان بهی کین د علت به رانیا دری چا دنینوش

ی کس نیاول .است شده شروع انییاروپا از زودتر اریبس ن،یچی امپراتور بای تجار ارتباطات در

 0836،ی؛مع  083:  0861 ،یعربان اصالح)بودی رانیا تا ر محمد حاج برد وپاار به رای چا که

 (.081و088:

ی چا  ،ین(   هر0035)یهجر دوازدهم قرن آثار از ،یخراسانی لیعق هیاالدو مخ ن کتاب در

ی لیعق)استآمده شود، یم وارد شمیابر ی اده و نیچ از کهیی چای یعن «خانهیی ختای چا» نام با

 (.231: 0835 ،یخراسان

 حاج نامهبی شخص ،یالدیم شان ده قرن لیاوا و پان ده قرن اواخر در»: سدینو یم ریرام ستایبات

 اروپا به نیچ از خود همراه را آن مصرف طرز وی چا به را ع اطالعات نیاولی رانیا محمد

 (.01: 0815 ن،یراست)«آورد
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  رانیا بهی چا ورود

 نیتر مهم از که استی کس کمتر و بوده مترادف جانیاله شهر نام با وستهیپ رانیا دری چا نام

 از رترید مراتا به رانیا دری چا کاشت .باشدنداشتهی آگاه الن،یگ استانی یعن آن، کشت محل

 دری چا کشت آغاز تا ران،یا در آن مصرف وی چا ورود زمان از .گرفت صورت آن رواج

ی هاکوه دری چای هابوته دیشا. دارد و ود سال ه ار دو یاندازه بهی زمان یفاصله ران،یا

  یاف ا لحاظ به اما. بود نشده کشف زمان طول در اما داشته، و و رانیای شمال مناطق سرسب 

 و نیچ یکشورها با کهیی رانیا تا ران ،یالدیم نوزدهم قرن اواخر در رانیا دری چا مصرف

 اقدام کهی کس نینخست .شدند جییته رانیا دری چا کشت و دیتول به نسبت داشتند، دادوستد هند

 با مقارن ،یقمری هجر0812 سال در او .بودی اصفهان( باقر)نیحس محمد حاج کرد، کار نیا به

 اما نمود؛ کشت اصفهان در و آورد رانیا به نیچ از رای چا بذر قا ار، شاه نیناصرالد سلطنت

 قیتوف عدم لیدال(. 51: همان ،یم؛کاظ281: 0865 مرسلوند،)نکرد دایپ کار نیا دری قیتوف

 یاقتصاد وی صنعت یتوسعه یها یبررس مرک  طرف ازی گ ارش در اصفهان دری چا کشت

 ویی هوا و آب طیشرا بودن نامساعد .است آمدهی شمسی هجر0813 سال در اقتصاد وزارت

  مله از ،یگرید عوامل و علل احتماالً.استشده ذکری ناکام نیا علل از ،یداخل یها مخالفت

 به سیانگل طرفدار عمالی انداز سنو دیشا و ،یچا یبوته آمدن عمل رید و تجربه نداشتن

 0813،یباقر)باشدکرده موا ه شکست با را آن کشت ،یچا انحصار حفظ منظور

 بار بهی اجهینت که نمود کشتی چا  ین مازندران در نیهمچنی و(. 11: ،همانییرشکرای؛م2:

 (.01،01ی،پرونده81کارتن ار ه،خ امور اسناد)امدین

 محمد شاه اده  ، ه 0806 سال دری اصفهان محمد حاج ماندن ناکام از بعد سال پان ده اما

 باب در لیتحص مأمور شاه نیمظفرالد طرف از که هند در رانیا قنسول سر السلطنهکاشف رزایم

 وی چا تخم صندو  نیچند وی چا نهال اصله ه ار سه توانست بود، شدهی چا پرورش

 در رانیای چا م ارع نینخست م0310/  هر0803 سال در و اوردیب رانیا به را گرید محصوالت

 ؛اصالح00: نژاد،همان ؛ر ا3: ن،همانیراست)دینما احداث را تنکابن و جانیالهی شهرها

 (.083/0: 0861،یعربان
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 خود خاطرات یرساله در است، معروف رانیای چا پدر به که السلطنهکاشف رزایم محمد

 بهی  نرال قنسول سمت به رانیا هیعل دولت الشرفنیقر طرف از  .ه0805 سال در»:سدینو یم

 جادیای برا شاه نیمظفرالد دیسع شاهنشاه حضور ازی مرخص موقع در ده،یگرد مأمور هندوستان

 وی چا تخم هندوستان از که فرمودند موکدیی شفا امر رانیا ممالك دری چا زراعت

 مجله ؛11: همان ،ییرشکرایم ؛88: همان نژاد، ر ا)« ...دارم میتقد را آن العملدستور

 (.01،05ش: 0862،لوایگ

 محمد حاج که شدداده دستور وقت یخار ه ریوز بهی رسم مکاتبات در سرانجام،

 یهیته وی چا زراعت به رانیا در و کرده کسا را الزم تخصش خود ،(السلطنهکاشف)رزایم

 (.018: 0851،ییفخرا)بپردازد آن

 یچا صنعت یدرباره لیتحص و السلطنهکاشف

 هیدریح تربت در  0230/ش0211 سال در السلطنه،کاشف به ملقا قوانلو، قا ار خانمحمدآقا

 فرزند خانم آرا هان مادرش و السلطانظل شاهی عل ینوه رزایم اسداوهل پدرش.آمد ایدن به

 طرف از  0801 سال در رزایممحمد .استبوده السلطنهاینا رزایمعباس پسر رزایمقهرمان

 از رزایممحمد. شد منصوب هند در رانیای قنسول ژنرال سمت به وقت یخار ه ریوز رالدولهیمش

 و برد کار به را خود تالشی تمام بود، رانیا قنسول ژنرال که نیا و ود با هند، به خود ورود بدو

 تا ر یك عنوان بهی و. نمودی چای هاکارخانه و کشت راک م در مطالعه به شروع ابتدا از

 بود نیا کار نیا لیدل. کرد کار به شروع است، عالقمند فن نیای تفنن گرفتن یاد به کهی فرانسو

 در و ردیبگ ادی را آنی کس شدند ینم حاضر و دانستند یم یانحصار وی سر رای کاریچا فن که

ی سختبه هند از خارج به آن نهال وی چا تخم فرستادن از ها آن. کند عمل آن به عیوسی سطح

ی ول .کردند یم یری لوگ داًیشد ر،یغ افراد به تخصش نیا گرفتن ادی از و کردند یم ممانعت

 فنون گرفتن ادی یبرا خود تیمأمور در ،یفرانسو تا ر یك عنوان به خود زدن ا با رزایم محمد

 کل سیرئ کهی سیانگل تامسونی آقا از توانست و دبرآم آن یعهده ازی خوب به زراعت نیا

 و عملی چگونگ که دینما اخذ یکار یچا ینامهیگواه بود، کانگرا دری چا یمؤسسه

 (. 31:،همانی؛مع 8: 0821السلطنه،کاشف)بودکرده فیتوصی عال را آموزش و لیتحص
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 811 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

ی چا به آنجا در و ودنم ا ارهی ام رعه مالیسی کین د در که استشده آوردیا رزایم محمد

 یهمه ،یچا برگ کردن آماده و محصول برداشت نیاول از پس و دیورز اشتغالی کار

 هاازآن خود زحمات محصولی چا با و کرد دعوت را مهم اشخاص و السلطنهاینا و ها پلماتید

 نانکهچ...»: دیگو یم او(. 13و16: ،همانیکاظم)دیگرد واقع پسند مورد اریبس که نمودیی رایپذ

-یچا از تر یعیطب و بهتری چا نیا طعم کردند قیتصد دن،ینوش از بعد فن آن نیعامل ازی تی مع

-شده برده کار به گرید تقلبات نه و کرده داخل رنو نه آن، در که چرا است،ی سیانگلی ها

 دساقی پا خاک میتقد...آوردهی اسبابی ب کمال در غالم که را ییهایچا از نمونه یقدر و...بود

 گرام،ی وزرا از ی مع و مبارک حضور در فرموده مقرر که است نیچن س اوار...نمودی اعل

 در اگر...دارند معروض مبارکی پا خاک به را تیفیک نموده امتحان همکاران ده،یگرد طبخ

 تعهد نثار  ان غالم است، گرفته تجارت نیا جیترو و محصول نیا جادیا بر عالقه ملوکانه اراده

 تیرعا باشد، بوده قناعت و حمل بر مقدور کهی ادر ه به معاش بابت از قدر نیهم که دینما یم

 از را تهران ب رگ قسمت یك است اهیگ آن نمو الزمه سال سه که سال چهار مدت در .ندیبفرما

 آورده، عمل به دیزا رانیا کل مصرف از سال دوازده-ده مدت در و دینما ازینیبی چا استعمال

 قدرت قدر اقدس حضرتی اعلی آرا  هانی را به بسته حال. ندینما حمل خارج بهی دایز مبال 

 (.213و201:همان)«باشد یم-فدا ارواحنا– پناه انیعالم  اه  م شاهنشاه ونیهما

 السلطنهکاشف توسط رانیا بهی چا یها نهال آوردن

 کنف، تخم و قهوه ،یچا تخمی ادیز مقدار هندوستان، در خود تیمأمور انیپا در رزایم محمد

ی داریخر را... و لیزنجب زردچوبه، یشهیر کافور، گنه،گنه انبه، هل، خك،یم فلفل، ن،یدارچ

 خود خاطرات یسفرنامه در که ییها یسخت تمام با رزایم محمد. آورد  رانیا به خود با و کرد

/   0803 ر ا تمهف خیتار در شود یم موفق سرانجام موانع، یهمه از عبور با کند، یم فیتعر

 تلگراف پونه، در 0803 محرم دهم در...»: شود تهران وارد م،0311 نوامبر/  ش0263 آبان 01

 به( 02:015ی،پرونده0-6امورخار ه،کارتن اسناد)دیرسی بمبئ تیمأمور از استعفا قبول رم 

 نیا اب که آن لیدل به و خرسند، اریبس الیع و اهل دارید دیتجد و وطن به مرا عت منظور

 خالصه. متأسفی لیخ د،ینما یم مرا عت مقروض و طاعون وحشت و اریبس یها رنج و زحمات
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 شکسته نیعبدالحس رزایم یمحمولهی چا یها تخم که فرمودند تلگراف رالدولهیمش  ناب چون

 مبارک لیم خواست چون هذا مع .دیاورین هم نهال و گذشته کشت از است،دهیرس موقعی وب

 و نموده قرض هیروپ پانصد بود قسم هر به نرود،ی خال دست که گشتی راض یونیهما اقدس

 و قهوه وی چا نهال ه ار آنجا از تا فرستادمی گر لیه به شده ایمح یها صندو  با را نیحس دیس

 خسارت و زحمت همه نیا از پس که دارد متعال خداوند به دیام .اوردیب گنه گنه و هل و فلفل

 از م0311 یهیژوئ 2/  0803 صفر 1 .نگردد شرمنده و خجل قدردان ادشاهپ ن د و خلق انیم در

 پنجاه و قهوه نهال ه ار دو وی چا نهال ه ار دو با روز 21 از بعد و گشته عازم نیحس دیس پونه،

ی لیخ نباتات، باغ از هم خودم.شد وارد الزمه هیادو گنه،چند گنه و کافور و هل پنجاه و فلفل

 روز. شد ها آنی باربند مشغولی روز چند بودم،نموده هیته را هیادو ریسا وی وندیپ یها نهال

 پانصد و شدی بمبئ روانه ها آدم بای سالمت به بارها است، االول عیرب 03 مطابق که هیژوئ یازدهم

 نیا که رساند یم طرف کدام ازی مول نمیبب اوهلانشاء که کردمی داریخر درخت پونه در هم هیروپ

 (.233و236: ،همانیکاظم)«برسانم مقصود من ل به اوهلانشاء را بارها

 در و نموده رانیا واردی چا که بودندی افراد السلطنه،کاشف از قبل شد، گفته که طور همان

 از. بودامدهین عمل بهی چا زراعت و برنداشته دری اجهینتی ول بودند،کرده کشت مختلف مناطق

 بهی چا اتفاقاً که استبوده( یالنیگ منابع یبعض در)یاصفهان  رتا محمدباقر افراد، نیا ی مله

 کند یم دیتاکی و به مازندران، حاکم به الدولهریمش طرف ازی دستور طبق و کند یم وارد رانیا

 شود شروع رانیا دری چا زراعت و کشت تا رد،یگ قراری و اریاخت در تیرع و مناسا نیزم که

 اسناد)شود واقعی ونیهما دیتمج و نیتحس مورد تیموفق صورت در و

 کسا زراعت نیا دری تیموفق شانیای لیدال به بنا اما(. 01:01ی،پرونده81امورخار ه،کارتن

ی و که بود خان نیعبدالحس رزایم کند، وارد رانیا بهی چا شد موفق کهی گرید شخش. نکرد

 ابتدای و. آورد ی ونیهما دربار به را السلطنهکاشف توسط شدهی داریخری چا تخم من چهل

 به رالدولهیمش یمراسله سواد در. است مناسای چا زراعتی برا دماوند نیزم که کرد شنهادیپ

 رانیا خاک دری چا کشتی برای االعل اقدس االمر حسا چون... »:  استآمده دماوند، حاکم

 نقطه هر...داند یم زراعت نیا قابل را دماوندی اراض و استآمده هندوستان ازی چا معلم نفر یك

 نموده ا اره است،ی ارباب اگر وی مجان است، خالصجات اگر دینما یم انتخاب م بور معلم که
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ی چا کشت به تا دیبده او به است زراعت الزمه که آب و تیرع  ین و دیینما واگذار هیمشارال به

 (.6:همان)«0803 االول عیرب03... . شود مشغول

 در بود،فرستاده السلطنهکاشف که رای چا تخم یهیبق دماوند، از  دا خان نیعبدالحس رزایم

 چه به لکن(. 21و02:همان)بود نموده کشتی چا  ین (گرگان)بارفروش و مازندران یمنطقه دو

 و شد مرخش زراعت کار ازی و. ستین مشخش ننشسته، ثمر بهی و زحمات یجهینتی لیدال

 : دیگرد انتخابی وی  ا به السلطنهکاشف

 خدمت از فدا ارواحنای االعل اقدس االمرحسا کهی چا کشت معلم خان عبدالحسن رزایم»

 تا و مانده موا ب  از ماه هفت. دیگرد مرحمت السلطنهکاشف حق در اوی مقرر و شد مرخش

 (.60:همان)«دیگرد خواهد نیم  و حیتوش مبارکه... لفاً و صادر آن... اکنون و ده،ینرس کنون

 السلطنهکاشف توسط رانیا ردی چا کشت آغاز

 پرورش و لیتحص شخصاً که شدداده تیمأمور السلطنهکاشف بهی رسم طور به که آن از پس

 آبان 01 با برابر  ، هر0803 ر ا هفتم خیتار در سرانجام رد،یبگ فرا خودش رای چا صنعت در

 لیقب از گرید محصوالت و آن تخم وی چا نهال ه ار نیچند م،0311 نوامبر 8و ش ه 0263

 تخم ل،یزنجب زردچوبه، یشهیر الک، کافور، گنه، انبه،گنه هل، خك،یم فلفل، ن،یدارچ قهوه،

 لقا رزایم محمد به زحمات نیا پاس به شاه نیمظفرالد و دینما وارد رانیا به را رهیغ و کنف

 :داد او به را رانیا نقاط تمام دری چا کشت ازیامت و السلطنه کاشف

 هامدتی چا زراعت عمل لیتکم و لیتحص در السلطنهکاشف مآب لت ال  ناب چون»

 به و استحقا  حکم به لهذا است،کرده کسا مهارت عمل نیا دری خوببه و دهیکش زحمت

 امجد اشرف ا ل مستطاب  ناب ایتصو وی ونیهما مبارک مطاع فرمان ملفوف نیا صدور

 عهده به کالً را رانیا محروسه ممالكی اچ زراعت و کشت عمل ازیامت اعظم، اتابك افخم اکرم

 که مییفرمایم مقرر و فرموده واگذار او به را امر نیا اداره و محول هیالیمع  اقتیل و تیکفا

 و افکار جهینت و نموده اهتمامی چا زراعت رواج در مراقبت و مجاهدت کمال با رتمندانهیغ

 مرک )«0803 شوال شهر. دارد خرسند را ما خاطر نموده عمل نیای ترق صرف را خود زحمات
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 السلطنه،کاشف ؛01:21یپرونده ،81کارتن امورخار ه، اسناد ؛211:81-06630سند ،یمل اسناد

0821 :1.) 

 و کشور شمال بهی چا یها نهال کشتی برا بود،نموده قیتحق که طور همان السلطنه،کاشف

 .دینما شروع رای چا پرورش و کشت اآنج در و کند ا ارهی نیزم تا نمود مسافرت جانیاله شهر

 کرده، رانیا وارد و پنهان خودی عصا در رای چا تخم السلطنه کاشف است معروف که نیا

 دیخر که چرا .باشد هایسیانگل استیس یپرداخته و ساخته احتماالً باشدو داشته صحت تواندینم

 ممکن ریغ السلطنهکاشف تیموفق کردندیم فکر هاآن و بوده سیانگل دولت اطالع بای چا نهال

 عامل نیهم و کرد سیانگلی چا صادرات متو ه را خطر صنعت نیا دری و تیموفق اما.  باشد

 .شد رفتن  نیب از باع 

 رانیا وارد هندوستان ازی چا تخم»: سدینو یم ران،یا خیتار روزشمار کتاب دری عاقل باقر

 شروع م0315تا0311/ش0238 سال زآغا از کهی چا زراعت .شد آغاز آن کشت و دیگرد

 (.0836:21،یعاقل)«برد شاه حضور روانکهیگ چند السلطنهکاشف و نشست ثمر به بودشده

 خانی محمدول)نصرالسلطنه خانیول محمد حکومت با هم مان ،یقمری هجر0803 سال در

 یخطه ردی چا زراعتیی ا رای کارها بود،ی عمران امور مشو   ین او که( یتنکابن سپهساالر

 نهال و بذر کشتی برای نیزم قطعه شدند ینم حاضر النیگ نیمالک و انیاع ابتدا .شد آغاز النیگ

 که رفت، نیب از و شد فاسدی چا تخم و ها نهال ازی مقدار یحت و بگذارند ارشیاخت دری چا

 در. دبو شده مند گله موضوع نیا از و نموده اشاره آن به خاطرات  یرساله در السلطنهکاشف

 النیگ حکمران نصرالسلطنه بهی انامهی ط خار ه، امور ریوز رالدولهیمش (0803شوال)زمان نیا

 رای چا زراعت و کشت ماتیتعل السلطنهکاشف ،یونیهما اقدس االمر حسا چون»: سدینو یم

 شانیای برا را مل ومات ریسا و آب با شهر كین د مرغوبه،ی اراض از ای ر ده نموده، کسا

 ،81کارتن اسنادامورخار ه،)«...دینما اقدامی چا زراعت به نسبت هیمشارال تا دیینما فراهم

-کاشف با رای همکار تینها النیگ دری چا زراعت راه در  ین السلطنهنصر(. 13: 01یپرونده

 اعالم رالدولهیمش به ،0803 شوال 81 مور  تلگرافی ط را مراتا و دینما یم السلطنه

 مراتا جان،یاله و رشت در قهوه وی چا کشت از پس  ین السلطنهکاشف و(51:همان)کند یم
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 817 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

ی برا ،0803 الحرام حجهیذ 21 خیتار دری گ ارشی ط را السلطنهنصر مساعدت وی همراه

 23 خیتار دری داد قراری ط توانستی و جانیاله در(. 52:همان)دارد یم ارسال رالدولهیمش

 در الوزارهاینا خان کاظم رزایمی ملکی اضار از نیزم ای ر ش  ،0803 المر ا ر ا

-پرونده ،1/25کارتن همان،)دینما ا اره لنگرودبود، به جانیاله میقد راه سر بر که سر چاهانه

 و گرفت بود، خواهرش شوهر که نصرالسلطنه از تنکابن در رای نیزم قطعه نیهمچن ؛(0: 008ی

 ،(ش0821)سال هفت از بعد .نمودی اچ کشت به شروع نیزم قطعه دو نیا در بار نیاول یبرا

-کاشف دالوصفیزای خوشحال مو ا و شد برداشت تنکابن و جانیالهی چا محصول نیاول

 :دیگو یم خودی چای بان .دیگرد مازندران و النیگ مردم عموم و رالتجاریبص مرحوم و السلطنه

 قیتصد به و مردم کل دهیعق به تنکابن و جانیالهی چا باغ از آمده بدستی چا محصول»

. است ممتاز رنو و بو طعم،  یح از آورند یم رانیا به که ییهایچا عی م از بنده، نیا خود

 خدمت نیچن سال چند مشقات و زحمات از که است فیضع بنده نیا بر انیپای ب سپاس و شکر

ی برای ول نموده ابدالدهر خود  یع  وطنانهم ثروت ادیازد و تجارت و زراعت بهی ب رگ

 خار ه از محصول نیا اخذ در رانیا ملت کل اجیاحت رفع کهی اصل جهینت و مقصود لحصو

 نخواهدی کاف ب رگ ملت یك انیم در واحد شخش كی یفداکار و یفشان انی منتها است،

 تا ندیبفرمای همراه نوع همه زراعت نیا شرفتیپ و توسعه در عموماً وطن ابناءِی ستیبا و بود

ی عل .مییآ رونیبی دائم ضرر و خار ه به محصول نیا اجیاحت ازی انزم اندک در اوهلءانشا

 نیهم اگر .رود یم خار ه به رانیا از ساله همه یچا دیخری برا تومان کرور01 مبل  قیالتحق

 کاشف)«بکند ملت افاقه و فقر وی شانیپری لیخ ازی ری لوگ دیشا بماند، ما مملکت در مبل 

 (.15:  0810 ه،السلطنکاشف ؛02: 0868السلطنه،

 ا اتیاحت دیبا و دینما صرفی پول دیسف نفت و یچا و قندی برا دینبا رانیا که بود معتقد او

ی و حق به که السلطنه،کاشف یوقفهی ب یها تالش .اوردیب دست به خود قلم، سه نیا در را خود

 از هکتار ه اری س از  یب که استی نواز چشم و سرسب  م ارع اند، نهاده نام رانیای چا پدر را

 . کنندیم معاش امرار راه نیهم از نفر ه اران و است برگرفته در را مازندران و النیگ یاراض
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 نیزم یاجاره و النیگ دری چا کشت راه در السلطنهکاشف مشکالت

 دری چا نهال و بذر کشتی برای نیزم قطعه شدند ینم حاضر ابتدا در النیگ نیمالک و انیاع

 از بعدی چا محصول کهنیای یک: بود لیدل چند به هم آن و بگذارند السلطنه شفکا اریاخت

 ییآشنا و نداشت معاش امراری برای  یچ کشاورز مدت نیا در و نشست یم بار به سال هفت

 شتریب کهآن گرید. نبود اریاخت در آنی درآمد منابع و دیفوا و دی د محصول بای چندان

 بودی دیشد غاتیتبل آن و داشت یتجار وی اسیس ی نبه فت،گر یم صورت که ییها مخالفت

 از بتوانند که آنی برای داخل نیمرتجع. شدیمدهید ها آن به وابستهی داخل نیمرتجعی سو از که

 به چون هم سیانگل دولت و باشندداشته خود اریاخت در را آن انحصار ،یچا واردات راه

 کشت خود کشور در و اموزدیب رای چا کشت ونفنی کشور ای یشخص نبود قائل و ه چیه

 :کند یم اشاره امر نیا به خود کتاب در نیراست بهرام .نمودند اریبس یها یشکنکار د،ینما

 نیا با مخالفت در یخار  وی داخل مشکوک محافل طرف از کهی دیشد غاتیتبل...»

 نیزم فروش یتح وی واگذار به حاضر کس چیه که دیگرد مو ا بود، شده(یچا کشت)امر

 (.53: همان ن،یراست)«...نباشد یکاریچای برا

 به نیزم قطعه یك توانست السلطنه کاشف ،یقمری هجر 0803 سال در حال، هر به اما

 مشروط د،ینما ا اره الوزارهاینا خانکاظمرزایم از سر چاهانه یمنطقه در ای ر ش  مساحت

 وقت هر و باشدی و یعهدهبه رسم، و اسم هر به شخم، و تخم لیقب از مخارج، تمام که نیا بر

 اتیمالی برا سهم كی و السلطنهکاشفی برا سهم دو و شود قسمت سه آمد، دستبه محصول

 مذکور یم رعه ازی و هرگاه و گردد پرداخت الوزارهاینا خانکاظمرزایم به االرضحق

 به متعلق بالعوض و مجاناً ،یملکی اراض ای ر ش  دری انیاع قدر هر و دینما نظر صرف

 (.0: 008یپرونده ،1/25کارتن امورخار ه، وزارت اسناد)باشد الوزارهاینا

 دیگرد ومرج هرج و آشوب دستخوش یاقتصاد وی اسیس اوضاع اول،ی  هان  نو آغاز با

  ین  یچا یم رعه از و بود دهیگ  اقامت جانیاله در بود سالیك مدت به که السلطنهکاشف و

 که ،یچا فالح التجار،ریبص به رای چا باغ و دیگرد جانیاله ترک به مجبور کرد، یم قبتمرا

 رای چا باغ از الزم یها مراقبت دستورالعمل و سپرد بود،ی چا زراعت امر به مندانعالقه ازی یک
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 819 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

 النیگ مردم ایترغ و قیتشو بهی چا زراعت و کشت یادامهی برا تا گذاشت،ی و اریاخت در

 (.33: 0836،یمع )دبپرداز

 جانیالهی چا باغ تیمالک اسنادی بررس

 و السلطنهکاشف نیبی اختالفات شاه،باغ به موسوم جانیاله یکاریچا باغ تیمالک باب در

 یالثان عیرب 5 خیتار دری انامهی ط السلطنهکاشف .استداشته و ودی دولت وقت نیمسئول

 نجانا،یا که است شاهد رانیا خیتار»  که استدهنمو انیب کل،ی دارخ انه بهی قمری هجر0880

 در مقصود نیا لیتحصی برا و نمودهی چا زراعت سیتأس رانیا دری شخص همت و زحمت با

 هیعل دولت و کرده ا اره الوزارهاینا خانکاظم از ای ر ش  مساحت بهی نیزم قطعه جانیاله

 که مذکوری اراض و فرمود واگذار نجانایا به رانیا کل در فرمان مو ا به را زراعت نیا ازیامت

 خود امتحانات و استشده کاشتهی چا ای ر سه ا،ی ر ش  آن از و ای ر ش  مساحت به

 ً مجانا و دهید را الزمه ماتیتعل نموده زراعت من با تیرع کس هر کنون تا و آورده عمل به را

 گذراند، یم اموری ایاول نظر از فاًل را مذکوری اراض نامچه ا اره نیا سواد .استداده نهال و شخم

 وقت هر هم، را ازیامت فرمان اصل و نبوده متعلق دولت به ابداًی اراض نیا که کرده نیمع تا

 طرف از که استدهیرسی راپورت مذکور م رعه مباشر از...داد خواهد ارائه رساند هم به ضرورت

 ا اره ریغ به را محل آن ا اره و دیمان تصرف را آنجا که آمدهی آدم... النیگ هیمال کارگ اران

 به که باغ آنی اراض تیملک و دی د زراعت نیا شرح از که دید الزم صورت نیا در.  بدهد

 را اموری ایاول خاطر استگذشتهی اراض مالك و نجانایا نیمابی ف کهی قرارداد مو ا

 در کهی ازاتیامت واسطه هب و ندارد باغ آن بهی حق و ه چیه به دولت که بدانند تا دینما مشخش

 استدعا و خواه  حال نیبنابرا. ستین نجانایا به م احمت و تعرض حق رای احد دارم دست

 ،یمرک اسنادمل)«دینما م احمتی احد دییفرما قدغن امر، قتیبرحقی دگیرس از پس که دارد

 آن مر ع که شدهدادهی دستور نامه نیا درهام  که است ذکر به الزم(. 11: 211-06630سند

 .«نگردد جانیاله در واقعی چا باغ متعرض» که مضمون نیا با. ستین مشخش

 خیتار بهی یک ،یسیانگل وی فارس زبان دو بهی مکتوباتی ط کل،ی دارخ انه اما

ی هجر0880( خرداد) وزا 1 خیتار بهی گرید وی قمری هجر0880( بهشتیارد)ثور01
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 ن،یزم نامه ا اره» که استنوشته السلطنهکاشف هشاه اد ینامه به پاسخ در( 21/5/0308)یقمر

 مخارج به تماماًی چا زراعت و باشد شمای برا باغ آن تیمالک که شود ینم لیدل و ه چیه به

 استداشته اعالم و کرده رد را السلطنهکاشف تیمالک بند چهار در و «استآمده عمل به دولت

 دیبای شفاه حاتیتوض هم ودتانخ و نموده ارائه مدارک و ا اره سند اصل» که

 (.50و02:همان)«دیبده

 کلی دارخ انه بهی انامه مجدداًی قمری هجر0882 الحرام حجهیذ در السلطنهکاشف

-خ انهی برا نجانایا تیحقان دری دیترد زراعت، ازیامت فرمان و اسناد به تو ه با» که استنوشته

 م احمت نیا از  یب فرموده، مرقوم را دخوی رأ است خواهشمند و ماند ینمی باق کلی دار

 (. 88:سند همان)«دهم ینم

 25/00/0800 مور  ینامهی ط الن،یگ یعامه دیفوا یاداره سیرئ ه،یرشد حسن رزایم

ی دولت جانیالهی کاریچا باغ شهر،ی اهال زبان به که سدینو یم هیمال وزارت به ،یقمری هجر

 سیتأس در السلطنهکاشف که نیا و کند یم دولت اشرمب و مأمور را خود هم مستأ رش و است

 به تیعنا با و استداشته افتیدری مظفر دولت از مشکور یمساع و موفور مال جانیاله باغ

ی ول. شود ایاح ملك و ندیبب تدارک باغی برای دی د مستأ ری آت سال در که خواهد یم لیدال

ی ایاول که اند داده ارائه وقت یالوزرا سیرئ الدولهوثو   ناب ازی دستخط السلطنهکاشف

 منتقل السلطنهکاشف به بوده، دولت به متعلق جانیاله یکاریچا باغ در که را آنچه دولت،

 را موضوع باشد، یم خطرناک تهران به مکاتبه و است انی نگل انیطغ احتمال چون و استنموده

 (.13:سند همان)شود نیمع عامه دیفوا ازی گرید مأمور تا استگذاشته مسکوت

 یکاریچا نیزم است داشته قصد ه،یرشد حسن رزایم که دیآ یم بر نیچن مو ود اسناد از

 1 ینامه ا ارهی ط مراتا که دهد ا اره( افی مصطف برادران)یابادکوبه موریت ریام به را م بور

 25 سوم، و دوم اول، یها سال دیبا مستأ ر که شده میتنظ بند 02 دری قمری هجر0886 محرم

 من85 نهم، و هشتم هفتم، یها سال و ،یچا من 81 ششم، و پنجم چهارم، یها سال وی چا من

 ریام. دینما پرداخت گرید موارد وی چا من 11ی سال دوازدهم، و ازدهمی دهم، یها سال و ،یچا

 است،ی النیگ رالتجاریبص تصرف در موصوف باغ شود یم متو ه کهی زمانی ابادکوبه موریت
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 848 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

 طرف ازی گ ارشی ط موضوع(. 55:سند همان)کندینم امضاء را نامه ا اره و شودیم نصرفم

 کل یاداره بهی شمس3/8/0800 مور  ،6331 ینامه یشماره به النیگی مرک  یهیمال یاداره

 مرحوم  ،0813 سنه در اوالً» که دارد یم انیب اما شود،ی م ارائهی اقتصاد مستشار و داتیعا

-احترام دست در فعالً که الوزارهاینا خانکاظم دیس از را م بور باغ نیزم لطنهالس کاشف

 را  آن ثل  سال هر محصول برداشت از پس که نموده ا اره سالی س مدت به است الملوک

 دولت از نموده نیزم در شخصاً کهی مخار ی برا و دینما پرداخت هیمشارال به اال اره مال بابت

 مقابل در م بور باغی انیاع هیکل نامه ایتصو طبق بر که شده انیب و. استدهکر استردادی تقاضا

 (.10تا83:سند همان)شود یم واگذار هیمشارال طلا

 واگذار رالتجاریبص به ا اره به السلطنه کاشف توسطی اراض که استشده آورده نیهمچن

-یچای اراض جان،یاله معارف استیر زمان در  ، 0886 سال در هیرشد حسن رزایم که گشته

 دولت نامبه داشته قصد و نموده خارج السلطنهکاشف مرحوم یورثه تصرف از را م بور یکار

-نامچه ا اره چنانچه د،یگو یمی و که دینما یم مذاکره ا ارهی برا التجارریبص با لذا، .دهد ا اره

ی برا موضوع نیا ونچ و بود خواهند مجدد یا اره به حاضر ند،ینما مسترد او به رای قبل ی

 هم واو شود یم مذاکره واردی ابادکوبه موریت ریام با است،نبوده ریپذ امکان هیرشد حسن رزایم

 گ ارش نیا در(.)11: سند همان)کند ینم قبول است،ی گرید یا اره در ملك کهنیا لیدل به

 را اال اره مال و دبو رالتجاریبص اریاخت در   0818 سال تا م بور نیزم که است آمده نیهمچن

 به الیر ستیدو مبل  و السلطنه،کاشف مرحوم یورثه بهی چا من چهار و الیر ه ار سهی سال

 مدت به فالح میکردیس به ملك کهی قمر0851 سال تا کرد؛ یم پرداخت الملوکاحترام خانم

 مرحوم تصرفات که است نیا هیمال یاداره یهینظر(. 11:همان)استشده  واگذار سال پنج

 که شده انیوب استبوده مرحوم آن فوت از پس اش، ورثه و باغ سیتأسی ابتدا از السلطنهکاشف

 انی ر و استنمودهی مداخالت م بور باغ دری سند چه اساس بر هیرشد حسن رزایم ستین معلوم

 (.10و11:سند همان)اند نشده باغ تصرف به موفق که باشد یم مشخش هم امر

- یپ ،یمملکت یخالصه یرهیدا داتیعا کل سیرئ ش20/8/0800 خیتار در بعد روز چند

 انیب و استشده ارسال و صادر بعداً که نموده میتنظ هیرشد حسن رزایمی برا رای انامه سینو
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 و الملوک،احترام خانم تصرف در فعالً آن عرصه م بور باغ واصله اطالعات قرار از»: دارد یم

ی برای قمر 0851 سنه از و و بوده السلطنهکاشف مرحوم تصرف در سیتأس بدو از آن انیاع

ی چا من051ی سال را آن اال اره مال و است نموده ا اره فالح میکردیسی آقا سال، پنج مدت

 خواهشمند نیبنابرا .پردازد یم الملوکاحترام خانم به الیر ه ار دو و السلطنهکاشف ورثه به

ی مدرک و لیدال چه به شده میتنظی  نابعالی تصد دوره در که نامها اره نموده، نییتع است

 (.21: سند همان)«استبوده

 که نیا لیدل به ه،یمال وزارت عیمن مقام به ،3/1/0800 خیتار بهی انامه در هیرشد حسن رزایم

 اعطا السلطنهکاشف به م بور باغ الدولهوثو  طرف از که استداده دستور عامه دیفوا وزارت

 شصتی مظفر دولتی برا باغ آن که داشته انیبی ول است،داده استعفا د؛ینشو م احم  شود،

 (.18: سند همان)دیمختار است،خودداشته نهیه  و شده تمام شتریب تومان ه ار

 ،05051 یشماره بهی انامهی ط هیمال وزارت ه،یرشد حسنرزایمی استعفا از بعد

 باغ عامه دیفوا وزارت کهنیا به تو ه با که خواهد یم فالحت کل یاداره از ،01/1/0800مور 

 خواسته یم هیرشد حسنرزایمی طرف از و بودنموده واگذار السلطنهکاشف مرحوم به را م بور

 اداره آن دری سوابق چنانچه دهد، ا ارهی گرید شخش به را م بور باغی انامه ا ارهی ط است

 مرحوم یورثه تیمالک با رابطه در را خود نظرات و ارسال هیمال یاداره به باشد، یم مو ود

 مرقومه، نیا  واب در فالحت کل یاداره(.86: سند همان)دیدار اشعار باغ در السلطنهکاشف

 :  است آورده شده، میتنظ 3/1/0800مور  ک 312/3101 یشماره بهی ا نامهی ط

 باغ که استی حاک آن اتیتومح ازی قسمت -0881 لیئ چقانیس مور  هیدوس به مرا عه با...»

 دهد ا ارهی گرید به که نموده فیتوق را باغ النیگ حکومت خیتار آن دری حت وی دولت م بور

 مرحوم آن کهی طور به و استدهینگردی عمل السلطنه،کاشف مرحوم اقدامات واسطه بهی ول

 آنی آباد مشغول دولتی ماد مساعدت با و نموده ا اره شخصاً را باغ نیزم استداشته اظهار

: سند همان)«استدانسته حق یذ را السلطنهکاشف مرحوم که است مو ود  ینی راپورت و دهیگرد

82 .) 
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 841 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

 اسناد سازمان وزارت از که جانیالهی کاریچا باغ ینامه ا اره سند با که است ذکر به الزم

-کاشف را ارهالوزاینا خان کاظمرزایم باغ که شود یم مشخش است،آمده دستبه خار ه

 کارتن خار ه، امور وزارت اسناد)استنموده ا اره شخصاً 0803  ر ا 23 خیتار در السلطنه

 (.0: 008ی پرونده 1/25

 نتیجه گیری

السلطنه، در مجموع، براساس منابع واسنادی که در خصوص صنعت چای و شخصیت کاشف

های ترین فراوردهز مهمتوان گفت، چای که یکی امورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، می

است، دارای اهمیت باشد و انحصاراً در کشورهای معدودی کشت شدهاقتصادی دنیا می

ها و موانعی که استعمار انگلیس بر السلطنه با و ود تمام سختیاقتصادی ب رگی بوده که کاشف

ر این صنعت گذاسر راه  گذاشته بود، توانست این محصول حیاتی را به ایران بیاورد و پایه

آید،  دا از قا ار به شمار می یالسلطنه که یکی از مردان نیك دورهکاشف. محسوب گردد

های حساسی سیاسی نی  دارای مقام یکه اولین رئیس سازمان چای کشور بوده، در صحنه این

رت همچون دو بار شارژدافری ایران در پاریس، دو بار  نرال قنسول ایران در هند، معاونت وزا

ای به داخله، رئیس محاکمات وزارت خار ه و اولین شهردار تهران بوده و خدمات شایسته

رفت و این مطلا وی انسانی دلسوز و خواهان پیشرفت کشور به شمار می. کشور ارائه کرده بود

  ین جانیالهی چا باغ نیاول تیمالک خصوص در .توان حس کردرا در  ای  ای تألیفات  می

-دیس ازی قمری هجر0803 سال در سالی س مدت به را م بور باغ السلطنهکاشف هک گفت دیبا

 مدتی انقضا از پس که است، شده شرط قرارداد ضمن و نموده ا اره الوزارهاینا خانکاظم

 به متعلق شهیر و دسترنج حق و( الوزارهاینا خانکاظم)مو ر به متعلقی انیاع ینامه ا اره

 الدولهوثو   ناب ازی دستخط السلطنهکاشف اسناد، مطابق و باشد(السلطنهکاشف)مستأ ر

 جانیالهی کاریچا باغ در که را آنچه دولتی ایاول که استنموده ارائه وقتی الوزراسیرئ

 .است کرده منتقل السلطنهکاشف به بوده، دولت به متعلق
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 کتابنامه

 هاکتاب. الف

  . وان پژوهشگران گروه نشر تهران، ،8 ج ،نالیگ کتاب ،0861. میابراه ،یعربان اصالح .0

 انتشارات تهران، بهپور، احمد یتر مه ،(رانیا بخش)سفرنامه ،0818. آدام وس،یاولئار .2

 . نایم

 وزارتی وبازرگانی صنعت یتوسعهی های بررس مرک  تهران، ،یچا ،0813. فرشته ،یباقر .8

 .اقتصاد

 مرک  تهران، ،ییخو ابیزر عباس حیتصح ،الطبی ف دنهیالص ،0861. حانی،ابوریرونیب .1

 .یدانشگاه نشر

 تهران، ،رانیا در یچا صنعت و کشت ینهیزم در قیتحق ،0815. بهرام ن،یراست .5

  .رانیا آمار مرک 

   .مك نا تهران،،رانیا خیتار روزشمار ،0836 . باقر ،یعاقل .1

  .یسالما انقالب وآموزش انتشارات تهران، ،هیاالدو مخزن ،0835.ی خراسانی لیعق .6

  .دانی او انتشارات تهران، ،زمان گذرگاه در النیگ ،0851. میابراه ،ییفخرا .3

  . هیسا انتشارات تهران، ،رانیای پدرچا السلطنه کاشف ،0861. ایثر ،یکاظم .3

 رشت، ،یباکناریزی علی همکار با ،رانیا دری چا ،0863.  محمد ،ییشکرا ریم .01

 .لکانیگ انتشارات

 وبزرگان جانیالهی وفرهنگی خیتار نهیشیپ ،0865. ی محمدعل ،یقربان .00

 .هیسا انتشارات ،تهران،آن

 و حرکت و وضع در اتیترق و راتییتغ ،0868. رزایمحمدم السلطنه، کاشف .02

 تهران، ،یصاحب  واد محمد کوش  به ،آهن راه دیفوا و اءیاش وحمل مسافرت

 .نقطه نشر

 عروه یمطبعه رشت، ،یچا دستورالعمل رساله ،0821.  رزایم محمد السلطنه، کاشف .08

 . یالوثق
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 841 رانین صنعت در ایا اءِیو نقش کاشف السلطنه در اح یخچه چایبه تار ینگاه

  .الهام انتشارات تهران، ،5ج ،ریمشاه و رجال ینامهی زندگ ،0865. حسن مرسلوند، .01

  .انیآب ی علم انتشارات تهران، ،زمان درگذری چا ،0836.  غالمرضا ،یمع  .05

 

 سندها. ب

 سواد:سند موضوع)،0803 ،سال21 ،ص01 یپرونده ،81 کارتن امورخار ه، اسناد مرک  .0

 آنجا در باقر محمدی حا  داده ا ازه که مازندران حکومت به خار ه وزارت از مراسله

 (.دیکن کمك او به کند، کشتی چا

 دربارهی بمبئ از رم  تلگراف: سند موضوع)،0803 سند سال ،6 ص ،01 یپرونده ،81 کارتن .2

  (.رانیا بهی چا کشت معلم متیع 

 یدرباره تلگراف سواد: سند موضوع) ،0803 سند ،سال01،ص01 یپرونده ،81 کارتن .8

 (.خان نیعبدالحسی برکنار و السلطنه کاشف بهی چا کشتی واگذار

 درخواست:  اسناد موضوع)،0803سند سال ،21و02و 23 صش ،01 یپرونده ،81 کارتن .1

ی برا بود فرستاده السلطنه کاشف کهی چا تخم من 11 فرستادنی برا خان نیعبدالحس

ی چا کشت در مساعدت خاطر به مازندران حاکم از رالدولهیمش ریتقد موضوع زراعت،

 از الدوله نیمع گرگان حاکم تلگراف موضوع و خان نیعبدالحس رزایم با آنجا در

 (.منطقه آن در خان نیعبدالحس توسطی چا کشت خاطر به رالدولهیمش

ی واگذار فتلگرا سواد: سند موضوع)،0803 سند سال ،60 ص ،01یپرونده ،81کارتن، .5

 (.خان نیعبدالحسی برکنار و السلطنه کاشف بهی چا کشت

 نمودن فراهم تلگراف سواد: موضوع)،0803 سند سال ،13 ص ،01 یپرونده ،81 کارتن .1

 (.النیگ دری چا کشتی برا السلطنه کاشف ازین مورد لیوسا

 استیر یواگذار کاغذ سواد:سند موضوع)0803 سند سال ،51 ص ،01 یپرونده ،81 کارتن .6

 (.شاه فرمان طبق بر السلطنه کاشف بهی چا فالحت یاداره

 همه تیحما تلگراف سواد:سند موضوع)0803 سند سال ،52 ص ،01 یپرونده ،81 کارتن .3

 (.النیگ دری چا زراعت یدرباره السلطنه کاشف از  انبه
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 ازیامتی اعطا فرمان متن: موضوع)شوال،0803سند سال 21 ،ص01 یپرونده ،81 کارتن .3

 (.السلطنه کاشف بهی چا کشت

 ازیامتی واگذار و جانیالهی چا باغ تیمالک تیوضع:سند موضوع)،211-06630 ش سند .01

 (. السلطنه کاشف بهی چا کشت

 رزایم انتصاب ابالغ مورد در: موضوع)،0803سند سال ،015،ص02 یپرونده ،6-0 کارتن .00

 (.السلطنه کاشفی نفراخوا وی بمبئ در رانیای قنسول ژنرال به محمدخانیعل

ی چا باغ قرارنامه سواد: سند موضوع)،0823 سند سال ،0 ص ،008 یپرونده ،1/25 کارتن .02

 (.الوزاره اینا خان کاظم رزایم و جانیاله

 باغی اراض قرارنامه سواد:سند موضوع)،0823سند ،سال0 ،ص008 یپرونده ،1/25 کارتن .08

 (. خان کاظم رایم به متعلق جانیالهی چا

 

 هاهینشر و هالهمج. ج

 یژهیو ،سبزی طال نیای چا یهینشر ش،0851اسفند.  ابوالحسن نژاد، ر ا .0

 . رشت پارس،ی خبرگ ار

 رضا محمد سلطنت سال 25 آغاز مناسبت به ش، 0811 وریشهر 25 ،رانیای چا یهینشر .2

 . رشت ،یپهلو

 مجلس یعهمطب تهران، ،اتیح و ممات یمجله  ، 0810.  رزایم محمد السلطنه،کاشف .8

 . یملی شورا

 .01ش ،لوایگ مجله ش، 0862 وریشهر.  دونیفر نوزاد، .1
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