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 چکیده
  دوره   نیا  درشدند.    آشنا  و فرهنگ غرب  تیبا مدن  هیقاجار  ۀدوردر    انیرانیا

ارتباطات   یدر عرصه فناور   ژهیوبه   یمیعظ  یهاشرفت یبه پ  بود  توانسته  کایآمر
 به همین دلیلگردد.    انیرانیا   ژهیوبه   ان یجهان  رتیکند و موجب ح  دایدست پ

ا واکاو  یران یمتفکران  آمر  یبه  عرص  هایی کا یاختراعات   ییهافناوری   ۀدر 
 و  اطالعات  . افزایش برآمدند   هاآن توسعه    یهمچون تلگراف و تلفن و چگونگ

گاهی گاه  ۀمقایس   و  آمریکاییان  ۀمتحیرکنند  دستاوردهای  از  آ   اوضاع   میان  ناخودآ
 این میان فاصلۀ اسباب و علل ۀبار در را متعددی هایپرسش  این کشور و ایران
فناوری  کشور    دو با   یدر پژوهش حاضر سع آورد.   وجود  بهدر  شده است که 
 ۀمواجه   یبر مطبوعات و اسناد منتشر نشده، چگونگ  هیو با تک  یخی تار  یکردیرو
گردد    یهمچون تلگراف و تلفن بررس  کایآمر  نینو  یهای با فناور  انخواه ی ترق

ا به  آ  نیو سپس  داده شود که  پاسخ    ی از دستاوردها  انیرانیا  یآگاه   ایپرسش 
  ن یا  قیتحق  یهاافته ی ؟ براساس  ریخ  ایرا به دنبال داشت    یج ینتا  کایآمر  یارتباط
را   اطالعات  نیشتریب  یناصر  ۀاز دور  ژهیومطرح شد که روشنفکران به  هیفرض

  ۀ دیاند و اارتباطات بازتاب داده  ۀدر عرص  کایو تحوالت آمر  رییدر خصوص تغ
  ندگان یها نماگزارش   نیکردند. به دنبال ا  شنهادیرا پ  هاشرفت یپ  نیاز ا  یمندبهره
حضور    یطرف در تکاپو برا  کی از    یدر واشنگتن و مقامات دولت  رانیا  یاسیس

و استخدام مستشار تلگراف   یتکنولوژ ۀدر عرص  هایی کایآمر  یهادر کنفرانس 
  کا یآمر  یدستاوردها  یریفراگ  به منظور  گریکشور برآمدند و از طرف د  نیاز ا

 نیانعقاد قرارداد و اعزام محصل  ،یدارالگوبر  قیتلگراف و تلفن از طر  ۀدر عرص
 .برداشتند  یمهم یهاکشور گام نیبه ا

ارتباطات  ها:کلیدواژه مستشار،    ۀدور  ،آمریکا،  تلفن،  تلگراف،  قاجاریه، 
  .محصل
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 مقدمه
آشنایی ایرانیان با ایاالت متحده با اظهار حیرت از سرعت و عمق تغییر و تحوالت در  

ویژه تکنولوژیکی آغاز شد. این  های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بهعرصه
ای در زندگی مردم آن کشور و حتی برخی از دیگر کشورها دهثیر گسترأها که تپیشرفت

تفکر واداشت    ایجاد کرده بود، بسیاری از اصحاب قلم و صاحب منصبان قاجاریه را به
این کشور در عرص یافتیدستاوردها  نینبه چچگونه  ارتباطی    ۀکه  استی دست  به  ،  ه 

این دو   همین سبب و دیگر روشنفکران  از اصحاب جراید  با  بسیاری  ره تالش کردند 
عرص در  آمریکا  دستاوردهای  آخرین  روشنگری  به  ۀ هدف  و  ویژه  تکنولوژیکی 

 هایی همچون تلگراف و تلفن را منعکس کنند و این پرسش را پاسخ دهند. فناوری

ها به آمریکا توجه  باید اذعان داشت در این دوره بسیاری از مصلحان و دیپلمات
آندانستندمیی ایران  داشتند و آن را بهترین الگو برا  از آگاهی  ها از ترقیات ، جدای 

باید   دستاوردها این  به رانی ا  ازینو تکنولوژی   ۀانگیز و پرشتاب آمریکا در عرصشگفت
از  نداشت. در یکی  استعماری  مطامع  این دوره  در  آمریکا  اشاره کرد که  نکته  این  به 

 نمایندگان ایرانی در واشنگتن به وزارت خارجه آمده است: یهاگزارش

 اختراعات عالئم  و محیرالعقول  ترقیات که آثار متحده ایاالت جمهوری  دولت
 سیرتی  نیک  نهایت  در  اوان  جمیع  گشته در  شرق و غرب  اهالی  گوشزد  آن  عجیب

  در  سیاسی  مخفی   اغراض  بدون  و نموده  شرق رفتار   ملل سائر با  خواهی نیک  و
گردیده... )استادوخ،    مشغول   نافعه  فنون  تعلیم  و  مفیده  معارف  نشر  به  آنان  میان

 (. 2-4، ب3، پ 20ق، ک 1328

دالیل پیشرفت ژاپن  ترین  ها مهم عالوه بر این در بسیاری دیگر از این قبیل گزارش
سس انجمن  ؤدانستند. برای نمونه احمد سهراب مو چین را ارتباط با دولت آمریکا می

 ایران و آمریکا در گزارشی به وزارت خارجه نوشته است: 

  و   نموده  آمد  و   رفت  اروپ  متمدن   دول  با  سال  هفتاد  ایران   هوشمند   غیور  ملت
  اند ... نساخته   در مملکت  ریقهیک فاب  اندنگرفته   یاد  را  سوزن  یک  ساختن  هنوز
  پیدا   ارتباط  آمریکا  متحده  ایاالت  با  است  سال  سی و پنج  فقط  ژاپون  دولت  ولی
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 از  غیر  به اروپ دول با گشته... ارتباط فائز تمدن نعمات  این جمیع به و نموده
  1اند )همان(.نچشیده   دیگری  چیز  ملی  و  سیاسی  حساببی  هایضرر   تلخ  حنظل

خواهد مانند ژاپن و  بسیاری از متفکران بر این باور بودند که اگر ایران می این    بر  بنا
ویژه علم و تکنولوژی،  ها بهبه جای اروپا در بسیاری از عرصه چین رشد کند بهتر است

 خود قرار دهد. یآمریکا را که سرآمد جهانیان شده است، الگو

هایی همچون میت فناوریاز طرف دیگر روشنفکران در این دوره به خوبی متوجه اه
آن رسانه ها در بیداری مردم  های جدیدتری مانند تلفن و نقش آنتلگراف و به دنبال 

شده بودند به همین دلیل در تالش برای بازتاب آخرین دستاوردها در این عرصه بودند 
ان کردند. بدون شک آشنایی ایرانیکید می أبه ایران ت هاآنو بر لزوم الگوبرداری و ورود 

آمریکا ویژه  بههای ارتباطی مدرن و ورود آخرین دستاوردهای کشورهای غربی  با فناوری
  نقش سیم و خطوط تلگرافی توان به  . برای نمونه میشدساز تحوالت مثبتی  به کشور زمینه

 که به قول لرد کرزن  در پیروزی انقالب مشروطه اشاره کرد 

مثل سابق در همان خواب خوش شرقی  این سیم برقی نبود، ملت ایران نیز  اگر  
تا امروز آرمیده بود و در حال سستی و خمودگی، آرام و بدون سر و صدا امرار  

 (. 794/ 3، 1344) محمود،  .ت..رفحیات نموده رو به زوال می 

ارتباطی   تحوالت  سیر  از  آگاهی  میان  این  میان  در  در  در  بسزایی  نقش  آمریکا 
مقاماترقی از  بسیاری  و  این  خواهان  به  پیش  از  بیش  تا  جای گذاشت  بر  دولتی  ت 

 توجه کنند.  های اثرگذارنوآوری

از    انیرانی ا   ۀمواجهکه  پرسش است   نینگارنده به دنبال پاسخ به ا   روشیپ  پژوهش  در
  و  بود؟ چگونه )تلگراف و تلفن(  کایآمر  یارتباط   یهایفناور ۀو توسع یریگشکل ریس

   ؟دستاوردهایی برای ایران به همراه داشتاین شناخت چه 

دورۀ  بازۀ اوایل  از  تحقیق  )ناصر  زمانی  سقوط  (  ق1271ی  قاجاریه    ۀدورتا 
رغم  که علیتحقیق باید اذعان داشت    ۀدر خصوص پیشینگیرد.  را در برمی  ( ق1344)

 هاآنقاجاریه و نقش   ۀهای گوناگون در خصوص بحث تلگراف و تلفن در دورپژوهش
ای هر چند مختصر به چگونگی آگاهی کدام از این منابع اشارهاری مردم در هیچدر بید

 
  ؛ 16-14رگ[ بب]،  1پ  وشه[پ]،  20ک]کارتن[  ق،  1329  استادوخ،  نکـ : خصوص    نیدر ا  شتریاطالع ب  ی. برا  1

 . 179-176، ب 1 پ، 22 کق، 1339 استادوخ، ؛29، ب14 پ، 36 کق،  1329 استادوخ،
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آمریکا در عرص از دستاوردهای  آن  فناوری  ۀایرانیان  از  نتایج حاصل  و  ارتباطی  های 
لیفی این  أبا جستجو در آثار ت  کهتوان چنین گفت  توجهی را میکم   . دلیل ایننیامده است

 ۀدر خصوص آگاهی ایرانیان از آمریکا در عرص  ویژهبهدوره اطالعاتی هر چند مختصر  
رو در گام  پیش  ۀنگارش مقال  دراین نگارنده    بر  آید، بنادست نمیفناوری و تکنولوژی به

نخست به بررسی مطبوعات این دوره اعم از دولتی، آزاد و خارج از کشور پرداخت که  
همچون   نشریاتی  میان  آن    نما، چهره  اختر،  ران،یا   اطالع،   ت،یترب  ه،یاتفاقع یوقااز 

دارای    رانشهری ا   مجله  و  مجلس  حکمت،  ن،یالمتحبل حاضر  موضوع  خصوص  در 
در واشنگتن را  های ایرانی  ام بعدی نگارنده اسناد دیپلماتاطالعات مفیدی بودند. در گ

پاسخی برای پرسش به  به وزارت خارجه فرستاده بودند بررسی کرده است تا  های که 
   دست پیداکند. مقاله

نشر  انیشا اطالعات  منبع  است که  دور  یرانیا   ات یذکر   یهاروزنامه  هیقاجار  ۀدر 
بودند که    هندوستان  و   یعثمان   ش،یاتر  ،یهروس  س،یانگل  فرانسه،  یکشورها  از  یخارج
غرب   یهاشرفتیپ  از  که  ریرکبیام  خانیتق  رزا یمدر ابتدا به دستور    اتینشر  نیغالب ا 

در    یها اطالعات مبسوط روزنامه  ن یا  یالشک از البه  بدونشدند.    رانیآگاه بود، وارد ا 
  ات ینشر نی ورود ا  ن یا  بر بناارتباطات کسب شد.   ۀدر عرص کایآمر  یخصوص روند ترق

ا  مد  رانیبه  ابتدا  و تالش  ونیدر  ،  188:  1348  ت،یآدم)بود    ریرکب یام  یهاتوجهات 
  الروم ةارزن  سفارت  در  و   بود  برده  یپ  یغربلفان  ؤم  رآثا  تیبه اهم  یو   نیعالوه بر ا   (185

  را  ییاروپا  یهاکتاب   یاپاره  داد  دستور  داشت،  که  یاسیس  یهایگرفتار  ۀهم  وجود  با
  احوال   در   جلد   دو  در   یمفصل  کتاب  هاآن  مجموع  از   و  آورند  گرد

 یکتاب  نگارش  اقدام  نیا   ۀجی نت.  سندیبنو  جهان  ی اقتصاد  و   یاسی،سیخی،تارییایجغراف
 اریبس  یعموم  اطالعات  کتاب  ن یا   .بود  داوودخان جان  قلم   به  د«یجد  ینما»جهان  نام  با
 یدیجد  یدرها  هاکتاب   ن ی ا (  145:  تایب  داوود،  ژان. )  دهدیم  دست  به  کایآمر  از  یقیدق
 . کردند باز انیرانیا  ی رو  به کایدر خصوص آمر معرفت و   علم  از

 ورود تلگراف و تلفن به ایران  ۀپیشین
البته در    ،ی در جهان بودندمهم  یدادهایتحوالت و رو یه شاهد  قاجار  ۀدوردر    ایرانیان

و    ره یخ  یبا چشمان  گرید یرانیمتفکران ا ناصری به بعد بیشتر    ۀاز دور  ویژه بهاین دوره و  
 زاندیشیاب  یو گذشت زمان مجال نوع  ستندیگرنیمن  غربمات و مبهوت به    ییهاچهره
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لحاظ   ن یبه ا   ، فراهم کرده بود  یداخل  اتیو مقتض طیو تفکر را در قبال وضع آنان و شرا
 .سامان گرفت یدر عصر ناصر  رانیا  سازینو یهادهیا  نیاذعان کرد که نخست دیبا

غرب   تیاز مدن  یو احساس  کیرمانت  یریتصو  گرید   انروشنفکر   یهاحرف و  
متوقف   یخود  ۀها در جامع شرفت یتحقق آن پ  یو در حد آرزو برا کردی ارائه نم 

 ( 117: 1393)اکبری،  شدی نم

ماندگی و عقب  غرب  تیعلل و عوامل مدن بلکه مصلحان این دوره دنبال پاسخی برای  
ورود این دستاوردها را به کشور فراهم    ۀکردند که زمینایران بودند و به دنبال آن تالش می

 کنند. 

مهم  و  نخستین  از  ورود  یکی  تکنولوژی غرب  و  دانش  به  توجه  ترین رهاوردهای 
ه از تلگراف در منابع رسمی آمدکه  نخستین خبری    ین بارهدر ا تلگراف به کشور بود.  

چرخ  »سیم  در آن خبر از  ق است.  1271در    وقایع اتفاقیه  ۀگزارش روزنام  است مربوط به
و در    رودکار میبهفرستادن پیغام از شهری به شهر دیگر    برایکه  نام برده شده    «آتشی

آمریکا   در  فناوری  این  پیشرفت  به  شده  ادامه  اتفاقیه)   استاشاره  ق،  1271،  وقایع 
این تکنولوژی با حمایت    وقایع اتفاقیه  ۀسه سال بعد از گزارش روزنام  1( 1452:  231ش

مدرس و  ایران  وارد  وزیر علوم  اعتضادالسلطنه  میرزا  نخستین  دارالفنون شد.    ۀ علیقلی 
به رمضان  کارگیری  تاریخ  دهم  ایران  در  سیم    است،ق  1274تلگراف  روز  این  در 

پادشاهی واقع است، تا    ۀخانخانه که در جنب تاالر دیوانف ما بین »اتاق نقاشتلگرا 
( سپس خط  379ق، ش1274، اتفاقیهوقایعزار کشیده شده« )عمارت فوقانی باغ الله 

دیگری از تهران به عمارت سلطانیه امتداد یافت. همچنین بین تهران و شمیران و تهران  
افزوده شد. به   هاآنق نیز خطوطی کشیده شد و هر سال بر تعداد 1277و تبریز در سال 

سال   در  شد.  ایران کشیده  نقاط  بیشتر  به  تلگراف  سیم  دهه  یک  از  طوری که کمتر 
های بعد به  خط تلگراف ایران از ارس تا بوشهر کشیده و متصل بود و در سالق  1280

ردادهای  انعقاد قرا سرعت به استرآباد، مشهد، خوزستان، یزد و کرمان گسترش یافت.  
عثمانسرو   ،هایسیانگلبا    تلگرافی و  ادامه    یهادر سال  های ها  و    یهو روس  افتیبعد 

 
عبدالمهدی    ۀ»تلگراف و انقالب مشروطیت ایران« نوشت  ۀ مقاالت مانند مقال. این در حالی است که در برخی از  1

 است.   آوردهق 1274را  به تلگرافوقایع اتفاقیه  ۀرجایی به اشتباه نخستین اشاره روزنام 
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 یاسیو گسترش نفوذ س شی در جهت افزا   هانهخاو تلگراف  یاز خطوط تلگراف سیانگل
 .(244، 243: 1395)رحمانیان،  خود بهره گرفتند  یاقتصادو 

  د یپد  میسیبعد تلگراف ب  یهادانش و فن در سال  ۀصپرشتاب عر  یهاشرفتیپ  با
و جا میاما    را گرفت   یمیقد  ی تلگراف  یهارشته  یآمد  نظر  و  به  ابزارها  این  رسد که 

  نما  چهره ۀروزنام زیرا تر تلگراف حتی بعد از مشروطه وارد ایران نشد های پیشرفتهمدل
سال   و 1330در  زمین  مشرق  در  ارتباطات  وسطایی  قرون  وضعیت  از  انتقاد  در  ق 

»هنوز   نویسدمیسیم بر تلگراف و ضرورت آن برای ایران  همچنین برتری تلگراف بی
،  9ق، س1330،  چهره نما)  ف وجود ندارد.«تلگرا خطوط  مشرق زمین    الدر اغلب بد
سیم  از تلگراف، تلگراف بی  نماچهره  ۀ( الزم به ذکر است که منظور روزنام5:  11ش

در ایران تلگراف وجود داشته است. این روزنامه در ادامه خاطر نشان   زیرا بوده است  
و  روز    ا زیر  بسیار ضروری و سودمند استیران  دولت ا   ایسیم بر بی  تلگرافکند که  می 

د یا عمودهای نرا قطع نکن  فهای تلگرا و اشرار سیم   راهزندر ایران  ای نیست کههفته
  .)همان(  سیم استپس بهتر تلگراف بی،  ندنکنرا از جا    فهای تلگرا و چوب  ینآهن

ها و در اصفهان  سرانجام این تکنولوژی جدید در اوایل جنگ جهانی اول توسط آلمان
ب  ییبرپا  .(374:  1326)پژمان بختیاری،    کار برده شدبه ا   م یسیتلگراف  از    رانیدر 

نظام اهداف  در  دا   یآغاز  تنها  و  است که  1343شت  دستگاه وزارت جنگ  ق  یک 
. این  کرد یداریخر یگر برای دیگر شهرهادتهران و شش دستگاه  یبرا  م یسی ب ۀفرستند

سیم و مزایای آن آگاه بودند )استادوخ،  تلگراف بی  ایرانیان از ابداع  در حالی بود که
قاجاریه به ایران وارد    ۀ( اما این تکنولوژی تا اواخر دور51:  1/2، پ10ق، ک1320
 نشد. 

بین  حتی در شکل ابتدایی آن  ارتباطی    روی هم رفته باید گفت ورود همین ابزارهای
بسیار مورد توجه مقامات دولتی و مردم قرار گرفت. باید گفت    نواحی مختلف کشور

، چرا های اجتماعی تاریخ معاصر بوده استاز عوامل مهم پیروزی جنبشتلگراف یکی  
توانست مردم مناطق مختلف کشور را در جریان به سرعت می  که  که این کشف جدید بود

اند،  ها و نشریاتی که وقایع این جنبش را ثبت کردهکتاب بارهدهد. در این ار حوادث قر 
تلگراف این  از درج  با خوانش  پر  این  می   هاآنها هستند که  توان دریافت که چگونه 

به سرعت مردم مناطق مختلف کشور را در جریان حوادث قرار  توانست  نوین می   ۀپدید
  ویژه بهاین تلگراف  بر (. بنا2ق، ش1326، المتینحبل؛  823: 1387دهد )کسروی، 
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داشت. بدون شک مصلحان این دوره به خوبی به  نقش کلیدی  در رخدادهای مشروطه 
ت و  دلیل غالب أاهمیت  به همین  بودند  واقف  اجتماعی  و تحوالت  زندگی  آن در  ثیر 
 دادند. جزئیات بازتاب می  ۀهای ارتباطی با ارائفناوری ۀدر زمینرا ها پیشرفت

از   از    که  رود ی م  شمار  به  دیجد  یهایتکنولوژ  یاصل  عناصرتلفن یکی دیگر  پس 
  وارد ق  1306  درآمریکا    ویژهبههای علمی غرب  آگاهی از پیشرفتو به دنبال    تلگراف

  آهن راه  قطار  و   هاواگن  مراکز  ارتباط  یبرا   رانیابتدا استفاده از تلفن در ا   درشد.    رانیا 
شاهزاده کامران   دستدر تهران به  سپس(  37:  1376  ،یمعتمد)  ه بودشد  گرفته  نظر  در
و مقر حکومت  رانیشم هی او در کامران ۀخان انیم م یرشته س کیابتدا  .معمول شد رزا یم

شاه    قر ییالقیم  انیم  یگریتلفن د  یهاپس از آن خط.  دندیتهران و وزارت جنگ کش
  مارات عالسلطان صدراعظم و    نیام  ۀخان  انیخط تلفن م  کیتهران و    یو عمارت سلطنت

  ق 1319  حجهیدر ذ  رانیتلفن ا  ازیامت  نینخست  .شد  دهیاطراف کاخ گلستان کش  یوانید
  ۀ استفاد  بیترت  نیواگذار شد و بد  لومتریک  24خط به شعاع    جاد یا   ی برا   زی در شهر تبر

پس از    گشت.آغاز    رانیا  یشهرهادیگر  از تهران و  زودتر   ز یمردم از تلفن در تبر  یعموم
  خط تلفن واگذار شد   جادیا   یبرا   یگرید  یازهایامت  ق 1321  و 1320  یهاآن در سال

  در   تلفن   کردن  ریدا   ازیامت  رالممالکیمع  خانیدوستعلق  1321  سال  در  نمونه  یبرا 
بود    م ی. تلفن تهران در آن زمان منحصر به دو رشته سگرفت  شاهنی مظفرالد  از  را   تهران
و د   یکیکه   اتصال داشت    یگریبه دربار  /  1:  1383  مصاحب،)به منزل صدراعظم 
فرد1324در    شاهنی مظفرالد  را   تلفن  یازهایامت  از   گر ید  یکی  (664 به  نام    یق  به 
 ازیامت  یواگذار  .(467:  1326  ،یاریاعطا کرد )پژمان بخت  هیدر اروم  منصور   هاسدالل  
  دوره   نیدر اواخر ا   یحت  وتکرار شد    بار  کیهر چند وقت    هیقاجار  ۀدور  انیتا پا  تلفن
قرارداد منعقد شد که چهار نفر متخصص   هکو هالس  منسیز  نام  به  یآلمان  یهای کمپان  با

ز  ی برا   یآلمان تلفن  ا   ینیرزمیاحداث  ا ندیایب  ران یبه    15  در   اما  شد   محقق  امر  نی. 
: همان) شد کار به آماده کابل  رشته 2300 یرو   بر دیجد تلفن که  بود 1345 یالثانع یرب

پا.  (470 بر  بعدها  در سال    .دیگرد  لیتلفن تشک  یشرکت سهام  ازاتیامت  نیهم  ۀ یو 
احداث خط کامل    یبرا   یقرارداد   هالسکه  و   منسیز  یشرکت و کمپان  نیا   انیم  ق1342

ش بسته  اردکانی،    دتلفن  روند  .(1-10/  3:  1368)محبوبی  دور  این  به    ۀدر  پهلوی 
 سرعت ادامه یافت.  
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 توجه مطبوعات قاجاریه به سیر تحول تلگراف در آمریکا  
شگفتی   ۀارتباطی دنیای آن روز نه تنها مای ۀترین وسیلاختراع تلگراف به عنوان پیشرفته

 ۀبشری قرن نوزدهم شد. روزنام  ۀخواهان ایرانی بلکه سبب حیرت جامعو حیرت ترقی
 وشته بود: ق ن1317در سال  حکمت

از شهری به   تواننددو نفر می گفت که  سال قبل کسی در مجلسی می  50چنانچه  
او را دیوانه پنداشته و   حاضرینند بدون شک  کنگو  و  با هم گفت  دیگر  شهری

به واسطه اختراع تلگراف از مصر تا تهران    اکنون  دادند امانون او می حکم بر ج
: 14ق، ش1317)حکمت،    ه استممکن شد  گفت وگودقیقه  پنج  در ظرف  

12) . 

توان در  های ایرانیان به اختراع تلگراف در آمریکا را میترین اشارهیکی از قدیمی
در ادامه  یاد شده است و   « چرخ آتشی»سیم نام که از آن با  خواند  وقایع اتفاقیه ۀروزنام

 آن آمده است: 

 10  پیغامیتوان می مسافت است  )مایل(    500که بیشتر از  1فلواز نیویورک تا ب 
ارسال کرد این در حالی بود که نوشتن این از سیم چرخ آتشی    را  ایهزار کلمه 

به زمان نیاز داشت. عالوه بر این بابت  ساعت و نیم  پنج    هزار کلمه حداقل  ده 
ق، 1271،  وقایع اتفاقیه)شد  زیاد دریافت می مبالغ  لگراف  ارسال پیغام از سیم ت

 . (1452: 231ش

مورس  اتفاقیهوقایع آمریکایی    2،ساموئل  مخترع  و  در را  پژوهشگر  که 
اختراعی    کند.تر کرده بود مخترع تلگراف معرفی می کاملتلگراف را    م 1832ق/1247

که باعث شد جهانیان از او تقدیر کنند. برای نمونه کشورهای اروپایی برای تقدیر از  
روی دادند   40رفته    هم   مورس  پاداش  او  به  تومان  اتفاقیه)   هزار  ق،  1275،  وقایع 

این اقدام نشانگر اهمیتی بود که کشورهای غربی برای اختراعات و   . (2802: 415ش

 
  االت یشمال ا  است که در کایآمر ورکیوین التیشهر بزرگ ا  نی( در حال حاضر دوم (Buffaloبوفالو  ایبافلو  .    1

 قرار دارد  کاناداو  کا یآمرمرز  ی کیمتحده و در نزد 

  الت ی در چارلستون واقع در ا  1791در    ی . و  Samuel Finley Breese Morse  مورس   سی بر  ی نلیفا  ساموئل .    2
  ل یو فلسفه تحص  اتیکشور بود. مورس که در رشته ادب   نیا  دستره یاز نقاشان چ  ی کیآمد و    ایبه دن  کایماساچوست آمر

که اگر وجود   دیرس  جهی نت  نیابداع شده بود به ا  آمپِر  یمار- که توسط آندره  ی کیالکتر  یربابا مشاهده آهن   کرد ی م
  ی اآن از هر نقطه  لهیرا به وس ی امی هر پ توانی باشد پس م صیقابل تشخ انشیجر ریاز مس یادر هر نقطه  تهیسیلکترا

 ( 1246: 1378 ان،یدی ر.ک )سع  شتریاطالع ب یبرا. دی رسان گریبه نقطه د 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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ن بیش از  اهایی مخترعچنین حمایت  ۀفته پیداست در سایقائل بودند و ناگ  مخترعان
 سال  هیاتفاق  عیاوق  ۀنماند که روزنام  ناگفته.  کردندمی های خویش را عملی  پیش طرح

که    ییاست اما از آنجا  آوردهسال اختراع تلگراف توسط مورس    را ق  1247ق/1832
اختراعات    یبرخ  یهااخبار و گزارش ا   بعد  هاسالاز    ها آن  خیدر تار  دیرسیم  رانیبه 
  مورس توسط  تلگراف  اختراعگفت  دیمورد با ن ینمونه در ا  ی اند. برا دچار اشتباه شده

 .(29: 1376 ،ی)معتمد است  بوده 1260 االول یجماد6م برابر 1844مه  24 در

نام هوتیستون   اختر  ۀروزنام  در همین زمان به  را نخستین مخترع تلگراف   1فردی 
 نویسد:  داند و میمی 

نکشید توسط هوتیستون طولی  تلگراف  اختراع  از  آن  بعد  از  اختراع    اقسامی 
  عرضی  و  طولی  حرکات  به را حروف  معمول رسم به  هاآن  از  بعضی  مثالً  گردید

  حروف   دیگر  بعضی   و  دادندمی   نشان  رمزی   طور   به  بود   خط  و   صورت نقطهبه   که
 نوع   اما طولی نکشید  نمودندمی   چاپ  صفحه  در  خودکار   صورت  به  را  هجا

کرد. می  رسم صفحه در عیناً را نویسنده خط که شد اختراع تلگراف از دیگری
تلگرافی که در ابتدا توسط هوتیستون اختراع گشت در عرض یک دقیقه تنها 

واژه ارسال می  آن چهار  تا ساموئل مورس  بهکرد  ه در ک طوریرا تکامل بخشید 
شد تا آنکه مدتی بعد در  کلمه ارسال می  80ق در هر دقیقه 1292م/1875سال 
ق، 1308،  اختر )   کلمه در هر دقیقه رسید  600ق این میزان به  1308م/1890

 . (5051، 5052: 5، ش17س

آمریکا همچنان رو به رشد بود  آن به  ترقی سیم تلگراف در  طوری که شکل جدید 
کلمه را    هزار   500  توانستشب می  یک   و در طول   کردمیخط نویسنده را عیناً ارسال  

»ادای این حجم    اختر  ۀزیرا به قول روزنام  بشر بود  تصور  این پیشرفت خارج از   بفرستد.
آمریکایی   مخترعاننوشتن آن!« البته    به   رسد  چه  تا  ممکن نیست  شب  ظرف یک   در  واژه

  معادل  ساعت 24 عرض   در که رفتندهم اکتفا نکرده و تا آنجا پیش  هابه این پیشرفت
ق،  1308،  اختر)منتقل نمودند    تلگراف  خط  یک  با  کلمه  هزار528  و   میلیون  یک
 . (5051،  5052: 5، ش17س

 
  یبرا  تهیسیالکتر  از  استفاده  فکر  به  زمان  همان  در  اروپا  در  هم  یگرید   کدانان یزیف  و  دانشمندان  مورس  جز  به.  1
کرده   اد ی  ستونی روزنامه اختر از او با نام هوت کهبود   ی سیانگل تستونیآن جمله چارلز و از که  بودند  افتاده  ی رسانامیپ

 ( 464: 1341 رروسو،ییپ)نکـ :  است
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  و آن  بود  تلگراف اختراع »ژنتل« ۀن آمریکایی برای توسعاهای مخترعاز دیگر گام
دیگر در   جایی به جایی از  دقیقه  یک  در  خبر دو  تار یک ۀواسط  به کهاز آن عبارت بود

 چهار  تار  یک  با  که  تر از آن اختراع »وادیس« استشد. مهم می   دو جهت متقابل نقل
ها  راه  امنیت  اختراعات که سبب   همه  از   تر و سودمندتر شگفت  دهد. امامی  نقل  را  خبر
  در  که بود شد، عمل »دالنی«می  اصطکاک و   تصادف از آهن راه قطارهای  محافظت و 
بزرگ    بدون شک این اختراع خدمتی)همان(    دهد.می  خبر  شش  تار  یک  با  واحد  آنِ
 انجام داد.  انسانی عالم به

آمریکایی سبب شد که اصحاب جراید بیش از  مخترعان  ها و اختراعات  پیشرفت
اختراع جدیدی در حوز هر  طوری که  به  توجه کنند  این کشور  به  در    ۀپیش  تلگراف 

میآمریکا   ایرا دادرخ  در  می ن  ،  روزنامشدمنعکس  نمونه  برای  سال    حکمت  ۀ.  در 
کند که در پی تالش اشاره می  1ی غرشع الیق به یکی از کیمیاگران آمریکایی بنام 1317

اختراع   های فرنگیقلمدان  شبیه بهدستگاهی  تری از تلگراف،  برای اختراع نوع پیشرفته
کرده است که بالفاصله پس از نگاشتن هر کلمه از آن در دستگاه طرف مقابل نمایان  

بیشتر است.  می  نیز  از تلفن و تلگراف  این دستگاه  انتقال  در    حکمتشود و سرعت 
ز شرق  هر کسی هر چه بخواهد ا  »با این اختراع افزاید:می اهمیت این اختراعخصوص 

،  حکمت)  ند مطالب را به طرف مقابل انتقال دهد«توا به صورت مفصل می  غرب  تا
 . (12: 14ق، ش1317

این اختراع   آمریکامدتی بعد از  آن بودند که به همان شکل که    ۀ در اندیش  علمای 
ای اختراع کنند که با استفاده از آن  کردند وسیلهها را از طریق تلگراف ارسال میواژه

ی  استاد  که باالخره ل ارسال کنند. تا آنها را هم به همین شکبتوانند تصاویر و عکس
اوهایو  در    2نام توماملس در شهر »کلیفلند« به توانست این فکر را عملی سازد.  ایالت 

این  او برای  به تلفن بود   »دستگاهی که  اختراع کرد شبیه  و حسن    تدر بساط اما    کار 
مراتب دلکش به  آن  از  بود که    بود.«تر  ترکیب  آنجایی  تا  اختراع  این  چندین اهمیت 

امتیاز   خریدن  برای  آمریکا  در  آمادگی کردندشرکت  اعالم  ق،  1323،  حکمت)  آن 
 ( 16: 841ش

 
 (453: 1326بختیاری،  پژمان ؛481: 1341 رروسو،ییپ )نکـ :   Elisha Gray یشاگری. ال1
 آمریکا است در  ری در ایالت اوهایو ، شه Cleveland کلیولندمنظور  . 2
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قاجاریه هر چند   ۀخبر اختراعات جدید آمریکا همچنان ادامه داشت و تا اواخر دور
می  بازتاب  منابع  در  بار  یک  روزنام  ،یافتوقت  نمونه  از  خب  تربیت  ۀبرای  اختراع  ر 

 دستگاهاین  بود.    الحظهمفید و قابل م   مخابرات داد که بیش از حد  ۀجدیدی در عرص
 و ُاتوبه معنی مسافت    تل  :مرکب  ه لغتاز س  متشکل  این کلمه  ُاتوگراف نام داشت و تِل

که به خودی خود از جایی به    اییعنی وسیله  ،بود  نوشتن  به معنی  افبه معنی خود و گر
در خصوص موارد استفاده از آن آمده    نویسد.می  میل انگلیسی  400  ۀاصلجای دیگر به ف

هستند و   طرف حساب  هاآنها و اشخاصی که با  بانک  ویژه برایاست که این وسیله به
های جنگی نیز بسیار کشتی برای    ، همچنینباشدباخبر    شانکسی از حساب  مایل نیستند
 . (1740: 353ق، ش1322، تربیت)پرکاربرد بود 

پردازد و  ُاتوگراف نسبت به تلفن و تلگراف میدر ادامه به مزایای تِل تربیت ۀروزنام
 نویسد: می 

از آنجا که این  شود امابه درستی شنیده نمی جنگ   سر و صدایصدای تلفن در 
تواند  کند هر فردی که خواندن و نوشتن بداند میوسیله با نیروی الکتریکی کار می

  این اختراع جدید   مزیت  . همچنینالزم ندارد  آموزش خاصیو  از آن استفاده کند  
طرف  به    مستقیماً  مطلب خود را  ستتوانخبر دهنده می   در آن بود که  فبر تلگرا
آن    از هیچ فرد دیگریو طرف مقابل   او  غیر از خود ای کهبه گونه برساندمقابل 

هر نوع    این امکان فراهم بود کهاین دستگاه    با استفاده از  شود.مطلب مطلع ن
به    یاز محل  نقشه و خط از خطوط قدیم و تازه و اروپایی و چینی و غیره عیناً

 کردمی مخابره  پیام  این دستگاه    که از طریق هر کس    یعنی  ارسال شود،محل دیگر  
  دیگری   و هر چیز  ههمچنین نقش   شد.خبر گیرنده داده می تحویل   او، خط خود

د به دستگاه تحویل  تقریباً)یل مسافت  ام  400تا  ه شود  داکه  صد معادل    که 
 . (1740: 353ق، ش1322، تربیت) داشتمخابره  باشد( قابلیتفرسخ می 

بدون شک بازتاب این اطالعات در گام نخست تالشی برای آگاه ساختن مردم و  
ای جدید آمریکا و در گام بعدی ورود این دستاوردها به هدولتمردان قاجاریه با فناوری

خواهان عالوه بر اینکه جزئیات  الزم به ذکر است که اصحاب جراید و ترقی  کشور بود.
دادند، سیر تحول این تکنولوژی های آمریکا در زمینه تلگراف را بازتاب میپیشرفت

 دادند.  مورد توجه قرار میها دارای اهمیت بود و هر پیشرفت جدیدی را نیز برای آن
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بی تلگراف  به  خود  تکامل  در  رتلگراف  ا دیسسیم  توسط گول  نی.   لموییِاختراع 
  فراز   از  یتلگراف  امیپ  نی نخست   بعد  سال  دو   و   شد  انجامق  1312م/1895  در  1ی مارکون

  ابتدا  در(.  34:  1376  ،یمعتمد)  دیرس  کانادا   به  سیانگل  از  و   گذشت  اطلس   انوسیاق
سفیر ایران در واشنگتن به وزارت خارجه نوشت گویا این اختراع   ،الدولهفخم اسحاق م

مخترع   که   چرا  نبود  حیصح  گفته  نی ا   اما. شوداستفاده میهای کوتاه  برای مسافت  جدید
  شخصاً   کهطوریبهاست    ل استفادهدریا و در مسافت زیاد قاب  در  این اختراع  مدعی بودآن  

گرفت. عقیده بر این بود    کرد و جواب روم تلگرافبه لندن و  از کانادا با استفاده از آن 
)استادوخ،    این اختراع جدید در مواقع طوفان و جنگ خدمات زیادی خواهد کرد  که

سیم به  گویا نخستین پیغامی که از آمریکا با تلگراف بی  .(51:  2/ 1، پ10ق، ک1320
رئیس جمهور آن کشور به پادشاه انگلستان 2غام روزولت خارج از آن کشور ارسال شد پی

،  تربیت)  مبنی بر سالم و درودی دوستانه بود که به همان شکل از جانب او پاسخ داده شد
رکونی را ناقص  اتلگراف م  آمریکایی  نس کولنام  اما فردی به  .(1106:  274ق، ش1321

در توصیف این اختراع و مزایای    حکمت  ۀروزنام  را تکمیل کرد.و معیوب دانست و آن  
 آن نوشت: 

دستگاه تلگراف    ، اوالًباشدمی   عیوب مرکونیخالی از  کولونس  سیم  تلگراف بی 
  خوذ أهوا متوان از  او را می   ، ثانیاًهای متعدد داشته و این نداردنی پارچه رکوم

  ،قیمت آن دستگاه گران بوده و این ارزان است  ، ثالثاًکرد و در این ممکن نیست
باشد که اگر می   عصابوده و مانند  سیط  خیلی ب  تلگراف  دستگاه اینهمچنین  

را در تهران    عصابه زمین فرو کند و دیگر    آن عصا را در مصریک نفر آمریکایی  
و   مرتسم  تهران  دستگاه  در  و  زیرزمین گذشته  از  اشارات  فوراً  نمایند  نصب 

 . (10: 858ق، ش1323، حکمت) گرددی منقوش م

روزافزون آمریکا از یک طرف باعث شد متجددین این دوره به    یهااین پیشرفت
در    نما  چهره  ۀروزنامانتقاد از وضعیت علم و تکنولوژی در ایران بپردازند. برای نمونه  

 ق در انتقاد از وضعیت قرون وسطایی ارتباطات در مشرق زمین نوشت:1330سال 

 
  ا ی ی تلگراف  میسی ب  ستم یسبود که در گسترش    ییایتالیهندس برق ام  ؛Guglielmo Marconi  ی مارکون  لموییِگول  . 1

 . (170 -167/ 1: 1387معتمدنژاد، )نکـ :  داشت یاریبس ریتأث ویراد همان 
 . کایجمهور آمر سی رئ  نیو ششم ستی ب Theodore Rooseveltروزولت؛  تئودور. 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
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بدر حالی که هنوز   اغلب  زمین    الددر  و  تلگراخطوط  مشرق  ندارد  ف وجود 
به مردم می ترین اخبار با استفاده از شتر، گاو و االغ ماه فوری بعد  رسد در  ها 
سیم کشیده  تلگراف بی  ایستگاه  دصهزار و    امروزآمریکا از برکت علم تا    اروپا و

در    58در آلمان و    83در انگلیس و    93در آمریکا و    243  هاآن شده که از  
 1. ( 5: 11، ش9ق، س1330، چهره نما) است روسیه بوده 

سپس مزایای این تکنولوژی جدید آمریکا را برای ایرانیان بازگو    نماچهره  ۀروزنام
به ترقی آمریکا در زمینرسد  به نظر میاین    بر  بناکند.  می   ۀمطبوعات قاجاریه از طرفی 

آن میتلگراف و سایر دستگاه با  بتوانند نگاه حاکمیت را به های مرتبط  پرداختند تا 
دستاوردهای فنی و علمی ایاالت متحده معطوف کند و از طرف دیگر تالش کردند که  

مذاکرات   ۀاف و تلفن راه پیدا کنند و زمینتلگر  ۀآمریکا در حوز  یهاایرانیان به کنفرانس
 برای جذب و استخدام مستشاران آمریکایی در بخش تلگراف را فراهم آورند. 

 قاجاریه  ۀتلفن در آمریکا از نگاه ایرانیان دور ۀسیر توسع
ارتباطات که نه تنها ایرانیان   ۀانگیزترین اختراعات آمریکا در عرصیکی دیگر از شگفت

زده کرد، اختراع تلفن بود.  ها را حیرتب زمین و حتی خود آمریکاییبلکه تمام مغر
تلفن فرستادن پیام و دریافت آن را بدون آن که نیاز به جدولی مانند الفبای مورس باشد 

از این اختراع خبر   م1877ق/1294در سال  ایران ۀ. نخستین بار روزنامممکن ساخت
روزنامه نوشت که  و  ازداد  بوستون  وسیله  های شهر  نام اختراع  به  مخترعی  توسط  ای 

خبر دادند که وقتی با استفاده از آن سخن گفته و آواز خوانده در    2الکساندر گراهام بل
طرف  19 آن  را شنیده    500تر،  کیلومتر  او  نفر که در مجلسی حضور داشتند صدای 

ای اختراع  لهبودند. ناگفته نماند که چند سال قبل در فرانسه نیز شخصی معلم چنین وسی
چیست در  دو  این  تفاوت کار  نیست  معلوم  بود.  :  322ق، ش1294،  ایران)  کرده 

:  15ق، ش1306،  اطالع)  شناسندحال مردم گراهام بل را مخترع تلفن میبا این  (1291
  26همان گونه که مشاهده شد ایرانیان دو سال بعد از اینکه گراهام بل تلفن را در    .(3

 
اواخر دور   میسی . تلگراف ب1 اواخر    رانیبه ا  هی قاجار  ۀتا  در   کی   رانیش وزارت جنگ ا1303وارد نشد و تنها 

 ز،یتبر یشهرها یتهران و شش دستگاه برا یبرا لوواتیک 20با موج بلند به قدرت  رندهیفرستنده و گ کاملدستگاه 
 . (35: 1376 ،یکرد )معتمد یداریخر هی مشهد و خرمشهر از روس راز،یمشهد، کرمان، ش

2. Alexander Graham Bell 
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این وسیله ارتباطی و مخترع آن    م 1875  ژوئن   کمی/  1292الثانی  ربیع  اختراع کرد با 
 آشنا شدند. 

یک    نمودن   تمام  برای  که   حرارتی  شدهای تلفن از جمله گفته میشگفتی  در رابطه با
ق،  1308،  اختر)   درآورد!  صدا  به  را  تلفن   هزار  ده  تواندمی  اشد،ب  کافی  آب«   »غرام
ش17س می   .(5051،  5052:  5،  خبر  دوره  این  جرائد  سال همچنین  تا  که  دهند 

طوالنی1891ق/1310 است  م  بوده  شیکاگو  و  نیویورک  بین  دنیا  تلفن  خط  ترین 
ش1310،  اطالع) طوالنی  . (2:  313ق،  بعد  سال  تلفن  ترینشش  میان   ،خط  خط 

طول  کیلومتر  720/1  بود و که از راه نیویورک کشیده شده    اعالم شدن  و ستوب  و شیکاگو  
در والیت   دیاجوکه اکنون میان مان  یاگر خط تلفن  که  داشت و در همان حال گفته شد
تلفن عالم خواهد  درازترین خطوط    ،شود به انجام رسدکالیفرنیا و شهر نلسون کشیده می

آن    بود که ش1316،  حکمت)  بودکیلومتر    560/3طول  این    بر  بنا  .(6:  256ق، 
دانستند چرا که  ارتباطی می   ۀترین کشور در عرصنویسندگان مطبوعات آمریکا را پیشرفته 

 این کشور دارای بیشترین خطوط تلگراف و تلفن در جهان بود.

قتصادی این اختراع مهم برای دولت آمریکا ا   ۀعالوه بر این نشریات این دوره به جنب
 نویسد: می مجلس ۀکنند. برای نمونه روزناماشاره می

دستگاه تلفن در آمریکا مورد استفاده بود    میلیون  6  م،1909ق/1328تا سال  
می  تقسیم  آمریکا  جمعیت  بر  میزان  این  چنانچه    16  هر  رفته  هم  روی  شدو 

از محل مخابرات و   سالبودند، در همین یک دستگاه تلفن صاحب  آمریکایی
ق، 1329،  مجلس )حاصل شده بود    درآمدمیلیون فرانک    892مبلغ    آبونمان آن

 . (10: 13، ش9ق، س1330، چهره نما؛ 4: ؛ 47ش

و کمپانی اوج گرفت  آمریکا  در  تلفن  از  استفاده  که  نپایید  دیری  ترتیب  های بدین 
 مخابراتی گسترش یافتند. 

آمریکا به گونهس این  ای بود که هر ساله بر میزان سیم رعت پیشرفت  های تلفن در 
مغفول نماند. در این راستا نیز    ایرانله از دید مطبوعات  أشد و این مسکشور افزده می

 نوشت: نماچهره ۀروزنام

 20  های تلفن آمریکا راطول سیمکمپانی تلفن آمریکا  م  1911ق/1330در سال  
مورد    هزار  484میلیون و    22  های تلفنی روزانه راو میزان تماس  ترمیلیون کیلوم
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  نفر ذکر شده   311هزار   123  اعالم کرد. همچنین تعداد کارکنان کمپانی تلفن
 . (10: 13، ش9ق، س1330، چهره نما)  است

  خارجه ایران نوشت  وزارت در گزارشی به الدوله سفیر ایران در آمریکاخان نبیل علیقلی
 25در    سانفرانسیسکو  تا  نیویورک  و   واشنگتن  عالم افتتاح خط تلفن از  مهم   وقایع  از

 1ویلسون  و   طول داشت  میل  300سه هزار و    ق بود که1333االول  ربیع  9م/1915ژانویة  
خود تلفن  با  آمریکا  جمهور  مور  با  واشنگتن  از  رئیس   نمایشگاه  رئیس  مستر 

  بل   گراهام  الکساندر  با  ویلسون همچنین  کرد.در سانفرانسیسکو صحبت    پاناماسیفیک
به ، صحبت کرد  ه بود کرد  اختراع   را  تلفن  قبل   سال   40  که بلند   زیبا  قدری  و صدا    و 
:  1، پ21ق، ک1333)استادوخ،    زنندمی   تلفن  نزدیکی  محل  یک  از  گویی  که  رسیدمی 
 این اختراع تلفن در سراسر دنیا هیجانی عظیم ایجاد کرد.   بر ( بنا44

ارتباطی خیلی   ۀهای این وسیلاذعان داشت که با اختراع تلفن توسط آمریکاییباید 
و  گرفت  قرار  دیگر کشورها  اختیار  در  ممالک  سریع  در  زمان  این  بیشتر   در  متمدن 

در  مجلس ۀروایت روزنامای که بنا بر به گونه شد،انجام میمذاکرات مردم توسط تلفن 
ق کمتر جایی در دنیا وجود داشت که در آن تلفن در دسترس قرار نداشته  1310سال  
پس از اختراع    ( همان گونه که گفته شد چند سال4:  47ق، ش1329،  مجلس)باشد  
های خود در  وارد شد. ناصرالدین شاه در یادداشت  کشوربه    ارتباطی  ۀاین وسیل،  تلفن

آورد سفر فرنگ معین کند که رهفنی اشاره میبه تلق  1302شرح وقایع جمادی االخر  
العماره تا  )سفیر ایران در عثمانی( بوده و از آن برای برقراری تماس از شمس  الملک

استفاده می است باغ سپهساالر  ایران بوده  این نخستین تماس تلفنی در  ظاهراً    شده و 
 . (1/145: 1378، های روزانه ناصرالدین شاهیادداشت)

انگیز آمریکایی  زمان زیادی سلونیز    ها نگذشته بود که دکتر از این اختراع حیرت 
  راف اختراع گپیکتو  ای باالتر از تلفن به ناموسیله  دانشمندان دیگر آمریکایی  از  یکی

اینکه کارکرد بر  این دستگاه عالوه  متکلم، مخاطب  را   تلفن   کرد.    و  داشت، عکس 
  طرف در حال دو  داد، یعنی در همان حال که  مکانی که در آن فرد مستقر بود را نشان می

:  14، ش9ق، س1319، المتینحبلتوانند همدیگر را نیز ببینند )هستند می گفت وگو
سیم نام برده شده است که مشخص نیست منظور از آن  در همین ضمن از تلفن بی  .(4

 
 Woodrow Wilson  لسونیتوماس وودرو و. 1
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رسد منظور ابداع  لبی که در ادامه خواهد آمد به نظر میدقیقاً چیست اما با توجه به مطا
مجل نمونه  برای  باشد.  جنب  ایرانشهر  ۀرادیو  برای دولت    ۀبه  مهم  اختراع  این  فرهنگی 

 نویسد:  می کنند و آمریکا اشاره می

از شیوه  با بی یکی  تعلیم کودکان محروم های خاص مبارزه  آموزش و  سوادی 
آمریکا از راه تلفن بود که در سراسر کشور به صورت پراکنده  مانده از تحصیل در  

آموزش، یک معلم با کمال آسایش در خانۀ    ۀاین شیو  ۀوجود داشتند. به واسط
خود به چندین هزار شاگرد که در اقصی نقاط مملکت پراکنده بودند، آموزش  

 . (383: 7، ش2ق، س1342، ایرانشهر) دادمی 

ای مانند کارکرد تلفن بدون سیم را داشته و از طرفی وسیلهدر واقع این وسیله از طرفی  
سیم را  رادیو بوده است. برای نمونه طبق این روایت که مستر کلنپز آمریکایی تلفن بی

به    پایین  از  ها و از باال به سر بیرق  این ترتیب که  به   استفاده کرددر چند قایق متحرک  
صحبت با هم    متر  500فاصله    گشته بعد بهمتصل    دمسی که در آب فرو برده بودن  لواحا 

و  دادهؤس  کرده  جواب  و  شنیده  آشکار  و  واضح  را  ق،  1321،  تربیت)بودند    االت 
اما در روایات ذیل    ،شودتلفن بدون سیم صحبت می   بارۀدر    گویی  ،( 1210:  287ش

سیم را باید ل گسترش واقعی تلفن بیحابا این  ای رادیویی است.ظاهراً بحث از وسیله
ق دانست. در این زمان و در جریان به خاک سپردن 1340االول  م/ربیع1921در نوامبر  

آمریکا به وسیلۀ تلفن بی سیم  سربازی گمنام، سخنرانی هاردینگ رئیس جمهور سابق 
  شد. در حقیقت آن های نیویورک با صدای بلند برای مردم پخش میدر تمام خیابان

  ( 382:  7، ش2ق، س1342،  ایرانشهر)   سیم دانستتوان روز تولد تلفن بیروز را می
بی از  روز  استفاده  به  روز  می سیم  می و    شدبیشتر  آن تالش  طریق  و  از  آب  شد شرایط 

این بدهند؛  اطالع  را  بههوایی  آن  کار  طریق  از  آنان  و  بود  مهم  برای کشاورزان  ویژه 
آوری  زیدن باد یا باریدن تگرگ محصوالت خود را جمعتوانستند قبل از و هشدارها می

در ادامه این گزارش نوشته است که در آمریکا هر اتومبیل یک دستگاه   ایرانشهر کنند.  
واگون تمام  »در  دارد.  بی ضبط  تلفن  قطارها  و  موزیکها  با  خود سیم  دلنواز  های 

سازد.« همچنین یک کاشف بزرگ آمریکایی که تازه به قطب مسافرین را محظوظ می 
سیم اطالع داده و از حوادث بی شمال مسافرت کرده هر روز وقایع سفر خود را با تلفن 

 نویسد:  انگیز میتوصیف این اختراع شگفت  ۀگردد. این مجله در ادامفعلی دنیا مطلع می 
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از قرن همان فاصلۀ بُهت  باالخره پس  را که  اطلس  اقیانوس  تهور آور  ها آرزو، 
پیموده  ثانیه  پنجاهم  الکتریک در یک  امواج  امروز  پیمود،  کریستف کلمب 

ارو می اهالی  مسرور  نیویورک  موزیک  صداهای  از  را  ،  ایرانشهر)  سازدپا 
 . (384-386: 7، ش2ق، س1342

سیم دانشمندان آمریکایی را به فکر آرزوهای بزرگتری انداخت  در هرحال اختراع بی
تماس با ساکنان مریخ برآمدند. ماجرا از آنجا آغاز    ۀو تا آنجا پیش رفت که در اندیش

ختالالتی مهم  سیم ا های بی ضبط تلفن  سباب در ا بیست    ۀدههای نخست  شد که در سال
از  شاید  زده بودند که    دسحدرخصوص این اختالل چنین  علمای فیزیک    روی داد.
 . در نتیجه،ندبرقرار کنرابطه    ساکنین زمینخواهند با  می بوده که  ساکنین مریخ  جانب  

سیم بی   ی بابالقوه و الکتریکهای  به کمک ماشین  ندخواستمی   که  جمعیتی تشکیل شده
بپاسخی   مریخ  فیزیکبه   ... بی  دانفرستند  تلفن  مهندس  هوگو و  آمریکایی  سیم 
بتواند    تهیهای مخصوص  نقشه  1«گرنسباخ تا  استفادهکرده  به  اشاراتی  نور    ۀاشعاز    با 

شاید  مریخ تا  آن  وسیله  بدین   ارسال کند  ساکنین  برقرار  با  ،  ایرانشهر)  کندارتباط 
های حکومت قاجاریه این در آخرین سال  بر بنا . (452، 453:  18، ش2ق، س1342

آمریکایی  اختراعات  زمینهمچنان  در  انعکاس    ۀها  حیرت  با  و...  تلگراف  تلفن، 
 یافتند. می 

سیم از نگاه نمایندگان دیپلماتیک ایران در واشنگتن که از نزدیک شاهد اهمیت بی 
آخرین سفیر ایران در واشنگتن در    عالیی  رش حسینآن بودند، پنهان نماند. براساس گزا 

مس  ۀدور موردبی  تلفن  ۀلأقاجاریه   همچنین کُل ساکنین  و   تجارت  وزارت  توجه  سیم 
بود   واقع  آمریکا نظر  از  که   چرا   شده  نظامی  نقطه  فالحت،   زندگی  حتی  و   تجارت، 

 ساخته  حیران  را   همه  آن  نمایمعجزه  خواص   شد.اهمیت دانسته می   حائز  اجتماعی بسیار
این امکان وجود دارد که  سیم مملکت از طریق بی  هر گوشه  در  است.   نواها،   )رادیو( 

اجتماعی،   نظر روابط   نقطه  از   سیم بی  تلفن  شنید.  را   زمین  ۀکر  تمام  اخبار  و   هاکنسرت
  تفنن حائز   جهت   به   چه  و   کار  برای   چه  آمریکا،  اکناف  در  مذهبی  و  سیاسی  هاینشر نطق
  مخابره   فن  یادگیری  مشغول  امروز  آمریکا  جوانان  ها هزارده   اهمیت گشته است.  نهایت

  ۀ واسط  به  که  مالحظه  این  به  آمریکا  جنگ  وزارت  دیگر  طرف  از  هستند.  اخبار  دریافت  و 
  زیرا  آمده است   بر  جوییچاره  صدد  در   فاش نشود  مملکتی  سیم اسراربی   مخابرات  شیوع
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  مانع از  که رسد ظهور به اختراعی اینکه یا مخفی بماند اخبار تا کند استفاده از رمز باید
  .(35:  1، پ23ش، ک1301)استادوخ،    باشد  مردم  ۀعام  توسط   دولتی  مطالب  دریافت

بریده جراید    عالیی برای اینکه دولتمردان ایرانی را به این فناوری جدید آمریکا آشنا کند
ترجمه   با  همراه  ایران  به  را  آمریکا  این می   هاآنمحلی  مزایای  همچنین  وی  فرستاد 

 نویسد: کرد و میاختراعات برای ایران را برای مقامات دولتی بازگو می 

بردار و با دشواری زیاد همراه  سیم در ایران زیاد هزینه ترویج بی   که  صورتی  در
موجب   دستگاه نباشد، بدون شک مورد توجه همگان قرار خواهد گرفت و این

اهال شدن  شد    به   مملکت  ینزدیک  خواهد  ش، 1301)استادوخ،  یکدیگر 
 ( 35: 1، پ23ک

قرار   توجه  مورد  مالی  تنگناههای  دلیل  به  برق  فناوری  مانند  هم  تکنولوژی  این  البته 
نگرفت و تا اواخر دوره قاجاریه به ایران وارد نشد و در حد توصیف و حیرت از این  

 اختراع باقی ماند. 

 اجاریه از فناوری تلگراف و تلفن در آمریکا  ق ۀنتایج شناخت ایرانیان دور
گاهی قاجاریه اصحاب جراید و روشنفکران مهم   ۀدر دور  بر این اساس ترین نقش را در آ

  زیرا  تکنولوژی و فناوری ارتباطی داشتند  ۀایرانیان از آخرین تحوالت آمریکا در عرص
مریکا بیشتر احساس به دنبال این اطالعات و با گذشت زمان اهمیت و ضرورت توجه به آ 

پیشرفتبهره  ۀایدبه  خواهان  ترقی  به همین دلیلشد.   این  از  توجه    یهامندی  اثرگذار 
. عالوه بر اصحاب جراید و مصلحان، نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن با  کردند
های خود به مقامات دولتی ضمن اینکه سیاستمداران را در جریان آخرین  گزارش  ۀارائ

کردند که از این به بعد در بسیاری  کید می أدادند بر این مهم تیکا قرار میتحوالت آمر
بیایدبایست نگاه ها می از حوزه آمریکا  اروپا به سمت  از طرف  این کشور در    ،ها  زیرا 

خان ها حسینقلی ها سرآمد جهانیان شده است. یکی از این دیپلماتبسیاری از این عرصه
ن در آمریکا بود که این کشور را برای بسط و گسترش  صدرالسلطنه نخستین سفیر ایرا 

می ترجیح  اروپا  بر  تجاری  در  روابط  وی  الثانی   24/ 1888دسامبر    28داد.  ربیع 
دهیم  ما ترجیح می»سینت پاول دِیلی گلوب گفته بود:    ۀق در گفت وگو با روزنام1306
ایرانیان از نگاه  )  « در ایران بپردازد  تلگراف  ۀتوسعهای اقتصادی و  فعالیتبه    آمریکا

طلب  و صلح  کایآمردستاوردهای  به    رانیا   ازیخان نینقلیحس(  36:  1397،  آمریکاییان
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گسترش   یبرا  کایخود به آمر  ۀعالق لیرا دل یکشور و نداشتن مطامع استعمار نیبودن ا 
 . (1-3: 220ق، ش1306، اطالع) شمردیبرم ارتباطات و مناسبات اقتصادی

  ی هاطرف دیگر به دنبال تمایل ایران برای گسترش ارتباطات با آمریکا در عرصه از
  و  تلگراف  المللیبین  کنفرانس  در   یایران  شرکتحضور    ۀق زمین1338گوناگون در  

واشنگتن فراهم شد و ایران نمایندگانی به   در  جهان  ارتباطی  و   مخابرات  مسائل  بررسی
  بود قرار شد از نمایندگان مختلف جهان  که متشکل کنفرانس در این این شهر فرستاد و 

در خصوص   بَ  ،تلفنمسائلی  بحری  ،یر تلگراف  بی  ،تلگراف  تلگراف  تلفن  و  سیم 
ارتباطی  که وسایل   بودهدف از این کنفرانس این    قرار گیرد. در واقعمورد بحث    م سیبی
ق،  1338)استادوخ،  د  نمساوی و برابر شو  حیث  عالم پیشرفت کند و همه ملل از آنملل  
کنفرانس آن را بهترین  این سفیر آمریکا ضمن دعوت ایران به  .(6،  11: 14، پ59ک

این دولت    بر بنا بود. جمیع ملل جهان دانستهبین  دادیه فیماَووسیله برای ایجاد روابط  
  عنوان   به  را   2ونسانخان   مستر  و  تلگراف   ۀادار  کل  رییس  1،نیو  نستمستر ار  ایران نیز 
ای به  روشن نیست این سفر چه نتیجه  .خود به این کنفرانس فرستاد )همان(  نمایندگان

یک اما  داشت  مزبور،  دنبال  برگزاری کنفرانس  از  پس    از   خارجه  امور  وزارتسال 
در    مختار  وزیر  ،السلطنهصدیق برخی   ،واشنگتنایران  برای  مستشارانی  خواست 

 انتخاب  در   از وی خواسته شده بود  ها از جمله پست و تلگراف استخدام کند.وزارتخانه
مستر   ویژه پس از پایان قرارداد. این تصمیم بهمذاکره کند  آمریکا  دولت  با  مستشار  این
شعبان   25  در  پُست ضروری شده و   رئیس  3مسیو مولیتور   و   خانهتلگراف  مستشار  نیو

بوددر  ق  1339 به تصویب رسیده  وزرا  :  22، پ41ق، ک1330)استادوخ،    هیئت 
  به   گزارشی  مور استخدام مستشار آمریکایی شد و درأم  السلطنهترتیب صدیقبدین  .(19

رمضان    13م/1920  مه  31در    آمریکا  ۀاطالع داد که وزیر امور خارج  خارجه  وزارت
 هاآندمت در ایران شده بودند معرفی کرده است اما که حاضر به خرا ق پنج نفر 1338
با    .(12،  13:  22، پ41ق، ک1339دارند )استادوخ،    باالیی  هایحقوق  تقاضای

السلطنه در استخدام مستشار از آمریکا باالخره  موریت صدیق أاین حال روشن نیست م
رسید.   آنبه کجا  میاز  روشن  شد  شناخت  چه گفته  و  اطالع  ایرانیان  از  شود  دقیقی 

تحوالت مربوط به اختراع، رشد و پیشرفت تلگراف در آمریکا داشتند و به دقت این  
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می پیشرفت رصد  را  مستشاران  ها  استخدام  با  بود  امیدوار  نیز  ایران  دولت  و  کردند 
و بهرهآمریکایی ارتباطی نزدیک های آن کشور  مندی از آخرین پیشرفتتر با آن کشور 

 برقرار سازد.  

بر سیر تحول تلگراف که موجب حیرت ایرانیان شد، ابداع تلفن هم در ایران  عالوه  
  ۀ هایی در عرصبدون انعکاس و نتیجه نماند. مقامات دولتی با آگاهی از چنین پیشرفت

نمایندگان   با  قراردادهایی  نمونه   آمریکاتکنولوژی سعی کردند که  برای  منعقد کنند. 
 که شامل امتیاز  فصل  17  بر  مبنی  اینامه   ق امتیاز1307  ربیع الثانی15  در  ناصرالدین شاه

  خان سال به یحیی  60کرد به مدت هر آنچه که با نیروی برق کار می فوتوگراف و  تلفن، 
 به  واگذاری امتیاز  تا  کمپانی  تشکیل  از  امور  تمامی  را در  و وی  کرد  اعطا  مشیرالدوله

آزاد گذاشت امتیاز را   اخذ  از  بعد  روز  چهار  خان نیزیحیی  دیگری  آن    به   اختیارنامه، 
طارنس  (.  4:  15، پ19ق، ک1325)استادوخ،  طارنس آمریکایی واگذار کرد    دکتر

توانست هم در تهران و هم در اطراف خطوط تلفن دایر نماید اما بعد از مدتی دولت  
ایران با این استدالل که وی نتوانسته بود به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند امتیاز 

از  4:  15، پ19ق، ک1325)استادوخ،    به دیگری واگذار کردرا   اقدام  (. البته این 
دکتر طارنس با این استدالل که حکومت ایران قبل از پایان زمان امتیازنامه   ۀجانب ورث

،  35ق، ک1333اختالف بود )استادوخ،    ۀها مایآن را به دیگری واگذار کرده مدت
داد که تا  یه ورود کرده بود و از جمله هشدار میدولت آمریکا نیز به این قض .(80:  9پ

اجازه نخواهند داد    وجه  هیچ  به ث طارنس پرداخت نشود  ا زمانی که تمام دعاوی ور 
اقدامی در این    و   امتیاز به کمپانی دیگری واگذار شود اعتراض خواهد    بارهبه هرگونه 

ر پرداخت  دولت آمریکا همچنین خواستا  .(3:  15، پ19ق، ک1325)استادوخ،    کرد
   .(80: 9، پ35ق، ک1333)استادوخ،  طارنس بود  ۀپنج هزار تومان خسارت به ورث

ناصری، مظفرالدین شاه با آگاهی بیشتر از وسایل نوین آمریکا مشتاق    ۀبعد از دور
اندازی این وسایل در ایران و در صورت امکان راه  هاآنچون برخی از  اطالع از چند و 

  نام جان ای را به آمریکا فرستاد، این نماینده یک انگلیسی بهندهشد و به این منظور نمای
سال قبل در دربار    15هاچکیس بود که از    ،آمریکایی  مخترع  ۀمارسدِن ُورد، دست پرورد

)ایرانیان کرد  آشنا دیگر نوین  وسایل  تلفن و با را  کرد. این شخص شاهایران خدمت می
اقدامات این فرستاده اطالعی در دست    ۀاز نتیج  .(60،  61:  1397از نگاه آمریکاییان،  

ای در پی نداشته است. با این حال چند سال بعد  موریت نتیجه أنیست اما ظاهراً این م
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  به  گزارشی در ،سیاسی ایران در واشنگتن ۀنمایند ،الدوله مفخم  ق اسحق 1321در سال  
زدیکان رئیس جمهور از تعیین وزیرمختار جدید آمریکا در ایران که از ن  خارجه وزارت

ادعا کرد رئیس جمهور آمریکا که به گسترش روابط با ایران   و  آن کشور بود خبر داد 
به وی دستور داده نهایت تالش خود را برای انجام کارهای بزرگ در   مند استهعالق
)استادوخ،    ۀعرص گیرد  به کار  پ11ق، ک1321ارتباطات  این  1:  5،  عمالً  اما   )

 ای ختم نشد. هها به نتیجخوشبینی 

تر در  روشنفکران آموزش را پیش شرط ضروری برای تغییرات گسترده   در این دوره
)بهنام، ها را فرا گیرند  کردند که دانش آمریکاییاین تالش می   بر  دانستند بناکشور می 
نمایندگان سیاسی ایران در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که برای    .(75-70،  1375

لوم باید محصل به آمریکا اعزام شود. البته اعزام محصل به آمریکا تنها فراگیری این ع 
مختص ایران نبود بلکه حتی کشورهای اروپایی هم دانشجویان خود را جهت تحصیل  

رشته تمامی  می  یهادر  اعزام  این کشور  به  مهندسی  فنون  و  )استادوخ،  علوم  کردند 
اقداماتی چند از سوی برخی از  برای محقق شدن این ایده    .(14:  1، پ20ق، ک1329

همچون  دیپلمات نبیل علیقلی ها  نخستین خان  اعزام  به  منجر  انجام گرفت که  الدوله 
آمریکا شد )استادوخ،   به  ایرانی  مدارس    .(14-16:  1، پ20ق، ک1329محصلین 

را برای فراگیری بسیاری از فنون آموزش    شاگردان   پنج سال   تا   سه سال   مدت  آمریکا در 
البته نمایندگان ایران در واشنگتن  ،( 14، ب1، پ20ق، ک1329دادند )استادوخ،  می 

  ضروری   برای مملکت  که  انتخاب کنندرا  تحصیلی    ۀکردند که شاگردان رشتتالش می 
پرداختند ها مهندسی و فنون به تحصیل می باشد به همین دلیل بیشتر در رشته  فوری  و 

اس  .(5423/293)ساکما،   آمده  الزم به ذکر  اسناد به دست  به  بنا  از  ت که  هر کدام 
های مورد نیاز خود به  کشور مستقالً اقدام به اعزام دانشجو در تخصص یهاوزارتخانه
 (  13: 10، پ30ق، ک1339 )استادوخ، کردندآمریکا می 

این گزارش آمریکا هم خواهان سرمشق قرار دادن  به دنبال  و  ایران  انجمن ملی  ها 
که »مجلس شورای  کردند  کید میأهای خود به ایران توپا بود و در نامهآمریکا به جای ار 

پرستان را به آمریکا  نفر از وطن  15الی    20ملی بایستی یک کمیسیون رسمی مرکب از  
اعزام کند تا هر یک در شعبه مخصوصی تحصیل نموده، و سپس با مراجعه به میهن،  

ق،  1328،  2، جچهره نمار ببندند« )علم و دانش اکتسابی خود را به نفع کشور به کا
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ص 19ش واقع    .(5،  می  هاآندر  اقدام  این  با  که  بودند  باور  این  و  توان  بر  دانش 
 آورد و منبع تحولی عظیم شد.ها را به ایران های آمریکاییمهارت 

بر این بوده است که اذهان ایرانیان را   خواهان و نمایندگان سیاسی ایرانتالش ترقی
های عمده در ایاالت متحده به  موضوع آگاه کنند که تغییرات و پیشرفت  نسبت به این
بهره است.    هاآن مندی  سبب  میسر شده  آموزشی کارآمد  نظام  و  از دستاوردهای علمی 

بر این باور بود که با الگو قرار دادن آمریکا و فرستادن تعدادی از جوانان ایرانی    هاآن
توان هزاران مفاسد و معایب ایران را  های فنی می به این کشور برای تحصیل در رشته

تمام  این دیپلمات  بر   بنا  .(5423/293)ساکما:    اصالح کرد از  آمریکا  در  ایران  ها 
کردند تا بتوانند  ی ارتباط علمی میان دو کشور استفاده میخود برای برقرار  یهاظرفیت

مراودات علمی گامی در جهت اصالحات در نظام آموزشی ایران    ۀبا فراهم آوردن زمین
این راه به موفقیت هماهنگی و   ۀهایی هم نائل آمدند برای نمونه در نتیجبردارد و در 

آمریتالش علمی  محافل  با  ارتباطات  عالیی  حسین  پیشرفت گذاشت  های  به  رو  کا 
ها و آگاهی ایرانیان از  های دیپلماتسرانجام به دنبال تالش  .(38587/297)ساکما،  
های ها اعزام دانشجو به این کشور توسط وزارتخانهها و اختراعات آمریکاییپیشرفت

 مختلف به نحو چشمگیری افزایش یافت. 

 نتیجه
تلگراف و    ۀدر عرص ویژهبهتحوالت فنی و تکنولوژیکی آمریکا در قرن نوزدهم میالدی  

این دوره قرار  موضوعاتی بود که مورد توجه اصحاب جراید و روشنفکران    ۀ تلفن از جمل
این بود که از  از توصیف و انعکاس این اختراعات در آمریکا    هاآنگرفت. هدف اصلی 

ارتباطی آگاه   ۀهای نوین این کشور در عرصبه فناوری ایران را نسبت ۀیک طرف جامع
ساخته و از طرف دیگر زمینه را برای متقاعد کردن مقامات دولتی برای الگوبرداری از  

ها  دیپلمات  به همین سبب آمریکا و در نتیجه ورود دستاوردهای این کشور فراهم کنند.
این  از  الگوبرداری  برای  تکاپو  در  روشنفکران  مانند  برآمدند    هم  ضمن    هاآنکشور 

آمریکایی این تحوالت و اختراعات  به  برشمردن مزایای  این کشور نسبت  ها و برتری 
از نظر تعداد خطوط و سیم  های تلگراف و تلفن، حتی بریده دیگر کشورهای غربی 
فرستادند تا بیش از پیش اهمیت این  جراید محلی آمریکا را همراه با ترجمه به ایران می

 دها را به مقامات دولتی گوشزد کنند.  دستاور
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بعد از مشروطه به خوبی   ویژهبهمثمر ثمر بود زیرا ایرانیان  هاروشن گردید این تالش
این بهتر است    بر  ارتباطات سرآمد جهانیان شده است و بنا ۀدریافتند که آمریکا در عرص

به    رانیا   ازینها از طرف اروپا به سمت آمریکا بیاید. همچنین مشخص شد که  نگاهکه  
ی از کشور و نداشتن مطامع استعمار  ن یبودن ا   زیآمو صلح  کایآمردستاوردهای مدرن  

تکنولوژی   ۀها برای الگوبرداری از آمریکا در عرصجمله دالیل روشنفکران و دیپلمات
ها برای  روشنفکران و دیپلمات ۀد که به دنبال ایدپژوهش حاضر همچنین نشان دا  بود.

الگوبرداری از این کشور ایرانیان در کنفرانس تلگراف آمریکا شرکت کردند و بعد از  
مذاکرات برای جذب و استخدام مستشاران تلگراف فراهم آوردند. البته اگرچه    ۀآن زمین

ساز بسیاری از ک زمینه دست آمده اندک بود اما بدون شبه   یهادر این مقطع موفقیت
قرارداد امتیاز تلفن با طارنس آمریکایی   همچنینتحوالت بعدی جامعه ایران گردید.  

تلگراف و تلفن    ۀآمریکا در عرصتر از همه برای ورود دستاوردهای نوین  بسته شد و مهم 
تا دیپلمات آوردند به طوری که  این کشور را فراهم  به  ایرانی زمینه ورود محصلین  ها 
های فنی و مهندسی به تحصیل  ن ایرانی در رشتهقاجاریه بسیاری از محصال  ۀپایان دور

 در این کشور پرداختند.

  



 1400 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 19، دورۀ تاریخ علم  /352

 منابع 
 .  یخوارزم : تهران  .رانیا و ریرکبیام(.  ش1348) .دون یفر  ت،یآدم

   38587/297. 5423/293. )ساکما( ایران ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  آرشیو
. پوشه 10ق. کارتن  1320سال  :  )استادوخ(  خارجه امور وزارت دیپلماسی مدارک  و اسناد آرشیو

ق.  1329؛  3. پ  20ق.ک1328؛  15. پ19ق. ک 1325؛  5. پ11ق. ک 1321؛  ½
پ20ک پ41ق. ک 1330؛  14پ.  36ک .  1329؛  1.  پ21ق. ک 1333؛  22.  ؛ 1. 

،  30ق، ک 1339؛  1پ.  22ک .  ق 1339؛  14. پ59ق. ک 1338؛  9. پ35ق. ک 1333
 . 1، پ23ش. ک 1301؛ 22. پ41ق. ک 1339؛ 10پ
انتشارات    :. تهرانچالش های عصر مدرن در ایران عهد قاجار(.  ش1393)  .محمد علی   ،اکبری

 ایران. 
قاجار  آمریکاییان.ایران عهد  از نگاه  ترجمش1397)  .آمریکا هایدر روزنامه ایرانیان  علیرضا    ۀ(. 

 پارسه.  :ساعتچیان. تهران
 تهران: نشر فرزان   .ایرانیان و اندیشه تجدد(. ش1375) بهنام، جمشید.

 کتابفروشی علمی.   :. تهرانتاریخ پست و تلگراف و تلفن(. ش1326) .پژمان بختیاری. حسین
 . ریرکبیام :تهران . ی صفار  حسن ۀترجم . اختراعات  و عیصنا خیتار(. ش1341) .ریی پ. روسو
   .یانتشارات علم و زندگ  :تهران. نو المعارفة دائر(. ش1378) .نیعبدالحس . انیدیسع

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی )  کودتاایران بین دو  (.  ش1395)  .رحمانیان. داریوش
 انتشارات سمت.  :(. تهران مرداد 28و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 

 . 2ق. ش1313؛ 5ق. ش1308. اخترروزنامۀ 
 .313ق. ش1310 ؛220ق. ش1306؛ 15ق. ش1306. اطالع روزنامۀ 
 . 322ق. ش1294. ایرانروزنامۀ 
 . 353ق. ش1322؛ 287ق. ش1321 ؛274ق. ش1321. تربیتروزنامۀ 
 .13ق. ش1330؛ 11ق. ش1330؛ 19ق. ش1328نما.  چهرهروزنامۀ  
 .  2ق. ش1326 ؛14ق. ش1319. المتینحبل روزنامۀ  
 . 858ق. ش1323؛ 841ق. ش1323؛ 14ق. ش1317؛ 256ق. ش1316. حکمتروزنامۀ  
 . 47ق. ش1329. مجلس روزنامۀ 
 . 379ق. ش1274؛ 415ق. ش1275؛ 231ق.ش1271. وقایع اتفاقیهروزنامۀ 

  ی نیحس   نیحس   محمد  ۀترجم  ،ی جغراف   و  نما  جهان  خیتار   یخط  ۀنسخ (.  تای )ب.  یموس   داود،  ژان
 . جا یب .ی فراهان

 انتشارات نگاه.   :. تهران تاریخ مشروطه ایران(. ش1387) .کسروی. احمد 
 . 7ق. ش1342 ؛18ق. ش1342. ایرانشهرمجلۀ 



 353/...  های نوینمواجهۀ ایرانیان با فناوری 

حسین اردکانی.  م(.  ش1368)  .محبوبی  ایرانؤ تاریخ  در  جدید  تمدنی  تهران جلد3.  سسات   . : 
 انتشارات دانشگاه تهران.  

  : . تهرانجلد3.  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم (.  ش1344)  .محمود. محمود
 چاپ سوم.  انتشارات اقبال.

 چاپ چهارم. . ریرکبیام :تهران. ی فارس المعارفة ریدا(. ش1383) .نیغالمحس . مصاحب
. سیم و رادیوهای نوین ارتباطی، از تلگراف و تلفن تا بیتکنولوژی (.  ش 1387معتمدنژاد. کاظم. )

 های ارتباطات. مرکز پژوهش  :تهران
 طرح  :تهران.  فردا  امروز،  روز،ید   تلفن،  و  تلگراف  و  پست  وزارت(.  ش1376)  .ار یاسفند .  یمعتمد

 . ارتباطات  فرهنگ گسترش
شاهیادداشت  ناصرالدین  روزانه  )ق1313-1300)  های  بدیعی.   (.ش1378(.  پرویز  به کوشش 
 . پژوهشکده اسنادسازمان اسناد ملی ایران،  :تهران


