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 چکیده
ی کشورها فني گسترش روابط ايران با غرب و افزايش آگاهي ايرانیان از دستاوردهای علمي و

 رای کسبرايد بش و تمايل بسیاری از منورالفکران و اصحاب جباعث گراي قاجاريه ةغربي در دور
اب ه با شتا بود کهای جديد شد. يکي از اين کشورهای غربي که موردتوجه قرار گرفت، آمريکفناوری

تحلیلي و صیفيوش توفراوان در مسیر توسعه و ترقي در حرکت بود. در اين مقاله تالش شده است با ر
ي و نعت ريلص ةر زمیندبرای نخستین بار پیشرفت آمريکا  ،و اسناد منتشرنشده گیری از نشرياتبا بهره

ي قرار رد بررسيران مواو پیامدهای آن در جامعه  قاجاريه ةمصلحان دور ةآهن، بازتاب آن در انديشراه
 چه آهن آمريکای از راهرغم تمايل ايران به الگوبردارگیرد و به دنبال پاسخ به اين سؤال است که علي

های تحقیق حاکي از آن است که يافته گذاران اين کشور به ايران شد.علل و عواملي مانع ورود سرمايه
کمي و کیفي چشمگیر  ةتوسع آهن آشنايي داشتند، اماناصری از طريق اروپا با راه ةاگرچه ايرانیان از دور

زودی که بهنحویهکشور شد؛ بريلي و قطارهای آمريکا باعث جلب توجه مطبوعات ايران به اين  ةشبک
ش حاضر همچنین نشان آهن موردتوجه قرار گرفت. پژوهراه ةعنوان تنها الگوی ايجاد و توسعآمريکا به

ای با سفر مذاکره ؛مردان ايران برای کسب اين تکنولوژی جديد تالش کردنددهد که چگونه دولتمي
ن اي ةرداد ازجملقاد قراای انعمظفرالدين شاه و تالش بر ةويژه به آمريکا در دور ةاين کشور و اعزام نمايند

آهن را برای ايرانیان بیش از اقدامات بود. اگرچه اين تکاپوها به داليل مختلف ناکام ماند اما اهمیت راه
 پیش آشکار کرد.
 .طبوعات قاجاريهآهن، مستشاران آمريکايي، مخواهان، راه: آمريکا، اصالحات، ترقيواژگان کلیدی
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The Qajar Intellectuals Modeling from the American 

Railway Industry and the Unsuccessful Attempts to Bring 

this Industry to Iran 
Fereshteh Jahani1 

Seyed Mohammad Taheri Moghadam2 

Abstract 

The expansion of Iran's relations with the West and the increase of 

the Iranians' awareness of the scientific and technical achievements of 

Western countries during the Qajar period caused the tendency of many 

enlightened thinkers and journalists to acquire new technologies. One of 

these Western countries was the United States, which was moving 

rapidly in the direction of development and progress. In this article, an 

attempt has been made to analyze the progress of America in the field of 

rail and railway industry, its reflection in the thought of the reformers of 

the Qajar period and its consequences in Iranian society, for the first 

time, implementing a descriptive-analytical method and using 

unpublished works and documents. The question is, despite Iran's desire 

to model American railways, what causes and factors prevented the 

investors of this country from entering Iran. The findings of the research 

indicate that although Iranians were familiar with railways through 

Europe from the Nasser period, the significant quantitative and 

qualitative development of the American rail network and trains drew 

the attention of the Iranian press to this country. In such a way that soon 

America was considered as the only model for the creation and 

development of railways. The current research also shows how Iranian 

statesmen tried to acquire this new technology, negotiating with the 

country's ambassadors and sending a special representative to America 

during the Mozafaruddin Shah period and trying to conclude a contract. 

Although these efforts failed for various reasons, it revealed the 

importance of the railway to Iranians more than ever. 

Keywords: America, Reforms, Progress Seekers, Railways, American 

Advisers, Qajar Press. 
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 مقدمه

شه و ه انديحوز توسعه و ترقي کشورهای غربي در قرون نوزده و بیست میالدی عالوه بر
د، شورها شين کاتفکر که منجر به تغییرات اساسي در ساختار سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 

ر ت. هرچه به اواخها نیز تأثیرات عمیقي به جای گذاشهای زندگي آندر ساير ارکان و عرصه
های صنعتي و ويژه در حوزهشويم سرعت تحوالت بهتر ميیالدی نزديکقرن نوزده م

متحده منتقل تحال کانون تحوالت از اروپای غربي به اياالتکنولوژيکي بیشتر شده و درعین
هیزات ارتباطي چنان توسعه امکانات و تج واسطهها بههای آمريکاييشود. اين پیشرفتمي
اير سهای مختلف روشنفکری در ه گروهازتاب يافت کسرعت در نقاط مختلف جهان ببه

عنوان بهترين ههای الگوبرداری از اين کشور بکه زمینهنحویکشورها را به تفکر فروبرد به
 الگوی پیشرفت شکل گرفت.

عنوان يکي از مردان آمريکايي قرار گرفت و بههايي که موردتوجه دولتيکي از حوزه
ن دوره ونقل ريلي بود. در ايآهن و حملدر نظر گرفته شد راه نمادهای توسعه در اين کشور

داده بودند،  گذاری کالني انجامهای علمي و تکنولوژيکي سرمايهها در زمینهآمريکايي
ها، وسايل و صنايع دستگاه اعاخترها ظهور دانشمندان و های آنگذاریازجمله نتايج سرمايه

 ريکا بهدم آمرجحان و برتری مرحان ايراني ديگر . اين عامل سبب شد که مصلبزرگ بود
ها ه رسیدند که آمريکاييها به اين نتیجملل اروپا را ديگر تنها از حیث ثروت ندانند، بلکه آن

 اعات وتراخة در ساية علم، آگاهي و دانش کشور خود را به مهد بدايع صنايع و گهوار
ری از هدف روشنگ با قاجاريه ةبوعات دوربازتاب اين موضوع در مط اند.کشفیات تبديل کرده

 گرفت.ام ميمردان برای ايجاد تغییر در جامعه از سوی ديگر انجيک سو و فشار بر دولت

الزم به ذکر است که انعکاس تحوالت آمريکا در صنعت ريلي در حالي بود که ايرانیان 
ز کشورهای اروپايي کسب آهن آشنايي داشته و اطالعاتي در اين حوزه ااز دوره ناصری با راه

آهن انجام داده نتیجه زيادی هم در خصوص احداث راهکرده بودند و مذاکرات متعدد و بي
بودند اما آگاهي از پیشرفت اين صنعت در آمريکا باعث شگفتي ايرانیان شده و چنان بازتابي 

هم آورد. آهن فرادر مطبوعات ايران داشت که زمینه را برای تحوالت بعدی در حوزه راه
شديدی در داخل ايران به مساعدت از آمريکا  يشبه داليلي چند تمايل و گراعالوه بر اين 
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ونقل بلکه در تنها در عرصه تکنولوژی و صنعت حملکه آمريکا نهدر جريان بود: يکي اين
های گوناگون سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي تحوالت سريع و دور از انتظاری عرصه

که حتي کشورهای اروپايي با ستايش و تحسین از اين طوریسر گذاشته بود به را پشت
همچنین اين کشور برخالف برخي از  .(7: 1399کردند )رحمانیان؛ جهاني، تحوالت ياد مي

کشورهای اروپايي سابقه استعماری نداشت و به علت فاصله زيادی که با ايران داشت 
در ايران پیاده کند. اين عوامل موجب شد که آمريکا به  توانست مطامع استعماری خود رانمي

های مختلف ازجمله صنعت ريلي و کشور مناسبي برای اخذ الگوهای تجدد و تمدن در حوزه
 آهن برای ايران تبديل شود.راه

ي د آگاهرون در خصوص پیشینه تحقیق بايد يادآور شد که هیچ پژوهشي نیز به موضوع
طورکلي مقاالتي اخته است اما بهآهن اين کشور نپردويژه راهمريکا بهايرانیان از تکنولوژی آ

اند نوشته شده هقاجاري ةآهن و مشکالت و موانع رشد آن در دوردر مورد صنعت ريلي و راه
اريوش رحمانیان، دنوشته « آهن در ايران عصر قاجارله راهأمس»توان به که از آن میان مي

نوشته غالمعلي پاشازاده، « شاهنديشمندان ايران عصر ناصرالدينآهن و ترقي از نگاه اراه»
 موری اشاره کرد.نوشته ابراهیم تی« آهن در ايرانمذاکرات کلنل اسمیث برای تأسیس راه»

کا ر آمريديلي محدوده زماني اين پژوهش از زمان نخستین آگاهي ايرانیان از صنعت ر
گیرد. ر بر ميی پس از انقالب مشروطه را دهاق آغاز تا سال1260های دهه يعني از سال

ه مشروطه دهد طي يک فرايند مستمر هرچه به دورارزيابي محتوای مطبوعات نشان مي
ی به اين موضوع های ايراني در آمريکا توجه بیشترشويم، مطبوعات و ديپلماتتر مينزديک
 ةاسناد منتشرنشديابد. يها تداوم چشمگیری ماند چنانکه پس از مشروطه نیز اين بحثداشته

است  هش حاضرپژو مرکز اسناد و ديپلماسي وزارت امور خارجه نیز بخش مهم ديگر از منابع
ردهای آمريکا در مندی از دستاوهای نمايندگان سیاسي ايران در آمريکا جهت بهرهکه تالش

 دهند.اب ميازتبداران اين کشور به ايران را آهن و ورود سرمايهعرصه صنعت ريلي و راه

ترتیب مقاله حاضر در تالش است با تکیه بر منابع فوق و مشاهدات سیاحان ايراني، بدين
آهن از ها در عرصه صنعت راههای آمريکايياعات و پیشرفتاختربه اين سؤال پاسخ دهد که 

ها چه بود؟ و آيا اين مردان قاجاريه چگونه حاصل شد و واکنش آننگاه مصلحان و دولت
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های برای اين صنعت در ايران به دنبال داشت؟ پژوهش بر اين ها نتايج و دستاوردهيآگا
های پاياني حکومت قاجاريه از طريق مطبوعات ويژه در دههفرض استوار است که ايرانیان به

از تحوالت صنعت ريلي آمريکا آگاه  سابقهبي یاگونهو نمايندگان سیاسي ايران در آمريکا به
 را فراهم آورد. قاجاريه ةآهن ايران در اواخر دورهها زمینه تحول صنعت ران آگاهيشدند و اي

 آهن آمریکاواکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با توسعه راه

روز ها روزبهآهن، اهمیت و نقش آن در زندگي اجتماعي انسانبه دنبال توسعه راه
 ه فاقدد داشت کتر کشوری در دنیا وجوگشت. درواقع در آستانه قرن بیستم کمآشکارتر مي

افغانستان  يران وايا جز آهن باشد و به فوايد و منافع عظیم آن آگاه نباشد. در آسیا هم گوراه
آهن در قدان راهآهن داشتند اما با وجود فو بعضي از متصرفات عثماني، ديگر مناطق راه

 ايران، عموم مردم به اهمیت نیروی بخار پي برده بودند.

« ساالرمشیرالدوله سپه خانینمیرزا حس»آهن در ايران در دوره صدارت فکر احداث راه
مطرح و پیرامون آن تبلیغ زيادی شد و از آن زمان به بعد جايگاهي عمده و  یطورجدبه

خان میرزا ملکم»اساسي در انديشه و عمل اصالحي ايرانیان به خود اختصاص داد. 
های خود به ضرورت و ای از رسالهساالر بود در پارهن اصلي سپهکه از مشاورا« الدولهناظم

طورکلي در اين دوره (. به94: 1391ها اشاره داشت )رحمانیان، فوريت تأسیس راه
آهن بر رشد اقتصاد، رشد شهرها، ارتباطات و تعامل فرهنگي خواهان ايراني از تأثیر راهترقي

آهن و مزايای آن در کشورهای غربي و صیف راهو... آگاه بودند، به همین دلیل ضمن تو
 اخترويژه آمريکا به انتقاد از وضعیت موجود در ايران پرداختند. در اين خصوص روزنامه به

« آهن در کوتاه زمان توانسته بود ساکنان هر مرزوبوم را با يکديگر آشنا کندراه»نويسد: مي
ونقل داشت، برای حملهن وجود نميآاگر راه(. 1597-1598: 49، ش5ق، س1296، اختر)

ها میلیون ها کارگر و دهبايست میلیونشوند ميجا ميآن جابه ةوسیلکاالهايي که ساالنه به
آهن تأثیر (. از ديگر فوايد راه5258: 3، ش18ق، س1309، اخترشد )اسب به کار گرفته مي

سال پیش در  60: »نوشته است ق1309در  اخترروزنامه آن بر آباداني شهرها و روستاها بود. 
 27شهر شیکاگو جز دو سه کلبه محقر و پست چیز ديگری مشهود نبود اما امروزه مرکز 

ق يک خط آهن به اين شهر 1266م/ 1850در سال « باشد.آهن بسیار بزرگ ميرشته راه
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 که ارتباط ريلي اينکشیده شد و اين موجب سرآغاز تحول در اين شهر گرديد. بعد از آن
ق تنها هزار نفر بود به 1251م/ 1835جا که در سال شهر با نیويورک برقرار شد جمعیت آن

ق، 1309، اخترق رسیده است )1309م/ 1892نفر در سال 335هزار و 375 میلیون ويک
آهن بايد به نقش آن در (. همچنین برای درک بیشتر فوائد راه5593، 5594: 33، ش18س

م/ 1872-1852سال يعني  20تجارت خارجة آمريکا در مدت تجارت آمريکا اشاره کرد. 
میلیارد رسید و اين ترقي و پیشرفت  372هزار و  11هزار میلیارد به  5ق از 1289 -1268

کند که خاطرنشان مي روزنامه ناصری(. 90: 1373آهن بود )کاشف، نتیجه داشتن راه
رساند، تجارت و صنايع را مي نیروی بخار مملکت را از خاک ذلت به سرير ثروت و دولت»

و در ادامه به انتقاد از عدم توجه ايرانیان به اين صنعت مهم پرداخته و « دهدترقي مي
که در ايران هنوز آنخط آهن کشیده شده است حال 25افزايد: از نیويورک تا شیکاگو مي

، 6ق، س1317شود، وجود ندارد )ناصری، هر نوع ترقي محسوب مي ةماشین بخار که مقدم
 (6: 31ش

آهن در پیشرفت يک کشور؛ برخي ديگر از مصلحان هم برای نشان دادن اهمیت راه
کردند و آهن را به عروق و شرائین تشبیه ميخطوط ريلي مملکت را به انسان و راه

آهن نباشد در يک شهر به آهن وابسته است. اگر راهافزايند که حیات هر مملکتي به راهمي
که در شهری ديگر از تنگي و کمي آنشود حالو فراواني ارزاق، کارگر پیدا نمي علت ارزاني

(. روزنامه ايران در اين 1: 137ق، ش1329شوند )مجلس، آذوقه اغلب از گرسنگي تلف مي
آهن بر زياد شدن خواروبار را بايد در کالیفرنیا ديد. نويسد: مصداق بارز تأثیر راهخصوص مي

آهني بود که از اين شهر به اطراف و خطوط راه ةغله در اين ناحیه نتیجحد و حصر وفور بي
(. زيرا کشاورزان اطمینان 606: 152ق، ش1290جوانب مختلف کشیده شده بود )ايران، 

داشتند که محصوالتشان به بازارهای فروش منتقل خواهند شد و روی دستشان نخواهد 
راه در ايران اصالً معنا و مفهوم « یم طالبوفعبدالرح»اين در حالي بود که به گفته ماند. 

وی از قول يکي از اهالي « نامندکوبید راه مي قاطر و االغ لگد»واقعي نداشت و هر جا را که 
)طالبوف، « پوسدحاصل مزارع خوب است چه فايده همه در بن چاه مي»نويسد: ده مي
آهن در ترقي تجارت با همیت راه(. روزنامه ادب هم مانند طالبوف ضمن اشاره به ا30: 2536

فرسنگي تهران، زغال به تهران  15نويسد: از کند و ميذکر مثالي به وضع موجود انتقاد مي
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ها به واسطة رفت و ممکن بود در فصل زمستان راهآمد و به قیمت جان به فروش ميمي
(. از 312: 39، ش1ق، س1319برف مسدود شود و وجود آن مانند کیمیا ناياب گردد )ادب، 

وفور کارگیری اين تکنولوژی نوين در ايران بهآهن و ضرورت بهاين قبیل انتقادات به نبود راه
خواهد مانند آمريکا ترتیب بنا بر باور انديشمندان ايراني اگر ايران ميشود. بدينديده مي

ترين رگآهن به يکي از بزدر حقیقت فقدان راهترقي کند بايد خطوط ريلي ايجاد کند. 
کردند عدم موفقیت طلبان و متجددين ايراني تبديل شده بود و ادعا ميهای اصالحدغدغه
اطالع، آهن در کشور بوده است )نبود راه ةها و ورشکسته شدن آنان در ايران نتیجکارخانه
ها و بسیاری از خرابي أو منش أگونه بود که مصلحان مبد(. اين5: 22، ش25ق، س1321

 دانستند.آهن ميای ايران و ايراني را فقدان راههبدبختي

ز آمريکا و اروپا که ا انگیزیرتشد که دلیل ترقیات حدر اين دوره اين سؤال مطرح مي
شرق مشروع شده است، چیست؟ علت ضعف و فقر و پريشاني کشورهای  18نیمة قرن 

تي اس شناخر اسب يهقاجار ةزمین که از همان تاريخ شروع گرديده، چیست؟ روشنفکران دور
کردند؛ گروهي که از غرب حاصل کرده بودند هرکدام دلیلي را برای اين موضوع بیان مي

دانستند، اين گروه مي« قانون»ماندگي ايران را در يک کلمه به نام پیشرفت غرب و عقب
ر ن اموم درآمدنتظااعتقاد داشتند که وجود قانون در غرب باعث پیشرفت اين کشورها و به ا

ده تمدن ش ماندگي ايران از قافلهها شده است و عدم وجود قانون در ايران باعث عقبآن
حال بسیار ضروری نآهن ازنظر اين انديشمندان از نتايج دولت قانونمند و درعیراهاست. البته 

(. 126تا: خان، بي؛ میرزا ملکم53: 1386 مستشارالدوله،رفت )برای ترقي به شمار مي
ترين علت آن را پرداختند و مهمگر از نگاه فني و تکنولوژيکي به موضوع ميگروهي دي

« کشتي آتش» اتفاقیه وقايعآهن و به قول روزنامه اع راهاخترانکشاف قوه بخار و 
ها از نويژه کسب آگاهي آدانستند. از طرفي گسترش آشنايي ايرانیان با غرب و بهمي

 ها با انعکاسان شد. آنای در انديشه و عمل ايرانیعمدهتغییرات  سازینهتحوالت آمريکا زم
ور اين کش ژيکياخباری درباره رشد کمي و کیفي صنعت ريلي آمريکا روند تحوالت تکنولو

ها تالش نتشار آناها و انتقال و را موردتوجه قرار داده و با کسب آگاهي از اين پیشرفت
 ند.صنعتي اين کشور آگاه کنکردند جامعه ايران را نسبت به تحوالت فني و 
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 ونقل ریلی در آمریکا و انعکاس آن در مطبوعاتتوسعه کمی حمل

ا ور که بويژه توسعه کمي و کیفي شبکه ريلي اين کشنوين در آمريکا به هاییفناور

ه روزنام. انگیزی در حال پیشرفت بود، موردتوجه مطبوعات ايران قرار گرفتسرعت شگفت

آهن شدند يای راهها خیلي زود متوجه فوايد و مزاآمريکايي :نويسديتربیت در اين خصوص م

ساير  ا که درردتي و فوراً به احداث و ساخت آن پرداختند و در اين کار همان جرئت و جال
ه از دره و نکردند  نديشهنه از کوه و رودخانه ا»کارها داشتند، به کار بستند و در اين راستا 

(. اين 1825، 1826: 364ق، ش1323)تربیت، « مات نوظهورماهور نه از خطرات و صد
اند که در دهمملکت که در ابتدای کشف شدن ساکناني وحشي داشت اينک به جايگاهي رسی

(. درواقع 3: 232ق، ش1306اند )اطالع، آهن احداث کردهتمام شهرها و روستاهايشان راه
آهن نسبت داده مندی از راهبهره اين کشور به همین تحول، يعني ةوقفپیشرفت سريع و بي

 شد.مي

ق 1217م/ 1802 آهن در آمريکا به سالاستفاده از راه ةبنا بر اطالعات موجود پیشین
شن ( و هر سال به مناسبت چنین روزی ج27ق: 1340السلطنه، گردد )کاشفبرمي

ق 1284الثاني جمادی 24م/ 1867اکتبر  23سال بعد، يعني  65که طوریگرفتند بهمي
رگزار جمهوری آمريکا بنايب رئیس« مستر دورنت»جشني با حضور مهمانان ويژه همچون 

ر اين مراسم (. بدون شک شرکت مقامات بلندپايه امريکا د170، 171ق: 1316شد )ورن، 
 ور دارد.آهن در توسعه اين کشنشان از اهمیت راه

شور را وابسته به مساحت عالوه بر موارد فوق مصلحان و روشنفکران میزان ترقي هر ک
ترين کشور عنوان پیشرفتهها از آمريکا بهدانستند. از اين نظر آنآهن آن کشور ميو مقدار راه

 جهتينبردند زيرا سرعت گسترش خطوط آهن اين کشور بسیار چشمگیر بود و ازانام مي
ق 1304ال طورکلي تا سطولي نکشید گوی سبقت را از تمام کشورهای اروپايي ربود. به

اند اين در حالي بود که تمام اروپا هزار کیلومتر ذکر کرده 206های آمريکا آهنمجموع راه
که مهم اين ةآهن نداشت و نکتکیلومتر راه 910هزار و  180رفته بیش از همروی

آهن در آمريکا تا آنجا پیش رفت راه ةآن بودند. توسع ةها هنوز هم در حال توسعآمريکايي
« ويرجینیا»ي در همان ربع آخر قرن نوزدهم در برخي نقاط آن کشور ازجمله که حت
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وقايع آهن زياد، احداث خطوط جديد ممنوع اعالم شده بود )وجود خطوط راه ةواسطبه
هزار و  242ق به 1306(. همچنین خطوط آهن آمريکا در 1114: 173ق، ش1270، اتفاقیه

های قرن ق يعني آخرين سال1317در سال  (.4: 223ق، ش1306کیلومتر، )اطالع،  367
( و در آغاز قرن بیستم به 4: 477ق، ش1317کیلومتر، )اطالع،  904هزار و  285نوزدهم به 

که توجه اين(. نکته قابل1825، 1826: 364ق، ش1323هزار کیلومتر رسید )تربیت،  300
ق نقشي نداشت و 1306م/ 1888آهن حداقل تا سال دولت آمريکا در ساخت و احداث راه

رفتند و آنان در تغییر و تبديل آهن به شمار ميها، مالک راههای خصوصي و کمپانيشرکت
بودند و دولت حق دخالت در  یاراختنرخ و قیمت بلیط و غیره در حمل مسافر يا کاال صاحب

ا به ها موظف بودند پنج درصد از درآمد قیمت بلیط رکمپاني حاليناين کار را نداشت. باا
 (97: 1373دولت پرداخت کنند )کاشف، 

ای میان اين کشور و ديگر کشورهای آهن در آمريکا بايد مقايسهراه ةبرای درک توسع
الدوله نماينده سیاسي ايران در ق اسحق مفخم1321در سال اروپايي صورت داد.  ةپیشرفت

هزار کیلومتر،  318کا با آهن را به ترتیب اهمیت آمريترين کشورهای دارای راهواشنگتن مهم
هزار کیلومتر نام برده  41و فرانسه با  یلومترهزار ک 52هزار کیلومتر، روسیه با  53آلمان با 

حاجي میرزا محمد »موجب گزارش (. اما به1: 5، پ11ق، ک1321بود )استادوخ، 
 310هزار و 988م، اروپا 1921ق/ 1340در سال سال بعد يعني  20در حدود « السلطنهکاشف

هزار  59هزار کیلومتر، استرالیا  50کیلومتر، آفريقا  491هزار و  648آهن، آمريکا کیلومتر خط
ق: 1340السلطنه، کیلومتر خط آهن داشت )کاشف 200هزار و  261کیلومتر و آسیا  79و 
(. به همین ترتیب آمريکا نسبت به ديگر کشورها از بیشترين شمار قطارها برخوردار 37، 38

ق شمار کُل قطارهای موجود در کشورهای جهان را 1318روزنامه اطالع در سال بود. 
هزار قطار وجود داشت )اطالع،  40داند که از اين میزان تنها در آمريکا هزار قطار مي109

آهن سه کشور برتر دنیا را به ق مجله بهار تعداد خطوط راه1328(. در 4: 532ق، ش1318
آهن انگلیس و نويسد؛ طول خطوط راهبرد و ميسیه نام ميترتیب آمريکا، انگلیس و رو

ق، 1328روسیه که در جايگاه دوم و سوم قرار دادند بسیار بسیار کمتر از آمريکا است )بهار، 
ای بود (. بنا به نوشته نشريات اين دوره رشد تکنولوژی در آمريکا به اندازه183: 3، ش1س

آهن راه ةواسطتنها کراية امتعه که به» يراکند ز توانست با آن رقابتکه هیچ کشوری نمي
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های میلیون است اين در حالي است که راه 750میلیارد و  2کنند بیشتر از ونقل ميحمل
)اطالع، « کنندونقل نميامتعه حمل قدرينآهن انگلیس، فرانسه و ايتالیا همه با هم ا

آهن اين دوره به طول خطوط راهگونه که مشاهده شد منابع (. همان3،4: 155ق، ش1304
ها بحث پیشي اين پیشرفت ازپیشیشکردند و برای نشان دادن بآمريکا بسیار توجه مي

 کردند.گرفتن اين کشور از ديگر کشورهای متمدنه را مطرح مي

های پیشرفت آمريکا ترين جلوهها روزنامه تربیت به توصیف يکي از مهمدر ادامه گزارش
آهن اين خط آهن سان فرانسیسکو به نیويورک پرداخت،ن يعني ساخت راهآهراه ةدر عرص

شده بود، خطي که  آهن آمريکا بود که از سان فرانسیسکو به نیويورک کشیدهترين راهمهم
، 1826: 364شق، 1323کرد )تربیت، های اطلس وصل ميسواحل اقیانوس کبیر را به کناره

ند که ين نتیجه رسیدبسیاری از مصلحان و روشنفکران به اگونه اخبار بازتاب اين (. با1825
د را ممکن بوغیر دانشمندان آمريکايي بسیاری از اموری که ازنظر مردمان آسیايي محال و

نه علم و های باالتری در زمیروز در حالي پیشروی برای فتح قلهاند و روزبهممکن ساخته
 فناوری هستند.

 نگاه ایرانیان رشد کیفی صنعت ریلی آمریکا از

یفیت کانگیز بود ازنظر که ازنظر کمي شگفتآهن آمريکا عالوه بر اينتوسعه خطوط راه
اب وجه اصحوردتمو ايجاد رفاه در میان مردم بسیار حائز اهمیت بود و همین موضوع نیز 

 جرايد و سیاحان اين دوره قرار گرفت.

ای است که در سال نخستین نشريه هوقايع اتفاقیروزنامه  قاجاريه ةدر میان نشريات دور
در اين  دهد.آهن آمريکا اطالعاتي هرچند مختصر ارائه ميق در مورد کیفیت راه1267

در همان نیمه قرن ها خیلي زود توانستند به لحاظ کمي و کیفي آمريکاييروزنامه آمده است 
ق، 1276، قايع اتفاقیهوهای انگلیسي را با تفاوت زياد پشت سر بگذارند )نوزدهم رکورد قطار

های مهم قطارها آمريکا که در اين (. بايد توجه داشت که يکي از ويژگي2779: 453ش
شد سرعت نخستین گفته مي .ها بوددوره بیشتر به آن پرداخته شده است، سرعت آن

(. 27ق: 1340السلطنه، قطارهای آمريکا بیش از يک فرسنگ و نیم در ساعت نبود )کاشف
طولي نکشید استفاده از قطارهايي که با  رعت ناچیز با گذشت زمان افزايش يافت واما اين س
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میل بود  9سرعت حرکت اين کالسکه در ابتدا ساعتي کردند، رايج شد. هوای فشرده کار مي
 (1492: 372ق، ش1295. ايران، 2: 52ق، ش1295)علمي، 

های شمندوفر اده از چرخآهن آمريکا استفهای اساسي در صنعت راهيکي ديگر از تحول
ها با هدف باال بردن رخهای آهني در ربع آخر قرن نوزدهم بود. استفاده از اين چچرخ یجابه

(. 3565: 11، ش13ق، س1304، اخترگرفت )سرعت قطارها و حمل بارها صورت مي
 شد.رای آن کامل بزودی با تولید لوکوموتیو جديد و خاصي های شمندوفر بهاستفاده از چرخ

اع در اختري کند. اين ثانیه ط 22متر مسافت را در ظرف  600اين لوکوموتیو قادر بود هزار و 
 300مسافت  آن ةیجمورداستفاده قرار گرفته بود و درنت« لوئيسن»آهن شیکاگو به راه

: 35، ش18ق، س1309، اخترشد )کیلومتری میان اين دو شهر در عرض دو ساعت طي مي
قطارهای  گونه که مشاهده گرديد سرعت(. همان5767: 13، ش19، سق1310، اختر؛ 274

السلطنه که مسافرت با آمريکايي همچون امتیاز و برتری بعدها نیز برقرار بود و معین
شور قطار در اين ک»: نويسدونقل ريلي آمريکا را تجربه کرده بود در اين خصوص ميحمل

رسد و قطارها مثل دو ف به تیری ديگر ميآهن به يک چشم به هم زدن از تیر تلگراراه
 (297: 1363السلطنه، )معین« شوند.گلوله توپ از کنار هم رد مي

سرعت که از اسباب راحتي قطارهای آمريکا بود، بايد به کیفیت  ةعالوه بر مشخص
ها به اين ويژگي در ها نیز پرداخت. يکي از نخستین اشارهها و امکانات آندروني واگن

موجب ادعای اين روزنامه مزايای کیفي قطار و ق آمده است. به1290ايران در سال  ةمروزنا
های نشست از کالسکهچه فردی در اين قطارها ميآهن آمريکا چنان باال بود که چنانراه

های بخار تمام اسباب فراغت و آسايش کرد! در هر يک از کالسکهفرنگستان نفرت پیدا مي
(. عالوه بر جرايد که قطارهای آمريکا را ازنظر 614: 154ق، ش1290ايران، مهیا بود )

دانستند. برخي از سیاحان ايراني که به آمريکا رفته بودند کیفیت برترين قطارها در دنیا مي
ونقل ريلي آمريکا و کیفیت آن را موردتوجه قرار دادند. يکي از اين جزئیات بیشتری از حمل

آهن آمريکا خصوص مشاهدات خود و در توصیف راهبود که در« باشيابراهیم صحاف»افراد 
ای نوشته است. وی بر اين باور بود که های آن مطالب ارزندهو قیمت بلیط و ديگر ويژگي

اند. نديده بودم. قطارهای آمريکا هیچ جای دنیا قطار آهن به عظمت و شکوه آمريکا نساخته
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: 1357تهراني، باشيشود )صحافمتفاوت ميها بندی دارند و بر اساس درجه قیمتدرجه
آهن، به چگونگي استفاده مردم از توصیف مشاهدات خود از راه ةدر ادام يباش(. صحاف69
آهن آمريکا با ديگر جاها تفاوت کلي دارد و پردازد. طبق روايت او، مسافرت در راهآهن ميراه

هستند! هیچ مسافری از آدرس دان کند که مردم آمريکا تماماً جغرافيخاطرنشان مي
ها به کنند. در ايستگاهای که در دست دارد، مسیر را طي ميپرسد و بر اساس نقشهنمي
آهن آمريکا خطوط راه» یقتشوند و در حقيک دقیقه جماعت زيادی خارج و داخل مي ةفاصل

آوردند ميدر اين قطارها طوری اسباب راحتي مسافر را فراهم « مثل تارعنکبوت زياد است.
 (71-76که حد نداشت )همان؛ 

های خانههای آمريکا و کارآهنيکي ديگر از سیاحان اين دوره که به توصیف راه
من شگفتي از بود. وی ض السلطنهینسازی اين کشور پرداخته است، معلوکوموتیو
اين صنايع  جزء به تشبیههای لوکوموتیوسازی جزءبههای آمريکا در بازديد از کارخانهپیشرفت

 یقدرشود بهيدر کارخانه لوکوموتیوسازی آمريکا... آنچه مالحظه م»پرداخت و نوشت: 
ده  وامروز  کند وسعت دستگاه دارد که اگر کسي به نظر دقت بخواهد اين امکان را سیاحت

« ارد ...دمله روز ديگر به جهت تماشای اين اداره کم است... اين کارخانه شش هزار ع
ين توصیفات و حیرت ايرانیان از ترقي سیستم ا(. ارائه 312-316: 1363لطنه، الس)معین

آهن به هم وصل راه از آغاز قرن بیستم تمام دنیا از طريقآهن آمريکا در حالي بود که راه
رفتند ترين ملت دنیا به شمار ميرفاه و آسايش بودند و ايرانیان که تاريخي يتنها شده و در

انشهر، جله ايرمشته . بر اين اساس بنا به نونات بارکش در مسافرت بودندبا چهارپا و حیوا
نحصر به آن م ةآنکه وسايل نقلی ةواسطسال فاصله داشت و به 500ايران با تمدن، 

چنین (. 599: 9، ش3ق، س1344شد )ايرانشهر، تر شمرده ميچهارپايان بود از آفريقا پست
ز تمدن تشبیه ت قرن بیست را به آمريکای قبل اهای نخسوضعي باعث شده بود ايران دهه

چه ايران بخواهد پیشرفت (. عقیده بر اين بود که چنان54ق: 1340السلطنه، کاشفکنند )
کند  آهن دست پیداهای مانند آمريکا برسد تنها بايد به راکند و به سطح کشورهای پیشرفته

 و بس!

و عمق تغییرات و کشفیات جديد گونه که مالحظه شد منابع اين دوره سرعت همان



 

 

 

 

  61 ...آهن آمريکا وقاجاريه از صنعت راه ةانديشان دورالگوپذيری دگر
 

کردند. نتیجه ها را در رفاه مردم بررسي و تحلیل ميتأثیر هرکدام از آن حالینامريکا و درع
عنوان الگوی توسعه و پیشرفت جايگزين اروپا شود. در ها سبب شد اين کشور بهاين گزارش

ی استخدام مستشاران يا ورود مردان ايراني براويژه بعد از دوره مشروطه دولتاين راستا و به
 هايي را آغاز کردند.آهن تالشگذاران آمريکايي برای توسعه و احداث راهسرمايه

 آهن از رهگذر دیپلماسی فعال با آمریکا و موانع آناحداث راه

آگاه بودند و در حسرت  يخوبآهن بهچه گفته شد ايرانیان از مزايای راهبا توجه به آن
خان حسینقليهای زيادی را منتشر کردند، برای نمونه مقاالت و گزارش مندی از آنبهره

ويژه در های آمريکا بهکرد پیشرفتهايش به شاه سعي ميسفیر ايران در آمريکا در گزارش
آهن در کشور ترغیب بسا او را به احداث راهآهن را برای وی توصیف کند و چهراه ةزمین

حکايت آمريکا حکايت »نويسد: وی مي(. 1/12، 12، ب3، پ20ق، ک1306استادوخ،نمايد )
اروپا و مملکتین برلن و اسالمبول و لندن و پاريس و وينه نیست، اينجا جای ديگر است در 

مهمانخانه و حمام و تماشاخانه است، شهری است متحرک. در  های اين کشورآهنراه
عرض کنم آمريکايي کجا، اروپا و  رود...من چهها ميشمار و راهآهن بينیويورک قطار راه

: 3، پ20ق، ک1306)استادوخ، «غیره کجا،... دوستي با اين مملکت را سود عظیم بشماريد.
پیداست رسیدن اين گزارش به ايران تا چه میزان تصور خوانندگان آن از آمريکا، (. 16-13

رگون ساخته است های اروپايي را متحول و دگرفاه، آسايش و برتری آمريکا نسبت به قدرت
آهن ايرانیان را تشويق به الگوبرداری از آمريکا کرده است؛ اما ظاهراً احداث راه شیازپشیو ب

-1883های زيادی مواجه بود. برای نمونه بنجامین وزيرمختار آمريکا در ايران )با دشواری
ست که زياد ا یقدرآهن در ايران بهم(. معتقد بود موانع و مشکالت احداث راه1885

ترين مشکل موضوع برگشت سرمايه است زيرا بر فرض مهم»ها فائق آمد. توان بر آننمي
ها بتوان ساخت، پول و بودجه آن را چه کسي آهني را با تمام دشواریمثال چنانچه چنین راه

آهني از مرز ترکیه يا روسیه تا تهران و نقاط ديگر ايران، با عالوه کشیدن راهدهد؟ بهمي
طور های روسیه و انگلیس هر يک بهالت بزرگ مهندسي و فني توأم بوده و دولتمشک

ها آهني تا هرات بکشند و در اين میان برای آمريکائياند که راهجداگانه درصدد برآمده
آهن در ايران به کار اندازند. از طرف ريسک بزرگي است که سرمايه خود را در ايجاد راه
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آهني داشت زيرا مردم مناطق اطراف خط برداری از چنین راههبهر توان امیدی بهديگر نمي
چیز هستند که توانائي خريد بلیط و سوار شدن در قطار را ندارند و فقیر و بي یقدرآهن به

های باريک و آالت الزم در داخل ايران از جادهآهن يعني ريل و ماشینحمل وسايل راه
آهن در ايران مین در ادامه ذکر موانع احداث راهبنجا« کوهستاني هزينه زيادی دارد.

آهن با شاه شريک شد و آهن بايستي در ساختمان راهنويسد که برای گرفتن امتیاز راهمي
آهن بگیرند. آهن را به نام او ساخت تا سر هر سال بتوان مبالغي از وی بابت اقساط راهراه

ونقل ريلي در داخل و تولید وسايل حملحلي که بنجامین ارائه داده بود ساخت ديگر راه
 (1: 77ق، ش1328. مجلس، 329: 1363بنجامین، ايران بود )

زيادی در  یوگوهاآهن بحث و گفتدرخصوص چندوچون برخوردار شدن ايران از راه
در ابتدا بر اين باور بودند که  اخترها ازجمله روزنامه مطبوعات در جريان بود. برخي از آن

آهن احداث کند بنابراين هیچ احتیاجي به تواند، راهها ديگر ميکمک کمپانيايران بدون 
توان ظرف پنج سال بدون دخالت بیگانه موفق به انجام اين های بیگانه نبود! و ميکمپاني

 يق زمان1304(. چند سال بعد در سال 1597، 1598: 49، ش5ق، س1296، اخترکار شد )
ه بیگانگان جدی شد همین روزنامه ضمن ابراز تأسف از آهن بکه بحث اعطای امتیاز راه

اعالم کرد چنانچه ناچار به تَن « پرستيو وطن يخواهدولت»چنین امری، بنا به مالحظات 
های آمريکا، استرالیا، دادن به اعطای امتیاز به بیگانگان شويم بايستي اولويت را به کمپاني

: 36، ش13ق، س1304، اخترران قرار داشتند )آلمان و غیره داد که در فواصلي دور از اي
ق 1303زماني اين مطلب را نوشت که يک سال قبل از آن يعني  اختر(. روزنامه 3769

مشهد را به  -بوشهر و تهران -آهن تهرانقصد داشت امتیاز دو خط راه شاهينناصرالد
نا به قول (. اما ب3364: 49، ش12ق، س1303، اخترآمريکايي بدهد )« مسیو وينستون»
( و وينستون در حالي 783: 1362)کرزن،  در آخرين مرحلة کار مانعي پیدا شد« کرزن لرد»

ق، 1306)اطالع،  آهني از ايران کسب کندتهران را ترک کرد که نتوانسته بود امتیاز راه
عدم موفقیت نماينده آمريکا در ايران در ترين داليل يکي از مهمشک  (. بدون2: 220ش

ق، 1328مجلس، ) ها و مواضع روس و انگلیس بودآهن سیاستیاز احداث راهکسب امت
هايي که کند: تعمق در رشته توافقاشاره مي يدرستگونه که جان فوران به( و همان1: 77ش

ش تا جنگ جهاني اول 1890/1269های برای احداث خطوط تلگراف آهن در سال
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ا و روسیه برای حفظ منافع خويش در ايران به دهد بريتانیکرد، نشان ميممنوعیت ايجاد مي
 .(175، 1388اند )فوران، شدهچه ترفندهايي متوسل مي

شاه با مظفرالدين وچنان ادامه داشت آهن در ايران همتمايل به احداث راه حالينباا
اندازی آن اهرکان اطالع از قطار برقي در آمريکا مشتاق اطالع از چندوچون و در صورت ام

ي ين نماينده يک انگلیسای را به آمريکا فرستاد، اايران شده بود و به اين منظور نماينده در
کرد. روزنامه ت ميسال قبل در دربار ايران خدم 15بود که از « جانمارسدِن وُرد»نام  به

شاه »ق، با تیتری با عنوان 1318الثاني ربیع19م/ 1900وت ا 16در  ،توپیکا اِستِیت جورنال
ينده طي دو خصوص نوشته بود که قرار است اين نمادر اين « ان وآگون برقي استخواه

ای را در های سفر با چنین وسیلههفته به بررسي شبکه واگن برقي نیويورک بپردازد تا زمینه
 امه، دربرن مسیر تهران تا بندرگاهي دريای خزر فراهم آيد. در صورت عملي شدن اين

رد همچنین ترين خط آهن برقي آسیا خواهد شد. وُطوالني مايلي 93حقیقت اين مسیر 
به فیالدلفیا خواهد « بالدوين»سازی  اعالم کرده بود که برای بازديد از کارخانه لوکوموتیو

تهران  هن جديدآخط  رفت تا گزارشي پیرامون امکان استفاده از اين نوع لوکوموتیو در مسیر
 اين ةاز نتیج (.60، 61: 1397ايیان، ز نگاه آمريکايرانیان افارس تهیه نمايد )تا خلیج
ای در پي نداشته است. ها اطالعي در دست نیست اما ظاهراً اين مأموريت نتیجهبررسي

ت خارجه از الدوله در گزارشي به وزارق اسحق مفخم1321ال حال چند سال بعد در سبااين
داد و  بود خبر جمهور آن کشوررئیستعیین وزيرمختار جديد آمريکا در ايران که از نزديکان 

آهن در حداث راهجمهور آمريکا به وی دستور داده نهايت تالش خود را برای اادعا کرد رئیس
ها به بینيوش(. اما عمالً اين خ1: 5، پ11ق، ک1321ايران، به کار گیرد )استادوخ، 

 ای ختم نشد.نتیجه

سفرای فعال ايران در  ةواسطيکا بهبعد از انقالب مشروطه که مناسبات ايران و آمر
های آمريکا در مندی ايران از پیشرفتای شده بود تالش برای بهرهواشنگتن وارد فصل تازه

ای به وزارت الدوله در نامهخان نبیلچنان ادامه داشت. در اين راستا، علیقليآهن همزمینه راه
داران فیلیپین و ديگر سرمايه آهنمجری راه« وايت مستر»مالقات خود با  خارجه از

برداری از منابع طبیعي ايران خبر ها برای حضور و مشارکت در بهرهآمريکايي و موافقت آن
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های خود را با اين امید ادامه داد که او تالش(. 598: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، داد )
وسیله آنان را بدينها کند و های آمريکاييدولت ايران باالخره وی را مأمور جذب سرمايه

 االولجمادی9راضي به ساختن تراموای شهری در ايران نمايد. در همین خصوص در 
است که  ق در گزارشي به وزارت خارجه نوشته بود که کمپاني معتبری پیدا کرده1329
مند به ايجاد تراموای برقي باری و مسافری است و تأکید کرده بود که آمدن اين عالقه

ها و غیره خواهد آهنتر و ساخت راهای برای انجام کارهای بزرگيران مقدمهمهندس به ا
های فراوان نگاریرغم مکاتبات و نامهاما به(. 282: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، بود )

خان به وزارت خارجه، اين وزارتخانه از دادن پاسخي روشن و قطعي به وی خودداری علیقلي
در گزارشي ديگر به وزارت خارجه نوشته  ی(. و606: 1، پ39ق، ک1329استادوخ، کرد )مي

داران بزرگ ازجمله ق با بسیاری از سرمايه1329صفر  21بود که در سفر به نیويورک در 
ها متمايل ديدار کرده است که بعد از شنیدن منابع ثروت طبیعي ايران آن« مستر مارويک»

نکته بسیار مهمي اشاره کرده است و آن به روابط با ايران شدند. وی در گزارش خود به 
که روس و انگلیس همواره سعي کرده بودند که ايران را نزد ديگر کشورهای خارجي، اين

داران کشوری ورشکسته جلوه دهند تا هیچ کشوری متوجه ايران نشود. ظاهراً سرمايه
خان با ارائه ا علیقليخان نیز تحت تأثیر اين تبلیغات قرار گرفته بودند زيرعلیقلي ةمورداشار

های ايران تالش کرده بود تبلیغات سوء را برطرف کند آمار و ارقام و شرحي از ثروت
خان بعد از مسافرت به نیويورک و ديدار علیقلي(. 500، 501: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، )

نوع  حاضرند که همه هاينآهن سازان در گزارش خود نوشت همگي اگذاران و راهبا سرمايه
کرد که خان در اين مذاکرات قوياً تأکید ميخدماتي در ايران به عهده بگیرند اما علیقلي

 يجتدرخواهد خود بهدولت مشروطه ايران در فکر دادن امتیازات به احدی نیست بلکه مي»
آهن برای مملکت خود بسازد و به دست خود مشغول استخراج و توسعه صناعت بشود و راه

هايي خواهد دستورالعملوی در پايان اين گزارش از دولت مي« يرانیان است.ايران مال ا
گذاران راجع به اين امور برای وی ارسال کنند تا بداند از چه راه و چگونه به سرمايه

(. از چندوچون اين مذاکرات 607: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، آمريکايي مذاکره کند )
خان در شرايطي بود که دولت ذاکرات علیقليرسد ماطالعي در دست نیست اما به نظر مي

داران آمريکايي ايران تا اين زمان هنوز تصمیم قطعي درخصوص جلب همراهي سرمايه
 اتخاذ نکرده بود.
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م/ 1919در سال  آهن به کمک آمريکا، ظاهراًهای ايران برای احداث راهتالش ةدر ادام
ای نامه وضوع ازداده شد. اين م« و پسران کمپاني پیرسون آمريکايي»ق امتیازی به 1338

شود. او در شن ميهای ايران نوشته بود، روخطاب به سنديکای راه« الدوله فیروزنصرت»که 
ق که آقای 1338االول ربیع9 /1919دسامبر  2در تعقیب يادداشت مورخه »اين نامه آورد 

اند و همچنین راجع به ايجاد ادهد جانبينس. پیرسون و پسران )اداره کنطرات کنندگان( به ا
ز بوعم اولت متدهای آهن ايران که از طرف آن سنديکا بود اجازه دارم پاسخ دهم که راه
ر بواسطه الحاق و اشتراک کمپاني )ويکرز آرم استرانگ ويث ورث( با سنديکا که بهاين

آهن اهری کاتشیید مباني سنديکای مزبور افزوده شده خشنود و خرسند است و حق سندي
و موافق مراسله 1331 االولربیع24خابي که به تاريخ موجب مواد حق انتايران را که به

شده  ی دادهوخرم آباد به -وزير امور خارجه راجع به ايجاد خط محمره 1914مارس 19مورخ
دهد آهن حق انتخاب ميشناسد. همچنین دولت ايران به سنديکای راهاست به رسمیت مي

ازد و زوين بسقدان، تهیه کلیه وسايل از خانقین به تهران از راه کرمانشاه، همکه خطي با 
ن به همدان ز خانقیاکه خط را يک شعبه تا انزلي واقع در کنار بحر خزر بر آن بیفزايد و يا آن

طعي ضوع آن قبرداری در موو تهران از هر طريق ديگری که باالخره پس از معاينه و نقشه
از قرار معلوم اين تدابیر نیز (. 23-27: 13، پ52ق، ک1338)استادوخ، « دشود، ايجاد نماي

آهن در ای احداث راهداران آمريکايي برها برای ورود سرمايهراه به جايي نبرد و تمام تالش
های حسین عاليي ديگر نتیجه ماند. پس از آن تالشها بيايران و دادن امتیازی به آن

یز بدون نتیجه باقي ها در ايران نگذاری آمريکاييای جذب سرمايهسفیر ايران در واشنگتن بر
 .(14، 15: 4709/240ساکما، ماند )

ها نسبت به های ديپلماتیک برای جلب مساعدت آمريکاييکه تالشنکته مهم اين
های مقیم آمريکا نبود بلکه برخي سفرای ايران گذاری در ايران منحصر به ديپلماتسرمايه

ش(. بايد به 1302ها سهیم بودند. در اين رابطه و در همین زمان )م در اين تالشدر اروپا ه
توجه کرد. وی در گزارشي به وزارت خارجه اعالم « برن سوئیس»گزارشي از سفیر ايران در 

تواند از حیث امور اقتصادی و مالي به ساير ممالک کرده بود که امروزه تنها مملکتي که مي
 مسیو»ريکا است. در اين راستا سفیر ايران در برن ضمن مذاکره با ديگر کمک نمايد، آم

: 16، پ36ش، ک1302استادوخ، ها را ترغیب به حرکت به ايران کرد )آمريکايي آن« شراور
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ها حتي در ها صورت نگرفت. اين تالشاقدام عملي از جانب آمريکايي اين، با وجود(. اما 60
نايب رئیس « مستر بنت»برای نمونه سردار سپه به  هم ادامه داشت قاجاريه ةاواخر دور
آهن در اين کشور به من کمک کنید تا خطوط راه»... آمريکا گفته بود: « يولن»کمپاني 

اما ماجرای قتل ماژور ايمبری باعث شد شرکت (. 194: 1345السلطنه، )معتصم« ايجاد کنم.
ترتیب ، ايران را ترک کند. بديننفتي سینکلر به بهانه نداشتن امنیت جاني نیروهای خود

گذاران آمريکايي در ايران توسط برخي آهن توسط سرمايهتالشي ديگر برای احداث راه
ضديت های انگلیس ناگفته نماند عالوه بر کارشکنيعوامل داخلي و انگلیس، عقیم ماند. 

خان بر . علیقليها بودآهن در ايران به کمک امريکاييها هم از ديگر موانع احداث راهروس
خواستند امتیاز ها نمياين باور بود که مخالفت با مستر شوشتر به اين دلیل بود که روس

(. 49: 18، پ39ق، ک1329)استادوخ،  داران آمريکايي داده شودهای ايران به سرمايهآهنراه
یاحان اين در حالي بود که در اين دوره نشريات، نمايندگان سیاسي ايران در آمريکا و س

کردند برای نمونه يکصدا بر ضرورت الگوبرداری از آمريکا و توجه به اين کشور تأکید مي
های آهن و اتحاد و اظهار دوستي با آمريکا ايران را به راه»نوشت:  نماچهرهروزنامه 

توان اغلب کارهای ايران را به قوه مادی و ادبي ... و مي رساندکارخانجات معتبر مي
رفته بايد گفت همی(. رو6، 7: 12، ش8ق، س1329نما، چهره) «ا انجام دادهآمريکايي

های بزرگ اروپايي انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و ... االيام با قدرتاگرچه ايرانیان از قديم
های اروپايي در کلیه انگیز آمريکا و پشت سر گذاشتن قدرتحیرت ةدر ارتباط بودند اما توسع

سوی اين کشور باعث شد که آمريکا به قطب آمال و آرزوهای ايرانیان تبديل ها از عرصه
طلبي در ايران با کم به الگويي برای ايران تبديل شد و گرايش اصالحشود. اين کشور کم

 رفت.الهام از تحوالت آمريکا رشد کرده و پیش مي

 گیرینتیجه

آهن، مطبوعات ايران در و راههای غرب در زمینه شبکه ريلي با کسب آگاهي از پیشرفت
های سريع دوره ناصری و مظفری به اين موضوع عطف توجه نمودند. در اين راستا پیشرفت

ونقل ايران را موجب شد آمريکا در اين زمینه اسباب شگفتي ايرانیان و انتقاد از وضع حمل
ماندگي و ورود به قبکه بسیاری از متجددان و منورالفکران تنها راه گذار ايران از عنحویبه
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آهن در آمريکا باعث شد اين از طرفي توسعه راه دانستند.آهن ميدروازه تمدن را در ايجاد راه
عنوان کشور نخست و آهن و قطارهای مسافری و باری بهکشور در رشد کمي و کیفي راه

کا متمايل پیشتاز مطرح گردد و همین موضوع باعث شد نگاه ايرانیان از اروپا به سوی آمري
آهن در های خود برای ايجاد و توسعه راهعنوان يکي ديگر از الگویشده و اين کشور را به

نظر بگیرند. در اين راستا اصحاب جرايد تالش کردند با تشريح شبکه ريلي آمريکا و تاثیراتي 
يد مردان را برای کسب اين تکنولوژی جدکه بر پیشرفت و رفاه مردم اين کشور داشته دولت

 آهن به ايران ترغیب کنند.و ورود راه

ي جذب ای برای بررسبعد از دوره مشروطه به دلیل اهمیت اين موضوع نماينده
راه به هم ستاوردیدگذار آمريکايي به اين کشور فرستاده شد، اما اين مأموريت نیز سرمايه

ويژه از دوره های سیاسي ايران در آمريکا بههای ديپلماتنداشت. عالوه بر اين تالش
گزاف مالي و  یهاهای روس و انگلیس، هزينهمشروطه به بعد هم به داليلي چون کارشکني

مل عچه در ت اگرتر از همه عدم پیگیری وزارت خارجه ايران ناکام ماند. اين اقدامامهم
ه کچرا اقع شد، موثر و سیارتحولي ايجاد نکرد اما از بُعد نظری و تأثیر آن بر افکار ايرانیان ب

ويژه آمريکا سیا و بهآهن در اروپا، آهايي که از پیشینه پیشرفت راهشناخت و آگاهيمردم با 
ها منجر به اين شد که آهن آشنا شده و اين شناختبه دست آورده بودند با منافع ايجاد راه

 تو بستری برای تحوال ای در افکار عمومي ايرانیان تبديل شودمطالبهعنوان آهن بهراه
بنابراين ر نشست، رضاشاه به ثم ةها در دوربعدی در اين زمینه گردد و درنهايت اين تالش

 يکا صورت نگرفت.وجه بدون الهام گرفتن از آمرهیچآهن بهبايد اذعان داشت که احداث راه
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 .مه علیرضا ترج ،(1397) ،آمریکاهایدر روزنامهایران عهد قاجار  ایرانیان از نگاه آمریکاییان
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 تهران.

 کوشش همايون شهیدی، ، بهمه شیکاگوسفرنا ،(1363) السلطنه، حاج میرزا محمدعليمعین
 علمي. ،چاپ اول، تهران

 مد محیط ، به کوشش محخانمجموعه آثار میرزا ملکمتا(، بي) الدولهخان ناظممیرزا ملکم
 علمي. ،طباطبايي، تهران
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 هاهمقال

 ةوردرانیان يشه ايبازتاب نظام آموزشي آمريکا در اند» ،جهاني، فرشته ؛رحمانیان، داريوش 
، 1399، مهای تاریخی ایران و اسالمجله پژوهش، «و نتايج آن جستارهای تاريخي قاجاريه

 .1شماره پیاپي  ،1ش 

 های تاریخی ایران و مجله پژوهش ،«آهن در ايران عصر قاجارراه»ش، رحمانیان، داريو

 .11، شماره پیاپي 11، ش 1391، اسالم

 هاهنشری

 33، شماره 18ق(، سال 1309) روزنامه اختر 

 49ق(، سال پنجم، شماره 1296) روزنامه اختر 

 3، شماره 18ق(، سال 1309) روزنامه اختر 

 49، شماره 12ق(، سال 1303) روزنامه اختر. 

 11 ، شماره13ق(، سال 1304) روزنامه اختر. 

 36، شماره 13ق(، سال 1304) روزنامه اختر. 

 2(، سال هفتم، شماره 1309) روزنامه اختر 

 13، شماره 19ق(، سال 1310) روزنامه اختر. 

 39ق(، سال اول، شماره 1319) روزنامه ادب. 

 155ق(، شماره 1304) روزنامه اطالع. 

 220ق(، شماره 1306) روزنامه اطالع. 

 223ماره ق(، ش1306) روزنامه اطالع. 

 232ق(، شماره 1306) روزنامه اطالع. 

 477ق(، شماره 1317) روزنامه اطالع. 
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 532ق(، شماره 1318) روزنامه اطالع. 

 22، شماره 25ق(، سال 1321) روزنامه اطالع. 

 152ق(، شماره 1290) روزنامه ایران. 

 154ق(، شماره 1290) روزنامه ایران. 

 372ق(، شماره 1295) روزنامه ایران. 

 364ق(، شماره 1323) وزنامه تربیتر. 

 12، شماره8ق(، سال1329) نماروزنامه چهره. 

 52ق(، شماره1295) روزنامه علمی. 

 77ق(، شماره1328) روزنامه مجلس. 

 137ق(، شماره 1329) روزنامه مجلس. 

 12، شماره 4ق(، سال 1315) روزنامه ناصری. 

 31، شماره 6ق(، سال1317) روزنامه ناصری. 

  173ق(، شماره 1270) اتفاقیهوقایعروزنامه. 

 453ق(، شماره 1276) اتفاقیهروزنامه وقایع. 

 35، شماره18ق(، سال1309) روزنانه اختر. 

 9ق(، سال سوم، شماره 1344) مجله ایرانشهر. 

 3ق(، سال اول، شماره 1328) مجله بهار. 

 اسناد

  4709/240سازمان اسناد و کتابخانة ملي ايران )ساکما(، سند شمارة. 

  ،)5، پوشه 11ارتن ق، ک1321ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه )استادوخ. 
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