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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  49ـ79، صص 1390زمستان ، دهمي  وم، شمارهسسال 

  
  تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

  بيرجند: ي موردي   مطالعه
  

  **زهرا نادي *،زهرا عليزاده بيرجندي
  

  چكيده
تياز رويتر تاسيس شد، شعبات متعـددي را در  بانك شاهنشاهي ايران كه پس از ام     

از زمان تأسيس شعب بانك شاهي انگلـيس در         .  داير نمود   ايران شهرهاي مختلف 
شهرهاي ايران، ميان بانك و طبقات گوناگون اجتماعي مراوداتي وجود داشت كـه             

يكـي  . نوع اين مراودات بر اساس شأن طبقاتي و موقعيت افراد متفاوت بوده است            
ي بانـك در       بـا تأسـيس ايـن شـعبه       . باشـد    شعب، بانك شاهي بيرجند مي    از اين   

ي    بيرجند، امور تجاري ـ بازرگاني و مبادالت مالي ـ اعتباري اين منطقه بر عهـده   
در همين راستا، روابط اين شـعبه بـا سـه قـشر حاكمـان               . اين مؤسسه قرار گرفت   

ر روابط دوستانه با حكام اين بانك در كنا. محلي، تجار و مردم عادي شكل گرفت
و كارگزاران اين منطقه، امور مـالي و اعتبـاري ايـن افـراد را در دسـت داشـت و            

كرد و در مقابل تأمين مـستحفظ و امنيـت             كاالهاي سفارشي آنان را نيز تأمين مي      
ايـن بانـك    . ي حـاكم محلـي بـود         هاي بانك بـر عهـده        رؤسا، كارمندان و كاروان   

 از نقل و انتقاالت امور نقدي و غير نقدي تجار و مردم عادي را               چنين، بسياري    هم
افزون بر اين روابط اعتباري، بانك گاهي به        . هاي ديگر بر عهده داشت       نيز با شعبه  

عنوان واسطه در اختالفات شخصي، ملكي و مالي كـه ميـان مـردم و حكـام رخ                    
امـراي  ( مناسـبات بانـك بـا        اين مقاله به بررسي و تحليل     . كرد   داد، دخالت مي     مي

  . و ارزيابي عوامل مؤثر در اين تعامالت اختصاص دارد) محلي، تجار، مردم عادي
هيل، حاكمـان محلـي، تجـار،       .بانك شاهي انگليس، بيرجند، اف     :ي كليدي ها  اژهو

  .مناسبات مالي و اعتباري

                                                            
 )zalizadehbirjandi@gmail.com (.استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند* 

 )nadi.zahra90@gmail.com. ( دانشگاه بيرجند تاريخ ايران اسالميكارشناسي ارشد آموخته دانش** 

  24/11/91: ييدأ ت ـ تاريخ10/09/91: تاريخ دريافت
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي50

  مقدمه
 ايـن شـعبه را      رياسـت . تأسـيس شـد   . م1913/ .ق1331ي بيرجند در       بانك شاهي شعبه  
 به مدت سه سـال رئـيس ايـن          1هيل. اف. ها بر عهده گرفتند       انگليسي ،ها   همانند ساير شعبه  

سـمت  . دار شـدند      ايـن منـصب را عهـده       3 و جانـسون   2بانك بود و بعـد از وي وِلكيـنس        
ي بانك شاهي بيرجند بـه         شعبه. داري و مترجمي بانك را ايرانيان در دست داشتند         تحصيل
توانست اعتماد عمومي را جلب نمايد و امور و روابط تجاري و نقل و انتقـاالت را                 سرعت  

بعـد از يـك     .  در بيرجند فعاليـت داشـت      1922اين بانك تا سال     . در منطقه به دست گيرد    
.  به فعاليت خود در اين منطقه ادامـه داد         1930 تا   1925تعطيلي موقت سه ساله، مجددا از       

ي بانـك     ي ارتبـاط و مناسـبات شـعبه      شود نحـوه      اسناد تالش مي   در اين مقاله با استناد به     
ي    هاي اطراف مورد بررسي قـرار گيـرد و بـه شـيوه               شاهي با حاكمان، تجار، مردم و شعبه      

تحليلي به اين سؤال پاسخ داده شود كه مناسبات بانـك شـاهي بـا طبقـات اجتمـاعي در                    
  سبات تأثير گذاشته است؟ بيرجند چگونه بوده و چه عواملي بر اين منا

ي بانك شاهنشاهي بيرجند عالوه بر اسـناد           در اين پژوهش، براي بررسي فعاليت شعبه      
 كـه توسـط     هاي بيگانه در شـرق       اسناد حضور دولت  هاي سند، همانند       منتشر شده در كتاب   

د منتشر  ؛ جلد اول تا هفتم، اسنا     ب آبي اكتي     مركز اسناد آستان قدس منتشر شده و مجموعه       
ي انگلستان به كوشش محمد بشيري، تعدادي از اسناد موجود در مركز اسـناد آسـتان                   شده

هـا و نـشريات        قدس رضوي و اسناد موجود در بايگاني وزرات امور خارجـه و روزنامـه             
 از اطالعـات    ،عـالوه بـر ايـن     . ي مورد نظر مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت            آرشيوي دوره 

ها و كتـب خـاطرات ايرانيـان و مـأموران              چنين سفرنامه    هم. ايم   هره برده آگاهان محلي نيز ب   
ـ           نامـه خارجي همانند    شام الـسلطنه، روزنامـه خـاطرات       هـايي از قهـستان، خـاطرات احت

، خاطرات كلنل كاساكوفسكي، شـرح سـفري بـه ايالـت            )قهرمان ميرزا سالور  (السلطنه   عين
افزون بر اين، از تحقيقات     . ررسي قرار گرفته است    مورد ب  خراسان و شمال غربي افغانستان    

ها در ميان      انگليسي،  نظير ؛جديد پيرامون روابط خارجي، تاريخ روابط اقتصادي و استعمار        
هـايي از روابـط سياسـي و           ايرانيان از دنيس رايت، تاريخ بانك شاهنشاهي ايـران گوشـه          

 وخته ديپلماسي بريتانيا در سيستان    اقتصادي ايران و انگلستان از مظفر شاهدي، سرزمين س        
                                                            

1. F. Hale 
2. Vlkyns 
3. Johnson 
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 51   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

بـراي درك بهتـر    ...  و از جفري جونز،Banking and Empire in Iranاز رئيس طوسي، 
  .استفاده شده استهاي روس و انگليس    رقابت
اي بر مبناي اسناد        منابع كتابخانه  كمبود و  آن  موردي ماهيت ، بنا بر   بنياد اين تحقيق   البته

ي حاضـر       از آنجايي كه آوردن تمامي اسناد مورد مطالعـه در مقالـه            .وار است آرشيوي است 
ـ      ،ي گزينشي برخي از اسناد مربوط        رو به شيوه   مقدور نبود از اين    ه  مبناي مطالعه قـرار گرفت

  .است
  

  مناسبات بانك شاهي با طبقات اجتماعي در ايران
 بانك و      ي   ختصري درباره ي م    قبل از ورود به بحث تعامالت بانك شاهي، بهتر است پيشينه          

ها اعطـا       به انگليسي  1889امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران در       . عملكرد آن بيان شود   
ميـرزا حـسين خـان      Banking and Empire in Iranبـر اسـاس روايـت جـونز در    . شد

 1870ي اصـالحات در ايـران در سـال             سپهساالر و مشيرالدوله در راستاي اجراي برنامـه       
در واقع، هدف و نيت آنان از .  نمودنداعطامتيازي را به رويتر، يكي از اتباع دولت بريتانيا،          ا

هاي ارتباطي، ريشه كـن كـردن فقـر در              اين امتياز، بهبود وضعيت حمل و نقل و راه         اعطاي
هاي ايجـاد شـده       ايران، گسترش صادرات و امور تجاري و در نهايت نجات ايران از بحران            

 سال بعـد،    هفده 1.ا اين امتياز به داليل عديده با مخالفت رو به رو و ملغي اعالم شد               ام ،بود
 2 . واگذار كرد  ويدولت ايران در برابر ادعاي خسارت رويتر، امتياز بانك شاهنشاهي را به             

ق 1292ي جونز طرح تأسيس بانـك شاهنـشاهي در ايـران توسـط رويتـر در                    بنا به گفته  
ي     تـسليم شـده بـود تـا بـا مطالعـه            ستان و به وزرات خارجه انگل     ،، تهيه و تنظيم   )1875(

ها و چگونگي پياده كردن اين طرح در ايران مورد بررسي و مطالعه قـرار                  كارشناسي، زمينه 
  3.گيرد

                                                            
1. Geoffrey Jones, (1986), Banking and Empire in Iran, Vol.1, London: Cambridge 
University, pp. 35ـ. 

اند به روند امتياز رويتر            مختلف كه به بررسي تاريخ اقتصادي و يا استعمار انگليس پرداخته           هاي  با در كت  .2
انديشه ترقـي   ،  )1351(،  فريدون آدميت :  در اين زمينه نك    ؛ر ايران اشاره شده است    و تشكيل بانك شاهي د    

تاريخ بانـك   ،  )1387(؛ مظفر شاهدي،    335ـ369 صص خوارزمي،:  تهران ،و حكومت قانون عصر سپهساالر    
: ، تهـران  1952 تـا    1888هايي از روابط سياسي و اقتصادي ايـران و انگلـستان در                   شاهنشاهي ايران گوشه  

  .35ـ 97صص هشكده پولي و بانكي،پژو
  .48همان، ص .3
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي52

ها بـا اسـتفاده از تجـارب بانكـداري خـود در سـاير مـستعمرات                    بانك شاهي را انگليسي   
ها با استفاده از اين مؤسسه در بـسياري از امـور                بريتانيايي .توانستند به راحتي اداره نمايند    

با وجـود   . دولت ايران دخالت كرده و از آن به عنوان ابزاري براي نفوذ بهره برداري نمودند              
هايي از سـوي عمـوم مـردم بـويژه        اين كه استقرار اين بانك و شعباتش در ابتدا با مخالفت       

ما با گذشت زمان توانست امور تجاري، مـالي و بـانكي             ا ،تجار و صرافان رو به رو گرديد      
تـوان تعـامالت بانـك         از ايـن رو مـي     . ي ايران را به دسـت گيـرد           جامعه  مختلف قشرهاي

شاهنشاهي با طبقات اجتماعي ايـران را در كاركردهـاي اقتـصادي، سياسـي و نظـامي آن                  
ده داشت و مركز امور مالي       وظايف بانك مركزي را در ايران به عه        ،اين بانك . مشاهده كرد 

ي    كـرد، مـال االجـاره      رو، وجوه خزانه را در حساب خاصي نگهداري مي    از اين . كشور بود 
فرسـتاد و      هـا مـي      هاي دولتي را به شهرسـتان        گمركات و عوايد مالياتي را دريافت و هزينه       

رابخانه، چـاپ و    ضرب سكه و خريد نقره براي ضـ       . دكر   ميپرداخت  چنين به دولت وام      هم
 بنابراين پس از تأسيس در ايـران، شـروع بـه            1.نشر اسكناس نيز از وظايف اين بانك بود       

ي خدماتي همانند اعطاي وام به طبقات مختلف اجتمـاعي از جملـه شـاه، درباريـان،                    ارائه
 براي نمونه ناصـرالدين شـاه بـراي         2.رجال محلي، علما، نظاميان، تجار و افراد متنفذ نمود        

السلطنه در   عين. هاي دربار و ساير امور جاري از بانك شاهي مبالغي اخذ كرد              أمين هزينه ت
شاه به جـاجرود تـشريف      «: ي خاطرات خود بارها به اين قضيه اشاره نموده است            روزنامه
براي ايـن سـفر گفتنـد كـه هـشت هـزار تومـان از بانـك                  . گويا دوازده شب بمانند   . بردند

كند كه شاه براي تأمين مخارج     حتي كاساكوفسكي اشاره مي3».ردندشاهنشاهي استقراض ك  
 رجـال   4.پنجاهمين سالگرد سلطنت خود يكصد و سي هزار تومـان از رابينـو قـرض كـرد                

ي حكمراني خود داشتند از ديگـر مـشتريان سـرآمد              محلي نيز به دليل نفوذي كه در منطقه       
                                                            

دفتـر  :  تهـران ،14/دانـم      از ايران چـه مـي  ـبانك و بانكداري در ايران  ، )1380(منيژه ربيعي رودسري،  .1
  .45هاي فرهنگي، ص پژوهش

وجود بانك شاهنشاهي مـانع نمـو بانـك ملـي           / بانك شاهنشاهي و امتياز   ،  )تا بي(عبدالحسين دانشپور،    .2
  . 17ـ18صنامه مظفر، ص: ، تهراناست

، بـه كوشـش مـسعود       1 ج ،)قهرمان ميرزا سـالور   (روزنامه خاطرات عين السلطنه     ،  )1374(السلطنه،   عين .3
  .866 ـ 874صصاساطير، : سالور و ايرج افشار، تهران

، ص سـيمرغ : ، ترجمه عباسقلي جلـي، تهـران  خاطرات كلنل كاساكوفسكي، )1355( كاساكوفسكي،  .ا. و .4
26.  
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 53   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

ل و غير منقول دولتـي را تـصرف و سـپس طـي     هاي منقو   آنان اموال و دارايي  . بانك بودند 
الثـاني    ربيـع  6كـه در       آوردند، چنان    برخي معامالت مشكوك آن را به مالكيت بانك در مي         

هـا جهـت حفـظ امـالك خودشـان تـدبيري          قوامي«: كارگزار فارس گزارش داد   . ق1326
] كارمندان بانك [يس دارند   خواهند كه آن را به چند نفر كه عنوان تبعيت انگل             اند و مي     نموده

هاي مالي شيخ      كه حكومت در صدد برآمد به حساب      . ش1300چنين در       هم 1».اجاره دهند 
ي ديواني محمره را به        هايي از اراضي خالصه      خزعل رسيدگي كند، روشن شد كه وي بخش       

هي به  بانك شاهنشا2.طور غير قانوني تصرف و سپس به بانك شاهنشاهي انتقال داده است     
 يك دفتـر مخـصوص در       راناقراسوبه عنوان نمونه براي     . كرد   نظاميان نيز خدماتي ارائه مي    

دار كـل       و مقـرري آنـان را تحـت نظـارت خزانـه            ،بانك شاهنشاهي ايران در تهران ايجاد     
ها، مخـارج ايـاب و         ها، جنرال كنسولگري     خانه    پرداخت مقرري سفارت   3.نمود   پرداخت مي 

   4.امورين و پرداخت حقوق جاسوسان نيز از ديگر خدمات بانك بودذهاب م
  

  مناسبات بانك شاهي با طبقات اجتماعي در بيرجند
تر بـودن      ي مركزي بود ولي به سبب كوچك          تابع شعبه  ،تعامالت شعبات بانك در شهرستان    

. قرار بـود  بقات اجتماعي بر  ها، مناسبات به نسبت محدوتري با ط         محيط اجتماعي شهرستان  
 به روابط با حكام     ،رو، مناسبات مالي و اعتباري بانك شاهي بيرجند، بر اساس اسناد           از اين 

ي دولت مركزي      حكام و امراي محلي به عنوان نماينده      . شود   محلي، تجار و مردم تقسيم مي     
ـ                    ه در رأس هرم قدرت منطقه قرار داشتند و به دليل برخورداري از اين جايگـاه و التـزام ب

هايي بودند كه با بانك        گروهي خود، جزو اولين        همكاري و ياري اتباع خارجي مقيم منطقه      
مناسبات امرا و روساي بانك، ارتباطاتي دو سويه و بنا بر مقتـضيات             . ارتباط برقرار كردند  

                                                            
، هاي خارجي از مشروطيت تـا سـلطنت رضاشـاه            ايالت فارس و قدرت   ،  )1384(منصور نصيري طيبي،     .1

  .11ـ12صصمركز اسناد و خدمات پژوهشي وزرات امورخارجه، : تهران
 .383 صهايي از روابط سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان،   تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه .2

كشف تلبـيس يـا دوروئـي نيرنـگ انگلـيس از روي اسـناد               ،  )1363(كيانفر و پروين استخري،     عين اهللا    .3
  .79احيا، ص: ، تبريزمحرمانه انگليس در باب ايران

، ترجمه محمـد ابـراهيم      جستارهايي درباره تئوري توطئه در ايران     ،  )1383(يرواند آبراهاميان و ديگران،      .4
، ميرزا ملكم خان زندگي و كوشـش هـاي سياسـي او           ،  )1353(ن،   اسماعيل رائي  ؛82ني، ص : فتاحي، تهران 

  .56بنگاه مطبوعاتي صفيعلي شاه، ص: تهران
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خدمات اين بانك به حكام محلـي در        . گيرد   آن زمان بود كه خود چندين حوزه را در برمي         
  :شود   ذيل خالصه ميموارد 
رسي به دخل و خرج، وصول       بخشي از فعاليت بانك شاهي بيرجند، شامل حساب       ) الف
بانك از طريق حساب جاري و مخصوصي كه براي رجـال           . شد   هاي حكام محلي مي      بدهي

ي حـساب، گـشايش اعتبـار        كرد، براي دارنده     رتبه و حكام محلي باز مي      و دولتمردان عالي  
ها و نقل و انتقـاالت حـساب او را خـود               ي امور مالي، تجاري، وصول بدهي        د و كليه  كر   مي

الملك در زمان     بيانگر اعالم وصول بدهي شوكت     ، براي نمونه برخي از اسناد     1.داد   انجام مي 
   2.باشد   هيل، و نقل و انتقاالت حساب وي در زمان جانسون مي

ر ارتبـاط بـا حاكمـان محلـي، مربـوط بـه             هـاي بانـك د       بخش ديگري از فعاليت   ) ب
خريداري كاالهاي مورد نياز آنان بود كه مسئوليت حمـل و نقـل آن را امـراي محلـي بـر                     

هاي كاالي مورد    بانك بعد از اتمام كار، سند مزبور را كه هزينه. ي بانك گذاشته بودند     عهده
ررسـي مكاتبـات ميـان بانـك        از ب . داد   نياز را در برداشت در اختيار حاكم وقت قـرار مـي           

. توان اطالعاتي از كاالهاي مورد نياز حكام را به دست آورد             شاهنشاهي و امراي محلي مي    
الملك نوشته شده كه     اي از سوي رئيس بانك شاهنشاهي؛ هيل، به شوكت           در اين زمينه نامه   

: مـده اسـت   ي انجام سفارش كاال و مراحل اجـراي آن اسـت، در ايـن نامـه آ                   بيانگر نحوه 
خدمت ذيشرافت جاللتماب اجل اكرم افخم ارفع عـالي دوسـتان اسـتظهار مـشفق مكـرم       «

با كمال توقير و     .محترم مهربان سركار امير شوكت الملك فرمانفرماي ايالت شرق دام اقباله          
 بـه   ند واصل گرديد وجه دو قطعـه نمـك        شود دو قطعه نمك فرستاده بود        احترام عرض مي  
 رسيد را مرقوم فرمايند نمك تربت مبلغ چهار هـزار           .شود   ل معروض مي  قراري است كه ذي   

و پانصد و هفتاد و هفت تومان لفا انفاد گرديد خواهش دارم رسـيد نمـك مزبـوره مرقـوم                    
  .فرمائيد زياده عرض ندارم

  .پانصد و هفتاد و هفت تومان است نزول دو قطعه نمك به تاريخ فوق پنچ هزار و
   3»هيل. امضا اف

                                                            
  .384، صهايي از روابط سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان   تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه .1
، 25987 ،3ق؛ همـان، سـند شـماره        1333،  70497،  1، سـند شـماره    مركز اسناد آستان قدس رضـوي      .2

  .ق1347
  .ق1333، 9083، 1 همان، سند شماره.3
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 55   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

نك عالوه بر اين كاالها در مواردي، سفارش خريد اتومبيل براي امراي محلي را نيـز                با
ي بـانكي      حاكمان محلي براي انجام امور مالي و تجاري خود تنها به شعبه           . كرد   دريافت مي 

الملـك   براي نمونه شوكت  .  بلكه با شعب ديگر نيز ارتباط داشتند       ،كردند   شهر خود اكتفا نمي   
ي سيـستان تقاضـاي       ترياك مورد نيـاز خـود، از رئـيس بانـك شـاهي شـعبه           براي تأمين 

اين مسأله، گستردگي قلمرو فعاليت شعب بانـك و         . خريداري و فرستادن آن را كرده است      
  1.دهد   ها را در امور تجاري و محلي نشان مي   مداخالت و نفوذ آن

. ات الزم به حكام محلي بـود       دادن وام و تأمين اعتبار     ؛ي بانك شاهي     كاركرد عمده ) ج
اين امر سبب تقويت جايگاه بانك در منطقه، نفوذ در حكام محلي و استفاده از آن به عنوان 
يك اهرم فشار بود كه اگر زماني حاكم محلي برخالف منافع آنان دست به كـاري زنـد بـا                    

و حاكميت  بتوانند عملكرد   گونه     اين  او را تحت فشار قرار دهند و       ،درخواست وصول بدهي  
كه حكام داراي امالك،      ضمن آن .  تحت كنترل و مطابق ميل خود پيش ببرند        ،او را در منطقه   

ي    اي بودند و به لحـاظ اقتـصادي نيـز تـأمين كننـده        اراضي كشاورزي و مستغالت گسترده    
 از جمله حكام معروف، ظل الـسلطان        2.شدند   اهداف مديران بانك شاهنشاهي محسوب مي     

اي به آنان    هاي كنترل شده   و شيخ خزعل در محمره، كه براي مقاصد سياسي، وامدر اصفهان 
 به دليل رقابت روس و انگلـيس تحـت حمايـت             نيز  حكمرانان قاينات و سيستان    .داده شد 

تـري بـه خـود         ي مـشروطيت شـكل جـدي         مالي انگلستان بودند و اين ارتباطات در دوره       
   3.گرفت

الملك براي به دست آوردن حكمراني قاينات،          الدوله و شوكت     در جريان اختالف حسام   
هاي بسياري از سوي دو بانك استقراضي و شاهي به اين دو اعطا شـد، هـر كـدام                      مساعده
در . دادند، تا بتوانند حكومت آن منطقه را به دسـت آورنـد              ي بسياري را به دولت مي        رشوه

كه بانك شاهي  و اقتصادي آن قرار داشت، چنانواقع، سياست بانك در جهت منافع سياسي 
الدولـه در نظـر داشـتند او را از دوسـتي و              هاي مالي و حمايـت از حـسام          با اعطاي كمك  

هاردينگ در تلگرافي به لـرد لنـزدان در ايـن خـصوص         . ها بر حذر دارند      نزديكي با روس  
ـ   . حكومت سيستان به حشمت پيشنهاد شده است      «: گزارش داد  مـت  كوشـد حكو     ياو نيز م

براي اين كـار، او مرهـون    . انداز موفقي هم در پيش است      قاين را هم به دست آورد و چشم       
                                                            

  .ق1333، 8679، 2، سند شمارهمركز اسناد آستان قدس رضوي .1
  .247، صهايي از روابط سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان   تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه .2
   .247ـ249صص همان، .3
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي56

هايي كه قـول       او در رابطه با رشوه    . مبلغ سنگيني است كه به وزرا و درباريان پرداخته است         
داده است، درخواست يك قرض نهصد پوندي از بانك هند كرده است كه دوست دارد مـن                 

الملك به وي نوشته است كه اگـر از          دهد كه حشمت     هاردينگ ادامه مي  . ا ضمانت كنم  آن ر 
ها قدم پـيش       ضمانت پرداخت اين پول خودداري كنم و يا در جواب او تأخير ورزم، روس             

دهـد كـه        اين مطلب نـشان مـي      1».خواهند گذاشت و اين كار را براي او انجام خواهند داد          
بردند، امـا      هاي روس و انگليس در جهت تثبيت قدرت خود بهره مي             امراي محلي از رقابت   

ها تغيير داد، بريتانيا سعي كـرد از           گيري خود را به سمت روس        الدوله جهت  زماني كه حسام  
  .الملك حمايت نمايد شوكت

هـاي كـالن       امراي محلي براي به دست آوردن حكومت محلي ناگزير به پرداخت رشوه           
محمـد  . داد   ن امر نيز از مواردي بود كه حاكمان محلي را بـا بانـك پيونـد مـي                 اي. شدند   مي

ابراهيم خان شوكت الملك دوم نيز براي رسيدن به حكومـت قاينـات بـه دليـل پرداخـت                   
 تا جايي كه مجبور شـد مبلـغ پنجـاه           ،هاي سنگين، گرفتار مشكالت مالي زيادي شد         رشوه

 مأمور شوكت الملك در تهران، ميرزا       2.شهد وام بگيرد  ي م    هزار تومان از بانك شاهي شعبه     
هاي ارسالي در مورد وصول پول به مركز، اطالعـات الزم را بـه            بابا غالبا از طريق تلگراف    

هـاي سـنگين در تهـران،       بنابراين به سبب رقابت در پرداخـت رشـوه      . داد   الملك مي  شوكت
 مأمور بانك شـاهي     3تومان كه از هاوسن،   الملك ناچار شد عالوه بر مبلغ پنج هزار          شوكت

 4از اين رو، مـك مـوري      . انگليس، در بيرجند قرض كرده بود، مجدداً درخواست وام نمايد         
ي پرداخت يك وام موقتي دو هـزار           ي بانك شاهي در سيستان به هاوسن اجازه          مدير شعبه 

هـاي      تـاريخ وابـستگي    ي نويني در      اين تحول، نشانگر مرحله    5.توماني ديگر را صادر كرد    
خارجي اميران خزيمه بود، دوراني كه در آن دو امير خزيمه در روابط خـارجي خـود بـه                   

الملك دوم به تدريج وارد روابط خوبي بـا بريتانيـا شـد، در               شوكت. تغيير موضع پرداختند  
   6.ها رفت   الملك دوم به آهستگي به سوي روس حالي كه حشمت

                                                            
گــام نــو، : ، تهــرانپلماســي بريتانيــا در سيــستانســرزمين ســوخته دي، )1385(رضــا رئــيس طوســي،  .1

  .173ـ180صص
، ترجمه حميدرضـا ملـك محمـدي،        اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران     ،  )1378(پيروز مجتهدزاده،    .2

 .226شيرازه، ص: تهران
3. Howson  
4. Mc Murray 

  .188ـ189، صصسرزمين سوخته ديپلماسي بريتانيا در سيستان .5
 .226، صدار و مرزهاي خاوري ايراناميران مرز .6
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مبادالت مالي، بخشي از مناسبات ميان بانك و حكام، مربوط افزون بر روابط تجاري و 
با توجه به ضـرورت تـأمين امنيـت بانـك،     . شد   به امور اداري بانك و روند كاري آنان مي      

بخشي از اين مكاتبات مبني بر درخواست مستحفظ براي بانك بود و مسئوليت تأمين ايـن                
اين نيرو غالباً از ميان افراد بومي منطقـه         . ي حاكم و نايب الحكومه قرار داشت         امر بر عهده  

ي منطقـه      گرديد و بانك نيز مقرري آنان را كه از سوي حـاكم و نايـب الحكومـه                      تأمين مي 
در آن زمان حقوق هر نگهبان بالغ بـر سـي شـاهي در روز               . نمود   گرديد، تقبل مي     تعيين مي 

هـاي آن نبـود، بلكـه          انك و محمولـه   البته درخواست مستحفظ فقط براي ساختمان ب       1.بود
اي داشتند و يـا بـه مأموريـت             تصميم به مسافرت به منطقه     ،زماني كه خود كارمندان بانك    

ي تأمين امنيت آنان را در برابر راهزنـان، دزدان و در طـول جنـگ                   رفتند، دولت وظيفه     مي
ي محافظان و      هاي خود به مسأله      هيل در نامه  . اف. ها بر عهده داشت      جهاني در برابر آلماني   

هاي خـود را عـوض كـنم بنـابراين             در بيدخت ناچار بودم مستحفظ    «: كند   امنيت اشاره مي  
قاصدي نزد كدخداي ده مجاور فرستادم و پشت سوار، قاصد ديگـري، تـا فوريـت امـر را                 

اه سه نفـر    همر.  نفر خود را معرفي كردند     4باالخره اواخر شب بود كه      . روشن ساخته باشم  
 8:30ي شب كه ماه در شرف غروب كردن بود حركت كرديم و ساعت    مستحفظ حدود نيمه

  2».دقيقه صبح روز بعد به خضري رسيديم
هـاي بـانكي را در قلمـرو خـود تـأمين           امراي محلي غالباً امنيت مـسافران و محمولـه        

ها را همراهي      ن    آ ،محلينمودند و مستحفظان نيز موظف بودند تا آخر خاك قلمرو حاكم               مي
از اين رو تأمين مستحفظ مجدد كه مستلزم زمان و وقـت            .  مجاور نمايند     ي   و تحويل منطقه  

هاي بانكي و رفت و آمد مـأموران دولتـي             بسياري بود مشكالت بسياري را در حمل قافله       
هـاي بانـك، از        كـاروان بايست از قبل با حكام مناطقي كه           بنابراين بانك مي  . كرد   ايجاد مي 

نمود يـا از حـاكم محلـي يـك             كرد، مكاتبه و درخواست مستحفظ مي        قلمرو آنان عبور مي   
 تا رسيدن بـه مقـصد          كرد كه مستحفظان خود را ملزم به همراهي قافله           منطقه درخواست مي  

د كـه مـسئوليت     شـدن     اما يادآور مي   ،نمودند   امرا اگرچه با اين درخواست موافقت مي      . نمايد
                                                            

  .ق1331، 9220، 1، سند شمارهمركز اسناد آستان قدس رضوي .1
مركز خراسان شناسي آستان    : ، ترجمه محمد حسن گنجي، مشهد     هايي از قهستان        نامه،  )1378( هيل،   .اف .2

اسـناد  ،  )1380(،  ها و مر كز اسـناد آسـتان قـدس رضـوي                 ها و موزه     ؛ سازمان كتابخانه  23ـ24قدس، صص 
هـا و     هـا مـوزه     سازمان كتابخانـه : ، به كوشش الهه محبوب فريماني، مشهد  هاي بيگانه در شرق      حضور دولت 

  .298مركز اسناد آستان قدس رضوي، ص
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 در آن زمان به علت ناامن بـودن         1.دپذيرن   اي را خارج از قلمرو خود نمي         وقوع هيچ حادثه  
هـاي     هـاي تـركمن و راه        ن   هاي بين تهران و مشهد كه در معرض راهـز            ها، بخصوص راه     راه

بـود، اوليـاي    هـا      ها و گاهي هم بلوچ       مشهد به جنوب خراسان كه ميدان تاخت و تاز افغان         
هاي آنان را      حكومت مركزي و حكام محلي ناچار بودند امنيت مسافران خارجي و كاروان           

 و  1907اي بود كه با وجـود كاپيتوالسـيون و قـرارداد               حفظ كنند و اين امر احتماالً وظيفه      
تقسيم ايران به مناطق نفوذ دو دولت استعمارگر روس و انگليس براي دولـت ايـران مقـرر                  

   2. بودشده
عالوه بر مناسبات مالي و اداري، حكام با رؤساي بانك و ديگـر كـارگزاران خـارجي                 

هيل و اسـناد بـه وضـوح درك         . اين امر از فحواي كتاب اف     . اي نيز داشتند     روابط دوستانه 
الملك از وي براي صـرف شـام، بـازي           هيل در كتاب خود، به دعوت شوكت      . اف. شود   مي

حتـي زمـاني كـه    . مسافرت به اطـراف بيرجنـد اشـاره كـرده اسـت          شكار و گاهي     3بريج،
ها به ايـن شـهر، عـزل شـد و مـدتي                الملك در جريان عدم دخالت در ورود آلماني        شوكت
چنـين از      هـم . ها برقرار بـوده اسـت        الدوله امور را به دست گرفت باز هم اين مهماني          حسام
نسون، رئيس بانك شاهي بيرجند، بـه نـام         شود كه همسر جا       به دست آمده روشن مي     اسناد

هايي از او باقي مانده    الملك داشته و نامه اي با شوكت    روابط دوستانه  4جانسون. گالديس آر 
هيـل  . الملك با رئيس بانـك شـاهي بعـد از اف           ي تداوم روابط شوكت      دهنده  نشان  كه است
توسط همسر جانسون بـه شـوكت الملـك         ها كه         در ذيل به يك نمونه از اين نامه       . باشد   مي

ي    سركار عزيـز، ميهمـاني تيرانـدازي بـراي همـه          : شنبه«: شود   نوشته شده است، اشاره مي    
آقاي كيجر بـا خانمـشان بـا ماشـين          . مندند بسيار دلپذير است    كساني كه به ميهماني عالقه    

. برايش بياوريد خواهند آمد و همسرم بسيار مايل  به سواري است به شرطي كه شما اسبي                
بـراي  . اي هم بياوريد؟ در اين صورت همه اسلحه خـواهيم داشـت              توانيد برايش اسلحه     مي

. ترتيب دادن اين مهماني از شما بسيار سپاسگزارم و بـراي مادرتـان آرزوي سـالمتي دارم                
   5»خداحافظ گالديس جانسون

                                                            
  .ق1331ـ23ـ19ـ32سند شماره ، اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه .1

  .25، صهايي از قهستان   نامه .2
  .بازي فكري با كارت است كه مستلزم آموزش فراوان است:  بريج.3

4. Gladys. R. Johnson  
  .ق1344، 25973، 67 مركز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره.5
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 59   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

 خـارجي، روسـي و    از كـارگزاران ،حكام محلي مسئوليت داشتند بر طبق دستور دولت     
آميزي با آنان داشته باشند و مديران         و روابط مسالمت   ،ي خود حفاظت     بريتانيايي، در منطقه  

ها، عالوه بر وظايف بانكداري، به برخـي امـور             محلي شعب بانك شاهنشاهي در شهرستان     
 نمايندگي سياسي برخي كـشورهاي      ي گاه و ورزيدند؛  سياسي و ديپلماتيك نيز مبادرت مي     

   1.شدند   ي خدمت خود متقبل مي   ارجي را در حوزهخ
از ديگر مشتريان بانك شاهي در بيرجند، تجار و بازرگانان بودند كه به دليل موقعيـت                

ي شـهر محـسوب        مناسب تجاري بيرجند و رونـق بازرگـاني در آن، از طبقـات برجـسته              
اري جنـوب، كرمـان، مـشهد و        هـاي تجـ      چنين قرار داشتن بيرجند، بر سر راه         هم. شدند   مي

همجواري با هندوستان، باعث حضور تاجران شهرهاي ديگر و از جمله اقامت بـسياري از               
روابط بانك با تجار بر اساس اسناد و مدارك بر جاي مانده            . ها در اين شهر شده بود        هندي

يرجند، يكي  براي نمونه در ابتداي تأسيس بانك ب      . اي داشت    به نسبت روند مثبت و دوستانه     
ي    ي وي بـود را بـراي اداره          از تاجران به نام علي اكبر بيرجندي، محلي را كـه تجارتخانـه            

التجـار   التجـار پـسر ملـك      چنين محمدحـسن ملـك     و هم  2ها اجاره داد،     بانك به انگليسي  
بيرجندي به عنوان يكي از كارمندان بانك در سمت معاون و منشي به ايـن شـعبه خـدمت                   

التجـار داشـته اسـت       اي كه با ملك      هيل هم در كتاب خويش به روابط دوستانه       . فا 3.نمود
 همراه با اين روابط دوستانه و همكاري تجـار در پيـشبرد فعاليـت و امـور                  4.كند   اشاره مي 

هاي آنان بر      ها و برات     هاي مالي تجار را در وصول بدهي         بانكي، بانك نيز بخشي از فعاليت     
هـاي تجـار       ي بانك بيرجند كه با شـعب ديگـر در ارتبـاط بـود بـدهي                  بهشع. عهده داشت 

ها    بيرجندي به ساير شعبات بانك را پيگيري و روند اداري در وصول يا تمديد پرداخت آن               
التجار  اين مسأله در روابط مالي بانك بيرجند و امين. كرده است    را به نيابت از تجار طي مي      
   5.قروض بوده، اتفاق افتاده استكه به بانك شاهي مشهد م

                                                            
هاي خفيه نويسان انگليس در واليات جنـوبي ايـران از              وقايع اتفاقيه، گزارش  ،  )1361(سعيد سيرجاني،    .1

 .471نشر نو، ص:  تهران،قمري1332 تا 1291سال 

  .1391مصاحبه با عبدالحسين گلشني، تجار قديمي فرش، فروردين  .2
  .66، صهايي از قهستان   نامه .3
   .58 ـ 89 همان، صص.4
   .ق1333، 3861، 1مركز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره .5
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي60

بانك در مورد فعاليت خود و ارتباط با طبقات مختلف اجتماعي از جمله تجـار موفـق                 
نبـود و در    گونه     اين البته همواره تعامالت بانك   . دها را جلب نماي      شد تا حدودي اعتماد آن    

نمـود كـه       انك رخ مي  هاي ب    هايي از سوي تجار و صرافان در برابر فعاليت           مواردي مخالفت 
هـا در اقتـصاد كـشور        صراف پيش از تأسيس بانك،   . شد   سبب اختالل در فعاليت بانك مي     

 . همان شهر بـود     هاي در دست صراف   زيرا بيشترين پول نقد يك شهر،       داشتند،  نقش حياتي 
بازرگانـان   ها و كمبـود نقـدينگي در گـردش،    به دليل مشكالت بسيار در حمل و نقل سكه        

صراف مخـصوص    ها اتكا داشتند و هر بازرگان،       خود به صراف     اداره كارهاي تجاري   براي
آمدند   كه به ايران مي     مسافران خارجي  .داد  خود را داشت كه امور مالي وي را سامان مي           به

آميز  چرا كه حمل مقادير زياد پول و مسكوك مخاطره بردند، نيز از خدمات صرافان بهره مي
سـال   بـه  خود سفرنامه در معروف و ايرانشناس مستشرق براون ادوارد مونهن عنوان  به1.بود

 در را خـود  پـول  براحتـي  ايران، مختلف به شهرهاي سفر هنگام كه است كرده  اشاره1888
 سـفرم  ي   هزينـه  حـساب  از )ليره 10(تومان  سي«: است كرده   مي دريافت مختلف شهرهاي
 صادر يزد زرتشتي بزرگ تاجر مهران، اردشير براي كه كردم براتي تبديل به را آن و برداشتم

 سرتاسـر  در 2».بـود  مانده باقي حسابم در)  ليره45تقريباً ( تومان 5/146هنوز  و بود شده
 برات يا داده   انتقال مي و نقل را خود پول شهرها در براحتي وي براون، ادوارد يك ساله سفر
 مـرز  از طريـق  را كـشور  وي كـه  هنگـامي   حتياست، كرده   مي دريافت صرافان از حواله و

 صـرافي ايرانـي،   آنجـا  در رسد، مي باكو به و كند   مي فعلي ـ ترك  مشهدسر ـ بابلسر  دريايي
  3.كند   مي تبديل روسي پول به را وي ايراني پول

 در سراسر كشور     داشتند و تقريباً    اي از صرافان در اغلب شهرهاي ايران نمايندگاني        عده
هـا كـه قـدرت مـالي و شـهرت بيـشتري        سسهؤافزون بر اين، بعضي از م   .كردند يفعاليت م 
هاي بـزرگ خـارجي يـا تعيـين طـرف در خـارج و                با گشايش حساب در بانك     داشتند،

ـ بمب  شـهرهاي   از قبيل  فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت،      ـ  هنـگ  ي،ئ  مارسـي،  ،گكن
 آبـاد،  عـشق  ترابـوزان،  اسـالمبول،  غداد،ب بيروت، بصره، اودسا، مسكو، وين، لندن، پاريس،
المللي توسـعه    دايره عمليات خود را بيش از اسالفشان در بازارهاي بين          ...هرات و  بادكوبه،

                                                            
ره اتحاديه و فرحناز اميـر      حاج محمد حسن كمپاني امين الضرب، ترجمه منصو       ،  )1379( شيرين مهدوي،    .1

  .47ـ49تاريخ ايران، صص : ، تهرانخاني
 .363اختران، ص: ، ترجمه ماني صالحي، تهرانيك سال در ميان ايرانيان، )1387(ادوارد براون،  .2
 .همان .3
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 61   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

هاي آسياي غربـي و از       واسطه ارتباط پولي و مالي و بازرگاني بين ملت         داده و از يك سو،    
بـه  از اين رو، بانك شـاهي     1. وسيع با جهان خارج بودند     ي   ديگر سو، رابط ميان اين حوزه     

 ايـران  به نقره ورود وواسطه در اختيار داشتن حق انحصاري چاپ اسكناس، صدور حواله           
 را صـراف  صـنف  ديگـر  سـوي  از و گرديـد  ايـران  پـول  ارزش كاهش موجب يك سو  از

 از تجـار  پول حواله و ارسال طريق از بيشتر ايران در صرافان درآمد  زيرا 2كرد، ورشكست
ر را در   كـا  ايـن  آنـان  كـه  گرفت  مي صورت برات فروش و خريد يا و ديگر شهر هب شهري

   3.العمل انجام مي دادند مقابل دريافت حق
ها، به انتـشار برخـي         صرافان در رقابت با بانك و براي جلوگيري از گسترش اسكناس          

سـپتامبر   16كه خفيه نويسان انگلـيس در        چنان. اوراق بهادار و اعتبارات پولي دست زدند      
 شاهنـشاهي كـه بـه    ]بانك [ بنك4نوت«:  طي گزارشي از شيراز در اين باره نوشتند        1890

در شـيراز   . انـد    ها را پـس فرسـتاده        شيراز آورده بودند، رواجي نداشت از قرار مذكور نوت        
 حاجي ميرزا   5».بيجك حاجي ميراز كريم صراف مشكل بگذارد كه نوت بانك رواج بگيرد           

هاي بانك شاهي در فارس وقفـه          همان اوايل كار توانست در نشر اسكناس      كريم صراف در    
 در  6.عالوه بر شيراز در تبريز و بوشهر نيز صرافان دست به اقداماتي مشابه زدند             . ايجاد كند 

الضرب نيز به صدور قبض تجارتي از سوي صـرافان يـزدي             اسناد و مكاتبات شخصي امين    
چنين اشـاره       وي نيز هم   7. فعاليت آن اشاره شده است     در مقابل بانك شاهي و كارشكني در      

 نوت و برات بانـك را خريـد و فـروش            ،كند كه تجار براي فشار وارد ساختن به بانك           مي
سبب كسادي بازار و اعتراض مردم نسبت به بانك و دولـت مركـزي              گونه     اين كردند و    نمي
اكنش تجار و صرافان بيرجندي در مقابل        ليكن فقدان منابع اطالعاتي درباره و      8.گرديدند   مي

                                                            
  .17ـ18بانك ملي ايران، صص: ، تهراني بانك ملي ايران   تاريخ سي ساله، )1338(محمد نصيري،  .1
 .347اقبال، ص: ، تهرانعصر بي خبري يا تاريخ امتيازات در ايران). 1332(يم تيموري، ابراه .2

  .230اقبال، ص: ، ترجمه غالمحسين قراگوزلو، تهرانايران در يك قرن پيش، )1368(ويلز، چارلز جيمز  .3
 . ذيل لغت نوتزرين،:  تهران،فرهنگ معين ، )1382(محمد  معين، : ؛ نكاسكناس: نوت. 4

،  قمري 1332 تا   1291هاي خفيه نويسان انگليس در واليات جنوبي ايران از سال              قايع اتفاقيه، گزارش  و .5
 .367ص

  .283 صهايي از روابط سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان،   تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه .6
: ، تهـران  ق1330ــ   1228هـاي      الـضرب، سـال    يزد در اسناد امين   ،  )1380( ايرج افشار،     و اصغر مهدوي  .7

  .252طاليه، ص
  .253 همان، ص.8
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي62

بـدون ترديـد    . ي عدم وجود مخالفت از سوي آنان نيـست            شاهي اين منطقه، به منزله        بانك
 سبب تـضعيف بـسياري از تجـار         ،فعاليت بانك شاهي و رقيبش بانك روس در اين منطقه         

ـ   .  بدون اعتراض و مخالفت همراه نبـوده اسـت          و خرده پاي محلي گرديد     نمونـه وان  بـه عن
شد، كامالً در دست تجار روسي بود    ي اين منطقه محسوب مي   تجارت فرش كه كاالي عمده

پرداخـت و تقريبـاً        و بانك روس مستقر در بيرجند به سازماندهي تجارت اين محصول مي           
ي    ي فوق نشانگر محدوديت عرصه    نمونه1.اي در تجارت اين كاال وجود نداشت   هيچ واسطه

  .ليت تجار به سبب اقدامات بانك روس استفعا
مردم عادي شهر از ديگر مشتريان بانك در اين منطقه بودند كه روابط آنـان بيـشتر بـر                  

بانك نيز با توجـه بـه ميـزان توانـايي مـالي و شـغل                . محور اخذ وام و اعتبارات مالي بود      
هـا و      الوه بـر دادن وام    عـ . نمـود    متقاضيان، اعتباراتي را با شروط سنگين به آنان تقبل مـي          

گرديـد و      ي دريافت قروض آنان از اشخاص ديگر مي          هاي مالي، گاهي اوقات واسطه       كمك
گاهي اوقات  . شدند   مردم معموالً براي حل شدن مشكالت مالي خويش به بانك متوسل مي           

ت محلـي و  بانك به نيابت از سوي افرادي كه با بانك مراوده داشتند، مكاتباتي را با حكوم      
زماني كه محمدحـسن منـشي و       . كرد   ساير شهرها انجام داده و طلب اشخاص را وصول مي         

 طلبكار بـود و وي در پرداخـت بـدهي           2دار بانك شاهي بيرجند از يك تاجر توني        تحويل
الملـك درخواسـت پيگيـري       كرد بانـك از شـوكت        خود مسامحه و اظهار ورشكستگي مي     

 مردم براي حل مشكالت شخـصي خـود از بانـك كمـك               حتي 3.وصول طلب وي را نمود    
ق ميرزا غالمرضا، صراف بانك شاهنشاهي، به دليل مشكلي كه          1334در سال   . طلبيدند   مي

الحاجيه در ازاي بـدهي      در واقع نواب  . هيل طلب كمك كرد   . با نواب الحاجيه داشت از اف     
 الحاجيـه   نـواب .  كـرد   تـصاحب  ،بودش  غالمرضا، منزل وي را كه قيمت آن بيشتر از قروض         

را مورد ضرب و شـتم قـرار داد و تـصميم گرفـت ايـن منـزل را                   ] غالمرضا[چنين وي    هم
هيـل از  .اف. بفروشد و اين مسأله باعث تظلم خـواهي غالمرضـا از بانـك شـاهي گرديـد                

                                                            
 كاظم بيگي، پايان نامـه كارشناسـي         محمدعلي ، به راهنمايي دكتر   قاينات در دوره قاجاريه   آرامجو،  علي   .1

  .117، ص1389المي، دانشگاه تهران، ارشد رشته تاريخ و تمدن اسالمي، دانشكده الهيات و معارف اس
 ذيل لغت ؛ فرهنگ معين،م خراسان جنوبي است كه امروزه به فردوس شهرت دارديكي از شهرهاي قدي .2

 .تون

  ، .ق1333، 8399، 2 مركز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره.3
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 63   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

 اين داستان حقيقت داشته باشد بـه امـور        چنانچه كه    تحقيقات كرد  الملك درخواست  شوكت
   1.ق غالمرضا را برگرداندرسيدگي كند و ح

درسـت اسـت گـاهي اوقـات در وصـول           . گونه نبوده است   البته هميشه روند بانك اين    
هـاي خـود دچـار         نموده، اما خود بانك در وصول طلـب          هاي افراد به آنان كمك مي        طلب

بـا وجـود تعهـد و       . هاي خود را بـه دسـت آورد          توانسته طلب    مشكل بود و به راحتي نمي     
نمود،    گرفت و موعد پرداخت را معين مي   گيرندگان و ضامن آنان مي   ميني كه بانك از وامتض

ق، 1333 چنانچـه در سـال       2.ورزيدنـد    ولي باز هم مردم در پرداخت بدهي خود قصور مي         
بانك حدود يك هزار تومان از كرباليي محمدقلي بيك طلبكـار بـود و وي از دادن طلـب       

هاي خود مجبور بـوده        در مواردي از اين دست، بانك در وصول بدهي        . رفت   خود طفره مي  
افتـاد كـه       حتي گاهي اوقـات اتفـاق مـي       . الملك، حكمران وقت، كمك بگيرد     كه از شوكت  

 اعالم ورشكـستگي    ،كساني كه به بانك بدهكار بودند براي فرار از پرداخت بدهي به دروغ            
د، در اين موارد نـه تنهـا بانـك، بلكـه حكومـت      شدن   كردند و يا حتي از شهر خارج مي      مي

مـشكالت بانـك در دسـتيابي بـه مطالبـاتش و           . توانست آنان را پيدا نمايـد        محلي هم نمي  
 گاهي اوقات هـم بانـك   3.هاي زيادي به بانك وارد نمود   مسائلي از اين قبيل، ضرر و زيان    

 براي نمونـه، رسـتم از       .داد    مورد ضرب و شتم قرار مي      رخي كساني را كه معامالتي داشت     ب
 و مـأموران بانـك او را بـا          ،تجار كرمانشاه كه در اداي قرضش به بانك دچار مشكل شـد           

 از  4. و جهت اخذ وجه بانك به كارگزاري كرمانشاه تحويـل دادنـد            ،ضرب و شتم، دستگير   
حلي منعقـد   هايشان با امراي م      ها، قراردادي را مبني بر كمك در وصول بدهي              اين رو، بانك  

هاي بانك، مبلغي را به عنوان كارمزد بـه     كردند كه پس از گرفتن طلب   نمودند و تعهد مي      مي
ي مركزي و هم توسط شعب بانك در شـهرها             اين طرح هم از سوي شعبه     . ها اعطا نمايد     آن

كـه    آن ي بااليي كارايي داشت و بـويژه         و اياالت مختلف كشور به كار گرفته شد و تا درجه          
 5.حكام محلي در دريافت بدهي بانك از بدهكاران، از اعمال هر گونه فشار ابايي نداشـتند               

هـاي     كند كه بانك براي پس گـرفتن بـدهي           السلطنه هم در خاطرات خود اشاره مي       احتشام
                                                            

   .ق1334، 73020، 2 مركز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره .1
   .ق1330، 9041، 6؛ همان، سند شماره9041 ،5همان، سند شماره .2
  .ق1333، 9217، 1 سند شماره همان،.3
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 مسئول و مامور وصـول ايـن        ،اي فراش    كرده و عده     خود معموالً از حكام محلي استفاده مي      
 وي كـه خـود از       1.كردنـد    بودند و مبالغي از بانك به عنوان دسـتمزد دريافـت مـي            قروض  

روزي به امر شـاه مهـديخان كاشـي،         «: نويسد   بدهكاران بانك شاهي بوده، در اين باره مي       
االمر براي وصول پـول بانـك شاهنـشاهي          ي من آمد كه حسب       آجودان مخصوص به خانه   

مگر اينكـه پـول بانـك را بگيـرم و برخيـزم، كـار نزديـك بـه                   روم     ام و از اينجا نمي       آمده
هاي خود داشت و        از اين رو، به علت مشكالتي كه بانك در وصول طلب           2».آبروريزي بود 

بـر اسـاس اسـناد،      . شد، مدتي از قبول برات خودداري كرد         هايي كه به بانك وارد مي        زيان
كـه خريـداري      قبـول بـرات بـه دليـل آن        از  . ق1333ي شاهي بيرجند در سال         بانك شعبه 

سند ذيل كه از سوي رئيس بانك مركزي        . ها مقرون به صرفه نيست، خودداري ورزيد         برات
ي ايران صادر شده، مويد مطالـب        شاهنشاهي در تهران خطاب به معاون كل وزارت خارجه        

  :فوق است
سـازيم     سبوق مـي   شهر حال، خاطر شريف را م      19ي شريفه مورخه       در جواب مراسله  «

خرند    كنيم كه اگر بانك بيرجند برات نمي         كه ما از آن بابت اطالعي نداريم و فقط تصور مي          
كنـد ولـي چنـان چـه           بايست به اين واسطه باشد كه خريد براوات براي آنها صرف نمي              مي

 نظـري   مستطاب عالي از شرح و تفضيل آن براوات ما را مطلع سازيد شايد ما بتوانيم دقت               
تـوان بـه تـأثير          با توجـه بـه مطالـب فـوق مـي           3».زياده زحمت است  . در اين كار بنمائيم   

ي    اي از عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي در مناسبات و خدمات رساني شـعبه                مجموعه
ارتباط اين بانك با امراي محلي      . بانك شاهي بيرجند به طبقات مختلف اين شهر اشاره كرد         

 و جايگاه اجتماعي آنان و ارتباط نزديكشان با حكومـت مركـزي دوسـتانه و           به دليل شأن  
هاي شخصي براي امرا و رسيدگي به دخل و            برقراري حساب . مشتمل بر احترام متقابل بود    

  . باشد   ها مي   ي اين تفاوت   خرج آنان از جمله
 بود كه با توجه به      دم مر ي كاال و وام دادن به اقشار مختلف           تهيه ،از خدمات ديگر بانك   

ي كاالهاي سفارشي، به دليل        به عنوان مثال در تهيه    . كرد   ي مورد نظر متفاوت عمل مي        طبقه
هاي مادي كالن، كه ايـن امـر       برخورداري حاكمان و گاهي اوقات تاجران بزرگ از سرمايه        

                                                            
: ، به كوشش محمد مهـدي موسـوي، تهـران         خاطرات احتشام السلطنه  ،  )1370(محمود احتشام السلطنه،     .1

  .182زوار، ص
   .179 همان، ص.2
   .ق1333ـ34ـ59ـ23سند شماره  تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، اسناد و اداره .3
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 65   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

ي عمـل      ن جامـه  هاي آنـا     هم ناشي از همان جايگاه طبقاتي آنان بود به سرعت به خواسته           
 ،بانك. شود   دهي و وصول مطالبات هم اين امر به وضوح ديده مي           در سيستم وام  . پوشاند   مي

ي آن از امراي محلي بود به دليل مقتضيات سياسي بدون مخالفت و يا                 ه   زماني كه وام گيرند   
ر برخورد با تجار     اما د  ،داد   سختگيري، وام يا همان كمك هزينه را در اختيار حاكم قرار مي           

و مردم عادي با گرفتن تعهدات و داشتن ضامن و يك سري تحقيقات كـه آيـا وام گيرنـده                    
چنـين در رونـد اخـذ        هـم . كـرد    توانايي پرداخت آن را خواهد داشت اقدام به پرداخت مي         

هـا را اعـالم        هاي رسمي زمان سـر رسـيد وام          مطالبات خود، نسبت به امرا با فرستادن نامه       
گونـه    اما در برخورد با ساير طبقات گاهي اوقات به زد و خورد و آبروريزي همان               ،كرد   يم

يكي ديگر از عوامل مؤثر در متفاوت عمل كردن بانـك در            . گرديد   كه اشاره شد، منتهي مي    
خدمات رساني به حاكمـان بـه علـت خـدمات متقابـل؛ هماننـد تـأمين امنيـت بانـك و                       

عالوه بـر  . دادند   ن مستحفظ بود كه حكام در اختيار بانك قرار مي      هاي آن و فرستاد      محموله
 هماننـد برگـزاري مراسـم شـام،        اي   روابط مالي و اعتباري، بانك و حكام، روابط دوسـتانه         

گونه روابط ميـان روسـاي بانـك و تجـار ـ بجـز        در حالي كه اين.  شكار داشتند ومهماني
 ـ و مـردم عـادي    محـدود  آن هم به صـورت  ،جارالت تاجران بزرگ و معروف همانند ملك

  . مرسوم نبوده است
  

  ها   ي بانك بيرجند با ساير شعبه   مناسبات شعبه
ها و مبادالت مالي و بانكي ايـن شـعبه بـا طبقـات مختلـف اجتمـاعي در          افزون بر فعاليت  

تي بيرجند، اين بانك با ديگر شعب بانك شاهي در شـهرهاي اطـراف مبـادالت و ارتباطـا                 
آنچـه كـه در فحـواي اسـناد بـه           . هاي بانك بود     ي نقل و انتقال محموله       داشت كه در زمينه   

هـا و در امـان مانـدن از سـرقت راهزنـان و                 ي امنيت كـاروان      شود، مسأله    وضوح ديده مي  
ي قشون در خصوص فرستادن نيـروي محـافظتي            درخواست مكرر از اميران محلي و اداره      

كرد كه مضمون و مفاد    بانك قراردادهايي با سران و متنفذان محلي منعقد مي. دباش   مسلح مي 
از جمله در نـواحي غـرب و جنـوب          . هاي آن بود     آن ناظر به محافظت از بانك و محموله       

غربي كه سران بختياري تسلط داشتند و طبق تعهداتي متقابل، نقل و انتقـال پـولي و سـاير                   
هاي بانك در اين منطقه در بيشتر     كاروان1.كردند   حفاظت ميمرسوالت بانك شاهنشاهي را 

البته گاهي اوقات هـم     . شدند   ها تهديد و مورد حمله واقع مي         ها و افغان     مواقع از سوي بلوچ   
                                                            

 .157، صهايي از روابط سياسي و اقتصادي ايران و انگلستان    تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه.1
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي66

شـان،     هـاي سياسـي و نظـامي      به تحريك دولت بريتانيا، به سبب رسيدن به آمال و خواسته          
از اسناد بر جاي مانـده روشـن   . گرفت   ها صورت مي   به كارواننظمي و آشوب و دستبرد       بي
شود كه روابط اين شعبه با شعب بانكي شهرهاي كرمان، سيـستان، مـشهد بيـشتر بـوده                     مي

 هم به موقعيت بيرجند و قرار داشتن آن در مسير راه كرمان، يزد، هرات،               1مك گرِگُر . است
 بخشي از مناسـبات     2. به اينجا اشاره كرده است     سيستان و تردد بازرگانان شهرهاي مختلف     

تـوان     از ايـن رو، مـي     . بانك، مراودات با هند؛ به دليل نزديكي به ايـن منطقـه بـوده اسـت               
آيد به چهـار       ي بيرجند را بر اساس اطالعاتي كه از اسناد به دست مي              ارتباطات مالي شعبه  

  . مشهد، سيستان، كرمان و هند تقسيم كردي دسته
شتر به ارتباطات بانك شاهي بيرجند و شعب مشهد و سيستان، در جريان بدهي ملك پي

ي بانك مشهد و درخواست امير براي تأمين ترياك            الملك به شعبه   هاي شوكت    التجار و وام  
، شعب بـانكي، معـامالت و ارتباطـات          موارد    عالوه بر اين  . ي سيستان اشاراتي شد      از شعبه 

ي ايـن     مانده از اين دوره، حـاكي از روابـط دو سـويه         اسناد باقي   كه شتندمالي ميان خود دا   
ي محافظـت، مكاتبـات ميـان          هاي بانك و مسأله      باشد و به دليل اهميت كاروان        ها مي    شعبه

ي قشون و غيـره، قابـل          رؤساي بانك، ويس قنسولي، حاكمان محلي مناطق مختلف، اداره        
 حـاكي از    ،هـاي مختلـف      تبات و اسناد بر جا مانده در طـي سـال          تعدد مكا . باشد   توجه مي 

هاي پول، امنيت       امر انتقال كاروان   ،يكي از مسائل قابل توجه    . روابط بسيار اين شهرها است    
حكام محلي  . باشد    از حاكمان محلي براي هماهنگي محافظت مي       ،ها و درخواست بانك      آن

دادند، بنابراين بانك ناگزير بود از قبـل، بـا             انجام مي معموالً امر حفاظت را در قلمرو خود        
ي    الملـك فقـط وظيفـه      اميـر شـوكت   . اي جداگانه همـاهنگي نمايـد        حاكم محلي هر منطقه   

 هماننـد   ؛هاي داخل قلمرو خود       شهرها و بخش   ،ها را تا آخر خاك قاينات        محافظت كاروان 
هـاي آن منـاطق        الحكومـه  ستحفظ را بـا نايـب     كرد و فرستادن م       را تقبل مي   3نيمبلوك و نه  
   4.كرد   هماهنگ مي

                                                            
1. Mac Gargar 

رجمه مجيـد   ، ت 2شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان، ج         ،  )1366(ام مك گرگُر،    . سي .2
  .160معاونت فرهنگي آستان قدس، ص: ، مشهدمهدي زاده

ي مستقيمي واقع شده كه از بنـدرعباس بـه             نه از نقاط خيلي قديمي و قابل اهميت است و در ميان جاده             .3
 . خراسان امتداد دارد

   .ق1332، 8869، 4ق؛ همان، سند شماره1334، 8526 ،1كز اسناد آستان قدس رضوي، سند شمارهمر .4
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در واقع بيرجند از هر سمتي يـك حـد و مـرز داشـت بـه عنـوان مثـال بنـا بـر نظـر                           
 سرحد قاين به سـمت مـشهد بـود و از ايـن روي               ،الملك، گدار سليماني يا كاخك     شوكت

لـذا حفاظـت از     . دانـست     مـي  سواران گنابادي را ملزم به همراهي كردن قافله تا اين منطقه          
ي     انتهـاي حـوزه    1.ي سـواران قـايني نبـود         هاي بانك در سر حد گناباد بـه عهـده            كاروان

استحفاظي قاينات در سرحد كرمان، خور، گرماب يا عمار بود و اطراف به حكمران طبس                
ظان فقـط تـا   رو، مستحف از اين. ي سيستان، بندان بود    و سرحد منطقه 2و كرمان تعلق داشت،   

ي خـاص       گاهي اوقات مـستحفظين منـاطق از يـك منطقـه           3.بندان حق داشتند جلو بروند    
وند و   قافله مجبور بودند تا آن خطه به همراه قافله بر           حاملِ آمدند و مستحفظينِ     جلوتر نمي 

زماني كه مـستحفظين كرمـان، در   . ي حكمران بود    بر عهدههماهنگي ورود به خاك ديگري    
بند منتظر تحويل كاروان بودند، سواران قايني ملزم بودند تا آن منطقه بروند و چون               برج در 

الملك با حكمران آن   بنابراين هماهنگي الزم را بايد شوكت،اين خطه جزو قلمرو طبس بود
 گاهي با توجه به دستور وزارت داخله، حاكمان 4.كرد   منطقه براي ورود مستحفظين خود مي

ي بانك را خارج از حـدود بـر            توانند مسئوليت محافظت قافله      د كه آنان نمي   كردن   اعالم مي 
هاي بانكي را به خوبي آشكار         اين مسائل كيفيت و روند جا به جايي محموله        . عهده بگيرند 

چون ترياك، قالي و فرش بين شعب    هاي بانكي، كاالهاي ديگري هم    بجز محموله5.سازد   مي
هـا را تـا مقـصد          داران بانك، در چارچوب وظايف محوله، قافله        تحصيل 6.دگردي   مبادله مي 

داران بانـك از رونـد حركـت قافلـه ارائـه           هايي كه تحـصيل      كردند، در گزارش     همراهي مي 
. هاي بـانكي اسـت     شود كه مبين معضالت و مسائل مرتبط با قافله         اند؛ مطالبي يافت مي      داده

 در سـرحد و قلمـرو   هي مشهد، ابوالقاسم، فقـدان مـستحفظ،   بانك شادار ي تحصيل    در نامه 
اين نامه، حاكي از آن است كـه     . حكام محلي، به عنوان يكي از مشكالت، مطرح شده است         

كاروان بانك از مشهد به بيرجند، در گناباد به دليل نبود مستحفظين قـايني چنـد روزي را                   
   7.معطل مانده است

                                                            
   .ق1332، 8869، 7 همان، سند شماره.1
   .ق1322، 2343، 2 همان، سند شماره.2
   .ق1332، 70467، 1 همان، سند شماره.3
   .ق1333، 2343، 3 همان، سند شماره.4
  .ق1333، 2343، 11 همان، سندشماره.5

  .404ـ405، ص اسناد حضور دولت هاي بيگانه در شرق .6
   .ق1333، 8869، 6 همان، سند شماره.7
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي68

گزاران انگليسي به بانك، به خاطر عدم همكاري حاكمان در          اين امر باعث شكايت كار    
در واقع يكي از تعهدات دولت ايران در قبال بانك، تأمين امنيت            . شد   فرستادن مستحفظ مي  

ها و در صورت سرقت اموال، موجب    بانك بود، غفلت حكام محلي سبب اعتراض انگليسي      
كـه   يري از ابهام و يا ادعاي بانك مبني بر ايـن          بنابراين براي جلوگ  . شد   ي غرامت مي     مطالبه

دادنـد،     اند، هنگاهي كه قافله را تحويل مـستحفظين شـهر ديگـري مـي                مستحفظي نفرستاده 
 البته گاهي اوقات به     1.كردند  اخذ مي اي دال بر رساندن صحيح و تحويل قافله            رضايت نامه 

. داد   تأخيري در ارسال مستحفظ رخ مي     ها،     دليل قصور روساي تلگراف در امر رساندن نامه       
 2.گرديد    نظام تأمين ميهالزم به ذكر است كه بيشتر مأمورين و مستحفظين از نيروهاي سوار

شـد از قـشون      البته در برخي موارد به سبب عدم توجه حاكمان محلي، بانـك مجبـور مـي         
 كـه  بـه حفاظـت از     نيروهاي روسـي و انگليـسي   3.انگلستان براي محافظت استفاده نمايد    

رو،   از ايـن  . سـتاندند    پرداختند در قبال اين كار از مسافرين و شتربانان انعام مـي              ها مي    جاده
ها و خسارت    كردند كه گاهي به زخمي كردن آن    بارها به مردم تعرض مي،براي باج ستاندن

   4.گرديد   رساندن به اموالشان منتهي مي
ي    هاي بانـك مـورد حملـه      ها، گاهي اوقات كاروان   محافظتبا وجود مكاتبات مكرر و  

در اين صورت، دولت ايران مجبور بود خـسارت وارده          . گرفتند    قرار مي  ارقانراهزنان و س  
ي بانـك در       در مسير بيرجند به مشهد اسنادي از گـزارش سـرقت محمولـه            . را جبران كند  
ن منطقه بلكه در مناطق ديگر با اين مشكل رو           البته شعب بانك، نه تنها در اي       5.اختيار است 
هـاي بانـك ديـده         هـاي سـرقت از كـاروان          به وفور گـزارش    كتاب آبي  و در    ،به رو بودند  

هـايي كـه در مـسير           به سرقت  8اي به سر ادوارد گري        در نامه  7، سر جرج باركلي   6شود،   مي
                                                            

   .ق1334، 8526، 5 همان، سند شماره .1
   .ق1334، 8526، 4همان، سند شماره .2
اي از        اي از تـاريخ شـش پادشـاه و گوشـه                خاطرات و خطـرات توشـه     ،  )1375(مهديقلي خان، هدايت،     .3

  .224زوار، ص: ، تهراني زندگي من   دوره
  .11، ص1327 شعبان 20، 11، ش1 نو، سايران .4
   .ق1328ـ40ـ5ـ179تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، سند شماره داره اسناد و ا .5
، 2؛ همـان، ج   147،  127، صص 1كتاب آبي، ج  :  نك ؛ها ن  هاي بانك و تاراج آ      در زمينه سرقت از كاروان     .6

  .400 ،430صص
7. Ser George Berkeley  
8. Ser Edward Gray 
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 69   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

هار بار قماش و يـك صـندوق         ژوئن چ  9در  «: بوشهر به اصفهان رخ داده اشاره كرده است       
 ژوئن نزديك   14 االغ با بار محمول قند و غيره در          7 ميلي شمال كازرون     20ترياك قريب   

 براساس اطالعات اسنادي، مدت زماني كه كـاروان در مـسير            1،»پل سيوند به سرقت رفت    
تي اعم  كرده؛ دو هفته بوده؛ البته اگر براي اين كاروان مشكال            بيرجند به مشهد طي طريق مي     

   2.آمد   ها پيش نمي   از فقدان مستحفظ و يا ناامني جاده
ي بانكي در هند بود و اين متأثر از نزديكـي              يك بخش از مناسبات ديگر بانك با شعبه       

شود كه     از مضمون اسناد و مدارك روشن مي      . باشد   ها مي    اين منطقه به هند و نفوذ بريتانيايي      
و تجاري بيرجند با هند؛ بانك شاهي اين منطقه هم ارتباطات مالي در كنار روابط بازرگاني 

 در مواردي براي تأمين مصارف قشون خود احتياج به پول            شاهي بانك. داشته است با هند   
ي قابـل توجـه،        مـسأله . كرده است    داشت و اين نياز خود را، از شعب بانكي هند تأمين مي           

اين امـر  . باشد   ي مبادالت بانكي بيرجند مي   و چرخهورود روپيه، پول رايج هند، در سيستم   
در مورد رواج روپيه در بيرجنـد       . باشد   ي رواج روپيه در معامالت اين خطه مي          نشان دهنده 

  :توان به سند ذيل و مفاد آن استناد كرد   مي
براي وسعت مصارف قـشوني     : عاليال كهمقام منيع وزارت جليله امور خارجه دامت شو       «
ت فخيمه انگليس يك ميليون روپيه هندي نقـره سـكه هندوسـتاني وارد شـعبه بانـك                  دول

اند و از قرار يكي دو قران رواج است وزن هر روپيه دو مثقـال و                   شاهنشاهي بيرجند نموده  
ده نخود است كه دو نخود از دو قراني ايران بيشتر است ولـي نقـره آن بـه پـاكي نقـره دو                        

هـاي      در واقع رواج روپيـه   3.»رم چاكر حسين اعتصام الملك    هزاري نيست زياده عرض ندا    
هندي معموالً در شهرهايي كه به هند نزديك بودند و يا بنادر جنوبي به سبب رفت و آمـد                   

 بجز بيرجند در بوشـهر هـم، روپيـه هندوسـتاني            4.ها امري معمول بود      ها و هندي     انگليسي
باط اقتصادي و اجتماعي بيرجند در آن دوره بـا          دهد كه ارت      اين امر نشان مي    5.رواج داشت 

هاي جنـگ       در سال  خصوصهندوستان، بيشتر از روابط آن با تهران و مركز مملكت بوده ب           
ها يك خط زنجير نظـامي ميـان زاهـدان و مـشهد مـستقر سـاخته          جهاني اول كه انگليسي   

                                                            
  .1150نشر نو، ص: ، تهران5يري، جبه كوشش احمد بش). 1363 (كتاب آبي، .1
   .ق1336، 8133، 1 مركز اسناد آستان قدس رضوي، سند شماره.2
  .ق1337ـ38ـ28ـ6ماسي وزارت امور خارجه، سند شماره اداره اسناد و تاريخ ديپل .3

  .11، ص1331 ذيحجه 17، 19، ش21المتين، س حبل .4
  .165به آفرين، ص: ، ترجمه اسكندر دلدم، تهرانيانها در ميان ايران   انگليسي، )1385(دنيس رايت،  .5
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي70

ه بـراي محافظـت از مـال        ، ك  وارد  هر ماه يك كاروان از هند به بيرجند        ، طبق اسناد  1.بودند
 از جمله كاالهايي كه هند وارد بيرجنـد         2.شده است    ي آنان درخواست مستحفظ مي       التجاره

 دال بر خريداري اين ملزومات     نمود، اسلحه و سور و سات نظامي بود كه اسناد بسياري             مي
د با فراز    در مجموع فعاليت بانك شاهي در بيرجن       3.ود دارد جوتوسط حاكم بيرجند    هند   از

عوامـل  . اند   هايي رو به رو و مسائل مختلفي در  روند عملكرد اين شعبه مؤثر بوده                 و نشيب 
  :توان در عملكرد موفق و كاميابي اين شعبه مؤثر دانست   ذيل را مي

 اين شعبه با استفاده از حمايت حاكم محلـي، شـوكت الملـك دوم،               :يـ حمايت امراي محل   
    هـا بـا بهـره        چنين روس    ها و هم     انگليسي. گيردانك روس، پيشي    ست بر رقيب خود، ب    توان

توانـستند بـه      بردن از رقابت و اختالفات شخصي حكام اين منطقه و حمايـت از آنـان مـي        
الملـك و    كـه در جريـان اخـذ وام و رقابـت شـوكت             چنـان . اهداف و آمال خـود برسـند      

حمايـت  . طقه بـه ايـن مـسأله اشـاره شـد          هاي خارجي اين من      الدوله به حضور بانك    حسام
الملك از اين بانك و روابط موفق وي با اين شعبه سبب شد كه تجار و مردم نيز بـه                     شوكت

  . ي بانك شاهي تعامالتي داشته باشند   تبع آن با شعبه
ها از تـأمين       استفاده از اين امتياز سبب شد انگليسي      : ـ برخورداري از امتياز  كاپيتوالسيون     

 و        اين امتياز حاكم محلي را ملزم به تـأمين نيازهـاي اوليـه            . ي و مالي برخوردار باشند    جان
  . كرد    امنيت آنان مي،تر از آن مهم

ها در بانكداري مستعمرات، سبب    ي فعاليت انگليسي   سابقه: ها   ـ تجارب بانكداري بريتانيايي
تند با استفاده از سيستم موفـق بانكـداري         بدين ترتيب توانس  . توفق آنان بر رقبايشان گرديد    

كه بانك روس      چنان.  اعتماد مردم را جلب و امور بانكي و تجاري را به دست بگيرند             ،خود
هاي سياسي و رقابـت بـا بريتانيـا تأسـيس شـده بـود بـه                    كه از همان ابتدا به دنبال انگيزه      

جربـه در ايـن سيـستم سـبب        امـا عـدم ت     ،هايي رو آورد كه در ابتدا مـردم را جـذب             شيوه
دهي اين دو بانك اشاره      ي وام    توان به شيوه     در اين زمينه مي   . رويگرداني مردم از آن گرديد    

  . كرد

                                                            
   .47، صهايي از قهستان   نامه .1
  .109، صاسناد حضور دولت هاي بيگانه در شرق .2
  .139ـ141صص همان، .3
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 71   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

اين شعبه هر زماني    . يكي از امتيازات مثبت اين شعبه نزديكي به هند بود         : ـ نزديكي به هند   
همين . كرد   رد نياز را تأمين مي    گرديد از شعب هند، پول مو        كه با كسري بودجه رو به رو مي       
  .ها گرديد   امر سبب تفوق اين شعبه بر روس

  :با اين وجود برخي عوامل نيز سبب ناكامي اين شعبه در بانكداري گرديد
هاي ارتباطي مناسب با شهرهاي ديگر سبب ايجاد           عدم وجود راه  : هاي ارتباطي    ـ فقدان راه  

  .گرديد   هاي بانكي مي   مشكالتي در نقل و انتقاالت محموله
هـاي بـانكي و از دسـت رفـتن             تجاوز و حمالت اشـرار و سـارقان بـه محمولـه           :  ناامني ـ

  .هاي مسئوالن بانك بود   هاي بانك يكي از دغدغه   سرمايه
هـا      اين جنگ و تعطيلي بسياري از شعب به دليل حضور آلماني           عوقو:  ـ جنگ جهاني اول   

رو عالوه بر بانك بسياري از تجـار و مـردم            از اين . و بازار شد  باعث كسادي امور تجاري     
  .متضرر شدند

هاي سياسـي و انجـام اقـداماتي چـون تـأمين               ورود بانك به عرصه   : ـ سياسي شدن بانك   
اعتمـادي   هـاي بـي     داران خارجي نيز زمينـه     نيازهاي سربازان و اولويت دادن به منافع سهام       

  . وردمردم را نسبت به بانك فراهم آ
 مـردم  يها   گيري قروض و بدهي هاي بانك در باز پس    سياست: ـ سختگيري و اعمال فشار    
سـبب  و كتـك كـاري و آبروريـزي همـراه بـود، بتـدريج               گيري   كه برخي اوقات با سخت    

  .رويگرداني مردم از بانك شاهي گرديد
ريتانيـا و   به اهداف استعماري و سياسي دولت ب      معطوف  در نهايت عملكرد اين شعبه كه       

ها، ايجـاد     ها و آلماني   حضور بيشتر سربازان هندي و انگليسي، روس      ، و   ي مركزي بود     شعبه
ناامني و اغتشاش، مزاحمت و ظلم به اهالي، ورشكستگي تجار و صـرافان سـبب شـد كـه               

 بانك شاهي با گذشت زمان جايگاه مثبت خود را از دست بدهد و به دنبال تأسـيس                     شعبه
  .ي و عدم سودآوري به كار خود پايان دهدبانك مل
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 10شماره ،    مطالعات تاريخ فرهنگي72

  نتيجه
بانك شاهي از همان آغاز تأسيس و فعاليت خود با جلب اعتماد عمومي توانست بـسياري           

ها و كاالهـاي       اين شعبه با تأمين اعتبارات، وام     . از نقل و انتقاالت بيرجند را بر عهده بگيرد        
عالوه بر اين  موارد، با ايجاد       . ارائه دهد  خدماتي   ،سفارشي توانست به حكام، تجار و مردم      

هايشان، جايگاه خـود را        حساب شخصي براي امرا، كمك به تجار و مردم در وصول بدهي           
البته مناسبات بانك شاهي بيرجند با طبقات مختلف اجتماعي بنا بـر  . در جامعه تثبيت نمود 

 شأن و جايگاه  اجتماعي      عواملي همانند . عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت بود      
و طبقاتي مردم، روابط سياسي، وضعيت مالي، حرفه و شغل در ارتباطات بانـك بـا اقـشار             

ي خدمات    نحوه. گرديد   تاثيرگذار بود و باعث تغيير كاركردهاي بانك در برخورد با آنان مي
اب بانـك   زماني كه طرف حـس    . كنندگان بانك شاهي متفاوت بود     انكي با توجه به مراجعه    ب

. تر و بهتر داشت   رساني بانك، سيري سريع  حاكم محلي و يا تجار بزرگ شهر بودند خدمات        
 بانك شاهي نسبت    ،ها و تاخير مشتريان در پرداخت آن         براي نمونه در هنگام سر رسيد وام      

 آمرانه ي    اما در ارتباط با افراد عادي با شيوه        ،كرد   به حكام و دولتمردان با مدارا برخورد مي       
 اهـالي   بانك در برخورد با   . داد   و در مواردي حتي تا حد برخورد فيزيكي واكنش نشان مي          

مـردم در   . كـرد    مـي    و مردم با توجه به موقعيت اجتماعي و مالي آنان اقدام به پرداخت وام               
 كه از   شدند، اما اين مسأله مانع از آن نشد           با شرايط سخت و سنگيني رو به رو مي            اخذ وام 

نفوذ بانك در منطقه، براي حل اختالفات و مـشكالت ملكـي، مـالي و شخـصي خـود بـا                     
  .حاكمان و ساير افراد استفاده ننمايند
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 73   تعامالت و مناسبات بانك شاهي انگليس با طبقات اجتماعي ايران

    و مĤخذمنابعفهرست 
   :ها كتابـ 

جـستارهايي دربـاره تئـوري توطئـه در     ، )1383( و محمدعلي كاتوزيان،   اشرف حمداـ آبراهاميان، يرواند،    
 .ني:  تهران،ترجمه محمد ابراهيم فتاحي ،ايران

  .خوارزمي: ، تهرانانديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر، )1385(ـ آدميت، فريدون، 
نامه كارشناسي ارشد رشته تاريخ و تمـدن اسـالمي، بـه             ، پايان »قاينات در دوره قاجاريه   «ـ آرامجو، علي،    

 .1389هيات و معارف اسالمي، دانشگاه تهران، محمدعلي كاظم بيگي، دانشكده الدكتر راهنمايي 

 .زوار: ، به كوشش محمدمهدي موسوي، تهرانالسلطنه خاطرات احتشام، )1370(ـ احتشام السلطنه، محمود، 

 .اختران:  تهران، ترجمه ماني صالحي،يك سال در ميان ايرانيان، )1387 (،ـ براون، ادوارد

 .نشر نو: ، تهران2 ج آبي،كتاب، )1362(، )به كوشش(ـ بشيري، احمد، 

  .نشر نو: ، تهران5 و 1 جكتاب آبي،، )1363(ـ ـــــــــ ، 
  .اقبال: تهران. خبري يا تاريخ امتيازات در ايران عصر بي، )1332 (،ـ تيموري، ابراهيم

، بانك شاهنشاهي و امتياز؛ وجود بانك شاهنشاهي مانع نمو بانك ملي است، )تا بي(ـ دانشپور، عبدالحسين، 
  .نامه مظفر: تهران

  .به آفرين: ، ترجمه اسكندر دلدم، تهرانها در ميان ايرانيان   انگليسي، )1385(ـ رايت، دنيس، 
بنگـاه مطبوعـاتي    : ، تهـران  هـاي سياسـي او     ميرزا ملكم خان زندگي و كوشش     ،  )1353(ـ رائين، اسماعيل،    

  .صفيعلي شاه
دفتـر  :   تهـران ،14دانـم ـ      ـ از ايران چه مـي  ي در ايرانبانك و بانكدار، )1380(ـ ربيعي رودسري، منيژه، 

  .هاي فرهنگي پژوهش
  .گام نو: ، تهرانسرزمين سوخته ديپلماسي بريتانيا در سيستان، )1385(ـ رئيس طوسي، رضا، 

، بـه كوشـش مـسعود       1 ج ).قهرمان ميـرزا سـالور    (روزنامه خاطرات عين السلطنه      ،)1374(السلطنه،   ـ عين 
  .اساطير:  تهران،ج افشارسالور و اير

هاي خفيه نويسان انگليس در واليـات جنـوبي ايـران از         وقايع اتفاقيه، گزارش  ،  )1361(ـ سيرجاني، سعيد،    
 . نشر نو:  تهران،قمري1332 تا 1291سال 

هايي از روابط سياسي و اقتـصادي ايـران و             تاريخ بانك شاهنشاهي ايران گوشه    ،  )1387(ـ شاهدي، مظفر،    
  . پژوهشكده پولي و بانكي: تهران. ستانانگل

  .سيمرغ:  ترجمه عباسقلي جلي، تهران،خاطرات كلنل كاساكوفسكي، )1355. (ا. ـ كاساكوفسكي، و
كـشف تلبـيس يـا دوروئـي نيرنـگ انگلـيس از روي اسـناد                ،  )1363(اهللا و پروين استخري،      ـ كيانفر، عين  

  .احيا: تبريز. محرمانه انگليس در باب ايران
، ترجمـه حميدرضـا ملـك محمـدي،      اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران     ،  )1378(جتهدزاده، پيروز،   ـ م 

  .شيرازه: تهران
سـازمان  :  مـشهد ،هاي بيگانـه در شـرق      اسناد حضور دولت  ،  )1380 (،)به كوشش  (،محبوب فريماني، الهه  ـ  

  .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي   ها موزه   كتابخانه
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 ترجمـه مجيـد    ،2 ج شرح سفري به ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان،         ،)1366. (ام. ، سي ـ مك گرگُر  
 .معاونت فرهنگي آستان قدس: ، مشهدزاده مهدي

: تهـران . ق1330ــ   1228هـاي      يزد در اسناد امين الـضرب، سـال       ،  )1380(ـ مهدوي، اصغر و ايرج افشار،       
 .طاليه

 ترجمه منصوره اتحاديه و فرحنـاز اميـر         ،الضرب ن كمپاني امين  حاج محمد حس  ،  )1379 (،مهدوي، شيرين ـ  
  .تاريخ ايران:  تهران،خاني

 .بانك ملي ايران: ، تهران بانك ملي ايران   تاريخ سي ساله، )1338(، نصيري، محمدـ 

، هاي خارجي از مـشروطيت تـا سـلطنت رضاشـاه       ايالت فارس و قدرت، )1384(ـ نصيري طيبي، منصور،    
  .ركز اسناد و خدمات پژوهشي وزرات امورخارجهم: تهران
 .اقبال:  تهران، ترجمه غالمحسين قراگوزلو،ايران در يك قرن پيش، )1368 ( چارلز جيمز،،ـ ويلز

ي    اي از دوره     اي از تاريخ شش پادشاه و گوشـه          خاطرات و خطرات توشه   ،  )1375(خان،   ـ هدايت، مهديقلي  
  .زوار: ، تهرانزندگي من

مركز خراسان شناسي آسـتان     :  محمد حسن گنجي، مشهد    ، ترجمه هايي از قهستان     نامه،  )1378. (، اف ـ هيل 
 .قدس

  
  :نشريات
  .1907 سپتامبر 3 ،1327 شعبان 20 ،11 ش،1 س،1ج ،ـ ايران نو
  .ق1331 ذيحجه 17، 19 ش،21 س،18ج. تينـ حبل الم

  
  :مصاحبه

  30/1/91 ه درعبدالحسين، تجار قديمي بيرجند، مصاحبـ گلشني، 
  

  :اسناد آرشيوي
  :اسناد مركز اسناد آستان قدس رضوي

     1/70497ـ سند شماره 
      3/28987سند شماره ـ 
        1/9083سند شماره ـ 
       2/8679سند شماره ـ 
      1/9220سند شماره ـ 
       2/9220سند شماره ـ 
   67/25973سند شماره ـ 
        1/3861سند شماره ـ 
       2/8399 شماره سندـ 
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     2/73020سند شماره ـ 
      5/9041سند شماره ـ 
       6/9041سند شماره ـ 
     9217/ 1سند شماره ـ 
      1/8526سند شماره ـ 
       4/8869سند شماره ـ 
      7/8869سند شماره ـ 
      2/2343سند شماره  ـ

     1/70467سند شماره  ـ 
       3/2343سند شماره ـ 
     11/2343ند شماره سـ 
    6/8869سند شماره  ـ 
      5/8526سند شماره ـ 
     4/8526سند شماره  ـ

    1/8133سند شماره ـ 

  :آرشيو اسناد وزاردت امور خارجه
  .ق1333ـ34ـ59ـ23سند شماره ـ 
  .  ق1331ـ23ـ19ـ32سند شماره ـ 
  .   ق1328ـ40ـ5ـ179سند شماره ـ 
     ق، 1337ـ38ـ28ـ6سند شماره ـ 
  

  :منابع التين
1. Jones, Geoffrey, (1986), Banking and Empire in Iran: the history of the British Bank of the 

Meaddle East, vol.1, London: Cambridge University. 
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  .مركز اسناد آستان قدس رضوي. 1/3861سند شماره   
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  . رضويمركز اسناد آستان قدس. 2/8399سند شماره 
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  .مركز اسناد آستان قدس رضوي. 7/8869سند شماره 
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  .مركز اسناد آستان قدس رضوي. 6/8869سند شماره   
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