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 چکیده
 یهدا لفده ؤمیکدی از   .گیری نهادهای نوین فراهم شد  شکل هایزمینهانقالب مشروطیت  پیروزیپس از 

مجلدس و نهادهدای    تشدکیل  لداا  بود. خود اجتماعیمردم با حقوق سیاسی و ی یآشنا ،اصلی این نهادها

 طدر   .را آشدکار نمدود  ور ایران، ضرورت اسدتقال  سیاسدی و اصتددادی کشد     والیاتسیاسی و م نی در 

مبدانی و  در راستای صدیانت از   ،های مهم نماین گان مجلسدغ غهیکی از  به عنوان ،بانک ملیتأسیس 

ضدرورت   مهدم  ست که چند ین عامدل  های پژوهش حاکی از اینیافتهکشور صورت گرفت.  اصتداد اساس

ۀ مشکالت اولید  به توان یمجمله از آن ، که کرد یمن مجلس تبیین گیری بانک ملی را نزد نماین گاشکل

مشکالت با موانع و  ،این جریان .اشاره نمود بیگانگان بر حیات اصتدادی کشور ۀسیطر و مالی و اصتدادی

 گدااری امنیت سرمایه ع متجربه کافی،  نبودمردم،  ۀعلم و سواد تودفق ان ه کچنان ؛بسیاری همراه ش 

 .استتحلیلی  تحقیق در این جستار توصیفی روش بود. ملی بانک ۀاولی  طر شکست ۀعم  موانع از غیره و

، اسدتقال   ، اسدتقال  اصتددادی  باندک ملدی   شورای ملدی،  مجلس انقالب مشروطیت، کلیدی: هایواژه
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____________________________________________________________ 
 Std_mbitarafan@khu.ac.ir   : مقالهمسئول  نويسندۀ الکترونیکی پست نشانی *



 4222، بهار و تابستان 4،  شمارۀ 1پژوهشهای علوم تاريخی، دورۀ /  431

 

 

 مقدمه

گیری نهادهای غربی را در ایران به وجود آورد. با نگاه های شکلانقالب مشروطیت زمینه

. شدود  یمد مشخص  مجلس لوایحزوایای پویایی نخستین مختدر به اص امات مجلس او ، 

نخسدتین  ۀ در زمدر کشدور،   حیداتی  گلوگداه بده عندوان    اصتدادیمالیسیستم استقال  

  بود.نماین گان مجلس  یها درخواست

 ابزارهدای  ناگسستنی میان متقابل و ی، پیون و پی ایی عدر امتیازاتناصری ۀ دوراز 

صد رت را از دسدتان دولدت     ۀموازند  ،یدن جریدان  . اشکل گرفتسیاسی  ۀسلطاصتدادی و 

روس و  هدای دولت ۀاصتدادی خاصی به وجود آورد. سیطرو گفتمان سیاسینمود  خارج

هدای  باندک پدولی   هدای سیاسدت در کنار استفاده از  ،انگلیس بر گمرکات شما  و جنوب

 فدو  ن ۀمعکوس میان رش  اصتداد ملدی در برابدر حدوز    ۀبه رابط ،استقراضی و شاهنشاهی

در  بدور زبیشدتر کشدورهای م   هر چه ب ین معنا که با دخالت ؛ی مبیگانگان در کشور انجا

اصتددادی کشدور بدا انحطدار و رکدود       ۀبه همان سان حدوز  های تجاری و مالی،سیاست

سیاسدی و   هایوضعیت نابهنجاری در حوزه ،مشروطیت ۀاین مسئله در آستان مواجه ش .

 . دبه وجود آورده بواصتدادی کشور 

روس و انگلدیس و   هدای دولدت اصتددادی و سیاسدی    ۀنخستین مخالفان سدلط تجار 

با توجده   و بودن  اصتداد ملی با تکیه بر منافع جمعی در لوای تأسیس بانک ملی طراحان

به اینکه در مجلس او  از ص رت بیشدتری برخدوردار بودند ، بده تندویر افکدار عمدومی و        

مجلدس  گیری و شکلبا پی ایش مشروطیت  ،ابراینبنتحریک دیگر نماین گان پرداختن . 

، سیاسدی  ۀناوابسته و به تبع آن خروج از سدلط اصتداد  ۀمسئل ا توجه بهنماین گان بملی، 

 ۀسدرمای  انباشدت  آن از منظدور  که دادن  پیشنهاد ملی بانک با عنوان طر  جامع و فراگیری
  .بود استقال  سیاسی به تبع آن و ملی

ق بای  ا عان نمود که پژوهش مستقل از مندابع و اسدناد مدتقن    تحقی ۀپیشین ۀدربار

که کتب و این بانک ملی صورت نپایرفته است؛ کما گیریو موانع شکل ها ضرورت ۀدربار

از  حاضدر . در پدژوهش  اند   کدرده او  اشاره  ۀگیری بانک ملی در دورمقاالتی هم به شکل

مشدروطیت، اسدناد   ۀ هدای دور نوشدته خاطرات و دسدت ، ها روزنامهتلف به ویژه منابع مخ

 به نحو مطلوب بهره برده ش ه است.  ،...مان ه وباصی

در اوان  گیدری باندک ملدی   شکل یها ضرورت .1: عبارتن  ازحاضر  های مقالۀپرسش

 ؟ش  ملی بانکای ه  ناکامیو  شکستباعث  یموانع و عللچه . 2چه بود؟  مشروطیت
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 رانتأسیس بانک ملی در اي یها ضرورت. 4

ضرورت تشکیل بانک ملی، استقال  نهاد اصتدادی و به تبدع آن نهداد سیاسدی     نیتر مهم

مدردم   ۀهای اصتدادی کشور، به ناگزیر تدود نفو  استعمارگران در شالوده ۀکشور بود. حوز

 . ه بودروی آنان صرار دادبه خدوص صنف تجار و صراف را روبه

و گروکشدی مندابع    وس و انگلدیس ر یهدا  باندک توسد    کالن یها وامپرداخت  ۀروی

مظفری به انحطار اصتددادی   ۀو در دور ش  اصتدادی کشور، از زمان ناصرال ین شاه آغاز

های مخالفدت و اعتدراع عمدومی را    کشور انجامی . این جریان پیش از مشروطیت زمینه

اصتدداد کشدور در کدام    از اینکده   ها صرافدر مناطق مختلف کشور به وجود آورد. تجار و 

، بده  است نوپا کاهش پی ا کرده ۀسسؤو سهم شهرون  ایرانی در برابر این م اجنبی افتاده

 مثبتی در پی ن اشت. یجۀهیچ نت ها اعتراعولی این  ،ش ت معترع بودن 

 هدای زمزمهمخالفت کرد و نخستین  صرضه دولت ۀالیحمجلس با  ،پس از مشروطیت

سنخ ایدن اعتراضدات،    (.111صه ایت، ) شنی ه ش  میان نماین گاندر  تأسیس بانک ملی

گروکشدی و چپداو    به دلیل کشورهای روس و انگلیس انزجار نماین گان از  ۀدهن نشان

شاهنشداهی و   یهدا  باندک بده   هدا  روزنامده  ۀحمل میانه این اعتراضاتدر اصتداد ملی بود. 

زد تأسیس بانک آلمانی در ایران، هیاهوی بسیاری ن ۀحتی زمزم استقراضی ش ت گرفت؛

مخالفدت بدا تأسدیس باندک      در ضدمن باعث ش  تدا   ب جرای  به پا کرد. این جریاناصحا

 .نق  و بررسی سپرده شود ۀبیگانه در جرای  به بوت یها بانکآلمانی، بسیاری از مضار 

اه اف آلمان در ایران و آسدیای غربدی    ۀتهران دربار نیالمت حبل ۀبار روزنامنخستین

 ۀروسدیه و انگلدیس در صبضد    یهدا  بانکفوق، به نقش  ۀروزنام ۀ. در مقالدست به صلم برد

ثدروت ایدران    ۀرا تاراج باصیمان  (1)ه ف بانک آلمانی نیالمت حبلاصتداد کشور اشاره ش . 

: آورده اسدت ، بدود تجداری   ۀبانک که به دنبا  منافع دو طرفد ادعای  ۀو دربار صلم اد کرد

کمپدانی هن وسدتان هدم او  غیدر از      زنند   یمرا  حرف نیادو  در او   ۀلکن گویا هم»

بده طدور    روشو از ایدن   .(2، ص11شالمتدین تهدران،   حبدل  ۀروزنامد ) «تجارت کاری ن اشدت 

صسمت این مقاله درج تلگدراف   نیتر مهم. اما کش  یمتلویحی به ادعای بانک خ  بطالن 

بلکده بدا   بانک آلمان نه بدا دولدت ایدران،     ۀرویتر است که در آن آم ه بود نماین  ۀروزنام

. این جریدان باعدث   استاخا امتیاز به گفتگو پرداخته  ۀروس و انگلیس دربار نماین گان

اختیدار و مالدک   صاحب شود یماز مضمون تلگراف معلوم »اعالم کن  که  نیالمت حبلش  

خدود،   11 ۀبار در شدمار دگر نیالمت حبل. (جا همان) «روس و انگلیس هستن  ،رصاب ایران
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، و دانسدت  و اصل کلی آن را تسدخیر فضدای حیداتی    « الحضه پلتیکبم»ه ف آلمان را 

برای صدحت ادعدای خدود بده تحلیدل       چنان که ؛رت را ظاهر کار معرفی کردتجا ۀمسئل

 نیالمتد  حبدل . به اعتقداد نگارند ه   پرداختمباحث مالی آلمان در عثمانی و ممالک دیگر 

آلمدان بدوده اسدت. در    « مهیج و مشدوق »بانک استقراضی و شاهنشاهی « وضع ترصیات»

فدوق در ایدران بده دسدت      یهدا  بانککه را به صورت تلویحی منافعی  نیالمت حبل ،ادامه

 ۀ. این روزنامه همچندین بده حافظد   کن  یمرا فهرست  -و باعث شوق آلمان ش  آوردن  

و در  کن  یماشاره، و به ش ت از آن انتقاد « مرع فراموشی»م ت ایرانیان یا همانا کوتاه

 ،گویم تا ما از خود بانک ن اشته باشدیم بلن  می صوت به»  یگو یمن با زیرکی فراوان پایا

ورد و آما نمی ملک به... }و{بانک خارجی جز محنت ممکن نیست دارای استقال  شویم

 .(2)(1-2صص ،11ش همان،) ن ارد« ر از  لت و مسکنت ارمغانیغی

ارگان رسدمی  ایران  ۀ، روزنامنیالمت حبل ۀروزنامبع  از نگارش این مقاالت از سوی 

 نمایند گان باندک آلمدان بدا     ۀدی ار نمایند   ،«رفع شبهت»به عنوان  ایمقاله در دولت

گونده سدیادت دولدت روس و    و هر را انکدار  یش از رایزنی با دولت ایرانروس و انگلیس پ

روزنامده   13 ۀرولی در شما ؛(1-2صدص  ،1شایران،  ۀ)روزنام کردرد را بر دولت ایران انگلیس 

کند  و  انتقاد میایران  ۀروزنام از رویه ، به ش ت«ا.ب»شخدی با نام مستعار  نیالمت حبل

سدت کده   ا ترویج افکار و تحسین اطواری اش فهیوظایران  ۀروزنام»آورد میدر این زمینه 

بدر ایدن   «. سدیس شد ه اسدت   و برای همین کار هم تأ رس  یم ظهور بهاز ادارات درباری 

المتین تهران، حبل ۀ)روزنام دان مسائل سیاسی صائب نمی ۀایران را دربار ۀظر روزنامن اساس

 (.2-1، صص13 ش
 جراید  نفدو  باندک آلمدانی در     ۀسیاسدی و حدوز   ۀان یشد  ۀدربارنق های دیگری نیز 

سیاسدی آلمدان    ۀبده حدوز   نیالمت حبل ۀرد یا تأیی  نگاه نگارن  زمینه ، که درنگاشته ش 

کلیدات نظدر   ریش و مجارسدتان تد منشدی سدفارت ا  میدرزا حسدین خدان    ه چنانک ؛بود

، کدرد میمهم ارزیابی  ایران را در بازار تجاری . وی حضور آلمانکن  یم را رد  نیالمت حبل

 سدت دان یمد ثر ؤبه عنوان نیروی سوم در حفظ و بقدای ایدران مد   را  آنو از لحاظ سیاسی 

ی مختلفی ها لیتحلآلمان در ایران  حضور بانک خدوص البته در. (1-1صص ،13ش )همان،

   .(1)ن اهافکن از دی گاه خاصی به این مقوله نظر  ش ه است و هر یک
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   گرفت یمتاراج منابع پولی ايران از چند طريق صورت 

اخدا  را امتیداز نشدر اسدکناس    بانک شاهنشداهی   ی که: از زماننشر اسکناس الف(      

)حداج   مردم هسدتیم  سکوکات نقره و طال از دستآوری م، به مرور زمان شاه  جمعنمود

شعب آن در ایران کار ربدودن طالهدا    »به طوری که بانک شاهنشاهی و  .(135صسیا ، 

باندک شداهی انگلسدتان در     .(111ص)مسدتوفی،   تسدهیل کدرد  « این کشور را برا  خارجه

طدرف  گونده نظدارت از   زیر بدار هدیچ   ،جاری در کشور یها اسکناسحجم و مق ار  ۀزمین

رفتار و تجدارت  » انتقادی عدر صاجار هیچکس از ۀرسال به صو  یک ؛رفت ینمان دولت ایر

این جریدان باعدث اعتراضدات و شدکایات      .(231ص )آدمیت و ناطق، نبودمطلع آن « و نق یه

السلطنه در چن  جدا از  عین ،دولت ش . به عنوان مثا  مردم و حتی ۀفراوانی در بین تود

کده   داد یمد  وامبده مدردم   کده باندک زمدانی     . جالدب ایدن   یگو یمسخن « صحطی پو »

السدلطنه هدم   حتی شخدی همچون عدین  .گااشتن  یمخویش را در بانک گرو  جواهرات

، 1ج ؛ همدان، 131-132صدص  ،1ج السدلطنه، )عدین  مجبور به گرو گااشتن جواهرآالت خود ش 

 .(2112ص

 رافـات و پسـتخانه  ب و سهم تلگگذاری حقوق گمرکات شمال و جنوگرو(ب      

گمرکات جندوب و شدما  کشدور در دسدت      واگااریب ترین عملکرد دولت  :کشور های

 دوبود. میرزا غالمحسین خدان شدیرازی بدا اشداره بده       دولتین یها وام ۀبیگانگان به بهان

ختی بناصری و مظفری به طدور تلدویحی آن را عامدل بد      ۀدور در خارجیسنگین صرع 

شی از ک ام از این صروع بخ. وی با تکیه بر این نکته که هرستکرده اصلم اد ملت ایران 

 ختببد  ایرانیان » ۀآن را فشار بر گرد ۀ، نتیجکرد یمکشی سیستم اصتدادی کشور را گرو

زیرا گاشته از آن که منافع بسیاری را  ؛(123-121صصالملک، افضل) دانست یم« پرستشاه

، بده مدرور زمدان باعدث     نمدود آن محدروم  و مدردم ایدران را از    کردعای  روس و انگلیس 

ا ایجداد  مزبدور بد   هدای دولتکشور ش .  یاصتداد رکود آن تبعبه و ی تجار داخلیگورشکس

برخدی را بده    و کردن  خارج رصابت ۀعرص از را داخلی تجار آشکارا ،تسهیالت برای تجار خود

باندک   است که آم ه به طور آشکار در مکاتبات سیاسی برای مثا تابعیت خود کشان ن . 

 در پرداخدت صرضده   Drage, p:68)) ای از وزارت دارایی روسیهعنوان شعبه استقراضی به

 .(1)کرد یمدنبا   را سیاسیو منافع  اه اف به دولت ایران مالی

حضددور سیاسددی و نظددامی در گمرکددات را حددق خددود  روس و انگلددیس یهددا بانددک

ضدب   را گمرکدات بوشدهر   شاهنشداهی   بانکآن که پس از  ،نمونهبه عنوان . دانستن  یم
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کده   دو ارابه توپ در بوشهر نگاه داشتپنجاه نفر سرباز انگلیسى و »دولت انگلیس ، نمود

 هدای باعدث شدکایت   عملاین  ؛دانست یم الزم« گمرکى حقوصات حفظ و دار  محض نگاه

نگلدیس  زمانی هم که گمرکات بوشهر از دست ا. (1121، ص2جالسلطنه، )عین فراوان تجار ش 

 شد   «کمالد  در حقیقت بوشهر را دولدت ایدران مجد دا   » آورد یمالسطنه عین ،خارج ش 
 .(1111ص)همان، 

پهلوی منتشر  ۀکه در دور مظفر ۀجری  پور به نقل ازدانش ۀکه به گفتسر آخر این

و خسدران   آورتدر  انید ز»و باندک استقراضدی روس،    انگلستان، بانک شاهنشاهی ش  یم

 چرا کده های غربی بودن  که جامعه و دولت ایران را به انحطار کشی ن . ین نهاد«آمیزتر

« اولیای امدور »، تشویق و ترغیب «مملکت ۀحاکم ۀفساد در طبق»با ایجاد  ها سسهؤماین 

اصتددادی و ایجداد    یهدا  شدرفت یپممانعدت و جلدوگیری از    ،گیری در لبداس وام به رشوه

 .(7ص ،پوردانش) انحطار فرو بردن  مالی، هر چه بیشتر ایران را در کام مؤسسات

نفو   ۀنشان دادن حوز ،از درج سلسله اخبار و مقاالت هانگیز نیتر مهم ،با این تفاسیر

مدردم   ۀنفو  سیاسی آنان برای تدود  ۀبیگانگان بر منابع اصتدادی کشور و به تبع آن حوز

لف( رهایی ایدران  : اچنین آورده ش ه است سیس بانک ملیاه اف اصلی تأ ،رو نیابود. از 

روزنامده  ) اجاندب و نفدو  سیاسدی ناشدی از آن    « صی  مرهونیت»، «دستبرد»، «چنگا »از 

دوام و »ب(  ،(215ص ؛ گروته،2-1صص ،23شصبح صادق، روزنامه ؛ 2ص ،71شتهران،  نیالمت حبل

 ،172شتهدران،   نیالمتد  حبدل روزنامه ) ملت« بیچارگی و اضمحال »مملکت و رفع « استقال 

 دفدن شد ه   یها پو گردش مالی ج(  ،(2ص ،3ش انجمن مق س ملی اصفهان،روزنامه ؛ 1-1صص

رفدع  باعدث  د(  کده شدق آخدر    ،در دسدتان دولدت   و انباشدت سدرمایه   (1ص ،5ش)مجلس، 

، تدرویج  «کارخانجدات »، احد ا   «راه آهن»، کشی ن «تجارت»ملت، ترصی « احتیاجات»

؛ 2-1صص ،113ش؛ همان، 1ص ،33ش، صبح صادق ۀروزنام) ش می« معادن»و کشف « زراعت»

به « بانک ملی»سیس های یاد ش ه، لزوم تأمؤلفهاین  ی. تمام(1، 2ص ،5شمجلدس،   ۀروزنام

بدا  و  (1-1صدص  ،22شجهداد اکبدر،    ۀروزنامد ) نمدود  یمد را تبیین « ترصی ایران ۀشالود»مثابه 

یم حفدظ  ت کده بتدوان  محا  ان ر محا  اس»کلکته  نیالمت حبلآن به صو   نش ن تشکیل

 .(7ص ،2شالمتین کلکته، حبل ۀروزنام)دست آوریم  هب «مشروعیت خود را

، ضرورت تأسیس بانک ملدی  ق1123-1121های سا  ۀبرشماری اه اف فوق در میان

تشدویق و  را مدردم   تدودۀ  برای ترصی این ان یشده  نماین گان و روشنفکران .آشکار کردرا 

 ۀ نخسدت، شدور و اشدتیاق   در وهلد  نیدز ن مدردم  بنابرای. (17الملک، ص)فری ترغیب کردن  



 432هـ.ق( / 4231-4231ها و موانع )ضرورت طرح تأسیس بانک ملی در نخستین دورۀ مجلس شورای ملی؛

 

 

 های خدود را بده حدراج گااشدتن     گوشوارهزنان النگوها و  کهیتا جای زیادی نشان دادن ؛

؛ طدالب  (2ص ،1شبشدارت،   ۀروزنامد ؛ 1ص ،13شخورشدی ،   ۀروزنامد ؛ 1ص ،12شتم ن،  ۀروزنام)

 ،7شمجلدس،   ۀروزنامد  ؛1ص ،1شآزاد،  ۀروزنامد ) روختند  خود را ف یها کتابهای علمیه حوزه

)همدان،   اه ا کردند    ش یمکه مبلغ ناچیزی ؛ شاگردان دبستانی پو  جیبی خود را (1ص

، دیگدر ملدل   «نسدوان  ۀطائف»و « طبقات ضعفا»؛ این ف اکاری (112-111صص؛ رایس، 1ص

 .(1-2صص ،31شتم ن،  ۀروزنام) عالم را به حیرت ان اخت

 . چگونگی تأسیس بانک ملی3

 ۀحکه الییعنی زمانی 1121رمضان  22بانک ملی در تاریخ  تشکیل هایزمزمه نخستین

 اولددینالتجددار بوشددهری ین. معددشددنی ه شدد  صرضدده دولددت بدده مجلددس فرسددتاده شدد 

 حکمت، ۀروزنام) تجار بودن  نیزبود و حامی اصلی این طر   بانک ملی طر  ۀکنن پیشنهاد
 . (13-1صص ،553ش

 ،1شبشدارت،   ۀروزنامد )گردید   رخی جرای  منعکس تأسیس بانک ملی در ب ۀاعالن اولی

از طدرف   .(7-1صص ،21شکلکته،  نیالمت حبل ۀروزنام؛ 12-13صص ،553شحکمت،  ۀروزنام؛ 1ص

، 1ج السدلطنه مدافی،  )نظامش  نقار ایران فرستاده نسخ چاپی آن به اصدی هم دولت مرکزی

 . (217)گروته، ص ه ش یه آن بر در و دیوار شهر چسبانی مهمچنین اعال .(711-713صص

تومدان  « یکدد  کدرور  »الدی  « سدی کدرور  »بانک  ۀاولی ۀاین اعالنیه سرمای اساس بر

الدی   1333ص  نفر اعالم گردی  که هر کد ام از  نیز آن  نیمؤسستع اد  .تخمین زده ش 

 توانسدتن   یمیه آم ه بود تمام اهالی ایران متقبل کرده بودن . در این اعال تومان 130333

 مسدئو  پدنج نفدری کده     ۀهمچنین هست سهام خری  کنن .« الی هر میزانی»ومان ت 1از 

الضدرب، حداجی   حسین آصدا امدین  حاجی محم : »ن بودن  مشخص ش  ها پو آوری جمع

التجدار اربداب   ةاسماعیل آصا تجار تبریزی، حداجی بداصر آصدا صدراف تبریدزی، عمد       محم 

ای ده نفری را به صید   ی بع  هستهاز صرار معلوم چن  «.التجار طومانیانسةجمشی ، عم 

 فتدق امدور بپردازند    وانتخاب کردن ، تا در اداره مرکزی بده رتدق   نیمؤسسصرعه از میان 
 .(1ص ،13شانجمن مق س ملی اصفهان،  ۀروزنام)

مده را اشدخاص   ؛ نظامناآغداز شد   نگارش نظامنامده   ،سیس بانک ملیبع  از اعالن تأ

)مشدرو    نمودند  بانک آلمان تنظیم صوانین از روی  ه ایت السلطنهکاردانی همچون مخبر

 1121شدوا    23بار در تداریخ  پس از ت وین، نخستین .(132صمااکرات مجلس شواری ملی، 
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مورد بحث و گفتگدو صدرار گرفدت.     جلسه و در چن ین برای تنقیح به مجلس ارائه گردی 

 ،11شمجلس،  ۀروزنام) تبن های آن با توجه و نظر نماین گان تغییر یافاز ه برخی ک چنان

 علی شداه رسدی   ، به توشیح محم 1121سرانجام در  یحجه  .(2ص ،12ش؛ همان، 2-1صص

توشدیح و ارسدا     از بعد   .(1ص ،11شانجمن تبریز،  روزنامه؛ 5-7صص ،552شحکمت،  ۀروزنام)

ۀ روزنامد )کرد درج  را آنانجمن اصفهان خبر افتتا   ۀنظامنامه به اصدی نقار ایران، روزنام

تأخیر زیادی م ت  تشکیل بانک ۀدر اصل صضی لیکن. (5ص ،2شانجمن مق س ملی اصفهان، 

 خواستار تغییر مواد نظامنامده بدوده   -السلطانامین ۀدر دور-دولت  رس  یمافتاد. به نظر 

  .(2ص ،151ش؛ همان، 1ص ،153شمجلس،  ۀروزنام) ن ه ا، ولی نماین گان مخالف بوداست

السلطنه ریاست مجلدس را برعهد ه   که احتشام تا این رصرار بودس و نامی ی بیأ ۀدور

 تالش بسیاری کرد تا بتوان  بانک ملی را به جریدان بیند ازد   1121گرفت. وی از رمضان 

سیس از آن ش  که در بخش موانع تأ. ولی عواملی مانع (2-1صص ،52شن ای وطن،  ۀروزنام)

 خواه  ش .بانک ملی ب ان پرداخته 

 ابع مالی بانک ملی. بررسی من2

بسدیاری از سدوی    یهدا  روشپس از طر  تأسدیس باندک ملدی در مجلدس راهکارهدا و      

ارائده شد ؛    ملی ون، روشنفکران و جرای  برای تأمین منابع مالی بانکنماین گان، سیاسی 

 پیشنهاد باصی مان . اعما  و برخی دیگر در ح  راهکارها برخی از ولی 

 منابع مالی پیشنهادهای جذب

نخستین پیشدنهادی کده از سدوی مجلدس ملدی ارائده شد ،         لف( استقراض ملی:ا      

سدیس باندک ملدی:    )بنگری  بده اعدالن تأ   بودمردم  ۀفراخوان خری  سهام اختیاری از سوی تود

)رک:  نظیدری از ایدن طدر  شد     در ابت ا استقبا  بدی  (.12-13صص ،553شحکمت،  ۀروزنام

در شدیراز در مسدج  مشدیرالملک در     ،عنوان مثدا  به  (.1-2، صدص 1کوکب دری، ش ۀروزنام

هدزار تومدان بده باندک ملدی کمدک       بیست به صریب و ش ن  جمع هزار زن و مرد ح ود دو

 ند  تومدان حاضدر کرد  « دو کرور»مبلغ نیز  مردم آ ربایجان .(1-1صص ،5ش)همان،  کردن 
 . (5ص ،21شن ای وطن،  ۀروزنام)

و بده صدو     (115صبروان، ) ران یک میلیون تومانفق  در ته ،ادوارد بروانۀ گفتبنا به 

بنا به  .(2ص ،11شانجمن تبریز،  ۀروزنام) انجمن تبریز یک کرور تومان گردآوری ش  ۀروزنام

 خواسدتن   یمد کلکته پو  زیادی جمع ش ه بود تا جایی که دو کرور  نیالمت حبلشهادت 



 424هـ.ق( / 4231-4231ها و موانع )ضرورت طرح تأسیس بانک ملی در نخستین دورۀ مجلس شورای ملی؛

 

 

ولدی بده مدرور زمدان و در      .(12ص ،21شالمتدین کلکتده،   حبل ۀروزنام) به دولت صرع ب هن 

اعتمدادی در  ، بار بدی  آن ۀنامبر سر برخی مواد آئین  اختالف دولت و مجلس جریان

 میان مردم پاشی ه ش .

حجدج اسدالم   »کده بدا اجدازه     بود در این پیشنهاد آم ه ب( استفاده از موقوفات:

، یکسداله یدا   ان  کردهو غیره « مشاه  مشرفه» را که مردم وصف ، موصوفاتی«عتبات عالیات

 .(1ص ،125شتهران،  نیالمت حبل روزنامه) دوساله به بانک واگاار شود

ایدن پیشدنهاد در    :داران به صورت اختیاریج( دريافت مبالغ کالن از سرمايه

ثروتمن ان ایرانی، بخشی از منابع مدالی باندک ملدی را     ر داشت تا با استفاده از سرمایهنظ

رس  استقبا  شایانی از سدوی ایدن بخدش از جامعده صدورت      تأمین کن ؛ اما به نظر نمی

 زیرا خبری در این زمینه در منابع نیام ه است.  ،گرفته باش 

این طر  زمدانی   و اشراف به صورت اجباری: داران نیزمد( اخذ مبالغ کالن از 

گااری از طریق اسدتقراع ملدی شکسدت خدورده     که رون  سرمایه ،ش  مطر در مجلس 

نماین گان خواهان دریافدت وجده از اشدراف بده صدورت اجبداری       از برخی  ،رو نیابود. از 

کشدکو  اعتقداد داشدت باید  از      ۀروزنام ۀرهنما به تأسی از مقال ۀروزنام که ش ن . چنان

 ،2شرهنمدا،   ۀروزنامد ) بگیدریم « را خودمدان حدق  »به صورت اجبداری   داران نیزماشراف و 

حتدی   .(1ص ،23، شکشدکو   روزنامده : ن.ککشدکو    ۀزنامرو ۀمقال از اطالع ؛ همچنین برای1-1صص

یاب مشروطیت و )اوراق تازهمبادرت نمود شخدی به گردآوری اسامی اشراف و تجار ثروتمن  

السلطنه از همه بیشدتر بده ایدن مقولده     در این میان احتشام .(125-121صصزاده، نقش تقی

تمد ن،   ۀروزنامد ) راف پدو  گرفدت  از بعضی اشد  با توسل به صوه صهریه که ییپرداخت؛ تا جا

؛ سازمان اسناد و 313-332صص السلطنه،؛ احتشام1-1صص ،151شن ای وطن،  ۀروزنام؛ 2ص ،31ش

 .(1، سن  21711/213بازیابی  ۀکتابخانه ملی ایران، شمار

بدار از سدوی   ایدن پیشدنهاد نخسدتین    مردم: ۀجات عامآوری طال و نقرهه( جمع

طدر  شد . وی   « راه چاره یا عالج فوری»ای با عنوان مقالهشخدی به نام محمودزاده در 

عدالج  »سداز نیسدت،   آوری اعانه به خاطر نبود پو  کارکه اجبار در جمع نکته با بیان این

عندوان  داخل مملکدت  « آالتطالآالت و نقره»آوری را جمع« فوری و دوای درد بی رمان

ید   ؤدیگری کده م  هایپیشنهاد چنینهم .(1-2، صدص 111تهران، ش نیالمت حبل ۀروزنام) کرد

 (.2-1، صص15انجمن تبریز، ش ۀروزنامک: .)ر ش  بیانهای دیگر مطلب فوق است در روزنامه
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این طر  برای بار او  از طرف یک عدالم اصدفهانی در    و( فروش جواهرات دولتی:

باندک ملدی را    ۀسدرمای « بهتدرین و نیکدوترین  »تم ن پیشنهاد ش . شخص فوق  ۀروزنام

تومدان  « التحقیق بالغ بر یکدد  و هشدتاد کدرور   دولتی که علی ۀش جواهرات نفیسفرو»

 .(1) . وی اعتقاد داشت این طر  در ممالک دیگدر هدم تجربده شد ه اسدت     دانست یمبود، 

کده در   را نزدیک به سید  هزار تومدان طدالی مسدکوک    پیشنهاد، خاطر همینشای  به 

 بده چن  در منابع مداکور  هر .(111، ص2ج ادی،آب)دولت شاه گرفتن علی محم خزانه بود از 

 ای نش ه است.علی شاه اشارهمحم  العمل عکس

از  توانند   ینمد نماین گان مجلس زمانی که فهمی ند    ز( استقراض از کشور ثالث:

احمد   گر اسدتقراع شدود.   اسدتعمار از کشوری غیر  داخل استقراع کنن  پیشنهاد دادن

نیویدورک   یهدا  باندک یکی از  آورد یمن ای وطن  ۀروزنام ۀتبریزی طی خبری در سرمقال

ن ایران خواهان مسئوالتی دارد که از سؤاالکه  کما این ؛به ایران است وام دادنحاضر به 

روشن بود  کامال این پیشنهاد . ولی (2-1صص ،231شن ای وطن،  ۀروزنام) ستجواب دادن آن

 .انجام یمتراشی روس و انگلیس مانع که به

شدهر تهدران صدورت     یهدا  انجمناز سوی  بیشتر این طر  دربار: ۀخزانح( انتقال 

السلطنه ریاست احتشام ۀدر دور ،حا هربه. زیادی داشتن ۀ با نهاد سلطنت زاوی که گرفت

 وزارتعلی شداه بده   ۀ محمد  تهران و دیگر افراد، خزاند  یها انجمنبر مجلس، بر اثر فشار 

 .(313-311صصالسلطنه، )احتشام مالیه منتقل ش 

فق  بن های )الدف، ج، د، و( عملدی    رس  یم، به نظر با توجه به تمام این پیشنهادها

ض  و نقیضی در مندابع گدزارش    مردم اخبار ۀمک مالی اشراف و تودک ۀباش . دربارش ه 

؛ بروان، 131-131صص زاده،)تقی اعتقاد دارن  پو  هنگفتی به دست آم  ها یبرخش ه است. 

معتق ن  که در جریان کمک به بانک فق  هیاهو صدورت گرفدت و    هم ها یبرخ، (115ص

باندک از   ۀست که اگدر سدرمای  ت ایناما واصعی .(111ص، 2ج آبادی،)دولت کمک چن انی نش 

گیدری نمایند گان نبدود و    ، دیگر احتیاجی بده خدرده   ش یمطریق استقراع ملی تأمین 

آوری ن جمدع مسدئوال از اربداب جمشدی  کده یکدی     .  ش یمبانک سر موع  مقرر تأسیس 

هزار و پاند  تومدان بده مدن داده    : »آورد یمدر مجلس طی نطقی  ،وجوهات مردمی بود

الضرب بده  را پس گرفتن  و هزار تومانش هم به اطالع حاجی امین آنبودن  پاند  تومان 

تأسیس بانک  طر  عمال  ،بنابراین. (131صشواری ملی،  )مشرو  مااکرات مجلس «رسی  مدرف
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حقوق »برای ترتیب به ،بانک ۀش جمع یها پو  ،در این میانرو ش . با شکست روبه ملی

 .(211ص ؛ کسروی،111، ص2ج آبادی،)دولت گردی  هزینه صشون و خارج سفرای ،«حقوق ارباب

 . موانع و علل شکست طرح تأسیس بانک ملی1

 :است، که ب ین شر  ساخترو عامل مهم تأسیس بانک ملی را با ناکامی روبه چن 

 گذاریالف( عدم اطمینان و امنیت در سرمايه

کدرد، عد م    میدل بدی  گدااری مردم را بده سدرمایه   ۀعاملی که تود نیتر مهمگمان بی

کده بیشدتر صشدر     یی از جامعهها بخش ۀزیرا گاشته از شوق اولی اطمینان و امنیت بود.

در  با این طر  همگام نش ن . ، بخش بزرگی از جامعه گرفت یممتوس  شهری را دربر 

انجدام   مدردم  برای جلدب اطمیندان   تالش و راهکارهای فراوانینماین گان مجلس نتیجه 

 .(2ص: 1شمجلس،  ۀروزنام) دادن 

بینونیدت بدین دولدت و    »عامل  مجلس ۀنماین   حاج سی  عب الحسین شهشهانی

 ،بندابراین  .(1: 151مجلدس،   روزنامده ) عنوان کدرد مردم  ۀتود  یاعتمادبیاز عوامل  را «ملت

پوشی ه نیسدت کده    هم نیا»اعتبار نبود که اعتقاد داشت بی (3)«طیمس» ۀسخن روزنام

هدای  وج  و حا  نیاورد و با وع ه سر بههموطنان دیگر را  ،بانک نیمؤسسشور و جوش 

هدر چند  ایدن سدخن تدایمز تدا حد ودی        «. بانک ملی صورت خارجی نگرفدت  (7)اتدالی

 ،111شالمتین تهران، حبل ۀروزنام) صرار گرفت نیالمت حبل ۀتقاد جری و مورد ان مغرضانه بود

در  . این جریدان داشتهای مختلف جامعه پرده برمیلی الیهگمان از بیولی بی ،(1-1صص

نگارند ه ایدن مکتدوب بدا      ؛آشکار اسدت ال  کامن ای وطن  ۀیکی از مکتوبات شهری روزنام

از میدان رفدتن    ۀی دربدار سؤالدر کمک به بانک ملی، با طر  مردم  ۀاشاره به اشتیاق اولی

محددل هدم    بده زور علت چه ش  که حاال » که  یگو یممردم  ۀنک در میان توداعتبار با

 .(2ص ،113شن ای وطن،  ۀروزنام) «دهن  ینم

. گشت یمۀ تاریخی ایران بازبه گاشت گااریسرمایه دراطمینان و امنیت نبود دالیل 

. در گاشدته  دشدو  یمد ایدران محسدوب    یافتگید ن توسدعه د یکی از عوامدل  این جریان خو

جدزو  رعیدت  صانون م ون و وجود حکومت استب ادی، ما  و ملک نبود  سبببه  ،تاریخی

سدنگین و   یهدا  اتیمالبا گرفتن  ،. بنابراین ش یممحسوب  ویپادشاه و کارگزاران  اموا 

اعتمادی در سرزمین ایدران پاشدی ه   منقو  مردم، بار نوعی بیمنقو  و غیر تدرف اموا 

رس بیگانده  یدا از دسدت  و   خود را دفدن کنند   یها پو مردم  تاش . این جریان باعث ش  



 4222، بهار و تابستان 4،  شمارۀ 1پژوهشهای علوم تاريخی، دورۀ /  421

 

 

از  تر ممهو ش  میزمان باعث نابودی و گاهی فراموش  خود به مروراین پنهان نماین  که 

صداحب   مردمدان ». حتی کردجلوگیری میآن از انباشت سرمایه و به جریان افتادن پو  

« کارخانجدات اروپدا  »یا « یبانک روسی و انگلیس»پو  خود را در  ،ناامنی به دلیل« ثروت

 .(1ص ،33شصبح صادق،  ۀروزنام) کردن  یمگااری سرمایه

اعتمادی و تأثیرگاارترین جریان بی نیتر مهمغالب، یکی از  هایجریان این از گاشته

ی کده جراید ، روشدنفکران و    یجدا یافدت. تدا    تبلدور  «شدرکت عمدومی  » ۀمردم، در صضی

بانک  ۀشرکت عمومی را از  هن مردم پاک، و صضی ۀخاطر کردن سعی  مجلس نماین گان

« سلب اطمینان از خلدق »واصع در شرکت عمومی،  موضوعملی را از آن ج ا نماین . زیرا 

 ریز بانکانجمن تب ۀروزنام ،در این راستا .(12ص ،11شکلکته،  نیالمت حبل ۀروزنام) نموده بود

خیاالت موهومه »و اعتقاد داشت  معرفی کرد« مسلمین الما  تیبدولت و  ۀخزان»را  ملی

-2صص ،37شانجمن تبریز،  ۀروزنام) شود «یرون کرد که مبادا تنخواه من تلفرا بای  از سر ب

1) . 

 ۀکده نمایند    یتا جای ؛شود یمخالصه  مقولهدر این  نیزمردم خراسان  ع م همراهی

کس در خراسان این تکلیدف شدود فدورا     ره هب» آورد یمای نامهمجلس طی گالیهآنان در 

 اسدت  «کده ایدن باندک ملدی       ش  و حا  آنشرکت عمومی خواه هم نیاخواه  گفت 
 .(5-7صص ،11شخورشی ، ۀ روزنام)

گوین  امنیت ند اریم ناشدی   که بعضی می این: »آورد یم نیز ن ای وطن در این صضیه

شدرکت عمدومی نخواهد     هی بانک ملی را مقایسده بد  یاال هیچ داناهاست واطالعی آناز بی

تالش مدی   متقنو با چن  دلیل  پرداختهسپس این روزنامه به تنویر افکار عمومی «. کرد

 ۀروزنامد : ن.ک)برای اطالع از دالیدل مقالده    را از شرکت عمومی ج ا کن ملی بانک  ۀصضی کن 

 .(2-1صص، 52شن ای وطن، 

، دادا هان عمومی افزایش  در را بانک ملی که شک و دودلی دربارۀ گریدالیل دیاز 

آوری سرمایه و تشکیل بانک ملی بود. به زبان دیگدر  مناسب از فراین  جمعنارسانی اطالع

آوری ش ه و یا محل خرج آن را مشدخص  متولیان امر بانک، به طور رسمی سرمایه جمع

های بسیار . این جریان حاشیهن ادن ردم اطالع و مراحل تکوین بانک ملی را به م نکردن 

 ۀروزنامد ؛ 1ص ،17شالق س، رو ۀ روزنام) از سوی محافل به همراه داشت فراوانیو انتقادهای 

 ،17شکلکتده،   نیالمتد  حبل ۀروزنام؛ 1-1صص ،151شن ای وطن،  ۀروزنام؛ 2-1صص ،11شمعارف، 

بود و انتقاد ش ی ی داشت کده   آشفتهمسئله معارف از این  ۀروزنام به عنوان نمونه (.1ص

 .(1-2صص ،11شمعارف،  ۀروزنام)« چیز معلوم هیچکس نیستهیچ»چرا 
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سدازی الزم صدورت   اعتمادباید   مسدئله  اعتقاد داشتن  برای ایدن   ها روزنامه ،بنابراین

حاصدل آن در  » کنن اعتباری که در بانک باز می مردم مطمئن باشن  که ۀتود (1رد: پای

مد یر آن کسدی    (2 «.... شدود  یمد صداحب آن عاید    هو جواب ب سؤا زحمت سا  ب ون 

 نیالمتد  حبدل  ۀروزنامد ) باشد  « محل اعتماد عمومی»انتخاب شود که در میان ملت و دولت 

اشخاصدی  سدازی بپردازند . زیدرا    متولیان امر باندک بده شدفاف    (1 .(3-1صص ،11شتهران، 

درف پدو ، رئدیس باندک و جایگداه     آن بودن  که جمع کل پو ، محل مدانستن خواهان 

تهدران،   نیالمتد  حبدل  ۀروزنامد ؛ 2ص ،12ش؛ همان، 1-1صص ،11شتم ن،  ۀروزنام) بانک کجاست

 .(1-1صص ،172ش

 بانک استقراضی و بانک شاهنشاهی هایکارشکنیب( 

بانک ملی حساسیت روس و انگلیس نسبت به این طدر  بیشدتر    ۀپس از انتشار امتیازنام

شد ت کداهش    نفو  دولتدین را بده   ۀمواد امتیازنامه به طور شفاف و صریح حوززیرا  ؛ش 

هرچن  حق انگلیس بدر آن   دریافت حق امتیاز چاپ اسکناس بود  ۀدربار 1. بن  داد یم

آیند ه   ۀهش اری برای حق م اخل -حفظ کرده بودبانک شاهنشاهی  ۀرا تا پایان امتیازنام

، دولتدین بدود  هم به ضرر  3و  1بن های  .ش م اد میصلبانک اری ایران  واب انگلیس در ر

آهن و همچنین حق استخراج معادن های شوسه و راهزیرا در آن حق و اختیار اح ا  راه

در باندک ملدی   بده حدق    5تر از همه در بند   مو جواهرات به بانک ملی داده ش ه بود. مه

ق و -11222خ معاصدر ایدران، سدن     مطالعات تداری  ۀسسؤ)مرکز اسناد م ورود نقره تدریح ش ه بود

زیرا انگلستان سالیانه از  ؛داشت را در پی اعتراع ش ی  انگلستانماده . این (5) ق(-11221

طی گزارشی  1235مارلینگ در ژانویه  که برد. چنانورود و ضرب نقره سود سرشاری می

شمارد.  می بربرای بانک ملی  نامهبر طبق امتیاز به سرادوارد گری، وضعیت برتری را 

 منفدی حمل بر نتایج  را آنو وصوع  دانست یمآمیز وی انحدار ورود نقره را حالت تبعیض

پی برد کده وزیدر   این مسئله برای بانک شاهنشاهی عنوان کرد. انگلستان زمانی به عمق 

شدرور   اسداس  بدر که ادعا داشت امتیازنامه ایران در جواب اسپرینگ رایس  ۀامورخارج

به طور صریح عنوان کرد که ورود این فلز مغدایر   ایست تنظیم ش ه است)بن های( ناش

 .(Iran Political Diaries, v3 , p459) با امتیاز بانک شاهنشاهی نیست

به عندوان   ؛رص  کرد توان یمچن ین مورد در انگلیس و روس را  یها بانککارشکنی 

توان  نمیکه استقراع ملی  که دولت و مجلس به این نتیجه رسی ه بودن  در زمانی مثا 

 خارجی افتادند   ۀبه فکر صرضبرای رتق و فتق امور نظر بانک را تأمین کن ، ۀ موردسرمای
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رئیس بانک شاهنشداهی   ،اما رابینو .(111-111، صدص 1ج ؛ کتاب نارنجی،12، ص1ج)کتاب آبی، 

ده بود، از شار صرار دافپیشین تحت یها وامپرداخت اصسار که دولت را برای باز ضمن این

 ,Iran Political Diaries) ه بانک در حا  تأسیس ممانعدت نمدود  گونه وام بپرداخت هر

v3, p306).    استقراضدی و   یهدا  باندک هدای مختلدف از طدرف    همچندین ایجداد شدورش

شاهنشاهی در میان ارباب حقوق و کسانی که حقوصشان به تعویق افتاده بود، یکی دیگدر  

 شدود نظدر  سیس بانک صرفتا از تأ را فلج کنن مجلس وسیله  ب انی بود که یهااز برنامه
  .(111ص)تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، 

روس و انگلیس با ایجاد موانع مختلدف، تدا توانسدتن  پدو  در      یها بانکدر کنار آن      

ۀ شدش میلیدون تومدان    گردش را کاهش دادن ؛ زیرا معتق  بودن  اگر بانک ملی با سرمای

بده صدو     .(115ص)بدروان،   چینند  ود بای  بسار خدود را از ایدران بر  دیر یا زسیس شود، تأ

ها  این حکایت بانک ملى و این دروغ ،دادن  خارجه پو  صرع مى ،در او »السلطنهعین

 ، زیرا پلتیدک آنهدا از ایدن راه بیشدتر از     دهن ینمما اسباب آن ش  که ن ادن  و حاال هم 

که مردم پو  را در بانک ملی سپرده نکنند ،   این برای ،. بنابراینکرد یم« پیش پیشرفت

 دادنمدی  برد دیگر بانک به کسی پو هم کسی می« الماس و زمرد»السلطنه به صو  عین
 .(1537، ص1جالسلطنه، عین)

 ۀوزیدر مختدار انگلسدتان در ایدران، بعد ها در دور      ،به شهادت سر اسدپرینگ رایدس  

استقال  سیاسی بده باندک ملدی     برایاشتن  تا مشروطیت زمانی که مردم شوق زیادی د

ی و کمک مالی کنن ، پو  نق  در دست مردم نبود و اگر هم وجود داشت در باندک شداه  

ها هم راضی نبودن  وجدوه نقد  خدود را در    و این بانک بانک استقراضی روس صرار داشت

 .(112ص ،رایس) اختیار دولت صرار دهن 

علل یکی از به طور تلویحی به  ،سؤا ضمن طر   ،طی یادداشتیدر  اصیانوس ۀروزنام

یا بعضدی از وزرا   »... است: آم ه یادداشت این از بخشی در ؛کن  یم اشاره ملی بانک شکست

یا خود از طرف بانک شاهنشاهی باندگ  ، تر داشتن جانب انگلیس را از جانب ملت گرامی

اصیدانوس،   ۀروزنامد ) «نگون گشدت رنک نافیروز بیرق بانک ملی ما سلیره بلن  ش  و از این با

 .(1-1صص ،1ش

  بار و مستبدان در عدم تأسیس بانکج( نقش دولت، در

بانک ملی بود. در منابع مختلف به صورت مح ود اما  موانع تأسیسدولت و دربار یکی از 

خیر تدأ »اب یکی از خوانن گان که چرایی در جو نیالمت حبلب ان اشاره ش ه است.  ،گویا

علت تأخیر بانک ملی دولت است زیرا که دولدت  : » یگو یمنک را پرسی ه بود، با« افتتا 
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الوصدت  دفدع  هکن  و بکه او  خیلی اصرار داشت امروز مسامحه می در گرفتن صرع با آن

 ۀهمچندین حسدنعلی خدان نمایند      .(1ص ،23شالمتدین تهدران،   حبل ۀروزنام) ...«گاران می

یا به دولت فهمان ن  که تأسدیس باندک موجدب    گو: »آورد یممجلس در ضمن نطق خود 

اسماعیل آصا هم بدا بیدان   حاجی محم  «.؛ این بود که مانع ش ن شود یمترصی مشرطیت 

دانم چه شد  کده تدأخیر افتداد     نمی» : یگو یمواگااری پو  به صشون از طرف بانک ملی 

ردند   نک ص ر دی ن  صال  نیست این بانک تشکیل شود مساع تگویم همینعلت را نمی

 .(2ص ،153شمجلس،  ۀروزنام)  «کنن نمی مساع تطور که حاال هم همین

وام از باندک ملدی تد وین     ای که مجلس برای اخادولت با اساسنامه رس  یمبه نظر 

 ،ق(-22253ق؛ همدان،  -22272مطالعات تداریخ معاصدر ایدران، سدن       ۀسسؤ)مرکز اسناد م بود کرده

زیرا مجلس در این طدر  حدق    .(213-225، 211-211، 212ص)محی  مافی،  مخالفت داشت

 ۀسسد ؤ)مرکدز اسدناد م   نظارت خود را در چگونگی مدرف پو  استقراضی تدریح نموده بود

دولت حتی زمدانی کده بدا مخالفدت نمایند گان       .ق(-22272مطالعات تاریخ معاصر ایران، سن  

، بده طدور   (117ایدران، ص )تداریخ اسدتقرار مشدروطیت در     رو شد  پیشنهاد صرضده روبده   ۀدربار

خود از بانک شاهنشاهی وام دریافدت   ۀصانونی و مخفیانه برای راه ان اختن امور روزمرغیر

اکتبدر   2دولت در تداریخ   .ق(-23331مطالعات تاریخ معاصر ایران، سن   ۀسسؤ)مرکز اسناد م کرد

صدرع   برای صزاصخانه از باندک شاهنشداهی   % 12تومان از صرار ص ی  11233مبلغ  1233

 .ق(-1-23331)همان، سن   نمود

بانک ملی امدری بدارز بدود. زیدرا      ۀهمچنین فعالیت مستب ان برای ناکارآم ی چرخ

از  ،. بندابراین کدرد  یمچه بیشتر آنان را فراهم های شکست هرملی زمینه ۀانباشت سرمای

 وزنامده ر) های مردمی را از بانک منع یا به ح اصل برسدانن  کوشی ن  تا کمکهر طریق می

 .(1ص ،1شصوراسرافیل، 
ن  حضور مردم را در کمک بده باندک   خواستهای مختلف میبا ترفن  دربار وابستگان

مجلدس بدا ایدن     ۀروزنامد  ۀاز اص امات آنان بود و به گفتد  سازی یکیشایعهمرنگ کنن . ک

ایجاد  .(1ص ،1ش ؛ همان،1ص ،2ش)مجلس،  عمل درص د برهم زدن اساس بانک ملی بودن 

مستب ان بود تدا   یها طر های فراوان در اصدی نقار ایران یکی دیگر از و فتنه هاشورش

 ۀبانک ملی یک گدام تدا حداف آن پدیش روند . روزنامد       ۀبا انحراف  هن مجلس از صضی

بدا دصدت خاصدی بده ایدن جریدان       « الثدانی حواد  ربیع»ای با عنوان معارف با درج مقاله

 :  آورد یم هباردر این  فوق ۀجری  .پرداخته است
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در  ،ها افتاده و خیا  آن از خاطرها محو ش ه بدود االو  گفتگوی بانک ملی از زباندر ربیع»

سدوز  رصیب که همت مردانده در تشدکیل باندک ملدی کده خدرمن       .الثانی جان نو گرفتربیع

البته هدزار   ؟ توصع داری  آسوده بنشین  موشک ن وان ،کن آرزوهای بیگانه است مشاه ه می

 (1، ص12شمعارف،  ۀروزنام) «.ده میگل به آب هدست

طغیدان حداجی آصدا    »و « کرمانشاه ۀحادث»، «شیراز ۀفتن»گیری مزبور شکل ۀروزنام

 .(2-1صص ،همان) کن  یممعرفی صضیه را عامل مستقیم این « محسن عراصی

 د( نبود علم و ثروت  

 ۀکده در دور  . کمدا ایدن  تاسبنایی بحث موجود لم و ثروت از مباحث کانونی و زیرع نبود

نوین را به این صضیه نسدبت   ۀسسؤبانک یا هر منش ن ها علت تشکیل مشروطیت خیلی

رکدن نهادینده    نیتدر  مهمعلمی جامعه را سوادی و بیمساوات عامل بی ۀروزنامدادن . می

ویحی ضمن انتقداد از گاشدته   . وی به طوری تلدانست یمش ن نهادهای م رن در ایران ن

 :  آورد یمعوامل حکومتی  وتاریخی 
از فرندگ خواسدتیم و شدب و روز     (2)مسطورهای کاش در این م ت عمر خود که آن همه »

خواستیم که امروز دچار مرتبه هم مستطوره بانکی از آنجا می بارکش فرنگان ش یم اصال یک

-نمدی بهای جهل و نادانی از دست هیم و ثروت مملکت را بش  یماین همه فقر و پریشانی ن

 .(1-1، صص1شمساوات،  ۀروزنام) «دادیم

باندک چده مددرف    »رواج داشت که  جمله نظیر اینهمچنین در بین مردم جمالتی 

انجمدن   ۀروزنام) دادن نسبت می« سر تا پا غرع»اص این صضیه را به اشخ هرچن ؟، «دارد

الع سسده اطد  ؤمدردم از کدارکرد ایدن م    ۀتدود  اغلب ست کهواصعیت این، (1ص ،15شتبریز، 

دی ند ،  بیگانه می یها بانکهای خود و یا نشانه ۀزدستب ادن اشتن ، و یا آنچه از  هنیت ا

 ۀای در روزنامد طدی مقالده  در میدرزا حسدن ندامی     ،رو نید انسبت به آن ب بین بودند . از  

 ۀباندک را در وهلد  نشد ن  ، علت اصلی تشکیل «بانک ملی چه ش »با عنوان  نیالمت حبل

ر هد  بده » آورد یمد  بارهوی در این  ؛کرددوم نبود ثروت عنوان  ۀگزین علم و درفق ان  او 

یک از آنها که بخواهی تعریف بانک ملی را بکنی مثل اینست که از بدرای کدوری وصدف    

المتدین تهدران،   حبل ۀروزنام) ...«برای کری ساز پیانو بنوازی  را کنی یا جما  شاه  جمیلی

 ۀگیدرد کده نتیجد   خدلت مردم را نشانه مدی م برالممالک هرن ی هم  .(1-1صدص  ،172ش

 :آورد یم خدوصمستقیم نبود علم و سواد کافی در جامعه بود. وی در این 
فضای ایدن   ح ی غرع و مرعهامروزه ب ؛پر واضح است ،این مقدودنکردن علت پیشرفت »

و درسدتی در بطدون ایدن مملکدت      راستی خردلیبین حقیقی مملکت را پر کرده که با  ره
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غیدر از نفدع    .وجه ملحوظ نیستیچه خواهی ملت به. طرف اری نوع و خیرشود یمه نظمالح

 .(1-2صص ،35شتم ن،  ۀروزنام) «شخدی چیزی در کار نیست

 نتیجه 

یدک ضدرورت    در ابتد ای پید ایش مشدروطیت و مجلدس ملدی      سیس بانک ملیطر  تأ

اسدتقال  سیاسدی از   جهت استقال  اصتدادی و به تبع آن  به عنوان ابزاری تاریخی بود و

ولی عوامدل گونداگونی راه را بدر ایدن ان یشده       سوی نماین گان مجلس به کار بسته ش .

باندک ملدی    ۀحدوز  سدازی آندان در  حاشیه و مخالفت مستب ان ،ان ازی دولتبست. سنگ

و متوس  شدهری،   ۀتود ۀارزیابی شوق اولی اعتمادی مردم را به وجود آورد.های بیزمینه

علم و ثروت مزی  بر فق ان  ولی ،کش  یمچن  دلیل صبل را بر دوش ، هرکاهش سریع آن

روس و انگلیس هدم از   یها بانکهای کارشکنی عوامل بیگانه همچون سرویس علت ش .

مسدکوکات کشدور،    ۀروید خدروج بدی   .کدرد رو بهبا بحران رو کشور را نظر مالی و سیاسی

موسدوم  « صحطدی پدو   »نام  بهفواه که در ا-کاهش نق ینگی در زمان تأسیس بانک ملی 

هدای  از کارشدکنی  جدز  کدوچکی   تنها های مختلف در کشور،جاد شورشو ای -گشته بود

 .ان های سیاسی ب ان اعتراف کردهنیز در خاطرات و یادداشت خودکه حتی  است دولتین

ان بعد ی  کدافی را در اختیدار متولید    ۀتجرب بانک، ۀشکست طر  اولی جریاندر هر حا ، 

 .(13)کیل بانک ملی صرار دادتش

 پی نوشت
بازیابی،  ۀ. برای اطالع از صرارداد بانک آلمانی ر.ک: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شمار1

 .22، سن  23113/213

نفو  سیاسی آلمان در کشدورهای   ۀحوز ۀدربار نیالمت حبل ۀ. برای اطالع بیشتر از نظر نگارن 2

 ۀهدای روزنامد  ایران با توجه به منابع و م ارک روزنامه همچون تلگدراف  دیگر و مضار حضور آنان در

 .1-1، صص12؛ همان، ش1-1، صص11ش المتین تهران،حبل ۀروزنام رویتر و استن ارد بنگری  به:

صدبح   ۀروزنامد ؛ 2-1، صدص 13تهدران، ش  نیالمت حبل ۀروزنام. برای اطالع بیشتر بنگری  به: 1

 .1-2، صص5خالفت، ش ۀروزنام؛ 2-1صص ،25ش صادق،

دست آورد که از جمله ه. بانک استقراضی عالوه بر معامالت رهنی، امتیازات زیادی از کشور ب1

صدزوین؛ امتیداز ایجداد       به امتیاز بیمه حمل و نقل؛ امتیاز سداخت راه انزلدی   توان یمترین آن ممه

 د.صزوین اشاره نمو  هم ان و امتیاز تأسیس راه تهران  شوسه تهران
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تومان مواجدب   1333( اشخاصی که بیش از 1: کن  یم. وی در ادامه سه پیشنهاد دیگر ارائه 1

مالک هستن ، « ده پارچه ده»( اشخاصی که بیش از 2ساله خود را در بانک بگاارن  دارن  حقوق سه

 .(1، ص13تم ن، ش ۀروزنامگااری کنن  )ساله دولت را پیش ب هن  و در بانک سرمایه 1مالیات 

 . تایمز3

 سر هم. پیوسته؛ پشت7

یدران،  مطالعات تداریخ معاصدر ا   ۀسسؤنامه بنگری  به: مرکز اسناد م. برای اطالع از مواد امتیاز5

بانک ملی انتقاد و اعتراع فراوان دولتین را به  ۀگفته نمان  نظامنامق. نا-11221ق و -11222سن  

 (.121، 117همراه داشت )تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ص

 . مکتوب، نوشته2

شدکل   1227مده   1133/1 اردیبهشدت  11موجدب صدانون   هرسمی بد  بانک ملی به صورت. 13

هدران صدرار داشدت. ایدن     تگرفت. بانک مزبور به صورت شرکت سدهامی بدوده و مرکدز اصدلی آن در     

در  اساسنامه توس  رئیس مجلس وصت حسین پیرنیا به دولت ارجداع گردید . و وزیدر مالیده فیدروز     

بازیدابی   ۀ)سازمان اسناد و کتابخانده ملدی، شدمار   برای اجرا دستور صادر نمود  1137تیر  21تاریخ 

 (.2، سن  3313/213بازیابی،  ۀ؛ همان، شمار3، سن  2113/213

 منابع
 ها( کتابالف

افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثـار منتشـر نشـده    آدمیت، فری ون و هما ناطق،  

 .1113آگاه، تهران،  ،قاجار ۀدور

مهد ی  بده کوشدش سدی  محم     ،السطنهخاطرات احتشام یرزا محمود خدان، السلطنه، ماحتشام

 .1133، زوار، تهران ی،موسو

ن، شدر  . به کوشش مندوره اتحادیه و سیروس سع ون یاافضل التواريخ المحسین،الملک، غافضل

 .1131تاریخ ایران، تهران، 

 .1112یرج افشار، جاوی ان، تهران، به کوشش ا ،زادهقش تقیياب مشروطیت و ناوراق تازه

 .1153، کویر، تهران،2ی صزوینی، چترجمه مهر ،انقالب مشروطیت ايران بروان، ادوارد،

 .1172، علمی، تهران، زندگی طوفانی سن،زاده، حتقی

یح تددح  به کوشش حمی  سدیا ،  ،خاطرات حاج سیاح میرزا محم  علی، ،)محالتی( حاج سیا 

 .1112، امیرکبیر، تهران، 1لکار، چاهلل گسیف

ش حسین کی استوان، بدی ندا،   به کوش ،کتاب بانک شاهنشاهی و امتیاز ، عب الحسین،پوردانش

 بی جا، بی تا.

 .1171، عطار، تهران، 1، چيحییحیات  حیی،آبادی، یدولت
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اطالعدات، تهدران،   االسدالمی،   ترجمه جواد شیخ ،های خصوصینامه رسسیل اسپرینگ،رایس، س

1171. 

ندوایی،  بده کوشدش عب الحسدین     ،1ج ،مرآت الوقايع مظفری(. 1153) ب الحسین خان،سپهر، ع

 .1153میرا  مکتوب، تهران، 

 .1151، بهزاد، تهران، سلطنت قاجار ۀايران در دور لی اصغر،شمیم، ع

ایدرج  د سدالور و  به کوشدش مسدعو  ، السلطنهخاطرات عین ۀروزنام هرمان میرزا،السلطنه، صعین

 .1171افشار، اساطیر، تهران، 

ش مسدعود فرید ، زوار، تهدران،    بده کوشد   ،خاطرات فريـد  یرزا محم  خان،فری الملک هم انی، م

1111. 

هدای سدیمرغ،   ، کتداب 2ی جلدی، چ ترجمه عباسقل ،خاطرات کلنل کاساکوفسکی ،کاساکوفسکی

 .2111تهران، 

 .1151میرکبیر، تهران، ، ا23، چتاريخ مشروطه ايران حم ،کسروی، ا

 .1132، ترجمه مجی  جلیلون ، مرکز، تهران، سفرنامه گروته وگو،گروته، ه

ی و جواد جدان فد ا، فردوسدی،    به کوشش مجی  تفرش ،مقدمات مشروطیت اشم،محی  مافی، ه

 .1131تهران، 

 .1151، زوار، تهران، 1، چ1، جزندگانی منشرح  مستوفی، عب اهلل،

رسمی کشدور، تهدران،    ۀروزنام ۀنتشارات ادارا او ، ۀ، دورشورای ملی مشروح مذاکرات مجلس

1121. 

بده کوشدش منددوره اتحادیده و      ،1، جخـاطرات و اسـناد   طنه مافی، حسین صلی خان،السلنظام

 .1132، نشر تاریخ ایران، تهران، 2ران، چدیگ

 .1131، زوار، تهران، 1، چخاطرات و خطرات صلی خان،ه یه ایت، م

Drage, Geoffrey, Russian a affairs, London, 1904. 
Iran political diaries: 1881-1965. Vol 14, oxford: archive editions. 

 اسناد( ب
 انگلسدتان،  خارجده  امور وزارت محرمانه اسناد یرو از مستخرجه ران،یا در تیمشروط استقرار خیتار

 .1112 تهران، نا،یس ابن تهران، معاصر، حسن کوشش به

 ؛21233/213 ؛15111/113  ؛23113/213: یابید باز ۀشدمار  ران،ید ا یملد  کتابخانه و اسناد سازمان

 .2322/213 ؛17112/213 ؛21711/213 ؛21233/213

 .1131 تهران، نو، نشر ،یریبش احم  کوشش به ،1ج ،یآب کتاب

 .1137 ن،تهرا پرواز، ،2چ ،یریبش احم  کوشش به ان،یصاسم نیحس ترجمه ،1ج ،ینارنج کتاب

 ق؛-22272 ق؛-11221 ق؛-11222: سدن   شماره ران،یا معاصر خیتار مطالعات ۀمؤسس اسناد مرکز

 .ق-1-23331 ؛.ق-23331 ؛.ق-22253

 ها روزنامه( ج
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 .زیتبر ،(1121 محرم 1) 1ش ،1س آزاد،

 .تهران ،(1123 االو  یجماد 11) 1ش ،1س انوس،یاص

 .اصفهان ،(1121 حجهی ) 5ش ،1س الجناب،

 .زیتبر ،37 ،15 ،15 ،11 هایشماره ،1س ز،یتبر نجمنا

 .اصفهان ،13 ،2 ،3 هایشماره ،1س اصفهان، یمل مق س انجمن

 .تهران ،(1121 الثانیعیرب 13) 1ش ،33س ران،یا

 .مشه  ،1 ،1 هایشماره ،1س بشارت،

 .تهران ،35 ،31 ،12 ،11 ،13 ،12 هایشماره ،1س تم ن،

 .اصفهان ،(1121 شعبان 22) 22ش ،1س اکبر، جهاد

 ،172 ،111 ،111 ،111 ،71 ،13 ،12 ،11 ،13 ،23 ،11 ،11 هدای شماره ،1س تهران، نیالمت حبل

 .تهران ،11 شماره ،2س ؛233 ،125

 .کلکته ،17 ،11 ،13 ،2 یهاشماره ،11س ؛21 ،21 هایشماره ،11س کلکته، نیالمت حبل

 .صاهره ،552 ،553 هایشماره ،11س حکمت،

 .لن ن ،(1121 شعبان 27) 5ش ،1س ت،خالف

 .مشه  ،11 ،2 ،1 هایشماره ،1س  ،یخورش

 .تهران ،(1123 محرم 21) 17ش ،1س الق س،رو 

 .تهران ،(1121 شعبان 22) 2 ش او ، سا  رهنما،

 .تهران ،(1121 شوا  11) 17ش ،1س ل،یصوراسراف

 .تهران ،25،113 ،33،23هایشماره ،1س صادق، صبح

 .تهران ،(1121 االو یجماد 1) 1ش ،1س ل،یصوراسراف

 .زیتبر ،(1121 شعبان 1) 13ش ،1س ع الت،

 .تهران ،(1121 شعبان 12) 23ش ،1س کشکو ،

 .تهران ،(1121 صفر 13) 1ش ،1س ،یدر کوکب

 .تهران ،151 ،153 ،12 ،11 ،5 ،7 ،1 ،1 ،2 هایشماره ،1س مجلس،

 .زیتبر ،(1121 شوا  1) 1ش ،1س مساوات،

 .تهران ،11 ،12 ،11 هایشماره ،1س رف،معا

 .رازیش ،(1121 قع هی ) 13ش ،1س اسالم، ین ا

 .تهران ،231 ،151 ،2س ؛52،113 ،21 هایشماره ،1س وطن، ین ا

 

 
 


