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چکیده
پس از پیروزی انقالب مشروطیت زمینههای شکلگیری نهادهای نوین فراهم شد  .یکدی از مؤلفدههدای
اصلی این نهادها ،آشنایی مردم با حقوق سیاسی و اجتماعی خود بود .لداا تشدکیل مجلدس و نهادهدای
سیاسی و م نی در والیات ایران ،ضرورت اسدتقال سیاسدی و اصتددادی کشدور را آشدکار نمدود .طدر
تأسیس بانک ملی ،به عنوان یکی از دغ غههای مهم نماین گان مجلس ،در راستای صدیانت از مبدانی و
اساس اصتداد کشور صورت گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از اینست که چند ین عامدل مهدم ضدرورت
شکلگیری بانک ملی را نزد نماین گان مجلس تبیین میکرد ،که از آن جمله میتوان به مشکالت اولیدۀ
مالی و اصتدادی و سیطرۀ بیگانگان بر حیات اصتدادی کشور اشاره نمود .این جریان ،با موانع و مشکالت
بسیاری همراه ش ؛ چنانکه فق ان علم و سواد تودۀ مردم ،نبود تجربه کافی ،ع م امنیت سرمایهگدااری
و غیره از موانع عم ۀ شکست طر اولیۀ بانک ملی بود .روش تحقیق در این جستار توصیفی تحلیلی است.
واژههای کلیدی :انقالب مشروطیت ،مجلس شورای ملدی ،باندک ملدی ،اسدتقال اصتددادی ،اسدتقال
سیاسی
____________________________________________________________
*

نشانی پست الکترونیکی نويسندۀ مسئول مقاله Std_mbitarafan@khu.ac.ir :
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مقدمه
انقالب مشروطیت زمینههای شکلگیری نهادهای غربی را در ایران به وجود آورد .با نگاه
مختدر به اص امات مجلس او  ،زوایای پویایی نخستین لوایح مجلس مشخص مدیشدود.
استقال سیستم مالیاصتدادی بده عندوان گلوگداه حیداتی کشدور ،در زمدرۀ نخسدتین
درخواستهای نماین گان مجلس بود.
از دورۀ ناصری و پی ایی عدر امتیازات ،پیون ی متقابل و ناگسستنی میان ابزارهدای
اصتدادی و سلطۀ سیاسی شکل گرفت .ایدن جریدان ،موازندۀ صد رت را از دسدتان دولدت
خارج نمود و گفتمان سیاسیاصتدادی خاصی به وجود آورد .سیطرۀ دولتهدای روس و
انگلیس بر گمرکات شما و جنوب ،در کنار استفاده از سیاسدتهدای پدولی باندکهدای
استقراضی و شاهنشاهی ،به رابطۀ معکوس میان رش اصتداد ملدی در برابدر حدوزۀ نفدو
بیگانگان در کشور انجامی ؛ ب ین معنا که با دخالت هر چه بیشدتر کشدورهای مزبدور در
سیاستهای تجاری و مالی ،به همان سان حدوزۀ اصتددادی کشدور بدا انحطدار و رکدود
مواجه ش  .این مسئله در آستانۀ مشروطیت ،وضعیت نابهنجاری در حوزههای سیاسدی و
اصتدادی کشور به وجود آورده بود.
تجار نخستین مخالفان سدلطۀ اصتددادی و سیاسدی دولدتهدای روس و انگلدیس و
طراحان اصتداد ملی با تکیه بر منافع جمعی در لوای تأسیس بانک ملی بودن و با توجده
به اینکه در مجلس او از ص رت بیشدتری برخدوردار بودند  ،بده تندویر افکدار عمدومی و
تحریک دیگر نماین گان پرداختن  .بنابراین ،با پی ایش مشروطیت و شکلگیری مجلدس
ملی ،نماین گان با توجه به مسئلۀ اصتداد ناوابسته و به تبع آن خروج از سدلطۀ سیاسدی،
طر جامع و فراگیری با عنوان بانک ملی پیشنهاد دادن که منظدور از آن انباشدت سدرمایۀ
ملی و به تبع آن استقال سیاسی بود.
دربارۀ پیشینۀ تحقیق بای ا عان نمود که پژوهش مستقل از مندابع و اسدناد مدتقن
دربارۀ ضرورتها و موانع شکلگیری بانک ملی صورت نپایرفته است؛ کما اینکه کتب و
مقاالتی هم به شکلگیری بانک ملی در دورۀ او اشاره کدردهاند  .در پدژوهش حاضدر از
منابع مختلف به ویژه روزنامهها ،خاطرات و دسدتنوشدتههدای دورۀ مشدروطیت ،اسدناد
باصیمان ه و ،...به نحو مطلوب بهره برده ش ه است.
پرسشهای مقالۀ حاضر عبارتن از .1 :ضرورتهای شکلگیدری باندک ملدی در اوان
مشروطیت چه بود؟  .2چه موانع و عللی باعث شکست و ناکامی ای ه بانک ملی ش ؟
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 .4ضرورتهای تأسیس بانک ملی در ايران
مهمترین ضرورت تشکیل بانک ملی ،استقال نهاد اصتدادی و به تبدع آن نهداد سیاسدی
کشور بود .حوزۀ نفو استعمارگران در شالودههای اصتدادی کشور ،به ناگزیر تدودۀ مدردم
به خدوص صنف تجار و صراف را روبهروی آنان صرار داده بود.
رویۀ پرداخت وامهای کالن توسد باندکهدای روس و انگلدیس و گروکشدی مندابع
اصتدادی کشور ،از زمان ناصرال ین شاه آغاز ش و در دورۀ مظفری به انحطار اصتددادی
کشور انجامی  .این جریان پیش از مشروطیت زمینههای مخالفدت و اعتدراع عمدومی را
در مناطق مختلف کشور به وجود آورد .تجار و صرافها از اینکده اصتدداد کشدور در کدام
اجنبی افتاده و سهم شهرون ایرانی در برابر این مؤسسۀ نوپا کاهش پی ا کرده است ،بده
ش ت معترع بودن  ،ولی این اعتراعها هیچ نتیجۀ مثبتی در پی ن اشت.
پس از مشروطیت ،مجلس با الیحۀ صرضه دولت مخالفت کرد و نخستین زمزمههدای
تأسیس بانک ملی در میان نماین گان شنی ه ش (ه ایت ،ص .)111سنخ ایدن اعتراضدات،
نشاندهن ۀ انزجار نماین گان از کشورهای روس و انگلیس به دلیل گروکشدی و چپداو
اصتداد ملی بود .در میانه این اعتراضات حملۀ روزنامدههدا بده باندکهدای شاهنشداهی و
استقراضی ش ت گرفت؛ حتی زمزمۀ تأسیس بانک آلمانی در ایران ،هیاهوی بسیاری نزد
اصحاب جرای به پا کرد .این جریان باعث ش تدا در ضدمن مخالفدت بدا تأسدیس باندک
آلمانی ،بسیاری از مضار بانکهای بیگانه در جرای به بوتۀ نق و بررسی سپرده شود.
نخستینبار روزنامۀ حبلالمتین تهران دربارۀ اه اف آلمان در ایران و آسدیای غربدی
دست به صلم برد .در مقالۀ روزنامۀ فوق ،به نقش بانکهدای روسدیه و انگلدیس در صبضدۀ
اصتداد کشور اشاره ش  .حبلالمتین ه ف بانک آلمانی( )1را تاراج باصیمان ۀ ثدروت ایدران
صلم اد کرد و دربارۀ ادعای بانک که به دنبا منافع دو طرفدۀ تجداری بدود ،آورده اسدت:
«لکن گویا همۀ دو در او این حرف را میزنند کمپدانی هن وسدتان هدم او غیدر از
تجارت کاری ن اشدت» (روزنامدۀ حبدلالمتدین تهدران ،ش ،11ص .)2و از ایدن روش بده طدور
تلویحی به ادعای بانک خ بطالن میکش  .اما مهمترین صسمت این مقاله درج تلگدراف
روزنامۀ رویتر است که در آن آم ه بود نماین ۀ بانک آلمان نه بدا دولدت ایدران ،بلکده بدا
نماین گان روس و انگلیس دربارۀ اخا امتیاز به گفتگو پرداخته است .این جریدان باعدث
ش حبلالمتین اعالم کن که «از مضمون تلگراف معلوم میشود صاحباختیدار و مالدک
رصاب ایران ،روس و انگلیس هستن » (همان جا) .حبلالمتین دگربار در شدمارۀ  11خدود،
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ه ف آلمان را «بمالحضه پلتیک» و اصل کلی آن را تسدخیر فضدای حیداتی دانسدت ،و
مسئلۀ تجارت را ظاهر کار معرفی کرد؛ چنان که برای صدحت ادعدای خدود بده تحلیدل
مباحث مالی آلمان در عثمانی و ممالک دیگر پرداخت .به اعتقداد نگارند ه حبدلالمتدین
«وضع ترصیات» بانک استقراضی و شاهنشاهی «مهیج و مشدوق» آلمدان بدوده اسدت .در
ادامه ،حبلالمتین به صورت تلویحی منافعی را که بانکهدای فدوق در ایدران بده دسدت
آوردن  و باعث شوق آلمان ش  -را فهرست میکن  .این روزنامه همچندین بده حافظدۀ
کوتاهم ت ایرانیان یا همانا «مرع فراموشی» اشاره ،و به ش ت از آن انتقاد میکن و در
پایان با زیرکی فراوان میگوی «به صوت بلن میگویم تا ما از خود بانک ن اشته باشدیم،
ممکن نیست دارای استقال شویم{ ...و}بانک خارجی جز محنت به ملک ما نمیآورد و
()2
غیر از لت و مسکنت ارمغانی» ن ارد (همان ،ش ،11صص. )1-2
بع از نگارش این مقاالت از سوی روزنامۀ حبلالمتین ،روزنامۀ ایران ارگان رسدمی
دولت در مقالهای به عنوان «رفع شبهت» ،دی ار نمایند ۀ باندک آلمدان بدا نمایند گان
روس و انگلیس پیش از رایزنی با دولت ایران را انکدار و هرگونده سدیادت دولدت روس و
انگلیس را بر دولت ایران رد کرد (روزنامۀ ایران ،ش ،1صدص)1-2؛ ولی در شمارۀ  13روزنامده
حبلالمتین شخدی با نام مستعار «ا.ب» ،به ش ت از رویه روزنامۀ ایران انتقاد میکند و
در این زمینه میآورد «روزنامۀ ایران وظیفهاش ترویج افکار و تحسین اطواری اسدت کده
از ادارات درباری به ظهور میرس و برای همین کار هم تأسدیس شد ه اسدت» .بدر ایدن
اساس نظر روزنامۀ ایران را دربارۀ مسائل سیاسی صائب نمیدان (روزنامۀ حبلالمتین تهران،
ش  ،13صص.)2-1

نق های دیگری نیز دربارۀ ان یشدۀ سیاسدی و حدوزۀ نفدو باندک آلمدانی در جراید
نگاشته ش  ،که در زمینه رد یا تأیی نگاه نگارن ۀ حبلالمتین بده حدوزۀ سیاسدی آلمدان
بود؛ چنانکه میدرزا حسدین خدان منشدی سدفارت اتدریش و مجارسدتانکلیدات نظدر
حبلالمتین را رد میکن  .وی حضور آلمان در بازار تجاری ایران را مهم ارزیابی میکدرد،
و از لحاظ سیاسی آن را به عنوان نیروی سوم در حفظ و بقدای ایدران مدؤثر مدیدانسدت
(همان ،ش ،13صص .)1-1البته در خدوص حضور بانک آلمان در ایران تحلیلهای مختلفی
ش ه است و هر یک از دی گاه خاصی به این مقوله نظر افکن هان (.)1
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تاراج منابع پولی ايران از چند طريق صورت میگرفت
الف) نشر اسکناس :از زمانی که بانک شاهنشداهی امتیداز نشدر اسدکناس را اخدا
نمود ،به مرور زمان شاه جمعآوری مسکوکات نقره و طال از دست مردم هسدتیم (حداج

سیا  ،ص .)135به طوری که بانک شاهنشاهی و «شعب آن در ایران کار ربدودن طالهدا
این کشور را برا خارجه» تسدهیل کدرد (مسدتوفی ،ص .)111باندک شداهی انگلسدتان در
زمینۀ حجم و مق ار اسکناسهای جاری در کشور ،زیر بدار هدیچگونده نظدارت از طدرف
دولت ایران نمیرفت؛ به صو یک رسالۀ انتقادی عدر صاجار هیچکس از «رفتار و تجدارت
و نق یه» آن مطلع نبود (آدمیت و ناطق ،ص .)231این جریدان باعدث اعتراضدات و شدکایات
فراوانی در بین تودۀ مردم و حتی دولت ش  .به عنوان مثا  ،عینالسلطنه در چن جدا از
«صحطی پو » سخن میگوی  .جالدب ایدن کده باندک زمدانی بده مدردم وام مدیداد کده
جواهرات خویش را در بانک گرو میگااشتن  .حتی شخدی همچون عدینالسدلطنه هدم
مجبور به گرو گااشتن جواهرآالت خود ش (عدینالسدلطنه ،ج ،1صدص131-132؛ همدان ،ج،1
ص.)2112

ب)گروگذاری حقوق گمرکات شمال و جنوب و سهم تلگرافـات و پسـتخانه
های کشور :ب ترین عملکرد دولت واگااری گمرکات جندوب و شدما کشدور در دسدت
بیگانگان به بهانۀ وامهای دولتین بود .میرزا غالمحسین خدان شدیرازی بدا اشداره بده دو
صرع سنگین خارجی در دورۀ ناصری و مظفری به طدور تلدویحی آن را عامدل بد بختی
ملت ایران صلم اد کرده است .وی با تکیه بر این نکته که هرک ام از این صروع بخشی از
سیستم اصتدادی کشور را گروکشی میکرد ،نتیجۀ آن را فشار بر گردۀ «ایرانیان بد بخت
شاهپرست» میدانست (افضلالملک ،صص)123-121؛ زیرا گاشته از آن که منافع بسیاری را
عای روس و انگلیس کرد و مدردم ایدران را از آن محدروم نمدود ،بده مدرور زمدان باعدث
ورشکسگی تجار داخلی و بهتبع آن رکود اصتدادی کشور ش  .دولتهدای مزبدور بدا ایجداد
تسهیالت برای تجار خود ،آشکارا تجار داخلی را از عرصۀ رصابت خارج کردن و برخدی را بده
تابعیت خود کشان ن  .برای مثا در مکاتبات سیاسی به طور آشکار آم ه است که باندک
استقراضی به عنوان شعبهای از وزارت دارایی روسیه ( (Drage, p:68در پرداخدت صرضده
مالی به دولت ایران اه اف و منافع سیاسی را دنبا میکرد(.)1
بانددکهددای روس و انگلددیس حضددور سیاسددی و نظددامی در گمرکددات را حددق خددود
میدانستن  .به عنوان نمونه ،پس از آن که بانک شاهنشداهی گمرکدات بوشدهر را ضدب
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نمود ،دولت انگلیس «پنجاه نفر سرباز انگلیسى و دو ارابه توپ در بوشهر نگاه داشت کده
محض نگاهدار و حفظ حقوصات گمرکى» الزم میدانست؛ این عمل باعدث شدکایتهدای
فراوان تجار ش (عینالسلطنه ،ج ،2ص .)1121زمانی هم که گمرکات بوشهر از دست انگلدیس
خارج ش  ،عینالسطنه میآورد «در حقیقت بوشهر را دولدت ایدران مجد دا مالدک» شد
(همان ،ص.)1111

سر آخر اینکه به گفتۀ دانشپور به نقل از جری ۀ مظفر که در دورۀ پهلوی منتشر
میش  ،بانک شاهنشاهی انگلستان و باندک استقراضدی روس« ،زیدانآورتدر و خسدران
آمیزتر»ین نهادهای غربی بودن که جامعه و دولت ایران را به انحطار کشی ن  .چرا کده
این مؤسسهها با ایجاد «فساد در طبقۀ حاکمۀ مملکت» ،تشویق و ترغیب «اولیای امدور»
به رشوهگیری در لبداس وام ،ممانعدت و جلدوگیری از پیشدرفتهدای اصتددادی و ایجداد
مؤسسات مالی ،هر چه بیشتر ایران را در کام انحطار فرو بردن (دانشپور ،ص.)7
با این تفاسیر ،مهمترین انگیزه از درج سلسله اخبار و مقاالت ،نشان دادن حوزۀ نفو
بیگانگان بر منابع اصتدادی کشور و به تبع آن حوزۀ نفو سیاسی آنان برای تدودۀ مدردم
بود .از اینرو ،اه اف اصلی تأسیس بانک ملی چنین آورده ش ه است :الف) رهایی ایدران
از «چنگا »« ،دستبرد»« ،صی مرهونیت» اجاندب و نفدو سیاسدی ناشدی از آن (روزنامده
حبلالمتین تهران ،ش ،71ص2؛ روزنامه صبح صادق ،ش ،23صص2-1؛ گروته ،ص ،)215ب) «دوام و
استقال » مملکت و رفع «بیچارگی و اضمحال » ملت (روزنامه حبدلالمتدین تهدران ،ش،172
صص1-1؛ روزنامه انجمن مق س ملی اصفهان ،ش ،3ص ،)2ج) گردش مالی پو های دفدن شد ه
(مجلس ،ش ،5ص )1و انباشدت سدرمایه در دسدتان دولدت ،کده شدق آخدر د) باعدث رفدع
«احتیاجات» ملت ،ترصی «تجارت» ،کشی ن «راه آهن» ،احد ا «کارخانجدات» ،تدرویج
«زراعت» و کشف «معادن» میش (روزنامۀ صبح صادق ،ش ،33ص1؛ همان ،ش ،113صص2-1؛
روزنامۀ مجلدس ،ش ،5ص .)1 ،2تمامی این مؤلفههای یاد ش ه ،لزوم تأسیس «بانک ملی» به
مثابه «شالودۀ ترصی ایران» را تبیین مدینمدود (روزنامدۀ جهداد اکبدر ،ش ،22صدص )1-1و بدا
تشکیل نش ن آن به صو حبلالمتین کلکته «محا ان ر محا است کده بتدوانیم حفدظ
مشروعیت خود را» به دست آوریم (روزنامۀ حبلالمتین کلکته ،ش ،2ص.)7
برشماری اه اف فوق در میانۀ سا های 1123-1121ق ،ضرورت تأسیس بانک ملدی
را آشکار کرد .نماین گان و روشنفکران برای ترصی این ان یشده تدودۀ مدردم را تشدویق و
ترغیب کردن (فری الملک ،ص .)17بنابراین مدردم نیدز در وهلدۀ نخسدت ،شدور و اشدتیاق
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زیادی نشان دادن ؛ تا جاییکه زنان النگوها و گوشوارههای خدود را بده حدراج گااشدتن
(روزنامۀ تم ن ،ش ،12ص1؛ روزنامدۀ خورشدی  ،ش ،13ص1؛ روزنامدۀ بشدارت ،ش ،1ص)2؛ طدالب
حوزههای علمیه کتابهای خود را فروختند (روزنامدۀ آزاد ،ش ،1ص1؛ روزنامدۀ مجلدس ،ش،7
ص)1؛ شاگردان دبستانی پو جیبی خود را که مبلغ ناچیزی میش اه ا کردند (همدان،
ص1؛ رایس ،صص)112-111؛ این ف اکاری «طبقات ضعفا» و «طائفۀ نسدوان» ،دیگدر ملدل
عالم را به حیرت ان اخت (روزنامۀ تم ن ،ش ،31صص.)1-2
 .3چگونگی تأسیس بانک ملی
نخستین زمزمههای تشکیل بانک ملی در تاریخ  22رمضان  1121یعنی زمانیکه الیحۀ
صرضدده دولددت بدده مجلددس فرسددتاده شد  شددنی ه شد  .معدینالتجددار بوشددهری اولددین
پیشنهادکنن ۀ طر بانک ملی بود و حامی اصلی این طر نیز تجار بودن (روزنامۀ حکمت،
ش ،553صص.)13-1
اعالن اولیۀ تأسیس بانک ملی در برخی جرای منعکس گردید (روزنامدۀ بشدارت ،ش،1

ص1؛ روزنامۀ حکمت ،ش ،553صص12-13؛ روزنامۀ حبلالمتین کلکته ،ش ،21صص .)7-1از طدرف
دولت مرکزی هم نسخ چاپی آن به اصدینقار ایران فرستاده ش (نظامالسدلطنه مدافی ،ج،1
صص .)711-713همچنین اعالمیه آن بر در و دیوار شهر چسبانی ه ش (گروته ،ص.)217
بر اساس این اعالنیه سرمایۀ اولیۀ بانک «سدی کدرور» الدی «یکدد کدرور» تومدان
تخمین زده ش  .تع اد مؤسسین آن نیز ص نفر اعالم گردی که هر کد ام از  1333الدی
 130333تومان تقبل کرده بودن  .در این اعالمیه آم ه بود تمام اهالی ایران میتوانسدتن
از  1تومان «الی هر میزانی» سهام خری کنن  .همچنین هستۀ پدنج نفدری کده مسدئو
جمعآوری پو ها بودن مشخص ش ن « :حاجی محم حسین آصدا امدینالضدرب ،حداجی
محم اسماعیل آصا تجار تبریزی ،حداجی بداصر آصدا صدراف تبریدزی ،عمد ةالتجدار اربداب
جمشی  ،عم ةالتجار طومانیانس» .از صرار معلوم چن ی بع هستهای ده نفری را به صید
صرعه از میان مؤسسین انتخاب کردن  ،تا در اداره مرکزی بده رتدقوفتدق امدور بپردازند
(روزنامۀ انجمن مق س ملی اصفهان ،ش ،13ص.)1

بع از اعالن تأسیس بانک ملی ،نگارش نظامنامده آغداز شد ؛ نظامنامده را اشدخاص
کاردانی همچون مخبرالسلطنه ه ایت از روی صوانین بانک آلمان تنظیم نمودند (مشدرو
مااکرات مجلس شواری ملی ،ص .)132پس از ت وین ،نخستینبار در تداریخ  23شدوا 1121
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برای تنقیح به مجلس ارائه گردی و در چن ین جلسه مورد بحث و گفتگدو صدرار گرفدت.
چنان که برخی از بن های آن با توجه و نظر نماین گان تغییر یافت (روزنامۀ مجلس ،ش،11
صص2-1؛ همان ،ش ،12ص .)2سرانجام در یحجه  ،1121به توشیح محم علی شداه رسدی
(روزنامۀ حکمت ،ش ،552صص5-7؛ روزنامه انجمن تبریز ،ش ،11ص .)1بعد از توشدیح و ارسدا
نظامنامه به اصدی نقار ایران ،روزنامۀ انجمن اصفهان خبر افتتا آن را درج کرد (روزنامدۀ
انجمن مق س ملی اصفهان ،ش ،2ص .)5لیکن در اصل صضیۀ تشکیل بانک م ت زیادی تأخیر
افتاد .به نظر میرس دولت -در دورۀ امینالسلطان -خواستار تغییر مواد نظامنامده بدوده
است ،ولی نماین گان مخالف بوده ان (روزنامۀ مجلس ،ش ،153ص1؛ همان ،ش ،151ص.)2
دورۀ یأس و نامی ی برصرار بود تا این که احتشامالسلطنه ریاست مجلدس را برعهد ه
گرفت .وی از رمضان  1121تالش بسیاری کرد تا بتوان بانک ملی را به جریدان بیند ازد
(روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،52صص .)2-1ولی عواملی مانع از آن ش که در بخش موانع تأسیس
بانک ملی ب ان پرداخته خواه ش .
 .2بررسی منابع مالی بانک ملی
پس از طر تأسدیس باندک ملدی در مجلدس راهکارهدا و روشهدای بسدیاری از سدوی
نماین گان ،سیاسیون ،روشنفکران و جرای برای تأمین منابع مالی بانک ملی ارائده شد ؛
ولی برخی از راهکارها اعما و برخی دیگر در ح پیشنهاد باصی مان .
پیشنهادهای جذب منابع مالی
الف) استقراض ملی :نخستین پیشدنهادی کده از سدوی مجلدس ملدی ارائده شد ،
فراخوان خری سهام اختیاری از سوی تودۀ مردم بود (بنگری بده اعدالن تأسدیس باندک ملدی:
روزنامۀ حکمت ،ش ،553صص .)12-13در ابت ا استقبا بدینظیدری از ایدن طدر شد (رک:

روزنامۀ کوکب دری ،ش ،1صدص .)1-2به عنوان مثدا  ،در شدیراز در مسدج مشدیرالملک در
ح ود دو هزار زن و مرد جمع ش ن و صریب به بیستهدزار تومدان بده باندک ملدی کمدک
کردن (همان ،ش ،5صص .)1-1مردم آ ربایجان نیز مبلغ «دو کرور» تومدان حاضدر کردند
(روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،21ص.)5

بنا به گفتۀ ادوارد بروان ،فق در تهران یک میلیون تومان (بروان ،ص )115و بده صدو
روزنامۀ انجمن تبریز یک کرور تومان گردآوری ش (روزنامۀ انجمن تبریز ،ش ،11ص .)2بنا به
شهادت حبلالمتین کلکته پو زیادی جمع ش ه بود تا جایی که دو کرور مدیخواسدتن
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به دولت صرع ب هن (روزنامۀ حبلالمتدین کلکتده ،ش ،21ص .)12ولدی بده مدرور زمدان و در
جریان اختالف دولت و مجلس  بر سر برخی مواد آئیننامۀ آن  ،بار بدیاعتمدادی در
میان مردم پاشی ه ش .
ب) استفاده از موقوفات :در این پیشنهاد آم ه بود کده بدا اجدازه «حجدج اسدالم
عتبات عالیات» ،موصوفاتی را که مردم وصف «مشاه مشرفه» و غیره کردهان  ،یکسداله یدا
دوساله به بانک واگاار شود (روزنامه حبلالمتین تهران ،ش ،125ص.)1
ج) دريافت مبالغ کالن از سرمايهداران به صورت اختیاری :ایدن پیشدنهاد در
نظر داشت تا با استفاده از سرمایه ثروتمن ان ایرانی ،بخشی از منابع مدالی باندک ملدی را
تأمین کن ؛ اما به نظر نمیرس استقبا شایانی از سدوی ایدن بخدش از جامعده صدورت
گرفته باش  ،زیرا خبری در این زمینه در منابع نیام ه است.
د) اخذ مبالغ کالن از زمینداران و اشراف به صورت اجباری :این طر زمدانی
در مجلس مطر ش  ،که رون سرمایهگااری از طریق اسدتقراع ملدی شکسدت خدورده
بود .از اینرو ،برخی از نماین گان خواهان دریافدت وجده از اشدراف بده صدورت اجبداری
ش ن  .چنان که روزنامۀ رهنما به تأسی از مقالۀ روزنامۀ کشدکو اعتقداد داشدت باید از
اشراف و زمینداران به صورت اجبداری «حدق خودمدان را» بگیدریم (روزنامدۀ رهنمدا ،ش،2
صص1-1؛ همچنین برای اطالع از مقالۀ روزنامۀ کشدکو ن.ک :روزنامده کشدکو  ،ش ،23ص .)1حتدی
شخدی به گردآوری اسامی اشراف و تجار ثروتمن مبادرت نمود (اوراق تازهیاب مشروطیت و
نقش تقیزاده ،صص .)125-121در این میان احتشامالسلطنه از همه بیشدتر بده ایدن مقولده
پرداخت؛ تا جایی که با توسل به صوه صهریه از بعضی اشدراف پدو گرفدت (روزنامدۀ تمد ن،
ش ،31ص2؛ روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،151صص1-1؛ احتشامالسلطنه ،صص313-332؛ سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران ،شمارۀ بازیابی  ،213/21711سن .)1

ه) جمعآوری طال و نقرهجات عامۀ مردم :ایدن پیشدنهاد نخسدتینبدار از سدوی
شخدی به نام محمودزاده در مقالهای با عنوان «راه چاره یا عالج فوری» طدر شد  .وی
با بیان این نکته که اجبار در جمعآوری اعانه به خاطر نبود پو کارسداز نیسدت« ،عدالج
فوری و دوای درد بی رمان» را جمعآوری «طالآالت و نقرهآالت» داخل مملکدت عندوان
کرد (روزنامۀ حبلالمتین تهران ،ش ،111صدص .)1-2همچنین پیشنهادهای دیگری کده مؤید
مطلب فوق است در روزنامههای دیگر بیان ش (ر.ک :روزنامۀ انجمن تبریز ،ش ،15صص.)2-1
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و) فروش جواهرات دولتی :این طر برای بار او از طرف یک عدالم اصدفهانی در
روزنامۀ تم ن پیشنهاد ش  .شخص فوق «بهتدرین و نیکدوترین» سدرمایۀ باندک ملدی را
«فروش جواهرات نفیسۀ دولتی که علیالتحقیق بالغ بر یکدد و هشدتاد کدرور» تومدان
بود ،میدانست .وی اعتقاد داشت این طر در ممالک دیگدر هدم تجربده شد ه اسدت (.)1
شای به خاطر همین پیشنهاد ،نزدیک به سید هزار تومدان طدالی مسدکوک را کده در
خزانه بود از محم علی شاه گرفتن (دولتآبادی ،ج ،2ص .)111هرچن در منابع مداکور بده
عکسالعمل محم علی شاه اشارهای نش ه است.
ز) استقراض از کشور ثالث :نماین گان مجلس زمانی که فهمی ند نمدیتوانند از
داخل استقراع کنن پیشنهاد دادن از کشوری غیراسدتعمارگر اسدتقراع شدود .احمد
تبریزی طی خبری در سرمقالۀ روزنامۀ ن ای وطن میآورد یکی از باندکهدای نیویدورک
حاضر به وام دادن به ایران است؛ کما این که سؤاالتی دارد که از مسئوالن ایران خواهان
جواب دادن آنست (روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،231صص .)2-1ولی این پیشنهاد کامال روشن بود
که به مانعتراشی روس و انگلیس میانجام .
ح) انتقال خزانۀ دربار :این طر بیشتر از سوی انجمنهدای شدهر تهدران صدورت
گرفت که با نهاد سلطنت زاویۀ زیادی داشتن  .بههرحا  ،در دورۀ ریاست احتشامالسلطنه
بر مجلس ،بر اثر فشار انجمنهای تهران و دیگر افراد ،خزاندۀ محمد علی شداه بده وزارت
مالیه منتقل ش (احتشامالسلطنه ،صص.)313-311
با توجه به تمام این پیشنهادها ،به نظر میرس فق بن های (الدف ،ج ،د ،و) عملدی
ش ه باش  .دربارۀ کمک مالی اشراف و تودۀ مردم اخبار ض و نقیضی در مندابع گدزارش
ش ه است .برخیها اعتقاد دارن پو هنگفتی به دست آم (تقیزاده ،صص131-131؛ بروان،
ص ،)115برخیها هم معتق ن که در جریان کمک به بانک فق هیاهو صدورت گرفدت و
کمک چن انی نش (دولتآبادی ،ج ،2ص .)111اما واصعیت اینست که اگدر سدرمایۀ باندک از
طریق استقراع ملی تأمین میش  ،دیگر احتیاجی بده خدردهگیدری نمایند گان نبدود و
بانک سر موع مقرر تأسیس میش  .اربداب جمشدی کده یکدی از مسدئوالن جمدعآوری
وجوهات مردمی بود ،در مجلس طی نطقی میآورد« :هزار و پاند تومدان بده مدن داده
بودن پاند تومان آن را پس گرفتن و هزار تومانش هم به اطالع حاجی امینالضرب بده
مدرف رسی » (مشرو مااکرات مجلس شواری ملی ،ص .)131بنابراین ،عمال طر تأسیس بانک
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ملی با شکست روبهرو ش  .در این میان ،پو های جمعش ۀ بانک ،بهترتیب برای «حقوق
ارباب حقوق» ،سفرای خارج و صشون هزینه گردی (دولتآبادی ،ج ،2ص111؛ کسروی ،ص.)211
 .1موانع و علل شکست طرح تأسیس بانک ملی
چن عامل مهم تأسیس بانک ملی را با ناکامی روبهرو ساخت ،که ب ین شر است:
الف) عدم اطمینان و امنیت در سرمايهگذاری
بیگمان مهمترین عاملی که تودۀ مردم را بده سدرمایهگدااری بدیمیدل کدرد ،عد م
اطمینان و امنیت بود .زیرا گاشته از شوق اولیۀ بخشهایی از جامعه کده بیشدتر صشدر
متوس شهری را دربر میگرفت ، بخش بزرگی از جامعه با این طر همگام نش ن  .در
نتیجه نماین گان مجلس تالش و راهکارهای فراوانی برای جلدب اطمیندان مدردم انجدام
دادن (روزنامۀ مجلس ،ش :1ص.)2
حاج سی عب الحسین شهشهانی  نماین ۀ مجلس عامل «بینونیدت بدین دولدت و
ملت» را از عوامل بیاعتمادی تودۀ مردم عنوان کدرد (روزنامده مجلدس .)1 :151 ،بندابراین،
سخن روزنامۀ «طیمس»( )3بیاعتبار نبود که اعتقاد داشت «این هم پوشی ه نیسدت کده
شور و جوش مؤسسین بانک ،هموطنان دیگر را به سر وج و حا نیاورد و با وع ههدای
اتدالی( )7بانک ملی صورت خارجی نگرفدت» .هدر چند ایدن سدخن تدایمز تدا حد ودی
مغرضانه بود و مورد انتقاد جری ۀ حبلالمتین صرار گرفت (روزنامۀ حبلالمتین تهران ،ش،111
صص ،)1-1ولی بیگمان از بیمیلی الیههای مختلف جامعه پرده برداشت .این جریدان در
یکی از مکتوبات شهری روزنامۀ ن ای وطن کامال آشکار اسدت؛ نگارند ه ایدن مکتدوب بدا
اشاره به اشتیاق اولیۀ مردم در کمک به بانک ملی ،با طر سؤالی دربدارۀ از میدان رفدتن
اعتبار بانک در میان تودۀ مردم میگوی که «علت چه ش که حاال بده زور محددل هدم
نمیدهن » (روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،113ص.)2
دالیل نبود اطمینان و امنیت در سرمایهگااری به گاشتۀ تاریخی ایران بازمیگشت.
این جریان خود یکی از عوامدل توسدعهنیدافتگی ایدران محسدوب مدیشدود .در گاشدته
تاریخی ،به سبب نبود صانون م ون و وجود حکومت استب ادی ،ما و ملک رعیدت جدزو
اموا پادشاه و کارگزاران وی محسوب میش  .بنابراین ،با گرفتن مالیاتهدای سدنگین و
تدرف اموا منقو و غیرمنقو مردم ،بار نوعی بیاعتمادی در سرزمین ایدران پاشدی ه
ش  .این جریان باعث ش تا مردم پو های خود را دفدن کنند و یدا از دسدترس بیگانده
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پنهان نماین که این خود به مرور زمان باعث نابودی و گاهی فراموش میش و مهمتر از
آن از انباشت سرمایه و به جریان افتادن پو جلوگیری میکرد .حتی «مردمدان صداحب
ثروت» به دلیل ناامنی ،پو خود را در «بانک روسی و انگلیسی» یا «کارخانجدات اروپدا»
سرمایهگااری میکردن (روزنامۀ صبح صادق ،ش ،33ص.)1
گاشته از این جریانهای غالب ،یکی از مهمترین و تأثیرگاارترین جریان بیاعتمادی
مردم ،در صضیۀ «شدرکت عمدومی» تبلدور یافدت .تدا جدایی کده جراید  ،روشدنفکران و
نماین گان مجلس سعی کردن خاطرۀ شرکت عمومی را از هن مردم پاک ،و صضیۀ بانک
ملی را از آن ج ا نماین  .زیرا موضوع شرکت عمومی ،در واصع «سلب اطمینان از خلدق»
نموده بود (روزنامۀ حبلالمتین کلکته ،ش ،11ص .)12در این راستا ،روزنامۀ انجمن تبریز بانک
ملی را «خزانۀ دولت و بیتالما مسلمین» معرفی کرد و اعتقاد داشت «خیاالت موهومه
را بای از سر بیرون کرد که مبادا تنخواه من تلف» شود (روزنامۀ انجمن تبریز ،ش ،37صص-2
.) 1

ع م همراهی مردم خراسان نیز در این مقوله خالصه میشود؛ تا جایی کده نمایند ۀ
آنان در مجلس طی گالیهنامهای میآورد «به هرکس در خراسان این تکلیدف شدود فدورا
خواه گفت این هم شرکت عمومی خواه ش و حا آن کده ایدن باندک ملدی» اسدت
(روزنامۀ خورشی  ،ش ،11صص.)5-7

در این صضیه ن ای وطن نیز میآورد« :این که بعضی میگوین امنیت ند اریم ناشدی
از بیاطالعی آنهاست واال هیچ دانایی بانک ملی را مقایسده بدهشدرکت عمدومی نخواهد
کرد» .سپس این روزنامه به تنویر افکار عمومی پرداخته و با چن دلیل متقن تالش مدی
کن صضیۀ بانک ملی را از شرکت عمومی ج ا کن (برای اطالع از دالیدل مقالده ن.ک :روزنامدۀ
ن ای وطن ،ش ،52صص.)2-1

از دالیل دیگری که شک و دودلی دربارۀ بانک ملی را در ا هان عمومی افزایش داد،
اطالعرسانی نامناسب از فراین جمعآوری سرمایه و تشکیل بانک ملی بود .به زبان دیگدر
متولیان امر بانک ،به طور رسمی سرمایه جمعآوری ش ه و یا محل خرج آن را مشدخص
نکردن و مراحل تکوین بانک ملی را به مردم اطالع ن ادن  .این جریان حاشیههای بسیار
و انتقادهای فراوانی از سوی محافل به همراه داشت (روزنامۀ رو الق س ،ش ،17ص1؛ روزنامدۀ
معارف ،ش ،11صص2-1؛ روزنامۀ ن ای وطن ،ش ،151صص1-1؛ روزنامۀ حبل المتدین کلکتده ،ش،17

ص .)1به عنوان نمونه روزنامۀ معارف از این مسئله آشفته بود و انتقاد ش ی ی داشت کده
چرا «هیچچیز معلوم هیچکس نیست» (روزنامۀ معارف ،ش ،11صص.)1-2
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بنابراین ،روزنامهها اعتقاد داشتن برای ایدن مسدئله باید اعتمادسدازی الزم صدورت
پایرد )1 :تودۀ مردم مطمئن باشن که اعتباری که در بانک باز میکنن «حاصدل آن در
سا ب ون زحمت سؤا و جواب بهصداحب آن عاید مدیشدود  )2 .»...مد یر آن کسدی
انتخاب شود که در میان ملت و دولت «محل اعتماد عمومی» باشد (روزنامدۀ حبدلالمتدین
تهران ،ش ،11صص )1 .)3-1متولیان امر باندک بده شدفافسدازی بپردازند  .زیدرا اشخاصدی
خواهان دانستن آن بودن که جمع کل پو  ،محل مدرف پدو  ،رئدیس باندک و جایگداه
بانک کجاست (روزنامۀ تم ن ،ش ،11صص1-1؛ همان ،ش ،12ص2؛ روزنامدۀ حبدل المتدین تهدران،
ش ،172صص.)1-1

ب) کارشکنیهای بانک استقراضی و بانک شاهنشاهی
پس از انتشار امتیازنامۀ بانک ملی حساسیت روس و انگلیس نسبت به این طدر بیشدتر
ش ؛ زیرا مواد امتیازنامه به طور شفاف و صریح حوزۀ نفو دولتدین را بده شد ت کداهش
میداد .بن  1دربارۀ دریافت حق امتیاز چاپ اسکناس بود  هرچن حق انگلیس بدر آن
را تا پایان امتیازنامۀ بانک شاهنشاهی حفظ کرده بود -هش اری برای حق م اخلۀ آیند ه
انگلیس در رواب بانک اری ایران صلم اد میش  .بن های  1و  3هم به ضرر دولتدین بدود،
زیرا در آن حق و اختیار اح ا راههای شوسه و راهآهن و همچنین حق استخراج معادن
و جواهرات به بانک ملی داده ش ه بود .مهمتر از همه در بند  5بده حدق باندک ملدی در
ورود نقره تدریح ش ه بود (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تداریخ معاصدر ایدران ،سدن -11222ق و
-11221ق) ( .)5این ماده اعتراع ش ی انگلستان را در پی داشت؛ زیرا انگلستان سالیانه از
ورود و ضرب نقره سود سرشاری میبرد .چنان که مارلینگ در ژانویه  1235طی گزارشی
به سرادوارد گری ،وضعیت برتری را  بر طبق امتیازنامه برای بانک ملی بر می شمارد.
وی انحدار ورود نقره را حالت تبعیضآمیز میدانست و وصوع آن را حمل بر نتایج منفدی
برای بانک شاهنشاهی عنوان کرد .انگلستان زمانی به عمق این مسئله پی برد کده وزیدر
امورخارجۀ ایران در جواب اسپرینگ رایس که ادعا داشت امتیازنامه بدر اسداس شدرور
(بن های) ناشایست تنظیم ش ه است به طور صریح عنوان کرد که ورود این فلز مغدایر
با امتیاز بانک شاهنشاهی نیست (.)Iran Political Diaries, v3 , p459
کارشکنی بانکهای انگلیس و روس را در چن ین مورد میتوان رص کرد؛ به عندوان
مثا در زمانی که دولت و مجلس به این نتیجه رسی ه بودن که استقراع ملی نمیتوان
سرمایۀ موردنظر بانک را تأمین کن  ،برای رتق و فتق امور به فکر صرضۀ خارجی افتادند
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(کتاب آبی ،ج ،1ص12؛ کتاب نارنجی ،ج ،1صدص .)111-111اما رابینو ،رئیس بانک شاهنشداهی
ضمن این که دولت را برای بازپرداخت اصسار وامهای پیشین تحتفشار صرار داده بود ،از
پرداخت هرگونه وام به بانک در حا تأسیس ممانعدت نمدود ( Iran Political Diaries,
 .)v3, p306همچندین ایجداد شدورشهدای مختلدف از طدرف باندکهدای استقراضدی و
شاهنشاهی در میان ارباب حقوق و کسانی که حقوصشان به تعویق افتاده بود ،یکی دیگدر
از برنامههایی بود که ب ان وسیله مجلس را فلج کنن تا از تأسیس بانک صرفنظدر شدود
(تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،ص.)111

در کنار آن بانکهای روس و انگلیس با ایجاد موانع مختلدف ،تدا توانسدتن پدو در
گردش را کاهش دادن ؛ زیرا معتق بودن اگر بانک ملی با سرمایۀ شدش میلیدون تومدان
تأسیس شود ،دیر یا زود بای بسار خدود را از ایدران برچینند (بدروان ،ص .)115بده صدو
عینالسلطنه«در او  ،خارجه پو صرع مىدادن  ،این حکایت بانک ملى و این دروغها
ما اسباب آن ش که ن ادن و حاال هم نمیدهن  ،زیرا پلتیدک آنهدا از ایدن راه بیشدتر از
پیش پیشرفت» میکرد .بنابراین ،برای این که مردم پو را در بانک ملی سپرده نکنند ،
به صو عینالسلطنه «الماس و زمرد» هم کسی میبرد دیگر بانک به کسی پو نمدیداد
(عینالسلطنه ،ج ،1ص.)1537

به شهادت سر اسدپرینگ رایدس ،وزیدر مختدار انگلسدتان در ایدران ،بعد ها در دورۀ
مشروطیت زمانی که مردم شوق زیادی داشتن تا برای استقال سیاسی بده باندک ملدی
کمک مالی کنن  ،پو نق در دست مردم نبود و اگر هم وجود داشت در باندک شداهی و
بانک استقراضی روس صرار داشت و این بانکها هم راضی نبودن وجدوه نقد خدود را در
اختیار دولت صرار دهن (رایس ،ص.)112
روزنامۀ اصیانوس در طی یادداشتی ،ضمن طر سؤا  ،به طور تلویحی به یکی از علل
شکست بانک ملی اشاره میکن ؛ در بخشی از این یادداشت آم ه است...« :یا بعضدی از وزرا
جانب انگلیس را از جانب ملت گرامیتر داشتن  ،یا خود از طرف بانک شاهنشاهی باندگ
لیره بلن ش و از این بانک نافیروز بیرق بانک ملی ما سرنگون گشدت» (روزنامدۀ اصیدانوس،
ش ،1صص.)1-1

ج) نقش دولت ،دربار و مستبدان در عدم تأسیس بانک
دولت و دربار یکی از موانع تأسیس بانک ملی بود .در منابع مختلف به صورت مح ود اما
گویا ،ب ان اشاره ش ه است .حبلالمتین در جواب یکی از خوانن گان که چرایی «تدأخیر
افتتا » بانک را پرسی ه بود ،میگوی « :علت تأخیر بانک ملی دولت است زیرا که دولدت
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در گرفتن صرع با آن که او خیلی اصرار داشت امروز مسامحه میکن و به دفدعالوصدت
میگاران ( »...روزنامۀ حبلالمتدین تهدران ،ش ،23ص .)1همچندین حسدنعلی خدان نمایند ۀ
مجلس در ضمن نطق خود میآورد« :گویا به دولت فهمان ن که تأسدیس باندک موجدب
ترصی مشرطیت میشود؛ این بود که مانع ش ن » .حاجی محم اسماعیل آصا هم بدا بیدان
واگااری پو به صشون از طرف بانک ملی میگوی « :نمیدانم چه شد کده تدأخیر افتداد
علت را نمیگویم همینص ر دی ن صال نیست این بانک تشکیل شود مساع ت نکردند
همینطور که حاال هم مساع ت نمیکنن » (روزنامۀ مجلس ،ش ،153ص.)2
به نظر میرس دولت با اساسنامهای که مجلس برای اخا وام از باندک ملدی تد وین
کرده بود (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تداریخ معاصدر ایدران ،سدن -22272ق؛ همدان-22253 ،ق)،
مخالفت داشت (محی مافی ،ص .)213-225 ،211-211 ،212زیرا مجلس در این طدر حدق
نظارت خود را در چگونگی مدرف پو استقراضی تدریح نموده بود (مرکدز اسدناد مؤسسدۀ
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،سن -22272ق) .دولت حتی زمدانی کده بدا مخالفدت نمایند گان
دربارۀ پیشنهاد صرضده روبدهرو شد (تداریخ اسدتقرار مشدروطیت در ایدران ،ص ،)117بده طدور
غیرصانونی و مخفیانه برای راه ان اختن امور روزمرۀ خود از بانک شاهنشاهی وام دریافدت
کرد (مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران ،سن -23331ق) .دولت در تداریخ  2اکتبدر
 1233مبلغ  11233تومان از صرار ص ی  % 12برای صزاصخانه از باندک شاهنشداهی صدرع
نمود (همان ،سن -1-23331ق).
همچنین فعالیت مستب ان برای ناکارآم ی چرخۀ بانک ملی امدری بدارز بدود .زیدرا
انباشت سرمایۀ ملی زمینههای شکست هرچه بیشتر آنان را فراهم میکدرد .بندابراین ،از
هر طریق میکوشی ن تا کمکهای مردمی را از بانک منع یا به ح اصل برسدانن (روزنامده
صوراسرافیل ،ش ،1ص.)1

وابستگان دربار با ترفن های مختلف میخواستن حضور مردم را در کمک بده باندک
کمرنگ کنن  .شایعهسازی یکی از اص امات آنان بود و به گفتدۀ روزنامدۀ مجلدس بدا ایدن
عمل درص د برهم زدن اساس بانک ملی بودن (مجلس ،ش ،2ص1؛ همان ،ش ،1ص .)1ایجاد
شورشها و فتنههای فراوان در اصدی نقار ایران یکی دیگر از طر های مستب ان بود تدا
با انحراف هن مجلس از صضیۀ بانک ملی یک گدام تدا حداف آن پدیش روند  .روزنامدۀ
معارف با درج مقالهای با عنوان «حواد ربیعالثدانی» بدا دصدت خاصدی بده ایدن جریدان
پرداخته است .جری ۀ فوق در این باره میآورد:
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«در ربیعاالو گفتگوی بانک ملی از زبانها افتاده و خیا آن از خاطرها محو ش ه بدود ،در
ربیعالثانی جان نو گرفت .رصیب که همت مردانده در تشدکیل باندک ملدی کده خدرمنسدوز
آرزوهای بیگانه است مشاه ه میکن  ،توصع داری آسوده بنشین موشک ن وان ؟ البته هدزار
دستهگل به آب میده ( ».روزنامۀ معارف ،ش ،12ص)1

روزنامۀ مزبور شکلگیری «فتنۀ شیراز»« ،حادثۀ کرمانشاه» و «طغیدان حداجی آصدا
محسن عراصی» را عامل مستقیم این صضیه معرفی میکن (همان ،صص.)2-1
د) نبود علم و ثروت
نبود علم و ثروت از مباحث کانونی و زیربنایی بحث موجود است .کمدا ایدن کده در دورۀ
مشروطیت خیلیها علت تشکیل نش ن بانک یا هر مؤسسۀ نوین را به این صضیه نسدبت
میدادن  .روزنامۀ مساوات عامل بیسوادی و بیعلمی جامعه را مهمتدرین رکدن نهادینده
نش ن نهادهای م رن در ایران میدانست .وی به طوری تلویحی ضمن انتقداد از گاشدته
تاریخی و عوامل حکومتی میآورد:
«ای کاش در این م ت عمر خود که آن همه مسطوره( )2از فرندگ خواسدتیم و شدب و روز
بارکش فرنگان ش یم اصال یک مرتبه هم مستطوره بانکی از آنجا میخواستیم که امروز دچار
این همه فقر و پریشانی نمیش یم و ثروت مملکت را بهبهای جهل و نادانی از دست نمدی-
دادیم» (روزنامۀ مساوات ،ش ،1صص.)1-1

همچنین در بین مردم جمالتی نظیر این جمله رواج داشت که «باندک چده مددرف
دارد»؟ ،هرچن این صضیه را به اشخاص «سر تا پا غرع» نسبت میدادن (روزنامۀ انجمدن
تبریز ،ش ،15ص ،)1واصعیت اینست که اغلب تدودۀ مدردم از کدارکرد ایدن مؤسسده اطدالع
ن اشتن  ،و یا آنچه از هنیت استب ادزدۀ خود و یا نشانههای بانکهای بیگانه میدی ند ،
نسبت به آن ب بین بودند  .از ایدنرو ،میدرزا حسدن ندامی در طدی مقالدهای در روزنامدۀ
حبلالمتین با عنوان «بانک ملی چه ش » ،علت اصلی تشکیل نشد ن باندک را در وهلدۀ
او فق ان علم و در گزینۀ دوم نبود ثروت عنوان کرد؛ وی در این باره مدیآورد «بده هدر
یک از آنها که بخواهی تعریف بانک ملی را بکنی مثل اینست که از بدرای کدوری وصدف
جما شاه جمیلی را کنی یا برای کری ساز پیانو بنوازی ( »...روزنامۀ حبلالمتدین تهدران،
ش ،172صدص .)1-1م برالممالک هرن ی هم خدلت مردم را نشانه مدیگیدرد کده نتیجدۀ
مستقیم نبود علم و سواد کافی در جامعه بود .وی در این خدوص میآورد:
«علت پیشرفت نکردن این مقدود ،پر واضح است؛ امروزه بهح ی غرع و مرع فضای ایدن
مملکت را پر کرده که با رهبین حقیقی خردلی راستی و درسدتی در بطدون ایدن مملکدت
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مالحظه نمیشود .طرف اری نوع و خیرخواهی ملت به هیچوجه ملحوظ نیست .غیدر از نفدع
شخدی چیزی در کار نیست» (روزنامۀ تم ن ،ش ،35صص.)1-2

نتیجه
طر تأسیس بانک ملی در ابتد ای پید ایش مشدروطیت و مجلدس ملدی یدک ضدرورت
تاریخی بود و به عنوان ابزاری جهت استقال اصتدادی و به تبع آن اسدتقال سیاسدی از
سوی نماین گان مجلس به کار بسته ش  .ولی عوامدل گونداگونی راه را بدر ایدن ان یشده
بست .سنگان ازی دولت ،مخالفت مستب ان و حاشیهسدازی آندان در حدوزۀ باندک ملدی
زمینههای بیاعتمادی مردم را به وجود آورد .ارزیابی شوق اولیۀ تودۀ متوس شدهری ،و
کاهش سریع آن ،هرچن دلیل صبل را بر دوش میکش  ،ولی فق ان علم و ثروت مزی بر
علت ش  .کارشکنی عوامل بیگانه همچون سرویسهای بانکهای روس و انگلیس هدم از
نظر مالی و سیاسی کشور را با بحران روبهرو کدرد .خدروج بدیرویدۀ مسدکوکات کشدور،
کاهش نق ینگی در زمان تأسیس بانک ملی -که در افواه به نام «صحطدی پدو » موسدوم
گشته بود -و ایجاد شورشهای مختلف در کشور ،تنها جدز کدوچکی از کارشدکنیهدای
دولتین است که حتی خود نیز در خاطرات و یادداشتهای سیاسی ب ان اعتراف کردهان .
در هر حا  ،جریان شکست طر اولیۀ بانک ،تجربۀ کدافی را در اختیدار متولیدان بعد ی
تشکیل بانک ملی صرار داد(.)13
پی نوشت
 . 1برای اطالع از صرارداد بانک آلمانی ر.ک :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،شمارۀ بازیابی،
 ،213/23113سن .22
 .2برای اطالع بیشتر از نظر نگارن ۀ حبلالمتین دربارۀ حوزۀ نفو سیاسی آلمان در کشدورهای
دیگر و مضار حضور آنان در ایران با توجه به منابع و م ارک روزنامه همچون تلگدرافهدای روزنامدۀ
رویتر و استن ارد بنگری به :روزنامۀ حبلالمتین تهران ،ش ،11صص1-1؛ همان ،ش ،12صص.1-1
 .1برای اطالع بیشتر بنگری به :روزنامۀ حبلالمتین تهدران ،ش ،13صدص2-1؛ روزنامدۀ صدبح
صادق ،ش ،25صص2-1؛ روزنامۀ خالفت ،ش ،5صص.1-2
 . 1بانک استقراضی عالوه بر معامالت رهنی ،امتیازات زیادی از کشور بهدست آورد که از جمله
مهمترین آن میتوان به امتیاز بیمه حمل و نقل؛ امتیاز سداخت راه انزلدی  صدزوین؛ امتیداز ایجداد
شوسه تهران هم ان و امتیاز تأسیس راه تهران  صزوین اشاره نمود.
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 .1وی در ادامه سه پیشنهاد دیگر ارائه میکن  )1 :اشخاصی که بیش از  1333تومان مواجدب
دارن حقوق سهساله خود را در بانک بگاارن  )2اشخاصی که بیش از «ده پارچه ده» مالک هستن ،
مالیات  1ساله دولت را پیش ب هن و در بانک سرمایهگااری کنن (روزنامۀ تم ن ،ش ،13ص.)1
 .3تایمز
 .7پیوسته؛ پشتسر هم
 .5برای اطالع از مواد امتیازنامه بنگری به :مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تداریخ معاصدر ایدران،
سن -11222ق و -11221ق .ناگفته نمان نظامنامۀ بانک ملی انتقاد و اعتراع فراوان دولتین را به
همراه داشت (تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،ص.)121 ،117
 .2مکتوب ،نوشته
 .13بانک ملی به صورت رسمی بدهموجدب صدانون  11اردیبهشدت  1/1133مده  1227شدکل
گرفت .بانک مزبور به صورت شرکت سدهامی بدوده و مرکدز اصدلی آن در تهدران صدرار داشدت .ایدن
اساسنامه توس رئیس مجلس وصت حسین پیرنیا به دولت ارجداع گردید  .و وزیدر مالیده فیدروز در
تاریخ  21تیر  1137برای اجرا دستور صادر نمود (سازمان اسناد و کتابخانده ملدی ،شدمارۀ بازیدابی
 ،213/2113سن 3؛ همان ،شمارۀ بازیابی ،213/3313 ،سن .)2

منابع
الف) کتابها
آدمیت ،فری ون و هما ناطق ،افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثـار منتشـر نشـده
دورۀ قاجار ،آگاه ،تهران.1113 ،
احتشامالسلطنه ،میرزا محمود خدان ،خاطرات احتشامالسطنه ،بده کوشدش سدی محم مهد ی
موسوی ،زوار ،تهران.1133 ،
افضلالملک ،غالمحسین ،افضل التواريخ .به کوشش مندوره اتحادیه و سیروس سع ون یان ،شدر
تاریخ ایران ،تهران.1131 ،
اوراق تازهياب مشروطیت و نقش تقیزاده ،به کوشش ایرج افشار ،جاوی ان ،تهران.1112 ،
بروان ،ادوارد ،انقالب مشروطیت ايران ،ترجمه مهری صزوینی ،چ ،2کویر ،تهران.1153،
تقیزاده ،حسن ،زندگی طوفانی ،علمی ،تهران.1172 ،
حاج سیا (محالتی) ،میرزا محم علی ،خاطرات حاج سیاح ،به کوشش حمی سدیا  ،تددحیح
سیفاهلل گلکار ،چ ،1امیرکبیر ،تهران.1112 ،
دانشپور ،عب الحسین ،کتاب بانک شاهنشاهی و امتیاز ،به کوشش حسین کی استوان ،بدی ندا،
بی جا ،بی تا.
دولتآبادی ،یحیی ،حیات يحیی ،چ ،1عطار ،تهران.1171 ،
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رایس ،سرسسیل اسپرینگ ،نامههای خصوصی ،ترجمه جواد شیخ االسدالمی ،اطالعدات ،تهدران،
.1171
سپهر ،عب الحسین خان .)1153( ،مرآت الوقايع مظفری ،ج ،1بده کوشدش عب الحسدین ندوایی،
میرا مکتوب ،تهران.1153 ،
شمیم ،علی اصغر ،ايران در دورۀ سلطنت قاجار ،بهزاد ،تهران.1151 ،
عینالسلطنه ،صهرمان میرزا ،روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه ،به کوشدش مسدعود سدالور و ایدرج
افشار ،اساطیر ،تهران.1171 ،
فری الملک هم انی ،میرزا محم خان ،خاطرات فريـد ،بده کوشدش مسدعود فرید  ،زوار ،تهدران،
.1111
کاساکوفسکی ،خاطرات کلنل کاساکوفسکی ،ترجمه عباسقلی جلدی ،چ ،2کتدابهدای سدیمرغ،
تهران.2111 ،
کسروی ،احم  ،تاريخ مشروطه ايران ،چ ،23امیرکبیر ،تهران.1151 ،
گروته ،هوگو ،سفرنامه گروته ،ترجمه مجی جلیلون  ،مرکز ،تهران.1132 ،
محی مافی ،هاشم ،مقدمات مشروطیت ،به کوشش مجی تفرشی و جواد جدان فد ا ،فردوسدی،
تهران.1131 ،
مستوفی ،عب اهلل ،شرح زندگانی من ،ج ،1چ ،1زوار ،تهران.1151 ،
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ او  ،انتشارات ادارۀ روزنامۀ رسمی کشدور ،تهدران،
.1121
نظامالسلطنه مافی ،حسین صلی خان ،خـاطرات و اسـناد ،ج ،1بده کوشدش منددوره اتحادیده و
دیگران ،چ ،2نشر تاریخ ایران ،تهران.1132 ،
ه ایت ،مه یصلی خان ،خاطرات و خطرات ،چ ،1زوار ،تهران.1131 ،
Drage, Geoffrey, Russian a affairs, London, 1904.
Iran political diaries: 1881-1965. Vol 14, oxford: archive editions.
ب) اسناد
تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ،مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجده انگلسدتان،
به کوشش حسن معاصر ،تهران ،ابن سینا ،تهران.1112 ،
سازمان اسناد و کتابخانه ملدی ایدران ،شدمارۀ بازیدابی213/23113 :؛ 113/15111؛ 213/21233؛
213/21233؛ 213/21711؛ 213/17112؛ .213/2322
کتاب آبی ،ج ،1به کوشش احم بشیری ،نشر نو ،تهران.1131 ،
کتاب نارنجی ،ج ،1ترجمه حسین صاسمیان ،به کوشش احم بشیری ،چ ،2پرواز ،تهران.1137 ،
مرکز اسناد مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران ،شماره سدن -11222 :ق؛ -11221ق؛ -22272ق؛
-22253ق.؛ -23331ق.؛ -1-23331ق.
ج) روزنامهها
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آزاد ،س ،1ش 1( 1محرم  ،)1121تبریز.
اصیانوس ،س ،1ش 11( 1جمادی االو  ،)1123تهران.
الجناب ،س ،1ش ( 5یحجه  ،)1121اصفهان.
انجمن تبریز ،س ،1شمارههای  ،37 ،15 ،15 ،11تبریز.
انجمن مق س ملی اصفهان ،س ،1شمارههای  ،13 ،2 ،3اصفهان.
ایران ،س ،33ش 13( 1ربیعالثانی  ،)1121تهران.
بشارت ،س ،1شمارههای  ،1 ،1مشه .
تم ن ،س ،1شمارههای  ،35 ،31 ،12 ،11 ،13 ،12تهران.
جهاد اکبر ،س ،1ش 22( 22شعبان  ،)1121اصفهان.
حبل المتین تهران ،س ،1شمارههدای ،172 ،111 ،111 ،111 ،71 ،13 ،12 ،11 ،13 ،23 ،11 ،11
233 ،125؛ س ،2شماره  ،11تهران.
حبلالمتین کلکته ،س ،11شمارههای 21 ،21؛ س ،11شمارههای  ،17 ،11 ،13 ،2کلکته.
حکمت ،س ،11شمارههای  ،552 ،553صاهره.
خالفت ،س ،1ش 27( 5شعبان  ،)1121لن ن.
خورشی  ،س ،1شمارههای  ،11 ،2 ،1مشه .
رو الق س ،س ،1ش 21( 17محرم  ،)1123تهران.
رهنما ،سا او  ،ش  22( 2شعبان  ،)1121تهران.
صوراسرافیل ،س ،1ش 11( 17شوا  ،)1121تهران.
صبح صادق ،س ،1شمارههای ،113،25 ،23،33تهران.
صوراسرافیل ،س ،1ش 1( 1جمادیاالو  ،)1121تهران.
ع الت ،س ،1ش 1( 13شعبان  ،)1121تبریز.
کشکو  ،س ،1ش 12( 23شعبان  ،)1121تهران.
کوکب دری ،س ،1ش 13( 1صفر  ،)1121تهران.
مجلس ،س ،1شمارههای  ،151 ،153 ،12 ،11 ،5 ،7 ،1 ،1 ،2تهران.
مساوات ،س ،1ش 1( 1شوا  ،)1121تبریز.
معارف ،س ،1شمارههای  ،11 ،12 ،11تهران.
ن ای اسالم ،س ،1ش ( 13یقع ه  ،)1121شیراز.
ن ای وطن ،س ،1شمارههای 113،52 ،21؛ س ،231 ،151 ،2تهران.

