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چکیده

بانک شاهی بیرجند، یکی از شعبه های بانک شاهنشاهی است که در 1331ق./ 1913م. به دنبال 
سیاست های اقتصادی و استراتژیک بریتانیا، در بیرجند ایجاد شد. ساختار تشکیالتی بانک شاهی 
بیرجند با توجه به حوزه ی قلمرو آن مشتمل بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن 
بر عهده ی انگلیسی ها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهده ی ایرانیان 
بود. این بانک خیلی سریع وارد عرصه ی امور تجاری شد و نقل و انتقال پول و کاالهای مورد 
نیاز تجار، حاکمان و اهالی را بنا به سفارش آنان عهده دار گردید. عالوه بر این، اعضای انگلیسی 
بانک مراودات دوستانه ای با مردم و حکام داشته و از سوی آنان به مهمانی، شکار یا بازی دعوت 
می شدند. در مواردی نیز اهالی از نفوذ بانک به عنوان واسطه ای در حل مشکالت خود کمک 
می گرفتند. فعالیت بانک و حضور صاحب منصبان انگلیسی بانک شاهی، تأثیرات مثبت و منفی 
بر شهر بیرجند به جای گذارد. این بانک از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و تجـاری 
تحوالتی را ایجاد نمود؛ از سویی رونقی در امور تجاری و مبادالت صورت پذیرفت و از سوی 
دیگر، برخی ویژگی ها و آداب غربی در میان اقشار باالی جامعه رسوخ پیدا کرد. گذشته از این به 
واسطه ی فعالیت بانک، برخی از صاحبان مشاغل از جمله صرافان دچار رکود شدند. در این میان 

از آثار مداخله های سیاسی انگلیس در قالب فعالیت های بانکی نباید غافل ماند. 
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مقدمـه

امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران در سال 1306ق/ 1889م. توسط ناصرالدین شاه و برای 
جبران لغو امتیاز رویتر به انگلیسی ها اعطا شد. مقر اصلی بانک در لندن قرار گرفت و سهام گذاران 
و عمده ی کارگزاران آن هم انگلیسی ها بودند و با صدور منشور سلطنتی از سوی دولت بریتانیا 
تحت حمایت آن کشور قرار گرفت. این بانک بر اساس یکی از مفاد امتیازنامه، که از دولت 
 ایران اخذ نموده بود؛ مختار بود در هر شهری که احساس نیاز می کند، شعبه ای را تأسیس نماید و

حاکمان محلی طبق دستور دولت ملزم به همکاری با آنان بودند. شعبه ی بانک بیرجند براساس 
ضرورت های سیاسی و نظامی در دوره ی شوکت الملک علم دوم در بیرجند احداث شد. در این 
پژوهش تالش شده است ساختار تشکیالتی بانک و نحوه ی عملکرد بانک براساس اسناد موجود 
مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین براساس شیوه ی توصیفی – تحلیلی به این سؤال پاسخ داده 
شود که حضور و فعالیت بانک شاهی بیرجند، چه تأثیراتی را در حوزه های مختلف – تجاری، 

فرهنگی، سیاسی، نظامی بر شهر بیرجند داشته است؟

در این مقاله، با توجه به تعداد و حجم زیاد اسناد، گزیده ای از آن ها پیوست شده است.

مکان و ساختمان بانک شاهی

اولین ساختمان بانک شاهی در مجاورت بازار شهر قرار داشت. بازار در شهرهای اسالمی 
عالوه بر ساماندهی امور اقتصادی، کارکردهای دیگری هم داشت. برخی از محققان عقیده دارند، 
در کشوری که طبقات اجتماعی متشکل و یا احزاب سیاسی وجود ندارد، بازار، اجتماع بانفوذی 
را تشکیل می دهد )دستره، 1363: 106(. بازارهای ایران مرکز فروش کاال، تولید محصوالت، 
بنای مسجد، موعظه ی علمای دین، برگزاری مراسم دینی، ذخیره سازی غله ی دولت، پرداخت 
وام و تأمین وام برای اعیان و اشراف و نیز بعضی از شاهان بودند )آبراهامیان،1387: 53(. در واقع، 
بازار ستون فقرات نظام اجتماعی شهرها محسوب شده و شالوده ی زندگی اقتصادی و اجتماعی 
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در شهرها را تشکیل می داد )اشرف، 1359: 23(. بنابراین طبیعی بود که اولین ساختمان های بانک 
هم در بازار شکل بگیرد. براساس خاطرات اف. هیل1، بانک شاهی در 1331ق برابر با 1913م. در 
بیرجند تأسیس گردید )هیل، 1920/ 1378: 9(. بنا به گفته ی یکی از کارشناسان میراث فرهنگی 
بیرجند، بانک شاهی در مدت فعالیت خود در بیرجند، سه بار تغییر مکان داد )مصاحبه با محمدرضا 
سروش از کارشناسان میراث فرهنگی، فروردین 1391(. اولین ساختمان بانک در بازار سادسی 
)کاروانسرای سادسی( قرار داشت، اسناد موجود نشان می دهد که بانک مدت زمان زیادی را در 
این مکان استقرار نداشت و بعد از آن به قیصریه2 انتقال یافت. به گفته ی یکی از تاجران قدیمی 
در صنعت قالی، این ساختمان را علی اکبر بیرجندی، از تجار نامی بیرجند، برای اداره ی بانک به 
آنان اجاره داد )مصاحبه با عبدالحسین گلشنی از تجار، فروردین 1391( که در 1292ش. برابر با 
1331ق. )1913م.( به این محل نقل مکان نموده اند. )آستان قدس رضوی، سند شماره 9220/1( 
و تنها ساختمان باقی مانده از بانک همین مکان می باشد. مدتی بعد ساختمان بانک شاهی به میدان 
شاه )شهدای فعلی(، انتقال یافته که هم اکنون بانک ملی به جای آن ساخته شده است )مصاحبه 
با محمدرضا راغبی از معمرین بیرجند، فروردین 1391(. براساس اسناد بر جای مانده، مشخص 
می شود بعد از نه سال اقامت در قیصریه و سه سال تعطیلی موقت در سال 1304ش. در این مکان 
مشغول به کار شده اند. الزم به ذکر است که در بین سال های 1921م. تا 1922م. اکثر شعب بانکی 
در ایران بخاطر کودتای 1299ش. و ایجاد ناامنی و آشوب هایی در گوشه و کنار کشور تعطیل 
شدند. شعبه ی بانک شاهی بیرجند نیز یکی از این شعبه ها بود که در سال 1922م./ 1301ش. به 
مدت سه سال تعطیل و در سال 1925م. بعد از تغییر رژیم قاجار به پهلوی و ایجاد امنیت در ایران 
توسط رضاشاه مجدد شروع به فعالیت نمود )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، سند شماره 

1. F. Hale

2. مهم ترین مراکز کاروانسراها در شهر بیرجند، قیصریه بود که از نظر ساختمانی خیلی شبیه به تیمچه های قدیم تهران، 
مانند تیمچه معروف حاجب الدوله ساخته شده و دارای دو طبقه بود. قیصریه بیشتر محل بازرگانان و مخصوصاً تجار یزدی 

بود که از فعال ترین بازرگانان به شمار می رفتند )مسعودی، 1385: 51(.
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1884-290(. در این سند آغاز مجدد شروع به کار شعبه ی بیرجند در نامه ای از اداره ی شرق به 
وزارت جلیله ی داخله اعالم گردیده است و تاریخ ارسال آن با زمان اجاره نامه ی ساختمان بانک، 
مطابقت دارد. مظفر شاهدی )1387: 113( نیز در کتاب خود تعطیلی شعبه ی بانک شاهنشاهی 
بیرجند در مارس 1922م./1301ق. و گشایش مجدد آن در سال 1925م./1304ق. را ذکر است. 
قرارداد اجاره ی ساختمان بانک در میدان شاه در سال 1925م.، میان بانک شاهنشاهی و شوکت 
الملک دوم بسته شده است. شوکت الملک در این قرارداد، ساختمانی را که برای کنسولگری 
ساخته شده بود و ما بین قلعه ی مخروبه و اداره ی قشون قرار داشت به مدت سه سال به بانک 
اجاره داد. وی بابت واگذاری این مکان، مبلغ نهصد تومان، برابر با نه هزار قران و کرایه ی ماهیانه 
دویست و پنجاه قران دریافت می کرد. براساس قرارداد مذکور، تعمیرات ساختمان جزو تعهدات 
شوکت الملک بود و مقرر شد در زمان فعالیت بانک هزینه ی تعمیرات احتمالی از اجاره کسر 
گردد. هر کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را در آخر هر سال داشتند به شرط این که شش ماه 
قبل اعالم کرده باشند. در این زمان جانسون1 ریاست بانک شاهی بیرجند را بر عهده داشته است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 5795/1(. 

رؤسای بانک شاهی

اولین رئیس بانک شاهی بیرجند، اف. هیل بود که بر طبق اظهارات وی در کتاب نامه هایی 
از قهستان، در ایام مأموریتش در ایران، شعبه ی بانک شاهی بیرجند را افتتاح کرد. درباره ی هیل، 
اطالعات بسیار کمی در دست است ولی شواهد و قراین حاکی از این است که وی قبل از قبول 
مسؤولیت اداره ی بانک، مأموریت هایی در ایران داشته است و این نکته از متن برخی از نامه هایش 

مستفاد می شود. چنان که در نامه ی مورخ 8 سپتامبر 1913/ 5 شوال 1331 آمده است:

»دیشب که با دسته های چند نفری به طرف جنوب حرکت می کردم، به یاد سفرهای قبلی 

1. Johnson
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خود در ایران افتادم. سفرهای خسته کننده ی طوالنی در کوه های بختیاری و صدای کبک ها در 
صبحگاهان، اردوهای حاشیه ی رودخانه در گرمای روزهای پاییز، صعود شبانه به کتل های بین 
کازرون و دشت ارژن در راه بوشهر، تخت جمشید در غروب آفتاب با آن کله گاوهای عظیم که 

در ورودی کاخ خشایار پاس می دادند...« )هیل، 1920/ 1378: 20(.

و یا در نامه ی مورخ 1 دسامبر 1913/ 30 ذی حجه 1331 می خوانیم:

»من در شیراز یک قبیله ی گردنکش چند هزار نفری را دیده ام که ماه ها در حال جنگ دائمی 
بوده اند و توسط زن رئیس فراری قبیله اداره می شدند« )همان، 45(.

اف. هیل به مدت سه سال در بیرجند، ریاست بانک را بر عهده داشت و بعد از آن به ریاست 
بانک شاهنشاهی کرمانشاه فرستاده شد. در زمان وی، روند فعالیت بانک شاهی سیر مثبتی داشته 
و از همان آغاز، بانک توانست به راحتی تمامی امور تجاری و مالی را در بیرجند در دست بگیرد 
و از حمایت تاجران و حاکم محلی برخوردار شود. چنانچه که ذکر شد یکی از تاجران بزرگ 
بیرجند، علی اکبر بیرجندی، محلی را که براساس گفته ی عبدالحسین گلشنی کاروانسرای وی 
بوده، برای ساختمان بانک و راغبی نیز یکی از مستوفیان دستگاه حکومتی بود که خانه ی خود را 

برای اقامت اف. هیل به وی اجاره داده بودند )همان، 37(.1

اف. هیل در سال 1917م. به ریاست بانک شاهنشاهی در کرمانشاه انتخاب و به آنجا رفت. 
اطالعات دقیقی از رؤسای دیگر بانک شاهی بیرجند در دست نمی باشد ولی براساس اسناد، بعد 
از هیل از سال 1917م. ِولکینس2 نامی ریاست بانک را در دست می گیرد، در دوران تصدی او 
نیز روند نقل و انتقاالت محموله های بانک، همانند دوران هیل بوده است )آستان قدس رضوی، 
سند شماره 70467/3( بعد از وی نیز جانسون، ریاست بانک را بر عهده داشته است در کتاب امیر 

1. این منزل هم اکنون در دست نوادگان راغبی، آقای محمد رضا راغبی و در خیابان مطهری واقع می باشد. 
2. Vlkyns 
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شوکت الملک علم، عکسی از جانسون، رئیس بانک شاهی بیرجند، در کنار امیر شوکت الملک  
دوم علم موجود است )منصف، 1355: 94(. به نظر می رسد که وی تا زمان تعطیل شدن شعبه ی 

بانک، ریاست آن را بر عهده داشته است.

با حکام محلی داشته اند. اف. هیل در کتاب خود،  بانک شاهی روابط دوستانه ای  رؤسای 
به دعوت شوکت الملک دوم از وی برای صرف شام، بازی بریج1، شکار و گاهی مسافرت در 
 اطراف بیرجند اشاره های زیادی کرده است. بعد از عزل شوکت الملک دوم و در دوره ی امارت

حسام الدوله باز هم این مهمانی ها و رفت و آمدها برقرار بوده است. در واقع حکام محلی مسؤولیت 
داشتند که بر طبق دستور دولت از این کارگزاران خارجی، روسی و بریتانیایی، در منطقه ی خود 
در  شاهنشاهی  بانک  شعبه های  مدیران  باشند.  داشته  آنان  با  مسالمت آمیزی  روابط  و  حفاظت 
 شهرستان ها، عالوه بر وظایف بانکداری، به برخی امور سیاسی و دیپلماتیک نیز مبادرت می کردند.
 از جمله گاه نمایندگی سیاسی برخی کشورهای خارجی را در حوزه ی خدمت خود متقبل می شدند

)سیرجانی، 1361: 471(. همسر جانسون، گالدیس آر. جانسون2، روابط دوستانه ای با شوکت 
الملک دوم داشته و نامه هایی از او باقی مانده است. در ذیل به یکی از این نامه ها که توسط همسر 

جانسون نوشته شده، اشاره می شود:

»شنبه سرکار عزیز، میهمانی تیر اندازی برای همه ی کسانی که به میهمانی عالقه مندند بسیار 
دلپذیر است.

آقای کیجر با خان مشان با ماشین خواهند آمد و همسرم بسیار مایل به سواری است به شرطی 
که شما اسبی برایش بیاورید. می توانید برایش اسلحه ای هم بیاورید؟ در این صورت همه اسلحه 
خواهیم داشت. برای ترتیب دادن این مهمانی از شما بسیار سپاسگزارم و برای مادرتان آرزوی 

1.  بریج: بازی فکری با کارت است که مستلزم آموزش فراوان است.
2. Gladys. R. Johnson
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سالمتی دارم.
خداحافظ گالدیس جانسون«)آستان قدس رضوی، سند شماره 25973/67(1

این ارتباط ها و نشست ها در انتقال آداب و رسوم، سبک لباس پوشیدن و تفریحات اروپایی به 
خاندان امیر و طبقات باالی جامعه ی آن روز بیرجند تأثیر داشته است.

کارمندان بانک شاهی 

کادر اداری بانک، متشکل از رئیس، معاون، حسابدار، منشی، تحصیل دار و مترجم بود، البته 
بنا به موقعیت منطقه ای که در آن تأسیس می شد، تعداد کارمندان تغییر می نمود. به جز شعبه ی 
 مرکزی که در تهران قرار داشت، در سایر شعبه ها، تعداد کارمندان از دو یا سه نفر تجاوز نمی کرد.

دولت بریتانیا تالش می کرد که از ایرانیان در اداره ی بانک کمتر استفاده شود. معموالً رئیس و 
معاون بانک انگلیسی بودند البته به جز همدان که جکسن2 )1357: 172( از یک ارمنی در سمت 
ریاست بانک یاد می کند سمت حسابدار و منشی و مترجمی هم در دست ایرانیان قرار داشت. 
بانک بیرجند به جز رئیس بانک، که انگلیسی بوده، یک منشی، تحصیلدار و یک مترجم ایرانی 
بود. )آستان  التجار شهر  بانک شیخ محمد حسن فرزند ملک  داشته است. منشی و تحصیلدار 
قدس رضوی، سند شماره 2/ 8399( دکتر گنجی در حواشی خود برکتاب نامه هایی از قهستان به 
فرزند ملک التجار به نام شیخ محمد حسن ملک اشاره کرده و از وی به عنوان یکی از کارمندان 
ارشد بانک شاهی شعبه ی بیرجند یاد می کند )هیل،1920/ 1378: 66(. این معاونین بانک وظیفه 
داشتند در هنگام بروز اختالف میان تجار و بانک و یا تجار خارجی، به وساطت میان آنان بپردازند 
امر هستند که معموالً سمت  این  اسناد و مدارک دیگر هم گویای  )ابتهاج، 1371، ج1: 43(. 

1. اصل این سند به زبان انگلیسی بوده که مفقود شده و فقط بازخوانی آن در مرکز اسناد آستان قدس موجود است که 
مورد استفاده قرار گرفته است.

2. Jackson
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تحصیلداری و منشیگری بانک در دست ایرانیان قرار داشته است. یکی از وظایف تحصیلداران 
همراهی کاروان های حمل پول شعب بود. گزارش هایی از تحصیلدار بانک شاهی مشهد به نام 
سید ابوالقاسم در دست است که به همراه کاروان ارسالی از مشهد به بیرجند آمده و روند همکاری 
حکام محلی در طول مسیر برای حفظ امنیت محموله ی بانک و رسیدن قافله را گزارش داده است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 8869/1(.

برای مدتی سمت مترجمی بانک شاهی در بیرجند را محمد حسن گنجی بر عهده داشته است. در 
 واقع اولیای بانک از کسانی که تا حدی به زبان انگلیسی مسلط و می توانستند در ترجمه ی نامه های

میان بانک با دولت و حکام محلی به آنان کمک کنند، استفاده می نمودند. غالمرضا سعیدی هم 
که زبان انگلیسی را در نزد اف. هیل آموخته بود، به مدت سه سال در بانک شاهی بیرجند به عنوان 

مترجم مشغول به کار بوده است )خوشزاد، 1383: 146(.

 تأثیرات تأسیس و فعالیت شعبه ی بانک شاهی در بیرجند

حضور و فعالیت این شعبه در بیرجند عالوه بر ایجاد روابط مالی و اداری با حکام محلی، 
تاجران و مردم، در بردارنده ی ارتباطات دوستانه و غیر رسمی با آنان نیز بود. این بانک بیشتر نقل و 
انتقاالت این شهر را با سایر شعبه ها در شهرهای مجاور در دست داشت و عالوه بر انجام سفارشات 
حاکمان و تاجران، باعث رونق تجاری بیرجند گردید. بحث درباره ی این ارتباطات بسیار گسترده 
می باشد که خارج از مجال این پژوهش است. با این وجود، حضور انگلیسی ها و شعبه ی بانک 
شاهی در این منطقه، به طور طبیعی تاثیرات مثبت و منفی را از نظر اقتصادی، عمرانی، سیاسی، 

فرهنگی، اجتماعی در این شهر بر جای نهاده است.

تأثیرات تجاری – عمرانی 

حاکمان محلی و تجار طبق دستور دولت وظیفه ی همکاری و حمایت از بانک را داشتند و 
از آنجایی که تجار از مزایای بانک آگاه بودند، بانک با حمایت آنان رو به رو شد و این امر از 
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همکاری دو تن از تجار بزرگ بیرجند با بانک هویدا می باشد. بیرجند در مسیر تجارت شرق و 
در نزدیکی هند قرار داشت و تجارت، یکی از امور پر رونق این خطه بود. بیشتر تجارت قاینات و 
سیستان در قلمروهای جنوبی از راه های خشکی و دریا با هندوستان و انگلستان انجام می شد و اغلب 
 مناطقی هم که در جنوب قلمروهای خاندان علم واقع بود از کاالهای انگلیسی مصرف می کردند

)شاهدی، 1377: 58(. با تأسیس بانک این اهمیت دو چندان شد و این بانک نه تنها امور مالی و 
بانکی تاجران و مردم را در میان شعبه های بانکی شهرهای مختلف انجام می داد بلکه امور تجاری 
و حمل و نقل کاالها را بر عهده گرفت و با برخورداری از حمایت داخلی و خارجی خیلی سریع 
توانست امور را در دست گیرد و به دلیل قابلیتی که بیرجند داشت از این موقعیت استفاده کرد و 
سودآوری بسیاری را نصیب خود نمود و همچنین به رونق تجاری این شهر افزود. ثبات سیاسی این 
ناحیه و امنیت کاروان های تجاری که از هندوستان، نیل و از هرات، پوست و از یزد، قند و شکر 
 و از تهران، لوازم خانگی به قهستان می آوردند و فرش بیرجند و زعفران قاین را با خود می بردند،

بر اهمیت بیرجند بیش از پیش افزود. تجار هندی و افغانی که در رابطه با کمپانی هند شرقی میان 
این نواحی و سواحل جنوبی و به خصوص بندرعباس رفت و آمد داشتند در بیرجند به فعالیت 
پرداختند )احمدیان، 1374: 76-77(. بیرجند قبل از تأسیس بانک به دلیل نزدیکی با هند روابط 
تجاری و بازرگانی داشت ولی بعد از تأسیس بانک در کنار ارتباط میان شعبه های بانک بیرجند 
و سیستان با هند روابط مالی و تجاری هم بیشتر شد، که دلیل آن حضور انگلیسی ها در این منطقه 
و فعالیت بانک بود. به گفته ی آلفونس گابریل1، سی تاجر هندی در اوایل قرن سیزدهم هجری 

)1290ش.( در بیرجند فعالیت تجاری داشتند )همان، 230(.

اگر چه بانک با حمایت تجار رو به رو شد و باعث شکوفایی اقتصادی شهر گردید ولی یکی 
از تأثیرات منفی بانک بر روی تجار وابسته نمودن آنان از طریق وام دادن و ورشکستگی برخی 
از آنان بود. بانک از سیستم وام دهی و پیامدهای آن، به عنوان یک اهرم فشار استفاده می نمود و 

1. Alphonse Gabriel 
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این گونه بسیاری از تجار محلی از سیستم تجارت داخلی و محلی خارج می گردیدند. این امر در 
 براندازی تاجران و تجارتخانه های بزرگ ایران هم دیده می شود. زمانی که تجار گرفتار وام ها
 و بهره های سنگین بانکی می شدند به مسجد پناه می بردند و این گونه جان خود را حفظ می نمودند

و  بازرگانان  فعالیت های  جایگزین  بانک  فعالیت های  این،  بر  افزون   .)493  :1361 )سیرجانی، 
صرافان شد و در نهایت به بیکاری یا کسادی حرفه ی این دو گروه انجامید.

در بحث تأثیرات عمرانی بانک، می توان به ساخت راه ها برای تسهیل حمل و نقل و در امان 
ماندن محموله های بانک از سرقت سارقین اشاره کرد. بسیاری از مسیرهای ارتباطی بنا بر احساس 
نیاز برای تجارت بهتر در این دوره توسط انگلیسی ها احداث شد و بعد از آن در راستای اهداف 
نظامی و سیاسی از آن ها استفاده شد. در سال های 1890 -1901م. انگلستان توجه ی خاصی به 
ناحیه ی بلوچستان و سیستان و مشهد مبذول داشت. جاده ی کویته – نوشکی- نصرت آباد احداث 
شد و در سال 1901م. جاده ی هند – مشهد، توسط کاروان زیارتی هندی افتتاح گردید و ورود 
 آنان به مشهد از جانب کنسول انگلیس مقیم آنجا با شکوه هرچه تمام تر، جشن گرفته شد تا جاده ی

اتصالی را مردمی تر کند و این جاده اصلی ترین راهی است که انگلیسی ها در شرق ایران احداث 
کردند که از سراسر منطقه ی سیستان می گذشت و به خراسان می رسید و امید می رفت این مسیر، 
 ارتباطی نیز بین ایران و هند به وجود آورد و بدین وسیله بُعد مسافت بین این دو کشور توسط جاده ای

مستقیم برطرف و روابط تجاری و اقتصادی بین خراسان و هندوستان از طریق این راه تسهیل شود 
)لیتن،1367: 85؛ شاهدی،1377: 31(. در منابع و روزنامه های آن زمان مکرر به اقدامات جاده 

سازی بریتانیا در شرق اشاره شده است. چنان که در روزنامه ی چمن آمده است:

»از نِه 21 دلو

چند روز است که جاده ی به سمت سیستان و بیرجند را قشون دولت فخیمه مسطح می نمایند«. 
)چمن، شماره 26، 20 ربیع الثانی 1335: 1(
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تأثیرات سیاسی- نظامی 

 بانک شاهی بیرجند بودجه ی مالی نیروهای انگلیسی و هندی و نیازهای دیگر آنان را تأمین 
می کرد )سرمد، 1388: 132(. این امر باعث حضور بیشتر انگلیسی ها در این منطقه شد. حضور 
سربازان انگلیسی و تردد آنان در منطقه، باعث ضررهای پی در پی به مردم و اهالی این خطه شد که 
 همیشه با اعتراض هایی به حاکم محلی همراه بود. جدای از اینکه تأمین آذوقه ی آنان بر عهده ی

اسناد آستان قدس رضوی،1380: 80-81 و  بود )سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز  حاکم 
زیان  و  متوسل می شدند و ضرر  به زور  تأمین چهارپایان خود  برای  آنان  اوقات  302(، گاهی 
بسیاری را مردم، متحمل می شدند. روزنامه ی بهار عنوان می کند: »قشون انگلیس االغ زیادی از 
نوغابی ها کنترات کرده، سی رأس االغ به خرمن میرزا غالمرضا نام شهری رفته، خسارت زیاد 
وارد می آورند. صاحب خرمن االغ ها را گرفته، حبس نمود. مطالبه ی خسارت می نماید. ماُل حسن 
کنترات چی با انگلیس ها راپورت می دهد عده ای مسلح به شهر وارد و سر زده به خانه ی میرزا 
غالمرضا می ریزند و بیچاره را تحت الحفظ به محل اقامت خود می برند، بعد از زحمات بسیار و 
وساطت جمعی از اعیان، التزام از مشارالیه گرفته اند که راپورت این مطلب را به رئیس خودشان که 
در بیرجند است بدهند او هر مجازاتی را که قرار دادند میرزا غالمرضا حاضر شود که درباره ی او 
مجری دارند« )بهار، سال دوم، ش 12، 21 شوال1336: 2-3(. حتی گاهی در اختالفاتی که با مردم 
بر سر تأمین آذوقه برای خود و چهارپایان خود برایشان رخ  می داد، چه بسا دست به کشتن اهالی 
می زدند و اسنادی از این گونه اقدامات آنان در دست می باشد. بدین صورت نا امنی، برای اهالی 

ایجاد می نمودند )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، سند شماره 293-4001(.

وجود بانک نه تنها به ضرر مردم تمام می شد، بلکه به ضرر حاکم محلی هم بود و این گونه بود 
که انگلیس ها روند تحوالت منطقه را به نفع خود رقم می زدند. بانک با سیستم وام دهی به حکام 
محلی آنان را وامدار خود می نمود. شوکت الملک دوم که در طرفداری از سیاست انگلیس نسبت 
به برادرش حشمت الملک از تزلزل عقیده ی کمتری برخوردار بود بیش از وی مورد توجه اولیای 
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بانک شاهنشاهی قرار گرفت. انگلیسی ها پیوسته در تالش بودند تا از تداوم حکومت وی بر قاینات 
و سیستان حمایت کنند و در این باره از هر گونه کمک مالی به وی از طریق بانک شاهنشاهی ابایی 

نداشتند )شاهدی، 1387: 250(.

ماروین زونیس1 )1370: 239-240( در کتاب شکست شاهانه در این زمینه می نویسد: »از نظر 
دولت بریتانیا، مرزهای شرقی ایران آخرین خاک ریز دفاعی امپراتوری بریتانیا در هند در مقابل نفوذ 
روسیه بود. گزارش شده که بریتانیایی ها ساالنه مقداری کمک مالی در اختیار شوکت الملک دوم 
 قرار می دادند تا هزینه ی میلیشیای خصوصی خود را تأمین نماید.« گاهی اوقات حتی انگلیسی ها
 در اختالفات میان شوکت الملک دوم با خانواده اش و دیگران دخالت و حکمیت می کردند و

با این گونه مداخالت، امور را به دست داشتند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی ایران، 1380 : 139؛ علم، 1377: 24(. عالوه بر این حاکمان را نیز تحت نفوذ خود 
داشتند و به راحتی در عزل و نصب آنان دخالت می کردند. آنان با حضور نظامی خود در منطقه 
توانایی داشتند که امور حکومتی را به نفع خود رقم بزنند. در جریان جنگ جهانی اول به دلیل عدم 
فعالیت شوکت الملک دوم در مقابل آلمانی ها، انگلیسی ها به دولت ایران اعتراض و شوکت الملک 
را عزل نمودند و به جای او حسام الدوله دوم )امیر معصوم خان( حاکم شد. عمده ترین دلیل عزل 
شوکت الملک دوم، نارضایتی انگلستان از روند حکمرانی وی در این مناطق بود. بنابراین تداوم 
حکومت حسام الدوله نیز ارتباط مستقیمی با سیاست این کشور در سیستان و قاینات داشت. به 
 خصوص این که در این دوره، جنگ جهانی اول کماکان ادامه داشت و به دلیل حالت فوق العاده ای
الدوله نظیر حسام  افرادی  از عملکرد  نارضایتی  بود کوچکترین  پیش آمده  انگلستان  برای   که 

و شوکت الملک دوم نمی توانست از دید دولتمردان آن کشور با اغماض رو به رو شود، زیرا 
سراسر ایالت قاینات و سیستان از جمله معابر مهمی بود که تجهیزات و کاالهای تجارتی و دیگر 
تدارکات نیروهای متفقین به سوی قلمروهای شمال و مرکزی کشور از آنجا عبور داده می شد. 

1. Marvin Zvnys
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بنابراین تأمین امنیت در این مناطق از مهم ترین اولویت های انگلستان به شمار می رفت )شاهدی، 
1377: 113(. انگلیسی ها ایالت های شرقی ایران را حریم هند در برابر خطر روس ها می دانستند 
و به این دلیل اجازه نمی دادند کسی که با آنان مخالف است در سیستان یا قاینات حکومت کند 
 )علم، 1377: 24-25(. حتی گاهی برای بی لیاقت نشان دادن حاکم به تحریک بلوچ ها و افغان ها

می پرداختند و خرابی ها و ناامنی های بسیاری را رقم می زدند. بنابراین به صورت ضمنی و غیر 
مستقیم می توانستند به حکام منطقه ی قاینات یعنی خاندان علم بفهمانند که جهت برقراری نظم و 
تداوم حکومتشان در این منطقه، دوستی با انگلستان ضروری می نماید )شاهدی، 1377: 20-21(. 
عالوه بر ایجاد ناامنی در منطقه، به بهانه ی عدم توانایی حاکم محلی در ایجاد امنیت، نیروی نظامی 
و تسلیحات بیشتری را وارد بیرجند و سیستان می نمودند. )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران، 
سند شماره 4001-293(. حتی انگلیسی ها در تحریک عامه مردم به نفع خود، برای بهره برداری 
از موقعیت استفاده می کردند. مثاًل زمانی که شوکت الملک دوم عزل شد برای اینکه خود را از 
دخالت در عزل وی مبرا نمایند، نامه هایی با تحریک انگلیسی ها از سوی بزرگان و علما در شکایت 
از شیوه حکمرانی وی و ظلم و تعدی نسبت به جان و اموال مردم و ابراز رضایت از اقدامات حسام 
 الدوله در ایجاد امنیت منطقه به دربار ایران روانه گردید )همان، سند شماره290/5982(. انگلیسی ها

در دوران جنگ اقدامات سختگیرانه ای را نسبت به اهالی انجام می دادند و با وجود اینکه قاینات 
ایالتی مستقل بود در تمامی امور دخالت می کردند. از آن جمله نسبت به رفت و آمد مردم حتی 
از روستایی به روستایی دیگر مشکوک بودند و آنان را مورد بازخواست قرار می دادند )سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 381-382 و 394(. در آن زمان 
نظمیه  اداره ی  از  مسافرت  مجوز  باید  می کردند  مسافرت  دیگر  شهر  به  شهری  از  که  کسانی 
دریافت می کردند و این مجوز معین می کرد که تا چه سرحدی می توانند سفر نمایند )پایگاه 
 بافت تاریخی شهر بیرجند، سند شماره 72-136-3-794ع؛ همان، 381-382(. ولی انگلیسی ها
 از مردمی که حتی برای امور شخصی در میان روستاها سفر می کردند در خواست جواز می کردند.
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  این حساسیت و سخت گیری انگلیسی ها، به دلیل گرایش مردم به سوی آلمانی ها و کمک به آن ها
بود و به گفته ی هیل، از نظر آنان، انگلیس در حال تنزل و سقوط بود و همین تفکر ایرانیان را به 
سمت آلمان سوق می داد )Hale, 1920: 217(. در کتاب اسناد حضور دولت های بیگانه در شرق، 
به اسناد بسیاری از کمک و جاسوسی مردم این منطقه برای آلمانی ها و دستگیری و مجازات از 
سوی بریتانیا و روسیه اشاره شده است )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی، 1380: 301-320 و 392-393 و356(.

انگلیسی ها نه تنها با حضور خود مشکالت و دغدغه های زیادی را برای مردم و حکام ایجاد 
نمودند، بلکه باعث شدند که روس ها و در نتیجه آلمانی ها هم به این منطقه توجه نمایند. رقابت 
این دو کشور پای آلمان را هم به این خطه باز کرد. حضور نیروهای روسی هم تأثیرات مختلفی، 
از جمله دخالت در امور منطقه، دستگیری مردم به بهانه ی جاسوسی برای آلمان و مصادره ی 
اموال آنان را به دنبال داشته است )همان، 288-296(. روس ها هم برای تأمین آذوقه ی خود از 
محصوالت مردم بومی استفاده و قحطی ایجاد می کردند. البته این امر گاهی به ایجاد اختالف و 
حتی کشتن افراد بومی خاتمه می یافت )همان، 372-373(. نیروهای روسی نه تنها از تجاوز به 
حقوق مردم ترسی نداشتند بلکه انبارهای غله و گندم شوکت الملک دوم را نیز مصادره نمودند 
)همان، 494(. البته این ضرر و زیان های مادی به مردم فقط در بیرجند نبود، بلکه هیل به حضور 
اشاره  منطقه  در  ایجاد قحطی  و  مردم  به محصوالت  نسبت  آنان  ناشایست  اقدامات  و   روس ها 

.)Hale,1920: 204( می کند

تأثیرات فرهنگی – اجتماعی 

فعالیت بانک به همراه حضور نیروهای بیگانه تأثیرهای منفی و مثبتی را از نظر فرهنگی و 
اجتماعی در پی داشت. تأسیس بانک و آمدن بیگانگان باعث شد مردم به تدریج با آداب و رسوم 
 آنان آشنا و برخی از رسوم را کسب نمودند. به عنوان نمونه مردم با بسیاری از بازی های آنان آشنا
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شدند. هیل )1378: 47( در این زمینه می نویسد: »همین نظامی های انگلیسی میدان فوتبالی در 
شمال خیرآباد تسطیح کرده بودند و این فرصت مناسبی را برای فراگیری این ورزش برای جوانان 
 بیرجندی مهیا کرد. بعد از مدتی این ورزش در مدرسه شوکتیه نیز متداول شد، هفته ای دو بار 
تیم های مدرسه با همدیگر یا با تیم های دیگر فوتبال بازی می کردند.« در واقع فوتبال و تنیس از 
بازی های مورد عالقه ی انگلیسی ها بود. مثاًل سایکس1 )1363:418( می نویسد: »انگلیسی های مقیم 
یزد، دو نفر عضو بانک شاهنشاهی و پنج نفر از کارکنان مؤسسه ی مِرسلین2 و نمایندگان کمپانی 
زیگلر3 بودند که تنها سرگرمی آن ها بازی تنیس بود«. عالوه بر این حضور اتباع بیگانه در بیرجند 
باعث شد که مردم از خدمات درمانی و دارویی آنان به صورت رایگان برخوردار شوند. البته این 
کار بیشتر برای نفوذ در میان مردم بود. از این رو پزشکان روسی و انگلیسی با مشخص نمودن 
روزهای مشخصی در هفته به مردم خدمات رسانی می نمودند )ُکرُزن، 1380، ج2: 73؛ سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 119(. در کنار این تأثیرات باید به 
آشنایی برخی از اهالی با زبان انگلیسی اشاره کرد، چنان که اف. هیل )1378: 64( در خاطراتش 
یادآور می شود که به سه نفر از دانش آموزان بیرجندی زبان را آموزش می داده است. یکی از این 

افراد پسر ملک التجار بود که به عنوان کارمند و مترجم بانک استخدام شده بود.

عالوه بر تأثیرات فرهنگی و آموزشی، بانک به عنوان واسطه ای میان مردم در حل اختالفات 
آنان اعم از ملکی، مالی و شخصی نقش ایفا می کرد. مردم در زمان مشکالت به آنان نامه نوشته 
و درخواست کمک می کردند. در واقع شاید توسل مردم در امر حل اختالفات به بانک و یا افراد 
خارجی به خاطر نفوذ این مؤسسه در میان حکام محلی و کارگزاران محلی و روند سریع رسیدگی 
به مشکالت بوده است. )آستان قدس رضوی، سند شماره73020/2( یکی دیگر از تأثیرات بانک، 

1. Sykes

2. Mrslyn

3. Zeigler
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ایجاد موقعیت شغلی برای افراد بومی بود؛ چنانکه بسیاری از آنان برای حفاظت قافله های بانک، 
رؤسا و حتی ساختمان بانک به کار گرفته می شدند از آن جمله طوایف هزاره که دارای اصل و 
نسب مغولی بودند و اکثرا در ارتش هند و انگلیس خدمت کرده و به انگلستان به چشم حامی خود 
می نگریستند )رایت، 1385: 381(. هیل )1378: 138-39( نوشته است سربازان هزارهای بیرجند، 
 دسته ی کوچکی هستند که در محلی به نام نِه در چند فرسخی جنوب بیرجند مستقرند، در آنجا

عده ای از ایالت بهلولی هم مانند هزارهایها به خدمت پذیرفته شده اند، این بهلولی ها کاماًل ایرانی 
هستند. انگلیس ها با مذاکره با رؤسای محلی به افزایش سربازان خود از نیروهای بومی می پرداختند 
)فلور، 1365، ج2: 112(. در روزنامه ی چمن این گونه آمده است: »چند روز است از طرف دولت 
 فخیمه انگلیس مشغول گرفتن نوکر از طوایف بهلولی هستند تا کنون سی و پنج نفر نوکر گرفته اند«

)چمن، شماره 2، 25 ذی حجه الحرام 1324: 2(. عالوه بر هزارهای ها و بهلولی ها، بربری ها هم به 
عنوان نیروی کمکی در خدمت انگلیس بودند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی، 1380: 400(. دولت انگلیس برای مشخص نمودن مستخدمین خود، به هر کدام 
از آنان نشانی از جنس حلب و به شکل A می داد که کسی معترض آن ها نشود )همان، 628(. 
کنسولگری با توجه به مهارتی که بهلولی ها در سوارکاری داشته اند از آنان در سمت قاصد و سوار 

استفاده می کرد )علیزاده بیرجندی، 1389: 49(.

البته این امر از یک جهت خوب بود ولی از سوی دیگر تأثیرات سوئی را در پی داشت. افرادی 
که برای نیروهای بیگانه کار می کردند به نحوی تحت حمایت آنان بودند و در صورتی که خالفی 
از آنان سر می زد نمی توانستند آن ها را مؤاخذه کنند و این مسأله به ضرر مردم بومی تمام می شد. 
به عنوان نمونه، این افراد با استفاده از حمایت دولت های مزبور دست به اخاذی از مردم می زدند 
)سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 356-357(. هم چنین در 
جریان اختالفات مالی و یا شخصی از حمایت آنان برخوردار بودند )همان، 560 و 85(. چنان 
که این امر در وصول مطالبات تحصیلدار بانک شاهی محمدحسن ملک دیده شد )آستان قدس 
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رضوی، سند شماره 8399/2(. بنابراین برای جلوگیری از تعرض این مستخدمین به مردم، حکام تا 
جایی که می توانستند از سپردن مشاغل عمومی به این افراد به دلیل تابعیت آنان و محدودیت در 
مجازات آنان )در صورت بروز خطا(، خودداری می کردند )سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 428-429 و 512(.

این مسأله درباره ی شعبه های دیگر هم صادق بود. روزنامه ی چمن می نویسد: »سورچی حمل 
اعضای بانک روس در مشهد در جلو نظمیه جوانی بیچاره را در زیر چرخ های آهنین و لگدهای 
قوی اسبان پیچاند و قریب بیست قدم دور پرانیده است که بیچاره قریب الموت است و از قرار 
معلوم در چند روز قبل دو نفر دیگر را به همین شقاوت در زیر ارابه ی خود معدوم ساخته است. 
این سورچی پس از این که به نظمیه جلب شد اعضاء بانک روس حاضر شده چیزی نگذشت 
که سورچی با اعضاء بانک آزادانه رفتند« )چمن، شماره 9، سال دوم،22 ذیعقده 1334: 2-3(. یا 
زمانی که در کرمانشاه یکی از کارمندان بانک شاهی در جریان دعوای دو تن از اهالی تیر خورده 
بود، قونسولگری انگلیس در کرمانشاه کارگزاری و وزارت داخله را در مورد این اتفاق مورد 
بازخواست قرار داد و خواهان توضیحی دربارهی آن بود. هیل هم در کتاب خود به این واقعه 
اشاره می کند. احتماالً این حادثه در زمانی که وی ریاست بانک کرمانشاه را بر عهده داشته، رخ 

.)Hale.1920: 227( داده است

»سواد استخراج تلگراف رمز حکومت کرمانشاه

مقام منیع وزارت جلیله داخله

رمز نمره 192 زیارت شد وقوع این قضیه تقریباً در دو ماه قبل و تفصیل این بوده حسین و احمد 
 ]؟[ که با هم مسابقه داشته در نزدیکی های بانک شاهنشاهی مقابل و چند تیر به یکدیگر خالی 
می کنند مهرعلی نام گماشته ی بانک عبور می کرده خطا تیری به او خورده، مختصر جراحتی 
برداشته و اتفاقاً خود متخاصمین نیز مجروح شده بودند قونسول انگلیس در این موضوع مراسله به 
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توسط کارگزاری به حکومت نوشته بود و جواب مسوده به وسیله ی معاون کارگزاری که حامل 
مراسله ی قونسول بود، کارگزار فرستاده مسوده را نگاه داشته و شرحی به همان مضامین نوشته 
فرستاده بود که پاک نویس شود چون قونسولگری و بانک اظهار کردند برای معالجه جراحت 
مهرعلی مخارجی از طرفین گرفته شود و در نظمیه هم این دو نفر را با جراحتی داشته توقیف و 
استنطاق کردند معلوم نشد تیر کدام یک به مهرعلی خورده. کسان این ها که از این مسئله مطلع 
به مهرعلی داده آن ها را  برای مخارج  شده بدون استحضار حکومت و نظمیه محرمانه وجهی 
ساکت کرده بودند و چون این دو نفر هر دو مجروح بودند با اطالع کارگزاری به خانه ی خود 
رفتند معالجه شوند و گویا بعد از معالجه به خارج از شهر رفته اند مهرعلی هم جراحتش التیام نیافته 
و غائله مرتفع گردیده است حقیقت امر از قراری است که عرض شد حاال اگر کارگزاری در این 

موقع ]؟[ نبوده و مسئله را طور دیگر جلوه داده باشد از موضوع خارج است.

امور خارجه، سند شماره 4و34-28-5- امضا مجدالملک« )وزارت  نمره 3582  25 رجب 
1336ق.(1

حتی گاهی اوقات مردم یک روستا و یک منطقه تابعیت یکی از دول را پذیرفته و از مزایای  
شماره  سند  ایران،  ج.ا.  ملی  کتابخانه  و  اسناد  )سازمان  می نمودند  استفاده  آنان  حمایت  تحت 
4001-293؛ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 85(. امتیازات 
 اعطایی به بازرگانان خارجی نه تنها به تولیدکنندگان محلی بلکه به تجار داخلی نیز صدمه وارد 
می کرد. چنانکه یک واردکننده ی اروپایی البسه ی نخی در مرز، پنج درصد عوارض می پرداخت 
اما واردکننده ی ایرانی همان کاال، مجبور بود هفت تا هشت درصد به عنوان عوارض اضافی، 
عوارض بازار، مالیات محلی و عوارض راه بپردازد و یا تاجران بوشهر غالباً شکایت داشتند که 
پنج درصد عوارض واردات می دهند ولی آن ها مجبورند عوارض اضافی در  اروپایی ها فقط 

1. اصل این سند به دلیل محرمانه بودن غیر قابل چاپ و انتشار می باشد. 
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شیراز، اصفهان و در هر شهر دیگری که فروش دارند بپردازند. این اجحاف ها، تجار بومی را 
ناگزیر می کرد یا دست از کار بکشند یا به تابعیت خارجی ها درآیند )آبراهامیان،1387: 56-54(.

البته حضور بیگانگان در این خطه، جدای از تمام این مسائل، گاه منجر به ازدواج با زنان ایرانی 
می شد. این مسأله همیشه باعث مشکالتی از جمله خروج این زنان از کشور، ارثیه ای که به آنان 
تعلق می گرفت و حتی گاهی باعث نارضایتی مردم از این اقدامات می گردید. چون ازدواج یک 
مسلمان شیعه با غیر مسلمان و حتی سنی با اعتقادات آنان در تضاد بود. اسناد بسیاری درباره ی 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی، بلوچ و حتی روس و انگلیس موجود است )سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،1380: 83-85 و630(. بنابراین کارگزاری، قوانینی را 
وضع نمود که هر شخصی قبل از ازدواج، باید اجازه نامه ی رسمی از اداره ی کارگزاری بگیرد تا 

از بروز مشکالت متعدد جلوگیری نماید. )همان، 91(

نتیجه گیری

بریتانیا و موقعیت حساس  بیرجند در راستای اهداف سیاسی و نظامی  بانک شاهی  شعبه ی 
استراتژیکی این شهر با ریاست یک انگلیسی به نام اف. هیل شکل گرفت. تجار و مردم از وجود 
بانک و خدمات آن، با در اختیار گذاشتن منازل خود برای رؤسا و اداره ی بانک و یا کار کردن 
در بانک، همانند حضور فرزند ملک التجار به عنوان منشی و معاون، استقبال نمودند. این بانک در 
طول حیات خود در بیرجند، روابط مسالمت آمیزی با حکام، تجار و مردم برقرار کرد و توانست 
نقش بسزایی را در زندگی و فعالیت های تجاری و بازرگانی مردم بازی کند. حضور بانک و به تبع 
آن انگلیسی ها و روس ها، تأثیرات مختلفی را بر بیرجند نهاد. در کنار تأثیرات منفی مانند خسارت 
رساندن به اموال مردم، دخالت در امور حکومتی و شخصی مردم و حکام، ظلم و ستم بیشمار به 
اهالی که در نتیجه به بیزاری مردم از آنان منجر شد؛ دست های دیگر از تأثیرات هم به آشنایی 
مردم با امور بانکداری، آداب و رسوم بیگانگان، برخی بازی ها و زبان انگلیسی مربوط می گردد.
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