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سد، معني نم ده، در تعسيف ديگس  که در کتاب بانک زههتد آن ا ان ام  ي

 دارد:و بانکدار  در ايسان منيژه ربيعي رودزس  آمده چنين بيان مي

ا  التيني و به معنا  پيشخ ان ازت که واژه Bancoبانک مشهت  از بانکا »

و نيمکتي ازت که صسانان ايتاليايي قسون وزطي در پشت آن به معامله و 

پسداختند. بسخي نيز معتقدند که بانک از واژه آلماني مبادله پ ل مي

Banca  آن به معنا  شههسکت اخش شههده ازههت. امسوزه بانک به معنا  مکاني

بسا  عمليات پ لي و اعتبار  ازههههت که در آن به نقل و انتقال و  ه، 

شخاص 1صدور بسات زسمايه ا ز ه، نگاهدار   پسدازند، و اين ها ميو م 

« انتد.وام و اعتبار در ام ر اقتصاد ، به  سيان مي ها با اعطا زسمايه

 س18، 1831)ربيعي رودزس ، 

آورده شده  BANKدر نسهنگ لغات انگلي ههي نيز معاني ب يار  بسا  لغت 

 ازت که تعاريف مستبط با  فتار اين کتاب عبارت ت از:

(The table or counter of a money-changer or dealer in money) (Oxford, 1989, 931) 

 به معنا  ميز يا پيشخان يک متصد  بسا  ان ام ام ر پ لي و تع يض پ ل

(The shop, office, or place of business of a money-dealer) (Oxford, 1989,931) 

به معنا  نسوشهههگاه، دنتس يا هس مکاني که بسا  ت ارت در ارتباا با 

  يسد.ام ر پ لي م رد ازتفاده قسار مي

                                                           
 (114، 0731شمن، )گیر« هاي صرافي دوره ساساني است.برات به معناي برگه حواله پرداخت قرض و زمان اداي دین و نیز چک از ابداعات موسسه» - 0



 

 

(A business establishment in which money is kept for saving or commercial purposes or is 

invested, supplied for loans; or exchanged. The offices or building in which such an establishment 

is located) (Heritage, 1992, 145) 

نه نا  حس به منظ ر پسبه مع که  ندا   از نم دن پ ل، ان ام ت ارت و ا

زسمايه زت. بازر اني،  زيس  سديده ا  شار ، اعطا  وام يا تبديل پ ل تا

همچنين دنتس يا زاختماني که در آن چنين ک ب و کار  )اشاره به معنا  

 يابد.اولس ازتقسار مي

 

 تاریخچه بانکداري در ایران 9-1

لي د رايسان اين قبيل قبل از اي اد بانک با تشکيالت من  م و زسمايه م

عمده  2ها ها و م زهه ههات داخلي معتبس و صههسانيام ر ت زههط ت ارت خانه

گاهان ام مي نه بن نت. اين    قال  س قل و انت يل ن به ام ر  از قب ها 

پ ل، تنزيل بسوات ت ارتي و صههههدور بي ک )قب ل وديعهس و امآال آن 

شتند. ليکن پس از   تسش نعاليت بانک شتغال دا ار ي که در ذيل ها  خا

ها به تدريج از صههحنه رقابت خار   سدد، اين بنگاهها اشههاره ميبه آن

 ها مت قف  سديد. سديده و نعاليت آن

 

                                                           
گردد، از آنجاییکه این النهرین و سقوط امپراطوري بابل توسط کوروش بر ميسابقه تاسیس صرافي در ایران به دوره هخامنشي و پس از تصرف بین - 9

ن در آن دایر کرده بودند که را یهودیا« پسران موراشوازنیپ پور»و « اجي بي و پسران»هاي صرافي کشور مرکز عمده بازرگاني جهان قدیم بود، موسسه
 به خدمت دولت ایران در آمد )براي اطالعات بیشتر به کتاب تاریخ ایران قدیم نوشته استاد حسن پیرنیا مراجعه شود(



 

 

 بانک جدید شرق 1-9-1

مقيم لندن ب د اولين بانک به از بانک انگلي ههي ا  اين بانک که شههعبه

کز  خ د شم ي بدون اخش امتياز، شعبه مس 1211شي ه امسوز  که از زال 

را در تهسان، شههمال شههسقي ميدان ت پخانه و در محل نعلي بانک ت ارت 

ص يس  زاختمان م ک ني اما ب يار زيبا و م تحکم قهسمان 1-1)ت س که 

ها  ديگس  در شهسزتانها انتتاح نم د و در اندک مدتي شعبهميسزا ب د، 

که آن  ت ان به بانک شاهي يزد اشاره نم ددايس نم د که از آن  مله مي

ا  در ميدان خان يزد واقع هم در زهههاختماني م هههک ني در پشهههت تيمچه

با شسوع نعاليت بانک شاهنشاهي در ايسان، پس از زه زال  8 سديده ب د.

شهههعب خ د را به بانک اخيس وا شار نم د و نعاليتا خاتمه يانت. اين 

   بانکدار  ن ين را در ايسان بنا نهاد.حسکت پايه

 

 هنشاهي ایرانبانک شا 9-9-1

زال  شتن  1211اين بانک از  شسقس با دا شم ي )در محل قبلي بانک  ديد 

شت و  11امتياز   شتغال دا زال به نعاليت بانکي و ت ارتي در ايسان ا

امتياز نشس ازکناس را اخش نم د. پس از انقضا  مدت امتياز، اين بانک 

انگليس در به نام بانک  1881مانند يک بانک عاد  ت ارتي تا مسداد 

ايسان و خاورميانه به نعاليت خ د ادامه داد و زپس منحل  سديد.

                                                           
 دند.مستقر گردی ها در بناهاي شاخص و مستحکم مسکونيهاي بانک در ایران به دلیل نبود الگویي عملکردي براي بانکگردد که اولین ساختمانمالحظه مي 7



 

 

 بانک استقراضي ایران 7-9-1

زال  ضي روس معسوف ب د و در  زتقسا شم ي امتياز  به  1211که به بانک ا

صار   17مدت  زال ک ب نم د و انزون بس نعاليت بانکي و رهني، ح  انح

شت و به م  ب عهدنامه حسا  عم مي و معانيت مالياتي را  نيز دريانت دا

ها  ايسان و اتحاد  ماهيس شهه رو  منعقده بين دولتشههم ههي،  1211م رخ 

 )زاب س، اين م ز ه به دولت ايسان وا شار شد. 

 

 بانک عثماني 4-9-1

اين بانک در واقع يک بانک انگلي هههي ب د و از محل زهههسمايه مشهههتسک 

زط قسن ن زدهم م ش ر عآماني )تسکيه نسان ه و انگليس از اوا يالد  در ک

شعبه شد و  زيس  ش رها  هم  ار دايس کسد و در نعليس تا ها  متعدد  در ک

شعبي در تهسان و  1811زال  زيس  ش ر شم ي اقدام به تا شهسها  غسبي ک

نم د و منظ ر اصههلي از اين اقدام، ت هههيل در روابط ت ارتي و بانکي 

به نعاليت خ د در ايسان  1883بين ايسان و عساق ب د و زسان ام در زال 

 پايان داد.

ها  مختلف ها  ايساني که به تدريج بسا  رنع نيازها  مالي در بخابانک

ها  ملي بازر اني، کشاورز ، صنعتي و رهني يا زاختماني از محل زسمايه

 باشند:تشکيل  سديدند به شسح ذيل مي

 



 

 

 هاي ایرانيآغاز کار بانک 7-1

ها  خانهها و ت ارتيگانه در ايسان، يک ههس  بنگاهها  بهمزمان با بانک

داخلي همچ ن: ت ارتخانه ت مانيانس، ت ارتخانه  مشههيديان، ت ارتخانه 

 هانيان، کمپاني نارس، شههسکت اتحاديه، شههسکت عم مي ايسان و شههسکت 

ازالميه نيز به ان ام ام ر بانکي در ايسان مشغ ل ب دند و بعدها بسخي 

بسان مشههسو ه بسا  بنيان  شار  بانک ملي ايسان از آنان در ک هه ت ره

 ک شيدند.

 

 بانک سپه 1-7-1

که با نام بانک پهل   قشهه ن آغاز به کار کسد، نخ ههتين بانک ايساني 

ب د که به منظ ر به کار انداختن و  ه صههندوق بازنشهه ههتگي ان ههسان و 

زال  شد و با   تسش  1813در ه داران ارتا در  زيس  زپه تا در خيابان 

ها، اقدام به ا سا  عمليات بانکي و ري ي شههعبات خ د در شهههسزههتانتد

اعتبار  رايج بسا  عم م  بقات  امعه نم ده، به صهه رت يک بانک معتبس 

بازر اني در آمد که تا به امسوز نيز در کنار ان ام ام ر مالي ارتا، 

 باشد.به کليه عمليات بانکي رايج در کش ر نيز مشغ ل مي

 

 يبانک مل 9-7-1



 

 

زيس آن در تاريخ  شت  13دومين بانک که قان ن ا ازه تا از  1811ارديبه

ت زط هيات  1811تص يب م لس ش را  ملي  ششت و ازازنامه آن در خسداد 

زما در  شد، نعاليت خ د را ر ص يب  دولت و کم ي ن ق انين ماليه م لس ت

شهسي ر  شعب 4آغاز نم د 1811تاريخ  زيس بانک عالوه بس  ه در ابتدا  تا

مسکز  دو شهههعبه در بازار تهسان و بندر ب شهههههس که مهمتسين بندر 

بازر اني آن روز ايسان ب د تازههيس  سديد، پس از آن در شهههسها  ديگس 

 نيز شعب بانک ملي ايسان نيز دايس  سديد. 

 بانک کشاورزي 7-7-1

زههه مين بانک ايساني با عن ان بانک نالحتي و صهههنعتي ايسان که بعدها 

ييس عن ان داد و نهايتا نام بانک کشههههاورز  را به خ د چندين بار تغ

خسداد  21اختصههاص داد، بسا  ان ام اهداف خاص و به م  ب قان ن مصهه ب 

زيس اين بانک  1812 صلي از چگ نگي تا شسح مف زيس  سديد. در ادامه  تا

 خ اهد آمد.

ضسورت اي اد يک واحد اعتبار   زيس بانک ملي،  صله نزديکي از تا به نا

زال بسا  کم ش ر اح اس  سديد و به دنبال آن در  شاورزان ک  1811ک به ک

در داخل بانک ملي بدين منظ ر اي اد « بانک نالحتي»بخشهههي با عن ان 

زال  زيس بانک م تقلي تحت  1812 سديد. در  ش را  ملي قان ن تا م لس 

                                                           
اي زیر عنوان )موسسه رهني دولتي ایران( از محل وجوه صندوق بازنشستگي شمسي به موجب قانون مصوب مجلس شوراي ملي موسسه 0711در سال  - 4

زو ز تشکیل بانک ملي جکشوري تحت نظارت وزارت دارایي تشکیل یافته، لذا از لحاظ قدمت تاریخي بر تاسیس بانک ملي ایران مقدم است ]...[ لکن پس ا
، ص 0737هاي تابعه بانک ملي ایران است. )کسرایي، نیز با نام بانک کارگشایي موسوم گردیده و یکي از سازمان 0704سازمان آن بانک شده و از سال 

01) 



 

 

و با م ههل ليت بيشههتس را تصهه يب « بانک نالحتي و صههنعتي ايسان»عن ان 

پيشههه و هنس  بانک کشههاورز  و»نام اين بانک به  1813نم د. در زههال 

تغييس يانته، عالوه بس آن منابع مالي اين بانک تق يت  سديد و « ايسان

ت هيالت بيشتس  ت زط دولت وقت بسا  تامين نيازها  کشاورزان در  امعه 

ص الت  ش ر به مح ضي و واب تگي ک زعت ارا آن روز ايسان )با ت  ه به و

 اييس اختصاص داده شد. کشاورز  و روزت

نامه اين تغييساتي در آئين 1822پس از پايان  نگ  هاني دوم در زهههال 

شه و هنس از عن ان آن حشف  سديد و نام  بانک اعمال  سديد و پ  ند پي

 تغييس يانت. « انک کشاورز  ايسانب»آن به 

در ا سا  زههيازههتها  قان ن اصههالحات ارضههي در کشهه ر و مکانيزه نم دن 

 1832کشهههاورز  نياز مبسمي به منابع مالي ب د، لشا در زهههال  ادوات

ضع  سديد و نام بانک نيز به  شاورز  »ق انين  ديد  و بانک اعتبارات ک

 تغييس يانت.« و عمسان روزتايي

ها اين بانک ناقد آرم و نشان مشخصي ب د الزم به ذکس ازت که در آن زال

ز ات  زايس م  صداق و اين م لله تا حدود  در م رد  ش ر نيز م ديگس ک

واحد م ههتقلي تحت  1837ها   ديد در زههال داشههت. با ت  ه به م ههل ليت

در کنار اين بانک که به نام قبلي يعني « صندوق ت زعه کشاورز »عن ان 

بانک کشههاورز  ايسان باز شههته ب د تازههيس  سديد و اين دو م زهه ههه 

يگس بس عهده م ههل ليت اعطا  وام در زمينه کشههاورز  را به م ازات يکد



 

 

شتند.  زال دا شبسد  1833در  ضع ق انين  ديد به منظ ر پي با ت  ه به و

بانک »ها  تعاوني واب ههته به کشههاورز  نام بانک مادر نيز به شههسکت

شاورز  ايسان صندوق « تعاون ک تغييس يانت و به دليل انزايا م ل ليت 

بانک »م اين م ز ه نيز تغييس آئين نامه داده و نا 1872ت زعه در زال 

را بسا  خ د بس زيد. در نهايت پس از انقالب « ت زههعه کشههاورز  ايسان

زال  زالمي در  ز ه ب   د  1873ا شده و م  اين دو بانک در يکديگس ادغام 

شاورز »آمده تا به امسوز با عن ان  زاختمان خ انده مي« بانک ک ش د و 

ا خيابان احمد، نبشهههعبه و ادارات مسکز  آن در   ار بزر ساه  الل آل 

 پاتسيس ل م مبا واقع  سديده ازت. 

 

 بانک مسکن 4-7-1

زيس  سديد  شين تا شهس ن زاس نياز  امعه  چهارمين بانک ايساني که بس ا

باشههد. بانک رهني ايسان نام داشههت که عن ان امسوز  آن بانک م ههکن مي

به منظ ر اعطا  وام در بسابس رهن ام ال غيس  1813اين بانک در زهههال 

 ا  احداث بنا يا تعميس زاختمان تشکيل  سديد.منق ل بس

 

 بانک صنعت و معدن 5-7-1



 

 

صنعتي و  شد بانک  زيس  زسمايه عم مي در ايسان تا پن مين بانک که با 

ص يب نامه م رخ معدني ايسان مي زتناد ت شد که به ا  1827نسوردين  21با

 هيات وزيسان تشکيل  سديد.

ها  دولتي و خصههه صهههي ا بانکها  پنج  انه مشک ر بعدهعالوه بس بانک

بانک و م زهه ههه  23ها مختلفي تازههيس  سديد و در حال حاضههس تعداد آن

صاد  مي شد که از ميان آناقت زپه، با ها بانک مسکز ، بانک ملي، بانک 

بانک صههادرات، بانک ملت، بانک ت ارت، بانک کشههاورز ، بانک صههنعت و 

ها  دولتي اه، بانکمعدن، بانک م ههکن، بانک ت زههعه صههادرات و بانک رن

صنعت و  شاورز ، م کن و  صادرات، ک زعه  ايسان ب ده که چهار بانک ت 

زعهمعدن بانک صي و يا ت  ص ز ات همچنين بانک 5ا  ه تندها  تخ ها و م 

ها و نهادها به شههسح ذيل مالي خصهه صههي و يا واب ههته به بسخي زههازمان

ار اد، بانک باشههند: بانک اقتصههاد ن ين، بانک پارزههيان، بانک پازههمي

زامان، بانک کارآنسين، بانک زسمايه، بانک زينا، پ ت بانک، بانک د ، 

صندوق مهس امام  ز اتي چ ن:  صار و م  شهس و بانک ان بانک تات، بانک 

 رضا، م ز ه بنياد، م ز ه مهس، م ز ه ق امين و م ز ه ت زعه.

 

 طراحي و بانک 4-1

                                                           
منابع  ترین وظیفه آنها تجهیزباشد، که اصليز مياي نیدار وظایف توسعهشود که عالوه بر وظایف اعتباري بانکي عهدهاي به بانکي گفته ميبانک توسعه - 5

هاي اقتصادي اي یا تخصصي عامل انتقال دهنده سیاستهاي توسعههاي اقتصادي است. بانکمالي نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح
 نمایند.هاي مختلف اقتصادي توزیع ميشده را در بخش آوريریزیهاي صحیح، منابع مالي جمعهاي مربوطه بوده و با برنامهدولت به بخش



 

 

 هااهمیت مسئله طراحي در ساختمان بانک 1-4-1

دهد که را به م ز ه مي فته شده ازت که يک زاختمان  ديد، اين امکان »

ز ه و يا ويژ يها  مديسيتي خ د را ابساز نمايد.  صيت آن م  شخ بت اند 

شههايد اين  ايي باشههد که در آن، آرشههيتکت تبديل به و دان م زهه ههه 

 س3، 1818)شهيد ، « ش د.مي
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