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  شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم یا جلگه یها جنگل
 

 

 6اله ضرغام نصرتو  5یا رهیجز، محمدحسین 4، محمدعلی اکبری3ارسطو سعید، 2تقی شامخی ،1یالهه مدنی مشائ
 

 تهراندانشگاه  یعيطب منابع، دانشکدۀ داریجنگل ارشد کارشناس 5
 ، دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهراناجتماعی جنگل -مسائل اقتصادیگروه  استاد 2
گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهرانبازنشستۀ تاد اس 3  

شهيد بهشتی، دانشگاه ادبيات و علوم انسانی ۀدانشکد تاریخ،ر گروه دانشيا 9  
  ، دانشگاه تهرانمنابع طبيعی ۀدانشکد استاد بازنشسته 1

گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران رانشياد 6  

 (51/1/5331؛ تاریخ پذیرش: 51/52/5339)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

مواد  نيتأم براینوپای غربی  یدار هیسرما یانداز دست باکشورهای دیگر، از مانند بسياری  بيستم سدۀایران در اوایل 

منابع و مواد  گرانچپاول رأسانگليسی و روس که در  داران هیسرما. در کنار مواجه شدخود  یها هکارخانخام مورد نياز 

منبع مهم توليد چوب،  عنوان بهنيز  ها جنگل. در این ميان، حاضر بودندخام ایران قرار داشتند، بازرگانان فرانسوی نيز 

در این مقاله سعی بر آن است که شکل و  خصوص روس و فرانسوی قرار گرفتند. همورد دستبرد تجار خارجی ب

تخته بشکه  ۀتهي منظور به بلندمازو ۀگونایران از  یها جنگل ۀتخليکه با تجار فرانسوی برای  ییها نامه اجارهمحتوای 

این  برایبيستم ميالدی نگریسته شود.  سدۀسياسی اوایل  -، در چارچوب یک قرارداد در بستر تاریخیندشدمنعقد 

بازرگانان فرانسوی که  است. نتایج این بررسی نشان داد شدهابع دست اول تاریخی و اسناد خطی استفاده مناز  کار،

از هر متر مکعب چوب سرپای بلوط در فرانسه  تر ارزانبار  581 حدوددر هر متر مکعب چوب سرپای بلوط در ایران را 

تحت تملکشان و ضعف دولت مرکزی  یها جنگلواقعی ارزش  ازآگاهی مالکان ایرانی نا، عالوه به. دندکر یمخریداری 

در این ميان دولت ایران  شد.منجر بازرگانان فرانسوی  ۀاستفادایران در پشتيبانی از مردم کشور، به حداکثر سوء 

  گونه حمایتی از مالکان ایرانی را نداشت. توانایی هيچ
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 و هدفمقدمه 
تژژاریخ محژژيس زیسژژت و منژژابع  ۀدر حژژوز پژژهوه 
پایژانی   ۀدر دو ده ویهه به، جهاننقاط بيشتر طبيعی در 
و کژرده  گذشته، توجه بسياری از محققان را جلب سدۀ 

 ;Warde, 2006) پيشژرفت چشژمگيری داشژته اسژت    

Mikhail, 2012) .مریکژژا، کشژژورهایی ماننژژد آلمژژان، آ
متأسژفانه  فرانسه و استراليا در این زمينه پيشتازند، امژا  

تاریخ منابع  ۀدر زمين تاکنون مطالعات متمرکز و دقيقی
خژاص   طژور  بژه و ایژران   ،طور کلژی  بهطبيعی خاورميانه 

 طژور  بژه آن(، انجژام نگرفتژه و    یهژا  جنگژل خصوص  ه)ب
جدیژد از تحقيقژات توجژه نشژده      ۀبه این حوز  ستهیشا

. در خصژژوص (Mcneil, 2003; White, 2011)اسژژت 
و  هژا  کتژاب تاریخ ایران و روابس آن با کشورهای غربژی،  

بژه  داخلژی و خژارجی   متخصصان  توسسمقاالت زیادی 
است، اما تاکنون تعژداد کمژی از مطالعژات     رسيدهچاپ 
. از انژد  پرداختژه و منابع طبيعی  ها جنگلویهه به  طور به

کتژژاب  تژژوان یمژژه، ينژژمعژژدود مطالعژژات در ایژژن زم 
 را ،(5398حجازی )نوشتۀ و صنایع چوب  یشناس چوب
 یها گونهاستفاده از چوب تاریخچۀ که در آن به  نام برد
. همچنژين  در ایران اشژاره شژده اسژت   مختلف درختی 
 ۀتاریخچژژتحژژت عنژژوان در پهوهشژژی (، 5331بنژژان )

از بازرگانژان و   ای عژده ، بژه وضژعيت   ایرانجنگلبانی در 
جی اشاره کرده اسژت کژه بژا پرداخژت     خار های شرکت

دولژت ایژران، از    یناآگاهاستفاده از سوءعوارض ناچيز و 
شژمال   هژای  جنگلشمشاد، بلوط و گردوی  های درخت
(، در 5338. جوانشژير ) دنژد کر یمژ  یبژردار  بهژره کشور 
، به چگژونگی ورود  تاریخ علوم منابع طبيعی ایرانکتاب 
 یهژا  جنگژل ز ا یبژردار  بهژره اسژتعمارگر بژه    های دولت

را  هژا  یبژردار  بهژره و این گونژه  کرده شمال ایران اشاره 
کنونی  ۀیافت تخریب ۀآمدن چهر پدیدیکی از علل اصلی 

 یا رهیژژجز. دانسژژته اسژژتشژژمال کشژژور  هژژای جنگژژل
نقژژ  بيگانگژژان در »بژژا عنژژوان  ای مقالژژه(، در 5389)

 ۀعرصژژ، حضژژور بيگانگژژان را در  «جنگلژژداری ایژژران 
: اسژژت دو دسژژته تقسژژيم کژژرده جنگلژژداری ایژژران بژژه

 یها جنگلمخرب در  برداری بهره ۀزمينکه در  یا دسته
عنوان کارشناس به  هو کسانی که ب ندداشتایران فعاليت 

 و خدماتی ارزنده انجام دادند.آمدند ایران 
تاریخ محيس زیست از جهات بسياری  یها پهوه 

کاربردهای آن در  نیتر مهمحائز اهميت است، یکی از 
چنژدان دور در   نژه  یهژا  اسژت يساریخ معاصر، بررسی ت

ت کژه  سژ منابع طبيعژی، آاژار و پيامژدهای آنها    ۀزمين
جنگلی  یها عرصهدر  یزیر برنامهدر آینده به  تواند یم

 .(Mikhail, 2012) کنژد کمژک بسژزایی    ،مانژده  بژاقی 
هيرکانی  یا جلگه یها جنگلچنانکه امروزه صحبت از 

در گذشژته   ها جنگلاز این  هیرو یب یبردار بهرهدليل  هب
نادرست  یها استيسدر کنار اعمال  ها یکاربرو تغيير 

چنژژد پژژارگ جنگلژژی   زجژژ بژژهو مژژدیریت نامناسژژب، 
؛ 5381؛ سژژعيد، 5389وی مهژژاجر، اسژژت )مژژرمعن یبژژ
پژای ایژن    (. رد5332کژروری و همکژاران،    احمد یعل

شژمال کشژور    یا جلگه یها جنگلتخریب گسترده در 
، ها جنگلاز این  یبردار بهرهتاریخ  ۀمطالع با توان یمرا 

 .کردگذشته پيگيری  سدۀدر کمتر از دو 
مطالعات پيشين، کردن با هدف کامل تحقيق حاضر 

کمک به گسترده شدن مبحث تاریخ محژيس زیسژت در   
شژمار   بژه خاورميانه )که ایران بخ  مهمی از آن منطقۀ 

مال بلوط ش یها جنگل( و ردیابی عوامل تخریب دیآ یم
اطالعژژات بژژرای مژژدیریت و  منظژژور ارائژژۀ   بژژهکشژژور 
صژورت   منابع جنگلژی کشژور در آینژده، بژه     یزیر برنامه

از منژابع جنگلژی شژمال     یبردار بهره ۀمتمرکز به مسئل
توسژس بازرگانژان    Quercus spبلوط  ۀگون ویهه بهایران 

چرا که از  پرداخته است؛فرانسوی، در اوایل قرن بيستم 
شژمال کشژور،    یهژا  جنگژل  بژر   پهژن  یها گونهميان 
 بلندمازو ۀگونمختلفی از بلوط وجود دارند که  یها گونه

Quercus castaneifolia نظژر بلژوط از  گونۀ  نیتر مهم 
چژژوب  .(Saeed, 1999)توليژژد چژژوب تجژژاری اسژژت  

تژونلی و   یها چوب ۀمصارف گوناگونی مانند تهي بلندمازو
و غيژره دارد،   تخته بشژکه  ۀو تهي آهن راهمعادن، تراورس 
تخته بشکه بي  از سایر مصارف آن تهيۀ اما از این ميان 
(، ایژن  5398بوده اسژت )حجژازی،   اروپایيان مورد توجه 
شژراب و آبجژو    یهژا  بشژکه ، بژرای تهيژه   هژا  بشکهتخته 

؛ 5338؛ جوانشژژير، 5398)حجژژازی،  شژژد یمژژاسژژتفاده 
منژژد بژژه  ه(. در ميژژان بازرگانژژان عالقژژ 5386 یا رهیژژجز
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 ویان(، فرانسژ 5بلنژدمازو  اًاز چوب بلوط )عمدت یداربر بهره
 .نداایران بوده یها جنگلاز پيشتازان فعاليت در 
یافتن پاسخی مستدل بژه ایژن   در پی تحقيق حاضر 

است کژه بژا توجژه بژه آنکژه اجژرای مفژاد یژک          سؤال
 هژا  جنگژل موجب تخریژب   دتوان ینمتنهایی  به نامه اجاره
چگونژه بژوده اسژت و     اهژ  نامژه  اجارهباشد، ماهيت  شده

عوامژل مختلژژف ماننژژد وضژعيت داخلژژی ایژژران، روابژژس   
، یالمللژ  نيبژ شژرایس منطقژه و   سياسی ایران و فرانسه، 
در که  اند بوده مؤار ییها نامه اجارهچگونه در عقد چنين 
 ایژران  شژمال  یهژا  جنگژل بخشژی از  نهایت به تخریب 

این تحقيق دارای سه بعژد اسژت:   فرضيۀ  .اند شدهمنجر 
پژي    ها سالول آنکه فقدان دان  نوین جنگلداری که ا

شژد کژه    سژبب  ،(Rajan, 2006)آغاز شده بود در اروپا 
از ارزش اقتصژادی و حفژایتی    اطژال   یبژ مالکان ایرانی 

 ۀجنگل، بژدون در نظژر گژرفتن مسژائل فنژی بژه اجژار       
 سرپای قيمت چوب دوم آنکه ؛خود بپردازند یها جنگل

آگاهی مالکان جنگژل از قيمژت   نا ليدل به بلوط در ایران
بلژوط  چوب سژرپای  از قيمت  بسيار کمتر جهانی چوب،
این مسئله تجارت چوب بلژوط را بژرای    ؛در فرانسه بوده

کسژب  در پژی   آنهژا و  کرد یمبازرگانان فرانسوی پرسود 
بلژوط  گونژۀ  شمال ایژران را از   یها جنگلسود، حداکثر 
، 2یاسژتعمار  مژه ينسژوم آنکژه وضژعيت     کردنژد؛ تخليه 

 انسجام در مدیریت نهادهای مربژوط در نبود آشفتگی و 

 
1
 Quercus castaneifolia 

کژه   افژت ی یمو استقرار  شد یمی هنگامی پدیدار استعمار مهينوضعيت  .2

ی نفژو  سياسژی و اقتصژادی    هژا  حژوزه دو نيروی متخاصم استعماری در 

حکومتی مناسبی برای ادارۀ امور خوی  در سرزمينی که دارای نهادهای 

و رویژاروی یکژدیگر قژرار     کردنژد  یمژ داخلی خود بود با یکدیگر برخژورد  

گونه بدون آنکه نيروهای اسژتعماری آن سژرزمين را بژه     . بدینگرفتند یم

دست گيرنژد و آن را بژه    دو بخ  تقسيم کنند و مستقيماً ادارۀ امور را به

کننژد، آن سژرزمين را همچژون     ی متژداول اسژتعمار کهژن اداره   ها وهيش

و برای تثبيت نفو  خود در آن سرزمين  داشتند یمحایلی ميان خود نگه 

. رقابژژت نيروهژژای اسژژتعمارگر در وضژژعيت   پرداختنژژد یمژژبژژه رقابژژت  

ی پراهميتی از نظژر ماهيژت تحژوالت سياسژی و     مدهاياپی استعمار مهين

آنهژا   نیتژر  همممستعمره دربرداشت که از  ی نيمهها نيسرزماجتماعی در 

حمایت از نهادهای کهن حکومتی و حفظ وضژع موجژود سياسژی و زیژر     

و دست زدن بژه تحریکژات    ها نيسرزمنفو  قرار دادن اعيان و اشراف این 

 (.5313،  بود )اشرف مستعمره مهينی ها نيسرزممداوم در 

را بژه نفژع    هژا  نامژه  اجژاره ایژن  یکجانبژۀ  ایران، ماهيژت  
 .دکر یمبازرگانان خارجی متمایل 

در این مقالژه، ابتژدا نگژاهی مختصژر بژه وضژعيت       

شژده و بعژد از    پژهوه  مژورد   ۀتاریخی سياسژی بژاز  

معرفژژی منطقژژژه، ورود بازرگانژژان فرانسژژژوی بژژژرای   

 ،شژمال ایژران   یها جنگلبلوط  درختاناز  یبردار بهره

کمژک  با  و چگونگی روند اجرای آنها، ها نامه اجارهعقد 

 .است شده بررسی ،منابع دست اول تاریخی اسناد و

 پژوهشزمانی مورد  ۀبستر تاریخی سیاسی باز

بيسژژتم،  اوایژژل قژژرن در طژژول قژژرن نژژوزدهم و  

جژود  و هبژ  صژنعتی کژه در اروپژای غربژی     یدار هیسرما

حاصژل ایژن    ؛گسژترش یافژت   سراسژر جهژان  آمد در 

 ۀتوسعه، تبدیل اکثژر کشژورهای دنيژا بژه توليدکننژد     

مژژواد خژژام مژژورد نيژژاز کشژژورهای غربژژی و بژژازاری    

ایژن کشژورها بژود     ۀشژد  سژاخته برای فروش کاالهای 

(. ایژژن دوران کژژه مصژژادف بژژا شژژرو  5319)نعمژانی،  

 غژرب  صژنعتی در سراسژر   یهژا  شژرفت يپ یريگ اوجو 

 شژژود یمژژ خوانژژده «عصژژر انقژژالب صژژنعتی »بژژود، 

صژژنعتی کژژه در مراحژژل    (. انقژژالب5368)غفژژاری، 

آرمژژانی  تقریبژژاً یحلژژ راه ديرسژژ یمژژآغژژازش بژژه نظژژر 

ایجژژاد  ییهژژا منازعژژه، اسژژتبژژرای مسژژائل اقتصژژادی 

کژژرد کژژه حتژژی تژژا بژژه امژژروز بژژاقی مانژژده اسژژت     

انقژژژالب  ۀدر سژژژای هژژژا ییاروپژژژا(. 5368)آ رنژژژ ، 

دسژژژتيابی بژژژه برتژژژری مژژژادی و فنژژژی، صژژژنعتی و 

بژژه منژژابع اژژروت در کشژژوهای آسژژيایی،    توانسژژتند

 هژژا قژژرنآفریقژژایی و آمریکژژای التژژين تسژژلس یابنژژد و 

)موسژژایی،  کننژژد اسژژتثماررا  هژژا قژژارهمژژردم ایژژن  

اسژژتعمارگران و  یهژژا یطلبژژ انحصژژار در پژژی(. 5389

 یهژژا حژژوزه در پژژیصژژدور سژژرمایه، هژژر کشژژور    

بژژود کژژه بعضژژی    یارگژژذ هیسژژرماجدیژژدی بژژرای  

امژژا  ،یژژاهر مسژژتقل ماندنژژد بژژهکشژورها ماننژژد ایژژران  

نفژژو  کشژژورهای قدرتمنژژژد    ۀدر عمژژل بژژه عرصژژ   

(. بژژه مژژوازات تهژژاجم 5319 تبژژدیل شژژدند )نعمژژانی،

امپریاليسژژت و شژژدت  یهژژا دولژژتسياسژژی  اقتصژژادی
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گرفتن رقابژت آنهژا، دولژت ایژران از نظژر اقتصژادی و       

و  گذاشژژتبژژالتبع از نظژژر سياسژژی رو بژژه ضژژعف     

. شژژدشژژدت بحرانژژی   هاوضژژا  اقتصژژادی کشژژور بژژ  

همژژژين امژژژر وابسژژژتگی سياسژژژی ایژژژران را بژژژه    

بژژزر  در پژژی داشژژت و ایژژران نژژاتوان و  یهژژا قژژدرت

 ۀضژژژعيف، مژژژورد هژژژدف اسژژژتعماری و غارتگرانژژژ  

نيرومنژژد و بژژزر  قژژرار گرفژژت ) وقژژی،   یهژژا دولژژت

(. در ایژژن دوران، رقابژژت روسژژيه و انگلسژژتان   5368

آن را  آنکژژه یبژژ ،کژژرد یمژژتضژژعيف  دولژژت ایژژران را

 .(Katouzian, 1987)کنژژژد مسژژژتعمره  مسژژژتقيماً

محققژژان وضژژعيتی را کژژه در ایژژران پدیژژد از بسژژياری 

 ۀمسژژتعمراز کشژژورهای  تژژر اسژژفناگآمژژد بسژژيار  

و ایژژژن وضژژژعيت را  کننژژد  یمژژژمسژژتقيم توصژژژيف  

)اشژژرف،  انژژد نهژژادهنژژام  یاسژژتعمار مژژهينشژژرایس 

پيامژژدهای منفژژی  یاسژژتعمار مژژهين(. شژژرایس 5313

 شژژدنبزرگژژی داشژژت کژژه یکژژی از آنهژژا مسژژاعد     

تسژژهيالتی خژژاص بژژرای تجژژارت     ۀارائژژشژژرایس و 

 یهژژا فرصژژتبازرگانژژان غربژژی بژژود تژژا بژژا اسژژتفاده از 

 نژژژژۀاقتصژژژژادی و حمایژژژژت کشورهایشژژژژان دام  

را گسژژژترش دهنژژژد )اشژژژرف،    شژژژانیها تيژژژفعال

(. اهميژژت ایژژژن بازرگانژژان و نقژژژ  آنژژژان از   5313

کژژه در کشژژورهایی ماننژژد  دوشژژ یمژژآنجژژا مشژژخ  

در  تژژژأاير مهمژژژیفرانسژژژه و انگلسژژژتان بازرگانژژژان 

تعيژژين مسژژير تحژژوالت تژژاریخی و حرکژژت نمژژادین   

. انژژد داشژژتهصژژنعتی  یدار هیسژژرماجامعژژه بژژه سژژوی 

 انتقژال تجژارت،   ۀتوسژع آنهژا رشژد و    تأايراتیکی از 

نيافتژه   توسژعه صنایع جدید و سژرمایه بژه کشژورهای    

ه در نهایژژت بژژه وابسژژتگی  (، کژژ5313بژژود )اشژژرف، 

و در پژژی آن نيافتژژه  توسژژعهاقتصژژادی کشژژورهای  

و تژا زمژانی    دشژ  یمژ منجژر  ها دوام تابعيت سياسی آن

مژدت   درازمژدت و   کوتژاه  یهژا  وامکه این کشورها بژه  

کشژژژورهای پيشژژژرفته نيازمنژژژد بودنژژژد، اسژژژتقالل  

(. در 5319پژذیر بژود )نعمژژانی،    خدشژژهسياسژی آنهژا   

غربژژی کژژه از ابتژژدا  گژژذاران هیسژژرماچنژژين شژژرایطی، 

بازرگژژانی بژژه ایژژران روی آورده   یهژژا تيژژفعالبژژرای 

 یگژژذار هیسژژرمابودنژژد، از اوایژژل قژژرن بيسژژتم بژژه   

شژژدند  منژژد عالقژژهصژنعتی در ایژژران بيشژژتر از پژژي   

 (.5313)اشرف، 

عالوه بژر شژرایس سياسژی و اقتصژادی حژاکم بژر       

 جهان، از نظر داخلی نيز، ایران در اواخژر دوران قاجژار  

صژنعتی   نيژافتگی  درگير وضعيتی بژود کژه در توسژعه   

ایران و تسهيل تجژارت بژرای بازرگانژان غربژی بسژيار      

مختلژف،   یهژا  یناامنبا ایجاد  بود. حکومت قاجار مؤار

صنعتی  یدار هیسرما توسعۀموانعی شدید برای رشد و 

امژوال   ۀ. عواملی مانند مصادرآورد یموجود  بهدر ایران 

شاه  توسساموال درگذشتگان  ۀادربازرگانان بزر ، مص

 یخوددارو حکام محلی و در مواردی حتی روحانيون، 

کژه از   ییهژا  قرضژه حکام و مقامات مهژم از پرداخژت   

از پرداخژت   یخژوددار ، نژد کرد یمژ بازرگانان دریافژت  

شژژده از بازرگانژان از سژژوی   خریژداری بهژای کاالهژژای  

 توسژژس هژژا کژژاروانحکژژام و عمژژال دولتژژی، غژژارت   

ان و قشون دولتی و اخا ی از بازرگانان ایرانی شاهزادگ

(. 5313به عناوین مختلف از این موانع بودند )اشژرف،  

همچنژژين، در ایژژران زمژژان قاجژژار، سژژرمایه کميژژاب و 

در نتيجژه سژژود بازرگانژژان  ؛ بژژودکژم  دسژتمزد بسژژيار  

 یدار هیسژژرمااز سژژود کشژژورهای  بيشژژتر خژژارجی، 

ایژران در   خصژوص  بژه (. 5319پيشرفته بود )نعمژانی،  

شدید با تژورم   ومرج هرج ليدل بهزمان انقالب مشروطه 

و کاه  ارزش داخلی و خژارجی واحژد پژول     ها متيق

. یکژژژی از (Katouzian, 1987)ملژژژی مواجژژژه بژژژود 

قوانين نظارتی و قژدرت   نبود، ومرج هرجپيامدهای این 

شژدن عرصژه بژر     تژر  تنژ  مرکزی بژود کژه خژود بژر     

وضژژعيت بژژرای   ردنکژژبازرگانژژان ایرانژژی و مسژژاعد  

بسژزایی داشژت. فقژدان قژانون      ريتژأا بازرگانان غربژی  

و یافته،  سازمانگمرگ  ۀادارمدون ماليات و راه و نبود 

گمرکی نادرست حاکم بر ایران، بژه ورود   یها استيس

و کسب سود بيشژتر بژرای بازرگانژان خژارجی کمژک      

گمرکژات و چگژونگی عملکژرد آن     ۀ. نظام اجاردکر یم

تجژارت و صژنایع    توسژعۀ نعی اساسی برای ما عنوان به

وجود آورده بود کژه تجژارت را بژرای     هملی، وضعيتی ب
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و بژرای بازرگانژان خژارجی     رممکنيغبازرگانان ایرانی 

دالیل ایجاد چنژين   نیتر مهم. از دکر یم سودآوربسيار 

ميزان عوارض گمرکژی کاالهژای   به  توان یم وضعيتی 

تکژل  وررات پراسژاس مقژ   بژر کشژور   ۀشژد  صادروارد و 

کژه   اشژاره کژرد  ترکمانچژای   ۀعهدنامژ  ۀتجاری ضميم

از آن  ،سایر کشورهای غربی نيژز طبژق شژرایس    اهبعد

دبيژر سژفارت    5دیکسژون . چنانکژه  دنژد کر یماستفاده 

 :دیگو یم زمينهدر این  انگستان

هر چقدر هم موقعيت بازرگانان خارجی در ایژران  »

قابژل  ولژی وضژع آنژان بژه هژيچ وجژه        ،نامساعد باشد

و کشاورز ایرانی نيسژت کژه    ور پيشهمقایسه با طبقات 

، نظژام ویرانگژر اخژذ    دلبخژواهی  هژای  ماليژات  خاطر به

عژژوارض از کاالهژژای عبژژوری در شژژهرها و عژژوارض    

راهژژداری قژژادر بژژه گسژژترش فعاليژژت توليژژدی خژژود  

 .(5313)اشرف، « دنيستن

این وضعيت نابسامان بژي  از پژي  عرصژه را بژر     

در کتاب  2، چنانکه کلمنت مارکامدکر یم تر تن مردم 

 :سدینو یموضعيت حکام ایرانی  زمينۀخود در 

هژا و فژالظ یلژم وتعژدی زیژاد      در ایران بژه زار  »

. پادشاه از بزرگژان و حکژام والیژات جریمژه و     شود می

و کدخژدایان   سژفيدان  ری و آنها از  گيرد میپيشک  

 دهات و ایشان از رعيت. این است که ضژرر بژه رعيژت   

 .(5369)افشار، « رسد می

حاکم بر ایران،  یاستعمار مهيندر حقيقت، وضعيت 

قژوانين   نبژود داخلژی و انقژالب مشژروطه،     ومژرج  هرج

و عقژد   یريگ شکلدر  ،مدون مملکتی و قدرت مرکزی

قراردادهای یکطرفه به نفع تجار خارجی و کشژورهای  

. گرچه ایران همژواره در قژرن   اند بوده مؤاراستعمارگر 

دليل وجود منابع نفت خام مورد توجه تجژار   هته بگذش

موردی  ۀ، مطالع(Katouzian, 1990)غربی بوده است 

مرتبس به منابع جنگلی کشور و تجژارت   یها نامه اجاره

سياسژژی و سياسژژت  یگژژر سژژلطهچژژوب، اعمژژال ایژژن 

 منژژابع جنگلژژی نيژژز   ۀاسژژتعماری غژژرب را در زمينژژ 

 52.کند میاابت 

دو بژازیگر مهژم    عنژوان  بژه يه بعد از انگلستان و روس

؛ 5363عرصژه سياسژژت و تجژارت در ایژژران )تيمژژوری،   

ز در جایگاه سژومين بژازیگر   (، فرانسه ني5331موسایی، 

حضژژور اسژژت.  تجژژاری، همژژواره فعژژال بژژوده -سياسژژی

سياست و اقتصاد ایژران، بژه زمژان    در عرصۀ فرانسویان 

عقد نخستين قژرارداد ميژان ایژران و فرانسژه، در دوران     

رسژد   مژی ( خورشيدی 5186)م.  5318صفویه در سال 

در خصوص معافيت از ماليات و  یا گستردهکه امتيازات 

گمرگ، خرید و فروش کاال و حق کاپيتوالسيون )اولين 

 ی(، طژی قژرارداد  گرفت کشوری که این حق را از ایران 

یکطرفه از ایران کسب کردنژد. پژا از روی کژار     نسبتاً

ایجژاد   منظژور  بژه فرانسژه  اینژدۀ  نمقاجار، سلسلۀ آمدن 

در ایژران   هژا  یفرانسژو  یگژذار  هیسرماامنيت الزم برای 

(. گسژترش  5382را ادامژه داد )احمژدی،    یهژا  تالش

روابس فرانسه و ایران در دوران قاجار مصژادف بژا دوران   

اوج کشورگشایی نژاپلئون در دنيژا و دشژمنی و رقابژت     

(. 5388)احمژژدی، بژژود انگلژژيا و فرانسژژه در اروپژژا  

همزمانی تمایژل نژاپلئون بژه ایجژاد رابطژه بژا ایژران و        

درخواست کمک از طرف دولت ایژران از فرانسژه بژرای    

به نام  یا معاهدهمقابله با روسيه، مقدمات و شرایس عقد 

خورشژيدی   5586اردیبهشت  53را در  3اشتاین کن فين

(، فراهم آورد که یکژی از مژوارد اصژلی    م. 5813می  9)

 ايتأسانسه از ایران در جن  با روسيه و آن حمایت فر

همژۀ  ایژران نيژز    ،سفارت دائمی فرانسه بژود. در مقابژل  

قراردادهای بازرگانی و سياسی با انگلستان را لغو و تجار 

. روابس فرانسژه و  (Kelly, 1968)کرد انگليسی را اخراج 

سژژفرهای  در پژژیقفژژه، رغژژم چنژژد دهژژه و علژژی ،ایژژران

که  یا گونه به ،از سر گرفته شد ناصرالدین شاه به فرانسه

 ،رفته در زمان ناصژرالدین شژاه و مظفرالژدین شژاه     رفته

اداری و  یهژژا دسژژتگاههمژژۀ مستشژژاران فرانسژژوی در 

(. ایژن  5382 آموزشی کشژور رخنژه کردنژد )احمژدی،    
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مسئله عرصه را بژرای تجژارت بازرگانژان فرانسژوی نيژز      

اد مژو  ۀتهيژ  آنان بژرای  ( و5331)موسایی، کرد مساعد 

خژژام ارزان از جملژژه چژژوب در پژژی عقژژد قراردادهژژا و   

 تجاری مختلف در ایران برآمدند. یها نامه اجاره

 

  ها مواد و روش

 منطقه یمعرف

 یهژا  جنگژل ران از دیرباز، تنها شمال ای یها جنگل

 انژد  بژوده  ایژران  دارای چوب صژنعتی و ارزش تجژاری  

تنهژژا ایژژن ، اواسژژس قژژرن بيسژژتم(. تژژا 5381)سژژعيد، 

مورد توجه دولت در ایران از نظر درآمژدزایی   ها جنگل

 و مژژورد تقاضژژای بازرگانژژان خژژارجی قژژرار داشژژتند   

 هژا  جنگژل  (. ایژن 5386، یا رهیژ جز؛ 5338)جوانشير، 

  صژورت  بژه کننژده   خژزان  بر  پهن یها جنگلعنوان  به

 گلسژژژتان، مازنژژژدران  اسژژژتاننژژژوار سژژژبزی سژژژه  

  ؛5389)مژژروی مهژژاجر،   انژژد پوشژژاندهو گژژيالن را 
Sagheb Talebi et al., 2014 .) 

 

 مورد مطالعه در دو استان گيالن و مازندران یها نامه اجاره مکان تقریبی ۀمحدود -5شکل 

 

 پژوهشزمانی  ۀباز

تجژار  منعقژده بژا    یهژا  نامژه  اجژاره  تعژدد  ليژ دل به

این پژهوه    ،5321 تا 5316زمانی  ۀدر بازفرانسوی، 

ازرگانان خژارجی بژه   ب. توجه دوره استمتمرکز بر این 

منبژع غنژی چژوب     عنژوان  بژه شمال ایران  یها جنگل

ناگهژانی  توجژه  سبب (، 5331؛ بنان، 5363)تيموری، 

شژد  منبژع درآمژد    عنژوان  بژه  هژا  جنگلدولت ایران به 

عدم نظژارت خژاص مبتنژی بژر علژوم      ؛ (5331)بنان، 

در ایژران در   هژا  جنگژل از  یبردار بهرهمنابع طبيعی بر 

. اسژت بژوده  انتخاب  ایننيز علت دیگر  زمانی ۀاین باز

 یهژا  جنگژل حژدود   عدم تعيين رغم علی، این زمان در

 ۀ(، مسژژژئل5388تژژژی از خصوصژژژی )شژژژامخی،  دول

صژنعتی   یهژا  جنگژل و صادرات چژوب از   یبردار بهره

مانند بلوط  ییها گونهخصوص  هشمال کشور ب یا جلگه

با بازار فروش بسيار خژوب   Buxus hyrcanaو شمشاد 

درآمژدزایی پيژدا کژرد و     برای یا ههیوروپا، اهميت در ا

 .(5388)شامخی،  مورد توجه دولت قرار گرفت

 اجرای پژوهش ۀشیو

تحقيق، از منابع دسژت اول،   پرس پاسخ به  برای

زمژانی   ۀبا باز مرتبسنسخ خطی و مآخذ معتبر موجود 

ضژر از حيژث   حا پژهوه  ه اسژت.  شدتحقيق استفاده 

در نتيجژه بژر مبژانی     و تتاریخی اسژ  -اسنادی ،روش
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در این  .(5383)هروی،  استوار است اسنادیتحقيقات 

ميژژان مالکژژان  یهژژا نامژژه اجژژارهتحقيژژق، قراردادهژژا و 

 طژور  بژه شمال ایران و بازرگانان فرانسژوی   یها جنگل

بلژوط،   یهژا  جنگژل از  یبژردار  بهژره خاص مرتبس بژه  

 همژۀ اسژت.   شدهزمانی، بررسی  تأخربراساس تقدم و 

 و و نسخ خطی از کتابخانه ها نامه اجارهمرتبس به اسناد 

 شد. یآور جمعامورخارجه ایران  وزارت اسناد مرکز

 طژژوالنی شژژدن جلژژوگيری از  بژژرایدر ادامژژه، 

نوشژژته، براسژژاس مجموعژژه بنژژدهایی کژژه در تمژژام    

 ،آمژده بژود  (، 3تژا   5اسژناد   -5)جژدول   هژا  نامه اجاره

امل تشژکيل داده شژد کژه شژ     نمونژه  نامژۀ  اجژاره یک 

هژژر متژژر  مژژتيق ۀبنژژدها باشژژد. بژژرای مقایسژژ ۀکليژژ

شژژمال  یهژژا جنگژژلمکعژژب چژژوب سژژرپای بلژژوط در 

فرانسژه   یهژا  جنگژل ایران و چژوب سژرپای بلژوط در    

فاجعژژه، تمژژام درختژژان  شژژدت و بژژرای نشژژان دادن 

( متژر  سژانتی  61بلوط مورد قرارداد بژا حژداقل قطژر )   

درختژژان ول حجژژم مفژژروض و بژژا اسژژتفاده از جژژد  

درخژت   ، حجژم کلژی یژک   5گژيالن  یهژا  لجنگبلوط 

محاسژژبه شژد. سژژپا   متژر  سژانتی  61بلژوط بژا قطژژر   

 درخژت بلژوط   سژرپای  قيمت یک متژر مکعژب چژوب   

بژا کمژک    و آمژد  دسژت  بژه از همژين طریژق    در ایران

 یهژژا جنگژژلدر بلژژوط سژژرپای قيمژژت چژژوب  نمژژودار

، ارزش متژژر مکعژژب  زمژژانی ۀبژژازدر همژژان فرانسژژه 

. شژد  مقایسژه نسژوی  ایرانژی و فرا  سرپای بلژوط  چوب

انتخژاب و رونژد اجژرای     هژا  نامژه  اجژاره سپا یکژی از  

وجژژود  هگرفتژژه و مشژژکالت بژژ  صژژورتآن، تخلفژژات 

تعژداد اسژناد مربژوط بژه     . شژد آمده، بررسی و بحژث  

اسژت   مژورد  هجژده  ،منتخژب  ۀنامژ  اجژاره  این تخلفات

اسژژاس پيوسژژته و بر طژژور بژژه تمژژامی مراسژژالتکژژه 

خالصژژه ایژژن  .شژژدندزمژژانی بررسژژی  تژژأخرو تقژژدم 

 .است  کر شده 2اسناد در جدول 

 

 
مهندسی ل حجم درختان جنگلی استان گيالن، دفتر فنی و جدو .5

 (.5339آبخيز داری کشور ) ، مراتع وها جنگلسازمان 

 نتایج 

بللو    یهلا  جنگلل ورود بازرگانان فرانسوی و تاراج 

 ها نامه اجارهشمال کشور: مدل کلی 

جژو در مرکژز اسژناد وزارت امورخارجژه،     و با جست

د نظر بژا محتژوای اجژاره    ورزمانی م ۀسند در باز هفت

یافت بلوط شمال توسس بازرگانان فرانسوی  یها جنگل

محژژدودۀ ، 5در شژژکل (. 3 تژژا 5 شژژمارۀشژژد )اسژژناد 

شژده  مژورد مطالعژه مشژخ      یهژا  نامه اجارهتقریبی 

، مشخصژژات اسژژناد  5در جژژدول اسژژت. همچنژژين  

موجژود ميژژان بازرگانژان فرانسژژوی و    یهژژا نامژه  اجژاره 

 شژده بلوط شمال کشور  کر  یها جنگلمالکان ایرانی 

 است.

انت، سژعی بژر   دقيق این اسناد و حفظ ام ۀا مطالعب

آن شد که با بررسی مفژاد مشژترگ یژک مژدل کلژی      

و ماهيت اسناد ارائژه   ها نامه اجارهگویای مجموعه مفاد 

بسژيار   هژا  نامه اجاره کر است بعضی  شایان. البته دوش

در موارد بسيار خاصی  ،مختصر بودند و در برخی دیگر

دليل اهميژت ایژن مژوارد     هند که بدبوشده گرفته نظر 

 .اند هشد بررسی جداگانه

 موارد مالی

موجود، سه بند اول به امژور   یها نامه اجاره همۀدر 

 هژژا مژژتيقمژژالی و چگژژونگی پرداخژژت مبلژژو اجژژاره و 

. شرط دیگری به این مسئله اختصاص داشتاختصاص 

از مبلو اجژاره در شژرو     یا عمدهکه قسمت  بودیافته 

شژرو  کژار    ۀمدت قرارداد پرداخت شود و سپا اجاز

مانژده )کژه    داده شود. در نهایت مبلو بژاقی  ستأجرمبه 

درصد کل مبلو اجاره را شژامل   31تا  21حدود  اغلب

کژه   پرداخژت  میطی اقساطی باید  مستأجر( را دش یم

. شژد  مژی در آخر هر سال، باید بخشی از آن پرداخژت  

نظژر   درهمچنين مهلتی حدود سه ماه در اکثر مژوارد  

مبژالو مژذکور را    رمسژتأج که چنانچه  بودگرفته شده 

 .شودپرداخت نکرد قرارداد لغو 
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 بلوط بين تجار فرانسوی و مالکان ایرانی یها نامه اجارهاسناد  -5جدول 

 شماره
 سال عقد

 نامه اجاره
 موضو  سند

 مدت

 سال
 منطقه جغرافيایی

بازیابی سند در  شمارۀ

مرکز اسناد وزارت امور 

 خارجه

5 
5318 

 ه.ش(5283)
 Gh 1326-K57-P39-1 مازندران -پی بند 02 و دارجيلين  مالنجو  مسيحی 5مالک ن ميا نامه اجاره

2 
5318 

 ه.ش( 5283)
 02 و دارجيلين  مالنجو  مسيحی 2مالک ميان  نامه اجاره

 بندپی، 

 مازندران -کجور
Gh 1326-K57-P39-1.1 

3 
5318 

 ه.ش( 5283)
 Gh 1326-K57-P39-1.2 مازندران -چلندر 02 و دارجيلين  مالنجو  مسيحی 3مالک ميان  نامه اجاره

9 
5318 

 ه.ش( 5283)
 Gh1330-K44-P3-4 گيالن -گرکانرود 02 و فرانسوا بارون اشتوداخ 9مالک ميان  نامه اجاره

1 
5313 

 ه.ش( 5288)
 - و مسيو بدیع قصيری 1ميان مالک  نامه اجاره

فومن، شاندرمن و 

 گيالن -اسالم 
Gh 1327-K43-P1-25 

6 
5313 

 ه.ش( 5288)
 02 و مسيو فایه 6مالک ميان  نامه اجاره

 خضر رود 

 مازندران -کنار

Gh1327-K43-P1-26, 

26.1- & 26-.2. 

3 
5353 

 ه.ش( 5238)
 Gh1335-K46-P48-4 مازندران -نور 51 و مسيو لویی اردنير 3مالک ميان  نامه اجاره

 

 قیمت

برحسژب درختژان بژا     ،هژا  نامه اجارهقيمت در تمام 

هژر  و بژرای   متژر  سژانتی  61 بي  ازر بدون پوست قط

یکسژان و در حژدود یژک     درخت بلوط بژا هژر قطژری   

زمژانی مژورد مطالعژه     ۀکژه در بژاز   5قران 51تومان یا 

(، محاسبه 5388برابر با یک فرانک فرانسه بوده )آژند، 

است. با آنکه بازرگانان فرانسژوی سژعی در قطژع     شده

ه شژدت کژاه    بژرای آنکژ  ، دنداشژت  قطورتردرختان 

قيمت بين بلوط ایرانی و بلژوط فرانسژوی نشژان داده    

درختژان   ۀشود، فژرض بژر ایژن قژرار گرفژت کژه همژ       

 متژژر سژژانتی 61مقطوعژژه دارای حژژداقل قطژژر یعنژژی  

بلوط استان گژيالن   حجمبا مراجعه به جدول . اند بوده

با قطر بدون پوسژت   یک درخت بلوطشد که مشخ  

مکعب  متر 335/2ل دارای حجمی معاد متر سانتی 61

 1/3مکعژب قيمتژی معژادل     است، در نتيجه هژر متژر  

 
ریال( بوده است )آژند،  51قران ) 51ن زمان هر تومان معادل ای در .1

5388.) 

قيمژت یژک   قران داشته است. این در حالی است کژه  

 5351تژا   5316 یها سالمتر مکعب چوب بلوط بين 

و زمژان   (انقالب مشروطه در ایژران  ۀبحبوحیعنی در )

 فرانژک  61 متوسس در فرانسه طور به، ها نامه اجارهعقد 

(Buttoud, 1977) ، بوده است تومان 61معادل. 

 از آن  برداری بهرهدرختی مورد اجاره و وضعیت گونة 

بژدون اسژتثنا بژرای گونژه بلژوط       ها نامه اجاره همۀ

بژا   یهژا  هیژ پامعمول طور  به. اند شده( منعقد بلندمازو)

و بژدون پوسژت مژد نظژر      متر سانتی 61 بيشتر ازقطر 

ندهایی به حژق  ب ها نامه اجاره همۀبوده است. گرچه در 

درختژی مژورد    ۀجز نو  گون به ها چوباستفاده از سایر 

اجاره، اختصژاص داده شژده اسژت. در خصژوص حژق      

بلژژوط، در  ۀبژر گونژ   عژالوه  هژا  گونژه اسژتفاده از سژایر   

صورت کلی تنها ایژن مسژئله عنژوان شژده      بهمواردی 

ساختن خانه و پژل و غيژره در    برای مستأجراست که 

درختژی دیگژر    یها گونهاز  تواند یمجنگل مورد اجاره 

اما در  ؛(3 تا 5صورت رایگان استفاده کند )سند  بهنيز 
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صژنعتی و   یهژا  گونهموجر بر حسب نو   ،بعضی دیگر

بژا  کژر    تجاری ارزشمند موجود در جنگل، بندهایی را

است. یک مثال از این مورد قرارداد  کردهقيمت تعيين 

موجر قيمژت  ( است که 9 شمارۀبارون اشتوداخ )سند 

از درخژت گژردو و گژره     یبژردار  بهرهبرای  یا جداگانه

بتواند در محدوده مورد اجژاره   مستأجرگردو )چنانچه 

پيدا کند(،  کر کرده و همچنين اگژر مژازاد بژر تعژداد     

درخت مورد قرارداد بژاز هژم درختژی در جنگژل      ۀاصل

اسژژت کژژه آن را  مسژژتأجرموجژژود بژژود، اولویژژت بژژا  

. یژا در مثژالی دیگژر در    کنژد  یاربژرد  بهرهخریداری و 

خژاص   طژور  به(، 3 شمارۀمسيو اردنير )سند  ۀنام اجاره

به موضژو  درخژت ابریشژم کژه در آن زمژان از ارزش      

است نيز برخوردار بود، اشاره شده  زیادیتجاری بسيار 

که قيمت آن توافقی )درصورتی کژه یافژت شژود(، در    

 .شد یمتعيين  یبردار بهرهحين 

 مستأجرنسبت به تعهدات موجر 

در ، هژا  نامژه  اجژاره در تمامی  تعهد موجر نیتر مهم

حضور فردی با ادعای مالکيت در جنگژل مژورد    زمينۀ

. در ایژن  بژود  یبژردار  بهژره قصژد ممانعژت از    اجاره بژا 

 یبردار بهرهبابت تعلل و وقفه در کار باید صورت موجر 

را جبران و نيژز بژرای رفژع     ها خسارتاز چوب، تمامی 

. حتژی در بعضژی اسژناد ماننژد     کرد میت اقدام مزاحم

(، مسژئله بسژيار   6 شژمارۀ قرارداد مسژيو فایژه )سژند    

در قرارداد  کژر شژده و بنژدی بژه ایژن مهژم        تر قيدق

در حژژين  مسژژتأجرکژژه اگژژر   بژژوداختصژژاص یافتژژه 

 قسژژمت خاصژژی از یبلنژژدمازواز چژژوب  یبژژردار بهژژره

درختژی   ۀهژيچ گونژ  اجژارۀ  جنگل است، مژوجر حژق   

دليل تژداخل   هر آن قسمت را ندارد، چرا که بدیگری د

 مسژتأجر اخژتالل در کژار    سژبب کاری و نيروی کژار،  

نقل و ... خواهد شد و بژرای وی خسژارت    و حملجهت 

 به بار خواهد آورد.

حژق   بژود مویژف   هژا  نامژه  اجژاره موجر در تمژامی  

رایگان از زمين برای احداث پل، اسکله و غيره  ۀاستفاد

قرارداد مسيو  در زمينۀقرار دهد.  جرمستأرا در اختيار 

نيژز   یتژر  کامژل (، حتژی مژوارد   3 شمارۀاردنير )سند 

 مستأجرمجانی به  صورت کامالً بهمانند واگذاری زمين 

 یهژژا کارخانهشوسژژه، جژژادۀ ،آهژژن راهسژژاختن  بژژرای

اسژتفاده از تمژامی نهرهژا و     ۀاجازو انبارها،  یبر چوب

. همچنين گردد یمبرای انتقال چوب، مشاهده  ها یجو

 مسژتأجر اگر در مسير شوسه درختژی موجژود بژود و    

قيمژت  تنها در صورتی باید  شد، میمجبور به قطع آن 

که بخواهد از چوب اسژتفاده کنژد و    پرداخت میآن را 

بژه پرداخژت هزینژه     اجباریدليل قطع درخت،  هتنها ب

 ،عالوه، چنانچژه مالژک در همژين محژدوده     ه. بنداشت

نيژز حژق    بژرد  مژی یژا بژه ارث    یدخر میقطعه جنگلی 

 .بودفعلی  مستأجراستفاده از آن با 

 نسبت به موجر مستأجرتعهدات 

صورت واضژ  و در بعضژی    به ها نامه اجارهدر بعضی 

صورت غير مستقيم، این مسژئله عنژوان شژده     بهدیگر 

 و نقژژل و حمژژلمخژژارج کژژارگر، لژژوازم،  ۀکليژژکژژه  بژژود

 سژتأجر ماسژت.   مسژتأجر بژر عهژده    یسژاز  ساختمان

شخصی مالژک و رعایژای    ۀاستفاد در زمينۀ بودمتعهد 

اصژژلی قژژرارداد  ۀ)کژژه گونژژ بلنژژدمازووی، از درختژژان 

ماننژژد سژژوخت،  ی(، در حژژدود نيژژاز شخصژژانژژد بژژوده

، چرای احشام اربابی و رعيتی ممانعژت  یساز ساختمان

 عمل نياورد. هب

که در انتهژای مژدت    بودمتعهد  مستأجرهمچنين 

 آالت نيماشژ شوسژه، ادوات و   یهژا  راهم ، تمانامه اجاره

مجانی به موجر واگژذار   طور بهرا  آهن راهخطوط  جز به

سيسژات  أت، چنانچژه در حژين احژداث    عژالوه  هبژ . کند

 "مژزار  "و شوسه خسژارتی بژه    آهن راهزیربنایی نظير 

 .پرداخت میرا  آن، باید کرد میوارد ن امالک

 نامه اجاره هر ۀویژموارد 

مسيو فایه و مسيو اردنير )اسژناد   یها نامه اجارهدر 

بندی جداگانه به چگژونگی اجژرای   در (، 3و  6 شمارۀ

و  هژژا جنگژژلکشژژوری در خصژژوص  ۀموضژژوعقژژوانين 

و صادرات چوب بلندمازو پرداخته و اجرای  یبردار بهره

 .گذاشته شده بود مستأجرآن بر عهده 
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 شمارۀبارون اشتوداخ )سند  ۀنام اجارهآنچه تنها در 

، حق سوزاندن کنده، ایجاد بودبه وضوظ بيان شده (، 9

آن بژه خژارج    کردنو نيز صادر غال ز ۀتهيغال، ۀ زکور

گونژه محژدودیتی و بژدون     کشور است که بدون هژيچ 

 مسژتأجر جنگل مورد اجژاره، بژه    ۀمحدودبها در  اجاره

 .شده بودواگذار 

مربوط به بارون اشتوداخ و مسژيو   یها نامه اجارهدر 

حق واگژذاری یژا    (، همچنين6و  9 شمارۀفایه )اسناد 

به فرد دیگری آن هژم بژا    مستأجرفروش اجاره توسس 

باشد اعطا شژده   مستأجرهر گونه شرایطی که مد نظر 

. همچنين، بندی به چگونگی وضعيت اجاره بعژد از  بود

 جرمسژتأ انتقال حق و حقوق مژوجر یژا    ،مر  طرفين

 .بودکامل به وراث اختصاص یافته  طور به

در پایان تمام قراردادها  کر شده که قرارداد در دو 

نسخه و به دو زبان فارسی و فرانسه نوشته شده است، 

بنژدی بژه    (،6 شمارۀمسيو فایه )سند  ۀنام اجارهاما در 

دیگژر   یها نامه اجارهکدام از  که در هيچ خورد یمچشم 

آن، در صژورت بژروز ابهژژام در    براسژاس و  نشژده  کژر  

 ۀفرانسژژ ۀنسژژخ ،مرجژژع ،نامژژه اجژژارهجژژرای بنژژدهای ا

 است. نامه اجاره

مسژيو اردنيژر )سژند     ۀنامژ  اجارهدر براساس بندی 

مورد اجاره  اندرختدر هنگام قطع  مستأجر(، 3 شمارۀ

گونه آسيبی به سایر درختان وارد آورد. ایژن   نباید هيچ

کژه مسژئله حفایژت    اسژت   یا نامژه  اجژاره مورد تنهژا  

درختان  کر شژده اسژت )البتژه بژا توجژه بژه ميژزان        

در قژراردادن ایژن    رسد یمشده به نظر  تعيينخسارت 

اقتصادی مطژرظ بژوده اسژت(. بنژد بسژيار       ۀجنببند، 

کژه   شژود  یمژ نامژه مشژاهده    اجژاره نيز در این  یا ههیو

 درصژد  61 کژم  کژه دسژت   کژرد  مژی را ملژزم   مستأجر

ایژد ایرانژی باشژند و از ایژن     ب کارگرهای جنگل حتمژاً 

 درصد اهالی استان مازندران در اولویت قراردارند.

، بنژدهایی مشژاهده   هژا  نامژه  اجژاره با دقت در مفاد 

 مالکژان جنگژل از ارزش   ناآگاهیز که حاکی ا شود یم

بلوط شژمال کشژور و    یها جنگلاقتصادی  -حفایتی 

 ۀکه به تخریژب و تخليژ   استعدم رعایت مسائل فنی 

 .شدکهنسال و انبوه بلوط منجر  یها جنگلاین شدید 
از درختان بلژوط   یبردار بهره، ها نامه اجارهبراساس 

از  ،بژرای مژدت طژوالنی    متر سانتی 61 بي  ازبا قطر 

در نظژر گرفتژه شژده کژه      ،سال 91سال تا گاهی  21

قيمت درخت در تمامی موارد یکسان  کر شده اسژت.  

جنگژل و  صژادی  ارزش اقتمالکان نسژبت بژه    ناآگاهی

 سژبب  ،هژا  جنگژل گونه بژه   مرتعو  یرحفایتيغ دگاهید

 بلژوط  یها چوبکه تنها کسب درآمد ناچيز از  شد یم

 و بسژژتری مناسژژب بژژرای دامژژداری کژژردن  و فژژراهم

 ییهژا  نامه اجارهعقد چنين  لعل نیتر مهمکشاورزی، از 

. ایژن مالکژان حتژی گژاهی از     5با چنين مفژادی باشژد  

نادر درختژی   یها گونهعضی از وجود و ارزش صنعتی ب

موجود در ملکشژان آگژاهی نداشژتند و آن را بژه ایژن      

 یبژردار  بهژره بودند که چنانچه در حژين   کردهموکول 

مورد نظژر یافژت شژود، بتواننژد از آن نيژز سژود        ۀگون

 شژمارۀ )اسناد  کنندکسب  مستأجرناچيزی با موافقت 

 (.3و  9

 ة: مطالعل هلا  نامه اجارهاسناد تخلفات در روند اجرای 

 مسیو اردنیر ةنام اجارهموردی 

، هژا  نامژه  اجژاره چگونگی اجژرای   بارۀبحث در برای

( بژا مالکژان   3 شژمارۀ مسژيو اردنيژر )سژند     ۀنام اجاره

. شژد عنوان نمونه انتخاب  هجنگل در استان مازندران ب

اجرای ایژن   زمينۀ ( در21 تا 8 شمارۀسند )اسناد  58

ا آمژده  هژ ، اطالعات آن2قرارداد یافت شد که در جدول 

متعژددی از   یها تیشکااست. بررسی اسناد نشان داد 

، 53، 52، 8 شژمارۀ )اسژناد   بودصورت گرفته  مستأجر

 یهژژا روشاز  هژژا تیشژژکا(. ایژژن 58و  53، 51، 59

کارگزاری استان مازنژدران )اسژناد    ۀادارمختلفی مانند 

)اسژژژناد  امورخارجژژژه(، وزارت 21و  29، 23 شژژژمارۀ

 
کشاورزی و دامداری کژه   ازکسب درآمدشان  علت بهجنگل مالکان .  5

، رفژت  یمژ  شژمار  بژه ب درآمژد بيشژتر   در هر دو مورد، جنگل مانع کس

و چنژدان هژم بژرای     پنداشژتند  یمرا به نفع خود  ها چوببرداشت این 

رصورتی که در همان زمژان در اروپژا،   قيمت آن اهميتی قائل نبودند. د

از آن در سژتفاده  کمرنژ  و ا عنژوان هيژزم    بژه از چوب استفاده جایگاه 

 ندگان(.     زیادی کسب کرده بود )نویس اهميت سازی ساختمان



 393 393تا  333، صفحۀ 5331، پایيز 3مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال هشتم، شمارۀ 

 

(، 22 شژمارۀ نظميه )سژند   ۀادار(، 25و  55، 3 شمارۀ

نيژز توسژس    ییهژا  پاسژخ . شده بژود بررسی و پيگيری 

مشاهده  زمينهدر این  مستأجرسفارت فرانسه و وکيل 

 (.21و  53 ،56 شمارۀ)اسناد  دشو یم

 مالکان نور و مسيو لویی اردنير فرانسوی ۀنام اجارهاسناد مرتبس به روند اجرای  -2جدول 

 موضو  سند سندسال  شماره
بازیابی سند در مرکز اسناد  شمارۀ

 وزارت امور خارجه

 Gh1335-K46-P48-7 به وزارت امورخارجه ایران "اردنير" مستأجراز  5شاکی عریضه، شکایت  ه.ش( 5233) 5321 8

 Gh1335-K46-P48-5 پاسخ وزارت امورخارجه به کارگزاری مازندران در مورد قرارداد اردنير ه.ش( 5233) 5321 3

 Sh1301-K39-P5-1 "نيردار "فرانسوی  مستأجر در زمينۀعامه  نامه، پاسخ وزارت امورخارجه به وزارت فوائد ه.ش( 5315) 5325 51

 Sh1302-K49-P2-2 نيردقرارداد ار در زمينۀنامه، پاسخ وزارت امورخارجه به کارگزاری مازندران  ه.ش( 5312) 5322 55

 Sh1302-K49-P2-1 ایران خارجه امور وزارت به "اردنير" مستأجر از 2شاکی  شکایت ضه،عری (ش.ه 5313) 5329 52

 Sh 1303-K49-P1-21 به وزارت امور خارجه ایران "اردنير" مستأجراز  5شاکی عریضه، شکایت  ه.ش( 5313) 5329 53

 Sh 1303-K49-P1-30 رجه ایرانبه وزارت امور خا "اردنير" مستأجراز  5شاکی عریضه، شکایت  ه.ش( 5313) 5329 59

 Sh 1303-K49-P1-22 به کارگزاری استان مازندران "اردنير" مستأجراز  3شاکيان عریضه، شکایت  ه.ش( 5313) 5329 51

&   Sh 1303-K49-P1-13 ، شکایت وکيل مسيو اردنير از مالکان ایرانی جنگل به کارگزاری مازندراننامه ه.ش( 5313) 5329 56 14 

 Sh 1305-K51-P4-7 به وزارت امور خارجه ایران "اردنير" مستأجراز  5شاکی عریضه، شکایت  ه.ش( 5311) 5326 53

 Sh 1305-K51-P3-1 به وزارت امور خارجه ایران "اردنير" مستأجراز  3شاکيان عریضه، شکایت  ه.ش( 5311) 5326 58

 Sh 1305-K5-P3-6 مسيو اردنير به وزارت امور خارجه نامه، شکایت سفارت فرانسه به نيابت از ه.ش( 5311) 5326 53

 Sh 1305-K51-P4-25 نامه، شکایت سفارت فرانسه به نيابت از مسيو اردنير به وزارت امور خارجه ه.ش( 5311) 5326 21

 Sh 1305-K5-P3-1 قرارداد اردنير در زمينۀنامه، پاسخ وزارت امورخارجه به سفارت فرانسه  ه.ش( 5311) 5326 25

 Sh1305-K51-P3-2 قرارداد اردنير در زمينۀنامه، پاسخ وزارت امورخارجه به اداره نظميه  ه.ش( 5311) 5326 22

 Sh1305-K51-P4-16 قرارداد اردنير در زمينۀنامه، پاسخ کارگزاری مازندران به وزارت امورخارجه  ه.ش( 5311) 5326 23

 Gh 1335- K46-P48-9 قرارداد اردنير در زمينۀزندران به وزارت امورخارجه نامه، پاسخ کارگزاری ما ه.ش( 5311) 5326 29

 Sh1305-k51-P4-28 & 28.1 قرارداد اردنير در زمينۀنامه، پاسخ کارگزاری مازندران به وزارت امورخارجه  ه.ش( 5311) 5326 21

 

  شده از چارچوب توافق مستأجر دتخلفات متعد

که  مستأجراز ن اجرمو یها نامه تیشکادر محتوای 

کارگزاری مازندران  ۀادار به گاهو  امورخارجهبه وزارت 

توسژس   یبردار بهره، ممانعت از عمليات اند شدهنوشته 

فرانسژژوی )اردنيژژر( یژژا پرداخژژت قيمژژت     مسژژتأجر

کژه گژاهی ایژن     شژده شژده، مطالبژه    قطع یها درخت

ده سژال بژه طژول انجاميژده اسژت )اسژناد        ها تیشکا

عژژژالوه،  ه(. بژژژ58و  53، 51، 59، 53، 52، 8 شژژژمارۀ

تژا   هژا  جنگژل حدود دقيق و مرز مالکيت نشدن تعيين 

(، مشژکالت زیژادی را در   5388)شامخی،  5313سال 

بود. برای مثژال در   شدهسبب  ها نامه اجارهروند اجرای 

سژژند اردنيژژر ) نامژژه اجژژاره در زمينژژۀداده  رختخلفژژات 

ی ، فژردی مژدع  متژوالی  یهژا  تیشژکا (، طژی  3 شمارۀ

آن  در پژژیمالکيژژت قسژژمتی از جنگژژل شژژده بژژود و  

متژوالی بژين مالکژان، مژدعی مالکيژت و       یها یريدرگ

که به ادارات کژارگزاری و وزارت امورخارجژه    مستأجر

، 53، 8 شژمارۀ )اسژناد   شژد ، مشژاهده  بودارجا  شده 

(. همچنين چندین شاکی دیگژر مژدعی   53و  51، 59
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ه بژا مالکژان   بودند تاجر فرانسوی براساس قراردادی کژ 

و اسژت   کژرده به ملک آنها نيز تعدی  ،نور منعقد کرده

آنهژژا نيژژز   یهژژا جنگژژلاز درختژژان بلژژوط واقژژع در  

(. در مژوردی  52 شژمارۀ )سژند   دنژ ک یمژ  یبردار بهره

بدون در نظر گرفتن حژق وراث بعژد از    مستأجردیگر، 

رغژم منظژور شژدن بنژدی در اصژل       ن )علیافوت مالک

مالژژک و وراث(، بژژه   مژژرتبس بژژه فژژوت   نامژژه اجژژاره

 (.58 شمارۀ)سند  بودپرداخته  رمجازيغ یبردار بهره

 دولتی ایران یها دستگاهنفوذ سفارت فرانسه در 

فرانسژژوی )اردنيژژر(، از  مسژژتأجربراسژژاس اسژژناد، 

بنژژدهای مژژرتبس بژژا تعهژژدات مژژوجر، وضژژعيت غالژژب 

سفارت فرانسه در ایژران، درایژت وکيژل فرانسژوی در     

و وضع نابسامان ایران، حداکثر کنار ضعف دولت حاکم 

حقژژوق شژژاکيان و نيژژز  کژژردناسژژتفاده را در پایمژژال 

چنانکژه از مژتن   . کرده بود نامه اجارهتخطی از بندهای 

در آن زمژژان  دشژژو یمژژمشژژخ   هژژا تیشژژکایکژژی از 

 وجهت یبو  ندبودمازندران دچار فساد داخلی  یکارگزار

 دنژد بوبه امور مردمی، بيشتر تحت نفو  اتبا  خژارجی  

 (:53 شمارۀ)سند 

معلوم نيست مبتنی بر چه مقصودست و بژه چژه   »

وسيله باید احقاق حق چاکر بشود آیا انصاف و مقتضی 

 خواهژد  مژی است که یک نفژر تبعژه خارجژه هژر چژه      

خودسرانه در تضژييع حژق چژاکر اقژدام کنژد و کژا       

 «.نگوید چرا و به چه قانون قاعده

يژز در مژتن   کژارگزاری ن  ۀو فسژاد ادار  یتیکفا یبو 

گونه به تصویر کشژيده شژده اسژت )سژند      این یا نامه

 (:59 شمارۀ

اابت  عامه فوائدکه این مالکيت خود را در وزارت »

 فنژی هژم از راه  ادارۀ تعجب است که کنم خيلی محل 

را  اساسژی  بژی صميميتی با اردنير یژک همچژو ایهژار    

 «.کند می

دولتژژی  یهژژا دسژژتگاهشژژاکيان کژژه از رسژژيدگی  

ه شژد کارگزاری استان مازندران نااميد  ۀادارخصوص  هب

 یا نامژه  اجژاره با وساطت یکی از بزرگان منطقه،  بودند

، اما باز هژم تژاجر،   کردندجدید با تاجر فرانسوی امضا 

 شژمارۀ )سژند   کژرد و حق آنها را پایمژال   کردهتخلف 

، اقژدام بژه   هژا  یريژ درگبژاال گژرفتن    باکارگزاری  (.59

، اما سفارت فرانسژه، طژی   کرد مقابله با تاجر فرانسوی

از بازداشت و توقيف اموال  امورخارجهبه وزارت  یا نامه

 الملژل  نيبژ و این امر را مخالف قژوانين   نوشت  موکل

 ۀادارات کژژارگزاری اجژژاز کژژردعنژژوان کژژرده و  کژژر  

رسيدگی به امور اتبا  فرانسه را ندارند، در نتيجه بایژد  

امژور خارجژه   یژا وزارت   هژا  یکنسژولگر این مسژئله از  

 (:21 شمارۀمستقيم پيگيری شود )سند  طور به
عالوه مقتضی است بژه کژارگزار مازنژدران تژذکر     »

داده شود نظر به فقژدان و نبژودن نماینژده قونسژولی     

 خارجژه  امژور فرانسه در ایاالت مزبور فقژس محاکمژات   

صالحيت دارد رسيدگی به دعاوی یک نفر تبعه ایژران  

 «.به مسيو اردنير بنماید

آنجا کژه خژود فاقژد قژدرت و اختيژار       کارگزاری از

تشژژدید  در پژژیبرخژژورد بژژا تژژاجر فرانسژژوی بژژود،   

عاجزانژه   خارجژه  اموربه وزارت  یا نامهدر ، ها یريدرگ

به مازندران  عامه فوائدوزارت  ۀدرخواست اعزام نمایند

)سند  مطرظ کردجهت پيگيری و احقاق حق شاکی را 

 (.21 شمارۀ

اجرای  در زمینة ها نامه جارهامفاد نشدن  رعایت

 ابط ملیوقوانین و ض

نژوعی شژرو     بژه مشروطه  چنانکه گفته شد انقالب

مختلژف در ایژران از جملژه     یهژا  نهيزمدر  یقانونگذار

ایژن مسژئله در    .(5388بوده است )شامخی،  ها جنگل

نيز در نظر گرفته شد تا در صژورت   ها نامه اجارهبعضی 

 شژود جژرای آن اقژدام   وضع قوانين جدید نسژبت بژه ا  

اهده ه در اسژناد مشژ  کژ (. امژا چنان 3و  6 شمارۀ)اسناد 

عژوارض و   یالغژا و راه  شد، با تصژویب قژانون ماليژات   

هجژری شمسژی،    53195در سژال  بلژدی   های ماليات

تاجر فرانسوی اردنير توسس سفارت فرانسه اعتراضژات  

 
 53مصوب بلدی  های مالياتقانون ماليات راه و الغاء عوارض و  .5

 (.5331نام، بی) 5319بهمن ماه 
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از  ییها قسمتو حتی در  کردبيشماری به دولت ایران 

مستقيم شده که اجرای این قانون مقدماتی  ۀاشارنامه 

برای ابطال روابس تجاری ایران و فرانسه اسژت و بایژد   

در مورد بازرگانژان فرانسژوی از جملژه اردنيژر در ایژن      

 (:53 شمارۀ)سند  شودمورد اغماض 
موقع را مغتژنم شژمرده خژاطر عژالی را تژذکر       ...»

کلژی   بژه که اجژرای قژانون جدیژد ماليژات راه      دهد می

موجب خسارت اتبا  فرانسه در ایران و موجژب ابطژال   

 «.روابس تجاری مملکتين است

در پاسژژخ بژژه سژژفارت   امورخارجژژهگرچژژه وزارت 

 توانژد  ینمژ گونژه اسژتثنایی    که هيچ کردفرانسه اعالم 

(، در نهایت تاجر فرانسژوی  25 شمارۀقائل شود )سند 

ادامه داد. دولت ایژران حتژی در    یبردار بهرهباز هم به 

موردی، برای جلوگيری از برهم خوردن نظم عمژومی،  

 یسژاز  آگژاه خواستار  ،عامه فوائدبه وزارت  یا نامهطی 

جدیژد بژا    ۀنامژ  اجژاره مالکان محلی و ممانعت از عقژد  

 (.51 ۀشمار)سند  شد تاجر فرانسوی اردنير

 

 بحث 

، مژواردی ماننژد   هژا  نامه اجارهمفاد  ۀمطالع براساس

جنگل از درختان  ۀتخلي، یردارب بهرهطوالنی  یها دوره

صورت ناگهانی و در تعداد بسيار زیژاد،   بهسالم و قطور 

 ۀکژور شرط سوزاندن کنده، ایجاد  و قيد بیاعطای مجوز 

جنگل مورد اجاره، عدم  ۀمحدوددر غال ز ۀتهيو غال ز

(، از جمله 3تا  5 شمارۀرعایت مسائل حفایتی )اسناد 

امروزی  ۀمخروب یها جنگلدر پدید آمدن  مؤارعوامل 

. عژالوه بژر قطژع    ندشژمال کشژور   یا جلگهدر قسمت 

 ۀمسژئل ، بلنژدمازو بژاارزش، قطژور و سژالم     یهژا  چوب

 یهژا  درختچژه از درختژان و  غژال  ز ۀتهيو  یريگ غالز

جنگلی، گرچه در ایران سابقه طوالنی داشژت، ازآنجژا   

بژژرای حفایژژت  یا شژژده حسژژابدقيژژق و  ۀکژژه برنامژژ

اکمان و بازرگانان تنهژا بژه   وجود نداشت و ح ها جنگل

 بژژهصژژدمات جژژدی  سژژببفکژژر کسژژب سژژود بودنژژد، 

؛ جوانشژير،  5363؛ ملکی، 5325شد )ساعی،  ها جنگل

و افژژراط در  هژژا یانگژژار سژژهل(. براسژژاس ایژژن 5338

شمال  ۀخطاز چوب درختان شمال کشور،  یبردار بهره

کژه بژه ایژران سژفر     انی یياروپاو ن امستشرقکه توسس 

فلژک   سژربه انبژوه و   یهژا  جنگلواره با بودند، هم کرده

کژه  چنان ،جلگه تا کوهستان توصيف شده بژود  ۀکشيد

استوایی حتژی عبژور و مژرور و     شبه یها جنگلانبوهی 

، در کمتژر از  کژرد  یمژ زندگی در این مناطق را مشکل 

 بژاارزش  یهژا  گونژه عژاری از   یا مخروبژه به  چند دهه

؛ 5369؛ افشژار،  5393صنعتی تبدیل شد )مازنژدرانی،  

مالکان نسژبت بژه ایژن     یتوجه یب(. این 5363ملکی، 

شژمال   یهژا  جنگژل منابع باارزش طبيعژی و ژنتيکژی   

 شژناس  جنگژل نقژل از یژک    به، نيز 1ایران، توسس ليتن

 آلمانی مهمان در ایران به نام التن،  کر شده است:

حکام ایالتی و مالکان جنگژل در ایژران، اهميژت    »

کلژی بژازده آن بژرای     ورط بهجنگل و  ۀادارکمی برای 

)ميراحمژژدی،  شژوند  مژی نسژل آینژده، قائژژل    ۀاسژتفاد 

5363.» 

فنژی   ناآگژاهی تژدبيری و   بژی چنانکه مشاهده شد 

را تژا حژد    هژا  نامژه  اجژاره مالکان جنگل در ایران، مفاد 

. برای کرد میفرانسوی متمایل  مستأجرزیادی به سود 

بژه   اولویژت  هژا  نامه اجارهبعضی  بارۀ زبانمثال حتی در

. چنژين بنژدی   بژود داده شژده   مسژتأجر زبان مژادری  

هنگژام   طژوری کژه   بژه پيامدهای زیادی در پی داشت، 

را  یا سفارت دولت متبو  مستأجريل بروز اختالف، وک

وضژعيت   ،ویفرانسژ  ۀنسخبا استناد به  ساخت یمقادر 

را به نفع خود تغيير دهد. البته ایژن زیرکژی و درایژت    

دليژل   همفژادی گژاهی بژ   برای در نظر گژرفتن چنژين   

موقعيت سياسی بازرگانان فرانسوی بژود. بژرای مثژال    

چوب  ۀعمدیکی از تجار  ،مسيو فایه، بازرگان فرانسوی

فرانسه نيژز   عامه فوائدبلوط شمال ایران، رئيا وزارت 

 (.5382)احمدی،  بود

حژاکم بژر ایژران چنانکژه      یاسژتعمار  مهينوضعيت 

نبژود. در   ريتأا یب ،شرایسشرظ داده شد، در ایجاد این 

زمانی کژه در اروپژا، انقژالب صژنعتی در حژال شژکل       

 
1. Liethen 
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صژنعت و   ۀزمينژ گرفتن بود و کشژورهای اروپژایی در   

، ندشد یمنائل  زیادی یها شرفتيپتوليدات صنعتی به 

آوردن تژاج و تخژت    دسژت  بژه در ایران برای سفانه أمت

 وسژژتيپ یمژژپادشژژاهی مبژژارزات خژژونين بژژه وقژژو   

انگلستان  ۀانیجو سلطه یها استيس(. 5331)موسایی، 

و ناشی از مشژروطه   ومرج هرجو روسيه از یک طرف و 

شرایس خاص حکومت با  ویهه بهرجال قاجار  یتیکفا یب

قاجژژار در اوایژژل قژژرن بيسژژتم کژژه متخصصژژان از آن  

 سژبب ، برنژد  یمعنوان دوران احتضار این سلسله نام  به

بژا   حکومژت در برخژورد   فزاینژدۀ آشکار شدن نژاتوانی  

 دشژ  یمژ غربی و تحقير مردم ایران  گر سلطه یها دولت

.(Katouzian, 198)     ،در پژی وقژو  انقژالب مشژروطه 

عواملی نظير رشد تجارت خارجی و آشکار شدن ضعف 

 ۀنتيجژ در  یالمللژ  نيب یها قدرتدولت ایران در مقابل 

هژژژای بازرگژژژانی یکطرفژژژه و نژژژابرابر اداعمژژژال قرارد

(Katouzian, 1987)، ا به اصژالحات اساسژی در   تنه نه

سيستم حکومتی رایج در مملکت و ممانعژت از فسژاد   

اداری مانند رشوه به شاه، تخصصی شژدن   یها دستگاه

صدور مواد خام، زوال نسبی صنایع، فساد مالی و سایر 

، بلکژه  نشژد منجژر  رایج در سط  کشور  یها یعدالت یب

؛ تکميژل  5339دامژن زد )یزدانژی،   ها مرج و هرجبه این 

؛ 5389؛ کسژژژروی، 5389؛ تقژژژوی، 5389مژژژایون،ه

(. مجمو  شرایس مذکور، تجژارت بژرای   5383 رهبری،

دليل نياز بژه مژواد خژام از     هبازرگانان غربی در ایران، ب

. کژرد جمله چوب و نيروی کار ارزان، مساعد و سودآور 

مرتبس با چژوب   یها نامه اجارهعقد  این شرایس بر ريتأا

ی در محتژژوا. ی شژژدبلژژوط در ایژژن مطالعژژه بررسژژ  

کژه   شژد هژا مشژاهده   اجژرای آن نحژوۀ  و  هژا  نامژه  اجاره

 ۀاوليژژاز فرانسژژه و شژژرایس  کمتژژربسژژيار  هژژا مژژتيق

مالکژان جنگژل بژه     ناآگژاهی دليل  هب اغلب ها نامه اجاره

برتژر  سياسژی  . موضژع  بژود فرانسژوی  جران أمستسود 

 أجرانمسژت تسژهيل سژرپيچی    سببدولت فرانسه نيز 

آن  نمونژۀ کژه   شژد  می ها نامه جارهافرانسوی در اجرای 

حکژومتی در   ۀشژد  وضژع رعایت معدود قژوانين  بارۀ در

بعژد از انقژالب مشژروطه )شژامخی،      هژا  جنگژل  ۀزمين

)اسژناد   نامژه  اجژاره ( و ماليات، با وجود درج در 5388

است که توسس سژفارت فرانسژه    مشهود( 3و  6 شمارۀ

ته شد نادیده گرف فرانسوی این قوانين کامالً مستأجرو 

قژانون  »گرچژه بژا تصژویب    (. 21و  53 شژمارۀ )اسناد 

 یکش نقشهسواحل بحر خزر برای  ۀت اعزاميأهياعتبار 

 خورشژيدی  5313در سژال   «جنگلژی د یژ عواو تعيين 

( و نيز تشکيل یک دولژت  5388( )شامخی، .م 5329)

حدودی مشکالت مربوط بژه   مرکزی توسس رضاشاه تا

 .این تعرضات غيرمجاز کمتر شد

بين تجار فرانسوی و  یها نامه اجارهمجمو   ۀالعمط

سژدۀ  در اوایژل  شژمال  بلوط  یها جنگلمالکان ایرانی 

آشژژنایی نا .5اسژت:   ایژن مژژوارد  ۀدهنژژد نشژان سژتم  يب

آن  صژاحب اختيژار  کژه   یا خژداداده اژروت  مالکان بژا  

 بژه ماندگی دولت مرکژزی کژه    عقبضعف و  .2 بودند؛

يت خود در برابژر  حتی از رع ستتوان ینم ناکاراییعلت 

برخژورد   .3 کنژد؛ چپاول بازرگانان خارجی پشژتيبانی  

بازرگانژژان فرانسژژوی و اسژژتفاده از جهالژژت اسژژتعماری 

شمال کشژور،   یها بلوط یگذار متيقمالکان ایرانی در 

در بلژوط ایرانژی را   چژوب سژرپای   که هر متر مکعژب  

از بلژوط فرانسژوی خریژداری     تژر  ارزانبار  581 حدود

و  یشژکن  قانوندر قالب و  (Buttoud, 1977) کردند یم

نادیژده  . 9 داشژت؛ تخلف از مفاد قراردادها نيژز نمژود   

ضوابس علمی در مژدیریت جنگژل    ترین ابتداییگرفتن 

ماننژژد ميژژزان قطژژع سژژاليانه در هکتژژار، طژژول مژژدت  

کژه در   یچنينژ  ، قطر درخت و مژوارد ایژن  یبردار بهره

ی در نظژر  جنگلدار یها طرظزمان در همان فرانسه در 

 .شد یمگرفته 

 

 ی سپاسگزار

از استاد ارجمنژد   دانند یمخود  ۀنویسندگان ویيف

 یهژا  ییهنمژا ارجناب آقای دکتر محمود زبيری بابژت  

 .کنندصميمانه تشکر  شان ارزنده
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Abstract 

Like many other countries, Iran was influenced by the newly emerged capitalism which 

provided their own raw materials of their factories through plundering the resources of other 

countries. Not only British and Russian, but also French merchants were ranked as the top 

clients of Iran’s raw materials. Meanwhile, forests as a significant resource of wood supply 

were not exceptions. In this study, the form and content of the concessions signed with French 

merchants to utilize Quercus castanefolia to provide the required supply of wood for 

constructing barrels (for wine and beers), is investigated in the historical political context of 

the early twentieth century. For this purpose, the manuscripts and archival documents were 

used. The results of this study indicated that the French merchants had bought each cubic 

meter of stand oak trees in Iran almost 180 times cheaper than the same one in France. In 

addition, the lack of awareness of the Iranian private forest owners of the real value of their 

properties led to the maximum misuse by the French merchants. Unfortunately, the Iranian 

government was also unable to support the Iranian subjects. 

Keywords: Constitutional Revolution, Forest history, Forest concession, Oak trees, Qajar 

Dynasty, Utilization.  
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