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نوشـتن در مـورد زندگـی و زمانـه مهنـدس غالمعلی بنـان فرصت و 
توانـی بیـش از ایـن مختصـر می طلبـد چرا که ایشـان بـه گواهی اسـناد 
اداری، »از صاحب منصبـان عالی رتبه وزارت کشـاورزی بـوده و خدمات 
پـر ارزشـی در سـازمان جنگلبانـی انجـام داده انـد« کـه امیـد اسـت در 
فرصتـی دیگـر، زوایای دیگری از زندگی و کارنامه ایشـان روشـن شـده 
و بیان شـود. ایـن مرور کوتاه بـه بخش هایی از زندگینامه، سـوابق اداری، 

تألیفـات و دیدگاه هـای ایشـان می پـردازد.
غالمعلی بنان در سال 1291 شمسی از پدری به نام جواد و مادری به 
نام ملوک در اصفهان به دنیا آمد. در سال 1310 از دبیرستان دارالفنون دیپلم 
گرفت و در مسابقه اعزام محصل به خارج شرکت کرد و پذیرفته شد. 19 
ساله بود که با 79 نفر دیگر در چهارمین دوره اعزام جوانان به خارج از 

کشور، به فرانسه رفت.
او دو سال در فرانسه ماند و چون هدفش متخصص شدن در رشته 
جنگل و میاه )آب ها( بود. در سال 1312 به انستیتو آگرونومیک دولتی 
ژامبلو در بلژیک منتقل شد. در سال 1316 پس از کسب دانشنامه به میهن 
بازگشت و آماده خدمت در جنگلبانی بود ولی قبل از آن به دوره خدمت 
سربازی اعزام شد و دو سال خدمت خود را در دانشکده افسری و پادگان 
اصفهان گذراند. در سال 1317 وزارت فرهنگ وقت، دانشنامه ایشان در 

رشته جنگل و میاه را معادل مدرک لیسانس ارزیابی کرد.
غالمعلی بنان در اردیبهشت 1319 به استخدام دولت درآمده و پس 
از 37 سال خدمت در سال 1356 به افتخار بازنشستگی نائل آمد. او در 
دوران خدمت خود برای تحصیل علم، تحقیق و حتی تدریس در دوره های 
آموزشی به کشورهای مختلف جهان مانند آمریکا، ایتالیا، استرالیا، آرژانتین، 

ترکیه، هندوستان و غیره عزیمت کرده است.
بنان پس از بازنشستگی، در صنایع چوب و کاغذ مشغول به کار شد و 
در این دوران بود که در پی قرارداد الجزیره بین ایران و آمریکا از طرف ایران 
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به دیوان داوری الهه اعزام شد و از حقوق صنایع چوب و کاغذ مازندران با 
موفقیت دفاع کرد. حاصل ازدواج غالمعلی بنان با بانو فاطمه گلوریا داورپناه 
سه فرزند پسر به نام های حسین )1322(، همایون )1327( و محمود )1334( 

است. شکل یک رونوشت شناسنامه ایشان است.
دوستانش می گویند او ریاضیدانی قوی بود، به انگلیسی و فرانسه تسلط 
داشت و با آن زبان ها مانند فارسی، شیرین و روان می نوشت. در مراحل 
مختلف کاری، تمام وظایف محوله را با روشن بینی و صراحت کامل انجام 

داده و نظرات خود را در کمال وضوح عقیده ابراز می کرد. 
همسرش می گوید: »در سراسر عمری که با بنان گذشت، تنها جایی که 
او را می دیدم، یا سر میز غذا بود یا در مهمانی های رسمی. سحرگاه بیشتر 
روزها، پیاده به اداره می رفت و شامگاه، خسته و فرسوده به خانه برمی گشت. 
هنوز لقمه از گلویش پایین نرفته، مانند شاگرد مدرسه ای ها، پشت میز کارش 

می نشست و تا پاسی از نیمه شب کار می کرد. 
باید  غذا  صرف  برای  تعطیل،  روزهای  حتی 
چندین بار او را صدا می زدیم: غذا سرد شد...«  
بنان، سرانجام پس از مدت کوتاهی دست و پنجه 
نرم کردن با بیماری، در سال 1369 دار فانی را 

وداع گفت. روحش شاد و راهش پر  رهرو باد.

پرونده اداری بنان از سال 1316 و با معرفی او  سوابق اداری
از »وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه« به »اداره کل فالحت« آغاز 
می شود ولی مشکل نظام وظیفه استخدام او را به تعویق می اندازد. در نخستین 
برگ های پرونده اداری او آمده است: »آقای غالمعلی بنان که تحصیالت خود 
را در اروپا به پایان رسانیده در دی ماه 1316 از طرف وزارت فرهنگ معرفی 
شده که شغلی در اداره کشاورزی به او رجوع شود ولی چون وضعیت نظام 
وظیفه او روشن نبود برای تعیین تکلیف نظام وظیفه رفته...« در شکل های 

شماره 2 و 3 درخواست کار او را مشاهده می کنید
3 سال بعد در نامه ای با امضای کریم ساعی آمده است: »گواهی می شود 
آقای غالمعلی بنان مهندس جنگل و میاه از روز 25 اردیبهشت 1319 در 
این اداره بر حسب امریه مقام ریاست کل مشغول خدمت بوده است.« شکل 
شماره 4 گواهی با امضای کریم ساعی را نشان می دهد. پاسخ رئیس کل 
کشاورزی چنین است: » به اداره حسابداری، اجازه داده می شود یک پست 
به بودجه اداره جنگلبانی اضافه نمائید و حقوق آقای غالمعلی بنان را از 

اعتبار آن تأمین کنید.«
بـه ایـن ترتیـب خدمـت دولتـی ایشـان در اداره نوبنیـاد جنگلبانی و 
تحـت ریاسـت کریـم سـاعی آغـاز می شـود. دکتر احمـد مصدق، اسـتاد 
بازنشسـته دانشـکده منابع طبیعی دانشـگاه تهران )ماهنامه دهاتی، شـماره 
132( می نویسـد: »پـس از تشـکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس سـاعی 
گـزارش جامعـی در بـاب لزوم تشـکیل سـازمان جنگلبانی تهیـه نمود که 
توسـط رئیس کل کشـاورزی وقت به اطالع رضاشاه رسـید و مقرر گردید 
کـه ایـن سـازمان در محل کوچکـی آزمایش شـود تا در صـورت حصول 
نتیجه مسـاعد در سراسـر شـمال تعمیم داده شـود. برای این منظور ناحیه 
کجـور انتخـاب و متعاقبـًا در اواخر 1319 به تاسـیس چهار خزانه جنگلی 

در دشـت  نظیـر، چالـوس، علمـده و ولی آباد اقـدام گردید.«
با آنکه مهندس غالمعلی بنان مسئول خزانه های دشت  نظیر، علمده و 

چالوس و هانس شریکر مسئول خزانه ولی آباد، پیگیر کارها بودند، به دلیل 
تبعات جنگ جهانی دوم )1324-1318( و تمرکز دولت بر مسائل سیاسی، 
امور معوق و پس از شهریور 1320 و اشغال ایران به دست متفقین در جنگ 
جهانی دوم، کارها ناتمام ماند. در سال 1324 مخالفان ساعی برایش مشکل 
اداری ایجاد کردند و او موقتا پست خود را از دست داد! البته بعدا غالمعلی 
بنان ابتدا کفالت اداره کل امور جنگل ها و پس از مدت کوتاهی ریاست آن 
را به عهده گرفت و به مدت 2 سال عهده دار آن بود. با کوشش های ساعی، در 
سال 1327 تشکیالتی مستقل ولی زیر نظر وزارت کشاورزی به نام »بنگاه 
جنگل ها« تأسیس شد و در سال 1328 شکل گرفت. بنان در بنگاه جنگل ها، 
ابتدا ریاست قسمت بررسی ها، آموزش و نگارش را به عهده گرفت، ولی نسبت 
به آن معترض بود تا آن که به سمت مشاور و معاون فنی بنگاه درآمد و سپس 
عضو هیئت مدیره شد. در دوره آموزشی جنگلبان های معروف به 1329، 
بنان مدرس دروس جنگل داری، جنگل شناسی و 
آموزشی  دوره های  در  او  بود.  جنگل  از  حمایت 

بعدی نیز وظیفه تدریس را به عهده داشت.
بنان در آذر 1330 به دعوت و با هزینه دولت 
آمریکا به آن کشور عزیمت کرد و به مدت 3 ماه 
او  داد.  انجام  آمریکا  در  را  امور جنگل  مطالعات 
تدوین  صفحه   19 در  گزارشی  بازگشت  از  پس 
کرده و ارائه داد. ریاست شورای عالی جنگل در 
مقاطع مختلف، از دیگر مسئولیت های ایشان به شمار 
می رود. در نشریه بنگاه جنگل ها آمده است: »برای استفاده بیشتر از نظر و 
فکر آقایان مهندسین مجرب بنگاه جنگل ها، هیئت مدیره در جلسه مورخ 
جنگل  عالی  شورای  نام  به  شورایی  که  نمودند  تصویب   1330/11/17
تشکیل شود. وظایف این شورا رسیدگی به کلیه امور فنی و تهیه طرح های 
مفید برای اصالح قوانین و آئین نامه های موجود می باشد. ریاست شورا به 
عهده آقای مهندس بنان مشاور و معاون فنی بنگاه برگزار گردیده و...«. در 
دوران اجرای اصل 4 ترومن، او مأموریت داشت کارشناسان جنگل خارجی 

را در بازدید از جنگل های شمال ایران همراهی کند.
در سال 1338 با تصویب قانون جنگل ها و مراتع در مجلس شورای 
ملی وقت، »بنگاه جنگل ها« به »سازمان جنگلبانی ایران« تبدیل شد و دامنه 
فعالیت های آن از جنگل های شمال به جنگل ها و مراتع کل کشور تسری 

یافت. در این قانون، تهیه طرح برای بهره برداری از جنگل ها الزامی   شد.

شکل 1: رونوشت شناسنامه
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مصدق می نویسد: »اولین مدرس طرح جنگلداری در ایران 
شادروان مهندس غالمعلی بنان بود که در گروه جنگل دانشکده 
کشاورزی کرج تدریس را آغاز کرد و نگارنده افتخار شاگردی 

ایشان را داشته است.«
شایان ذکر است که ایشان در مقاطعی در دهه 1340 مدیرکلی 

امور مراتع و روابط عمومی  وزارتخانه را عهده دار بوده است.

 تألیفات بنان 
بنان  تالیفات  از  یکی  عملی«  علمی-  »جنگلداری  کتاب 
به  داشتم  تصمیم  پیش  سال  چند  »از  است:  آورده  )شکل5( 
استناد شعر: ای که دستت می رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو 
نیاید هیچ کار و با استفاده از مطالعات بیست ساله و اطالعات مکتسبه از 

مسافرت های خود به خارج 
و داخل کشور، کتابی درباره 
علم جنگل داری، که اغلب با 
ایران  در  جنگل شناسی  علم 
کار  اساس  و  می شود  اشتباه 
جنگلبانی را تشکیل می دهد، 
به رشته تحریر درآورم ولی 
گرفتاری های گوناگون مجال 
بسیار  و  نمی داد  را  کار  این 
خوشوقتم که با چاپ و انتشار 
به  جنگلداری  کتاب  اولین 

زبان فارسی...«
کتـــاب جنگلـــداری  
اثر ماندگار  علمی- عملــی 
غالمعلی بنان در سال 1336 
شمســی توســــط وزارت 
کشــاورزی به چـــاپ رسید 
نظری  اصلی  سند  سال ها  و 
کشور  جنگل های  مدیریت 
کتاب  این  می رفت.  به شمار 
از طرف  آذر سال 1343  در 

سازمان جنگلبانی ایران و در 450 صفحه به چاپ دوم رسید.
سیاهه دقیقی از آثار غالمعلی بنان، اعم از کتاب ها، مقاله ها و گزارش های 
اداری در دست نیست اما سیاهه زیر از آثار در دسترس و گزارش شده در 

منابع مختلف تنظیم شده است:

 الف( کتاب ها
تهران، سازمان  بنان، غالمعلی،  1343. جنگلداری علمی- عملی   -

جنگلبانی ایران، چاپ دوم
- بنان، غالمعلی و جوادی، شفیع، باد و بادشکن ها 

- بنان، غالمعلی، درختان میوه جنگلی ایران
- بنان، غالمعلی، 1351. محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی 
آن، انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی. جلد اول: هوا، جلد 

دوم: در دو قسمت )آب های شیرین، آب های دریا و اقیانوس(
- بنان، غالمعلی و فضیلت، محمد، 1363. تهران، نشر خودکفایی

نشریه  ترجمه  در جنگلکاری،  اکالیپتوس  بنان، غالمعلی، 1982.   -
فائو، شماره 11

 ب( مقاله ها
- بنان، غالمعلی، مصرف بی رویه هیزم و زغال و پیشنهاد استفاده از 

بخاری، چراغ و نفت 
- بنان، غالمعلی، 1328. خشک شدن درختان زیتون رودبار و پیشنهاد 

احداث بادشکن
لزوم  و  گرگان  جنگل های  آتش سوزی   .1329 غالمعلی،  بنان،   -

پیشگیری و مبارزه با حریق جنگل
- بنان، غالمعلی، طرحی درباره جنگل و مسأله سوخت کشور و ده ها 

مقاله در نشریات بنگاه جنگل ها و سازمان جنگلبانی ایران

 ج( گزارش ها
سفر  از  بازدید  گزارش   -

آمریکا )1331(

بنان،   دیدگاه ها دیدگاه های  با  آشنایی  برای 
که  نیست  آن  از  بهتر  چیز  هیچ 
قلم  از  و  کنیم  رجوع  آثارش  به 
شیوایش که با شعر و تمثیل همراه 
است، بهره ببریم. یکی از منابعی که 
زیر نظر او و با آثارش منتشر می شد 
نشریات بنگاه جنگل هاست که در 
سال های 1329 تا سال 1338 زیر 
نظر کمیسیون انتشارات و تبلیغات 
»بنگاه  انتشارات  و سپس شورای 
جنگل ها« منتشر می شد. هدف از 
انتشار این نشریه این بود که سطح 
اطالعاتی عمومی کارکنان جنگل را 
با انتشار مطالب مفید و سودمند باال 
برده، نظریات و تجربیات کسانی را 
که مدت ها در جنگل مشغول انجام وظیفه بوده اند به معــرض افکار و نظرات 

سایر همکاران گذارد.
شکل شماره 6 نمونه ای از سلسله »چه بکنیم؟ چه نکنیم؟« را نشان 
می دهد. در یکی از این آثار آمده است: »مدتی است به این فکر بودم که تحت 
عنوان چه بکنیم و چه نکنیم؟ سلسله مقاالتی که خیلی ساده و قابل فهم برای 
عموم باشد در نشریه بنگاه منتشر نمایم و تصمیم خود را از این شماره )شماره 
8 سال سوم آبان 1331( به موقع اجرا می گذارم و امید است مورد  استفاده 
عالقه مندان به جنگل واقع و در عمل به کار بسته شود و منتج به نتیجه شود.«

او بعدها در هر شماره نشریه که ماهانه منتشر می شد، یکی از مسائل 
مدیریت جنگل های کشور را مورد بحث قرار می داد. این سلسله بحث ها 

به شرح زیر بوده که بنان در مقدمه آنها چنین آورده است:
1- یکی از اعمال بدی که باید از انجام آن در جنگل خودداری کرد 

چرای دام است. 
2- یکـی از کارهایـی کـه نباید در جنگل انجـام داد تهیـه زغال چوب 

شکل 4: گواهی با امضای کریم ساعی

شکل 2: درخواست کار

شکل 5: تألیفات بنان

شکل 3: درخواست کار
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بـه طرزی اسـت کـه فعاًل در جنگل ها مرسـوم اسـت، زیـرا اگر تهیـه زغال 
بدیـن منـوال ادامه یابـد، بزودی جنگل های کشـور بـه کلی نابود شـده و بر 

بیابان هـای بـی آب و علـف افزوده می شـود. 
3- پیرو دو مقاله قبلی طی این مقاله می خواهم توضیحاتی درباره قرق و 
احیاء جنگل ها یعنی عملی که انجام آن برای حفظ و تجدید حیات جنگل های 

کشور مفید است، برای خوانندگان و همکاران محترم بدهم.
4- امروز قرعه عملی که نباید در جنگل ها انجام داد به نام تبدیل جنگل 
به زمین زراعتی افتاده و بدین وسیله شرح این ماجرا و زیان های آن به اطالع 

خوانندگان گرامی  می رسد. 
5- خیلی از خوانندگان محترم معذرت می خواهم که این سلسله مقاالت 
را بیشتر به عملیاتی که نباید در جنگل انجام  داد تخصیص داده ام. چه کنم که 
شعر »کشته ز اندازه برون است، کفن نتوان کرد« در این باره کاماًل صدق می کند. 
موضوع بحث امروز ما، آتش سوزی یا حریق عمدی و غیر عمدی جنگل ها 

می باشد. 
6- مقاله امروز را به طرز بهره برداری فعلی از جنگل ها و طرز بهره برداری 

صحیح از آنها اختصاص می دهیم.
7- بحث امروز ما درباره قطع بی رویه درخت از جنگل ها به منظور تهیه 
چوب های مورد نیاز صنعت می باشد که باید از این عمل نیز خودداری شود 
واال آن چه زغالگیران و صاحبان دام در جنگل های شمال باقی گذارده اند 
بدین وسیله از بین رفته و دیگر تجدید حیات طبیعی جنگل میسر نشده و 
دیری نخواهد گذشت که به اصطالح »نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان«.

8- یکی از علل عدم پیشرفت کار دستگاه جنگلبانی کشور، عدم مراعات 
قانون و آیین نامه های جنگل و مقررات مربوطه است و اگر حکومت قانون 

حکمفرما می شد، بی شک جنگل ها به وضع فعلی نمی افتادند. 
9- موضـوع مـورد بحـث ایـن شـماره را همـکاری مردم با دسـتگاه 
جنگلبانـی کشـور انتخـاب نمـوده ام و بی شـک آنچـه تاکنـون بـه  نظـر 
خواننـدگان عزیـز رسـانیده ام بـدون همـکاری مـردم و جنگل نشـینان و 
سـاکنین قـراء مجـاور خیالـی بیـش نبـوده و بدون ایـن همکاری میسـر 
نخواهـد بـود چـون کـه طبـق مثـل معـروف »یک دسـت صـدا نـدارد« .
10- موضوع مقاله امروز ما قطع شاخه های درخت برای هیزم و زغال 
می باشد و آیا قطع آنها به صالح جنگل و درختان جنگلی می باشد یا نه؟ 
اینجانب قطع شاخه های خیلی کوچک درختان سرپا را هم غلط دانسته و آن 
را خالف اصول فنی و غیرقابل اجرا می دانم و باید به کسانی که این کار را 
توصیه می کنند و به حال خود عمل صحیحی را تجویز می نمایند صریحاً گفت 

که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.
11- بحث این شماره درباره درختکاری و جنگلکاری در جنگل و 
زمین های بایر و تپه های شنی داخلی و ساحلی است. درختکاری به طور کلی 
یکی از اعمال بسیار پسندیده است و این را نیاکان ما به خوبی درک کرده و 
به موقع اجرا می گذاشتند و همه ساله جشن درختکاری برپا می داشتند و برای 

این کار در روز مخصوص شادی ها می کردند. 
12- اگر خواهی شود باغت گلستان/قلم در حوت میزن ریشه در قوس. 
به موجب این دستور شاعرانه باید قلمه را در اسفند ماه زده و درختان را در 
آذر ماه بکاریم و دیگر به بسط مقال احتیاجی نیست ولی چون مفاد شعر باال 

کامل نیست، لذا توضیحاتی در خصوص فصل درختکاری می دهم.
13- این سیزدهمین مقاله چه بکنیم و چه نکنیم است که می نویسم و آن 
را به فال نیک می گیرم و عدد سیزده را هم به هیچ وجه نحس نمی دانم. در دو 
شماره قبل راجع به درختکاری نکاتی از نظر خوانندگان رساندم و در زمینه 
درآمد این عمل خیر را ناتمام بگذارم. لذا برای تکمیل آن در ذیل اطالعاتی 

درباره فصل بذرکاری درختان به نظر خوانندگان گرامی می رسانم...
ایـن سلسـله مقاالت از سـوی بنـان همین طـور ادامه داشـته و پس از 
پرداختـن بـه مسـائلی چون اثـر جنـگل در آب و هوا، سـیل و اثر جنگل 
در جلوگیـری از آن، خطـرات و خسـارات باد و طرز جلوگیـری از آن و... 
به تدریـج فنی تـر شـده و بـه روش هـای مختلـف جنگلبانی، تنـک کردن، 

هـرس و طرز اجـرای آن و... پرداخته اسـت.
بنان گویی مسائل و مشکالت مدیریت جنگل های کشور را به نوعی 
پایش می کرده و برای هر یک پیشنهاداتی ارائه می داده است. صفحات نشریه 

بنگاه جنگل ها سرشار از این پیشنهادات است.
به عنوان نمونه وی در سرمقاله خبرهای بنگاه جنگل ها )آبان 1329( 
با عنوان پیشنهاداتی چند راجع به جلوگیری از انهدام جنگل ها می نویسد: 
»سالهاست که طرق مختلفی برای جلوگیری از تهیه و مصرف زغال و هیزم 
و استفاده از نفت و تعمیم بخاری ها و چراغ های خوراک پزی پیشنهاد شده و 
تا کنون نتیجه ای از آن حاصل نشده است. اگر مقدار چوبی را که در سال به 
صرف هیزم و ذغال می رسد، حساب کنیم عدد عجیب و غریبی خواهد شد 
و چون نود درصد این مقدار از جنگل های کشور تهیه می شود، از فکر انهدام 

جنگل ها، لرزه بر اندام عالقه مندان جنگل می افتد.« 
وی سپس پیشنهاداتی در زمینه تجهیز بنادر، کاهش قیمت نفت، وارد 
می دهد  ارائه  نفت  به  روستاها  آسان  دسترسی  و  چراغ  و  بخاری  کردن 
باید داوری های مردی را در سال های آخر عمرش شنید که  و سرانجام 
خود در فرآیند مدیریت جنگل های شمال ایران نقش اساسی داشته است: 
»طرح های جنگل داری، اساس و پایه بهره برداری صحیح از آن می باشد. اگر 
در تهیه و اجرای آنها آن طوری که باید دقت نشود و بر پایه های علمی استوار 
نباشد، جنگل برعکس انتظار رو به قهقرا خواهد رفت. برای تهیه طرح های 
جنگلداری در تمام کشورها، هیئت های ویژه انتخاب و به محل اعزام می شوند 
که از هر حیث صالحیت کار را داشته باشند ولی در کشور ما این کار مهم 
ساده تلقی می شود و بیم آن می رود که جنگل های شمال ایران که تنها جنگل 

قابل بهره برداری محسوب می شوند از بین بروند«.

  سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه کسانی که مرا در تهیه این زندگینامه یاری داده اند، بویژه سرکار 
خانم مهندس گرجی ایمانی و  آقایان یوسف قریب، محمد طاهر نظامی و محمد 

علی حاجی میرصادقی سپاسگزاری می کنم.
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شکل 6: نمونه ای از سلسله مقاالت چه بکنیم؟ چه نکنیم؟


