
هدف: مترب کوچکرتین سند رسمی کشور و اوراق بهاداری است 
که دیدگاِه حاکامن رسزمین را تا دوردست ها می برد. این پژوهش 

با هدف شناخت نقش مترب در دورۀ نخست حکومت پهلوی دوم 

و میزان انعکاس افکاِر حکومتی در آن انجام شده است. تالش شد تا 

نقش تاریخی مترب به عنوان روایتگر مصّور تاریخ و فرهنگ جامعه، و 

ذهنیت حکومت نسبت به دوره های تاریخی ایران به چالش کشیده 

شود.

روش/رویکرد: موضوع مقاله با تکیه بر روش میدانی-تحلیلی و اتکا 
به منابع اسنادی و کتابخانه ای و سودجسنت از ابزار آمار -منودارهای 

آماری- بررسی شد.

یافته ها و نتایج: مترب مبّلغ کوچکی است که تفکر سیاسی-فرهنگی 
و نگرش صاحبان قدرت را در خود به امانت دارد. حاکامن از مترب 

به عنوان رسانه ای عام برای انتشار اهداف سیاسی خود استفاده 

می کنند و بخشی از خواسته هایشان را در آن به منایش می گذارند. 

نتیجۀ این پژوهش نشان داد: پهلوی دوم در این راستا تالش کرد 

و دقت کرد تا مرتکب اشتباه پدرش -یعنی بی احرتام به پیشینۀ 

افزایِش  به  توجه  با  موضوع  این  نشود؛  ایران-  تاریخی-مذهبی 

دوبرابری تعداد متربهای حاوی منادهای ایرانی-اسالمی نسبت به 

تعداد متربهای ایران باستان در این دوره آشکار شد.

ڪلیدواژه ها 

تاریخ؛ پهلوی؛ محمدرضاشاه؛ پست؛ مترب؛ سورشارژ

عبدالرفیع رحیمی | سیده  فروغ  فتحی

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بیستم و هفتم، دفرت چهارم، )زمستان 1396( ، 19 -6

تاریخ پذیرش: 1396/3/21 تاریخ دریافت: 1395/8/9

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست حکومت محمدرضا 

پهلوی)1320/6/26-  1332/5/28( با تکیه بر آمار
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عبدالرفیع رحیمی1 | سیده فروغ  فتحی2

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست 
حکومت  محمدرضـا پهلـوی

)1320/6/26-1332/5/28( با تکیه بر آمار

1. اســتادیار گــروه تاریــــخ دانشـــگاه 

امام خمینی)ره(قزویــن بین املللــی 

)نویسندۂ مسئول(

aghabeigom@yahoo.com

ایــران  تاریــخ  دکــرتی  دانشــجوی   .2

بعــد از اســالم در دانشــگاه بین املللــی 

امام خمینــی)ره( قزویــن

forughfathi@yahoo.com 

3. ادارۀ پست اولیه در جهان اسالم.

4. یامچــی یــا ایلچــی، لقــب مامــوران 

ــود. ــد ب ــوان بری دی

ــۀ  ــی، صفح ــت حکومت ــان و عالم 5. نش

ــر شــده. ــذی مه کاغ

1. مقدمه
چاپارِ هخامنشیان، دیوان بریِد3 مسلمان، یامچیاِن4 و تمغاهای5 ایلخانان، از آشنایی دیرینۀ 
ایرانیان با نظام کهِن پستی حکایت دارند. همسایگان شمالی و جنوبی عصر قاجار، باعث 
آشنایی ایرانیان، با پسِت نوین شدند. این آشنایی در دوران پهلوی شکوفا شد و تمبر مانند 

آیینه ای این تحوالت را منعکس کرد.
در این پژوهش جایگاه تاریخ در تمبرهای 12سالۀ نخست پهلوی دوم )از 1320/6/26 

تا کودتای 1332/5/28ش( بررسی و تالش شد به این پرسش ها پاسخ داده شود:
1. تمبرهای این دوره چه قدر منعکس کنندۀ تاریخ و نمادهای تاریخی ایران اند؟

2. در تمبرهای این دوره به کدام دورۀ تاریخی بیشتر توجه شده است؟
3. کدام چهره های تاریخی در تمبرهای این دوره ماندگار شده اند؟

4. چگونه از تمبرهای این دوره برای نمایش اهداف حکومتی استفاده شده است؟
5. آیا این تمبرها برای آشکارکردن بخش هایی از وقایع تاریخی این دورۀ بحران زده 

توانایی دارند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها از روش میدانی-تحلیلی استفاده شد و ابزار آمار 
)در قالب نمودارهای ستونی( به کار گرفته شد تا انعکاس تحوالت تاریخی به یاری اعداد 
تحلیل شود. فرض بر این قرار گرفت که پهلوی دوم نیز مانند اسالفش از تمبر مانند 
رسانه ای فراگیر برای تبلیغ تفکــرِ سیاسی خود درجهــِت اهدافش سـود جسته است. 
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نامه پرطرفدارترین وسیلۀ ارتباطی آن عصر بود و تمبر با کمک تصاویرش پیکی حکومتی 
برای تبلیغ و نشر صامت افکار هیئت حاکمه بود. از تمبر برای اطالع مردم از وقایع و 
سیاست روز -به شکِل موردتأیید حکومت- استفاده می شد. باوجودِ جذابیت تاریخی و 
پژوهشی تمبر برای مجموعه داران حرفه ای، پژوهش های موجود بیشتر از جنبۀ هنری و 
اقتصادی به تمبر نگریسته اند. کتاب های معدودِ موجود هم، بیشتر مانند دایرة  المعارفی 
مصّور برای معرفی تمبرند. کمبود منابع تخصصی و نشریه های تمبر -که به شکلی نامنظم 

چاپ شده اند- انجام پژوهش های وسیع تری را در راستای نقش تاریخی تمبر می طلبد.

2. پیشینۀ مترب در ایران
فوریۀ1851م/جمادی االول1267ق پست  به چاپارها در 20  با سروسامان دادن  امیرکبیر 
دولتی مدرن را پایه گذاری کرد و میرزا حسین سپهساالر آن را ارتقا داد )عبدلی فرد، 1375، 
صص 12-15(؛ همچنین تأسیس ادارۀ پست با قوانینی جدید به کمک گستاو ریدرر1 
اتریشی در سمِت رئیس پست کشور در سال 1253ش/1874م، گسترش خدمات پستی 
را سبب شد )نوایی، 1369، ج2، ص703؛ کمیلی زاده، 1380، شهریور، صص 20-21(؛ 
بومی شدن تمبر، نمادی از این تحول بود. تمبر ابتدا کاغذهای پستی کوچکی بود به نام 
پنی سیاه، که ِسر روالند هیل انگلیسی2، آن را در 6می1840م، به نشانۀ پرداخت هزینۀ 
محموالت پستی ابداع کرده بود )نوین فرح بخش، 1380، ص4؛ شروقی، 1381، مهر، 
ص7(. ایران پس از عثمانی دومین کشور آسیایی و در شمار 25 کشور اول دنیا بود که 
تمبر چاپ کرد )»فرهنگ تمبرشناسی...«، 1380، شهریور، ص14(. اعزام هیئتی ازسوی 
ناصرالدین شاه به پاریس در سال 1244ش/1865م اولین اقدام رسمی برای چاپ تمبر بود.
برای چاپ  گام  اولین  تمبر  قطعه  با طراحی و چاپ 12  فرانسوی  ریستر3  اقدام 
تمبرهای ایرانی محسوب می شود، البته این اقدام ازسوی هیئت حاکمه رد شد. تمبرهای 
باقری -با الگوی تمبرهای آلبرت بار4 فرانسوی- اولین تمبرهای رسمی ایران اند که از 
سال 1247ش/1867م به چرخۀ مصرفی پست راه یافتند )عباسیان،1370، ص3؛ نوین 
فرح بخش،1380، صص 11، 12(. با پذیرفته شدن ایران در اتحادیۀ جهانی پست5 به همت 
ریدرر، تمبر ایران به چرخۀ پست جهان پا نهاد و به درآمد انگلیس و روس از فروش 
تمبرهایشان، پایان داد. مجلس شورای ملی دورۀ دوم به ریاست مؤتمن الملک در تاریخ 
1294/5/5ش نخستین قوانین پستی را در 58 ماده تصویب کرد؛ براساس این قوانین تمام 
امتیاز انحصاری حقوق پست ازجمله حق طبع و فروش تمبر، به دولت واگذار شد )»تمبر 

و قانون«،1380، شهریور، ص15(. تا پایان عصر قاجار 47 سری تمبر منتشر شد.

1. gustav riderer

2. sir Rowland hill
3. riester

4. barre
5. U.P.U

عبدالرفیع رحیمی
سیده فروغ فتحی
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در آغاز حکومِت رضاشاه، تمبرهای قاجار با سورشارژ1 به حیات خود ادامه دادند. 
دفتر مخصوص شاهنشاهی در 1305/2/18ش فرمانی مبنی بر منسوخ شدن تمبرهای دورۀ 
احمدشاه و تهیۀ تمبرهای جدید صادر کرد)سند شمارۀ 2630، به نقل از یزدانی، 1378، 
ص57(؛ ولی تکاپوهای سیاسی، مانع از طراحی تمبر جدید شد. در این دوره، 14 سری 
تمبر جدید، شامل 165 قطعه منتشر شد. تمبر به خدمت سلسلۀ جدید درآمد تا ایرانیان 
را با حاکم جدید آشنا کند. پهلوی نیز به نشان شیر و خورشید -نماد رسمی حکومتی 
امرای ترک، مغول، صفوی، و قاجار- )نیر نوری، 1344، ص78؛ کسروی، 1378، صص 
59-68( توجه کرد. در چاپ تمبرهای این دوره از توجه به تاریخ ایران بعد از اسالم 
غفلت شد؛ حتی هیچ کدام از وقایِع مهِم این دوره مانند جشن هزارۀ فردوسی، تأسیس 
دانشگاه تهران )آوری، 1376، صص 51، 64، 65(، احداث آرامگاه جدید برای خیام، 
حافظ، سعدی، تأسیس فرهنگستان ادب فارسی )عاقلی، 1389، ص771( در قاب کوچک 

تمبرهای پهلوی اول گنجانده نشدند!

3. نگاهــی بــر وضعیــت سیاســی ایــران از ســقوط رضاشــاه تــا کودتــای 
28مــرداد1332ش

بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم، باعث تجدیدنظر متفقین دربارۀ ادامۀ حیات سیاسی 
رضاشاه شد )زرگر، 1372، صص 374، 375، 378(. پهلوی اول، با توافق بر سر جانشینی 
پسرش در 1320/6/26ش استعفا کرد و به همراه خانواده اش به تبعیدگاه رفت )فوران، 
1394، ص382؛ همبلی، 1372، ص57(. محمدرضا پهلوی در سن 22سالگی بر مسند 
حکومت کشور اشغال شدۀ ایران تکیه زد. بی ثباتی سیاسی، مجالی را برای آزادی نسبی 
مطبوعات، تشکیل دوبارۀ احزاب، و بازگشت سیاستمداران به سوی حامیان خود فراهم 
کرد )همبلی، 1372، صص 61، 62(. اوضاع اقتصادی نامناسب و بیکاری ناشی از جنگ 
و اشغال هم بر بحران می افزود )ساکما، 240/06845(. تا کودتای 1332/5/28ش قدرت 
در میان 5 قطِب، دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم می چرخید؛ این 
موضوع بر اوضاع داخلی ایران تأثیر داشت. تعویض 12 نخست وزیر و 31 کابینه، نشانه ای 

از تشنج سیاسی حاکم بود )آبراهامیان، 1383، ص208(.
حکومت جدید، در بحران آذربایجان با تجزیه طلبی روبه رو شد )همبلی، 1372، 
صص 62، 63(. قاضی محمد نیز در مهاباد با خواسته هایی مشابه و حمایت شوروی، 
مجلس ملی کُرد را تشکیل داد )مدنی، 1369، ج1، ص296(. درپِی کنفرانس پُتسدام2 
در تیرماه1324ش، شوروی زودتر از موعد 6ماهۀ قبلی مناطق اشغالی ایران را تخلیه کرد 

1. surcharge

وسیله ای فلزی یا پالستیکی که به علت 

تغییر قیمت، تغییر کاربری  و یا تغییر 

حکومت روی مترب می زنند. )نوین فرح بخش، 

1380، ص9(.

2. کنفرانس رسان متفقین در شهر پتسدام 

آملان در سال 1945، دربارۀ چگونگی برخورد 

با آملان مغلوب.

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست 
حکومت  محمدرضـا پهلـوی...
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)محمدی، 1377، صص 90، 91( و ارتش سرخ را از ایران بیرون برد؛ درنتیجه ارتش ایران 
هم بدون هیچ مزاحمتی به حیات سیاسی فرقۀ دمکراِت آذربایجان پایان داد و به تعبیر 
سپهبد رزم آرا، جان کشور به ایران بازگشت )کاتم، 1383، صص 152، 153(. پیروزی های 
پیاپی ارتش در آذربایجان و کردستان به تقویت ارتش و شاه انجامید. حال شاه به دنبال 
فرصتی برای اصالح قانون اساسی و تثبیت موقعیت خود دربرابر مجلس بود. اقدام نافرجام 
ترور شاه در بازدید از دانشگاه تهران در بهمن1327ش این موقعیت را برایش مهیا کرد. 
سرکوب مخالفان، محدودیت برای مصدق، تعطیلی مطبوعات، دادن حق انحالل مجلس 
به شاه، بازگرداندن جسد رضاشاه با لقب کبیر با مراسم تشییع جنازۀ رسمی، از کارهایی 
بود که درپِی واقعۀ ترور انجام شد و به استحکام قدرت شاه انجامید )آبراهامیان، 1383، 

صص 307، 308(.
ملی شدن صنعت نفت در 1329/12/29ش )ساکما، 240/61819( و نخست وزیری 
مصدق در 1330/2/7ش، کارشکنی انگلیس -و شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد- را به دنبال داشت. امتناع شاه از درخواست مصدق برای تصدی وزارت جنگ 
و استعفای مصدق، قیام 1331/4/30ش را رقم زد و مصدق را محبوب تر کرد )همبلی، 
1372، صص 86-91(. دور دوم نخست وزیری مصدق، در کنار تصاحب مسند وزارت 
جنگی، با ترک متحدان مذهبی اش همراه بود )همبلی، 1372، صص 94، 95(. این اوضاع 
زمینه را برای اقدام نظامی انگلیس در قالب کودتای چکمه، علیه دولت مصدق فراهم 
کرد. با جلب حمایت آمریکا، عملیات با نام جدید آژاکس در 1332/5/25ش انجام شد 
)محمدی، 1377، ص104(. موج اول کودتا شکست خورد، ولی موج دوم آن با دستگیری 
مصدق در 1332/5/28ش با موفقیت همراه شد )همبلی، 1372، ص98(. سازمان اطالعات 
و امنیت آمریکا1، به همراه سازمان اطالعات انگلستان2 با استفاده از افسران ارتش ایران، 
به نخست وزیری مصدق پایان دادند تا با ادامۀ حیات خاندان پهلوی، منافع خود را ازقِبَِل 

حضور این سلسله تداوم بخشند )آبراهامیان، 1382، صص 46، 47(.

4. معرفی انواع متربهای دوازده سالۀ نخست پهلوی دوم
آغاز حکومت محمدرضاشاه، با رکود یک ساله در نشر تمبر همراه بود. در سال 1321ش 
نخستین گام برای نشر تمبر با معرفی شاه جدید و تقدیر از دستاوردهای شاه قبلی برداشته 
شد. این گام چاپ تمبرهای پستی در 18 قطعه بود. 10 قطعه حاوی دو تصویر متفاوت از 
شاه بودند و 8 قطعه حاوی تصاویری از مناظر؛ پل رودخانۀ کارون در اهواز، پل ورسک، 
ایران  قطار و پل، کارخانۀ سیمان، ساختمان های دولتی تهران مانند: دادگستری، موزۀ 

1. C.I.A

2.  M.I.6: اینتلیجنس رسویس

عبدالرفیع رحیمی
سیده فروغ فتحی
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باستان، ادارۀ پست، و بانک ملی مرکزی مناظر چاپ شده در تمبرها بودند. در سال 1322-
1324ش سری دوم تمبرها در 16 قطعه چاپ شدند، ولی به علت ناآرامی ناشی از اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم، سری دوم تمبرها، تجدیِد چاپ همان سری اول بود؛ منتها در 
رنگ و قیمتی جدید )غفاری، 1383، صص 14، 15(؛ مقدمات این سری تمبر در دورۀ 
پهلوی اول، فراهم شده بود )ساکما،240/2738(؛ ولی به مرحلۀ چاپ نرسیده بود بدین 
صورت که تصاویر در کمیسیونی در خزانه داری کل، با حضورِ نمایندگان وزارتخانه ها و 
ادارات و رئیس چاپخانۀ مجلس در مورخۀ 1319/11/7ش انتخاب قطعی شده بود و به 
چاپخانۀ مجلس فرستاده شده بود )ساکما، 240/2738(. در انتخاب تصاویر نیز با وسواس 
تالش شده تا معایب موجود در عکس های اولیه، با گرفتن عکس های جدید، تصحیح 
شود و با فرستادن نمونه های اولیه به نزد رضاشاه، تصمیم گیری نهایی ازسوی وی انجام 
شود )ساکما، 240/2738(. در دورۀ پهلوی دوم، با مقداری تجدیدنظر در تصاویر، این 
تمبرها چاپ شدند. در سال 1328ش سری سوم تمبرهای پستی با تصویر شاه، دورنمایی 
از میدان توپخانۀ تهران، و تصاویری از بناها در جوار تصویری از شاه، در 16 قطعه چاپ 
شد. تصویر تمبرها ازاین قرار بود: 5 تصویر از بناهای تاریخی صفوی اصفهان، 2 تصویر از 
بناهای قاجارِ تهران و 5 تصویر از بناهای عصر پهلوی؛ که معرف 3 دوره از آثار تاریخی 
ایران بودند و دورنمای ساختمان بانک ملی، ادارۀ پست، وزارت دادگستری، میدان راه آهن 
و هتل رامسر، نمادهای عصر پهلوی در سری مذکور بودند. سری چهارم تمبرهای پستی 
نیز با 2 تصویر از شاه در لباس نظامی، در 18 قطعه در سال های 1330-1331ش منتشر 

شد )غفاری، 1383، ص19(.
از 1326/11/9ش، نشر تمبرهای یادگاری پس از رکودی افزون بر 8 سال، به مناسبت 
هزارمین سال تولد ابوعلی سینا آغاز شد. این اقدام با چاپ 5 سری 5قطعه ای، تا سال 1333ش 
دنبال شد. در هر سری آثارِ دوره ای از تاریخ ایران، مانند هخامنشی، ساسانی، سلجوقی، 
ایلخانی و گورکانیان چاپ شد )نوین فرح بخش، 1380، صص 107-110(. اضافه بهای این 
سری از تمبرها برای کمک به ساخت بنای آرامگاه ابوعلی سینا اختصاص یافت )نیساری، 
1341، ص101(. با خروج متفقین از ایران، 2 سری تمبر در 5 قطعه به یاد تالش های ایران 
در پیروزی جنگ جهانی دوم منتشر شد: با تصاویری از پرچم ایران منقش به نماد شیر و 
خورشید، نقشۀ ایران با تصویر شاه، پل ورسک، بندر شاهپور، و کامیون ها در صحرا؛ این 
تصاویر گویای نقش استراتژیک ایران در جنگ با تکیه بر راه های زمینی، آبی، و ریلی اش بود. 
سری دوم به مناسبت سالگرد نجات آذربایجان در 6 قطعه با هدف حفظ تمامیت ارضی کشور 
عرضه شد؛ با تصاویری از شاه، رژۀ سواره نظام و پیاده نظام، دیواری مزین به آیۀ »والتحسبن 

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست 
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الذین  قتلوا فی سبیل اهلل...«، نقشۀ کامل ایران با تصویر شاه در حاشیه و نقشه ای از غرب ایران 
با سربازانی که به سمت آذربایجان پیشروی می کردند )نوین فرح بخش، 1380، صص 107، 
112(. اضافه ارزش سری تمبرهای 21 آذر، برای بنای آرامگاه سرباز گمنام در تبریز منظور 
شد )نیساری، 1341، ص109(. مسائل بین المللی مانند هفتادوپنجمین سال تأسیس اتحادیۀ 
پستی عمومی با 2 قطعه تمبر، یک قطعه با تصویری از کرۀ زمین با فرشته ای درحال پرواز 
و قطعۀ دیگر 2 نیمکرۀ زمین با کبوترهایی بر حولش؛ و یادماِن دومین کنفرانس بین المللی 
اقتصاد اسالمی در تهران نیز با 1 قطعه تمبر حاوی آرم کنفرانس، پرچم ایران، و آیۀ »واعتصموا 
بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا« به تمبرهای این دوره پیوستند )نوین فرح بخش، 1380، صص 
109، 111(. در سال 1329ش 7 سری تمبر منتشر شد که 3 سری آن حاوی تصاویر خاندان 
پهلوی بود: یکسری شامل: بازگشت جسد رضاشاه و مراسم تدفینش در ری، در 2 قطعه با 
تصویر پهلوی اول و آرامگاهش؛ یکسری شامل: سی ویکمین سال تولد شاه در 6 قطعه، با 
تصاویری از دوران ولیعهدی، و در لباِس پیشاهنگی و افسری نیروی زمینی، هوایی، دریایی؛ 
و یکسری شامل: ازدواج شاه با ثریا اسفندیاری، با تصویر شاه و ملکۀ جدید در 6 قطعه. تمبر 
پایانی این سال به هدف بزرگداشت هزارۀ ابونصر فارابی، در 2 قطعه با تصویری از وی چاپ 
شد )نوین فرح بخش، 1380، صص 110-112(. بحران سیاسی سال 1330ش، باعث توقف 
در نشر تمبر یادگاری شد. 3 سری تمبر در کارنامۀ پستی سال 1331ش ثبت شده است، به این 
شرح: سری اول: بزرگداشت هفت صدوهفتادمین سال تولد سعدی در 3 قطعه، با تصاویری 
از سعدی، آرامگاهش، و دروازه قرآن شیراز؛ سری دوم: حفر چاه شمارۀ 3 البرزِ قم، در 3 
قطعه با تصاویری از دکل های نفتی و مرقد حضرت معصومه)س( و حاشیه ای از نمادهای 
هخامنشی؛ و سری سوم به مناسبت ملی شدن نفت شامل: 5 قطعه با تصاویری از پاالیشگاه، 
دکل و لوله های انتقال نفت )نوین فرح بخش، 1380، صص 113، 114(. تا قبل از واقعۀ کودتا 
در سال 1332ش فقط 2 سری تمبر از پست هوایی، منتشر شد: یکسری 4قطعه ای از تمبر 
نفت قم، بدون حاشیه های متعلق به نمادهای هخامنشی و بدون هواپیما؛ و سری دیگر در 
11 قطعه با تصویر نیم رخ شاه و هواپیما است؛ در 1 قطعه تصویر کوه دماوند و در 10 قطعۀ 

دیگر دورنمایی از مسجد سپهساالر به چشم می خورد )نوین فرح بخش، 1380، ص115(.
در این 12 سال، 21 سری تمبر در 145 قطعه چاپ شد؛ شامِل: 4 سری پستی با 
68 قطعه، 2 سری پست هوایی در 15 قطعه و 15 سری یادگاری در 62 قطعه )نمودار 
شمارۀ1(. تصویر محمدرضاشاه موضوِع مشترک تمبرها است )نمودار شمارۀ2(. 2 بار 
توقف کامل در چاپ تمبر نیز تأمل برانگیز است. یکی افزون بر 5 سال در چاپ تمبرهای 
یادگاری، تا بهمن سال 1326ش؛ و دیگری بیش از 1 سال در تمامی انواع تمبر، که سرتاسر 

عبدالرفیع رحیمی
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سال 1330ش را دربرمی گرفت. بی ثباتی، پرداختن به کاری ظریف چون چاپ تمبر را 
تعطیل کرد. سبب نخستین توقف، اشغال کشور در جنگ جهانی دوم بود و سبب دومین 

توقف، تورم اقتصادی ناشی از ملی شدن نفت!

از 68 قطعه تمبر پستی؛ 40 قطعه فقط تصویر شاه، 12 قطعه تصویر شاه به همراه 
بناهای عصر صفوی، قاجار و پهلوی؛ و 16 قطعه فقط تصویر بناها را با خود دارند. 
تمبرهای پستی دو موضوِع شاه با 52 قطعه )76/47%( و بناها در 28 قطعه )41/17%( تاریخ 

ایران و دستاوردهای خاندان پهلوی را به نمایش می گذاشتند )نمودار شمارۀ3(.

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست 
حکومت  محمدرضـا پهلـوی...

   

منودار 1
مقایسۀ  میزان نرش سه نوع مترب در 
دورۀ نخست حکومت پهلوی دوم 

   

منودار  2

مقایسۀ  استفاده از تصویر شاه در انواع 
متربهای دورۀ نخست حکومت پهلوی دوم 
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2 سری تمبر پست هوایی، مجموعا 15 قطعه را شامل می شود. از این تعداد، 11 
قطعه تصویر شاه )73/33%( و 1 قطعه به نمادی از طبیعت ایران )6/66%( پرداخته است. 
در این مجموعه همچنین، 14 قطعه نمادهای اسالمی )93/33%( و 4 قطعه موضوع نفت 

)26/66%( را دنبال می کنند )نمودار شمارۀ 4(.

موضوعات تمبرهای یادگاری نیز محدود بود، ازجمله: معرفی مشاهیر؛ اخبار خاندان 
پهلوی؛ مسائل بین المللی مانند سالگرد اتحادیۀ جهانی پست؛ اخبار جهان اسالم مانند 
کنفرانس اقتصاد اسالمی؛ اخبار سیاسی داخلی؛ اخبار نفتی؛ جاذبۀ طبیعت ایران؛ بناهای 

تاریخی و دیدنی ایران.
از کل تمبرهای منتشرشده در محدودۀ زمانی موردبررسی، 47 قطعه حاوی تصویر 
محمدرضاشاه )31/97%(، 76 قطعه تصویر شاه و خاندان پهلوی )51/7%(، و 24 قطعه 
تصویر دستاوردهای عصر پهلوی )16/32%( را با خود داشتند. به عبارتی اختصاص 100 
قطعه تمبر به خاندان پهلوی و دستاوردهایش )68/96%(، گویای اهدافی سیاسی است 
که از انتشار تمبرهای این دوران دنبال می شد. تاریِخ بعد از اسالم در 28 قطعه تمبر 
)19/31%( نمود یافت، این تغییر سیاست مذهبی در دوران محمدرضاشاه، درجهت بهبود 
نگرش مذهبی جامعه به شاه جوان بود. نفت نیز در 11 قطعه تمبر )7/57%( ماندگاری 
یافت. 2 سری تمبر نیز با موضوِع سیاست داخلی و حفظ تمامیت ارضی ایران، درارتباط با 
جنگ جهانی و ماجرای آذربایجان )13/33%( به چرخۀ پستی پیوست. سمبل های ملی 
پیاده نظام در 7 قطعه  ایران و نمادهای نظامی چون سواره نظام و  مانند پرچم و نقشۀ 
از 15  با اختصاص 6 سری  برای شناساندن مشاهیر  ماندند. تالش  به یادگار   )%4/82(
سری تمبر یادگاری )40%( قابل تقدیر است؛ هرچند تمبرهای منتشرشده با این موضوع 
بیشتر رنگی تاریخی داشتند و تنها 3 قطعه به تصاویری از سعدی و فارابی )2/06%( مزین 

عبدالرفیع رحیمی
سیده فروغ فتحی
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شدند. پیوند تمبرهای پهلوی با موسیقی، با چاپ تمبر فارابی شروع شد )نقیبی هاشمی، 
1380، شهریور، ص7(. 4 سری تمبرِ هزارۀ ابوعلی سینا در 20 قطعه، بیشتر به معرفی آثار 
سلسله های تاریخی ایران پرداختند! موضوعات بین المللی در تمبرها سهمی ناچیز)رتبۀ 
ماقبل آخر( داشت، مانند سری 2قطعه ای )1/37%( به مناسبت سالگرد تأسیس اتحادیۀ 
جهانی پست. به جاذبه های طبیعت ایران هم تنها 1 تمبر )0/68%( با تصویر کوه دماوند در 
اولین سری پست هوایی اختصاص یافت! )نمودار شمارۀ5(. فیلیگران1 تمبرهای آغازین، 
نقش شیر و خورشید بود، ولی از سال 1326ش به عبارت دولت شاهنشاهی ایران تغییر 

کرد )نوین فرح بخش، 1380، ص8(.

5. بازتاب وقایع تاریخی دورۀ نخست پهلوی دوم در مترب
دومین موضوع تمبرهای دورۀ موردنظر تاریخ است، که زینت بخش قاب 43 قطعه تمبر 
از کل 145 قطعه تمبر منتشرشده در این دوره )29/65%( است. از این تعداد، 14 قطعه 
)9/65%( نمادهایی از ایران باستان، مانند حجاری ها و بناهای آن عصر، و 29 قطعه )%20( 
نشانه هایی از تاریخ ایران بعد از اسالم را در خود جای داده اند. 4 سری تمبر از 15 سری 
تمبر یادگاری منتشره )26/66%(، به طورکامل به معرفی دوره های تاریخی ایران )قبل و بعد 
از اسالم( می پردازند؛ همچنین به سمبل های تاریخی -به عنوان نقش های حاشیه ای نیز- 

برای تزیین انواع تمبرهای پستی، هوایی، و یادگاری توجه شده است )نمودار شمارۀ6(.

1.  filigran / watermark

 ته نقش کاغذ؛ نوشته

 یا عالمتی که در منت خمیر کاغذ دیده می شود 

)نوین فرح بخش، 1380، ص8(.

 تاریخ در قاب متربهای دورۀ نخست 
حکومت  محمدرضـا پهلـوی...

   

منودار 5
مقایسۀ  درصد موضوعات کل متربهای

دورۀ نخست حکومت پهلوی دوم 

   

منودار  6

مقایسۀ  میزان توجه به تاریخ در متربهای
 دورۀ نخست حکومت پهلوی دوم 
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2 سری اول از تمبرهای هزارمین سال تولد ابوعلی سینا در 10 قطعه به آثار پیش از 
اسالم، و 2 سری بعدی، آن هم در 10 قطعه، به آثار بعد از اسالم تعلق دارند. سری اول، 
آثار هخامنشی، مقبرۀ کوروش، نمای جنوبی کاخ تچر، و 3 حجاری تخت جمشید با 
موضوعاِت نبرد شیر و گاو )نماد نوروز(، بارِعامِ داریوش، و سرباز جاویدان را شامل 
می شود. سری دوم به عصر ساسانی اختصاص دارد؛ طاق کسری و حجاری از تصاویر 
4 شاه ساسانی: اردشیر اول سوار بر اسب درحال گرفتن دیهیم پادشاهی از اهورامزدا، 
پیروزی شاپور اول بر والرین، تاج گذاری نرسی فرزند شاپور، و اردشیر دوم از نقش هاِی 
مطرِح نقِش رستم )در مرودشت شیراز( هستند )غفاری، 1383، صص 16، 18؛ رفیعی و 
همکاران، 1388، صص 53-59، 86-87(. در 4 تمبر مربوط به حفر چاه شمارۀ 3 البرز در 
قم نیز از سمبل های ایران باستان مانند فروهر، سرباز جاویدان، و ستون های تخت جمشید 

برای تزییِن سوژۀ اصلی)نفت( استفاده کرده اند؛ )نوین فرح بخش، 1380، ص114(.
نمادهایی از تاریخ ایران اسالمی در هر سه گروه تمبر نمایان اند. در سری سومِ تمبرهای 
هزارۀ ابوعلی سینا، آثار عصر سلجوقی مانند سکه و بنا در قاب تمبر جاودان شدند، بناهایی 
مانند مسجد جامع اردستان، مسجد جامع اصفهان، گنبد علویان همدان، و گنبد عالی ابرقو. 
سری چهارم با تصاویر گلدانی از گرگان، آرامگاه باباافضل کاشانی، برج غازان در بسطام، 
محراب مسجد سلطانیۀ ارومیه، و مسجد گوهرشاد مشهد معرف آثار ایلخانی و گورکانی اند 
)نوین فرح بخش، 1380، صص 108، 110؛ رفیعی و همکاران، 1388، صص 135، 186(. 
در کنار اشیائی تاریخی مانند سکه و ظروف، به بناهای اسالمی نیز مانند مساجد و آرامگاهِ 
چهره های معروف -به عنوان نمادهای تاریخی ایراِن اسالمی- بیشتر توجه شد. از سری سوم 
پستی، 9 قطعه به بناهای تاریخی اختصاص یافت: 5 قطعه به بناهای عصر صفوی اصفهان 
شامل: سی و سه پل، چهل ستون، عمارت عالی قاپو، مسجد شاه، و مسجد و مدرسۀ چهارباغ؛ 
4 قطعه بناهای عصر قاجار در تهران مانند میدان توپخانه، مسجد سپهساالر، و مجلس شورای 
ملی. به نظر طراحان تمبر اختصاِص 10 قطعه از سری اول تمبرهای پست هوایی به مسجد 
سپهساالر تهران توجه ویژه به این بنای مذهبی-تاریخی را نشان می دهد. تاریخ و معرفی 
یادگاری هایی از سلسله های معروف ایران -دومین موضوع در تمبرها- حاکی از تالش 
برای افزایش آگاهی تاریخی مردم بود. دوبرابرشدن نمادهای تاریخی ایراِن پس از اسالم، 
جهت گیری متفاوت پهلوی دوم را در مقایسه با دوران پدرش نشان می دهد؛ این تالش 

ازسوی شاه جدید برای تقویت وجهۀ حکومتش بود.
سکوت سنگین تمبر دربارۀ ناآرامی های سال های 1320-1332ش، با تالش برای 
نشر تمبر حول محورهای محدودی رخ نمود )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. 
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رویۀ نشر تمبرهای عصر پهلوی انعکاسی است از تفکر حاکم در آن دورۀ. تالش برای 
تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی -به عنوان ولیعهد جوانی که با تکیه بر مسند قدرت 
ادامۀ سلطنت خاندان پهلوی را میّسر ساخت- در تصاویر انتخابی برای تمبرها به خوبی 
نمود یافت؛ هدف از این کار غلبه بر بحران های موجود و دست یابی به ثبات سیاسی بود. 
اختصاص بیشتر تمبرها به تصویر شاه و دستاوردهای عصر پدرش، گویای بهرۀ سیاسی از 
تمبرهایی بود که سفیری حکومتی در خارج از محدودۀ قلمرو ایران محسوب می شدند. 
در عصری که نامه عمومی ترین وسیلۀ اطالع رسانی بود؛ سرمایه گذاری حکومت روی تمبر 
می توانست آن را به تریبون تبلیغاتی بدل کند. این شیوه، ادامۀ سیاسِت پُستی عصر رضاشاه 
بود. تمبرهای این عصر حکایت از اوضاع سیاسی ایران و منطقه دارد. توقف در نشر تمبر 
به دلیل درگیری های سیاسی داخلی، اختصاص نمادهای ملی، سیاسی، نظامی برای اعالم 
تمامیت ارضی و نقش ارتباطی ایران به عنوان پل پیروزی در جنگ جهانی دوم و تالش 
مردم ایران برای بهره مندی از منابع نفتی شان -که به شیرینی به بار نشست- گوشه ای 
از حکایت ملتی است که در قاب تمبرهای این دوره ماندگار شدند. توجه به نمادهای 
اسالمی، از تفاوت فاحش تمبرهای دورۀ پسر و پدر است؛ این خود نشانی است از تالش 
شاه جوان برای تکرارنکردن اشتباه پدر، اشتباهی که تودۀ مردم را از حکومت دور کرده بود.
جای خالی برخی مباحث نیز در تمبرها قابل تأمل است؛ تنها 1 تمبر از طبیعت ایران، 
و 1 زن -آن هم به عنوان ملکه- در 4 قطعه تمبر، گویای توجه اندک به نقِش اجتماعی زنان 
و جاذبه های طبیعی ایران است. بازتاب نداشتن تنش های پس از جنگ جهانی دوم و تالش 
جامعۀ جهانی برای بازگرداندن صلح -با برگزاری کنفرانس ها که ایران را نیز درگیر کرد- در 
تمبرها محسوس است. نمادهای فرهنگی و ملی مانند نوروز، جشن ها، مراسم مذهبی، هنر، 
صنایع دستی، جاذبه های گردشگری و طبیعی، گونه های گیاهی و جانوری ایران از موضوع هایی 
است که در تمبرهای این دوره نگنجیدند. به نظر، محمدرضا پهلوی نیز مانند پدرش بیشتر به فکر 
استفادۀ تبلیغاتی از تمبر برای اهداف سیاسی بود. دیدگاه فوق، کوتاهی در استفادۀ فرهنگی از تمبر 
را برای شناساندن خزاین فرهنگی و طبیعی ایران -به عنوان پتانسیل هایی برای رونق اقتصادی، 
هنری و اجتماعی- نشان می دهد؛ مأموریتی که این سفیر صامت می توانست به خوبی از عهدۀ 

انجامش برآید، ولی غلبۀ اهداف سیاسی حاکم آن را به فراموشی سپرد!

6. نتیجه
در این پژوهش تالش شد تا تمبرهای پهلوی دوم در دوران نخست حکومتش -قبل از 
کودتای مرداد سال 1332ش- از زاویۀ تاریخی بررسی شود. تالش شد با تکیه بر تمبر 
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-به عنوان مهمترین سنِد مصّور از آن عصر- و تحلیل مناسبت های انتخابی و موضوع 
به تصویرکشیده شده، و سنجش میزان هماهنگی تصویر با موضوع، هدف از انتشار آن تمبر 
بررسی شود. برای دست یابی به تفکر حاکم در راستای سیاست های تمبری از زبان ریاضی 
و نمودارهای ستونی هم استفاده شد تا تحلیل دقیقی از اهداف نظام پستی دورۀ موردبحث 
نمایان شود. چیزی که از پس ارقام خود را نشان داد، قابل تأمل بود؛ اهداف سیاسی و اعالم 
دستاوردهای سلسلۀ پهلوی، اولین هدفی بود که از چاپ تمبر دنبال می شد و این هدف 
چنان قوی بود که به ظهور نمادهایی از طبیعت و هنر ایرانی مجال نداد! تمبر حکم ُمبلغی 
را یافت برای تبلیغ خواسته های نظام حاکم و سمبل های فرهنگی ایران نادیده گرفته شد!

میزان حضور نمادهای تاریخی در تمبرها نیز تأمل برانگیز است، تاریخ -به عنوان دومین 
موضوع موردتوجه در قاب تمبر- در مناسبت هایی متفاوت از موضوع تمبرها، بر صفحۀ 
کوچک تمبر ماندگاری یافت. تالش های طراحان تمبر برای شناساندن دوره های مختلف 
تاریخ ایران، از جنبه های مختلف انجام شد و در این زمینه سمبل های هر دوره مانند بنا، 
حجاری و اشیاء به جامانده، به خدمت گرفته شد. اختصاص میزانی افزون بر دوبرابر به 
تمبرهای حاوی نمادهای تاریخ ایران بعد از اسالم در مقایسه با دوران تاریخی ایران پیش از 
اسالم، نتیجۀ جالب توجهی بود که در این کنکاش رخ نمود. حضور نشانه های مذهب اسالم 
در تمبرها -به عنوان سومین موضوع تمبری- حاکی از چرخشی بود که در سیاست تاریخی 
پهلوی دوم نمود یافت. تمبرها به زبانی صامت و با تکیه بر تصاویر از تالش حاکم جوانی 
سخن گفتند که برای جلوگیری از داشتن سرانجامی چون پدر، با ارج نهادن به پیشینۀ تاریخی 

و مذهبی مردمش برای بقای سلطنتی تالش می کرد که به دست بیگانگان پا گرفته بود!
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