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Abstract:
Purpose: To gain an insight into the political, social, and cultural development in Iran
by identifying the themes and aesthetics of postal stamps issued since 1979.
Method and Research Design: 93 frames of stamps were analyzed from the point of
view of subject, theme, and design.
Findings and Conclusion: Politics and religion are dominant subjects in all the 93
frames. The themes follow events in a chronological order. Triangle design seems to
indicate the three stages of Islamic spirituality.
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بررسی موضوع ،مضمون و ترکیببندی متربهای
دورۀ جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود
کاظمی محفوظ در کتابخانه و موزۀ ملی ملک
عطیه یوزباشی  | 1وحید رجبی

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

2

چڪیده:

مترب پستی اثری هرنی و سفیری کوچک است که حامل زیبایی و آفرینش انسانی است و وظیفۀ انتقال
فرهنگ کشورها را به دورترین نقاط جهان برعهده دارد .ترکیببندی مهمترین عامل در شکلگیری اثر
عنارص اثر به بیان ذهنیات هرنمند میپردازد
تصویری است؛ چون با برقراری رابطۀ درست و منطقی بین
ِ
و فهم اثر را برای مخاطبان آسان میکند.
هدف :هدف از انجام پژوهش حارض تدوین چارچوبی برای شناخت هرچه به ِرت متربهای دورۀ معارص
(با تکیه بر مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی) ازنظر مفاهیم زیباییشناسی و طبقهبندی آنها ازنظر
مباحثی چون موضوع ،مضمون و ترکیببندی است.
روش /رویکرد پژوهش :روش این تحقیق بر مبنای ماهیت توصیفی (تحلیلی) و تاریخی است .شیوۀ
گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانهای و جامعۀ آماری آن  93مترب دورۀ جمهوری اسالمی ایران
از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک است .روش منونهگیری
غیرتصادفی (انتخابی) و روش تجزیهوتحلیل اطالعات کیفی و کمی است.
یافتهها و نتیجهگیری :متربهای دورۀ جمهوری اسالمی بر مباحث فکری خاصی توجه دارد و بیشرت
براساس مناسبتهای انقالبی و رویدادهای سیاسی چاپ شدهاند .موضوع سیاسی با ترکیببندی مثلثی
در متربهای جمهوری اسالمی بیشرت استفاده شدهاست؛ زیرا مثلث رمز مراتب سهگانهی معارف روحانی
است؛ مراتبی که استقرار اسالم بر پایهی آنهاست.

ڪلیدواژهها:

کتابخانه و موزۀ ملی ملک؛ مترب جمهوری اسالمی؛ موضوع؛ مضمون؛ ترکیببندی.
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تمبر و تصویرسازی تمبر از شاخصههای فرهنگی ملتهاست .این شاخصه در تمام
کشورها قابلرؤیت است و میتواند معرف تصویری فرهنگ کشورها باشد .تمبر به مردم،
موضوعات مهم و فرآوردهها مربوط میشود و با کمک ویژگیهای متنی و گرافیکی
اطالعاتی به ما میدهد.
ِ
مختلف سیاسی ،فرهنگی،
تمبر رسانهای ثابت و منبعی اطالعاتی است که موضوعات
مذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی و خدماتی جامعه را به روشی بیهمتا نشان میدهد و از
ارزشی همانند دیگر مواد غیرکتابی -ازجمله اسکناس و  -...برخوردار است .اگر طراحی
تمبر مناسب باشد ،بهراحتی میتواند پیام خود را به بینندگان منتقل کند؛ پیامی که ماندگار
و قابلتأ ّمل و تع ّمق است .مضمون محتوای مشترک موضوع است .هر موضوع میتواند
شامل چند مضمون باشد؛ مث ً
ال موضوع سیاسی شامل مضمونهایی مانند انقالب اسالمی
و دفاع مقدس است .ترکیببندی عامل ساماندهی عناصر بصری در داخل کادر بهشکل
منطقی و مطلوب است؛ بنابراین در طراحی تمبر نقش اساسی دارد.
تمبر پستی معیاری برای سنجش سطح فرهنگی کشورها بهشمار میآید؛ بنابراین
تصویرسازی تمبر اهمیت زیادی دارد و درک این اهمیت ،پژوهش درزمینۀ موضوع،
مضمون و ترکیببندی تمبر را ضرورت میبخشد .سازماندهی مناسب این سه ویژگی
بهطور مؤثری تمبر را به اثری هنری تبدیل میکند.
هدف این پژوهش این است که ویژگیهای محتوایی و ترکیببندی  93تمبر دورۀ
جمهوری اسالمی از مجموعۀ محمود کاظمی موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک
را بررسی و طبقهبندی کند .در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با بهرهگیری از
کتاب ترکیببندی در نقاشی ،تألیف هنری رانکین پور )1380( 1به اصول ترکیببندی
تصاویر در تمبرهای دورۀ جمهوری اسالمی پرداخته شود و ارتباط آن با موضوع و
مضمون تمبرهای این دوره مشخص شود تا بتوان به تقسیمبندیای کلی در ترکیببندی
تمبرها رسید .بدینمنظور هرکدام از نمونهها باتوجهبه ساختار کلی ،ازنظر جایگیری عناصر
بررسی خواهد شد.
هر پژوهشی به پژوهشها و آثار پیشاز خود متکی است .تهیۀ پیشینۀ پژوهش یکی
از مراحل مقدماتی و درعینحال مهم در انجام هر پژوهش است .در تصویرسازی تمبر
بیشتر به موضوعاتی پرداخته میشود که حاوی بار فرهنگی مناسب با شرایط زمانی ،مکانی
و اجتماعی باشند؛ بنابراین تصویرسازی تمبر به تحقیقات و مطالعۀ وسیع فرهنگی و
جامعهشناختی نیازمند است .بنابر بررسیهای بهعملآمده ،تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ
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ترکیببندی هنری و طبقهبندی مضمونی تمبرها انجام نشدهاست؛ با اینحال ،پارهای
تحقیقات آکادمیک را میتوان برشمرد که بخشهایی از موضوع حاضر را دربردارند:
کتاب تمبر جامِ جهاننما ،نوشتۀ ضیاءالدین هاجری ( )1375که به شرح کامل تاریخ
تمبر در ایران و جهان پرداختهاست و مطالب بسیاری دربارۀ انواع تمبر کشورهای جهان
و ویژگیهای آنها دارد؛ این اثر را میتوان کتاب جامع تمبر ایران نامید .کتاب راهنمای
تمبرهای ایران (قاجار ،پهلوی ،جمهوری اسالمی) ،تألیف فریدون نوین فرحبخش
( )1345که کاتالوگ تمبرهای ایران است همراه با تصویر تمبرها و درج مشخصات آنها
نظیر اندازهها ،مناسبتها و قیمتهای آنها .کتاب نقش میراث فرهنگی بر روی تمبرهای
ایران ،تألیف فوزی غفاری ( )۱۳۸۳که با درج تصاویر و مشخصات آنها به نقش فرهنگ
و تولیدات فرهنگی بر روی تمبرهای ایران از ابتدا تا سال  ۱۳۸۳میپردازد .پایاننامۀ
کارشناسی ارشد «بررسی مضمون و محتوا در تصویرسازی تمبرهای ایران با شروع انقالب
اسالمی» تألیف فاطمه عادل ( )۱۳8۷فقط به بررسی تقسیمبندی مضمون تصویرسازی
تمبر ایرا ِن پساز انقالب پرداختهاست و به این نتیجه رسیدهاست که باتوجهبه مضامین،
موضوعات متنوعی در تصویرسازی بهکار گرفته نشدهاست و تنها با تغییر محتوای برخی از
تمبرها تالش شدهاست در تصویرسازی تمبرها تنوع الزم ایجاد شود .پایاننامۀ کارشناسی
ارشد «مطالعۀ تطبیقی تمبرهای بلوک یادگاری در ایران و انگلستان» ،تألیف امیرکسری
گلرنگ ( )۱۳89که به مطالعه و مقایسۀ زیباییشناسانۀ بلوک یادگاری در ایران و انگلستان
و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت آنها ازنظر شکل و قالب پرداختهاست و به این
نتیجه رسیدهاست که تمبرهای بلوک یادگاری در ایران و انگلستان ازلحاظ موضوع و
شکل تفاوتها و شباهتهایی دارند و با مقاصد متفاوتی چاپ شدهاند .پرسشهای این
پژوهش عبارتاند از:
 .1طبقهبندی تمبرهای مذکور ازنظر موضوع ،مضمون و ترکیببندی چگونه است؟
 .2آیا ترکیببندی بهکاررفته در این تمبرها به بیان موضوع و مضمون کمک کردهاست؟
موضوع بیشتر تمبرهای بررسیشده از مجموعۀ مذکور سیاسی و سپس مذهبی است.
 40تمبر از  93تمبر بررسیشده ،ترکیببندی مثلثی دارد و  25تمبر از این  40تمبر موضوع
سیاسی دارد .مثلت رمز مراتب سهگانۀ معارف روحانی (نماز ،زکات و والیت) است و
اسالم بر پایۀ این سه رکن مستقر است .والیت هم در کاربرد عرفی نظیر امامت است یعنی
همان رهبری و حاکمیت سیاسی؛ بههمیندلیل در این مجموعه (مجموعۀ اهدایی آقای
محمود کاظمی) از ترکیببندی مثلثی بیشتر استفاده شدهاست.
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روش پژوهش

نوشتار حاضر به گونۀ توصیفی (تحلیلی) و تاریخی تنظیم شده و با تکیه بر پژوهشهای
کتابخانهای و میدانی (بهصورت ترکیبی) و با ابزارهای گردآوری اطالعات ازجمله،
متنخوانی و فیشبرداری ،آمارخوانی و جدول ،سندخوانی ،و تصویرخوانی (بهصورت
ترکیبی) انجام شدهاست .تجزیهوتحلیل یافتهها در این پژوهش ،هم به روش کمی (آمار) و
هم به روش کیفی بوده ،و روش نمونهگیری غیرتصادفی و انتخابی بودهاست .حجم نمونه،
کلیۀ تمبرهای دورۀ جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی آقای محمود کاظمی محفوظ در
کتابخانه و موزۀ ملی ملک ( 93تمبر) است.

مترب

1

( Timbre .1متــر)( Tympan ،متپــان)
و ( Tympanonمتپانــون) ســه شــکل از
واژۀ یونانــی  Tympanonو واژۀ التیــن
 Tympanumاســت .واژۀ Tympanon
بســیار دیــر وارد زبــان فرانســوی شدهاســت
و شــکل مرســوم و کهنتــر آن در زبــان
فرانســه هــان واژۀ ( Timbreمتــر)
بودهاســت .واژۀ فرانســوی  Timbreدر
ســدۀ  ۱۲میــادی از هــان شــکل واژۀ
یونانــی بیزانســی و یونانــی کالســیک گرفتــه
شدهاســت (هاجــری ،1375 ،ص.)18
 .2متــر را در زبــان فارســی قدیــم پیکــه ،در
عربــی طابــع ،در اردو تکــت ،در انگلیســی
 ،Stampدر فرانســوی  ،Timbreدر آملانــی
 ،Briefmarkدر ایتالیایــی  ،Timbroدر
اســپانیایی  ،Embaloدر هلنــد ،Crpotgug
در ســوئد  ،Ettprimarkدر دامنــارک
 ،Etfrimarkدر ترکیــه  Puiو در ژاپــن Kitte
میگوینــد( .عــادل ،1386 ،ص.)14
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تمبر مدرکی چاپی و قطعهکاغذی کوچک و چهارگوش است که چهار طرف آن دندانه
دارد .تمبر نشانۀ پیشپرداخت یا پرداخت هزینۀ پستی است .ارزش روز تمبر روی آن درج
میشود .تمبر شکل ،اندازه و رنگهای گوناگون دارد و براساس مناسبتهای ویژه در تیراژ
مشخص چاپ میشود (گلرنگ ،1389 ،ص8؛ هاجری ،1375 ،ص.)374
تمبر معناهای مختلفی دارد ،ازجمله :زنگ کوچک فلزی ،اوج صدا ،آواز ،طنین،
تمغا ،منگوله یا نشانی در باالی کاله و کالهخود؛ ولی بهمعنای تمبر پستی از سال ۱۸۴۸م
رواج یافتهاست (هاجری ،1375 ،ص .)۱۸برخی مورخان معتقدند تمبر از کلمۀ مغولی
تمغا گرفته شده ،بهمعنای ُمهری که به نامه زده میشدهاست؛ احتماالً این لغت مغولی
را بازرگانان به اروپا وارد کردهاند( 2عادل ،1387 ،ص .)14چسباندن تمبر روی نامه یا
بستۀ پستی نشانۀ این است که فرستنده تمام مبلغ الزم برای ارسال محموله یا بخشی از
آن را پرداختهاست .درصورتیکه ارزش تمبر الصاقی کمتر از هزینۀ خدمات پستی باشد
گفته میشود که محموله «کسر تمبر» دارد (رهیده و رجبی ،1392 ،ص .)55در برخی از
کشورها ،برای اخذ هزینههای کسر تمبر ،تمبر ویژهای به نام تاکس تهیه میکنند تا پساز
اخذ مبلغ کسر تمبر از گیرنده ،آن را روی نامه الصاق کنند (هاجری ،1375 ،ص.)374
تمبر ،رسانهای است با بردی بسیار زیاد که قدرت پیامرسانی آن به مرزهای یک
کشور محدود نمیشود؛ زیرا وقتی تمبری بر پاکتی چسبانده و به نقطهای دیگر از این
جهان پهناور ارسال میشود ،پیامهای نهفتۀ خود را ،بیهیچ مانعی به گیرندۀ پاکت منتقل
میکند (شیردل ،1381 ،ص.)18
«تمبر ،این تابلوی هنری کوچک ،همواره استعداد آن را داشتهاست که بهجهت دسترسی
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به آن ،در تیراژ فراوان و سرعت انتقال از هر نقطه به نقطۀ دیگر جهان حامل پیامهای فکری،
ِ
هنری سرزمینِ مبدأ خود باشد» (مهروان ،1368 ،ص .)64ازطریق
فرهنگی و بیانگر تواناییهای
تمبر بهراحتی میتوان به فرهنگ ،زبان ،تاریخ ،سنن و اعتقادات ملتهای مختلف دسترسی
یافت .تمبر را دائرهالمعارف تصویری نیز میتوان نامید (شیدوش و ابراهیمی ،1390 ،ص.)48
تمبر با بازتاب نمادهای پنهان در زوایای خود ،در قالب مفاهیم و معانی جدید نقشآفرینی
میکند (متولی و حسینآبادی فراهانی ،1397 ،ص.)82

تاریخچۀ مترب در ایران

تاریخ تمبر ایران به سه دورۀ قاجار ،پهلوی ،و جمهوری اسالمی تقسیم میشود .تمبر رسم ًا
سال  1247شمسی در دورۀ قاجار در ایران متولد شد؛ ولی ایدۀ اولیۀ تمبر پستی با سفر
ناصرالدینشاه به اروپا همراه است .ناصرالدینشاه پساز بازگشت از فرنگ هیئتی را به
فرانسه فرستاد تا درزمینۀ چاپ تمبر اقداماتی انجام دهند .مردی فرانسوی به نام ریستر از
نیت هیئت اعزامی مطلع شد و در سال ۱۸۵۶م۱۲۴۴/ش کلیشههایی برای تمبر ایران تهیه
کرد .اولین نقش تهیهشدۀ ریستر برای تمبر ایران عالمت رسمی ایران (شیر و خورشید)
بود .نقش این تمبر شیری خوابیده بود که از پشت آن خورشیدی طلوع میکرد؛ این نقش
در بیضی قرار داشت (عادل ،1387 ،ص23؛ گلرنگ ،1389 ،ص22؛ دادور و ایروانی،
 ،1393ص .)61زیر بیضی و در قاب دور این نقش ،حروف اول نام مبتکر آن ،ریستر،
بهصورت وارونه بهچشم میخورد .دولت ایران این طرح ریستر را نپذیرفت (هاجری،
 ،1375ص۲۶۴؛ دادور و ایروانی ،1393 ،ص .)61بعداز این موضوع ،شخصی به نام آلبرت
نخستین تمبر رسمی چاپشده در ایران را طراحی کرد .طرح آلبرت ،بهدلیل هماهنگی
بیشتر با زمینۀ شرقی آن (شیر و خورشید و طرحهای ملی ایران) تأیید شد .بعدازاین،
تمبرهای گوناگون با تصاویر شاهان قاجار هم طراحی شد (دادور و ایروانی،1393 ،
ص( )61تصویر  .)1تقریب ًا بیست سال پساز مجموعهتمبرهای تاجگذاری احمدشاه،
مجموعۀ دیگری با موضوع معماری چاپ شد (سمیعی ،1375 ،ص.)58
با برکناری حکومت قاجار ،بهمناسبت اعالم حکومت موقت ،تعدادی از تمبرهای
مالیاتی با نوشتۀ «پست حکومت موقتی پهلوی  9آبانماه  »1925-1304به رنگ طالیی
در چاپخانۀ مجلس سورشارژ 1شدند (گلرنگ ،1389 ،ص .)24تمبرهای دورۀ پهلوی به
دو دوره تقسیم میشوند :یکی از سال  1304شمسی (پهلوی اول :رضاشاه)؛ و دیگری از
سال  1320شمسی (پهلوی دوم :محمدرضاشاه) .در دورۀ پهلوی طراحی تمبرها از چهرۀ
پادشاهان فراتر رفت و موضوعات فرهنگی ،هنری و ورزشی را نیز شامل شد (گلرنگ،

 ،Surcharge = Overprint .1اصطالحـ ًا
هرگونـه چـاپ روی طـرح اصلـی متبر را
روچـاپ گوینـد .روچاپـی کـه ارزش اسـمی
متبر را تغییـر میدهـد سورشـارژ نامیـده
میشـود و بـرای مصارف دولتـی (رسویس)،
تاکـس ،مصـارف خیریـه ،موقتـی و یا تغییر
حکومـت اسـتفاده میشـود.
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 ،1389ص( )25تصویر  .)2تصویر بزرگان علم ،فرهنگ ،ادب ،هنر و تاریخ ایران همچون:
بوعلی سینا ،فارابی ،سعدی و  ...از مضامین تمبرهای این دوره است (عادل،1387 ،
ص .)23از سال  1358شمسی به بعد تمبرهای دورۀ جمهوری اسالمی چاپ شدند.

تصویر 1

اولین رسی تصویری نارصالدینشاه،
دورۀ قاجار
(مأخذ)http://malekmuseum.org :

تصویر 2
مترب ششریالی روز کارگر ،دورۀ پهلوی
(مأخذ)http://malekmuseum.org :

تصویر 1

انواع مترب

 Set .1که در آن ،متربهای صادرشده در یک
تاریخ ،بهصورت ردیف و بههم متصل ارائه
میشوند (گلرنگ ،1389 ،ص.)128
 Booklet .2دفرتچۀ کوچکی است که
رسی و بلوک یادگاری مجموعهای از متربها
را بههمراه توضیحات دربارۀ خود مترب،
طراح و موضوع و همچنین عکسها و
تصاویر دیگر داراست (,2006 ,Gibbons
 .)Xمجموعهدار ْان دفرتچههای مترب را هم
جمعآوری میکنند (گلرنگ ،1389،ص.)128

112

تصویر 2

 .1مترب جاری (رسمی) :تمبری است که برای الصاق روی پاکتها به تعداد بیشاز یک
میلیون منتشر میشود.
 .2مترب یادبود (یادگاری) :تمبری است که بهمناسبت حادثهای خاص و با موضوعی
معین منتشر میشود .تمبر یادگاری درارتباطبا فرهنگ سیاسی و اجتماعی-تاریخی جامعه
منتشر میشود؛ تمام تمبرهای مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی جزء این دستهاند.
تمبرهای یادگاری سه دستهاند:
ِ
یادگاری تاریخی :تمبر با تصویر اشخاص بزرگ از این قسم
الف -تمبرهای
بهحساب میآید و غالب ًا بهصورت تکسری چاپ میشود.
ِ
یادگاری خاطرهای :این تمبرها به یادبود موضوعی خاص و
ب -تمبرهای
ماندگارکردن آن در تاریخ چاپ میشوند؛ مانند تمبرهای سالگرد انقالب و امثال آن.
ِ
یادگاری روز :این تمبرها وقایع تازه و رویدادهای جاری جامعه را
ج -تمبرهای
مجسم میکنند و بهتر است هر سری حاوی قطعات متعدد باشد .تمبرهایی که زیباییهای
طبیعی کشورها مانند گیاه و حیوان ،یا انسان و کارهای هنری و عملی او را جلوهگر میکنند
از این قسم محسوب میشوند (رادمنش ،1364 ،صص 33-24؛ عادل ،1387 ،ص25؛
گلرنگ ،1389 ،ص .)54تمبر یادگاری در سه شکل به بازار عرضه میشود ،بهصورت تمبر
سری ،1بلوک یادگاری ،دفترچۀ تمبر( 2گلرنگ ،1389 ،ص.)128
 -3متربهای متفرقه :تمبرهایی است که دولت بهعناوینمختلف برای استفادههای
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مختلف منتشر میکند و دو نوع است :تمبرهای مورداستفادۀ مستقیم و تمبرهای حاشیهای
(گلرنگ ،1389 ،ص.)54

مترب دورۀ جمهوری اسالمی

کتابتمبرجامجهاننما،اثرضیاءالدینهاجری،سریسهتایی26اسفند۱7/۱۳۵۷مارس۱۹۷۹
را اولین تمبر جمهوری اسالمی معرفی میکند .این سری شامل نقشهای مرد با لباس محلی
کردستان (۳ریالی) ،زن با لباس محلی کردستان (۵ریالی) و شاخۀ گل محمدی (۲ریالی)
است و عنوان «پست ایران» را هنوز هم در باالی هر تمبر بههمراه دارد .در کتاب راهنمای
تمبر ایران اثر فریدون نوین فرحبخش ،سری چهارتایی 31فروردین20/1358آوریل1979
اولین تمبرهای جمهوری اسالمی ایران ذکر شدهاست که تا آن زمان هنوز هم با عبارت
«پست ایران» چاپ شدهاند .این تمبرها عنوان انقالب اسالمی را همراه دارند نه جمهوری
اسالمی ،چون عنوان حکومت جمهوری اسالمی ایران هنوز کام ً
ال رسمیت نداشتهاست
(گلرنگ ،1389 ،ص .)26سال  ۱۳۵۸سری هفدهم و نوزدهم تمبرهای دورۀ پهلوی با
سورشارژ انقالب اسالمی چاپ شدند؛ ولی با دستور مقامات پست ،تمام این تمبرهای
سورشارژشده از ادارات جمعآوری و مهدوم 1شدند (نوین فرحبخش ،1345 ،ص.)259
۱۵خرداد۵/۱۳۵۸ژوئن ۱۹۷۹تمبری با عنوان «جمهوری اسالمی» چاپ شد که بهجای
عبارت «پست ایران» عبارت «پست جمهوری اسالمی ایران» روی آن چاپ شده بود .از
آن تاریخ به بعد تمبرها منظمتر و در تعداد بیشتر به مناسبتهای مذهبی ،اجتماعی ،تاریخی
و فرهنگی چاپ شدند (عادل ،1387 ،ص .)23اولین تمبرهای بلوک یادگاری جمهوری
اسالمی ایران ،بهمناسبت نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران (22بهمن)1366
چاپ شد که  16تمبر دارد و بزرگترین نمونۀ ایرانی محسوب میشود .این مجموعه
عالوهبر تمبرهای جدید دورۀ نهم ،تمبرهای 22بهمن سالهای گذشته را هم شامل میشود
(شیرازی و گلرنگ ،1392 ،ص.)37
وجه انقالبی نمود گستردهای در تمبرهای دورۀ جمهوری اسالمی دارد .تصاویر شهدا،
حوادث انقالب ،جنگ تحمیلی و ارزشهای انقالب اسالمی از مضمونهای غالب در این
تمبرهاست .در این تمبرها تعداد عناصر تصویر افزایش یافته و گرافیک شلوغ شدهاست.
در این مجموعه ،تمبرهای ساده و مختصر کماند ،ولی موفقاند؛ ازجمله :تمبرهای «سومین
سالروز جمهوری اسالمی ایران» (« ،)۱۳۶۱اولین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» ()1366
و «کنگرۀ بینالمللی بزرگداشت حافظ» ( )۱۳۶۷که در دهۀ اول جمهوری اسالمی منتشر
شدهاند (گلرنگ ،1389 ،ص .)27در دو دهۀ بعدی ،ظرافت تصویرسازی و چاپی در

 .1مهدوم  :/mahdum/ویران ،خراب،
منهدم،نابود.

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 110

113

عطیه یوزباشی
وحید رجبی

تمبرهای ایران افزایش یافت .سال  ۱۳۷۰دو تمبر بههمچسبیده برای سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی منتشر شد که ازجمله طراحیهای بسیار موفق تمبر ایران است .خالقیت،
ساختارشکنی و دقت فوقالعاده در چینش عناصر تصویری و نوشتهها ،به تمبرهای
موردنظر اهمیتی ویژه دادهاست .درحالیکه محتــوای طرح نیز با ارائۀ عکسهایــی با
یک فام رنگی 1از وقایع انقالب ،آن یادگار را بهخوبی نمایندگی میکند .بهجرئت میتوان
گفت که ساختارشکنی ذاتی انقالب با استفادۀ صحیح از عناصر بصری کام ً
ال در این اثر
نمایان است (گلرنگ ،1389 ،ص .)28جامعۀ بینالمللی تعدادی از تمبرهای منتشرشده در
ایران پساز انقالب را تحسین کرده و جوایزی را در نمایشگاههای بینالمللی و اجتماعات
مختلف به تمبرهای ایرانی اختصاص دادهاست (عادل ،1387 ،ص.)23
چندین مجموعه از تمبرهای دورۀ جمهوری اسالمی در کتابخانه و موزۀ ملی ملک
موجود است؛ پژوهش حاضر به بررسی تمبرهای مجموعۀ اهدایی آقای محمود کاظمی
پرداختهاست (جدول .)1
قاجار
از سال 1244ش

پهلوی
از سال 1304ش

جمهوریاسالمی
از سال 1358ش

تعداد کل
هرمجموعه

361

565

153

1079

مجموعۀ مترب رشکت پست

-

1

51

52

مجموعۀ اهدایی آقای محمود کاظمی

-

-

93

93

361

566

297

1224

مجموعه

دوره

مجموعۀ وقفی حاج حسینآقا ملک

جدول 1
مجموعهمتربهای ایران محفوظ در موزۀ
ملک (مأخذ :نگارندگان)

تعداد کل هر دوره

موضوع

 .1فام یا ت هرنگ یا پرده رنگ بخشی از مثلث
(روشنایی  -اشباع  -فام) است که شباهت یا
تفاوت آن رنگ را با رنگی دیگر بیان میکند.

114

فرهنگ عمید ،واژۀ موضوع را گذاردهشده ،نهادهشده ،امر موردبحث ،و مطلبی که دربارۀ
آن بحث شود ،تعریف کردهاست (عمید ،1363 ،ص .)1869موضوع ممکن است عینی و
واقعی باشد مثل منظرۀ طبیعی یا ذهنی و تصوری باشد مثل واقعۀ تاریخی .اثر هنری هم،
گاهی میتواند موضوع محسوبشود (پاکباز ،1378 ،ص .)550تمبر رسانهای ثابت و
منبعی اطالعاتی است که جنبههای اجتماعی ،تجاری ،سیاسی ،فرهنگی ،تاریخی و هنری
جامعه را به روشی بیهمتا نشان میدهد .تمبر همانند دیگر مواد غیرکتابی مثل اسکناس،
سکه ،پوستر و نقشه ارزشمند است (مریچ هکن و صالحی ،1386 ،ص.)69
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نمودار شمارۀ  1تقسیمبندی انواع تمبر را براساس موضوع نشان میدهد؛ هر موضوع هم
خود شامل چند مضمون است .موضوعهای بررسیشده در پژوهش حاضر عبارتاند از:
سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی و خدماتی؛ موضوع اقلیمی در تمبرهای این
مجموعه وجود ندارد.

منودار 1
انواع مترب براساس موضوع (مأخذ:
نگارندگان).

مضمون

فرهنگ عمید ،واژۀ مضمون را درمیانگرفتهشده ،آنچه از کالمی مفهوم شود ،موضوع کالم،
معنی ،و مطلب تعریف کردهاست (عمید ،1363 ،ص .)1818مضمون محتوای مشترک
موضوع و بهاصطالح زیرمجموعۀ موضوع و جزئیتر از موضوع است .درحقیقت مضمون،
پرداختن به موضوع ازلحاظ جهانبینی معین است (پاکباز ،1378 ،ص .)533بهرهگیری از
چکیدۀ کوتاه ،تصویرهای رنگی و نمادها در قابی کوچک برای انتقال محتوا ،ویژگی
کلیدی تمبر است که آن را از دیگر مواد غیرکتابی ممتاز میکند .بهدلیل همین ویژگی
منحصربهفرد ،تمبر را هم میتوان ابزاری برای برقراری ارتباط و هم اثری هنری پنداشت
(مریچ هکن و صالحی ،1386 ،ص .)69برای نمونه ،موضوع سیاسی شامل مضمونهایی
همچون انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،تشکیل بسیج مستضعفین و  ...است (جدول .)3
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تصویرسازیمترب

زبا ِن تصویر را همه در همهجای دنیا میفهمند .زبان تصویر قدرتی سحرانگیز دارد که
فاصلههای زبانی و فرهنگی را پر و مردم جهان را متحد میکند .تأثیر زبان تصویر مستقیم
است و پیامهایش از ورای مرزها ،نظامهای سیاسی و تفاوتهای اجتماعی به ما میرسد.
پیامهای تصویری در دنیای ما نقشی مهم ایفا میکنند و در درک و انتقال احساسات دیگران
به ما کمک میکنند .تمبر پستی توانایی آن را دارد که اصول زیباشناختی را تعمیم دهد و
بهعنوان ابزاری در خدمت فرهنگ ،اطالعات را منتقل کند و ازطریق ماهیت سادهسازی
خود مفاهیم اغلب پیچیده و مبهم را به مخاطب تفهیم کند (عادل ،1387 ،ص .)61در
طراحی تمبر باید تمام ویژگیهای تصویرسازی را رعایت کرد .طراحی و تصویرسازی
تمبر برعهدۀ تصویرگر (گرافیست) است (عادل ،1387 ،ص)75؛ بنابراین تصویرگر تمبر،
مقید به اصولی است و نمیتواند مانند نقاش تابع احساسات ،عواطف و اندیشههای
خود باشد .تصویرگر تمبر باید پیام خود را از زبان ایدئولوژی حاکم ،سیاست جاری و
فرهنگ عمومی بیان کند و تفاوت بارز او با هنرمند منتقد و صاحبسبک ،در اینجا بیشتر
خودنمایی میکند .همچنین تصویرگر مجاز نیست که خود را در جایگاه هنرمند قرار
ِ
تطبیق
دهد ،بلکه فقط میتواند از ِش ِّم هنری ،شناخت هنری و مهارت هنری خود ،برای
هرچه مفیدتر و مؤثرتر مضمون با شکل استفاده کند (ابراهیمی ،1367 ،ص .)40تصاویر
روی تمبرهای هر کشور ،ازجمله نقش ،نوشته ،نماد خاص ،عالئم و نشانههای کوچک و
حتی محل و نحوۀ قرارگرفتن هرکدام ،همگی گویای افکار نظام حاکم بر آن کشور است؛
بنابراین ،تغییروتحول در افکار نظام حاکم بر هر مملکت ،مستقیم ًا بر تصاویر و اشکال روی
تمبرها تأثیر میگذارد (رامی ،1386 ،ص.)55

ترکیببندی

ترکیببندی عاملی است که با سامانبخشیدن به چیدمان عناصر بصری در فضایی مشخص
براساس ذهنیت هنرمند و روابط تجسمی ،سبب میشود تا مخاطبان اثر بتوانند بهطرز
مؤثری با آن اثر ارتباط برقرار کنند (حسینی راد ،1384 ،ص .)۶۶ترکیببندی سازماندهی
همۀ عناص ِر اث ِر هنری است برای ایجاد یک ُک ِّل منسجم؛ و حاوی بیان هنری که هر عنصر
با ویژگیهای ذاتیاش جلوه کند ،ولی باید به طریقی عمل کند که ُکل ،مهمتر از اجزا باشد.
مسامحت ًا واژۀ «ترکیببندی» را در معنای یک اثر هنری ،یک گروه و  ...نیز بهکار میبرند
(پاکباز ،1378 ،ص.)۱۹۱
ِ
مطلوب عناصر بصری در داخل محدوده یا کادر ،کمپوزیسیون
به ساماندهی منطقی و
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(ترکیببندی) میگویند (محمدی و دیگران ،1392 ،ص« .)112بهکارگیری عناصر تصویر،
همچون ،خط ،فرم ،رنگ و بافت در آفرینش تصویر ،با ویژگیهای ترکیبی همراه است
که مجموعۀ آن را ترکیببندی گویند» (ماهان ،1388 ،ص .)80به جایدادن منطقی عناصر
تجسمی در فضای موردنظر ،در سطح دوبعدی یا فضای سهبعدی ترکیببندی گویند
(حلیمی ،1386 ،ص224؛ محسن گرده کوهی ،1392 ،ص .)14مجموعهای از عناصر
تضاد (کنتراست) ،زاویۀ دید ،تعادل ،ضرباهنگ ،هماهنگی ،یکپارچگی ،تأکید ،سفیدخوانی،
چینش (همراهی اجزای تصویر ،همراهی متن و تصویر) و  ...را ترکیببندی گویند (ماهان،
 ،1388ص .)80ترکیببندی درمجموع از نمایش زمینهها و قسمتهای موضوع و وجود
ارتباط و وحدت بین عناصر آن حکایت دارد (آلیاتوف ،1372 ،ص« .)17هدف از ایجاد
ترکیببندی این است که چشم بتواند تعادل ،توازن ،وحدت ،هماهنگی و زیبایی ایجادشده
بین عناصر را بهخوبی دریافت کند» (محمدی و دیگران ،1392 ،ص .)112ترکیببندی
تحت قواعد و اصول معین و محاسبات دقیق انجام میشود و بین عناصر تصویری ،ارتباط،
پیوند و روابط منطقی ایجاد میکند (حلیمی ،1386 ،ص224؛ محسن گرده کوهی،1392 ،
ص .)14هر نقش و شکل موجود در کادر نسبت به فضای اطرافش جلوه و معنی خاصی
پیدا میکند که نامش برگرفته از مجموعۀ فعلوانفعاالتی همانند حرکت ،ریتم ،ترکیب و ...
است که عناصر داخل کادر بر خود و بیننده اِعمال میکنند.
باتوجه به تعریفهای هنرمندان شاخص از مفهوم ترکیببندی ،تعریف جامع زیر
برای ترکیببندی ارائه شد :به ایجاد ارتباط و سازماندهی همۀ عناصر بصری [تجسمی،
تصویری] (نقطه ،خط ،سطح ،حجم ،بافت ،حرکت ،رنگ) در داخل محدوده یا کادر
[فضای موردنظر] در آفرینش تصویر [اثر هنری] بهگونهای منطقی ،مطلوب و منسجم
در سطحی دوبعدی یا فضایی سهبعدی ترکیببندی گویند .ترکیببندی تمبر ازلحاظ
ساختار کلی به دو دستۀ متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم شدهاست که هرکدام هم جداگانه
شامل قرینه و غیرقرینه میشوند .این دو نیز به دو دستۀ زاویهدار و د ّوار تقسیم میشوند.
زاویهدار شامل (مثلثی ،متقاطع ،قطری ،افقی ،عمودی و مورب) و د ّوار شامل (دایره،
بیضی ،حلزونی ،منحنی و منتشر) است .پژوهش حاضر براساس این تقسیمبندیها انجام
شدهاست (نمودار .)2
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منودار 2
انواع ترکیببندی مترب ازلحاظ ساختار کلی
(مأخذ :نگارندگان).

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ترکیببندی کادر است .کادر محدودهای از
تصویر است که اثر تجسمی در داخل آن شکل میگیرد .کادر با ترکیببندی مستقیم ًا رابطه
دارد و چون معیاری برای شناخت ویژگیهای بصری عناصر تجسمی و تشخیص نقطه
و خط از سطح است ،اهمیت زیادی دارد .هنرمندان عناصر و نیروهای بصری را براساس
کادر موجود سازماندهی میکنند (محمدی و دیگران ،1392 ،ص .)112ساختار اصلی
اثر درارتباطبا کادر شکل میگیرد و وجود کادر برای ایجاد ارتباط بصری میان عناصر و
معنایافتن اَشکال الزامی است .عالوه بر کادر سه عامل مهم دیگر نیز در ایجاد ترکیببندی
موفق نقش دارند .1 :وجود تعادل .2 ،وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف
کادرو  .3رابطهی هماهنگ هرکدام از عناصر با کل اجزای اثر و موضوع آن (محمدی و
دیگران ،1392 ،ص.)112
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عوامل مؤثر در ترکیببندی

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ترکیببندی ،کادر است .کادر محدودهای از تصویر
است که اثر تجسمی در داخل آن شکل میگیرد .کادر با ترکیببندی مستقیم ًا رابطه دارد
و چون معیاری برای شناخت ویژگیهای بصری عناصر تجسمی و تشخیص نقطه و
خط از سطح است ،اهمیت زیادی دارد .هنرمندان عناصر و نیروهای بصری را براساس
کادر موجود سازماندهی میکنند (محمدی و دیگران ،1392 ،ص .)112ساختار اصلی
اثر درارتباط با کادر شکل میگیرد و وجود کادر برای ایجاد ارتباط بصری میان عناصر و
معنایافتن اَشکال الزامی است .عالوهبر کادر دو عامل مهم دیگر نیز در ایجاد ترکیببندی
موفق نقش دارند .1 :وجود تعادل و  .2وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف کادر
و هرکدام از عناصر با کل اجزای اثر و موضوع آن (محمدی و دیگران ،1392 ،ص.)112
از بین  93تمبر دورۀ جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی محفوظ
در کتابخانه و موزۀ ملی ملک ،به ویژگیهای  14تمبر پرداخته شد (جدول  )2و از
ذکر ویژگیهای  79تمبر دیگر بهعلت زیادشدن حجم مطالب خودداری شد و فقط به
مضمونهای این  93تمبر پرداخته شد (جدول .)3

ر

مضمون

تاریخ

ترکیببندی

عرض

ابعاد

طول

1

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1358/10/19

عمودی

4.4 cm

3.3 cm

2

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1358/10/29

مثلثی

4.6 cm

3.3 cm

3

نخستین سالروز انقالب اسالمی ایران

1358/11/22

عمودی

2.8 cm

4.1 cm

4

نخستین سالروز انقالب اسالمی ایران

1358/11/22

مثلثی

2.8 cm

4.1 cm

جدول 2
تصویر شامره 1

تصویر شامره 2

تصویر شامره 3

تصویر شامره 4

ویژگیهای متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی
محفوظ در موزۀ ملک (مأخذ :نگارندگان)
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ر

مضمون

تاریخ

ترکیببندی

طول

5

نخستین سالروز انقالب اسالمی ایران

1358/11/22

قرینه-قطری

2.8 cm

4.1 cm

6

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1359/03/21

عمودی

4.6 cm

3.3 cm

7

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1359/03/21

قرینه-منترش

5.2 cm

2.3 cm

8

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1359/03/21

قرینه-افقی

4.6 cm

3.7 cm

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6

تصویر شامره 8

تصویر شامره 7

9

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب

1359/03/21

حلزونی

4.4 cm

3.3 cm

10

روز جهانی قدس

1359/07/17

قرینه-مثلثی

2.9 cm

4.2 cm

11

دومین سالروز انقالب اسالمی ایران

1359/11/22

عمودی

2.7 cm

4.1 cm

12

دومین سالروز انقالب اسالمی ایران

1359/11/22

قرینه-عمودی

2.7 cm

4.1 cm

تصویر شامره 9

تصویر شامره 10

تصویر شامره 11

تصویر شامره 12

13

دومین سالروز انقالب اسالمی ایران

1359/11/22

قرینه-عمودی

2.8 cm

4.1 cm

14

یادبود شهدای جمهوری اسالمی

1360/08/18

قرینه-مثلثی

5.7 cm

3.4 cm

ادامۀ جدول 2

ویژگیهای متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی
در کتابخانه و موزۀ ملی ملک (مأخذ:
نگارندگان)
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ابعاد
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دایره

قرینه-منترش

منترش

قرینه-منحنی

منحنی

قرینه-حلزونی

حلزونی

قرینه-بیضی

بیضی

قرینه-دایره

ترکیببندی

موضوع

-

هشتمین سالگرد مقاومت مردم افغانستان؛
بزرگداشت دهمین سالگرد قیام قم
آغاز پانزدهمین قرن هجرت
پیامرب اسالم

-

مبعث

عید سعید فطر

چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

-

آغاز پانزدهمین قرن هجرت
پیامرب اسالم
-

هفتۀ وحدت؛ هشتمین سالگرد جمهوری اسالمی

پیروزی انقالب اسالمی ایران

-

بزرگداشت شهادت سلیامن خاطر

-

روز مستضعفان؛ هشتمین سالگرد پیروزی انقالب مبعث رسول؛ میالد رسول؛
()2؛ بزرگداشت شیخ راغب؛ شهادت آیتالله ارشفی عید فطر؛ هفتۀ حج؛ پنجمین
کنفرانس اندیشهی اسالمی
اصفهانی

سیاسی

مذهبی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اجتامعی

-

نوروز باستانی

-

-

-

-

-

نوروز باستانی

-

-

فرهنگی

-

3

1

2

-

-

-

-

1

4

-

4

-

-

-

-

-

10

5

4

3

3

11

مجموع مجموع

روز جهانی پست 1

آموزش بیست و پنجمین
و ترویج سالگرد تأسیس
کشاورزی هواپیامیی ایران
-

-

-

-

-

-

-

اقتصادی

خدماتی

مضمونهای متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی
در کتابخانه و موزۀ ملی ملک (مأخذ:
نگارندگان).
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قرینه-قطری

قطری

قرینه-متقاطع

متقاطع

قرینه-مثلثی

مثلثی

ترکیببندی

موضوع

نخستینسالروزانقالب

-

پنجمینسالگرددفاعمقدس

روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی؛ روز جهانی قدس

یادبود شهدای جمهوری اسالمی؛ سومین سالگرد انقالب؛
شهادتآیتاللهبهشتی؛پنجاهمینشهادتمدرس؛
پنجاهمین سالگرد شهادت عزالدین قسام؛ روز قدس

-

-

عید فطر -روز قدس؛ عید فطر-
روز قدس
-

میرزا حسین نائینی؛ عید قربان

نخستین سالروز انقالب؛ سومین سالگرد انقالب؛ روز
جهانی قدس؛ مبارزه با تبعیض نژادی؛ بزرگداشت
سیدمصطفیخمینی؛شهیدطباطبایی؛پنجاهمین
سالگرد قیام گوهرشاد؛ پنجمین سالگرد دفاع مقدس؛
آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب
سالروزاشغالافغانستان؛هفتمینسالگردپیروزی
اسالم؛ مبعث حرضت رسول اکرم؛
انقالب؛ قیام مردم عراق علیه انگلیس؛ سالروز بسیج
روز پاسدار
مستضعفین؛هفتمینسالگردمقاومتافغانستان؛
سالگردتأسیسکمیتهها؛بزرگداشتشهدایحزبالله
لبنان؛ هفتمین سالگرد دفاع مقدس؛ تسخیر النهی
جاسوسی؛ فاجعهی مبباران مدارس؛ سالگرد انقالب

سیاسی

مذهبی

-

-

-

-

بزرگداشت روز معلم

-

-

-

نوروزباستانی

-

روز زن ()2؛ روز پرستار؛
روز بهداشت جهانی نوروزباستانی؛
()2؛ اولین منایشگاه بزرگداشت
بیناملللیکتابتهران؛ پهلوانتختی
هفتۀوحدت

اجتامعی

فرهنگی

-

-

-

-

-

-

اقتصادی

-

-

-

-

-

-

خدماتی

1

-

1

5

9

31

1

6

40
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افقی

مجموع

قرینه-مورب

مورب

قرینه-عمودی

عمودی

قرینه-افقی

ترکیببندی

موضوع

آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب
اسالم

55

-

پنجمینسالگرددفاعمقدس

دومین سالروز انقالب ()2؛ بزرگداشت ستوان اسالمبولی

22

-

-

-

نخستین سالروز انقالب؛ دومین سالروز انقالب؛ یادبود آغاز پانزدهمین قرن هجرت پیامرب
آیتالله صدر؛ یادبود سیدقطب؛ پنجمین سالگرد دفاع اسالم ()2؛ میالد مسیح؛ میالد
مقدس؛ ششمین سالگرد دفاع مقدس ()5
حرضت محمد  -هفتۀ وحدت

-

-

مبعث حرضت رسول

سیاسی

مذهبی

8

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

اجتامعی

فرهنگی

1

-

-

-

-

-

-

اقتصادی

2

-

1

93

-

-

-

14

1

3

-

-

-

93

1

17

2

مجموع مجموع

1

خدماتی

مضمونهای متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی
در کتابخانه و موزۀ ملی ملک (مأخذ:
نگارندگان).

ادامۀ جدول 3
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منودار 3
منودار و درصد توزیع فراوانی نسبی
انواع ترکیببندی متربهای دورۀ
جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی
محمود کاظمی در کتابخانه و موزۀ
ملی ملک (مأخذ :نگارندگان)

منودار 4
منودار و درصد توزیع فراوانی نسبی
موضوع متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود
کاظمی در کتابخانه و موزۀ ملی
ملک (مأخذ :نگارندگان)

سیاسی

مذهبی

اجتامعی

فرهنگی

اقتصادی

خدماتی

فراوانی

درصد
فراوانی
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11
3
3
4

فراوانی
تجمعی

توزیع فراوانی و درصد موضوع و
ترکیببندی متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود
کاظمی در کتابخانه و موزۀ ملی
ملک (مأخذ :نگارندگان).

دایره
بیضی
حلزونی
منحنی

5
2
2
1

5
1
1

-

1
-

1

1
1

مجموع

درصد
فراوانی
تجمعی

جدول 4

ترکیببندی

موضوع

فراوانی

11
3
3
4

12
3
3
4

11
14
17
21

12
15
18
23
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سیاسی

مذهبی

اجتامعی

فرهنگی

اقتصادی

خدماتی

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی
تجمعی

مجموع

درصد
فراوانی
تجمعی

ترکیببندی

موضوع

فراوانی

منترش

2

2

-

1

-

-

5

5

5

26

28

مثلثی

25

5

8

2

-

-

40

40

43

66

71

متقاطع

3

2

-

1

-

-

6

6

6

72

77

قطری

1

-

-

-

-

-

1

1

1

73

78

افقی

-

2

-

-

-

-

2

2

2

75

81

عمودی

13

4

-

-

-

-

17

17

18

92

99

مورب

1

-

-

-

-

-

1

1

1

93

100

مجموع

55

22

8

5

1

2

93

93

100

-

-

ادامۀ جدول 4
توزیع فراوانی و درصد موضوع و
ترکیببندی متربهای دورۀ جمهوری
اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود
کاظمی در کتابخانه و موزۀ ملی ملک
(مأخذ :نگارندگان).

منودار 5
توزیع فراوانی نسبی ترکیببندی
متربهای دورۀ جمهوری اسالمی از
مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی در
کتابخانه و موزۀ ملی ملک
(مأخذ :نگارندگان)

نتیجهگیری

مضمون تمبرهای پساز انقالب اسالمی تنوع زیادی ندارد و تمبرها بهصورت مناسبتی و
براساس تقویم روزشمار انقالب چاپ شدهاند؛ یعنی همواره بعضی از مضامین در تاریخ
معینی بهعنوان تمبر چاپ شدهاند.
ِ
موضوعات تمبرهای جمهوری اسالمی از مجموعۀ اهدایی محمود کاظمی:
اولویت
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 .1حقیقت محمدیه اصطالحی عرفانی است
که مراد از آن در اصطالح متصوفان و عرفا،
ذات احدیت است ،به اعتبار تعیین اول و
مظهر اسم جامع الله است (سجادی،1373 ،
ج ،3ص.)754

126

سیاسی 55 :تمبر ،مذهبی 22 :تمبر و اجتماعی 8 :تمبر است (جدول  4و نمودار .)4
در  40تمبر از  93تمبر ،ترکیببندی مثلثی دیده میشود که  25تمبر دارای موضوع
سیاسی 8 ،تمبر موضوع اجتماعی و  5تمبر موضوع مذهبی و  2تمبر موضوع فرهنگی
دارند .ترکیببندی مثلثی نمادی است از ایستایی و توازن .مثلث پایدارترین شکل هندسی
است که مانند کوه استوار است و بهدلیل زوایای تیز سطحی مهاجم و شکلی ستیزنده دارد
و بهدلیل وجود نقطۀ رأس ،سبب خطر و دلهره است .مثلث رمز مراتب سهگانۀ معارف
روحانی (نماز ،زکات و والیت) است و استقرار اسالم بر پایۀ این سه رکن است .والیت در
کاربرد عرفی نظیر امامت است؛ یعنی همان رهبری و حاکمیت سیاسی .بهسبب ویژگیهای
مذکور در موضوعات سیاسی با مضمونهایی چون بزرگداشت شهدا ،روز جهانی قدس و
 ...از ترکیببندی مثلثی استفاده شدهاست .مثلث رمز حقیقت محمدیه( 1ص) است (عوالم
سهگانه) [عالم نفس ،عالم روح و عالم عقل] و بیانگر ربانیت و هماهنگی و تناسب است.
به همین دالیل در موضوعات مذهبی با مضمونهایی مانند هجرت پیامبر و مبعث رسول
اکرم (ص) از ترکیببندی مثلثی استفاده شدهاست (جدول 3؛ نمودار  3و .)4
در  17تمبر از  93تمبر ،ترکیببندی عمودی دیده میشود که  13تمبر آن موضوع سیاسی
دارد .ترکیببندی عمودی معرف روحیهای مثبت و سبب القای کیفیتی ایستا در تصویر است؛
بههمیندلیل در مضمونهایی مانند سالگرد دفاع مقدس و یادبود افرادی چون آیتاهلل سید
محمدباقر صدر و  ...از این ترکیببندی استفاده شدهاست (جدول 3؛ نمودار  3و .)4
در  11تمبر از  93تمبر ،ترکیببندی دایره دیده میشود که  5تمبر آن موضوع مذهبی
دارد .دایره کاملترین شکل هندسی و مهمترین صورت رمزی برای تجسم وحدت و
یکپارچگی در نظام هستی و همچنین تصویری از ابدیت است .دایره نمادی از مراتب رمز
نبوت و والیت است .قادر متعال عالم هستی را به شکل دایره آفریدهاست؛ بههمیندلیل در
مضمونهایی مانند کنفرانسها ،هفتۀ حج ،عید فطر و  ...از دایره استفاده شدهاست (جدول
3؛ نمودار  3و .)4
تمبر وسیلهای مطمئن و مؤثر برای معرفی فرهنگ کشور است؛ بنابراین ،نقش ،طرح،
و ویژگیهای تمبر باید بررسی شود تا با گنجاندن پیامهای فرهنگی و سیاسی در تمبر،
بتوان از این رسانۀ فراگیر حداکثر استفاده را کرد .نیل به این هدف ،جز با استفاده از زبانی
گویا و نافذ میسر نیست؛ زبانی که برای همۀ مردم جهان قابلفهم باشد؛ این زبان ،زبان
تصویری هنر است.
تمبر رابطهای مستقیم با فرهنگ ،هنر ،مذهب و سیاست جامعه دارد.
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