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Abstract:

Purpose: Postal stamps were introduced Iran in the Qajarid era as a sign of modernity. Reza 

Shah Pahlavi government issued stamps to signal the commencement a modern time. This 

paper investigates the themes use in the design of postal stamps.

Method and Research Design: A comprehensive collection of postal stamps were used to 

categorize the themes.

Finding and Conclusion: Politcal events are more frequently makes the themes. Then the 

change of dressing style of the public from the traditional to the western as a government 

policy is reflected in the design of postal stamps.
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Surcharge .5: چاپ عباراتی روی متربهای 

موجود برای تغییر قیمت یا تغییر کاربری مترب 

یا در زمان تغییر حکومت (نوین فرح بخش، 

1380، ص9). در فارسی به معنی تغییر ارزش 

اولیۀ مترب  ارزش  که  است  نوشته ای  و  است 

ص14).   ،1341 (نیساری،  می دهد  تغییر  را 

تغییرات جدید با عباراتی بر روی متربها ممهور 

می شوند. عبارتی که روی متربها مهر می شود، 

به عبارت سورشارژی و این کار به سورشارژ 

موسوم است.

چڪیده:

هدف: تمبر به عنوان نمادی از دنیای نوین در عصر قاجار وارد حیات اجتماعی ایران شد. رضاشاه از تمبر 

برای اعالم حکومت جدید سود جست. این مقاله اهداف حکومت رضاشاه در انتشار تمبر را بررسی می کند.

روش/رویکرد پژوهش: با روش توصیفی تحلیلی و با ترسیم جدول و نمودارهای ستونی میزان انعکاس 

تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرها بررسی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: رویدادهای سیاسی بیش از دیگر مضمون ها در تمبرها منعکس است. موضوع تغییر 

لباس و فرهنگ درتمبرها منعکس است. مضمون های تاریخی و اقتصاد کمتر در تمبرهای این  دوره دیده 

می شود.

کلیدواژه ها: رضاشاه پهلوی، تمبر، سورشارژ5 ، ایران

استناد: فتحی، سیده فروغ، عادل فر، باقرعلی، رحیمی, عبدالرفیع، بهرام نژاد، محسن. (1399). انعکاس 

تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرهای دورۀ رضاشاه پهلوی (1304-

 doi:10.22034/ganj.2020.2575  |  6 -28 ، (3) 30 ،1320ش). گنجینۀ اسناد

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

مقالــۀ پژوهشے

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا(چاپـــی): 3652-1023 |  شاپـــا(الکرتونیکــــی): 2538-2268 

  10.22034/GANJ.2020.2575 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 30، دفرت3، پاییز 1399  |  صص:6 -28  (23)

تاریخ دریافت: 1398/9/8 |   تاریخ پذیرش:1399/5/5

گنجینـــۀ اسنـــاد
»119«

تحقیقات تاریخے



8
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

1. مقدمه
تمبر با تصاویر و نمادهای مختلف، کوچک ترین مدرک رسمی کشور و حامل تفکر 
سیاسی-فرهنگی حاکمانی است که نشر آن را مهیا می کنند. در این پژوهش موضوعات 
پستی  تمبرهای  روی  بر  مطرح شده  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  تاریخی، 
منتشرشده طی 16 سال حکومت رضاشاه بررسی شد تا اولویت های حکومت پهلوی اول 

برای اطالع رسانی به مردم و میزان اهمیت این اولویت ها باهم قیاس شود.
پژوهش تالش می کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد:

1. تمبرهای دورۀ رضاشاه بیشتر به کدام بخش از تاریخ ایران پرداخته اند؟
2. چگونه از تمبر برای اعالم اهداف سیاست سلسلۀ حاکم استفاده شده است؟

3. وقایع اقتصادی به چه میزان در تمبرهای پهلوی اول حضور دارند؟
4. آیا نمادهای فرهنگی در تمبرهای این دوره مطرح شده اند؟

5. کدام وقایع اجتماعی در تمبرهای رضاشاهی به تصویر کشیده شده اند؟
برای پاسخ به این پرسش ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. به مدد ارقام جداول 
و نمودارهای ستونی، نوع و میزاِن طرح وقایع تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و 

اجتماعی ایران، در تمبرهای این دوره بررسی و باهم مقایسه شد.
فرض بر این قرار گرفت که پهلوی اول هم، با ادامۀ شیوۀ نشر تمبر در دورۀ قاجار، اولویت را بر 

انعکاس وقایع سیاسی نهاده و سایر موضوعات را به حاشیه رانده است.
در دورۀ پهلوی اول تمبر به خدمت اهداف حکومتی درآمد و تنها به موضوعات مکمل سیاسِت 

حاکم اجازۀ حضور بر روی تمبرها داده شد و سایر موضوعات در سایۀ سیاست کم رنگ شد.

2. پیشینۀ پژوهش
 توجه مجموعه داراْن به بُعد تجاری و تفننی تمبر و اولویت دادن آن بر بُعد علمی و 
تاریخی تمبر از شکل گیری تألیفات گستردۀ علمی جلوگیری کرده است. چند مقاله و 
پایان نامه، اندک پژوهش علمی موجود دربارۀ تمبر است. نگارنده در مقالۀ پیشین خود 
میزان حضور تاریخ در تمبرهای پهلوی دوم را از آغاز تا کودتای سال 1332ش به یاری 
نمودار سنجیده است. این سبک مقاله را برای تمبرهای سایر ادوار تاریخی ایران نیز می توان 
ادامه داد. کمبود منابع تخصصی، پژوهش علمی درزمینۀ تمبر را با مشکل مواجه کرده است؛ 

بنابراین کار در این زمینه تالش بیشتری را می طلبد.

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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3. معرفی انواع متربهای پستی دورۀ رضاشاه (1304-1320ش)
24 سری تمبرهای منتشرشده در کل دورۀ رضاشاه به ترتیب زمان انتشار:

1 و 2(: قبل از چاپ تمبرهای پهلوی، دو سری تمبر قاجاری، با عبارات سورشارژی، 
آغاز سلطنت پهلوی را اعالم کردند. 6 قطعه از تمبرهای مالیاتی احمدشاه با عبارت »پست 
حکومت موقتی پهلوی 9آبان ماه1304 1925« )تصویر 1(؛ و 4 قطعه تمبر احمدشاهی 
بزرگ، با سورشارژ نقش شیروخورشید و عبارت سلطنت پهلوی و ذکر تاریخ 25آذر1304، 
و عبارت انگلیسی REGNE PAHLAVI 1925 این وظیفه را عهده دار شدند )نیساری، 1341، 

صص 83-80(.

3(: به پیشنهاد فرج اهلل بهرامی، رئیس دفتر شاهنشاهی، تمبرهای احمدشاهی منسوخ شد 
و در تاریخ 1305/2/18ش با رئیس کل مالیه برای نشر تمبرهای جدید مذاکره شد. سپس 
نظمیه تمبرهایی با تصویر احمدشاه را از دفاتر پستی نابود کرد و وزارت مالیه و ادارۀ 
خزانه داری کل، 10،410،000 قطعه تمبر شیروخورشیدی مشروطه را با 16 بهای متفاوت 
در سال 1305ش جایگزین تمبرهای احمدشاهی کردند. با سورشارژ تمبرها با عبارت 
سلطنت پهلوی 1305، 1926، به فارسی و التین، تمبرهای پهلوی هم آماده شد )اسناد 
شمارۀ 7185 و 2630، به نقل از یزدانی، 1378، صص 57، 58؛ انجمن تمبر ایران، 1397، 

ص93(.

تصویر 1   
 رسی پست حکومت موقتی پهلوی 1304ش

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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4 و 5(: اولین سری تمبر با تصویر رضاشاه با کاله، در 10 قطعه در 2 تصویر و 
اندازه در سال های 1305-1307ش در چاپ خانۀ تهراِن مجلس انتشار یافت. این سری 
را مهدی قلی خان هدایت مخبرالسلطنه طراحی و صنیع السلطان حکاکی کرده بودند. 4 
قطعه از این سری که منقش به تاج بودند، رتوش شدند و در سال 1307ش به چاپ 
دوم رسیدند )تصویر 2(؛ وجه تمایز سری دوم )سری رتوش شده( روشن تربودن آن است 
)نیساری، 1341، صص 84، 85(. در چاپ تمبر با تصویر رضاشاه به دستور وزارت مالیه در 
اواخر سال 1305ش، عالوه بر جلب رضایت شاه، مختصاتی هم باید رعایت می شد تا از 
انتشار تمبرهای تقلبی جلوگیری شود؛ ازاین رو به کاغذ، نقاش، و دستگاه چاپ مخصوص 
نیاز بود )ساکما، 310/21/4(. مجلس با کمک متخصصان آلمانی و واردکردن جدیدترین 
ماشین های چاپ به داخل کشور در سال 1305ش، چاپ تمبر در خارج از کشور را 
متوقف کرد و تصمیم نهایی برای چاپ تمبر در داخل کشور را به وزارت مالیه واگذار 
کرد )ساکما، 310/21/1؛ 310/21/5(. پس از دیدار وزیر مالیه با شاه مقرر شد تا ازاین پس 
تمبرها در تهران چاپ شوند )ساکما، 310/21/6، 310/21/7(؛ ولی این موضوع به طور 
کامل محقق نشد. در هیچ کدام از تمبرهای چاپ دوره رضا شاه از فیلیگران1 استفاده نشد 

)پلودن و همکاران، 2535، ص5(.

6 الی 8(: تمبر پست هوایی نوآوری پستی این دوره بود. این تمبر برای افزایش سرعت 
انتقال مرسوالت، و برای تأمین هزینۀ انتقال نامه ها با هواپیما، در کنار تمبر عادی 6شاهی، و 
تمبر هوایی 1قرانی بر پاکت چسبانده می شد. اولین سری را شرکت آنشدۀ هلند در تاریخ 
1305/11/18ش با چاپ مجدد تمبرهای شیروخورشید مشروطه، و سورشارژ عبارت 
»مخصوص پست هوایی« با تصویر هواپیما، در 16 قطعه منتشر کرد. سری دوم و سوم، 
با سورشارژ عبارت »پست هوایی« به خط فارسی و فرانسوی و تصویر هواپیما بر روی 

   

تصویر 2
رسی رتوش شدۀ پهلوی 
1307ش

Filigran  .1: فیلیگران یا ته نقش: نقوش 
درون کاغذ مترب؛ نوشته یا عالمتی در منت 

خمیر کاغذ (نوین فرح بخش، 1380، ص8).

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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تمبرهای مالیاتی، در 5 قطعه در تاریخ 1307/3/16ش، و 12 قطعه در 2 اندازه، در سال های 
1307-1308ش در چاپ خانۀ مجلس چاپ شدند. تفاوت 2 سری اخیر باهم نوع خط 
استفاده شده است؛ سری اول با خط نسخ، و سری دوم با خط نستعلیق سورشارژ شد 

)انجمن تمبر ایران، 1397، صص 95، 96(.
9(: اولین سری تمبرهای یادگاری، به مناسبت تاج گذاری رضاشاه، در یک سری 16قطعه ای 
در 2 اندازه و دو نوع تصویر، در چاپ خانۀ هارلم آمستردام هلند، در سال های 1308-
1309ش منتشر شد. تصویر شاه در قطع کوچک تر با کاله و در قطع بزرگ تر با تاج و شنل، 

نشسته بر تخت، با پرچم ایران، به چشم می خورد )عباسیان، 1370، ص38(.
10 و 11(: تمبرهای پست هوایی پهلوی، معروف به سری عقابی در 17 قطعه، در شرکت 
آنشدۀ هلند در تاریخ 1309/4/14ش چاپ شدند. تصویر نیم رخ رضاشاه با کاله و کوه 
دماوند با عقابی درحال پرواز، در دو طرف تمبرها به چشم می خورد )انجمن تمبر ایران، 
1397، صص 98، 99(. با تغییر نام رسمی کشور به ایران تمام 17 قطعۀ مذکور، با مهر سیاه 
و با عبارت Iran در سال 1314ش، سورشارژ شدند )نیساری، 1341، صص 149، 150(.

12(: تمبرهای پستی با استفاده از تصویر رضاشاه، معروف به سری مجلس یا لیتوگراف، 
در 11 قطعه در چاپ خانۀ تهراِن مجلس در سال 1310-1311ش چاپ شدند )انجمن 

تمبر ایران، 1397، صص 99، 100(.
13(: با تغییر واحد پول ایران به دینار و ریال، سری دیناری با تصویر رضاشاه، در 2 اندازه 
و 2 نوع تصویر، در 15 قطعه، در چاپ خانۀ مجلس در سال های 1312-1313ش نشر و 

توزیع شد )نوین فرح بخش، 1380، ص96(.
14(: به مناسبت دهمین سال سلطنت، سری ترقیات در 9 قطعه در شرکت آنشدۀ هلند، 
در تاریخ 1313/12/3ش منتشر شد. 5 دینار با نشان عدلیه، 10 دینار با دورنمای تخت 
جمشید، 15 دینار با نشان فرهنگ، 30 دینار با فرودگاه دوشان تپه، 45 دینار با آسایشگاه 
سخت سر، 75 دینار با کارخانۀ سیمان ری، 90 دینار با ناو پلنگ، 1 ریال با نقش پل و 
راه آهن روی رود کارون، و 1/5 ریال با ساختمان ادارۀ پست تهران، تصاویر این تمبرها 
بودند. این سری آخرین سری تمبرهای دارای عبارت Postes Persanes هستند )نیساری، 

1341، ص89(؛ )تصویر 3(.

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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15 الی 17(: با تغییر رسمی نام کشور از Perse به Iran در تاریخ 1314/10/10ش، بعضی از تمبرهای 
موجود بانام جدید و عبارت POSTES IRANIENNES در سال 1314ش سورشارژ شدند. 8 قطعه از 
سری تاج گذاری، 9 قطعه از سری چاپ مجلس، و تمام 15 قطعۀ سری دیناری، تمبرهایی بودند که با 

سورشارژ ایران، به جریان پست بازگشتند )نوین فرح بخش، 1397، صص 105-102(.
18(: آخرین سری تمبرهای رضاشاه با کاله پهلوی، با حاشیه ای ستونی، به نام سری ستونی 
در 14 قطعه و 2 اندازه، در چاپ خانۀ مجلس در سال 1314ش چاپ شد )عباسیان، 1370، 

صص 41، 42(.
19 الی 23(: چاپ خانۀ مجلس تمبر تصویر شاه را بدون کاله و با حاشیۀ ستونی، در 5 
سری منتشر کرد. سری نخست در 2 اندازه و 15 قطعه، با زیرنویس فرانسوی در سال های 
1314-1315ش منتشر شد. سری دوم بدون زیرنویس، در سال های 1316-1317ش، و 
به مناسبت شصتمین سال تولد شاه، با تاج پهلوی در باالی تمبر، در 10 قطعه و 3 سری 
بی دندانه، دندانه دار و بلوک یادگاری، در شرکت آنشدۀ هلند در تاریخ 1316/12/24ش 

چاپ شدند )نیساری، 1341، صص 97-94(.
24(: به مناسبت عروسی ولیعهد و فوزیه، 5 قطعه تمبر با تصویر زوج و تاج پهلوی، در 
چاپ خانۀ کرووازیۀ سوئیس، در تاریخ 1318/2/4ش منتشر شد )انجمن تمبر ایران، 1397، 

صص 110، 111(؛ )تصویر 4(.

   

تصویر 3
رسی دهمین سال سلطنت 
رضا شاه پهلوی/رسی ترقیات 
1313ش

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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4. تحلیل متربهای دورۀ رضاشاه
در طی 16 سال سلطنت پهلوی اول، 24 سری تمبر پستی، برابر با 271 قطعه تمبر وارد 
جریان پستی کشور شد. تمبرها در چاپ خانۀ تهراِن مجلس، هلند و سوئیس چاپ شدند 
)نوین فرح بخش، 1380، صص 88-104(. این 24 سری عبارت بودند از: 13 سری برابر 
با 159 قطعه )58/67%) چاپ اول؛ 1 سری برابر با 4 قطعه )1/47%) چاپ دوم؛ 10 سری 
برابر با 108 قطعه )39/85%) سورشارژ از تمبرهای قاجار و پهلوی )جدول 1 و نمودار 1(.

   
تصویر 4

 رسی عروسی ولیعهد و فوزیه 1318ش

اجتامعیفرهنگیاقتصادیسیاسیتاریخیدرصد از کلعددرسینوعشامره

58/67%13159چاپ اول1
53

(%33/33)
159

(%100)
19

(%11/94)
33

(%20/75)
91

(%57/23)

2
چاپ 
دوم

14%1/47__
4

(%100)
____

4
(%100)

__39/85%10108سورشارژ3
108

(%100) 
33

(%30/55)
33

(%30/55)
48

(%44/44)

__24271__جمع
53

(%19/55)
271

(%100)
52

(%19/18)
66

(%24/35)
143

(%52/76)

   

جدول 1
مجموع و موضوع متربهای پستی چاپ

 دورۀ رضاشاه(1304-1320ش)

   

منودار 1
اقتصادی ،  تاریخی، سیاسی،  درصد تحوالت 
انواع متربهای  دورۀ  فرهنگی واجتامعی در 

رضاشاه

0

50

100

در انواع  درصد انعکاس تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی -1نمودار
تمبرهاي دورة رضاشاه

چاپ اول

چاپ دوم

سورشارژی

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...
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تمبرهای چاپ اول در 13 سری در 3 نوِع پستی، یادگاری، هوایی در فاصلۀ سال های 
1305-1318ش چاپ شدند که در 4 سری از این تمبرها از نمادهای معماری ایران 
باستان، چون ستون و حجاری، برای تزیین حاشیۀ تمبرها استفاده شد. تصویر رضاشاه در 
اغلب تمبرها به همراه نمادهای سیاسی، چون تاج، پرچم شیروخورشید، و تخت سلطنت، 
به چشم می خورد. تنها در 8 قطعه از سری تمبرهای دهمین سال سلطنت رضاشاه، نمادهای 
یادآوری خدمات حکومتی چاپ شده اند.  برای  ندارند، ولی  سیاسی، مستقیم حضور 
باتوجه به موضوعات و نمادهای کاربردی، تمام تمبرهای چاپ اول با اهداف سیاسی 
چاپ شده اند. نمادهای اقتصادی نیز تنها در 2 سری به چشم می خورند: سری دیناری که با 
هدف اعالم واحد پول جدید ایران چاپ شد؛ و در 4 قطعه از سری یادگاری دهمین سال 
سلطنت که خدمات اقتصادی حکومت درزمینۀ توسعۀ صنعت و ارتباطات، به مدد احداث 
راه شوسه، راه آهن، پل، ناوگان دریایی و هوایی، معرفی شد. در سری دهمین سال سلطنت 
نیز 2 قطعه تمبر دارای نمادهای فرهنگی اند. از تمثال الهۀ فرهنگ و بال های فروهر به عنوان 
نماد نیروی هوایی استفاده شد. 16 قطعه تمبری هم که برای اولین بار رضاشاه را بدون کاله 
به تصویر کشیدند، با زیرنویس عبارت »پست ایران« به زبان فرانسوی گویای ادامۀ نفوذ 
فرهنگی فرانسه در ایران اند. تقویم شمسی روی 2 سری پایانی تمبرهای یادگاری چاپ 
شد. اصالحات اجتماعی عصر رضاشاه درزمینۀ پوشش زنان و مردان و کشف حجاب هم 
در تمبرها به یادگار ماندند. در 6 سری از تمبرهای چاپ اول، رضاشاه کاله پهلوی معروف 
را بر سر دارد. تمثال های زنانۀ موجود در تمبرهای دهمین سال سلطنت، برای اولین بار به 
نقش زن در اجتماع اشاره دارند. در سری مربوط به ازدواج ولیعهد نیز برای اولین بار زنان 
درباری در تمبرها رخ نمودند )نوین فرح بخش، 1380، صص 89-104(. تنها 1 سری 
4قطعه ای از تمبرهای منتشرشده در عصر رضاشاه، برای دومین بار، در سال 1307ش با 
تصویر رتوش شده از رضاشاه با کاله پهلوی، و روشن تر از چاپ اول تجدید چاپ شد 
)نیساری، 1341، ص85(. عصر رضاشاه، 10 سری، برابر با 108 قطعه تمبر سورشارژی را 
در کارنامۀ خود دارد. از این تعداد، 6 سری از تمبرها،  قاجاری است که 3 سری آن برای 
پست هوایی مصرف شد )عباسیان، 1370، صص 36-38(. با سورشارژ تمبرهای سلسلۀ 
پیشین، مبادالت پستی، بی وقفه تا نشر تمبرهای سلسلۀ جدید ادامه یافت. سال 1314ش 
مبادالت پستی رونق زیادی داشت؛ چراکه تمام 4 سری تمبر سورشارژی از تمبرهای 
تاج گذاری، 1 سری  از سری  این سال سورشارژ شدند. 1 سری 8عددی  در  پهلوی، 
9عددی از سری چاپ مجلس، 1 سری 15عددی از تمبرهای دیناری، و 1 سری 17عددی 
از تمبرهای پست هوایی، مجموعه تمبرهای سورشارژی در این سال هستند )انجمن تمبر 

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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ایران، 1397، صص 102-104(. از 5 سری برابر با 67 قطعه تمبری که برای پست هوایی 
در دورۀ رضاشاه توزیع شد، تنها 1 سری آن در سال 1309ش برای این منظور چاپ شده 
بود، که در سال 1314ش نیز برای اعالم نام جدید کشور سورشارژ شد. 3 سری دیگر این 
دسته از تمبرها، همه سورشارژ بر روی تمبرهای قاجاری بودند که با عبارت پست هوایی 
به خط زیبای نسخ و نستعلیق و تصویری از هواپیما سورشارژ شدند )نیساری، 1341، 

صص 145-150(؛ )جدول 2 و نمودار 2(1.

تمبرهای عصر رضاشاه از همان آغاز به عنوان ابزاری مفید برای رساندن اخبار سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و اداری، به خدمت حکومت درآمدند. اعالم تغییر سلسله، اخبار 
خاندان حکومتی، خدمات حکومتی، اصالحات اجتماعی درزمینۀ نوع پوشش جامعه، 
معرفی ایران با جاذبه های طبیعی و حیات وحش، و حضور زن از ابداعاتی بود که برای 

 1. اعداد منودار 2، از ردیف آخر (مجموع) 
جدول شامرۀ یک گرفته شده است.

منادموضوعشامره

بنا و حجاری های مربوط به تاریخ ایران باستان: دورمنای تخت جمشید؛ ستون؛ رسستونتاریخی1

شاه؛ خاندان حکومتی: ولیعهد، عروس؛ شیروخورشید؛ شمشیر؛ پرچم؛ تاج؛ تخت سلطنتی؛ تغییر نام کشورسیاسی2

تغییر واحد پول؛ صنعت: کارخانه؛ راه: هوایی، دریایی، زمینی (شوسه، آهن)اقتصادی3

تندیس فرهنگ؛ کتاب؛ قلم مو؛ آننت؛ زبان و خط فرانسه؛ خط نستعلیق و نسخ؛ تقویم شمسی؛ فروهرفرهنگی4

تندیس معارف و دادگسرتی؛ آسایشگاه؛ کاله پهلوی؛ کشف حجاب؛ زنان ادارۀ پستاجتامعی5
   

جدول 2
مناد تحوالت تاریخی ،سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی 

و اجتامعی ایران ، در متربهای عرص رضاشاه

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...

   

منودار 2
درصد انعکاس تحوالت تاریخی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی، و اجتامعی، در مجموع  
متربهای پهلوی اول 
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اولین بار در تمبرهای این دوره، رخ داد )انجمن تمبر ایران، 1397، صص 92، 111(؛ 
)جدول 3(.

ــاه (1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت تاریخ ــی تح 5. بررس
1320ش)

به  را  باستانی  آثار و محوطه های  موزه ها،  تاریخی گذشته،  از شکوه  تجلیل  با  پهلوی 
نشانه های ملی بدل کرد. نویسندگان از روایت تاریخ سنتی دست کشیدند و به تألیف 
تاریخی ملی گرایانه و علمی، با تأکید بر دورۀ هخامنشی، به مانند ریشۀ سیاسی دولت 
پرداختند. متون تازه تألیف، افزایش بیداری جدید تاریخی را در میان مردم عالقه مند به 
مطالعه درپی داشتند. به مدد شرق شناسان غربی، پژوهش های علمی در تاریخ ایران، و 
انتشار عالمانۀ تاریخ ایران روبه رشد نهاد )اشرف، 1395، صص 209-210(. دل بستگی به 
تاریخ ایران باستان و شکوه گذشته در سیاست های آموزشی مطرح شد )کرونین، 1393، 
ص201( و در تمبرها هم نمود یافت. نمادهای تاریخ ایران باستان در تمبرها، از اواخر 
عصر قاجار آغاز شدند و در دورۀ پهلوی روبه رشد نهادند. از تصویر ستون های تخت 
جمشید به عنوان تزیین در حاشیۀ تمبرهای پستی با تصویر رضاشاه، در سری ستونی، و 
سری پهلوی بدون کاله استفاده شد )نوین فرح بخش، 1397، صص 102، 105، 106(. 
تصاویرِ بناهای هخامنشی که عکس شاه را در تمبرها همراهی می کردند، همان وظیفه ای را 
ایفا می کردند که بناهای تخت جمشید در تمبرهای تاج گذاری احمدشاه داشتند )زیبرتس، 
1379، شهریور-مهر، صص 4، 5(. در بین تمبرهای رضاشاه مجموعۀ دهمین سال سلطنت 
پهلوی بیشترین تنوع نمادهای تاریخ ایران باستان را دارد. در 1 قطعه به طور کامل، و 6 

نوآوریسالشامره

استفاده از مترب برای اعالم تغییر سلطنت؛ پست هوایی؛ پوشش جدید مردان: کاله پهلوی11305-1304

معرفی جاذبه های طبیعت ایران: کوه، رود، دریا، حیات وحش ایران1309، 21313

31313
استفاده از متثال های زنانه به عنوان مناد معارف و عدلیه؛ معرفی صنایع نوپا؛ خدمات ارتباطی زمینی، 

هوایی، دریایی؛ بناها و خدمات اداری، اجتامعی، آموزشی، نظامی

اعالم تغییر رسمی نام کشور به ایران41314

بزرگداشت روز تولد شاه؛ استفاده از تقویم شمسی در متربهای یادگاری51316

به تصویرکشیدن زنان درباری با تکیه بر کشف حجاب؛ اعالم اخبار خاندان حکومتی61318    
جدول 3

نوآوری در متربهای دورۀ رضاشاه 
(1304-1320ش)

سیده فروغ فتحی
باقرعلی عادلفر
عبدالرفيع رحيمی
محسن بهرام نژاد
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قطعه دیگر از این مجموعه، برای تزیین حواشی قاب تمبر از نمادهای حجاری تخت 
جمشید استفاده شد. تمبر 10دیناری با تصویری از تخت جمشید، تنها تمبری است که 
محوطه ای از ایران باستان را به تصویر می کشد. از نمادهای تاریخی مانند سرباز جاویدان، 
گل های نیلوفر، کاج، شیرهای بالدار با صورت های انسانی، بال های فروهر، کنگره و ستون 
و سرستون تخت جمشید در تزیین حاشیۀ تمبرهای 5، 10، 15، 30، و 75دیناری، و 1، و 
1/5ریالی استفاده شد )انجمن تمبر ایران، 1397، ص101(. باستان گرایی حاکم، به سکوت 
مطلق تمبرهای دورۀ رضاشاه دربارۀ تاریخ ایران اسالمی انجامید و هیچ نشانی از نمادهای 
این دوره در تمبرها چاپ نشد. در تمبرهای پهلوی اول از نمادهای تاریخ ایران باستان 
تنها در 53 قطعه )33/33%( از تمبرهای چاپ اول برابر با 19/55% از مجموع کل تمبرهای 
پستی استفاده شد )جدول 1 و 2 و نمودار 1 و 2(. باوجود رویدادهای تاریخی قابل تأمل در 
این دوره، مانند ثبت 247 اثر تاریخی در کشور در سال 1311ش و لغو امتیاز حفر مناطق 
باستانی برای بیگانگان در سال 1306ش )ساکما، 297/7225/1(، بازهم این وقایع تاریخی 

از انعکاس در تمبرها جا ماندند.

ــاه (1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت سیاس ــی تح 6. بررس
1320ش)

شرایط سیاسی ناشی از جنگ جهانی اول، نظام سیاسی ایران را متأثر ساخت و زوال 
سلسلۀ قاجار را سرعت بخشید. انگلیسی ها که به دنبال حفظ منافع سیاسی-اقتصادی 
خود در خاورمیانه بودند، با ترغیب احمدشاه به اخراج افسران روسِی بریگاد قزاق در 
مهرماه 1299ش، غیرمستقیم راه را برای کودتاگران هموار کردند )کدی، 1396، ص137(. 
وقایع پس از کودتا نیز، زمینه را برای انتقال قدرت از قاجار به پهلوی مهیا کرد. پشتیبانی 
زیاد نخبگان طبقۀ متوسط جدید و تحصیل کردگان از رضاخان نیز از عوامل مؤثر در 
گسترش اقتدار او در سراسر کشور بود )کرونین، 1394، صص 29، 38(. آغاز حاکمیت 
پهلوی، با گسترش، نوین سازی و تمرکز ارتش و بوروکراسی همراه بود )کاتوزیان، 1391، 
ص152(. تجدد، هدف رضاشاه بود و تمرکزگرایی، روش او بود که به نام ناسیونالیسم 
هر دو را مشروعیت می بخشید )کرونین، 1393، ص201(. رضاشاه درپایان سلطنتش در 
سال 1320ش، با مخالفت چهار مرکز عمده در جامعۀ ایران مواجه شد. سیاست مداران 
اشرافی، قبایل بی رئیس، روحانیون و روشن فکران جوان که از شاه به عنوان فردی دیکتاتور 
و ابزار دست انگلیس انتقاد می کردند. با تکیه بر نیروی ارتش و جاده های جدید، واکنش 
دولت به تمام این مخالفان، سرکوب بود )لیمبرت، 1390، صص 150، 151(. با افزایش 
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نفوذ اقتصادی و فرهنگی آلمان در ایران و تردید رضاشاه در اخراج کارشناسان آلمانی، 
نیروهای متفقین در تاریخ 1320/6/3ش به ایران حمله کردند؛ و شاه به طور رسمی در 
1320/6/25ش از سلطنت استعفا کرد و پسرش محمدرضا جانشین او شد )هدایت، 

1375، ص420؛ آربری و همکاران، 1390، صص 793، 794(.
پهلوی در آغاز از تمبرهای سورشارژی به عنوان ابزاری کارآمد برای اعالم شروع 
ایران، 1397، ص92(. تمبرهای نخستیْن به  سلطنت خود، سود جست )انجمن تمبر 
روال قاجار بر استفاده از نشان شیروخورشید پافشاری کردند )کسروی، 1378، صص 
55-58؛ عبدلی فرد، 1378، صص 35-41(؛ نمادی کهن که از عصر شاه سوسه تر1پادشاه 
میتانی )1450ق.م.( موردتوجه حکام بود )نیر نوری، 1344، ص78(. این نشان در مهر 
سورشارژی بر روی تمبرهای قاجاری حضور یافت؛ هم چنین در سری تمبرهای دولتی 
در سال های 1319-1321ش نیز چاپ و استفاده شد )نوین فرح بخش، 1380، صص 
88-92، 104(. هدف در طراحی تمبرهای جدید، معرفی کشور به عنوان کشوری متمرکز 
و مدرن، با تکیه بر نمادهایی به نشانۀ آن بود )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. چاپ 
مجموعه تمبرهای دهمین سال سلطنت، به پیشنهاد وزارت پست، و با امضای علی اکبر 
داور، نخست وزیْر محمود جم، محمدعلی دولتشاهی، محسن صدر، مصطفی قلی بیات 
به تصویب هیئت وزراء رسید )سند  و علی اکبر بهمن، در جلسۀ مورخ 1313/1/4ش 
شمارۀ 12، به نقل از یزدانی، 1378، صص 65، 66(. موضوعات این مجموعه، با هدف 
تصویرسازی سیاسی انتخاب شدند تا حیطۀ خدمات حکومتی سلسلۀ جدید را معرفی 
کند. تالش شد تا نشانه های پیشرفت در ابعاد مختلف، با ویرانه های تخت جمشید قیاس 
شود و استقالل کشور درزمینۀ نیروی هوایی و دریایی اعالم شود. تصاویْر پیام دوگانه ای 
را دربر داشتند: یکی تحقق آمال دیرینۀ روشن فکران تجددگرا؛ و دیگری اعالم لوازم 
قدرت حکومت جدید )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. برای اولین بار، توان نظامی 
در شاخۀ هوایی با تصویری از فرودگاه دوشان تپه، و در نیروی دریایی با تصویری از ناو 
پلنگ، با توسل به تمبرهای این سری معرفی شد )نوین فرح بخش، 1397، ص102(. در 
کنار نشان شیروخورشید، نمادهای سیاسی دیگری، چون تصویر شاه، خاندان سلطنتی، و 
تاج، در طراحی غالب تمبرهای این دوره به چشم می خورد. تمامی تمبرهایی که در عصر 
رضاشاه در پست جریان داشتند، یا به شکل مستقیم از نمادهای سیاسی سود جسته اند 
و یا به یادمان مناسبتی سیاسی چون تاج گذاری، دهمین سال سلطنت، شصتمین سال 
تولد رضاشاه، و اعالم اخبار حکومتی چون ازدواج ولیعهد، و تغییر نام کشور، منتشر 
شدند. این موارد، گویای کارکردهای سیاسی تمبرهای این دوره اند. تمام تمبرهای این  1.sausetar
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برای اعالم وقایع  اول  پهلوی  بودند و  ابزار درجهت اهداف سیاسی  دوره، سهل ترین 
سیاسی از آن ها سود جست. باتوجه به حضور نمادهای سیاسی در تمبرها، به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم 100% تمبرهای این دوره سیاسی محسوب می شوند )جدول 1 و 2؛ نمودار 
1 و 2(. رونق و کسادی در نشر تمبر، متأثر از شرایط سیاسی حاکم است. آشفتگی های 
سیاسی ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران به کسادی در نشر تمبر در دو سال پایانی 

حکومت پهلوی اول انجامید.

ــاه (1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــادی در ق ــوالت اقتص ــی تح 7. بررس
1320ش)

رضاشاه با تمرکز بر توسعۀ تجارت و صنعت تالش کرد تا اقتصاد کشور را سامان بخشد. 
ابتدا با لغو خدمت مأموران بلژیکی، تأسیس بانک ملی و دادن حق انتشار اسکناس به آن، 
درجهت استقالل و توسعۀ اقتصادی ایران گام های نخستین برداشته شد )آربری و همکاران، 
1390، ص786(. کارخانه ها بیشتر به صنایع سبک و تأمین نیازهای داخلی می پرداختند و 
کارخانۀ سیمان، مهم ترین مرکز صنعتی ای بود که نیازهای عمرانی کشور را تأمین می کرد 
)آربری و همکاران، 1390، ص788(. دولت جدید ثروتمندتر از قاجارها، با تکنولوژی 
مدرن، خواهان انجام تغییرات اقتصادی بود، ازاین رو به گسترش وسایل ارتباطی نیز توجه 
کرد )کاتوزیان، 1391، ص152(. نقشه برداری و احداث ساختمان راه آهن به عنوان مهم ترین 
پروژۀ ارتباطی عصر رضاشاه در تاریخ 1304/11/20ش به تصویب مجلس رسید تا در سایۀ 
سیستم ارتباطی منظم کشور، رونق صنعت و تجارت نیز میسر شود )محبوبی اردکانی، 1376، 
ص345(. شاه راه آهن سراسری )1306-1317ش( را مظهر عظمت دولت، استقالل ملی، و 
توسعۀ اقتصادی خواند )فوران، 1394، ص338(. تغییر واحد پول ایران به دینار نیز از دیگر 
تحوالت اقتصادی این دوره بود که از اسفند سال 1308ش آغاز شد و پس از تصویب مجلس 
در تاریخ 1310/12/26ش، از آغاز سال 1311ش رسمیت یافت )خرازچی، 1381، مهر، 
ص57(. افزایش منابع درآمد نفتی و مالیاتی بر اولویت های اقتصادی کشور تأثیر گذاشت 
و سرمایه گذاری دولت در صنعت و تجارت از 1/1% بودجه در سال 1307ش، به %24/1 
بودجه در سال 1320ش رسید )فوران، 1394، ص337(. صعود درآمد نفتی کشور و امنیت 
جاده ها به رونق تجاری و کاهش هزینۀ حمل ونقل انجامید و این موضوع بهبود اقتصاد ایران 
را به ارمغان آورد. سروسامان دادن سازمان مالی کشور، بدهی های دولتی را کاهش داد، ولی 
بهبودی در توسعۀ اقتصادی کشور حاصل نکرد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی گسترده ای 

را به همراه نداشت )کاتوزیان، 1391، صص 135، 136(.

انعکاس تحوالت تاریخی، 
 سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی ...



20
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

توسعۀ صنعت  و  رونق  به  پرداختن  با  اول  پهلوی  تمبرهای  در  اقتصاد  به  توجه 
حمل ونقل و ارتباطات، به عنوان مکمل رشد اقتصادی، با سه سری نخستیِن تمبرهای 
)نوین  شد  مطرح  1305-1308ش  سال های  در  هواپیما  تصویر  سورشارژ  و  هوایی، 
فرح بخش، 1397، صص 97، 98(. تمبرهای سری دیناری نیز با استفاده از واحد پول 
جدید، از سال 1312-1313ش رونق دینار و ریال را سرعت بخشیدند )خرازچی، 1381، 
مهر، ص57(. سری ترقیات با 4 قطعه تمبر معرفی تنوع تحوالت اقتصادی کشور را 
عهده دار شد و تمبرهای 30، 75، 90دیناری، و 1ریالی، کارخانۀ سیمان، و راه های هوایی، 
دریایی، و زمینی )شوسه و آهن( را به تصویر کشیدند )نیساری، 1341، ص89(. به عبارتی 
19 قطعه )11/49%) از تمبرهای چاپ اول، 33 قطعه )49/25%) از تمبرهای پست هوایی، 
و 33 قطعه )30/55%) از تمبرهای سورشارژی موضوع اقتصاد را مطرح کردند )جدول 1 

و 2؛ نمودار 1 و 2(.

ــاه (1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت فرهنگ ــی تح 8. بررس
1320ش)

دولت-ملت پهلوی، براساس بزرگداشت ستایش شکوه گذشته با یادآوری تاریخی، متکی 
به نمادها، اساطیر، مراسم، موزه ها، و براساس الگوی فرهنگی مشترک در اوایل قرن 20م 
بنا شد )اشرف، 1395، ص209(. رضاشاه با به کارگیری تحصیل کردگان دانشگاهی، نقش 
روحانیون را در تعلیم وتربیت کشور کم رنگ تر کرد. مراکز علمی متأثر از کشورهای غربی 
بودند و در دانشگاه ها و مدارس برنامه های آموزشی فرانسوی تدریس می شد. مشاوران 
آلمانی در مدارس فنی، و استادان خارجی در دانشگاه تهران به تدریس مشغول بودند 
یافت.  بازتاب  تمبرها  از وقایع فرهنگی وقت، در  )لیمبرت، 1390، ص149(. بخشی 
زیرنویس پست ایران به زبان فرانسوی، در سری تمبرهای رضاشاه، بدون کاله، در سال 
1314-1315ش )نوین فرح بخش، 1380، ص101( گویای نفوذ فرهنگی فرانسه در نظام 

آموزشی کشور بود )کرونین، 1393، ص207(.
 هنر خوش نویسی به شکل خط نسخ و نستعلیق برای چاپ عبارات سورشارژی در 
ایران، 1397،  تمبر  )انجمن  شد  استفاده  هوایی  پست  تمبرهای  از  سورشارژ 3 سری 
صص 95-97(. تالش برای ترغیب جامعه به سوی نوین سازی با الگوپذیری از غرب، 
با مجسمه های عدالت و تربیت در 2 قطعه از تمبرهای سری دهمین سال سلطنت نمود 
یافت )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. تمبر 15دیناری، با نشان فرهنگ، با تمثال 
فرشته ای با بال هایی گسترده است که در پرتو انواری، کودکی را در آغوش دارد و کرۀ 
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زمین زیر پایشان قرار دارد و هر دو درحال خواندن کتابی هستند. ساز چنگ، قلم مو، و آنتن 
بشقابی، به نشانۀ شاخه های هنر و تکنولوژِی موردتوجه در این عصر در پایین این تمبر 
به چشم می خورد. تمبر 30دیناری نیز با استفاده از بال های فروهر در نماد نیروی هوایی 
پهلوی )عباسیان، 1370، ص40( نشان سازی با استفاده از سمبل های فرهنگی ایران باستان 

را به تصویر کشید، این کار نمونه ای از سیاست باستان گرایی حکومت بود. 
جایگزینی تقویم شمسی به جای تقویم قمری، از سیاست های فرهنگی رضاشاه درجهت 
تقویت ناسیونالیسم ایرانی بود )لیمبرت، 1390، ص148(. این تحول فرهنگی در شکل 
بلوکی در سری تمبرهای شصتمین سال تولد و در سری عروسی ولیعهد نمود یافت 
)انجمن تمبر ایران، 1397، صص 109-111(. 33 قطعه )20/75%) از تمبرهای چاپ اول، 
و 33 قطعه )30/55%( از تمبرهای سورشارژی، حاوی نمادهای فرهنگی بودند. درکل، 
66 قطعه )24/35%( از مجموع تمبرهای رضاشاهی امور فرهنگی را به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم، مطرح کرده اند )جدول 1 و 2؛ نمودار 1 و 2(. در عصر رضاشاه وقایع فرهنگی 
مهمی در کشور روی داد که جشن هزارۀ فردوسی در 1313/7/20ش از مهم ترین آن ها 
بود. مجلس مخارج بنای مقبرۀ فردوسی را در بودجۀ ساالنۀ کشور گنجاند )هدایت، 1375، 
ص404( و حتی به ریاست سیدمحمد تدین، به موجب مصوبه ای در تاریخ 1304/11/1ش 
به وزارت مالیه مجوز داد تا برای ساخت مقبرۀ فردوسی از عواید خالص فروش تمبر 
تمبری  اردیبهشت، ص17(؛ ولی  قانون«، 1381،  )»تمبر و  استفاده کند  به نام فردوسی 
به مناسبت فردوسی در این دوره منتشر نشد. جشن هزارۀ فردوسی و ساخت مقبره ای نو 
در طوس )ساکما، 297/9773/1(، سنگ بنای دانشگاه تهران در 1313/11/15ش )ساکما، 
297/37038/1(، احداث آرامگاه جدید برای خیام، حافظ، و سعدی، تأسیس فرهنگستان 
ادب فارسی )عاقلی و آشتیانی، 1389، ص771(، کودکستان، مدارس حرفه ای، و فرمان 
تحصیل رایگان )کرونین، 1393، ص189( از مواردی بودند که در قاب کوچک تمبرهای 
پهلوی اول نگنجیدند. شاه و مشاورانش با نادیده گرفتن فرهنِگ دورۀ اسالمی، میراث 
فرهنِگ پیش از اسالم را طبق الگویی اروپایی، و در قالب ملی گرایی، با فرهنگ بیگانه 
آمیختند )اوری و همکاران، 1393، ص35(. تالش درجهت تحقق اهداف سیاسی، خأل 
بزرگی را در تمبرها برای حضور فرهنگ ایران اسالمی و نقش اسالم به عنوان پشتوانۀ 
فرهنگی این دورۀ 1400ساله ایجاد کرد. در تمبرهای عصر محمدرضا پهلوی در قیاس با 
تمبرهای دورۀ حکومت پدرش، تغییراتی اعمال شد و اسالم و تاریخ ایران اسالمی در آن ها 

مطرح شد )رحیمی و فتحی، 1396، زمستان، ص18(.
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ــاه (1304- ــای دورۀ رضاش ــاب متربه ــی در ق ــوالت اجتامع ــی تح 9. بررس
1320ش)

رضاخان بعداز سفر 23روزه به ترکیه در تاریخ 1313/3/26ش، تحت تأثیر برنامه های آتاترک 
قرار گرفت )هدایت، 1375، ص403؛ مختاری اصفهانی، 1392، صص 196، 197(. پس از 
این سفر سیاست های حکومت پهلوی براساس ناسیونالیسم ایرانی، و تجدد غربی به تقلید از 
دستاوردهای مادی غرب انجامید )لیمبرت، 1390، صص 148، 149(. به تدریج، اصالحات 
آموزشی و قضایی، در تغییرات اجتماعی جامعه نمود یافت و با تثبیت نظام آموزشی و قضایی 
مدرن، قدرت روحانیون رو به کاهش نهاد. با نوسازی قوانین قضایی در سال 1314ش، 
قضات تحصیل کرده با مدارک دانشگاهی، جایگزین قاضیان روحانی شدند. قوانین جدید 
برگرفته از مستندات اروپایی و اغلب فرانسوی بودند و مدارج دانشگاهی می طلبیدند )آربری 
و همکاران، 1390، ص785(. کشف حجاب هم یکی از سیاست های مدرن سازی رضاشاه 
بود. علی اصغر حکمْت وزیر معارِف محمدعلی فروغی، مأمور اجرای این سیاست شد 
)مختاری اصفهانی، 1392، ص204(. با دستور رسمی دولت، از 1314/1/1ش امر شد تا 
مردان کاله فرنگی بر سر بگذارند و زن ها نیز چادر را ترک کنند )هدایت، 1375، ص407(. 
باوجوداین که مقدمات کشف حجاب از دولت فروغی شکل گرفته بود، ولی این محمود جم 
بود که هم زمان در دو مسند وزارت داخله و نخست وزیری مجری این طرح شد )مختاری 
اصفهانی، 1392، صص 207-211(. کشف حجاْب در تمبر مراسم عروسی ولیعهد نیز خود 
را نشان داد )هدایت، 1375، ص413(. برای پوشش مردان، کاله فرنگی -موسوم به کاله 
پهلوی- رسمی شد )هدایت، 1375، ص283(. تصویر شاه با این کاله بر تمبرها، حاوی پیامی 
سیاسی با تکیه بر نمادی اجتماعی بود که شاه را به عنوان قدرت مطلِق دولتی مدرن معرفی 
می کرد )زیبرتس، 1379، شهریور-مهر، ص5(. چاپ تصویر رضاشاه با کاله در اولین سری 
تمبرهای پهلوی تأکیدی بود بر استفاده از کاله پهلوی به عنوان نماد تغییر پوشش مردان ایرانی؛ 
این کار تا سال 1314ش در تمبرها ادامه یافت )عباسیان، 1370، صص 37-41(. این تغییر 
پوشش در طی بخشنامه ای در سال 1307ش برای مستخدمان دولت و محصالن رسمیت 
یافت )ساکما، 240/15216/1(. پافشاری بر فرمان تغییر پوشش در بیشتر تمبرهای منقش به 
تصویر شاه هویداست؛ در 8 سری از تمبرها، رضاشاه کاله پهلوی را بر سر دارد. اصالحات 
اجتماعی درزمینۀ پوشْش در تمبرها به یادگار ماند. در سری دهمین سال سلطنت، تمبر 
5دیناری با تندیس فرشتۀ عدالت با ترازو و شمشیری در دست به اهمیت عدالت اجتماعی 
پرداخت. تمبر 45دیناری این سری با ساختمان آسایشگاه سخت سر و 1/5ریالی با ساختمان 
ادارۀ پست نیز بخشی از خدمات اجتماعی را به تصویر کشیدند )انجمن تمبر ایران، 1397، 
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صص 94-105(. ولی جایگاه زنان در تمبرها خالی بود. تمثال زنانۀ فرهنگ و عدالت، و 
تصویر فوزیه عروس مصری دربار )مهدی قلی، 1379، تیر-مرداد، ص4( تنها زنانی بودند که 
برای اولین بار پایشان به تمبرهای ایران گشوده شد. در سری ازدواج ولیعهد هم، زنان درباری 
با تکیه بر کشف حجاْب در تمبرها رخ نمودند )نیساری، 1341، ص97(. 91 قطعه )%57/23( 
از تمبرهای چاپ اول، در تمام 4 قطعه تمبر چاپ دوم، در 48 قطعه )44/44%( از تمبرهای 
سورشارژی، و در 34 قطعه )50/74%) از تمبرهای پست هوایی، و درمجموع در 143 قطعه 
)52/76%) از تمبرهای دورۀ رضاشاه نمادهای اجتماعی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم حضور 
دارند )جدول 1 و 2؛ نمودار 1 و 2(. آبله کوبی مجانی در 1311ش )ساکما، 297/7225/1( از 

مهم ترین خدمات اجتماعی این عصر بود که در تمبرها به فراموشی سپرده شد.

10. نتیجه
در این پژوهش تالش شد تا میزان حضورِ 5 موضوع تاریخ، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و 
اجتماع، در تمبرهای پهلوی اول بررسی شود و شیوۀ انعکاس وقایع مرتبط با موضوعات 
مطرح شده در تمبرها، با نمادهای مربوطه، تفکیک شود. برای قیاس این موارد از علم 
ریاضی و ابزارهای آماری و جداول استفاده شد تا اهداف جانبی نشر تمبر نمود یابد. با 
قیاس نمادهای تمبرها، نتایجی قابل توجه رخ نمود. سیاست با توسل به نمادهای حکومتی، 
مانند تصویر شاه، خاندان حکومتی، و تاج، بیشترین موضوع مطرح شده در تمبرهای 
این گویای غلبۀ تفکر سیاسی در جامعۀ آن زمان است. در راستای  رضاشاه است و 
سیاست حاکم، برای تغییر پوشش جامعه، به عنوان نمادی اجتماعی، تمبر نقشی تبلیغاتی 
داشت. فرهنگ در شاخه های مختلف، به مدد نمادهای متعددی چون فروهر، کتاب، تقویم، 
قلم مو، و هنر خوش نویسی، سومین اولویت تمبرهای این دوره است. باوجود تأکید بر 
باستان گرایی، نمادهای تاریخ ایران باستان، مثل تخت جمشید و حجاری هایش، در رتبۀ 
چهارم جا گرفتند. سکوت تمبرها دربرابر تاریخ ایران اسالمی، از بی توجهی سیاست حاکم 
به بخش اعظمی از تاریخ ایران پرده برمی دارد. تحوالت اقتصادی کشور مانند تغییر واحد 
پول، و نمادهای اقتصاد ایران، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، در بخش اندکی از تمبرها 
حضور دارند. این پژوهش نقش تبلیغاتی تمبر را به عنوان رسانه ای ارزان و دردسترس 
برای نشر اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به روشنی آشکار کرد. سایۀ سنگین 
سیاست در تمبرهای این دوره چنان مشهود است که از پرداختن به داشته های فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و بخش اعظمی از تاریخ ایران جلوگیری کرده است.
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