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811۳-۷۳4۱شاپا:   

آزاداست.نریسندگا /دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقرانینکریتیرکامانز ( ) 

 ؛(9831-9831) تمبرهای جمهوری اسالمی ایران شناختی نشانهتحلیل 
 اجتماعیهای  نشانه به های سیاسی گذار از نشانه

 2زاده مهدی نجف، 1قهری یرضا سرحد
 82/2/3131پذیرش:      31/31/3131دریافت: 

 

 چکیده
یندیتأویلیبرایفهمحقیقتپنها درپسافر،قعاایودروهاینشانهشناسی، لممطالعهنظامنشانه

گریودکوهشناسویبوهموامیبوراین،نشانهاسوت.افوزو هاونمادهایفرهنگیونشانهها، مئم،رمز
صررتیو نظوامایدارندوبهنشانهیکهساختارهامبناییاگرنهبه؛ترانندمعنادارباشندساختارهامی

ای.نظوامنشوانههستنداسممیایرا نیزاینساختارهابسیارگستردهیکنند.درنظامجمهرر ملمی
.انیداردفراواهمیت،جدیدواسممسیاسیلخلقی هریتشیعییدلاسممیایرا بهدرجمهرری

هایسیاسویبوهندگرارازنشوانهایشناسی،فرتحلیلمحتراونشانهیبیحاضرازطریقروشترکقالهم
فرهنگوییازابزارهوایمثابوهی وبه۷۹۳۱-۷۹۳۳هایهایاجتما یرادرتمبرهایبوینسوا نشانه

نمادهوایینودتیییورافردهد،مینشا مقالههایایناست.یافتهبررسیکرده،جمهرریاسممیایرا 
یهایمشورو یتداردکهنشا اینح ایتاز۷۹۳۱-۷۹۳۳هایشدهبررویتمبرهابینسا گنجانده

.اندجمهرریاسممیایرا بررویتمبرها،ازح مرانا بهجامعهوازسیاسیبهاجتما یگررکرده
 یهایاجتما ای،نشانهامنشانهشناسی،تمبر،نظجمهرریاسممیایرا ،نشانه :هه کایدواژه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

مسئر (سندهی)نررا یا،مشهدمشهد،یفردوسدانشگاه،یاقتصادویادار لرمدانش ده،یاسیس لرمیادکتریدانشجر.1

.را یا،مشهدمشهد،یفردوسدانشگاه،یاقتصادویادار لرمدانش ده،یاسیس لرماریدانش.2
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 مقدمه. 9
ح مرانا درجامعهمسول هایایده،فرهنگیودرواقعیهاوهنجارهاتاریخی،ارزشۀهردوردر
کوردهاسوت.ویمفهورمیسوازوبورایآ مفهرمگفتوهسوخندرایونموررد1شردکهگرامشیمی
رشوتهزترینمفواهیمدرایونیبرانگازبحو کردکهتاامروز،ی یراوارد لرمسیاسی«2هژمرنی»

هواوآنچوهبوههژمور شود برخویازارزشمطالعوه(.برای3،۷۳۳۳،814بردهاست)وول اک
اسوت.ارائوهدودیدگاهسیاسیوفرهنگویقابلشرد،مربرطمییتاریخهایبعضیدورههادرنشانه

د،نورومییاسوتگفتارهوایرسومیسو،سورا متور ،اسونادبوههایسیاسویکهدیودگاهدرحالی
یابیخیتار»هینظرد.نکنتمرکزمیهشدایوکمترشناختههیفرهنگیبرمتر حاشمطالعهیهاگفتما 
تواریخیرادرحورزهمطالعواتفرهنگویهوایترا واقعیتداردکهمیتأکیدن تهبراین«فرهنگی
قورارشدهیوادرحاشویهاهمیتشمردههبیگرشتجرکرد.براساسایننظریه،مترنیکهدروجست
صود وابسوتهیهوابوهرییمبهایندلیلکهکمتورووفرهنگییابزارها.شرندمیاند،بازخرانیگرفته
درخوردپنهوا نگوهتواریخیهوایراازتاریخوگفتما یترطرفانهیبهایترانندنشانهمیوووهستند

،.ایوندیودگاهیافتهادستترا بهآ میشناسیدهمانندنشانهجدیهایدارندکهازطریقتحلیل
کندکهبتورا ازایونمییش نشالردهایگرنهفرهنگیرابهیشدهبررویابزارهاگنجاندههاینشانه
هوایکشوفتواریخوگفتما یترینابزارهامهمازی ی.کردهایتاریخیرابرجستهروایتطریق،

(.۷۹۳۹،81۳اده،زفرهنگیاست)نجفشناسیفرهنگی،نشانهتاریخیدرمتر 
نگواریهاتاریخجرامعیکهدرآ ویژهبرایطررفرهنگیبههایابزارهاییپی رنگارمطالعه

ی ویاز نرا هوایتواریخیبوهاسوتواسوتح امروایتاجتما یهمراهوبامجادالتسیاسی
مهوما تاریخو لورمسیاسویقوراردارد،بسویارفرارویپژوهشگر،زیبرانگمرضر اتچالش

مطلور طوینشودهوایگرنوهملتبهوکهروندتش یلدولتیدرجرامع،براینافزو .است
مثابهمتور دارایبه،فرهنگیهریتیوارزشیدرجریا است،ابزارهایمناز اتبرسرمنابع

(.از۷۹۳۹،8۷1زاده،ریتیباشوند)نجوفدهندهایننزاعهترانندبازتا می،قابلیتهژمرنی
جمهورریاسوممیبهمطالعهتمبرهایکندمی،اینپژوهشتمشیاندازچنینچشمرهگرر

بپردازد.۷۹۳۱-۷۹۳۳هایایرا بینسا 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کرد سیاستی کشرردرقالبنمادهواویفرهنگیدرنمایندگاهمیتابزارهایباترجهبه
شودههایح تیییریاتداومنشانهبابررسیوگررگاهفرهنگیقیطرحاضرازها،پژوهشنشانه

آمودهدرایونوجردترینتیییراتسیاسیبهبهمهم۷۹۳۱-۷۹۳۳هایبررویتمبرهادربینسا 
رویتمبرهواشدهبورگنجاندهییندتیییرنمادهاااستکهفرایناینمقالهاد ایپردازد.میدوره

هایمشورو یتیجمهورریاسوممیداردکوهنشوا اینح ایتاز۷۹۳۱-۷۹۳۳هایبینسا 
.انودسیاسیبهاجتموا یگوررکردهرضر اتمایرا بررویتمبرها،ازح مرانا بهجامعهواز

شناسویاسوتفادهکیفیونشانهشدهبررویتمبرهاازروشهاونمادهایح نشا برایمطالعه
هوا،شرندوبابررسیمرش افانهآ مثابهمتندرنظرگرفتهمیبهتمبرها،خراهدشد.دراینروش

.شداستخراجوتفسیرخراهندیهایسیاسیواجتما نشا 
 
 چارچوب نظری. ۲

وتمبرهوادرزمورهوحورزه،هاسو ه،پر ابزارهایفرهنگیماننددرطر قر بیستم،مطالعه
،اموارفوتکارمیبوهشناسانهباستا اهدافدرراستایوگرفتقرارمیشناسیس همطالعاتی
هایفرهنگوی،بوهوانتقوا نشوانهزیسواابزارهابرایهژمر جدیدبامطالعهاینیهاپژوهش

اند.اینتیییورحورزهمطالعواتیناشویازتیییوراتاجتما یوسیاسیواردشدهقلمروتاریخ
ملویبوردهاسوت.درومفهرمهریتهاملتوظهرردولتها،ترینآ استکهمهماجتما ی

شودهبوررویابزارهوایح ریرهایتصترا نشا دادکهمطالعاتیجدیدهمچنینمیحرزه
دهندهمناز اتوتحرالتسیاسیواجتموا یآ تاچهاندازهبازتا ،ویژهتمبرهابه،فرهنگی

تمبرهارادارایاهمیت(.اینمطالعهمستلزمآ استکه۷۹۳۹،8۷۷زاده،دورههستند)نجف
هابدانیم.اینارزشیسازسیاسیواجتما یوابزاریبرایهژمر 

دربرگرفتوهشودهاسوت،«رهبور»معنایبه""ازوایهیرنانیکه«یهژمرن»مفهرم
،1،۷۹۳4یاتسل  نصریازنظامبر ناصردیگراست)هیرودبرتریمعنایش ل،بهترینساده
۷۳۷۱انقوم اکتبوریازپیوروزپویشروسیهدمرکراسیودرجنبشسرسیا ،مفهرماین(.8۳4
اما،رهبریسیاسیدری ائتمفطبقاتیاستیمعنابهیهژمرنادبیاتلنینیسم،دارد.درریشه

گفتوهنور یازرهبوریف وریوفرهنگویبوه«هژمورنی»ن،اصوطم یگرامشیشناسدرجامعه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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اجبوارکوهبوای.هژمورن(1،۷۳۳1،8۷۳د)م لوینکنوا موا میآ راکمشردکهطبقهحوامی
رابورایحفوسسولطهیاجرایییاقانرنییامداخلهپلیسونیروهایسرکربگرفیزی یهاقدرت

راباترلیودنظمحاکم،روشنف را ی،.ازدیدگاهگرامشداردگیرد،تفاوتکارمینخبگا حاکمبه
هامناسوب،دکهانقیادآ کنمتقا دمیراشدگا سرکر کهکنندمیحفسایینیباشا هجها و

دانندکوه میییندیفرهنگییاایدئرلریارافریهژمرن،انمعاست.دراینو ادالنه،ناپریرگریز
(.۷۹۳4،8۳4کند)هیرود،هاوباورهادرسراسرجامعه ملمیازراهترویجواشا هارزش

گرشود وطبیعویجلورهترصویفرابورای«ختوهیخردانگ»ناصوطم گرامشیهمچنوی
ختوهیهاازایونلحواخخردانگبرد.اینایدهکارمیبه هایهژمرنیخاستگاهشهردیاینایده

گاهپیشوترهوایگروهسریازمندیهیچفعالیتآمرزشینظامۀجیهستندکهنت ،شودهنیسوتندآ
انوود.درآمده«میسوول قوول»صووررتانوودوبههگرفتروزموورهشوو لۀبل ووهازطریووقتجربوو

گاهانهوگرنهنیستکهطبقهحاکمینادیگر، بارتبه هایآمرزشیخاصوی،فعالیت امدانهآ
بافتارجامعهدرجوتثبیوتهاونهادهادربل هاینفعالیت،ندبیرابرایا ما هژمرنیتدارکب

(.۷۱۳-۷۹۳۷،۷۱۳کننوود)کریمووی،صووررتامووریطبیعوویخردنموواییموویوبهانوودشووده
کواربرددرانحصواردولوتمعنایبوهکوه،«سولطه»درتقابلبوامفهورماساس،هژمرنیبراین

ضعیفاغلبیهاکندکهتنهادولتگیرد.گرامشیتصریحمی،قرارمیاستخشرنتمشروع
ایگرنوهبوهتقریبوا ی،قوریهواهسوتندوح رمتبرتهدیدواستفادهازآ برایسلطهمت وی

(.۷۳۳1،۷۱1کنند)آدامسر ،ازطریقهژمرنیح رمتمییانحصار
هوانمادیدولتد.هرآینمیشمارهحامم هژمرنیبهبمثافرهنگیبهیابزارهابراساسایننظریه،

کنود.دارد،ح ومنتقولمیاختیاردرکهاینظرخردرابررویابزارهایفرهنگیهایمرردوارزش
ینظوربورد،۷۹۳۱جمهورریاسوممیکوهحاصولانقوم یتمبرهوابهترا می،رررهگینازا

.کردایآ رابررسیتیییراتنظامنشانه،هژمرنی آ وهمچنینیهانمادهاوونشانهانداخت
 
 پژوهشات یادب. 8

هوواینقووشتمبرهووادرخلووقوچگوورنگیبازتووا گفتما موورردهووای لموویدرپژوهش
جدید،جتما یاوسیاسی درکشوررهایشودههوایانجامبرخویازپژوهش.آیندشمارمیبه مدتا 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ینگار.پژوهشگرا پی رهاندکردهفرهنگیجرامعخردراازاینگررگاهبررسیتیییراتغربی،
ینودواتورا فرشودهبوررویتمبرهوا،میح یهاکهبامراجعهبهنشوا برایننظرندتمبرها

هاینشوا »درمقاله1مثا ،دیریداس ات نرا بهکرد؛یرهریتملیرابررسیتییچگرنگی
۷۳۳۳توا۷۳41هایتمبرهوایسوا ازطریقمطالعوه«شناسیتمبرهایفرانسریملی:نشانه

گوررهایملویفرانسوهدراستکهاسوطررهنتیجهرسیدهبهاین2شناسیپیرسنشانهرمبنایب
هواآ بخشکوهالهوامدمرکراتی وکسانییاندوآرزوهاتیییرن ردهجهترقابلایگرنهبهزما 
(.8۹۹-۷۳۳8،8۹4اند)اس ات،هنرزپابرجامانده،نداهبرد

هایننشوانهیتر کرچویسیاسوتومعناشناسو» نورا بواایهدرمقال3چیلد،همچنین
شناسوی،بوهمطالعوهنشانه،بوهکمو روش«آمری ایالتوینتمبرپستیپسند: امهیفرهنگ

مهمویراهایکندکهاینتمبرهاپیام.ویابتدابیا میپرداختهاستتمبرهایآمری ایالتین
ناسیرنالیسوم،ماننودهواییاستکهاینتمبرهادرانتقوا پیامبرایننظرچیلدکنند.حملمی
وی،انود.درنهایوتایفاکرده،نقشبسیارمهمیفرهنگیدرآمری ایالتینوهریت،تبلییات

ترانوداینابزارمیوحتیمعتقداستکهکندمیدرسیاستوفرهنگاشارهبهاهمیتتمبرها
(.۷1۳-811۳،۷۹۱فرهنگمردمیراش لدهد)چیلد،

-۷۳۱1شناسیسیاسیتمبرهایپسوتیانودونزینشانه»با نرا ایدرمقالهنیز4ل لرک
ازپوردهبرداشوتهاسوت.ویپوسرتمبوردرایونکشوریازاهمیتسیاسیوفرهنگ،«۷۳۳1
کندکهتمبری سرمایهفرهنگویاسوتکوهاسیتمبرهایمربرطبهایندورهبیا مینشنشانه
د گرشوتهویرکشویتصوربابهاندونزییتمبرها.باشدسازهماهنگیفرهنگیزمینهتراندمی

هایبوایوادآوریجشون،همچنینند.اترسعهفرهنگیکم کردهوپیشرفت،بهایجادحرکت
بورایانودونزیدر.انودمانودگارکردهاندونزیهارادرحافظهمردمرویتمبرها،آ گرشتهبر

خانوهکوهدریو یهمدیگرماننودبرادرانونتتشناخیرسموبه،متحدکرد ،ارتباطیبرقرار
(.۷۳۳۹،4۳شدهاست)ل لرک،گرفتهازتمبرهابهره،کنندزندگیمی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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بوهتحلیولمحتوراازطریوق،«تیییراتسیاسیا آور نرا پییامبهتمبرها»درمقاله1ا رب
نخسوتاتحادجماهیرشررویوسهسا پایانیتمبرهایسهسا یپی رنگاریمرردۀمطالع
لتمبرهایسهسا آخراتحادجمواهیریوتحلپسازتجزیه،ا برنظربهپرداختهاست.روسیه

وتمبرهوایاندهاوایدئرلرییبردهافسانهدربردارندۀتمبرهاشردکهاینیمصمشخشرروی،
ینیبروسویه،تمبرهواجهوا نخستسهسا امادر،اندشدهبهطبیعتبسیارکمظاهرمربرط
)درراسوتایکهایگرنهبه؛سمنرظهررراارتقادادیدکهناسیرنالنگرارمینمایشرابهایدرونی
هوایفرهنگویمحضمانندلنینبهنشانهسیاسییهاونمادهاازنشانهشناسیرنالیسم(گستر

(.81۷1 ،براکردهاست)تیییرپیدادرروسیهومرهبیمانندمعمار
طررخاورمیانهوبهتمبرهادرغر ،درکشررهایدرمررد لمیرغمگسترشمطالعاتبه

یهواپژوهشنیترازمهمی یدارند.ابتداییقرارۀحلدرمرهاییپژوهشویژهدرایرا ،چنین
بازتا مناز وه» نرا بازادهمهدینجففرهنگیدرایرا ،مقالهیابزارهامررددرشدهانجام
اسممیجمهوریهایایرانیدورهپهلریدومومطالعهاس ناسدرابزارهایفرهنگی؛هریتی
فرهنگوی،وابزارهوایشناسوینشانهمیوا پیرنودایجادبازادهدراینمقاله.نجفاست«ایرا 

دورهیهااسو ناسیشناسوکهبانشانهیاگرنهبهکردهاست؛روایتینرازمناز هفرهنگیارائه
کنودکوهیودمیأیسیاسویراتایرا ،ایوندیودگاهاندیشومندا اسممییجمهرردوموپهلری

مودر پدرشواهینظوامخلوقوسوریهسمتشاهدرطر دورهزمامداریخوردبومحمدرضا
وایورا باسوتا رادر،توه،شیعیسومییعنیمدرن،هریتیایرا هاینزاعاواست.درحرکتبرده

(.۷۹۳۹زاده،شناسیکردهاست)نجفهایدودورهنشانهاس ناس
کارگی،ابزارفرهناجتما یی دورهترس اینوشرای سیاسیتمبروقابلیتبازنماییمررددر
انود.ازمیوا تمبرپرداختهیهنریوتاریخۀاستوبیشتربهجنبانجامنشدهدرایرا ایجدی
نرشته«تمبرهایبلرکیادگاریدرایرا ازابتداتادورهمعاصر»ۀترا بهمقالمیهاپژوهشاین
 قاجاریوهتاریخچوهتمبورایورا )دردورا»ومقالوه،شیرازیوامیرکسریگلرنوگاصیر لی

،نیاشارهکرد؛بنابراارجمندروسینرشتهس«شمسی(۷844-۷۹14یمدی؛م۷۳8۳-۷۳1۳
انجامنشدهدربازنماییفرهنگیوسیاسیاینابزارشتمبرهاوکن امررددرای لمیۀمطالع
نظام»پاسخیبهاینپرسشخراهدبردکهدرپیروش لمییکارگیراینپژوهشبابهاست.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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-۷۹۳۳هایبینسوا سیاسیوفرهنگیی جامعههستند،یبازنمایتمبرهاکهابزاراینهنشا
.«رابهخرددیدهاستایرا چهتیییراتیدر۷۹۳۱
ازسفراروپابهف ورافتوادبازگشتشاهدرگردد.ناصرالدینناصریبرمی صرنهتمبربهیپیش

ازایورا رهسوپارهیئتیشمسی،۷844سا در،ررمنظهاینب.تهیهکندتمبر،ایرا برایپستتا
ارتپسوتوتلگوراففرانسوهواردزووبواکننودمطالعه،تمبروچاپآ تهیهبرایشدتاسیپار
نامریسوترکوهازمقصوردهیئوتا زامویبهیشخص،بهپاریستئباوروداینهید.نرهشرکمرا

.نشوا دادهیئتبهچاپکردونیزهایییهونمرنهبرایتمبرتهییهاکردهبرد،کلیشهاطمعپیدا
درشقودیپیدابرد.ایوننیخرابیدهکهازپشتآ خررشیها بارتبردازشیرایننمرنهش ل

صوررتریسوتربهنخسوتحروف،ی بیضیقرارداشتوزیربیضیدرقا وروینقشتمبر
ررطبوهازسریایرا ،یافتن رد پاسخدرریسترپسازگرشتششماهوشد.وارونهدیدهمی

،یتندۀنامدردولتایرا ولی،بهمقاماتپستنرشتایواردم اتبهباتهرا شدونامهمیمستق
.ردانوداوبرگبوههاراونمرنوهکوردبدو اجازهدولتایورا ا تورا ربشدتبه ملچاپتمبه

برای،بردکردهنامالبرتبارتهیهراکهشخصیبهینمرنهدیگر،ایرانیمقیمپاریسیا زامهیئت
کوهبوردد(ینشانهرسمیدولتایرا )شیروخررش،ربتماینآورد.نقشتصریبباخردبهایرا 

هرتمبوریشدهبردوبهااحاطهیدمانندیمروارۀدان۳1یرهایگرفتهبردوبازنجدرو دایرهقرار
شویروۀاولییتمبرهاتمامشدهبرد.،ح بردندبررااحاطهکردهتمۀگرشکهچهارهاییایرهددر

هاچاپشدند.شاهازرویاینکلیشهخررشیددرزما ناصرالدین
پواوواردویون،ردقبنیطراز۷8۳8سا شاهدرناصرالدین به ازمارو انزلیوبادکر

هلوازجم،هایمختلفزمینهآ کشرردرهایپیشرفتمشاهدهبااوپایتختاتریششد.
ازیجمعفرانسرایوزفاویدرخراستکردکه،ازامپراترراتریشپستی،تش یمتمنظم

بهی،ازجملهامررپست،مختلفهایبرایتعلیموراهنماییقسمتیرا اتریشامتخصص
رتبوه الیمنصبا صاحبگرستاوفنریدرکهاز،شرالیه۷8۳1سا ایرا ا زامکند.در

نامباهم ارخردبه۷8۳۱سا پستیایرا انتخا ودرمت ییشبرد،برایادارهتشاتر
تمبرهوای»شودهدرپواریسکوهبوهساختهیهاشهیکلتمامفنمرنروارداواردایرا شدو

یهاشهیکلودستررتهیهتمبرجدیدبااستفادهازارگرفتیبردندرادراختمعروف«باقری
ناممل الکا چاپشدندشخصیبهترس وتمبرهادرتهرا همۀرد.راصادرکپیشین
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پسوتدرآمودواتحادیهجهانیبه ضریتایرا رسما میمدی،۷۳۱۱سپتامبرودراو 
نی)نورنداضوافیروسویهنداشوتبوهتمبوریادیگوراحتیواجپوبوهارویارسوالیهاپاکت
(.۷۷-۷۹۳۹،8۷بخش،فر 

دردورا سولطنتهایدیگرنیزادامهپیداکرد.پسازقاجاریه،ورهتمبردردت املندایفر
سوولطنتدورا تمبوورموورقتیچوواپشوود.در۷۷تمبووررسوومیویسوور۷۷،پهلووریرضاشوواه

درمجمرعیعنی،سریتمبرهرایی8سریتمبررسمیو۷۳برمحمدرضاشاهپهلرینیز موه
(.۱4۱-۷۹۱۳،۱۳1چاپرسید)ارجمند،زبهیادگارینیتمبریادیزتعدادبسیار،تمبر۹۷۹

باسوتانیویهاازنشانهوواس ناسدیگریمانندشیرهابزارهایفرهنگیبههاوودردورهپهلری
یهاومدر دردورهیهایباستاننشانهیکهفراوانایگرنهبهاستفادهشد؛بررویتمبرهامدر 

(.۷۹۳۹زاده،نجفبهخلقگفتما پهلریسمانجامید)مختلف
 
 روش پژوهش. 4

هادربررویتمبرهاومقایسهآ شدهگنجاندههاینشانهدرپژوهشحاضربرایشمارشاولیه
،شهازتحلیولمحتورادرایونپوژومقصوردایم.ازتحلیلمحترابهرهبرده،مختلفهایدوره

ب،یترتیناهبنیست.استوتحلیلمحترای میقمدنظریتمضمرنرصربهاستخراجمحترا
.دهویمانجوامختیشونانشانهیلیتحل،جآ ینتاایمتابراساساولیهبهرهبردهتحلیلمحترایاز
ازجملهوظایفاینتحلیلمحترایاولیهبردهاست.درگام،تمبریهایمهمبررونشانهافتنی

ینوداشواملفر،پیرسیاینظامنشانهیمتییرهاشدهبراساسهایاستخراجنشانه،پژوهشدوم
ویزموانمطالعههم.اندشدهوتحلیلهیزجت،هاآ یلم وبعد،داللتۀنحرها،نشانهشیدایپ

نیوینشووروابو هوم،هایسیاسینظامبرفرازاینظامنشانهتقدموتداومها،نشانهیدرزمان
ریههژمرنیبورایایونپیرسونظیشناسهستندکهازروشنشانهیمیمفاهازجمله،جانشینی
.اندشدهوامگرفته،مطالعه
اسوممیایورا یکوهدرجمهورر،تمبرهایی۷۹۳۳تا۷۹۳۱هایطر سا دریطررکلبه
دریت ورارهاینسخهباحرف.اندبردهسریپستی۷4سرییادگاریو1۹۳اند،دهشچاپ

هستندتمبر۳۳،دراینپژوهشهدفمقایسهسهدهه،اسنادمرردتحلیلوبامیا اینتمبرها
مرردمربرطبهدهوه۹۹و،۷۹۱1مرردمربرطبهدهه۷۹11،۹۹مربرطبهدهه،مررد۹۹که
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،مهومجمهورریاسوممیایورا یهامناسوبتتمبر،نشاینتعدادیگزکمم.اندبرده۷۹۳1
لگردسواقودس،یروزجهوانروزیانقوم اسوممی،یپ)سالگردیسیاسهایتبشاملمناس

ز ،والدتحضورتفرهنگیومرهبی)نرروزباستانی،روزیهاتبنی(ومناسیخماللهآیت
جهانگردی، یدسعیدغدیر، یدسعیدفطر،روز) ج(،والدتحضرتمهدی)ع(ابرالفضل

.استای(هستهیوروزانری،خم
 تحلیل کیفی های . تعریف شاخص9-4

سبایدآ چیزیدانستکهباچیوزدیگوریمشوخصورادرقالبپیر«نشانه»:1الف( نشانه
(.آ مرضرعتأثیرنشوانهرا2،811۳،1۳)آت یننامیممی«مرضرع»شردکهآ رامیتعریف

،اینوجردبوا(.3،81۷1،۳4ثشورد)نورنامیودهمی«مَفسر»کندکهمیاییبازنماشخاصبر
کهمیا مفسرونشوانهنیوزپیرنودبرقوراریاگرنهبه؛ یاستیدیال تمیا اینسه،رابطهطهبرا
چیوز)دا (هوررس،یپالگریبراساس،بنابراینشرد؛شردومفسرترس نشانهتعریفمیمی

رابطهمیوا دا ومودلر رامفسورتبییندهد.درجها بهمرضرعخاصی)مدلر (ارجاعمی
برندودربرابرآ واکنشپیمیهابهنشانههاکهازطریقتفسیر،انسا ایگرنهبه؛ هدهداردبه

ست،بل وهیناینرابطهیدهندگحیترضسببتفسیرتنهابه،اهمیتاینوجردبادهند.نشا می
درجریا تفسویری«نشانه»،رسیرد.دراصلبهزبا پیگا تفسیرش لمییدرجرنشانهتنها
دی)کوهشوا«ینشانگ»آیدکهپیرسآ رایمتدس،بهدهدمرضرعارائهمیکنندهازکهاستفاده
جوه،مشواهدهی(.درنت811۳،1۳(نامیدهاست)آت ین،دانستیسازیندمعنیارافربترا آ 

ینودا نصوراسوتوفرۀگانسوهبرکنشورواب یمبتن،پیرسیشناختنشانهۀنظریمکهیکنیم
خردنشانهاستو،رگریشهتفسیتفسیریااندرایزپایا است،یبالقرهوبیندایفر،پردازیانهشن
بوهگانهدیگوریقورارگیوردوترانددرکنارمصدا وتفسیریدیگردررابطهسهخردمینربهبه

یالگورسبراسوامثا ، نرا به؛(۷۹۳۱،4۹۳جهتدهد)محمدپرر،یدیگرایکنشنشانه
بوازنمر اسوت.ترقوف،داردارکوهسورچهوارراهقورییراهنمواقرموزپیرسیازنشانه،چورا 

استکهخردروهابایداینمعنیقرمزبهخردروها،ابژهیامرضرعآ استواینف رکهچرا 
تفسیرآ است.،مترقفشرند

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ۀگانسوهمیوا نمادهاوشومایلرویتمبرهوا،ازپژوهش،باترجهبهاهمیتدرانجاماین
.اندشدهانتخا «نماد»و«شمایل»یعنی،نمایهپیرسی،دونشانهو،نماد،شمایل

گانهپیرسیاستکهبرپایهتشابهقرارسهمراردی یاز«شمایلی»نشانهب( نشانه شمایلی:
اینشانه،ترا ازدا بهمدلر رسید.نشانهشمایلیتدا یمعانیمیۀداردوبراساسی رابط

(.۷۹۳۹،8۷۱زاده،تقلیداصلاست)نجفاز
دلبخراهیمیوا گیرنودهوۀی رابطاستوبراساسقراردادی،نشانهایننشانه نمادی:ج( 
ایقراردادیمیا افراددرزمرهورواب نشانه،هایگرارها،نامشرد.همهوایهایجادمیفرستنده
هاهستند.ایننشانه

،نظواماینشرند.میپیرستهمعنادارهمنظامبههادردرو ی نشانهای: د( نظام نشانه
کنودهاا موا میبخشویبوهنشوانهداللوتریوزبوانیخوردرادرجریوا ینتفسویقران

تصررمی۷۹۳۳)سجردی، هایازنظامدیرپاتربسیار،اینشانههایکهنظامشرد(. مدتا 
ای،حتویپوسازنوابردینظواممم وناسوتنظوامنشوانهکهایگرنهبه؛سیاسیهستند

همچنا بهحیاتخردادامهدهد.،سیاسی
جانشوینیو»ایبراسواسدو نصورهادرنظامنشانهنشانهنشینی و جانشینی:  روابط هم (ه
یا،شردپیشینمیۀنشاننیجایگزاینشانهگاهیکنند.باهمدیگرارتباطبرقرارمی«نیینشهم

داللتدارایگریهادرکناری دهنشانگاهینیزکندوبهآ نشانهراایفامییبخشداللتنقش
نیینشویژهرواب همبه،دراینمقاله(.۷۹۳۹،8۷۳زاده،شرند)نجفمییدیجدیومعناها
است.شدههابررسینشانه


 پژوهش یها افته. ی3
اندتواشودهارائوه۷۹۳1ودهوه،۷۹۱1،دهوه۷۹11درسوهبخوشدهوهپوژوهشهاییافته
هایهژمرنی بررویتمبرهارابهتربترا مطالعهکرد.نهدرنشاهایتحر زمینه

 : ظهور نمادها و شمایل انقالبی و مذهبی بر روی تمبرها9831 . دهه9-3
یدارا۷۹11دهوهدرشودهتمبرهوایچاپازشودهاستخراجازنمادهاوشومایلحجمزیادی

مرهبیوانقمبیهستند.هاینشا 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

313 
شناختی  تحلیل نشانه

 …تمبرهای 

 
 1931شده به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی در دهه  (. تمبر چاپ1تصویر شماره )


ازتمبرهایدورا پهلریبردند،ویژگیکهینمادهایباستانیوطبیعیهانشانهۀهمتقریبا 

یواحتوییایازتیییراتپی رنگارهیچنشانه،نیهمچناند.شدهدههحرفدراینشدهچاپ
؛خورردچشومنمیبوهبوررویتمبرهواانقمبویدرنمادهواوشومایلشناختیییتیییراتزیبا

.اندیافتهتداوم۷۹11تاپایا دههتیییراتیکداولیهباانیانقمبنمادهاوشمایلکهایگرنهبه
کهبنوابورمومکهستندمررد۷۹11،۳8شدهبررویتمبرهایدههگنجاندهتصاویرمجمرع

.نداشدهشمایلاستخراج81نمادو۷1انتخا ،


 1931های نمادی بر روی تمبرهای دهه  نشانه ی. درصد و فراوان(1)جدول شماره 

 نماد فراوانی درصد
 باستانی 1 1

 مرهبی 0 01
هازیرساختترسعهوآبادانی 1 1

 انقمبی 0 01
 طبیعی 1 1

جمع 11 111

شدهاست.ازشمایلاستخراج81نمادو۷1درایندهه،شدهبررسیتمبر۹۹عازمجمر
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،«سوربندیوازهرا»ازجملوهمررد(مربرطبهنمادهایمرهبی۳درصد)۳1،نماد۷1مجمرع
ازنمادهادرصد۳1،نی.همچناست«خانهخدا»و،«مسجد»،«نماز یدفطر»،«اکبرالله»
شوقایق»و،«خاردارسیم»،«بهخر دسِتآغشته»مانندانقمبیمررد(درقالبنمادهای۳)
مسوتقیمبوهگنجاندههایگیرند.نشانهمیقرار«رخس کارشدهبررویتمبرهادرایندورهکامم 

ونیازبهتأویلکمتریدارند.اندرفته


 1931های شمایلی بر روی تمبرهای دهه  . درصد و فراوانی نشانه(2)جدول شماره 

 شمایل فراوانی درصد
8/۷۳  رهبرا  ۳
1/۱ 8  ایرا پرچم
1 1 هنری
۳/۹ ۷  اماکن
8/1۳ ۷۳ انقمبی
 ورزشی 1 1

۷11 81 جمع

شدهبورروی،شمایلطراحی۷۹11تمبرهایدههمرردمهمدرن اتبسیارازدیگری ی
نیمربرطبهایندوره،نمایانگرفراواتمبر۹۹ازشدهکهشمایلاستخراجایگرنهبهاست؛هاآ 

شدهازتمبرهایایندوره،شمایلاستخراجشمایل81.ازستشمایلانقمبیدراینتمبرهاا
ناگهانیصررتبهمنزلتکاریزماتی وییبارحلتایشا وباهدفارتقا«خمینیاللهآیت»

،خمینیبررویتمبرهوااللهشمایلآیت۷۹1۳تا۷۹1۳کهازسا ایگرنهبه؛شردپدیدارمی
دیگور،هایشومایلینشوانهمیوا صاصدادهاسوت.درمررد(رابهخرداخت۳درصد)8/۷۳
موررد(رابوهخورد۷درصود)۳/۹«قودس»شومایل،وموررد(8درصود)1/۱«پرچمایرا »

اهمیوتشودهودرایوندهوهارربسیارت کهایهایشمایلینشانهجملهاز.انداختصاصداده
ایورا بوهپورچم»مانندمررد(۷۳)درصد8/1۳کهباهستندهایانقمبی،نشانهفراوانیدارند
نشوین،شمایلهم«نشینشد اللهباگلاللههم»،«خر ازقدسچ ید »،«دورکرهزمین

ودردسوتداشوتن«تنحصواراسورائیلازقودسبوادسوتسش »،«قدسبااسلحه»شد 
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درصدوینبیشتر،اند.اینشمایلتمبرهاجایگرفتهایدرنظامنشانه«اسلحهترس نرجرا »
کنداینایدهراتقریتمی،شدهدرجنمادیتصاویراند؛فراوانیتعدادرابهخرداختصاصداده

بوهجامعوهوپیرامور نمادشناسویازمنظرجمهرریاسممیایرا یکهطراحا اولیهتمبرها
اند.خریشنگریسته

 نشینی: نمادهای انقالبی روابط هم. 9-9-3

شدهبررویتمبرهوایگنجاندهلانقمبیی،اغلبنمادهاوشمایشناختافتنشانهیبراساسره
«خور ومورهب»ۀنشوانثمرنشستنانقم اسممیایرا رابادوکم یندبها،فر۷۹11دهه
بردهاست.درسخنا تأثیرگرارهااند.شروعجنگتحمیلیبرتداومایننشانهتصریرکشیدهبه

شدهاسوت)خمینوی،جیادیآبیاریزیهامکهانقم ایرا باخر ینخرارا نیزمییارهبرا 
انقوم ،گورا سیاسویتحلیولبسویاریازاستکه(.ایندرحالی۷۱،81۳وج؛۷۹،۷1۳

(.۷۷۳-۷۹۳4،۷8۹اند)آبراهامیا ،آوردهشمارزبهیآممسالمتایرا راانقمبی۷۹۳۱
نشانه تیورزشیدرایندههوح،عییهایاجتما ی،طبتقریبا  خوررد.چشومنمیبهاصم 

درگسسوتازهارابایودشردکهنبردایوننشوانهنیزدیدهنمیپیشیننظاممربرطبههاینشانه
محمدرضاشوواهویگوراباسووتا ح رموت»کوهایگرنووهبوه؛دیودپیشووینهایرییومسیاسوت
،ایونتیییورخوررد.چشومنمیبهدرتمبرها،(8۹۳-۷۹۳۳،841)آبراهامیا ،«ییگراباستا 

بازمانودگا »سود:ینرمیبوارهدرایناستمپل؛آیدشمارمیبهدرسیاستداخلینر یگسست
ناظربرانحم نظامسیاسیسلسلهدستآوردند،قدرترابه۷۳۱۳انقمبیکهدرفرریهمتفق

سسوتدرسیاسوت(.ایونگ۷۹۱۳،4۹۹)اسوتمپل،«پهلریوساختاراقتصادیایرا بردند
وقرعانقم ایورا »سد:ینراللهرمضانیمیکهرو ایگرنهبه؛خارجینیزاتفا افتادهاست

هایداخلویشواهبههما اندازهکهمبینمخالفتتمامملتایرا بواسیاسوت۷۹۳۱درسا 
(.۷۹۳4،۳۳)رمضانی،«برد،نشا ازناخرسندیازسیاستخارجیاوهمداشت

نظیورصوندو انتخابوات،ایون،مندیهایانقمبیباابزارمدر ح رمتنینشانهنشیهم
یندهایسیاسویاکندکهجمهرریاسممیایرا نگاهیایدئرلریی بهفرمیفرضیهراتقریت
،ایدئرلریی بهنهادهاوابزارهایسیاسویمودر یبانگاهکهدنبا آ استمدر داشتهوبه

کهدرباالگفتوهگرنها همپیشببرد.سیاسیدیگربهیهارانسبتبهنظاممتفاوتییراهبردها
استکهمقتضیاتخراهیگریوآرما مربرطبهانقمبی،بیشترینتعدادنمادهاوشمایلشد،
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جمهرریاسممیایورا رابوهگرفتهدرابتدایانقم ،کارگزارا سیاسیوهریتش لاسمم
پیروزیانقم رادرابتدایتانقم اسممیایرا یهرکهایگرنهبه؛تاسدادهسر سراین
یبواور،مردمیاستقم فرهنگیوبرمفقیه،تیشیعی،والاسممسیاسی»متش لازترا می

(.۷۹۳4،۷14پرر،)قهرما دانست«برد یوضداستعماری،ستیزانقمبی،غر 
شوهیدمطهوریوماننودانقمبوییهاشخصیتباینخمیاللهشمایلآیتینشینرابطههم

.فراوانویدارداللهخمینیباقدسنیزاهمیوتشمایلآیتنشینیهم،شهیدبهشتیوهمچنین
ۀکهبرخمفخراسوتاولیوکردترا اینایدهرامطر ها،میینشینبهاینهمیترقیدقبانگاه

،ازهما آغواز،(۷۹۳۷،818سی)میمنی،بر دمدخالتدر رصهسیایمبنیرهبرا مرهب
نشوینیپورچمهم،زمامداریسیاسیپررنگبردهاست.همچنینۀحضررروحانیر در رص

بوا«اسممیایورا یجمهرر»همچر ،هایرسمیح رمتاسممیایرا ونشانهیجمهرر
ۀرد.ن توتورا مشواهدهکووکورهزموینرامی،ت ظویمینازخررشید،جمعیتصاویرینماد

ادبیواتایورا باسوتا دبوهیخررشومنزلوت.استدیخررشنمادها،ینشیننهمیدرایاساس
مقودسخوردهایخررشیدرای یازالهوه،یسمئمیتراکهدرم تبایگرنهبهشرد؛مربرطمی

از،شدوهمچنیننمادیازپاکیوقداستدانستهمی،دیخررشدینزرتشت،دردانستندومی
(.۷۷-۷۹۳4،۷8 لی،زادهوحاجیشدهاست)نظری نرا نمادقدرتاستفادهمیبهآ 

 گری خواهی و انقالبی ای و نظام سیاسی: آرمان نظام نشانه یریپذ انطباق .۲-9-3

کندکهمیا نظام،اینفرضیهراتقریتمی۷۹11حاکمبرتمبرهایدههایتحلیلنظامنشانه
یتحرالتبرایننظرندکهگرا سیاسیانطبا وجرددارد.تحلیلودیوسیاسیتاحداینشانه

درنقوشوجایگواهنظوامیتیییوراتسوترگۀوجردآورد،دربردارندکهانقم اسممیایرا به
اقتصادیوسیاسییمتحدغر ووابستگی نظامسیاسیکهازایگرنهبه؛ایرا بردسیاسی

کوردیم)جعفوریباغر و دمتعهدسور پیودامبارزهرحا دسیاسیبهی نظام،غر هب
(.۹۳۱-۷۹۳1،۹۳۳مهدوی،؛۷۹۳8،۷8ولدانی،
؛آیوددسوتمیجهبوهینمادیوشمایلیازرویتمبرهانیزهمیننتهایاستخراجنشانهبا

رویانقم اسممیایرا برینسالگردپیروزیهمراهباخر دردوم«گلالله»کهایگرنهبه
یاسوممانقوم ازیسوالگرددیگوردر،نیهمچنواست.شدهاوایلانقم چاپتمبرهای
کند،راآزادمییشدهاستوکبرترایبستهتصریری دسِتآغشتهبهخر کهباپارچهایرا ،
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،اوشیشدهاست.سواوشگرفتهیخر سازشاهنامهوداستا ینینشخررد.اینهمچشممیبه
ازایهایمهمحماسهملیایرا اسوت.اوراهالوهتیشخصازنقهرمانا ویترزرگازبیی 

بهاصر مردانگوی،وفوایبوهیپایبندمانندطهارتنفس،شرافتاخمقی،،هایمهمیویژگ
گرفتوهونمرنهجما وکما و فتدربر،سرحدجا ،خردورزی،مظلرمیتتا هدوپیما 

(.۷۹۱۳،۷8۱)فرالدی،است
کنودکوهوی زیزتورینپهلورا سویاوشبیوا میمورردمحمد لیاسممیندوشننیوزدر

یید.گورشسببخربیسرشتخرد،قربانینبردخیروشرشاهنامهاست.اونیزمانندایرج،به
ترینوگنواهگاهازخر ی ویازبیبهبایدگاهدرختخربیازخش ید مصر بماند، هاینبرای
ایافسوانهبوهاینسوخن(.۷۹4۳،۷۱۹فرزندا آدمیآبیاریشرد)اسممیندوشن،نیترآراسته
،گلاللهروییدهاسوت.استداردکهازقطراتخر سیاوشکهی یازقهرمانا شاهنامهاشاره

وجر ارفقزوینیجسوتیهانتصنیفیازمشهررتریترا اینبازنماییرادری می،همچنین
بورایدرآغوازانقوم مشوروطه«ازخر جرانا وطناللوهدمیوده» نرا بافیاینتصنکرد.

نشوینیایوننمادهوادردهوههم،نیبنابرانقربانیا آزادیسرودهشدهاست؛نخستیگرامیداشت
اسممیایرا برایپیرندزد انقم اسممیایورا بوامفواهیمییجمهررتمشیگریا۷۹11
بااستفادهاز ناصرانقمبیاست.یسازهریتدرپیاستو«هدتمجا»و«آزادی»مانند

تورا می۷۹11شودهدردهوهدرتمبرهوایچاپیدرزموانبامطالعهرواب اساسبرهمین
استودریوازدهمینسوالگردانقوم اسوممیرخندادهزیادیدرایندهسا ،تیییر،گفت

خورنیاسوتکوهبوهدرو صوندو ۀشرد،قطریایرا هنرزتمبریکهبرایاینیادبردچاپم
تمبرها،همچنوا ازدوگانوههریوتایستکهنظامنشانهااینبهاینمعناچ د.انتخاباتمی

برخررداراست.انقمبیواسممی
،اسوممیایورا یاستکوهجمهورراینن تهمایانگرنانقمبیومرهبی،هاینشانهیفراوان
ایونکوههایخردرادرجامعهایرانیداردوبیشترمتمایولبوهآ اسوتبازنماییدستاوردۀدغدغ

نموایشدرآورد.ی ویدیگورازانقمبیبههاییدحرکتأیدستاوردهارادرکنارشرای انقمبیوت
اسوممییرابایددررسالتیکوهجمهورریگرنمادهاوشمایلانقمبیییندالیلبازنمایترمهم
کهنشا داد کرهزمینکوهپورچمایگرنهبه؛جرکردوریفکردهاست،جستبرایخردتعایرا 

برایداردکهجمهرریاسممیایرا ایناست،نشا ازگرفتهجمهرریاسممیایرا آ رادربر
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یجهوانکهابرازهمدلیوهمدردیبامسولمانا وحتویاستجهانیدرنظرگرفتهیخردرسالت
بنودخراهودبورد)دهقوانیفیروزآبوادی،یتاینرسالتاستوبهآ نیزپااندیشید ،ازملزوما

،ازقودسکوهبوااسولحهودسوتیتصریردیگری،المللیوفراملامادربعدبین،(۷۹۳۹،۱1
ی ویاز نرا قودسازهموا ابتودابوهیکهآزادسازدهندۀایناستنشا ،نشدهاستینشهم

ایونتصوریر،یاسممیایرا نمایا شودهاسوت.درکنواراصر اولیهسیاستخارجیجمهرر
دهاسوتوکورلاحاطهیمانندپرچماسرائیشردکهآ راحصاریازقدسدیدهمیتصریردیگر

نمایانگراهمیتقدسبرایایرا است.کهاستزدرحا ش ستنآ حصارنیدستی
۷۹11تمبرهوادردهوهایانه،نظوامنشوترا گفتمیکلییبندی جمعترتیبدراینبه
بری فرهنوگی،روزیاسممیایرا پسازپیکهنظامجمهرردهندۀاینمرضرعاستنشا 

دربعدداخلیوصدورانقم در رصهبیرونیایثارۀروحیبرمبتنیکهکندمیتأکیدانقمبی
بورایدسوتیابیبوهیفرهنگایثارگری جیایندههنمایا است،ترویتمبرهااست.آنچهدر

یهواآ تنهابهآرما یهاوآرما یشاستانقمبیاستکههنرزدرابتدایراهخریهاآرما 
کند.زدنبا مییخردرانیفراملهایبل هآرما ،شردیمحدودنمیمل
 
 سوی نمادهای طبیعی بر روی تمبرها : به9811دهه . 3

،تمایلجمهرریاسممیایرا بهدرجنمادها۷۹11هایمربرطبهدههبررسینمادهاونشانه
اهمیوتدارد،کواهشنمادهواوشومایل۷۹۱1داد.آنچهدردههوشمایلانقمبیرانشا می

انقمبیودرجنمادهاوشمایلطبیعی،آبادانی،وورزشیاست.



 المیبه مناسبت سالگرد انقالب اس 1911در دهه شده  . تمبر چاپ(2)تصویر شماره 
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رهبرا وهایچهرههادرقالبننشانهی،بیشتر۷۹۱1هایدههوشمایلهاازمجمرعنماد
نی،درجشمایلایشا برروییخماللهازرحلتآیتپیشگیرند.تاجایمییطبیعهایجلره
اللوهکه لوتافوزایشتصواویرآیتیابدمیایندههافزایشامادر،دبردهاستومحدرهابتم

کوه۷۹11.بورخمفدهوهاسوتایرا  رصهسیاسیدرایشا  یکاریزماتتیاهمی،خمین
هامربرطبهنمادهایانقمبیبردند،درایندههتنهوایو نموادانقمبویدیودهبیشتریننشانه

تیییرگفت،ترا می،نیخررد؛بنابرامیچشمرورزش ارا بهیشردودری مرردنیزتصاویم
ریمجمورعتصواواسوت.رخدادهنمادهوایطبیعویسوریهوایانقمبویبهازنمادیمحسرس
نموادو۷1کهبنابرممکانتخا ،استدرمر۷۹۱1،۳۹شدهبررویتمبرهایدههگنجانده

.اندشدهشمایلاستخراج۷۳


 1911های نمادی بر روی تمبرهای دهه  . درصد و فراوانی نشانه(9)جدول شماره 

 نماد فراوانی درصد

باستانی 9 1/11
مرهبی 1 2/3
آبادانی 9 1/11

انقمبی 1 2/3
 طبیعی 1 01

جمع 13 111

،نمواد۷1ازشدهاسوت.شمایلاستخراج۷۳نمادو۷1شده،تمبربررسی۹۹ازمجمرع
موررد(مربورطبوه۷درصد)8/1(،آیهقرآ )مررد(مربرطبهنمادهایمرهبی۷درصد)8/1

بوهمربورطموررد(۹درصود)۱/۷۳(،وپرتوا سونگبورایآزادیقودس)بوینمادهایانقم
درصد)سه۱/۷۳.(استوجردنداشت۷۹11کهدرطر دهه)(سینهفت)باستانینهادهای

وتوومشخمینوویبوواآبووادانی،اللووهآیووتنشووینشوود تصووریرهم»مانندوووومووررد(ازنمادهووا
،«مور  شوق»،«گول»نظیروومررد(۳)هاآ ازدرصد۳1ووبهآبادانیوترسعهو«سرسبزی

.شردمربرطمینمادهایطبیعیبهوو«سبزه»و«طاووس»،«چ اوک»،«کب »
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 1911های شمایلی بر روی تمبرهای دهه  . درصد و فراوانی نشانه(4)جدول شماره 

 شمایل فراوانی درصد

1/۳8 رهبرا  ۷1

ایرا پرچم ۹ ۱/۷۳

 اماکن 4 8۷

1 1 ریهن
8/۳ ۷ انقمبی

8/۳  ورزشی ۷

جمع ۷۳ ۷11

مربورطبوهموررد(۷1درصود)1/۳8ایوندوره،یرهوابازتمشدهاستخراجشمایل۷۳از
منزلوتکوهنظوامسیاسویبورآ اسوتدهود،مینشوا اسوتکوه(اللهخمینیآیت)رهبرا 
اللهخمینیراافزایشدهد. آیتیکاریزمات
موررد(رابوهخورد۹درصود)۱/۷۳«پورچمایورا »دیگور،لیشومایهاینشوانهمررددر

ازموراردمررد(4)درصد8۷«شمایلقدس»شمایلاماکننیزدرمیا اختصاصدادهاست.
اسوتدرایندهوههایشمایلیانقمبیکاهشنشانهن تهمهمدراینزمینه،.گیردرادربرمی

ی یدیگربیشترینکاهشراداشتهاست.(سرختنقدسدرآتش)مررد(۷درصد)8/۳کهبا
8/۳کوهایگرنوهبوهاسوت؛ایتمبرهادشمایلورزشیبهنظامنشانهوور،ازن اتبسیارمهم

دریلجدیودیکوهشومااسترابهخرداختصاصداده(ورزش ارا معلر )(مررد۷درصد)
.آیدشمارمیبهایتمبرهانظامنشانه

 از نمادهای طبیعی تا نمادهای آبادانینشینی:  . روابط هم9-3
نمادیوشمایلیانقمبویدردهوهیهااگرچهتعدادنشانهشناسی،نشانهاندازرهیافتچشماز

وینمادهواوشومایلطبیعوبوروزوظهورر،آ تورازاست،امامهمیافتهکاهشبسیار۷۹۱1
صورجدیودرابایودیو امورنمادهایطبیعیبا نانشینشد ،هماینوجرد.بااستورزشی
گاهانهدانستکهمرردترجهنظامسیاسیسیاسی ههموینورزشینیزبیهااستونشانهبردهآ
اند.کردهحضررپیداسبب
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یهابندی،ازصوررت۷۹11نسوبتبوهدهوه۷۹۱1درکتفاوتنمادهاوشمایلدردهه
درایون«مر  شوق»و«قرمزماهی»است.نمادهایباستانیوطبیعیمانندنمایا ،متفاوت

هایتمشوآبادانیبراینیبانشانهیاللهخمشد تصریرآیتنشینشرند.همگرمیجلرهدهه
اللوهخمینوی،آیتبارحلوت۷۹۱1.درطر دههدیگرهستندیهاازنشانه،وطاووسکشرر

شودهنینشوهمیهانهشدهاستکهنشا۷۹11تمثا ایشا بررویتمبرهابسیاربیشترازدهه
نشد ینشوهمدهدارائهمیراویاز« یکاریزمات»مایینی،تداومسیاللهخمآیتباتصاویر

هاهستند.ازجملهایننشانه،ازخررشیدنررانیوتصاویرخندا ایشا یاویدرزمینه  س
 های طبیعی ی به نشانههای انقالب ای و نظام سیاسی: از آرمان نظام نشانه یریپذ . انطباق۲-3

درهموراره۷۹۱1و۷۹11هایدهوهطور دراسوممیایورا یایجمهوررنظامنشانهاگرچه
یو ،اموادربرخویمقواطع،یابیمرهبیواسممسیاسیحرکوتکوردهاسوتهریتجهت

درایونراهواییتفاوتوشدهتبدیلمر درسطحدولتوجامعهبهگفتما هژگفتما خاص
مشوخصنشوا طرربوهخوردرا،۷۹۱1دردهوههاتفاوتاین.کردهاستخلقاینظامنشانه

اتفاقیکهنیتر.مهماستدرسپهرسیاسیایرا یدیجدگفتما یگیرش لبیانگرکهدهدمی
هایانقمبیوتمایلبوهازنشانه،هجرترخدادهاست۷۹۱1ایتمبرهادردههنظامنشانهدر
هایطبیعیواجتما یاست. نمادهاونشانهح

جد ناصرونمادهابخشیاز ماننودیتورا بوهپرنودگانیمجملهازآ کههستنددیکامم 
.استتینشا ونماد شقوصمیم،خرد«مر  شق»اشارهکرد.«کچ او»و«مر  شق»

درپویمیایورا درایوندهوهکنندکهجمهرریاسمهااینفرضیهراتقریتمیینشیناینهم
یجهانیاسوت.رونودهایهاقدرتیباکشررهایمنطقهوحتیسیاسیوتجاربهبردرواب 

،۷۹۳4)گازیرروسو ی،نودنکیودمیأینظریهراتنیزاین۷۹۱1برایرا دردههسیاسیحاکم
یبررو۷۹11تصاویردههبامتفاوتش لیبهخمینینیزاللهشمایلآیت،دهه(.دراین۷۹1

لیشمااللهخمینیباخندا آیتینشد سیماینشایکههمگرنهبه؛شدهاستمیتمبرهاترس
ائوهسویماییو رهبوراردهندۀشوا ن«صندو انتخابات»و،«گل»،«آبیآسما »،«سبزه»

هارابایوودبوواآغووازایووننوورعنشووانهظهوورر.اسووتایوورا ی وخراسووتارآبووادانیووکاریزمات
زیورا؛جرکوردوجستپیرندزدودرگفتما وییاللههاشمیرفسنجانآیتیجمهررتسریا
سیاستاقتصادبازارآزاد،پیرویازروبرد ،ایرانیبردکهبهمیانهۀبرجستری سیاستمداوی
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شهرتداشت.درایونالمللیومرضعممیمبین،صنایعدولتییسازطرفداریازخصرصی
اینیزهمراهبواوی،اتحوادبورایبهبوردوضوعیتاقتصوادیورابطوهبواخامنهاللهآیت،دوره

(.۷۹۳4،۷۳1 ،رادرراستایبهبردصنعتپریرفت)مرسریا ،ییکشررهایاروپا
بهمن،تصریررهبرانقم باطبیعتوفضایسوبزو88تبشدهبهمناسدرتمبرچاپ

وکهبایدبهامررداخلیدهندۀایناستنشا ن ته،نشینشدهاستکهاینهمکاروتمش
جهوانییوایونترسوعهبواپیرنودبوابوازارجهوانیواقتصوادهاماردگهمتترسعهکشرر

درکهبیشوتراست۷۹11تمبرهایدههبامتفاوت،امریهانیینشهمتحققاست.اینقابل
ویسوازندگبواشوعارینرفسونجایهاشمکهدولتیاگرنهبه؛بردیانقمبیدستاوردهاپی
جهتویاو ترسوعه،درۀنبرنامویدوباتودویازجنگبهقدرترسیناشیهایمویرانیترم

تعودیلاقتصوادیویهاسیاسوتشودهبورد،تهیهپیشهایسا ایکهدرمتفاوتبابرنامه
المللیبان جهانیوصندو بینیهاداخلیرابراساسنسخهیهاشرکتیسازخصرصی

مرردشمایلقودسبور4ترجهداشتکهبایدهت(.الب۷۹۳1،۷۳۳)رحیمی،کرداجرا،پر 
یاستکهبوانمادهواتنهاتصریرقدسنمایا ،مررد۹کهدرشدهاستتمبرهاچاپیرو

ۀنشواننشینشدهاستکهمررد،قدسباآتشهمی درنشیننشدهاست.تنهاانقمبیهم
ۀجنبو،موررد4موررداز۹ وهایناموا،اسوتازچنگا آتشروحیهانقمبیونجاتقدس

یهوارا ازحرکتیوجمهرریاسوممیاینشین قبدهندۀنشا ،نداهانقمبیبهخردنگرفت
.استهایسیاسیحرکتسریانقمبیبه

ایوازنظوامنشوانهیانقمبویشود نمادهوارنوگکمکوهرسودمینظوربوهب،یترتاینبه
اسوتکوهدرتمبرهوایدهوهینتیییراتویتورمهمطبیعیوآبادانیورفاه،ازصر ناینیجایگز
تصریرورزش ارا معلر بوررویاتفا افتادهاست.اضافهشد ۷۹11نسبتبهدهه۷۹۱1

سربند»مانندنشینشد  ناصریهمکهایگرنهبه؛ترجهاستنیزجالب۷۹۱1تمبرهایدهه
کهبورگورد ورزشو اریومدال،هبررویویلچرنشستهاستک«ورزش اربسیجی»،«قرمز

اهمیوتۀدهنودبازتا )ع(،ابرالفضولوالدتحضرتسالروزدر،شدهاستمعلر انداخته
یاگرنهبه؛استدرنظرگرفتهشدهمرهبوورزشازیقیتلفبهآ است؛اماورزشوپرداختن

ینمادهوایکوردکوهحتواسممیایورا یوادیردانستنمرهبدرجمهرریازفراگترا یکهم
اند.اجتما ینیزبامرهبپیرندخررده
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 ها و نمادهای اجتماعی سوی نشانه : به9831دهه . 1
قابل ،تیییراتاساسیدراین۷۹۳1دردههحاکمبرتمبرهایانظامنشانهدرلمسن تۀکامم 

نیسوتیموتنهوایو شومایلروروبهینقمبایندههدیگربانمادهایاست.درااینشانهنظام
ودیگورازاسترنگشدهکمیکهفرهنگوهریتانقمبایگرنهبه؛خرردچشممیبهانقمبی

ست.ینایبرخرردارجایگاهویژه



 1911 شده به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی در دهه (. تمبر چاپ9تصویر شماره )

راسواسکوهباستمررد۷۹۳1،۷4۳تمبرهایدههررویشدهبگنجاندهمجمرعتصاویر
شدهاست.شمایلاستخراج۷4نمادو8۹ممکانتخا ،


 1911نمادی بر روی تمبرهای دهه  یها نشانه ی. درصد و فراوان(0)جدول شماره 

 نماد فراوانی درصد

۹1 ۱  باستانی
۱/8۷  مرهبی ۳
۹/۷۱ 4 هازیرساختترسعهوآبادانی

1 1  نقمبیا
۹1  یعیطب ۱

۷11 8۹ جمع
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8۹شدهاست.ازتعودادشمایلاستخراج۷4نمادو8۹شده،تمبربررسی۹۹عمجمراز
،«)ع(حورماموامرضوا»ماننودایمورهبییمررد(مربورطبوهنمادهوا۳درصد)۱/8۷نماد،

نبورد،دورهدراینترجهۀقابل.ن تاست«میمدحضرتفاطمه)ع(»و«)ع(شمایلامام لی»
۹1استکوهاین۷۹۳1تمبرهادردههاینظامنشانهویژگینیترانقمبیاست.مهمینمادها
و،«هدهود»،«شو رفه»،«گول»بهنمادهایطبیعیمانندهامربرطمررد(ازنشانه۱درصد)

ماننود،هازیرسواختۀوترسوعیآبوادانینمادهوارطبهبمررد(مر4درصد)۹/۷۱و«ماهی»
سوتر »یماننودباسوتانیبوهنمادهوامررد(مربورط۱)دصدر۹1،و«ماهراره»و«رتریمپکا»

نیدرهمو۷۹۳1دههترجهدرقابلۀ.ن تاست«مقبرهحافس»و«سینهفت»،«دیتختجمش
،یمضامینومحتورایطبیعوکهدرصدبیشتریازنمادهابراساسایگرنهبه؛مرردنهفتهاست

اند.شدهبررویتمبرهاح وراحیط،وترسعه،آبادانی


 1911 دهه های شمایلی بر روی تمبرهای . درصد و فراوانی نشانه(3) جدول شماره

 شمایل فراوانی درصد

4/8۷  رهبرا  ۹
8/۷4 8  ایرا پرچم
هنری 8 8/۷4

4/8۷ ۹  اماکن
4/۱ ۷ انقمبی
ورزشی ۹ 4/8۷

۷11 ۷4 جمع

مربورطبوهشومایل،۷۹۳1تمبرهوایدهوهمورردمهومدرربسویاهایتوهن ی یدیگراز
4/8۷،«اللوهخمینویآیت»سویمایرمرجورد،یازمیا تصاو.استهابررویآ شدهطراحی
درصد4/8۷«حسینرضازاده»و« لیدایی»تصریرمانندیشمایلورزش،مررد(۹درصد)

درصد4/8۷،«اسممییشررامجلس»و«قدس»مانندشمایلمربرطبهاماکن،ومررد(۹)
دهوهیرهوابمتفواوتتم.ن توهاندبهخرداختصاصدادهایتمبرهادرنظامنشانهرامررد(۹)
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ودیگری«هنرمینیاترر»یلکهی یدوشما،درواقعهااست؛درآ شمایلهنریدرج،۷۹۳1
ایورا نیوزپورچم.انوددادهمررد(رابهخرداختصواص8درصد)8/۷4است،«کربیسمهنر»

8)درصود8/۷4بوا،آ کشررهایدرنمادهاونشانهیهمانندحضررهمیشهپرچمهرکشرر
رنوگکمتوداوم،ترجوهازن واتقابلی یداشتهاست.حضرر۷۹۳1دههیمررد(درتمبرها

قودسو»مررد(یعنوی۷درصد)۷/۱کهتنهاایگرنهبهاست؛درایندههیشمایلانقمببرد 
درتمبرهایایندههجایگرفتهاست.«خارداردرآمد پرچماسرائیلهمانندسیم

 سیاست و اجتماع نشینی: . روابط هم9-1
۷۹۳1شدهبررویتمبرهادردهه،اغلبنمادهاوشمایلدرجیشناختنشانهیبراساسرهیافت

۷۹۳1ایتمبرهوادردهوهنشانهنظاماگرچهاند.شدهنینشاجتما یهموهایطبیعینشانهبا
زدوتوداومیوآماسوتدرمییوسبویازاجتمواعیترکاموابوا،دهاستیخردندبهنیادییبنتیییر
وترسعهبانمادهایصنعتیبررویتمبرهااینفرضویههایارتباطاتنشانهنیینش.همیابدمی

یدبرنورشود جامعوه،مهمکشرروتأکمسائلدرمرردکندکهنر یتیییرنگاهمیراتقریت
بردهاست.۷۹۳1طراحا تمبرهایدههمرردنظر
نیوزتمبرهوایایوندهوهرویهایطبیعیبوراللهخمینیبانشانهشمایلآیتینشینهمۀرابط

نشینشدهاسوتوخمینیباگلوطبیعتهماللهکهتصاویرآیتایگرنهبه؛استدارایاهمیت
زماتی ید،نر یشمایلکارینهسفیزملتمششدهاستباپسیشمایطراحدریجایدیگردر

روابو خردسوا درکنوارشومایلقودسنیوزازیشرد.استفادهازتصریرخندا دختورطراحی
ورزشینیوزازموراردیهاونمادهااست.نشانهبردهاستکهدرایندههمرردترجهایینشینهم

نیحسووگولجهوا ،ی نرا آقواداییبوه لیازیریرتصکهایگرنهبه؛استدیگرمرردترجه
کوهبوهیتمبور،نیشدهاسوت.همچنو ترینمردجها بررویتمبرهاحی نرا قررضازادهبه

ردجمهورریاسوممی ورروییوتییدهندۀشدهاست،نشا یطراح8111مناسبتجامجهانی
.استجامعهایرانیایرا ونگاهویژهبهمسائلاجتما یوجایگاهورزشدر

های  انقالبای باه نشاانه های ای و نظاام سیاسای: از نشاانه نظام نشانه یپذیر انطباق .۲-1
 یاجتماع

کندکهمیا تیییوراینفرضیهراتقریتمی۷۹۳1ایحاکمبرتمبرهایدههتحلیلنظامنشانه
گوورا لیووحلتددارد.بسوویاریازروجووهموواهنگیایوسیاسوویتوواحوودودینظووامنشووانهدر
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یجمهورراسوتیدردورهرویوژهایگرنهوبه۷۹۳1کهدردههنظرنداینبریاجتما وسیاسی
کوهنحریشدهاسوت؛بهدرگفتما حاکمبرجامعهایجادایخاتمی،تیییرجدیسیدمحمد
،آبادیآبادیوشفیعیسویفدولتباقریجامعهایجادکرد)درتیییراتسترگیرا،اینگفتما 

۷۹۳۹،۷۳۳-۷۳۱.)
تمبرهایجمهرریاسممیایورا دردهوهشدهبررویگنجاندهنمادهاوشمایلیبررسبا
شدهتمبریچاپ،هاتمد گریوگفتمررددرمشاهدهاست.قابلیراتمحسرسیتیی،۷۹۳1
اشتراککوهپاهوایۀنقطاینانسا باشمایلورنگپرستمتفاوتوباچهار،آ کهدراست
ابوزارها،انسوا میوا ایوندرانود.رکشویدهشودهیتصورکرهزمینقراردارد،بوهیروبرهاآ 

زبورکوتمردهندۀنشوا کوهاندشودهدادهقورارکلیدصوفحهرایانوه،وتلفون،ایماننودارتباطی
کیودبور،اینتصوریر.درهستندهاانسا ارتباطاتمیا وگسترشی،ارتباطات،برابر ایونتأ

هواکنندوامروزهآنچهآ نژادورنگ،همهبررویکرهزمینزیستمیهاباهرکهانسا است
درترانندمیهاانسا ۀازآ نیست.همیوگریزاست،ارتباطاتاسترنددادهیپردیگ رابهی

بایودبوهارتباطواتو.برتورینوداردیکنندوکسیبرکسیخشرنتزندگکناری دیگربدو 
ارتباطاتوسریرهاحرکتنظامسیاسیرابهبایحاکمبرتمنشانهنظاموترجهکردیهم ار

لیکهکاهشبسویارزیوادنمادهواوشومادهد؛همچنا مینشا ،جهانیحدودیارتباطاتتا
گریوتمبورگفوت،طررویوژهوبوهیکند.ایندگرگورنانقمبیوسیاسیاینایدهراتقریتمی

نیوادر.انودرفتهیدگیوچیپیسررهابهبرویتمشدهبررخلقیتصاوکهدهدنشا میهاتمد 
بل ووه،نیسووتیمیایوودئرلریبازنموواییبووریمبتنووسووادهوبوودیهیلیدیگوورشوواهدشووماگوورار،

.اسوت مئومقتپنهوا درپوسیحقدهندۀاستکهنشا وجردآمدهبهیهایمرکبنیینشهم
اند.راتبکمترشدهمانتزا ینیزبهیشمایلونمادها

کند؛نمییدأیرات۷۹۳1ایدههساحتینظامنشانهمحترایت مطالعهتمبرها،،اینوجردبا
جمهورریتسوالگردایشوا وسوالگردبباربوهمناسو4اللهخمینیکهشمایلآیتایگرنهبه

نویویخماللوهشومایلآیتدرج،نحرهمررددراینمهماست.ن تهچاپشدهاسممیایرا 
ۀزمینواللوهخمینویدرپس.تصوریرآیتاستنشدهینشباتصریرایشا هممراردیاستکه

ازایانهبطلاصم تصریرکهنیبرآ استینششدهاست.اینهمسفیدوهمراهبالبخنددرج
.ی ویدیگورازپیشتربهآ ترجهنشدهبوردوجمهرریاسممینشا دهدکهیاللهخمینآیت
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نینشوهایانقمبویهمدهاونمانشانهبایخمیناللهن اتمرردترجهایناستکهشمایلآیت
شمایلپرچمایرا باتصوریرنیزی مررددرواستنشیناستوتنهاباگلوپرندههمنشده
اجتموا یوفرهنگویوحورفۀجنبوترجوهبوهدهندۀنشوینشودهاسوتکوهنشوا همایشا 
تدرایرا یی صدمینسا مشروطبهمناسبتیتمبر،نیچنم.هاستقمبیانیهانشینیهم

دیودهیاللهنوررخفضولیوشو،اللهمدرس،ستارخا لآیتیشما،آ شدهاستکهدرچاپ
گرنهبرداشتکردکهدرایوندهوهترا اینی دیگررامیبانشد اینشمایلینششرد.هممی

یادینیووترسعهسیاسیشدهوتحور بنیدمرکراسایبرویژهدیگفتما حاکم،تأکیدرراستا
(.۷۹۳۹،۷۳۹،یپررگرج لیاست)یرخدادههایسیاساستراتژینظامدر رصهرقابتدر

ایتمبرهایبسیارمهمدرایندوره،تمبریاستکهبهمناسبتانرییهسوتهازدیگری ی
زیتر ،پرچمجمهرریاسوممیسفید،برگنشد نمادکبرترینشهم.شدهاستایرا منتشر

زبورد یآمترا ا ممصلحرامیینینش.اینهممهماستبسرخبسیاریو ممتصل،ایرا 
شوماربهصولحتوریننمادهوایکهکبرترسفیدی یازمهمایگرنهبه؛ایدانستانرییهسته

اسوت. مموتشدهایاشارههستهیبرد انریآمیزبهصلحازطریقآ ودرایندورهآیدمی
موا،نیبنوابرا؛استایدرصنعتپزش ییهستهیانرازاستفادهدهندۀنشا زیسرخنبیصل

کوه۷۹11بورخمفدهوهویوژهبوهپیشین)هایدههمکهبرخمفیهستآ درایندورهشاهد
تخورداسوتفادهیونانقمبویبورایاثبواتحقایهانهاایرا ازنمادهاونشویجمهرریاسمم

رد استفادهکردهاست.اینتیییررویحقانیتشهایصلحبرایبیا ازنمادهاونشانه(کردمی
ایکوهسیدحسوینگرنوهبه؛جمهرریاسممیایرا نیزمشهرداسوتالمللیدررفتارهایبین

زموا بواهمایورا »سد:ینرمیمررددراین«ایایرا روایتبحرا هسته»ا درکتا یمرسر
المللویهومشود درسوطحبینیازجنوگیوامنوزو،زخوردیآمصلحیاترسعهبرنامههسته
ایدرسطحداخلیهمتوأثیرخواصخوردراداشوت.مدیریتبحرا هسته.جلرگیریکرد...

ایورا ا تمواددگرارا بوهاقتصواالرقرعازبینرفوتوسورمایهقریبیثباتازجنگوبیترس
شدهبااتحادیهاروپاپیشونهادهاییدربوارههم واریاقتصوادیانجامیوگرهاگفتدرکردند.
)مرسریا ،«کردشدکهام ا دسترسیهرچهبیشترایرا بهاقتصادجهانیرافراهممیمطر 
چارچر گفتما تعاملسازنده،سطحتعار ایرا در،نی(.همچن11۱-11۳الف،۷۹۳4

محسورسکواهشیافوتودرایگرنوهبه،ایواحدهایمنطقه،نیبزرگوهمچنیهاباقدرت
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هاییقرارگرفتکوهترانسوتشاخصیایرا درروندبازآفرینیخارجمهم،سیاستکناراین
تهمیارانوهیودرقالوبامنیسیاسوتخوارجهنجارهاِیسازالزمرابرایهماهنگیهازمینه
اینیرهابسیننیزدرتمهفتینمادها(.818-۷۹۳1،81۹چی،د)متقیوپرستینکنفراهم
هادریافت.بواترجوها آ یباستا راازمترجهبهایرا ترا خرردکهمیچشممیبسیاربهدهه
حاکمدرایندهه،ترجهبهایرا باستا رابیشتردرقالبحقر بشروجامعهمدنی ماتگفبه
ننمردهوایصولحوامنیوتدرایورا یترادییونبازی ویکوهایگرنهدریافتکرد؛بهترا یم

هوااصولیح رموتآ یهارازمحریا بهی یبشراستکهدردورههخامنشباستا ،حقر 
جایمانودهاسوتاز صرهخامنشیبهیمتنسندنرشتارکهنمهمدرنی.اشدهاستتبدیل
اسووتموویمدپوویشاز۳41هنگووامتسووخیرشووهربابوولدر،فرمووا کوورروشدربردارنوودۀکووه

(.۷۹۳۳،8۷4)محمدلی،
نشودهشمایلمربرطبهقدسدرطر سهدهه،ازتمبرهایجمهرریاسممیایرا حرف

شد هریتاسممسیاسیدرایورا کردکهبرساختهتبیینگرنهترا ایناست.اینتداومرامی
نموادپورچماسورائیلی ویازایونتصواویر،نپیرندخرردهاست.دریازابتدابامسئلهفلسط

هاییدرپواییندیودهدرآمدهاستکهبورقودسسوایهاف نودهودسوتخاردارصررتسیمبه
هستند.اینشمایل،زیریر ظلوموسوتماسورائیلبورد موردمشردکهدرحا شعارداد می

امواتمبور،کوردی نمادانقمبییاد نرا ترا ازآ بهمی،دهد؛بنابراینفلسطینرانشا می
،شومایل.درایونح ایوتداردتمبرهایانقمبویبرایتعدیلمکازتمشگفتما حایدیگر
امیدوار،اسممیایرا یاست.اگرچهجمهررنشینشدههمخندا بادختریخردسا وقدس

نشیننشودهاسوتکوههمیانقمبیامادراینتمبر،قدسبانمادهااستکهقدسآزادشرد،
ازی وید.کنوهوایسیاسویرانمایوا مویانقمبیبهحرکتیهاتک چرخشازحروضربه

راسوتاید شومایلیدریتصریرکشو،به۷۹۳1ایتمبرهادردههنظامنشانهترینتیییراتمهم
مواهرارهایرانوی)سوفیرمانندکهتمبرهاییایگرنهبهاست؛یترسعهوآباداناهمیتنشا داد 

بواربوریننخستی ،برایادجهانیفیزینالمپیهشتمووسی،(رایانهماهرارهو)فناوریامید(،
اهمیوتترسوعهودهندۀاساسوی،نشوا شرد.اینتیییرایتمبرهامشاهدهمینظامنشانهروی

وفنواوریکوهضورورتایگرنوهبه؛اسوتاسوممیایورا یبورایجمهوررارتباطاتجهانی
کند.یمیارتباطاتجهانیرانمایندگ
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 ای حاکم بر روی تمبرهای سه دهه نظام نشانه . تغییر ساخت3
یصررتماهربه۷۹۳1و۷۹11،۷۹۱1ایحاکمبررویتمبرهایسهدههنشانهاگرچهنظام

دهود،جخوردرانشوا مییتودریندتاریخیوبهااماآنچهدری فر،تیییرن ردهاستوذاتی
بهجامعهوازنمادهواو،ح مرا اینسهدههازنمادهاوشمایلایحاکمبرنظامنشانهتیییر

از،مرکوبوچندگانوهیشنموادپردازیدهشد وافزای.پیچاستبهاجتما ی،شمایلسیاسی
نمادهاو،۷۹11درابتدایدههترتیبکهاینبهآید؛شمارمیهایاینتیییربهترینویژگیمهم
انقوم بورد،امواتروهمسرباجریا اوایولمراتبسادهبه،هارویتمبربرمرجردهاینشانه

شردومیهادیدهنمادهاونشانهیدگیشریم،پیچ میینزد۷۹۳1و۷۹۱1هایهرچهبهدهه
بورینودتواریخیاداردکهدری فربرمیهایجدیدیپردهگیریگفتما پیچیدگیازش لاین
است.مشاهدهقابلتمبرهاروی

جدیدهستندکهبه،شرندیندتاریخیدیدهمیاکهدرفریاز ناصربرخی طررویوژهکامم 
انوودکووهچنووا گسووتردهبرده،تیییووراتاند.ایوونوپرداختهشوودهسوواخته۷۹۳1درطوور دهووه

ماننودهاییاندومناسوبتجاکردهجمهرریاسممیایرا درتمبرهاراجابههایمهممناسبت
نیتور.ازجملوهمهمانودگرفتهایتمبرهواجوایفرتبا نیزدرنظامنشوانهیانالمپیادوجامجه
.اسوتهابا ناصرترسعهوآبوادانینشینیآ جدیدوهمهاینشانهاستفادهازتیییراتدیگر،

وتأکیدبور ناصورانقمبوی،۷۹11کهبرخمفدههدهدمینشا وترسعه،آبادانیتأکیدبر
شدهگنجاندهونمادهایهاشریم،نشانهترمی ینزد۷۹۳1دهۀویژهوبه۷۹۱1هرچهبهدهه
اجتموا ی ناصورسوریسیاسیپررنگوانقمبیفاصولهگرفتوهوبهاز ناصربررویتمبرها
ایمهومدرنظوامنشوانهبهیو مرضورع،کشرریهاترسعهزیرساختوحتیاندحرکتکرده
.شدهاستتمبرهاتبدیل

ایدهوهسیاسیپررنگوانقمبیازنظامنشانهتعدیل ناصر،رسدنظرمیترتیب،بهاینبه
،ترسوعهو،هابا ناصوراجتموا ی،ورزشویآ یوجایگزین۷۹۳1طررویژهدههوبه۷۹۱1
هایدرنشوانهیتیییردیگر،میا .درایناستیندتاریخیاهایاینفرویژگیترینمهمازجمله
حرکوت۷۹۳1دهوهسوریبه۷۹11کوههرچوهازدهوهایگرنوهبه؛هاستشدآش ارمرهبی

رنوگیافتهوکمتدریجکاهشبهیهایمرهبیبانمادهایانقمبنشینشد نشانههمکنیم،می
امادردهه،شردتمایلچندانیبهرفاهوآبادانیدرتمبرهامشاهدهنمی۷۹11اند.دردههشده
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،۷۹۳1و۷۹۱1دودههشدهاست.دربهاینمهمپرداخته۷۹۳1دههویژهدرطرروبه۷۹۱1
هایترسوعهوبانشانهاللهخمینیآیتنشینشد تصریرهمماهرارهامید،شمایلبایتمبرهای
.ایونموررداسوتترجهویوژهبوهآبوادانیوصونعتمعنایبهکهاندشدهایچاپهستهیانری

هتمایولزیوادیبوهپورداختنبوهایونمرضور اتدیودهاستک۷۹۱1و۷۹11برخمفدهه
، ناصرفراوانیداردجمهرریاسممیایرا اهمیتیایتمبرهاشرد.آنچهدرنظامنشانهنمی
ینشیناماهم،اندایتمبرهاحرفنشدهنظامنشانهازکهاستمانندقدس،اسممیسازکلیت

یافتهاست.بسیارکاهش۷۹۳1و۷۹۱1دردهه،با ناصرانقمبیهاآ 


 گیری بحث و نتیجه
،رونودکارمیبوهصوررترسومیدریو کشورروبهشرنددولتچاپمیترس تمبرهاازآنجاکه

کوههمچنا ؛هایفرهنگیوسیاسیی نظامسیاسیرابازنماییکنندهژمر شد ارزشترانندیم
مثابهابوزاریبورایگسوترشازآ بهکهکندیبمیهاراترغدولت،گستردگیوفراوانیاستفادهازآ 

ازکوهبوردایونجریند.هدفپژوهشحاضرهژمرنیفرهنگیسرد،تیایخردودرنهانظامنشانه
هایفرهنگوینشانهیهژمرندرشناسیوابزارهایفرهنگی،روایتینرازتیییراتپیرندنشانهرهگرر

دسووتیابیبووهنتووایج،ندسووتاوردچنووینروایتووییتوور.مهوومدهووددرتوواریخمعاصوورایوورا ارائووه
بوارهتورینن واتیکوهبایوددرفرهنگیاست.ازمهمیهااجتما یازطریق بررازگررگاهوسیاسی

تنهوادر رصوه،هاآ اجتما یوتیییراتهاینشانهۀاستکهمناز این،ابزارهایفرهنگیدانست
فرهنگویجراموعنیوزفوراوا هایتردرالیوه وشاید میقسیاسیجریا ندارد،بل هبههما میزا

۷۹۳1تا۷۹11دیدگاهی،مطالعهتمبرهایایرانیدرطر دهه.ازچنیناستبازیابیوتحلیلقابل
هایسیاسوینشانهکرد  یهژمرندرراستایهارابرایح رمتیمناسببستر،دهد،تمبرمینشا 

دهاست.کرفراهمشا نظررردواجتما یم
هایفرهنگویجمهورریکوهنشوانهکنودمییودأیپژوهشحاضر،ایندیدگاهراتیهایافته

سوریهایانقمبیفاصلهگرفتوهوبهجازحرکتیتدربه۷۹۳1تا۷۹11ازدهه،اسممیایرا 
هاینشوانه،۷۹11اجتموا ی،درحرکوتبوردهاسوت.اگرچوهدرطور دهوهترجهبهمسائل
تیییوراتگورارانقوم وظهوررامابارحلتبنیا ند،سممسیاسیش لگرفتفرهنگیحر ا

هایاجتموا یوفرهنگویاصمحیدر رصهسیاسیواجتما ی،زمینهبورایتقریوتنشوا 
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وبواخلوقهیافتوتودریجکواهشهایانقمبیوسیاسیبهازحدبرنشانهفراهمشد.تأکیدبیش
حقر مربرطبهومباح فناوری،ترجهبهورزش،ترسعه،ندمانایینمادهاوشمایلاجتما 

ینظوامسیاسو،رسودنظورمیانقمبیکاستهشدهاست.بوههایبشر،ازشدتنمادهاونشانه
هایشو لدراسممسیاسیارائوهدهودومطر ازسیاستیدیفجدیکرشیدهاستبازتعر

مدرنیتهوالزاماتآ سازگاریبیشتریفکندکهبایدیازنظمسیاسیواجتما یراتعریجد
یندای فرطی،ح مرانا ،دهدشدهبررویتمبرهانشا میگنجاندهواقعیت،دارد.همچنین
اند.ایون کاسوتهیهوایایودئرلریزد بوهنزاع،ازدامون۷۹۳1تادهه۷۹11تاریخیازدهه

داخلی، رصوهوۀزما با رصکههمدنایننظریهباشۀکنندندتقریتنتراهاهمچنینمییافته
،ایچنینفرضیهاثباتاگرچه؛استشدهخارجینیزدستخرشتحر اندازهایسیاستچشم

دهندهدترضویحنترانهایآتیمیاست.پژوهشبارهدرآیندهدراینیهایپژوهشانجامنیازمند
هوایفرهنگویرابایودارشودهبوررویابزگنجاندههژمرنی دکهتحرالتناینتحلیلنیزباش

آوردیاخیر.شمارنمایانگرگررازاسممسیاسیبهاسممپساسیاسیبه
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 منابع

)چاپهفتم؛مترجم:بهرنگرجبوی(. ردم در سیهست ایرا  پمج پژوهش  وردی(.۷۹۳4آبراهامیا ،یرواند)
تهرا :نشرچشمه.

)چاپسیزدهم؛مترجم:محمدابراهیمفتاحی(.تهرا :نشرنی.تهریخ ایرا   در (.۷۹۳۳راهامیا ،یرواند)آب
-۱۳1(،4)۳،شمهسل  ایرا .۷۹14-۷۹۳۱(.تاریخچهتمبرایرا درزما پهلوری۷۹۱۳ارجمند،سیروس)

۱41.
)چواپدوم؛متورجم:منورچهرشوجا ی(.تهورا :مرسسوهدرو  انقلب  ایلرا (.۷۹۱۳استمپل،جا .دی)

(۷۳۳۷اصلاثر)تاریخخدماتفرهنگیرسا.
شاراتانجمنآثارملی..تهرا :انتزندگ  و  رگ پهاوانه  در شههمه  (.۷۹4۳ندوشن،محمد لی)اسممی
تله روالهن ب رررسل  سیهسلت  از ههشلم (.۷۹۳۹آبادی،محسون)سویفآبادی، لی؛وشفیعیدولتباقری

.تهرا :انتشاراتتیسا.انگهری خهرج  ایرا  در پرتو نظری  سهزه
.تهرا :انتشاراتآواینرر.روارط خهرج  ایرا  )رعد از انقب  اسب  ((.۷۹۳8ولدانی،اصیر)عفریج

(.تهرا :مرسسهنشرآثارامامخمینی.۷۹)چاپسرم؛جلدصحیف  نور(.۷۹۱۳الله)خمینی،رو 
(.تهرا :مرسسهنشرآثارامامخمینی.۷۱)چاپسرم؛جلدصحیف  نور(.۷۹۱۳الله)خمینی،رو 

.الگوههی صدور انقب  در سیهست خهرج  جمهوری اسب   ایرا (.۷۹۳۹فیروزآبادی،سیدجم )دهقانی
تهرا :انتشاراتدانشگاهامامصاد .

.تهرا :انتشواراتش( 5938ته  5821کشهکش د وکراس  و ا میت  ا  در ایرا  )(.۷۹۳1)رحیمی، لیرضا
شناسا .جامعه

)چواپچهرچور  تحایا  ررای رررس  سیهست خهرج  جمهوری اسب   ایرا (.۷۹۳4الله)رمضانی،رو 
هشتم؛مترجم: لیرضاطیب(.تهرا :نشرنی.

)چاپپنجم(.تهرا :انتشارات لم.شمهس  کهررردی نشهن (.۷۹۳۳سجردی،فرزا )
.تهورا :پژوهشوگاهحورزهوههی سیهس  در جمهوری اسب   ایرا  گفتمه (.۷۹۳۹گرجی،محمرد)پرر لی

دانشگاه.
 –ههی فاسلف   پژوهشاجتما یداستا سیاوش.-هایاخمقیایبرویژگی(.اندیشه۷۹۱۳فرالدی،محمد)

.۷84-۷4۳(،4)۷،کب  
.تهرا :انتشاراتروزنه.هویت و سیهست خهرج  در ایرا  و خهور یهن (.۷۹۳4پرر،رحمن)قهرما 

هلهی سیهسل  و  رهیهفتای.هوایحاشویهیابیگفتما (.مفهرمهژمرنیوام ا قودرت۷۹۳۷می،ایر )کری
.۷۱۳-8۳،۷۳۷،الماا  رین

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3749106&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3749106&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://nashreney.com/content/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361451/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-1925-1979-%D9%85-1304-1357-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361451/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-1925-1979-%D9%85-1304-1357-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=129506&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_author&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=129506&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_author&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=869490&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3439666&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3439666&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=701562&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://pr.imam-khomeini.ir/
http://pr.imam-khomeini.ir/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2137171&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2137171&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4612595&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4612595&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=622021&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=622021&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3496316&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3748562&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3748562&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/10313/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/10313/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%25
http://www.rowzanehnashr.com/08-044.html
http://ensani.ir/fa/article/314334/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8
http://ensani.ir/fa/article/314334/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8
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)ویراسووتار:مووارکسیهسللت و امو للت در خهور یهنلل  و شللمه   فریقلله(.۷۹۳4گازیرروسوو ی،مووارک)
انتشاراتامیرکبیر.پرر(.تهرا :گازیرروس ی؛مترجم: س رقهرما 

.تهرا :انتشاراتدانشوگاهالگو و روند در سیهست خهرج  ایرا (.۷۹۳1چی،زهره)متقی،ابراهیم؛وپرستین
مفید.

.تهورا :شمهسل  کیفل  ههی عمال  در روش ههی فاسف  و رویل  ضِد روشب ز یم (.۷۹۳۱محمدپرر،احمد)
لرگرس.

.8۷4،گزارشگرارحقر بشر(.کرروش،بنیا ۷۹۳۳محمدلی،شیرین)

)چواپهفوتم(.5911 -5911سیهست خهرج  ایرا  در دورا  پهالوی (.۷۹۳1بدالرضاهرشنگ)مهدوی، 
تهرا :انتشاراتپی ا .

)متورجم:رحمونههی یک دیپامله  ای ایرا ؛ نهگفت  روایت رحرا  هست الف(.۷۹۳4مرسریا ،سیدحسین)
ا :انتشاراتتیسا.پرر(.تهرقهرما 

)متورجم:محمدرضوا شت  خورده و  سیر ایرا  و   ریمه: گذشت  شمست  (.۷۹۳4مرسریا ،سیدحسین)
پرر(.تهرا :انتشاراتتیسا.رضایی

)مترجم:مجتبیگیری انقب  اسب   از ساطمت پهاوی ته جمهوری اسب   شمل(.۷۹۳۷میمنی،محسن)
(۷۳۳4 طارزاده(.تهرا :گامنر.)تاریخاصلاثر

هایایرانویدورهبازتا مناز ههوریتیدرابزارهوایفرهنگوی،مطالعوهاسو ناس(۷۹۳۹زاده،مهدی)نجف
.81۱-8۹۱(،8)۳،پژوهشمه   عاوم سیهس پهلریدوموجمهرریاسممی

دو لین هملهیش (.نمادخررشیددرهنرایرا باستا .۷۹۳4 لی،فاطمه)حاجیزاده،فریده؛ومشهدینظری
ایرا . ،تهرا ،شمهس  ایرا   ا  رهسته 

.تهرا :نشرراهممهی تمبرههی ایرا : قهجهرب پهاویب جمهوری اسب   ایرا (.۷۹۳۹بخش،فریدو )فر نرین
بخش.فر 

)تواریخاصولاثور)چاپپنجم؛مترجم: بدالرحمن الم(.تهرا :نشرنی.سیهست(.۷۹۳4هیرود،اندرو)
8118)

 

https://shahreketabonline.com/products/19/149884/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://shahreketabonline.com/products/19/149884/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://www.agahbookshop.com/p-17779--.aspx
http://www.agahbookshop.com/p-17779--.aspx
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5055235&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5055235&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/30508/16/text
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=499800&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=499800&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://teesa.ir/Books/Book?id=8269
http://teesa.ir/Books/Book?id=8269
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3628625&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3628625&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://library.sharif.ir/parvan/resource/260244/%D8%B4%DA%A9%D9%84-zwnj-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%25
http://library.sharif.ir/parvan/resource/260244/%D8%B4%DA%A9%D9%84-zwnj-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%25
http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&article=235&vol=46
http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&article=235&vol=46
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=52008
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=52008
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4864658&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4864658&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4333658&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4333658&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.amazon.com/Hegemony-Revolution-Gramscis-Political-Cultural/dp/1626549095
https://www.amazon.com/Hegemony-Revolution-Gramscis-Political-Cultural/dp/1626549095
https://philarchive.org/archive/ATKPFA
https://philarchive.org/archive/ATKPFA
http://dx.doi.org/10.1111/j.1931-0846.2011.00070.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1931-0846.2011.00070.x
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http://dx.doi.org/10.1353/lar.2005.0003
http://dx.doi.org/10.1353/lar.2005.0003
http://dx.doi.org/10.1353/lar.2005.0003
http://dx.doi.org/10.2307/3351240
http://dx.doi.org/10.2307/3351240
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199207800.001.0001/acref-9780199207800
http://dx.doi.org/10.2979/tra.2010.46.1.82
http://dx.doi.org/10.2979/tra.2010.46.1.82
http://dx.doi.org/10.1177/095715589200300901
http://dx.doi.org/10.1177/095715589200300901
https://www.jstor.org/stable/27862802?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/27862802?seq=1#page_scan_tab_contents
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 تمبرهای موردبررسی های ویژگی: پیوست
 1931 دهه الف: 1911 دهه ب: 1911 دهه ج:

سا  تصریر مناسبت شماره تصریر سا   شماره مناسبت تصریر سا  شماره مناسبت

۷۹۳1 پرنده ۷۹۱1 ۷ نرروز شمشیر ۷۹۳۳ ۷ قدسروز قدس
 خر 

وزسالر
انقم  ۷ 

زمینکره ۷۹۳1 روز
۷۹۱1 8 جهانگرد اللهآیت

خمینی
سالگرد
 8 نرروز انسا  ۷۹۳۳ 8 انقم 

۷۹۳1 انسا  گریوگفت
۷۹۱1 ۹ هاتمد  اللهآیت

خمینی
بزرگداشت
 ۹ قدسروز قدس ۷۹۳۳ ۹ رهبر

۷۹۳۷ پرنده نرروز 4 ۷۹۱۷ قدس  4 بهمن88 اللهگل ۷۹۳۳ 4 قدسروز

۷۹۳۷ قدس جهانیزرو
قدس ۳ ۷۹۱۷ اللهآیت

خمینی
سالگرد
وجرا  ۷۹۳۳ ۳ جمهرری

 ۳ نرروز اسلحه

اللهآیت ۷۹۳۷
خمینی

ترلد
اللهآیت

 خمینی
1 ۷۹۱۷ ورزش ار حضرت

 باس سالروز اللهگل 11۷۹ 1
 1 انقم 

۷۹۳8 ش رفه سعید ید
۷۹۱۷ ۱ فطر خررشید حضرت

 ۱ نرروز انسا  ۷۹1۷ ۱ مهدی

۷۹۳8 الله لگردسا
انقم  ۳ ۷۹۱۷ طبیعت نرروز

باستانی ۳ ۷۹1۷ 
دسِت
بهآغشته
 خر 

سالروز
 ۳ انقم 

۷۹۳8 ماهی نرروز ۳ ۷۹۱۷ مبارز
فلسطینی سالروز اللهگل ۷۹18 ۳ قدسروز

 ۳ انقم 

حسین ۷۹۳8
رضازاده

ترینقری
جها مرد ۷1 ۷۹۱8 وماهی

سبزه
سعید ید

فطر سالروز زمینکره ۷۹1۹ ۷1
 ۷1 یجمهرر

۷۹۳۹ ماهی نرروز ۷۷ ۷۹۱8 قرآ آیه سالگرد
 ۷۷ نرروز گل ۷۹1۹ ۷۷ جمهرری

۷۹۳۹ جنگنده دفاع
۷۹۱8 ۷8 مقدس ترسعه سالگرد

ز  ۷۹1۹ ۷8 انقم 
 انقمبی

حضرت
 ۷8 فاطمه

امامحرم ۷۹۳۹
رضا

اماممیمد
۷۹۱8 ۷۹ رضا مبارزه سالروز اللهگل ۷۹14 ۷۹ قدسروز

 ۷۹ جمهرری

۷۹۳۹ دایی لی گلآقای
جها  ۷4 ۷۹۱8 پرنده نرروز

باستانی حضرت زمینکره ۷۹14 ۷4
 ۷4 مهدی

۷۹۳۳ نقشه فارسخلیج ۷۳ ۷۹۱۹ 


قانر 
 اساسی

استقرار
جمهرری وقدس ۷۹14 ۷۳

 ۷۳ قدسروز اسلحه

مجلس ۷۹۳۳ ۷۹۱۹ ۷1 مشروطیت طاووس سالگرد
سالروز اللهگل ۷۹14 ۷1 انقم 

 ۷1 انقم 

جام ۷۹۳۳ جهانیامج ۷۱ ۷۹۱۹ قدس ۷۱ قدسروز ز  ۷۹14
۷۱ ز روز انقمبی

۷۹۳۳ ش رفه بسیج ۷۳ ۷۹۱۹ وسبزه
ماهی

نرروز
پرچم ۷۹1۳ ۷۳ باستانی

 ایرا 
سالروز
 ۷۳ جمهرری

۷۹۳۳ کبرتر انرِیی ۷۳ ۷۹۱4 اللهآیت سالگرد جهانیروز قدس ۷۹1۳ ۷۳ ۷۳ 
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سفید ایهسته خمینی جمهرری  قدس

۷۹۳1 سینهفت نرروز قرآ آیه ۷۹۱4 81 حضرت
ابرالفضل سعید ید نماز ۷۹1۳ 81

 81 فطر

فناوری ۷۹۳1 المپیاد
فیزی  8۷ ۷۹۱4 اللهآیت

خمینی
سالگرد
آرم ۷۹1۳ 8۷ انقم 

 انقم 
سالروز
 8۷ انقم 

۷۹۳1 فناوری فناوری
قدس ۷۹۱4 88 اطم ات قدسروز ز  ۷۹1۳ 88

 88 ز روز انقمبی

۷۹۳۱ نسیهفت ۷۹۱4 8۹ نرروز پرنده نرروز
نقشه ۷۹11 8۹ باستانی

 ایرا 
سالروز
 8۹ جمهرری

۷۹۳۱ قدس قدسروز 84 ۷۹۱۳ اللهآیت
خمینی

سالگرد
جمهرری رزمنده ۷۹11 84  84 حسینامام

۷۹۳۱ ماهراره
امید

ماهراره
امید 8۳ ۷۹۱۳ اللهآیت

خمینی
سالگرد
وقدس ۷۹11 8۳ انقم 

 8۳ قدسروز خر 

۳۱۷۹ اللهآیت
خمینی

انقم 
۷۹۱1 81 سالگرد ایرا پرچم سالگرد

انقم   81 نرروز گل ۷۹11 81

۷۹۳۳ حضرت
فاطمه

حضرت
فاطمه 8۱ ۷۹۱1 قدس  8۱ قدسروز قدس ۷۹1۳ 8۱ قدسروز

۷۹۳۳ تخت
جمشید نرروز 8۳ ۷۹۱1 سینهفت نرروز

اللهآیت ۷۹1۳ 8۳ باستانی
 خمینی

اللهآیت
 8۳ خمینی

۷۹۳۳  لیماما غدیر ید
خم 8۳ اللهآیت ۷۹۱۱

 خمینی
سالگرد
قطره ۷۹1۳ 8۳ انقم 

 خر 
سالروز
 8۳ انقم 

۷۹۳۳ برابری ۹1 بشرحقر  ۷۹۱۳ اللهآیت
خمینی

انقم 
اسممی اللهآیت ۷۹1۳ ۹1

 خمینی
اللهآیت

 ۹1 خمینی

۷۹۳۳ سینهفت نرروز ۹۷ ۷۹۱۳ ایرا پرچم جمهرری
اسممی

۹۷ 
 اللهآیت ۷۹1۳

 ۹۷ قدسروز خمینی


۷۹۳۳ ماهی جشن
نرروز ۹8 ۷۹۱۳ اللهآیت

خمینی
انقم 
اسممی اللهآیت ۷۹1۳ ۹8

 خمینی
اللهآیت

 ۹8 خمینی

۷۹۳۳ اللهآیت
خمینی

انقم 
۹۹ اسممی ۷۹۱۳ پرنده نرروز

اللهآیت ۷۹1۳ ۹۹ باستانی
 خمینی

انقم 
اسممی ۹۹ 

 


