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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،141-174 ،)4(11 ،پیاپی ،44زمستان 1937

نشانهشناختیتمبرهایجمهورریاسوممیایورا ()۷۹۳۱-۷۹۳۳؛
نجفزاده،مهدی(.)۷۹۳۱تحلیل 
سرحدیقهری،رضا؛و 

گوورارازنشووانههایسیاسوویبووهنشووانههایاجتمووا ی.فصللامه تحقیقلله فرهمگ ل ای لرا .۷4۷-۷۱4،)4(۷1،
شاپا811۳-۷۳4۱:



 نریسندگا /دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقرانینکریتیرکامانز

آزاداست) .

(

تحلیل نشانهشناختی تمبرهای جمهوری اسالمی ایران ()9831-9831؛
گذار از نشانههای سیاسی به نشانههای اجتماعی
رضا سرحدی قهری ،1مهدی نجفزاده

2

دریافت 3131/31/31 :پذیرش3131/2/82 :

چکیده

هاینشانهایودرواقع،فرایندیتأویلیبرایفهمحقیقتپنها درپس

نشانهشناسی ،لممطالعهنظام

شناسویبوهموامیگریودکوه

ونشانههاونمادهایفرهنگیاسوت.افوزو بوراین،نشانه

مئم،رمزها،
ایدارندوبهصررتیو نظوام

یکهساختارهامبنایی 
نشانه
گرنها 
ساختارهامیترانندمعنادارباشند؛به 

.نظوامنشوانهای

ملمیکنند.درنظامجمهرریاسممیایرا نیزاینساختارهابسیارگستردههستند

درجمهرریاسممیایرا بهدلیلخلقی هریتشیعیجدیدواسممسیاسی،اهمیتفراوانیدارد.
ندگرارازنشوانههایسیاسویبوه

تحلیلمحتراونشانهشناسی،فرای

مقالهحاضرازطریقروشترکیبی
نشانههایاجتما یرادرتمبرهایبوینسوا های۷۹۳۱-۷۹۳۳بهمثابوهی ویازابزارهوایفرهنگوی

میدهد،فراینودتیییورنمادهوای
است.یافتههایاینمقالهنشا  

جمهرریاسممیایرا ،بررسیکرده
گنجاندهشدهبررویتمبرهابینسا های۷۹۳۱-۷۹۳۳ح ایتازاینداردکهنشا هایمشورو یتی

جمهرریاسممیایرا بررویتمبرها،ازح مرانا بهجامعهوازسیاسیبهاجتما یگررکردهاند .
ای،نشانههایاجتما ی


امنشانه
کایدواژههه :جمهرریاسممیایرا ،نشانهشناسی،تمبر،نظ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

.1دانشجری دکترای لرمسیاسی،دانش ده لرماداری واقتصادی ،دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایرا (نر یسندهمسئر ) 


.2دانشیار  لرمسیاسی،دانش ده لرماداریواقتصادی،دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایرا  .



 .9مقدمه

ایدههایح مرانا درجامعهمسول 
تاریخی،ارزشهاوهنجارهایفرهنگیودرواقع ،

درهردورۀ
میشردکهگرامشی1درایونمورردسوخنگفتوهوبورایآ مفهرمسوازیکوردهاسوت.ویمفهورم

«هژمرنی»2راوارد لرمسیاسیکردکهتاامروز،ی یازبحو برانگیزترینمفواهیمدرایونرشوته
مطالعوهآنچوهبوههژمور شود برخویازارزشهواو

بردهاست(وول اک.)814،۷۳۳۳،3برای

دودیدگاهسیاسیوفرهنگویقابلارائوهاسوت.

مربرطمیشرد،

بعضیدورههایتاریخی

نشانههادر

میرونود،
بوهسورا متور ،اسوناد،وگفتارهوایرسومیسیاسوت 
کهدیودگاههایسیاسوی 


درحالی
خیابی
تمرکزمیکنند.نظریه«تاری 

ایوکمترشناختهشده

مطالعهفرهنگیبرمتر حاشیه

گفتما های
داردکهمیترا واقعیتهوایتواریخیرادرحورزهمطالعواتفرهنگوی

فرهنگی»براینن تهتأکید
هبیاهمیتشمردهشدهیوادرحاشویهقورار
جستوجرکرد.براساسایننظریه،مترنیکهدرگرشت 

بوهرییمهوایصود وابسوته

میشرند.ابزارهایفرهنگیووبهایندلیلکهکمتور
گرفتهاند،بازخرانی 
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طرفانهتریراازتاریخوگفتما هوایتواریخیدرخوردپنهوا نگوه
ی 
ترانندنشانههایب 

هستندووو 
می
میترا بهآ هادستیافت.ایوندیودگاه،
دهمانندنشانهشناسی 

دارندکهازطریقتحلیلهایجدی


میکندکهبتورا ازایون
شالردهش نی 

گرنهای
گنجاندهشدهبررویابزارهایفرهنگیرابه 

نشانههای

مهمترینابزارهایکشوفتواریخوگفتما هوای
روایتهایتاریخیرابرجستهکرد.ی یاز 
طریق ،
فرهنگیاست(نجفزاده .)81۳،۷۹۳۹،

فرهنگی،نشانهشناسی

تاریخیدرمتر 
هاتاریخنگواری

فرهنگیبهطررویژهبرایجرامعیکهدرآ 

یهایابزارهای
مطالعهپی رنگار 
هوایتواریخیبوه نرا ی ویاز

بامجادالتسیاسیواجتما یهمراهاسوتواسوتح امروایت

مرضر اتچالشبرانگیز،فرارویپژوهشگرا تاریخو لورمسیاسویقوراردارد،بسویارمهوم
گرنوهایمطلور طوینشودهو
ملتبه 

است.افزو براین،درجرامعیکهروندتش یلدولتو
مناز اتبرسرمنابعهریتیوارزشیدرجریا است،ابزارهایفرهنگی،بهمثابهمتور دارای
ریتیباشوند(نجوفزاده.)8۷1،۷۹۳۹،از

میترانندبازتا دهندهایننزاعه
قابلیتهژمرنی ،
میکندبهمطالعهتمبرهایجمهورریاسوممی
چنینچشماندازی،اینپژوهشتمش 

رهگرر
ایرا بینسا های۷۹۳۱-۷۹۳۳بپردازد .

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 





باترجهبهاهمیتابزارهایفرهنگیدرنمایندگیکرد سیاستی کشرردرقالبنمادهواو
تیییریاتداومنشانههایح شوده

نشانهها،پژوهشحاضرازطریقگررگاهفرهنگیوبابررسی

وجردآمودهدرایون
بهمهمترینتیییراتسیاسیبه 

بررویتمبرهادربینسا های۷۹۳۱-۷۹۳۳
گنجاندهشدهبوررویتمبرهوا

میپردازد.اد ایاینمقالهایناستکهفرایندتیییرنمادهای
دوره 
بینسا های۷۹۳۱-۷۹۳۳ح ایتازاینداردکوهنشوا هایمشورو یتیجمهورریاسوممی
ایرا بررویتمبرها،ازح مرانا بهجامعهوازمرضر اتسیاسیبهاجتموا یگوررکردهانود.
کیفیونشانهشناسویاسوتفاده

برایمطالعهنشا هاونمادهایح شدهبررویتمبرهاازروش
مثابهمتندرنظرگرفتهمیشرندوبابررسیمرش افانهآ هوا،

خراهدشد.دراینروش،تمبرهابه
نشا هایسیاسیواجتما یاستخراجوتفسیرخراهندشد .
 .۲چارچوب نظری

درطر قر بیستم،مطالعهابزارهایفرهنگیمانندپر ،سو هها،وتمبرهوادرزمورهوحورزه
کارمیرفوت،اموا

مطالعاتیس هشناسیقرارمیگرفتودرراستایاهدافباستا شناسانه 
بوه
پژوهشهایجدیدبامطالعهاینابزارهابرایهژمر سوازیوانتقوا نشوانههایفرهنگوی،بوه

قلمروتاریخاجتما یوسیاسیواردشدهاند.اینتیییورحورزهمطالعواتیناشویازتیییورات
ملتهاومفهرمهریتملویبوردهاسوت.در
ظهرردولتو 

استکهمهمترینآ ها،

اجتما ی
مطالعاتیجدیدهمچنینمیترا نشا دادکهتصریرهایح شودهبوررویابزارهوای

حرزه
فرهنگی،بهویژهتمبرها،تاچهاندازهبازتا دهندهمناز اتوتحرالتسیاسیواجتموا یآ 
دورههستند(نجفزاده.)8۷۷،۷۹۳۹،اینمطالعهمستلزمآ استکهتمبرهارادارایاهمیت

اینارزشهابدانیم .

سیاسیواجتما یوابزاریبرایهژمر سازی
مفهرم«هژمرنی»کهازوایهیرنانی"

"بهمعنای«رهبور»برگرفتوهشودهاسوت،در

سادهترینش ل،بهمعنایبرترییاتسل  نصریازنظامبر ناصردیگراست(هیرود،۷۹۳4،1

.)8۳4اینمفهرم،درجنبشسرسیا ودمرکراسیروسیهپویشازپیوروزیانقوم اکتبور۷۳۷۱
ریشهدارد.درادبیاتلنینیسم،هژمرنیبهمعنایرهبریسیاسیدری ائتمفطبقاتیاست،اما
بوهنور یازرهبوریف وریوفرهنگویگفتوه
درجامعهشناسیگرامشین،اصوطم «هژمورنی» 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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میشردکهطبقهحواکمآ راا موا میکنود(م لوین.)8۷۳،۷۳۳1،1هژمورنیبوااجبوارکوه

قدرتهایاجرایییاقانرنییامداخلهپلیسونیروهایسرکربگرفیزی یرابورایحفوسسولطه

کارمیگیرد،تفاوتدارد.ازدیدگاهگرامشی،روشنف را ،نظمحاکمراباترلیود

نخبگا حاکمبه
میکنندکهسرکر شدگا رامتقا دمیکندکهانقیادآ هامناسوب،
ایحفس 
ی 
واشا هجها بین 
میدانندکوه

گریزناپریر،و ادالنهاست.دراینمعنا،هژمرنیرافرایندیفرهنگییاایدئرلریی

ازراهترویجواشا هارزشهاوباورهادرسراسرجامعه ملمیکند(هیرود .)8۳4،۷۹۳4،
طبیعویجلورهگرشود و

گرامشیهمچنویناصوطم «خردانگیختوه»رابورایترصویف
برد.اینایدههاازایونلحواخخردانگیختوه


کارمی
خاستگاهشهردیاینایدههایهژمرنی به

آگاهشودهنیسوتند،
گروههوایپیشوتر 
هیچفعالیتآمرزشینظاممندیازسری 

هستندکهنتیجۀ
درآمدهانوود.

انوودوبهصووررت« قوولسوولیم»

بل ووهازطریووقتجربووۀروزموورهشوو لگرفته
،فعالیتهایآمرزشیخاصوی

ینگرنهنیستکهطبقهحاکمآگاهانهو امدانه
بارتدیگر،ا 

به
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رابرایا ما هژمرنیتدارکببیند،بل هاینفعالیتهاونهادهادربافتارجامعهدرجوتثبیوت
وبهصووررتامووریطبیعوویخردنموواییموویکننوود(کریمووی.)۷۱۳-۷۱۳،۷۹۳۷،
شوودهانوود 
بوهمعنایانحصواردولوتدرکواربرد
برایناساس،هژمرنیدرتقابلبوامفهورم«سولطه»،کوه 
کندکهتنهادولتهایضعیفاغلب

خشرنتمشروعاست،قرارمیگیرد.گرامشیتصریحمی
گرنوهای
بوه 
برتهدیدواستفادهازآ برایسلطهمت ویهسوتندوح رمتهوایقوری،تقریبوا 
انحصاریازطریقهژمرنیح رمتمیکنند(آدامسر .)۷۱1،۷۳۳1،
نمادهوا
میآیند.هردولتی 
فرهنگیبهمثابهحامم هژمرنیبهشمار 

براساسایننظریه،ابزارهای
وارزشهایمرردنظرخردرابررویابزارهایفرهنگیایکهدراختیاردارد،ح ومنتقولمیکنود.

میترا بهتمبرهوایجمهورریاسوممیکوهحاصولانقوم ۷۹۳۱بورد،نظوری
ازاینرهگرر ،
نمادهایهژمرنی آ وهمچنین،تیییراتنظامنشانهایآ رابررسیکرد .
ونشانههاو 

انداخت
 .8ادبیات پژوهش

پژوهشهووای لموویدرموورردنقووشتمبرهووادرخلووقوچگوورنگیبازتووا گفتما هووای

هوایانجامشودهدرکشوررهای


برخویازپژوهش
شمارمیآیند.

سیاسیواجتما ی ،مدتاجدیدبه


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



کردهاند.پژوهشگرا پی رهنگاری
غربی،تیییراتفرهنگیجرامعخردراازاینگررگاهبررسی 
شودهبوررویتمبرهوا،میتورا فراینودو

تمبرهابرایننظرندکهبامراجعهبهنشوا هایح 

چگرنگیتیییرهریتملیرابررسیکرد؛به نرا مثا ،دیریداس ات1درمقاله«نشوا های
ملی:نشانهشناسیتمبرهایفرانسری»ازطریقمطالعوهتمبرهوایسوا های۷۳41توا۷۳۳۳

استکهاسوطررههایملویفرانسوهدرگورر

نشانهشناسیپیرس2بهایننتیجهرسیده
برمبنای 

کوهالهوامبخشآ هوا

قابلترجهتیییرن ردهاندوآرزوهایدمرکراتی وکسانی
گرنهای 
زما به 
هنرزپابرجاماندهاند(اس ات .)8۹۹-8۹4،۷۳۳8،

بردهاند،

ننشوانههای

همچنین،چیلد3درمقالهایبوا نورا «سیاسوتومعناشناسویکرچو تری

نشانهشناسوی،بوهمطالعوه
امهپسند:تمبرپستیآمری ایالتوین»،بوهکمو روش 
فرهنگی 
کندکهاینتمبرهاپیامهایمهمویرا

تمبرهایآمری ایالتینپرداختهاست.ویابتدابیا می
حملمیکنند.چیلدبرایننظراستکهاینتمبرهادرانتقوا پیامهواییماننودناسیرنالیسوم،

ایفاکردهانود.درنهایوت،وی

تبلییات،وهریتفرهنگیدرآمری ایالتین،نقشبسیارمهمی
میکندوحتیمعتقداستکهاینابزارمیترانود
بهاهمیتتمبرهادرسیاستوفرهنگاشاره 
فرهنگمردمیراش لدهد(چیلد .)۷1۳-۷۹۱،811۳،

نشانهشناسیسیاسیتمبرهایپسوتیانودونزی-۷۳۱1
درمقالهایبا نرا « 

ل لرک4نیز

،»۷۳۳1ازاهمیتسیاسیوفرهنگیتمبوردرایونکشوررپوردهبرداشوتهاسوت.ویپوساز
نشانهشناسیتمبرهایمربرطبهایندورهبیا میکندکهتمبری سرمایهفرهنگویاسوتکوه

بابهتصور یرکشوید گرشوتهو
زمینهسازهماهنگیفرهنگیباشد.تمبرهایاندونزی 
میتراند 

بوایوادآوریجشونهای

ایجادحرکتوپیشرفت،بهترسعهفرهنگیکم کردهاند.همچنین،
مانودگارکردهانود.درانودونزیبورای

گرشتهبررویتمبرها،آ هارادرحافظهمردماندونزی
وبهرسمیتشناختنهمدیگرماننودبرادرانویکوهدریو خانوه
برقراریارتباط،متحدکرد  ،
زندگیمیکنند،ازتمبرهابهرهگرفتهشدهاست(ل لرک .)4۳،۷۳۳۹،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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برا 1درمقاله«تمبرهابه نرا پییامآورا تیییراتسیاسی»،ازطریوقتحلیولمحتورابوه
مطالعۀمرردیپی رنگاریتمبرهایسهسا پایانیاتحادجماهیرشررویوسهسا نخسوت
پسازتجزیهوتحلیلتمبرهایسهسا آخراتحادجمواهیر

روسیهپرداختهاست.بهنظربرا ،
هاوایدئرلرییبردهاندوتمبرهوای

یشردکهاینتمبرهادربردارندۀ 
افسانه
شرروی،مشخصم 
شدهاند،امادرسهسا نخستروسویه،تمبرهواجهوا بینی
مربرطبهطبیعتبسیارکمظاهر 
گرنهایکه(درراسوتای
میگرارندکهناسیرنالیسمنرظهررراارتقاداد؛به 
درونیایرابهنمایش 

محضمانندلنینبهنشانههوایفرهنگوی

ازنشانههاونمادهایسیاسی

گسترشناسیرنالیسم)
مانندمعماریومرهبدرروسیهتیییرپیداکردهاست(برا .)81۷1،
خاورمیانهوبهطرر

بهرغمگسترشمطالعات لمیدرمرردتمبرهادرغر ،درکشررهای
پژوهشهوای

ازمهمترین

پژوهشهاییدرمرحلۀابتداییقراردارند.ی ی

ویژهدرایرا ،چنین
مهدینجفزادهبا نرا «بازتا مناز وه

انجامشدهدرمرردابزارهایفرهنگیدرایرا ،مقاله
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هریتیدرابزارهایفرهنگی؛مطالعهاس ناسهایایرانیدورهپهلریدوموجمهوریاسممی
نشانهشناسویوابزارهوایفرهنگوی،
.نجفزادهدراینمقالهباایجادپیرنودمیوا  

ایرا »است
کهبانشانهشناسویاسو ناسهایدوره

گرنهای
روایتینرازمناز هفرهنگیارائهکردهاست؛به 
یودمیکنودکوه

پهلریدوموجمهرریاسممیایرا ،ایوندیودگاهاندیشومندا سیاسویراتأی
هسمتوسوریخلوقنظوامپدرشواهیمودر 

محمدرضاشاهدرطر دورهزمامداریخوردبو
درحرکتبردهاست.اونزاعهایهریتیایرا ،یعنیمدرنیتوه،شیعیسوم،وایورا باسوتا رادر
شناسیکردهاست(نجفزاده .)۷۹۳۹،


هایدودورهنشانه
اس ناس
درمرردتمبروقابلیتبازنماییشرای سیاسیواجتما یی دورهترس اینابزارفرهنگی،کار
تمبرپرداختهانود.ازمیوا 

جدیایدرایرا انجامنشدهاستوبیشتربهجنبۀهنریوتاریخی

میترا بهمقالۀ«تمبرهایبلرکیادگاریدرایرا ازابتداتادورهمعاصر»نرشته
پژوهشها 

این
لیاصیرشیرازیوامیرکسریگلرنوگ،ومقالوه«تاریخچوهتمبورایورا (دردورا قاجاریوه

۷۳1۳-۷۳8۳میمدی؛۷844-۷۹14شمسی)»نرشتهسیروسارجمنداشارهکرد؛بنابراین،
لمیایدرمرردتمبرهاوکن اشدربازنماییفرهنگیوسیاسیاینابزارانجامنشده
مطالعۀ 
اینپژوهشبابهکارگیریروش لمیدرپیپاسخیبهاینپرسشخراهدبردکه«نظام

است.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



نشانهایتمبرهاکهابزاربازنماییسیاسیوفرهنگیی جامعههستند،بینسوا های-۷۹۳۳
۷۹۳۱درایرا چهتیییراتیرابهخرددیدهاست» .
ناصریبرمیگردد.ناصرالدینشاهدربازگشتازسفراروپابهف ورافتواد

پیشینهتمبربه صر
تابرایپستایرا ،تمبرتهیهکند.بهاینمنظرر،درسا ۷844شمسی،هیئتیازایورا رهسوپار
تهیهتمبروچاپآ ،مطالعهکننودوبواوزارتپسوتوتلگوراففرانسوهوارد
پاریسشدتابرای 
مراکرهشرند.باوروداینهیئتبهپاریس،شخصیبهنامریسوترکوهازمقصوردهیئوتا زاموی
یهونمرنههایینیزچاپکردوبههیئتنشوا داد.

کردهبرد،کلیشههاییبرایتمبرته

اطمعپیدا
ایننمرنهها بارتبردازشیریخرابیدهکهازپشتآ خررشیدیپیدابرد.ایوننقوشدر

ش ل
ریسوتربهصوررت

ی بیضیقرارداشتوزیربیضیدرقا وروینقشتمبر،حروفنخسوت
بوهطرر
وارونهدیدهمیشد.ریسترپسازگرشتششماهودریافتن رد پاسخازسریایرا  ،

مستقیمواردم اتبهباتهرا شدونامهایبهمقاماتپستنرشت،ولیدولتایرا درنامۀتندی،
ونمرنوههارابوهاوبرگردانود.

بهشدتبه ملچاپتمبربدو اجازهدولتایورا ا تورا کورد
هیئتا زامیایرانیمقیمپاریس،نمرنهدیگریراکهشخصیبهنامالبرتبارتهیهکردهبرد،برای
تصریبباخردبهایرا آورد.نقشاینتمبر،نشانهرسمیدولتایرا (شیروخررشید)بوردکوه
درو دایرهقرارگرفتهبردوبازنجیرهای۳1دانۀمرواریدمانندیاحاطهشدهبردوبهایهرتمبور
ایرههاییکهچهارگرشۀتمبررااحاطهکردهبردند،ح شدهبرد.تمامتمبرهایاولیۀشویرو
درد 
شاهازرویاینکلیشههاچاپشدند .

خررشیددرزما ناصرالدین
ناصرالدینشاهدرسا  ۷8۳8ازطریقبندر انزلیوبادکربه ازماروپواوواردویون،
پایتختاتریششد.اوبامشاهده پیشرفتهای  آ کشرردرزمینههایمختلف ،ازجملوه
تش یمتمنظمپستی ،ازامپراترراتریش ،فرانسرایوزفاویدرخراستکردکهجمعیاز
متخصصا اتریشیرا برایتعلیموراهنماییقسمتهایمختلف ،ازجملهامررپستی،به
ایرا ا زامکند.درسا ،۷8۳1شرالیه گرستاوفنریدرکهازصاحبمنصبا  الیرتبوه
اتر یشبرد،برایادارهتش یمت پستیایرا انتخا ودرسا  ۷8۳۱باهم ارخردبهنام
فنمرنروارداواردایرا شدوتمامکلیشههایساخته شودهدرپواریسکوهبوه«تمبرهوای
باقری»معروف بردندرادراختیارگرفت ودستررتهیهتمبرجدیدبااستفادهازکلیشههای
پیشین راصادرکرد.همۀ تمبرهادرتهرا وترس شخصیبه ناممل الکا چاپشدند
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ودراو سپتامبر ۷۳۱۱میمدی ،ایرا رسمابه ضریت اتحادیهجهانی پسوتدرآمودو
پاکتهایارسوالیبوهارو پوادیگوراحتیواجیبوهتمبور اضوافیروسویهنداشوتند(نور ین
فر بخش .)۷۷-8۷،۷۹۳۹،
ورههایدیگرنیزادامهپیداکرد.پسازقاجاریه،دردورا سولطنت
فرایندت املتمبردرد 
رضاشوواهپهلووری۷۷،سووریتمبووررسوومیو۷۷تمبوورموورقتیچوواپشوود.دردورا سوولطنت
محمدرضاشاهپهلرینیز موهبر۷۳سریتمبررسمیو8سریتمبرهرایی،یعنیدرمجمرع
زبهچاپرسید(ارجمند.)۱4۱-۱۳1،۷۹۱۳،
۹۷۹تمبر،تعدادبسیارزیادیتمبریادگارینی 
ازنشانههایباسوتانیو

هاووبهشیرهابزارهایفرهنگیدیگریماننداس ناسوو
دردورهپهلری 

نشانههایباستانیومدر دردورههای
ایکهفراوانی 
گرنه 
مدر بررویتمبرهااستفادهشد؛به 
نجفزاده .)۷۹۳۹،
مختلفبهخلقگفتما پهلریسمانجامید( 
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 .4روش پژوهش

گنجاندهشدهبررویتمبرهاومقایسهآ هادر

نشانههای
درپژوهشحاضربرایشمارشاولیه 
ازتحلیلمحترابهرهبردهایم.مقصوردازتحلیولمحتورادرایونپوژوهش،

دورههایمختلف،

ینترتیب،
استخراجمحترابهصررتمضمرنیاستوتحلیلمحترای میقمدنظرنیست.بها 
نشانهشوناختیانجوامدهویم.
اولیهبهرهبردهایمتابراساسنتایجآ ،تحلیلی 

ازتحلیلمحترای
نشانههایمهمبررویتمبر،ازجملهوظایفاینتحلیلمحترایاولیهبردهاست.درگام
یافتن 
نظامنشانهایپیرسی،شواملفراینود

نشانههایاستخراجشدهبراساسمتییرهای
دومپژوهش ،
مطالعههمزموانیو

شدهاند.
نشانهها،نحرۀداللت،وبعد ملیآ ها،تجز یهوتحلیل 
پیدایش 
نظامهایسیاسی،وروابو هومنشوینیو
نظامنشانهایبرفراز 

نشانهها،تقدموتداوم
درزمانی 
هستندکهازروشنشانهشناسیپیرسونظریههژمرنیبورایایون

جانشینی،ازجملهمفاهیمی
شدهاند.
مطالعه،وامگرفته 
بهطررکلیدرطر سا های۷۹۳۱تا،۷۹۳۳تمبرهاییکوهدرجمهورریاسوممیایورا 
نسخههایت وراریدر
بردهاند.باحرف 
دهاند1۹۳،سرییادگاریو۷4سریپستی 
چاپش 
میا اینتمبرهاوباهدفمقایسهسهدهه،اسنادمرردتحلیلدراینپژوهش۳۳،تمبرهستند
که۹۹مررد،مربرطبهدهه۹۹،۷۹11مرردمربرطبهدهه،۷۹۱1و۹۹مرردمربرطبهدهوه

مناسوبتهایمهومجمهورریاسوممیایورا ،

بردهاند.ممکگز ینشاینتعدادتمبر،
 ۷۹۳1
تهایسیاسی(سالگردپیروزیانقوم اسوممی،روزجهوانیقودس،سوالگرد
شاملمناسب 
تهایفرهنگیومرهبی(نرروزباستانی،روزز ،والدتحضورت
آیتاللهخمینی)ومناسب 

ابرالفضل(ع)،والدتحضرتمهدی( ج) ،یدسعیدفطر،روزجهانگردی ،یدسعیدغدیر
هستهای)است .
خم،وروزانریی 
 .4-9تعریف شاخصهای تحلیل کیفی

الف) نشانه«:1نشانه»رادرقالبپیرسبایدآ چیزیدانستکهباچیوزدیگوریمشوخصو
مینامیم(آت ین.)1۳،811۳،2آ مرضرعتأثیرنشوانهرا
میشردکهآ را«مرضرع» 
تعریف 
َ
بواوجرداین،
نامیودهمیشورد(نورث .)۳4،81۷1،3

میکندکه«مفسر»
براشخاصبازنمایی 

یکهمیا مفسرونشوانهنیوزپیرنودبرقورار
گرنها 
رابطهمیا اینسه،رابطهدیال تی یاست؛به 
میشردومفسرترس نشانهتعریفمیشرد؛بنابراین،براساسالگریپیرس،هورچیوز(دا )

درجها بهمرضرعخاصی(مدلر )ارجاعمیدهد.تبیینرابطهمیوا دا ومودلر رامفسور
پیمیبرندودربرابرآ واکنش

بهنشانهها

ایکهازطریقتفسیر،انسا ها
گرنه 
به هدهدارد؛به 
حدهندگیاینرابطهنیست،بل وه
تفسیرتنهابهسببترضی 

نشا میدهند.باوجرداین،اهمیت
نشانهتنهادرجریا تفسیرش لمیگیرد.دراصلبهزبا پیرس«،نشانه»درجریا تفسویری
یآیدکهپیرسآ را«نشانگی»(کوهشواید
،بهدستم 
کهاستفادهکنندهازمرضرعارائهمیدهد 

یندمعنیسازیدانست)نامیدهاست(آت ین.)1۳،811۳،درنتیجوه،مشواهده

بترا آ رافرا
سوهگانۀ نصوراسوتوفراینود
یبرکنشورواب  
نشانهشناختیپیرس،مبتن 
یکنیمکهنظریۀ 
م
یپایا است،زیراتفسیریااندیشهتفسیرگر،خردنشانهاستو
انهپردازی،فرایندیبالقرهوب 
نش 
خردمیترانددرکنارمصدا وتفسیریدیگردررابطهسهگانهدیگوریقورارگیوردوبوه

بهنربه
کنشنشانهایدیگریجهتدهد(محمدپرر)4۹۳،۷۹۳۱،؛به نرا مثا ،براسواسالگوری

پیرسیازنشانه،چورا قرموزراهنمواییکوهسورچهوارراهقوراردارد،بوازنمر اسوت.ترقوف
قرمزبهمعنیایناستکهخردروهاباید

خردروها،ابژهیامرضرعآ استواینف رکهچرا 
مترقفشرند،تفسیرآ است .

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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سوهگانۀ
درانجاماینپژوهش،باترجهبهاهمیتنمادهاوشومایلرویتمبرهوا،ازمیوا  
شدهاند .
نماد،شمایل،ونمایهپیرسی،دونشانه،یعنی«شمایل»و«نماد»انتخا  
سهگانهپیرسیاستکهبرپایهتشابهقرار
ب) نشانه شمایلی:نشانه«شمایلی»ی یازمرارد 
نشانهای
داردوبراساسی رابطۀتدا یمعانیمیترا ازدا بهمدلر رسید.نشانهشمایلی ،
تقلیداصلاست(نجفزاده .)8۷۱،۷۹۳۹،

از
ج) نشانه نمادی:ایننشانه،قراردادیاستوبراساسی رابطۀدلبخراهیمیوا گیرنودهو
یها،ورواب نشانهایقراردادیمیا افراددرزمره
ها،نامگرار 


شرد.همهوایه

ایجادمی
فرستنده
ایننشانههاهستند .

د) نظام نشانه ای:نشانههادردرو ی نظامبههم پیرستهمعنادارمیشرند.ایننظوام،
قرانینتفسوی ریوزبوانیخوردرادرجریوا داللوت بخشویبوهنشوانههاا موا میکنود
(سجردی .)۷۹۳۳،مدتاتصررمیشردکهنظامهاینشانهای،بسیاردیرپاترازنظامهای
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سیاسیهستند؛بهگرنهایکه مم وناسوتنظوامنشوانه ای،حتویپوسازنوابردینظوام
سیاسی ،همچنا بهحیاتخردادامهدهد .
هادرنظامنشانهایبراسواسدو نصور«جانشوینیو

ه) روابط همنشینی و جانشینی :
نشانه
پیشینمیشرد،یا

نشانهایجایگز یننشانۀ
همنشینی»باهمدیگرارتباطبرقرارمیکنند.گاهی 

داللتبخشیبهآ نشانهراایفامیکندوگاهینیزنشانههادرکناری دیگردارایداللت

نقش
شرند(نجفزاده.)8۷۳،۷۹۳۹،دراینمقاله،بهویژهرواب همنشینی

ومعناهایجدیدی 
می
نشانههابررسیشدهاست .



 .3یافتههای پژوهش

شودهاندتوا
یافتههایپوژوهشدرسوهبخوشدهوه،۷۹11دهوه،۷۹۱1ودهوه۷۹۳1ارائوه 

زمینههایتحر درنشانههایهژمرنی بررویتمبرهارابهتربترا مطالعهکرد .

 .3-9دهه  :9831ظهور نمادها و شمایل انقالبی و مذهبی بر روی تمبرها

تمبرهوایچاپشودهدردهوه۷۹11دارای

حجمزیادیازنمادهاوشومایلاستخراجشودهاز
نشا هایمرهبیوانقمبیهستند .

تصویر شماره ( .)1تمبر چاپشده به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی در دهه 1931


نشانههاینمادهایباستانیوطبیعیکهویژگیدورا پهلریبردند،ازتمبرهای
تقریباهمۀ 
هیچنشانهایازتیییراتپی رنگارییواحتوی

شدهاند.همچنین،
چاپشدهدرایندههحرف 

چشومنمیخوررد؛

ییشناختیدرنمادهواوشومایلانقمبویبوررویتمبرهوا 
بوه
تیییراتزیبا 
یافتهاند.
ایکهنمادهاوشمایلانقمبیاولیهبااندکیتیییراتتاپایا دهه۷۹11تداوم 
گرنه 
به 
گنجاندهشدهبررویتمبرهایدهه۳8،۷۹11مرردهستندکهبنوابورمومک

مجمرعتصاویر
شدهاند .
انتخا ۷1،نمادو81شمایلاستخراج 


جدول شماره ( .)1درصد و فراوانی نشانههای نمادی بر روی تمبرهای دهه 1931
نماد

فراوانی

درصد

باستانی

1

1

مرهبی

0

01

زیرساختها 

آبادانیوترسعه

1

1

انقمبی

0

01

طبیعی

1

1

جمع 

11

111

بررسیشدهدرایندهه۷1،نمادو81شمایلاستخراجشدهاست.از

ازمجمرع۹۹تمبر

فصلنامه علمیـپژوهشی

313
تحلیل نشانهشناختی
تمبرهای …

مجمرع۷1نماد۳1،درصد(۳مررد)مربرطبهنمادهایمرهبیازجملوه«سوربندیوازهرا»،
اللهاکبر»«،نماز یدفطر»«،مسجد»،و«خانهخدا»است.همچنین۳1،درصدازنمادها
« 
سیمخاردار»،و«شوقایق
دستآغشتهبهخر » «،
(۳مررد)درقالبنمادهایانقمبیمانند« ِ
گنجاندهشدهبررویتمبرهادرایندورهکامممسوتقیمبوهکار

گیرند.نشانههای

سرخ»قرار 
می

رفتهاندونیازبهتأویلکمتریدارند.
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جدول شماره ( .)2درصد و فراوانی نشانههای شمایلی بر روی تمبرهای دهه 1931
شمایل

فراوانی

درصد

رهبرا

۳

 ۷۳/8

پرچمایرا

8

 ۱/1

هنری 

1

1

اماکن

۷

 ۹/۳

انقمبی 

 ۷۳

1۳/8

ورزشی

1

1

جمع 

 81

۷11

ی یدیگرازن اتبسیارمهمدرمرردتمبرهایدهه،۷۹11شمایلطراحیشدهبورروی
ایکهشمایلاستخراجشدهاز۹۹تمبرمربرطبهایندوره،نمایانگرفراوانی
گرنه 
آ هااست؛به 
شمایلانقمبیدراینتمبرهااست.از81شمایلاستخراجشدهازتمبرهایایندوره،شمایل
آیتاللهخمینی»بارحلتایشا وباهدفارتقایمنزلتکاریزماتی ویبهصررتناگهانی
« 
شمایلآیتاللهخمینیبررویتمبرهوا،

ایکهازسا ۷۹1۳تا۷۹1۳
گرنه 
پدیدارمیشرد؛به 

نشوانههایشومایلیدیگور،
۷۳/8درصد(۳مررد)رابهخرداختصاصدادهاسوت.درمیوا  
«پرچمایرا »۱/1درصود(8موررد)،وشومایل«قودس»۹/۳درصود(۷موررد)رابوهخورد
هایشمایلیایکهبسیارت رارشودهودرایوندهوهاهمیوت

اختصاصدادهاند.ازجمله 
نشانه

،نشانههایانقمبیهستندکهبا1۳/8درصد(۷۳مررد)مانند«پورچمایورا بوه

فراوانیدارند
،شمایلهمنشوین

همنشینشد اللهباگلالله»
دورکرهزمین»«،چ ید خر ازقدس» «،
شد «قدسبااسلحه»«،ش ستنحصواراسورائیلازقودسبوادسوت»ودردسوتداشوتن

تمبرهاجایگرفتهاند.اینشمایل،بیشتریندرصدو

درنظامنشانهای

«اسلحهترس نرجرا »
درجشده،اینایدهراتقریتمیکند
تعدادرابهخرداختصاصدادهاند؛فراوانینمادیتصاویر 
کهطراحا اولیهتمبرهایجمهرریاسممیایرا ازمنظرنمادشناسویبوهجامعوهوپیرامور 
خریشنگریستهاند.

 .3-9-9روابط همنشینی :نمادهای انقالبی

گنجاندهشدهبررویتمبرهوای

افتنشانهشناختی،اغلبنمادهاوشمایلانقمبی

براساسرهی
یندبهثمرنشستنانقم اسممیایرا رابادوکم نشوانۀ«خور ومورهب»
دهه،۷۹11فرا 
اند.شروعجنگتحمیلیبرتداومایننشانههاتأثیرگراربردهاست.درسخنا 


تصریرکشیده
به
رهبرا ایرا نیزمیخرانیمکهانقم ایرا باخر هایزیادیآبیاریشدهاسوت(خمینوی،ج
تحلیولگورا سیاسوی،انقوم 

۷1۳،۷۹؛وج.)81۳،۷۱ایندرحالیاستکهبسویاریاز
آوردهاند(آبراهامیا  .)۷۷۳-۷8۹،۷۹۳4،
زبهشمار 
مسالمتآمی 

۷۹۳۱ایرا راانقمبی
چشومنمیخوررد.

تقریبانشانههایاجتما ی،طبیعی،وحتیورزشیدرایندههاصمبه
شردکهنبردایوننشوانههارابایوددرگسسوتاز


نیزدیدهنمی
نشانههایمربرطبهنظامپیشین

ایکوه«ح رموتباسووتا گورایمحمدرضاشوواهو
بوهگرنووه 
سیاسوتهایرییومپیشوویندیود؛ 

چشومنمیخوررد.ایونتیییور،

باستا گرایی»(آبراهامیا  ،)8۹۳-841،۷۹۳۳،درتمبرهابه
مینر یسود«:بازمانودگا 
شمارمیآید؛استمپلدراینبواره 

نر یگسستدرسیاستداخلیبه
متفقانقمبیکهدرفرریه۷۳۱۳قدرترابهدستآوردند،ناظربرانحم نظامسیاسیسلسله
پهلریوساختاراقتصادیایرا بردند»(اسوتمپل.)4۹۹،۷۹۱۳،ایونگسسوتدرسیاسوت
اللهرمضانیمینر یسد«:وقرعانقم ایورا 

ایکهرو 
گرنه 
خارجینیزاتفا افتادهاست؛به 
درسا ۷۹۳۱بههما اندازهکهمبینمخالفتتمامملتایرا بواسیاسوتهایداخلویشواه
برد،نشا ازناخرسندیازسیاستخارجیاوهمداشت»(رمضانی .)۳۳،۷۹۳4،
نینشانههایانقمبیباابزارمدر ح رمتمندی،نظیورصوندو انتخابوات،ایون

همنشی

میکندکهجمهرریاسممیایرا نگاهیایدئرلریی بهفرایندهایسیاسوی
فرضیهراتقریت 
مدر داشتهوبهدنبا آ استکهبانگاهیایدئرلریی بهنهادهاوابزارهایسیاسویمودر ،
سیاسیدیگربهپیشببرد.هما گرنهکهدرباالگفتوه

راهبردهایمتفاوتیرانسبتبهنظامهای
مربرطبهانقمبیگریوآرما خراهیاستکهمقتضیات

شد،بیشترینتعدادنمادهاوشمایل،
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اسممسیاسیوهریتش لگرفتهدرابتدایانقم ،کارگزارا جمهرریاسممیایورا رابوه
ایکههر یتانقم اسممیایرا درابتدایپیروزیانقم را
گرنه 
اینسرسر دادهاست؛به 

،مردمبواوری

میترا متش لاز«اسممسیاسیشیعی،والیتفقیه،استقم فرهنگیوبرمی

انقمبی،غر ستیزی،وضداستعماریبرد »دانست(قهرما پرر .)۷14،۷۹۳4،
انقمبویماننودشوهیدمطهوریو

شخصیتهای

شمایلآیتاللهخمینیبا

رابطههمنشینی
شمایلآیتاللهخمینیباقدسنیزاهمیوتفراوانویدارد.

همنشینی
شهیدبهشتیوهمچنین ،
ها،میترا اینایدهرامطر کردکهبرخمفخراسوتاولیوۀ

بهاینهمنشین 
ی

بانگاهدقیقتری
یبر دمدخالتدر رصهسیاسی(میمنی،)818،۷۹۳۷،ازهما آغواز،
رهبرا مرهبیمبن 
همنشوینیپورچم
حضررروحانیر در رصۀزمامداریسیاسیپررنگبردهاست.همچنین ،
جمهرریاسممیایرا ونشانههایرسمیح رمت،همچر «جمهرریاسممیایورا »بوا
تصاویرینمادینازخررشید،جمعیت ظویم،وکورهزموینرامیتورا مشواهدهکورد.ن توۀ
فصلنامه علمیـپژوهشی

314

دوره ،11شماره 4
زمستان 1931
پیاپی 44

یها،نمادخررشیداست.منزلوتخررشویدبوهادبیواتایورا باسوتا 
نهمنشین 
اساسیدرای 
گرنهایکهدرم تبمیترائیسم،خررشیدرای یازالهوههایمقودسخورد
مربرطمیشرد؛به 

نمادیازپاکیوقداستدانستهمیشدوهمچنین،از

میدانستندودردینزرتشت،خررشید،

شدهاست(نظریزادهوحاجی لی .)۷۷-۷8،۷۹۳4،

آ به نرا نمادقدرتاستفادهمی
 .3-9-۲انطباقپذیری نظام نشانهای و نظام سیاسی :آرمانخواهی و انقالبیگری

تحلیلنظامنشانهایحاکمبرتمبرهایدهه،۷۹11اینفرضیهراتقریتمیکندکهمیا نظام

نشانهایوسیاسیتاحدودیانطبا وجرددارد.تحلیلگرا سیاسیبرایننظرندکهتحرالتی

کهانقم اسممیایرا بهوجردآورد،دربردارندۀتیییوراتسوترگیدرنقوشوجایگواهنظوام
ایکهازی نظامسیاسیمتحدغر ووابستگیاقتصادیوسیاسی
گرنه 
سیاسیایرا برد؛به 
بهغر ،بهی نظامسیاسیدرحا مبارزهباغر و دمتعهدسور پیوداکوردیم(جعفوری
ولدانی۷8،۷۹۳8،؛مهدوی .)۹۳۱-۹۳۳،۷۹۳1،
دسوتمیآیود؛


جهبوه
بااستخراجنشانههاینمادیوشمایلیازرویتمبرهانیزهمیننتی
گرنهایکه«گلالله»همراهباخر دردومینسالگردپیروزیانقم اسممیایرا برروی
به 
تمبرهایاوایلانقم چاپشده است.همچنوین،درسوالگرددیگوریازانقوم اسوممی
دستآغشتهبهخر کهباپارچهایبستهشدهاستوکبرتریراآزادمیکند،
ایرا ،تصریری
ِ

خررد.اینهمنشینیازشاهنامهوداستا خر سیاوشگرفتهشدهاست.سویاوش،


چشممی
به
تهایمهمحماسهملیایرا اسوت.اوراهالوهایاز
زرگترینقهرمانا وازشخصی 
ی یازب 
یهایمهم،مانندطهارتنفس،شرافتاخمقی،پایبندیبهاصر مردانگوی،وفوایبوه
ویژگ 
هدوپیما تاسرحدجا ،خردورزی،مظلرمیت،ونمرنهجما وکما و فتدربرگرفتوه
است(فرالدی .)۷8۱،۷۹۱۳،
محمد لیاسممیندوشننیوزدرمورردسویاوشبیوا میکنودکوهوی زیزتورینپهلورا 
شاهنامهاست.اونیزمانندایرج،بهسببخربیسرشتخرد،قربانینبردخیروشرشد.گور یی

گنواهترینو
بایدگاهبهگاهازخر ی ویازبی 

برایاین هدرختخربیازخش ید مصر بماند،
افسوانهای

آراستهترینفرزندا آدمیآبیاریشرد(اسممیندوشن.)۷۱۹،۷۹4۳،اینسوخنبوه
اشارهداردکهازقطراتخر سیاوشکهی یازقهرمانا شاهنامهاست،گلاللهروییدهاسوت.
ارفقزوینیجسوتوجر

نتصنیفهای

میترا اینبازنماییرادری یازمشهررتری
همچنین ،
کرد.اینتصنیفبا نرا «ازخر جرانا وطناللوهدمیوده»درآغوازانقوم مشوروطهبورای
همنشوینیایوننمادهوادردهوه
گرامیداشتنخستینقربانیا آزادیسرودهشدهاست؛بنابراین ،
۷۹11گریایتمشجمهرریاسممیایرا برایپیرندزد انقم اسممیایورا بوامفواهیمی
هریتسازیبااستفادهاز ناصرانقمبیاست .

مانند«آزادی»و«مجاهدت»استودرپی
میتورا 
درتمبرهوایچاپشودهدردهوه ۷۹11

برهمیناساسبامطالعهرواب درزموانی

گفت،درایندهسا ،تیییرزیادیرخندادهاستودریوازدهمینسوالگردانقوم اسوممی
یشرد،قطرۀخورنیاسوتکوهبوهدرو صوندو 
ایرا هنرزتمبریکهبرایاینیادبردچاپم 
ستکهنظامنشانهایتمبرها،همچنوا ازدوگانوههریوت

انتخاباتمیچ د.اینبهاینمعناا

اسممیوانقمبیبرخررداراست .

نشانههایانقمبیومرهبی،نمایانگراینن تهاستکوهجمهورریاسوممیایورا ،
فراوانی 
دغدغۀبازنماییدستاوردهایخردرادرجامعهایرانیداردوبیشترمتمایولبوهآ اسوتکوهایون
انقمبیبهنموایشدرآورد.ی ویدیگوراز

یدحرکتهای

دستاوردهارادرکنارشرای انقمبیوتأی
نمادهاوشمایلانقمبیگریرابایددررسالتیکوهجمهورریاسوممی

مهمتریندالیلبازنمایی

ایکهنشا داد کرهزمینکوهپورچم
گرنه 
ریفکردهاست،جستوجرکرد؛به 

ایرا برایخردتع
جمهرریاسممیایرا آ رادربرگرفتهاست،نشا ازاینداردکهجمهرریاسممیایرا برای
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خردرسالتیجهانیدرنظرگرفتهاستکهابرازهمدلیوهمدردیبامسولمانا وحتویجهوانی
اندیشید ،ازملزوماتاینرسالتاستوبهآ نیزپایبنودخراهودبورد(دهقوانیفیروزآبوادی،
امادربعدبینالمللیوفراملی،تصریردیگریازقودسکوهبوااسولحهودسوت،

،)۱1،۷۹۳۹
همنشینشدهاست،نشا دهندۀایناستکهآزادسازیقودسازهموا ابتودابوه نرا ی ویاز

اصر اولیهسیاستخارجیجمهرریاسممیایرا نمایا شودهاسوت.درکنوارایونتصوریر،
یشردکهآ راحصاریمانندپرچماسرائیلاحاطهکوردهاسوتو
تصریردیگریازقدسدیدهم 
دستینیزدرحا ش ستنآ حصاراستکهنمایانگراهمیتقدسبرایایرا است .
انهایتمبرهوادردهوه۷۹11
میترا گفت،نظوامنشو 
اینترتیبدری جمعبندیکلی 
به 
نشا دهندۀاینمرضرعاستکهنظامجمهرریاسممیایرا پسازپیروزی،بری فرهنوگ
مبتنیبرروحیۀایثاردربعدداخلیوصدورانقم در رصهبیرونی
میکندکه 
انقمبیتأکید 
است.آنچهدرتمبرهایایندههنمایا است،ترو یجی فرهنگایثارگریبورایدسوتیابیبوه
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آرما هایانقمبیاستکههنرزدرابتدایراهخر یشاستوآرما هایآ تنهابهآرما هوای
یشرد،بل هآرما هایفراملیخردرانیزدنبا میکند .
ملیمحدودنم 
 .3دهه  :9811بهسوی نمادهای طبیعی بر روی تمبرها

بررسینمادهاونشانههایمربرطبهدهه،۷۹11تمایلجمهرریاسممیایرا بهدرجنمادها

وشمایلانقمبیرانشا میداد.آنچهدردهه۷۹۱1اهمیوتدارد،کواهشنمادهواوشومایل
انقمبیودرجنمادهاوشمایلطبیعی،آبادانی،وورزشیاست .




تصویر شماره ( .)2تمبر چاپشده در دهه  1911به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی

چهرههایرهبرا و
ننشانههادرقالب 

وشمایلهایدهه،۷۹۱1بیشتری

ازمجمرعنمادها
ازرحلتآیتاللهخمینی،درجشمایلایشا برروی

جایمیگیرند.تاپیش

جلرههایطبیعی

مییابدکه لوتافوزایشتصواویرآیتاللوه
تمبرهامحدودبردهاست،امادرایندههافزایش 
خمینی،اهمیتکاریزماتی ایشا در رصهسیاسیایرا اسوت.بورخمفدهوه۷۹11کوه
بیشتریننشانههامربرطبهنمادهایانقمبیبردند،درایندههتنهوایو نموادانقمبویدیوده

میترا گفت،تیییر
میخررد؛بنابراین ،
یشردودری مرردنیزتصاو یرورزش ارا بهچشم 
م
هوایانقمبویبهسورینمادهوایطبیعویرخدادهاسوت.مجمورعتصواو یر

محسرسیازنماد
گنجاندهشدهبررویتمبرهایدهه۳۹،۷۹۱1مررداستکهبنابرممکانتخا ۷1،نموادو

شدهاند .
۷۳شمایلاستخراج 

جدول شماره ( .)9درصد و فراوانی نشانههای نمادی بر روی تمبرهای دهه 1911
نماد

فراوانی

درصد

باستانی 

9

11/1

مرهبی 

1

3/2

آبادانی 

9

11/1

انقمبی 

1

3/2

طبیعی

1

01

جمع 

13

111

تمبربررسیشده۷1،نمادو۷۳شمایلاستخراجشدهاسوت.از۷1نمواد،

ازمجمرع۹۹
1/8درصد(۷مررد)مربرطبهنمادهایمرهبی(آیهقرآ )1/8،درصد(۷موررد)مربورطبوه
نمادهایانقمبوی(پرتوا سونگبورایآزادیقودس)،و۷۳/۱درصود(۹موررد)مربورطبوه
هفتسین)(کهدرطر دهه۷۹11وجردنداشت)است۷۳/۱.درصد(سه
نهادهایباستانی( 
همنشووینشوود تصووریرآیووتاللووهخمینوویبوواآبووادانی،توومشو
مووررد)ازنمادهوواوووومانند« 
وونظیر«گول»«،مور  شوق»،
سرسبزی»ووبهآبادانیوترسعهو۳1درصدازآ ها(۳مررد) 
مربرطمیشرد .

«کب »«،چ اوک»«،طاووس»و«سبزه»ووبهنمادهایطبیعی
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جدول شماره ( .)4درصد و فراوانی نشانههای شمایلی بر روی تمبرهای دهه 1911
شمایل

فراوانی

درصد

رهبرا 

۷1

 ۳8/1

پرچمایرا 

۹

۷۳/۱

اماکن

4

8۷

هنری 

1

1

انقمبی 

۷

۳/8

ورزشی

۷

 ۳/8

جمع 

۷۳

۷11

از۷۳شمایلاستخراجشدهازتمبرهوایایوندوره۳8/1،درصود(۷1موررد)مربورطبوه
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میدهود،نظوامسیاسویبورآ اسوتکوهمنزلوت
آیتاللهخمینی)اسوتکوهنشوا  
رهبرا ( 
آیتاللهخمینیراافزایشدهد.

کاریزماتی
نشوانههایشومایلیدیگور«،پورچمایورا »۷۳/۱درصود(۹موررد)رابوهخورد
درمررد 
اختصاصدادهاست.درمیا شمایلاماکننیز«شمایلقدس»8۷درصد(4مررد)ازمورارد
کاهشنشانههایشمایلیانقمبیدرایندهوهاسوت

رادربرمیگیرد.ن تهمهمدراینزمینه،
کهبا۳/8درصد(۷مررد)(سرختنقدسدرآتش)بیشترینکاهشراداشتهاست.ی یدیگر
ایکوه۳/8
گرنوه 
بوه 
دشمایلورزشیبهنظامنشانهایتمبرهااسوت؛ 

ازن اتبسیارمهم،ورو
درصد(۷مررد)(ورزش ارا معلر )رابهخرداختصاصدادهاستکوهشومایلجدیودیدر
شمارمیآید .

نظامنشانهایتمبرهابه

 .3-9روابط همنشینی :از نمادهای طبیعی تا نمادهای آبادانی

اگرچهتعدادنشانههاینمادیوشمایلیانقمبویدردهوه

نشانهشناسی،
چشماندازرهیافت 
از 
است،امامهمتورازآ ،بوروزوظهوررنمادهواوشومایلطبیعویو

۷۹۱1بسیارکاهشیافته
،همنشینشد نمادهایطبیعیبا ناصورجدیودرابایودیو امور
.باوجرداین 
ورزشیاست 
استونشانههایورزشینیزبههموین

سیاسیآگاهانهدانستکهمرردترجهنظامسیاسیبرده
کردهاند .
سببحضررپیدا 

بندیهای
،ازصوررت 

درکتفاوتنمادهاوشمایلدردهه۷۹۱1نسوبتبوهدهوه۷۹11
متفاوت،نمایا است.نمادهایباستانیوطبیعیمانند«ماهیقرمز»و«مر  شوق»درایون
نیبانشانههایتمشوآبادانیبرای

شرند.همنشینشد تصریرآیتاللهخمی


گرمی
دهه 
جلره
آیتاللوهخمینوی،
ازنشانههایدیگرهستند.درطر دهه۷۹۱1بارحلوت 

کشرروطاووس،
نشوده
همنشوی 
تمثا ایشا بررویتمبرهابسیاربیشترازدهه۷۹11شدهاستکهنشانههای 
وهمنشینشد 
آیتاللهخمینی،تداومسیمای«کاریزماتی »ازویراارائهمیدهد 
باتصاویر 
ازجملهایننشانههاهستند .

ویدرزمینهایازخررشیدنررانیوتصاویرخندا ایشا ،

س
 .3-۲انطباقپذیری نظام نشانهای و نظام سیاسی :از آرمانهای انقالبی به نشانههای طبیعی

دهوههای۷۹11و۷۹۱1همورارهدر
نظامنشانهایجمهورریاسوممیایورا درطور  

اگرچه
هریتیابیمرهبیواسممسیاسیحرکوتکوردهاسوت،اموادربرخویمقواطع،یو 

جهت
تفاوتهواییرادرایون

تبدیلشدهو
گفتما خاصدرسطحدولتوجامعهبهگفتما هژمر  
بوهطررمشوخصنشوا 
تفاوتهادردهوه،۷۹۱1خوردرا 

نظامنشانهایخلقکردهاست.این

.مهمتریناتفاقیکه
میدهدکهبیانگرش لگیریگفتما جدیدیدرسپهرسیاسیایرا است 

ازنشانههایانقمبیوتمایلبوه

نظامنشانهایتمبرهادردهه۷۹۱1رخدادهاست،هجرت

در
نمادهاونشانههایطبیعیواجتما یاست .

ح
یتورا بوهپرنودگانیماننود
بخشیاز ناصرونمادهاکاممجدیدهستندکهازآ جملهم 
«مر  شق»و«چ اوک»اشارهکرد«.مر  شق»خرد،نشا ونماد شقوصمیمیتاست.
یهااینفرضیهراتقریتمیکنندکهجمهرریاسممیایورا درایوندهوهدرپوی
اینهمنشین 

قدرتهایجهانیاسوت.رونودهای
بهبردرواب سیاسیوتجاریباکشررهایمنطقهوحتی 
یودمیکننود(گازیرروسو ی،۷۹۳4،

سیاسیحاکمبرایرا دردهه۷۹۱1نیزایننظریهراتأی
شمایلآیتاللهخمینینیزبهش لیمتفاوتباتصاویردهه۷۹11برروی

.)۷۹1درایندهه،
ایکههمنشینشد سیمایخندا آیتاللهخمینیباشمایل

تمبرهاترسیمشدهاست؛به 
گرنه
«سبزه»«،آسما آبی»«،گل» ،و«صندو انتخابات»نشوا دهندۀارائوهسویماییو رهبور
کاریزماتی و وخراسووتارآبووادانیای ورا اسووت.ظهووررایووننوورعنشووانههارابایوودبوواآغوواز
جستوجرکورد؛زیورا

آیتاللههاشمیرفسنجانیپیرندزدودرگفتما وی
تجمهرری 
ریاس 
ویی سیاستمداربرجستۀایرانیبردکهبهمیانهروبرد ،پیرویازسیاستاقتصادبازارآزاد،
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ومرضعممیمبینالمللیشهرتداشت.درایون

طرفداریازخصرصیسازیصنایعدولتی،

خامنه اینیزهمراهبواوی،اتحوادبورایبهبوردوضوعیتاقتصوادیورابطوهبوا
آیتالله 
دوره ،
کشررهایاروپاییرادرراستایبهبردصنعتپریرفت(مرسریا  .)۷۳1،۷۹۳4، ،
درتمبرچاپشدهبهمناسبت 88بهمن،تصریررهبرانقم باطبیعتوفضایسوبزو
کاروتمشهمنشینشدهاستکهاینن ته،نشا دهندۀایناستکهبایدبهامررداخلیو
ترسعهکشررهمتگمارد وایونترسوعهبواپیرنودبوابوازارجهوانیواقتصوادهایجهوانی
قابلتحققاست.اینهمنشینیها،امریمتفاوتباتمبرهایدهه۷۹11استکهبیشوتردر
پیدستاوردهایانقمبیبرد؛بهگرنهایکهدولتهاشمیرفسونجانیبواشوعارسوازندگیو
ترمیمویرانیهایناشیازجنگبهقدرترسیدوباتودو ینبرناموۀاو ترسوعه،درجهتوی
متفاوتبابرنامهایکهدرسا هایپیشتهیهشودهبورد،سیاسوتهایتعودیلاقتصوادیو
خصرصیسازیشرکتهایداخلیرابراساسنسخههای بان جهانیوصندو بینالمللی
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پر ،اجراکرد(رحیمی.)۷۳۳،۷۹۳1،البتهبایدترجهداشتکه4مرردشمایلقودسبور
رویتمبرهاچاپشدهاستکهدر۹مررد ،تنهاتصریرقدسنمایا استکهبوانمادهوای
انقمبیهم نشیننشدهاست.تنهادری مررد،قدسباآتشهمنشینشدهاستکهنشوانۀ
روحیهانقمبیونجاتقدسازچنگا آتشاسوت،اموااین وه۹موررداز4موررد،جنبوۀ
انقمبیبهخردنگرفتهاند،نشا دهندۀ قبنشینیجمهرریاسوممیایورا ازحرکتهوای
انقمبیبهسریحرکتهایسیاسیاست .
ازنظوامنشوانهایو

کمرنوگشود نمادهوایانقمبوی
میرسودکوه 
بوهنظور 
اینترتیب ،
به 
مهمتورینتیییراتویاسوتکوهدرتمبرهوایدهوه
جایگز ینی ناصرطبیعیوآبادانیورفاه،از 
۷۹۱1نسبتبهدهه۷۹11اتفا افتادهاست.اضافهشد تصریرورزش ارا معلر بورروی
همنشینشد  ناصریمانند«سربند
ایکه 
گرنه 
نیزجالبترجهاست؛به 

تمبرهایدهه۷۹۱1
قرمز»«،ورزش اربسیجی»کهبررویویلچرنشستهاست،ومدالیکهبورگورد ورزشو ار
ابرالفضول(ع) ،بازتا دهنودۀ اهمیوت

معلر انداختهشدهاست ،درسالروزوالدتحضرت
گرنهای
ورزشوپرداختنبهآ است؛اماتلفیقیازمرهبوورزشدرنظرگرفتهشدهاست؛به 
یترا ازفراگیردانستنمرهبدرجمهرریاسممیایورا یوادکوردکوهحتوینمادهوای
کهم 
اجتما ینیزبامرهبپیرندخرردهاند .

 .1دهه  :9831بهسوی نشانهها و نمادهای اجتماعی

نظامنشانهایحاکمبرتمبرهادردهه،۷۹۳1تیییراتاساسیدراین

ن تۀکاممقابللمسدر
روبهرونیسوتیموتنهوایو شومایل
نشانهایاست.درایندههدیگربانمادهایانقمبی 
نظام 
کمرنگشدهاستودیگوراز
گرنهایکهفرهنگوهریتانقمبی 
چشممیخررد؛به 

انقمبیبه
جایگاهویژهایبرخرردارنیست.
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تصویر شماره ( .)9تمبر چاپشده به مناسبت سالگرد انقالب اسالمی در دهه 1911
گنجاندهشدهبررویتمبرهایدهه۷4۳،۷۹۳1مررداستکوهبراسواس

مجمرعتصاویر
ممکانتخا 8۹،نمادو۷4شمایلاستخراجشدهاست.

جدول شماره ( .)0درصد و فراوانی نشانههای نمادی بر روی تمبرهای دهه 1911
نماد

فراوانی

درصد

باستانی

۱

۹1

مرهبی

۳

 8۷/۱

زیرساختها 

آبادانیوترسعه

4

۷۱/۹

انقمبی

1

1

طبیعی

۱

 ۹1

جمع 

 8۹

 ۷11
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تمبربررسیشده8۹،نمادو۷4شمایلاستخراجشدهاست.ازتعوداد8۹

ازمجمرع۹۹
مورهبیایماننود«حورماموامرضوا(ع)»،

نماد8۷/۱،درصد(۳مررد)مربورطبوهنمادهوای
ۀقابلترجهدرایندوره،نبورد
«شمایلامام لی(ع)»و«میمدحضرتفاطمه(ع)»است.ن ت 
نظامنشانهایتمبرهادردهه۷۹۳1ایناستکوه۹1

انقمبیاست.مهمترینویژگی

نمادهای
مررد)ازنشانههامربرطبهنمادهایطبیعیمانند«گول»«،شو رفه»«،هدهود»،و

درصد(۱
زیرسواختها،ماننود

«ماهی»و۷۱/۹درصد(4مررد)مربرطبهنمادهوایآبوادانیوترسوعۀ
«کامپیرتر»و«ماهراره»،و۹1درصد(۱مررد)مربورطبوهنمادهوایباسوتانیماننود«سوتر 
قابلترجهدردهه۷۹۳1درهموین
هفتسین»و«مقبرهحافس»است.ن تۀ 
تختجمشید» «،
ایکهدرصدبیشتریازنمادهابراساسمضامینومحتورایطبیعوی،
گرنه 
مرردنهفتهاست؛به 
شدهاند.
آبادانی،وترسعه،طراحیوبررویتمبرهاح  
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جدول شماره ( .)3درصد و فراوانی نشانههای شمایلی بر روی تمبرهای دهه 1911
شمایل

فراوانی

درصد

رهبرا

۹

 8۷/4

پرچمایرا

8

 ۷4/8

هنری 

8

۷4/8

اماکن

۹

 8۷/4

انقمبی 

۷

 ۱/4

ورزشی 

۹

8۷/4

جمع 

 ۷4

۷11

توههایبسویارمهومدرمورردتمبرهوایدهوه،۷۹۳1مربورطبوهشومایل
ی یدیگرازن 
آیتاللوهخمینوی»8۷/4،
طراحیشدهبررویآ هااست.ازمیا تصاو یرمرجورد،سویمای« 
درصد(۹مررد)،شمایلورزشیمانندتصریر« لیدایی»و«حسینرضازاده»8۷/4درصد
(۹مررد)،وشمایلمربرطبهاماکنمانند«قدس»و«مجلسشررایاسممی»8۷/4،درصد
بهخرداختصاصدادهاند.ن توهمتفواوتتمبرهوایدهوه

درنظامنشانهایتمبرها

(۹مررد)را

،۷۹۳1درجشمایلهنریدرآ هااست؛درواقع،دوشمایلکهی ی«هنرمینیاترر»ودیگری
دادهانود.پورچمایورا نیوز
«هنرکربیسم»است۷4/8،درصد(8مررد)رابهخرداختصواص 
درنمادهاونشانههایآ کشرر،بوا۷4/8درصود(8

همانندحضررهمیشهپرچمهرکشرری
کمرنوگ
مررد)درتمبرهایدهه۷۹۳1حضررداشتهاست.ی یازن واتقابلترجوه،توداوم 
ایکهتنها۱/۷درصد(۷مررد)یعنوی«قودسو
گرنه 
برد شمایلانقمبیدرایندههاست؛به 
درآمد پرچماسرائیلهمانندسیمخاردار»درتمبرهایایندههجایگرفتهاست .
 .1-9روابط همنشینی :سیاست و اجتماع

،اغلبنمادهاوشمایلدرجشدهبررویتمبرهادردهه۷۹۳1

نشانهشناختی
براساسرهیافتی 
نشانهایتمبرهوادردهوه۷۹۳1
شدهاند.اگرچهنظام 
نشانههایطبیعیواجتما یهمنشین 
با 
اسوتدرمیآمیوزدوتوداوم

تیییربنیادینیبهخردندیدهاست،اموابواترکیبویازاجتمواعوسی
نشانههایارتباطاتوترسعهبانمادهایصنعتیبررویتمبرهااینفرضویه
.همنشینی 
مییابد 

میکندکهنر یتیییرنگاهدرمرردمسائلمهمکشرروتأکیدبرنورشود جامعوه،
راتقریت 
مرردنظرطراحا تمبرهایدهه۷۹۳1بردهاست .
اللهخمینیبانشانههایطبیعیبوررویتمبرهوایایوندهوهنیوز


شمایلآیت
همنشینی
رابطۀ 
خمینیباگلوطبیعتهمنشینشدهاسوتو

کهتصاویرآیتالله

گرنه 
ای
دارایاهمیتاست؛به 
لتمششدهاستباپسزمینهسفید،نر یشمایلکاریزماتی 

درجایدیگریدرطراحیشمای
طراحیشرد.استفادهازتصریرخندا دختوریخردسوا درکنوارشومایلقودسنیوزازروابو 
است.نشانههاونمادهایورزشینیوزازمورارد

یایاستکهدرایندههمرردترجهبرده
همنشین 

داییبوه نرا آقوایگولجهوا ،وحسوین

ایکهتصر یریاز لی
گرنه 
مرردترجهدیگراست؛به 
یترینمردجها بررویتمبرهاح شدهاسوت.همچنوین،تمبوریکوهبوه
رضازادهبه نرا قر 
یشدهاست،نشا دهندۀتیییورروی وردجمهورریاسوممی
مناسبتجامجهانی8111طراح 
ایرا ونگاهویژهبهمسائلاجتما یوجایگاهورزشدرجامعهایرانیاست .
 .1-۲انطباقپذیری نظام نشانهای و نظاام سیاسای :از نشاانههای انقالبای باه نشاانههای
اجتماعی

تحلیلنظامنشانهایحاکمبرتمبرهایدهه۷۹۳1اینفرضیهراتقریتمیکندکهمیا تیییور

لگ ورا 
درنظووامنشووانهایوسیاسوویتوواحوودودیهموواهنگیوج ورددارد.بسوویاریازتحلی و 
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اسوتجمهورری

گرنهایویوژهدردورهری
وبه 
سیاسیواجتما یبرایننظرندکهدردهه ۷۹۳1

نحریکوه
شدهاسوت؛به 

خاتمی،تیییرجدیایدرگفتما حاکمبرجامعهایجاد

سیدمحمد
آبادیوشفیعیسویفآبادی،

اینگفتما ،تیییراتسترگیرادرجامعهایجادکرد(باقری 
دولت
 .)۷۳۱-۷۳۳،۷۹۳۹
گنجاندهشدهبررویتمبرهایجمهرریاسممیایورا دردهوه

بابررسینمادهاوشمایل
گفتوگریتمد ها،تمبریچاپشده
قابلمشاهدهاست.درمررد 
،۷۹۳1تیییراتمحسرسی 
استکهدرآ ،چهارانسا باشمایلورنگپرستمتفاوتوباایننقطۀاشتراککوهپاهوای
رکشویدهشودهانود.درمیوا ایونانسوا ها،ابوزار

آ هابررویکرهزمینقراردارد،بوهتصور ی
شودهاندکوهنشوا دهندۀتمرکوزبور
صوفحهکلیدقورارداده 

ارتباطیایماننودتلفون،رایانوه،و

ارتباطات،برابری،وگسترشارتباطاتمیا انسا هاهستند.دراینتصوریر،تأکیودبورایون
استکهانسا هاباهرنژادورنگ،همهبررویکرهزمینزیستمیکنندوامروزهآنچهآ هوا
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میتراننددر
رابهی دیگرپیرنددادهاست،ارتباطاتاستوگریزیازآ نیست.همۀانسا ها 
کناری دیگربدو خشرنتزندگیکنندوکسیبرکسیبرتورینودارد.بایودبوهارتباطواتو
نشانهایحاکمبرتمبرهاحرکتنظامسیاسیرابهسریارتباطاتو
هم اریترجهکردونظام 
میدهد؛همچنا کهکاهشبسویارزیوادنمادهواوشومایل
تاحدودیارتباطاتجهانی،نشا  
تمبورگفوتوگری

وبوهطررویوژه،
انقمبیوسیاسیاینایدهراتقریتمیکند.ایندگرگورنی 
رفتهانود.درایون
رهابهسریپیچیودگی 
رخلقشدهبررویتمب 

تمد هانشا میدهدکهتصاو ی
یبووربازنموواییایوودئرلریینیسووتیم،بل ووه
گوورار،دیگوورشوواهدشوومایلسووادهوبوودیهیمبتنو 
نیهایمرکبیبهوجردآمدهاستکهنشا دهندۀحقیقتپنهوا درپوس مئوماسوت.
همنشی 

شمایلونمادهایانتزا ینیزبهمراتبکمترشدهاند .
نمیکند؛
ساحتینظامنشانهایدهه۷۹۳1راتأیید 

باوجرداین،مطالعهتمبرها،محترایت 
کهشمایلآیتاللهخمینی4باربوهمناسوبتسوالگردایشوا وسوالگردجمهورری

گرنه 
ای
به 
شومایلآیتاللوهخمینویو

اسممیایرا چاپشدهاست.ن تهمهمدراینمررد،نحرهدرج
اللوهخمینویدرپسزمینوۀ


.تصوریرآیت
مراردیاستکهباتصریرایشا همنشینشدهاست
انهایاز
شدهاست.اینهمنشینیبرآ استکهتصریراصم طلب 

سفیدوهمراهبالبخنددرج
آیتاللهخمینیوجمهرریاسممینشا دهدکهپیشتربهآ ترجهنشدهبورد.ی ویدیگوراز


هایانقمبویهمنشوین

نشانههاونماد
ن اتمرردترجهایناستکهشمایلآیتاللهخمینیبا 
استوتنهاباگلوپرندههمنشیناستودری مرردنیزشمایلپرچمایرا باتصوریر

نشده
همنشوینشودهاسوتکوهنشوا دهندۀترجوهبوهجنبوۀاجتموا یوفرهنگویوحورف
ایشا  
نشینیهایانقمبیاست.همچنین،تمبریبهمناسبتی صدمینسا مشروطیتدرایرا 
هم 

خفضولاللهنورریدیوده

لآیتاللهمدرس،ستارخا ،وشوی

چاپشدهاستکهدرآ ،شمای
شرد.همنشینشد اینشمایلبای دیگررامیترا اینگرنهبرداشتکردکهدرایوندهوه


می
ویژهایبردمرکراسیوترسعهسیاسیشدهوتحور بنیوادینی
درراستایگفتما حاکم،تأکید 
دراستراتژینظامدر رصهرقابتهایسیاسیرخدادهاست( لیپررگرجی .)۷۳۹،۷۹۳۹،
تمبرهایبسیارمهمدرایندوره،تمبریاستکهبهمناسبتانرییهسوتهای

ی یدیگراز
همنشینشد نمادکبرترسفید،برگزیتر ،پرچمجمهرریاسوممی
ایرا منتشرشدهاست .
.اینهمنشینیرامیترا ا ممصلحآمیزبورد 

ایرا ،و ممتصلیبسرخبسیارمهماست
ایکهکبرترسفیدی یازمهمتوریننمادهوایصولحبهشومار
گرنه 
انرییهستهایدانست؛به 

ایاشارهشدهاسوت .مموت

بهصلحآمیزبرد انریی 
هسته

میآیدودرایندورهازطریقآ 

یهستهایدرصنعتپزش یاست؛بنوابراین،موا

صلیبسرخنیزنشا دهندۀاستفادهازانری
بوهویوژهبورخمفدهوه۷۹11کوه
دهههایپیشین( 
درایندورهشاهدآ هستیمکهبرخمف 
جمهرریاسممیایرا ازنمادهاونشوانههایانقمبویبورایاثبواتحقانیوتخورداسوتفاده
ازنمادهاونشانههایصلحبرایبیا حقانیتشاستفادهکردهاست.اینتیییرروی رد

میکرد)

گرنوهایکوهسیدحسوین
دررفتارهایبینالمللیجمهرریاسممیایرا نیزمشهرداسوت؛به 

همزموا بوا
مینر یسد«:ایورا  
مرسر یا درکتا «روایتبحرا هستهایایرا »دراینمررد 
صلحآمیزخورد،ازجنوگیوامنوزویشود درسوطحبینالمللویهوم
ترسعهبرنامههستهای 

جلرگیریکرد....مدیریتبحرا هستهایدرسطحداخلیهمتوأثیرخواصخوردراداشوت.
الرقرعازبینرفوتوسورمایهگرارا بوهاقتصوادایورا ا تمواد

ازجنگوبیثباتی 
قریب

ترس
انجامشدهبااتحادیهاروپاپیشونهادهاییدربوارههم واریاقتصوادی
گفتوگرهای 
کردند.در 
مطر شدکهام ا دسترسیهرچهبیشترایرا بهاقتصادجهانیرافراهممیکرد»(مرسریا ،
۷۹۳4الف.)11۱-11۳،همچنین،درچارچر گفتما تعاملسازنده،سطحتعار ایرا 
گرنوهایمحسورسکواهشیافوتودر
واحدهایمنطقهای،به 

باقدرتهایبزرگوهمچنین،
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شاخصهاییقرارگرفتکوهترانسوت

کناراینمهم،سیاستخارجیایرا درروندبازآفرینی
هنجارهاسیاسوتخوارجیدرقالوبامنیوتهمیارانوه
ِ
زمینههایالزمرابرایهماهنگسازی

هفتسیننیزدرتمبرهایاین
د(متقیوپرستینچی.)818-81۹،۷۹۳1،نمادهای 

فراهمکن

خرردکهمیترا ترجهبهایرا باستا راازمیا آ هادریافت.بواترجوه


چشممی

بسیاربه
دهه
بهگفتما حاکمدرایندهه،ترجهبهایرا باستا رابیشتردرقالبحقر بشروجامعهمدنی
ادیتریننمردهوایصولحوامنیوتدرایورا 
ایکوهی ویازبنیو 
گرنه 
دریافتکرد؛به 

یترا 
م
باستا ،حقر بشراستکهدردورههخامنشیا بهی یازمحررهایاصولیح رموتآ هوا
کهنمتنسندنرشتاریاز صرهخامنشیبهجایمانودهاسوت
تبدیلشدهاست.اینمهمدر 
کووهدربردارنوودۀفرمووا کوورروش،هنگووامتسووخیرشووهربابوولدر۳41پوویشازموویمداسووت
(محمدلی .)8۷4،۷۹۳۳،
شمایلمربرطبهقدسدرطر سهدهه،ازتمبرهایجمهرریاسممیایرا حرفنشوده
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است.اینتداومرامیترا اینگرنهتبیینکردکهبرساختهشد هریتاسممسیاسیدرایورا 
ازابتدابامسئلهفلسطینپیرندخرردهاست.دری ویازایونتصواویر،نموادپورچماسورائیل
بهصررتسیمخارداردرآمدهاستکهبورقودسسوایهاف نودهودسوتهاییدرپواییندیوده
میشردکهدرحا شعارداد هستند.اینشمایل،زیریر ظلوموسوتماسورائیلبورد موردم

میترا ازآ به نرا ی نمادانقمبییادکورد،امواتمبور
فلسطینرانشا میدهد؛بنابراین ،
دیگریازتمشگفتما حاکمبرایتعدیلتمبرهایانقمبویح ایوتدارد.درایونشومایل،
همنشینشدهاست.اگرچهجمهرریاسممیایرا ،امیدوار
قدسبادختریخردسا وخندا  
همنشیننشودهاسوتکوه
استکهقدسآزادشرد،امادراینتمبر،قدسبانمادهایانقمبی 
انقمبیبهحرکتهوایسیاسویرانمایوا مویکنود.ی ویاز

تهای
بهوضر چرخشازحرک 
،بهتصریرکشوید شومایلیدرراسوتای
نظامنشانهایتمبرهادردهه ۷۹۳1

مهمترینتیییرات

ایکهتمبرهاییمانندمواهرارهایرانوی(سوفیر
گرنه 
نشا داد اهمیتترسعهوآبادانیاست؛به 
ینبواربور
وسیوهشتمینالمپیادجهانیفیز ی ،براینخست 
امید)،فناوری(ماهرارهورایانه) ،
ایتمبرهامشاهدهمیشرد.اینتیییراساسوی،نشوا دهندۀاهمیوتترسوعهو


نظامنشانه
روی
ایکوهضورورتفنواوریو
گرنوه 
ارتباطاتجهانیبورایجمهورریاسوممیایورا اسوت؛به 
یمیکند .
ارتباطاتجهانیرانمایندگ 

 .3تغییر ساخت نظام نشانهای حاکم بر روی تمبرهای سه دهه

نشانهایحاکمبررویتمبرهایسهدهه۷۹۱1،۷۹11و۷۹۳1بهصررتماهری
اگرچهنظام 
یندتاریخیوبهتودریجخوردرانشوا میدهود،

وذاتیتیییرن ردهاست،اماآنچهدری فرا
نظامنشانهایحاکمبراینسهدههازنمادهاوشمایلح مرا ،بهجامعهوازنمادهواو

تیییر
شمایلسیاسی،بهاجتما یاست.پیچیدهشد وافزایشنموادپردازیمرکوبوچندگانوه،از
اینترتیبکهدرابتدایدهه،۷۹11نمادهاو
شمارمیآید؛به 


هایاینتیییربه

ترینویژگی

مهم
نشانههایمرجردبررویتمبرها،بهمراتبسادهتروهمسرباجریا اوایولانقوم بورد،اموا

میشردو
نمادهاونشانههادیده 

میشریم،پیچیدگی

هرچهبهدهههای۷۹۱1و۷۹۳1نزدی

برمیداردکهدری فراینودتواریخیبور
اینپیچیدگیازش لگیریگفتما هایجدیدیپرده 
قابلمشاهدهاست .
رویتمبرها 
یندتاریخیدیدهمیشرند،کاممجدیدهستندکهبهطررویوژه

برخیاز ناصریکهدرفرا
درطوور دهووه۷۹۳1سوواختهوپرداختهشوودهاند.ایوونتییی ورات،چنووا گسووتردهبردهانوودکووه
اندومناسوبتهاییماننود


جاکرده
مناسبتهایمهمجمهرریاسممیایرا درتمبرهاراجابه

.ازجملوهمهمتورین

گرفتهانود
المپیادوجامجهانیفرتبا نیزدرنظامنشوانهایتمبرهواجوای 
جدیدوهمنشینیآ هابا ناصرترسعهوآبوادانیاسوت.

نشانههای
تیییراتدیگر،استفادهاز 
میدهدکهبرخمفدهه۷۹11وتأکیدبور ناصورانقمبوی،
تأکیدبرآبادانیوترسعه،نشا  
گنجاندهشده

شریم،نشانههاونمادهای

وبهویژهدهۀ۷۹۳1نزدی  
ترمی
هرچهبهدهه ۷۹۱1
سیاسیپررنگوانقمبیفاصولهگرفتوهوبهسوری ناصوراجتموا ی

بررویتمبرهااز ناصر
مهومدرنظوامنشوانهای

ترسعهزیرساختهایکشرر،بهیو مرضورع

حرکتکردهاندوحتی

تمبرهاتبدیلشدهاست .
سیاسیپررنگوانقمبیازنظامنشانهایدهوه

نظرمیرسد،تعدیل ناصر


ترتیب،به
به 
این
وبهطررویژهدهه۷۹۳1وجایگزینیآ هابا ناصوراجتموا ی،ورزشوی،وترسوعه،
 ۷۹۱1
درنشوانههای

ویژگیهایاینفرایندتاریخیاست.دراینمیا ،تیییردیگری

مهمترین
ازجمله 
گرنوهایکوههرچوهازدهوه۷۹11بهسوریدهوه۷۹۳1حرکوت
مرهبیآش ارشدهاست؛به 
یافتهوکمرنوگ

تدریجکاهش

همنشینشد نشانههایمرهبیبانمادهایانقمبیبه
میکنیم ،

تمایلچندانیبهرفاهوآبادانیدرتمبرهامشاهدهنمیشرد،امادردهه

شدهاند.دردهه۷۹11
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بهاینمهمپرداختهشدهاست.دردودهه۷۹۱1و،۷۹۳1

طررویژهدردهه۷۹۳1
وبه 
 ۷۹۱1
بانشانههایترسوعهو

آیتاللهخمینی
همنشینشد تصریر 
تمبرهاییباشمایلماهرارهامید ،
شدهاندکهبهمعنایترجهویوژهبوهآبوادانیوصونعتاسوت.ایونموررد
هستهایچاپ 
انریی 
برخمفدهه۷۹11و۷۹۱1استکهتمایولزیوادیبوهپورداختنبوهایونمرضور اتدیوده
شرد.آنچهدرنظامنشانهایتمبرهایجمهرریاسممیایرا اهمیتفراوانیدارد ،ناصر


نمی
اماهمنشینی

ایتمبرهاحرفنشدهاند،


نظامنشانه
کلیتسازاسممی،مانندقدساستکهاز

آ هابا ناصرانقمبی،دردهه۷۹۱1و۷۹۳1بسیارکاهشیافتهاست.


بحث و نتیجهگیری

کارمیرونود،

وبهصوررترسومیدریو کشورر 
بوه
دولتچاپمیشرند 

ازآنجاکهتمبرهاترس 
یترانندهژمر شد ارزشهایفرهنگیوسیاسیی نظامسیاسیرابازنماییکنند؛همچنا کوه
م
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یبمیکندکهازآ بهمثابهابوزاریبورایگسوترش

دولتهاراترغ
گستردگیوفراوانیاستفادهازآ  ،
نظامنشانهایخردودرنهایت،هژمرنیفرهنگیسردجریند.هدفپژوهشحاضرایونبوردکوهاز

نشانههایفرهنگوی
پیرندنشانهشناسیوابزارهایفرهنگی،روایتینرازتیییراتدرهژمرنی 

رهگرر
درتوواریخمعاصوورای ورا ارائووهدهوود.مهوومتووریندسووتاوردچنووینروایتووی،دسووتیابیبووهنتووایج
فرهنگیاست.ازمهمتورینن واتیکوهبایوددربواره

سیاسیواجتما یازطریق بررازگررگاههای

نشانههایاجتما یوتیییراتآ ها،تنهوادر رصوه
ابزارهایفرهنگیدانست،ایناستکهمناز ۀ 
تردرالیوههایفوراوا فرهنگویجراموعنیوز

سیاسیجریا ندارد،بل هبههما میزا وشاید میق
قابلبازیابیوتحلیلاست.ازچنیندیدگاهی،مطالعهتمبرهایایرانیدرطر دهه۷۹11تا۷۹۳1

نشانههایسیاسوی
میدهد،تمبر،بسترمناسبیرابرایح رمتهادرراستایهژمرنی کرد  
نشا  
واجتما یمرردنظرشا فراهمکردهاست .
کوهنشوانههایفرهنگویجمهورری

میکنود
یافتههایپژوهشحاضر،ایندیدگاهراتأییود 

هایانقمبیفاصلهگرفتوهوبهسوری


جازحرکت
اسممیایرا ،ازدهه۷۹11تا۷۹۳1بهتدری
نشوانههای
ترجهبهمسائلاجتموا ی،درحرکوتبوردهاسوت.اگرچوهدرطور دهوه ،۷۹11
فرهنگیحر اسممسیاسیش لگرفتند،امابارحلتبنیا گورارانقوم وظهوررتیییورات
اصمحیدر رصهسیاسیواجتما ی،زمینهبورایتقریوتنشوا هایاجتموا یوفرهنگوی

تودریجکواهشیافتوهوبواخلوق


هایانقمبیوسیاسیبه

ازحدبرنشانه
فراهمشد.تأکیدبیش
یایمانندترجهبهورزش،ترسعه،فناوری،ومباح مربرطبهحقر 
نمادهاوشمایلاجتما 
نظورمیرسود،نظوامسیاسوی


انقمبیکاستهشدهاست.بوه
بشر،ازشدتنمادهاونشانههای

کرشیدهاستبازتعریفجدیدیازسیاستمطر دراسممسیاسیارائوهدهودوشو لهای
جدیدیازنظمسیاسیواجتما یراتعریفکندکهبامدرنیتهوالزاماتآ سازگاریبیشتری
گنجاندهشدهبررویتمبرهانشا میدهد،ح مرانا ،طیی فرایند

دارد.همچنین،واقعیت
کاسوتهاند.ایون

تاریخیازدهه۷۹11تادهه،۷۹۳1ازدامونزد بوهنزاعهوایایودئرلری ی
کههمزما با رصۀداخلی ،رصوهو
ندتقریتکنندۀایننظریهباشند 

هاهمچنینمیتران


یافته
چنینفرضیهای،

چشماندازهایسیاستخارجینیزدستخرشتحر شدهاست؛اگرچهاثبات

دترضویحدهنده

هایآتیمیترانن


است.پژوهش
پژوهشهاییدراینبارهدرآینده

نیازمندانجام
ارهوایفرهنگویرابایود
گنجاندهشودهبوررویابز 

اینتحلیلنیزباشندکهتحرالتهژمرنی 
نمایانگرگررازاسممسیاسیبهاسممپساسیاسیبهشمارآوردیاخیر .
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منابع
آبراهامیا ،یرواند( .)۷۹۳4ردم در سیهست ایرا پمج پژوهش وردی(چاپهفتم؛مترجم:بهرنگرجبوی).
تهرا :نشرچشمه .
آبراهامیا ،یرواند(.)۷۹۳۳تهریخ ایرا در (چاپسیزدهم؛مترجم:محمدابراهیمفتاحی).تهرا :نشرنی .
ارجمند،سیروس(.)۷۹۱۳تاریخچهتمبرایرا درزما پهلوری.۷۹14-۷۹۳۱ایرا شمهسل -۱۳1،)4(۳،
.۱41
استمپل،جا .دی(.)۷۹۱۳درو انقلب ایلرا (چواپدوم؛متورجم:منورچهرشوجا ی).تهورا :مرسسوه
خدماتفرهنگیرسا(.تاریخاصلاثر)۷۳۳۷
اسممیندوشن،محمد لی(.)۷۹4۳زندگ و رگ پهاوانه در شههمه .تهرا :انتشاراتانجمنآثارملی.

سویفآبادی،محسون(.)۷۹۳۹از ههشلم تله روالهن ب رررسل سیهسلت

دولتآبادی ،لی؛وشفیعی
باقری 

خهرج ایرا در پرتو نظری سهزهانگهری.تهرا :انتشاراتتیسا .
عفریولدانی،اصیر(.)۷۹۳8روارط خهرج ایرا (رعد از انقب اسب ).تهرا :انتشاراتآواینرر.
ج 
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خمینی،رو الله(.)۷۹۱۳صحیف نور(چاپسرم؛جلد.)۷۹تهرا :مرسسهنشرآثارامامخمینی.
خمینی،رو الله(.)۷۹۱۳صحیف نور(چاپسرم؛جلد.)۷۱تهرا :مرسسهنشرآثارامامخمینی.
دهقانیفیروزآبادی،سیدجم (.)۷۹۳۹الگوههی صدور انقب در سیهست خهرج جمهوری اسب

تهرا :انتشاراتدانشگاهامامصاد  .

ایرا .

رحیمی ،لیرضا (.)۷۹۳1کشهکش د وکراس و ا میت ا در ایرا ( 5821ته  5938ش).تهرا :انتشوارات
جامعهشناسا .

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

ایرا (چواپ

سجردی،فرزا (.)۷۹۳۳نشهن شمهس کهررردی(چاپپنجم).تهرا :انتشارات لم.
لیپررگرجی،محمرد(.)۷۹۳۹گفتمه ههی سیهس در جمهوری اسب
دانشگاه.

ایرا .تهورا :پژوهشوگاهحورزهو

ایبرویژگیهایاخمقی-اجتما یداستا سیاوش.پژوهشههی فاسلف –


).اندیشه
فرالدی،محمد(۷۹۱۳
کب .۷84-۷4۳،)4(۷،
قهرما پرر،رحمن(.)۷۹۳4هویت و سیهست خهرج در ایرا و خهور یهن .تهرا :انتشاراتروزنه.
هوایحاشویهای.رهیهفتهلهی سیهسل و

کریمی،ایر (.)۷۹۳۷مفهرمهژمرنیوام ا قودرتیابیگفتما 
رینالماا .۷۱۳-۷۳۷،8۳،

گازیرروسوو ی،مووارک(.)۷۹۳4سیهسللت و امو للت در خهور یهنلل و شللمه فریقلله(ویراسووتار:مووارک
گازیرروس ی؛مترجم :س رقهرما پرر).تهرا :انتشاراتامیرکبیر.
متقی،ابراهیم؛وپرستینچی،زهره(.)۷۹۳1الگو و روند در سیهست خهرج ایرا .تهرا :انتشاراتدانشوگاه
مفید.
ضد روشب ز یم ههی فاسف و رویل ههی عمال در روششمهسل کیفل .تهورا :
محمدپرر،احمد(ِ .)۷۹۳۱
لرگرس.
محمدلی،شیرین(.)۷۹۳۳کرروش،بنیا گرارحقر بشر گزارش.8۷4،
مهدوی ،بدالرضاهرشنگ(.)۷۹۳1سیهست خهرج ایرا در دورا پهالوی (5911 -5911چواپهفوتم).
تهرا :انتشاراتپی ا .
مرسریا ،سیدحسین(۷۹۳4الف).روایت رحرا هست ای ایرا ؛ نهگفت ههی یک دیپامله (متورجم:رحمون
قهرما پرر).تهرا :انتشاراتتیسا .
مرسریا ،سیدحسین( .) ۷۹۳4ایرا و ریمه :گذشت شمستخورده و سیر شت (متورجم:محمدرضوا
رضاییپرر).تهرا :انتشاراتتیسا.

میمنی،محسن(.)۷۹۳۷شملگیری انقب اسب از ساطمت پهاوی ته جمهوری اسب (مترجم:مجتبی
طارزاده).تهرا :گامنر(.تاریخاصلاثر)۷۳۳4
نجفزاده،مهدی(  )۷۹۳۹بازتا مناز ههوریتیدرابزارهوایفرهنگوی،مطالعوهاسو ناسهایایرانویدوره
پهلریدوموجمهرریاسممی پژوهشمه عاوم سیهس .81۱-8۹۱،)8(۳،
حاجی لی،فاطمه(.)۷۹۳4نمادخررشیددرهنرایرا باستا .دو لین هملهیش

نظریزاده،فریده؛ومشهدی

ا رهسته شمهس ایرا ،تهرا  ،ایرا .
نرینفر بخش،فریدو (.)۷۹۳۹راهممهی تمبرههی ایرا  :قهجهرب پهاویب جمهوری اسب

فر بخش.

ایرا .تهرا :نشر

هیرود،اندرو(.)۷۹۳4سیهست(چاپپنجم؛مترجم :بدالرحمن الم).تهرا :نشرنی( .تواریخاصولاثور
)8118
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پیوست :ویژگیهای تمبرهای موردبررسی
الف :دهه 1931
شماره

مناسبت

تصریر

ب :دهه 1911
سا

شماره

۷

سالروز شمشیر
۷۹۳۳
انقم  خر

۷

8

نرروز

انسا

۷۹۳۳

8

۹

روزقدس

قدس

۷۹۳۳

۹

مناسبت
روزقدس

تصریر 
قدس

ج :دهه 1911
سا

شماره  مناسبت  تصریر 

 ۷۹۱1

۷

 ۷۹۱1

8

آیتالله

سالگرد
خمینی 
انقم
آیتالله

بزرگداشت
 ۷۹۱1
خمینی 
رهبر

۹

4

88بهمن گلالله ۷۹۳۳

4

روزقدس

قدس 

 ۷۹۱۷

4

۳

نرروز

جرا و
۷۹۳۳
اسلحه

۳

سالگرد
جمهرری

آیتالله

 ۷۹۱۷
خمینی 

۳

1

سالروز
انقم

گلالله ۷۹11

1

حضرت
باس 

ورزش ار   ۷۹۱۷

1

۱

نرروز

۷۹1۷

۱

حضرت
مهدی

خررشید   ۷۹۱۷

۱

۳

نرروز
باستانی 

طبیعت   ۷۹۱۷

۳
۳
۷1
۷۷
۷8
۷۹
۷4
۷۳
۷1
 ۷۱
۷۳
۷۳

انسا

دست
ِ
سالروز
آغشتهبه ۷۹1۷
انقم
خر
سالروز
گلالله ۷۹18
انقم
سالروز
کرهزمین ۷۹1۹
جمهرری
نرروز

گل

ز 
حضرت
فاطمه انقمبی
سالروز
گلالله
جمهرری
حضرت
کرهزمین
مهدی
قدسو
روزقدس
اسلحه
سالروز
گلالله
انقم
ز 
روزز
انقمبی
سالروز پرچم
جمهرری ایرا
روزجهانی قدس

۳
۷1

۷۹1۹

۷۷

۷۹1۹

۷8

۷۹14

۷۹

۷۹14

۷4

۷۹14

۷۳

۷۹14

۷1

مبارز
روزقدس
فلسطینی 
یدسعید ماهیو
 ۷۹۱8
سبزه 
فطر 
سالگرد
آیهقرآ   ۷۹۱8
جمهرری
سالگرد
ترسعه   ۷۹۱8
انقم
 ۷۹۱۷

روزقدس

مبارزه 

۷۹14

 ۷۱

 ۷۹۳۷

قدس 

 ۷۹۳۷

آیتالله

خمینی 

۷۹۳۷

ش رفه   ۷۹۳8

۳
۳

نرروز 

ماهی 

 ۷۹۳8
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۷1
۷۷
۷8

 ۷۹۱8

روزقدس

نرروز 
روزجهانی
قدس 
ترلد
آیتالله

خمینی
یدسعید
فطر

پرنده 

 ۷۹۳1

سالگرد
انقم 

۷4

قدس 

کرهزمین  ۷۹۳1

الله 

 ۷۹۱8

 ۷۹۱۹

روز
جهانگرد
گفتوگری

انسا 
تمد ها

 ۷۹۳1

 ۷۹۳8

۷۹

نرروز
باستانی 
قانر  ۷۹۱۹
استقرار

جمهرری  اساسی
سالگرد
طاووس   ۷۹۱۹
انقم
پرنده 

نرروز

پرنده 

سا 

قریترین حسین

مردجها  رضازاده 
نرروز 

ماهی 

 ۷۹۳۹

دفاع
مقدس
میمدامام حرمامام
۷۹۳۹
رضا 
رضا
آقایگل
لیدایی   ۷۹۳۹
جها 
جنگنده   ۷۹۳۹

۷۳

خلیجفارس  نقشه 


۷1

مشروطیت مجلس  ۷۹۳۳

  ۷۱جامجهانی  جام 

 ۷۹۳۳

۷۹۳۳

۷۹1۳

۷۳

نرروز
باستانی

سبزهو
ماهی 

 ۷۹۱۹

۷۳

بسیج 

ش رفه   ۷۹۳۳

۷۹1۳

۷۳

سالگرد

آیتالله


 ۷۹۱4

۷۳

انریی
ِ

 ۷۹۳۳

کبرتر
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الف :دهه 1931
شماره

مناسبت

تصریر

ب :دهه 1911
سا

شماره

قدس
81

۷۹1۳

8۷

۷۹1۳

88

۷۹11

8۹

84

امامحسین رزمنده  ۷۹11

84

8۳

قدسو
روزقدس
خر

۷۹11

8۳

81

نرروز

گل

۷۹11

81

8۱

روزقدس

قدس

۷۹1۳

8۱

آیتالله

خمینی
سالروز
انقم
آیتالله

خمینی

آیتالله

خمینی
قطره
خر
آیتالله

خمینی
آیتالله

خمینی
آیتالله

خمینی
آیتالله

خمینی

۷۹1۳

8۳

۷۹1۳

8۳

۷۹1۳

۹1

۷۹1۳

۹۷


۷۹1۳

۹8

۷۹1۳

۹۹

8۹
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یدسعید
نماز
فطر
آرم
سالروز
انقم
انقم
ز 
روزز
انقمبی
سالروز نقشه
جمهرری ایرا

۷۹1۳

88

8۳
8۳
۹1
۹۷

۹8
۹۹

روزقدس
آیتالله

خمینی
انقم 
اسممی 

سا

شماره  مناسبت  تصریر 

جمهرری  خمینی 
81

8۷

مناسبت

تصریر 

ج :دهه 1911
هستهای 


حضرت
آیهقرآ  ۷۹۱4
ابرالفضل 
آیتالله

سالگرد
 ۷۹۱4
خمینی 
انقم
روزقدس 
نرروز
باستانی
سالگرد
جمهرری 
سالگرد
انقم
سالگرد
انقم 
روزقدس

81
8۷

قدس 

۷۹۱4

88

پرنده 

 ۷۹۱4

8۹

 ۷۹۱۳

84

آیتالله

خمینی 
آیتالله

 ۷۹۱۳
خمینی 

8۳

پرچمایرا   ۷۹۱1

81

 ۷۹۱1

8۱

هفتسین   ۷۹۱1


8۳

قدس 

نرروز
باستانی
آیتالله

سالگرد
۷۹۱۱
خمینی
انقم
آیتالله

انقم 
 ۷۹۱۳
اسممی  خمینی 
جمهرری
پرچمایرا   ۷۹۱۳
اسممی 
آیتالله

انقم 
 ۷۹۱۳
اسممی  خمینی 
نرروز
پرنده   ۷۹۱۳
باستانی

 8۳

 ۹8
 ۹۹

سفید 

هفتسین   ۷۹۳1

نرروز 
المپیاد
فیزی
فناوری
اطم ات



نرروز

فناوری  ۷۹۳1
فناوری   ۷۹۳1
هفتسین   ۷۹۳۱


روزقدس  قدس 

 ۷۹۳۱

ماهراره ماهراره
امید 
امید 
آیتالله

انقم 
 ۷۹۳۱
سالگرد خمینی 
حضرت حضرت
 ۷۹۳۳
فاطمه  فاطمه 
تخت
 ۷۹۳۳
نرروز 
جمشید 
یدغدیر
امام لی   ۷۹۳۳
خم 
 ۷۹۳۱

  ۹1حقر بشر
 ۹۷

سا 

برابری   ۷۹۳۳

هفتسین   ۷۹۳۳

نرروز 
جشن
نرروز 
انقم 
اسممی

ماهی 

 ۷۹۳۳

آیتالله

خمینی 

 ۷۹۳۳

