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Abstract
The reign of Naser al-Din Shah brought upon political and social reformations in Iran. The
changes that happened in the structure of the postal system was one of such reformations. The
use of stamps in Iran brought upon fundamental improvements in the postal system and became
a crucial factor in speeding up the administrative procedures of the post office.At first, stamps
represented postal fare and had an economic rule. But at the end of Naser al-Din Shah�
s reign,
other functions were associated with stamps: political and social functions, as well as cultural
functions.
This paper aims to answer the question of what the functions of stamps were in the postal
systems of Qajar and Pahlavi eras, and also to investigate the developments made in the formal
and conceptual framework of stamps in the mentioned eras.The findings show us that during the
developments that occurred in Iran�
s postal system, stamps played various roles and also were
produced in various shapes and forms; and despite the problems and obstacles that faced the
postal system, the trend of printing and publishing stamps kept on growing.
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چكیده
سلطنت ناصرالدین شاه با ایجاد اصالحات سیاسی و اجتماعی در ایررا ممرراه بر دز الجملرن ایرن اصرالحات درییرر در
ساختار پستی کش ر را باید نام بردز ورود دمبر بن کش ر درییرات بنیادینی در لﻣینﮥ اردقاء نظرام پسرتی برن وجر د ورد و
عاﻣلی برای دسریع روند اداری پست شدز در ابتدا دمبر نشا دمندﮤ کرایﮥ پسرتی بر د و کرارکردی ااتیرادی داشرتز در
اواخر دورﮤ ناصرالدین شاه ،کارکردمای دیگری برای دمبر در نظر گرفتن شد و کارکردمای سیاسری و اجتمراعی در کنرار
کارکرد فرمنگی نقش فرینی کردندز
این پژومش در پی پاسخ بن پرسش مای لیر است :در نظام پستی دورهمای ااجار و پهل ی ،دمبر چن کارکردمایی داشرتن
استز در این دوره ،االب شكلی و ﻣفه ﻣی دمبر چن فر یندی را پشت سر گذاشتن استز دادهمای پژومش نشا ﻣیدمرد
کن در ﻣسیر دح ل نظام پستی کش ر ،دمبر ﻣح رما و ابعاد ﻣختلفی را دربرگرفت و باوج د ﻣشكالت و ﻣ انع و کمشرد
اعتبار جهانی  ،در لﻣینﮥ چاپ و انتشار روند روبنرشدی را در پیش گرفتز
واژههای کلیدی :نظام پستی ،دمبر ،کارکردما ،ااجار ،پهل ی اول
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در

مقدمه
دمبر پستی در حكم یكی ال عناصر ﻣهم دشكیالت

در دورﮤ پهل ی اول و ممچنین کارکردمایی کن

دربرﻣیگرفتن است ،بررسی

در جایگاه بخشی ال

پستی در دنیا شناختن شده استز با ورود دمبر بن دنیای

داریخ منری و ممچنین داریخ سیاسیااتیادی حائز

ﻣرس الت و ﻣحم الت پستی ،پست در اجرای وﻅیفﮥ

اممیت استز

خ د در لﻣینﮥ ارسال و دریافت بستنمای پستی ،شی ه

باد جن بن ﻣقدﻣن ،این ن شتار ضمن ﻣعرفی ویژگی

ای اان نی و ضابطندار در پیش گرفتز دمبر بن نظام

مای دمبر ،کارکردمای

را در دورا ااجار و پهل ی

پستی اعتبار اان نی داد و ال نجاییکن کش رمای

اول بررسی ﻣیکندز ن شتار حاضر در پی این فرض کن

ﻣختلف واحدمای پ لی یكسانی نداشتند ،برای این

و درنتیجن

شناخت کارکردمای دمبر اممیتیافتنِ

ﻣنظ ر جایگزین ﻣناسبی شد و در این راستا ،فلسفﮥ

د سعن در روند انتشار

وج دی دمبر بن این اﻣر ﻣهم بالﻣیگردد؛ الس یدیگر،

فیزیكی دمبر را ﻣعرفی ﻣیکند و در اداﻣن ،کارکرد و

استفاده ال دمبر ﻣ جب ال بینرفتن ﻣشكالدی شد کن

فر یند انتشار

را ﻣ جب شد ،ابتدا ساختار

را بررسی ﻣیکندز

ﻣانع ال دریافت کرایﮥ پستی ب دندز ابتدا انگلیس بن

داریخ ایرا در دورا ﻣعاصر مم اره در کان

انتشار دمبر اادام کرد و در اداﻣن ،کش رمای دیگر بن

د جن پژومشگرا ب ده است؛ اﻣا باد جن بن دح الت

دست لدندز با دشكیل ادحادیﮥ جهانی پست،

سیاسی و ااتیادی کن در این دورا رخ داده ،بیشترین

دشكیالت پستی بنص رت ﻣتحدالشكل در ﻣدز با ورود

د جن بن پژومشمایی در این لﻣیننما ب ده و ابعاد

دمبر بن ایرا و ممچنین عض یت ایرا در ادحادیﮥ

منری و فرمنگی کمتر بررسی شده استز دمبر نیز

جهانی پست ،ا انین بینالمللی و یكسا سالی روش

ورای برچسب ااتیادی

 ،ال عناصر فرمنگی

ارسال ﻣرس الت پستی در دورﮤ ااجار داحدودی و در

ﻣحس ب ﻣیش د و پژومشمای ﻣحدودی در این لﻣینن

انتشار

دوره پهل ی اول بنجدیت دنبال شدز

ص رت گرفتن کن البتن بن کارکردمای

اشارهای نشده

دمبر در ابتدای ورود بن ایرا کارکردی ااتیادی

استز ﻣنابعی ﻣانند دمبرشناسی ال علیاکبر رادﻣنش،

داشت و فقط جایگزین کرایﮥ پستی شدز در اواخر دورﮤ

دمبر شیروخ رشید ﻣشروطن ال ﻣرجا راﻣی ،نچن باید

ناصرالدینشاه ،برای دمبر کارکردمای دیگری در نظر

درباره دمبر بدانیم ال ف لی غفارین ر ،دمبرمای اولین

گرفتن شد و دمبر دیگر کاالیی ااتیادی ﻣحس ب نمی

ایرا ال فریدو ن ین فرحبخش و داریخ پست در ایرا

شد ،بلكن کارکردمای سیاسی و اجتماعی و فرمنگی را

ال فریدو عبدلیفرد ،با نگامی د صیفی بن ﻣ ض ع

دربرﻣیگرفت؛ لیرا انتقالدمندﮤ فرمنگ و دمد ایرانی

دمبر ،اطالعادی را در اختیار خ اننده ارار ﻣیدمندز

ﻣحس ب ﻣیشدز در دورﮤ پهل ی اول ،کارکردمای دمبر
گسترش بیشتری یافت و ﻣح رمای دیگری بدا اضافن

تمبر پستی

شد؛ بنط ریکن این ﻣح رما بخشی ال ص رت

دمبر پستی را باید دح لی ﻣهم در ساختار پستی ،ال

ﻣذاکرات ﻣجلس ش رای ﻣلی ال دورﮤ اول دا سیزدمم را

شكل سنتی بن ﻣدر  ،دانستز اگر دمبر را در ﻣعنای

شاﻣل شدز باد جن بن اممیت و ارلش دمبر در حكم

پ ل پست بدانیم ،دمبر عالﻣتی رسمی است کن در

کاالی اردباطی ن ینی در دورا ااجار و کاربرد گسترده

ﻣقابل پرداخت ﻣالیات یا ع ارض یا ﻣخارج حمل ناﻣن

بررسی کارکردمای دمبر پستی در دورا ااجار و پهل ی اول 01

یا ﻣحم الت پستی ،در حكم اعالم وص ل وجن

ن شتنما ،شمارهما ،ﻣشخیات و داریخ است ،حاشین یا

دریافتشده ،بر اسناد یا اشیاء چسبانیده ﻣیش د

کادر گفتن ﻣیش دز کادر ارلش دمبر کادری دایره یا

(ﻣیاحب)341 :1345 ،ز الس یدیگر ،دمبر را باید

ﻣستطیل یا بیضیشكل است کن در گ شنمای دمبر

نشا دمندﮤ ارلش واسطنای و ﻣبین دعهدی ﻣتقابل ﻣیا

طراحی ﻣیش د و ارلش دمبر با عدد یا حروف یا مر
ن شتن ﻣیش د (غفارین ر،

ادارﮤ پست و فرستندﮤ ناﻣن یا ﻣحم لﮥ پستی دانستز دا

دو شكل در داخل

پیش ال اختراع و انتشار دمبر ،باد جن بن بُعد ﻣسافت،

)0 :1301ز این کادر نشا دمندﮤ وضعیت ااتیادی و

مزیننمای پستی ال دریافتکنندﮤ ناﻣن یا ﻣحم لﮥ پستی

ممچنین ارلش بهای پستی مر کش ر است کن باد جن

دریافت ﻣیشد و نرخ ﻣراسالت پستی در داخل یک

بن وضع سیاسی و ااتیادی در ن سا استز خط ط

کش ر ثابت نب دز با اختراع دمبر و شنایی با کارکردمای

فرعی یا دی یر اصلی بن طرح و سطحی گفتن ﻣیش د

 ،ﻣیا مزینﮥ پستی با ول ناﻣن یا ﻣحم لﮥ پستی

کن در مر سِری دمبر چاپ ﻣیش د و ال نقش حاشین در

نسبت ﻣستقیمی برارار شد و رابطﮥ ﻣسافت ال

اطراف بنط ر کاﻣل جداست و بن

حذف شد؛ پس کراین ال فرستنده و در ﻣبدﺃ ،بنط ر

ش د (غفارین ر)9 :1301 ،ز

نقش مم گفتن ﻣی

این نقشما ﻣمكن است دربرگیرندﮤ چهره یا ﻣنظرﮤ

نقدی و بنص رت ابطال دمبر دریافت ﻣیشد (رادﻣنش،

خاصی باشدز نق ش اصلی روی دمبر با فرمنگ و

)14 :1364ز

رس م ﻣلی مر کش ری رابطﮥ دنگادنگی دارد و عالوه
بر  ،نگرشمای سیاسی و اجتماعی و حتی ااتیادی

ساختار فیزیكی تمبر
انتشار دمبر در االبمای شكلی و ﻣحت ایی ﻣختلف،

بر

دأثیرگذار استز بخش فرعی ،جزئی ال ساختار

روندی دكاﻣلی را پیم ده استز دمبرما باوج د ک چكی

فیزیكی دمبر ﻣحس ب ﻣیش د و بااینكن عن ا فرعی

ابعاد ،دنیای بزرگی ال طرح و نقش مستندز ارلش و

بن خ د گرفتن است ،اصالت منری و شناخت اصلی

اصالت مر دمبر بن شناخت ساختار فیزیكی یا الگ مای

بستگی داردز با گذشت لﻣا  ،دمبرما ارلش

شكلی

بستگی دارد؛ بنابراین در بررسی مر دمبر،

شناخت ویژگیمای شكلی

دمبر بن

و بهای ف قالعادهای پیدا ﻣیکنند و در کان

د جن

س دج یانی ارار ﻣیگیرند کن درصدد دقلب و جعل

حائز اممیت استز

دمبر در نگاه اول اجزایی دارد کن ﻣعرف ارلش

برﻣی یند؛ بنابراین در دمبر باید ویژگیمایی وج د

دمبر استز این اجزا نشا دمندﮤ شكل

داشتن باشد کن ﻣانع ال س ءاستفاده ش دز این ویژگیما

بن

در درجﮥ اول فیلیگرا و دندانن و در درجﮥ دوم کاغذ و

حقیقی

ظامری دمبر است؛ اﻣا ﻣشخیات اصلی دمبر در

نمایش گذاشتن ﻣیش د کن این نیز در دو بخش اصلی و

رنگ است (غفارین ر)10 :1370 ،ز

فرعی درخ ر بررسی استز بن اجزایی ال ابیل حاشین و

فیلیگران ) (Filigraneیا «وادر ﻣارک» :نقش یا

کادر ارلش دمبر و خط ط فرعی یا دی یر ،بخش

ن شتنای در خمیر کاغذ است کن در روشنایی و ن ر

اصلی دمبر گفتن ﻣیش دز این اجزا ﻣهمدرین و اساسی

داخل کاغذ دیده ﻣیش د و مدف ال استفادﮤ

درین بخشمای دمبر را بن خ د اختیاص دادهاندز بن

جل گیری ال دقلب است دا اگر کسی دمبرمای بدلی

اسمت چاپنشده و خالی دمبر کن دارای عالئم،

دهین کرد ،شناختن ش د (ماجری392 :1375 ،؛ نیساری،
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)3 :1341ز بنط ر کلی ،فیلیگرا وجن دمیز دمبر اصلی

رنگ :رنگما ال اجزای بیری دمبرما ﻣحس ب ﻣی

ال دمبر دقلبی و ﻣشابن است کن ﻣانع ﻣیش د اشخاص

ش ند و در طراحی دمبر بن رنگ د جن بسیاری ﻣیش دز

س دج دمبر را جعل کنند (رادﻣنش)54 :1364 ،ز در

برای انتخاب رنگ ابتدا باید ﻣ ض ع و طرحی بررسی

انتخاب کاغذ برای انتشار دمبر ،ن ع کاغذ نقش ﻣهمی

ش د کن روی دمبر ارار ﻣیگیردز بنابراین گزینش رنگ

ایفا ﻣیکند؛ بنط ریکن در دستنبندی کاغذما ،ن ع کاغذ

ما پیش ال مر عاﻣلی ،بن ﻣ ض ع برگزیدهشده بستگی

فرنگی در اول یت ارار ﻣیگیردز بنگفتﮥ بل م )(Bloom

داردز رنگ یكی ال اص ل لیباشناختی دمبر است و با

جسم

دكینبر این اصل و برحسب ﻣ ض عی کن دمبر ارائن

نشانن م یداست (بل م،

خ امد کرد ،در یک یا چند رنگ دهین ﻣیش دز در

)360 :1303ز افشار نیز در کتاب کاغذ در لندگی و

دمبرمای پستی ،انتخاب رنگما باد جن بن ﻣعیارمای

فرمنگی ایرانی ،بن ویژگی این ن ع کاغذ اشاره کرده

ﻣختلفی ص رت ﻣیگیرد (ماجری)146 :1375 ،ز

کاغذمای فرنگی نشانﮥ شفافی دارند کن چ
کاغذ را ﻣقابل ن ر ارار دمند

است (افشار)109 :1390 ،ز اولین دمبرمای ﻣنتشرشده
در ایرا فیلیگرا نداشت؛ اگرچن دعدادی ال دمبرمای
شیروخ رشیدی روی کاغذ راهراه چاپ شد ،فیلیگرا
دنها در سال 1294ش1915/م ،در دمبر داجگذاری
احمدشاه ،بن کار رفت و

دی یر شیری ایستاده ب د

(نیساری)3 :1341 ،ز
دندانه :در حاشیﮥ دمبر فرورفتگی و بر ﻣدگیمایی
دیده ﻣیش د کن در اصطالح بن نها دندانن ﻣیگ یندز
دنداننما ال ع اﻣل ﻣؤثر در شناخت و بررسی دقلبی
ب د مر دمبر مستند و کاربرد دیگر نها جداکرد
دمبرما ال یكدیگر است (رادﻣنش)14 :1364 ،ز.
کاغذ :انتخاب کاغذی ﻣناسب برای چاپ دمبر ،در
ﻣرغ بیت اصالت و ارلش بعدی دمبر نقش ﻣهم و
دعیینکنندهای خ امد داشتز برای انتخاب کاغذ
ع اﻣلی ال ابیل دوام ،ضخاﻣت ،ﻣ اد دشكیلدمنده،
بافت کاغذ ،ایمت و درنهایت پذیرفتنشد باید در نظر
گرفتن ش د (رادﻣنش63 :1364 ،؛ ماجری:1375 ،
 ،)395الطرفی ،باید کاغذی انتخاب ش د کن اﻣكا
س ءاستفاده و دقلب در دمبر کامش یابدز در ایرا
دمبرمای شیروخ رشیدی سِری دوم روی کاغذ خطدار
دیده ﻣیش د (ﻣجلن دمبر ،ش)7 :5ز

شكل  -1ساختار فیزیكی دمبر

کارکردهای تمبر در چارچوب محتوایی
بنط ر اص لی ،دمبر شاخص مزینﮥ پستی است و بن
ممین ﻣنظ ر چاپ و ﻣنتشر ﻣیش د؛ ولری براوج داین،
امداف و ابعاد گستردهدری را دربرﻣیگیردز دمبر بالداب
نمادمایی است کن در لوایرای پنهرانی خر د دارد و در
االب ﻣفامیم و ﻣعانی جدید نقش فرینی ﻣیکندز در بعد
ااتیادی ،دمبر ﻣعررف خردﻣات پسرتی و ثبرات نسربی
مزیننمای پست مر کش ری است؛ ولی دروااع ،ال نظام
ارلشی مر جاﻣعنای برگرفتن ﻣیش د و برنطر ر نسربی،
دیاویر و نق ش

داحدودی ال این نظرام نشر ت ﻣری

گیردز در نظام ارلشی جاﻣعن ،دمبر در سن وجن درخر ر
بررسی است :ااتیادی ،سیاسی و فرمنگیاجتماعیز
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نخست اقتصادی :ااتیاد ال ارکا اساسری و لیربنرای
اصلی مر جاﻣعن است کن سرت

اسرت ار

در نگاه نخست ،اولین وجرن مرر دمبرری کرارکرد

استز فرایندمای ﻣالی ،دنشمای سیاسی ،جنگ و نابرن-

ااتیادی

استز پست در حكم لیرﻣجم عﮥ ساختار

ساﻣانیمای اجتماعی ممرنوممرن برر ااتیراد جاﻣعرن و

اداری مر کش ر و دمبر نیز اجراکننرده و دببیرتکننردﮤ

دأثیرگذار استز

نظم و اان نمندی در نظام پستی مر کشر ر و یكری ال

دوم سیاسی :دوﻣین وجن دمبر در چارچ ب سیاسری

ﻣنابع در ﻣرد در پسرت اسرت کرن برنصر رت پ یرا و

درخ ر بررسی استز ﻣعیار ادرت و پ یایی مر جاﻣعرن

پردحرک ایفای نقش ﻣری کنردز ایررا عیرر ااجرار در

بررن دحر الت جاﻣعررن و در

نخستین گام مای شرنایی خر د برا دمبرر ،برا کرارکرد

گسترهای وسیعدر ،جها  ،ﻣبتنی استز سیاست و ااتیاد

ااتیررادی

در جایگرراه عرراﻣلی برررای ایجرراد در ﻣررد

دو بعد دفكیکناپذیرند کن با مم اردباط دنگادنگی دارندز

روبن رو شدز این ادفاق لﻣانی جراﻣﮥ عمرل پ شرید کرن

سوم فرهنگیاجتماعی :عقایرد ،باورمرا ،دابورسر م،

ایرا بن عض یت ادحادین جهرانی پسرت در ﻣرد و در

لبا  ،داریخ ،منر ،ﻣذمب ،جنبشمای ﻣلری وززز ممگری

نظام پسرتی ،برن اسرتقالل نسربی سیاسری و ااتیرادی

لیرﻣجم عﮥ ساختار فرمنگی و اجتماعی جاﻣعنانرد و ال

رسیدز ﻣنس خ شد دمبرر روسری ال ﻣرسر الت پسرتی

عناصررر پ یررای جاﻣعررن ﻣحسرر ب ﻣرریشرر دز گیرردنز

ایرا و جرایگزین شرد دمبرر ایرانری و ممچنرین برن

) (Giddensفرمنررگ مررر جاﻣعررن را شرراﻣل جنبررنمررای

رسمیت شناختن شرد نظرام پسرتی و دمبرر ایرانری در

ناﻣحس س و ﻣحس س ﻣیداند؛ جنبرنمرای ناﻣحسر س

جها  ،ال نخستین نشاننمای این استقالل در گاممرای

شرراﻣل عقایررد ،اندیشررنمررا و ارلشمررایی کررن ﻣحتر ای

اولین خ د ب دز با رسمیتیافتن و گسترشیافتن دمبرر،

فرمنگ را ﻣیسالند و جنبنمرای ﻣحسر س و ﻣلمر س

روند رو بن پیشررفت ااتیرادی

نیرز اداﻣرن یافرت؛

شاﻣل اشیاء ،نمادمرا یرا فنراوری کرن برالنم د ﻣحتر ای

دا نجاکن در دورا پهل ی اول ا ت گرفت و در حكم

فرمنررگانرردز الس ر یدیگررر ،فرمنررگ و اجتمرراع را در

کراالیی لر کس ،ارلش یافررت؛ اگرچرن ارلش حقیقرری

درییر و دح ل در

ای بررر کررنش و واکررنش

جاﻣعرن برر

کارکرد اقتصادی

اردباطی دوس ین ارار ﻣیدمد (گیردنز34 :1309 ،و)35ز

دمبر بیش ال دشبین

بن کاالیی ل کس استز

بنابراین درییر در مریک ال این عناصر ،دیگرر عناصرر را

ﻣجلس نیز ال مما ابتدای دأسریس ،برا گرامی ال

دحتدأثیر ارار ﻣیدمد و باید گفرت کرن در ﻣیرا نهرا

اممیت و جایگاه ااتیادی دمبر ،بن نقش دمبر در االب

ممگرایی وج د داردز

ﻣنبع در ﻣدی برای دولت دأ کید کرد و ﻣی بادی نیز در

دمبررر در االررب جهشرری منررری ،ابعرراد ااتیررادی و

این لﻣینرن برن دیر یب رسراندز در دورﮤ اول ﻣجلرس

سیاسی و فرمنگیاجتماعی جاﻣعن را دربرﻣیگیررد و برا

ش رای ﻣلری ،دمبرر در نقرش درأﻣینکننردﮤ ﻣخرارجی

نقش فرینی خ د ،ﻣعرف و نماینردﮤ م یرت جاﻣعرن در

در

االب و اشكال گ ناگ

شناختن شد کن دولت و سالﻣا مای وابسرتن برن

استز ال این ﻣنظرر ،دمبرمرا در

اﻣ ر کش ر صرف ﻣیکردند« :ایرن ﻣملكرت ﻣخرارجی

و در اردبراط

ﻣخارج را باید امالی ایرن ﻣملكرت بدمنرد؛

نگرشمای ﻣختلف کارکردمایی گ نراگ

دارد و

با یكدیگر دارندز در اینجا سن وجرن کرارکردی دمبرر را

برای ﻣبال کاغذی ال سیستا ﻣی ید و راجع بن ولارت

بنص رت ﻣشروح بررسی ﻣیکنیم:

داخلن است؛ پس بن ولارت داخلن فرستاده ﻣی شر د و
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جر ابی ال ولرات داخلررن ﻣرری رسررد بایررد بررا کاغررذی

ناﻣﮥ ثبت اسناد در باب حقر ق دمبرر نیرز برخری اوراق

الطرف ﻣجلرس فرسرتاده شر د ،ایرن ﻣخرارج را کری

ﻣلزم بن الیاق دمبر ب دند و درصر رت الیراق نكررد

ﻣی دمد ،این دمبر برای این ﻣیارف اسرت» (صر رت

دمبر ،براسراس یرینناﻣرن ﻣشرم ل جریمرن ﻣریشردند؛

ﻣررذاکرات ﻣجلررس شرر رای ﻣلرری ،دوره اول ،جلسررن

بنابراین در این راستا ،باید جریمنای را کن دولرت اررار

یالدمم ،پنجشنبن15جمادی االخر)1327ز دولرت بررای

داد ن عی ﻣنبع در ﻣد بن حسراب وردز ممچنرین ،نر ع

جذب در ﻣد با دمبر دنها بن این عمل اکتفرا نكرردز در

دیگری دمبر وج د داشت کن در رولناﻣنما الیراق ﻣری

جلسادی کن در ﻣجلس گذاشرتن شرد ،الیحرنمرایی برن

شد و دمبر رولناﻣرن نیرز در پیشربرد امرداف ااتیرادی

دی یب رسید کن نشرا داد برا دمبرر ،دولرت اردرت

کاربرد داشتز برخی ال دمبرما نیرز ﻣ جر د اسرت کرن

را در ﻣؤسسرات

ااتیادی ندارند؛ ولی کراربرد نهرا در

کسب در ﻣد بنشری ه مرای گ نراگ

عن ا و ﻣضم

اداری داردز الس ید یگر ،ﻣشخص شرد کرن ایرن کرار

عرصﮥ ااتیادی کش ر ب ده استز دمبرمایی کرن ولارت

داحدودی ایجاد بی نظمری و دقلرب در نظرام اداری را

دارایی و ارگا مای دولتری ﻣنتشرر ﻣریکردنرد یرا

را

ﻣانع ﻣیش دز یكی ال سالﻣا مایی کن ﻣجلرس دربرارﮤ

سفارش ﻣی دادند ،ال شمار اینگ نن دمبرما ب دز بخشری

دیمیم گیری کرد ،ولارت دلگراف ب د« :ززز نظر برن

ال دمبرمای یادگاری نیز ال این ن ع ﻣحس ب ﻣیشر ندز

اینكن با دردیبات فعلی ﻣمكن است ممن ن ع بیدردیبری

دمبر داجگذاری ال لیرﻣجمر عﮥ دمبرمرای یادگراری برا
2

و دقلب ش د ،ولارت دلگراف برای جل گیری ال نهرا

س رشررار ) (surchargeاﻣانررتمررای پسررتی (دی ر یر

و اطمینا ال جمع وری عایدات دولت صالح ﻣی داند

شررماره )1و ﻣكادبررنمررای دولترری (دیرر یر شررماره،)2

کن بعدما درباره ﻣخابرات دلگرافی مم دمبرر اسرتعمال

ﻣضم نی سیاسی و فرمنگری نداشرتند؛ ولری کراربردی

ش د؛ بن این ﻣعنی کن صاحبا دلگراف ﻣعرادل ایمرت

ااتیادی داشتندز در نگرامی کلری ،دمبرمرای یادگراری

دلگررراف خر د ال دح یلرردار اداره دمبررر بگیرنررد و در

ورای مر عن انی ،دمبرمایی با برچسب فرمنگی مستند؛

حض ر خ د او روی ابضری بچسربانند کرن در ﻣقابرل

ولی بااینحال ،بیا کنندﮤ پیشررفت و در سعﮥ ااتیرادی

را باطل کنند این دأسریس

مر کش رندز دمبر درای مای دهسرالﮥ دورا پهلر ی اول

با ﻣختیر وات واضح ﻣی کند کن در ﻣحاسبات دولرت

(دی یر شماره )3ال این نم نن دمبررمرا مسرتند کرن برا

و جمع وری عایدات و جل گیری ال دقلبات دسهیالت

نگرشی دیگر بن نها ،این اﻣكا وج د دارد کرن ااتیراد

وجن ال اداره ﻣی گیرند و

عمده خاصل خ امد کرد ززز ﻣاده سر م ،اداره دلگرراف

پ یا را در ﻣجم عﮥ کاﻣل

ﻣشامده کردز

برای دعیین ایمت دلگرافی دمبرر دأسریس و اسرتعمال

دمبرمای ﻣالیادی (دی یر شماره )4ال ن ع دمبرمرای

خ امد کرردز ﻣراده چهرارم ،نظاﻣناﻣرن راجرع برن دمبرر

با شاخص کارکرد ااتیادی ب دندز در ایررا نیرز اسرناد

دل گراف را ولرات دلگرراف ﻣردرب و اعرال خ امرد

رسمی ،دمبرمای ﻣالیات با ارلشمای گ ناگ

داشرتند

کرد» (ص رت ﻣرذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری ،دوره

کن برحسب ن ع اسناد و ارلش سندیت نها ،با یكدیگر

دوم ،جلسن صدون دوشش ،ﻣحرمالحرام)1329ز

ﻣتفاوت ب دندز بنعالوه اسرنادی ال ﻣعراﻣالدی ممچر

ﻣطب عات نیز ال ایرن ااعرده ﻣسرتبنی نب دنردز طبر
اان

خریدوفروش خانن ،اجارﮤ خانن و اجارهناﻣنمای رسرمی

ﻣطب عات ﻣیر ب 5ﻣحررم0/1326ف ریرن ،1900

با دمبر ارلش اسنادی پیدا ﻣریکردنرد ( شرتیانی:2535 ،

یرین

)31ز ن ع دیگری ال این دمبرما ب دند کن در ثبت اح ال

مر اعالنی ﻣیبایست دمبر دولتی ﻣیخ ردز 1طب
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و دادگستری بن کار ﻣیرفتندز دمبرمایی کرن بررای ثبرت

طرح اصلی دمبرمای دورﮤ ااجارین برن شرمار ﻣری یردز

اسررناد و اﻣررالک اسررتفاده ﻣرریشرردند ،بررا دیرر یری ال

ال پس در االب سریمای دمبرر ،نقرش شراه وارت و

شیروخ رشید انتشار ﻣی یافتنرد ( شرنایی )22 :2535 ،و

نشانﮥ شیروخ رشید ،در حكم نمادمای اردرت ،ممرراه

اینگ نن در ﻣدی برای دولت حاصل ﻣیشدز

با مم بر یک دمبر یا بنص رت جداگانن بن چاپ رسیدز

السرر یدیگررر ،دمبرمررای ﻣالیررادی سررند اعتبررار و

درییر نظام سلطنتی نیز باعث جابرنجرایی نمادمرای

اطمینانی ب دند کن دولت برای ﻣردم ددارک دیرده بر د؛

ادرت بر نقش دمبرما شد کن برای نم نن باید برن دمبرر

دأکید شده استز 3نكتن

50ارانی ﻣحمدعلیشاه و سرری سرندرایی دراجگرذاری

ای کن در اینجا درخ ر ذکر است و اممیرت دارد اینكرن

احمدشاه اشاره کردز در سِری داجگذاری ،یک دمبرر برا

ال دمبر در حكم یكی ال عایدات ﻣستقیم دولتی یاد شده

نقش داج کیانی است و دو دمبر با دی یر دختجمشید

است (صر رت ﻣرذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری ،دوره

کن بر صردر یكری نشرا فرومرر جرای دارد (ﻣ سر ی

س ر م ،جلسررن پنجرراهومفررت ،شررنبن10رﻣضررا )1333؛

بجن ردی)137 :1367 ،ز داج کیانی و فرومر نماد ایررا

بنابراین باد جن بن این ﻣیر بات نیرز بایرد برن نقرش و

باسررتا اسررت و در ایررن ن ر ع دمبررر ،نشررا ارردرت و

اممیت ااتیادی دمبر در ﻣجمع اان گرذاری در دورا

ﻣشررروعیتدمنرردﮤ سررلطنت اسررتز دمبررر درراجگررذاری

ااجار و پهل ی اشاره کردز

احمدشاه ااجار (دی یر شماره )5اولین دمبرر یادگراری

بنط ریکن در ﻣجلس اول بن

ایرا ﻣحس ب ﻣیش د کن ﻣعرف و نشا دمندﮤ درییرر و
کارکرد سیاسی

دح ل سیاسری ایررا در واپسرین دورا ااجرار اسرتز

دمبر لیر نظر ﻣستقیم دولت اررار دارد و السر یی،

دح ل ناشی ال درییر سلطنت در ساختار سیاسی جاﻣعرن

در جهت سیاستمای حك ﻣت ﻣنتشر ﻣیش د؛ بنابراین

دأثیرگذار ب د و رونرد سیاسری را درییرر دادز ایرن دمبرر

نماینده و حاﻣی ﻣقاصد ،دیدگاهما و عرصنمای سیاسری

دروااع نشا دمندﮤ ممرین اﻣرر بر دز السر یدیگرر ،برن

حك ﻣت ﻣحس ب ﻣیش دز دمبر انتقالدمندﮤ نگرشمرا

ﻣناسرررربت ک ددررررای ﻣعررررروف کررررن در جمررررادی

و ساختار سیاسی جاﻣعن است و ﻣضاﻣینی بنممرراه دارد

االخررر1920/1339م رخ داد ،ﻣقررداری ال ایررن دمبررر

کن دیدگاهمرای سیاسری دولرت و حك ﻣرت را بالدراب

س رشار ک ددا خ رد کن بن دمبر ک ددا ﻣعروف شرد و

ﻣی دمدز در ایرا دورا ااجار و دورا پهلر ی اول ،در

دوﻣین دمبر یادگاری ایررا اسرت( 4ﻣجلرن دمبرر ،ش:6

این لﻣینن دمبر برا اردرت ایفرای نقرش کرردز حر اد

)0ز.

سیاسی ،درییر نظام سلطنتی ،درییر حك ﻣتمرا ،نمرایش

در دورﮤ پهل ی اول ،دمبر ﻣح رمای گستردهدری را

ادرت وززز ممگی ﻣفامیم خر د را در دمبرر برن دیر یر

دربرگرفررت و در طراحرری دمبرمررا ،دیرراویر جدیررد بررا

کشیدندز طرحمایی کن روی اینگ نن دمبرما نقرش ﻣری

ﻣضاﻣین بیشتری بن نمایش در ﻣردز دیراویری کرن گراه

بسررت ،نمادمررا و نشرراننمررایی را نمایررا ﻣرریکرررد کررن

نمایش دمندﮤ ادرت ب د و گاه نمرایش دمنردﮤ عملكررد

دربرگیرندﮤ پیاﻣی سیاسی ب دز داحدودی با نهادیننشرد

حك ﻣتز دی یر شاه ممچنا در حكم نماد اردرت در

دمبر در ایرا ااجار ،دی یر شاه در دمبرما ظرامر شردز

دمبرما ﻣطرح ﻣی شدز سالمای سلطنت رضاشراه دورا

دی یر شاه ،در جایگاه ﻣهمدرین نمراد اردرت ،دوﻣرین

پیریزی نظاﻣی جدید بر د ( براماﻣیرا  )169 :1393 ،و
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در ﻣقایسن برا سراختار سیاسری ایررا سرنتی ،برنویرژه

ب د ال دیدگاهمای رسمی حك ﻣت در عرصﮥ اجتمراعی

پادشامی پیشین ،ساختار سیاسی رضاشاه ثبرات داشرت

و فرمنگی جاﻣعن؛ لیررا منرر در اردبراط برا فرمنرگ و

( براماﻣیا )105 :1393 ،ز در نتیجﮥ این ثبات ب د کن در

اجتماع مر جاﻣعرن اسرت و دمبرر بخشری ال شناسرناﻣﮥ

نظام سیاسی و ااتیرادی درییرر رخ دادز دمبرر ﻣعرروف

منری جاﻣعن است؛ پس دمبرمرای یادگراری نمر دی ال

درایات ،نم نﮥ بارل نمایش ادرت و عملكرد حك ﻣرت

فرمنررگ ایرانرری اسررتز اسررتفاده ال سررمبلمررا و چهرررﮤ

رضاشاه ب د کن در دمبرما م یدا شدز این دمبر ممچنین

سالطین بر روی دمبرما ،در طراحی و ضرب سكنمرای

عملكرد حك ﻣت پهل ی اول را طی ده سال نشرا ﻣری

ادیم و ﻣرس م در ایرا ریشن داشت کن گاه نمادی ﻣلی

داد کن عالوهبر بُعد ااتیادی ،ال نظر سیاسی نیز کشر ر

ب د و گاه عالﻣت نجابت خاندا سلطنتی کرن برر روی

در ﻣسیر د سعن ارار گرفتن ب دز بنابراین دمبرما برا بیرا

دمبر نقش ﻣیبست (ن رولی)242 :1300 ،ز

ساختار سیاسی کش ر ،در جاﻣعﮥ

رول نقرش م یرت

استفاده ال نق ش ایرانی در دمبرما و دهیﮥ دمبرمرایی
برای بزرگداشت شخییتمرایی ممچر

بخشی داشتندز

عمرر خیرام،

نش ر تگرفتررن ال فرمنررگ سیاسرری ایرررا و برگرفتررن ال
باورمای ایرانی ب دز الس یدیگر ،در دورا پهل ی اول

کارکرد فرهنگیاجتماعی
دمبر اثری منری اسرت؛ اﻣرا درعرینحرال ،ﻣفهر ﻣی

ﻣضاﻣین دمبرما ﻣح رمای جدیردی را دربرگرفرت کرن

وسیعدر و داللتی فرمنگی دارد و دربردارنردﮤ برخری ال

درو ﻣاینای اجتمراعی داشرت؛ بررای ﻣبرال بایرد دمبرر

ابعاد م یت فرمنگی است؛ بننح ی کن اگر دمبرمای مر

عدالت اجتمراعی (دمبرر شرماره )6را ﻣبرال لد کرن برر

کش ر را کنار مم اررار دمریم و ﻣجم عرنای کاﻣرل برن
وج د وریم ،بخشی ال شناسناﻣﮥ

کش ر را شناسرایی

ﻣح ریت اان

و عدالت است ار ب دز

.

کرده ایمز دمبر این استعداد را دارد کن ارلشمای اصریل

فرآیند انتشار تمبر

فرمنگی و اجتماعی جاﻣعن را در خ د بگنجاندز فرمنگ

ال غال بنکارگیری دمبر در ایررا  ،یعنری لﻣرانیکرن برن

بخشی ال م یت ﻣلی مرر جاﻣعرن اسرت و دربرگیرنردﮤ

دست ر ناصرالدینشاه اولین دمبر طراحی و ﻣنتشرر شرد،

ارلشما و اراردادمای اجتماعی اسرت کرن برا گذشرت

دا لﻣانیکن ایرانیا برندردری برن طراحری و انتشرار

لﻣا در جاﻣعرن رخنرن کررده و نهادینرن شرده اسرت و

اادام کردند ،دحتدأثیر ع اﻣل گ ناگ نی ،دمبر در حرال

ممچنا پایدار استز البتن ن ع نگرش بن ایرن ارلشمرا

درییر ب دز الس یدیگر ،وضعیت ااتیادی و سیاسری و

ﻣررؤثر اسررتز انعكرراس بنامررای درراریخی و

اجتماعی جاﻣعن عاﻣلی صاحبنف ذ در انتشار دمبر ب دز

نمادمای ایرانری در دمبرر ،نمر نﮥ برارلی ال ﻣبحرث در

بن ممین علت دمبرر ال نظرر چگر نگی دهیرن ،چراپ و

دورا ﻣدنظر استز

انتشار درخ ر بررسی استز ال نظر ساختار نظام سیاسی

در دوام

دمبرمای یادگاری شاخصدرین نم نﮥ دمبرمرای برا

و ااتیادی ،ایرا دورا ااجارین با ایرا دورا پهلر ی

ایررن کررارکرد اسررتز در دورا ااجاریررن ،طرررح دخررت

اول در دو دورﮤ ﻣتفاوت ارار داشت کن ایرن نیرز ﻣنشرا

داری ش و دختجمشید نشانی ب د ال فرمنگ و دمرد

اختالف و درییر و درنتیجن دح ل در فرایند انتشار دمبرر

ایرانی کن در دمبرمای یادگاری ثبت ﻣریشرد و سرندی

شدز لﻣانیکن دمبر در دشكیالت پستی ااجار ظامر شد،
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ایرا با دمبر و دكن ل ی چاپ شنایی چندانی نداشت

عوامل تأثیرگذار در فرآیند انتشار تمبر

و در ﻣس لﮥ دمبر بن کش رمای ممساین ،نظیرر روسرین و

ورود دمبر برن ایررا در برمرنای ال لﻣرا صر رت

عبمانی ،وابستن ب د؛ اﻣرا ایرن وضرعیت ثابرت نمانرد و

گرفت کن ایرا با فر یند کلی انتشار

شنایی چندانی

ایرانیا بنددری با فر ینرد چراپ و انتشرار دمبرر شرنا

نداشتز ممین اﻣر باعث شرد برن ﻣررور لﻣرا  ،فراینرد

شدند؛ بنط ریکن در اواخرر دورا ااجرار و ممچنرین

انتشار دمبر با چالشمایی روبنرو ش د و روندی ﻣتریرر

دورﮤ پهل ی اول ،در نتیجﮥ پیشرفت صنعت و ممچنرین

داشتن باشد؛ مرچند فرایند انتشار دمبر دنها ﻣس لن نبر دز

شنایی بیشتر با رﻣ ل دمبرر ،پیشررفتمرایی را در ایرن

دمبررر در جایگرراه سررفیری فرمنگرری ،نماینررده و راوی

لﻣینن شامد مستیم (ﻣجلن دمبرر ،ش)0 :5ز درکرل ،بایرد

فرمنگی ایرا در جها ب د؛ اﻣا چالشمایی کن فرراروی

بیا کرد ال مما بدو ورود دمبر بن ایرا دا پایرا دورﮤ

انتشار دمبر ارار داشت در دو االب ارائرن ﻣریشر د1 :ز

پهل ی اول ،در فر یند انتشار دمبرر ع اﻣرل دأثیرگرذاری

ع اﻣل کامش ارلش دمبر؛ 2ز ﻣ انع و ﻣشكالت فنی در

وج د داشت کن نها را شرح ﻣیدمیمز

روند انتشار دمبرز
عوامل کاهش ارزش تمبر
کامش ارلش دمبر بن این ﻣعناست کرن ال نظرر کمری و
ارلش عددی و ممچنین ال نظر کیفی 5،بن ﻣررور لﻣرا
در در دورا چاپ و پس ال انتشرار ،ال ارلش اعتبراری
دمبر کاستن ش دز پس ال انتشرار یعنری لﻣرانیکرن دمبرر
عالوهبر کاربردی کن در پست دارد بن کاالیی لر کس و
ﻣ لهای دبدیل ش دز ع اﻣل ﻣتعددی ،در وج ه ﻣختلرف
سیاسی و ااتیادی وززز ،ارلش و اعتبار دمبرر را کرامش
ﻣیدمند:
الفز برینظمری و وج دنداشرتن ار انینی در رونرد
چاپ و انتشار ،ال ع اﻣل ﻣهم کرامش ارلش دمبرر بر د
کن بن برخی نم ننمای

اشاره ﻣیکنیم:

1ز ولارت پست و دلگرراف در ﻣقرام سرالﻣانی کرن
ممﮥ ج انب دمبر را در اختیرار داشرت ،ﻣریبایسرت در
انتشار و چاپ دمبر دمرکز بسیاری ﻣیکررد؛ برااینحرال
در دورهای ،بینظمی پست ﻣ جب اختالل و درنهایرت
کامش ارلش دمبر شدز در چنین وضعیتی ،عدهای نفرع
طلب ال بینظمی ادارﮤ پسرت و بریاطالعری ﻣتیردیا
س ءاستفاده ﻣی کردند و بن چراپ دعرداد فراوانری دمبرر
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اادام ﻣیکردند (دادخ اه)14 :1339 ،ز در دورا ااجرار،

4ز در دورهای ،بن ویژه اوایرل ورود دمبرر در ایررا ،

این ادفاق برنصر رتمرای ﻣختلرف رخ ﻣریداد؛ بررای

دمبر در کنترل دولت نب د؛ بنابراین برخری ال دمبرمرا و

نم نن ،اادام ﻣتیدی ﻣربر ط در چراپ بریش ال انردالﮤ

بن ویرژه دمبرمرایی کرن حالرت سفارشری داشرتند ،ﻣبرل

ﻣجال دمبرمای بااری ،ﻣ جب خارجشد این ن ع دمبرر

دمبرمایی با چهرﮤ شاه ،ممچنا در خارج کش ر چراپ

ال جریا پستی شد (فرحبخش)24 :1379 ،ز

ﻣیشدند (ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس ش رای ﻣلری ،دوره

2ز ال سال 1205دا1200ق1060/دا1071م ،استفاده ال

ششررررم ،جلسررررن دویسررررتوبیسررررتونهررررم21 ،

دمبر در ﻣرس الت پستی دابع نظم و ااعدﮤ صحیح نبر د

فرودین1307ش)ز این ن ع دمبرمرا برن مرر سربكی کرن

و دمبرما در انحیار کسی ب د کن ﻣرؤسسﮥ پسرتی را در

طراحرری ﻣرریشرردند ،درنهایررت داحرردودی دربرگیرنرردﮤ

اجارﮤ خ د داشت (دادخ اه)45 :1339 ،ز ﻣستشارا برن

روحیﮥ فرمنگی کشر ر چراپکننردﮤ دمبرر ب دنردز ایرن

علت شناب د بن بعضی ال رﻣ ل فروش دمبر در خارج

ﻣ ض ع باعث ﻣیشد بیشتر ال اینكن دمبرما دروی دمنده

ال کش ر ،بیشترِ ﻣ ااع چاپ دمبر را بن اشخاص ﻣتفرارن

و مدایتکنندﮤ فرمنگ و دمد ایرا بن خارج ال ﻣرلما

واگررذار ﻣرریکردنررد و الطرفرری مررم انرر اع و ااسررام

باشند ،بالعكس داحدودی فرمنرگ کشر رمای طرراح و

س رشار مای ﻣتناسب و غیرﻣتناسب در دمبرمای ایررا

چاپکنندﮤ دمبر را دروی دمندز

بن وج د وردند (ﻣجلن دمبر ،ش)7 :6ز

5ز چرراپ و ﻣررادهسررالی برخرری دمبرمررا در دسررت

3ز بررینظمرری در اﻣ ر ر پسررتخانررن در دورهمررایی،

کسررانی ب ر د کررن ﻣس ر لیت و ﻣقرراﻣی اداری نداشررتندز

استفاده ال دمبر را در ﻣرس الت دچار وافن ﻣیکررد؛ برن

ال نجاکن دهینکنندگا این ن ع دمبرما کلیشﮥ دمبرر را در

ط ریکن در دورﮤ اول ﻣجلس ش رای ﻣلی برن ایرن بری

اختیار داشتند ،مر وات و مر جا ﻣیخ استند برن چراپ

نظمی اشاره شده است« :ززز ااسیدحسین پست خانن کرن

دمبر ﻣبادرت ﻣیورلیدندز ممین اﻣر باعث ﻣیشد گامی

ده ﻣاه بن ط ر ﻣردب کاغذ بیدمبر ﻣی دمد و میچ دردیبی

ال یک دمبر چندین ن برت چراپ شر د کرن درنهایرت،

ندارد این بی نظمی با دقلب است و ﻣجلس ح دارد کن

پایین ﻣد کیفیت دمبر و کامش ارلش دمبرر را باعرث

ﻣفتش بگذارد دا ال داریخ چهاردمم دا حال باید ال روی

ﻣیشدز دمبرمرای دراجگرذاری و ک ددرا ال ایرن نم نرن

دفترریش ج ر اب دمنرردززز ز حرراجیﻣعررینالتجررار اﻣرررول

دمبرما ﻣحس ب ﻣیش ند (ﻣجلن دمبر ،ش)0 :6ز

ﻣی گ یند پست ﻣا بینظم اسرت و عایردی نردارد بایرد
اینها رسیدگی ش د و دیگر ال برای دفتیش ﻣیگ یم کرن
ﻣفتش اللم است کن در عایدات دولتی دفتریش کنرد درا
وضع ادارات ﻣردب ش د» (صر رت ﻣرذاکرات ﻣجلرس
شر ر رای ﻣلررری ،دوره اول ،جلسرررن بیسرررتومفرررتم،
23ذی القعده1327 ،ق)ز الس یدیگر ،بینظمی در اﻣر ر
پست و ممچنرین نبر د ﻣردیریت در اسرتفاده ال دمبرر،
باعث بیاعتمادی ﻣردم بن ولارت پست شد؛ برنطر ری
کن ﻣردم بن ارسال و ممچنین رسرید ﻣرسر الت خر د
اطمینا نداشتندز

6

بز دقلب و دیرفادی کن در دمبرما ص رت
ﻣیگرفت ،دیگر عاﻣل ﻣؤثر در کامش ارلش دمبر ب دز
ای ن عاﻣل بیشتر ال بُعد کیفی ارلش دمبر را کامش
ﻣیدادز دقلب مای ﻣكرر در دمبرمای ایرانی و ممچنین
دستکاریمای ﻣختلفی کن در دمبرمای این دورا
ﻣیشد ،عالوهبر کامش ارلش نها ،استفاده ال دمبر را
بنص رت رسمی و صحیح ﻣانع ﻣیشدز دمبرمای دقلبی
ب دال ) (Boatalال این ن ع مستند (فرحبخش:1379 ،
)00ز این دنها نم ننای ال دقلبمای ﻣكرری ب د کن در
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دورا بینظمی ادارﮤ پست ایرا ص رت ﻣیگرفت و

کامش دادز علتمای فنی دأثیرگذار عبارت ب دند ال:

جریا پستی ایرا را دچار اختالل ﻣیکردز

نب د ﻣاشینمای چاپ ﻣناسب 0کن در مما سالمای

1ز در دورا ناصرالدینشاه ایرا با کمب د دمبر

اولیﮥ ورود دمبر بن ایرا

ال اصلیدرین ﻣ انع و

ﻣ اجن شد؛ بنابراین دیمیم گرفتند ال کلیشنمای ﻣسی

ﻣشكالت در روند انتشار دمبر ب د؛ نب د کاغذ اللم برای

استفاده کنند کن ﻣدتما پیش نها را کنار گذاشتن ب دندز

چاپ دمبر ﻣ جب شد برخی دمبرما در کاغذمای

این کلیشنما را در اختیار شپزی گذاشتند کن ممنکاره

ﻣختلفی چاپ ش ند کن این اﻣر ایجاد اختالف در ن ع

لﻣا نخستین فكری کن دربارﮤ فن چاپ بن

کاغذ ﻣیرفی یک نم نن دمبر را باعث ﻣیشد

ذمن او رسید این ب د کن روی کلیشنما را ﻣرکب بمالند

(فرحبخش)24 :1379 ،؛ کمب د رنگ نیز بن ﻣشكالت

بگذارند و با کف دست

این دوره در انتشار دمبر افزودز پیدایش واریتنمای

حک ش دز بن ممین علت چاپ

رنگی و کاغذی با ان اع غلطما در اوایل اﻣری عادی

مایی درشت و خشن دهین و در ممن جا پخش شدز

نب د بلكن در اثر

شفتگی اوضاع عم ﻣی یا

چاپمایی کن ال حیث دمبرشناسی نیز چندا ارلشی

اِشراف نداشتن بن ﻣ ض ع دمبر بن وج د ﻣدز در لﻣا

ب دز در

و دكن کاغذی ک چک لیر
فشار دمند دا نقش

ناصرالدینشاه ،چ

نداشت (ماجری)265 :1375 ،ز
2ز دخالتمای عجیبوغریب سفارشدمندگا

اﻣ ر ادارهمای ایرا ﻣنظم نب د و

ب دجﮥ کافی در اختیار نداشتند ،ﻣتیدیا

ﻣادهکرد

دمبر کن مر رول بنشكلی جل ه ﻣیکرد؛ برای ﻣبال در

دمبر بن فكر نب دند برای چاپ دمام سریمای دمبر،

اواخر سال 1310ق1092/م ،خط فارسی بن بددرین

رنگ و کاغذ کافی را بنص رت یكجا دهین کنند و

شكل ﻣمكن در ﻣد و عبارت پست ﻣمالک ﻣحروسن

بنددری

دمبرما را چاپ ﻣیکردند و پس ال ﻣیرف

سرمم و با مم بنشی های ﻣتحجرانن دحریر شد (پژﻣا ،

ﻣقدار چاپشده ،دوباره کاغذ یا ﻣرکب چاپ دهین ﻣی

بیدا)301 :ز

کردند؛ چنبساکن مما کاغذ و ﻣرکب اولین در بالار

3ز استفاده ال خط طی غیر ال خط فارسی روی
دمبرما ،ال دیگر ع اﻣلی ب د کن برای ﻣددی ،ﻣانع ال
انتشار دمبر و در کنار

کامش اعتبار دمبر شد و در

دورهای ،استفاده ال دمبر را با چالش روبنرو کرد؛
بنگ ننای کن برخی ال نمایندگا ﻣجلس اول بن

یافت نمیشد و ان اع دیگری دهین ﻣیکردند و واریتن
مای رنگی یا کاغذی بنایندردیب بن وج د ﻣده استز
مما ط رکن اشاره شد در لﻣا ناصرالدینشاه
چاپمای درشت و خشن رواج یافتز در این دورا

اشاره

چاپکنندگا دمبر ال روش چاپ دمبر گامی نداشتند؛

کردهاندز 7ﻣجم ع این ع اﻣل در دورهای لﻣانی ﻣ جب

برای ﻣبال ،در ﻣ ااعی کن یک طرف کاغذ چاپ ﻣیشد

شد عالوهبر کامش روند انتشار دمبر ،ال ارلش و اعتبار

اگر چاپ بد یا کمرنگ ب د بن جای اینكن

ورق کاغذ

دمبر در ایرا و عرصﮥ بینالمللی کاستن ش دز

را پاره و باطل کنند ،پشت مما دوباره چاپ ﻣیکردند

موانع و مشكالت فنی در روند انتشار تمبر
عالوهبر علتمایی کن باعث کامش ارلش دمبر و
اختالل در روند چاپ و انتشار

شد ،در این اختالل

علت مای فنی نیز بسیار دأثیرگذار ب د و اعتبار دمبر را

(فرحبخش)05 :1370 ،ز این عمل ﻣ جب ﻣیشد دمبر
کیفیت و ظامر ﻣناسبی نداشتن باشدز نم نﮥ این ﻣشكل
در دمبرمای پن ارا رخ داد (دادخ اه)46 :1339 ،ز
گامی دمبرمای ﻣ ج د در پستخاننما بن سرات
ﻣی رفت و این اﻣر باعث اختالل در روند دهین دمبر ﻣی
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شد؛ برای ﻣبال لﻣانیکن دمبرمای چهار ارا لرد بن

ﻣیپذیرفت؛ برای نم نن ،دمبر شیتسالگی رضاشراه و

سرات رفت ،این دمبر ال جریا خارج شد و بنجای

دمبر عروسی ﻣحمدرضا و ف لین را شخص غیرﻣس لی

بی چاپ شدز نم نﮥ دیگر سراتی ب د کن

سفارش داد؛ ولی طب ارراردادی خزانرنداری کرل ایرن

چهار ارا

دربارﮤ دمبرمای یک ارا روی کاغذ سفید رخ داد و بن

عمررل را انجررام داد کررن ال نظررر چرراپ ،دررا انرردالهای

ممین علت ،یک ارا روی کاغذ لرد بن چاپ رسیدز

ﻣحدودیت اداری بن وج د ﻣد (ﻣجلن دمبر ،ش)0 :6

کسانی کن دمبرما را سرات کرده ب دند ال این ددبیر

در جریا انتشار دمبر ،ورود ﻣاشین چاپ دمبرر برن

سخت نگرا شدند و برای نكن دمبرمای سراتشده

ایرا دح ل ﻣهمی ب د کن در بخشمای ﻣختلف فراینرد

را بن فروش برسانند ،چاره در این دیدند کن برای

انتشار دمبر دگرگ نی ایجاد کردز در راستای  ،در اﻣرر

لردکرد کاغذِ دمبرما نها را در ب لعفرا بگذارند

چاپ سرعتعمل و دات بیشتری ص رت گرفرت؛ برن

(دادخ ه)44 :1339 ،ز
ادفااادی ال این ابیل ،عالوهبراینكن برخی ال این ن ع

ط ریکرن در ﻣجلرس پرنجم ،برر نقرش و درأثیر

در

جریا پستی ایرا دأکید شدز 9الس یدیگر ،برا ﻣطلر ب

دمبرما را ال جریا پستی خارج ﻣری کررد ،ال ارلش

شد سطح فنی و کیفی دستگاهمرای چراپ ،بخشری ال

دمبر نیز ﻣی کاستز این اﻣر ال س ءﻣدیریت ادارﮤ پسرت

دمبرما با دمبال شاه در دهرا چاپ ﻣیشدز دستگاهمرای

لﻣا نشا داشتز بنابراین وج د عر اﻣلی ممچر

چاپ دمبر عالوهبراینكن کیفیت دمبرمرا را افرزایش داد،

نب د کاغذ و رنگ اللم ،سرات دمبر ،استفادهمای ﻣكررر

ﻣ جب شد ایرانیا در انتشار و ممچنین طراحری دمبرر

ال کلیشنمای دمبرر و ممچنرین نبر د دسرتگاه ﻣناسرب

بن خ دکفایی دست یابندز

چاپ دمبر ال ﻣ انع ﻣهم در انتشار دمبر ب دز
نتیجه
عوامل مؤثر در تسریع روند انتشار تمبر

بررسرری دمبرمررا در دورﮤ ااجررار و پهل ر ی اول ،در

بررا گسررترش اردباطررات و ممچنررین شررنایی بیشررترِ

جایگاه یكی ال عناصر ﻣؤثر در نظام پسرتی ایرن دورا ،

ایرانیا با کارکردمای دمبرر ،انتشرار دمبرر رونرد رو برن

نشا ﻣیدمد با ورود دمبر بن ایرا  ،نقشپرذیری

در

پیشرفتی یافرتز ایرن اﻣرر ال اان نمندشرد دشركیالت

جاﻣعن ابعاد گسترهدری را دربرگرفتز روند دح ل نظرام

پستی و ممچنین شناخت دكنیرکمرای انتشرار دمبرر و

پسررتی و دمبررر ال دورﮤ ناصرررالدینشرراه دررا رضاشرراه،

ورود دستگاهمای ﻣختلف چراپ دمبرر ناشری بر دز در

بیا کنندﮤ درییرر ﻣعیارمرای ارلشری جاﻣعرن و ممچنرین

اواخرررر دورﮤ ااجرررار و ممچنرررین دورﮤ پهلر ر ی اول،

سیاستمایی است کن حك ﻣت در پیش گرفتن ب دز این

ﻣحدودیت مرایی در چراپ دمبرر برن وجر د ﻣردز ایرن

درییرر در سراختار ظررامری و کرارکردی دمبرر صر رت

ﻣحدودیتما باعث شد کرن دمبرمرا لیرر نظرر ﻣسرتقیم

پذیرفتز بررسی ساختار ظامری دمبرما در ایرا نشرا

ولارت پست و دولت ارار گیرد و ﻣانع دخالت افرراد و

ﻣیدمد دمبر ال نظر کیفیتری و چراپ پیشررفت شرایانی

ﻣؤسسادی شدند کرن رونرد انتشرار دمبرر را برا چرالش

کرد و داحدودی ال این جنبن بن خ دکفرایی رسرید؛ برن

روبن رو ﻣیکردندز این عمل ،یعنی واگذاری چاپ دمبرر

ویژه با ورود دستگاهمرای جدیرد چراپ ،دمبرر ال نظرر

بررن افررراد ،دنهررا درصرر رت انعقرراد ارررارداد صرر رت

کیفی بن سطح بسیار خ بی رسیدز

بررسی کارکردمای دمبر پستی در دورا ااجار و پهل ی اول 91

با بررسی ص رت ﻣرذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری

روی دمبرمررای ﻣ جرر د ﻣهررر اسررتقالل و درراریخ

ﻣشخص ﻣی ش د ال نظر ساختار کارکردی نیز ،ال دورا

استقالل را ﻣیلنندز درص رت برول ح اد

ااجار دا رضاشاه ،کارکردمای دمبر ﻣ ض عمای ﻣختلفی

ﻣبل للزلرن و سریل ،بررول جنرگ و اشررال نظراﻣی

را دربرگرفتن استز در ابتدا دیاویر و طررحمرای روی

کش ر، ،سرات ﻣقداری ال دمبرما و منگراﻣیکرن در

دمبر بدو د جن برن ﻣعیارمرا و دیردگاهمرای دولرت و

کش ری واحد پ لی درییر کند ،بنعلت کمبر د یرک

جاﻣعن ب د و فقط کارکردی ااتیادی در ابعراد ﻣحردود

سری دمبر ال نظر بهایی کن احتیاج است ،دمبرمرای

داشررت؛ ولرری بررندرردری عررالوهبررر گسررترش کررارکرد

ﻣ ج د را س رشار ﻣیکننرد درا ارلش جدیرد نهرا

ااتیادی ،در وج ه گستردهدر کارکردمای دیگری بن

دعیین ش دز س رشار را دسرتگاه دمبرر چراپشرده

اضافن شد کن ﻣح رمای جدیددری را دربرﻣیگرفتز در

برروی دمبر ﻣی لنردز بعضری اوارات س رشرار برا

دورا پهل ر ی اول ،ﻣضرراﻣین جدیررددری عرضررن شررد؛

دست لده ﻣیش د یرا برا الرم و ﻣرکرب ال اﻣضرای

بنابراین دمبر با ویژگی کارکردی ﻣ ضرع ار یدرری برن

ﻣخی ص این عمل انجرام ﻣریگیررد (غفرارینر ر،

خ د گرفت و برا ارائﮥ

در جاﻣعرن ،در سیاسرتمرای

طبیعری

)23 :1370ز

سیاسی و ااتیادی جاﻣعن جایگراه ﻣناسربی یافرت و در

3ز «حسینقلیخا ن اب خطاب برن نماینردگا ﻣجلرس:

نقش سفیر فرمنگی ،م یت و باورمای ایرانی را عرضرن

شماما کن اینادر در عایدات بلدین دعجیل و اصررار

کردز

دارید خ ب است بن ولیر ﻣالین بگ یید دمبرر چراپ
کند و ﻣالیات را بدو دمبر نگیرنرد درا دمبرر نباشرد

پین شت

ﻣررردم اطمینررا بررن داد ﻣالیررات ندارنررد» (صر رت

1ز «ﻣاده -22س ای اعالنات رسمی و اعالنات انتخابیرن

ﻣذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری ،دوره اول ،جلسرن

مر اعالنی باید دمبر دولتی بخ رد و ایمت
برحسب عده اعال و اطع روی

دمبرر

دویستوسیومشت24 ،ﻣحرمالحرام1327ق)ز

ﻣختلف ﻣیش د

4ز در دورﮤ پنجم ﻣجلس ش رای ﻣلی ،طی ﻣذاکرادی کن

ﻣ اف اان نی کن در باب دمبرر وضرع خ امرد شرد،

صر رت گرفررت ،بخشری ال دمبرمررای دراجگررذاری

طفره ال ادای ح دمبر باختالف بالتزام شرعی ال ده

احمدشاه بن اسداهللخا کردسرتانی واگرذار شردز او

د ﻣا الی پنجاه د ﻣا ﻣجالات ﻣی شر د» (صر رت

الجملن اشخاصی ب د کن اﻣیتال برخری دمبرمرا را ال

ﻣذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری ،دوره اول ،جلسرن

حك ﻣت دریافت ﻣی کرردز پیررو

دویستومشتادوشش14 ،ذیالقعدهالحرام 1327ق)ز

ک ددا خ رد« :چ

نیرز س رشرار

اﻣتیار دمبر داجگذاری را داشرت

 .2سورشارژ :فلز یا پالستیكی کن برای ایمت یا رسمی

دقاضا کرد کرن دهمرزار سرری ال دمبرر دراجگرذاری

بنﻣنظر ر ﻣیرارف ﻣختلرف

س رشار بش د بن داریخ رول ک ددا ،یعنی رولی کن

را

ک ددررا شررد (رول 23ح ر ت)» (ص ر رت ﻣررذاکرات

پایین بیاوردز این عمل بنعلتمای ﻣختلفی صر رت

ﻣجلس ش رای ﻣلی ،دوره پنجم ،جلسن مفترادوپن ،

ﻣرریگیرررد؛ الجملررن لﻣررانیکررن ر یررم درییررر کنررد،

مفررتم عقرررب 1303ﻣطرراب اول شررهر ربیررعالبررانی

درص رت استقالل کش ری ،دا چاپ دمبر ﻣجدد برر

)1343ز/

شد دمبر یا ﻣعرفی

روی دمبر لده ﻣریشر د؛ بردو

نكرن ارلش

 /92پژومشمای داریخی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دمم ،شماره اول (پیاپی ،)37بهار 1397

5ز کیفیت طراحی ،رنگ و چاپز

ب د کن چرا دمبر پست خانن بن خط خارجرن اسرتز

6ز در جلسن پنجم ﻣجلس شر رای ﻣلری ،ﻣرذاکرهای در

حال دیگر نزدیک است کن مریچ دمبرر روی کاغرذ

باب ﻣشكالت دمبر در ولارت پست و ﻣخارجی کن

نچسبانند این دردیبات ال بینظمی و بیدردیبی استز

ال این جهت ال دولرت دریافرت ﻣریکننرد صر رت

رئیس -مرگاه دمبر پستخانن والیات دمام ﻣیشر د

پذیرفتز برخی ال نماینردگا الجملرن عبردال ماب،

و جای

ﻣهر ﻣیلنند این افت چندی پستخانن با

ولارت پست و دلگراف را ﻣس لبی نظمری در ادارﮤ

ﻣن ولی نمیگ یم این صحیح است اﻣا سند ال برای

دمبر ﻣیدانسرت« :حراجﻣیرلاعبردال مابززز اسرمت

دقلب نمیشر دز سرعدالدولن -صرحیح اسرت سرند

رول مرم

دقلب نیست؛ ولی سند بینظمی کن مست شما میچ

عرض کردم حاال مم عررض ﻣریکرنم یرک ولارت

در فرنگستا دیردهایرد کرن پراکتی بریدمبرر باشردز

پستی کن نت اند یک دمبر را اداره کند اینادر ب دجن

رئیس -خیر ،نجا این طر ر اﻣر ر دیرده نمریشر دز

ﻣیدمند اال دوسن ﻣاه است کن دمام

ااسیدحسررین -دمبرمررایی کررن بلژیررک بررن خررط

کاغذمای ﻣردم بدو دمبر است؛ ﻣربال بنرده خر دم

خ دشا ال این چراپ ﻣریکننرد چیسرتر رئریس-

کاغذی بردم بن پستخانن سنراه اﻣین حضر ر ممرین

ﻣددی است کن چاپ ﻣیکننرد فقرط خرط خ دشرا

دیگر راجعبن پست و دلگرراف اسرت،

برای چن بن

باید برن خارجرن

ادر یک ﻣهر لد روی کاغذ ن شتن ب د سرنراه اﻣرین

نیست ،عدد فارسی مم دارد؛ چ

حض ر و ال بنده پ ل گرفت گفتم بدمید بن صندوق

برررود بایررد بررن خررط ایشررا مررم باشررد» (ص ر رت

بیندالم ج اب دادند خیر خ دﻣا ﻣریفرسرتیم بنرده

ﻣذاکرات ﻣجلرس شر رای ﻣلری ،دوره اول ،جلسرن

حقیقتا اطمینا ندارم کن یا ﻣیرسانند بال ﻣ اعی کن

بیستوس م ،چهاردمم ذیقعدهالحرام1327ق)ز

دمبر ب د در ﻣقابل پ ل دمبری برن پاکرت ﻣریلدنرد؛

0ز در سال مای بعد کن دستگاه مای چاپ دمبر بن ایررا

ولی اال سن ﻣاه است کن میچ دمبری نیست و دمام

وارد شد ،بنعلت نب د ﻣتخیصمرایی بررای دعمیرر

کاغذمای ﻣردم را فررامم کنرد نرن اینكرن کاغرذمای

دستگاهما ،بن استخدام ﻣتخییرا خرارجی ﻣجبر ر

ﻣردم را بیاندالند نجا رسید رسرید ،نرسرید نرسرید»

ب دندز بنابراین در اختیار نداشرتن ﻣتخییرا فنری

(ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس ش رای ﻣلی ،دوره پنجم،

ایرانی برای دعمیر دستگاهما درا ﻣرددی ال ﻣشركالت

جلسن ن دودوم ،مفدمم ا س 1303ش)ز

اساسی ﻣحس ب ﻣیشدز

7ز استفاده ال خط فارسی در دمبرما ال ﻣسائلی ب ده کرن

9ز ﻣجلس پنجم ش رای ﻣلی با دأکید بر چراپ دمبرر در

نظر نمایندگا ﻣجلس ش رای ﻣلی را بن خ د جلب

داخل کش ر ،با خرید دسرتگاهمرای ﻣختلرف چراپ

کرده است؛ بنط ریکن حتی دمبرمایی کن در خارج

روند انتشار دمبر را دسریع کردز «زززﻣخبرر -ﻣجلرس

ال کش ر بن چاپ ﻣیرسید ﻣیبایست بن خط فارسی

ش رای ﻣلی عالوهبراینكرن صررفن دارد و ط رکرن

نگاشتن ﻣیشدز الس یدیگر کمبر د دمبرر در پسرت

اا دشخیص دادند نیست اﻣرول یک خدﻣت بزرگی

خاننما در دورهمایی ﻣ جرب شرد در رونرد پسرتی

را انجام ﻣیدمد کن دابنحال در ایرا سرابقن نداشرتن

کش ر ر اخررتالل بررن وج ر د یررد و ﻣجلررس بررن

و

رسرریدگی کنررد « :ااسررید بروجررردی -دیگررر روی

کن دمبر پست در ایرا در ﻣمالک بیگانرن طبرع ﻣری

گفترن شرده

شده است بی نكن ﻣرا بردانیم کلیشرن ایرن دمبرر برن

پاکتما دمبر نیستز سعدالدولن -چر

ﻣس لن دمبر پست است ،اایا ال این غافلانرد
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دست کیست؛ ولی صحبت
یا در بالارمای دنیرا پریش ال

را دیدی ﻣریکنرد و
دمبرر ﻣرا منر ل برن

ﻣملكتا وارد شده باشد بن ﻣعرض بیرع گذاشرتن ﻣری
ش د یا ننر اﻣرول ﻣطبعن ﻣجلس با ممین ﻣاشینمرایی
کن ﻣالحظن ﻣیفرﻣایید دمبر چاپ ﻣریکنرد و دفراوت

ز پژﻣا  ،حسین( ،بیدا) ،داریخ پست و دلگراف و دلفرن
در ایرا  ،دهرا  :کتابفروشی علمیز
ز دادخر اه ،ﻣحمررد ،)1339( ،تمبرهااای اولیااه شاایر و
خورشیدی ایران ،دهرا  :بیناز
ﻣ سرر ی بجنرر ردی ،کررراظم (لیررر نظرررر)،)1367( ،

این الاال برای ﻣملكت بسیار چشمگیر اسرتز سراب

دایرﮤالمعارف برزر

پ ل منگفتی ﻣیدادیم در مارلن ﻣیبردنرد و در نجرا

دایرﮤالمعارف بزر

در یک ﻣطبعن ک ﻣاند ﻣیدادندز شاید در بعضی ﻣ ااع
مم دولت ایرا ﻣأﻣ ر ف قالعراده مرم ﻣریفرسرتادند
برای طبع دمبر کن نظارت داشتن باشرد

وارت ایرن

دمبر کن بن ایمت گزاف وارد ﻣیشد و اﻣررول دولرت

اسرالﻣی ،ج ،16دهررا  :ﻣرکرز
اسالﻣیز

ز ﻣیررراحب ،غالﻣحسرررن (برررن سرپرسرررتی)،)1345( ،
دایرﮤالمعارف فارسی ،ج ،1دهرا  :فرانكلینز
ز رادﻣنش ،علیاکبر ،)1364( ،تمبرشناسی ،دهرا  :نقرش
جها ز

بنواسطن ﻣطبعن کن خ دش وارد کرده است این دمبرر

ز عبدلیفرد ،فریدو  ،)1375( ،تاریخ پست در ایران از

را طبع ﻣیکند و ال ایرن حیرث بررای ﻣملكرت یرک

صدارت امیرکبیر تا وزارت امینالدولاه-7221 ،

افتخاری اسرت و گذشرتن ال ایرن ،یرک اعتبرارادی را

7221ه.ق) ،دهرا  :میرﻣندز

برای دولت فرامم کرده است و یک ﻣبالری کن دولت

ز  ،)1370( ،------------تاریخ پسات در ایاران

برای خریدار است و الت و ﻣاشینما دخیریصداده

تمبرهای شیر و خورشایدی اولیاه ایاران ،دهررا :

و واردشده اینها را دیگر نمریشر د دور انرداختز ززز

میرﻣندز.

ﻣاشین الدی کن ﻣا دهین کرردهایرم یرک اسرمتمرایی
است کن در سایر ﻣطابع مست و کار ﻣریکننرد؛ ولری
یک اسمتمایی مم مست کن در سایر جاما نیسرت
ﻣا دوالده ﻣاشین دمبر پست داریرم ،ﻣاشرین بانردرول

ز عطایی شتیانی ،حسرین 2532( ،شامنشرامی) ،تمبار،
دهرا  :پدیدهز
ز غفارین ر ،فر لی ،)1370( ،آنچه باید دربااره تمبار
بدانیم ،ﻣشهد :ستا ادسز

مست ،اینما ﻣاشینمایی است کن برنطررل جدیردی

ز  ،)1301( ،-----------جهاااان تمبااار -ﻣرکرررز

ساختن شده و خریده شده است» (ص رت ﻣرذاکرات

ﻣ لش شرکت پست و جمه ری اسالﻣی ایررا ، -

ﻣجلرررس شررر رای ﻣلررری ،دوره پرررنجم ،جلسرررن

دهرا  :سپهر افرولز

صدومفتادوشش12 ،خرداد1304ش)ز

ز ادیانی ،عباس ،)1304( ،تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
در دوره قاجاریه ،چ ،2دهرا  :فرمنگ ﻣكت بز

کتابنامه

ز گیدنز ،نت نی ،)1309( ،جامعهشناسی ،درجمن حسرن

الف .کتاب

چاوشیا  ،دهرا  :نیز.

ز براماﻣیا  ،یرواند ،)1390( ،تاریخ ایران نوین ،درجمن
شهریار خ اجیا  ،دهرا  :داتز
ز افشررار ،ایرررج ،)1390( ،کاغررذ در لنرردگی و فرمنررگ
ایرانی ،دهرا  :ﻣیرا

ﻣكت بز

ز ﻣجلن دمبر ،سال اول ،شماره ،6دهرا  :ن ین فرحبخشز
ز ﻣحب بی اردکانی ،حسن 2537( ،شامنشرامی) ،تااریخ
مؤسسات تمادنی جدیاد در ایاران ،ج ،2دهررا :
دانشگاه دهرا ،
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ز ن رولی ،ﻣحمدرضرا ،)1309( ،تمبار و نقاش آن در
روابط بینالملل ،دهرا  :دانشكده منرز
ز ن ین فرحبخش ،فریردو  ،)1379( ،تمبرهاای اولیاه
ایران ،دهرا  :ن ین فرحبخشز
ز  ،)1370( ،---------------مجموعه مهرهاای
پستی  ،1304-1254دهرا  :ن ین فرحبخشز
ز نیساری ،سلیم ،)1341( ،کاتالوگ تمبرهای ایاران ،از
بدو انتشار تا امروز ،چ ،2دهرا  :رنگینز
ز ورمرررام ،غالﻣرضرررا ،)1369( ،تااااریخ سیاسااای و
سازمانهای اجتماعی ایران در عصار قاجاار ،چ،2
دهرا  :ﻣعینز
ز ماجری ،ضیاءالدین ،)1375( ،تمبر جاام جهااننماا،
دهرا  :وای ن رز
ز یزدانی ،ﻣرضرین ،)1370( ،اسناد پسات و تلگاراو و
تلفن در دوره رضاشاه ،دهرا  :سالﻣا اسرناد ﻣلری
ایرا  ،پژومشكده اسنادز
ب .مذاکرات مجلس
 1ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس ش رای ﻣلری ،دوره اول،
جلسن دویستوسیومشت24 ،ﻣحرمالحرام1327قز
ز صر رت ﻣررذاکرات ﻣجلررس شر رای ﻣلرری ،دوره اول،
جلسررررررن بیسررررررتوسرررررر م ،چهرررررراردمم
ذیاعدهالحرام1327قز
ز صر رت ﻣررذاکرات ﻣجلررس شر رای ﻣلرری ،دوره اول،
جلسن بیستومفتم23 ،ذیالقعدهالحرام1327قز
ز صر رت ﻣررذاکرات ﻣجلررس شر رای ﻣلرری ،دوره اول،
جلسن یالدمم15 ،جمادیاالخر1327قز
ز صر رت ﻣررذاکرات ﻣجلررس شر رای ﻣلرری ،دوره اول،
جلسررررررررن دویسررررررررتومشتادوشررررررررش،
14ذیالقعدهالحرام1327قز
ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس شر رای ﻣلری ،دوره پرنجم،
جلسن صدومفتادوشش12 ،خرداد1304شز

ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس شر رای ﻣلری ،دوره پرنجم،
جلسن ن دودوم ،مفدمم ا س1303شز
ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس شر رای ﻣلری ،دوره پرنجم،
جلسن مفترادوپن  ،مفرتم عقررب 1303ﻣطراب اول
شهر ربیعالبانی1343ز
ز صر رت ﻣررذاکرات ﻣجلررس شر رای ﻣلرری ،دوره دوم،
جلسن صدون دوشش ،اول ﻣحرمالحرام1329قز
 2ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس ش رای ﻣلی ،دوره سر م،
جلسن پنجاهومفت10 ،رﻣضا 1333قز
ز ص رت ﻣذاکرات ﻣجلس شر رای ﻣلری ،دوره ششرم،
جلسن دویستوبیستونهم21 ،فرودین1307شز
ز ﻣجم عرررررررن دمبرررررررر ﻣررررررر له ﻣلرررررررکز
ز ﻣجم عن دمبر انجمن ﻣطالعات دمبرشناسیز
ج .مقاله
ز ارجمند ،سیروس« ،)1375( ،تاریخچه تمبر ایاران در
دوران پهلااوی اول» ،نشرررین ایرررا شناسرری ،س،0
ش ،4ص746دا756ز
ز « ،)1375( ،-----------تاریخچه تمبر ایاران در
دوران قاجاریه» ،نشررین ایررا شناسری ،س ،0ش،2
ص720دا742ز
ز بل م ،جانادا « ،)1303( ،تاریخ کاغذ آَشانایی آن در
سرزمین های اسالمی» ،نشرین ناﻣن بهارسرتا  ،س،5
ش1و ،2ص267دا270ز
ز راﻣرری ،ﻣرجررا  ،)1306( ،تمباار شاایر و خورشااید
مشاارو ه ،درراریخ ﻣعاصررر ایرررا  ،س ،11ش،44
ص55دا74ز
دز ﻣنابع الدین
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