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  چكيده 
ها و تاثيرگذاري بـر       هاي مهم انساني براي اشاعه ديدگاه        يكي از روش   »تبليغات«

اين مهم در جامعه ايران با آغاز انتشار اولين نشريات هم زمـان بـا               . ديگران است 
.  نـشان داد    خـود را   ،)هجري قمري 1313ـ1264(حكومت ناصرالدين شاه قاجار     

ها، نبايستي از بعد آسيب شناسي آن و يا           لذا ضمن اعتراف بر ابعاد مثبت اين آگهي       
متناسـب بـا ايـن    . هاي منفي و غير همخوان با فرهنـگ بـومي غفلـت شـود      جنبه

اي بـا     ها چـه رابطـه     رويكرد، سئوال اصلي پژوهش عبارت است از اين كه آسيب         
هاي پژوهش بيانگر اين واقعيت      ارد؟ رهيافت ي تبليغاتي د    ها  مقوله تبليغات و آگهي   

است كه مطابق قاعده اصول تبليغاتي كه تغيير رفتـار جامعـه مهمتـرين هـدف آن                 
باشد، در اين ميان سعي بر آن بود تا با تغيير ذائقه جامعه ايراني، ايجاد روحيـه                   مي

مصرف گرايي، تجمل خواهي و از همـه مهمتـر پـذيرش هويـت غربـي در ابعـاد                   
، زمينه استيالي اقتصادي، فرهنگي و سياسي غـرب در ايـران ايـن مقطـع                مختلف

ها بـا هنجارهـاي موجـود جامعـه           ضمنا محتواي برخي از اين آگهي     . فراهم گردد 
فاقد همخواني بوده و به نوعي تعادل جامعه را در معرض چالش            بخصوص مذهبي   

  .داده است قرار مي
  

هاي اجتمـاعي ـ فرهنگـي، نـشريات      هاي تبليغاتي، آسيب آگهي: ي كليديها واژه
  .عصر قاجار، مصرف گرايي، كاالهاي خارجي، چندگانگي هويتي

                                                 
  )a.motevaly@gmail.com. (دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اراك* 

  )shabani.2009@gmail.com. (استاديار گروه تاريخ دانشگاه اراك** 
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  مقدمه
زمان شـكل   در طول  كه  به معناي آن  مندند؛   هاي اجتماعي داراي هويتي متصل و زمان        پديده
هـاي اجتمـاعي از جملـه        در اين ميـان آسـيب     . وار پيوسته هستند   گيرند و بطور زنجيره     مي

هـاي    گرايي، چندگانگي هويتي و شايد بحران هويت از جملـه پديـده            يي، تجمل گرا مصرف
ترديد جامعه ايراني در چند سده اخير با آن رو  شوند كه بي اجتماعي ـ انساني محسوب مي 

ي تـاريخي     روند كار مطبوعات نشانگر افكار جامعه و دولت در هر دوره          . به رو بوده است   
د نتوان و درست تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميمطبوعات با شناسايي دقيق     . است

. دنتر به واقعيات ارائه و به آشكار شدن ابهامات ياري رسان تصويري هرچه رساتر و نزديك
د و بدين طريق    نكن  د، اذهان را هدايت مي    نگذار  مطبوعات همچنين بر افكار عمومي تاثير مي      

هاي كاري    هاي تبليغاتي يكي از زمينه      ار آگهي توليد و انتش  ؛  دنسازبا مردم ارتباط برقرار مي    
 بيـانگر اوضـاع و شـرايط اقتـصادي،          نگاه نخـست  هاي تبليغاتي در      آگهي. مطبوعات است 

سياسي و فرهنگي جامعه، الگوي مصرف، رونق توليد داخلي، وضع واردات، سطح و سمت              
ترديـد در     بيتبليغات  . و سوي روابط خارجي و ورود كاالهاي جديد به زندگي مردم است           

راستاي اطالع رساني، بازارگشايي و پاسخ دادن به نيازهـاي مـصرف كننـدگان، انـسان و                 
  .دهد هاي فرهنگي او را مورد هدف قرار مي ارزش

ها  ها، ديدگاه   دهد كه تغيير نگرش     فرآيند تاريخ مطبوعات در ايران عصر قاجار نشان مي        
بطـور مثـال ارتبـاط بـين     . ي آن بوده استو ميل به نوجويي و نوگرايي از نتايج و پيامدها    

روشنفكران داخلي و خارجي و نيـز تاثيرگـذاري بـر حـوادث سياسـي از جملـه انقـالب                    
 البتـه   .تواند از جمله رهاوردهاي آن در تاريخ ايران اين مقطع شـمرده شـود               مشروطيت مي 

د كـه در     با گرته برداري از غرب، عناصر جديدي را تجربه كر          مطبوعات خود در اين دوره    
حـال بـا    . هاي تبليغاتي و به داليل مختلف اقتصادي و اجتمـاعي روز بـود              س آن آگهي  أر

 پرسشتوجه به اهميت تاريخ ايران دوره قاجاريه و نقش آگهي در نشريات اين عصر، اين                
هاي تبليغاتي انتشار يافته در مطبوعات اين دوره تـا چـه حـد بـا                  شود كه آگهي    مطرح مي 

اند؟ و يا به  هاي اخالقي ـ ديني ايراني منطبق بوده  ي و فرهنگي و ارزشهاي اجتماع هنجار
هاي جامعه ايراني چه      ها در تناسب با هنجار      هاي احتمالي ناشي از اين آگهي       عبارتي آسيب 
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هاي تبليغاتي ـ به ويژه از نوع تجـاري    بوده است؟ فرض پژوهش نيز بر آن است كه آگهي
ي تنگاتنگي دارد، از برخي اصـول ارزشـي و اخالقـي     طه مصرف رابي غربي ـ كه با مقوله 
تواند دليلي بر انحراف از        كه خود مي   هگرايي را فراهم آورد     هاي مصرف   تخطي كرده و زمينه   

  .برخي استانداردهاي جامعه ايراني آن روزگار تلقي شود
هـاي    به لحاظ پيشينه پژوهش بايستي گفت اگر چه مطالعات بسياري بر روي روزنامـه             

هـاي تبليغـاتي      هاي نظري پيرامـون تبليغـات و آگهـي          و يا بحث   1ين دوره صورت گرفته   ا
هاي تبليغاتي بطور اعم و جنبـه فرهنگـي و             ليكن مبحث تبليغات و آگهي     2صورت پذيرفته 

هاي ناشـي از   اجتماعي آن بطور اخص ـ با هدف شناخت الگوهاي غلط تبليغاتي و آسيب 
اجار ـ اساساً مجالي از بحـث و بررسـي علمـي نيافتـه      ها در نشريات عصر ق انتشار آگهي

در ضرورت پژوهش نيز بايـستي خاطرنـشان كـرد كـه مطالعـه و تحقيـق پيرامـون                   . است
هـاي    هاي مختلف براي پيشرفت و توسعه پژوهش        تواند در جنبه    هاي اين دوره، مي     روزنامه

عصر قاجار از ديگر تاريخي از يكسو و رمزگشايي از تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي ايران  
 پژوهش به لحاظ روش شناسي نيز بـر روش تحقيـق          . سو به نحو مطلوبي موثر واقع گردد      

ـ يعني مطبوعات داخلي و خارجي فارسي دوره قاجاريه و البته بـا   متكي بر اسناد  تاريخي
  .باشد تاكيد بر مطبوعات پيش از انقالب مشروطه و تحليل محتواي آن، مبتني مي

  

 ي مطبوعات در ايران عصر قاجار و ظهور آگهي  ي به تاريخچهنگاهي اجمال
ــار     ــاه قاج ــد ش ــاهي محم ــال پادش ــومين س ــران، در س ــاعي اي ــات اجتم ــاريخ ارتباط   ت

ي فارسي زبان در ايران يعنـي         ، شاهد تاسيس و انتشار نخستين روزنامه      )ق1250-1264(
 سدهوزنامه مذكور با دو     ر 3. به مديريت و سردبيري ميرزا صالح شيرازي بود        »كاغذ اخبار «

فاصله از نخستين روزنامه منتشره در لندن، بـه طـور ماهيانـه و بـه شـكل دولتـي چـاپ                      
                                                 

ـ  از جمله كتب و مقاالتي چون تاريخ جرايد و مجالت ايران.1  تـاريخ  - تاريخ تحليلـي مطبوعـات ايـران    
 .مطبوعات در ايران كه البته در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است

ـ هاي تبليغات بازرگاني هايي چون گذرگاه توان به پژوهش  بطور نمونه مي.2 هـا و   هاي دولتي؛ چالش  آگهي 
  . تبليغات؛ ديروز، امروز، فردا اشاره كرد ـ صنعت، تبليغات، آگهي، ترويج، تبليغ ـاندازها چشم

 .27بعثت، ص: ، تهرانتاريخ تحليلي مطبوعات ايران، )1366( محمد محيط طباطبايي.3
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  1.گرديد مي
شـاهد صـفحات جديـدي در تـاريخ         ) ق1313-1264(دوران سلطنت ناصرالدين شاه     

 بـه سـال     »وقـايع اتفاقيـه   «ارتباطات داخلي و خارجي ايران از جملـه تاسـيس روزنامـه             
براي كنترل هرچه بيشتر بر مواد چـاپي  ـ ق  1288شكيل وزارت انطباعات در ق و ت1267

 در اين روزنامه عالوه بر اخبار داخلي و خارجي، تصاويري بسيار 2.بويژه مطبوعات ـ بود 
نظيـر بـود و در        شد كه در نوع خـود بـي         نفيس و اعال از حكام و رجال آن دوره چاپ مي          

عالوه .  مصور فارسي در آن زمان تبديل نمود       ي  روزنامه نخستينحقيقت وقايع اتفاقيه را به      
  3.ها در دستور كار آن قرار داشته است  درج آگهي،بر اين

 قمري، يعني به مـدت شـصت سـال و تـا             1313 تا   1253پيشرفت مطبوعات ايران از     
هاي   تعداد روزنامه.ق1276در اواسط سال . پايان عصر ناصري چندان تند و درخشان نبود     

در عهـد  . شـد  گرديد، فقـط چهـار روزنامـه را شـامل مـي      ه در پايتخت منتشر مي    رسمي ك 
مظفرالدين شاه اولين تغيير اساسي در روزنامه نگاري ايران ظاهر شـد كـه عبـارت بـود از                  

تـوان بـه اطـالع،         آن مـي   ي   از جمله  هايي به دست اشخاص غير دولتي كه        تاسيس روزنامه 
  4.ودايران، تربيت، شرف و معارف اشاره نم

رغم سير قهقرايي  به) ق1313( ترور ناصرالدين شاه ات) ق1297(پس از عزل سپهساالر 
يـك تحـول     ي روزنامـه نگـاري      بايست در زمينـه    در عرصه ترقي خواهي و نوآوري، نمي      

 بود كـه بـه      »برون مرزي «هاي ملي و آزاد     بزرگ را ناديده گرفت و آن شكوفايي روزنامه       
آشـنايي  فقدان دستگاه چاپ، نا   . شد   و آزادي خواه منتشر مي     ي ايرانيان وطن دوست     وسيله

 زيـادي از روشـنفكران و        ايرانيان با مطبوعات و وجود سانسور موجـب گرديـد تـا عـده             
در . هاي متعددي بزنند   نويسندگان ايراني خارج از كشور دست به تاسيس و انتشار روزنامه          

                                                 
  علـوم ارتباطـات اجتمـاعي،      ، دانـشكده  سير ارتباطات اجتماعي در ايران، تهـران      ،  )1385( حميد موالنا،  .1

   .698سروش، ص: ، تهرانارتباط شناسي، )1378(؛ مهدي محسنيان راد33ـ46ص
  .71، صسير ارتباطات اجتماعي در ايران .2
؛ اسـماعيل  2ــ 6كمـال، صـص  : ، تهـران 1، جتاريخ جرايد و مجالت ايـران ، )1363( محمد صدر هاشمي  .3

   .14ـ15علمي، ص: ، تهران1، جتاريخ روزنامه نگاري در ايران، )1391(جسيم
  . همان، همانجا.4
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وم كساني كه با كـشورهاي هندوسـتان،        ها، زوار و عم     تجار، محصلين، سفارتخانه   ،اين ميان 
عثماني، مصر و انگلستان آمد و شد داشتند، وظيفه انتقال آنها را به داخل كـشور بـر عهـده     

 اسـتانبول، ثريـا چـاپ قـاهره و     تـوان بـه اختـر چـاپ       از جمله اين نشريات مـي     . داشتند
  1.المتين چاپ كلكته اشاره كرد حبل

هاي فارسـي     ت رونق بيشتري يافت و روزنامه     روزنامه نگاري فارسي در دوره مشروطي     
در پي آن مطبوعات به عنوان يكي از اركان اساسـي انقـالب مـشروطه،           . بسياري پديد آمد  

ناپذيري در جريان انقالب مشروطه و ايجاد ارتباط گروهي داشت و البته از آن               نقش انكار 
و دگرگـوني نگـرش     اي در ايـران       آغاز روزنامه نگـاري حرفـه     . تاثيرات بسياري پذيرفت  

 عالوه بر اين مطبوعات ركن اجتماعي مهمـي در          2.شهروندان به مطبوعات از جمله آن بود      
وزنامه خواني حتي اي كه در آستانه صدور فرمان مشروطه ر    ميان ملت شناخته شد؛ به گونه     

  3.افته بودها سخت رواج ي خانه در قهوه
ام با آغاز كـار نـشريات در عـصر          هاي تبليغاتي نيز در نشريات ايران همگ        ظهور آگهي 

اي بود كه چـاپ مـنظم و           روزنامه وقايع اتفاقيه از آنجايي كه نخستين روزنامه        4.قاجار بود 
مستمري داشت و صاحب منصبان و نخبگان نيز ناچار به اشتراك آن بودند؛ لذا بـه عنـوان                  

وزنامه مـذكور در  عالوه بر اين ر. گرديد ترين رسانه براي ارائه تبليغات محسوب مي       مناسب
شـد تـا بـراي آگـاهي مـردم از       ميان عوام نيز شناخته شده بود كه اين امر خود موجب مي         

با انتشار نخستين آگهـي      5.صنايع نوظهور و علوم و فنون روز مورد بهره برداري قرار گيرد           
مطبوعاتي در شماره ششم روزنامه وقايع اتفاقيه، تبليغات بازرگـاني بـه سـبك غربـي در                 

                                                 
  .103، ص1379، 2ش رسانه،، » قاجارمطبوعات برون مرزي فارسي زبان در دوره«آبادي،   گيتا علي.1
راهنماي مطبوعات ايـران عـصر       ،)1380(؛ فريد قاسمي  128ـ129، ص سير ارتباطات اجتماعي در ايران     .2

 .4ها، صمركز مطالعات و تحقيقات رسانه:  تهرانقاجار،

 . 23ص همان، .3

 البته الزم به ذكر است كه عباس ميرزا نايب السلطنه، نخستين شهروند ايرانـي اسـت كـه قبـل از انتـشار                 .4
هاي ايراني در داخل، اقدام به سفارش آگهي هاي بازرگاني به مطبوعات اروپايي كرد؛ كوروش طـاهر      نشريه
  .99-100صفرزين، : ، تهرانصنعت، تبليغات، آگهي، ترويج، تبليغ، )1381(نسبي

 .8گزارش، ص: ، تهرانتبليغات، ديروز، امروز، فردا، )تا بي( خسرو معتضد.5
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عات ايران ـ چهارده سال پس از انتشار نخستين روزنامه كشور يعني كاغـذ اخبـار و    مطبو
ظـاهرا توجـه و   .  از رواج كاربرد آگهي در مطبوعات غربي ـ متداول شـد  پسپانزده سال 

استقبال عمومي به موضوع تبليغات بازرگاني رفته رفته موجب گرديد تا درج آگهي در اين               
 البته از همـان آغـاز آگهـي بـه دونحـو چـاپ               1. رسميت يابد   تقريبا 22روزنامه از شماره    

   2.هاي بازرگاني و تبليغاتي هاي دولتي و آنگاه آگهي شده است؛ در شكل نخستين آگهي مي
هاي تبليغاتي در اين دوره به لحاظ كمي  در خاتمه اين بخش الزم به ذكر است كه آگهي

-در ايـن ميـان عوامـل فنـي        . تو كيفي همواره با تحـول و تكامـل رو بـه رو بـوده اسـ                
بطـور  . تكنولوژيكي در كنار عوامل ديگر، نقش اساسي در اين روند تكاملي داشـته اسـت              

 به صـورت    مندرج در آن   هاي تبليغاتي   آگهيو در نتيجه    مشروطه،  پيشامثال غالب نشريات    
  ضمنا تا  3. كه در اواخر قاجاريه جاي خود را به چاپ سربي داد           شد  منتشر مي چاپ سنگي   

هاي به خط نستعليق و نسخ، با استفاده از طرح و تـذهيب در   دوره مشروطه تمام اين آگهي 
هاي چاپ سنگي موجب گرديد تـا مـا بـا            همچنين محدوديت . كنار خوشنويسي بوده است   

با اين حال اندك تصاوير موجود غالبـا        . هاي مصور رو به رو باشيم       تعداد معدودي از آگهي   
 از جمله چرخ خياطي، سـاعت، ماشـين چـاپ، لـوازم آرايـشي               به تبليغ كاالهاي خارجي   

هاي  هاي تبليغاتي و در سال     فراز و نشيب در فراواني آگهي     به لحاظ كمي    . شتاختصاص دا 
، سـال  16هجري قمري تعداد 1267نشريات سال . مورد بحث به خوبي قابل مشاهده است    

 تعـداد   -1271، سال   21تعداد   - 1270، سال   36 تعداد   -1269، سال   59تعداد   - 1268
 -1275، سـال    3تعـداد  - 1274، سال 3تعداد - 1273، سال   10تعداد - 1272، سال   16

، سـال  60 تعـداد -1300، سـال  27تعـداد   - 1291، سال   43 تعداد   -1288، سال   2تعداد
 انـواع آگهـي را   269 تعداد -1324 و سال 289 تعداد -1323، سال  177تعداد   - 1322

                                                 
 .99ـ100، صصنعت، تبليغات، آگهي، ترويج، تبليغ .1

، رسـانه،   »انـدازها  هـا و چـشم    لشهـاي دولتـي، چـا     آگهـي «نژاد، شـهروز جويـاني،         محمدرضا خطيبي  .2
 .4، ش1384زمستان

، نشريه اطـالع رسـاني و كتـاب داري، تابـستان            »يل رواج آن در ايران    چاپ سنگي و دال   « اكرم دبيري،    .3
 . 53، ش1384
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  . امر خود محل تحليل و تفسير مجزايي خواهد بوداند كه اين درج كرده

  
   در دوره قاجارهاي تبليغاتي آگهينمودار چاپ 

  
  آگهي و تبليغات

خبري كه از جانـب     « :خود، آگهي را چنين تعريف كرده است       محمد معين در فرهنگ فارسي    
ي  آن غالبـاً جنبـه    ها و راديو و تلويزيون انتـشار يابـد و            ها و مجله   اي در روزنامه   فردي يا موسسه  

 با اين عبارت تعريـف      »آگهي«در فرهنگ اصطالحات روزنامه نگاري نيز        1.»تبليغاتي دارد 
اي در صفحات معمـولي و يـا        متني كه براي اطالع خواننده از سوي فرد و يا موسسه          « :شده است 
ن، تعريف و رسد و در مقابل آن، حق الدرج طبق قانو اي در روزنامه يا مجله به چاپ مي محل ويژه 

 نيـز   »تبليغـات «در خصوص كليد واژه ديگر يعنـي         2.»يا مقررات داخلي نشريه پرداخت شود     
بايستي گفت كه در روند تكاملي خود سبب شكل گيري نوعي خاص از جامعه، فرهنگ و                

  :سازد اش را در دو شكل ذيل نمايان ميشود و به طور كلي تاثير گذاري سبك زندگي مي
بدين صورت كه توجه افراد     . هاي مصرفي   ليغاتي در سطح انتخاب كاال    تاثيرگذاري تب  .1

  .كند تا به دنبال كاالي مشخصي باشند هاي معيني تثبيت و آنها را مجبور مي را بر كاال
تبليغـات بـا تحـول و    . گذاري در سطح كلي زنـدگي افـراد و فرهنـگ جامعـه          تاثير .2

ا اوضـاع و احـوال محـيط و شـرايط     هـ  شود تا انسان  زندگي موجب مي   دگرگوني در شيوه  
                                                 

 . 77اميركبير، ص:  تهران1، جفرهنگ فارسي، »آگهي«، )1382( محمد معين.1

پژوهشگاه فرهنگ، هنر   : ، تهران هاي تبليغات بازرگاني   گذرگاه ،  )1388 ناصر باهنر و محمدهادي همايون     .2
 . 34ـ35و ارتباطات، ص
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. زندگي خويش را فراموش كرده و با تقليد كوركورانه، به تامين نيازهـاي تلقينـي بپردازنـد              
  1.دهد اين پديده در نهايت جامعه را به سوي نيازهاي كاذب سوق مي

تـرين    اعتبارترين شـكل تبليغـات تجـاري و متقاعدكننـده          ترين و با     قابل رؤيت  ؛آگهي
ـ    ميخود كه  است،  به مخاطبان ميليوني شار پيامي انت شيوه هـا و    ثير بـر نگـرش  اتواند بـا ت

سازي رفتارهاي خاصي     دهي تمايل و يا فراهم ساختن و زمينه         باورهاي مخاطبان، به شكل   
باشند كه براي بيـان       هاي خاصي مي    در اين ميان نشريات داراي ويژگي     . در آنان منجر شود   

طب براي برقراي ارتباط مطلوب با آن نياز به تفكر بيشتري دارد،            هاي تبليغاتي كه مخا     ايده
خواننـده  . شـود   در نشريات، پيام با استفاده از تصوير و نوشتار ثابت ارائه مي           . مناسب است 

خواننده يـا بيننـده در      . كند  هم ثابت است و بدون شتابزدگي و تشويش، پيام را دريافت مي           
شود و خواننده     ارد؛ ولي پيام با سرعت تحميل نمي       نقش مخاطب خصوصي را د     ،مقابل پيام 

پيام مطبوعـاتي  . تواند در محيطي آرام، آزادانه نسبت به تبليغ واكنش نشان دهد يا بيننده مي 
تواند مدت زيادي در دسترس خواننده باشد؛ يعني خواننده امكـان برگـشت بـه پيـام و                    مي

گيـرد؛ زيـرا       با تعمق و تامل صورت مي      دريافت خواننده از پيام   . تفكر در مورد آن را دارد     
هـاي    هم تبليغ و هم مخاطب، هر دو ثابتند و خواننده به هنگام مطالعه امكان مقايـسه پيـام                 

. تواند در دريافت او تاثير مثبت داشـته باشـد           مشابه را دارد و تمركز وي در زمان كافي مي         
ويزيون و راديو را ندارنـد،      هايي مانند تل    نشريات همچنين تاثيرات رواني و احساسي رسانه      

در . نماينـد دهند كه چندين بار به تبليغ مـورد نظـر رجـوع             اما به مخاطب اين اجازه را مي      
هـاي تبليغـاتي نـشريات عـصر          ادامه با تكيه بر دو اصل ذكر شده، روند تاثيرگذاري آگهي          

  .گيرد  مورد بررسي قرار ميفرهنگي ـ اجتماعي ناشي از آنهاهاي  قاجار و آسيب
  

   هاي اجتماعي آسيب -1
هـاي اجتمـاعي، علـل، آثـار و            مطالعـه ناهنجـاري و آسـيب       2»آسيب شناسي اجتماعي  «

                                                 
، 2، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ش      »هاي تجاري و از خود بيگانگي انساني      آگهي« كاظم معتمدنژاد،    .1

 . 3ـ4، ص1369 تابستان

2. pathologysocial  
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ها، به همراه مطالعه شرايط بيمارگونه و نابـسامان   هاي پيشگيري و درمان آن     عوارض، شيوه 
ناميـده  » آنـومي «اجتماعي است كه در اصطالح اميل دوركـيم جامعـه شـناس فرانـسوي               

ها   داشته و پژوهش  عمدتا با مسائل و مشكالت سر و كار         شناسي اجتماعي   آسيب  . شود  مي
هـا    هاي اجتماعي و علل بروز آن       و تحقيقات متعدد در اين حوزه براي شناخت انواع آسيب         

هايي چون فرهنگ و هنجارهاي يـك جامعـه و نيـز     زمينه بر اين اساس. گيرد مي صورت
شناسي اجتماعي قرار  حوزه مطالعات آسيبدر  هاي اقتصادي، سياسي و جغرافيايي ويژگي

اي يـك   زمينـه  بدون در نظر گرفتن شـرايط  هاي اجتماعي آسيب گيرد؛ چرا كه بررسي مي
  1.جامعه ميسر نخواهد بود

هاي تبليغاتي در نشريات عصر قاجار ـ با توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي و       آگهي رواج
هايي نيز همراه بود كه خـود بعـدها    بفرهنگي آن روز ايران ـ در كنار اثرات مثبت، با آسي 

از طريـق   تبليغات  . هاي اجتماعي گرديد    هاي تبليغاتي در حوزه     تاريخي برخي چالش   ريشه
ايـران  آن روز   ي   هـاي جامعـه     فرآينـدي وارداتـي اسـت كـه بـا ارزش           آگهي در نشريات،  

 بايـد   .دگردي بومي سازي مي  بايست با فرهنگ و جامعه ايراني         البته مي  و   شتسازگاري ندا 
توجه داشت كه عدم تطابق كاالهاي مورد تبليغ با نيازهـاي واقعـي جامعـه و نيـز از همـه                     

هـايي را در   تر هنجارهاي فرهنگي مردم ايران در عصر مـورد بحـث، بـروز نابـساماني         مهم
بدين صورت كه برخـي از عناصـر فرهنگـي ماننـد تقليـد،              . عرصه فرهنگي موجب گرديد   

بطور اجتناب ناپذيري در جامعه ايراني شـيوع        ... جمل گرايي و  مدگرايي، مصرف زدگي ، ت    
  . هاي فرهنگي را رقم زد يافت و در پيامد خود چالش

ي تـاريخي     يابد كه بدانيم در دوره      جايگاه تبليغاتي مطبوعات زماني اهميت بيشتري مي      
ده و  هايي مانند راديـو و تلويزيـون موجـود نبـو            مورد بحث يعني ايران عصر قاجار، رسانه      

بنابراين، تمركـز جامعـه بـر       . اي بودند كه در دسترس عموم قرار داشتند         نشريات تنها رسانه  
لذا مطالعه و بررسي در پيامدها و . ها حتي بيش از امروز بوده است   نشريات و محتويات آن   

                                                 
انتـشارات دانـشگاه،    :  محمـد كـاردان، تهـران      ، ترجمـه  شناسي  قواعد روش جامعه  ،  )1377( اميل دوركيم  .1

 . 63ص
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يـك مـساله ضـروري بـه نظـر      هـا   ناشي از اين نوع آگهيهاي اجتماعي ـ فرهنگي   آسيب
 .ل بدان پرداخته خواهد شدرسد كه در ذي مي

پيدايش آگهي در نشريات ايران بـا       : گرايانه هاي تبليغاتي با محتواي مصرف      گهيآ. 1,1
هايي كـه جـدا از تـرويج          آگهي. رواج مصرف گرايي و تجمالت همراه و همگام بوده است         

از زندگي غربي، با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه ايراني عصر قاجار                
جمله سطح پايين معيشت، به نوعي نمايش ثروت، شكاف طبقـاتي و از همـه بـدتر ايجـاد                   

اي با اقتـصادي مبتنـي بـر          جامعه. حس اجحاف نسبت به قشر متوسط و ضعيف جامعه بود         
كشاورزي و دامپروري، كامال بسته، سنتي و ابتدايي كه جمعيت ده نشين و عشاير گرداننـده                

اي مبتني بر تعصبات ملي و مذهبي شديد و بيگانه بـا شـيوه                امعهعالوه بر اين ج   . آن بودند 
از سوي ديگر وضع فالكت بار مردم ايران در قرن نوزدهم، حجـم زيـادي از           . زندگي غربي 

شد؛ تا    كاالهاي لوكس و تجملي از روسيه و عثماني و ساير كشورهاي غربي وارد ايران مي              
ه گذار از مرحله يك اقتـصاد بـسته بـه يـك             نيازهاي آن طبقه از مردم را برآورده سازد ك        

  1.اقتصاد باز را هدف ثروتمند شدن خود قرار داده بودند
پس از انقالب صنعتي، كشورهاي غربي به سرعت مسير توسعه پايدار را طي كردند و با 

ـ مديريت توليد و مصرف به تبليغ براي عرضه توليدات مازاد بر نياز خود در ديگر كشورها 
ـ رهاي جهان سومخصوصا كشو سياست استعماري غرب در تبليغ محـصوالت  .  پرداختند 

گرايـي را در بـسياري از        اي طراحي، ترسيم و هدايت شد كـه مـصرف          شان به شيوه   توليدي
برد و اين موضوع تا بدانجا پـيش   كشورهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به شدت باال  

بـا بنيـان نهـادن       البتـه    . كـرد  يرها پايه ريز  رفت كه فرهنگ مصرف زدگي را در اين كشو        
 هاي داخلي  فرهنگ مصرف گرايي در چنين كشورهايي، كم كم روحيه خودباوري و توانايي           

ـ براي توليد و رفع نيازهاي مصرفي اي كـامال   جامعـه بـه   رخت بر بست و ايـن كـشورها    
ه بهترين بـستر     بازارهاي كشورهاي توسعه نيافت    . دنياي غرب مبدل شدند    مقلدزده و    مصرف

 هرگونه غربي،براي عرضه محصوالت كشورهاي صنعتي شناخته شد و بازرگانان و تاجران 
                                                 

 تيمـور قـادري،     ، ترجمـه   معاصر ايران از تاسيس تا انقراض سلسله قاجاريـه         تاريخ،  )1373( پيتر آوري  .1
 . 163عطايي، ص: تهران
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 را با تبليغاتي وسيع و گسترده در چنين بازارهـايي بـه فـروش               يجنس مرغوب و نامرغوب   
  1.رساندند مي

 يـه  از دوره قاجار   بايـد آغاز مصرف گرايي به عنوان يـك پديـده مـدرن در ايـران را                
به همين دليل بايـد ريـشه تفكـر      . تعقيب نمود يابي و سير تحول آن را تا عصر حاضر           ريشه

آثـار   در كنار محاسن ـ  اين پديده. جست وجو كرد) نوگرايي( را در مدرنيته يمصرف گراي
 عـوارض اجتمـاعي،     ،هاي توليدي   منابع از ظرفيت   انحرافاتالف و    از جمله    منفي اقتصادي 

  عـصر قاجـار     ايـران  اي چـون    جامعه رشد نيافته   براي   را نيز  يا فرهنگي و سياسي گسترده   
  .داشته است

اي دانـست كـه        دوقلوهـاي تقويـت كننـده      بايـست    را مي  »گرايي  مصرف« و   »تبليغات«
دهي بـه     نشيني نقش پررنگي در زندگي افراد و شكل          و اين هم   نشيني     هم يكديگرهمواره با   

ي ايرانـي نيـز بـا     ترديـد جامعـه    حال بي.تشته اسباورها و نگرش آنان در انتخاب كاال دا  
   .هاي تبليغاتي از تاثيرات مطلوب و نامطلوب آن به دور نمانده است افزايش دامنه فعاليت

 .گـردد  ين آگهي تبليغاتي در ايران عصر قاجار به شماره ششم وقايع اتفاقيه باز مي    نخست
 »اند  به اين واليت هيچ نيامده    تا به حال    «اين آگهي چنانچه خود ناشر آن با اين عبارت كه           

بدان اعتراف دارد، معرف انواع كاالهاي تجملي و بيگانه با فرهنگ ايراني است؛ كـه اتفاقـا                 
ف محتـواي آگهـي معـرّ     .  انتـشار يافتـه اسـت      اين روزنامه هاي ديگر     چندين بار در شماره   

 تبليـغ  »ناتاعال«است كه در بخش  التجاره يك تاجر فرانسوي به نام موسيو روجياري   مال
زنجير ساعت از طال    :  اجناس آگهي شده عبارتند از     2.و يا به زبان امروزي آگهي شده است       

و نقره، دستبند، نشان دوش صاحب منصبان نظامي، قوطي انفيه طالي ميناكـاري، تخـت و                
صندلي به طرح فرنگستان، ساعت مجلسي، اسباب چيني از هر قسم، شمع كافوري، باروت              

خوب، چتر بسيار اعالي خوب، قوطي موزيكال، دسـتكش از هـر جـوره،              انگليسي بسيار   
حمايل صاحب منصبان نظامي، زين و برگ فرنگي، پيراهن فرنگي، گردنبند سياه ابريشمي،             

                                                 
:  تهـران  داري،  دولت و حكومت در ايران در دوره تسلط اسـتعمار سـرمايه           ،  )1388(شاپور رواساني : نك .1

  .85-84اميركبير، صص
 .6 قمري، ص1267 جمادي االول10، 6، شوقايع اتفاقيه .2
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  1.مخمل و گالبتون جهت چسباندن در اتاق
رسـد كـه از جملـه اجنـاس           هيچ يك از اجناس معرفي شده در آگهي فوق به نظر نمي           

بايـست آنـان را جـزو      جامعه ايراني عصر قاجارـ به شمار آيند، فلذا مـي ضروري ـ الاقل 
كند، رو آوردن به كاالهاي  آنچه جامعه را با خطر مواجه مي. كاالهاي تجملي به شمار آورد  

   .گرايي است تجملي است و مصداق روشن براي اين امر اسراف در مصرف يا همان مصرف
در جامعـه تحقـق      هـا   نگـرش با تغيير   معموال  يي  گرا  مصرفچنانچه پيشتر اشاره گرديد     

 سـپس  و درجه اول و      يهاي گذشته مردم به تهيه كاالها و خدمات ضرور         در زمان . يابد  مي
ـ با اولويت و توان خريد خودـ  يكاالهاي غير ضرور اين البتـه يـك   و كردند  مبادرت مي  

هاي   سدهتوليد و تجارت در     هاي    ليكن رفته رفته كانون   . قاعده مرسوم در جامعه ايراني بود     
فرهنگ  اشاعه  فروش كاالهاي خود نياز به برايهيجدهم و نوزدهم ميالدي ـ يعني غرب ـ

هاي عمومي را در دسـتور كـار قـرار            ها و ذائقه     تغيير نگرش  رو  از اين . داشت گرايي  مصرف
 و در راس آن نـشريات        ارتبـاط جمعـي    بـه واسـطه وسـائل      تبليغـات    در اين راسـتا    .داد
توانست ابزاري كارآمد و نافذ باشد تا بدين ترتيب جامعه به سمت و سوي مصرفي شدن  يم

گرايـي    و مـصرف ه تبديل به يك ارزش و هنجـار شـد   بيشترمصرفسوق داده شود؛ ضمنا  
  .نباشدديگر نكوهيده 

 2آگهي فروش اجناس و ظروف تجملي فرانسوي در شماره شصت و سوم وقايع اتفاقيه             
 3ايراني ـ آگهي حراج اسباب فرنگي يك تاجر در شماره شصت و هشت ـ نخستين نشريه 

و آگهي فروش ظروف نقره از صنايع ساخت لندن در شماره سيصد و چهل و هفـتم همـين                   
 و  6 در شماره چهارم روزنامـه پـرورش،       5 آگهي فروش ساعت و زنجير طال و نقره        4نشريه،

                                                 
 . ، همانجا همان.1

 . 8قمري، ص1268 جمادي الثاني24، 63 همان، ش.2

 . 6قمري، ص1268، سلخ رجب68 همان، ش.3

 . 2قمري، ص1274 صفر5، 347 همان، ش.4

 . قمري، ص آخر1318 ربيع االول5، 4، شپرورش .5

 .85 ص،تاريخ مشروطه ايران؛ 64-57، ص2 تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج.6
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هاي ديگـري از     نمونه 1نامه ثريا آگهي فروش جواهرات برلندي در شماره چهل و پنجم روز         
  . دهدتبليغات با محتواي مصرف گرايانه را نشان مي

ها مربوط به فرنگياني است كه اغلب به عنوان سفير و يا              نوع ديگري از اين گونه آگهي     
ماموران سياسي براي انجام ماموريت از طرف كشور متبوع خود وارد ايران شده و در مدت 

نواع و اقـسام كاالهـاي ضـروري و يـا غيـر ضـروري فرنگـي را در                   اقامتشان در ايران، ا   
اين مـاموران پـس از اتمـام دوران ماموريـت و            . كردند  هاي مجللشان جمع آوري مي      خانه

پيش از بازگشت به كشور خود، با انتشار آگهي در نشريات اجناس منزلشان را بـه حـراج                  
اي مبني بر فروش       آگهي 2عليه ايران  روزنامه دولت    485بطور نمونه در شماره     . گذاشتند  مي

 403 در شـماره     3.اسباب و وسايل ايلچي پروس بدليل مرگ وي به چـاپ رسـيده اسـت              
اي با اين محتوا به چاپ رسيده است كه سفارت انگليس در              روزنامه وقايع اتفاقيه نيز آگهي    

حراج «هي  همچنين آگ  4.رساند  تهران تعدادي از كاالهاي لوكس و تجمالتي را به فروش مي          
مونـه برجـسته     ن 5 روزنامـه تربيـت    332 در شماره    »اسباب مسيو انگلس رئيس ضرابخانه    

   6.كشد گرايي به واسطه تبليغات را به تصوير مي ديگري از ترويج مصرف

                                                 
 . قمري، ص آخر1318ان  شعب8، 45، شثريا .1

 .تاريخ جرايد و مجالت ايران؛ تاريخ روزنامه نگاري در ايران: نك .2

 .7 قمري، ص1277رمضان 2، 485، ش  ايراندولت عليه .3

 .6 قمري، ص1275ربيع االول 13، 403، شوقايع اتفاقيه .4

كه به صورت هفتگي    » لملكذكاءا«خان فروغي ملقب به       اي به سرپرستي و مديريت ميرزا حسين         روزنامه .5
  .124-116، ص2، جايران و قضيه ايرانشد؛  منتشر مي

 . 8 قمري، ص1320 رجب11، 332، ش تربيت.6
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  هاي بازرگاني فراواني انواع اعالن اي نمودار دايره

  
كند، حق هر  تر مي ا آسانمندي از امكانات پيشرفته كه شرايط زندگي ر    نتيجه آن كه بهره   

ليكن موضوع اينجاسـت كـه بـراي        . گاه نبايد منكر نوگرايي شد      همچنين هيچ . انساني است 
تامين يك زندگي توام با آسايش و آرامش چه حدي از نيازهـا را بايـد در نظـر گرفـت؟                     

رويـه در شـئون      گرايى و تجمل گرايى كه بـى       ترديد بايستي معترف بود كه پديده مصرف       بي
شود، آفت بزرگى است كه به منزله         ها و تبليغات ترويج مى      دگى اجتماعى از طريق رسانه    زن

از طرفي معيار پيـشرفت     . سازد  هاى طبقاتى را بيشتر مى      يك عامل مخرب آرام آرام فاصله     
يك جامعه بستگي به ميزان مولد بودن آن جامعه دارد و برعكس مـصرف گرايـي موجـب                  

 شايد بتواند به عنوان يكي از راز و رمزهاي عقب ماندگي       عقب ماندگي خواهد شد كه خود     
عالوه بر اين به اين نكته بايستي معترف بـود           .جامعه ايراني در تاريخ معاصر آن تعبير شود       

هاي ذكر شده حكايت از آن دارد كه در فقدان وسايل ارتباط جمعي در زمـان مـورد                    نمونه
اي تبليغاتي ذكـر شـده الگـوي اساسـي در           ه  هاي شفاهي، نشر آگهي     بحث، در كنار واگويه   
گرايي و تغيير جهت جامعه از يك زندگي سـاده و متكـي           هاي مصرف   ترويج و اشاعه شيوه   

  .بر توليدات داخلي به سمت و سوي كاالهاي غير ضرور تجملي و وارداتي بود
  

  هاي فرهنگي آسيب -2
دهند    تاثير قرار مي   شود كه اموري را تحت      هايي اطالق مي    آسيب فرهنگي به آفات و آسيب     

رنگ و لعاب فرهنگي داشته و عناصـر تـشكيل دهنـده و سـازنده عـادات، رفتارهـا و                     كه
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هـاي مـذكور اگـر پيـشگيري           آسـيب  1.شوند  هاي اجتماعي در بعد منفي محسوب مي        كنش
نشوند، اندك اندك در فرهنگ اصيل جامعه نفوذ و باورهاي غير همسو را در ابعاد مـذهبي                 

هاي فرهنگي موجـب شـده و در نهايـت خـود بخـشي از فرهنـگ جامعـه                    و يا در عرصه   
سازي اين باورها به منظور ممانعت از زوال فرهنگـي          اين بازشناسي و آشكار   بنابر. شوند  مي

هـا از     رسد بخش مهمي از ايـن آسـيب         در اين ميان به نظر مي     . جامعه امري ضروري است   
ت فرهنگ بومي را تحت تاثير خـود قـرار          ها وارد بستر اجتماع شده و در نهاي         كانال رسانه 

 درج شـده در     هـاي تبليغـاتي     هاي فرهنگـي ناشـي از آگهـي         توان آسيب   حال مي . دهد  مي
گرايانـه در برابـر سـنت مـورد           را از دو بعد مذهبي و گرايشات غرب        نشريات دوره قاجار  

  :بررسي قرار داد
ات فراواني را نـشان     بخش اعالنات نشريات عصر قاجار تبليغ      :هاي مذهبي   آسيب .2,1

هاي فرهنگـي آن روز       دهد كه عالوه بر ترويج مصرف گرايي و نيز ناسازگاري با ارزش             مي
ي    در كنار سنت در جامعـه      .هاي ديني باشند    رسد ضد ارزش     به نظر مي   جامعه ايراني، حتي  

ي  ايراني، ميراث معنوي بزرگي به نام ديـن وجـود دارد كـه گـستره و تـاثير آن در حـوزه                   
در ايران دوره قاجاريه معتقدات دينـي، پايـه و اسـاس            . نگ بسيار بيشتر از سنت است     فره

گونه مكتب ديگري براي پرورش اخالقـي         تعليم و تربيت عمومي بود؛ زيرا جز مذهب هيچ        
اساس معتقدات ديني نيز متكـي بـر تقـوي و پرهيزگـاري و گريـز از                 . مردم وجود نداشت  

ا توجه به عدم وجود قانون و آموزش و پرورش در ايـن             كه ب  باشد  مناهي و افعال حرام مي    
ايـن  . آورد  ي مساعد و مفيدي را براي پرورش فضايل اخالقي جامعه فراهم مي             دوره، زمينه 

اهداف  .امر البته خود از جايگاه و اهميت مذهب در جامعه ايران عصر قاجار حكايت دارد              
اي از     موجب گرديد تـا مـا بـا گونـه          اقتصادي و احتماال سياسي نهفته در دوره مورد اشاره        

هاي تبلغاتي رو به رو باشيم كه ماهيت ضد مذهبي داشـته و البتـه بـدون واكـنش در                     آگهي
 »التـاري «توان به آگهي مربوط به تبليغ         بطور مثال مي  . اجتماع ايراني عصر قاجاريه نباشد    

 رقابـت بخـت     التـاري يـا همـان     . اشاره كرد كه حتي خشم روحانيون را نيز در پي داشت          
                                                 

، 1377،  10، فـصلنامه علـوم اجتمـاعي، ش       »شناسـي در ايـران     شناسي مـردم   آسيب« نعمت اهللا فاضلي،     .1
 . 198ص
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آزمايي، امتيازي بود كه توسط ناصرالدين شاه به پيشنهاد ميرزا ملكم خان به دولت انگليس        
پنداشتند، حكم بر حرام      علماي مذهبي كه حكم التاري را همانند قمار مي        . واگذار شده بود  

 مـتن   1.بودن آن داده و ضمن اعتراض، خشم خويش را از اين اقدام ضد ديني نشان دادنـد                
التـاري سـه    « : در تبليغ التاري بدين شرح بود      66 ي وقايع اتفاقيه در شماره      ي روزنامه آگه

هـا نـصب      هـاي كوچـك در آن       عدد زنجير ساعت از طالي صاف ميناكاري كه مرواريد و فيـروزه           
زند بـه صـدو    هاي ايراني و فرنگي مي    اند و يك سنطور موزيكان بزرگ كه هشت مقام از مقام            كرده

ليط گذاشته شده است كه هر بليطي يك تومان و اين زنجيرهـا و موزيكـان در نـزد                   پنجاه و پنج ب   
باشد كه اين اسباب را      موسيو روجياري فرنگي در كاروانسراي بزرگ جديد جنب امام زاده زيد مي           

 در  3اختـر   پس از اين نمونه تبليغ، روزنامه      2.»افتد  چهار قسمت كرده است كه به چهار نمره مي        
و در  4يكم از سال پنجم اعالن التاري در آلمان را به چـاپ رسـانده اسـت               بيست و    شماره

  . چندين شماره ديگر نيز چاپ آن را تكرار كرد

  
  8، ص66، شماره 1268روزنامه وقايع اتفاقيه، 

                                                 
مهتـاب،  : ، ترجمه تيمور قادري، تهـران 7، ج)ريهقاجا(تاريخ ايران كمبريج ،  )1388( پيتر آوري و ديگران    .1

 .148ـ149ص

 . 8 قمري، ص1268 رجب16، 66، شوقايع اتفاقيه .2

گرديـد؛    اي كه به زبان فارسي و با رويكرد سياسي، اقتصادي و علمـي در اسـتانبول منتـشر مـي                      روزنامه .3
 . 65ـ63، ص1 ج،تاريخ جرايد و مجالت ايران

 . 8 قمري، ص1296ول اال  جمادي29، 21، شاختر .4
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تـوان    هاي عمومي و به ويژه روحانيون نسبت به چنـين تبليغـاتي مـي                واكنش داليلدر  
نخـست آن كـه اگـر قـوانين مربـوط بـه       . ي اشاره كردعالوه بر بعد سياسي، به نكات چند    

تبليغات در قرون جديد غـرب تـدوين يافتـه و در آن تـصريح شـده اسـت كـه تبليغـات                       
بايست خالف اصول اديان رسمي باشد، اين منع قانوني در جامعه مذهبي ايـران عـصر                  نمي

بـه ايـن اصـل    توجهي  از سوي ديگر عدم اطالع و يا شايد بي. پذيرفت قاجاريه صورت مي 
تواند ما    اي تعيين شود، خود مي      بايست در مقابل خريد و مصرف جايزه        مهم اسالمي كه نمي   

  1.گر باشد ها ياري را در رمز گشايي از اين اعتراضات و واكنش
ديگري از درج آگهي در نشريات ايـن دوره و در خـصوص ابـزار                هعالوه بر اين نمون   

توانسته است در جامعه مذهبي و در عـين حـال       آالت موسيقي و ضبط آواز و موزيك نمي       
نيز روزنامه تربيت در فراخواني  روزنامه ايران سلطاني و. بسته اين دوره بدون واكنش بماند     

ط هر گونـه آواز و موزيـك         از دستگاهي با خاصيت ضب     »اعالن فروش فنگراف  «با عنوان   
   2.اند خبر داده

شئونات اسالمي در تبليغـات مربـوط بـه         هاي تبليغاتي با      از تضاد آگهي   عرصه ديگري 
در اين راستا ترويج استفاده از مواد آرايشي، ترويج مـدگرايي           . امور زنان قابل تعقيب است    

ي ايران عصر قاجـار        بسته  و مصرف گرايي و مواردي از اين قبيل براي زناني كه در جامعه            
بـه سـبك فرنگـي نـوع        همچنين تبليغ لبـاس     . زيستند، بسيار چالش برانگيز بوده است       مي

. شـود    ديگري از اين رويكردهاي خالف مذهبي است كه در نشريات اين دوره مشاهده مي             
الحوادث اعالني را به چاپ رسـانده       صـة خال   نشريه 759ي     شماره ، برجسته ي  در يك نمونه  

ظاهرا ايـن   .  اشاره دارد  »به دوخت و فروش لباس زنانه توسط يك خياط ارمني         «است كه   
تر ـ عالوه بر چنين تبليغاتي ـ مراسم شعبده بازي در    ني براي جلب مشتريان بيشمادام ارم

خيـرالكالم در رشـت       همچنين در نـشريه    3.كرده است   محل فروش اجناس خود برگزار مي     
اعالني براي تبليغ دوخت و فروش با اين عبارت و در چندين شماره منتشر كرده است كـه                  

                                                 
 .60، صهاگرافيك تبليغات چاپي در رسانه .1

 .1355، ص1321، 305؛ تربيت، ش7، ص1321، 22 ايران سلطاني، ش.2

 .قمري، ص آخر1319 شوال27، 759، شخالصة الحوادث .3
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  1.»لباس فرنگي از همه جوره«
هاي ديگري از تبليغات مربوط به مـواد آرايـشي را    شود نمونه يري كه مشاهده مي   تصاو
دهد كه توسط روزنامه اختر صورت پذيرفته و البته با شئونات و اخـالق مـذهبي                  نشان مي 

  2.نمايد حجابي را تبليغ مي ايرانيان در تضاد بوده و به نوعي بي
  

  
  251،252، ص 31، شماره 1304روزنامه اختر ، 

  

                                                 
 . قمري، ص آخر1325 ذي الحجه 7، 15، شخير الكالم .1

 . 8قمري، ص1304 شعبان 10، 31، شاختر .2
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هاي تبليغاتي اهميت دارد، ميـزان        بايستي معترف بود كه آنچه راجع به تصوير در آگهي         
ها از واژه     هاي تبليغ مطبوعاتي، معموال تصاوير و طرح        در روش . باشد  ها مي   تاثيرگذاري آن 

اي آنهاست و  واژه تر از حافظه اهميت بيشتري دارند؛ زيرا حافظه تصويري افراد، بسيار قوي
   1.مانند ها بهتر در خاطر مي بت به واژهتصاوير نس

عالوه بر موارد ذكر شده بايستي خاطرنشان كرد كه مصرف گرايي ـ كـه پيـشتر بـه آن     
رود كه در پي تبليغات شكل  اي به شمار مي هاي مذهبي اشاره گرديد ـ خود از جمله آسيب 

 دانـيم  چنانچـه مـي  . اردارتباط تنگاتنگي دبا مفاهيمي مانند اسراف، تبذير و اتالف گرفته و   
در  گرفته شده ودخل و خرج و ميانه روي در معناي تعادل   به» د. ص. ق«اقتصاد از ماده 

داشـته و در    به توليـد و مـصرف       نسبت   اسالمي يك نگاه معتدل و ميانه         تعاليم همين راستا 
   2.گويد سخن ميروي و اقتصاد در مصرف و پرهيز از اسراف   ميانهذيل آن از لزوم

اي   هاي گـسترده     انقالب صنعتي در كشورهاي غربي، دگرگوني      :تبليغ هويت غربي  . 2,2
ها براي نخـستين   انسان. هاي مختلف اجتماعي ـ فرهنگي موجب گرديد  را در ابعاد و زمينه

شناختند و البتـه   بار در طول تاريخ، با كاالهايي محاصره شدند كه پيشتر از اين، آنها را نمي   
در اين ميان تبليغات به دليـل       . هاي اساسي داشت    اي جاري آنها تفاوت   ه  با فرهنگ و سنت   

توانست در زمينه انتخاب كاالهاي مصرفي داشته باشد، نقش بـسزايي             اي كه مي   تاثيرگذاري
   .در از خود بيگانگي افراد در جوامع مختلف داشته است

تواند   ها مي  آن كه يكي از     ،نقش دارند هاي غرب گرايانه    عوامل متعددي در حدوث الگو    
زا يـا     سمت گسترش الگوي مـصرف بـرون         جامعه را به   فرهنگ مذكور . زدگي باشد   مصرف

موجـب   يـك جامعـه    اقتصادي ـ فرهنگـي را در   وابستگيداده و در نهايتوارداتي سوق 
 سمت مصرف فراوان    هاي گسترده اجتماعي، به     جامعه اليه يك   در   زيرا هنگامي كه  . شود  مي
ـ انات توليد داخليتوجه به امك  بيـ گونـه    را طلب كنند كـه هـيچ  كاالهايي گام بردارند و  

 خود  د شد؛ كه اين امر    نت مادي در داخل آن كشور ندارد، ناگزير به واردات كاال خواه           يعين
 ه سلطه فرهنگي بيگان     زمينه  متعاقباً اين وابستگي . شود  مي وابستگي بيشتر آن كشور      موجب

                                                 
 .62صها، گرافيك تبليغات چاپي در رسانه .1

 .217صهاي تبليغات بازرگاني، گذرگاه .2
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از طريق واردات    كه بخشي از فرهنگ بيگانه     ؛ چرا خواهد آورد را فراهم   اي    بر چنين جامعه  
تقـي  گرايي چـون ميرزا     علت نيست كه روشنفكران عمل       لذا بي  .شود  كاال به كشور منتقل مي    

ت محصوالت داخلي و يـا از طريـق       يباوري ملي، باال بردن كيف     ايجاد خود خان اميركبير با    
ا از صنايع داخلي حمايـت كننـد و در ايـن             همواره در صدد بودند ت     گرايي  مبارزه با مصرف  

هاي خارجي كه به دنبال منافع خود تجار ايرانـي را فريـب داده و                راستا با صنايع و كمپاني    
 در شـرايطي كـه      اميركبيـر  1.ورزيدند  تهديد بزرگي براي تجارت داخلي بودند، مخالفت مي       

ي خـود     رفع نيازهاي روزمره  ايرانيان كاالهاي تجاري چنداني براي تبليغ نداشتند و گرفتار          
هاي مربوط به ظروف چيني، بلور سازي، توليد شال كرمان و           بودند، كوشيد تا با درج آگهي     

هاي ابريشمي مانند چوخاي مازنـدران در روزنامـه           حرير زربفت، انواع مخمل و نيز پارچه      
را نيـز از  در كنار تشويق صنايع توليدي ـ عموم مردم  -»وقايع اتفاقيه«رسمي دولت، يعني 

  2.توانايي هاي داخلي و كاالهاي جديد مطلع سازد
هاي اروپايي با هدف تهيه مواد خام و واردات كـاالي اروپـايي         البته با قتل امير، كمپاني    

لـذا  . هاي خود را در شهرهاي بزرگ راه اندازي كردند          به ايران و ايجاد وابستگي، نمايندگي     
يالدي، بيش از يكصد شركت خارجي در ايـران          نوزدهم م  سدهعلت نيست كه در اواخر        بي

 به  3.هاي درخور توجهي كردند     ي تبليغات، سرمايه گذاري     مشغول فعاليت بودند و در زمينه     
اين ترتيب، تبليغات بازرگاني نيز همانند صنايع، در دست سرمايه داران و صاحبان صـنايع               

  . اروپايي در ايران قرار گرفت
 خاص، ي مضامين و محتوابهره گيري از با ، تبليغ يك كاالاهمزمان بهاي بازرگاني  پيام

كاال يا شيء ـ  سمت خريد آن  مخاطب را بهذهن  و در نتيجه، آوردهوجود  كاركرد هويتي به
ـ ساز عنوان عنصري هويت به هاي تبليغاتي نشريات   چنانچه در ميان آگهي.كنند هدايت مي  

كننـد، بـه     تبليـغ مـي  »فرنگي«ات را با عنوان هايي كه انواع كاال و خدم   عصر قاجار، آگهي  
اين امر خود از تبليغ و ترويج هويت جديد حكايت دارد كه تا به              . وفور قابل مشاهده است   

امروز نيز در بين جامعه ايراني ـ اگر چه با عنوان خارجي ـ هويت جديدي را القاء كرده و   
                                                 

 .166-165علمي، ص:  تهرانايران در دوره سلطنت قاجار،، )1372(علي اصغر شميم:  نك.1

 . 83 صهاي تبليغات بازرگاني،گذرگاه .2

 .8، صتبليغات، ديروز، امروز، فردا .3
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ظـروف فرنگـي،    .  و تفـسير گـردد     تواند نوعي تحقير و تضعيف هويت ايراني تعبير         البته مي 
هاي فرنگي، داروهاي فرنگي، عكاسخانه به روش فرنگـي، عمـارات فرنگـي سـاز،                 پارچه
هاي فرنگي، پزشك فرنگي، مدارس به سبك فرنگي، كتب فرنگي و مـوارد بـسيار                 كالسكه

شود، براي اثبات اين ادعا كفايـت         ديگري از اين قبيل كه در نشريات اين دوره مشاهده مي          
بـه كـار    ...رساله طباخي محتوي بر دستورالعمل طبخ اغذيه فرنگي كه       «براي نمونه تبليغ    . كند  يم

اي ديگر در     و در روزنامه  1»نمايد  خورد و رفع بسي اشكاالت و سرگردانيها مي         هر خانه داري مي   
، اعالن براي يك 2»مطبخ بطرز خوب و فرنگي ساز و مرغوب«اعالن فروش يك باب منزل

فروش لباس هـاي   «،3 روزنامه اطالع376 در شماره    »كه از فرنگ باز گشته است     ساعت ساز   «
فـروش  « اعـالن    5طـرف،   روزنامه بـي   9 در شماره    4»فرنگي براي آقايان در يك مغازه هلندي      

 39  در شـماره   6»آيد توسط مسيو ريمـان تـاجر كمپـاني سويـسي            ها مي   اجناس كه بكار فرنگي   
سـن كاالهـاي فرنگـي از جملـه حمـام فرنگـي، لـوازم                تبليغ و ذكـر محا     7،روزنامه ايران 

 تبليغ محصوالت فرهنگي غرب از جملـه كتـب و        8غذاخوري، چرخ خياطي، كاغذ فرنگي،    
                                                 

  .1300، ص1321، 298 تربيت، ش.1
  . 35، ص1316، 9 اقبال، ش.2
روزنامـه مـذكور از     . وقفه انتشار يافـت     هاي ايراني بود كه به مدت طوالني و بي           اطالع از معدود روزنامه    .3

. شـد   منتشر مي- احتماال هفتگي-در زمان ناصرالدين شاه تاسيس شد و هر دو هفته يك بار    . ق1295سال  
نعكس و لذا بجهت اطالعات بين المللي، منبع معتبري محـسوب           اخبار مهم تاريخي و سياسي جهان در آن م        

   .94شد؛ تاريخ جرايد و مجالت ايران، ص مي
 . قمري، ص آخر1312 ربيع االول 3، 376، شاطالع .4

 .  ذي الحجه، ص آخر12، 9، شطرف بي .5

 .قمري، ص آخر1288 جمادي االخر 29، 39، شايران .6

 جايگزين سه نشريه دولتـي،      »ايران« فرمان ناصرالدين شاه، روزنامه      قمري بر اساس  1288از اوايل سال     .7
محتـواي هـر    . رسـيد   اي سه شماره و در چهار صفحه به چـاپ مـي              اين روزنامه هفته   .ملتي و علمي گرديد   

وي ضمنا مباهـات    . نوشت  كرد و گاهي نيز در آن مقاله مي         شماره اين روزنامه را شاه مالحظه و تصويب مي        
تـاريخ جرايـد و     اي عاري از لغات عربـي اسـت؛           وزنامه مذكور سبك خاصي داشته و تا اندازه       كرد كه ر    مي

  .608، ص1 جتاريخ ايران،؛ 316-304، ص1 جمجالت ايران،
، 1271،  203؛ وقـايع اتفاقيـه، ش     4، ص 1314،  406؛ ش 4، ص 1304،  173؛ ش 1303،  131 اطالع، ش  .8

 . 2، 1274، 347؛ ش4ص
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 در شـماره  »تاسيس عكاسخانه بـه روش فرنگـي  « همچنين اعالن 1مدارس آنان در تهران،  
حقيقـت تبليـغ    باشـند كـه در        ها مـي   هايي از اين گونه آگهي       ديگر مثال  2روزنامه تمدن  32

تبليغ مكـرر و پرشـمار و در عـين حـال            . كند  هويت غربي را در اذهان عمومي تداعي مي       
 3هاي اطباي غربي در عرصه طب، مسحورگونه محصوالت، اختراعات، اكتشافات و نوآوري

گر  تواند تداعي    به طور ناخودگاه مي    گذارد كه خود    نمونه ديگري از اين امر را به نمايش مي        
   4.ت شرقي به طور اعم و هويت ايراني به طور اخص، باشدتحقير هوي

  

  
  1300، ص 298، شماره 1321روزنامه تربيت، 

                                                 
، 1323، 392؛ ش1873، ص1323، 370؛ ش 1300، ص 1321،  298، ش تربيـت :  جهت نمونه هـا نـك      .1

 . 4، ص1324، 6؛ ايران سلطاني، ش2052ص

 .قمري، ص آخر1325 رجب 20، 32، شتمدن .2

؛ الكمال،  8، ص 1321،  15؛ ش 4، ص 1320،  587؛ ش 4، ص 1308،  272اطالع، ش : ها نك    جهت نمونه  .3
؛ 148، 1298، 17ش ؛108، ص1298، 13؛ اختــــــر، ش8، ص21 و 20؛ ش8، ص1319، 16 و 15ش

  .252، ص1304، 31؛ ش56، ص7، ش1304
هـاي     حتي جالب اينجاست كه گفته شود دو بانك استقراضي روس و شاهنشاهي انگليس نيـز از اعـالن                  .4

؛ اطـالع،   163، ص 1319،  21ادب، ش :  نـك  -كردنـد   اي اسـتفاده مـي      اقتصادي و تجاري به شكل گسترده     
 .4، ص1311، 339ش
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در . رود  مـشروطه رو بـه كـاهش مـي        ا  هـا در دوره پـس       البته تعداد اين نـوع از آگهـي       
رسد كه برخي از روشنفكران وطن پرست ايراني تحت           رمزگشايي از اين امر چنين بنظر مي      

تر كردن دست عناصـر غربـي، بـويژه در           و جو انقالبي اين دوره سعي در كوتاه       تاثير افكار   
شـويم كـه مـردم را         هايي مواجه مـي    رو در اين دوره با آگهي      از اين . عرصه اقتصادي دارند  

 روزنامه خراسان اعالنـي     15 به طور مثال در شماره    . كنند  دعوت به خريد كاالي وطني مي     
همچنين در شماره هجـدهم سـال        1. به چاپ رسيده   » نوع ي وطني از هر     فروش اقمشه «براي  

آگهي مربوط به فـروش      2.سوم روزنامه خير الكالم اعالني با همين محتوا منتشر شده است          
اي ديگـر از       نيز نمونه  3 در شماره پانزدهم روزنامه بهلول رشت      »هاي وطني بافت شفت     شال«

هاي منتشر شـده در نـشريات         ي آگهي بطور كلي از ميان تمام    . آيد  ها به شمار مي     اين آگهي 
ها بـه تبليـغ كاالهـاي مـصرفي اختـصاص دارد و                درصد از آگهي   41عصر قاجار، حدود    

  .عجيب آن كه بخش قابل توجهي از آن داراي ماهيت غربي است
جاد شود كه با توجه بـه       در خاتمه اين نوشتار ممكن است اين شبهه در ذهن خواننده اي           

ي در عصر قاجار و در حالي كه تنها پـنج درصـد از مـردم داراي    گي جامعه ايران عقب ماند 
توانـست جامعـه ايرانـي را در     هاي تبليغاتي چگونه مي سواد خواندن و نوشتن بودند، آگهي 

هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي ناشي از آن قرار دهد؟ و البته در پاسخ بدان  معرض آسيب
توانند پژوهـشگران را در    د نشريات نيز مي   ها و خو    بايستي گفت كه خاطرات، وقايع نگاري     

اي در    به عنوان مثال، نامه   . رسيدن به تخميني از اين ضريب نفوذ در اين دوره ياري رسانند           
دارد كه چگونه برخي از مردم همه پول خود را صرف             مساوات پرده از اين نكته مهم بر مي       

صبرانه منتظر نامه بر هـستند    كه بينامه ديگر اشاره به كساني دارد . كردند    خريد روزنامه مي  
هـايي نيـز از دسـت بـه           گزارش. تا شماره جديد نشريه مورد عالقه خود را دريافت دارند         

آنـان  . دست گشتن نشريات در ميان كساني كه استطاعت خريد نداشتند، به ما رسيده است             
هـاي    نوشـته و بـه كـسي كـه         آمدنـد   ها گرد هم مي     خانه كه سواد خواندن نداشتند، در قهوه     

سواد از شـهر      حتي روستاييان بي  . دادند  د، گوش فرا مي   دنخوان  نشريات را با صداي بلند مي     
                                                 

 . 27قمري، ص 1327االول   جمادي11، 15ش، خراسان .1

 . قمري، ص آخر 1328القعده  ذي6، 18، شخيرالكالم .2

 . قمري، ص آخر 1336 االول  ربيع8، 15، شبهلول رشت .3



 24  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 138

 

 1.بردند تا باسوادها بـراي اهـالي روسـتا قرائـت كننـد        خريدند و به ده خود مي       روزنامه مي 
. خواني به ويژه پس از انقالب مشروطيت رواج بيشتري پيدا كرد           فرهنگ روزنامه و روزنامه   

دم براي آگاهي بيشتري از تحوالت ايران و جهان و به ويـژه بـراي اطـالع از آنچـه در                     مر
  .دادند خواندن نشريات اشتياق نشان مي گذشت، به تهيه و مجلس مي

  

   نتيجه
معرفي محصوالت فرهنگي ـ اقتصادي در قالب آگهي، بويژه از جانـب كـشورهاي توسـعه     

 مخاطـب بـا      ها موجـب آشـنايي مـردم جامعـه         يافته غربي به جوامع ديگر از طريق رسانه       
هـاي فرهنگـي در     هاي فرهنگي آن جامعه گرديده و البته همين امر زمينه ساز آسيب             ارزش

ها تـرويج و در نتيجـه رسـوخ           يكي از اساسي ترين اين آسيب     . چنين جوامعي خواهد بود   
ايش شـكاف   باشد كه خود افز     روحيه مصرف گرايي و تجمل گرايي در بين افراد جامعه مي          

بدين ترتيب كه افراد با تقليـد  . هاي اجتماعي را در پي خواهد آورد   طبقاتي و نيز ناهنجاري   
هـاي   هاي فرهنگي ـ اجتماعي بيگانه، به رفتارها و هنجارهـاي متـضاد بـا ارزش     از مولفه

هاي انتشار يافته در نشريات عصر قاجار نيـز از ايـن              آگهي. آورند  جامعه خويش روي مي   
هاي فرهنگي و اجتماعي را ـ در كوتاه  ثني نبوده و برخي از آنان زمينه ايجاد آسيبامر مست

نفوذ تمدن جديد غرب در ايران كـه البتـه بـا تمـايالت     . مدت و درازمدت ـ فراهم آوردند 
 ايـران حكام قاجار و قشر ثروتمند جامعه همسو بود، پاي اجناس و كاالهاي بيگانه را بـه                 

هـاي    هويت بيگانه و در نتيجه تضعيف هويت ايراني در ابعاد و زمينه           باز كرد كه خود تبليغ      
گـسترش روز افـزون روزنامـه و روزنامـه          . مختلف اجتماعي و فرهنگي را موجب گرديد      

خواني در ميان مردم به ويژه پس از انقالب مشروطيت، تـاثير تبليغـات و در نتيجـه تغييـر       
 پيش بر تاثير يا تاثيرات اجتماعي ـ فرهنگي  هاي عمومي در جامعه ايراني نيز بيش از ذائقه

تبليغات كاالهاي غربي و البته به سبك و سياق فرنگي افزود كـه خـود در نهايـت جامعـه                    
. هاي ضد فرهنگي و حتي ضد مذهبي بيشتري قرار داد           ايران اين دوره را در معرض آسيب      

تبليغـات در ايـران     ضمنا خود به عنوان يكي از عوامل رويكرد انتقادي نـسبت بـه مقولـه                
  .معاصر مبدل گرديد
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