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  چكيده
پر فراز و نشيب تاريخي، در عصر پهلوي به تدريج كاركردهـاي    عكاسي، با عبور از دوره

تري يافت. يكي از اين كاركردها در اعالنات تجاري و به هدف ترغيب و تشـويق   خاص
عنـوان   د محصوالت بود. مقاله پيش رو با هدف شناخت جايگـاه عكـس بـه   مردم به خري

هاي تجاري (مطالعه موردي  هاي نوظهور غرب در آگهي ابزاري براي آشنايي مردم با پديده
روزنامه اطالعات) انجام شده است. به اين منظور از روش تحليل محتـوا اسـتفاده اسـت.    

بـه صـورت    1305- 1320هـاي   فاصـله سـال  شماره در  252جامعه آماري مقاله پيش رو 
شماره (شماره اول، ميان و آخر هـر مـاه) اسـتفاده شـده      36يكسال درميان و در هر سال 
 گرايـي در  هاي نوظهور غـرب و تبليـغ مصـرف    دهد پديده است. نتايج پژوهش نشان مي

گرايـي   شد و نقش مؤثري در ترغيب مردم به مصـرف  هاي تجاري ديده مي تصاوير آگهي
سازي عصر پهلوي  عنوان ابزاري براي پروژه هويت هاي پنهان نيز آگهي به شت و در اليهدا

گرايـي غـرب را در    هاي مصـرف  مورد استفاده وسيع حكومت پهلوي قرار گرفته و ارزش
  كرد. ميان آحاد جامعه تبليغ مي
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  مقدمه .1
كنندگي دارنـد، از ارزش و اعتبـار علمـي،     ها عالوه بر اينكه جنبه يادگاري و سرگرم عكس

تاريخي و استنادي نيز برخوردارند و افزون بر مخاطبانشان در ميان مردم عادي، متخصصان 
  گيرند. هاي تصويري قرار مي تاريخ و ديگر علوم نيز در حيطه مخاطبان اين مجموعه

عكاسي همزمان با غرب و به فاصله زماني بسيار اندكي به ايـران راه يافـت، البتـه بهتـر     
است گفته شود به دربار ايران راه يافت، چراكه آغاز عكاسي در ايـران رابطـه مسـتقيمي بـا     

هـاي   ). سـوژه 49: ص1393(رحمانيان، ثقفي،  دستگاه سلطنت داشت و در خدمت شاه بود
ها حتمـاً   گرفتند يا بعد از تهيه عكس بايد مورد تأييد شاه قرار ميعكاسي يا پيش از عكاسي 

رساني عكاسي به كـاربرد رسـمي و    گذشتند. كاركردهاي خبري و اطالع بايد از نظر شاه مي
 هاي دولتي براي عكسبرداري از مناطق گونـاگون ايـران بـه اوج خـود رسـيد      دستورالعمل

  ).46: ص 1389پور،  (طهماسب
هـاي سياسـي،    هـايي در زمينـه   دهم هجري شمسي در ايران با دگرگونيآغاز قرن چهار

اقتصادي، اجتماعي و... عكاسي نيز شاهد تغيير اوضاع در صنف خـود بـود. مـواد و لـوازم     
شـد و مـورد اسـتفاده قـرار      عكاسي همزمان با توليد و استفاده در غرب به ايـران وارد مـي  

هـايي   وليه عكاسي باعث ايجاد تجارتخانـه ). ورود چشمگير مواد ا48(همان: ص  گرفت مي
گرفتنـد. واردات مـواد و ابـزار     هاي لوازم عكاسي را به دست مـي  شد كه نمايندگي كارخانه

  شد.  روز عكاسي باعث پيشرفت و عموميت روزافزون عكاسي در ايران مي به
تـر از يـك طـرف و برپـايي      تـر و ارزان  تر، سبك هاي كوچك با ساخت و ورود دوربين

دادند از سوي ديگر به تدريج  هايي كه فنون عكاسي را آموزش مي ها و عكاسخانه موزشگاهآ
). عمده اين 58: ص 1384(ترابي،  اين فن و هنر در دسترس عامه قرار گرفت و رواج يافت

تغييرات همزمان با شروع حكومت پهلوي اول بود. از كاربردهاي گسترده عكاسـي در ايـن   
منظور تبليغات، هم در وجه فرهنگي در پوسـترهاي سـينمايي و    ها به دوره استفاده از عكس

هاي رشد  ها بود. مطبوعات يكي از زمينه هاي روزنامه هم در وجه تجاري و عمدتاً در آگهي
رفته جايگاهي براي خود  هاي خبري و تبليغاتي رفته عكاسي در عصر پهلوي اول بود. عكس

جزيي جدانشدني از صفحات روزنامه شـدند. از   در مطبوعات به دست آوردند و تبديل به
هـاي   هاي موسـيقي و پديـده   هاي كودكانه و كنسرت ابزار و اداوات سنگين صنعتي تا لباس

هـاي ايـن دوره قابـل     جديد دنيا غرب مانند اتومبيل، راديو و... در البالي صفحات روزنامه
ويـژه بعـد از كشـف     ، بههاي اين دوره حضور تصاوير زنان رديابي هستند. يكي از شاخص
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هاي خبري و همچنين اعالنات تجاري دريچه جديـدي بـراي ورود و    حجاب، در گزارش
  هاي اجتماعي فراهم آورد.  حضور زنان در صحنه

رسمي حكومـت بـود،    در اين پژوهش برآنيم با بررسي روزنامه اطالعات كه ارگان نيمه
د بررسي قرار دهيم. در راسـتاي ايـن   كاركرد عكس در تبليغات تجاري اين روزنامه را مور

شود اين است كه اولين عكسي كـه در روزنامـه اطالعـات     كه مطرح مي هايي هدف پرسش
منظور تبليغ تجاري بكار رفت با چه هدفي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت؟ عناصـر مـورد        به

هـاي تجـاري چـه نقشـي در      هاي تبليغاتي تجاري چه بوده است؟ عكس استفاده در عكس
سازي عصر پهلوي ايفا كردند؟ و در نهايـت محتـوا و ميـزان كمـي اعالنـات       وژه هويتپر

  تجاري تصويري در اين دوره چگونه بوده است؟
 1320تـا   1304محدوده تاريخي پژوهش حاضر از آغاز تا پايـان سـلطنت رضـا شـاه (    

ي، سياسـي  لحاظ اجتماع  شمسي) در نظر گرفته شده است. اين دوره به دليل تغييراتي كه به
نوعي شكوفايي آگاهي مردم و گسترش   تواند به و همچنين اقتصادي به خود ديده است، مي

استفاده از عكس و عكاسي در بين عامه مردم باشد. هرچند عكس در دوره مشورطه كاربرد 
نسبتاً خوبي براي آگاهي دادن در باب موضوعات مربوط به مشـروطه و دولـت در اختيـار    

دوره پهلوي به داليلي چند از جمله كشف حجاب، اسـتفاده اجبـاري از    مردم گذاشت، در
هاي كسب عكاسي در خدمت عامه مردم قرار گرفت كـه تعـداد    عكس در سجل و گواهي

  كند. ها اين امر را تأييد مي بسيار زياد عكاسخانه
  
  گسترش عكاسي در مطبوعات عصر پهلوي 1.1

گسـترش چشـمگيري يافتـه بـود؛ بـه دليـل        در دوره پهلوي اول، هر چند عكاسي رواج و
شـمار بـود و آن تعـداد هـم كـه       هاي تبليغاتي تصاوير تعداد مطبوعات مصور انگشت جنبه

كردند، زيرنظر شهرباني بودند و روي تصاوير چاپ شده در روزنامه  تصاويري را چاپ مي
بـه چـاپ   هايي كه در اين دوره در مطبوعـات   شد. عكس يا مجله كنترل شديدي اعمال مي

  بندي به موارد زير است:  رسيد قابل دسته مي
آهن و... از  هاي خبري؛ عمدتاً در حال نشان دادن افتتاح يك مركز، كارگاه، راه عكس. 1

 سوي پادشاه يا وليعهد بود و نشان از پيشرفت كشور داشت.

و  هاي خاندان سـلطنتي (شـاه   ويژه پرتره در دوره پهلوي اول، تكثير و فروش عكس، به
: ص 1389پور،  (طهماسب هاي مرتبط با مراسم خاص كه خاندان سلطنتي وليعهد) يا عكس
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هاي معروف كه بعضاً عكاس خاندان سـلطنتي   ) در آن حضور دارند، از سوي عكاسخانه52
ها و همچنين آگهي فروش ويژه اين  هاي اين عكاسخانه توان آگهي بودند، رونق داشت و مي

توان با دوره پـيش از   ). اين مورد را مي3814، 2625(ش  هده كردها را به كرات مشا عكس
هـاي برجسـته مشـروطه     آن و عصر مشروطه مقايسه كرد كه فروش و تكثير عكس چهـره 

شـد(همان: ص   كرد با مجازات سختي روبرو مـي  ممنوع بود و كسي كه اقدام به اين كار مي
  )؛56

 هايي را به دست آورده بودند؛ قيتهاي مختلف موف تصاوير ورزشكاران كه در عرصه. 1

 تصاويري از بانوان پيشگام و پيشاهنگ در دوره پس از كشف حجاب؛. 2

 )؛1384(ترابي،  تصاويري از مناظر طبيعي و گردشگري ايران. 3

 كند. هاي اين دوران است كه اعالنات تجاري مصور در روزنامه خودنمايي مي از نيمه. 4

هايي است كه در اعالنات تجاري و بـه   محدود به عكس حوزه مورد بحث در اين مقاله
  شدند. منظور تبليغ كاال يا خدماتي در روزنامه درج مي

هاي  هاي تبليغاتي در آگهي كند نوع عكس آنچه محور بحث ما را در اين مقاله تعيين مي
بنـدي كـرد.    تـوان بـه دو دسـته دولتـي و غيردولتـي تقسـيم       ها را مـي  تجاري هستند. آگهي

هـاي   هاي غيردولتي عمـدتاً آگهـي   هاي دولتي از موضوع بحث ما خارج است. آگهي هيآگ
ــدي  ــاني و نيازمن ــمي،    بازرگ ــتند (قاس ــومي هس ــاي عم ــواع 320: ص 1، ج1379ه ) و ان

هاي مصور و موضوع بحث ما در ايـن مقالـه اسـت.     ها آگهي دارد كه يكي از آن   گوناگوني
افتـاد كـه    خدمتي بود و تنها زماني اين امر اتفاق مي عمده وظيفه آگهي، فروش باالتر كاال يا

). 10: ص 1، ج تـا  بـي شـد (مسـعودي،    آگهي قادر به اثرگـذاري مناسـب در خواننـده مـي    
كنند و هيئتي جاودانـه بـه آن    هاي تبليغاتي تجاري ارزش كاالهاي تبليغي را تأييد مي عكس

كننده است؛ اين اصـل   نگذاشتن مصرفبخشند. يكي از اصول مهم عكاسي تبليغاتي تنها  مي
كنـد   كننده نشان داد كاالي تبليغي تمام نيازهاي او را رفع مي كند كه بايد به مصرف حكم مي

خواهد. خبر رساندن، باز نمودن، غافلگير ساختن  و عكس دقيقاً همان چيزي است كه او مي
هـايي هسـتند    يژگيو برانگيختن هيجان و ترغيب به خريد و احساس نياز كردن مخاطب و

) و ايـن  66: ص 1389كه يك عكس تجاري بايد در مخاطبان از خود بروز دهد (ايـوري،  
  ها تجاري است. همان رسالتي است كه بر عهده آگهي

به تدريج از دوره پهلوي اول، با بهبود وضع اقتصاد و تصويب انحصار تجارت خارجي، 
هـا از   يافت؛ هرچند در تنظـيم ايـن آگهـي    ها افزايش تبليغات كاالهاي گوناگون در روزنامه
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هـاي   ). بايد دانست كـه آگهـي  223تا: ص  شد (مسعودي، بي نگاري پيروي نمي فنون آگهي
هـا و اعالنـات    مصور لزوماً به معناي استفاده از عكس و تصوير نبود، بلكه اغلب اين آگهي

رد اقبال و اسـتفاده  حالت نقاشي و طراحي داشتند و كاربرد عكس در اعالنات به تدريج مو
دار در ايـن پـژوهش بـه     هاي عكـس  استفاده صرف از آگهي ).1قرار گرفت (تصوير شماره 

  دليل اثرگذاري بيشتر بر مخاطب بوده است.
  

...  

  شمسي (تصوير راست)؛  1310خرداد 29تعرفه آگهي در روزنامه اطالعات  .1تصوير
  (تصوير چپ) 1319روزنامه اطالعات ارديبهشت 

  روش تحقيق 2.1
تحليل محتوا روش مورد استفاده در پژوهش حاضر است، زيرا به ما امكان تحليل ارتباطات 

دهـد (ويمـر و    گيـري متغيرهـا را مـي    مند و كمي بـا هـدف انـدازه    اي عيني و نظام به شيوه
هاي روزنامه اطالعـات در   ). جامعه آماري پژوهش تمامي شماره217: ص 1384دومينيك، 
دار بـه   است. نمونه آمـاري منحصـر بـه اعالنـات عكـس      1320الي  1305ي ها فاصله سال

شماره (شماره اول، ميـان و آخـر هـر مـاه) بـه       36صورت يك سال درميان و در هر سال 
شماره مورد بررسي قرار گرفته است. واحد تحليل  252صورت تصادفي بوده و در مجموع 

جاري داراي تصوير عكسي كه كـاال  هاي ت در اين پژوهش عبارت است از هر يك از آگهي
دار بـه دليـل تأثيرگـذاري     هاي تجاري عكس كنند. استفاده از آگهي يا خداماتي را عرضه مي

بـــود و   ابيـ نا يا هنوز رسانه ريدوران، تصو نيتا ابيشتر تصوير نسبت به متن بوده است. 
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 ـــن يكـــه چطـور مـــردم، ا    ـــم يتصـــور كن  ــميتوان يداشــت؛ م يــيجادو يتــيفيك
و از آن  كردنـــد  يبــا دقــت نــگاه م ها در البالي صفحات روزنامهرا  بــايفر ــريتصاو

  شدند. متأثر مي
  

  تحقيق ةپيشين 3.1
عنوان يك سند تاريخي در مطالعات تاريخ معاصر ايـران نوپـا و جديـد     استفاده از عكس به

صورت گرفته، عمدتاً به بررسي تـاريخ عكاسـي و    است و اغلب مطالعاتي كه در اين زمينه
هاي عكس تاريخي اختصاص يافته است. اين مطالعـات در حـال    شناسايي عكاسان و آلبوم

رشد است و به دليل اينكه تحقيقات انـدكي در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه عرصـه بـراي        
سـت. محققـان   اي بـاز و گسـترده ا   رشـته  مند به مطالعات بـين  پژوهشگران و محققان عالقه

اند و برخي آثـار ارائـه    تر نسبت به اين موضوع داشته پژوهش هنر ديدگاهي به نسبت هنري
شده از سوي اين محققان فاقد ديدگاه تخصصي تاريخي است، از سـوي ديگـر محققـان و    
پژوهشگران تاريخي فعال در اين حوزه نيز به دليل فقدان ديد هنري نسبت به عكس اغلب 

از وجه تاريخي است. داريوش رحمانيان از جمله محققـان و اسـاتيد تـاريخ    آثارشان صرفاً 
است كه چندسالي است وارد اين حوزه شده و تحقيقاتي در اين حوزه فراهم آورده اسـت.  

كاركردهاي تخصصي عكس در دوره پهلوي اول (عكاسي به مثابه ابزاري براي احراز «مقاله 
مواردي است كه در اين زمينه نوشته شده اسـت.   تنها يكي از» هويت و شناسايي مجرمين)

هايي منتشـر   نسرين ترابي از ديگر محققاني است كه در زمينه تاريخ عكس مقاالت و كتاب
بـه ارائـه نظراتـي در بـاب     » 1320تـا   1300هـاي   عكاسي ايران در سال«است. مقاله   كرده

توان به محمد  هنر مي عكاسي در دوره مورد بحث پرداخته است. از جمله محققان پژوهش
هنري عكاسـي در   - كاركردهاي فرهنگيزاده اشاره كرد كه با تأليف كتاب  خدادادي مترجم

هاي گوناگون عكاسي در دوره زماني مورد  خصلت به ارائهخورشيدي  1380 – 1330ايران 
پـور و   تـوان از آثـار محمـد سـتاري، محمـد طهماسـب       بررسي پرداخته است. همچنين مي

  اند سهمي در اين حوزه داشته باشند. نام برد كه هر كدام به نوعي تالش كردهديگراني 
سـال تبليغـات بازرگـاني در     230هـاي تجـاري كتـاب     اما در حوزه تبليغـات و آگهـي  

تأليف محسن ميرزايي قابل اشاره است. اين كتاب به شرح تاريخچه  مطبوعات فارسي زبان
 1350سال (از دوره ناصـري تـا دهـه     230وره تبليغات در مطبوعات فارسي زبان در يك د

گـر تغييـرات گرافيكـي،     پردازد. مطالـب ارائـه شـده در ايـن مجموعـه نمايـان       شمسي) مي
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هاي تبليغاتي در اين بازه زماني است. كتاب همچنـين بـه رونـد     ها و حتي كمپين كادربندي
جود جامعيتي كه در پردازد. كتاب با و هاي تبليغاتي مي گيري و معرفي نخستين آژانس شكل

هـا   بنـدي خاصـي بـراي آگهـي     تهخود دارد، يك نقص آشكار نيز دارد، در اين كتـاب دسـ  
شـود. عمـده مطالـب كتـاب گذشـته از       ها ديده نمي نشده و نظم و ترتيبي در ارائه آن  ارائه

ها، دربرگيرنده شـرح اوضـاع جامعـه و مسـائل اقتصـادي اسـت.        تصاوير اعالنات و آگهي
ها را مورد بررسي قرار داده اسـت، امـا    ديدگاه گرافيكي و زيباشناسي آگهي درست است از

ها متصور نشـده اسـت و حتـي     در اين كار جايگاهي براي آغاز بكارگيري عكس در آگهي
خـورد. همچنـين دو مقالـه در حـوزه      اي هم در اين رابطه در كتـاب بـه چشـم نمـي     جمله
هاي  كاركرد فرهنگي آگهي«داز زنان با عناوين ان هاي تجاري روزنامه اطالعات با چشم آگهي

چگـونگي بازنمـايي زن و   «و )» 1305- 1320تجاري مرتبط با زنان در روزنامه اطالعـات ( 
فر و  به كوشش شهرام يوسفي» 1305- 1320هاي تجاري روزنامه اطالعات  زنانگي در آگهي

ه است. در ايـن دو  شهناز جنگجو در پژوهشنامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي به چاپ رسيد
هاي متني و مصور) پرداخته شده  هاي تجاري (آگهي مقاله با محوريت زنان به بررسي آگهي

هاي تجـاري عصـر پهلـوي اول بـه      و نتايج درخوري در باب حضور و نمود زن در آگهي
  دست آورده است.
وانيم ت هاي انجام شده در باب موضوع مي انداز نسبت به تحقيقات و پژوهش با اين چشم

  وارد بحث شويم و به ارائه مباحث مدنظر بپردازيم.
  

  روزنامه اطالعات .2
نخستين شماره اطالعات همزمان با گشايش ششمين دوره مجلس شوراي ملـي، در عصـر   

اي و وابسـته بـه    ) مانند يك خبرنامـه دو صـفحه  1926(دهم ژوييه  1305روز نوزدهم تير 
شد تا آنكه از  يشش شماره چاپ م يا روزنامه، هفته نيامنتشر شد. » مركز اطالعات ايران«

تير  8تا  1306 نيفرورد 26. از افتيجمعه هم انتشار  يش، روزها1305 بهشتيچهارم ارد
 شـد ش حذف 1321زمستان ، اما چاپ روزهاي جمعه در را افزودند صبحش، چاپ 1317

  روزنامـه  ازيـ امت ش 1305در سال  يعباس مسعود .مواجه شدبا شكست  زيو چاپ صبح ن
   ).125:  ص1371 ،1(اسناد مطبوعات، ج گرفترا  اطالعات

 30ها تعداد صفحات روزنامه از تـاريخ   با آغاز دومين جنگ و كمبود كاغذ در اين سال
صفحه كاهش يافت. كمبود كاغذ در بازار جهاني نـه تنهـا اطالعـات، بلكـه      4به  1320تير 
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 گرفتن آتش جنـگ جهـاني دوم بهـاي كاغـذ     ديگر مطبوعات را هم دچار مشكل كرد. باال
هاي درشـت را   عنوان 1318شهريور  15اي را افزايش داد و اطالعات ناگزير شد از  روزنامه

دهندگان اطالع داد از پذيرفتن اعالناتي با حروف درشت يـا جمـالت    حذف كند، به آگهي
  ).320- 333: ص 1393، 1زائد و طوالني معذور است (پروين، ج

 

  هاي تحقيق .يافته3
هاي تجاري كه داراي عكس بودند و در اين پژوهش مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد در     آگهي

بندي بودند: لوازم آرايشي، پوشاك و منسـوجات، لـوازم مـدرن،     هفت دسته كلي قابل دسته
  هاي تجاري و تئاتر و سينما. دارو، لوازم فني و تخصصي، بنگاه

هاي آماري اين  حث قرار خواهد گرفت، ابتدا دادههاي تحقيق در دو دسته مورد ب يافته
شود و در مرحله بعد تحليل اطالعات يافت شده بر اساس شرايط  ها بررسي مي آگهي

  اجتماعي دوره پهلوي مورد واكاوي قرارخواهد گرفت.
  

  هاي آماري  داده 1.3
هـاي تصـويري چـاپ شـده در روزنامـه       در اين بخش به ارائـه تصـويري كلـي از آگهـي    

سـال دوره پهلـوي اول تعـداد     15پردازيم تا خواننده شماعي كلي از آن كسب كنـد. در   مي
آگهي مصور به چاپ رسيده است  1109شماره از روزنامه منتشر شد كه در مجموع  4829

اعالنـاتي بـا تصـاوير ايرانـي      هـاي تبليغـاتي خـارجي يـا     كه حاوي تصاويري اعم از آگهي
 است.   بوده

ها عبارت بودند از: محصوالت زيبـايي   ش عمده آگهي 1305 - 1310در فاصله سالهاي 
، 2138، 2135بـافي (ش   )، كارخانـه تـازه تأسـيس جـوراب    1089، 1085، 1083زنان (ش 

هـاي   )، بخاري1058، 1062، 1052)، كارگاه ايراني توليد ابزارآالت آهني (ش 2147، 2143
هاي مربوط بـه ماشـين و    )، آگهي1224، 1221، 1217، 1207، 1204وارداتي لهستاني (ش 

). تبليغ شركت سهامي تجـاري  1451، 1444، 1428، 1424، 1422لوازم و امور جانبي (ش 
 1310شهريور  21ايران و آمريكا كه مربوط به واردات ماشين است در يك محدوده زماني (

ارش داده است. همچنين آگهي براي چاپ به روزنامه سف 35) در مجموع 1311تا فروردين 
بندي اجناس هستيم كه در بـازه زمـاني از    سازي براي بسته شاهد افتتاح يك كارخانه قوطي

آگهـي در بـازه    21در مجموع  1313و سپس فروردين و ارديبهشت  1312شهريور تا آبان 
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آگهي در دوره دوم منتشر كرد كه ميانگين آن سفارش چـاپ دو آگهـي در    13زماني اول و 
)، 2522، 2521، 2520توان به آگهـي تلفـن (ش    ه بوده است. از ديگر وسايل تبليغي ميهفت

، 2716، 2713هاي غـذاخوري (ش   )، سرويس2511، 2509، 2506هاي تحرير (ش  ماشين
بـافي ايـران    ) اشاره كرد. شـركت جـوراب  2773، 2767)، پتوهاي ايراني (ش 2730، 2720

، 3310)، پوشاك زمستاني مردانـه (ش  1315ردين شماره پياپي در فرو 10(چاپ آگهي در 
ز از اقــالم قابــل توجــه در ) نيــ4518، 4334، 4328ســاز (ش  هــاي دســت )، ويــولن3328
هـاي   صفحات آگهـي روزنامـه مملـو از آگهـي     1315هستند. شش ماهه دوم سال   ها آگهي

اسـت كـه    )3024، 3039، 3006، 2935هاي زنانـه (ش   مربوط به زنان از لباس تا آرايشگاه
دهد. تبليغ اجراي كنسـرت از ديگـر مـواردي     تمامي اين اعالنات را تصاوير زنان زينت مي

، 2275هـاي متـوالي روزنامـه ديـد (ش      در شـماره  1313توان در شهريور ماه  است كه مي
ترين محصوالت  يكي از عمده 1314). در شش ماهه اول سال 2303، 2293، 2287، 2280

، 2459، 2455هايي مانند سفليس و ماالريـا بـود (ش    راي رفع بيماريتبليغي دو قلم دارو ب
هـاي در بـاب    تـوان آگهـي   ) و در نهايت در بين اعالنات اين دوره مي2490، 2481، 2466

هاي فـروش   ) و مغازه2515، 2514، 2513ها (ش  خانه )، مهمان2513، 2507تعميرگاه (ش 
ويژه دو  ش به 1316- 1320فاصله زماني ) مشاهده كرد. در 2938، 2935، 2934لباس (ش 

، 3600شـود (ش   ها ديـده مـي   خورد: راديو كه در اغلب شماره قلم كاال فراوان به چشم مي
ويژه  (به 1318). در نيمه اول سال 3611، 3657، 3636) و كاميون (ش 3640، 3615، 3605

، 3800شـود (ش   در سه ماهه اول) آگهي راديو فيليپس در اغلب صفحات روزنامه ديده مي
تقريبـاً در تمـام طـول سـال      1319)، همچنين مجدداً در سـال  3863، 3859، 3841، 3805

) بـه  4470، 4429، 4427، 4376، 4232، 4208هاي مختلـف راديـو (ش    آگهي تبليغ مارك
)، موتورسيكلت 3994بري (ش  )، دستگاه چوب3973تراش (ش  خورد. تيغ ريش چشم مي

 د آگهي هستند.) از ديگر موار3938(ش 

هاي بررسي شده در اين مقاله نتايج زير بـه دسـت آمـد؛ بيشـترين حجـم       اما در شماره
هاي مصور به دو گروه پوشاك و لوازم  مدرن زندگي اختصاص يافته اسـت كـه هـر     آگهي
 3/21گيرند. لـوازم تخصصـي ماننـد اتومبيـل      ها را دربرمي درصد مجموع آگهي 5/25كدام 

ها به ترتيب بيشترين تـا كمتـرين عبـارت     رار داشت. انواع ديگر آگهيدرصد در رده دوم ق
درصـد،   5/8هاي تجـاري   هاي بنگاه ، آگهي8/12هاي مربوط به مواد دارويي  بودند از: آگهي
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 2/2هـاي مربـوط بـه تئـاتر و سـينما       درصد و آگهي 2/4هاي مرتبط با لوازم آرايشي  آگهي
  ).1درصد (جدول شماره 

  ها راواني و درصد آگهي. توزيع ف1جدول

 درصد
جمع 
 كل

1318 1316 1314 1312 1310 1308 
  سال

 موضوع

 لوازم آرايشي 0 0 0 2 0 0 0 2/4

5/25 12 2 6 3 1 0 0 
پوشاك و منسوجات (كيف، كاله، 

 لباس و منسوجات)

5/25 12 6 2 4 0 0 0 
لوازم مدرن (دوچرخه، راديو، لوازم 

 خانگي)

 مواد دارويي و غذايي 0 0 0 4 0 2 6 8/12

3/21 10 4 0 2 0 4 0 
فني و تخصصي (اتومبيل، 

 هاي صنعتي و لوازم جانبي ) ماشين

 هتل و بنگاه 0 1 0 2 0 1 4 5/8

 تئاتر و سينما 0 0 0 0 0 1 1 2/2

  
هاي مورد بررسي اختالف آشكاري وجود دارد. كمترين ميزان  ها در سال در توزيع آگهي

آگهي  16با  1318و  1314ها در دو سال  آگهي و بيشترين آن 5با  1310ها را در سال  آگهي
هاي مصور تبلغ شده را كاالهـاي مـدرن    بيشترين حجم آگهي 1314شود. در سال  ديده مي

هاي چيني غذاخوري) و همينطور مواد دارويي به خـود اختصـاص    (شامل تلفن و سوريس
تراش) عمـده مـوارد تبليغـي را     يو و ريشنيز كاالهاي مدرن (راد 1318داده است. در سال 

  دادند. تشكيل مي

  
  )1317دي  19هاي مكمل (روزنامه اطالعات،  اي از تبليغ ويتامين نمونه .2تصوير
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  سازي تا تغييرات عرصه خصوصي زنان ها: از هويت تحليل يافته 2.3
انـد كـــه    بـوده  يســـاز  اسـطوره  يارتبـاط  يهـا  نظام ،يغاتيتبل يها يدر آگه ريمتن و تصو

. در اين پـژوهش در دو  كردند يالقاء م يرانيرا به مخاطب ا يخاص كيدئولوژيا يها آل دهيا
دار را مورد بررسي قرار داد، در يك سو  هاي عكس هاي ضمني آگهي توان پيام بعد متضاد مي

وچـرا از غـرب كاالهـاي     چون سازي پهلوي و تقليد بي با توجه به روند فرايند پروژه هويت
انـد در   اي كـه بـه خـود اختصـاص داده     رجي و وارداتي قرار دارند كه با حجم گسـترده خا

كنـد، چراكـه    ترغيب مردم به خريد و نزديك شدن به سـبك زنـدگي اروپـايي تـالش مـي     
سازي در اين دوره بر مبناي همانندسازي با زندگي غربي بود. در سوي ديگر شـاهد   هويت

ها هستيم.  اي وطني و تبليغاتي هرچند محدود براي آنها در جهت توليد كااله برخي فعاليت
هاي تأسيس شده در داخل و متعاقباً توليـد محصـوالت    هرچند بايد در نظر داشت كارخانه
  سازي و پيش رفتن به سوي تمدن بزرگ غربي بود. وطني نيز گامي در جهت همسان

  ها بر مبناي وطني بودن يا غير آن . فراواني و درصد آگهي2جدول

 1308 1310 1312 1314 1316 1318 جمع كل درصد
  سال

 مليت

 كاالي خارجي 0 6 0 13 7 14 40 1/85

 كاالي داخلي 0 1 1 2 1 2 7 9/14

  

  سازي و تجدد تبليغات: ابزاري در دست پروژه هويت 1.2.3
فرايند تأسيس دولت مطلقه مدرن كه در عصر پهلوي اول تأثير عميقي بر چگونگي تأسيس 
ملت مدرن ايراني گذاشت نيازمند سازوكارهايي بود و دولت مدرن نظـر بـه كارپايـه ويـژه     
خود وظيفه داشت هويت اجتماعي را خلق كند. بر اين اساس پيدايش هويت اجتمـاعي را  

). دولـت  225: ص 1393تلف دولت مدرن دانسـت (اكبـري،   هاي مخ بايد فرآورده دستگاه
مطلقه رضاشاه، عالوه بر ساختن دولت مدرن ايران، به تأسيس ملت جديد ايران نيز مبادرت 

هاي معيني سود  ها و رويه سازي خود از روش سازي و ملت كرد و براي اجراي پروژه هويت
ضوابط حقـوقي و تبليـغ و تـرويج     گروه قابل تفكيك است: آموزش، 3ها در  برد. اين رويه
  ). آنچه در اينجا مدنظر ماست، رويه تبليغي است. 279(همان: ص 
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گرفت كه دولت طي آن اطالعات موردنظر خود  اين رويه تمام سازوكارهايي را دربرمي
هاي هدف به كنش اجتماعي معيني به ترتيب و صورت  را با هدف برانگيختن گروه

ريزان تبليغات اين بود كه با دادن اطالعات مورد نظر  نامهداد. قصد بر خاصي نشر مي
هاي هدف ايجاد كنند (همان)، در واقع با  تغيير خاصي در كنش فردي و اجتماعي گروه

ها دست به  ها و نهايتاً رفتارهاي افراد و گروه هدف ايجاد تغيير در افكار، آرا، سليقه
  زدند. اقدام مي

و ايجاد نمونه آرماني با تقليد از فرنگ، از جملـه اهـداف   تغيير در سبك زندگي ايرانيان 
سازي اجتماعي و تجدد بود. اقدامات تبليغـاتي گسـترده از جملـه اسـتفاده از      پروژه هويت

تصاوير و تبلغ كاالهاي برساخته فرنگ در نشريات عمومي گسترش و نمود فراواني يافت. 
ز سياست دولت مبني بر تغيير افكار مـردم  هاي فراواني ا توان نمونه در روزنامه اطالعات مي

هاي تجاري مرتبط با پوشاك، كاله،  ها به سبك زندگي اروپايي را در اعالن و سوق دادن آن
اتومبيـل يكـي از    ). 3081، 2560، 2551، 2545اقالم لوكس و تجمالتي مصرفي ديـد (ش  

شـده در مـورد    هـاي چـاپ   حجم آگهيشد و  ترين اقالمي بود كه به كرات وارد مي لوكس
ــات آن (ش  ــل و ملزومـ ، 2825، 2786، 2755، 2738، 2314، 2212، 2194، 1422اتومبيـ

رسـاند كـه    ) در روزنامه اطالعات اين نكته را به خواننـده مـي  3941، 3278، 3602، 3045
شمسي بـود كـه    1300ترين اقالم وارداتي به كشور در دهه نخست  واردات اتومبيل از مهم

شـدند و   هايي كه بـه ايـران وارد مـي    گذارند. اغلب اتومبيل اين امر صحه ميها نيز بر  آگهي
رسيد، چراكه افراد داشتن اين وسيله متمدن دنياي غرب  تقريباً گزاف در ايران به فروش مي

) 248- 49: ص 2، ج1392دانستند و حاضر بودند مبالغ باال (ميرزايـي،   را نشانه پيشرفت مي
  براي آن بپردازند.

گرفـت   مورد آگهـي قـرار مـي     االهايي كه در فاصله زماني مدنظر ما در روزنامهاغلب ك
كاالهاي وارداتي شامل اتومبيل، ساعت، بخاري، تلفـن، دوربـين عكاسـي، ماشـين تحريـر،      

بري بودند. به جز مـواردي ماننـد    هاي چوب تراشي، دستگاه هاي ريش جواهرات، پيانو، تيغ
اغلب اقالم وارداتي به نوعي كاالي لـوكس و تجمالتـي    بينيم كه بري مي هاي چوب دستگاه

آورد تبليغ سبك زنـدگي غربـي هسـتند و باعـث خـروج       شوند و در واقع ره محسوب مي
شدند بدون اينكه برگشتي براي اقتصاد داخلـي داشـته باشـند (تصـوير      سرمايه از كشور مي

  ).3شماره 
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  )1310آذر  23روزنامه اطالعات هاي وارداتي ( اي از آگهي اتومبيل نمونه .3تصوير

  حمايت از كاالهاي داخلي 2.3.2
ها به منظور ايجاد صنايع ماشيني در ايران از دوران حكومـت رضـاخان آغـاز     اولين حركت

شمسي صنايع جديد گسترش يافت و از اواخر اين دهه  1310تا  1300از ابتداي دهه  شد.
از ي و ماشـين آالت صـنعتي   ا سـرمايه در اين دوره صدور كاالهـاي  شتاب بيشتري گرفت. 

كه  هاي اقتصادي درآمده بود ممالك توسعه يافته به صورت يك رشته مهم از فعاليت سوي
طي اين كرد.  مي سود سرشاري را نصيب اين كشورها و اقتصاد ايران را هر چه بيشتر وابسته

ور، اغلـب  دوره، دولت با در اختيار داشتن بخـش اعظـم امكانـات مـالي و اقتصـادي كشـ      
بخش خصوصـي ايـران كـه از حمايـت     . هرچند، كارخانجات را با منابع دولتي ايجاد نمود

از مشاركت خارجي، حتي بـه مقـدار    كمك باكرد،  تالش ميمناسب دولت برخوردار نبود، 
 هاي بين المللي و چندمليتي قرار دهد و از امتيازاتي اندك، خود را زير چتر حمايتي شركت

هـاي   . در فاصله سـال مند شود آوردند، بهره ران خارجي در ايران به دست ميگذا سرمايه كه
ــا  1316 ــه  1318ت ــداد صــنايع كارخان ــود از:   شمســي تع ــارت ب ــران عب ــه  8اي اي كارخان
 35كوبي و آردسازي؛  كارخانه برنج 5گيري؛  كشي و روغن كارخانه روغن 8كني؛  پاك سبزي

سازي، چـاي و   كارخانه نوشابه 20كني؛  پاك نه پنبهكارخا 77كارخانه قند؛  8آسياب ماشيني؛ 
))؛ 3310، 2773ها بـود (ش   ترين آن كارخانه ريسندگي (وطن اصفهان از مهم 62سازي؛  يخ
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 28بـافي صـبا)؛    بـافي (از جملـه جـوراب    كارخانه جوراب 22كني؛  خشك  كارخانه پيله 10
كارخانـه   41سـازي؛   انه چـرم كارخ 2سازي؛  كارخانه كبريت 6كشي؛  كارخانه تجاري و اره

سـازي   كارخانه صنايع فلزي (كارخانـه قـوطي   20چاپخانه؛  35سازي و عطرسازي؛  صابون
  ).91- 90كارخانه متفرقه ديگر (ميرزايي، همان: ص  52كارخانه برق و  85))؛ 1990(ش 

توان در دو دسته توصيف كرد؛ بخشي براي كمـك   فلسفه وجودي صنايع داخلي را مي
ت و آماده كردن مواد خام صادراتي و بخشي نيز براي توليـد كاالهـاي مصـرفي و    به صادرا

جايگزيني با كاالهاي وارداتي؛ هرچند اين صنايع نقش مستقلي در رشد و توسعه اجتماعي 
آالت و نيروي ماهر رشد صنعتي در  و اقتصادي كشور ندشتند، زيرا نياز به مواد اوليه، ماشين

هاي مصوري كـه كاالهـاي    كرد. در بين آگهي داد و محدود مي مي كشور را تحت تأثير قرار
كرد، بخش كوچكي به تبليـغ كاالهـاي سـاخت     آالت را تبليغ مي مصرفي، پوشاك و ماشين

درصدي تبليغ  85درصد در مقايسه با حجم  15داخل اختصاص يافته بود؛ چيزي در حدود 
در روزنامـه مـورد تبليـغ قـرار      كاالهاي فرنگي. از معدود كاالهاي داخلـي كـه بـه كـرات    

توان از برخي پوشاك و كاالهاي زنانه نام برد.  گرفت، پتو و منسوجات بود، همچنين مي مي
دوسـتي مـردم و ممانعـت از     دولت با تبليغ كاالهاي داخلي سعي در برانگيختن حس وطن

ا توجه كرد؛ هرچند ب ورود كاالهاي خارجي داشت، صنايع نساجي و بافندگي را حمايت مي
  هاي زنانه و مردانه خارجي چندان در اين زمينه موفق نبوده است.  به واردات لباس

  

  
  )1311مهر  13بافي (روزنامه اطالعات،  نمونه آگهي كارخانه جوراب .4تصوير
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  )1315فروردين  20نمونه آگهي كارخانه ريسندگي كازورني (روزنامه اطالعات،  .5تصوير

 1304در سـال   بـود. ايـن كارخانـه    كارخانه ريسندگي اصفهاناولين  كارخانه وطن
 محمدحسين كـازروني  و اهللا دهش فصلهاي  به نامبه دست دو بازرگان اصفهان شمسي 

بهتـرين  «كارخانه وطن در آگهي تبليغـي خـود اعـالم كـرد:      1310در مهر  .تأسيس شد
التويي، فانتزي، اسپورتي و پتوهاي كركي اعـال را مطـابق بهتـرين    هاي گواردين، پ پارچه
اين كارخانـه در آن  . )1310مهر  4، 650، شاخگر( كند تهيه مي» هاي اعالي اروپا پارچه

ت مراكـز فروشـي بـراي محصـوالتش     زمان در شهرهاي تهران، شـيراز، مشـهد و رشـ   
هـاي   هاي حمايت دولت از پارچه يكي از جنبهو با اقبال مردم مواجه شده بود. كرده  باز

ساخت داخل دستور به وزارت معارف براي استفاده از منسـوجات كارخانـه كـازروني    
آموزان بود. دولت در تالش بود پوشيدن مصنوعات  رسمي دانشاصفهان در توليد لباس 
پرستي توصيف و تبليغ كند. شايد بهتر باشد بگوييم چنين تبليغاتي  داخلي را نشانه وطن

تنها نمايشي براي عموم مردم در معرفي خود به عنوان حامي كاالي داخلـي بـود، زيـرا    
  با كاالهاي خارجي را نداشتند.كاالهاي ساخت وطن به هيچ روي قدرت و توان رقابت 

  
  



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش   146

 

  تغيير معيارهاي زيبايي 3.2.3
دهد و شكي وجـود نـدارد    هاي تبلغاتي معيارهاي سليقه نوين را كامالً نشان مي مرور آگهي

 نيماشــ غيتبلكه بسياري از اين تصاوير كپي از مجالت و مطبوعات غربي بوده است. مثالً 
از زنان الغر و قـد بلنـد، بـــا     يريتصو يميپر ثياسم يســينو نيماش يها و كالس پيتا

دهــد كــه بــــا  يرا نشــــان مــ يكوتــاه مــــد روز غربــــ يبلــــوز و دامــــن و موهــــا
نويسـي   ماشـين  يمربـــ  دور يمــدرن و اجتماعــ يــيدر فضا يا بنــدهيفر يــياطوارگرا
كردنــد كـــه در   يم ــجيرا ترو يمطبوعــات گفتمانــ). 5: 1310اند (اطالعات،  حلقه زده

 نيبـر اقتبـــاس از آخـر    يبـه طـور روزافزونـــ    يرانــيمــدرن ا يزنانگــ و تصاويرآن، 
از  عصـــر مـــدرن   اتيـ فيبا ك يميمســتق ونديبود و پ يمبتنــ يغرب ــشيآرا يها وهيشــ

). 10: ص1396(محمدي و احمـدي زاويـه،    داشــت قيبل رفاه، آزادي، پيشرفت و فراغت
ها نمود چنداني نداشت، مهم مطابق مد اروپـا بـودن و زيبـايي     دوام و كارايي در اين آگهي

هـا، باورهـا،    پوشـند، ارزش  محصوالت تبليغي بود. زنان ديگر شلوار، شليته و چاقچور نمي
فرنـگ را در تصـاوير   ها و هنجارهاي زنان دچار دگرگوني شده و بازتابي از جامعـه   نگرش
لباس  ــرييحــذف حجاب و تغ يخيتار ــانيبــا جر فاصله زياديهنوز  توان ديد. زنان مي

 نيـ ا يامـــا در محتـــوا   ـــم، يكن يمـ  يزندگـــ  يقاجـــار  يا هنــوز در جامعــه م؛يدار
و  ييراخـودآ  يهـا  كنــد مدل يكه وانمود م ميشــو يمواجه م يو لحن تصاويرمطبوعات با 

 بلكـه تنهـا   ن،يدتريـ و جد ني، نـــه تنهـا بهتـر   ها تبليغ شده در صفحات روزنامه پوشــاك
ـ يدر گفتمان پوشـــاك ا  گريكه د يزنان هستند؛ طور ييپوشاك و ظاهرآرا يها وهيش  ،يران
  رمو وجود نــدارد.پ و انــدام فربه و صورت يپوشــاك قجري ها وهياز شـ ياثر

  
  )1318تير 20(روزنامه اطالعات، . حضور زنان در تصاوير تبليغاتي 6تصوير
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گرفتند.  ها قرار مي گونه آگهي اين امر تنها در مورد زنان نيست، بلكه مردان نيز هدف اين
مردان و ترويج مصرف كاالي  ها با انبوهي از تبليغات كاال روبرو هستيم كه هدف آن

كرد كه مرد مدرن را فقط قرار اســت  يوانمــود م نيچن يغيگفتمــان تبلغربي است. 
از وطن آماده باشــد،  يكار و پاســدار يحفظ كند تا برا ياز نظر ســالمت جســمان

ســاخت.  يبازار مصرف م يعال يها هدف آرمان زيمردان را ن ان،يم نيبه واقع در ِا يول
از مرد يي ها تصويرسازيوند؛ با ش يبا مخاطب مواجه م انهمرد يها با نشانه غاتيتبل نيا

كننــد  يكرده و در همان حال ِ تــالش م يو سختكوش باز يو عقالن يمدرن جد
: 1396(محمدي و احمدي زاويه،  به روابــط مصرف عادت دهنــدنيز  را مــردان

چون و  يو ب يواقع يا جلوه ،يغاتيتبل يهــا يآگه نيمــردان در ا ري. تصاو)11ص
   دارد. چرا

  

  
  )1318مرداد  5هاي فرنگي (رزونامه اطالعات،  . آگهي كاله7تصوير

  نمودهاي فرهنگي و تالش براي به عرصه آوردن زنان 4.3.2
فـيلم بلنـد در ايـن     9عصر پهلوي نخستين دوره فيلمسازي در ايران بود و در كنار ساخت 

تئاتر و برگزاري و  هاي خارجي ) نمايش انواع فيلم114: ص 1393دوره (مسبوق و مراثي، 
هـاي تصـويري    كنسرت نيز رواج داشت. تشويق به ديدن فيلم و تئاتر با كمك انواع آگهـي 

هاي قابل توجـه در   ) و نوازندگان از جمله آكهي8مزين به تصاوير بازيگران (تصوير شماره 
)، گـاهي  4468، 3836، 3552هـا گـاهي از تصـاوير زنـان (ش      اين دوره است. اين آگهـي 



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش   148

 

) و گاهي نيز از تصاوير كودكـان بـا   4045، 2311، 2275ن يا هنرپيشگان مرد (ش نوازندگا
  كرد.  ) استفاده مي2203هاي محلي به تن (ش  ابزار موسيقي در دست و لباس

هاي تاريخي قبل  ها باز هم همانند دوره هاي روشنفكرانه در اين سال با وجود تمام ژست
هاي مربـوط   در نشريات چندان رفيع نيست. آگهيو بعد از خود جايگاه امور فرهنگي حتي 

 2به كتاب، نمايش فيلم، كنسرت موسيقي، تئاتر را اگر با هم جمع كنيم تنها كمـي بـيش از   
دهد. هرچند نبايد فراموش كـرد سـخن مـا تنهـا در مـورد       درصد را به خود اختصاص مي

و چـاپ كتـاب را    هاي مربوط به نمايش فـيلم  هاي مصور است و صد البته كه آگهي آگهي
  توان ديد. اعالنات متني به مراتب بيش از اين مي

  

  
  )1317مرداد  5اي از تبليغ فيلم با استفاده از عكس بازيگران (روزنامه اطالعات،  : نمونه8تصوير

شود همراه مردان به تماشاي تئاتر و فيلم بروند، امري  ها از زنان دعوت مي در اين آگهي
رسد. تا پيش از اين دوره زنان حتـي در راه رفـتن    روشنفكرانه به نظر ميكه بسيار جديد و 

شــده بودنــد و اجــازه چنــين  كنــار بــرادر، پســر يــا حتــي همســر خــود در خيابــان منــع
  نداشتند.  را  كاري
  

  گيري نتيجه .4
مندي مردم  ها از يك طرف و عالقه واردات كاالهاي گوناگون و رواج و گسترش عكاسخانه

ها تنهـا منبـع آگـاهي مـردم در ايـن       طبوعات (البته بايد در نظر داشت روزنامهبه خواندن م



 149   ... يعصر پهلو يها روزنامه يتجار غاتيكاربرد عكس در تبل

 

بود) از سوي ديگر، مطبوعات را به سمت استفاده از عكس سوق داد. تهيـه و توزيـع     عصر
هاي تبليغاتي با هدف ترغيب مردم به خريد و استفاده بيشـتر از كاالهـاي لـوكس بـا      عكس

  گرفت.  بي صورت ميتحريك سبك زندگي روشنفكرانه و غر
سازي جديد ايرانـي در ارائـه و انتخـاب     هاي حكومتي در راستاي پروژه هويت سياست

سازي حكومـت پهلـوي مسـائلي از قبيـل      ها بسيار مؤثر بود. در راستاي پروژه هويت آگهي
سازي با غرب در پوشش و سبك زندگي، گسترش عرصه خصوصي زنان و راهيابي  ن همسا

عمومي و همنشيني با مردان و حضور در جامعه و از طرفي نيز كمك به  هاي آنان به عرصه
هـا   هاي داخلـي، در تصـاوير آگهـي    توليد كاالي وطني با تقليد از غرب و نه متكي به داشته

ي تبليـغ و مـردم بـه خريـد آن     دهـد. اگـر قـرار اسـت كـاالي      همسويي روشني را نشان مي
ندگي است، بلكه بر لـوكس بـودن و اسـتفاده    شوند نه از آن روست كه مورد نياز ز  ترغيب

  شود.  فرنگيان روشنفكر و مترقي از آن تأكيد مي
هاي فرنگي يا اعالنات مربوط به آرايش  تمايالت تجددطلبانه در اعالناتي همچون كاله

مشـي روزنامـه در راسـتاي سياسـت حكومـت       دهنده خط هاي زنانه به خوبي نشان و لباس
هاي وارداتي  ادن مردم به استفاده از كاالهاي لوكس مانند ماشينمطلقه پهلوي است. سوق د

هـاي برنـزي و ظـروف چينـي تجمالتـي و گرانقيمـت،        يا ابزارهاي تجمالتي مانند لوسـتر 
تغيير لباس بـا تغييـر   منظور متأثر ساختن جامعه ايران بود.  ها به گرامافون، پيانو در اين آگهي

همواره در روزنامه بازتابانـده   و همسويي داشت وي رفتار اجتماعي و سبك زندگي همراه
تراشي، صابون معطر، عطريات،  به همين دليل نيز سيل متاع خارجي مانند تيغ ريش ،شود مي

هم با تصـاويري فريبنـده از    ، آنشد گانه و مردانه اعالن مي كفش، ساعت و لباس زنانه، بچه
  دند.زنان و مرداني كه نمونه كاملي از يك فرد متجدد بو

آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت منحصر به اعالنات مصور بود و چه بسا بـا  
سـال اول چـاپ    5بررسي اعالنات متني نتايج بحث به كلي دگرگـون شـود؛ چـرا كـه در     

تـوان   ها نيز با نگـاهي كلـي و مـوجز مـي     روزنامه اعالن مصوري چاپ نشد و در بقيه سال
  شد.  عالنات تصويري، اعالن متني در روزنامه چاپ ميمتوجه شد كه چندين برابر ا

  
 نامه كتاب

(مجموعـه سـخنراني و    نشست تخصصي كشـف حجـاب  )، 1385ابوزرجمهوري، مهستي و ديگران، (
  هاي سياسي، چاپ دوم. ضميمه)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش
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