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  چكيده
روند. اين دسته از اسـناد از  هاي محلي از اسناد ارزشمند تاريخ محلي به شمار ميروزنامه

، با صنعت و جامعه پيوند استواري برقرار كرده و از جهـت  »اعالن«و » آگهي«جهت درج 
هميت بسيار زيادي دارنـد. از ايـن جهـت در تـاريخ معاصـر      تاريخ اقتصادي و اجتماعي ا

زمينه پر اهميتـي بـراي   » گلگون«هاي نخستين پهلوي اول، انتشار روزنامه همدان، در سال
ها از يك سو، تأثير و نفوذ ابزار تجدد بر اقتصاد شود. محتواي اعالنپژوهش محسوب مي

نگاري از جهت درج اعالن در زنامهمحلي همدان را نشان داده و از سوي ديگر كيفيت رو
  دهد. همدان اين روزگار را بازتاب مي

هـاي روزنامـه گلگـون، چـه     اما پرسش اصلي اين مقاله آن است كه مضـمون اعـالن  
- دهد؟ چنين مـي هايي از وضعيت جامعه و اقتصاد همدان آن روزگار به دست ميآگاهي

نويني از مظاهر تجدد، در خدمت تكاپوهـاي  نمايد كه اعالن روزنامه مزبور به عنوان ابزار 
اجتماعي و اقتصادي جامعه درآمده و از اين رو محتوا و مضمون آن به پيوند آن بـا بدنـه   
جامعه، بازتابي از وضعيت اجتماعي و اقتصادي و از جمله رونق كسب و كارهاي معرفي 

  و تبليغ شده است.
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هاي هاي مندرج در اعالنتوصيفي دادهبندي و آمار هاي اين پژوهش بر پايه دستهيافته
روزنامه گلگون، گزارشي از صنايع، خدمات، كسب و كارهاي پر رونق بـه دسـت داده و   

كند. همچنين ميزان نفـوذ مظـاهر توليـدات    ها را از جهت ماهيت اقتصادي ارزيابي ميآن
شيوه و مهارت فرنگي در جامعه همدان و رقابت آن با كاالي ايراني بازگو كرده و سرانجام 

  نمايد.ميتبليغ كاال در روزنامه ياد شده ارزيابي 
  روزنامه، گلگون، همدان، اعالن، وضعيت اقتصادي :ها هواژكليد

  
  مقدمه  .1

رود و سرمشق آغـازين آن  نگاري از مظاهر ورود تجدد در جامعه ايران به شمار ميروزنامه
نخسـتين روزنامـه در   » كاغذ اخبـار «نام در دوره قاجاريه از جهان غرب گرفته شد؛ چنانكه 

است. از  news paper »نيوز پيپر«، برگرفته از واژه انگليسي 1ايران در روزگار ناصرالدين شاه
رسـاني  همان آغاز رواج روزنامه در روزگار ناصرالدين شاه قاجار، اين ابزار افزون بر آگاهي

هـاي  بازرگانـان و كاربدسـتان حـوزه   همگاني، به عنوان ابزاري شناخته شد كه به وسيله آن 
گوناگون شغلي هم امكاني براي عرضه كاالها و خدمات خود به متقاضـيان داشـته باشـند.    

هـا درآمـد. بنـابراين    ها به عنوان بخشي ثابت در روزنامـه در روزنامه 2»اعالن«بدين ترتيب 
- ناصرالدين شاه باز مـي هاي فارسي در ايران به همان دوره پيشينه كاربرد اعالن در روزنامه

نگاري در بسياري از شهرهاي ايران، همدان نيز از از سوي ديگر با گسترش روزنامه 3گردد.
جملــه شــهرهايي بــود كــه بــراي انتشــار روزنامــه محلــي اقــدام مــوثري نمــود. در ســال  

عـدل  «كه سال پيروزي انقالب مشروطه در ايران بود، در اين شـهر روزنامـه   1906ق/1324
    4رصت انتشار يافت.ف» مظفر

نگـاري  هاي برجسته جريان روزنامـه هاي پس از آن فريدالدوله همداني از چهرهدر سال
 16شـماره در بـازه زمـاني     54، توانسـت در  »گلگـون «محلي در همدان، با انتشار روزنامه 

، توجه خوانندگان زيادي را به خود جلـب نمايـد و از   1928ش/1307دي  25فروردين تا 
موفق به كسب جايگاه مهم و اثر گذاري در همـدان شـود. ايـن روزنامـه همچنـين       اين رو

هاي تجاري و غير تجاري اختصاص داده بود و و آگهي» اعالن«اي را به بخش ثابت و ويژه
اي از به كارگيري ابزار تبليغ در سطح روزنامه را برجاي گذاشـت و  بدين ترتيب هم تجربه

، اجتماعي آن روزگار براي پژوهشگران تـاريخ اجتمـاعي و   هم گزارشي از اوضاع اقتصادي
  اقتصادي فراهم نمود.
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كند تا از هاي اين روزنامه اين امكان را فراهم ميبنابراين بررسي محتوا و مضمون اعالن
هر دو منظر مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و از اين رو اين مقاله در تالش براي پاسخ به 

هـاي روزنامـه گلگـون، از نگـاه تـاريخي چـه       وا و مضمون اعالناين پرسش است كه محت
هايي از اوضـاع و احـوال اجتمـاعي و اقتصـادي همـدان در روزگـار انتشـار آن در        آگاهي

دهد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت اعالن از ابزارهاي نوين تجـدد در  دسترس قرار مي
هـاي  ر و توسعه اقتصادي فعاليتروزنامه گلگون بستري براي رونق بخشيدن به كسب و كا

هـا نشـان   توليدي، خدمات و مانند آن شده است و در آن مقطع تاريخي محتواي اين اعالن
رود و از اين رو با اين فرضيه دهنده نوعي تكاپوي اجتماعي و اقتصادي جامعه به شمار مي

تصـادي و  هـاي گونـاگون اق  هـا در عرصـه  بندي و مقايسـه مضـمون داده  به شناسايي، دسته
اجتماعي پرداخته خواهد شد تا بدين وسيله زمينه براي بيان وضعيت اقتصـادي بـر اسـاس    
همين اعالن ها فراهم گردد. از آن جايي كه روزنامه در ايـران بـا پشـتيباني حكومـت دايـر      

ها از نظر دولتي و غير دولتي و از آنجايي كه اقتصاد عرصه توليد و خـدمات و  شدند، اعالن
هـاي  ها از اين نظر و برخي ديـدگاه الهاي داخلي و خارجي است، محتواي اعالنرقابت كا

  ديگر نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
  
  پيشينه تحقيق 1.1

خيال كه به انتشار روزنامه گلگون اهتمام نموده و زمينه انجـام پـژوهش   گذشته از مهدي به
از جهـت پـرداختن بـه فريدالدولـه      كنوني را هموار نموده است، درباره پيشينه اين تحقيـق 

هــاي پرويــز اذكــائي اشــاره تــوان بــه پــژوهشهــاي او، مــيهمــداني، زنــدگي و فعاليــت
هــا دربــاره گلگــون و ). وي نخســتين آگــاهيAḏkāʾI  ،2001 ؛ اذكــائي1371نمود(اذكــائي،

مشـروطه  «اي با نـام  دهد. همچنين ابوالفتح مؤمن نيز در مقالهصاحب امتياز آن به دست مي
هاي منتشر شـده در  ) در بخشي از مقاله خود ضمن معرفي روزنامه1383» (كوچك همدان

اي اجمالي دارد. افزون بر اين مجيد فروتن در كتابي بـا  همدان به روزنامه گلگون هم اشاره
اي براي شناسـايي مقـدماتي   نيز پژوهش ارزنده» راهنما و اسناد مطبوعات استان همدان«نام 

    5).1384گلگون فراهم آورده است(فروتن:  روزنامه
ها در مطبوعات همدان و هاي ياد شده، درباره اعالنبا اين همه در هيچ يك از پژوهش

هايي هم كه درباره زمينه تـاريخي  از جمله روزنامه گلگون مطلبي درج نشده است. پژوهش
رساني و يا تبليـغ تجـاري   درج آگهي و كاربرد آن به عنوان يك ابزار مدرن در زمينه اطالع 
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منتشر شده نيز اگر چه در محدوده كار خود حائز اهميت و قابـل توجـه اسـت امـا دربـاره      
  دهند. روزنامه گلگون اطالعاتي به دست نمي

نوشـته  » سال تبليغات بازرگاني در مطبوعـات فارسـي زبـان    230«ها كتاب از جمله آن
ن نـاهمواري را بـراي تحقيقـات بيشـتر،     ) است كه نويسنده آن زمي1392محسن ميرزايي (

درباره بررسي آگهي تجاري در مطبوعات فارسي همواره نموده اسـت امـا همچنـان كـه از     
دهـد.  هاي كلي و اجمالي در اين زمينه به دسـت مـي  شود، ديدگاهعنوان آن نيز استنباط مي

نگاري در زنامههمچنين سيد فريد قاسمي به عنوان يكي از پژوهشگران پيشرو، در زمينه رو
دهد كـه داراي اهميـت   هايي در دسترس پژوهشگران اين حوزه قرار ميتاريخ ايران آگاهي

گشا خواهـد بـود و از نظـر    ) و براي پژوهشگران اين حوزه راه1377زيادي است(قاسمي، 
موضوع اين تحقيق نيز برخي اطالعات اجمالي و كلـي دربـاره تعـاريف و شناسـايي كلـي      

  دهد.آگهي و اعالن، به دست ميدرباره ماهيت 
در همدان اشاره شد، بايد به روزنامـه  » عدل مظفر«افزون بر آنچه درباره روزنامه دولتي 

به دست سيد  1907ق/ 1325در اين شهر نيز اشاره كرد. برپايي اين روزنامه در سال » اُلفت«
پژوهشگران از جهت محمد يوسف زاده (غمام همداني) انجام گرفت. روزنامه اُلفت به باور 

كرد و از جهت سياسـي  هاي منتشر شده در تهران برابري ميمحتوا و شيوه انتشار با روزنامه
. همين ديدگاه هـم  6)179: 1375رفت(طباطبايي، نيز در زمره مشروطه خواهان به شمار مي

- در همدان روايت شده است. اُلفت به صورت هفتگي چاپ مـي » سعادت«درباره روزنامه 

  ).  53: 1383و در بر گيرنده چهار صفحه بود(مؤمن، شد 
شـد.  منتشر مي» اكباتان«در همدان روزنامه ديگري به نام 1921ق/ 1339در حدود سال 

هاي عمومي و كرد و گويا نشر اعالنچاپ مي» ناظم الشريعه«اين روزنامه را شخصي به نام 
نرخ و هزينـه چـاپ آن اشـاره    اي به خصوصي را در برنامه كاري خود داشت و در شماره

- ها زمينهشود گفت تجربه انتشار اين روزنامه). مي260 – 250: 1389داشته است(قاسمي، 

اي براي توسعه فرهنگ انتشار و استفاده از ابزار مطبوعات در عرصه اجتماعي و اقتصـادي  
  برخوردار بوده است.را فراهم كرد. بدين ترتيب روزنامه گلگون از پشتوانه تاريخي پرباري 

  
  پيشينه درج اعالن در مطبوعات همدان  .2

اي كه در همدان انتشار يافت روزنامه عـدل  گونه كه پيشتر اشاره شد، نخستين روزنامههمان
اي از آن در دسـت  مظفر بود كه سپس به اكباتان تغيير نام يافت، امـا از آنجـايي كـه نسـخه    
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هاي آن سخن گفت. از ايـن رو بـر پايـه آنچـه در     نتوان به درستي درباره اعالنيست، نمي
سـال  » الفـت «هاي همدان در روزنامـه  ترين اعالن مندرج در روزنامهدسترس است قديمي

منتشر شده كه نخستين اعالن آن روزنامه از سوي ظهيرالدوله حاكم همـدان   1907ق/1325
. 7)4:  1، ش 1س  بوده و ديگري، اعالن فروش خانه يكي از اهـالي همـدان اسـت(الفت،   

رود. همچنـين  بنابراين روزنامه الفت از پيشگامان اين زمينه اقتصادي و ارتباطي به شمار مي
حـاجي محمـد حسـن     1910ق/1328سخن گفـت كـه در سـال    » جماليه«بايد از روزنامه 

اصفهاني آن را بر پا ساخت. از بررسي محتواي اين روزنامه ميزان هزينه درج آگهي و موارد 
هاي اخير نيـز دربـاره   ). پژوهش1: 1، ش،1آيد(جماليه، سول تخفيف را به دست ميمشم

همدان نيز از درج اعالن و نرخ آنها اطالعاتي مختصـر و در عـين   » اكباتان«روزنامه كمياب 
  .  8حال ارزشمندي در دسترس قرار داده است

همدان به ويـژه از  ها در روي هم رفته، در آغاز گسترش درج آگهي و اعالن در روزنامه
هـاي دولتـي بـود و جنبـه تبليـغ      ها از سوي ادارهمشروطه تا جنگ جهاني اول بيشتر اعالن
اما پـس از آن و بـه ويـژه در دوره رضاشـاه، از      9بازرگاني و تجاري و غير آن محدود بود.
و هـا  جويي شد و بدين وسيله پيوندي ميان روزنامـه اعالن به عنوان تبليغ كسب و كار بهره

عامه شهروندان اعم از فروشندگان كاالهاي توليدق و خدمات ايجاد گرديد. در اين فضـاي  
  ايجاد شده در همدان روزنامه گلگون از سوي فريدالدوله همداني پايه گذاري گرديد.

  
  فريد الدوله همداني  1.2

نتشـار  محمد حسن خان كبابياني معروف به فريدالدوله همداني مشهور به گلگون (به دليل ا
اسـماعيل  «در همدان به دنيا آمـد. پـدرش    1878ق/ 1295اي به همين نام) در سال روزنامه
بود و عموي او حاجي سيد اسحاق مجتهد معروف آن روزگـار و بـه دشـمني بـا     » مستشار

، براي كشتن 1897ق/1315سال » شيخي كشي«جماعت شيخيان معروف بود. او در جريان 
). از آن چـه گلگـون در   73: 1371ا صادر كرده بود(اذكـائي،  شماري از شيخيان همدان فتو

گونه استنباط نمود كه پدرش باور ديگري داشته و توان اينروزنامه خويش برجاي نهاده، مي
اي مخالفـت  با فتواهاي حاجي سيد اسحاق موافقت و همراهي نداشته است؛ حتي به گونـه 

اي از آن توصـيه بـه   داد كه نمونهشان ميخود را در قالب تمايل به عناصر و مظاهر تجدد ن
  ).2: 36، ش1پسرش براي استفاده از كاله به جاي عمامه بود(گلگون، س
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هاي فريدالدوله در راه مشروطه و آزادي خواهي بسـيار چشـمگير بـوده    اهتمام و تالش
است. در زمان استبداد محمدعلي شاهي يعني دوره استبداد صغير بـه حمايـت از مشـروطه    

- خواهان پرداخت و از اعضاي فعال حزب اجتماعيون عـاميون در همـدان بـه شـمار مـي     

خواهان و مشروطه» محل اجتماع آزادي خواهان«). خانه او پيوسته 92: 2001رفت(اذكائي، 
- هاي نظامي عليه مسـتبدين مـي  بود و گويا رهبري گروهي را بر عهده داشت كه به فعاليت

بـا   1911ق/1329دوره بازگشت محمد علي شـاه در سـال    پرداختند به هر روي در جريان
  ).74: 1371ها به ايران، فريدالدوله از مبارزان پر آوازه در همدان بود(اذكائي، پشتيباني روس
ها و ديدگاه هـاي  هاي پس از آن رويداد، در روزنامه گلگون درباره فعاليتوي در سال

  نويسد:خود مي
طيت ايران گذشته، براي رسـيدن بـه آمـال خـود و     سال كه از عمر مشرو 22در مدت 

كردند بيشتر گذرانديم، به قدر سهم اگر تقسيم ميديدن روزگار خوش كه در خيال مي
ايم. ما براي محو بنيان استبداد مسلح شده نسبت به جامعه و وظيفه نوعي فداكاري كرده

و چون نيت پاك و بي  شتافتيمهاي سپاه مستبدين ميدر ميادين جنگ به استقبال گلوله
  )1ص 1ش 1(گلگون س آاليش بود فاتح آمديم

كـرد و  فعاليت مي 10»نصرت«براي برپايي مدرسه  1913ق/1331به نوشته همو در سال 
  ).1:  38، ش1نمود(گلگون، سبراي ساخت آن از مردم اعانه گردآوري مي

را بـر عهـده    خواهان در همدان مناصب گونـاگوني فريدالدوله پس از پيروزي مشروطه
در ســال » رياســت شــعبه نواقلي(عــوارض) بلديــه همــدان«هــا گرفــت كــه از جملــه آن

اين جايگاه را بر عهده داشـت. سـپس در    1922ش/1301بود. وي تا سال  1920ش/1299
ايـن   1925ش/1304رئيس بلديه (شهردار) همدان گرديد و تا سـال   1923ش/1302مرداد 

  ).77: 1371از مقام خود استعفا نمود(اذكائي، جايگاه داشت تا اينكه در آن سال 
  
  برپايي روزنامه گلگون 2.2

اي آغاز گرديد كه مجوز انتشار روزنامه 1928ش/1307فعاليت مطبوعاتي فريدالدوله از سال 
را به دست آورده و در شانزده فرودين همان سـال ايـن روزنامـه را منتشـر     » گلگون«به نام 

روزنامه و بازه زماني انتشار آن يافته قطعي به دسـت نيامـده امـا    نمود. درباره شمارگان اين 
دست كم پنجاه و چهار شماره از آن در دست است كه از شانزده فرودين تا بيسـت و پـنج   
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شود كه پس از انتشار شماره واپسين بر اثر حواشي كه بـه  را شامل مي 1928ش/1307دي 
  ).9: 1393ديد(به خيال، گر» جلوگيري«آن پرداخته خواهد شد از چاپ آن 

شـد بلكـه چـاپ آن دو شـماره در روزهـاي      به هر روي گلگون همه روزه منتشر نمي
از شـماره اول تـا   تـوان گفـت   هاي در دسترس مـي مشخصي از هفته بود. از بررسي شماره

در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه و  37تا  25از شماره  ،روزنامه يكشنبه و پنجشنبه 24شماره 
گرديـد.  شماره فقط در روزهاي سه شنبه چاپ مـي  54تا آخرين شماره يعني  38از شماره 

مطبعـه  «هاي اين روزنامه در همدان بود. شماره» كوي كبابيان«اداره روزنامه در جايي به نام 
» كـوالنج «در محلـه  » گلگـون «اسـم   شد. فريدالدوله يك چاپخانه هم بـه چاپ مي» همدان

  ).78: 1371(اذكائي،  11همدان برپا كرد
اين روزنامه از پشتيباني چهـره پـرآوازه ادب و سياسـت ايـران دوره مشـروطه عـارف       

). حضور او از اين روزنامه را از شـعري كـه   92: 2001قزويني برخودار بوده است(اذكائي، 
» نامـه گلگـون  «رسيد پيك و به كف نامـه،  «نمود: توان مالحظه درباره انتشار آن سروده مي

توان ). مي4: 1، ش 1(روزنامه گلگون، س 12»است/ نخوانده دانم طرز نگارشش چون است
گفت پيوند او با اين روزنامـه، بـر ارزش و غنـاي مطالـب روزنامـه، سـوگيري و محتـواي        

در برگزيـدن نـام ايـن     روزنامه اثر گذار بوده و شايد بتوان اين گمان را پيش كشيد كه همو
اي مفصل (بـا  هاي نخست روزنامه، مقالهروزنامه تأثير داشته است. عارف در يكي از شماره

هاي روزنامه و در برگيرنده بيش از سه صفحه) و بـا رويكـردي   توجه به محدوديت صفحه
انتقادي درباره وضعيت و شيوه نگهداري از مقبـره اسـتر و مردخـاي در همـدان نوشـت و      

دهد كه عارف جايگاه بسـيار پـر   زون بر اين يادداشت روزنامه، بر آن مطلب هم نشان مياف
  ).4- 1:  3، ش 1اهميتي براي فريدالدوله داشته است(گلگون، س

اي ديگري از آن روزگار، در روزنامه اما گذشته از عارف، نويسندگان و اهل قلم پر آوازه
كه در چنـد   13توان از علي اصغير شميم ياد كرداند. از اين بزرگان ميگلگون مطالبي نوشته
گلگـون،  »(اهميت اقتصـاديات « هايي درباره پيشرفت و ترقي ايران با نامشماره گلگون مقاله

) نوشته است. پيونـد  3- 2:  5، ش 1(گلگون، س» اصول اقتصاديات«) و 3- 2:  4، ش 1س
شود. بر شده او مشخص ميهاي سفارش داده نزديك او با گلگون از محتواي يكي از اعالن

پايه آن وي به طور منظم روزهاي دوشنبه و پنج شنبه پيش از ظهر در دفتر گلگون حضـور  
  ).4: 31،ش1داشته است(گلگون، س
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بـا نـام    15اي مشـابه اشـاره كـرد كـه او هـم در زمينـه      14همچنين بايد به اسداهللا كيـوان 
دم وابسـتگي بـه بيگانگـان و    دربـاره پيشـرفت اقتصـادي، عـ    » قيام صنعتي«و » اقتصاديات«

، 1گلگـون، س »(برشمردن موانع داخلي عقب ماندگي اقتصادي سخن به ميـان آورده اسـت  
  ). 4- 3:  10ش 

- رحيم نامور نيز از سرشناسان همدان و نويسنده پر كار روزنامه گلگون است كه مقالـه 

اب وكـالي  انتخـ «هـا  هاي فراواني از او در اين روزنامـه درج شـده اسـت كـه از ميـان آن     
: 14، ش 1(گلگـون، س » آفات زندگي: جهل و فقر«، 16)2- 1: 5، ش1گلگون، س»(مجلس

هـاي نويسـنده و البتـه    هـاي يـاد شـده، از دغدغـه    مقاله ) سزاوار توجه است. بن مايه2- 1
. سرانجام عنايـت اهللا شـكيباپور متـرجم و نويسـنده     17فريدالدوله همداني نيز حكايت دارد

» اجتماعيـات «اهالي همدان در اين روزنامه چندين مقاله با مضـمون  معاصر و از  18برجسته
  ).1: 43؛ ش  3: 37؛ ش 3: 31، ش1نوشته است(گلگون، س

  
  سرانجام كار روزنامه و فريدالدوله 3.2

هـاي  دهد كه محتواي منتشـر شـده در يكـي از شـماره    هاي به دست آمده نشان ميگزارش
ايجاد و اين حاشيه سرانجام به آن جا رسيد كه دسـتگاه  اي براي اين روزنامه گلگون حاشيه

). آن مطلبي كه اين حاشـيه را  110- 109: 1384قضايي از انتشار آن جلوگيري كرد(فروتن، 
 15روزنامـه گلگـون بـه تـاريخ      36در شـماره  » كاله پهلوي و لباس كوتاه«به وجود آورد، 

نوشته مربوط به طـرز پوشـش    درج شده است. در اين مقاله بيشتر 1928ش/1307شهريور 
و » تعميم عمامه«به ويژه پوشش مردان سخن به ميان آمده و به صورت مستقيم و ضمني از 

كند تا از سياست يكساني پوشـاك  آورد و تالش ميآن سخن به ميان مي» خسارت و ضرر«
حتـواي  كه در دستور كار حكومت رضاشاه قرار گرفته بود، پيشتيباني كند. گذشته از اينكه م

هـا دارد، مطلبـي دارد،    هـا و رويـه  اين مقاله رويكرد انتقادي تندي در برابر شماري از سنت
رود يا دست كم در آن روزگار چنين برداشتي آميز به روحانيت به شمار مياي توهيننوشته

خدا را شكر گذار گرديدم كه عمامه سرم نرفت و «از آن شده است. گلگون چنين نوشته كه 
گان بيكـاره و  شان يا ساير آقازادهبايست پيشه مكبري داشته يا اينكه مثل آقازادهلحال مياال ا

). روشن است كه اين نوشته تا چـه انـدازه   2:  36، ش1گلگون،س »(بار دوش جامعه باشم
  جنجال آفرين بوده است. 
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آورده شـود  شده است و بدون آنكه نام او » قاضي همدان«اي به در پايان مقاله هم اشاره
هـاي  خواهد در صورت رضايت به نوشتن چنـين مطـالبي، در شـماره   و به كنايه از وي مي

شهريور همان سال، شكايتي از سـوي   18بعدي ادامه دهد. با توجه به محتواي آن در تاريخ 
قاضي همدان بر ضد آن تنظيم شد و اين سرآغاز به توقف انتشار آن منجر گرديـد(فروتن ،  

اي كه روزنامه گلگون پس از اين شكايت و فشارهاي وارده، از ) به گونه110- 109:  1384
اي دوبــار، بــه يــك بــار در هفتــه كــاهش يافــت و ســرانجام در اول مهرمــاه انتشــار هفتــه

شكايتي ديگر پيش كشيده شد؛ مبني بر اينكه فريدالدوله در روزنامه خـود    1928ش/1307
كرده و بدين وسيله خواستار توقيف آن شده مطالب خالف موازين دين و مذهب را چاپ 

دي  25شـماره (  54). انتشار گلگون با تمام فشارها سـرانجام تـا   109: 1384بودند(فروتن، 
گردد. فريدالدوله نه سال پـس از  كند و پس از آن براي هميشه توقيف ميماه) ادامه پيدا مي

  م از جهان فرو بست.سالگي چش 60در سن  1937ش/1316توقيف اين روزنامه در سال 
  
  هاي گلگونمشخصه 4.2

شـده  منتشـر مـي  » مطلـوبي «شود كه روزنامه گلگـون از نظـر ظـاهري، بـه شـكل      گفته مي
 هـاي فنـي در حرفـه   ). اين گفته با توجه بـه امكانـات و پيشـرفت   78: 1371است(اذكائي، 

فحه به صورت نمايد. گلگون در چهار صنگاري آن روزگار در همدان پذيرفتني ميروزنامه
شد. در صفحه نخست، سه رديف قرار داده بودند. در نوار دو ستون در هر صفحه منتشر مي

و در كنـار آن   19باريك باالي صفحه شماره و تاريخ انتشار به خورشيدي، قمري و مـيالدي 
هاي مجله و لوگوي آن قرار داشـت و  شماره صفحه ذكر شده بود. در رديف دوم مشخصه

يم شده بود. در سمت راست نام صاحب امتياز و مـدير مسـئول و نشـاني    به سه بخش تقس
روزنامـه در همـدان،   » نامـه ارزش«تلگرافي آمده بود. در سـوي چـپ آن نـرخ فـروش يـا      

ساالنه و شش ماهه و » خارجه«و كشورهاي ديگر با عنوان » داخله«شهرهاي ديگر با عنوان 
  نرخ تك شماره درج شده است. 

آن درج شـده كـه بـه صـورت فارسـي بـا خـط        » لوگو«، نام روزنامه و در ميانه اين دو
بدون هيچ گونه آرايشي و صـورت بـه    GOLGOUN نستعليق و انگليسي با حروف درشت

تر چاپ شده است. اما سرشناسه مطالب با همان حروف متن اما با اندازه درشت ساده است.
افزون بر عنوان روزنامه چنانكه پس از اين هم اشاره خواهد شد، اعالن كاالهـاي غربـي و   
غير ايراني به صورت انگليسي و نوشتار التين درج شده است. افزون بـر ايـن در روزنامـه    



  1398و زمستان  ييزسال هشتم، شمارة دوم، پا ،ياقتصاد ياجتماع يخنامة تار پژوهش   174

 ها شماره يا كدي صادر و در آخرين سطر هر اعـالن درج گلگون تالش شده تا براي اعالن
- گرديد. از كاستيگردد. به اين ترتيب پيشينه هر اعالن در روزنامه با تكرار آن مشخص مي

شود (كه البتـه بـا توجـه بـه امكانـات و      هايي كه به جهت ظاهري در اين روزنامه ديده مي
گيـري نكـردن از   رود)، بهـره وضعيت نشريات در آن روزگار كاستي بزرگي به شـمار نمـي  

- بصري و ديداري براي خوانندگان است. از موارد اندكي كه مي هايتصويرسازي و كشش

هـاي  در باالي اعـالن » شير و خورشيد«برده، درج نشان  توان گفت روزنامه از تصوير بهره
؛ امكاني كه براي وجه تمايز يا تقويت ويژگـي ديـداري   20هاي دولتي استحكومتي و اداره

  هاي ديگر فراهم نيامده است.اعالن
امه از آغاز انتشار يا هنگام توقيف و بسته شدن آن، با نرخ و قيمـت يكسـان و   اين روزن

بود و اشتراك بلنـد مـدت آن   » پنج شاهي«است. قيمت تك شماره آن  ثابتي به فروش رفته
ساليانه و شش ماهه و براي مشتركان همداني، مشـتركان داخـل و خـارج كشـور بـا نـرخ       

  متفاوتي قيمت گذاري شده بود.
  

  هابررسي فراواني و محتواي اعالن 5.2
دهـد كـه از آغـاز ايـن     هاي به كار رفته در روزنامه گلگون نشـان مـي  بررسي آماري اعالن

اعالن در آن درج شده است. هـر چنـد در    186روزنامه تا هنگام توقيف آن، روي هم رفته 
 11هـا بـه   هاي اين روزنامه نيز هيچ اعالني درج نشده اسـت كـه فراوانـي آن   برخي شماره

رسد. تالش براي روشن ساختن داليل عدم درج اعالن در درصد مي 6شماره و نزديك به 
شود گفـت كـه گويـا در برخـي     شود. اما مياين شماره ها به دستاورد مشخصي منجر نمي

هاي سياسي، اجتماعي و علمـي مجـالي بـراي    ها درج مطالب مفصل درباره موضوعشماره
درج مطالب دربـاره انتخابـات، نطـق رئـيس      12ي نمونه در شماره اعالن گذاشته است. برا

پنج دسـتور  «شناسي و تربيت با عنوان الوزرا و رئيس مجلس و سرانجام مطالبي درباره روان
بيشتر حجم مطالب را به خود اختصاص داده و مجالي براي اعـالن نمانـده    21»زندگي كامل

قطعي امكان اظهار نظر نيست؛ چـرا كـه امكـان    اي است. هر چند درباره اين داليل به گونه
نبود سفارش اعالن نيز همواره مطرح است. به هـر روي روزنامـه گلگـون در دوره انتشـار     

   ها آگهي درج كرده است.خود، در بيشتر شماره
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  ) فراواني و درصد شماره هاي داراي اعالن و بدون اعالن1جدول(
  درصد فراواني شماره وجود اعالن

  08/94 175 اعالنداراي
  91/5 11 بدون اعالن
  100  186 مجموع

  
  هاي داراي اعالن شماره 1شماره  نمودار

بنـدي اسـت:   هاي گونـاگوني قابـل دسـته   هاي اين روزنامه از ديدگاهبه هر روي اعالن
اعالن كاالهـاي توليـدي و   دولتي، اعالن هاي تجاري و غير تجاري، هاي دولتي و غيراعالن

  خدماتي و مانند آن.
ها و نهادهاي حكـومتي فعـال   هايي كه به سفارش ادارههاي دولتي، يعني اعالناما اعالن

در همدان (مانند اداره بلديه، اداره ماليه، معارف و اوقاف و اداره استيناف و محكمـه عـالي،   
اي ون از نظر شكل و محتوا به شيوهوزارت داخله و سازمان وظيفه عمومي) در روزنامه گلگ

تر اشاره شده در تمامي موارد در آغاز اعـالن نشـان   شد. همان گونه كه پيشويژه منتشر مي
شير و خورشيد قرار داده شده بود و با توجه به اينكه تنها نشانه تصويري در اعالن روزنامه 

هـا عمومـاً بـا    ن ايـن اعـالن  شود. ديگر اينكه مـت ها متمايز ميگلگون است، از ديگر اعالن
محتوايي آمرانه و دستوري و در برخي موارد هشدار دهنده بـا سـياق ادبيـات حـاكميتي آن     

  روزگار انتظار نوشته شده است.
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ها بسيار كمتر است و هاي دولتي در مقايسه با ديگر اعالناز نظر آماري نيز حجم اعالن
گيرد(نـك: جـدول   درصد را در بـر مـي   18اعالن و اندكي بيش از  32بر پايه اين پژوهش 

). همچنين اگر چه فراواني اعالن هاي دولتي بسيار كمتر است امـا درج پيوسـته و   1شماره 
منظم اعالن از سوي نهادها و اداره هاي حكومتي در ايـن روزنامـه اعتمـاد آن هـا بـه ايـن       

ه نظر حكومت را نيز كند. به سخن ديگر گلگون توانستروزنامه و اعتبار گلگون را بازگو مي
اعـالن و   17هاي حكومتي، اداره بلديه همدان با فراواني به خود جلب نمايد. در ميان اعالن

ها، بيشترين سفارش اعالن و درج مطالـب خطـاب بـه    درصد از مجموع اعالن 50بيش از 
ن و اعال 7شهروندان همداني را داشته و پس از آن اداره معارف و اوقاف همدان با فراواني 

  ).2درصد قرار دارد(نك جدول شماره  22نزديك به 

  ) فراواني و درصد اعالن هاي دولتي و غير دولتي2جدول(
 درصد فراواني اعالن ماهيت اعالن

 28/18 32 دولتي
 71/81 143 غير دولتي
 100 175 مجموع

) فراواني و درصد مرجع سفارش اعالن هاي دولتي3جدول(
  درصد فراواني اعالن سفارش دهنده اعالن
  12/53 17 رياست بلديه همدان
  37/9 3 رياست ماليه همدان

  87/21 7 رياست معارف و اوقاف همدان
رياست استيناف و محكمه عالي

  37/9  3 جنايي عمومي غرب

  12/3 1 وزارت داخله
  12/3 1 سازمان وظيفه عمومي
 100 32 مجموع اعالن ها
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  هاي دولتي و غيردولتي اعالن 2نمودار شماره 

  
  هاي دولتي اعالن 3نمودار شماره 

هـا و  به هر روي سفارش دهنده اعـالن در روزنامـه گلگـون بيشـتر از ميـان مجموعـه      
- هاي گونـاگون سـفارش داده مـي   ها با هدف و انگيزهاشخاص غيردولتي است. اين اعالن
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ها را صاحبان مشاغل و حرَف و با اهداف بازرگاني و توسعه اما بيشترين ميزان اعالن 22شد؛
اعـالن در بخـش غيـر     143كسب و كار به خود اختصاص داده بودند كه از ميان مجمـوع  

درصد از سوي صاحبان مشـاغل و حـرف سـفارش داده     78اعالن و در حدود  136دولتي 
تي از سوي شهروندان با هدف و انگيزه هاي عموماً غيـر  هاي غير دولشده بود. ديگر اعالن

درصـد   20اعـالن و بـيش از    36شد. در اين روزنامـه تعـداد   بازرگاني نيز سفارش داده مي
اعـالم  «، »تغييـر نـام خـانوادگي   «ها بايد بـه  گيرد. از ميان آنها اين بخش را در بر مياعالن

ايي مانند پرندگان، دعـا نوشـته و نيـز    و گم شدن اسباب و لوازم شخصي و چيزه» مفقودي
  و پيدا كردن اسباب و لوازم و مانند آن اشاره كرد. » يافتن«، اعالن »مجلس ترحيم«اعالن 

هاي بازرگـاني اختصـاص يافتـه و بـه     هاي غير دولتي به اعالناما بخش مهمي از اعالن
هاي ا همه اعالنخواستاري صاحبان مشاغل و حرف درج شده است. اين ميزان در مقايسه ب

 65گيـرد و بـه حـدود بـيش از     روزنامه از نظر فراواني و درصد، نسبت زيادي را در بر مي
هـاي  ها بـراي درآمـد و تـامين هزينـه    نمايد كه اين دسته از اعالنرسد. چنين ميدرصد مي

رسـيده  ها براي ادامه كار روزنامه ضروري به نظـر مـي  روزنامه نقش مهمي داشته و درج آن
است؛ با اين همه تاكنون جزئياتي درباره ميزان هزينه درج آگهي و بستگي ميزان آن به حجم 
و محتواي آن اعالن، در دست نيست و اين خود نيازمند تحقيق و پژوهش ديگري خواهـد  

  بود.

  ) فراواني و اعالن هاي غير دولتي4جدول(
  درصد فراواني اعالن سفارش دهنده اعالن

  71/77 136 مشاغلصاحبان حرف و
  57/20 36 عامه شهروندان
 71/1 3 دفتر گلگون

 100 175 مجموع اعالن ها
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  هاي غيردولتي اعالن 4نمودار شماره 

ها بر وضعيت اقتصادي شهر همدان در اين روزگار پرتو از آنجايي كه اين دسته از اعالن
ها از اين جهت داراي اهميت است. به سخني ديگر محتـواي  افكند، بررسي محتواي آنمي

هاي محلي بازتاب دهنده عناصر تأثيرگذار بر اقتصاد محلي هاي درج شده در روزنامهاعالن
در آن بازه زماني بوده است. درباره گلگون نيز درج اعالن كاال يا خدمات يـا نشـان دهنـده    

هاي وان عنصري تأثيرگذار در سليقه و خواستهرغبت اهالي به آن و يا دست كم اعالن به عن
ها از سوي فروشندگان كاالهاي توليدي آيد. در اين روزنامه، بيشتر اعالنآن ها به شمار مي

درصـد از   54اعـالن و درصـدي بـيش از     74سفارش داده شده است. اين ميزان بـه عـدد   
- هاي روزنامه مـي الندرصد از كل اع 31هاي صاحبان حرف و مشاغل و به بيش از اعالن

درصد اين بخش  41اعالن و بيش از  56رسد. همچنين حرف و مشاغل خدماتي نيز بخش 
دهد. اين دسته از اعالن در برگيرنده آگهي خدماتي چـون كـالس   را به خود اختصاص مي
خانه، آرايشگري، دارالتجزيه (آزمايشگاه)، خدمات پزشكي، حمـام  موسيقي، دارالوكاله، قهوه

  شود.ند آن ميو مان
آگهي فروش بليط بخت آزمايي يا التاري نيز ظاهراً بايد در اين بخش قرار بگيرد اما بـه  
دليل ماهيت و سرشت ويژه آن و تفاوتي كه با موارد ديگـر دارد، از نظـر آمـاري جـداي از     

درصد  4اعالن درج شده و كمي بيش از  5هاي خدماتي محاسبه گرديد. در اين دسته اعالن
  گيرد.هاي صاحبان حرف و مشاغل را در بر مياعالنكل 
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ها نيز همانگونه كه اشـاره شـد اعـالن كاالهـاي توليـدي از مهمتـرين       اي از اعالندسته
ها در اين روزنامه به شمار مي رود. اين كاالها از نظر سرچشمه توليد كننـده  محتواي اعالن

اي توليـدي سـاخته شـده در    شود. دسته نخسـت كاالهـ  آن به دو دسته مشخص تقسيم مي
همدان و ديگر شهرهاي ايران است و دسته دوم كاالهاي توليد شده در خـارج ايـران و بـه    
تعبيري كاالهاي وارداتي است. اعالن كاالهاي وارداتي تأثير اقتصاد جهاني آن روزگار را در 

در ايـران و   دهد و از سوي ديگر اعالن كاالهاي توليـد شـده  اين منطقه از ايران بازتاب مي
همدان از سوي ديگر اهميت كاالهاي ايراني و تالش صاحبان حرَف و مشاغل توليد كننده 

  گذارد.كاالهاي ايراني، براي پيشرفت كسب كار از طريق اعالن در روزنامه پيش چشم مي

  )فراواني و درصد اعالن صاحبان حرف و مشاغل5جدول(
 درصد فراواني اعالن سفارش دهنده اعالن
 41/4 6 التاري بخت آزمايي

 41/54 74 فروشندگان كاالهاي توليدي
 17/41 56 حرف و مشاغل خدماتي

 100 136 مجموع اعالن ها

  
  اعالن صاحبان حرف و مشاغل 5نمودار شماره 

اين دسته  هايدر اين ميان، كاالهاي توليد شده در ايران، حجم بيشتري از فراواني اعالن
هـا بـه اعـالن    درصـد از آن  67اعالن و بـيش از   50را به خود اختصاص داده است. ميزان 

دهد. كاالهـايي چـون كـارت پسـتال، كبريـت،      كاالهاي ساخته شده در ايران را تشكيل مي
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هـاي چـوبي از جملـه    گالب، ليموناد، آجيل و خشكبار، پارچه، كاله، كفش، درب و پنجره
دي است. اعالن كبريت به ويژه از سوي كارخانه كبريـت سـازي همـدان    اين كاالهاي تولي

شـمار قابـل تـوجهي از فراوانـي      23بوده كه توسط حاج حسن خرازي اداره مي شده است.
درصد از كل كاالهاي توليدي مربوط به تكرار اعـالن   24اعالن و بيش از  14ها يعني اعالن

» ليمونـاد «ن بوده است. همچنين اعـالن  اين صنعت در همدان با هدف رونق كسب و كار آ
بوده است. درج آگهي اعالن شـركت اخيـر   » ليموناد سازي همدان«مربوط به شركتي به نام 

ها جعل و از آن سوء استفاده شده است كه شايد بتوان بر دهد كه نشان و كاالي آننشان مي
  پايه آن از رونق و فروش اين كاال در همدان سخن به ميان آورد. 

هايي در روزنامه گلگون داشته است. بافي اعالنها كارخانه پارچههمچنين در ميان اعالن
شـد. گويـا وي   اداره مـي  M. Brasseur »مسـيو براسـور  «اين كارخانه توسط شخصي به نام 

گذاران توسعه صنعت ريسـندگي  فرانسوي و در آن روزگار در اصفهان مقيم شده و از بنيان
رود. درج اعالن اين كارخانـه در شـماره نخسـت روزنامـه     ه شمار ميدر ايران و اصفهان ب

  گلگون چاپ شده و تنها يك بار در شماره دوم تكرار شده است. 

  ) فراواني و درصد اعالن فروشندگان كاالهاي توليدي6جدول(
 درصد فراواني اعالن ماهيت كاال

 56/67 50 كاالي توليدي در ايران
 43/32 24 ايرانكاالي توليدي در خارج از

 100 74 هامجموع اعالن
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  اعالن فروشندگان كاالهاي توليدي داخلي و خارجي 6نمودار شماره 

دهندگان اعالن و يا به سبك و مهارت خويش تالش كرده گلگون يا به پيشنهاد سفارش
هاي ترغيب كننده مشتري بهره تكنيك تا در مورد اين دسته از كاالهاي توليد شده از فنون و

دوسـتي و پيشـرفت ايـران، حـس تـرحم مهمتـرين       ببرد. براي نمونه برانگيختن حس وطن
خورد. بـراي نمونـه در اعـالن كارخانـه كبريـت      مواردي است كه در اين ميان به چشم مي

- مشتريان ميپيشين اين كاال، از خوانندگان و » رفع نواقص«سازي همدان افزون بر اشاره به 

بدهنـد تـا صـاحب كارخانـه بتوانـد      » اين يك شاهي را فقط به كبريت همـدان «خواهد كه 
پرداخت كند. گذشته از اينكه اين محتـوا نشـان   » كننداجرت اطفالي كه در كارخانه كار مي«

دهد كه شـيوه و مهـارت   دهنده وضعيت كودكان كار همدان در اين روزگار است، نشان مي
چنين حس عمومي نسبت به كودكان كم سن و سال بهره گيري كرده اسـت؛  درج اعالن از 

روشي كه فقط در آن روزگار در همدان و البته شهرهاي ديگر قابل فهم است و در روزگار 
اخير در ايران چنين محتوايي حتي ضد ارزش و برخالف اصـول درج اعـالن بازرگـاني و    

  شود.تجاري هم در نظر گرفته مي
- ن روزنامه حس عمومي در زمينه توسعه صنعت ايراني در محتواي اعالنهمچنين در اي

خدمت به نوع و وطن وظيفـه  «شود. در اعالن كارخانه مسيو براسور عبارت ها نيز ديده مي
مـدت زمـاني   «بسيار پر معني است. همچنين اعالن در راستاي اين آمده كه » هر كس است
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- جلب توجهات اهالي اروپ و آمريـك را مـي   است كه صنايع ايران رو به ترقي مي رود و

گذشته از تالش ايرانيان در زمينه توليد و صنعت در آن روزگار بسيار پر ارج اسـت  ». نمايد
اما ناگفته پيداست كه در محتواي اين اعالن فن جلب مشتري لحاظ شده و تالش گرديـده  

ر بخش پاياني اعالن به تا مخاطب و مشتري به ارزش كاالي توليد شده كارخانه پي ببرد. د
  نمايد. نيز اشاره شده كه همين مفهوم را تداعي مي» هموطنان«واژه 

از اين گذشته اعالن مربوط به توليد كفش كه از سوي محمد حسين گل پرياني، با نـام  
سفارش داده شده و گويا از توليدكنندگان كفش چرم در همدان بوده است، » كفاشي اخوت«

- كفـش «خواهد كه به جاي مي» هموطنان«، از »صنايع وطني«همدان به ضمن ترغيب اهالي 

  ). 4ص 7، ش1ها خريد كنند(نك: گلگون،س از آن» هاي فرنگي
هاي مربوط به كاالهاي توليد شده در خـارج ايـران، در مقايسـه بـا كاالهـاي بـه       اعالن

درصد است.  32ز اعالن و حدود بيش ا 24ها اصطالح ايراني كمتر تبليغ شده و فراواني آن
ها به چشم مي خورد. براي در اين دسته بيش از همه تبليغ كاالهاي ساخت فرانسه در اعالن

گـاالري  «، اجنـاس فروشـگاه يـا     )Glycodont »(گليكـودون «نمونه خمير دندان فرانسـوي  
) از جمله اين موارد است. در اعالن اخير ضمن ترغيـب  Aux Galeries Lafayette »(الفايت
از حيث خوبي و ارزانـي قابـل توجـه عمـوم     «نده به خريد اين كاالها با اين سخن كه خوان
مسـتقيماً بـه پـاريس از روي    «، تالش شده تا تسهيالت فراهم شـده بـراي سـفارش    »است

هم اشاره شود. از همه مهمتر اينكه در متن اعالن بـا نوشـته انگليسـي بـه نقـش      » كاتالوگ
گزاري كل اين شركت فرانسوي هم اشاره شده است. لذا واسطه مسيو براسور به عنوان كار

گيرد و هـم بـه عنـوان    مسيو براسور هم در حوزه كاالهاي توليدي در داخل كشور قرار مي
از ديگر » مغازه ضياءالدين«كند. واسطه اصلي فروش كاالهاي وارداتي از فرانسه فعاليت مي

پرداخـت و از  مـي » ي و سوئيسيروس«هايي است كه فروش اجناس خارجي به ويژه اعالن
اين رو به سفارش اعالن كاالهايي مانند پارچه، زيورآالت و خوراكي جات روسـي، تفنـگ   

) در Daramad »(دراماد«شكاري، ساعت ژرينالِ ساخت سوئيس و نوعي خمير دندان به نام 
نـام  روزنامه گلگون اهتمام نموده است. گلگون همچنين اعالني را درباره نوعي كفـش بـه   

) درج كرده است و هر چند صرفاً يك بار اين اعالن در روزنامه درج شده، Arax »(آراكس«
امتحـان خـود را   «هاي اين شركت و اينكه بودن كفش» راحت«، » دوام«اما در اين اعالن به 

هـاي راحـت بـه فـرم     اگر كفـش «خواهد تا كند و در پايان از مخاطب مياشاره مي» اندداده
خواسته باشد، به آن شركت مراجعه كند. بيش از همه روزنامـه  » هاي فرنگي جديد يا چرم
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هـا  اعالن درج كرده است. اعالن» دكتر رس«گلگون درباره داروهاي وارداتي شركتي به نام 
هاي گوناگون درج شده اسـت.  بار در شماره Dr Ross 14 »حب حيات دكتر رس«با عنوان 

دي اعالن كاالهاي پزشكي و داروسازي بيشترين فراواني به طور كلي در ميان كاالهاي تولي
  ).7و درصد اعالن را به خود اختصاص داده است(نك جدول 

  ) فراواني و درصد اعالن ماهيت كاالهاي توليدي7جدول(
 درصد فراواني اعالن ماهيت كاال

 02/27 20 پزشكي و داروسازي
 40/5 4 بهداشتي و آرايشي
 51/13 10 كاالهاي خوراكي

 05/54 40 هاي زندگي روزمرهساير نيازمندي
 100 74 مجموع

  
  ماهيت كاالهاي توليدي 6نمودار شماره 
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  گيري نتيجه .3
ها دهد كه بيشتر اعالناعالن درج شده در دوره انتشار روزنامه گلگون نشان مي 186بررسي 

بخش غير دولتي در اين روزنامه سفارش داده شده اسـت.  درصد از سوي  81يعني بيش از 
هـا و  ها در اين روزنامه بازتاب دهنده فعاليت و تكـاپوي غيـر دولتـي   به سخني ديگر اعالن

هاي بخش خصوصـي بـيش از همـه    گرايش به عرصه خصوصي بوده است. از ميان اعالن
درصد اين  78رو نزديك به صاحبان مشاغل و حرَف، به درج اعالن اهتمام نموده و از اين 

هـاي ديگـر از نگـاه    ها با هدف توسعه كار و پيشه بوده است. گذشته از ارزش اعالناعالن
صاحبان مشاغل به ويژه از ديد اوضاع اقتصادي همدان  تاريخ اجتماعي همدان، بخش اعالن
  در اين روزگار اهميت زيادي دارد.

ان صاحبان مشاغل گونـاگون، بـيش از   دهد كه از ميبررسي كمي اين پژوهش نشان مي
همه، صاحبان كاالهاي توليدي در مقايسه با مشاغل خدماتي و التاري، به سـفارش اعـالن   

گيـرد. مشـاغل خـدماتي در    درصد آمار كـل را در بـر مـي    55پرداخته بودند كه نزديك به 
يه (آزمايشـگاه)،  خانه، آرايشگري، دارالتجزبرگيرنده تبليغ آموزش موسيقي، دارالوكاله، قهوه

خدمات پزشكي، حمام و مانند آن است كه هم در اينجا مشاغل سنتي و جديد را هر دو به 
  توسعه كسب و كار پرداخته بودند.

اما مشاغل توليدي از جهت رقابتي كه ميان كاالي اقتصادي ايران و غيـر ايرانـي ايجـاد    
هـاي ايرانـي بـيش از نمونـه     كرده هم داراي اهميت است. در اين ميـان توليدكننـدگان كاال  

رسد و چنـين  درصد مي 68كاالهاي تبليغ شده، به تكاپو پرداخته بودند. اين آمار نزديك به 
شود كه توليد كنندگان داخلي بيشتر از گروه رقيب به توسعه كسب و كار خود برداشت مي

لـي از جهـت   هـاي كاالهـاي توليـدي داخ   از طريق اعالن در روزنامه پرداخته بودند. اعالن
- سرزندگي آن صنايع در همدان داراي اهميت است و دربرگيرنده صـنايعي چـون كبريـت   

هـاي چـوبي، آجيـل و    بافي، كاله دوزي، توليد كفش، درب و پنجـره سازي، ليموناد، پارچه
  خشكبار، گالب و كارت پستال بود. 
آستانه گسترش شود همدان در روزگار انتشار گلگون در به هر روي چنانكه مالحظه مي

مصرف كاالهاي غربي و غير ايراني قرار گرفته و كشاكش ميان وابستگي اقتصادي به كاالي 
گذراند. بخشي از محتواي اعالن هاي گلگون غير ايراني و توسعه كاالي وطني را از سر مي

هايي كه بـه مقايسـه كاالهـاي ايرانـي بـا      بازتاب دهنده اين كشاكش است به ويژه در اعالن
پردازد؛ چنانكه در اعالن كفاشي اخوت به روشـني آن را بيـان كـرده و يـا     ونه فرنگي مينم
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گيـرد. بـه هـر روي ايـن     براي معرفي كاالهاي ايراني بهره مي» وطنهم«هنگامي كه از واژه 
هـاي فـروش محلـي خـود بسـيار      دهد كه كاالهاي غربي از طريق واسطهروزنامه نشان مي

آيد، بـراي مشـتري ايـن    كردند تا جايي كه از اعالن آنها بر ميياي و پرجاذبه عمل محرفه
امكان فراهم شده بود تا از روي كاتالوگ، به طور مستقيم براي يك كاال از كشـور اروپـايي   

  سفارش توليد دهد.
  
ها نوشت پي

 

هـاي فراوانـي در   پـژوهش ، ميرزا صالح شـيرازي صاحب آن  هايدشواريدرباره اين روزنامه و  .1
  ). 8- 5: 1377(نمونه: كريميان،  دست است

و نيز به معناي نوشته، تصوير و هـر گونـه   » پيام«و » آگهي«مترادف با » اعالن« هواژ ،در اين مقاله .2
هـاي  در حـوزه  همگاني رسانيبا هدف اطالع ها،طرح و شكلي به كار گرفته شده كه در روزنامه

  شود.آن درج مي مانندو  تتجار ،مختلف عمومي
  )1/352:  1380در اين زمينه بنگريد به پژوهشي كه قاسمي صورت داده است(قاسمي،  .3
انجمن «شد. عدل مظفر وابسته به ظهيرالدوله حاكم وقت همدان منتشر مي به دستاين روزنامه  .4

در همـدان   بود و سرآغازي براي چـاپ و نشـر مطبوعـات   » واليتي و مجلس فوايد عامه همدان
  .)53:ص1383(مومن، گرديد

اين كتاب به ويژه از جهت رويكرد و روش آماري درباره سال انتشار نشريات، تعداد صـفحات،   .5
   ها داراي اهميت است.نوع و روش آن ،نام صاحبان نشريات

داشـت.  شود كه ظهيرالدوله حاكم همدان در رواج و توسعه اين روزنامه تأثير به سزايي گفته مي .6
برپا كرد كه اداره آن » اتحاد«اي ديگر با نام غمام همداني همچنين در اين فضاي مناسب، روزنامه

؛ 179: 1375در دست داشت(طباطبايي، » عشق و سلطنت«را موسي نثري نويسنده رمان تاريخي 
  ).53: 1383نيز نك: مومن، 

  چنين آمده است:» اعالن«در ذيل واژه  .7
ايام...از طرف امناي دولت به حكام با احتشام همدان غدغن شـده بـود كـه بـراي     ...چون در سوابق 

تنزل نرخ و ازدياد روغن...تجار حمل روغن به خارجه ننمايند. كاركنـان حكومـت هـم اول وهلـه     
كردند تـا  دادند و محرمانه حمل روغن به خارجه مينمودند، ناچار تجار...رشوت ميجلوگيري...مي

ومتي شده ... به سالي هزار چهارصد تومـان رسـيد از آنجائيكـه ايـن كـار بـدعتي       اينكه ...عمل حك
...از اين عمل صـرف  ناهنجار... بود...اين فقير...اين بدعت...را برداشته...اميد است كه حكام آينده هم

  نظر نمايند...
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، اين 1921ق/ 1339جمادي االول  28براي نمونه گفته شده در شماره دوم آن در تاريخ دوشنبه  .8
در نظر گرفته اسـت. در ايـن روزنامـه    » اعالن«را به عنوان » لوايح و مكاتيب خصوصي«روزنامه 

، 4، سه شاهي، صفحه 3، دو قران، صفحه 2قران ، صفحه  3قيمت اعالنات صفحه اول سطري «
  ).260-  250:  1389بوده است(قاسمي، » يك قران

ي ماننـد تـدريس دروس غربـي در مـدارس(اتحاد ،     هـاي نتـوان اعـال  از اين موارد محـدود مـي   9.
، 1)، فروش منزل (الفت ، س4: 1،ش1) و يا  افتتاح مطب اطباء (عصر انقالب س3ص1ش1س
  ) را نام برد.8:  5، ش1) ، نشاني و محل فروش جريده (اثر انقالب س4: 1ش

ر تـاريخي داراي  اين مدرسه واقع در خيابان ميرزاده عشقي از مدرسه هاي قديمي همدان و آثا .10
تغييـر نـام   » پهلوي دبيرستان«شود در همان روزگار پهلوي به رود. گفته ميثبت ملي به شمار مي

شود معمار اين اثر گفته مي امام (ره) ناميده شده است. ، دبيرستانداد و پس از انقالب اسالمي هم
  نيكالي ماركف روس بوده است.

. گويا بعـدها سـيد علـي كمـالي مـدير      داردچاپ و نشر  اين اقدام نشان از توسعه كار وي در .11
  ).78: 1371(اذكايي،  تغيير داد» كمال«و به نام  هآن را خريد» كمالي«روزنامه 

عارف شعر ديگري هم براي اين روزنامه سروده كه در ابتداي مطالب شماره سـوم روزنامـه و    .12
اين شعر هم در مصـرع نخسـت   ). در 1: 3ش، 1پيش از درج مقاله همو آمده است(گلگون، س

  سيس دارد.أاشاره روشني به روزنامه تازه ت» گلگون«
نـويس  و فرهنـگ ) نويسـنده، متـرجم   1966تـا   1904/ش 1345تـا   1283علي اصغر شـميم (  .13

هايي منتشر كتابتاريخ كردستان  معاصر وهاي تاريخ ايران سرشناس همدان است. وي در زمينه
هـا  اريخي از زبان فرانسوي نيـز اهتمـام داشـته اسـت. از جملـه آن     هاي تو به ترجمه متن كرده

نوشته بروهـات   »تاريخ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي« از رنه گروسه،» هاي صليبي جنگ«
  .ستا
بـه   1939ش/1318وي اهل همدان و از رجال برجسته و سرشناس اين شـهر بـود و در سـال     .14

 شـوراي  مجلـس  راي ملي برگزيده شده بود(مذاكراتعنوان نماينده مردم همدان در مجلس شو
). 922 مسلسـل  شماره ، 23 نشست قانونگذاري، دوازدهم دوره ،1939ش/1318 اسفند 12 ملي،

كيوان پيوند نزديك و صميمي با عارف قزويني داشته كه دست كم اين را در شـعري از عـارف   
- 490: 1376ن بوده اسـت(فاتح،  توان ديد. وي همچنين روزگاري رئيس اتاق بازرگاني همدامي

493.(  
هـاي روزنامـه   نگرانـي نمايد كه موضوع اقتصاد و عقب ماندگي اقتصادي ايـران از دل چنين مي .15

هايي مشابه با اين موضوع و البتـه  اي كه در شماره هاي پس از آن نيز مقاله گلگون بوده، به گون
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حـاج  «اي به نام از نويسنده» اقتصاديات«ه به قلم كسان ديگري منتشر شده است. براي نمونه مقال
  )در اين زمينه قابل توجه است.3- 2: 8ش ، 1گلگون، س»(محمد جواد مقدس

 3- 2:  7ش ،1؛گلگـون، س  2- 1:  6ش،1اين مقاله در سه شماره چاپ شده است(گلگون، س .16
.(  
) است. 1987 تا 1906/ش 1366تا  1285رحيم نامور زاده تويسركان و زيسته در شهر همدان ( .17

» ژوليوس سـزار «اثر ويل دورانت و » اختناق هندوستان«وي شاعر، مترجم آثار تاريخي از جمله 
سـردبير و  همچنين و پيرو حزب توده و » تقي اراني«نوشته شكسپير بوده است. وي از هواداران 

تـا   1322هـاي  مدير مسئول چندين روزنامه از جمله شهباز، فرمان، پوالد و آهن و ظفر در سـال 
 ).392- 391:  1380بوده است(اذكايي، 1326

 چ ووي ل ي ائ خ ي ودور م ئ ف» آزردگـان «موريس مترلينـگ،  » پرنده آبي«هاي هاي ايشان كتاباز ترجمه .18
از آدلـف  » نبـرد مـن  «و   ورنژول » پنج هفته در بالن«ژان ژاك روسو، » اعترافات«،  ي ك وس اي ت داس

  هيتلر شايان ذكر است.
آن، تاريخ هاي ميالدي را در كنار خورشيدي و قمـري   27روزنامه از نخستين شماره تا شماره  .19

  ذكر نكرده و از آن پس اين كاستي بر طرف شده است.
البته اين رويه از شماره دوم به بعد رعايت شده است و در شماره نخست چنين ويژگـي ديـده    .20

  شود.نمي
بـوده كـه بـه قلـم آقاخـان      » مستر ديگـام «گليسي از كسي به نام اي اناين نوشته، در اصل مقاله .21

هاي مفصل روزنامـه گلگـون بـه    منصوري به فارسي ترجمه شده است. اين مطلب يكي از مقاله
  منتشر شده است. 27تا  11هاي رود كه در شمارهشمار مي

 ،ضرورت روزنامه ها را بر اساس مصلحت وصرفه نظر از اينكه روزنامه گلگون برخي از اعالن .22
  به نام خود منتشر ساخته است.

گـردد و گويـا يكـي از    باز مـي  1925ش/1304سازي در همدان به سال پيشينه صنعت كبريت. 23
). افـزون بـر آن   12: 1395اسباب پيشرفت آن وجود مواد اوليه آن در محل بوده اسـت(عربلين،  

شرفت اين صـنعت در همـدان بـه    ، گزارشي درباره پي1928/ش1307روزنامه اطالعات در سال 
  ). 3: 1307تير  3دهد(روزنامه اطالعات، اهتمام حاج حسن خرازي به دست مي

  
 نامه كتاب

  .73- 81، فروردين و شهريور ، ص1- 6، ش 18، سآينده، »فريدالدوله گلگون«، 1371اذكائي، پرويز ، 
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