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روز ۲۲ آذر ۱۳۹۲ در مراسمی که با حضور جمع کثیری 
از بزرگان فرهنگ و ادب، استادان ارتباطات، در محل خانه 
هنرمندان برگزار شــد، ســه جلد از مجموعه شش جلدی 
»۲۳۰ ســال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان« 
اثر محسن میرزایی رونمایی شد. این مجموعه با نگاهی به 
نخستین آگهی ها به زبان فارسی، در قلمرو ایران فرهنگی 
آغاز می شــود و با بررسی آگهی های تجاری در دهه ۱۳۵۰ 
پایان می یابد. کتاب های حاضر نه  تنها دربرگیرنده تاریخچه 
شکل گیری نخســتین آگهی های مطبوعاتی در دوره های 
ناصری، مظفری، مشروطه و پهلوی است، بلکه با نگاهی 
موشکافانه وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هریک از 

این دوره ها را بررسی می کند. 

 معرفی کتاب با نگاهی بر سه جلد
جلد نخست این مجموعه شامل ۲ بخش است؛ بخش 
اول: پیشینه ۲۳۰ سال آگهی های بازرگانی در قلمرو  ایران 
فرهنگی و بخش دوم: اوضاع اقتصادی ایران در عصر ناصری. 
جلد دوم این مجموعه به مواردی چون آگهی های تبلیغاتی  در 
ـ۱۹۴۰(،  روزنامه های ایران  در فاصله دو جنگ جهانی   )۱۹۱۸
موضوع اجناس و خدمات  تبلیغ شــده  در سال های ۱۳۰۱ـ 
۱۳۰۴ شمسی، کودتای ۱۲۹۹ آغاز دگرگونی های سیاسی 
و اقتصادی در ایران، تســلط تجاری  بیگانــگان بر ایران، 
ثابت ماندن  میزان اشتغال در بخش کشاورزی، رشد بخش 
خدمات و عدم رشد  متناســب و موزون  در بخش صنعت، 
پیرامــون تاریخچه واردات اتومبیل، تولــد نیازمندی ها و... 
می پردازد و در جلد سوم این مجموعه به مواردی چون اوضاع 
سیاسی  و اقتصادی ایران  در دوران بیست ساله حکومت کودتا 
ـ ۱۳۲۰(، بازرگانی ایران در سال ۱۳۱۸، افتتاح فرستنده   ۱۲۹۹(
رادیو  تهران، ایران در آستانه  جنگ جهانی، اختالف ایران و 
انگلیس  بر سر میزان استخراج نفت، شکل گیری نخستین 
آژانس های تبلیغاتی، تحول تبلیغات از سال ۱۳۳۵ به  بعد و.... 

پرداخته شده است. 

 تعریف آگهی و تاریخچه مختصر آن 
میرزایی در جلد نخســت این مجموعــه از تعریف و 
تاریخچه آگهی شروع می کند و در تعریف آگهی می آورد: 
»تعریف آگهی و تاریخچه مختصر آن: درباره تعریف آگهی، 
سیدفرید قاسمی در کتاب تاریخ روزنامه نگاری ایران )صص 
۳۴۸ و۳۴۹( چنین می نویســد: »آگهی درلغت نامه دهخدا 
»مخفف آگاهی« دانسته شــده است و آن را به »خبر، نبأ، 

اطالع، آگاهی، علم، معرفت، خبرت، وقوف، عرفان، شناخت« 
و »نوشته ای که خبر یا دستوری نوین دهد« تعریف کرده اند. 
شواهدی از شاهنامه فردوسی، ویس و رامین، یوسف و زلیخا، 
دیوان حافظ، گلستان سعدی، مثنوی مولوی نیز برای اثبات 

این تعریف در ذیل واژه آگهی ارائه شده است.« 
نخستین وســایل آگهی رسانی، نصب تابلو و جارچی ها 
بوده اند و استفاده از آگهی در ایران به ادوار باستانی بازمی گردد. 
اما پیشینه آگهی در تاریخ معاصر، نخست به صورت دیوارکوب 
و درج در نشریه ها باب شد و سپس رواج پیدا کرد. باید دانست 
که پیشینه آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین ترتیب بوده 
است: دیوارکوب، نشــریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو، 
تلویزیون و غیره. افزون بر اینها، نشر آگهی های مستقیم به 
تقلید از سایر کشور ها به گونه های مختلف دیگر، از جمله به 
صورت انتشار کتابچه یا به اصطالح »بروشور« و »کاتالوگ« 

و یا سالنمای اختصاصی نیز در کشور ما مرسوم است. 
در عهد قاجار به آگهی، اعالم نامه، اشتهارنامه، انتشارنامه، 
اعالن نامه و اعالن می گفتند. جز اعالن، سایر نام ها قبول عامه 
نیافتند. همچنین در    همان عهد، آگهی دولتی را اعالم دولتی 
و آگهی های بازرگانی را اعالنات تجارتی نام نهادند و به آنچه 
امروز در مطبوعات، »سازمان نیازمندی ها« می گویند و پیش تر 

»کانون آگهی« نام داشت، »مرکز اطالعات« می گفتند. 

 آغاز انتشار آگهی در روزنامه های فارسی زبان هند
میرزایی در این رابطه می نویســد: »کار انتشار روزنامه 
فارسی در شبه قاره هند با آگهی آغاز شد، زیرا اکثر بخش های 
فارسی روزنامه های انگلیســی زبان چاپ کلکته، در واقع 
آگهی های دولتی و اندکی غیردولتی بوده است. روزنامه های 
مســتقل فارسی زبان هند، از    همان آغاز کار به چاپ آگهی 
پرداختند. در آن زمان، روزنامه نگاران هندوستان واژه »اشتهار« 
را به معنی آگهی به کار می بردند، به طور کلی، آگهی های 
این گروه از مطبوعات هند به زبان فارسی و غالباً مربوط به 
آگهی های دولتی و امور خیریه است و هنوز آگهی بازرگانی 

به چشم نمی خورد.« 
آنچه درمورد مطبوعات فارســی زبان هندوســتان و 
آگهی هــای آن تا بدین جا گفته شــد، بــه روزنامه های 
چندزبانه ای مربوط اســت که هریک به گونه ای با کمپانی 
هند شرقی و مقامات انگلیسی در ارتباط بودند. از سال ۱۸۲۲ 
میالدی روزنامه هایی که به طور کل به زبان فارسی بوده اند 
و در هندوستان منتشر می شدند، روزنامه هایی مستقل بوده اند. 
انتشار این روزنامه های تمام فارسی تا سال ۱۸۳۷ میالدی 

)۱۷۷ سال پیش( ادامه پیدا می کند که همزمان با سلطنت 
فتحعلیشاه قاجار است و این سال، سال جایگزینی رسمی 
زبان انگلیسی در هندوستان به جای زبان فارسی است. البته 
جایگزینی فرمایشی با جاافتادن زبان انگلیسی در هندوستان 
تفاوت دارد. زیرا، پس از صدور این فرمان رسمی، روزنامه های 
فارسی زبان کمپانی هند شرقی همچنان به انتشار خود ادامه 
می دادند. اما اعالم رسمیت زبان انگلیسی به معنی تعطیل 
نشــریه های فارســی زبان هند نبود، زیرا می بینیم پس از 
صدور این فرمان، روزنامه جام جم به مدت ۳۹ سال، روزنامه 
سلطان االخبار به مدت ۲۰ سال، روزنامه اخبار لودیانه به مدت 
۱۰ سال و روزنامه های آیینه سکندر، زبدة االخبار و عالم فروز 

هریک چندین سال سال به انتشار خود ادامه داده اند. 

 سالنمای وقایع آگهی در ایران
ازجمله مطالب بسیار خواندنی این کتاب، سالنمای وقایع 
آگهی در ایران است؛ سالنمایی که از۱۳۲۱: اجرای مصوبه 
کمیســیون متشــکله اداره مطبوعات وزارت دارایی درباره 
میزان دســتمزد چاپ آگهی روزنامه ها، شروع و در خاتمه با 
۱۳۷۶: برگزاری نخســتین گردهمایی مدیران کانون های 
تبلیغاتی در فرهنگسرای شــفق تهران، پایان می یابد و در 
این فاصله به وقایعی چون تصویب ضوابط توزیع آگهی های 
دولتی)۱۳۲۶(، تحصن ۳۸ نفر از مدیران مطبوعات به علت 
قطع آگهی های دولتی)۱۳۴۰(، صدور تصویب نامه تعیین نرخ 
آگهی های دولتی)۱۳۵۱(، تصویب آیین نامه تأسیس و نظارت 
بر چگونگی کار و فعالیت کانون های آگهی)۱۳۵۸(، تشکیل 
جلسه کمیسیون آگهی های دولتی)۱۳۷۴( و... اشاره می شود. 

 نخستین ایرانی  که به مطبوعات اروپا آگهی داد
شاید کمتر کسی بداند که نخستین ایرانی که پیش از 
انتشــار نشریه در ایران به مطبوعات اروپا آگهی داد، عباس 
میرزا نایب السلطنه بود. اما طلیعه نخستین نشریه ایران یک 
اعالن مطبوعاتی محسوب می شود و در نسخه های موجود 
این نشریه بی نام ایران در عهد محمدشاه قاجار آگهی دیده 
نمی شــود. از این رو، در این کتاب میرزایی پیشینه آگهی در 
مطبوعات ایران را عهد ناصرالدین شــاه قاجار عنوان کرده 
است. بدین  ترتیب، نخستین آگهی که در مطبوعات عهد 
ناصری درج شد، به سفارش یک تاجر فرنگی به نام »موسیو 
روجیاری« و در »نمره ششم« روزنامه وقایع اتفاقیه مندرج 
است. نخستین قیمت گذار آگهی در ایران »دیوان اعلی« بوده 
است. چنان که نوشته اند: »حسب  الحکم دیوان اعلی قیمت 

اعالن در این روزنامه ]وقایع اتفاقیه به این تفصیل اســت[: 
بیشتر از چهار سطر نباشد یک هزار دینار، کمتر هم باشد یک 
هزار دینار و اگر بیشــتر باشد از قرار هر سطری پنج شاهی. 
تجار و غیره را اعالم می شود که هر کس چیزی فروختنی 
داشته باشد و بخواهد به خلق اعالم کند، در این روزنامه درج 

می شود.« 

 نخستین آگهی ها
از نکات جذاب جلد نخست این مجموعه آوردن نخستین 
آگهی هاست که به اختصار می آوریم. یک آگهی ۲۲۳ ساله؛ 
این آگهی در نشریه کلکوتا کرونیِکل در روز ۱۸ ژانویه ۱۷۸۷، 
یعنی ۲۲۷ ســال پیش به چاپ رسیده است. این آگهی از 
ســوی یک نقاش »پرتره« برای اطالع کسانی که مایل 
باشند پرتره آنان کشیده شود، در این نشریه به چاپ رسید. 
آگهی پیش خرید کتاب های فارسی؛ این آگهی پیش خرید در 
۷ آگوست ۱۷۸۸)۲۲۶ سال پیش( در ضمیمه روزنامه کلکوتا 
گازت به چاپ رســیده است. متن آگهی: »چون اجرای کار 
چهاپه حروف فارسی، برای تکثیر کتب و رفع غلطی کاتبان 
کم فهم، بس مفید و ســودمند است و نسخه کلیات شرح 
ســعدی علیه الرحمه که فصیح ترین کالم هاست و نزد هر 
کس عزیز و ارجمند است، لهذا مقرر شد که کلیات مذکور، به 
کمال صحت بر کاغذ انگریزی ]انگلیسی[ به خط نستعلیق به 
دو جلد، جلد اول متضمن رساله جات و گلستان و بوستان و 
پندنامه و جلد دویم مشتمل ]بر[ قصاید عربی و دیوان، چهاپه 
نموده شود و قیمت هر دو جلد مقرره دو اشرفی است و ادای 
این مبلغ وقت رسانیدن جلد اول واجب خواهد گردید. کسانی 
که اراده گرفتن کلیات مزبور به قیمت مسطوره ]نوشته شده[ 
دارند، نام خود را پیش کنتوفر ]حسابدار[ چهاپه کننده همین 
کاغذ اخبار بنویسانند و اگر خواسته باشند، نمونه کلیات مذکور، 

پیش صاحب موصوف ببینند.« 

 آگهی های منظوم
یکی از انواع آگهی که از سال های آغازین صدور فرمان 
مشروطیت تا شهریور ۱۳۲۰ و پس از آن رواج داشت و هم 
اکنون نیز گهگاه از آن استفاده می شود، آگهی منظوم است. 
آگهی یابان مطبوعات به شیوه های مختلف در جلب و جذب 
افراد و مؤسسه ها برای سفارش این نوع آگهی می کوشیدند 
و می نوشتند: »ای صاحب آگهی که ناآگاهی/ وز بهر متاع، 
مشتری می خواهی/ گر آگهی ات به قالب شعر َرَود/ محبوب 
قلوب جمله خلق شود«. پنج نمونه از این نوع آگهی ها در پی 
می آیند. سلمانی اورنگ: »تو ای فرزانه با هوش و فرهنگ/ 
برو زین پس به سلمانی اورنگ/ نظیرش نیست در تهران 
به خوبی/ حنای کس ندارد پیــش او رنگ/ وفادار و خلیق 
و با شئون است/ ز حّد وصف، توصیفش برون است/ مکان 

فعلی اش در ناصریه/ مقابل با در دارالفنون است.« 
از دیگر ویژگی های این مجموعه، فراهم آوردن امکان 
بررسی خطوط نستعلیق ارائه شــده در دوره های مختلف 
تاریخی است که اکثر آنها توسط استادان زبده و نامدار نوشته 
شــده و تحقیق پیرامون سیر تحول خط نستعلیق را برای 
هنردوستان و هنرجویان میسر نموده است. نحوه شکل گیری 
و معرفی نخستین آژانس های تبلیغاتی به همراه شرح خواندنی 
بیوگرافی تعدادی از پیشگامان و بنیان گذاران صنعت تبلیغات، 
یکی دیگر از بخش های جذاب و به یادماندنی این مجموعه 
اســت. درخاتمه، مطالب این کتاب، با بررسی روند بلوغ و 
شــکوفایی صنعت تبلیغات در ۲ قرن گذشته نه تنها برای 
دســت اندرکاران این صنعت و افرادی که به نوعی در حوزه 
تبلیغات و بازاریابی فعال هستند، آموزنده و مفید است، بلکه 
در میان دانشگاهیان و پژوهشگران این رشته نیز می تواند به 
عنوان مرجع موثق و کاملی جهت پژوهش بر روی دوره های 
مختلف تبلیغاتی در ایران اســتفاده شود. محسن میرزایی، 
نگارنده، با ارایه بخشی از تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور، این 
امکان را به خواننده می دهد تا سیرتحوالت تاریخی و اوضاع 
سیاسی و اجتماعی را با روند تغییرات تبلیغات در کشور تطبیق 
دهد. به همین دلیل این اثر می تواند منبع قابل استنادی برای 
کار ها و پروژه های تحقیقاتی باشد. این کتاب، تمامی اتفاقاتی 
که بعد از صنعتی شدن ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی در 

ایران رخ داده را به تصویر می کشد. 
مجموعه »۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی 
زبان« در سه جلد در پاییز ۱۳۹۲ توسط انتشارات سیته منتشر 

شده و البته بهای سه جلد مجموعه ۱۳۸ هزارتومان است.
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محسن میرزایی و تاریخچه آگهی های دولتی

تالشی به بلندای ۲۳۰ سال
شاید باور این مسأله برای مردمان سال های آخر دهه 1330 بسیار سخت بود که جوانی خوش ذوق 
و با تحصیالت دانشــگاهی مسیر کاری اش را از محیطی جذاب و جوان پسند چون تحریریه روزنامه اطالعات جدا کند و به 
سمت حرفه نوپای آگهی ها و تبلیغات برود. کاری که در افواه عمومی بیشتر به هوچی گری معروف بود، اما دیری نپایید که با 
کمپینگ های جذاب و برانگیزنده ای چون »سرشوی گیاهی کمند « این تغییر مسیر، توجیه به نسبت قابل قبولی برای دوستان 
و نزدیکان محســن میرزایی، جوان پرشور آن روز ها، ایجاد کرد. اما شــاید به جرات بتوان گفت که کمتر کسی پیش بینی 
می کرد گامی که میرزایی در آن روزهای دهه 1330 برداشت با استمرار و جدیت مثال زدنی، بعد از بیش از نیم قرن با کمک 
یاران وهمکارانش، حوزه تبلیغات و آگهی ها را در ایران متحول کند و برآیند این تالش برای جامعه رسانه ای و محققان امروز 
کشورانتشــار مجموعه ۶ جلدی »230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان« بود که سه جلد آن در آذر 1392 
رونمایی شــد. حرکت بزرگی که به اذعان دکتر علی اکبر فرهنگی »اگر ایشان  به انجام دادن این مهم همت نمی گماشت  
دیگر ممکن نبود  کس دیگری در این عرصه  پیدا شود که قادر به انجام دادن این کار باشد. به راستی باید اعتراف کرد که 

اگر قلم آقای میرزایی در این زمینه به کار نمی افتاد ، اصال نمی شد که چنین  کاری صورت پذیرد .« 

مجتبی اعتماد مقدم


