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توگو با محسن میرزایی به بهانه انتخاب
گف 
کتاب « 230سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان» بهعنوان کتاب برتر تبلیغات کشور

تبلیغات از «ایده» آغاز میشود
نه از گرافیک

مریم شهبازی

ëëچراتاریخ230سالتبلیغات؟ایرانکهچنین
سابقهایدرمطبوعاتندارد!
به نکتـــه جالبی اشـــاره کردید بلـــه ،ایران
 230ســـال قدمـــت مطبوعاتـــی و تبلیغاتی
ندارد ولی ایران فرهنگی چنین قدمتی دارد.
مرزهـــای ایـــران فرهنگـــی فراتـــر از مرزهای
جغرافیایـــی اســـت .ما به ســـرزمینهایی که
در خاورمیانه و خاور نزدیک و ســـرزمینهای
شرقی کنونی به زبان فارسی سخن میگویند
و همچنین ســـرزمینهایی که در آن فرهنگ
و ادبیـــات فارســـی جایگاه واالیـــی دارد مانند
هندوســـتان ،ایـــران فرهنگی میگوییـــم .در
کتابی خواندم که نوشـــته بود در زمان حیات
ســـعدی ،دریانـــوردان دریای چین اشـــعار او
را بـــا صدای خوش زمزمـــه میکردند .به این
ترتیب تمامی کشورهایی که متأثر از فرهنگ
ایرانی هستند از جمله مصر ،ترکیه ،جمهوری
آذربایجان ،ارمنستان ،تاجیکستان ،پاکستان و
هندوستان ،کشـــمیر وحتی تبت را مشمول و
حتی برخی از اســـتانهای دور دست چین را
اهل ادب ،ایران فرهنگی میدانند .از آنجایی
کـــه نخســـتین آگهیهـــای بازرگانی بـــه زبان
فارســـی در هندوســـتان (مقارن با آغاز تسلط
انگلیسیهادرقارههندوستان)درروزنامههای
دو زبانه هند منتشر شده است از اینرو تاریخ
تبلیغات به زبان فارسی دست کم  230سال
سابقهدارد.
ëëبخشهـــایمختلـــفاینکتاببراســـاس
تقســـیمبندیهایزمانیتنظیمشدهیامبنای
دیگریدارد؟
ترتیب جلدهای کتاب ،مبنای زمانی دارد؛
دورهاولدورانسلطنتناصرالدینشاهقاجار
است ،دوران بعدی دوران مظفری تا انقالب
مشـــروطیت است .دوره ســـوم از مشروطیت
آغاز میشود و تا پایان جنگ جهانی اول ادامه
دارد .دوره بعد فاصله دو جنگ جهانی یعنی
 1918تـــا  1940میالدی اســـت .دوره بعد هم
دوران اشـــغال ایران از ســـال  1320تا به امروز
اســـت .دورانی که شامل فاصله زمانی 1357
تـــا کنون میشـــود به اختصار در جلد ششـــم
پیش روی مخاطبان خواهد بود .شاید جالب
باشـــد که بدانید  230سال پیش زبان رسمی
شبه قاره هندوستان زبان فارسی بود.
ëëبنابرچهضرورتیدستبهتألیف اینکتاب
زدید؟
قبل از هر پاســـخی باید به این نکته اشاره
کنـــم که حتـــی فراتـــر از عرصـــه تبلیغات که
سالهاست به آن اشتغال دارم ،شیفته تاریخ
و فعالیـــت در این عرصه هســـتم .البته هنوز
روزنامه نگاری را هـــم حرفه خودم میدانم،
به هـــر حال ابتـــدای ورودم بـــه فعالیتهای
تبلیغاتی بواســـطه کار روزنامه نگاری و حتی
تحصیالتم در این رشته بود .با این همه آنقدر
شیفته تاریخ هستم که معتقدم نیاز بسیاری
به فعالیت در این عرصه احســـاس میشود
حتی این مجموعه شش جلدی که سه جلد
آن منتشر شده را هم یک کار تاریخی میدانم.
از اینرو بواسطه کنجکاویهایم درباره گذشته
و با تکیه بر چنین تفکری تألیف این مجموعه
را آغاز کردم.
ëëبا توجه بـــه مطالعاتی که بـــرای تألیف این
مجموعهداشتهایدتبلیغاتبازرگانیدرایراناز
چهدورهایآغازشدهاست؟
آغاز تبلیغـــات در ایران به دوران امیرکبیر
و حدود  170سال قبل بازمی گردد .نخستین
آگهیهای مکتـــوب ایرانـــی در روزنامه وقایع
اتفاقیه منتشـــر شـــدهاند .نخســـتین شـــماره
نشـــریه هفتگی وقایع اتفاقیه در 5ربیع االول
ســـال  1267هجری قمری ،برابر با  18دی ماه
 1229خورشـــیدی و  8ژانویـــه  1851میالدی،
همزمان با سومین سال پادشاهی ناصرالدین

شاه به چاپ رســـید .در آن دورانی که روزنامه
مذکـــور چاپ آگهـــی را آغـــاز کـــرد ،صنعت
تبلیغات حتی در امریکا که مهد آن به شمار
میآمد هنوز به رشـــد کامل نرســـیده بود .در
امریکا هم آژانسهای تبلیغاتی ،تازه در حال
شـــکل گرفتن بودند .با وجـــود این میبینیم
که صنعـــت تبلیغات در طـــول  3-2دهه در
امریکا آنقدر اوج میگیرد که به یکباره به کمال
میرسد.
 ëëاین پیشرفت در همان دوره زمانی امیرکبیر
یدهد؟
رخم 
نه ،اگر دقیقتر و به زمان خودمان بخواهم
بگویم تبلیغـــات تا حدود دوره مشـــروطه در
امریـــکا بـــه حد کمال خـــود میرســـد اما این
رونـــد در ایران بســـیار کنـــد رخ میدهد .البته
نـــه اینکه در ایران کوتاهی شـــده باشـــد ،بلکه
شـــرایط اقتصادی آنگونه که باید برای تعالی
و پیشرفت این صنعت فراهم نبود .تبلیغات
زمانی رخ میدهد که نظام ســـرمایهداری بر
کشور حاکم باشد .در ایران هرگز در آن دوران
چنین شرایطی فراهم نبود وگرنه همان گونه
که گفتم بحـــث کم کاری یا حتی نخواســـتن
درمیان نبوده است.
 ëëبا این تفاسیر نخستین زمینههای تبلیغات
چگونهوچهزمانیدرایرانفراهمشد؟
نخستینزمینههایتبلیغاتدرکشورمان
در دهـــه  30و پـــس از دوران زمامـــداری دکتر
محمدمصدقفراهمشد.درآنزمانبواسطه
حل شدن بحران نفت و تعیین تکلیف وضع
سیاسی ایران ،رشـــد صنایع داخلی آغاز و در
پی آن برای فـــروش محصوالت داخلی ،نیاز
مبرمی بـــه تبلیغات احســـاس شـــد و بدین
ترتیبآژانسهایتبلیغاتیشکلگرفتند.این
تغییر و تحوالت منجر به آن شـــد که برخی از
بازرگانانایرانیبهجایادامهفعالیتهایشان
در عرصه خریـــد و فروش ،بـــه صنعت روی
آورند .تجار معروفی مانند خسروشـــاهیها،
اخوانها ،الجوردی و فردقاســـمی ،برخوردار
و ...کـــه از جمله تاجران بزرگ آن زمان بودند
به صنعت روی آوردند .صنعت به تبلیغات
نیاز داشـــت و بنابراین آژانسهای تبلیغاتی
دایر شـــدند .از یک طرف صاحبان صنایعی
که در حال رشد بودند به رقبای یکدیگر تبدیل
شـــدند و از طرفی آژانسهـــای تبلیغاتی هم
باید بـــرای جذب آگهی بـــه رقابت با یکدیگر
میپرداختند .رقابت این دو گروه به ارتقای هر
چه بیشتر تبلیغات در کشورمان و تالش برای
ارائه کار بهتر تبدیل شد.
 ëëبخش مهمی از موفقیت تبلیغات ،از توجه
مردمبهرسانههانشـــأتمیگیرد،درآندوران
کهروزنامههابواسطهپیشینهنهچندانقدیمی،
آنچنانمیانمردمهمهگیرنشدهبودند،چطور
فعاالناینعرصهبهموفقیتدستیافتند؟
این موفقیت به نسبت شرایط آن دوران
است ،به هر حال انتشـــار روزنامههایی که در
دوران مشـــروطه منتشـــر میشـــدند همانند
حاال به صورت روزانه نبود .انتشار مطبوعات
روزانـــه ،بعدها و پس از کودتـــای  1299بود که
شـــکل منظمی به خود گرفت .در آن سالها
روزنامههایـــی نظیر اطالعات و ایران شـــکل
گرفتند که اتفاقاً رسانههای موفقی هم بودند.
از ســـال  ،1322بعد از دوران کودتا ،کیهان هم
شـــکل گرفت .با رشـــد گام به گام رســـانهها،
روزنامه خوان ها هم افزایش پیدا کردند .من
از دورانی صحبت میکنم که  70درصد مردم
ایران در روستاها زندگی میکردند و از همین
رو تعـــداد افـــراد روزنامه خوان و باســـواد هم
کم بود .به همین خاطر اســـت که در پاســـخ
سؤال شـــما باید تأکید کنم به رشدی که از آن
صحبت شد با در نظر گرفتن شرایط آن دوران
باید نگاه کرد! در دهه  30بواسطه نیاز صنایع

نوپای ایران به تبلیغات و فروش محصوالت
تولیدشده،آژانسهایتبلیغاتیمتولدشدند.
جالب اینجاست که برخی از صاحبان صنایع
خود به طور مســـتقل آژانـــس تبلیغاتی هم
داشتند.
 ëëواینرقابتدوسویهمیانصنایعوازسویی
آژانسهای تبلیغاتی به رشد تبلیغات در ایران
کمککرد؟
بله و جالب است که بدانید زمانی که دهه
 50آغاز شـــد تنها نزدیک بـــه  80-70آژانس
تبلیغاتی مشغول کار بودند .آژانسهایی که
اغلب آنها هم عضو جامعه جهانی تبلیغات
بودنـــد و هم جوایـــز بینالمللی متعددی به
دست آورده بودند.
 ëëپس توجـــه به تبلیغات بواســـطه نیـــاز روز
جامعهنوینصنعتیایرانبود؟
بلـــه و این نیـــازی بود که بواســـطه رشـــد
صنعـــت در کشـــورمان بـــه وجود آمـــد .اقرار
میکنم افرادی که بنیانگذار تبلیغات در ایران
بودند هیچ کدام به معنی واقعی ،تحصیالت
دانشگاهی و تخصصی نداشتند .با این همه
تبلیغات بواســـطه ذوق و اســـتعداد ذاتی آن
افراد در کشـــورمان بنا نهاده شد و من هم که
آنروزهاروزنامهنگاربودمبهعرصهتبلیغات
قدمگذاشتم.
ëëو ابتدای کارتان با نوشـــتن متون تبلیغاتی
همراهشد؟
بله ،بـــه هر حـــال روزنامه نگار بـــودم و با
نوشـــتن و خلق تیتر ســـر و کار داشـــتم .البته
بعدها بواسطه آشـــنا شدنم با این صنعت و
همچنین کسب تجربه ،مسیر فعالیتم تغییر
کرد و توانستم گوشهای از کار را بگیرم.
توگوبازگردیمواینکه
ëëبهســـؤالابتدایگف 
چطور شد دست به تألیف مجموعه مذکور که
سهجلدآندرحالحاضرمنتشرشدهرفتید؟
گاهی اوقـــات در شـــرایط خاصی ممکن
اســـت هر یک از ما در ارتباط بـــا انجام کاری،
احساس وظیفه پیدا کنیم؛ من هم به همین
واسطهاینکتابرانوشتم.گاهیمواردممکن
است احساس کنیم اگر فالن کار را من انجام
ندهم شـــاید فرد دیگری امکان انجـــام آن را
پیدا نکند .کتابهای دیگری هم که نوشتهام
بر اساس همین احساس تألیف کردهام .البته
نه اینکه بگویم من از چنان دانشی برخوردار
هستم که دیگران قادر به انجام این کار نبوده
و نیســـتند! نه! اما مسأله اینجاست که من به
اطالعات و مدارک بسیاری دسترسی داشتم
که در دســـترس دیگران نبود .بهعنوان نمونه
در ارتباط با کتاب «قزاق ها» که نوشـــتم شاید
هیچ فردی به انـــدازه من اطالعات در اختیار
نداشـــت .در ارتبـــاط با مجموعـــه کتابی که از
آن ســـؤال کردید هم زمانی که بعد از سالها
به ایران بازگشتم دیدم کســـی درباره گذشته
تبلیغـــات در کشـــورمان چیـــزی نمیداند و
کتابی هم در این زمینه منتشـــر نشـــده است.
قرارم بر این بود که با مرحوم ممیز و مسعود
معصومـــی و دکتر علی اکبر فرهنگی دســـت
بـــه برگـــزاری یکســـری کالسهـــا و آمـــوزش
فعاالن عرصه تبلیغـــات بزنیم .البته چنین
اتفاقـــی رخ نـــداد و از همان زمـــان (حدود 20
ســـال قبل) به ســـبب برخورداری از آرشیوی
کـــه گفتم ،تصمیم به نوشـــتن این مجموعه
گرفتم .راستش من تمام مستندات و مدارک
را داشتم و به همین خاطر وقتی دکتر فرهنگی
گفت اگر این کار را انجام ندهی کســـی ســـراغ
آن نخواهد رفت تصمیم به تألیفش گرفتم،
از همین رو حدود  15ســـال قبـــل قراردادی با
دانشگاهتهرانبستم.
 ëëپسبنـــایاولیهتألیفاینکتابباهمکاری
دانشگاهتهرانوباپیشنهاددکترفرهنگیهمراه
شد؟
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ســـراغ برخی آدمها رفتن ،درست مانند ســـرک کشیدن میان
صفحات تاریخ اســـت؛ صفحاتی که اگر در دنیای کاغذی ثبت
نشـــوند فراموش شـــده و بخشـــی از تاریخمان غرق خاموشی
خواهد شـــد .محســـن میرزایی هم یکـــی از این افراد و بخشـــی
از تاریخ شفاهیمان اســـت ،مردی که از ســـالهای دور جوانی
به عرصه رســـانه و روزنامه نگاری قدم گذاشـــته و حـــاال یکی از
چهرههـــای سرشـــناس عرصه تبلیغات اســـت .عاشـــق تاریخ
اســـت ،با اینکه از زمان فارغالتحصیل شدنش در دوره روزنامه
نگاری دانشـــگاه تهران سالهای بســـیاری میگذرد هنوز هم به
روزنامه نگار بودن خود میبالد ،هنوز هـــم با وجود آنکه عمده
فعالیتهایش به تبلیغات ختم میشود اما نوشتن را فراموش
نکرده و گاه گداری مقاله و گزارشهایی تاریخی برای روزنامهها
مینویسد 230« .ســـال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی
زبان»عنوانیکیازکتابهاییاستکهاینفعالعرصهرسانهو

تاریخ نگار از سالها فعالیت خود در عرصههای یاد شده نوشته،
البته این کتاب تک جلدی نیست ،سه جلد آن منتشر شده و کار
سه جلد دیگرش هم ظرف یکی -دو سال آینده به پایان میرسد.
بهبهانهانتخاباینمجموعهبهعنوانکتاببرترتبلیغاتکشور
در دومین «کنفرانس تبلیغات و بازاریابی دانشگاه تهران» که در
توگویی با او داشتیم .مردی که
اسفند ماه سال  95برگزار شد گف 
نه تنها در راهاندازی رسانههایی همچون روزنامه ایران ،سازمان
آگهیهای روزنامه همشـــهری و دیگر رســـانههای مکتوب کشور
نقشی جدی داشته بلکه در عرصه تبلیغات هم بهواسطه بیش از
نیم قرن فعالیت ،از او بهعنوان یکی از پیشگامان تبلیغات نوین
کشورمان یاد میشود .مجموعه دو جلدی «تاریخ قرن بیستم»،
«رویدادهای سیاســـی خاورمیانه؛ از ســـقوط امپراتوری عثمانی
تا امـــروز» و مجموعه دو جلدی «تاریخچه بریـــگاد و دیویزیون
قزاق» هم از دیگر کتابهای او به شمار میآیند .گفت وگو با وی
را در ادامه می خوانید...

بله و بواســـطه این قرارداد بخشـــی از کار
پیش رفت تـــا اینکـــه متوجه شـــدیم تألیف
ایـــن کتاب با یک جلد و دو جلد به ســـرانجام
نمیرســـد .دو جلد نخســـت را آمـــاده کردم
و برای بخـــش مربوطـــه در دانشـــگاه تهران
فرستادم که دیدیم این کتاب حداقل در یک
مجموعه  6جلدی به پایان میرسد .هر جلد
هم چیزی حدود  400صفحه میشد ،تألیف
مجموعهکتابیدراینحجم،همناشریقوی
و هم تشـــکیالت مفصلی را طلب میکرد که
شرایط آن در دانشگاه مهیا نبود .حسن نیت
دوستان فعال در دانشگاه تهران منجر به آن
شـــد که موافقت کنند ادامه کار توسط بخش
خصوصی انجام شـــود .اگر امروز میبینید که
این کتاب منتشر شـــده به خاطر این است که
نه من و نه حتی ناشـــر به دنبال بهرهبرداری
مـــادی از این کتاب نبودیـــم و حتی حاضر به
صرف هزینه شخصی برای انتشار آن بودیم.
بنابراین ســـه جلد از ایـــن مجموعه  6جلدی
توسط«انتشاراتسیته»منتشرشد.
 ëëبااینتفاسیرتألیفاینمجموعهحدودیک

امکان انتشار کتاب و بررسی شرایط تبلیغات
از دهه  50به بعد کار پیچیدهای نیســـت و هر
فردی که بخواهد از پس انجام آن برمی آید.
در جلد چهارم این مجموعه مصاحبههایی
منتشـــر شـــده که هم مصاحبهکننـــده و هم
مصاحبه شونده متأسفانه درگذشتهاند .و این
در حالی اســـت که خاطرات ،گفتهها و دالیل
آنان از اینکه وارد این عرصه شـــدهاند در این
مجموعه جـــای گرفته اســـت .آنچـــه در این
مجموعه ،پیـــش روی مخاطبان قـــرار گرفته
قدری مبتنی بر تحقیق و بخشـــی هم ناشـــی
از تجارب شـــخصی و دسترسی من به برخی
مستندات و مدارک است .دسترسی به بخش
تحقیقی کتاب با قدری زحمت و تالش برای
هر فرد عالقهمندی میســـر اســـت اما همان
توگوها و
گونه که گفتم دسترســـی به این گف 
همچنین اطالعات و مستنداتی که در اختیار
داشتم برای دیگران مقدور نبود .برای جوانان
امروز دسترســـی بـــه اطالعاتی از پیشـــگامان
این صنعت که من بـــا اغلب آنان کار کردهام
ممکن نیســـت و همیـــن مســـأله مهمترین

و نمیتوان بدون بررســـی از کنار آنها گذشت.
آغاز تبلیغات در ایران با خط نســـتعلیق بود
و در ایـــن مجموعه نمونهای از آثار اســـتادان
بزرگ این عرصه هم آورده شده است.
ëëبا این تفاســـیر چـــه افـــرادی مخاطب این
مجموعههستند؟
فراتـــر از فعـــاالن رســـانه یا دانشـــجویان
رشتههای روزنامه نگاری و گرافیک ،معتقدم
که پوینـــدگان این عرصـــه بهترین مخاطبان
بـــرای مجموعـــه  6جلدی مذکور هســـتند .با
توجه به عالقهمندیام در حـــوزه تاریخ ،این
مجموعه را هم مجموعهای تاریخی میدانم
و این 6جلد ،تاریخ تبلیغات ایران است.
 ëëالبتـــهدرایـــنمجموعهالیههایـــیازتاریخ
سیاســـی ،اقتصـــادی و اجتماعـــی دورههایی
از ایران هـــم آورده شـــده ،میتوان ایـــن اثر را
برای پژوهشگران رشـــتههای مذکور هم مفید
دانست؟
بواسطه آنکه برای بررسی تبلیغات در هر
دورهای ناچار به مطالعه بســـترهای تاریخی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی

بومی گرایی در صنعت تبلیغات

برش

در خاطرم هست که حدود سال پنجاه ،رسم بر این بود که طرح پوسترهای تبلیغاتی از خارج میآمد .آن زمان مشتریان
خارجی،آژانسهایداخلایرانراصاحبصالحیتبرایانجامامورتبلیغاتیخودنمیدانستند،ازاینروآگهیهایآماده
را میفرستادند و ما فقط متون خارجی را ترجمه می کردیم و به چاپ میرساندیم .خاطرم هست که یکی از کمپانیهای
هواپیمایی خارجی ،آگهیها را طراحی کرده و به ایران میفرستاد تا ما تنها
کار ترجمه آنها را انجام بدهیم .در آن زمان هواپیماهایی در خطوط هوایی
مشـ ــغول به کار شدند که برای نخستین بار باالی سر مسافر جایگاهی برای
قرار دادن چمدان دسـ ــتی داشته و تبلیغات آن شـ ــرکت هواپیمایی بر این
مورد متمرکز بـ ــود .در آگهی ،تصویر یک میهماندار خارجی که با چمدانی
ایسـ ــتاده بود و مسـ ــافری هم در حال تماشـ ــای او بود ،دیده میشد .به طور
عادی باید مینوشتیم چمدان را باالی سرتان قرار بدهید تا ایمن بمانید .اما
یکی از همکاران نویسنده در کانون آگهی زیبا که شادروان پورشریعتی بود و
بعدها سردبیر روزنامه ایران و سپس رئیس خبرگزاری پارس شد برای این
تصویر ،تیتر جالبی زد که سالها مورد استفاده قرار گرفت .این دوست عزیز
که روانش شاد باد نوشت« :بذار طاقچه باال» .این جمله آنقدر طرفدار پیدا
کرد که از آن معنی دیگری برای این تصویر استنباط شد و هر کسی آن را میخواند لبخند به لبش میآمد .حتی به خاطرم
هست وقتی این تبلیغ به آگهیدهنده یعنی رؤسای شرکتهای انگلستان و فرانسه هم رسید تحسین بسیاری از آنان را
برانگیخت .تنها یک ایرانی میتواند برای یک ایرانی بنویسد و تبلیغ کند.

دههزمانبردهاست؟
بلـــه ،حداقـــل  10ســـال برای تألیـــف این
مجموعه زمان صرف شده است.
 ëëاز چـــه میـــزان منابـــع و مســـتندات بهـــره
گرفتهاید؟
از منابع بســـیاری برای نوشـــتن آنها بهره
گرفتهام .بواســـطه آنکه خودم هم در ارتباط
با اســـناد ،مجموعه دار هســـتم به مـــدارک و
مستندات بسیاری دسترسی داشتم که در راه
تألیف این مجموعه هم از آنها استفاده کردم.
اما مهمترین مسأله این بود که من شخصاًدر
جریان شکلگیری تبلیغات و تحول آن بوده
و تنها گزارشـــگر نبودهام .در حقیقت میتوان
گفت که بن مایه اولیه تألیف کتاب فراهم بود.
 ëëآقایمیرزاییچرادراینمجموعهبهبررسی
تبلیغاتتنهاتادهه50پرداخته اید؟
تا به امـــروز کتابـــی در این زمینه منتشـــر
نشده اســـت .بگذارید پاسخ ســـؤال شما را با
مثالی بگویم .ســـربازی کـــه در جنگ جهانی
اول حضور داشته میتواند خاطراتش را از آن
دوران بنویسد .شاید از او بپرسند چرا خاطرات
فالن جنگ را ننوشـــته! ایـــن هم حکایت من
و مجموعـــه مذکور اســـت .مـــن در ارتباط با
دورانی دســـت به قلم شـــدم که خودم در آن
حضور داشتم .حدود  15سال در ایران نبودم
و از همیـــن رو در ارتبـــاط با مطالبی نوشـــتم
کـــه خودم آنها را درک کردهام .از ســـوی دیگر

دلیلی بود که بواســـطهاش دســـت به این کار
زدم .بـــرای نوشـــتن این مجموعـــه بیاغراق
مدیون آقای فرهنگی هستم که من را تشویق
به تألیف این مجموعه کرد.
ëëدرجلـــدپنجـــموششـــمبـــهچـــهنکاتـــی
پرداخت هاید؟
در این دو جلد از ورود خودم به این حرفه
نوشـــتهام .البته در ارتباط با اینکه آن ســـالها
چه کاالهایی تبلیغ میشـــده یا فعـــاالن این
عرصه چه افرادی بودهاند هم صحبت شده
است .عالوه بر این نمونههایی از تبلیغات آن
ســـالها هم در این دو جلد برای مخاطبان و
عالقه مندان جای گرفته اســـت .عالوه بر این
شـــما ضمن بررســـی وضعیت تبلیغات در
ایران میتوانید از شرایط اقتصادی آن سالها
هم بواسطه پیوستگیاش با تبلیغات باخبر
شوید.
ëëپسآن گونهنیستکهتنهاازچگونگیآغاز
تبلیغاتبهایرانونحوهرشدآندرادوارزمانی
مختلفگفتهباشیدبلکهدرکناراینمسائلبه
بسترهایاقتصادیواجتماعیمؤثربرتبلیغات
همپرداختهاید؟
شـــما در این  6جلد با نحوه آغاز تبلیغات
بـــه ایـــران ،رشـــد گرافیکی و مطلبنویســـی
(کپی رایتینگ) آن و حتی شـــرایط زندگی آن
سالهای مردم هم آشنا میشوید .مواردی که
بیشکهمگیدرنحوهتبلیغاتمؤثربودهاند

آن هستیم پس شاید بتوان به سؤال شما هم
پاسخ مثبت داد .خوشبختانه من در ارتباط با
تاریخ شکل گیری حرفهای این کتاب را تألیف
کردهام که خـــودم هم در آن عضـــو بودهام و
نوشته هایم تنها جمعآوری گفتههای دیگران
نیست.همینحاالنوشتههایچهلسالقبل
خودم در این مجموعه جای دارد چراکه من
بیاغراق با این صنعت بزرگ شدم و عمرم
در این راه سپری شد .شاید بتوان ویژگی مثبت
این مجموعه را همین حضور مستقیم خودم
در آن سالها دانست.
ëëدر ســـالهایی که خارج از ایران بودید هم به
همینحرفهاشتغالداشتید؟
در ســـال  1963هنگامـــی که بـــرای ادامه
تحصیل به امریکا رفتم دوران روزنامه نگاری
را گذرانده بودم و تجربیات کافی تبلیغاتی را
هم داشتم و آن دوران اقامت 6ساله در امریکا
یک دوره آموزش عملی بود .از همین رو من
سراپای وجودم چشـــم و گوش بود تا در مهد
تبلیغات جهان با تبلیغات مدرن آشنا شوم
و آن دوره برای من بسیار آموزنده بود .دوران
اقامـــت در اروپـــا نیز به همین شـــکل دورانی
آموزنده بـــود که آثـــار آن را در شـــکل گرفتن
طرز تفکر خود نسبت به این صنعت بخوبی
احساسمیکنم.
ëëدر چه کشـــورهایی زندگی کردید و در جریان
روندتبلیغاتدرآنهاقرارگرفتید؟

در امریـــکا و ســـوئیس ،البته در کشـــورهای
دیگری هم زندگی کردهام اما زمان زندگیام در
هیچ کدام به اندازه این دو کشور طوالنی نبود.
ëëتجربهایکهدرآنکشورهاکسبکردیدچقدر
در کشور خودمان قابل اســـتفاده بود؟ بویژه اگر
از بحث اقتصاد بگذریم ،شرایط فرهنگی تأثیر
بسیاریدرنوعتبلیغاتدرهرکشوریدارد!
تبلیغاتهمچونسایررشتهها،یکعلمبه
شمار میآید و برخوردار از قوانین و فرمولهایی
است .با این همه بحث فرهنگی که به آن اشاره
کردید در نوع تبلیغات و انتخاب روش صحیح
انجام آن از اهمیت بســـیاری برخوردار اســـت.
زمانی که شما بخواهید در کشـــور ایران دست
به تبلیغ بزنید باید شناخت عمیقی از جامعه
ایـــران و مردم آن داشـــته باشـــید .خیلی مهم
اســـت که فرد مذکور حتماً ایرانی بوده ،در این
کشور بزرگ شده و در جریان مسائل اجتماعی
و فرهنگی و حتی سیاســـی و اقتصادی آن هم
قرار داشـــته باشد .در بحث تبلیغات مخاطب
شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است .خود
من نخستین فردی بودم که از «امثال و حکم»
برای تبلیغات در دهه  40بهره گرفتم چراکه با
مردم کشـــورمان ،تفکرات و فرهنگ آنان آشنا
بودم و میدانســـتم اســـتفاده از دستمایههای
ادبی تأثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت .تازه
از دانشگاه فارغالتحصیل شده بودم و از محضر
اســـتادانی همچون خانلری ،فروزانفر ،محمد
معین ،اســـتاد همایـــی ،عالمه فاضـــل تونی،
اســـتاد عصار و ...هم بهره گرفته بـــودم و دلم
ن آموزهها در تبلیغات استفاده
میخواست از آ 
کنم .تا پیش از تحولی که در دهه  40پیش آمد
در آگهیهای تبلیغاتی تنها یک تصویر کشیده
میشـــد و متن هم در کنـــار آن قرار میگرفت.
اما بعد از آن کم کم از اندیشه به شکلی جدی
در تبلیغات بهره گرفته شد و استفاده از آثاری
نظیـــر «امثـــال و حکم» منجر به شـــکلگیری
تبلیغات بومی در ایران شد.
ëëازعالقهمنـــدیمـــردمایرانبـــهادبیاتبهره
گرفتید؟
نهدرواقعخواستمازچیزیاستفادهکنمکه
حتی فراتر از عالقه مندی ،در ذهن آنان جای
گرفته بود .بهعنوان نمونـــه مجلهای خارجی
را میدیـــدم و بعد ســـعی میکردم مصداقی
بـــرای آن در فرهنگ خودمان پیدا کنم تا برای
مخاطب ایرانی هم قابـــل درک و هم جذاب
باشـــد .از اصطالحاتی اســـتفاده میکردیم که
پیشـــاپیش در ذهن مخاطبان وجود داشت و
تنها باعث جلب توجه بیشترشـــان میشد .از
همین رو هیچگاه یک فرد متخصص خارجی
در امر تبلیغات نمیتواند در کشـــوری ،غیر از
کشـــور خودش موفق شود .در بحث تبلیغات
برخورداری از ذوق و استعداد ،کسب اطالعات
در دانـــش الزم و همین طور اطالع از شـــرایط
جامعه از اهمیت بســـیاری برخوردار است .به
نمونه دیگری اشـــاره میکنم ،روزی تصویری
در یکـــی از مجالت فرانســـوی دیـــدم .تصویر
مذکور ،ســـر مردی را نشـــان میداد که در فکر
او یـــک گهـــواره و یک بچـــه به نحـــو زیبایی به
تصویر کشیده شده بود .آن زمان نقاش ایرانی
نمیتوانســـت چنین تصویری را خلق کند به
همین واســـطه تصویر را برداشتم و به آن این
متن را اضافه کردم« :جان پدر ،آسوده بخواب؛
حساب تأمین آینده بانک پارس» از این طرح،
هزاران پوستر و آگهی در تمام ایران منتشر شد.
پوســـتری که ایـــدهاش را از یک مجله خارجی
گرفته بـــودم امـــا آن را بـــا فرهنـــگ خودمان
درآمیختم.
ëëباتوجهبهسالهافعالیتدرعرصهتبلیغاتو
اطالع از شرایط این صنعت در کشورهای دیگر،
وضعیـــتتبلیغاترادرایـــرانچگونهارزیابی
میکنید؟
در بحث تبلیغات ،چه در مطبوعات و چه
در سایر رسانهها ،نخست ایده اولیه کار مطرح
میشود.متقاضیخواستهاشرامطرحمیکند
و در چنیـــن شـــرایطی افـــراد خوش فکـــر باید
دور هم جمع شـــده و ایده هایشـــان را روی هم
بگذارند .این افراد حتی ممکن اســـت خود به
طور مســـتقیم در حوزه تبلیغات کار نکنند اما
در بحث طراحی ایده ،مشـــاوران خوبی باشند.
باید با توجه به خواســـته متقاضی و اینکه قرار
است چه حرفی گفته شود بهترین راه برای بیان
آن استفاده شـــود .شما اگر خواهان ماهیگیری
هســـتید بایـــد دام خوبی بـــرای صیدتان پهن
کنید .در ارتباط با تبلیغات هم اینگونه است و
شما باید قادر به جلب توجه و اقناع مخاطبان
شوید .استفاده از چنین اتاق فکرهایی هم خرج
دارد و حتـــی گاه صرف هزینههای بســـیاری را
طلب میکند .اگر به چنین نکتهای توجه داشته
باشیم میتوان گفت که تبلیغاتمان در شرایط
مطلوبی است ،اما مسأله اینجاست که آنطور
که باید بـــرای خروجی این اتـــاق فکرها هزینه
نمیشـــود و از نظر اقتصادی امکان آن چندان
فراهـــم نیســـت .البته این مســـأله را بـــه تمام
آژانسهای تبلیغاتی تعمیم نمیدهم اما در
ارتباط با کلیت کار تبلیغی در کشورمان وضع به
همینمنوالاست.ازسویدیگرتصوراشتباهی
در کشـــورمان گســـترش یافته که بر اساس آن
اغلب گمـــان میکننـــد تبلیغـــات از گرافیک
آغاز میشـــود در حالی که به هیچ وجه اینگونه
نیست .در بحث تبلیغات باید نخست بدانیم
پیش از هر کاری قرار است چه حرفی زده شود،
چه شعاری انتخاب شود و در مراحل بعد است
که باید ایده به گرافیســـت ،فیلمبردار و ســـایر
دستاندرکارانمنتقلشود.دربحثتبلیغات
گرافیست ،فیلمســـاز و ...تنها مجری ایدههای
طراحی شده هســـتند .اگر به این مسائل توجه
داشته باشیم به مرور شاهد تحوالت خوبی در
این بخش از صنعت و هنر خواهیم بود.

