
 

 آغاز آگهی و تبلیغات در مطبوعات فرانسه: 

فرانسه یکی از اولین کشورهای جهان است که در خصوص تبلیغات به شکل رسمی، سابقه ای طولانی دارد. 

حکومت موقتی در فرانسه به وجود آمد و این حکومت موقتی  -پادشاه فرانسه- پس از استعفای لویی فیلیپ

که  ژیراردنفراهم کرد و در آن موقع یک روزنامه نویس باهوش فرانسوی به نام وسایل انتخابات عمومی را 

نباید او را با ژنرالی به همین اسم که جدش بود اشتباه نمود در روزنامه اش نوشت که حاضر است آگهی کسانی 

 را که می خواهند وکیل شوند در روزنامه خود چاپ کرد. 

سپتامبر منتشر شد.  87در  تاتلرپیدا کرد که در روزنامه  8481توان در سال اولین نشانه آگهی رقابتی را می 

قبل از اینکه رادیو به وجود آید تمام تبلیغات به صورت چاپ شده بود و تنها افراد باسواد می توانستند از آگهی 

یکا منتشر شد و ادامه یافت و اولین روزنامه ای بود که در امر بوستون نیوزلترروزنامه ی ها استفاده کنند. 

 منتشر شد و در این روزنامه آگهی چاپ شده بود.  8417آوریل 47اولین شماره آن در 

 

 های تبلیغاتی: توسعه آژانس

آژانسهای تبلیغاتی از جمله نیروهایی بودند که در راه تکمیل و پیشرفت تبلیغات کمک موثری بودند و آغاز 

که به تدریج تبلیغات وسیله ی موثری برای بازاریابی  8181در سال زدهم بود. توسعه آنها در آخر نیمه قرن نو

شد و بازار تولیدات وسیع، پراکنده شد و بودجه تبلیغاتی شرکتها و کارخانه ها ازدیاد یافت و در نتیجه آژانسهای 

و  ، ترسیم عکسهاتبلیغاتی به وجود آمدند که وظیفه آنها ایجاد و طرح علایم تجارتی، نوشتن متن آگهیها

 نقشهای تبلیغاتی، انتخاب حروف چاپی آگهی و حتی گاهی تجزیه و تحلیل بازار بود. 

 

 پیدایش رادیو و تلویزیون: 

ظهور رادیو تلویزیون که در حقیقت همان عمل جارچیهای قدیم را انجام می دهد باعث شد که افراد بی سواد 

فرستاده  8181اولین پیام رادیویی به وسیله مارکنی در سال . که قدرت خواندن نداشتند از تبلیغات مطلع شوند

اولین ایستگاه رادیویی که برای استفاده تجاری به وجود آمد به نام شد که در آن موقع بی سیم نام داشت. 

ههای اکاکا بود که در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیا ایجاد شد و بعدا در گوشه و کنار امریکا و اروپا ایستگ

ظهور تلویزیون از اهمیت تبلیغات در رادیو کم کرد و به نسبت بیشتری از اهمیت روزنامه رادیو به وجود آمد. 

 ها و مجله ها کاست. 

 

 شود:اما پیشینه تبلیغات به چهار دوره کلی تقسیم می
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 .میلادی 1011 تا 1211 سال زا: صنعتی ماقبل دوران (1

 هااختراع کاغذ توسط چینی 

 8441 اولین کارخانه توسط اروپایی ها در سال. 

  با اختراع چاپ سواد شفاهی به سواد  (.8771) یوهانس گوتنبرگتوسط  فن چاپ در آلماناختراع

 مستندشده تغییر یافت.

  ایک کتاب مذهبی ر که ایاعلامیه؛ در انگلستان اولین تبلیغات کاغذی صورت گرفت 8744در سال 

 .کرددر کلیسا تبلیغ می

  شده جایزه گذاشته شداسب سرقت 84در روزنامه برای پیدا کردن دزدهای. 

  بنجامین فرانکلین مصورسازی )استفاده از تصویر( در تبلیغات و آگهی را در خبرنامه بوستون انجام

 داد.

  میلادی 1011 تا 1011 سال از: شدن صنعتی دوران (2

  و درنتیجه فروش و مصرف انبوه اهمیت یافت تولید انبوه ،تجهیزات و تشکیلات صنعتی پیشرفتبا 

 در کمتر از نیم قرن جمعیت کره ی زمین ویژه اینکهدر فروش انبوه افزایش یافت، به کاربرد تبلیغات 

  .ر شدببرا 4 نیز

  ایجاد شد توسط فرانسیس آیر در آمریکا های تبلیغاتیاولین دفاتر و شرکت 8111در سال. 

 1091 تا 1011 سال از :صنعتی دوران (3

  با توقف جنگ، تولید رونق گرفت 8841در سال.  

  ز در این کتاب هاپکین .هاپکینز نوشته شد اولین کتاب تبلیغات علمی توسط کلود 8841در سال

 تبلیغات را بصورت یک علم و مبتنی بر اصول ثابت معرفی کرد.

  ناشی از رکود تا مدتی با واسطه کاهش مصرفِ ،(ود بزرگی اتفاق افتاد )رکود سیاهرک 8848در سال، 

 .تبلیغات به صرفه نبود و جای خود را به تحقیقات دادند

 تاکنون 1091از : اطلاعاتی و صنعتی فرا (4

  ادبیاتو  رونق اقتصادی شروع شد، این رونق کم کم به شرق آسیا رسید به بعد 8811در سال 

وید لوَبرنت، دی در دنیا ازجمله نویسندگان مشهور تبلیغاتدر این زمان تبلیغ در دنیا جا افتاد. 

 و ... مطرح شدند. اگیلوی، بیل برنباخ

 بود های مدرنرسانه به ویژه هاروزشدن رسانهبزرگترین اتفاقی که افتاد، تغییر و به. 

 زینه ها با های عمل کرد که شرکتها و ابزارهای قدرتمند تبلیغاتی به گونهدر اختیار داشتن رسانه

خواستند با قدرت تبلیغ به حتی محصولات ضعیف را می کردن مبالغ هنگفت برای تبلیغات،

 های تبلیغات آغاز شد.مخاطب ارائه کنند، که از اینجا به بعد چالش
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 به طور خلاصه تاریخ تبلیغات در جهان را به سه روش برهه ی طولانی می توان تقسیم کرد: 

بین افراد از دوران ماقبل تاریخ تا اواسط قرن  از زمان آغاز مبادله کالادوران ماقبل بازاریابی:  (1

هجدهم، خریداران و فروشندگان به شکل بسیار ابتدایی با هم ارتباط برقرار می کردند. در اغلب این 

دوران رسانه هایی نظیر، لوحهای ساخته شده از خاک رس، جارچیهای شهر، علایم موجود در اماکن 

. در اواخر این دوران بود که صنعت چاپ، آن هم در ابتدایی ترین عمومی و قهوه خانه ها و ... . بودند

 شکل آن پایه عرصه وجود گذاشت. 

تا دهه های اول قرن بیستم، تبلیغ کنندگان به شدت می  8411از سال دوران ارتباطات انبوه:  (2

صوتی و  یتوانستند به بخشهای بزرگی از بازار دست یابند که این کار نخست با استفاده از رسانه ها

 تصویری میسر می شد. 

در خلال پنجاه سال گذشته کارشناسان تبلیغ به شکل نظام مند تکنیکهای شناسایی دوران پژوهش:  (3

و رسیدن به مخاطب را با استفاده از پیامهایی که به طور خاص برایش تنظیم شده است را بهبود 

 بخشیده و مورد استفاده قرار می دهند. 

ی تبلیغاتی که در یک قرن پیش بسیار متداول و مرسوم بوده است امروزه از دید صنعت بسیاری از فعالیتها

تبلیغات به شدت نادرست و ناروا می باشد. کارشناسان تبلیغ امروز دریافته اند که کلید موفقیت در تبلیغات، 

 جذب اعتماد مردم است. 

 

 تبلیغ در ایران: پیشینه 

ابلو و جارچیها بوده است و استفاده از آگهی در ایران به ادوار باستانی باز نخستین وسایل آگهی رسانی، نصب ت

می گردد. اما پیشینه ی آگهی در تاریخ معاصر، نخست به صورت دیوارکوب و درج در نشریه ها باب شد و 

 سپس رواج پیدا کرد. باید دانست که پیشینه ی آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین ترتیب بوده است: 

 دیوارکوب، نشریه های ادواری، کتاب، سینما، تلویزیون و ... . 

که قبول عامه نیافته است  “اشتهارنامه  “و  “اعلامنامه  “در عهد قاجار آگهی حداقل سه نام داشته است: ابتدا 

 . “اعلان“و سپس 

 شد. واژه آگاهی، جایگزین اعلان  8187به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال 

ایرانی یک اعلان مطبوعاتی محسوب می شود، اما در نسخه های موجود این نشریه ی بی نام  نخستین نشریه

ایران، در عهد محمد شاه قاجار آگهی دیده نمی شود. از این رو ناگزیریم که پیشینه ی آگهی در مطبوعات 

 ایران را عهد ناصرالدین شاه قاجار بدانیم. 
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