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كمپين شهروند سالم همان كمپينى 
بيلبوردهاى  روزها  اين  كه  است 
شهر تهران را پركرده از پيام هاى 
بهداشتى كه براى چند لحظه هم 
كه شده به ما گوشزد مى كند كه چه بيمارى هايى 
در كمين ما هستند و چگونه مى توانيم با اصالح 
شيوه زندگى مان از آنها دور شويم. تقريبا 90 درصد 
بيلبوردها و تابلوهاى تبليغاتى شهر تهران در اتوبان ها 
و خيابان هاى اصلى و فرعى به اين پيام هاى بهداشتى 
با طرح هاى گرافيكى شان اختصاص پيدا كرده كه 
تا كنون بازخوردهاى بسيار خوبى را در برداشته. اما 

ايده اين طرح از كجا آمد؟

سيدمجتبى موسوى، معاون فرهنگى و هنرهاى شهرى، 
سازمان زيباسازى شهر تهران در گفت وگو با «سالمت» 
در مورد چند و چون اجراى طرح كمپين شهروند سالم 
يكى  سالمت  موضوع  اينكه  بيان  با  وى  داد.  توضيح 
از اولويت هاى مهم ما براى سازه هاى تبليغاتى است 
توضيح مى دهد: «طى 10 ماه اخير به جزء مناسبت هاى 
فرهنگى، تصميم گرفتيم در سازه هاى تبليغاتى، عالوه بر 
موضوعات مناسبتى، رويكردهاى جديد با موضوعات 
مختلف اجتماعى و فرهنگى را با طرح هاى گرافيكى بهتر 
و مناسب تر و حتى عكس هم داشته باشيم، اما موضوع 
سالمت اولين بار به وسيله شوراى فرهنگى ما مطرح شد 
و تاكيد شد اگر به طور جامع كار كنيم، تاثير بيشترى بر 
مردم خواهد داشت.» موسوى با اشاره به اينكه در سازمان 
زيباسازى مقرر شد تا در يك دوره زمانى مشخص به 
موضوع سالمت بپردازيم، ادامه داد: «ابتدا تعيين شد كه 
در يك دوره زمانى 15 روزه به موضوع سالمت بپردازيم 
و به همين منظور با مسئوالن وزارت بهداشت جلساتى 
را برگزار كرديم تا محتواى پيام هاى سالمتى را آنها در 
اختيارمان قرار دهند.»آن طور كه معاون فرهنگى و هنرى 

سازمان زيباسازى شهر تهران بيان مى كند، براى  هماهنگى 
طرح ها، يك كارگاه 3 روزه، برگزار شد كه در آن 80 
هنرمند و دانشجو شركت و اساتيد راهنماى برجسته 
گرافيك و تصويرسازى نيز حضور داشتند. جالب است 
بدانيد بيش از 400 طرح براى  ارائه پيام هاى سالمتى 
ارائه شد كه از بين آنها 150 طرح توسط اساتيد راهنما 
انتخاب و معرفى شدند. موسوى با بيان اينكه طرح هاى 
سالمتى بهداشتى از 15 تا پايان دى ماه در بيلبوردهاى شهر 
خواهند بود، مى گويد: «در ابتدا مسئوالن وزارت بهداشت 
به دليل بازخوردهايى كه از طرح هاى قبلى ما مثل طرح 
نگارخانه ها در سطح شهر گرفته بودند، به ما پيشنهاد 
دادند كه در يك زمان مشخص پيام هاى سالمتى را نيز 
در سازه هاى تبليغاتى استفاده كنيم.» وى در پاسخ به اين 
سوال «سالمت» كه چرا دى ماه را براى اين طرح انتخاب 
كرديد، توضيح داد: «شايد بالغ بر 100 مناسبت بهداشتى 
مانند روز جهانى ايدز و هفته سالمت و... وجود دارد كه 
نمى توانيم در تمام اين مناسبت ها سازه هاى تبليغاتى را 
به اين موضوع اختصاص دهيم، ولى در اين زمان چون 
مناسبت ها كمتر بود، توانستيم تعداد سازه هاى بيشترى را 
خالى كنيم و فرصت مناسبى ايجاد شد كه اين پيام ها را 
به صورت جمعى قرار بدهيم.» به گفته معاون فرهنگى 
و هنرى سازمان زيباسازى شهردارى تهران در اين مدت 
15روزه عالوه بر بيلبوردهاى خيابانى، تابلوى ايستگاه هاى 
مترو و اتوبوس و تلويزيون هاى قطار شهرى نيز به موضوع 

سالمت اختصاص يافته است. 

اولويت؛ پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير
اولويت هايى كه براى پيام هاى بهداشتى انتخاب شدند، 
بيشتر مربوط به مصرف كمتر نمك و قند و شكر است 
و اصالح الگوى تغذيه اى مردم. اين پيام ها بر چه اساسى 
انتخاب شدند؟ دكتر شهرام رفيعى فر، رئيس اداره آموزش 
سالمت وزارت بهداشت در گفت وگو با «سالمت» در 

اين زمينه به اولويت هاى نظام سالمت اشاره مى كند: 
«براساس اطالعات ما در وزارت بهداشت، مردم بيشتر 
به دليل بيمارى ديابت و سكته هاى قلبى و مغزى و 
سرطان ها جان خود را از دست مى دهند كه عوامل خطر 
آنها وضعيت تغذيه مردم است به صورتى كه مصرف 
نمك و قند و چربى باالست و همين موضوع باعث چاقى 
و اضافه وزن مى شود. پيش زمينه ديابت و سرطان ها و 
سكته هاى قلبى و مغزى نيز چاقى و اضافه وزن است.» 
دكتر رفيعى فر، عامل خطر ديگر بيمارى هاى غيرواگير را 
مصرف سيگار بيان مى كند: «10 درصد جمعيت سيگارى 
هستند و 4 درصد نيز قليان مى كشند و ساالنه 36 هزار 
نفر بر اثر دخانيات جان خود را از دست مى دهند. در 
دنيا ثابت شده مصرف كمتر سيگار مى تواند از بسيارى از 
مرگ هاى ناشى از بيمارى هاى غيرواگير پيشگيرى كند.» 
آن طور كه رئيس اداره آموزش سالمت شرح مى دهد 
اصالح الگوى تغذيه و تحرك مناسب و كاهش مصرف 
دخانيات مى تواند تا 40 درصد از سرطان ها پيشگيرى 
كند. به همين دليل محتوايى كه براى تبليغات بهداشتى 
انتخاب شده به اصالح شيوه زندگى مردم اختصاص 
يافته كه اولويت هاى اصلى در پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير است. ايدز موضوع مهم ديگرى بود كه بنا به 
گفته دكتر رفيعى فر جزء اولويت هايى بود كه مردم  بايد 
نسبت به آن آگاه باشند: «ايدز يك مساله اجتماعى است 
و بايد در مورد آن مردم را بيشتر آگاه كنيم به همين  دليل 
از بسته هاى آموزشى كه در دفتر آموزش سالمت تهيه 
كرده بوديم، استفاده كرديم و در اختيار سازمان زيباسازى 
قرار داديم.» دكتر رفيعى فر با اشاره به بازخوردهاى 
خوبى كه از اين طرح دريافت شده، تاكيد كرد: «بعد 
از اتمام اين پروژه در تهران، طرح ها را در ساير نقاط 
كشور نيز اجرا خواهيم كرد و قصد داريم اين كار را 
با همكارى سازمان زيباسازى در فواصل زمانى ديگر 

نيز تكرار كنيم.»

 مهديه 
آقازمانى

در كالن شهر تهران انسان هاى مختلف از اقشار گوناگون با 
آداب اجتماعى فرهنگى و ويژگى هاى تربيتى متنوع زندگى 
مى كنند كه هر يك ديدگاه هاى خاص خود را دارند. اين افراد 
هر تبليغاتى با هر مضمونى را نمى پذيرند و به عبارتى پيامى 
كه از تبليغات روى بيلبوردها بهداشتى و تجارى و... ارائه 
مى شود براى هر گيرنده اى مناسب نيست و نمى تواند تاثيرى 
يكسان روى افراد بگذارد. تبليغاتى كه در خيابان ها و نقاط 
مختلف شهر نصب مى شوند بايد با توجه به طبع مخاطبان 
نوشته شود. در يكى از اين تبليغات بهداشتى نوشته شده اعتياد 
بمبى است كه خانواده را منفجر مى كند. واقعا اين پيام براى 
چه كسى نوشته شده است. اگر اين پيام براى پيشگيرى است 
بايد گفت چنين پيامى براى افرادى كه درد اعتياد را نكشيده اند 
كامال بى مفهوم است و اگر براى معتادان نوشته شده؛ آنهايى كه 
معتاد هستند اغلب سوادى ندارند، به علت شرايط جسمى شان 
نسبت به اطراف بى توجهند يا محل گذرشان از اين خيابان ها 
به  بايد  بنابراين  نمى بينند،  را  تبليغاتى  چنين  اصال  و  نيست 
اين نكته توجه داشت كه يك تبليغات در چه مدت زمانى و 

مكانى و براى آن از چه كلماتى استفاده مى شود. 
در  تبليغات  اين  بايد  است  معتادان  به  مربوط  تبليغات  اگر 
مكان هايى كه معتادان را ترك مى دهند يا جمعيت مبتال به 
ايدز وجود دارند منتشر شوند. درست است كه بايد هشدار 
داد ولى اين هشدارها چه ميزانى بايد باشد؟ آيا اين هشدارهاى 
بى رويه باعث بدبينى مردم نسبت به معتادان نمى شود و آنها 

را از چتر حمايتى ما دور نمى كند.

تبليغات منفى بى اثر است
تبليغات بايد كامال محتاطانه و ماهرانه انتخاب شوند. حجم 
تبليغات بايد زياد باشد ولى به صورت غيرمستقيم مطرح شوند 
و به جاى نگاه سلبى، نگاهى ايجابى داشته باشند. متاسفانه در 
بيشتر تبليغات هاى ما امر و نهى و هشدار ديده مى شود. اين نوع 
نوشتار يا گفتار آنچنان كه بايد در دل انسان ها نمى  نشيند. حتى 
در ساخت فيلم نيز اينطور عمل مى كنيم براى اينكه بتوانيم به 
عده اى كه در حال انجام كار غيرقانونى هستند هشدار دهيم و 
آنها را از اعمال خالف قانون برحذر بداريم از هشدار و امر و 
نهى استفاده مى كنيم. گاهى هم براى نشان دادن خطر، بدترين 
صحنه را به مردم نشان مى دهيم. آيا بهتر نيست براى اينكه 
موضوعى را به ذهن ها القاء كنيم، اعتماد را افزايش دهيم و 
اميدوارى و زندگى و حس نشاط را در مردم به وجود آوريم. 
وقتى تبليغات سياه است و احساس ترس، بى اعتمادى و نااميدى 
در مردم ايجاد مى كند، طبعا خسته كننده و بى نتيجه است و به 
جاى اينكه اثر مثبتى داشته باشد بى تاثير و در درازمدت اثر 
منفى به جاى خواهد گذاشت. متاسفانه در جامعه ما تبليغات 
بهداشت روان مثبت براى نشاط زندگى، جوانى و... خيلى كمتر 
ديده مى شود. تبليغات بايد غيرايدئولوژيك و زبان عام ترى 
داشته باشد. اشعار سعدى هنوز بعد چندصد سال جاندار و 
لطيف است چون از جناحى عليه گروه ديگر نيست و سعدى 
در اشعارش سعى دارد همه انسان ها از هر قشرى را تحت 
پوشش قرار دهد و كلمات منفى در آن ديده نمى شود. پيام ها 
آنقدر مثبت است كه هركسى مى تواند در ذهن خود پيام مثبت 

و سازنده اى را از آن دريافت كند. 

بعد هر تبليغات، نياز به ارزيابى است
وقتى قرار است در يك منطقه اى از شهر تبليغاتى نصب شود 
حتما بايد با خصوصيات فرهنگى و روانى مردم منطقه آشنايى 
داشت. بايد ديد قبال چه پيام هايى داده شده و چه بازخوردى 
داشته است. موقعيت زمانى نيز بايد در نظر گرفته شود. اينكه 
مردم در اين زمان هوشيارى كامل براى درك تبليغات و پيام 
را دارند يا مشغول گرفتارى هاى ديگرى هستند. فقط به اين 
اميد كه تبليغات را در جاى مناسبى نصب كنيم تا شمار زيادى 
از مردم آن را ببينند به اين معنا نيست كه در دل و جان آنها 
بايد  حتما  بهداشتى  تبليغات  بپذيرند.  را  پيام  و  بنشيند  هم 
مضمونى با محتواى شور زندگى داشته باشد. تجربه نشان 
داده ترساندن مردم از مرگ باعث نمى شود كه آنها به طرف 
كارهاى پرخطرى كه باعث فوت مى شود نروند. تبليغات منفى، 
براى ذهن آزاردهنده هستند. بايد همه جانبه تر و گسترده تر و با 
ديد همه مخاطب ها به تبليغات نگاه كرد. وقتى تبليغى صورت 
مى گيرد حتما بايد ارزيابى شود كه اين تبليغ چه تاثيرى در 
جامعه داشته، مثال چقدر باعث شده رفتار مردم تغيير كند يا 
تعداد معتادان جامعه از سال قبل چقدر كاهش يافته است. 
متاسفانه چون داده هاى ثبت شده اى وجود ندارد، ارزيابى ها 
بسيار دشوار انجام مى شود. به هرحال وقتى محركى در جامعه 
تزريق مى شود بايد منتظر واكنش هاى مردم بود. اگر ارزيابى 

وجود نداشته باشد بهترين رو ش ها هم شناخته نمى شوند. 

تبليغ بدون آلودگى بصرى و ذهنى 
خواست  هرگاه  كه  است  شهردارى  به  متعلق  شهر  صحنه 
مى تواند به هركسى با هر محتواى تبليغاتى كرايه دهد. اين 
كار آلودگى بصرى و ذهنى در مردم ايجاد مى كند. آيا اين 
شهر  در  كه  تابلوهايى  از  خيلى  است.  هزينه  بدون  آلودگى 
نصب شده اند اصال منفعتى براى مردم ندارند. اين كار باعث 
مى شود فرصت هايى كه يك انسان تاثير گذار ممكن است با 
يك پيام به جا ايجاد كند از بين  بروند. ما اجازه ندارم روح 
بازى  به  را  مردم  روح  تا  دهيم  كرايه  كسى  هر  به  را  شهر 
بگيرد. اگر به اتوبان هاى اطراف تهران نگاه كنيم تقريبا در هر 
100 متر يك تبليغات وجود دارد. مردم هنگام رانندگى و با 
آن سرعت باال به اين تبليغات توجهى نمى كنند حتى نسبت 
به آن احساس بدى هم دارند. چنين تبليغاتى تبليغات خوب 
را هم تحت پوشش قرار مى دهد و از ديدها حذف مى كند. 
پيام ها بايد در كمترين ميزان و با ساده ترين و مثبت ترين شكل 

تبليغ شوند تا موثر واقع شوند.

اميد بدهيد؛ نترسانيد!

 دكتر اميد على احمدى
جامعه شناس، عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى

تبليغاتى  شهر  سطح  در  تازگى ها   
روى بيلبوردها ديده مى شود كه كمى 
بيشتر روى آنها كار شده است. در واقع 
نوآورى هاى در تبليغات فعلى صورت 
گرفته است. 3-2 حركت بسيار زيبا از 
سوى شهردارى تهران مى بينيم. يكى 
دوره اى بود كه به مدت يك هفته آثار 
هنرى از بزرگان دنيا به نمايش درآمد كه 
جلوه بصرى بسيار زيبايى به شهر داده 
بود. تبليغات ديگر مربوط به عكس هايى 
از سطح شهر تهران و نقاط مختلف 
مربوط  عكس هاى  البته  بود.  ايران 
يادآورى  از  نمايشى  بيشتر  تهران  به 
گذشته و حسرت براى روزهاى پاك 
در تهران قديم بود. اين تبليغات به 
حس  مردم  در  ناخودآگاه  صورت 
زيبايى و افسوس را تحريك مى كرد 
كه تهران يك زمانى چقدر زيبا بود. 
چند روزى است كه در سراسر شهر 
تهران تبليغاتى ديده مى شود كه در مورد 
زندگى و تغذيه سالم شهروندان است. 
در تاثيرگذارى اين تبليغات شكى نيست 
اگر تبليغات به شيوه درستى انجام شود 
بيلبوردهاى شهرى مى توانند بهترين 
پيام را در كمترين زمان به مخاطبان 
القاء كنند چون مردم به خصوص در 
شهرهاى بزرگ كمتر فرصت تلويزيون 
نگاه كردن را دارند. بحث چاقى، تغذيه 
از  يكى  نداشتن،  تحرك  و  نامناسب 
بزرگ ترين مشكالت جامعه ما و همه 
كشورهاى دنيا شده و براى مقابله با 
آن به شدت به تبليغات تغذيه اى نياز 
داريم. تبليغاتى كه اين روزها زياد 
در بيلبوردهاى سطح شهر مشاهده 
مى كنيم بسيار پرمحتوا و متفاوت تر 
از تبليغات قبلى هستند. يكى از اين 
است  همبرگرى  ساندويچ  تبليغات، 
كه داخل آن يك روغن مايع بزرگ 
قرار داده شده است. مفهومى كه از آن 
استنباط مى شود اين است كه خوردن 
يك ساندويچ همبرگر برابر است با 
خوردن مقدار روغن زياد. در تبليغاتى 
ديگر يك قندان شبيه ترازو است يعنى 
بيشتر  بخوريد  قند  بيشتر  چقدر  هر 
وزنتان باال مى رود. تبليغات ديگر ماهى 
است كه فقط سر آن به شكل ماهى 
است و بدن آن فلفل دلمه اى و دور 
آن كرفس است با اين شعار كه دوسوم 
از موادغذايى كه مصرف مى كنيد بايد 
بقيه  يك سوم  و  باشد  سبزيجات  از 
دريايى  گوشتى  مواد  است  بهتر  هم 
تبليغات  اين  مى رسد  نظر  به  باشد. 
بهداشت  وزارت  با  قراردادى  طى 
كه  نكته اى  مهم ترين  مى شود.  انجام 
در اين تبلغات به چشم مى خورد كم 
تبليغات  است.  كالمى  عناصر  بودن 
تصويرى رسا و واضح، تاثير گذارى 
بيشترى از تبليغات كالمى دارند. اغلب 
مردم حافظه ديدارى خوبى دارند و 
آنچه كه ديده اند را فراموش نمى كنند.  
تبليغات بهداشتى با اين گرافيك زيبا كه 
در سطح شهر وجود دارند، مى تواند 
روى كودكان و نوجوانان تاثير بسيار 
موثرى داشته باشند. اين قشر از اجتماع 
معموال توجه زيادى نسبت به عكس ها و 
رنگ ها دارند. چون بيشتر اوقات هدف 
طراحان تبليغاتى مخاطبان كودك و 
نوجوان است بايد تصاويرى خيلى ساده 
و قابل درك طراحى شود. چنين تبليغاتى 
مى توانند ذهن كودكان را تحريك كنند 
تا از بزرگ ترها در اين مورد سوال كند. 
شهردارى تهران معموال متهم است به 
اينكه فقط به جنبه اقتصادى تبليغات 
نگاه مى كند ولى همكارى شهردارى 
با وزارت بهداشت در زمينه سالمت 
مى تواند حس اعتماد را در اجتماع 
من  نظر  به  تبليغات  اين  ببرد.  باال 
كامال در اين دوره زمانى و مكانى با 
اين رشد فزاينده بيمارى ها، افزايش 
چاقى و... كامال بجاست گرچه همه ما 
مى دانيم فست فود بد است، غذاهاى 
گياهى را بايد بيشتر بخوريم و... ولى 
نداريم  چندانى  توجه  آن  به  نسبت 
ولى اين تبليغات مى تواند تلنگورى 
كند  ايجاد  ما  ناخودآگاه  ضمير  در 
تا شيوه زندگى مان را تغيير دهيم يا 
مهم تر از همه توجه نسل بعدى را 
به سالم زندگى كردن معطوف كنيم. 
تصاوير در ذهن ناخودآگاه انسان ها 

تاثير مى گذارد.

تبليغى متفاوت

نگاه  منتقدنگاه  موافق
 دكتر حامد 

محمدى كنگرانى
روان پزشك، عضو 

كميته انجمن رسانه

فاطمه معتمدآريا: اين طرح 
مايه مباهات است

ديدن تصاوير و شعارهاى سالمت در سطح 
شهر، شعف زندگى در يك شهر توسعه و 
رشديافته را در وجود انسان بيدار مى كند. 
براى من به عنوان هنرمندى كه سالمت و 
تندرستى مردم دغدغه هميشگى ام بوده، ديدن 
اين گونه اطالع رسانى در سطح وسيع شهرى، 
مايه مباهات و فخر به عنوان يك شهروند است. 
آرزومندم در اين حركت فرهنگى و متمدنانه 
هرچند كوچك سهمى داشته باشم؛ حركتى كه 

با آموزش صحيح و صريح باعث ارتقاى فرهنگ درست زندگى كردن خواهد شد.

مرضيه برومند: از اين 
طرح بسيار شادمانم

نخستين بار از ديدن آثار جاوداني 
جهان   و  ايران  نقاش  هنرمندان 
و  بزرگراه ها  بيلبوردهاي  روي 
شگفت زده  شهرمان  خيابان هاي 
از  تصاويري  بعد  چندي  شدم. 
كتاب هاي گوناگون  روي تابلوهاي 

تبليغاتي به وجدم آورد و اينك كه شعارهاي مربوط به بهداشت 
و سالمت را به جاي تبليغ كاالهاي مصرفي و لوكس مي بينم، 
بسيار شادمانم و احساس آرامش مي كنم. اي كاش اين گونه 

حركت هاي فرهنگي نوآورانه و موثر تداوم داشته باشد.


