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چکیده:
آسیب های جسمی ناشی از کاربرد انواع مواد شوینده و پاک کننده خاانیی اااکی از عاد
آگاهی صحیح مصرفکننده پیرامون محصوالت مذکور است .از طرفی نیز مهمتاری شایوه
در جهت اطالعرسانی به مصرفکننده از سوی تولیدکننده درج «هشدار» بر روی محصاول
است ،بنابرای  ،چنی به نظر میرسد که هشدارهای درج شاده بار روی محصاوالت دارای
کفایت مطلوب و بهینه نیستند و در نتیجه مطالعه و بررسی علمی آنها ضروری مینماید .در
جسااتار ااضاار ،باار اساااد دادههااایی متشااز از  67نااوع ماااده شااوینده ،پاااککننااده و
ضدعفونیکننده خانیی بر اساد مؤلفۀ زباانی ،مؤلفاۀ طرااای و مؤلفاۀ رنا

باه تحلیا

برچسب های هشدار روی محصوالت پرداختاه و میازان کفایات آنهاا را ماورد تجزیاه و
تحلی قرار دادیم .آنچه که از بررسی دادهها به دست می آید ،آن است کاه برچسابهاای
هشدار بر روی محصوالت دارای کفایت مطلاوب نیساتند ؛ در نهایات ،نیارنادگان باا در
نظرگیری هر سه مؤلفه مذکور الیاوی برچساب هشادار مطلاوب و دارای کفایات بااال را
عرضه میکنند .الز به ذکر است که عماده پاهوهشهاای صاورت گرفتاه در ایا زمیناه
(برچسبهای هشدار) در اوزه «زبانشناسی اقوقی »1مطرح و ارائه شدهاند.
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 -1مقدمه

تجربه هرروزه ما از کاربرد انواع مواد شوینده و پاککننده ااکی از وجود برخی آسیبهای
فیزیزی می باشد که در اثر عد اطالعات کافی پیرامون محصول مورد نظر است کاه عموماا در
قالب بخشی به نا «هشدار» به مخاسب عرضه میشود .ما به هنیا بیان عبارات زباانی تومماان
کنشی را هم انجا میدهیم که در اصطالح کنشزبانی 1نامیده میشوند؛ کنشهایی نظیار اههاار
نظر ،دستور دادن ،سؤال پرسیدن ،قولدادن و غیره یا اتی در سطحی انتزاعیتار ارجااع دادن و
پیشبینی کردن......تمامی تعام های زبانی شام کنشهای زباانی مایشاود (Searl, 1969, p

) .16یزی از ای کنشهای زبانی "هشدار "2است .ما باا بیاان عبااراتی کاه هشاداری هساتند
مخاطب را ترغیب به انجا عم یا دوری از آن میکنیم یا در مورد میازان مخااطرهآمیاز باودن
عم مذکور به وی اطالع میدهیم .پیش از ارائه مطالب مربوط به نوع هشدارهای ماورد بحا
در جستار ااضر که به طور اخص «هشدارهای درج شده بر روی محصوالت» میباشاند ،الز
است که مطالبی پیرامون ماهیت هشدارها بیاان شاود .سارل 3هشادارها را اههااراتی در ماورد
رویدادها یا موقعیتهای آینده می داند که به نفع شنونده نیست و در شرایطی بیان میشوند کاه
برای هر دوی شنونده و گوینده وقوع رویداد یا انتقال االت مشخص نیسات (Searl, 1969,

) .p. 67آنچه که از تعریف سرل از هشدار به دست میآید آن اسات کاه تعریاف ماذکور باه
نوعی تداعیکننده مفاهیمی چون «تهدید» و «قول» میباشد چراکه هر سه به کنشهاای ممزا
در آینده اشاره دارند .فرسر 4معتقد است کنشی که در پی هشدار در آینده به وقوع میپیونادد،
به نفع شنونده نیست و در مورد تهدید نیز که نوع خاصی از هشدار به شمار میآید کنش مورد
بح

در نتیجه عم شنونده در آینده رخ میدهد ،نه کسی که عم تهدیاد را انجاا مایدهاد.

هشداری که توسط گوینده بیان میشود شام ای عقیده میشود که:
الف) برخی موقعیت های نامطلوب در جهان وجود داشته (وجود الیه یخ نازک) یا خواهاد
داشت .شخصی خطاب به دییری :میخواهم آبپاا

را روشا کانم (تلویحاا یعنای از ایا

محیط دور شوید).
ب) موقعیت ااضر به نفع مخاطب نخواهد بود.
1. Speech act
2. warning
3. Jr. Searl
4. B. Fraser
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پ) قصد آگاهکردن مخاطب از تأثیر مضر عملی پیش از انجا آن را دارد.
هشدار لزوما تحت کنترل گوینده نیست (امروز هوا باارانی اسات) و نیااز باه موقعیات یاا
قدرت خاصی ندارد اما محتوای آن باید بی مشارکی متناسب باشد.......اگرچه میتوان قول یاا
تهدیدی پوچ بیان کرد اما نمیتوان هشداری پوچ ابراز کرد ......هشداری که عموما مساللهسااز
بودن شرایطی را متذکر میشود دارای ساختار (زبانی) اخباری ، 1امری( 2انجا ندهید) یا شابه-
امری (بهتر است مراقب باشید چون داغ است) میباشد ).(Fraser, 1998, p. 164-165
جدول  .1مقایسه کنشهای تهدید ،هشدار ،قول .برگرفته از )(Fraser, 1998, p. 166
کنش

تهدید

هشدار

قول

به نفع گوینده است.

خیر

خیر

خیر

به نفع مخاطب است.

خیر

بله

بله

به ضرر گوینده است.

خیر

خیر

خیر

به ضرر مخاطب است.

بله

خیر

خیر

گوینده نتیجه را کنترل میکند.

بله

؟

بله

مخاطب نتیجه را کنترل میکند.

؟

؟

؟

خیر

بله

گوینده متعهد به انجا کنش است .خیر

هشدارها می توانند مستقیم /غیرمستقیم یا تحتالفظی /3غیرتحتالفظای 4باشاند .باه همای
دلی نیز ،تعبیر آنها تا اد زیادی به بافت وابسته است .سرل هشدارها را در دو دسته مطلق 5و
فرضی 6قرار می دهد .دسته اول را هشدارهایی می داند که بیشتر به نصیحت دادن شبیه است تاا
درخواست و لزوما مخاطب را به کنش فوری وادار نمیکند در مقاب دسته دو دارای سااختار:
«اگر  xرا انجا دهید سپس  yاتفاق میافتد» هستند ) .(Searl, 1969, p. 67هشدارهای مطلق
به شنوندگان یا خوانندگان ای آگاهی را میدهند که الیوهای رفتاری مشخص نتایج مشخصای
را نیز به دنبال دارند .برای مثال برچساب هشادار روی یان مناوی غاذا« :خاوردن هریان از

1. declarative
2. imperative
3. literal
4. nonliteral
5. categorical
6. hypothetical
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غذاهای منو میتواند به شز خطرناکی عادتساز شود» .هشدارهای فرضای باه گوناهای بیاان
میشوند که دارای نقش «درخواستی» هستند و ساختار منطقی اصلی آنها به ای صورت اسات
که اگر  xسپس  .yهرچند که «اگر» و «سپس» میتوانند تلاویحی اباراز شاوند تاا باه صاورت
آشزار ،برای مشال  :پولت را به م بده وگرنه (به تو) شلین میکنم .مثال مذکور به طور کلای
به عنوان ین تقاضا در نظر گرفته میشود ( و نیز دارای کنش تهدید است که ناوعی از هشادار
محسوب می شود) (دوماد .)366 :2010 ،1هشادارها مای توانناد دارای سابن «اطالعای »2یاا
«امری »3باشند .هر هشدار مقداری از هر دو سبن را دارا میباشاد .یان هشادار اماری (بارای
مثال در مسیر کوهپیمایی) مانند «در مسیر بمانید» نهتنها به فارد کاوهپیماا دساتور انجاا عملای
میدهد یا غیرمستقیم نصیحتی دربر دارد ،بلزاه تلویحاا اطالعای هام درماورد خطرنااک باودن
انحراف از مسیر را هم شام میشود .هشادارهای اطالعای مانناد« :صاخره خطرنااک پایشرو
است» ،کوهپیما را از خطری آگاه میکند و به شیوهای مستقیم /غیرمستقیم به وی دساتور دوری
از خطر به واسطه ماندن در مسیر می دهد .اینزه همه هشدارها شام عناصار اطالعای و اماری
هستند به ای معنا نیست هر دو سبن هشداری مذکور با هم یزی هستند .ین هشدار امری باه
طور کلی دستور مشخصی برای دوری از خطر است (نخوریاد ،نیاشاامید و غیاره) اماا عموماا
اطالعات جامع در مورد ماهیت دقیق خطر ارائه نمیدهد .در مقابا  ،یان هشادار اطالعای در
مورد ماهیت خطر دقیقتر است (صخرههای خطرناک ،درههای عمیق و غیره) اما چیونیی دفع
خطر یا دوری از آن را به خود مخاطب واگذار میکند ) .(Tiersma, 2002, p. 66-67در ای
ای  ،انواع مقولهها و سبنهای مطرح شده درباره هشدارها گاهی مبهم به نظر رسیده و اغلاب
با یزدییر همپوشانی پیدا میکنند .تیرزما ) (2002, p. 63و وندروک  (1990, p. 74) 4بر ای
نزته صحه گذارده و چنی بیان میکنند که هشدارها میتوانند شام هار دو سابن اطالعای و
امری باشند.
بر اساد مطالب شرح داده شده نیارنیان در جستار ااضر در پی پاسخ به پرسشهای زیر
میباشند:

1. B. Dumas
2. informational
3. imperative
4. D. Vanderveken
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 -1برچسب های هشدار موجاود بار روی محصاوالت شاوینده دارای چاه میازان کفایات
هستند؟
 -2کدا مؤلفهها در باال بردن میزان کفایت هشدارها تأثیر دارند و بهتاری الیاو بارای درج
هشدار به چه صورت است؟
به منظور یافت پرسشهای مذکور نیارندگان  67نوع ماده شوینده و پاککننده بهداشاتی را
جمع آوری کارده ،ساپس باا بررسای و تحلیا هریان ،مؤلفاههاای کلای موجاود در تماامی
برچسبهای هشدار را استخراخ و بر اساد آنها میزان کفایت هشدارها را مورد بررسی قارار
دادند .در بخشهای متعاقب پس از مروری کوتااه بار پاهوهشهاای پیشای  ،چاارچوب کلای
پهوهش (کفایت هشدارها) ،بح

و بررسی دادهها و در نهایت الیاوی پیشانهادی نیارنادگان

برای باال بردن میزان کفایت هشدارها ارائه خواهد شد.
 -2مروری بر پژوهشهای پیشین

همانگونه که پیش تر نیز ذکر شد هشدارهای مورد بررسی در جستار ااضر «برچسبهاای
هشدار برروی محصوالت» میباشد .برچساب هاای ماذکور اغلاب باه منظاور اقناای نیازهاای
بهداشتی /سالمت و قانونی افراد طراای میشوند .مصرفکننده باید با ماواد ماورد اساتفاده در
محصول مورد نظر و نیز میزان سالمت آن آشنا شده و در صاورت امزاان ایجااد آسایب بارای
سالمتی به او هشدار داده شود .دوماد نقش اصالی هشادارها و برچسابهاای هشادار را در
بافت اقوقی اطالع دهی و (تأثیر آنها در) کاهش خطر میداند .زمانی هشدار بر روی محصول
دارای کفایت است که توجه مصرفکننده را باه خاود جلاب کارده و باه او اطالعاات جاامع
پیرامون خطر بالقوه و شیوههای دوری یا دفع خطر مذکور را منتق کناد (Dumas, 2010, p.

) .366شاای (2008, p. 72) 1ضام ارائاه معیارهاای الز بارای بااال باردن قادرت کفاایی
برچسب های هشدار بر روی محصوالت به طور کلی چنی بیاان مایکناد کاه هشادارها بایاد
ماهیت و میزان ریسن خطر ااتمالی را شناساایی و توصایف کنناد .ساپس بایاد باه خوانناده
بیویند که چطور از آن (خطر) جلوگیری کنند .در نهایت نیز مطالب ماذکور را بایاد باا زباانی
واضح و قاب فهم به مخاطب منتق کنند .کیلی (2002) 2نیز در پهوهشی به مطالعه الزاماات و
1. R W. Shuy
2. T F. Kiely
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تعهدات ،چیونیی طراای بسته و اطالعاتی که باید پیرامون هر محصول به مخاطب (مشاتری)
آنها داده شود میپردازد .وی به مواردی اشاره میکند که نقا

هار یان از ماوارد ماذکور از

جمله عد درج صحیح اطالعات و هشدار درباره محصول میتواند به تشزی پروناده اقاوقی
منجاار شااود .کاناادپور و همز ااران (2018, p. 1-15) 1در مطالعااهای بااه میاازان اثربخشاای
برچسبهای مربوط به مواد غذایی تشزی دهنده و هشدارهای محصاوالت غاذایی پرداختاه و
تأثیر برچسبهای مذکور را در انتخاب عادات غذایی صحیح در بای افاراد بررسای مایکنناد.
پهوهش مذکور مؤید ای مطلب است که با افزایش سطح آگاهی پیرامون هار محصاول کاه باه
واسطه برچسبگذاری روی آن به دست میآید افراد میتوانند محصوالت سالمت را از غیر آن
تمییز داده و انتخابهای سالمی داشاته باشاند .دومااد ) (1992نیاز باه بررسای هشادارهای
سالمت روی پاکت های سییار پرداخته و میزان اثر بخشی آنها را مورد کنزا

قرار میدهد و

در نهایت نیز معیارهایی در جهت افزایش کفایت هشدارها ارائه میدهد .از دییر پاهوهشهاای
صورت گرفته در زمینه بررسی هشدارها و برچسبهای هشدار میتاوان باه مزیناان و فنااتی

2

) ،(1993انیااز ،(1989) 3بالساای و منوگااان ،(1986) 4دوماااد ) ،(2001, 2002للونااارد

5

) ،(1999شااای ) ،(1990-2008کااافم ) ،(2002صااالحی و ابراهیماای ( ،)1391گراشاای و
صفوی ( ،)1398اشاره داشت.
 -3کفایت هشدارها

بیشن در تمامی کشورها معیارها و دستورالعم هایی بارای برچسابگاذاری محصاوالت
وجود دارد و در کشور ما ایران نیز وزارت بهداشت ،درمان و آماوز

پزشازی کشاور وهیفاه

تنظیم و ارائه معیارهای مذکور را به عهده دارد .سازمان غذا و دارو ،اداره ک نظارت و ارزیاابی
فاارآوردههااای غااذایی ،آرایااش و بهداشااتی طاای «دسااتورالعم اجرایاای اااداق ضااوابط
برچسب گذاری فرآوردهای غذایی و آشامیدنی» تولیدکنندگان محصوالت را ملز به درج نزاتی
بر روی محصول میکند که به طور کلی «الزامات عمومی» نامیده میشوند و شام  :نا فرآورده
( و نا تجاری آن) ،وزن فرآورده ،شماره پروانه ساخت ،تاریخ تولید و انقضااء مصارف ،ماواد
1. N. Khandpur et al.
2. D P. MacKinnon and A M. Fenaughty
3. R C. Engs
4. V. Blasi & H P. Monaghan
5. S D. Leonard
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تشزی دهنده ،نا و نشانی تولیدکننده یا بسته بنادیکنناده ،ساری سااخت ،شارایط نیهاداری،
دستورالعم آمادهسازی و مصرف ،الزامات و توصیههای بهداشتی و غیاره هساتند .درج ماوارد
مذکور بر روی کلیه برچسبها طبق ماده  11قاانون ماواد خاوردنی و آشاامیدنی و آرایشای و
بهداشتی مصوب  1346اجباری میباشد .برچسب :1منظور از برچسب هرگوناه آویاز ،2نقاش،3
عالمت ، 4تصویر یا دییر مطالاب توصایفی نوشاته ،چااپ ،اان یاا چسابانده شاده بار روی
بسته بندی اولیه و نهایی است (دستورالعم اجرایی اداق ضوابط برچسبگذاری فراوردههای
غذایی و آشامیدنی ،بازنیری چهاار  ،1393 ،ص .)11-3 .صافحه اصالی :(PDP) 5بخشای از
برچسب که جهت اطالع رسانی هنیا خرید و مصرف به مصرفکننده نمایش داده میشاود و
توصیه می شود اطالعات مربوط به نا و نا تجاری فرآورده ،وزن خالص در ای صفحه نوشاته
شود.

شکل  -1صفحه اصلی (جلوی) محصول ،برگرفته از دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسبگذاری
فراوردههای غذایی و آشامیدنی ،بازنگری چهارم ،1393 ،ص)9 .

صفحه اطالعات :(IP) 6قسمتی از برچسب مواد غذایی که توصیه میشاود اطالعااتی نظیار
شماره پروانه بهداشتی ساخت ،پروانه بهداشتی ،شناسه نظارت کارگاهی ،تاریخ تولید و انقضااء
مصرف ،سری ساخت در ای قسمت درج شود .درج ساایر عباارات توصایفی یاا اخطااری و
ادعاها یا دییر موارد موجود در ای دستورالعم و استانداردهای مرتبط سازمان ملی ایران بایاد

1. label
2. tag
3. brand
4. mark
5. Principal display panel
6. Informational panel
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پس از تأیید توسط کارشناسان اداره ک نظاارت و ارزیاابی فارآوردههاای غاذایی ،آرایشای و
بهداشتی یا معاونت غذا و دارو دانشیاه های علو پزشزی سراسر کشور در برچسب درج شود
(دستورالعم اجرایی اداق ضوابط برچسبگذاری فراوردههای غذایی و آشامیدنی ،باازنیری
چهار  ،1393 ،ص.)11-9 .

شکل  -2صفحه اطالعات محصول ،برگرفته از دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسبگذاری
فراوردههای غذایی و آشامیدنی ،بازنگری چهارم ،1393 ،ص)9 .

البته مطالب موجود در دستورالعم مذکور یا نظایر آنها مطالب و نزات ریزتری را نسابت
به چیونیی برچسبگذاری عرضه میدارند اما آنچاه کاه نیارنادگان از دساتورالعم اجرایای
برداشت کردند آن است که مطالب ارائه شاده سااختار و دساتوری کلای را بیاان مایدارناد و
هیچگونه دستوری مبنی بر چیونیی ارائه اطالعات زبانی (اداق در ایران) وجود نداشاته و در
ای راستا جای بررسی و ارائه آراء زبانشناسی در ای بخش بسیار خالی مینماید.
همانگونه که در بخشهای پیشی نیز اشاره شد ،وهیفاه اصالی هشادارهای درج شاده بار
روی محصوالت ارائه آگاهی و کاهش خطر ااتمالی در نتیجه مصرف کاالی مورد نظار اسات.
در بخش ااضر به عوام مؤثر در باال باردن کفایات و کاارآیی هشادارها پرداختاه مایشاود.
نخست آراء پهوهش گران مختلف در خصوص مسلله مورد نظر (کفایت هشدارها) مطرح شاده
و در نهایت نیارندگان با تلفیق آراء مذکور چارچوب منتخب خود را عرضه میدارند.
مؤلفه های زبانی :هشدارهای مربوط به محصوالت ،سازنده (آنها) را ملز به انجاا برخای
موارد می کند .نخست باید مهایت و خطر ریسن (ااتمالی) را شناسایی و توصیف کنند .سپس
باید به خواننده (مخاطب) بیویند که چیونه از آن خطر جلوگیری یا دوری کنناد و در نهایات
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آنزه مطالب مذکور را به زبانی قاب فهم و واضح منتق کنند و همه ای موارد در شش اصاول
متعاقب برگرفته از شای ) (2008, p. 72معرفی میشوند:
 -1هشدار باید توجه خواننده را به خود جلب کند .اگر مخاطاب آن را نبیناد و درگیار آن
نشود قطعا آن را نخواهد خواهند.
 -2هشدار باید به شیوهای نیاشته شود که برای «افراد عادی» قاب فهم باشد .ایا اقیقات
که گاهی برخی هشدارها مخاطب خود را افراد ارفهای (مثال در اوزه دارو و پزشزی) فار
میکنند باع

میشود توجه به مخاطبی عادی هدف قرار نییرد.

 -3هشدارها باید تا جای ممز مستقیم و واضح باشند و عبااراتی مانناد «باه مقادار زیااد
مصرف نشود» دقیق نبوده و بهرااتی در معر

تعبیر نادرست قرار میگیرناد و مایتوانناد در

صورت بروز مشز به عنوان دعوی در دادگاه مطرح شوند .مستقیم و واضح بودن هشادار باه
ای م عنی است که نباید به ین توصیف ساده از عناصر خطرناک ااتمالی محصول اکتفا شود و
سپس انتظار داشت که خواننده استنباط درساتی از رابطاه بای محصاول و عناصار ساازنده آن
داشته باشد.
 -4هشدارها باید به وضوح قاب مشاهده و فهم باشند و ای شاام انادازه (فونات) چااپ
مناسب و خوانا ،صفحه آرایی ،توالی مت  ،طراای برگه (یاا هار زمیناهای کاه هشادار روی آن
چاپ میشود) و نثر قاب فهم میشود.
 -5هشدارها نباید با ساختار نحوی و لغات پیچیده نوشته شوند که باع

بیمیلی مخاطاب

شده و خواندن مت هشدار را رها کند .استفاده از سایز (فونت) مناسب نوشته چاپ شده ،ناوع
رن  ،امالی صحیح و وجود «فضای سفید» (به عنوان زمینه) مایتوانناد باه میازان زیاادی باه
برجسته سازی و وضوح هشدار کمن کرده و عد همااهنیی و تضااد هریان نیاز متعاقباا در
جهت عزس عم خواهد کرد.
 -6هشدارها باید خواننده را نسبت به آسایب خطار ااتماالی ،میازان و عواقاب آن و نیاز
چیونیی دفع یا پیشگیری از آن آگاه سازد ).(Shuy, 2008, p. 72

مؤلفههای طراای جلد محصول :یزی از مسللههای اساسی پاس از انتخااب بهتاری شایوه
نیار

و ارائه اطالعات پیرامون استفاده از محصول و نیاز خطار و آسایبهاای ناشای از آن،

چیونیی بازنمایی آن بر روی بستهبندی یا جلاد محصاول اسات .در راساتای اهمیات مسالله
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مذکور شای ) (2008به پرونده ای اشاره دارد که عد بازنمایی صحیح هشدار منجر باه آسایب
فیزیزی به مصرف کننده و در نتیجه اقامه دعوی در دادگاه شده است .در ای پروناده کاارگری
به دلی عد استفاده از محصولی شوینده به عارضه مغزی مبتال گشاته و وکیا وی عاد درج
صحیح هشدار بر روی محصول از سوی کارخانه سازنده محصول را علت بروز اادثه میداند.
با بررسی متخصص (زبان شاناد) سلساله عاواملی موجاب انحاراف توجاه باه هشادار روی
محصول موردنظر است بیان میشود:
 -7نوع زبان مورد استفاده به اد کافی خطر بالقوه عناصر محصول را نشان نمیدهد؛ اینزاه
مصرف کننده با چاه خطراتای مواجاه اسات دقیقاا مشاخص نیسات و نیاز دساتور مشخصای
درصورت ایجاد آسیب برای مخاطب وجود ندارد.
 -8عد صراات (دستوری مستقیم) در زباان هشادار منجار باه ایجااد اساتنباط غلاط در
مخاطب میشود.
 -9توالی نادرست اههارات هشاداری باه ایا صاورت کاه اطالعاات ضاروری متعاقاب
اطالعات کمتر ضروری ارائه میشوند.
-10دستورات به صورت کلی ارائه میشوند و خیلی مخاطب خاصی را درگیر نمیکنند.
 -11هشدارها در پشت بسته درج شده است.
 -12برچسب هشدار هیچ اطالعاتی در مورد چیونیی پیشگیری از خطر ارائه نمیدهد.
-13تمامی موارد مذکور باع

می شوند که محصول کم خطرتر از آنچه که در واقعیت است

به نظر آید.
در نهایت نیز شای نزات زیر را در خصوص چیونیی درج و طراای هشدار و اطالعاات
روی جلد محصول ارائه میدهد:
 )13در قسمت جلوی محصول :الف) نشانه خطر درست بعد از ناا محصاول قارار گیارد.
ب) سپس چیونیی پیشگیری از خطر(های) ااتمالی درج شود.
 )14در پشت محصول :الف) عالئم خاص خطار نشاان داده شاود .ب) دساتورالعم هاای
خاص در صورت بروز خطر و ارتباط محصول با بدن ایجاد شود (شای.)81-76 :2008 ،
مؤلفههای دیداری (رن ) :در صورتی که (برچسبهای) هشدار نتواند توجه مخاطب را باه
خود جلب کند درست مانند آن است که هیچ هشداری وجود ندارد .عموما اولی ابزار هادایت
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توجه به سمت هشدار برجسته سازی آن با ابزارهایی است که قوه بیناایی را تحات تاأثیر قارار
میدهند .استفاده از رن

میتواند به عنوان یزی از مؤلفههای جلب توجاه ماورد بررسای قارار

گیرد .همانگونه که منفرد و اقبی ( )1393نیز اذعان دارناد ..... :باه منظاور انتقاال مفااهیم و
پیا های روش  ،گیرا و تأثیرگذار ،نیازمند توجه به برخی نشانیانهاای درونمتنای مانناد نظاا
نشانهای رن

می باشیم .هرچند که در پهوهش ااضر تمرکز بر روی فلسفه نشانهشناختی رن

نمی باشد اما توجه به تأثیر رن

در میزان کفایت هشدارها و جلب توجه مخاطب به آنها مورد

نظر است چراکه رن ها به شیوههای گوناگون و در شرایط مختلف برای جلابتوجاه اساتفاده
میشوند و به همی دلی نیز میتوانند در ارتباط با هشدارها نقشآفرینی کنند.
للونااارد ( )1999اذعااان دارد کااه مؤسسااه اسااتاندارهای ملاای آمریزااا )1991( 1معیارهااا /
استاندارهایی برای ایجاد ارتباط بی ین هشدار و رن

تداعیکننده آن ارائه مایدهاد ،باه ایا

صورت که :قرمز = خطر ،نارنجی = هشدار ،ااتیاط = زرد .البته پاهوهشهاای مختلفای چنای
روابطی را مورد سؤال قرار داده و ادعا میکنند چنی معیارهاایی بار اسااد دادههاای تجربای
نیستند و کلیشههای جمعی 2لزوما منطبق بر معیارهاای ماذکور نمایباشاد .وی آزماایشهاایی
پیرامون انواع عالئم هشداری و رن

تداعیکننده آنهاا انجاا مایدهاد و یزای از یافتاههاای

پهوهش او مؤید ای مطلب است که تنها رنیی که تا اد زیاادی تاداعی کنناده مفهاو خطار
است رن

قرمز است و دلی آن نیز میتواند وجود عالئم شایعی باشد که در جامعه مزاررا باا

آنها مواجه می شویم مانند عالمت ایست و رن
سطوح مختلف میزان خطر بر اساد رن

چراغ راهنما .وی در ادامه یادآور میشود که

باید متغیر باشد و تنها ین رن

بارای تماامی اناواع

هشدارها با میزان خطر متفاوت استفاده نشود و نیز میتوان در کنار اساتفاده از رنا

از عالئام

گرافیزی مخصوص نیز به منظور نشان دادن خطرها و میازان ریسان آنهاا اساتفاده کارد کاه
تمامی آنها مستلز آموز

میباشند .در همی راستا کافم  (2002) 3نیز باه آزمایشای اشااره

دارد که در خصوص تأثیر رن

در میازان جلاب توجاه افاراد باه اطالعاات روی بساتهبنادی

محصوالت مطرح میشود .وی چنی بیان میکند که استفاده از رن های مورد تأییاد و مطاابق
استاندارد لزوما در پیش برد اهداف مؤثر نخواهند بود .برای نمونه افراد کوررنا  4یاا باه طاور
1. American National Standards Institute
2. population stereotypes
3. Kaufman, S. C
4. blind-color

228

مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

شمارة /3پیاپی 22

کلی کسانی که دارای مشز بینایی هستند نمیتوانند صرفا با اتزاء بر اساتفاده از رنا

متوجاه

هشدار یا اطالع روی محصوالت شوند .چنی پیشنهاد میشود که برای آنزه برچسبهای روی
جعبه محصوالت برای همه افراد جنبه کاربردی داشته باشد یا در اصطالح کاربرپسند 1باشد باه
جای چاپ هشدارها به صورت معمول قرمز و سبز ،هشدارهایی که دارای نشانههایی با قابلیت
فهاام جهااانی دارنااد اسااتفاده شااوند .هشاادارها در ایا صااورت ماایتواننااد شااام نمادهااا و
نشانگرهایی که عموما استفاده میشوند و به نوعی در دریافت مفهومی خاص تثبیات شادهاناد
شوند (مانند عالئمی چون دایره و خط روی آن که نشاندهنده ممناوع باودن چیازی اسات یاا
چاپ هشدار با الفبای برجسته و بزرگ) یا استفاده از عزسهای گرافیزای نظیار شاز ( )3یاا
عالئم هشداری جهانی شز ( ،)4چراکه ممز است مخاطب لزوماا فارسای زباان نباشاد اماا
عالئم جهانی را درک کند.

شکل  -3عکسهای گرافیکی حاوی نکات ایمنی یا هشدار

شکل  -4عالئم هشداری جهانی حک شده بر روی برخی محصوالت

1. User-friendly
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 -4تجزیه و تحلیل دادهها

در بخش ااضر به بررسی و تحلی بخش مربوط به هشدارها بر روی برچسب محصوالت
میپردازیم .دادههای پهوهش ااضر از انواع مواد بهداشتی و شویندهها به تعداد ( )67نظیر مواد
سفیدکننده ،شوینده ،جر گیر ،مواد ضدعفونیکننده تشزی شده است .نخستی نزتاهای کاه در
بررسی برچسبهای محصوالت به چشم میخاورد واژههاای مختلاف بارای بیاان هشادار در
خصوص محصول مورد نظر میباشد .واژههاایی نظیار :ااتیااط ،اخطاار ،هشادار ،مالاظاات،
توجه ،و نیز مطلب هشداری ذیا عنااوینی چاون کمانهاای اولیاه ،ماوارد ااتیااط ،شارایط
نیهداری ،طریقه مصرف ،نزات ایمنی ،موارد ایمنی ارائه میشاوند .در جساتوجاوی معناای
واژه های مذکور از چهار فرهن

فارسی موجاود در ساایت https://www.vajehyab.com/

استفاده شد:
جدول  -3معانی واژههای هشداری در فرهنگهای فارسی
واژه

فرهنگ فارسی دهخدا

فرهنگ فارسی
معین

فرهنگ فارسی عمید

فرهنگ فارسی
سره

(اسم مصدر) [عربی]
'  -1ehtiyātبا تدبیر
[ اِ ] (ع مص )اَوط .اَیطه.
اَز  .ااتیاص .استوارکاری
کردن .استوار کردن .به استواری
احتیاط

فراگرفت  .دوراندیشی .پختیی.
عاقبت اندیشی.

( اِ) [ ع ( ].مص

کار کردن؛ هوشیاری به

ل -1 ).محزم

کار بردن-2 .

کاری کردن-2 .

دوراندیشی؛

کاری را با از

عاقبتاندیشی.

و هوشیاری
انجا دادن.

فرهن

واژههای سره:

پروا ،دوراندیشیدن،
دوراندیش.

پروا،
دوراندیشیدن،
دوراندیش
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[ اِ] (ع مص) در خطر افزندن.
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی).
خود را در مهلزه انداخت  .یاد
دهانیدن کسی را بعد
فراموشی.یاد آوردن امری کسی

اخطار

را بعد فراموشی .اخطار کردن ؛
اعال کردن.
[ ت َ وَج ْ ج ُه ْ ] (ع مص )
روی فرا چیزی کردن .روی
نهادن  .روی آوردن ،رو بسوی

توجه

چیزی یا به کسی آوردن .روی
آوردن و قصد کردن بسوی
چیزی یا کسی .تدبیر و تأم و
اندیشه.

شمارة /3پیاپی 22

( اِ) [ ع- 1 ].

(اسم مصدر) [عربی]

(مص  ).در

' extārضرورت انجا

خطر افزندن2 .

یا پرهیز از امری را به

هشدار،

 -ابالغ و اعال

کسی یادآوری کردن؛

آگاهانیدن ،هشیار.

کردن( - 3 .اِ).

آگاه کردن؛ گوشزد

آگهی ،اعال .

کردن؛ هشدار.

(تَ وَ جُّ) [ ع .
] (مص ل 1 ).
 روی کردن2 . رویگردانیدن به
سوی چیزی.

(اسم مصدر) [عربی]
 tavajjohرو کردن؛
روی آوردن؛ رو
گرداندن به طرف
چیزی.

روی آوری ،پروا،
رویزرد ،منید،
روی آوری،
پرداخت  ،دریافت.

[ ُ ح َ ظَ  /ح ِ ظِ ] (ازع ،

مالحظه

اِمص ) مالاظۀ .دیدن.

( ُ حَ ظَ یا حِ

نیریست ( .یادداشت به خط

ظِ) [ ع .

(اسم مصدر) [عربی:

مراو دهخدا) .مأخوذ از تازی،

مالاظۀ ] (مص

مالاَظَۀ] molāheze
 -1نیاه کردن-2 .

نیاه و نظر .مالاظه شدن؛ دیده

 - 1 ).نیاه

شدن و نیریسته شدن و مشاهده

کردن ،مراقبت

توجه و خو خویی

شدن .رویت شدن .مالاظه

کردن-2 .

با کسی -3 .بررسی.

فرمودن :نیاه کردن .گریست .

مراعات کردن.

نیر .

دیدن.
[ هُ ] (اِمص مرکب ) در اص

هشدار

فع امر از «هش داشت » است

( اِ ) [ ع - 1 ] .

اما به صورت اسم مصدر به کار

(مص ).آگاه

میرود ،مانند خبردار.توجه دادن ،

کردن  ،هشدار

هوشیار نمودن فرد ویا افرادی را

دادن - 2 .

نسبت به موضوعی خاص ویا

(اِمص  ).آگاهی.

ااتماال مخاطره پیش رو.

(اسم ،اسم مصدر)
 hošdārسخ ،

واژه مورد نظر

عالمت ،یا ارکتی که

یافت نشد و

برای آگاهاندن و تنبیه

بهجای آن واژه

به کار میرود؛ اعال

اخطار ارائه شد.

خطر؛ اخطار.
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آنچه از تعاریف مذکور به دست می آید ،آن است کاه واژههاایی چاون مالاظاه و توجاه
می توانند برای جلب مخاطب به شرایط یا موقعیتی باشند که دارای هر دو جنبه مثبت یاا منفای
باشد .اما بر اساد تعریفی که از مفهو هشدار ارائه شد؛ اههاراتی که در خصوص آگااه کاردن
مخاطب از موقعیتی دارد که (آن موقعیت) به نفع شنونده نیست و به بیاان دقیاقتار شارایط یاا
موقعیتی منفی را اخطار میدهد؛ واژه هشادار براسااد تعااریفی کاه در فرهنا هاای فارسای
مذکور ارائه گشت واژه «هشدار» دربردارنده تمامی معانی واژههاای اخطاار ،ااتیااط ،توجاه و
مالاظه میباشد و نیارندگان واژه «هشدار» را به عنوان واژهای پیشنهاد میکنند که میتواند باه
عنوان گزینهای مناسب برای آگاهی مخاطب از آسیبی ااتمالی بر روی محصول درج شود.
مالحظه

توجه

هشدار

اخطار

احتیاط

شکل  .5واژههای مربوط به کنش هشدار جهت درج بر روی محصول

البته شایان ذکر است که میتوان بر اساد ماهیت خطر یا آسایب ااتماالی درجاهبنادی یاا
طیفی از واژهها را لحاظ کرد.

با دستهبندی میزان مخاطره آمیز بودن محصول مورد نظر میتوان انتظار داشت کاه مخاطاب
به محصولی با میزان باالی خطر توجه بیشتری داشته باشد .استفاده از طیف مذکور یا نظاایر آن
را میتوان با آموز

در سطوح مختلفی تحصیلی ،صدا و سایما و امثاال آن در ذها مخاطاب

تثبیت نمود .الز به ذکر است که برای هر واژه نیز میتوان رن

اختصاصای تعیای نماود کاه

میزان خطر با واژه و یا اتی رنیی خاص تداعی و در نتیجه مورد توجه قرار گیرند.
پیش از تجزیه و تحلی بافت و متون مورد استفاده در برچسبهای مربوط به مواد شاوینده
باید ماهیت و نوع خطر موجود در محصول را شناسایی و سپس چیونیی ارائه آن باه مشاتری
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لحاظ شود .در ای راستا نیارندگان به مطالعاه مطالاب متخصصای (چشامپزشازی ،داخلای،
پوست ،زنان و زایمان) پیرامون مضرات مواد شوینده خانیی پرداختاه و نزاات مهام آن را باه
صورت زیر عرضه میدارند:
الف .به طور کلی ورود هرگونه مواد شیمیایی به چشم  ،باع

ایجاد آسیبهاای بیناایی در

افراد میشود که جزء موارد اورژانسی بهشمار میآید.
ب .ادود نیمی از آسیبهای چشمی در اثر استفاده از شویندهها و پاککننادههاا باهوجاود
میآید و برای جلوگیری از ای آسیبها انجا تدابیر افاهتی و پیشییری ضرورت مییابد.

پ .هنیا استفاده از مواد شوینده و پاککننده ،مواد اسیدی آسیب سطحی ایجاد مایکناد و
مواد قلیایی به سرعت به الیههای عمقای چشام نفاوذ مایکناد کاه باا آزادساازی آنازیمهاای
پروتلولیتین به تشدید ضایعه منجر میشود .امزان نفوذ مواد قلیایی به اتاق قدامی چشام بایش
از  5تا  15دقیقه مواجه بسیار باال است که در نتیجه به عنبیه ،چشام مهگاانی و عدسای چشام
آسیب وارد میکند.
ت .از شایعتری عالئم آسیب مواد شیمیایی در چشم ،ااساد درد ،سوز  ،اساسیت به
نور و بهخصوص االت اشن ریز

است که با قرمزی و تاری دید توا میباشد.

ث .اولی اقدا عملی و فوری در صورت بروز مواد شیمیایی به چشام ،شساتوشاوی آن
ناایه با جریان آب سرد و پر فشار است که در ای االت پلنها باز و عما شساتوشاو باه
مدت  10دقیقه و تا زمان رفع عالئم سوز

تداو یابد که در هنیا ساوز

از ماالش چشام

خودداری کنید.

ج .به دلی اینزه مواد شوینده برای سالمت انسان مضر اسات ،بایاد باه دساتورالعم هاا و
درجات درج شده روی مواد ااوی ترکیبات شیمیایی توجه کرد.

چ .برای جلوگیری از هرگونه آسیب به چشم در زمان استعمال مواد شوینده ،از پوششهای
افاهتی همچون عینن ،ماسن و دستزش استفاده کنید.

ح .استفاده از مواد شوینده باع

ایجاد بیماریهای تنفسی میشود .به دلیا وجاود گااز و

کلر در مواد شوینده هنیا استفاده در زمان استشما فرد دچار آسیبهای تنفسی میشود.

خ .استفاده از مواد شوینده و پاککننده ها باعا

ایجااد عالئمای همچاون سارفه ،ساوز

مجاری تنفسی و تنیی نفس است که گاهی منجر به مرگ افراد میشود.
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د .به دلی اهمیت سه ماهه اول و آخر بارداری ،زنان در ای دوره نباید از پاککننده و ماواد
شوینده استفاده کنند زیرا در هنیا استفاده دچار آسیبهای تنفسی شده که ای عارضاه باعا
ایجاد بیماری آسم در جنی میشود.

ذ .استفاده از پاککنندهها و مواد شوینده به پوست آسیب میزند ،اساسیتهاای پوساتی از
مهمتری عو ام تماد طوالنی مادت ماواد شاوینده و سافیدکننده باا پوسات اسات کاه ایا
اساسیتهای پوستی منجر به ایجاد ضایعات التهابی از جمله خاار  ،تاور و قرمازی محا
تماد میشود.

بنابرای هنیا مصرف مواد شوینده و پاککنندههاا باا رعایات اصاول ایمنای و اساتفاده از
پوششهای افاهتی از ایجاد هر گونه خطر و آسیب به سالمتتان جلوگیری کنید (آفتااب نیاوز:
.)https://aftabnews.ir/fa/news/393845
نیارندگان از بررسی چیونیی بازنمایی برچسب هشدار بر روی  67ماواد شاوینده و پااک
کننده خانیی بر اساد سه مؤلفه زبانی ،مؤلفه طراای و مؤلفه رن

الیویی را اساتخراج کارده

که بر مبنای آن میتوان میزان کفایت هشدارها را مورد تجزیه و تحلی قارار داد .الیاوی ماورد
نظر در جدول  3نشان داده شده است:
در خصوص مؤلفههای زبانی آنچه که به طور کلی از بررسی محصوالت یافت میشاود آن
است که در بیشتر آنها (به جز دو مورد) عد درج واژه «هشدار» مشاهده میشود .ای در االی
است که واژه مذکور باع

ایجاد اس نوعی خطر بیشتر نسبت به سایر واژههاای هاممعناا در

مخاطب میشود (بر اساد شز  .)5همچنی مشاهده میشود که در محصوالت ماورد بررسای
آسیب های ااتمالی (مانند :مشزالت ریوی ،بینایی ،آسیب به جنی در زنان باردار و غیاره) باه
صورتی دقیق درج نمی شود که خود موجب کاهش اعتنا به موارد صحیح اساتفاده مایانجاماد.
بهتر است به جای استفاده از افعال منفی در پایان جمالت (که به ناوعی پارداز

ذهنای را در

خصوص نفی به تعویق مای انادازد) باه منظاور نفای انجاا عملای ،از قیادهایی نظیار هرگاز،
بههیچوجه و نظیر آن ها در ابتدای جمله به منظور جلب توجه و تأکید استفاده شاود .در بیشاتر
موارد نیز از جمالت نامفهو یا دارای اطالعات ناکافی استفاده میشود .مانند « :به دلی داشات
اسید در نیهداری آن دقت به عم آید» ،در ای جمله مشخص نیسات کاه اساید در محصاول

مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

234

شمارة /3پیاپی 22

مورد نظر چه خطراتی به دنبال دارد و از طرف دییار دقات در نیهاداری شاام رعایات چاه
نزاتی میشود .گاهی نیز جمله نخست« :دستورالعم را با دقت بخوانید» میباشد.
جدول  -3مؤلفههای مورد نظر جهت افزایش کفایت برچسبهای هشدار
مؤلفههای مورد نظر جهت افزایش کفایت برچسبهای هشدار

مؤلفههای زبانی
 جمالت باید صریح و موجز (در وجه امری) باشند. عد استفاده از افعال وجهی مانند :ممز است ،بهتر است و غیره. اطالعات کام درمورد ماهیت خطر و آسیبهای ااتمالی (ذکر دقیق آسیب ااتمالی :خطر مرگ ،مشزالتریوی و غیره) بیان شود.
 چیونیی پیشگیری از خطر ااتمالی بیان شود (استفاده از تجهیزات یا شرایط محیطی). درصورت ایجاد آسیب ،چیونیی رفتار با فرد آسیبدیده بیان شود (شستوشوی مح آسیب دیده ،مراجعهبه پزشن و غیره).
 عد استفاده کلمات تخصصی و ناملمود. -عد استفاده از ساختار نحوی که منجر به ایجاد ابها معنایی و در نتیجه استنباط غلط شود.

مؤلفههای طراای
 هشدارها بر روی صفحه اطالعات (بخش جلوی محصول) و دقیقا پس از نا اصلی یا تجاری محصول درجشوند.
 نا آسیب یا خطر ااتمالی اتما با اروف بزرگ و برجسته و نیز در سایز مناسب نشان داده شود. توالی جمالت بدی صورت باشد :نا محصول سپس نا دقیق خطر ااتمالی سپس راه پیشگیری از آن سپسچیونیی دفع خطر در صورت ایجاد آسیب.

مؤلفههای رن
 اتما رن -رن

هشدار با دییر مطالب موجود در برچسب محصول فرق داشته باشد.

قرمز عموما تداعیکننده خطر است و میتواند بهتری گزینه برای برجستهسازی کلمات ضروری باشد.

 -اتما از تضاد رنیی استفاده شود؛ بدی صورت که رن

زمینه روش (سفید) بوده تا بتواند رن

هشدار

موردنظر را در کانون توجه قرار دهد.
 -در کنار استفاده از رن

برای جلبتوجه مخاطب از عالئمی که عموما تداعیکننده خطر هستند استفاده شود

(برخی افراد در شناسایی رن ها دچار اشزال هستند).

در ادامه تعدادی از موارد مورد ارزیابی به عنوان نمونه ارائه میشوند:

سال دوازدهم
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جدول  -4محصوالت و ویژگیهای انواع مؤلفههای زبانی ،طراحی و رنگ.
محصول

مؤلفه زبانی

مؤلفه طراحی
عد استفاده از توالی

عد درج واژه «هشدار».
عد درج دقیق آسیبهای
ااتمالی.

درست جملهها.
عد استفاده از سایز
(فونت) بزرگ و
برجسته برای کلمات
مؤکد.

مؤلفه رنگ
عد استفاده از تضاد
رنیی.
عد استفاده از
شز های گرافیزی یا
عالئم هشداری.

درج هشدار و موارد
استفاده از جمالت نامفهو
یا دارای اطالعات ناکافی.

ایمنی در فضایی

عد استفاده از تضاد

شلوغ مملو از مطالب.

رنیی.

عد استفاده از سایز

عد استفاده از

(فونت) بزرگ و

شز های گرافیزی یا

برجسته برای کلمات

عالئم هشداری.

مؤکد.
درج هشدار و موارد
عد درج دقیق آسیبهای

ایمنی در فضایی

ااتمالی.

شلوغ مملو از مطالب.

استفاده از جمالت کلیشهای

عد استفاده از سایز

به عنوان آغازگر هشدار.

(فونت) بزرگ و
برجسته برای کلمات

استفاده از رن

قرمز

برای زمینه و جلد
محصول و همسان با
رن

نوشتهها.

مؤکد.
عد درج بخش
ارائه بخشهای مجزا از قبی

هشدار برروی صفحه

هشدار ،طریقه مصرف و

اصلی (جلوی

موارد ااتیاط بر روی پشت

محصول).

برای زمینه و جلد

محصول

عد استفاده از سایز

محصول و همسان با

(فونت) بزرگ و
برجسته برای کلمات
مؤکد.

استفاده از رن

رن

قرمز

نوشتهها.
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درج واژه «ااتیاط» به جای
«هشدار».
درج توصیههای الز جهت
استفاده صحیح و موارد
ایمنی.

عد استفاده از سایز
(فونت) بزرگ و
برجسته برای کلمات
مؤکد.

عد درج واژه «هشدار».

عد استفاده از توالی

عد ارائه اطالعات کافی

درست جملهها.

پیرامون محصول و خطرات

عد استفاده از سایز

ناشی از عد استفاده

(فونت) بزرگ و

صحیح.

برجسته برای کلمات
مؤکد.
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عد استفاده از تضاد
رنیی.
عد استفاده از
شز های گرافیزی یا
عالئم هشداری.

عد استفاده از تضاد
رنیی.
عد استفاده از
شز های گرافیزی یا
عالئم هشداری.

ای جمله مخاطب را به چیزی یا قسمتی ارجاع میدهد که دقیقا بارای او مشاخص نیسات
(مثال محصول ااوی بروشور یا قسمتی تحت عنوان دساتورالعم نیسات) .برخای ماوارد نیاز
شام استفاده از جمالت نامفهو یا دارای اطالعات ناکافی مانند  «:از اساتفاده در فضاای بساته
برای مدت طوالنی بپرهیزید» ،جمله مذکور مدت زمان دقیقی را مشخص نزرده و خطر ناشای
از استفاده طوالنی مدت را بیان نمی کند .در جمله دییری نیاز همای مسالله وجاود دارد« :در
صورت استفاده مستقیم به خوبی آبزشی کنید .مستقیما برروی سطوح مرمر ،لعاابی ،آلومینیاو ،
چوبهای رن

شده ،و فلز آبزاری شده استفاده نزنید» .در جمالت مذکور منظاور از اساتفاده

مستقیم یا غیر مستقیم (مثال مخلوط با ماده دییری یا نظیر آن) واضح نیسات و ایا نزتاه کاه
مخاطبی عموما افراد خانه دار و به اصطالح غیرمتخصص هساتند کاه باا اصاطالاات آشانایی
کافی ندارند لحاظ نشده است .مشاهده میشود که در برخی محصوالت مت هشدار باا جملاه:
«دور از دسترد اطفال نیهداری شود» آغااز مایشاود .باه نظار نیارنادگان اساتفاده از چنای
جمالتی می تواند موجب بازدارندگی و عد تحرین مخاطب به خواندن و دنباال کاردن اداماه
مت هشدار باشد ،چراکه ای گونه جمالت تقریباا بار روی تماامی ماواد آرایشای ،بهداشاتی و
شویندهها و اتی دییر محصوالت نوشته میشود و به نوعی میتوان گفت مخاطب همیشاه در

سال دوازدهم
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ای نوع جمالت قرار گرفته و جنبهای کلیشهای برای او به عنوان مخاطب پیدا مایکناد

و ای اس را القا میکند که اطالعات جدیدی به وی منتق نمایشاود و ممزا اسات اداماه
هشدار را دنبال نزند.
در خصوص مؤلفه طراای ،مهم تری نزته که تقریبا در تماامی محصاوالت (باه جاز یان
مورد) قاب بح

است عد درج بخاش هشادار بار روی صافحه اصالی (جلاوی محصاول)

می باشد .معموال در نخستی برخورد فرد با محصول قسمت جلوی آن اسات کاه ماورد توجاه
قرار میگیرد و باید دارای باالتری میزان اطاالعرساانی باشاد کاه در دادههاای ااضار عمادتا
اطالعات و مسائ هشداری بر روی پشت محصول درج میشود .عد استفاده از توالی درست
جملهها نیز از دییر معایب طراای برچسبهای هشدار است به صورتی که به دید نیارنادگان
باید نخست موارد ایمنی مانند  :استفاده از دساتزش یاا تجهیازات خااص ،فضاای بااز و غیاره
خطاارات ااتمااالی ناشاای از مصاارف محصااول بیااان شااود ،سااپس راهکارهااای مقابلااه بااا آن
(شست وشوی با آب ،خوردن شیر ،مراجعه به پزشن و غیره) ،.چراکه به تعویق اناداخت بیاان
خطرات منجر به کماهمیت جلوه دادن آنها میشود .عد اساتفاده از ساایز (فونات) بازرگ و
برجسته برای کلمات مؤکاد(قیود تأکیاد ،ناا دقیاق آسایب و خطار ااتماالی) نیاز در تماامی
محصوالت مورد بررسی مشاهده می شود .از دییر معایب طرااای محصاوالت درج هشادار و
موارد ایمنی در فضایی شلوغ و مملو از مطالب که مخاطبی را دچار سردرگمی کارده و باعا
می شود مخاطب نسبت به توجه و پیییری موارد هشدار بیرغبت شود .گاهی مشاهده میشاود
که در طراای بخش هشدار محصوالت از نشان گر یا عالئم هشداری مانند شز ( )7با نوشاته
انیلیسی  IRRITANTاستفاده میشود و به مخاطب اعال میکند که در صورت بروز مشاز
و ایجاد آسیب عالمت مذکور را به پزشن معالج نشان دهاد .اساتفاده از نشاانگرهاا و عالئام
گرافیزی چنی نه تنها مورد مذمت نبوده بلزه مورد توصیه نیارندگان نیز میباشد اما مسلله مهم
آن است که عالئم مورد نظر همانگونه که در برچساب محصاول نمایاان اسات مساتقیما فارد
متخصص یعنی پزشن را مورد خطاب قرار می دهد و عنوان آن نیز به صاورت انیلیسای ذکار
شده است که میتوانست با ترجمه فارسی آن به صورت "تحرین کننده (پوست) ،التهاابآور»
یا نظایر آن ترجمه شود و نیز عالئم مذکور به صورت آموز
صدا و سیما در اذهان عمو تثبیت گردند.

در مقاطع مختلف تحصایلی یاا
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شکل  -7عالمت هشدار به معنای التهاب آور /تحریککننده

پیرامون مؤلفه رنگ نیز آنچه که در تماامی محصاوالت ماورد بررسای در جساتار ااضار
مشاهده می شود عد استفاده از تضاد رنیی برای بازنمایی برخی واژهها مانند آسایب ااتماالی
است .بهتر است نوع آسیب یا صدمه ااتمالی ناشی از کاربرد محصوالت با رنیی متضاد رنا
نوشتهها و ترجیحا قرمز ارائه شود .در بیشتر موارد ( به جز  8مورد) از شز های گرافیزای یاا
عالئم هشداری استفاده نشده است .اشزال و عالئم ماذکورمیتوانناد باه منظاور جلابتوجاه
مخاطب به میزان خطر استفاده شوند زیرا برخی افراد قاادر باه درک برخای رنا هاا نیساتند.
همچنی استفاده از رن

قرمز برای رن

زمینه و جلد محصول و همسان با رن

نوشتههاا کاه

ممز است برای برخی افراد با مشز بینایی (مانند کوررنیی) مطلوب نباشد.

شکل  -6الگوی مورد استفاده در برچسبهای هشدار  67نوع ماده شوینده و پاککننده خانگی
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جدول  .5توزیع مؤلفههای زبانی ،طراحی و رنگ در  67نوع ماده شوینده و پاککننده خانگی
تعداد محصول دارای

نوع مؤلفه

مؤلفه

مؤلفه زبانی

65

عد درج واژه «هشدار»

66

عد درج دقیق آسیبهای ااتمالی

57

استفاده از جمالت نامفهو یا دارای اطالعات ناکافی
مؤلفه طراای

66

عد درج بخش هشدار بر روی صفحه اصلی (جلوی محصول)

65

عد استفاده از سایز (فونت) بزرگ و برجسته برای کلمات موکد

67

عد استفاده از توالی درست جمالت
59

مؤلفه رن
عد استفاده از تضاد رنیی برای بازنمایی برخی واژهها مانند آسیبهای ااتمالی

61

عد استفاده از شز های گرافیزی یا عالئم هشداری

بر اساد تجزیه و تحلی داده ها که بخشی از آن در جدول ( )4نمایان است نیارنادگان باا
بررسی هر سه مؤلفه زبانی ،طراای و رن

برای هر مؤلفه ویهگیهای بارز آن را ارائه میدهند.

آنچه که از بررسی دادهها به دست میآید آن است که تقریبا تمامی محصوالت ماذکور الیاویی
مشابه را در بازنمایی هشدار اجرا میکنند که باع

میشود میزان کفایات هشادارها باه میازان

قاب توجهی کاهش یابد .الیوی مذکور به صورت خالصه در شز ( )6مشهود است.
جدول ( )5توزیع هر سه نوع مؤلفه زبانی ،طراای و رنا

را در  67ناوع مااده شاوینده و

پاککننده خانیی نشان میدهد .هماانگوناه کاه در جادول مشااهده مایشاود ،تقریباا بیشاتر
محصوالت دارای مؤلفه هایی هستند که میزان کفایت هشدارهای آنها را پایی میکشد و همی
امر نیز لزو توجه هرچه بیشتر به ایجااد الیاوی جدیاد بارای بااال باردن آگااهی مشاتری در
خصوص انواع آسیبها و موارد ااتیاطی را نشان میدهد که نتیجه آن باال رفت میازان کفایات
هشدارها میشود.
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شکل  -11نمونه پیشنهادی روی صفحه اصلی (جلوی محصول)

یافتههای پهوهش ااضر همراستا با یافتهها و آراء دوماد ) ،(2010تیرزما )(2001و شاای
) (2008ااکی از آن است که مسلله چیونیی اطالعرسانی پیرامون محصوالت از سوی تولید
کننده امری جدی و درخور توجه میباشد به گونهای که در صاورت طارح دعاوی در مراجاع
قضایی می تواند عام مهم و تأثیرگذار تلقی شود .به همی دلیا لازو تحقیاق پیراماون اناواع
برچسبهای هشدار بر روی محصوالت مخاطره آمیاز (باه خصاوص) خاانیی و در دساترد
عمو آشزار می شود و نیاز به ارائاه و طارح چاارچوبی دقیاق و کارآماد باه صاورتی قاانونی
ضروری مینماید.

سال دوازدهم
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بر اساد مطالب ذکر شده نیارندگان ین نمونه کلی از هشدار که باه دیاد ایشاان مطلاوب
ودارای کفایت باال است (با قدری اقتباد از شای )2008 ،را باه صاورت شاز ( )10و ()11
ارائه میدهند:

شکل  -12نمونه پیشنهادی صفحه اطالعات (پشت محصول)

الز به ذکر است که میزان و نوع اطالعات ،رن
متغیر باشد.

و طراای به فراخور محصوالت میتواناد
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 -5نتیجهگیری

در جستار ااضر تال

شد پس از ارائه تعاریفی از ماهیت «هشدار» به عنوان ناوعی کانش

گفتاری ،به بررسی و تحلیا برچسابهاای هشادار روی محصاوالت شاوینده و پااککنناده
بهداشتی پرداخته شود .دلی انتخاب محصوالت مذکور نیز آسایبهاای فراوانای اسات کاه در
نتیجه استفاده و کاربرد نادرست آنها به وجود میآید .آنچه که در نتیجاه بررسای محصاوالت
مذکور به دست آمد آن است که هشدارها دارای کفایت مطلوب و باال نیستند .آنچه کاه باعا
کاهش کفایت هشدارها میشود الیویی است که در تمامی محصوالت نشو و نما دارد و دارای
مؤلفههایی زبانی ،طراای و رن

اشاره مایباشاد .هار یان از مؤلفاههاای ماذکور نیاز دارای

ویهگیهایی هستند که در شز ( )6ارائه شده است .نیارندگان معتقدناد کاه وجاود برچساب
هشدار با الیوی درست طراای شده میتواند به خاوبی نظار مخاطاب (مصارفکنناده) را باه
نزات ایمنی و هشداری پیرامون مصرف محصاول ماورد نظار جلاب کارده و آگااهی او را در
خصوص چیونیی مواجه شدن با خطرات ااتمالی و دفع و دوری از آنها باال بارد .بار همای
اساد نیارندگان نمونهای را طراای کردند که به نظر آنها میتواند به درج برچسب هشدار باا
کفایت مطلوب و باال منجر شود.
کتابنامه
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Abstract
Physical injuries caused by the use of various detergents and household cleaners
indicate the lack of proper consumer awareness of these products. On the other hand,
the most important way for the producer to inform the consumer is to put a
“warning” on the product, so it seems that the warnings on the products do not have
the desired and optimal adequacy, and therefore their scientific study is necessary. In
the present study, based on data consisting of 67 types of detergents, household
cleaners and disinfectants based on linguistic component, design component and
color component, we analyzed the warning labels on the products and analyzed their
adequacy. What is understood from the examined data is that the warning labels on
the products do not have the desired adequacy, and finally, the authors consider the
model of the desired alert label with high adequacy by considering all three of the
above components. It should be noted that most of the researches conducted in this
ground have been proposed and presented in “forensic linguistics” field.
Keywords: Warning, Warning Label, Language Component, Design Component,
Color Component
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