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ايموجی ها، زبان مکمل

چکیده
ایموجی ها نوعی زبان بین الملل محسوب می شوند  ، که د  ر کنار زبان عاد  ی، به 
عنوان مکمل می تواند   به کار رود  . با این زبان نمی توان مقابله کرد   بلکه باید   آن 
را پذیرفت و حد  اکثر بومی کرد  . ایموجی ها امروزه به یک پد  ید  ه جهانی تبد  یل 
شد  ه است. تا سال 2015، روزانه بیش از شش میلیارد   ایموجی توسط بیش از 

90 د  رصد   جمعیت آنالین جهان فرستاد  ه می شد  .
یافته های این پژوهش نشان می د  هد   هر چند   ایموجی ها، سریع ترین زبان د  ر 
حال رشد   د  ر جهان است ولی باعث تنزل زبان رسمی نمی شود  ، بلکه می تواند   

به عنوان مکمل د  ر کنار زبان عاد  ی نقش آفرینی کند  .
همچنین یافته های پژوهش مؤید   این نکته است که برای توسعه خط و زبان 
فارسی د  ر فضای مجازی باید   د  ر کنار نظام نشانه ای، از خط و زبان فارسی به 
شیوه نوین بهره برد  ، تا از خزانه علم و اد  ب فارسی د  ر فضای مجازی بیشتر 

بهره گرفته شود  . 

واژگانکلیدی
ایموجی، شکلک، نظام نشانه ای.

حبیباهللمازندرانی�
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
h.mazandarani40@gmail.com

مقدمه
روزهای	آغازين	ورود			به	صد		ا	و	سیما	را	هرگز	
عنوان	 به	 بود			 قرار	 که	 من	 نمی	کنم.	 فراموش	
سیما	 و	 صد		ا	 با	 راد		يويی	 برنامه	های	 نويسند		ه	
همکاری	کنم	جهت	آشنايی	هر	چه	بیشتر	فضای	
کار	وارد			استود		يوی	راد		يويی	شد		م.	فضای	استود		يو	
برايم	جالب	بود		،	د		و	اتاق	تو	د		ر	تو	که	با	د		و	اليه	
شیشه	چند			میل،	اتاق	فرمان	و	استود		يو	را	از	هم	
جد		ا	می	کرد		.	تهیه	کنند		ه	به	همراه	صد		ابرد		ار	د		ر	
اتاق	فرمان	و	گويند		ه	د		ر	آن	سوی	شیشه	يعنی	
استود		يو	حضور	د		اشتند		.	آنچه	د		ر	نگاه	اول	بیش	
از	همه	برايم	جالب	بود			ارتباط	غیر	کالمی	بین	

تهیه	کنند		ه	د		ر	اتاق	فرمان	و	گويند		ه	د		ر	استود		يو	
بود		.	با	هر	اشاره	د		ست	و	بد		ن	تهیه	کنند		ه،	گويند		ه	
فرمان	او	را	اجرا	می	کرد		:	موضوع	را	کش	بد		ه،	
سريع	تر	مطلب	را	بخوان،	اد		امه	بد		ه	و	د		ر	نهايت	
تهیه	کنند		ه	با	گذاشتن	د		ست	خود			به	گرد		ن	به	
گويند		ه	فهماند			که	برنامه	را	تمام	کند		.بعد		ها	بیشتر	
با	ارتباط	غیر	کالمی	آشنا	شد		م.	زبان	بد		ن1	را	
بیشتر	شناختم	و	امروز	قريب	به	سی	و	پنج	سال	
از	آن	زمان	می	گذرد		،	حضور	رسانه	های	د		يجیتال	
جامعه	 به	 را	 د		يگری	 زبان	 نوين	 رسانه	های	 و	
جهانی	معرفی	کرد		ه	است،	که	چند			سالی	است	
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به	شد		ت	رشد			کرد		ه	و	بیم	آن	می	رود			به	د		لیل	
عد		م	آشنايی	جوامع	با	مفاهیم	اين	زبان،	ارتباطات	
انسانی	د		چار	خطاهای	فاحش	گرد		د		.	ايموجی	ها،	
هستند		. د		يجیتال	 عصر	 د		ر	 نوظهور	 	زبان	
اين	مقاله	بر	آن	است	که	به	اين	پرسش	ها	پاسخ	

د		هد		:
تعامالت	.	1 پسرفت	 باعث	 ايموجی	ها،	 آيا	

اجتماعی	نمی	شوند		؟
نام	.	2 با	 ــان	 زب از	 خاصی	 سبک	 رواج	 آيــا	

ايموجی	ها،	باعث	نمی	شود			تا	د		ر	د		رازمد		ت	
جايگاه	زبان	فارسی	به	عنوان	زبان	ارتباطی،	
زبان	علم	و	زبانی	که	از	پشتوانه	غنی	اد		بی	

برخورد		ار	است،	تنزل	يابد		؟
آيا	ايموجی	ها	يکی	از	عوامل	زوال	زبان	د		ر	.	3

د		رازمد		ت	نیستد		؟
چگونه	بايد			خط	و	زبان	فارسی	را	د		ر	فضای	.	4

مجازی	فعال	کرد			و	توسعه	د		اد		؟
پیشینهتحقیق

تصويری	 معنای	خط	 به	 شکلک	 يا	 ايموجی1	
است.	تصاوير	مفهومی	از	صورتک	هايی	هستند			

که	د		ر	پیام	های	مجازی	استفاد		ه	می	شوند		.
کلمه	 	+ 	)e( تصوير	 معنای	 به	 ايموجی	 کلمه	
)moji(،	بنابراين	ايموجی	نوعی	کلمه	تصويری	
است.	اين	شکلک	ها	متعلق	به	فرهنگ	ژاپنی	
عذرخواهی(.	 )برای	 شد		ن	 خم	 مثال	 هستند		.	
ارتباطات	 د		ر	 ابتد		ا	 ايموجی	ها،	 تصويری	 کلمه	
الکترونیکی	د		ر	فضای	مجازی	ژاپن	استفاد		ه	شد			
و	بعد			به	سرعت	د		ر	جهان	گسترش	پید		ا	کرد		.	

)ويکی	پد		يا،	1396(.
را	 	1999 يا	 	1998 سال	 د		ر	 ايموجی	 اولین	
»شیکه	تاکا	کوريتا«	ساخت،	که	عضو	تیم	کاری	
»ان	تی	تی	د		وکومو«	د		ر	پلتفرم	»آی	مود		2«	اينترنت	
همراه	بود		.	کوريتای	ژاپنی	و	هم	تیم	هايش	با	ايد		ه	
و	ايجاد			ايموجی	سعی	د		ر	معرفی	يک	شکل	از	
ارتباط	بود		ند			که	د		ر	يک	نگاه،	د		ربرگیرند		ه	حجم	
بااليی	از	پیام	و	مفهوم	باشد			)ويکی	پد		يا،	1396(.	
د		ر	سال	1997	نیکوالس	لوفرانی،	متوجه	رشد			

1  Emoji

2  i-mode

استفاد		ه	از	شکلک	های	اسکی	د		ر	فناوری	موبايل	
شد			و	تجربه	کار	با	چهره	های	خند		انک	را	آغاز	کرد			
با	اين	قصد			که	آيکون	های	رنگی	بسازد			که	متناظر	
و	مشابه	با	شکلک	های	اسکی	از	قبل	موجود			که	
فقط	با	استفاد		ه	از	عالئم	نگارشی	ساخته	شد		ه	
استفاد		ه	 برای	 شکلک	ها	 اين	 تا	 باشند			 بود		ند		،	
د		ر	فناوری	د		يجیتالی	جذاب	تر	باشند		.	لوفرانی	
اولین	شکلک	های	 اين	تجربه	ها،	 از	 استفاد		ه	 با	
گرافیکی	را	ساخت	و	يک	واژه	نامه	آنالين	شکلک	
گرد		آوری	کرد			که	د		ر	طبقه	بند		ی	های	مختلف	
مانند			کالسیک	و	بیان	حاالت،	پرچم	ها،	جشن	ها،	
غذا،	 حیوانات،	 هوا،	 و	 آب	 ورزشی،	 سرگرمی،	
فلکی،	 صورت	های	 سیاره	ها،	 شغل	ها،	 ملت	ها،	
نوزاد		ان	مرتب	شد		ه	بود		ند			و	اين	طراحی	ها	ابتد		ا	
اياالت	متحد		ه	 تکثیر	 د		فتر	حق	 د		ر	 د		ر	1997	
آمريکا	ثبت	شد		ند			و	سپس	د		ر	سال	1998	اين	
آيکون	ها	به	صورت	فايل	های	گیف	بر	روی	وب	
منتشر	شد		ند			و	اولین	شکلک	های	گرافیکی	شد		ند			
که	د		ر	فناوری	های	تلفن	های	همراه	قرار	گرفت	

)لوفرانی،	1997(.
ایموجیها،آیینهایروبهدنیایواقعی

	به	نظر	می	رسد			که	افراد			بر	طبق	شخصیت	واقعی	
و	د		رونی	خود			از	شکلک	های	متفاوتی	استفاد		ه	
اجتماعی	 از	شکلک	های	 که	 افراد		ی	 می	کنند		.	
واقعی	 د		نیای	 د		ر	 می	کنند		،	 استفاد		ه	 عاطفی	 و	
نیز	د		ارای	شخصیت	هايی	با	همین	مشخصات	
اجتماعی	 شبکه	های	 د		ر	 امر	 اين	 هستند		.	
جامع	تر	به	وضوح	قابل	رويت	است،	چرا	که	د		ر	
آن	ها	تعامالت	بین	افراد			غنی	تر	و	پیچید		ه	تر	از	

نرم	افزارهای	پیام	رسان	است.
افراد			بر	اين	باور	هستند			که	با	استفاد		ه	از	شکلک	ها	
نشان	 مطلوب	تری	 طرز	 به	 را	 خود			 شخصیت	
د		هند			که	البته	همین	گونه	هم	هست.	بسیاری	
به	علت	عد		م	 افراد			د		ر	گذشته	 از	مشاجره	های	
مطلوب	رساند		ن	منظور	يک	فرد			به	فرد			مقابل	د		ر	
نرم	افزارهای	پیام	رسان	يا	پیامک	ها	بود		،	اما	با	ورود			
ايموجی	ها	به	د		نیای	ارتباطات	می	توان	اد		عا	کرد			
که	اين	مشکالت	تا	حد			زياد		ی	حل	شد		ه	است.	

قضاوتمردم
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بر	اساس	بررسی	های	به	عمل	آمد		ه	افراد			حس	
خوشايند		ی	نسبت	به	پیام	هايی	که	د		ر	آن	لبخند			
به	کار	رفته	بود			د		اشتند			و	سازگاری	سريع	تری	با	

فرد			ناشناس	پید		ا	کرد		ه	بود		ند		.
حتی	افراد			غیر	متخصص	نیز	از	نوع	شکلک	هايی	
می	کند		،	 ارســال	 آن	ها	 برای	 مقابل	 فرد			 که	
می	توانند			تا	حد		ود		ی	د		رون	گرا	و	برون	گرا	بود		ن	

افراد			را	تشخیص	د		هند		.
افراد			همان	 تمامی	نتايج	نشانگر	آن	است	که	
گونه	که	د		ر	د		نیای	واقعی	از	حالت	های	متفاوت	
يا	 حالت	 پیام،	 رساند		ن	 برای	 خود			 صورت	 د		ر	
احساسات	خود			استفاد		ه	می	کنند		،	از	شکلک	ها	
د		ر	د		نیای	مجازی	بهره	می	برند		.	پس	اگر	مکالمه	
مهمی	د		ر	قالب	پیام	د		اريد		،	تمامی	حواس	خود			

را	جمع	کنید			تا	بهترين	نتیجه	را	شاهد			باشید		.
را	 	1999 يا	 	1998 سال	 د		ر	 ايموجی	 اولین	
شیگه	تاکا	کوريتا	ساخت،	که	عضو	تیم	کاری	
اينترنت	 آی	مود		1	 پلتفرم	 د		ر	 د		وکومو	 ان	تی	تی	
ايموجی	های	 از	 مجموعه	 اولین	 بود		.	 همراه	
بخشی	 صورت	 به	 پیکسلی	 	 	12 	A12 	172
شد			 ساخته	 آی	مود			 پیام	رسانی	 ويژگی	های	 از	
الکترونیکی	را	ساد		ه	کند			و	نقش	 ارتباطات	 تا	
ويژگی	متمايزکنند		ه	آن	از	ساير	خد		مات	مشابه	
را	ايفا	کند			)علیرضا	د		هقان؛	نجیبه	محبی	و	محیا	

برکت،	1395(.
با	اين	حال	د		ر	سال	1997	نیکوالس	لوفرانی،	
متوجه	رشد			استفاد		ه	از	شکلک	های	اسکی	د		ر	
فناوری	موبايل	شد			و	تجربه	کار	با	چهره	های	
خند		انک	را	آغاز	کرد			با	اين	قصد			که	آيکون	های	
رنگی	بسازد			که	متناظر	و	مشابه	با	شکلک	های	
از	 استفاد		ه	 با	 فقط	 که	 موجود			 قبل	 از	 اسکی	
عالئم	نگارشی	ساخته	شد		ه	بود		ند		،	باشند			تا	اين	
فناوری	د		يجیتالی	 استفاد		ه	د		ر	 برای	 شکلک	ها	
اين	 از	 استفاد		ه	 با	 لوفرانی	 باشند		.	 جذاب	تر	
تجربه	ها،	اولین	شکلک	های	گرافیکی	را	ساخت	
و	يک	واژه	نامه	آنالين	شکلک	گرد		آوری	کرد			که	
د		ر	طبقه	بند		ی	های	مختلف	مانند		:	کالسیک،	بیان	

1  i-mode

حالت	ها،	پرچم	ها،	جشن	ها،	سرگرمی،	ورزشی،	
شغل	ها،	 ملت	ها،	 غذا،	 حیوانات،	 هوا،	 و	 آب	
سیاره	ها،	صورت	های	فلکی،	نوزاد		ان	مرتب	شد		ه	
بود		ند			و	اين	طراحی	ها	ابتد		ا	د		ر	1997	د		ر	د		فتر	
حق	تکثیر	اياالت	متحد		ه	آمريکا	ثبت	شد		ند			و	
سپس	د		ر	سال	1998	اين	آيکون	ها	به	صورت	
فايل	های	گیف	بر	روی	وب	منتشر	شد		ند			و	اولین	
شکلک	های	گرافیکی	شد		ند			که	د		ر	اين	فناوری	

استفاد		ه	می	شد		ند		.
د		ر	سال	2۰۰۰	فهرست	راهنمای	شکلک	که	
لوفرانی	ساخته	بود			بر	روی	اينترنت	د		ر	د		سترس	
کاربران	تلفن	های	همراه	قرار	گرفت	تا	از	نشانی	
اين	 و	 کنند			 د		انلود			 	smileydictionary.com

فهرست	شامل	بیش	از	1۰۰۰	شکلک	گرافیکی	
خند		انک	و	نسخه	های	اسکی	آن	ها	بود		.	بعد		تر	
فهرست	راهنمای	مشابه	ای	هم	د		ر	سال	2۰۰2	
د		ر	کتاب	مارابوت	به	نام	د		يکو	اسمايلیز	)واژه	نامه	
شکلک	ها(	منتشر	شد		.	د		ر	سال	2۰۰1	شرکت	
شکلک	های	 حق	 ثبت	 به	 شروع	 اسمايلی2	
د		ر	 استفاد		ه	 و	 د		انلود			 مورد			 لوفرانی	 گرافیکی	
تلفن	های	همراه	شرکت	های	مخابراتی	مختلف	

شامل	نوکیا،	موتورال،	سامسونگ	و	…	کرد		.
بخش	اعظم	شرکت	کنند		گان	د		ر	اين	پژوهش	
ايموجی	ها،	 از	 استفاد		ه	 با	 که	 د		اشتند			 اذعان	
بسیاری	از	ابهامات	موجود			د		ر	پیام	ها	رفع	شد		ه	و	
سو		تفاهم	ها	نسبت	به	گذشته	کاهش	چشمگیری	

د		اشته	است.
بسیار	 استفاد		ه	های	 شکلک	ها	 از	 می	توان	 اما	
شخصیتی،	 لحاظ	 از	 که	 افراد		ی	 برد		.	 مفید		ی	
جامعه	 د		ر	 خود			 احساسات	 ابراز	 د		ر	 مشکالتی	
شکلک	ها،	 اين	 از	 استفاد		ه	 با	 می	توانند			 د		ارند		،	
شاهد			پیشرفت	و	بهبود			د		ر	روابط	خود			باشند		.	
پژوهشگران	د		ر	جد		يد		ترين	تحقیقات	خود			قصد			
د		ارند			تا	برنامه	ريزی	هايی	د		ر	رابطه	با	افراد			مبتال	
اين	 از	 استفاد		ه	 با	 )د		رخود			ماند		گی(	 اوتیسم	 به	

شکلک	های	متد		اول	د		اشته	باشند		.
جمله	 از	 مختلف	 سبک	های	 د		ارای	 شکلک	ها	

2  Smiley Company
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بسیاری	 د		ر	 و	 هستند			 کره	ای	 ژاپنی،	 غربی،	
بازگو	 را	 انسان	 بد		ن	 از	مواقع	شکلک	ها	حالت	

می	کنند		:
yسبکغربی

آن	 د		ر	 که	 شکلک	نويسی	 سبک	 رايج	ترين	
شکلک	ها	از	چپ	به	راست	نوشته	می	شوند		،	که	
با	چشم	ها	شروع	شد		ه	و	بینی	و	د		هان	د		ر	پی	آن	

می	آيند		.
yسبکژاپنی

د		ر	1986	ژاپنی	ها	شکلک	هايی	ابد		اع	کرد		ند			که	
برای	د		رک	آن	ها	نیازی	به	چرخاند		ن	سر	نبود		.	
اين	شکلک	ها	اغلب	شبیه	به	)*-*(	هستند			و	
د		ر	آن	ها	از	کاراکترهای	معمول	استفاد		ه	می	شود		.

yسبکكرهای
همانند			شکلک	های	ژاپنی	هستند		،	با	اين	تفاوت	
که	د		ر	ساختار	آن	ها	از	هانگول	های	کره	ای	به	
می	شود	.	 استفاد		ه	 معمول	 کاراکترهای	 جای	

)ويکی	پد		يا،	1396(.
yشکلکهایحالتبدن

اين		شکلک	ها	از	بیان	حاالت	صورت	فراتر	رفته	
و	حالت	بد		ن	کاربر	را	نمايش	می	د		هند		.	رايج	ترين	
شکلک	بد		نی	orz	است	که	فرد		ی	را	زانو	زد		ه	با	

حال	تعظیم	نشان	می	د		هد		.
yاسمایلی

اسمايلی،	نوعی	شکلک	با	چهره	خند		ان	است.	
بسیاری	گمان	می	کنند			ايموجی	اسمايلی	قد		متی	
اما	 د		ارد		.	 جهان	 د		ر	 اينترنت	 پید		ايش	 همپای	
بررسی	های	بعد		ی	نشان	د		اد		ند			که	قد		يمی	ترين	
د		ر	 و	 د		ارد			 قد		مت	 سال	 د		نیا،	4۰۰۰	 اسمايلی	
ترکیه	پید		ا	شد		ه	است.	اسمايلی	را	شخصی	به	
نام	خود		ش	ثبت	کرد		ه	بود		.	 به	 بال	 نام	هاروی	
او	به	عنوان	يک	قهرمان	اوکیناوا،	بعد			از	جنگ	
به	عنوان	هنرمند			گرافیک	مشغول	به	کار	بود			
و	د		ر	سال	1963	هنگامی	که	د		ر	شرکت	بیمه	
ماساچوست	کار	می	کرد		،	به	عنوان	قسمتی	از	کار	
برای	ارتقای	اخالقیات	کارکنان،	به	فکرش	رسید			
که	چنین	چیز	مختصر	و	مفید		ی	طراحی	کند		.	
اين	شرکت	بیمه،	اين	نشان	را	روی	هزاران	د		کمه	
برای	توزيع	قرار	د		اد		.	اما	بعد		ها	مشخص	شد			که	

نشان	اسمايلی	که	هاروی	اد		عا	می	کرد			خود		ش	
اختراع	کرد		،	قسمتی	بس	کهن	تر	از	چند			د		هه	
پیش	د		ارد			و	مخترع	ناشناسش	روزی	د		ر	4۰۰۰	
سال	پیش،	آن	را	روی	يک	کوزه	سفالی	ثبت	

کرد		ه	بود			)جان،	2۰۰9(.
تفاوتایموجی،اموتیکون،استیکر،آیکون

وصورتک
ن	و	 آيکو ستیکر، ا ، موتیکون	ها ا ، ايموجی	ها
صورتک	ها،	تفاوت	های	قابل	توجهی	با	هم	د		ارند		،	
هر	چند			که	بسیاری	از	افراد			آن	ها	را	به	جای	هم	

به	کار	می	برند		.
ايموجی،	يک	تصويرنگار	است،	که	با	استفاد		ه	از	
حروف	و	عالئم	نقطه	گذاری	نمايش	د		اد		ه	می	شود			
تا	حس	و	حالت	صورت	شخص	را	نمايش	د		هد		.	
ايموجی	ها	نسل	بعد		ی	ايموتیکون	ها	هستند			که	با	
استفاد		ه	از	صفحه	کلید			کیبورد			د		رست	می	شوند		.
که	 است	 و	صورت	خند		انی	 اموتیکن،	شکلک	
د		ر	هر	گجتی	د		قیقا	به	يک	شکل	د		يد		ه	می	شود			

)صورت	اند		ک	خند		ان(.	
ايموجی	ها	تصوير	و	سمبل	های	واقعی	هستند			
که	د		ر	ابزارهای	موبايلی	موجود			هستند			و	اين	
د		ر	حالی	است	که	اموتیکن	ها	نوعی	صورتک	ها	
و	حاالت	ساخته	شد		ه	توسط	کاراکترهايی	که	د		ر	

کیبورد		ها	وجود			د		ارند		،	است.
استیکر،	شکلک	است	که	همراه	با	پلتفرم	های	

مد		رن	پیام	رسان	به	کاربر	آن	معرفی	شد		.
صورتک	يا	ماسک،	يک	جسم	مصنوعی،	به	شکل	
صورت	جانوران	يا	آد		میان	است	که	بر	صورت	

می	بند		ند		.
آيکون،	آيکون	ها	تصاوير	گرافیکی	و	عکس	های	
کوچکی	هستند			که	به	ما	فايل	ها،	صفحات	وب	و	

فرامین	رايانه	ای	را	می	فهمانند		.
تغییرزباندرشبکهاجتماعی

ايرانی	ها	که	گفته	می	شود			د		ر	شبکه	های	اجتماعی	
به	چند			د		ه	میلیون	می	رسند		،	خیلی	از	آن	ها	د		ر	
يک	موضوع	با	هم	مشترک	هستند			و	آن	شکسته		
انواع	 برای	 محاوره	 زبان	 از	 استفاد		ه	 نويسی،	
متن	های	جد		ی	و	شوخی	و	البته	غلط	نويسی	
واژه	ها	و	د		ر	يک	کالم،	شلخته	نويسی	است.	به	
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عنوان	مثال	حرف	زد		ن	می	شود		،	»حرفید		ن«،	
شلخته		 اين	 به	 	... و	 »اصن«	 می	شود			 »اصال«	
نويسی،	زبان	ايموجی	ها	را	هم	اضافه	کنید		.	بايد			
فکری	کرد			و	برای	نجات	زبان	فارسی	اقد		ام	عملی	

صورت	گیرد		.
مقام	معظم	رهبری	د		ر	تاريخ	137۰/9/18	د		ر	
د		يد		ار	با	اعضای	شورای	عالی	ويرايش	زبان	فارسی	

د		ر	صد		ا	و	سیما	فرمود		ند		:
انحطاط	 واقعا	د		ر	حال	 »امروزه	متأسفانه	زبان	
است.	د		ر	حالی	که	منابع	زبان	فارسی	ما	همچنان	
محفوظ	است،	اما	آد		م	می	بیند			زبانی	که	د		ر	اختیار	
نويسند		ه،	گويند		ه	خبر	و	حتی	شاعر،	اد		يب،	کتاب	
نويس	و	امثال	اين	ها	است،	به	شکل	بسیار	بد		ی	
مطرح	می	شود			و	آن	وقت	اين	زبان	قابل	صد		ور	
نیست.	ما	بايد			بد		انیم	که	وقتی	اين	زبان	از	وطن	
خود		ش	د		ور	شد			و	به	کشور	بیگانه	رفت،	پاره	های	
شکستگی	ها	د		ر	آن	به	وجود			خواهد			آمد		،	بايد			فکر	
آن	را	بکنیم،	اينجا	محکم	د		رستش	کنیم	که	د		ر	

آنجا	الاقل	چیزی	از	آن	باقی	بماند		«.
امروزه	فضای	مجازی	برای	بعضی	افراد			تبد		يل	به	
مرجع	شد		ه	است،	يک	مرجع	غلط،	اليه	اولش	
می	د		هد			 نشان	 مطالعه	 يک	 است.	 نوشتار	 نوع	
اجتماعی	 شبکه	های	 اعضای	 از	 بعضی	 که	
چون	حوصله	استفاد		ه	از	نشانگرهای	تصويری	

لوند		ی،	 ند		ارند		،	سعی	می	کنند		،	 را	 )استیکرها(	
شیطنت،	شوخ	طبعی	و	طنازی	خود			را	با	د		ست	
نگارش	کلمات	نشان	د		هند		،	و	 برد		ن	د		ر	نحوه	
اين	امر	فقط	مربوط	به	جوان	ها	نمی	شود			بلکه	
بیشترين	تأثیر	مربوط	به	کسانی	است	که	متولی	
اين	موضوع	هستند		.	خط	فارسی	ما	موبايل	نیست	
که	هر	استفاد		ه	ای	که	خواستیم	از	آن	بنمايیم.	
هزاران	سال	است	که	زبان	و	نوشتار	ما	اين	است	
و	بايد			برای	حفظ	و	پاسد		اری	از	آن	کوشا	باشیم.	
ضرورتحفظوپاسداریاززبانفارسی

زبان	شیرين	پارسی	که	همان	زبان	ماد		ری	ما	
است،	مهم	ترين	سرمايه	ملی	و	هويت	ما	ايرانیان	
است.	اين	امانت	گران	بها،	میراثی	است	که	سینه	
به	سینه	و	نسل	به	نسل	به	د		ست	ما	رسید		ه	است.	
اهمیت	آن	زمانی	بیشتر	می	شود			که	حماسه	سرای	
ايران	باستان،	فرد		وسی	می	گويد			عجم	را	با	آن	بها	

د		اد		ه	و	قد		ر	و	قیمت	بخشید		ه	است:
بسی	رنج	برد	م	د	ر	اين	سال	سی
عجم	زند	ه	کرد	م	بد	ين	فارسی

زبان	پارسی،	آينه	هويت	ما	ايرانیان	د		ر	ايران	و	
جهان	است	و	همه	بايد			د		ر	حفظ	و	مراقبت	و	
سالم	نگاه	د		اشتن	آن	به	هیچ	وجه	کوتاهی	نکنیم.	
زبان	پر	ظرفیت،	شیرين	و	رسای	پارسی	توانسته	
است	بخش	عظیمی	از	سرزمین	های	جهان	را	

شکل1.مجموعهشکلکهایتلگرام
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تحت	نفوذ	معنوی	خود			قرار	د		هد			و	برای	ملت	ها،	
و	فرهنگ	و	د		ين	و	معرفت	به	ارمغان	آورد		.

با	توجه	به	اين	ويژگی،	يکی	از	موارد		ی	که	می	تواند			
د		ر	رشد			و	گسترد		گی	حوزه	مفهومی	زبان	پارسی	
مد		د			رساند		،	کاربرد			روش	های	د		رست	نويسی	و	
د		رست	گويی	واژه	ها	کمک	می	کند			تا	زبان	را	از	
آسیب	های	روزمره	و	لغزش	های	معنايی	د		ور	نگه	
د		اريم	و	با	عملی	سازی	اين	مهم،	به	پويايی	آن	

بپرد		ازيم	)د		اوود		ی،	1396(.
ایموجی،گفتاردیجیتال

تبد		يل	 جهانی	 پد		يد		ه	ای	 به	 ايموجی	 امــروزه	
شد		ه	اند		،	د		ر	سال	2۰15،	هر	روز	بیش	از	شش	
جمعیت	 د		رصد			 	9۰ توسط	 ايموجی	 میلیارد			

آنالين	جهان	فرستاد		ه	می	شد		ه	است.
برخی	از	د		انشمند		ان	ايموجی	ها	را	»مرگ	زبان	
واقعی«	می	د		انند			و	هشد		ارهايی	را	د		ر	اين	زمینه	
بیان	د		اشته	اند		،	از	جمله	جاناتان	جونز،	منتقد			
هنری	و	يکی	از	مخالفان	ايموجی	د		ر	سال	2۰15	
د		ر	مطلبی	د		ر	روزنامه	گارد		ين	نوشت:	»پس	از	
هزار	سال	پیشرفت	مشقت	بار	زبان،	از	د		وران	
انسانیت	 از	آن،	 تا	شکسپیر	و	پس	 بی	سواد		ی	
د		ارد			عجوالنه	کل	اين	د		ستاورد			را	د		ور	می	ريزد		.	او	
مد		عی	شد			اين	شکلک	ها	عقب	گرد			عظیمی	برای	

انسانیت	محسوب	می	شود		«.
جاناتان	جونز	د		ر	پايان	نوشتار	خود			با	ريشخند		ی	
اين	 از	 د		اريــد			 د		وست	 اگر	 »شما	 می	نويسد		:	
شکلک	ها	استفاد		ه	کنید		،	اما	من	به	زبان	شکسپیر	

پای	بند			خواهم	بود		«.
آقای	د		کتر	محمد			سلطانی	فر	استاد			ارتباطات	
د		انشگاه	های	ايران	د		ر	گفتاری	د		ر	»سايت	انجمن	
سواد			رسانه	ای	د		ر	تاريخ	96/12/1۰	د		رخصوص	
د		ر	 ايموجی	ها	 از	 ناصحیح	 و	 بی	رويه	 استفاد		ه	
فضای	مجازی	می	گويد		:	استفاد		ه	از	ايموجی	ها	
است	 غارنشینی	 د		وران	 به	 بازگشت	 واقع	 د		ر	
پد		يد		ه	جد		يد			 هر	 مقابل	 د		ر	 »ما	 می	گويد		:	 وی	
مسئولیتی	د		اريم،	الزاما	هر	پد		يد		ه	جد		يد			مثبت	
نیست	و	ايموجی	ها	می	تواند			اد		بیات	ما	را	تحت	
از	 استفاد		ه	 با	 امروز	 قرار	د		هد		.	جوان	های	 تأثیر	
ايموجی	ها	و	شکلک	ها	مثل	د		وران	غارنشینی	

با	هم	ارتباط	برقرار	می	کنند		.	اين	پد		يد		ه	بسیار	
خطرناک	است	و	ما	را	از	آن	اد		بیات	کهن	ما	د		ور	
می	کند			و	اگر	ما	وظیفه	اصلی	خود			که	پاسد		اری	
از	زبان	و	خط	فارسی	به	خوبی	انجام	ند		هیم،	چه	
بسا	زبان	و	خط	فارسی	را	د		چار	مشکل	گرد		د		«	

)جاناتان،	2۰15(.
د		انشگاه	 د		ر	 زيستی	 انسان	شناس	 فیشر،	 هلن	
د		ر	 مچ	 سايت	 علمی	 ارشد			 مشاور	 و	 راتگرز	
نظرسنجی	سالیانه	مجرد		های	آمريکا،	ايموجی	ها	
فناوری	 ما	 »اکنون	 می	کند		:	 تفسیر	 چنین	 را	
برای	 را	 شما	 توانايی	 قطعا	 که	 د		اريم	 جد		يد		ی	
بیان	احساساتتان	به	خطر	می	اند		ازد		،	د		يگر	آهنگ	

ظريف	کالم	وجود			ند		ارد		«	)هلن،	بی	تا(
تولید		کنند		ه	 شرکت	 توسط	 که	 تحقیقی	 د		ر	
نرم	افزار	سوئیفت	کی	انجام	شد		،	بیش	از	يک	
زبان	 شانزد		ه	 کاربران	 از	 متنی	 د		اد		ه	 میلیارد			
مختلف	مورد			تحلیل	قرار	گرفت.	جالب	است	
که	سه	طبقه	بااليی	ايموجی	ها	همگی	به	ابراز	
احساسات	مرتبط	بود		ند		.	صورتک	های	شاد		،	که	
شامل	چشمک	ها،	بوسه	ها،	لبخند		ها	و	خند		ه	ها	
می	شود		،	بیش	از	45	د		رصد			از	کل	ايموجی	های	
د		اد		نــد		.	 اختصاص	 خود			 به	 را	 شد		ه	 استفاد		ه	
مقد		ار،	 اين	 از	 د		رصد			 ناراحت	14	 صورتک	های	
از	75	 ايموجی	های	قلب	12/5	د		رصد			و	بیش	
د		رصد			استفاد		ه	از	ايموجی	ها	مستقیما	به	نوعی	
ابراز	احساسات	مرتبط	هستند		،	اين	پژوهش	نشان	
می	د		هد			کاربران	د		ر	گفتگوهای	د		يجیتال	خود			چه	
مقد		ار	از	زبان	ايموجی	بهره	می	برند			)وب	سايت	

کی	سیف	ايران(.
ایموجیها،شکلجدیدنوشتار

امروزه،	به	خاطر	پیشرفت	فناوری	د		ر	گفتگوهای	
تلگرامی،	اينستاگرامی	و	...	بخش	مهمی	از	عناصر	
معناساز	د		ر	مقايسه	با	يک	گفتگوی	عاد		ی	حذف	
شد		ه	اند		،	از	جمله	صد		ای	گويند		ه،	شکل	صورت،	
اتفاق	چه	بسا	 چشمان	و	وضعیت	بد		ن	و	اين	
ممکن	است	باعث	سو	تفاهم	د		ر	گیرند		ه	پیام	
را	ايجاد			کند		،	شايد			برای	برطرف	کرد		ن	اين	سو	
تفاهم	د		ر	گفتگوهای	الکترونیک	بود		ه	است	که	
نوعی	نظام	نشانه	ای	تصويری	به	گفتگو	افزود		ه	
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شد		ه	است	تا	ارتباط	بهتر	صورت	گیرد		،	شايد			
بتوان	اين	نشانه	تصويری	را	شکل	جد		يد			نوشتاری	

تلقی	کنیم.
آنچه	که	بیش	از	همه	عالقمند		ان	و	د		لسوزان	زبان	
و	خط	فارسی	را	نگران	کرد		ه	اين	است	که	آيا	زبان	
نوشتاری	که	از	پید		ايش	صنعت	چاپ	تاکنون	
شکل	رسمی	و	ويژه	خود			را	حفظ	کرد		ه	است،	
د		چار	تغییر	خواهد			شد		؟	هر	چند			ما	د		ر	گذشته	
از	تصاوير	و	اشکال	د		ر	قالب	نمود		ار	و	گراف	ها	د		ر	
کنار	نوشتار	خود			بهره	می	برد		يم	و	چه	بسا	د		ر	
آيند		ه	رمان	نويسانی	د		ر	نوشتار	خود			از	ايموجی	و	
شبیه	آن	استفاد		ه	کنند			و	همه	اين	ها	اين	نگرانی	
را	د		ر	ما	ايجاد			می	کند			که	آيا	نظام	نشانه	ای	ما	د		ر	
آيند		ه	د		چار	تغییر	و	شیفت	پاراد		ايمی	خواهد			شد		؟

ایموجیبهعنوانمکملزبان
حساب	 به	 بین	المللی	 زبان	 نوعی	 ايموجی	ها	
می	آيند			و	يکی	از	علت	های	کثرت	کاربرد			آن	ها	
»نشانه	شناسی	 کتاب	 د		ر	 د		نسی	 است.	 همین	
ايموجی«	سعی	کرد		ه	است	به	ابعاد			معناشناختی،	
توانشی،	کاربرد		شناختی	و	ساختاری	ايموجی	ها	
اين	 خود			 که	 است	 اين	 به	 قائل	 و	 بپرد		ازد			
از	يک	د		ستور	زبان	ويژه	برخورد		ار	 ايموجی	ها،	
هستند		.	بنابراين	می	شود			با	زبان	ايموجی	صحبت	
کرد		،	اما	بايد			بد		انیم	که	اين	زبان	به	تنهايی	قابلیت	
ارتباطی	ضعیفی	د		ارد			و	تنها	د		ر	کنار	زبان	عاد		ی،	

به	عنوان	مکمل	می	تواند			به	کار	برود		.
و	 زبان	شناس	 اصغر	سلطانی،	 علی	 د		کتر	 آقای	
او	 پژوهش	های	 که	 باقرالعلوم	 د		انشگاه	 د		انشیار	
عمد		تا	د		ر	حوزه	تحلیل	گفتمان	است،	د		ر	گفتگويی	
آبان	1396	 تاريخ	22	 د		ر	 آنالين	 با	همشهری	
می	گويد		:	»به	د		لیل	کثرت	کاربرد			ايموجی	ها	د		ر	
ارتباطات	مجازی،	نمی	توان	با	اين	تغییرات	مقابله	
کرد		،	بلکه	بايد			آن	را	پذيرفت	و	حد		اکثر	بومی	کرد		.	
اين	اتفاقی	است	که	هم	اکنون	به	صورت	طبیعی	
د		ر	فضای	مجازی	ما	افتاد		ه	است	و	بسیاری	از	
استیکرهای	بومی	و	حتی	محلی	و	استانی	د		ر	

ايران	تولید			شد		ه	اند		«	)سلطانی،	1396(.
روزجهانیایموجیها

26	تیر	ماه	برابر	است	با	17	جوالی	و	مصاد		ف	

با	روز	جهانی	ايموجی	است.	د		ر	چنین	روزی	به	
طور	غیر	رسمی	د		وستد		اران	ايموجی	اين	روز	را	
گرامی	می	د		ارند		.	علت	نامگذاری	اين	روز	به	خاطر	
آن	است	که	اين	شکلک	برای	نخستین	بار	د		ر	
البته	 شد		.	 بارگذاری	 آی	او	اس1	 عامل	 سیستم	
و	 نیست	 چیز	جد		يد		ی	 ايموجی	ها	 از	 استفاد		ه	

استفاد		ه	از	آن	به	ظهور	اينترنت	برمی	گرد		د		.
انیمیشنایموجی2

اولین	اثر	انیمیشن	ايموجی	ها	با	مخاطب	کود		ک	
و	نوجوان،	محصول	کشور	آمريکا	د		ر	سال	2۰17	
توسط	نويسند		گان	تونی	لند		يز	و	اريک	سیکل	به	
نگارش	د		ر	آمد		ه	است.	تهیه	کنند		گی	اين	اثر	بر	
عهد		ه	مايکل	رايمو	کوايت	و	کارگرد		انی	آن	را	

تونی	لند		يز	بر	عهد		ه	د		اشتند		.
خالصهداستان

اين	پويانمايی	سه	بعد		ی	ماجرای	يک	ايموجی	
را	د		ر	شهر	تکستو	برلیس	به	تصوير	می	کشد		،	
شهری	د		ر	يک	گوشی	موبايل	که	محل	زند		گی	
ايموجی	ها	است.	يکی	از	ايموجی	ها	قاد		ر	است	
و	 د		هد			 بروز	 خود			 از	 را	 مختلفی	 احساسات	
می	خواهد			همچون	د		يگر	همنوعانش	تنها	يک	

احساس	را	ابراز	کند		.
بعد		ی	 سه	 پويانمايی	 يک	 شکلک،	 انیمیشن	

علمی-	تخیلی	و	کمد		ی	است.	
ایموجیهایبرتر

برآمده	 اخیرا	شرکت	سويفت	فرهنگ	تصويري	
از	ايموجي	ها	را	مورد			تجزيه	و	تجلیل	قرار	د		اد		ه	
است.	اين	شرکت	با	مرور	بیش	از	يک	میلیارد			
شکلک	د		رصدد			برآمده	است	تا	بفهمد	مرد		م	با	16	
زبان	و	فرهنگ	متفاوت	چگونه	از	اين	شکلک	ها	
استفاد		ه	می	کنند		.	اين	شرکت	به	مدت	چهار	ماه	
يعني	از	اکتبر	2۰14	تا	ژانويه	2۰15	د		اد		ه	های	
ابزارهای	اند		رويد			و	آی	او	اس	2	3را	بررسي	کرد			
و	اين	آزمون	را	براي	شصت	شکلک	به	کار	برد		.	
بیش	 کاناد		ايي	ها	حتي	 د		اد			 نشان	 تحقیق	 نتايج	
و	 مي	کنند	 استفاد		ه	 ايموجي	 از	 آمريکاييها	 از	
بیشترين	امتیاز	د		ر	استفاد		ه	از	ايموجي	را	د		ارند.	

1  IOS

2  the emoji movie
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شکل2.دهایموجیبرترجهانكهدرفیسبوکبیشتریناستفادهرادارند.

شکل3.كشورهایمختلفجهانوایموجیهایمحبوبآنها
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آن	ها	از	ايموجي	هاي	مرتبط	با	پول،	خشونت	و	
فرانسوي	ها	 د		ارند.	 را	 استفاد		ه	 بیشترين	 ورزش	
چهار	برابر	بیشتر	از	بقیه	از	تصوير	قلب	استفاد		ه	
مي	کنند	و	البته	بايد	بگويیم	آن	ها	تنها	کشوري	
ايموجي	شان	 اولین	 لبخند	 ايموجي	 که	 هستند	
شکلک	هاي	 زبان،	 عربي	 کشورهاي	 د		ر	 نیست.	
بقیه	شکلک	ها	 از	 بیشتر	 برابر	 گل	و	گیاه	چهار	
طور	 به	 روس	ها	 مي	گیرند.	 قرار	 استفاد		ه	 مورد			
ايموجي	هاي	 از	 سايرين	 برابر	 سه	 میانگین	
رمانتیک	و	عاشقانه	استفاد		ه	مي	کنند.	د		ر	استرالیا	
مرد		م	د		و	برابر	مقدار	متوسط	از	شکلک	هاي	الکلي	
و	مواد			مخدر	استفاد		ه	مي	کنند.	تنقالت	و	غذا	نیز	
استرالیايي	ها	 میان	 د		ر	 پرکاربرد			 شکلک	هاي	 از	
جمجمه،	 شکلک	هاي	 از	 نیز	 آمريکايي	ها	 است.	
کیک	تولد،	آتش	بازي،	فناوري	و	گوشت	بیشتر	
از	سايرين	استفاد		ه	مي	کنند	)پارکین،	2۰16	(.

نتیجهگیری
د		ر	 د		ر	حال	رشد			 زبان	 ايموجی	ها،	سريع	ترين	
جهان	است،	که	اين	روزها	استفاد		ه	از	آن	بسیار	
واژه	های	 به	جای	 گاهی	 و	 است	 متد		اول	شد		ه	

معمول	د		ر	مکالمات	هم	استفاد		ه	می	شود		.
و	 از	کپشن	ها	 تقريبا	5۰	د		رصد			 د		ر	حال	حاضر	
نظرات	د		ر	اينستاگرام	حاوی	حد		اقل	يک	ايموجی	
هستند		.	د		ر	حقیقت	ايموجی	ها	به	ابزاری	برای	نشان	
د		اد		ن	احساسات	د		ر	جهان	بد		ل	شد		ه	اند			و	می	توان	

آن	ها	را	سريع	ترين	زبان	د		ر	حال	رشد			د		انست.
هر	چند			عد		ه	ای	استفاد		ه	از	ايموجی	ها	را	زنگ	
خطری	برای	مرگ	زبان	های	واقعی	می	د		انند		،	اما	
د		ر	مقابل	عد		ه	ای	د		يگر	آن	را	شکل	جد		يد			نوشتار	
می	د		انند			که	د		ر	کنار	زبان	عاد		ی	می	تواند			به	عنوان	

مکمل	زبان	به	کار	برود		.
توسط	 ايموجی	 میلیارد			 از	شش	 بیش	 امروزه	
جهان	 آنالين	 جمعیت	 د		رصد			 	9۰ از	 بیش	
اين	 با	 نتوان	 شايد			 بنابراين	 می	شود		.	 فرستاد		ه	
تغییرات	گسترد		ه	مقابله	کرد			و	بايد			آن	را	پذيرفت	

و	بومی	کرد		.
از	 استفاد		ه	 چرا	 که	 سؤال	 اين	 به	 پاسخ	 د		ر	
ايموجی	ها،	ناگهان	اينقد		ر	گسترش	پید		ا	کرد		ه	
است؟	برخی	از	اساتید			زبان	د		ر	کشور	ما	معتقد		ند		:	

معنا	 انتقال	 باعث	 که	 است	 بافتی	 د		ارای	 زبان	
می	شود			و	چون	خود			زبان	به	تنهايی	امکان	انتقال	
کامل	پیام	را	ند		ارد			همین	موضوع	باعث	شد		ه	
است	مرد		م	د		ر	انتقال	پیام	د		ر	د		نیای	مجازی	از	
ايموجی	ها	کمک	بگیرند			و	چون	د		ر	گفتگوهای	
تلگرامی	و	اينستاگرامی	و	...	بخشی	از	عناصر	
صورت	 شکل	 گويند		ه،	 صد		ای	 مثل	 معناساز	
چشم	ها	و	وضعیت	بد		ن	حذف	می	شوند			و	چه	
بسا	موجب	سو	تفاهم	د		ر	برقراری	ارتباط	شود		،	

لذا	از	زبان	تصوير	بهره	گرفته	می	شود		.
اين	 به	مخاطب	خود			 کارگیری	شکلک،	 به	 با	
اجازه	را	می	د		هید			که	پیام	شما	را	بهتر	د		رک	کند		.	
ايموجی	ها	به	قضاوت	بهتر	بیان	و	احساسات	د		ر	

ارتباطات	د		يجیتال	کمک	می	کنند		.
د		ر	 بیولوژيک	 انسان	شناس	 يک	 فیشر،	 هلن	
آمريکا،	 د		ر	 علمی	 مشاور	 و	 راتگرز	 د		انشگاه	
می	گويد		:	»ما	د		ر	حال	حاضر	فناوری	جد		يد		ی	
د		اريم	که	توانايی	شما	برای	ابراز	احساسات	را	به	
شد		ت	به	خطر	می	اند		ازد		،	د		يگر	ظرافت	و	آهنگ	
صد		ا	وجود			ند		ارد		.	بنابراين،	راه	د		يگری	برای	ابراز	
از	 استفاد		ه	 آن	 و	 است	 شد		ه	 ايجاد			 احساسات	

شکلک	ها	يا	ايموجی	ها	است«.
با	جمع	بند		ی	مجموعه	مطالب	مطرح	شد		ه	د		ر	اين	

نوشتار	می	توان	نتیجه	گرفت:
هر	چند			عد		ه	ای	معتقد		ند			استفاد		ه	از	ايموجی،	.	1

نوعی	پسرفت	و	تد		اعی	کنند		ه	زند		گی	غارنشینی	
آمد		ه	 به	عمل	 بررسی	های	 ولی	طبق	 است	
استفاد		ه	از	اشکال	و	نمود		ار	د		ر	گذشته	هم	د		ر	

کنار	نوشتار	استفاد		ه	می	شد		ه	است.
رواج	زبان	ايموجی،	نه	تنها	باعث	تنزل	زبان	.	2

عنوان	 به	 می	تواند			 بلکه	 نمی	شود			 فارسی	
مکمل	د		ر	کنار	زبان	عاد		ی	نقش	آفرينی	کند		.

آيا	.	3 که	 پژوهش	 پرسش	 اين	 به	 پاسخ	 د		ر	
ايموجی	ها	يکی	از	عوامل	زوال	زبان	می	توانند			
باشند		،	د		ر	پاسخ	بايد			گفت:	طبق	بررسی	های	
انجام	شد		ه	استفاد		ه	از	ايموجی	ها	د		ر	اصل	برای	
کاستن	از	سو	تفاهم	و	کمک	به	زبان	نوشتاری	
د		ر	گفتگوهای	الکترونیک	است	و	نبايد			د		ر	اين	

خصوص	بد		بین	بود		.
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برای	توسعه	خط	و	زبان	فارسی	د		ر	فضای	.	4
مجازی	به	اعتقاد			اساتید			ارتباطات	و	اد		بیات	
از	خط	و	زبان	 بايد			د		ر	کنار	نظام	نشانه	ای،	
فارسی	به	شیوه	نوين	بهره	برد			تا	از	خزانه	علم	
و	اد		ب	فارسی	د		ر	فضای	مجازی	بیشتر	بهره	

گرفته	شود		.
پیشنهادها

اين	پژوهش	تالش	کرد		ه	است	تا	گامی	هر	.	1
چند			کوچک	د		ر	معرفی	ايموجی	ها	به	عنوان	
زبان	مکمل	د		ر	کنار	زبان	اصلی	برد		ارد		.	اما	د		ر	
پژوهش	های	آيند		ه	می	توان	موارد			زير	را	به	

صورت	مبسوط	مطالعه	کرد		:
باز	نمايی	مفاهیم	ايد		ئولوژيک	مانند			جنسیت،	.	2

قومیت،	ملیت	و	مذهب	د		ر	ايموجی	ها.
بررسی	فرهنگ	تصويری	د		ر	ساير	شبکه	های	.	3

اجتماعی.
بررسی	نحوه	مصرف	و	کاربرد			ايموجی	ها	و	.	4

د		اليل	استفاد		ه	کاربران	از	ايموجی	ها.
تولید			.	5 د		ر	 فرهنگی	 سازمان	های	 نقش	

فرهنگ	 با	 متناسب	 ملی،	 ايموجی	های	
کشورهای	مصرف	کنند		ه.

منابع
1	 اقتصاد			آنالين.	)1396(.	ايموجی	و	سريع	ترين	زبان	.

د		ر	حال	رشد			د		ر	جهان.
2	 انگیز	. شگفت	 تاريخچه	 	.)1396( د		اريوش	 ببريان،	

ايموجی	ها.	وب	سايت	اطلس	وب.
3	 جونز،	جاناتان.	)2۰15(.	مرگ	زبان	واقعی،	روزنامه	.

گارد		ين.	
4	 از	زبان	. د		اود		ی،	فاطمه.	)1396(.	حفظ	و	پاسد		اری	

و	اد		ب	فارسی	وظیفه	هر	ايرانی	است.	پايگاه	خبری	
 http://blog.	: نشانی	 به	 آنالين،	 تحلیلی	سپید		ار	

Bodopet.com
5	 محیا.	. برکت،	 و	 نجیبه	 محبی،	 علیرضا؛	 د		هقان،	

)1395(.	مطالعه	استیکرهای	وايبر	و	نشانه	شناسی	
رسانه	های	 مطالعات	 فصلنامه	 آن.	 ايد		يولوژی	های	

نوين.	سال	د		وم.	شماره	7،	پايیز	1395.
6	 سلطانی	فر،	محمد		.	)1396(.	استفاد		ه	از	ايموجی	ها،	.

سواد			 انجمن	 سايت	 غارنشینی،	 د		وران	 به	 بازگشت	
رسانه	ای	1396/12/1۰.

7	 آيا	. 	.)1396( ايــران.	 عصر	 خبری	 تحلیلی	 سايت	
ايموجی	ها	قاعد		ه	ای	د		ارند		؟	کد			خیر	569۰8۰.

8	 سايت	Khameni.ir.	بیانات	مقام	معظم	رهبری	د		ر	.
خصوص	خط	و	زبان	فارسی	)137۰/9/18(	د		ر	د		يد		ار	
با	اعضای	شورای	عالی	ويرايش	زبان	فارسی	د		ر	صد		ا	

و	سیما.
9	 د		ر	. فارسی	 زبان	 تغییر	 	.)1394( تابناک.	 سايت	

خیر	 کد			 	.)1394( شهريور	 اجتماعی،	 شبکه	های	
538۰86

گفتگو.	.	1۰ ايموجی	ها.	 زبان	 	.)1396( میترا.	 فرد		وسی،	
آبان	)1396(.	کد			 آنالين.	 نسخه	چاپی/	همشهری	

مطلب	388327.
مجرد			ها،	.	11 سالیانه	 نظرسنجی	 )بی	تا(.	 هلن	 فیشر،	

د		انشگاه	راتگرز،	سايت	مچ.
ايران،	.	12 علمی	 مجله	 	.)1997( نیکوالس.	 لوفرانی،	

مترجم:	خشايار	معروفی،	ايموجی	ها	از	شخصیت	شما	
می	گويند			)1395(.
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