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زاویه دریچه

ابداع یک زبان ارتباطی جدید

فناوری های جدید ارتباطی با ظهور اینترنت، شیوه  �
زندگی انســان را از اســاس تغییر داده اند. نسل های 
جدید به ندرت بــا نامه نگاری، تمبر، پســت و آدرس 
پستی آشنایی دارند و مکاتبات و ارتباطات، اغلب جای 
خــود را به مکاتبات الکترونیکی و عالمت @ داده اند. 
این تحول شگرف، حتی رسم الخط و شیوه نوشتار ما را 
نیــز تحت  تأثیر قرار داده و فصل جدیدی در ارتباطات 
اجتماعی گشوده است. خریدها و پرداخت های آنالین 
و حتی پول مجازی، چنان در نظر نســل های گذشــته 
غریب می نماید که ممکن اســت هرگز با این تحوالت 
هماهنگ نشــوند و به روش های سنتی که سال ها با 
آن خو گرفته اند، پایبند بمانند. یکی از انقالبی ترین این 
تحوالت، تغییراتی اســت که در زبان و ادبیات مرسوم 
در شبکه های اجتماعی رایج شــده است. مفاهیمی 
چون به اشتراک گذاشــتن، الیک کردن و تگ کردن برای 
نســل های پیش که با اینترنت و شبکه های اجتماعی 
آشــنایی ندارند، به سختی قابل درک اند. فراتر از اینها 
روش گفت وگو و انتقال مفاهیم در شبکه های مجازی 
نیز در ســال های اخیر دســتخوش تغییراتی شده که 
به مناقشــات فراوانی دامن زده است. رافائل آنتوون، 
فیلسوف فرانســوی در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای از رسم 
استفاده از شکلک ها در پیامک ها، ایمیل ها و چت های 
روزانــه به عنوان ابزاری برای بیــان ناگفته ها نام برده 
بود. از دید او این شــکلک ها کــه در فرم های ابتدایی 
آن، روزگاری تنهــا با ترکیب دونقطه و ویرگول و پرانتز 
ساخته می شدند، بیانگر احساسات، عواطف، هیجان، 
حیرت و اندوه گوینده آن عبارت اند. شکلک های ساده 
با دونقطه و پرانتــز مثل :) و :( که البته برای فهم آن 
باید ۹۰ درجــه دوران پیدا می کردنــد. از دید آنتوون، 
به کارگیری این شــکلک ها در ســاختار زبان به دلیل 
پوچی آنهاســت و دربرگیرنده هیچ محتوای منطقی 
نیست. این شــکلک ها هیچ استداللی را صورت بندی 
نمی کنند و به لحاظ فلسفی به نوعی، تأکیدی تکراری 
بر حس و حال بیان جمله پیش از خود هستند. برای 
مثال شکلک d: در انتهای جمله ای با مفهوم شوخی 
شــیطنت آمیز یا طعنه آلود در پیامک، به خودی خود 
هیــچ محتوای جدیــدی به جمله اضافــه نمی کند. 
جالب اینجاست که ارتباط ما در شبکه های اجتماعی 
گاهی فقط و فقط با ارسال شکلک ها صورت می گیرد 
و حتی ممکن اســت در یک دیالــوگ چت آنالین، در 
جریــان چند ســؤال و جواب هیچ جملــه ای با زبان 
نوشتار معمولی ردوبدل نشود. این شکلک ها به نوعی 
صرفه جویی در کالم نیز هســتند و اساسا خود ادبیات 
پیامکی در سراســر جهان نیز نوعــی ادبیات خاص و 
خالصه شده است. نوشتن tnx به جای Thanks برای 
تشــکر در انگلیســی یا Mer۳۰ به جای مرســی (در 
فــرم رایج فینگلیش یا به بیان درســت تر: پینگلیش) 
نشــان دهنده نوعی تمایل عمومی به کوتاه نویسی و 
اختصار بیشتر در مکاتبات روزمره است. این شکلک ها 
به قــدری جدی شــدند کــه حتی ایموجی مشــهور 
شــکلکی خندان با اشک شوق در سال ۲۰۱۵ از سوی 
لغت نامه  آکسفورد به عنوان واژه برگزیده سال انتخاب 
شــد؛ شــکلکی که نه می توان آن را تلفظ کرد، نه با 
حروف و رســم الخط زبان های رایج دنیا نوشته شده 
است و نه به خودی خود معنای مستقیم و مشخصی 
را به مخاطب القا می کنــد. در خالل چنین تحوالتی 
بسیاری از پژوهشگران می پرسند: آیا زبان ایموجی ها و 
شکلک ها ممکن است روزی از شدت عمومیت یافتن 
و فراگیرشــدن، زبان های کنونی را منسوخ کنند؟ این 
موضوعی اســت که به ســختی می تــوان درباره آن 
گمانه زنــی کرد و تحول زبــان در قرن هــای آینده را 

پیش بینی کرد. 
کتابی به زبان ایموجی

چند ســال پیش، فرد بننســون با ترجمه کتابی از 
هرمــان ملویل به زبان شــکلکی از یک نمونه کتاب 
به زبــان ایموجی رونمایــی کرد. انتشــار این کتاب، 
بحث هــای زیادی را موجب شــد و حتــی عده ای از 
اختراع یک زبان جدید ســخن گفتند. انتقال مکتوب 
مفهوم با شــکلی غیــر از الفبای زبانــی به طور کلی 
پدیــده تــازه و نوظهوری نیســت. معانــی و انتقال 
مفهــوم که هر روز بــا دیدن تابلوهــای راهنمایی و 
رانندگی بین انســان ها ردوبدل می شود نیز به نوعی 
صورت بندی مفاهیم یا دســتورالعمل ها به شــکلی 
غیرالفبایی به شــمار می روند. حتی گاهی این انتقال 
در قالــب صــدا (مثال آژیــر آمبوالنس و بــه معنای 
دستورالعمل: از ســر راه کنار بروید) یا در قالب رنگ 
صورت می گیرد. مثال نور قرمز یا سبز چراغ راهنمایی 
که به جای دســتورالعمل های زبانی برانید یا توقف 
کنید به کار گرفته می شوند. پیش بینی تحوالت آینده 
زبان های بشــری به این ســادگی ها ممکن نیست. ما 
نمی دانیم کــه در آینده چــه تکنولوژی هایی به کار 
گرفته خواهد شــد و انســان ها در قرن هــای آتی به 
چه روش هایی بــا یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. 
اینکه آیندگان از نوشــتار الفبایی مــا چه می فهمند 
مشــخص نیست. چه بســا ایموجی ها و سیستم های 
پیام رســان اینترنتی امروز، برای انسان های آینده یک 
روش قدیمــی برای انتقال مفاهیم بین انســان ها به 
شمار رود و انســان های آینده با تراشه هایی در مغز، 
مفاهیم را بــدون صورت بندی زبانی یــا حتی بدون 
اســتفاده از ایموجی ها یا صدا یا گفت وگوی مکتوب 

انتقال دهند. 
* پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان

ایموجی،  سفیر اندیشه

بی شــک شــما هم به غارنگاره ها برخورده اید یا  �
تصاویری از غارنگاره ها را دیده اید؛ نقاشــی هایی که 
از هشــت تا ۳۰  هزار ســال پیش از میالد مسیح بر 
دیواره غارها نقش بســته اند و اثرات انگشتی اند که 
گویا امضای صاحب اثر است؛ نقاشی هایی که بعدها 
بر سنگ و صخره ها از فتوحات جنگی و صحنه های 
شکار حکایت کرده و از ســویی دیگر ذوق و قریحه 
هنری نگارنده را عیان می کنند؛ نقاشی هایی که پیش 
از اختراع خط بازتاب دنیای اطراف انســان نخستین 
اســت و گویا راهی مناســب برای برقراری ارتباط با 
انسان ها و جا دارد بگوییم این شیوه برقراری ارتباط 
آن قدر موفق ظاهر شده که امروزه باستان شناسان یا 
حتی مــردم عادی می توانند منظور و هدف نگارنده 
را از نقاشــی ها درک کننــد. غارنگاره هایی که فرقی 
نمی کند کجا کشف شده باشند، همه یکسان بوده و 

گویی از زبانی واحد برخوردارند. 
کمی نزدیک بیاییم و به انســان متمدن ســری 
بزنیم؛ این انتظار می رود که تمدن های بزرگ دنیای 
باســتان مانند مصر، چین و... حتــی پیش از اختراع 
خط بتواننــد به نوعی بــا یکدیگر ارتبــاط برقرار و 
وقایع را ثبت کنند. آنجاست که تصویرنگاره ها روی 
پاپیــروس مصری نقش می بندنــد و خط در امتداد 
نقطه آغــاز حرکت کــرده و دومیــن عنصر بصری 
به عنوان هنرهای تجســمی ظاهر می شود و روایت 
جنگ ها، حکومت ها، جشــن ها و... به شکل نقاشی 
ثبت می شــود و خط تصویــری Pictogram را پدید 
می آورد و برای اظهار یک فکر و اندیشــه صورت آن 
را می کشــد. به عنوان مثال برای نوشتن یک حیوان 
تصویر آن را خلق و اشــکال را به طور واقعی ترسیم 
می کند و تنها ایرادی که به خط تصویری وارد است، 
آن اســت که از پس ترسیم حاالت روحی و عواطف 
برنمی آید. برای نمونه در حجاری های باستانی نظیر 
تخت جمشید دیده ایم تصاویر نقش شده بر سنگ ها 
تنها داســتانی را روایت می کننــد و از حاالت روحی 
هدیه آورندگان اطالعاتــی در اختیار ما نمی گذارند. 
بنابراین بار دیگر به طور نمادین اشــکال را ترســیم 
می کنــد و تصاویــر شــکلی ســاده تر و نمادین به 
خــود گرفته و مفاهیم عاطفی بــا صورتک هایی به 
تصویر کشیده می شــوند و این گونه خط اندیشه نگار
 Ideogram را پدید می آورد که می توان از انواع آنها 
به خطوط چینی، میخی، هیروگلیف مصری یا فنیقی 
اشــاره کرد. اما چه بر سر این اندیشه نگاری آمد؟ آیا 

فراموش شد؟! 
انســان با توجه به گرایش بــه زندگی اجتماعی 
از گذشــته تاکنون ناگزیر به برقــراری ارتباط بوده و 
امروزه این ارتباط به ضرورت تبدیل شــده اســت و 
همواره بــه دنبال ثبت وقایع و یافته هــا و برقراری 
ارتباط به ساده ترین شــکل بوده است. پس از آنکه 
بشــر توانســت به نگارش واژه ها و آواها بپردازد، با 
حضور الفبا خط اندیشــه نگار به مرور فراموش شد، 
اما انســان به خصوص در جوامع پیشرفته عالوه بر 
آنکه به دنبال حفظ زمان و کوتاه کردن سخن بود، به  
دنبــال آن بود تا افکار خود و حاالت روحی و فکری 
را سریع تر و بدون نگارش واژه القا کند و از آنجا بود 
که انسان متمدن و پیشــرفته ای که با ابرکامپیوترها 
ســروکار داشــت و ارتباطات ماهــواره ای را دخیل 
زندگی کرده بود، بار دیگر به شیوه پدرانش و این بار 
به طور مجازی بر صفحه کامپیوتر و گوشــی موبایل 
خــود خطوط اندیشــه نگار را ثبت کرد کــه به آنها 

ایموجی می گوییم! 
ترکیب خطوط تصویری pictogram و اندیشه نگار 
 (moji) شخصیت + (e) توانست تصویر Ideogram
را پدید آورد. اولین ایموجی بین ســال های ۱۹۹۸ تا 
۱۹۹۹ توســط شیگه تاکا کوریتا ساخته شد که عضو 
 i-mode تیــم کاری ان تی تــی دوکومو در پلتفــرم
اینترنــت همراه بود و هدف از ســاخت ایموجی ها 
ساده ترکردن ارتباطات الکترونیکی بود. در میان این 
دو سال، ۱۹۹۷، نیکوالس لوفرانی مدیرعامل شرکت 
smiley متوجه رشد استفاده از شکلک ها در فناوری 
موبایل شد و تصمیم گرفت آیکون های رنگی متناظر 
و مشابهی با استفاده از عالئم نگارشی بسازد و آنها 
را در طبقه بندی های مختلفی نظیر کالســیک، بیان 
حاالت، پرچم ها، جشــن ها، ســرگرمی ها، ورزش ها، 
آب و هوا، حیوانات، غذا، ملل، شــغل ها، ســیارات، 
صور فلکی، نوزادان و... قــرار داد. در واقع می توان 
گفت لوفرانی و شــرکت smiley با استفاده از شیوه 
برقراری ارتباط به روش گذشتگان توانستند آنچنان 
انقالبی ایجاد کنند که حضور ایموجی ها در بازاریابی 
موبایلــی باعــث افزایــش ۷۷۵درصــدی فروش 

محصوالت برخی از شرکت ها شود! 
اهمیت برقــراری ارتباط به وســیله ایموجی ها 
آن قدر زیاد اســت که ۱۷ جوالی با نام «روز جهانی 
ایموجی»ها نام گذاری شــده اســت. بــا پدیدآمدن 
ایموجی ها انســان ها از سراسر دنیا می توانند با هم 
ارتبــاط برقرار کنند، بی آنکه زبــان یکدیگر را بدانند 
(درســت مانند انســان های نخســتین) و می توان 
گفت ایموجی زبان بین المللی بدن و خطی اســت 
که حافظ افکار و احساســات بشر است. با استفاده 
از این ترکیب خطوط تصویری و اندیشــه نگار نه تنها 
زمــان کمتری هزینــه می کنیم، بلکــه به راحتی به 
شیوه باســتانیان شرح وقایعی را در اختیار مخاطب

 قرار می دهیم. 

انســان محکــوم به ارتباط اســت. ازایــن رو ناگزیر 
اســت برای برقراری ارتباط راهی پیدا کند. ویژگی های 
آناتومی انسان در راستای ایجاد اصوات با معنا تاکنون 
گوی ســبقت را از دیگر راه های ارتباطی ربوده اســت، 
امــا این برای نوع بشــر کافی نبود. آیــا عطش او برای 
ثبت و باقی گذاشــتن افکار درونــی و فرهنگ مردمش 
برای آیندگان، بشــر را به اختراع خط واداشــته است؟ 
اگر این طور فکر می کنید، متأســفانه باید شما را ناامید 
کنم. ســومری ها اولین بار از لوح هــای گلی برای ثبت 
حساب های بازرگانی استفاده کردند، اما  هزارسال زمان 
نیاز بود تا آنها به این درک برســند که می توانند خطی 
تصویرنگار را ایجاد کنند کــه در آن هر واحد (تصویر) 
بــه یک مصداق بیرونــی داللت دارد. ایــن را در ذهن 
خود نــگاه دارید و چندین قــرن در تاریخ جلو بیایید تا 
بــه عصر مدرن و غــرق در تکنولوژی قرن ۲۱ برســید. 
اکنــون دنیایــی را تصور کنید کــه در آن نمی توانید به 
هنگام صحبت کردن از دســتانتان اســتفاده کنید. دنیا 
به آخر نرسیده اســت. می توانید از سرعت حرف زدن، 
لحن صدا، لبخند یا حالت های دیگر چهره بهره بگیرید 
تــا پیامتان را دقیق تر انتقال دهیــد، اما حاال به دالیلی 
ناچارید پیامی بفرســتید تا در غیاب شما خوانده شود. 
امکاناتی که بیشتر خط ها امروز در اختیار ما می گذارند 
از عالمت های محدودی مثل پرســش و تعجب فراتر 
نمی روند، اما باز هم شــاید متوجه نشــده باشــید که 
برای برقراری ارتباط از راه نوشــتار چقدر کار سختی در 

پیش رو دارید. آن هنگام که این ارتباط به مکالمه های 
متنی خصوصی بدل می شــود، تازه اینجاست که یکی 
از نقایص بزرگ خط الفبایی برای شــما روشن می شود 
و می توانید یکی از لحظه های اورکا! در تاریخ را تجربه 
کنید. شاید مخترع اولین نوع «ایموجی»ها همین حس 
را تجربه کرده اســت. اولین دســته از ایموجی ها را که 
اکنون در موزه نیویورک نگهداری می شوند، یک جوان 
ژاپنی در دهه ۹۰ میالدی اختراع کرده است و چه کسی 
بهتر از ژاپنی ها که با هنر تصویری انیمیشــن های خود 
بر دنیــا حکمرانی می کنند، امــا در عمل خودش ادعا 
کرده که از خط اندیشه نگار کانجی برای بعضی از آنها 
الهام گرفته اســت. این ایموجی هــا راه درازی را تا به 
امروز طی کرده اند تا به چیــزی تکامل یابند که اکنون 
جزء الینفک هرروزه  زندگی ماســت. حتی در تازه ترین 
پیشرفت، شرکت اپل در رونمایی محصوالتش از قدرت 
تشخیص چهره استفاده می کند و حاالت چهره شما را 
دقیقا به شکل های متداول ایموجی های موجود تبدیل 
می کند. این هم نویدی برای پایان دوران پرمشقتی است 
که بســیاری از افراد مانند من هنگام انتخاب یا ترجمه 
معنــای یک ایموجــی تجربه می کننــد. احتماال برای 
نوجوانان امروزه تصور دنیای پیشــاایموجی ها دشــوار 
باشد، اما اگر می خواهید بدانید که مردم نیم قرن پیش 
چگونه نامه می نوشــتند، شجاع باشید و امتحان کنید. 
ببینید می توانیــد یک روز را بدون یــک ایموجی میان 
مکالمات خود به پایان برســانید؟ من سعی کردم این 
آزمایش را در ماه گذشــته انجام دهم و تمام پیام هایی 
را که به دوســتان یا همکارانم می  فرســتادم، عاری از 
هرگونه کمک های تصویری مانند ایموجی ، برچســب 
یا تصویر متحرک بنویسم. جدای از اینکه شخصا بسیار 
آرامش بخش بود و الزم نمی دیدم مدام به دنبال تصویر 

گویای اوضاع کنونی ام باشم، اغلب واکنش هایی مانند 
«چرا آن قدر عصبانی هستی؟» یا «از چیزی ناراحتی؟» 
دریافت می کردم یا در واکنش به جمالتی که با طعنه 
و طنز بیان می کردم، با نارضایتی افراد مواجه می شدم. 
مسئله  عمده  این اســت که احتمال ایجاد ابهام بدون 
ایموجی افزایش می یابد، اما من آن قدر شجاع نبودم که 
آزمایشی وارونه انجام دهم و فقط با ایموجی  با دیگران 
ارتباط برقرار کنم. حتی فکرش را هم نمی توانم بکنم 
که باید در میان فهرستی در عمل متناهی (که برای من 
به هزار صفحه می ماند) به دنبال نشــانه ای باشم که 
بتوانم جمله ای ساده مانند «فردا می بینمت» را انتقال 
دهــم که تقریبا به تالش مذبوحانــه ای به این صورت 
درآمد:        و بــا پاســخ فوق العــاده  مخاطب: 

«سمت راستم را نگاه کنم؟» تکمیل شد. 
در واقع نمی توانم متصور شوم که چگونه می  توان 
یک جمله دستوری کامِل نه حتی پیچیده و چندفعلی 
را با خط ایموجی نوشت، چه برسد به اینکه یک کتاب 
را. گروهی کتاب «موبی دیک» شــاهکار هرمان ملویل 
را جمله به جملــه با ترجمه ایموجی ها زیر متن اصلی 
نوشــته اند. البته من تالش و پشتکارشــان را تحســین 
می کنــم، اما باید دیر یا زود با ایــن واقعیت کنار بیاییم 
که امروز ایموجی یک زبان جهانی نیست و در بهترین 
حالت می تواند یک نظام نوشتاری کمکی مفید در کنار 

خط باشد. 
اما فواید کاربرد ایموجی ها به این محدود نیســت. 
سامسونگ برنامکی به نام «ویموجی» مختص افرادی 
که از بیماری آفازی رنــج می برند و اختاللی در بیان یا 
درک زبان دارند، ســاخته است تا آنها بتوانند با اعضای 
خانواده خود ارتباط برقرار کنند. در این راه متخصصان 
گفتاردرمانی جمالت پایه  روزمره را شناســایی کردند و 

آنها به صورت ترجمه شده بین کاربران منتقل می شوند. 
امــا در این بیــن زبان شناســان و متخصصانی هم 
هستند که عقیده دارند، فردوسی بسی رنج نبرد در این 
ســال سی که ما با ایموجی ها عجم را به کشتن دهیم. 
حقیقت این اســت که اگر بخواهیم صادقانه بنگریم، 
این زبان نیســت که نابود می شــود و ایــن تنها قدرت 
تفکر ماســت که در حال گذار اســت و زبان خود را با 
آن وفق می دهد. در دنیای امروزه که همه چیز سرعت 
بیش از حدی گرفته، نوشــتن هم از این قاعده مســتثنا 
نیست. نوشــتار روند سریع شدن و سطحی شدن را طی 
می کند و توانایی و ظرفیت کلی افراد در تشخیص دادن 
و به کارگیــری مفاهیم پیچیده و رمــوز نهفته در متون 
کم اهمیت تر شــده اســت. فکر نمی کنــم امام محمد 
غزالی یا جلوتر بیاییم، دهخدا، حتی اگر قابلیت استفاده 
از ایموجی ها را در دوران خودشــان داشتند، نیازی به 
اســتفاده  از آنها می دیدند؛ ضرورتــی که دنیای امروزه 
بــر ما ایجاب می کند که ســبک نوشــتاری مان را با آن 
هماهنگ کنیم. اســتفاده از عالئم نگارشــی درست و 
جمله بندی های مناســب، هنری است که امروزه کمتر 
کسی را می توان یافت که دست کم در مکالمات متنی 
روزمره از آن اســتفاده کند. به کاربــردن ایموجی ها یا 
استفاده از عالئم و ریزه کاری های نگارشی درست و بجا، 
«بودن یا نبودن»؛ تصمیم با شماست. گویی که استفاده 
از هردوی این موارد در کنار هم اضافه کاری در نوشتن 
به حســاب می آیــد، اما از آنجایی که درک و شــناخت 
فرهنگ ما امروزه به ســمت تصویری بــودن و درِک به 
زعم من، ســطحی حرکت کرده اســت و از راه بصری 
تأمین می شــود تا از راه کالم و استعاره یا نمادین بودن، 
ایموجی ها هم مشهورتر و پررنگ تر از هر عنصر دیگری 

در ارتباطات امروزه ظاهر می شوند. 

از نخســتین روزهایی که عالمت های ایموجی در نسل 
قبلی نرم افزارهای چت به صورت جزئی ثابت درآمدند، 
ســالیان زیادی نمی گذرد. شاید کمتر از ۲۰ سال است که 
ایموجی هــا وارد زندگی روزمره ما شــده اند. اما همین 
دوره کوتاه آنها را به یکی از اجزای ثابت زندگی ما تبدیل 
کرده  است. ســال ۲۰۱۵ بود که بنیاد لغت نامه آکسفورد 
ایموجی یا شــکلکی معروف را که از فرط خنده اشک از 
چشم هایش سرازیر شــده، به عنوان لغت برگزیده سال 
انتخــاب کرد. این انتخاب نمادین، نشــان داد که واقعا 
ایموجی ها به ابزاری تأثیرگذار در ارتباطات انسانی تبدیل 
شــده اند. وقتی چیزی این قدر جدید، به این سرعت در 
تمام دنیا گســترش پیدا می کند و همگان از هر فرهنگی 
از اعماق آفریقا گرفته تا شــرق دور، از بومیان اســترالیا 
تا ساکنان سرزمین های بسیار توســعه یافته از آن برای 
ارتباطات مشــترک اســتفاده می کنند، حتمــا می توان 
ریشه ای عمیق و انسانی در آن پیدا کرد. قطعا ایموجی ها 
پدیده هایی هستند که انسان شناسان و زبان شناسان باید 
سال ها وقت بگذارند تا ریشه های عمیق آن را درک کنند. 
اما بدون شک ایموجی ها تازه متولد شده اند و نسل های 
بعدی، از این ســاختارها بیشــتر و بیشــتر برای انتقال 

مفاهیم بین خود استفاده می کنند. 

ورود ایموجی هــا به کیبورد آیفون چند ســال قبل از 
ورود کیبورد فارسی (یا چند زبان دیگر با کاربران  میلیونی 
در دنیا) یا اســتفاده از آنهــا در ویندوز پیش از ایجاد یک 
کیبورد اســتاندارد فارســی (که پیش  از این در لینوکس 
اســتفاده می شــد) و کاربردی شدن ســریع آن به دست 
افرادی که هیچ آشنایی اي با آنها در زمان آموزش رسمی 
نداشــته اند، نشــان می دهد که ایموجــی توانایی آن را 
دارد که حامل بخشــی از اندیشه ها و مفاهیم انسانی در 

دهکده جهانی، فراتر از خرده فرهنگ ها و زبان ها باشد. 
از ایموتیکون تا ایموجی

 :moji تصویــر و :e) ایموجــی یــا کاراکتر تصویــری
شــخصیت) مفهومــی (ابتدا) ژاپنی اســت که شــکل 
تکامل یافته تــر ایموتیکون اســت. ایموتیکــون یک نوع 
تصویرنگار (پیکتوگرام – Pictogram) است که از ترکیب 
کاراکترهای معمولی مثل حروف و عالئم ســجاوندی با 
هم ساخته  شده اند. مشهورترین ایموتیکون که از ترکیب 
 (Smiley) دو نقطه و پرانتز باز به  وجــود می آید، لبخند
است(: . اما از ترکیب حروف و عالئم می توان شکلک های 
بسیار پیچیده تری هم ساخت (از چپ به راست ببینید) 
مثــل ترکیب دش (منها)، ویرگول-نقطه، کروشــه باز و 
عالمت «در» (ات ســاین) که شبیه گل سرخ @}؛- است 
و برای ابراز عالقه بــه کار می رود. پرانتز باز، دوتا عالمت 
درصد و پرانتز بســته که شبیه گل شبدر چهاربرگ است 
و در فرهنگ غربی عالمت خوش شانســی است (٪٪). 
دونقطــه، پرانتز باز، خط عمودی (عالمت پایپ) و پرانتز 
بسته که یک میمون را نشان می دهد (|): که می خواهد 
نوعی حماقت یا نارسایی مطلب را نشان دهد. دو ستاره 
و دو مســاوی که نشان دهنده پرچم ایاالت متحده است 
==**. هرچند اســتفاده از ایموتیکون ها از اواســط قرن 
نوزدهم در روزنامه های آمریکایی شروع شد، اما در دهه 
۱۹۸۰ و با رواج چت اینترنتی فراگیر شد. هم زمان در ژاپن 

نیز براساس فرهنگ این کشــور ایموتیکون هایی ساخته 
شد که اکثرا معادل غربی هایشــان هستند. مثال معادل 
لبخند(: در ژاپن، استفاده از کاراکترهای پرانتز باز، ستاره، 

خط تیره، ستاره و پرانتز بسته است (*_*). 
زبان و اندیشه

رابطه اندیشــه و زبان یکی از مســائلی اســت که از 
ابتدای تاریخ تفکر همواره برای اندیشمندان مطرح بوده 
 اســت. مثل بسیاری دیگر از ســؤاالت فلسفی، نخستین 
تالش ها برای بیان این مسئله به یونان باستان برمی گردد. 
افالطون با مطرح کردن این عبارت که «هنگام تفکر روح 
انسان است که با خودش صحبت می کند» به این نکته 
اشــاره دارد که زبان و تفکر با هم رابطه جدی دارند. در 
طول تاریخ تفکر بشری تا امروز همواره مکاتب گوناگونی 
بــا اصول متفاوت در پی یافتن پاســخ این ســؤال بودند 
که آیا اندیشــه بر زبان مقدم اســت یا زبان بر اندیشه، یا 
بــه عبارت بهتر کدام یک اصالت دارند. به زبان ســاده تر 
آیا بشــر می تواند به چیزی فکر کند که برای آن معادل 
زبانی (چه به صــورت یک واژه چــه به صورت ترکیبی 
از واژه ها) نداشــته  باشــد؟ تاریخ گرایان، ساخت گرایان و 
رفتارگرایــان در طول تاریخ علم زبان شناســی، در تالش 
برای رســیدن به پاســخ این ســؤال تحول های عظیمی 
در فلســفه ذهن و زبان ایجــاد کرده اند. در این بین یکی 
از مؤثرترین افراد نوام چامســکی، زبان شــناس برجسته 
آمریکایی بود که در دهه ۱۹۶۰ با نوشــتن کتاب «ساختار 
نحوی» انقالبی در زبان شناســی ایجاد کرد که به نظریه 
«دستور زایشی» معروف است. او فرض می کند که منبع 
اصلی زبان، ژنتیکی اســت و مغز انســان سازوکارهایی 
بــرای یادگیری زبــان دارد. به هر حــال االن درباره این 
مسئله صحبت نمی کنیم و تنها می خواهیم برای ادامه، 
این گفته چامســکی را مرجع قرار دهیــم که «زبان آینه

 تفکر است». 
زبان و خط

یکی از مهم ترین اختراعات بشر در طول تاریخ، ابداع 
خط است. طوری  که می توان گفت وجه تمایز بشر مدرن 
از نیاکان اولیه، خط اســت. زیرا خط این امکان را به بشر 
داد که اندیشــه خود را که حاصــل تجربیات فردی بود، 

در بســتر زمان ثبــت و ضبط کند. امری کــه دلفین ها با 
وجود مغزی بزرگ تر از انســان، به خاطر نداشتن اندام و 
ابزار مناسب (دست) از آن عاجزند. البته باید این نکته را 
هم ذکر کرد که هرچند مغز دلفین از مغز انسان بزرگ تر 
است، اما نسبت وزن مغز به اندازه بدن در انسان از همه 
موجودات بیشتر است و دلفین ها در رده دوم قرار دارند. 
به هرحال با ابداع خط نســل های آینده بــا مراجعه به 
اندیشــه ها و تجربیات گذشته، دیگر الزم نبود که راه های 
پرهزینــه ای را تکرار کنند و ضمن اســتفاده از یافته ها یا 
اندیشــه های قدما، خود چیزهایی دیگــر به آن بیفزایند. 
این گونه بود که تجربه و اندیشــه بشــری انباشــته  شد. 
به این ترتیب نسل های بعد بدون تکرار تجربیات قدیم، از 
کودکی به نتایج و یافته های قبلی مسلح می شدند و عمر 
خود را صرف تحصیل تجربیات جدید یا تدقیق تجربیات 

قدیمی می کردند و پیشرفت این گونه حاصل می شد. 
خطوط تصویری

نخســتین صورت  خط، اشــکالی بودند که بشر اولیه 
با اســتفاده از باقی مانده چوب های ســوخته روی دیوار 
غارها می کشــید. در گذر زمان اقوام مختلف، روش های 
دیگری برای ثبت و انتقال مفاهیم ابداع کردند؛ از جمله 
 کنــده کاری روی چوب. یکی از جالب تریــن ابداعات در 
این زمینه بــه تجربه اقــوام اینکا در آمریــکای جنوبی 
برمی گردد. آنها مفاهیــم و به خصوص وقایع تاریخی را 
به صورت گره های روی نخ ثبت می کردند. به این ترتیب، 
کتاب های آنها در اصل ریســمان های گره خورده بود که 
نوع، شــکل و فاصله گره ها، نشــان دهنده تمایز مفاهیم 
برای آنها بود. همانند ایموجی ها، نخستین اشکال خط، 
بــه معنی امــروزی آن، خطوط تصویــری بودند که هر 
کاراکتر آن مســتقال مفهومی ذهنــی را منتقل می کرد. 
معروف تریــن خط تصویــری هیروگلیف اســت که در 
مصر باستان اســتفاده می شد. مثال در هیروگلیف، مانند 
ایموجی، برای نوشتن اسم هر حیوان، شکل آن را ترسیم 
می کردنــد. به این ترتیب، مفاهیم عینــی به راحتی قابل 

انتقال بودند. 
اندیشه نگاری

اما در گذر زمان بشر نیاز پیدا کرد که مفاهیم ذهنی را 

نیز منتقل کند. به این ترتیب خطوط اندیشه نگار به وجود 
آمدند. این خطوط معموال ســعی می کردند از یک نماد 
عینی اســتفاده کنند تا یک مفهوم ذهنی را منتقل کنند. 
خطوط باستانی شــرقی (چین، کره و ژاپن) با استفاده از 
خط های شکسته ساده در این زمینه پیشگام بودند. یکی 
از کاراکترهای اندیشه نگارانه که امروزه تبدیل به نمادی 
جهانی شــده و تقریبا در همه دنیا استفاده می شود، یک 
صورت انســان اســت که انگشت اشــاره دست راست 
خود را جلــوی بینی اش گرفته و تقریبا همه بنی  بشــر 
آن را به عالمت «ســکوت» تعبیر می کنند و به خصوص 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی از آن استفاده می شود. 
در ایموجی هم این عالمت وجود دارد. همچنین عالئم 
ریاضی هم نوعی خط اندیشه نگار هستند. مثال قراردادن 
دو خط عمود بر هم به صورت + نشان دهنده جمع کردن 
(در کنار هم قراردادن) چند چیز اســت یا دو خط موازی 
که نشانه برابری است. به ریاضیات اول دبستان مراجعه 
کنید: اصغر دو ســیب دارد، ســه ســیب دیگر هم به او 
می دهیــم، حاال او پنج ســیب دارد. یا بــه عبارت بهتر: 
۵=۳+۲. کتاب هــای خوارزمی کــه او را از بنیان گذاران 
علــم جبر می دانند، پــر از کلمات و جمــالت پیچیده و 
گمراه کننده عربی اســت که اگر با استفاده از رسم الخط 
امروزی ریاضی نوشــته  شــود بسیار ســاده و قابل  فهم 

(برای یک نوجوان امروزی) خواهد بود. 
واژه نگاری، آوانگاری و الفبا

اندیشه نگاری هم به اندازه کافی نمی توانست مفاهیم 
انتزاعی را منتقل کند و با پیچیده ترشدن مفاهیم ساخت 
بشــر و انباشــت آنها، نیاز به تحول در نــگارش بود که 
منجر به شکل گیری الفبا شد. به  این ترتیب همان طور که 
کلمات از ترکیب آواهای مختلف در کنار هم براســاس 
قابلیت های حنجره و دهان به بیان می آمد، بشــر برای 
هر آوایی، یک آیکون معادل ســاخت که از ترکیب آنها 
کنار هم، آن کلمه نوشته می شد. این گونه بود که خطوط 
شــکل گرفت و در پنج  هزار سال گذشته تکامل یافت و 
به صورت امروزی درآمد. داســتان تکامل و تغییر شکل 
حروف در طول زمان هم داســتان جالبی اســت. اینکه 
چگونه سر گاو با دو شاخ در هیروگلیف، تبدیل به آلفا در 
یونانی و سپس A در التین شد یا حرف E چطور در طول 
تاریخ از شــکل یک انسان با دســتان باز (به قصد جلب 
توجه با صدای ِهی) تکامل یافت، از داستان های جذاب 

و خواندنی تاریخ خط است. 
خط تصویری قرن اینترنت

نگارش یا به تصویردرآوردن زبان (یا همان اندیشــه 
بشری) به منظور انتقال این مفاهیم به بقیه انسان ها در 
چند هزار سال گذشته، مســیر پیچیده و پرپیچ وخمی را 
گذرانده اســت؛ از خطوط تصویری هیروگلیف تا الفبای 
امروزی. اما ســرانجام در قرن اینترنت و ارتباطات آنچه 
اهمیت دارد، انتقال سریع و قابل فهم مفاهیم در ساحت 
تفکر بین همه انسان هاســت. برای همین بازگشــت به 
خطوط تصویــری و این بار در قالــب ایموجی که تبدیل 
به ابزاری همه فهم و آســان و البته فرافرهنگی شــده، 
می تواند انسان ها را بار دیگر بیشتر از قبل به هم نزدیک 
کنــد. این امر بــرای بیان احساســات واقعی بــه  دور از 
الیه های پیچیده تعارفات روزمره و پیچیدگی های عمدی 
زبانی، به خصوص در فرهنگ هایی مثل فارسی یا هندی 
یا ژاپنی بســیار مؤثر اســت. این موضوع، مثال خوبی از 
مفاهیمی است که بدون هیچ متولی و تنها به خاطر نیاز 

واقعی انسانی، در بازه زمانی کوتاه توسعه یافته است. 
*روزنامه نگار علم و طراح تجربه  کاربری

بازگشت به سبک نوشتاری مصریان باستان! 
استفاده از خطوط تصویری یکی از بهترین ابزارها برای انتقال مفاهیم بشری در مقیاس جهانی است

جهانى عارى از ایموجى ها! 
ایموجی در کنار رسم الخط یک زبان، نظام کمک نوشتاری مفیدی است

 آیلین بهمنجه عرفان کسرایى*

 مهدى صارمى فر*

 زهرا خلجى پیربلوطى

استفاده از ایموتیکون «چشمک» در روزنامه نیویورك تایمز در نسخه هفتم آگوست 1862


