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گونـه   بوده است؟ در جهت پرداختن به این دغدغه، سـؤال اصـلی مقالـه ایـن          
هـاي   هـا و مفـاهیم صـریح و ضـمنی ایمـوجی      شـود کـه مـدلول    مطـرح مـی  

هـا از نظـام فرهنگـی و ارزشـی      هاي اجتماعی چیست و آیا تـأثر آن   رسان پیام
  اثبات است؟ جهان غرب قابل

شناسـی و بـا اسـتفاده از تکنیـک      گیـري از روش نـشانه    این مقاله با بهره   
هـاي   همنشینی و جانشینی، معانی فرهنگی صریح و ضمنی برآمده از ایموجی       

جنسیت و زبان دست بررسی    در سه بخش خانواده،     )  ایموجی 23(منتخب را   
دهد که رهیافت فرهنگـی حـاکم بـر           هاي این مقاله نشان می      یافته. کرده است 

مدرنیسم   ها، تکثرگرایی و نسبیت فرهنگی برآمده از مدرنیسم و پست           ایموجی
هایی چـون خـأل فرهنگـی،         طبیعتاً این دو رهیافت منجر به بروز پدیده       . است

ـ        ل فرهنگـی، ابهـام فرهنگـی و اشـاعۀ        تفاوت فرهنگی، تـضاد فرهنگـی، تقاب
در پایـان تأکیـد مقالـه بـر     . کنندگان و مخاطبان شده است فرهنگی در مصرف  

هاي بومی و متناسب با فرهنگ      اتخاذ رویکرد فعال کشورها در ایجاد ایموجی      
   .ها است آن

رســان  ارتباطــات غیرکالمــی، ایمــوجی، فرهنــگ، پیــام :هــاي کلیــدي واژه
 ی فرهنگیشناساجتماعی، نشانه

 
  مقدمه

مـا در دنیـایی     . هاسـت    زندگی انسان  ناپذیر  جدایی ءهاي نوین ارتباطی جز     امروزه رسانه 
هاي جدیـد   شوند و فناوري اي منتقل می سابقه کنیم که اطالعات با سرعت بی    زندگی می 

دهند و ساختار معرفتی و رفتـاري   اند که بشر را پشت سر قرار می   به نحوي سر برآورده   
بـه  . نـد ا هاي فردي و اجتماعی او نفوذ کـرده      ش را تغییر داده و در تمام ساحت       ا  زندگی

هاي نوین اطالعات، نقاط دور عالم را در شبکه جهانی به  آوري عقیده مانوئل کاستلز فن 
اي از جوامع مجازي را بـه وجـود           اي مجموعه   دهند، ارتباطات رایانه    هم دیگر پیوند می   

 ساختارها و فرایندهاي مادي و معنـوي بـشري دگرگـون      آورند و در نتیجه آن، همه       می
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هاي  هاي نوین که شبکه گسترش رسانه). 72: 1390کاستلز، به نقل از خانیکی (شوند   می
هـا   ترین نسخه ایـن نـسل رسـانه    هاي موبایل پایـه ، بـه روز شده    اجتماعی و پیام رسان   

اینترنـت پـر سـرعت      هستند و همچنین توسعه خدمات آنالین و تـسهیل دسترسی بـه            
هـا بــر رونـد تحـوالت اجتمـاعی و           براي کاربران، باعث شده که اثرگذاري این رسانه       

فرقـانی،  ( هاي توسعه ملی در کـشورها افـزایش چـشمگیري داشـته باشـد        پیشبرد طرح 
1396 :210(  

هاي نوین تنها سلوك فـردي   آوري در واقع این تغییرات و تحوالت به وجود آمده از فن 
خـصوص تعـامالت و روابـط     کند بلکه در حوزه اجتماعی و بـه       را متحول نمی   ها  انسان

هـا نـوع      تحـول رسـانه   « : جان تامپسون معتقد است   . اند  اجتماعی اثرگذاري جدي داشته   
ازاین وجود نداشته است و  آورد که پیش جدیدي از نزدیکی و صمیمیت را به وجود می   

که خاصه تعامل رو در رو است، تفاوت هاي بنیادین خاصی با اشکال صمیمیت    از جنبه 
  ).254: 1393تامپسون، (» دارد

هاسـت   ها و نظامی از رمزگـان  اي از نشانه    اي داراي مجموعه    دیگر هر رسانه    بیان  به
بـه بیـان سـاده هـر        . شود تا رسانه جایگاه معناشناختی خویش را پیدا کند          که باعث می  

گرانـه اسـت    ع زبان نوعی عمل داللتدر واق. زبان مخصوص به خود دارد      اي یک   رسانه
ها و معانی منتقل  دهد که از یکسري دال به مدلول     و این امکان را می    ). 22: 1391هال،  (

کند که عکاسی نیز نوعی نظام بازنمایی  هال اشاره می بر طبق همین نگاه استوارت. شویم
 تـصویري   است که با استفاده از تصاویر نقش بسته بر صفحه حساس بـه نـور، معنـاي                

بنـابراین  ). 23: 1391هـال،  (کنـد   درباره شخص، رویداد یا صحنه خاص را منتقـل مـی       
همان تصاویر هستند و زبان رسانه کتـاب، کلمـات    اي موجود در عکس       هاي نشانه   نظام

ها بـر   هاي پیامی آن هاي نوین و قالب حال اگر بپذیریم که ساختار موجود رسانه . هستند
تـوان   گذارد، آنگاه می در نتیجه بر ادراکات و رفتار کاربران اثر می  محتوا و مفهوم پیام و      
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هـاي اجتمـاعی مجـازي،     عنوان یکـی از اشـکال پیـامی شـبکه           به» ها  ایموجی«گفت که   
  .باشند، که متأثر از نظام رمزگانی آن است  میدربردارندة معنا و مفهوم خاص در ارتباط

ویـژه در   هـا بـه    ایموجیی در پسِهدف از این مقاله، کشف نظام فرهنگی و ارزش    
بر همین اساس، ابتـدا مـسئلۀ پـژوهش تبیـین     . رسان اجتماعی معروف تلگرام است   پیام

ازآن، ذیـل   پـس . شده و ضمن بررسی پیشینۀ تحقیق، نوآوري مقاله تشریح شـده اسـت            
در بخـش ادبیـات نظـري نیـز،     . شـده اسـت   چارچوب مفهومی، مفهوم ایموجی تعریف   

جهـت ورود بـه   . ها به تفکیک آمـده اسـت   رهنگی و ارتباطی ایموجی مطالعات نظري ف  
آوري   بخش میدانی پژوهش، روش تحقیق تشریح شده و در نهایت نیز در بخش جمـع              

هـا بـه روش همنـشینی و جانـشینی             معانی صریح و ضـمنی ایمـوجی        ها،  و تحلیل داده  
-هاي فرهنگی فتبندي، ضمن ارائۀ رهیا در نهایت نیز در بخش جمع  . شده است   بررسی

  .شده است  ها، پیشنهادهاي پژوهشی و عملیاتی ارائه ارتباطی موجود در ایموجی
  
  ن مسئله بیا-1

جایگـاه ارتباطـات    عنوان یک عنصر غیرکالمی با اسـتناد بـه   ها به   اگرچه اهمیت ایموجی  
 برخـی  -فهـم اسـت    هاي انسانی در زندگی روزمره قابل غیرکالمی در تعامالت و کنش    

 درصـد  93ها میزان حضور ارتباط غیرکالمی در ارتباطات میان فردي را حدود            پژوهش
 اما آنچه که جایگاهی ویژه بـه ایـن ارتبـاط            - )140: 1391محسنیان راد،   (اند    ذکر کرده 

که امـروزه بـه یکـی از     طوري باشد؛ به بخشد، میزان استفاده و کاربردش می       تصویري می 
 1»اي مارکتر «به گزارش   . شده است   هاي اجتماعی تبدیل   ها در رسانه    پرکاربردترین نشانه 

هاي اجتماعی موبایل محور در سراسـر جهـان      میلیارد پیام در شبکه    5/41روزانه حدود   
 میلیارد پیـام داراي ایمـوجی یـا    6بین حدود  باشد و ازاین در حال تبادل و جابجایی می     

  کننـد    هـا اسـتفاده مـی       جی درصد از کاربران آنالیـن از ایمـو        92همچنین  . استیکر است 
                                                   

1. Emarketer 
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)Dua, 2015: website .(ها در کنار کلمات، امـري   این درصد از میزان استفاده ایموجی
همچنین بـر اسـاس یـک نظرسـنجی توسـط کنـسرسیوم             . آور و پراهمیت است     حیرت

تر  ها و تصاویر برایشان راحت  درصد از جوانان معتقدند استفاده از ایموجی  72کد،    یونی
هاي بصري  یکی دیگر از پدیده). Parkin, 2016, website(لمه یا متن است از نوشتن ک

استیکرها نیز در امتداد ایـن زبـان نوپـا    . ها هستند   ها، استیکر   و دیجیتال در کنار ایموجی    
هـا و   جایگاه قابل توجه پیداکرده اند تا جایی که برخی از زبان شناسان رشـد ایمـوجی              

دهقـان،  ( نـد ا آینده زبان و ارتباطات در دنیا عنوان کردهاستیکرها را آغازي بر دگرگونی     
1395 :3.(  

اي   ها عالوه بر کارکردهاي ارتباطی جدي       دهد که ایموجی    مطالعات اولیه نشان می   
 داراي ،که دارند، چه از حیث دال و چه از حیث معنـا و چـه از حیـث رابطـۀ ایـن دو             

هـاي ارتبـاطی    عنوان پیـام  ها به یموجیدیگر ا بیان به. هاي جدي فرهنگی هستند   مایه  درون
اهمیت این مسئله . اند  ها رمزگذاري شده    آنجامعۀ قرارداد کننده    متناسب با نظام ارزشی     

شود که کاربرانی بـا نظـام ارزشـی متمـایز و طبیعتـاً                تر می   و مطالعۀ آن، هنگامی نمایان    
اجتمـاعی و   هاي فرهنگی و تاریخی متفـاوت و اسـتانداردهاي خـاص تعـامالت                نشانه

ها در زندگی روزمره مجـازي اسـتفاده    ارتباطات میان فردي اختیاراً یا اجباراً از ایموجی       
زندگی در محدودة مکـانی و  ها در    کارگیري ایموجی   امروزه کمیت و کیفیت به    . کنند  می

راحتـی از اثـرات    تـوان بـه     اي است کـه مـی       اندازه  اي به   و شبکه جامعۀ ارتباطی سایبري    
شاید بتـوان یکـی از ایـن آثـار و تبعـات را        . رتباطی آن سخن به میان آورد     فرهنگی و ا  

هـاي   ها در فرهنـگ  ها و طبعاً نادرست و نابجا بکار بردن آن   انگیزي برخی ایموجی    ابهام
شناسی زبـان در   شناسی و مردم  در این رابطه مارسل دانسی استاد نشانه      . متفاوت دانست 

کـدهاي جهـانی ایمـوجی را پتانـسیل      رات اولیه یونی دانشگاه تورنتو کانادا، یکی از خط     
هاي مـبهم خطرنـاك هـستند     کند که پیام او اشاره می. داند انگیزي می ها در ابهام ثابت آن 

حتی در میان آنان که داراي زبان مشترکی هستند اما این خطر در بافت میان فرهنگی در 
  ).Danesi, 2017: 28-29(یابد  دهکده جهانی افزایش می
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فقط  شکل پیام و نه(توان گفت که از طرفی هر رسانۀ نوینی      بندي می   در یک جمع  
بر اندیـشه و هندسـه معرفتـی فـرد و همچنـین رفتـار و تعـامالت او اثـر               ) محتواي آن 

اي متأثر از نظام ارزشی و فرهنگی پیرامونی خـود،   گذارد و از طرف دیگر، هر رسانه       می
ما در این مقاله بر آنیم به بررسـی یکـی   . کند ده میها و معانی خاص خود استفا از نشانه 
رسـان اجتمـاعی    با تأکید بر پیـام (هاي اجتماعی  اي پرکاربرد در رسانه  هاي نشانه   از نظام 
ها  هاي فرهنگی و ارتباطی بازتولید شده در آن    ها بپردازیم و مؤلفه     یعنی ایموجی ) تلگرام

ذکـر اسـت کـه در ایـن تحقیـق        شایان.را که متأثر از فرهنگ غرب است، تحلیل نماییم  
ها وجود نـدارد بلکـه ماهیـت و کیفیـت      تأکیدي بر میزان و کمیت استفاده از این نشانه        

  .ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت نشانه
  
  پیشینۀ پژوهش -2

هـا، تحقیقـات علمـی و دقیـق پیرامـون آن از       با توجه به جدید بـودن پدیـدة ایمـوجی         
در این زمینه اولین کتاب جامع و کامل با عنوان . شده است روع به بعد ش2000هاي  سال

 2017 در سال   توسط نشانه شناس کانادایی مارسل دانسی      1»ها    شناسی ایموجی   نشانه« 
صـورت خالصـه    باشد که به    فصل می  10این کتاب شامل    . به رشتۀ تحریر درآمده است    
ها و نظام نوشتاري،  ایموجی: باشد شده است به این شرح می موضوعاتی که در آن مطرح

ها، قواعد  شناسی ایموجی ها، نشانه ها، شایستگی و صالحیت ایموجی  استفاده از ایموجی  
هـا،    ها، گستردگی ایمـوجی     ها، دگرگونی ایموجی    ها، عملکرد ایموجی    دستوري ایموجی 

داختـه  ها پر این کتاب ابتدا به مفهوم و ریشه ایموجی       . هاي جهانی، انقالب ارتباطی     زبان
انـد جایگـاه و     ها عنـصر ارتبـاطی داشـته         متن که در آن ایموجی     328و سپس با تحلیل     

این کتاب اگرچه در بخش کوتاهی به اثر فرهنگی       . کند  ها را بررسی می     ساختار ایموجی 

                                                   
1. The semiotics of the emoji 
2. Marcel Danesi 
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ها پرداخته است اما ازآنجاکه مسئله کتاب این موضوع           و معناي فرهنگی برخی ایموجی    
  .استخاص نبوده از آن رد شده 

دومین اثر در عرصه جهانی که در قالب کتاب منتشرشده اسـت کتـابی اسـت بـا                  
بـه  ایـن کتـاب     .  نگاشـته شـده اسـت      2»ویوي ایـوانز  « که توسط    1»ایموجی کد   « عنوان
هـا پرداختـه و از     هاي اولیه زبان و بررسی آن بـا ایمـوجی           هایی در رابطه با شکل      بحث

. کـرده اسـت    در ارتباطـات دیجیتـالی اشـاره   ها و زبـان بـدن   طرفی به رابطه این شمایل  
توجـه  نیـز  هاي ارتباطی   ها در رفع اشتباهات و سوءتفاهم       جایگاه این شمایل    همچنین به 
در  .ها نپرداخته است جایگاه فرهنگی و ارزشی ایموجی این اثر نیز مستقالً به . کرده است 

 2015هـاي   از سـال ها و تأثیرات و عملکردهـاي آن مقـاالت بـسیاري     رابطه با ایموجی 
  .شود نگاشته شده است که در این مجال کم تنها به یک نمونه اشاره می

هـاي امـروزي    زبان تصویري جدید یا قدیمی براي نـسل        ها یک   آیا ایموجی «مقاله  
  که توسط همـزه الـشنقیتی  »شناسی  نشانه-شناسی ایجاد کرده است؟ یک مطالعه جامعه     

هـا پرداختـه اسـت     ندین مسئله در باب ایمـوجی  نگاشته شده است به چ   2016در سال   
 -هـا بـسان ارتباطـات غیرکالمـی      ایمـوجی  -هـا   ها و ایموجی  تحول ایموتیکن : ازجمله

هـا در   ایموجی بسان یک قالب زبانی و تغییرات نسلی و فرهنگی در استفاده از ایموجی   
یـد بـراي بـشر    زبـان جد  ها یک  کند که ایموجی    نتیجه این نویسنده در این مقاله بیان می       

  .دنباش ها می هاي اولیه یعنی پیکتوگرام ها و رسم الخط نبوده بلکه تکاملی بر زبان
 سـابقه چنـدانی   ،ها در ایران نیز با توجه به بکر بودن پدیده پیشینه تحقیق ایموجی  

تـرین اثـر      مـرتبط . هـایی پراکنـده اسـت       هـا و ترجمـه      ندارد و بیشتر در قالب یادداشت     
شناسـی   مطالعـه اسـتیکرهاي وایبـر و نـشانه    «پژوهشی با عنـوان   -میپژوهشی، مقالۀ عل  

این مطالعه به دنبال کشف     .  نگاشته شده توسط دهقان و دیگران است       »ها آن   ایدئولوژي
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در ایـن مقالـه، ضـمن تعریـف اجمـالی      . معانی ضمنی در استیکرهاي وایبر بوده اسـت       
ـ            ایموجی ن نتیجـه رسـیده اسـت کـه     ها و استیکرها و بیان ادبیات نظري پژوهش بـه ای
ـ کن اي نمایشی را بازتولیـد مـی   ها سبک زندگی مصرفی را ترویج و جامعه         استیکر در . دن

اما تمایز ایـن    . شده است    ارزیابی »خوش باشی « ها    ترین پیام استیکر    این تحقیق محوري  
ما . ها است   پژوهش با مقاله ما، ابتدا در موضوع محوري تحقیق است که همانا ایموجی            

هـا هـستیم تـا     هاي تلگـرام در پـی فهـم معـانی صـریح و پنهـان آن             بررسی ایموجی  با
اند کـشف   ها بازتولید شده هاي فرهنگی و ارتباطی جهان غرب را که در این نشانه        مؤلفه
این در حالی است که این مقاله به موضوع استیکر که ماهیتاً متفـاوت از ایمـوجی      . کنیم
  . باشد، پرداخته است می

 جایگـاه خـاص    وشـوند  دانیم استیکرها جداي از متن ارسال می       ور که می  ط  همان
ها متصل به مـتن و کلمـات هـستند و در کنـار            که ایموجی   خود را دارا هستند؛ درحالی    

رسانی مثل تلگرام امکان   نکته آخر آنکه در پیام    . کنند  ها معناهایی نوعاً مکمل افاده می       آن
مفهوم فرهنگی متعلق بـه کـاربران ممکـن اسـت امـا      اضافه کردن استیکرهایی با معنا و  

بندي نهایی بایـد اشـاره      در یک جمع   .توانند ایموجی به آن اضافه کنند       عنوان نمی   هیچ  به
هـا در عرصـه فرهنگـی و نقـش بازنمـایی کننـده                 اهمیت بـاالي ایمـوجی     باوجودکرد  

 مـستقلی ایـن     هاي جهانی اینترنت، تاکنون در هـیچ اثـر          قراردادهاي اجتماعی در شبکه   
هاي فرهنگی و  این پژوهش قصد دارد تا ابتدا معانی و ارزش  . مسئله بررسی نشده است   

هـاي فرهنگـی و    جایگاه ویـژه آن در تمـاس   ها را کشف کند و سپس به        خاص ایموجی 
  .تلفیق فرهنگ جهانی و محلی اشاره نماید

  
  :این پژوهش بدین شرح است هاي اصلی پرسش -3

هاي اجتماعی چیـست و آیـا      رسان  هاي پیام   صریح و ضمنی ایموجی   ها و مفاهیم      مدلول
  اثبات است؟ ها از نظام فرهنگی و ارزشی جهان غرب قابل تأثر آن
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  :اند از همچنین سؤاالت فرعی عبارت
  ایموجی چیست و سیر تطور آن چگونه بوده است؟ - 1-2
 ها چیست؟از منظر فرهنگ و ارتباطات، ماهیت و جایگاه ایموجی - 2-2

 

  یات نظري پژوهشدبا -4
 مفهومیچارچوب  -1-4

است که در این بخش بـه تبیـین مفهـومی آن        » ایموجی«ترین واژة این مقاله،       مهم
  .پردازیم می

  ایموجی -1-1-4
حال عجیـب، طبـق        دیکشنري آکسفورد در اقدامی جالب و درعین       2015در سال   

یچ شـباهتی بـا   اما ایـن کلمـه منتخـب هـ    . رسم هرسال خود، کلمه سال را انتخاب کرد 
شـده یـک    واژگان مورداستفاده در تعامالت متنی انگلیسی نداشت؛ بلکه کلمـه انتخـاب          

  . بود»از خنده آلود صورت اشک« نام به دیگر یک ایموجی  عبارت پیکتوگرام یا به  
ها براي اولین بار توسط یک فرد ژاپنی به نـام شـیگِتاکا کوریتـا در سـال              ایموجی

اندازي یک پلت فرم اینترنت تلفن همراه بـه           که او در حال راه     هنگامی.  ایجاد شد  1999
  ).Moschini, 2016: 15(بود  »مد-آي«نام 

کـه  . است) 絵文字(شده انگلیسی از کلمه ژاپنی        کلمه ایموجی در واقع برگردان    
اسـت  » حـرف و کـاراکتر  «بـه معنـاي   ) moji(و » تـصویر «در آن بـه معنـاي     ) e(حرف  

)Danesi, 2017: 2.(  
تصویر دیجیتـالی   : ها آورده است    المللی آکسفورد در تعریف ایموجی      شنامه بین دان

شـود     کـه بـراي توضـیح دادن ایـده یـا احـساسات اسـتفاده مـی                 2کوچک، یا شـمایلی   
)oxforddictionaries, 2018 .(ها تصویري است و  طبق این تعریف اوالً جنس ایموجی
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ها دیجیتـالی   ثانیاً جنس آن. ز به سواد نیست ها نیا   بنابراین براي فهم آن   . نه متنی و زبانی   
ثالثاً کوچک است یعنی از حیث شکلی داراي اسـتاندارد   . است یعنی صفر و یکی است     

کننده  ها و افکار ارسال یا داللت بر ایده  -1  :رابعاً دو نوع کارکرد دارند    . شده است   تعریف
دهـد کـه    عـات نـشان مـی   البته مطال. داللت بر احساسات و عواطف او   -2کنند یا     آن می 

ها بیشتر کارکرد   دیگر، ایموجی   بیان  به. تر از داللت اول است      مراتب پررنگ   داللت دوم به  
 323در همین رابطه، مارسل دانسی در پژوهشی کـه از    . گرایشی دارند تا کارکرد بینشی    

ـ   شده بود به این نتیجه رسید که مهم   متن حاصل از مکالمات اینترنتی تهیه      ین تـرین و اول
ها، کارکرد احساسی است که در واقع بیانگر احساسات فردي است که              کارکرد ایموجی 

  ). Danesei, 2017: 22(ها استفاده کرده است  از آن
طـور کـه در    همـان . ها غافل شد اما از جهت دیگر نباید از کارکرد بینشی ایموجی      

ها نیز به کار  نتقال ایدهها براي ا شده است، ایموجی تعریف دانشنامه آکسفورد بدان اشاره   
فقـط یـک    ها باشند نه کننده ایده  منتقلها توانند مانند پیکتوگراف ها می  ایموجی .روند  می

در پژوهـشی کـه شـرکت تولیدکننـده     ). Moschini, 2016: 12) دهنـده احـساس   انتقال
ده زبـان   انجام داده، بیش از یک میلیارد داده متنی از کاربران شانز»سوئیت کی«افزار    نرم

هـا همگـی بـه ابـراز      طبقـه بـاالییِ ایمـوجی    نتیجه این بود کـه سـه    . مختلف تحلیل شد  
هـا، لبخنـدها و       ها، بوسـه    هاي شاد، که شامل چشمک      صورتک. احساسات مرتبط بودند  

شده را به خود اختـصاص   هاي استفاده  درصد کل ایموجی45شدند، بیش از   ها می   خنده
 درصـد و    14) هاي خـشمگین    ازجمله صورتک (احت  هاي نار   همچنین صورتک . داد  می

هـا    درصد استفاده از ایموجی   70بنابراین بیش از    .  درصد بودند  5/12هاي قلب     ایموجی
  ).334: 1396ویوان ایوانز، (داراي کارکرد احساسی بوده است 
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  مطالعات نظري -2-4
  ایموجی بسان ارتباط غیرکالمی -1-2-4

ها را  توانیم آن ها نگاه کنیم، می رتباطی به ایموجیاگر با نگاهی از جنس مطالعات ا
طور که بسیاري از      در واقع همان  . اي از ارتباط غیرکالمی در فضاي مجازي بدانیم         نمونه

  کـه  کنند اند تأیید می   باره تحقیقات و مطالعاتی را آغاز کرده        متخصصین این حوزه دراین   
 جنس کـارکرد روابـط و رفتارهـاي    هاي اجتماعی از ها در رسانه    جنس کارکرد ایموجی  

در ایـن رابطـه الـشنقیتی توضـیح         . غیرکالمی در فضاي روابط میان فردي حقیقی است       
کننـد    هاي غیرکالمی عمل می     عنوان جایگزین   به) ها  ایموجی(ها    در واقع، آن  «دهد که     می

ایت گویند که بیان صورت نویسنده چطور خواهد بود و براي حم یعنی به خواننده پیام می
  ).Alshenqeeti, 2016: 60(» شود ارسال می) متن(هاي اجتماعی  از درك بیشتر نشانه

هـا و انـواع مختلفـی ذکرشـده اسـت ازجملـه          بندي  براي ارتباط غیرکالمی تقسیم   
گانه   بندي سه    در واقع در طبقه    ؛گانه الگوي پیرس    گانه الگوي داندیس و همچنین سه       سه

: شـود  ها اشاره می سه نشانه از هم هستیم که اجماالً به آنها، شاهد تمایز  پیرس از نشانه  
در این وجه دال شباهتی به مدلول ندارد اما بر اساس یک قرارداد اختیاري بـه      :  نماد -1

 رابطه میان دال و مدلول باید آموخته شود مانند اعـداد، خـط الفبـایی،      وآن مرتبط شده    
 شـباهت بـه دال یـا        علـت دلول بـه    در ایـن وجـه مـ      :  شـمایل  -2... عالئم راهنمایی و  

 دال بـه علـت دارا بـودن    بنـابراین . شـود   دریافت می،علت که تقلیدي از آن است   این  به
 -3... نقاشی چهره، فیلم کـارتون، تقلیـد صـدا و         : بعضی از کیفیات شبیه آن است مانند      

مـدلول  به  ) فیزیکی یا علّی  (طور مستقیم     در این وجه دال اختیاري نیست بلکه به       : نمایه
هـاي طبیعـی مثـل     تواند مشاهده یا استنتاج شود مانند نـشانه  مرتبط است این ارتباط می   

 :ها مثل درد و خارش و یا عالئم اخباري ماننـد        یا عالئم بیماري  ... دود، رعد، جاي پا و    
  ). 67-66: 1394چندلر، ( ...در زدن، زنگ تلفن و
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حسنیان راد نیز یـک الگـوي سـه    مها  گانه پیرس از نشانه     بندي سه   عالوه بر تقسیم  
باشـد کـه    بندي پیرس می کند که داراي وجوه مشترك با طبقه ها ارائه می وجهی از نشانه  

هایی که میان نشانه     تمام نشانه   به:  نوشتنی -هاي قراردادي گفتنی    نشانه -1  :اند از   عبارت
ست قراردادي کـه  اي ا  بلکه تنها رابطه،اي ذاتی و محتوا نه شباهت عینی است، نه رابطه      

، ها مستلزم شـنیدن یـا خوانـدن باشـد     تر نشانه خوانی آن رمزخوانی و به عبارت صحیح   
 و شما »موتی«اگر کسی به زبان چینی به شما بگوید     «طبق مثال محسنیان راد     . گویند  می

شنوید اما قادر به نشانه خوانی آن نخواهید بـود زیـرا    زبان چینی ندانید اگرچه آن را می   
هـاي   نـشانه -2). 207: 1395محـسنیان راد،     (» گفتنی او ماهیـت قـراردادي دارد       نشانه

هایی که در یک جامعه قرارداد شـده   آن دسته از تصاویر یا کنش  : قراردادي نشان دادنی  
مثال همه ما در مراکز درمانی قاب عکسی را  عنوان به. که نمایندة یک معناي خاص باشد    

اش  اش را رو بـه بـاال در مقابـل بینـی     ه انگشت اشارهایم حاوي تصویر پرستاري ک      دیده
. این اگرچه یک نشانه قراردادي است؛ اما نشان دادنی است و نه خواندنی            . گرفته است 

براي آنکه قراردادي بودن آن را بیشتر حس        «: زند  محسنیان راد براي این دسته مثالی می      
ن رو بـه سـمت چـپ       آ ه نـوك  اي نشان دهید کـ      گونه  کنید، این بار انگشت اشاره را به      

محسنیان راد،   (»دیگر این کنش، نشانه قراردادي ارتباطی نیست      . صورت شما قرار گیرد   
محسنیان راد بـراي توضـیح ایـن        : هاي غیرقراردادي نشان دادنی     نشانه -3). 49: 1391

اگر در یک مجتمع مسکونی، داخل اتاق نشسته باشـید، ورود  «: نویسد قسم از ارتباط می 
آید، صداي ترمز محکم یک  دهد که بیرون باران می با چتر خیس به شما نشان می  فردي  

هـا یـک ویژگـی        همه این نـشانه   ... دهد که احتماالً تصادف شده است       خودرو نشان می  
محـسنیان راد،   (»مشترك دارند، بین نشانه و محتوا نوعی مجـاورت اسـت؛ نـه قـرارداد        

هـاي   کند که بـسیاري از انـواع پیـام          شاره می محسنیان راد در ادامه ا    ). 226-227: 1395
نـشان  « هـا و رفتارهـاي لمـسی همگـی          اي، حرکات، ژست    غیرکالمی مانند ابراز چهره   

  ).51: 1391محسنیان راد، ( هستند »دادنی
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شناسـی ارتبـاط غیرکالمـی،        حال سـؤال مهـم و اساسـی آن اسـت کـه در سـنخ               
بندي محسنیان راد، مسلم و     بق تقسیم  ط گیرند؟  ها در کدام سنخ و طبقه قرار می         ایموجی

شـنیدنی نیـستند؛ چراکـه    -هاي قراردادي گفتنی ها از سنخ نشانه     یقینی است که ایموجی   
حـال سـؤال آن   . دادنـی هـستند   ها گفتن و شنیدن نیست؛ بلکه از جنس نـشان   جنس آن 

ا بسته به ه  از منظر این مقاله، ایموجی اند یا قراردادي؟    ها، غیرقراردادي   است که ایموجی  
هـا    دیگـر، برخـی ایمـوجی       بیـان   بـه . انـد و هـم قـراردادي        مصداق آن، هم غیرقراردادي   

این بدان معناسـت    . دادنی  دادنی هستند و برخی دیگر قراردادي نشان        غیرقراردادي نشان 
ها شباهت عینی یا رابطـۀ همجـواري          هایی هستند که بین نشانه و معناي آن         که ایموجی 
هایی نیز هستند که بین نشانه       و در مقابل ایموجی   ) دادنی  ادي نشان غیرقرارد(وجود دارد   
یک از روابط ذاتی و عینی اعم از طبیعی و تصویري وجود نـدارد و             ها هیچ   و معناي آن  

مثـال،   عنـوان  بـه . ها را به هم مرتبط کرده است  تنها جعل و قرارداد جامعه و فرهنگ، آن       
  ایموجی 
دادنی است که معناي   نشانۀ غیرقراردادي نشان          »آلود از خنده    صورت اشک « 

اگرچه عیناً یکی از اعضاي بدن انـسان         »شست«که ایموجی     رساند درحالی   شادي را می  
عنوان یک قـرارداد     ها به   دهد اما این نشانه در عالم خارج و در میان انسان            را بازتاب می  

. سـازد  ی مختلف متبادر میهاي فرهنگ کند و معناي خاصی را در متن        اجتماعی عمل می  
ظـاهر معمـول در    اي بـه  کـه نـشانه        عالمت شست «: نویسد در این رابطه دانسی می  

هـایی از اهـالی خاورمیانـه، غـرب آفریقـا،       فرهنگ جهانی است، در میان فرهنگ بخش     
آمیز به شمار رفته و معـادل معنـاي انگـشت وسـط در      روسیه و آمریکاي جنوبی توهین 

  ).Danesei, 2016: 60(» باشد یفرهنگ غربی م
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  ها بسان یک امر فرهنگی ایموجی -2-2-4
آورد کـه نقـش    دادنـی مثـالی مـی    هاي قراردادي نشان محسنیان راد در تبیین نشانه   

توان مـردي را دیـد    کند که مثالً می    وي اشاره می  . دهد  ها نشان می    فرهنگ را در فهم آن    
 آوردن مختصر سر، به دیگران اظهـار ارادت  که با قرار دادن کف دست بر سینه و پایین       

از سـوي  . دهـد   یک عمل ارادي آگاهانه است که فـرد انجـام مـی             این. کند  و دوستی می  
 به این دلیل قراردادي است کـه معلـوم نیـست در        »کنش ارادي نشان دادنی   «دیگر، این   

). 235: 1395محـسنیان راد،  (ها، چنین حرکتی به مفهوم اظهار ارادت باشد     همه فرهنگ 
ها یکسان فهم شـود، غیرقـراردادي و          اي توسط همۀ فرهنگ     بر این اساس، هرگاه نشانه    

سؤال مهم در اینجا آن . ذاتی و هرگاه متفاوت و مشکک فهم شود، قراردادي خواهد بود
د؟ جهـت  نشو هاي فرهنگی چگونه در یک متن فرهنگی بازخوانی می          است که ایموجی  

. هـا تعمـق کنـیم    در چیستی فرهنگ و تـأثیر آن بـر نـشانه   پاسخ به این سؤال باید کمی   
دادن و گـرفتن  »-اساساً فرهنگ با تولید و مبادله معناهـا «: کند که   هال اشاره می    استوارت

طبق ایـن   ). 18-17: 1391هال،  . ( میان اعضاي یک جامعه یا گروه سروکار دارد        -»معنا
هاي  از آنجا که پدیده یان دیگر   به ب . تعریف فرهنگ فرایند تبادل معنا در یک جمع است        

ها ناگزیر باید از طریق و بـه          این پدیده »معناي«فرهنگی فی نفسه قادر به داللت نیستند،        
  )225: 1397عزیزي، ( شود» بازنمایی«واسطه فرهنگ 

فرهنگی و درك یکسان عالم بیـشتر رخ      حال هر چه، فضاي تبادل بیشتر شود، هم       
. اصلی ایـن تبـادل و دادوسـتد اسـت، نـشانه نـام دارد             آنچه که ابزار و محمل      . دهد  می

شناسان کسانی هستند که تالش دارند در یک رویکرد متنی و فرامتنی، رابطۀ نشانه      نشانه
  .ها را کشف کنند و معنا و داللت

مـا در اینجـا   . انجامـد  ها همیشه به یک معنـاي واحـد نمـی    فرایند داللت در نشانه  
هـاي   روالن بـارت معتقـد اسـت کـه نظـام         . گـوییم  یدرباره سطوحی از داللت سخن م     

او داللت را به دو دسته . هم سوارند و از همین روي چندین الیه دارند      اي بر روي    نشانه
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وبـیش   تر و معناهاي کـم  به فرایندهاي سطح پایین: هاي صریح   داللت-1: کند  تقسیم می 
ریح دربرگیرنـده  برخالف داللت صـ : هاي ضمنی   داللت-2. شود  تحت لفظی اطالق می   
اند و معموالً یک پیام داللتی ضمنی را  ها ایدئولوژیک این داللت. یک نوع فرا زبان است    

دهـد کـه در       در همین راستا پیر گیرو توضیح می      ). 196: 1394اسمیت،  (گیرند    در برمی 
صورت عینی و چنانکه هـست بـه تـصور        روییم که به    هاي صریح با مدلولی روبه      داللت

اي هستند کـه بـه واسـطۀ       هاي ذهنی   هاي ضمنی بیانگر ارزش     که داللت   حالیدرآمده؛ در 
چنـدلر نیـز معنـاي    ). 47: 1383: گیرو(شوند    صورت و کارکرد نشانه به آن منسوب می       
معنـاي  «، »اللفظـی  معنـاي تحـت  « ، »تعریـف «صریح را با عباراتی چون معناي مبتنی بر      

چندلر به نقل از سـجودي،      (کرده است    یا معناي مبتنی بر دریافت عام توصیف         »بدیهی
1395 :72.(  

هاي  پیله نیستند، بلکه شبکه  شیله  هاي درون فرهنگ هرگز بی      به عقیده بارت، نشانه   
بـه گفتـه   ). 196: 1394اسـمیت،  (گیرنـد   اي از بازتولید ایدئولوژیک را در برمـی      پیچیده

روکار ایـن سـطح بـا       س» تر و فراگیرتر است     تر، جهانی   عام«بارت این سطح دوم داللت      
ها ارتباطات بسیار تنگاتنگی با  این داللت یاب... هاي یک ایدئولوژِي است اجزاء و مؤلفه

هاسـت کـه جهـان پیرامـونی      واسطه آن توان گفت به فرهنگ، دانش و تاریخ دارند و می     
-74: 1391هال،   بارت به نقل از استوارت    (کند    را تسخیر می  ) بازنمایی(، نظام   )فرهنگ(

مشخص شد که . توان گفت که ایموجی از جنس نشانه است بندي می در یک جمع ).75
طبق نگاه بارت، دو دسته داللت . شود نشانه طی فرایند داللت دال بر مدلول، معنادار می        

هاي ضمنی،    فرهنگ عمدتاً از طریق داللت    . تفکیک کند   صریح و ضمنی از یکدیگر قابل     
هـاي   هـا، طـی داللـت    بنابراین فرهنگ مولـد ایمـوجی     . گذارد  ها می   اثر خود را بر نشانه    

  .کند ها را معنادار کرده و نظام ارزشی خویش را بازتولید می ضمنی، آن
  

                                                   
1. Denotation 
2. connotation 
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  روش پژوش -5
شود که با  ها، تالش می آوري داده در مرحلۀ جمع. شناسی است روش این پژوهش نشانه 
داراي معنـاي فرهنگـی     هـایی را کـه        گیري هدفمنـد، ایمـوجی      استفاده از رویکرد نمونه   

کنـیم و مـورد تحلیـل قـرار      هستند، در سه بخش خانواده، جنس و زبان دست انتخاب        
 ایموجی در این مقاله مورد    23گیري هدفمند و نظري،       در مجموع، با منطق نمونه    . دهیم

در این جهت تالش شد که به شکل متنوع و در جهت تکمیـل  . تحلیل قرار گرفته است  
قاله، از سه حوزة فرهنگ جنسی، فرهنگ خانواده و فرهنگ زبـان            هدف پژوهشی این م   

  .ها انتخاب شوند دست ایموجی
هـاي   سازي تکنیک همنشینی و جانشینی است تا داللت      روش تحلیل ناظر به پیاده    

آنچه که براي ما اهمیت مضاعف دارد کـشف  . ها را استخراج نماییم   صریح و ضمنی آن   
 .ها تبیین شود    ست تا تأثیر نظام فرهنگی مولد ایموجی      معانی ضمنی از طریق جانشینی ا     

هـا بـاهم    ها و مقایـسۀ آن  همنشینی، فرایند کشف معنا از طریق کنار هم قرار دادن نشانه     
هـاي زبـانی    معموالً، ما براي بیان منظور خود از نـشانه   «کند که     سوسور اشاره می  . است

هـاي   گیریم که در ترکیب ها را به کار می هایی از نشانه کنیم بلکه گروه منفرد استفاده نمی  
). 133-132: 1394چنـدلر،    (»انـد   سـازمان یافتـه   ) کـه خـود نـشانه هـستند       (اي    پیچیده

شـته  -2او به مادر گل سرخ داد و -1مثال، تفاوت معناي گل سرخ در دو جملۀ    عنوان  به
. شود هاي گل سرخ است، از طریق همنشینی گل سرخ با مادر و شته روشن می                از آفت 

هـاي مغـایر و متـضاد         در مقابل، جانشینی، فرایند کشف معنا از طریق جایگزینی نـشانه          
یــا (هــاي جانــشینی مختلفــی  تحلیــل جانــشینی بــه دنبــال تــشخیص مجموعــه. اســت

چنـدلر،  (است که نشانگر محتـواي متـون هـستند         ) ها  هاي از پیش موجود دال      مجموعه
 همسر، فرزند  پدر،: هاي مغایر مادر اد، نشانهدر مثال او به مادر گل سرخ د   ). 153: 1394

                                                   
- طبیعتاً ظرف محدود مقاله از حیث حجمی امکان تحلیل بیشتر را به نگارندگان نداد.  
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ها به معـانی      خار، گل زرد هستند که با جایگزین کردن آن        : هاي مغایر گل سرخ     و نشانه 
  .بریم ضمنی بیشتري از گل سرخ پی می

در . هاي آن احصاء شده است در جدول بخش بعد، ابتدا ایموجی آمده، سپس دال    
هایی در کنار هم قـرار گرفتـه و در بخـش              چه دال  شده که   ها، گفته   بخش همنشینی دال  

در بخش جانشینی   . ها تبیین شده است     داللت صریح موافق، معنا یا معانی برآمده از دال        
ازآن در بخش     پس. شود  هاي موجود معرفی می     هاي جایگزین و متضاد دال      ها، نشانه   دال

شده و در انتها در بخش هاي جایگزین تبیین  داللت صریح مخالف، معناي برآمده از دال
داللت ضمنی موافق، معناي ضمنی برآمده از جانشینی که مخالف داللت صریح مخالف          

  .است، تشریح شده است
  

  هاآوري و تحلیل داده جمع -6 
. هـاي مـرتبط مـورد تحلیـل قـرار گیـرد       شود که ایمـوجی  در جدول پیش رو تالش می 

   .طبیعتاً تنوع در انتخاب نیز مدنظر بوده است
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نشانه   ردیف
  )ایموجی(

  جانشینی  داللت صریح موافق  هاهمنشینی دال  هادال
  هادال

داللت صریح 
  مخالف

  داللت ضمنی موافق

  فرهنگ جنسی
1  

  

  دو مرد جوان-
قلب به رنگ -

  صورتی

دو مرد جوان با توجه به 
ها و حالت بوسیدن لب

که در [وجود قلب 
فرهنگ غرب نماد محبت 

بت و در حال مح] است
  عشق ورزیدن به یکدیگر

ابراز محبت به جنس موافق 
  مذکر

  یک مرد جوان-
  یک زن جوان-
  قلب صورتی-

ابراز تمایل 
گرایی دگرجنس

بین طرفین ) هترو(
  ارتباط و گفتگو

گرایی  ابراز تمایل همجنس
بین طرفین ) گِی(مردانه 

  ارتباط و گفتگو

2  

 

  دو زن جوان-
قلب به رنگ -

  صورتی

با توجه به دو زن جوان 
ها و حالت بوسیدن لب

که در [وجود قلب 
فرهنگ غرب نماد محبت 

در حال محبت و ] است
  عشق ورزیدن به یکدیگر

ابزار محبت به جنس موافق 
  مؤنث

یک جنس مذکر -
و مؤنث در حال 
بوسیدن و عشق 
ورزیدن جنسی 

  به یکدیگر

ابراز تمایل 
گرایی دگرجنس

بین طرفین ) هترو(
  ارتباط و گفتگو

گرایی براز تمایل همجنسا
بین طرفین ) لزبین(زنانه 

  ارتباط و گفتگو

3  

 

یک نوجوان پسر -
  )سمت راست(
یک مرد جوان -

سمت (سبیل دار 
  )چپ

 قلب به رنگ صورتی-

با توجه به اینکه قلب 
صورتی میان یک مرد و 
یک پسر نوجوان است، 

آمیز میان رابطۀ محبت
  .ها وجود دارد آن

گونه و عاشقانه تابراز رابطۀ محب
و ) فاعل(سال بین یک مرد میان

  )مفعول(یک پسر نوجوان 

دو جنس مذکر -
سن در حال  هم

  محبت ورزیدن

گرایی جنسهم-
مردانه به شکل عام 

  آن

بروز نوع خاص -
گرایی مردانه جنسهم

موسوم به شاهدبازي 
)Pederasty ( بین یک

پسر نوجوان و یک مرد 
  سالمیان
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4  

  

دختر  یک-
سمت (وجوان ن

  )راست
یک زن جوان -
  )سمت چپ(
 قلب به رنگ -

 صورتی

 

با توجه به اینکه قلب 
صورتی میان یک زن 

سال و یک دختر میان
نوجوان است، رابطۀ 

ها  آمیز میان آنمحبت
  .وجود دارد

گونه و عاشقانه ابراز رابطۀ محبت
و ) فاعل(سال بین یک زن میان

  )مفعول(یک دختر نوجوان 

مؤنث دو جنس -
سن در حال  هم

  محبت ورزیدن
  

گرایی جنسهم-
زنانه به شکل عام 

  آن

بروز نوع خاص -
گرایی زنانه بین جنسهم

یک دختر نوجوان و یک 
  سالزن میان

دو زن در کنار  -  5
  هم

هاي   گوش-
  خرگوشی

بند زنانه   شکم-
 )کرست(

دو جنس مؤنث با پوشش 
خاص زنانه در حال 

  .رقصیدن هستند

وستی بین دو جنس مؤنث ابراز د
ها به  و خوشگذرانی و رفتن آن

  مهمانی

دو زن بدون -
هاي  گوش

  خرگوشی
یک مرد و یک -

هاي  زن با گوش
  خرگوشی

خوش گذرانی -
هاي  بدون جنبه
  جنسی

خوش گذرانی دگر -
  جنس گرایانه

خوش گذرانی جنسی دو -
ابراز (جنس مؤنث  هم

جنس  گرایش و کنش هم
  )گرایانه

6  

 

 در کنار دو مرد -
  هم

هاي   گوش-
  خرگوشی

 بند مردانه  شکم-

دو جنس مذکر با پوشش 
خاص مردانه در حال 

  .رقصیدن هستند

ابراز دوستی بین دو جنس مذکر 
ها به  و خوشگذرانی و رفتن آن

  مهمانی

دو مرد بدون  -
  هاي خرگوشی گوش

یک مرد و یک زن  -
هاي  با گوش

  خرگوشی

خوش گذرانی -
هاي  بدون جنبه
  جنسی

خوش گذرانی دگر -
  جنس گرایانه

خوش گذرانی جنسی دو -
ابراز (جنس مذکر  هم

جنس  گرایش و کنش هم
  )گرایانه
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7  

 

  لب-
  رنگ قرمز-

لب غنچه شدة به رنگ -
قرمز که نشانه بوسیدن 

  است

طرف  ابراز محبت و عشق به
  مقابل

  لب غیر قرمز-
  لب بدون پروتز-

محبت بدون 
  مایه جنسی درون

مایه  درونابراز محبت با 
  جنسی

8  

 

  انگشتان دست-
  قلم آرایش ناخن-

 رنگ بنفش-

قلم آرایش ناخن در  یک -
  حال الك زدن انگشتان دست

هاي  گر جنبه و تجلی
  جذابیت جنسی

هاي  زده داراي جنبه ناخن الك-
جنسی براي کاربران غیر 

  1زبان است انگلیسی

      

9  

 

قلب صورتی -
  سوراخ شده

  تیر آبی-
ه نوك پیکان ب-

  شکل قلب
  

قلب صورتی که توسط -
یک تیر سوراخ شده در 
فرهنگ غرب نماد عشق 
و تمایل جنسی محسوب 

  شود می

قلب تیرخورده نمادي از خداي -
عشق، کوپیدو در فرهنگ اساطیر 

  .2شود یونانی محسوب می
کوپیدو خداي عشق و تمایل -

جنسی است در اساطیر یونانی به 
شکل یک پسربچه برهنه در حال 

  3.شودراندازي نمایش داده میتی

      

                                                        
1. Danesei, 2017: 31 
2. emojipedia, 2017: A 

- 1397پدیا،  ویکی  
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10  

 

قلب قرمز که در فرهنگ -  قلب قرمزرنگ-
غربی نماد عشق و محبت 

  .است
هاي  عشقی همراه با جنبه

  جنسی

قلب قرمز در فرهنگ غرب  -
  1نماد عشق است

این نماد اما به سبب نشانه  -
هاي  سازي برخی از شبکه

هاي اجتماعی  اجتماعی و رسانه
ز در چند سال معناي دیگري نی

اخیر پیداکرده و آن معناي تأیید 
) like(کردن یا دوست داشتن 

  .دهد چیزي را می

      

  فرهنگ زبان دست

11  

 

کف دست -
  راست

  کف دست چپ-

دو کف دست در کنار -
یکدیگر رو به آسمان در 

  مقابل صورت

بیانگر : فرهنگ اسالمی در -
  نیایش و دعا

در فرهنگ آمریکایی بیانگر  -
  2 باز کتاب

      

12  

 

کف دست -
  راست

دو کف دست که -
صورت عمودي باالآمده  به

بیانگر تشکر : در فرهنگ ژاپنی-
  کردن است

      

                                                        
1.emojipedia, 2017: B 
2. May be used to represent an open book in American Sign Language (ASL) or the gesture used by followers of Islam when praying.  
    (emojipedia, 2017: C) 
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و با یکدیگر تماس برقرار  کف دست چپ-
  .اند کرده

بیانگر : ها در سایر فرهنگ-
بزن «نیایش و دعا کردن و 

  1باشد می« قدش
13  

 

  دست راست -
 انگشت میانی-

 که دست راست -
انگشت میانی آن 

صورت عمودي باالآمده  به
  .است

بیانگر نوعی : در فرهنگ غربی -
  2فحش و توهین است

هاي جنسی  یکی از فحش -
 که در آمریکا بسیار .قدیمی است

  3رایج هست

      

14  

 

  دست راست -
دو انگشت باالآمده -

 سه انگشت بسته -
 شده 

دست راست که انگشتان -
 طرف کوچک و اشاره به

اند و سه  باال بلند شده
  اند شده انگشت دیگر بسته

بیانگر : در فرهنگ بوداییسم-
اخراج کردن شیاطین و حذف 

موانعی مثل افکار منفی یا بیماري 
  است

در فرهنگ اروپاي غربی و  -
  :شمال آمریکا بیانگر

  متال فرهنگ هوي خرده) 1

      

                                                                                                                                                                                                                        
1. Two hands placed firmly together, meaning please or thank you in Japanese culture. Other common uses for this character  
    include prayer/praying hands, or a high-five. (emojipedia, 2017: D) 
2. A middle finger emoji, used in some western cultures as a rude or insulting gesture. The back of the hand is shown with the middle finger  
    raised. (emojipedia, 2017: E) 
3. MORRIS, 1994: 162 
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  1عالمتی در فرهنگ ورزشی غرب) 2

15  

 

  دست راست-
شتان اشاره و انگ-

  شست

دست راست که انگشتان -
صورت  اشاره و شست به

یک دایره به هم نزدیک 
  شوند می

 در فرهنگ غیرکالمی -
« ok«مفهوم : آمریکایی بیانگر

است که یک تأیید همراه با 
  رضایت است

در فرهنگ غیرکالمی فرانسه و -
  «بلژیک بیانگر

« ارزش شما صفر است«مفهوم 
  2.باشد می

      

16  

 

  دست چپ-
 انگشت شست-

دست چپ که انگشت -
شست به سمت باال بلند 

شده است و چهار 
  انگشت دیگر بسته

هایی از اهالی  در فرهنگ بخش-
خاورمیانه، غرب آفریقا، روسیه و 

آمیز به  آمریکاي جنوبی توهین
شمار رفته و معادل معناي 

انگشت وسط در فرهنگ غربی 
  3.باشد می

      

                                                                                                                                                                                                                        
1. Wikipedia, 2017 

-179 :1391 راد، یان محسن  
3. Danesei, 2017: 31 
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تأیید : گربیان: ها در سایر فرهنگ-
  کردن است

17  

 

  دست راست-
 انگشت اشاره-

دست راست که انگشت -
اشاره رو به باالگرفته شده 

ها  است و سایر انگشت
  اند بسته

: هاي خداباور بیانگر در فرهنگ-
خدا گواه من است و اشاره به 

  1خداوند است
عدد یک : در سایر موارد بیانگر-

  2و اجازه گرفتن است

      

18  

 

   راستدست-
هاي به  انگشت-

  هم فشرده

گاهی بیانگر نشان دادن شادي -  دست راست مشت کرده-
  در یک جشن است

گاهی بیانگر مورد صفر و عدد -
  رود صفر به کار می

 و گاهی به بیانگر ابراز -
  3طلبی و مقاومت است مبارزه

در فرهنگ ایرانی نیز بیشتر به 
  شود همین معنا استفاده می

      

                                                        
1. MORRIS, 1994: 86 
2. A single finger pointing upward, which could be used to represent the number one, or to ask a question. (emojipedia, 2017: F) 
3. A fist raised in the air that may be used as a celebratory gesture: the fist pump. Can also be used to represent zero items, due to a lack of  
    any fingers being held up. Sometimes used as a symbol of resistance or defiance. (emojipedia, 2017: G) 
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  دهفرهنگ خانوا

19  

 

  یک مرد جوان-
  یک زن جوان-
  یک پسربچه-
  یک دختربچه-

یک مرد جوان در کنار -
گر یک  یه زن جوان بیان

  زوج و خانواده هستند
یک دختربچه و یک -

پسربچه در کنار هم و 
مقابل پدر و مادر خود 
یک خانواده دو فرزندي 

  اند را شکل داده

  یک مرد جوان-  یک خانواده دو فرزندي-
   جوانیک زن-

  دو پسربچه-
  دو دختربچه-

یک خانواده چند -
  فرزندي

هاي دو  بازنمایی خانواده-
تأیید  فرزندي و عدم

  هاي چند فرزندي خانواده
تشویق به سیاست کنترل -

فرزند کمتر، (جمعیت 
  )زندگی بهتر

20  

 

  بک مرد جوان-
یک مرد -

  سال میان
  یک پسربچه-

یک مرد جوان و یک -
اه سال به همر مرد میان

یک فرزند پسر، نوع 
خاصی از خانواده را 

  اند شکل داده

تشکیل خانواده دادن دو جنس -
  مذکر با یکدیگر

  یک مرد جوان-
  یک زن جوان-
  یک پسربچه-

تشکیل خانواده دادن 
یک جنس مذکر با 
  یک جنس مؤنث

هاي  بازنمایی ازدواج-
  جنس گرایانه در غرب هم

21  

 

  بک زن جوان-
  سال یک زن میان-

  ک پسربچهی-

یک زن جوان و یک زن -
سال به همراه یک  میان

فرزند پسر، نوع خاصی از 
  اند خانواده را شکل داده

تشکیل خانواده دادن دو جنس -
  مؤنث با یکدیگر

  یک زن جوان-
  یک مرد جوان-

  یک پسربچه-

تشکیل خانواده دادن 
یک جنس مذکر با 
  یک جنس مؤنث

هاي  بازنمایی ازدواج-
   در غربجنس گرایانه هم
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  یک مرد جوان-  22
  یک پسربچه-

یک مرد جوان که در -
مقابل او یک پسربچه 

ایستاده است بیانگر نوع 
هاي  خاصی از خانواده
  تک والد است

  یک زن جوان-   یک خانواده بدون مادر-
  یک مرد جوان-

  یک پسربچه-

 تشکیل یک -
  خانواده دو والد

هاي تک  بازنمایی خانواده-
ه یکی از والدي در غرب ک

والدین به دلیل طالق، فقر، 
... رابطه نامشروع، بیماري و
  در خانواده حضور ندارد

  یک زن جوان-  23
  یک پسربچه-

یک زن جوان که در -
مقابل او یک پسربچه 

ایستاده است بیانگر نوع 
هاي  خاصی از خانواده
  تک والد است

  یک زن جوان-   یک خانواده بدون پدر-
  یک مرد جوان-

  پسربچهیک -

 تشکیل یک -
  خانواده دو والد

هاي تک  بازنمایی خانواده-
والدي در غرب که یکی از 
والدین به دلیل طالق، فقر، 

... رابطه نامشروع، بیماري و
  در خانواده حضور ندارد

  
  



  گیري  بحث و نتیجه-7
هـاي    رسـان   هـا در فـضاي مجـازي و پیـام           طور که گفته شد اسـتفاده از ایمـوجی          همان
که شاید  طوري شدت فراگیر شده و این فراگیري جهتی رو به تزاید دارد؛ به       اعی، به اجتم

توان یافت که تهی از یک یا چند ایموجی باشد و در ایـن جهـت               کمتر گفتگویی را می   
اي  شدن به یک مجموعه نشانه ها، در حال تبدیل اي ایموجی   توان گفت که نظام نشانه      می

ها  نگاه این مقاله به ایموجی. رساند یت مطالعه آن را می    همین جایگاه، اهم  . جهانی است 
هـاي    ها، نـشانه    ارتباطی است؛ این بدان معناست که ایموجی      -هاي فرهنگی   سان نشانه   به

باشـند و   اي هستند که داراي معانی فرهنگـی و ارزشـی جـدي مـی        ارتباطات غیرکالمی 
گردیم به سؤال اصلی  جا بازمیدر این. توجهی دارند ارتباطی قابل-درنتیجه اثرات فرهنگی

هاي اجتمـاعی    رسان  هاي پیام   ها و مفاهیم صریح و ضمنی ایموجی        مدلول«: این مقاله که  
در » اثبـات اسـت؟    ها از نظام فرهنگی و ارزشی جهان غرب قابـل         چیست و آیا تأثر آن    

ها در سه حوزة جنسی، خـانواده و        توان گفت که تحلیل ایموجی      پاسخ به این سؤال می    
هـا را ازآنچـه کـه موسـوم بـه       ارتباط غیرکالمی، تأثیرپذیري جدي نظام داللت ایموجی     

ابعاد این تأثیرپـذیري و     . دهد  است، نشان می  ) مدرنیسم  مدرنیسم و پست  (فرهنگ غربی   
   : به شرح ذیل استیادشدهتبعات آن به تفکیک سه حوزة 

 :فرهنگ جنسی - 1-7

  :هاي ذیل استها داراي ویژگییاي ایموج فرهنگ جنسی برآمده از نظام نشانه
  :بازنمایی و بازتولید قدرتمند فرهنگ جنسی - 1-1-7

شاید نشان دادن کمیت . ها زیاد استهاي جنسی در ایموجی  شدت و عدت نشانه   
ـ          این نشانه  ی باشـد؛ امـا مـروري هرچنـد گـذرا بـر            ها منوط به انجام یک پـژوهش کم
عنـوان نمونـه تعـدد        بـه . هـا دارد   ها نشان از حضور قدرتمند رسـتۀ جنـسی آن         ایموجی

اي روشن بر این مدعا است یـا  ها به کار رفته است، اماره     هایی که دال قلب در آن     نشانه
ایـن  . هایی از فرهنگ غلیظ جنسی استمثال... زده شده و وجود نشانۀ لب یا ناخن الك  
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 هاي جنسی، کامالً تحت تأثیر فرهنگ جنـسی صـریح و فراگیـر   حضور پررنگ ایموجی 
به دیگر بیان، بازتولید نگاه جهان غرب به مقوله بیـنش،        . شده است   جهان غرب حاصل  

  .ها بازتاب یافته استگرایش و کنش جنسی در قالب ایموجی
  :هاي جنسیها و هویتتکثرگرایی در گرایش - 2-1-7

طلبـی در  همین بازتاب در کیفیت فرهنگ جنـسی نیـز نمـود دارد و نـوعی تنـوع        
عنوان نمونه در کنار هویت سنتی جنسی  به. شده است  شناختهگرایش جنسی به رسمیت

هـاي جنـسی دیگـر      هـا و هویـت    خواهی یا گرایی، به شـکل متنـوع گـرایش         دگرجنس
هایی گرایش. مدرنیستی رایج در غرب نیز بازنمایی شده است       بسا پست   مدرنیستی و چه  

، همچنـین، یـا   )لـزبین (گرایـی زنانـه    جـنس  و هـم ) گِی(گرایی مردانه  جنس  همچون هم 
یــا ) شــاهدبازي(گرایــی مردانــه خــاص  جــنس تــري ماننــد هــمهــاي خــاصصــورت

کـه  ) سـال و یـک دختـر نوجـوان     ارتباط بین یک زن میان (گرایی زنانه خاص      جنس  هم
ــشانه در ایمــوجی ــستندداراي ن ــا ه ــراي  . ه ــشانگان ب ــه، وجــود ن ــن نمون ــار ای در کن

ه که بـا نمـادپردازي از  خرگـوش    هاي جنسی خارج از چارچوب خانواد   گذرانیخوش
  .توجه است شده است، قابل پلی بوي نمایش داده

  :بروز تقابل و اشاعۀ فرهنگی - 3-1-7
هـا  طبیعی است که تکثرگرایی جنسی، چارچوبی نیـست کـه در تمـامی فرهنـگ              

ها ازجمله فرهنگ اسالمی نامشروع و توجهی از فرهنگ  بلکه در تعداد قابلمقبول باشد؛ 
بینـی  رسد دو سنخ واکنش در مواجهه با این ویژگی قابل پـیش           به نظر می  . مردود است 

  : است
مـدت،   مدت یا میـان  رسد در کوتاهبه نظر می. اشاعۀ فرهنگی  -2تقابل فرهنگی   -1

ها هاي مذکور نوعی واکنش منفی و تقابلی را در استفاده از این ایموجی       اعضاي فرهنگ 
زدایی از الگوهـاي منحـرف جنـسی،        ند طی قبح  تواگیرند؛ اما در دراز مدت می     در پیش 
تواند منجر بـه اشـاعۀ فرهنگـی    این پذیرش نیز می . نوعی پذیرش فرهنگی شود     منجر به 
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ازایـن در مـورد    چنین روندهایی را پیش. این فرایند یقیناً بسیار پیچیده خواهد بود  . شود
  .توان رصد کردنشانه قلب می

  :فرهنگ زبان دست - 2-7
   زبان دست و وجود نسبیت فرهنگیقراردادي بودن - 1-2-7

توان گفت که ها بسیار پررنگ است و میهاي دست در ایموجی اوالً حضور نشانه  
ثانیـاً نکتـه اساسـی در زبـان دسـت،           . بیشترین تکثر را در نظام نشانگان زبان بدن دارد        

 .دیگر زبان دست، نشانگان قراردادي نشان دادنـی اسـت   بیان به. قراردادي بودن آن است 
ثالثـاً  . همین امر سبب شد که در جدول تحلیل نتوان از تحلیل جانـشینی اسـتفاده کـرد                

تعدد و تکثر معـانی و      . شودهاي دست مشاهده می   شدت در ایموجی    نسبیت فرهنگی به  
  .شده نشانه این نسبیت است هاي برداشتمدلول

  :بروز ابهام، تفاوت، تضاد و اشاعه فرهنگی - 2-2-7
تواند سبب بـروز چهـار سـنخ پدیـدة           در زبان دست، می    نسبیت فرهنگی موجود  

اشـاعۀ   -4تضاد فرهنگـی و   -3تفاوت فرهنگی  -2 ابهام فرهنگی و    -1: فرهنگی بشود 
کننده، اعضاء هیچ فهـم  هاي مصرف ابهام فرهنگی بدان معناست که در فرهنگ      . فرهنگی

د کـه اساسـاً در      هـایی هـستن   نشانه   مثال نشانۀ  عنوان به. و درکی از نشانه ندارند
تفاوت فرهنگی بدان معناست که دو فهم متفاوت از . شوندهاي اسالمی فهم نمیفرهنگ

در فرهنگ اسالمی و توحیدي بیـانگر         مثال نشانه     عنوان  به. گیردیک نشانه شکل می   
تـضاد  . باشـد  معناي نیایش و عبادت است، اما در فرهنگ آمریکایی بیانگر کتاب باز می            

ه سنخی از تفاوت فرهنگی است، داللت بر آن دارد که فهم متعارض نـسبت             فرهنگی ک 
که در فرهنگ جهانی و غرب به             مثالً نشانه. به یک نشانه در دو فرهنگ وجود دارد

هـا ماننـد فرهنـگ ایرانـی بیـانگر        باشد و در برخی فرهنگ      بیانگر تأیید کردن چیزي می    
  .فحش و توهین است

  :ها مشاهده کردیدة اشاعۀ فرهنگی را نیز در زبان دست ایموجیتوان پد در نهایت می
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به معناي تشکر کردن که مبنـایی آسـیایی و            اشاعه و پذیرش جهانی نشانۀ  -
  .ژاپنی دارد

کــه ریــشه در فرهنــگ غــرب داشــته امــا در ســایر    اشاعه و پذیرش نشانۀ  -
  .ها نیز سرایت کرده است فرهنگ
  :فرهنگ خانواده - 3-7

کننـده   ترین نهادها و عناصر فرهنگی، نقش تعیـین         عنوان یکی از اساسی     هخانواده ب 
هـا نیـز از ایـن    نظام نشانگان ایموجی. ها داشته و دارند در انتقال فرهنگی و تربیت نسل 

تـرین ویژگـی بازنمـایی     شاید مهـم  . پدیدة مهم غافل نبوده و آن را بازنمایی کرده است         
. باشـد » کثرگرایـی در گونـه شناسـی خـانواده    ت«هـا،   شده از خـانواده توسـط ایمـوجی       

هـاي دیگـري را     اي اکتفاء نکرده و گونه    ها صرفاً به الگوي سنتی خانوادة هسته      ایموجی
  :اند نیز بازنمایی کرده

  :اي خانواده هسته - 1-3-7
در ادبیــات . اي اســتایمــوجی بازنمـایی یــک خــانواده هـسته         ایـن نــشانه  

-مـرد (شود که شامل دو فرد بالغ         اي گفته می    به خانواده اي    شناسی خانواده هسته  جامعه
شود که همراه با کودکانـشان یـا فرزندخواندگانـشان در یـک               می) زن-زن/مرد-مرد/زن

هـاي    ها عدم بازنمایی خـانواده      در ایموجی ) 511: 1395گیدنز،  (کنند    خانوار زندگی می  
وه بر زن و شوهر و فرزندان اي است که عال گسترده را داریم که در واقع بیانگر خانواده   

  1.شود شامل خویشاوندان نزدیک نیز می
  ):همبري(خانواده ارادي  - 2-3-7

آیـد    جنس به وجود می     خانواده ارادي نوعی از خانواده است که از ازدواج دو هم          
و           )ها گِی(ازدواج دو مرد  -1 :خانوادة ارادي دو گونه دارد). 535: 1395گیدنز، (

                                                   
-  ها، امکان نمادسازي براي  البته این احتمال هم وجود دارد که با توجه به کمبود فضا در طراحی ایموجی

 .خانواده گسترده وجود نداشته باشد
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هاي لـزبین از طریـق تلقـیح مـصنوعی بـدون             خانواده      ) ها  لزبین(و زن   ازدواج د -2
هـاي گِـی نیـز     خـانواده . 539: 1395گیـدنز،  (گردنـد   دار و والـد مـی   تماس جنسی بچه 

  .توانند کودکانی را به فرزندخواندگی بگیرند می
  :خانواده تک والد - 3-3-7

همـراه بـا یـک یـا چنـد      ) مرد یا زن  (شود که یک فرد بالغ        اي گفته می    به خانواده 
هاي مختلف علـل   تک والدي در جوامع و فرهنگ. اند ها را تشکیل داده فرزند وابسته آن 

اي   انـد و فرزنـدي از رابطـه         بسیاري از تک والدها ازدواج نکرده     . و معانی مختلفی دارد   
نامشروع به همراه دارند و یا حتی تک والدهایی وجود دارنـد کـه بـدون ازدواج و بـه                   

گـاه تـک   . گیرنـد   استقالل مالی تنها زندگی کرده و فرزندي نیز به سرپرسـتی مـی     علت
خـانوار  . اند داده  اند اما همسر خود را به دلیل طالق یا فوت ازدست      کرده   والدها ازدواج 

اي در کشورهاي پیـشرفته پیـدا کـرده اسـت          رواج فزاینده  1970تک والد از اوایل دهه      
بازنمایی یک خـانواده تـک والـد مـذکر               رد ایموجی   این مو ). 529: 1395 گیدنز،(

ها  باشد که در فرهنگ غرب و اروپا این نوع خانواده         همراه با یک فرزند وابسته پسر می      
کننـد در     نسبت کودکانی که در خانوار تک والد زندگی مـی         . خوردند  چشم می  بیشتر به 
  ).529: 1395گیدنز،(باشد   درصد می31آمریکا 
  :جمعیت  کمخانوادة - 4-3-7

فرزند و یـا حـداکثر    شود، خانوادة تکهایی که نوعاً در ایموجی ترویج می خانواده
هاي سه فرزنده و بیشتر وجود ندارد و       اي از خانواده  وجه نشانه   هیچ  دو فرزند است و به    

توجه در فرهنـگ خـانواده اسـت کـه برآمـده از یـک سیاسـت            اي جالب این خود نکته  
رب نسبت به کنترل جمعیـت، بازنمـایی صـورت گرفتـه نیـز           حاکمیتی در کشورهاي غ   

کند، ایـن در حـالی اسـت کـه در جوامـع سـنتی، وجـود        چنین سمت و سویی پیدا می 
  .هاي پرجمعیت امري مرسوم و رایج استخانواده
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  1بروز خأل، تقابل و اشاعۀ فرهنگی - 5-3-7
ها  از ایموجیاياي است که وجود دارد اما نشانه      منظور ما از خأل فرهنگی، پدیده     

هـاي گـسترده و     ایـن اتفـاقی اسـت کـه در مـورد خـانواده            . کنـد آن را نمایندگی نمـی    
کند؛ اي داللت بر این دو سنخ خانواده نمی     هیچ ایموجی . افتدهاي پرجمعیت می  خانواده

در کنار خأل فرهنگـی، تقابـل فرهنگـی نیـز     . گو اینکه اساساً چنین واقعیتی وجود ندارد 
ها امري مذموم و ناپسندیده  خانوادة ارادي و همبري در بسیاري از فرهنگ  .یابدبروز می 

ها در گونه ایموجی هایی در مواجهه با ایناست و طبیعی است که اعضاي چنین فرهنگ    
تواند دچار تزلزل البته این موقعیت همیشه پایا نیست و می. گیرندموقعیت منفی قرار می

اشاعۀ فرهنگی به معناي پذیرش تازه از سوي یک . دشده و منجر به اشاعۀ فرهنگی بشو
در اینجا بدان معناسـت  ). 67: 1386محسنی، (فرد یا جامعه از فرد یا جامعه دیگر است     

  .شودگونه سنوخ انحرافی خانواده ریخته می که نزد افراد از جوامع سنتی، قبح این
توان   را میخالصۀ تحلیل سه حوزة فرهنگ خانواده، فرهنگ جنسی و زبان دست       

   :در جدول ذیل نشان داد
  

 آثار فرهنگی  رهیافت فرهنگی  حوزه

  خأل فرهنگی -  تکثرگرایی گونه شناسی خانواده فرهنگ خانواده
  تضاد فرهنگی -
  اشاعۀ فرهنگی -

هاي  ها و هویت تکثرگرایی در گرایش فرهنگ جنسی
  جنسی

 تقابل فرهنگی -

  اشاعۀ فرهنگی -
 ابهام فرهنگی -  یگرایی فرهنگ نسبیت فرهنگ زبان دست

 تفاوت فرهنگی -

 تضاد فرهنگی -

  اشاعه فرهنگی -

                                                   
1.Cultural dissemination 
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هاي   ها در سال    ها و رشد فزاینده آن      جایگاه فرهنگی و ارتباطی ایموجی      با توجه به  

. ها تبدیل به عناصر مهمی در انتقال فرهنگ خواهند شـد  آتی، شکی نیست که این نشانه  
میت و جایگاه فرهنگی و ارتباطی خوبی اه ها به سازندگان و طراحان این دست از نشانه   

. هـا هـستند   روزرسانی کردن ایموجی سرعت در حال به  اند و به    ها را درك کرده     ایموجی
هـا کـامالً مـشهود و         سازي از طریق ایموجی     امروزه نقش کنسرسیوم یونیکد در فرهنگ     

از بار آن است که تفاوت کاربران اینترنتی در فرایند ارتبـاط              واقعیت اسف . روشن است 
هـا محدودشـده و       جا از ایمـوجی     ها تنها به خالقیت چینش و استفاده به         طریق ایموجی 

در اینجاسـت   . بروز چنین خالقیتی در تعریف و تغییر شکل ایموجی عمالً منتفی است           
ها نـسبت بـه تأثیرگـذاري بـر نظـام نـشانگان        که اهمیت ایفاي نقش فعاالن و حاکمیت    

اي فضاي مجازي، دولت، ملت و فرهنگـی   یاي نشانهدر دن. شود ها دوچندان می  ایموجی
عنـوان نمونـه، کـشور       به. پیروز است که تعداد نشانۀ بیشتري را به خود اختصاص دهد          

هاي بـومی خـود دانـست؛         توان کشوري موفق در طراحی و ترویج ایموجی         ژاپن را می  
تی هـا در کـسب چنـین مـوفقی     اگرچه نقش تاریخی این کشور در پدید آمـدن ایمـوجی    

. آفرینی کتمان نمـود  توان تالش این کشور را نیز در استمرار نقش          تأثیر نبوده، اما نمی     بی
 ظرفیت جمعیتـی    باوجودمتأسفانه وضعیت جهان اسالم در این زمینه نامناسب است و           

ـ کن  هایی، سـبک زنـدگی اسـالمی را نماینـدگی مـی             آن، معدود ایموجی   همـین امـر    . دن
هـاي اسـالمی را ضــروري     در طراحـی ایمـوجی  گـذاري کـشورهاي اسـالمی    سیاسـت 

طور خاص در مورد کشور ایران با توجه به سیاست آن در کوچ مـردم بـه                 به. انگارد  می
در پایـان  . شـود  ها دوچندان مـی  هاي بومی، لزوم طراحی بومی ایموجی   رسان  سمت پیام 

   :شود پیشنهادهاي پژوهشی ذیل ارائه می
هـاي    فرهنگی و ارتباطی، ازجملـه ایمـوجی  هاي بررسی و تحلیل سایر ایموجی    -

مربوط به فرهنگ تغذیه، فرهنگ پوشش و آرایش، فرهنگ معماري، فرهنگ تکنولوژي،       
  ...ها و ها، فرهنگ مذاهب و آیین فرهنگ نمادها و اسطوره

هـاي مختلـف جهـانی در         بررسی و تحلیـل میـزان و کمیـت حـضور فرهنـگ             -
  ها ایموجی
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