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 چکیده
اقدام « چالش مانکن»ای شناسی به تجزیه و تحلیل پدیده رسانهدر این تحقیق با استفاده از بینش روشمند نشانه

های ضمنی چالش مانکن و واکاوی چگونگی عملکرد و شده است؛ این مطالعه با هدف کشف و فهم داللت

ای بوده است. بدین هایی رسانهسازیهای تعاملی بر روی کاربران در قالب جریان نهآشکار و پنهان رسا اثرگذاری

منظور، سه ویدئوی خارجی از سایت یوتیوب و سه ویدئوی ایرانی از سایت آپارات انتخاب و مطابق عناصر تحلیلی 

حاکی است اسطورهای  شده، نتایج های استخراج شناسی روالن بارت، تحلیل شدند، براساس عالئم و نشانهنشانه

ترین  آسایی، مهمنمایی و نمایش تن نمایی، نمایش چشمگیر، مصرف نمایشی، نمایش نمایش چشمگیر، خالق فعال

رسد  نظر می های ضمنی این چالش و عوامل احتمالی ترغیب کاربران به مشارکت در این چالش بوده است. به داللت

تنها کاربرانی کامالً فعال، خالق و با عاملیت تام نیستند، بلکه  ههای اجتماعی و چالش مانکن، ن کاربران شبکه

تنها چیزی را به چالش  هایی آلت دست در بستری از فراغت و سرگرمی نهو مانکن« راه هایی سربهسوژه»عنوان  به

 . کنند داری عمل می های سرمایه ای در راستای تداوم ارزشکشند، بلکه طی رفتاری مقلدانه و تودهنمی

 شناسی.ای، چالش مانکن، نشانهسازی رسانههای تعاملی، جریان رسانه کلیدی: گانواژ

  

                                                           
 شناسی دانشگاه شیراز  آموخته کارشناسی ارشد جامعه پژوهشگر اجتماعی و دانش 0

(ehdiparvar@gmail.comm) 
 شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، نویسندۀ مسئول   استادیار بخش جامعه 5

(mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir) 
 (ehamidi@shirazu.ac.ir استادیار بخش جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز) 3

mailto:mehdiparvar@gmail.com
mailto:mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir
mailto:ehamidi@shirazu.ac.ir


051 0379تابستان /  55 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 مقدمه
انقالب اطالعات و ارتباطات، انسان امروز را در آستانه ورود به عصری جدید قرار داده است که 

ر نه پولی به تعبیر پستمن، جهان دیگ نامد. در عصر تکنو آن را عصر تکنوپولی می 0نیل پستمن

 و اطالعات آوری (. فن7: 0397ای است )تاجیک،  ؛ بلکه کامالً شبکه«گرد»است و نه « مسطح»

است که  ساخته دگرگون ای گونهبه را جهانی و مبادالت اجتماعی تعامالت ارتباطات، حوزۀ

م مفهو با مزبور های آوری فن مدد انسانی، به تعامالت فرض ضروری پیش عنوان به«  مکان »مفهوم 

 اجتماعی، بدون متقابل های از کنش این جابجایی، بسیاری . متأثر از است شده جایگزین« فضا »

: 0399الهی،  گیرند )محسنی تبریزی و کرم انجام می فضای مجازی ، در مشترک مکان به نیاز

دهکدۀ »شدن این شرایط را با تعابیر و اصطالحاتی نظیر (. صاحبنظران در حیطۀ جهانی01

های ارتباطی یکی از شدن، که ابزارلوهان جهانیکنند. به اعتقاد مک خطاب می« جهانی

ای در جامعۀ جهانی دادن فرهنگ توده واسطۀ گسترش ترین عوامل آن هستند، فرهنگ را به مهم

ها رسانه( 0391هورکایمر )ماکس (. 059: 0371سازد )قیدادی، صادقلو و شهدادی: ممکن می

داند  داری در دهکدۀ جهانی می صنعت فرهنگ نظام سرمایهشدن  غالب را ابزارهای فرآیند

 (.1: 0371ذکایی و امیدی،  )

های بعدی ای، ابزارها و فناوریای و ظهور تلویزیون کابلی، ماهوارهبا ارتقای فناوری رسانه

ک تری از سبشکل اساسی ای بههای اجتماعی روز به روز فرهنگ رسانه همچون اینترنت و شبکه

ای (. ما در زندگی روزمرۀ خود از ابزراهای رسانهkellner, 2003: 11زندگی تبدیل شده است )

کنیم. این ابزار و مناسبات فرآیندی  برای خواندن، نوشتن، آپلود، ارتباط و همکاری استفاده می

هان صورت آشکار و پن ای که بهاند؛ به گونهپیچیده و مبتنی بر نیاز جوامع بشری تبدیل شده

(، بروزات این شرایط، Fuchs & Sandoval, 2014: 515کنند ) دهی می عالیق ما را جهت

ای است که کاربران را از سراسر جهان هایی رسانهسازیهای تعاملی به جریان زدن رسانه دامن

 کنند.  درگیر خود می

ای فجار گستردهها انشود که رسانه ها از اینجا ناشی میها در اهمیت نقش رسانههمۀ گفته

اند. اما همواره به اندازۀ همه  های ارتباطی و اطالعاتی را در مناسبات انسانی ایجاد کردهاز قابلیت

ای برای زندگی اجتماعی مهیا کرده است،  هایی که تکنولوژی رسانهتعریف و تمجیدها و قابلیت

اد بودریار، امروزه درحالی که ها نسبت به نوع تأثیرگذاری آنها وجود داشته است. به اعتقبدبینی

ای در جامعه دارند، معنا هرچه کمتر و کمتر حضور دارد اطالعات نقش و حضور بسیار گسترده

خصوص  ها بهکننده و بازدارندۀ اطالعات، رسانهو فقدان معنا رابطۀ مستقیمی با کنش مضمحل

                                                           
1 Postman 
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رحسب میزان قرارگرفتن در جا ب شدن در همهای که اجتماعیهای همگانی دارد؛ به گونه رسانه

گیرد. در این شرایط، آنهایی که در معرض  ای مورد سنجش قرار میهای رسانه معرض پیام

 (.0373شوند )منصوریان،  اجتماعی محسوب می اند عمالً غیرها قرار نگرفتهرسانه

 زندگی، موضوعیت ضروری پیدا کردهعنوان جزئی از سبک ای بهرسانهدر شرایطی که مصرف

هایی را مبتنی بر تغییر فرآیند تأثیرگذاری و بینی های تعاملی اخیراً خوش است. پیدایش رسانه

تغییر نقش افراد از مخاطبان به کاربران تأثیرگذار به همراه داشت. با این وجود، امروزه کاربران 

و « چالش مانکن»، «چالش آب سرد»هایی همچون: سازیها پیوسته درگیر جریانرسانه

ای های هدفمند تودهسازیشباهت با جریانشوند که بی ای مشابه میهای رسانهسازی ریانج

وار، سؤاالتی جدی از های تودهسازیهای ارتباط جمعی نیست. این نوع جریان رسانه

 کند.  ای جدید مطرح میهای رسانه به عملکرد تکنولوژی ها را نسبت بینی خوش

صورت مانکن  صورت فریز شده در هر حالتی که هستند به بهطی پدیدۀ چالش مانکن افراد 

مانند و تنها چیزی که در حال حرکت است دوربینی است که شخص بدون حرکت می

های چالش مانکن وضعیت خود را در بردار در پشت صحنه عامل آن است. افراد کلیپ فیلم

ضمن مشارکت در این چالش،  گذارند تا های اجتماعی به اشتراک و نمایش می اینترنت و شبکه

های اجتماعی  نظیر کاربران شبکه ها با استقبال بیشاهد الیک از طرف دیگران باشند. این کلیپ

رو بوده است. )افراد عادی، ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و غیره...( از سراسر جهان روبه

ری از افراد هم از انجام و نمایش ها مدام در حال تکرار و تنوع یافتن هستند و بسیا این چالش

عنوان یک مسئلۀ اجتماعی و  برند، اما کمتر کسی به آن به شوند و شاید لذت می آن سرگرم می

توان پرسید، سؤاالتی نگرد. از این موضع سؤاالت مهمی را میشناختی می یا حتی جامعه

است که مخاطبانی را از های جذابی  ها و اسطورههمچون: چالش مانکن حامل چه عالئم، نشانه

کننده چه های ضمنی چالش مانکن چیست و بازنماییکند؟ داللت سراسر جهان درگیر خود می

هایی که در پدیدۀ چالش مانکن توسط مخاطبان بازنمایی  هایی است؟ و در نهایت ارزش ارزش

راند؟ این مطالعه، یرا به حاشیه م اجتماعیهای  ها و زمینهها، اسطورهشوند چه عالئم، نشانه می

 سعی دارد از این منظر به سؤاالت فوق پاسخ گوید. 

  پیشینۀ پژوهش
در واقع، ما « توانیم بیاندیشیم هاست که می ما از طریق نشانه»گفته است  0طور که پیرس همان

 ها نیز(. نشانه10: 0399آوریم )چندلر،  وجود می به« ها نشانه»معنا را از طریق تولید و تفسیر 

های دیگر هستند که  کنندۀ معانی و نشانهدر هر حالتی )نوشتاری، دیداری و غیره...( بازنمایی

                                                           
1 Charles 
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: 0373زاده، )مهدی« نشانه درآمیخته است ـ  هر مفهومی با چیزی به نام ارزش»گفتۀ بودریالر  به

ربردارندۀ ای مطرح هستند که د های نمادین نشانه مثابه دستگاه ای به نیز به(. متون رسانه571

 شناساییبه توان می ی،شناسنشانهاند. به کمک روش های آشکار و پنهان معانی و نشانه

 ,Nishidaای اقدام کرد )آشکار و پنهان هر متنی از جمله متون رسانه مندهای جهت جنبه

 یتمرکز و واکاو شناسی باواسطۀ روش نشانه (، شناسایی معانی متون مختلف به426 :2011

محققانی زیادی در (. chatthe, 2006)شود  ها حاصل مینشانه رتکاملیخاستگاه و س، ها ویژگی

اند؛ اوشاگنسی و ای تمسک جستهشناسی به تحلیل متون رسانهنشانه سراسر جهان به روش

خصوص اینترنت  ها )بههای مختلف از رسانهها با ایدئولوژی ( به نحوۀ استفاده گروه5117باینز )

شناسی انتقادی پرداختند. نتایج تحقیقشان بیانگر این ای اجتماعی( با روش نشانهه و شبکه

های مختلف فراهم  های گروه ها محملی اجتماعی را برای بازنمایی گفتماناست که رسانه

های  عنوان ابزار تبلیغاتی و نوعی ارتباط نمادین برای گروه ها بهای که این رسانهگونه کنند؛ به می

ها با روش نشانهکنند. تحقیقات درمورد رسانه رای رسیدن به اهدافشان عمل میمختلف ب

( در تحقیق 5101) 0شناسی بیشتر برگرفته از نظر بنیانگزاران این روش بوده است؛ جیسون دار

ای به این نتیجه شناختی سوسور در تحقیقات رسانهکارگیری نظریۀ نشانه خود با بررسی نحوۀ به

معنی در تحلیل  ـ  مدلول در نظریه سوسور را در مفاهیم نشانه  ـ  ان رابطۀ دال تورسید که می

شناسی خاص و مشابه ها ردیابی کرد؛ چراکه این مفاهیم در یک مدل معرفتساختار رسانه

کند که  ( اشاره می5117) 3( در تحقیقی مشابه با اوشاگنسی و باینز5105) 5اند. لئو تعبیه شده

هایشان به های مختلف در بسط ایدئولوژی های اجتماعی مجازی به گروه شبکهفضای اینترنت و 

 کنند.  کمک می« نمادپردازی مشابه»مناطق دوردست جهان با 

چه سؤال که  نیدر پاسخ به اشناسی نشانه( تحقیقی با روش 5101) 1استروم

 متحده االتیان ازب ییایهای اسپان در رسانه یخبر یها در عکس کیدوئولوژیا یها یریگ جهت

شناسی انتقادی نشان داد که ایدئولوژی ها با نشانه انجام داد، تحلیل این عکس ؟وجود دارد

مفهوم  یۀخود بر پا یدئولوژیا نیاگیری اصلی آنهاست. مشارکت در مقابل محرومیت جهت

است.  بوده قیتحق نیا یانتقاد رویکرد تأیید انگریحاکم و ب یدئولوژیاز ا تیتحول در مقابل حما

شناختی متمرکز بر کارگیری روش نشانه ها با بههمچنین باید گفت که تحقیقات در حوزۀ رسانه

( در مطالعۀ خود با هدف تحلیل 5109) 5سلویو ب وایالتور، اولهایی خاص نیست؛ عملکرد رسانه
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های بازیهای محتوایی منظور یافتن پتانسیل شناسی اجتماعی، بههای ویدئویی با نشانهبازی

های ویدئویی در شناسی بازیشناسی اجتماعی منجر به روایتکارگیری روش نشانه ویدئویی، به

مقابل دیدگاه لودوجیکال و توجه به بازنمایی در مقابل دیدگاه حل مسئله شد؛ مشخص شد که 

وجه ت نیهمچنهای مختلف اهداف ایدئوولوژیکی متفاوتی در ورای خود دارند. با این روش، بازی

از تعامالت مربوط به انباشت اقالم،  یقابل توجه یو الگوها یدارهیسرما جذاب یبه منظرها

شناختی کارگیری روش نشانه . بهها درک شدیباز یضمن ندیدر فرآ سمیبرالیو نئول ییگرامصرف

ز ها اها دارد؛ چراکه هرگونه عملکردی در رسانههای بسیاری در تحقیقات در مورد رسانهمزیت

تواند  شناختی میهای نشانه های روشکارگیری تکنیک کند و به اصل بازنمایی پیروی می

ای که در نگاه عادی های رسانه شدۀ حاکم بر ساختار پدیده های بازنماییبسیاری از فرایند

(. در تحقیقات داخلی و خارجی 0399ملموس نیست را بر محققان آشکار سازد )سجودی، 

عنوان مسئلۀ مورد بررسی این تحقیق مطرح است؛ یعنی توجه به  ی که بهشده، موضوع انجام

ای مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق، با عنوان یک پدیدۀ رسانه به« چالش مانکن»

ها  متنشناسی به شناسایی عملکردهای سوگیرانه نشانه توان با روشنظر به اینکه می

اقدام کرد، با تحلیل ویدئوهایی از پدیدۀ جتماعی ا تسبامنادر  ای( خصوص متون رسانه )به

 ییندهاآفربردن به عنوان متون مورد بررسی، هدف تحلیل این پدیده برای پی چالش مانکن به

 شوند.  رانده شده میواسطه آن بازنمایی و واپس صورت آشکار و پنهان به است که به

 مبانی نظری 
ترین عوامل اثرگذار بر تحوالت اجتماعی  ی یکی از مهمابدون شک، امروزه تکنولوژی رسانه

شود. واکاوی نقش مهم و  است که هر روز نیز با ارتقای فناوری بر اهمیت آن افزوده می

ای در مناسبات پیچیده جوامع مابعد مدرن، نیازمند رجوع به ابتداییاساسی تکنولوژی رسانه

اجتماعی مدرنیته  ـ  ی در مناسبات فرهنگیاترین تفاسیر نوع تأثیرگذاری ابزارهای رسانه

شناسی در ابتدای دوران مدرنیته تفاسیر است. برخی از اندیشمندان کالسیک جامعه

فردی از عملکردهای آشکار و پنهان سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی مدرنیته و نوع  منحصربه

ها تماماً قدرت تبیین اند. هر چند این نظریه دست داده ای آن بهعملکرد ابزارهای رسانه

ای را ندارند، اما همچنان تحوالت اجتماعی امروزی و به تبع تبیین تأثیرگذاری ابزار رسانه

های معاصر  توانند مرجعی برای آگاهی از بنیان فرآیندهای حاکم بر تحوالت و پدیده می

امع مدرن های حاکم بر جوباشند. در این تحقیق، ابتدا نظر بر تفسیر مارکس از فرآیند

های مناسبات فرهنگی و ها و ایدال ، به نوع رویه0درای بوده است. به کمک نظریۀ وبلنسرمایه

                                                           
1 Veblen 
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دارنه توجه شده است. در نهایت اینکه با استفاده از بینش اجتماعی زندگی مدرن سرمایه

داری اجتماعی جامعه سرمایه ـ  پردازان مکتب فرانکفورت، به عملکرد ابزارهای فرهنگی نظریه

از قبیل ابزارهای ارتباطی آن در قالب صنعت فرهنگ، به تجزیه و تحلیل و واکاوی پدیدۀ 

ای چالش مانکن اقدام شده است. در واقع، چارچوب نظری این تحقیق، ترکیبی از رسانه

داری است. در ادامه،  های انتقادی به سرمایه نظریۀ اندیشمندان ملهم از مارکس و حاوی گزاره

 شود.  های این اندیشمندان پرداخته می از اندیشه به برخی

شان در هر دوره هایبه باور مارکس ارتباط و مناسبات اجتماعی افراد جامعه برای رفع نیاز

از تاریخ، متفاوت است، اما وجه مهم مناسبات اجتماعی در جوامع مدرن و مابعد از آن 

رداری از سرمایه، ناشی از جایگاه نسبی است. برخورداری یا عدم برخو« سرمایه»یافتن  اهمیت

هر فرد نسبت به ابزار تولید و دسترسی به منابع کمیاب است. دوران مدرن، همراه بوده است با 

های برتر،  ترین دستاویز جایگاه هایی تکنولوژیک که به مهمظهور ابداعات، اختراعات و فناوری

های محدود همراه بوده است؛ پیامد این  داران در مدیریت منابع و موقعیتمالکان و سرمایه

: 0399جانبه بر جامعه بوده است )دیلینی،  داران و کنترل همهشرایط، تثبیت جایگاه سرمایه

(؛ چراکه کمک تکنولوژی تنها در سازوکارهای زیربنایی محدود نیست، بلکه روبنای 001 ـ 000

شکلی نامرئی به کنترل سرمایه ا بههواسطۀ ابزارهای تکنولوژیک همچون رسانه فرهنگی نیز به

نظیر، داران با تسلط بیشود. در واقع، سرمایه آید و دائماً این فرآیند بازتولید میداران در می

جانبه بر مناسبات و روابط  واسطۀ تسلط همه کند و به های خود را بر جامعه تحمیل میخواست

(. در چنین شرایطی 357و  91 ـ 95: 0393کند )کوزر،  چیز در خدمت آنها عمل می تولید، همه

وجود آورده است، فعالیتشان  داری برای دیگر اقشار جامعه؛ همچون کارگران بهکه نظام سرمایه

 (. 91: 0393شان نیست )کوزر، قدرتی و خالقیتشان جز درماندگی شان جز بی جز انفعال، نیروی

کند؛ در جامعۀ تکنولوژیک،  میخاطرنشان « ساحتیانسان تک»هربرت مارکوزه در کتاب  

(، 557 ـ 559: 0395شوند )صمیمی،  داری میهای جامعۀ سرمایه داری افراد اسیر تحمیلسرمایه

داران مهیا شده است که از رهگذر آن فرآیندهای به مدد تکنولوژی شرایطی برای سرمایه

م شئون زندگی آید که تماآمیزد و سیستمی پدید میفرهنگ، سیاست و اقتصاد در هم می

گرایی های رفاه و مصرف بلعد. در این شرایط، دیگر اقشار جامعه، منفعالنه رویهها را می انسان

 (. 053 ـ 055: 0390پذیرند )آزاد ارمکی، داران حاکم را میشده از سوی سرمایه ترویج

فزایند و اواسطۀ آن بر ثروت و قدرتشان می داران بهوبلن معتقد است تکنولوژی که سرمایه

اند، حاصل تالش اهل فن، مبتکران و اندیشمندان است. او جانبه پیدا کرده بر جامعه تسلط همه

که بازتاب حرمت فرد در نظر « حرمت نفس»گوید افراد در همۀ جوامع در تالش هستند به  می

دست  آمیز مورد پسند جامعه بههای رقابتدیگران است، دست یابند و آن را با توسل به کوشش
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« مالکیت دارایی»داران واسطۀ تسلط سرمایه داری به(، در نظام سرمایه310: 0393آورند )کوزر، 

شان به دادن برتری از حرمت نفس همگانی برخوردار است. آنها برای نشان« سرمایه»و 

نمایند. آسایی چشمگیر و نمایش چشمگیر اقدام میهایی چون مصرف چشمگیر، تن رویه

ها  ساالری )بربریت( است، اما امروزه این رویهه به عقیده وبلن مربوط به عصر اشرافهایی ک رویه

اند و افراد جامعه با توسل به آنها آمیز مورد پسند جامعه تبدیل شدههای رقابتبه کوشش

(. در واقع، تکنولوژی که 310 ـ 579: 0399کشند )دیلینی،  خود را به رخ می« بلندپایگی»

جانبۀ طبقۀ  تسلط همه مند در جهتای نظامگونه شمندان و اهل فن است، بهحاصل کار اندی

 کند.  می دار بر جامعه و بازتولید آن عملسرمایه

داران هارمونی بخشیده است، در شرایطی که تمام شئون زندگی را تکنولوژی به نفع سرمایه

ای تحت سیطرۀ ابزار رسانه خصوص که برآیند ابزار تکنولوژیکی بهـ « صنعت فرهنگ»واسطۀ  به

خودجوشی ایجاد  شده، ساختگی و غیرـ، چنین فرهنگ جهت داده داری استنظام سرمایه

شود  های خودجوش مردم باعث می بر اندیشه کنندهای با تأثیری سرکوبشود؛ فرهنگی توده می

بندی ر بستهای افکاشوند و بر اساس مجموعهآنها در گرداب هژمونیک صنعت فرهنگ گرفتار 

 (. 191: 0317کنند )توسلی، شده عمل 

داری با این وجود، در میان تمام انتقادهای اندیشمندان مکتب انتقادی بر نظام سرمایه

ناتمام  بینانه عنصر مهمی از پروژۀ خوش با نوعی نگاه ای راتکنولوژی و ابزار رسانه هابرماس

حل آن  ماند. راه امان در مخربش پیامدهای از بتوان اکرد ت تکمیل را آن باید کهداند  می مدرنیته

سوی  به است. از نظر او حرکت های انسانی همۀ حوزه در تفاهمی عقالنیت نیز گسترش

 گسترش برای راهکارها ینتر مهم وگو، ازانجام گفت و سخن ابراز برای آلایده شرایط مهیاکردن

اش بینی هابرماس به این اندیشه این خوش(. 01؛ 0390است )نظام بهرامی،  تفاهمی عقالنیت

داری، نوع واسطۀ تحوالت سرمایه گردد که او معتقد است به داری بر میدر مورد نظام سرمایه

سو و  وجود آمد؛ در واقع، بین قلمرو اقتدار همگانی یا دولت از یک جدیدی از حوزۀ عمومی به

حوزۀ جدیدی از عامه پدیدار شد  قلمرو خصوصی جامعۀ مدنی و روابط شخصی از سوی دیگر،

گذاشتند و که مردم با مشارکت در آن بین خودشان، قواعد دو حوزه دیگر را به بحث می

(، البته در ادامه، 99؛ 0391ترین خصیصۀ کارشان استفاده از استدالل بود )تامسون،  مهم

سو و از سوی  ی( از یکدار هابرماس از ناکامی حوزۀ عمومی در مواجهه با مداخالت بازار )سرمایه

بر اساس تفاهم و  یکنش ارتباطگوید. از منظر او، عقالنیت تفاهمی با  ها سخن می دیگر دولت

توانند نقش مهمی ایفا کنند. او معتقد است در  ها میگیرد که رسانه شکل می یاالذهان نیب

 یل عمومتوانند در مورد مسائ می تیبدون محدود ،در آن مردم فضایی مثل اینترنت که

به اطالعات و  ینامحدود دسترس ییهاچارچوب، و مناظره کنند ثصورت نامحدود بح به
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. فضایی قابل دسترس باشد جوامعشدن  زهیگر دموکراتتیتواند هدا در گفتمان میر مشارکت براب

؛ شود می دیباز تول یواسطۀ کنش ارتباط حوزۀ عمومی به برای عموم مردم که از طریق این فضا

آل کالمی فارغ از اجبار میسر  تواند امکان تأسیس وضعیت ایده ای میگونه ه در این فضا بهچراک

های جمعی نتوانستند حوزۀ  طور که رسانه (. اما همان31؛0371شود )بوستانی و پوالدی، 

های جدید و جایگزین هم برای تحقق و تداوم حوزۀ  عمومی را تداوم ببخشند، توان رسانه

داری(، مداخالت های فراوانی همچون هجوم و مداخالت بازار )سرمایه ا چالشعمومی همراه ب

های برآمده از نظام  وارهها و در نهایت عامالن و کنشگرانی است که خود با عادتدولت

ها با  داری در فضای مجازی فعال هستند؛ لذا هنوز مشخص نیست که این رسانه سرمایه

قدر در تحقق حوزۀ عمومی و عاملیت حقیقی مخاطبان و  ههای جدیدشان، چ راهبردها و ظرفیت

 کاربران توانا هستند. 

 روش پژوهش

ـ،   انجام شده است 0شناسی روالن بارت که با روش نشانه تحلیلی ـ ـ  در این پژوهش توصیفی

شش ویدئوی پربیننده از چالش مانکن )سه ویدئوی داخلی و سه ویدئوی خارجی( با روش 

مند انتخاب و تحلیل شد. تالش شده است این ویدئوها عالوه بر اینکه پربیننده گیری هدف نمونه

 های انسانی ساخته شده باشند، تا حداکثر تنوع لحاظ شود.  باشند، با موضوعات متفاوت فعالیت

هنرهایی که مبتنی بر بازنمایی هستند حامل دو پیام صریح یا متون و همۀ از نظر بارت، 

چیزی است که همۀ ما در نگاه همان  پیام صریح در واقع( هستند. 0ول )جد هماننده و ضمنی

سه فرایند که در تحمیل یک پیام دوم به پیام اصلی ضمنی  داللتاما  ،بینیم اوّل آن را می

)زیبانمایی، و سه فرآیند پسین داللت ضمنی  ها و اشیاء( های ویژه، ژست )جلوه نخستین

پذیری  باور. در داللت نخستین (09: 0371)بارت، هستند قابل ردیابی سازی(  هنرنمایی، هم

خوانش  کنند. ژست جای پیامی کامالً ضمنی قالب می های ویژه، پیامی صرفاً صریح را به جلوه

 یا به بیانی دیگر نما نمادهایی راستدر تصویر  ءسازد. اشیا میممکن  را  های ضمنی سوژه مدلول

های فنی ضمیمۀ واژگانی  جلوه سین نیز در زیبانمایی. در داللت پهستندی خاصی معناحامل 

شود.  گر میی جلوههای تکنیک کمکپیام ضمنی تصویر به که طی آن  شوند فرهنگی می

داشته یندهای ضمنی آفردر ورای  شود و یا مدلولی هنر نزدیک میبه  اثرکه  است هنرنمایی آن

ورد بررسی است که ممکن است با های مشابه متون ممعنای وجود مدلول به سازی همباشد. 

 (. 51 ـ 07؛ 0371تحلیل جدای از آنها حاصل نشود )بارت، 

                                                           
1 Roland Barthes 
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در تحلیل ویدئوها به اجزاء و عناصری از قبیل صدا و آواز، پوشش بازیگران و نحوۀ نمایش 

زنان و مردان، ارتباط گفتاری و غیرگفتاری، نوع روایت فیلم، حرکت بازیگران و دوربین توجه 

های مختلف تالش  ت. بعد از گسترش چالش مانکن، افراد در سراسر دنیا و در موقعیتاس شده

بودن، پراکندگی  کردند ویدئوهایی را ساخته و منتشر کنند. معیار انتخاب ویدئوها، پربیننده

جغرافیایی و با محتوا و موضوعات متنوع بوده است تا تنوع نسبی رعایت شود. بدین ترتیب از 

شده، دو ویدئو از از امریکا، یک ویدئو از هند از سایت یوتیوب انتخاب شد  تخابشش ویدئوی ان

اند. برای دسترسی و انتخاب این ویدئوها به  و سه ویدئوی دیگر نیز کاربران ایرانی انتخاب شده

های کاربران  گذاری فیلم که کانالی است برای اشتراک 5و آپارات 0شبکۀ اجتماعی یوتیوب

سر جهان و ایران مراجعه شد و بر اساس معیارهای فوق، انتخاب و تحلیل شد. اینترنت در سرا

کارگیری مدل بارت، ویدئوهای چالش مانکن بودند. در فرآیند تجزیه و  واحد تحلیل در به

شان نگاه شده عنوان برش مستندی از زندگی روزمره سازندگان یی بهتحلیل، به متون ویدئو

های تحلیلی بارت؛ یعنی  شان هستند. در اینجا مؤلفهش از زندگیاست که خودشان خالق این بر

 اند.  تحلیل شده 3های آشکار و ضمنی از نگاه سوم شخص محقق داللت

زاده، شناسی سوسور از دیدگاه روالن بارت )مهدیسطح اوّلیه و ثانویه قاعده نشانه ـ  1جدول 

1333 :103) 

 داللت اوّلیه )معنای آشکار(
 ول اولمدل دال اول

 
 نشانه اول

 داللت ثانویه )معنای ضمنی(
 مدلول جدید دال جدید

 نشانه دوم

 های پژوهشیافته
های آشکار ویدئوها است که اوّلین داللت معنایی در تحلیل ویدئوها مطابق با مدل بارت، داللت

 ( زیر آمده است. 5در جدول )شماره 
 سیداللت آشکار ویدئوهای مورد برر ـ  2جدول 

 داللت آشکار ویدیو

چالش مانکن در 

کاخ سفید 

 )امریکا(

ها همچون الن دی جنرس، های معروف سیاسی و سلبریتیاین کلیپ مانکن تجمع شخصیت

اند ای جمع شده دهد که احتماالً برای جلسه بیل گیتس و غیره را در سالنی شیک نشان می

 سه نفره هستند. ـ  و های دو قبل یا بعد از جلسه، با هم در حال دیالوگ

                                                           
1 https://www.youtubep.com 
2  https://www.aparat.com 
3 Third-person researcher 
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 داللت آشکار ویدئوهای مورد بررسی ـ  2دول ادامه ج

 داللت آشکار ویدیو

چالش مانکن در 

 دانشگاه )امریکا(

دهد که دانشجویان و عوامل دانشگاه در راهروها،  این کلیپ محیط یک دانشگاه را نشان می

 اند. انکن کشیدهسرکالس و یا داخل اتاق کار پرسنل وضعیت خود را به چالش م

چالش مانکن در 

 اتاق عمل )ایران(

دهد که پزشکان با عمل سزارین نوزادی را با  این کلیپ مانکن اتاق عملی را نشاند می

 اند. موفقیت از رحم مادر خارج کرده

چالش مانکن در 

 کویر )ایران(

ال خوشهای مدل باال را در ح این کلیپ مانکن وضعیت تعدادی دختر و پسر با ماشین

 دهد. ای کویری نشان می گذرانی در منطقه

چالش مانکن در 

مراسم عزاداری 

 )ایران(

دهد که تعدادی مرد در مراسم عزاداری در  ای را نشان میاین کلیپ مانکن وضعیت حسینه

 کردن هستند. حال دعا، نیایش، گریه

چالش مانکن در 

مراسم عروسی 

 )هند(

د زیادی هندی با شمایل خاص خودشان در خیمۀ در این کلیپ مانکن اجتماع تعدا

 مخصوص مراسم عروسی، در حال اجرای مراسم عروسی یک زوج هستند.

 

اما باید توجه داشت که گام مهم و اساسی مطابق با مدل بارت در فهم معانی ضمنی متون 

و  ها و اشیاءهای ویژه، ژست مورد بررسی، فهم داللت ضمنی )داللت نخستین شامل؛ جلوه

شده از  سازی( آنهاست. در ادامه، به نتایج حاصلداللت پسین شامل؛ زیبانمایی، هنرنمایی و هم

عنوان متون مورد بررسی به  عناصری که در تحلیل معنای ضمنی ویدئوهای چالش مانکن به

   شود.   آنها توجه شده است پرداخته می

 های نخستین داللت

 های ویژه جلوه

داند که بدون  می به این خاطر با اهمیتهای ویژه را  جلوه« یام عکسپ» اشمقاله ارت درب

های ویژه، پیامی  پذیری جلوه کنند. باور مداخله می ،بینی در سطح معنای صریح هشدار و پیش

 . (07: 0371کنند. )بارت،  جای پیامی کامالً ضمنی قالب می صرفاً صریح را به

شدن افراد برای انجام آن است. افراد در  ، فریزترین جلوه ویژه چالش مانکن نظر، مهم به

شان که برای  اند، گذشته از موقعیت های مختلف که به انجام چالش مانکن اقدام کرده موقعیت

اند. در  اند، این کار را اقدامی جالب برای نمایش موقعیت دلخواه خود دیده نمایش آن فریز شده

واسطۀ آنها پدیدۀ چالش مانکن توسط افراد  که بههایی بوده است اینجا توجه معطوف به جلوه

حرکتی، حاوی یک پیام ضمنی است؛ حالت بی صورت عینی خلق شده است، اما این بی به

پالن که  ـ  برداری نمای سکانس حرکت افراد و حرکت بدون وقفۀ دوربین یا در اصطالح فیلم
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 عدم تحرک در ماجرای فیلم استاحساس کسالت در تماشاگر و نشانگر نوعی و  تحرکی نماد بی

شدن افراد تحرکی برای اصل  با نفس پدیدۀ چالش مانکن قرابتی جالب توجه دارد؛ چراکه مانکن

تحرکی، سرمست از شرکت در اقدامی تحرکی است و افراد مانکن شده در عین بیبی

نمایی نامید.  فعالتوان اسطورۀ ذهنی آنها را برای اقدام به این عمل نمایانه هستند که می فعال

هایی که با توان کاربران درگیر در این ویدئوها را مانکن دانست، مانکندر معنای ضمنی می

هایی از خالقیت، فعالیت و مشارکت در آنها وجود  ای و تقلیدی خود )اگرچه رگهرفتار توده

شان است، در یدارد( که اغلب هم بدون بهره از تفکرات انتقادی نسبت به شرایط نامطلوب زندگ

دانند،  کنند و خود را فعال و خالق می نمایانه صرفاً خود و دیگران را سرگرم مییک فرایند فعال

که لزوماً چنین نیست. آنها همچون یک مانکن که هیچ قدرتی از خود ندارند، صرفاً  در حالی

چالش مانکن در  گذارند. مثالً در ویدئوی برای سرگرمی وجوهی از زندگی خود را به نمایش می

کردن یا دعاکردن  حسینیه، فرد مداحی، مانکن نقش خوده شده و یا کسی که در حال گریه

توان آن را مانکن این چالش و ایدئولوژی  است، فریز و یا مانکن شده است. در حقیقت می

شدن در ورای این جلوه، مساوی است  توان گفت مانکن نمایانه پشت آن دانست. در کل می فعال

نمایانه، اما نه لزوماً فعال، خالق و همراه با قدرت. بلکه نمایشی  با نمایش اقدامی فعال

توانند ژست،  تقلیدگرایانه )منظور تقلید کلیت چالش مانکن است، اما افراد در این چالش می

 موقعیت و خیلی چیزهای دیگر را انتخاب کنند( فاقد عاملیت کامل و فاقد قدرت است. 

 ها ژست
ها دستور  ژست ،واقع سازد. در میممکن  را  های ضمنی سوژه خوانش مدلولاز نگاه بارت ژست 

معنای ضمنی است و « دستور زبان تاریخی» ژستدهند.  حاضر و آمادۀ داللت را شکل می

 . (51: 0371بارت، وجو کرد ) شمایلی را باید در فرهنگ جست

ها و  راد در چه وضعیتی و با چه حالتگذارد که اف هر ویدئو روایت خاصی را به نمایش می

های  های چون تفریح، مناسک دینی، محیط اند. وضعیت هایی به چالش مانکن اقدام کرده ژست

اند،  آموزشی، محل کار و غیره. بدون شک حالتی که افراد در پدیدۀ چالش مانکن به خود گرفته

اند با حالت خاص  در تالش بودهرسد آنها  نظر می ژستی از وجوه زندگی خودشان بوده است. به

اند، نشان دهند؛ مثالً  خود، برتری خود را در آن وضعیت خاص که به چالش مانکن اقدام کرده

( چالش مانکن در دانشگاه، تفریح در کویر یا مراسم عروسی، خانمی با حالتی 1-0در تصاویر )

د، قصد دارد برتری خود دادن قسمت خاصی از بدن خو که به خود گرفته است با برجسته نشان

با  0ای چون الن دی جنرس را در آن برتری فاکتورهای زنانگی خود را به رخ بکشد و یا هنرپیشه

                                                           
1 Ellen De Generes 
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فرد خود، افرادی با  چند دقیقه مانکن استایل خندان و خاص خود، پزشکی در محیط منحصربه

مراسم دلخواه  های دلخواه در حال خوشگذرانی درکویر و یا فردی مذهبی در حال انجام ژست

اند. آنها از این اقدام خود  خود همه و همه، چند دقیقه در حالتی که دوست دارند فریز شده

کشد و مایۀ  شان را به رخ می برند؛ چراکه وضعیت و حالتی است که برتری لذت می

دهند. آنها سعی دارند در همان موقعیت خاص، موقعیت  نفسشان است را نمایش می به اعتماد

شان را در بهترین وجه آن به نمایش بگذارند. همۀ آنها سعی وافر در نمایش چشمگیر اعیاجتم

شان دارند. در واقع ها و...( موقعیت )نمایش موقعیت، طبقه، سبک زندگی، تفریحات، قابلیت

اند، تالش آنها برای نمایش چشمگیر وضعیت  ژستی که افراد در ویدئوها به خود گرفته

مایش چشمگیری که سرگرمی خود و دیگران را در بر دارد؛ سرگرمی دلخواهشان است؛ ن

 بخش.  لذت

 

 
 . دانشگاهی در آمریکا1عکس 

 
 . مراسم عروسی: هند2عکس



  015 شناختی چالش مانکن(  شدگی کاربران )تحلیل نشانه فضای مجازی و مانکن

 

 
 . مراسم عروسی در هند3عکس 

 
 . مراسم عزاداری در ایران4عکس 

 اشیاء
توان آنها را  راحتی می بهکه ؛ چراآیند شمار می نما به نمادهایی راست ءاشیابه باور بارت، در واقع، 

اما با این  ،دیگر قدرت نداشته باشند ءشاید اشیا بارتآراست. از نظر « سازی هم»در قالب یک 

 (.50: 0371حال به یقین معنا دارند )بارت، 

نبوده است. آنچه واضح است تک اشیاء قرار گرفته در کادر تصویر  در اینجا هدف تحلیل، تک

عنوان  وجود در تصاویر توسط افراد، برای نمایش وضعیتی از خودشان بهکارگیری اشیاء م به
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برشی از زندگی خود بوده است که حاوی معنای ضمنی است. اوّلین داللت ضمنی اشیاء 

شده در هر یک از ویدئوها، دال بر نمایش مصرفشان برای نمایش موقعیت خاص  داده نمایش

صورت که مثالً در ویدئوی چالش  ده است؛ بدینش اجتماعی و سبک زندگی برتر افراد مانکن

دهد که این  مانکن در مراسم عروسی در هند، خیمۀ عروسی و وضعیت پوشش افراد نشان می

ویدئو مربوط به یک مراسم عروسی هندی است، اما نوع خیمه و تشکیالتی که بسیار پرزرق و 

ت. در همین ویدئو، خانمی با دهد که مراسم عروسی یک فرد ثروتمند اس برق هستند، نشان می

دهد، اما آنچه  ای طنزآمیز، قدرت بازوی خود را نشان می ژستی که به خود گرفته است به گونه

کند، جواهر آالتی است که دست او را پوشانده  بیشتر از این حرکت در تصویر او جلب توجه می

و برتری خود را نسبت به  و در نظر خودش، با این ژست که زیورآالت خود را به نمایش گذاشته

دهد. همچنین در سایر ویدئوها مثالً چالش مانکن درکویر، مراسم عروسی،  دیگران نشان می

اند، اما آنچه بیش از همه  گرفتن، ژست گرفته دانشگاه افرادی با موبایل خود به عالمت سلفی

ارک موبایل خود را به کند، مارک اپل موبایل آنهاست؛ همۀ افراد با این اقدام، م جلب توجه می

های  اند. همچنین در ویدئوی چالش مانکن در مراسم عزاداری مذهبی، وجود دیگ رخ کشیده

کردن موبایل مارک  های آفرود و برجسته بزرگ نذری، یا در چالش مانکن در کویر وجود ماشین

دلخواهشان  شان در این وضعیت دادن برتری اپل، نشانی از مصرف نمایشی این اشیاء برای نشان

عنوان  توان اسطورۀ مصرف متظاهرانه به است. در واقع، اشیای موجود در این ویدئوها را می

 افراد دانست.  آل رفتاری خصیصه ایده

 

 
 : مراسم عروسی: هند5عکس
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 : کویر: ایران6عکس

 
 : کاخ سفید آمریکا7عکس

 
 : دانشگاهی در آمریکا8عکس
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 داللت ضمنیفرآیندهای نخستین  ـ  2جدول 

 اشیاء هاژست های ویژه جلوه 

 ویدیو

چالش 
مانکن در 
 کاخ سفید

حرکت پیوسته لنز 
دوربین با نمایش 

ها و سلبریتی
سیاستمداران فریز 

آل  شده در مانکن ایده
 خود

ها و سیاستمداران سلبریتی
با حالت گرفتنشان 

های موقعیت و قابلیت
خودشان را در این وضعیت 

 .اند به رخ کشیده

شده با مبلمان در سالنی فرش
هایی از  شیک و عکس

سیاستمداران پیشین بر دیوار؛ 
مداران ها و سیاستسلبریتی

پوش را مجالی شده است  شیک
برای نمایش موقعیت و 

  های برترشان قابلیت

چالش 
مانکن در 

 دانشگاه

حرکت پیوسته لنز 
دوربین با نمایش 

جذابیت دانشجوبودگی 
ای ه در قالب رشته

های  مختلف و جذابیت
 فردی دانشجویان

دانشجویان و اساتید با حالت
های خود )حتی در نحوۀ 

های شخصی( در بروز قابلیت
این وضعیت، موقعیت و 

برتر خود را به  سبک زندگی
 گذارند. نمایش می

 
دانشجویان در محیط تحصیلی 

با امکانات مناسب، ابزار و اشیائی 
شان را برای نمایش موقعیت برتر

 اندکار گرفته در این وضعیت به

چالش 
مانکن در 
 اتاق عمل

حرکت پیوسته لنز 
دوربین با نمایش 

نحوۀ کار پزشکان و 
 بودگی پزشک

پزشکان و عوامل تیم 
های خود جراحی با حالت

به نمایش اهمیت کار و 
موقعیت برتر خود 

 اند پرداخته

همه ابزار و امکانات پیشرفته 
ازمات خاص پزشکی و اشیاء و لو

که در اتاق عمل به نمایش 
برانگیز از  اند؛ نمایی رشکدرآمده

موقعیت اجتماعی پزشکان و 
 دهد. اهمیت کار آنها را نشان می

 ویدیو

چالش 
مانکن در 
 کویر ایران

حرکت پیوستۀ لنز 
دوربین در نمایش 
وضعیت تفریح بچه

ترین  پولدارها با جذاب
 های مفرح ژست

های پولدار با  بچه
های خود در وضعیت  التح

تفریح موقعیت و قابلیت
های زندگی اشرافی خود را 

 اندبه رخ کشیده

ای دختر و پسر با نمایش عده
قیمت، موبایل های گرانماشین

های اپل مارک وغیره در حال 
خوشگذرانی در کویر، نمایی از 

 زندگی اشرافی آنهاست.

چالش 
مانکن 
مراسم 
 عزاداری

حرکت پیوستۀ لنز 
دوربین با نمایش 

کنندگانی در  عبادت
حال انجام اعمال 

نظیر عبادی نشان  بی
 دهدمی

های عبادی افرادی با حالت
خود در مراسم عزاداری 

مذهبی، موقعیت بلندمرتبه 
معنوی خود را نشان 

 دهند می

ای که دیوارهای نمایش حسینیه
های سیاهپوش  آن تماماً پارچه

های بزرگ نذری در است؛ دیگ
ات همگی نمایشی را برای حی
دادن موقعیت و مرتبه باالی  نشان

رساند که در معنوی افرادی را می
 حال عزاداری در آنجا هستند

چالش 
مانکن در 
مجلس 

عروسی در 
 هند

حرکت پیوسته لنز 
دوربین با نمایش افراد 

کننده در  مشارکت
نظیر و  شکوه بی

انگیز مراسم  خاطره
 مقدس ازدواج

های خود تافراد با حال
ها و موقعیت برتر قابلیت

ها و خود را با نمایش حالت
پسند به  های جامعهقابلیت

بهترین وجه به رخ 
 اند کشیده

افراد در مراسم شاد عروسی با 
های نمایش البسه، موبایل

قیمت و طال و جواهرات خود،  گران
موقعیت اجتماعی سطح باالیی از 

 گذارند. خودشان به نمایش می

 نمایش مصرف متظاهرانه گیر نمایش چشم فعال نمایی ایاسطوره دال
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 های پسین  داللت
 زیبانمایی

گر ی جلوههای تکنیک کمکپیام ضمنی تصویر به که  است یساختار زیبانمایی ،از نظر بارت

)بارت،  شوند ضمیمۀ واژگانی فرهنگی می« های فنی جلوه» در واقع، در زیبانمایی. شده است

یافتن جوابی برای این سؤال است که چه عاملی موجبات جلب در اینجا توجه به  .(55: 0371

توجه و زیبانمایی پدیدۀ چالش مانکن شده است که عاملی برای جلب توجه افراد مشارکت

ترین جلوۀ فنی پدیدۀ  که گفته شد، جواب آن در مهم کننده را فراهم آورده است؟ همچنان

شدگی و آگاهی از اینکه این عمل، امکان نمایش عمومی دارد،  چالش مانکن؛ یعنی عمل مانکن

توان همراه آن وضعیتی را بازنمایی  نهفته است. در واقع، این جلوۀ فنی و اگاهی از اینکه می

ترین جلوۀ زیبانمایانه در همۀ این ویدئوها بوده است. مثالً یک سیاستمدار در زمان  کرد، مهم

ک پزشک، هنرپیشه، دانشجو و یا هر شخص دیگری، با آگاهی از انتخابات یا هر زمان دیگر، ی

تواند امکان نمایش وضعیت خاصی را در انظار  که می این قابلیت فنی پدیدۀ چالش مانکن ـ

نمایش نمایش »ای فنی چون امکان  عموم فراهم کندـ، آن را با اشتیاق انجام داده است؛ جلوه

ت که شیفتۀ نمایش چشمگیر هستند تا بلندپایگی را برای افرادی فراهم کرده اس« چشمگیر

بودن  ای خاطر رسانه خود را به دیگران نشان دهند. این ویژگی، از نفس پدیدۀ چالش مانکن به

 آن است. 

 هنرنمایی
در ورای داشته  شود و یا مدلولی هنر نزدیک میبه  اثر،که  است هنرنمایی آن ،بارتدر نظر 

یندهای ضمنی مجال آتر از آن است که به دیگر فر ر و پچیدهت طور معمول ظریف که به باشد

ش برای فهم فرآیند هنری ضمنی در پدیدۀ چالش . در اینجا تال(53: 0371بروز دهد )بارت، 

مانکن بوده است که کاربران را برای مشارکت در پدیدۀ چالش ممکن ترغیب کرده است. آنچه 

خالقیت ناشی از « احساس»بخشد ای هنری میپدیدۀ چالش مانکن را در نگاه افراد خصیصه

ای عجیب، اما آشنا برای  عنوان پدیده شدن به شدگی است. در واقع، فرآیند مانکن فرآیند مانکن

شان برای آنها عنوان برش مستندی از روال عادی زندگی همۀ آنها مطرح است. این پدیده، به

روزمره و احساس خالقیتی لذتبخش برای بسیار آشناست؛ اما انجام آن فعالیتی ورای زندگی 

اند به بهترین اند، در تالش بودهآنهاست. افراد در هر موقعیتی که به چالش مانکن اقدام کرده

خالق »وجه ممکن، مانکن وضعیت خود را به نمایش بگذارند و این، ناشی از احساس و اسطورۀ 

موجود در  خالقیترد. در حقیقت شدن برای آنها به همراه دا است که چالشِ مانکن« نمایی

شکلی  دانست که چگونه به تحرکی و انفعال افراد در نمایش بی توان خالقیت چالش مانکن را می



091 0379تابستان /  55 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

دهند، اما احساس خالقیت  کننده در عین اینکه نمایش زندگی عادی خود را انجام می مسحور

دهد تا  ار افراد قرار میین چارچوبی است که چالش مانکن در اختیکاذب آنها را سرخوش کند. ا

زدگی و نمایش  تر از انفعال که همان مصرف، مصرفاز رهگذر آن بتوانند وجوهی عمیق

و در عین حال، آن را اقدامی خالقانه و فعاالنه بدانند؛ این  آن را به نمایش بگذارندچشمگیر 

قادی، عاملیت، بردن تفکر انت محاق های جدید در صنعت جدید فرهنگ برای به است شگرد رسانه

 تغییر و در نهایت حوزۀ عمومی. 

 سازیهم
که ممکن  های مشابه در آثار مورد بررسی استیافتن مدلولمعنای  به در نظر بارت سازی هم

. از آنجایی (51: 0371)بارت، جانبه و جدای از هرکدام از آثار، حاصل نشود  است با تحلیل همه

های مختلف هستند، در شدن افراد در وضعیت مانکن دهندۀ که ویدئوهای چالش مانکن، نشان

سازی در تحلیل ویدئوها این نکته مدّ نظر بوده است که آیا وضعیتی که افراد، رابطه با مقولۀ هم

اند، در کلیت آن دال بر اند و به ساخت ویدئوها اقدام ورزیدهدرگیر پدیدۀ چالش مانکن شده

 امری مشترک دارد؟ 

ویدئو برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد؛ مراسم عروسی در هند، چالش  در این مطالعه، شش

مانکن سیاستمداران و هنرمندان در کاخ سفید، چالش مانکن در دانشگاهی در امریکا، چالش 

ای در  مانکن در اتاق عمل در ایران و درنهایت چالش مانکن در مراسم عزاداری در حسینیه

آید هرکدام وضعیتی خاصی هستند و روایت  ویدئوها بر می طور که از عناوین این ایران. همان

سازی آنها را بر مبنای مسائلی مشترک یافت. بر این اساس، توان هم خاصی را دربردارند، اما می

های  ها و روایت طور ضمنی خصیصه مشترک همه این وضعیت رسد آنچه که به نظر می به

کننده و مفرح  گونه و سرگرم ر وضعیتی فراغتسو، اقدام به چالش مانکن دمختلف است از یک

کاری مبتذل و یک مصرف فرهنگی خالی از  محافظه، دیک مُ عنوان است؛ و از سوی دیگر، به

ای چالش مانکن،  . منظور این است پدیدۀ رسانههای نامطلوبهرگونه تالش برای تغییر وضعیت

ار مصرفی فراگیرشده مطرح است که ای مُدشده و یا یک نوع رفت عنوان پدیده در این نگاه به

هاست، این  های نامطلوب جهان اجتماعی انسان خالی از هرگونه تالش برای تغییر وضعیت

ها که قابلیت نمایش جهانی دارد، به توان با استفاده از ظرفیت این پدیده درحالی است که می

ت؛ برای این کار، مسائل اجتماعی در سراسر جهان پرداخت و در جهت حل آنها قدم برداش

 صرفاً نباید مانکن شد و مانکن بود. 
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 فرآیندهای پسین داللت ضمنی ـ  4جدول 
 سازیهم هنرنمایی زیبانمایی 

وید
 یو

چالش 
مانکن در 
 کاخ سفید

ها و سلبریتی
سیاستمداران شادمان از 

وضعیتی هستند که 
آن  واسطه اند بهتوانسته
هایشان و قابلیت موقعیت

را به نمایش برترشان 
 اندعموم گذاشته

ها و سیاستبرای سلبریتی
مداران و نخبگان اقتصادی 

مانکن شدن وضعیتی که پیوند 
داری مبارکشان در نظام سرمایه

دهد بسیار خالقانه را  نشان می
های روزانه و متفاوت از نمایش

 نمایدمی

ها و سیاستبرای سلبریتی
مداران عالقه به نمایش 

شان در فیموقعیت اشرا
یک وضعیت شیک و با وقار 

همچون کاخ سفید و یا 
هواپیمان لوکس نشانی از 

احساس آسایش در 
 شان استموقعیت

چالش 
مانکن در 

 دانشگاه

آموزان و عوامل یک دانش
مدرسه برتر از وضعیت 

نمایش همگانی موقعیت، 
شان ها و جذابشانقابلت

 شادمان هستند

بازی کردن نقش موقعیت 
ر خود و نشان دادن دلپذی

نمادهای موقعیت منحصر به 
فرد اقتصادی و اجتماعی 

سرمایه دارانه برای دانشجویان 
ای که در قالب پدیده ای رسانه

امکان نمایش چندباره آن را نیز 
کند بسیار موثر و فراهم می

 خالقانه است

دانشجویان با نمایش 
های منحصر به قابلیت

فرد و موقعیت مناسبشان 
دادن  نشان در پی

گرایششان به زندگی 
 مرفه و عالی هستند

چالش 
مانکن در 
 اتاق عمل

پزشکان و عوامل تیم 
جراحی از وضعیتی که 

موقعیت اجتماعی 
منحصربفردشان را به 
نمایش گذاشته است 

 اند استقبال کرده

مانکن شدن موقعیت برتر و 
دارانه پزشکان  زندگی سرمایه

قابلیت نمایش آن برای آنها 
 انگیز و خالقانه است هیجان

پزشکان با نمایش شرایط 
کار خود موقعیت ممتاز و 

شان آسا بودن وضعیت تن
 ستایندرا می

چالش 
مانکن در 
 کویر ایران

وضعیتی که موقعیت 
برانگیز بلندپایه و رشک

پولدارها را در کنار  بچه
هم به نمایش گذاشته 

است آنها را مسرور کرده 
 است

دارها مانکن شدن برای بچه پول
برانگیز که  در وضعیتی رشک

نشاندهنده زندگی اشرافی 
آنهاست بسیار آشنا و در عین 

حال جذاب و غیر عادی و 
 خالقانه است.

نمایش وضعیت فراغت 
نظیر بچه پولدارها بی

نشان از سرخوشی آنها و 
پرداختن به تن آسایی 

 طلبی آنها است.

چالش 
مانکن 
مراسم 
 عزاداری

وقعیت معنوی و نمایش م
متعالی افراد مذهبی در 
حال عبادت برای آنها 
 بسیار افتخارآمیز است

برای عزاداران توقف در حالت 
معنوی عزاداری خالقانه و در 
 نظر آنها بسیار سودمند است

عزاداران با نمایش وفادار 
های  بودن به ارزش

مذهبی و مرتبۀ باالی 
دنبال  معنوی خود، به

کسب فیض، سعادت 
یوی و اخروی و دوری دن

 از مشقت و عذاب هستند

چالش 
مانکن در 
مجلس 

عروسی در 
 هند

وضعیتی که باعث 
شدن اوضاع و قابلیت دیده

های جالب توجه افراد 
کننده در مراسم شرکت

عروسی شده است برای 
 بخش است آنها لذت

شدن در حالت  ای مانکنلحظه
داشتنی و موقعیت برتر دوست

 بینظیر استخود  یک خالقیت 

های افراد با نمایش قابلیت
عنوان فردی  برتر خود به

شان از مرفه خوشحالی
شرکت در جشن 

بخش عروسی را  فرح
 دهند نشان می

 آسایینمایش تن نمایی خالق نمایش نمایش چشمگیر ایدال اسطوره

 



095 0379تابستان /  55 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 گیرینتیجه
ای ضمنی چالش مانکن هشناسی بارت و با هدف کشف و فهم داللتاین مطالعه با روش نشانه

تواند مشارکت کاربران را در آن را ترغیب کند انجام شده است. زنجیرۀ مقوالت استخراج  که می

خوبی بیان شد و در این بخش به نکات مهمی دیگری  شده از داللت ضمنی در بخش نتایج، به

ای ضمنی نشان ه در راستای جوابگویی به سؤاالت تحقیق اشاره خواهد شد. نتایج زنجیرۀ داللت

نمایی، نمایش چشمگیر، مصرف نمایشی، نمایش نمایش چشمگیر،  های فعال داد اسطوره

ترین دالیل جذب کاربران فضای مجازی به  توانند از جمله مهم طلبی می آسایی نمایی و تن خالق

 این پدیده باشند. 

میدی برای های اجتماعی کورسوی ا های جدید و مشارکتی چون اینترنت و رسانه رسانه

ای و تر همراه با عاملیت بیشتر در مقابل ساختارهای رسانه تر و پرقدرتداشتن مخاطبانی فعال

هایی که تصور مخاطب منفعل همراه با  گرفتن حوزۀ عمومی ایجاد کرده است. ظرفیت حتی جان

تر  سخت ها را های مخاطبان توسط رسانه ها و کنش دهی افکار، اندیشهای و شکلرفتارهای توده

سویه از های جمعی، آنالوگ و ارتباطات یک هایی از مخاطبان که بیشتر با رسانه کند؛ ویژگی می

های جدید و  باال به پایین همراه بود. با این وجود، نتایج این تحقیق به نوعی نشان داد که رسانه

ن کاربران و ها و راهبردهای خاص، ظریف و جدیدی برای به انفعال کشاندمشارکتی هم تکنیک

که کاربران در این فرایند،  داری دارند. در حالی نظام سرمایه ها و ایدئولوژی ترویج افکار و اندیشه

کنند، اذهان  آگاهانه حاصل انتخاب فردی و قدرت خود تصور میهای خود را نا اعمال و کنش

توانند  ودشان میشوند و همراه با فعالیت و کنشگری خ های ظریفی دستکاری می آنها به شیوه

به انفعال و سرخوشی کشانده شوند. یکی از این راهبردها که طیف وسیعی از کاربران در سراسر 

ها و  های اجتماعی هستند که به شیوه ها در شبکه دنیا را درگیر کرده است، ژانر چالش

های  وجود آمده و ادامه دارد. استقبال کاربران شبکه ها قبل به موضوعات متفاوت از سال

ها همچون چالش مانکن بروزاتی از این واقعیت است که  اجتماعی از یکی از این چالش

شدۀ  بندیعنوان ابزاری در جهت ترویج افکار بسته ای همچنان بههای نوظهور رسانه تکنولوژی

کردن آنها و زدودن هرگونه تفکر انتقادی  داری، به انفعال کشاندن مخاطبان، سرگرمنظام سرمایه

هایی و شدن کاربران به این پدیده، حاوی نشانه کند؛ چراکه درگیر میل به تغییر عمل میو 

ها،  توان در آن منافعی را برای ارزشراحتی می ای است که بهنوعی یک رفتار مصرفی توده به

 داری متصور بود. منافع و عالیق نظام سرمایه

های متفاوت نشان  وجود فرهنگ کاربران در نقاط مختلف جهان با نوع مشارکت مشابه

های آن همراه است و زمینه  داری و ارزششدن با سلطۀ نظام سرمایه دهد که امروزه، جهانی می

دارانه همچون مصرف متظاهرانه و نمایش چشمگیر در جوامع های سرمایه فرهنگی برای رویه
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ای ضمنی هایی همچون چالش مانکن با معنهای چنین سرگرمی مختلف زمینه جذابیت

داری بر های نظام سرمایه ها، باورها، ارزششدگی را فراهم کرده است. شاید اگر اسطوره مانکن

بودیم و یا حداقل شاهد ای نمیاذهان کاربران غالب نبود، شاهد چنین رفتارهای تقلیدی توده

مطالعه به ما های اجتماعی متفاوت بودیم. لذا، نتایج این ای متفاوتی در نظامهای رسانه پدیده

افتد، در راستای  های اجتماعی اتفاق می کند لزوماً هر آنچه در فضای مجازی و شبکه گوشزد می

گیری، تقویت و گسترش حوزۀ عمومی مدّ نظر هابرماس نیست. حداقل این است که این  شکل

اهانه هایی است که ناآگ شدت مورد هجوم بازار، عالیق تجاری و کنش بند، به حوزۀ عمومیِ نیم

کنند. به بیان دیگر، پدیدۀ چالش مانکن همچون بسیاری از  در راستای تقویت آنها اقدام می

رسانی فکری را در  اند، امکان همای مهیا شده های دیگر که به مدد تکنولوژی رسانهقابلیت

اند که تا به حال ظرفیت سیستمی چنین فضایی برای برقراری ارتباط و وجود آورده فضایی به

ها گسترش اخالق ارتباطی در سراسر جهان وجود نداشته است. با این وجود، تاکنون این قابلیت

کنند. در واقع،  داری عمل می های سنتی نظام سرمایه ها و رویه بیش از هرچیز در خدمت ارزش

داری ساختاریافته است و در این شرایط، عالئق و دهکدۀ جهانی با هژمونی نظام سرمایه

آمیز مورد پسند جامعه بدل شده و ذائقۀ های رقابتدارانه به کوششزندگی سرمایه های رویه

های  اند؛ افراد با مشارکت خودشان در این چالش، در راستای بازتولید اسطورهافراد را شکل داده

کنند. زندگی اجتماعی در جوامع مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی،  مدرنیستی عمل می

سازمان یافته است و دارانه، واسطۀ سازوکارها و روابط مدرنیستی سرمایه ی بهاقتصادی و فرهنگ

ها و عالیق کند. در این شرایط هنوز خواست داری عمل میهنوز در سیطرۀ نظام سرمایه

های مرسوم و مورد پسند همگان است؛ همچنانکه از  داری رویه راستا با ایدئولوژی سرمایه هم

کنندۀ افراد به پدیدۀ های ترغیب توان آنها را اسطوره آید و میبر میمعانی ضمنی این پدیده 

چالش مانکن دانست، بسیار آشکار است. بیشتر کاربران افرادی هستند که مشارکت آنها با 

های مُدشدۀ برآمده از یک سبک زندگی مصرفی و نمایشی انجام  تقلید کورکورانه از رویه

های آن  داری و بازتولید رویهسرمایه ر در جهت منفعتصورت خودکا شود و در نهایت به می

شوند  داری اطالعاتی می های زندگی سرمایه است. چنین افرادی که در سراسر جهان درگیر رویه

کنند آزاد و فعال  کنند. آنها تصور می داری عمل مینظام سرمایه« های سَربِراه سوژه»در نقش 

برند، اما وقتی درگیر چالش مانکن موهوم خود لذت میکنند و از خالقیت و قدرت  انتخاب می

اراده و اختیار در حقیقت ناآگاهانه  دستی بیعنوان آلت شوند در یک بستر فراغت و تفریح به می

 برند.  داری لذت می از ارضای عالیق نظام سرمایه

گوید؛ مانکن، مدل یا عروسکی است در خدمت  طور که تعریف مانکن با ما می همان

تحرکی و انفعال  توان بی های مانکن را می نرمندان برای نمایش کاالها و محصوالتشان. ویژگیه
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شود.  گونه اراده و اختیاری ندارد و مدام دستکاری می دانست؛ به بیان دیگر، مانکن از خود هیچ

رفته کار  برای قرارگرفتن در حاالت متفاوت؛ برای نمایش و فروش محصول. اتفاقاً این مفهوم، به

های اجتماعی که درگیر  های کاربران شبکه ای است از ویژگیدر این چالش به نوعی استعاره

پردازان مکتب انتقادی شده(. اما نظریه چالش مانکن هستند )حداقل در این چند مورد مطالعه

کنند و در نحوۀ درگیرشدن افراد به پدیدۀ چالش مانکن نیز بسیار واضح  به درستی تأکید می

های  در قالب صنعت فرهنگ جدید )رسانه  اطالعاتی،ـ  داریت که توتالیتریسم نظام سرمایهاس

گونه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بهشدۀ خود را در قلمرو بندینوین( و دانش، افکار بسته

بخشیده است که امروزه افراد در حال بازنمایی این شرایط، نیز اقدامات خود را  ای مشروعیت

دانند. لذا نفسشان می شان را مایۀ اعتمادبهادی و خودخواسته، خودشان را فعال و خالقیتار

کننده، نمایشی و خالی از  های سرگرم تقلید کورکورانه کاربران در مشارکت و انجام این چالش

های زندگی  های نامطلوب اجتماعی صرفاً تداوم و مشروعیت رویه هرگونه اقدام به تغییر رویه

 راند.های بدیل آن را به حاشیه می داری را در بر دارد و ارزش ق با منافع سرمایهمطاب

 
 : چالش مانکن در اتاق عمل: ایران3عکس

چالش »توان در ویدئوی  کند را می شاید نشانه مهمی که پیام بارز پدیدۀ چالش را بیان می

( نوزادی که 7یداست )عکسطور که در عکس پ دید؛ در این ویدئو، همان« مانکن در اتاق عمل

کردن است، او در این ویدئو سوژۀ خوبی برای  تازه دیده به جهان باز کرده است، در حال گریه

نمایی، هیچ ژستی برای نمایش، هیچ شیئی  ای برای فعالشدن نبوده است. او هیچ جلوه مانکن

و هیچ نمایشی برای  نمایی برای مصرف نمایشی، هیچ نمایشی از زیبایی، هیچ اقدامی به خالق

نما، اما رام و  تحرک فعال هایی بیآسایی ندارد؛ در حالی که در این ویدئو، همه در قالب مانکن تن
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او هنوز مانکن نشده است. این « کند او تنها خودش است و گریه می»اند آلت دست، فریز شده

دگی مدرن نشده و شاید ها و سبک زن ای است از انسانی که هنوز آغشته با رویهکودک، نمونه

را یاد « فرآیند مانکن شدن»آرام  شود و آرام خواهد مانکن باشد، اما او احتماالً بزرگ می نمی

بایست چالش مانکن را بازی کند، ای که میگیرد در هر لحظه ای که یاد میگونه گیرد؛ به می

گونه مانکن  ندازد؛ و اینبیا« خودش»اش را واپس بزند؛ در حالتی فریزشده طرحی بر باید گریه

 ـ  شدگی تاریخی  شود. او امروز با ورودش به این دنیا، در میدانی از فرآیند مانکن خوبی می

گیرد؛ درحقیقت، با  شدن را فرا می فرهنگ خصوصیات مانکن گفتمانی با صنعت دانش و صنعت

کشد تا تمام یبرای او آغاز شده است. اما دیرزمانی طول نم« شدنچالشِ مانکن»تولدش 

شدن را جایگزین خود گریانش کند. در چنین شرایطی انتظار این است  های مانکن اسطوره

های مُدگرایانه همراه تقلیدی نباشند و از ظرفیت  ها و ارزش کاربران فضای مجازی مانکن رویه

دادن به یک حوزۀ عمومی برخوردار از  وگو، تعامل و شکل نظیر ایجادشده درجهت گفت بی

عقالنیت و تفکر انتقادی استفاده کنند. اگر امروزه کاربران فضای مجازی به درک انتقادی از 

ها را تغییر دهند، تنها در این  های نامطلوب آن برسند و تالش کنند که این وضعیت وضعیت

شود که  شوند. در نهایت این سؤال طرح می بودن خارج می دست بودگی و آلتِ  صورت از مانکن

 گیر نشده است؟ همه« مانکن نباش»لشی با عنوان چرا چا
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