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  چکیده

تجاري سازي کاراکترهاي انیمیشنی هم از بعد اقتصاد فرهنگ و هم از بعـد انتقـال فرهنـگ واجـد     

هـاي   اهمیت بسیار بوده که در کشور ما مغفول مانده است. خیل محصوالت کاراکتر محور بـا شخصـیت  

توان نماد عدم موفقیت تجاري سازي این محصوالت با کاراکترهاي داخلـی   می خارجی در بازار ایران را

دانست. این مقاله ضمن معرفی چهار بازیگر کلیدي در عرصه خلق کاراکتر و تجاري سازي محصـوالت  

داند. آنچه که  می ا کلیديمبتنی بر آن، نقش تولیدکنندکان انیمیشن و نهادهاي حاکمیتی به عنوان بسترساز ر

بایست توسط تولید کنندگان انیمیشین در راستاي موفقیت  می این مقاله بدان پرداخته، مولفه هایی است که

رود  می هایی اشاره سیاستی، به سیاستهاي  در تجاري سازي مد نظر قرار گیرد. همچنین در بخش توصیه

  فرایند تجاري سازي مورد توجه قرار دهند.بایست در جهت بسترسازي  می که نهادهاي حکومتی
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  مقدمه -1

هاي  فعالیتتوان یک سنت دیرینه نامیمون در حوزه  می فقدان نگاه اقتصادي به فرهنگ را

موفق محصوالت فرهنگی در ناتوانی داخلی در تولید و عرضه فرهنگی کشور ما دانست. 

فراگیر بودن محصوالت  شود. می رداتی پرگردد که با مواد وا می تبدیلاي  نهایت به حفره

 رانی اسالمی همراه است نشان دهندههاي نامناسب براي فرهنگ ایوارداتی که با مضامین و پیام

  باشد. ها و کمبودهاي جدي کشور در این زمینه میضعف

سازي در ساخت  ، به رویکرد تجاريمبانی نظريشناسی و  از شرح روشمقاله پس این در 

. در این خصوص، ضمن برشمردن چهار بازیگر اصلی شامل شود میانیمیشن در ایران پرداخته 

کننده  کننده انیمیشن، بخش خصوصی تولید بخش تولید  نهادهاي حاکمیتی در نقش بسترساز،

دم)، به اهمیت کارکرد نهادهاي حاکمیتی و بخش کننده نهایی (مر محصوالت تجاري و مصرف

سازي محصوالت کاراکتر محور  کننده انیمیشن در توفیق چرخه اقتصادي ناشی از تجاري تولید

سازي توسط  انیمیشنی اشاره خواهد شد. در واقع، کسب این توفیق مستلزم وجود نگاه تجاري

تسهیل شرایط رونق اقتصاد فرهنگ  کننده انیمیشن و سیاستگذاري در جهت تولیدهاي  کمپانی

 توسط نهادهاي حاکمیتی است که مقاله حاضر به این دو مهم خواهد پرداخت. 

  روش شناسی -2

گیرد. اگر  می در روش شناسی تحقیق، دو جریان مهم کمی و کیفی مورد استفاده قرار

 ده باشداز متغیرهاي تعریف شده از یک تئوري ایجاد شاي  تحقیق در پی بررسی مجموعه

)(Hom, kinicki,2001 ،از یک تئوري آزمون نشده مدنظر اي  یا آزمون متغیرهاي تعریف شده

رود می ی روش مناسبی به شماباشد، تحقیق کم )Charmaz,,2000و Strauss and Corbin,1998(. 

حال اگر ماهیت اکتشافی یک پدیده مورد نظر بوده و هدف تحقیق، آشکار ساختن درك و 

 Kendra(فهمی از یک حوزه کمتر شناخته شده باشد، روش شناسی کیفی مناسب خواهد بود 

and taplin 2004 تحقیق حاضر با توجه به ماهیت آن از روش  ).1392میرمحمدي و ایزدخواه،  و

با توجه به کمبودهاي موجود در زمینه پژوهش و تحقیق در موضوع  .است کیفی بهره برده

علمی در ایران و احساس نیاز هاي  مختلف آن در قالبهاي  مورد نظر و استخراج ابعاد و جنبه

مند به منظور جمع آوري اطالعات و حصول نتایج قابل استناد، روش انجام به یک فرایند روش

و استخراج ها  مضمون به منظور جمع آوري، تحلیل دادهمسئله محور و تحلیل هاي  مصاحبه

نتایج مورد نظر در دستور کار قرار داده شد. تحلیل مضمون، روش فرایندي براي تحلیل 
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کند  می هایی غنی و تفصیلی تبدیل پراکنده و متنوع را به دادههاي  متنی است ودادههاي  داده

)Braun and Clarke,2006(   

انیمیشنی، به انجام هاي  ر بررسی ابعاد مختلف تجاري سازي شخصیتبدین ترتیب به منظو

تخصصی مسئله محور و نیمه باز با گروهی از برترین تهیه کنندگان، کارگردانان و هاي  مصاحبه

همچنین تولید کنندگان برجسته محصوالت مختلف کاراکتر محور در تولید کنندگان انیمیشن و 

هاي  نفر) که جنبه 20تا 8کیفی گروهی از افراد (معموالٌ ي ها ایران مبادرت گردید. در روش

کند  می تا جایی ادامه پیداها  دهند انتخاب شده و گردآوري داده می گوناگونی از پرسش را نشان

 28). در پژوهش حاضر، 104:  1385(هومن،  که کفایت نظري (اشباع نظري) حاصل گردد

مورد با فعاالن تولید  20صان تولید انیمیشن و مورد با متخص 8مصاحبه ترتیب داده شد که 

محصوالت تجاري کاراکترمحور انجام شد. سواالت مصاحبه با تهیه کنندگان و تولید کنندگان 

هاي  انیمیشن عمدتا مرتبط با ابعاد ساخت انیمیشن و خلق کاراکتر با نگاه تجاري سازي، مولفه

تاثیر شیوه پخش انیمیشین بر تجاري سازي پراهمیت در تجاري سازي کاراکترها، چگونگی 

در خلق ها  آن، برداشت تجربی آنان از سلیقه مصرف کنندگان در انتخاب، تنگناها و فرصت

کاراکتر و تجاري سازي آن و تجارب همکاري آنان با نهادهاي حاکمیتی در ایران بوده است. 

بر مواردي چون نقش و  همچنین سواالت مصاحبه با تولیدکنندگان محصوالت تجاري مشتمل

ان فروش محصوالت، وضعیت کشور از منظر تجاري سازي زاهمیت کاراکترها در می

در صنعت  برون رفت از مشکالتهاي  کاراکترهاي داخلی و خارجی، مسائل، مشکالت و راه

توزیع، تجارب تجاري سازي هاي  تجاري سازي محصوالت انیمیشینی در ایران، کانال

در ایران و اقبال مصرف کننده نسبت به محصوالت تجاري سازي شده با کاراکترهاي موفق 

کاراکترهاي داخلی و خارجی و نقش نهادهاي حاکمیتی در موفقیت تجاري سازي کاراکترهاي 

انیمیشنی بوده است. عالوه بر مصاحبه، جمع آوري و بررسی اطالعات متنی داخلی و خارجی 

 د نیاز صورت گرفت.به منظور افزایش و تعمیق اطالعات مور
  

  مبانی نظري -3

نسبتا جدید اي  توان پدیده میرا  طرح جدي موضوع تجاري سازي کاراکترهاي انیمیشنی

عمده باید گفت  آورد. می دانست که رفته رفته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد فرهنگ بدست

تولید شده در این حوزه، به مباحث حقوقی  بخش عمده ادبیاتپیشرفت نظري بدست آمده و 

حقوق  همه جانبه اختصاص دارد که هدف آن حفظ موضوع تا خردترین سطوح از کلی ترین

حق مالکیت معنوي در کشور ما از استحکام قانونی  موضوعاست.  صاحبانمعنوي اثر براي 
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سیاستگذرانه دارد که  الزم برخوردار نبوده و نیاز به بررسی جوانب مختلف حقوقی آن از منظر

  موضوع تحقیقی جداگانه است. 

مورد اشاره مقاله حاضر است، به منظور هاي  گذشته از مباحث حقوقی که تنها یکی از مولفه

بایست مد نظر قرار گیرند. در این خصوص  می تحقق یک تجاري سازي موفق، عناصر مختلفی

مطرح  3در کتاب راهنماي بازاریابی حوزه سرگرمی 2و اسگانته  1که توسط لیبرمن C 4 الگوي

باشد. نویسندگان مذکور چهار مفهوم کلیدي را در حوزه سرگرمی  می گردیده است قابل طرح

) و همگرایی Consumption)، مصرف (conduit)، مجرا (Contentدانند: محتوا ( می اساسی

)Convergenceدهند. می رگرمی را شکل). این چهار مفهوم ساختار مبنایی محصوالت س  

محتوا شامل تمامی آنچه که براي تولید یک محصول (در اینجا انیمیشن) الزم است که 

  گردد تا این محصول آماده شده و به دست مصرف کننده برسد. می اتفاق بیفتد

مجرا اشاره به کجایی و چگونگی توزیع محتوا اشاره دارد که امروزه با پیشرفت  

  باطاتی ابعادي گسترده به خود گرفته است. ارتهاي  تکنولوژي

است که مخاطب هدف، با جذب شدن به محتوا، به اي  منظور از مصرف در واقع نقطه

تواند به صورت خرید بلیط (به عنوان مثال براي  می ورزد. مصرف می مصرف آن مبادرت

ک محتوا از تماشاي یک فیلم در سینما)، دیدن یک قسمت از سریال در تلوزیون، دانلود ی

  اینترنت و یا در شکل بسیار سنتی آن خرید یک کتاب باشد.

گوناگون اشاره دارد که به لطف توسعه هاي  همگرایی به امکان مصرف محتوا به شیوه

  دیجیتال فراهم شده است. هاي  يفناور

با صورت دادن دسته بندي فوق، توجه به محتوا، مجرا، مصرف و همگرایی را  4cالگوي 

توان به نوعی  می داند. اگرچه مطالب مطروحه در مقاله حاضر را می فقیت تجاري سازيرمز مو

محتوا و مجرا داراي قرابت حاضر دانست، اما این مقاله از یک منظر نو یعنی هاي  با مولفه

توان این  می بازیگران کلیدي این عرصه به موضوع تجاري سازي نگریسته است. به عبارتی

شرایط خاص ایران دانست که نقش دولت و حاکمیت در آن، اساسی است.  نگاه را برآمده از

اند  در این مقام، چهار بازیگر عمده در مقوله تجاري سازي کاراکترهاي انیمیشینی شناسایی شده

که عبارتند از تولید کننده انیمیشن (خالق کاراکتر)، تولید کننده محصوالت تجاري، مردم به 

  دهاي حاکمیتی در مقام بسترساز. عنوان مصرف کننده و نها

توان بازیگران اصلی و  می کننده انیمیشن و نهادهاي حاکمیتی را در این میان دو بازیگر تولید

کنش دو عامل بخش کننده محصوالت تجاري و مردم را بازیگران تبعی دانست. چرا که  تولید

                                                        
1- Al Lieberman 
2- Pat Esgante 
3- The Definitive Guide to Entertainment Marketing 
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کنندگان  تجاري و مصرف کنندگان کنندگان انیمیشن است که واکنش تولید حاکمیتی و تولید

اگر بخش حاکمیتی بتواند بخوبی زیرساخت الزم براي  یدهد. به عبارت می نهایی را جهت

هاي  سازي را فراهم کند و تولیدکننده انیمیشن نیز بتواند به توفیق در خلق شخصیت تجاري

کننده محصوالت  سازي دست یابد، بخش خصوصی تولید با نگاه تجاري جذابانیمیشنی 

تواند از فرصت تولید محصوالت با محوریت کاراکترهاي ایرانی استفاده و موجبات  می جاريت

هاي  کننده نیز با استقبال از شخصیت رشد اقتصاد فرهنگ را فراهم سازد. همچنین مصرف

  . کند می انیمیشنی داخلی و کاالهاي مبتنی بر کاراکتر آنها، امکان سودآوري این صنعت را فراهم

توان گفت در وهله اول، بار اصلی بر دوش بخش حاکمیتی و بخش خصوصی  می بنابراین

تجاري الزم و تولید هاي  بایست با فراهم ساختن زیرساخت می تولید کننده انیمیشن است که

فضاي بهره مندي از فرصت تجاري  -با قابلیت تجاري شدن - جذاب و محبوبهاي  انیمیشن

ده محصوالت تجاري فراهم سازند. در غیر این صورت و را براي تولید کننها  سازي شخصیت

عدم توفیق در تولید  و در شرایط ناتوانی از فراهم آوردن بستر الزم براي فعالیت تجاري

ایرانی براي تولید کننده این هاي  تولید محصوالت تجاري بر مبناي شخصیتانیمیشن موفق، 

ي سازي این کاراکترها وجود ندارد. بعالوه کاالها مقرون به صرفه نبوده و لذا رغبتی به تجار

مصرف کننده نیز تمایل و امکان دسترسی به خرید محصوالت تجاري کاراکتر محور ایرانی را 

  نخواهد داشت.

توفیق در  در عین حال باید توجه داشت علی رغم تقسیم نقش بازیگران به اصلی و تبعی،

پیچیده و در هم تنیده از ارتباط متقابل  انیمیشنی مستلزم فراینديهاي  تجاري سازي شخصیت

و بخش خصوصی تولید کننده محصوالت تجاري  ،میان بخش خصوصی تولید کننده انیمیشین

مورد نیاز است که هر یک باید نقش خود را در آن بخوبی هاي  در بستري از زیرساختمردم 

باشد. به عنوان  می که ارگانیک، بلبه عبارت دیگر ارتباط میان بازیگران نه خطی و علی ایفا کند.

بایست به سالیق و مختصات بازار  می مثال تولیدکننده انیمیشن در مرحله خلق کاراکتر، لزوما

بایست بر ادامه روند تولید  می هدف یعنی قشر مخاطب توجه نماید و بازخوردهاي مردم قطعا

یک سو با مصرف کنندگان  از  کارتونی،هاي  تولید کنندگان انیمیشن و شخصیتاثرگذار باشد. 

باشند و از سوي دیگر با تولیدکنندگان محصوالت  می نهایی که عمدتاً قشر کودك و نوجوان

تجاري کاراکتر محور در ارتباط دو سویه اند. این وضعیت در خصوص تولیدکنندگان کاالهاي 

   تجاري و همچنین مخاطبین، یعنی قشر کودك و نوجوان نیز صادق است.

 انیمیشین با نگاه تجاري سازي نقطه اساسی یعنی تولیدر تمرکز خود را بر دو مقاله حاض

 و بستر سازي براي تجاري سازي محصوالت کاراکتر محور ایرانی (تولیدکننده انیمیشن)

قرار داده است. بنابراین، این نوشته ابتدا به الگوي ساخت انیمیشن با نگاه  (نهادهاي حاکمیتی)
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بایست توسط تولید کنندگان انیمیشن مورد توجه قرار گیرد.  می د کهپرداز می تجاري سازي

ترویجی تولیدات انیمیشنی، به نقش صدا و سیما به عنوان یکی از نهادهاي هاي  ذیل سیاست

ز آن در خصوص کارکرد حاکمیتی موثر در اقتصاد فرهنگ اشاره خواهد شد. پس ا

هاي تر مورد نیاز تجاري سازي شخصیتنهادهاي حاکمیتی در فراهم نمودن بس سیاستگذاري

 انیمیشنی توضیحات الزم ارائه خواهد شد. 

  

  .(منبع: نگارنده)اصلی عرصه تجاري سازي کاراکترهاي انیمیشینی بازیگران -2 شکل

  رویکرد تجاري سازي در ساخت انیمیشین در ایران - 4

یابی در تجاري سازي باشد، چگونگی توفیق  می آنچه که از منظر این مقاله واجد اهمیت

توسعه نیافته اي  اقتصاد فرهنگ مقوله  انیمیشنی در ایران است. در یک بیان کلی،هاي  شخصیت

شود. در حوزه تجاري سازي محصوالت کاراکتر محور، این توسعه  می در کشور ما محسوب

توان به وضوح در اطراف و در تمایل کودکان به خرید محصوالت تجاري  می نیافتگی را

باکاراکترهاي خارجی مشاهده نمود که خود به معنی عدم موفقیت کاراکترهاي ایرانی در قدم 

نهادن در عرصه تجاري شدن است. بخشی از مشکل به بی توجهی و یا فقدان تخصص 

 نهادهاي حاکمیتی مسئول در فراهم کردن بسترهاي مناسب براي موفقیت کاراکترهاي ایرانی باز

توان در نبود نگاه تجاري در تولید کنندگان آثار هنري و فقدان  می اگردد. مشکل دیگر ر می

جستجو کرد. این در حالی است ادبیات مشترك میان آنان و تولید کنندگان محصوالت تجاري 

موفق سرگرمی هاي  که چنین پیوندي، به خوبی در تولید محصوالت هنري و تجاري در کمپانی
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پذیرد که فروش محصوالت  می صورتاي  هنري به گونهدر جهان برقرار شده و تولید آثار 

   تجاري تحت برند آن را تضمین کند.

  الگوي تولید انیمیشن با نگاه خلق کاراکتر به منظور تجاري سازي  -4-1

در زنجیره سه جانبه برخوردار است. تولید اي  تولید انیمیشن و خلق کاراکتر از جایگاه ویژه

ر شامل تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با تولید یک انیمیشن و پخش انیمیشن و خلق کاراکت

و پخش آن، مسائل فنی و تکنیکی تولید، شناخت مخاطب و بازار، به همراه توجه به تمامی 

ها  باشد.مهمترین مولفه می حصول موفقیت در خلق کاراکتر و جذب مخاطب هدفهاي  مولفه

طب و شناخت آن، تعیین قالب نمایش، ایده در این رابطه شامل هدف گذاري، تعیین گروه مخا

باشد. در  می ابزارهاي فنی، زمانِ در اختیار و تبلیغات و داستان، خلق شخصیت، امکانات مالی، 

- ترویجی انیمیشن باز میهاي  بیش از همه به سیاست  این میان، تعیین قالب نمایش و تبلیغات،

آنها  یابند و نقش نهادهاي حاکمیتی در می گردد که از منظر اقتصاد فرهنگ اهمیت بیشتري

  اساسی است.

  
  یکرد تجاري سازي به ساخت انیمیشن.الگوي رو -3 شکل

  هدف گذاري -1

تعیین هدف مورد نظر از تولید انیمیشن و خلق کاراکترها از اولویت اساسی برخوردار 

است؛ بدین معنا که باید در ابتدا مشخص گردد که هدف از تولید انیمیشن چیست. آیا هدف، 

تولید انیمیشن با 

نگاه خلق کاراکتر 

و تجاري سازي

هدفگذاري
تعیین گروه 

مخاطلب و  

شناخت آن

تعیین قالب  

نمایش

ایده و  

داستنان

خلق  

شخصیت

امکانات  

مالی

ابزارهاي  

فنی

زمان در  

اختیار

تبلیغات
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تجاري سازي محصوالت و   فرهنگی است؟ آیا هدف،هاي  تاثیرگذاري فرهنگی و انتقال پیام

است؟ آیا هدف غایی، فرهنگی بوده که قرار است از طریق ایجاد  درآمدزایی از قبل آن

جذابیت درآمدزایی براي تولید کنندگان محصوالت کاراکتر محور به منظور رقابت با 

تواند ترکیبی از موارد ذکر شده و  می کاراکترهاي خارجی تحقق یابد؟ و ... . هدف همچنین

تعیین هدف کار، پیش از   میت برخوردار است،ذکر نشده باشد؛ و در هر صورت آنچه که از اه

  شروع به کار است.

انتقال   بایست تعیین گردند. به عنوان مثال اگر هدف، می بعالوه، اهداف در سطح خردتر نیز

کند. در  می یک پیام فرهنگی و اخالقی است، این پیام چیست و در چه حوزه موضوعی سیر

ط زیست، آشنایی مخاطبین با موضوعات علمی، تواند حفاظت از محی می سطح خردتر، هدف

فردي و ... و یا ترکیبی از موضوعات باشد. تعیین هدف از آنجا اهمیت دو هاي  رشد شایستگی

یابد که دانسته شود که هدفگذاري بر مراحل بعدي تولید تا توفیق یک انیمیشن اعم  می چندان

 از سناریو نویسی، خلق کاراکتر و غیره اثرگذار است.

  تعیین گروه مخاطب و شناخت آن -2

  قالب نمایش،  خلق شخصیت ها،  تعیین گروه مخاطب در شکل گیري ایده و داستان،

تبلیغات و غیره از اهمیت باالیی برخوردار است. بدیهی است که مشخصات انیمیشن تولید 

لی متفاوت شده براي خردساالن با انیمیشین تولید شده براي نوجوانان و یا بزرگساالن به ک

بایست مشخص گردد. بعالوه تعیین این نکته که  می است. بنابراین نوع و سن گروه مخاطب

 یالملل بینتولید کننده تنها مخاطب داخلی را هدف گذاري نموده و یا به مخاطبان در سطح 

  تواند در جهت دهی اولیه به خلق انیمیشن کارگشا باشد. می اندیشد، می

از مهمترین اصول منظوره در ساخت   طب، درك سلیقه مخاطبپس از تعیین گروه مخا

هرگز نمی   عالیق مخاطب تولید شده باشد،هاي  انیمیشن است. انیمیشنی که فارغ از مولفه

یابد. در این زمینه باید توجه نمود که سلیقه سفارش آنها  تواند جایگاهی درخور در میان

د. گاه هنرمند به دلیل الزام به رعایت اصولی از دهنده، بر سلیقه مخاطبان اصلی آن غلبه نیاب

 در خالقیت و ایجاد جاذبه در فیلمنامه و کاراکترها با محدودیت هایی مواجه  پیش تعیین شده،

 سازد. می پذیرش اثر از سوي مخاطب را با دشواري همراه  گردد که در نهایت، می

وضوعه ارتقاء ذائقه مخاطب توجه به سلیقه مخاطب البته به معناي کنارگذاشتن اصل م

قابل پذیرش هاي  نیست؛ بلکه اگر قرار باشد چنین امري نیز رخ دهد، تنها در چارچوب قالب

 براي مخاطب عملیاتی خواهد بود.
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  ایده و داستان -3

ایده اصلی و فیلمنامه آن بوده و در حقیقت داستان است که کاراکتر را در   محور انیمیشن،

هاي  تواند خالء می است کهاي  دهد. اهمیت ایده و داستان به اندازه می ارموقعیت ستاره شدن قر

تکنیکی و ابزاري را نیز بپوشاند. هدف فیلمنامه، درواقع به هدف گذاري کلی کار گره خورده 

اصلی در تولید انیمیشن است. این نکته به معنی لزوم بهره مندي از تیم هاي  و انعکاسی از ایده

توان  می اساس تمام تالشها را  قوي و خبره است که در صورت فقدان آن،فیلمنامه نویسی 

سست انگاشت. نکته مهم دیگر، توجه به بازخوردهاي صورت گرفته و اعمال آن در داستان 

پایبندي به همان خط سیر اولیه، همیشه موجب موفقیت   انیمیشن است. به عبارت دیگر،

را با شرایط مستحدثه و نتایج بازخوردهاي بدست  بایست خود می نیست؛ بلکه تیم نویسندگی

 تطبیق دهد.  آمده،

  خلق شخصیت -4

هاي  اصلی انیمیشین، حامل پیامهاي  توان گفت شخصیت و یا شخصیت می به یک تعبیر

اصلی مد نظر بوده و نقش محوري را در تجاري سازي محصوالت به عهده دارند. نکته مهم در 

با آن همزاد پنداري کرده و ارتباط عاطفی برقرار نماید. کاراکتر کاراکتر آن است که مخاطب 

باید به قدري جذاب و با روح باشد که از سوي مخاطب، به عنوان موجودي زنده و مستقل 

  توان در ارتباط با کاراکترهاي انیمیشنی واجد اهمیت دانست: می پذیرفته شود. نکات ذیل را

 صات داشته باشند. خصوصیات رفتاري کاراکترها بایست شناسنامه و مشخ می کاراکترها

باید مشخص بوده و تولید کنندگان حتی االمکان تا پایان به این خصوصیات وفادار 

 باشند.

  تعدد کاراکترهاي اصلی چندان مطلوب نیست. در صورت محدود بودن تعداد

ر روي تعداد را پروراند و بعالوه، تمرکز مخاطب بآنها  توان می کاراکترهاي اصلی، بهتر

متعددي در انیمیشین هاي  محدودي کاراکتر اصلی بیشتر خواهد بود. حتی اگر شخصیت

کاراکتر اصلی قرار گیرند. محدود بودن آنها  بایست تعداد معدودي از می وجود دارند،

کاراکترهاي اصلی به افزایش توفیق ارتباط گیري با مخاطب و در نتیجه انتقال پیام و 

توان به نمونه شکرستان اشاره  می رساند. براي مثال، می ي سازي یاريموفقیت در تجار

نمود که یکی از مشکالت آن در تجاري سازي، تعدد کاراکترها و نبود کاراکتر محوري 

 بود. 
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 توانند انسان، حیوان و یا موجودي جز آن ولی با رفتارهاي انسانی  می کاراکترهاي اصلی

جنسیت داشته باشد و یا فارغ از جنسیت در نگاه  تواند می باشند. همچنین کاراکتر

مخاطب باشد. بعالوه کاراکتر یا کاراکترهاي اصلی ممکن است فردي بوده و یا زوجی و 

گروهی باشند. انتخاب نوع کاراکتر از منظر نقاط یاد شده، تا حد زیادي به هدف و 

تواند تبدیل به  می موضوع کار بستگی دارد. حتی یک ضد قهرمان، بنابر هدف انیمیشین

بر مبناي هدف گذاري انجام شده، ها  یک قهرمان شود. بنابراین الزم است تا شخصیت

 طراحی گردند.

 توانند به تناسب موضوع خاص، تداعی کننده مفهومی خاص باشند. به  کاراکترها می

توان کاراکتري را خلق کرد که صرفه جویی در مصرف آب را در ذهن  می عنوان مثال

 ب تداعی کند.مخاط

 بایست با توجه به سلیقه مخاطب طراحی گردد؛ نه اینکه سلیقه سفارش دهنده  می کاراکتر

بر آن غلبه یابد. گاه اصولی که از سوي سفارش دهنده و سرمایه گذار بر خلق کاراکترها 

 گردد، طراح را محدود کرده و چارچوب هایی را براي خالقیت او تعیین می اعمال

تنها به سلیقه سفارش دهنده است و نه مخاطب. به عنوان مثال   یجه کار،کند که نت می

نوعی چون هاي  ممکن است الزم باشد هنرمند نگاهی طنزآمیز به برخی از شخصیت

پلیس داشته باشد؛ اما سفارش دهنده به منظور حفظ حرمت پلیس، اجازه ایجاد جذابیت 

کار، گیرایی الزم را نداشته و حتی  خروجی  براي چنین کاراکتري را ندهد. در نتیجه،

هاي  به خالقیتآنها  که هنرمند آزادانه در خصوص -منفی هاي  ممکن است شخصیت

مثبت پیدا کنند؛ اتفاقی که هاي  محبوبیت بیشتري از شخصیت -زند  می اغراق گونه دست

 افتاد.» سیا ساکتی«هاي  در خصوص انیمیشین

  ،از آنجا که ممکن است عمدتا مورد استقبال یک کاراکترهایی که جنسیتی خاص دارند

خاص خود را به همراه دارند. هاي  جنس قرار گیرند، از منظر تجاري سازي محدودیت

توانند در  می کاراکترهایی که فاقد جنسیت از منظر مخاطب باشند  این در حالی است که

 گیرند. می رتجاري سازي موفق تر عمل کنند؛ چرا که مورد استقبال هر دوجنس قرا

 ،طراحی شود که امکان بازتولید آن در اي  کاراکتر باید به گونه  از نگاه تجاري سازي

اسباب   دکوراسیون اتاق کودك،  کیف و نوشت افزار،  محصوالت مختلف نظیر پوشاك،

 لوازم منزل براي کودك، کاالي خواب کودك و ... وجود داشته باشد.   بازي،
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 امکانات مالی -5

بایست به  می بر بودن تولید انیمیشن، در برنامه ریزي براي تولید لزوماًتوجه به هزینهبا 

تواند تیم تولید کننده را  می مالی توجه نمود. عدم توجه به این نکته،هاي  امکانات و محدودیت

ز بر بر بودن تولید انیمیشن نیدر میانه راه با مشکالت عدیده مواجه سازد. دیربازده بودن و زمان

بار مالی آن افزوده و از صرفه سرمایه گذاري در تولید انیمیشین با توجه به هزینه فرصت 

 کاهد. می  سرمایه،

  ابزارهاي فنی -6

فنی در انتخاب نوع انیمیشن دخالت دارد. تکنولوژي مورد هاي  امکانات و محدودیت

نیاز به گذار از   بوه انیمیشن،استفاده، در کیفیت محصول و زمان تولید آن اثرگذار است. تولید ان

سنتی و تقسیم کار تخصصی میان عوامل تولید دارد. در انتخاب نوع تکنیک ساخت، هاي  شیوه

هاي  اگرچه تکنولوژي  هدف اصلی و نوع مخاطب نیز اثرگذار است. از منظر خروجی کار،

گذارد، اما  می وگسترده تري را پیش رهاي  ساخت انیمیشین همواره رو به پیشرفت بوده و افق

پیشرفته اهمیت دارد، جذابیت محتوا و جان بخشی هاي  آنچه که بیش از استفاده از تکنولوژي

که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و او را با خود همراه اي  به شخصیت هاست؛ به گونه

خیر، یعنی امکان همین نکته ا  سازد. نقطه قوتی که در ارتباط با کار انیمیشن سازي وجود دارد،

بسیار ساده و ابتدایی هاي  بدست آوردن همدلی و همراهی مخاطب حتی با استفاده از تکنیک

است. بنابراین نمی توان کیفیت کار را تنها بر اساس تکنیک ساخت و تکنولوژي مورد استفاده 

 سنجید؛ بلکه مهمترین معیار براي تشخیص کیفیت کار، استقبال مخاطب است.

  در اختیارزمان  -7

گذارند اما در کل باید گفت  می هرچند عوامل مختلفی بر طول زمان تولید انیمیشن اثر

طلبد. میزان زمان در اختیار باید در  می بر بوده و سرمایه گذاري بلندمدتساخت انیمیشن، زمان

م تصمیم در خصوص نوع انیمیشن، قالب تولید و شیوه پخش آن مد نظر قرار گیرد. بعالوه، تی

آغاز کننده کار باید توان ادامه فعالیت در بازه بلند مدت را داشته باشد. پس از آغازِ پخشِ 

خروجیِ کار نیز باید به حفظ کیفیت در طول زمان توجه داشت؛ چرا که در برخی موارد، 

یابد. حفظ چارچوب  می محصول با کیفیت باال تولید شده ولی در میانه راه، سطح کیفی تنزل

ی و نیز حفظ و ارتقاي کیفیت در طول زمان، از نکات مهم در تولید انیمیشن اثرگذار تیم اصل

 است.
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ترویجی مرتبط بـا تولیـد محصـوالت انیمیشـینی شخصـیت      هاي  سیاست -4-2

  محور در ایران

پراهمیت در ساخت انیمیشن کاراکتر محور اشاره شد. همانطور هاي  پیش از این، به مولفه

یابد که  می تروجی این مقوله ارتباطهاي  به سیاست  نمایش و تبلیغات، قالب  که ذکر گردید،

 باشد.  می تراز بعد اقتصاد فرهنگ برجستهآنها  نقش

  تعیین قالب نمایش -8

بایست در خصوص قالب نمایش فیلم تصمیم گیري کند. قالب  می تولید کننده انیمیشن

کوتاه یا بلند باشد. هاي  لی در قسمتتواند مواردي از قبیل سینمایی و یا سریا می نمایش

زیون رسمی، شبکه خانگی و یا یهمچین نحوه پخش سریال ممکن است از طریق تلو

اجتماعی باشد. تصمیم گیري در خصوص قالب نمایش فیلم عالوه بر مسائل فنی هاي  شبکه

 واجد اثرات مهمی در شیوه درآمدزایی و نیز در مرحله تجاري سازي محصوالت  تولید،

  باشد. می کاراکتر محور

  نکات کلیدي در این زمینه عبارتند از: 

 .شیوه پخش در برندسازي بسیار اثرگذار است 

  آنچه که بیش از همه اهمیت دارد آن است که فیلم و کاراکترهاي آن در جامعه دیده

ل شوند. تا زمانی که فیلم به خوبی دیده نشود، نمی توان صحبتی از استقبال یا عدم استقبا

عمومی به میان آورد. این امر در مرحله تجاري سازي محصوالت کاراکتر محور نیز از 

برخوردار است؛ چرا که تا زمانی که کاراکترها دیده و سپس پسندیده اي  اهمیت ویژه

 نشوند، صحبت از فروش محصوالت کاراکتر محور بی معناست.

 دن فیلم و کاراکترهاي آن است. مداومت و استمرار در تولید از شروط بسیار مهم دیده ش

سینمایی باشد، نمی توان تنها با تولید یک فیلم به توفیق مورد نظر   حتی اگر قالب نمایش،

 دست یافت. بنابراین این مداومت در فروش محصوالت تجاري نیز بسیار مهم است.

 ن خواهیم در ایراآنها  مختلف نمایش فیلم و مزایا و معایبهاي  در اینجا نگاهی به قالب

  باشد. می متعدد با کارشناسان حوزه مربوطههاي  داشت که ماحصل بررسی و مصاحبه
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 پخش سینمایی 

  مزایا و معایب پخش سینمایی انیمیشن -1جدول 

  پخش سینمایی

  معایب  مزایا

قالب سینمایی از پرستیژ باالیی نسبت به سایر 

  برخوردار است.ها  قالب
  گیرد. می کمتر در معرض دید قرار

هاي  امکان بیشتري براي حضور در جشنواره

  ی فراهم است.الملل بینمختلف داخلی و 
  هزینه باالیی دارد.

  

رفتن به سینما به عنوان یک عادت فرهنگی در 

میان ایرانیان نهادینه نشده است و بنابراین فیلم 

  ماند. می سینمایی از دید بسیاري از مردم دور

  
ممکن است تولید آن چند  بسیار دیربازده بوده و

  سال به طول بینجامد.

 پخش سریالی  

 پخش از طریق صدا و سیما )1

 مزایا و معیایب پخش سریالی (از طریق صدا و سیما) انیمیشن -2جدول 

  پخش سریالی (از طریق صدا و سیما)

  معایب  مزایا

  گیرد. می بسیار در معرض دید قرار
متعلق به  صدا و سیما عمالً حق امتیاز کاراکتر را

  داند. می خود

سنی هاي  امکان دیده شدن براي افراد در گروه

مختلف و حتی براي افرادي که بدلیل مشغله 

را ندارند، وجود ها  فراوان، امکان رصد برنامه

سنی هاي  دارد. حتی اگر انیمیشن مختص به گروه

کودك و نوجوان باشد، فرصت دیده شدن توسط 

ط بهتري را در سنی متفاوت، شرایهاي  گروه

 جهت مقبولیت اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

  

بایست در تولید کار  می صدا و سیماهاي  سیاست

اعمال گردد که در برخی موارد، بدلیل محدودیت 

 شود. می ها، از جذابیت کار کاسته

پایدار نبوده و نمی توان در بلند مدت در 

متعدد از طریق صدا و هاي  خصوص پخش قسمت

مه ریزي کرد؛ چراکه صدا و سیما خود را سیما برنا

 مالک کار دانسته و چگونگی پخش را خود تعیین

توان شرایطی را فرض نمود  می نماید. بنابراین می
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صدا و سیما تغییر کرده و در میانه هاي  که سیاست

  راه، پخش کار را متوقف نماید.

  گردد. می تري شهرهدر فاصله زمانی کوتاه

صدا و سیما خود در خصوص  با توجه به اینکه

ممکن   گیرد، می ساعات و دفعات پخش تصمیم

مناسب و درخور اثر نبوده و به   است نظام پخش،

  اصطالح ارزش کار زائل شود.

باتوجه به فراگیر شدن، امکان برندسازي بیشتر 

  فراهم است

ی کردن کار، باال الملل بینتوان صدا و سیما در 

  نیست.

 

 نمایش خانگی پخش از طریق شبکه )2

 مزایا و معیایب پخش سریالی (از طریق شبکه نمایش خانگی) انیمیشن -3 جدول

  پخش سریالی (از طریق شبکه نمایش خانگی)

  معایب  مزایا

در مقایسه با پخش سینمایی، از سهولت بیشتري 

 در استفاده برخوردار است.

  

با توجه به هزینه بردار بودن استفاده از این شیوه 

براي مردم، ممکن است کمتر دیده شود و پخش 

 این امر یکی از موانع مهم برندسازي در کاراکترها

  باشد. می

پایدار بوده و امکان تولید سریال با تعداد 

  باال وجود دارد.هاي  قسمت

  نیاز به تبلیغات با هزینه سنگین دارد.

  

تولید کننده، خود در خصوص تولید و پخش آن 

و در چارچوب قانون، کند  می تصمیم گیري

  نیازي به رعایت الزامات نهادهاي دیگر ندارد.

  

 

 اجتماعیهاي  پخش از طریق شبکه )3

  اجتماعی) انیمیشنهاي  مزایا و معایب پخش سریالی (از طریق شبکه -4 جدول

  اجتماعی)هاي  پخش سریالی (از طریق شبکه

  معایب  مزایا

 در مقایسه با پخش از صدا و سیما، کمتر دیدهتواند به صورت رایگان صورت  می پخش برنامه
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  شود. می  دهد. می گیرد که امکان دیده شدن را افزایش

تولید کننده خود در خصوص چگونگی تولید و 

گیرد و در چارچوب قانون،  می پخش تصمیم

  نیازي به رعایت اصول نهادهاي دیگر نیست.

  مدت زمان بیشتري الزم است تا شهره گردد.

هاي  توان در بلند مدت قسمت می بوده وپایدار 

  متعددي را تولید و پخش نمود.

با توجه به نیاز به کار کردن با ابزار الزم براي 

دانلود، امکان دیده شدن بخصوص براي کودکان 

  سنین پایین کمتر است.

 بدلیل خصوصیت تعاملی بودن، تهیه کننده

تواند در کمترین فاصله زمانی ممکن از  می

  بازخورد کار مطلع گردد.

در برخی نقاط کشور بخصوص در مناطقی که 

دسترسی به اینترنت پرسرعت با دشواري مواجه 

  است، امکان استفاده کمتر است.

  

با توجه به آنچه که مطرح شد و با عنایت به مهمترین مولفه در قالب نمایش و شیوه پخش 

توان گفت که از  می باشد، در وهله اول می که همانا بیشینه کردن دیده شدن توسط مخاطب

قالب سریالی در ایران موفق تر از سینمایی خواهد بود.  ،منظر تجاري سازي محصوالت جانبی

 بعالوه، الزم به ذکر است که تهیه فیلم سینمایی هزینه باالتري را به نسبت سریال طلب

راي چندین قسمت صورت گرفته تولید اولیه ببایست پیش می نماید. اگر چه در تولید سریال می

کند؛ اما در ادامه کار، این هزینه و زمان تقسیم شده  می و این امر هزینه و زمان باالیی را صرف

شود و از  می کاستهها  و با شکل گرفتن فضاي کلی کار و کاهش اشتباهات و تکرارها، از هزینه

ایی صرفه بیشتري خواهد توان گفت که تهیه سریال به نسبت فیلم سینم می این جهت نیز

 سینماییهاي  داشت. همچنین، با توجه به دیربازده بودن کار انیمیشن بخصوص در تولید فیلم

حاکمیتی و دولتی، بخصوص در هاي  مدیریتی موجود در دستگاههاي  با توجه به ناپایداريو 

امکان قضاوت  تواند می مواردي که سرمایه گذار نهادي دولتی است، قالب سریالی از آنجا که

در خصوص خروجی کار را در مدت زمان کوتاهتري فراهم آورده و به انتظار سرمایه گذار 

  گردد.  می مناسب تر ارزیابی  براي مشاهده خروجی کار پاسخ سریعتري دهد،

هاي  توان گفت با در نظر گرفتن هدف تجاري سازي شخصیت می در یک جمع بندي کلی

باشد؛ مشروط به  می قالب سریالی داراي ریسک کمتر و عواید بیشترانیمیشنی، تهیه برنامه در 

و در طول زمان پخش شده و  -بالغ بر چند صد قسمت  –متعدد هاي  اینکه در قسمت

پخش در قالب سریالی، هاي  مداومت و استمرار خود را از دست ندهد. در خصوص شیوه

موفق ترین شیوه، بهره گیري از ظرفیت صدا و سیما است. در اینجا نقش صدا و سیما به عنوان 

نهاد حاکمیتی در موفقیت یک انیمیشن که گام اول در تجاري سازي محصوالت کاراکتر محور 
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و سیما گردد. در عین حال با وجود مشکالت فعلی همکاري با صدا  می ایرانی است برجسته

ضرورت دارد حتی االمکان با فراهم آوردن شرایط توافقی، معایب استفاده از   که ذکر آن رفت،

این شیوه کاهش یابد. بنابراین الزم است: اوالً در خصوص ساعات پخش و دفعات آن توافق 

لثاً الزم صورت گیرد. ثانیاً مالکیت حق بهره برداري از کاراکتر به صدا و سیما محدود نشود. ثا

صدا و سیما در انجام تبلیغات براي محصول نقش داشته باشد. رابعاً این امکان وجود داشته 

دیگر پخش در دستور کار هاي  باشد که در صورت توقف پخش از سوي صدا و سیما، شیوه

  قرار گیرد.

در اینجا الزم است تا توضیح بیشتري در خصوص اهمیت استمرار پخش برنامه در تجاري 

توان گفت یکی از مهمترین دالیل ناکامی کاراکترهاي ایرانی در  می رائه گردد. در واقعسازي ا

ترویجی تولیدات هاي  رقابت فروش محصوالت کاراکتر محور با رقباي خارجی که به سیاست

داخلی هاي  رغم وجود برخی شخصیتنبود استمرار در پخش است. علی  گردد، می داخلی باز

عروسکی، به علت پایدار نبودن تولید و هاي  ان بخصوص شخصیتمحبوب کودکان در ایر

در تجاري سازي در مقایسه با رقباي خارجی بسیار پایین آنها  پخش برنامه ها، امکان موفقیت

ً به صورت موجی و دفعی و در یک مقطع  عمدتاها  و برنامهها  است. چرا که این شخصیت

جلب کرده و سپس منقطع شده و ادامه پیدا زمانی کوتاه مدت، توجه کودکان را به خود 

منقطع و پراکنده ساخته شده و پخش اي  و یا به گونه - تا به تاهاي  مانند داستان - اند  نکرده

مانند مدرسه  –زمانی بلند مدت همراه بوده است هاي  که این شیوه پخش، با وقفهاند  گردیده

  پخشی،هاي  . چنین شیوه-استها  ن خانهو یا کاله قرمزي که تنها در نوروز، میهماها  موش

این نکته   نمی تواند تضمین کننده موفقیت در تجاري سازي محصوالت باشد. به عبارت دیگر،

انیمیشنی مد نظر قرار گیرد و ثانیاً هاي  بسیار پراهمیت است که اوالً تعدد در پخش برنامه

. 1ه تحت برند نیز عرضه گردندمحصوالت تجاري شد  انیمیشنی،هاي  همزمان با پخش برنامه

انیمیشنی، کاراکترها از یاد رفته و اقبال به خرید هاي  در صورت ایجاد وقفه در پخش برنامه

انیمیشنی هاي  شود. نتیجه منطقی ناپایداري در پخش برنامه می کمترآنها  محصوالت تحت برند

امتیاز برند این مجموعه هاست. بی اعتمادي تولید کنندگان در خرید حق   کاراکتر محور ایرانی،

به عنوان مثال خرید حق امتیاز کاراکترهاي فیلم سینمایی مدرسه موش ها، در شرایطی که 

آن تنها در طول یک سال صورت گرفته و پس از هاي  اکران فیلم و تبلیغات بر روي شخصیت

به صرفه اقدامی مقرون   بعدي نباشد،هاي  و ساخت مجموعهها  آن قصدي بر حفظ شخصیت

محصوالت تجاري شده بر اساس کاراکترهاي این فیلم   نخواهد بود؛ چرا که در بهترین حالت،

                                                        
انیمیشن (حتی بصورت پخش سـینمایی)، کتـاب فروشـی هـا،     هم اکنون در دنیا مرسوم است که همزمان با پخش یک  -1

 عروسک فروشی ها، اسباب بازي فروشی ها و ... محصوالت مربوط به کاراکتر هاي آن انیمیشن را به فروش می رسانند.
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این در حالی است که برخی از کاراکترهاي   سینمایی تنها یک سال خریدار خواهد داشت.

همواره در   ساله و چند نسلی خود،ها  با سابقه ده  خارجی مانند موش و گربه و پلنگ صورتی،

سینمایی خارجی نیز عمدتا در شمارگان مختلف تولید و هاي  مصرف کنندگان بوده و فیلم دید

ترویجی، از محبوبیت و در نتیجه هاي  شوند و بنابراین در اثر پایداري در سیاست می عرضه

چه به لحاظ فروش خود فیلم و چه به لحاظ فروش محصوالت تحت برند  –فروش خوبی 

 برخوردار هستند.  -آن

  تبلیغات  -9

شود، در خصوص انیمیشن و  می آنچه در اهمیت تبلیغات در خصوص هر محصولی گفته

محصوالت تجاري شده کاراکتر محور نیز صادق است. تبلیغات در مراحل اولیه منجر به ایجاد 

آشنایی مخاطب با انیمیشن شده و در مراحل بعد، با وجود تکثر نمادهاي برآمده از محصول، 

نماید. عالوه بر تبلیغات الزم در خصوص انیمیشن،  می مخاطب را احاطهفضاي ذهنی 

محصوالت تجاري شده کاراکتر محور نیز هر کدام، خود به مثابه ابزاري تبلیغاتی در جهت 

شکل دهی به ذهن مخاطب عمل کرده و در نتیجه، اثر متقابل پخش انیمیشن و فروش 

گردد. همانطور که در پیشتر ذکر  می منجري ا محصوالت تجاري شده، به هم افزایی سازنده

 گردید، نقش صدا و سیما در تبلیغات یک برنامه انیمیشنی که به گسترش مخاطبان آن منجر

  بسیار کلیدي است.  شود، می

سـازي   نقش نهادهاي حاکمیتی در فراهم نمودن بستر مورد نیاز تجـاري  -5

  انیمیشنی ایرانیهاي  شخصیت

اما   ش هایی بمنظور تجاري سازي کاراکترهاي ایرانی صورت گرفته،در کشور ما اگرچه تال

همواره با نارسایی هایی همراه بوده. همانطور که پیشتر اشاره شد، بخشی از مشکل به نبود نگاه 

نادرست ترویجی که در هاي  گردد و بخشی از آن به سیاست می تجاري در خلق کاراکتر باز

مسائل و   توان نادیده گرفت. همچنین،حاکمیتی را نمی نقش اهمیت نهادهاي  مورد اخیر،

مشکالت زیرساختی وجود دارد که مستلزم توجه بخش حاکمیتی براي فراهم ساختن بسترهاي 

به دو مورد از مهمترین مشکالت زیرساختی از منظر  مورد نیاز اقتصاد فرهنگ است. در ادامه

  نده محصوالت تجاري اشاره خواهد شد.خالق کاراکتر انیمیشنی و نیز از منظر تولید کن

مشکالت و موانع حقوقی مانع از بهره مندي کامل صاحبان برند از   از منظر خالق کاراکتر،

حقوق مالکیت معنوي و بسترهاي فکري و   شود. به عبارت دیگر، می حق امتیاز تولیدات خود
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انع از سوء استفاده متخلفین در ساختارمند نیست که بتواند ماي  اجتماعی آن در ایران به اندازه

امر رعایت حقوق مالکین گردد. در چنین شرایطی هیچ تضمینی وجود ندارد که از قبل فروش 

محصوالت تحت برند خالق کاراکتر، سودي نصیب وي گردد. این امر انگیزه تولیدکنندگان 

هد. نبود نگاه د می تجاري سازي در تولیدات خود کاهشهاي  انیمیشن را در توجه به جنبه

تجاري سازي در فرایند تولید انیمیشن به نوبه خود، حتی در شرایط موفقیت انیمیشن به لحاظ 

  سازد. می امر تجاري سازي کاراکترها را با مشکل مواجه  مخاطب پسندي،

یکی از مسائل پراهمیت که جذابیت  از منظر تولید کننده محصوالت تجاري نیز باید گفت

آورد، مباحث مربوط به پرداخت  می کاراکترهاي داخلی براي تولید کنندگان را پاییناستفاده از 

حق امتیاز است. خرید حق امتیاز کاراکترهاي ایرانی مستلزم پرداخته هزینه به خالق این 

نماید. اما زمانی که این امر در کنار امکان  می است که امري معقول و منطقیها  شخصیت

گیرد، استفاده از  می محبوب خارجی به صورت رایگان قراري ها استفاده از شخصیت

کاراکترهاي ایرانی با باالبردن هزینه تولید مقرون به صرفه نخواهند بود. بهره گیري از 

، با وجود جذابیت بیشتر 1کاراکترهاي خارجی عالوه بر اینکه مستلزم پرداخت هزینه نیست

د. ساز می کان فروش بیشتري را فراهمها، ام براي مخاطبان در کنار تولید و پخش دائم آن

محبوب ایرانی و هاي  شخصیتهاي  در پخش برنامه بنابراین باید گفت با توجه به ناپایداري

در مقایسه با پایداري، محبوبیت بیشتر و   لزوم پرداخت حق امتیاز در استفاده از برند آن ها،

د، تولید کنندگان تمایلی به بهره گیري از عدم نیاز به پرداخت حق امتیاز در استفاده از برن

  کاراکترهاي داخلی را در تولید محصوالت خود ندارند.

گردد که این به  می مجموع عوامل فوق منجر به ناکامی در تجاري سازي کاراکترهاي داخلی

معنی خالی کردن عرصه رقابت در اقتصاد فرهنگ است. در خصوص دو مشکل اخیر از منظر 

گر تواند به عنوان تسهیل می ان انیمیشن و تولید کنندگان محصوالت تجاري، دولتتولید کنندگ

 فرهنگی و اقتصادي نقش مهمی ایفا کند. هاي  و بستر ساز فعالیت

  سیاستیهاي  توصیه -6

روزانه در اطراف خود شاهد خیل عظیم محصوالت کاراکتر محور هستیم که عالوه بر 

باشند. متاسفانه تجاري  می اقتصادي از منظر اقتصاد فرهنگ انتقال پیام فرهنگی، واجد اهمیت

ایرانی در کشور ما تاکنون امري نه چندان هاي  سازي محصوالت کاراکتر محور با شخصیت

موفق بوده است. در این مقاله ضمن بر شمردن چهار عنصر اساسی در چرخه تجاري سازي 

                                                        
 Berne Convention for the Protection of(با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسین برن براي حمایت از آثار ادبی و هنري  -1

Literary and Artistic Works, 1886(  
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تولید کننده   کننده انیمیشن و کاراکتر، کاراکترهاي انیمیشنی شامل نهادهاي حاکمیتی، تولید

محصوالت تجاري و مصرف کننده نهایی، بیان گردید که تولید کننده محصوالت تجاري و 

مصرف کننده نهایی حلقه هایی از زنجیر هستند که در صورت توفیق نهادهاي حاکمیتی و 

بنابراین تمرکز نوشته  توانند کارکرد مثبت خود را به نمایش گذارند. می بخش تولید انیمیشن،

حاضر بر تولید کننده انیمیشن و نهادهاي حاکمیتی قرار گرفت. تولید کنندگان انیمیشن به 

بایست نگاه  می منظور بهره بردن از مزایاي تجاري شدن کاراکترهاي خلق شده توسط آنان،

ترویجی هاي  تجاري سازي را در فرایند تولید مد نظر قرار داشته باشند. همچنین سیاست

  باشد. ها می کلیدي در توفیق انیمیشن براي تجاري سازي موفق کاراکتراي  مناسب، مولفه

توانند نقش  می ترویجی انیمیشنهاي  نهادهاي حاکمیتی نیز عالوه بر اینکه در سیاست 

الزم را براي بهره مندي تولید کنندگان انیمشن و هاي  بایست زیرساخت می مهمی ایفا کنند،

ندگان محصوالت تجاري از سرمایه گذاري خود فراهم سازند تا زنجیره تجاري سازي تولید کن

محصوالت کاراکتر محور ایرانی بتواند در مسیر موفقیت قرار گیرد. در این زمینه الزم است تا 

  ذیل مورد توجه قرار گیرد:هاي  سیاست

اخلی باید به . حمایت جدي از آثار ادبی و هنري و حفظ حقوق حق تکثیر محصوالت د1

جد در دستورکار نهادهاي حقوقی و اجرایی مربوطه دولتی قرارگیرد. مهمترین نهادهاي مسئول 

مجلس شوراي اسالمی، شوراي عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و   در این زمینه شامل

ارشاداسالمی هستند. تا زمانی که سیاست حمایت از مالکیت معنوي به طور جدي در کشور 

بعنوان بزرگترین مانع   د توجه قرار نگیرد، ناامنی روانی ناظر به حفظ حقوق محصول،مور

  تجاري سازي محصوالت کاراکترمحور ایرانی خود را نمایان خواهد کرد. 

. در راستاي سیاست حمایت از ترویج محصوالت تحت برند داخلی در برابر توسعه 2

و  2بر اساس وظایف حمایتی خود (ماده برندهاي خارجی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بایست با ارزشگذاري و خرید  می قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) 12

حق امتیاز کاراکترهاي ایرانی از تولید کنندگان و خالقان آثار هنري، امکان استفاده از 

رداخت هزینه فراهم کاراکترهاي داخلی براي تولید کنندگان محصوالت تجاري را بدون پ

فکري هاي  سازد. در شرایطی که اعمال کنترل بر حفظ حقوق معنوي به دلیل فقدان زیرساخت

تواند تا حد ممکن از تضییع حقوق  می چنین سیاستی  نماید، می و ساختاري مناسب دشوار

  خالقان آثار هنري جلوگیري نموده و انگیزه آنان را براي فعالیت حفظ نماید.

است سازمان صدا و سیما با ترجیح منافع ملی بر سازمانی در کوتاه مدت و علم به . الزم 3

حداکثر شدن منافع سازمانی در بلندمدت، با اتخاذ رویکرد مثبت در جهت حمایت از صنعت 

ساز داخلی برنامههاي  انیمیشن سازي در ایران حرکت کرده و تالش در جهت تقویت شرکت



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی - فصلنامه علمی                   160

بایست با در نظر داشتن منافع بلند مدت  می د شمارد. این سازمانخوهاي  را در زمره مسئولیت

مادي و معنوي همکاري با بخش خصوصی قدرتمند تولید انیمیشن ایرانی، سیاست 

توانمندسازي تولید کنندگان داخلی را در پیش گیرد که این امر با عنایت قدرت نفوذ این 

برندسازي و تثبیت تصویر کاراکترها در  در -به واسطه انحصاري بودن آن در ایران –سازمان 

  تواند جامه عمل بپوشد. می ذهن مخاطب و نیز با تبلیغات برنامه و محصوالت کاراکتر محور
  

  
هاي  نهادهاي حاکمیتی در بسترسازي براي تجاري سازي شخصیت سیاستگذارينقش  –4 شکل

  .انیمیشنی ایرانی

مند محصوالت تجاري ایرانی، مشتاق غدغهدر شرایط کنونی اگرچه برخی تولید کنندگان د

به استفاده از برندهاي داخلی در محصوالت خود هستند، متاسفانه مورد حمایت جدي قرار 

 نگرفته و بسیاري از وعده هایی که در رابطه با حمایت از تولیدات داخلی اسالمی ایرانی

بوروکراتیک هاي  ر پیچ و خمشود در برابر نبود انگیزه مسئولین براي تحقق به شعارها و د می

موجود در این مسیر و در برابر حجم واردات و قاچاق کاالهایی چون اسباب بازي و نوشت 

  گردند.  می افزار کامال رنگ باخته و بی معنا

  

  

  

  

تقویت اقتصاد فرهنگ 

در حوزه تجاري 

سازي کاراکترهاي 

ایرانی

تبلیغات محصوالت کاراکتر 

)صدا و سیما(محور ایرانی 

توجه جدي به حفظ حقوق 

مجلس (مالکیت معنوي 
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انقالب فرهنگی، وزارت 
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