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Abstract
“Creative industries” literature is one of the pioneer models in the world's
cultural policy- making and culture economics being developed by
governments and other policy agencies since approximately the beginning of
the current century. As a lucrative and efficient media type, animation has
increasingly impressed the policymakers. To achieve the ideal situation in
Iran, it is necessary to have a holistic and precise view of the current
situation before starting any planning or formulating policies. This research,
therefore, has dealt with the issue of mass producing animation in Iran at a
global scale through a scholarly method by interviewing different actors and
agencies in Iranian animation industry followed up with their theme analysis.
The results show that there are three major obstacles that prevent the
development of Iranian animation industry, namely governmental,
promoters’ and structural factors. The solutions are categorized in six basic
groups: forming a macro-supervisory organization, creating a free market,
reforming the educational system, conducting research, and developing
accelerators. Eventually, an ideal model of policy-making in television
animation production has been presented.
Keywords: Animation, Cultural Policy-Making, Creative Industries, Cultural
Industries, Art Policy
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چكيده

ادبيات صنایع خالق یکی ا الگوهای پيشرو در سياستگذاری فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در دنيا
است که تقریباً ا ابتدای قر حاضر در کشورهای میتلف دنيا توسط دولتها و دیگر کنشگرا
سياستی در حو ه فرهنگ در حال اجرا است .پویانمایی بهعنوا یکی ا قالبهای رسانهای پردرنمد
بيبا پيب مورد توجه سياستگذارا واقع شده است .اما در کشور ما در قدم اول ،برای طراحی و
اجرای هرگونه سياست و تصميم سياستی ،نيا به شناخت دقيق ا وضعيت کنونی برای دستيابی به
شرایط مطلوب احساس میشود .این پژوهب برای نيل به این مهم ،به صورتبندی دقيق و علمی ا
مسائل سياستی و راهکارهای ممکن دستيابی به شرایط مطلوب توليد انبوه پویانمایی تلوی یونی در ایرا
ا طریق مصاحبه با خبرگا این عرصه و تحليل مضمو ن  ،پرداخته است.
در نتایج این تحقيق در جستجوی عوامل با دارنده و موانع پيشرفت پویانمایی به سه منلفه اصدلی
دست یافتيم؛ ا یكسو اشتباهات و ضعفهای سياستگذارا و مدیرا این عرصه باعث ایجاد نفتها
و برو مسائلی شده ،و ا سوی دیگر توليدکنندگا و دیگر کنشگرا خصوصی ني دچدار ضدعفهدای
بنيادین هستند که توانایی و قوت رشد را ا دست دادهاند ،و همچنين عوامدل سداختاری کده ریشده در
فرهنگ و ساختارهای اجتماعی دارند ني م ید بر علت شده است .راهکارهای ارائهشده توسط نیبگا
به  2دسته اصلی با عنوا های ایجاد متولی کال  ،با ار ن اد ،اصالح نظدام نمو شدی ،پدژوهب و ایجداد
شتابدهندهها دستهبندی شدند که در نهایت ،این تحقيق مدلی مطلوب برای سياستگذاری پویانمدایی
تلوی یونی در ایرا با استفاده ا نکات ارائهشده در مصاحبهها ارائه کرده است.
واژگان كليدی :پویانمایی ،سياستگذاری فرهنگی ،صنایع خالق ،صنایع فرهنگی ،سياست هنری ،انيميشن.
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مقدمه

استفاده ا اب ارهای نرم و فرهنگی یکی ا مهمترین راههای گسترش تفکر اسالم ناب
در کالم رهبرا جمهوری اسالمی بهعنوا عالیترین مقام سياستگذار در ساختار
جمهوری اسالمی ایرا هميشه مورد تأکيد بوده است 1.پویانمایی بهعنوا یکی ا
قالبهای رسانهای ،به دليل اقتضائات خاصی که دارد ،قابليت فوقالعادهای برای
برقراری ارتباط در سطح جهانی داشته ،و لذا میتواند در حو ه گفتما سا ی بينالمللی،
دیپلماسی عمومی 2و رسانهای ،3و تصویرسا ی ملی 3نقب منثری ایفا کند .بهطور مثال،
توليدکنندگا پویانمایی عالوه بر خردساال -که معموالً میاطب هدف اصلی نثار
هستند -ب رگساال را ني در حيطه میاطبا هدف خود قرار داده و ا این طریق به
اشاعه فرهنگی 1در ميا میاطبا میتلف میپردا ند ).(Pilling, 1997, pp. 22–25
عالوه بر این ،به دليل قابليت باالی پویانمایی برای ایجاد درنمد و اف ایب توليد
ناخالص ملی مورد توجه کشورهای بسياری بوده و برنامهها و اسناد سياستی متعددی
در کشورهای میتلف برای رشد و توسعه این هنر -صنعت تدوین شده است .بهعنوا
نمونه صنعت پویانمایی در کشور ژاپن یکی ا باالترین گردشهای مالی را نسبت بهکل
صنایع فرهنگی داشته و یکی ا پيشروترین کشورها در صنعت پویانمایی تلوی یونی
است ،تا حدی که تنها یکی ا عناوین توليدی این کشور در جها  ،ار شی ن دیك به 2
تریليو ین (معادل  21ميليارد دالر) ایجاد کرده است (یاسوشی ،مك کانل و روحانی
 ،1330ص.)313 .
ا طرف دیگر طبق سيره و کالم اميرالمنمنين عليهالسالم ،حکومت اسالمی وظيفه و
نقب اساسی در سياستگذاری فرهنگ در حو ههای میتلف ،ا جمله ارتباطات جامعه
 1ر.ک :دیدار مقام معظم رهبری با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی1311/0/10 -
2
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دارد (نشنا و کاظمی قهفرخی« .)1301 ،ا دیگر سو ،رسيد به نظارت هوشمندانه،
متفکرانه ،نگاهانه ،مراقبت ا هر روی نيروها و هر روی علف هر هها ،هدایت جامعه
به سمت درست ،کمك به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه و  ...ا وظایف حکومت
اسالمی در رابطه با فرهنگ میباشد» (همایو و فرو ا  .)1333بر اساس این،
سياستگذاری در حو ه پویانمایی و تالش برای نيل به مدلی برای سياستگذاری در
این حو ه را میتوا به عنوا یك «تکليف» برای جمهوری اسالمی برشمرد.
در کشور ما ا سال  1333توليد پویانمایی به صورت هنری  -تجربی (ايرصنعتی)
ناا شد ،و با تأسيس م رک پویانمایی صبا به عنوا

یرمجموعه سا ما صدا و سيما

توليد انبوه پویانمایی تلوی یونی ناا گردید .با این حال ،به گفته متیصصا و نیبگا
این حو ه ،یرساختها ،سا وکار و داداهای برای توليد انبوه و تو یع مناسب و ورود
به با ارهای جهانی هنو وجود ندارد (گلپایگانی  ،1330صص )21–23 .این امر
نشا دهنده نيا به توجه و بررسی بيشتر جهت برنامهری ی مناسب برای پویانمایی در
ایرا است .در تأیيد این مطلب ال م به ذکر است که اسناد باالدستی همچو «نقشه
مهندسی فرهنگی» که در سال  1302به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد ،در
بیبهای میتلف دولتها را موظف به برنامهری ی و اقدام در حو ههایی نظير
پویانمایی کرده است (نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،1302 ،ص.)02 .
این در حالی است که همراه با موج بينالمللی توجه به الگوی صنایع خالق 1به
عنوا الگویی ا سياستگذاری فرهنگی ،در کشور ما ني «سند راهبردی توسعه
فناوریهای فرهنگی و صنایع خالق» و همچنين «سند راهبردی توسعه صنعت
پویانمایی در ایرا » برای پيشرفت پویانمایی ،توسط ستاد صنایع نرم و هویتسا
معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین شد ،اما این اسناد با توجه بهموقعيت معاونت
علمی ریاست جمهوری نسبت به مرک پویانمایی صبا وابسته به سا ما صداوسيما –که
Creative Industries
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ب رگترین کنشگر سياستی پویانمایی با توليد ساالنه ه ارا دقيقه پویانمایی در کشور
است -ا مشروعيت سياستی و یا بهعبارت دیگر ضمانت اجرا برخوردار نبوده و لذا
خأل برنامهری ی و سياستپژوهی در حو ه پویانماییهای تلوی یونی هنو به جد
احساس میشود.
 -9هدف پژوهش

با توجه به تبيين کوتاهی که ا مسئله سياستگذاری پویانمایی تلوی یونی در ایرا
داشتيم ،هدف کلی و اایی این پژوهب عبارت است ا «دستيابی به مدل مطلوب
سياستگذاری پویانمایی تلوی یونی در ایرا » .برای دستيابی به این هدف کلی ،ال م
است تا به شناسایی توصيفی و تبيينی ا وضعيت موجود ،منلفههای وضعيت مطلوب و
توصيهها و راهبردهای سياستی برای دستيابی به وضعيت مطلوب بپردا یم.
منظور ما ا «مدل» در این تحقيق هما گونه که مدلهای مفهومی 1را «وجوهی ا
دنيای مادی و اجتماعی که با هدف فهم و ارتباط» (Gemino and Wand 2005, p.

) 302 as cited in Mylopulos, 1992طراحی میشوند تعریف شده است ،تنها تالشی
برای به تصویر کشيد وضع مطلوب در قالب یك فرنیند خودسامانگر 2است که ارتباط
ميا کنشگرا میتلف سياستی ،و مراحل فرنیند را نشا میدهد.
 -1پيشينه پژوهش

با توجه به اینکه چند سالی است که رشته پویانمایی در مقطع کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری در دانشگاههای کشور تدریس میشود ،تعداد مقاالت و پایا نامههای
یادی در مينه پویانمایی به رشته تحریر درنمده است که اکثر قریب به اتفاق ن ها به
جنبههای هنری و فنی ،برخی به ابعاد روا شناختی و برخی ني به جنبههای ارتباط
ادبيات با هنر پویانمایی پرداختهاند .در این ميا تعداد کمی ا تحقيقات علمی و
Conceptual model
Self organized
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پایا نامه ها ،در مسئله یا هدف با پژوهب حاضر قرابت داشتند که ذکر ن ها در ادامه
خواهد نمد.
« -1-2بررسی موانع اقتصاد مالی و ه ینهای توليد صنعتی انيميشن ایرا در دهه
 »01-31عنوا پژوهشی است که قرابت یادی با پژوهب حاضر دارد؛ با این
تفاوت که پژوهب حاضر ا منظر سياستگذاری ،و پژوهب ذکرشده ا منظر
اقتصادی به موانع پيشرفت پویانمایی پرداخته است .پژوهبگرا این پژوهب
که با روش دلفی انجام گرفته است ،موانع پيشرفت پویانمایی را در دو حو ه
«با ار ،عرضه و تقاضا» و «مالی و ه ینهای» تقسيم نموده و در نهایت به این
نتيجه دست یافتند که ا منظر نیبگا مدیریتی ،هنری و توليدی پویانمایی به
ترتيب :نبود با ار متنوع و رقابتی ،انحصار سرمایهگذاری در مراک محدود
دولتی ،نبود شبکههای تلوی یونی خصوصی در کشور ،نبود سرمایهگذار
خصوصی ،برقرار نشد ارتباط با با ارهای جهانی و فروش محصوالت و…
مهمترین اولویت ها در بیب با ار ،عرضه و تقاضا هستند و ضعف در
بودجهبندی و تأمين بودجههای موردنيا و متناسب نبود با حقيقت کاری،
تو یع و اختصاص نادرست بودجه در پروژهها ا سوی سفارشدهندهها،
ت ریق نشد بهموقع بودجه مورد تعهد سفارشدهنده ،نبود مدیریت مالی
متیصص در ساختار استودیوها و… مهمترین اولویتهای عوامل مالی و
ه ینه ای هستند .در پایا این پژوهب به چند راهکار برای حل مشکالت
موجود ني اشاره شده است که عبارتاند ا  :اجتناب ا تصدیگری و تسهيل
برای توليد خصوصی ،ایجاد پيوند با با ارهای جهانی ،تدوین مبنای ار یابی
محصوالت ،تقویت پیب محصوالت و عرضه (لنگرودی و صفورا.)1302 ،
« -2-2نسيبشناسی ميا برنامههای پویانمایی نمو شی در تلوی یو ایرا » عنوا
دیگر پژوهشی است که تنها نقطه اشتراک ن با پژوهب حاضر موضوع
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پویانمایی است .این تحقيق با روشی کتابخانهای با مرور نسبتاً تفصيلی بر
نظریههای تأثير رسانه به ویژگیهای فنی و ویژگیهای ميا برنامههای
پویانمایی پرداخته و در نهایت در سه محور کلی نتایج این پژوهب دستهبندی
میشوند که عبارتاند ا « :ل وم دقت در ساخت و توليد این نوع ا برنامهها»،
« ل وم توجه به قشر نوجوا و جوا در ساخت این توليدات تلوی یونی» و
«ل وم توجه کليه نهادهای فرهنگی در ساخت و استفاده صحيح ا این نوع
برنامهها» (تقوی و ریابی.)1301 ،
 « -3-2عدم توفيق توليد انبوه انيميشن در ایرا با رویکرد مدیریت توليد» عنوا
پژوهب دیگری است و همانطور که ا عنوا ن پيداست ا منظر مدیریت
توليد به دنبال پاسیی برای مسائل مشابه بوده است (لنگرودی ،صفورا و
ندائی.)1302 ،
نامهای که با دو کليدواژه »پویانمایی» و «سياستگذاری» تاکنو به
پایان 

 -3-2تنها
ثبت رسيده است ،در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس و با
عنوا « بررسی عوامل تأثيرگذار جهت اصالح ساختار توليد انبوه انيميشن در
ایرا » صورت گرفته است .در متن این تحقيق به شيوهای استقرائی –
کتابیانه ای فهرست بلندی ا عوامل میتلف تأثيرگذار در توليد انبوه پویانمایی
برشمرده شده بود که برخی ا ن ها عواملی اقتصادی و برخی دیگر ا علم
مدیریت برشمرده میشوند (بااستانی .)1301 ،ال م به ذکر است که هيچ
قسمتی ا این پایا نامه ا منظر سياستگذاری به مسئله نپرداخته است ،و ذکر
عنوا «سياستگذاری» در نمایههای این تحقيق به این دليل بوده که در نتيجه-
گيری این تحقيق ا «سياستگذاری» بهعنوا یکی ا عواملی که اصالح ن
موجب رسيد به توليد انبوه پویانمایی میشود یادشده است .بدین ترتيب
نهتنها پژوهب حاضر در عرض این پژوهب نيست ،بلکه تحقيق ذکر شده
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منید دیگری است که ما را بيبا پيب متقاعد میکند که اصالح و پيشرفت
نظام توليد پویانمایی در ایرا در گرو تدوین اسناد سياستی است و پژوهب ما
درصدد است تا به الگویی برای تدوین این اسناد دست یابد.
 -1-2ال م به ذکر است که تعدادی پایا نامه و مقاله دیگر ا منظر مدیریت به
پویانمایی پرداختهاند که «تدوین راهبردهای مطلوب مدیریت توليد پویانمایی
برای سا ما صداوسيمای جمهوری اسالمی ایرا » یکی ا ن هاست که با
تأکيد بر مدیریت توليد ،و با بررسی محيط درونی و بيرونی سا ما صداوسيما
راهبرد «رقابتی» را به این سا ما در مورد توليد پویانمایی پيشنهاد میدهد
( ارعی و ملکی تبار .)1302 ،هما طور که ذکر شد این تحقيق ا منظر
مدیریت توليد و رویکرد مدیریت استراتژیك به توليد پویانمایی تلوی یونی
نظر افکنده که این رویکرد به این معناست که هدف تحقيق «حفظ» و «بقاء»
سا ما صداوسيما است و در این جهت ال م است راهبردهایی درونی اتیاذ
کند که این راهبردها طبق مکتب مدیریت استراتژیك با تحليل  SWOTیا نقاط
ضعف ،نقاط قوت ،فرصتها و تهدیدها ،به سا ما راهبردهایی را ارائه
می دهد .در نتایج این تحقيق روشن شد که نقاط قوت بر نقاط ضعف و
تهدیدها بر فرصتها االب است و بنابراین مبتنی بر مکتب مدیریت
استراتژیك راهبرد «رقابتی» به سا ما برای حفظ و بقا ارائه میشود .این در
حالی است که تحقيق حاضر به دنبال مسائل سياستی توليد پویانمایی
تلوی یونی در ایرا بهعنوا یك صنعت فرهنگی (و نه یك سا ما ) و ارائه
راهکارهایی برای ن هستيم .چه اینکه هما طور که در قسمت فرضيه تحقيق
اشاره خواهد شد ،شاید بقاء و ادامه فعاليت سا مانی همچو صداوسيما در
عرصه پویانمایی مانع ا رشد و ارتقاء این صنعت شود .ا این جهت نوع نگاه
و اهداف تحقيق حاضر با این تحقيق ا مبنا متفاوت بوده و تحقيق حاضر
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نگاهی جامعتر و کلیتر به مسئله پویانمایی تلوی یونی در ایرا دارد ( ارعی،
ملکی تبار و گلمحمدی .)1302
 « -2-2بررسی مدیریت توليد انبوه انيميشن برای کودکا در ایرا برای حضور در
عرصه جهانی» دیگر پایا نامهای است که به «مدیریت توليد» در پویانمایی
پرداخته و در یك تحليل تارییی و مبتنی بر روش کتابیانهای ،گرایب به هنر
نیبهگرا در طی ساليا متمادی را عمدهترین عامل عدم تمایل توليدکنندگا به
توليد انبوه پویانمایی برمیشمرد(مقدم کوهی ،گلپایگانی و عالمی.)1331 ،
هما طور که مشاهده میشود ،پژوهبهای ذکرشده میتواند برای روشن شد
هرچه بيشتر مسئله ما و یا تبيين و تعيين جایگاه عوامل میتلف در شکلگيری وضع
موجود ،به پژوهب حاضر کمك کند ،اما تفاوت عمده و بنيادین این پژوهب با سایر،
تالش برای طراحی مدل سياستی در جهت حل مسائل موجود از منظر
سياستگذاری است.
 -3چارچوب مفهومي
 -1-3پويانمايي
 -9-9-3تعريف پويانمايي

اگر بیواهيم بهصورت دقيق پویانمایی را ا دیگر انواع قالبهای رسانههای تصویری
تفکيك کنيم نيا مند تعریف دقيق ن هستيم« .فيلمی که با دست ،به صورت فریم به
فریم ساخته شده و توهمی ا حرکت را تداعی میکند ،و به صورت مستقيم با اب ار
تصویربرداری معمول ،تصویربرداری نشده باشد» ).(Wells, 1998, p. 10
انجمن سينمایی فيلمسا ا انيميشن ایرا (نسيفا) در اساسنامه خود پویانمایی یا
انيميشن را اینگونه تعریف میکنند« :انيميشن عبارت است ا تهيه و ضبط فریم به
فریم هر نوع ا تصویر روی فيلم ،نوار ویدیو ،یا حافظه دیجيتال کامپيوتر و ايره .عمالً
به کاری گفته میشود که مجری ن قدرت کنترل هوشمندانه تمامی عناصر موجود در
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هر فریم را داشته باشد و در نتيجه نمایشی ا

33

حرکت را تداعی نماید»

( ،www.iranasifa.comبا یابی شده در . )1302/1/21
منظور ا پویانمایی تلوی یونی در این تحقيق ا منظر «پیب» نيست ،بلکه ا منظر
«توليد» است .لذا دایره تعریف پویانمایی تلوی یونی در این تحقيق شامل نثاری است که
برای پیب تلوی یونی به صورت انبوه توليد میشوند که عمدتاً در قالبهای سریال،
فيلمهای بلند تلوی یونی ،ولهها و کليپهای تصویری است و نه پویانماییهای کوتاه
هنری  -تجربی (جشنوارهای) ،نه پویانماییهای سينمایی ،نه پویانماییهای تبليغاتی و
نه پویانماییهای نمو شی .با اینکه این دستهها ني در تلوی یو نمایب داده میشوند،
اما یا بستر اصلی پیب ن تلوی یو نيست و یا به صورت انبوه توليد نمیشوند .به این
ترتيب ،پویانماییهایی که در بستر شبکه پیب خانگی و VoDها به صورت انبوه توليد
میشوند ني در این تعریف جای دارند ،چرا که «قابليت» پیب تلوی یونی را دارند و
به صورت انبوه توليد میشوند .ال م به ذکر است که بهخاطر وجود شبکههای
تلوی یونی تیصصی کودک در سراسر جها  ،پویانمایی تلوی یونی یکی ا مهمترین و
پرشمارترین سبك های توليد پویانمایی در دنيا باشد که با ار وسيعی را به خود
اختصاص داده است (صفورا ،افشارمهاجر و حسينیشکيب ،1303 ،صص.)12-30 .
 -1-9-3پويانمايي و ارتباطات

ا ویژگیهای مهم ارتباطی پویانمایی میتوا موارد بسياری را عنوا کرد ،که به طور
نمونه به کارکرد نمو شی ن اشاره میکنيم« .برای نمو ش ،پویانمایی میتواند با اهداف
میتلفی مورد استفاده قرار گيرد .اوالً میتواند برای جلب توجه یادگيرنده به بیب به-
خصوصی ا محتوای نمو شی مورد استفاده قرار گيرد ...ثانياً ،پویانمایی میتواند به
عنوا به نمایب گذاشتن فرنیندهای محسوس یا انت اعی خاطر سپرد و اجرا توسط
یادگيرنده باشد .کارکرد دیگر پویانمایی ،کمك به یادگيرندگا  ،برای فهم عملکرد
سيستمهای پویایی که در ما متحول میشوند ،با نمایب مراحل به صورت پشت سر
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هم میباشد ) .(Berney and Bétrancourt, 2016, p. 3ا سوی دیگر ،پویانمایی می-
تواند کارکردهایی در سطح جامعه داشته و منجر به تغيير اجتماعی شود« .با توجه به
قابليت پویانمایی برای درگير ساختن میاطبا  ،انتقال ایدههای پيچيده در مدت مانی
کوتاه ،و پرداختن به مسائل حساس ،اقناع گروههای سنی میتلف ا دهه  1021ميالدی
در حو ه توسعه ارتباطات ،مورد استفاده قرار میگرفته ،و همچنا توسط سا ما های
تغيير اجتماعی مورد استفاده قرار میگيرد» ). (Greene and Reber, 1996
 -2-3صنايع فرهنگي و صنايع خالق

صنایع فرهنگی و یا بهاصطالح دیگر صنایع خالق با دو معنا استفاده میشود .معنای اول
(صنعت فرهنگ ،به صورت مفرد) «پس ا جنگ جهانی دوم بهمثابه نوعی نقد
ساختارشکن و گ نده عليه سرگرمی انبوه ا سوی اعضای مکتب فرانکفورت ،که تئودور
ندورنو و مکس هورکهایمر ن را رهبری می کردند ،پيدا شد .متعاقباً نویسندگانی مثل
هربرت مارکو ه ن را ادامه دادند» ( 2003 ،Caustبه نقل ا گایينی ،1302 ،ص.)21 .
در معنای دوم (صنایع فرهنگی ،به صورت جمع) که روی وجه «صنعتی» ن تأکيد
بيشتری وجود دارد ،مربوط به بحثهایی است در مورد کاالها و خدماتی که بهطور
ايرقابلاجتناب با حق تکثير (کپیرایت) گره خورده است .در سا ما یونسکو صنایع
فرهنگی به همين معنا استفاده شده و «به همين صورت در فرانسه اخيراً صنایع فرهنگی
بهعنوا مجموعهای ا فعاليتهای اقتصادی تعریف شده است که کارکردهای مفهومی،
خالقيت و توليد فرهنگ را با کارکردهای صنعتیتر در مقياسهای کال توليد و
تجاریسا ی محصوالت فرهنگی ترکيب میکند» (تراسبی .)1303 ،این اصطالح هم
اکنو

در بیشی ا کشورهای دنيا با عنوا

«صنایع خالق» 1شناخته میشود

) .(Hesmondhalgh et al. 2015البته بحثهایی درباره تفاوتها و شباهتهای این دو
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اصطالح ني ارائه شده است 1.امرو ه کشورهای بسياری با برنامهری ی بر روی رشد
صنایع خالق توانستهاند به توسعه اقتصادی ،اشتغال ایی و صادرات محصوالت
فرهنگی دست یابند ) .(Power and Scott, 2011, p.3پویانمایی بهعنوا یکی ا
بیب های صنایع فرهنگی که ا اهميت راهبردی برخوردار است ،به خاطر ه ینه
بيشتری که توليد ن نسبت به دیگر قالبهای نمایشی دارد ،نيا مند برنامهری ی دقيقتر
و سياستگذاری ظریفتری است.
 -3-3از گونهشناسي تا ابزار سياستي

شناسایی و شناخت صحيح ا اب ارهای سياستی در دسترس و قابل استفاده ،یکی ا
مراحل و مقاطع مهم در فرنیند سياستگذاری است (اشتریا  .)13 ،1301مي ا
مداخله دولتها در حو ه فرهنگ ،بسته به شرایط و موقعيت میتواند متنوع باشد.
امامی در پژوهشی پس ا تحليل برنامههای توسعه ایرا طيف مي ا این مداخله در
تجربه یسته ایرا را با پنج محور دوقطبی تبيين مینماید (امامی  ،1303ص:)111 .
مردمی-
سا ی

وحدتگرا

توانمندی

محسوس

مباشرت

مشارکت

هدایت
و الگوسا ی

حمایت

نظارت

مکمل
مکلف

خصوصی-
سا ی

دخالتگر
قدرتمند
تمایل
دولت به
مداخله

کثرت-
گرا

وابستگی

تمایل دولت به
عدم مداخله

نامحسوس

شکل  -1نمودار ابزارهای سياستی مختلف و مقدار مداخله دولت  -بر اساس (امامی)1394 ،

در این مدل ،نهتنها رویکرد دولت و حاکميت به مي ا مداخله تعيينکننده است ،بلکه
جهتگيری سياست گذار در صورت اتیاذ هر نقطه ا روی طيف ،ني میتواند عواقب

 Throsby 2010, 89ر.ک:
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میتلفی برای جامعه سياستی داشته باشد .بهطور مثال سياستهای حمایتی ممکن است
در نگاه اول در هر حو های مطلوب به نظر برسد ،اما نکتهای که در این مدل به ن
اشاره شده این است که نوع حمایت ني میتواند منجر به وابستگی نيروهای مردمی یا
کنشگرا خصوصی شود.
هاولت و رامب ( ،1331ص )132 .اب ارهای سياستی مورد استفاده برای اجرای
سياستها را بر اساس سطح مداخله دولت روی یك طيف طبقهبندی میکند که
خانواده و جامعه ،سا ما های داوطلب و با ارهای خصوصی به ترتيب در قطب
کمترین سطح مداخله دولت با عنوا «اب ارهای داوطلبانه» طبقهبندی شده و تأمين
مستقيم ،شرکتهای دولتی و مقررات در سوی سطح مداخله یاد دولت تحت عنوا
«اب ارهای اجباری» عنوا شدهاند .اطالعات و توصيه ،یارانهها ،اقدامات مربوط به حق
ثبت و ماليات و پرداخت ه ینه ا سوی مصرفکننده ني در ميانه این طيف با عنوا
«اب ارهای میتلط» قرار گرفتهاند (به نقل ا اشتریا  ،1301 ،ص.)232 .
ژو ف کوتس ( 1013به نقل ا ماژر اک ،1302 ،ص )32 .ني مکانيسمهای
سياستگذاری یا هما اب ارها را به شب دسته کلی تقسيم میکند که عبارتاند ا :
«پیب اطالعات ذیربط»« ،اقدامات مالی»« ،اقدامات کنترلی و تنظيمکننده»« ،انجام
عمليات و اجرا»« ،اهداف سياستگذاری»« ،ششم تحقيق و توسعه( »1ماژر اک،1302 ،
صص.)31–32 .
هما طور که مشیص است ،اب ارهای سياستی و نحوه استفاده ا ن ها طيف
گستردهای دارند و استفاده ا هرکدام ا ن ها مستل م شناخت مناسب ا مسئله و
با یگرا و ذی نفعا حول محور مسئله است .ا طرف دیگر استفاده ا هرکدام ا
اب ار ها جایگاه و شرایط خود را دارد و ممکن است در صورت عدم رعایت شرایط در
استفاده ا این اب ارها ،سياست ها منجر به نتایج منفی و حتی عکس شود.
R&D
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با توجه به ل وم انطباق اب ارهای هر سياست با مقتضيات مسئله به جهت اجرای
سياستها (اشتریا  ،1301 ،ص ،)221 .در این قسمت یکی ا نظریههای معروف در
حو ه صنایع فرهنگی را که با تقسيمبندی ا حو ههای میتلف صنایع فرهنگی ،مي ا
مداخله و اب ارهای سياستی دولت را پيشنهاد میکند بهتفصيل بيا میکنيم.
 -4-3مدل دواير هممركز

یکی ا مدلهای معروف در مينه مفهومپردا ی و مفهومسا ی در حو ه صنایع
فرهنگی ،مدل دوایر هممرک  1است که توسط اقتصاددا دانشگاه مکوایر استراليا ،دیوید
تراسبی 2ارائه شده است .مدعا و هدف این مدل این است که نابرابری و عدم توا
ميا توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی که برای کشورهای بسياری مسئله است را حل
کند ).(Throsby, 2010, p. 103
در این مدل تراسبی با تکيه بر تفکيك دو نوع ار ش که ا ن ها با عنوا «ار ش
اقتصادی» و «ار ش فرهنگی» یاد میکند ،این مدل را تبيين میکند .ار ش اقتصادی با
استفاده ا اب ارهای مالی و اقتصادی نظير قيمت ار یابی شده و ار ش فرهنگی با
ار یابی و مقایسه نیبگا ا  2منلفه میتلف بهدست مینید که عبارتاند ا  :جنبه
یباییشناختی ،جنبه نمادی ،معنوی ،اجتماعی ،تارییی و اصالت (Throsby, 2010,

).pp.18–22
پيب مقدمه دیگر برای ورود به تبيين مدل دوایر هممرک این است که هر کاال یا
خدمت فرهنگی ،دارای یك نجيره ار ش است .به این معنا که هر کاال یا خدمت
فرهنگی ا نیستين لحظهای که ایده ساخت ن توسط سا نده شکل میگيرد ،تا در
نهایت به دست میاطب یا مشتری برسد ا مراحل میتلفی گذر میکند .در برخی ا
کاال ها این مراحل محدود و کم است ،اما در بسياری ا کاالهای فرهنگی دیگر مراحل
Concentric circles model
David Throsby

1
2

38

 ،سال بيست و ششم ،شمارة دوم (پياپي  ،)65پائيز و زمستان 9318

متعددی باید طی شود .نکته پراهميت در این ميا این است که برای سياستگذار
ضروری است تا تصميم بگيرد در کدامیك ا این مراحل مداخله سياستی خود را انجام
دهد) .(Throsby, 2010, pp. 24–25در حقيقت مدل دوایر هممرک  ،مدلی است برای
ارائه راهکار به سياستگذارا تا مي ا مداخله و اب ارهای سياستی خود را هوشمندانه
در ميانه نجيره ار ش به کار بندند تا اثرگذاری حداکثری داشته باشد.
حال با این دو مقدمه ،پيشنهاد مدل دوایر هممرک این است که صنایع فرهنگی را
براساس مقایسه مي ا ار ش فرهنگی و ار ش اقتصادی صنایع میتلف بهصورت
صنایع فرهنگی
اقتصادی:
صنایع فرهنگی
وسيعتر:

تبليغات

طراحی

صنایع فرهنگی
مرکزی:

ميراث فرهنگی
عکاسی

فليم
(سينما)

هنرهای خالق
مرکزی:
موسيقی ،هنرهای
نمایشی ،هنرهای
تجسمی ،ادبيات

نشر
مو هها

با یهای
رایانهای
کتابیانهها

نمایشگاهها
و گالریها
رادیو و
تلوی و
معماری

مد
استودیوهای ضبط

شکل  -2مدل دوایر هممرکز ارائه شده توسط تراسبی ()Throsby, 2010, p. 25
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دایرههایی هممرک طبقهبندی کنيم .بدینصورت که صنایعی با بيشترین ار ش فرهنگی
و کمترین ار ش اقتصادی در مرک قرارگرفته و صنایعی که ار ش اقتصادی ن ها بر
ار ش فرهنگی ن ها البه دارد در دایرههای خارجی .در شکل «مثالً داستا یك رما
یا نمایبنامه میتواند ایدههایی برای ساخت یك با ی رایانهای را در خود داشته باشد،
یا اثر یك نقاش میتواند الهامبیب یك طراح مُد باشد ».یکی ا تبعات پذیرش این
مدل و وجود ارتباط ميا صنایع فرهنگی و هنرهای خالق ،این نکته مهم است که
بیب هنری اهميت ویژه و محوری برای تمامی صنایع فرهنگی دارد و این نکته باید
مدنظر سياستگذارا باشد ).(Throsby, 2010, pp.25–26
در رابطه با اینکه چه هنگام باید ا چه اب ارهایی استفاده کرد ،تراسبی ایده با ار ن اد
مبتنی بر نئوليبرالي م را نقد کرده و معتقد است که با ار ن اد ني در مواقعی با شکست
مواجه میشود .او با اشاره به «کاالهای عمومی» 1که منفعت ن به همگا میرسد و
نمی توا کسی را ا ن محروم کرد (مثل قوای نظامی و امنيت) ن را بهعنوا یك
نمونه ا موقعيتهایی که با ار ن اد شکست میخورد بيا میکند .لذا به خاطر
خصوصيت هایی که هنر و صنایع فرهنگی را به کاالهای عمومی شبيه میکند ،نمیتوا
با ار ن اد را برای این بیب پيشنهاد کرد و بهناچار ا ایده مداخله دولت به اثبات
میرسد.
صيانت ا اجرای صحيح قانو کپی رایت ،حمایت ا اداره کارنمد و اقتصادی
بنگاههای صنایع فرهنگی ،و همچنين ایفای نقب نمو شی و اطالعرسانی در مينه
مصرف کاالهای فرهنگی ،ا جمله دالیل دیگر برای اثبات ضرورت مداخله دولت در
مينه صنایع فرهنگی است(Throsby, 2010, pp. 34–37) .

پيشنهاد اجرایی تراسبی برای تیصيص بودجههای دولتی این است که این ت ریق
باید طبق اهداف و شرایط موجود بوده ،و براساس نجيره ار ش صورت پذیرد ،بدین
Public good

1
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ترتيب که در صورت نيا به اف ایب کيفيت کاالها و خدمات فرهنگی ،بودجه باید برای
توليدکنندگا تیصيص یابد و در صورتیکه نيا به بهبود شرایط دسترسی به کاالهای
فرهنگی وجود دارد باید این بودجه به مصرفکنندگا

و یرساختهای پیب

تیصيص یابد).(Throsby, 2010, pp. 66–73
میتوا با جمعبندی و تطبيق مدل دوایر هممرک تراسبی با مدلهای مي ا مداخله
دولت که پيب ا این ذکر شد به این جمعبندی دست یافت که در بیبهای درونی
مدل دایرهها ،که خالقيت و ار ش فرهنگی البه بيشتری دارد ،و کاالها و خدمات
فرهنگی خاصيت عمومی تری پيدا کرده و به خاطر اهميت و محوری بود این هنرها
برای دیگر صنایع فرهنگی ،مي ا مداخله دولت باید بيشتر باشد .در عوض هر چه به
دایرههای بيرونی مدل ن دیك میشویم باید این صنایع به با ار سپرده شده و دولت
سياستهای مداخله خود را کاهب داده و صرفاً به اطالعرسانی ،حمایت و نظارت
بسنده کند.
 -1روششناسي پژوهش

به دليل نبود اسناد سياستی ،گ ارشهای سياستی و یا گ ارشهای فرنیند
سياستگذاری ،استفاده ا روش سياستپژوهی (بررسی فرنیند سياستگذاری و
مقایسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب) ممکن نبود .ا ننجاییکه عمده تصميمات
و نتایج ن ها در محيط سياستگذاری پویانمایی بهصورت شفاهی وجود داشت ،انجام
مصاحبه نيمهساختاریافته با کنشگرا میتلف سياستگذاری پویانمایی روشی مناسب
برای گردنوری اطالعات بود.
برای نمونهگيری و انجام مصاحبه با دستاندرکارا این صنعت ني ا روش
نمونهگيری هدفمند با تکنيك گلوله برفی استفاده شد .برای این منظور باید ا اطالعات
کم (افراد اوليه) درخواست شود که دیگر افرادی که در این مسئله شریك هستند (درو
شبکه هستند) را به پژوهشگر معرفی کنند (نيومن ،1 ،1330 ،صص .)311–320 .پس ا
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مصاحبه با  13تن ا دستاندرکارا این صنعت که عبارتاند ا  1نفر ا مدیرا و
سياستگذارا (مدیر وقت مرک پویانمایی صبا ،مدیر شبکه پویا و نهال ،مدیر وقت
مرک هنر های رقومی سا ما بسيج مستضعفين ،مدیر وقت مطالعات و توليد پویانمایی
حو ه هنری و مدیر خانه پویانمایی انقالب اسالمی) 3 ،نفر ا تهيهکنندگا و صاحبا
شرکتهای توليد پویانمایی خصوصی 3 ،نفر ا ميا گروههای توليدکننده (نویسنده،
کارگردا و انيماتور) و همچنين با مدیر تنها مجموعه صنفی وقت (انجمن نسيفا ایرا )
و ني با یك نفر متیصص حو ه تربيت کودک و رسانه (مدیر شورای تیصصی کودک
سا ما صداوسيما) به اشباع نظری رسيده و انجام مصاحبهها متوقف شد.
برای اجرای مصاحبهها ني به دليل نبود چارچوب ا پيب تعيين شده ا تکنيك
مصاحبه نيمهساختاریافته استفاده شد .بدین منظور بر مبنای  3محور اصلی ،سناالت
میتلفی به مصاحبهشوندگا عنوا میشد .این سه محور اصلی که در تمام مصاحبهها
ثابت بوده اما روش و نحوه بيا ن به اقتضای فضای بحث متفاوت بود ،عبارتاند ا :
نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی برای رشد پویانمایی ایرا را کدام میدانيد
نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی و بهطور کل موانع پيشرفت پویانمایی ایرا را
کدام میدانيد
برای اصالح شرایط و رفع تمام موانع موجود ،چه راهکاری ارائه میدهيد
پس ا اتمام مرحله گردنوری داده و انجام مصاحبهها ،متن ن ها پياده شده و نوبت
به تحليل دادهها میرسد .در این مرحله ،برای یافتن منلفههای اصلی هرکدام ا
محورهای سنال و رسيد به یك مدل در ميا دادهها ،ا روش تحليل مضمو استفاده
شد که علت انتیاب این روش فقدا چارچوب نظری برای تبيين دادههاست ،چرا که
روش تحليل مضمو بر وجود چارچوب نظری ا پيب موجود وابسته نيست ( Braun

 & Clarke, 2006به نقل ا عابدی جعفری و همکارا  ،1301 ،ص.)113 .
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پس ا اجرای مصاحبه با نیبگا و دستاندرکارا پویانمایی در ایرا  ،متن این
مصاحبهها پياده سا ی شده و فرنیند تحليل محتوا بر روی ن ناا شد .در مرحله اول
متن با دقت مطالعه و براساس نظرات و ایدههای مطرحشده و تکرار شده در متن
مصاحبهها ،ایدههایی برای دسته بندی و استیراج مضامين برای محقق شکل گرفت .در
مرحله بعد یعنی کدگذاری اوليه ،بعد ا جداسا ی عبارتهای مهم و مرتبط با سناالت
تحقيق ،مضامين اوليه ا ن ها استیراج و در جدولی در کنار گ ارههای جدا شده ا
متن مصاحبه ،با عنوا «مضمو اوليه» ثبت شد .در مرحله بعد یعنی یك کدگذاری
نظمدهنده ،مضامين نظم دهنده ا مضامين اوليه استیراج شد .با مشیص شد مضامين
نظمدهنده ،کار برای یکپارچهسا ی مضامين اوليه شروع شد .بدینترتيب ،براساس
روابط ميا مضامين نظمدهنده ،به واحدهای ب رگتری تبدیل شد .لذا پس ا تالش
برای یکپارچهسا ی مضامين ،به  3دسته ا مضامين یکپارچهسا رسيدیم که عبارتاند
ا  :فرصتها و نقاط قوت ،موانع و تهدیدها و راهحلهای پيشرفت که در ادامه به
تفصيل مضامين نظمدهنده ذیل هر یك ا این مضامين یکپارچهسا را توضيح خواهيم
داد.
 -6يافتههای پژوهش
 -1-5فرصتها و نقاط قوت پويانمايي در ايران
 -9-9-6گنجينه غني ادبيات

یکی ا مهمترین م یتها و نقاط قوّتی که هنو ن چنا که باید ا ظرفيتهای سرشار
ن در عرصه پویانمایی و دیگر رسانههای نمایشی استفاده نشده ،گنجينه ادبيات انی و
پرار شی است که در قرو متمادی به انای ن اف وده شده و شامل داستا های متنوع،
ضربالمثلها ،نگاههای شاعرانه و هنری متنوع میشود ،و میتواند الهامبیب و منبعی
انی برای توليدات رسانهای بسيار یادی شود.

پويانمايي تلويزيوني در ايران :به سوی مدلي برای سياستگذاری از...

(سيدمجيد امامي و عباس قائمي)

13

 -1-9-6پيام فطری

برخالف ننچه تصور میشود که رساند پيام دینی با استفاده ا رسانههای نوین بسيار
سیت و پيچيده است ،میتوا این ادعا را مطرح کرد که اتفاقاً به خاطر انطباق پيام
مدنظر انقالب اسالمی با فطرت های پاک بشری که نه به قوميت و نه جغرافيا و فرهنگ
خاصی محدود نمیشود ،اتفاقاً بستر بسيار مناسبی برای پذیرش این پيامها وجود دارد و
اتفاقاً میتواند یکی ا وجوه تمای و هویتسا رسانه انقالبی نسبت به رسانههای
جریا االب هاليوودی باشد و این وجه محتوایی را به نقطه قوت و م یت رقابتی
پویانمایی و بهطور عام رسانههای انقالبی بدل کند .البته باید توجه داشت که
گرایبهای فطری گرایبهایی کلی است ،و ممکن است در صورتیکه پيام ن وارد
قالب مذهبی  -شریعتی مطرح شود باعث مقاومت ا سوی میاطبا میتلف شود که
باید این نسبتها در ارتباط با میاطبا میتلف در نظر گرفته شود .ا نظر مدیر کنونی
مرک پویانمایی صبا که یکی ا اثرگذارترین عامليتها در سياستگذاری پویانمایی در
ایرا است ،محتوای «پاک» و پيامهای متناسب با فطرت انسانی یکی ا م یتهای
پویانمایی ایرا در رقابت درو با ارهای جهانی است (ظهوری راد.)1302 ،
 -3-9-6نيروی انساني مستعد

یکی دیگر ا م یتها و نقاط قوت پویانمایی ایرا  ،وجود خالقيت و مهارتهای هنری
باال در ميا جمع یادی ا هنرمندا ایرانی است که یکی ا نشانههای ن  ،کسب
موفقيت های فراوا و متعدد نثار پویانمایی کوتاه در بسياری جشنوارههای بينالمللی
است .اما عالوه بر این ،بهخاطر اتیاذ سياستهای نادرست ،تعداد قابلتوجهی هنرمند
با مهارت و متیصص در کشور وجود دارند که بهخاطر مشکالت و موانع متعدد -که
در بیب بعد به ن اشاره خواهد شد -فرصت و بستر بهکارگيری و استفاده ا ن ها
وجود نداشته و متأسفانه بسياری ا ن ها به شغلهای متفرقه مشغول هستند که در
صورت اصالح سياستها نيرویی بالقوه و نمادهبهکار خواهند بود.
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 -1-9-6قيمت تمامشده

اف ایب ار ش ار های خارجی در سالهای اخير ،باعث شده دستم د نيروی انسانی
برای توليد پویانمایی ا بسياری ا کشورهای دنيا پایينتر باشد .البته در شرایط فعلی
چنين ظرفيتی به کار گرفته نشده و به خاطر سياستهای اشتباه پویانماییهای توليدشده
در ایرا ا قيمت مناسبی برخوردار نيست که در بیب موانع پيشرفت به ن اشاره
خواهد شد .اما با رعایت ضوابط توليد صنعتی ،قيمت پایين توليد پویانمایی در ایرا
یکی ا مهمترین م یتهای رقابتی در با ار جهانی خواهد بود .یکی دیگر ا علتهای
این امر میتواند قيمت پایين نرماف ارهای حرفهای توليد و تدوین محصوالت رسانهای
باشد.
 -6-9-6زمينه ارتباط خارجي مناسب

گاهی این تصور در بين توليدکنندگا وجود دارد که به خاطر وجود تحریمها ،برقراری
ارتباط اقتصادی با خارج ا کشور دچار مشکالت عدیده است ،اما در عمل افرادی که
تجربه عقد قراردادهای خارجی داشتهاند در مصاحبه با ما بر این نکته تأکيد داشتند که
مانعی که نتوا بر ن فائق نمد در این مسئله وجود ندارد و راههای متنوعی برای دور
د تحریمها وجود دارد و در عمل این مسئله ثابتشده است .در واقع میتوا گفت
حساسيتهایی که نسبت به صنایع نظامی ،صنایع حساس و پ شکی در با ارهای
بينالمللی بر روی ایرا وجود دارد در عرصه صنایع فرهنگی چنين حساسيتی حس
نمیشود .البته برخی ا دستاندرکارا پویانمایی به وجود فضای ذهنی «ایرا هراسی»
صرفاً در کشورهای عربی اشاره داشتند اما ا لحا قانونی و رسمی مانعی جدی بر سر
تجارت جهانی پویانمایی ایرانی وجود ندارد.
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 -5-9-6عقبه غني در تصويرسازی

ا دیگر نقاط قوّتی که بالقوه میتواند م یتی رقابتی با کشورهای دیگری که در
سالهای اخير وارد با ار پویانمایی شدهاند باشد ،وجود تجربيات ،اساتيد و نثار
ار شمند و بهعبارتدیگر انباشت تجربه مناسب در عرصه تصویرگری و تصویرسا ی
است که عمدتاً در تصویرگری کتاب کودک و نوجوا مورد استفاده قرارگرفته است.
این عقبه انی در ایجاد تصاویر بدیع و جذاب یکی ا منلفههای مهمی است که در
پویانمایی جذابيت بصری ایجاد میکند .البته باید توجه داشت که هنر تصویرگری به
خاطر فاصله داشتن ا حرکت و پویایی باید بهجای درست خود در پویانمایی استفاده
شود .بهطور مثال «نورالدین رین کلك» ا پيشگاما و پدرا پویانمایی ایرا  ،در کنار
پویانمایی به تصویرگری کتابها و نشریههای کودک و نوجوا شناخته میشود
(« ندگينامه :نورالدین رین کلك (.)1302 ،»)-1312
 -5-9-6حاشيه سود باال

یکی ا دالیل مهم اقبال کشورهای متعدد به توليد صنعتی پویانمایی میصوصاً در
سالهای اخير ،سودهای چشمگير و فروشهای سرسامنور فيلمهای سينمایی پویانمایی
بوده است .بدینصورت که در ميا پرفروشترینهای تاریخ سينما تعداد قابلتوجهی ا
فيلمهای پویانمایی جلوه مینماید .در عرصه تلوی یو ني به خاطر گستردگی با ار
فروش ،یعنی تعداد باالی شبکههای تلوی یونی در سراسر دنيا که همواره نيا مند
پرکرد برنامه پیب خود با برنامههای جذاب برای کودک و نوجوا هستند ،باعث
میشود که توليد پویانمایی -درصورتیکه بهصورت حرفهای انجام گيرد -یکی ا
تجارتهای پرسود جها به شمار نید.
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 -8-9-6مزيت نسبت به كشورهای منطقه

با توجه به تجربه چندین ساله توليد پویانمایی در ایرا  ،توليد پویانماییهای سينمایی و
تلوی یونی متعدد که البته بیاشکال هم نبوده ،میتوا گفت نسبت به بسياری ا
کشورهای منطقه ،میصوصاً کشورهای حاشيه خليجفارس ا تجربه و مهارت باالتری
برخوردار هستيم .البته نباید فراموش کرد که همين کشورها در حال برنامهری ی برای
توليد پویانمایی هستند و تاکنو توانستهاند به موفقيتهایی ني دست یابند .بر همين
اساس ،این م یت رقابتی در صورت عدم اتیاذ سياست و رویکرد مناسب برای تسریع
در پيشرفت پویانمایی کشور ،ا دست خواهد رفت.
 -1-9-6بازارهای فرهنگي بالقوه

درحالیکه تصور میکنيم نثار هاليوودی و اربی تمامی با ارها را تسیير کرده ،اما
بسياری ا کشورهایی که قرابتهای فرهنگی یادی با فرهنگ ایرانی  -اسالمی دارند،
مشتری بالقوهای برای پویانماییهای ایرانی خواهند بود .کشورهای مسلما حتماً نثاری
که قهرمانی مسلما و با محتوای تعاليم مشترک اسالمی داشته باشد را ترجيح خواهند
داد .و یا بهطور مثال کشورهای حو ه نورو که در مقاطع میتلف تارییی ج یی ا
قلمرو ایرا و یا دیگر حکومتهای مشترک بودهاند ،با فرهنگ ایرانی اشتراکات فراوانی
دارند که میتواند برای میاطبين این کشورها جذابيت فراوا داشته باشد .ا طرف
دیگر ،کشورهای بسياری ني هستند که ویژگیهای فرهنگی خاص ما برای ن ها
جذابيت داشته و در نتيجه این تفاوت میتواند در عرصه بينالملل به م یت تجاری و
هنری تبدیل شود .در حقيقت برای پيشرفت باید محدودیت با ار دنيا به کشورهای
اربی و اروپایی را کنار گذاشته و به فکر با ارهای ب رگی نظير روسيه و چين،
کشورهای عربی نظير لبنا و امارات ،ترکيه و هند و دیگر کشورهای نسيای شرقی و
حتی با ار ب رگ و فراموششده نفریقا بود.

پويانمايي تلويزيوني در ايران :به سوی مدلي برای سياستگذاری از...

(سيدمجيد امامي و عباس قائمي)

15

 -98-9-6پيشرفتهای فني

به گفته بسياری ا دست اندرکارا توليد پویانمایی در ایرا  ،محدودیتهای موجود برای
پيشرفت پویانمایی ،محدودیت های فنی و تکنيکی نبوده و اکنو به مرحلهای دست
یافته ایم که برای ساخت محصول پویانمایی محدودیت های فنی مطرح نيستند .منید این
مطلب ،موفقيت چند شرکت توليدی در فعاليت و مشارکت بينالمللی با کشورهای دیگر
در حو ه توليد پویانمایی است .در عين حال که امکانات ،تجهي ات و مهارتهای فنی تا
حدود قابل قبولی در کشور موجود میباشد ،اما باید گفت که محدودیتهای موجود ا
جنس دیگری است که در ادامه به توضيح ن خواهيم پرداخت.
 -2-5نقاط ضعف و تهديدها

ارائه مدلی ا موانع موجود بر سر راه پيشرفت کمی و کيفی پویانمایی بسيار دشوار
مینماید ،چرا که مجموعه ای ا عوامل در درگيری و ارتباط با هم ،بستر و شرایطی را
گنجينه انی
ادبيات
پيام فطری

پيشرفتهای
فنی

نيروی انسانی

با ارهای

متیصص و
نماده به کار

فرهنگی
بالقوه
فرصتها و نقاط
قوت
م یت نسبت به

قيمت تمام

کشورهای منطقه
در توليد

شده

ارتباط
خارجی
مناسب

حاشيه سود
عقبه انی در

باال

تصویرسا ی

شکل -3نمودار فرصتها و نقاط قوت پویانمایی تلویزیونی در ایران
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رقم دهاند که خروجی این سيستم نمیتواند نثار کيفی و جذاب باشد .به دليل این
ارتباط وثيق ميا عوامل میتلف ،نمیتوا مسائل و موانع را به یك دسته یا عامل
خاص نسبت داد ،اما در این پژوهب تالش شده تا با تقسيمبندی براساس تحليل
مضامين نظم دهنده ،عوامل و موانع را تنها به نسبت ارتباط بيشتر به سه دسته تقسيم
نمایيم .دسته اول موانع حاکميتی است .منظور ا حاکميت ،نهتنها دولت بلکه به معنای
تمامی دستگاههای مربوط بهنظام حاکميتی جمهوری اسالمی است .در دسته دوم به
موانعی اشاره شده که بيشتر با توليدکنندگا خصوصی ارتباط دارد و در نهایت موانعی
که کال تر ا این دو بوده و به نحوی هر دو را تحت تأثير قرار میدهد با عنوا موانع
مينهای تبيين کردهایم:
 -9-1-6حاكميتي
 -9-9-1-6مداخله نهادهای حاكميتي

ساختار توليد پویانمایی در کشور سالهاست که بهصورت دولتی 1تعریف شده است.
بدینصورت که خریدار ب رگی به نام مرک صبا (ذیل سا ما صداوسيما) وجود دارد
که ساالنه ميلياردها توما برای توليد پویانمایی ه ینه میکند .شرکتهای توليدکننده
پویانمایی شکل گرفته ني بدو عقد قرارداد و پذیرش سفارشهای مرک پویانمایی صبا
قادر به ادامه حيات خود نیواهند بود ،چراکه خریدار دیگری در کشور وجود ندارد .ا
طرف دیگر بودجه محدود این مرک باعث شده تا کيفيت نثار پویانمایی پایين نگهداشته
شود ،چرا که سا ما صداوسيما قادر به خرید مجموعهای که کيفيت و به تبع ن ،
قيمت ن ا حدی باالتر باشد نيست و ناگ یر به سمت خرید محصوالت ار ا قيمتتر
در قالبهای کمه ینه نظير کات اوت 2تمایل پيدا میکند .ا همينرو ،توليدکنندگانی که
به این سيستم عادت کردهاند ،نمیتوانند خارج ا ن اندیشيده و برای با ارهای دیگر
 1دولت به معنا حاکميت ( )stateنه قوه مجریه ()government
cut out

2
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نظير با ارهای جهانی توليد کنند ،چرا که کيفيت و مهارتهای ن ها در سطحی پایين
نگه داشته شده یا به عبارت دیگر ،تشویقی برای اف ایب کيفيت ،یا اف ایب مهارتهای
توليدی ا سوی این کنشگر ب رگ پویانمایی تلوی یونی در ایرا وجود ندارد.
توليد دولتی این یگانه قاعده طالیی را رو بهرو با توليد میکند که «هر کس موفق
به کسب پروژه دولتی شد ،برنده با ی است» .البته در ميا صاحبنظرانی که با ن ها
مصاحبه شد ،افرادی بودند که ورود و مداخله دولت را بدو اشکال دانسته و مداخله و
سياستگذاری دولت در کشورهای دیگر را شاهد مثال مینوردند و تمام مشکالت را
ا کمبود دانب و مهارت توليدکنندگا خصوصی دانسته و شرایط را برای رشد ن ها
مهيا عنوا میکردند.
 -1-9-1-6نبود ضوابط روشن

در شرایطی که صداوسيما نيا به برنامههای کودک و نوجوا دارد ،شاید تعریف و
بيرو سپاری سفارشهای توليدی ،امری اجتنابناپذیر باشد؛ اما اگر ا نقد جدی بهکل
این ساختار بگذریم ،نمیتوا ا اشکاالت موجود در ساختار کنونی ني گذشت ،چراکه
تاکنو ضابطه مشیصی برای بيرو سپاری سفارشها وجود نداشته و سفارشها بدو
مقدمات و ضوابطی نظير مناقصه یا استانداردها و معيارهای ا پيب تعيينشده ،و تنها با
صالحدید شیصی مدیر مجموعه به شرکتها سپرده می شود .این امر سبب شد تا
نفات متعددی در این صنعت شکل بگيرد با وجود این که عوامل و موانعی که در ادامه
به ذکر ن خواهيم پرداخت ،بهنحوی تحت تأثير نبود ضوابط مشیص شکلگرفتند.
 -3-9-1-6اعمال ساليق مدير

در نبود ضوابط تنها منلفه تعيينکننده عقد قراردادها سليقه و ارتباط مدیرا است .در
شرایطی که عمده مدیرا مرک صبا ا مهارت و شناخت هنری کافی ا ظرایف
پویانمایی برخوردار نباشند ،سالیق متفاوت و حتی متضاد ،باعث سردرگمی
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توليدکنندگا

شده و تمامی خطمشیها با تغيير مدیر عوض میشود .برخی ا

توليدکنندگا برای کسب پروژه ،تکنيكهایی نموختهاند که با ارائه پر رقوبرق و
نمایب نمونه کارهای بسيار باکيفيت ،و مطابق ميل مدیرا پروژه را دریافت میکنند و
بعد ا گرفتن پروژه ،توانایی توليد باکيفيت مناسب را نداشته و نمیتوانند پاسیگوی
ه ینههای مرک صبا باشند.
 -1-9-1-6داللها

ا دیگر نفتهای نبود ضوابط روشن ،شکلگيری دالال پروژه است ،چرا که با وجود
بودجه های ميلياردی مرک صبا هميشه سودجویانی که به دنبال منافع شیصی خود
هستند به نحوی برای کسب سهمی تالش میکنند .دالال پروژه بهواسطه رابطه مثبت با
مدیر یا ارائه قوی ،امتيا پروژه را دریافت و پس ا برداشت سهمی ا ن  ،پروژه را به
شرکت خصوصی دیگری واگذار میکنند که وجود چنين افرادی در فرنیند توليد باعث
ایجاد نفت های متعددی نظير کاهب کيفيت محصوالت ،تهدید امنيت شغلی
انيماتورهای مشغول در استودیوهای کوچك با پایا یافتن یك پروژه و ...میشود.
 -6-9-1-6استوديوهای ناپايدار

در پی نبود ضابطه های مشیص و مدو  ،یکی ا پدیدههایی که شاهد ن هستيم،
شکلگيری استودیوهای ناپایدار است .استودیوهای ناپایدار مجموعههایی هستند که
تنها بعد ا دریافت امتيا پروژههای مرک صبا شکلگرفته و بعد ا ساخت یك یا چند
پروژه توانایی اداره خود را نداشته و ا بين میروند .این اتفاق میصوصاً هنگامیکه
بودجههای نامتعارف به صورت جهشی به مراک دولتی ت ریق میشود ،بيشتر اتفاق
میافتد.
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 -5-9-1-6قطع ارتباط با مخاطب نهايي

در ساختار توليد دولتی تنها عاملی که تعيينکننده ادامه یا عدم ادامه یك پروژه است،
تصميم مدیر است و تفاوتی در مجموعههای پرمیاطب و کممیاطب به صورت
ساختاری لحا نشده است .البته ممکن است عواملی نظير نظرسنجیهای سا ما و
با خوردهایی که ا کارشناسا

ار یابی برنامهها دریافت میشود ،در ساخت و

جهتدهی به تصميم مدیر دخيل باشد ،اما در نهایت تمام موفقيتها و عدم موفقيتها
باید ا دریچه تصميم مدیر عبور کرده و به توليدکننده منتقل شود .در حقيقت در این
ساختار ا ننجا که مالك معنوی اثر مرک صبا است و توليدکننده بهايرا ه ینه توليد -
که بهصورت دقيقهای دریافت میکند -هيچ حق دیگری ندارد ،استقبال یا عدم استقبال
میاطبا ا ن  ،هيچ اثر مستقيمی برای توليدکننده نیواهد داشت .به همين خاطر در
این سيستم داداه و ميل و تشویقی برای ساخت محصول جذابتر به توليدکننده
وجود نداشته و توليدکننده به جای تطابق با نيا و ميل میاطب ،تماماً در تالش است تا
سليقه و ميل مدیر را راضی نگه دارد .حال اینکه سليقه مدیر به چه مي ا با سليقه
جامعه تطابق داشته باشد در ميا مدیرا ادوار میتلف با سالیق میتلف متفاوت است
و سا وکاری دقيق برای شناسایی اینکه میاطب جامعه با توجه به تفاوتهای نسلی
دقيقاً چه سليقه و چه نيا هایی دارد در این ساختار دیده نشده است.
 -5-9-1-6به حاشيه رفتن خالقيت

در ساختار توليد سفارشی ،توليدکنندگا که باید ا نهایت خالقيت خود برای جذب
میاطب استفاده کنند ،به مجری طرحی که پيما کار ن مرک صبا است ،تبدیل
میشوند .در این صورت بيشتر خالقيتهای توليدکننده که در خلق اثر جذاب تیصص
دارد به حاشيه رفته و تنها اجرای پروژه ا پيب طراحیشده مدنظر قرار میگيرد.

61

 ،سال بيست و ششم ،شمارة دوم (پياپي  ،)65پائيز و زمستان 9318

 -8-9-1-6كاهش كيفيت

در ساختار توليد سفارشی ،ا ننجاییکه ضوابط و خطوط قرم مشیصی برای رد یا
تأیيد کرد یك پروژه وجود ندارد ،به خاطر ضعف مدیریت توليد برخی توليدکنندگا ،
به جای کاهب ه ینهها ا طریق اف ایب بهرهوری ،با کاهب کيفيت نسبت به این مهم
اقدام نموده ،تا درنمد خود را اف ایب دهند .چرا که تنها راه درنمد توليدکنندگا در
کاهب قيمت تمامشده توليد نسبت به مقداری است که ا مرک دریافت کردهاند و اير
ا ن درنمد دیگری برای خود متصور نيستد.
 -1-9-1-6افزايش قيمت

با اینحال ،ا ننجا که کاهب قيمت توليد برای اف ایب درنمد ،ا طریق اصولی و
تیصصی خود انجام نمی شود ،تنها راه کاهب نيروی انسانی و انجام بسياری ا
فعاليتها توسط یك نفر  -که ال اماً در ن تیصص ندارد -است و بدینترتيب نهتنها
بهصورت واقعی قيمت توليد پویانمایی کاهب نمییابد ،بلکه به نسبت کيفيت پایين ن ،
قيمت بسيار باالیی ني صرف توليد ن شده است.
 -98-9-1-6پروژههای شكستخورده

در چنين ساختاری بسياری افراد و شرکتهایی وارد توليد شدهاند که ا تیصص ال م
برخوردار نبوده و در نهایت چي ی که برای مرک صبا باقی میماند حجم انبوهی ا
پروژههای شکستخورده و توليداتی است که به دليل کيفيت بسيار کم بههيچوجه
قابلنمایب نيست.
 -99-9-1-6نبود دغدغه كسب درآمد

ا ننجا که اوالً در ساختار مدیریتی ،ار یابی مدیر معموالً کمی بوده و مدیر قابل کسی
است که بتواند بودجه بيشتری جذب و خرج کند ،ار شی برای کسب درنمد در فرهنگ
سا مانی مدیرا جمهوری اسالمی تعریف نشده است و همچنين در برابر بودجهها و
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درنمدهای هنگفت حاصل ا فروش تبليغات در این سا ما  ،درنمد کسب شده ا
فروش پویانمایی و محصوالت جانبی ن اصالً قابل مالحظه نيست و هيچ مدیری در
این ساختار حاضر نیواهد بود که کارنامه مدیریتی خو د و مي ا کمی توليدات را فدای
توليد کيفی و کسب درنمد (یعنی چي ی که اصالً ا او انتظار نمیرود) کند.
 -91-9-1-6خأل قوانين و مقررات حمايتي

در شرایطی که مين با ی توسط قواعد سا ما صداوسيما تعریف میشود ،فرد یا
افرادی که بیواهند در این ساختار ورود پيدا نکنند ،جای دیگری که بتواند مينهای
نماده برای حمایت ،نمو ش ،مهارتاف ایی یا شراکت را برای ن ها فراهم کند ،وجود
ندارد .توليدکنندگا البته میتوانند بهصورت خودجوش و مبتنی بر خالقيت خود،
راهکارهایی برای حمایت بيابند.
در ميا توليدکنندگا پویانمایی در کشور ،کسانی هستند که با ایجاد ارتباط با خارج
ا کشور توانستهاند به موفقيتها و درنمدهای مناسبی دست یابند ،اما برای دیگرا این
مسير به روند و رویهای مشیص تبدیل نشده است و درصورتیکه وضعيت موجود
ادامه پيدا کند تنها افراد معدودی در این صنعت به موفقيت خواهند رسيد در حالیکه
هدف ا سياستگذاری ،طراحی برنامهایست برای حداکثر کرد موفقيتها .با استناد
به وجود چنين دستهای ا توليدکنندگا  ،برخی ا مدیرا دستاندرکار پویانمایی
کشور ،مدعی نبود خأل قانونی بوده و قوانين کنونی (بهطور مثال در قالب شرکتهای
دانببنيا یا ثبت فيلمنامه و شیصيت) را کافی میدانستند .اما ذکر این نکته ال م است
که ،این قوانين حداقل و کف نيا های قانونی و مقرراتی برای توسعه یك صنعت خالق
است ،و برای حمایت و تسریع در روند پيشرفت نيا به مقررات و قوانينی نظير
سياستهای دیگر کشورهای پيشرو در این حو ه (مثل معافيتهای مالياتی ،وامهای
کمبهره ،تسهيالت در پیب و ارائه و تجارت بينالملل و )...مدنظر است که در
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صورتی که ع می برای رشد پویانمایی در کشور وجود داشته باشد ،باید ا این طریق
اعمال گردد.
 -93-9-1-6ضعف نظام آموزشي

نظام نمو ش رسمی پویانمایی که در قالب رشته پویانمایی در هنرستا  ،بهعالوه
دورههای نمو ش عالی ن وجود دارد ا چند اویه میتلف دچار مشکل است .اول
اینکه نمو شهای ارائه شده با نيا واقعی تطابق ندارد .به این معنی که در نظام نمو شی
فضای حاکم ،به رویکرد هنری-تجربی (جشنوارهای و با میاطب خاص) تمایل دارد.
در چنين ساختاری ،مهارتهای حرفهای توليد انبوه پویانمایی که تیصصهای متفاوت
ا همدیگر است (نظير فيلمنامه نویسی ،طراحی کاراکتر ،طراحی استوری بورد ،طراحی
کانسپت و…) مورد افلت واقع شده و افراد مشتاق برای یادگيری این تیصصها ا
مجاری ايررسمی و توسط نمو شهای اینترنتی و تالش شیصی موفق به کسب این
مهارتها شده و یا با کسب تجربه در ساخت یك پروژه این مهارتها را کسب میکند.
ا طرف دیگر با تعریف رشته پویانمایی در هنرستا یا بهعبارت دیگر نظام فنیحرفه-
ای ،و شرایط فعلی فرهنگی کشور که دانبنمو ا پرتالش و موفق به رشتههای نظری
(ریاضی و تجربی) سوق داده میشوند ،باعث افت کيفيت نمو ش پویانمایی شده ،چرا
که اکثر افراد بهخاطر کسب مدرک و گذرا وقت این رشته را انتیاب میکنند.
 -91-9-1-6عدم اهتمام سياستگذاران به اين صنعت

طبق گفته دستاندرکارا صنعت پویانمایی در کشور ،با توجه به اهميتی که پویانمایی
در رشد ،تربيت و نمو ش نسلهای نینده دارد ،و اهميت راهبری که این صنعت
میتواند در ارسال پيام انقالب اسالمی به خارج ا مر ها ا یكسو ،ایجاد اشتغال،
اف ایب توليد ناخالص ملی ،ار نوری و ...داشته باشد ،مي ا اهتمامی که تاکنو به این
صنعت شده است ،اصالً کافی نيست .به نظر دستاندرکارا این صنعت ،پویانمایی و
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دولتی «یك بیب

مصرفی» محسوب می شود و تصوری ا درنمد ایی ،و رشد اقتصادی ا این طریق را
ندارند ،لذا بودجههای مصرفی در ن

قابل قياس با صنایع دیگر (نظير صنعت

خودروسا ی) نبوده و اهتمام کافی نسبت به رشد و ایجاد صنعت بومی در کشور در
ميا ن ها وجود ندارد.
 -1-1-6توليدكنندگان و آفرينشگران
 -9-1-1-6ضعفهای مهارتي

متأسفانه در کنار تمامی موانع و مشکالتی که به نحوی به دستگاههای حاکميتی مرتبط
میشود و پيبا این ذکر شد ،ضعفهای تیصصی و مهارتی توليدکنندگا پویانمایی
ني در عدم توفيق چشمگير پویانمایی کشور بیتأثير نبوده است .چراکه بسياری ا
توليدکنندگا اطالعات و مهارت کافی برای توليد صنعتی و حرفهای نداشته و همين
امر یکی ا عوامل اف ایب قيمت تمامشده به نسبت کيفيت محصول میشود .عدم
اطالع ا فرنیندها و تکنيكهای اف ایب کيفيت ،مدیریت منابع انسانی ،با اریابی ،جذب
سرمایهگذار و  ...بیشی ا ضعفهایی است که بيشتر متوجه توليدکنندگا پویانمایی
است .البته شاید بتوا عنوا کرد که این ضعفها وابسته و معلول شرایطی است که
توسط ساختار دولتی تعریف شده است ،اما با این قطعيت نمیتوا گفت بين این دو
پدیده رابطه علی  -معلولی وجود دارد ،اما بهطور یقين میتوا ا ارتباط وثيق این دو
سین گفت.
 -1-1-1-6رويكرد نرمافزاری

یکی دیگر ا نفاتی که گریبا گير توليدکنندگا پویانمایی شده است ،ضعف نمو شی و
مهارتی بسياری ا هنرمندانی است که به ورود به این صنعت عالقهمند هستند .چرا که
با تأثير ا شرایط و ضعفهای نظام نمو ش پویانمایی ،بسياری ا عالقهمندا این
حو ه ،با یادگيری چند نرماف ار کامپيوتری چنين تصوری پيدا میکنند که پویانمایی یاد
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گرفتهاند ،در حالیکه پویانمایی هنری است تیصصی که فارغ ا نيا به شناخت درست
ا درام و فيلمنامهنویسی و سينما ،نيا مند دقت هنری و رعایت اصولی است که با
یادگيری نرماف ار حاصل نمیشود .منظور ا نرماف ار در این بیب ،نه تنها استفاده ا
نرماف ارهای رایانهای برای توليد تصاویر دوبعدی و سهبعدی است ،بلکه حتی
تکنيك های طراحی با مداد و کااذ را هم شامل میشود .سولوما  ،تاریخشناس،
نویسنده و منتقد پویانمایی مینویسد« :پویانمایی هنر نقاشیهایی که حرکت میکنند
نيست ،بلکه بيشتر هنر حرکتهایی است که نقاشی شده است .ننچه ميا هر فریم
اتفاق میافتد ،مهمتر است ا ننچه درو هر فریم است» (Solomon, 1987, p.11 as
)cited in Wells, 1998, p.10
 -3-1-1-6سردرگمي توليدكنندگان

متأثر ا شفاف و روشن نبود سياستگذاری و خطمشیهای فرهنگی در کشور ،و ا
طرف دیگر عدم شناخت صحيح بسياری ا توليدکنندگا ا ظرایف رسانه و توليد پيام،
در بسياری ا پروژهها ،پيب ا ورود به توليد ،رسانه خاصی که در دست داشته و پيامی
که قصد میابره ن را دارند ،و مالحظات میاطب هدف را مدنظر نگرفته و در اکثر
اوقات تمام تمرک را بر روی اف ایب کيفيت بصری محصول ه ینه میکنند ،در حالیکه
اثر پرکيفيتی که بدو فکر قبلی به این مسائل توليدشده باشد چهبسا بهخاطر عدم تطابق
باسليقه میاطب ،هيچ شانسی برای پیب پيدا نکند و تمام تالشها و حماتی که برای
توليد ن کشيده شده بهنوعی به هدر رود.
 -1-1-1-6ضعف در كار گروهي

به دليل پيچيدگی و تیصصی بود فرنیند توليد پویانمایی ،برای توليد یك اثر بسيار
ضروری است که افرادی که در حال کار روی یك پروژه هستند با یکدیگر هماهنگ
بوده و فرهنگ کارگروهی و کار منظم را رعایت کنند .متأسفانه چنين فرهنگی هنو در
ميا توليدکنندگا و هنرمندا توليد پویانمایی کشور نهادینه نشده و برخی بینظمیها
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در کنار عدم تیصص در مدیریت منابع انسانی ،ما فرنیند توليد را اف ایب و در
نتيجه قيمت تمامشده ن را اف ایب میدهد .البته ممکن است بیشی ا این بینظمی به
خالقيت افراد مربوط باشد ،چرا که معموالً مدیریت کرد افراد خالق و نونور و
نگهداشتن ن ها در قالب یك نظم مشیص ،دشواری بيشتری دارد .این ضعف ،نه تنها
متوجه افراد ،بلکه متوجه سا ما ها ،نهادها و شرکتهای توليدکننده ني هست .بهطور
مثال تاکنو بیب صنعتی و توليدی پویانمایی ،ارتباط منثر و مستمری با نمو ش عالی
و افراد تربيتشده در نمو شگاهها و دانشگاهها نداشتهاند.
 -6-1-1-6عدم استفاده از تخصصهای مختلف

یکی ا اشکاالت اساسی که یکی ا نتایج ساختار کنونی توليد است ،و نمیتوا ال اماً
مقصر مشیصی برای ن معرفی کرد بيشتر به توليدکنندگا مربوط میشود ،این واقعيت
است که بيشتر مراحل پيبتوليد ،توليد و پستوليد توسط هنرمندا انجام میشود ،در
حالیکه در قواعد توليد حرفهای باید ا تیصصهای میتلفی برای وظایف میتلف
استفاده کرد .بهطور مثال با اریابی و تو یع ،خود یك تیصص است که دارای قواعد و
اصول میتلفی است که ال اماً کسی که سا نده و هنرمند ماهری باشد ا مهارتها و
اطالعاتی که یك متیصص با اریابی و فروش باید داشته باشد ،برخوردار نيست .به
همين صورت میتوا به تیصصهای دیگر نظير مدیریت توليد ،تحقيق و توسعه
فناوری ،مالحظات تربيتی و… اشاره کرد.
 -3-1-6مسائل ساختاری
 -9-3-1-6فرهنگ كالم محور

یکی ا ویژگیهای فرهنگی ما ایرانيا که با بسياری ا نسياییها و میصوصاً با
کشور های عربی در اشتراک است ،فرهنگ کالم محور ماست .به این معنا که با تکيهبر
عقبه ادبياتی انی ،عمده مسائل پراهميت ما بيشتر در با منعکسشده و این مسئله به
رسانههای تصویری ني انتقال پيداکرده است .بهطور مثال در سریالهای پرمیاطب
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صداوسيما این تصاویر جذاب و خالقانه نيست که برای مردم جذابيت دارد ،بلکه بيشتر
داستا در مکا های ثابت و با افراد ثابت شکل میگيرد و تنها جذابيت در ارتباط ميا
افراد و کالم ن ها مربوط میشود .این ویژگی در سریالهای کرهای مورد استقبال مردم
ایرا ني مشاهده میشود .این مسئله مقداری با ذات پویانمایی که تشکيلشده ا
تصاویر متحرک است و جذابيت خود را مدیو تصاویر جذاب و حرکتهای جذاب
است در تقابل است .وقتی این ویژگی فرهنگی وارد فضای پویانمایی میشود نتيجه و
ماحصل ن محصوالتی نظير دیرین دیرین و شکرستا میشود که تصاویر ،کاراکترها و
بيشتر داستا ها با هم شباهت بنيادین دارند و یکی ا مهمترین عوامل جذابيت
دیالوگهای جذاب و گویندگی ماهرانه ن هاست .این پدیده فرهنگی در عين حال که با
ذات پویانمایی در تقابل است و میتواند بهعنوا تهدید محسوب شود ،اما میتواند به-
خاطر کمك به توليد پویانماییهای کمه ینه تر به یاری این صنعت شتافته و با استفاده
ا قرابت فرهنگی با کشورهای ذکرشده ،به فکر توسعه پویانمایی کشور افتاد؛ هما گونه
که «انيمه» ژاپن تقریباً با تکيه بر همين ویژگی فرهنگ شفاهی توانست روی پای خود
بایستد و با ارهای دنيا را تسیير نماید.
 -1-3-1-6رويكرد هنری -تجربي

رویکرد توليد پویانمایی هنری-تجربی که رشد بصری و یباییشناختی میاطب خود
را مدنظر دارد و سرگرمی را بهعنوا کار ویژه خود نمیشناسد ،تقریباً در تمامی ابعاد
با رویکرد توليد صنعتی و سرگرم کننده اختالف و حتی تضاد دارد .البته باید توجه
داشت این نوع نگاه به هيچ وجه الط و اشتباه نيست ،چرا که هر دو نوع نگاه اهداف و
کارکردهای خاص خود را داشته و مکمل یکدیگرند؛ چنا که بدو نثار هنری-تجربی،
خالقيت و پيشرفت محتوایی و مهارتی در بیبهای دیگر کُند خواهد شد و بهنوعی
میتوا این نوع نثار را نيرومحرکه و عقبهای نظير تحقيق و توسعه برای بیب صنعتی
دانست .اما نفت این نگاه ننجا برو میکند که یکی ا دو نوع نگاه بر دیگری البه
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پيد اکرده و ا مي ا مورد نيا و ضروری خود پا را فراتر بگذارد و برای نوع توليد دیگر
مانع تراشی کند .اکنو ترویج و با توليد نگاه هنری در کشور -که میتص پویانمایی
نيست -باعث شده تا مهارتهای مورد نيا برای توليد صنعتی نظير مهارت کارگروهی
و تیصصی و همچنين توليد اثری که برای عامه مردم قابلفهم و جذاب باشد ،نمو ش
داده نشود و به نحوی داداه ای برای توليد انبوه پویانمایی ميا هنرمندا و هنرجویا
شکل نگيرد.
 -3-3-1-6دير بازده و هزينه باال

یکی ا تفاوتهای توليد پویانمایی که جذب سرمایهگذار خصوصی را دشوار میکند،
ه ینه باالی توليد هر دقيقه پویانمایی و در کنار ن مدت ما نسبتاً بيشتر توليد ن
است .در کشور ما که متأسفانه با هجمههای اقتصادی دشمن دچار فرا و نشيب
اقتصادی بوده و امنيت سرمایهگذاری یادی حتی در توليد محصوالت مادی وجود
ندارد ،توقعی چندانی ا اقبال سرمایهگذارا به توليد نثار رسانهای نمیرود؛ چرا که در
چنين اوضاعی برای توليد پویانمایی باید مقدار بيشتری سرمایه به مدت ما بيشتری
در دستا توليدکننده باقی بماند و مدت ما تبدیل سرمایه به سود بيشتر بوده ،لذا
ریسك سرمایهگذاری در این صنعت ا دیگر حو هها بيشتر به نظر میرسد.
 -1-3-1-6فعاليت كنشگران خارجي

فعاليتهای کنشگرا خارجی در عرصه پویانمایی در ایرا خود به چند بیب تقسيم
میشود :اول اینکه با پیب پویانماییهای خارجی و باکيفيت ،چه ا طریق رسانه ملی،
فضای مجا ی و شبکههای ماهوارهای ،کار رقابت برای توليدکنندگا داخلی  -با توجه
به محدودیت بودجههای توليد و مداخله مستقيم بیب دولتی در توليد -با این نثار
سیت میشود .بهبيا دیگر ،نثار خارجی در حال ذائقهسا ی و جهت داد به سليقه
میاطبا داخلی شده و لذا توليدکنندگا داخلی را به موضع انفعال و تدافعی میبرد.
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تأثير دومی که کنشگرا خارجی بر سپهر پویانمایی ایرا داشتهاند ،رصد دائمی
هنرمندا پراستعداد ایرانی و جذب ن ها در شرکتهای خود است .این اتفاق ا طریق
جشنوارههای بينالمللی و نثار کوتاهی که در این رویدادها ا طرف هنرمندا کشورما
شرکت میکنند ،رخ میدهد .متأسفانه به دليل نبود شرایط مناسب برای استفاده بهينه ا
هنرمندا و استعدادهای بومی درو ساختار تعریفشده توليد پویانمایی در کشور،
اقبال شدیدی در ميا

هنرمندا

بااستعداد برای خروج ا کشور و پيوستن به

شرکتهای توليدی خارجی شکلگرفته است .بهعنوا نتيجه سوم ،میتوا ا نقب
کمپانیهای ب رگ خارجی در مينه پیب بينالمللی نثار سينمایی سین به ميا نورد.
ال م به ذکر است که عمده سينماهای دنيا ،در انحصار چند شرکت ب رگ رسانهای نظير
یونيورسال ،سونی پيکچر  ،دی نی ،تایم وارنر و ...قرار دارد ،و لذا برای پیب
بينالمللی نثار سينمایی ،چاره ای ج مذاکره و برقراری توافق با یکی ا این کمپانیهای
ب رگ وجود نداشته ،و لذا نثاری که محتوای خاصی را منتقل کرده یا حاوی پيام
خاصی باشد که به مذاق این شرکتها خوش نياید ،شانسی برای دیده شد در سطح
جهانی ندارد.
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به حاشيه رفتن

قطع ارتباط با
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نمو شی

روشن

حاکميتی

عدم اهتمام

مداخله نهادهای

سياستگذارا به
پویانمایی

حاکميتی

ضعفهای مهارتی

نقاط ضعف و

فعاليت کنشگرا

تهدیدات

خارجی

رویکرد نرماف اری
دیربا دهی و

توليدکنندگا

ه ینه باالی
پویانمایی

مسائل ساختاری

سردرگمی
توليدکنندگا
عدم استفاده ا
ضعف در کار
گروهی

تیصصهای
میتلف

فرهنگ کالم

رویکرد هنری -
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تجربی

 -4نمودار نقاط ضعف و تهدیدات پویانمایی تلویزیونی در ایران شکل
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 -3-5راهحلها

در ميا راهکارهای ارائه شده توسط نیبگا این عرصه 3 ،راهکار اساسی و  3راهکار
جنبی به چشم میخورد .منظور ا راهکارهای اساسی ،راهحلهایی است که ادعا می-
شود با اجرای ن تمام مشکالت حل خواهند شد ،و راهکارهای جنبی ني  ،ن هایی
هستند که اجرای ن ها به رفع سریعتر موانع و پيشرفت بهتر کمك خواهد کرد.
 -9-3-6راهكارهای اساسي
 -9-9-3-6متولي كالن

یکی ا پرتکرارترین و پراهميتترین راهحلهایی که برای برو رفت ا وضع موجود
پویانمایی کشور در ميا متیصصا این حو ه مطرح شد ،شکل گرفتن یك نهاد
بهعنوا متولی پيشرفت پویانمایی است که بتواند ا باال ،بر روی جنبههای میتلف این
هنر -صنعت اشراف داشته و بیبهای ا هم جدا را با همدیگر در یكسو و جهت
هماهنگ کند .مثالً نظام نمو شی را با نيا با ار منطبق ساخته ،حمایتها را جهتدهی
کند ،سياستها و قوانين تسهيل گر وضع کرده و در کل ،این شرایط را بتواند مدیریت
کند .البته نظراتی در رد و میالفت با این دیدگاه وجود داشت .یکی ا علتهای
میالفت با ایجاد نهاد متولی کال پویانمایی ،ترس ا تبدیل شد این نهاد به یك نهاد
تصدیگر است که بهجای تمرک روی حل مشکالت ،خود به مشکالت اف وده شده و
در پی تصدی و مدیریت دستوری این صنعت باشد ،و بدینترتيب بودجههایی که
میتوا با ن به توليد محصوالت پرداخت را هدر دهد.
 -1-9-3-6بازار آزاد

یکی دیگر ا راهحلهای ارائه شده که در پی در نظر گرفتن توليد دولتی ،بهعنوا مسبب
اصلی تمامی مشکالت به وجود نمده ،برقراری با ار ن اد است که در ن توليد دولتی
قطع شده و توليد محصوالت پویانمایی به توليدکنندگا خصوصی محول شود و منطق
با ار بر ن حکومت کند .به بيا ادبيات سياست گذاری که در فصل دوم این پژوهب
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به بررسی ن گذشت ،عده ای که این بحث را مطرح کردند ،در واقع خواستار «عدم
مداخله دولت» بودند .این عده معتقد هستند ،در این صورت بستر و مينهای شکل
می گيرد که هر گروه توانمندی که بتواند محصول بهتری ارائه کند ،میتواند به حيات
خود ادامه داده و تمام توليدکنندگا برای ادامه حيات خود باالجبار سراغ اف ایب
مهارتهای تیصصی رفته و در کنار کاهب قيمت تمامشده ،کيفيت محصوالت خود را
اف ایب خواهند داد و محصوالت خود را طبق نيا و سليقه میاطب نهایی خواهند
ساخت.
 -4-5پژوهش

در شرایطی که تصميمگيری مدیرا  ،سياستگذارا و دیگر کنشگرا حو ه پویانمایی
در تاریکی اطالعاتی انجام میگيرد ،پژوهب یکی ا راهحلهای پيشنهادی ،برای
پيشرفت پویانمایی کشور است .ال م به ذکر است که تا امرو نمار دقيقی ا مي ا
توليدات پویانمایی ،مي ا استقبال ا پویانماییهای میتلف ،تعداد افراد مشغول در این
صنعت ،قيمت معيار سبكهای میتلف و  ...وجود نداشته ،و نهتنها تصميمات دولتی،
بلکه تصميم توليدکنندگا  ،برای ساخت پویانمایی جذاب براساس تلقیها و نظرات
شیصی و بدو پشتوانه علمی صورت میگيرد .در صورتیکه مرک ی پژوهشی
شکلگرفته و بهاير ا اطالعات و نمار ذکر شده بتواند سياستها و خطمشیهای ال م
برای دولت را استیراج کرده ،معيارهای ار یابی مشیص برای حمایت ا نثار را تعيين
کند و با تکيه بر پژوهب علمی منابع مورد نيا برای اصالح نظام نمو شی تدوین کند،
میتوا به شکلگيری تحول و رشد در این هنر -صنعت اميدوار بود .این در حالی
است که در کشورهای پيشرو در صنایع فرهنگی و رسانهای ،این میاطبپژوهی 1و
مطالعه عادتهای مصرف رسانهای میاطبا است که در محتوا ،سبك و قالب ارائه
موضوعات تعيينکننده است و ضامن موفقيت بسياری ا توليدات میباشد .نيا به
Audience research
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پژوهب برای پویانمایی در کالم دستاندرکارا این حو ه به سطوح میتلف قابل
دستهبندی است .پژوهب های بنيادی و نظری ،نظير اصول کلی انتقال مفاهيم و محتوا
در پویانمایی و یا حل مسائل اساسی نظير چگونگی با نمایی شیصيتهای دینی و
قهرما های مذهبی در قالب پویانمایی در یك سطح ،کشف اطالعات نماری ساده ا
مي ا استقبال و موفقيت توليدات میتلف ،نيا شناسی و سليقهشناسی میاطبا در سطح
دیگر و پژوهب ناظر به استیراج و تهيه سياست ،جهت اعمال ا سوی نهادهای
حاکميتی و یا تدوین قوانين و مقررات در سطحی متفاوت بيا شد.
 -9-1-6راهكارهای جنبي
 -9-9-1-6اصالح نظام آموزشي

با توجه به اهميت تربيت نيروی انسانی در صنعت پویانمایی ،میتوا ادعا کرد که در
صورتیکه نظام نمو ش پویانمایی در کشور ضعفهای عميق خود را اصالح کند ،و
نيروی انسانی متناسب با نيا های با ار را تربيت کند ،این جمع نيروی انسانی میتوانند
با فائق نمد بر مشکالت ،روند پيشرفت پویانمایی را در پيب گيرند.
 -1-9-1-6ايجاد شتابدهندهها

شتابدهنده اصطالحاً به مجموعههایی گفته میشود که با فراهم ساختن بسترهایی
میتوانند مينه را برای شکلگيری گروههای توليدی کوچك و رشد داد ن ها ا ابتدا
تا مانی که بتوانند بهصورت اقتصادی درنمد و ه ینههای خود را مدیریت کنند ،همراه
ن ها خواهد بود .این مهم ا طریق در اختيار قرار داد

یرساختهای فنی ،شراکت و

سرمایهگذاری ،ارائه اطالعات و مشاوره ،راهنمایی و حمایت در مسير توليد و در
نهایت با حمایت در با اریابی و فروش ،به انجام میرسد .گرچه شکل گرفتن چنين
شتابدهندههایی در حو ه پویانمایی راهکاری مستقل برای حل مشکالت بهحساب
نمینید ،اما میتوا گفت برای تصویر نیندهای روشن ،حتماً به وجود این مجموعهها
نيا ضروری وجود دارد.
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 -3-9-1-6ترک مطلق مداخله

در ميا متیصصا حو ه پویانمایی افرادی بودند که تنها راهحل ممکن را صبر و
گذرا

ما می دانستند که ا این طریق با گذر ما و رخ داد ن مایب و خطاهای

میتلف ،مسير درست مشیص شده و منجر به پيشرفت شود .تفاوت این نگاه با نگاه
«با ار ن اد» در این است که پيشنهاددهندگا با ار ن اد وضعيت موجود را برنمیتابيده و
اقدام بیب دولتی برای کاهب یا قطع مداخله خود را طلب میکردند ،در حالیکه نگاه
«ترک مداخله» وضعيت کنونی را قابل دفاع توصيف کرده و برای رسيد به وضع
مطلوب تنها تالشهای ن مایب و خطایی کنشگرا مستقل را مدنظر داشته و تغييری در
رویه کنونی بیب دولتی متصور نبودند.
متولی کالن

اساسی

بازار آزاد

پژوهش
راه حلها
اصالح نظام
آموزشی
جنبی

شتاب دهندهها

ترک مطلق مداخله

شکل  -3نمودار راهحلهای پيشنهادی توسط دستاندرکاران پویانمایی کشور
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 -5سياستهای مطلوب

هما طور که در بیبهای پيب مشاهده شد ،بسياری ا مشکالت و مسائل موجود در
پویانمایی ریشه در این مسئله دارد که دولت و حاکميت ،وظایف سياستگذارانه خود
نظير تسهيل ،حمایت ،نمو ش ،ایجاد جریا اطالعات ،تنظيم مقررات ،نظارت ،ار یابی
و ...را کنار گذاشته و با اتیاذ اب ار سياستی «مباشرت» ،خود به عرصه توليد وارد شده
است .در چنين شرایطی ،مانع اساسی روبهروی پيشرفت استودیوها و شرکتهای
توليدکننده این است که با ورود دولت به عرصه توليد ،توانایی رقابت و استقالل ا این
کنشگرا خصوصی سلب میشود .همچنين به خاطر نفتهایی که مدیرا مراک دولتی
تصميمسا در حو ه پویانمایی ا تیصص کافی برخوردار نبودهاند ،نفتهای دیگری
نظير عدم ثبات تصميمات ،شکلگيری استودیوهای ناپایدار ،نفوذ داللهای پروژه،
اف ایب قيمت و کاهب کيفيت نثار ،نبود داداه برای درنمد ایی ا طریق پویانمایی

توليدکنندگا خصوصی

مرکز صبا
به عنوا سياستگذار کال

صندوقهای
حمایت مالی

شتاب
دهندهها

نظام
نمو شی و
نمو شگاهها

نهاد پژوهشی
جریا مالی
جریا
اطالعاتی
جریا نيروی
شکل  -4الگوی مطلوب سياستگذاری پویانمایی تلویزیونی در ایران کار
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شکل بگيرد .ا طرف دیگر ،شرکتهای توليدکننده ني در چنين شرایطی به رشد،
اف ایب کيفيت ،ورود به با ارهای جهانی ،توليد نثار جانبی تشویق نمیشدهاند ،چرا که
سا وکار توليد دولتی چنين تعيين میکرد.
پيشنهاد اجرایی این پژوهب برای اجتناب ا نفات سياستهای نئوليبرال و همچنين
سوسيالي م در عرصه فرهنگ ،راه سوم یعنی اجرای نسیه بومی سياستهای «صنایع
فرهنگی» است که در ن توسعه ار ش اقتصادی با رشد و اعتالی ار شهای فرهنگی
بهصورت متوا

ا طریق مداخله کنترلشده ،بهموقع و بهجا در نجيره ار شی صنایع

فرهنگی است که در ادامه به تفصيل ن خواهيم پرداخت .در قسمت پيشين مقاله به
صورتبندی مسائل سياستی پویانمایی پرداختيم و در این بیب درصدد هستيم تا با
جمعبندی ،ترکيب و انا بیشيد به راهکارهای ارائهشده ،مرحله دوم سياستگذاری
در مدل فرنیندی یعنی تصميمسا ی را برای سياست گذارا این حو ه تسهيل کرده و
به ارائه پيشنهاد عملی در قالب مدل سياستی که باید توسط سياستگذارا میتلف
اتیاذ شود بپردا یم( .شکل )2
اولين و حداقلی ترین اتفاقی که باید در پویانمایی کشور برای اصالح وضع موجود
بيفتد این است که در الگوی مطلوب ،مرک پویانمایی صبا باید «مباشرت» به توليد
پویانمایی را کاسته و ا اب ارهای دیگر سياستگذاری نظير نظارت ،حمایت و هدایت
استفاده کند تا شرایطی رقم بیورد که در ن توليدکنندگانی که توانایی و مهارت ساخت
اثر جذاب را دارند ،بتوانند ا طریق فروش حق پیب و محصوالت جانبی ،انتفاع مالی
داشته و گردش مالی صحيح و پایداری برای خود رقم ب نند .لذا مرک پویانمایی صبا
باید ا یك سفارشدهنده کال  ،به یك سياستگذار کال و بهعبارتدیگر ،یك نهاد
تنظيم مقررات یا اصطالحاً رگوالتور 1تغيير کاربری دهد.

Regulator

1
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این سياستگذار کال  ،ا پژوهبهای کاربردی و بنيادی توليدشده توسط با وی
پژوهشی پویانمایی که برای تضمين کاربردی بود و مفيد بود خروجی ن  ،پيشنهاد
میشود بهصورت خصوصی و در خارج ا ساختار اداری ن تشکيل شود ،بهرهمند
خواهد بود .شبکههای پویانمایی سا ما صداوسيما ني میتواند برای تأمين برنامههای
خود ،همچو بسياری ا پویانماییهایی که ا شرکتهای خارجی تهيهکرده و حق
پیب پرداخت مینماید ،به شرکت های داخلی ني تنها حق پیب محصوالت ننا را
پرداخت کند .در این صورت ،تنها شرکتهایی قادر به ادامه حيات خواهند بود که
بتوانند چرخه اقتصادی خود را بهصورت بهينه گردانده و با با اریابی اصولی ،شناخت
نيا های میاطب ،توليد محصوالت جانبی ،تبليغات و ...ا محصوالت خود درنمد ایی
داشته باشند.
بودجههای مرک صبا که هم اکنو صرف توليد میشود ،در این الگو صرف تأمين
چهار ماموریت ستادی عمده و دیگر موارد ج ئی خواهد شد:
 -1پژوهب :حو ه میاطبپژوهی یا  ،Audience Researchیکی ا حلقههای
مفقوده صنعت پویانمایی و دیگر رسانههای کشور است که میتواند حالل
مشکل ذکرشده باشد .پژوهب درباره عادات مصرف ،سالیق و ذائقه میاطبا و
ویژگیهای نثار موفق ،میتواند باعث کمك فکری و حمایت اطالعاتی ا
توليدکنندگا  ،یافتن منابع و الگوهای نمو شی برای نمو شگاهها ،طراحی خط-
مشی و اسناد سياستی و معيارهای ار یابی برای حمایت ا توليدکنندگا نوپا و
اتیاذ سياستهای تشویقی برای ورود به با ارهای بکر ،و همچنين طراحی
چارچوب کاری برای تضمين موفقيت شتابدهنده شود.
 -2تأسيس ،تجهي و حمایت ا نمو شگاههای پویانمایی :هما طور که در
فصل چهارم ذکر شد ،نمو ش مهارت در نظام نمو ش و پرورش و همچنين
نظام نمو ش عالی دارای نفات و کمبودهایی است که ا جمله ن ها میتوا به
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طوالنیمدت بود  ،خروجی محور نبود و عدم هماهنگی خروجیهای نظام
نمو ش عالی با نيا های صنعت پویانمایی اشاره کرد .این نمو شگاهها ،در
دورههای کوتاهمدت ،اما تیصصی عالقهمندا به پویانمایی را نمو ش خواهند
داد .ویژگی مهم دیگر این نمو شگاهها پویایی در منابع نمو شی بوده که بدین
ترتيب ا نمو ش منابع قدیمی یا ايرکاربردی به هنرجویا اجتناب میشود.
این نمو شگاهها که میتوانند درنمد اقتصادی داشته و بهصورت خودگردا
اداره شوند ،ا این جهت که افراد را براساس تواناییها و استعدادها پرورش
میدهند ،و مانند نظام نمو ش عالی ،تمام هنرنمو ا را یکسا نمیدانند ،بسيار
خروجیمحور بوده و با سرعت باالیی میتوانند نيروی انسانی ماهر و
تجربهدیده را تربيت کنند .این نيروها میتوانند با ارتباط وثيقی که با صنعت و
شرکتهای توليدکننده تحت نظارت مرک صبا بهعنوا سياستگذار بر ن ها
دارند ،بهسرعت وارد با ار کار شوند ،بهشرط اینکه مرحله دوم تربيت نيروی
انسانی که با هم تحت نظارت مرک صبا است را بگذرانند.
 -3شکلگيری و شروع به کار شتابدهندهها :برای اینکه افراد ماهر و
استعدادهای هنری تربيتشده در نمو شگاهها ،تبدیل به «گروه» شده و بتوانند
فرنیند توليد را ناا کنند ،به یك مرحله ميانی برای محك د تواناییها و
مهارتهای ن ها نيا است .شتابدهندههای پویانمایی میتوانند نقب حمایتی،
نظارتی ،اطالعاتی ،با اریابی و مشاوره خود را در این مرحله به گروههای نوپا
داده تا ن ها بهسرعت بتوانند مسير رشد بهسوی شرکت یا استودیو را طی
نمایند.
 -3صندوقهای حمایت مالی :ما اد بودجههای مرک صبا ،پس ا صرف در
نمو شگاهها و شتابدهنده ها ،در صندوقی جهت حمایت ا توليدات و
توليدکنندگا جمعنوری میشود .مصارف این صندوق که در واقع ضامن توليد
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نثاری با ار ش فرهنگی باال و حامی ار شها و هنجارهای جامعه است،
عبارتاند ا :
أ .توليد نثار فاخر :ا ننجا که توليد نثار فاخر که ا نظر سطح کيفيت و
محتوا دارای وضعيت ویژهای بوده ،و ا قواعد با ار ن اد تبعيت نکرده و
نيا به سرمایه گذاری کال دارد ،یکی ا مصارف این صندوق توليد نثار
فاخر البته طبق ضوابط و مقررات خواهد بود.
ب .حمایتهای مالی :برای تشویق توليدکنندگا

به توليد نثاری با

محتوای بهتر ،و با توليد ار شها و هنجارهای جامعه ،حمایتهای مالی
در قالب کمكهای بالعوض ،وامهای کمبهره ،جای ه و ...ا محل این
صندوق پرداخت خواهد شد.
ت .تسهيالت ايرمالی :برای پيشبرد هر صنعتی ،نيا به یرساختهای
متعدد است؛ تهيه این یرساختها با توجه به ه ینهبر بود ن ها ا عهده
کنشگرا خصوصی خارج است .لذا یکی ا مصارف این صندوق باید
تأمين یرساخت های فنی ،با اریابی ،فروش ،حمایت ا شرکت در
جشنوارهها و با ارهای بينالمللی و ...خواهد بود.
در چنين شرایطی ،توليدکنندگا میتوانند با بهرهگيری ا نخرین نيا های با ارهای
میتلف دنيا و با ار داخلی ،به توليد نثار میتلف بپردا ند .کنشگرا خصوصی،
حاکميتی و صنفی ني هریك میتوانند با هماهنگی و تقسيم وظایف ،هر کدام نقب
یکی ا بیبهای این الگو (نظير پژوهب ،توليد ،حمایت ،نمو ش) را ایفا نمایند.
به عنوا نکته پایانی ال م به ذکر است که الگوی پيشنهادی ،بر یك پيبفرض
اساسی استوار شده است .این پيب فرض اساسی ن است که صدا و سيمای جمهوری
اسالمی ایرا بتواند حقيقتاً به عنوا «رسانه ملی» ،وابستگی تعيينکننده به نهاد دولت ،و
همچنين وابستگی به نقاط کانونی ثروت – تماميت خواها و ذینفعا خصوصی مبتنی
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بر دیدگاه اقتصاد ليبرال -را ا خود دوده و به یك نهاد «عمومی» واقعی تبدیل شود تا
بتواند چنين نقشی را به درستی ایفا کند .اما در شرایطی که کنشگرا کانو های قدرت
و ثروت بر فرنیندهای تعيين کننده جریا فکری و مالی سا ما صدا و سيما تأثير داشته
باشند ،سپرد بار سنگين تنظيم مقررات و رگوالتوری به مرک صبا ،به نفع اقليت
ذینفعا تمام خواهد شد و در نتيجه پيشرفتی که مدنظر برنامهری ا و سياستگذارا
است به دست نیواهد نمد.
اميد است با انجام این تحقيق موفق به برداشت قدمی هر چند کوچدك در راسدتای
اعتالی فرهنگ انقالب اسالمی و تحقدق هدر چده ودتدر افدق ظهدور برداشدته باشديم.
ا شاءاهلل.
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