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پیشگفتار
تحــوالت پرشــتاب ســال های اخیــر در عرصــه علــم و فنــاوری 
ــای  ــوزه ه ــایر ح ــه س ــت ک ــوده اس ــه ب ــان ژرف و پردامن چن
ــرار داده  ــود ق ــر خ ــت تأثی ــم تح ــانی را ه ــع انس ــات جوام حی
اســت. اقتصــاد و فرهنــگ از جملــه حــوزه هایــی هســتند کــه 
ــر  ــر آن تأثی ــاًل ب ــر شــده و متقاب ــه شــدت متأث ــد ب ــن فراین از ای
گذاشــته انــد. حاصــل پیونــد میــان علــم و فنــاوری، و فرهنــگ 
ــه  ــت ک ــا اس ــاوری ه ــدی از فن ــوع جدی ــش ن ــاد پیدای و اقتص
ــای  ــاوری ه ــی، فن ــع فرهنگ ــر صنای ــون نظی ــامی گوناگ ــا اس ب
ــه  ــر چ ــد. اگ ــده ان ــذاری ش ــالق نامگ ــع خ ــی و صنای فرهنگ
ــه اســتناد برخــی متــون علمــی میــان ایــن عناویــن  مــی تــوان ب
ــان  ــی آن ــترک همگ ــه مش ــن وج ــد ولیک ــل ش ــی قائ تمایزات

ــت.   ــگ اس ــوزه فرهن ــه ح ــادی ب ــه ـ اقتص ــرد فناوران رویک
ــی از  ــه یک ــر ب ــای اخی ــه ه ــالق در ده ــی و خ ــع فرهنگ صنای
مهم تریــن منابــع ایجــاد ثــروت در کشــورهای توســعه یافته 
و در حــال توســعه تبدیــل شــده انــد. متوســط نــرخ رشــد 
ــم  ــه و ک ــی گرفت ــخت پیش ــای س ــاوری ه ــع از فن ــن صنای ای
و بیــش تمامــی مطالعــات صورت گرفتــه در حــوزه آینــده 
پژوهــی علــم و فنــاوری، مؤیــد نقــش تعییــن کننــده و حیاتــی 
ــی کــه  ــاوری های ــده بشــر هســتند. فن ــا در آین ــاوری ه ــن فن ای
و  ملمــوس  جنبه هــای  از  برخــوردار  توأمــان  بــه صــورت 
ــوم و مهــارت هــا را  ناملمــوس هســتند و طیــف وســیعی از عل
ــانی  ــوم انس ــد؛ عل ــی گیرن ــه کار م ــوا ب ــد محت ــت تولی در جه
ــی و  ــای ضمن ــش ه ــه، دان ــوم پای ــی، عل ــوم مهندس ــر، عل و هن
نظایــر آن همگــی در پــی ریــزی صنایــع فرهنگــی نقــش داشــته 
و محصــوالت نهایــی ایــن صنایــع عــالوه بــر ابزارهــای فنــی و 
ــوده  ــی و فرهنگــی ب ــوای ذهن ــای تجــاری، شــامل محت کااله
ــت  ــد اهمی ــخت واج ــای س ــاوری ه ــه فن ــبت ب ــه نس و در نتیج

ــتند.  ــف هس مضاع
همیــن ویژگــی هــای ممتــاز و اساســی و بــه عبارتی بــرون دادهای 

تجــاری منحصــر بــه فــرد و رو بــه گســترش صنایــع فرهنگــی 
ــاد  ــته ای و ذوابع ــت بین رش ــی و ماهی ــاد جهان ــده اقتص در آین
بــودن صنایــع مزبــور، توســعه و پیشــبرد ایــن صنایــع را بــه یــک 
ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر بــرای هــر کشــوری تبدیــل مــی کنــد 
کــه درصــدد حضــور قدرتمنــد و فعــال در عرصــه مبــادالت، 
مــراودات، معاهــدات و مناقشــات جهانــی اســت و جهــت رفــع 
ــی  ــی و آت ــش هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی فعل چال
در راســتای حفــظ و تقویــت اســتقالل خــود تــالش می کنــد.  
ــدن  ــان تم ــی درخش ــراث فرهنگ ــتوانه می ــه پش ــا ب ــور م کش
ــتعد و  ــرده، مس ــوان، تحصیلک ــروی ج ــالمی و نی ــی ـ اس ایران
خــالق خــود از موقعیتــی خــاص و مزیــت رقابتــی مهمــی برای 
توســعه صنایــع فرهنگــی و خــالق برخــوردار اســت. گزارشــی 
کــه پیــش رو داریــد اولیــن نقشــه جهانــی از وضعیــت صنایــع 
فرهنگــی و خــالق اســت کــه هــدف از ترجمــه آن آشــنایی 
ــا  ــزان و فعــاالن ب ــه ری بیشــتر مســئولین، صاحــب نظــران، برنام
ــر و  ــناختی بهت ــاد ش ــرای ایج ــوزه ب ــن ح ــی ای ــت جهان وضعی
عمیق تــر در برنامــه ریزی هــای آتــی ملــی و دســتگاهی اســت. 
امیــدوارم صاحــب نظــران، دانشــگاهیان، ســرمایه گــذاران 
ــن  ــی ضم ــالق و فرهنگ ــع خ ــا صنای ــط ب ــان مرتب و کارآفرین
مطالعــه ایــن گــزارش، مــا را از پیشــنهادات و انتقــادات ســازنده 

خــود بهــره منــد ســازند. 
  

   
با احترام

سیدمحمدحسین سجادی نیری
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
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درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق1 (CCI) برابــر بــا 2.250 میلیــارد دالر بــوده و 
29/5 میلیــون شــغل در ایــن حــوزه در سراســر جهــان وجــود دارد

ــارد دالر در  ــی )1.570 میلی ــات مخابرات ــد خدم ــش از درآم ــالق بی ــی و خ ــع فرهنگ ــد صنای درآم
ــون  ــز بیشــتر اســت. تلویزی ــارد دالر( نی ــد)1.900 میلی ــی هن ــص داخل ــد ناخال ــوده و از تولی ــان( ب جه
ــارد دالر(  ــه )354 میلی ــارد دالر( و روزنامــه و مجل ــارد دالر(، هنرهــای تجســمی )391 میلی )477 میلی
ــاد  ــا ایج ــع ب ــن صنای ــد.  ای ــمار می آین ــه ش ــالق ب ــی و خ ــع فرهنگ ــن صنای ــب پردرآمدتری ــه ترتی ب
29/5 میلیــون شــغل، 1 درصــد جمعیــت فعــال جهــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. حــوزه هنرهــای 
تجســمی )6/73 میلیــون نفــر(، کتــاب )3/67 میلیــون نفــر( و موســیقی )3/98 میلیــون نفــر( بــه ترتیــب 

ــد. ــتغال را دربرمی گیرن ــهم اش ــترین س بیش

743 میلیــارد دالر درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق )33 درصــد فــروش جهانــی ایــن صنایــع( و 12/7 
ــه کشــورهای آســیا - اقیانوســیه تعلــق  ــی( ب میلیــون شــغل در ایــن حــوزه )43 درصــد مشــاغل جهان
ــد و پیشــگامان  ــه شــمار می آی ــوی ب ــازاری ق ــر جمعیــت گســترده آن ب ــازار آســیا تحــت تأثی دارد. ب
ــوری  ــی وی3 و یومی ــی ت ــی س ــنت2، س ــر تنس ــالق نظی ــی و خ ــع فرهنگ ــوزه صنای ــددی در ح متع
شــیمبون4 در ایــن منطقــه حضــور دارنــد. اروپــا و آمریــکای شــمالی بــه ترتیــب دومیــن وســومین بــازار 
بــزرگ صنایــع فرهنگــی و خــالق محســوب می شــوند. امــروزه، آمریــکای التیــن و آفریقــا از جملــه 
ــرای بازیگــران  ــد و در عیــن حــال، ب ــرار دارن ــه ترتیــب در رتبه هــای چهــارم و پنجــم ق ــه ب خاورمیان
صنایــع فرهنگــی و خــالق فرصت هــای رشــد قابــل توجهــی در ایــن دو منطقــه وجــود دارد. اگرچــه 
مناطــق جهــان در ایــن حــوزه بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد، ولــی هریــک از مناطــق مســیر خاصــی را 

ــد. ــش گرفته ان در پی

دنیای صنایع فرهنگی و خالق چند قطبی است

1   Cultural and Creative Industries
2   Tencent
3   CCTV
4   Yomiuri Shimbun
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محتوای صنایع فرهنگی و خالق موجب تقویت اقتصاد دیجیتال می شود

صنایــع فرهنگــی و خــالق موتــور محرکــه اقتصــاد آنالیــن محســوب می شــوند و 200 میلیــارد دالر 
از فــروش جهانــی دیجیتــال در ســال 2013 را دربرمــی گیرنــد. همچنیــن محتــوای فرهنگــی و خــالق 
موجــب تقویــت فــروش ابــزار دیجیتــال شــده و در ســال 2013 فــروش کلــی ایــن ابــزار برابــر بــا 530 
ــد اقتصــاد  ــع درآم ــن منب ــون بزرگ تری ــال تاکن ــوده اســت. کاالهــای فرهنگــی دیجیت ــارد دالر ب میلی
ــه خــود اختصــاص  ــه مشــتری را در ســال 2013 ب ــگاه ب ــارد دالر فــروش بن ــوده و 66 میلی ــال ب دیجیت
داده انــد و 21/7 میلیــارد دالر درآمــد حاصــل از تبلیغــات رســانه آنالیــن و وب ســایت های اســتریم و 

ــد. ــگان را دربرمی گیرن رای

ــد و  ــان در صنایــع فرهنگــی و خــالق نقــش قابــل توجهــی دارن فعالیت هــای خــالق در اشــتغال جوان
ــن حــوزه مشــغول کار شــوند.  ــد در ای ــاوت می توانن ــا ســوابق متف ــراد در تمــام رده هــای ســنی و ب اف
ــع فرهنگــی و خــالق  ــراد در رده ســنی 29-15 ســال بیشــتر در بخش هــای صنای ــا معمــوالًٌ اف در اروپ
ــان  ــارکت زن ــالق از مش ــع خ ــنتی تر، صنای ــع س ــا صنای ــه ب ــن، در مقایس ــتند. همچنی ــغول کار هس مش
حمایــت بیشــتری می کننــد. آمــار دولــت انگلیــس نشــان می دهــد کــه زنــان بیــش از 50 درصــد افــراد 
شــاغل در صنعــت موســیقی در ســال 2014 را در برگرفته انــد )و ایــن در حالــی بــود کــه زنــان فقــط 
47 درصــد کل جمعیــت فعــال را در برمی گرفتنــد(. بــه عــالوه، خالقیــت توســط کســب و کارهــای 
کوچــک یــا افــراد پدیــد می آیــد و موجــب ظهــور کارفرمایــان چابــک و نوآورانــه می شــود. بیــش 
از نیمــی از تولیدکننــدگان بــازی کانادایــی )53 درصــد( اظهــار می کننــد کــه بــه صــورت اپراتورهــای 
مســتقل فعالیــت می کننــد. در ایــاالت متحــده، هنرمنــدان خویش فرمــا 3/5 برابــر، بیشــتر از نیروهــای 

ــتند.  ــر هس ــای دیگ ــا در بخش ه کار خویش فرم

ــوب  ــه محس ــر و کارآفرینان ــا، فراگی ــدی نوپ ــه تولی ــه منزل ــی ب ــد فرهنگ تولی
می شــود 
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فرهنگ موجب افزایش جذابیت شهرها می شود

زیرســاخت فرهنگــی ســطح جهانــی موجــب تســهیل رونــد توســعه شــهری می شــود: ســاخت مــوزه 
غالبــاً فرصت هایــی را بــرای فعالیــت در پروژه هــای بــزرگ توســعه شــهری و همچنیــن ایجــاد »برنــد 
ــدی  ــای کلی ــن پروژه ه ــی آورد. چنی ــم م ــالق فراه ــی و خ ــع فرهنگ ــون صنای ــد پیرام ــهری« جدی ش
ــو در  ــوند. بیلبائ ــر می ش ــیار ماه ــاالن بس ــتعداد و فع ــگری، اس ــای گردش ــش جاذبه ه ــب افزای موج
منطقــه باســک اســپانیا1 در حــال حاضــر نمــاد بازســازی شــهری مبتنــی بــر فرهنــگ اســت: بــا ســاخت 
مــوزه گوگنهایــم2، بیــش از 1000 شــغل تمــام وقــت ایجــاد شــده  اســت و بازدیــد گردشــگران نیــز 
ــه  ــوند ک ــث می ش ــالق باع ــی و خ ــع فرهنگ ــب، صنای ــن ترتی ــت. به همی ــه  اس ــش یافت ــر افزای 8 براب
شــهرها بــه میــزان بیشــتری قابــل ســکونت شــوند و قطب هــا و زمینــه فعالیت هــای متعــددی را ایجــاد 
ــا یکدیگــر برقــرار کننــد و  ــه موجــب آنهــا شــهروندان می تواننــد روابــط دوســتانه ب می کننــد کــه ب

هویــت محلــی خــود را ایجــاد کــرده و احســاس رضایــت داشــته  باشــند.

ــع فرهنگــی و خــالق در کشــورهای نوظهــور در ســال 2013 در مجمــوع  فــروش غیررســمی صنای
ــون شــغل شــده  اســت. هنرهــای نمایشــی  ــوده و باعــث ایجــاد 1/2 میلی ــارد دالر ب ــا 33 میلی ــر ب براب
بیشــترین تعــداد کارکنــان در اقتصــاد غیررســمی را دربرمی گیرنــد و در قالــب اجراهــای غیررســمی 
ــی، جشــنواره ها و کنســرت هایی کــه حقــوق مؤلفــان پرداخــت  ــر )اجراهــای خیابان موســیقی و تئات
ــگان  ــور رای ــه ط ــاً ب ــره( و غالب ــییع و غی ــم  ازدواج و تش ــی در مراس ــای خصوص ــود، اجراه نمی ش
برگــزار می شــوند. در آفریقــا در برخــی مــوارد، بودجــه چنیــن اجراهــای غیررســمی توســط 

ــن می شــود. اسپانســرهای شــخصی تأمی

اقتصاد غیررسمی منبع غنی مشاغل محسوب می شود

1   Bilbao in Spain’s Basque 
2   Guggenheim Museum
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ایجاد دنیایی خالق تر 

ارتقــای حقــوق مؤلفــان: چنانچــه بخواهیــم مؤلفــان و پدیدآورنــدگان همچنــان به خلــق فرهنگ  0

و ارتقــای تنــوع فرهنگــی خــود ادامــه دهنــد، بایــد بــه طــور منصفانــه حقــوق اســتفاده از آثــار آن هــا 
پرداخــت شــود. در حــال حاضــر بــه دلیــل عــدم پرداخــت دســتمزد مناســب بــه پدیدآورنــدگان، 
درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق کاهــش یافتــه اســت. ایــن مســأله همچنیــن مانــع رشــد ایــن صنایع 

و تحقــق توانایــی بالقــوه آن هــا در راســتای اشــتغال زایی شــده  اســت. 
جســتجوی رشــد: از آنجــا کــه شــرکت ها درصــدد کســب ظرفیــت مــورد نیــاز جهــت بهره بــرداری  0

از بهتریــن ایده هــای محتــوای خــود در بازارهــای جهانــی هســتند، دوبــاره موضــوع ادغــام شــرکت ها 
ــه  ــرگرمی مؤسس ــانه و س ــرمایه گذاری رس ــان س ــر اطمین ــی بارومت ــج بررس ــت. نتای ــده اس ــج ش رای
ــد یانــگ در ســال 2015 1 نشــان می دهــد کــه 50 درصــد شــرکت های صنایــع فرهنگــی  ارنســت اَن

و خــالق انتظــار دارنــد کــه طــی 12 مــاه بعــد از شــروع فعالیــت خــود بــه دنبــال ســودآوری باشــند.
ــط  0 ــرمایه گذاری توس ــرای س ــازار ب ــن ب ــان جذاب تری ــغ همچن ــای بال ــی: بازاره ــعه جهان توس

ــا ایــن  ــه شــمار می آینــد. ب شــرکت ها و ســازمان های فعــال در حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق ب
وجــود، بازارهــای نوظهــور چیــن و هنــد بــه دلیــل رشــد قــوی و پتانســیل بلندمــدت و گســترده خــود 

ــد.  ــان اجرایــی قــرار گرفته ان مــورد توجــه بســیاری از متصدی
تعــادل کســب درآمــد آنالیــن: بازیگــران صنایــع فرهنگــی و خــالق بــا دو مشــکل مواجه هســتند:  0

آنهــا تــالش می کننــد تــا مصرف کننــدگان را متقاعــد کننــد در ازای چیــزی کــه ممکــن اســت بــه طــور 
رایــگان در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد، پــول بپردازنــد تــا بتواننــد ســهم منصفانــه ارزش حاصلــه از محتوای 
فرهنگــی را کــه عمدتــاً نصیــب واســطه های آنالیــن می شــود، دریافــت کننــد. مشــکل زنجیــره ارزش 
کــه بــه نفــع واســطه های اینترنتــی تحریــف شــده  اســت، بایــد توســط سیاســتگذاران مــورد رســیدگی 
قــرار گیــرد تــا اینترنــت بــه محــل تجــارت منصفانــه ای بــرای پدیدآورنــدگان و آثــار آن هــا تبدیــل شــود.

 پــرورش اســتعداد: اســتعداد مایــه حیــات صنایــع فرهنگــی و خــالق محســوب می شــود. مطابــق  0

ــاالن  ــدان و فع ــان، هنرمن ــه طراح ــالق« از جمل ــه خ ــدا، »طبق ــارد فلوری ــهری، ریچ ــاددان ش اقتص
ــه عنــوان موتــور محرکــه نــوآوری و توســعه شــهری عمــل می کننــد و شــبکه ها و  فکــری ماهــر ب
قطب هــای خــالق را بــرای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق و شــهرهای بومــی خــود 

ســازماندهی می کننــد. 

1   EY’s 2015 Media & Entertainment Capital Confidence Barometer
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ــی و  ــی غن ــراث فرهنگ ــترک و می ــی مش ــان دارای تاریخ جه
ــه عنــوان دارایــی  متنوعــی اســت و همــواره در ســطح جهــان ب
ارزشــمندی مــورد ســتایش قــرار گرفتــه اســت کــه بــه همــه مــا 
ــه یکدیگــر  تعلــق دارد، بــه جوامــع مــا هویــت داده و آنهــا را ب
پیونــد می دهــد و غنــای فرهنگــی و خالقیــت را در زمــان 
ــان  ــل متولی ــن دلی ــه همی ــه ارمغــان مــی آورد. ب ــده ب حــال و آین
ــرض  ــه در مع ــرایطی ک ــد در ش ــی بای ــالق و فرهنگ ــای خ دنی
ناآرامی هــای جــدی سیاســی و اقتصــادی قــرار دارنــد، در 
ــی  ــوای فرهنگ ــوع محت ــراث و تن ــن می ــت از ای ــتای حفاظ راس

ــد.  ــه کار گیرن ــود را ب ــوای خ ــام ق ــی تم عمل
در گــزارش حاضــر نشــان داده می شــود کــه ارزش اقتصــادی 
ــه  ــغ و نوظهــور ب ــع فرهنگــی و خــالق در اقتصادهــای بال صنای
طــور کامــل مشــخص نشــده یــا بــه طــور مناســبی تعبیــر نشــده 
ــه آن بهــای کمــی داده شــده اســت. از ایــن رو،  ــا این کــه ب و ی
ــازان1  ــان و آهنگس ــای مؤلف ــی انجمن ه ــیون بین الملل کنفدراس
)ســیزاک( بــه عنــوان ســازمان نماینــده انجمن هــای مؤلفــان در 
سراســر جهــان نســبت بــه بررســی تأثیــر اقتصــادی و اجتماعــی 
ــر تأثیــر آن هــا  ــا تأکیــد ب صنایــع فرهنگــی و خــالق بــه ویــژه ب
بــر درآمدزایــی و اشــتغال آفرینی در ســطح جهــان اقــدام کــرد. 

مطالعــه مــورد نظــر بــا اهــداف زیــر صــورت گرفتــه اســت:
انجــام بررســی تطبیقــی، کّمــی و کیفــی صنایــع فرهنگــی  0

و خــالق؛
درک نقــش اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خالق در ســطح  0

جهــان برحســب بخــش و منطقه؛ 
ــر اســاس  0 ــه ب مقایســه تجزیــه و تحلیل هــای صــورت گرفت

شــرایط اقتصــادی پیشــین، حــال و آینــده؛
ــا  0 ــه و ت ــع فرهنگــی و خــالق چگون ــح این کــه صنای توضی

چــه حــد نیــروی محرکــه رشــد اقتصــادی جهانــی هســتند؛
ــوع و  0 ــی از تن ــه نمونه های ــه گــزارش جامــع ضمــن ارائ تهی

پیچیدگــی صنایــع فرهنگــی و خــالق در سراســر جهــان
در  بررســی حاضــر، طیــف وســیعی از فعالیت هــای خــالق 
ارائــه شــده اســت کــه شــامل تلفیقــی از ایجــاد، تولیــد و توزیــع 
محتــوای فرهنگــی می باشــند. برخــالف ســایر بررســی های 
ــن بررســی تمامــی فعالیت هــای مرتبــط  ــه، در ای صــورت گرفت
ــه و موســیقی  ــرا، بال ــص، اپ ــه رق ــای نمایشــی )از جمل ــا هنره ب
زنــده( و هنرهــای تجســمی )مــوزه، ایجــاد هنرهــای تجســمی، 
فعالیت هــای بازاریابــی و طراحــی هنــر( لحــاظ شــده اســت. بــه 
ــد  عــالوه، بررســی صــورت گرفتــه توســط مؤسســه ارنســت ان
یانــگ2، اولیــن بررســی اســت کــه بــه طــور مجــزا بــه ارزیابــی 
ارزش اقتصــادی هــر یــک از صنایــع فرهنگــی و خــالق در 

ــه اســت. ســطح جهــان پرداخت

نتایج همکاری عمیق
ــارت  ــش و مه ــه نق ــان ب ــا اذع ــگ ب ــد یان ــت اَن ــه ارنس مؤسس
صنایــع فرهنگــی، خــالق، رســانه و ســرگرمی در ســطح جهــان، 
ایــن بررســی را انجــام داده اســت. در ایــن راســتا، شــبکه جهانــی 
ــی،  ــکان دسترس ــگ ام ــد یان ــت اَن ــه ارنس ــان مؤسس کارشناس
ــن بررســی  کســب تخصــص و شــناخت الزم جهــت انجــام ای
گســترده را بــرای گــروه تحقیقاتــی خــود فراهــم آورده اســت.

ــا  ــر ب ــزارش حاض ــی در گ ــای کیف ــا و رونده ــی برآورده تمام
ــه  ــط ارائ ــان ذی رب ــن متصدی ــه بی ــکاری دیرین ــه هم ــتناد ب اس

نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق

طرحی بی نظیر

1   International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)
2   Ernst & Young Global Limited
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شــده اند:
در بررســی حاضــر، 150 مصاحبــه بــا هــدف تعییــن کالن روندها 

و ویژگی هــای منطقــه ای صــورت گرفتــه اســت؛
ــی اقتصــادی  0 ــه منظــور اجــرای ارزیاب ــع ب بیــش از 300 منب

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛
ــه  0 ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــی و برآورده ــای ارزیاب روش ه

طــور کامــل توســط اقتصاددانان ارشــد مؤسســه آکســفورد 
ــد؛ ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــس1 م اکونومیک

ــروه  0 ــکاری کارگ ــا هم ــارت و ب ــت نظ ــی تح ــن بررس  ای
تخصصــی در زمینــه روش شناســی و همچنیــن کارشناســان 
کنفدراســیون  جملــه  )از  خــالق  و  فرهنگــی  صنایــع 

آهنگســازان،  و  مؤلفــان  انجمن هــای  بین المللــی 
ــی مالکیــت فکــری و  انجمن هــای مؤلفــان، ســازمان جهان

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی( ص ــک جهان بان

بررســی صنایــع فرهنگــی و خــالق در 11 بخــش و 5 

ــه جهانی  منطق
ــامل  ــالق ش ــی و خ ــع فرهنگ ــکو، صنای ــف یونس ــه تعری ــا ب بن
یــا  تولیــد  اصلــی  هــدف  بــا  »کــه  هســتند  فعالیت هایــی 
ــا تجاری ســازی کاالهــا، خدمــات  ــع ی بازتولیــد، ترویــج، توزی
و فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری یــا فعالیت هــای مرتبــط بــا 

می گیرنــد.  صــورت  میــراث« 

صنایع فرهنگی و خالق: طیف وسیعی از فعالیت های فرهنگی و خالق در 11 بخش

1   Oxford Economics

هــایرادیوسازمان های تبلیغاتی برنامــه   پخــش 

شرکت های معماریمعماری
ــع  ــد  و توزی ــد، پَــس تولی تولی

تصاویــر متحــرک
تلویزیون 

کتاب

تبلیغات

بازی

سازمان های   تبلیغاتی

شرکت های  معماری

فروش کتاب  های  فیزیکی و 
دیجیتالی )از جمله کتاب های 

علمی، فنی و پزشکی( 

ناشران،  تولیدکنندگان  و
خرده فروشان   بازی های 

ویدئویی؛  فروش تجهیزات

هــای  ســازمان 

صنعت ضبط صدا و نشر موسیقی 
موسیقی، موسیقی زنده  

تولید، پَس تولید  و توزیع فیلم 
تصاویر متحرک

روزنامه 
و مجله 

صنعت نشر روزنامه و مجله 
)بنگاه به مشتری و بنگاه به 

بنگاه، آژا نس های خبری(

هنرهای 
نمایشی 

فعالیت های  هنرهای نمایشی:
 رقص، تئاتر، موسیقی زنده،

اپرا، باله و غیره

پخش برنامه های  رادیویی 

تهیه، تولید و پخش برنامه های 
تلویزیونی  شامل

کابلی و ماهواره ای

هنرهای 
تجسمی 

تولید هنرهای تجسمی، موزه،
 فعالیت های عکاسی و طراحی 
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ارزش اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خــالق )برحســب دالر 
ــی و  ــع فرهنگ ــه از صنای ــد حاصل ــب درآم ــر حس ــکا( ب آمری
ــه  ــه مشــتری و بنــگاه ب ــوان فــروش بنــگاه ب ــه عن خــالق )کــه ب
بنــگاه تعریــف می شــود( و تعــداد مشــاغل ایجــاد شــده در ایــن 

ــود.  ــن می ش ــوزه تعیی ح
درآمد و اشتغال

ارزش اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خــالق براســاس دو معیــار 

محاســبه شــده اســت:
درآمــد حاصــل از صنایــع فرهنگــی و خــالق  0

)برحســب ارز دالر در ســال 2013(: ایــن بررســی بــا اســتفاده 

از رویکــردی مبتنــی بــر مشــتری نهایــی و بازارهای کســب 
و کار )بنــگاه بــه مشــتری و بنــگاه بــه بنــگاه( و عمدتــاً بــر 
حســب قیمت هــای خرده فروشــی )بــدون مالیات هــای 
ــروش  ــالوه، ف ــت. به ع ــه اس ــورت گرفت ــتقیم( ص ــر مس غی

ترکیب پنج منطقه جهانی

آمریکای شمالی:
ایاالت متحده و کانادا

آمریــکای  کشــورهای 
التیــن و حــوزه کارائیب:

مکزیک، آمریکای جنوبی، 
آمریکای مرکزی و کشورهای 

حوزه کارائیب
آفریقا و خاورمیانه:

حــوزه  کشــورهای  آفریقــا، 
ــه )از  ــارس و خاورمیان ــج ف خلی

جملــه فلســطین اشــغالی(

 اروپا:
ــا )نــروژ،  اتحادیــه اروپــا، کشــورهای اروپایــی غیرعضــو در اتحادیــه اروپ
ــیای  ــورهای آس ــیه. کش ــه و روس ــز و ...(، ترکی ــلند، بالکان ــوئیس، ایس س
ــه  مرکــزی )قزاقســتان، ازبکســتان و ...( و فلســطین اشــغالی در نظــر گرفت

نشــده انــد.

آسیا - اقیانوسیه:
کشورهای آسیای مرکزی و 
قفقاز )آذربایجان، ارمنستان و 

گرجستان(

ــر قوی تریــن داده هــای موجــود( می تــوان برآوردهــای منطقــه ای در زمینــه فــروش و درآمــد  مطابــق روش ارزیابــی فعلــی )مبتنــی ب
صنایــع فرهنگــی و خــالق را بــر اســاس داده هــای منطقــه ای و فرضیــات اصلــی اقتصــادی و اجتماعــی انجــام داد. شــایان ذکــر اســت 
مطابــق ایــن روش نمی تــوان میــزان فــروش و درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق در ســطح هــر کشــور را ارائــه نمــود )بــه بخــش 5 

رجــوع شــود(.

ارزیابی ارزش اقتصادی برحسب درآمد و اشتغال
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ــه عنــوان کاالهــا و خدمــات فرهنگــی  غیــر رســمی کــه ب
ــر  ــع غی ــای توزی ــق کانال ه ــه از طری ــود ک ــف می ش تعری
ــه  ــان عرض ــدگان و خرده فروش ــط تولیدکنن ــمی توس رس
لحــاظ  گرفتــه  صــورت  برآوردهــای  در  می شــوند، 
ــی-  ــش صوت ــرای بخ ــی ب ــوز دولت ــزد مج ــده اند. کارم ش
تصویــری )تلویزیــون و رادیــو( نیــز در نظــر گرفتــه شــده 

اســت. 
اشــتغال فرهنگــی و خــالق: اشــتغال در بخــش فرهنگی  .

ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــاغل ب ــداد مش ــب تع ــالق برحس و خ
در ایــن گــزارش بــه تعریــف اشــتغال توســط ســازمان 
بین المللــی کارILO( 1( بــه شــرح زیــر اســتناد شــده اســت: 
»تمامــی افــرادی کــه طــی مــدت زمــان خــاص و کوتاهــی 
ــه صــورت دســتمزدی  ــا یــک روز ب ــه ی اعــم از یــک هفت
رو،  ایــن  از  بوده انــد.  کار  مشــغول  خویش فرمــا  یــا  و 
تمامــی افــرادی کــه در حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق 
ــر دائمــی،  ــه مشــاغل غی ــت هســتند )از جمل مشــغول فعالی
ــدان هنرهــای نمایشــی(  ــان و هنرمن ــدگان، مؤلف پدیدآورن

ــده اند. ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــزارش حاض در گ

اقتصاد زیرزمینی
اقتصــاد زیرزمینــی بــه عنــوان »تولیــد بازارمحــور کاالهــا و خدمــات 
اعــم از قانونــی و غیــر قانونــی تعریــف می شــوند کــه در برآوردهای 
ــد ناخالــص داخلــی از آنهــا چشــم پوشــی می شــود«.  رســمی تولی
بــا صنایــع  ارتبــاط  اقتصــاد زیرزمینــی در   .)1994 ،Smith(
فرهنگــی و خــالق شــامل تبــادل کاالهــا و خدمــات فرهنگــی و 
خالقــی اســت کــه در آمــار رســمی لحــاظ نشــده اند و عبارتنــد 

از: 
ــان  . ــه بی ــر مجــاز فیزیکــی و ب ــاز: نشــر غی ــر مج ــر غی نش

)نســخه های  مجــاز  غیــر  نســخه های  تولیــد  دقیق تــر 

ــا؛  ــروش آن ه ــع و ف ــده و توزی ــت ش ــوارد ثب ــی( م قاچاق
ــع  ــر، توزی ــان دقیق ت ــه بی ــی و ب ــر مجــاز دیجیتال و نشــر غی

ــده. ــت ش ــار ثب ــاز آث ــر مج ــی غی اینترنت
ــات در  . ــا و خدم ــه کااله ــمی: عرض ــر رس ــاد غی  اقتص

ــار رســمی لحــاظ  ــه در آم ــه کــه البت ــال پرداخــت هزین قب
نمی شــود و یــا این کــه بــه طورکامــل در نظــر گرفتــه 

نمی شــود. 
ــتغال  ــد و اش ــه درآم ــه در زمین ــورت گرفت ــای ص در برآورده
ــر رســمی )چنانچــه در  ــع فرهنگــی و خــالق، اقتصــاد غی صنای
بــاال تعریــف شــده اســت( و فــروش کاالهــا و خدمــات فرهنگی 
غیــر مجــاز )نســخه های کتــاب غیــر مجاز، موســیقی ضبط شــده 
غیــر مجــاز و غیــره( نیــز لحــاظ شــده اســت. از آنجــا کــه نشــر 
غیــر مجــاز موجــب کاهــش درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق 
ــی و  ــع فرهنگ ــوزه صنای ــی در ح ــالت پول ــر معام ــود و ب می ش
خــالق تأثیــری نــدارد، تأثیــر جهانــی نشــر غیــر مجــاز بــر فروش 
و درآمــد ایــن حــوزه مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت )البتــه 
ایــن امــر بــا این کــه نشــر غیــر مجــاز بــه منزلــه جریــان درآمــد 

خــرده فروشــان غیــر قانونــی اســت، منافاتــی نــدارد(.

اقتصاد دیجیتال
بــه عــالوه در گــزارش حاضــر تأثیــر صنایــع فرهنگــی و 
خــالق بــر اقتصــاد دیجیتــال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
بازیگــران دیجیتــال )خرده فروشــان آنالیــن، پلت فرم هــای 
اســتریم2 و غیــره( از طریــق محتــوای صنایــع فرهنگــی و 
خــالق ذی نفــع هســتند. بــا توجــه بــه این کــه گــزارش حاضــر 
ــایر  ــر س ــالق ب ــی و خ ــع فرهنگ ــر صنای ــن تأثی ــدد تعیی درص
ــوای  ــل از محت ــای حاص ــت، درآمده ــاد اس ــاخه های اقتص ش
ــرار  ــی ق ــز مــورد ارزیاب ــال نی ــرای بازیگــران دیجیت فرهنگــی ب
ــرکت هایی  ــوان ش ــه عن ــال ب ــران دیجیت ــت. بازیگ ــه اس گرفت

1   International Labor Organization
2   Streaming Platform
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تعریــف می شــوند کــه کاالهــا و خدمــات زیــر را ارائــه 
می کننــد:

ــاب،  0 ــت )کت ــده در اینترن ــه ش ــی فروخت ــای فیزیک کااله
ــو(؛ ــازی و ویدئ ــیقی، ب موس

ــی،  0 ــای الکترونیک ــال )کتاب ه ــی دیجیت ــوای فرهنگ محت
ــازی(؛ ــو، ب موســیقی، ویدئ

 تبلیغــات رســانه ای آنالیــن )بــرای رســانه آنالیــن و  0
رایــگان(؛ اســتریم  خدمــات 

تبلیغات دیجیتال 0
ــوای فرهنگــی بیانگــر نقــش  مجمــوع درآمــد حاصــل از محت
اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خــالق در اقتصــاد دیجیتــال 

می باشــد.

روش شناسی و فرضیات
ــترس  ــی در دس ــر و کل ــاری معتب ــای آم ــه داده ه ــا ک از آنج
ــتفاده  ــاال« اس ــه ب ــن ب ــرد »پایی ــی از رویک ــن بررس ــود، در ای نب
ــاس  ــر اس ــه ب ــر منطق ــه ه ــوط ب ــای مرب ــت. برآورده ــده اس ش
آمــار ملــی، تحقیقــات بــازار، بررســی های صنایــع فرهنگــی و 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــت و مصاحبه ه ــات صنع ــالق، گزارش خ
ــا تقریبــاً 150 نفــر از متولیــان و کارشناســان صــورت گرفتــه  ب
اســت. رویکــرد و فرضیــات مــورد اســتفاده در گــزارش حاضر 
ــس  ــفورد اکونومیک ــه آکس ــان مؤسس ــد کارشناس ــورد تأیی م

قــرار گرفتــه اســت. 
در بیشــتر مــوارد و به ویــژه در مــورد برآوردهــای جهانــی 
بازارهــا و اشــتغال، جدیدتریــن آمــار موجــود مربــوط بــه آمــار 

ــوده اســت.  ســال 2013 ب
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شمارش مضاعف1
شــمارش  حــذف  از  پــس  درآمدهــا  و  مشــاغل  مجمــوع 
مضاعــف بــرآورد شــده اســت. بدیــن معنــا کــه مجمــوع 
ــر  ــغ ب ــش بال ــر بخ ــاغل در ه ــتغال و مش ــه اش ــوط ب ــار مرب آم
رقــم تثبیــت شــده در هــر منطقــه می باشــد کــه دلیــل آن ایــن 
اســت کــه برخــی فعالیت هــا را می تــوان در دو بخــش صنایــع 
فرهنگــی و خــالق شــمارش کــرد. بــه عنــوان مثــال، اشــتغال و 
درآمــد موســیقی زنــده در هــر دو بخــش موســیقی و هنرهــای 
ــه دو  ــی ک ــر فعالیت ــن رو، ه ــود. از ای ــبه می ش ــی محاس نمایش
بــار شــمارش شــده  اســت، بــه منظــور تثبیــت آمــار هــر منطقــه، 

کســر شــده اســت.    

1   Double Counting

عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق16



17 عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق

ارزش اقتصادی 
صنایع فرهنگی 

و خالق در 
سطح جهان

ها
ند

رو
ن 

کال
 و 

ی
کل

ور 
مر

 

17 عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق



عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق18

در 11 بخــش صنایــع فرهنگــی و خــالق، دو الگــوی بــارز 
می شــود: مشــاهده 

ــا چابکــی: هنرهــای  0 ــی در مقایســه ب وســیع و همگان

نمایشــی و تلویزیــون از اهمیــت زیــادی برخوردار هســتند 
و بیــش از یــک ســوم ارزش اقتصــادی حاصلــه از  صنایــع 
ــروش و 35 درصــد  فرهنگــی و خــالق را  )39 درصــد ف
ــن  ــازی کوچک تری ــو و ب ــد. رادی ــاغل( دربرمی گیرن مش
بخــش صنایــع فرهنگــی و خــالق بــه شــمار می آینــد 
ــروش  ــد از ف ــال و 4 درص ــراد فع ــد از اف ــط 6 درص و فق
ــش  ــن دو بخ ــه ای ــوط ب ــالق مرب ــی و خ ــع فرهنگ صنای
ــج در حــال  ــه تدری ــا ب ــه در بازارهــای پوی اســت کــه البت

رشــد هســتند.  
درآمــد در مقایســه بــا شــدت کار: تبلیغــات، روزنامــه  0

و مجلــه و معمــاری از جملــه صنایــع فرهنگــی و خالقــی 

هســتند کــه درآمــد آن هــا )38 درصــد فــروش ایــن 
صنایــع( از تعــداد مشــاغل )فقــط 22 درصــد مشــاغل 
ــم،  ــیقی، فیل ــی، موس ــت. از طرف ــتر اس ــوزه( بیش ــن ح ای
هنرهــای نمایشــی و کتــاب بــا ایجــاد 46 درصــد مشــاغل 
ــد  ــب 17 درص ــط کس ــی و فق ــی و خالق ــع فرهنگ صنای
ــتغال زایی  ــهم را در اش ــترین س ــوزه، بیش ــن ح ــد ای درآم
و  فرهنگــی  صنایــع  وجــود،  ایــن  بــا  دربرمی گیرنــد. 
ــال  ــراد فع ــی از اف ــبت باالی ــامل نس ــور ش ــالق کارمح خ
صنعــت  در  می شــوند.  پدیدآورنــدگان  و  غیردائمــی 
موســیقی، 60 درصــد از افــراد فعــال جــزء مؤلفــان و 
آهنگســازان هســتند و بــه همیــن دلیــل تعــداد مشــاغل در 

ــت.  ــد اس ــر از درآم ــوزه باالت ــن ح ای

در سال 2013، درآمد حاصل از صنایع فرهنگی و خالق در سطح جهان برابر با 2.250 میلیارد 
دالر بوده و 29 میلیون نفر در این بخش مشغول کار بوده اند

11 بخــش صنایــع فرهنگــی و خــالق مبنــای یکپارچــه، همه جانبــه و کلــی اقتصــاد جهانــی محســوب می شــود. در ســال 2013، درآمــد 
حاصــل از ایــن صنایــع برابــر بــا 2.250 میلیــارد دالر )3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخــل جهانــی( بــوده و 29/5 میلیــون شــغل در ایــن 

بخــش ایجــاد شــده اســت. 

2.250 میلیارد دالر 
بازارهای جهانی صنایع فرهنگی و خالق

29/5 میلیون
 اشتغال جهانی صنایع فرهنگی و خالق
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صنایــع فرهنگــی و خــالق بــر حســب منطقــه: بــوم 
نقاشــی پیچیــده و رنگارنــگ

کشــورهای آســیا- اقیانوســیه بــا کســب 743 میلیــارد  0

دالر درآمــد )33 درصــد فــروش جهانــی صنایــع فرهنگی 
میلیــون شــغل )43 درصــد  ایجــاد 12/7  و خــالق( و 
ــان(  ــر جه ــالق در سراس ــی و خ ــع فرهنگ ــاغل صنای مش
بزرگ تریــن بــازار صنایــع فرهنگــی و خــالق جهــان 
بــه شــمار می آینــد و در واقــع دارای بیشــترین تعــداد 
مصرف کننــده هســتند. تعــدادی از پیشــگامان حــوزه 
ــور  ــه حض ــن منطق ــز در ای ــالق نی ــی و خ ــع فرهنگ صنای

ــی  ــه شــرکت چین ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــد کــه به عن دارن
تنســنت اشــاره کــرد کــه بازیگــر کلیــدی در حــوزه بــازی 
و پیام رســانی فــوری محســوب می شــود و درآمــد آن 
ــت.  ــوده اس ــارد دالر ب ــا 20 میلی ــر ب ــال 2013 براب در س
ــراژ 10  ــا تی ــیمبون1« ب ــوری ش ــه »یومی ــن، روزنام همچنی
ــان  ــه جه ــن روزنام ــر فروش تری ــخه در روز پ ــون نس میلی
محســوب می شــود کــه بــه کشــور ژاپــن تعلــق دارد. 
صنعــت کتــاب هنــد، دهمیــن بــازار کتــاب بــزرگ 
ــش  ــن بخ ــد کل ای ــوده و درآم ــال 2014 ب ــان در س جه
دارای ســریع ترین رشــد در ســطح جهانــی می باشــد. 

تلویزیون در صدر جدول قرار دارد: بخش ها ی  صنایع فرهنگی و خالق برحسب درآمد )میلیارد دالر( و مشاغل

درآمد بخش ها ی  صنایع فرهنگی و خالق
)در سال 2013 بر حسب میلیارد دالر(

اشتغال 
)تعداد مشاغل، در سال 2013(

تلویزیون
هنرهای تجسمی
روزنامه و مجله

تبلیغات
معماری

کتاب
هنرهای نمایشی

بازی
فیلم

موسیقی
رادیو

مجموع )قبل از حذف شمارش مضاعف(
مجموع )با کسر شمارش مضاعف(

477
391
354
285
222
143
127

99
77
65
46

2.285*

2.253

3.527.000
6.732.000
2.865.000
1.953.000
1.668.000
3.670.000
3.538.000

605.000
2.484.000
3.979.000

502.000
31.524.000*

29.507.000
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1   Yomiuri Shimbun

منبع:

* اعداد گرد شده اند.
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ــژه  ــیه به وی ــیا- اقیانوس ــورهای آس ــدگان کش مصرف کنن
بــه روزنامــه و بازی هــای ویدئویــی عالقه منــد هســتند 
ــت(. ــی اس ــن جهان ــر از میانگی ــد باالت )14/2 و 0/7 درص

ــع فرهنگــی و خــالق  . ــزرگ صنای ــازار ب ــن ب ــا دومی اروپ

در جهــان محســوب می شــود و 709 میلیــارد دالر درآمــد 
ــرده  ــود ک ــی( را از آن خ ــد جهان ــد کل درآم )32 درص
اســت و همچنیــن 7/7 میلیــون شــغل )26 درصــد کل 
مشــاغل حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق( در اروپــا 
وجــود دارد. اقتصــاد فرهنگــی اروپــا ریشــه تاریخــی 
دارد: اروپــا از مجموعــه منحصــر بــه فــرد میــراث فرهنگی 
و ســازمان های هنــری برخــوردار اســت. البتــه، اروپــا 
ــز محســوب می شــود.  ــی نی ــد در عرصــه جهان پیشــگام م
ــا  ــژه ب ــه وی ــر ب ــازار هن ــس در ب ــال، انگلی ــوان مث ــه عن ب
توجــه بــه هنــر معاصــر آن پیشــگام اســت و شــرکت 
فرانســوی پوبلیســیز1 بازیگــر کلیــدی در صنعــت تبلیغــات 
جهــان محســوب می شــود. 7 مــوزه از 10 مــوزه پربازدیــد 
جهــان شــامل موزه هــای اروپایــی )3 مــوزه در پاریــس و 
دو مــوزه در لنــدن( بــوده و 30 شــهر از 69 »شــهر خــالق2« 
یونســکو در اروپــا واقــع شــده اســت. بــه عــالوه، اقتصــاد 
فرهنگــی اروپــا مرهــون اکوسیســتم ســازمان یافته آن 
ــع فرهنگــی و خــالق  ــدی صنای و حضــور بازیگــران کلی
)گــروه تبلیغاتــی دبلیــو پــی پــی3، پیرســون4، اکســل 
اســپرینگر5، یونیورســال6 ، اوبــی ســافت7 و غیــره( در 

اروپــا می باشــد.
آمریــکای شــمالی بــا کســب درآمــد 620 میلیــارد  .

 4/7 ایجــاد   و  جهانــی(  درآمــد  درصــد   28( دالری 
ــازار  ــومین ب ــاغل(، س ــد کل مش ــغل )16 درص ــون ش میلی
ــود.  ــوب می ش ــالق محس ــی و خ ــع فرهنگ ــزرگ صنای ب
پیشــگام  بازیگــران  توســط  شــمالی  آمریــکای  بــازار 

فرهنگــی و ســرگرمی گســترش یافتــه اســت: ایــن منطقــه 
ــم  ــارد دالر(، فیل ــون )182 میلی ــازار تلویزی ــن ب بزرگ تری
ــه شــمار  ــارد دالر( ب ــو )21 میلی ــارد دالر( و رادی )28 میلی
ــورداری  ــا برخ ــمالی ب ــکای ش ــن، آمری ــد. همچنی می آی
ــی  ــوای فرهنگ ــدگان محت ــداد مصرف کنن ــترین تع از بیش
دیجیتــال در عرصــه تحــول دیجیتالــی پیشــتاز اســت ]47 
درصــد درآمــد و توزیــع دیجیتالــی بــه آمریــکای شــمالی 
تعلــق دارد کــه جلوتــر از آســیا )25 درصــد( و اروپــا )24 

درصــد( می باشــد[.
ــع فرهنگــی  . ــن درآمــد اقتصــاد صنای ــکای التی در آمری

و خــالق برابــر بــا 124 میلیــارد دالر )6 درصــد بــازار 
ــون  ــوده و 1/9 میلی ــع فرهنگــی و خــالق( ب ــی صنای جهان
شــغل )7 درصــد کل مشــاغل صنایــع فرهنگــی و خــالق( 
در ایــن کشــور وجــود دارد. کشــورهای آمریــکای التیــن 
ــی  ــی غن ــی و طبیع ــراث فرهنگ ــب از می ــوزه کارائی و ح
ــورهای  ــی در کش ــراث جهان ــت می ــد و فهرس برخوردارن
ــکان  ــامل 131 م ــب ش ــوزه کارائی ــن و ح ــکای التی آمری
نویســندگان آمریــکای  از  بســیاری  اســت. همچنیــن، 
بــازار  یافته انــد.  دســت  جهانــی  شــهرت  بــه  التیــن 
منطقــه ای صنایــع فرهنگــی و خــالق نیــز بــه شــهرت 
رســیده اســت. شــرکت های مختلــط چنــد رســانه ای نظیــر 
گروپوگلوبــو8 در برزیــل، گروپــو تلویــزا9 در مکزیــک و 

ــود ــب س ــه کس ــق ب ــن موف ــن10 در آرژانتی گروپوکالری

1  Publicis 
2  “Creative Cities”
3  WPP Group
4  Pearson
5  Axel Springer
6  Universal
7  Ubisoft
8  Grupo Globo 
9  Grupo Televisa 
10 Grupo Clarin
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ــه دارای درآمــد 58 میلیــارد دالری  . ــا و خاورمیان آفریق

ــون شــغل )8 درصــد  ــد کل( و 2/4 میلی )3 درصــد درآم
خــالق  و  فرهنگــی  صنایــع  حــوزه  در  مشــاغل(  کل 
می باشــند. موســیقی آفریقــا در توســعه موســیقی پــاپ در 
آمریــکای شــمالی و جنوبــی و حتــی اروپــا نقــش اصلــی 
را ایفــا کــرده اســت. امــروزه، جوامــع آفریقایــی بــا اتــکا 
بــه غنــای فرهنگــی خــود از فرصت هــای ارائــه شــده 
توســط فناوری هــای جدیــد و بازارهــای تجــاری اســتقبال 
ــم در حــال حاضــر  ــم و تماشــای فیل ــد فیل ــد. تولی می کنن
بــه رشــد اشــتغال در صنایــع فرهنگــی و خــالق ایــن 
منطقــه منجــر شــده اســت و ظهــور صنعــت فیلــم نیجریــه 
ــرآورد کــرده اســت  ــون ب ــم اکن ــوود1 کــه ه ــام نالی ــه ن ب
ــه طــور مســتقیم اســتخدام نمایــد، دال  300.000 نفــر را ب
بــر موفقیت هــای چشــمگیر کشــور نیجریــه در ایــن حــوزه 
می  باشــد. بــا ایــن وجــود، بــازار آفریقــا ســاختار ضعیفــی 
دارد و کاالهــای فرهنگــی عمدتــاً از طریــق اقتصــاد غیــر 
رســمی ارائــه می شــوند. عقیــده بــر ایــن اســت کــه 
ــند و  ــغول کار می باش ــوزه مش ــن ح ــر در ای 547.500 نف
درآمــد حاصلــه از ایــن بخــش برابــر بــا 4/2 میلیــارد دالر 

اســت.

نیروی کار جوان، مستعد و کارآفرین
ــی  ــراد معمول ــا اف ــع فرهنگــی و خــالق ب ــال در صنای ــراد فع اف
تفــاوت قابل توجهــی دارنــد و دارای چهــار ویژگــی بــارز 

می باشــند:
ــش  . ــان نق ــتغال جوان ــالق در اش ــای خ ــوان: فعالیت ه ج

ــد  ــان می دهن ــال 2013 نش ــار س ــد. آم ــی دارن قابل توجه
ــراد رده ســنی 15-29  ــه طــور معمــول اف ــا ب کــه در اروپ
ســال بیشــتر در بخش هــای صنایــع فرهنگــی و خــالق 
در  اشــتغال  کل  درصــد   19/1( بوده انــد  کار  مشــغول 
ــد  ــا 18/6 درص ــه ب ــالق در مقایس ــی و خ ــع فرهنگ صنای
در ســایر بخش هــای اقتصــاد(. در اروپــای مرکــزی و 
شــرقی در اقتصــاد خــالق در مقایســه بــا کل اقتصــاد، 
 1/3 میانگیــن  طــور  بــه  شــغلی جوانــان  فرصت هــای 

ــت.   ــتر اس ــد بیش درص
ــاد،  . ــن کل اقتص ــا میانگی ــه ب ــاال: در مقایس ــره وری ب به

مشــاغل حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق در برخــی 
بخش هــا در تولیــد ناخالــص داخلــی ســهم بیشــتری 
اکونومیکــس،  آکســفورد  مؤسســه  مطابــق  دارنــد. 
ــم و  ــش فیل ــر در بخ ــر کارگ ــه ازای ه ــزوده ب ارزش اف
تلویزیــون چیــن 78 درصــد در ســال 2011 بیشــتر از ســایر 
بخش هــای اقتصــاد بــوده اســت. همچنیــن، بهــره وری 
افــراد فعــال در حــوزه فیلــم و تلویزیــون در کــره جنوبــی 

ــت.  ــی اس ــن مل ــر میانگی دو براب
ــالق  . ــی و خ ــع فرهنگ ــی: صنای ــتقالل و کارآفرین اس

همــواره چندبخشــی و بــه طــور پراکنــده بــوده و خالقیــت 
توســط کســب و کارهــای کوچــک یــا افــراد پدیــد 
آمــده اســت. بیــش از نیمــی از تولیدکننــدگان بــازی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــار می کنن ــد( اظه ــادا )53 درص کان
ــی، در  ــه طــور کل ــد. ب ــت دارن اپراتورهــای مســتقل فعالی
ــر  ایــاالت متحــده تعــداد هنرمنــدان خویش فرمــا 3/5 براب
ــر  ــای دیگ ــا در بخش ه ــروی کار خویش فرم ــتر از نی بیش
ــفرهای  ــی و س ــای دیجیتال ــت، فناوری ه ــد. اینترن می باش
ــده اند و  ــازار ش ــه ب ــع ورود ب ــش موان ــث کاه ــوه باع انب

ــده  ــات ش ــو و مطبوع ــون، رادی ــش تلویزی ــی در بخ  باالی
ــب کــرده و  ــادی را جل ــان زی و توانســته اند توجــه مخاطب

ــد. ــد کنن ــزی را تولی ــی متمای ــای تلویزیون برنامه ه

1   Nollywood
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بازار بزرگ صنایع فرهنگی و خالق در شمال: نقاط قوت صنایع فرهنگی و خالق

آمریکای شمالیاروپاکشورهای آسیا -اقیانوسیه

آفریقا و خاورمیانه
ــوزه  ــن و ح ــکای التی ــورهای آمری کش

ــب کارائی

620 میلیارد دالر709 میلیارد دالر743 میلیارد دالر
درآمددرآمددرآمد

58 میلیارد دالر
درآمد

124 میلیارد دالر
درآمد

3/3 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه3 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه3 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه

2/2 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه1/1 درصد از تولید ناخالص داخلی در منطقه

12/7میلیون
 شغل

7/7 میلیون
 شغل

4/7 میلیون
 شغل

4/ 2میلیون
 شغل

9/ 1میلیون
 شغل

اعداد گرد شده اند.* 
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ــب و  ــد کس ــر می توانن ــبتاً راحت ت ــراد نس ــن رو، اف از ای
کار خــالق یــا فرهنگــی را راه انــدازی نماینــد و در ســطح 
جهــان مخاطــب پیــدا کــرده و بــه شــهرت جهانــی دســت 

ــد. یابن
ــراد   . ــالت اف ــطح تحصی ــالت: س ــاالی تحصی ــطح ب س

فعــال در حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق معمــوالً باالتــر 
از ســطح میانگیــن اســت. در برزیــل در ســال 2010، 
ســطح تحصیــالت افــراد فعــال در صنایــع فرهنگــی و 
ــور، 17  ــروی کار کش ــن نی ــا میانگی ــه ب ــالق در مقایس خ

ــود. ــر ب ــد باالت درص

بهبود دسترسی زنان به اشتغال فرهنگی
ــب درآمــد 2.250  ــا کس ــالق ب ــاد خ ــی، اقتص ــور کل ــه ط ب
ــال 2013،  ــغل در س ــون ش ــاد 29/5 میلی ــارد دالری و ایج میلی
ــن  ــژه، ای ــد. به وی ــر می رس ــه نظ ــدی ب ــعه قدرتمن ــزار توس اب
بخــش در زمینــه ایجــاد فرصت هــای اقتصــادی بــرای زنــان از 

ــت.   ــوردار اس ــادی برخ ــیل زی پتانس
در بســیاری از کشــورها، صنایــع خــالق در مقایســه بــا صنایــع 
ســنتی تر، از مشــارکت زنــان حمایــت بیشــتری می کننــد. 
آمــار ارائــه شــده توســط دولــت انگلیــس نشــان می دهــد کــه 
ــراد شــاغل در صنعــت موســیقی  ــش از 50 درصــد اف ــان بی زن
ــان فقــط 47  در ســال 2014 را دربرگرفته انــد )در حالی کــه زن

ــد(.  ــال را در برمی گرفتن ــت فع ــد کل جمعی درص
البتــه، ایــن امــر در مــورد تمامــی بخش هــای خــالق یــا 
گروه هــای شــغلی در ایــن بخش هــا صــدق نمی کنــد. بــه 
عنــوان مثــال، 17 درصــد کل کارگردانــان، نویســندگان، 
و  ویراســتارها  اجرایــی،  تهیه کننــدگان  تهیه کننــدگان، 
ــی( در ســال  ــروش )داخل ــم پرف ــی کــه در 250 فیل فیلمبرداران

2014 در ایــاالت متحــده کار می کردنــد، را زنــان تشــکیل 
ــداد  ــز تع ــال 1998 نی ــه در س ــب این ک ــه جال ــد. نکت می دادن

یکســانی از زنــان در ایــن مشــاغل مشــغول کار بودنــد1 .
دسترســی زنــان بــه مشــارکت در عرصــه فرهنگــی و اقتصــادی 
ــت  ــرمایه گذاری ثاب ــار و س ــه اعتب ــی ب ــود، دسترس ــع خ جوام
بــه حقــوق دارایــی  بــرای پروژه هــای خــود و دسترســی 
ــه  ــد و از جمل ــمار می آین ــه ش ــی ب ــات مهم ــوی موضوع معن
مشــکالت کلیــدی هســتند کــه پدیدآورنــدگان ضمــن تــالش 
ــا آنهــا مواجــه  بــرای دریافــت اجــرت منصفانــه آثــار خــود، ب
می شــوند. احتــرام بــه حقــوق اخالقــی آن هــا، مذاکــره تحــت 
ــت  ــت حمای ــدرت، دریاف ــاده ق ــارن فوق الع ــدم تق ــرایط ع ش
مالــی بــرای پروژه هــای خــالق، و بــی ثباتــی کلــی قراردادهای 
کاری در بســیاری از بخش هــای صنایــع فرهنگــی و خــالق از 
جملــه ایــن مشــکالت بــه شــمار می آینــد. از آنجایــی کــه زنــان 
در پــی تــالش خــود بــرای دسترســی بــه مشــارکت اقتصــادی با 
مســائلی دیگــر هــم مواجــه می شــوند، مشــکالت بیشــتری از 

ایــن دســت بــرای بیشــتر پدیدآورنــدگان زن وجــود دارد.  
در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و اقتصادهــای 
و  دســتی  صنایــع  زمینــه  در  زن  پدیدآورنــدگان  گــذار، 
هنرهــای تجســمی فعالیــت بیشــتری دارنــد. البتــه، در بســیاری 
ــی  ــوب دارای ــه چارچ ــورهایی ک ــژه کش ــه وی ــورها ب از کش
معنــوی ضعیف تــری دارنــد، احتمــال کمــی وجــود دارد 
ــا طرح هــای ثبــت  ــی رایــت ی ــرای کپ کــه نظــام کارآمــدی ب
ــا این کــه از آن  شــده در ایــن بخــش وجــود داشــته باشــد و ی
حمایــت ســازمانی قــوی بــه عمــل آیــد. بنابرایــن منبــع درآمــد 
غیــر معتبــر و عــدم توانایــی جهــت ادعــای مالکیــت آثــار خــود 
ــه  ــث، از جمل ــخص ثال ــط ش ــار توس ــرقت آث ــورت س در ص

ــد. ــمار می آی ــه ش ــش ب ــن بخ ــکالت ای مش

1  The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on the Top 250 Films of 2014
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مقایســه صنایــع فرهنگــی و خــالق بــا ســایر صنایــع 
حاکــی از گســتره و عمــق صنایــع خــالق اســت 

فــروش جهانــی صنایــع فرهنگــی و خــالق متجــاوز از فــروش 
خدمــات مخابراتــی )با فــروش جهانــی 1.570 میلیــارد دالری( 
اســت و از تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد )1.900 میلیــارد دالر( 
ــون  ــا ایجــاد 29/5 میلی ــه عــالوه، ب ــه اســت. ب ــز پیشــی گرفت نی
ــت  ــد از جمعی ــالق، 1 درص ــی و خ ــع فرهنگ ــغل در صنای ش
فعــال جهــان در ایــن بخــش مشــغول کار هســتند. در مقایســه 
بــا تعــداد نیــروی کار در کــره جنوبــی )26/6 میلیــون نفــر( یــا 
ــدن،  ــورک و لن ــس، نیوی ــورهای پاری ــت کش ــوع جمعی مجم
تعــداد نیــروی کار بیشــتری در حــوزه صنایــع فرهنگــی و 

خــالق مشــغول کار هســتند. 

ــوای فرهنگــی و خــالق باعــث ایجــاد تقاضــا  محت

بــرای ابــزار الکترونیکــی و دیجیتالــی شــده اســت
ــی از  ــوای فرهنگ ــه محت ــه ب ــد ک ــار دارن ــواره انتظ ــراد هم اف
ــان، مــکان و  ــِع موجــود و در »هــر زم ــال توزی ــق هــر کان طری
بــا هــر ابــزاری« دسترســی داشــته باشــند و نیــاز آن هــا بــه ابــزار 
هوشــمندتر و پهنــای بانــد باالتــر برطــرف شــود. فــروش 
الکترونیــک و هزینــه خدمــات مخابراتــی بــه شــدت بــر تقاضــا 

بــرای محتــوا و کاالهــای فرهنگــی متکــی اســت. در ایــن 
ــای  ــرای پلت فرم ه ــی ب ــوای فرهنگ ــد محت ــواع جدی ــتا، ان راس
ــن  ــوآوری آنالی ــت و ن ــت خالقی ــور تقوی ــه منظ ــی ب دیجیتال

تولیــد شــده اند. 
در نتیجــه، کاالهــا، خدمــات و محتــوای فرهنگــی 

تأثیــر مســتقیمی بــر فــروش ابــزار الکترونیکــی )تبلــت، 

ــش  ــتگاه پخ ــون، دس ــی، تلویزی ــوان الکترونیک کتاب خ

دی وی دی( دارنــد و در ســال 2013 میــزان فــروش آن هــا 

برابــر بــا 532 میلیــارد دالر بــوده اســت. در واقــع، بــا دسترســی 
ــوا امــکان فــروش ابزارهــای فرهنگــی )مجموعه هــای  ــه محت ب
تلویزیونــی( و ابــزار چندمنظــوره ای )تبلــت و گوشــی های 
ــا  ــه کااله ــی ب ــت دسترس ــه جه ــود ک ــر می ش ــمند( میس هوش
و خدمــات فرهنگــی بــه کار می رونــد. محتــوای فرهنگــی 
همچنیــن عامــل کلیــدی در ایجــاد تقاضــا بــرای خدمــات 
 ،5G و   4G )شــبکه های  بــاال  بانــد  پهنــای  بــا  مخابراتــی 

ــود.  ــوب می ش ــره( محس ــوری و غی ــر ن ــات فیب ارتباط
بــه همیــن ترتیــب، الکترونیــک مصرف کننــده موجــب ایجــاد 
تقاضــا بــرای محتــوای فرهنگــی جدیــد شــده و امــکان توســعۀ 

بیشــتر محتــوا )ویدئــو، بــازی و غیــره( را فراهــم مــی آورد. 

صنایع فرهنگی و خالق موجب تقویت کل اقتصاد می شوند

درآمد )برحسب میلیارد 
اشتغال )2013(دالر( در سال 2013

صنایع فرهنگی و خالق

کشورها

2.250

تولید ناخالص داخلی هند
1.900

29/5 میلیون
صنعت خودرو در اروپا، 

ایاالت متحده و ژاپن 
25میلیون

نیروی  کارکره جنوبی
26/6  میلیون

خدمات  مخابراتی
1.570 صنایع

Cultural times: the first global map of cultural and creative industries, EY, 2015; World Development
Indicators — The World Bank, 2015; Thomson Reuters (2015), Walmart (2015), Telecommunications services
report, Ibisworld, 2014; Advanced industries, McKinsey, 2013

منبع:
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دالر  میلیــارد   200 خــالق  و  فرهنگــی  صنایــع 

ــه  ــال 2013 را ب ــال در س ــاد دیجیت ــد اقتص درآم

ــد ــاص داده ان ــود اختص خ
منبــع  بزرگ تریــن  دیجیتــال  فرهنگــی  تاکنــون کاالهــای 
ــارد  ــد و 66 میلی ــمار می آین ــه ش ــال ب ــاد دیجیت ــد اقتص درآم
دالر فــروش بنــگاه بــه مشــتری )کتاب هــای الکترونیکــی، 
ــارد دالر  ــال 2013 و 22 میلی ــازی( در س ــو، ب ــیقی، ویدئ موس
درآمــد تبلیغــات در رســانه آنالیــن و وب ســایت های اســتریم 

ــد.  ــب کرده ان ــوب1 را کس ــر یوتی ــگان نظی و رای
فــروش کاالهــای فرهنگــی و بلیــط  رویدادهــا در پلت فرم هــای 
اینترنتــی توســط خرده فروشــان الکترونیکــی و آگهی هــای 
آنالیــن برابــر بــا 26 میلیــارد دالر بــوده و موجــب رشــد 

ــن شــده اســت.  اقتصــاد آنالی
ــارد دالری  ــد 85 میلی ــب درآم ــب کس ــن موج ــات آنالی تبلیغ
در ســازمان های تبلیغاتــی در ســال 2013 شــده اند و مهاجــرت 
آنالیــن باعــث ترغیــب ســازمان های تبلیغاتــی بــه توســعه 
ــوا و  ــو، تولیــد محت ــه تولیــد ویدئ مهارت هــای جدیــد در زمین

ــت.  ــده اس ــی ش قصه گوی

مالیــات  دیجیتالــی:  ابــزار  و  مؤلفــان  حقــوق 

نســخه برداری شــخصی2 موضــوع در خــور توجهــی 

ست ا
حقــوق  و  مؤلفان/کپی رایــت  حقــوق  اســتثنایی  مــوارد 
مجــاور3 در ارتبــاط بــا نســخه برداری شــخصی تنهــا روش 
آثــار  ارزش  از  بخشــی  انتقــال  بــرای  عملیاتــی  و  مؤثــر 

1   YouTube
ــی  ــود(، طرح ــده می ش ــز [Blank Media Tax ] نامی ــی نی ــانه خال ــات رس ــوان مالی ــت عن ــه تح ــخصی )ک ــخه برداری ش ــات نس Private Copying Levies  2: مالی

ــط اِعمــال می شــود ]مترجــم[. ــل ضب ــد رســانه های قاب ــال خری ــروش در قب ــات ف ــر مالی ــات خاصــی عــالوه ب ــه موجــب آن مالی ــاری اســت کــه ب اجب
3   Neighboring Rights

فروش جهانی الکترونیک مصرف کنند   ه      فرهنگی در سال 2013 
)برحسب میلیارد دالر(

532/3مجموع

0/9
54/7

283/5
کتاب خوان   الکترونیکی
تبلت
گوشی ها ی  هوشمند
ابزار مصرف کنند           ه    فرهنگی جهانی

193/2

»گوشی های هوشمند و 

تبلت ها توانسته اند چشم انداز 

قابل توجهی را برای صنعت 

بازی ترسیم کنند. در آسیا، 

نفوذ گوشی هوشمند در فاصله 

سال های 2014 – 2013، افزایش 

70 درصدی داشته است«.

آلن سیمونسن
نماینده صنعت بازی در آسیا 

 Boomzap Entertainment بنیانگذار شرکت

Global consumer electronics manufacturing, IbisWorld, 2015; 
ABI research (2014); GfK (2014)

منبع:
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فرهنگــی از بازیگــران دیجیتالــی بــه 
ــوب  ــار محس ــن آث ــدگان ای پدیدآورن

 . د می شــو
مفهومــی  شــخصی  نســخه برداری 
ــان در ســال  ــی اســت کــه در آلم قانون
زمــان،  آن  در  شــد.  مطــرح   1965
ــرای  ــی )ب ــی مغناطیس ــتگاه های کپ دس
ــردم  ــد و م ــداع شــده بودن موســیقی( اب
از  موســیقی  تکثیــر  بــرای  را  آنهــا 
ــو جهــت اســتفاده شــخصی خــود  رادی

می کردنــد.  خریــداری 
بــه موجــب مــورد اســتثنایی حقــوق 
ــد،  ــرا می ش ــان اج ــه در آلم ــان ک مؤلف
پدیدآورنــدگان آثــار در قبــال دریافت 
جبــران منصفانــه1 )اجرتــی کــه از طریق 

هــر دســتگاه کپــی اخــذ می شــد(، از حــق خــود بــرای اجــازه 
اســتفاده از آثــار خــود و یــا ممنوعیــت اســتفاده از آن صــرف 
ــه  ــتند ب ــردم می توانس ــوم م ــن رو، عم ــد و از ای ــر می کردن نظ
طــور قانونــی آثــار آن هــا را بــرای اســتفاده شــخصی خــود کپی 
کننــد. در نتیجــه، هــم مــردم و هــم تولیدکنندگان دســتگاه های 
کپــی )زیــرا دســتگاه ها بــدون کپــی آثــار خــالق، ســود بســیار 
ــد  شــده و در  ــون بهره من ــن قان ــای ای ــری داشــتند( از مزای کمت
عیــن حــال ضــرورت جبــران منصفانــه بــرای پدیدآورنــدگان 
بــه ازای اســتفاده از حقــوق آن هــا نیــز نادیــده گرفتــه نمی شــد. 
ــوده و  ــر ب ــخصی انعطاف پذی ــخه برداری ش ــات نس ــام مالی نظ
ــان  ــه بی ــادی اتخــاذ شــده اســت. ب ــن در کشــورهای زی بنابرای
ــور  ــر در 52 کش ــال حاض ــی در ح ــام مالیات ــن نظ ــر، ای دقیق ت
ــر اجــرا می شــود. نظــام  ــه برکینافاســو و الجزای ــان از جمل جه
ــه ویــژه در عصــر دیجیتالــی  مالیــات نســخه برداری شــخصی ب

همزمــان بــا ظهــور دســتگاه های کپــی گروهــی )از قبیــل 
ــا،  ــره در تلفن ه ــای ذخی ــی دی و دی وی  دی( و ظرفیت ه س
تبلت هــا و کامپیوترهــا بســیار مؤثــر و کارآمــد بــوده و بــه 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــار فرهنگ ــی آث ــت کپ ــترده جه ــور گس ط

قــرار می گیــرد.
ــن نظــام  ــن اســت کــه در بســیاری از کشــورها چنی مشــکل ای
ــور  ــد کش ــورها )همانن ــی کش ــدارد. در برخ ــود ن ــی وج مالیات
انگلیــس( هــم بــا این کــه قوانیــن نســخه برداری شــخصی 
مجــاز هســتند، ولــی هیــچ جبرانــی بــرای پدیدآورنــدگان 
لحــاظ نشــده اســت و از ایــن رو، پدیدآورندگانــی کــه آثــار 
ــدون اخــذ اجــرت  ــراد ب ــرای ســرگرمی و اســتفاده اف آن هــا ب
آثــار کپــی می شــود، میلیاردهــا دالر یــا یــورو ضــرر می کننــد. 

تبلیغات دیجیتالی
درآمد تبلیغات از طریق  رسا نه ها ی آنالین و
 وب سایت های استریم و رایگان

فروش بنگاه به مشتری محتوای دیجیتال فرهنگی 
کاالهای فیزیکی فرهنگی عرضه شده در اینترنت

26/3

65/6

21/7

85/1

198/6مجموع

منشأ درآمد دیجیتالی در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

EY analysis, MAGNA GLOBAL (2015), Thomson Reuters (2015), :منبع 
YouTube (2015), Dailymotion (2015), Spotify (2015)

1   Fair Compensation
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حقــوق مؤلفــان یــا کپی رایــت از طریــق صــدور 
مثــال  عنــوان  )بــه  مجــزا  و  مســتقیم1  مجــوز 
تهیه کننــده موســیقی در مــورد قیمــت کاتالــوگ 
خــود بــا مرکــز خدمــات موســیقی آنالیــن مذاکــره 
می کنــد( یــا از طریــق مدیریــت جمعــی اعمــال 

می شــود.
مدیریــت جمعــی بــه عنــوان راه حلــی اقتصــادی 
در پاســخ بــه چالش هــای ایجــاد شــده از طریــق 
بازارهــای چنــد بــه چنــد2 ظاهــر شــد. در واقــع هــر 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــد ب ــاز نمی توان ــا آهنگس ــف ی مؤل
ــر خــود تعامــل داشــته باشــد و  ــران اث ــا تمــام کارب ب
یــا این کــه نمی توانــد بــه آن هــا مجــوز اســتفاده 
ــد.  ــت کن ــزد آن را دریاف ــد و م ــود بده ــار خ از آث
بــه عنــوان مثــال جامعــه مؤلفــان، آهنگســازان و 
ناشــران موســیقی فرانســه3 )ساســم( دارای 153.000 
ــک از  ــچ ی ــد. هی ــر می باش ــو و 500.000 کارب عض
ــی  ــا تمام ــد ب ــاًل نمی توانن ــن عم ــن انجم ــای ای اعض
ــه  ــا اینک ــوند و ی ــره ش ــواز وارد مذاک ــدگان ج دارن
ســازمان های  نماینــد.  منعقــد  مجــوز  قــرارداد 

مدیریــت جمعــیCMO( 4 هــا( بــه طــور کلــی 
توســط پدیدآورنــدگان اثــر مدیریــت می شــوند 
ــار  ــران آث ــا و کارب ــن آن ه ــطه بی ــوان واس ــه عن و ب
ــوان  ــه عن ــازمان ها ب ــن س ــد. ای ــل می کنن ــا عم آن ه
مونتــاژ  را  خــود  آثــار  و  کــرده  عمــل  تعاونــی 
ــانه ای  ــای رس ــران )خروجی ه ــا کارب ــا ب ــد ت می کنن
نظیــر تلویزیــون، رادیــو، اینترنــت، شــرکت های 
دیجیتــال، ســالن های تئاتــر و کنســرت و غیــره( 

ــند. ــته باش ــتری داش ــره بیش ــدرت مذاک ق
اولیــن ســازمان مدیریــت جمعــی تحــت عنــوان 
انجمــن مؤلفــان و درام نویســان5 )ساســد( در فرانســه 
در ســال 1777 تأســیس شــد. در حــال حاضــر، 
بیــش از 200 ســازمان مدیریــت جمعــی وجــود 
ــواع مجموعــه قطعه هــای  دارد کــه شــامل تمامــی ان
موســیقی و چهــار میلیــون نفــر پدیدآورنــده در 
از  را  مؤثــری  شــبکه  و  هســتند  جهــان  سراســر 
انجمن هــای  بین المللــی  کنفدراســیون  طریــق 
مؤلفــان و آهنگســازان تشــکیل می دهنــد. مدیریــت 
حقــوق اقتصــادی و جمــع آوری و توزیــع مــزد 

1   Direct Licensing
2   Many-to-Many Markets
3   Society of Authors, Composers, and Editors of Music (SACEM)
4   Collective Management Organizations
5   Society of Dramatic Authors and Composers (SACD)

حمایت از حقوق مؤلفان و  به اشتراک گذاری ارزش: 
مدیریت جمعی چیست؟ 
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ــا  ــر آن ه ــتفاده از اث ــال اس ــدگان در قب ــن پدیدآورن بی
ــه  ــد. ب ــه شــمار می آی ــن ســازمان ها ب ــی ای هــدف اصل
عــالوه، ســازمان های مدیریــت جمعــی در راســتای 
ــت و  ــعه کپی رای ــت توس ــدار جه ــی پای ــاد محیط ایج
حقــوق مؤلفــان تــالش می کننــد تــا بتواننــد بــه توســعه 
تنــوع فرهنگــی کمــک کننــد و رونــد انتشــار مجموعــه 
جهــان  ســطح  در  را  خــالق  موســیقی  قطعه هــای 
جمعــی  مدیریــت  ســازمان های  دهنــد.  گســترش 
بــه ویــژه بــرای مذاکــره دربــاره حقــوق در دوره 
ــازه ای  ــه مغ ــتند ک ــب هس ــر مناس ــن نظ ــال از ای دیجیت
ــای  ــای برنامه ه ــذ مجوزه ــت اخ ــتگاهی جه تک ایس
ــادی  ــرای تعــداد زی ــالDSP( 1 هــا( را ب ــی دیجیت صوت
ــن  ــب تأمی ــن رو موج ــد و از ای ــاد می کنن ــار ایج از آث

می شــوند.  کار  رونــد  ســهولت  و  قانونــی  امنیــت 
ایــن ســازمان ها بــرای پدیدآورنــدگان و هنرمنــدان 
ــز/ ــای ری ــت پرداخت ه ــت مدیری ــی را جه برنامه های

ــار خــود در سراســر جهــان  ــز2 و دســتمزد آث بســیار ری
ارائــه می کننــد و تضمیــن می کننــد کــه در مــورد 
ــابه  ــه روش مش ــیقی ب ــات موس ــه قطع ــی مجموع تمام
عمــل کــرده و از ایــن رو نشــان می دهنــد کــه شــرایط 
ــرای رشــد تنــوع فرهنگــی فراهــم شــده اســت. الزم ب

1  Digital Sound Programs
2  Nano/Micro Payments
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دلیــل  بــه  جهــان  ســطح  در  شــهرها  مقیــاس  و  تعــداد 
ــازی  ــور و شهری س ــای نوظه ــریع در بازاره ــازی س شهری س
مســتمر در بازارهــای بالــغ، در حــال رشــد اســت. مطابــق آمــار 
ســازمان ملــل، 54 درصــد جمعیــت جهــان در حــال حاضــر در 
ــه 66  شــهرها زندگــی می کننــد و تــا ســال 2050، ایــن رقــم ب
ــد  ــال 2010، 36 درص ــت. در س ــد یاف ــش خواه ــد افزای درص
ــال  ــا س ــد و ت ــی می کردن ــهرها زندگ ــا در ش ــت آفریق جمعی
ــود  ــد ب ــاره شهرنشــین خواهن ــن ق ــت ای 2030، نیمــی از جمعی
ــر  ــر 10 نف ــر از ه ــال 2050، 6 نف ــا س ــه ت ــی رود ک ــار م و انتظ

ــند.  ــته باش ــت داش ــهرها اقام ــا در ش ــت آفریق جمعی

جاذبه فرهنگی
در  اصلــی  دارایــی  عنــوان  بــه  غنــی  فرهنگــی  زندگــی 
جــذب  دنبــال  بــه  کــه  می شــود  محســوب  کشــورهایی 
مدیــران مشــترک و کارمنــدان بــا اســتعدادی هســتند کــه 
معمــوالً مصرف کننــدگان مشــتاق فرهنــگ و ســرگرمی و 
ــن گردشــگران فرهنگــی محســوب می شــوند. توســعه  همچنی
زیرســاخت فرهنگــی به ویــژه بــرای کشــورهای نوظهــور حائــز 
اهمیــت اســت و ایــن کشــورها بیــش از نیمــی از گردشــگران 

بین المللــی را تــا ســال 2030 جــذب می کننــد.
تعــدادی از شــهرها بــه طــور ســنجیده نســبت بــه توســعه مناطــق 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــد کــه ب ــدام کرده ان فرهنگــی اق
ــا2 در  ــتانبول، اودایب ــی اس ــو1 در نزدیک ــاری زورل ــع تج مجتم
ــگ،  ــگ کن ــی3 در هن ــون غرب ــی کول ــه فرهنگ ــو، منطق توکی
ــهر  ــعه ش ــتردام4 و توس ــی ان دی اس ام در آمس ــل جرثقیل هت
ــو  ــاری زورل ــع تج ــرد. مجتم ــاره ک ــدن اش ــتراتفورد5 در لن اس
ــد  ــز خری ــامل مرک ــتانبول ش ــز اس ــری مرک ــع در 9 کیلومت واق
و  متعــدد  مربــع( و هتل هــای  بــزرگ )105.000 کیلومتــر 
ــر  ــزرگ )50.000 کیلومت ــی ب ــز فرهنگ ــک مرک ــن ی همچنی

مربــع( اســت کــه مجهــز بــه دو ســالن تئاتــر و فضاهــای 
ــه )2015- 2014( حــدود  ــام افتتاحی نمایشــگاهی اســت. در ای

ــد. ــرا ش ــاگر اج ــور 500.000 تماش ــا حض ــه ب 400 برنام
فرهنگــی  گردشــگری  از  حاصــل  درآمــد  فرانســه،  در 
)جشــنواره ها، موســیقی زنــده، اپــرا و گالری هــا، البتــه بــه 
ــا 2/6  ــر ب ــال 2013 براب ــی( در س ــای تاریخ ــتثنای مکان ه اس
میلیــارد دالر بــوده اســت. میــراث فرهنگــی، فعالیت هــا و 
رویدادهــای فرهنگــی موجــب تســریع رشــد شــهری شــده و 
ــره  ــد. جزی ــا می کنن ــدی ایف ــش کلی ــهری نق ــازی ش در بازس
زیرســاخت  ایجــاد  موجــب  ژاپــن  در  اودایبــا  مصنوعــی 
ــره  تجــاری، تفریحــی و فرهنگــی شــده اســت. دو مــوزه جزی
بــازار  و رویدادهــای فرهنگــی آن )جشــنواره گونــدام6 و 
ــگا  ــازی، مان ــدان ب ــادی از عالقه من ــداد زی ــن7 تع ــک ژاپ کمی
ــه خــود جــذب کــرده اســت(  و انیمــه8 را از سراســر جهــان ب
ــه  ــو ب ــه در توکی ــن منطق ــای ای ــت و جذابیت ه ــاس موفقی اس
ــازار کمیــک ژاپــن در رویــدادی ســه روزه  شــمار می آینــد. ب
تقریبــاً 500.000 نفــر را طــی دوبــار در ســال بــه خــود جــذب 

می کنــد. 
جشــنواره جنــوب در جنــوب غربــیSxSW( 9( بــا جــذب 
بیــش از 370.000 نفــر در ســال 2014 و کســب  درآمــد 315 
میلیــون دالری در اقتصــاد محلــی باعــث شــد تــا شــهر آســتین 

ــرد. ــرار گی ــی ق در تگــزاس10 در نقشــه فرهنگــی جهان

1   Zorlu Center
2   Odaiba
3   West Kowloon Cultural District
4   NDSM in Amsterdam
5   Stratford City Development
6   Gundam festival
7   Comic Market
8   Manga and Anime
9   The South by Southwest Festival
10  Austin, Texas

صنایع خالق و گردشگری فرهنگی به عنوان دارایی های راهبردی در اقتصادهای محلی  
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اشتیاق طبقه متوسِط در حال رشد به فرهنگ 
ــارد  ــه طــور کلــی جمعیــت جهــان، جــوان اســت و 1/8 میلی ب
نفــر از جمعیــت جهــان در ســال 2014 در رده ســنی بیــن 
24- 10 ســال قــرار داشــتند کــه تاکنــون باالتریــن رقــم بــوده 
اســت. همچنیــن، ســواد جهانــی هــم بهبــود قابــل توجهــی پیــدا 

کــرده اســت. 
ــش  ــه افزای ــر ب ــوان منج ــت ج ــوی و جمعی ــادی ق ــد اقتص رش
از  بســیاری  در  متوســط  طبقــه  مصرف کننــدگان  تعــداد 
بازارهــای نوظهــور شــده اســت. رونــد رشــد طبقــه متوســط در 
آســیا و آفریقــا در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر بیشــتر اســت: 
ــزی  ــیا، مرک ــط در آس ــه متوس ــریع طبق ــور س ــا ظه ــان ب همزم
تفریحــی بــه قطــب تولیــدی جهــان افــزوده شــده اســت. 525 
میلیــون مصرف کننــده فرهنگــی طبقــه متوســط در آســیا 

ــد.  ــور دارن حض
مطابــق نظریه هــای مطــرح شــده توســط اقتصــاددان آمریکایــی 
کاالهــای  زمینــه  در  مصرف کننــدگان  وبلــن1،  توریســتین 
فرهنگــی »لوکــس« پــول خــرج می کننــد تــا قــدرت اقتصــادی 
نویافتــه خــود را علنــاً نمایــش دهنــد. در واقــع، دانــش و 

مصــرف فرهنگــی بــه وســیله ای بــرای ارتقــای موقعیــت 
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. ایــن رونــد بــه وضــوح در هنــد 
مشــاهده می شــود کــه در آن افزایــش فــروش روزنامــه بیانگــر 

ــت. ــادی اس ــی و اقتص ــای اجتماع آرمان ه
انــواع  مشــتاق  کــه  هســتند  افــرادی  از  آکنــده  شــهرها 
ــد.  ــی دارن ــق گوناگون ــف هســتند و عالی ســرگرمی های مختل
ــکان  ــگ شــده و ام ــرای فرهن ــازار ب شــهرها موجــب ایجــاد ب
شــکوفایی تنــوع فرهنگــی را فراهــم می آورنــد.  ایــن امــر بــه 
طــور فزاینــده در چیــن مشــهود اســت. افزایــش شهری ســازی 
ــترده  ــرمایه گذاری گس ــب س ــرگرمی موج ــرای س ــا ب و تقاض
ــت.  ــده اس ــور ش ــالک در کش ــاز و ام ــاخت و س ــه س در زمین
شــرکت مختلــط چینــی بــه نــام گــروه دالیــان وانــدا2 در حــال 
محســوب  جهــان  ســینمایی  اپراتــور  بزرگ تریــن  حاضــر 
می شــود کــه 1 میلیــارد دالر جهــت تأســیس ســالن تئاتــر 
نفــری(  میلیــون   10/2 جمعیــت  )بــا  ووهــان3  در  هان شــو 
ایــن شــرکت همچنیــن در  ســرمایه گذاری کــرده اســت. 
مــووی پــارک وانــدا4 کــه پــارک تفریحــی و سرپوشــیده 
ــا  ــا ب ــت ت ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــت، س ــی اس ــیار بزرگ بس

1   Thorstein Veblen, The theory of the leisure class: an economic study of institutions, 1899.
2   Chinese Conglomerate Dalian Wanda Group
3   Han Show Theatre in Wuhan
4   Wanda Movie Park

ساکنان کشورهای آسیا-
اقیانوسیه، دو سوم طبقه 

متوسط جهانی را تا سال 
2030 در برمی گیرند. این 

رقم در سال 2009 کمتر از 
یک سوم بود. 

Hitting the sweet spot: the growth of the middle class in emerging markets, EY, 2013; Skolkovo
Institute for emerging market studies 2013
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ــد نمایشــگاه ها  ــی بتوان ــی و چین ــری از اســتعداد اروپای بهره گی
و جاذبه هــای دیدنــی را توســعه دهــد.

کســب  و  اشــتغال  الگوهــای  تغییــر  بــا  شهری ســازی 
مهارت هــای جدیــد تــوأم اســت: شهری ســازی آفریقایــی 
بخشــی از تغییــر رونــد از کشــاورزی بــه ســمت تولیــد و 
ــا  ــن، دولت ه ــکای التی ــات محســوب می شــود. در آمری خدم
ــه فرصت هــای ایجــاد شــده از طریــق توســعه صنایــع  نســبت ب
ــتند.  ــش آگاه هس ــن بخ ــای ای ــن نیازمندی ه ــالق و همچنی خ
ــرای هنرهــای نمایشــی در شــهر  ــه ای ب ــراً مدرســه ای حرف اخی
ال پالتــا در آرژانتیــن1 تأســیس شــده اســت تــا جوانــان و 
بزرگســاالن بیــکار را بــرای اشــتغال در ایــن حــوزه رو بــه رشــد 

ــازند.  ــاده س آم

ــد  ــا رش ــان ب ــد همزم ــالق جدی ــه خ ــور طبق ظه

ــی ــهرهای جهان ش
فعالیت هــای  توســعه  همــراه  بــه  شهری ســازی  همچنیــن، 
ــه ظهــور طبقــه اقتصــادی جدیــدی در کشــورهای  فرهنگــی ب
ــوان  ــور کمــک کــرده اســت کــه تحــت عن پیشــرفته و نوظه

ــود.  ــده می ش ــالق2« نامی ــه خ »طبق
مطابــق نظریه پــرداز مطالعــات شــهری ریچــارد فلوریــدا3 ، 
طبقــه خــالق متشــکل از دانشــمندان »فوق العــاده خــالق«، 
هنرمنــدان، مهندســان، طراحــان و رمان نویســان و همچنیــن 
»کارشناســان خالقــی« اســت کــه در طیــف گســترده ای از 
مشــاغل دانش بنیــان مشــغول کار هســتند. طبقــه خــالق مظهــر 
زنجیــره ســه گانه »فنــاوری، اســتعداد و تســامح و تســاهل4« 
اســت کــه توســط فلوریــدا تعریــف شــده اســت و عامــل 
ــه  ــهری ب ــق ش ــت در مناط ــوآوری و جذابی ــد، ن ــدی رش کلی
شــمار می آیــد. دارایــی درون شــهری ارزان و حمایــت قــوی از 
ــر در بازســازی برلیــن محســوب  آزادی خــالق دو عامــل مؤث

ــدان و  ــذب هنرمن ــه ج ــق ب ــر، موف ــال حاض ــود و در ح می ش
ــت.  ــده اس ــان ش ــر جه ــی از سراس ــان فرهنگ کارآفرین

1  La Plata, Argentina
2  “Creative Class” 
3  Richard Florida
4  “Technology, Talent and Tolerance”
5  EY Global Talent in Global Cities 2015 study

استعداد جهانی در شهرهای جهانی )2014( 
10 شهر برتر

1-  نیویورک

2-  لندن

3-  پاریس

4-  سان  فرانسیسکو

5-  سنگاپور

6-  سیدنی

7-   لوس آنجلس

8-  برلین

9- توکیو

10-  بارسلونا

Global talent in global cities,
EY, 2015

ــت  ــال 2015 تح ــگ در س ــد یان ــت اَن ــی ارنس ــق بررس مطاب
رتبــه  جهانــی«5،  شــهرهای  در  جهانــی  »اســتعداد  عنــوان 
شــهرهای مختلــف از نظــر جــذب طبقــه خــالق عبارتســت از:

ــردی  . ــه ف ــر ب ــی منحص ــم انداز فرهنگ ــورک- از چش نیوی
برخــوردار اســت کــه در محیــط شــهری و آینده نگــر آن 
نهادینــه شــده اســت و بــه طــور کلــی ایــن شــهر در بهبــود 

ــوده اســت.  فعالیت هــای خــالق تأثیرگــذار ب
لنــدن- بــه دلیــل بی طرفــی در روابــط بین المللــی )33  .

متولــد  از کشــور  در خــارج  از جمعیــت آن  درصــد 
ــا 12  ــر ب شــده اند، در حالی کــه ایــن رقــم در پاریــس براب
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ــت. ــس اس ــر از پاری ــت(، جلوت ــد اس درص
ــراث  . ــاوری و می ــای فن ــه دارایی ه ــه ب ــا توج ــس- ب پاری

فرهنگــی خــود رتبــه ســوم را داراســت. پاریــس بــه دلیــل 
محیــط کارآفرینــی ضعیف تــر خــود از دو شــهر دیگــر در 

ایــن حــوزه عقــب افتــاده اســت.

پروژه هــای فرهنگــی بــه عنــوان محرک هــای 

ــهری ــازی ش بازس
ــد  ــریع رون ــب تس ــان موج ــطح جه ــی س ــاخت فرهنگ زیرس
ایجــاد  توســعه شــهری می شــود: ســاخت مــوزه موجــب 
ــم توســعه شــهری  فرصت هــای مشــارکت در پروژه هــای عظی
ــی و  ــع فرهنگ ــون صنای ــد پیرام ــهری« جدی ــد ش ــاد »برن و ایج
خــالق می شــود. چنیــن پروژه هــای کلیــدی موجــب افزایــش 
ماهــر  فعــال  افــراد  و  اســتعداد  گردشــگری،  جاذبه هــای 

می شــوند.
ــر  ــال حاض ــپانیا در ح ــک اس ــه باس ــهری در منطق ــو، ش بیلبائ
نمــاد بازســازی شــهری مبتنــی بــر فرهنــگ محســوب می شــود 
کــه مــوزه گوگنهایــم در آن واقــع اســت. ایــن منطقــه  کــه در 

دهــه 1990 از نــرخ بــاالی بیــکاری )حــدود 25 درصــد( رنــج 
ــا ســرمایه گذاری  ــا اجــرای برنامــه احیــای شــهری ب ــرد، ب می ب
700 میلیــون دالری توانســت جاذبه هــای شــهری خــود را 
ــود در  ــغل موج ــاس 4.400 ش ــه اس ــن برنام ــد. ای ــعه ده توس
شــهر را تشــکیل داده و همچنیــن موجــب ایجــاد بیــش از 
ــد  ــان، بازدی ــت. از آن زم ــده اس ــت ش ــام وق ــغل تم 1000 ش

ــه اســت. ــش یافت ــر افزای ــز 8 براب گردشــگران نی



سطوح متنوع دیجیتال سازی 
دیجیتــال  خدمــات  و  کاالهــا  فــروش 
فرهنگــی در ســال 2013 برابر بــا 66 میلیارد 
بازی هــای  اســت.  شــده  بــرآورد  دالر 
ــارد  ــروش 33/8 میلی ــا ف ــل ب ــن موبای آنالی
دالری از جملــه پرفروش تریــن محتــوای 

می شــوند  محســوب  جهــان  دیجیتــال 
 13( دیجیتــال  فیلم هــای  آن،  از  پــس  و 
میلیــارد دالر(، موســیقی دیجیتــال )10/3 
دیجیتالــی  کتاب هــای  و  دالر(  میلیــارد 

)8/5 میلیــارد دالر( قــرار دارنــد. 

1   Nollywood
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حقایقی درباره انقالب فرهنگی- دیجیتالی

بازی های آنالین و موبایل
ویدئو و فیلم های  دیجیتال

موسیقی دیجیتال
کتاب های  دیجیتال

65/6مجموع

33/8

13

10/3

8/5

فروش جهانی محتوای دیجیتال فرهنگی در سال 2013 

)بر حسب میلیارد دالر(

EY analysis of cultural and creative markets, 2015

بــه  فیزیکــی  فــروش  از  رونــد  تغییــر 
موســیقی  زمینــه  در  دیجیتــال  فــروش 
ــت  ــه اس ــترش یافت ــیار گس ــده بس ــت ش ثب
خریــد  درصــد   45 دیجیتــال  فــروش  و 
برمی گیــرد  در  را  جهــان  سراســر  در 
بازی هــای  کــه  حالی ســت  در  ایــن  و 
ــروش را در  ــد ف ــل 34 درص ــن موبای آنالی

برمی گیرنــد. در حــال حاضــر در بخــش 
فیلــم، خدمــات ویدئــو بــر حســب تقاضــا1 
ــروش )26 درصــد(  ــش از یــک ســوم ف بی
را شــامل می شــوند و در بخــش کتــاب 
الکترونیکــی 7 درصــد  نیــز کتاب هــای 
بــازار جهانــی را از آِن خــود کرده انــد. 

1 video-on-demand
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ســاکنان آمریــکای شــمالی، مشــتاق ترین مصرف کننــدگان 
کاالهــای دیجیتــال فرهنگــی بــه شــمار می آینــد و تقریبــاً 
نیمــی از کل فــروش محتــوای دیجیتــال )47 درصــد( در ســال 
ــز  ــا نی ــس از آن ه ــد و پ ــاص داده ان ــود اختص ــه خ 2013 را ب
کشــورهای آســیایی )25 درصــد( و اروپایــی )23 درصــد( 
قــرار دارنــد. نرخ هــای متغیــر از تفــاوت موجــود از نظــر 
ــه  ــأت گرفت ــال نش ــزات دیجیت ــاخت و تجهی ــی زیرس دسترس
ــای  ــه کتاب ه ــا این ک ــد و ی ــت ندارن ــراد تبل ــه اف ــت )هم اس
الکترونیکــی نمی خواننــد( و همچنیــن حاکــی از الگوهــای 

ــتند. ــاوت هس ــرف متف مص
بــا خریــد 20 درصــد کتاب هــای دیجیتالــی در مقایســه بــا 3/8 
ــاکنان  ــیه، س ــیا و اقیانوس ــد در آس ــا و 3 درص ــد در اروپ درص
کتــاب  مصرف کننــده  بزرگ تریــن  شــمالی  آمریــکای 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــی ب دیجیتال

ــط  ــوا توس ــاد ارزش و محت ــوه ایج ــناخت نح ش

مصرف کننــدگان
ــع  ــای صنای ــر شــکل دنی ــده موجــب تغیی ــرات مصرف کنن تغیی
ــاس و ســرعت  فرهنگــی و خــالق شــده اســت. اگــر چــه مقی
تغییــر آنالیــن در بخش هــای متعــدد رســانه و ســرگرمی 
تفــاوت قابــل توجهــی دارد، ولــی تأثیــر آن در همــه بخش هــا 
ــن  ــریع ای ــب تس ــاوری موج ــر فن ــداوم تغیی ــت. ت ــهود اس مش

رونــد و همچنیــن توانمنــدی مصرف کننــدگان می شــود. 
ــا  ــایر حوزه ه ــش از س ــالق بی ــی و خ ــع فرهنگ ــاختار صنای س
تحــت تأثیــر حضــور فراگیــر اینترنــت تغییــر پیــدا کــرده 
ــر  ــه تغیی ــن بخــش ب ــد در ای ــی جدی اســت و الگوهــای مصرف
ــده  ــوا انجامی مدل هــای کســب و کار و روندهــای ایجــاد محت

ــد از:  ــش عبارتن ــن بخ ــارز در ای ــی ب ــش ویژگ ــت. ش اس
ــوا در حــال حاضــر  . ــاد محت ــی و تنــوع زی ــی: فراوان فراوان

ــرای مصرف کننــدگان امــروزی امــری بدیهــی در نظــر  ب
ــود.  ــه می ش گرفت

فروش محتوای دیجیتال در مقایسه با محتوای فیزیکی در سال 2013 )درصد ارزش بر حسب دالر آمریکا(

مجموع

بازی

فیلم

موسیقی

کتاب

فروش دیجیتال فروش فیزیکی
% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100
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شخصی ســازی: صنایــع خــالق اشــتیاق افــراد بــه محتــوای  .
شــخصی  شــده و در عیــن حــال متناســب بــا زمــان، مــکان 

و شــخص را عینیــت می بخشــند.
تجمــع و توصیــه: ظهــور »نقــاط عطــف زمــان و مصــرف  .

محتــوا« نظیــر گــوگل و فیس بــوک بــه تقســیم بندی 
ــا  ــق کالن داده ه ــه از طری ــت ک ــرده اس ــک ک ــازار کم ب
ــت.  ــده اس ــر ش ــاط میس ــرای ارتب ــاره ب ــتجوی دوب و جس
نهایــی  کاربــر  توصیه گــر1،  موتورهــای  پیشــرفته ترین 
را در دنیایــی سرشــار از »گزینه هــای انتخــاب بیــش از 
ــازند  ــادر می س ــا را ق ــد و آنه ــی می کنن ــدازه2« راهنمای ان
تــا محتــوای تخصصــی مــورد عالقــه مخاطبــان اقلیــت را 

ــد. ــال کنن دنب
جامعــه: شــبکه های اجتماعــی بــه ظهــور اقتصــاد دیجیتــال  .

مبتنــی بــر جامعــه کمــک کرده انــد کــه در آن در مقایســه 
بــا انــواع ســنتی و رســانه، دوســتان اعتمــاد بیشــتری دارنــد. 

بــه  . »عرضــه«  مرحلــه  از  بایــد  محتــوا  مشــارکت: 
ــر  ــدار تغیی ــط پای ــراری رواب ــور برق ــه منظ ــارکت« ب »مش
ــی  ــد، نشــر و بازاریاب ــد. شــبکه های اجتماعــی در تولی یاب

آثــار فرهنگــی و خــالق نقــش دارنــد. 
ــت  . ــال و اینترن ــی: فناوری هــای دیجیت ــر قانون ــوای غی محت

باعــث پیدایــش خدمــات و کاربردهــای غیــر مجــاز 
درآمــد  کســب  از  مانــع  مجــاز  غیــر  نشــر  شــده اند. 

1  Recommendation Engines 
2  “Hyper-Choice”
3  Netflix
4  Kickstarter

آسیا و اقیانوسیه
آمریکای شمالی

آفریقا و منطقه خاورمیانه

فروش کاالهای دیجیتال فرهنگی بر حسب منطقه 
در سال 2013 )میلیارد دالرآمریکا(

15/4

30/6

2/5

16/1

1

اروپاآمریکای  التین

مدل ها ی کسب و کار تحول آفرین: آمار کلیدی

2011 2014 2011 2014

+39% +81%

+44% +61% +18%
درآمد آمازونمشترکین  نتفلیکس3جستجوی گوگل در سال

2011 2014 2011 2014 2011 2014

تعداد کاربران فیس بوک درآمد کارآفرینان در سایت کیک استارتر4 
)برحسب میلیون یورو(

EY analysis of cultural and creative
markets, 2015

Creating growth: measuring cultural and creative 
markets in the EU, EY, 2014 — updated
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پدیدآورنــدگان اثــر و کارآفرینــان می شــود و در برخــی 
مــوارد ســرمایه گذاری در زمینــه خالقیــت را دشــوار 

می ســازد. 
ــش  ــه چال ــنتی ب ــای س ــرف، فرمت ه ــر مص ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
تلویزیونــی  شناخته شــده  فرمت هــای  می شــوند:  کشــیده 
بــه دلیــل رویدادهــای زنــده و محتــوای اصلــی عملکــرد 
ــر  ــد از نظ ــازی بای ــه دیجیتال س ــته اند، در حالی ک ــی داش موفق
توانمنــدی آن در رفــع انتظــارات و افزایــش تجربــه بیننــده 
ــر  ــی ب ــود، دسترس ــن وج ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
حســب تقاضــا موجــب تغییــر روشــی شــده اســت کــه مــردم 
برنامه هــای تلویزیونــی تماشــا می کننــد )76 درصــد بیننــدگان 

تماشــای طوالنی مــدت تلویزیــون را ترجیــح می دهنــد. بدیــن 
ــف  ــمت های مختل ــه قس ــد هم ــت دارن ــا دوس ــه آ ن ه ــا ک معن
یــک ســریال یــا نمایــش را یــک جــا و بــه صــورت پشــت ســر 

ــد(. هــم ببینن
پلت فرم هــای  موفقیــت  بــه  توجــه  بــا  آنالیــن  بازاریابــان 
از  توئیتــچ1،  ماننــد  ویدئویــی  بازی هــای  تماشــای 
می شــود(  نامیــده  بازی ســازی  )کــه  بــازی  تکنیک هــای 
ــا  ــد و تماشــاگران ب ــدگان اســتفاده می کنن جهــت جــذب بینن
ــق  ــود از طری ــای خ ــان واکنش ه ــتراک گذاری همزم ــه اش ب
بیشــتر احســاس  نمایشــگر دوم و پلت فرم هــای اجتماعــی، 

می کننــد. تماشــا  را  زنــده  رویــدادی  کــه  می کننــد 

1   Twitch
2   Lovefilm 
3   Apple ltunes 
4   Vudu 
5   Hulu 
6   Spotify
7   Hulu Plus 
8   Film 4oD 
9   Amazon Prime Instant Video
10  Yahoo Movieplex 
11   Bigflix+

12   Verizon Redbox 
13   Vine 
14   Oculus Rift 
15   Apple music streaming
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توسعه نوآوری و »فرهنگ داده1«
بــه  کــه  کرده انــد  ایجــاد  را  اکوسیســتم هایی  تــازه واردان 
از  بهره منــدی  و  انتخــاب  اکتشــاف،  امــکان  آن  واســطه 
ــده و  ــر ش ــدگان راحت ت ــرای مصرف کنن ــگ ب ــانه و فرهن رس
ــل توجــه در مدل هــای  ــن، باعــث ایجــاد تحــوالت قاب همچنی
ــده اند.  ــر ش ــیقی و نش ــذاری در موس ــب و کار و قیمت گ کس
غالبــاً بــا پیشــینه ای در فنــاوری، چنیــن شــرکت هایی درصــدد 
ــد  ــا بتوانن ــی هســتند ت توســعه ســریع خــود در ســطح بین الملل
بــه انــدازه بحرانی2برســند و در آنالیــز نظام منــد اطالعــات 
و فنــاوری ســرمایه گذاری قابــل توجهــی نماینــد. در ســال 
2013، نتفلیکــس 379 میلیــون دالر در ســال را )9 درصــد 
فــروش( بــه تحقیــق و توســعه اختصــاص داده و 300 نفــر 
ــا  ــود ب ــوای خ ــر محت ــور توصیه گ ــعه موت ــور توس ــه منظ را ب
ــت. از  ــرده اس ــتخدام ک ــال اس ــون دالر در س ــه 150 میلی هزین
30 ســپتامبر 2015، هزینه هــای تحقیــق و توســعه برابــر بــا 172 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــاه س ــه م ــر س ــون دالر در ه میلی
ــا  ــوآوری داشــته باشــند ت ــه طــور پیوســته ن ــد ب شــرکت ها بای
بتواننــد رقابتــی باقــی بماننــد. در ایــن راســتا، شــرکت ها بایــد 

اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:
پلت فرم هــای  . تعامــل ســایر  قابلیــت  بــا  برابری کــردن 

بهبــود  یــا  جدیــد  ویژگی هــای  افــزودن  بــا  آنالیــن 
موجــود؛ ویژگی هــای 

ــر  . ــد ب ــای آن تأکی ــه ج ــا و ب ــه پلت فرم ه ــه ب ــدم توج ع
ــه در  ــور یکپارچ ــه ط ــوا ب ــه محت ــور ارائ ــه منظ ــوا ب محت

؛ م هــا پلت فر
ــر  . ــا مشــتریان جهــت نظــارت ب ــط مســتقیم ب توســعه رواب

فعالیت هــای کلیــدی زنجیــره ارزش؛
ســرمایه گذاری در زمینــه اســتعداد و مهارت هــای جدیــد  .

ــده و تحلیل هــای  ــه از مصرف کنن جهــت بهره گیــری بهین
محتــوا، بهبــود تجربــه چنــد شــبکه ای مشــتری و افزایــش 

توانایــی جهــت بهبــود فــوری عملکــرد آن هــا؛
تعییــن راهبردهــای نــوآوری بــاز کــه امــکان ارتبــاط  0

و  افــراد  اســتارت آپ،  شــرکت های  بــا  مســتقیم 
را  ایده هــای آن هــا  از  بهره گیــری  دانشــگاه ها جهــت 

مــی آورد. فراهــم 

1   “Culture of Data”
2   Critical Size

اخیراً مدیران ارشد اجرایی شرکت های 
رسانه و سرگرمی در یک نظرسنجی ابراز 

داشته اند: 

»هنگام تغییر روند به سمت دنیای دیجیتال، حفظ 
تعادل چالش مهمی محسوب می شود. درست 
مثل این است که همینطور که می خواهیم پای 
جلوی خود را توی قایق بگذاریم، پای دیگر 

خود را باید با اطمینان روی اسکله نگه داریم«. 

»باید در زمینه استعداد دیجیتال سرمایه گذاری 
بیشتری کرد«. 

»باید معامالت را با قیمت مناسب در نظر 
گرفت. البته امتحان کردن فرمت ها و قیمت ها و 

پیشنهادات گوناگون امکان رشد را نیز فراهم 
می آورند«.



عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق38

سرمایه گذاری در رسانه جدید
ــر  ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــه ب ــم اندازی ک ــه چش ــه ب ــا توج ب
اســت، شــرکت ها جهــت ســرمایه گذاری خــود بــا گزینه هــای 
دشــواری مواجــه می شــوند. همچنــان قســمت اعظــم درآمــد و 
ــاص دارد،  ــی( اختص ــن )برون خط ــانه های آفالی ــه رس ــود ب س

البتــه ســهم رســانه دیجیتــال در حــال رشــد اســت. 
ــدت  ــدت و میان م ــاً در کوتاه م ــال غالب ــود، دیجیت ــن وج ــا ای ب
 )M&E( 1ــان ده می باشــد. شــرکت های رســانه و ســرگرمی زی
بایــد همزمــان بــا تغییــر پویایــی بــازار، دائمــاً راهبردهــای 
ســرمایه گذاری خــود را ارزیابــی نماینــد. در ایــن راســتا، ایــن 

ــد: ــام دهن ــر را انج ــات زی ــد اقدام ــرکت ها بای ش
پلت فرم هــای  . محدودیت هــای  و  فرصت هــا  ارزیابــی 

تصمیم گیــری  آن هــا،  تکامــل  بــا  همزمــان  متفــاوت 
نحــوه  بــه  توجــه  بــا  ســرمایه گذاری  رونــد  دربــاره 

تأثیرگــذاری آن هــا بــر تجربــه کاربــر؛
اکوسیســتم های  . راســتای  در  مســتقیم  ســرمایه گذاری 

نوظهــور کــه بیشــترین ارزش را در بردارنــد؛
بررســی نحــوه تأثیــر رفتارهــای مصرف کننــده و پیشــرفت  .

بــر یکدیگــر و اتخــاذ رویکــرد »آزمــون و  فناورانــه 
یادگیــری« )هماننــد عملکــرد شــرکت های دیجیتــال(؛

شــناخت نحــوه تأثیرگــذاری مدل هــای درآمــد دیجیتالــی  .
فعلــی و آتــی بــر سودبخشــی بلندمــدت: شــرکت ها 
ــر و اصــالح مدل هــای کســب و کار  ــاً درصــدد تغیی غالب
ــدت  ــرمایه کوتاه م ــت س ــر بازگش ــد ب ــن تأکی ــود ضم خ

می باشــند. 

پارادوکس دیجیتال
اگــر چــه دیجیتال ســازی موجــب مصــرف رســانه و فرهنــگ 
ــل  ــالق در مقاب ــی و خ ــع فرهنگ ــی صنای ــی برخ ــود، ول می ش

ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــادی می کنن ــت زی ــازی مقاوم دیجیتال س

نمونــه می تــوان بــه صنعــت کتــاب اشــاره کــرد: در ســال 
2015، کتــاب چاپــی 80 درصــد فــروش کل کتــاب در ســطح 
جهــان را در بر گرفتــه اســت و در کشــورهای در حــال توســعه 

ایــن رقــم حتــی باالتــر بــوده اســت. 
ــارکت در  ــرای مش ــتری ب ــتیاق بیش ــراد اش ــی، اف ــور کل ــه ط ب
رویدادهــای فیزیکــی و برنامه هــای زنــده دارنــد. در حــال 
حاضــر، در صنعــت موســیقی رویدادهــای زنــده مجــدداً 
ــده متجــاوز از  رواج یافتــه و درآمــد حاصلــه از برنامه هــای زن
فــروش موســیقی ضبــط شــده در برخــی مناطــق می باشــد. در 
اروپــا، فــروش بلیــط بــرای اجراهــای زنــده موســیقی بــه میــزان 
16/5 میلیــارد دالر بــوده کــه در حــال حاضــر بالــغ بــر دو برابــر 
ــد.  ــارد دالر( می باش ــده )6/3 میلی ــط ش ــیقی ضب ــروش موس ف
توزیــع دیجیتــال بــه ابــزاری بــرای ارتقــای رویدادهــای زنــده 
ــاره  ــی درب ــای فرهنگ ــتفاده از داده ه ــا اس ــود. ب ــل می ش تبدی
ــی(  ــای اجتماع ــی و توصیه ه ــار فرهنگ ــدگان )رفت مصرف کنن
در راســتای متمایل کــردن آن هــا بــه رویدادهــای زنــده و 
ــای  ــد مدل ه ــع خــالق می توانن ــا، صنای ــه آن ه ــط ب ــروش بلی ف

ــد. ــق کنن ــا هــدف رشــد خــود تلفی کســب و کار را ب

»بدون تردید چاپ صنعتی پابرجاست و 

رسانه ای محبوب تلقی می شود. مردم به 

مطالعه مطالب چاپی عالقه مند هستند. در 

واقع، پنجمین سال است که شاهد افزایش 

خالص در تعداد کتاب فروشی ها در ایاالت 

متحده هستیم«.  

استیو برکو
رئیس سابق انجمن کتاب فروشان آمریکا، 

BookPeople مالک مشترک

1   Media and Entertainment Companies
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اقتصــاد غیــر رســمی بــه عنــوان »تولیــد بــازار محــور کاالهــا و 
ــی محســوب می شــود  ــر قانون ــا غی ــی ی ــات اعــم از قانون خدم
ــد ناخالــص داخلــی از آنهــا  کــه در برآوردهــای رســمی تولی
ــی و  ــع فرهنگ ــود )Smith ،1994(. در صنای ــی می ش چشم پوش
خــالق، اقتصــاد غیــر رســمی شــامل تبــادل کاالهــا و خدمــات 
فرهنگــی و خالقــی اســت کــه در آمــار رســمی لحــاظ 

ــد از:   ــوارد عبارتن ــن م ــده اند. ای نش
نشــر غیــر مجــاز: نشــر غیــر مجــاز فیزیکــی و بــه عبارتــی  .

تولیــد نســخه های غیــر مجــاز )قاچاقــی(  آثــار ثبــت شــده 
و توزیــع و فــروش آن هــا؛ نشــر غیــر مجــاز دیجیتــال و بــه 

عبارتــی توزیــع غیــر مجــاز اینترنتــی آثــار ثبــت شــده. 

اقتصــاد غیــر رســمی: عرضــه کاالهــا و خدمــات در  .
ــمی و  ــر رس ــورت غی ــه ص ــاً ب ــول عمدت ــت پ ازای دریاف
در خــارج از چارچوب هــای رســمی. بدیــن ترتیــب، 
ــر  ــای غی ــوان فعالیت ه ــه عن ــد ب ــر رســمی نبای اقتصــاد غی
اخالقــی در نظــر گرفتــه شــود. بلکــه اقتصــاد غیــر رســمی 
شــامل تبــادل محتــوا و فعالیت هــای فرهنگــی توســط 
ــر  ــع غی ــای توزی ــتفاده از کانال ه ــا اس ــدگان ب پدیدآورن

رســمی می شــود. 

نشــر غیــر مجــاز بــه  عنــوان تهدیــدی جــدی بــرای 

صنایــع فرهنگــی و خــالق 
نســخه برداری  رونــد  تســهیل  موجــب  دیجیتــال  فنــاوری 

اقتصاد غیر رسمی به منزله یک نوع اقتصاد

فروش غیررسمی کاالها و خدمات فرهنگی 
در آفریقا، آمریکای التین و آسیا- اقیانوسیه 

در سال 2013

بخش های   اشتغال آفرین   : اشتغال در اقتصاد 
فرهنگی غیررسمی در آفریقا، آمریکای 

التین و آسیا- اقیانوسیه در سال 2013

%32
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%26 %31

%56
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کتاب
بازی

موسیقی
هنرهای نمایشی فیلم

تلویزیون کتاب موسیقی فیلم
بازی هنرهای نمایشی

در اقتصاد غیررسمی فرصت های شغلی در اختیار فروشندگان، نقاشان و هنرمندان نمایشی قرار می گیرد .

EY analysis of cultural and creative :منبع
markets, 2015

EY analysis of cultural and creative :منبع
markets, 2015
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فرهنگــی  محتــوای  قانونــی  غیــر  اشــتراک گذاری  بــه  و 
شــده اســت و شــامل پلت فرم هــای اســتریم غیــر قانونــی، 
ــرا  ــر و اخی ــه نظی ــر ب ــبکه های نظی ــل، ش ــتراک گذاری فای اش
ــود و  ــات دانل ــامل خدم ــتریم1 ش ــوای اس ــردن محت ــپ ک ری
اشــتراک قانونــی رقیــب می باشــند. مطابــق گــزارش نشــر غیــر 
مجــاز و عــادات مصــرف دیجیتــال رصدخانــه اســپانیا در ســال 
ــورت  ــه ص ــی ب ــی مصرف ــوای فرهنگ ــد محت 2014، 88 درص

ــد.  ــی بوده ان ــر قانون ــال غی ــن س ــن در ای آنالی
ــع فرهنگــی و خــالق فوق العــاده  ــرای صنای ــر مجــاز ب نشــر غی
مضــر اســت و عــالوه بــر تضعیــف کانال هــای توزیــع، باعــث 
می شــود پدیدآورنــدگان صنایــع خــالق نتواننــد دســتمزد 
آثــار خــود را دریافــت کننــد. مطابــق گــزارش مشــاوران 
داده  نشــان  تــرا در گردهمایــی آوینیــون2 در ســال 2014 
ــر مجــاز در پنــج  شــده اســت کــه خســارت ناشــی از نشــر غی
اقتصــاد بــزرگ اتحادیــه اروپــا حــدود 25 میلیــارد دالر بــوده 
ــه  ــغلی در فاصل ــت ش ــش از 189.600 فرص ــۀ آن بی و در نتیج
ایــاالت  در  اســت.  رفتــه  بیــن  از  ســال های 2008-20011 
متحــده خســارت اقتصــادی ناشــی از نشــر غیــر مجــاز موســیقی 
برابــر بــا 12/5 میلیــارد دالر بــوده و در نتیجــۀ آن، تقریبــاً 
ــه طــور ســاالنه از بیــن رفتــه اســت.  71.000 فرصــت شــغلی ب
ــر مجــاز  ــر نشــر غی ــن، درآمــد صنعــت موســیقی در اث همچنی
ــاالت متحــده  ــت ای ــه و دول ــارد دالر کاهــش یافت ــه 2/7 میلی ب
ــه میــزان 422 میلیــون دالر محــروم شــده  از درآمــد مالیاتــی ب

اســت. 

ــب  ــادی غال ــوان اقتص ــمی به عن ــر رس ــاد غی اقتص

در زمینــه توزیــع محتــوای فرهنگی در کشــورهای 

در حــال توســعه 

ــن،  ــکای التی ــا و آمری ــیه، آفریق ــورهای آسیا-اقیانوس در کش
تجــارت غیــر رســمی کاالهــا و خدمــات فرهنگــی غیــر مجــاز 
)معمــوالً بــه قیمت هــای پایین تــر( بــدون پرداخــت هیــچ 
ــی دی های  ــت و از س ــج اس ــان رای ــه مؤلف ــتمزدی ب ــه دس گون
ریــپ شــده، فیلــم و بازی هــای ویدئویــی تــا نســخه های 
ــتراک  ــق اش ــی و ح ــر قانون ــای غی ــاب، اجراه ــی کت غیرقانون
ــمی  ــر رس ــروش غی ــرد. ف ــاز را در برمی گی ــی غیرمج تلویزیون
ــال  ــور در س ــورهای نوظه ــالق در کش ــی و خ ــع فرهنگ صنای
ــرآورد شــده و  ــارد دالر ب ــا 33 میلی ــر ب 2013 در مجمــوع براب

ــت.   ــده اس ــاد ش ــوزه ایج ــن ح ــغل در ای ــون ش 1/2 میلی
هنرهــای نمایشــی بیشــترین نیــروی کار را در اقتصــاد غیــر 
رســمی بــه خــود اختصــاص داده اســت و اجراهــای غیــر 
ــنواره ها و  ــی، جش ــای خیابان ــر )اجراه ــمی موســیقی و تئات رس
کنســرت هایی کــه حقــوق مؤلفــان را نمی پردازنــد، اجراهــای 
ــره( را  ــازه و غی ــییع جن ــا تش ــم ازدواج ی ــی در مراس خصوص
ــوند.  ــه می ش ــگان ارائ ــور رای ــه ط ــاً ب ــه غالب ــد ک دربرمی گیرن
در آفریقــا در برخــی مــوارد هزینــه ایــن برنامه هــا توســط 

اسپانســرهای خصوصــی پرداخــت می شــود. 

در صــورت عــدم وجــود روش هــای رســمی، 

مصرف کننــدگان فرهنگــی بــه اقتصــاد غیــر رســمی 

روی می آورنــد
کاالهــای  بــاالی  قیمت هــای  نوظهــور،  کشــورهای  در 
ارزان  دیجیتالــی  فناوری هــای  و  پاییــن  درآمــد  فرهنگــی، 
منجــر بــه ترویــج نشــر غیــر مجــاز می شــوند. نســبت بــه 
درآمــد، قیمت هــای خرده فروشــی ســی دی و دی وی دی 
در برزیــل، روســیه و آفریقــای جنوبــی 5 تــا 10 برابــر بیشــتر از 

ایــاالت متحــده یــا اروپــا می باشــد.

1   Stream Ripping 
2   Tera Consultants/Forum d’Avignon
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بــا توجــه بــه فقــدان کانال هــای توزیــع فرهنگــی قانونــی 
ــی،  ــاخت های فرهنگ ــایر زیرس ــی ها( و س ــر کتاب فروش )نظی
مصرف کننــدگان بــه راحتــی نمی تواننــد بــه نســخه های قانونــی 
ــی،  ــای جنوب ــد. در آفریق ــدا کنن ــی پی ــی دسترس ــار فرهنگ آث
ــین  ــهرکی سیاه پوست نش ــالنی در ش ــد س ــینمای چن ــن س اولی

ــود.  ــاز نشــده ب ــا ســال 2007 ب ت
ــای  ــالق در اقتصاده ــع خ ــوزه صنای ــال در ح ــراد فع ــر اف اکث
هنرمنــدان  صنعتگــران،  موســیقی دانان،  جملــه  از  نوظهــور 
ــد  ــار می کنن ــن اظه ــاً چنی ــمی غالب ــدان تجس ــی و هنرمن نمایش

ــدارد. ــود ن ــوزه وج ــن ح ــمی در ای ــررات رس ــه مق ک
جنوبــی،  آفریقــای  در  رســمی  غیــر  توزیــع  کانال هــای 
ــده اند  ــع ش ــر واق ــان مؤث ــوی چن ــیه و بولی ــد، روس ــل، هن برزی
ــد  ــعی می کنن ــات س ــی اوق ــی گاه ــدگان قانون ــه توزیع کنن ک
ــه  ــی نیجری ــوی خانگ ــت ویدئ ــد. صنع ــتفاده کنن ــا اس از آن ه

کــه در حــال حاضــر دومیــن صنعــت بــزرگ فیلــم در جهــان 
محســوب می شــود، بــر مبنــای شــبکه های توزیــع غیــر رســمی 
ســاخته شــده و بــا توجــه بــه موفقیــت آن در سراســر آفریقــا در 

حــال گســترش اســت.
ــر  ــاد غی ــمی، اقتص ــع رس ــای توزی ــدان کانال ه ــورت فق در ص
رســمی بــه ســرمایه گذاری آثــار هنرمنــدان نمایشــی از جملــه 

ــد.  ــز کمــک می کن بازیگــران و آهنگســازان نی
قراردادهــای  اقیانوســیه،  آســیا-  و  آفریقــا  کشــورهای  در 
ــاً  ــی غالب ــرهای خصوص ــدان و اسپانس ــن هنرمن ــمی بی غیررس
منبــع اصلــی درآمــد پدیدآورنــدگان محســوب می شــوند.

بخش غیر رسمی در همه جا فعالیت دارد، 

هر چند 80 درصد برنامه های موسیقی 

قانونی در آبیجان1 اجرا می شوند.

مدیر Palais de la Culture در آبیجان

1  Abidjan
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در ایــن بخــش بــه ارزش و اهمیــت صنایــع فرهنگــی و خــالق 
و همچنیــن محرک هــا و چالش هــای موجــود در پنــج منطقــه 
ــمالی،  ــکای ش ــا، آمری ــیه، اروپ ــیا- اقیانوس ــامل آس ــان ش جه
ــا و  ــب و آفریق ــوزه کارائی ــورهای ح ــن و کش ــکای التی آمری
ــر  ــا ه ــاط ب ــت. در ارتب ــده اس ــه ش ــه پرداخت ــه خاورمیان منطق

منطقــه مــوارد زیــر ارائــه شــده  اســت:
چشــم انداز صنایــع فرهنگــی و خــالق در هــر یــک  .

از مناطــق جهــان ضمــن ارائــه اطالعــات مربــوط بــه 
ــط  ــای مرتب ــوت و محرک ه ــاط ق ــاص، نق ــای خ رونده

ــه؛  ــر منطق ــا ه ب

بررســی مقدماتــی شــامل بررســی آینده نگرانــه چالش هــای  .
ــق  ــالق مطاب ــی و خ ــع فرهنگ ــعه صنای ــت توس ــی جه اصل
ارزیابی هــای فنــی محلــی، چشــم انداز نــوآوری و اقتصــادی 

در هــر منطقــه جهــان.
در ایــن بخــش همچنیــن بــا تأکیــد بــر 17 کشــور، روندهــا و 
ــی و  ــع فرهنگ ــوزه صنای ــر در ح ــورد نظ ــاص و م ــای خ چالش ه
خــالق در بازارهــای محلــی متعــدد مورد بررســی قرار گرفته  اســت. 
اســامی کشــورها و بخش هــای  زیــر حــاوی  اینفوگــراف 
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــماره صفحات ــن ش ــر و همچنی ــورد نظ م

ــت.  ــده اس ــه ش ــور ارائ ــر کش ــه ه ــوط ب ــات مرب توضیح

صفحه  55

صفحه  73

صفحه  57
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صفحه  83
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صفحه  99 صفحه  115

صفحه  53

صفحه  59

صفحه  50 
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هنرهای نمایشی

چین
هنرهای نمایشی/ فیلم

کره جنوبی
موسیقی/ تلویزیون

استرالیا
هنرهای نمایشی/ تبلیغات

هند
روزنامه و مجله/ فیلم

خاورمیانه
هنرهای تجسمی/ تلویزیون

مصر
هنرهای نمایشی/ فیلم

آفریقای جنوبی
برزیلهنرهای تجسمی/ رادیو

تلویزیون/ موسیقی

مکزیک 
تلویزیون/ کتاب

نیجریه
فیلم/ موسیقی

ترکیه
موسیقی

فرانسه
کتاب/ تبلیغات

انگلیس
ایاالت متحدهبازی/ هنرهای تجسمی

هنرهای نمایشی/ تلویزیون

کانادا
موسیقی/ بازی
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هنرهای تجسمی
روزنامه و مجله

تلویزیون
معماری
تبلیغات

کتاب
بازی
فیلم

موسیقی
هنرهای نمایشی

رادیو

191/5
141/6

118
117/2

68/5
48/7
47/1

25/9
16/3

14/5
6/1

درآمد صنایع فرهنگی و خالق در آسیا- اقیانوسیه در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق در آسیا- اقیانوسیه در سال 2013

هنرهای تجسمی
تلویزیون

کتاب
روزنامه و مجله
هنرهای نمایشی

موسیقی
فیلم

معماری
تبلیغات

بازی
رادیو

3.284.000
1.943.000

1.704.000
1.630.000

1.349.000
1.294.000

774.000
492.000

453.000
252.000

177.000
EY analysis of cultural and creative markets, 2015

مجمــوع مشــاغل و درآمــد پــس از حــذف شــمارش مضاعــف بــرآورد شــده اســت. مجمــوع هــر بخــش متجــاوز از مجمــوع تثبیــت شــده 
در آن بخــش مــی باشــد . زیــرا برخــی از  فعالیــت هــای  فرهنگــی در دو بخــش شــمارش می شــوند . )بــه عنــوان مثــال موســیقی زنــده در دو بخش 

»موســیقی« و »هنرهــای نمایشــی« در نظــر گرفتــه مــی شــوند (.
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منبع:

EY analysis of cultural and creative markets, 2015 منبع:

آسیا-اقیانوسیه

نمای کلی

743 میلیارد دالر 

درآمد صنایع فرهنگی و خالق

12/7 میلیون

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق
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تقویــت معمــاری و رســانه گروهــی در اثــر تغییرات 

جمعیت شــناختی و اقتصــادی 
در نتیجــه تحــوالت ناشــی از ظهــور ســریع طبقــه 

متوســط، آســیا بــه منبــع رشــد اقتصــادی تبدیــل شــده 

ــورهای  ــتن کش ــزون پیوس ــد روزاف ــه رون ــه ب ــا توج ــت. ب  اس

ــر و  ــای اخی ــی دهه ه ــی ط ــارت جهان ــام تج ــه نظ ــیایی ب آس
ــی،  ــه حکمران ــه در زمین ــورت گرفت ــات ص ــن اصالح همچنی
مــردم از ثــروت و اوقــات فراغــت الزم جهــت مصــرف 
ــاه  ــش رف ــا افزای ــالوه، ب ــه ع ــده اند. ب ــوردار ش ــی برخ فرهنگ
ــن و  ــژه در چی ــی به وی ــای فرهنگ ــکان احی ــردم، ام ــواد م و س
همچنیــن در کشــورهای نوظهــور و پرجمعیــت ماننــد اندونــزی 
و فیلیپیــن فراهــم شــده  اســت. عناصــر هنــر و فرهنــگ ژاپنــی 
ــر  ــه  اســت، هــر چنــد در اث همــواره مــورد تمجیــد قــرار گرفت
ــع  ــه ای از موان ــادی و مجموع ــود اقتص ــت، رک ــش جمعی کاه
شــرکت های فنــاوری، صنایــع فرهنگــی ژاپــن در حــد انتظــار 
ــه  ــر مقابل ــا تغیی ــی ب ــور کل ــه ط ــن ب ــت. ژاپ ــه  اس ــد نیافت رش
ــوری  ــان یومی ــروش جه ــه پرف ــه دو روزنام ــد و این ک می کن
ــت،  ــن اس ــه ژاپ ــق ب ــیمبون1 متعل ــاهی ش ــیمبون و آس ش

ــی  ــه راحت ــن ب ــالخورده ژاپ ــت س ــه جمعی ــد ک ــان می ده نش
ــر  ــد و اقتصــاد انعطاف ناپذی ــا عصــر جدی ــد خــود را ب نمی توان

ــد.  ــق ده تطبی
ــه  ــا ب ــیاری از اقتصاده ــیه، بس ــیا- اقیانوس ــه در آس البت

ســرعت در حــال رشــد هســتند. ایــن امــر باعــث تقویــت 

بــازار ســاخت و ســاز و ایجــاد فرصــت بــرای پیشــرفت معماران 
ــر و مکان هــای  ــازل، دفات شــده اســت کــه جهــت ســاخت من
تفریحــی بــا هــم رقابــت می کننــد. بــا این کــه بخــش معمــاری 
ــه رشــد  ــی ب ــغ پیشــرفتی نداشــته اســت، ول در اقتصادهــای بال

ــال 2013(  ــد در س ــیه )13 درص ــیا- اقیانوس ــی در آس دو رقم
رســیده اســت.   

مزیت رقابتی قابل توجه دیجیتال 
ــم  ــن ه ــر چی ــال حاض ــی )در ح ــره جنوب ــن و ک ژاپ

ــالب  ــه در انق ــدت دو ده ــه م ــت( ب ــده اس ــق ش ملح

ســخت افزار دیجیتــال پیشــگام بوده انــد و از ایــن 

رو، از مزیــت رقابتــی قابــل توجهــی در صنعــت بــازی 

ــوان  ــت می ت ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ــتند. ب ــوردار هس برخ

نظیــر  اقیانوســیه  آســیا-  شــرکت های  قــوت  نقــاط  بــه 
ــرکت  ــپ کام4 و ش ــس3، ک ــکوئر انیک ــی2، اس ــرکت کونام ش
ســرگرمی های کامپیوتــری ســونی5 پــی بــرد. آســیا- اقیانوســیه 
ــد  ــب درآم ــا کس ــوده )ب ــر ب ــی بی نظی ــازی جهان ــت ب در صنع
47/1 میلیــارد دالری، 47/5 درصــد بــازار جهانــی را بــه خــود 
بــا بهره گیــری از مزیــت رشــد  اختصــاص داده اســت( و 
ــی در  ــازی جهان ــازار ب بازی هــای آنالیــن، 82 درصــد رشــد ب

ــت.  ــاص داده  اس ــود اختص ــه خ ــال 2014 را ب س
بــا توجــه بــه این کــه 1/25 میلیــارد نفــر مصرف کننــده اینترنــت 
در کشــورهای آســیا- اقیانوســیه وجــود دارد، 47 درصــد 
جمعیــت آنالیــن جهانــی بــه ایــن کشــور ها تعلــق دارد. چیــن 
ــت را  ــران اینترن ــر از کارب ــون نف ــی بیــش از 500 میلی ــه تنهای ب
ــداد  ــر تع ــان از نظ ــزرگ جه ــت ب ــن جمعی ــوده و دومی دارا ب
ــود.  ــوب می ش ــر( محس ــون نف ــن )145 میلی ــداران آنالی خری
نفــوذ تلفــن هوشــمند در آســیا- اقیانوســیه در ســال های اخیــر 
رشــد یافتــه  اســت. در هنــگ کنــگ و ســنگاپور، 87 درصــد 

ــتند.  ــمند هس ــن هوش ــون دارای تلف ــاالن هم اکن بزرگس

1   Asahi Shimbun
2   Konami
3   Square Enix
4   Capcom
5   Sony Computer Entertainment

چشم انداز
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مصرف کننــده  بزرگ تریــن  اقیانوســیه  آســیا-  کشــورهای 
ــی دارای  ــره جنوب ــوند. ک ــوب می ش ــان محس ــت در جه اینترن
ســریع ترین پهنــای بانــد جهــان بــوده و تقریبــاً تمــام خانواده هــا 
بــه اینترنــت دسترســی دارنــد و ایــن امــر باعــث تســهیل رونــد 
خریــد و ارائــه محتــوای فرهنگــی در ایــن کشــور شــده  اســت. 
فــروش کتاب هــای الکترونیکــی همــواره در حــال رشــد اســت 
و از 178 میلیــون دالر در ســال 2012 بــه بیــش از 228 میلیــون 
دالر در ســال 2013 رســیده  اســت. بــازار کتــاب الکترونیکــی 
ــان محســوب می شــود.  ــازار جه ــن ب ــی بزرگ تری کــره جنوب
ــق در  ــی موف ــای اجتماع ــا برخــورداری از پلت فرم ه ــیا ب آس
ــت  ــته  اس ــت توانس ــه دول ــه مبتکران ــر مداخل ــت تأثی ــن تح چی
دنیــای دیجیتالــی خــود را بســازد. در چیــن وب ســایت یوکــو1 
شــبکه  در  رن2  رن  فیلــم،  به اشــتراک گذاری  زمینــه  در 
ــالگ4 پیشــگام  ــه ســرویس میکروب ــو3 در ارائ اجتماعــی و ویب
ــن  ــوی چی ــرم ویدئ ــن پلت ف ــودو5 بزرگ تری ــو ت ــت. یوک اس
ــر  ــون کارب ــورداری از 900 میلی ــا برخ ــد و ب ــمار می آی ــه ش ب
تأثیــر قابــل توجهــی بــر بــازار تبلیغــات اینترنتــی چیــن دارد، بــه 
طــوری کــه درآمــد آن از 2/8 میلیــارد دالر در ســال 2009 بــه 

ــت. ــه  اس ــش یافت ــال 2013 افزای ــارد دالر در س 13/4 میلی

بازارهای ملی و الگوهای رشِد بسیار متغیر
منطقــه وســیع آســیا از میــراث فرهنگــی غنــی و 

متنوعــی برخــوردار اســت. میــزان رفــاه و توســعه اقتصــادی 

در کشــورهای ســنگاپور، کــره و ژاپــن در یــک طــرف طیــف 
و کشــورهای میانمــار و کامبــوج در طــرف دیگــر طیــف 
ــد از  ــن و هن ــور چی ــدرت نوظه ــت. دو ق ــاوت اس ــیار متف بس
فرهنگ هــای بســیار کهــن و پربــار و متنوعــی برخــوردار 
ــا  ــز در توســعه آن ه ــی نی هســتند کــه حضــور مهاجــران جهان

ــت.  ــوده اس ــذار ب تأثیرگ
صنایــع فرهنگــی و خــالق منطقــه حاکــی از چنیــن تنــوع 

فرهنگــی هســتند. اگــر چــه تعــداد معــدودی بــازار نســبتاً 
ــی بســیاری از بازارهــای  ــغ در ایــن منطقــه وجــود دارد، ول بال
موجــود بــه ســرعت در حــال رشــد هســتند. صنعــت بــازی بــه 
ــیا  ــعه یافتگی در آس ــن توس ــا کمتری ــورهای ب ــی در کش تازگ
متــداول شــده  اســت، ولــی در ژاپــن و کره جنوبــی نســبتاً بالــغ 
ــال های 2012 -  ــه س ــن در فاصل ــود و در چی ــوب می ش محس

ــت. ــته  اس ــدی داش ــد 35/1 درص 2011 رش
معمــاری نیــز در چیــن رشــد قابــل توجهــی داشــته و در 
ــازل،  ــا ســاخت من ــان ب ــه ســال های 2012 و 2013 همزم فاصل
ــور  ــرفته در کش ــای پیش ــایر مکان ه ــر و س ــگاه ها، دفات فروش
شــاهد رشــد 20 درصــدی بــوده  اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــور اســترالیا کــه بــازار ســاخت و ســاز آن پویایــی 
ــده  ــاهده نش ــاری مش ــش معم ــرفتی در بخ ــری دارد، پیش کمت

 اســت.
ــرعت  ــا س ــد ب ــیا بای ــی در آس ــع فرهنگ ــی صنای برخ

بیشــتری رشــد یابنــد. منطقــه آســیا به ویــژه در زمینــه 

ــته   ــری داش ــد کمت ــیقی رش ــت موس ــی و صنع ــای نمایش هنره
اســت و بــه ترتیــب فقــط 11 و 23 درصــد از بــازار جهانــی را 
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دسترسی رایگان
ــدی از  ــع بهره من ــت مان ــف از کپی رای ــت ضعی حمای

ایــن قانــون شــده  اســت. شــاخص دارایــی معنــوی مرکــز 

جهانــی مالکیــت معنــوی )GIPC(1 نشــان می دهــد کــه در 
هنــد، چیــن، و ســایر کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا حمایــت 
ــه  از دارایــی معنــوی بایــد تقویــت شــود. رتبــه هنــد و چیــن ب
ترتیــب برابــر بــا 25-6/24 و 25-9/13 می باشــد و ایــن در 
ــا 25- 22/5  ــر ب ــس براب ــم در انگلی ــن رق ــی اســت کــه ای حال
اخالقــی  لحــاظ  بــه  کپی رایــت  رعایــت  عــدم  می باشــد. 
دسترســی  می شــود  باعــث  عــالوه  بــه  و  نیســت  درســت 
کاالهــای فرهنگــی ســایر کشــورها ارزان تــر شــده و از ایــن رو 

ــود.  ــی می ش ــی داخل ــع فرهنگ ــعه صنای ــع توس مان
ــغل در  ــاد 670.600 ش ــارد دالری و ایج ــروش 25/2 میلی ــا ف ب
ــاد  ــوان اقتص ــه عن ــمی ب ــر رس ــاد غی ــال 2013، اقتص س
ــر مجــاز  ــرخ نشــر غی ــد. ن ــی می مان ــه باق ــب در منطق غال

ــازی بســیار  ــم و ب ــون، فیل ــع موســیقی، تلویزی ــژه در صنای به وی
باالســت و تخمیــن زده می شــود کــه فــروش نســخه های 
غیرقانونــی، 90 درصــد فــروش دی وی دی و 95 درصــد 
فــروش موســیقی ضبــط شــده در آســیا را دربرمی گیرنــد. 
مقــررات مربوطــه و عملکــرد ســازمانی در ایــن حــوزه ضعیــف 
ــی از کل  ــمی نیم ــاد غیررس ــر، اقتص ــان دقیق ت ــه بی ــت و ب اس
تولیــد ناخالــص داخلــی را در برگرفتــه اســت و بخــش اعظــم 

ــوند. ــاد می ش ــمی ایج ــاد غیررس ــط اقتص ــاغل توس مش
از  بســیاری  در  بیــان  آزادی  و  رســانه ها  آزادی 

ــع از  ــوده و مان ــدود ب ــیار مح ــیایی بس ــای آس اقتصاده

توســعه صنایــع فرهنگــی و خــالق می شــود. مطابــق 

ــاً نیمــی از 20 اقتصــادی کــه  گزارشــگران بــدون مــرز2، تقریب

دارای محدودتریــن مطبوعــات هســتند در کشــورهای آســیا- 
ویتنــام،  ایــران، چیــن،  به ویــژه کــره شــمالی،  اقیانوســیه، 
ــد.  ــرار دارن ــتان ق ــکا و قزاقس ــری الن ــتان، س ــوس، ازبکس الئ
حتــی کشــورهای دموکراتیــک در آســیای شــمال شــرقی 
ــق  ــد. مطاب ــی دارن ــه پایین ــات رتب ــر آزادی مطبوع ــاً از نظ غالب
ــه  ــا 6 پل ــی ب ــره جنوب ــه، ک ــورت گرفت ــی ص ــن بررس آخری
ــه 47  ــه رتب ــه ســقوط ب ــا دو پل ــوان ب ــه 50 و تای ــه رتب ســقوط ب

ــت. ــیده اس رس

از میراث تا صنعت
 

تعــداد زیــادی از اقتصادهــای آســیا- اقیانوســیه، صنایع 

فرهنگــی و خــالق را به عنــوان بخش راهبــردی در نظر 

ــد کــه پتانســیل زیــادی دارنــد و لــذا، درصــدد  می گیرن

ــود  ــی خ ــش رقابت طلب ــدف افزای ــا ه ــع ب ــن صنای ــعه ای توس
هســتند. در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه رویکــرد سیاســتگذاران، 

ــا و خوشــه های خــالق در حــال رشــد هســتند. قطب ه
ــگ  ــی در هن ــگاه جاک ــع در باش ــالق واق ــای خ ــز هنره  مرک
کنــگJCCAC(3( ، منطقــه فرهنگــی کلــون غربــی و شــهرک

1   The Global Intellectual Property Center
2   Reporters Without Borders
3   Hong Kong’s Jockey Club Creative Arts Centre

بررسی مقدماتی

»هنــد بــا برخــورداری از 100 میلیــون 

نفــر بیننــده در مــاه، دومیــن بــازار بــزرگ 

ــوی  ــیقی ویدئ ــا موس ــاط ب ــان در ارتب جه

ــود.« ــوب می ش ــوب محس یوتی

آشیل فورلر
مدیر عامل نشر موسیقی یونیوورسال



عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق48

ــز  ــن مراک ــن ای ــه معروف تری ــن1 از جمل ــری 798 در پک  هن
ــال، مرکــز هنرهــای خــالق  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه شــمار می آین ب
جاکــی کالب دو نقــش را ایفــا می کنــد و در واقــع بــه  عنــوان 
ــد نیازهــای متعــدد  ــر )arts village( تــالش می کن دهکــده هن
جامعــه هنــر -از ســاخت اســتودیوی هنــری تــا فضــای کاری- 
ــار  ــر، آث ــز هن ــوان مرک ــه عن ــن ب ــوده و همچنی ــرف نم را برط
هنــری را نمایــش داده و از بازدیدکننــدگان اســتقبال نمایــد. در 
ــن مرکــز ایجــاد  ــر توســط ای ســال 2014، 136 اســتودیوی هن
شــده کــه منجــر بــه جــذب ســالیانه حــدود 300.000 بازدیــد 

کننــده شــده اســت. 
رونــد کنــد و در عیــن حــال پیوســته توســعه جامعــه اقتصــادی 
ــه آن(  ــرقی2 )آس ــوب ش ــیای جن ــل آس ــن مل ــه انجم ــته ب وابس
نیــز باعــث تســهیل رونــد توســعه اقتصــاد خــالق فرامــرزی در 

ــود. ــیه می ش ــیا- اقیانوس ــه آس ــی از منطق بخش های
عواملــی چــون افزایــش اوقــات فراغــت، ارتباطــات و 

ــی  ــی بین الملل ــطح آگاه ــش س ــث افزای ــوزش باع آم

نســبت بــه توانایــی بالقــوه صنایــع خــالق ایــن منطقــه 

شــده  اســت. رویدادهــای فرهنگــی اصلــی، به ویژه نمایشــگاه 

جهانــی آیچــی3 2005 در ژاپــن، نمایشــگاه شــانگهای4 در 
چیــن در ســال 2010 و نمایشــگاه یوســو5  در کــره جنوبــی در 
ســال 2012 حاکــی از پیشــرفت ایــن منطقــه می باشــد. آســیا- 
اقیانوســیه، همچنیــن محــل برگــزاری تعــدادی از معروف تریــن 
جشــنواره های ســنتی جهــان نظیــر جشــنواره شــکوفه گیــالس6 
در ژاپــن، جشــنواره ســونگ کــران7 در تایلنــد، جشــن باســتانی 

ــی8 در هنــد و جشــنواره فانــوس 9در چیــن می باشــد. دیوال

صادرات مدل های فرهنگی 
مدل هــای جدیــدی از صنعــت فرهنگــی آســیایی در حــال 
ــه صــادرات منطقــه ای کمــک می کننــد. ظهــور هســتند کــه ب

ــی  ــدرت فرهنگ ــه ابرق ــه ب ــد ک ــالش می کن ــن ت ــد ژاپ ــر چن ه
ــک  ــش از ی ــه بی ــن Cool Japan ک ــی کمپی ــود، ول ــل ش تبدی
دهــه از آن می گــذرد، نتیجــه خاصــی در برنداشــته اســت. 
کمیک هــای  و  ویدئویــی  بازی هــای  ژاپــن،  انیمــه  البتــه 
مانــگا )تصاویــر طنزآمیــز( کــه بــرای بســیاری از مــردم شــهر و 
جوانــان در آســیا و غــرب جــذاب و خوشــایند اســت، همچنــان 

ــد.   ــی نشــان داده ان عملکــرد موفق
فرهنــگ کــره جنوبــی از دهــه 1990 بــه تدریــج در بازارهــای 
پیــدا  را  میــان جوانــان جایــگاه خــود  به ویــژه  بین المللــی 
کــرده اســت. مــوج کــره ای )بــه زبــان کــره ای Hallyu( ابتــدا 
بــا انتشــار ترانه هــای پــاپ کــره ای معــروف بــه کــی- پــاپ10و 

ــق ــپس از طری ــد، س ــج ش ــن رای ــازاری در چی ــریال های ب س
فیس بــوک  جملــه  از  اجتماعــی  رســانه های  پلت فرم هــای 
ــان  ــاوری و مخاطب ــه فن ــدان ب ــه عالقه من ــه توج ــوب ک و یوتی
عالقه منــد بــه مســائل فرهنگــی در آمریــکای شــمالی و اروپــای 
غربــی را بــه خــود جــذب کــرده بــود، در میــان مخاطبــان جوان 
نیــز رواج پیــدا کــرد. در ســال 2011، کــی- پــاپ بــه پدیــده ای 
جهانــی تبدیــل شــد و تقریبــاً 2/3 میلیــارد نفــر در یوتیــوب از 
آن بازدیــد کردنــد. صــادرات فرهنگــی باعــث شــده اســت کــه 
دیــدگاه مــردم نســبت بــه کــره تغییــر پیــدا کنــد. در نظرســنجی 
صــورت گرفتــه توســط انجمــن تجــارت بین المللــی کــره 
جنوبــی11 مشــخص شــد کــه 80 درصــد از افــراد شــرکت کننده 
در ایــن نظرســنجی از ژاپــن، چیــن، تایــوان و ویتنــام معتقدنــد 
ــد محصــوالت کــره  ــر خری ــی ب ــر مثبت کــه مــوج کــره ای تأثی
7   Songkran
8   Diwali
9   Lantern Festival
10  K-pop
11  Korea International Trade Association

1   Beijing’s 798 Daishanzi Art District
2   ASEAN Economic Community
3   Aichi 
4   Shanghai 
5   Yeosu 
6   Cherry Blossom
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جنوبــی داشــته  اســت. صــادرات فرهنگــی کــره جنوبــی 
از جملــه فیلــم، موســیقی و برنامه هــای تلویزیونــی آن در 
ــورد  ــت رک ــارد دالری توانس ــا ارزش 4/2 میلی ــال 2011 ب س
صــادرات فرهنگــی کشــورها را بشــکند. کــره جنوبــی در حــال 
ــه  ــت ک ــیایی اس ــورهای آس ــته از کش ــوی آن دس ــر الگ حاض
درصــدد کاهــش وابســتگی خــود بــه ســرگرمی های وارداتــی 
ــندگان،  ــدان، نویس ــرای هنرمن ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه و ایج
ــاس و ســایر گروه هــای  ــه و لب تولیدکننــدگان، طراحــان صحن

ــند. ــون می باش ــم و تلویزی ــد فیل ــال در تولی فع
ــا از نظــر  ــد بزرگ تریــن صنعــت دنی امــروزه صنعــت فیلــم هن
تعــداد تولیــد ســاالنه بــه شــمار می آیــد و هــر ســاله 3000 فیلــم 
ــز  ــا تمرک ــان ب ــد. همزم ــد می کن ــان تولی ــش از 20 زب ــه بی را ب
ــدی  ــای هن ــی فیلم ه ــیقیایی، برخ ــای موس ــر فیلم ه ــترده ب گس
ــل  ــه خی ــا توجــه ب ــی هســتند و ب ــد محصــوالت بین الملل همانن
ــر  ــع غی ــگاه مناســبی در جوام ــم مهاجــران کشــور از جای عظی
هنــدی در ســطح جهــان به ویــژه در خاورمیانــه و آســیای 

ــده اند.  ــوردار ش ــی برخ جنوب

رواج مجدد صنعت فرهنگی
در ســال 2009 در جلســه شــورای دولتــی چیــن 

ــوان صنعــت  ــه عن چنیــن تصریــح شــد کــه فرهنــگ ب

ــص  ــد ناخال ــد تولی ــل 5 درص ــد حداق ــردی بای راهب

ــن  ــی« چی ــرد فرهنگ ــرد. »راهب ــور را در برگی ــی کش داخل

ــرای فرهنــگ و  ــده ب ــی فزاین ــن تقاضــای داخل ــا هــدف تأمی ب
همچنیــن افزایــش اهمیــت و نفــوذ چیــن در سراســر جهــان و 
ــر  ــود نظی ــای خ ــا رقب ــن ب ــهرهای چی ــری ش ــود رقابت پذی بهب
نیویــورک، لنــدن و پاریــس تدویــن شــده اســت. در ایــن 
ــی  ــش دولت ــط بخ ــی توس ــل توجه ــرمایه گذاری قاب ــتا، س راس
ــورت  ــی ص ــالق و فرهنگ ــع خ ــش صنای ــی در بخ و خصوص

ــت. ــه  اس گرفت

ــی هنرهــای  ــی در بازارهــای جهان کلکســیونرهای چین

و  بــوده  قدرتمنــد  و  تأثیرگــذار  بســیار  تجســمی 

بــازی  ســینما،  صنعــت  در  چینــی  ســرمایه گذاران 

و تلویزیــون بــه ســرعت در حــال رشــد هســتند. 

کلکســیونرهای چینــی بــه خریــداران فعــال در بازارهــای 
ــا تبدیــل شــده اند و هنــر چینــی و غربــی  جهانــی هنرهــای زیب
خصوصــی  کلکســیون های  در  تــا  می کننــد  خریــداری  را 
و یــا در شــبکه بــه ســرعت در حــال گســترش موزه هــا و 
ــا در  ــد. فــروش هنرهــای زیب گالری هــای کشــور نمایــش دهن
ــا 12/5 میلیــارد دالر بــوده اســت  چیــن در ســال 2013 برابــر ب
و چیــن دومیــن بــازار بــزرگ جهانــی پــس از ایــاالت متحــده 
جدایی ناپذیــر  بخــش  نیــز  موزه هــا  می شــود.  محســوب 
راهبــرد رنســانس فرهنگــی کشــور محســوب می شــوند و 
ــال  ــا س ــوزه ت ــه 4000 م ــف ب ــش مضاع ــا افزای ــا ب ــداد آنه تع

2013 رســیده  اســت.
ــر  ــن ب ــاگران، چی ــریع تماش ــش س ــا افزای ــان ب همزم

ــیس  ــت. تأس ــته  اس ــادی داش ــر زی ــم تأثی ــت فیل صنع

ــداد  ــش تع ــب افزای ــد موج ــینماهای جدی ــریع س س

تماشــاگران شــده  اســت. چیــن از نظــر فــروش گیشــه ای در 

ــاالت  ــس از ای ــان )پ ــه دوم را در ســطح جه حــال حاضــر رتب
ــد  ــال رش ــن در ح ــم چی ــت فیل ــد. صنع ــده( دارا می باش متح
مهارت هــای  و  بین المللــی  تأثیــر شــهرت  تحــت  و  اســت 
تولیدکننــدگان فیلــم هنــگ کنــگ طــی دو ســال گذشــته 
شــاهد رشــد ســاالنۀ بــه ترتیــب 27 و 36 درصــدی بــوده  اســت. 
همزمــان بــا تولیــد داخلــی و مشــترک بین المللــی، تعــداد 
تماشــاگران فیلم هــای هنــری افزایــش یافته انــد و فیلم هــای 
عامه پســند نظیــر مجموعــه کارآگاه دی1 در ســطح جهــان 

مــورد اســتقبال قــرار گرفته انــد. 

1  Detective Dee Series
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فراتر از بالیوود: تنوع و شکوه سینمای هند

سینما در هند: مبنای فرهنگی دیرینه و شکوفا
بــا توجــه بــه اینکــه نخســت وزیــر ســابق هنــد جواهرلعــل نهرو1 
ســینما را بــه عنــوان »عامــل اســتحکام جامعــه« قلمــداد می کرد، 
ســینما در هنــد همــواره ســنتی چشــمگیر بــوده و تحــت تأثیــر 
سیاســت های حمایتــی دولــت توســعه یافتــه  اســت. ســینما 
ــه  ــوده و هم ــی ب ــدار و همگان ــی پرطرف ــور فعالیت ــن کش در ای
افــراد جامعــه بــه آن دسترســی دارنــد. انــواع ســینماهای ســرباز 
ــینماهای  ــا س ــتی ت ــیار و توریس ــینماهای س ــیده از س و سرپوش
تــک ســالنی )900 نفــره( و ســینماهای چنــد ســالنی و مجهــز 
بــه فناوری هــای پیشــرفته در شــهرهای بــزرگ در سراســر شــبه 

قــاره هنــد وجــود دارد. 
ــور  ــن کش ــم در ای ــت واردات فیل ــی جه ــه محدودیت ــر چ اگ
ــب  ــازار غال ــد در ب ــی فیلم هــای ســاخت هن ــدارد، ول وجــود ن

هســتند.
بیــن 90 و 95 درصــد فیلم هــای عرضــه شــده شــامل فیلم هــای 
هنــدی هســتند و انــواع فیلم هــای هنــری و ماهرانــه ماننــد 
ــا فیلم هــای  فیلم هــای ســاخته شــده توســط ســاتیاجیت رای2 ت
کمــدی امــروزی ماننــد دلهــی بلــی3 را در برمی گیرنــد. البتــه 
ــه  ــور عالق ــیقیایی کش ــای موس ــه فیلم ه ــد ب ــردم هن ــتر م بیش
ــش  ــه بی ــت ک ــدی اس ــم هن ــی از فیل ــبک خاص ــه س ــد ک دارن
از ســه ســاعت ادامــه داشــته و بــر موســیقی، رقــص و داســتان 

عاشــقانه متمرکــز اســت. 
ــن و  ــس از چی ــیا پ ــینما در آس ــزرگ س ــازار ب ــومین ب ــد س هن
ــا  ــزرگ ســینما در جهــان ب ــازار ب ژاپــن و همچنیــن ششــمین ب
درآمــد گیشــه ای 1/7 میلیــارد دالر در ســال محســوب می شــود 

و بــا توجــه بــه افتتــاح 150 ســینمای جدیــد در ســال بــه طــور 
پیوســته در حــال رشــد اســت.

1   Jawaharlal Nehru
2   Satyajit Ray
3   Delhi Belly

هند

10 بازار گیشه ا ی  برتر در سال 2014 )بر حسب میلیارد دالر(

چین

ژاپن
فرانسه

انگلیس
هند

کره جنوبی

10/4ایاالت متحده/کانادا
4/8

2
1/8
1/7
1/7
1/6

آمار کلیدی

3/6 میلیارد دالر 
درآمد مستقیم؛

 184.000
مشاغل مستقیم

هنــد  کشــور  در  ســینما  و  »موســیقی 

هنــد  مــردم  و  هســتند  درهم تنیــده 

ــم می شناســند«.  ــق فیل موســیقی را از طری

آشیل فورلر
مدیر عامل نشر موسیقی یونیورسال

 MPAA )2015( منبع:
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»بالیــوود«، »کولیــوود«، »تولیــوود«: ســینمای چندگانه 

هند

ــه  اگــر چــه بالیــوود مظهــر ســینمای هنــد شــده  اســت، ولــی ب
غیــر از مرکــز تولیــد فیلــم بــه زبــان هنــدی در بمبئــی، مراکــز 
دیگــری نیــز در صنعــت فیلــم ایــن کشــور فعالیــت دارنــد. در 
واقــع، فیلم هــای زیــادی در ایــن کشــور تولیــد می شــوند 
ــوود1« در  ــای »کولی ــه فیلم ه ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــه ب ک
چنــای بــه زبــان تامیلــی2 و فیلم هــای تولیــوود3 از اســتودیوهای 
ــان  ــه زب ــاً ب ــه اشــاره کــرد کــه عمدت تولــی گونــگ4 در کلکت
ــا 300  ــر مرکــز حــدود 200 ت ــد می شــوند. در ه ــی تولی بنگال
فیلــم در ســال تولیــد می شــود و از ایــن رو، صنعــت فیلــم هنــد 
ــم  ــد فیل ــزان تولی ــم جهــان از نظــر می ــن صنعــت فیل بزرگ تری
محســوب می شــود و جلوتــر از نالیــو ود و هالیــوود قــرار دارد. 
البتــه فیلم هــای بالیــوود بیشــترین میــزان صــادرات را بــه 
ــیه  ــیا- اقیانوس ــورهای آس ــد و در کش ــاص داده ان ــود اختص خ
از جملــه ســری النــکا، بنــگالدش، نپــال و پاکســتان و در 
بســیاری از کشــورهای عربــی و همچنیــن میــان مهاجــران 
ــتری  ــار بیش ــراً آث ــتند. اخی ــداول هس ــیار مت ــد بس ــترده هن گس
توســط کارگردانــان مســتقل از جملــه منجیــت ســینگ5 و 
ــره را  ــد شــده اند کــه زندگــی روزم ــوراگ کاشــیاپ6 تولی آن
بــه تصویــر می کشــند و در جشــنواره های بین المللــی فیلــم 

مــورد اســتقبال قــرار گرفته انــد.

روزنامه: صنعتی پر رونق برای طبقه متوسط رو به 

رشد 
مشــهور  روزنامه هــای  برخــی  تیــراژ  این کــه  خــالف  بــر 

غربــی کاهــش یافتــه و یــا این کــه بــه صــورت آنالیــن منتشــر 
می شــوند، صنعــت روزنامــه در هنــد در حــال شــکوفایی 

ــت. اس

بزرگ ترین بازار روزنامه جهان

صنعــت روزنامــه هنــد مشــتمل بــر دو نــوع بــازار اســت: 
نظیــر  هنــدی  زبــان  بــه  )عمدتــاً  منطقــه ای  روزنامه هــای 
داینیــک بهاســکار7 و داینیــک جاگــران8( و روزنامه هــای 
ــه  ــن روزنام ــر تیراژتری ــه پ ــد9 ک ــز هن ــه تایم ــی از جمل انگلیس
انگلیســی زبــان دنیــا محســوب می شــود و روزنامــه هندوســتان 
تایمــز10. دولــت دموکراتیــک هنــد در چــاپ اخبــار، پیشــینه ای 
دیرینــه دارد و انتشــار اولیــن روزنامــه آن بــه بیــش از 230 ســال 
ــد  ــه در هن ــش از 82.000 روزنام ــروزه بی ــل برمی گــردد. ام قب
ــا فــروش روزانــه 110 میلیــون نســخه،  منتشــر می شــود. هنــد ب
ــا  ــود. ب ــوب می ش ــان محس ــه جه ــازار روزنام ــن ب بزرگ تری
ــور  ــه ط ــر ب ــد نف ــاً چن ــخه غالب ــر نس ــه از ه ــه این ک ــه ب توج
ــه در  ــدگان روزنام ــداد خوانن ــد، تع ــتفاده می کنن ــترک اس مش

ــار اســت.  ــن آم ــی بیشــتر از ای ــد حت هن
صنایــع  و  بازرگانــی  اتاق هــای  فدراســیون  اخیــر  بررســی 
ــه  ــت روزنام ــه ارزش صنع ــد ک ــان می ده ــدFICCI(11( نش هن
هنــد طــی شــش ســال گذشــته بــه میــزان دو ســوم رشــد یافتــه  
اســت. در ســال 2005، ارزش کل صنعــت برابــر بــا 2/64 
میلیــارد دالر بــود و ایــن رقــم در ســال 2010 بــه 4/37 میلیــارد 

ــت.  ــه اس ــش یافت دالر افزای

7   Dainik Bhaskar
8   Dainik Jagran
9   The Times of India
10   Hindustan Times
11   Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

1   Kollywood
2   Tamil language
3   Tollywood
4   Tollygunge studios
5   Manjeet Singh 
6   Anurag Kashyap
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آیندۀ نویدبخش  

ــه ای منتشــر  ــان منطق ــه زب ــی کــه ب ــی رود روزنامه های انتظــار م
ــد،  ــدا کنن ــده رشــد دو رقمــی پی می شــوند طــی 10 ســال آین
زیــرا میلیون هــا شــهروند باســواد جدیــد در شــهرهای بــا 
انــدازه متوســط روزنامــه را بــه عنــوان منبــع اصلــی اطالعــات 
خــود انتخــاب می کننــد. روزنامــه مانورامــا در کــراال بــه 
ــی از  ــان تامیل ــه زب ــی2 ب ــی تانت ــه دیل ــم1 و روزنام ــان ماالیال زب
ــتثنای  ــه اس ــی )ب ــای محل ــه زبان ه ــر ب ــای برت ــه روزنامه ه جمل
و  می آینــد  شــمار  بــه  انگلیســی(،  و  هنــدی  زبان هــای 
روزنامــه لُکمــت3 هــم در بمبئــی در ایالــت ماهاراشــترا4 بــرای 

خواننــدگان مراتــی منتشــر می شــود. 
هنــد ضعیــف  در  همچنــان  اینترنــت  نفــوذ  کــه  آنجــا  از 
ــد،  ــت دسترســی ندارن ــه اینترن ــت ب اســت و 80 درصــد جمعی
ــر  ــاه منتش ــر از 2 دالر در م ــا کمت ــه ب ــدی ک ــای هن روزنامه ه
می شــوند، بــرای طبقــه متوســط رو بــه رشــد بــه میــزان بیشــتری 

ــتند.  ــتیابی هس ــل دس قاب
ــا  ــت ت ــده اس ــدگان ش ــب آگهی دهن ــب ترغی ــر موج ــن ام ای
هزینــه بیشــتری را بــه چــاپ اختصــاص دهنــد. در واقــع آن هــا 
ــادی  ــی زی ــد کــه رســانه های چاپ ــی برده ان ــن واقعیــت پ ــه ای ب
دســترس  در  کــه  می شــوند  منتشــر  محلــی  زبان هــای  بــه 

مصرف کننــدگان در شــهرهای بــا انــدازه متوســط و روبه رشــد 
ــای  ــده در روزنامه ه ــدی ش ــات رده بن ــد. تبلیغ ــرار می گیرن ق
ــت  ــنتی جه ــطه های ازدواج س ــن واس ــاً جایگزی ــی عمدت محل

ــده اند.  ــوان ش ــان ج ــردان و زن ــرای م ــریابی ب همس
ــا  ــد ایف ــی در هن ــی مهم ــی و آموزش ــش اجتماع ــه نق روزنام
جهــت  مفیــدی  روش  غالبــاً  روزنامــه  خریــد  و  می کنــد 

آمــوزش فرزنــدان بــه شــمار می آیــد. 

1   Manorama in Kerala is read in Malayalam
2   Daily Thanthi
3   Lokmat
4   Maharashtra

کشورهای برتر از نظر فروش روزنامه

1- هند
2- چین
3- ژاپن

4- ایاالت  متحده
5- آلمان

World Association of Newspapers and 
News Publishers

منبع:
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پیشگام صنعت تبلیغات 

استرالیا به عنوان معیار جهانی صنعت تبلیغات 

ــه پیشــرفته ای  ــازاری کوچــک و البت ــازار تبلیغــات اســترالیا ب ب
اســت. اســترالیا از نظــر هزینــه تبلیغــات بــه ازای هــر شــخص، 
رتبــه ســوم جهانــی را در ســال 2014 بــه خــود اختصــاص داده  
ــن  ــرد در ای ــر ف ــه ازای ه ــات ب ــه تبلیغ ــط هزین ــت و متوس اس
ــاالت متحــده  ــوده کــه پــس از ای ــا 504 دالر ب ــر ب کشــور براب

ــت.  ــه  اس ــرار گرفت ــروژ )538 دالر( ق )565 دالر( و ن
نظــر خالقیــت  از  اســترالیا  در  تبلیغــات  حــوزه  بازیگــران 
ــه  ــی صــورت گرفت ــی بین الملل ــق ارزیاب مشــهور هســتند. مطاب
ــات  ــت تبلیغ ــالق، صنع ــع خ ــزه صنای ــدگان جای ــه برن در زمین
ــارم را در  ــه چه ــترالیا رتب ــزارش گان1، اس ــوان گ ــت عن تح

ــت.   ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــال 2014 ب س

ــه  ــرار دارد ک ــورهایی ق ــن کش ــره اولی ــترالیا در زم اس

ــده اند ــال ش ــه دیجیت وارد عرص

تبلیغــات دیجیتالــی در اســترالیا بــه ســرعت ترویــج یافته اســت. 
ــال های  ــه س ــن آن در فاصل ــات آنالی ــل از تبلیغ ــد حاص درآم
ــه  ــه در مقایس ــه ک ــد یافت ــر رش ــش از دو براب 2010 و 2014 بی
بــا ایــاالت متحــده رشــد بیشــتری داشــته اســت. انتظــار مــی رود 
کــه در ســال های 2019-2014، رشــد ســاالنه آن برابــر بــا 

10/2 درصــد باشــد.
ــب  ــی در اســترالیا در ســال 2013 رســانه غال ــات دیجیتال تبلیغ
بــوده و 30 درصــد بــازار را در برگرفتــه اســت.  ایــن رقــم در 
ــی آن  ــن جهان ــد و میانگی ــا 27 درص ــر ب ــده براب ــاالت متح ای
برابــر بــا 25 درصــد بــوده اســت. کل تبلیغــات آنالیــن برابــر بــا 

3/98 میلیــارد دالر بــوده اســت، در حالی کــه ایــن رقــم بــرای 
تبلیغــات تلویزیونــی برابــر بــا 3/87 میلیــارد دالر بــوده اســت. 

1   The Gunn Report
2   Directories
3   Free-to-air TV 
4   outdoor 

استرالیا

آمار کلیدی

12/3 میلیارد دالر
درآمد حاصل از تبلیغات توسط شرکت های 

رسانه ای در سال 2013؛ 
180.000 نفر

شاغل در بخش تبلیغات و بازاریابی در استرالیا 
در سال 2011

هزینه تبلیغات استرالیا در سال 2013- ریز ارقام بر اساس 
روش تبلیغات

%26%4

%18

%4

%8
%5 %4

%1

%30

دیجیتال
روزنامه

دایرکتوریها2

تلویزیون رایگان به هوا 
)کانال های آزاد(3

تلویزیون پولی
رادیو
سینما

مجله
تبلیغات محیطی4
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هنرهای نمایشی در استرالیا: حوزه هنری موفق  
ــن  ــی قوی تری ــای نمایش ــیقی و هنره ــالق، موس ــع خ در صنای
عملکــرد را طــی پنــج ســال گذشــته نشــان داده انــد. درآمد کل 
فــروش بلیــط در ســال 2013 برابــر بــا 1/48 میلیــارد دالر بــوده 
کــه در مقایســه بــا ســال قبــل 22/7 درصــد رشــد یافتــه اســت. 

صحنه پویای موسیقی زنده 

اســترالیا همــواره محــل برگــزاری موســیقی زنــده بــوده و 
ــان  ــی زب ــدان انگلیس ــان و هنرمن ــا مخاطب ــاط ب ــای ارتب از مزای
ــیقی  ــدگان موس ــت. نوازن ــرده اس ــره ب ــان به ــر جه در سراس
ــر رود2،  ــوگ1، خاوی ــی مین ــه کایل ــترالیایی از جمل ــر اس معاص
الیویــا نیوتــن جــان3، و گــروه اینکســس4 بــه عنــوان ســتارگان 
شــاهد  همــواره  ملبــورن  می شــوند.  محســوب  بین المللــی 
فعالیت هــای مهــم گردشــگری و صحنــه پرشــور موســیقی 
ــل  ــترالیا تبدی ــده اس ــیقی زن ــت موس ــه پایتخ ــوده و ب ــی ب محل
شــده  اســت. بــه عــالوه، جشــنواره های متعــددی در ایــن شــهر 
برگــزار می شــوند؛ ســاندویو5 کــه موســیقی راک، متــال، 
و پانــک را در برمی گیــرد؛ جشــنواره لیــن وی )موســیقی 
اینــدی(6؛ و شــوگر مونتیــن7 کــه تلفیقــی از موســیقی معاصــر، 
هنرهــای تجســمی و رســانه جدیــد اســت، از جملــه ایــن 

جشــنواره ها بــه شــمار می آینــد.

درخشش خالقیت 

خانــه اپــرای ســیدنی8 امــروزه یکــی از شــلوغ ترین مراکــز 
ــاله  ــر س ــد و ه ــمار می آی ــه ش ــان ب ــی در جه ــای نمایش هنره
2500 برنامــه و رویــداد در آن برگــزار می شــود و تقریبــاً 4 

میلیــون بازدیدکننــده دارد. 
در اســترالیا، تعــداد زیــادی ســازمان های هنرهــای نمایشــی 
ــات صــورت  ــه تحقیق ــا توجــه ب ــژه ب ــد کــه به وی ــت دارن فعالی
گرفتــه در ســال 1999، امــکان فعالیت هــای حمایتــی قابــل 
توجــه دولــت از طریــق شــورای اســترالیا فراهــم شــده اســت. 

ــق  ــت از طری ــط دول ــی توس ــای نمایش ــش هنره ــع، بخ در واق
انجمــن مراکــز هنرهــای نمایشــی اســترالیا9 حمایــت می شــود. 
بــازار هنرهــای نمایشــی اســترالیاAPAM( 10( کــه رویــداد 
صنعــت بین المللــی بــرای هنرهــای نمایشــی معاصــر محســوب 
می شــود، نیــز باعــث ارتقــای جایــگاه ایــن کشــور در عرصــه 
ــی  ــای نمایش ــازار هنره ــت. در ب ــده اس ــی ش ــای نمایش هنره
اســترالیا، آثــار اســترالیایی در معــرض نمایــش قــرار داده 
ــادل  ــکاری و تب ــب هم ــب ترغی ــب موج ــود و بدین ترتی می ش
بــا همتایــان خارجــی در راســتای افزایــش صــادرات هنرهــای 

ــود.  ــور می ش ــن کش ــی ای نمایش

1   Kylie Minogue,
2   Xavier Rudd
3   Olivia Newton John
4   INXS
5   Soundwave
6   Laneway (indie music)
7   Sugar Mountain
8   The Sydney Opera House
9   Australian Performing Arts Centers Association
10  Australian Performing Arts Market
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رونق معماری به دلیل ساخت و ساز

ــکن در  ــروش مس ــد ف ــاز 87 درص ــاختمان های نوس س

ژاپــن را دربرمی گیرنــد

در کشــور ژاپــن بــا توجــه بــه فرهنــگ متمایــز مــردم، تقاضــای 
زیــادی بــرای ســاخت و ســاز وجــود دارد. بــه طــور میانگیــن، 
ــض  ــب شــده و تعوی ــر 38 ســال تخری ســاختمان ها معمــوالً ه
می شــوند. بــا ایــن حــال، 87 درصــد ســاختمان های خریــداری 
ــی شــامل ســاختمان های نوســاز  ــداران ژاپن شــده توســط خری
ــی تنهــا بیــن 34- می باشــد کــه ایــن رقــم در کشــورهای غرب

11 درصــد اســت. ایــن امــر بدیــن معناســت کــه تعــداد ســاخت 
و ســاز ســاالنه مســکن در ژاپــن برابــر بــا ایــاالت متحــده اســت 
و ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت ژاپــن فقــط یــک ســوم 
ــه  ــاختمان ها ب ــع، س ــت. در واق ــده  اس ــاالت متح ــت ای جمعی
دلیــل این کــه کلنگــی و خرابــه شــده اند، دوبــاره ســاخته 
نمی شــوند، بلکــه ســاختمان ها در ژاپــن هماننــد کاالهــای 
ــره(  ــل، یخچــال، باشــگاه گلــف و غی ــادوام )اتومبی مصرفــی ب
ســریع ارزش خــود را از دســت می دهنــد. از ایــن رو، مســاکن 
در ژاپــن ارزش کمــی دارنــد و بــه بیــان دقیق تــر بعــد از 
ــود را از  ــوالً کل ارزش خ ــاختمان معم ــال، س ــت 15 س گذش
ــد از  ــال بع ــط 38 س ــن فق ــور میانگی ــه ط ــد و ب ــت می ده دس
ســاخت، تخریــب می شــود. می تــوان گفــت حــوادث طبیعــی 
ــگ  ــب دوران جن ــوزی( و تخری ــونامی و آتش س ــه، س )زلزل
ــازی ســاختمان در ایــن  ــردم بــه نوس ــب م ــث ترغی ــز باع نی

کشــور شــده اســت. 

معماری شناخته شده ژاپن در سطح بین المللی

ــاران  ــداد معم ــد. تع ــمار می آی ــه ش ــاری ب ــت معم ــن بهش ژاپ
آن بــه ازای ســرانه، چهــار برابــر بیــش از ایــاالت متحــده 
بین المللــی  ســطح  در  توجهــی  قابــل  شــهرت  از  و   اســت 
برخوردارنــد. جایــزه معمــاری پریتزکــر1 2013کــه معتبرتریــن 
معمــار  بــه  می شــود،  محســوب  جهــان  معمــاری  جایــزه 
ژاپنــی تویــو ایتــو2 تعلــق گرفــت. وی بنا هــای بســیاری را 
ــرده  ــی ک ــان طراح ــر جه ــا در سراس ــا کتابخانه ه ــازل ت از من
ــواد  ــتفاده از م ــل اس ــه دلی ــان3 ب ــیگرو ب ــن، ش ــت. همچنی  اس
ــان  ــرای قربانی ــل بازیافــت جهــت ســاخت ســریع مســکن ب قاب
حــوادث، برنــده جایــزه معمــاری پریتزکــر در ســال 2014 شــد. 
ــو  ــجیما4 و ری ــو س ــای کازی ــه نام ه ــر ب ــی دیگ ــار ژاپن دو معم
ــز6 در فرانســه  ــوور لن ــوزه ل ــل طراحــی م ــه دلی ــز ب نیشــیزاوا5 نی
ــرات  ــن رو، تغیی ــدند. از ای ــزه ش ــن جای ــب ای ــه کس ــق ب موف
جهانــی کــه در دنیــای معمــاری رخ می دهــد، در حــال حاضــر 
در ژاپــن شــکل می گیرنــد و تاریــخ طراحــی ژاپــن طــی پنــج 

ــت. ــوده  اس ــوآوری ب ــترین ن ــاهد بیش ــته ش ــال گذش س

1   2013 Pritzker Architecture Prize
2   Toyo Ito
3   Shigeru Ban
4   Kasuyo Sejima 
5   Ryue Nishizawa
6   Louvre Lens

ژاپن
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دانستنی ها 

یکی از باالترین تعداد خوانندگان روزنامه و مجله 

خواننــدگان روزنامــه تقریبــاً 83/6 درصــد کل جمعیــت را 
مــردم  این کــه  بــا وجــود  برگرفته انــد.  در ســال 2013 در 
ژاپــن دارای ســواد دیجیتالــی هســتند، ایــن کشــور دارای 
ــوری  ــه یومی ــت. روزنام ــان اس ــروش جه ــه  پرف ــد روزنام چن
ــق  ــوده و مطاب ــن ب ــی ژاپ ــه مل ــج روزنام ــه پن ــیمبون از جمل ش
انجمــن جهانــی روزنامه هــا و ناشــران خبــری1، پــر تیراژتریــن 
ــه  ــن روزنام ــود. ای ــوب می ش ــان محس ــطح جه ــه در س روزنام
در ســال 1874 تأســیس شــد و چــاپ اول آن در صبــح بیــش از 
10 میلیــون نســخه بــوده و دارای بیــش از 26 میلیــون خواننــده 
می باشــد و چــاپ دوم آن در عصــر برابــر بــا 4/3 میلیــون نســخه 
ــوده   ــت ب ــته ثاب ــه گذش ــی دو ده ــه ط ــراژ روزنام ــد. تی می باش
اســت و بیــش از 30 درصــد خواننــدگان بــه مــدت بیــش از 20 
ــه  ــه دارای 29 کارخان ــن روزنام ــته اند. ای ــتراک داش ــال اش س

ــن اســت.  ــده در سراســر ژاپ چــاپ و 8.501 توزیع کنن
صرف نظــر از این کــه خواننــدگان ســاکن مناطــق شــهری 
یــا روســتایی هســتند، آنهــا می تواننــد روزنامــه خــود را از 
ــای  ــوع روزنامه ه ــد و تن ــاب نماین ــه انتخ ــا 7 روزنام ــان 4 ت می
ژاپنــی را حفــظ کننــد. ایــن امــر همچنیــن بدیــن معناســت کــه 
روزنامه هــای ژاپنــی در محیــط رقابتــی فعالیــت می کننــد 
فــروش روزنامــه خــود  تبلیغــات گســترده ای در زمینــه  و 

  . می کننــد
انتشــار بســیاری از کمیک هــای مانــگا و هفته نامــه شــونن 
ــت و  ــتریپ اس ــک اس ــای کمی ــاوی گزیده ه ــه ح ــپ2 ک جام
همچنــان فــروش آن برابــر بــا 3 میلیــون نســخه  اســت، صنعــت 
مجلــه ژاپــن را متمایــز ســاخته اســت.  کمیک هــای مبتنــی بــر 
شــونن جامــپ2 در حــدود 30 کشــور جهــان عرضــه می شــوند 
در  آنالیــن  صــورت  بــه  حاضــر  حــال  در  مجلــه  ایــن  و 

ــک  ــی کمی ــالت هفتگ ــاالنه مج ــازار س ــد. ب ــترس می باش دس
ــرآورد  ــارد دالر ب و کتاب هــای کمیــک در مجمــوع 3/2 میلی

شــده اند. 

کاهش قابل توجه  

ــانه های  ــه از رس ــان ک ــرای جوان ــر ب ــی دیگ ــانه های چاپ رس
ــری  ــروش س ــد. ف ــی ندارن ــد، جذابیت ــتفاده می کنن ــن اس آنالی

ــت.  ــه  اس ــش یافت ــد کاه ــال 2000، 18 درص ــه3  از س روزنام
ــات  ــرخ مالی به عــالوه، در حــال حاضــر انتظــار مــی رود کــه ن
مصــرف در ژاپــن مجــدداً افزایــش یابــد. در چنیــن شــرایطی، 
انجمن هــا بــا مالیــات مخالفــت کــرده و تقاضــای کاهــش نــرخ 

مالیــات روزنامه هــا کرده انــد.  

1   World Association of Newspapers and News Publishers
2   Shonen Jump

3   ســری روزنامــه بــه معنــی حــق اشــتراک هــر دو نوبــت صبــح و 
عصــر روزنامــه اســت. ]مترجــم[

بــا توجــه بــه نــرخ بــاالی ســواد جمعیت 

ــتاری و  ــگ نوش ــترش فرهن ــن، گس ژاپ

سیســتم شناخته شــدۀ تحویــل در منــزل، 

ــر  ــن باالت ــه در ژاپ ــوذ روزنام ــطح نف س

اســت.

 83/6 تقریبــًا  روزنامــه  خواننــدگان 

ــال 2013 را  ــت در س ــد کل جمعی درص

در برگرفته اند. 

انجمن ناشران و ویراستاران روزنامه ژاپن
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صنعت فیلم به عنوان نقطه کانونی

شکست رکورد از نظر تعداد بینندگان

درآمــد وصولــی حاصــل از گیشــه  ســینما در چیــن بــا افزایــش 
34 درصــدی بــه 4/8 میلیــارد دالر در ســال 2014 رســیده 
اســت و بــه جــز بازارهــای آمریــکای شــمالی، اولیــن بــازاری 
اســت کــه توانســته اســت درآمــد بیــش از 4 میلیــارد دالری را 

کســب کنــد.
ــن  ــه بزرگ تری ــن ب ــه چی ــی رود ک ــار م ــال 2020، انتظ ــا س ت
بــازار فیلــم جهــان تبدیــل شــود. چیــن مهم تریــن بــازار بــرای 
ــی  ــم آمریکای ــی می باشــد و فیل بســیاری از فیلم هــای آمریکای
ــه ای در  ــم گیش ــن فیل ــراض1 بهتری ــر انق ــوندگان: عص تبدیل ش

ــود.  ــوب می ش ــال 2014 محس ــن در س چی
ظهــور طبقــه متوســط و رشــد ســریع تعــداد ســینماهای کشــور 
منجــر بــه رشــد صنعــت فیلــم چیــن شــده  اســت. در واقــع، در 
ــه  ــته ب ــه گذش ــینما در ده ــن، 20.000 س ــینمای چی ــت س صنع
ــد  ســینماهای کشــور افــزوده شــده  اســت و 18 ســینمای جدی

ــود.  ــاح می ش ــه افتت ــر هفت ه

صنعت فیلم بسیار محلی چین 

اهمیــت  بــر  زیــاد  تأکیــد  و  واردات  کّمــی  محدودیــت 
ــان  ــی نش ــای مل ــش ارزش ه ــت نمای ــی جه ــوالت چین محص
فیلم هــای  اعظــم  بخــش  داخلــی  فیلم هــای  کــه  می دهــد 
نمایــش داده شــده در کشــور را شــامل می شــوند. بــا ایــن 
وجــود، برخــالف مقیــاس آن، ســینمای چینــی غالباً محــدود به 
موضوعــات داخلــی بــوده  اســت و در جــذب مخاطبــان خــارج 
از کشــور پیشــرفت کنــدی داشــته  اســت. فیلم هــای کمــدی و 
ــر فیلــم در چیــن محســوب  کمــدی عاشــقانه متداول تریــن ژان

می شــوند کــه در فرهنــگ چیــن عمیقــاً نهادینــه شــده اند، ولــی 
ــد.  در خــارج از کشــور چنــدان مــورد اســتقبال قــرار نگرفته ان
توســعه صنعــت فیلــم چیــن به ویــژه بــا هــدف نمایــش فرهنــگ 
کشــور در قالــب فیلــم در راســتای آرمان هــای دولــت، مســتلزم 
ــد  ــری اســت. در حــال حاضــر، تولی ــد فیلم هــای جذاب ت تولی
ــوب  ــدف محس ــن ه ــق ای ــرای تحق ــن روش ب ــترک بهتری مش
ــم  ــف توت ــم ُول ــه فیل ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــود. ب می ش
2)طلســم گــرگ( بــه کارگردانــی ژان ژاک آنــو3 اشــاره 

کــرد کــه محصــول مشــترک چیــن و فرانســه  اســت و فــروش 
ــوده اســت.  ــون دالر ب ــر 100 میلی ــغ ب گیشــه ای آن بال

1   Transformers: Age of Extinction
2    Wolf Totem
3   Jean-Jacques Annaud

چین

آمار کلیدی
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بازآفرینی سنت کهن هنرهای نمایشی 

مجموعه گسترده ای از توانمندی ها 

هنرهــای نمایشــی )به ویــژه اپــرای چینــی( در تاریــخ فرهنگــی 
ــی  ــه درام چین ــواع اولی ــه دارد. ان ــی دیرین ــن، قدمت ــن چی که
ســاده بودنــد، ولــی در طــول زمــان درام هــای  چینــی گســترش 
و  رزمــی  ورزش هــای  رقــص،  و  آواز  موســیقی،  و  یافتــه 
آکروبــات بــازی، و انــواع هنــر ادبــی را نیــز شــامل شــدند و در 
ــی شــناخته می شــوند.  ــرای چین ــوان اپ حــال حاضــر تحــت عن
امــروزه، هنرهــای نمایشــی در چیــن شــامل تلفیقــی از اجراهای 
ســنتی و نمایش هــای مدرن تــر می باشــد کــه مقــارن بــا ظهــور 

مراکــز و انــواع هنرهای نمایشــی اســت.  
همزمــان بــا تجاری ســازی هنرهــای نمایشــی در چیــن، ظهــور 
ــد و  ــای جدی ــش پروژه ه ــد و افزای ــه رش ــط رو ب ــه متوس طبق
ــرای هنرهــای نمایشــی  ســاخت فضــای اجــرا، فــروش بلیــط ب
از ســال 2008 در سراســر کشــور بــه طــور پیوســته رشــد داشــته 

 اســت. 
ســاخت ســالن تئاتــر هــان شــو در شــهر ووهــان بــا 10 میلیــون 
نفــر جمعیــت، یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای اخیــر کشــور 
چیــن بــه شــمار می آیــد. ایــن ســالن تئاتــر پیشــرفته بــا ظرفیــت 
ــروه  ــای گ ــرای اجراه ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــی ب 2000 صندل
ــون2  ــو دراگ ــی فرانک ــه کارگردان ــو1« ب ــان ش ــوزون »ه ــنا م ش
طراحــی شــده  اســت. در ایــن راســتا، شــرکت توســعه امــالک 
ــروژه مذکــور را توســعه داده و  ــدا گــروپ3 پ و مســتغالت وان
409 میلیــون دالر در زمینــه ســاخت ســالن تئاتر ســرمایه گذاری 
کــرده اســت تــا بــه عنــوان کســب و کار ســرگرمی راه انــدازی 

شــود. 

ــه منظــور توســعه کســب و کار گردشــگری فرهنگــی  ــدا ب وان
ــی،  ــای تفریح ــینما، پارک ه ــر، س ــالن تئات ــاخت س ــود، س خ
ــه خــود  ــز در برنام ــالزا4 را نی ــدا پ ــد وان ــا و مراکــز خری هتل ه

لحــاظ کــرده اســت. 

1   The Han Show
2   Franco Dragone
3   Chinese real estate conglomerate Wanda Group
4   Wanda Plaza

آمار کلیدی
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اوج صنعت موسیقی

ــر  ــره  ب ــیقی ک ــط موس ــت ضب ــد صنع ــش درآم افزای

ــی آن ــد جهان ــش درآم ــالف کاه خ

بــازار موســیقی کــره جنوبــی نشــان می دهــد کــه قوانیــن 
موســیقی بــه عــالوۀ فهرســت غنــی و متنــوع مجموعــه قطعــات 
موســیقی همچنــان زیربنــای رشــد را تشــکیل می دهنــد. بــازار 
موســیقی کــره جنوبــی بــه طــور پیوســته رشــد یافتــه اســت و در 
حــال حاضــر دهمیــن بــازار بــزرگ موســیقی ضبــط شــده در 
جهــان بــه شــمار می آیــد و ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
2005 ســی و ســومین بــازار جهــان برحســب درآمــد بــه شــمار 
ــدی  ــد 9/7 درص ــا رش ــال 2013 ب ــن، در س ــد. همچنی می آم
درآمــد، دومیــن بــازار بــزرگ موســیقی ضبــط شــده در آســیا- 
ــده  ــط ش ــیقی ضب ــد موس ــه درآم ــن )ک ــس از ژاپ ــیه پ اقیانوس
آن 16/7 درصــد کاهــش داشــت( بــوده اســت. به عــالوه، 
کــره جنوبــی یکــی از بزرگ تریــن بــازار اشــتراک1 جهــان بــه 
ــد  ــد درآم ــتراک آن 85 درص ــات اش ــد و خدم ــمار می آی ش
ــی و 43 درصــد کل درآمــد موســیقی را در  موســیقی دیجیتال

برمی گیــرد. 

حمایــت مالــی هنرمنــدان و مخاطبــان محلــی در 

بین المللــی صنعــت موســیقی راســتای رشــد 

ــق بــرای پیشــرفت  صنعــت موســیقی کــره بــه ابــزاری موف
ــع  ــت. در واق ــده  اس ــل ش ــی تبدی ــاس صنعت ــدان در مقی هنرمن
هم اکنــون موســیقی کــره در بــازار آســیا غالــب اســت و نفــوذ 
ــش کشــیده   ــه چال ــازار آســیا را ب ــی در ب موســیقیایی آمریکای
ــی خــود شناســایی  ــوان جوان ــوه در عنف ــدان بالق اســت. هنرمن

می شــوند و بــه مــدت 5 تــا 10 ســال آمــوزش فشــرده می بیننــد 
تــا بــرای بازارهــای از پیش تعیین شــده آمــاده شــوند و بــه زبــان 
و فرهنــگ کشــورهای موردنظــر مســلط شــوند. البتــه، صنعــت 
ــازار  ــاز در ب ــه توجــه دارد کــه خدمــات مــورد نی ــه ایــن نکت ب
ملــی خــود را نیــز ارائــه نمایــد، بــه طــوری کــه بــازار داخلــی 
هنــوز بیــش از 80 درصــد فــروش موســیقی را در برمی گیــرد. 
ــبک های  ــه از س ــاپ( برگرفت ــی- پ ــره )ک ــاپ ک ــیقی پ موس
موســیقی الکترونیکــی، هیــپ- پــاپ، پــاپ، راک و موســیقی 
ــش از 20  ــا بی ــره ب ــاپ ک ــیقی پ ــد. موس ــی2 می باش ــد ب آر اَن
ــان در سراســر  ــان و جوان ســال ســابقه، مــورد اســتقبال نوجوان
آســیا قــرار گرفتــه  اســت و باعــث شــده  اســت تــا آنــان ســبک 
ــد  ــوب را تقلی ــره ای محب ــای ک ــدگان و گروه ه و روش خوانن
ــی اس  ــتایل از گــروه پ ــام اس ــی گانگن ــت جهان ــد. موفقی کنن
وای3 بــا گروه هایــی نظیــر ســوپر جونیــور4 و تــو ان ای وان5 
ــط کنســرت را  ــد کــه میلیون هــا ســی دی و بلی ــری می کن براب

ــد.  ــه کرده ان ــیا عرض ــر آس در سراس

1   Subscription markets
2    R&B music
3   Psy’s Gangnam Style
4   Super Junior
5   2NE1

کره جنوبی

آمار کلیدی

211 میلیون دالر
 درآمد موسیقی ضبط شده؛ 

409 میلیون دالر
فروش موسیقی زنده
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منبع استعداد موسیقیایی 

ــوب  ــیک محس ــیقی کالس ــی از موس ــی غن ــی منبع ــره جنوب ک
مســابقات  در  جنوبــی  کــره  موســیقی دانان  می شــود. 
بین المللــی موســیقی عملکــرد خوبــی داشــته و همــواره موفــق 
ــز رقابــت موســیقی ملکــه الیزابــت1 شــده اند.  ــه کســب جوای ب
ــایر  ــا س ــه ب ــره در مقایس ــیک در ک ــیقی کالس ــان موس مخاطب
ــن  ــی همچنی ــر هســتند. کــره جنوب کشــورهای پیشــرفته جوانت
ــاپ  ــپ ه ــاز، هی ــیقی ج ــوزه موس ــدر در ح ــی مقت از هنرمندان
و موســیقی الکترونیــک برخــوردار می باشــد کــه البتــه در 

ــد.  ــم می آین ــه چش ــر ب ــاپ، کمت ــی- پ ــا ک ــه ب مقایس

تأکید بر تلویزیون در راهبرد صادرات فرهنگی کره 

جنوبی 

صنعت موفق تلویزیون 

صنعــت تلویزیــون کــره جنوبــی کــه قبــاًل بــه دلیــل ســرکوبی 
ــود، از ســال  ــده ب دولــت و سانســور شــدید از پیشــرفت بازمان
1987 رشــد یافتــه و ســرویس پخــش ماهــواره ای در ســال 

2002 نیــز بــه پیشــرفت آن کمــک کــرده اســت. بــا ایــن 
وجــود، بــازار تلویزیــون کــره جنوبــی تحت تســلط ســه شــبکه 
بــزرگ می باشــد کــه عبارتنــد از سیســتم پخــش کــره ای2 
ــش  ــتم پخ ــواMBC( 3( و سیس ــش مانه ــرکت پخ )KBS(، ش
ســئولSBS( 4(. بــا وجــود رقبــای خــود در چیــن، ســنگاپور و 
مالــزی کــه همچنــان کــم و بیــش دســتخوش سانســور شــدید 
ــود  ــای خ ــعه برنامه ه ــبتاً در توس ــی نس ــره جنوب ــند، ک می باش
عملکــرد موفقــی داشــته  اســت و مــورد اســتقبال جمعیــت 

ــه  اســت.  ــرار گرفت جهــان ق
جایــگاه پیشــتاز کــره جنوبــی در انقــالب دیجیتــال باعث شــده  
اســت کــه بــه بــازاری جــذاب تبدیــل شــود. بیــش از 41 میلیون 
ــن  ــا اواخــر ســال 2013 آنالی ــی ت نفــر از جمعیــت کــره جنوب
بوده انــد و ایــن کشــور همچنیــن از نظــر تماشــای تلویزیــون از 
طریــق موبایــل و اینترنــت )تلویزیــون اینترنتــی( پیشــگام اســت؛ 
بیــش از 8 میلیــون نفــر از جمعیــت کــره جنوبــی در ســال 2013 

دارای حــق اشــتراک تلویزیــون اینترنتــی بوده انــد. 

1   Queen Elisabeth Music Competition awards
2   Korean Broadcasting System
3   Munhwa Broadcasting Corporation
4   Seoul Broadcasting System

خدمات اشتراک، قسمت اعظم فروش موسیقی دیجیتال را در برگرفته است

دانلود اشتراک موبایل با پشتیبانی از 
تبلیغات
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موفقیــت درام هــای کــره ای در جــذب تعــداد زیــادی 

از مخاطبــان در کشــورهای آســیا- اقیانوســیه 

ــریال های  ــش س ــه پخ ــروع ب ــه 1960 ش ــی از ده ــره جنوب ک
تلویزیونــی کــرده اســت. هماننــد موســیقی و فیلــم این کشــور، 
درام کــره ای نیــز طــی دهــه گذشــته، بــه کشــورهای آســیایی 
ــود  ــی می ش ــده ای تلق ــی از پدی ــه بخش ــت ک ــده  اس ــادر ش ص
کــه تحــت عنــوان »مــوج کــره ای« یــا در چیــن هالیــو1 نامیــده 
می شــود. درام هــای کــره ای معمــوالً بــر داســتان عاشــقانه 
متمرکــز هســتند و روابــط خانوادگــی مضمــون اصلــی آن هــا 
درصــد   82 کــره ای  درام هــای   ،2013 ســال  در  می باشــد. 
ــد  ــه  و درآم ــی را در برگرفت ــره جنوب ــی ک ــادرات فرهنگ ص
ــک  ــی ی ــه ط ــت ک ــوده اس ــون دالر ب ــا 167 میلی ــر ب آن براب
دهــه چهــار برابــر افزایــش یافتــه اســت. ســریال کــره ای 
بــاران عشــق2 بــا بــازی جانــگ گیــون ســوک3 و یونــا4  قبــل 

از این کــه در کــره اکــران شــود، بــه یــک شــبکه پخــش 
ژاپنــی فروختــه شــد. هــر قســمت ایــن ســریال 400.000 دالر 
قیمت گــذاری شــده  اســت و تاکنــون بــه 12 کشــور در اروپــا 
ــده   ــه ش ــزی فروخت ــنگاپور و مال ــن، س ــه چی ــیا از جمل و آس
اســت و 106 میلیــون دالر در خــارج از کشــور فــروش داشــته  

اســت. 

1   Hallyu
2   Love Rain
3   Jang Geun-suk
4   Yoona

آمار کلیدی

167 میلیون دالر
درآمد حاصل از فروش درام کره ای 

در خارج از کشور
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تبلیغات
تلویزیون

هنرهای تجسمی
روزنامه و مجله

معماری
کتاب

هنرهای نمایشی
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موسیقی
رادیو

درآمد صنایع فرهنگی و خالق در اروپا در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

143/7
129/2

121/5
104/1

59
52/5

44
29/8

24/4
23/5

14/5

موسیقی
هنرهای نمایشی

تبلیغات
کتاب

هنرهای تجسمی
تلویزیون

فیلم
معماری

روزنامه و مجله
رادیو
بازی

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق در اروپا در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

1.289.000
1.183.000

1.028.000
973.000

803.000
746.000

704.000
661.000

604.000
115.000

92.000

اروپا

709 میلیارد دالر 

درآمد صنایع فرهنگی و خالق

7/7 میلیون 

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق

EY analysis of cultural and creative markets, 2015

مجمــوع مشــاغل و درآمــد پــس از حــذف شــمارش مضاعــف بــرآورد شــده اســت. مجمــوع هــر بخــش متجــاوز از مجمــوع تثبیــت شــده در 
آن بخــش مــی باشــد . زیــرا برخــی از فعالیــت هــای  فرهنگــی در دو بخــش شــمارش مــی شــوند . )بــه عنــوان مثــال موســیقی زنــده در دو بخــش 

»موســیقی« و »هنرهــای نمایشــی« در نظــر گرفتــه مــی شــود (.

منبع:

EY analysis of cultural and creative markets, 2015 منبع:
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ــا  تکاپــوی تعــدادی از پدیدآورنــدگان همزمــان ب

کاهــش حمایــت دولتــی  
اقتصــاد خــالق در اروپــا مــورد حمایــت قــوی دولــت 

قــرار دارد. البتــه میــزان حمایــت دولتــی در هــر کشــور 

ــی،  ــوق های مال ــد، مش ــب خری ــت و در قال ــوده  اس ــاوت ب متف
یارانــه و اشــتغال دولتــی ارائــه می شــوند. در ســال 2013، 
ــارد دالر  ــاً 68/6 میلی ــا تقریب ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض 28 کش

ــد.  ــاص داده ان ــی اختص ــات فرهنگ ــه خدم ــارج را ب مخ
کاهــش  راســتای  در  اروپایــی  دولت هــای  کــه  آنجــا  از 
ــش  ــه کاه ــبت ب ــد نس ــدد رش ــای مج ــه و احی ــری بودج کس
مخــارج خــود اقــدام کرده انــد، در حــال حاضــر احتمــال 
کاهــش حمایــت دولتــی گســترده از ایــن بخــش وجــود دارد. 
ــات  ــرای خدم ــی ب ــی 2008، مخــارج دولت ــل از بحــران مال قب
فرهنگــی 5 درصــد در ســال رشــد داشــت؛ از آن پــس بــه طــور 
ــد  ــن 1 درصــد در ســال کاهــش داشــته  اســت. هــر چن میانگی
حمایــت دولــت از ایــن بخــش فقــط 1 درصــد مخــارج دولتــی 
)در مقایســه بــا 2/9 درصــد بــرای دفــاع و 10/7 درصــد بــرای 
ــعه  ــر توس ــی ب ــر حیات ــی تأثی ــرد، ول ــوزش( را در برمی گی آم
ــت  ــب حمای ــث ترغی ــر باع ــن ام ــی دارد. ای ــات فرهنگ خدم
بخــش خصوصــی و تثبیــت بقــای اقتصــادی صنایــع فرهنگــی 
و خــالق در کشــورهای اروپایــی بــه ویــژه در حــوزه هنرهــای 

نمایشــی و هنرهــای تجســمی شــده  اســت.

ریشه تاریخی اقتصاد فرهنگی
مجموعــه منحصــر بــه فــرد ســازمان های هنــری و 

ــوع  ــی و متن ــن، غن ــینه  که ــا پیش ــی ب ــراث فرهنگ می

خــود در اروپــا، نقطــه قــوت صنایــع فرهنگــی و خــالق 

آن محســوب می شــود. هفــت مــوزه از 10 مــوزه پربازدیــد 

جهــان در اروپــا )3 مــوزه در پاریــس، 2 مــوزه در لنــدن( قــرار 
دارد و 30 شــهر از 69 »شــهر خالق« یونســکو شــامل شــهرهای 
ــا مقصــد فرهنگــی ســطح  ــن رو، اروپ ــی هســتند و از ای اروپای
جهانــی بــه شــمار می آیــد کــه در ســال 2013 موفــق بــه 

ــت.  ــده اس ــی ش ــگران بین الملل ــد گردش ــذب 52 درص ج

نیروی کار فرهنگی مستعد
بــا برخــورداری از انبــوه جمعیــت تحصیل کــرده، 

بــازار قــوی بــرای فرهنــگ و همچنیــن میــراث ســطح 

ــالق  ــع خ ــا در صنای ــگام اروپ ــران پیش ــی، رهب جهان

ــی،  ــای اروپای ــب و کاره ــیاری از کس ــتند. بس ــهور هس مش

اعــم از شــرکت های بین المللــی یــا شــرکت های متوســط 
یــا اســتارت آپ های موفــق، در زمــره شــرکت های پیشــتاز 
ــت  ــتاز صنع ــال1 پیش ــیقی یونیورس ــروه موس ــد. گ ــرار دارن ق
ــون  ــت تلویزی ــول2 در صنع ــرکت ایندم ــت و ش ــیقی اس موس
ــا شــامل  پیشــگام اســت. پیشــگامان عرصــه صنعــت نشــر اروپ
می باشــند.  هچــت4  کتــاب  گــروه  و  پیرســون3  انتشــارات 
ــی و  ــای ویدئوی ــوزه بازی ه ــل6 در ح ــافت5 و سوپرس یوبی س
ــات  ــه تبلیغ ــی8  در عرص ــیس7 و دبلیو پی پ ــرکت های پابلیس ش
ــد  ــا ایجــاد مدل هــای جدی ــن ب ــا همچنی پیشــگام هســتند. اروپ
کســب و کار نظیــر شــرکت اســپاتیفای ســوئد9 و شــرکت 
دیــزر فرانســه10 در زمینــه خدمــات اســتریم موســیقی آنالیــن، 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــوآوری ب ــون ن کان

1   Universal Music Group
2   Endemol
3   Pearson
4   Hachette Book Group 
5   Ubisoft 
6   Supercell
7   Publicis 
8   WPP
9   Spotify
10  Deezer

چشم انداز
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ــیر  ــاس دو مس ــا براس ــی اروپ ــالق و فرهنگ ــاد خ اقتص

ــدگان  ــوی پدیدآورن ــع ق ــرد: تجم ــکل می گی ــوزش ش آم

شــبکه  و  غیــره(  و  آهنگســازان  نویســندگان،  )مؤلفــان، 
فشــرده مــدارس هنــری و فرهنگــی. نیــروی کار فرهنگــی 
اروپــا مشــتمل بــر بیــش از 500.000 نویســنده و یــک میلیــون 
آهنگســاز و ترانه ســرا می باشــد. تعــداد پدیدآورنــدگان اروپــا 

ــت.  ــان اس ــق جه ــایر مناط ــتر از س بیش
ــتر  ــی بس ــوزش فرهنگ ــات آم ــری و مؤسس ــز هن مراک

ــد.  ــا را فراهــم آورده ان تقویــت اقتصــاد فرهنگــی اروپ

ــدارس و دانشــگاه های  ــرد م ــه ف ــا از مجموعــه منحصــر ب اروپ
ــی و  ــت فرهنگ ــای صنع ــوزش مهارت ه ــوزه آم ــال در ح فع
خــالق برخــوردار اســت. بیــش از 5.500 دانشــگاه و مــدارس 
ــی و  ــای دوره کارشناس ــه برنامه ه ــت ارائ ــی جه ــوزش عال آم

ــد.  ــت دارن ــا فعالی ــی در اروپ ــالت تکمیل تحصی
مــدارس عالــی هنــری و فرهنگــی آن شــامل تعــدادی از 

ــی  ــوده و در شــهرت جهان ــان ب ــن مراکــز آموزشــی جه بهتری
ــی آن  ــای فرهنگ ــش جاذبه ه ــا و افزای ــی اروپ ــت فرهنگ صنع
ــد.  ــش دارن ــان نق ــر جه ــالق در سراس ــان خ ــرای کارشناس ب
جهــان  معمــاری  عالــی  مــدارس  معتبرتریــن  از  تعــدادی 
)انجمــن معمــاری لنــدن1، دانشــگاه صنعتــی دلفــت2، دانشــگاه  
ای تــی اچ زوریــخ3( ، هنرهــای نمایشــی )آکادمــی بالــه 
بولشــوی4 در مســکو، مدرســه رقــص اپــرای پاریــس5، آکادمی 
ــج لوئیــس  ــم )کال ــن6(، در صنعــت فیل ــی وی ــرای دولت ــه اپ بال
لومیــر7 و مدرســه عالــی فیلــم8 در فرانســه، آکادمــی فیلــم بــادن 
وورتمبــرگ آلمــان9(، هنرهــای زیبــا )آکادمــی هنرهــای 
ــدن11  ــر لن ــلطنتی هن ــج س ــارک10، کال ــلطنتی دانم ــای س زیب
کــه تنهــا دانشــکده جهــان اســت کــه برنامه هــای تحصیــالت 
تکمیلــی را در حــوزه هنــر و طراحــی ارائــه می نمایــد(، و 
ــینکی12(  ــو در هلس ــگاه آلت ــی دانش ــکده طراح ــی )دانش طراح

ــتند.  ــتقر هس ــا مس در اروپ

1   London Architectural Association
2   Technical University of Delft
3   ETH Zurich
4   Bolshoi Ballet Academy
5   Paris Opera School of Dance
6   Vienna’s State Opera Ballet Academy
7   Ecole Louis Lumière 
8   FEMIS
9   Filmakademie of Baden-Württemberg
10  Royal Danish Academy of Fine Arts 
11  London’s Royal College of Arts
12  Design Aalto University in Helsinki

10 موزه برتر بین ا لمللی )تعداد بازدیدکنندگان بر حسب میلیون نفر، 2012(

موزه لوور
موزه هنر متروپولیتن

موزه بریتانیا
موزه تیت مدرن

موزه گالری ملی
موزه های واتیکان

کاخ موزه ملی
گالری ملی هنر

مرکز پمپیدو
موزه اورسی

موزه های واقع در اروپا

6/12
9/72

5/58
5/30
5/16

5/06
4/36

4/20
3/80

3/60
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ظهور اروپای جدید 
بــا توجــه بــه این کــه مصــرف صنایــع فرهنگــی و 

ــدارد  ــی ن ــد چندان ــی رش ــش خصوص ــالق در بخ خ

ــد  ــا بای ــالق اروپ ــی و خ ــع فرهنگ ــد(، صنای )0/6 درص

روش هــای جدیــدی را بــرای پیشــرفت خــود در 

ــدگان  ــدادی از تولیدکنن ــتا، تع ــن راس ــرد. در ای ــش گی پی

ــت  ــداد بیشــتری مخاطــب، فعالی ــه منظــور جــذب تع ــوا ب محت
ــر  ــی دیگ ــد. برخ ــط داده ان ــور بس ــارج از کش ــود را در خ خ
ــدام  ــا مناطــق مجــاور اق ــط تاریخــی ب ــای رواب ــه احی نســبت ب
ــدد  ــرکت های متع ــرای ش ــدف ب ــازار ه ــا ب ــد. آفریق کرده ان
بــه شــمار می آیــد. بدیــن ترتیــب، روزنامــه لومونــد1، شــرکت 
تلویزیونــی کانــال پــالس2 و شــرکت ســرگرمی ویونــدی3 در 
ــود را  ــای خ ــان فعالیت ه ــوی زب ــِی فرانس ــورهای آفریقای کش

ــد.  ــترش داده ان گس
پیشــگامان تلویزیونــی اروپــا از جملــه بــی بــی ســی4 و اندمــول5 
همــواره در زمینــه صــادرات عملکــرد موفقــی داشــته اند. اخیــراً 
 The Killing  ــه ــکاندیناوی از جمل ــی اس ــای تلویزیون برنامه ه
ــرار  ــادی ق ــورد اســتقبال زی and Bron در خــارج از کشــور م

ــی  ــع فرهنگ ــت صنای ــوان گف ــن رو می ت ــت و از ای ــه  اس گرفت
در ســطح جهــان و حتــی در کشــورهای بســیار کوچــک 
ــا  ــه جــذب مخاطــب و کســب درآمــد شــده اند. اروپ ــق ب موف
بــا برخــورداری از گســتره و غنــای فرهنگــی خــود موفــق 
ــع فرهنگــی خــود در ســطح  ــرای صنای ــه جــذب مخاطــب ب ب

جهــان شــده اســت. 

ــران  ــود، بازیگ ــگام خ ــش پیش ــظ نق ــتای حف در راس

ــور در  ــالق نوظه ــع خ ــد از صنای ــا بای ــی اروپ فرهنگ

ســایر مناطــق اروپــا حمایــت کننــد. صنایــع نوظهــور بازی 

ــلوونی8(،  ــتان7 و اس ــی6، صربس ــزی )کرواس ــای مرک در اروپ
تلویزیــون و موســیقی در ترکیــه، و فیلــم در روســیه ایــن 
ــود  ــوذ خ ــه نف ــد ک ــرار می دهن ــا ق ــار اروپ ــت را در اختی فرص

ــد.  ــش ده ــی را افزای ــی جهان ــع فرهنگ در صنای

ایجاد شرایط قانونی منصفانه تر 
در نتیجــه رقابــت تــازه واردان نظیــر گــوگل، اپــل، فیــس بــوک 
و آمــازونGAFA( 9( و نتفلیکــس، جریــان کلــی درآمــد 
ــکان  ــالوه، ام ــه ع ــت و ب ــه  اس ــرار گرفت ــر ق ــرض خط در مع
موبایــل  نرم افزارهــای  نظیــر  درآمــد  نوآورانــه  مدل هــای 
ــه  ــت. ب ــم آورده اس ــتریم را فراه ــات اس ــن( و خدم )اپلیکیش
ــا،  ــع خــالق و فرهنگــی اروپ منظــور حفــظ نقطــه قــوت صنای
در چارچــوب حمایــت از کپــی رایــت اتحادیــه اروپــا و 
همچنیــن تجــارت الکترونیــک آن بایســتی خطــرات مرتبــط بــا 
بازیگــران جدیــد عرصــه دیجیتــال لحــاظ شــود، بــه طوری کــه 
پلت فرم هــای دیجیتــال بتواننــد بخــش بیشــتری از درآمــد 
ــد در راســتای  ــن مذکــور بای ــن قوانی ــد. همچنی را کســب کنن
حمایــت از کســب و کارهــای صنایــع خــالق نوظهوری باشــند 
ــوای  ــه ای از ارزش محت ــهم منصفان ــب س ــه کس ــق ب ــه موف ک

ــد.  ــرفت بازمانده ان ــل از پیش ــن  دلی ــه همی ــده و ب ــود نش خ
بــا توجــه بــه بحــث فعلــی دربــاره هماهنگ ســازی کپی رایــت 
و حمایــت از مؤلفــان در اتحادیــه اروپــا، آینــده قوانیــن فعلــی 

ــد.  ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تردی ــت م کپی رای

بررسی مقدماتی

6   Croatia
7   Serbia
8   Slovenia
9   Google, Apple, Facebook and Amazon

1   Le Monde
2   Canal+
3   Vivendi
4   BBC
5   Endemol 
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ــت و  ــده  اس ــرح ش ــث مط ــن بح ــن ای ــان در بط ــوق مؤلف حق
ــکیل  ــری را تش ــوب منصفانه ت ــوان چارچ ــاس آن می ت ــر اس ب
ــد  ــا بتوانن ــالق اروپ ــی و خ ــع فرهنگ ــه صنای ــه طوری ک داد، ب
بــه طــور کامــل در زمینــه رشــد درآمــد و اشــتغال زایی ایفــای 
نقــش کننــد. همچنیــن، برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در 
ــرد و ارزش  ــف ک ــد متوق ــات را بای ــازی مالی ــتای بهینه س راس
ــان  ــا مؤلف ــه ب ــور منصفان ــه ط ــد ب ــالق بای ــه از کار خ حاصل

تقســیم شــود. 

ــت از کســب و کارهــای خــالق در راســتای  حمای

ــران فرهنگــی  تقویــت رهب
 اروپــا بــا فقــدان شــرکت های متوســط در بخش هــای 

صنایــع خــالق خــود مواجــه اســت. کوچک تریــن 

ــه  ــادر ب ــرمایه الزم ق ــول و س ــدان پ ــل فق ــه دلی ــرکت ها ب ش
توســعه خــود نیســتند. کمیســیون اروپــا طــی بررســی در ســال 
2013، اختــالف ســرمایه گذاری بــرای کســب و کارهــای 
صنایــع فرهنگــی و خــالق اروپــا را معــادل 14/5- 8/7 میلیــارد 
دالر بــرآورد کــرده اســت و بــرای ارائــه ابزارهــای مالــی 
ــعه  ــت و توس ــن صنع ــد ای ــت از رش ــتای حمای ــد در راس جدی
ــرده  ــا ک ــوزه تقاض ــن ح ــک در ای ــای کوچ ــب و کاره کس
ــد  ــدی بای ــرمایه گذاری جدی ــای س ــع، طرح ه ــت. در واق اس
ــاذ  ــالق اتخ ــع خ ــای صنای ــب و کاره ــت از کس ــت حمای جه
ــه  ــدی جهــت دسترســی ب ــای جدی ــن روش ه شــوند و همچنی
ســرمایه گذاری )از جملــه تأمیــن مالــی جمعــی، تأمیــن بودجــه 
فرهنگــی(  رهبــران  ســرمایه گذاری  و  نظــر  مــورد  دولتــی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــیاری از بانک ه ــتا، بس ــن راس ــوند. در ای ــرا ش اج
ارزش گــذاری مدل هــای کســب و کار پدیدآورنــدگان اقــدام 
کرده انــد. شــرکت رســانه ای اکســل اســپرینگر1 در آلمــان )از 
ــه ســرمایه گذاری در  ــق ب ــی خــود( موف ــق شــعبه آمریکای طری
اســتارت آپ های دیجیتــال و خــالق متعــدد )از جملــه پاکــت2 

و بلنــدل3( شــده  اســت و بدیــن ترتیــب، بــا تغییــرات صــورت 
ــت. ــق داده  اس ــود را تطبی ــه خ ــت روزنام ــه در صنع گرفت

ــال  ــه دیجیت ــد در عرص ــان جدی ــعه قهرمان ــا در توس ــه اروپ البت
)بــه اســتثنای مــورد قابــل توجــه پلــت فرم هــای اســتریم 
ــد نحــوۀ  ــا بای ــدی داشــته  اســت. اروپ موســیقی( پیشــرفت کن
تأســیس قهرمانــان دیجیتــال را فــرا بگیــرد تــا بتوانــد در انقالب 

ــد.  ــی بمان ــگام باق ــال پیش ــی و دیجیت ــن فرهنگ تحول آفری

1   Axel Springer
2   Pocket
3   Blendle

لورو نوال 
مدیر Machina Gaming School، کرواسی 

بــر  مبتنــی  فرهنگــی  جامعــه  »بایــد 

تبــادل دانــش و تجربــه، حمایــت از 

به اشــتراک گذاری  و  پدیدآورنــدگان 

روش هــا در ســطح اروپــا تشــکیل دهیــم. 

ــه خــارج  همگــی مــا هنــگام مهاجــرت ب

از کشــور بــا همیــن مشــکل مواجــه 

هســتیم. «
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عملکرد موفق تولید کتاب در فرانسه 

بازار کتاب در فرانسه عملکرد موفقی داشته  است. 

حــدود 87 درصــد مــردم فرانســه اذعــان می کننــد کــه مطالعــه 
ــره آنهاســت و 69 درصــد  ــاب یکــی از فعالیت هــای روزم کت
جمعیــت بــاالی 15 ســال کشــور حداقــل یــک کتــاب را 
ــه  ــا این ک ــد. ب ــده بودن ــال 2014 خوان ــل در س ــور کام ــه ط ب
ــاب النــگ 1 کــه قیمــت ثابتــی  ــون فــروش کت ــر خــالف قان ب
بــرای کتــاب تعییــن شــده بــود، قیمــت کتــاب هــر ســاله 
رشــد می یافــت، بــاز هــم بــازار کتــاب شــاهد افزایــش تعــداد 
ــوده  ــال 2013 ب ــد در س ــزان 6/2 درص ــه می ــاب ب ــن کت عناوی
اســت کــه خــود نمونــه بــارزی از وفــاداری مــردم فرانســه بــه 

ــد. ــت می باش ــن صنع ای
ــور  ــل کش ــوی در داخ ــای فرانس ــن کتاب ه ــالوه، عناوی ــه ع ب
ــای  ــداد ترجمه ه ــند و تع ــهور می باش ــان مش ــطح جه و در س
ــه و 17/3  ــد یافت ــواره رش ــال 2009 هم ــوی از س ــار فرانس آث
ــه  ــال 2012 را در برگرفت ــده در س ــر ش ــن منتش ــد عناوی درص
اســت. )ایــن رقــم در ســال 2011 برابــر بــا 15/9 درصــد بــود(. 
بــه عــالوه، نمایندگــی صنعــت کتــاب فرانســه در ســطح جهــان 
ــت لیــور2 می باشــد کــه ششــمین انتشــارات  ــده هچ بــر عه
ــال  ــعبه دارد و در س ــور ش ــوده و در 25 کش ــان ب ــزرگ جه ب

12.000 عنــوان را منتشــر می کنــد. 

ــی  ــه واقع ــور محرک ــوان موت ــه عن ــک ب ــت کمی صنع

ــه ــاب فرانس ــازار کت ب

فــروش بیــش از 36 میلیــون کمیــک اســتریپ )داســتان مصور( 
در ســال 2013 بــر عالقــه شــدید مــردم فرانســه بــه ایــن صنعــت 

ــه  ــا )ب ــتریکس و پیکت ه ــتریپ آس ــک اس ــت دارد. کمی دالل
پرفروش تریــن   )Astérix chez les Pictes فرانســوی  زبــان 
ــون  ــش از 1/6 میلی ــوده اســت کــه بی ــاب در ســال 2013 ب کت

نســخه از آن عرضــه شــده اســت.

ــد  ــاب برخــالف رون ــروش صنعــت کت ــی ف کاهــش کل

ــاب ــد کت ــای تولی پوی

در فاصلــه ســال های 2011- 2003 ، فــروش کتــاب در فرانســه 
6/5 درصــد افزایــش یافتــه  اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
صنعــت کتــاب فرانســه شــاهد کاهــش 4/1 درصــدی در فاصله 

ســال های 2013- 2011 می باشــد. 
کتاب هــای دیجیتالــی بیــش از 29 درصــد در ســال 2013 
افزایــش یافته انــد کــه بــا فــروش 105 میلیــون یورویــی، بیانگــر 
ــه  ــرخ مطالع ــد. ن ــال بوده ان ــی دو س ــدی ط ــش 40 درص افزای
کتــاب دیجیتــال بــا رشــد ســه برابــری از 5 درصــد بــه بیــش از 

1   Loi Lang (Lang Law)
2   Hachette Livre

فرانسه

2009 2010 2011 2012

74.800 79.300 81.300 86.300

%+6/2

افزایش تولید کتاب در سال 2012 )از نظر تعداد عناوین(

Syndicat national de l’édition (SNE), 2013 منبع:
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15 درصــد رســیده  اســت. البتــه فــروش دیجیتــال اصــاًل جهــت 
ــی  ــاب فیزیک ــروش کت ــش ف ــی از کاه ــارات ناش ــران خس جب
کافــی نیســت. در کوتاه مــدت، انقــالب دیجیتــال بــه نظــر 
ــاب  ــت کت ــرای صنع ــاده ب ــی خارق الع ــه راه حل ــد ک نمی رس
ــد  ــان می کنن ــه اذع ــردم فرانس ــد م ــش از 85 درص ــد و بی باش

ــد.  ــح می دهن ــی را ترجی ــاب چاپ ــه کت ک

پیشتاز در صنعت تبلیغات 

فرانســه و انگلیــس از جملــه پیشــگامان اروپــا در صنعــت 

تبلیغــات در ســال 2013  

ــا گــردش  ــر پابلیســیس ب شــرکت های بین المللــی پیشــگام نظی
مالــی ســاالنه 8/5 میلیــارد یورویــی و شــرکت اوس1 بــه عنــوان 
یکــی از 10 شــرکت برتــر جهــان در حــوزه تبلیغات در فرانســه 
مســتقر هســتند. همچنیــن تعــداد زیــادی شــرکت های کوچــک 
ــی از  ــش عظیم ــه بخ ــد ک ــت دارن ــه فعالی ــط در فرانس و متوس
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــه را در برمی گیرن ــتغال در فرانس اش
ــرکت هایی  ــات در ش ــوزه تبلیغ ــال در ح ــراد فع ــد اف 90 درص

مشــغول کار هســتند کــه کمتــر از 5 نفــر کارمنــد دارنــد. 
ــد و  ــگام می باش ــال پیش ــه دیجیت ــالوه در عرص ــه ع ــه ب فرانس
ــی در حــوزه تبلیغــات اســت و از  ــو2 کــه شــرکت نوپای کریتئ
ــود، در  ــارد دالری خ ــرمایه گذاری 2/5 میلی ــا س ــال 2013 ب س

ــه ای  ــازار بــورس نــزدک3  ثبــت شــده  اســت، نمون فهرســت ب
ــال اســت. شــرکت  ــن کشــور در حــوزه دیجیت ــت ای از موفقی
ــر  ــه  حداکث ــرای ب ــی ب ــای ویدئوی ــه راه حل ه ــدز4 ک ــای ت نوپ
رســاندن فضاهــای تبلیغاتــی آنالیــن را ارائــه می دهــد و انتظــار 
ــه  ــود، نمون ــت ش ــت ثب ــال 2015 در فهرس ــه در س ــی رود ک م

ــد. ــمار می آی ــه ش ــری ب ــمگیر دیگ چش

مخــارج 1 میلیــارد دالری تبلیغــات موبایلــی فرانســه در 

ســال 2016 

افزایــش چشــمگیر تبلیغــات موبایلــی بــه عنــوان محــرک 
ــمار  ــه ش ــه ب ــی فرانس ــات دیجیتال ــازار تبلیغ ــد در ب ــی رش اصل
می آیــد کــه فقــط در ســال 2014 تــا 80 درصــد افزایــش 
ــه  ــال 2014 ب ــی در س ــات موبایل ــارج تبلیغ ــت. مخ ــه اس یافت
ــا ســال  448 میلیــون دالر رســیده اســت کــه انتظــار مــی رود ت
2016 بــه بیــش از 1 میلیــارد یــورو برســد. بــه لحــاظ منطقــی، 
ــه  ــده هزین ــل بخــش فزاین ــدان معناســت کــه موبای ــر ب ــن ام ای
ــرد  ــده را در برمی گی ــال های آین ــی س ــی ط ــات دیجیتال تبلیغ
بــا 14/7 درصــد می باشــد کــه  برابــر  و در حــال حاضــر 
ــش  ــه 22/2 درصــد افزای ــی می شــود در ســال 2015 ب پیش بین

ــد.  ــاوز کن ــد تج ــال 2018 از 50 درص ــد و در س یاب

1   Havas
2    Criteo
3   NASDAQ stock market
4   Teads

سال
کل درآمد از طریق تبلیغات اینترنتی

 )برحسب میلیون دالر(
رشد ساالنه )%(

سهم کل رسانه )%(

پیش بینی درآمد ساالنه تبلیغات فرانسه
2012

2.791

5/5

25/9

2013

2.966

6/3

28

2014

3.187

7/5

30

2015

3.448

8/2

32

2016

3.784

9/8

34/4

2017

4.172

10/3

37
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1   Entertainment Retailers Association
2   Digital Console and PC
3   Consoles Hardware
4   PS4 and Xbox One
5   Grand Theft Auto 5

انگلیس

ثبت رکورد جهانی صنعت بازی ویدئویی 

ــروش  ــا ف ــه ب ــازی در مقایس ــروش ب ــتر ف ــد بیش درص

ــال 2014  ــیقی در س ــا موس ــو ی ویدئ

جهانــی  ســطح  ویدئویــی  بازی هــای  تولیــد  در  انگلیــس 
پیشــینه ای غنــی دارد. مطابــق انجمــن خرده فروشــان ســرگرمی1 
)ERA(، در ســال 2014 بــازار بــازی بــا رشــد 7/5 درصــدی بــه 
4 میلیــارد دالر رســیده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ویدئو 
ــا  بــا کاهــش 1/4 درصــدی بــه 3/4 میلیــارد دالر و موســیقی ب
ــت.  ــیده اس ــارد دالر رس ــه 1/5 میلی ــدی ب ــش 1/6 درص کاه
ــارد دالر( بیــش از مجمــوع  ــازی )2/3 میلی ــال ب فــروش دیجیت
فــروش دیجیتالــی ویدئــو و موســیقی )2 میلیــارد دالر( اســت. 
درآمــد بزرگ تریــن بــازار مصرفــی بــازی در ســال 2014 
ــون دالر،  ــر2 )1/5 میلی ــال و کامپیوت ــه کنســول دیجیت ــق ب متعل
ــارد  ــول3 )1/424 میلی ــخت افزار کنس ــدی(، س ــد 18 درص رش
ــی اس 4 و  ــاد پ ــروش زی ــل ف ــه دلی ــد ب ــد 46 درص دالر، رش
ــا  ــون دالر، ب ــل )853 میلی ــازی موبای ایکــس باکــس وان4( و ب

ــوده اســت.  رشــد 21 درصــدی( ب
ــازی ویدئویــی در انگلیــس  ــه طــور کلــی، 1.902 شــرکت ب ب
فعالیــت دارنــد. در فاصلــه ســال های 2013-2011، تعــداد 
ــازی 22 درصــد در ســال افزایــش  شــرکت های تولیدکننــده ب
شــرکت های  درصــد(   95( اعظــم  قســمت  اســت.  یافتــه 
ــب و  ــامل کس ــس ش ــی انگلی ــای ویدئوی ــده بازی ه تولیدکنن
کارهــای خــرد و کوچــک هســتند. میانگیــن تعــداد کارکنــان 

ــت.  ــر اس ــا 49 نف ــر ب ــا براب ــداد آنه ــط تع ــا 120 و متوس آنه

توســعه بســیاری از فرانشــیزهای اصلــی بــازی ویدئــو در 

انگلیس 

بــازی گرنــد تفــت اتــو5 5  )اتومبیــل دزدی بــزرگ( موفق ترین 
محصــول ســرگرمی جهــان از جملــه فیلــم اســت کــه تاکنــون 
تولیــد شــده اســت. در واقــع، 6 رکــورد فــروش جهانــی بــرای 
ایــن بــازی ثبــت شــده اســت: ســریع ترین فــروش بــازی ویدئــو 
بــا فــروش جهانــی 815/7 میلیــون دالری طــی 24 ســاعت اول 
ــارد  ــا 1 میلی ــر ب ــط 3 روز براب ــی فق ــی ط ــروش جهان )کل ف
دالر بــوده اســت(؛ پردرآمدتریــن محصــول ســرگرمی در 24 

4/5
4

3/5
3

2/5
2

1/5
1

0/5
0

دیجیتالی فیزیکی
بازی ویدئو موسیقی

%39 %63
%50

%50

%37%61
%-1/6

%1/4
%+7/5

فروش سرگرمی و درصد رشد آن در انگلیس در سال 
2014 در مقایسه با سال 2013

 میلیارد دالر

1/5 میلیارد دالر

3/4 میلیارد دالر
3/9 
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ــازی ویدئویــی ماجراجویــی  ــر ب ــن تریل ســاعت؛ و پربیننده تری
اکشــن. 

ماینــد کنــدی1 در بریتانیــا هیوالهــای موشــی2 را بــه عنــوان 
ــازی  ــن ب ــرد. در ای ــدازی ک ــال 2008 راه ان ــایت در س وب س
بچه هــا می توانســتند بــا اســتفاده از یــک هیــوالی خانگــی 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــا بچه ه ــد و ب ــل کنن ــی را ح ــای آموزش معماه
ــگفت آوری  ــرز ش ــه ط ــال 2013، ب ــا س ــد. ت ــتراک بگذارن اش
ــه  ــازی را داشــتند. ب ــن ب ــان ای ــر در سراســر جه ــون نف 80 میلی
عــالوه، ایــن بــازی در تبلیغــات محصــوالت متعــدد از کتــاب 
ــی  ــت و حت ــده اس ــرده ش ــه کار ب ــام ب ــون حم ــا صاب ــه ت گرفت

ــه آن ســاخته شــده اســت.  ــم خاصــی راجــع ب فیل

تعهــد دولــت انگلیــس مبنــی بــر اختصــاص 12/5 

میلیــون دالر بــه صنعــت بــازی ویدئویــی 

ــت  ــات اهمی ــا و اثب ــازی بریتانی ــت ب ــت صنع ــور تقوی ــه منظ ب
آن در اقتصــاد، دولــت صنــدوق جدیــدی3 بــه ارزش 6/2 
اســتارت آپ های  بــه  راســتای کمــک  در  را  میلیــون دالر 
ــه  ــا بتواننــد نمون فعــال در ایــن حــوزه تأســیس کــرده اســت ت
اولیــه بازی هــای ویدئویــی خــود را بســازند. بــه عــالوه، 
ــدوق  ــت از صن ــور حمای ــه منظ ــت ب ــرده اس ــالم ک ــت اع دول
ــی دو  ــر ط ــون دالر دیگ ــا، 6/2 میلی ــرمایه گذاری مهارت ه س
ســال آینــده بــه ایــن صنــدوق اختصــاص خواهــد داد. بودجــه 
مذکــور در واقــع بــه آمــوزش صنعــت بازی هــای ویدئویــی و 

ســایر بخش هــای خــالق اختصــاص داده می شــود.  

دوران اوج هنرهای تجسمی  

شکوفایی هنرهای تجسمی  

ــال  ــارد دالر در س ــا 13/2 میلی ــر ب ــدن براب ــری در لن ــازار هن ب
)دومیــن بــازار جهــان پــس از نیویــورک( بــرآورد شــده اســت. 
نمایشــگاه های هنــری جدیــد در لنــدن نظیــر فریــز4 و زو5 موفق 

بــه جــذب بازدیدکننــدگان زیــادی شــده اند. تــا بــه حــال، هنــر 
معاصــر در انگلیــس در هیــچ دوره ای بــه ایــن انــدازه محبــوب 
ــرای  ــا معــروف نبــوده اســت. ســاخت جایگاه هــای اصلــی ب ی
ــث  ــور، باع ــر کش ــنواره ها در سراس ــم و جش ــزاری مراس برگ
ــت و  ــده اس ــته ش ــه گذش ــی دو ده ــش ط ــن بخ ــول در ای تح
همچنیــن، اکوسیســتم های متعــدد هنرهــای تجســمی در مناطــق 
ــده ای از  ــدن ایجــاد شــده اند. تعــداد فزاین ــر از لن ــه غی دیگــر ب

ــار بــرای هنــر هزینــه می کننــد.  ــرای اولیــن ب مــردم ب
و  گالری هــا  از  بازدیــد  میلیــون   50 از  بیــش  همچنیــن، 
ــن  ــه از ای ــرد ک ــورت می گی ــال ص ــس در س ــای انگلی موزه ه
ــی  ــگران خارج ــه گردش ــد ب ــون بازدی ــش از 7 میلی ــداد، بی تع

تعلــق دارد. 

3 میلیــارد دالر ارزش افــزوده ناخالــص ســاالنه هنرهای 

تجســمی در اقتصــاد انگلیــس و اشــتغال بیــش از 37.000 

نفــر در ایــن بخــش 

ــالق  ــع خ ــایر صنای ــا س ــوی ب ــط ق ــش رواب ــن بخ ــع، ای در واق
ــری  ــای کامپیوت ــات و بازی ه ــی، تبلیغ ــاری، طراح ــر معم نظی
هنــری  گالــری   ،2013 ســال  در  مثــال  عنــوان  بــه  دارد. 
ــا 500.000 نفــر  ــع در یورک شــایر6( ب ــد هپــورث )واق ویکفیل
بازدیدکننــده طــی اولیــن ســال، تقریبــاً 15/6 میلیــون دالر 
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــد را ب ــی ویکفیل اقتصــاد محل
ــادی  ــر اقتص ــه تاثی ــه در زمین ــورت گرفت ــی ص ــق  بررس مطاب
پــارک مجســمه یورک شــایر بــرآورد شــده اســت کــه ســهم 
ــر  ــون دالر ب ــا 7/8 میلی ــر ب ــی براب ــاد محل ــاالنه آن در اقتص س

ــد.    ــی می باش ــت محل ــن دول ــاس انجم اس

1   Mind Candy
2   Moshi Monsters
3   Prototype Fund
4   Frieze
5   Zoo
6   Hepworth Wakefield Art Gallery (located in Yorkshire)
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چالــش مربــوط بــه حمایــت از آینــده هنرهــای 

تجســمی 

ــی کــه در  ــه طــی ســه ســال گذشــته، 71 درصــد هنرمندان البت
گالری هــای بــا تأمیــن مالــی دولــت نمایشــگاه برپــا می کننــد، 
در  نمی کننــد.  دریافــت  خــود  آثــار  ازای  در  دســتمزدی 
ــد  ــه کرده ان ــه  ای ک ــت هزین ــی باب ــا حت ــد آنه ــع، 59 درص واق
نیــز پولــی دریافــت نمی کننــد و هنگامــی کــه نمایشــگاه 
ــت  ــی دریاف ــا پول ــه تنه ــد، ن ــا می کنن ــردم برپ ــوم م ــرای عم ب
خــود  جیــب  از  را  مربوطــه  هزینه هــای  بلکــه  نمی کننــد، 
ــد  ــر از  درآم ــدان کمت ــد هنرمن ــد. 57 درص ــت می کنن پرداخ
خــود را از طریــق هنــر خــود کســب می کننــد. در نتیجــه، 
اثــری از هنــر باقــی نمی مانــد: 63 درصــد هنرمنــدان بــه دلیــل 

این کــه اســتطاعت مالــی ندارنــد کــه بــدون دریافــت دســتمزد، 
نمایشــگاه برپــا کننــد، بــه طــور ناگزیــر درخواســت گالری هــا 

ــد.  ــود را رد می کنن ــار خ ــش آث ــت نمای جه
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1   Valery Gergiev
2    Tchaikovsky Competition
3   “Rock on the Volga”
4    Ministry of Interior Affairs

روسیه

تجدید حیات صنعت هنرهای نمایشی 

گذشــته شــکوهمند: صنعــت هنرهــای نمایشــی در 

ــیه روس

شــهرت روســیه در زمینــه هنرهــای نمایشــی بــه دلیــل مــدارس 
بی نظیــر موســیقی کالســیک، تئاتــر و رقــص آن، همــواره 
زبانــزد بــوده اســت. دوران شــوروی بــدون تردیــد تأثیــر زیادی 
ــی  ــش دسترس ــب افزای ــته و موج ــور داش ــا در کش ــر اجراه ب
مــردم روســیه بــه هنرهــای نمایشــی شــده اســت. الویــرا کانینــا، 
ــت  ــیه تح ــی روس ــراث فرهنگ ــت از می ــه حفاظ ــس کمیت رئی
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــت: »اتح ــار داش ــکو اظه ــارت یونس نظ
تنهــا کشــور جهــان بــود کــه در آن گروه هــای رقــص آماتــور 
ــک  ــترهای کوچ ــد، ارکس ــرا می کردن ــی اج ــای محل رقص ه
ــاز  ــورد نی ــه م ــد و بودج ــنتی می نواختن ــازهای س ــتقل س و مس
ــت  ــط دول ــردم توس ــوم م ــرای عم ــابه ب ــای مش ــرای طرح ه ب
تأمیــن می شــد«. البتــه ایــن ســنت بــا فروپاشــی اتحادیــه 
شــوروی و همزمــان بــا کاهــش حمایــت مالــی دولــت از هنــر، 

ــه شــد.  ــادی برانداخت ــا حــد زی ت

احیــای مجــدد  نشــانه های  نویدبخــش:  آینــده ای 

ــت   صنع

ــان  ــد و یــأس آور نیســت. کارگردان ــان ب شــرایط حاکــم آنچن
ــا ســاخت محصــوالت جدیــد خــود موفــق  جــوان و مســتعد ب
ــده اند.  ــال 2011 ش ــوی در س ــر بالش ــالن تئات ــازی س ــه بازس ب

والــری  اینکــه  بــا  همزمــان  کالســیک  موســیقی  رشــته 
گرجیــو1 نظــارت بــر رقابــت بین المللــی چایکوفســکی2 را 
ــن  ــر ای ــه جالب ت ــت. نکت ــه اس ــود یافت ــت، بهب ــده گرف ــر عه ب
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــژه ب ــیه به وی ــنواره روس ــگ جش ــه فرهن ک
ســریع جشــنواره  های راک کشــور در حــال شــکوفایی اســت. 
جشــنواره »راک در ولــگا3« در اواســط ژوئــن بــه عنــوان یکــی 
اروپــا  یــک روزۀ  از بزرگ تریــن جشــنواره های موســیقی 
ــاله  ــر س ــی، ه ــور کل ــه ط ــود. ب ــزار می ش ــور برگ ــن کش در ای
ــود. در  ــت می ش ــنواره ثب ــن جش ــاِر در ای ــداد حض ــورد تع رک
ــا 260.000 نفــر و در ســال  ــر ب ســال 2011 تعــداد حضــار براب
2012 برابــر بــا 307.000 نفــر بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت 
تعــداد بازدیدکننــدگان در ســال 2013 بیــش از دو برابــر شــده 
 ،)GUMVD( 4ــی ــور داخل ــمی وزارت ام ــار رس ــق آم و مطاب
ــداد  ــان، تع ــت. همزم ــیده اس ــر رس ــش از 691.000  نف ــه بی ب
ــی جشــنواره  موســیقی در ژانرهــای دیگــر موســیقی  روزافزون
ــور  ــن کش ــی( در ای ــاز محل ــامل رگا، ج ــر از راک )ش ــه غی ب

برگــزار می شــود. 
فرهنــگ جشــنواره روســیه در زمینــه تئاتــر نیــز در حــال 
شــکوفایی اســت. بــه عنــوان مثــال، بــا احیــای جشــنواره تئاتــر 
ــرای  ــر روســیه در ســال قبــل ب »ماســک طالیــی«، بهتریــن تئات
ــود و  ــش داده می ش ــی نمای ــدگان خارج ــدان و تولیدکنن منتق
هــر ســاله تعــداد مشــارکت کنندگان در ایــن جشــنواره افزایــش 

ــود.  ــر می ش ــیه تقدی ــر روس ــی تئات ــگ غن ــه و از فرهن یافت
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حتــی عالئمــی از احیــای مجــدد اجراهــای محلــی نیــز مشــاهده 
می شــود. تعــدادی از گروه هــای کــر و گروه هــای رقــص 
محلــی از نظــر تجــاری واقعــاً عملکــرد موفقــی داشــته اند. 
روســیه  نظامــی  آهنگ هــای  در  کــه  کــورس1  الکســاندر 
تخصــص دارد و مــورد اســتقبال قــرار گرفته اســت، در سراســر 

ــد.   ــزار می کن ــه برگ ــده برنام ــاالت متح ــن و ای ــا، چی اروپ

1    Alexandrov Chorus
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ــت  ــعه صنع ــت توس ــال جه ــرداری از دیجیت بهره ب

موســیقی ترکیــه 
پویایــی  بــه عنــوان صنعــت  صنعــت موســیقی در ترکیــه 
ــر  ــود دارد. ه ــعه آن وج ــکان توس ــه ام ــود ک ــوب می ش محس
چنــد انتظــار مــی رود کــه درآمــد ســاالنه آن در ســال 2017 بــه 
318 میلیــون دالر برســد، ولــی فقــط 267 میلیــون دالر در ســال 
2012 و 262 میلیــون دالر در ســال 2008 درآمــد داشــته اســت. 
بــه مــوازات پیشــرفت های اخیــر فنــاوری در صنعــت موســیقی، 

ــود.  ــرداری می ش ــت بهره ب ــن صنع ــال در ای از دیجیت

صنعــت موســیقی ترکیــه همســو بــا پیشــرفت های 

صــورت گرفتــه در حــوزه دیجیتــال 

بــازار دیجیتالــی ترکیــه همزمــان بــا اقدامــات جوامــع مدیریــت 
و  موســیقی  دیجیتال ســازی  زمینــه  در  جمعــی کپی رایــت1 
ایجــاد زیرســاخت موســیقی دیجیتــال تغییــر شــکل یافتــه 
اســت. درآمــد فــروش دیجیتــال رشــد یافتــه و ســاالنه افزایــش 
قابــل توجهــی یافتــه اســت، بــه طوری کــه 21 درصــد درآمــد 
ــال 2012،  ــت. در س ــه اس ــال 2012 را در برگرفت ــش در س بخ

1   Copyright Collective Management Societies
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ورود  درصــدد  جهانــی  دیجیتالــی  موســیقی  شــرکت های 
بــه بــازار ترکیــه بــوده و بــه منظــور تحقــق ایــن هــدف، 

قراردادهایــی را امضــا کرده انــد. 
در اواخــر ســال 2013، حــدود 34 میلیــون نفر مشــترکین اینترنت 
پهنــای بانــد و حــدود 13 میلیــون مشــترک پهنــای بانــد موبایــل 
در ترکیــه وجــود داشــتند. بــه عــالوه، تولیدکننــدگان موســیقی 
ــای  ــیقی در فضاه ــرداری از موس ــرای بهره ب ــط ب ــد فق می توانن
ــت  ــاز درخواس ــق امتی ــون دالر ح ــدود 270 میلی ــی، ح عموم
ــه از موقعیــت مناســبی جهــت ارتقــای  ــن رو، ترکی ــد. از ای کنن

ــی خــود طــی ســال های آتــی برخــوردار اســت.  ــه جهان رتب
بــه عنــوان مثــال، ســایت موســیقی ترکــی مو-یــاپ1 بــا جــذب 
بیــش از 46 میلیــون نفــر بیننــده، پربیننده تریــن کانــال یوتیــوب 
ــیروس2 و  ــی س ــای مایل ــورد کاناله ــود و رک ــال 2011 ب در س
ــال  ــر در کان ــون نف ــه دو میلی ــک ب ــت. نزدی ــوو3 را شکس وی

ــد. مذکــور حــق اشــتراک دارن

مبارزه با حق نشر غیر مجاز دیجیتال  

مویــاپ همچنیــن بــه عنــوان جامعــه مدیریــت جمعــی صنعــت 
ــر مجــاز  ــا حــق نشــر غی ــه عمــل کــرده و ب ــی4  ترکی فونوگراف
ــا یکپارچگــی صنعــت موســیقی را  ــد ت ــارزه می کن ــن مب آنالی
ــد. در  ــک کن ــال کم ــوز دیجیت ــدور مج ــه ص ــد و ب ــظ کن حف
ــی  ــا پیشــرفت های فعل ــه قصــد دارد کــه همســو ب ــع، ترکی واق
در بازارهــای خــالق اروپایــی و اهمیــت فعلــی صنایــع خــالق 
گام بــردارد. همچنیــن، ترکیــه در نظــر دارد کــه مقــررات 
جدیــدی را بــرای تعییــن مشــوق ها و ســاز وکارهــای حمایتــی 
ــود صنایــع خــالق از طریــق تنــوع فرهنگــی و  در راســتای بهب

ــد.  خالقیــت معرفــی کن
 

1   Mu-Yap
2   Miley Cyrus
3   VEVO
4   Turkey’s Phonographic Industry Collective Management Society
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درآمد صنایع فرهنگی و خالق درآمریکای شمالی در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق در آمریکای شمالی در سال 2013
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92.000

آمریکای شمالی

620 میلیارد دالر

درآمد صنایع فرهنگی و خالق

EY analysis of cultural and creative markets, 2015
* از جمله  برنامه های تلویزیونی و تلویزیون کابلی

مجمــوع مشــاغل و درآمــد پــس از حــذف شــمارش مضاعــف بــرآورد شــده اســت. مجمــوع هــر بخــش متجــاوز از رقــم کل تثبیــت شــده 
در هــر بخــش اســت، زیــرا برخــی فعالیــت هــای  فرهنگــی در دو بخــش شــمارش مــی شــوند . )بــه عنــوان مثــال موســیقی زنــده در هــر دو بخــش 

»موســیقی« و »هنرهــای نمایشــی« در نظــر گرفتــه مــی شــود (.

منبع:

EY analysis of cultural and creative markets, 2015 منبع:
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تلویزیون*
هنرهای تجسمی
روزنامه و مجله
هنرهای نمایشی

تبلیغات
بازی

کتاب
معماری

فیلم
موسیقی

رادیو

هنرهای تجسمی
موسیقی

کتاب
هنرهای نمایشی
روزنامه و مجله

تلویزیون
فیلم

تبلیغات
بازی

معماری
رادیو

1.685.000
844.000

429.000
338.000

313.000
306.000

538.000

225.000
185.000

129.000
106.000
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1   Black Maria
2   Space War
3   Pong
4   Warner Music Group
5   Avatar

تلفیــق اســتعداد خــالق و بازاریابــی جهــت جــذب 

مخاطبــان جهانــی 
ــته  ــتم توانس ــرن بیس ــی در ق ــاپ آمریکای ــیقی پ مؤس

ــر  ــود درآورد و تأثی ــخیر خ ــه تس ــان را ب ــت جه اس

فرهنگــی صنایــع خــالق کشــور اخیــراً از طریــق 

ــت. بســیاری از پیشــتازان حــوزه  ــه اس ــش یافت ــم افزای فیل

ســرگرمی در جهــان در آمریــکای شــمالی هســتند کــه موفــق 
بــه جــذب مخاطبــان زیــادی در بــازار صنایــع فرهنگــی و 
خــالق شــده اند کــه همزمــان بــا افزایــش رفــاه و اشــتیاق 
ــرت  ــوازات مهاج ــه م ــد ب ــی جدی ــت مل ــعه هوی ــرای توس ب
انبــوه، دارای مزیــت مقیــاس هســتند. بــر اســاس تقاضــای 
مصرف کننــدگان آمریکایــی، اولیــن اســتودیوی فیلــم بــه 
نــام بلــک ماریــا1 در طــول تاریــخ تأســیس شــد و پــس از آن 
نیــز صنعــت فیلــم هالیــوود بــا شــش اســتودیوی بــزرگ خــود 
تأســیس شــد. اولیــن بازی هــای ویدیوئــی در ایــاالت متحــده 
ــگ3  ــی2 و پون ــرد فضای ــر نب ــی نظی ــه بازی های ــق عرض از طری
ظهــور پیــدا کردنــد. گــروه موســیقی وارنــر4 بــه عنــوان یکــی 
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــط جهان ــی ضب ــرکت اصل ــه ش از س
ــه  ــاب ب ــانی خــالق و بازاری ــروی انس ــداد بیشــمار نی تع

عنــوان نقطــه قــوت اصلــی صنایــع فرهنگــی و خــالق 

ــی  ــدارس عال ــد. م ــه شــمار می آی ــکای شــمالی ب آمری

فیلم نامه نویســی بــه وضــوح مزیتــی رقابتــی بــرای 

ــده  ــاالت متح ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــوود ب ــت هالی صنع

ــوب  ــا محس ــتر بخش ه ــی در بیش ــص فرهنگ ــده خال صادرکنن
می شــود. فــروش محصــوالت فرهنگــی مبتنــی بــر کپی رایــت 
ــو، موســیقی  ــون، ویدئ ــم، تلویزی ــه فیل ــاالت متحــده از جمل ای
ضبــط شــده، روزنامــه، کتــاب، مجلــه و نــرم افــزار در بازارهای 

ــارد  ــا 156/3 میلی ــر ب خارجــی در مجمــوع در ســال 2013 براب
دالر بــوده اســت کــه متجــاوز از فــروش خارجــی بســیاری از 
صنایــع اصلــی ایــاالت متحــده از جملــه محصــوالت شــیمیایی 
)147/8 میلیــارد دالر(، محصــوالت هوافضــا و قطعات )128/3 
میلیــارد دالر(، محصــوالت کشــاورزی )68/9 میلیــارد دالر( و 

ــد.    ــارد دالر( می باش ــی )51/6 میلی ــوالت داروی محص
تاثیــر  جهــان  ســطح  بــر  آمریکایــی  فرهنــگ 

ــود.  ــوب می ش ــرم محس ــدرت ن ــته و ق ــاده ای داش فوق الع

پخــش  جهــان  ســطح  در  عمدتــاً  آمریکایــی  فیلم هــای 
بــه موفقیــت گیشــه ای جهانــی دســت  می شــوند و غالبــاً 
ــن هســتند  ــال ای ــه دنب ــه طوری کــه  ســایر مناطــق ب ــد، ب یافته ان
ــه ای  ــد گیش ــد. درآم ــری نماین ــم آن براب ــت فیل ــا صنع ــه ب ک
فیلــم آمریکایــی آواتــار5 تقریبــاً برابــر بــا 2 میلیــارد دالر بــوده 

ــت.  اس

سرگرمی به عنوان نوعی بازی  
ــا  ــمالی ب ــکای ش ــالق در آمری ــی و خ ــع فرهنگ صنای

ــده  ــد آم ــگ پدی ــه فرهن ــاد ب ــتیاق زی ــه اش ــه ب توج

اســت. آمریــکای شــمالی بــا برخــورداری از فــروش محتــوای 

دالر(  میلیــارد   28( فیلــم  دالر(،  میلیــارد   182( تلویزیــون 

چشم انداز

صادرات صنعت تصاویر متحرک ایاالت 
متحده

6 برابر
بیشتر از واردات آن در سال 2012 بوده است. 
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صنعــت  بــازار  بزرگ تریــن  دالر(،  میلیــارد   20( رادیــو  و 
ــع  ــن در صنای ــود. همچنی ــوب می ش ــری محس ــی- تصوی صوت
ــروش  ــد. ف ــا می کن ــدی ایف ــش کلی ــز نق ــیقی نی ــازی و موس ب
ــده  ســاالنه بخــش صنعــت موســیقی آن )اعــم از موســیقی زن
ــه عبارتــی 36  ــارد دالر و ب ــا 23/7 میلی ــر ب و ضبــط شــده( براب

ــت.  ــی اس ــروش جهان ــد کل ف درص
آمریــکای شــمالی همچنیــن در حــوزه هنرهای نمایشــی )61/5 
میلیــارد دالر( پیشــگام اســت و در برنامه هــای موســیقیایی 
ــه اواســط  ــت برنام ــز عملکــرد موفقــی داشــته اســت. موفقی نی
ــه همــراه آگهی هــای تبلیغاتــی تلویزیــون  ــازی ســوپربول1 )ب ب
منحصــر بــه فــرد و گــران آن( و صنعــت پویــای موســیقی زنــده 
ــاالنه  ــد س ــاهد رش ــال 2010 ش ــه از س ــادا ک ــو کان در اونتاری
ــور  ــن کش ــت ای ــر موفقی ــی ب ــد، مصداق ــدی بوده ان 6/5 درص
ــورد  ــال 2013، 3 م ــت. در س ــی اس ــای نمایش ــوزه هنره در ح
از 10 جشــنواره بــزرگ موســیقی در ایــاالت متحــده برگــزار 
)میامــی(، کواچــال3  اولتــرا2  موســیقی  شــده اند: جشــنواره 

ــین5(.  ــت4 )ویسکانس ــامر فس ــا( و س )کالیفرنی
خروجــی صنایــع فرهنگــی و خــالق در آمریــکای 

ــزوده  ــت. ارزش اف ــد اس ــال رش ــواره در ح ــمالی هم ش

ــال های 2013- ــه س ــر در فاصل ــی و هن ــد فرهنگ ــع تولی صنای
2012، 3/8 درصــد افزایــش یافتــه اســت. انتظــار مــی رود طــی 
ــازی حــدود 6/1 درصــد و  ســال های 2018-2013، صنعــت ب
ــز  ــده نی ــرداری ش ــرگرمی فیلمب ــت س ــب صنع ــن ترتی ــه همی ب
4/4 درصــد در ســال رشــد یابنــد. همزمــان بــا احیــای صنعــت 
از وضعیــت رکــود، ســازمان های تبلیغاتــی ایــاالت متحــده در 
ســال 2013 موفــق بــه اســتخدام 30.000  نفــر شــده اند. صنایــع 
ــکل از  ــکا متش ــرک آمری ــر متح ــی و تصاوی ــد تلویزیون تولی
108.000 کســب و کار بــوده و در ســطح جهــان بســیار رقابتــی 
مانده انــد. مخاطبــان آمریــکای شــمالی 39 درصــد  باقــی 

درآمــد جهــان از تولیــد و توزیــع فیلــم را در برمی گیرنــد، در 
حالی کــه همتایــان اروپایــی آن هــا 23 درصــد درآمــد جهانــی 

ــوند.   ــامل می ش ــش را ش ــن بخ از ای

ایجاد تحول دیجیتالی
ــاد  ــکان ایج ــت ام ــل و اینترن ــی موبای ــعه دسترس توس

فراهــم  را  فرهنگــی  مصــرف  جدیــد  الگوهــای 

آورده انــد. مخاطبــان گزینه هــای رســانه ای بیشــماری در 

اختیــار دارنــد: صدهــا کانــال تلویزیــون، میلیاردهــا ویدئوهــای 
ــر حســب  ــو ب ــوب، پلت فرم هــای رســانه اجتماعــی، ویدئ یوتی
تقاضــا و خدمــات موســیقی شخصی شــده موجــب ایجــاد 
ابزارهــای  از طریــق  پراکنــده ای می شــوند کــه  مخاطبــان 

ــاط برقــرار کرده انــد.  ــا هــم ارتب ــدد ب متع
محتــوای فرهنگــی در بســیاری از کانال هــای رســانه ای پخــش 
ــرای  ــدی را ب ــات هدفمن ــوان تبلیغ ــون می ت ــوند. هم اکن می ش
ــوش  ــازی م ــی ب ــه نوع ــه منزل ــه ب ــه البت ــرد ک ــه ک ــراد ارائ اف
ــزار و  ــران از اب ــدگان و بازیگ ــع، بینن ــت و در واق ــه اس و گرب

1   Superbowl 
2   Ultra 
3   Coachella
4   Summerfest
5   Wisconsin
6   CBC
7  Mobile-First Strategy

ــرد طراحــی  ــی ســی6 راهب »شــرکت ســی ب

اتخــاذ  را  موبایــل7  اول-  شــیوه  بــه 

ــردن  ــا ک ــی ره ــه معن ــه ب ــت ک ــرده اس ک

تلویزیــون  ماننــد  قدیمــی  پلت فرم هــای 

نیســت، بلکــه بــر وجــود رقابــت جــدی بیــن 

بــازار  در  نوظهــور  پلت فرم هــای  ســایر 

پخــش متمایــز، اذعــان می کنــد.«.

کارشناس تلویزیونی کانادایی
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1   Digital Delivery

مقاصــد آنالیــن متعــدد اســتفاده کــرده و از ایــن شــاخه بــه آن 
شــاخه می پرنــد. جمعیــت آمریــکای شــمالی بــه دیجیتــال 
بیشــترین  ایمیــل(1 عالقــه دارنــد و  بــا  دلیــوری )تحویــل 
را  دیجیتــال  فرهنگــی  محتــوای  مصرف کننــدگان  تعــداد 
در برمی گیرنــد.  بــه عبارتــی 47 درصــد توزیــع و درآمــد 
دیجیتــال، معــادل 30 میلیــارد دالر را بــه خــود اختصــاص داده 
ــرار  ــد( ق ــا )24 درص ــد( و اروپ ــیا )25 درص ــر از آس و جلوت

ــد.  دارن
البتــه صنایــع فرهنگــی و خــالق ســنتی در ارائــه 

حالی کــه  در  دیده انــد.  صدمــه  دیجیتــال  انقــالب 

ــه از  ــی رود ک ــار م ــن انتظ ــات آنالی ــای تبلیغ ــهم درآمده س
27 درصــد در ســال 2013 بــه 41 درصــد در ســال 2019 
افزایــش پیــدا کنــد، پیش بینــی می شــود کــه درآمــد کســب و 
کارهــای تبلیغاتــی ســنتی نظیــر تلویزیــون و روزنامــه بــه طــور 
ــد. از ایــن رو، دو مــورد از پرفروش تریــن  مســتمر کاهــش یاب
صنایــع فرهنگــی در آمریــکای شــمالی )تلویزیــون بــا درآمــد 
معــادل 183 میلیــارد دالر و روزنامــه و مجلــه بــا درآمــد 

کمتــر  بایــد  دالر(  میلیــارد   83 معــادل 
ــه  ــد و ب ــا کنن ــی اکتف ــد تبلیغات ــه درآم ب
مبتنــی  بــه مدل هــای  بیشــتر  جــای آن 
بــر حــق اشــتراک متمرکــز شــوند. در 
فاصلــه ســال های 2013-2002، درآمــد 
تبلیغاتــی 60  درصــد کاهــش یافتــه اســت 
و ســهم تلویزیونــی از هزینــه تبلیغــات 
جهانــی انتظــار مــی رود کــه از 40 درصــد 

ــد.  ــش یاب ــال 2019 کاه ــد در س ــه 37 درص ــال 2013 ب در س
ــدت  ــاً طــی همــان م ــات تقریب ــه تبلیغ ــه در هزین ســهم روزنام
زمــان بــه نصــف و بــه عبارتــی بــه 6  درصــد کاهــش می یابــد. 
همزمــان بــا انتخــاب نســخه های دیجیتــال توســط خواننــدگان، 
فــروش فیزیکــی روزنامــه و مجلــه و کتــاب بــا افــت شــدیدی 

ــت.  ــده  اس ــه ش مواج
فروپاشــی صنعــت ضبــط از دهــه اول قــرن 21 نشــان می دهــد 
کــه انتقــال دیجیتــال تــا چــه حــد بــه صنایــع فرهنگــی و 
خــالق صدمــه زده اســت. از آنجــا کــه افــراد بــه جــای خریــد 
ــود  ــیقی را دانل ــد موس ــای واح ــی دی، ترک ه ــای س آلبوم ه
ــا  می کننــد، ارزش فــروش موســیقی ضبــط شــده در مقایســه ب
ــه موســیقی  ــه اســت. البت ســال 2000، 59 درصــد کاهــش یافت
زنــده در حــال حاضــر مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت. بــه 
عــالوه، بســیاری از مشــاغل خرده فروشــی موســیقی در مراکــز 

ــد. ــه دیده ان ــی لطم ــای اصل ــد و خیابان ه خری

7

6

5

4

3

2

1

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1/3
1/7 1/8 1/6 1/2 1/5 1/8

3/4

6/1

رشد اشتراک موسیقی آنالین در ایاالت متحده )تعداد مشترکین بر حسب 
میلیون نفر(

IFPI, 2014 منبع:



81 عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق

بررسی مقدماتی
ــی در  ــگام جهان ــوان پیش ــه عن ــمالی ب ــکای ش آمری

ــرگرمی ــانه و س ــوزه رس ح
ــی و  ــانه بین الملل ــوزه رس ــمالی در ح ــکای ش ــد آمری ــر چن ه
ــوده  ــدد مســلط ب ــازار ســرگرمی طــی نســل های متع ــژه ب به وی
ــدیدی  ــای ش ــا چالش ه ــر ب ــن نظ ــروزه از ای ــی ام ــت، ول اس
بــه  مواجــه اســت. محتــوای فرهنگــی در سراســر جهــان 
عنــوان  بــه  فرهنــگ  و  می شــود  داده  نســبت  دموکراســی 
بخشــی راهبــردی توســط شــرکت ها و سیاســت گذاران در 
ــن  ــن و چی ــا، ژاپ ــه اروپ ــد از جمل ــای قدرتمن ــایر اقتصاده س
قلمــداد می شــود. بــا توجــه بــه این کــه مجمــوع درآمــد 
ــارد دالر اســت،  ــا 620 میلی ــر ب ــع فرهنگــی و خــالق براب صنای
آمریــکای شــمالی در حــال حاضــر از اروپــا و کشــورهای 
آســیا- اقیانوســیه عقــب افتــاده اســت و دیگــر هماننــد قبــل در 

برخــی حوزه هــا پیشــتاز نیســت.
ــی و  ــای فرهنگ ــمالی در بازاره ــکای ش ــدرت آمری ــوذ و ق نف

خــالق اندکــی تضعیــف شــده اســت. در صنعــت فیلــم، آمــار 
گیشــه جهانــی نشــان می دهــد کــه اگــر چــه ســهم ارزش 
آمریــکای شــمالی تغییــری نیافتــه اســت، ولــی فیلم هــای 
آمریــکای شــمالی 28 درصــد درآمــد وصولــی گیشــه  جهانــی 
ــم در ســال  ــن رق ــه اســت کــه ای در ســال 2014 را در برگرفت
ــیا- ــورهای آس ــت. کش ــوده اس ــد ب ــا 34 درص ــر ب 2010 براب

اقیانوســیه بــا 47 درصد ســهم )فــروش 47/1 میلیــارد دالری در 
ســال 2013( در مقایســه بــا 41 درصــد در آمریــکای شــمالی، 

ــت.  ــگام اس ــازی پیش ــت ب در صنع

فناوری و قهرمانان دیجیتالی 
آمریــکای شــمالی همــواره در فناوری هــای جدیــد در 

زمــره کشــورهای پیشــتاز قــرار داشــته اســت. امــروزه در 

دره ســیلیکون، بســیاری از بزرگ تریــن شــرکت های فنــاوری 
پیشــرفته جهــان )اپــل، گــوگل، فیس بــوک(  و همچنیــن 
ــه  ــه ب ــن منطق ــد. ای ــرار دارن ــاوری ق ــتارت آپ فن ــزاران اس ه
ــرفته و  ــاوری پیش ــوآوری فن ــرای ن ــگام ب ــب پیش ــالوه قط ع

40

35

30

25

20

15

10

5

0

ایاالت متحده/کانادا سطح  بین المللی
2010 2011 2012 2013 2014

10/6 10/2 10/8 10/9 10/4

21
)%66(

22/4
)%69(

23/9
)%69(

25
)%70(

26
)%72(

31/6 32/6
34/7 35/9 36/4

رشد جهانی گیشه در سال ها ی 2014-2010 )بر حسب میلیارد دالر(

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $
$ $ $

MPAA, 2015 منبع:



عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق82

1   Ontario Music Fund
2   International Federation of the Phonographic Industry

کاربردهــای دیجیتــال در عرصــه فرهنگــی محســوب می شــود. 
آمریــکای شــمالی بــا برخــورداری از مهــارت و منابــع کافــی به 
آزمایشــگاهی بــرای مدل هــای جدیــد کســب و کاری تبدیــل 
شــده اســت کــه بتواننــد پاســخگوی نیازهــای ســرگرمی 

ــند.  ــد باش ــی و جدی ــم از قدیم ــدگان اع مصرف کنن
قهرمانــان دره ســیلیکون از مزایــای تأثیــرات شــبکه بهــره  
می برنــد: دسترســی جهانــی و ســهام قابــل توجــه آنهــا در 
ــد  ــد رون ــر بتوانن ــود راحت ت ــث می ش ــدی باع ــای کلی بازاره
بــازار و نــوآوری در فــروش ســرگرمی و فرهنــگ دیجیتــال را 
شــکل دهنــد. در واقــع قهرمانــان دره ســیلیکون بــا ســرمایه قابل 
توجــه خــود می تواننــد در زمینــه برنامه هــای تحقیقاتــی جامــع 
جهــت بررســی کاربردهــای فنــاوری جدیــد، ســرمایه گذاری 
ــود را  ــور خ ــی نوظه ــوالت رقابت ــرعت محص ــه س ــد و ب کنن
تولیــد نماینــد. همچنیــن می تواننــد بــا جمــع آوری حجــم 
زیــادی داده، نســبت بــه رفتــار و آرزوهــای مصرف کننــدگان 
ــق  ــاز از طری ــورد نی ــه م ــه بودج ــه البت ــد ک ــدا کنن ــناخت پی ش

ــود.  ــن می ش ــی تأمی ــای تبلیغات درآمده
ایــن آزمایشــگاه خــالق بــر اســاس سیاســت های دولتــی 

هدفمنــد و راهبــردی حمایــت می شــود. کانــادا همــواره 

ــی  ــوق های مالیات ــا مش ــود ب ــالق خ ــی و خ ــع فرهنگ از صنای

ــد فیلــم  و ویدئــو( و نظام هــای  ــی بــرای تولی ــار مالیات )اعتب
ــن  ــازی حمایــت کــرده اســت. ای خــاص در حــوزه صنعــت ب
ــر  ــد نظی ــی جدی ــای حمایت ــش برنامه ه ــال افزای ــه دنب ــور ب کش
ــه  ــور ب ــدوق مذک ــد. صن ــو1 می باش ــیقی اونتاری ــدوق موس صن
ــه  ــه ای س ــی برنام ــده ط ــط ش ــیقی ضب ــده و موس ــیقی زن موس
ســاله بــه ارزش 45 میلیــون دالر اختصــاص یافتــه اســت تــا بــا 
اعطــای گرانــت بــه صنعــت موســیقی بتواننــد مشــکل کمبــود 
ســرمایه را رفــع کننــد و همچنیــن از پروژه هــای نوآورانــه 

ــد.  حمایــت کنن
در راســتای توســعه چارچــوب قانونــی موثرتــر در ارتبــاط 
ــی  ــت از دارای ــی و حمای ــاز فرهنگ ــر مج ــر غی ــش نش ــا کاه ب
ــت. در  ــه اس ــورت گرفت ــده ای ص ــات فزاین ــز اقدام ــوی نی معن
ســال 2014، کانــادا قراردادهــای اینترنتــی طراحــی شــده 
توســط ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی در ژنــو را تصویــب 
کــرده اســت. کانــادا در زمینــه مبــارزه بــا نشــر غیــر مجــاز کــه 
 )IFPI( 2توســط فدراســیون بین المللــی صنعــت فونوگرافــی
ــود.  ــوب می ش ــر« محس ــور برت ــت، »کش ــده اس ــدازی ش راه ان
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موسیقی عاملی مهم در افزایش جذابیت کانادا 

ــده را  ــط ش ــیقی ضب ــد موس ــی از درآم ــال نصف دیجیت

دربرمی گیــرد 

ــال  ــرعت در ح ــه س ــادا ب ــی در کان ــیقی فیزیک ــروش موس ف
کاهــش بــوده و در ســال 2013 بــه 15/1 درصــد رســیده 
اســت کــه البتــه در مقایســه بــا میانگیــن جهانــی )معــادل 11/7 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــریع تر کاه ــی س ــد(، کم درص
ــازار  ــی رکــود ب ــل اصل ــال عام ــروش دیجیت ــش ســریع ف افزای
موســیقی ضبــط شــده در ایــن کشــور بــه شــمار می آیــد. 
ــال را  ــیقی دیجیت ــد موس ــد درآم ــرخ رش ــریع ترین ن ــادا س کان
ــر  ــد آن براب ــال 2013، درآم ــت و در س ــته اس ــان داش در جه
بــا 10/4 درصــد بــوده کــه بیــش از دو برابــر میانگیــن جهانــی 

ــت.  ــد( اس )4/3 درص
در حــال حاضــر، دیجیتــال نیمــی از درآمــد موســیقی را 
دربرگرفتــه کــه عمدتــاً ناشــی از دانلــود )86 درصــد کل 
درآمــد دیجیتــال( می باشــد. خدمــات اســتریم رونــد پیشــرفت 

ــت.  ــته اس ــدی داش کن

ــوی  ــادا و حضــور ق ــده کان ــای موســیقی زن ــازار پوی ب

آن در عرصــه بین المللــی

ــادا در جشــنواره های موســیقی همــواره پیشــینه غنــی دارد  کان
و محــل برگــزاری رویدادهــای متعــدد نظیــر جشــنواره جــاز1، 
ــنواره 3Osheaga در  ــی2 و جش ــیقی فرانکوفول ــنواره موس جش
مونتــرال، جشــنواره شــمال تــا شــمال شــرقی4 و هفتــه موســیقی 

کانــادا5 در تورنتــو می باشــد. همزمــان بــا تکامــل جشــنواره ها، 
ســازمان دهندگان ایــن مراســم همــواره جهــت برگــزاری 

ــد.    ــالش می کنن ــی ت ــر اجتماع ــای بی نظی رویداده
ایــن  پویــای  ســاختار  مزایــای  از  بهره گیــری  منظــور  بــه 
رویدادهــا، شــورای هنــر اونتاریــو6 و شــرکت مشــارکتی 
تقویــت  راســتای  در  اونتاریــو7  گردشــگری  بازاریابــی 
گردشــگری مرتبــط بــا موســیقی زنــده راهبــرد خاصــی تدویــن 
کرده انــد تــا اونتاریــو و کانــادا بــه مقاصــدی ســطح بــاال بــرای 

ــوند.  ــل ش ــده تبدی ــیقی زن موس
حــال  در  کانــادا  در  زنــده  موســیقی  از  حاصــل  درآمــد 
ــای  ــتقیم از مزای ــور مس ــه ط ــدگان ب ــت و پدیدآورن ــد اس رش
آن برخــوردار می شــوند. در ســال 2014، درآمــد جامعــه 
  )SOCAN( 8ــادا ــان و ناشــران موســیقی کان آهنگســازان، مولف
ــا 16/6  ــر ب ــوع براب ــده در مجم ــرگرمی زن ــرت ها و س از کنس
میلیــون دالر بــوده کــه 18/3 درصــد در مقایســه بــا ســال 2011 

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای

کانادا

5   Canadian Music Week
6   Ontario Arts Council
7   Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation
8   Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada

1   Festival de Jazz
2   Francofolies
3   Osheaga
4   North by Northeast

آمار کلیدی

424 میلیون دالر 
درآمد موسیقی ضبط شده؛ 

826 میلیون دالر 
درآمد موسیقی زنده
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1   BioWare Edmonton
2   Behavior Interactive
3   BattleGoat Studios
4   Beenox

ــرای  ــده ب ــای زن ــر اجراه ــالق ب ــدان خ ــازان و هنرمن آهنگس
کســب درآمــد خــود اتــکا می   کننــد. مونتــرال، تورنتــو و 
ونکــوور جــزء شــهرهای برتــر بــرای موســیقی زنــده بــه شــمار 

می آینــد. 
موســیقی کانــادا همچنیــن موفقیــت چشــمگیری در بازارهــای 
از  حاصلــه  بین المللــی  درآمــد  اســت.  داشــته  بین المللــی 
ــون دالر  ــا 51/3 میلی ــر ب ــال 2014 براب ــادا در س ــیقی کان موس
بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 2012 و 2013 بــه ترتیــب برابــر بــا 

ــت. ــوده اس ــون دالر ب ــون دالر و 47/7 میلی 43/9 میلی

ــت  ــت حمای ــازی تح ــی ب ــهور جهان ــت مش صنع

ــت   ــوی دول ق

کانادا به عنوان الگو در زمینه توسعه بازی 

ــر  ــان نظی ــهور جه ــازی مش ــتودیوهای ب ــدگان و اس تولیدکنن
ــل گات  ــو2، بت ــر اینتراکتی ــون1، بیهیوی ــر ادمونت ــتودیو بایووی اس
ــروزه  ــتند. ام ــتقر هس ــادا مس ــس4 در کان ــتودیوس3 و بیناک اس

ایــاالت  از  پــس  کانــادا 
دارای  ژاپــن  و  متحــده 
بــزرگ  صنعــت  ســومین 
ــت.  ــان اس ــازی جه ــعه ب توس
ــی  ــه اهمیــت جهان ــا توجــه ب ب
ــش  ــادا، بی ــازی کان ــت ب صنع
ــازی  ــد ب از 320 شــرکت تولی
ــد کــه  در کشــور وجــود دارن
ــر توســط  بیــش از 16.500 نف
و  شــده  کار  جــذب  آنهــا 
دالر  میلیــارد   2/3 بــر  بالــغ 
تولیــد ناخالــص داخلــی در 

ــن  ــن ای ــد. همچنی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــال 2013 را ب س
ــای  ــا اعط ــت ب ــه دول ــل توج ــت قاب ــورد حمای ــرکت ها م ش
اعتبــارات مالیاتــی به ویــژه در اونتاریــو می باشــند و در جــذب 

اســتعداد فنــی و خــالق از آنهــا حمایــت می شــود. 
ــادا همچنیــن از فرهنــگ غنــی کارآفرینــی   ــازی کان صنعــت ب
بهــره می بــرد و 53 درصــد کارشناســان صنعــت بــازی خــود را 

بــه عنــوان تولیدکننــدگان مســتقل تلقــی می کننــد.  

رشد بازار بازی همزمان با گسترش موبایل 

از هــر پنــج شــرکت کانادایــی تولیدکننــده بــازی، دو شــرکت 
ــل 25 درصــد رشــد  ــد در ســال 2014 حداق ــی می کنن پیش  بین

داشــته باشــند. 
همزمــان بــا این کــه بــازی اجتماعــی و موبایــل جهــان را 
ــورداری از  ــا برخ ــادا ب ــازی کان ــت ب ــد، صنع ــخیر کرده ان تس
ــر  ــتعداد از سراس ــذب اس ــه ج ــادر ب ــود ق ــاس خ ــای مقی مزای
جهــان شــده و تعــداد کارکنــان آن در ایــن بخــش در ســالهای 

دیجیتال فیزیکی حقوق اجرای اثر درآمد ناشی از هماهنگ سازی موسیقی

99/8

120/6 156/4 190/3
210

333/5
261/5 225/8

205/4

174/5

20/5 19/2 18/2 28/7 29/75/3 15/5 10/5 10

رشد درآمد بازار موسیقی ضبط شده  درکانادا )بر حسب میلیون دالر(

2009 2010 2011 2012 2013

IFPI (2014) منبع:
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ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای 2013-2011، 5 درص
 84( کانــادا  ویدئویــی  بــازی  اســتودیوهای  اعظــم  بخــش 
موبایلــی  بازی هــای  زمینــه  در  حاضــر  حــال  در  درصــد( 
فعالیــت دارنــد، هــر چنــد 48 درصــد اســتودیوها منابعــی را هــم 

بــه بازی هــای کنســول اختصــاص داده انــد. 
پیــدا  بازی هــای ارزان تــر ســوق  بــه ســمت  رونــد فعلــی 
ــت  ــری اس ــان کمت ــتلزم زم ــا مس ــد آنه ــه تولی ــت ک ــرده اس ک
ــزارش  ــه گ ــا ب ــد. بن ــاز دارن ــد نی ــری کارمن ــداد کمت ــه تع و ب

ــازی  ــد ب ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م ــن هزین ــرکت ها میانگی ش
کنســول برابــر بــا 8/7 میلیــون دالر بــوده کــه بــا بهره گیــری از 
ــم )583  ــال و نی ــک س ــی ی ــوان آن را ط ــده می ت 65 تولیدکنن
ــد  ــه تولی ــی اســت کــه هزین ــن در حال ــل نمــود. ای روز( تکمی
ــط  ــت و فق ــا 300.000 دالر اس ــر ب ــی براب ــازی معمول ــک ب ی
ــاه )156روز(  ــر از 6 م ــوان آن را طــی کمت توســط 7 نفــر می ت

ــود.  ــل نم تکمی

چشم انداز خروجی صنعت کانادا
بازی های کنسول در برابر بازی های موبایل

در زمینه عناوین کنسول ها فعالیت 
می کنند.

48 درصد 84 درصد

16 درصد 43 درصد

88/6 درصد 2/3 درصد

66/5 درصد 11 درصد

303.500 دالر 8.728.125 دالر

65 نفر 7 نفر

583 روز 156 روز

در زمینه تولید بازی موبایل فعالیت می کنند.

کل پروژه تکمیل شده است. کل پروژه تکمیل شده است.

بودجه کل صنعت به تولید بازی های 
کنسول اختصاص یافته است.

بودجه کل صنعت به تولید بازی 
های موبایل اختصاص یافته است.

کل درآمد صنعت را در برمی گیرد. کل درآمد صنعت را در برمی گیرد.

به طور متوسط برای تولید بازی 
کنسول نیاز است.

به طور متوسط برای تولید بازی 
موبایل نیاز است.

به طور متوسط برای اجرای پروژه 
بازی کنسول مورد نیاز است.

به طور متوسط برای اجرای پروژه 
بازی موبایل مورد نیاز است.

به طور متوسط برای اجرای پروژه 
بازی کنسول مورد نیاز است.

به طور متوسط برای اجرای پروژه 
بازی موبایل مورد نیاز است.

آمار کلیدی

2/3 میلیارد دالر
سهم صنعت بازی در تولید 

ناخالص داخلی کانادا در 
سال 2013؛

16.500 نفر
 به طور مستقیم در صنعت 

بازی ویدئویی کانادا مشغول 
کار هستند
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صنعــت هنرهــای نمایشــی نمــادی از تأثیــر و نفــوذ 

فرهنگــی ایــاالت متحــده  

شکوفایی صنعت هنرهای نمایشی

حــدود 3000 شــرکت تئاتــر؛ 200 تئاتــر رســتورانی1؛ 200 
اپــرا و 600 شــرکت رقــص؛ 4600 گــروه موســیقی و هنرمنــد 
ــی؛ و 60  ــیقی مجلس ــمفونی و موس ــازمان س ــه 850 س از جمل
ســیرک در بخــش صنعــت هنرهــای نمایشــی در ایــاالت 
متحــده در ســال 2008 مشــغول فعالیــت بوده انــد. خانــه اپــرای 
متروپولتیــن2، پابلیــک تئاتــر3، ارکســتر ســمفونیک بوســتون4 و 
ــه ســان فرانسیســکو5 از جملــه شــرکت های اصلــی در ایــن  بال

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــش ب بخ
ارائه کننــده  ســازمان های  تعــداد  افزایــش  مــوازات  بــه 
ــده، تعــداد افــراد مشــارکت کننده در اجراهــای  برنامه هــای زن
زنــده و خریــداران برنامه هــای ضبــط شــده نیــز بــه طــور 
ــال  ــرز6، در س ــق رویت ــت. مطاب ــش اس ــال افزای ــته در ح پیوس
2008 صنعــت هنرهــای نمایشــی ایــاالت متحــده دارای حــدود 
ــارد دالر  ــاالنه 11 میلی ــد س ــوع درآم ــا مجم ــرکت ب 9.000 ش
بــوده اســت کــه بــرآورد می شــود در ســال 2015، بــه 16 

ــد.  ــارد دالر برس میلی

جــذب تعــداد بی شــماری از تماشــاچیان در تئاتــر 

ــده   ــای زن ــرادوی و اجراه ب

درآمــد برنامه هــای بــرادوی از ســال 2009 همــواره رشــد 
یافتــه اســت. تئاتــر بــرادوی در ســال های 2015-2014 شــاهد 
ــوده و تعــداد ورودی رکوردشــکن  بیشــترین تعــداد حضــار ب
آن برابــر بــا 13/10 میلیــون نفــر بــوده اســت. گردشــگران 70 
ــی از  ــه حاک ــد ک ــط را در برمی گرفتن ــروش بلی ــد کل ف درص

کیفیــت شناخته شــده تئاترهــای آمریکایــی در سراســر جهــان 
اســت. برخــی از برنامه هــا از نظــر تعــداد اجــرا دارای رکــورد 
ــرا7  ــه شــبح اپ ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــی هســتند کــه ب جهان
ــار اجــرا شــده  ــان آغــاز آن 11.367 ب اشــاره کــرد کــه از زم

اســت. 
بــرادوی8، در ســال های 2013-2012 ســهم  لیــگ  مطابــق 
صنعــت بــرادوی برابــر بــا 11/9 میلیــارد دالر در اقتصــاد شــهر 

ــت.   ــده اس ــاد ش ــغل ایج ــوده و 87.000 ش ــورک ب نیوی

پراکندگی صنعت هنرهای نمایشی  

ــد  ــر از 30 درص ــرکت ها کمت ــن ش ــرکت از بزرگ تری 50 ش
ــرکت های  ــاالنه  ش ــد س ــد و درآم ــر می گیرن ــد را درب درآم
ــد.  ــر از 500.000 دالر می باش ــی کمت ــای نمایش ــی هنره دائم
مطابــق RAND، درآمــد هنرمنــدان نمایشــی بــه طــور میانگیــن 
بســیار کمتــر اســت و بــه میــزان کمتــری در طــول ســال 
ــا افــراد حرفــه ای دارای ســطح  ســرکار هســتند و در مقایســه ب
ــکاری  ــرخ بی ــل مقایســه در بخش هــای دیگــر، ن ــی قاب تحصیل

ــر اســت.  آن هــا باالت

صنعت »جهانی« تلویزیون  

ــی  ــای تلویزیون ــادرات برنامه ه ــتر ص ــبتًا بیش ــزان نس می

ــا ســایر کشــورها  ایــاالت متحــده در مقایســه ب

1   Dinner Theater 
2   The Metropolitan Opera
3   The Public Theater
4   The Boston Symphony Orchestra
5   The San Francisco Ballet
6   Reuters
7   The Phantom of the Opera
8   Broadway League

ایاالت متحده
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مطابــق بررســی ســازمان تجــارت جهانــی در ســال 2010، 
ایــاالت متحــده تقریبــاً نیمــی از تجــارت کل صوتــی تصویــری 
جهــان را در برگرفتــه اســت. در ســال 2011 همزمــان بــا 
افزایــش گیشــه کشــورهایی نظیــر چیــن و برزیــل، ارزش 
صــادرات فیلــم و برنامه هــای تلویزیونــی ایــاالت متحــده برابــر 

ــت.  ــوده اس ــارد دالر ب ــا 14/3 میلی ب
مطابــق رصدخانــه صوتــی تصویری اروپــا1 ، 214.000 ســاعت 
اصلــی  شــبکه های  در  آمریکایــی  تلویزیونــی  برنامه هــای 
ــن  ــت و ای ــده اس ــش ش ــال 2000 پخ ــا در س ــی اروپ تلویزیون
ــش  ــال 2006 افزای ــاعت در س ــش از 266.000 س ــه بی ــم ب رق

 ،2008 ســال  در  اســت.  کــرده  پیــدا 
برنامه هــای  مشــهورترین  از  برنامــه  ســه 
تلویزیونــی جهــان در 60 کشــور شــامل 
بوده انــد:  متحــده  ایــاالت  صــادرات 
دکتــر هــاوس2)81/8 میلیــون نفــر بیننــده(، 
ــر  ــون نف ــده3 )56/3 میلی ــه داران درمان خان
ــون  ــا4 )24/5 میلی ــور و زیب ــده( و جس بینن

ــده(.  ــر بینن نف

چالش های نظام مند صنعت 

ــادی  ــای زی ــروزه گزینه ه ــه ام در حالی ک
تلویزیــون  دارد،  وجــود  افــراد  بــرای 
متداول تریــن رســانه در ایــاالت متحــده 
ــی  ــکا حت ــردم آمری ــد. م ــمار می آی ــه ش ب
در مقایســه بــا گذشــته، زمــان بیشــتری 
را صــرف مشــاهده تلویزیــون می کننــد. 
رســانه های  انــواع  از  بســیاری  البتــه 

ــبکه های  ــودترین ش ــن( پرس ــانه های آنالی ــاً رس ــد )عمدت جدی
ــون  ــد. صنعــت تلویزی ــرار داده ان ــی را تحــت فشــار ق تلویزیون
بــا مشــکل کاهــش شــدید تعــداد بیننــدگان و همچنیــن انتقــال 
ــال مواجــه  ــه پلت فرم هــای دیجیت تدریجــی بودجــه تبلیغــات ب
اســت. مطابــق مگنــا گلوبــال5  انتظــار مــی رود در ســال 2016، 
هزینــه تبلیغــات در شــبکه های پخــش فراگیــر6 حــدود 10 
درصــد و در شــبکه های کابلــی 5 درصــد کاهــش یابــد. 
جیونگــر8  تــود  نــام  بــه  برنشــتاین7  تحقیقــات  تحلیل گــر 
ــل  ــه دلی ــده ب ــاالت متح ــون ای ــت تلویزی ــت صنع ــار داش اظه
ــات  ــدون تبلیغ ــتیبانی ب ــای پش ــدگان از پلت فرم ه ــتفاده بینن اس

5   Magna Global
6   Broadcast Networks
7   Bernstein Research analyst 
8   Todd Juenger

1   European Audiovisual Observatory
2   Dr. House
3   Desperate Housewives
4   The Bold and the Beautiful

فصل

2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10

مقدار کل
)برحسب میلیارد دالر(

 

تعداد حضار
)بر حسب میلیون نفر(

برنامه های 
هفتگی

محصوالت 
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1/365
1/269
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1/139
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13/10
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12/33
12/53
11/89

1.626
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1.464

37
44
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      هنرهای نمایشی در برادوی- صنعتی موفق، 2009-2015

Broadway League, 2015 منبع:

     تأثیر اقتصادی برادوی در سال های 2012-2013
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Broadway League, 2015 منبع:
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و یــا پلت فرم هــای بــا پشــتیبانی تبلیغاتــی کمتــر بــه جــای 
ــزل ســاختاری  ــی، وارد دوره تن ــای پشــتیبانی تبلیغات پلت فرم ه
طوالنی مــدت شــده اســت. در واقــع، مطابــق بــرآورد انجمــن 
تبلیغــات تلویزیونــی کابلــی1، در نیمــه دوم ســال 2014 بــه 
دلیــل اســتفاده بیننــدگان از خدمــات اســتریم دارای حــق 
اشــتراک2 نظیــر نتفلیکــس بــه جــای تلویزیــون ســنتی، هزینــه 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــون 40 درص ــات تلویزی تبلیغ

ایجــاد فرصت هــای جدیــد رشــد بــرای تولیدکننــدگان 

ســنتی در اثــر تغییــر رونــد تلویزیــون بــه ســمت اینترنت 

مطابــق گــزارش کامســکور3، 4 نفــر از هــر 10 کاربــر آنالیــن 
در ســال 2014 دارای حــق اشــتراک خدماتــی نظیــر نتفلیکــس 
یــا ســرویس دسترســی بــه ویدئــوی فــوری آمــازون بوده انــد. 
در ســال 2013، 10 میلیــارد ســاعت ویدئــو از طریــق نتفلیکــس 
ــه 6 درصــد  پخــش شــده اســت و در حــال حاضــر نزدیــک ب
ــرد.  ــده را در برمی گی ــاالت متح ــی ای ــدگان تلویزیون کل بینن
ــال  ــاعت در س ــارد س ــاالنه 36/5 میلی ــش س ــا پخ ــس ب نتفلیک

ــل شــده  2015، بــه پخش کننــده تلویزیــون بین المللــی تبدی
اســت. 

او4 خدمــات  بــی  تلویزیونــی اچ  بــه همیــن دلیــل شــبکه 
اســتریم ویدئویــی را در ســال 2015 راه انــدازی کــرد کــه 
بــه  نیــاز  دیگــر  آن  از  اســتفاده  جهــت  مصرف کننــدگان 
اشــتراک ماهــواره ای یــا کابلــی بــرای خدمــات اســتریم 
آنالیــن نداشــتند. در ســال 2013، اچ بــی او از نتفلیکــس 
ــب  ــتریم رقی ــات اس ــا خدم ــر ب ــال حاض ــرده و در ح ــد ک تقلی
خــود برابــری می کنــد، بــه طوری کــه اچ بــی او دارای 30 
ــون مشــترک در  ــون مشــترک و نتفلیکــس دارای 37 میلی میلی
ایــاالت متحــده اســت. از 30 ســپتامبر 2015، تعــداد مشــترکین 
آن در ایــاالت متحــده بیــش از 43 میلیــون و تعــداد مشــترکین 
ــن  ــد ای ــت. درآم ــر اس ــون نف ــا 26 میلی ــر ب ــی آن براب بین الملل
شــرکت در ســال 2014 برابــر بــا 5/5 میلیــارد دالر بــوده اســت 
کــه نشــان می دهــد مــردم در آینــده مســلماً بــه صــورت 

آنالیــن تلویزیــون تماشــا می کننــد.  

1   Cabletelevision Advertising Bureau
2   Subscription Streaming Services
3   Comscore
4   HBO
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درآمد ساالنه نتفلیکس در سال های 2014-2002 )بر حسب میلیون دالر(

Statistica, 2015 منبع:
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هنرهای تجسمی
معماری

کتاب
تبلیغات

هنرهای نمایشی
موسیقی

روزنامه و مجله
فیلم

تلویزیون
بازی
رادیو

376.000
316.000

308.000
273.000

197.000
150.000

124.000
115.000

105.000
36.000

17.000

درآمد صنایع فرهنگی و خالق در آمریکای التین در سال 2013 )میلیارد دالر(

مشاغل صنایع فرهنگی و خالق در آمریکای التین در سال 2013

کشورهای آمریکای التین و 
حوزه کارائیب

124 میلیارد دالر

درآمد صنایع فرهنگی و خالق

EY analysis of cultural and creative markets, 2015

مجمــوع مشــاغل و درآمــد پــس از حــذف شــمارش مضاعــف بــرآورد شــده اســت. مجمــوع هــر بخــش متجــاوز از رقــم کل تثبیــت شــده در هر 
بخــش اســت، زیــرا برخــی فعالیــت هــای  فرهنگــی در دو بخــش شــمارش می شــوند  .   )بــه عنوان مثــال موســیقی زنــده در هــر دو بخش »موســیقی« 

و »هنرهــای نمایشــی« در نظــر گرفتــه می شــود (.

منبع:

EY analysis of cultural and creative markets, 2015 منبع:

نمای کلی

1/9میلیون

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق

تلویزیون41/9
تبلیغات

روزنامه و مجله
هنرهای تجسمی

کتاب
فیلم

هنرهای نمایشی
بازی

معماری
رادیو

موسیقی

21/1
19

12/4
7/9

5/4
4/7
4/6
4/4

2/5
2/3
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1   Grupo Globo
2   Grupo Televisa
3   Grupo Clarin
4   Tango, Salsa, Samba and Cuban
5   Gilberto Gil
6   Shakira
7   Rede Globo
8   Telenovelas

صنعت مهم و تأثیرگذار تلویزیون  
تاکنــون تلویزیــون پویاتریــن صنایــع فرهنگــی و خالق 

ــا  ــر ب ــد آن براب ــت و درآم ــوده اس ــن ب ــکای التی در آمری

ــد کل  ــوم درآم ــک س ــاً ی ــه تقریب ــوده ک ــارد دالر ب 42 میلی
می باشــد. 

مــردم آمریــکای التیــن همــواره از محتــوای صوتــی- 

ــش از  ــن، بی ــور میانگی ــه ط ــد و ب ــذت می برن ــری  ل تصوی

5 ســاعت در روز را صــرف تماشــای تلویزیــون می کننــد. 
ــه  ــون ب ــد از تلویزی ــح می دهن ــل، ترجی ــردم برزی 90 درصــد م
ــون  ــوذ تلویزی ــد. نف ــتفاده کنن ــود اس ــری خ ــع خب ــوان منب عن
ــت و 46  ــوده اس ــانه ها ب ــایر رس ــتر از س ــان بیش ــی در جه پول
درصــد خانواده هــا در آمریــکای التیــن در فوریــه 2012 از 

ــد.  ــتفاده می کردن ــی اس ــون پول تلویزی
مختلــط  شــرکت های  توســط  تلویزیــون  صنعــت 

چندرســانه ای رشــد یافتــه اســت. شــرکت گروپــو گلوبــو1 

در برزیــل، گروپــو تلویــزا2 در مکزیــک و گروپــو کالرین3 در 
آرژانتیــن از جملــه شــرکت های اصلــی در حــوزه تلویزیــون، 
رادیــو و مطبوعــات بــوده کــه مخاطبــان زیــادی داشــته و 

برنامه هــای تلویزیونــی متمایــزی را تولیــد می کننــد. 
و  تجــاری  مهارت هــای  از  بهره گیــری  بــا  برزیــل 

ــتغال زایی  ــه اش ــون، در زمین ــوزه تلویزی ــد در ح تولی

در ایــن حــوزه رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. اگــر 

ــدا در ســطحی متوســط  ــن کشــور در ابت ــم ای چــه صنعــت فیل
بــوده اســت، ولــی اشــتغال در ایــن حــوزه طــی 15 ســال 
ــم  ــه اســت. صنعــت فیل ــش یافت ــر افزای ــاً دو براب گذشــته تقریب
به ویــژه در آرژانتیــن، برزیــل و مکزیــک بــه عنــوان ســه بــازار 
ــورها در  ــن کش ــت و ای ــته اس ــی داش ــی باالی ــزرگ، خروج ب
ــم شــده اند. ــد 400 فیل ــه تولی ــق ب مجمــوع در ســال 2013 موف

سنت دیرینه صادرات محتوای فرهنگی 
ســبک های موســیقی و رقــص آمریــکای التیــن یکــی از 

صــادرات فرهنگــی کلیــدی منطقــه بــه شــمار می آیــد. 

موســیقی و رقــص ســنتی نظیــر تانگــو، سالســا، ســامبا و 
ــد.  ــرار گرفته ان ــتقبال ق ــورد اس ــان م ــر جه ــی4 در سراس کوبان
ــر  ــه منتش ــار ده ــی چه ــوم ط ــش از 50 آلب ــل5 )بی ــو گی گیلبرت
ــی  ــد کلمبیای ــن هنرمن ــکیرا6 )پرفروش تری ــت( و ش ــرده اس ک
ــه  ــان عرض ــر جه ــوم در سراس ــون آلب ــش از 100 میلی ــه بی ک
ــه  ــن کشــور ب ــدگان مشــهور ای ــه خوانن کــرده اســت( از جمل

شــمار می آینــد. 
صنعــت صوتی-تصویــری بــه عنــوان صادرکننــده 

بزرگ تریــن  گلوبــو7  ریــدو  اســت.  یافتــه  شــهرت 

تولیدکننــده تلنــوواال8 اســت کــه نوعــی مجموعــه تلویزیونــی 
عامه پســند آمریــکای التیــن و یکــی از مشــهورترین انــواع 
ســرگرمی در منطقــه محســوب می شــود و در کشــورهای 
ــی  ــای تلویزیون ــزی دارد. برنامه ه ــبک های متمای ــاوت س متف

چشم انداز

افراد بزرگسال در برزیل

5 ساعت
 و 17 دقیقه

در روز را به مشاهده تلویزیون اختصاص 
می دهند.
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و  هســتند  آرژانتیــن صادرات محــور  در  به ویــژه  فیلم هــا  و 
ــه  ــه ب ــده، 2000 برنام ــه ش ــه تهی ــاعت برنام ــر 15.000 س از ه
ــه جــذب  ــق ب ــی صــادر می شــوند کــه موف بازارهــای بین الملل
بیننــدگان زیــادی شــده اند. آرژانتیــن و کلمبیــا در زمــره 
ــه مــوازات  ــر فرمــت فیلــم1  و فیلم نامــه  ب پنــج صادرکننــده برت
ــای  ــد. فرمت ه ــرار دارن ــپانیا ق ــده و اس ــاالت متح ــس، ای انگلی
فیلــم آمریــکای التیــن در فرانســه، روســیه و آمریــکای شــمالی 

ــد.  ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج م
ــا از  ــوب دنی ــندگان محب ــادی از نویس ــداد زی ــالوه، تع ــه ع ب
آمریــکای التیــن بــوده و بــه لحــاظ بازرگانــی عملکــرد 
موفقــی داشــته اند. گابریــل خــوزه مارکــز2 ، خورخــه لوئیــس 
بورخــس3 و اخیــراً پائولــو کوئیلــو4 از جملــه ایــن نویســندگان 
ایــن  در  زندگــی جمعــی  بــه شــمار می آینــد. همچنیــن، 
کشــورها غالبــاً در نتیجــۀ برگــزاری جشــنواره های ســنتی 
ــرد  ــکل می گی ــدد ش ــالق متع ــی و خ ــع فرهنگ ــون صنای پیرام
ــرو5،  ــاوال ریودوژانی ــه کارن ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــه ب ک
جشــنواره ویرجیــن آو کاندالریــا6 در بولیــوی و جشــنواره 
اینتــی رایمــی )جشــنواره خورشــید( در کوســکو7 در پــرو 

ــرد.   ــاره ک اش

گردشگری خالق و فرهنگی در آمریکای التین 
کشــورهای آمریــکای التیــن و حــوزه کارائیــب از 

ــوردار  ــی برخ ــی غن ــراث فرهنگ ــی و می ــراث طبیع می

ــتانی  ــدن باس ــه از تم ــورها برگرفت ــن کش ــراث ای ــتند. می هس

آن هــا بــوده و مجموعه هــای فرهنگــی متعــدد آن هــا ناشــی از 
ــه  ــه ریش ــت ک ــترکی اس ــای مش ــن زبان ه ــرت و همچنی مهاج
ــاره، 131 مــکان  ــن ق ــد. در سراســر ای در دوران اســتعمار دارن
در فهرســت میــراث جهانــی ثبــت شــده اســت کــه 91 مــکان 
ــع  شــامل مکان هــای »فرهنگــی« می باشــد. هــر 33 کشــور واق
در ایــن منطقــه، قــرارداد یونســکو در ارتبــاط بــا حفاظــت 
ــد.  ــب کرده ان ــان را تصوی ــی جه ــی و طبیع ــراث فرهنگ از می
ــذب  ــب ج ــده موج ــت ش ــی حفاظ ــراث جهان ــای می مکان ه
ــا آزتــک8 و  ــا ی ــکا، مای ــراث این ــه می ــد ب گردشــگران عالقه من
همچنیــن گردشــگران عالقه منــد بــه زندگــی در شــهرهای 
ــن رو، در توســعه  ــزارع آن شــده و از ای ــن و م ــکای التی آمری

ــد.  ــش دارن ــادی آن نق ــی و اقتص اجتماع

1   Format 
2   Gabriel García Márquez, 
3   Jorge Luis Borges
4   Paulo Coelho
5   Rio de Janeiro’s Carnival
6   Festival of the Virgen de la Candelaria
7   Inti Raymi Festival in Cusco
8  Inca, Maya or Aztec heritage
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1   ARCOmadrid
2   CinemaChile
3   Yo soy Betty, la fea
4   Ugly Betty
5   Ugly Wudie

محبوبیت در بازارهای جهانی
صنایــع فرهنگــی آمریــکای التیــن کوچــک بــوده و در 

ــز  ــت متمرک ــهرهای پایتخ ــماری از ش ــداد انگشت ش تع

اســت. ایــن امــر در مــورد تلویزیــون و تولیــد فیلــم نیــز صــدق 

ــد و در شــهرهای اصلــی آرژانتیــن، مکزیــک، برزیــل،  می کن
کلمبیــا و ونزوئــال متمرکــز اســت. 

شــرکت های  کیفیــت،  بهبــود  بــا  همزمــان  البتــه 

آغــاز  را  خــود  فعالیــت  قدرتمنــدی  نوظهــور 

ــذب  ــتای ج ــور در راس ــرکت های نوظه ــن ش ــد. ای کرده ان

ــذاب  ــی ج ــای تلویزیون ــم و برنامه ه ــی، فیل ــدگان بین الملل بینن
ــی  ــای داخل ــا را از بازاره ــد کــرده و پ ــان تولی در سراســر جه
ــا  ــا مشــهور اســت و ب ــد. صنعــت ســینمای کلمبی ــر نهاده ان فرات
توجــه بــه تأســیس ســاالنه 100 ســینما در کشــور، بــه ســرعت 
در حــال پیشــرفت اســت. در حــال حاضــر، حــدود 50 فیلــم در 

ــود.  ــد می ش ــور تولی ــن کش ــط ای ــال توس س
دســت  بین المللــی  شــهرت  بــه  نیــز  کلمبیایــی  هنرمنــدان 
یافته انــد و آثــار خــود را بــه آمریــکای شــمالی و اروپــا 
صــادر می کننــد. کلمبیــا در مراســم بعــدی نمایشــگاه  هنرهــای 
ــر  ــان« در نظ ــور مهم ــوان »کش ــه عن ــد1  ب ــر آرکومادری معاص

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت
همچنیــن شــیلی نیــز از بــازار فیلــم مســتقل و قــوی برخــوردار 
ــرای  ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــه س ــه  ک ــن منطق ــت. در ای اس
ــوان  ــه عن ــراً ب ــیلی اخی ــت، ش ــت اس ــز اهمی ــم حائ ــد فیل تولی
بین المللــی  صندوق هــای  میــان  در  برگزیــده  کشــوری 
محســوب می شــود. صنعــت فیلــم شــیلی تــالش می کنــد 
ــک  ــن و مکزی ــل، آرژانتی ــورهای برزی ــم کش ــت فیل ــا صنع ب
برابــری کنــد. ســازمان سینماشــیلی2  کــه ســه ســال قبــل 
تأســیس شــده اســت، موفــق بــه گــردآوری ســتارگان صنعــت 

فیلــم در راســتای ارتقــای ســینمای شــیلی در ســطح بین المللــی 
ــت.  ــده اس ش

بــه طــور کلــی، آمریــکای التیــن موفــق بــه صــادرات 

روزافــزون محتــوای فرهنگــی خــود شــده اســت. چین، 

مقصــدی مطلــوب بــرای صــادرات فرهنگــی آمریــکای التیــن 
ــزا در مکزیــک کــه  ــو تلوی ــد. شــرکت گروپ ــه شــمار می آی ب
ــا  ــت، ب ــده اس ــت ش ــورک ثب ــورس نیوی ــازار ب ــت ب در فهرس
شــرکت های تولیــدی چیــن مشــارکت کــرده اســت تــا انــواع 
و  عامه پســند  تلویزیونــی  مجموعه هــای  از  برخــی  محلــی 
ــی  ــر فرمت های ــی ب ــاً مبتن ــد کــه عمدت ــد کنن مشــهوری را تولی
هســتند کــه در بازارهــای بین المللــی شناخته شــده هســتند. 
ــند  ــی عامه پس ــه  تلویزیون ــوان مجموع ــه به عن ــت3 ک ــر زش دخت
محســوب  نمونــه  چشــمگیرترین  شــد،  تولیــد  کلمبیایــی 
می شــود کــه در ایــاالت متحــده بــه عنــوان بتــی زشــت4  
معــروف شــده و ســپس تحــت عنــوان وودی زشــت5، 11 

ــت.  ــرده اس ــذب ک ــود ج ــه خ ــن ب ــده را در چی ــون بینن میلی
مکزیــک در ســال های اخیــر در بازارهــای بین المللــی 

هنــر مــدرن پیشــگام بــوده و بازیگــران ایــن حــوزه را 

ــترده  تری  ــم انداز گس ــه چش ــت ک ــرده اس ــب ک ترغی

ــن  ــکای التی ــر آمری ــتعداد در سراس ــا اس ــاط ب در ارتب

ــل،  ــری برزی ــار هن ــرای آث ــش تقاضــا ب ــند. افزای ــته باش داش

شــیلی، ونزوئــال، کلمبیــا و کوبــا حاکــی از شــناخت و اســتقبال 
بیشــتر مــردم از تولیــد هنــر در ایــن منطقــه اســت. 

بررسی مقدماتی
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1   Buenos Aires
2   Medellín
3   The MERCOSUR Trade Bloc
4   MERCOSUR Cultural
5   Mafalda

گرایش به افزایش یکپارچه سازی منطقه ای 
موفقیــت پیشــگامان فرهنگــی آمریــکای التیــن موجــب 

ترغیــب کشــورهای مجــاور شــده اســت تــا مســیرهای 

مشــابهی را در راســتای رشــد اقتصــادی خــود در پیــش 

ــا در حــال  ــا و کوب ــل، شــیلی، کلمبی ــن، برزی ــد. آرژانتی گیرن

ــع  ــعه صنای ــر توس ــی ب ــتی را مبن ــای سیاس ــر چارچوب ه حاض
و  پــرو  مکزیــک،  کرده انــد.  طرح ریــزی  خــود  فرهنگــی 
اروگوئــه نیــز بــا الهــام از موفقیــت ایــن کشــورها، بــه پتانســیل 
ایــن بخــش پــی بــرده و عینــاً همــان مســیر را دنبــال می کننــد. 
در ایــن راســتا، طرح هــای ســطح شــهری به ویــژه 

ــرد  ــر راهب ــرس1  از نظ ــوس آی ــده اند. بوئن ــع ش ــر واق موث

شــده  تبدیــل  جهانــی  الگــوی  بــه  خــود  خــالق  صنایــع 
بــه منظــور  ایــن شــهر  اســت. رصدخانــه صنایــع خــالق 
ــد  ــت گذاران در فراین ــی و سیاس ــان اجرای ــه متصدی ــک ب کم
تصمیم گیــری، آمــار و بررســی های مربوطــه را ارائــه می دهــد. 
ــواد  ــه قاچــاق م ــا توجــه ب ــا ب ــن2  کلمبی ــی کــه شــهر مدلی زمان
ــان  ــهرهای جه ــن ش ــی از خطرناک تری ــوان یک ــه عن ــدر ب مخ
شــناخته شــد، از طریــق توســعه اقتصــاد صنعتــی و فرهنگــی در 
حــال رشــد نســبت بــه بازســازی اقتصــادی خــود اقــدام کــرد. 
ــت  ــگ جه ــوزش و فرهن ــر آم ــد ب ــت تأکی ــر اس ــایان ذک ش
ــوده  ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــور بس ــن کش ــادی ای ــازی اقتص بازس
ــه  ــده و 8 کتابخان ــازی ش ــه بازس ــال، 135 مدرس ــی 7 س و ط

ــت.  ــده اس ــیس گردی تأس
ــع  ــه صنای ــأله ک ــن مس ــتر ای ــا درک بیش ــان ب همزم

اقتصــادی  و  اجتماعــی  توســعه  موجــب  خــالق 

ــده  ــر ش ــرزی میس ــکاری فرام ــکان هم ــوند، ام می ش

اســت. بلــوک تجــاری مرکوســور3 شــامل آرژانتیــن، برزیــل، 

پاراگوئــه، اروگوئــه و ونزوئــال در راســتای تقویــت نظام هــای 
اطالعــات فرهنگــی در کشــورهای عضــو، نســبت بــه تأســیس 

شــبکه مرکوســور کالچــرال4  اقــدام کــرده اســت کــه شــبکه ای 
ــمار  ــه ش ــازمان ب ــرد و س ــدود 400 ف ــکل از ح ــه ای متش منطق
ــورهای  ــش کش ــش دان ــق افزای ــبکه از طری ــن ش ــد. ای می آی
ــن  ــع فرهنگــی و به اشــتراک گذاری بهتری ــاره صنای عضــو درب
ــازاری  ــاد ب ــدد ایج ــوزه، درص ــن ح ــود در ای ــای خ رویکرده

ــت.  ــی اس ــای فرهنگ ــات و کااله ــرای خدم ــد ب واح
بــه دلیــل اســتفاده مشــترک از زبان هــای اســپانیایی و پرتغالــی و 
عناصــر فرهنگــی التیــن در نتیجــۀ قرن ها اســتعمار، رونــد تبادل 
فرهنگــی فرامــرزی در بســیاری از کشــورهای آمریــکای التین 
ــیایی  ــورهای آس ــروزه کش ــت. ام ــر اس ــی امکان پذی ــه راحت ب
تلویزیونــی  مجموعه هــای  صــادرات  بــازار  بزرگ تریــن 
ــاور در  ــورهای مج ــه کش ــتند، بلک ــی نیس ــند مکزیک عامه پس
ــد.  ــمار می آین ــه ش ــازار آن ب ــن ب ــن بزرگ تری ــکای التی آمری
بســیاری از مصنوعــات فرهنگــی نیــز در اســپانیا رواج یافته انــد 
ــه کمیــک اســتریپ آرژانتینــی  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن و ب
ــرن  ــم ق ــدت نی ــه م ــپانیا ب ــه در اس ــرد ک ــاره ک ــدا5 اش مافال

ــوده اســت.  محبــوب ب

ــع فرهنگــی  در حــال حاضــر، در بخــش صنای

ــی،  ــکای جنوب ــورهای آمری ــالق در کش و خ

ــورهای  ــی در کش ــد و حت ــورهای ثروتمن کش

ــردی  ــه ف ــر ب ــد منحص ــاهد رش ــر ش کوچکت

ــتیم. هس

نماینده فرهنگی فرانسه در کلمبیا
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ــطح  ــده ای در س ــناخت فزاین ش

اهمیــت  بــه  نســبت  ملــی 

اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و 

ایجــاد  آرژانتیــن  در  خــالق 

سیاســت های  و  اســت  شــده 

دولتــی متعــددی در راســتای 

ســرمایه گذاری در پروژه هــای 

اتخــاذ  کوچــک  فرهنگــی 

ــل توجهــی  شــده اند. بخــش قاب

ــالق و  ــی و خ ــع فرهنگ از صنای

در برخــی مــوارد 80 درصــد 

توســط  فرهنگــی  صنایــع 

ــه ای و  ــی، منطق ــای مل دولت ه

می شــوند.  حمایــت  محلــی 

هکتور شارگورودسخی
رصدخانه فرهنگی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه 

بوینس آیرس

عنــوان  بــه  ســازی  دیجیتــال 

ــر  ــا نش ــه ب ــرای مقابل ــی ب راه حل

غیرمجــاز
ــی  ــه فرهنگ ــی از هزین ــبت باالی نس

غیرمجــاز  کاالهــای  بــه  آمریــکا 

ــمی  ــر رس ــاد غی ــاص دارد. اقتص اختص

ــارد دالر  ــاً 3/9 میلی ــال 2013 تقریب در س
و  در برگرفتــه  را  فرهنگــی  درآمــد  از 
التیــن  آمریــکای  در  شــغل   160.000

ــت.  ــرده اس ــاد ک ایج
بــرآورد مــی شــود کــه فقــط  چنیــن 
در بوینــس آیــرس، فــروش کاالهــای  
ــون دالر در  ــا 10 میلی ــر ب ــاز  براب غیرمج
روز بــوده و همچنیــن فــروش ســاالنه 
دی وی دی هــای غیــر مجــاز در برزیــل 
و مکزیــک در مجمــوع برابــر بــا 500 

میلیــون دالر بــوده اســت.
بــرای  چالــش  بزرگ تریــن 

ســرگرمی  داخلــی  شــرکت های 

در آمریــکای التیــن ایــن اســت 

پولــی  دیجیتالــی  فــروش  کــه 

دی هــای  وی  دی  جایگزیــن  را 

ــی،  ــور کل ــه ط ــد. ب ــاز کنن ــر مج غی

نقــش  دیجیتــال  ابــزار  و  پلت فرم هــا 
مهمــی ایفــا خواهنــد کــرد. بــا توجــه بــه 
ــرایط  ــه در ش ــط ک ــه متوس ــش طبق افزای
ــواده در آمریــکای  فعلــی از هــر ســه خان
طبقــه  جــزء  خانــواده  یــک  التیــن، 
متوســط می باشــد و همچنیــن افزایــش 

ــر  ــال حاض ــردم، در ح ــد م ــدرت خری ق
را  بیشــتری  راحت تــر می تــوان هزینــه 
بــه ویدئوهــای قانونــی اختصــاص داد. 
همچنیــن، افزایــش نفــوذ اینترنــت منجــر 
ــه گســترش تعــداد بازدیدهــای آنالیــن  ب
ــدی  ــش 12 درص ــا افزای ــت و ب ــده اس ش
بــه بیــش از 147 میلیــون بازدیدکننــده 
ــرد در ســال 2013 رســیده  ــه ف منحصــر ب
حــال  در  کــه  تلویــزا  گروپــو  اســت. 
بــرای  انحصــاری  برنامه هــای  حاضــر 
خدمــات اســتریم ویدئــو ماننــد نتفلیکــس 



95 عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق

2009 2010 2011 2012 2013

61
81

94

143

182

رشد درآمد موسیقی ضبط شده  دیجیتال در آمریکای التین )میلیون دالر(

IFPI, 2014 منبع:

نشــر  بــا  مقابلــه  در  روزافزونــی  اقدامــات  می کنــد،  تهیــه 
غیرمجــاز محتــوا انجــام داده اســت.  

بازاریابــی  فرصت هــای  از  نمــادی  دیجیتــال 
اســت. صنعــت موســیقی در آمریــکای التیــن بــه ایــن دلیــل 
کــه ضبط هــای اصلــی بــه ســرعت بــه طــور غیــر مجــاز منتشــر 
ــان  ــدان و حامی ــد هنرمن ــف درآم ــب تضعی ــدند و موج می ش
آنهــا نیــز شــده بودنــد، زمانــی راکــد مانــده بــود. البتــه 
هم اکنــون پیشــرفت فنــاوری، زیرســاخت و اســتانداردهای 
ــیقی را در  ــی« موس ــر طالی ــه، »عص ــن منطق ــردم ای ــی م زندگ
برزیــل و ســایر کشــورهای آمریــکای التیــن بــه ارمغــان آورده 

اســت و مــردم راحت تــر می تواننــد بــرای اجراهــای زنــده 
ــاص  ــه خ ــورد توج ــه م ــن منطق ــدان ای ــد و هنرمن ــه کنن هزین

شــرکت های بــزرگ ســرگرمی قــرار گرفته انــد. 
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راه اندازی صنعت کتاب از ابتدای راه 

شروع کار از صفر 

نشــر مکزیــک، جامعــه تجــاری کوچکــی اســت کــه در 
ــذب  ــن ج ــی و همچنی ــترده و رقابت ــی گس ــاد صنعت ــه ایج زمین
شــروع  صفــر  از  را  خــود  کار  جهانــی،  مصرف کننــدگان 
کــرده اســت. رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در ســال 
2012 برابــر بــا 5/5 درصــد بــوده اســت کــه بــه عنــوان یکــی از 
ــه و ماهــر از ســریع ترین رشــد  تأمین کننــدگان مشــاغل فناوران
در جهــان برخــوردار اســت و در نتیجــه موفــق بــه رشــد بی نظیر 
درآمــد قابــل تصــرف1 خــود شــده اســت. مهم تــر این کــه در 
نــرخ ســواد مکزیــک در  فاصلــه ســال های 1990-2000، 
ــه بیــش  ــراد رده ســنی 15-10 ســال از حــدود 12 درصــد ب اف
از 90 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن، زمانــی کــه 
ــه  ــه دوران بزرگســالی می رســند، میلیون هــا نفــر ب ایــن نســل ب
ــا ســواد افــزوده می شــوند کــه از قــدرت خریــد قابــل  افــراد ب

ــد.  توجهــی برخوردارن
ناشــران هم اکنــون »توزیــع« را بــه عنــوان بزرگ تریــن چالــش 
موجــود در کســب و کار کتــاب در مکزیک قلمــداد می کنند. 
در واقــع، فقــدان گزینه هــا در تمامــی مراحــل زنجیــره تأمیــن 
ــود.  ــاهده می ش ــره-  مش ــر زنجی ــه آخ ــط در مرحل ــه فق -و ن
ــی  ــاب تخصص ــان کت ــدگان و عمده فروش ــود توزیع کنن کمب
در مکزیــک مانــع  کســب و کار انعطاف پذیــر بیــن ناشــران و 
ــب اســت  ــال جال ــوان مث ــه عن ــاب می شــود. ب فروشــندگان کت
کــه بزرگ تریــن نمایشــگاه کتــاب بــرای بــازار اســپانیایی زبان 
ــن  ــه بزرگ تری ــود ک ــزار ش ــی برگ ــه در جای ــای این ک ــه ج ب

انتشــارات وجــود دارنــد، در شــهر گوداالخــارا2 در مکزیــک 
برگــزار می شــود. همچنیــن تعــداد کتابفروشــی ها در بارســلونا 

در اســپانیا در مقایســه بــا کل کشــور مکزیــک بیشــتر اســت. 

موتــور  دو  دیجیتال ســازی:  و  بین المللی ســازی 

ــد  ــه رش محرک

ــرار  ــادی ق ــه زی ــورد توج ــی م ــه بین الملل ــک در عرص مکزی
بین المللــی کتــاب گوداالخــارا3  گرفتــه اســت. جشــنواره 
ــدازی آن  ــان راه ان ــه از زم ــود ک ــزار می ش ــک برگ در مکزی
در جهــان  کتــاب  نمایشــگاه  بزرگ تریــن  ســال 1987  در 
ــگاه  ــس از نمایش ــان پ ــگاه جه ــن نمایش ــپانیایی زبان و دومی اس
بــا  مکزیــک  می شــود.  محســوب  فرانفکــورت4  کتــاب 
برخــورداری از نویســندگان موفقــی نظیــر کارلــوس فوئنتــس5 
ــدن7 در ســال 2015  ــاب لن ــو6 در نمایشــگاه کت ــوان رولف و خ

ــت.  ــده اس ــزد ش زبان
همچنیــن مکزیــک در زمینــه توســعه بــازار کتــاب الکترونیکی 
نیــز اقداماتــی انجــام داده اســت. در ســال 2014، شــورای 
بــا  ملــی فرهنــگ و هنــر مکزیــک8، پلت فرمــی آنالیــن 
حــاوی  کــه  کــرده  تأســیس  را   Librosmexico.mx نــام 
ــد.  ــی می باش ــاب مکزیک ــن کت ــترده ای از عناوی ــت گس فهرس
ــده  ــر ش ــی راحت ت ــای مکزیک ــد کتاب ه ــب، خری بدین ترتی
و اســناد تاریخــی دیجیتــال بــه طــور رایــگان در دســترس افــراد 

مکزیک

1   Disposable Income
2   Guadalajara
3   Guadalajara International Book Festival
4   Frankfurt Buchmesse
5   Carlos Fuentes
6   Juan Rulfo
7   London Book Fair
8   Mexico’s National Council for Culture and Arts
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قــرار گرفتــه اســت. انتظــار مــی رود کــه نشــر ســاالنه کتــاب در 
مکزیــک طــی ســالهای 2018-2013، 4 درصــد افزایــش یابــد.

تلویزیون: ابزار صادراتی قوی   

بســیار  عنــوان ســرگرمی عمومــی  بــه  تلویزیــون 

محبــوب بــوده و در ایجــاد فرهنــگ ملــی در راســتای 

ــد  ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــک نق ــی مکزی هماهنگ

ســرگرمی پنجمیــن صــادرات بــزرگ مکزیــک محســوب 
ــارد  ــا 27 میلی ــر ب ــرزی آن براب ــروش ســاالنه فرام می شــود و ف
به ویــژه مجموعه هــای  تلویزیونــی  برنامه هــای  اســت.  دالر 
تلویزیونــی عامه پســند مکزیــک در صــدر صــادرات ســرگرمی 
کشــور قــرار دارنــد و شــرکت پخــش و تولیــد گروپــو تلویــزا 
ــت.  ــه اس ــت یافت ــی دس ــهرت بین الملل ــه ش ــوزه ب ــن ح در ای
 El equipo ــی1 و ــریال شورش ــر س ــند نظی ــریال های عامه پس س
ــز  ــت نی ــده اس ــد ش ــزا تولی ــو تلوی ــرکت گروپ ــط ش ــه توس ک

ــته اند.  ــی داش ــرد موفق ــکان عملک ــورهای بال ــا و کش در اروپ
ــده  ــاالت متح ــپانیایی تبار در ای ــذ اس ــترده و متنف ــه گس جامع
ــون مکزیــک محســوب می شــود  ــرای تلویزی ــازار بزرگــی ب ب
و تلویــزا از طریــق شــرکت رســانه آمریکایــی یونیویــژن 
اســپانیایی تبار  آمریکایی هــای  بــرای  کــه  کامیونیکیشــنز2 
برنامــه تهیــه می کنــد، برنامه هــا و فرمت هــای خــود را بــه 
ایــاالت متحــده و همچنیــن بــه شــبکه های متعــدد در بیــش از 
ــای  ــته برنامه ه ــال گذش ــد. س ــادر می کن ــان ص ــور جه 50 کش
ــته اند.  ــی داش ــده تلویزیون ــارد بینن ــش از 1 میلی ــی بی مکزیک

گروپــو تلویــزا: شــرکتی مقتــدر در سراســر کشــورهای 

اســپانیایی زبان 

ــی،  ــون، نشــر، شــبکه های کابل ــه تلویزی ــن شــرکت در زمین ای
مخابــرات و رادیــو فعالیــت خــود را توســعه داده و دارای 
چهــار کانــال پخــش در مکزیکــو ســیتی3 اســت. گروپــو 

1   Rebelde
2   Univision Communications
3   Mexico City

Caniem, 2014 منبع:
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تلویــزا همچنیــن تولیدکننــده 24 برنــد تلویزیونــی پولــی جهت 
ــال  ــت. در س ــان اس ــق جه ــایر مناط ــک و س ــع در مکزی توزی
ــال  ــاوز از ده س ــوا )متج ــاعت محت ــش از 93.000 س 2013، بی
ــی  ــی پول ــای تلویزیون ــون( در کانال ه ــای تلویزی ــان تماش زم
و کانال هــای تلویزیونــی هوایــی رایــگان توســط شــرکت 

ــه شــده اســت.  ــزا ارائ ــو تلوی گروپ

درآمد )میلیارد دالر( ساعات تولید
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1/4
1/5

1/6 1/6
1/7 1/7

1/8
1/9

2
2/1

54.791 57.548
64.743

68.818
72.890 71.326

74.929
79.152

90.492
93.323

ساعات تولید تلویزا در فاصله سا ل ها ی 2004-2013

Grupo Televisa Annual Report, 2014 منبع:
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موسیقی دیجیتال و محلی 

ــال  ــیقی دیجیت ــوزه موس ــگام در ح ــور پیش ــل کش برزی

ــن ــکای التی در آمری

برزیــل نهمیــن بــازار بــزرگ موســیقی ضبــط شــده در جهــان و 
بزرگ تریــن بــازار ایــن حــوزه در آمریــکای التیــن محســوب 
بــا 199/7  برابــر  می شــود و درآمــد موســیقی ســاالنه آن 

ــون دالر اســت.   میلی
ــروش ســی دی از ســال 2011،  ــا کاهــش شــدید ف ــان ب همزم
فــروش آنالیــن بــه ســرعت بــه کانــال اصلــی توزیــع موســیقی 
تبدیــل شــده اســت. بــه عــالوه، بــا توجــه بــه ظهــور نرم افــزار 
آیتیونــز1 در ســال 2012، فــروش دیجیتــال در ســال 2013 
حــدود 22/3 درصــد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن، بــا 
ــال 2013  ــزر2 در س ــیقی دی ــتریم موس ــرویس اس ــش س پیدای
ــر 200  ــال حاض ــه در ح ــمند ک ــن هوش ــوذ تلف ــش نف و افزای
میلیــون تلفــن هوشــمند در برزیــل مــورد اســتفاده اســت، 
درآمــد حاصــل از دانلــود موســیقی ایــن کشــور در ســال 
2013 برابــر بــا 25/6 میلیــون دالر بــوده و بــه عبارتــی 71 
درصــد رشــد یافتــه اســت. شــبکه های موبایــل در برزیــل 
ــر موســیقی  ــه منظــور افزایــش فــروش خدمــات داده خــود ب ب
ــن  ــم3 کــه دومی متمرکــز شــده اند. در ســال 2013، شــرکت تی
ــل محســوب  ــل برزی ــور موبای ــات اپرات ــزرگ خدم شــرکت ب
ــدازی  ــه راه ان ــک4 در زمین ــاو میوزی ــرکت م ــا ش ــود ب می ش
ــنت در  ــغ 50 س ــه مبل ــدود ب ــیقی نامح ــتریم موس ــات اس خدم

ــت.  ــرده اس ــارکت ک روز مش

بــازار پویــای موســیقی زنــده تحــت تأثیــر هنرمنــدان و 

ــی  ــنواره های محل جش

اگــر چــه خدمــات دیجیتــال موســیقی در سراســر جهــان 
ــه  ــرای مجموع ــادی ب ــای زی ــل تقاض ــود، در برزی ــه می ش ارائ
قطعه هــای موســیقی وجــود دارد. خروجــی برزیــل 65 درصــد 
موســیقی مصرفــی در برزیــل )از جملــه رادیــو، کنســرت ها  و 
غیــره( را دربرمی گیــرد. در ســال 2013، 9 آلبــوم از 10 آلبــوم 
پرفــروش در برزیــل متعلــق بــه هنرمنــدان محلــی از جملــه پــدر 
ــوس6 و  ــو کارل ــیش(، روبرت ــده کش ــی5 )خوانن ــلو روس مارس

پائولــو فرنانــدز7 بــوده اســت. 

برزیل

آمار کلیدی

199/7 میلیون دالر
درآمد موسیقی ضبط شده در سال 2013؛ 

215 میلیون دالر
درآمد موسیقی زنده در سال 2013

1   iTunes
2   Deezer
3   TIM
4   Muve Music
5   Padre Marcelo Rossi
6   Roberto Carlos
7   Paula Fernandes
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10  Chico Science
11  Bossa Nova
12  Lenine
13  Michel Teló
14  Rock in Rio
15  Lisbon, Madrid and Las Vegas

بــازار موســیقی زنــده برزیــل تحــت تأثیــر جشــنواره های 
محلــی و مشــهور نظیــر کارنــاوال ریــو1 در برزیــل و فرهنــگ 
ملــی و غنــی موســیقی آن می باشــد کــه از موســیقی ســرتانیا2 
ــه عنــوان مشــهورترین ســبک موســیقی برزیــل کــه ســرخیو  ب
رایــس3 مظهــر ایــن ســبک اســت و موســیقی مردمــی برزیــل4 
ــا5 و ونســا  ــا کارولین ــه آن ــدان متعــدد از جمل ــا هنرمن )MPB( ب
ــکال  ــرد. تروپی ــکال7 را در برمی گی ــبک تروپی ــا س ــا6 ت دا مات
ــد  ــبک راک اَن ــا س ــی ب ــی و آفریقای ــم برزیل ــی از ریت تلفیق
رول بــوده و گیلبرتــو گیــل و ماریــا بتانیــا8 مظهــر ایــن ســبک 
ــط  ــت9 توس ــو بی ــی منگ ــش فرهنگ ــن جنب ــند. همچنی می باش
ــده  ــدازی ش ــور راه ان ــن کش ــاینس در ای ــاینس10 س ــو س چیک
ــوا11 و  ــا ن ــر بوس ــی نظی ــی صادرات ــبک های قدیم ــت و س اس

ــی از قبیــل لنیــن12 )موســیقی  ــا وجــود هنرمندان ــراً ب ســامبا اخی
مردمــی برزیــل( و میشــل تلــو13 )موســیقی ســرتانیا( بــه موفقیت 

بین المللــی دســت یافته انــد. 
مشــاهده  نیــز  جشــنواره  ســطح  در  موســیقیایی  صــادرات 
از  یکــی  ریــو14  راک  موســیقی  جشــنواره  می شــود. 
ــدا  ــان اســت کــه ابت ــن جشــنواره های موســیقی جه بزرگ تری
در ریــو دو ژانیــرو آغــاز شــده و ســپس بــه لیزبــون، مادریــد و 

اســت.  الس وگاس15 صــادر شــده 

تلویزیون: مشهورترین رسانه در برزیل 

موسسه ملی در آستانه تغییر 

درصــد   98 هســتند:  تلویزیــون  عاشــق  برزیــل  مــردم 
خانواده هــای برزیلــی تلویزیــون دارنــد و در ایــن کشــور،

1    Rio
2    Música Sertaneja
3    Sérgio Reis
4    Música Popular Brasileira
5    Ana Carolina 
6    Vanessa da Mata
7    Tropicália
8   Maria Bethânia
9   Mangue Beat Cultural Movement

IFPI, 2014 منبع:

دیجیتالی فیزیکی
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122/3144/8
160/9141/3153/2

24/7 31/2
35/1 63/3

77/4

درآمد بازار موسیقی در برزیل )میلیون دالر(
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ــت.  ــی اس ــمول اجتماع ــانه ش ــزل نش ــون در من ــتِن تلویزی  داش
 ،)IBOPE( 1ــل ــی برزی ــد عموم ــار و عقای ــه آم ــق مؤسس مطاب
در ســال 2011، مــردم برزیــل بیــش از 5 ســاعت از روز را 
بــه تماشــای تلویزیــون اختصــاص داده انــد کــه جلوتــر از 
در  تلویزیــون  توســعه  تاریخچــه  اســت.  میانگیــن جهانــی 
برزیــل مصداقــی بــر محبوبیــت ایــن رســانه در کشــور اســت. 
در واقــع، بــرای اولیــن بــار همزمــان بــا برگــزاری جــام جهانــی 
ســال 1950، تلویزیــون برزیــل در ایــن کشــور رواج یافــت. در 
آن زمــان، برزیــل چهارمیــن کشــور پــس از ایــاالت متحــده، 
انگلیــس و فرانســه بــود کــه دارای ایســتگاه تلویزیونــی بــود و 

ــد.  ــش می ش ــه پخ ــه برنام در آن روزان
اخبــار، ورزش، برنامه هــای واقعــی و مجموعه هــای تلویزیونــی 
ــان  ــردم، می ــی م ــه اجتماع ــر از طبق ــه صرف نظ ــند ک عامه پس
ســاکنان شــهری و روســتایی بــه یــک انــدازه محبــوب هســتند، 
ــمار  ــه ش ــل ب ــی برزی ــوب تلویزیون ــای مطل ــه برنامه ه از جمل
ــاعت  ــب س ــر ش ــر ه ــون نف ــال 2012، 38 میلی ــد. در س می آین
ــد.  ــا می کردن ــی Avenida Brasil را تماش ــه تلویزیون 9 مجموع
ــگام  ــل پیش ــری برزی ــی تصوی ــوزه صوت ــو در ح ــدو گلوب ری
ــه  ــر در سراســر جهــان روزان ــون نف ــش از 150 میلی اســت و بی
ــن  ــو چهارمی ــدو گلوب ــد. ری ــا می کنن ــای آن را تماش کانال ه
کانــال بــزرگ جهــان از نظــر تعــداد بیننــدگان بــه شــمار 
می آیــد. اس.ب.ت2 و بانجــی3 از جملــه دیگــر کانال هــای 

ــتند.  ــل هس ــوب برزی ــی محب ــی زمین تلویزیون
نفــوذ تلویزیــون پولــی در حــال افزایــش اســت و تعــداد 
ــی  ــی دسترس ــون کابل ــه تلویزی ــل ب ــردم برزی ــده ای از م فزاین
ــی  ــوذ تلویزیون ــال 2018 نف ــا س ــود ت ــی می ش ــد: پیش بین دارن
ــواده از  ــون خان ــد و 28/8 میلی ــد باش ــا 46 درص ــر ب ــی براب پول
تلویزیــون پولــی اســتفاده کننــد کــه ایــن رقــم در ســال 2019 

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــواده افزای ــون خان ــه 31/4 میلی ب

ــل 2014،  ــکور4، در آوری ــی کام اس ــرکت تحقیقات ــق ش مطاب
مــردم برزیــل حــدود 12/5 ســاعت در هفتــه را پشــت کامپیوتر 
خــود صــرف شــبکه های اجتماعــی آنالیــن کرده انــد کــه 

ــی اســت.  ــر میانگیــن جهان بیــش از دو براب
ــود،  ــم خ ــداف مه ــتای اه ــال 2011 در راس ــس در س نتفلیک
فعالیــت خــود را در برزیــل آغــاز کرده اســت. بازیگران ســنتی 
ــای  ــل مجموعه ه ــردم برزی ــه م ــد ک ــتدالل می کنن ــن اس چنی
ترجیــح  خارجــی  فیلم هــای  بــه  را  عامه پســند  تلویزیونــی 
ــت  ــال دوس ــد فوتب ــم مانن ــون ه ــوزه تلویزی ــد و در ح می دهن
ــه  ــد. البت ــت کنن ــود حمای ــی خ ــای داخل ــه از فیلم ه ــد ک دارن

ــود.  ــاهده می ش ــش مش ــن بخ ــدیدی در ای ــت ش رقاب

1   Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística
2   SBT
3   Band
4   Research Firm ComScore

آمار کلیدی
13/7 میلیارد دالر

درآمد تلویزیون در سال 2013

گلوبو اس.ب.ت رکورد
بانجی هجی سایر شبکه ها

%15
%46

%13
%3%5

%18

بینندگان تلویزیون در برزیل در مارس 2012

UbiFrance منبع:
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فیلم
موسیقی

تلویزیون
هنرهای تجسمی

کتاب
هنرهای نمایشی
روزنامه و مجله

رادیو
معماری

بازی
تبلیغات

585.000
507.000

421.000
358.000

317.000
272.000

169.000
86.000

70.000
40.000

29.000

13/8
13/1

9/2
5/1

4/4
3/3

2/9
2/9

2/2
2

1/5

درآمد صنایع فرهنگی و خالق در آفریقا و خاورمیانه در سال 2013 )بر حسب میلیارد دالر(

مشاغل صنایع فرهنگی و خالق در آفریقا و خاورمیانه در سال 2013

آفریقا و خاورمیانه1

58 میلیارد دالر

درآمد صنایع فرهنگی و خالق

EY analysis of cultural and creative markets, 2015

1 خاورمیانــه شــامل کشــورهای الجزایــر، بحریــن، مصــر، اردن، کویــت، ایــران، عــراق، فلســطین اشــغالی، لبنــان، لیبــی، مراکــش، عمــان، قطــر، 

عربســتان ســعودی، ســوریه، تونــس و امــارات متحــده عربــی می شــود .
مجمــوع مشــاغل و درآمــد پــس از حــذف شــمارش مضاعــف بــرآورد شــده اســت. مجمــوع هــر بخــش متجــاوز از رقــم کل تثبیــت شــده 
در هــر بخــش اســت، زیــرا برخــی فعالیــت هــای فرهنگــی در دو بخــش شــمارش مــی شــوند . )بــه عنــوان مثــال موســیقی زنــده در هــر دو بخــش 

»موســیقی« و »هنرهــای نمایشــی« در نظــر گرفتــه مــی شــود (.

منبع:

EY analysis of cultural and creative markets, 2015 منبع:

نمای کلی

2/4 میلیون

مشاغل حوزه صنایع فرهنگی و خالق

تلویزیون
هنرهای تجسمی
روزنامه و مجله

تبلیغات
کتاب

معماری
موسیقی

بازی
رادیو

هنرهای نمایشی
فیلم
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فرهنگ به مثابه امری چندوجهی و فراگیر  
بســیاری از جوامــع آفریقایــی اگرچــه از لحــاظ مــادی اغلــب 
در فقــر بــه ســر می برنــد، امــا از چنــان غنــای فرهنگــی 
ــتقبال از  ــکوفایی و اس ــال ش ــه در ح ــد ک ــی برخوردارن باالی
فرصت هایــی هســتند کــه بــه واســطه فناوری هــای جدیــد 
ــه  ــیقی ای ک ــت. موس ــده اس ــم ش ــاری فراه ــای تج و بازاره
ــه  ــت، در زمین ــه اس ــل یافت ــا تکام ــوب آفریق ــمال و جن در ش
صــادرات بــه سراســر جهــان موفــق بــوده اســت. در دهه هــای 
و  آفریقــا  غــرب  و  جنــوب  از  کــر  خواننــدگان  اخیــر، 
خواننــدگان موســیقی رای1 از شــمال آفریقــا درصــدد برقراری 
ارتبــاط بــا همتایــان خــود در ایــن قــاره و اســتودیوهای ضبــط 
در لنــدن و پاریــس برآمده انــد تــا بــه توســعه اشــکالی از 
ــرای مشــتریان آفریقایــی  ــد کــه هــم ب موســیقی ســنتی بپردازن

ــد.  ــذاب باش ــی ج ــم اروپای و ه
ــری  ــی، ام ــف ارتباط ــی و ضع ــوع زبان ــطه تن ــگ به واس فرهن
همه جــا حاضــر اســت و اغلــب بــر محــور اجــرای زنــده 
موســیقی، عبــادت و داستان ســرایی می گــردد. صنعتگــران 
ــای محلــی هســتند و گروه هــای  و زنــان در خدمــت بازاره
گردهمایی هــا،  در  خواننده هــا  و  موســیقی دان ها  رقــص، 

فعالیــت می کننــد.  مجالــس عروســی و جشــنواره ها 
ــر ســنتی، مجسمه ســازی و موســیقی آفریقــا هــم در  ــای هن غن
ــت.  ــوده اس ــل ب ــورد تجلی ــواره م ــا هم ــم در اروپ ــا و ه آفریق
ــازار  ــنواره ب ــه جش ــا از جمل ــیقی در آفریق ــنواره های موس جش
ــاMASA( 2( در آبیجــان و جشــنواره  هنرهــای نمایشــی آفریق
موســیقی آفریقایــیFESPAM( 3( در برازاویــل4 حجم عظیمی 
ــه عــالوه، در کنســرت ها و  از مخاطبــان را جــذب می کننــد. ب

 L’Afrique dans tous les sens ــد ــی مانن فســتیوال های اروپای
ــد.  ــا اســتقبال می کنن ــوع موســیقی آفریق ــز از تن در پاریــس نی
در آفریقــا به خصــوص در نیجریــه بــازار ادبــی پویایــی وجــود 
دارد. انجمــن نویســندگان نیجریــهANA( 5( پرچــم دار ارتقــای 
ادبیــات نیجریــه و عالیــق نویســندگان نیجریــه بــوده اســت. بــه 
عنــوان مثــال، چینــوا آچه بــه6 نویســنده کتــاب »همــه چیــز فــرو 
می پاشــد«7 یکــی از نخســتین رمان نویســان آفریقایــی بــه زبــان 
ــرار  ــی ق ــدان جهان ــین منتق ــورد تحس ــه م ــت ک ــی اس انگلیس
گرفتــه اســت. ولــه ســوینکا8  نیــز نخســتین نویســنده آفریقایــی 

اســت کــه برنــده نوبــل ادبیــات در ســال 1986 شــده اســت.

اقتصــاد غیررســمی: اقتصــادی بــدون خطــر بــرای 

شــهروندان و بــدون پــاداش بــرای نویســندگان 
اقتصــاد غیررســمی، نظــام داد و ســتد یــا تبــادل اقتصــادی 
ــت  ــای تح ــن تراکنش ه ــب آن، از قوانی ــه موج ــه ب ــت ک اس
کنتــرل دولــت یــا حتــی مبتنــی بــر پــول چشم پوشــی می شــود 

چشم انداز

5   Association of Nigerian Authors
6   Chinua Achebe
7   Things Fall Apart
8   Wole Soyinka

1   Rai
2   Market for African Performing Arts
3   Pan African Music Festival
4   Brazzaville

ــی را  ــگ آفریقای ــت فرهن ــد اصال ــا بای »م

بــا حمایــت از آمــوزش هنرمنــدان در 

ــش از  ــا بی ــم. م ــدان بازگردانی ــا ب آفریق

ــوص  ــرب و به خص ــر غ ــت تأثی ــد تح ح

هنرمنــدان غربــی قــرار گرفته ایــم«.

ایهمن اوجیبولو
 بنیان گذار دانشگاه هنرهای خالق آفریقا
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و بخشــی جدایی ناپذیــر از چشــم انداز فرهنگــی آفریقــا و 
خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود. کاالهــا و خدمــات فرهنگــی تــا 
حــد زیــادی بــه واســطه اقتصــاد غیررســمی ارائــه می شــوند کــه 
ــر  ــدود 350.000 نف ــال 2013 ح ــود در س ــن زده می ش تخمی
ــد  ــد تولی ــارد دالر درآم ــتخدام درآورده  و 4/2 میلی ــه اس را ب

کــرده اســت. 
نحــوه  درک افــراد از فرهنــگ در آفریقــا و خاورمیانــه منجــر 
ــن  ــود. در ای ــمی می ش ــع غیررس ــای توزی ــت کانال ه ــه تقوی ب
ــد اقتصــادی در  ــب جــدا از بع ــگ« اغل مناطــق، مفهــوم »فرهن
ــا،  ــوی زبان آفریق ــورهای فرانس ــود: در کش ــه می ش ــر گرفت نظ
ــنواره ها و  ــگان در جش ــورت رای ــه ص ــد ب ــادت دارن ــردم ع م
اجراهــا شــرکت کننــد و بــه تمریــن تئاتــر بپردازنــد. هنرمنــدان 
ــد  ــع درآم ــایر مناب ــر س ــود ب ــی خ ــه زندگ ــن بودج ــرای تأمی ب
ــه  ــی ب ــرش آفریقای ــن نگ ــتند. ای ــی هس ــری متک ــد اسپانس مانن
فرهنــگ باعــث تقویــت بازتولیــد رایــگان –و غیرقانونــی- 
ــا حــد زیــادی  موســیقی، فیلــم و هنرهــای دیگــر می شــود و ت

از حقــوق مالکیــت معنــوی صرف نظــر می شــود. 
دســتیابی ضعیــف بــه زندگــی فرهنگــی نیــز بــه جریــان 
اقتصــاد فرهنگــی غیررســمی دامــن می زنــد. ســطح پاییــن 
تجهیــزات )نفــوذ اینترنــت در جنــوب صحــرای آفریقــا 16/9 
ــه  درصــد اســت کــه در میــان پایین تریــن ســطوح در جهــان ب
ــتر  ــی )بیش ــاخت های فرهنگ ــود زیرس ــی رود(، کمب ــمار م ش
ــدند(  ــته ش ــش بس ــه پی ــش از دو ده ــی بی ــینماهای آفریقای س
و وجــود شــبکه های توزیــع ضعیــف )به نــدرت در آفریقــا 
ــری  ــاره دیگ ــود( چ ــت می ش ــیقی یاف ــی موس ــگاه قانون فروش
ــی را  ــای فرهنگ ــی کااله ــا غیرقانون ــمی ی ــه غیررس ــز تهی ج

بــرای آفریقایی هــای عالقمنــد باقــی  نمی گــذارد. 

مخاطبان عالقمند، تشنه اطالعات 
ــه اشــتراک گذاشــتن  ــرای ب ــو در دســترس ترین وســیله ب رادی

اطالعــات و فرهنــگ بــا مخاطبــان شــهری و روســتایی در 
آفریقــا و خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود. مــردم همه جــا رادیــو 
ــی  ــورهای آفریقای ــد. کش ــوش می کنن ــی گ ــان محل ــه زب را ب
غالبــاً بیــن 150-100 ایســتگاه رادیویــی دارنــد و در ایــن 
رایــج  محلــی  رادیویــی  ایســتگاه های  به ویــژه  کشــورها 
هســتند. ایســتگاه های رادیویــی کوچــک و محلــی عمیقــاً 
ــوع  ــت و توســعه تن ــه تقوی ــد و ب ــع خــود ریشــه دارن در جوام

فرهنگــی آفریقــا کمــک می کننــد. 
تلویزیــون نیــز در آفریقــا و خاورمیانــه نفوذ عظیمــی دارد و 90 
درصــد از مخاطبــان بالقــوه در جنــوب آفریقــا بــه آن دسترســی 
ــه دلیــل توســعه تأسیســات الکترونیکــی و  ــد. تلویزیــون ب دارن
ــال 2015 از  ــی در س ــی دیجیتال ــای زمین ــترش تلویزیون ه گس
ــوده  ــوردار ب ــه برخ ــا و خاورمیان ــد در آفریق ــریع ترین رش س
و امــکان تحقــق اهــداف چشــم انداز صوتی- تصویــری در 
ــی  ــای پول ــت. تلویزیون ه ــم آورده اس ــورها را فراه ــن کش ای
گســترش  حــال  در  آفریقــا  جنــوب  در  به خصــوص  نیــز 
ــاره  ــن ق ــی ای ــون پول ــی رود نخســتین تلویزی هســتند. انتظــار م
ــد  ــد رش ــا 7/4 درص ــاالنه ت ــا 2018 س ــال های 2013 ت ــن س بی
ــط  ــه متوس ــی طبق ــور تدریج ــاب ظه ــر بازت ــن ام ــه ای ــد ک کن

ــی اســت.  آفریقای
و  آفریقــا  در  گســترده ای  صــورت  بــه  مجلــه  و  روزنامــه 
خاورمیانــه بــه چــاپ می رســد. روزنامــه و مجلــه اغلــب 
ــه  ــی عرض ــان محل ــه مخاطب ــده و ب ــاپ ش ــن چ ــراژ پایی ــا تی ب
ــی  ــای دولت ــل از یارانه ه ــا حداق ــرب آفریق ــوند و در غ می ش
ــه  ــادت ب ــواره ع ــردم هم ــه م ــا ک ــه از آنج ــد. البت برخوردارن
مطالعــه داشــته و اشــتیاق زیــادی بــه کســب اطالعــات دارنــد، 
ــده  ــر خوان ــا 10 نف ــط 8 ت ــط توس ــور متوس ــه ط ــخه ب ــر نس ه

می شــود. 
ــز  ــای متمرک ــعه فناوری ه ــه توس ــه ب ــا توج ــته، ب ــن گذش از ای
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بــر طراحــی بــه شــیوه اول- موبایــل در کشــورهای آفریقایــی، 
فرصت هــای بســیاری بــرای صنایــع فرهنگــی و خــالق در 

ــازی و موســیقی فراهــم شــده اســت.   ــو، ب ــه ویدئ زمین

صنعت به سرعت در حال رشد فیلم 
ــرعت در  ــه س ــر ب ــال اخی ــی ده س ــم ط ــای فیل ــد و تماش تولی
ــتغال در  ــد اش ــت رش ــث تقوی ــت و باع ــوده اس ــد ب ــال رش ح
ــه  ــک ده ــت. ی ــده اس ــالق ش ــی و خ ــع فرهنگ ــش صنای بخ
پیــش از ایــن، مجموعه هــای تلویزیونــی آمریــکای التیــن 
بــه  آفریقایــی  تماشــاگران  امــا  بودنــد.  پرطرفــدار  بســیار 
ــن  ــی هســتند و همی ــوای بوم ــی خواســتار محت طــور روزافزون
ــت.  ــوده اس ــی ب ــریال های محل ــد س ــش تولی ــوع الهام بخ موض
ــاحل  ــد س ــی مانن ــوی زبان آفریقای ــورهای فرانس ــروزه، کش ام
عــاج و ســنگال معمــوالً هــر یــک حــدود 25 شــرکت تولیــدی 
ــه کــه  ــوود در کشــور انگلیســی زبان نیجری ــور نالی ــد. ظه دارن
ــغول کار  ــر در آن مش ــتقیماً 300.000 نف ــر مس ــال حاض در ح
ــر نیجریــه رجــوع شــود(  ــه بخــش کانــون تمرکــز ب هســتند )ب
ــای  ــم در آفریق ــای فیل ــبتاً پوی ــت نس ــور صنع ــن ظه و همچنی
جنوبــی رویدادهــای چشــمگیری در صنعــت فیلــم آفریقــا 
بــه شــمار می آینــد. شــهر کیپ تــاون1 بــا برخــورداری از 
ــکان  ــه م ــک ب ــوای خش ــب و آب  و ه ــاخت های مناس زیرس
بــرای فیلم بــرداری آگهی هــای تبلیغاتــی و فیلــم  مناســبی 
ــه خاطــر مهارت هــای فنــی، بودجــه و  تبدیــل شــده اســت و ب

ــه اســت.  ــه شــهرت دســت یافت ــزات مناســب ب تجهی
ــدان  ــن حــال، پتانســیل اشــتغال زایی بخــش فرهنگــی چن ــا ای ب
ــرژی و  ــا از ان ــت. آفریق ــه اس ــرار نگرفت ــرداری ق ــورد بهره ب م
اســتعداد کارآفرینــی فــراوان برخــوردار اســت، امــا الزم اســت 
بــر ضعــف زیرســاخت ها، بازارهــای نســبتاً کوچــک و فقیــر و 
ــا ایــن  ــد. ب ــه کن فقــدان تســهیالت آموزشــی و فنــی خــود غلب
حــال،  صنعــت تبلیغــات از مزیــت توســعه رادیــو، تلویزیــون و 

ــرد.  ــره می گی ــت به اینترن

بررسی مقدماتی 
اشتیاق بی نظیر برای کاالها و خدمات فرهنگی 

مصــرف فرهنگــی اعــم از فرامحلــی، ملــی، خارجــی یــا 

دیجیتالــی در آفریقــا در حــال افزایــش اســت. همزمــان 

ــی  ــبکه های تلویزیون ــی و ش ــتگاه های رادیوی ــی ایس ــا معرف ب
خصوصــی در نتیجــۀ آزادســازی بخــش صوتی-تصویــری 
ــل  ــی در اوای ــه و آفریقای ــورهای خاورمیان ــیاری از کش در بس
دهــه 2010 و همچنیــن پیدایــش پلت فرم هــای دیجیتالــی فیلــم 
و موســیقی، محتــوای فرهنگــی بومــی و خارجــی بیشــتری 
ــاخت های  ــت. زیرس ــده اس ــش ش ــه پخ ــن منطق ــر ای در سراس
مخابراتــی کــه ســنگ بنــای انتقــال دیجیتالــی هســتند، نیــز بــه 
ــه اینترنــت در  ســرعت در حــال بهبودنــد. اگرچــه دسترســی ب
بیشــتر بخش هــای آفریقــا ضعیــف اســت و بســیاری از مــردم 
و  زیردریایــی  کابل هــای  ولــی  ندارنــد،  را  آن  اســتطاعت 
ــل  ــرای متص ــی الزم ب ــتون ارتباط ــره س ــی باالخ ــای تلفن رله ه
کــردن آفریقــا بــه اینترنــت را فراهــم آورده و ایــن امــر مســلماً 
ــاره را  ــن ق ــع فرهنگــی و خــالق در سراســر ای ــت صنای وضعی

متحــول خواهــد کــرد. 
ضمــن دســتیابی جمعیــت جــوان بــه تلفن هــای هوشــمند 
ــرعت  ــه س ــی ب ــوالت فرهنگ ــه محص ــه ب ــت ، عالق و تبل
ــت  ــوع جمعی ــی رود مجم ــار م ــت. انتظ ــه اس ــش یافت افزای

ــه  ــی دو ده ــت، ط ــر اس ــارد نف ــر 1/1 میلی ــال حاض ــه در ح ک
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــش یاب ــر افزای ــون نف ــا 400 میلی ــده ت آین
ــد  ــش خواه ــگ افزای ــتاق فرهن ــدگان مش ــداد مصرف کنن تع

ــت.  یاف

1   Cape Town
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ــوان  ــه عن ــترک ب ــای مش ــن و ارزش ه ــه پایی هزین

ــرزی ــن م ــای بی ــرک اقتصاده مح
ــه  ــا ب ــای آفریق ــارج مرزه ــی در خ ــوای فرهنگ محت

ــدگان  ــی رود. تولیدکنن ــروش م ــه ف ــی ب ــکل روزافزون ش

تلویزیــون، ســینما و موســیقی آفریقایــی پــی برده انــد کــه 
بــرای جبــران هزینه هــای تولیــد در بازارهــای حســاس بــه 
ــه  ــه ب ــن توج ــه ضم ــت ک ــن اس ــرد ای ــن راهب ــت، بهتری قیم
ــود  ــوالت خ ــروش محص ــا و ف ــردم آفریق ــلیقه م ــه و س ذائق
ــانند.  ــر برس ــه حداکث ــود را ب ــان خ ــداد مخاطب ــا، تع در مرزه
ــا  ــه ب ــم از این ک ــه ای اع ــند نیجری ــریال های عامه پس ــم و س فیل
محتــوای اصلــی و یــا تغییــر محتــوا باشــند، در آفریقــای شــرقی 
ــع،  ــد. در واق ــرار گرفته ان ــادی ق ــورد اســتقبال زی و مرکــزی م
ــوی زبان  ــورهای فرانس ــدر در کش ــریال ها آن ق ــم و س ــن فیل ای
تلویزیونــی  شــبکه  کــه  شــده اند  محبــوب  آفریقــا  غــرب 
نالیــوود در حــال حاضــر بیشــترین تعــداد مخاطبــان ایــن منطقــه 

را دارا اســت. 

ــران  ــف بازیگ ــه لط ــز ب ــا نی ــی آفریق ــوای فرهنگ محت

ــادر  ــی ص ــکل روزافزون ــه ش ــی ب ــی و بین الملل محل

می شــود. شــبکه های تلویزیونــی محلــی کم کــم جهانــی 

اصلــی  تلویزیونــی  شــبکه   کرده انــد.  آغــاز  را  اندیشــیدن 
ــد و  ــای تولی ــی آی1 زیرمجموعه ه ــام آر ت ــه ن ــاج ب ــاحل ع س
ــا  ــدات ب ــای تولی ــع و ارتق ــد، توزی ــور تولی ــه منظ ــع را ب توزی
ــت.  ــرده اس ــدازی ک ــور راه ان ــارج کش ــر در خ ــت بهت کیفی

گروه هــای رســانه ای بین المللــی نیــز درصــدد بــاال بــردن 
آفریقایــی  فرهنــگ  صــادرات  و  شــدن  دیــده  قابلیــت 
برآمده انــد. در ســال 2014، شــبکه کانــال پــالس فرانســه 
ــام +A را  ــه ن ــی ب ــی صددرصــد آفریقای یــک شــبکه تلویزیون
ــدازی کــرده اســت کــه در حــال حاضــر در بیــش از 20  راه ان
ــوی  ــه رادی ــن آن ک ــود، ضم ــش می ش ــی پخ ــور آفریقای کش
 Vibe ــی ــتگاه رادیوی ــز ایس ــی Lagardère Active نی بین الملل

ــت.  ــرده اس ــدازی ک ــنگال راه ان را در س

1   RTI

تلفن های  هوشمند کل موبایل
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آفریقا آغازگر انقالب صنعتی خالق 
ــی  ــه چندان ــن توج ــش از ای ــی پی ــای آفریقای دولت ه

ــت آن  ــتند، کــه عل ــالق نداش ــی و خ ــع فرهنگ ــه صنای ب

ایــن بــود کــه نســبت بــه تأثیــر اقتصــادی ایــن صنایــع شــناختی 
نداشــتند و یــا این کــه حاکمیــت و اقتصــاد آن هــا بــرای 
ــف  ــش از حــد ضعی ــع فرهنگــی و خــالق بی ــت از صنای حمای
بودنــد. بــا ایــن حــال، ایــن کشــورها بــه ارزش توســعه 

فرهنگــی بیــش از پیــش پــی برده انــد. دولــت نیجریــه در 

ــد  ــت می کن ــن کشــور حمای ــم ای حــال حاضــر از صنعــت فیل
ــای  ــتغال، درآمده ــاد اش ــت در ایج ــن صنع ــی ای ــه توانای و ب
صادراتــی و درآمدهــای مالیاتــی پــی بــرده اســت. هیئــت ملــی 
ممیــزی فیلــم و ویدئــو1 در زمینــه توســعه صنعتــی نقــش فعالــی 
دارد و تنهــا بــه تنظیــم محتــوا بســنده نکــرده و از ایــن صنعــت 

ــد.  ــت می کن حمای
بــا ایــن حــال همچنــان بایــد اقدامــات زیــادی صــورت گیــرد. 
ــه منظــور افزایــش قابلیــت  چالــش پیــش رو ایــن اســت کــه ب
ــع  ــا، صنای ــوای فرهنگــی آفریق ــادرات محت ــدن و ص ــده ش دی
فرهنگــی و خــالق بایــد ســاختارمند شــده و بــه رســمیت 
ــاًل  ــوود اص ــی، نالی ــت دولت ــود حمای ــا وج ــود. ب ــناخته ش ش
حضــور رســمی و ســازمانی در نیجریــه نــدارد و از آن در 
بســیاری از نظرســنجی های تولیــدات ســینمایی بین المللــی 
خــالق  اقتصــاد  گــزارش  بــه  بنــا  می شــود.  صرف نظــر 
یونســکو در ســال 2013، از آن جــا کــه صنعــت فیلــم نیجریــه 

»بــا وجــود تحــوالت بهــار  عربــی، تلویزیــون 

ــود  ــی خ ــی و اطالعات ــی ارتباط ــش اساس نق

را در شــمال آفریقــا بازیافتــه اســت. مــا 

کانال هــای  ظهــور  شــاهد  همچنیــن 

غیرمجــاز مختلــف هســتیم کــه از آزادی 

بیــان بیشــتری برخوردارنــد.«

عباس عزوزی
مدیر شبکه Medi1TV، مراکش

1   The National Film and Video Censors Board



عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق108

بــه جشــنواره ها و مدارهــای فــروش بین المللــی متصــل نیســت، 
دســتیابی بــه محصــوالت آن در خــارج آفریقــا مشــکل اســت. 
البتــه، در حــال حاضــر برخــی از آن هــا را می تــوان بــه صــورت 

ــدا کــرد.  ــن پی آنالی
بــا ایــن حــال، صنایــع خــالق آفریقــا بایــد الگــوی ارائــه 
رایــگان بــرای مخاطبــان را تغییــر داده و شــیوه هایی بــرای 
ــن  ــد. ای ــی بیابن ــار فرهنگ ــدگان آث ــه پدیدآورن ــی ب پاداش ده
ــاذ  ــب  وکار، اتخ ــد کس ــای جدی ــعه الگوه ــتلزم توس ــر مس ام
ــت  ــری و حمای ــت فک ــه مالکی ــبت ب ــد نس ــای جدی رویکرده

مؤثــر از کپی رایــت خواهــد بــود. 

بــرای بیشــتر دولت هــا فرهنــگ چیــزی 

ــا در حــال حاضــر  ــود؛ ام جــز ســرگرمی نب

در دیــدگاه خــود تجدیدنظــر کــرده  و 

فرهنــگ را بــه عنــوان صنعتــی قلمــداد 

قابــل  تأثیــر  می توانــد  کــه  می کننــد 

ــذارد.  ــان بگ ــاد آن ــر اقتص ــه ای ب مالحظ

کارشناس سیاست های فرهنگی، موزامبیک
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1   “Netflix of Africa”

نالیوود: صنعت پررونق تولید فیلم  

ــادی  ــد اقتص ــی رش ــل اصل ــوان عام ــه عن ــوود« ب »نالی

ــه  نیجری

صنعــت تولیــد فیلــم در نیجریــه کــه اغلــب بــه عنــوان نالیــوود 
ــه ای  ــش قابل مالحظ ــه نق ــاد نیجری ــود، در اقتص ــناخته می ش ش

ایفــا کــرده اســت:  
بالواســطه، دومیــن کارفرمــای  . بــا 300.000 کارمنــد 

بــزرگ در نیجریــه )پــس از بخــش کشــاورزی( بــه شــمار 
می آیــد. 

 درآمــد ســاالنه آن بیــن 800-500 میلیــون دالر بــرآورد  .
شــده اســت.  

2 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی نیجریــه را بــه خــود  .
اختصــاص داده اســت.  

نالیــوود بــا تولیــد تقریبــاً 40 فیلــم در هفتــه بــه دومیــن صنعــت 
بــزرگ فیلــم در جهــان پــس از هندوســتان تبدیــل شــده اســت 

)بــه نمــودار زیــر رجــوع شــود(. 

اقبال ملی و منطقه ای از فیلم 

صنعــت  در  ســال   20 از  بیــش  مــدت  بــه  کــه  نالیــوود 
نادیــده گرفتــه می شــد، بــه گفتــه ســازمان  فیلــم عمدتــاً 
در  را  ســیری ناپذیری  اشــتیاق  فکــری،  مالکیــت  جهانــی 
مــورد  در  نیجریــه  یعنــی  آفریقــا  کشــور  پرجمعیت تریــن 
ــش  ــا افزای ــان ب ــت. همزم ــه اس ــه ای برانگیخت ــای نیجری فیلم ه
محبوبیــت فیلم هــا در سراســر آفریقــا، بــازار نالیــوود گســترش 
ــی  ــان آفریقای ــی و مخاطب ــتگاه های تلویزیون ــاز ایس ــه و نی یافت
اســت.  ســاخته  بــرآورده  را  کم هزینــه  ســرگرمی های  بــه 
ــت  ــه اس ــی مواج ــا مخاطبان ــه ب ــم در نیجری ــد فیل ــت تولی صنع
ــن،  ــه، اکش ــق، درام، دسیس ــد عش ــی مانن ــنه موضوعات ــه تش ک

رســتگاری و افســونگری هســتند. 
بــه دلیــل ســاختار غیررســمی نالیــوود، امــکان ســاخت فیلــم بــا 
ســرعت زیــاد و بودجــه انــدک فراهــم شــده اســت )میانگیــن 
فیلم هــای  بیشــتر  اســت(.  دالر   40.000 فیلــم  هــر  هزینــه 

نیجریــه ای بــرای توزیــع روی دی وی دی تهیــه می شــوند. 

افزایــش تعــداد مخاطبــان نالیــوود از طریــق »نتفلیکــس 

 »1 آفریقا

ســایت اینترنتــی iROKOtv.com کــه در ســال 2012 تأســیس 
شــده اســت، بزرگ تریــن توزیع کننــده آنالیــن فیلم هــای 
نالیــوود اســت کــه کتابخانــه ای بــا بیــش از 5.000 فیلــم 
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ایاالت متحده نیجریه هند

تولید ساالنه فیلم در کشورها، 2013

iROKOtv.com, 2015 منبع:
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آفریقایــی را در اختیــار طرفــداران در سراســر جهــان گذاشــته 
ــن  ــر در ای ــاه، 500.000 کارب ــش م ــر از ش ــی کمت ــت. ط اس

ثبت نــام کرده انــد.  ســایت 

ــت  ــن صنع ــه: جاافتاده تری ــیقی نیجری ــت موس صنع

فرهنگــی در آفریقــا
اوج موسیقی نیجریه

خروجــی موســیقی نیجریــه ای »نایجــا1« طــی 5 و 10 ســال 
گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت. بیــش از 550 آلبــوم 
در ســال تولیــد می شــود و میــزان فــروش موســیقی ضبــط 
ــر شــده اســت.  ــش از ســه براب ــر بی ــج ســال اخی شــده طــی پن
انتظــار مــی رود کــه فــروش ســاالنه صنعــت ســرگرمی کشــور 

ــد.  ــال 2016 برس ــا س ــارد دالر ت ــه 1 میلی ب
ــیقی  ــای موس ــن صحنه ه ــی از پویاتری ــه یک ــن، نیجری همچنی
زنــده در آفریقــا محســوب می شــود. کل درآمــد ســاالنه 
حاصــل از اجــرای زنــده موســیقی نیجریــه بالــغ بــر 100 میلیــون 
دالر اســت کــه تحــت تأثیــر رشــد بــازار موســیقی زنــده 
به ویــژه از طریــق جشــنواره موســیقی الگــوس2 گســترش 

ــت.  ــه اس یافت
موســیقی نیجریــه بــر آفریقــا اســتیال دارد. در ســال 2015، 
هنرمنــدان نیجریــه ای در مراســم جوایــز موســیقی ام تــی 
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــدو4 ب ــور داوی ــا حض ــژه ب ــا3 به وی وی آفریق
ــد زن،  ــن هنرمن ــوان بهتری ــه عن ــی آالد5 ب ــرد و یم ــد م هنرمن

ــد. ــظ کنن ــود را حف ــری خ ــان برت ــتند همچن توانس
عملکرد موفق صنعت موسیقی نیجریه 

عــالوه بــر عرصــه پررونــق و متنــوع موســیقی محلــی، امــروزه 
بــا  موســیقی  بین المللــی ضبــط  و  دیجیتالــی  شــرکت های 
ــای  ــه فناوری ه ــه در زمین ــرفت های حاصل ــری از پیش بهره گی
ــی از  ــه عظیم ــه مجموع ــری ب ــرز مؤث ــه ط ــد ب ــیار می توانن س
ــه  ــد. نیجری ــت یابن ــه دس ــر نیجری ــدگان در سراس مصرف کنن
ــی  ــال داخل ــیقی دیجیت ــب  وکار موس ــر از کس ــال حاض در ح
برخــوردار اســت و مشــارکت های قدرتمنــدی بــا اپراتورهــای 
مخابراتــی پیشــتاز منطقــه ای و ملــی )ماننــد »ام تــی ان« نیجریه6(  
ــزر،  ــه دی ــی از جمل ــات بین الملل ــت.  خدم ــرده اس ــرار ک برق
آیتونــز، شــَزم7، ســیمفای8 و یوتیــوب در حــال حاضــر در 
نیجریــه فعالیــت دارنــد. خدمــات اســتریم کلیــک9 کــه توســط 
شــرکت موســیقی یونیورســال و سامســونگ تهیــه شــده اســت 
در آنگــوال، غنــا، کنیــا، نیجریــه و آفریقــای جنوبــی در اوایــل 
ــات  ــن خدم ــت. همچنی ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــال 2013 آغ س

ــوند.  ــه می ش ــز ارائ ــد Spinlet و iRoking نی ــی مانن محل

ارقام کلیدی

2 درصد 
کمک به تولید ناخالص داخلی نیجریه

 300.000
شغل بالواسطه در صنعت فیلم نیجریه

1   “Naija”
2   Music Lagos Festival
3   MTV Africa Music Awards
4   Davido
5   Yemi Alade
6   MTN Nigeria
7   Shazam 
8   Simfy
9   Kleek
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صنعــت  هیــچ  مــا  پیــش  ســال  »ده 

ــه  ــن زمین ــتیم و در ای ــیقی ای نداش موس

هیــچ حمایتــی از مــا نمی شــد. هیــچ 

ناشــر موســیقی اینجــا وجــود نداشــت. امــا 

ــته هایمان  ــه داش ــود و ب ــه خ ــا ب ــون م چ

ایمــان داشــتیم، بــه راه خــود ادامــه 

دادیــم. در حــال حاضــر صنعــت موســیقی 

بزرگ تریــن صــادرات آفریقــا پــس از 

ــی رود.« ــمار م ــه ش ــت و گاز ب نف

خواننده و ترانه سرای نیجریه ای

ارقام کلیدی

150 میلیون دالر
درآمد موسیقی زنده
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ــال  ــنتی در ح ــت س ــر: صنع ــم در مص ــت فیل صنع

ــذار   گ

»هالیوود مشرق زمین«، دوران طالیی در گذشته 

از دهــه 1940 تــا دهــه 1960 مصــر از صنعــت پررونــق ســینما 
برخــوردار بــوده اســت. فیلم هــای موفــق بین المللــی دهــه 
1950، از جملــه فیلم هــای موزیــکال و کمــدی، بــه آثــار 
کالســیک تبدیــل شــدند و ســتاره های آن هــا بــه شــهرت 
دســت یافتنــد و تولیدکننــدگان )ماننــد یوســف شــاهین1( نیــز 
در عرصــه بین المللــی مــورد تحســین قــرار گرفتنــد. بعضــی از 
 Shay men ــا ــاره2 ی ــد الح ــه 1960 مانن ــری ده ــای مص فیلم ه

ــد.  ــی مانده ان ــا باق ــان در یاده ــاوف همچن ــاخته الخ س
مصــر تــا آن جــا پیــش رفــت کــه بــه کانــون فیلم ســازی دنیــای 
عــرب تبدیــل شــد و ســاالنه حــدود 40 فیلــم تولیــد می کــرد 
ــه  ــازار داخلــی خــود در ســال 2008 را ب و 85 درصــد ســهم ب
ایــن صنعــت اختصــاص داد. بیــش از 75 درصــد از 4.000 
فیلــم کوتــاه و بلنــد ســاخته شــده در کشــورهای عربــی زبــان 

از ســال 1980 بــه بعــد مصــری هســتند. 
ــه  ــت ک ــتقر اس ــره مس ــر در قاه ــم مص ــکوفای فیل ــت ش صنع
ــن  ــم -قدیمی تری ــی فیل ــنواره بین الملل ــان جش ــال میزب ــر س ه
 1976 ســال  در  کــه  اســت  خاورمیانــه-  فیلــم  جشــنواره 
ــورد  ــدان و م ــین منتق ــورد تحس ــا م ــی فیلم ه ــد. برخ ــاز ش آغ
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــرار گرفته ان ــوم ق ــتقبال عم اس
بــه ســهراللیالی3 )شــب های بی خوابــی( در ســال 2003 و 

ــرد.  ــاره ک ــال 2006 اش ــان4 در س ــارت یعقوبی عم

مصــر بــا تولیــد 25 فیلــم در ســال 2013، بزرگ تریــن کشــور 

ــه  ــه ب ــه بعــد از نیجری ــا و خاورمیان ــم در آفریق ــده فیل تولیدکنن
شــمار مــی رود. بــا این حــال، تعــداد تولیدکننــدگان مصــری از 

ســال 2010 بــه بعــد رو بــه کاهــش بــوده اســت. 

بحران سینمای مصر 

ــرب  ــای ع ــر دنی ــال تغیی ــی در ح ــادی و سیاس ــوالت اقتص تح
تأثیــرات نامناســبی بــر خروجــی ســینمای مصــر بــه جــا 

گذاشــته اســت. 
ــت و  ــا کاهــش یاف ــه 2011 درآمده ــد از انقــالب 25 ژانوی بع
ــارج  ــری در خ ــای مص ــرای فیلم ه ــا ب ــش تقاض ــار کاه در کن
از ایــن کشــور ایــن مشــکل تشــدید هــم شــد، زیــرا فیلم هــای 
آمریکایــی و هنــدی بیشــتر توانســته بودنــد نظــر مخاطبــان را بــه 
خــود جلــب کننــد. فیلم هــای مصــری اغلــب تــالش می کننــد 
ــد و از  ــروش گیشــه پوشــش دهن ــا ف ــا هزینه هــای خــود را ب ت
ایــن رو، تهیه کننــدگان بــه ســمت فیلم هــای کم هزینــه ای 
ســوق پیــدا کرده انــد کــه بــرای مخاطــب عــام جذابیــت دارد. 
شــبکه های  طریــق  از  مصــری  فیلم هــای  غیرمجــاز  نشــر 
ــت از  ــت دول ــدم حمای ــم و ع ــای فیل ــواره ای و وب گاه ه ماه
ایــن صنعــت از جملــه مشــکالت صنعــت فیلــم در ایــن کشــور 
محســوب می شــود. در چنیــن شــرایطی، درآمــد ســینما منــوط 
ــا  ــد فیلم هــای ب ــه تولی ــق ب ــه ســرمایه گذارانی اســت کــه موف ب
بودجــه بــاال ماننــد ســهراللیالی هانــی خلیفــه )2003( شــده اند. 

مصر

1   Youssef Chahine
2   El Hara
3   Sahar el Layali (Sleepless Nights)
4   Imarat Yacoubian (The Yacoubian Building)
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1   Alexandria National Museum
2   Luxor Museum
3   Nubia Museum
4   Aswan

هنرهــای تجســمی: میــراث فرهنگــی مســتلزم 

محافظــت 

تــالش طالیــه داران هنرهــای تجســمی آفریقــا در 

دوران  در  پیشــرفت خــود  رونــد  راســتای حفــظ 

ناآرامــی سیاســی 

ــی را در  ــده جهان ــوع و شناخته ش ــی متن ــراث فرهنگ ــر می مص
خــود جــای داده اســت. ایــن کشــور پنــج مــوزه بــزرگ دارد: 
ــع دســتی از مصــر  ــوزه قاهــره، کــه بیــش از 100.000 صنای م
ــالمی؛  ــر اس ــوزه هن ــت؛ م ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــتان را ب باس
ــن  ــا3. ای ــوزه نوبی ــر2 و م ــوزه اقص ــکندریه1، م ــی اس ــوزه مل م
ــالوه  ــدرن دارد. ع ــر م ــر هن ــوزه معتب ــن 150 م ــور همچنی کش
ــر دارای  ــور، مص ــن کش ــه ای ــی قابل توج ــراث فرهنگ ــر می ب
جاذبه هــای گردشــگری زیــادی اســت. در ســال 2010، مــوزه 
ــه تنهایــی رکــورد یــک میلیــون بازدیدکننــده را ثبــت  ــا ب نوبی

کــرد. 

در ســال 2008، مصــر بــا تولیــد درآمــدی برابــر بــا 326 میلیــون 
ــتی در  ــع دس ــر و صنای ــر هن ــده برت ــان ده صادرکنن دالر در می
اقتصادهــای در حــال توســعه قــرار داشــت. ســه ســال پیــش از 
آن، یونســکو شــهر آســوان4 را نخســتین شــهر صنایــع دســتی و 
ــا آن  ــه فرعون ه ــوان ک ــهر آس ــد. ش ــود نامی ــور خ ــر فولکل هن
را »Swno« )بــه معنــای بــازار( نامیــده بودنــد، میــراث فرهنگــی 
منحصربــه فــردی را در هنــر فولکلــور حفــظ کــرده و در عیــن 
ــع دســتی نفیــس، آموزش هــای  ــه قطــب معاصــر صنای حــال ب
ــده  ــل ش ــی تبدی ــارکت مدن ــه و مش ــادالت خالقان ــری، مب هن
ــی بخش هــای شــمالی و  ــن شــهر کــه در نقطــه تالق اســت. ای
جنوبــی دره نیــل واقــع شــده، نفــوذ و تأثیــرات ایــن مناطــق را 
از طریــق ســنت منحصــر بــه فــرد هنــر نوبیایــی در هــم آمیختــه 
اســت و آمیــزه ای از فرهنــگ مصــر و ســودان را نمایــش 

می دهــد.  
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ــان  ــان، میزب ــر جه ــدان سراس ــوت از هنرمن ــن دع ــوان ضم آس
ــا بدیــن ترتیــب  ســمپوزیوم بین المللــی مجسمه ســازی اســت ت
ســنت مجسمه ســازی ایــن کشــور کــه بــه حــدود 5.000 ســال 
پیــش بــاز می گــردد، را حفــظ کنــد. ایــن شــهر بــا تأکیــد بــر 
گذشــته و تــالش بــرای بهبــود وضعیــت فعلــی خــود، نهادهــای 
ــویق  ــتانی و تش ــر باس ــای هن ــرای ارتق ــود را ب ــر خ ــی هن دولت
موزه هــا بــه کار می گیــرد. ایــن کار بــا هــدف دســتیابی مــردم 
ــر و  ــا فق ــارزه ب ــل و مب ــدار، درک متقاب ــعه پای ــه توس ــی ب بوم

بی ســوادی صــورت می گیــرد. 

ــات  ــدم ثب ــران و ع ــر بح ــر در اث ــی مص ــد نزول رون

ــی   سیاس

بعــد تعــداد  بــه  انقــالب مصــر در ســال 2011  از هنــگام 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــور به ش ــن کش ــدگان ای بازدیدکنن
ــده  ــر بازیدکنن ــا 250.000 نف ــال 2014 تنه ــا در س ــوزه نوبی م
ــای  ــاICOM( 1( رویداده ــی موزه ه ــورای بین الملل ــت. ش داش
ــن  ــت. ای ــرده اس ــال ک ــک دنب ــن دوره از نزدی ــر را در ای مص
ــه منظــور ارتقــای آگاهــی عمومــی در مــورد قاچــاق  شــورا ب
غیرقانونــی اشــیای فرهنگــی، فهرســت قرمــز2 اشــیای فرهنگــی 

ــرد.  ــر ک ــال 2011 منتش ــور را در س ــر کش ــرض خط در مع

1   International Council of Museums
2   Red List
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1   Non-Governmental Organizations
2   Visual Arts Network of South Africa
3   South African National Association for the Visual Arts
4   Arts & Culture Trust
5   First Thursdays
6   Johannesburg
7   That Art Fair

هنرهای تجسمی: به سمت دموکراتیزه شدن 

حمایت رو به افزایش از هنرهای تجسمی 

در آفریقــای جنوبــی اشــتیاق رو بــه رشــدی بــرای حمایــت از 
ــه  ــدان در نظــر گرفت ــرای هنرمن ــی ب ــر وجــود دارد. فضاهای هن
ــن  ــز چندی ــد و نی ــش درآورن ــه نمای ــود را ب ــار خ ــا آث ــده ت ش
ســازمان و نهــاد غیردولتــیNGO( 1( از جملــه شــبکه  هنرهــای 
تجســمی آفریقــای جنوبــی2، انجمــن ملــی هنرهــای تجســمی 
ــتای  ــگ4  در راس ــر و فرهن ــدوق هن ــی3 و صن ــای جنوب آفریق
حمایــت از هنــر و تأمیــن مالــی در ایــن بخــش فعالیــت دارنــد. 
دولــت آفریقــای جنوبــی بــه واســطه شــورای ملــی هنــر خــود 
از هنــر پشــتیبانی بــه عمــل مــی آورد. این شــورا مســئول توســعه 
صنایــع خــالق آفریقــای جنوبــی از طریــق اعطــای گرانــت بــه 
افــراد و ســازمان های هنــری اســت کــه البتــه تقاضــای موجــود 

از بودجــه فعلــی آن بیشــتر اســت.  
در   2012 ســال  در  کــه  نخســتین5  پنجشــنبه های  رویــداد 
کیپ تــاون آغــاز شــد و بــه ژوهانســبورگ6 نیــز توســعه یافــت، 
ــوم  ــتیابی عم ــت دس ــه جه ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام از جمل
ــکان  ــع، ام ــود. در واق ــوب می ش ــمی محس ــای تجس ــه هنره ب
ــداد  ــن روی ــق ای ــگان از طری ــور رای ــه ط ــی ب ــه فرهنگ تجرب
فراهــم می شــود و طــی آن گالری هــا و دیگــر جاذبه هــای 
ــر  ــان جــوان پنجشــنبه اول ه ــب مخاطب فرهنگــی جهــت ترغی

ــد.  ــاز می مانن ــت ب ــا دیروق ــاه ت م

یک بازار هنری جذاب  

هنــر معاصــر آفریقــای جنوبــی در بــازار هنرهــای معاصــر 
بین المللــی توجــه روزافزونــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
نمایشــگاه هنــری FNB JoburgArtFair  در ژوهانســبورگ که 
نمایشــگاه هنرهــای معاصــر پیشــرو آفریقــا بــه شــمار مــی رود و 
ــدازی  ــاون راه ان ــراً در کیپ ت ــریThat 7 کــه اخی نمایشــگاه هن
ــرمایه گذاری  ــتعداد و س ــرورش اس ــدد پ ــت و درص ــده اس ش
ــان  ــی در ســطح جه ــه شــکل روزافزون ــر روی آن هاســت، ب ب

ــد.  ــه شــهرت دســت یافته ان ب

آفریقای جنوبی

ارقام کلیدی

16/5 میلیون دالر
گردش مالی ساالنه هنرهای تجسمی 

در سال 2010؛
7.700 نفر

افراد فعال در بخش هنرهای تجسمی 
در سال 2010
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صنعت پرطرفدار رادیو 
رادیــو در آفریقــای جنوبــی رشــد فوق العــاده ای داشــته اســت 
و درآمــد آن بیــن ســال های 2009 تــا 2013 بــه میــزان 50 
ــی اعــم از  ــه اســت. ایســتگاه های رادیوی ــش یافت درصــد افزای
ــت پخــش  ــی همــه جــا و همــه وق ــا محل ــی، تجــاری ی عموم
مــردم  درصــد   87 دارنــد:  زیــادی  مخاطبــان  و  می شــوند 
آفریقــای جنوبــی رادیــو گــوش می کننــد. بنــا بــه اعــالم بنیــاد 
پژوهش هــای آفریقــای جنوبــی1، مــردم آفریقــای جنوبــی 
ــو  ــاعت در روز رادی ــط 3/5 س ــور متوس ــه ط ــال 2014 ب در س

گــوش کرده انــد. 

رادیو در دسترس ترین رسانه در آفریقای جنوبی است و 

در خارج از مراکز شهری نیز قابل دسترسی است 

ایســتگاه های رادیویــی بــا ترکیــب ســرگرمی و اطالعــات 
توانســته اند رونــد گفتگــو، مذاکــره، مشــارکت و دخالــت 
و  فقیرتریــن  در  حتــی  را  تصمیم گیری هــا  در  فعاالنــه 

نماینــد.   ترویــج  روســتایی  مناطــق  دورافتاده تریــن 
خاصــی  محبوبیــت  از  محلــی  رادیویــی  ایســتگاه های 
ــد. ایــن ایســتگاه های رادیویــی کوچــک و محلــی  برخوردارن
بــوده و بــه صــورت بومــی اداره می شــوند و بــه توســعه 

ایســتگاه   240 حــدود  می کننــد.  کمــک  فرهنگــی  تنــوع 
رادیویــی محلــی در آفریقــای جنوبــی فعالیــت دارنــد کــه بــه 
ــد  ــودکان می پردازن ــای ک ــه و برنامه ه ــار، مصاحب ــش اخب پخ
و محتواهایــی را تولیــد می کننــد کــه می توانــد در اختیــار 

دیگــر رســانه ها نیــز قــرار گیــرد. 
رادیویــی  ایســتگاه های  در  زبــان  رایج تریــن  زولــو2  زبــان 
ــون شــنونده  ــی اســت کــه بیــش از هفــت میلی آفریقــای جنوب
خوســایی4  و  آفریکانــس3  زبان هــای  آن  از  بعــد  و  دارد 
ــد.  ــرار دارن ــنونده ق ــون ش ــار میلی ــش از چه ــا بی ــک ب ــر ی ه
برنامه هــای رادیویــی بــه تمــام 11 زبــان رســمی آفریقــای 

می شــوند.  پخــش  جنوبــی 
همزمــان بــا گســترش گوشــی های هوشــمند، تعــداد مخاطبــان 
رادیویــی نــه تنهــا کاهــش نیافته اســت، بلکــه مخاطبان بیشــتری 
ــا  ــی ب ــای جنوب ــردم آفریق ــد از م ــده اند: 28 درص ــذب ش ج
تلفن هــای همــراه خــود بــه رادیــو گــوش می دهنــد. ایــن 
ــی  ــه عــالوۀ محبوبیــت ایســتگاه های رادیوی ــی رســانه ها ب تالق
محلــی باعــث شــده اســت تــا رشــد درآمــد حاصــل از تبلیغــات 

ــرخ تبلیغــات دیگــر رســانه ها پیشــی بگیــرد.  رادیویــی از ن

1   South African Research Foundation
2   Zulu
3   Afrikaans
4   Xhosa

»هنــوز خیلــی مانــده تــا رادیــو رقیــب 

ــد.«  ــدا کن قابل توجهــی پی

یوهانس دایر، 
دبیر کل انجمن ملی رادیوی آفریقای جنوبی
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بستر توسعه بازار تلویزیون 

ــون  ــش از 400 میلی ــا بی ــه، ب ــون خاورمیان ــازار تلویزی ب

نفــر جمعیــت، بــرای ســازندگان برنامه هــای تلویزیونــی 

به خصوصــی  جذابیــت  و  وســعت  از  تبلیغاتــی  و 

ــت  ــوردار اس برخ

بــا توجــه بــه افزایــش شــدید جمعیــت و توســعه مــداوم 
اقتصــادی، چشــم انداز رشــد بالقــوه ای در ایــن بخــش وجــود 
دارد. بنــا بــه گــزارش شــرکت خدمــات مالــی آی اچ اس1، 
ــه  ــه ب ــن منطق ــی در ای ــای تلویزیون ــرف برنامه ه ــا و مص تقاض
ــعه یافته  ــورهای توس ــتر کش ــر از بیش ــمگیری باالت ــزان چش می
فزاینــده مصرف کننــدگان  تقاضــای  بــه  پاســخ  اســت. در 
تلویزیــون، بخــش تلویزیــون خاورمیانــه بــه معنــی واقعــی 
ــد  ــوع در رش ــن موض ــه ای ــت، چنان ک ــد اس ــه رش ــه رو ب کلم
ــه  ــاب یافت ــه بازت ــه عرب نشــین خاورمیان ــات منطق ــه تبلیغ هزین
ــا  ــال های 2012 ت ــن س ــدی بی ــاً 4/5 درص ــد تقریب ــت )رش اس

 .)2015

بــازار تلویزیون هــای پولــی طــی تنهــا 10 ســال چهــار 

برابــر شــده اســت 

در ســال 2013، بــازار تلویزیــون پولــی بــه لحــاظ ســهم بــازار 
11/2 درصــد و بــه لحــاظ تعــداد مشــترکان 14/1 درصــد 
ــداد  ــر )2013-2004(، تع ــه اخی ــی ده ــت. ط ــرده اس ــد ک رش
ــر  ــار براب ــاً چه ــی تقریب ــای پول ــه2 تلویزیون ه ــترکان اولی مش

ــون  ــه 4/35 میلی ــون نفــر در ســال 2004 ب شــده و از 1/33 میلی
نفــر در ســال 2013 رســیده اســت و بــه بیــان دقیق تــر، میانگیــن 
ــت.  ــوده اس ــد ب ــا 14/64 درص ــر ب ــاالنه  آن براب ــد س ــرخ رش ن
دو ســوم خانوارهــای دارای حــق اشــتراک تلویزیون هــای 
ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــترکان( ب ــد از کل مش ــی)66 درص پول
خلیــج فارس)عربســتان ســعودی، امــارات متحــده عربــی، 
ــا ایــن حــال،  کویــت، قطــر، عمــان و بحریــن( تعلــق دارنــد. ب
تفاوت هــای قابل توجهــی در جــذب خدمــات تلویزیونــی 
ــده  ــارات متح ــود دارد: ام ــه وج ــن منطق ــر ای ــی در سراس پول
عربــی بــا 85 درصــد از باالتریــن نــرخ نفــوذ برخــوردار اســت 
و مصــر بــا تنهــا 2/4 درصــد پایین تریــن نــرخ را در ایــن میــان 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

رشــد انفجــاری شــبکه های اچ دی3 در خاورمیانــه و 

ــمالی  ــای ش آفریق

شــبکه های اچ دی ارائــه شــده در ایــن منطقــه از تنهــا دو 
ــش  ــال 2014 افزای ــدد در س ــه 158 ع ــال 2009 ب ــدد در س ع
یافتــه اســت. از ایــن میــان، 71 شــبکه و بــه عبارتــی حــدود 45 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــده، ب ــه ش ــبکه های ارائ ــد از کل ش درص

ارائــه می شــوند. 
ــا4  از مجمــوع  ــه من ــگان شــبکه های اچ دی در منطق ــه رای ارائ
ــا، اســپانیا،  ــد ایتالی ــه شــده در کشــورهایی مانن شــبکه های ارائ
روســیه، اســترالیا و آفریقــای جنوبــی بیشــتر اســت. شــبکه 
ــپورت  ــره اس ــر الجزی ــه پیش ت ــپورت5 )ک ــن  اس ــی بی تلویزیون

خاورمیانه

1   IHS
2   Primary Subscribers
3   HD channels

MENA   4: اصطالحی برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
  
5 BeIN Sports Arabia
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1   OSN
2   Al Jazeera
3   Global Association of the Exhibition Industry

نامیــده می شــد( و شــبکه اواس ان1 در حــال تشــکیل یــک 
انحصــار دوتایــی در بــازار ماهواره هــای پولــی منطقــه منــا 
از  ایــن دو شــرکت توانســته اند بخــش عمــده ای  هســتند. 
مشــترکان ماهــواره ای را بــه خــود جــذب کننــد. از ســال 2009 
ــا 85  ــن 82 ت ــبکه بی ــن دو ش ــی ای ــازار ترکیب ــهام ب ــد س ــه بع ب

ــت.  ــوده اس ــان ب ــد در نوس درص

شبکه الجزیره در حال تسخیر جهان 

شــبکه الجزیــره2 کــه در وهلــه نخســت بــه عنــوان یــک شــبکه 
خبــری و کانــال ماهــواره ای تلویزیونــی عربــی راه انــدازی 
ــده  ــل ش ــه تبدی ــبکه ای چندگان ــه ش ــر ب ــال حاض ــد، در ح ش
ــی و  ــبکه های اینترنت ــه ش ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــه زبان هــای مختلــف  ــژه آن اشــاره کــرد کــه ب ــی وی تلویزیون
ارائــه می شــوند. شــبکه الجزیــره مصداقــی بــر اســتقبال فزاینــده 

از صنعــت تلویزیــون خاورمیانــه اســت. در ســال 2015 شــبکه 
الجزیــره در دســترس بیــش از 270 میلیــون خانــوار در بیــش از 

140 کشــور جهــان قــرار گرفتــه اســت. 

گرانیگاه جدید هنرهای تجسمی 

رشد مستمر صنعت نمایشگاهی در خاورمیانه 

ــی صنعــت  ــه جهان ــه توســط اتحادی نظرســنجی صــورت گرفت
نمایشــگاهیUFI( 3( نشــان می دهــد کــه 80 درصــد ســازمان ها 
در ایــن منطقــه، علی رغــم رکــود اقتصــادی جهانــی ســال 
2008 و بی ثباتــی ناشــی از تحــوالت بهــار عربــی ســال 2011، 
ــه آینــده نویدبخــش صنعــت نمایشــگاهی خوش بیــن  نســبت ب
ــه بعــد،  ــه، از ســال 2006 ب ــن اتحادی ــه اعــالم ای ــا ب هســتند. بن
تعــداد نمایشــگاه های تجــاری و فضــای نمایشــگاهی موجــود 

بــه ترتیــب 14 و21 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 

Arab Media Outlook 2011-2015 منبع:
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ــن فضــای  ــی در حــال حاضــر بزرگ تری ــارات متحــده عرب ام
سرپوشــیده نمایشــگاهی را فراهــم کــرده اســت کــه 31 درصــد 
ــان،  ــن می ــرد. در ای ــه را دربرمی گی ــای منطق از مجمــوع فضاه
ــا بیشــترین تعــداد رویدادهــای برگــزار شــده در یــک  ــی ب دب
ــگاهی  ــیده نمایش ــای سرپوش ــن فض ــهر )104( و بزرگ تری ش
برابــر بــا 17 درصــد از کل فضــای منطقــه ای، قطــب منطقــه  بــه 
ــش  ــداد در ش ــتقبال از 219 روی ــا اس ــران ب ــد. ای ــمار می آی ش
شــهر خــود، میزبــان بیشــترین تعــداد رویدادهــای نمایشــگاهی 
اســت. وضعیــت عــراق نســبتاً بهبــود یافتــه اســت  و کویــت و 
عربســتان نیــز شــاهد رشــد خوبــی بوده انــد. ابوظبــی و دوحــه 
ــه افزایــش 230 درصــدی  ــق ب ــوان مراکــز تجــاری موف ــه عن ب

ــده اند.  ــال 2006 ش ــود از س ــگاه های خ ــداد نمایش تع

روی  بــر  خاورمیانــه  توجــه  قابــل  ســرمایه گذاری 

موزه هــای بــزرگ در راســتای تبدیــل شــدن بــه 

مقصــد گردشــگری 

ــن  ــال در ای ــن مث ــک بهتری ــدون ش ــی1 ب ــوور ابوظب ــوزه ل  م

زمینــه اســت. ایــن مــوزه کــه توســط ژان نــوول2 طراحــی شــده 
ــی و  ــده عرب ــارات متح ــن ام ــی بی ــن دولت ــق بی ــل تواف و حاص
ــوور  ــوزه ل ــد. م ــایی ش ــال 2016 بازگش ــت، در س ــه اس فرانس
ابوظبــی بــه یکــی از موزه هــای نمادیــن در جهــان عــرب 
ــوزه  ــن م ــه بزرگ تری ــن، اگرچ ــد. بنابرای ــد ش ــل خواه تبدی
ــت،  ــع اس ــس واق ــوور در پاری ــوزه ل ــی م ــه عبارت ــان و ب جه
ــه  ــده در منطق ــر در آین ــای معاص ــی دنی ــی فرهنگ ــی پویای ول

خاورمیانــه مشــاهده می شــود.  
ــوزه  ــون دالر در »م ــد دارد 136 میلی ــی قص ــال، دب ــن ح ــا ای ب
آینــده3« ســرمایه گذاری کنــد. ایــن مــوزه فنــاوری بــا اســتفاده 
پیشــرفته ســاخت چــاپ ســه بعدی خــود  تکنیک هــای  از 
قــادر بــه عرضــه ابداعــات آینده گرایانــه بــوده و در ســال 
2017 بــرای عمــوم بازگشــایی شــده اســت. بنــا بــه گفتــه شــیخ 
ــوزه  ــن م ــی، ای ــم دب ــور و حاک ــاون رئیس جمه ــد4، مع محم
ــه  »مرکــز رشــد ایده هــا و طرح هــای واقعــی خواهــد بــود« و ب
تحقــق رســالت امــارات متحــده عربــی بــرای تبدیــل شــدن بــه 

ــوآوری کمــک خواهــد کــرد.  ــی ن مرکــز جهان

1   The Louvre Abu Dhabi
Jean Nouvel  2: معمار برجسته فرانسوی و برنده جایزه پریتزکر 2008 

3   Museum of the Future
4   Sheikh Mohammed
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ــت  ــت تح ــن اس ــالق ممک ــی و خ ــع فرهنگ ــه صنای ــر چ اگ
ســیطره چنــد بازیگــر عمــده قــرار داشــته باشــند، ولــی اغلــب 
ــدد  ــرکت ها درص ــه ش ــا ک ــتند. از آنج ــده هس ــدت پراکن به ش
ــن  ــرداری از بهتری ــت بهره ب ــاز جه ــورد نی ــت م ــب ظرفی کس
هســتند،  جهانــی  بازارهــای  در  خــود  محتــوای  ایده هــای 

ــت.  ــده اس ــج ش ــرکت ها رای ــام ش ــوع ادغ ــاره موض دوب
نتایــج بررســی بارومتــر اطمینــان ســرمایه گذاری رســانه و 
ــگ در ســال 2015 نشــان  ــد یان ســرگرمی مؤسســه ارنســت اَن
می دهــد کــه اشــتیاق شــرکت های فعــال در زمینــه صنایــع 
ــه اوج  ــه نقط ــرگرمی ب ــانه و س ــرای رس ــالق ب ــی و خ فرهنگ
ــن بخــش رســیده اســت:  خــود در چهــار ســال گذشــته در ای
50 درصــد شــرکت های صنایــع فرهنگــی و خــالق انتظــار 
دارنــد کــه طــی 12 مــاه بعــد از شــروع فعالیــت خــود بــه دنبــال 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــه ب ــا توج ــند. ب ــودآوری باش س
جهــت احیــای رشــد بــا وجــود پیشــینه رشــد اقتصــادی ضعیــف 
ــای  ــق فناوری ه ــاری از طری ــای تج ــول الگوه ــی و تح جهان

ــن  ــا ای ــت. ب ــر اس ــدی امکان پذی ــا ح ــر ت ــن ام ــی، ای دیجیتال
ــر ســر دارایی هــا و  ــه دلیــل رقابــت ب حــال، انجــام معامــالت ب

ــت.  ــده اس ــوار ش ــاال دش ــبتاً ب ــای نس ارزش گذاری ه
ــی  ــل اصل ــد عوام ــت از درآم ــازار و محافظ ــهم ب ــب س کس
ــی و  ــع فرهنگ ــوزه صنای ــال در ح ــرکت های فع ــترش ش گس
ــا  ــه ب ــرکت ها در مواجه ــن ش ــوند. ای ــوب می ش ــالق محس خ
رقابــت شــدید و تحــوالت دیجیتالــی بایــد نســبت بــه افزایــش 

»بــرای کمــک بــه رونــق صنایــع فرهنگی 

ــژه  ــارور به وی ــتم های ب ــالق، اکوسیس و خ

بــا ایجــاد هماهنگــی بیــن بازیگــران 

ــاد  ــد ایج ــی بای ــی و خصوص ــش دولت بخ

ــوند.« ش

آسترید آودیبرت
سرپرست تیم کمک های فنی در برنامه کالچر پالس 

 .)ACP( 1کشورهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام

1   African, Caribbean and Pacific Countries
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آیا انتظار دارید شرکت شما طی 12 ماه بعد از شروع فعالیت خود، سودآوری داشته باشد؟
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ــد.   ــدام کنن ــی خــود اق ــرم عملیات ــاس و اه مقی
در انتهــای دیگــر ایــن طیــف، رشــد در شــرکت های کوچــک 
ــق ابزارهــای  ــد از طری ــع فرهنگــی و خــالق بای فعــال در صنای
ــا اســتفاده از روش تأمیــن  نویــن تأمیــن مالــی تقویــت شــود. ب
زمینــه  در  ســرمایه گذاری  بــرای  بــازاری  جمعــی،  مالــی 
و  هنرمنــدان  فیلم ســازان،  و  اســت  شــده  ایجــاد  ایده هــا 
ــن  ــرای تأمی ــل محدودیــت بودجــه ب ــه دلی نویســندگانی کــه ب
مالــی پروژه هــای خــود بــه دنبــال وام هــای بانکــی هســتند، بــه 
ــرادی  ــد. اف ــتفاده می کنن ــن روش اس ــی از ای ــور روزافزون ط
کــه درصــدد تأمیــن مالــی فیلــم و دیگــر پروژه هــای خالقانــه 
اســتفاده  مشــترک  تولیــد  از روش  نیــز  هســتند  فرا مــرزی 

ــه تقســیم  ــه عــالوه، اســتخدام شــرکای خارجــی ب ــد. ب می کنن
ــن و  ــای ام ــاد بازاره ــث ایج ــد و باع ــک می کن ــا کم هزینه ه
بزرگ تــر بــرای کارهــای خالقانــه می شــود و در واقــع، ابــزار 
ــع  ــد در صنای ــرای تقســیم ریســک و افزایــش درآم ــری ب مؤث

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــون ب ــم و تلویزی فیل

محرک های اصلی و تأثیرگذار بر راهبرد رسانه و سرگرمی شما طی دوازده ماه آتی چه خواهند بود؟

کسب سهم بازار در بازارهای جغرافیایی موجود
افزایش فرصت های نظارتی/ قانونی

بهبود اثربخشی مالیات ساختاری
حرکت به سوی بازارهای جغرافیایی جدید

کسب استعداد
 حرکت به سمت حوزه های جدید تولیدی/خدماتی

 دستیابی به فناوری جدید/ مالکیت معنوی
کاهش هزینه و افزایش حاشیه سود

%43

%43
%29

%26

%23
%11
%9

%3
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گســتره مقاصــد ســرمایه گذاری موجــب ایجــاد بازارهــای 
اســت.  شــده  بــاال  ســطح  نوظهــور  بازارهــای  و  موجــود 
ــالق  ــرکت های خ ــرمایه گذاری، ش ــکان س ــاب م ــگام انتخ هن
ــاداش و  ــی پ ــه پیش بین ــم ب ــد ه ــد در آن واح ــی بای و فرهنگ
هــم بــه ارزیابــی خطــرات بپردازنــد. موفقیــت ایــن شــرکت ها 
منــوط بــه ایــن اســت کــه بداننــد بــر چــه بازارهایــی متمرکــز 

ــوند.  ــا ش ــن بازاره ــه وارد ای ــت و چگون ــه وق ــوند و چ ش
ــی در  ــات فرهنگ ــرکت های خدم ــه ش ــک ب ــور کم ــه منظ ب
زمینــه راهبردهــای رشــد بازارهــای بین المللــی و نوظهــور 
 DiMAx ــا ــی1 ی خــود، شــاخص جذابیــت رســانه های دیجیتال
ــه  ــده اســت ک ــن ش ــگ تعیی ــد یان ــه ارنســت اَن توســط مؤسس
ــر اســاس پتانســیل  ــزار اختصاصــی اســت کــه کشــورها را ب اب
نســبی آن هــا در زمینــه تولیــد درآمــد از رســانه های دیجیتالــی 
ــل  ــاس تحلی ــر اس ــزار ب ــن اب ــاختار ای ــد. س ــدی می کن رتبه بن

هزینه-ســود تنظیــم شــده اســت و بــه کشــورها از صفــر تــا پنــج 
امتیــاز داده می شــود. عــدد پنــج در ایــن رتبه بنــدی بــه معنــای 

ــت اســت.  ــن درجــه جذابی باالتری
بــر اســاس شــاخص جذابیــت رســانه های دیجیتالــی، بازارهــای 
ــه  ــتند و ب ــرمایه گذاری هس ــرای س ــازار ب ــن ب ــغ جذاب تری بال
لحــاظ ســرمایه بــه  کار گرفتــه شــده، ایــاالت متحــده، انگلیس، 
ــای توســعه یافته در  ــردمدار رشــد بازاره هلنــد و اســترالیا س
ــراد  ــط اف ــدگاه توس ــن دی ــند. ای ــر می رس ــه نظ ــال 2015 ب س
شــرکت کننــده در نظرســنجی رســانه و ســرگرمی مــورد تأییــد 

قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــد ب ــن و هن ــای نوظهــور چی ــا، بازاره ــا وجــود تمــام این ه ب
دلیــل رشــد قــوی و پتانســیل عظیــم بلندمــدت خــود، همچنــان 
مــورد توجــه بســیاری از مســئوالن اجرایــی قــرار گرفته انــد. بــا 
ایــن حــال، ورود بــه ایــن بازارهــا و توســعه آن هــا کــه اغلــب 

چالش جهانی شدن

پنج مقصد برتر جهت سرمایه گذاری شرکت شما طی 12 ماه آینده کدامند؟

پنج مقصد برتر 
رسانه و سرگرمی

ایاالت متحده
انگلیس
هلند
چین
استرالیا

1   Digital Media Attractiveness Index
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ــل  ــه قاب ــتلزم هزین ــتند، مس ــع هس ــاخت های توزی ــد زیرس فاق
ــارکت  ــورد مش ــن در م ــای چی ــت. محدودیت ه ــی اس توجه
ــا و شــکننده  ــودن قیمت هــا و مصــرف نوپ خارجــی و پاییــن ب
ــت  ــش جذابی ــث کاه ــتان باع ــی در هندوس ــوای دیجیتال محت
ــده نزدیــک شــده اســت.  و امــکان رشــد ایــن بازارهــا در آین
ــرق  ــع ب ــا مناب ــه ت ــدی متعــدد از بوروکراســی گرفت ــع کلی موان
ناپایــدار و کمبــود نیروهــای مســتعد و ماهــر نیــز شــرایط ایــن 
بازارهــا را پیچیده تــر می ســازد. در نتیجــه، ســرمایه گذاران 
بازارهــای  در  ســرمایه گذاری  جهــت  خــالق  و  فرهنگــی 
ــد و  ــه عمــل می کنن ــی، محتاطان ــاه آت نوظهــور طــی دوازده م
ــد  ــاد نخواه ــدان زی ــا چن ــرزی آن ه ــرمایه ای فرا م ــدات س تعه

بــود. 

چالش کسب درآمد آنالین
هنگامی کــه محتــوای دیجیتالــی نخســتین بــار بــه صــورت 
ــن  ــالق ای ــرکت های خ ــیاری از ش ــد، بس ــا ش ــن جابج آنالی
تصمیــم راهبــردی را اتخــاذ کردنــد کــه بیشــتر محتــوای 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــام آن را، ب ــه تم ــر ن ــود، اگ ــی خ دیجیتال
در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهنــد. بســیاری از ایــن 
ــتند  ــه هس ــش مواج ــن چال ــا ای ــر ب ــال حاض ــرکت ها در ح ش
کــه چطــور مشــتریان خــود را متقاعــد کننــد کــه بــرای آنچــه 
تــا بــه حــال بــه صــورت رایــگان دریافــت می کردنــد، هزینــه 
ــر  ــدگان در حــال حاضــر در براب ــد. مصرف کنن پرداخــت کنن
ایــن مســأله مقاومــت زیــادی نشــان می دهنــد. روزنامــه و 
رادیــو اغلــب محتــوای رایــگان آنالیــن ارائــه می دهنــد و 
ــل  ــد حاص ــه درآم ــد ک ــاد دارن ــت اعتق ــاور نادرس ــن ب ــه ای ب
بــه  مربــوط  هزینه هــای  دادن  پوشــش  بــرای  تبلیغــات  از 
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــد ب ــی خواه ــار کاف ــع آوری اخب جم
ســایت های موســیقی نیــز غالبــاً محتــوای خــود را بــه صــورت 

ــر  ــر غی ــا از نش ــد ت ــرار می دهن ــوم ق ــترس عم ــگان در دس رای
مجــاز آن هــا ممانعــت نماینــد. امــا دیگــر ارائــه کننــدگان محتــوا 
ــان  ــا اطمین ــد ت ــالش می کنن ــدت ت ــازان به ش ــه فیلم س از جمل
حاصــل کننــد بینندگانشــان در ازای مشــاهده کارهــای خالقانه 

ــد.  ــول می دهن ــان پ ایش
ــا کیفیــت و دارای ارزش افــزوده در متقاعــد  ارائــه محتــوای ب
ــن،  ــوای آنالی ــه محت ــدگان جهــت پرداخــت هزین کــردن بینن
بســیار حائــز اهمیــت خواهــد بــود. شــرکت های خــالق و 
فرهنگــی بایــد نســبت بــه عواملــی کــه باعــث تمایــل یــا عــدم 
ــن  ــوای آنالی ــه محت ــت هزین ــه پرداخ ــده ب ــل مصرف کنن تمای

ــد.  ــدا کنن ــتری پی ــناخت بیش ــوند، ش می ش
مؤسســه ارنســت اَنــد یانــگ عــادات رســانه ای آنالیــن و 
آفالیــن مصرف کننــدگان را در 12 کشــور در سراســر جهــان 
مــورد مطالعــه قــرار داده اســت تــا بتوانــد پیش بینــی کنــد کــه 
احتمــال موفقیــت راهبردهــای پرداخــت هزینــه محتــوا در 

ــر اســت.  کجــا بیشــتر و کجــا کمت
بیــن  قابل توجهــی  تفاوت هــای  از  حاکــی  پژوهش هــا 
رفتارهــای آنالیــن رایــگان و تراکنشــی اســت.  مســلماً در 
بیشــتر کشــورها مــردم طرفــدار محتــوای آنالیــن رایــگان 
هســتند. نمــودار زیــر میانگیــن ســطح نفــوذ فعالیت هــای 
آنالیــن رایــگان نظیــر خوانــدن اخبــار، بــازی، تماشــای فیلــم، 
دسترســی بــه شــبکه های اجتماعــی و وبالگ هــا را در هــر 
یــک از کشــورهای مــورد مطالعــه نشــان می دهــد. ســطح 
ــن  ــا 43 درصــد در ژاپ ــی ت نفــوذ از 70 درصــد در کــره جنوب
ــر  ــاالت متحــده براب ــوذ در ای ــر اســت. متوســط ســطح نف متغی
ــج  ــان پن ــن کشــور تنهــا کشــور در می ــود و ای ــا 57 درصــد ب ب
کشــور نخســت اســت کــه جــزء بازارهــای نوظهــور به حســاب 

نمی آیــد. 
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نیلســن1، 85  نظرســنجی های جدیــد شــرکت  از  یکــی  در 
درصــد از کاربــران اینترنــت اعــالم کردنــد کــه محتــوای 
ــگان  ــد رای ــت، بای ــگان اس ــر رای ــال حاض ــه در ح ــی ک آنالین
باقــی بمانــد. امــا تعجــب برانگیــز نیســت کــه همیــن نظرســنجی 
ــا  ــتاقند ت ــتر مش ــن بیش ــدگان آنالی ــه مصرف کنن ــان داد ک نش
بــرای مقوله هــای خاصــی از محتــوای فرهنگــی از جملــه فیلــم، 
ــد و  ــه بپردازن ــیقی هزین ــی و موس ــای تلویزیون ــازی، برنامه ه ب
عالقــه کمتــری بــه پرداخــت پــول بــرای اخبــار، وبالگ هــا و 

ــد.  ــران دارن ــط کارب ــده توس ــاخته ش ــای س فیلم ه

1  Nielsen

Monetizing digital media, EY, 2010 منبع:
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ــت.  ــالق اس ــی و خ ــع فرهنگ ــی صنای ــروی حیات ــتعداد، نی اس
ــد  ــتلزم تعه ــب مس ــر اغل ــه هن ــری در عرص ــه برت ــتیابی ب دس
فوق العــاده، سخت کوشــی بــه مــدت طوالنــی و هــوش اســت. 
ــاد و  ــری زی ــتلزم یادگی ــن مس ــد همچنی ــر می توان ــن ام ــا ای ام
ــا و  ــا، فناوری ه ــق تکنیک ه ــی از طری ــای قبل ــرورش ایده ه پ

ــد باشــد.  الگوهــای جدی
در مقالــه ای کــه در ســال 2006 بــا عنــوان دانشــگاه و اقتصــاد 
خــالق1 بــه چــاپ رســید، ریچــارد فلوریــدا، گــری  گیتــس2، 
برایــان نادســن3 و کویــن اســتوالریک4 نشــان دادنــد کــه 
می کننــد،  عمــل  نــوآوری  موتــور  مثابــه  بــه  دانشــگاه ها 
ــا  ــت. آن ه ــترده تر اس ــیار گس ــع بس ــا در واق ــش آن ه ــا نق ام
اســتدالل کردنــد کــه دانشــگاه ها اغلــب بــه عنــوان قطب هــای 
خــالق بــرای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها 
ــر نقــش  ــه ب ــد. نویســندگان مقال و مناطــق خــود عمــل می کنن
ــتانه  ــتعداد و آس ــاوری، اس ــرریز5« فن ــد »س ــگاه ها در رش دانش
تحمــل و بنابرایــن کمــک بــه توســعه صنایــع فرهنگــی و 

ــد.  ــد دارن ــالق تأکی خ
بــه گفتــه اســتاد برجســته ادوارد گالســر6، کتــاب »ظهــور طبقــه 
ــدا بیانگــر اهمیــت شــهرهایی  خــالق7 « نوشــتۀ ریچــارد فلوری
اســت کــه بــه جــذب ســرمایه انســانی می پردازنــد: »در کتــاب 
ــه اشــاره شــده اســت  ــن نکت ــه ای ــورد شــهرها ب ــدا در م فلوری
کــه  شــهرهایی کــه می خواهنــد موفــق شــوند بایــد بــه جــذب 
اســتعدادهای خالقــی توجــه داشــته باشــند کــه مــوج آینــده را 
 »8 T شــکل می دهنــد.« کار فلوریــدا حــول محــور »نظریــه ســه
وی شــکل داده شــده اســت: فنــاوری، اســتعداد و تحمــل کــه 
بــه عنــوان ســه نیــروی محــرک توســعه اقتصــادی منطقــه ای و 

ــد.  ــه شــمار می رون ــی ب محل

فنــاوری: از آنجــا کــه دانشــگاه ها بودجــه دولتــی و  .

ــاً  ــد و غالب ــت می کنن ــق دریاف ــرای تحقی ــی را ب خصوص
منابــع نــوآوری و شــرکت های اســپین آف بــه شــمار 
ــز پیشــگام  ــه نی می آینــد، در عرصــه نوآوری هــای فناوران

ــتند.   هس
اســتعدادها: دانشــگاه ها در جــذب، توســعه و حفــظ  .

ــا درصــدد  ــد. آن ه ــا می کنن اســتعدادها نقــش مهمــی ایف
جــذب بهتریــن دانشــجویان و پژوهشــگران فارغ التحصیــل 
شــرکت ها  همــکاری  بــا  دانشــگاه ها  برمی آینــد. 
ــه ارزش صنایــع بیفزاینــد و صنایــع خــالق را  می تواننــد ب
ــری  ــش ظریف ت ــن نق ــگاه ها همچنی ــد. دانش ــذب کنن ج
ــرای  ــی ب ــان کاف ــاد مخاطب ــه ایج ــد و ب ــا می کنن ــز ایف نی
حمایــت از هنرمنــدان و گروه هایــی کــه فعالیت هــای 

خالقانــه را دنبــال می کننــد، کمــک می نماینــد. 
تحمــل: اگرچــه ایــن ویژگــی بــه طــور روزافزونــی  .

ــدگاه  ــا دی ــتند ت ــم هس ــه مصم ــی ک ــب اقلیت های از جان
ــه دیگــران تحمیــل کننــد، مــورد تهدیــد قــرار  خــود را ب
ــعه  ــدد توس ــان درص ــگاه ها همچن ــی دانش ــرد، ول می گی
ــا  ــا ب ــتند. آن ه ــایه هس ــق همس ــه مناط ــد ب ــای جدی ایده ه
جــذب دانشــجویانی بــا پیشــینه های متنــوع، ایده هــای 
ــا  ــود را ارتق ــادالت خ ــان آورده و تب ــه ارمغ ــد را ب جدی
را گســترش  بیــان  آزادی  عیــن حــال  در  و  می دهنــد 
ــث  ــل باع ــن قبی ــی از ای ــا و ارزش های ــد. هنجاره می دهن

چالش پرورش استعدادها 

1   The University and the Creative Economy
2   Gary Gates
3   Brian Knudsen
4   Kevin Stolarick
5   Spillover
6   E. Glaeser
7   Rise of the Creative Class
8   Technology, Talent and Tolerance
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اســتعداد و  بــا  افــراد  بــرای  ایجــاد محیطــی جــذاب 
ــوآور  ــراد ن ــذب اف ــکان ج ــه ام ــده و در نتیج ــالق ش خ
ــه رشــد اقتصــادی کمــک  ــن و کســانی کــه ب و کارآفری

می کننــد، را فراهــم خواهــد آورد.  
بــا ایــن حــال، بــه منظــور کســب نتایــج مــورد نظــر، دانشــگاه  ها 
و دیگــر نهادهــای آمــوزش عالــی بایــد بــا مناطــق میزبــان خــود 
تعامــل داشــته و هماهنــگ باشــند، چــرا کــه اجــزای مهمــی از 

رشــد خالقانــه بــه شــمار می آینــد. 

»امــروزه، نقطــه کانونــی صنایــع بــازی 

ــدگان  ــارت اســت از حــق تولیدکنن عب

مســتقل جهــت ســاخت و تجاری ســازی 

بــا  واقــع،  در  جدیــد.  بازی هــای 

دموکراتیــزه کــردن فنــاوری، همــه 

ــی  ــازی ویدیوی ــود ب ــد ب ــادر خواهن ق

می توانــد  موضــوع  ایــن  بســازند. 

ــه  ــنتی ب ــران س ــرای بازیگ ــدی ب تهدی

ــی  ــن فرصت ــا همچنی ــد، ام ــاب آی حس

ــت.« ــوآوری اس ــت ن ــرای تقوی ب

کیت ادواردز
مدیر اجرایی انجمن بین المللی توسعه دهندگان بازی
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فناوری های دیجیتال
ارائه آموزش آنالین- دوره های آزاد انبوه  .

برخط و یادگیری برخط
استفاده از ابزار دیجیتال در آموزش-  .

استفاده از فناوری های دیجیتال در یادگیری 
دانشگاه محور

یادگیری تلفیقی .

رقابت پذیری بازارها و بودجه
بازارهــای دانشــجویی بــه شــدت رقابتــی  .

ــی  ــن الملل ــی و بی داخل
چالش های تامین بودجه دولتی .
رقابت در مورد منابع جدید بودجه .

تحرک جهانی
تبدیل بازارهای نوظهور به رقیبان در مقیاس  .

جهانی در بازار دانشجویی بین المللی
منبع یابی روزافزون استعدادهای درخشان  .

دانشگاهی از بازارهای نوظهور
ــا  . ــگاهی واقع ــای دانش ــگان، برنده ــور نخب ظه

ــی جهان

دموکراتیزه کردن دانش و دسترسی
محتوی فراگیر  .
گسترش دستیابی به آموزش عالی .
افزایش مشارکت در بازارهای نوظهور .

ادغام در صنعت
مقیاس و عمق یادگیری  .

صنعت محور
مشارکت تحقیقاتی و  .

تجاری سازی
صنایع به مثابه رقبا در  .

صدور گواهینامه و ارائه 
محتوا

آموزش در زمینه رشد خالق 

University of the future, EY 2012 منبع:

محرک های تغییر
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صنایــع خــالق بــه رفــاه اقتصــادی و فرهنگــی ملت هــا و افــراد 
کمــک بزرگــی می کننــد. پدیدآورنــدگان آثــار در بطــن ایــن 
صنایــع قــرار دارنــد کــه قــادر بــه کســب 2.250 میلیــارد دالر 

درآمــد و ایجــاد 29 میلیــون شــغل هســتند.  
ــورت  ــه ص ــی ب ــورت روزافزون ــه ص ــوا ب ــه محت ــن آن ک ضم
ــگان« مطــرح  ــن منتقــل می شــود، مفهــوم »دسترســی رای آنالی
می شــود. ایــن مفهــوم عمدتــاً توســط کســانی بســط داده 
ــد  ــگان بهره من ــای تجــاری دسترســی رای می شــود کــه از مزای
آثــار  از  اســتفاده  حــق  اســت  الزم  طرفــی  از  می شــوند. 
ــه صــورت  ــع فرهنگــی ب ــدگان صنای نویســندگان و پدیدآورن
عادالنــه جبــران شــود تــا بتواننــد بــه خلــق فرهنــگ و ارتقــای 
ــورت،  ــن ص ــر ای ــد. در غی ــه دهن ــود ادام ــی خ ــوع فرهنگ تن
خلــق ایــن آثــار بــار دیگــر بــه فعالیــت تفریحــی تبدیــل شــده 
و محــدود بــه کســانی خواهــد شــد کــه قــادر بــه تأمیــن مســکن 

ــتند.   ــود هس ــای خ ــاش خانواده ه ــرار مع و ام
اگــر قــرار باشــد پدیدآورنــدگان آثــار هنــری در ازای اســتفاده 
از آثــار خــود وجهــی دریافــت نکننــد، »اســتفاده منصفانــه« از 
آثــار آن هــا نخواهــد شــد. »منصفانــه« بــه معنــای آن اســت کــه 
پدیدآورنــدگان بایــد بابــت آثــار خــود وجهــی را بــه صــورت 
عادالنــه دریافــت کننــد. پدیدآورنــدگان بــرای تأمیــن معــاش 
خــود بایــد قــادر بــه کســب درآمــد باشــند. هنگامی کــه افــراد 
دیگــر ســر کار می رونــد، پدیدآورنــدگان جهــت تکمیــل 
ــذ،  ــم و کاغ ــوم، قل ــگ و ب ــراغ رن ــه س ــود ب ــری خ ــار هن آث
اســتودیوی ضبــط، صحنــه فیلم بــرداری و یــا ســر تمرین هــای 
طاقت فرســا، خســته کننده و حتــی ســخت و دشــوار می رونــد. 
اگــر آن هــا بــه خاطــر کاری کــه انجــام می دهنــد چیــزی 

ــه کار دیگــری  ــار ب ــق آث ــه جــای خل ــد ب ــد، بای دریافــت نکنن
بپردازنــد. از ایــن رو، کل جامعــه متضــرر خواهــد شــد. 

اگــر هنرمنــدان دســت از آفرینــش آثار هنــری بردارنــد، ارزش 
ــد  ــی می توان ــر کس ــود؟ ه ــد ب ــه خواه ــگان چ ــوای رای محت
حاصــل  کــه  باکیفیــت  روزنامه نــگاری  بیــن  تفــاوت  بــه 
ــف  ــوای ضعی ــت و محت ــق اس ــده و دقی ــای آموزش دی ذهن ه
وبالگ نویســان بی شــمار کــه بــه صــورت رایــگان ارائــه 
ــگان  ــی رای ــب دسترس ــه طال ــانی ک ــرد. کس ــی بب ــوند، پ می ش
ــگان  ــوای رای ــه محت ــه از ارائ ــانی ک ــن کس ــتند و همچنی هس
ــدگان  ــار پدیدآورن ــع از آث ــد، در واق ــب می کنن ــد کس درآم
ــا در  ــد. امــروزه م ــه آن اســتفاده می کنن ــدون پرداخــت هزین ب
وضعیتــی بحرانــی قــرار داریــم. زیــرا در صورتــی کــه شــرایط 
ــرض  ــز در مع ــت نی ــود خالقی ــود، خ ــاد نش ــری ایج منصفانه ت

خطــر اســت. 
دو تــن از کارآفرینــان برجســته، صنایــع خــالق و فرهنگی چین 
ــا و  ــاردر ســایت علی باب ــا1 بنیانگــذار میلی ــه نام هــای جــک م ب
ــت  ــه مدیری ــک شــرکت تنســنت کــه در زمین ــا2، مال ــی م پون
ــت دارد، ســال  ــای وب فعالی شــبکه های اجتماعــی و پورتال ه
گذشــته خواســتار حمایــت قوی تــر از دارایی هــای فکــری 
در چیــن شــدند. هــر دوی آن هــا اظهــار داشــتند »اگــر کشــور 
بخواهــد محتــوای آنالیــن بیشــتری خلــق کنــد«، ایــن موضــوع 
ــد  ــح دادن ــه توضی ــن در ادام ــت. همچنی ــروری اس ــری ض ام
ــی  ــرکت های چین ــه ش ــت ب ــت از کپی رای ــود حفاظ ــه »بهب ک
ــی را  ــاری بالغ ــوی تج ــد الگ ــا بتوانن ــرد ت ــد ک ــک خواه کم

ــرای فیلــم، موســیقی و انیمیشــن توســعه دهنــد.«  ب
آنچــه در مــورد چیــن صــادق اســت، در مــورد ســایر کشــورها 

چالش حفاظت و حمایت از حق مؤلف

1   Jack Ma
2   Pony Ma
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ــالق  ــوای خ ــب از محت ــت مناس ــد. محافظ ــدق می کن ــز ص نی
همــه جــا مــورد نیــاز اســت. مدیریــت جمعــی حقــوق، نظامــی 
اســت کــه بــه پدیدآورنــدگان اجــازه می دهــد تــا زمــان خــود 
ــود  ــن وج ــن تضمی ــد و ای ــری کنن ــار هن ــق آث ــف خل را وق
داشــته باشــد کــه حتــی کمتریــن اســتفاده از آثــار ایشــان 
ردیابــی خواهــد شــد و در قبــال آن، پــاداش منصفانــه ای 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن دریاف
ــای  ــه طرح ه ــت ک ــن اس ــی، روش ــه کل ــن توصی ــر از ای فرات
ــد اجــرا  ــان بای ــوق مؤلف ــر از حق ــرای محافظــت بهت خاصــی ب
ــه  ــق طــرح تجــارت منصفان شــوند. در حــوزه موســیقی، مطاب
ــی ضمــن  ــرار اســت بســیاری از خدمــات دیجیتال موســیقی1 ق
ــرای  ــه« ب ــارت منصفان ــرایط »تج ــا ش ــت ب ــایی و موافق شناس
ــمی  ــای تجس ــش هنره ــوند. در بخ ــه ش ــدگان ارائ پدیدآورن
ائتالفــی از خالقــان آثــار هنــری در سراســر  قــرار اســت 
جهــان بــرای حمایــت از حــق فــروش مجــدد آثــار هنرمنــدان 
ــی  ــان بین الملل ــم پیم ــرای تنظی ــی ب ــروه خاص ــن گ و همچنی
ــری،  ــش صوتی-تصوی ــود. در بخ ــکیل ش ــه تش ــن زمین در ای
پــروژه ای در مــورد حــق اجــرت سلب نشــدنی از قبــل شــروع 
ــن حقــوق  شــده اســت کــه به خصــوص در کشــورهایی که ای

بــه رســمیت شــناخته نمی شــوند، بازتــاب  قابــل توجهــی بــرای 
ــت.  ــد داش ــوزه خواه ــن ح ــدگان ای پدیدآورن

ــال 1948  ــه در س ــر« ک ــوق بش ــی حق ــه جهان ــق »اعالمی مطاب
ــام  ــب شــد، »تم ــل تصوی ــی ســازمان مل توســط مجمــع عموم
ــل  ــی حاص ــادی و اخالق ــع م ــت از مناف ــق حفاظ ــراد از ح اف
ــف آن  ــه مؤل ــری ک ــا هن ــی ی ــی، ادب ــد علم ــوع تولی ــر ن از ه
ــت  ــر موضوعی ــر دیگ ــن ام ــروزه ای ــد.« ام ــتند، برخوردارن هس
نــدارد. ناکامــی در دســتیابی بــه چنیــن هدفــی باعــث کاهــش 
درآمــد صنایــع فرهنگــی و خــالق و همچنیــن کاهــش رشــد و 

ــت.  ــده اس ــع ش ــن صنای ــتغال زایی ای ــت اش قابلی

1   Fair Trade Music Initiative

ــه کاالهــای  ــوط ب ــم  مقــررات مرب تنظی

دولتــی  بخــش  کمــک  و  فرهنگــی 

در حمایــت از اســتعدادهای جدیــد 

فوق العــاده  کار  محلــی،  ســطح  در 

دشــواری اســت.

ایوری کاست
هنرمند
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ترکیبی شدن الگوهای اقتصادی 

ــع فرهنگــی و خــالق  ــروزه، در دوران تحــول ســریع، صنای ام
ــد کــه  ــده »ترکیبی شــدن الگوهــای اقتصــادی« مواجهن ــا پدی ب
مســتلزم دسترســی بــه منابــع متنــوع بودجــه و درآمــد اســت. در 
یــک بخــش فرهنگــی خــاص، هرچــه الگوهــای اقتصــادی از 
تنــوع بیشــتری برخــوردار باشــند، منابــع درآمــد نیــز متنوع تــر 
خواهنــد بــود. برخــی از بخش هــای صنایــع فرهنگــی و خــالق 
بــه معنــای واقعــی کلمــه ترکیبــی و بــه عبارتــی متنــوع هســتند. 
ــادی  ــوی اقتص ــش الگ ــا ش ــازی ب ــش ب ــال، بخ ــوان مث ــه عن ب
ــگان  ــازی رای ــتراک، ب ــی، اش ــا دیجیتال ــی ی ــت فیزیک )پرداخ

از جملــه پی میــوم1، تبلیغــات و ریزپرداخــت( بــه مــوازات 
اقتصــادی  الگوهــای  مقابــل،  در  می کننــد.  کار  یکدیگــر 
صنعــت کتــاب بــا شــاخص 23 درصــد، بــه میــزان بســیار کمــی 
ــش  ــن بخ ــنتی در ای ــت س ــع، پرداخ ــتند. در واق ــی هس ترکیب
همچنــان غالــب اســت و تقریبــاً 97 درصــد از کل درآمــد 

ــد.  ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــه را ب حاصل
از ایــن گذشــته، ترکیبی شــدن بــدون شــک بــا دیجیتالی شــدن 
ــی شــود، آن گاه  ــاط اســت. اگــر یــک بخــش دیجیتال در ارتب
چنان کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت، ترکیبــی هــم هســت. 
بــا ایــن حــال، صنعــت موســیقی از ایــن قضیــه مســتثنی اســت. 

چالش الگوهای تجاری جدید

1   Paymium
2   Economies of Scope

بــدون شــک هــر صنعــت فرهنگی تحــت تأثیــر دیجیتالی شــدن 
قــرار می گیــرد. بــه عنــوان مثــال، نــرخ دیجیتالی شــدن صنعــت 
ــال  ــد در س ــه 53 درص ــال 2010 ب ــد در س ــم از 15 درص فیل

2018 خواهــد رســید. 
ــر  ــی ب ــای فرهنگ ــدن فعالیت ه ــت دیجیتالی ش ــن، اهمی همچنی
کســی پوشــیده نیســت. از جملــه تأثیــرات دیجیتال ســازی 
ــازی  ــه دیجیتال س ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــوان ب می ت
باعــث تحــول قابــل توجــه هزینه هــای توزیــع شــده و بــا 
ــتری  ــداد بیش ــه تع ــی ب ــکان دسترس ــا ام ــن هزینه ه ــش ای کاه
از مصرف کننــدگان بالقــوه را فراهــم مــی آورد. در ارتبــاط 
ــار  ــی در کن ــه ای و مخابرات ــع رایان ــوا، صنای ــل محت ــا تحوی ب

مــدل  ایجــاد  باعــث  دیجیتالــی  فناوری هــای  گســترش 
ــی از  ــادی ناش ــه اقتص ــی صرف ــه عبارت ــد و ب ــادی جدی اقتص
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــوند ک ــام می ش ــعت(2 و ادغ ــدوده )وس مح

اقتصــاد توزیــع محتــوا را دچــار تغییــر می کننــد. 
کنــار  در  ترکیبی شــدن  ســاختار  این کــه،  خالصــه 
مثبــت  وکاری  ســاز  مختلــف،  بخش هــای  دیجیتالی شــدن 

می انجامــد.  ارزش  خلــق  بــه  و  اســت 

نرخ دیجیتالی شدن
کتابفیلمموسیقیبازی های   ویدئویی

شاخص ترکیبی
%72
80

%50
41

%30
56

%15
23

Kurt Salmon, 2015 منبع:
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اقتصاد جدید، قوانین جدید

ــور  ــز ظه ــدی نی ــای جدی ــدن، راهبرده ــار دیجیتالی ش در کن
ــای  ــازون نمونه ه ــبوک و آم ــل، فیس ــوگل، اپ ــد و گ می کنن
ــه نظــر  ــع، ب ــد. در واق ــه شــمار می آین ــه ب موفقــی در ایــن زمین
ــت  ــیری اس ــه رو مس ــرکتی دنبال ــر ش ــده ه ــه آین ــد ک می رس
کــه ایــن چهــار شــرکت طــی می کننــد. ایــن شــرکت ها 
ــاذ  ــه اتخ ــق ب ــود موف ــی خ ــردی و زیربنای ــای راهب ــا گام ه ب
تصمیماتــی شــده اند کــه بــه ظاهــر بــه لحــاظ اقتصــادی 
معنــادار نیســتند، امــا آن هــا را بــه ســمت توســعه جایــگاه خــود 
جهــان  در  ارزش  ارائه دهنــدگان  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه 

ــد از: ــردی عبارتن ــای راهب ــن گام ه ــت. ای ــوق داده اس س
ــتریانی  ــن مش ــاوت بی ــدم تف ــگان«: ع ــتری رای 1- »مش

ــاًل  ــه اص ــرادی ک ــد و اف ــت می کنن ــه پرداخ ــه هزین ک

ــد ــت نمی کنن ــی پرداخ پول

هــر فــرد حتــی اگــر هزینــه ای هــم نپــردازد، بــاز یــک مشــتری 
عنصــری  مشــتری  پایــگاه  واقــع،  در  می شــود؛  محســوب 

ــت.  ــه اس ــد همه جانب ــرای رش ــروری ب ض
2- »الگــوی ارزش مطلــوب«: توجــه بــه تعهــد مشــتری 

و نــه مســائل مالــی

ســودآوری  بــر  مقــدم  مشــتری  پایــدار  ارزش  عرضــه 
اســت.   کوتاه مــدت 

ــاز  ــی«: ب ــار فرهنگ ــاز آث ــر غیرمج ــت نش 3- »مدیری

ــی ــور اجرای ــف ام تعری

ــت  ــتای تقوی ــوآوری در راس ــدار ن ــط طرف ــک محی ــاد ی ایج
ــن آزادی  ــن تضمی ــده ضم ــدن در آین ــگام ش ــرد و پیش عملک

ــل.  ــق و عم ــه، خل اندیش

ارتقای نرخ دیجیتالی شدن بین سا ل های  2010-2018
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فروش 
)میلیارد 

دالر(

شغل 
)میلیون نفر(

روندهای کلیدی

پیشگامان-درآمد: امریکای شمالی )38%(؛ مشاغل: آسیا )55%(4773/5تلویزیون
o  ــز ــده نی ــت و در آین ــش اس ــودآورترین بخ ــر س ــال حاض ــون در ح  تلویزی

ــی تلویزیــون و تلویزیــون  ــازار پخــش جهان ــود: انتظــار مــی رود  ب خواهــد ب
ــد.  ــد کن ــد رش ــزان 24/3 درص ــه می ــا 2018 ب ــا ی 2013 ت ــا ل ه ــن س ــی بی کابل

o  در کشــورهای نوظهــور، اشــتراک تلویزیــون هــای زمینــی دیجیتالــی و
ــتراک  ــال اش ــوان مث ــه عن ــت. ب ــد اس ــال رش ــی در ح ــای پول ــون- ه تلویزی
ماهــواره ای شــبکه DirecTV در آمریــکای التیــن بیــن ســا ل هــا ی 2012 تــا 

ــت.   ــوده اس ــدی ب ــش 15 درص ــاهد افزای 2013 ش
o  ــون هــا ی ــر وب وتلویزی ــی ب ــون هــای مبتن ــوای تلویزی ــغ، محت در کشــورهای بال

دیجیتالــی بــا محبوبیــت روزافزونــی روبــرو هســتند؛ همچنیــن الگوهــای 
ــت.    ــور اس ــال ظه ــی در ح ــا ی پول ــون ه ــه تلویزی ــدی در زمین ــاری جدی تج

 هنرهای
تجسمی

پیشگامان- درآمد: آسیا )49%(؛ مشاغل: آسیا )%49(3916/7
o  ــالق ــی و خ ــع فرهنگ ــوزه صنای ــن ح ــمی اولی ــای تجس ــدد هنره ــواع متع ان

ــد .   ــد ه ا ن ــان ش ــر جه ــاغل در سراس ــاد مش ــث ایج ــه باع ــوند ک ــی ش ــوب م محس
o  ــه ــازار در ســال 2014 ب ــر در حــال شــکوفایی اســت؛ ایــن ب ــی هن ــازار جهان ب

ــاالنه را  ــدی س ــش 7 درص ــه افزای ــت ک ــیده اس ــارد دالر رس ــش از 51 میلی بی
نشــان مــی د هــد و باالتریــن ســطحی اســت کــه تاکنــون بــه ثبــت رســیده اســت. 
توزیــع فــروش بــه لحــاظ ارزش در بــازار جهانــی هنــر تحــت ســیطره ایــاالت- 
متحــده )39 درصــد(، چیــن )22 درصــد( و انگلســتان )22 درصــد( قــرار دارد. 

o  ــد ــه خصــوص در کشــورهای نوظهــور مانن در عیــن حــال، تعــداد مــوزه هــا  ب
قــارچ در حــال افزایــش اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد تجربــه هــا ی  جدید 
بــرای مصــرف کننــدگا ن  و همچنیــن ر وش هــا ی جدیــد بــر ای خلــق هنرهــای زیبا 

شــده اســت.  

 روزنامه و
مجله

پیشگامان- درآمد: آسیا )40%(؛ مشاغل: آسیا )%57(3542/9
o  در کشــورهای بالــغ، ایــن بخــش در حــال تجربــه زوال ســاختاری و تغییــر بــه

ســمت نســخه  ها ی آنالین اســت. بــه عنــوان مثــال، نیویــورک تایمــز در ســپتامبر 
ســال 2014 میانگیــن گــردش چــاپ روزانــه کمتــر از 650.000 نســخه داشــته 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه و ب گا   ه   و برنــا مــه هــا ی کاربــردی مربــوط بــه 
آن در ژانویــه ســال 2015 نزدیــک بــه 54 میلیــون بازدیدکننــده مجــزا داشــته 
اســت. بــا ایــن حــال، درآمدهــای دیجیتالــی بــرای جبــران خســارات ناشــی از 

کاهــش چــاپ کفایت  نمی کننــد   .
o  .ــت ــکوفایی اس ــال ش ــی در ح ــا ی  چاپ ــه ه ــا م ــور، ر وز ن ــورهای نوظه در کش

ــا ســال 2019   ــه چیــن و هنــد ت میانگیــن جهانــی گــردش واحــد چــاپ روزان
ــا  ــر ب ــال 2014 براب ــم در س ــن رق ــه ای ــود ک ــد ب ــد خواه ــا 57/3 درص ــر ب براب

ــت.  ــوده اس ــد ب 49/7 درص
o  مجمــوع درآمــد مجلــه هــا تحــت تأثیــر رشــد 1/5 درصــدی درآمــد حاصــل

ــی صعــودی خواهــد  ــان یــک منحن ــا ســال 2019 همچن ــه، ت از تجــارت مجل
داشــت. 
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روندهای کلیدی

ــه 2852تبلیغات ــاغل: اتحادی ــا  )50%(؛ مش ــه اروپ ــد: اتحادی ــگامان- درآم پیش
اروپــا )%50(

o  تبلیغــات از اهمیــت بــه خصوصــی برخــوردار اســت و درآمــد دیگــر صنایــع
فرهنگــی و خــالق )روزنامــه و مجلــه، رادیــو، تلویزیــون و غیره(توســط ایــن 
ــا  ــا ی 2010 ت ــن ســا ل ه ــات بی ــی تبلیغ ــد جهان ــی شــود. درآم ــن م حــوزه تأمی

ــا 300 میلیــون دالر افزایــش خواهــد یافــت.  2019 ت
o  تبلیغــات چاپــی کاهــش یافتــه اســت و هزینــه هــای تبلیغــات بیشــتر بــه ســمت

ــی در ســال 2019  ــات دیجیتال ــه اســت. تبلیغ ــی ســوق یافت ــات دیجیتال تبلیغ
ــد  ــریع درآم ــد س ــد. رش ــد ش ــل خواه ــات تبدی ــش تبلیغ ــن بخ ــه بزرگتری ب
تبلیغــات اینترنتــی موبایــل )23/1 درصــد( بــدان معنــا اســت کــه ایــن حــوزه 
تــا پایــان دوره پیــش بینــی شــده تمــام صحنــه را از آِن خــود خواهــد کــرد. 

o  در کشــورهای نوظهــور، تبلیغــات بــه طــور کلــی در حــال رشــد اســت. بــه
ــکای  ــن و آمری ــکای التی ــی در آمری ــاغل تبلیغات ــداد مش ــال، تع ــوان مث عن
شــمالی یکســان اســت. پیــش بینــی مــی شــود کــه بازارهــای درحــال ظهــور 62 
درصــد از هزینــه هــای  جانبــی تبلیغــات را بیــن ســا   ل   هــا   ی  2012 تــا 2015 بــه 
خــود اختصــاص دهنــد و ســهم خــود را از بازارهــای جهانــی بــه 37 درصــد 

ــد.  افزایــش دهن

پیشگامان- درآمد: آسیا )53%(؛ مشاغل: اتحادیه اروپا )39%(2221/7معماری
o  ،در کشــورهای نوظهــور تقاضــا بــرای معمــاری رو بــه افزایــش اســت. چیــن

ــات معمــاری را از خــود  ــرای خدم ــن پتانســیل رشــد ب ــل بهتری ــد و برزی هن
نشــان مــی د هند. 

o  چیــن در نتیجــه انفجــار جمعیــت شــناختی، بــزرگ تریــن  بــازار ســاخت و ســاز
ــیا- ــازار آس ــی رود ب ــار م ــت. انتظ ــده اس ــی مان ــال 2010 باق ــان از س جه

اقیانوســیه تــا ســال 2020 بــا ارزش پیــش بینــی شــده 4/6 تریلیــون دالری بــه 
ــا تبدیــل شــود.  ــازار معمــاری دنی بــزرگ تریــن  ب

o  اگرچــه تقاضــا بــه وضــوح در کشــورهای نوظهــور متمرکــز اســت، معمــاری
غربــی همچنــان بــر بــازار اســتیال دارد. بــدان معنــا کــه ســه شــرکت بــزرگ 
معمــاری جهــان بــه نــا م هــا ی Aecom )ایــاالت متحــده(، Gensler )ایــاالت- 
متحــده( و IB Group )کانــادا( همگــی متعلــق بــه آمریــکای شــمالی هســتند. 
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پیشگامان- درآمد: اتحادیه اروپا )37%(؛ مشاغل: آسیا )46%(1433/7کتاب
o  ــده ــی مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــت و ب ــی پویاس ــان صنعت ــاپ همچن ــت چ صنع

اســت. در ســال 2015 کتــاب هــای چاپــی 80 درصــد از کل فــروش کتــاب 
در سراســر جهــان را بــه خــود اختصــاص د ا د ه ا نــد  و ایــن رقــم در کشــورهای 

در حــال توســعه حتــی باالتــر اســت.  
o  انتظــار مــی رود مجمــوع درآمــد حاصــل از کتــاب در سراســر جهــان در ســال

ــال 2014  ــم در س ــن رق ــه ای ــد ک ــش یاب ــارد دالر افزای ــه 128 میلی 2019 ب
برابــر بــا 120 میلیــارد دالر بــوده اســت. ســردمدار رشــد در ایــن حــوزه هنــد 
ــوده  ــا در ســال 2014 ب ــاب دنی ــزرگ کت ــازار ب ــن ب ــود کــه دهمی ــد ب خواه
و از  نظــر مجمــوع درآمــد کتــاب، شــاهد ســریع تریــن  رشــد در ســطح جهــان 

خواهــد بــود. 
o  -رشــد درآمــد حاصــل از فــروش کتــا ب هــا ی آموزشــی از کتا ب هــا ی  مصرف

کننــده وکتــا ب هــا ی مربــوط بــه مشــاغل فراتــر خواهــد رفــت. بــه بیــان دقیــق- 
تــر، بیــن ســا ل هــا ی 2014 تــا 2019، مجمــوع درآمــد حاصــل از کتــا ب هــا ی   
ــروش  ــد حاصــل از ف ــد کــرد کــه از درآم آموزشــی 2درصــد رشــد خواه
کتــا ب هــا ی مصرفــی )0/8درصــد( و درآمــد حاصــل از فــروش کتــا ب هــا ی   

ــه مشــاغل )1/6درصــد( فراتــر خواهــد رفــت.   ــوط ب مرب

 هنرهای
نمایشی

پیشگامان- درآمد: ایاالت متحده )49%(؛ مشاغل: آسیا )%38(1273/5
o  ًبــازار هنرهــای نمایشــی همچنــان تحــت ســیطره کشــورهای غربــی و عمدتــا

ایــاالت متحــده و اروپــا قــرار دارد. 
o  فــروش گیشــه در ســطح جهــان، بــه ویــژه بــا توجــه بــه بــا زا ری ســا زی1 هنرهای

ــن  ــا ای نمایشــی در برخــی کشــورهای نوظهــور، در حــال افزایــش اســت. ب
حــال، ایــن بخــش در برخــی مناطــق بــه خصــوص آفریقــا، بــه وضــوح تحــت 

ســیطره اقتصــاد غیررســمی قــرار دارد. 
o  جشــنوا ره ها بــه عنــوان د ا رایی هــا ی  رو بــه افزایشــی بــرای گردشــگری فرهنگی

در سراســر جهــان بــه حســاب می آیند .

پیشگامان- درآمد: آسیا )47%(؛ مشاغل: آسیا )42%(990/6بازی
o  بــا زی هــا ی  ویدیویــی آنالیــن و موبایــل 86 درصــد از بــازار بــا زی هــا ی ویدیویی

ــی مــی شــود کــه  ــع، پیــش بین ــت. در واق ــد گرف ــر خواهن را در ســال  2018 در ب
اتصــاالت جهانــی تلفــن هــا ی هوشــمند تــا ســال 2019 تقریبــاً  دو  برابــر شــده و به 

تعــداد 3/85 میلیــارد برســد. 
o  ظهــور گــروه جدیــد ســازندگان مســتقل موجــب احیــای صنعــت بــا زی هــا ی

ویدیویــی شــده اســت. 
o  بــازی ابــری2 بــه موضوعــی کاربــردی تبدیــل خواهــد شــد و طــی پنــج ســال آینــده

شــاهد افزایــش روزافــزون اتصــال دســتگا ه هــا  بــه یکدیگــر خواهیــم بــود. 

 1  Marketization
 2  Cloud gaming
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)میلیون 

نفر(

روندهای کلیدی

ــه 772/5سینما ــاغل: اتحادی ــده )37%(؛ مش ــاالت متح ــد: ای ــگامان- درآم پیش
ــیا )%31( ــا و آس اروپ

o  فــروش گیشــه در ســطح جهــان در ســال 2013، یــک درصــد رشــد داشــته
کــه عمدتــاً مرهــون رشــد 12درصــدی در آســیا بــوده اســت. پــرد ه ها ی ســینما 

در ســال 2014، 6 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
o  در حــال حاضــر، رقابــت روزافزونــی بیــن کشــورهای غربــی و کشــورهای نوظهــور

مشــاهده مــی شــود .  درآمــد ســرگرمی  هــا  ی  ســینمایی  به ویــژه بین ســا ل هــا ی  2014 
و 2019 افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت  و کشــورهای چین،  برزیــل و آرژانتین  
بــه ترتیــب شــاهد رشــد 14/5 درصــدی، 6 درصــدی و 11 درصــدی خواهنــد بــود. 
پیشــتاز جهانــی ایــن حوزه یعنی ایــاالت متحده بــا در اختیار داشــتن 33 درصــد از کل 

بــازار در ســال 2014، شــاهد  رشــد  باالتــر از میانگیــن 5 درصــدی خواهــد بــود. 
o  الگوهــای جدیــد توزیــع دیجیتالــی در سراســر جهــان در حــال ظهورنــد کــه

بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه نتفلیکــس در ایــاالت متحــده و iROKOtv.com در 
آفریقــا اشــاره کــرد.  

پیشگامان- درآمد: ایاالت متحده )36%(؛ مشاغل: آسیا )33%(654موسیقی
o  بخــش موســیقی از نظــر ا شــتغال زایــی، دومیــن صنعــت فرهنگــی و خــالق پس

از هنرهــای تجســمی بــه شــمار مــی آیــد . موســیقی همچنــان بخــش بزرگــی از 
ــه خــود اختصــاص داده و بودجــه آن در ســال 2015 در  بودجــه هــزاره را ب

آمریــکای شــمالی برابــر بــا 125 میلیــون دالر بــوده اســت. 
o  موســیقی زنــده در ســطح جهــان در حــال رشــد اســت: 80 درصــد از متولدین

هــزاره جدیــد در آمریــکای شــمالی در ســال 2015 در رویدادهــای موســیقی 
زنــده حضور یافتــه ا ند . 

o  موســیقی حالــت دیجیتالــی و ســیار )اســتریم و دانلــود موســیقی و غیــره( پیــدا
کــرده اســت. در پایــان ســال 2014، مجمــوع آ لبــوم هــا ی  موســیقی ضبط شــده 
ــه صــورت فیزیکــی در 22  ــوم هــا ی موســیقی ضبــط شــده ب ــی از آ لب دیجیتال
کشــور بیشــتر بــوده اســت و در ســال 2019 ایــن رقــم بــه 40 کشــور خواهــد 
رســید. هزینــه هــا ی  مصــرف کننــد    ه  بــر روی فرمــت هــا و خدمــات دیجیتالــی از  
ــان در ســال 2015  ــات فیزیکــی در ســطح جه ــه خدم ــوط ب ــا ی مرب ــه ه هزین
ــی و  ــد دیجیتال ــب درآم ــوع کس ــن رو، موض ــت. از ای ــد گرف ــی خواه پیش
ــا  ــی آن ه ــروش غیرقانون ــی و ف ــوالت فرهنگ ــاز محص ــر غیرمج ــرل نش کنت

مطــرح خواهــد شــد.  

پیشگامان- درآمد: ایاالت متحده )45%(؛ مشاغل: آسیا )35%(460/5رادیو
o  ــوت ــه ق ــان ب ــان، همچن ــطح جه ــوب در س ــانه ا ی محب ــوان رس ــه عن ــو ب رادی

خــود باقــی خواهــد مانــد. ســهم درآمــد حاصــل از تبلیغــات رادیویــی از کل 
درآمــد رادیویــی، از 75/3 درصــد در ســال 2014 بــه 75/8 درصــد در ســال 

2019 افزایــش خواهــد یافــت. 
o  ایــاالت متحــده بــا در اختیــار داشــتن 46 درصــد از کل درآمــد رادیویــی بــر

بــازار جهانــی رادیــو اســتیال دارد. بــا ایــن حــال، امــروزه درآمــد رادیویــی در 
بازارهــای دیگــر بــا ســرعت بیشــتری در حــال رشــد اســت. 

o   ــه ــی  ب ــای بوم ــد رادیوه ــنتی مانن ــای غیرس ــور، الگوه ــورهای نوظه در کش
خصــوص در افریقــا رونــق گرفتــه ا نــد . بــه عنــوان مثــال حــدود 240 ایســتگاه 
ــا ی  ــتگاه ه ــن ایس ــد. ای ــت دارن ــی فعالی ــای جنوب ــی در افریق ــی بوم رادیوی
ــوع  ــعه تن ــه توس ــوده و ب ــور ب ــاع مح ــی و اجتم ــک، محل ــی کوچ رادیوی
فرهنگــی، پخــش اخبــار، گســترش موســیقی و تولیــد محتــوا کمــک    مــی کننــد    .  
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صنعــت موســیقی بــه ارزش اقتصــاد نیجریــه 
می افزایــد

نینیوال آلن عزیزه ، ترانه سرا و خواننده، نیجریه

اکنــون دوران طالیــی موســیقی نیجریــه فــرا رســیده اســت کــه 
ــاب  ــر بازت ــن ام ــت. ای ــی اس ــان جهان ــذب مخاطب ــال ج در ح
ــب  ــوص از جان ــا، به خص ــور م ــالق کش ــه خ ــروی محرک نی
جوانــان اســت. تقریبــاً ســرتان را بــه هــر طرفــی کــه بچرخانیــد 
ــاً در تمــام  ــد. تقریب ــد دی ــه را خواهی ــد خــوش آتی یــک هنرمن
خانواده هــا در نیجریــه، به خصــوص در شــهرها، یــک هنرمنــد 
وجــود دارد. حاصــل ایــن امــر بــاال رفتــن امیــد جوانــان 
ــان  ــن جوان ــور، ای ــی کش ــکالت فعل ــر از مش ــت. صرف نظ اس
امیدوارنــد بــا خالقیــت خــود، روزهــای روشــن تــری را رقــم 
زننــد. وجــه دیگــر ایــن قضیــه آن اســت کــه ایــن امــر مشــاغلی 

ــد.  ــم می کن ــان فراه ــرای جوان ــالق ب ــای خ را در بخش ه
در کنــار هنرمنــدان برجســته، مشــاغلی بــرای خواننــدگان، 
نماینــدگان  رقــص،  طراحــان  رقصنــدگان،  نوازنــدگان، 
مطبوعاتــی، طراحــان مــد و حتــی طراحــان دکــور وجــود دارد. 
صنعــت موســیقی فرصت هــای شــغلی را بــه وجــود آورده کــه 
ــع مختلــف هســتند. در یــک کالم، صنعــت  در خدمــت صنای
موســیقی نیجریــه ارزش مضاعفــی بــرای اقتصــاد نیجریــه 
دربرداشــته اســت. در آینــده موســیقی از طریــق ســی دی عرضه 
ــی های  ــق گوش ــاً از طری ــیقی تمام ــه موس ــد، بلک ــد ش نخواه
ــه  ــی ب ــای دیجیتال ــر ابزاره ــا و دیگ ــراه، وب گاه ه ــن هم تلف
ــا  ــر م ــر هن ــی ب ــای دیجیتال ــید. فناوری ه ــد رس ــروش خواه ف
هــم تأثیــرات مثبــت و هــم تأثیــرات منفــی بــه جــا گذاشــته اند. 
ــان را  ــی صدایم ــه راحت ــم ب ــا می توانی ــه م ــت از آن رو ک مثب

ضبــط کــرده و از طریــق ایمیــل یــا پلت فرم هــای دیگــر بــرای 
ــد ضرب آهنــگ  ــز می توان ــده نی ــده بفرســتیم. تهیه کنن تهیه کنن
یــا دســتورالعمل های مربوطــه را از طریــق ایمیــل و غیــره 
ــه  ــا ب ــه موســیقی م ــن جهــت ک ــی از ای ــتد. منف ــان بفرس برایم
راحتــی بــه طــور غیرمجــاز منتشــر شــده و بــه صــورت آنالیــن 
ــوق  ــدگان را از حق ــر پدیدآورن ــن ام ــد. ای ــروش می رس ــه ف ب
ــریع از  ــدام س ــتلزم اق ــازد و مس ــروم می س ــود مح ــی خ قانون

ــا اســت.  ــوق م ــاق حق ــرای احق ــا ب ــب دولت ه جان

فرهنگ تنها برای سرگرمی نیست
ــراون، موســیقی دان، خواننــده و ترانه ســرا،  کارلینیــوس ب

برزیــل
هنرمنــد بــودن بخشــی 
اســت.  مــن  وجــود  از 
خدمت گــزار  مــن 
حافــظ  و  موســیقی 
پیشــینیانمان  میــراث 
طریــق  از  مــن  هســتم. 
»تیمبــو1« دنیــا را شــناختم 
ــل  ــه اه ــی ک ــی محیط ــن ارزش واقع ــه م ــه ب ــود ک ــو ب و تیمب
آن هســتم را آموخــت. مــن همیشــه ایــن رؤیــا را در ســر 
ــاوال  ــینی2« )ف ــا »زاغه نش ــه ب ــی را ک ــر مخرب ــه تصوی ــتم ک داش
بــه قــول برزیلــی هــا( تداعــی می شــود را از بیــن ببــرم و موفــق 
ــال  ــه دنب ــن راه ســخت تــالش کــردم، ب هــم شــدم. مــن در ای
مشــارکت بــا جامعــه Candeal Pequeno در شــهر ســالوادور، 
یعنــی محــل تولــدم، برآمــدم و بــه همــراه آن هــا توانســتم یکــی 

1    Timbau
2    Favela

© Imas Pereiras
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از بهتریــن شــاخص های توســعه انســانی را در باهیا1محقــق 
کنــم. مــا مــدارس موســیقی و مــدارس عــادی تأســیس کردیــم 
ــی  ــت عموم ــکن و بهداش ــه مس ــن جامع ــاکنان ای ــرای س و ب
فراهــم کردیــم. از ایــن جامعــه موســیقی دانان بزرگــی ظهــور 
یافتنــد کــه اکنــون بــا نوازنــدگان بــزرگ از  سراســر دنیــا کار 
ــر  ــیقی از نظ ــم. موس ــتاورد می بال ــن دس ــه ای ــن ب ــد. م می کنن
مــن عامــل بســیار مهمــی در تحــول اجتماعــی و فرهنگــی 

ــت.  اس
هــر انســانی نیــاز دارد تــا خــود را بــه ســمت یادگیــری ســوق 
دهــد؛ هــر انســانی نیــاز دارد تــا فناوری هــای جدیــد بــه وجــود 
آورد. امــا بــه همیــن ترتیــب او نیــاز دارد تــا از گذشــته درس 
ــان را گــم  ــا خودم ــی م ــن مبنای ــدون چنی ــوزد چــرا کــه ب بیام
خواهیــم کــرد. تبلــت نمی توانــد جــای گاوآهــن را بگیــرد. بــه 
نظــر مــن بهتریــن راه ممکــن تطبیــق دنیــای دیجیتالــی و دنیــای 
آنالــوگ اســت. ایــن چالــش عظیمــی اســت کــه پیــش روی 
ــه پدیدآورنــدگان موســیقی کمــک  مــا قــرار دارد! اینترنــت ب
ــد،  ــه کنن ــا عرض ــام قاره ه ــود را در تم ــار خ ــا آث ــد ت می کن
ــد  ــق کنن ــد تحقی ــز، بتوانن ــه چی ــر از هم ــوند و فرات ــناخته ش ش
ــوند.  ــود، آگاه ش ــد می ش ــان تولی ــر جه ــه در سراس و از آنچ
ــاط چهره به چهــره  ــه ســنت شــفاهی، ارتب ــن حــال، مــن ب ــا ای ب
بــا اســاتیدم و بــا مردمــی کــه کارم را می ســتایند، احتــرام 
ــاد  ــد ی ــا بای ــه م ــه هم ــت ک ــادی هس ــای زی ــذارم. چیزه می گ
ــع  ــن مناب ــاوت تری ــق متف ــن کار را از طری ــد ای ــم و بای بگیری

ــم.  ممکــن انجــام دهی
ــم  ــه وجودآوری ــی را ب ــن آگاه ــرد ای ــم ک ــالش خواهی ــا ت م
ــی نیســت، بلکــه  ــرای ســرگرمی و مهمان ــا ب کــه فرهنــگ تنه
ــای  ــا چیزه ــد. م ــک می کن ــز کم ــه هایمان نی ــظ ریش ــه حف ب
زیــادی بایــد دربــاره تنــوع فرهنگــی بیاموزیــم کــه میراثــی  را 

ــه مــا رســیده اســت.  شــکل مــی دهــد کــه ب

فنــاوری به بخشــی از محتــوای فرهنگی تبدیل 
است شده 

دنیل برمن، کارگردان سینما، آرژانتین

ــی  ــر پارادایم ــا تغیی ــا ب م
ــا  ــم؛ م ــدیدی مواجهی ش
پدیدآورنــدگان داریــم 
ــر  ــتریان نزدیک ت ــه مش ب
درآمدهــا  می شــویم؛ 
دســت  از  حــال  در 
در  خــود  ارزش  دادن 
زنجیــره ارزش هســتند. محتــوای هنــری چیــزی اســت کــه بــه 
ــش  ــده نمای ــای پیچی ــبکه ه ــن ش ــن ای ــد بی ــک می کن ــا کم م
محتــوا تمایــز قائــل شــویم. »داشــتن فنــاوری« دیگــر بــه خودی 
ــه بخشــی  ــاوری ب ــی نیســت، بلکــه خــود فن ــز مطلوب خــود چی
ــوای  ــا محت ــب ب ــانه ها اغل ــت. رس ــده اس ــل ش ــوا تبدی از محت
هنــری کــه بــه نمایــش درمی آورنــد، اشــتباه گرفتــه مــی شــوند. 
ــه  ــد. ب ــش ببینن ــک چال ــاوری را ی ــد فن ــدگان نبای پدیدآورن
ــه  ــای خالقان ــاوری را در فرآینده ــد فن ــا بای ــارت دیگــر، م عب
خــود ادغــام کنیــم. فنــاوری دیگــر نبایــد پلتفــرم یــا وســیله ای 
بــرای رســیدن بــه یــک غایــت باشــد. فنــاوری نــه یــک نتیجــه، 

ــت.  ــد اس ــک فرآین ــه ی ک

موضوع، داشتن داستان خوب است
گیورا شامیزر، تهیه کننده تلویزیون، فلسطین اشغالی

مــن از ســال 1993 بــه بعــد بــه عنــوان یــک تهیه کننــده 
تلویزیونــی مشــغول بــه کار بــوده ام. طــی ده ســال اخیــر، 
ــی چهــار ســریال  ــده اجرای ــه کنن ــوان ســازنده و تهی ــه عن ــن ب م
بــوده ام کــه ژانــر آن هــا را  بــرای کــودکان  تلویزیونــی 

Bahia  1:چهارمین ایالت پرجمعیت برزیل

© Daniel Burman
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ــه  ــه ای ک ــی روزان ــه تلویزیون ــرده ام: مجموع ــداع ک ــودم اب خ
ــس  ــاهد ح ــود و ش ــووال ب ــبه  تلن ــاختار ش ــک س ــی از ی ترکیب
ــم.  ــدی آن بودی ــمت بع ــای قس ــرای تماش ــدگان ب ــار بینن انتظ
ــد  ــق بودن ــیار موف ــغالی بس ــطین اش ــریال در فلس ــار س ــر چه ه
و توانســتند صدهــا هزارتــن از جوانــان را جــذب خــود کننــد. 
ــورد  ــا م ــا مدت ه ــد ت ــد می توانن ــان داده  ان ــریال ها نش ــن س ای
تقاضــا باقــی بماننــد و هــر ســال نســل جدیــدی از تماشــاگران 
ــد. در  ــه دارن ــده نگ ــا را زن ــوده و آن ه ــتقبال نم ــا اس از آن ه
در  تماشــاگران  ســریال،  فصل هــای  پخــش  بیــن  فاصلــه 
شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام بــا صفحــه اینســتاگرام 
ــن  ــن ای ــل هســتند. از نظــر م ــدار ســریال در تعام ــزاران طرف ه
ــه  ــان ب ــا مخاطب ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــبی ب ــزار راه مناس اب
ــزی  ــه چی ــه چ ــرم ب ــی بب ــم پ ــا بتوان ــت ت ــه اس ــورت روزان ص
ــی  ــترحس م ــزی را بیش ــه چی ــی چ ــای خال ــد، ج ــه دارن عالق
کننــد، چــه چیــزی بــر آن هــا تاثیــر مــی گــذارد و چــه انتظــاری 
ــه در  ــن حــال، پــس از کســب یــک دهــه تجرب ــد. در عی دارن
ــذب  ــودکان را ج ــه ک ــه آنچ ــم ک ــم بگوی ــر، می توان ــن ژان ای
برنامه هــای مــن می ســازد، عطــش آن هــا بــه داســتان های 
خــوب اســت. بــه عنــوان مثــال هرچقــدر آن هــا بــه ســتاره های 
ــوند  ــن می ش ــران ای ــتر نگ ــوند، بیش ــر می ش ــریال عالقه مندت س
ــت و  ــد رف ــش خواه ــت پی ــدام جه ــتان در ک ــرح داس ــه ط ک
خــود داســتان تنهــا مؤلفــه ثابتــی اســت کــه از دیــدگاه مــن در 

ــت.  ــن اس ــر ایم ــر تغیی براب

حمایت از سازندگان در عصر دیجیتال
وینس دجورجیو، ترانه نویس، کانادا

ــردان1  ــوان هنرگ ــه عن ب  
برنامــه کمپ نویســندگان 
ســانگ ورک2 و رئیــس 
کمیتــه رویدادهــای انجمن 
 )SAC( 3ــرایان کانادا ترانه س
معتقدم فعالیــت خالقانه ای 
حــال  در  اکنــون  کــه 
انجــام اســت بــرای آینــده ترانه ســرایان کانــادا فوق العــاده 

ــت. ــی اس حیات
ــرای  ــی ب ــت مل ــون فعالی ــه کان ــا ب ــای م ــا و برنامه ه  رویداده
اعضــا و مشــارکت کنندگان پــروژه مــا تبدیــل شــده اند و 
ــی بــرای ســازندگان نوظهــور، باســابقه و حتــی  نقطــه پرتاب
پدیدآورنــدگان قدیمــی و شــناخته شــده در صنعــت مــا فراهــم 
آورده اســت. مــا در مقــام یــک ســازمان، فراتــر از هنجارهــای 
منفــی عصــر دیجیتــال حرکــت می کنیــم. انجمــن ترانه ســرایان 
پلتفرمــی  ایجــاد  بــرای  دیجیتــال  فناوری هــای  از  کانــادا 
ــاط و  ــراری ارتب ــوزش، برق ــکان آم ــه ام ــد ک ــتفاده می کن اس
توزیــع آثــار اعضــای مــا در سراســر جهــان را فراهــم مــی آورد 
و بدیــن منظــور همــه چیــز از آمــوزش ویدیویــی نفــر بــه نفــر 
ــق  ــرد و از طری ــه کار می گی ــگ را ب ــل آهن ــا تحوی ــه ت گرفت
حفاظــت از کپــی رایــت از ســازندگان حمایــت بــه عمــل 

ــی آورد.  م
فلســفه مــا ایــن نیســت کــه از عصــر دیجیتــال بهراســیم، بلکــه 
ــر آن  ــال تغیی ــاً در ح ــت دائم ــوازات وضعی ــه م ــیری ب در مس

1   Curator
2   Songworks
3   Songwriters Association of Canada
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ــا در  ــای م ــی آن پیام ه ــه ط ــیوه هایی ک ــم. ش ــی روی ــش م پی
آینــده تحویــل داده خواهنــد شــد، همــواره در حــال تغییرنــد. 

ــوند.  ــروع می ش ــگ ش ــک آهن ــه از ی ــا هم ام

دســتمزد  مناســب بــرای نویســندگان و هنرمندان 
ــت ضروری اس

کالوس دالدینگر، آهنگساز، آلمان

ــه تاریــخ بشــریت  اگــر ب
نــگاه کنیــم و بــه ایــن 
ــدام  ــه ک ــم ک ــر کنی فک
ارزش هــا در طــول فــراز 
و نشــیب تاریــخ همچنان 
ــر  ــد، ناگزی برجــا مانده ان
شــد  خواهیــم  متوجــه 
کــه ایــن ارزش هــا همانــا ارزش هــای هنــر هســتند کــه توســط 
ــق  ــر خل ــیقی و تصاوی ــات، موس ــتفاده از کلم ــا اس ــراد و ب اف
شــده اند. اختراعاتــی همچــون چــاپ، ضبــط ویدئویــی، فیلــم 
ــه وجــود آمدنــد کــه مــردم قصــد داشــتند  و غیــره از آن رو ب
ایــن ارزش هــا را حفــظ کــرده و در پــی گســترش آن برآینــد. 
ایــن امــر بــه نوبــه خــود افــراد بیشــتری را بــه مشــاغل جدیــدی 
ــان،  ــت. مخترع ــرده اس ــذب ک ــر ج ــای هن ــا دنی ــاط ب در ارتب
انبــوه  بــا  مقایســه  در  همــواره  هنرمنــدان  و  موســیقی دانان 
ــی  ــای حیات ــوده و حمایت ه ــادار ب ــا وف ــه آن ه ــه ب ــرادی ک اف
ارائــه می دهنــد، یــک اقلیــت باقــی مانده انــد. بــا توســعه 
ــت  ــی جهــت حمای ــوان عنصــر اصل ــه عن ــت، ب ــی رای حــق کپ
از حقــوق پدیدآورنــدگان، ســرانجام امــکان جبــران خســارت 
ــه  ــرد دارایی هــای فکــری میســر شــده اســت. ب ناشــی از کارب
عــالوه ایــن امــر باعــث تضمیــن بقــا و اســتقالل پدیدآورندگان 

آثــار هنــری و فرزنــدان آن هــا و نیــز گســترش خــود هنــر شــده 
ــادی را  ــع زی ــن مناف ــی همچنی ــای دیجیتال ــور دنی ــت. ظه اس
بــرای هنــر در بســیاری از نقــاط بــه ارمغــان آورده اســت، امــا 

ــه وجــود دارد.  ــن زمین ــز در ای ــب مهمــی نی معای
چالــش  بین المللــی  مقــررات  هماهنگ ســازی  ضــرورت 
اصلــی در آینــده محســوب مــی شــود. نویســندگان و هنرمنــدان 
ــوص  ــت و به خص ــق اینترن ــب از طری ــرت مناس ــب اج ــه کس ب
خدمــات اســتریم متکــی هســتند. حفــظ فرهنــگ مــا از طریــق 
جامعــه  بــرای  ســمفونی  ارکســترهای  و  تئاترهــا  موزه هــا، 
ــای  ــب، حفاظــت از ارزش ه ــن ترتی ــه همی ــت. ب ــی اس حیات
ــده  ــل های آین ــتیبانی از نس ــت و پش ــی رای ــق کپ ــد ح ــا مانن م

ــت دارد.  ــدازه اهمی ــن ان ــه همی ــت ب درس
ــن  ــاز، حی ــیقی ج ــوص موس ــیقی و به خص ــبختانه، موس خوش

ــز جــذاب هســتند.  اجــرا نی
 

ــی  ــرمایه گذاری عموم ــه س ــاز ب ــگ نی فرهن
ــی دارد و خصوص

نگوییزانی دومینگوس، طراح رقص، آنگوال

اســت.  یــک کشــور  تعیین کننــده هویــت فرهنگــی  هنــر 
ــول  ــوص در ط ــص به خص ــی رق ــه طراح ــن در زمین ــور م کش
ــورد  ــن م ــود. در ای ــتاز ب ــتقالل، پیش ــس از اس ــت پ ــه نخس ده
هــم ماننــد دیگــر اشــکال هنــری، صحنــه پــر جنــب و جوشــی 
وجــود داشــت، امــا عــدم وجــود سیاســت های عمومــی بــرای 
ــرای بســیاری از فعالیــت هــای فرهنگــی در  ــر ب حمایــت از هن
آنگــوال زیان بــار بــوده اســت و بســیاری از هنرمنــدان تصمیــم 
ــن  ــود در ای ــه کار خ ــه ادام ــادر ب ــه ق ــرای آن ک ــا ب ــد ت گرفتن

ــد.  ــن کشــور مهاجــرت کنن بخــش خــالق باشــند، از ای
امــروزه، هنرمنــدان جــوان به وضــوح نخســتین کســانی هســتند 

© Florian Jaennicke
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کــه از فناوری هــای دیجیتالــی جدیــد اســتقبال کــرده و آن هــا 
ــن  ــا همچنی ــن فناوری ه ــد. ای ــه کار می گیرن ــت ب را در واقعی
ــت  ــت باف ــه ماهی ــند و ب ــری باش ــع فرهنگ پذی ــد منب می توانن
فرهنگــی مــا آســیب وارد کــرده و یــا ایــن کــه آن را دگرگــون 

کننــد. 
چالــش نخســت پیــش روی مــا دفــاع از هویــت فرهنگــی 
ــه  ــاز ب ــدان نی ــت. هنرمن ــدگان اس ــت از پدیدآورن ــا و حمای م
ــی و  ــت قانون ــی، حمای ــق سیاســت های عموم ــت از طری حمای
ــه ســرمایه گذاری عمومــی  ــد. مــا نیــاز ب ــا قانون گــذاری دارن ی
و خصوصــی در آمــوزش و پــرورش، مراکــز فرهنگــی و 
ــدی  ــه شــیوه های جدی ــم و ب اماکــن برگــزاری کنســرت داری
بــرای تولیــد و توزیــع محتــوای فرهنگــی و صــادرات فرهنــگ 
و هنرمنــدان خــود نیازمندیــم. صنایــع خــالق می تواننــد نقــش 
ــای  ــه برنامه ه ــه تهی ــک ب ــا، کم ــور م ــعه کش ــی در توس مهم
رادیویــی در  و  برنامه هــای ویدیویــی  و  فیلــم  تلویزیونــی، 
ــه  راســتای رفــع نیازهــای ملــی مــا داشــته باشــند و همچنیــن ب

ــد.  ــا کمــک کنن صــادرات آن ه
از  هنــری،  حوزه هــای  تمــام  پدیدآورنــدگان  نهایــت،  در 
ــدان و  ــی هنرمن ــه مل ــا )اتحادی ــندگان م ــه نویس ــق جامع طری
آهنگســازان- جامعــه نویســندگانUNSC-SA( 1( بایــد بتوانند 
ــا  ــد. م ــا را وصــول کنن ــار م اجــرت حاصــل از اســتفاده از آث
امــروزه توافق هــای متقابــل بســیاری بــا جوامــع هم تــراز خــود 
در سراســر دنیــا داریــم و عضــو کنفدراســیون بین المللــی 
ــع  ــم مناف ــا بتوانی ــتیم ت ــازان هس ــندگان و آهنگس ــه نویس جامع
موســیقیدان ها،  رقــص،  طراحــان  تجســمی،  هنرمنــدان 
فیلمســازان و تمــام پدیدآورنــدگان آثــار هنــری از آنگــوال را 

ــم.  ــن کنی تأمی

ــت  ــوز و مدیری ــدور مج ــتمر ص ــود مس بهب
ــوق  ــی حق جمع

آشــیل فورلر، کارگردان موســیقی در شــرکت یونیورســال 

موزیــک، هند
ــا  ــغل ی ــان )ش ــد خودت ــا می توانی ــما: آی ــاره ش درب
موقعیــت خــود( و 
شــرکت یــا ســازمان 
شــرح  را  خــود 

دهیــد؟
بنیان گــذار اولیــن  مــن 
ــیقی  ــر موس ــرکت نش ش
 Deep نــام  بــه  هنــد 
ــیس  ــال 1995 تأس ــه در س ــتم ک Emotions   Publishing هس

ــت  ــت مالکی ــال 2012 تح ــامبر س ــرکت در دس ــن ش ــد. ای ش
شــرکت یونیورســال موزیــکUMP( 2( درآمــد و مــن اکنــون 

مدیــر عامــل هــر دو شــرکت  هســتم. 
ــور  ــیقی( در کش ــما )موس ــت ش ــاص صنع ــاد خ ابع

ــت؟ ــما چیس ش
بخــش عمــده موســیقی در هنــد توســط تولیدکننــدگان فیلم هــا 
تولیــد می شــود کــه ســپس »حقــوق موســیقی« مربوطــه را 
ــی،  ــوالت فیزیک ــه در دوران محص ــیقی )ک ــران موس ــه ناش ب
دروازه بــان ســنتی بــازار بــه شــمار می رفتنــد( می فروشــند. 
هنــد نخســتین بــار قانــون کپــی رایــت خــود را در ســال 1957

1   National Union of Artists and Composers-Society of Authors
2   Universal Music Publishing
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ــون کپــی رایــت انگلســتان مصــوب  تصویــب کــرد کــه از قان
ــه 1970،  ــل ده ــا اوای ــود. ت ــده ب ــرداری ش ــال 1956 الگوب س
شــرکت HMV )ســاریگامای1 کنونــی( حــق تولیــد انحصــاری 

ــود.  ــن »حقــوق مربوطــه« را دارا ب ــد ســی دی و بنابرای تولی
در اوایــل دهــه هفتــاد، شــورای عالــی هنــد ایــن قانــون را وضــع 
ــه  ــرای تهی ــغول کار ب ــندگان مش ــه نویس ــه هنگامی ک ــرد ک ک
ــده«  ــان استخدام ش ــت »کارکن ــتند،  در وضعی ــم هس ــک فیل ی
ــار  ــک آث ــتین مال ــده نخس ــن تهیه کنن ــد. بنابرای ــر می برن ــه س ب
ادبــی و موســیقیایی بــه حســاب می آمــد. در ســال 2012، 
هنگامی کــه هــر دو مجلــس هنــد اصالحاتــی را در قالــب 
ــب  ــی تصوی ــورد یکپارچگ ــی در م ــری تاریخ ــک رأی گی ی
کــرد، قانــون کپــی رایــت هنــد نقطــه  عطــف جدیــدی را 
ــد مهــم  ــر ســه بن ــون مشــتمل ب ــن قان پشــت ســر گذاشــت.  ای
بــرای نویســندگان بــود: نویســندگان حــق ساقط نشــدنی مبنــی 
ــد  ــد از کل درآم ــادل 50 درص ــی مع ــت حق التألیف ــر دریاف ب
چــاپ برخــوردار می شــدند؛ مجوزدهــی گروهــی آثــار ادبــی 
و موســیقیایی می توانســت تنهــا از طریــق جامعــه مربوطــه 
ــی  ــد ط ــیده بای ــه ثبت رس ــع ب ــی جوام ــرد؛ و تمام ــورت گی ص
یــک ســال بــرای دریافــت مجــوز درخواســت مجــدد بدهنــد. 
صنعــت شــما طــی چنــد ســال اخیــر چــه تغییراتــی 

کرده اســت؟
لحــاظ  از خیلــی  کــه  اســت  منحصربه فــردی  بــازار  هنــد 
ــورهایی  ــمار کش ــان انگشت ش ــد در می ــت. هن ــه اس قابل توج
اســت کــه از صنعــت قدرتمنــد ســرگرمی برخــوردار اســت که 
در کشــورهای دیگــر نیــز عرضــه مــی شــود. بــه بیــان دقیــق تــر، 
محصــوالت فرهنگــی ایــن کشــور توســط مصرف کنندگانــی 

ــود.  ــداری می ش ــز خری ــاوت نی ــای متف ــا فرهنگ ه ب
صنعــت ســرگرمی در هنــد آن قــدر تحــت تأثیــر بالیــوود و تــا 

حــد کمتــری، ســینمای جنــوب هنــد قــرار دارنــد کــه هــر نــوع 
ــده  ــم نادی ــه موجــب آن موســیقی فیل ــرد موســیقی کــه ب راهب
گرفتــه شــود، جــدی گرفتــه نشــده و اجــرا نمــی شــود. ســهم 
ــا یــک  ــی تنه ــن کشــور در فهرســت اکــران بین الملل ــازار ای ب

رقمــی اســت. 
بالیــوود در صنعــت ســرگرمی هنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت 
و موســیقی در بالیــوود نقــش کلیــدی ایفــا مــی کنــد. صنعــت 
موســیقی بــه شــدت تحــت تأثیــر شــرکت واحــدی قــرار دارد 
کــه ســهم بــازار آن برابــر بــا مجمــوع ســهم بــازار چهــار ناشــر 
بعــدی آن  اســت. ایــن عــدم تعــادل نشــان از یــک بــازار نابالــغ 
بــوده و در نتیجــه نویدبخــش پتانســیل بــاالی ایــن بخــش بــرای 

رقبــای بــااراده اســت. 
تلویزیــون هنــد بــا بیــش از 850 شــبکه بــه زبان هــای انگلیســی 
ــه یــک صنعــت  ــز زبان هــای متعــدد منطقــه ای ب ــدی و نی و هن

دو میلیــارد دالری تبدیــل شــده اســت. 
فنــاوری دیجیتالــی در فعالیت شــما چه اهمیتــی دارد؟ 
آیــا در ایــن زمینــه چالــش یــا مســائل به خصوصــی را 

ــد؟ می بینی
ــن  ــزرگ تلف ــازار ب ــن ب ــه دومی ــده ب ــا ســال آین ــن کشــور ت ای
هوشــمند تبدیــل خواهــد شــد و از ایــاالت متحــده پیشــی 
خواهــد گرفــت. هنــد دومیــن کاربــر بــزرگ موتور جســتجوی 
گــوگل اســت. انتظــار مــی رود خریــد آنالیــن تــا ســال 2019 به 
100 میلیــارد دالر برســد و تبلیغــات آنالیــن از مــرز 2 میلیــارد 
ــور  ــن کش ــن ای ــع: eMarketer(. همچنی ــد )منب ــور کن دالر عب
ــت  ــد جمعی ــت )63 درص ــوردار اس ــی برخ ــت جوان از جمعی
ــد  ــه رش ــد در نتیج ــتند(. هن ــال هس ــر 25 س ــد زی ــور هن کش
ــات،  ــد ارتباط ــریع رون ــاهد تس ــمند ش ــن هوش ــاری تلف انفج
ــاوری در مقیاســی گســترده اســت.  ــی و فن ســرگرمی، بازاریاب

1   Saregama
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ــی در  ــدی آت ــای کلی ــما، گرایش ه ــر ش ــه نظ ب
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــما چ ــور ش منطقه/کش

بــه مــدت بیــش از یــک دهــه، ســازمان های مدیریــت جمعــی 
هنــد منحنــی یادگیــری شــیبداری طــی مــی کردنــد تــا بتواننــد 
ــت  ــازمان های مدیری ــی س ــی و کارای ــتانداردهای کیف ــا اس ب
ــوالت  ــد. تح ــری نماین ــان براب ــق جه ــایر مناط ــی در س جمع
ــی  ــی گروه ــه مجوزده ــت ک ــرده اس ــدوار ک ــرا امی ــر م اخی
در ســال 2016 رونــق خواهــد گرفــت. بــه اعتقــاد مــن جامعــه 
نویســندگان هنــد پتانســیل آن را دارد کــه در زمــره 10 انجمــن 
ــرد.  ــرار گی ــده ق ــن درآمــد جهــان در دهــه آین دارای باالتری

ــت و در  ــتغال در صنع ــده اش ــما، آین ــاد ش ــه اعتق ب
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــما چ ــور ش منطقه/کش

بــه اعتقــاد مــن انــدازه فعلــی صنعــت موســیقی به شــدت کمتــر 
ــار و  ــت.  در آم ــده اس ــذاری ش ــی آن ارزش گ ــزان واقع از می

ارقامــی کــه در گزارش هــای مختلــف بــه چــاپ می رســد، 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــیقی در نظ ــران موس ــی ناش ــردش مال ــا گ صرف
ــا  ــون، بازی ه ــو، تلویزی ــم، رادی ــیقی فیل ــت و از ارزش موس اس
ــه  ــه ب ــی ک ــی از ارزش ــود. بخش ــی ش ــر م ــرف نظ ــره ص و غی
ســازمان های  بــه  داده می شــود -کــه  نســبت  ایــن صنایــع 
ــی  ــزان اندک ــا می ــد ی ــف نمی پردازن ــق مؤل ــی ح ــوق جمع حق
ــور  ــیقی« منظ ــوان »موس ــت عن ــع تح ــد در واق ــد- بای می پردازن
ــت  ــی را وارد صنع ــتانداردهای جهان ــر اس ــه زودت ــود. هرچ ش
ــن صنعــت ســریع تر رشــد خواهــد کــرد و  ــم، ای موســیقی کنی
دارایی هــای موســیقی کــه امــروزه بــه صنایــع دیگــر نســبت داده 
ــه مــی شــوند. ــوان موســیقی در نظــر گرفت می شــوند، تحــت عن
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فناوری  دیجیتالی یک ابزار است
کریستین فر، هنرمند تجسمی، بریتانیا

ــور  ــه منظ ــد ب ــر می توان هن
ذهنیت هــای  تغییــر 
ــه  ــه کار گرفت تثبیت شــده ب
ــرکت های  ــر ش ــود. اگ ش
بیشــتری هنرمنــدان مقیــم 
اســتخدام  بــه  را  هنــد 
هنــری  آثــار  خلــق  بــرای  الزم  آزادی  و  می آوردنــد  در 
را در اختیــار آن هــا می گذاشــتند،  بــه اعتقــاد مــن نتایــج 
ــت.  ــر دربرداش ــورد نظ ــراد م ــی اف ــرای تمام ــمگیری را ب چش
ــه  ــد. آنچ ــن می کنن ــا را تعیی ــه گرایش ه ــتند ک ــدان هس هنرمن
آن هــا خلــق می کننــد اغلــب بــه صــورت همگــن در فرهنــگ 
پیرامــون مــا الگو بــرداری شــده، تطبیــق داده شــده و نفــوذ پیــدا 

مــی کنــد. هنــر، از سرچشــمه نــاب اســت. 
فنــاوری دیجیتالــی یــک ابــزار اســت. هنرمنــدان همــواره هــر 
ــه ابــزاری بــرای  چــه را کــه دستشــان بــه آن می رســید بــه مثاب
ــای  ــروزه چیزه ــد. ام ــه کار می گرفتن ــود ب ــغل خ ــهیل ش تس
بیشــتری بــرای اســتفاده آن هــا ارائــه شــده اســت. بــرای آنکــه 
هــر فنــاوری دیجیتالــی کارایــی موثــری داشــته باشــد، در 
ــی  ــه هدف ــا چ ــور و ب ــه چط ــه این ک ــبت ب ــد نس ــه اول بای وهل
ــته  ــم داش ــی مصم ــرد، دیدگاه ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م بای
باشــیم. مــن فکــر نمی کنــم در حــال حاضــر هیــچ اقــدام 
مشــخصی در زمینــه هنرهــای تجســمی صــورت گرفتــه باشــد. 
ــان  ــون بیــش از هــر زم ــرات و ســبک ها اکن ــه نظــر مــن تأثی ب
دیگــری ناهمگــون و التقاطــی هســتند. نمی دانــم ایــن موضــوع 
بــه خاطــر اینترنــت اســت یــا اشــباع رســانه ای. ایــن امــر الزامــا 
ــد  ــد واقعــی می توان ــدی نیســت، چــرا کــه یــک هنرمن ــز ب چی

بــه هــر حــال آنچــه را کــه می خواهــد از آن بــه دســت آورد. 
ــد و  ــت می کنن ــدان کســانی هســتند کــه  مســیر را هدای هنرمن

ــد.  ــه برمی گزینن ــتند ک ــا هس آن ه
ــدن  ــل ش ــت منح ــن اس ــی ممک ــای آت ــر از رونده ــی دیگ یک
فناوری هــای دیجیتالــی مــورد  باشــد. اگــر  باینــری  نظــام 
اســتفاده قــرار گیرنــد، بــه ایجــاد یــک شــئ ملمــوس کمــک 
خواهنــد کــرد. مــردم دوبــاره بــه خریــد گرامافــون روی 
ــری اســت. نقاش هــا  ــر هن ــون1 یــک رســانه معتب ــد. نئ آورده ان
امــروزه از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد. یکــی از مســائلی کــه 
متوجــه شــده ام ایــن اســت کــه مــردم مجــددا بــه ارزش صنایــع 
ــان  ــق و زم ــی عش ــه کس ــرای این ک ــد و ب ــرده ان ــی ب ــتی پ دس
ــه  ــا این ک ــت ی ــرده اس ــزی ک ــاخت چی ــرف س ــری را ص واف
چیــزی را بالواســطه و بــا اســتفاده از تجربیــات ارزشــمند خــود 

ــوند.  ــل می ش ــت، ارزش قائ ــود آورده اس ــه وج ب

ــع  ــه ارزش، توزی ــیم عادالن ــورت تقس  در ص
ــرای  ــی را ب ــت قابل توجه ــال فرص دیجیت
پدیدآورنــدگان و شــنوندگان آثــار هنــری 

ــی آورد. ــم م فراه
خواننده-ترانه ســرا،  موســیقی دان،  گابریــل،  پیتــر 

تهیه کننــده موســیقی، مدیــر جشــنواره و مؤســس شــرکت 
ــا ــو2، بریتانی اودیت

مــن  اعتقــاد  بــه 
آثــار  پدیدآورنــدگان 
هنــری بایــد نقــش فعالــی 
توزیــع کار خــود  را در 
ارزش  و در  ایفــا کــرده 
از  اســتفاده  از  حاصــل 

1   Neon
1   OD2
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ــانه ها  ــه رس ــی نقش ــای دیجیتال ــند. دنی ــهیم باش ــود س ــار خ آث
ــان و  ــو طراحــی کــرده اســت کــه موســیقی دان را طــوری از ن
نویســندگان بســیاری از حقــوق خــود و بخــش بزرگی از ســهم 
ــرده  ــش ک ــت آوردن ــه دس ــرف ب ــالها ص ــه س ــدی را ک درآم
بودنــد را از دســت داده انــد. معامالتــی بیــن توزیع کننــدگان و 
شــرکت های ضبــط موســیقی انجــام شــده اســت )ماننــد اختیــار 
ــه موجــب آن هــا پدیدآورنــدگان  معاملــه روی ســهام1( کــه ب
ــارکت  ــود، مش ــار خ ــه آث ــد در معامل ــی توانن ــری نم ــار هن آث

داشــته باشــند و یــا اینکــه نقــش محــدودی دارنــد. 
چارلــز  بــا  مشــترک  صــورت  بــه  مــن   1999 ســال  در 
ــیس  ــو را تأس ــرکت اودیت ــام3 ش ــان گرینه ــدیل2 و ج گریمس
ــه  ــی ب ــبکه های دیجیتال ــه ش ــود ک ــر آن ب ــا ب ــور م کــردم. تص
ابــزار اصلــی توزیــع موســیقی در آینــده تبدیــل خواهنــد شــد و 
هــدف اصلــی ایــن شــرکت، ارائــه توزیــع، تامیــن زیرســاخت 
ــود  ــده ای ب ــدگان شناخته نش ــرای نوازن ــوق ب ــت حق و مدیری
ــی  ــن فرصت ــتند از چنی ــورت نمی توانس ــن ص ــر ای ــه در غی ک

بهره منــد شــوند. 
حــدس مــا درســت از کار درآمــد. از آن زمــان بــه بعــد، 
شــبکه های دیجیتالــی  بــه ابــزار اصلــی جهــت توزیــع موســیقی 
ــث  ــا باع ــر دنی ــیقی در سراس ــن موس ــدند و همچنی ــل ش تبدی
توســعه و افزایــش دسترســی بــه خدمــات دیجیتالی شــده اســت. 
رســانه های پخــش آنالیــن از دانلــود پیــش افتاده انــد و در 
طــول ژوالی 2015، تعــداد اســتریم هــای صوتــی انگلیــس در 
ــر  ــه دو براب ــرد ک ــور ک ــون عب ــرز 500 میلی ــه از م ــک هفت ی
ــال 2014  ــابه از س ــی در دوران مش ــای صوت ــتریم ه ــداد اس تع
ــم  ــی ه ــت قابل توجه ــان دهنده فرص ــدی نش ــن رش ــود. چنی ب

ــا  ــت، ام ــنوندگان اس ــرای ش ــم ب ــدگان  و ه ــرای پدیدآورن ب
تنهــا زمانــی بــه طــور کامــل بــه آن واقــف خواهیــم شــد کــه 
بــه تولیدکننــدگان محتــوا اجــازه داده شــود در ارزش حاصــل 
از کار خــود شــریک شــوند. صنایــع فرهنگــی و خــالق بایــد 
هــم ســو بــوده و در جهــت متقاعــد کــردن قانون گــذاران بــرای 
ــه  ــت و دســتیابی ب ــب خالقی ــن ترغی ــح بی ــادل صحی ایجــاد تع
محتــوا فعالیــت کننــد، و در عیــن حــال از حقــوق ســازندگان 
ــت  ــت حمای ــوان و در اقلی ــدان ج ــع هنرمن ــوص مناف و به خص
ــی  ــای کاف ــه از فرصت ه ــد ک ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت کنن
بــرای امــرار معــاش خــود و تضمیــن آینــده اقتصــادی پایــدار 
بــرای ایــن صنایــع و تمامــی ســازندگان آتــی آن برخوردارنــد.  

صنعــت موســیقی ســاز وکار درونــی اقتصــاد 
ــام  ــود ادغ ــی را در دی ان ای4 خ دیجیتال

ــت کرده اس
ــره انجمــن  ــی، رئیــس هیئــت مدی ــر گورن ــور دیت پروفس

ــوم  ــگاه عل ــتاد دانش ــان، اس ــدرال آلم ــیقی ف ــع موس صنای
ــاد  ــی اقتص ــز اروپای ــر مرک ــلدورف، مدی ــردی دوس کارب
ــال  ــالق و دیجیت ــاد خ ــش اقتص ــیونر بخ ــالق و کمیس خ

ــان   ــدرال آلم ــادی ف ــور اقتص وزارت ام
هیــچ گاه تاکنون موســیقی 
ــرد  ــد کارب ــن ح ــه ای ــا ب ت
نداشــته اســت. موســیقی 
جهانــی  زبانــی  نه تنهــا 
اســت، بلکــه در شــکل 
یــک  هویــت  بــه  دادن 

1   Stock Options
2   Charles Grimsdale
3   John Grinham
4   DNA
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ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــه لحــاظ فرهنگــی نقــش دارد. ب ــه ب منطق

اجتماعــی و فرهنگــی »محصــوالت« موســیقی، درآمــد حاصــل 
ــده از  ــاد ش ــد ایج ــی درآم ــیقی -یعن ــی موس ــت جهان از صنع
فــروش نســخه های دیجیتالــی و فیزیکــی- احتمــاال بایــد بیــش 
از مقــدار کنونــی آن )15 میلیــارد دالر در ســال 2014( باشــد. 
ــش  ــن بخ ــادی ای ــهم اقتص ــد روی س ــال نمی توانی ــن ح ــا ای ب
برچســب قیمــت بگذاریــد، چــرا کــه صنعت موســیقی نخســتین 
صنعتــی بــود کــه بــه تهدیدهــای ناشــی از تحــول دیجیتالــی )و 
فرصــت هــای موجــود( پرداخــت و در ایــن زمینــه موفــق عمــل 
ــن صنعــت را  ــی ای ــاً الگــوی تجــاری فعل ــت واقع کــرد. اینترن
بــه بوتــه امتحــان گذاشــته اســت و »فروشــگاه نســخه های 
ــدی  ــش 50 درص ــث کاه ــرانجام باع ــی« س ــده اینترنت کپی ش

ــت.   ــده اس ــال های 1997 و 2012 ش ــن س ــروش بی ــزان ف می
ــا تکلیــف خــود را  ــوان گفــت کــه م ــا در ســال 2015 می ت ام
انجــام داده ایــم: طــی دو ســال اخیــر رونــدی نســبتاً صعــودی در 
ــال های 2013 و  ــروش در س ــت و ف ــده اس ــاهده ش ــان مش آلم
2014 افزایــش اندکــی را تجربــه کــرده و در شــش ماه نخســت 
ــات  ــت. خدم ــته اس ــدی داش ــش 4/4 درص ــال 2015 افزای س
اســتریم نیــروی محرکــه چنیــن پیشــرفتی محســوب مــی شــود. 
ــی را در  ــی اقتصــاد دیجیتال صنعــت موســیقی ســاز وکار درون
دی ان ای خــود ادغــام کــرده و الگــوی کســب و کار خــود را 
بــا آن تطبیــق داده اســت. صنعــت موســیقی بــه واســطه راهبــرد 
متنوع ســازی خــود بــه همــراه دیگــر بخش هــای اقتصــاد 
خــالق درصــدد تنظیــم رونــد اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
برآمــده اســت کــه فراســوی مرزهــای صنعــت طنین انــداز 

می شــوند. 
مســائلی کــه تمامــی بخش هــای اقتصــاد خــالق امــروزه بــا آن 
ــرار  ــر ق ــر مدنظ ــاق یکدیگ ــه اتف ــد ب ــتند، می توانن ــرو هس روب
ــاری1  ــپاری اجب ــون واس ــد از قان ــائل عبارتن ــن مس ــد. ای گیرن

آلمــان2  تله مدیــای  قانــون  در  اصالحاتــی  ایجــاد  آثــار، 
ــن  ــت. همچنی ــی رای ــرارداد کپ ــون ق ــری قان )TMG( و بازنگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه زمانــی کــه پلتفرم هــای خاصــی بــرای 
ــادر  ــرارداد تنهــا ق ــن ق ــاز اســت، طرفی ــد مجــوز مــورد نی خری
خواهنــد بــود  یکدیگــر را تحــت شــرایط برابــر مالقــات کننــد. 

تولیدکننــدگان  بــرای  جدیــدی  عصــر 
محتــوا

کارگــردان، نویســنده و تهیه کننــده،  بــوزاگل هیــم، 

فلســطین اشــغالی
ــم  ــک فیل ــی و ی ــریال تلویزیون ــت س ــد، هش ــم بلن ــن 12 فیل م
مســتند را نوشــته و کارگردانــی کــرده ام و تهیه کننــده 16 تــای 
ــا مشــارکت فرانســه،  ــای آن ب ــوده ام کــه هفــت ت ــز ب آن هــا نی
ــوده اســت. برخــی از ایــن فیلم هــا  ــاالت متحــده ب اســپانیا و ای
ــکیل  ــم را تش ــگاه های فیل ــدارس و دانش ــه م ــی از برنام بخش
می دهــد کــه در آن شــیوه کارگردانــی مــن مــورد بحــث قــرار 

می گیــرد. 
مــن تمــام فیلم هــای اول خــودم را بــه صــورت 16 و 35 
میلی متــری گرفتــه ام امــا توســعه تجهیــزات دیجیتالــی زندگــی 
داده  کاهــش  را  فیلمســازی  هزینــه  و  کــرده  آســان تر  را 
ــا در  ــر داده اســت: م ــن حــوزه را تغیی ــن موضــوع ای اســت. ای
می توانیــم  و  برخورداریــم  بیشــتری  آزادی  از  فیلم بــرداری 
صحنه هــای بیشــتری را در دفعــات بیشــتری بگیریــم. مــن 
ــا و  ــت فیلم ه ــل موفقی ــی از دالی ــال یک ــم دیجیت ــر می کن فک
ــا اســت، زیــرا  برنامه هــای تلویزیونــی فلســطین اشــغالی در دنی

امــکان بــروز اســتعدادهای بیشــتری را فراهــم می کنــد.

1   Compulsory Legal Deposit
2   German Telemedia Act
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مــا در حــال ورود بــه دورانــی هســتیم کــه هــر آنچــه جدیــد یــا 
اصیــل باشــد، توجــه مســتقیم بیننــدگان را جلــب خواهــد کــرد. 
ــای  ــا رتبه ه ــزرگ ب ــای ب ــی رویداده ــرای اصل ــون مج تلویزی
ــم و  ــای فیل ــراد کتابخانه ه ــا اف ــد، ام ــد مان ــی خواه ــم باق عظی
ــود  ــخصی خ ــق ش ــاس عالی ــر اس ــود را ب ــخصی خ ــریال ش س
تهیــه خواهنــد کــرد. هــر تماشــاگری بــه یــک برنامه ریــز تبدیل 
ــازندگان،  ــط س ــا توس ــن کتابخانه ه ــوای ای ــد. محت ــد ش خواه
ــا را  ــد آن ه ــی توانن ــراد م ــک اف ــک ت ــد و ت ــد ش ــه خواه تهی
ــه عنــوان مهم تریــن مؤلفــه  انتخــاب کننــد و محتــوای اصیــل ب

در دنیــای جدیــد ســینما و تلویزیــون محســوب مــی شــود. 

ــی  ــی مبن ــی مل ضــرورت سیاســت های دولت
بــر ترغیــب خلــق ادبــی

ــر  ــاعر و ناش ــس، ش ــن، رمان نوی ــس هی ــوموین ایگن انس

ــو ــاب، بورکینافاس کت
یــک  مقــام  در  مــن 
کتــاب   20 نویســنده، 
متنوعــی  ژانرهــای  در 
همچــون رمــان، رمــان 
کوتــاه1، شــعر و داســتان 
خواننــدگان  بــرای 
ــن  ــوده ام و بدی ــر ب ــک ناش ــن ی ــن همچنی ــته ام. م ــوان نوش ج
 )ASSEDIF(2ترتیــب، ریاســت انجمــن ناشــران بورکینافاســو
را تــا ســال 2010 برعهــده داشــته ام. بــه عــالوه، جهــت تعریــف 
سیاســت های عمومــی بخــش چــاپ کتــاب در بورکینافاســو و 
همچنیــن در نیجــر، توگــو و جیبوتــی مشــارکت داشــته ام. 
جامعــه  بین المللــی  کنفدراســیون  بــه  کمــک  حیــن  مــن 

نویســندگان و آهنگســازان در آفریقــا، به ویــژه در مقــام یــک 
ــه  ــایگان، ب ــندگان و همس ــوق نویس ــه حق ــناس در زمین کارش
ــه حقــوق در  بررســی ضــرورت انجــام اقدامــات الزم در زمین
آفریقــا پرداختــه ام. بــه منظــور رســیدگی بــه موضــوع وصولــی 
ــن  ــی، ای ــورهای آفریقای ــتر کش ــف در بیش ــق تالی ــدود ح مح
کنفدراســیون برنامه هــای بســیار مفیــدی را در راســتای تقویــت 
ــوص از  ــاره، بخص ــن ق ــی در ای ــت جمع ــازمان های مدیری س

ــت.  ــرده اس ــدازی ک ــی راه ان ــای آموزش ــق طرح ه طری
کپــی رایــت  دفتــر  وجــود  برکــت  بــه  بورکینافاســو  در 
بورکینافاســوBBDA( 3(، مــا از ســازمان مدیریــت جمعــی 
ــد  ــیاری بای ــات بس ــان اقدام ــا همچن ــم، ام ــی برخورداری پویای
بــرای افزایــش چشــمگیر میــزان وصولــی حــق تالیــف و 
اقدامــات موثــر جهــت تضعیــف شــبکه های  ســازماندهی 
جعل کننــده )چنانچــه حــذف آن هــا ممکــن نباشــد( صــورت 

ــرد.  گی
بــر  نشــر غیرمجــاز آثــار فرهنگــی، کــه تاکنــون عمدتــاً 
موســیقی متمرکــز بــوده اســت، اکنــون در حــوزه ادبیــات نیــز 
ــر نویســندگان و  رایــج شــده اســت. ایــن امــر تأثیــر مخربــی ب
ناشــران می گــذارد و باعــث تضعیــف صنعتــی مــی شــود کــه 
ــه عــالوه،  ــن اســت.  ب ــن کشــور در حــال تکوی ــون در ای اکن
ــن  ــه تأمی ــاز ب ــت و نی ــرمایه گذاری اس ــد س ــر فاق ــش نش بخ
ــت  ــائل، سیاس ــن مس ــه ای ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــی دارد. ب مال
ــار  ــق آث ــه خل ــدگان ب ــب پدیدآورن ــرای ترغی ــی ب ــی مل دولت
ــتری  ــات بیش ــد اقدام ــن بای ــود. همچنی ــاذ ش ــد اتخ ــی بای ادب
ــه مطالعــه از ســن بســیار پاییــن  ــان ب در راســتای ترغیــب جوان

ــرد.  ــورت گی ص
مــا بایــد بــا تولیــد کتــاب و فراهــم نمــودن دسترســی بــه 

1   Novella
2   Association of publishers from Burkina Faso
3   Bureau burkinabé du droit d’auteur/Burkinabé Copyright Office
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کتاب هــای متعــدد، نســل بعــدی خواننــدگان را پــرورش دهیــم. 
ــاب هــای   ــی اعــم از کت ــرد، کتاب هــای ادب ــن راهب در نتیجــه ای
ــی  ــد کــرد. از طرف ــدا خواهن ــا ســنتی مخاطــب پی ــی ی دیجیتال
ــه مطالعــه اســت کــه  ــه واســطه اشــتیاق ب از آن جــا کــه تنهــا ب
ــد امیــدوار باشــیم  ــد، بای ــه نویســندگی روی مــی آورن ــراد ب اف
کــه ایــن امــر باعــث تقویــت خالقیــت هنــری  جوانــان شــده و 
نســل جدیــدی از پدیدآورنــدگان را بــه میــدان خواهــد آورد. 

بهبــود مدیریــت جمعــی عامــل کلیــدی در 
خلــق آثــار هنــری محســوب مــی شــود.

فیلــم،  آهنگســاز  موســیقی دان،  هیرشــفلدر،  دیویــد 

اســترالیا
ــت  ــال اس ــج س ــی و پن س
صنعــت  در  دیویــد  کــه 
ــترالیا  ــم در اس ــیقی ه موس
و هــم در خــارج از ایــن 
داشــته  فعالیــت  کشــور 
اســت. کپــی رایــت و حــق 
تالیــف تأثیــر مســتقیمی بــر 
ــل  ــد در اوای ــت.  دیوی ــته اس ــدی وی داش ــای درآم جریان ه
ــیقیایی و  ــردان موس ــوان کارگ ــه عن ــود ب ــه ای خ دوران حرف
آهنگســاز فیلــم شــاین )1996( فعالیــت داشــت. ایــن فیلــم بــر 
ــد هلفــگات1 ســاخته  ــو  دیوی ــده پیان اســاس زندگی نامــه نوازن
شــده بــود و در آن واحــد هــم یــک موفقیــت مهــم و تجــاری 
ــی  ــوای حقوق ــر دع ــه خاط ــه ب ــن ک ــم ای ــت و ه را دربرداش
اخالقــی وارثــان امــالک Rachmaninov و دادخواســت خــود 
دیویــد مبنــی بــر تأمیــن پرداخــت حــق تالیــف بــرای موســیقی 
فروختــه شــده فیلــم، صحنــه نبــرد بــر ســر قانــون کپــی رایــت 
ــازی  ــه ساده س ــت ک ــد اس ــد معتق ــد. دیوی ــی ش ــوب م محس

ــد  ــا باش ــدان معن ــد ب ــت می توان ــی رای ــون کپ ــد قان ــش از ح بی
کــه ایــن قانــون در مــورد تمامــی آثــار هنــری بــه یــک شــکل 

ــن طــور نیســت.  ــه ای ــی شــود، کــه البت اعمــال م
ــندگی  ــه نویس ــد ک ــد معتقدن ــواده دیوی ــال، خان ــوان مث ــه عن ب
فیلــم بــه خاطــر ماهیــت همکارانــه فیلم ســازی بایــد بــه صــورت 
مناســب بیــن طیــف  وســیع تــری از همــکاران شــامل مجریــان، 
ــز  ــان و نی ــان، طراح ــان، کارگردان ــه نویس ــینماگران، فیلمنام س
ــز  ــازی و نی ــه آهنگس ــه او ب ــود. عالق ــیم ش ــازان تقس آهنگس
ــری چنان کــه در مــورد  ــار هن ــر دیگــر آث القــای ســبک وی ب

ــذارد.  ــه می گ ــاور صح ــن ب ــر  ای ــود، ب ــده می ش ــاین دی ش
کار اخیــر او بــر روی فیلــم آب شــناس2 راســل کــرو3 بــا 
موســیقی جانبــی کــه بــه لودویکــو انــاودی4، ریچــارد توگنتی5 
لــزوم  از  مــی شــود، حاکــی  داده  لیــزا جــرارد6 نســبت  و 
همــکاری و نویســندگی مشــترک اســت. ظهــور فناوری هــای 
دیجیتالــی بــرای ســاخت و تولیــد فیلــم از اهمیــت چشــمگیری 
برخــوردار بــوده اســت. دیویــد نیــز مانند خیلــی از آهنگســازان 
ــد از طریــق یــک مجموعــه آهنگســازی  از فناوری هــای جدی
دیجیتالــی در کار خــود اســتفاده کــرده اســت و بــا ایــن حــال 
به خصــوص  کالســیک،  عناصــر  تمــام  بــه  همچنــان  وی 
اســتفاده از ابزارهــای ارکســتر و نیــز گرنــد پیانــوی بوســندورفر 
محبــوب خــود عالقــه دارد. عصــر دیجیتــال چالش هــای 

ــه همــراه داشــته اســت.  ــز ب ــه خــود را نی ــوط ب مرب
دیویــد در مــورد دموکراتیــزه کــردن موســیقی و فیلــم و 
ــایت های  ــه از وب س ــتریانی ک ــدن مش ــناس مان ــن ناش همچنی
نشــر غیرمجــاز حمایــت می کننــد، اظهــار تاســف کــرد. 
ــه  ــر چ ــازار آزاد، ه ــد ب ــز مانن ــورد نی ــن م ــد در ای او می گوی

1   David Helfgott
2   Water Diviner
3   Russell Crowe
4   Ludovico Einaudi
5   Richard Tognetti
6   Lisa Gerrard
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ــه صــورت رایــگان  ــا جایی کــه ب محصولــی ارزان تــر باشــد )ت
عرضــه شــود(، صنعتگــران ماهــر از آن بــازار اســتقبال کمتــری 
خواهنــد کــرد و کیفیــت محصــول بــه ســرعت کاهــش خواهد 

ــت.  یاف
ــک  ــبتاً کوچ ــدازه نس ــم ان ــه علیرغ ــت ک ــد اس ــد معتق دیوی
ــا  ــر ب ــت آن براب ــی رای ــع کپ ــد صنای ــترالیا، درآم ــت اس جمعی
ــنی  ــل روش ــود دلی ــه خ ــت ک ــال اس ــارد دالر در س 4/8 میلی
برســالمت اقتصــادی ایــن کشــور اســت. او از نقــش مهمــی که 
جوامــع وصول کننــده، ماننــد APRA AMCOS در کشــور 
ــد،  ــا می کنن ــندگان ایف ــوق نویس ــت از حق ــت حمای وی جه

حمایــت می کنــد. 
 

بخش خالق تنها یک بازار نیست
ویلم جتس، آهنگساز، هلند

صداهــای  زیباتریــن 
یــک  از  جهــان صرفــاً 
تــن ســاده، یــک صــدای 
یــا  غریــب  و  عجیــب 
مجــزا  آکــورد  یــک 
نمی شــوند.  تشــکیل 
صداهــا،  زیباتریــن 
 صداهایــی هســتند کــه توســط یــک موســیقیدان ســاخته 
نشــده انــد. زیباتریــن صداهــا حــق کپــی رایــت ندارنــد. یــک 
بوســه، یــک گام عزیزتــان بــر روی پیــاده رو حیــن آمــدن بــه 
خانــه، خش خــش برگ هــا روی درختــان و خــروش خیــزاب 
زیباتریــن صداهــا بــه شــمار مــی آینــد. آهنگســازی چیــز 
کامــال متفاوتــی اســت. آهنگســازی شــکل دادن و خلــق صــدا 
ــیقی  ــر موس ــگاه صنعتگ ــت: آن ــرایی اس ــتان س ــدف داس ــا ه ب
ــل  ــیقی تبدی ــه موس ــا را ب ــد. او صداه ــاز می کن کارش را آغ

ــیدن،  ــود بخش ــردن، بهب ــالح ک ــا اص ــن کار را ب ــد و ای می کن
ســخت کار کــردن بــر روی آن و بارهــا و بارهــا گــوش کــردن 
ــه  ــل را هم ــه حاص ــس از آن، قطع ــد. پ ــام می ده ــه آن انج ب
می تواننــد بشــنوند و هــر کــس در مــورد آن نظــری دارد. امــا 
تنهــا تعــداد کمــی از افــراد در واقــع از آن پــول درمی آورنــد، 

یــا حداقــل ســعی می کننــد پــول درآورنــد. 
پدیدآورنــدگان آثــار هنــری نیازمنــد آزادی فرهنــگ، آزادی 
ــن  ــا همچنی ــتند. آن ه ــود هس ــار خ ــق آث ــان و آزادی در خل بی
بــه قوانیــن قدرتمنــد کپــی رایــت نیــاز دارنــد کــه مبانــی الزم 
ــد  ــن درآم ــا و تأمی ــوق آن ه ــت از حق ــرای حفاظ ــدار ب و پای
ــه از کار آن هــا را فراهــم مــی آورد. حــق کپــی رایــت  منصفان
ــد کــه  ــه دســت آورن ــا درآمــدی ب ــادر می ســازد ت آن هــا را ق
ــورت  ــه ص ــد ب ــک می کن ــدی کم ــل های بع ــا و نس ــه آن ه ب
حرفــه ای و مســتمر در تکامــل بخشــیدن بــه فرهنــگ و افزایــش 

اشــتغال ایفــای نقــش کننــد. 
ــورد  ــگ را م ــعه فرهن ــد توس ــتگذاران بای ــل سیاس ــه دو دلی ب
تشــویق قــرار دهنــد. اول این کــه ایــن کار باعث توســعه، تغییر، 
آرامــش و پویایــی مــی شــود و دلیــل دوم ایــن اســت کــه ایــن 
امــر بــه ایجــاد اشــتغال منجــر می شــود. نزدیــک بــه 30 میلیــون 
نفــر در سراســر جهــان در بخــش خــالق کار می کننــد. مــا از 
سیاســت گذاران انتظــار داریــم کــه درک کننــد بخــش خــالق 
صرفــاً یــک بــازار نیســت، بلکــه درخــور ســرمایه گذاری 
اســت و بایــد از آن حفاظــت شــود. آن هــا بــا انجــام ایــن کار 
ــت  ــی خدم ــع عموم ــه مناف ــته و ب ــه داش ــده نگ ــگ را زن فرهن
می کننــد و تضمیــن می کننــد کــه ســازندگان بتواننــد بــه 

ــا تصاویــر ادامــه دهنــد.  ــه صداهــا، کلمــات ی شــکل دادن ب
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حمایــت از پدیدآورنــدگان آثــار هنــری در 
عصــر دیجیتال

 سیسیل کایربوا، خواننده و ترانه سرا، روآندا

جــو امــروز پــر از امیــد و نــوآوری اســت. هنرمنــدان در حــال 
ــرای  ســازماندهی خــود هســتند و ســازندگان پلتفرم هایــی را ب
فــروش و توزیــع آنالیــن، خدمــات اســتریم و برنامه هــای 
بــزرگ  شــرکت های  و  می آورنــد  وجــود  بــه  کاربــردی 

ــد.  ــکاری می کنن ــدان هم ــا هنرمن ــی ب مخابرات
ــرکت ها،  ــا، ش ــب  وکاره ــامل کس ــدا ش ــیقی روآن ــازار موس ب
در  رســانه ها  و  جــوان  کارآفرینــان  دولتــی،  ســازمان های 
حــال شــکوفایی اســت  و ایــن امــر باعــث ایجــاد نوعــی حــس 
ــان را  ــن هیج ــی ای ــر فیزیک ــود. مظاه ــت می ش ــان و فعالی هیج
ــانه های  ــات رس ــاالت و تبلیغ ــل مق ــوان در خی ــن می ت همچنی

ــی مشــاهده کــرد.   اجتماعــی اینترنت
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه آیــا یــک انقــالب دیجیتالــی 
ــوز در  ــا هن ــا این کــه م ــان اســت ی ــدا در جری واقعــی در روآن
ــیقی  ــا موس ــم. آی ــر می بری ــه س ــه« ب ــر آرزومندان ــه »تفک مرحل
تولیــد شــده در روآنــدا از ســطح الزم بــرای رقابــت در بــازار 
ــا »صــدای موســیقی پــاپ« کــه  جهانــی برخــوردار اســت؟ آی
مــورد عالقــه جوانــان اســت، دارای هویــت منحصــر بــه فــرد و 

اصیــل روآندایــی هســت؟
ــرژی را در جهــت  ــن ان ــام ای ــد تم ــرای آن کــه بتوان ــدا ب روآن
ــبکه های  ــیقی، ش ــران موس ــد ناش ــد، فاق ــت کن ــت هدای درس
واقعــی،  تجربــه  و  دانــش  دارای  افــراد  دیجیتــال،  توزیــع 
آفریننــدگان هنــری توانــا و تاجــران واقــف بــه مســائل موجــود 

ــت. اس

ــوا  ــا محت ــد ت دیجیتالی شــدن کمــک می کن
ســریع تر بــه مشــتریان منتقــل شــود

کالویــن کرمبا، تهیــه کننده تلویزیونــی و هنرمنــد هیپ هاپ، 

کنیا
موســیقی و ســرگرمی در کنیــا از اهمیــت زیــادی برخوردارنــد. 
ــه  ــور را ب ــاد کش ــی از اقتص ــد قابل توجه ــالق درص ــع خ صنای
ــرای کاهــش  ــن ب ــد. موســیقی همچنی خــود اختصــاص داده ان
تفاوت هــای فرهنگــی و قبیلــه ای موجــود در کنیــا بــه کار 

ــود.  ــه می ش گرفت
از نقطه نظــر اجتماعــی، موســیقی بــه شــکل مؤثــری بــرای 
ارتقــای  کمپین هــای  از  متعــدد  دســتورکارهای  پیشــبرد 
ــا مواضــع سیاســی مــورد  ــه ت آگاهــی در مــورد ســرطان گرفت
اســتفاده قــرار می گیــرد. در مقــام تهیه کننــده تلویزیونــی، 
ــرگرمی  ــه س ــه ب ــم ک ــد می کنی ــی را تولی ــم و برنامه های مفاهی

ــد.  ــک می کن ــا کم ــه م ــان جامع ــوزش جوان و آم
و  موســیقی  تــا  اســت  شــده  باعــث  دیجیتالــی  انقــالب 
ــوند.  ــل ش ــتریان منتق ــه مش ــریع تر ب ــی س ــای تلویزیون برنامه ه
امــروزه موســیقی بیشــتر و پلتفرم هــای بیشــتری بــرای دســتیابی 
بــه موســیقی وجــود دارد. فناوری هــای دیجیتالــی باعــث 
کاهــش تعــداد فرآیندهــای الزم بــرای تولیــد ترانــه و مفهــوم 
تلویزیونــی شــده و حتــی بــه فرآینــد توزیــع کــه پیــش از ایــن 

ــت.  ــرده اس ــک ک ــت، کم ــود نداش ــا وج عمدت
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ــای  ــی از آهنگ ه ــگاه داده جهان ــاد پای ایج
ــه  ــیدگی ب ــور رس ــه منظ ــان ب ــر جه سراس

چالش هــای دیجیتالــی
هارتویــگ ماســوش، مدیــر عامــل شــرکت موســیقی بــی ام 

جــی1، آلمــان
ــی در  ــای دیجیتال فناوری ه
صنعــت موســیقی، شــرایط 
ــزی  ــان انگی ــد و هیج جدی
بــه  کــه  آورد  پدیــد  را 
ــرژی  ــب  وکار، ان ــن کس ای
آن  از  و  بخشــید  دوبــاره 
و  ترانه ســرایان  مهم تــر 
ــش از آن  ــا پی ــه ت ــاخت ک ــد س ــوری توانمن ــدان را ط هنرمن
ــخ  ــار در طــول تاری ــرای نخســتین ب ــون ب ــابقه نداشــت. اکن س
نه تنهــا هنرمنــدان می تواننــد در هــر زمــان و در هــر کجــا 
ــا  ــه ب ــند، بلک ــت برس ــه موفقی ــی ب ــطح جهان ــند در س ــه باش ک
ــان  ــه مخاطب ــد ب ــری از رســانه های اجتماعــی می توانن بهــره گی
ــا  ــه ب ــت ک ــل درک اس ــد. قاب ــدا کنن ــت پی ــز دس ــی نی جهان
ــده،  ــم ش ــاوری فراه ــطه فن ــه واس ــه ب ــی ک ــه امکانات ــه ب توج
مخاطبــان انتظــار بیشــتری داشــته و خواســتار انصــاف، شــفافیت 

و خدمــات هســتند. 
مــا قبــول داریــم کــه بــرای خیلــی از کســانی کــه در صنعــت 
ــه  ــوگ ب ــای آنال ــذار از دنی ــد، گ ــه کارن ــغول ب ــیقی مش موس
ــن شــانس را  ــی ام جــی ای ــال آســان نیســت. شــرکت ب دیجیت
ــا کســب  ــرای م ــازار باشــد. ب ــدی در ب دارد کــه بازیگــر جدی

ــت.  ــوده اس ــی ب ــه دیجیتال  وکار همیش
ــه  ــردارد ک ــی را درب ــدن چالش های ــک دیجیتالی ش ــدون ش ب

ــه ارزش  ــی ب ــی توجه ــاز و ب ــر مج ــر غی ــه نش ــدود ب ــط مح فق
نیســت.  فنــاوری  شــرکت  های  برخــی  توســط  موســیقی 
ــه  ــیقی در وهل ــت موس ــش روی صنع ــش پی ــن چال بزرگ تری
ــی  ــی جهان ــای واقع ــه معن ــگاه داده ب ــک پای ــاد ی ــت ایج نخس
و  پــاک از آهنگ هــا و آلبوم هــای سراســر جهــان اســت 
ــب   ــن کس ــد در ای ــهیل رش ــب تس ــن  موج ــاد م ــه اعتق ــه ب ک
وکار خواهــد شــد. در وهلــه دوم، بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم 
ــت  ــه در نهای ــرد ک ــم ک ــوش نخواهی ــت فرام ــا هیچ وق ــه م ک
یــک کســب  وکار خدماتــی هســتیم و وظیفــه مــا خدمــت بــه 
ــی اســت کــه موســیقی را می ســازند.  ترانه نویســان و هنرمندان

صرفنظــر از آشــفتگی هــای اجتماعــی و 
درام  ســازندگان  اکرایــن،  در  اقتصــادی 
همچنــان در زمینــه توســعه بخــش فرهنگــی 

ــد.  ــی کنن ــت م ــود فعالی خ
واسیل نوولوف، نویسنده، نمایشنامه نویس، اوکراین

نویســندگان درام اکراینــی 
بــا  حاضــر  حــال  در 
ــل توجهــی  مشــکالت قاب
مواجــه هســتند. شــرایط 
سخت اقتصادی در اکراین 
به طــور اجتنــاب ناپذیــر بر 
قــدرت خریــد مخاطبــان 
ــور  ــر مجب ــای تئات ــالن ه ــن رو، س ــذارد و از ای ــی گ ــر م تأثی
هســتند تــا بلیــط تئاتــر را بــه پاییــن تریــن قیمــت ممکــن عرضــه 
ــادر  ــی ق ــای اکراین ــه تئاتره ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب کنن
نیســتند تــا دریافتــی گیشــه خــود را افزایــش دهنــد و ایــن امــر 

Credit: Vasyl Nevolov
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دارنــدگان واقعــی حقــوق مربوطــه را از حــق دریافــت اجــرت 
ــه خاطــر بودجــه  ــد. ایــن وضعیــت ب ــه محــروم مــی کن منصفان
ناکافــی دولــت بــرای بخــش فرهنگــی بدتــر هــم شــده اســت. 
ــرای  ــی اغلــب بودجــه الزم ب در نتیجــه، بیشــتر تئاترهــای دولت
ــی  ــکل اصل ــد. مش ــف را ندارن ــق مؤل ــِع ح ــه موق ــت ب پرداخ
ــر  ــه منج ــت ک ــی اس ــی ضعیف ــای قانون ــوب ه ــان چارچ همچن
ــتفاده  ــود. اس ــی ش ــدگان م ــت پدیدآورن ــی وضعی ــی ثبات ــه ب ب
ــی  ــاز اینترنت ــر مج ــر غی ــا،  نش ــا در تئاتره ــاز از کار م غیرمج
ــد  ــری بای ــت فک ــوق مالکی ــه حق ــوط ب ــائل مرب ــر مس و دیگ
ــی اعتنایــی  ــرد. ب ــرار گی ــت مــورد بررســی ق ــوراً توســط دول ف
ــه صنایــع خــالق موجــب ناامیــدی و آســیب پذیــری  دولــت ب
نویســندگان شــده و  بــرای خالقیــت زیــان آور اســت. در عیــن 
ــه ایــن کــه نویســندگان  حــال مــن شــدیداً معتقــدم کــه نظــر ب
موجــب تقویــت روحیــه و بهبــود فضــای عمومــی مــی شــوند، 
فعالیــت هــای توســعه ای مرتبــط در رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی 
کشــور نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد. محافظــت از شــرایطی کــه 
امــکان خلــق آثــار را بــرای مــا فراهــم مــی آورد، عامــل مهمــی 
در توســعه پایــدار اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی محســوب 

ــی شــود.  م
ــن،  ــا وجــود آشــفتگی هــای اجتماعــی و اقتصــادی در اکرای ب
ــود  ــی خ ــش فرهنگ ــعه بخ ــان در توس ــازندگان درام همچن س
ایفــای نقــش مــی کننــد. مــن بــه طــور روزافزونــی مــی بینــم کــه 
ــی، نمایشــنامه نویســان و  ــا محــو شــدن مرزهــای مل ــان ب همزم
کارگردانــان اکراینــی کارهــای بیــن المللــی تولیــد مــی کننــد. 
پدیدآورنــدگان اکراینــی بــا دسترســی ســریع بــه اطالعــات  بــا 
ــان  ــد موجــود در بخــش درام در سراســر جه ــن رون جدیدتری
آشــنا شــده و فرهنــگ اکراینــی را در خــارج از کشــور ارتقــا 
مــی دهنــد. مــا بســیار خوشــحالیم کــه شــاهد برگــزاری تعــداد 
رو بــه رشــدی از جشــنواره هــای بیــن المللــی تئاتــر در اکرایــن 

هســتیم و آثــار نویســندگان درام اکراینــی در ســالن هــای تئاتــر 
سراســر جهــان نمایــش داده مــی شــوند.

انقــالب دیجیتالــی شــرکت ها را مجبــور 
بــا  را  خــود  ســازمان های  تــا  می کنــد 
شــرایط جدیــد وفــق داده و الگــوی تجاری 

ــازند.  ــول س ــود را متح خ
کارمین پرنا، مدیر عامل، موندادوري فرانسه

اســت  ســال  چندیــن 
کــه بخــش مجلــه بــا 
کاهــش مســتمر درآمــد 
روبــرو بــوده اســت. در 
ــد  ــم مانن ــن بخــش ه ای
بخش هــای  از  خیلــی 
ــدگان  ــادات خوانن ــر ع ــی باعــث تغیی دیگــر، انقــالب دیجیتال
ــه  ــانه ها ب ــه رس ــتیابی ب ــت. دس ــده اس ــا ش ــا و روزنامه ه مجله ه
ــد  ــردم می خواهن ــت: م ــرده اس ــر ک ــمگیری تغیی ــزان چش می
ــه  ــف ب ــتگاه های مختل ــر روی دس ــا ب ــه ج ــت و هم ــه وق هم
ــن  ــن حــال کمتری اطالعــات دسترســی داشــته باشــند و در عی

ــد.  ــرای آن بپردازن ــن را ب ــه ممک وج
افــراد فعــال در حــوزه رســانه هــا تحــت تاثیــر انقــالب فرهنگــی 
ــای خــود،  ــادی در شــرکت ه ــرات بنی ــه ایجــاد تغیی ــر ب ناگزی
ــاری  ــای تج ــول در الگوه ــود و تح ــای خ ــازمان ه ــق س تطبی
خــود شــده و ســرانجام بــه شــرکت های چندرســانه ای تبدیــل 

شــده انــد. 
ــود را از  ــی خ ــول دیجیتال ــا تح ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــای  ــا و برنامه ه ــایت ه ــم و وب  س ــاز کردی ــش آغ ــال ها پی س
کاربــردی تلفــن همــراه خــود را بــه میــزان چشــمگیری توســعه 
دادیــم. مــا گــردش کار تولیــد محتــوای منســجم و پلتفرم هــای 
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فناورانــه جدیــدی را بــرای تغییــر شــیوه تولیــد و فــروش 
محتــوای خــود بــه وجــود آوردیــم. در عیــن حــال، یــک برنامه 
ــم  ــی تی ــای دیجیتال ــعه مهارت ه ــرای توس ــی ب ــرده آموزش فش
تولیــد محتــوا آغــاز شــده اســت. ســرانجام این کــه ســازماندهی 
مجــدد کارکنــان آغــاز شــده اســت. راه  جدیــدی بــرای 
روزنامه نــگاری بــا تکیــه بــر مهارت هــای جدیــد، توانایــی 
ــور  ــت حض ــد و مدیری ــای جدی ــایل و ابزاره ــتفاده از وس اس
اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی پدیــد آمــده  فشــرده در 
اســت. محیــط کاری جدیــدی کــه در آن روزنامه نــگاران 
ــالت تخصصــی،  ــال و دارای تحصی ــر دیجیت جــوان، مســلط ب

ــد.  ــا می کنن ــدی ایف ــی کلی نقش

بــازده  مثابــه  بــه  مؤلــف  حقــوق 
اســت خالقانــه  ســرمایه گذاری 

لوران پتیگریارد، آهنگســاز و رهبر ارکستر، فرانسه

در مقــام یــک آهنگســاز، 
مــن  حرفــه ای  زندگــی 
ــب  ــط مناس ــک محی ــر ی ب
ــری  ــار هن ــق آث ــرای خل ب
مبتنــی اســت. نویســندگان 
مثــل  آهنگســازانی  و 
ــر  ــه س ــی ب ــن در وضعیت م
ــت:  ــز هس ــب نی ــد و اغل ــات باش ــد بی ثب ــه می توان ــد ک می برن
بازگشــت ســرمایه گذاری در زمانــی کــه صــرف آفرینــش اثــر 
هنــری می شــود، به خصــوص در دنیــای موســیقی معاصــر، 
اغلــب نامعلــوم و در بهتریــن حالــت در میان مــدت محقــق 
می شــود. مــا بــه منظــور بهــره گیــری از نتیجــه کار خــود، بایــد 
بــر بازیگــران بســیاری در زنجیــره خالقیــت شــامل ناشــرانمان 
هنــری  برنامه ریــزان  و  آلبوم هــا  تهیه کننــدگان  و همچنیــن 

تکیــه کنیــم تــا اثــر هنــری مــا بتوانــد بــه مخاطــب عرضــه  شــود 
و بســته بــه حمایــت عمــوم، احتمــاالً بــه موفقیــت دســت یابــد. 
ــده  ــان تهیه کنن ــه خودم ــم ک ــاز داری ــب نی ــن اغل ــا همچنی م

ــیم.  ــان باش کارهایم
حقــوق مؤلفــان و مدیریــت جمعــی بــه مــا نوعــی ثبــات 
می دهــد. جوامــع مدیریــت جمعــی مــا وجــود دارنــد تــا بــرای 
مــا تضمیــن کننــد کارهایمــان چــه موقــع پخــش خواهــد شــد 
و صــرف نظــر از ایــن کــه در رادیــو، اینترنــت، تلویزیــون 
ــورت  ــر ص ــود، در ه ــش ش ــرت پخ ــالن کنس ــک س ــا در ی ی
حقــوق مؤلفــان مــا وصــول خواهــد شــد و بــه صــورت مقتضــی 
بازتوزیــع می شــود. بــه عنــوان مثــال، جامعــه نویســندگان، 
آهنگســازان و ناشــران موســیقی، 80 درصــد از حقــوق را »بــه 
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــای گزارش ه ــر مبن ــر کار« ب ازای ه
شــرکت های پخــش بازتوزیــع می کنــد. چنیــن شــفاف ســازی 
حاکــی از رعایــت انصــاف بــوده و نیــز تضمیــن می کنــد کــه 
مجموعــه قطعــات موســیقی کــه متزلــزل تــر هســتند، کمتــر در 
ــه  ــده ب ــام تولیدکنن ــا در مق ــد. م ــرار بگیرن ــش ق ــرض نمای مع
ــته  ــی وابس ــوی جمع ــن الگ ــه ای ــدت ب ــده به ش ــل عم دو دلی
ــدرت  ــدل، »ق ــن م ــا ای ــن خاطــر کــه ب ــه ای هســتیم: نخســت ب
نفــوذ گروهــی ســازندگان« بیشــتر از ســازندگان منفــرد بــوده و 
مــی توانیــم دســتمزد مناســبی بــرای کار خــود دریافــت کنیــم و 
دوم بــه ایــن خاطــر کــه مــا در ســازمان هــای مدیریــت جمعــی 
ــوان  ــه عن ــدگان اصلــی هســتیم. ب خــود، در مقــام تصمیم گیرن
مثــال در جامعــه نویســندگان، آهنگســازان و ناشــران موســیقی، 
هیئتــی متشــکل از نویســندگان و ناشــران 50 بــار در ســال بــرای 

ــد.  ــکیل می ده ــه تش ــا جلس ــه م ــت جامع مدیری
مســلماً حقــوق مؤلفــان معمــوالً تنهــا منبــع درآمد برای بســیاری 
از پدیدآورنــدگان آثــار هنــری نیســت و بیشــتر مــا شــغل های 
دیگــری نیــز داریــم. امــا ایــن بــه هیچ وجــه موضــوع جدیــدی 
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نیســت: بــاخ1 یــک معلــم ریاضــی بــود، لیســت2 و مندلســون3 
ــر  ــوره4 مدی ــد، ف ــر ارکســتر بودن ــو و رهب ــاذوق پیان ــده ب نوازن
دانشــکده موســیقی و رقــص )کنســرواتوار پاریــس(5 بــود... بــا 
ایــن حــال، ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حقــوق مؤلفــان مــا برای 
مــا مهــم نباشــد: آن هــا بخــش عمــده ای از درآمــد مــا هســتند 
ــه  ــد. ب ــمار می رون ــه ش ــا ب ــالق م ــرمایه گذاری خ ــازده س و ب
ــورد  ــواره در م ــدگان هم ــه پدیدآورن ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــه  ــری آگاهان ــت فک ــوق مالکی ــی حق ــرایط قانون ــل ش تکام

ــد.  ــل می کنن عم

ــور  ــه منظ ــی ب ــوب قانون ــک چارچ ــاد ی ایج
ــرای پدیدآورندگان  تضمین پــاداش منصفانه ب

آثــار هنــری  
جان ساردی، فیلمنامه نویس، استرالیا

ــی و  ــع فرهنگ ــهم صنای س
خــالق اســترالیا در اقتصــاد 
ــاالنه  ــور س ــن کش ــی ای مل
ــارد دالر  ــا 86 میلی ــر ب براب
و  می باشــد  درصــد(   7(
ــق را  ــن ح ــندگان ای نویس
دارنــد که در بــازده دارایی 
ــد، ســهیم باشــند. نویســندگان  ــه وجــود می آورن فکــری کــه ب
ــه ازای  ــت ب ــی رای ــا اســت کــه از حــق  کپ اســترالیایی مدت ه

هــر قــرارداد و حقــوق ثانویــه مؤلــف  کــه اغلــب تمــام 
تعهــدات حقوقــی را مطالبــه می کنــد، محــروم هســتند. 

ــال، مــا مصمــم  ــا گســترش ســریع پلتفرم هــا در دوران دیجیت ب
ــرن  ــا ق ــب ب ــترالیا متناس ــت اس ــی رای ــن کپ ــه قوانی ــتیم ک هس
بیســت و یکــم باشــند و بــا بهتریــن روندهــای بین المللــی 
تطابــق داشــته باشــند. از ایــن گذشــته، الگوهــای تجــاری کــه 
ــت  ــا اس ــدان معن ــد ب ــاب می کنن ــی ایج ــای دیجیتال فناوری ه
کــه مدیریــت جمعــی دســتمزد عادالنــه بــرای پدیدآورنــدگان 
ــه  ــت ک ــر اس ــن ام ــان از ای ــول اطمین ــرای حص ــه ب ــا گزین تنه
پــاداش  از کارشــان،  مســتمر  بهره بــرداری  ازای  در  آن هــا 

ــرد.  ــد ک ــت خواهن دریاف

ــت  ــا »پرداخ ــه« ت ــرای هم ــگان ب از »رای
هزینــه در ازای گــوش دادن بــه موســیقی« 
تهیه کننــده  و  فرهنگــی  روزنامه نــگار  ســولو،  ســورو 

رادیــو، پاریــس، فرانســه
فرهنــگ افریقایــی تأثیــر زیــادی بــر موســیقی در سراســر 
جهــان گذاشــته اســت و ژانرهــای موســیقی ماننــد بلــوز6، جــاز، 
ــر  ــت تأثی ــر را تح ــای دیگ ــیاری ژانره ــو و بس ــوا، رمب ــا ن بوس
قــرار داده اســت. همان طــور کــه مارتیــن اسکورســیزی7به 
شــکل موفقیت آمیــزی در فیلــم خــود »گویــی کــه داری 
ــوز  ــه مــی روی8« )2004( نشــان داده اســت، ســبک بل ــه خان ب
ــم  ــت. ریت ــاط اس ــر در ارتب ــی و نیج ــنتی مال ــیقی س ــا موس ب
نمونه هــای  موســیقی رپ  گاســپل9 آمریکایــی و  موســیقی 

Johann Sebastian Bach   1: آهنگساز و نوازندٔه ارگ آلمانی
Franz Liszt   2: از بزرگ ترین آهنگ سازان دوره رمانتیک 

Felix Mendelssohn  3: آهنگساز، پیانیست، ارگ نواز و رهبر ارکستر یهودی تبار اهل آلمان در اوایل دوره رمانتیک
Gabriel Fauré  4: آهنگساز فرانسوی قرن بیستم

5   Paris Conservatory
6   Blues

Martin Scorsese 7: کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، هنرپیشه و تاریخ دان ایتالیایی-آمریکایی فیلم و سینما
8   Feel Like Going Home
9   Gospel
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در  موســیقی  هســتند.  رپ  موســیقی  تأثیــرات  از  دیگــری 
افریقــا فراتــر از یــک ســرگرمی ســاده اســت و یــک کارکــرد 
اجتماعــی و سیاســی نیــز دارد. موســیقی در مراســم عــزاداری 
ــد آهنگ هــای  ــا مانن و عروســی  پخــش می شــود. موســیقی ی
مامــادو دومبیــا1 مشــکالت روزمــره را توصیــف می کنــد و 
ــدات  ــت تعه ــدی2 در خدم ــا بالن ــای آلف ــد آهنگ ه ــا مانن ی

ــت.  ــی اس سیاس
ــک کاالی  ــا ی ــی در افریق ــای طوالن ــرای مدت ه ــیقی ب موس
تجــاری بــه حســاب نمی آمــد. ایــن موضــوع امــروزه نیــز 
ــده  ــع عم ــال توزی ــک کان ــو ی ــه رادی ــرا ک ــت دارد، چ صح
موســیقی اســت: مــردم همــه وقــت و همــه جــا بــه موســیقی از 
ــه آن  ــه صــورت رایــگان ب طریــق رادیــو گــوش می دهنــد و ب
دسترســی دارنــد. موســیقی و از آن گســترده تر فرهنــگ، تنهــا 
ــمی  ــروش رس ــبکه های ف ــعه ش ــه توس ــر در نتیج ــن اواخ همی
ــده  ــل ش ــاری تبدی ــک کاالی تج ــه ی ــع، ب ــای توزی و کانال ه
اســت. ایــن امــر بیانگــر اهمیــت اقتصــاد غیررســمی اســت. البته 

در ایــن زمینــه ســوابق تاریخــی موجــود اســت: در دهــه 1900 
ــف3«  ــام »های الی ــه ن ــا ب ــور در غن ــیقی نوظه ــر موس ــک ژان ی
اگــر  بخشــید.  را تحقــق  زنــده ســودآور  اجــرای  مفهــوم 
موســیقی همچنــان کارکــردی اجتماعــی و سیاســی دارد، 
امــروزه از طریــق نوارهــای صوتــی، ســی دی ، کنســرت ها و ... 

ــد.  ــرف می رس ــه مص ب
ــا  ــود ت ــازی ش ــد بازس ــا بای ــیقی در افریق ــازار موس ــروزه، ب ام
وزن اقتصــاد غیررســمی در ایــن بخــش جبــران شــود.  مراکــز 
خلــق و توزیــِع سازماندهی شــده بایــد الگوهــای تجــاری و 
فرآیندهــای تولیــد محتــوای خــود را تغییــر دهنــد و همچنیــن 
ــت  در  ــی رای ــی کپ ــت جمع ــد مدیری ــع قدرتمن ــد از جوام بای
ــت  ــمی و حفاظ ــع غیررس ــای توزی ــش کانال ه ــتای کاه راس
از حقــوق مؤلفــان حمایــت شــود. چنیــن رونــد بازســازی 
ــد  ــی و تعه ــه فرهنگ ــت های بلندپروازان ــق سیاس ــد از طری بای

ــود.  ــق ش ــی محق ــای افریقای دولت ه
 

1   Mamadou Doumbia

2   Alpha Blondy

3   High life
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بیایید این شرایط فعلی را تغییر دهیم
ایسائو تومیتا، موسیقی دان، ژاپن

فــوران  هنگامی کــه 
درون  را  خــالق  انــرژی 
خــود احســاس مــی کنــم، 
خــود را کامــالً در فرآینــد 
خواهــم  غــرق  خــالق 
کــرد، حتــی اگــر ایــن 
کار بــه معنــای کاهــش 
ــن  ــا چنی ــن ب ــه م ــیقی ای ک ــد. موس ــودآورتر باش ــای س پروژه ه
ــه نظــر می رســد  ــود. ب تالشــی خلــق کــردم، مســلما تاثیرگــذار ب
کــه تعــداد جوانــان عاشــق موســیقی کم شــده و قطعات موســیقی 
ــه  ــر جامع ــری وجــود دارد. در شــرایط حاکــم ب تاثیرگــذار کمت
مــا کــه ایــن عنصــر مهــم فرهنگــی کــه همانــا موســیقی اســت 
ــر جــای  ــدی از خــود ب ــر ب ــز شــمرده مــی شــود، قطعــاً اث ناچی

خواهــد گذاشــت. 
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در زمینــه فنــاوری، امــکان 
ــار موســیقیایی از طریــق خدمــات اســتریم  مصــرف عمــده آث
موســیقی در مقیــاس گســترده و غیــره را فراهــم مــی آورد، امــا 
از طرفــی، در چنیــن شــرایطی بــدون شــک دســتمزد دریافتــی 
ــیقی  ــازندگان موس ــد. س ــش می یاب ــری کاه ــار هن ــان آث خالق
معــاش خــود را از راه اجرتــی کــه در قبــال آثــار خــود 
دریافــت می کننــد، تأمیــن می  نماینــد. امــا وصــول حقــوق 
ــا، در  ــاش آن ه ــرار مع ــر ام ــالوه ب ــدگان، ع ــرای پدیدآورن ب
ــت.  ــر اس ــز موث ــا نی ــری آن ه ــی هن ــری  از زندگ ــاد دیگ ابع
مــن قطعــا بــا دســتمزدی کــه دریافــت کــردم، توانســتم آلبــوم 
موســیقی جدیــدی را منتشــر کنــم و رویدادهــای زنــده بــا نــام 
ــق  ــم. از طری ــزار کن ــا برگ ــر دنی ــاوندکالود1« را در سراس »س

ایــن فعالیت هــا، موســیقی مــن بــه گــوش افــراد بیشــتری 
ــا  ــه مــن ایــن فرصــت داده شــد ت رســید و احســاس می کنــم ب
در راســتای تعالــی روح کســانی کــه بــه آن گــوش مــی دهنــد، 

ــم.  ــالش کن ت
ــه منظــور تــداوم بهــره گیــری از چنیــن فرصــت هایــی، بایــد  ب
محیطــی را حفــظ کنیــم کــه در آن پدیدآورنــدگان اثــر هنــری 
ــق  ــار خل ــد و آث ــار کنن ــق آث ــف خل ــان را وق ــد خودش بتوانن
شــده جدیــد بتواننــد بــدون هیــچ گونــه هراســی بــه شــنوندگان 
تحویــل داده شــوند و بــه طــور خالصــه محیطــی را بایــد حفــظ 
ــن  ــد. بدی ــرورش یاب ــیقی پ ــگ موس ــه در آن فرهن ــم ک کنی
ــب  ــم قل ــیقی را از صمی ــه موس ــازندگانی ک ــام س ــور، تم منظ
ــوم  ــوش عم ــه گ ــود را ب ــار خ ــد آث ــد بای ــت دارن ــود دوس خ

ــا از حمایــت ایشــان برخــوردار شــوند.  برســانند ت
ــس  ــد و هیچ ک ــی می بخش ــا را تعال ــیقی روح م ــگ موس فرهن
ــگ  ــد. فرهن ــگ باش ــن فرهن ــاهد زوال ای ــدارد ش ــت ن دوس
موســیقی بــرای کل نــژاد بشــر بــاارزش اســت و مســئولیت مــا 

ــه نســل بعــد منتقــل کنیــم.  ایــن اســت کــه آن را ب

1   Sound Cloud
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ــه موســیقی،   ــه خاطــر اشــتیاقم ب ــاً ب مــن صرف
آثــار موســیقیایی را خلــق کــرده ام. مــن بــرای 
ــچ  ــت دارم، از هی ــه دوس ــیقی ک ــق موس خل

ــرده ام. ــه نک کاری مضایق
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دفــاع از حــق مؤلــف مبنــای ایجــاد اروپای 
فرهنگی اســت

فرناندو تروبا، کارگردان فیلم، اسپانیا

حــق مؤلــف میــراث انســان هایی اســت کــه اروپــا را بــه مرکــز 
جهــان روشــنفکری تبدیــل کردنــد، کســانی ماننــد جــان الک1 
ــدرو6 ،  ــر5 و دی ــه4، ولت ــه3و کندورس ــن2، بومارش ــاس پی و توم

کانــت7 و هــگل8. 
ــی  ــوق اخالق ــی حق ــه عبارت ــان و ب ــوق مؤلف ــاره حق ــا ق اروپ
ــت.  ــری اس ــار هن ــدگان آث ــدان و آفرینن ــدنی هنرمن ساقط نش
ــد  ــب تولی ــر موج ــع دیگ ــتر از صنای ــگ بیش ــا، فرهن در اروپ
ثــروت از جملــه ثــروت اقتصــادی می شــود. هنــر، فرهنــگ و 
توانایــی مذاکــره بــه عنــوان دارایی هــای اصلــی اروپــا بــه شــمار 
مــی آینــد، اگرچــه سیاســتمداران مــا گاهــی ایــن موضــوع را 
ــدازی مجــدد   ــد. در حــال حاضــر، کــه راه ان ــوش می کنن فرام
ایــده اروپــای فرهنگــی از هــر زمــان دیگــر ضروری تــر اســت، 
مــا ایــن فرصــت را بــرای آغــاز کارمــان مغتنــم می شــماریم و 

البتــه ایــن بــار از پایــه شــروع مــی کنیــم.
ــاس  ــر اس ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــان مبنای ــوق مؤلف ــاع از حق دف
آن اروپــای فرهنگــی را بنــا می کنیــم. اگــر مــا نتوانیــم از 
نویســندگان حمایــت کنیــم، اگــر مــا نتوانیــم از حقــوق فکری، 
ــده و  ــتقالل ای ــم، اس ــاع کنی ــا دف ــادی آن ه ــی و اقتص اخالق

آزادی اندیشــه خــود را از دســت خواهیــم داد. 

سال 2014، سالی استثنایی برای سینمای 
لهستان

آندره وایدا، فیلمساز، لهستان

ــطح  ــه در س ــی و چ ــطح بین الملل ــه در س ــتان چ ــینمای لهس س
محلــی ســود روزافزونــی را بــه دســت آورده اســت. ایــن 
کشــور در ســال گذشــته در حــوزه ســینما موفقیــت بــی نظیــری 
کســب کــرد: فیلــم آیــدا ســاخته پــاوو پاولیکوفســکی9 برنــده 
ــدن10  ــم ب ــد و فیل ــی ش ــان خارج ــه زب ــم ب ــن فیل ــکار بهتری اس
ســاخته مالگورزاتــا سوموســکا11 جایــزه خــرس طالیــی را 
بــرای بهتریــن کارگردانــی در جشــنواره بین المللــی فیلــم 

ــرد.  ــت ک ــن دریاف برلی
همچنیــن در ایــن ســال شــاهد رشــد چشــمگیر فــروش گیشــه 
در لهســتان بــا بیــش از 11 میلیــون فــروش بلیــط در ســال 2014 
ــاوت  ــم تف ــن رق ــه ای ــم )ک ــتانی بوده ای ــای لهس ــرای فیلم ه ب
قابل مالحظــه ای بــا فــروش 700.000 بلیــط  در 10 ســال پیــش 
دارد.(  در نتیجــه، در ایــن ســال ســهم بــازار ملــی بــه نزدیــک 

30 درصــد رســید. 
ــه  ــود ب ــعه خ ــه توس ــل اولی ــن در مراح ــع آنالی ــه توزی اگرچ
ــد.  ــد یاب ــرعت رش ــه س ــه ب ــی رود ک ــار م ــرد، انتظ ــر می ب س
ــاز  ــق امتی ــتان، از ح ــت لهس ــی رای ــون کپ ــق قان ــفانه مطاب متأس
ــت نمــی شــود  ــرای فیلمســازان حمای ــن ب ــرداری آنالی ــره ب به
و ایــن موضــوع در مــورد بهره بــرداری تئاتــر و تلویزیــون 

John Locke   1: از فیلسوفان سده 17 میالدی انگلستان بود که به طور گسترده به عنوان پدر لیبرالیسم کالسیک شناخته می شود.
Thomas Paine   2: روشنفکر، دانشور، انقالبی و ایدئال گرای انگلیسی االصل و از پدران بنیانگذار ایاالت متحده آمریکا بود

Pierre Beaumarchais   3: نمایش نامه نویــس، ساعت ســاز، مختــرع، موســیقی دان، دیپلمــات، فــراری، جاســوس، ناشــر، دالل اســلحه، هجونویــس، ســرمایه گذار و 
ــوی-امریکایی ــالدی فرانس ــم می ــرن هجده ــی ق انقالب

Marquis de Condorcet   4: فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند علوم سیاسی و از بزرگان عصر روشنگری
Voltaire  5: از نام دارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری

Denis Diderot  6: نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری
 Immanuel Kant  7: چهره ای محوری در فلسفه جدید

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  8: فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایده آلیسم آلمانی
9    Pawel Pawlikowski

10  Body

11 Malgorzata Szumowska
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1  PLN

ــد. نشــر غیرمجــاز مشــکل جــدی دیگــری  ــز صــدق می کن نی
ــا  ــال 2014 ب ــه در س ــه ای ک ــت. در مطالع ــور اس ــن کش در ای
ــی  ــوای ویدیوی ــاز محت ــر غیرمج ــرات نش ــل تأثی ــوان »تحلی عن
ــر اقتصــاد در لهســتان« صــورت گرفــت، مشــخص شــد کــه  ب
نشــر غیرمجــاز حــدود 700 میلیــون زلوتــی1  لهســتان )معــادل 
160 میلیــون یــورو( هزینــه بــرای ایــن کشــور بــه بــار مــی آورد. 
اگــر در ســال های آینــده تغییــرات قانونــی در ایــن زمینــه 
صــورت نگیــرد، خســارت ناشــی از نشــر غیرمجــاز بــه بیــش از 
6 میلیــارد زلوتــی لهســتان)1/4 میلیــارد یــورو( خواهــد رســید.
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اهداف
مطالعــه حاضــر کــه اولیــن مطالعــه در نــوع 
ــی و  ــی کیف ــدف ارزیاب ــا ه ــت، ب ــود اس خ
کمــی نقــش اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و 
ــه اســت.  خــالق در جهــان صــورت گرفت

در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت تــا بــر 
و  نوآورانــه  روش شناســی  یــک  اســاس 
اســتوار،  مجموعــه مطالعــات ملــی و جهانی 
ــد،  ــزارش واح ــک گ ــب ی ــود در قال موج
قابــل دســترس و قابــل توجــه مــورد بررســی 

ــرد. ــرار گی ق
عصر فرهنگی    اولین نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خالق164
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ما چه چیزی را اندازه گیری می کنیم؟
تعریف

صنایــع فرهنگــی و خــالق صنایعــی هســتند کــه کاالهــا و 
ــد،  ــع می کنن ــا توزی ــد ی ــه را تولی ــی و خالقان ــات فرهنگ خدم
ایــن صنایــع در ســال 2005 توســط یونســکو بــه ایــن صــورت 
تعریــف شــده اســت: »فعالیت هــا، کاالهــا و خدماتــی کــه 
ــند،  ــته باش ــد داش ــه می توانن ــاری ک ــر از ارزش تج صر ف نظ
ــا را  ــه آن ه ــن ک ــا ای ــوده و ی ــی1 ب ــای فرهنگ ــان ه ــاوی بی ح

ــد.2« ــی دهن ــال م انتق

 قلمرو بخشی
ــن تعریــف گســترده، یــک رویکــرد بخش محــور  ــر از ای فرات
جهــت بررســی مشــخصات هــر صنعــت در نظــر گرفتــه  شــده 
اســت. گــزارش حاضــر دارای 11 بخــش اســت و محرک های 
رشــد و چالش هــای کلیــدی موجــود در ایــن بخــش هــا مــورد 
ــای  ــاری، هنره ــات، معم ــت: تبلیغ ــی قــرار گرفتــه اس بررس
ــیقی،  ــو، موس ــون، رادی ــی، تلویزی ــای نمایش ــمی، هنره تجس

ــازی، ســینما، روزنامــه و مجلــه3. کتــاب، ب

سازمان های تبلیغاتیتبلیغات

شرکت های معماریمعماری

کتاب

بازی

 فروش کتاب های فیزیکی و
 دیجیتالی )شامل کتاب های

علمی، فنی و پزشکی(

 ناشران، تولیدکنندگان و
 خرده فروشان بازی های

ویدیویی؛ فروش تجهیزات

موسیقی

فیلم

روزنامه و 
مجله

هنرهای 
نمایشی

 صنعت ضبط صدا و نشر
موسیقی، موسیقی زنده

 تولید، پس تولید4 و توزیع
تصاویر متحرک

صنعت چاپ روزنامه و مجله 
)آژانس های خبری با مدل 
بنگاه به مشتریB2C( 5( و 

)B2B( 6بنگاه به بنگاه

 فعالیت های مربوط به هنرهای نمایشی:
رقص، تئاتر، موسیقی زنده، اپرا، باله و غیره

فعالیت های پخش رادیوییرادیو

برنامه ریزی، تولید و پخش تلویزیون
تلویزیونی

هنرهای 
تجسمی

خلق هنرهای تجسمی، 
موزه ها، فعالیت های عکاسی 

و طراحی

قلمرو جغرافیایی
ــت  ــع  11 صنع ــادی جام ــی اقتص ــامل ارزیاب ــه ش ــن مطالع ای
ــل از بررســی  فرهنگــی و خــالق در سراســر جهــان اســت. قب
ــا صنایــع فرهنگــی و خــالق در  مشــاغل و بازارهــای مرتبــط ب

ســطح جهانــی، ابتــدا در ســطح منطقــه ای مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفتــه انــد. 

1   Cultural Expressions
2   Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO, 2005

3  تبلیغات به عنوان درآمد سازمان های تبلیغاتی محسوب می شود.
4   Post-Production
5   Business to customer
6   Business to Business
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آمریکای شمالی:
ایاالت متحده و کانادا

آمریــکای  کشــورهای 
التیــن و حــوزه کارائیب:

مکزیک، آمریکای جنوبی، 
آمریکای مرکزی و کشورهای 

حوزه کارائیب
آفریقا و خاورمیانه:

حــوزه  کشــورهای  آفریقــا، 
ــه )از  ــارس و خاورمیان ــج ف خلی

جملــه فلســطین اشــغالی(

 اروپا:
ــا )نــروژ،  اتحادیــه اروپــا، کشــورهای اروپایــی غیرعضــو در اتحادیــه اروپ
ــیای  ــورهای آس ــیه. کش ــه و روس ــز و ...(، ترکی ــلند، بالکان ــوئیس، ایس س
ــه  مرکــزی )قزاقســتان، ازبکســتان و ...( و فلســطین اشــغالی در نظــر گرفت

آسیا - اقیانوسیه:
کشورهای آسیای مرکزی و 
قفقاز )آذربایجان، ارمنستان و 

گرجستان(

شاخص ها
در ایــن مطالعــه، نقــش اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خــالق در 
اقتصــاد جهانــی از نظــر درآمدزایــی و اشــتغال زایــی در ســال 

2013 مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت:
درآمــد حاصــل از صنایــع فرهنگــی و خــالق: ایــن مطالعه  .

ــر بازارهــای مصرفــی  ــی ب ــا اســتفاده از  رویکــردی مبتن ب
نهایــی صــورت گرفتــه اســت کــه عمدتــا برحســب 
قیمــت خرده فروشــی )بــدون در نظــر گرفتــن مالیــات 

ــت.  ــده اس ــبه ش ــتقیم( محاس غیرمس
بــه جــای این کــه درآمــد تمــام ذی نفعــان فعــال در  .

ــع  ــم جم ــا ه ــره تولیــد را ب ــای زنجی ــک بخش ه تک ت
نظــر  در  ارزش  زنجیــره  انتهــای  در  کنیــم، درآمدهــا 
گرفتــه شــده انــد. بــه عنــوان مثــال، بــرای بــرآورد درآمــد 

ــی و  ــای فیزیک ــی کتاب ه ــروش نهای ــاب، ف ــت کت صنع
ــف،  ــه تعری ــا ب ــت. بن ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ دیجیتال

ــد.  ــده ان ــور ش ــی منظ ــای میان ــام درآمده تم
فــروش غیررســمی کاالهــا و خدمــات فرهنگــی در ایــن  .

ارزیابی هــا منظــور شــده اســت )بــه ادامــه مطلــب رجــوع 
شــود(.

فروش دستگاه ها در نظر گرفته نشده است. .

بــا توجــه بــه کمبــود داده هــا، یارانه هــای دولتــی در  .
ــه  ــت )ب ــده اس ــه نش ــر گرفت ــف در نظ ــای مختل بخش ه
هزینه هــای مجــوز صوتــی- تصویــری کــه  اســتثنای 
ــای  ــود(. هزینه ه ــی ش ــان ردیاب ــر جه ــد در سراس می توان
دولتــی بــه صــورت جداگانــه بــرای تمامــی صنایــع 

ترکیبــی فرهنگــی و خــالق بــرآورد شــده اســت. 
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اشــتغال در بخــش صنایــع فرهنگــی و خــالق: اشــتغال بــه  .
ــت(  ــادل تمام وق ــاغل مع ــه مش ــاغل )ن ــداد مش ــاظ تع لح
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن رابطــه، 
ــرده  ــه کار ب ــتغال ب ــی کار از اش ــازمان جهان ــف س تعری
ــاالی  شــده اســت: »افــراد مشــغول شــامل تمامــی افــراد ب
یــک ســن خــاص مــی شــوند کــه در طــول دوره کوتــاه و 
مشــخصی، از یــک هفتــه گرفتــه تــا یــک روز، در یکــی 
از مقوله هــای زیــر قــرار داشــته اند: اســتخدام بــا دســتمزد 
در  کــه  افــرادی  تمــام  رو،  ایــن  از  خوداشــتغالی.«  و 

ــه  ــد )از جمل ــت کرده ان ــالق فعالی ــی و خ ــع فرهنگ صنای
ــندگان و  ــدگان، نویس ــی؛ پدیدآورن ــاغل غیردائم در مش
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی( مدنظ ــای نمایش ــان هنره مجری

اشتغال غیررسمی نیز منظور شده است.  .

ــای  . ــز هنره ــه ج ــا ب ــام بخش ه ــرای تم ــی ب ــتغال دولت اش
ــن  ــه شــده اســت، چــرا کــه در ای نمایشــی در نظــر گرفت
مــورد هیــچ نــوع داده معتبــری بــرای ارائــه یــک فرضیــه 

ــوی وجــود نداشــت.  ق

درآمد حاصل از صنایع فرهنگی و خالق

ــگاه     درآمدهــای حاصــل از الگــوی بن
)B2C( ــه مشــتری ب

 فروش قانونی کاالها
 و خدمات صنایع
فرهنگی و خالق

 فروش غیررسمی
 کاالها و خدمات

صنایع فرهنگی و خالق

درآمــد حاصــل 
از بنــگاه بــه بنــگاه 

)B2B(

هزینه تبلیغات

درآمدهای عمومی

کارمزد مجوز

درآمد: ما چه چیزی را اندازه گیری می کنیم؟

اقتصاد غیررسمی
ــاره دارد کــه  ــی اش ــاد زیرزمین ــمی بــه اقتص ــاد غیررس اقتص
ــا  ــد بازارمحــور کااله ــارت اســت از »تولی ــف عب ــه تعری ــا ب بن
و خدمــات، چــه بــه صــورت قانونــی و چــه بــه صــورت 
ــی  ــد ناخالــص داخل ــرآورد رســمی تولی ــی، کــه در ب غیرقانون

.(P.Smith,1994) »از آن صــرف نظــر شــده اســت
ــورد  ــی م ــات فرهنگ ــا و خدم ــع کااله ــد و توزی ــا تولی صرف
ــورهای در  ــمی کش ــای غیررس ــه در بازاره ــد ک ــی باش ــر م نظ
حــال توســعه عمدتــاً بــه قیمــت پایین تــر و بــدون وصــول حــق 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــه ق تالیــف مــورد مبادل
تنهــا افریقــا، کشــورهای آسیا-اقیانوســیه و امریــکای  .

منظــور  غیررســمی  اقتصــاد  برآوردهــای  در  التیــن 
ــمی در  ــی غیررس ــای فرهنگ ــه بازاره ــرا ک ــده اند، چ ش
نیســتند.  قابل مالحظــه  امریــکای شــمالی چنــدان  و  اروپــا 

ــود  . ــی، دانل ــاز فرهنگ ــر مج ــر غی ــی از نش ــارت ناش خس
ــد. ــده ان ــه نش ــر گرفت ــتریم  در نظ ــات اس ــا خدم ــی ی غیرقانون

اقتصــاد غیررســمی در آمــار فــروش و اشــتغال منطقــه ای  .
منظــور شــده اســت.
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1    Organization for Economic Co-operation and Development
2    Market Share Scaling-Down Factor

فــروش و اشــتغال غیررســمی بــا توجــه بــه میــزان فــروش 
ــی کاالهــای فرهنگــی در کشــورهای مــورد بررســی  غیرقانون
)بــا فدراســیون بین المللــی صنعــت فونوگرافــی، نهادهــای 
ملــی مقابلــه بــا نشــر غیــر مجــاز و گزارشــا ت آمــاری از بــازار( 
ــمی  ــاد غیررس ــه وزن اقتص ــوط ب ــای مرب ــاس داده ه ــر اس و ب
و   )OECD( توســعه1  و  اقتصــادی  )ســازمان همکاری هــای 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــی کار( م ــازمان جهان س
اقتصاد دیجیتالی

ــال )خرده فروشــان آنالیــن، پلتفرم هــای  فعــاالن عرصــه دیجیت
و  فرهنگــی  محتــوای صنایــع  از طریــق  غیــره(  و  اســتریم 
خــالق تامیــن می شــوند. از آن جــا کــه در ایــن گــزارش 
قصــد بــر آن اســت کــه تأثیــر صنایــع فرهنگــی و خــالق 
ــرد،  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــاد م ــاخه های اقتص ــر ش ــر دیگ ب
درآمــد حاصــل از محتــوای فرهنگــی بــرای فعــاالن در بخــش 
دیجیتالــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. فعــاالن عرصــه 
ــر  ــای زی ــوزه ه ــال در ح ــوان شــرکت های فع ــه عن ــال ب دیجیت

می شــوند:  تعریــف 
ــاب،  . ــت )کت ــق اینترن ــی از طری ــای فیزیک ــروش کااله ف

ــم( ــیقی و فیل موس
محتــوای فرهنگــی دیجیتالــی )اشــتراک خدمات اســتریم،  .

و  الکترونیکــی  کتاب هــای  همــراه،  تلفــن  بازی هــای 
غیــره(

ــن  . ــانه های آنالی ــرای رس ــن )ب ــانه های آنالی ــات رس تبلیغ
و خدمــات اســتریم رایــگان(

ایجاد تبلیغات دیجیتالی .
مجمــوع درآمدهــای حاصــل از محتــوای فرهنگــی بیانگــر ســهم 
اقتصــادی صنایــع فرهنگــی و خــالق در اقتصاد دیجیتــال می باشــد. 

جمع آوری و تحلیل داده ها
ــود،  ــترس نب ــری در دس ــاری معتب ــای آم ــه داده ه ــا ک از آن ج
در ایــن مطالعــه رویکــرد از بــاال بــه پاییــن اتخــاذ شــده اســت. 
روش شناســی و فرضیــات بــه کار بــرده شــده در گــزارش 
آکســفورد  مؤسســه  کارشناســان  تاییــد  مــورد  حاضــر، 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــس ق اکونومیک
ــر  ــوارد زی ــر م ــه ب ــر منطق ــه در ه ــورت گرفت ــای ص برآورد ه

ــی اســت: مبتن
آمارهای ملی .
تحلیل پژوهش های بازار .
ــالق  . ــی و خ ــع فرهنگ ــه صنای ــود در زمین ــات موج مطالع

ــری(  ــت فک ــی مالکی ــازمان جهان ــه س ــد مطالع )مانن
گزارش های صنعتی .
مصاحبه های فنی .

ــرآورد  ــود، ب ــود نب ــه ای موج ــای منطق ــه داده ه در جاهایی ک
ــبه  ــه محاس ــر منطق ــا ه ــات متناســب ب ــق فرضی ــد از طری درآم

شــده اســت:
داده هــای بــه دســت آمــده از بــازار اصلــی در هــر منطقــه  .

بــا یــک کشــور نمونــه )بــه عنــوان مثــال برزیــل، مکزیک، 
ــاس  ــن( در مقی ــکای التی ــرای آمری ــا ب ــن و کلمبی آرژانتی

ــه اســت؛ ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــر م بزرگ ت
داده هــای جهانــی و همچنیــن یــک عامــل محدودکننــده  .

ســهم بــازار2 مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــوری در  . ــچ کش ــرای هی ــچ داده ای ب ــاً هی ــه مطلق زمانی ک

ــی   ــور بررس ــه منظ ــت، ب ــته اس ــود نداش ــه وج ــک منطق ی
ــره وری،  ــبت به ــه )نس ــر منطق ــاختاری ه ــای س ویژگی ه
نــرخ باســوادی، ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی و غیــره(، 
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ــر اســاس داده هــای جمع آوری شــده در دیگــر مناطــق،  ب
ــرای آن منطقــه محاســبه شــده اســت. نســبتی ب

توســط  موجــود  روش شــناختی  فرضیــات  و  برآوردهــا 
ــا  ــیون ها و اتحادیه ه ــد فدراس ــی مانن ــدی صنعت ــران کلی بازیگ
ــی از مؤسســه آکســفورد  ــان شناخته شــده بین الملل و اقتصاددان
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــس م اکونومیک
ــا 150  ــازار، ب ــات ب ــدی و فرضی ــات کلی ــن فرضی ــور تعیی منظ
نفــر از افــراد فعــال در حــوزه صنایــع فرهنگــی و خــالق 

ــت.  ــده اس ــه ش مصاحب
ــمارش  ــذف ش ــس از ح ــازار پ ــاغل و ب ــه مش ــوط ب ــار مرب آم

ــت: ــده اس ــرآورد ش ــف، ب مضاع
بــرای بازارهــا، مجمــوع ارقــام منطقــه ای از مجمــوع  .

ــی از  ــورت منطق ــه ص ــرا ب ــت، زی ــر اس ــی آن باالت جهان

صــادرات در آمــار تثبیــت شــده صــرف نظــر شــده 
ــت.  اس

ــز از  . ــاغل( نی ــتغال و مش ــش )اش ــر بخ ــام ه ــوع ارق مجم
رقــم تثبیــت شــده در هــر منطقــه بیشــتر اســت، چــرا کــه 
برخــی فعالیت هــا را می تــوان در دو صنعــت فرهنگــی 
و خــالق در نظــر گرفــت. بــه عنــوان مثــال، اشــتغال 
ــش  ــر دو بخ ــده در ه ــیقی زن ــل از موس ــد حاص و درآم
ــوند.  ــور می ش ــی منظ ــای نمایش ــده و هنره ــیقی زن موس
ــار  ــه دوب ــی ک ــه ای، فعالیت های ــار منطق ــت آم ــرای تثبی ب

ــت. ــده اس ــذف گردی ــد، ح ــده بودن ــاب ش حس
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