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دســتیابی بــه يــک شــناخت و تحلیــل درســت از صنعــت محصــوالت 
ــای آن  ــی بازاره ــی و بیرون ــط داخل ــح محی ــف صحی ــد تعري ــری، نیازمن تصوی
کســب دانشــی عمیــق از محصــوالت  اســت. شناســایی ایــن بازارهــا، امــکان 
گــردش مالــی ايجــاد می کننــد، فراهــم  کــه در آن  مشــخص ایــن صنعــت را 
می کنــد. مشــخصًا در مــورد ایــن صنعــت، تعريــف محصــوالت معمــول آن 
تــا حــدودی پیچیده تــر از محصــوالت ســایر صنايــع اســت. بــه ديگــر ســخن، 
نــگاه محقــق نمی توانــد صرفــًا بــر ابعــاد فنــی و تجــاری متمرکــز باشــد. در يــک 
نــگاه تــا حــدودی فنــی و تکنیــکال، می تــوان محصــول تصویــری را ترکیبــی 
کــه از ایــن منظــر، ارتباطــی عمیــق میــان ایــن  کــرد  ــر تعريــف  از صــدا و تصوی

.)La Torre, 2014( يافــت می شــود محصــوالت و محصــوالت فرهنگــی در
انــواع محصــوالت تصویــری را بــر اســاس معیارهــای مختلفــی می تــوان 
کــرد. از مهم تریــن و رايج تریــن ایــن معیارهــا، ژانــر محصــوالت  دســته بندی 
کــه بــرای دســته بندی همــه ی  اســت. ژانــر يــک پديــده ی چنــد بعــدی اســت 
اســت)Neale, 2000(. مطالعــات  اســتفاده  قابــل  فرهنگــی  انــواع محصــوالت 
کاوش  ی انــواع ژانرهــای محصــوالت تصویــری بــه دنبــال  گرفتــه بــر رو صــورت 
 Bhatia,( بوده انــد  آن هــا  در  پیش بینــی  قابــل  الگوهــای  طیــف  خصــوص  در 
Swales, 1990 ;1997 ;2002(. لــذا، تحلیــل ژانــر عبــارت اســت از جســتجوی منطــق 
کــه در خصــوص محصــوالت  نهفتــه در انــواع آثــار و محصــوالت فرهنگــی 
گــروه فیلم هــا هســتند  تصویــری، اشــکال مختلــف نــوع، دســته، کاس يــا 
 Bogucki( يــا درونمايه هــای مشــابه هســتند و  الگوهــا، تکنیک هــا  کــه دارای 
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ــه فضــا، محتــوا، موضــوع۱، مــدت  Kredens, 2010 &(. خــود ایــن ژانرهــا، بســته ب
يدادهــای محــوری داســتان، ســبک و ســاختار و  زمــان، خاصــه داســتان، رو
موقعیت هــا تنــوع قابــل توجهــی دارنــد. درکــس)۲۰۰۶( انــواع ژانــر فیلم هــا را در 
کــرده اســت: دســته های فیلم ها۲،ژانرهــای اصلــی۳،  ســه قالــب تقســیم بندی 
کــه در جــدول  ژانرهــای فرعــی۴؛ کــه هرکــدام شــامل طیفــی از عناویــن هســتند 

.)Dirks, 2006( ــت ــه اس گرفت ــرار  ــاره ق ــورد اش ــا م ــن آن ه ۲ رايج تری
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جدول 2؛ دسته های فیلم، ژانرهای اصلی و ژانرهای فرعی «

ایــن نــوع دســته بندی بیشــتر از منظــر هنــری بــه محصــوالت تصویــری 
نگريســته و درونمايــه ی مفهومــی آن هــا را مبنــا قــرار داده اســت. حــال آنکــه 
ــه محصــوالت  کتــاب، تحلیــل مدل هــای درآمــدی اينگون هــدف مــا در ایــن 
کــه دســته بندی بــر مبنــای ژانــر امــکان مطالعــه ی پتانســیل های  می باشــد 

1 . Theme
2 . Non-genre film categories
3 . Main film genres
4 . Film sub-genres
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کــه  آنجایــی  از  نمی کنــد.  فراهــم  را  دســته ها  ایــن  از  هريــک  در  درآمــدی 
امکان پذیــر  مرحلــه ای  از  تصویــری  محصــوالت  درآمــدی  مــدل  مطالعــه ی 
کــه محصــول بــه دســت مخاطــب رســیده و بابــت آن پــول پرداخــت  می شــود 
يــع از ایــن منظــر يــک مرحلــه ی حیاتــی بــه حســاب  شــده باشــد، مرحلــه ی توز
آمــده و دســته بندی ایــن محصــوالت براســاس کانال هــا و روش هــای مختلف 

ــود.  ــر خواهــد ب کتــاب مفیدت ــه اهــداف نــگارش ایــن  ــرای نیــل ب ــع ب ي توز
يــع محصــوالت، می تــوان محصــوالت تصویــری  لــذا، بــر اســاس مــدل توز
يــع  را در قالــب محصــوالت تلویزیونــی، ســینمایی و محصــوالت مختــص توز
کــه تکامــل و بــه  در اينترنــت دســته بندی نمــود. ذکــر ایــن نکتــه الزم می نمايــد 
کانال هــای  ــه ســمت اســتفادۀ ترکیبــی از  هــم پیوســتگی بازارهــا، فعــاالن را ب
کــه مثــًا، بســیاری از محصــوالت  يــع ســوق داده اســت. بدیــن صــورت  توز
تلویزیونــی، بــه صــورت توأمــان از طریــق زیرســاخت های اينترنتــی نیــز عرضــه 
می شــوند. تلویزیون هــای اينترنتــی )مثــل نتفلیکــس و هولــو در خــارج از ایــران 
و آیونــت و فیلیمــو در داخــل ایــران( بــا توجــه بــه افزايــش ضريــب نفــوذ اينترنــت 
و ســهولت دسترســی بــه آن از طریــق دســتگاه های متنــوع، رواج چشــمگیری 
مــدت  اتمــام  از  پــس  در ســال های اخیــر داشــته اند. فیلم هــای ســینمایی 
کــران در ســینما، در شــبکه نمايــش خانگــی و هم چنیــن زیرســاخت ٌهای  ا
محصــوالت  نویــن  بــازار  ایــن  چارچــوب  در  می شــوند.  عرضــه  اينترنتــی 

کار دشــواری اســت. يــع اولیــۀ هــر محصــول  کانــال توز تصویــری، شناســایی 
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یع « کانال اصلی توز دسته بندی محصوالت تصویری بر اساس 
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1. محصوالت تلویزیونی
گر يک محصول تصویری منحصرًا يا بدوًا به منظور پخش از شبکه های  ا
تلویزیونی  محصول  يک  عنوان  به  را  آن  باشد،  شده  طراحی  تلویزیونی 
می شناسند. بر این اساس، به سادگی در می يابیم که کار پخش کننده ها صرفًا 
زمانبندی برنامه های تلویزیونی نیست و حتی گاهی فیلم های سینمایی نیز 
کران، در برنامۀ پخش تلویزیونی قرار می گیرند. محصوالت تلویزیونی  پس از ا
کلی می توان به عنوان يک خوشه از محصوالت تصویری در نظر  را به طور 
برای  کنند.  تماشا  تلویزیون  طریق  از  را  آن  می توانند  مردم  عموم  که  گرفت 
 ساده سازی، محصوالت تلویزیونی را به دو نوع کلی داستانی و غیر داستانی
 تقسیم می کنند. محصوالت غیر داستانی صرفًا از تلویزیون پخش می شوند؛ 
که محصوالت داستانی در قالب های ديگر هم قابل عرضه بوده و  در حالی 

تلویزیون برای آن ها تنها منبع درآمدی نیست.
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» )La Torre, 2014( شکل 11؛ انواع محصوالت تلویزیونی
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که  است  روایی  ساختار  با  برنامه هایی  شامل  داستانی  محصوالت 
امکان ساخت آن ها توسط تکنیک های تلویزیونی )دوربین های تلویزیونی( 
طور  به  دارد.  وجود  سینمایی(  )دوربین های  سینمایی  تکنیک های  يا  و 

مشخص، محصوالت داستانی به بخش های زیر قابل تقسیم هستند:

کران 	  محصوالت تک قسمتی: شامل فیلم های سینمایی )که تنها پس از ا
در سینما قابلیت نمايش در تلویزیون دارند( و فیلم های تلویزیونی )که 

تنها از طریق تلویزیون عرضه می شوند(.

محصــوالت ســریالی: تشــکیل شــده از مجموعــه ای از قســمت ها )موســوم 	 
کترهای ثابت می باشــد.  کارا بــه اپیــزود( کــه روايتی پیوســته داشــته و دارای 

محصــوالت ســريالی همیشــه بــرای پخــش از تلویزیــون ســاخته می شــوند.

انواع محصوالت تلویزیونی سريالی عبارتند از:

کترها 	  کارا آن ها  در  که  )سیٮݩݑ کام(  موقعیت ها  کمدی  و  فیلم ها  تله 
ثابت هستند اما هر اپیزود داستانی متفاوت دارد )مانند مجموعۀ فرندز 
گلیان(؛ محصول کمپانی برادران وارنر و سريال قهوه تلخ ساختۀ برادران آقا

شکل 12؛ تصویر راست: پوستر سریال فرندز  |  تصویر چپ: سریال قهوه تلخ «
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کترهــای 	  کارا درام، Soap opera و Telenovela  کــه دارای روايــت پیوســته و 
ثابــت هســتند )ماننــد ســريال های بــازی تــاج و تخــت، محصــول شــبکۀ 
HBO و فــرار از زنــدان، محصــول شــبکۀ FOX و ســريال شــهرزاد ســاختۀ 

ســید محمــد امامــی(.

شکل 13؛ به ترتیب از راست: سریال بازی تاج و تخت | سریال فرار از زندان | سریال شهرزاد «

محصــوالت غیر داســتانی شــامل بخش هــای مختلفــی از قبیــل اخبــار، 	 
تبلیغــات  و  ارتباطــات  و  فرهنگــی  و  ورزشــی  برنامه هــای  ســرگرمی ها، 
می شــود. ایــن برنامه هــا می تواننــد بــه صــورت زنــده يــا ضبــط شــده پخــش 
کــه محصــوالت داســتانی همیشــه ضبــط شــده هســتند. شــوند؛ در حالــی 

2. محصوالت سینمایی
کــران  ا ســینما  ســالن های  در  اســت  قــرار  بــدوًا  ســینمایی  محصــوالت 
يــا محتــوای آن هــا دســته بندی  و  بــر اســاس مــدت زمــان  شــوند و معمــواًل 
می شــوند. بــر اســاس مــدت زمــان، محصــوالت ســینمایی بــه دو دســتۀ فیلــم 
ــر اســاس محتــوا و المان هــای روایــی  ــاه تقســیم می شــوند. ب کوت بلنــد و فیلــم 

نیــز آن هــا را بــه انــواع داســتانی يــا مســتند تقســیم می کننــد.
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تقســیم بندی  هــم  ژانــر  اســاس  بــر  ســینما  در  داســتانی  محصــوالت 
انــواع  می باشــد.  آن هــا  روايــت  ســبک  و  محتــوا  نــوع  همــان  کــه  می شــوند 
کــه يــک نمونــه از آن در  مختلــف ژانــر بــا ســطوح مختلــف جزئیــات وجــود دارد 

جــدول ۲ نشــان داده شــده اســت.
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» )La Torre, 2014( شکل 15؛ انواع محصوالت سینمایی

تفـاوت  کـه  اسـت  ایـن  دسـته بندی ها  ایـن  در  اهمیـت  حائـز  نکتـۀ 
ژانـر  اسـاس  بـر  تلویزیونـی،  و  سـینمایی  داسـتانی  محصـوالت  میـان  سـنتی 
آن هـا توضیـح داده نمی شـود، بلکـه بـر اسـاس سـبک های مختلـف روايـت 
داسـتان، مـدت زمـان و يـا ابزارهـای مـورد اسـتفاده بـرای فیلم بـرداری ماننـد 
بـا  می شـوند.  متمایـز  يکديگـر  از  تلویزیونـی  و  سـینمایی  دوربین هـای  انـواع 
ديجیتـال  دوربین هـای  از  اسـتفاده  گسـترش  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  حـال،  ایـن 
بـرای کارهـای سـینمایی و تلویزیونـی، تفـاوت از ایـن منظـر کمتـر موضوعیـت 
پیـدا می کنـد. همچنیـن، سـبک های روايـت آن هـا نیـز بسـیار بـه هـم نزديـک 

شـده اند. امـا از لحـاظ مـدت زمـان، هنـوز بـا هـم تفـاوت دارنـد.

3. محصوالت اینترنتی
يــع  اينترنــت در حــال تبدیــل شــدن بــه يکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای توز
محصــوالت تصویــری اســت. در حــال حاضــر، بــه دلیــل اينکــه هنــوز محیــط 
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ــع آنایــن، فیلم ســازان  ي کامــل قانون گــذاری نشــده، ســازوکار توز ــه طــور  وب ب
مســتقل جــوان را قــادر می ســازد تــا آثــار خــود را بــه رايــگان در ســطح وســیعی 
کــه منحصــرًا بــرای پخــش در  کننــد. بــه همیــن دلیــل، محصوالتــی  پخــش 
افزايــش  نمایــی  صــورت  بــه  اخیــر  ســال های  در  شــده اند،  تولیــد  اينترنــت 
ــتند  ــه هس ــم بودج ک ــوالت  ــول محص ــور معم ــه ط ــوالت ب ــن محص ــد. ای يافتن
کــه بــا دوربین هــای تلویزیونــی و بــا منابــع مالــی ناچیــز تهیــه شــده اند. اخیــرًا، 
ــازار وارد شــده و  ــه ایــن ب يگــران حــوزۀ رســانه، يعنــی OTTهــا، ب موفق تریــن باز
محصــوالت خــود را تهیــه می کننــد. OTT موفقیــت بزرگــی را در ارائــۀ خدمــات 
کــرده و در طــول ایــن ســال ها، شــاهد رشــد  SVOD بــه مشــتريان خــود تجربــه 
ــه آن هــا ایــن امــکان را داده  ــوده اســت. ایــن امــر ب درآمدهــای ایــن خدمــات ب
تــا منابــع بزرگــی را بــه تولیــد در ایــن بخــش اختصــاص دهنــد. چــون OTTهــا 
محتــوای اختصاصــی خودشــان را دارنــد، توانســته اند از پخش کننده هــای 
پــا، بزرگ تریــن دارنــدگان  کــه در ارو ســنتی و مشــخصًا از تلویزیون هــای پولــی 
ــر خــاف فیلم ســازان  حقــوق فیلم هــا محســوب می شــوند، مســتقل شــوند. ب
کنــد  جــوان، OTT می توانــد محصــوالت اينترنتــی بــا بودجــۀ قابــل توجــه تولیــد 
کــه در آينــدۀ نزديــک، بــه رقابــت بــا محصــوالت کمبودجــه خواهنــد پرداخت.
فـارغ از بودجـه، محصـوالت تصویـری اينترنتـی معمـواًل مـدت زمان کمی 
کمـی دارد. آزادی خاقانـۀ  داشـته و اغلـب، نـه همیشـه، تعـداد اپیزودهـای 
انـواع  دارای  ایـن محصـوالت  کـه  ایـن شـده  بـه  نـوع محصـوالت منجـر  ایـن 
قـرار  سـنتی  اسـتانداردهای  قالـب  در  آن هـا  از  خیلـی  کـه  باشـند  مختلفـی 
نمی گیرنـد. امـا در اينجـا هـم تقسـیم بندی اولیـه بـه محصـوالت داسـتانی و 

غیـر داسـتانی مفیـد خواهـد بـود.
اسـاس  بـر  نمی تـوان  را  داسـتانی  کارهـای  قبیـل  از  اينترنتـی  محصـوالت 
کـرد. در مقابـل، می تواننـد بـر اسـاس  ژانـر آن هـا، در معنـای ژانـر سـنتی، مرتـب 
فرمت مشـخص خود دسـته بندی شـوند. بر این اساس، سريال های اينترنتی 
می آينـد.  حسـاب  بـه  محصـوالت  ایـن  در  نوآورانـه  المـان  اصلی تریـن  مؤيـد 
کوتـاه، از ۳۰ ثانیـه تـا ۲۵ دقیقـه  ایـن سـريال ها دارای مـدت زمان هـای خیلـی 
)بـه طـور میانگیـن 7 دقیقـه در هـر اپیـزود( هسـتند. سـريال های اينترنتـی در 
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و  آن هـا  ذاتـی  خاقیـت  خاطـر  بـه  و  شـده اند  پرطرفـدار  بسـیار  حاضـر  حـال 
کوتاه شـان، عمـًا هـم توسـط  نیـز سـهولت دسترسـی بـه آن هـا بـه دلیـل زمـان 
زیرسـاخت های  کـه  آنجایـی  از  می شـوند.  دنبـال  بزرگسـاالن  هـم  و  جوانـان 
مثـل  اجتماعـی  شـبکه های  الکترونیـک،  پسـت  )وب سـايت ها،  اينترنتـی 
فیسـبوک و توئیتر و اپلیکیشـن های پیام رسـان مثل تلگرام و واتسـاپ( امکان 
انتشـار ویروسـی سـريال ها را فراهـم می کننـد، کاربـران را ترغیـب می کننـد تـا 
تجربـۀ شـخصی خـود از تماشـای يـک محتـوای تصویـری را بافاصلـه با ديگر 

ک بگذارنـد. کاربـران يـا اعضـای يـک جمـع مشـخص بـه اشـترا
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يافــت  بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص محصــوالت اينترنتــی و امــکان در
اينترنتــی  امــروزه ســريال های  پلتفــرم،  ایــن  در  از مخاطــب  بازخــورد ســريع 
ــم  ــد فیل ــای تولی کمپانی ه ــنتی و  ــای س ــان تلویزیون ه ــژه ای در می ــگاه وی جاي
ــد. ظهــور فســتیوال های مختــص ســريال های اينترنتــی از قبیــل  کرده ان پیــدا 
ی فســت« و »ونکــوور وب فســت«  » فســتیوال هالــی وب«، »فســتیوال آی تی و
در ســال های اخیــر نیــز مؤيــد همیــن مطلــب بــوده و فســتیوال های ســنتی 
فیلــم نیــز در صــدد هســتند تــا بخش هــای مختــص ایــن محصــوالت را بــه 
گســتردۀ  کننــد. قابلیــت تضمیــن ویروســی شــدن  برنامه هــای خــود اضافــه 
محصــوالت در ســطح وب منجــر بــه توســعۀ دو نــوع از محصــوالت جالــب 
کــه مشــابه بــا محصــوالت  توجــه در بســتر اينترنــت شــده اســت: آن هایــی 
محصــوالت  اجتماعــی  ویژگی هــای  بــر  مبتنــی  تلویزیــون،  فرمــت  معمــول 
و  يابــی  بازار ابــزار  يــک  عنــوان  بــه  وب  از  کــه  آن هایــی  و  هســتند  اينترنتــی 

بهــره می برنــد. تبلیغــات 
نـوع اول، انـواع محصـوالت مشـابه بـا برنامه هـای تلویزیونـی غیـر داسـتانی 
گفتگـو محـور  را شـامل می شـوند. بـه طـور مشـخص، ُجنگ هـا و برنامه هـای 
اينترنتـی بسـیار پرطرفـدار شـده اند. نکتـۀ جالـب توجـه محصـوالت اينترنتـی 
آموزشـی  کـه هـم  کـه محصوالتـی هـم در آن رواج پیـدا می کننـد  ایـن اسـت 

هسـتند و هـم سـرگرم کننده.

این گونه محصوالت سه نوع مشهور دارند:

يدیوهایی با هدف آموزش يک فعالیت مشخص	  ویدیوهای آموزشی: و

کانال هــای 	  گ هــا مثــل  يدیویــی از وبا گ هــای ویدیویی:نســخه هایی و بال
یوتیــوب و آپارات

خصــوص 	  در  کــه  متحرکــی  تصاویــر  بی جــان:  طبیعــت  ویدیوهــای 
ــوده و  ی محتــوای متنوعــی ب موضوعــات مشــخصی ســاخته شــده و حــاو

هســتند. عاطفــی  پیام هــای  متضمــن 

کرد: در نوع دوم، می توان سه نوع از محصوالت داستانی را شناسایی 



• مدل های درآمدی در صنعت محصوالت تصویری •

38

يالــی بــا مــدت زمــان بســیار 	  ویدیوهــای ویروســی: يــک محصــول غیــر  ر
کــه هــدف آن تحريــک  کوتــاه، معمــواًل چنــد ثانیــه، يــک محتــوای روايتــی 
يســت محیطی، اقتصــادی  احساســات مــردم در موضوعــات اجتماعــی، ز

ــج برندهــا و محصــوالت ديگــر اســت. ي ــا ترو و ي

ویژگــی 	  بــا  ســريالی  محصــوالت  برنــد:  بــر  مبتنــی  اینترنتــی  ســریال های 
يــج يــک برنــد خــاص تمرکــز  داشــته و ســبک و هويــت  کــه بــر ترو روايتــی 

می کنــد. مشــهور  را  مشــخص  شــرکت  يــک 

کــه بــا هــدف خاصــی 	  فیلم هــای حــوزۀ فشــن: محصــوالت غیــر ســريالی 
يــج برندهــا ســاخته شــده و لزومــًا ســاختاری روايتــی ندارنــد. مثــل ترو



درآمدها و هزینه های 
محصـوالت تصـویــری 

.3


