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چگونه انیماتور باشیم
انیمیشــن عرصــه ی شــغلی جدیــد وهیجــان اینگیزهمــراه بــا فرصــت هــای فراوانــی اســت.
انیماتورهــا تصاو یــری را،چــه بــا دســت و چــه بــا کامپیوتــر بــرای شــرکت هــا یــی نظیــر اســتدیوهای
تصاو یــر متحــرک ،کمپانــی هــای ســاخت بــازی و ســازمان هــای تبلیغاتــی میســازند.آنها کارهــای
تجاری،فیلم،ویدیــو گیــم ،و برنامــه هــای تلویزیونــی را میسازند.انیمیشــن شــغل مدرنــی اســت کــه
.فرصــت هــای شــغلی فراوانــی را ایجــاد میکنــد
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5
توصیف شغلی انیمیشن را مطالعه
کنید.

شــما نیــاز دار یــد کــه اگاهــی واضحــی از شــغل و خصوصیات آن داشــته باشــید پــس میتوانیــد اطمینان
داشــته باشــید کــه توانایــی واســتعداد هــای شــما بــا ایــن شــغل مطابقــت دارند.همــه انیماتورهــا کاراکتــر
و تصاو یــری را روی صفحــه نمایشــی از طر یــق ایجــاد حــس حرکــت ایجــاد میکننــد ولــی انهــا در رشــته
هــای مختلفــی نیــز کار میکنند.بعضــی انیماتورهــا عکســهایی رامیســازند کــه توســط اســتدیوهای
تصاو یــر متحــرک و ســازمان هــای تبلیغاتــی قابــل اســتفاده اند.بعضی اســتوری برد هایی را میســازند که
توســط کارگردانــان فیلــم وتلویزیــون اســتفاده میشــوند.این اســتوری بــرد هــا هــر انچــه قــرار اســت بــر روی
نمایشــگرببینیم را بــه تصویــر میکشــند،به عنــوان مثــال محــل ایســتادن بازیگران.نقشــها ی مختلفــی
وجــود دارد کــه مــردم میتواننــد در پروســه انیمیشــن بــه ایفــای انهــا بپردازند.انیماتورهــا همچنیــن مســول
ســاخت جلــوه هــای و یــژه ای هســتند کــه در تلویز یــون هــا ،فیلمهــا ،و بازیهــا ی کامپیوتــر ی نشــان داده
میشــوند.انیماتورها همچنیــن بــه عنــوان مــدل ســاز در انیمیشــن هــای کامپیوتــری ،نقاش،طــراح بــازی
وهمچنیــن بــه عنــوان کارگــردان هــا ی تکنیکــی کار میکنند.همچنیــن گاهــی انیماورهــا بــه عنــاون
فریلنســر در جاهــای دیگــر دوراز رشــته شــان کار میکننــد.
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رفتارهای شخصیتی مورد نیاز
انیماتورها را بیاموزید

«»1

کارکنــان بــه دنبــال مهــارت هــای ســخت هماننــد مهــارت هــای اســتفاده از نــرم افــزار هــا و مهــارت هــا ی
نــرم هماننــد رفتارهــای شــخصیتی کــه بیشــتر انیماتورهــا نیــاز دارنــد تــا داشــته باشــند.
ممکــن اســت هفتــه هــای ز یــادی طــول بکشــد تــا یــک انیمیشــن ده ثانیــه ایــی ســاخته شــود.اگر صبــر
الزم بــرای همچیــن چیــزی را نداشــته باشــید ممکــن اســت ایــن رشــته بــرای شــما مناســب نباشــد
همچنیــن توقــع نداشــته باشــید مهارتهــای انیمیشــن ســازی را در دوهفتــه بیاموزید.ایــن رشــته نیــاز بــه
تمر یــن هــای تکنیکــی بســیار ز یــادی دارد.
انیمیشــن ســرگرم کننــده اســت وبســیار ی از انیماتــور هــا همــراه بــا لــذت بــردن از ویدیــو گیکــم هــا و
یــا انیمیشــن هــا بــزرگ شــده اند.تصــور کنیــد کــه از شــما خواســته شــود کــه جنــگ میــان دو ترنســفورمر
«ر بــات هــای تبدیــل شونده،اشــاره بــه فیلــم ترنســفورمرز» را بســازید!اگر شــما بــه عنــوان یــک مصــرف
کننــده رســانه از از انیمیشــن لــذت میبر یــد ممکــن اســت ایــن کارخو بــی بــرای شــما باشــد.
انیماتورهــا باهــوش ومشــاهده گــر هــای خو بــی از زندگــی و طبیعــت انســانها هســتند.این امــر بــرای ایــن
اســت کــه از آنهــا خواســته میشــود کــه بعــد هــا حالتهــای چهــره و حرکتهــای انســانی را بازســازی کننــد.
آنهــا نیــاز دارنــد کــه نــه فقــط طراحــی کاراکترهــارا بلکــه ســاخت اســتوری الیــن رانیــز انجــام دهنــد.
انیماتورهــا نیــاز دارنــد کــه بــه خو بــی بــا دیگــران کار کننــد .بــه نــدرت کار انیمیشــنی بــه وجــود مــی آیــد
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کــه کار گروهــی را نطلبــد.
قدم های بسیاربسیار زیادی برای پروسه انیمیشن سازی وجود دارد.
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در مهارت های مورد نیاز ساخت انیمیشن استاد شوید!
پروســه ســاخت انیمیشــن ممکــن اســت بــه قســمت هــای مختلفــی تجزیــه شــود انیمیشــن چیــزی
بیشــتر ازکشــیدن مــداد بــر روی کاغــذ و یــا کلیــک بــر روی مــاوس اســت.با تســلط یافتــن بــر ایــن مراحــل
شــما میتوانیــد بهتــر انتخــاب کنیــد کــه در چــه نقشــی از انیمیشــن ســازی قصــد کار کــردن را داریــد.
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تولید و پیش تولید

پیش تولید.
در ای ــن مرحل ــه انیمات ــور تولی ــد نهای ــی را ب ــه مفه ــوم میرس ــاند.انیماتور ممک ــن اس ــت اس ــتوری ب ــرد
های ــی ش ــامل طراح ــی های ــی از ه ــر فر ی ــم اس ــت بس ــازد ک ــه ب ــه نش ــان دادن اس ــتوری الی ــن داس ــتان
کمــک میکند.نقاشــی هــا ی اســتوری بــرد گاهــا شــامل نوشــته هایــی اســت کــه حــرکات کاراکتــر هــا
را توصی ــف میکن ــد.
گاه ــی انیماتوره ــا ویدیوهای ــی را ضمیم ــه مرحل ــه پی ــش تولی ــد میکنند.ب ــه عن ــوان مث ــال اگ ــر انه ــا ق ــرار
اس ــت کاراکت ــری را طراح ــی کنن ــد ک ــه ت ــوپ بیس ــبالی را پرت ــاب میکن ــد ممک ــن اس ــت بخواهن ــد از
ش ــخصی ک ــه ت ــوپ بیس ــبال را پرت ــاب میکن ــد ویدیو ی ــی بس ــازند وم ــورد مطالع ــه ق ــرار دهن ــد.
«مــدل شــیت» هــا  ،حالــت هــای چهــره کاراکتــر هــا را نشــان میدهند.ایــن مــدل هــا بــه انیماتــور اجــازه
میدهن ــد ت ــا حال ــت ه ــای چه ــره کاراکت ــر ه ــا را ثاب ــت نگ ــه دارند.سپس،مس ــئول ام ــور بص ــری حال ــت
ه ــای انیمی ــت ش ــده ی س ــاده ای ــی از کاراکت ــر ه ــا میس ــازد.انیماتور همچنی ــن از حال ــت ه ــای ان ــدک
موج ــود ،حال ــت اصل ــی کاراکت ــر را انتخ ــاب میکن ــد.
تولید
هنرمنــدان لــی اوت نســخه ای ســه بعــدی از اســتوری بــرد را میســازند و اساســا انهــا را زنــده میکننــد.
باف ــت جزیی ــات ر ی ــزی را فراه ــم م ــی آورد ک ــه باع ــث م ــی ش ــود انیمیش ــن واقع ــی ب ــه نظ ــر بیایی ــد؛
هماننــد شــکاف پیــاده رو ها.ر یــگ کــردن بــه ایــن معنــا اســت کــه اســتخوان و حرکــت کاراکتــر هــا بــر
روی صفحــه نمایــش تعر یــف شــود.بعضی از ســبکهای انیمیشــن از» موشــن کپچــر» یــا «ثبــت کننــد
حرک ــت» اس ــتفاده میکنن ــد ک ــه بعده ــا روی حرک ــت انیمیش ــن ه ــا پی ــاده میش ــود.
پ ــس از تولید:س ــه ج ــز اصل ــی در پ ــس از تولی ــد وج ــود دارد؛ترکی ــب های ــی ک ــه هم ــه ی الم ــان ه ــای
قبل ــی را درون ی ــک اس ــتوری الی ــن ی ــک پارچ ــه بیاورن ــد .در مرحل ــه ادی ــت ص ــدا افک ــت ه ــای صوت ــی
و س ــینک ص ــدا روی حرکته ــای ل ــب را ب ــر روی انیمیش ــن اضاف ــه میکنند.ادی ــت ویدی ــو نی ــز پروس ــه
ایس ــت ب ــرای س ــاخت جر ی ــان مناس ــب داس ــتانی و اس ــتوری الی ــن از طر ی ــق گ ــرد اوری دوب ــاره عک ــس
ه ــا در ص ــورت ل ــزوم.
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فــرق بیــن انــواع مختلــف
انیمیشــن را مطالعــه کنیــد

بیش ــتر انیمیش ــن ه ــا ی ــا دوبع ــدی و ی ــا س ــه بع ــدی هس ــتند.برای اینک ــه ف ــرق را بفهمی ــم کارت ــون ه ــای
س ــنتی را همانن ــد عالءالدی ــن ک ــه دوبع ــدی بودن ــد و فیلمهای ــی همانن ــد داس ــتان عروس ــکها ک ــه س ــه
بع ــدی هس ــتند و ابع ــاد مختلف ــی را نش ــان میدهن ــد را ب ــه خاط ــر بیاور ی ــد.
بــرای اینکــه یــک انیماتــور دوبعــدی باشــید بایــد هرآنچــه را کــه میبینیــد فریــم بــه فریــم بکشــید ،شــما
حرک ــت ه ــای کلی ــدی را رس ــم و س ــپس ه ــر حرکت ــی ک ــه بی ــن ش ــروع و حرک ــت کلی ــدی وج ــود دارد
را رس ــم میکنید.توانای ــی هنرمندان ــه دس ــت ب ــرای هم ــه انیماتوره ــا مه ــم اس ــت.ولی ب ــرای تکنی ــک
دوبع ــدی مه ــم ت ــر است.انیمیش ــن ب ــه ط ــور معم ــول ح ــدود بیس ــت وچه ــار فری ــم ب ــر ثانی ــه اس ــت.
انیماتــور هــای ســه بعــدی کاراکترهــا را هماننــد عروســک هــای خیمــه شــب بــازی در کامپیوتــر تــکان
میدهن ــد .انیمات ــور ه ــای س ــه بع ــدی مدل ــی از کاراکت ــر را میس ــازند.انیماتور میتوان ــد اختیارات ــی ب ــا
اس ــتفاده از کامپیوت ــر ب ــرای ایج ــاد نوس ــانات حرکت ــی کاراکت ــر را بدس ــت بگی ــرد.
انیمیشن سه بعدی نیاز به دانشی از منحنی ها ،خط ها و دانشی ساده از جبر است.

۵

بــه فکــر بدســت آوردن
تحصیــات رســمی باشــید.

هرچنــد همیشــه اســتثناهایی وجــود دارد.ا گــر تحصیــات مربوطــه را از دانشــگاه یــا موسســه ایــی کــه
ســابقه خو بــی در تدر یــس ایــن رشــته دارد بدســت آور یــد پیــدا کــردن شــغل در ایــن زمینــه بــرای شــما
اســانتر خواهــد بــود.

«»1

روش های تغییر یافته در این رشته را پیدا کنید.
از انجای ــی ک ــه تکنول ــوژی تغیی ــر میکن ــد و مص ــرف کنن ــدگان ش ــبیه س ــازی پیچی ــده ت ــری را تقاض ــا
میکنند،زمین ــه ه ــای خاص ــی از ای ــن رش ــته فرص ــت ه ــای ش ــغلی بیش ــتری را فراه ــم میکنن ــد.

«»2

به فکر تخصص باشید .
شــما بایــد بــه فکــر تخصــص در وجهــی از انیمیشــن باشــید کــه در آن بهتریــن هســتید و آن رادوســت
دارید.س ــعی نکنی ــد هم ــه چی ــز را ب ــا ه ــم انج ــام دهید.س ــبک انیمیش ــنی خ ــود را بیابید،چ ــه نقاش ــی
ب ــا دس ــت و ی ــا چ ــه جل ــوه ه ــای و ی ــژه ای کامپیوت ــری هس ــتند.اگر نقاش ــی را دوس ــت داری ــدو عملک ــرد
شــما در ایــن زمینــه خــوب است،شــاید انیمیشــن دوبعــدی راهــی اســت کــه بایــد در آن قــدم برداریــد.
ا گ ــر ذه ــن ریاض ــی دار ی ــد و ب ــه اس ــتفاده از کامپیوت ــر عالق ــه دارید،انیمیش ــن س ــه بع ــدی مناس ــب
شماس ــت.
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«»3

مهارت های کامپیوتری را بدست اورید:
ای ــن موض ــوع بس ــیار مه ــم است.ش ــما بای ــد خالقی ــت هن ــری را نش ــان دهید،ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال اگ ــر
اس ــتفاده از برنام ــه ه ــای رای ــج م ــورد اس ــتفاده انیمات ــور ه ــا را ی ــاد بگیر ی ــد بیش ــتر مط ــرح میش ــوید.این
موض ــوع ض ــروری اس ــت.
برنامه های رایج مورد استفاده انیماتور ها شامل برنامه های طراحی وبسایت همانند:
Dreamweaver
برنامــه ایســت کــه بــرای کارهــای گرافیکــی و ادیــت عکــس هماننــد برنامــه هــای ادوبــی و برنامــه هــای
انیمیشــن دو بعــدی و ســه بعــدی هماننــد:
Studio Max,Maya,Flash,After effects
و برنامه های ادیت ویدیو همانند:
Premiere ,Final cut pro

«»4

هنر سنتی را بیاموزید
انیماتوره ــا فق ــط ر ب ــات ه ــای تکنیک ــی نیس ــتند.آنها نی ــاز دارن ــد ک ــه درک ــی از مفه ــوم هن ــری داش ــته
باش ــند و بتوانن ــد نقاش ــی کنن ــد .ای ــن چی ــز در م ــورد انیمات ــور ه ــای س ــه بع ــدی نی ــز ص ــدق میکن ــد.
تمری ــن نقاش ــی س ــنتی ب ــه انیمات ــور ه ــا کم ــک میکن ــد ک ــه ک ــه حال ــت ه ــا و طراح ــی ه ــای صحن ــه
خو ب ــی انج ــام دهن ــد .
انیماتوره ــای خ ــوب میدانن ــد ک ــه چون ــه ب ــه خو ب ــی ب ــا دس ــت طراح ــی کنن ــد ،چگون ــه نقاش ــی ه ــارا
ب ــه خو ب ــی فاصل ــه گ ــذاری کنن ــد ت ــا حرکت ــی را ک ــه میخواهن ــد را بدس ــت بیاورن ــد و چگون ــه حرک ــت
را در کاراکت ــر هایش ــان ب ــه وج ــود بیاورند.کارهای ــی ب ــرای انیماتورهای ــی وج ــود دارد ک ــه فق ــط ب ــا دس ــت
نقاش ــی میکنن ــد ول ــی ام ــروزه رش ــته س ــخت ت ــری اس ــت.آموزش دی ــدن در زمین ــه هن ــر هن ــوز اف ــراد را
انیمات ــور ه ــای بهت ــری میکند.بعض ــی کمپان ــی ه ــای انیمیش ــن مح ــور همانن ــد پیکس ــار میگوین ــد
درواق ــع ب ــه ان ــداره مه ــارت ه ــای کامپیوت ــری روی مه ــارت ه ــای هن ــری افرادش ــان تا کی ــد میش ــود.

«»5

بدست اوردن تجربه حرفه ایی
رزوم ــه خ ــود را هم ــراه ب ــا تجرب ــه واقع ــی بدس ــت آورید.ای ــن م ــورد در حی ــن تحصی ــل ش ــما در دانش ــگاه
نیــز صــادق اســت.از همــان موقــع شــروع کنیــد و یــا حتــی ا گــر امکانــش وجــود دارد ازدبیرســتان شــروع
کنید.انیمات ــور ه ــا نی ــاز دارن ــد ک ــه تجرب ــه حرف ــه ای ــی کس ــب کنن ــد ،ن ــه فق ــط ی ــک م ــدرک دانش ــگاهی
بلک ــه اولی ــن شغلش ــان را بدس ــت بیاورن ــد.
کمپانــی هــای انیمیشــن ز یــادی دوره هــای کار امــوزی و یــا اینترنتــی را بــرای دانــش امــوزان انیمیشــنی
کــه بــه دنبــال ســاخت رزومــه خــود بــرای بدســت اوردن اولیــن شغلشــان هســتند را برگــزار میکننــد.
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«»6

بدنبال داوطلبی باشید
ایــن ممکــن اســت راه مناســبی بــرای ســاخت رزومــه تــان باشــد.ممکن اســت بــرای مدتــی مجبــور بــه
کار کــردن مجانــی باشــید ولــی ایــن کار بــه شــما کمــک میکنــد کــه شــغلی را بدســت بیاورید.خیلــی
از س ــازمان ه ــای ک ــم س ــود دوس ــت خواهن ــد داش ــت ک ــه انیمات ــوری در پ ــروژه ش ــان ب ــه آنه ــا کم ــک
کن ــد.
شــما میتوانیــد کارداوطلبــی خــود را در رزومــه خــود قــرار دهیــد .کمپانــی هــا زیــاد اهمیــت نمیدهندکــه
ش ــما ب ــه خاط ــر کارت ــان پول ــی دریاف ــت نک ــرده اید.موض ــوع بحران ــی ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه دیگ ــران نش ــان
دهی ــد ک ــه چ ــه کاری ک ــرده و میتوانی ــد انج ــام دهی ــد .
کارهای ــی ب ــا محدودی ــت س ــطحی ب ــرای انیماتوره ــا ب ــه ط ــور معم ــول نی ــاز ب ــه حداق ــل یکس ــال تجرب ــه
دارن ــد و احتم ــاال ش ــما نی ــاز ب ــه  5س ــال تجرب ــه دار ی ــد ت ــا ب ــه موقعی ــت پیش ــرفته ای ــی برس ــید.
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ارائه رزومـــــه

«»1

یک دمو بسازید
ای ــن چیزرایج ــی در ای ــن رش ــته اس ــت ک ــه کارکن ــان بخواهندکاره ــای ش ــما را ب ــه ص ــورت ی ــک دم ــو
ببینن ــد .دم ــو ویدیو ی ــی اس ــت ک ــه نش ــان دهن ــده ی مثال ــی س ــاده از کاره ــای هن ــری شماس ــت ک ــه
روی صفح ــه نمای ــش نش ــان داده خواه ــد ش ــد.بعضی کمپان ــی ه ــا دم ــو های ــی را ترجی ــح میدهن ــد
ک ــه قس ــمت های ــی از بهتر ی ــن کارهایت ــان را ب ــه ج ــای ارائ ــه مث ــال ه ــای متع ــدد ،هایالی ــت میکنن ــد .
دم ــو ه ــای مبتدی ــان بای ــد ح ــدود دو دقیق ــه باش ــدولی ب ــرای انیماتوره ــای ب ــا تجرب ــه ت ــر بیش ــتر از چه ــر
دقیقــه نباشــد .بــرای دمــو بهتر یــن کارهایتــان را برگزینیــد وهــر کاری را کــه انجــام داه ایــد را قــرار ندهیــد
در ضم ــن آن را ب ــا بهتر ی ــن کار ب ــه پای ــان برس ــانید.
بعض ــی کارمن ــدان مای ــل ان ــد دی وی دی ای ــی ازدم ــو کارت ــان را ببیننـــد ولـــی بقیـــه لینکـــی را از
وبســایتتان را قبــول خواهنــد کرد.بعضــی از کمپانــی هــا هماننــد پیکســار بــه متقاضیــان میگوینــد کــه
ب ــه انه ــا اطالعات ــی از م ــواردی ک ــه میخواهن ــد در دم ــو ببینن ــد را خواهن ــد داد.
قطعــه صوتــی اوریجینالــی را در قطعــه هایــی کــه دیالــوگ دارنــد اســتفاده کنید.ولــی از اضافــه کــردن
موســیقی کــه باعــث پــرت شــدن حــواس باشــد خــودداری کنیــد.
م ــی توانی ــد از موس ــیقی اس ــتفاده کنی ــد ول ــی مطمع ــن باش ــید ک ــه انیمیش ــن را ب ــه ج ــای اینک ــه ان را
تقو ی ــت کن ــد ،توضی ــح میدهد.بعض ــی کارکن ــان ب ــه هرح ــال موس ــیقی را حی ــن مش ــاهده کارهایت ــان
خام ــوش خواهن ــد ک ــرد.
هــر شــات را شــماره گــذاری کنید.شــماره معمــوال در بــاالی راســت نمایشــگر هنگامــی کــه هــر بخــش
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انیمیشــن در دمــو ظاهــر میشــود نشــان داده میشــود.
کمپان ــی ه ــای انیمیش ــن س ــطح ب ــاال ب ــه دنب ــال ای ــده ه ــای خالق ــی در دم ــو ه ــا و در کل مهارته ــای
تکنیک ــی هس ــتند.فقط ه ــرکاری را هم ــه انج ــام میدهن ــد را انج ــام ندهید.ب ــه دنب ــال آن باش ــید ک ــه
فرص ــت های ــی را بدس ــت بیاورید.دم ــوی خ ــود را در یوتیوب،وایمی ــو و وبس ــایت خ ــود آپل ــو کنی ــد.

«»2

یک دموی تفکیک شده تهیه کنید
بیش ــتر کمپان ــی ه ــا گزارش ــی از ه ــر انچ ــه در صفح ــه نمای ــش انج ــام داده ای ــد را در کاغ ــذی از ش ــما
میخواهن ــد ت ــا بتوانن ــد ه ــر آنچ ــه دیدن ــد را ارج ــاع دهن ــد و قض ــاوت کنند.اع ــداد دم ــو بای ــد ب ــا انچ ــه
نوش ــته ش ــده مطابق ــت داش ــته باش ــند.
ب ــه ش ــخص بگویی ــد دقیق ــا ش ــما چ ــکار ک ــرده اید.ب ــه عن ــوان مث ــال ا گ ــر ش ــما توپ ــی را روی صفح ــه
دار ی ــد توضی ــح دهی ــد ک ــه آی ــا ش ــما آن را س ــایه پ ــردازی ک ــرده ای ــد ی ــا ن ــه.

«»3

یک نامه توضیحی و رزومه بنویسید
ایــن دو ،دو اصــل اساســی پیــدا کــردن شــغل هســتند کــه خیلــی از کمپانــی هــای انیمیشــنی از شــما
خواهنــد خواســت کــه ضمیمــه دمویتــان کنیــد.
نام ــه توضیح ــی بای ــد ش ــما و دمویت ــان را معرف ــی کند.ش ــما میخواهی ــد خـــود را بـــه وســـیله نامـــه
توضیح ــی بفروش ــید.
رزوم ــه بای ــد تحصی ــات خ ــود و اموزش ــهای دی ــده ش ــده و مح ــل ه ــای اس ــتخدامی ک ــه ب ــا موقعی ــت
شــما مطابقــت دارد همچنیــن جایــزه و مقامهایــی کــه بــه واســطه ی رشــته ی خــود کســب کــرده ایــد
را ح ــاوی باش ــد.

«»4

پروفایل انالینی را توسعه دهید که کارهای شما را به نمایش بگذارد.
ش ــما نیازدار ی ــد ک ــه بهتری ــن کارهایت ــان را در پروفایلت ــان ق ــرار دهی ــد ک ــه از آن بـــرای ســـفارش کار
انیمیشــن اســتفاده کنید.مــردم نیازدارنــد نمونــه هایــی از هــر آنچــه شــما انجــام داده ایــد را ببینند.نــه
فق ــط ب ــه ش ــما گفت ــه ش ــود ک ــه ت ــا ب ــه ح ــال چ ــه کاری ک ــرده اید.پرفای ــل انالی ــن ی ــک گزین ــه اختی ــاری
نیس ــت.یک چی ــز واج ــب اس ــت.
ی ــک قس ــمت را ب ــه بیوگراف ــی اختص ــاص دهید.ش ــما نی ــاز دار ی ــد ک ــه ب ــه کارمن ــدان حس ــی ازه ــر انچ ــه
هس ــتیدرا منتق ــل کنی ــد.
نمونه مناسبی از کارهایتان ارائه دهید.
اطمینان حاصل کنید که قسمتی برای ارتباط با شما وجود دارد.
قسمتی برای دمو و رزمومه خود بسازید.
نمونــه هایــی از پروفایــل وبســایت انیماتورهــای حرفــه ایــی را مــورد مطالعــه قــرار دهید.بیشــتر آن هــارا
میتوانی ــد آنالی ــن بیابی ــد و ب ــه ش ــما آ گاه ــی بهت ــری در م ــورد آنچ ــه در ای ــن رش ــته رواج دارد واینک ــه
رقاب ــت چ ــه میکن ــد را میگوین ــد.
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سالم حسام جان فک نکنم نیازی به معرفی باشه ولی یه معرفی از خودت بکن؟
سالم  ،قربان شما  ،حسام الدین گل محمدی هستم فارق التحصیل Tv
-۲خیلی ام عالی دنیای بعد از فارق التحصلی چطوریه ؟
آ  ....خیلی جدی  ،خیلی خیلی جدی
 -۳خوبه کلن چیکار میکنی االن؟
در حــال حاضــر تــو یــک چاپخونــه بعنــوان طــراح مشــغول کارم  ،بــا ورد طراحــی کارت عروســی میکنــم
(میخنــدد)  ،بغیــر از اون تــو جشــنواره هــای گرافیــک فعالــم  ،جــای خو بــی بــرای رزومــه جمــع کردنــه
 -۴خــب یــه کــم بحثــو تخصصــی تــرش کنیــم  -حســام مــن کاراتــو دیــدم یــه گنگــی و تاریکــی خاصــی
توشــون هســت اینــا از کجــا میــان ؟
بــه طــور قطــع از شــرایط زندگــی و زیســت هنــری مــن میــاد  ،گنگــی  ...کلمــه خوبــی رو اســتفاده کــردی
چــون در پوســترهایی ک ایــن اواخــر کار کــردم خودمــم متوجهــش شــدم و بعنــوان نقطــه عطــف دارم
تقویتــش میکنــم  ،گنگــی بــه نوعــی ایجــاد ســواله  ،ســوالی کــه بعضــا شــخصیه و شــاید از ذهنــت بیــرون
نیــاری و از کســی هــم نپرســی .بــه طــور خــاص تــو پوســترهای تئاتــر اســتفادش کــردم پتانســیل بیشــتری
داره بخاطــر داشــتن روایــت و قصــه  ،مخاطــب بعــده بیــرون اومــدن از ســالن و مواجــه شــدن بــا نمایــش
تصویــر دیگــه ای میبینــه و امیــدوارم کــه بــا گنگــی و ســوال پیــش اومــده راحــت تــر کنــار اومــده باشــه و
حتــی بهــش رســیده باشــه .
 -۵خــب ا گــه خودتــو بــه عنــوان گرافیــک دیزاینــر بدونــی کارای تجــاری جــز جــدا نشــدنی ایــن حرف ـهاس
نظــرت دربــارهی کارای تجــاری چجور یــه؟
ببین  ...کارای تجاری هم بنظر من خودش دو دسته میشه  ،یکی تجارت و یکی هم بازاری .
تجــارت از یــن منظــر کــه وقتــی تــو یــه سیســتم بــزرگ هســتی  ،ناخــودآ گاه بــا مشــتری هــای بزرگتــری طرفــی
و همیــن مســئله رو خیلــی چیــزا تاثیــر میــذاره  ،از نــوع طراحــی بگیــر تــا کالس کاریــت  .طراحــی تجــاری
هــم بعلــت وجــود مســئله بازاریابــی ناچــار بــه داشــتن ایــده هســت  ،امــا نــه بــه اون شــکلی کــه در طراحــی
هنــری برخــورد میشــه  .در تجــارت بعضــی بایــد هایــی وجــود داره کــه نمیتونــی ازش عــدول کنــی  ،یعنی
نمیــذارن  .بحــث خالقیــت هــم جــای خــود کــه مثلمــن بایــد باشــه امــا کادر بنــدی شــده تــر .
طراحــی بــازاری هــم ک عــذاب مطلــق آدمایــی مثــل مــن و تــو هســت  .خیلــی از طراحــا رو دیــدم کــه از
دانشــگاه بیــرون اومــدن و حــاال میخــوان تــو یــک حرکــت ســلیقه بصــری بــازار رو از ایــن رو بــه اون رو کنــن
 ،ولــی خــب پــر واضحــه کــه عملــی نمیشــه  ،نهایــت بــه یــه مــد زودگــذر تبدیــل شــه  ،شــما نمیتونــی از
بازاریهایــی کــه از کل دنیــای هنــر صرفــا اســم داوینچــی و پیکاســو رو شــنیدن  ،بــدون اینکــه آثارشــون
رو دیــده باشــن انتظــاری بیــش از فونــت تیتــر  ،اســممو بزرگتــر بــزن  ،پــس زمینــه رو قرمــز کــن خــوب دیــده
بشــه و  ...داشــته باشــی  ،اینکــه تــو دروس آمــوزش و پــرورش مــا چیــزی نزدیــک بــه تاریــخ هنــر وجــود
نــداره  ،تقصیــر مــن و تــو نیســت  .در کل همونطــور کــه گفتــی جــزء جدانشــدنی از کار ماســت و بایــد
هــم باشــه  ( ،امــا قــرار نیســت مــا مســئله مهمتــر کــه همــون طراحــی هنــری باشــه رو فرامــوش کنیــم) بایــد
قبــول کنیــم و هرچــه زودتــر روش راحــت برخــورد کــردن بــا ایــن عز یــز دالن رو یــاد بگیریــم .
 -۶آیا مرز خاصی بین گرافیک تجاری و هنری وجود داره؟
مثلمــن هســت  ،بلــه  .در طراحــی هنــری  ،شــما بعنــوان طــراح در وهلــه اول یــک مخاطــب مســتقل
هســتی  ،میبینــی و بــا ِآن خــودت بــروزش میــدی( .البتــه یادمــون نــره کــه هروقــت ســفارش دهنــده وجــود
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داره طــراح همــه چیــز نیســت  ).تــو تجــارت محصولــی وجــود داره و بایــد کاری کنــی کــه اســپات الیــت
بیــاد بــاالی اون محصــول و همیــن قضیــه دســت طــراح رو خیلــی بیشــتر از طراحــی هنــری میبنــده .
مــردم چیزهایــی رو تــو گســتره عمومــی و حافظــه تاریخــی شــون دیــدن و دارن کــه کامــا ثبــت شــدس و
منــه طــراح بایــد ازشــون اســتفاده کنــم  ،حتــی ا گــر هــم بخــوام آشــنایی زدایــی کنــم  ،بازهــم در یــک کادر
تعر یــف شــده بایــد باشــه .
طراحــی بــازاری هــم کــه ....خــب تــو بهتــری میدونــی  ،دنیــای وســیعیه  .اونقــدر وســیع کــه مــن بــراش
خیلــی کوچیکــم.
 -۷اگه داره به کدومشون مایل تری چرا؟
طراحــی هنــری  ،بخصــوص پوســتر تئاتــر  .بــه ایــن علــت تئاتــر کــه تــو نــه تنهــا بــا یک قصــه ســر و کار داری
 ،بلکــه بــا تصاو یــر کارگــردان  ،نــوع بــازی بازیگــرا  ،طراحــی صحنــه  ،نــور  ،لبــاس ،صــدا و  ....هــم در
حــال معاشــرتی و میتونــی از اونهــا هــم ایــده بگیــری  ،امــا نصــف قضیــه بازهــم متــن هســت  .حتــی اگــر
کارگــردان مســیرش رو تغیــر بــده بازهــم ایــن پیــچ رو متــن بهــش داده  .پــس اونقــدر پتانســیل کار داره کــه
بهــش تکیــه کنــی  .و همیناســت کــه قشــنگش میکنــه  ،مــن ا گــه طراحــی هنــری بــرام بیشــتر دلچســبه
دقیقــا بخاطــر ســخت تــر بودنشــه و نــه هیــچ چیــز دیگــه .
 -۸خب جدیدن خبر دارم کارت تو متروی تهران نصب شده حست نسبت بهش چجوریه ؟
ا گــه بگــم حســی نــدارم بــاورت میشــه؟ (مــی خنــدد)  ،وقتــی از نزدیــک کارتــو نبینــی واقعــا نمیدونــم
چجــوری میشــه بهــش حــس داشــت  ،حتــی یکــی دو مــاه قبــل تــر یــک از کارام بــرای نمایــش بیگانــه
مســعود دلخــواه در تئاتــر شــهر بنمایــش دراومــد  ،آره بــا اســمای گنــده ای ســر و کار داشــتم ولــی واقعــا
مــن تــا چیــزی رو از نزدیــک نبینــم نمیتونــم حســی نســبت بهــش داشــته باشــم.
 -۹آیا سبک شخصی تو گرافیک معنا داره یا مثلن طراح باید تسلیم نظرات سفارش دهنده باشه؟
نظــر مــن اینــه ک گرافیســت یعنــی کســی کــه مخاطــب مســتقل باشــه  ،اگــر تســلیم ســفارش دهنــده
باشــی چیــزی بیشــتر از یــه اپراتــور نیســتی  ،خــب  ...اپراتــور بــودن کار خیلــی راحــت و ســردیه  .واقعــا
هروقــت بهــش فکــر کــردم نتونســتم باهــاش کنــار بیــام.
 -۱۰چه چیزی دنیای حال حاضر گرافیک ایران رو اذیت میکنه ؟ خودتو اذیت میکنه؟
درگیــر نبــودن طراحــان بــا ادبیــات بــا قصــه  .راستشــو بخــوای انــگار ز بــون همدیگــه رو درســت نمیفهمیــم
 ،همــه چــی صفــر یــا صــد داره میشــه انــگار  ،اکثــر کارا یــا پیــش پــا افتادســت یــا خیلــی شــخصی باهــاش
برخــورد شــده ( ،دلیــل ایــن حرفــم رو میشــه از ســطح درآمــد طراحــان بررســی کــرد )  .دقــت هــم کنــی کار
روی تایــپ و نوشــته خیلــی بیشــتر از قبــل شــده  .ایــن شــکل از فرمالیســتی شــدن در معمــاری مــدرن
خیلــی جــواب داد  ،ولــی بهمــون نســبت تــو بقیــه هنرهــا نــه  .بایــد وجــود بعــد دیگــری در گرافیــک یعنــی
ســفارش دهنــده رو بعنــوان یــک مهبــت بپذیر یــم  ،مــا نقــاش نیســتیم .
 -۱۱توگرافیک ایران آدمای بزرگی داریم کدومارو واقعن قبول داری و دنبال میکنی؟
اســطوره هــای بصــری زندگــی مــن  2نفــرن  ،افشــین پیرهاشــمی (نقــاش) و رضــا عابدینــی  .عابدینــی بــی
نظیــره  ،نمــاد یــک گرافیســت مولــف  .بیشــتر از یــن چیــزی نــدارم بگــم راجبــش .اآلن هــم کارای فزونــی
رو دنبــال میکنــم  ،ترکیــب هــای خو بــی میزنــه  .حتــی بــرای شــماره اول کارتــون یــه تحلیــل دســت و پــا
شکســته هــم از طــرح جلــد نمایشــنامه نقطــه ســر خــط اثــر ورونیــک اولمــی داشــتم  ،کال مجموعــه دور
دنیــا رو کل کاراشــو دوســت دارم .پوســترهای تئاتــر مهــدی فتحــی هــم خیلــی خوبــن  ،واقعــا ســتایش
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پذیــرن .
 -۱۲نظرت در مورد این جنبش تایپوگرافی که بین طراح های این نسل به شدت فراگیر شده چیه؟
بچشــم راه گر یــز آســونتری بهــش نــگاه میکنــم بقــول خــودت بشــدت فراگیــر شــده  ،بطــور مثــال موضــوع
کار خشــنه پــس تایپــت رو خشــن دربیــار تــا حــس کارو داشــته باشــه  ،خــب ایــن چنــدان باحــال نیســت
 ،دقتــم کنــی خیلــی دارن تکــراری کار میکنــن  ،قبــا کــه رضــا عابدینــی همــه چیــز بــود  ،اآلن هــم فرهــاد
فزونــی  ،مــن رد یــا تاییــدش نمیکنــم بهرحــال تصو یــر درســت داشــتن خیلــی ســخت تــر و جالــب تــره
از تایــپ باحــال داشــتنه  ،بنظــرم برمیگــرده بــه کمبــود مطالعــه ادبــی بیــن طراحــان  .البتــه ایــن رو هــم
بگــم کــه مــن انقــدر غــرق تصویــر شــدم کــه از تایپوگرافــی عقــب مونــدم و ایــن اشــکال کارم منــه  ،کــه تــا
چنــد وقــت دیگــه رفــع میشــه .
 -۱۳یکی از کاراتم تو مجله قاب چاپ شد یکم در موردش بیشتر صحبت کن؟
ایــن مجلــه در هــر شــماره یــک بخشــی بــه اســم قــاب داره  ،موضــوع خاصــی رو بصــورت فراخــوان منتشــر
میکنــه و از عــکاس گرفتــه تــا گرافیســت میتونــن کار بــرای رقابــت بفرســتن  .موضــوع ســری آخــر «زن»
بــود .درســته ایــن موضــوع کلیشــه شــده و بــا شــنیدن اســمش یــک ســری المانهــای فیلــم ســوخته هــم
از ذهــن میگــذره  ،امــا اســتیتمنت ایــن فراخــوان نکتــه جالبــی داشــت واونهــم ایــن بــود کــه بــا تمــام
ســختی هــا بازهــم بایــد ایســتاد و ا گــر تار یــخ رو نــگاه کنیــد میبینیــد کــه وضعیــت نســبت بــه قبــل خیلــی
بهتــر شــده و بازهــم بهتــر میشــه.
لطفا بخواه که بشه.
 -۱۴خب حسام جان هر هنرمندی دغدغهای داره دغدغه این روزای تو چیه؟
اول خونــوادم و بــه تناســبش پــول  ،دوم پوســتر تئاتــر  ،واقعــا پوســتر تئاتــر چــون دارم تئــوری بــراش میچینــم
و تبدیــل بــه هدفــم شــده .
 -۱۵و آخرین حرف برای بچه های جدیدالورود ؟
اگر درست درس نمیخونی  ،درست تفریح کن  ،لطفا .
خیلی ممنون خوشحال شدم زنده باشی و پاینده.
فدات.
در ادامه آثاری از حسام گل محمدی عزیز رو میبینیم
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سیر تحول صنعت انیمه ژاپنی

در سالهای اخیر انیمه در سراسر دنیا محبوب واقع شده.یاماگوچی یاسو کهنه کار این صنعت بیش از
نیم قرن درگیر این صنعت بود و تاریخ آن را از ابتدا ترسیم میکند.

سقوط انیمیشن ژاپنی

ژاپــن در ســال  1917شــروع بــه تولیــد انیمیشــن کرد.ایــن شــروع از تار یــخ فیلمهــای صامــت و از طریــق
تکنیکهــای آزمــون و خطــا و کات اوت و براســاس انیمیشــن هــای کوتــاه فرانســوی و آمریــکا آغــاز شــد.به
تدر یــج مــردم شــروع بــه صحبــت درمــورد کیفیــت بــاالی فیلمهتــی مانــگای ژاپنــی کزدنــد ولــی انیمــه
هــای ژاپنــی از انیمیشــن هــای خرجــی پرخرجتــرو همچنیــن محبوبیــت کارتونهــای دیزنــی برآنهــا
ســایه افکنــده بودند.انیمــه ی ژاپنــی از همــان آغــاز بــا نــزاع ســختی شــروع بــه کار کــرد از مــواردی کــه
باعــث شــد جایــگاه خــود رابیابــد تولیــد انیمــه بــرای جمعیــت خــودی وبرنامــه هــای تبلیغاتــی توســط
موسســات عمومــی بــود.
تولیــدات انیمــه هــای خانگــی درحــال توســعه انــدک از لحــاظ پایــه و بنیــاد ولــی نیرومنــد بــود ولــی وقتــی
توکیــو و محیطهــای اطــراف دچــار ویرانــی و خســارتهای مصیبــت وار در طــی زلزلــه ی بــزرگ کانتــون در
ســال 1923شــد صنعــت انیمــه ناچــار مجبور بــه شــروع دو بــاره از همــان آغــاز کرد.صنعــت انیمــه بــه
نــزاع خــود درحالــی کــه قــادر نبــود بــه نــو آوری هــای پــی در پــی پســخ دهــد ادامــه داد .و ایــن نــو آوری هــا
شــامل ظهــور اولیــن فیلــم متکلــم در ســال  1929و فیلــم رنگــی در 1932بود.درطــی ایــن دوره اوفوجــی
نو بــورو تحســین بیــن الملــی رابــرای :
)Bayudajo no tozuko (The thif of baguda castle
یــا همــان دزد قلعــه ی با گــودا بــر انگیخــت کــه آن را بــا تکنیــک بــرش و چســباندن نوعــی کاغــذ رنگــی
ژاپنــی( )Chiyogamiســاخته بود.فیلــم نوبــورو بــه عنــوان اولیــن فیلــم متحــرک ژاپنــی کــه توجــه فرامرزهــا
را جلــب کــرد بــه خاطــر ســپرده شــد.
هنرمنــدان امیــد بخــش بســیاری یکــی پــس از دیگــری ظهوریافتنــد ولــی بــا نزدیکــی جنــگ ایــن
هنرمنــدان در تنگدســتی و بــی امکاناتــی فــراوان ســر کردنــد از آنجایــی کــه ذائقــه بیــن المللــی جنگــی
شــده بــود،در ایــن فضــا حتــی تولیــد فیلــم هــم کار آســانی نبــود.
در همان زمان اولین فیلم بلند تئاتری در تاریخ ژاپن منتشر شد.
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نام این فیلم جنگجوهای دریای الهی موموترو بود.
) MOMOTARO(umi no shinpei
ایــن فیلــم ســیاه وســفید و  74دقیقــه بــود .و توســط نیــروی دریایــی دقیقــا قبــل از پایــان جنــگ ســاخته
شــد.
ایــن فیلــم نوعــی فیلــم تبلیغاتــی بــرای افزایــش کوشــش در جهــت ارتقــای احساســات معنــوی و تعهــد
در زمــان جنــگ بــود.
بــه زودی بعــد از پایــان جنــگ اداره کل عمومــی اشــتغال  100هنرمنــد را در ویرانــه هــای بمــب زده ی
توکیــو گــرد هــم آورد تــا کمپانــی جدیــد انیمیشــن ژاپــن را تشــکیل دهند.مقصــود ایــن بود که سیاســتهای
گســترش شــغل را از طریق داشــتن هنرمندانی که انیمه در ســتایش دموکراســی میسازند،آســانتر کنند.
بــه هرحــال اکثــر هنرمنــدان بــه طــرز ز یــادی خودمختار،مســتقل و منطقــه ای بودند.عاقبــت کمپانــی از
همــان ابتــدا بــه دلیــل مخالفــت هــااز هــم شــکافته شــد.پروژه از مســیر منحــرف شــد و حتــی اداره کل
عمومــی اشــتغال ســرانجام نیــز منحــل شــد .بــه نظــر میرســید انتقــال از ارتــش گرایــی بــه دموکراســی
اســان نبــود.

شروع فیلمهای تویی دوگا

شــروع “ ”Toei dogaدر طــی ایــن ســالها بــود از آنجایــی کــه ژاپــن شــروع بــه ترمیــم و برخاســتن از جنــگ
فاجعــه آمیــز کــرد «اوکاوا هیروشــی»
رئیــس کمپانــی «فیلــم تویی»ســفید برفــی دیزنــی را در ســال  1932تماشــا کــرد.او غــرق در رنگهــای
زیبــای فیلــم و کیفیــت آن شــد.در ســال 1956او یــک اســتدیوی مــدرن ســاخت،محلی بــا دیوارهــای
ســفید و سیســتم خنــک کننــده هــوا کــه مــردم اســم آن را تو یــی دوگا گذاشــتد.هدف اوکاوا هیروشــی این
بــود کــه دیزنــی شــرق شود.شــرکت تو یــی دوگا افســانه ی مــار ســفید را بــه عنــوان اولیــن فیلمــش انتخــاب
میکند.آ ــنها تعــدادی تیمــی تحقیقاتــی بــه آمر یــکا اعــزام کردنــد و تعــداد ز یــادی از خبــرگان آمریکایــی
را بــه ژاپــن بــه عنــوان مر بــی دعــوت کردنــد و در نتیجــه توانســتند بــه سیســتم خــط تولیــد جمعــی کــه
از شــگردهای دیزنــی بــود مســلط شــوند.آنها تیمــی از کارکنــان جدیــد را اســتخدام کردنــد کــه هنــگام
تولیــد فیلــم تحــت سرپرســتی انیماتورهــای کهنــه کارماننــد مــوری یاســوجی و و دایــی کوهــارو آ کیــرا
مهارتهــای خــود را صیغــل زذنــد.در حیــن جنــگ هنگامــی کــه کار بــه ســختی بدســت مــی آمــد کمپانــی
جدیــد قادربودتیــم برجســته ای از جوانــان بــا اســتعداد را جــذب کنــد کــه بــرای کارهایــی بــا درآمــد کــم
حاظــر بــه کاربودنــد.
ایــن کمپانــی نوعــی کمپانــی کارگرمحــور و متمرکــز روی کاربودبــه هرحــال از آنجایــی کــه دولــت بــه
دنبــال دوبرابرکــردن دســتمزد مــردم بــود و ایــن تصمیــم شــروع بــه اثرگــذاری کــرد کمپانــی خــودرادر
وضعیــت قرمــز دید!بــا حضــور جهانــی انیمــه شــاهکار بــه نــام قصــه ی پر یــان یــا  Fairy taleفســتیوال
هــای مانــگا یــی کــه هرســاله در طــی تعطیــات بهــاری مــدارس (بعدهــا هــم همچنیــن در تعطیــات
تابســتانه) برگذارمیشــدند درحــال ســقوط بودنــد .وضعیــت حالــی و آینــده کمپانــی تویــی نــا معلــوم بــود
همچنیــن جنبــش کارگــری در حــال بــه وقــوع پیوســتن بــود کــه نــزاع بیــن کارگــران و تصادم بیــن مدیریت
کارگــران را بــه وجــود مــی آورد.تاکاتــا ایســاوو و میازا کــی هایــاوو کــه در حــال حاظر در اســتدیویGHIBLI
هســتند کار خــود را در کمپانــی تویــی دوگا (تاکاتــا در ســال  1959و میازکــی درســال 1963وارد شــرکت
شدند)شــروع کردند.هــردو در اتحادیــه کارگــران از اعضــای فعــال بودند.تاکاتــا بــه عنــوان نایــب رئیــس
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و میازا کــی بــه عنــوان یــک منشــی عــام مشــغوا بــه کار بــود.
اولیــن فیلــم بلنــد تویــی دوگا بــه نــام «هاکوجــادن»در اکتبــر  1958منتشــر شــد.این انیمیشــن بــر اســاس
یــک داســتان چینــی بود.میازا کــی کــه ایــن انیمیشــن را در طــی اســتراحت درس خوانــدن بــرای ورودی
دانشــگاه خــود دیــده بــود مبهــوت کیفیــت آن شــد.

«تتسووان اتوما»اولین انیمه ژاپنی تلویزیونی

درژانو یــه ی  1963تلویزیــون فوجــی ســریال انیمیــت شــده ی  30دقیقــه ایــی را منتشــر کــرد کــه نــام آن
«تتســووان اتومــا « بــود کــه در ز بــان انگیلیســی بــه طــور عــام بــه نــام «آســترو بــوی» یــا همــان آســتروی پســر»
شــناخته میشــود.این برنامــه یــک آمــار بــاالی شــوکه کننــده راثبــت کــرد وانفجــار انیمــه را آغــاز کــرد کــه
دوره هایــی از افزایــش بیننــده هــای تلویزیونــی را در بــر داشــت.
ایــن موفقیــت بــه عنــوان شــروع نوعــی جدیــد از انیمــه ثبــت شــد.هزینه هــای کمــی کــه بــه اســتدیو بــرای
«تتســووان اتومــو «پرداختــه میشــد (ســاخته شــده توســط تــزوکا اوزامــو رئیــس تولیــدات موشــی) بــه ایــن
معنــا بــود کــه کمپانــی نیــاز داشــت کــه راهــی را بیابــد کــه بــه شــدت هزینــه هــای تولیــد را کاهــش دهــد.
آنهــا بیرحمانــه تعــداد نقاشــی هــا را کاهــش دادنــد وتعــداد خطــوط در هــر تصویــر را کمرنــگ کردنــد و
بــه حداقــل رســاندند و بیشــتر از تولیــد از تصاو یــر موجــود اســتفاده کردند.آنهــا کوشــیدند کــه اســتوری
الیــن را ســریعترکنندو راهــای هوشــمندانه ایــی را بــرای شــبیه ســازی حــرکات و افکتهــای صوتــی و
دیالوگهاابــداع کردنــد .
کمپانــی خســارت هایــش را بــا درآمــد هــای اعطــای کپــی رایــت جبــران کــرد و اینــکار از طریــق صــادر
کــردن مجــوز بــرای کاراکتــر اتمــی شــان» تتســووان اتومــو» یــا همــان آســترو بــوی بــه شــرکت هــا انجــام
دادنــد بــه عنــوان مثــال یــک شــیرینی ســاز» مییجــی ســییکا « کــه از کاراکتــر بــرای برنــد معروفــی از
شــکالت اســتفادا کرد.وقتــی کمپانــی هنــوز دچــار خســارت بــود تــزوکا تصمیــم گرفــت کــه درآمــدش را
در زمینــه تولیــد و انتشــار مانــگا ســرمایه گــذاری کند.ایــن حرکــت یــک حرکــت ســخاوتمندانه وقابــل
پیشــبینی از ســوی کســی بــود کــه اورا خــدای مانــگا مینامیدنــد.
سالهای بیابانی و ظهور فیلمهای پر فروش
بــازار پردازی*{توضیح:بخشــی از بازاریابــی کــه بــا افزایــش فــروش از راه آ گهــی هــای تبلیغاتــی
وحراج،قیمــت گــذاری و آراســتن مغــازه و فروشــگاه ســرو کار دارد} راهــی مطمئــن و ثابــت بــه عنــوان
بخشــی اساســی ازمــدل تجــارت انیمــه هــای تلویزیونــی کــه مشــاهده میشــدند بود.محبــوب تریــن و
پرطرفــدار تر یــن ژانــر ،کــه بــا ژانــر هــای علمی-تخیلــی و فضــا ســرو کار داشــت ،برنامــه هایــی در مــورد
دخترانــی بــود کــه قدرتهــای جادو یــی داشــتند.به عنــوان مثــالKIDS OF SAILOR MOONدر ســال
 1968انیمــه ی محبو بــی بــا تــم بیســبالی Kyojin no hoshiســتاره ی بــزرگان» شــروع بــه پخــش شــد
و تــا ســال  1969ادامــه پیــدا کــرد و بــه دنبــال آن در آن ســال اولیــن قســمت از درام خانوادگــی بــه نــام
«ســازایی ســان» کــه تــا االن نیــز ادامــه دارد و بــه عنــوان طوالنــی تر یــن ســریال صنعــت انیمــه شــناخته
مشــود پخــش شــد.ولی هــر ســریالی برنــده نخواهــد بــودو آن هــم بــا وجــود بــازار رقابــت پــر حــرص و ولــع
آن زمــان کــه سرشــار از رقابــت بــود.
در تو یــی دوگا کــه بــه ضعــف و کســری اجــرا ادامــه میــداد بــه دلیــل هزینــه هــای بــاالی تولیــد مدیریــت
کار رو بــه بحــران و وخامــت انجامیدکــه بــه دنبــال آن منجــر بــه اخــراج و قفــل زدن هایــی در تابســتان
ســال 1972شــد.
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تولیــدات موشــی در  1973ورشکســته شــد(هرچندکه اتحادیــه ی کارگــران بعدهــا مدیریــت رااز تــزوکا
گرفتنــد و تــا زمــان حــال شــرکت را مدیر یــت کردند).صنعــت انیمــه دچــار بحــران هــای اقتصــادی شــد
پشــت ایــن بحرانهــا ،مشــکلهای اقتصــادی بزرگتــری وجــود داشــتبه عنــوان مثــال شــوک بــزرگ شــرکت
نیکســون در ســال  1971وبحــران نفــت در .1973وقتــی یــک ســریال انیمــه ایــی پایــان مــی یافــت تیــم
کارمنــدان منحــل میشد.سیســتم کارمنــدی ارشــدیت محــور شــرکت تو یــی منحــل شــد .آنهــا مجبــور
بودنــد سیســتم خــود را بــه سیســتم پرداخــت براســاس کارو اجــرا تغییــر دهنــد ،نیــاز داشــتند کــه بــه روش
شــرکتهای حقوقــی عمــل کنننــد کــه بیشــتر بــا حیلــه هــای سیســتم تلویزیونــی شــبکه هــا ســازگار بــود .
در میــان جــو بحــران اقتصــادی آن ســالهای شــوم اثــر جدیــدی ظاهرشــدکه ایــن تفکــر را کــه انیمــه بــه
ســادگی یــک تفر یــح کودکانــه اســت را مــورد رقابــت قــرار داد».اوچــو ســن کان یاموتو»(ســفینه جنگــی
یاموتــو) بــه عنــوان ســریال تلویزیونیــی در ســال 1974و فیلمــی از ان بعدهــا در ســال  1977پخــش
شــد،به عنــوان پدیــده ایــی اجتماعــی تبدیــل شــدو بــه شــکل شــگف انگیــزی در میــان میلییونهــا
بزرگســال جــوان محبــوب و پرطرفــدار واقــع شــد.

ازدیاد هواداران «ژاپنیمیشنی»!

در همیــن حــال تلویزیــون ژاپنــی درحــال محبــوب شــدن در آنســوی مرزهــا بــود.در بعضــی
کشورها،بزرگســان آن را نپذیرفتند و نام آن را ژاپنیمیشــن گذاشــتند و از آن به عنوان بی ارزش،خشــن
ودارای محتــوای جنســی آشــکار انتقــاد کردند.وقتــی انیمــه
«کایانــدی کایانــدی» یــا همــان شــیرینی شــیرینی در فرانســه پخــش شــد دختــران بــه صفحــه ی تلویزیون
چســبیده بودنــد !بعضــی خانــواده هــا از ایــن موضــوع خشــمگین شــدند و اظهــار میکردنــد کــه کــودکان
آنهــا توســط فرهنگــی بیگانــه ار آســیا فاســد شــده اند.بــا ایــن وجود،طرفــداران انیمــه در سراســر جهــان
،بیشــتر در میــان جوانــان افزایــش پیــدا کردنــد حتــی آنهــا تعجــب کــرده بودنــد کــه» چــرا کشــورهای مــا
نمیتواننــد آثــاری را بســازند کــه از ژاپنیمیشــن پیشــی بگیرنــد؟»
امروزه،ژاپنیمیشــن بــه معنــی چیــزی کامــا متفــاوت از معنــی کــه بهــکار بــرده میشــد شــناخته میشــود.
هرچنــد کــه بعــد از متالشــی شــدن حبــاب اقتصــادی در ســال  1992و رکــود دهــه 1990تعــداد تولیــد
انیمــه هــای ژاپنــی بازســازی شــد ولــی ایــن صنعــت هیچــگاه بــه دوران طالیــی ســابق خــود بازنگشــت.
رکــود در آمــد حاصــل از تبلیغــات،زاد و ولــد رو بــه کاهــش و محبوبیــت رســانه هــای جدیــد هماننــد
ویو یــو وویدیــو گی مهــا وگوشــی هــای موبایــل بــه کســاد اولیــه و کاهــش تولیــد انیمــه از زمــان اوج در 2006
شــدهرچند امــروزه انیمــه هــای کمتــری بــر روی ایســتگاههای تجــاری هســتند،کانالهای دیگــر انیمــه
دوســت باقــی ماندندهماننــد TV TOKYO CHIEFکــه دنبالــه آن کانالهــای عمومــی وماهــواره ایــی
محلــی و سیســتم هــای ارتبــاط جمعــی است.متاســفانه ایــن کانالهــا بــا بودجــه هــای کمــی نســبت بــه
کانالهــای اصلــی نگــه داشــته میشــدندودر آمدتولیــد آنهــا همیشــه قابــل پیشــبینی بود.صنعــت ژاپنــی
انیمــه در نقطــه عطفــی قــرار داردواقعیــت ایــن اســت کــه تعــداد ز یــادی از کمپانــی هــای تولیــد انیمــه در
حــال نــزاع انــد و کمــی بیشــتر ازمقاطعــه کار فرعــی بــرای ایســتگاه هــای تلویزیونــی شــده انــد.
نیــاز بــه ارتقــای وضعیــت ایــن کمپانــی هــا در درجــه ی نخســت قــرار دارد.و اگــر ایــن صنعــت ادامــه بــه
پیشــرفت و توســعه و ارائــه ی اســتعدادهای جدیــدی بــرای آینــده بدهــد آن زمــان مشــکالت انبوهــی وجــود
دارنــد کــه نیــاز خواهدبــود بــه آنهــا اشــاره شــود.
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در ز بــان ژاپنــی بــه انیمیشــنی کــه بــا دســت طراحــی شــود یــا توســط کامپیوتر کشــیده شــده باشــدAnime
مــی گوینــد  .ایــن کلمــه در ز بــان ژاپنــی خالصــه شــده ی تلفــظ  Animationاســت  .کــه ایــن اصطــاح
تمــام مراجــع انیمیشــن را در برمیگیــرد  .در خــارج از ژاپــن  Animeبــرای اشــاره بــه انیمیشــن خــاص
ژاپــن یــا بــه عنــوان یــک ســبک انیمیشــن ژاپنــی کــه اغلــب بــا گرافیــک رنگارنــگ  ،شــخصیت هــای
زنــده و پرجنــب و جــوش و تــم هــای تخیلــی و خــارق العــاده اســت منتشــر مــی شــود .
قابــل ذکــر اســت کــه از روش هــای ایجــاد ســبک بــه ایــن معناســت کــه ممکــن اســت انیمــه هــای
تولیــد شــده محصــول کشــورهای دیگــری بــه جــز ژاپــن باشــد  .بــرای راحتــی کار  ،بســیاری از غربــی هــا
انیمــه را بــه عنــوان یــک انیمیشــن محصــول ژاپــن نمایــش مــی دهنــد  .برخــی پژوهشــگران انیمــه را بــه
طــور خــاص و یــا در اصــل ژاپنــی بــه عنــوان یــک شــکل جدیــد کــه بــه شــرق شناســی مربــوط مــی شــود
پیشــنهاد کردنــد .
اولیــن انیمیشــن هــای ژاپنــی در ســال  1917بــه وجــود امدنــد و از آن زمــان بــه بعــد تولیــد انیمــه بــه طــور
پیوســته ای افزایــش یافــت  .مشــخصه هــای ســبک هنــر انیمــه در آثــار  Osamu Tezukaدر ســال 1960
ظهــور کــرد و در اواخــر قــرن بیســتم بــه صــورت بیــن المللــی گســترش یافــت و تعــداد زیــادی مخاطــب
داخلــی و بیــن المللــی را بــه خــود جــذب کــرد .
درواقــع انیمــه بــه صــورت نمایشــی بــه وســیله ی پخــش دربرنامــه هــای تلوزیونــی  ،بــه طــور مســتقیم
در رســانه هــای جمعــی و بــرروی اینترنــت توز یــع شــده اســت و ژانرهــای متعــدد ومخاطبــان متنــوع و
گســترده را هــدف قــرار داده اســت .
درواقــع انیمــه یــک فــرم هنــری متنــوع بــا روش هــای تولیــد خــاص و تکنیــک هایــی اســت کــه در
طــول زمــان در پاســخ بــه فــن اوری هــای نوظهــور بــه وجــود امــده و بــا آن وفــق داده شــده اســت  .ایــن
یــک مکانیــزم داســتان ســرایی ایــده آل اســت کــه تشــکیل شــده از  ،ترکیــب هنرگرافیــک  ،توصیــف
شــخصیت  ،فیلمبــرداری و دیگــر اشــکال از تکنیــک هــای تخیلــی و منحصــر بــه فــرد .
انیمــه کمتــر بــرروی حرکــت در انیمیشــن تمرکــز مــی کنــد و بیشــتر بــر روی رئالیســم یــا واقــع گرایــی در
تنظیمــات  ،همچنیــن اســتفاده از افکــت هــا و اثــرات دوربیــن  ،از جملــه حرکــت pan , zoomو عکــس
هــای زاو یــه ای (  ) angle shotsتمرکــز مــی کنــد .
طراحــی دســتی بــودن  ،انیمــه از واقعیــت بــه وســیله ی یــک شــکاف بســیار مهــم در داســتان جــدا شــده
اســت کــه یــک مســیر ایــده آل را بــرای فــرار از واقعیــت فراهــم مــی کنــد کــه مخاطبــان مــی تواننــد خــود را
بــا ســهولت نســبی در آن فــرو ببرنــد .
ســبک هــای متنــوع هنــری اســتفاده شــده بــه نســبت شــخصیت و ویژگــی هــا مــی توانــد کامــا متنــوع
باشــد  ،از جملــه چشــم شــخصیتی بــزرگ و احساســی .
صنعــت انیمیشــن متشــکل از بیــش از  430اســتودیوهای تولیــد ،از جملــه نــام هــای بــزرگ ماننــد
اســتودیو  Ghibli، GAINAXو  . Toei Animationبــا ایــن وجــود تنهــا یــک بخــش کوچکــی از بــازار
فیلــم داخلــی ژاپــن را تشــکیل داده اســت و اکثر یــت از فــروش دی وی دی ژاپنــی اســت.
بخشــی از موفقیــت هــای بیــن المللــی بعــد از فــروش دوبلــه انگلیســی  Programming.Dظاهــر مــی
شــود  .محبوبیــت بیــن المللــی در تولیــدات غیــر ژاپنــی بــا اســتفاده از ســبک هنــر انیمــه افزایــش یافتــه
اســت  ،امــا ایــن آثــار معمــوال انیمــه ی مناســب را نســبت بــه انیمیشــن تحــت تاثیــر انیمــه توصیــف مــی
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کننــد .

تعریف و کاربرد:

انیمــه یــک فــرم هنــری اســت  ،یــک نــوع خــاص از انیمیشــن  ،کــه شــامل تمــام ژانرهــای موجــود در
ســینما اســت  ،امــا آن مــی توانــد بــه اشــتباه بــه عنــوان یــک ژانــر رده بنــدی شــده باشــد .
در ژاپن ســابقه ی انیمه به همه ی اشــکال انیمیشــن در سرتاســر دنیا منســوب می شــود  .در انگلیســی
انیمــه تنهــا بــه نــوع تفکیــک شــده ای از « یــک ســبک متحــرک ســازی ژاپنــی  ،فیلــم یــا ســرگرمی هــای
تلوز یــون « یــا بــه عنــوان یــک « ســبک انیمیشــن کــه در ژاپــن ســاخته شــده باشــد  ،محــدود مــی شــود .
برســر ریشــه ی کلمــه ی انیمــه بحــث هایــی وجــود دارد  .در اصطــاح انگلیســی « انیمیشــن «  ،در زبــان
ژاپنــی  katakanaو در فــرم کوتــاه ان انیمــه تلفــظ مــی شــود .
در ز بــان انگلیســی « انیمیشــن « بــه عنــوان یــک اســم رایــج و بــه طــور معمــول بــه عنــوان یــک اســم عــام
اســتفاده مــی شــود.
( بــه عنــوان مثــال « :آیــا شــما انیمیشــن تماشــا مــی کنیــد؟ « یــا «چقــدر انیمیشــن در کلکســیون خــود
جمــع آوری کــرده ایــد ؟ « )
تــا پیــش از اســتفاده گســترده از انیمیشــن ،بــرای مدتــی  Japanimationدر سراســر دهــه ی  1970sو
 1980sشــایع بــود.
در اواسط دهه ی  ،1980sانیمه جایگزین  Japanimationشد .
کلمــه ی انیمــه نیــز مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت  .بــه عنــوان مثــال در ســال  ،1987هنگامــی کــه هایائــو
میازا کــی اظهــار داشــت کــه کلمــه کوتــاه انیمــه نوعــی تحقیــر بــه حســاب مــی ایــد چــرا کــه آن را بــه
صــورت ویرانــی صنعــت انیمیشــن ژاپنــی نشــان میدهــد .
او ویرانــی انیماتورهــای فاقــد انگیــزه و بــا تولیــد انبــوه ،محصــوالت بیــش از حــد رســا کــه در پیکرنــگاری
ثابــت بــر روی حــاالت چهــره تکیــه مــی کننــد و صحنــه هــای اکشــن طوالنــی و اغــراق آمیــز امــا فاقــد
عمــق و پیچیدگــی را برابــر دانســت چــرا کــه آنهــا بــرای انتقــال احساســات یــا اندیشــه تــاش نمــی کردنــد

قالب :

اولیــن فرمــت از انیمــه نمایشــی کــه در اصــل بــا تولیــدات تجــاری در ســال  1917بــود  ،آغــاز شــد .در
ابتــدا متحــرک ســازی خــام بــود و اجــزاء موســیقی قبــل از اضافــه کــردن صــدا و اجــزاء صوتــی در تولیــد
اضافــه مــی شــد  .در  14جــوالی ســال  ،1958در تلویز یــون نیپــون دوبرنامــه ، Mogura no Abanchūru
سرگذشــت مــول پخــش شــد کــه هــر دو اولیــن پخــش تلویزیونــی و اولیــن انیمیشــن رنگــی بودنــد.
طولــی نکشــید کــه در ســال  ، 1960زمانــی کــه اولیــن ســری تلویزیونــی پخــش شــد و بــه عنــوان یــک
رســانه محبــوب باقــی مانــد  .آثــار در یــک فرمــت مســتقیم ویدئــو بــه نــام «»original video animation
 )(OVAیــا « )original animation video» (OAVمنتشــر مــی شــدند و معمــوال قبــل از پخــش نمایشــی
و یــا تلویزیونــی در رســانه هــای خانگــی منتشــر نمــی شــدند .
ظهــور اینترنــت باعــث شــده تــا برخــی انیماتورهــا آثــار خــود را بــه صــورت آنالیــن و در یــک فرمــت بــه نــام
« .)original net anime» (ONAتوز یــع کننــد.
در دهــه ی  1980توز یــع خانگــی انیمــه بــا فرمــت  VHSو  LaserDiscرایــج شــد  .اســتفاده از فرمــت
هــای تصویــری  VHS NTSCدر هــر دو کشــور ژاپــن و ایــاالت متحــده بــه افزایــش اعتبــار و محبوبیــت
انیمیشــن در دهــه ی  1990کمــک کــرد .
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فرمــت هــای Laser Discو  VHSبــه وســیله فرمــت  DVDبرتــری یافتنــد کــه بــا مزایــای منحصــر بــه فــردی
ارائــه مــی شــد  .از جملــه زیرنو یــس هــای متعــدد و تــراک هــای دوبلــه روی دیســک هــای یکســان .
فرمــت دی وی دی نیــز در ناحیــه ی رمزگــذاری و برنامــه نویســی دارای اشــکاالتی اســت کــه توســط
صنعــت نــام گــذاری و تصو یــب شــده اســت :حــل صــدور مجــوز ،دزدی دریایــی و مشــکالت صــادرات
و منطقــه محــدود نشــان دادن بــر روی دســتگاه پخــش دی وی دی مــی باشــد .
فرمــت هــای تصو یــری  )CD (VCDدر هنــگ کنــگ و تایــوان محبــوب بــود ،امــا در ایــاالت متحــده تنهــا
فرمــت جزئــی کــه خیلــی نزدیــک بــا قاچــاق مشــروب بــود تبدیــل شــد.

32

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsuru_
Adachi

 فاطمه محیسن: مترجم

معرفی میستورو آداچی

33
میتسورو آداچی

در 9فبر یــه ی  1951در شــهر ایساساکی،اســتان گونمــا بدنیــا آمــد.او یــک هنرمنــد مانــگای ژاپنــی اســت.
بعــد از فــارق التحصیلــی در ســال 1969از دبیرســتان تجــاری مایــی باشــی اســتان گونمــا ،آداچــی بــه
عنــوان دســتیار ایســامی ایشــی مشــغول بــه کارشــد.اومانگای آغاز یــن خــود را در ســال 1970همــراه بــا
«کییتــا با کــون» 1براســاس مانگایــی کــه بــه طــور اوریجینــال توســط «ســاتورو اوزاوا» 2بــود  ،ســاخت.کییتا
در مجلــه ی «دلوکــس شــونن ســاندی «(3یــک مجلــه ی مانــگا کــه توســط شــوگا کوکان منتشــر میشــود)
منتشــر شــد.آداچی بــرای ژانــر هــای کمــدی رمانتیــک و مانــگای ورزشــی مخصوصــا بیســبال شــناخته
میشــود.به عنــوان مثــال اثــر «لمــس»»، 4اچ »،« 2گام کنــد»»، 5میوکــی»  6و بــازی عبــور .7از آثــار او هســتند
او بــه عنــوان نویســنده ی دیالوگهــای دلپســند توصیــف مشــود.او در توصیــف زندگــی روزانــه هوشــمند
وبزرگتر یــن داســتانگوی نــاب و هنرمنــد مانــگای اســتاد شــناخته میشــود.او از کمتــر هنرمنــدان
10
مانگایــی اســت کــه بــرای مجلــه هــای شــانن ساندی،8شــوجو 9و ســینن
مانــگا مینویســد و در هــر ســه ی آنهــا محبــوب و پرطرفــدار اســت.آثار او در مجلــه هــای مانگایــی چــون
شــونن ســاندی هفتگی،سیااو،11شــوجوکمیک،بیگ کمیــک وپتیــت کمیــک 12ظاهــر شــد اند.بیشــتر
آثــار او توســط شــوگاکوکان و کا گــن منتشــر میشــوند.او از نویســندگان پرچمــدار مجلــه ی جدیــد شــونن
ســاندی ماهانــه کــه انتشــار خــود را از ســال  2009شــروع کــرد بود،اســت.دو مجموعــه داســتان کوتــاه
او»،برنامــه کوتــاه» و «برنامــه کوتــاه  13»2هــر دو توســط رســانه و یــز در شــمال آمریــکا انتشــار یافتنــد ورســانه
ی و یــز بــه گونــه ایــی برنامــه ر یــزی کــرد کــه انتشــار بــازی عبــور را در اکتبــر  2010آغــاز کند.اولیــن جلــد
در  12اکتبــر منتشرشــد.
اوتلفــظ فامیــل خــود را بعــد ازسرمشــق بــرادر بزرگتــر خــود «تســوموتو آداچــی» کــه او نیــز هنرمنــد مانــگا بــود
تغییــر داد.درکل ایــن موضــوع بــه فکــر خطــور کردکــه نمایــش دقیــق رقابــت و همچشــمی دو بــرادر در
اثــر تــاچ ممکــن اســت از بــزرگ شــدن آداچــی همــراه بــا بــرادر بزرگتــرش باشــد.آداچی طراحــی کاراکتــر را
بــرای ســری انیمــه یــک فیلــم انیمیشــن بــه نــام «جادوگــران نوزومــی»  14انجــام داد و بــه ایــن خاطــر اســت
کــه بعضــی موقــع هــا بــه طــور اشــتباه از او بــه عنــوان ســازنده ی اصلــی ســری انیمــه یــاد میشــود.

تاریخچه کوتاه

قبــل از ســال  1969آداچــی شــروع بــه ارائــه آثــار بــه مجلــه ی مانــگای «کام» 15کرد.درســال  1969اوبــه
دنبــال گامهــای برادربزرگتــرش ،بــه توکیــو منتقــل شــد و شــروع بــه کار بــه عنــوان دســتیار هنرمنــد مانــگا
«ایســامی ایشــی» 16کرد.ســال بعــد او آغــاز حرفــه ایــی خــودرا بــا کییتــا بااوکــون کرد.اوشــروع بــه انتشــار
داســتانهای کوتــاه گونا گــون و ســری هــای کوتاهتــر در طــی دهــه ی  1970براســاس آثــار بــه پایــان رســیده
توســط دیگــران کــرد کــه بیشــترین اقتبــاس معــروف او»مــرد رنگیــن کمانــی» 17از ســال 1972تــا 1973
است.درســال  1978او اولیــن ســری اوریجینــال خــود را کــه» »9نــام داشــت منتشــر کــرد.در مجلــه ی
هفتگــی ســاندی اودو ســری اوریجینــال دیگــر را منتشــر کرد».هییتــاری ریوکــو» کــه از ســال هــای 1979
تــا  1981در مجلــه ی هفتگــی شــوجو کمیــک و اثر»مییوکــی «از ســالهای 1980تــا  1984در مجلــه ی
هفتگــی شــونن بیــگ کمیــک منتشــر شــدند.آداچی بعــد از انتشــار ســری مانــگای تــاچ()1986_1981
در مجلــه ی هفتگــی شــونن ســاندی یــک نــام صمیمــی شد.درســال  1982هییاتــاری ریوکــو بــه یــک
ســریال درام در ژانــر اکشــن زنــده اقتبــاس شدند.ســال بعــد ()1983ســال بزرگــی بــرای آداچــی بــود .او
جایــزه ی مانــگای ســاالنه شــوکوکان را بــرای آثــارش در مجلــه ی شــونن و شــوجو کــه تــاچ و مییوکــی
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بودنــد دریافــت کرد.ســری میوکــی او بــه هــردو انیمــه تلویزیونــی و یــک فیلــم اکشــن زنــده اقتبــاس شــد
و اثــر « »9نیــز بــه  3فیلــم تبدیــل شــد همــراه بــا یکــی دیگــر در ســال.1984تاچ بــه یــک انیمــه تلویزیونــی
اقتبــاس شــد و بــرای  2ســال در تلویز یــون فوجــی پخــش میشــد.
ســری رمانتیــک او در مجلــه ی شــوجو مانگا»،قــدم کند»،18بــه عنــوان ســری پیاپــی در مجلــه «ســیا او»از
ســالهای  1986تــا  1991تبدیــل شــد.یک ســری کمــدی رمانتیــک دیگــر او بــه نــام «خشــن»،19در مجلــه
ی هفتگــی شــونن ســاندی  20ظاهــر شد)1989_1987(.ســپس آداچــی «نیجــی ایــرو توگاراشــی»،21را
منتشــر کرد،کــه یــک اثــر بــا ژانــر کمــدی رمانتیــک قــرون وســطایی از  1990تــا  1992در مجلــه هفتگــی
شــونن ســاندی بــود.
اثــر «جینبی»22یــک کمــدی رمانتیــک در مــورد رابطــه ی بیــن پــدر خوانــده و دختــر خوانــده در مجلــه
ی بیــگ کمیــک اوریجینــال بــه عنــوان ســری منتشــر شــد.)1992_1999(.طوالنیترین ســری مانــگای
آداچــی «اچ 23»2نــام داشــت کــه درمجلــه ی بیــگ کمیــک اوریجینــال بــه عنــوان ســری منتشــر شــد
)1999_1992(.و در  34جلــد بــه پایــان یافت.ایــن مانــگا بــه عنــوان انیمــه تلویزیونــی در شــبکه ی آشــی
 24اقتبــاس شــد)1996_1995(.از ســال  2000تــا  2001آداچــی یــک کمــدی مانــگای رمانتیــک فانتــزی
در مجلــه ی هفتگــی شــونن ســاندی منتشــر کردکــه نــام آن «ایتســومو میســورا» 25بود.ســری بلنــد تــر
بعــدی او یــک کمــدی رمانتیــک بوکــس بــود کــه نــام آن «کاتســو « ، 26از ســال  2001تــا  2005در همــان
مجلــه منتشــر شــد .در ســال  2005اچ  2بــه عنــوان ســریال درام اکشــن زنــده در شــبکه ی تــی بــی اس
ژاپــن پخــش شــد و تــاچ بــه عنــوان فیلــم اکشــن زنــده انتشــار یافتــه توســط توهــو منتشــر شــد.او همچنیــن
ســری مانــگای خــود بــه نــام «بــازی عبــور « را شــروع کــرد کــه در مجلــه ی هفتگــی شــونن ســاندی ســری
بنــدی شد.ســال بعــد اثــر «ســخت» بــه عنــوان فیلــم اکشــن زنــده اقتبــاس یافــت کــه نیــز توســط توهــو
منتشــر شــد.
بــه دلیــل بــه دســت یافتــن فــروش جلدهــای بــاالی  200میلیــون نســخه ،شــونن ســاندی شــماره  26مجله
را در  2008بــه آداچــی و کارهایــش اختصــاص داد.در ســال  2009آداچــی پنجــاه و هشــتمین جایزیــه ی
ســاالنه شــوگاکوکان بــرای مجلــه ی شــونن مانــگا بــرای «بــازی عبــور» کســب کــرد کــه بــه ســریال انیمــه
تلویزیونــی تبدیــل شــد و در آپر یــل  2009شــروع بــه پخــش شــد.
آداچــی پرســش و پاســخ را در شــماره ی افتتاحــی ماهنامــه ی شــونن ســاتدی در ژوئــن  2009شــروع
کرد.اثــر «خاطــره ی کلــوب بیســبال دبیرســتان آســا اوکا :برفــراز حصــار» 27شــماره ی  27آپریــل  2011در
هفتــه نامــه ی شــونن ســاندی منتشــر شــد.
ـبه
در مــی  2012او پرســش و پاســخ را پایــان داد و ســری جدیــش را منتشــر کــرد ».مخلــوط» 28یــک شـ ِ
ـان اثــر تــاچ کــه  30ســال بعــد را نشــان میدهــد اســت و در شــماره ژوئــن  2012از ماهنامــه شــونن
پایـ ِ
ســاندی منتشــر شــد.کارهای آداچــی بــاال ی 2میلییــون نســخه فــروش داشــتند.

افراد مرتبط

 Tsutomu Adachiتسوتومو آداچی
بــرادر بزرگتــر میتســورو آداچــی .هنرمنــد مانــگا و دســتیار فوجیــو آ کاتســوکه بــود .او بــه دلیــل ابتــا بــه
ســرطان معــده درســال  2004در گذشــت.
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Shinji Nagashimaشینجی ناگاشیما
آداچــی از حــدود ده ســالگی از طرفــداران ناگاشــیما شــد و شــروع بــه دنبــال کــردن کارهــای او کــرد.
او بــرای مــدت کوتاهــی بعــد از فــارق التحصیلــی از دبیرســتان دســتیار ناگاشــیما شــد.به هــر حــال
ناگاشــیما بــه طــور ناگهانــی آنســوی مرزهــا نقــل مــکان کــرد پــس او دســتیار ایســامی ایشــی شــد.در
شــماره  16اکتبــر 2005آداچــی در بیــگ کمیــک یــک اثــر کوتاهــی را منتشــر کــرد کــه نــام آن خــدای راهــرو
و بــه عنــوان یــادگاری از ناگاشــیما بــود.
 Rumiko Takahashiرومیکو تاکاشی
از آغــاز دهــه ی  1990هــر دو تاکاشــی و آداچــی از نویســندگان معــروف مجلــه ی شــونن ســاندی بودنــد و
آنهــا رقابــت دوســتانه ایــی را بــه وجــود آوردنــد.او همچنیــن در مــورد اینکــه چگونــه بایــد با اینکه تا کاشــی
پرطرفــدار بــود زندگــی کند،توضیــح داد.مخصوصــا ایــن کــه از مجلــه ی شــانن بود.آنهــا دفعــات زیــادی
در ســال مالقــات میکردنــد کــه در مــورد ایــده و فکرهایشــان تبــادل نظــر کننــد.در پایــان شــماره هفتگــی
شــماره  43ســال  2006از نویســندگان پرســیده میشــود کــه «ا گــر قــرار بــود نــام مســتعاری را برداریــد کــه از
نــام خودتــان متفــاوت باشــد کــدام را برمیگزیدیــد؟»و تاکاشــی پاســخ داد» آداچــی میتســورو!»
Kazuhiko Shimamotoکازوهیکو شیماماتو
شــیماماتو و آداچــی هــر دو هــواداران دوجانبــه کارهــای همدیگــر هســتند.کاراکتر اصلــی ســری
مانــگای شــیماماتو «دانــش آمــوز تبدیــل شــونده درخشــان» 29کــه نــام او»نو بــورو تاکیزاوا»بــود یــک ظهــور
مهمانگونــه در اثــر تــاچ آداچــی داشــت.
Mr. Pogoآقای پوگو
پوگــو و آداچــی هــردو از یــک کالس فــارق التحصیــل شــدند ودرمــود ایــن موضــوع در مجالتمختلفــی
صحبــت کردند.کاکتــر «کوتــارو ماتســوداییرا «در اثــر تــاچ بــر اســاس پوگــو مــدل ســازی شــده بــود.
پاورقی

Kieta Bakuon1:Satoru Ozawa2:Deluxe Shnen Sunday3:Touch4:Slow Step5:Miyuki6:Cross
Game7:shnen8:shjo9:seinen manga10:Ciao11:Big Comic, and Petit Comic12:Short Program،
Short Program 213: Nozomi Witches14:COM15: Isami Ishii16: Rainbowman17:Slow
Step18:Rough19:Shnen Sunday20:Niji Iro Tgarashi21:Jinb22:H23:TVAsahi24:Itsumo
Misora25:Katsu!26:Asaoka High School Baseball Club Diary: Over Fence27: Mix28: Blazing
Transfer Student29:

36

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsuru_
Adachi

 فاطمه محیسن: مترجم

ناروتو
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ناروتــو یــک ســری مانــگای ژاپنــی اســت کــه توســط ماساشــی کیشــیموتو 1نوشــته و تصویــر ســازی شــده
اســت .داســتان در مــورد ناروتــو اوزوماکی،یــک نینجــای جــوان اســت کــه بــه طــور مــداوم بــه دنبــال
کشــف کــردن بــرای اینکــه هوکا گــه شــود ،یــا بــه عبارتــی قویتریــن نینجایــی کــه در روســتایش بــه عنــوان
رهبــر تصدیــق شــده وقویتریــن آنهاســت.این ســری بــر اســاس ســاختار یــک شــات اســت کــه در شــماره
ی آ گوســت  1997در مجلــه ی «آ کامــارو جامــپ» 3از کیشــیموتو منتشــر شــد.
ناروتــو در مجلــه ی هفتگــی شــونن جامــپ ســری بنــدی شــد.از نشــریه ی شــماره  34ســال  1999تــا
شــماره  50ســال  2014کــه صفحــات آن بــه هفتــادو دو جلــد کامــل توســط شویشــا تبدیــل شــد.مانگا
بعدهــا تبدیــل بــه انیمــه ایــی ســاخته شــده توســط اســتدویو هــای «پایــروت « و «انیپلکــس» تبدیل شــد
و اولیــن بــار توســط شــبکه «تریســترییال تــی وی توکیــو «و شــبکه هــای دیگــر تــی اکــس نتــورک در اکتبــر
 2002پخــش شــد.اولین ســری  220قســمت بــه طــول انجامیــد در حالــی کــه ناروتــو شــیپودن ،دنبالــه ی
ســری اوریجینــال ،از  25فبر یــه  2007پخــش میشــد.درکل ســری انیمــه اســتدیوی پایــروت یــازده فیلــم و
تعــداد ز یــادی فیلــم اوریجینــال انیمیشــنی تولیــد کرد.انــواع کاال هــای دیگــر شــامل ،رمــان هــای کوتــاه،
ویدیــو گیــم هــا و کارتهــای بــازی کــه توســط کمپانــی هــای بســیاری تولیــد شــده انــد هستند.رســانه ی
و یــز پروانــه تولیــد مانــگا و انیمــه را بــه تولیــدات آمر یــکای شــمالی داد.و یــز ناروتــو را در مجلــه ی هفتگــی
دیجیتــال شــونن جامــپ ســری بنــدی کــرد و همینطــور نیــز انتشــار جلدهــای متفرقــه آن را انجــام داد.
ســریال انیمــه در آمر یــکا و کانــادا در ســال  2005شــروع بــه پخــش و بعدهــا بــه ترتیــب در انگلســتان و
اســترالیا در ســالهای  2006و  2007پخــش شــد.فیلمها و همینطــور هــم بیشــتر ویدیــو اوریجینــال انیمــه
ایــی هــای ســری واولیــن فیلــم ا کــران شــده در ســینما هــا نیــز توســط و یــز منتشــر شدند».ناروتو:شــیپودن»
اولیــن بــار توســط رســانه و یــز در شــمال آمر یــکا درســپتامبر  2009منتشــر و
اغــاز بــه پخــش در شــبکه دیزنــی ا کــس دی در اکتبــر همــان ســال و شــبکه ی» آدولــت ســویم»ِ مجموعــه
تونامــی در ژانو یــه  2014کرد.رســانه و یــز هــردو ســری هــارا شــروع بــه پخــش روی ســرویس فــرا افکنــی «نئــون
آلــی»در دســامبر  2013کــرد و دراکتبــر  2015نیزایــن مانــگا بــاالی  220میلیــون نســخه در سراســر جهــان
فــروش رفــت وایــن موفقیــت ،آن را چهارمیــن مانــگای پــر فــروش تار یــخ کرد.ایــن مانــگا همچنیــن در
 35کشــور خــارج از ژاپــن در دســترس اســت .ایــن مانــگا نیــز یــک از پرفروشــترین ســری هــای مانــگای
رســانه و یــز درشــمال آمر یــکا اســت.اقتباس انگلیســی آنهــا از ســری مانــگا در لیســت کتابهــای یــو اس
تــودی بــه دفعــات ز یــادی پدیــدار شــد و جلــد هفتــم جایــزه ی «کوییــل» را در ســال  2006دریافــت کــرد.
منتقــدان ادبــی ســری انیمــه ،تعــادل بیــن کمــدی وجنــگ و بــه همــان انــدازه شــخصیت کاراکترهــار ا
تحســین کردنــد ولــی بــه دلیــل اســتفاده از عناصــر داســتانی اســتاندارد شــونن مانــگا مــورد انتقــاد قــرار
گرفــت.

طرح داستانی

رو بــاه قدرتمنــدی کــه بــه نــام «نــه دم» معــروف اســت بــه روســتای نینجایــی کونوهــا حملــه میکنــد.
در پاســخ رهبــر روســتای کونوهــا ،چهارمیــن هوکا گــه ،بــه قیمــت جانــش روبــاه را بــه درون فرزنــد تــازه
متولــدش ناروتــو اوزوما کــی ادغــام میکند.ناروتــو بــه عنــوان یــک کــودک از جامعــه ی کونوهــا دور نگــه
داشــته میشــود ز یــرا بــه او هماننــد رو بــاه نــه دم نــگاه میکنند.حکمــی توســط هوکا گــه فعلــی کــه هوکا گــه
ســوم اســت صــادر میشــود کــه مانــع ایــن میشــد کســی از روســتای کونوهــا بــه هیــچ کــس دیگــر در
مــورد رو بــاه نــه دم اشــاره کنــد.دوازده ســال بعــد میزوکــی ،نینجــای مرتد،حقیقــت را بــرای ناروتــو قبــل
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از اینکــه توســط ناروتــو بــا تنیــک «شــادو کلــون جوســتا « (تناســخ متعــدد) شکســت داده شــود ،آشــکار
میکنــد بعــد ناروتــو باعــث احتــرام اســتادش «ایــروکا اوفیــو» میشــود.اندکی بعدهــا ناروتــو نینجــا میشــود
و در کنــار ساســوکه اوشــیها ،کســی کــه گاهــی بــر ضــد او رقابــت میکنــد و «ســاکورا هارونو»کســی کــه بــا
او پیــروز شــده بودگماشــته میشــود.آنها تیمــی  3نفــره بــه نــام تیــم هفــت تشــکیل میدهنــد کــه تحــت
نظــر اســتاد بــا تجربــه ونینجــای نخبــه بــه نــام «کاکاشــی هانا کــه» اســت.تیم هفــت هماننــد همــه ی تیــم
هــای نینجــا از هــر روســتا ،موظــف بــه کامــل کــردن عملیاتــی هســتند کــه توســط روســتا نشــینان از آنهــا
در خواســت میشــود و شــامل کارهــای عــادی روزمــره تــا بادیــگاردی و توقیــف قتــل هــا ســت¬¬.
از میــان عملیــات فــراوان تیــم کــه بارزتر یــن آنهــا ســرزمین امــواج اســت کاکاشــی بــه تیــم هفــت اجــازه
میدهــد کــه در آزمــون نینجــا شــرکت کننــد و در آن میتواننــد بــه رتبــه بنــدی باالتــری برســند وبدینگونــه
در عملیــات ســخت تــری شــرکت کننــد.در طــی آزمــون اوروشــیمارو ،یــک مجــرم دســته اول،بــه کونوهــا
حملــه میکنــد و بــه دلیــل انتقــام ســومین هوکا گــه را بــه قتــل میرســاند.این موضــوع یکــی از ســه نینجــای
افســانه ایــی را کــه نــام او «جیراییا»بــود مجبــور میکنــد کــه همــراه باناروتــو بــه دنبــال» تســوناده» کــه نامــزد
پنجمیــن هوکا گــه شــده بگردنــد.در طــی گشــت معلــوم میشــود کــه «اوروشــیمارو»،آرزو دارد سوســا که
را بــه دلیــل میــراث ژنتیکــی قــوی او کــه شــرینگان نامیــده میشــود بدســت بیاورد.بــا ایــن اعتقــاد کــه
شــرینگان قــادر خواهــد بــود کــه بــه ساســوکه قدرتــی را بدهــد کــه بتوانــد بــرادر بزرگتــر خــود «ایتاشــی»،
کســی کــه خاندانــش را از بیــن بــرد را نابــود کند.ســرانجام ساســوکه بعــد از شکســت تحقیــر آمیــز بدســت
بــرادر بزرگتــرش بــه او میپیوندد.تســوناده گروهــی از نینجــا هــارا همــراه بــا ناروتــو بــرای ایــن کــه ساســوکه
را اصــاح کنــدو بازیابــد میفرســتد ولــی ناروتــو قــادر نیســت اورا بــه روســتا بازگرداند.ناروتــو و ســاکورا بــه
هرحــال از ساســوکه دســت نمیکشــند وناامیــد نمیشــوند وناروتــو کونوهــا را بــرای اینکــه تحت سرپرســتی
جیراییــا بــه ایــن منظــور کــه خــودرا بــرای دفعــه بعــد کــه بــا ساســوکه رو بــه رو میشــود آمــاده کنــد تــرک
میکنــد در حالــی کــه بعدهــا شــاگرد تســوناده میشــود.
دوســال ونیــم بعــد ناروتــو از تمرینــش بــا جیراییــا بازمیگــردد وســازمان مجرمــان کــه» آ کاتســوکی»
نامیــده میشــود و ایتاشــی در آن عضو یــت دارد شــروع بــه دزدیــدن میزبانــان نــه عــدد از قدرتمنــد تریــن
دم درون ناروتــو کــه میزبانــش اســت و بــا او ادغــام شــده میکننــد کــه آنها
چهارپایــان دم دار کــه شــامل نــه ِ
را اســتخراج کنند.تعــداد ز یــادی از نینجــا هــای کونوهــا شــامل تیــم هفــت بــر ضــد اعضــای آ کاتســوکی
میجنگنــد و دنبــال هــم عضــوی آنهــا ساســوکه میگردنــد .آ کاتســوکی در گرفتــن هفــت تــا از آن جانــوارن
کــه میزبانــان آنهــا کشــته شــده انــد موفــق میشــود بــه جــز گارا کــه میزبــان دم اول اســت و زمانــی جانــش
توســط نازوتــو و رفقایــش نجــات داده شــده اســت.
در همیــن حین،ساســوکه بــه اوروشــیما خیانــت میکنــد و بــا ایتاشــی مواجــه میشــود کــه انتقــام بگیــرد
.بعــد از اینکــه ایتاشــی در نــزاع میمیــرد ساســوکه از موســس آ کاتســوکی کــه توبــی بــود میفهمــد کــه
ایتاشــی توســط باالمقــام هــای کونوهــا ســفارش شــده بــود کــه خاندانــش را نابــود کــه از ســرنگونی و
تصــرف نظامــی جلوگیــری کنــد و او بــا شــرط اینکــه اجــازه داده شــود ساســوکه بخشــیده شــود ایــن را
قبــول میکنــد .
ساســوکه غمگیــن از ایــن آشکارســازی  ،بــه ســربازهای آ کاتســوکه میپیونــدد کــه بــاال مقامهــای
کونوها،کســانی کــه حــذف اوشــیهارا هماهنگــی کردنــد تــا کونوهــا را نابــود کننــد ،بــه همــان دلیــل
انتقام،بکشــد.در همیــن حیــن در حالــی کــه تعــداد ز یــادی از ســربازان آ کاتســوکی توســط نینجاهــای

39
کونوهــا شکســت داده شــده انــد رهبــر دســت نشــانده آنهــا «ناگاتــو» جیراییــا را میکشــد وکونوهــا را نابــود
و تــاراج میکنــد بــه هرحــال ناروتــو اورا شکســت میدهــد و هــا ک شــدگان را احیــا میکنــد و بــه دنبــال آن
احتــرام وتحســین روســتا را بدســت مــی آورد.
بــا مــرگ فعلــی ناگاتــو ،تو بــی در حالــی کــه بــه عنــوان یکــی از پــدران ایجادکننــده کونوهــا ،مــادارا اوشــیها
اســت،مورد نفــرت واقــع میشــود اعــام میکنــد کــه میخواهــد همــه ی چهارپایــان دم دار رابدســت
بیــاورد بــرای اینکــه حیلــه ای را بــه وجــود بیــاورد کــه بــه انــدازه ی کافــی قــوی باشــد تــا همــه انســانیت را
در تــاش اینکــه از قــرار معلــوم صلــح جهانــی را ایجــاد کنــد ،درکنتــرل بگیــرد.
رهبــران پنــج روســتای نیجــا مخالفــت میکننــد کــه بــا او همدســت شــوند وبــه جــای ایــن ،عضــو
ســربازانی میشــوند کــه بــا تو بــی و متحدانــش رو بــه رو میشــوند.در نتیجــه چهارمیــن جنــگ نینجایــی
بــزرگ بیــن ارتــش متحــد پنــج کشــور بــزرگ (جمعــا بــه عنــوان ســربازان متفقیــن شــینوبی شــناخته
بــی قاتل،میزبــان دم
میشــوند)و ســربازان زامبــی شــکل نینجــا از آ کاتســوکه شــکل میگیرد.ناروتــو و ِ
هشــتم بــه خــط مقــدم جنــگ میــرود ونمیپذیــرد کــه بــه عنــوان راهنمــا عقــب بنشــیند .در طــی نــزاع
معلــوم میشــود کــه در واقــع توبــی شــخص» اوبیتــو اوشیها»ســت ،هــم تیمــی ســابق کاکاشــی کــه فکــر
میشــد مــرده اســت ولــی او توســط مــادارای واقعــی نجــات یافتــه بــود و از آن موقــع بــا او کار میکــرد واز
آنجایــی کــه ساســوکه تاریخچــه ی واقعــی کونوهــا ،همــراه بــا اوضاعــی کــه باعــث ســقوط خاندانــش
شــدرا میفهمــد  ،تصمیــم میگیــرد کــه از روســتا محافظــت کنــد و دو بــاره بــه ناروتــو وســاکورا بپیونــدد
کــه مــادارا و نقشــه ی اوبیتــو را متوقــف و دم هــای دهگانــه را متالشــی کننــد .بــه هرحــال بــدن مــادارا
بعدهــا توســط کاگو یــا اوتسوتســوکی تصاحــب میشــود .شــاهزادگان باســتانی بــرآن بودنــد همــه انســانیت
را مطیــع خــود ســازند و اوبیتــوی بازســازی شــده خــود را قربانــی میکنــد کــه بــه تیــم هفــت در متوقــف
کــردن آنهــا کمــک کند.وقتــی کاگو یــا مندمــج شــد دارا نیــز میمیــرد ولــی ساســوکه از موقعیــت اســتفاده
میکنــد و کنتــرل همــه ی چهارپایــان دم دار را بدســت میگــرد کــه هــدف واقعــی خــودش بــرای پایــان
دادن سیســتم فعلــی روســتا را درک کنــد .ناروتــو بــا ساســوکه مواجــه میشــود کــه اورا منصــرف کنــد و
بعــداز اینکــه تقریبــا همدیگــر را کشــته بودنــد در یــک نــزاع پایانــی ساســوکه شکســت را قبــول میکنــد و
ترمیــم میشــود.بعد از جنــگ کاکاشــی بــرای اینکــه ششــمین هاکوگــه شــودبرگزیده میشــود و ازجرمهــای
ساســوکه میگذرد.ســالها بعــد کاکاشــی پاییــن مــی آیــد کــه ناروتــو هفتمیــن هاکوگــه شــود و نســل بعــد
را باالمیبــرد.

تولید

ماساشــی کیشــیموتو اول یــک شــات از ناروتــو را بــرای نشــریه ی آ گوســت  1997آ کامــارو جامــپ
میســازد .بــا وجــود نتایــج مثبــت بــاال در جمــع خوانندهــا ،کیشــیموتو فکــر کــرد که»هنــرآن متعفــن
وداســتان آن بــه هــم آشــفته است».کیشــیموتو بــه طــور اوریجینــال درحــال کارکــردن روی کاراکــوری بــرا
ی جایــزه ی»قــدم امیــد» یــا هــوپ اســتپ وقتــی از طــرح ناهمــوار ناراضــی بــود کار میکــرد.
او تصمیــم گرفــت بــر روی چیــزی متفــاوت کار کنــد کــه بعدهــا بــه ســری مانــگای ناروتــو تبدیــل
شد.کیشــیموتو در مــورد ترســهایش از اســتفاده از چاکراها(حــرکات یــوگا)و اشــاره هــای دســتی آن را
خیلــی ژاپنــی میکننــد اظهــار کــرده بــود ولــی هنــوز اعتقــاد داشــت کــه خواندنــی جذابــی اســت .وقتــی
از او پرســیده شــد تــم اصلــی ناروتــو در قســمت اول چــه بــود پاســخ داد در مــورد ایــن اســت کــه چگونــه
مــردم همدیگــر را میپذیرنــد در حالــی کــه بــه ترقــی ناروتــو در طــی ســری اشــاره میشود.کیشــیموتو اظهــار
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کــرد از آنجایــی کــه نتوانســت روی رمانــس در قســمت اول تمرکــز کنــد بایســتی در قســمت دوم روی آن
تاکیــد میکرد.قســمت بعــدی مانــگا از جلــد  28شــروع میشــودهرچند بــا وجــود اینکــه پیــدا کــردن آن
ســخت اســت .وقتــی کیشــیموتو بــه طــور اوریجینــال روی داســتان ناروتــو کار میکــرد  ،بــه بقیــه ی مانــگا
هــای شــونن بــه عنــوان الهــام کارهــاش نــگاه میکــرد وهــر چنــد او کوشــش کــرد کــه کاراکتــر هایــش را
در حــد امــکان منحصــر بــه فــرد کنــد .اومانــگا را بــر اســاس فرهنــگ ژاپنــی قــرار داد .جدایــی کاراکترهــا
بــه تیــم هــای مختلــف بــه ایــن دلیــل بــود کــه هــر گــروه طعــم جداگانــه ایــی بدهد.کیشــیموتو بــرای هــر
عضــو آرزو کــرد کــه حداکثــر باشــد  ،اســتعداد باالیــی در فــردی وجــود دارد و در دیگــری شــهرت بــدون
اســتعداد .الحــاق دشــمنان بــه درون داســتان بــه طــور عمــده بــه گونــه ایــی بــود کــه بگــذارد آنهــا بــر
اســاس نقطــه ی مقابــل ارزشــهای اخالقــی کاراکتــر هــا رفتــار کننــد.
کیشــیموتو توضیــح داد کــه فوکــوس او روی تصویــر ســازی ،اختــاف بیــن ارزشــها مرکــزی ،بــرای خلــق
دشــمنان اســت.تا ایــن حــد کــه میگوید»مــن واقعــا در پیــکار بــه آنهــا فکــر نمیکنــم»
هنــگام رســم کاراکتــر هــا بــه طــور مرتــب  5قــدم را دنبــال میکنــد  :کانســپت وطــرح بهــم ریخته،طــرح
کردن،مرکــب زنی،ســایه زنــی و رنــگ زدن .ایــن مراحــل وقتــی در حــال رســم خــود مانــگا وتصویــر ســازی
هــای رنگــی اســت دنبــال میشــوند کــه بــه طورعمــده جلــد مانــگا ،و یــا هماننــد کاور هفتــه نامــه ی شــونن
جامــپ و یــا رســانه را زیبــا میکننــد .ولــی جعبــه ابزارهــای مــورد اســتفاده او گهگاهــی فــرق میکننــد
بــرای مثــال او از ایر بــراش بــرای یــک تصو یــر در هفتــه نامــه شــونن جامــپ اســتفاده کــرد ولــی تصمیــم
گرفــت کــه در آینــده اســتفاده از آن را «بــه دلیــل نیــاز بــه تمیــز کاری ز یــاد محــدود کند».بــرای قســمت 2
کیشــیموتو گفــت کــه کوشــید «همــان ســبک مانــگای همیشــگی را «از طر یــق ضمیمــه کــردن دگردیســی
ز یــاد دســتکاری نکنــد»،و لــی اوت اصلــی را نگــه داردکــه بــرای خواننــده دنبــال کــردن طــرح داســتانی را
آســان کند.کیشــیموتو گفــت کــه اســتایل مانــگای او از کالســیک بــه چیــزی کمــی واقعــی تــر تغییــر داده
شــده است.کیشــیموتو اضافــه کــرد کــه ناروتــو در دنیــای فانتــزی ژاپنــی اتفــاق مــی افتــد،او قواعد خاصی
را بــه طــور اصولــی قــرار داده اســت کــه بــه آســانی داســتان را نقــل کند.کیشــیموتو میخواســت کــه ســنت
رمزهــای فلســفی چینــی را رســم کنــد کــه حضــور طوالنــی در ژاپــن دارنــد ،عالیــم دســتی رمزهای فلســفی
چینی(زودیــاک)در مانــگا در واقــع از ایــن اقتبــاس شــده اند.وقتــی کیشــیموتو در حــال ســاختن زمینــه
ی محیــط مانــگای ناروتــو بــود او ابتــدا روی طراحــی هــای کونوهــا کا گــورا ،زمینــه مقدماتــی ســری تمرکــز
کرد.کیشــیموتو ادعــا کــرد کــه طراحــی هــای او بــر ای کونوهــا خیلــی ناخــوآ گاه و بــدون فکــر زیــاد ســاخته
شــده انــد ولــی اعتــراف میکنــد کــه منظــره براســاس خانــه ی او در اســتان اوکایامــا در ژاپــن اســت.بدون
یــک دوره ی زمانــی خاص،کیشــیموتو بــر ســری مانــگا المانهــای مدرنــی را هماننــد خواروبــار فروشــی هــا
افــزود ولــی بــه طــور خــاص اســلحه هــای پرتابــی و وســایل نقلیــه را از خــط داســتانی بــرای ابــزار عطــف
ضمیمــه کرد.کیشــیموتو از تحقیــق خــود در مــورد فرهنــگ ژاپنــی وبزرگســاالن در آن،در کارش اســتفاده
کــرد.
درمــورد تکنولوژی،کیشــیموتو گفــت کــه ناروتوهیــچ اســلحه ی آتشــینی نخواهــد داشــت .او گفــت
شــاید اتومبیــل هــا را ضمیمــه کنــد ،هواپیمــا هــا وکامپیوترهــای 6بیتــی وجــود خواهنــد داشــت و «انهــا
بــه طــور حتــم  16بیــت نخواهنــد» بــود.
در مــورد طــول ســری ،وقتــی ســری بــه جلــد دهــم در نتیجــه ی محبوبیتــش رســید کیشــیموتوباعث
ســورپرایز همــگان شــد او همچنیــن بعــد هــا اظهــار کــرد کــه حتــی یــک ایــده ی تصویــری از آخریــن
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صفحــه کــه شــامل متــن و داســتان اســت،دارد.به هرحــال او تبصــره داد کــه ممکــن اســت از آنجایــی
کــه مســائل ز یــادی وجــود دارنــد کــه نیــاز اســت حــل شــوند بســیار طــول بکشــد کــه داســتان را بــه پایــان
برســاند.

رسانه

ناروتــو در هفتــه نامــه ی شــونن جامــپ شویشــا در  21دســامبر  1999ترجمــه شــد و در نوامبــر  2014بــه
پایــان رســید .
اولیــن  238صفحــه بــه عنــوان قســمت اول شــناخته میشــوند واولیــن قســمت اســتوری الیــن ناروتــو را
تشــکیل میدهند.صفحــات مانــگای  239تــا  244شــامل ســری هــای داستانی،میشــوند و روی زمینــه
ی کاراکتــر کاکاشــی هاتا کــه تمرکــز میکننــد .بقیــه ی صفحــات مانگا245تــا  700بــه پــارت  2تعلــق
داردنــد کــه در آنهــا اســتوری الیــن ،بعــد از 2و نیــم ســال فاصلــه رخ میدهــد درکل هفتــادو دو جلــد
مانــگای کامــل کــه شــامل پــارت  1وهــر ماجــرای متعاقــب متعلــق بــه پــارت  2هســتند وجــود دارد.
اولیــن جلــد مانــگای کامــل در 3مــارچ  2000منتشــر شــد در کل تانکوبون(جلــد مانــگای کامــل) هــای
بســیاری کــه هرکــدام شــامل انیمه_مانــگا هــای ز یــادی هســتند وجــود داردکــه براســاس فیلــم هــای
ناروتــو از شویشامنتشــر شدند.شویشــا همچنیــن در ز بــان ژاپنــی ســری هــا را بــرای دانلــود روی گوشــی
موبایــل در وبسایتشــان «شویشــا مانــگا کپســول» منتشــر کــرد  .کمــدی مانــگای رســانه ایــی از کنجــی
تاییــرا ،بــه عنــوان «راک لــی و رفقــای نینجــای او»کــه روی کاراکتــر راک لــی فوکــوس میکنــد در مجلــه ی
ســایکیو جامــپ مجلــه ی شویشــا از  3دســامبر  2010تــا  4ژانو یــه  2014ادامــه یافتــه بود،منتشــر شــد.تاییرا
همچنیــن «میــراث شــارینگان ساســوکه اوشــیها « کــه بــر گــروه تــاکا تمرکــز میکنــد را در  3اکتبــر  2014کــه
ادامــه داده میشــود در همــان مجلــه راه انــداز کــرد.
ناروتــو در شــمال آمر یــکا توســط رســانه و یــز در مجلــه ی برگز یــده هــای مانــگای شــونن جامــپ بــا اولیــن
صفحــه از اقتبــاس انگلیســی آن درژانو یــه ی  2003ســریال بنــدی وانتشــار داده شــد.برای ایــن کــه خــا
بیــن اقتباســهای نســخه ژاپنــی و انگلیســی را جبــران کننــد ،و یــز کمپیــن خانــواد ناروتــو را بــه وجــود آورد
.جایــی کــه ماهانــه ســه جلــد در آخر یــن  4مــاه ســال  2007منتشــر شــدند تــا خــا ذکــر شــده را ببندنــد.
کامــی آلــن ،مدیــر تولیــد و یــز اظهــار کــرد کــه دلیــل اصلــی آنهــا بــرای برنامــه ایــن بــود کــه همــگام بــا برنامــه
انتشــار نســخه ژاپنــی باشــند تــا بــه خواننــده هایشــان همــان تجربــه ایــی کــه خواننــدگان ژاپنــی دارنــد را
ببخشــند.کمپینی مشــابه بــرای  2009برنامــه ر یــزی شــد .یــازده جلــد از ســری پــارت دو کــه بیــن فبریــه
و آپر یــل بــرای اینکــه بــا ســریال بنــدی ژاپنــی همــگام باشندمنتشــر میشــدندو بــا جلــد  45در جــوالی
آغــاز کردند.رســانه و یــز شــروع بــه انتشــار ناروتــو بــر اســاس نشــرهر ســه مــاه یــک بــار کرد.ویــز مانــگا را بــه
انگلیســی در  72جلــد از  16اکتبــر  2015انتشــار داد.در کل رســانه و یــز همــه ی  27جلــد پــارت  1را در
ِســت جعبــه ایــی منتشــر کــرد ،بدینگونــه یــک کلیــت از داســتان ناروتــو را قبــل از پــارت دو در  13نوامبــر
 2007تشــکیل داد.در  3مــی  2011و یــز شــروع بــه جمــع آوری ســری هــا در قالــب یــک جلــد کامــل از
همــه ســری هــا بــه روشــی کــه هرجلــد شــامل 3عــدد از جلــد اوریجینــال میشــود کرد.همزمــان بــا انتشــار
آخریــن صفحــه ســری ،یــک ســری کوچــک روی کــودکان کاراکترهــای اصلــی متمرکــز شــدواعالم شــد
کــه نــام آن «ناروتو:هفتمیــن هوکا گــه و بهــار ســرخ» است.ســری هــا شــروع بــه ســری بنــدی در هــر دو
ویرایــش ژاپنــی و انگلیســی هفتــه نامــه شــونن جامــپ در  27آپر یــل 2015کردنــد و بعــد از  10صفحــه
در  6جــوالی  2015بــه پایــان یافتنــد.در  19دســامبر  2015اعــام شــد کــه یــک ســری کــه هرمــاه  3بــار
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انتشــار مــی یابــد بــه نــام بوروتــو در هــر دو ژاپنــی وانگلیســی اجــرا خواهــد شــد.در بهــار  2016ســری جدیــد
توســط میکیــو ایکیموتــو تصویــر ســازی و توســط اوکیــو کوداچــی نوشــته شــد وهمــراه بــا نظــارت ســازنده
ی ســری ماساشــی کیشــیموتو اســت .ایکیموتــو رئیــس دســتیار کیشــیموتو در طــول اجــرای همــه ی
ســری هــای اوریجینــال ناروتــو بــود و کوداچــی نویســنده ی شــریک او بــرای اثــر «بوروتو:فیلــم ناروتــو»ی
ســینمایی است.ســری ماهانــه کــه نوشــته و تصو یــر ســازی شــده توســط کیشــیموتو اســت یــک شــات
جلوتــر اســت.

انیمه ناروتو

توســط هایاتــو داتــه کارگردانــی و تولیــد شــده اســتدیو پایــروت و شــبکه توکیــو اســت .اقتبــاس انیمــه
ناروتــو در شــبکه توکیــو در  3اکتبــر  2002پخــش شــدوبه پخــش در  220قســمت تــا زمــان اختتــام آن در 8
فبر یــه 2007ادامــه داد.اولیــن  135قســمت از اولیــن  27جلــد مانــگا اقتبــاس شــده انــد،در حالــی کــه
 80قســمت باقــی مانــده ،قســمت هــای اوریجینالــی هســتند کــه المــان هــای مورداســتفاده در آنهــا در
مانــگای اصلــی مشــاهده نمیشــوند.در 29آپریــل ، 2009انیمــه ی اوریجینــال ناروتــو شــروع بــه بازپخــش
در چهارشــنبه هــا و پنجشــنبه هــا (تــا چهارمیــن هفتــه ســپتامبر  2009کــه فقــط بــه چهارشــنبه هــا تبدیــل
شد)کرد.ســری دو بــاره بــه اچ دی ،همــرا بــا افکــت هــای جدیــد ســه بعــدی ودو بعــدی تحــت عنــوان
«ناروتــو:ورژن جوانی»بازســازی شــد وشــامل صحنــه هایــی کــه قبــا وجــود نداشــته انــد بــود .تعــداد
ز یــادی از صحنــه هــا ی خــط داســتانی انتزاعــی کات شــدند کــه بــه مانــگای اوریجینــال وفادارتــر
بماننــد.درکل شــامل تیتــراژ هــای پایانــی وآغاز یــن متفاوتــی از ســری اوریجینــال اســت.
قســمت هایــی از ســری در دی وی دی انتشــار یافتند.اولیــن ســر ی هــای دی وی دی تنهــا ســری
هایــی بودنــد کــه در فرمــت وی اچ اس جمــع آوری شــدند.در کل پنــج ســری وجــود دارنــد کــه کــه
هرکــدام شــامل چهــار قســمت در جلــد میشدند.ســریال هــا همچنیــن در ســری هایــی از ســه جعبــه
دی وی دی در طــی ســال  2009پخــش شــدند.جدید تریــن دی وی دی ناروتــو «ناروتوبهتریــن صحنــه»
نــام دارد کــه صحنــه هایــی از اولیــن  135قســمت انیمــه را جمــع آوری کــرده اســت.
ویزپروانــه پخــش و توز یــع ســری هــای انیمــه را بــه مارکــت «ریجــن  »1داد.اقتبــاس انگلیســی انیمــه
شــروع بــه پخــش تلویزیونــی در  10ســپتامبر  2005و در 31ژانو یــه 2009کــردو همــراه بــا  209قســمت
پخــش شــده پایــان یافت.قســمت هــا در کانــال تونامــی کارتــون نتورک(آمر یــکا) بیونیکــس وای تــی وی
(کانــادا) و جتیکــس (انگلیــس) ودســته برنامــه هــای آن نشــان داده شــدند.در شــروع  28مــارس 2006
ویز،ســریال هــا را در دی وی دی منتشــر کــرد.در حالــی کــه اولیــن  26جلــد شــامل  4قســمت میشــدند
جلــد هــای دی وی دی  5قســمت داشــتند.ویرایش هــای کات نشــده در ســت جعبــه هــای دی وی
دی کامــل هســتند وهرکــدام شــامل  12-15قســمت همــراه بــا تنوعــی مبنــی بــر کــش و قــوس هــای
داســتان هســتند.در پخــش آمریکایــی آن،اشــاره هایــی بــه الکل،فرهنــگ ژاپنــی ،امــور جنســی و نمایش
خــون و مــرگ چیزهایــی بودنــد کــه گاهــی بــرای نمایــش نشــان داده نمیشــدند ولــی در ویرایــش هــای
دی وی دی آن باقــی گذاشــته شدند.شــبکه هــای دیگــر ادیــت کلــی محتوایــی جــدا از ادیــت هــای
انجــام شــده توســط کارتــون نتــورک انجــام دادنــد؛ هماننــد ســخت گیــری جتیکــس در سانســور کــردن
خــون ،زبان،ســیگار کشــیدن و مــوارد مشــابه .پروانــه هــای ســریها بــه وبســایتهای «هولو»»،جوســت «و»
کرانچــی رول «داده شــدند کــه قســمت هــا را آنالیــن همــراه بــا دوبلــه اصــی ژاپنــی و زیرنویــس انگلیســی
بــه نمایــش میگذارند.آخر یــن قســمت ناروتــو درمجموعــه شــبکه هــای بیونیکــس وای تــی وی در 6
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دســامبر ، 2009ســاعت  12:30بامــداد بــه وقــت ارو پــا پخــش شــد.

ناروتو:شیپودن

«ناروتو:اجتمــاع کتابهــای تار یــخ روزهــا «،دنبالــه در حــال پیشــرفت انیمــه ناروتــو اســت و مانــگای ناروتــو
را از جلدهــای  28بــه بعــد در بــر میگیرد.اقتبــاس تویزیونــی «ناروتو:شــیپودن» شــروع بــه پخــش در ژاپــن
از تار یــخ  15فبر یــه  2007در تلویز یــون توکیــو کــرد و توســعه یافتــه اســتدیوی پایــروت و کارگردانــی شــده
توســط «هایاتــو داتــه «اســت.ای بــی اس_ســی بــی ان ،اولیــن شــبکه تلویزیونــی خــارج از ژاپــن اســت
کــه ناروتــو :شــیپودن را پخــش میکنــد .پخــش در طــی مــارس  2008بــه طــول انجامیــد.در  8ژانویــه 2009
،تلویزیــون توکیــو شــروع بــه پخــش قســمت جدیــد از طر یــق پخــش اینترنتــی مســتقیم بــه مشــترکین
ماهانــه کرد.هرقســمت پخــش شــده آنالیــن در کمتــر از یــک ســاعت از پخــش ژاپنــی آن همــراه بــا
زیرنو یــس انگلیســی قابــل دســترس بود.و یــز شــروع بــه پخــش کــردن قســمت هــای زیرنویــس انگلیســی
دار در  2ژانو یــه ی  2009در وبســایت رســمی آنهــا بــرای ســریالها ،کرد.قســمت هــای آپلــود شــده شــامل
هــردو قســمت هــای قبلــی منتشــر شــده و قســمت هــای جدیــد از ژاپــن هســتند.
در شــمال آمر یــکا ،دوبلــه ی ناروتو:شــیپودن ،هرهفتــه در دیزنــی ا کــس دی از  28اکتبــر  2009تــا 8
کتبــر  2011پخــش میشــد.همانند اولیــن ســری هــا تعــداد ز یــادی ادیــت هــای محتوایــی در طــی پخــش
اعمــال شدند.قســمت  98پخــش کات نشــده را در نئــون آلــی درآغــاز  28اکتبــر  2009تــا  9اکتبــر 2011
بــه ســمت جلــو ســوق داد .در  6نوامبــر  2013شــبکه ی آدولــت ســویم اعــام کــرد آنهــا شــروع بــه پخــش
دوبلــه انگلیســی کات نشــده در شــبکه ی تونامــی از ژانو یــه ی  2014خواهنــد کرد.آنهــا از اولیــن قســمت
آغــاز کردنــد وشــیپودن بــرای اولیــن بــار در  5ژانو یــه  2014پخــش شــد.
ســری هــا در حــال منتشــر شــدن در «ریجــن  »2ژاپــن در دی وی دی همــراه بــا چهــار یــا پنــج قســمت
در هــر دیســک کردنــد.در حــال حاظــر چهــار ســری از انتشــار دی وی دی هــا وجــود دارد کــه بــر اســاس
عطــف هــای داســتان جــدا شــده اند.همچنیــن یــک خصوصیــت خــاص شــامل هفتمیــن تالیــف
ناروتــو شــیپودن براســاس دومیــن پایــان ســری بــه نــام «طوفان!اجتمــاع کتابهــای تاریــخ روزانــه آ کادمــی
کونوهــا شــده.در کنارهمــان ســریهای دی وی دی معمولــی در  16دســامبر 2009اثر»کتــاب تاریــخ روزانــه
کاکاشــی :زندگــی پســران در میــدان جنگ»منتشــر شــد کــه قســمت هــای  120-119کــه در طــی کودکــی
کاکاشــی هاتا کــه اغــاز میشــود.
اولیــن دی وی دی آمر یــکای شــمالی از ســری در  29دســامبر  2009منتشــر شــد.تنها اولیــن  53قســمت
بــا ایــن قالــب بــه پایــان میرســیدند کــه در دوازدهمیــن جلــد متشــر شــده و در 10آ گوســت  2010گــرد آوری
شــدند.به دنبــال آن قســمت هــا بــه عنــوان قســمتی از جعبــه هــای دی وی دی کــه شــروع بــه انتشــار
در  26ژانو یــه  2010بــا اولیــن فصــل منتشــر شــدند ،کردنــد.در انگلیــس ســری هــا تحــت عنــوان مانــگا
اینترتینمنــت پروانــه گــذاری شــده انــد کــه اولیــن کالکشــن دی وی دی را در  14ژوئــن  2010منتشــر کــرد.

راک لی و دفقای نینجایش

در فبر یــه  2012شویشــا اعــام کــرد کــه کمــدی رســانه ایــی مانــگا بــه نــام راک لــی و رفقــای نینجایــش یک
اقتبــاس انیمــه ایــی دریافــت خواهــد کرد.ســری تولیــد شــده توســط اســتودیو پایــروت ،در تلویــز یــون
توکیــو بــرای اولیــن بــار در  3آپر یــل  2012پخــش شــد.کرانچی رول اولیــن پخــش ســری را در وبسایتشــان
همزمــان پخــش کردنــد وهمچنیــن بــه پخــش باقــی اپیزودهــا ادامــه خواهنــد داد.
انیمیشن های اوریجینال ویدیویی
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پنــج عــدد انیمــه ی اوریجینــال ویدیو یــی از ناروتــو وجــود دارد(.او وی ای) اولیــن دوتــای آنها»،شــبدر
چهــار بــرگ قرمــز را بیــاب»و «عملیــات:از روســتای آبشــار محافظــت کن»هســتندکه در جشــنوره ی
جامپ ِ شــونن جامپ  2003و جشــنواره ی  2004به ترتیب پخش و در دی وی دی در اســترالیا تحت
عنوان « کالکشــن جشــنواره ی جامپ ناروتو « منتشرشدند.نســخه انگلیســی دومین او وی ای در دی
وی دی توســط رســانه و یــز در 22مــی  2007در آمر یــکا تحــت عنــوان «ناروتو:داســتان گمشــده» منتشــر
شد.ســومین او وی ای تحــت عنوان»فســتیوال ســاالنه ورزش کونوهــا» یــک ویدیــوی کوتــاه اســت کــه
همــراه بــا اولیــن فیلــم ناروتــو منتشــر شــد.در شــمال آمر یــکا ،او وی ای شــامل ویرایــش محــدود از اولیــن
دی وی دی اســت.چهارمین او وی ای «باالخــره یــک تصادم!جونیــن بــر ضــد ِجنین!!دیدارمســابقاتی
قهرمانــی مغلــوب شــدن بــزرگ جنــگ یکســره».در یــک لــوح امتیــازدار
()Bonus disk
همــراه بــا ویرایــش ژاپنــی ویدیــو گیــم «ناروتو:نینجــای نهایــی  »3بــرای پلــی استیشــن 2منتشــر
شــد.پنجمین او وی ای «ناروتو:جــاده هــای عبــور» در جشــنواره ی جامــپ  2010بــه نمایــش در آمــد و
روی تیــم هفــت بعــد از رویارو یــی آنهــا بــا زابــوزا و ها کــو تمرکــز میکنــد.
یک او وی ای کوتاه همچنین در  1ژانویه  2011به عنوان نسخه پیشبرنده از «یونیکلو»منتشر شد.

فیلمها

ســری هــا همچنیــن بــه  11فیلــم منجــر شــدند؛ همــراه بــا ســه تــا از اولیــن اســتاندارد هــای داســتانی
جایگزیــن شــده در طــی اولیــن ســری انیمــه و بــه دنبــال آن شــش عــدد از «ناروتو:شــیپودن» بــا خــط
داســتانی غیــر استانداردســاخته شــدند.اولین فیلم»تصــادم نینجایــی در ســرزمین برفهــا»در 21
آ گوســت  2004در ژاپــن منتشــر شــد.این فیلــم اینکــه چگونــه تیــم هفــت بــه ســرزمین برفهــا اعــزام شــد
کــه بازیگــران را در طــی فیلمبــرداری فیلــم جدیــد پرنســس فــآن محافظــت کننــد کســی کــه ناروتــو از
هــواداران او شــد را روایــت میکند.بــه عنــوان یــک امتیاز،ویدیــو انیمیشــن اوریجینــال کوتــاه «فســتیوال
ســاالنه ورزش هــای کونوها»شــامل نســخه ژاپنــی فیلــم نیــز بــا آن قــرار داده شــد.در 6ژوئــن  2007در
آمر یــکاو بــه دنبــال «افســانه ی ســنگ ِگله»کــه در ســالن هــای تئاتــر ژاپــن در  6آ گوســت  2005منتشــر شــد
اولیــن بــار پخــش شــد.فیلم ،ناروتــو شــیکامارو و ســاکورا را ،در طــی عملیــات نینجایــی در زمــان جنــگ
بیــن روســتای ســوناگاکوره کــه بیــن تعــداد بزرگــی از جنگجوهــای مســلح رخ داد را درگیــر میکنــد.
برخــاف فیلمهــای پیشــین «اســطوره ی ســنگ گلــه» یــک انتشــار تئاتــری در آمریــکا نداشــت و بــه
جــای آن بــه ویدیــو معطــوف شــد.در  26جــوالی  2008در کارتــن نتــورک بــر آنتــن رفــت وســپس در 29
جــوالی  2008بــر روی دی وی دی انتشــار یافت.ســومین فیلم،نگهبانــان فرمانروایــی هــال ماه»بــه طــور
اوریجینــال در  5آ گوســت  2006منتشــر شدونشــان میدهــد کــه چگونــه ناروتو،ســاکورا،لی و کا کاشــی
گماشــته میشــوند کــه شــاهزاده ی آینــده ی ســرزمین مــاه را کــه هیــکارو تســوکی بــود را محافظــت کننــد
.دوبلــه ی انگلیســی فیلــم در کارتــن نتــورک بــر آنتــن رفــت و  11نوامبــر  2008در دی وی دی منتشــر
شــد.در  3جــوالی 2008ســونی یــک جعبــه دی وی دی کــه شــامل ســه فیلــم اول اســت رامنتشــر کــرد.
چهارمیــن فیلــم ســری »،فیلــم ناروتــو شــیپودن»در  4آ گوســت  2007منتشــر شــد و تاریخچــه ی روزانــه ی
ثبــت نــام ناروتــو اســت کــه در آن روحانــی شــیون شــروع بــه دیــدن وحــی هایــی از مرگــش کــرده بــود وناروتــو
بایــد از آن حمایــت میکرد.پنجمیــن فیلــم «فیلــم ناروتــو شــیپودن:مرزها» اســت کــه در  2آ گوســت 2008
منتشــر شــدو داســتانی را بازگــو میکنــد کــه چگونــه نینجایــی از کشــور آســمان بــه کونوهــا حملــه میکند و
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بــرای اینکــه آنهــا را متوقــف کننــد ناروتــو و ساســوکه بــه ســربازان میپیوندنــد هرچنــد کــه مــورد دوم  2ســال
از آن گذشــته بود.فیلــم بعدی»فیلــم ناروتــو شیپودن:خواســته ی آتــش» اســت کــه در 1آ گوســت 2009
بــرای اولیــن بــار پخــش شــد کــه در بــاره ی تیــم کاکاشــی میگو یــد کــه چگونــه باهــم همــکاری میکننــد
تــا کاکاشــی را از اینکــه خــود را بــرای پایــان دادن بــه جنــگ جهانــی قربانــی کنــد متوقــف کنند».فیلــم
ناروتــو شــیپودن:برج گمشــده» بــه دنبــال قبلــی در  31جــوالی  2010منتشرشــد و در مــورد داســتان ناروتــو
اســت کــه  20ســال بــه گذشــته بــاز گردانــده میشــود و یــک بــرج مرمــوز را بــرای یــک نینجــای بذلــه گــو
همــراه بــا چهارمیــن هوکا گــه کشــف میکنــد اســت».فیلم ناروتو:زنــدان خــون»در  30جــوالی  2011منتشــر
شــد و داســتان ناروتــو را میگو یــد کــه بــرای قصــد بــه قتــل رایــی کا گــه در چهارچــوب زنــدان افکنــده شــده
و قصــد هــای بعــدی او ایــن اســت کــه از زنــدان فــرار کنــد در حالــی کــه رمزهایــش را کشــف میکنــد
اســت.یک فیلــم جدیــد»راه بــرای نینجا:فیلــم ناروتو»کــه جزئیــات زمانــی کــه ناروتــو و ســاکورا را کــه بــه
یــک جهــان متنــاوب توســط تو بــی فرســتاده میشــوند و اینکــه معنــی همــکاری و مقــام پدرمــادر را کشــف
میکننــد رتبازگــو میکنــد»و در  28جــوالی  2012منتشــر شــد.
در  6دســامبر  2014یــک فیلــم جدیــد «آخرین:فیلــم ناروتــو» منتشــر شــد.بدنبال همراهــی بــرای سیاســت
هــای گســترش تجارتی؛فیلــم در بــاره ناروتــو و همراهانــش دوســال بعــد از صفحــه ی  699از مانــگا اســت
کــه در آن ســعی میشــود از تصــادم مــاه بــا زمیــن جلوگیــری کننــد ،و همچنیــن یــک ســری ســرنخ هــا
و کارهــای باقــی مانــده ی ناتمــام را بــا اســتفاده از وارد کــردن اســطوره شناســی و جزیــات ســری از
عشــق زندگــی ناروتــو توجیــه میکنــد .و در مــورد راه بــرای نینجا،متــن داســتان و طراحــی هــای کاراکتــر
توســط ماساشــی کیشــیموتو ســاخته شــده اند.یــک فیلــم دنبالــه روی خــط داســتانی جدید»بوروتو:فیلم
ناروتــو»در آ گوســت  2015منتشــر شــد و روی کــودکان کاراکتــر هــای اصلــی تمرکــز میکنــد.
همچنیــن اعــام شــد کــه الیونزگیــت یــک ناروتــو ی اکشــن زنــده همــرا بــا تولیــد آوی آراد از طریــق
کمپانــی تولیــد خــود بــه نــام « تولیــدات آراد» و کارگردانــی مایــکل گریســی را درحــال توســعه بخشــیدن
هســتند در حالــی کــه ار یــک فیــگ ،جیــوف شــاویتز و کیلــی او ما ِلــی تولیــد را نظــارت خواهنــد کــرد.
اســتودیو همچنیــن در مذا کــره بــا ماساشــی کیشــیموتو بــرای حقــوق فیلــم اســت.

موسیقی:

تــراک هــای صوتــی ناروتوتوســط توشــی ماســودا تصنیــف و مرتــب ســازی شــده اند.اولیــن آنهــا تــراک
صوتــی اوریجینــال ناروتــو نــام دارد و در  3آپر یــل  2003منتشــر شــد و  22تــراک را شــامل میشــود کــه در
طــی اولیــن فصــل ناروتــو ظاهــر شــدند.دومی،تراک صوتــی ناروتــوی  2نامیــده میشــود کــه شــامل  19تــراک
میباشد.ســومی تــراک صوتــی ناروتــو ی  3نامیــده شــد کــه در  27آپر یــل  2005ظاهــر شــدو شــامل 23
تــراک اســت.
یــک ســری از دو تــراک صوتــی حــاوی تیتــراژ آغاز یــن و پایانــی ســری بــه نام»ناروتو»بهتریــن کلکســیون
موفــق»و بهتر یــن کلکســیون موفــق نامیــده شــدند و در  17نوامبــر  2004و  2آ گوســت  2006بــه ترتیــب
منتشــر شــدند.از بیــن همــه ی تــراک هــای ســری هشــت عــدد برگز یــده و بــه عنــوان ســی دی بــه نــام
«ناروتــو در نوســان-بهترین کلکســیون موفــق ورژن موســیقی بــی صــدا» نامیــده شــد کــه در  19دســامبر
 2007منتشــر شــد.هر کــدام از ســه فیلــم از اولیــن ســری انیمــه یــک تــراک صوتــی داشــت کــه نزدیــک بــه
روز انتشــار آن منتشــر شــد.در  12اکتبــر  2011یــک ســی دی کــه تــم صوتــی ناروتــو شــونن هــن را گــرد آوری
کــرده همچنیــن انتشــار یافت.ســی دی هــای نمایشــی مختلفــی نیــز منتشــر شــدند کــه در آن بازیگــران
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در حــال ادای صــدای نقــش هــای خــود در قســمت هــا بودنــد.
تــراک هــای صوتــی ناروتــو شــیپودن توســط یاســورو تاکاناشــی تولیــد شــده اند.همچنیــن در تعــداد کمــی
از قســمت هــای ناروتــو شــیپودن حــاوی تــراک هایــی از ســری اول بودند.اولیــن آنها،ناروتــو شــیپودن
تــراک هــای صوتــی اوریجینــال» نامیــده میشــد کــه در  9دســامبر  2007منتشــر شد.ســی دی دوم تــراک
هــای صوتــی ناروتــو شــیپودن  2در  16دســامبر  2009انتشــار یافت».ناروتــو همــه ســتاره هــا» در 23جــوالی
 2008منتشــر شــد و مبتنــی بــر  10آهنــگ اوریجینــال ناروتــو کــه ریمیکــس و خوانــده شــده توســط توســط
کاراکترهــای ســری اســت میشــود.ده تــم آهنگــی از  2ســری همچنیــن گــرد آوری شــدندو در جعبــه دی
وی دی فیلمهــای دنبالــه و همچنیــن تــراک هــای صوتــی مخصــوص خــود را داشــتند واولیــن انتشــار
آن از  1آ گوســت  2007بــود.
ویدیو گیم ها
ویدیــو گیــم هــای ناروتــو همچنیــن بــر کنســول هــای ز یــادی از جملــه نینتدو،ســونی و مایکروســافت
ظاهــر شدند.بیشــتر آنهــا بــازی هــای جنگــی بودنــد کــه بازیکننــده از بیــن تعــداد کمــی از کاراکتــر هــای
برگز یــده آنهــا را مســتقیما بــر اســاس همــکار هایشــان در انیمــه ناروتــو و مانگا کنترل میکــرد .بازی کننده
کاراکتــرش را در گــود مبــارزه بــر ضــد کاراکتــر مقابــل کــه توســط هــوش مصنوعــی یــا یــک بــازی کننــده
دیگــر کنتــرل میشــدقرار میــداد و بــر اســاس مــودی کــه بــازی کننــده انتخــاب کــرده بــود بــازی میکــرد.
هــدف ایــن بــود کــه ســامت حر یــف مقابــل خــود را بــا اســتفاده از حملــه هــای اساســی و تکنیــک هــای
خــاص و منحصــر بــه فــرد هرکــدام از کاراکترهــا بــه صفــر برســاند کــه بــر اســاس تکنیــک هایــی اســت کــه
در انیمــه یــا مانــگای ناروتــو اســتفاده میکردند.اولیــن ویدیــو گیــم ناروتــو «ناروتــو کونوهــا نیپوچــو «بــود کــه
در  27مــارچ  2003در ژاپــن بــرای «ونــدر ســوان کالــر» منتشــر شد.بیشــتر ویدیــو گیــم هــای ناروتــو فقــط
در ژاپــن منتشــر شــدند .اولیــن بازیهایــی کــه خــارج از ژاپــن انتشــار یافتنــد ســری «ناروتو:گکیتــو نینجــا
تایــی ســن « و سری»ناروتو:ســاییکیو نینجــا دایــی کســهو»بودند کــه در شــمال آمریکاتحــت عنــوان
«ناورتو:تصــادم بیــن نینجــا هــا»و «ناروتــو :انجمــن نینجا»بودنــد.در ژانو یــه  2012نامکــو بانــدای اعــام
کــرد کــه آنهــا ده میلیــون بــازی ناروتــو را در سراســر جهــان بــه فــروش رســاندند.

رمان ها

شــانزده عــدد از رمــان هــای کــم حجــم ناروتــو همــراه بــا اولیــن  9عــدد آنهــا توســط ماساتوشــی کوســا کابه
نوشــته و در ژاپن توســط شویشــا تحت مهر شــرکت «جامپ جی بوکس»منتشــر شــدند ودر حالی اولین
دوعددبــه انگلیســی در شــمال آمر یــکا توســط و یــز منتشــر شــدند.اولین آنها»،ناروتو:قلــب بیگناه،خــون
شــیطانی»عملیات تیــم هفــت رابازگــو میکنــد کــه در آن آنهــا بــا قاتــان زابــوزا و هاکــو رو بــه رو مشــوندودر
 16دســامبر  2002در ژاپــن و 21نوامبــر  2006در شــمال آمر یــکا منتشــر شــد.دومین رمان»عملیــات
ـرگ مــن قهرمــان
ناروتو:روســتای آبشــار را محافظــت کن»بــود و یــا بــه نــام مســتعار آن» جنــگ تــا ســر حــد مـ ِ
هستم»اســت .روســتای آبشــار بــر اســاس دومیــن ویدیــوی انیمیشــنی اوریجینــال از انیمــه بــود کــه در
 15دســامبر  2003در ژاپــن و  16اکتبــر  2007در ایــاالت متحــده آمر یــکا منتشــر شــد.دهمین رمــان ســری
بــه نــام «ناروتو:افســانه هــای نینجــای جســور»بود کــه توســط آ کیــرا هیگاشــی یامــا « نوشــته شــد و در 4
آ گوســت  2009منتشــر شــد.رمان بــه عنــوان یــک رمــان در-جهــان خــود انیمــه بــود کــه توســط اســتاد
ناروتــو ،جیراییــا نوشــته شــده و ماجراجو یــی هــای شــینوبی خیالــی بــه نــام ناروتــو موساســابی را دنبــال
میکندکــه بــه عنــوان همنــام ناروتــو بــه کار گرفتــه شــد.رمان ســازی هــای اولیــن هفــت عــدد ،نهمیــن و

47
دهمیــن فیلــم ناروتــو و همچنیــن رمــان اوریجینــال کــه بــه فیلــم هشــتم ناروتــو اقتبــاس شــدهمچنین در
ژاپــن منتشــر شــدند.اولین دوعــدد از ســری همچنیــن تحــت مهــر چــاپ میــرای بونکــو منتشــر شــدکه
انشــاراتی بــود کــه بــرای دانــش آمــوزان ابتدایــی و دبیرســتان متوســطه طراحــی شــده بــود.
و یــز همچنیــن رمــان هــای جدیــدی بــه نــام «کتــاب هــای صفحــه ایــی» نوشــته تریســی ویســت همــراه بــا
تصویــر ســازی هــای مانــگا منتشــر کــرد  .برخــاف ســری هــا ،کتابهــا بــرای کــودکان  7تــا ده ســال ســاخته
شدند.
اولیــن دو رمــان در  7اکتبــر  2008منتشــر شــدند همچنیــن  16رمــان دیگرنیــز منتشــر شــدندکه کتــاب
هفدهــم کنســل شــد.

بازیهای کارتی ناروتو

بــازی کارتهــای قابــل جمــع آوری ناروتــو «بــازی کارتــی ناروتــو» یــک بــازی کارتــی قابــل جمــع آوری بــر
اســاس جریانــات ســری ناروتــو بود.کارتهــا توســط باندایــی تولیــد شــدند و بــازی اولیــن بــار در فبریــه 2003
بــه ژاپــن معرفــی شــد.باندایی شــروع بــه انتشــار بــازی بــه انگلیســی در آپریــل  2006در شــمال امریــکا
کرد.بــازی بیــن دو بــازی کننــده بــازی میشــود و بازیکنــان الزم اســت یــک دســته شــخصی ســازی شــده
از پنجــاه کارت از دســته را اســتفاده کنند،یــک همبــازی و یــک ایتــم کــه بــه عنــوان عالمــت نوبــت و
یــک ســکه ی تیغــه نینجــا کــه در اول بــازی آن را بــرای تصمیــم گیــری برمیگردانند.بــرای برنــده شــدن
یــک بازیکــن بایــد هــم الزم اســت ده «جایــزه جنگــی «در طــی حرکاتــش در بــازی بدســت بیــاورد و یــا
اینکــه بازیکــن دیگــر باعــث شــود کــه دســته اش را بــه پایــان برســاند.
کارت هــا در ســت نــام دار انتشــار پیــدا کردنــد کــه بــه آن هــا «ســری « میگفتندوبــه شــکل چهــار عــدد
ســت جعبــه ایــی از پیــش ســاخته شــده ی  50کارتــی بودند.هــر ســت شــامل یــک دســته مبتــدی ،هــم
بــازی ،یــک نوبــت حســابکن و یــک ســکه ی تیغــه نینجــا ی اســتیلی بــود.کارت هــای اضافــی در
پــک هــای تقو یــت کننــده  10کارتــی و ســت هــای دســته ای اصــوال بــرای خــرده فــروش هــا ســاخته
شــدند وشــامل همــه ی چهــار ســت جعبــه ایــی در دســترس هــر ســری بودند.کارتهــا بــرای هــر هــر ســت
همچنیــن قابــل دســترس شــدند در قوطــی هــای قابــل جمــع اوری شــامل تعــداد زیــادی پــک هــای
تقو یــت کننــده و کارت هــای منحصــر بــه فــرد در یــک جعبــه ی فلــزی اســت.در اکتبــر  2006هفــده
ســری در ژاپــن منتشــر شــدند کــه در محــدوده  417کارت منحصــر بــه فــرد بودنــد و در آ گوســت  2008ده
عــدد از ایــن ســری هــا در شــمال آمر یــکا منتشــر شــدند.
هنر و کتاب راهنما:
تعــداد ز یــادی کتــاب مکمــل از ســری هــای ناروتــو منتشــر شــدند.یک کتــاب هنــری بــه نــام «هنــر
ناروتو:اوزوما کــی» شــامل تصویــر ســازی هایــی از قســمت اول مانــگا در هــردو ژاپــن وآمریــکا منتشــر
شــد.برای پــارت  2مانــگا  ،یــک یــک کتــاب متقابــل بــه نــام «پــرش رنگــی :هنــر ناروتو»توســط شویشــا در
 4آپریــل  2008منتشــر شــد.آخرین کتــاب هنــری در  3جــوالی  2009تحــت عنــوان ناروتــو همــراه بــا ورژن
انگلیســی در  26اکتبــر  2010منتشــر شــد.
یــک ســری از کتــاب راهنمــا بــرای قســت اول،بــه نــام اولیــن کتــاب داده اوریجینــال و یــک کتــاب داده
دوم فقــط در ژاپــن منتشــر شــدند و روی بخــش اول تمرکــز میکننــد .ســومین کتــاب اطالعــات ،کتــاب
داده رســمی کاراکتــر شــا نــو شــو در  4ســپتامبر  2008منتشــرو جــزء دوم از مانــگا را اقتبــاس کرد.ایــن
کتابهــا شــامل پروفایــل کاراکترهــا ،مرجــع هــای جوتســوها و طــرح ها،ســاخته شــده توســط کیشــیموتو
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هستند.ســومین کتــاب توســط و یــز در  10ژانو یــه  2012منتشــر شــد.برای انیمــه یــک ســری از یــک کتــاب
راهنمــا بــه نــام پروفایــل هــا ی انیمــه ناروتــو همچنیــن منتشــر شــد.این کتابهــا شــامل اطالعاتــی در
مــورد تولیــد قســمت هــای انیمــه و توضیحــات طراحــان کاراکترهــا بودنــد.در  4اکتبــر  2002یــک کتــاب
مانــگای مخصــوص هــواداران بــه نــام «راز:نوشــته هایــی از کتــاب هــواداری جنگجــوان اصلــی»در
شــمال آمر یــکا در  19فبر یــه  2008بــه عنــوان «ناروتو:کتــاب هــواداری اصلــی «منتشــر شــد.یک فــن بــوک
دیگــر نیــز منتشــر شــد تــا دهمیــن ســالگرد ســری را بــه یــادگار نگــه دارد وشــامل «تصویــر ســازی هایــی از
ناروتــو اوزاما کــی توســط یــک مانــگا ارتیســت دیگــر ،یــک رمان،یــک شــات کییموتــو بــه نــام کاراکــوری و
یــک مصاحبــه بیــن کیشــیموتو و یوشــیهیرو توگاشــی بــود.

مانگا

ناروتــو بــه خوبــی در هــردو ژاپــن وآمر یــکا در یافــت شــد.به طــوری کــه در  2007مانــگا  71میلیــون کپــی
در انتشــار داشــت.در حالــی کــه در  2008ایــن عــدد بــه  89میلیــون افزایــش یافت.درآپریــل  2010شویشــا
اعــام کــرد کــه ناروتــو  100.4میلیــون کپــی در چــاپ داشــت کــه آن را پنجمیــن مانــگای انتشــاراتی هــا کــه
بــاالی  100میلیــون در انتشــار داشــت ،میکنــد.در  2011فروشــهای آن بــه بــاالی  113میلیــون کپــی افزایش
یافــت .در  2013بــاالی  130میلیــون نســخه فــروش داشــت کــه آن را چهارمیــن ســری مانــگای پــر فــروش
شویشــا میکنــد.در طــی  2008جلــد چهــل و ســوم  1.1میلیــون نســخه فــروش داشــت کــه آن را نهمیــن
کمیــک پرفــروش از ژاپــن قرارداد.جلدهــای چهــل و یکم،چهــل و دوم و چهــل و چهــارم همچنیــن در
رتبــه بنــدی ز یــر بیســت تــا از برتریــن قــرار دارند،ولــی فــروش نســخه هــای کمتــری داشــتند.در کل مانــگا
 4.2میلیــون کپــی در ژاپــن در طــی ســال  2008فــروش داشــت کــه آن را دومیــن ســری پرفــروش ســال
کــرده بــود.در نیمــه ی اول  2009بــه عنــوان ســومین مانــگای پرفــروش ژاپــن رتبــه بنــدی شــد،که فــروش آن
بــه  3.4میلیــون نســخه رســیده بــود.آن ســال جلــد  45رتبــه پنجــم را همــراه بــا 1.1میلیــون نســخه فــروش
رفتــه دریافــت کــرد در حالــی کــه جلــد  864.708 ، 46نســخه فــروش داشــت و جلــد  44در رتبــه چهلــم
قــرار گرفت.ســری مانــگای ناروتــو یکــی از باالتر یــن دارایــی هــای رســانه و یــز قــرار گرفــت کــه محاســبه
شــد تقریبــا  10درصــد ســود همــه ی فــروش مانــگا هــا در ســال  2006را از آن خودکــرده بود.گونزالــو ِف ِریــرا
،نایــب رئیــس فــروش و بــازار یابــی و یــز ،اشــار کــرد کــه فــروش جلدهــا ی ناروتــو از آنجایــی کــه اصطــکا ک
ســری نســبتا پاییــن اســت او را متحیــر کــرد.
آی ســی وی تــو ،آن را از باالتر یــن ملکیــات مانــگا در شــمال آمر یــکا بــه دفعــات زیــاد لیســت بنــدی کــرد.
هفدهمیــن جلــد انتشــاری و یــز اولیــن مانگایــی بــود کــه جایــزه ی «کوییــل «بدســت آورد و جایــزه را بــه
عنــوان «بهتر یــن رمــان گرافیکــی»در  2006عنــوان کردند.مانــگا همچنیــن در لیســت کتابهــای یــو اس
ای تــودی وقتــی کــه جلــد یــازده عنــوان باالتر یــن ســری مانــگا ی رتبــه بنــدی شــده در لیســت را بدســت
آورد ظاهــر شــد تــا وقتــی کــه از جلــد  28پیشــی گرفــت و اظهــار شــد کــه هفدهمیــن رتبــه را در لیســت در
هفتــه ی انتشــار در مــارس  2008بدســت آورد.جلدهــای بیســت وهشــت همچنیــن یکــی از بزرگتریــن
هفتــه هــای آغاز یــن را در میــان هــر مانــگای موجــود در ســال را داشــت کــه آن را پرفــروش تریــن جلــد
مانــگای  2008وهمچنیــن بــه عنــوان دومیــن پرفــروش تریــن کتــاب در شــمال آمریــکا کرد.درطــی انتشــار
آن جلــد بیســت و هشــت بــه رتبــه  139انتقــال یافــت.در آپریــل  2007جلــد  14عنوان»کتــاب جلــد
کاغــذی پرســود ســال « را بدســت آورد وجایــزه ی ســنگ گرانبهــا را از توز یــع کننــده المــاس کمیــک در
یافــت کرد.ســری مانــگا همچنیــن باالتریــن مالکیــت مانــگا از ســال  2008در آمریــکا همــراه بــا  31جلــد
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کــه در طــی چــارت انتشــار یافتنــد شد.ســرچ هــای کلمــه ی «ناروتــو» رتبــه هفتــم را در لیســت باالتریــن
 10عبــارت جســتجو شــده ی پــر طرفــدار ســال موتــور جســتوگر یاهــو شــد.در جــواب موفقیــت ناروتــو
کیشــیموتو در مراســم زمســتان ســال  2008/2007جمــع کننــده ناروتــو «گفــت کــه او «خیلــی خوشــحال
بــود کــه طرفــداران آمریکایــی ناروتــو را قبــول ونینجــارا درک کردنــد و نشــان دادکــه بیننــده هــای آمریکایی
ســلیقه ی خو بــی دارندبــرای اینکــه ایــن بــه ایــن معناســت کــه آنهــا میتواننــد چیــزی کــه از قبــل بــرای آن
هــا ناشــناخته بــود را قبــول کننــد.
در فبر یــه ی  ، 2015آساشــی شــیمبون اعــام کــرد کــه ناروتــو یکــی از نــه نامــزد بــرای نوزدهمیــن ســاالنه
ی «جایــزه ی فرهنگــی تــزوکا اوســامو « بود.کیشــیموتو همچنیــن برنــده ی عنوان»مبتــدی ســال» بــرای
ســری در «دفتــر نمایندگــی کارهــای فرهنگــی» شد.ســری همچنیــن تحســین و انتقــاد هــای زیــادی را
توســط منتقــدان دریافــت کرد».ای.ای.ســپراو» از «ای جــی ان» اشــاره کــرد چگونــه بعضــی جلدهــای
مانــگا فقــط روی کاراکتــر هــای خاصــی تمرکــز میکننــد تــا حــدی کــه تعــداد هــواداران افزایــش مــی یابــد.
او همچنیــن روشــی کــه مانــگا هــای کیشــیموتو کــه یــک ترکیــب قابــل توجــه را از صحنــه هــای جنــگ
را درســت میکننــد را تحســین کــرد.
مجلــه انیمــه و مانــگای نئــو کاراکتــر هــای ناروتــو را بــه عنــوان «کســل کننــده «توصیــف کــرد ولــی ســری
را «تقریبــا بــه طــور بیمــار گونــه ایــی اعتیــاد ور» بــه خاطــر مرحلــه ی شــخصیت ســازی آن نســبت داد.
کارل کایــم لینگــر از «شــبکه ی اخبــار انیمــه» (انیــم نیــوز نتــورک) طراحــی کاراکتــر هــارا تحســین کــرد از
آنجایــی کــه هرکــدام روش منحصــر بــه فــرد عمــل وظاهــر خــود را نشــان میدهنــد»او همچنیــن اشــاره
کــرد چگونــه حتــی «احمــق شــکل تر یــن کاراکتــر» میتواند»:بــه طــرز لعنتیــی باحــال» ،درحــال جنــگ
عمــل کنــد .بــه هرحــال کایــم لینگــر اشــاره کــرد کــه در بعضــی جلدهــا تعــداد زیــادی جنــگ وجــود دارد
کــه قالــب داســتان قابــل توســعه نیســت ولــی او ایــن کــه چگونــه هرکــدام از کاراکترهــای میــدان جنــگ
احساســی هســتند راتحســین کــرد .ســری همچنیــن بــرای اینکــه بعــد از تعــداد زیــادی از جلدهــا ســرگرم
کننــده باقــی مانــده اســت توســط جاوییــر لوگــو از مانــگا الیــف مــورد تحســین قــرار گرفــت کــه همچنیــن
او دشــمنان را بــه همــان انــدازه ی صحنــه هــا ی جنــگ مــورد تحســین قــرارداد.
هنــر کیشــیموتو همچنیــن توســط جاوییــر لوگــو مــد نظــر قرار گرفــت کــه او داســتان را « دراماتیک،هیجان
انگیــز و فقــط مناســب داســتانی کــه او بازگــو میکنــد اســت»توصیف میکند.شــروع جــزء دوم نیــز توســط
نقــدی دیگــر از کاســی براینــزا از ِ«ای ان ان» مــورد تحســین قــرار گرفــت.او اشــاره کــرد کــه چگونــه کاراکتــر
هــا از آنجایــی کــه بــه یــک ظاهــر و توانایــی هــای جدیــد مــورد توســعه قــرار گرفتنــد اشــاره کرد.براینــزا
همچنیــن باالنــس بیــن قالــب داســتانی و صحنــه هــای عمــل را کــه بــه خواننــدگان اجــازه لــذت بــردن
از جلــد را میدهــد را تحســین کرد.بــه هرحــال او اشــاره کــرد کــه ایــن چیــز کــه همــه ی جلــد هــا همــان
کیفیــت را دارنــد تکــرار شــونده نیســت.برییانا الورنــس از «مانیــا اینتــر تینمنــت» اضــاف کــرد کــه جــزء
دوم مانــگا «بزرگساالنه»احســاس میشــودو ایــن بــه خاطــر رشــد کاراکترهــای مختلــف در جــزء اســت
.بــه هرحــال ترجمــه هــای و یــز مــورد بــه خاطــر ناســازگار بــودن وتغییــر بعضــی از اصطالحــات ژاپنــی بــه
انگلیســی در حالــی کــه بقیــه ی کلمــات دســت نخــورده رهــا شــدند مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.
نویســنده اینترنتــی کمیــک اســپانیایی «جســوس گراســیا ِفر یرجســولینک»یک کمیــک تقلیــدی بــه نــام
«راروتــو» براســاس «ناروتو»دراینترنــت ســاخت.در ســال  2008در حــدود  40.000شــخص در اســپانیا راروتــو
را خواندنــد.
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در آخر یــن باالتر یــن  100رتبــه انیمــه در تــی وی آشــی از اکتبــر  2006ناروتــو رتبــه ی هفدهــم در لیســت
را کســب کرد.ناروتــو شــیپودن دفعــات ز یــادی عنــوان بیشــترین تعــداد بازدیدهــای ســری را در ژاپــن
داشــت.اقتباس انیمــه ناروتــو جایــزه ی»بهتر یــن برنامــه انیمیشــنی تمــام طــول «را در ســومین جایــزه
هــای یــو اس تــی وی کــه در دانشــگاه ســانتو تومــاس در مانیــا ی فلیپیــن برگــزار شــد کســب کــرد.
اولیــن گــرد آوری دی وی دی شــامل ســیزده قســمت منتشــر شــده توســط ویزاســت کــه بــرای جایــزه
هــای انیمــه آمر یــکا بــرای بهتر یــن طراحــی پکیــج نامــزد شــدند.همچنین عنــوان ســومین ملکیــت انیمــه
بــا بهتریــن فــروش تمــام ســال  2008را بدســت آورد.ناروتــو بــه عنــوان «بهتریــن برنامــه انمیــت شــده ی
کامــل» در جایــزه هــای «انتخــاب دانــش آمــوزان «یــو اس تــی وی  2009کــه درتــاالر کنفرانــس پزشــکی
یــو اس تــی در  19فبر یــه  2009برگــزار شــد نــام گــذاری شــد.عنوان «باال تــر یــن ده ملکیــت انیمــه ایــی»آی
ســی وی 2در نیمــه اول  2009بــه ناروتــو بــه عنــوان دومیــن بهتر یــن انیمــه بــا ســود تجارتــی گســترش یافتــه
اهــدا شد.قســمت هــای ناروتــو شــیپودن بــه دفعــات در رتبــه بنــدی تلویز یــون انیمــه ایــی ژاپنــی ظاهــر
شد.فروشــهای دی وی دی از ناورتــو شــیپودن همچنیــن خــوب بــوده و بــه دفعــات زیــاد رتبــه بنــدی
دی وی دی انیمــه ژاپنــی ظاهــر شــده اند.قســمت هــای پخــش شــده مجانــی ناروتــو شــیپودن متوســطی
از  160.000بیننــده در هفتــه داشــت.ناروتو همچنیــن رتبــه بیســتم در میــان برنامــه هــا و کانــال هــای
«هولــو»در فبر یــه  2009داشــت.در» جوســت» در طــی همــان مــاه رتبــه اول را داشــت بــه عبارتــی در فبریــه
«ناروتــو شــیپودن» رتبــه اول در میــان برنامــه هــای انیمیــت شــده در «جوســت» را داشــت درحالــی کــه
«ناروتــو»دوم مانــد.
انیمــه ناروتــو بــه عنــوان برتر یــن ســی و هشــتمین برنامــه انیمــه شــده درمیــان بهتریــن  100ســریال انیمــه
آی جــی ان انتخــاب شــد.
منتقــدان اشــاره کردنــد کــه تمرکــز اولیــه ســری روی صحنــه هــای نــزاع بــود از آنجایــی کــه آنهــا اعتقــاد
دارنــد صحنــه هــای نــزاع بیشــتر از پــس زمینــه خــاص هســتند.به موســیقی نیــز اشــاره شــد کــه همتــای
خو بــی بــا صحنــه هــای نــزاع _هرچنــد کــه بعضــی موقــع هــا بــا دیالــوگ مداخلــه میکننــد هســتند.مارتین
تیــرون از ای ان ان از ســری بــرای نــزاع هــای طوالنــی انتقــاد کــرد ولــی او همچنــن اشــاره کــرد کــه بیشــتر
آنهــا «مفهــوم کلیشــه ایــی شــونن» را میشــکنند .تــراک هــای صوتــی بــرای افزایــش هیجــان و حالــت
داســتانگویی مــورد تحســین قــرار گرفتنــد.
همچنیــن کریســتینا کارپنتــر از انیمــه تی.اچ.ایــی.ام نقــد کــرد کــرد کــه کاراکتــر هــای ســری «دوســت
داشــتنی هســتند» او بیــان کــرد کــه بیشــتر آنهــا از کلیشــه هایــی کــه در شــونن مانــگا ظاهــر میشــوند
پیشــی نمیگرنــد.او همچنیــن عــرض کــرد کــه کیشــیموتو «یــک هنرمنــد متوســط در بهترین»اســت
و تحــول ضعیــف ســبک هنــری او بــه انمیشــن را مــورد تمســخر قــرار داد.باوجــود ایــن دومیــن منتقــد
ازمنتقــدان انیمــه ی تــی .اچ ای.ام «دیر یــک ال.توکر»اعتــراف کــرد کــه وقتــی انیمیشــن در لیســت
بهتریــن هــای آنهــا بــود آن هــا «رندرهــای هنــری را بــرای اینکــه بیــن طرفــداران مانــگا بیشــتر خواســته
شــوند بــه مــدت کمــی تــرک میشــوند» را تولیــد کردندولــی نتیجــه گرفــت کــه انیمیشــن بــه اصطــاح او
«یــک کیــف مختلــط» بــود.او همچنیــن اضافــه کــرد درحالــی کــه نــزاع هــا ســرگرم کننــده بودنــد ولــی بــه
دلیــل تعــداد ز یــاد آنهــا قالــب داســتانی کــه نتوانســت ادامــه پیــدا کنــد.
ناروتــو شــیپودن یــک واکنــش خــوب از فعــال انیمــه «دیو یــد ســی جونــز» دریافــت کــرد کــه توضیــح داد
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طراحــی کاراکتــر هــای جدیــد و انیمیشــن بهبــود یافتــه اســت.جونز همچنیــن احســاس کــرد کــه ســریها
بیشــتر جــدی و دراماتیــک مــی باشند.ســری از ایــن لحــاظ مــورد توجــه ای ان ان قــرار گرفتــه بــود کــه یــک
لحــن جــدی تــر و یــک باالنــس خــوب بیــن کمــدی و درام در اولیــن قســمتهای اوریجینــال مخصــوص
ســاخته شــده بــرای ســری هــا ی تلویزیونــی دارد.برخــاف انتقــاد هــای بســیار ازناروتــو ،ناروتــو شــیپودن
بــه لطــف خــط داســتانی دوســت داشــتنی آن و ارتبــاط بــا قالــب داســتانی اصلــی مــورد تحســین قــرار
گرفــت.در حالــی کــه رونــد آهســته اولیــن قســمت هــا بــه دلیــل کنــد بــودن مــورد انتقــاد قــرار گرفتنــد.
دریافــت و توســعه در فعــل و انفعــال هــای بیــن کاراکتــر هــا نظرهــای مثبتــی را دریافــت کرد.چارلــز
ســولومون کــه نویســنده ی لــوس آنجلــس تایمزاســت شــیپودن را بــه عنــوان ســومین بهتریــن انیمــه در
لیســت ده تایــی برتــر خــود رتبــه بنــدی کــرد.
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این هم دقیقن پشت جلد است ):

