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 مانگا را بیشتر بشناسیم

 

های کمیک ژاپنی مانگا )با تکیه روی حرف گ( در زبان ژاپنی به معنای کمیک است و برای کتاب
شناسند که یک شود. اغلب آمریکائیان مانگا را به خاطر آنامی )با تلفظ آن _آ _ می( میاستفاده می

بخش های مانگا هستند که الهامباشد. ولی معموالً این کتاببه معنی انیمیشن ژاپنی می
ازپیش های ژاپنی طرفداران بسیاری در آمریکا دارند و بیشاند. کمیکهای تلویزیونی بودهکارتون

در حال قبضه بازار انتشارات کمیک غربی هستند. مانگا همچنین دارای طرفدارانی بسیاری در 
کمیک غربی هستند. مانگا همچنین  ی بازار انتشاراتازپیش در حال قبضهآمریکا دارند و بیش

های کمیک زیادی در آمریکا وجود های کتابباشد. درواقع جمعیتدارای طرفدارانی بسیار جدی می
 اند.ی هنر مانگا دورهم گرد آمدهدارند که فقط برای اشاعه

 

 نکات اساسی در مانگا
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عنوان یک ژانر، در ژاپن بسیار متداول است؛ اما سبک طراحی مانگا با سبک ی روان مانگا، بهترجمه
های کمیک غربی بسیار متفاوت است. در این مقاله به تمام عناصر اساسی که مانگا را طراحی کتاب

 د خواهیم پرداخت.کنمانگا می

های آسیا عظمتی توصیف نشدنی آید ولی مانگا در ژاپن و دیگر بخشآمیز میگرچه به نظر مبالغه
های سنی و هر دو جنس زن و مرد را ی خاص است، عمومیت آن تمام گروهدارد. مانگا یک پدیده

بیست ساله باشد. های کمیک غربی فقط پسران دوازده تا گیرد. در مقابل مخاطب کتابدر برمی
ی وال ژورنال را در سرکار و خانه مطالعه رود مردم در نیویورک مجلهطور که انتظار میولی همان

ی خود را مطالعه های مانگای موردعالقهبینید که سوار بر ترن باعالقه کتابکنند در ژاپن مردم می
بنابراین متون موجود در  سرعت خواندشده که بتوان آن را بهکنند. مانگا طوری طراحیمی

های کنند. کتابها داستان را بیان میوگو به حداقل رسیده و حرکات و حالتهای گفتبادکنک
 0222، یا حتی 022، 022ای، ممکن است به صفحه 44های غربی مانگا در مقایسه با مشابه

رد دارند و هنرمندان صفحه نیز برسد. هنرمندان مانگا در ژاپن از موقعیت اجتماعی باالیی برخو
آورند تا به آنان در کارگیری هنرمندان زیادی فراهم میهای تولید مانگا را با بهسرشناس مانگا زمینه

 ناپذیر طرفداران مانگا کمک کنند.تولید صفحات بیشمار برای ارضای اشتهای سیری

 

های تلویزیونی از قبیل پسر ها قبل هالیوود مانگا را کشف کرد و آن را به شکل انیمیشنسال
فضایی کیمبا شیر سفید، جاینگنتور، تندران و توبور مرد هشتم به نمایش درآورد. امروزه هالیوود 

ازپیش به های سرگرمی بیشهای انیمیشنی است ولی کتابهنوز هم در ژاپن به دنبال نمایش
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های ها و امپراتوریبازیها به اسبابهای تلویزیونی به فیلم و فیلمهای تلویزیونی، نمایشنمایش
شوند. کیست که نام دی جی مون، اژدهای توک زد، ماه ملوان و پوک مون را انحصاری تبدیل می

 نشنیده باشد؟

در غرب وجود دارد. شده از ژاپنی بیش از گذشته در حال انتشار های مانگای ترجمهولی اکنون کتاب
 تهاجم مانگا با آخرین سرعت در حال انجام است.

 بقیه مطالب را در مقاله بعدی بخوانید

 0سرفصل مقاله مانگا 

 چه چیزی عامل جذابیت مانگا است؟

 های مانگا چیست؟وسفید بودن طرحدلیل سیاه

 اولین هنرمند مانگا چه کسی بود؟
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