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بانددسینههای فرانسـ ـ ــه و بلژیک از
مقایس ـ ـ ـهی تطبیقی
ِ
لحاظ بصری*
مصطفی گودرزی** ،1یاسمن امامی

2

 1استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد تصویرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/12/23 :تاریخ پذیرش نهایی)98/7/29 :

چکیده

بانددســینهها به مرور ،موفق به خلق
بانددســینه (معادل فرانســوی کمیکاســتریپ) ابتدا در فرانســه و بلژیک متولد شــدِ .
ِ
قهرمانانی منحصربهفرد شدند که نوجوانان سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار دادند .عوامل بصری هوشمندانهی بسیاری
مورد استفادهی هنرمندان این آثار قرار گرفتهاند که هدف از تحقیق پیش رو ،وا کاوی این عوامل در برترین بانددسینهها در
ً
جهت شــناخت بهتر عوامل موفقیت و شکســت این آثار و نهایتا بهکارگیری این عوامل در کمیکاســتریپهای داخلی اســت.
سوال اصلی این پژوهش در این راستاست که چه تفاوتها و شباهتهای بصری میان آثار این دو کشور وجود دارد؟ همچنین
این آثار در گذر زمان از لحاظ بصری دستخوش چه نوع تغییراتی شدهاند؟ اطالعات مورد نیاز این پژوهش با ستفاده از اسناد
بانددسینههای فرانسوی
و منابع کتابخانهای گردآوری شده و با روش تحقیق تحلیلی و قیاسی به این نتیجه دست یافته که ِ
و بلژیکــی از لحــاظ بصــری ،بســیار بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد و تفکیک آنها گاهی بســیار ســخت مینمایــد .از آنجایــی که آثار
فرانســوی مقدم بر بلژیکی خلق شــدهاند ،همواره منبع الهامی برای بانددسینههای بلژیکی محسوب میشدهاند .به همین
بانددسینه و آثار بلژیکی نقطهی اوج آن است .در نهایت همین موضوع منجر به پیشرفت آثار
خاطر آثار فرانسوی ،مقدمهی
ِ
بلژیکی و بدست آوردن عنوان کشور تولیدکننده بانددسینه در جهان شدهاست.

واژههای کلیدی

بانددسینه ،کمیکاستریپ ،بانددسینههای فرانسه ،بانددسینههای بلژیک.
*این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارندهی دوم با عنوان« :بررسی کمیکاستریپهای فرانسویزبان» است که در تیر ماه  1397به راهنمایی
نگارندهی اول ،در دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رسیدهاست.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66419571 :نمابر.E-mail: mostafagoudarzi@ut.ac.ir ،021-66962593 :

48
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۵شماره  ،۱بهار ۱۳۹۹

مقدمه
بانددسـ ـ ــینه ،1معادل فرانسـ ـ ــوی واژهی کمیکاستریپ 2است.
در حقیقت این واژه به آن دسـ ـ ــته از کمیکاسـ ـ ــتریپهایی اطالق
میشـ ـ ــود که در کشورهای فرانسـ ـ ــوی زبان مانند فرانسه ،بلژیک و
سوئیس تولید میشـ ـ ــوند .طراحیهای فانتزی ،رنگهای تخت و
شـ ـ ــاد ،کادربندیهای منظم و ...از جمله ویژگیهاییست که این
آثار را تبدیل به قالبی مناسب برای کودکان میکند اما گفتنی است
ً
که مخاطب بانددسـ ـ ــینهها ،صرفا کودکان نیستند .بزرگساالن نیز از
طرفداران پروپاقرص این قالب هنری هستند و علت جذب مخاطب
بزرگسـ ـ ــال را بیشـ ـ ــتر میتوان در محتوای این آثار و نه ویژگیهای
بصری آنها جسـ ـ ــتجو کرد .در این میان ،بانددسینههای فرانسوی
و بلژیکی ،برجستهترینها در جهان محسوب میشوند که علیرغم
اثرپذیری از یکدیگر ،بنا بر تقدم و تاخرشـ ـ ــان هر کدام از ویژگیهای
منحصربهفرد خود نیز برخوردار هستند.
در تحقیق پیش رو فرض بر این است که بانددسینههای فرانسوی
و بلژیکی به علت فرهنگ مشابه خاستگاهشان ،دارای ریشهی مشترک
و شباهتهایی هســــــتند و با تاثیرات متقابل خواســــــته یا ناخواسته
موجب پیشرفت یکدیگر شدهاند .در این پژوهش با گزینش جامعهی
آماری از اوایل قرن بیســــــتم تا اواخر آن در ابتدا با استفاده از مطالعات

کتابخانهای به شرح توضیحات ابتدایی در مورد هر اثر پرداخته و سپس
به صورت متمرکز ویژگیهای بصری هر اثر تحلیل شدهاست .در ادامه
جداولی نیز تنظیم گشته تا مقایسهای منسجم میان مشخصههای
بصری هر یک از دو بخش مورد نظر صورت پذیرد .هدف از این تحقیق،
دســــــت یافتن به چکیدهای از علل موفقیت و شکستهای دو کشور
فرانســــــه و بلژیک در تولید بانددسینه است و از آنجایی که آثار بلژیکی
خود از یافتهها و تجربهاندوزیهای فرانســــــویها بهــــــره برده و بدین
ترتیب در گذر زمان این کشـ ـ ــور عنوان «کشور کمیکاستریپها» را به
خود اختصاص دادهاسـ ـ ــت ،مقایسهی آثار مطرح بلژیکی با فرانسوی،
ما را به خالصهای از دســــــتیافتههای مطلوب فرانسه و سپس بلژیک
در زمینهی این هنر به خصوص میرســــــاند و ضرورت دســــــت یافتن
به این امر ،اســــــتفادهی هر چه بهتــــــر و مفیدتر از این دســــــتیافتهها
در جهت پیشــــــبرد هنر کمیکاســــــتریپ در کشــــــورمان ایران است.
تالش میشود در پژوهش ذیل به این سواالت پاسخ دادهشود:
 .1بانددســــــینههای بلژیکــــــی و فرانســــــوی چــــــه تفاوتهــــــا و
شباهتهایی با یکدیگر دارند؟
 .2بانددســــــینههای فرانســــــوی و بلژیکی در طول زمان از لحاظ
بصری چه تغییراتی کردهاند؟

بانددسینههای فرانسه
هرچند که بانددســــــینه در واقع از سوئیس آغاز شدهاست و اولین
بانددسینهی فرانسوی زبان مربوط به این کشور است اما با گذشت
زمان چندان به آن پرداختهنشد .بنابراین در حال حاضر سوئیس کشور
مطرحی در تولید بانددسینه ناست .برعکس ،کشور فرانسه و به دنبال
او ،بلژیک از اولین سردمداران این صنعت و هنر محسوب میشوند.
بنابراین در تحقیق پیشرو ،سیر بررســــــی این آثار از کشور فرانسه به
عنوان پیشگام آنچه امروز بدان بانددسینه میگوییم ،آغاز میشود.
بانددسینههای فرانسـ ـ ــوی در طول تاریخ ،مراحل گونا گونی را
پشت سر گذراندهاند .تا قبل از دهه  ،1930این آثار متعلق به کودکان
بودند و پس از آن شـ ـ ــاهد تهاجم کمیکهای آمریکایی در نشریات
فرانسوی هستیم .سالهای  1950تا  ،1970با بانددسینههایی برای
نوجوانان مواجه میشـ ـ ــویم و پس از آن به مـ ـ ــرور زمان ،ژانر این آثار
بیشتر به سمت مخاطب بزرگسـ ـ ـ�ال گرایش پیدا میکند(.)URL 10
در ادامه با چند نمونه از آثار شاخص فرانسوی آشنا خواهیم شد.
الفِ .بکاسین
از میان آثار به اصطالح کودکانهی فرانسوی میتوان از ِبکاسین،
ِل پیه نیکلز(4نیکلهای پادراز) ،زیـ ـ ــگ ِا پوس (زیگ و پوس) 5و...
3

نامبـ ـ ــردِ .بکاســــــین ،اولین زن قهرمــــــان کمیکاســــــتریپ در تاریخ
محسوب میشود و شاهکارهایی که او در طول جنگ جهانی دوم
انجام داد موجب تقویت روحیهی مردم فرانســــــه شــــــد .بسیاری از
مفسـ ـ ــران فرهنگی آن زمان از ِبکاسین به عنوان اثری کودکانه و هم
ارز آثار پروست 6نام میبردند ( .)URL 15ماجراهای دخترکی سر به
هوا و خوش قلب که به عنوان خدمتکار مشــــــغول به کار شدهبود.
از خانهای به خانهی دیگر و از کشــــــوری به کشور دیگر سفر میکرد
و ماجراهای زیادی را پشــــــت ســــــر میگذاشتِ .بکاســــــین نمونهی
ً
یک بانددســــــینهی کامال اخالقگرا در فرانسه است .نکات اخالقی
در قالـ ـ ــب رفتارهای ســــــادهلوحانهی این شــــــخصیت به مخاطب
منتقل میشوند .در داســــــتانهای ِبکاسین که از اولین نمونههای
بانددسینه هســــــتند هنوز بالونهای گفتوگو استفاده نمیشوند و
داستان زیر هر یک از تصاویر نگاشتهمیشود .قلم مورد استفاده در
ً
این متون ،ماشینی و نه دستنویس است و افکتهای صوتی ابدا
در این مجموعه به چشــــــم نمیخورند .به طور کلی متن در فضای
درون تصویر جایی ندارد .داستانهای ِبکاسین در ابتدا دارای کادر
به معنای یک خط بســــــته دور هر تصویر نبودند و هر قاب با رعایت
فاصلهای در کنار قاب دیگر قرار میگرفت اما به مرور زمان خطوطی
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نیز به منظور تعییـ ـ ــن محدودهی هر تصویر تعبیه شـ ـ ــدند .کادرها
ً
همیشـ ـ ــه مسـ ـ ــتطیلی بودند و تصویر کامال در داخل آنها گنجانده
میشـ ـ ــد .در این آثار هیچگاه شـ ـ ــاهد شکستهشـ ـ ــدن هیچ کادری
توسط عناصر تصویری داستان نیستیم و فقط گاهی این کادرهای
مستطیلی به جای قرار گرفتن در یک ردیف ،مختصری باال و پایین
میشـ ـ ــوند .در بانددسـ ـ ــینههای ِبکاسـ ـ ــین چندان اثری از زوایای
سینمایی ،که در آثار آمریکایی به وفور دیدهمیشود ،نیست .زاویه
ً
عمدتا از روبهرو و نمای مورد اسـ ـ ــتفاده النگ شات 7است .طراحی
کارا کتر اصلی یعنی ِبکاسـ ـ ــین ،یک طراحی فانتزی و طنازانه است.
ِبکاسـ ـ ــین یک خدمتکار ساده است و همیشـ ـ ــه یک پیراهن سبز با
دامن پفدار با یقهای بلند تا زیرگلو به تن دارد .جورابهای مشکی
و کفشهایی قهوهای رنگ شبیه قرص نان به پا دارد .همیشه یک
سربند و پیشبند سـ ـ ــفید نیز بر روی موها و لباسش پوشیدهاست.
چهرهای گرد با چشـ ـ ــمان نقطهای و بینی کوچکی دارد اما نکتهی
ً
عجیب این اسـ ـ ــت که ِبکاسـ ـ ــین ،اصال دهان نـ ـ ــدارد .هرچند که او
علیرغم دهان نداشتن در طول داستان حرف میزند و حتی گاهی
وراجی میکندِ .بکاسـ ـ ــین همیشه همین ظاهر را دارد مگر در مواقع
ً
خاص با ماموریتی ویژه؛ مثال وقتی برای خلبانی ناچار به پوشـ ـ ــیدن
لباس خلبان میشود و...
این مجموعه همیشـ ـ ــه رنگی کار میشد اما در اوایل کار تصاویر
ً
عمدتا همراه با یک پسزمینهی سـ ـ ــفید بدون هیچ فضاسـ ـ ــازی و
جزئیاتی بودند و به مرور زمان فضاسـ ـ ــازیها بیشتر شد هرچند که
همچنان بسـ ـ ــیار سـ ـ ــاده و با حداقل جزییات طراحی میشـ ـ ــدند.
رنگها به نسبت آثار بانددسینه و کمیکاستریپ متاخر ،کمی کدر
ً
به نظر میرسـ ـ ــیدند و این احتماال به خاطر کاهی بودن کاغذ مورد
استفادهی روزنامههای آن دوره بودهاست (تصویر .)1
بِ .ل پیه نیکلز |8نیکلهای پادراز
ِل پیه نیکلز نیز مسـ ـ ــیر مشـ ـ ــابهی را پیش گرفـ ـ ــت و البته عمر
طوالنیتری نسبت به ِبکاسـ ـ ــین برایش رقم خورد .در ابتدا این اثر

تصویر  -1بانددسینه ِبکاسین.
ماخذ)bdzoom.com( :

به دلیل جنبههای غیراخالقیش برای جامعهی فرانسه شوکهکننده
بود ،اما بـ ـ ــه مرور این مجموعه تبدیل به یکــــــی از محبوبترین آثار
فرانسوی شد.
نیکلها ســــــه مرد دزد و خرابکار بودند که دســــــت بــــــه هر کاری
میزدنـ ـ ــد تا پول بدســــــتآورند .هر یــــــک از آنها تخصص خــــــود را در
خالفکاری داشت؛ کروکیگنول9در جعل سند ،فیلوکارد 10در جیببری
و ریبولدینکو 11در برنامهریزی برای نقشــــــهها .آنها به سراسر دنیا سفر
میکردنــــــد و برای انجام هر کاری و قــــــرار گرفتن در هر موقعیتی آماده
بودند .نیکلها همیشــــــه پولی که از دزدی بدســــــت میآوردند را به
نحوی از دســــــت میدادنــــــد .چرا که علیرغم تفــــــاوت فاحش آنها با
بانددسـ ـ ــینههای اخالقی هم عصرشــــــان ،به هر حال ایــــــن آثار برای
نوجوانان کار میشــــــدند و قوانین حمایت از جوانـ ـ ــان به آنها اجازه
نمیداد که حداقل مرزهای اخالقی را در هم شکنند (.)URL 4
ِل پیـ ـ ــه نیکلز و زیگ ِا پــــــوس ،از اولین نمونههای بانددســــــینه
حاوی بالونهای گفتوگو هســــــتند .در اولین داستانهای ِل پیه
نیکلز ،عالوه بر بالون ،شــــــاهد متنهایی در پاییــــــن هر تصویر برای
شرح داستان نیز هستیم .بالونها به صورت مربع و مستطیلهایی
با خطوط مواج طراحی شــــــده و گاه در طول داســــــتان ،دفرمه و یا
دچار شکستگی هم میشوند .نوشــــــتهی درون بالونها به صورت
ً
دس ـ ـ ـتنویس و تمام حروف ،بزرگ یا اصطالحا کپتال 12نوشتهشده
اما نوشتههای زیر تصاویر در قالب فونت ماشینی هستند.
در اولین نمونهها ،اثر چندانی از افکتهای صوتی دیدهنمیشود
و به مرور این افکتها به داســــــتانها اضافه شدند .به طوری که در
داستانهای متاخر جزء الینفک این مجموعه بودند .کادربندیها
همانند ِبکاســــــین در ابتدا دارای خطوط بسته و مشخصی نبودند و
ً
صرفا با کنار هم قرار گرفتن قابهای تصاویر مجزا میشدند اما به مرور
ً
کادرهایی برایشان تعبیه شد که کامال منظم و بدون هیچ شکست یا
تنوع خاصی بودند .کادرهایی مســــــتطیل شکل که در یک امتداد و
پشت سر هم قرار دارند .نســــــبت به ِبکاسین تنوع بیشتری در نماها
دیدهمیشود و گاه در کنار نماهای النگ شات ،که عمدهی نماها را

تصویر ِ -2ل پیه نیکلز.
ماخذ)bedetheque.com( :

تصویر  -3زیگ اِ پوس.
ماخذ     )bedetheque.com( :
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میسازند ،شاهد نماهای مدیوم شات 13هم هستیم .همچنین گاهی
زوایای دوربین به زوایــــــای متنوعتری چون نگاه از باال و ...هم تغییر
میکند ،اما نه آنقدر زیاد و متنوع که بتوان آنها را سـ ـ ــینمایی نامید.
تمام کارا کترها ،فانتزی طراحی شدهاند .مشخصههای ظاهری
سه شخصیت اصلی منطبق با فعالیت آنها ،انواع خالفکاری است.
چشمان درشت ،بینیهای بزرگ قرمز ،کتوشلوار به تن ،کالهی بر
سر و ...از ویژگیهای مشترک این سـ ـ ــه نفر است .گفتنی است که
طراحی این سه شـ ـ ــخصیت در طول زمان بسیار دگرگون شده و به
مرور به سمت طراحی واقعگرایانه رفتهاست .رنگهای به کار رفته
در این مجموعه شـ ـ ــاد و تخت هستند .اوایل ،رنگ زرد زمینه ،رنگ
غالب بود ،اما به مرور تنوع بیشتری پیدا کرد (تصویر )2
ج .زیگ ِا پوس |14زیگ و پوس
ماجراهای دو نوجوان به نام زیگ و پوس که همواره به دنبال
ً
راهی برای رفتن به آمریکا و میلیونر شـ ـ ــدن هسـ ـ ــتند ،اما معموال در
سفرهایشان با کمبود پول و اتفاقات متعددی مواجه میشوند که
مانع رسیدن آن دو به آمریکا میشود .آنها در داستانهای متفاوت
به کش ـ ـــورها و مناطق گونا گونی سـ ـ ــفر میکنند بلکه راهی به سوی
آمریکا بیابند .در یکی از این سـ ـ ــفرها به قطب شـ ـ ــمال با پنگوئنی
به نام آلفرد 15آشـ ـ ــنا میشـ ـ ــوند و او را به عنوان حیوان خانگی خود
میپذیرند .از آن پس آلفرد نیز همسـ ـ ــفر جدید زیگ و پوس در طول
داستانها اسـ ـ ــت .حضور آلفرد ،یک مد جدید را در بانددسینه به
وجود آورد که بعدها در بسیاری از آثار ادامه پیدا کرد (.)URL 23
بالونهای گفتوگو در این داستانها به فرم مربع یا مستطیل با
ً
خطوط کنارهنمای مواج و گاها با شکستهای مختصر همراه است
ً
و متن داخل بالونها به صورت دســــــتنویس و تماما با حروف بزرگ
نوشـ ـ ــته شدهاست .در اولین قسـ ـ ــمتهای این بانددسینه ،کمتر با
افکتهای صوتی مواجه میشــــــویم و گاه آنها در قالب حروفی نازک
و بزرگتر از نوشــــــتار بالونها مشاهده میشــــــوند اما به مرور زمان که

َ
ُ
تصویر  -4ل ُپتی انی.
ماخذ)bdzoom.com( :

ظاهر زیگ ِا پوس تغییر کرد ،افکتهای صوتی هم جزء الینفک این
آثار شدند .کادربندی این آثار متشکل از مربع و مستطیلهای منظم
و متوالی است که هیچگاه توسط عناصر داستان یا بالونها شکسته
نمیشود .در نماهای این مجموعه در همان اوایل کار هم نسبت به
آثاری چون ِبکاسین تنوع بیشتری وجود داشت و حتی گاه نماهای
اینسـ ـ ــرت 16و کلوزآپ 17هم در آن دیده میشد و یا هر از گاهی شاهد
تغییر زاویهی دوربین از نمای روبهرو به نگاه از باال و ...هستیم.
طراحـ ــــی کارا کترهای زیگ و پوس به همان شــــــیوهی فانتزی
معمول است .دو پسر کوتاه قد با چشمان نقطهای ،بینی کوچک و
دهانی که از یک خط منحنی تشــــــکیل شده است .یکی از آنها کمی
ً
چاق و کوتاه و دیگری الغر و بلند اســــــت و عموما کالهی بر سر دارد.
شـ ـ ــلوارهایی که در پوتینها فرو کرده و کفشهــــــای نان با گتی که
ما را به یاد ِبکاســــــین و نیکلها میاندازد .در اولین نمونههای این
بانددسینه ،به دلیل مســــــایل اقتصادی دوران جنگ ،از رنگهای
محدودی چون قرمز ،آبی ،سفید و سیاه برای رنگآمیزی استفاده
میشـ ـ ــد .رنگها تخت بودنــــــد و اثری از سایهروشــــــن در آنها دیده
نمیشد اما به مرور این آثار تنوع رنگی پیدا کردند (تصویر .)3
َ
د .ل ِبت ِا ُمرت |18وحشی مرده است
وقتـ ـ ــی جنگ جهانی دوم بــــــه مرحلهی اروپاییش رســــــید به
وضعیتی خونیــــــن و اجتنابناپذیر بدل شــــــد .ملیتهایی که مورد
بردگی قرار داده شده بودند ،برای احیای سرزمینهای مادری و غرور
ملیشان تالش میکردند .در سرتاسر جهان داستانهای بلندی که
تا به حال سرکوب شده بودند ،برخی حقیقی و برخی افسانه ،منتشر
ً
شدند .با وجود اینکه کار نشر در فرانسه شدیدا تحت کنترل بود (حتی
در مورد کتابهای کمیک) ،اما نازیها نمیتوانسـ ـ ــتند جلوی روح
خالق و مقاومتهای شهروندان را بگیرند (.)URL 22
َ
ُ
در ایـ ـ ــن میان میتوان از بانددســــــینه مشــــــهور ل ِبت ِا مرت
ً
نامبرد که مشــــــخصا داستان و شخصیتهایش را وقف جنگ و نقد

َ
تصویر  -5ل ِبت ا ُمرت.
ماخذ)branchesculture.com( :

َ َ
تصویر  -6ل فم پیژ.
ماخذ)casterman.com( :
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آن کردهبود .نویسـ ـ ــنده ،جنگ را در قالب جنگلی متصور شده که
هر کدام از حیوانات آن نماد یکی از کشورهای حاضر در میدان نبرد
هسـ ـ ــتند و دیدگاه مد نظرش را در قالب جنگ میان این حیوانات
بیان کردهاسـ ـ ــت .در ابتدای داستان نویسـ ـ ــنده به توصیف جهان
قبل از رخدادن جنـ ـ ــگ میپردازد؛ خانوادهها خوشـ ـ ــحال در کنار
هم زندگی میکنند .همهی مردم شـ ـ ــغل دارند و همیشـ ـ ــه در حال
شادی هستند .از طرف دیگر گرگها را میبینیم که در حال تمرین
در بخشی از جنگل هسـ ـ ــتند که بیشتر شبیه به جهنم است .سگ
انگلیسـ ــــی ،کفتار ایتالیایی ،گرگ آلمانی ،سگ دانمارکی ،توله شیر
بلژیکی ،شیر اتیوپیایی ،کانگورو استرالیایی ،میمونهای زرد ژاپنی،
گاومیش آمریکایی ،خرس قطبی روسی ،قورباغه ،لکلک ،خرگوش
و سنجاب فرانسوی ،پلنگهایی که سربازان استعماری جمهوری
بودند ،چوپانهای سوییسـ ـ ــی ،گربههای ایرانی و بوفالو و اژدهای
چینی حیوانات این جنگجهانی را تشکیل میدهند (.)URL 18
َ
ُ
َ
ل ِبت ِا ُمرت نیز مانند ل ُ پتی انی از بالونهای دایرهای و بیضی
اسـ ـ ــتفاده میکند اما فونت مورد اسـ ـ ــتفادهاش دیگر دس ـ ـ ـتنویس
نیسـ ـ ــت و از نوعی فونت خوشنویسـ ـ ــی التین که ماشـ ـ ــینی است،
َ
اسـ ـ ــتفاده میکند .به طور کلی ظاهر بانددسـ ـ ــینهی ل ِبت ِا ُمرت با
سـ ـ ــایر بانددسـ ـ ــینههای همعصرش متفاوت است .در هیچ کجای
داسـ ـ ــتان اثری از افکتهای صوتی دیده نمیشود ،کادربندیها به
ً
شـ ـ ــیوهای کامال متفاوت در قالب دایره ،مربع و مستطیل است که
ً
لزومـ ـ ــا به ترتیب خاص و منظمی نیز در کنار هم قرار نگرفتهاند و گاه
شاهد کادرهای تمام صفحه که قابهای کوچکتر بر رویشان قرار
میگیرند نیز هسـ ـ ــتیم .تنوع نمایی زیادی در این اثر وجود دارد اما
ً
نمای مورد استفاده ،عمدتا النگ شات است .کارا کترها به شیوهی
رئال-فانتزی طراحی شـ ـ ــدهاند؛ یعنی نوعی واقعگرایی که همراه با
اغراق است .اینبار شاهد رنگگذاری به همراه سایهروشن هستیم
و تمام این عوامل منجر میشـ ـ ــوند تا این بانددسـ ـ ــینهی مشهور از
سایر آثار هم دورهاش متمایز شود (تصویر .)5
هـ .بانددسینههای بزرگساالن
از دهه  70با بانددسینههای متفاوتی در فرانسه روبهرو هستیم
که در حقیقت برای مخاطب بزرگسال نوشته و طراحی شدهاند .در
این میان میتوان از آثار هنرمند مشـ ـ ــهور ِانکی بیالل 19نام برد .این
آثار در حقیقت بانددسینههای بزرگساالنهای بودند که تاریخ در آنها
َ َ
مطرح بـ ـ ــود .برای مثال اثری با نام ل فم ِپیژ( 20تلهی زن) کار شـ ـ ــد
که داستانهای یک روزنامهنگار به نام ژیل بیوسکوپ 21با موهایی
آبی رنگ بود .در این داستان با رابطه عجیبی که این روزنامهنگار با
ماشـ ـ ــین تایپ عجیب و غریبش دارد مواجه میشویم .این ماشین
این امکان را به ژیل میداد تا مقاالتش را در روزنامهای که متعلق به
سال  1993بود چاپ کند .همچنین او به داروهایی اعتیاد دارد که
در فراموشی و پا ک کردن حافظه به او کمک میکنند و دردهای او
مانند درد شکستعشقی را التیام میدهند (.)URL 13
در آثـ ـ ــار ِانکی بیالل که مختص بزرگسـ ـ ــاالن نوشـ ـ ــته و طراحی
میشـ ـ ــدند ،نوعی تخیل و فانتزی شـ ـ ــبیه به آثار سینمای علمی-

تخیلی امروز دیده میشد .در این آثار نیز بالونهای گفتوگو به فرم
دایره و بیضی طراحی شدهاند .نوشتار درون کادرها دستنویس ،با
حروف بزرگ و نازک اســــــت .فاصلهی زیادی بین حروف و سطرها از
یکدیگر وجود ندارد و حروف درون هر کادر کمی فشرده و در هم به
ً
نظر میرسد .به ندرت از افکتهای صوتی استفاده میشود .صرفا
برای نشـ ـ ــان دادن صدای تلفن و چیزهایی مشابه آن و نه برای هر
نوع حرکت و صدایی که در محیط وجود دارد.
کادرها کما کان مســــــتطیلی و منظم در کنار هم قرار گرفتهاند
اما تفاوتی که در آنها با بانددســــــینههای قبلی مشــــــاهده میشود
در شکستهشدنشــــــان در برخی مواقع توسط بالونها و یا بخشی از
َ َ
عناصر داستان اســــــت .ل فم پیژ همانطور که از لحاظ پرداختن به
موضوع و ...به آثار آمریکایی شــــــباهت بیشتری پیدا کردهاست ،در
نزدیکشدن به فضای سینمایی با اســــــتفاده از تنوع نما و زوایای
دوربین نیز ،که مــــــورد عالقهی کمیکهای آمریکاییســــــت ،تالش
مضاعف کرده و بارها در آن شــــــاهد نماهای اینسرت و ...هستیم.
با اینکه در طراحی به ســــــمت واقعگرایی رفته ،امــــــا نوعی اغراق در
کشیدگی پیکرها و طراحی اشیاء دیده میشود که همچنان آن را از
آثار آمریکایی متمایز کرده و جنبهی هنریتری به آن بخشیدهاست.
در این بانددسینه ،از رنگهای محدودی استفاده شده اما اینبار
نه به دلیل شــــــرایط اقتصادی دوران جنگ بلکــــــه به این خاطر که
ً
نویسـ ـ ــنده و تصویرگر ،این اثر را دقیقا برای مخاطب بزرگسال نوشته
و طراحی کردهاند و به همین خاطر از اســــــتفادهی رنگهای شاد و
ً
درخشان تعمدا اجتناب شدهاست (تصویر .)6

تحلیل بصری بانددسینههای فرانسه
ً
همانطور که مشــــــاهده شــــــد آثار فرانســــــوی عمدتا از کلیشهی
مشـ ـ ــخصی پیروی کردهاند .از زمانی کــــــه بالونهای گفتوگو پدید
آمد ،شـ ـ ــاهد تغییر فرم آنها از مربع و مســــــتطیل به دایره و فرمهای
دالبری هســــــتیم .خطوط مــــــواج کنارهنمای بالونهــــــا تبدیل به
ً
خطوط صاف و دقیقی شدند اما نوشــــــتار درون بالونها ،تقریبا در
تمام دوران با همان فرمت دســــــتنویس و حروف بزرگ ادامه پیدا
کـ ـ ــرد .افکتهای صوتی نیز کمکم مورد اســــــتفاده قــــــرار گرفتند اما
کاربرد زیادی از آنها دیده نمیشود و شــــــاید در نمونههای متاخرتر
بانددسینههای فرانسوی ،بیشتر بتوان با این ویژگی خاص مواجه
شـ ـ ــد .کادربندیها در تمام ایــــــن دوران در قالــــــب کادرهای مربع
مسـ ـ ــتطیل منظم ادامه پیدا کرد و تنهــــــا در موارد خاص و متاخری
َ َ
مانند ل فم ِپیژ ،شاهد شکسته شدن کادر توسط عناصر تصویر نیز
ً
هستیم؛ اما غالبا شیوهی کادربندی آثار فرانسوی سبک کالسیک
است .نماها و زوایای دوربین ،چندان تالشی برای نزدیک شدن به
ً
فضای سینمایی ندارند و غالبا سعی میکنند تا از نماهای روبهرو،
النگشات و مدیوم شات استفاده کنند و در موارد معدودی شاهد
نماهای اینسرت ،کلوزآپ و یا نگاه از باال ،پایین و ...هستیم.
ً
کارا کترها عمدتا در فضای فانتزی طراحی میشوند و ا کثرشان نوعی
الگوبرداری از نمونهی اولیه یعنی ِبکاسین هستند؛ چهرههای گرد با
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ً
چشمان نقطهای ،لبها و بینی کوچک ،لباسها نیز عمدتا در طول
مجموعهها تغییر نمیکنند مگـ ـ ــر در موارد و ماموریتهای خاص .به
مرور فاصلهی بانددسینههای فرانسوی با ِبکاسین بیشتر شد و آنها به
سمت فضای رئال-فانتزی رفتند .همیشه سبک طراحیها ،این آثار
ً
را از همتایان آمریکاییشان متمایز میکند .عمدتا رنگگذاری تخت،
شـ ـ ــاد و متنوعی دارند مگر در مواردی که به دلیل شــــــرایط اقتصادی
دوران جنگ ،چارهای جز تعداد محدود رنگ وجود نداشتهاســــــت.
تمام این عوامل دست در دست هم دادهاند تا بانددسینههای
فرانسـ ـ ــوی را از سـ ـ ــایر کمیکاسـ ـ ــتریپهای دنیا تفکیک کند .این
ً
ً
ویژگیها عمدتا کالسیک هسـ ـ ــتند و تعمدا زیاد به فضای هیجانی
و سـ ـ ــینمایی نزدیک نمیشـ ـ ــوند چرا که هدف آنهـ ـ ــا ،چیزی واالتر
ً
از کمیکهـ ـ ــای آمریکاییسـ ـ ــت که صرفـ ـ ــا با سـ ـ ــاختن ابرقهرمانها
مخاطب را مجذوب خود کـ ـ ــرده و چیزی جز خیالپردازیهای دور
و دراز ندارند .فرانسـ ـ ــویها به دنبال اهداف بلندمدتتری هستند
و با انتخاب شـ ـ ــیوهای کالسیک در آثار ،سـ ـ ــعی بر تمرکز در محتوا و

خوراندن اندیشــــــههای مورد نظر به مخاطبان خود هســــــتند .در
حقیقت این آثار با اســــــتفاده از ویژگیهای نامبــــــرده آثار خود را در
تعادلی میان مخاطبان بزرگســــــال و کودک خود قرار میدهند تا هر
دو طیف را پوشش دهند .در جدول  ،1ویژگیهای بانددسینههای
کشور فرانسه مشاهده میشود.

بانددسینههای بلژیک
وقتی سالها پیش بانددسینههای بلژیکی برای اولین بار ظاهر
شـ ـ ــدند ،هنوز بالونهای حاوی دیالوگ در کمیک کار نمیشدند.
به دلیل کمبود منابع ،اولین نویســــــندگان بلژیکی ،پیشرفت و ترقی
این فرم هنــــــری جدید را از آثــــــاری که از آمریکا بــــــه بلژیک میآمد
دنبال میکردند .با وجود اینکه بســــــیاری از هنرمندان بلژیکی متاثر
از کمیکهای آمریکایی بودند ،اما بانددسینههای بلژیکی هرکدام
با اسـ ـ ــتفاده از کدها و زمینههای مورد عالقهشــــــان پیش میرفتند

جدول  -1بانددسینههای فرانسه.

بالونهای
گفتوگو

نوشتار

افکتهای
صوتی

کادربندی

زاویهبندی و نما

کارا کترهای
اصلی
(قهرمان)

رنگ

در ابتدا بدون کادر،
در ادامهی کار
مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

روبهرو ،النگشات

فانتزی

در اولین
مجموعهها به
ندرت هست
اما در اواخر به
وفور

در ابتدا بدون کادر،
در ادامهی کار
مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

در ابتدا روبهرو و النگ
شات و مدیوم شات،
در ادامه نگاه از باال
و ...هم اضافه شد.

فانتزی

دستنویس با
حروف بزرگ

در اولین
مجموعهها به
ندرت هست
اما در اواخر به
وفور

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

نماها و زوایای
متفاوت ،استفاده از
نمای اینسرت و کلوز
آپ در برخی موارد

فانتزی

َ
ل بت ِا
ُمرت

ندارد

حروف ماشینی،
خوشنویسی التین

ندارد

کادرهای متنوع
دایرهای ،مربع،
مستطیل ،تمام صفحه
و ...بدون توالی
نظاممند

دارای تنوع زاویه
ً
است اما نماها عمدتا
النگشات هستند.

رئال -فانتزی

تنوع رنگی با سایهروشن
همراه با دورگیری

َ َ
ل فم ِپیژ

دایرهای و
بیضی

دستنویس با
حروف بزرگ

گاهی استفاده
میکند.

مستطیلهای منظم و
همراه با شکستن قاب

تنوع نما و زاویه،
نزدیک به قابهای
سینمایی

رئال -فانتزی

رنگهای محدود و تیره
همراه با سایهروشن،
دورگیریهای یکنواخت
ندارد.

ِبکاسین

ندارد

مربع
مستطیل
ِل پیه نیکلز
با خطوط
مواج

مربع
مستطیل
زیگ ِا پوس
با خطوط
مواج

زیر هر تصویر با
حروف ماشینی

بالون :دستنویس
با حروف بزرگ
زیر تصویر :حروف
ماشینی

ندارد

تنوع رنگی ،تخت ،بدون
سایهروشن ،همراه
دورگیری ،در ابتدا زمینهها
رنگ نداشت.

تنوع رنگی ،تخت ،بدون
سایهروشن ،همراه
دورگیری ،رنگ زرد به عنوان
زمینه غالب است.

در ابتدا رنگهای محدود
قرمز و آبی و سیاه و سفید،
تخت و بدون سایهروشن،
همراه دورگیری نازک ،در
ادامه با تنوع رنگی
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ِ

( .)URL 8ایـ ـ ــن در حالی بود که آثار فرانسـ ـ ــوی که با اختالف زمان
اندکی مقدم بر آثار بلژیکی تولید شـ ـ ــده بودند نیز به دلیل اشترا کات
زیادی همچون زبان ،فرهنگ و نویسـ ـ ــندگان و تصویرگران مشترک
بـ ـ ــا آثار بلژیکـ ـ ــی ،تاثیر ناخودآ گاهی بـ ـ ــر این آثار نهادنـ ـ ــد و به نوعی
بانددسینههای بلژیکی در ابتدا ملغمهای از کمیکهای آمریکایی
و بانددسینههای فرانسوی محسوب میشـ ـ ــدند .تا اینکه به مرور
زمان شکل گرفته و شـ ـ ــخصیت منحصر به فردی برای خود بدست
آوردند .در ادامه با چند نمونه از این آثار بلژیکی آشنا میشویم.
سیر ژ |22بالندین و َ
الف .بالندین ِا َ
سیر ژ
ُ
در سال  ،1920ل ُپتی ِبلژ 23از اولین مجالت بانددسینهای بود که
در بلژیک منتشر شد( .)URL 5این گاهنامه تنها در مدارس کاتولیک
و کلیساها فروخته میشد .داستانهای مصور این نشریه در حقیقت
متون روشــــــنفکرانهای بودند که همراه تصاویر چاپ میشــــــدند .در
ابتدا این نشــــــریه بسیار متفاوت از سایر نشــــــریاتی بود که در سرتاسر
اروپا وجود داشــــــت .در سال  ،1934اولین بانددسینه توسط ژان واتر
ُ
ً
اسکوت24طراحی و چاپ ش ـ ـ��د ( .)URL 11ل ُپتی ِبلژ ،عمیقا متاثر از
هرژه25بود .هرژه خود از بانددسینههای فرانسوی الهام میگرفت .برای
مثال در قرار دادن حجم زیادی متن در پایین تصویرسازیهایش ،از
ُ
فرانسویها تقلید میکرد و بسیاری از مجالت دیگر مانند ل ُپتی ِبلژ نیز
در آثارشان همین روند را داشتند(.)Hunt, 2004, 1002
یکی از داسـ ـ ــتانهای مشـ ـ ــهوری که در این نشریه برای اولین
بار معرفی شـ ـ ــد ،بالندین ِا َ
سیرژ نام داشت .بانددسینهی محبوبی
که توسـ ـ ــط ژیژه 26در سال  1939طراحی ش ـ ـ��د ( .)URL 12بالندین
یک پسر سفیدپوست با موهای بلوند و سـ ـ ـ َ
ـیرژ سیاهپوست است.
این دو دوسـ ـ ــت با یکدیگر ماجراهای پلیسی و متفاوتی را پشت سر
میگذرانند؛ از مواجه شـ ـ ــدن با گانگسترهای آمریکایی گرفته تا حل
معمای پرواز بشـ ـ ــقابپرندهها .بالندین یک قهرمان واقعی است.
چیزهای زیادی میداند و مسائل را با هوش زیادش حل میکند اما
قهرمان اصلی این مجموعهَ ،
سیرژ است (.)URL 6

تصویر  -7بالندین اِ َ
سیرژ.
ماخذ)bdoubliees( :

تصویر  -8تنتن.
ماخذ)fran6co.blog2b.net( :

بالونهــــــای گفتوگو در این بانددســــــینه ،از فرمهای مدور و
دالبری اسـ ـ ــتفاده میکنند و نوشتار درون آنها همانند آثار فرانسوی
دس ـ ـ ـتنویس و با حروف بزرگ نوشــــــته میشــــــوند .فاصلهی میان
سـ ـ ــطرها کم اســــــت و این منجر به فشــــــردگی متون داخل بالونها
میشود .در این مجموعه از افکتهای صوتی هم استفاده میشود
ً
و عمدتا این افکتها مانند دیالوگهــــــا درون بالون قرار گرفتهاند.
ً
َ
ســــــیرژ کالسیک است و عمدتا قابها با عناصر
کادربندی بالندین ِا
داستان شکسته نمیشوند مگر در موارد خاصی که با یک شکستگی
ً
خیلی کوچک همراه میشــــــوند .مثال وقتی یک توپ تنیس به هوا
افتـ ـ ــاده و کمی از کادر بیرون میزند .البته این شکســــــتگیها آنقدر
ناچیز هستند که چندان به چشم نمیآیند .تا حدودی شاهد تغییر
نما در تصاویر هســــــتیم؛ نماهایی چون النگ شات ،مدیوم شات،
کلوز آپ و گاه اینسرت.
شــــــیوهی طراحی کارا کترها فانتزی اســــــت .دو پسر نوجوان قد
کوتاه با ســــــرهای بزرگ که شبیه آناناس هســــــتند .چشمان کارا کتر
سفیدپوسـ ـ ــت ،نقطهای و چشــــــمان کارا کتر سیاهپوست ،درشتتر
ً
اسـ ـ ــت که احتماال به دلیل رنگ چهرهاش اینگونه در نظر گرفتهشده
تا سفیدی چشمها بیشـ ـ ــتر جلوه کنند .لباسهای آنها در هر یک از
ً
مجموعهها تغییــــــر میکند و تقریبا میتوان گفــــــت که لباس ثابت و
مشخصی ندارند .رنگآمیزی این بانددسینه به همان شیوهی تخت
و بدون سایهروشن فرانسوی و دارای تنوع رنگی است (تصویر .)7
27
ب .تنتن
ً
«عموما در خانوادهها کمیکهای متوســــــط بیشتر با کودکان
همراه میشدند .حضور نا گهانی یک شخصیت ،یک جابهجایی در
تولید کمیک از فرانسه به بلژیک ایجاد کرد؛ تنتن ،پسر ماجراجوی
جیغجیغویی که توســــــط هرژه خلق شــــــد» (شــــــجاعیطباطبایی،
 .)9 ،1375تنتن برای هر نژاد و ملیتی یک نســــــخه میپیچید و در
ذهن مخاطب یک کلیشــــــه دلخواه از اعراب ،چینیها ،آفریقاییها
و حتـ ـ ــی آمریکاییها درســــــت میکرد (رزاقــــــی/1386 ،ب .)63 ،او

تصویر  -9اِ سپیرو.
ماخذ         )steemit.com( :
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گزارشگری بود که همراه با سگ وفادارش میلو 28از این کشور به آن
کشور سفر میکرد و به ا کتشافات جدیدی میرسید.
ً
نتـ ـ ــن کامال کالسـ ـ ــیک به شـ ـ ــکل
بالونهـ ـ ــای گفتوگـ ـ ــوی ت 
مستطیلهای کوچک و بزرگ طراحی شدهاند که چهار گوشهشان
ً
کمی پخ اسـ ـ ــت و دسـ ـ ــتهی بالون نیز عمدتا به شکل صاعقه است.
نوشتار دورن بالونها دستنویس ،ریز و نازک است و برخالف سایر
بانددسینهها تمام حروفش بزرگ نیست .افکتهای صوتی به وفور
دیده میشـ ـ ــوند و به صورت حروف درشت و سیاه خارج از بالونها
قرار دارند .کادربندیها نیز کالسیک هستند .به شدت با تنوع نما
و زوایای دوربین مواجه هسـ ـ ــتیم که هر کدام با توجه به موضوع و
فضای هر تصویر انتخاب شـ ـ ــدهاند .طراحی کارا کترها فانتزی است
و بـ ـ ــه وضوح میتوان اثرات طراحی شـ ـ ــخصیت اصلی ِبکاسـ ـ ــین را
در شـ ـ ــخصیت تنتن مشـ ـ ــاهده کرد .همان چهرهی گرد ،چشمان
نقطهای ،بینی کوچک و صـ ـ ــورت بدون دهان .البته تنتن به مرور
دهان پیدا کرد اما به هر حال الگوی اولیهی او ِبکاسین است .لباس
تنتن نیز به مرور کمی تغییر کرد اما در نهایت چندان تفاوتی با ظاهر
بانددسینههای همعصر خود نداشت .او در تمام مجموعهها یک
لبـ ـ ــاس بر تن دارد مگـ ـ ــر در ماموریتهای خاص که لباسـ ـ ــش تغییر
میکند .رنگگذاری تنتن نیز مانند اغلب بانددسـ ـ ــینهها به همان
شیوهی تخت و بدون سایهروشن است (تصویر .)8
جِ .اسپیرو
معروفترین اثری که بیشک ملیت بلژیکی دارد ،بانددسینهی
ِاسپیرو استِ .اسپیرو ،پسربچهی پادوی یک هتل است که رفتاری
بسـ ـ ــیار شبیه به تنتن دارد (شـ ـ ــجاعیطباطبایی .)9 ،1375 ،او در
اولین داسـ ـ ــتان از داخل یک بوم نقاشـ ـ ــی جان گرفت و بیرون آمد.
داستان از این قرار بود که رییس یک هتل برای استخدام خدمتکار
یک آ گهی چاپ کرد و عدهی زیادی برای اسـ ـ ــتخدام نزد او آمدند.
رییس که از عهدهی مصاحبه با تکتک این افراد بر نمیآمد ،فکری
29

َ
ستریکس.
تصویر  -10ا ِ
ماخذ)otakia.com( :

تصویر  -11بلیک اِ مورتیمور.
ماخذ)bdzoom.com( :

به ذهنش خطور کرد .به ســــــراغ نقاشی زبردســــــت رفت و سفارش
خدمتکار مورد نیازش را به او داد .نقاش هم شــــــخصیت مورد نظر
را به تصویر کشیده ،با اســــــپری جادوکنندهاش او را احیا و آمادهی
بانددسینهی ِاسپیرو نمود.
ِاسـ ـ ــپیرو از ابتدای خلقش توســــــط راب ِول ،30یک پادوی هتل
بود .او در ابتدا برای آفریدن ماجراهای زیادی اینگونه و با آن لباس
بهخصوص طراحی شــــــد .لباس قرمز رنگ ِاسپیرو ،به مرور از داللت
ً
شـ ـ ــغلی که داشــــــت عبور کرده و صرفا تبدیل به یک فانتزی شاد در
داستانهایش گشت (ِ .)URL 14اسپیرو تبدیل به یک روزنامهنگار
ماجراجو شد که با آدمهای شرور زیادی در سراسر جهان میجنگید.
از دانشمند وحشــــــتنا ک زورگلوب 31و دزددریایی شیطانصفت به
نام جان ِه ِلنا 32گرفته تا مافیای ایتالیاییِ .اســــــپیرو برخالف ســــــایر
ً
قهرمانان بانددســــــینه یک شخصیت کامال مدرن است .او در زمان
خودش زندگی میکنــــــد و با ماجراجوییهایش تکامل پیدا میکند.
ِاسپیرو با زمان پیش میرود .در طول داستانها میبینیم که حتی
ابزار ،ماشـ ـ ــینها و ...به روز میشوند .اســــــکوترها به موتورسیکلت
تبدیل میشوند و.)URL 17( ...
شـ ـ ــخصیتی که از یک بخشی از داستان به ِاسپیرو میپیوندد
فانتزیو 33نام دارد .او قبل از اینکه به شغل اصلی خود که عکاسی
ِ
در یک روزنامه است برسد شغلهای متعددی را امتحان میکند
اما در نهایت شـ ـ ــغل روزنامهنگاری شغل مناسبی برای سفر کردن
و ماجراجوییهــــــای الزم برای یک بانددســــــینه به نظر میرســــــد
( .)URL 16فانتزیو نیز مانند ِاســــــپیرو شــــــجاع است اما کمی هم
بیدقت .او نیز مثل دوســــــتش یک قهرمان محســــــوب میشود اما
به خاطر اشــــــتباهاتی که گهگاه از او ســــــر میزند کمی محبوبتر به
نظر میرسـ ـ ــد .سرنوشت همیشـ ـ ــه او را دچار ماجراهای مضحکی
میکند .او برای نجات جان ِاســــــپیرو همیشــــــه حاضر است هر نوع
مصیبت و تمسـ ـ ــخر و ...را تحمل کند .در یک کالم او نمونهی یک
دوست کامل و ایدهآل است (ِ .)URL 7اســــــپیرو و فانتزیو همانند

تصویر  -12تورگال.
ماخذ)imgur.com( :
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بانددسینههای فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری
مقایسهی تطبیقی
ِ

بیشتر بانددسینهها همسفر دیگری نیز دارند و او کسی نیست جز
سنجاب خانگیشان به نام ِاسپیپ.34
طراحـ ـ ــی بالونها در قالـ ـ ــب فرمهای مدور و دالبری اسـ ـ ــت و
ً
نوشـ ـ ــتار درون آنها دس ـ ـ ـتنویس ،نـ ـ ــازک و تماما با حـ ـ ــروف بزرگ.
در اولین داسـ ـ ــتانها چنـ ـ ــدان اثری از افکتهای صوتی نیسـ ـ ــت،
اما به مرور اسـ ـ ــتفاده از آن به وفور دیده میشـ ـ ــود .کادرهای مورد
استفاده کالسیک و از تنوع زوایای دوربین و نماها برخوردار است.
رنگگذاری نیز براسـ ـ ــاس اسلوب کالسـ ـ ــیک پیشین ،تخت و بدون
ً
سایهروشن است .طراحی کارا کتر ِاسـ ـ ــپیرو ،کامال فانتزی است و او
نیز مانند تمامی بانددسـ ـ ــینههایی که بلندمدت منتشر شدهاند در
دستان هنرمندان متفاوت تغییرات زیادی کرده و در نهایت در عین
حفظ کردن هویت مشخص خود ،تبدیل به شخصیتی جدید شده
که با نمونهی اولیه بسیار متفاوت است (تصویر .)9
َ
ستریکس
و .ا ِ
َ
در سـ ـ ــال  ،1959بانددسینهی مشهور اسـ ـ ـ ِـتریکس در نشریهی
َ
اوبلیکس ،37پس
پیلوت36منتشر شد .ا ِ
ستریکس و دوست فربهش ِ
از مدتی تبدیل به یکـ ـ ــی از محبوبترین بانددسـ ـ ــینههای جهان
َ
38
ستریکس از این قرار است که ژولیو سزار
شدند .داستان اولیهی ا ِ
اقوام گل39را به سه قسمت تقسیم کرده و میکوشد تا قوانین رومی
را بر آنها حا کم کند .تنها یک دهکده به چنین چیزی تن نمیدهد
و آن دهکدهی رزمندگان جنگجوست .علت این شکستناپذیری،
معجونی اسـ ـ ــت کـ ـ ــه فالگیـ ـ ــر مخصوص دهکـ ـ ــده به تمـ ـ ــام اهالی
خوراندهاست تا همیشه پیروز باشـ ـ ــند .به همین خاطر آنها در برابر
ً
رومیها کامال بیاعتنا هستند و البته برترین جنگجوی این دهکده
َ
ستریکس (.)URL 9
کسی نیست جز ا ِ
َ
ــــتریکس است .او برخالف
اوبلیکس ،دوســــــت چاق و مهربان اســ ِ
ظاهرش بسیار حساس و زودرنج است و البته حریص .او بیشتر شبیه
بچهایست که خیلی سریع رشــــــد کرده و از تواناییهای خود بیخبر
اسـ ـ ــت .بینهایت شـ ـ ــیرینکاری میکند .به خصوص وقتی در حال
جنگیدن است یا وقتی عاشق میشود و یا در اوقاتی که نوشیدنیهای
الکلی مصرف میکند ( .)URL 14شخصیت سومی که همیشه همراه
این دو است ،سگ کوچک سفیدرنگی به نام ایدهفیکس 40است که
به خاطر نگرانیهای زیستمحیطیاش شهرت دارد .او نمیتواند آزار
رساندن به درختها را تحمل کند (.)URL 11
َ
بالونهای گفتوگو در مجموعه اسـ ـ ـ ِـتریکس نیـ ـ ــز با فرم مدور
دایرهای و بیضی طراحی شـ ـ ــدهاند و متن داخلشان دستنویس و
با حروف بزرگ است .افکتهای صوتی به وفور در این داستانها
اسـ ـ ــتفاده میشـ ـ ــوند و گاه فرمهای خاصی هم به خود میگیرند
که متناسـ ـ ــب با فضای داستان اسـ ـ ــت .با تمام جنبوجوشی که
درطول این مجموعه داسـ ـ ــتان به چشـ ـ ــم میخـ ـ ــورد ،همچنان
شـ ـ ــیوهی کادربندی بانددسـ ـ ــینه همان مسـ ـ ــتطیلهای منظم و
بدون شکست است .حتی گوشهی یک بالون هم از حصار کادرها
بیـ ـ ــرون نیامده اما در عـ ـ ــوض تنوع نما و زاوی ـ ـ ـهی دوربین فراوان
دیده میشـ ـ ــود .یکی از نماهایی که در این بانددسینه زیاد مورد
35

اسـ ـ ــتفاده قرار میگیرد ،نمای ِا کســــــتریم النگ شات 41است که با
َ
طراحی پر جزئیات اسـ ـ ـ ِـتریکس ،ظاهری جذاب به خود میگیرد.
ً
کارا کترهـ ـ ــا کامال فانتــــــزی هســــــتند و اغراقهای زیــــــادی به آنها
اضافهشـ ـ ــده که به جذابیت اثر میافزاید .در حقیقت این اغراقها
در تمامی بخشهای این مجموعه از جمله طراحی اشیاء ،نماها،
َ
ســــــتریکس نیز از
افکتهای صوتی و ...قابل مشــــــاهده اســــــت .ا ِ
جمله بانددسینههاییســــــت که همچنان بــــــر رنگ تخت و بدون
سایهروشـ ـ ــن وفادار مانده و در عوض ارزش خطی باالیی دارد که
میان بانددسینهها بسیار شاخص است (تصویر .)10
د .بلیک ِا مورتیمور |42بلیک و مورتیمور
پرفسـ ـ ــور فیلیپ مورتیمور ،43دانشــــــمند هســــــتهای ،و کاپیتان
فرانسـ ـ ــیس بلیک ،44سردســــــتهی ام .آی .فایــــــو ،45قهرمانهای
اسـ ـ ــطورهای هنر نهم هستند .این قهرمانان بسیار فراتر از عصر خود
بودند و با ماجراهای عجیب و غریبی که پشت سر میگذاشتند ،به
دنبال کشف پدیدههای متفاوت و خاصی میگشتند (.)URL 1
مورتیمور عاشق ویسکی46و تنبا کوست و به باستانشناسی عالقه
دارد .او آدم دقیق و فکوری اســــــت و از دیگر خصوصیات وی میتوان
به ُرک بودن ،وفاداری ،تاثیرگذاری و مبتکر بودنش اشاره کرد .هرگاه
غمگین ش ـــــود یک بطری کامل ویسکی را َسر میکشد .او دارای لقب
بارون اســــــت اما ترجیح میدهد با همان نام پرفسـ ـ ــور نامیده شود.
مورتیمور بــــــاور دارد که آینده از آن علم و دانش اس ــ ــت بنابراین عمر
خود را وقـ ـ ــف مطالعه و تحقیق در زمینهی فیزیک هســــــتهای کرده
( .)URL 2بلیک نیز رییس ام .آی .فایو و مامور مخفی است .در ابتدا
کاپیتان نیروی هوایی سلطنتی و پس از آن در نیروی دریایی مشغول
به خدمت شد .شیفتهی شراب اســــــپانیایی است و یک شخصیت
جذاب بریتانیایی را به تصویر میکشد .او یک مبارز است و تنها زمانی
استراحت میکند که مشکالت را حل کرده باشد (.)URL 3
بالونهای این بانددسینهی مشــــــهور مانند تنتن ،مستطیلی
با گوش ـ ـ ـههای پخ و دســــــتهی صاعقه مانند و نوشــــــتار درونشان
دس ـ ـ ـتنویس ،نازک و ایتالیک اســــــت و تمام حروفش بزرگ نوشته
نمیشـ ـ ــوند .از افکتهای صوتی به ندرت اســــــتفاده شده چرا که
داستان چندان فانتزی نیســــــت و این افکتها در بانددسینههای
ً
بلژیکـ ـ ــی عمدتا برای آثــــــار فانتزی به کار میرونــــــد .کادرها از روش
کالسـ ـ ــیک متداول پیروی کــــــرده و تنوع زیــــــادی در نماها و زوایای
دوربین مشــــــاهده میشــــــود .طراحــــــی کارا کتر بــــــه خاطر فضای
داستان به رئال نزدیکتر اســــــت اما در رنگآمیزی ،همچنان اثری
از سایهروش ـــــن نیست و رنگهای مورد استفاده نسبت به آثار قبلی
کمی تیرهتر انتخاب شدهاند (تصویر .)11
هـ .تورگال
تورگال یک قهرمان اســــــکاندیناویایی است که در قرون وسطی
زندگی میکند .داســــــتانهای تورگال کمــــــی علمی-تخیلی ،کمی
رمانتیک و کمی هم اسطورهای هستند ( .)URL 21تورگال یک مرد
48
جنگجو با صورت زخمی اســــــت که عاشق شاهزادهی وایکینگها
47
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میشـ ـ ــود و تمام این ماجراها در یک جهان قرون وســــــطایی اتفاق
میافتد (.)URL 19
تورگال در کودکی توســــــط وایکینگهای شــــــمالی در یک طوفان
سـ ـ ــهمگین پیدا شــــــد .رهبر وایکینگها او را به سرپرستی پذیرفت و
نامش را تورگال به معنای دشمن طوفان گذاشت .در ششمین سالگرد
پیدا کردن تورگال از دریا ،ناپدریش یک تکه از قایق فلزی که شـ ـ ــش
سال پیش تورگال در آن پیدا شــــــدهبود را به او هدیه داد .این قطعه
فلزی این قدرت را به تورگال میداد تا به کمک کیهان برود و این اولین
تجربهی او در آشنایی با جهان موازی ،خدایان و دیوها بود ()URL 20
ً
بالونها در بانددســــــینهی تورگال به شــــــیوهی کامال متفاوت،
دفرمه و بدون شــــــکل مشخصی هســــــتند که این با فضای جنگلی
ً
و پر هیجان داســــــتان کامال همخوانی دارد .نوشــــــتار درون بالونها
دس ـ ـ ـتنویس ،نازک و با حروف بزرگ است و اســــــتفادهی زیادی از
افکتهای صوتی به عمل نیامدهاســــــت .کادرهــــــا کما کان منظم
و مستطیلی هستند و گاه دچار شکســــــتهایی در حد بیرون زدن
بالـ ـ ــون گفتوگو از کادر میشــــــوند .تا حــــــدودی در چینش کادرها
ً
نیز نسـ ـ ــبت به آثار قبلی تنوع ایجاد شــــــده و کادرها صرفا از چپ به

ُ َ
تصویر  -13ل ش.
ماخذ)bedetheque.com( :
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بالونهای
گفتوگو

نوشتار

افکتهای
صوتی

کادربندی

زاویهبندی و نما

کارا کترهای
اصلی (قهرمان)

رنگ

بالندین اِ
َ
سیر ژ

مدور و دالبری

نویس،
دست ً
حروف تماما بزرگ

دارد (داخل
بالون)

مستطیلهای منظم و
شکست قاب در موارد
بسیار کوچکی

همراه با تغییر نما و
زاویه دوربین

فانتزی

تخت ،تنوع رنگی ،بدون
سایهروشن ،ارزش خطی
زیادی ندارد

تنتن

مستطیلی

دستنویس،
تمام حروف بزرگ
نیستند

دارد

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما و
زاویه دوربین

فانتزی

تخت ،تنوع رنگی ،بدون
سایهروشن ،ارزش خطی
زیادی ندارد

اِ سپیرو

مدور و دالبری

نویس،
دست ً
حروف تماما بزرگ

دارد

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما و
زاویه دوربین

فانتزی

تخت ،تنوع رنگی ،بدون
سایهروشن ،نمونههای
اولیه ارزش خطی زیادی
ندارد اما به مرور جزئیات
و تنوع ضخامت زیاد
میشود

َ
ستریکس
ا ِ

مدور

نویس،
دست ً
حروف تماما بزرگ

دارد

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما
و زاویه دوربین
(استفاده از نمای
واید)

فانتزی با اغراق
زیاد

تخت ،تنوع رنگی ،بدون
سایهروشن ،قلمگیری
با ضخامتهای خیلی
متفاوت

بلیک اِ
مورتیمور

مستطیلی

دستنویس،
ایتالیک ،تمام
حروف بزرگ
نیستند

دارد

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما و
زاویه دوربین

رئال

تخت ،تنوع رنگی ،بدون
سایهروشن ،رنگهای
تیره ،ارزش خطی زیادی
ندراد

تورگال

دفرمه

نویس،
دست ً
حروف تماما بزرگ

دارد

مستطیلهای منظم با
توالی متفاوت و همراه با
شکستن قاب

همراه با تغییر نما و
زاویه دوربین

رئال

تنوع رنگی ،همراه با
سایهروشن ،قلمگیری با
ضخامتهای متنوع و
پرجزئیات

ُ َ
لش

مدور

نویس،
دست ً
حروف تماما بزرگ

دارد

مستطیلهای منظم و
بدون شکستن قاب

تغییر چندانی در
نما و زاویه دوربین
ندارد .عمده نماها
النگ شات و
روبهرو هستند

فانتزی هندسی

گزینه رنگی محدود،
تخت ،بدون
سایهروشن ،قلمگیری
یکنواخت و بدون ارزش
خطی
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فرانسه

بلژیک

بالونهای گفتوگو

اشکال مستطیلی یا مدور

اشکال مستطیلی یا مدور

نوشتار

دستنویس ،تمام حروف بزرگ

دستنویس ،تمام حروف بزرگ

افکتهای صوتی

استفاده به ندرت

استفاده به وفور با طراحیهای خاص

کادربندی

کالسیک

کالسیک

زاویهبندی و نما

ً
تقریبا یکنواخت

تغییر نما و زاویه بیشتر

کارا کترهای اصلی (قهرمان)

فانتزی ،بدون جزئیات زیاد و ساده

فانتزی ،جزئیات و اغراق بیشتر

رنگ

تخت ،گزینه رنگی محدود ،قلمگیری یکنواخت

تخت ،تنوع رنگی باال ،قلمگیری با ارزش خطی زیاد

راسـ ـ ــت دنبال هم نیامدهانـ ـ ــد و گاهی ترتیب از بـ ـ ــاال به پایین هم
دارند .به وفور شـ ـ ــاهد تنوع نمـ ـ ــا و زوایای دوربین هسـ ـ ــتیم که به
خوبی از عهدهی بیان فضای تهاجمی و پر حرکت تورگال برآمدهاند.
کارا کترها و فضای داستان رئال هستند .در برخی قسمتها شاهد
سایهروش ـ ـ ـنکاریهای خفیفی نیز هسـ ـ ــتیم که به همراه قلمگیری
پرجزئیات اثر ،به فضای واقعگرایانهی آن کمک میکند (تصویر .)12
ُ َ
و .ل ش |49گربه
یک گربهی خا کسـ ـ ــتری با گوشهای تیز و بینی بزرگ و دهانی که
چندان مشخص نیست .او مثل انسانها روی دو پایش میایستد
ً
و کت و شلوار میپوشد و مستقیما با مخاطبانش صحبت میکند.
گربهی نامبرده گاهی شغلهای سیاسی دارد .در برابر جبههی ملی
میایستد ،به عقاید دینی باور ندارد .او صاحب یک خانواده است.
یک روانشناس دارد که مشکالتش را با او در میان میگذارد و به جز
موش خوردن ،شباهت چندانی به گربهها ندارد.
ُ
ً
ل َش یک اثر کامال فانتزی با طراحی ساده است که تمام عناصر
آن نیز از همین سـ ـ ــادگی پیـ ـ ــروی میکنند .بالونهـ ـ ــای گفتوگو،
دایرههایـ ـ ــی با خطوط صاف بـ ـ ــا اندازههای متفاوت هسـ ـ ــتند که
نوشتار درونشان به شیوهی دس ـ ـ ـتنویس با حروف بزرگ نوشته
شده اسـ ـ ــت .افکتهای صوتی وجود دارند اما بر خالف نمونههای
َ
سابق ،مانند اسـ ـ ـ ِـتریکس که حاوی افکتهایی با حروف درشت و
شـ ـ ــکلدار بودند ،در این مجموعه افکتها با حروف نازکی شـ ـ ــبیه
دیالوگها درون کادر قرار میگیرند .کادربندیها کالسـ ـ ــیک و تنوع
ً
نما و زاویهی خاصی در طول داستان دیده نمیشود و عمدتا نمای
ُ
مورد اسـ ـ ــتفاده از روبهرو و النگ شات است .کارا کتر ل َش یا همان
ً
گربه ،یک کارا کتر کامال فانتزی و ساده است که به فرمهای هندسی

نزدیک اسـ ـ ــت .او در زمینههای ســــــاده قرار میگیــــــرد که جزئیات
چندانی ندارند همچنین رنگها تخت و بدون ســــــایه و قلمگیریها
ً
نیز تقریبا یکنواخت و بدون ارزش خطی هستند (تصویر .)13

تحلیل بصری بانددسینههای بلژیک
ً
آثار بلژیکی شــــــدیدا متاثر از همتایان فرانســــــوی خود هستند؛
ایـ ـ ــن شـ ـ ــباهت در نحــــــوهی کادربندیهای منظم و کالســــــیک
این آثار ،اســــــلوب طراحــــــی کارا کترها و پــــــس زمینههای دقیق و
پر جزئیات ،شــــــیوهی رنگگــــــذاری تخت و پالــــــت رنگی منتخب
هنرمندان به وضوح دیده میشــــــود .یکی از دالیل عمدهی این
ـباهت نا گزیر ،حضور نویسندگان و طراحان بلژیکی در نشریات
شـ ـ ـ
ِ
فرانسویسـ ـ ــت اما به هر حال تفاوتهایی نیز در این آثار مشاهده
میشـ ـ ــود .برای مثال طراحیهای بلژیکی ،بیشتر از فرانسوی به
سـ ـ ــمت اغراق میروند .حرکت در این آثار بیشــــــتر دیده میشود.
اسـ ـ ــتفاده از افکتهای صوتی با طراحیهای جذاب نیز از ویژ گی
آثار بلژیکی اســــــت .همچنین تنــــــوع در زوایــــــا ،بالونها و ....به
طور کلی آثار فرانســــــوی پیشدرآمدی برای آثار بلژیکی محسوب
میشـ ـ ــوند و آنچه امروزه با عنوان بانددســــــینه در جهان مشهور
است ،بیش ـــــتر به نمونههای بلژیکی مربوط میشود تا فرانسوی.

مقایسهی بانددسینههای فرانسه و بلژیک
همانطور که توضیح داده شــــــد ،بلژیک و نه فرانســــــه به عنوان
کشور کمیکاستریپها مشهور است و دیوارهای بروکسل با تصاویر
بانددسـ ـ ــینهها پر شــــــدهاند ،اما در حقیقت آثــــــار بلژیکی ،ثمرهی
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اندیشـ ـ ــه و فرم آثار فرانسوی هسـ ـ ــتند و نمیتوان تفاوت فاحشی را
میان آنها برشمرد .با این حال با توجه به بررسیهای به عمل آمده
بر این اساس که بانددسـ ـ ــینههای بلژیکی با استفاده از تجارب آثار
فرانسوی درواقع بانددسینههای پیشرفتهتری محسوب میشوند،
میتوان تفاوتهایی را نیز میان این دو بر شـ ـ ــمرد .از جمله در نوع
طراحی؛ در هر دو کشـ ـ ــور سـ ـ ــعی بر ارائهی یک فضای فانتزی مورد
پسند برای مخاطبان کودک و بزرگسـ ـ ــال داشته ،اما بلژیک در این
امر گوی سـ ـ ــبقت را ربوده و با استفاده از اغراقهای مناسب و بهجا،
به فانتزیهای جذابتری دست پیدا کردهاست .در حقیقت اغراق
یکی از عوامل اصلی موفقیت آثار بلژیکی اسـ ـ ــت .این ویژگی در تمام
وجوه این آثار دیده میشود .برای مثال افکتهای صوتی که عضو
جداییناپذیر این بانددسـ ـ ــینهها هستند و نسبت به آثار فرانسوی
کاربـ ـ ــرد بیشـ ـ ــتری دارند نیز در طراحـ ـ ــی ،فرم و انـ ـ ــدازه نوعی اغراق
متناسب با فضای کل کار دارند .تنوع رنگی زیاد آثار و حرکت بیشتری

که در آثار بلژیکی نســــــبت به آثار فرانســــــوی وجود دارد هم از همین
ویژگی اغراق برخوردارند .اما کادربندیهای آثار فرانسوی و بلژیکی،
هر دو بر همان شــــــیوهی کالسیک وفادارند .البته هر از گاهی در آثار
بلژیکی و در برخی آثار فرانسوی ،شــــــاهد نقض این قوانین هستیم
و بیشـ ـ ــتر در بانددســــــینههای بلژیکی؛ اما به طور کلی فرمت منظم
ً
قابها و توالی آنها تقریبا هیچگاه از بین نرفتهاســــــت .حتی در آثاری
مانند تورگال که از هیجان بیشــــــتری برخوردارند و تاحدودی به آثار
آمریکایی نزدیکتر میشوند هم ،اثری از کادربندیهای آمریکایی
نیسـ ـ ــت و کما کان وفاداری بر اصول کادربندی بانددســــــینه وجود
ً
دارد .تنوع نما و تغییر زاویهی دوربین نیز از عواملی است که عمدتا
در کمیکهای آمریکایی به وفور دیده میشود و آثار را به قابهای
سینمایی نزدیکتر میکند و این ویژگی در آثار بلژیکی تا حدودی به
چشم میخورد ،اما در آثار فرانسوی کمتر دیده میشود .جدول ،3
بیانگر تفاوتهای بانددسینههای فرانسه و بلژیک است.

نتیجه
آث ـ ـــار بلژیکی در ادامـ ـ ــه و به دنبال نمونههای فرانسـ ـ ــوی تولید
شـ ـ ــده و چه در محتوا و چه در فرم ،متاثر از آثار فرانسـ ـ ــوی هسـ ـ ــتند
و جداکردن این آثار از یکدیگر ،کاری بس دشــــــوار اســــــت .با این حال
علیرغم شباهتهای بصری و محتوایی زیادی که میان آثار این دو
کشـ ـ ــور وجود دارد ،تفاوتهایی هم در این بین به چشم میخورد.
بیشترین تفاوتی که در میان این آثار وجود دارد ،از حیث بصری و نه
محتوایی است .تفاوتهایی که در حقیقت با حذف ضعفهای آثار
فرانسوی و با الهام از علل موفقیتهای آنها ،گامی رو به جلو نهادهاند.
در حقیقت نویسندگان و هنرمندان مشترکی که در ابتدا در نشریات
فرانسوی و ســــــپس در نشریات بلژیکی مشغول به کار بودند ،عاملین
اصلی این پیشرفت و ترقی در هنر بانددسینه محسوب میشوند .این
هنرمندان دستاوردهای بسیاری را با خود از فرانسه به بلژیک آورده و
با نگاهی تحلیلی ،از عوامل موفقیت و محبوبیت آثار خود در نشریات
فرانسـ ـ ــوی بهره برده و در آثار متاخر بلژیکیشان به اجرا گذاشتهاند.
الزم به ذکر است که این تفاوتها ،در حقیقت بیانگر پیشرفت قالب

بانددسینه در گذر زمان هســــــتند و شکافی میان آثار این دو منطقه
ایجاد نمیکنند .در واقع این دو کشور با همکاری یکدیگر ،بانددسینه
را به جهان شناســــــاندهاند و به همین دلیل نمیتوان آن دو را به طور
کامل از یکدیگر تفکیک کرد .شــــــاید امروزه بانددســــــینههای بلژیکی
جهانگیرتر و مشهورتر از نمونههای فرانسوی باشند ،اما در واقع این
آثار فرانســــــوی بودند که هویت و شا کلهی اصلی بانددسینهها را چه
ً
از لحــــــاظ بصری و چه محتوایی پدید آوردند؛ اما نهایتا کارهای چاپ
شــــــده در بلژیک به پختگی ،تکامل و شهرت بیشتری دست یافتند.
با شرح بیشــــــتر میتوان چنین اذعان داشــــــت که بانددسینههای
بلژیکی ،با حفظ شــــــیوهی کالسیک فرانسوی در نحوهی به کاربردن
کادرهای منظم و مســــــتطیلی شکل و متوالی ،رنگبندیهای تخت
ً
و بدون سایهروشــــــن ،پالتهای رنگی متنوع و شاد و عمدتا مناسب
برای نوجوانان و ...ویژگیهایی همچون اغراق ،تحرک ،شکسـ ـ ــتن
محتاطانهی برخی قوانین کالسیک و ...تحولی در این آثار پدید آورد
ً
و نهایتا به «کشور کمیکاستریپها» بدل گشت.

پینوشتها
1 Bande Dessinée.
 ،Comic Strip 2الزم بــه ذکــر اســت کــه ســعید رزاقــی ،پدر کمیکاســتریپ
ایــران ،واژهی پینما را به عنوان معادل بانددســینه و کمیکاســتریپ برگزیده
است .وی در این رابطه میگوید« :پینما همان واژهی فارسی کمیکاستریپ
اســت کــه از ترکیــب دو کلمه (پیدرپــی) و (نما) میآید که بــه تصویری بودن و

به دنبال هم بودن اشــاره دارد و میشــود :پینما و وقتی تلفظ میشــود کلمه
سینما را در ذهن یادآوری میکند (رزاقی)19 - 16 ،1395 ،
3 Bécassine.
4 Les Pieds Nickelés.
5 Zig et Puce.
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F

rance and Belgium are the pioneer countries
that are so popular in producing famous and
fabulous bande dessinees and the early works
of these French language countries which illustrate the first and basic features of this art format
are those that relate to 20th century. So, the word
“bande dessinee” in this article indicates the 20th
century`s bande dessinees. The main question of
this research is “what are the most important visual
resemblances and differences between French and
Belgian works?” Actually, by studying significant aspects of some famous and important works of each
country and comparing those with each other, we
achieved to these similarities and differences. As a
matter of fact, French works precede the Belgians
so they are kind of source of inspiration for the
second country. It means that they obey the specific rules in bande dessinee that at the first time
French artists and writers have decided to choose
and use them in a useful manner in their bande
dessinees. Of course they have their particular aspects too and that is the thing that makes a few
differences between these works and the French
ones but the number of similarities is more than the
number of differences. As a result, there have to be
so many similarities between bande dessinees of
these regions and because of that it is very interesting to know that sometimes it is so hard to distinguish accurately these artworks from each other
and so many times people make a mistake about
the source of them. They think of French works as
Belgians and Belgian works as Frenches and the
true reason relates to what has mentioned above.

It means that Belgium started its activity in making
bande dessinee right after the time that France had
passed this way before and by valuable experiences which have been obtained through the time had
reached to many specific and exclusive features for
its own works and in fact France was the one which
had defined a unique identity for the art format with
its French name bande dessinee in the world and
Belgium was the one which pursued France`s way
and reached to the goals. Eventually the Belgian
bande dessinees have improved faster and better
than expected and got more fame and importance
as the country of bande dessinee than French ones.
To put it in a nut shell, Belgian bande dessinees by
troubleshooting the French works had this chance
to learn a lot before starting its own way in writing
and illustrating bande dessinee and of course Belgian artists and writers honestly tried very hard to
get the weaknesses and strengths of this experienced art format according to French bande dessinees and also they tried to be so faithful to the
basic and classical principles and rules and finally
they achieved to the goal which is making bande
dessinee a popular and beloved art format in the
all over the world and make themselves well-known
and popular as the country of bande dessinee.
Keywords
Bandes Dessinée, Comic Strip, French Bandes
Dessinée, Belgian Bandes Dessinée.
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