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چکیده
کمیک اســتریپ( ابتدا در فرانســه و بلژیک متولد شــد. بانِددســینه ها به مرور، موفق به خلق     باندِدســینه )معادل فرانســوی 
که نوجوانان سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار دادند. عوامل بصری هوشمندانه ی بسیاری  قهرمانانی منحصربه فرد شدند 
کاوی این عوامل در برترین بانددسینه ها در  که هدف از تحقیق پیش رو، وا گرفته اند  مورد استفاده ی هنرمندان این آثار قرار 
کمیک اســتریپ های داخلی اســت.  جهت شــناخت بهتر عوامل موفقیت و شکســت این آثار و نهایتًا به کارگیری این عوامل در 
سوال اصلی این پژوهش در این راستاست که چه تفاوت ها و شباهت های بصری میان آثار این دو کشور وجود دارد؟ همچنین 
گذر زمان از لحاظ بصری دستخوش چه نوع تغییراتی شده اند؟ اطالعات مورد نیاز این پژوهش با ستفاده از اسناد  این آثار در 
که بانِددسینه های فرانسوی  گردآوری شده و با روش تحقیق تحلیلی و قیاسی به این نتیجه دست یافته  کتابخانه ای  و منابع 
که آثار  گاهی بســیار ســخت می نمایــد. از آنجایــی  و بلژیکــی از لحــاظ بصــری، بســیار بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد و تفکیک آنها 
فرانســوی مقدم بر بلژیکی خلق شــده اند، همواره منبع الهامی برای بانددسینه های بلژیکی محسوب  می شده اند. به همین 
خاطر آثار فرانسوی، مقدمه ی باندِدسینه و آثار بلژیکی نقطه ی اوج آن است. در نهایت همین موضوع منجر به پیشرفت آثار 

کشور تولیدکننده بانددسینه در جهان شده است.  بلژیکی و بدست آوردن عنوان 
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مقدمه
کمیک استریپ۲ است.  بانددســــــینه۱، معادل فرانســــــوی واژه ی 
کمیک اســــــتریپ هایی اطالق  در حقیقت این واژه به آن دســــــته از 
کشورهای فرانســــــوی زبان مانند فرانسه، بلژیک و  که در  می شــــــود 
سوئیس تولید می شــــــوند. طراحی های فانتزی، رنگ های تخت و 
که این  گی هایی ست  کادربندی های منظم و... از جمله ویژ شــــــاد، 
گفتنی است  کودکان می کند اما  آثار را تبدیل به قالبی مناسب برای 
کودکان نیستند. بزرگساالن نیز از  که مخاطب بانددســــــینه ها، صرفًا 
طرفداران پروپاقرص این قالب هنری هستند و علت جذب مخاطب 
گی های  بزرگســــــال را بیشــــــتر  می توان در محتوای این آثار و نه ویژ
کرد. در این میان، بانددسینه های فرانسوی  بصری آنها جســــــتجو 
که علیرغم  و بلژیکی، برجسته ترین ها در جهان محسوب می شوند 
گی های  کدام از ویژ اثرپذیری از یکدیگر، بنا بر تقدم و تاخرشــــــان هر 

منحصربه فرد خود نیز برخوردار هستند.
که بانددسینه های فرانسوی  در تحقیق پیش رو فرض بر این است 
و بلژیکی به علت فرهنگ مشابه خاستگاهشان، دارای ریشه ی مشترک 
و شباهت هایی هســــــتند و با تاثیرات متقابل خواســــــته یا ناخواسته 
گزینش جامعه ی  موجب پیشرفت یکدیگر شده اند. در این پژوهش با 
آماری از اوایل قرن بیســــــتم تا اواخر آن در ابتدا با استفاده از مطالعات 

کتابخانه ای به شرح توضیحات ابتدایی در مورد هر اثر پرداخته و سپس 
به صورت متمرکز ویژگی های بصری هر اثر تحلیل شده است. در ادامه 
گشته تا مقایسه ای منسجم میان مشخصه های  جداولی نیز تنظیم 
بصری هر یک از دو بخش مورد نظر صورت پذیرد. هدف از این تحقیق، 
کشور  دســــــت یافتن به چکیدهای از علل موفقیت و شکست های دو 
که آثار بلژیکی  فرانســــــه و بلژیک در تولید بانددسینه است و از آنجایی 
خود از یافته ها و تجربه اندوزی های فرانســــــوی ها بهــــــره برده و بدین 
کمیک استریپ ها« را به  کشــــــور عنوان »کشور  گذر زمان این  ترتیب در 
خود اختصاص داده اســــــت، مقایسه ی آثار مطرح بلژیکی با فرانسوی، 
ما را به خالصه ای از دســــــت یافته های مطلوب فرانسه و سپس بلژیک 
در زمینه ی این هنر به خصوص می رســــــاند و ضرورت دســــــت یافتن 
به این امر، اســــــتفاده ی هر چه بهتــــــر و مفیدتر از این دســــــتیافته ها 
کشــــــورمان ایران است. کمیک اســــــتریپ در  در جهت پیشــــــبرد هنر 
    تالش می شود در پژوهش ذیل به این سواالت پاسخ داده شود: 
۱. بانددســــــینه های بلژیکــــــی و فرانســــــوی چــــــه تفاوت هــــــا و 

شباهت هایی با یکدیگر دارند؟
۲. بانددســــــینه های فرانســــــوی و بلژیکی در طول زمان از لحاظ 

کرده اند؟ بصری چه تغییراتی 

بانددسینههایفرانسه

که بانددســــــینه در واقع از سوئیس آغاز شده است و اولین  هرچند 
گذشت  کشور است اما با  بانددسینه ی فرانسوی زبان مربوط به این 
زمان چندان به آن پرداخته نشد. 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 می شوند. 
کشور فرانسه به  بنابراین در تحقیق پیش رو، سیر بررســــــی این آثار از 
عنوان پیشگام آنچه امروز بدان بانددسینه می گوییم، آغاز می شود. 
گونی را  گونا بانددسینه های فرانســــــوی در طول تاریخ، مراحل 
کودکان  گذرانده اند. تا قبل از دهه ۱۹۳۰، این آثار متعلق به  پشت سر 
کمیک های آمریکایی در نشریات  بودند و پس از آن شــــــاهد تهاجم 
فرانسوی هستیم. سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، با بانددسینه هایی برای 
نوجوانان مواجه  می شــــــویم و پس از آن به مــــــرور زمان، ژانر این آثار 
 .)URL 10(گرایش پیدا می کند بیشتر به سمت مخاطب بزرگســــــال 

در ادامه با چند نمونه از آثار شاخص فرانسوی آشنا خواهیم شد.

الف.ِبکاسین3
کودکانه ی فرانسوی  می توان از ِبکاسین،  از میان آثار به اصطالح 
ِل پیه نیکلز4)نیکل های پادراز(، زیــــــگ ِا پوس )زیگ و پوس(۵ و... 

کمیک اســــــتریپ در تاریخ  نامبــــــرد. ِبکاســــــین، اولین زن قهرمــــــان 
که او در طول جنگ جهانی دوم  محسوب می شود و شاهکارهایی 
انجام داد موجب تقویت روحیه ی مردم فرانســــــه شــــــد. بسیاری از 
کودکانه و هم  مفســــــران فرهنگی آن زمان از ِبکاسین به عنوان اثری 
ارز آثار پروست6 نام می بردند )URL 15(. ماجراهای دخترکی سر به 
کار شده بود.  که به عنوان خدمتکار مشــــــغول به  هوا و خوش قلب 
کشور دیگر سفر می کرد  کشــــــوری به  از خانه ای به خانه ی دیگر و از 
و ماجراهای زیادی را پشــــــت ســــــر میگذاشت. ِبکاســــــین نمونه ی 
کاماًل اخالق گرا در فرانسه است. نکات اخالقی  یک بانددســــــینه ی 
در قالــــــب رفتارهای ســــــاده لوحانه ی این شــــــخصیت به مخاطب 
که از اولین نمونه های  منتقل می شوند. در داســــــتان های ِبکاسین 
گفت وگو استفاده نمی شوند و  بانددسینه هســــــتند هنوز بالون های 
داستان زیر هر یک از تصاویر نگاشته می شود. قلم مورد استفاده در 
 
ً
این متون، ماشینی و نه دست نویس است و افکت های صوتی ابدا
کلی متن در فضای  در این مجموعه به چشــــــم نمی خورند. به طور 
کادر  درون تصویر جایی ندارد. داستان های ِبکاسین در ابتدا دارای 
به معنای یک خط بســــــته دور هر تصویر نبودند و هر قاب با رعایت 
کنار قاب دیگر قرار می گرفت اما به مرور زمان خطوطی  فاصله ای در 
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کادرها  نیز به منظور تعییــــــن محدوده ی هر تصویر تعبیه شــــــدند. 
گنجانده   کاماًل در داخل آنها  همیشــــــه مســــــتطیلی بودند و تصویر 
کادری  می شــــــد. در این آثار هیچ گاه شــــــاهد شکسته شــــــدن هیچ 
کادرهای  گاهی این  توسط عناصر تصویری داستان نیستیم و فقط 
گرفتن در یک ردیف، مختصری باال و پایین  مستطیلی به جای قرار 
می شــــــوند. در بانددســــــینه های ِبکاســــــین چندان اثری از زوایای 
که در آثار آمریکایی به وفور دیده می شود، نیست. زاویه  سینمایی، 
عمدتًا از روبه رو و نمای مورد اســــــتفاده النگ شات۷ است. طراحی 
کتر اصلی یعنی ِبکاســــــین، یک طراحی فانتزی و طنازانه است.  کارا
ِبکاســــــین یک خدمتکار ساده است و همیشــــــه یک پیراهن سبز با 
دامن پف دار با یقه ای بلند تا زیرگلو به تن دارد. جوراب های مشکی 
کفش هایی قهوه ای رنگ شبیه قرص نان به پا دارد. همیشه یک  و 
سربند و پیشبند ســــــفید نیز بر روی موها و لباسش پوشیده است. 
کوچکی دارد اما نکته ی  گرد با چشــــــمان  نقطه ای و بینی  چهرهای 
که او  که ِبکاســــــین، اصاًل دهان نــــــدارد. هرچند  عجیب این اســــــت 
گاهی  علی رغم دهان نداشتن در طول داستان حرف می زند و حتی 
وراجی می کند. ِبکاســــــین همیشه همین ظاهر را دارد مگر در مواقع 
خاص با ماموریتی ویژه؛ مثاًل وقتی برای خلبانی ناچار به پوشــــــیدن 

لباس خلبان می شود و... 
کار تصاویر  کار  می شد اما در اوایل  این مجموعه همیشــــــه رنگی 
عمدتًا همراه با یک پس زمینه ی ســــــفید بدون هیچ فضاســــــازی و 
که  جزئیاتی بودند و به مرور زمان فضاســــــازی ها بیشتر شد هرچند 
همچنان بســــــیار ســــــاده و با حداقل جزییات طراحی  می شــــــدند. 
کدر  کمی  کمیک استریپ متاخر،  رنگ ها به نسبت آثار بانددسینه و 
کاغذ مورد  کاهی بودن  به نظر می رســــــیدند و این احتمااًل به خاطر 

استفاده ی روزنامه های آن دوره بوده است )تصویر ۱(.
                                                                                                          

ب.ِلپیهنیکلز8|نیکلهایپادراز
گرفــــــت و البته عمر      ِل پیه نیکلز نیز مســــــیر مشــــــابهی را پیش 
طوالنی تری نسبت به ِبکاســــــین برایش رقم خورد. در ابتدا این اثر 

به دلیل جنبه های غیراخالقیش برای جامعه ی فرانسه شوکه کننده 
بود، اما بــــــه مرور این مجموعه تبدیل به یکــــــی از محبوب ترین آثار 

فرانسوی شد.
کاری  که دســــــت بــــــه هر  نیکل ها ســــــه مرد دزد و خرابکار بودند 
می زدنــــــد تا پول بدســــــت آورند. هر یــــــک از آنها تخصص خــــــود را در 
کروکیگنول۹در جعل سند، فیلوکارد۱۰ در جیب بری  خالفکاری داشت؛ 
و ریبولدینکو۱۱ در برنامه ریزی برای نقشــــــه ها. آنها به سراسر دنیا سفر 
گرفتن در هر موقعیتی آماده  کاری و قــــــرار  می کردنــــــد و برای انجام هر 
که از دزدی بدســــــت می آوردند را به  بودند. نیکل ها همیشــــــه پولی 
که علی رغم تفــــــاوت فاحش آنها با  نحوی از دســــــت می دادنــــــد. چرا 
بانددســــــینه های اخالقی هم عصرشــــــان، به هر حال ایــــــن آثار برای 
کار  می شــــــدند و قوانین حمایت از جوانــــــان به آنها اجازه  نوجوانان 

.)URL 4( که حداقل مرزهای اخالقی را در هم شکنند نمی داد 
ِل پیــــــه نیکلز و زیگ ِا پــــــوس، از اولین نمونه های بانددســــــینه 
گفت وگو هســــــتند. در اولین داستان های ِل پیه  حاوی بالون های 
نیکلز، عالوه بر بالون، شــــــاهد متن هایی در پاییــــــن هر تصویر برای 
ح داستان نیز هستیم. بالون ها به صورت مربع و مستطیل هایی  شر
گاه در طول داســــــتان، دفرمه و یا  با خطوط مواج طراحی شــــــده و 
دچار شکستگی هم می شوند. نوشــــــته ی درون بالون ها به صورت 
کپتال۱۲ نوشته شده  دســــــت نویس و تمام حروف، بزرگ یا اصطالحًا 

اما نوشته های زیر تصاویر در قالب فونت ماشینی هستند.
در اولین نمونه ها، اثر چندانی از افکت های صوتی دیده نمی شود 
که در  و به مرور این افکت ها به داســــــتان ها اضافه شدند. به طوری 
کادربندی ها  داستان های متاخر جزء الینفک این مجموعه بودند. 
همانند ِبکاســــــین در ابتدا دارای خطوط بسته و مشخصی نبودند و 
صرفًا با کنار هم قرار گرفتن قاب های تصاویر مجزا  می شدند اما به مرور 
کاماًل منظم و بدون هیچ شکست یا  که  کادرهایی برایشان تعبیه شد 
که در یک امتداد و  کادرهایی مســــــتطیل شکل  تنوع خاصی بودند. 
پشت سر هم قرار دارند. نســــــبت به ِبکاسین تنوع بیشتری در نماها 
که عمده ی نماها را  کنار نماهای النگ شات،  گاه در  دیده می شود و 

تصویر1-بانددسینهِبکاسین.
)bdzoom.com(:ماخذ

تصویر3-زیگِاپوس.
)bedetheque.com(:ماخذ

تصویر2-ِلپیهنیکلز.
)bedetheque.com(:ماخذ
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می سازند، شاهد نماهای مدیوم شات۱۳ هم هستیم. همچنین گاهی 
زوایای دوربین به زوایــــــای متنوع تری چون نگاه از باال و... هم تغییر 
که بتوان آنها را ســــــینمایی نامید. می کند، اما نه آنقدر زیاد و متنوع 
کترها، فانتزی طراحی شده اند. مشخصه های ظاهری  کارا تمام 
سه شخصیت اصلی منطبق با فعالیت آنها، انواع خالفکاری است. 
کالهی بر  کت وشلوار به تن،  چشمان درشت، بینی های بزرگ قرمز، 
که  گفتنی است  گی های مشترک این ســــــه نفر است.  سر و... از ویژ
طراحی این سه شــــــخصیت در طول زمان بسیار دگرگون شده و به 
کار رفته  مرور به سمت طراحی  واقع گرایانه رفته است. رنگ های به 
در این مجموعه شــــــاد و تخت هستند. اوایل، رنگ زرد زمینه، رنگ 

کرد )تصویر ۲( غالب بود، اما به مرور تنوع بیشتری پیدا 

ج.زیگِاپوس14|زیگوپوس
که همواره به دنبال      ماجراهای دو نوجوان به نام زیگ و پوس 
راهی برای رفتن به آمریکا و میلیونر شــــــدن هســــــتند، امًا معموال در 
که  کمبود پول و اتفاقات متعددی مواجه می شوند  سفرهایشان با 
مانع رسیدن آن دو به آمریکا می شود. آنها در داستان های متفاوت 
گونی ســــــفر  می کنند بلکه راهی به سوی  گونا کشــــــورها و مناطق  به 
آمریکا بیابند. در یکی از این ســــــفرها به قطب شــــــمال با  پنگوئنی 
به نام آلفرد۱۵ آشــــــنا می شــــــوند و او را به عنوان حیوان خانگی خود 
می پذیرند. از آن پس آلفرد نیز همســــــفر جدید زیگ و پوس در طول 
داستان ها اســــــت. حضور آلفرد، یک مد جدید را در بانددسینه به 

.)URL 23( کرد که بعدها در بسیاری از آثار ادامه پیدا  وجود آورد 
گفت وگو در این داستان ها به فرم مربع یا مستطیل با      بالون های 
گاهًا با شکست های مختصر همراه است  کناره نمای مواج و  خطوط 
و متن داخل بالون ها به صورت دســــــت نویس و تمامًا با حروف بزرگ 
کمتر با  نوشــــــته شده است. در اولین قســــــمت های این بانددسینه، 
گاه آنها در قالب حروفی نازک  افکت های صوتی مواجه  می شــــــویم و 
که  و بزرگ تر از نوشــــــتار بالون ها مشاهده می شــــــوند اما به مرور زمان 

کرد، افکت های صوتی هم جزء الینفک این  ظاهر زیگ ِا پوس تغییر 
کادربندی این آثار متشکل از مربع و مستطیل های منظم  آثار شدند. 
که هیچ گاه توسط عناصر داستان یا بالون ها شکسته  و متوالی است 
کار هم نسبت به  نمی شود. در نماهای این مجموعه در همان اوایل 
گاه نماهای  آثاری چون ِبکاسین تنوع بیشتری وجود داشت و حتی 
گاهی شاهد  کلوزآپ۱۷ هم در آن دیده می شد و یا هر از  اینســــــرت۱6 و 

تغییر زاویه ی دوربین از نمای روبه رو به نگاه از باال و... هستیم. 
کترهای زیگ و پوس به همان شــــــیوه ی فانتزی  کارا     طراحــــــی 
کوچک و  کوتاه قد با چشمان  نقطه ای، بینی  معمول است. دو پسر 
کمی  که از یک خط منحنی تشــــــکیل شده است. یکی از آنها  دهانی 
کالهی بر سر دارد.  کوتاه و دیگری الغر و بلند اســــــت و عمومًا  چاق و 
که  گتی  کفش هــــــای نان با کرده و  که در پوتین ها فرو  شــــــلوارهایی 
ما را به یاد ِبکاســــــین و نیکل ها می اندازد. در اولین نمونه های این 
بانددسینه، به دلیل مســــــایل اقتصادی دوران جنگ، از رنگ های 
محدودی چون قرمز، آبی، سفید و سیاه برای رنگ آمیزی استفاده  
می شــــــد. رنگ ها تخت بودنــــــد و اثری از سایه روشــــــن در آنها دیده  

کردند )تصویر ۳(. نمی شد اما به مرور این آثار تنوع رنگی پیدا 
                          

ِبتِاُمرت18|وحشیمردهاست
َ

د.ل
    وقتــــــی جنگ جهانی دوم بــــــه  مرحله ی اروپاییش رســــــید به 
که مورد  وضعیتی خونیــــــن و اجتناب ناپذیر بدل شــــــد. ملیت هایی 
بردگی قرار داده شده بودند، برای احیای سرزمین های مادری و غرور 
که  ملی شان تالش می کردند. در سرتاسر جهان داستان های بلندی 
تا به حال سرکوب شده بودند، برخی حقیقی و برخی افسانه، منتشر 
شدند. با وجود اینکه کار نشر در فرانسه شدیداً تحت کنترل بود )حتی 
کمیک(، اما نازی ها نمی توانســــــتند جلوی روح  کتاب های  در مورد  

.)URL 22( خالق و مقاومت های شهروندان را بگیرند
    در ایــــــن میان می توان از بانددســــــینه مشــــــهور َل ِبت ِا ُمرت 
که مشــــــخصًا داستان و شخصیت هایش را وقف جنگ و نقد  نامبرد 

نی.
َ
ُپتیا

ُ
تصویر4-ل

)bdzoom.com(:ماخذ
ِبتاُمرت.

َ
تصویر5-ل

)branchesculture.com(:ماخذ
مپیژ.

َ
ف

َ
تصویر6-ل

)casterman.com(:ماخذ
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که  کرده بود. نویســــــنده، جنگ را در قالب جنگلی متصور شده  آن 
کشورهای حاضر در میدان نبرد  کدام از حیوانات آن نماد یکی از  هر 
هســــــتند و دیدگاه مد نظرش را در قالب جنگ میان این حیوانات 
کرده اســــــت. در ابتدای داستان نویســــــنده به توصیف جهان  بیان 
کنار  قبل از رخدادن جنــــــگ می پردازد؛ خانواده ها خوشــــــحال در 
هم زندگی  می کنند. همه ی مردم شــــــغل دارند و همیشــــــه در حال 
که در حال تمرین  گرگ ها را می بینیم  شادی هستند. از طرف دیگر 
که بیشتر شبیه به جهنم است. سگ  در بخشی از جنگل هســــــتند 
گرگ آلمانی، سگ دانمارکی، توله شیر  کفتار ایتالیایی،  انگلیســــــی، 
کانگورو استرالیایی، میمون های زرد ژاپنی،  بلژیکی، شیر اتیوپیایی، 
گاومیش آمریکایی، خرس قطبی روسی، قورباغه، لک لک، خرگوش 
که سربازان استعماری جمهوری  و سنجاب فرانسوی، پلنگ هایی 
گربه های ایرانی و بوفالو و اژدهای  بودند، چوپان های سوییســــــی، 

 .)URL 18( چینی حیوانات این جنگ جهانی را تشکیل می دهند
    َل ِبت ِا ُمرت نیز مانند ُلُ پتی َانی از بالون های دایره ای و بیضی 
اســــــتفاده می کند اما فونت مورد اســــــتفاده اش دیگر دســــــت نویس 
که ماشــــــینی است،  نیســــــت و از نوعی فونت خوشنویســــــی التین 
کلی ظاهر بانددســــــینه ی َل ِبت ِا ُمرت با  اســــــتفاده می کند. به طور 
کجای  ســــــایر بانددســــــینه های هم عصرش متفاوت است. در هیچ 
کادربندی ها به  داســــــتان اثری از افکت های صوتی دیده نمی شود، 
که  کاماًل متفاوت در قالب دایره، مربع و مستطیل است  شــــــیوه ای 
گاه  کنار هم قرار نگرفته اند و  لزومــــــًا به ترتیب خاص و منظمی نیز در 
کوچک تر بر رویشان قرار  که قاب های  کادرهای تمام صفحه  شاهد 
می گیرند نیز هســــــتیم. تنوع نمایی زیادی در این اثر وجود دارد اما 
کترها به شیوه ی  کارا نمای مورد استفاده، عمدتًا النگ شات است. 
که همراه با  رئال-فانتزی طراحی شــــــده اند؛ یعنی نوعی واقع گرایی 
اغراق است. این بار شاهد رنگ گذاری به همراه سایه روشن هستیم 
و تمام این عوامل منجر می شــــــوند تا این بانددســــــینه ی مشهور از 

سایر آثار هم دوره اش متمایز شود )تصویر ۵(.

هـ.بانددسینههایبزرگساالن
    از دهه ۷۰ با بانددسینه های متفاوتی در فرانسه روبه رو هستیم 
که در حقیقت برای مخاطب بزرگسال نوشته و طراحی شده اند. در 
این میان  می توان از آثار هنرمند مشــــــهور ِانکی بیالل۱۹ نام برد. این 
که تاریخ در آنها  آثار در حقیقت بانددسینه های بزرگساالنه ای بودند 
کار شــــــد  ح بــــــود. برای مثال اثری با نام َل َفم پِیژ۲۰ )تله ی زن(  مطر
که داستان های یک روزنامه نگار به نام ژیل بیوسکوپ۲۱ با موهایی 
که این روزنامه نگار با  آبی رنگ بود. در این داستان با رابطه عجیبی 
ماشــــــین تایپ عجیب و غریبش دارد مواجه  می شویم. این ماشین 
که متعلق به  این امکان را به ژیل می داد تا مقاالتش را در روزنامه ای 
که  کند. همچنین او به داروهایی اعتیاد دارد  سال ۱۹۹۳ بود چاپ 
کمک  می کنند و دردهای او  کردن حافظه به او  ک  در فراموشی و پا

.)URL 13( مانند درد شکست عشقی را التیام می دهند
که مختص بزرگســــــاالن نوشــــــته و طراحی       در آثــــــار ِانکی بیالل 
می شــــــدند، نوعی تخیل و فانتزی شــــــبیه به آثار سینمای علمی-

گفت وگو به فرم  تخیلی امروز دیده می شد. در این آثار نیز بالون های 
کادرها دست نویس، با  دایره و بیضی طراحی شده اند. نوشتار درون 
حروف بزرگ و نازک اســــــت. فاصله ی زیادی بین حروف و سطرها از 
کمی فشرده و در هم به  کادر  یکدیگر وجود ندارد و حروف درون هر 
نظر می رسد. به ندرت از افکت های صوتی استفاده می شود. صرفًا 
برای نشــــــان دادن صدای تلفن و چیزهایی مشابه آن و نه برای هر 

که در محیط وجود دارد. نوع حرکت و صدایی 
گرفته اند  کنار هم قرار  کان مســــــتطیلی و منظم در  کما کادرها      
که در آنها با بانددســــــینه های قبلی مشــــــاهده می شود  اما تفاوتی 
در شکسته شدنشــــــان در برخی مواقع توسط بالون ها و یا بخشی از 
که از لحاظ پرداختن به  عناصر داستان اســــــت. َل َفم پیژ همانطور 
کرده است، در  موضوع و... به آثار آمریکایی شــــــباهت بیشتری پیدا 
نزدیک شدن به فضای سینمایی با اســــــتفاده از تنوع نما و زوایای 
کمیک های آمریکاییســــــت، تالش  که مــــــورد عالقه ی  دوربین نیز، 
کرده و بارها در آن شــــــاهد نماهای اینسرت و... هستیم.  مضاعف 
با اینکه در طراحی به ســــــمت واقع گرایی رفته، امــــــا نوعی اغراق در 
که همچنان آن را از  کشیدگی پیکرها و طراحی اشیاء دیده می شود 
کرده و جنبه ی هنری تری به آن بخشیده است.  آثار آمریکایی متمایز 
در این بانددسینه، از رنگ های محدودی استفاده شده اما این بار 
که  نه به دلیل شــــــرایط اقتصادی دوران جنگ بلکــــــه به این خاطر 
نویســــــنده و تصویرگر، این اثر را دقیقًا برای مخاطب بزرگسال نوشته 
کرده اند و به همین خاطر از اســــــتفاده ی رنگ های شاد و  و طراحی 

درخشان تعمداً اجتناب شده است )تصویر 6(.

تحلیلبصریبانددسینههایفرانسه

کلیشه ی  که مشــــــاهده شــــــد آثار فرانســــــوی عمدتًا از  همانطور 
گفت وگو پدید  کــــــه بالون های  کرده اند. از زمانی  مشــــــخصی پیروی 
آمد، شــــــاهد تغییر فرم آنها از مربع و مســــــتطیل به دایره و فرم های 
کناره نمای بالون هــــــا تبدیل به  دالبری هســــــتیم. خطوط مــــــواج 
خطوط صاف و دقیقی شدند اما نوشــــــتار درون بالون ها، تقریبًا در 
تمام دوران با همان فرمت دســــــت نویس و حروف بزرگ ادامه پیدا 
گرفتند اما  کم کم مورد اســــــتفاده قــــــرار  کــــــرد. افکت های صوتی نیز 
کاربرد زیادی از آنها دیده نمی شود و شــــــاید در نمونه های متاخرتر 
گی خاص مواجه  بانددسینه های فرانسوی، بیشتر بتوان با این ویژ
کادرهای مربع  کادربندی ها در تمام ایــــــن دوران در قالــــــب  شــــــد. 
کرد و تنهــــــا در موارد خاص و متاخری  مســــــتطیل منظم ادامه پیدا 
کادر توسط عناصر تصویر نیز  مانند َل َفم پِیژ، شاهد شکسته شدن 
کالسیک  کادربندی آثار فرانسوی سبک  هستیم؛ اما غالبًا شیوه ی 
است. نماها و زوایای دوربین، چندان تالشی برای نزدیک شدن به 
فضای سینمایی ندارند و غالبًا سعی  می کنند تا از نماهای روبه رو، 
کنند و در موارد معدودی شاهد  النگ شات و مدیوم شات استفاده 

کلوزآپ و یا نگاه از باال، پایین و... هستیم.  نماهای اینسرت، 
کثرشان نوعی  کترها عمدتًا در فضای فانتزی طراحی می شوند و ا کارا
گرد با  الگوبرداری از نمونه ی اولیه یعنی ِبکاسین هستند؛ چهره های 
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کوچک، لباس ها نیز عمدتًا در طول   چشمان  نقطه ای، لب ها و بینی 
مجموعه ها تغییر نمی کنند مگــــــر در موارد و ماموریت های خاص. به 
مرور فاصله ی بانددسینه های فرانسوی با ِبکاسین بیشتر شد و آنها به 
سمت فضای رئال-فانتزی رفتند. همیشه سبک طراحی ها، این آثار 
را از همتایان آمریکایی شان متمایز می کند. عمدتًا رنگ گذاری تخت، 
که به دلیل شــــــرایط اقتصادی  شــــــاد و متنوعی دارند مگر در مواردی 
دوران جنگ، چاره ای جز تعداد محدود رنگ وجود نداشته اســــــت. 
    تمام این عوامل دست در دست هم  داده اند تا بانددسینه های 
کند. این  کمیک اســــــتریپ های دنیا تفکیک  فرانســــــوی را از ســــــایر 
کالسیک هســــــتند و تعمدًا زیاد به فضای هیجانی  گی ها عمدتًا  ویژ
که هدف آنهــــــا، چیزی واالتر  و ســــــینمایی نزدیک نمی شــــــوند چرا 
که صرفــــــًا با ســــــاختن ابرقهرمان ها  کمیک هــــــای آمریکاییســــــت  از 
کــــــرده و چیزی جز خیال پردازی های دور  مخاطب را مجذوب خود 
و دراز ندارند. فرانســــــوی ها به دنبال اهداف بلندمدت تری هستند 
کالسیک در آثار، ســــــعی بر تمرکز در محتوا و  و با انتخاب شــــــیوه ای 

خوراندن اندیشــــــه های مورد نظر به مخاطبان خود هســــــتند. در 
گی های نامبــــــرده آثار خود را در  حقیقت این آثار با اســــــتفاده از ویژ
کودک خود قرار می دهند تا هر  تعادلی میان مخاطبان بزرگســــــال و 
گی های بانددسینه های  دو طیف را پوشش دهند. در جدول ۱، ویژ

کشور فرانسه مشاهده می شود.

بانددسینههایبلژیک

وقتی سال ها پیش بانددسینه های بلژیکی برای اولین بار ظاهر 
کار نمی شدند.  کمیک  شــــــدند، هنوز بالون های حاوی دیالوگ در 
کمبود منابع، اولین نویســــــندگان بلژیکی، پیشرفت و ترقی  به دلیل 
که از آمریکا بــــــه بلژیک می آمد  این فرم هنــــــری جدید را از آثــــــاری 
دنبال می کردند. با وجود اینکه بســــــیاری از هنرمندان بلژیکی متاثر 
کمیک های آمریکایی بودند، اما بانددسینه های بلژیکی هرکدام  از 
کدها و زمینه های مورد عالقه شــــــان پیش می رفتند  با اســــــتفاده از 

جدول1-بانددسینههایفرانسه.

بالونهای
افکتهاینوشتارگفتوگو

زاویهبندیونماکادربندیصوتی
کترهای کارا

اصلی
)قهرمان(

رنگ

زیر هر تصویر با نداردِبکاسین
نداردحروف ماشینی

کادر،  در ابتدا بدون 
کار  در ادامه ی 

مستطیل های منظم و 
بدون شکستن قاب 

فانتزیروبه رو، النگ شات

تنوع رنگی، تخت، بدون 
سایه روشن، همراه 

دورگیری، در ابتدا زمینه ها 
رنگ نداشت.

ِل پیه نیکلز

مربع 
مستطیل 
با خطوط 

مواج

بالون: دستنویس 
با حروف بزرگ

زیر تصویر: حروف 
ماشینی

در اولین 
مجموعه ها به 

ندرت هست 
اما در اواخر به 

وفور

کادر،  در ابتدا بدون 
کار  در ادامه ی 

مستطیل های منظم و 
بدون شکستن قاب

در ابتدا روبه رو و النگ 
شات و مدیوم شات، 

در ادامه نگاه از باال 
و... هم اضافه شد.

فانتزی

تنوع رنگی، تخت، بدون 
سایه روشن، همراه 

دورگیری، رنگ زرد به عنوان 
زمینه غالب است.

زیگ ِا پوس

مربع 
مستطیل 
با خطوط 

مواج

دست نویس با 
حروف بزرگ

در اولین 
مجموعه ها به 

ندرت هست 
اما در اواخر به 

وفور

مستطیل های منظم و 
بدون شکستن قاب

نماها و زوایای 
متفاوت، استفاده از 

کلوز  نمای اینسرت و 
آپ در برخی موارد

فانتزی

در ابتدا رنگ های محدود 
قرمز و آبی و سیاه و سفید، 
تخت و بدون سایهروشن، 

همراه دورگیری نازک، در 
ادامه با تنوع رنگی

َل بت ِا 
حروف ماشینی، نداردُمرت

نداردخوشنویسی التین

کادرهای متنوع 
دایره ای، مربع، 

مستطیل، تمام صفحه 
و... بدون توالی 

نظام مند

دارای تنوع زاویه 
است اما نماها عمدتًا 

النگ شات هستند.
تنوع رنگی با سایه روشن رئال- فانتزی

همراه با دورگیری

دایره ای و َل َفم پِیژ
بیضی

دستنویس با 
حروف بزرگ

گاهی استفاده 
می کند.

مستطیل های منظم و 
همراه با شکستن قاب

تنوع نما و زاویه، 
نزدیک به قاب های 

سینمایی
رئال- فانتزی

رنگ های محدود و تیره 
همراه با سایه روشن، 

دورگیری های یکنواخت 
ندارد.
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که با اختالف زمان  که آثار فرانســــــوی  )URL 8(. ایــــــن در حالی بود 
کات  اندکی مقدم بر آثار بلژیکی تولید شــــــده بودند نیز به دلیل اشترا
زیادی همچون زبان، فرهنگ و نویســــــندگان و تصویرگران مشترک 
گاهی بــــــر این آثار نهادنــــــد و به نوعی  بــــــا آثار بلژیکــــــی، تاثیر ناخودآ
کمیک های آمریکایی  بانددسینه های بلژیکی در ابتدا ملغمه ای از 
و بانددسینه های فرانسوی محسوب  می شــــــدند. تا اینکه به مرور 
گرفته و شــــــخصیت منحصر به فردی برای خود بدست  زمان شکل 

آوردند. در ادامه با چند نمونه از این آثار بلژیکی آشنا  می شویم.

الف.بالندینِاسیَرژ22|بالندینوسیَرژ
که      در سال ۱۹۲۰، ُل ُپتی ِبلژ۲۳ از اولین مجالت بانددسینه ای بود 
کاتولیک  گاهنامه تنها در مدارس  در بلژیک منتشر شد)URL 5(. این 
کلیساها فروخته می شد. داستان های مصور این نشریه در حقیقت  و 
که همراه تصاویر چاپ  می شــــــدند. در  متون روشــــــنفکرانه ای بودند 
که در سرتاسر  ابتدا این نشــــــریه بسیار متفاوت از سایر نشــــــریاتی بود 
اروپا وجود داشــــــت. در سال ۱۹۳4، اولین بانددسینه توسط ژان واتر 
اسکوت۲4طراحی و چاپ شــــــد )URL 11(. ُل ُپتی ِبلژ، عمیقًا متاثر از 
هرژه۲۵بود. هرژه خود از بانددسینه های فرانسوی الهام می گرفت. برای 
مثال در قرار دادن حجم زیادی متن در پایین تصویرسازی هایش، از 
فرانسوی ها تقلید می کرد و بسیاری از مجالت دیگر مانند ُل ُپتی ِبلژ نیز 

.)Hunt, 2004, 1002(در آثارشان همین روند را داشتند
که در این نشریه برای اولین      یکی از داســــــتان های مشــــــهوری 
بار معرفی شــــــد، بالندین ِا سیَرژ نام داشت. بانددسینه ی محبوبی 
که توســــــط ژیژه۲6 در سال ۱۹۳۹ طراحی شــــــد )URL 12(. بالندین 
یک پسر سفیدپوست با موهای بلوند و ســــــیَرژ سیاه پوست است. 
این دو دوســــــت با یکدیگر ماجراهای پلیسی و متفاوتی را پشت سر 
گرفته تا حل  گانگسترهای آمریکایی  می گذرانند؛ از مواجه شــــــدن با 
معمای پرواز بشــــــقاب پرنده ها. بالندین یک قهرمان واقعی است. 
چیزهای زیادی می داند و مسائل را با هوش زیادش حل می کند اما 

.)URL 6( قهرمان اصلی این مجموعه، سیَرژ است

گفت وگو در این بانددســــــینه، از فرم های مدور و      بالون هــــــای 
دالبری اســــــتفاده  می کنند و نوشتار درون آنها همانند آثار فرانسوی 
دســــــت نویس و با حروف بزرگ نوشــــــته می شــــــوند. فاصله ی میان 
کم اســــــت و این منجر به فشــــــردگی متون داخل بالون ها  ســــــطرها 
می شود. در این مجموعه از افکت های صوتی هم استفاده می شود 
گرفته اند.  و عمدتًا این افکت ها مانند دیالوگ هــــــا درون بالون قرار 
کالسیک است و عمدتًا قاب ها با عناصر  کادربندی بالندین ِا ســــــیَرژ 
که با یک شکستگی  داستان شکسته نمی شوند مگر در موارد خاصی 
کوچک همراه می شــــــوند. مثاًل وقتی یک توپ تنیس به هوا  خیلی 
کادر بیرون می زند. البته این شکســــــتگی ها آنقدر  کمی از  افتــــــاده و 
که چندان به چشم نمی آیند. تا حدودی شاهد تغییر  ناچیز هستند 
نما در تصاویر هســــــتیم؛ نماهایی چون النگ شات، مدیوم شات، 

گاه اینسرت. کلوز آپ و 
کترها فانتزی اســــــت. دو پسر نوجوان قد  کارا     شــــــیوه ی طراحی 
کتر  کارا که شبیه آناناس هســــــتند. چشمان  کوتاه با ســــــرهای بزرگ 
کتر سیاه پوست، درشت تر  کارا سفیدپوســــــت،  نقطه ای و چشــــــمان 
گرفته شده  که احتمااًل به دلیل رنگ چهره اش اینگونه در نظر  اســــــت 
کنند. لباس های آنها در هر یک از   تا سفیدی چشم ها بیشــــــتر جلوه 
که لباس ثابت و  گفــــــت  مجموعه ها تغییــــــر می کند و تقریبًا  می توان 
مشخصی ندارند. رنگ آمیزی این بانددسینه به همان شیوه ی تخت 

و بدون سایه روشن فرانسوی و دارای تنوع رنگی است )تصویر ۷(.

ب.تنتن27
کودکان  کمیک های متوســــــط بیشتر با      »عمومًا در خانواده ها 
گهانی یک شخصیت، یک جابه جایی در  همراه  می شدند. حضور نا
کرد؛ تن تن، پسر ماجراجوی  کمیک از فرانسه به بلژیک ایجاد  تولید 
که توســــــط هرژه خلق شــــــد« )شــــــجاعی طباطبایی،  جیغ جیغویی 
۱۳۷۵، ۹(. تن تن برای هر نژاد و ملیتی یک نســــــخه می پیچید و در 
کلیشــــــه دلخواه از اعراب، چینی ها، آفریقایی ها  ذهن مخاطب یک 
و حتــــــی آمریکایی ها درســــــت می کرد )رزاقــــــی، ۱۳86/ب، 6۳(. او 

تصویر9-ِاسپیرو.
)steemit.com(:ماخذ

تصویر7-بالندینِاسیَرژ.
)bdoubliees(:ماخذ

تصویر8-تنتن.
)fran6co.blog2b.net(:ماخذ

مقایسه ی تطبیقی باندِدسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری
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کشور به آن  که همراه با سگ وفادارش میلو۲8 از این  گزارشگری بود 
کتشافات جدیدی می رسید. کشور سفر می کرد و به ا

کالســــــیک به شــــــکل  کاماًل  گفت وگــــــوی تن تــــــن      بالون هــــــای 
گوشه شان  که چهار  کوچک و بزرگ طراحی شده اند  مستطیل های 
کمی پخ اســــــت و دســــــته ی بالون نیز عمدتًا به شکل صاعقه است. 
نوشتار دورن بالون ها دست نویس، ریز و نازک است و برخالف سایر 
بانددسینه ها تمام حروفش بزرگ نیست. افکت های صوتی به وفور 
ج از بالون ها  دیده می شــــــوند و به صورت حروف درشت و سیاه خار
کالسیک هستند. به شدت با تنوع نما  کادربندی ها نیز  قرار دارند. 
کدام با توجه به موضوع و  که هر  و زوایای دوربین مواجه هســــــتیم 
کترها فانتزی است  کارا فضای هر تصویر انتخاب شــــــده اند. طراحی 
و بــــــه وضوح  می توان اثرات طراحی شــــــخصیت اصلی ِبکاســــــین را 
گرد، چشمان   کرد. همان چهره ی  در شــــــخصیت تن تن مشــــــاهده 
کوچک و صــــــورت بدون دهان. البته تن تن به مرور  نقطه ای، بینی 
کرد اما به هر حال الگوی اولیه ی او ِبکاسین است. لباس  دهان پیدا 
کرد اما در نهایت چندان تفاوتی با ظاهر  کمی تغییر  تن تن نیز به مرور 
بانددسینه های هم عصر خود نداشت. او در تمام  مجموعه ها یک 
که لباســــــش تغییر  لبــــــاس بر تن دارد مگــــــر در ماموریت های خاص 
می کند. رنگ گذاری تن تن نیز مانند اغلب بانددســــــینه ها به همان 

شیوه ی تخت و بدون سایه روشن است )تصویر 8(.

ج.ِاسپیرو29
که بی شک ملیت بلژیکی دارد، بانددسینه ی  معروف ترین اثری 
که رفتاری  ِاسپیرو است. ِاسپیرو، پسربچه ی پادوی یک هتل است 
بســــــیار شبیه به تن تن دارد )شــــــجاعی طباطبایی، ۱۳۷۵، ۹(. او در 
گرفت و بیرون آمد.  اولین داســــــتان از داخل یک بوم نقاشــــــی جان 
که رییس یک هتل برای استخدام خدمتکار  داستان از این قرار بود 
کرد و عده ی زیادی برای اســــــتخدام نزد او آمدند.  گهی چاپ  یک آ
که از عهده ی مصاحبه با تک تک این افراد بر نمی آمد، فکری  رییس 

کرد. به ســــــراغ نقاشی زبردســــــت رفت و سفارش  به ذهنش خطور 
خدمتکار مورد نیازش را به او داد. نقاش هم شــــــخصیت مورد نظر 
کشیده، با اســــــپری جادوکننده اش او را احیا و آماده ی  را به تصویر 

بانددسینه ی ِاسپیرو نمود. 
ِاســــــپیرو از ابتدای خلقش توســــــط راب ِول۳۰، یک پادوی هتل 
بود. او در ابتدا برای آفریدن ماجراهای زیادی اینگونه و با آن لباس 
لت  به خصوص طراحی شــــــد. لباس قرمز رنگ ِاسپیرو، به مرور از دال
کرده و صرفًا تبدیل به یک فانتزی شاد در  که داشــــــت عبور  شــــــغلی 
گشت )URL 14(. ِاسپیرو تبدیل به یک روزنامه نگار  داستان هایش 
که با آدم های شرور زیادی در سراسر جهان می جنگید.  ماجراجو شد 
ک زورگلوب۳۱ و دزددریایی شیطان صفت به  از دانشمند وحشــــــتنا
نام جان ِهِلنا۳۲  گرفته تا مافیای ایتالیایی. ِاســــــپیرو برخالف ســــــایر 
کاماًل مدرن است. او در زمان  قهرمانان بانددســــــینه یک شخصیت 
خودش زندگی می کنــــــد و با ماجراجویی هایش تکامل پیدا می کند. 
که حتی  ِاسپیرو با زمان پیش می رود. در طول داستان ها می بینیم 
ابزار، ماشــــــین ها و... به روز می شوند. اســــــکوترها به موتورسیکلت 

 .)URL 17( ...تبدیل می شوند و
که از یک بخشی از داستان به ِاسپیرو می پیوندد      شــــــخصیتی 
که عکاسی  فانِتزیو۳۳ نام دارد. او قبل از اینکه به شغل اصلی خود 
در یک روزنامه است برسد شغل های متعددی را امتحان می کند 
کردن  اما در نهایت شــــــغل روزنامه نگاری شغل مناسبی برای سفر 
و ماجراجویی هــــــای الزم برای یک بانددســــــینه به نظر می رســــــد 
کمی هم  )URL 16(. فانتزیو نیز مانند ِاســــــپیرو شــــــجاع است اما 
بیدقت. او نیز مثل دوســــــتش یک قهرمان محســــــوب می شود اما 
کمی محبوب تر به  گه گاه از او ســــــر می زند  که  به خاطر اشــــــتباهاتی 
نظر می رســــــد. سرنوشت همیشــــــه او را دچار ماجراهای مضحکی 
می کند. او برای نجات جان ِاســــــپیرو همیشــــــه حاضر است هر نوع 
کالم او نمونه ی یک  کند. در یک  مصیبت و تمســــــخر و... را تحمل 
کامل و ایده آل است )URL 7(. ِاســــــپیرو و فانتزیو همانند  دوست 

سِتریکس.
َ
تصویر10-ا

)otakia.com(:ماخذ
تصویر11-بلیکِامورتیمور.

)bdzoom.com(:ماخذ
تصویر12-تورگال.

)imgur.com(:ماخذ
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کسی نیست جز  بیشتر بانددسینه ها همسفر دیگری نیز دارند و او 
سنجاب خانگیشان به نام ِاسپیپ۳4. 

    طراحــــــی بالون ها در قالــــــب فرم های مدور و دالبری اســــــت و 
نوشــــــتار درون آنها دســــــت نویس، نــــــازک و تمامًا با حــــــروف بزرگ. 
در اولین داســــــتان ها چنــــــدان اثری از افکت های صوتی نیســــــت، 
کادرهای مورد  اما به مرور اســــــتفاده از آن به وفور دیده می شــــــود. 
کالسیک و از تنوع زوایای دوربین و نماها برخوردار است.  استفاده 
کالســــــیک پیشین، تخت و بدون  رنگ گذاری نیز براســــــاس اسلوب 
کاماًل فانتزی است و او  کتر ِاســــــپیرو،  کارا سایه روشن است. طراحی 
که بلندمدت منتشر شده اند در  نیز مانند تمامی بانددســــــینه هایی 
کرده و در نهایت در عین  دستان هنرمندان متفاوت تغییرات زیادی 
کردن هویت مشخص خود، تبدیل به شخصیتی جدید شده  حفظ 

که با نمونه ی اولیه بسیار متفاوت است )تصویر ۹(.
                      

سِتریکس35
َ
و.ا

ســــــِتریکس در نشریه ی  در ســــــال ۱۹۵۹، بانددسینه ی مشهور اَ
سِتریکس و دوست فربهش اوِبلیکس۳۷، پس  پیلوت۳6منتشر شد. اَ
از مدتی تبدیل به یکــــــی از محبوب ترین بانددســــــینه های جهان 
که ژولیو سزار۳8  سِتریکس از این قرار است  شدند. داستان اولیه ی اَ
کرده و می کوشد تا قوانین رومی  گل۳۹را به سه قسمت تقسیم  اقوام 
کند. تنها یک دهکده به چنین چیزی تن نمی دهد  کم  را بر آنها حا
و آن دهکده ی رزمندگان جنگجوست. علت این شکست ناپذیری، 
کــــــه فالگیــــــر مخصوص دهکــــــده به تمــــــام اهالی  معجونی اســــــت 
خورانده است تا همیشه پیروز باشــــــند. به همین خاطر آنها در برابر 
کاماًل بی اعتنا هستند و البته برترین جنگجوی این دهکده  رومی ها 

.)URL 9( سِتریکس کسی نیست جز اَ
ســــــِتریکس است. او برخالف  اوبلیکس، دوســــــت چاق و مهربان اَ
ظاهرش بسیار حساس و زودرنج است و البته حریص. او بیشتر شبیه 
کرده و از توانایی های خود بی خبر  که خیلی سریع رشــــــد  بچه ایست 
اســــــت. بی نهایت شــــــیرین کاری می کند. به خصوص وقتی در حال 
جنگیدن است یا وقتی عاشق می شود و یا در اوقاتی که نوشیدنی های 
که همیشه همراه  الکلی مصرف می کند )URL 14(. شخصیت سومی 
که  کوچک سفیدرنگی به نام ایده فیکس4۰ است  این دو است، سگ 
به خاطر نگرانی های زیست محیطی اش شهرت دارد. او نمی تواند آزار 

.)URL 11( کند رساندن به درخت ها را تحمل 
گفت وگو در مجموعه َاســــــِتریکس نیــــــز با فرم مدور  بالون های 
دایره ای و بیضی طراحی شــــــده اند و متن داخلشان دست نویس و 
با حروف بزرگ است. افکت های صوتی به وفور در این داستان ها 
گاه فرم های خاصی هم به خود می گیرند  اســــــتفاده می شــــــوند و 
که  که متناســــــب با فضای داستان اســــــت. با تمام جنب وجوشی 
درطول این مجموعه داســــــتان به چشــــــم می خــــــورد، همچنان 
کادربندی بانددســــــینه همان مســــــتطیل های منظم و  شــــــیوه ی 
کادرها  گوشه ی یک بالون هم از حصار  بدون شکست است. حتی 
بیــــــرون نیامده اما در عــــــوض تنوع نما و زاویــــــه ی دوربین فراوان 
که در این بانددسینه زیاد مورد  دیده می شــــــود. یکی از نماهایی 

که با  کســــــتریم النگ شات4۱ است  اســــــتفاده قرار می گیرد، نمای ِا
طراحی پر جزئیات َاســــــِتریکس، ظاهری جذاب به خود می گیرد. 
کاماًل فانتــــــزی هســــــتند و اغراق های زیــــــادی به آنها  کترهــــــا  کارا
که به جذابیت اثر می افزاید. در حقیقت این اغراق ها  اضافه شــــــده 
در تمامی بخش های این مجموعه از جمله طراحی اشیاء، نماها، 
افکت های صوتی و... قابل مشــــــاهده اســــــت. َاســــــِتریکس نیز از 
که همچنان بــــــر رنگ تخت و بدون  جمله بانددسینه هایی ســــــت 
که  سایه روشــــــن وفادار مانده و در عوض ارزش خطی باالیی دارد 

میان بانددسینه ها بسیار شاخص است )تصویر ۱۰(.

د.بلیکِامورتیمور42|بلیکومورتیمور
کاپیتان  پرفســــــور فیلیپ مورتیمور4۳، دانشــــــمند هســــــته ای، و 
فرانســــــیس بلیک44، سردســــــته ی ام. آی. فایــــــو4۵، قهرمان های 
اســــــطوره ای هنر نهم هستند. این قهرمانان بسیار فراتر از عصر خود 
که پشت سر می گذاشتند، به  بودند و با ماجراهای عجیب و غریبی 

.)URL 1( کشف پدیده های متفاوت و خاصی می گشتند دنبال 
کوست و به باستان شناسی عالقه  مورتیمور عاشق ویسکی46و تنبا
دارد. او آدم دقیق و فکوری اســــــت و از دیگر خصوصیات وی  می توان 
کرد. هرگاه  به ُرک بودن، وفاداری، تاثیرگذاری و مبتکر بودنش اشاره 
کامل ویسکی را َسر می کشد. او دارای لقب  غمگین شــــــود یک بطری 
بارون اســــــت اما ترجیح می دهد با همان نام پرفســــــور نامیده شود. 
که آینده از آن علم و دانش اســــــت بنابراین عمر  مورتیمور بــــــاور دارد 
کرده  خود را وقــــــف مطالعه و تحقیق در زمینه ی فیزیک هســــــته ای 
)URL 2(. بلیک 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. شیفته ی شراب اســــــپانیایی است و یک شخصیت 
جذاب بریتانیایی را به تصویر می کشد. او یک مبارز است و تنها زمانی 

.)URL 3( کرده باشد که مشکالت را حل  استراحت می کند 
بالون های این بانددسینه ی مشــــــهور مانند تن تن، مستطیلی 
گوشــــــه های پخ و دســــــته ی صاعقه مانند و نوشــــــتار درونشان  با 
دســــــت نویس، نازک و ایتالیک اســــــت و تمام حروفش بزرگ نوشته 
که  نمی شــــــوند. از افکت های صوتی به ندرت اســــــتفاده شده چرا 
داستان چندان فانتزی نیســــــت و این افکت ها در بانددسینه های 
کادرها از روش  کار می رونــــــد.  بلژیکــــــی عمدتًا برای آثــــــار فانتزی به 
کــــــرده و تنوع زیــــــادی در نماها و زوایای  کالســــــیک متداول پیروی 
بــــــه خاطر فضای  کتر  کارا دوربین مشــــــاهده می شــــــود. طراحــــــی 
داستان به رئال نزدیک تر اســــــت اما در رنگ آمیزی، همچنان اثری 
از سایه روشــــــن نیست و رنگ های مورد استفاده نسبت به آثار قبلی 

کمی تیره تر انتخاب شده اند )تصویر ۱۱(.
                                             

هـ.تورگال47
که در قرون وسطی  تورگال یک قهرمان اســــــکاندیناویایی است 
کمی  کمــــــی علمی-تخیلی،  تورگال  زندگی می کند. داســــــتان های 
کمی هم اسطوره ای هستند )URL 21(. تورگال یک مرد  رمانتیک و 
که عاشق شاهزاده ی وایکینگ ها48  جنگجو با صورت زخمی اســــــت 

مقایسه ی تطبیقی باندِدسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری
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می شــــــود و تمام این ماجراها در یک جهان قرون وســــــطایی اتفاق 
.)URL 19( می افتد

کودکی توســــــط وایکینگ های شــــــمالی در یک طوفان  تورگال در 
ســــــهمگین پیدا شــــــد. رهبر وایکینگ ها او را به سرپرستی پذیرفت و 
نامش را تورگال به معنای دشمن طوفان گذاشت. در ششمین سالگرد 
که شــــــش  کردن تورگال از دریا، ناپدریش یک تکه از قایق فلزی  پیدا
سال پیش تورگال در آن پیدا شــــــده بود را به او هدیه داد. این قطعه 
فلزی این قدرت را به تورگال می داد تا به کمک کیهان برود و این اولین 
)URL 20( تجربه ی او در آشنایی با جهان موازی، خدایان و دیوها بود
کاماًل متفاوت،  بالون ها در بانددســــــینه ی تورگال به شــــــیوه ی 
که این با فضای جنگلی  دفرمه و بدون شــــــکل مشخصی هســــــتند 
کاماًل همخوانی دارد. نوشــــــتار درون بالون ها  و پر هیجان داســــــتان 
دســــــت نویس، نازک و با حروف بزرگ است و اســــــتفاده ی زیادی از 
کان منظم  کما کادرهــــــا  افکت های صوتی به عمل نیامده اســــــت. 
گاه دچار شکســــــت هایی در حد بیرون زدن  و مستطیلی هستند و 
کادرها  کادر می شــــــوند. تا حــــــدودی در چینش  گفت وگو از  بالــــــون 
کادرها صرفًا از چپ به  نیز نســــــبت به آثار قبلی تنوع ایجاد شــــــده و 

بالونهای
افکتهاینوشتارگفتوگو

کترهایزاویهبندیونماکادربندیصوتی کارا
رنگاصلی)قهرمان(

بالندینِا
دست نویس، مدور و دالبریسیَرژ

حروف تمامًا بزرگ
دارد )داخل 

بالون(

مستطیل های منظم و 
شکست قاب در موارد 

کوچکی بسیار 

همراه با تغییر نما و 
فانتزیزاویه دوربین

تخت، تنوع رنگی، بدون 
سایه روشن، ارزش خطی 

زیادی ندارد

مستطیلیتنتن
دست نویس، 

تمام حروف بزرگ 
نیستند

مستطیل های منظم و دارد
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما و 
فانتزیزاویه دوربین

تخت، تنوع رنگی، بدون 
سایه روشن، ارزش خطی 

زیادی ندارد

دست نویس، مدور و دالبریِاسپیرو
مستطیل های منظم و داردحروف تمامًا بزرگ

بدون شکستن قاب
همراه با تغییر نما و 

فانتزیزاویه دوربین

تخت، تنوع رنگی، بدون 
سایه روشن، نمونه های 
اولیه ارزش خطی زیادی 
ندارد اما به مرور جزئیات 

و تنوع ضخامت زیاد 
می شود

سِتریکس
َ
دست نویس، مدورا

مستطیل های منظم و داردحروف تمامًا بزرگ
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما 
و زاویه دوربین 

)استفاده از نمای 
واید(

فانتزی با اغراق 
زیاد

تخت، تنوع رنگی، بدون 
سایه روشن، قلم گیری 
با ضخامت های خیلی 

متفاوت

بلیکِا
مستطیلیمورتیمور

دست نویس، 
ایتالیک، تمام 
حروف بزرگ 

نیستند

مستطیل های منظم و دارد
بدون شکستن قاب

همراه با تغییر نما و 
رئالزاویه دوربین

تخت، تنوع رنگی، بدون 
سایه روشن، رنگ های 

تیره، ارزش خطی زیادی 
ندراد

دست نویس، دفرمهتورگال
داردحروف تمامًا بزرگ

مستطیل های منظم با 
توالی متفاوت و همراه با 

شکستن قاب

همراه با تغییر نما و 
رئالزاویه دوربین

تنوع رنگی، همراه با 
سایه روشن، قلم گیری با 
ضخامت های متنوع و 

پرجزئیات

َش
ُ

دست نویس، مدورل
مستطیل های منظم و داردحروف تمامًا بزرگ

بدون شکستن قاب

تغییر چندانی در 
نما و زاویه دوربین 
ندارد. عمده نماها 

النگ شات و 
روبه رو هستند

فانتزی هندسی

گزینه رنگی محدود، 
تخت، بدون 

سایه روشن، قلم گیری 
یکنواخت و بدون ارزش 

خطی

َش.
ُ

تصویر13-ل
)bedetheque.com(:ماخذ
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گاهی ترتیب از بــــــاال به پایین هم  راســــــت دنبال هم نیامده انــــــد و 
که به  دارند. به وفور شــــــاهد تنوع نمــــــا و زوایای دوربین هســــــتیم 
خوبی از عهده ی بیان فضای تهاجمی و پر حرکت تورگال برآمده اند. 
کترها و فضای داستان رئال هستند. در برخی قسمت ها شاهد  کارا
که به همراه قلم گیری  سایه روشــــــن کاری های خفیفی نیز هســــــتیم 
کمک می کند )تصویر ۱۲(. پرجزئیات اثر، به فضای  واقع گرایانه ی آن 

گربه َش49|
ُ

و.ل
که  گوشه ای تیز و بینی بزرگ و دهانی  کســــــتری با  گربه ی خا یک 
چندان مشخص نیست. او مثل انسان ها روی دو پایش می ایستد 
کت و شلوار می پوشد و مستقیمًا با مخاطبانش صحبت می کند.  و 
گاهی شغل های سیاسی دارد. در برابر جبهه ی ملی  گربه ی نامبرده 
می ایستد، به عقاید دینی باور ندارد. او صاحب یک خانواده است. 
که مشکالتش را با او در میان می گذارد و به جز  یک روان شناس دارد 

گربه ها ندارد.  موش خوردن، شباهت چندانی به 
که تمام عناصر  کاماًل فانتزی با طراحی ساده است  ُل َش یک اثر 
گفت وگو،  آن نیز از همین ســــــادگی پیــــــروی  می کنند. بالون هــــــای 
که  دایره هایــــــی با خطوط صاف بــــــا اندازه های متفاوت هســــــتند 
نوشتار درون شان به شیوه ی دســــــت نویس با حروف بزرگ نوشته 
شده اســــــت. افکت های صوتی وجود دارند اما بر خالف نمونه های 
که حاوی افکت هایی با حروف درشت و  ســــــِتریکس 

َ
سابق، مانند ا

شــــــکل دار بودند، در این مجموعه افکت ها با حروف نازکی شــــــبیه 
کالســــــیک و تنوع  کادربندی ها  کادر قرار می گیرند.  دیالوگ ها درون 
نما و زاویه ی خاصی در طول داستان دیده نمی شود و عمدتًا نمای 
کتر ُل َش یا همان  کارا مورد اســــــتفاده از روبه رو و النگ شات است. 
که به فرم های هندسی  کاماًل فانتزی و ساده است  کتر  کارا گربه، یک 

که جزئیات  نزدیک اســــــت. او در زمینه های ســــــاده قرار می گیــــــرد 
چندانی ندارند همچنین رنگ ها تخت و بدون ســــــایه و قلم گیری ها 

نیز تقریبًا یکنواخت و بدون ارزش خطی هستند )تصویر ۱۳(.

تحلیلبصریبانددسینههایبلژیک

آثار بلژیکی شــــــدیداً متاثر از همتایان فرانســــــوی خود هستند؛ 
کالســــــیک  کادربندی های منظم و  ایــــــن شــــــباهت در نحــــــوه ی 
کترها و پــــــس زمینه های دقیق و  کارا این آثار، اســــــلوب طراحــــــی 
پر جزئیات، شــــــیوه ی رنگ گــــــذاری تخت و پالــــــت رنگی منتخب 
هنرمندان به وضوح دیده می شــــــود. یکی از دالیل عمده ی این 
گزیر، حضور نویسندگان و طراحان بلژیکی در نشریات  شــــــباهِت نا
فرانسویســــــت اما به هر حال تفاوت هایی نیز در این آثار مشاهده 
می شــــــود. برای مثال طراحی های بلژیکی، بیشتر از فرانسوی به 
ســــــمت اغراق می روند. حرکت در این آثار بیشــــــتر دیده می شود. 
گی  اســــــتفاده از افکت های صوتی با طراحی های جذاب نیز از ویژ
آثار بلژیکی اســــــت. همچنین تنــــــوع در زوایــــــا، بالون ها و.... به 
کلی آثار فرانســــــوی پیش درآمدی برای آثار بلژیکی محسوب  طور 
می شــــــوند و آنچه امروزه با عنوان بانددســــــینه در جهان مشهور 
است، بیشــــــتر به نمونه های بلژیکی مربوط می شود تا فرانسوی. 

مقایسهیبانددسینههایفرانسهوبلژیک

که توضیح داده شــــــد، بلژیک و نه فرانســــــه به عنوان  همانطور 
کمیک استریپ ها مشهور است و دیوارهای بروکسل با تصاویر  کشور 
بانددســــــینه ها پر شــــــده اند، اما در حقیقت آثــــــار بلژیکی، ثمره ی 

بلژیکفرانسه

گفتوگو اشکال مستطیلی یا مدوراشکال مستطیلی یا مدوربالونهای

دست نویس، تمام حروف بزرگدست نویس، تمام حروف بزرگنوشتار

استفاده به وفور با طراحی های خاصاستفاده به ندرتافکتهایصوتی

کالسیککالسیککادربندی

تغییر نما و زاویه بیشترتقریبًا یکنواختزاویهبندیونما

کترهایاصلی)قهرمان( فانتزی، جزئیات و اغراق بیشترفانتزی، بدون جزئیات زیاد و سادهکارا

گزینه رنگی محدود، قلم گیری یکنواخترنگ تخت، تنوع رنگی باال، قلم گیری با ارزش خطی زیادتخت، 

جدول3-مقایسهبانددسینههایفرانسهوبلژیک
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نتیجه

    آثــــــار بلژیکی در ادامــــــه و به دنبال نمونه های فرانســــــوی تولید 
شــــــده و چه در محتوا و چه در فرم، متاثر از آثار فرانســــــوی هســــــتند 
کاری بس دشــــــوار اســــــت. با این حال  و جدا کردن این آثار از یکدیگر، 
که میان آثار این دو  علی رغم شباهت های بصری و محتوایی زیادی 
کشــــــور وجود دارد، تفاوت هایی هم در این بین به چشم می  خورد. 
که در میان این آثار وجود دارد، از حیث بصری و نه  بیشترین تفاوتی 
که در حقیقت با حذف ضعف های آثار  محتوایی است. تفاوت هایی 
فرانسوی و با الهام از علل موفقیت های آنها، گامی رو به جلو نهاده اند. 
که در ابتدا در نشریات  در حقیقت نویسندگان و هنرمندان مشترکی 
کار بودند، عاملین  فرانسوی و ســــــپس در نشریات بلژیکی مشغول به 
اصلی این پیشرفت و ترقی در هنر بانددسینه محسوب می شوند. 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 
گذاشته اند.  فرانســــــوی بهره برده و در آثار متاخر بلژیکی شان به اجرا 
که این تفاوت ها، در حقیقت بیانگر پیشرفت قالب  الزم به ذکر است 

گذر زمان هســــــتند و شکافی میان آثار این دو منطقه  بانددسینه در 
ایجاد نمی کنند. در واقع این دو کشور با همکاری یکدیگر، بانددسینه 
را به جهان شناســــــانده اند و به همین دلیل نمی توان آن دو را به طور 
کرد. شــــــاید امروزه بانددســــــینه های بلژیکی  کامل از یکدیگر تفکیک 
جهانگیرتر و مشهورتر از نمونه های فرانسوی باشند، اما در واقع این 
کله ی اصلی بانددسینه ها را چه  که هویت و شا آثار فرانســــــوی بودند 
کارهای چاپ  از لحــــــاظ بصری و چه محتوایی پدید آوردند؛ اما نهایتًا 
شــــــده در بلژیک به پختگی، تکامل و شهرت بیشتری دست یافتند. 
که بانددسینه های  با شرح بیشــــــتر  می توان چنین اذعان داشــــــت 
کاربردن  کالسیک فرانسوی در نحوه ی به  بلژیکی، با حفظ شــــــیوه ی 
کادرهای منظم و مســــــتطیلی شکل و متوالی، رنگ بندی های تخت 
و بدون سایه روشــــــن، پالت های رنگی متنوع  و شاد و عمدتًا مناسب 
برای نوجوانان و... ویژگی هایی همچون اغراق، تحرک، شکســــــتن 
کالسیک و... تحولی در این آثار پدید آورد  محتاطانه ی برخی قوانین 

و نهایتًا به »کشور کمیک استریپ ها« بدل گشت. 

پینوشتها

1  Bande Dessinée.
کمیک اســتریپ  کــه ســعید رزاقــی، پدر  Comic Strip  ۲، الزم بــه ذکــر اســت 
کمیک اســتریپ برگزیده  ایــران، واژه ی پی نما را به عنوان معادل بانددســینه و 
کمیک استریپ  است. وی در این رابطه می گوید: »پی نما همان واژه ی فارسی 
که بــه تصویری بودن و  کلمه )پی درپــی( و )نما( می آید  کــه از ترکیــب دو  اســت 

کلمه  به دنبال هم بودن اشــاره دارد و می شــود: پی نما و وقتی تلفظ می شــود 
سینما را در ذهن یادآوری می کند )رزاقی، ۱۳۹۵، ۱6 - ۱۹(

3  Bécassine.
4  Les Pieds Nickelés.
5  Zig et Puce.

اندیشــــــه و فرم آثار فرانسوی هســــــتند و نمی توان تفاوت فاحشی را 
میان آنها برشمرد. با این حال با توجه به بررسی های به عمل آمده 
که بانددســــــینه های بلژیکی با استفاده از تجارب آثار  بر این اساس 
فرانسوی درواقع بانددسینه های پیشرفته تری محسوب می شوند،  
می توان تفاوت هایی را نیز میان این دو بر شــــــمرد. از جمله در نوع 
کشــــــور ســــــعی بر ارائه ی یک فضای فانتزی مورد  طراحی؛ در هر دو 
کودک و بزرگســــــال داشته، اما بلژیک در این  پسند برای مخاطبان 
گوی ســــــبقت را ربوده و با استفاده از اغراق های مناسب و به جا،  امر 
کرده است. در حقیقت اغراق  به فانتزی های جذاب تری دست پیدا 
گی در تمام  یکی از عوامل اصلی موفقیت آثار بلژیکی اســــــت. این ویژ
که عضو  وجوه این آثار دیده می شود. برای مثال افکت های صوتی 
جدایی ناپذیر این بانددســــــینه ها هستند و نسبت به آثار فرانسوی 
کاربــــــرد بیشــــــتری دارند نیز در طراحــــــی، فرم و انــــــدازه نوعی اغراق 
کار دارند. تنوع رنگی زیاد آثار و حرکت بیشتری  متناسب با فضای کل 

که در آثار بلژیکی نســــــبت به آثار فرانســــــوی وجود دارد هم از همین 
کادربندی های آثار فرانسوی و بلژیکی،  گی اغراق برخوردارند. اما  ویژ
گاهی در آثار  کالسیک وفادارند. البته هر از  هر دو بر همان شــــــیوه ی 
بلژیکی و در برخی آثار فرانسوی، شــــــاهد نقض این قوانین هستیم 
کلی فرمت منظم  و بیشــــــتر در بانددســــــینه های بلژیکی؛ اما به طور 
قاب ها و توالی آنها تقریبًا هیچ گاه از بین نرفته اســــــت. حتی در آثاری 
که از هیجان بیشــــــتری برخوردارند و تاحدودی به آثار  مانند تورگال 
کادربندی های آمریکایی  از  آمریکایی نزدیک تر می شوند هم، اثری 
کادربندی بانددســــــینه وجود  کان وفاداری بر اصول  کما نیســــــت و 
که عمدتًا  دارد. تنوع نما و تغییر زاویه ی دوربین نیز از عواملی است 
کمیک های آمریکایی به وفور دیده می شود و آثار را به قاب های  در 
گی در آثار بلژیکی تا حدودی به  سینمایی نزدیک تر می کند و این ویژ
کمتر دیده می شود. جدول ۳،  چشم می خورد، اما در آثار فرانسوی 

بیانگر تفاوت های بانددسینه های فرانسه و بلژیک است.
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رمــان،  نویســنده ی  فرانســه،   ،)۱۹۲۲-۱8۷۱(  Marcel PROUST   6
معروف تریــن اثــر او À la recherche du temps perdu )در جســت وجــوی زمــان 

از دست رفته(
کــه در شــخص یــا یــک شــیء را در ارتبــاط با  Long Shot  ۷، نمــای عمومــی 

محیط اطرافش نشان می دهد.
8 Les Pieds Nickelés.
9  Croquignol.
10  Filochard.
11  Ribouldingue.
12  Capital.

کمر به باال. Medium Shot  ۱۳، نمای از 
14  Zig et Puce.
15  Alfred.

Insert  ۱6، درشت ترین نما در سینما از اشیاء.
گویــای حاالت روحی او  که  Close Up  ۱۷، نمــای درشــت از چهره ی انســان 

در شرایط مختلف است.
18  La Bête est Morte.
19  Enki BILAL.

La Femme Piège  ۲۰ )۱۹86(، فرانسه.
21  Jill BIOSKOP.
22  Blondin et Cirage.

کمیک استریپ. Le petit Belge  ۲۳ )۱۹۲۰(، بلژیک، نام یک 
طــراح  و  تصویرگــر  بلژیــک،   ،)۱۹6۹-۱8۹۲(  Jan WATERSCHOOT   ۲4

کمیک استریپ.
25  Hergé.
26  Jijé.
27  Tintin.
28  Milou.
29  Spirou.

کمیک استریپ. Robert VELTER  ۳۰ )۱۹۰۹-۱۹۹۱(، فرانسه، طراح 
کمیک استریپ اسپیرو و فانتزیو. Zorglub  ۳۱، نام یکی از شخصیت های 

کمیک اســتریپ اســپیرو و  John HELENA  ۳۲، نام یکی از شــخصیت های 
فانتزیو.

33  Fantasio.
34  Spip.
35  Asterix.
36  Pilote.
37  Obélix.

Julius CAESAR  ۳8، ژولیــو ]ژولیــوس[ ســزار، ایتالیــا، رم، دیکتاتــور و رهبر 
نامدار سیاسی و نظامی جمهوری روم بود.

کنــون  ا هــم  کــه  بــود  ایالتــی  ناحیــه ای  از  روم متشــکل  گل   ،Gaul   ۳۹
جایگاه فرانســه، لوکزامبورگ و غرب آلمان اســت. روم توانست 6۰۰ سال بر این 

کند.  منطقه حکمرانی 
40  Idéfix.

که فرد  Extreme Long Shot 4۱، نمایی بســیار دور از انســان ها یا شــهر یا... 
در این نما تاثیر ندارد بلکه محیط و عوامل آن بر مخاطب تاثیر دارند.

42  Blake  et Mortimer.
43  Philip MORTIMER.
44  Francis BLAKE.

که  MI5  4۵، نــام ســازمان اطالعات داخلی پادشــاهی متحد بریتانیا اســت 
زیــر نظر کمیته مشــترک اطالعــات بریتانیا اداره می شــود. وظایف این ســازمان 

ک بریتانیا است. عملیات ضد اطالعات و عملیات  امنیتی در داخل خا
46  نام یک نوشیدنی الکلی.

47  Thorgal.
کــه در اوایــل قــرون وســطی در  بــه مردمانــی اطالقمی شــود   ،Viking  48

کشورهایی مانند نوروز، دانمارک و سوئد زندگی می کردند.

49  Le Chat.
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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 illus-
trate 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 as-
pects 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 spe-
cific 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 as-
pects 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 inter-
esting to know that sometimes it is so hard to dis-
tinguish 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 experienc-
es 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 Bel-
gian artists and writers honestly tried very hard to 
get the weaknesses and strengths of this experi-
enced art format according to French bande dess-
inees 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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