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خلق یک کاراکتر

باشدذابجوواقعیشخصیتاینکهیکی:دادقرارنظرموردرانکتهدوبایدشخصیتیکخلقهنگامدر
برابردرقاعمیکهکنیدخلقایگونهبهراکاراکترباید.باشدمناسباصلیداستانبرایاینکهدومو

اهمیتدهد،نشانفعالواکنشحوادثبرابردرکاراکتروقتی.دهدنشانواکنشبرشودورحوادث
.شودمیآسانترنیزمخاطببرایاوبهدادن

دراوبرایشخصیرفتارومبهمایدهچندینمعموالکنید،خلقبزرگکاراکتریکخواهیدمیوقتی
.رسیدواهدخذهنتانبهبهتریهایایدهبشنوید،وببینیدبیشترچههرخصوصایندر.میگیریدنظر
.برسیداوبرایصحیحیتصویروصدابهباید

کنیدمیننوشتبهآغازوقتی.شودیادماندنیبهتاداردقویپردازیشخصیتبهنیازخوبداستانیک
خلققویشخصیتیآنهاگرفتننظردرباکهداردوجودمورد10.کنیدفکرکاراکترهایتانبهباید

واصلیکاراکترهای،(اصلیستارهیاقهرمان)پروتاگونیستخصوصدرمورد10این.کردخواهید
.شوندمیاستفاده،(متضادیاشرور)آنتاگونیست

صفحه 
86از 3



رشد بالقوهقابلیت -6
اصالودارندکمالحددرراچیزهمهآنها.بودخواهدبریسرحوصلهکاراکترنقص،بیآدمیکمسلما
برای.استوصولقابلبرایشانهدفیهرکهکاملندآنقدرآنها.شودبیانداستانیآنهامورددرنیستنیازی

بایدیاینبنابرا.تنشکمبودیعنیاین.ندارندزیادینقصچونکشندنمیزیادیسختیهدفبهرسیدن
راحیطهدفآنبهوصولبامرتبطهایینقصباراشخصیتبایدیاکنیمطرحغیرممکنبسیارراهدف
.کنیم

کاراکتر برای مخاطبباور -7
کهاستفردیداستانیکاراکتریک.داردوجودواقعیاشخاصوداستانیکاراکترهایمیانفاحشیتفاوتهای

یزندگدرافرادحالیکهدر.شودمیدنبالداستاندرخاصهدفیکبهرسیدنبرایاوزندگیازبخشی
.نداردوجودتمرکزیخاصمشکلیکرویمعموالوگریباننددردستزیادیمشکالتبامعمولی

بایدرکاراکت.داردوجودواقعیدنیایباآنهاتطابقوکاراکترهاکردنپذیرتوجیهبرایراههاییاینحالبا
انسانیهاینشواکباید.بزنندفریادعصبانیتبایاشوندزدهوحشتبگذارید.باشدداشتهانسانیاحساسات

خصیصهدوهراز.سازندمیپنهانگاهودهندمیبروزرااحساساتشانگاهانسانهاباشدیادتان.باشندداشته
رنگودنبخاکسترییعنیشخصیت،بودنباورقابل.داردبدرویوخوبرویکاراکتریهر.کنیداستفاده

.سیاهسیاهنهوسفیدسفیدنه.او

صفحه 
86از 7



یکدرجهاقوام
صمیمیدوستان
شغل
اجتماعیموقعیت
مالیوضعیت
عادات
پوششطرز
سن
تولدمحل

صفحه 
86از 10 زندگیمحل

قوتنقاط
ضعفنقاط
اشزندگیشکستبزرگترین
اشزندگیپیروزیبزرگترین
امیدهایش
هایشترس
متفرقهموارد
نام



پروتاگونیست
هدفشناساندنبابایدشماداستانهایصحنهتمام.شماستداستانتاججواهرقهرمان

تقویتندبپیمایهدفبهنیلبرایبایدکهمسیریواصلیهایشخصیتیا(قهرمان)نهایی
کارآشقوتشانوضعفنقاطتاشوندآزمودهمرتبوشدهدادهقرارخطرمرکزدرباید.شود
آنهالحداقیاآیدفائقضعفشنقاطبربایدقهرمانرودمیپیشداستانکههمانطور.شود

.طلبدمیرازیادیکاروتالشاینکاراما.بشناسدقبلازبهتررا

ساختاریابدوبارهوشودتجزیهشود،شکستهکهگیردقرارموقعیتهاییچناندربایدقهرمان
.بگیردجانمحکمتر

:بگیریدنظردرراذیلمواردقهرمانخصوصدر

کاملی نیستقهرمان موجود -1
جود تمام در غیر اینصورت با یک مو. او حتما باید نقاط ضعف و مشکالت رفتاری داشته باشد

. و کمال که هیچ اشتباهی نمی کند داستان جذابی نخواهید داشت

صفحه 
86از 14



اشانهشروراقداماتبرایشرورقهرمانضدیکفلسفهکهدهیدتوضیحبایدنویسنده،یکمقامدر
بازرتقدیمیزمانیدراوخودشدنقربانیبهیکی.داردوجوداوشرارتبرایاصلیدلیلدو.چیست

که.استفهوممیکیاقوم،یکیادیگرفردیاخود،بهبیمارگونهشیفتگیدلیلبهدیگریوگرددمی
وکمبسیارحساینیاندارنددیگریبرایهمدلیحسکهدهدمیقرارکسانیدستهدرراشرور

اشیطانیشرفتارهایتاباشدموجودداستانیپیشباید"قربانیشرور"شخصیتبرای.استضعیف
یرغدیدسببکهداردوجودناخودآگاهیفاکتورهای"شیفتهشرور"برایو.دادتوضیحبتوانرا

چنینبرایخوبیمثالهیتلرآدولف.شودمیغیرهنجاربینیجهانومردمبهنسبتاومتعادل
.استاشخاصی

کمیاربسهاینشانهبار،مصیبتتیرهابرآنپسدر.نیستشروردرصد100هیچکسباشدیادتاناما
دررالوفلدبآیا.استنبودهبدیانسانیقینااشمعشوقهدیدازهیتلرآدولف.شودمیدیدهخوبیرنگ

مطمئنااو.داشترادنیابرتسلطوباندجیمزکشتنقصدکههماندارید؟خاطربهباندجیمزفیلمهای
دیداویهزکنندمیفکرهاشرورمعموال.نبوداینگونهاو،پرشینگربهنگاهازامابودواقعیشروریک
.استتریندرستوبهترینآنها

صفحه 
86از 21



شمکشکودرامارتقادرراتالشتانتماممیتوانید.باشندکنپرتحواستوانندمیآنها-3
یکبصاحکهبامزهکوچکهندیمردیکتوسطمخاطبینتمرکزاگرامابدهیدانجامداستان

.خوردبرخواهیدمشکلبهبروددستازست،ایزنجیرهفروشگاه

فادهاستکمدیخوراکعنوانبهفقطایکلیشههایشخصیت.هستندزامحدودیتآنها-4
.داردوجودفیلمماندنکنارخطرنیزژانرآندرحتیولیمیشوند

لیشهکو(تیپ)شخصیتگونهبینتفاوتفهمیدنچراکهاستمشخصکامالفوقدالیلبا
گونهکی.باشدمی..ونژادجنسیت،طبقه،یکازمنفینمایشیعمدتاکلیشهیک.دارداهمیت

کهارآموزکیکیاداردشدهمتولدتازهفرزندکهباشدنگرانمادریاپدریکتواندمیشخصیت
ایدستهادپیشنهبرایتالشیشخصیت،گونهکهاینجاستتفاوت.داردزیادینفسبهاعتماد

راارکاینکلیشهاماکندنمیهستندمشابهشخصیتیهایویژگیدارایتماماکهمردماز
.دهدمیانجام

صفحه 
86از 29



پیش داستان کاراکترها
!آیندینمعملبهروخودوبتهزیرآنهاکهباشیدآگاهبایدهستید،تانفیلمنامهبرایپردازیشخصیتحالدروقتی

درمیالدی18سدهدرساله40مردیک.میدهدشکلآنهاشخصیتبهکهاستایشانتربیتطرزوزندگیمحیط
یکخصوصیاتبهپیخواهیدمیاگر.استمتفاوتآسمانتازمینمکان،همیندرمعاصرساله40مردیکباانگلستان

.پارچایندریآبچونکاراکترواستپارچیکمانندداستانپیش.بدانیدرااوگذشتهوداستانپیشبایدببریدکاراکتر
.اوستپیشینهتابعنیزکاراکترخصوصیاتگیرد،میراپارچهمانفیزیکیشکلپارچدرآبکههمانطور

صفحه 
86از 32

زمانآنهاتحلیلوکاراکترخلقهنگامدرچههر.بشناسیدخوبیبهرااوبیرونودرون
کارنیدبداآنهامورددربیشترچههر.دانستخواهیدبیشترآنهامورددربگذارید،بیشتری

فالندرکاراکتربزنیدحدسبراحتیتوانیدمیکهآنجاتا.شودمیترراحتآنهاباکردن
کدامهرابخاصکاراکتریکبرخوردطرزبسپاریدخاطربهباید.کندمیعملچگونهموقعیت

(هنشدارضاهایخواستهزا،تفاهمسوءارتباطی،موقعیت،جاییبهجافیزیکی،)موانعاز
.نیستیکسان



در جهت خلق داستانموانع پیش روی کاراکتر انواع 
سختی های فیزیکی

واکشنایژانرهدرمعموالفیزیکیمصائب.استگرفتنقراربالیااینازیکهرمعرضدروتهدیدومرگجراحات،ها،بیماریشاملفیزیکیمشکالت
اومحبوبمرگچهوکاراکترخودمرگچهنیست،مرگباشدنروبروازحادترمشکلیهیچنظربه.دارندنمودماجراجویانه

آرزو و خواسته
خواستههمینگاهی.نهانومخفیبعضیواستواضحوروشنخواستهااینازخیلی.استنیافتهتحققکهدارندهاییخواستهوآرزوهاکاراکترهاهمه
کندمیهدایتجلوبهداستاندرراکاراکترکهاستنشدهمحققهای

سوء تفاهم و فریب
و.گویندمیدروغهمبهیاشوندمیتفاهمسوءدچارکاراکترهامعموال.رودمیشماربهموردعالقهموانعازتفاهمسوءاسکروبالکمدییکبرای

.شودمیایجادداستاندرتنشوشدهنادرستتفاهمات،سوءایناساسبرشانبینیجهان

جا به جایی موقعیت

موردایندرثالمبهترین.شودمیروبروموقعیتجاییبهجانامبهمانعیوتنشباگیرد،میقرارناشناختهموقعیتیامکانیکدرکاراکتریکوقتی
Lost"فیلم In Translation"کوچکوهآیندبهکاراکتریانتقالمثلبزرگ.باشدکوچکیابزرگتواندمیموقعیتیامکانتغییراین.باشدمی
.گروهبهتازهفردیورودمثل

صفحه 
86از 40



جمله. اوبندی1

مفهوم. اوهایجملهباطنی2

گرامر. او3

دایره. اوواژگان4

لهجه. اشمکالمهنوعبرفرهنگیتاثیراتو5

اصطالحات. بردمیکاربهکهایعامیانه6

اصطالحات. اوشغلایحرفه7

استایل. اوکردنصحبتریتمزدن،حرف8

انجاماراینکار.استافرادمکالمهبهدادنگوشنویسیدیالوگبرایتمرینبهترین:تمرین
فوقمهمنکته8!هستیدمجازشما.نیستسمعاستراقمعنیبهایننویسندهیکبرای.دهید
.بنویسیدوکردهرصدافرادآندرراکاراکترهرمورددرالذکر

صفحه 
86از 46



اوشدهباعثکمبوداینبنابراینبوده،محبتکمبوددچارکودکیدوراندرکاراکتراستممکنفرضا
یکدشای.شودسختبرایشدیگرانبهعشقواعتمادیاوکندثابتدیگرانبهارخودارزشبخواهد

شوینآصحنهخالقانترومننمایشدر.باشداوکنونیترسوفوبیاباعثگذشتهدربداتفاق
مراهمینکهاندکردهایجاداودردریادرپدرشغرقنمایشباراآبازترسکودکی،درتلوزیونی،

.استشدهعظیماستودیویآندرزندگیبهاواجبارنتیجهدرودریاییسفرهایازترومنترسباعث

یاطینشبربایداووشودمیآیندهدراوشکستباعثکهداردایگذشتهقهرمانفیلمهاازخیلیدر
.شودگشاییگرهداستانازتاآیدفائقگذشتهاینبرحاکم

(نیمه تاریک ) ضمیر ناخودآگاه 
داریمدوستماهمه.خودآگاهشتاگیرندمیشکلاوناخودآگاهدرانسانیهایانگیزهازبسیاری
ماناخودآگاهدرهمیشهمنفیانرژیازحجمایناما.کنیمفراموشراگذشتهبداتفاقاتازبسیاری

همچنینو.دانیمنمیخودماوماستامروزهایواکنشوهاکنشازبسیاریباعثواستپنهان
.اندشدهثبتماناخودآگاهدراماشوندفراموششایدخوبخاطراتازبسیاری

صفحه 
86از 53



یگراندحضوردرراحتیبهوحساسندشدتبه.زیادبسیارخودآگاهیباافرادی:اسکیزوفرنی
.دجوینمیدوریدرگیریوکشمکشگونههرازهمینبرای.شوندمیزدهخجالتیاشرمنده

میصداهایی،بیماریشدیدترحاالتدر.روندفروفکردرخلوتجایدردارنددوستآنها
ییهاشخصیتدارایشودمیباعثاینکهیاکنندمیوادارکارهاییانجامبهراآنهاکهشنوند

.شوندمتفاوت

آنها.ارنددخودمحوریشخصیت.دارندراایشانعلیهتوطئهقصدهمهکنندمیفکرآنها:پارانویا
باشدیمناسبانگیزهتواندمیآنهادرپارانوییدیاعتقادات.دارنددفاعیوتهاجمیحالتهمیشه

باآنها.انندبماماندربیشترتوطئهگزندازوکنندکسبباالترمقامییافرماندهیحکومت،تا
.هستندجوکینهبسیارودارندمیبرراهسرازرامخالفینخشونت

طولتمامدرآنها.سازندمیکوهکاهازوترسندمیچیزهمهازهامضطرب:عصبیاضطراب
ایجادباعثکارهمینآنکهحال،کنندفرارآمیزاضطرابهایموقعیتازکنندمیسعیزندگی

ازوصیبخصساعتفقطآنهاازبعضیمثال.هستندوسواسیشدتبه.شودمیآنهادراضطراب
.استمشخصهایشانکردنشانهدفعاتتعدادیا.آیندمیبیرونتختخواب

صفحه 
86از 57



ثبات یک کاراکتر و زمان شکستن آن
کنشایدبدادیدقراریکسانیموقعیتهایدررااواگر.باشدداشتهشخصیتیثباتبایدشماکاراکتر

بهشنشبدرایشبانهپارتیدرخجالتیکاراکتریکمثالعنوانبه.دهدانجاممشابهومشخص
ارتیپیکدرتواندنمی.یکشنبهروزدردوستیتولدجشندرکهدهدنشانواکنشبایدهمانگونه
نچنیثباتازمامنظور.روزیکظرفآنهم.باشداجتماعیومشربخوشدیگرمهمانیدروخجالتی

بینییشپقابلکاراکتریکاوازکهنیستمعنیبدیناینالبته.واقعیآدمهایهمهمثل.استچیزی
خالفربکاراکترآیدمیپیشگاهی.استکلیموضوعیکثباتازمامنظور.نه...بسازیممصنوعی

و.ودشداستانطولدرکاراکترآنجذابنقاطازتواندمیاینکهکندمیعملمعمولشروتینوعرف
.استثباتشکستقاعدههماناین

)یعاددنیایایندراوبرخوردنحوهواوعادیدنیایبایدابتداداستاندرفردثباتشکستبرای
درقبالراهاآنشخصیتیمرکزیهسته.کنیمبرپا(مابرایالزامانهاستعادیکاراکتربرایکهدنیایی
..وتکلمطرزها،ایدئولوژیها،بینیجهانرفتارها،.دادیمقراربحثموردپیشینمقاالت

صفحه 
86از 66



؟استچگونهاشذائقهاست؟مداهلآیا؟موهایشمدلاش،پوشیدنلباسطرزاست؟چگونهاشخانه-29

خاصهایکالمتکهازآیادارد؟بخصوصیلهجهآیا،(...ضعیف،قوی،زیر،بم)؟استچگونهصدایش-30
نامفهوم؟انی؟سرزبفصیح؟)میکند؟تلفظچگونهراکلماتضعیف؟یااستغنیواژگانشدایرهمیکند؟استفاده

باوششهوتحصیالتمیزانآیاکامل؟یاهستندمنقطعجمالتشآیاکند؟میصحبتریتمباآیادار؟لکنت
...ودارد؟تطابقویگفتاریشرایط

بافرزندهاروابطدارد؟نظریچهفرزندانمورددردارد؟نظریچهوالدیننقشمورددردارد؟فرزندیآیا-31
؟استچگونههم

دهد؟میآزاررااوهموارهگذشتهدرایمسئلهآیاچیست؟آنداشته؟نگهمحفوظراآنآیادارد؟رازیآیا-32
کند؟فراموشراآنتواندمیآیا

آیندهیبرایاکند؟میزندگیاشگذشتهدرآیاگرا؟واقعیااستپردازرویاآیااست؟چگونهاوتخیلقوه-33
؟کندمیزندگیحالزماندرشایدیامیکند؟ریزیبرنامه

میآیاشود؟مهمتریفردداردتصمیمآیااست؟مصممچقدراشزندگیهایهدفبهرسیدنراهدر-34
شود؟ترجوانوزیباترخواهد
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صفحه 
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.وطنبهاوبازگرداندنونامزدشجستجوی:استشدهمشخصنهاییایدهدراواصلیهدف:دوممرحله

واستنامزدشعاشقاوبودن،خورسریتوعمریکوترسوفقرعلیرغم.نامزدشچیست؟اوانگیزه:سوممرحله
.باشدخواهدمیچههرقیمتشحاال.بازگرداندرااوباید.کندبیرونسرازرااوفکرتواندنمی

:کنیمتنظیمرااوپیشینهبایدحال:چهارممرحله

کهایرانندهامادهدمیدستازنودهلیدرخیابانینزاعیدررامادرشوپدربچگیهماندر:یکدرجهاقوام
بهونیقانهایسختگیریتمامباوصحنهدرحاضرمردمتفاوتیبیعلیرغمبودوالدینشوپسروضعیتشاهد
.گیردمیعهدهبهرااوحضانتبعدهارانندهآن.میرندمیبیمارستاندروالدیناما.رودمیآنهاکمک

دارددرونگراشدتبهشخصیتی.ندارد:صمیمیدوستان.

(برگزیندبازههمیندرکاریامارتدربعدهابخواهیمشاید)ساختمانیکارگر:شغل

جامعهپایینطبقه،سوادبی:اجتماعیموقعیت

شدیدنهامافقیر:مالیوضعیت

ندارمنظریفعال:عادات

ندارمنظریفعال:پوششطرز

سال28:سن

نودهلی:تولدمحل



او.تاسمشخصکامالهمآندلیل.استاصلیآنتاگونیستعربشاهزادهفیلمنامه،ایندر
قینای،ویبهچندوجهیشخصیتبخشیدنبرایاما.استگرفتهقرارنامزدشوآهوبالمیان

ایدشوداردسرگذشتیآهوبالهمانندنیزاو!کنیمنمیراحتراخودماناودادنقرارشروربا
.کنیممعرفی(آهوبالحددرنه)مخاطببرایخواستنیوجذابآدمیرااوبخواهیماصال
.گزینیممیبرسعیدبنعبدالناصررااونامفعال

یمحدهمیندرفعالو.گزینیممیبرآشانامباسبزهوروزیبادختریراآهوبالنامزدو
.استاصلیکاراکترهایجزونیزاوکهدانیم

مراههمابا.پرداختخواهیمساختاربندیمفاهیمبهکاملجزئیاتشرحبابعدجلساتدر
.باشید
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نکات اضافه

تمباآشناییبرای(THEME)،ایده(IDEA)ژانرو(GENRE)بهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیاتباآشناییو
.نماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعهeverun.irسایت
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http://www.everun.ir/
http://everun.ir/product/genre-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/idea-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/theme-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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: ترجمه ، تالیف و نگارش 

توسعه دهنده نرم افزار اِوِران
(نسخه حرفه ای)گروه طراحی نرم افزار سناریست 
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دارای مجوز نشر آنالین مرکز توسعه فن آوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به توسعه 
.دهنده نرم افزار اِوِران می باشد


