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تصــور کنیــد خوابــی عجیــب دیدیــد یــا ایدههــا و خیــاالت خــاص جدیــدی
در ذهنتــون پیــدا شــده ،آنقــدر براتــون جــذاب شــده کــه هــر طــور هســت
میخواهیــد ایــن تصــورات را بــه اطرافیانتــان و یــا کل مــردم دنیــا نشــان دهیــد،
امــا متاســفانه توانایــی آن را نداریــد! خــب نگــران نباشــد اینجاســت کــه مــا بــه
کمــک شــما مــی آییــم.
مهتریــن عامــل بــرای اینکــه طــراح حرفــه ای بــه نظــر بیــاد دانســتن اصــول
طراحــی کاراکتــر هســت.
اگــر در تــاش هســتید تــا بــا هنــر طراحــی خــود بــه شــخصیتهای منحصــر
بــه فــردی کــه خلــق میکنیــد جــان دهیــد ،بــه شــما پیشــنهاد میکنــم تــا
نــکات موجــود در ایــن کتــاب را تــا انتهــا بخوانیــد.
بریم به ســراغ  10نکته از اصول طراحی کاراکتر کارتونی

-1بی شخصیت نباشه !!!
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اولیــن نکتــه اصــول طراحــی کاراکتــر کارتونــی اینــه کــه کاراکتــر بــی شــخصیت
نباشــه! خــب ایــن یعنــی چــی؟
هنگامــی کــه شــما مســئولیت طراحــی یــک مجموعــه از کاراکترهــا را بــر عهــده
داریــد ،بــی شــک شــخصیت پــردازی بــرای تمامــی آن کاراکترهــا یکــی از دغدغــه
هــای اصلــی شــما خواهــد بــود.
یکــی از راه هــای کمــک کننــده در طراحــی شــخصیت کارتونــی ایــن اســت کــه
خــود را بــه جــای یــک بــه یــک آن کاراکترهــا تصــور کــرده و بــا توجــه بــه فکرهــا،
اســتعدادها ،انگیــزه هــا و جــاه طلبــی هــای کاراکتــر ،طــرح مربــوط بــه آن را بــه
بهتریــن نحــو شــخصیت پــردازی کنیــد.
در حقیقــت شــما نیــاز داریــد تــا بــا طراحــی ظاهــر هــر کاراکتــر بیننــده را بــا
داســتان هــای پشــت آن چهــره مطلــع کنیــد.
بــرای ایــن منظــور حتــی حالــت چشــم هــای کاراکتــر در موقعیــت هــای مختلف
دارای اهمیــت خواهــد بود.

طراحی شخصیت چیست؟
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طراحــی شــخصیت فرآینــدی اســت کــه بعــد از شــخصیت پــردازی صــورت مــی
گیــرد و شــامل تعریــف کاراکتــر از طریــق ویژگــی هــای ظاهــری آن مــی باشــد.
بایــد کاراکترهــا را چــه انســانی باشــند و یــا غیــر انســانی ،تــا حــدی خیالــی
در نظــر بگیریــم .و هــدف اصلــی جلــب رضایــت خالــق آن و همینطــور عمــوم
مخاطبیــن باشــد.
درحالیکــه طراحــی شــخصیت اولیــه از ایــن موجــودات خیالــی ( عالیــق ،تــرس
ـی کمتــری داشــته باشــد،
هــا ،و رفتارهــا ) ممکــن اســت نیــاز بــه تــاش ذهنـ ِ
فرآینــد تحقــق بصــری ایــن موجــودات نبایــد ســاده باشــند.
ـان کاراکتــر ترجیــح
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از نویســندگان و خالقـ ِ
مــی دهنــد بــر افــراد حرفـهای و متخصــص تکیــه کننــد.
کاراکترهــای کارتونــی و انیمیشــنی مــواردی هســتند کــه مــا همــواره و از زمــان
کودکــی بــه آنهــا عالقــه داشــتیم.
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انیمیشــن مــورد عالقــه شــما کــدام اســت؟ چــرا مــورد عالقــه شماســت؟ چــرا
از آن شــخصیت خوشــتان مــی آیــد؟
آنهــا وحشــی غیــر قابــل پیــش بینــی و غیــر واقعــی هســتند و مــا بــا وابســتگی
بــه ایــن شــخصیتهای کارتونــی رشــد کردهایــم و در واقــع آنهــا هیــچ گاه بهطــور
کامــل از قلــب و روح مــا حــذف نمیشــوند.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی بهعنــوان بزرگســال نیــز ممکــن اســت
شــخصیتی را بیابیــم کــه مــا را بــه یــاد خودمــان ،یــا چیــزی کــه دوســت داریــم
باشــیم بینــدازد.
بنابرایــن دانســتن اصــول و نــکات طراحــی کاراکتــر کارتونــی و فانتــزی و
همچنیــن طراحــی کاراکتــر خــوب نشــان دهنــده ایــن اســت کــه طراحــی شــما
بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه افــراد بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد و جذبــش شــوند.
موضــوع اصلــی ،ارتبــاط برقــرار کــردن بــا آن شــخصیت اســت کــه میتوانــد
ـر آن شــخصیت ناشــی شــود.
از روش صحبــت کــردن ،راه رفتــن ،و یــا تفکـ ِ
طراحــی کاراکتــر کارتونــی بایــد منجــر بــه تولیــد شــخصیتهای بــه یــاد
ماندنــی و جــذاب شــود ،خــواه ایــن شــخصیتها منفــی یــا مثبــت ،شــاد یــا
ناراحــت باشــند.
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 -2به طراحی  ،نقاشــی عادت کنید!

طراحــی کاراکتــر کارتونــی یــک مهــارت اســت کــه بــرای موفقیــت در آن بایــد
زمــان زیــادی را وقــف تمریــن کنیــد.
موضوعــات مختلفــی را انتخــاب کنیــد و بــرای اجــرا هــر موضــوع حداقــل ســه
ســاعت زمــان بگذاریــد و پیــش از آن فرامــوش نکنیــد کــه مبانــی هنــر طراحــی را
مطالعــه کنیــد .مطالعــه درســت و اصولــی شــما را  10پلــه بــاال میبــرد.
بــه ایــن ترتیــب شــما مــی توانیــد مبانــی هنــری نظیــر آناتومــی ،ترکیــب،
رنــگ ،حجــم ،خــط و… را بــه طــور عملــی پیــاده ســازی کــرده و بهتــر درک کنیــد.
ابــزار هــای خــود را بــرای آمــوزش نقاشــی دیجیتــال یــا مــداد انتخــاب کنیــد.
اجــازه ندهیــد ابزارهــا کار طراحــی شــما را تعریــف کننــد .بــه طــور حتــم نقاشــی
دیجیتــال بــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد تــا طــرح خــود را بــا ســرعت
بیشــتری رســم نماییــد ،امــا بایــد بــه اصــول اولیــه پایبنــد باشــیم.
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بــه هــر میــزان کــه مهــارت بیشــتری در ایــن زمینه کســب کــرده باشــید مــی توانید
از کیــت هــای پیشــرفته تــری اســتفاده کنیــد .بــرای شــروع یــک  sketchbookو
یــک نــرم افــزار فتوشــاپ نیــز کافــی مــی باشــد.

 -3کاراکتر های کارمند !!!

هــر چــه رقابــت در عرصــهی برندینــگ بیشــتر میشــود ،طراحــی شــخصیت
متقاضیــان زیادتــری پیــدا مــی کنــد و تأثیــر طراحــی کاراکتــر تجــاری و شــخصیت
تبلیغاتــی در برندینــگ موفقتــر یــک کاال یــا خدمــات ،نمــود بیشــتری پیــدا
میکنــد.
ایــن واقعیــت را بایــد بدانیــد کــه یــک کاراکتــر طراحــی شــده کــه مــی خواهــد
در کســب و کار اســتفاده شــود ،مــی بایســت خــود مســتقل و تاثیــر گــذار باشــد.
بــه ایــن صــورت کــه بــه وضــوح نماینــده نــام تجــاری یــا محصولــی باشــد کــه
بــرای آن خلــق شــده اســت.
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بــا مخاطبــان کاراکتــر شــروع کنیــم ،شــخصیت هایــی کــه بــرای اســتفاده در
زمینــه تجــاری طراحــی شــده انــد اساســا بــرای فــروش یــک محصــول یــا خدمــات
بــه مخاطــب یــا مشــتری در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن مخاطــب شماســت
کــه در خلــق کاراکتــر مــورد توجــه اســت.
کاراکترهــا بــه عنــوان نــام تجــاری عمــل مــی کننــد .بــرای ایــن منظــور ،بــازار
بایــد قــادر بــه ارتبــاط بــا کاراکتــر تجــاری باشــد.
بــه عبــارت ســاده تــر ،طراحــی کاراکتــر ” فرآینــد تولیــد و بکارگیری از شــخصیت
بــرای ارتقــا و یــا انتشــار یــک نهـ ِ
ـاد تجــاری از طریــق طراحی اســت”.
طراحــان از شــخصیت هــا در برنامــه هــای تجــاری اســتفاده مــی کننــد زیــرا
ایــن روشــی بــرای جلــب افــراد بــه ســمت کاالی مــورد نظــر اســت .بــا اســتفاده
از شــخصیت هایــی کــه بخوبــی طراحــی شــده انــد.
طراحــی کاراکتــر فانتــزی بهتــر اســت انعطــاف پذیــر باشــد و اگــر قــرار اســت
شــخصیت شــما بــه یــک مــدل متحــرک تبدیــل شــود ،از ابتــدا مــی بایســت
زوایــای مختلــف و جهــت هایــی کــه حرکــت مــی کنــد ،در نظــر گرفتــه شــود.
نــام تجــاری دائمــا در حــال تغییــر و ســازگاری بــا زمینه هــای تجــاری و اجتماعی
جدیــد اســت ،بنابرایــن هــر کاراکتــری کــه بــرای اســتفاده تجــاری طراحــی شــده
باشــد ،بایــد بــرای انطبــاق بــا ایــن تغییــر بــه انــدازه کافــی انعطــاف پذیــر باشــد.
شــخصیتی کــه بــرای یــک شــرکت تولیــد پوشــاک بچــه گانــه طراحــی میشــود
بــا شــخصیت یــک شــرکت پوشــاک بزرگســال فــرق میکنــد  ،امــا ممکــن اســت
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ایــن شــرکت روزی محصــول بزرگســاالن را هــم تولیــد کنــد و یــا بخواهــد بــر
روی پــدر و مــادران تاثیــر بگذارنــد .همــه چیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

 -4اصول طراحی کاراکتر فانتزی

در طراحــی کاراکتــر کارتونــی بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه شــخصیت هــا بطــور
ناگهانــی تولیــد نمــی شــوند ،اصــول طراحــی کاراکتــر کارتونــی و راهنمایــی هایــی
در زمینـهی اصــول طراحــی کاراکتــر کارتونــی وجــود دارد کــه در زیــر آمــده اســت:

تصویرســازی دیجیتال کاراکتر را چطور شروع کنیم ؟
بــرای ایــن عمــل هــم ســه مقولــه مهــم اســت :نــرم افــزار؛ ســخت افــزار و البتــه
انگیــزه خــود شــخص.
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انگیزه شخص:
ایــن قســمت مهمتریــن بخــش کار اســت .فــردی کــه توانایــی نــرم افــزاری
خوبــی داشــته باشــد امــا انگیــزه و اشــتیاق کافــی بــه یادگیــری مــداوم را نداشــته
باشــد هرگــز یــک تصویرســاز حرفــه ای نخواهــد شــد.
در ایــن رابطــه بــاز هــم آموزشــهای مجــازی بســیاری در ســایت آرت تــول
موجــود اســت کــه آمــوزش هایــی را قــدم بــه قــدم نشــان داده اســت.
شــاید آمــوزش مربوطــه خیلــی چیــز مهمــی بــه نظــر نیایــد مثــا آمــوزش
نقاشــی یــک کــوه یــخ! امــا مهــم ایــن اســت کــه شــما ال بــه الی ایــن آمــوزش
تکنیــک هــا و قابلیــت هــای مختلفــی یــاد مــی گیریــد کــه در کارهــای دیگــر مــی
تــوان از آن بهــره بــرد.

 -5چطور در حرفه تصویرســازی کاراکتر کارتونی موفق شــویم؟
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برای این کار شــما باید خوب ببینید و خوب واکاوی کنید.
یــک تصویرســازی خــوب شــامل چنــد الیــه و اجــزای مختلــف اســت کــه شــما
بــه مــرور مــی توانیــد آنهــا را از هــم تشــخیص بدهیــد.
• وقتــی یــک تصویرســازی نظرتــان را جلــب مــی کنــد ســاده از کنــارش
نگذریــد.
• بــا توجــه بــه دانســته هــای خــود تــاش کنیــد بفهمیــد از چــه تکنیکــی
اســتفاده کــرده اســت .چــه ســبکی را در پیــش گرفتــه؟ چــه رنــگ بنــدی اســتفاده
کــرده کــه کار جــذاب شــده اســت؟
ایــن عمــل باعــث مــی شــود شــما همیشــه یــک پــس زمینــه از کارهــا را بــه
صــورت ناخــودآگاه در ذهــن خــود داشــته باشــید.وقتی رنــگ گــذاری کاری را مــی
خواهیــم شــروع کنیــم بــه انــواع تکنیــک هــا و رنــگ بنــدی هــا فکــر کنیــد .گاهــی
هــم در حیــن کار بــه یــک طــرح خــوب مــی رســیم و آن را نهایــی مــی کنیــم و
همــه ایــن هــا را مدیــون همــان کاوش هــا و کار دیــدن هــای زیــاد هســتیم.
بخصــوص نمونــه هــای خارجــی خیلــی کمــک کننــده اســت .بــرای یــک طــراح
کاراکتــر فانتــزی یــا کارتونــی و یــا هــر تصویــر ســازی دیگــری ،حرفــهای شــدن
دوره و زمــان مشــخصی وجــود نــدارد.
ســعی کنیــد همیشــه در حــال طــرح زدن و ایــده پــردازی جدیــد باشــید .تســلیم
شــرایط ســخت نشــوید و همــواره تــاش کنیــد تــا بهتریــن کار خــود را ارائــه
دهیــد.
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 - 6از رنــگ ها بهره جویید
در اصــول طراحــی کاراکتــر فانتــزی روش هــای مختلفــی وجــود دارد .در یکــی از
ایــن تکنیــک هــا ابتــدا از طیــف خاکســتری بــرای طراحــی کلــی اســتفاده کــرده و
ســپس بــه تدریــج رنــگ هــا را بــه طــرح خــود بیفزاییــد .رنــگ هــای تیــره ســبب
خواهنــد شــد تــا کاراکتــر شــما شــخصیت ســردی داشــته باشــند .در مقابــل رنــگ
هایــی هماننــد قرمــز ،آبــی و ســبز کاراکتــر شــما را گــرم و بازیگــوش نشــان مــی
دهنــد.

 -7ایجاد خلق و خو
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لزومــی نــدارد کاراکتــر هــای بدجنــس همیشــه بــا رنــگ هــای تیــره و یــا ســرد
طراحــی شــوند!
امــا ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی نیســت کــه در طراحــی آنهــا از هــر پالتــی
اســتفاده نماییــم .امــا پالــت انتخابــی بایــد قــادر باشــد تــا جنبــه ای از شــخصیت
کاراکتــر و تاثیراتــی ماننــد تــرس و یــا تنهایــی را القــا نمایــد .بــه عنــوان مثــال
رنــگ زرد احســاس هشــدار را بــه مخاطبــان القــا مــی کنــد و یــا رنــگ قرمــز بــه
معنــای خطــر اســت .بــه همیــن ترتیــب بــرای ســایر خلقیــات نیــز دســت بــه
انتخــاب پالــت رنــگ بزنیــد.

نکات کلیدی بــرای طراحی کاراکتر فانتزی حرفه ای
• تصمیــم بگیرید که به دنبال طراحی چه کاراکتری هســتید؟
• تصمیم بگیرید که کاراکتر کجا ظاهر شــود؟
• تحقیق و جســتجو در دیگر طراحی ها
• کاراکتر مشــخص خود را طراحی کنید.
• از تکنیک برای توصیف کاراکتر خود اســتفاده کنید.
• از مشــخصات و ویژگی های اغراق آمیز اســتفاده کنید.
• رنــگ ها را با دقت انتخاب کنید.
• لــوازم و تجهیــزات منحصربفرد را به کاراکتر اضافه کنید.
• دوبعدی یا سه بعدی؟

13

www.arttool.ir

 10نکته مهم در اصول طراحی کاراکتر فانتزی
• به کاراکتر خود هویت ببخشــید.
• تمرکــز خود را بــر روی طراحی حاالت چهره معطوف کنید.
• اهداف و رویاها را به کاراکترتان بچســبانید.
• یک پیــش نویس و طرح اولیه ایجاد کنید.
• آزمایش کنید!
• کاراکتــر خود را انعطاف پذیر کنید.
• مــداد خود را جایگزین ماوس کنید.
• از دیگــران بازخورد (فیدبک) بگیرید.
• برای کاراکتر خود فضاســازی کنید.
• قالب و تم کاراکترخود را دقیقا مشــخص کنید.

 -8رنگ در اصول نقاشــی کاراکتر کارتونی
رنــگ عنصــر مهــم و کلیــدی در ایــن طراحــی بــه شــمار مــی آیــد .یــک کاراکتــر
خــوب بایــد از رنگهــای مناســبی بهــره جســته باشــد .امــا بــا نگاهــی بــه
کاراکترهــای موفــق بــه ایــن نکتــه پــی خواهیــد بــرد کــه تمامــی آنهــا از تعــداد
رنــگ هــای محــدودی برخــوردار هســتند .دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه تعــداد
رنــگ هــای زیــاد مخاطــب را گیــج میکنــد چــرا کــه رنگهــا نشــان دهنــدهی
شــخصیت پــردازی کاراکتــر کارتونــی میباشــند بنابرایــن بهتریــن راه ایــن اســت
کــه از تعــداد رنگهــای کــم ( بــه طــور پیشــنهادی ســه رنــگ ) و مربــوط بــه
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شــخصیت آن کاراکتر در طرح خود به کار ببرید.

 -9نقاشــی دیجیتال کاراکتر کارتونی
منابــع و تحقیقــات بســیار مهــم هســتند و بــرای طراحــی شــخصیت بایــد در
نظــر گرفتــه شــوند.
هرچــه اطالعــات بیشــتری در زمینــۀ یــک موضــوع و چگونگــی کارکــرد آن
داشــته باشــید ،مــی توانیــد در طراحــی شــخصیت و بــه معــرض گذاشــتن ایــن
اطالعــات موفــق تــر عمــل کنیــد .ایــن ســواالت را بایــد در مرحلــۀ طراحــی از خــود
بپرســید.
طراحــی شــخصیت ،قبــل از اینکــه شــکل و قالــب اصلــی شــخصیت تعییــن
شــود نیازمنــد آزمــون و خطاهــای بســیار اســت.

 – 10لباس
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لباس نماد فرهنگ و شــخصیت درونی و شــغلی و… .یک شخصیت هست.
به کاراکتر خــود مانند یک کتاب نگاه کنید.
مخاطــب آن را از صفحــه اول یــا همــان صــورت کاراکتــر ،بــه ترتیــب تــا صفحــه
آخــر کــه پاهــای آن مــی باشــد مشــاهده مــی کنــد .امــا لبــاس جنبــه دیگــری بــه
کاراکتــر شــما اضافــه خواهــد کــرد.
از لبــاس کاراکتــر بــرای تکمیــل نمایــش شــخصیت آن اســتفاده نماییــد .لبــاس
را جزئــی از کاراکتــر بدانیــد ،نــه چیــزی افــزون بــر آن.
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