
 استاپ مىشن جریان ساز در سینمای جهان 01

 

 

 :دهیم می قرار بررسی مىرد مقاله این در که مىاردی

 ٌنَشن يای فیلو ساختار ٍ عتصن بر ای نقدن  
 جًان سینهای تاریخ نَشن استاپ فیلو 01 نعرفی 
 نَیسندى آخر کالم ٍ بندی جهع 
 (نقالٌ )انتًای شها ننتخب نَشن استاپ يای فیلو نعرفی ٍ کاننت ثبت 
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 سینما در مىشن استاپ صنعت

 اسهیت آلبرت ٍ استَرات جیهز دٍران آن در گردد. نی باز سینها آغازین دٍران 0889 سال بٌ نَشن استاپ استفادى اٍلین
 آن از داشت. دٍران آن در بسیاری درخشش کٌ بسازند را دانپی يانپی سیرک تَانستند نَشن استاپ شیَى از استفادى با

 نیتَان خَبی بٌ است. درآندى انرٍزى شکل بٌ تا شدى انیهیشن انَاع ساخت رایج يای شیَى از یکی نَشن استاپ پس
 پرٍسٌ در نتخصص تیو چند يهکاری ٍ زیاد زحهات با يهَارى يا نَشن استاپ تَلید نرحلٌ کٌ بَد قضیٌ این شايد

 نا ٍ آندند صنعت این کهک بٌ رفتٌ رفتٌ جًان سینهایی بزرگ يای استَدیَ رٍ این از است. بَدى يهراى پرداخت ٍ ساخت
 .يستیو تَلید نرحلٌ در سنگین ٍ حجیو ٍ ای حرفٌ يای نَشن استاپ يای انیهیشن ساخت شايد انرٍزى

 
 

 استاپ یک ساخت ٍ تَلید نختلف يای قسهت ٍ اجزا بٌ زیادی کهک ، نختلف صنایع شرفتپی ٍ تکنَلَژی رشد با انرٍزى
 شدى تر ٍسیع نیز آن نخاطبان گسترى ، يا انیهیشن از سبک این ساخت کیفیت رفتن باال با يهچنین است. شدى نَشن
 نَفقیت ، رسند نی نهایش ٍ دتَلی نرحلٌ بٌ سبک این در کٌ يایی انیهیشن ٍ يا فیلو کٌ يستیو این شايد بعضا است.
 ٍ سینها تاریخ نَفق ٍ نًو نَشن استاپ 01 بٌ ادانٌ در کنند. نی خَد آن از فرٍش ٍ جَایز عرصٌ در را چشهگیری يای

 .پردازیو نی یک ير نختصر بررسی
 

 جهان در مىشن استاپ های انیمیشن بهترین معرفی
 مىشن استاپ تاریخ در مهم اثر10 

 
 0311 محصىل Kong King فیلم مىشن استاپ

 



 در بار اٍلین کٌ فیلو این نعرٍف داستان دانست. کنگ کینگ تَان نی را کالسیک سینهای نَشن استاپ ترین نَفق
 فیلو است. بردى بًرى نَشن استاپ تکنَلَژی از درآند، نهایش بٌ جًان يای سینها در ٍ ساختٌ نیالدی 01 ديٌ سالًای

 ، فیلو الجثٌ عظیو يیَالی خلق در رٍزيا آن سادى نَشن استاپ تکنیک از استفادى با ٍ باشد نی آنریکا کشَر نحصَل
 کار رٍی با کند. کسب را چشهگیری نَفقیت تَانست فیلو فرٍش نیزان در ٍ شد سینها ناندگار آثار از یکی ساخت بٌ نَفق
 سادى ٍ قدیهی نسخٌ این کهاکان است. دىش بازسازی فیلو این از نسخٌ سٌ تاکنَن ندرن ٍیژى يای جلَى تکنَلَژی آندن
 .باشد نی نَشن استاپ صنعت دٍستداران تَجٌ قابل

 
 0393 محصىل Out Day Grand A انیمیشن مىشن استاپ

 

 

 يای سال در نَشن استاپ نحبَب يای نسخٌ از یکی گرٍنیت، ٍ ٍاالس با بزرگ رٍز یک نام با انیهیشنی کَتاى فیلو این
 يو ٍ کند سرگرم را شها يو تَاند نی کٌ نَشن استاپ با جذاب ٍ سادى رٍایتی باشد. نی یکاآنر سینهای عصر طالیی

 نعطَف خَد بٌ نسبت را زیادی يای تَجٌ تَانست برد، نی بًرى خهیری نَشن استاپ ينر از کٌ کَتاى اثر این بخنداند.
 دنبالٌ در بیشتری يای نَفقیت بٌ بعد يای سال در گرومیت و واالس دار ادانٌ يای داستان ساخت با اثر سازندگان ٍ کند
 .برسند نَشن استاپ اثر این راى
 
 
 
 
 



 0111 محصىل Run Chicken انیمیشن مىشن استاپ
 

 

 يای نَشن استاپ عرصٌ در نَفق آثار از دیگر یکی ، شَد نی شناختٌ نرغی فرار نام با ایران در کٌ نحبَب انیهیشن این
  درآند. نهایش بٌ ٍ ساختٌ نَشن استاپ صنعت در چشهگیر پیشرفت ٍ جدید قرن ابتدای در اثر این باشد. نی انیهیشنی

 یعنی يالیٍَد سینهای رٍزيای آن ستارى از کٌ جایی تا شد استفادى ای حرفٌ ٍ برٍز عَانل از نَشن استاپ این ساخت در
 نَجَان ٍ کَدک ژانر در نحبَب آثار از یکی بٌ آن داستان ٍ فیلو تا برد بًرى اصلی کاراکتر صدای قانت رد گیبسَن نل

 فیلو سری کٌ باشد نی پارک نیک اثر این سازندى داشت. آنریکا خارج ٍ داخل سینهايای در خَبی فرٍش ٍ شَد تبدیل
 .باشد نی نَشن استاپ َزىح در نتخصص کارگردان يهین آثار جزٍ نیز گرٍنیت ٍ ٍاالس يای

 
 0112 محصىل Bride Corpse انیمیشن مىشن استاپ

 

 



 رٍش ٍ سنتی رٍش دٍ بٌ اثر این باشد. نی جدید قرن اٍایل در نَشن استاپ نَع ترین فرد بٌ ننحصر نردى عرٍس
 صاحب ٍ جًان سینهای نشًَر يای کارگردان دستٌ از اثر این خالق برتىن تیم. است رسیدى تَلید نرحلٌ بٌ دیجیتال

 ساخت با اٍ است. دادى نشان خَد ينری کارنانٌ در را نَشن استاپ چَن صنعتی بٌ خَد عالقٌ يهَارى کٌ است سبکی
 قالب در فعالیتش ابتدایی آثار يهچنین ٍ” وینی فرانکن“ ،” کریسمس از قبل کابىس”،” مرده عروس “يهچَن آثاری

 استاپ آثار در کند. انحصاری خَد برای را نَشن استاپ در سبکی است تَانستٌ نانند تیزر ٍ کَتاى يای فیلو ٍ انیهیشن
 ٍ شرارت زنینٌ در نًو نفايیو ، داستانی يای رٍایت رٍح بی سردٍ ٍ تاریک ، تلخ فضاسازی رغو علی برتَن تیو نَشن

 .شَند نی بیان نهکن حالت زیباترین بٌ نَشن استاپ ٍ پَیانهایی قالب در کٌ داریو را کَدک رٍانشناسی
 

 0113 محصىل Fox Mr. Fantastic انیمیشن مىشن استاپ
 

 

 ٍس نَشن استاپ اثر اٍلین باشد. نی جًان نَشن استاپ اثر ترین ستارى پر انگیز شگفت فاکس آقای گفت تَان نی
 از نختلفی رٍایت تَانست خَد نَشن استاپ تجربٌ اٍلین عنَان بٌ کٌ جًان شدى شناختٌ ٍ بزرگ کارگردان ، اندرسَن

 ٍ نطرح بازیگر دٍجین ٍ ای حرفٌ عَانل از استفادى .کند بیان خَد سبک بٌ را گَیی داستان ٍ نَشن استاپ ساخت
 باعث … ٍ ٍیلسَن اٍٍن ، دفَ ٍیلیام ، نَری بیل ، استریپ نریل ، کلَنی جرج : يهچَن اثر صداپیشگان قالب در نشًَر
 کارنانٌ در نَشن استاپ نَفق اثر یک عنَان بٌ انگیز شگفت فاکس آقای  .کرد نَشنی استاپ اینرٍایت شدن دیدى بیشتر

 بٌ را” ها سگ جزیره “نام با خَد نَشن استاپ اثر دٍنین کارگردان این 8108 سال در ٍ يا بعد ٍ شد ثبت اندرسَن ٍس
 .درآٍرد نهایش تَلیدٍ نرحلٌ
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 0113 محصىل Coraline انیمیشن مىشن استاپ
 

 

 کرٍالین نَشن استاپ رسید. تَلید نرحلٌ بٌ نام يهین با نعرٍف رنان یک رٍی از نَشن استاپ این رٍایت ٍ داستان
 نخاطب رضایت کنار در است تَانستٌ اثر این باشد. نی سینها تاریخ در نَشن استاپ يای نهَنٌ ترین نَفق از یکی قطعا
 ای حرفٌ رٍند کنار در قصٌ فانتزی حال عین در ٍ ترسناک فضاسازی کند. دریافت نیز را ننتقدین نثبت يای نقد ، خَد

 .باشد سینها این خاص ٍ عام طیف رضایت دلیل ترین نًو تَاند نی عیب بی نَشنی استاپ تَلید
 

 بٌ اٍ است. کردى کشیدى اسباب قدیهی خانٌ یک بٌ خَد ٍالدین يهراى بٌ کٌ نیچرخد دختری حَل نَشن استاپ داستان
 نی دیدنی ٍ جذاب ناجراجَیی یک ٍارد خَد با را نخاطب ٍ شَد نی نَازی دنیای ٍارد خانٌ این از کَچکی درب ٍاسطٌ

 نکات از دیگر یکی فرد بٌ ننحصر آرایی صحنٌ ٍ دکَر طراحی کنار در ای حرفٌ دیجیتالی يای افزار نرم از گیری بًرى کند.
 .باشد نی نَشن استاپ این ساخت رٍند در تَجٌ قابل

 
 
 
 
 
 
 



 0113 محصىل Max and Mary انیمیشن مىشن استاپ
 

 

 بر حاکو سفید ٍ سیاى فضای دانست. سینها نَشنی استاپ داستان ترین تلخ تَان نی را نکس ٍ نری داستان انرٍز بٌ تا
 آٍرد. درد بٌ را انسانی ير دل تَاند نی قصٌ رٍایت بطن در کٌ است گذار تاثیر ٍ زیبا قدری بٌ خهیری نَشن استاپ این

 باشد. افزٍدى آن چندان دٍ تاثیر بر نیز داستان نبَد ٍاقعی ، تَلید نرحلٌ در نَشن استاپ این بَدن نقص بی کنار در شاید
 انسان از را چشهگیری يهدلی ٍ يهرايی ٍ کند خَد ازآن را نختلف يای جشنَارى از نتعددی جَایز است تَانستٌ اثر این
 اشارى یدجد عصر در بشر خداناباٍری ٍ تنًایی نفايیو بٌ ، خَد جذاب رٍایت ٍ فرم کنار در نکس ٍ نری. کند دریافت را يا
 بٌ شبیٌ چیزشان يیچ کٌ نَجَد دٍ ارتباط ٍ گیرند نی فاصلٌ يو از بیشتر ٍ بیشتر يا آدم کٌ عصری در کند. نی تلخ ای

 را نکس ٍ نری خهیری نَشن استاپ اصلی نايیت ، کنند نی زندگی يو از دٍر جغرافیای نقطٌ دٍ در ٍ نیست یکدیگر
 .باشد نی استرالیا کشَر نحصَل گذار تاثیر ٍ ندنینا یاد بٌ نَشن استاپ این کند. نی ترسیو

 
 0391-0109 محصىل Mat & Pat انیمیشن مىشن استاپ

 

 



 تَانستٌ کشَر سیهای ٍ صدا لطف بٌ ایرانی ير حداقل کٌ سریالیست يای کارتَن دستٌ آن از نت ٍ پت يای داستان
 داستان این ، نزى با خهیری نَشن استاپ یک قالب در کاراکتر دٍ دار خندى يای داستان ٍ يا ناجرا ببیند. را آن یکبار

 خاطرى آن با نیالدی يفتاد ديٌ نسل آن کَدکان يو کٌ بطَری است. کردى تبدیل تداٍنی ٍ نَفق اثر یک بٌ را سریالی
 سلَاکیچک در خهیری سریال این شرٍع ٍ نبدا گیرند. نی ارتباط شَد نی رٍ بٌ رٍ آن با جدید قرن در کٌ نسلی يو ٍ دارند
 .رسید تَلید بٌ کَدکان برای ای دقیقٌ 7 قسهت 03 در کٌ بَد قدیو

 
 استفادى آنًا از سریال طَل در نت ٍ پت کٌ ٍسایلی ٍ فنی ابزاراالت تاسیسات، تهانی نَشن استاپ سریال این تَلید در

 استاپ رٍایت این بگیرد. ارتباط آنًا دست ابزار با خَبی بٌ نخاطب تا شدند ساختٌ ٍ طراحی دقت باالترین با کنند، نی
 است جالب شَد. دلسرد ٍ تسلیو زندگی در نباید يرگز انسان کٌ است نکتٌ این یادآٍر خَد دار خندى لحن کنار در نَشنی

 است شدى گرفتٌ شطرنج در نات ٍ پات اصطالح از نیز سریال این نام کٌ
 

 0119-0102 محصىل Sheep the Shaun انیمیشن مىشن استاپ
 

 

 است درآندى نهایش بٌ يا بار نَجَان ٍ کَدک يای برنانٌ قالب در ٍ ناقال برى عنَان با ایران تلَیزیَن در کٌ گَسفندى انش
 با باشد، نی انگلستان کشَر نحصَل کٌ سریال این باشد. نی نَشن استاپ زنینٌ در نحبَب ٍ نَفق بلند سریال یک ،

 اثر این است تَانستٌ ، نَشن استاپ اٍلیٌ يای تکنیک ٍ اصَل رعایت کنار در داستان دار خندى بعضا ٍ جالب يای رٍایت
 استاپ سری ننتقدان از برخی کٌ است جالب کند. تبدیل نَشن استاپ صنعت تاریخ در نًو اثر یک بٌ را سریالی
 دانند. نی چاپلین ٍ لَید يارٍلد ، کیتَن باستر يهچَن کهدی سینهای بزرگان رٍح تجلی را Sheep the Shaun نَشن
 ٍ کَدکان نزد کارتَنی نحبَب يا شخصیت از یکی بٌ قصٌ بَدن سریالی لطف بٌ شان نام با قصٌ گَسفند اصی کاراکتر

 .است شدى تبدیل بزرگساالن بعضا



 
 0102 محصىل Anomalisa انیمیشن مىشن استاپ

 

 

 ، رایج يای نهَنٌ خالف بر کٌ نَشنی استاپ نانید. آنَنالیسا تَان نی را جدید قرن در نَشن استاپ رٍایت ترین نتفاٍت
 را قصٌ در رٍایت ساختار ، نَشن استاپ تکنیک ٍ اٍلیٌ اصَل بر تکیٌ با خاص اثر این باشد. نی بزرگسال طیف نخاطبش

 ٍ حس ، استَدیَیی نَشن استاپ ژانر در نتفاٍت اثر این تهاشای با ارد.گذ نی سَرئال شبٌ فضایی در را پا ٍ شکند نی
 .نیدارد ٍا تفکر بٌ را اٍ ٍ کشد نی چالش بٌ يایی قسهت در را نخاطب بعضا ٍ گیرد نی فرا را نخاطب ٍجَد عجیبی حال

 
 دٍستان سینها نزد نعنا پر ٍ خاص آثار خلق بٌ يهَارى ، نَشن استاپ این ساخت از قبل کارگردان ٍ نَیسندى کافهن چارلی

 نطالب تَان نی نیز نَشن استاپ یک قالب در کٌ گَید نی نخاطب بٌ اثر این خلق ٍ تَلید با بَد. شدى شناختٌ
 بٌ اٍ کرد. نطرح جدید ندرنیتٌ انسان رٍی بٌ را جدیدی يای چالش ٍ کشید تصَیر بٌ را انسان عهیق ٍ رٍانشناختی

 .نیست درام ٍ کهدی ، کَدک ژانر بٌ نحدٍد تنًا نَشن پاستا صنعت ديد نی نشان خَبی
 

 بندی جمع
 بسیاری آثار گیرند. نی نظر در نجزا صنعت یک آنرا انرٍز بطَریکٌ است شدى ٍسیع بسیار انرٍزى نَشن استاپ فیلهسازی

 ٍ سازی جریان دلیل بٌ شدى ذکر گزینٌ گزینٌ 01 تهانی ٍلی دارند را جذاب لیست این در گرفتن قرار لیاقت کٌ يستند نیز
 .شدند انتخاب اند زدى رقو پرداخت ٍ ساخت در کٌ تفاٍتی

 
 



 

 
 استىدیى کاتشى فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی
 ساخت فیلم مستند

 ساخت مىشن گرافیک و انیمیشن
  ...ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته و

 خدمات ویدیى مارکتینگ و سىشیال مدیا
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