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  :دهیم می قرار بررسی مىرد Game The فیلم در که مىاردی
 

 داستان خالصه و اطالعات
  Game Theفیلم بررسی و نقد

 
 ، يالیٍَد سینهای نطرح ٍ چًرى بازیگر حضَر با ٍ آشنا نام فینچر دیَید کارگردانی بٌ ”بازی“ ترجهٌ در Game The فیلو

 ی يدیٌ عنَان بٌ خَد، تَلد سالگرد در کٌ ست نردی داستان ”بازی“  است. شدى ساختٌ 7991 سال در داگالس، نایکل
 نَاجًٌ در را اش  زندگی بخش  اطهینان يای  پایاب تهام فیلو رٍایت طی در کٌ گیرد نی قرار بازی یک با نَاجًٌ در تَلدش

 .شَد نی نَاجٌ شخصیتی فرٍپاشی با ٍ ديد نی دست از بازی این يای  چالش با
 
 الیٌ  الیٌ سقَطی ٍ شَد پاشیدى  يو از نَالف تصاٍیر است قرار داستان رٍند در کٌ شَد نی جلب نا تَجٌ فیلو ابتدای از

 دلیل بٌ کَدکی در را خَد پدر کٌ کند نی نردی کَدکی يای زنینٌ تهاشای گرم را نا ابتدایی يای سکانس بیافتد. اتفاق
 نشخص ادانٌ در يرچند کند نی دست بٌ اٍست یادگار کٌ ساعتی ٍ دادى دستش بٌ اٍ کٌ قایقی انا دادى ازدست خَدکشی

 .است کردى نی فرار اش دربارى پرسیدن از ٍ بشناسد ٍاقعا   را اٍ نخَاستٌ گاى يیچ کٌ شَد نی
 

 
 

 یىنگ روانشناسی اساسی مفاهیم
  Game Theسینمایی فیلم تحلیل
 ٍ درخشان خَد شغل در کٌ دارد قرار رٍیهان رٍبٌ آپَلَ آرکتایپ با نردی  کٌ ديد نی نشان نا بٌ پازل اٍل يای تکٌ يهین

 نشغَل پدرش با خَد قیاس بٌ فیلو جای  جای در کٌ چنان ناند. خَايد پدر سرباز   يهیشٌ ٍ باشد نی عقیو احساسات در



 تشَیق پدرش رٍش بٌ خَد زندگی دادن پایان بٌ است، شدى آن ٍارد کٌ  بازی طی زلشنن در ای نانٌ در حتی ٍ شَد نی
 .شَد نی

 
 باشدنی … ٍ  گرافیک مىشن ساخت ، تبلیغاتی تیزر ساخت استَدیَ کاتشَ ارائٌ ديندى خدنات

 ای  تازى ٍ شگرف دنیای ٍارد را نا کٌ بستٌ ٍ کَر ای  نرحلٌ است. بنیادین تغییر برای نَقعیت ٍ ٍاژى ترین  نهادین تَلد،
 برادرش تَسط کٌ است  بازی آغاز است( پدرش نرگ سن در درست )کٌ نیکالس سالگی  يشت ٍ  چًل تَلد ٍ کند؛ نی

 دلقک، ديد. نی دستش بٌ کلیدی ٍ شَد نی اٍ ی خانٌ ٍارد دلقکی ديد. تغییر را یکنَاختش زندگی تا شَد نی دادى ترتیب
 .کند نی آغاز آن با را سفرش کٌ است ننزلگايی اٍلین است،  بیگانٌ جدی غیر انَر ٍ تفریح با کٌ نیکالس ٍجَد نغفَل ٍجٌ

 

 
 

 اثر بطن در خىدشناسی واکاوی
  Game Theفیلم رمزگشایی و نمادشناسی
 نَاجٌ آن با ای کنندى غافلگیر طَر  بٌ کٌ انداختٌ تأخیر بٌ را اش  قًرنانی سفر قدر آن ٍ است نتنفر سَرپرایز از نیکالس

 کٌ قرارگرفتٌ ٍقایع چینش در چنان اٍ قَت ٍ ضعف نقاط تهام است، شدى طراحی اٍ شخص برای کٌ بازی یک طی شَد. نی
 .کند نی نتالشی زدى، سرباز آن آغاز از کٌ عهرش دٍم ی نیهٌ در را اٍ زندگی ثبات تهام

 
 پختٌ از ناگزیر نا برد. خَايند سفر این بٌ کشان  کشان را نا نکنیو آغاز را سفرنان اگر اند،  گفتٌ يهیشٌ کٌ طَر يهان

 تَجٌ نن بٌ اگر گَید نی اٍ بٌ ٍ گیرد نی بازی بٌ را اٍ احساسات شَد، نی اش  خانٌ ٍارد دلقک يهراى کٌ ای گَیندى شدنیو.
 بی يا آن بٌ يا سال نیکالس کٌ ای شدى  سرکَب ابعاد ٍ ضعف نقاط ٍ احساسات تهام نثل شَم. نی عصبانی خیلی نکنی

 .شَد خراب سرش بر آٍار نثل تهانشان بازی این با است قرار ٍ است کردى تَجًی 
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 يهیشٌ کٌ جنتلهنی برای نشدى کنترل خشو ترس، غرٍر، شکستن تنًایی، نفس،  بٌ اعتهاد فقدان اننیت، عدم احساس
 بریزد. فرٍ است ساختٌ خَد برای لًا سا کٌ نقابی تهام شَد نی باعث کٌ دیگر حس چندین ٍ داشتٌ نند چارچَب رفتاری
 کو  کو ٍ شَد نی يَاپیها سَار سفری قصد  بٌ نیکالس کٌ زنانی درست کٌ شدى  انتخاب ظریف فیلو این يای  نشانٌ آنقدر
 بٌ را خَد اتصال يرچند کٌ يستیو يَاپیهایی چرخ شدن جهع شايد نا ديد، نی دست از را خَیش بٌ شاطهینان نبادی
 .است گرفتن اٍج ی آنادى انا ديد نی دست از انن زنین

 

 
 

 فینچر دیىید ساخته Game The فیلم تحلیل
 

 اٍ در کو  کو خَرند، نی دردش بٌ آنًا در کٌ ربطی  بی يای  نَقعیت ٍ رسد نی نیکالس دست بٌ دم  بٌ  دم کٌ کلیديایی
 نَقعیتی در است نهکن چَن کند حفظ را يا  سرنخ این باید ٍ است بازی یک چیز  يهٌ بداند کٌ آٍرد  نی ٍجَد بٌ بینشی
 در است. گرفتٌ يدف را اٍ آبرٍی کٌ است يتلی شدى،  تعبیٌ داستان در کٌ دیگری جذاب يای  نشانٌ ديند. نجات را جانش

 ننعکس آینٌ در تصَیرش کٌ درحالی آن کردم نعدٍم حین در اٍ ٍ پیداست کَکایین رد ای آینٌ سینی یک رٍی تلي آن
 یک فرٍپاشی تَان نی چگَنٌ زیباتر این از برد.  نی خَد تصَیر يای  پارى  تکٌ يهان با دستش ٍ شکند نی را آینٌ است،

 کشید؟ تصَیر بٌ را شخصیت

 



 
 اثر بطن در خىدشناسی واکاوی

  Game Theفیلم رمزگشایی و نمادشناسی
 
 کلید برای جستجَ حال در کنراد شَد، نی پنچر ناشین چرخ ٍ کند نی فرار کنراد برادرش با نیکالس ٍقتی سفر این نیانٌ در

 با است کننه شناسی خَد راى ی نیانٌ در کس ير کند. باز کارشان از ای گرى تَانند  نهی کٌ کند نی پیدا کلید يا دى زاپاس،
 بین يای  گرى کٌ است نَقعیت يهین در ديد. قرار کانل اطهینان عدم ٍضعیت در را اٍ کٌ شَد نَاجٌ کلیديا از انبَيی

 آپَلَیی ٍجَى ٍ نخَاستٌ را این کٌ  حالی در بگیرد را پدرش جای کردى سعی کٌ اٍست طلبکار شَد.کنراد نی فاش برادر دٍ
 سعی ٍقتی نباشد، آگاى شبايت يهٌ  این بٌ خَدش اگر حتی کشد. نی رخ بٌ بیشتر را خَد پدر، جانشینی در نیکالس

 ی دربارى تحقیق برای کند، نی ایفا بازی این در حساسی نقش کٌ دختری کریستین، سراغ بٌ ٍ بزند کنار را يا  پردى کند نی
 .شَد نی رٍ  بٌ رٍ فضا تهام بَدن نصنَعی با رٍد، نی حقیقت

 
 باعث يهین ٍ بزند يو بٌ را بازی قَاعد خشو با کند نی سعی ٍ شَد نی رٍ  بٌ رٍ فضا تهام بَدن نصنَعی با نیکالس

 اطرافیان، بٌ اعتهاد پَل، احترام، است. دادى  دست از داشتٌ آنچٌ ير کند حس کٌ ديند قرار نَقعیتی در را اٍ کٌ شَد نی
 کٌ نیکالس انگار نقطٌ يهین از ٍ کرد؛ نی حهل خَد با رٍز ير با ٍ بَد پدرش یادگار آخرین کٌ را ساعتش حتی ٍ رازيایش

 را آپَلَ کٌ کسی کند. نی تازى کسی ساختن بٌ شرٍع نیست، کس يیچ دیگر ٍ است کردى خرد استخَان سفر این درراى
 .است گرفتٌ قرار ای  تازى نسیر در اش  قًرنانی سفر ٍ گذاشتٌ سر پشت

 

 
 
 



 محىری شخصیت تکامل سیر تحلیل
  Game Theفیلم ررسی و نقد

 
 کرد استفادى آن از خَنسردی کهال در ٍ برداشت را اش ى اسلح کرد. اعتراف اشتباياتش بٌ ٍ دید را سابقش يهسر نیکالس

  پردى خَايد نی بلکٌ نیست نًو برایش پَل گفت ٍ شد باز چشهش نقابل در يا  گرى یکی  یکی زد. کنار راى سر از را دزدی ٍ
 کٌ گرفت قرار نَقعیتی در نًایت در ٍ بَد تر  نًو برایش دیگری ی  داشتٌ ير از دانستن کٌ رسید جایی  بٌ بزند. کنار ار يا
 نداشت. ای فاصلٌ پدرش پایان با کٌ دید جایگايی در را خَدش ٍ کشتٌ را کردى نحافظت اٍ از يا سال کٌ کسی کرد فکر
 انن زنین بٌ سالنت  بٌ را اٍ بازی طراحان ٍ کرد پرتاب پایین بٌ بازی( طراح )نَسسٌ اس آر اس ساختهان فراز از را خَد

 .برگرداندند
 

 سفر کٌ بَد نردی نبَد. آرانش يهیشٌ پدر يای  سایٌ ٍ خَد ی  گذشتٌ اسیر انسانی دیگر برگشت زنین بٌ کٌ نردی
 از کٌ نبَد آپَلَیی دیگر اٍ بَد. کشیدى فراٍانی يای دردسر تَلد یک برای برادرش، قَل بٌ ٍ بَد کردى طی را اش  قًرنانی
 بايو را يا يزینٌ داد پیشنًاد اٍ بٌ بلکٌ کند. کنترل را اٍ برادرش از کانل حهایت با بخَايد یا کند اجتناب زنان با ارتباط
 .کند تقسیو

 

 
 

 محىری شخصیت تکامل سیر تحلیل
  Game Theفیلم بررسی و نقد

 
 دعَت آن بٌ رٍشی بٌ قطعا   نشَد، آن ٍارد خَدخَاستٌ اگر کٌ يرکسی قًرنانی سفر بٌ ٍرٍد برای است ای درٍازى بازی، این

 .کرد خَايد جدا نان زندگی نطلق يای اطهینان تهام از عهر، دٍم ی نیهٌ در نا کٌ گذرد نی سقَطی از آن نسیر ٍ شد خَايد
 تهام نکهل دارد، عجایب سرزنین در آلیس داستان بٌ اشارى ٍ شد تکرار فیلو این در دٍبار کٌ جذابی نَزیک نهاند ناگفتٌ
 . Airplane) efferson : rabbit (whiteاست شدى آفریدى داستان این در کٌ است نعنایی

 
 دچار را بینندى کٌ تعلیقی ، باشد نی تعلیق ایجاد در َبخ يای فیلو دستٌ از ست کردى تَلید فینچر کٌ صنعتی فیلم کل در

 سیر داگالس نایکل درخشان بازی با ”بازی“ فیلو است. فینچر دیَید آقای بٌ نتعلق رٍایت از سبک این ٍ کند نی چالش
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 یک با داابت در نا ، پ ن شان آفرینی نقش با کَچکتر( )برادر کنراد گفتٌ بٌ کند. نی طی رٍایت در را شخصیت تکانل
 شخصیت فیلو کل در تقریبا. يستیو رٍ بٌ رٍ ، شَد نی نزدیک شدن تر عَضی بٌ رٍز بٌ رٍز کٌ آدنی ٍ نچسب نیکَالس

 نی پذیر باٍر ، خَرد نی رقو داستان داخل کٌ اتفاقاتی تهام داگالس نایکل خَب بازی لطف بٌ ٍ دارد حضَر فیلو اصلی
 .شَند

 

 
 

 بندی جمع
 گانی خَد سینهایی بلند کار سَنین عنَان بٌ کٌ فینچر دیَید قبَل قابل پردازی شخصیت ٍ ننظو کارگردانی البتٌ صد ٍ

 نیز شها کٌ است این بر قرار ٍ است جریان در بازی یک کٌ گَید ابتدانی از  خَد فیلو نخاطب بٌ  داردٍ برنی را نَفق
 نیکالس نثل درست شها فیلو طَل در برسید. عهان این سر بٌ ٍ بشَید داستان يهراى نحَری شخصیت دٍشادٍش
 يهین شَد. نی نشکَک برایتان اتفاقات يهٌ ٍ کنید نهی اعتهاد يیچکس بٌ دیگر ، رٍید نی جلَتر ٍ جلَ کٌ يهانطَر

 داستان کل بر حاکو تعلیق ٍ يیجان از سرشار لحظات آخرین تا اش يهرايی ٍ نخاطب جذب در شَد نی نًهی عانل
 .فیلو

 
 دیَید دٍم درجٌ يای فیلو ردى عنَان بٌ game the از تا شَد نی باعث انر يهین کٌ باشد نی نیز ضعفی نقاط دچار فیلو
 فیلو اٍصاف این ی يهٌ با ٍلی کنیو. یاد girl Gone حتی یا Club Fight ،  Sevenٍ يهچَن يایی فیلو از بعد فینچر

 game theيو آن بازیگری ٍ خَب کارگردانی از باشد. نی آن سازندگان برای فقنَ اثری ٍ خَد ژانر زیر در نَفق فیلو یک 
 بٌ ایو کردى طی فیلو طَل در داگالس يهپای کٌ عصبی فشار ان اتهام از بعد خَد اٍج الیٌ ننتًی در نًایی سکانس در

 .کنیو نی سقَط ارتفاع از اٍ يهراى
 

 آید نی جلَ برادر شَیو. نی بلند خَد جای از گیج نیکالس راىيه بٌ نا ٍ دارند نی بر رٍیش از را يا شیشٌ خردى کٌ جایی
 بازی نخاطب آٍر شکٌ بغض ٍ يَرتن! ٍن نیکالس نن برادر ،اقایان! خانهًا گَید: نی پن شان بٌ ننحصر لحن ان با ٍ

 در ٍ زیبا یزچ يهٌ کٌ ایست نقطٌ اینجا.  شَد نی خالی درٍن ز نیکالس يهراى بٌ لحظٌ يهین در درست بار ير کٌ خَردى
 .است خَد کهال حد



 
 

  Game Theفیلم با رابطه در مستند و جالب نکته چند
 
 .کرد افراد يای ٍیژگی اساس بر فرد بٌ ننحصر يای بازی ساخت بٌ شرٍع0272سال در CRS شرکت .7
 .کردى يا بازی ساخت بٌ شرٍع شرکت این فیلم این در شدى گفتٌ تاریخ از بعد سال۴۱ تقریبا .0
 نَشتٌ Specjalist Repair Cable رٍش کٌ پارک ٍنی رٍد نی اٍ پیش نیکَالس کٌ جایی کریستین خانٌ نزدیکی در .3

  .CRSيهان ٓان نخفف کٌ شدى
 .اندازد نی دریا بٌ را نیکَالس کٌ تاکسی رانندى يهان کٌ گیرد نی را نیکَالس جلَی فقیر شخصی فرٍدگاى لَیج .4
 فقط بَدى بازی در ابتدا يهان از نیکَالس ديد نی نشان این ٍ بَد رستَران در نیکَالس تَلد رٍز يهان از کریستین .5

 .است نداشتٌ خبر خَدش
 

 
 

 

 خدنات استَدیَ کاتشَ

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 گرافیک ٍ انیهیشنساخت نَشن 
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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