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 1اسکات ریدلی سِر اِلحاد

 مالوی کانر

 اعالیی رامین: مترجم

 

  :مقدمه

 بسایتو نویسندگان از یکی او. مسیح عیسی یشیفته. است راستین کاتولیک یک مانوی کانر

مانوی ن( است. ای واتیکاترین تشکیالت رسانهاصلی از یکی) ریپورت وُرلد کاتولیک مشهور تحلیلی/خبری

سندگی ی نویجز این متنی که مشخصاً در ارتباط با سینما نگاشته است، فعالیت جدی چندانی در حیطه

ی رود که صدمههایی میست که عموماً به سراغ فیلمبین عادیبرای سینما ندارد. احتماالً او یک فیلم

را  ها یا فیلمسازانی ناخواسته اولمزنند. اما در این میان ممکن است فیاش نمیچندانی به اعتقادات مذهبی

ریدلی اسکات از این دسته فیلمسازان برای مانوی است. فیلمسازی که به قول مانوی به خاطر سازند. آزرده

این متن  یست اما بدان باور و التزام ندارد. و این مشخصاً برای نویسندههای کاتولیکیشدت متاثر از آموزه

با  هایش نگاشته استی اسکات و فیلمبرانگیز. متنی که مانوی دربارهحمغمناک است. و صد البته تر

ن متن نویسد که ایشود. مانوی میعصبیتی قابل حدس آغاز و با بخشندگی و گذشتی مسیحاوار تمام می

هار ای برای توبه و اظنامهنامه است. دعوتهرگز یک نقد فیلم، یا نقد فیلمساز نیست بلکه یک دعوت

ائرین و زاری به سبک زسکانسی از تضرع  ساختندهد که اطمینان دارد اسکات با . مانوی ادامه میپشیمانی

ایی فیلم به ی نهبه طور تلویحی توبه کرده است. سکانسی که البته در نسخه "قلمرو بهشت"در بخشی از 

اگر "وی: عای مانبر صحت اد استین شاید دلیلی ن به پالت اصلی فیلم، حذف شده و همربط بوددلیل بی

. مانوی باور دارد که اسکاتِ ناخداباور از سوی خدا طلبیده شده و در صفِ "ربطی نداشته چرا ساخته شده؟

"شناسی.ای و مینه من که تو مرا طلب کرده"ی سوزان است. حال چه آن را بپذیرد و چه نپذیرد: بوته

                                                           
 نحوة ارجاع به مقاله: 1

 منتشر شده در ، "ر ریدلی اسکاتلحاد سِ اِ"ی رامین اعالیی، (؛ ترجمه1398مالوی، کانر )
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 ی رامین اعالیی(مانوی )ترجمهکانر  –اسکات ر ریدلی سِلحاد اِ وجوی حقیقت از دست رفتهدر جستبخش 

 

 یاتجنا من. دارند متعصبین که جنونی. بینممی جنون نوعی من مذهب مفهوم در. ندارم مذهب به تعصبی من"

 نند،ک دفاع خود از توانندنمی که هاییاین نصف در شجاعت و است، درست عمل در سعادت. امدیده مذهب نام به بسیاری

 (2005) "بهشت قلمرو" کارگردانِ ینسخه انتشار خبری کنفرانس در اسکات ریدلی – ".خیر و نیکی و

. ماندم زدهبهت-شده خوانده تریلر که اسکات ریدلی ایافسانه فیلمساز یساخته -(2013) "مشاور" تماشای از بعد 

 دادم دست از ار ایمانم نهایتاَ من: کنم اجتناب بود درست شکبی که چیزی از دیگر توانستمنمی و بودم، آشفته عمیقاً  من

 یسایکل به مستقیم یحمله جمله از ست،مسیحی ایمان به شما یحمله اوج "مشاور" که زیرا چرا؟. اسکات ریدلی سر

 . مسیحی ما، کلیسا

 مخصوص محل در اعتراف خاصیتبی سکانس مانند بکنم، "مشاور" اضافی جزئیات خرج را زمان ندارم قصد

 ماللت و موردبی جنسی فحوای همچنین شود،می بازی کروز لوپهپنه توسط که کاتولیک ایکلیشه کاراکتر یک یا کلیسا،

 داشته دوست اسکات احتماالَ. است نوشته کارتیمک کورمک را فیلم یفیلمنامه. آن پایانی سکانس نزاع هایصحنه

 کنم، توجه روز موفق هایفیلم به مجبورم من": بود گفته یکبار او. بسازد "نیست پیرمردها برای جایی" به شبیه فیلمی

 هودش یک نه و الهام نه ".هستند موفق هافیلم این چرا که کنم تحلیل باید اما. باشم نداشته دوست را هاآن چند هر

 مشخص را اسکات کارهای انتخاب پشت هایانگیزه که است مارکتینگ و مالی هایدغدغه صرفاً این بلکه، هنری

 موفقی تاریخی هایدوره او. است انکار غیرقابل اسکات بصری استعداد حال، این با. اوست معمول کارِ بیزنس. نمایندمی

 نوزدهم قرن تا( 1492) مکاشفه عصر از ،(هود رابین بهشت، قلمرو) صلیبی هایجنگ تا( گالدیاتور) باستان رم از دارد،

 اشیانزندگ طول در صرفاً هنرمند یک که شده گفته اغلب(. پرومتئوس بیگانه، رانر، بلید) آن از فراتر و( کنندگاندوئل)

 اهمیت برایش که آنچه نجات منظور به را کس همه و چیز همه که بیگانه یک تم به مداوماً اسکات گوید،می داستان یک

. ستصیشخ ارزشی نظام نفع به خدا یعنی مطلق خیر به اعتقاد شامل معموالً  این. است بازگشته گیرد،می نادیده دارد،

 ینیب جهان به بخشی مشروعیت برای ایوسیله صرفاً  ها،العاده خارق کشف در اسکات استعداد با همراه تماتیک، این

 تهس هم رابطه همین در واقع به. مدرن مخاطبین میل ارضاء طورهمین و شودمی ارائه هالیوود توسط که ستگیریهمه

 . است کرده کسب را ایافسانه صفت او که

 یلمف کارگردان ینسخه خبری کنفرانس در را این اسکات ،"هستند مخاطب روند،می کلیسا به که جماعتی"

 رفته دست از هستیم، کجا و کسی چه اینکه مجدد مرور با امروزه کلیسا از بزرگی بخش". کرد بازگو "بهشت قلمرو"

 اندازیچشم و منظر ،نظریه هر به که است شده تبدیل محلی به کلیسا امروزه که است این اسکات ریدلی منظور اگر ".است

 شرکت برای جماعتی همچنان چرا پس کند،می حذف را عقوبت و گناه قبیل از مفاهیمی سادگی به و بخشدمی مشروعیت

 . کندمی تباهاش دارد اسکات اسکات؟ ریدلی دستکم اند؟کرده تغییر همه آیا آورند؟می هجوم آن به کلیسا هفتگی مراسم در

 فیلمی. شدم عالقمند 2000 سال در "گالدیاتور" عظیم موفقیت از بعد اسکات کار به من ها،این یهمه از فارغ

 ترنیطوال اینسخه در. دارد مسیحی سنت در بردباری مفهوم به اشاراتی گنگ طور به و گذردمی میالدی 180 سال در که
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 در یرهاش توسط مسیحیان شدن خورده مضمونِ با دارد وجود سکانسی شد منتشر فیلم موفق اکران از پس و بعدها که

 موسماکسی گالدیاتور، در صورت، هر در. است شده حذف اسکات فیلم یاکران شده ینسخه در سکانس این. کلوزیوم

 رد روحش که زمانی و پرستدمی را خود اجداد او حال هر به. است پرستبت آشکارا فیلم، اصلی کاراکتر ،(کرو راسل)

 با ماکسیموس روح یدوباره اتحاد روی بر اسکات تاکید که آنجا الیزیوم، در-پیونددمی اشخانواده به مرگ از پس جهان

 ایدش ،"بهشت قلمرو" این واقع به اما. دهدمی نشان را خود شخصی باور خوبی به کارگردان-خالق با نه و است خانواده

 که بود شود،می کارگردانی( گرفت سر لقب 2003 سال در اسکات) شوالیه یک توسط که هاشوالیه یدرباره فیلمی تنها

 در خود ایمان اب( بلوم اورالندو) بالین فیلم این در. کرد تقویت را مسیحیت به ویژه به و مذهب به کل در او منفی دیدگاه

 ارتش و ایوبی الدینصالح توسط اورشلیم یمحاصره روایت شامل که داستان؛ طول در مکرراً و است کشمکش و نبرد

 یدرباره دیجدی چیز من به شما" که، کندمی اعتراف اسقف فاسد کاراکتر به و کندمی رجوع کلیسا به است، اشمسلمان

 ".آموختید مذهب

 تریشپ اسکات که است دوخته تنش به را قبایی همان موناهان، ویلیام نویس،فیلمنامه رسدمی نظر به اینجا در

 مذهبال اساساً  اما کاتولیک تباری و ایل دارای را خود "بهشت قلمرو" خبری کنفرانس در آشکارا که او. بوده پوشیده

 از بعد. مکنم وضعیت بدترین در گرایینخبه است، متظاهرانه و خودبینانه او کنفرانس سرتاسر بخواهید را راستش. خواند

 دارد خارجی وجود اسکات و موناهان لغات فرهنگ در شادی یواژهاصوالً  آیا که کردم فکر این به دیدم را آن فیلم اینکه

 یک به بدل زمآگنوستیسی و آتئیسم به مسیحیت از نویسندگان و هنرمندان مستعد، مولفان چرخش این آیا اینکه و نه؟ یا

 نه؟ که یا و است شده الگو

 ردهک غلبه من بر ناامیدی از حسی آمدم، بیرون "مشاور" یدهنده نمایش سینمای سالن از که وقتی صورت هر در

 عموماً  که هست هم توصیفاتی این. پوچ و بودم دفاع بی. داشتم بودن یتیم احساس بودم، مطلق تاریکی درگو اینکه  بود،

 قصد دانممی بعید چند هر برد، کار به-دارد کاتولیکی تبار نیز او که-کارتیمک کورمک کارهای سایر یدرباره دتوانمی

 این ساخت در هک استعدادی یهمه به توجه با ،"نویسدمی بریتانیایی ریویوی یک. باشد بوده چیزهایی چنین القای فیلم

 اسکات ریدلی به "است؟ خامدستانه و ناشیانه خنثی، اثر،بی اینقدر "مشاور" چرا پس پرسید باید است، بوده دخیل فیلم

 کاردینال کند؟ کار چه خواهدمی او است؟ خوشحال او آیا فیلمسازی، یحرفه در او عظیم موفقیت رغم به. گردمبازمی

 چیزی چه نهایت در اما". "بگذارند جا به خود از ماندگار اثری دارند میل مردم یهمه": داشت اظهار 2005 در راتزینگر

 اپدیدن چیز همه زودتر، یا دیرتر مشخص، زمان یک از بعد که زیرا. هیچکدام واقع به ها؟کتاب و بناها پول؟ ماند؟می باقی

 اآی ".است کرده خلق ابدیت برای را انسان روح خدا است، انسان روح ماندمی باقی همواره که چیزی تنها و. شوندمی

 چیزی نهات» به شود، دیر اینکه از قبل تا تواند می سینمایی، باورنکردنی هایجهان و اندازهاچشم خالق اسکات، ریدلی

 بخش ترینجنوبی در واقع پلی از اسکات، تونی او، کارگردان برادر ،2012 آگوست در برسد؟ «ماندمی باقی واقعاً که

 در تونی و ریدلی مادر مرگ از بعد. کرد خودکشی است، نامشخص همچنان که دالیلی به و پرید پایین به رنیاوکالیف

 یاختهس "سیاه شاهین سقوط" و تونی یساخته "بازی جاسوس": کردند تقدیم او به را هایشانفیلم برادر دو هر ،2001

 کار جیخرو. است کرده دارد، عالقه بدان که کاری صرف را اشزندگانی اسکات ریدلی است مشخص که اینگونه. ریدلی
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 در وحوض به من که چیزی آن. است شده گم وسط این چیزی رسدمی نظر به اما. نمایدمی ثابت را گفته این او مفصل

 چنین ساختن صرف را اشانرژی سالگی 76 در یکی باید چرا. بودم ندیده او از فیلمی هیچ در پیشتر دیدم، "مشاور"

 کند؟–کننده کسل واقعاً کننده کسل گاردین قول به-فیلمی

 اسکات. ادد انجام اسکوائیر با جنجالی ایمصاحبه بود، "پرومتئوس" فیلم تولید حال در اسکات که زمانی 2012 در

 نومی) شاو الیزابت فیلم، اصلی کاراکتر. آوردمی هم گرد را مذهب یدرباره باورهایش و هادیدگاه تمام "پرومتئوس" در

 صرفاً  نای اما است، اشمسیحی ایمان یبرپایه هایشانتخاب تمامی و دارد صلیب بندگردن یک گردنش روی بر ،(راپاس

.  دارید بزرگی یمعده آن هضم برای اگر البته کنید اشتجربه خودتان باید شما که است تخیلی-علمی سفر یک از بخشی

 در یتزناگل،اسپ اریک اسکوائیر، یکنندهمصاحبه و اسکات. است خاطر تصدیع موجب سطوح از بسیاری در وگوگفت این

 مصاحبه زا جایی در دارند، ضدمذهبی دیدگاهی آشکارا که حالی در گویند،می سخن خدا یدرباره بیشتر وگوگفت این طول

 : دهدمی ادامه طوالنی مکث یک از پس و "ناامیدم": گویدمی اسکات

 تفاقا جهان در که آنچه یدرباره توانید می چگونه امروزه شما...  اما. است سنگین بگویم، خواهممی که چیزی ": اسکات

 منبع زرگترینب و. است ناامیدکننده ویرانی و فساد نامیم؟می انسان را خود ما چگونه نشوید؟ ناامید و بیاندیشید افتدمی

 .است مذهب تردید بی شرارت،

 مذاهب؟ تمام: اسکوائیر

 کند؟ صبوری و باشد بردبار که مذهبی بزنید؟ مثال را هاآن بهترین توانیدمی: اسکات

 را اشبعدی یلمف یسوژه که دهدمی پیشنهاد اسکات به اسکوائیر یکنندهمصاحبه سپس. )ندارم ایگزینه هیچ: اسکوائیر

 (کند انتخاب مقدس کتاب از

 .است نگفته سخن واقعه این یدرباره "تولد از بعد" یاندازه به فیلمی هیچ باکره؟ تولد شاید: اسکوائیر

 .موسی کنم؛ می کار رویش بر دارم حاضر حال در و. کنممی فکر دیگری چیز به دارم من نه،: اسکات

 تسن از را هایشفیلم تواندنمی نیز اندازه همان به است، بیزار مذهب از اسکات که ایاندازه همان به واقع به

 وسیم یپروژه. باشند آن از نادرستی درک دارای کاراکترهایش و هاآن تماتیک اگر حتی دارد، نگاه جدا مسیحی-یهودی

 خوب واقعاً  که. هستم آتئیست یک من". شد اکران "اکسدوس" نام با و 2014 سال در گویدمی سخن آن از اسکات که

 زمانی گویدیم تایمز نیویورک به کنایه با را هااین اسکات ".کندمی کار داستان که کنم متقاعد را خود باید من زیرا است،

 ذهبم یدرباره او دیدگاه پروژه این شاید که" زندمی طعنه او به کننده مصاحبه. کند می کار "مشاور" روی بر دارد که

 کندمی تصدیق او مصاحبه همان در البته "قطعاً بروم، فراتر شده تائید یبودجه از اگر" اسکات؟ پاسخ و ".دهد تغییر را

 االتسو این که زیرا. نکند وانمود بدان اگر حتی. است کشمکش در آن حدود و ایمان خلقت، از ابدی سواالتی با" که

 عنوان با تولید دست در محصولی از همچنین اسکات ریدلی IMDB یصفحه در ".ستآدمی هر ذهن پس در همواره

 بازیگری-انزگ برونو است قرار شده گفته. است نرسیده اجرا یمرحله به تاکنون که چند هر. است شده برده نام "واتیکان"
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 مضمون یحتوض در. شود ظاهر پاپ نقش در آن، در شود،می شناخته "سقوط" فیلم در هیتلر نقش در بازی برای بیشتر که

 کلیسای یپرده پشت در معجزات و اسرار یعالوه به ها،رقابت روابط، کشفِ ": است آمده IMDB در واتیکان فیلم

 ".کاتولیک

  تواندنمی او حال، این با. داد قرار اهانت مورد را "یافته سازمان مذهبِ" پیش هامدت دلیلی، هر به اسکات، ریدلی  

 این ینکها همچنین و. است مفهوم این تاثیر مدیون مشهور فیلمساز یک عنوان به هایشموفقیت چه اندازه که کند انکار

 مردی. ریدلی برای است دعوتی این پس، .است زده او درون در را معنا و حقیقتیافتن  برای وجوجست یجرقه ،مفهوم

 سپری هازمان تمام گویانداستان ترینبزرگ با را یصباحبه سهولت چند  بلکه ست،تجاری موفق فیلمساز یک تنها نه که

 ایطورهاس موتیف یه عنوان به نه مسیح مالقات و شود ایجاد او اطراف در موفقیت تا ساخته مقدر که کسی. است کرده

 پیتر را سوال این  " گفت؟ بله او به فقط ". شناسدمی خودش از بهتر را او که کسی عنوان به بلکه فیلم یک برای

 "!کرد خواهد چه تو با او دانینمی هرگز تو". پرسدمی "فرهنگ جنگ" کالسیک سخنرانی در 2کریفت

 روع،ش برای. نویسممی کار همان انجام برای  خودم به  بلکه اسکات برای صرفاً نه را نامهدعوت این را، این من

 اییهآ با شاید سپس و. "شناسیمی و ایطلب کرده مرا تونه من که اول  خدایا،": باشد مناسب مزامیر ام139 یآیه شاید

 که انطورهم و ".امیافته را گوسفندم من که زیرا کن خوشی من با". شودمی آغاز گمشده گوسفند با که لوقا، اُم15 باب از

 برای بلکه ارکگناه یک مرگ برای نه البته. کندمی شادی که خداست اینجا": است کرده تامل متن این در فرانسیس پاپ

 وجهمت اسکوائیر جنتلمنِ و اسکات که ستیعادل و مهربان صبور، مذهب همان این و. جاویدان زندگی به او شتبازگ

 .شوندنمی جایگاهش

 یک که دارد وجود( شد منتشر 2005 سال در که) بهشت قلمرو کارگردان ینسخه در ایشده حذف سکانس

( ورشلیما نه البته و) دمشق سمت به زانو بر افتاده و مشقت با علف و آب بی بیابان در که حالی در را پژمرده کارتوبه

 هیچ سکانس این. دهندمی انجام مقدس اماکن دیگر یا گوادالوپ در زائران امروز آنچه همانند دهد،می نشان رود،می

 آن در ایپنهانی اشاراتمن ایمان دارم که  وجود با اما. برید را آن اسکات دلیل همین به نداشت، فیلم پالت به ارتباطی

 .پشیمانی اظهار و توبه ندامت، از است

 آگوستین نس یا پیتر روحانی هایداستان از یکی با تصویرسازی در اسکات استعداد کنید تصور توانیدمی آیا

فیلم هترینب از بزرگتر ،داستان این است چنین اگر که. باشد اسکات سوزان یبوته همان اکسدوس شاید شود؟ ترکیب

 ترین داستانی که تا به حال نقل شده است. بزرگ .بود خواهد هایش
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