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مقدمه 
ــگاه كرنل  ــكده حقوق دانش ــا، داراى دكتراى حقوق از دانش ــران پاش كام
ــم  ــل مقي ــتاني االص ــلمان پاكس ــك مس (Cornell University)، و ي
ــرف روزنامه نگاري و  ــادي از وقت خود را ص ــت كه بخش زي نيويورك اس
ــي كرده تا جايي كه وي را يك نويسنده هاليوودي مي دانند.  فيلمنامه نويس

http://en.wikipedia.org/wiki/Kamran_Pasha

كم لطفي به ترجمه ي رمان هاي تاريخي در سال هاي اخير در ايران، موجب 
شده كه به ترجمه فارسي و انتشار اين كتاب ها در ايران، در آينده ي نزديك 
ــته باشيم، بنابراين در اين نوشتار به معرفي و نقد دو رمان  اميد زيادي نداش
ــنايي با اين شخصيت مي توان به وب سايت  تاريخي مي پردازيم. براي آش

http://www.kamranpasha.com :اختصاصي وي مراجعه كرد
ــال هاي اخير نيز اقدام به تدوين فيلم حماسي با عنوان  ــا در س كامران پاش
«سفرنامه ابن بطوطه» (The Voyage Of Ibn Battuta)  كرده كه در آن 
ماجراي سفر ابن بطوطه را به چين در قرن 14 ميالدي، ترسيم مي كند. اين 
طرح توسط دولت مراكش حمايت مالي شده و توسط يك كمپاني فرانسوي 

عرضه شده است.
ــتر به معرفي اولي مي پردازيم، عبارتند از:  ــتار بيش دو رماني كه در اين نوش

سايه شمشيرها و مادر مؤمنان
ــي به زبان انگليسي است كه به جنگ  «سـايه ي شمشيرها»، رماني حماس
هاي صليبي مربوط مي شود. كامران پاشا، نويسنده اين رمان،ظاهراً نام رمان 
ــالم (ص) گرفته كه مي فرمايند: «الجّنة تحت  خود را از روايتي از پيامبر اس

ظالل الّسيوف؛ بهشت زير سايه شمشيرهاست.»
اين رمان تاريخي و آكنده از عشق و جنگ، به حوادث نبردهاي صالح الدين 
ايوبي با ريچارد شيردل در جريان جنگ هاي 4صليبي مي پردازد. مؤلف، نزاع 
اين دو قهرمان جنگي را تقابل دو انديشه ي اسالم و مسيحيت دانسته و با 
اشاره به ويژگي هاي شخصيتي هر دو، شيوه هاي جنگي شان را هم در قالب 

رمان تاريخي ترسيم مي كند. 
ــي ديگري به نام «مادر مؤمنان»  ــنده با تأليف رمان تاريخ گرچه اين نويس
ــه به  ــالم را از منظر عايش ــان تولد اس (Mother of the Believers) جري
ــت، تا جايي كه نبرد خونين در سومين  ــهور شده اس ــيده و مش تصوير كش
جنگ صليبي در رمان «مادر مؤمنان» هم منعكس شده،  اما رمان «سايه ي 
شمشيرها» در ميان رمان هاي تاريخي به زبان انگليسي، توانسته نام مؤلف 
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ــاي تاريخ جنگ هاي  ــايد دليل آن، جذابيت رمان ه ــهور كند. ش خود را مش
صليبي براي اروپاييان باشد. 

وي كه از عدم حضور شخصيت هاي مسلمان و عرب در فيلم هاي هاليوودي 
ــلمانان را در صنعت هاليوود  رنج مي برد، تالش دارد از اين طريق نقش مس
ــايه ي شمشيرها» در 416 صفحه، به زبان انگليسي  افزايش دهد.كتاب «س
و توسط انتشارات Washington Square  در امريكا در سال 2010 منتشر 

شده است.
ــيم قدرت كاريزماتيكي صالح الدين ايوبي توانسته است، نظر  مؤلف با ترس
خوانندگان خود را در صالبت جنگجويان اسالمي، در قرون مياني اسالمي، 

جلب كند. 
درسال 1095 ميالدى جنگ هاى صليبى ميان مسلمانان و مسيحيان آغاز 
ــيحيان از مسلمانان شكست  ــد. غير از جنگ اول، در بقيه جنگ ها، مس ش
ــالدي، نيروهاي  ــت در 1187 مي ــس از آنكه صالح الدين توانس خوردند.پ

ــومين گروه صليبيان به رهبرى  ــي را در جنگ حطين تارومار كند، س صليب
ــتان، در مقابل صالح  ــه و ريچارد شيردل شاه انگلس ــاه فرانس فليپ دوم ش

الدين ايوبي قرار گرفته و جلوى پيشروى او را مى گيرند.
هنگاميكه پادشاه هنري (پدر ريچارد) درگذشت و تخت سلطنت را به دومين 
فرزندش (جان) سپرد، ريچارد، كه خود را مستحق آن مي دانست، بر آن شد 
تا با زور و قدرت تاج و تخت سلطنت را تصاحب كند. وي با چنين انگيزه اي 

براي آزادي بيت المقدس به جنگ و رويارويي با صالح الدين رفت.
ــت كه در آن به مبارزات  ــن رويارويي انگيزه مؤلف اين رمان تاريخي اس اي
ــومين جنگ صليبي مي پردازد. گرچه صليبيان در اين  دو قهرمان بزرگ س
ــت يابي به بيت المقدس دور ماندند، اما توافقات و  جنگ ناكام مانده و از دس
ــت آمدن نوعي موفقيت براي  ــپاه صليبي با مسلمانان و به دس مصالحه س
ــت وجهه ي سپاه شكست خورده ي صليبي را تا  مسيحيان و ريچارد، توانس
ــوادث چهره ي ريچارد را براي  ــدودي (و البته نه زياد) ترميم كند. اين ح ح
ــان تاريخي مسيحي نيز بزرگ كرد. گرچه ريچارد شيردل در راه  رمان نويس
ــيله دوك لئوپلد، فرمانرواى اتريش، دستگير و  بازگشت به انگلستان به وس
ــاج هنگفتى طلب مى كند.  ــد هم در ازاى آزادى او ب ــود. لئوپل زندانى مى ش
سرانجام اين پادشاه ولخرج و ماجراجو در جريان محاصره قلعه اى در فرانسه، 
در اثر اصابت تيرى زهرآلود كشته شد. افسانه ي رابين هود و راهزنان جنگل 
ــروود نيز در زمان يكى از سفرهاى ريچارد اتفاق مى افتد كه حكومت در  ش

اختيار برادر ريچارد يعنى جان ملقب به بى زمين (لكلند) بوده است.
كامران پاشا، رمان تاريخي خود را با پيوند زدن داستان عاشقانه اي به ميدان 
ــن ايوبي در بحبوحه ي  ــاند. بدين گونه كه صالح الدي ــگ به اوج مي رس جن
ــق  ــري يهودي بنام ميريام (Miriam)، عش ــتن به دخت جنگ، با دل بس
دست نايافتني خود را مي يابد. اما هنگامي كه ميريام توسط ريچارد به اسارت 
گرفته شد، اين دو جنگاور (ريچارد و صالح الدين) مي بايستي براي تصاحب 
ــوند. بنابراين نتيجه اين نبرد، سرنوشت اين  اين دختر، با يكديگر روبه رو ش
ــريت را هم تعيين  ــت دختر) و گويي سرنوشت بش ــق (و التبه سرنوش عش

مي كند. 
هسته ي اصلي اين رمان، درباره ي درگيري بين فرمانده ي مسلمانان، يعني 
ــيردل فرمانده صليبيون (يا آنگونه كه ذكر  صالح الدين ايوبي، با ريچارد ش
ــبت داده) است، كه  ــير كودن» كه برادر صالح الدين به وي نس ــده «ش ش
ــراي رويارويي و مبارزه طلبي اين دو  ــرن دوازدهم ميالدي بوده و ماج در ق
ــيده است. سايه ي سنگين شخصيت صالح الدين  قهرمان را به تصوير كش
ــخصيت هاي اين رمان (حتي ريچارد) به خوبي احساس مي شود.  بر تمام ش صالح الدين ايوبى

مؤلف با ترسيم قدرت كاريزماتيكي صالح الدين ايوبي 
توانسته است، نظر خوانندگان خود را به صالبت 
جنگجويان اسالمي، در قرون مياني اسالمي، جلب كند

سايه شمشيرها
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ــع، در جاي جاي  ــتادانه و عالي از وقاي ــيم اس ــر تصورات حقيقي و ترس ذك
ــتاق  ــيدن به انتهاي كتاب، مش ــده كه خواننده پس از رس كتاب، موجب ش
ــد. در يك طرف ميدان، قهرماني بنام ريچارد شيردل قرار  بازخواني آن باش
ــراي غيرنظامي را گردن  ــفاكي، 2700 نفر از اس ــه با بي رحمي و س دارد ك
ــرف ديگر صالح الدين ايوبي قرار دارد كه در نبرد  مي زند، حال آن كه در ط
ــرا را مي پردازد.  اكرا، پس از پيروزي موقتي ريچارد، فديه و بهاي آزادي اس
حتي صالح الدين چون در حين يك جنگ، ريچارد را پياده مي بيند، مركب 
تيزرويي براي وي مي فرستد و پيغام مي دهد كه دريغ باشد سلحشوري اين 
ــان دلير، پياده به جنگ دشمن خويش رود. بعدها ريچارد در حالي كه در  س
ــت. صالح الدين  ــوخت، به صداي بلند آب يخ و ميوه خواس آتش تب مي س
ــداري گالبي و هلو و برف، و همچنين طبيب  ــته ي وي مق به اجابت خواس
شخصي خويش را، به بالين وي فرستاد. در اين رمان، خواننده به اين نتيجه 
ــكيبايي و ميانه روي صالح الدين، كارداني،  مي رسد كه سرانجام عدالت، ش
شجاعت، و تدبير جنگي ريچارد را شكست داده و وي را از پاي درمي آورد. 
ــك و  ــز بر پيروزي صالح الدين رش ــيحي ني ــن حتي خواننده ي مس بنابراي

حسادت نمي ورزد و او را مستحق پيروزي مي داند. 
تالش هاي چشمگير و خستگي ناپذير ريچارد در اخراج مسلمانان و يهوديان 
ــرزمين مقدس و مبارزه صالح الدين با رفتارهاي  (و به زعم آنان كفار) از س

تروريستي ريچارد، در اين رمان ترسيم شده است.  
ــده اند. در عين  ــان داده ش ــن رمان، هر دو جنگاور، زيرك و بي باك نش در اي
حال هر دو، قرباني نقشه هاي شيفتگي يك دختر زيباي يهودي هستند. يكي 

(صالح الدين) عاشق و شيداي آن دختر، و ديگري به عنوان دشمن وي. 
هنگامي كه ريچارد از شدت تب مي سوخت، صالح الدين پزشك مخصوص 
خود را به همراه ميريام (يكي از بستگان آن پزشك) به بالين ريچارد فرستاد 
ــيفته ي آن دختر مي شود و وي را به بند  و بدين گونه بود كه ريچارد هم ش

مي كشد. 
ــت كه به واسطه ي مذهبش  ــر و لجوج اس در اين رمان، ميريام زني خودس

(يهودي) از هر دو طرف رقبا مورد تحقير قرار گرفته است.
متن رمان از صالبت ادبي بااليي برخوردار نيست. اين نكته از ديد تيز بين 
 (Margaret Donsbach) منتقدين ادبي به دور نمانده و مارگارات دونس باخ

بدان پرداخته است. براي مطالعه نقد وي به منبع زير مراجعه كنيد:
http://www.historicalnovels.info/Shadow-of-the-Swords.

html

ــي روان دارد و بعضاً در ذكر حوادث، از بيان برخي  ــن حال، رمان متن در عي
ــي مواقع، جنبه هاي  ــي نيز ابا نمي كند. همچنين در برخ كلمات غيراخالق
رمانتيك شخصيت ها بيش از اندازه غليظ شده اند. اين كتاب، حد فاصل بين 
يك «داستان تاريخي» و يك «كتاب تاريخ» است. وي كتابش را با تلفيقي 
ــات ديني،  رماني  ــانه بهم آميخته و با بهره گيري از احساس از تاريخ و افس
جدي و ارزشمند خلق كرده كه اگرچه آغازش خشك و بي روح، ولي پايان 
ــورانگيز بوده و با داستان حقيقي جنگ هاي صليبي در  و انجامش گرم و ش

قرن 12 به انتها مي رسد. 
كامران پاشا در اين رمان صالح الدين را فردي جنگاور، متهور و پيروز و در 
ــخي، مهربان و آرام معرفي مي كند. در طرف  عين حال فردي بخشنده، س
ــتبد مي داند كه البته  ــيردل را فردي خودسر و ظالمي مس ديگر، ريچارد ش

هميشه هم بي عاطفه نيست. 
ــاختگي در اين رمان، وسيله و ابزاري است كه كامران پاشا  مثلث عشق س
ــتفاده مي كند كه ممكن است حقيقتاً هر دو  ــيم نكته اي اس از آن براي ترس
ــند. بدين ترتيب، مؤلف قصد دارد پيام رمان  ــت داشته باش شخصيت دوس
ــمن (علي رغم همه ي دشمني ها  خود را اين گونه اعالم كند كه حتي دو دش
و اختالفات)  نيز در موضوع عشق، به يك گونه مي انديشند. صد صفحه ي 

اول اين رمان 400 صفحه اي، به جريان كشكمش و نزاع ها مي پردازد. 
ــي و اجتماعي  ــا در زندگي سياس ــه به نگراني هايي كه كامران پاش با توج
ــد كه وي به  ــط كاري خويش، بنظر مي رس ــته، و همچنين محي خود داش
ــيوه و ابزار مخصوص خود  ــه گانه (البته به ش ــال تقريب بين مذاهب س دنب
ــت. البته اينكه وي تا چه حد توانسته در اين عرصه  ــي) اس يعني رمان نويس
ــت. با مطالعه ي اين اثر، معلوم مي شود كه  ــود، مطلب ديگري اس موفق ش
ــنده تنها به دنبال استفاده از يك ابزار سنتي و قديمي (عاطفي) يعني  نويس
عشق زميني براي تقريب انديشه هاي آسماني است. انتخاب سه شخصيت 
محوري (صالح الدين، ريچارد و ميريام) در اين رمان هم بي هدف نيست. اما 
ــيحي و مسلمان  اين كه دختري يهودي را عامل اتصال يا تقابل دو فرد مس
كرده، نشان مي دهد كه وي نيز همانند بسياري از فيلمنامه نويسان هاليوودي 
ــت) به دنبال كمرنگ كردن چهره ي  (كه وي نيز به همان جرگه متعلق اس
ــيحي و البته بيشتر مسلمانان است.  ــم در اذهان جامعه مس كريه صهيونيس
استقبال گسترده در امريكا از اين رمان (به وي ژه در هاليوود كه تماماً در چنبره 
نئومسيحيان گرفتار است) خود مهم ترين دليل اين امر مي باشد.الزم به ذكر 
است كه بازي رايانه اي  Assassin’s Creed نيز با همين انگيزه و براساس 

داستان جنگ صليبي سوم تهيه شده و در اختيار جوانان قرار گرفته است. 

مادر مؤمنان  
رماني تاريخي از كامران پاشا

عنوان اين رمان برگرفته از لقب عايشه با نام «ام المؤمنين» است كه در آن 
داستان تولد اسالم را از منظر و نگاه همسر جوان پيامبر اسالم (ص)، يعني 
ــه بيان مي كند. اين رمان اسالمي در 560 صفحه و توسط انتشارات   عايش
ــر شد. فهرست  ــال 2009 در امريكا منتش Washington Square  در س

مطالب اين كتاب بدين شرح است:
ــش اول: تولد يك آيين؛  ــد (prologue): آغاز يك فرجام؛ بخ ــش درآم پي
ــهر؛ بخش سوم: تولد يك امت؛ بخش چهارم: تولد  بخش دوم: تولد يك ش

يك امپراتوري؛ سخن آخر (epilogue) : فرجام يك آغاز 
ــه در ترسيم كامران پاشا شخصيتي نه ساده و نه آرام است. نويسنده،  عايش
ــه را فردي پيچيده مي داند كه علي رغم جواني، در بسياري از حوادث  عايش
ــه اين رمان  ــت. مقايس (به ويژه در ناآرامي هاي بعد از وفات پيامبر) فعال اس
ــه ارزش ها و  ــوص، مي تواند خواننده را ب ــر در اين خص ــا رمان هاي ديگ ب

كاستي هاي اين رمان واقف كند. از جمله: 
ــري جونز  ــر مدينه» (The Jewel of Medina)، تأليف ش ــان «جواه - رم

 (Sherry Jones)
- خليفه: رماني از فتح و غلبه شخصي، تأليف جان ارلي (John Elray) كه 
به حوادث و نزاع هاي مسلمانان طي نخستين دهه پس از وفات پيامبر(ص)، 

بر سر جانشيني ايشان مي پردازد.


