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مراسم گشایش اُلمپیک تابستاني پکن در سال 2008 پُرطول و تفصیل ترین درس تاریخ بود که 
بیش از یکصد تن از سران کشورها و حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان از طریق تلویزیون 
شاهدش بودند. یک صفحة ال سي دي غول آسا و انعطاف پذیر بر کف استادیوم نمایان شد که بر 
آن جنبه هایي از تاریخ فرهنگي چین به نمایش درمي آمد، از جمله یکي از اختراعات بزرگ مردم 
این سرزمین: کاغذ؛ و سپس سه اختراع دیگر ــ قطب نما، باروت، و چاپ. در آتش بازي هاي 
تماشایي و تابلوهاي بزرگ متحرك نماهایي از گذشتة چین، از جمله سپاه سفالي، دیوار چین، 
و سفرهاي ِچنگ هه1 نمایش داده شد. جهان از رنگ آمیزي، گستردگي، نظم و شکوه این نمایش 
شگفت زده شد و دریافت که چین مي خواهد گذشته و حالش را به مثابة تمدن شکوهمندي به 
ارزاني  دنیا  به  ارزشمندى  ارمغان هاي  اما  نیست،  بیگانگان چندان وامدار  به  بگذارد که  نمایش 

داشته است.
چهار سال پیش از آن، آتن چنین نمایشي را برپا داشته بود، گرچه در مقیاسي کمتر شگفت انگیز. 
یونان خود را هم با دستاوردهاي تمدن خویش براي جهان ــ تندیس هاي کالسیک و البته خود 
مسابقات اُلمپیک ــ به نمایش گذاشت و هم با تاریخ »ملي«اش، از مینوسي ها و میسني هاي عصر 
مفرغ تا فرمانروایي اسکندر مقدونی، ایجاد شهر بیزانس، کسب استقالل از ترك ها و فرهنگ مدرن 

طنزآلود همگاني.

شرح تصویر صفحه هاى 10 و 11:
نمایش  بود و شامل  کرده  ییمو طراحي  ژانگ  کارگردان سینما  که  پکن،  اُلمپیک 2008  مسابقات  مراسم گشایش 

تماشایي تاریخ چین، از جمله بازنمایی سفرهاي دریایي ِچنگ هه به آفریقا در سدة پانزدهم مي شد.

1. Zheng He

پیتر فورتادو

پیشگفتار
تاریخ ملل و تاریخ جهان
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عرضه داشت چنین تصویر برجسته و شکوهمندي از تاریخ خود و میراثش براي جهان، فرصتي 
نادر و گرانبها براي هر ملتي است و تعجبي ندارد که کشورها براي دستیابي به فرصت میزباني 
اُلمپیک با یکدیگر رقابت مي کنند. به هر حال، همة کشورها در پي راه هایي براي بهره برداري از 
این گونه تصویرسازي از خود براي مصرف داخلي و ارائه به شهروندان خویش، به ویژه از طریق 
مراسم و آیین هاي بزرگداشت عمومي، و نیز از راه برنامه هاي آموزشي و رسانه ها هستند. تاریخ هر 
کشور بخش حیاتي خودشناسي ملي است، و از این رو به شدت مناقشه آمیز است. در دهه هاي اخیر 
کشمکش بر سر تاریخ در محتواي کتاب هاي درسي در کشورهاي گوناگوني چون استرالیا، کانادا، 
روسیه و ژاپن باال گرفته است. در بریتانیا نیز دولت هاى متوالی در پي آن بوده اند که مفهوم ناروشن 

)و شاید رو به زواِل( »بریتانیایي مآبي«1 را از راه خوانش خاصي از تاریخ این جزیره جا بیندازند.
از قرن نوزدهم که بنیادهاي تاریخ شناسي در بسیاري کشورها شکل گرفت، چنین تاریخ نگاري 
ملي اي سنگ بناى تمامي حرفة تاریخ نگاري بوده است. گرچه امروزه حوزة تاریخ گسترش یافته 
نبود، همة کشورها  متصور  پیشین  تاریخ دانان  براي  که  بر گرفته  در  را  بسیاري  و موضوع هاي 
گذشتة خود را محور آموزش و پرورش و پژوهش تاریخي خویش قرار مي دهند و گاهي تا 
آن جا پیش مي روند که دیگران را به کلي نادیده مي گیرند. افزون بر آن، بیشتر کشورها، با توجه 
به نقش حیاتي تاریخ در شکل دهي به هویت ملي و قوام بخشي به توانایي هاي اجتماعي، درس 

تاریخ را در مدارس اجباري مي کنند.
اما تاریخ صرفًا ساخته و پرداختة فرهنگستان ها و دولت ها نیست، بلکه حضوري فراگیر 
دارد. در هوایي که تنفس مي کنیم، در شهرهایي که زندگي مي کنیم و در چشم اندازهایي که 
سیر می کنیم، حضورش را حس مي کنیم. مردم در خانه، با داستان هایي که اعضاي خانواده 
تندیس هاي خیاباني و  از  تلویزیون،  از طریق رسانه ها، قصه هاي عامیانه و  نقل مي کنند، و 
تاریخ خودشان  با  نگارخانه ها  و  موزه ها  از  و  معماري،  برجستة  آثار  از  یادمان هاي جنگ، 
قرار  مورد چون و چرا  به ندرت  است  منابعي  چنین  آبشخورش  که  تاریخي  مي شوند.  آشنا 
دانشکده هاي  در  که  تاریخي  با  این  البته  مي شود.  پذیرفته  حد  همین  در  گاهي  و  مي گیرد 
غربي مورد کند و کاو قرار مي گیرد بسیار متفاوت است. در آن جا ذهن آزاداندیش آموزه هاي 
پذیرفته شده را مورد تردید قرار مي دهد، در اصالت منابع چون و چرا مي کند، دانسته ها را در 
متن و بستري گسترده به کار مي گیرد و در پي تفسیر و برداشتي تازه برمي آید. در نتیجه، 
در بسیاري کشورها ــ شاید به ویژه آن کشورهایي که داراي سنت هاي کاماًل جاافتادة کارِ 

1. Britishness

شرح تصویر صفحه هاى 14 و 15:
از ملت ها دربردارندة  بسیاري  تاریخ  آیِزنمان، گشایش در سال 1999.  پیتر  برلین، طراحِي  یادمان هولوکاست در 
ارتکاب جنایت هاي هولناك و تحمل آسیب هاي فراگیر است ـ چگونگي رویارویي با آن ها در حافظة ملي به اندازة 

خود آن رویدادها ما را با روحیة یک ملت آشنا مي کند.
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دانش پژوهي هستند ــ ُگسست ژرفي بین تاریخ آکادمیک و تاریخ مورد پذیرش مردم وجود 
دارد.

اخیر  سال  پنجاه  در  به ویژه  است،  شده  نوشته  بارها  و  بارها  جهان  »آکادمیِک«  تاریخ 
به  را  جهان  یگانة  تاریخ  پي کاوي  ایدئولوژیک  درگیري هاي  و  جهاني  اقتصاد  پیدایش  که 
و  توانمند  بسیار  افراد  سوي  از  گاهي  تالشي  چنین  است.  کرده  تبدیل  واقع نگرانه  تالشي 
دانشمند صورت گرفته که خط مشي شان مورد مناقشه بوده است، که از آن میان مي توان از 
»پیروزي غرب« که جان رابرتز در دهة 1980 از آن سخن گفت، »برخورد تمدن ها«ي سام 
هانتینگتون در دهة 1990، یا تاریخ زیست محیطي جان مک نیل در قرن بیست و یک نام برد. 
با  که  است  بوده  آموزشگراني  یا  دانش پژوهان  گروهي  کار  محصول  تاریخي  چنین  گاهي 
برنامة مشخصي کار مي کردند و مي کوشیدند تا آن جا که ممکن است از ذهني انگاري دوري 
گزینند و بکوشند براي همة بخش هاي جهان وزن یکساني قائل شوند. به هر صورت، هر 
روایت کاملي از تاریخ جهان کارى تلفیقي است که از پژوهش هاي مشروح تِر دیگران سود 
مي برد و به معناي دقیق کلمه بازتابي است از گسترده ترین دلمشغولي هاي سال هایي که در 

آن تولید شده است.
این کتاب نیز به ناگزیر بازتاب دهندة دلمشغولي هاي زمان کنوني است. نمي توان آن را تاریخ 
اجراي  که  است  آمده  فراهم  باور  این  با  که  ملل  تاریخ  از  است  گزیده اي  بلکه  نامید،  جهان 
چندکانوني ِ  عصِر  در  یک جانبه،  اما  فراگیر  کار  برنامة  یک  یک جانبه،  دیدگاه  یک  موفقیت آمیز 
پسامدرن ما، نه شدني است و نه پسندیده. هدف دیگر این کتاب کند وکاو در دریافت همگاني از 
تاریخ در گوشه و کنار دنیاست و از تاریخ دانان برجسته و دیگر نویسندگان کارآمد مي خواهد از 
چارچوب هاي معمول ارجاعي خود پا فراتر بگذارند و دربارة تاریخ کشورشان بدان گونه که در 

فرهنگ سرزمینشان به وسعت درك مي شود بنویسند.
این عبارِت ال. پي. هارتلي، ُرمان نویس، به یک کلیشه تبدیل شده که گذشته یک »کشور 
این  اما کمتر در نظر مي آوریم که  بیگانه« است، جایي که »مردم جور دیگري رفتار مي کنند«. 
احساس »بیگانگي«، موقعي که از کشور دیگري دیدن مي کنیم، بیش از هر چیز از گذشتة آن، و 

به ویژه از برداشت آن از گذشتة خاص خودش، ناشي مي شود.
نتوانیم درك کنیم که دیگران دربارة  این کتاب ساده است: اگر ما  این رو، پیش فرض  از 
اگر  بود.  نخواهیم  آن ها  درك  به  قادر  مي کنند،  احساس  و  مي اندیشند  چگونه  خود  گذشتة 
مي خواهیم تفاوت هاي ملي و فرهنگي اي را که هم به جهان ما روح مي بخشد و هم آن را به 
خطر مي اندازد درك کنیم، به راهنماهاي سفر یا حتي کتاب هاي راهنماي تاریخ که هموطنان 
خودمان نوشته اند نیاز نداریم، بلکه نیاز داریم شنوندة مردمي باشیم که گذشتة خود را به زبان 
در  آن ها  که  حذف هایي  حتي  شاید  ــ  تأکیدها  خروش ها،  و  شور  مي دهند.  شرح  خودشان 
گفتار خود برمی گزینند ــ یک دنیا حرف در خود دارند. اگر برخي خوانندگان تردید دارند که 
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برداشت از تاریخ مي تواند از یک کشور تا کشوري دیگر به نحو چشمگیري متفاوت باشد، به 
آن ها توصیه مي کنم فقط نگاهي به دو مقاله در این مجموعه بیندازند: کندوکاِو پیتر آنوف در 
بنیانگذارانش  از  متحده  ایاالت  که  »بي تاریخي« مي نامد  اسطورة  او  آنچه  پیامدهاي  و  ریشه ها 
اقتدار  به  مشروعیت بخشي  در  تاریخ  تعیین کنندة  نقش  از  لوئو  ژیتیان  شرح  و  کرد؛  دریافت 

امپراتوري در چین براي سه هزار سال.
در این کتاب بیست و هفت تاریخ دان از بیست و هفت کشور، هر یک اهل کشور مورد نظر 
مي کنند  دریافت  که  بدان گونه  را  کشور خود  تاریخ  آن جا،  در  فعال  و  ساکن  هنوز  اکثرشان  و 
یک  با  چیزهایي  چنین  ــ  ننوشته اند  )دانشنامه اي(  دایرة المعارفي  تاریخ  آن ها  مي دهند.1  شرح 
لحن  آن ها  در  که  است،  مقاالتشان شخصي  بلکه  ــ  است  دسترس  در  به راحتي  موس  کلیک 
سخن و موضوع هاي برگزیده، به همان اندازة رخدادهاي آشنا، گویا و رسا هستند. آن ها، مانند 
برگزارکنندگان مراسم گشایش المپیک، منتها در مقیاسي بسیار متفاوت، تاریخ ملي خود را، با 

تمام زیر و بم هایش، به جهان عرضه کرده اند.
سرشِت  و  هستي  جمله  از  شود،  همراه  پرسش هایي  با  مي تواند  رویکرد  این  کاربُرد 
روایت کلي گذشتة یک کشور، یا آنچه مي توان »ژرفناي تاریخ« آن نامید. در این روایت، 
براي  تالش  استقالل،  براي  نبرد  ــ  می پندارد  بزرگ  دستاوردهاي  را  آنچه  کشوري  هر 
نیز در گذشتة آن هست  اما عناصر دیگري  افتخارات فرهنگي ــ گرامي مي دارد،  آزادي،  
که مایة تأسف آن است و چگونگی برخورد با این عناصر مي تواند بسیار روشنگر باشد. 
ممکن است روِش خود توجیه گرِي ستیزه جویانه در پیش گیرد. یا ممکن است به سکوت 
روي آورد ــ شایان توجه است که در پیش نویس هاي نخستین مقاالت این کتاب، چندین 
کردند.  خودداري  خود  تاریخ  سیاه  لکه هاي  برجسته ترین  از  برخي  به  اشاره  از  نویسنده 
که  گیرد  پیش  در  مناسب و سنجیده اي  این که کشوري مي توانسته روش هاي  دیگر  گزینة 
آن را قادر سازد با گذشتة دردناکش کنار آید. خودکاوي تمام عیار آلمان از دهة 1960 به 
آفریقاي جنوبي و  یا کمیته هاي حقیقت  و آشتي که در  این گزینه است،  از  نمونه اي  بعد 
بسیاري کشورهاي آسیب دیدة دیگر در سال هاي اخیر برپا شد. برخي کشورها، نظیر مصر 
آن  پاي  به  امروزشان هرگز  باستاني شان، که وضع  تاریخ شکوهمند  به خاطر  را،  یونان  و 
نمي رسد، باید ستود ــ یا سرزنش کرد. کشورهاي دیگري ممکن است احساس کنند که از 
جانب دیگران بد فهمیده  شده اند و خودِ این بدفهمي را یک منبع عمدة دردسر در جهان 

امروزي بدانند.
در واقع، فصل هاي این کتاب دشواري نگارش تاریخ منسجم و روشِن حتي یک کشور را 
توافق  هرگونه  به  دستیابي  که  مي دهد  نشان  به جمهوري چک  مربوط  مقالة  مي سازند.  آشکار 

1. مقاالت مربوط به کشورهاى مصر، چین، روسیه، چمهورى چک، سوئد، فنالند، ایتالیا و ژاپن از زبان اصلی به 
ـ م. انگلیسی ترجمه شده اند.ـ
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دربارة گذشتة خویش چقدر دشوار است، در حالي که مقالة مربوط به بریتانیا بر دشواري ایجاد 
یک برداشت همگاني از تاریخ ملي تأکید مي کند، در جایي که خود ملت یک ساختار سیاسي 
خیلي  ایتالیا  است. سرگذشت  آورده  دوام  سال  ساختار سیصد  این  هرچند  ــ  است  ساختگي 

متفاوت نیست.
در فضاي محدود موجود، انتظار نمي رفت که هیچ کدام از نویسندگان قادر باشند به همة این 
مسائل به طور کامل بپردازند، اما با بررسي تأثیر متقابل مباحث آن ها و مقایسة روش هاي مختلفي 
معیار واقعي  به یک  به کار گرفته اند، مي توان  مقاالتشان  نویسندگان کشورهاي مختلف در  که 
دست یافت. امیدوارم هر خواننده اي به دریافتي ناشناخته و ناآشنا از کشورهاي آشنا دست یابد: 
این که آن ها چگونه به خودشان مي نگرند و مایل اند خود را امروزه چگونه نشان دهند، و نگرش 
یک تاریخ دان معاصر ممکن است با تصویر روشن و درخشانی که بسیاري از کتاب هاي راهنماي 

گردشگري ارائه مي دهند چقدر متفاوت باشد.
گریزي نیست که حاصل این کار تفسیرهایي از تاریخ ملي است که اغلب از وضعیت 
کنوني  سیاسي  بن بست  مي نویسد  لِوي  جیوواني  مثاًل،  پذیرفته اند.  تأثیر  به شدت  کنوني 
ایتالیا در گذشتة عمیقًا کاتولیک این کشور ریشه دارد؛ دینا خاپااِوا رویگرداني روسیة قرن 
بیست و یکم را از غرب در دوپارگي گذشتة آن از زمان بنیانگذاري روسیه1 ردیابي مي کند. 
بحران  بازگشایي مي شد.  تاریخ همچنان  بود،  تهیه  کتاب در دست  این  که  زماني  حتي در 
گرایش هاي  شکل گیري  تداوم  معناي  به  کشورها  بسیاري  در   2010 دهة  اوایل  اقتصادي 
تاریخي موجود بود. تنها چند سال پس از آن که آتن، این »گهوارة دموکراسي«، موزة جدید 
فروپاشید  یونان  اقتصاد  کرد،  افتتاح   2007 سال  در  آکروپولیس  گنجینه هاي  براي  را  خود 
تغییرات   2011 سال  در  عرب  بهار  شد.  مواجه  تردید  با  یونان  دموکراسي  حیات  ادامة  و 
چشمگیر و نامنتظره اي را براي مصر به همراه داشت، سرزمیني که از همان آغاز تاریخش 
با تداوم و پیوستگي کم نظیرش شناخته مي شد. چنین انقالبي ضرورت بازنگري گذشتة این 
کشور را به همراه دارد. اما واضح است که این بازنگري را نمي توان به سرعت انجام داد و 
باید منتظر برطرف شدن وضعیت ناپایداري شد که سرنگوني دیکتاتوري دیرپاي مبارك به 

بار آورده است.
دو سوم  و  هستند  قاره ها  همة  از  شده اند  برگزیده  مجموعه  این  براي  که  کشورهایي 
نظام هاي خودکامة مذهبي  تا  از دموکراسي هاي جاافتاده  جمعیت جهان را شامل مي شوند: 
و حکومت هاي تک حزبي، از کشورهاي کم و بیش در حال جنگ تا کشورهایي که از جنگ 
به هر بهایي دوري مي گزینند، از کشورهایي با سنت هاي دانش پژوهي و بحث و گفتگوي 
به  رسمي  خط مشي  از  پیروي  از  خودداري  دلیل  به  را  تاریخ دان ها  که  کشورهایي  تا  آزاد 

ـ م. Muscovy .1 ، نام قدیم روسیه.ـ



20  تاریخ ملل

زندان مي اندازند. بسیاري از مناطق آشفتة جهان آن هایي هستند که با کشمکش هاي تاریخي 
از به رسمیت  مواجه اند، که گاهي به صدها سال پیش برمي گردد؛ و خودداري یک طرف 
ناکام مي گذارد. از  شناختن عالیق تاریخِي طرف دیگر، تالش ها براي دستیابي به صلح را 
خوانندگاني که در این کتاب با دیدگاه هاى مخالف خود روبه رو مي شوند دعوت مي شود به 
آنچه گفته مي شود و این که چگونه گفته مي شود بیندیشند، اما به هیچ وجه ناگزیر به پذیرش 

آن نیستند.
به همان اندازة گزینش کشورهاي مورد نظر در این کتاب، انتخاب نویسندة مناسب براي 
هر کشور نیز دشوار بود. هیچ کدام از نویسندگان این مجموعه مایل نبودند به نوعي سخنگوي 
به حساب  دیدگاه شخصي خود  بیانگر  تنها  بلکه مي خواستند  تلقي شوند،  ملت خود  رسمي 
کار  دورة  پایان  به  نزدیک  و  بسیار سرشناس  برخي  است،  تاریخ پژوهي  آن ها  همة  کار  آیند. 
بیشترشان در کشوري زندگي و کار مي کنند که  حرفه اي خود و برخي دیگر بسیار جوان تر. 
درباره اش مي نویسند. آن هایي که به دفعات به کشورشان بازنمي گردند، در تماس نزدیک با آن  
هستند. بسیاري از آن ها به مطالعه و پژوهش تخصصي در مورد گذشتة کشور خود پرداخته اند. 
اما همة آن ها در اصل  باشند،  به راستي شگفت انگیز  نتایج ممکن است  از  این همه، برخي  با 

جالب توجه و آموزنده اند.

مجسمة  است.  ایستاده  پیروزمندانه  صدام حسین،  عراق،  برکنارشدة  رئیس جمهور  برنزي  چکمة  روي  عراقي  یک 
صدام در آوریل 2003، از پي تهاجم آمریکا و بریتانیا، به زیر کشیده شد. موفقیت تهاجم اولیه بي نتیجه ماند، چراکه 
نیروهاي متحد نتوانستند به ارزیابي درستي از نگرش مردم عراق نسبت به اشغال کشورشان از سوي قدرت هاي 

غربي دست یابند.
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هرجاي دنیا که بروید احتمال دارد با نشانه اي از تاریخ یا تأثیر مصر برخورد کنید. بدین جهت 
مي توان گفت مصر و تاریخ همسان اند. خودِ تمدن در دره و دلتاي رود نیل در مصر آغاز شد. 
هرودوت، تاریخ نگار یوناني، تمدن مصر را به درستي »هدیة نیل« توصیف کرد، اگرچه شاید بهتر 
بود که »هدیة نیل و مردم مصر« توصیف مي شد. نیل از بسیاري کشورهاي آفریقایي مي گذرد، 
اما هیچ کدام به پیشرفت و شکوفایي مصر دست نیافته اند. مصریان، سازندگان این تمدن بي همتا، 
همواره به مهارت، پایداري، شکیبایي، خاموشي، آرامش، گذشت، ایمان و رواداري شناخته شده اند.
مصر در گوشة شمال شرقي قارة آفریقا واقع شده و از راه شبه جزیرة سینا تا آسیاي جنوب غربي 
امتداد مي یابد. این شبه جزیره دروازة شرقي مصر و راه دسترسي مهاجمان در طول تاریخ بوده است. 
مصر کشوري مهم و بانفوذ هم در خاورمیانه و هم در آفریقا به شمار مي آید. این کشور در قلب جهان 
عرب واقع شده و مدافع و پاسدار اسالم است. به جنوب اروپا و جنوب غربي آسیا نیز نزدیک است، 
و مشرف به دریاي مدیترانه و دریاي سرخ است. بنابراین موقعیت جغرافیایي مصر این کشور را محل 
تالقي تمدن ها و تبادل فرهنگي، و نیز هدف دلخواه مهاجمان در سرتاسر تاریخ طوالنی اش ساخته است.
هوتکاپتاح،1  باستاني  اصطالح  از  »مصر«  نام  است.  شده  داده  سرزمین  این  به  متعددي   نام هاي 
به معناي »معبد روح پتاح«، برآمده است. پتاح2 خداي پایتخت باستاني ممفیس3 بود. مصر، نام امروزي این 
کشور به زبان عربي، از واژة مصري باستاني مِِجر4 )به معناي »حاشیه«( مشتق شده، که اصطالح امروزي 
المصریون )»مصري ها«( از آن برآمده است. مصري هاى امروزي به دو گروه نژادي سامي و حامي تعلق 
حین5 )ساکنان دلتاي نیل و سواحل مدیترانه(، سعیدین6 )ساکنان مصر علیا(،  دارند و از جمله شامل فالاّ
بََدویان7 )ساکنان سینا و صحراهاي شرقي و غربي( و نوبیان8 )ساکنان اَسوان و نواحي اطراف آن( مي شوند.

1. Hutkaptah               2 Ptah               3. Memphis               4. mejer              5. Fellahin             6. Sa’eedis
7. Bedouins               8. Nubians

حسین بصیر

مصر
فرعون ها، پادشاهان، و رئیس جمهور ها

مجسمة بزرگ ابوالهول در حدود 2500 ق.م به دستور فرعون َخفرع در شرِق مجموعة اهرام در فالت جیزه ساخته 
نمایش  به  انسان  َسر  با  به صورت شیري خوابیده  را  پادشاه  که  باستان است  بزرگ ترین مجسمة جهان  این  شد. 

مي گذارد و گواه سلطنت الهي فرمانروایان مصر باستان است.
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براي  از حدود 3000 سال ق.م آغاز مي شود، زماني که خود نگارش  تاریخ نوشتاري مصر 
نخستین بار ابداع شد. اینک میراث تجربي انسان را مي شد اندوخت و خاطرات را حفظ کرد. 
این عصِر تمرکزبخشي بود، گرایشي که به ویژگي حکومت مصر در سرتاسر تاریخ طوالني اش 
تبدیل شد، تا آن جا که سرانجام از نظر کساني که خواهان تصمیم گیري نامتمرکز بودند، مانعي 
براي پیشرفت تلقي شد. زماني که پادشاه افسانه اي مِنِْس مصر علیا )جنوب( و مصر سفلي )دلتا( 
را متحد ساخت و حکومتي متمرکز را در حدود 3000 ق.م بنیان نهاد، ارزش ها و معیارهایي رواج 
یافت که هنوز بر حکومت مصر مسلط و بر شخصیت مصریان تا به امروز تأثیرگذار است. سپس 
مصر وارد دورة سلطنت قدیم، عصر اهرام، شد که از 2686 تا 2160 ق.م دوام آورد. طي این مدت 
مصریان اهرام را در جیزه و سقاره بنا کردند، و مجسمة سفینکس بزرگ را به مثابة تمثال شاه خفرع، 
سازندة هرم دوم در جیزه، در کنار اهرام در فالت جیزه ساختند. این یادمان هاي باشکوه نشان دهندة 

مهارت هاي معماري، مهندسي، اخترشناختي، و اجرایي مصریان باستان اند.
مصر پس از آن عصر طالیي وارد یک دورة زوال شد، پیش از آن که در دورة سلطنت میانه )2055 
ـ 1650 ق.م( دوباره به صورت یک قدرت توانمند سر برآورد، دوره اي که عصر ادبیات کالسیک  ـ
مصر به شمار مي رود. از پي این دومین عصر طالیي، مصر با دشوارترین دورة تاریخ اولیة خود روبه رو 
شد، بدین معنا که به اشغال قبایل آسیایي موسوم به هیکسوس، به معناي »فرمانروایان سرزمین هاي 
بیگانه«، درآمد. این قبایل، هنگامي که حکومت مصر ضعیف شده بود، به راحتي از مرزهاي شرقي 
کشور گذشتند و بخش هاي بزرگي از این سرزمین را به تصرف خود درآوردند. سرانجام پادشاه مصر 
ـ 1525 ق.م(، پس از مبارزه اي طوالني و توانفرسا، موفق شد آن ها را از  جنوبي، اَحُمس اول )1550ـ
مصر بیرون کند و به فلسطین براند. بدین ترتیب، سلطنت جدید، سومین و آخرین عصر طالیي مصر 
باستان، برقرار شد. مصر سیاست خارجي جدیدي را مبتني بر توسعه طلبي و فتوحات خارجي در پیش 
گرفت و چندین قدرت را تحت سلطة خود درآورد. این دوره، که تا سال 1069 ق.م ادامه یافت، به 
ـ 1425 ق.م( پایه گذار امپراتوري  عصر امپراتوري مصر فرعوني مشهور است. تحوطُمس سوم )1479ـ
مصر در آسیا و آفریقا به حساب مي آید. دیگر فراعنة مشهور این عصر شامل ]ملکه[ َحتِشپسوت، 

اَخناتون، توت عنخ آمون، ِستي اول، رامسس دوم،  و رامسس سوم مي شوند.

نخستین  عنوان  به  حدود 3000 ق.م: مصر 
کشور در تاریخ متحد مي شود

حدود 2560 ق.م: هرم بزرگ جیزه ساخته 
مي شود

دورة  در  مصر  قدرت  ق.م:  ـ 1069  1550ـ
سلطنت جدید گسترش مي یابد

فتح  را  مصر  مقدونی  اسکندر  ق.م:   332
مي کند

30 ق.م: مصر به یک ایالت امپراتوري روم 
تبدیل مي شود

641 م: اعراب مصر را فتح مي کنند

1250م: تأسیس سلسلة مملوك ها

1517 م: عثماني ها مصر را فتح مي کنند

فرماندهي  تحت  فرانسوي ها  م:   1798
ناپلئون بناپارت مصر را فتح مي کنند

1882 م: سربازان بریتانیایي بر مصر مسلط 
مي شوند

1918 م: مصر به یک کشور تحت الحمایة 
بریتانیا تبدیل مي شود

1922 م: مصر تحت رهبري ملک فؤاد اول 
به استقالل دست مي یابد

1952 م: سرنگوني سلطنت با یک کودتاي 
نظامي به رهبري جنبش افسران آزاد

1967 م: مصر از اسرائیل شکست مي خورد

اکتبر  نبرد 6  را در  اسرائیل  م: مصر   1973
شکست مي دهد

1981 م: قتل رئیس جمهور محمد انورسادات

2011 م: رئیس جمهور حسني مبارك، از پي 
انقالبي با پشتیباني ارتش، کنار مي رود

گاهشمار
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مصر، پس از این عصر امپراتوري، وارد دورة سوم 
میانه )1069 ــ 664ق.م( شد، که در آن تنش و فقدان 
ـ 332  )664 ـ پسین  دورة  آن،  پي  از  بود.  تمرکز حاکم 
ق.م( فرارسید، که در آن سلسله هاي مختلف مصري 
حکومت کردند و در مقاطعي مصر با اشغال ایرانیان 
اسکندر  ق.م   332 سال  در  این که  تا  شد،  مواجه 
و  او  فرمانروایي  تحت  مصر  رسید.  راه  از  مقدونی 
ق.م(،  ـ 30  )332 ـ بطلمیوسي  شاهان  جانشینانش، 
یافت.  شکل  تغییر  ـ بطلمیوسي  یوناني  پادشاهي  به 
بطلمیوسي،  ملکة  هفتم،  کلئوپاتراي  شکست  با 
از  مهمي  بخش  مصر  ق.م،   30 سال  در  رومیان  از 
ـ 395 م( و سپس امپراتوري  امپراتوري روم )30 ق.مـ 
بیزانس )395 ــ 641 م( شد. در سال 641 م، اعراب 
مسلمان بر مصر مسلط شدند و این سرزمین به یکي 
از والیات خالفت اسالمي تبدیل شد، تا این که در 
آلبانیایي  پاشا، سرباز  نوزدهم محمدعلي  قرن  اوایل 
روش  به  را  مصر  مدرن  حکومت  ـ 1849(  )1769ـ
اروپایي تأسیس کرد. فرمانروایي خاندان او با انقالب 
23 ژوئیة 1952 به پایان رسید، انقالبي که جمهوري 
ـ 1954( و  مصر را به ریاست محمد نجیب )1952ـ
جانشینانش جمال عبدالناصر )1954ــ1970(، محمد 
ـ 1981( و محمد حسني مبارك  انور سادات )1970ـ
گریزناپذیر  ویژگِي  داشت.  برپا  ـ 2011(  )1981ـ
تاریخ طوالني اش  در سرتاسر  فرهنگي مصر  تجربة 
پایایي و پایداري آن است، که با پیوستگي و انباشت 

و نه گسیختگي متمایز مي شود.
به  ارتشیان موسوم  از  انقالب 1952 را گروهي 
»جنبش افسران آزاد« در زمان سلطنت فاروق اول، 
از  سلطنت  ـ 1965؛  )1920ـ سودان  و  مصر  پادشاه 

1936 ــ 1952(، انجام دادند، که به عمر سلطنت که از آغاز فرمانروایي فراعنه بر مصر حکمفرما 
پلیسي  انقالب یک رژیم جمهوري نظامي بر سر کار آورد و یک حکومت  این  پایان داد.  بود، 
مستقر کرد که آزادي فردي را برنمي تابید و فرد را پادوي رژیم اقتدارگرا تلقي مي کرد. این انقالْب 
دموکراسي رایج در دورة سلطنت را از بین برد، هرچند یکي از اصول اعالم شده اش برقراري زندگي 
آزاد و دموکراتیک بود. احزاب سیاسي منحل شدند و حقوق بشر نادیده گرفته شد. ناصر در طول 

کشور  او  جدید.  مصر  بنیانگذار  پاشا،  محمدعلي  تصویر 
را از یک ایالت بي تحرك امپراتوري عثماني به ابرقدرت 
زمانه اش متحول ساخت. او از راه عملیات نظامي متعدد 
یک حکومت گسترده ایجاد کرد و بسیاري از قدرت هاي 

اروپایي را مورد تهدید قرار داد.
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شانزده سال حکومت فردى اش همواره از آن بیم داشت که دشمنانش منتظر فرصت اند تا انقالب 
تازه اي بر پا کنند ــ یا چنین مدعي بود تا ُمشت خود را گره کند. او مردم مصر را از عرصة سیاست 
دور کرد: چرا آن ها بایستی خود را درگیر سیاست مي کردند در حالي که رهبر فرزانه به فکرشان بود 
و برایشان کار مي کرد؟ شعارهاي جمهوري خواهانه پي در پي تکرار مي شد: »هیچ صدایي رساتر از 

آواي جنگ نیست«، بنابراین هیچ صدایي در برابر صداي ناصر نبایستی به گوش مي رسید.
و  عدالت  سوي  به  را  مصر  مي توانست  ناصر 
دموکراسي رهبري کند، اما او این فرصت را از دست 
داد و به جایش در خاك مصر بذر استبداد کاشت، 
که پس از آن به بقیة جهان عرب سرایت کرد. یکي 
از نتایج مدیریت ضعیف رژیم او این بود که مصر در 
5 ژوئن 1967 متحمل شکستي خردکننده از اسرائیل 
شد. آن شکست شکافي عمیق در شخصیت مصریان 
و اعراب ایجاد کرد و تأثیرش بر روحیة مصریان تا 
به امروز ادامه دارد. به مردم ضربة روحي شدیدي 
رژیمش،  ستون هاي  و  ناصر  دیدند  وقتی  شد  وارد 
به مسئولیت خود در  نتوانسته بودند  به ویژه ارتش، 
دفاع از کشورشان عمل کنند. کشوري که تا انقالب 
ژوئیة 1952 خود را بزرگ و نیرومند مي دانست در 
کار  پایان  این سرآغاز  فرورفت.  افسردگي شدیدي 
ناصر بود، که با این همه در سال هاي پیش از مرگش 
و  را اصالح  ارتش  در سال 1970 هنوز مي کوشید 
آن را از جناح هاي فاسدي که مسئول این شکست 

تأسفبار بودند پاکسازي کند.
در حالي که شکست 1967 ضربة تکان دهنده اى 
بود، پیروزي افتخارآمیز بر اسرائیل در 6 اکتبر 1973، 
در مراحل نخست جنگ اکتبر،  بي سابقه بود. قهرمان 
از  »یکي  را  آن  سادات،  رئیس جمهور  نبرد،  این 
بزرگ ترین روزهاي تاریخ« توصیف کرد. در این روز 
نیروهاي مسلح مصر لکة ننگي را که شکست 1967 بر دامن مصر و تمامي نژاد عرب نشانده بود 
زدودند و سرانجام سرزمین هاي از دست رفته را به میهن بازگرداندند. با این حال، سفر سادات به 
اسرائیل در 1977 و از پي آن امضاي قرارداد صلح سبب خشم بسیاري از مردم در مصر و کشورهاي 
عربي و فراسوي آن شد. آمادگي او براي برقراري رابطه با اسرائیل عامل اصلي قتل او در 6 اکتبر 
1981 بود، که زماني به وقوع پیوست که او هشتمین سالگرد پیروزي عمده اش را جشن گرفته بود. 
این یکي از سیاه ترین روزها در تاریخ مصر بود: چطور کسي توانسته بود فرعون را، در حالي که در 

حلقة سپاهیانش بود، بُکشد، آن هم در زماني که داشت پیروزي بي سابقه اش را جشن مي گرفت؟

تصویر ملک فاروق اول، فرمانرواي مصر و سودان، آخرین 
نظامي  کودتاي  پاشا.  محمدعلي  سلسلة  از  حاکم  پادشاه 
»جنبش افسران آزاد« در سال 1952 او را سرنگون ساخت 
و مجبورش کرد کناره گیري کند و پسر خردسالش، ولیعهد 
احمد فؤاد، را براي مدت کوتاهي به جانشیني خود بپذیرد.
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تشکیل نهضت اسالمي موسوم به اخوان المسلمین از سوي شیخ حسن البنا در سال 1928 
تأثیر  بیست و یکم  قرن  اوایل  و  بیستم  قرن  در  سیاسي مصر  جِواّ  بر  اسماعیلیه  در شهر ساحلي 
زیادي گذاشته است. مباحث مناقشه برانگیز متعددي چون اسالم و مدرنیت، اسالم و دموکراسي، 
نظام فرمانروایي و مشاوره، قدرت مذهبي، موقعیت مسیحیان قبطي در یک  حکومت مذهبي، 
بیشتر  مسائل  این  اغلب  پدیدار شد.  زنان و حجاب،  نقش  اسالمي،  اقتصاد  اسالمي،  حکومت 
به شکل مربوط مي شد تا محتوا. اسالم سیاسي حاکمیت قانون را چه در دورة پادشاهي و چه 

در عصر جمهوري برآشفت. به حاکمان، به ویژه در 
دموکراسي  اجراي  از  تا  داد  بهانه  جمهوري،  عصر 
که  مي آورند  دلیل  آن ها  زنند:  باز  سر  حقیقي 
اسالم گرایان از طریق صندوق رأي به قدرت خواهند 
رسید و سپس تظاهرات دموکراسي خواهانه را کنار 
خواهند گذاشت. حکومت هاي جمهوري یکي پس 
از دیگري غرب، به ویژه ایاالت متحده، را از امکان 
بدین  مي ترساندند.  قدرت  به  اسالم گرایان  دستیابي 
ترتیب، غرب با رویکرد »چاله بهتر از چاه« ترجیح 
داد از حزب حاکم حمایت کند، که به بقاي رژیم هاي 
واقعي  مشروعیت  بدون  دهه  چند  طي  دیکتاتوري 
اسالم گرایان  نفرت  به  خود  نیز  این  و  کرد؛  کمک 
از غرب دامن زد. بسیاري از ناظران نبود درازمدت 
اسالم گرایان  حضور  نتیجة  را  مصر  در  دموکراسي 
تهدید  را  حاکم  رژیم  ثبات  علنًا  که  مي دانستند 
هر جنبش  بردن  بین  از  در  که  حالي  در  مي کردند، 
سیاسي،  تکثر  مدني،  جامعة  ج  مرواّ آزادي خواهانة 
غربي  دموکراسي  شالوده هاي  دیگر  و  بشر  حقوق 

مخفیانه متحد رژیم بودند.
سال  در  که  تلویزیوني  سریالی  فاروق،  ملک 
آخرین  اول،  فاروق  سرگذشت  شد،  پخش   2007
پادشاه مصر و سودان، را روایت مي کرد که از 1936 

عشق  مردمش  به  که  مي داد  نشان  خوش قلبي  فرمانرواي  را  او  سریال  کرد.  سلطنت   1952 تا 
مي ورزید و تسلیم اِعمال قدرت آن ها از طریق صندوق رأي بود و آنچه را رئیس دولت و وزرا 
از او مي خواستند انجام مي داد؛ با مسئوالن مشورت مي کرد و نظرهاى خود را به آن ها تحمیل 
نمي کرد. این سریال، به ویژه در میان نسل هاي جوان تري که پس از حکومت فاروق به دنیا آمده 
بودند، به نحو بي سابقه اي محبوبیت یافت. حسرت گذشته، به ویژه دورة پادشاهي، نشانة عالقه و 
اشتیاق مردم مصر به آگاهي از تاریخشان و جان بخشیدن دوباره به آن بود. با این همه، یک مقام 

رئیس جمهور جمال عبدالناصر رهبر حقیقي جنبش افسران 
آزاد بود که سلطنت را برانداخت و به فرمانروایي خاندان 
محمدعلي پاشا پایان داد. او در این تصویر به همراه اولین 
یک  بر  سوار  االظهاري،  اسماعیل  سودان،  نخست وزیر 
خودروي رسمي در جریان سفر اظهاري به مصر در ژوئیة 

1954 دیده مي شود.
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کشورش  متحده،  ایاالت  به  سفر  هنگام  مصر،  حکومتي 
اشارة  ندانست.  به عصر دموکراسي  آمادة ورود  را هنوز 
سیاسي  تحول  نمي توانند  مصري ها  این که  به  او  ضمنی 

ایجاد کنند کاماًل غلط از کار درآمد. 
در واقع، مصر، علي رغم ظاهر ساکت و آراَمش، وارد 
راه  پي  در  و  بود  شده  سازگاري  و  ژرف اندیشي  فرایند 

درست دستیابي به این نوزایي بود.
طیف وسیع و گوناگوني از دیدگاه ها وجود داشت. 
برخي به دورة پادشاهي افتخار مي کردند و به کارآیي 
دوره،  آن  اقتصاد  سرزندگي  و  توان  مسئول،  مقامات 
داشتند.  اشاره  آن  فرهنگي  باز  فضاي  و  پیشرفت  و 
طرفداري  ژوئیه  انقالب  از  شوق  و  شور  با  دیگران 
به  آن ها  مي نامیدند.  تاریخ  سرآغاز  را  آن  و  مي کردند 
را  او  حتي  برخي  ــ  داشتند  گرایش  ناصر  پرستش 
پیروان  بین  حال،  این  با  مي دانستند.  پیامبر  آخرین 
وجود  زیادي  اختالف نظر  سادات  حامیان  و  ناصر 
سوسیالیستي  حکومت  الگوي  از  سادات  داشت. 
بود.  کشیده  دست  آن  فردِي  رهبرِي  و  تک حزبي 
حامیان سادات به گام هاي بلند او به سوي گشایش 
به  توجه  با  به ویژه  اقتصاد،   آزادسازي  و  سیاسي 
مسئولیت اجتماعي و حمایت از فقرا، مي بالیدند. گروه سوم هر دو دوره را نفي مي کردند 
منفي  موضعي  عمدتًا  آن ها  است.  رکود  و  بي تحرکي  دچار  مصر  که  مي خوردند  تأسف  و 
داشتند و مدعي بودند که بسیاري از مصریان براي نفع شخصي دست به هر کاري مي زنند 
و در برابر آنچه انقالبیون بر سر کشور و مردم مي آورند سکوت اختیار کرده اند. با این حال، 
انقالب  مردان  که  دوره اي  مي خوردند،  را  پادشاهي  دورة  حسرت  مصریان  وسیع  اکثریت 

1952 کوشیده بودند از تاریخ محوش کنند.
اما تاریخ را نمي توان محو کرد. در 25 ژانویة 2011، هزاران جوان مصري در سرتاسر کشور 
علیه رژیم نظامي حسني  مبارك دست به اعتراض زدند. میلیون ها نفر به این اعتراض پیوستند و 
تظاهرات هجده روز ادامه یافت، تا این که مبارك در 11 فوریة 2011 کناره گیري کرد و حدود 

سي سال دیکتاتوري فاسد و حکومت پلیسي آن به پایان رسید.
با این حال، این دموکراسي، و نه پادشاهي، بود که مصریان اینک براي آینده مي خواستند. 
طیف گسترده اي از دیدگاه ها، از اسالم گرایي اخوان المسلمین تا لیبرالیسم سبک غربي، در شهرها 

سربازان تصویر رئیس جمهور محمد انور سادات را 
در جریان جنگ با اسرائیل در سال 1973 به دست 
گرفته اند. سادات بحث انگیزترین رئیس جمهور تاریخ 
بي سابقه اى  پیروزي  به  جنگ  این  در  او  بود:  مصر 
را  اسرائیل  با  قرار داد صلح  بعدها  اما  یافت،  دست 
برگزاري  جریان  در   1981 سال  در  او  کرد.  امضا 
هشتمین سالگرد پیروزى اش به دست اسالم گرایان 

به قتل رسید.
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به گوش مي رسید. احزاب سیاسي ــ که پیش از آن ممنوع بودند ــ بي درنگ فعالیت آشکار 
خود را آغاز کردند. هرگونه تالش قدرت هاي خارجي براي تأثیرگذاري بر رخدادها با مخالفت 
تا  یافت.  ادامه  پیش آمده  وضعیت  براي  مصري  راه حل  یک  یافتن  براي  پي کاوي  شد.  روبه رو 
استقرار یک نظام و دولت دموکراتیک، ارتش تنها قدرت مسئول در کشور باقي ماند، هرچند 
بسیاري همچنان با تردید، حتي دشمني، به آن مي نگریستند. انتخابات پارلماني در سال 2012 
براي اخوان المسلمین کامیابي به همراه آورد، که مي کوشیدند با پافشاري بر تعهدشان نسبت به 
تکثر دموکراتیک، از نگراني ها در مورد روي کار آمدن دیکتاتوري جدید مذهبي بکاهند. هنوز 

زمان مي خواهد تا شکل و سرشت نظام جدید نمایان شود.
و  نوسازي  پایداري،   روحیة  ــ  باستان  مصر  روح  دگرگوني،  دورة  این  سرتاسر  در 
پیوستگي ــ همچنان مصریان امروزي را برمي انگیزد تا شکوه و سربلندي پیشین را به کشور 

بازگردانند.

اخوان المسلمین، که شیخ حسن البنا آن را در سال 1928 تأسیس کرد، نفوذ زیادي در سیاست مصر دارد و جنبش ها 
و رهبران اسالم گراي بسیاري را در بر مي گیرد. اخوان المسلمین تنها حزبي بود که پیش از انقالب 2011 تشکیالت 

داشت و در انتخابات سال 2012 بر همین امتیاز تکیه کرد.




