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پيتر فورتادو

پيشگفتار

تاريخ ملل و تاريخ جهان
مراسم گشايش اُلمپيك تابستاني پكن در سال  2008پُرطول و تفصيلترين درس تاريخ بود كه
بيش از يكصد تن از سران كشورها و حدود دو ميليارد نفر از مردم جهان از طريق تلويزيون
شاهدش بودند .يك صفحة السيدي غولآسا و انعطافپذير بر كف استاديوم نمايان شد كه بر
آن جنبههايي از تاريخ فرهنگي چين به نمايش درميآمد ،از جمله يكي از اختراعات بزرگ مردم
اين سرزمين :كاغذ؛ و سپس سه اختراع ديگر ــ قطبنما ،باروت ،و چاپ .در آتشبازيهاي
تماشايي و تابلوهاي بزرگ متحرك نماهايي از گذشتة چين ،از جمله سپاه سفالي ،ديوار چين،
و سفرهاي ِچنگهه 1نمايش داده شد .جهان از رنگآميزي ،گستردگي ،نظم و شكوه اين نمايش
شگفتزده شد و دريافت كه چين ميخواهد گذشته و حالش را به مثابة تمدن شكوهمندي به
نمايش بگذارد كه به بيگانگان چندان وامدار نيست ،اما ارمغانهاي ارزشمندی به دنيا ارزاني
داشته است.
چهار سال پيش از آن ،آتن چنين نمايشي را برپا داشته بود ،گرچه در مقياسي كمتر شگفتانگيز.
يونان خود را هم با دستاوردهاي تمدن خويش براي جهان ــ تنديسهاي كالسيك و البته خود
مسابقات اُلمپيك ــ به نمايش گذاشت و هم با تاريخ «ملي»اش ،از مينوسيها و ميسنيهاي عصر
مفرغ تا فرمانروايي اسكندر مقدونی ،ايجاد شهر بيزانس ،كسب استقالل از تركها و فرهنگ مدرن
طنزآلود همگاني.
شرح تصوير صفحههای  10و :11
مراسم گشايش مسابقات اُلمپيك  2008پكن ،كه كارگردان سينما ژانگ ييمو طراحي كرده بود و شامل نمايش
تماشايي تاريخ چين ،از جمله بازنمایی سفرهاي دريايي ِچنگ هه به آفريقا در سدة پانزدهم ميشد.
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عرضهداشت چنين تصوير برجسته و شكوهمندي از تاريخ خود و ميراثش براي جهان ،فرصتي
نادر و گرانبها براي هر ملتي است و تعجبي ندارد كه كشورها براي دستيابي به فرصت ميزباني
اُلمپيك با يكديگر رقابت ميكنند .به هر حال ،همة كشورها در پي راههايي براي بهرهبرداري از
اينگونه تصويرسازي از خود براي مصرف داخلي و ارائه به شهروندان خويش ،بهويژه از طريق
مراسم و آيينهاي بزرگداشت عمومي ،و نيز از راه برنامههاي آموزشي و رسانهها هستند .تاريخ هر
كشور بخش حياتي خودشناسي ملي است ،و از اين رو بهشدت مناقشهآميز است .در دهههاي اخير
كشمكش بر سر تاريخ در محتواي كتابهاي درسي در كشورهاي گوناگوني چون استراليا ،كانادا،
روسيه و ژاپن باال گرفته است .در بريتانيا نيز دولتهای متوالی در پي آن بودهاند که مفهوم ناروشن
(و شايد رو به زوا ِل) «بريتانياييمآبي» 1را از راه خوانش خاصي از تاريخ اين جزيره جا بيندازند.
از قرن نوزدهم كه بنيادهاي تاريخشناسي در بسياري كشورها شكل گرفت ،چنين تاريخنگاري
ملياي سنگبنای تمامي حرفة تاريخنگاري بوده است .گرچه امروزه حوزة تاريخ گسترش يافته
و موضوعهاي بسياري را در بر گرفته كه براي تاريخدانان پيشين متصور نبود ،همة كشورها
گذشتة خود را محور آموزش و پرورش و پژوهش تاريخي خويش قرار ميدهند و گاهي تا
آنجا پيش ميروند كه ديگران را بهكلي ناديده ميگيرند .افزون بر آن ،بيشتر كشورها ،با توجه
به نقش حياتي تاريخ در شكلدهي به هويت ملي و قوامبخشي به تواناييهاي اجتماعي ،درس
تاريخ را در مدارس اجباري ميكنند.
اما تاريخ صرف ًا ساخته و پرداختة فرهنگستانها و دولتها نيست ،بلكه حضوري فراگير
دارد .در هوايي كه تنفس ميكنيم ،در شهرهايي كه زندگي ميكنيم و در چشماندازهايي كه
سیر میکنیم ،حضورش را حس ميكنيم .مردم در خانه ،با داستانهايي كه اعضاي خانواده
نقل ميكنند ،و از طريق رسانهها ،قصههاي عاميانه و تلويزيون ،از تنديسهاي خياباني و
يادمانهاي جنگ ،از آثار برجستة معماري ،و از موزهها و نگارخانهها با تاريخ خودشان
آشنا ميشوند .تاريخي كه آبشخورش چنين منابعي است بهندرت مورد چون و چرا قرار
ميگيرد و گاهي در همين حد پذيرفته ميشود .البته اين با تاريخي كه در دانشكدههاي
غربي مورد كندوكاو قرار ميگيرد بسيار متفاوت است .در آنجا ذهن آزادانديش آموزههاي
پذيرفتهشده را مورد ترديد قرار ميدهد ،در اصالت منابع چون و چرا ميكند ،دانستهها را در
متن و بستري گسترده به كار ميگيرد و در پي تفسير و برداشتي تازه برميآيد .در نتيجه،
ال جاافتادة كارِ
در بسياري كشورها ــ شايد بهويژه آن كشورهايي كه داراي سنتهاي كام ً
شرح تصوير صفحههای  14و :15
يادمان هولوكاست در برلين ،طراحيِ پيتر آيزِنمان ،گشايش در سال  .1999تاريخ بسياري از ملتها دربردارندة
ارتکاب جنايتهاي هولناك و تحمل آسيبهاي فراگير است ـ چگونگي رويارويي با آنها در حافظة ملي به اندازة
خود آن رویدادها ما را با روحية یک ملت آشنا ميكند.
1. Britishness
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دانشپژوهي هستند ــ ُگسست ژرفي بين تاريخ آكادميك و تاريخ مورد پذيرش مردم وجود
دارد.
ِ
تاريخ «آكادميك» جهان بارها و بارها نوشته شده است ،بهويژه در پنجاه سال اخير
كه پيدايش اقتصاد جهاني و درگيريهاي ايدئولوژيك پيكاوي تاريخ يگانة جهان را به
تالشي واقعنگرانه تبديل كرده است .چنين تالشي گاهي از سوي افراد بسيار توانمند و
دانشمند صورت گرفته كه خطمشيشان مورد مناقشه بوده است ،كه از آن ميان ميتوان از
«پيروزي غرب» كه جان رابرتز در دهة  1980از آن سخن گفت« ،برخورد تمدنها»ي سام
هانتينگتون در دهة  ،1990يا تاريخ زيستمحيطي جان مكنيل در قرن بیست و یک نام برد.
گاهي چنين تاريخي محصول كار گروهي دانشپژوهان يا آموزشگراني بوده است كه با
برنامة مشخصي كار ميكردند و ميكوشيدند تا آنجا كه ممكن است از ذهنيانگاري دوري
گزينند و بكوشند براي همة بخشهاي جهان وزن يكساني قائل شوند .به هر صورت ،هر
روايت كاملي از تاريخ جهان كاری تلفيقي است كه از پژوهشهاي مشروحت ِر ديگران سود
ميبرد و به معناي دقيق كلمه بازتابي است از گستردهترين دلمشغوليهاي سالهايي كه در
آن توليد شده است.
اين كتاب نيز بهناگزير بازتابدهندة دلمشغوليهاي زمان كنوني است .نميتوان آن را تاريخ
جهان ناميد ،بلكه گزيدهاي است از تاريخ ملل كه با اين باور فراهم آمده است كه اجراي
موفقيتآميز يك ديدگاه يكجانبه ،يك برنامة كار فراگير اما يكجانبه ،در عص ِر چندكانوني ِ
پسامدرن ما ،نه شدني است و نه پسنديده .هدف ديگر اين كتاب كندوكاو در دريافت همگاني از
تاريخ در گوشه و كنار دنياست و از تاريخدانان برجسته و ديگر نويسندگان كارآمد ميخواهد از
چارچوبهاي معمول ارجاعي خود پا فراتر بگذارند و دربارة تاريخ كشورشان بدانگونه كه در
فرهنگ سرزمينشان بهوسعت درك ميشود بنويسند.
ِ
عبارت ال .پي .هارتليُ ،رماننويس ،به يك كليشه تبديل شده كه گذشته يك «كشور
اين
بيگانه» است ،جايي كه «مردم جور ديگري رفتار ميكنند» .اما كمتر در نظر ميآوريم كه اين
احساس «بيگانگي» ،موقعي كه از كشور ديگري ديدن ميكنيم ،بيش از هرچيز از گذشتة آن ،و
بهويژه از برداشت آن از گذشتة خاص خودش ،ناشي ميشود.
از اين رو ،پيشفرض اين كتاب ساده است :اگر ما نتوانيم درك كنيم كه ديگران دربارة
گذشتة خود چگونه ميانديشند و احساس ميكنند ،قادر به درك آنها نخواهيم بود .اگر
ميخواهيم تفاوتهاي ملي و فرهنگياي را كه هم به جهان ما روح ميبخشد و هم آن را به
خطر مياندازد درك كنيم ،به راهنماهاي سفر يا حتي كتابهاي راهنماي تاريخ كه هموطنان
خودمان نوشتهاند نياز نداريم ،بلكه نياز داريم شنوندة مردمي باشيم كه گذشتة خود را به زبان
خودشان شرح ميدهند .شور و خروشها ،تأكيدها ــ شايد حتي حذفهايي كه آنها در
گفتار خود برمیگزينند ــ يك دنيا حرف در خود دارند .اگر برخي خوانندگان ترديد دارند كه
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برداشت از تاريخ ميتواند از يك كشور تا كشوري ديگر به نحو چشمگيري متفاوت باشد ،به
آنها توصيه ميكنم فقط نگاهي به دو مقاله در اين مجموعه بيندازند :كندوكا ِو پيتر آنوف در
ريشهها و پيامدهاي آنچه او اسطورة «بيتاريخي» مينامد كه اياالت متحده از بنيانگذارانش
دريافت كرد؛ و شرح ژیتیان لوئو از نقش تعيينكنندة تاريخ در مشروعيتبخشي به اقتدار
امپراتوري در چين براي سه هزار سال.
توهفت تاريخدان از بيستوهفت كشور ،هر يك اهل كشور مورد نظر
در اين كتاب بيس 
و اكثرشان هنوز ساكن و فعال در آنجا ،تاريخ كشور خود را بدانگونه كه دريافت ميكنند
شرح ميدهند 1.آنها تاريخ دايرةالمعارفي (دانشنامهاي) ننوشتهاند ــ چنين چيزهايي با يك
كليك موس بهراحتي در دسترس است ــ بلكه مقاالتشان شخصي است ،كه در آنها لحن
سخن و موضوعهاي برگزيده ،به همان اندازة رخدادهاي آشنا ،گويا و رسا هستند .آنها ،مانند
برگزاركنندگان مراسم گشايش المپيك ،منتها در مقياسي بسيار متفاوت ،تاريخ ملي خود را ،با
تمام زير و بمهايش ،به جهان عرضه كردهاند.
ِ
سرشت
كاربُرد اين رويكرد ميتواند با پرسشهايي همراه شود ،از جمله هستي و
روايت كلي گذشتة يك كشور ،يا آنچه ميتوان «ژرفناي تاريخ» آن ناميد .در اين روايت،
هر كشوري آنچه را دستاوردهاي بزرگ میپندارد ــ نبرد براي استقالل ،تالش براي
آزادي ،افتخارات فرهنگي ــ گرامي ميدارد ،اما عناصر ديگري نيز در گذشتة آن هست
كه ماية تأسف آن است و چگونگی برخورد با این عناصر ميتواند بسيار روشنگر باشد.
روش خودتوجيه ِ
ِ
گري ستيزهجويانه در پيش گيرد .يا ممكن است به سكوت
ممكن است
روي آورد ــ شايان توجه است كه در پيشنويسهاي نخستين مقاالت اين كتاب ،چندين
نويسنده از اشاره به برخي از برجستهترين لكههاي سياه تاريخ خود خودداري كردند.
گزينة ديگر اينكه كشوري ميتوانسته روشهاي مناسب و سنجيدهاي در پيش گيرد كه
آن را قادر سازد با گذشتة دردناكش كنار آيد .خودكاوي تمامعيار آلمان از دهة  1960به
بعد نمونهاي از اين گزينه است ،يا كميتههاي حقيقت و آشتي كه در آفريقاي جنوبي و
بسياري كشورهاي آسيبديدة ديگر در سالهاي اخير برپا شد .برخي كشورها ،نظير مصر
و يونان را ،به خاطر تاريخ شكوهمند باستانيشان ،كه وضع امروزشان هرگز به پاي آن
نميرسد ،بايد ستود ــ يا سرزنش كرد .كشورهاي ديگري ممكن است احساس كنند كه از
جانب ديگران بد فهميده شدهاند و خودِ اين بدفهمي را يك منبع عمدة دردسر در جهان
امروزي بدانند.
ِ
روشن حتي يك كشور را
در واقع ،فصلهاي اين كتاب دشواري نگارش تاريخ منسجم و
آشكار ميسازند .مقالة مربوط به جمهوري چك نشان ميدهد كه دستيابي به هرگونه توافق
 .1مقاالت مربوط به کشورهای مصر ،چین ،روسیه ،چمهوری چک ،سوئد ،فنالند ،ایتالیا و ژاپن از زبان اصلی به
انگلیسی ترجمه شدهاند.ــ م.
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دربارة گذشتة خويش چقدر دشوار است ،در حالي كه مقالة مربوط به بريتانيا بر دشواري ايجاد
يك برداشت همگاني از تاريخ ملي تأكيد ميكند ،در جايي كه خود ملت يك ساختار سياسي
ساختگي است ــ هرچند اين ساختار سيصد سال دوام آورده است .سرگذشت ايتاليا خيلي
متفاوت نيست.
در فضاي محدود موجود ،انتظار نميرفت كه هيچكدام از نويسندگان قادر باشند به همة اين
مسائل به طور كامل بپردازند ،اما با بررسي تأثير متقابل مباحث آنها و مقايسة روشهاي مختلفي
كه نويسندگان كشورهاي مختلف در مقاالتشان به كار گرفتهاند ،ميتوان به يك معيار واقعي
دست يافت .اميدوارم هر خوانندهاي به دريافتي ناشناخته و ناآشنا از كشورهاي آشنا دست يابد:
اينكه آنها چگونه به خودشان مينگرند و مايلاند خود را امروزه چگونه نشان دهند ،و نگرش
يك تاريخدان معاصر ممكن است با تصوير روشن و درخشانی كه بسياري از كتابهاي راهنماي
گردشگري ارائه ميدهند چقدر متفاوت باشد.
گريزي نيست كه حاصل اين كار تفسيرهايي از تاريخ ملي است كه اغلب از وضعيت
كنوني بهشدت تأثير پذيرفتهاند .مث ً
ال ،جيوواني لِوي مينويسد بنبست سياسي كنوني
ايتاليا در گذشتة عميق ًا كاتوليك اين كشور ريشه دارد؛ دينا خاپااِوا رويگرداني روسية قرن
بيستويكم را از غرب در دوپارگي گذشتة آن از زمان بنيانگذاري روسيه 1رديابي ميكند.
حتي در زماني كه اين كتاب در دست تهيه بود ،تاريخ همچنان بازگشايي ميشد .بحران
اقتصادي اوايل دهة  2010در بسياري كشورها به معناي تداوم شكلگيري گرايشهاي
تاريخي موجود بود .تنها چند سال پس از آنكه آتن ،اين «گهوارة دموكراسي» ،موزة جديد
خود را براي گنجينههاي آكروپوليس در سال  2007افتتاح كرد ،اقتصاد يونان فروپاشيد
و ادامة حيات دموكراسي يونان با ترديد مواجه شد .بهار عرب در سال  2011تغييرات
چشمگير و نامنتظرهاي را براي مصر به همراه داشت ،سرزميني كه از همان آغاز تاريخش
با تداوم و پيوستگي كمنظيرش شناخته ميشد .چنين انقالبي ضرورت بازنگري گذشتة اين
كشور را به همراه دارد .اما واضح است كه اين بازنگري را نميتوان بهسرعت انجام داد و
بايد منتظر برطرف شدن وضعيت ناپايداري شد كه سرنگوني ديكتاتوري ديرپاي مبارك به
بار آورده است.
كشورهايي كه براي اين مجموعه برگزيده شدهاند از همة قارهها هستند و دوسوم
جمعيت جهان را شامل ميشوند :از دموكراسيهاي جاافتاده تا نظامهاي خودكامة مذهبي
و حكومتهاي تكحزبي ،از كشورهاي كموبيش در حال جنگ تا كشورهايي كه از جنگ
به هر بهايي دوري ميگزينند ،از كشورهايي با سنتهاي دانشپژوهي و بحث و گفتگوي
آزاد تا كشورهايي كه تاريخدانها را به دلیل خودداري از پيروي از خطمشي رسمي به
 ، Muscovy .1نام قدیم روسیه.ــ م.

 20تاریخ ملل

زندان مياندازند .بسياري از مناطق آشفتة جهان آنهايي هستند كه با كشمكشهاي تاريخي
مواجهاند ،كه گاهي به صدها سال پيش برميگردد؛ و خودداري يك طرف از به رسميت
ِ
تاريخي طرف ديگر ،تالشها براي دستيابي به صلح را ناكام ميگذارد .از
شناختن عاليق
خوانندگاني كه در اين كتاب با دیدگاههای مخالف خود روبهرو ميشوند دعوت ميشود به
آنچه گفته ميشود و اينكه چگونه گفته ميشود بينديشند ،اما بههيچوجه ناگزير به پذيرش
آن نيستند.
به همان اندازة گزينش كشورهاي مورد نظر در اين كتاب ،انتخاب نويسندة مناسب براي
هر كشور نيز دشوار بود .هيچكدام از نويسندگان اين مجموعه مايل نبودند بهنوعي سخنگوي
رسمي ملت خود تلقي شوند ،بلكه ميخواستند تنها بيانگر ديدگاه شخصي خود به حساب
آيند .كار همة آنها تاريخپژوهي است ،برخي بسيار سرشناس و نزديك به پايان دورة كار
حرفهاي خود و برخي ديگر بسيار جوانتر .بيشترشان در كشوري زندگي و كار ميكنند كه
دربارهاش مينويسند .آنهايي كه بهدفعات به كشورشان بازنميگردند ،در تماس نزديك با آن
هستند .بسياري از آنها به مطالعه و پژوهش تخصصي در مورد گذشتة كشور خود پرداختهاند.
با اين همه ،برخي از نتايج ممكن است بهراستي شگفتانگيز باشند ،اما همة آنها در اصل
جالب توجه و آموزندهاند.
يك عراقي روي چكمة برنزي رئيسجمهور بركنارشدة عراق ،صدامحسين ،پيروزمندانه ايستاده است .مجسمة
صدام در آوريل  ،2003از پي تهاجم آمريكا و بريتانيا ،به زير كشيده شد .موفقيت تهاجم اوليه بينتيجه ماند ،چراكه
نيروهاي متحد نتوانستند به ارزيابي درستي از نگرش مردم عراق نسبت به اشغال كشورشان از سوي قدرتهاي
غربي دست يابند.

حسین بصیر

مصر

فرعونها ،پادشاهان ،و رئیسجمهورها

هرجاي دنيا كه برويد احتمال دارد با نشانهاي از تاريخ يا تأثير مصر برخورد كنيد .بدين جهت
ميتوان گفت مصر و تاريخ همساناند .خودِ تمدن در دره و دلتاي رود نيل در مصر آغاز شد.
هرودوت ،تاريخنگار يوناني ،تمدن مصر را بهدرستي «هدية نيل» توصيف كرد ،اگرچه شايد بهتر
بود كه «هدية نيل و مردم مصر» توصيف ميشد .نيل از بسياري كشورهاي آفريقايي ميگذرد،
اما هيچكدام به پيشرفت و شكوفايي مصر دست نيافتهاند .مصريان ،سازندگان اين تمدن بيهمتا،
همواره به مهارت ،پايداري ،شكيبايي ،خاموشي ،آرامش ،گذشت ،ايمان و رواداري شناخته شدهاند.
مصر در گوشة شمال شرقي قارة آفريقا واقع شده و از راه شبهجزيرة سينا تا آسياي جنوب غربي
امتداد مييابد .اين شبهجزيره دروازة شرقي مصر و راه دسترسي مهاجمان در طول تاريخ بوده است.
مصر كشوري مهم و بانفوذ هم در خاورميانه و هم در آفريقا به شمار ميآيد .اين كشور در قلب جهان
عرب واقع شده و مدافع و پاسدار اسالم است .به جنوب اروپا و جنوب غربي آسيا نيز نزديك است،
و مشرف به درياي مديترانه و درياي سرخ است .بنابراين موقعيت جغرافيايي مصر اين كشور را محل
تالقي تمدنها و تبادل فرهنگي ،و نيز هدف دلخواه مهاجمان در سرتاسر تاريخ طوالنیاش ساخته است.
1
نامهاي متعددي به اين سرزمين داده شده است .نام «مصر» از اصطالح باستاني هوتكاپتاح،
به معناي «معبد روح پتاح» ،برآمده است .پتاح 2خداي پايتخت باستاني ممفيس 3بود .مصر ،نام امروزي اين
كشور به زبان عربي ،از واژة مصري باستاني م ِ ِجر( 4به معناي «حاشيه») مشتق شده ،كه اصطالح امروزي
المصريون («مصريها») از آن برآمده است .مصريهای امروزي به دو گروه نژادي سامي و حامي تعلق
دارند و از جمله شامل اّفلحين( 5ساكنان دلتاي نيل و سواحل مديترانه) ،سعيدين( 6ساكنان مصر عليا)،
ب َ َدويان( 7ساكنان سينا و صحراهاي شرقي و غربي) و نوبیان( 8ساكنان اَسوان و نواحي اطراف آن) ميشوند.
ِ
شرق مجموعة اهرام در فالت جيزه ساخته
مجسمة بزرگ ابوالهول در حدود  2500ق.م به دستور فرعون خَ فرع در
شد .اين بزرگترين مجسمة جهان باستان است كه پادشاه را به صورت شيري خوابيده با َسر انسان به نمايش
ميگذارد و گواه سلطنت الهي فرمانروايان مصر باستان است.
6. Sa’eedis

5. Fellahin

4. mejer

3. Memphis
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2 Ptah
8. Nubians

1. Hutkaptah
7. Bedouins
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تاريخ نوشتاري مصر از حدود  3000سال ق.م آغاز ميشود ،زماني كه خود نگارش براي
نخستين بار ابداع شد .اينك ميراث تجربي انسان را ميشد اندوخت و خاطرات را حفظ كرد.
اين عص ِر تمركزبخشي بود ،گرايشي كه به ويژگي حكومت مصر در سرتاسر تاريخ طوالنياش
تبديل شد ،تا آنجا كه سرانجام از نظر كساني كه خواهان تصميمگيري نامتمركز بودند ،مانعي
ِِ
س مصر عليا (جنوب) و مصر سفلي (دلتا)
براي پيشرفت تلقي شد .زماني كه پادشاه افسانهاي من ْ
را متحد ساخت و حكومتي متمركز را در حدود  3000ق.م بنيان نهاد ،ارزشها و معيارهايي رواج
يافت كه هنوز بر حكومت مصر مسلط و بر شخصيت مصريان تا به امروز تأثيرگذار است .سپس
مصر وارد دورة سلطنت قديم ،عصر اهرام ،شد كه از  2686تا  2160ق.م دوام آورد .طي اين مدت
مصريان اهرام را در جيزه و سقاره بنا كردند ،و مجسمة سفينكس بزرگ را به مثابة تمثال شاه خفرع،
سازندة هرم دوم در جيزه ،در كنار اهرام در فالت جيزه ساختند .اين يادمانهاي باشكوه نشاندهندة
مهارتهاي معماري ،مهندسي ،اخترشناختي ،و اجرايي مصريان باستاناند.
مصر پس از آن عصر طاليي وارد يك دورة زوال شد ،پيش از آنكه در دورة سلطنت ميانه (2055
ــ  1650ق.م) دوباره به صورت يك قدرت توانمند سر برآورد ،دورهاي كه عصر ادبيات كالسيك
مصر به شمار ميرود .از پي اين دومين عصر طاليي ،مصر با دشوارترين دورة تاريخ اولية خود روبهرو
شد ،بدين معنا كه به اشغال قبايل آسيايي موسوم به هيكسوس ،به معناي «فرمانروايان سرزمينهاي
بيگانه» ،درآمد .اين قبايل ،هنگامي كه حكومت مصر ضعيف شده بود ،بهراحتي از مرزهاي شرقي
كشور گذشتند و بخشهاي بزرگي از اين سرزمين را به تصرف خود درآوردند .سرانجام پادشاه مصر
حمس اول (1550ــ  1525ق.م) ،پس از مبارزهاي طوالني و توانفرسا ،موفق شد آنها را از
جنوبي ،ا َ ُ
مصر بيرون كند و به فلسطين براند .بدين ترتيب ،سلطنت جديد ،سومين و آخرين عصر طاليي مصر
باستان ،برقرار شد .مصر سياست خارجي جديدي را مبتني بر توسعهطلبي و فتوحات خارجي در پيش
گرفت و چندين قدرت را تحت سلطة خود درآورد .اين دوره ،كه تا سال  1069ق.م ادامه يافت ،به
تحوطمس سوم (1479ــ  1425ق.م) پايهگذار امپراتوري
عصر امپراتوري مصر فرعوني مشهور است.
ُ
ِ
مصر در آسيا و آفريقا به حساب ميآيد .ديگر فراعنة مشهور اين عصر شامل [ملكه] َحتشپسوت،
اَخناتون ،توتعنخآمونِ ،ستي اول ،رامسس دوم ،و رامسس سوم ميشوند.
گاهشمار

حدود  3000ق.م :مصر به عنوان نخستين
كشور در تاريخ متحد ميشود
حدود  2560ق.م :هرم بزرگ جيزه ساخته
ميشود
1550ــ  1069ق.م :قدرت مصر در دورة
سلطنت جديد گسترش مييابد
 332ق.م :اسكندر مقدونی مصر را فتح
ميكند
 30ق.م :مصر به يك ايالت امپراتوري روم
تبديل ميشود

 641م :اعراب مصر را فتح ميكنند
1250م :تأسيس سلسلة مملوكها
 1517م :عثمانيها مصر را فتح ميكنند
 1798م :فرانسويها تحت فرماندهي
ناپلئون بناپارت مصر را فتح ميكنند
 1882م :سربازان بريتانيايي بر مصر مسلط
ميشوند
 1918م :مصر به يك كشور تحتالحماية
بريتانيا تبديل ميشود

 1922م :مصر تحت رهبري ملك فؤاد اول
به استقالل دست مييابد
 1952م :سرنگوني سلطنت با يك كودتاي
نظامي به رهبري جنبش افسران آزاد

 1967م :مصر از اسرائيل شكست ميخورد

 1973م :مصر اسرائيل را در نبرد  6اكتبر
شكست ميدهد

 1981م :قتل رئيسجمهور محمد انورسادات

 2011م :رئيسجمهور حسني مبارك ،از پي
انقالبي با پشتيباني ارتش ،كنار ميرود

رصم 25

مصر ،پس از اين عصر امپراتوري ،وارد دورة سوم
ميانه ( 1069ــ 664ق.م) شد ،كه در آن تنش و فقدان
تمركز حاكم بود .از پي آن ،دورة پسين ( 664ــ 332
ق.م) فرارسيد ،كه در آن سلسلههاي مختلف مصري
حكومت كردند و در مقاطعي مصر با اشغال ايرانيان
مواجه شد ،تا اينكه در سال  332ق.م اسکندر
مقدونی از راه رسيد .مصر تحت فرمانروايي او و
جانشينانش ،شاهان بطلميوسي ( 332ــ  30ق.م)،
به پادشاهي يوناني ـ بطلميوسي تغيير شكل يافت.
با شكست كلئوپاتراي هفتم ،ملكة بطلميوسي،
از روميان در سال  30ق.م ،مصر بخش مهمي از
امپراتوري روم ( 30ق.م ــ  395م) و سپس امپراتوري
بيزانس ( 395ــ  641م) شد .در سال  641م ،اعراب
مسلمان بر مصر مسلط شدند و اين سرزمين به يكي
از واليات خالفت اسالمي تبديل شد ،تا اينكه در
اوايل قرن نوزدهم محمدعلي پاشا ،سرباز آلبانيايي
(1769ــ  )1849حكومت مدرن مصر را به روش
اروپايي تأسيس كرد .فرمانروايي خاندان او با انقالب
 23ژوئية  1952به پايان رسيد ،انقالبي كه جمهوري
مصر را به رياست محمد نجيب (1952ــ  )1954و
جانشينانش جمال عبدالناصر (1954ــ ،)1970محمد
انور سادات (1970ــ  )1981و محمد حسني مبارك
ِ
ويژگي گريزناپذير
(1981ــ  )2011برپا داشت.
تجربة فرهنگي مصر در سرتاسر تاريخ طوالنياش
تصوير محمدعلي پاشا ،بنيانگذار مصر جدید .او كشور
پايايي و پايداري آن است ،كه با پيوستگي و انباشت
را از يك ايالت بيتحرك امپراتوري عثماني به ابرقدرت
و نه گسيختگي متمايز ميشود.
زمانهاش متحول ساخت .او از راه عمليات نظامي متعدد
انقالب  1952را گروهي از ارتشيان موسوم به
يك حكومت گسترده ايجاد كرد و بسياري از قدرتهاي
اروپايي را مورد تهديد قرار داد.
«جنبش افسران آزاد» در زمان سلطنت فاروق اول،
پادشاه مصر و سودان (1920ــ 1965؛ سلطنت از
 1936ــ  ،)1952انجام دادند ،كه به عمر سلطنت كه از آغاز فرمانروايي فراعنه بر مصر حكمفرما
بود ،پايان داد .اين انقالب يك رژيم جمهوري نظامي بر سر كار آورد و يك حكومت پليسي
انقالب
مستقر كرد كه آزادي فردي را برنميتابيد و فرد را پادوي رژيم اقتدارگرا تلقي ميكرد .اين
ْ
دموكراسي رايج در دورة سلطنت را از بين برد ،هرچند يكي از اصول اعالمشدهاش برقراري زندگي
آزاد و دموكراتيك بود .احزاب سياسي منحل شدند و حقوق بشر ناديده گرفته شد .ناصر در طول
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شانزده سال حكومت فردیاش همواره از آن بيم داشت كه دشمنانش منتظر فرصتاند تا انقالب
تازهاي برپا كنند ــ يا چنين مدعي بود تا ُمشت خود را گره كند .او مردم مصر را از عرصة سياست
دور كرد :چرا آنها بایستی خود را درگير سياست ميكردند در حالي كه رهبر فرزانه به فكرشان بود
و برايشان كار ميكرد؟ شعارهاي جمهوريخواهانه پيدرپي تكرار ميشد« :هيچ صدايي رساتر از
آواي جنگ نيست» ،بنابراين هيچ صدايي در برابر صداي ناصر نبایستی به گوش ميرسيد.
ناصر ميتوانست مصر را به سوي عدالت و
دموكراسي رهبري كند ،اما او اين فرصت را از دست
داد و به جایش در خاك مصر بذر استبداد كاشت،
كه پس از آن به بقية جهان عرب سرايت كرد .يكي
از نتايج مديريت ضعيف رژيم او اين بود كه مصر در
 5ژوئن  1967متحمل شكستي خردكننده از اسرائيل
شد .آن شكست شكافي عميق در شخصيت مصريان
و اعراب ايجاد كرد و تأثيرش بر روحية مصريان تا
به امروز ادامه دارد .به مردم ضربة روحي شديدي
وارد شد وقتی ديدند ناصر و ستونهاي رژيمش،
بهويژه ارتش ،نتوانسته بودند به مسئوليت خود در
دفاع از كشورشان عمل كنند .كشوري كه تا انقالب
ژوئية  1952خود را بزرگ و نيرومند ميدانست در
افسردگي شديدي فرورفت .اين سرآغاز پايان كار
ناصر بود ،كه با اين همه در سالهاي پيش از مرگش
در سال  1970هنوز ميكوشيد ارتش را اصالح و
آن را از جناحهاي فاسدي كه مسئول اين شكست
تأسفبار بودند پاكسازي كند.
در حالي كه شكست  1967ضربة تكاندهندهای
تصوير ملك فاروق اول ،فرمانرواي مصر و سودان ،آخرين
پادشاه حاكم از سلسلة محمدعلي پاشا .كودتاي نظامي بود ،پيروزي افتخارآميز بر اسرائيل در  6اكتبر ،1973
«جنبش افسران آزاد» در سال  1952او را سرنگون ساخت
و مجبورش كرد كنارهگيري كند و پسر خردسالش ،وليعهد در مراحل نخست جنگ اكتبر ،بيسابقه بود .قهرمان
احمد فؤاد ،را براي مدت كوتاهي به جانشيني خود بپذيرد .اين نبرد ،رئيسجمهور سادات ،آن را «يكي از
بزرگترين روزهاي تاريخ» توصيف كرد .در اين روز
نيروهاي مسلح مصر لكة ننگي را كه شكست  1967بر دامن مصر و تمامي نژاد عرب نشانده بود
زدودند و سرانجام سرزمينهاي ازدسترفته را به ميهن بازگرداندند .با اين حال ،سفر سادات به
اسرائيل در  1977و از پي آن امضاي قرارداد صلح سبب خشم بسياري از مردم در مصر و كشورهاي
عربي و فراسوي آن شد .آمادگي او براي برقراري رابطه با اسرائيل عامل اصلي قتل او در  6اكتبر
 1981بود ،كه زماني به وقوع پيوست كه او هشتمين سالگرد پيروزي عمدهاش را جشن گرفته بود.
اين يكي از سياهترين روزها در تاريخ مصر بود :چطور كسي توانسته بود فرعون را ،در حالي كه در
حلقة سپاهيانش بودُ ،
بكشد ،آن هم در زماني كه داشت پيروزي بيسابقهاش را جشن ميگرفت؟
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تشكيل نهضت اسالمي موسوم به اخوانالمسلمين از سوي شيخ حسنالبنا در سال 1928
در شهر ساحلي اسماعيليه بر ج ّ ِو سياسي مصر در قرن بيستم و اوايل قرن بيستويكم تأثير
زيادي گذاشته است .مباحث مناقشهبرانگيز متعددي چون اسالم و مدرنيت ،اسالم و دموكراسي،
حكومت مذهبي ،نظام فرمانروايي و مشاوره ،قدرت مذهبي ،موقعيت مسيحيان قبطي در يك
حكومت اسالمي ،اقتصاد اسالمي ،نقش زنان و حجاب ،پديدار شد .اغلب اين مسائل بيشتر
به شكل مربوط ميشد تا محتوا .اسالم سياسي حاكميت قانون را چه در دورة پادشاهي و چه
در عصر جمهوري برآشفت .به حاكمان ،بهويژه در
عصر جمهوري ،بهانه داد تا از اجراي دموكراسي
حقيقي سر باز زنند :آنها دليل ميآورند كه
اسالمگرايان از طريق صندوق رأي به قدرت خواهند
رسيد و سپس تظاهرات دموكراسيخواهانه را كنار
خواهند گذاشت .حكومتهاي جمهوري يكي پس
از ديگري غرب ،بهويژه اياالت متحده ،را از امكان
دستيابي اسالمگرايان به قدرت ميترساندند .بدين
ترتيب ،غرب با رويكرد «چاله بهتر از چاه» ترجيح
داد از حزب حاكم حمايت كند ،كه به بقاي رژيمهاي
ديكتاتوري طي چند دهه بدون مشروعيت واقعي
كمك كرد؛ و اين نیز خود به نفرت اسالمگرايان
از غرب دامن زد .بسياري از ناظران نبود درازمدت
دموكراسي در مصر را نتيجة حضور اسالمگرايان
ميدانستند كه علن ًا ثبات رژيم حاكم را تهديد
ميكردند ،در حالي كه در از بين بردن هر جنبش
مروج جامعة مدني ،تكثر سياسي،
آزاديخواهانة ّ
رئيسجمهور جمال عبدالناصر رهبر حقيقي جنبش افسران
حقوق بشر و ديگر شالودههاي دموكراسي غربي آزاد بود كه سلطنت را برانداخت و به فرمانروايي خاندان
محمدعلي پاشا پايان داد .او در اين تصوير به همراه اولين
مخفيانه متحد رژيم بودند.
نخستوزير سودان ،اسماعيل االظهاري ،سوار بر يك
ملك فاروق ،سريالی تلويزيوني كه در سال
خودروي رسمي در جريان سفر اظهاري به مصر در ژوئية
 2007پخش شد ،سرگذشت فاروق اول ،آخرين  1954ديده ميشود.
پادشاه مصر و سودان ،را روايت ميكرد كه از 1936
تا  1952سلطنت كرد .سريال او را فرمانرواي خوشقلبي نشان ميداد كه به مردمش عشق
ميورزيد و تسليم اِعمال قدرت آنها از طريق صندوق رأي بود و آنچه را رئيس دولت و وزرا
از او ميخواستند انجام ميداد؛ با مسئوالن مشورت ميكرد و نظرهای خود را به آنها تحميل
نميكرد .اين سريال ،بهويژه در ميان نسلهاي جوانتري كه پس از حكومت فاروق به دنيا آمده
بودند ،به نحو بيسابقهاي محبوبيت يافت .حسرت گذشته ،بهويژه دورة پادشاهي ،نشانة عالقه و
اشتياق مردم مصر به آگاهي از تاريخشان و جان بخشيدن دوباره به آن بود .با اين همه ،يك مقام
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حكومتي مصر ،هنگام سفر به اياالت متحده ،كشورش
را هنوز آمادة ورود به عصر دموكراسي ندانست .اشارة
ضمنی او به اينكه مصريها نميتوانند تحول سياسي
ايجاد كنند كام ً
ال غلط از كار درآمد.
آرامش ،وارد
در واقع ،مصر ،عليرغم ظاهر ساكت و َ
فرايند ژرفانديشي و سازگاري شده بود و در پي راه
درست دستيابي به اين نوزايي بود.
طيف وسيع و گوناگوني از ديدگاهها وجود داشت.
برخي به دورة پادشاهي افتخار ميكردند و به كارآيي
مقامات مسئول ،توان و سرزندگي اقتصاد آن دوره،
و پيشرفت و فضاي باز فرهنگي آن اشاره داشتند.
ديگران با شور و شوق از انقالب ژوئيه طرفداري
ميكردند و آن را سرآغاز تاريخ ميناميدند .آنها به
پرستش ناصر گرايش داشتند ــ برخي حتي او را
آخرين پيامبر ميدانستند .با اين حال ،بين پيروان
سربازان تصوير رئيسجمهور محمد انور سادات را
در جريان جنگ با اسرائيل در سال  1973به دست
ناصر و حاميان سادات اختالفنظر زيادي وجود
گرفتهاند .سادات بحثانگيزترين رئيسجمهور تاريخ
داشت .سادات از الگوي حكومت سوسياليستي
مصر بود :او در اين جنگ به پيروزي بيسابقهای
دست يافت ،اما بعدها قرارداد صلح با اسرائيل را
ِ
ِ
تكحزبي و رهبري فردي آن دست كشيده بود.
امضا كرد .او در سال  1981در جريان برگزاري
حاميان سادات به گامهاي بلند او به سوي گشايش
هشتمين سالگرد پيروزیاش به دست اسالمگرايان
به قتل رسيد.
سياسي و آزادسازي اقتصاد ،بهويژه با توجه به
مسئوليت اجتماعي و حمايت از فقرا ،ميباليدند .گروه سوم هر دو دوره را نفي ميكردند
و تأسف ميخوردند كه مصر دچار بيتحركي و ركود است .آنها عمدت ًا موضعي منفي
داشتند و مدعي بودند كه بسياري از مصريان براي نفع شخصي دست به هر كاري ميزنند
و در برابر آنچه انقالبيون بر سر كشور و مردم ميآورند سكوت اختيار كردهاند .با اين حال،
اكثريت وسيع مصريان حسرت دورة پادشاهي را ميخوردند ،دورهاي كه مردان انقالب
 1952كوشيده بودند از تاريخ محوش كنند.
اما تاريخ را نميتوان محو كرد .در  25ژانوية  ،2011هزاران جوان مصري در سرتاسر كشور
عليه رژيم نظامي حسنيمبارك دست به اعتراض زدند .ميليونها نفر به اين اعتراض پيوستند و
تظاهرات هجده روز ادامه يافت ،تا اينكه مبارك در  11فورية  2011كنارهگيري كرد و حدود
سي سال ديكتاتوري فاسد و حكومت پليسي آن به پايان رسيد.
با اين حال ،اين دموكراسي ،و نه پادشاهي ،بود كه مصريان اينك براي آينده ميخواستند.
طيف گستردهاي از ديدگاهها ،از اسالمگرايي اخوانالمسلمين تا ليبراليسم سبك غربي ،در شهرها
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اخوانالمسلمين ،كه شيخ حسن البنا آن را در سال  1928تأسيس كرد ،نفوذ زيادي در سياست مصر دارد و جنبشها
و رهبران اسالمگراي بسياري را در بر ميگيرد .اخوانالمسلمين تنها حزبي بود كه پيش از انقالب  2011تشكيالت
داشت و در انتخابات سال  2012بر همين امتياز تكيه كرد.

به گوش ميرسيد .احزاب سياسي ــ كه پيش از آن ممنوع بودند ــ بيدرنگ فعالیت آشکار
خود را آغاز کردند .هرگونه تالش قدرتهاي خارجي براي تأثيرگذاري بر رخدادها با مخالفت
روبهرو شد .پيكاوي براي يافتن يك راهحل مصري براي وضعيت پيشآمده ادامه يافت .تا
استقرار يك نظام و دولت دموكراتيك ،ارتش تنها قدرت مسئول در كشور باقي ماند ،هرچند
بسياري همچنان با ترديد ،حتي دشمني ،به آن مينگريستند .انتخابات پارلماني در سال 2012
براي اخوانالمسلمين كاميابي به همراه آورد ،كه ميكوشيدند با پافشاري بر تعهدشان نسبت به
تكثر دموكراتيك ،از نگرانيها در مورد روي كار آمدن ديكتاتوري جديد مذهبي بكاهند .هنوز
زمان ميخواهد تا شكل و سرشت نظام جدید نمايان شود.
در سرتاسر اين دورة دگرگوني ،روح مصر باستان ــ روحية پايداري ،نوسازي و
پيوستگي ــ همچنان مصريان امروزي را برميانگيزد تا شكوه و سربلندي پيشين را به كشور
بازگردانند.

