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 چکیده
شانزدهم به سواحل این ها در قرن  محصول تجاوزگري اسپانیایی ،فرایند تسلط عثمانی بر الجزایر

از برادران مشهور بارباروس  ،ها راندن اسپانیاییمنظور بیرونامیرنشین الجزیره بهرو  این از سرزمین بود؛

با الجزیره را فتح کرد و  م.1529چري در سال  خیرالدین بارباروس با کمك ارتش ینی استمداد کرد.

با  صورت یك پایگاه نظامی درآورده و ر را بهالجزائ ،که از سلطان عثمانی دریافت کرده بودند حمایتی
دست اقتدار بر نواحی شرقی مدیترانه مسلط شدند. آنها غنائم فراوانی از طریق راهزنی دریایی به

درآمدهاي  ،توسط عثمانی اروپائیان به امتیازات کاپیتوالسیون با اعطاي آوردند. اما در قرن هفدهم می

متوقف  ،منع شده بود کاپیتوالسیون معاهدۀ اساس بر که هاي تجاري اروپایی غارت کشتی کالن ناشی از

مواجب  از یکسو کمبود ،. پیامد این کاهش درآمدگردیددچار مشکل  الجزائر درآمد منبع ترین مهمشد و 

بود مالیات از مردم  بیشتر براي اخذ فشار ،شد و از سوي دیگر سپاه بود که موجب شورش لشکریان می

افزون الجزائر  ضعف روز روند در کنار عوامل دیگر به اینشد؛  قبایل محلی می شورش موجب که آن نیز

یکی از  عنوان بهروند تحقق این عامل این مقاله در  .شد الجزائر اشغال .م1830 درسرانجام  ومنجر شد 
 .عوامل زوال الجزائر بررسی شده است
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 مقدمه  -1

 عمالً اوایل قرن شانزدهم میالدي تا شناسیم می الجزایر عنوان به اکنون ما که اي منطقه

 توسط هایی امیرنشین گرچه .بود نکرده تجربه را اي یکپارچه و بزرگ حکومت هیچ

 و موحدون چون مختلف قبایل توسط هایی سلسله یا و بنومدرار و بنورستم مانند خوارج

 منطقه این در ايمرکزي حکومت هیچ ،ندسلطه گرفته بودرا تحت منطقه این مرابطون

 سلطۀ تحت عمدتاً میالدي پانزدهم قرن تا سیزدهم قرن از منطقه این. بود نشده ظاهر

 این اجتماعی ساختار پانزدهم قرن جریان در اما ،داشت قرار تونس حفصیانحکومت 

 و کردند جمع پیروانی خود براي بزرگ صوفیان قرن این در. کرد تغییر تدریجبه منطقه

 طرفداران سوي از یا محلی پادشاهان سوي از هدیه عنوان به را اي گسترده هاي زمین

 و شدند برخوردار بسیاري نفوذ از پا خرده کشاورزان بین در آنان. نمودند دریافت خود

 قرار خود رهبري تحت خانوادگی یا اي قبیله هايگروه پایۀ برر را الجزای سیاسی ساختار

مواجه شد و رو به  اي و محلی هاي قبیله با شورش مغرب اوسط منطقۀ ترتیببدین .دادند

که تحت رهبري صوفیان قرار اي  هاي قبیله تعادل قوا به نفع گروه آشفتگی نهاد و

سیار آشفته در اواخر قرن پانزدهم میالدي اوضاع مغرب ب ،بنابراین، برهم خورد. داشتند

، رقابت قبایل براي (203ص ، 3ج  ،نجیب زبیب) هاي محلی ضعف حکومت بود. عالوه بر

ص  ،3ج، الغنیمی) زیان قبایل مانند بنیاز بط دوستانه برخی کسب قدرت بیشتر و ایجاد روا

 کرد تجاري و سیاسی بحران را تشدید میبا اهداف  )اسپانیا(با اشغالگران خارجی  (63

ات تجاوز و عوامل دو دستگی در داخل مغرب بوداین روابط خود از  (.87ص، جغلول)

 .(61ص ، 2ج،الروس) آورده بودبه صورت مستمر در هاي مختلف اسپانیا را با بهانه

بین  طوالنیین منطقه و آغاز کشمکش توجه عثمانیان به ااین بحران باعث جلب 

 کشمکشی که شمال آفریقا و مدیترانه گردید؛ و اسپانیا بر سر سلطه بر این امپراطوري

فرایند تسلط عثمانی بر  د.ر لیبی، تونس و الجزایر منجر شعثمانی ب به سلطۀ در نهایت

ها از  منظور بیرون راندن اسپانیاییامیرنشین الجزیره به گونه آغاز شد کهاینالجزایر 

 د.نمواستمداد  ،ي سلطان ترك بودنددریانوردانی که از رعایا ،برادران مشهور بارباروس

الجزیره را فتح کرد و  م.1529چري در سال  خیرالدین بارباروس با کمك ارتش ینی

الجزایر وارد مدار باب عالی شد و تحت بعد مدتیو  راندها را بیرون  اندك اسپانیاییاندك

یا « بیك»لکن  .قرار گرفتشد چري حمایت می سلطۀ یك بیگلربیگی که از سوي ینی

نیز او را هاي دیگر شهرهاي اطراف  الجزیره داراي نوعی خودمختاري بود و بیك« باي»
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ضمناً فرمانده  ،گرفت . بیك مزبور مستقیماً حکم از سلطان عثمانی میکرد انتخاب می

؛ 86پل بالتا، ص ) شد غربی نیز محسوب می ریایی و زمینی عثمانی در مدیترانۀنیروي د

خراج به  عنوان بهساله مالیاتی را هاي الجزایر هر بیك .(566ع اسالمی، ص تاریخ جوام

کردند که  دریافت می« جبه قرمز»فرستادند و در مقابل خلعتی به نام   استانبول می

شد.  حال نماد مشروعیت محسوب میعیننمایانگر اطاعت از دربار عثمانی بود و در

 ی را امضاهاینیز بعضاً مستقل بودند و قراردادهاي الجزایر در مناسبات خارجی خود  بیك

  .نمود یید میأآن را ت عثمانی سلطان که کردند می

توانست کلیۀ  کهکشته بود اي ارتشی کوچك اما نیرومند و کاردولت الجزایر دار

تاریخ جوامع اسالمی، ) سرکوب کند ،شد ر الجزایر تشکیل میاي را که د هاي قبیله ائتالف

دزدان دریایی با دریازنی در مدیترانه رایج بود و  در این زمان پدیدۀ .(569-570صص 

وه بر اینکه موجب عال این کار آمدند. می در منطقه انعقاد معاهداتی تحت حمایت دول

نیروي دریایی  عنوان بهماهیت دزدان دریایی را نیز  ،شد ها از ایشان می حمایت آن دولت

بدین  یافت. اي عرفی می ي دریازنی وجههها فعالیت داد و ها تغییر می آن دولترسمی غیر

 نه ،شد ستد تجاري تلقی می و داد نوعی در عرف رایج آن روزگار به شکلدریازنی ترتیب 

به این کار مشغول و سایر دریاها مدیترانه ۀ تمام کشورهاي حاشی دزدي دریایی و تقریباً

عمال ایکی و نظامی براي تدریازنی روشی تاک ها، براي حاکمیت .(184ص ، القدوري) بودند

دریازنان اغلب  ،حالاینبا .شد میاي براي مانورهاي سیاسی نیز محسوب  قدرت و پشتوانه

با ظهور یك دولت قوي  .هاي خود بودند تابع دولت کردند و تنها اسماً میمستقل عمل 

ها به دولت مزبور وابسته و متعهد  وابسته به عثمانی در الجزائر، بسیاري از این گروه

 داد. میشدند و این امر قدرت سیاسی و نظامی و نیز مالی الجزائر را توسعه 

 ،کنند میمسلمین را متهم به دریازنی  هاي خود عموماً تحلیل ها در گرچه اروپایی

این عمل از ابتکارات آنها در حق مسلمین بود که بعدها آتش آن دامان خودشان درواقع، 

 ي تجاري مسلمینها ت مکرر به کشتیتنها پس از تهاجما .(43ص  ،زیاده) را هم گرفت

بود که آنها اقدام به دریازنی نمودند با این تفاوت که در اینجا تفکر اسالمی موجب 

ها را  هاي دریازنی مغربی زمینه در جهان اسالم شد. 1«غزاي بحري»گیري گفتمان شکل

به شمال آفریقا در اواخر قرن  2هاباید در مبارزه با مسیحیان از زمان ورود موریسك

در این دوره پادشاه اسپانیا بسیاري از مسلمانان و یهودیان را از آن دیار  .پانزدهم جست

از  هایی گروهمغرب و استانبول شدند  ۀروان و آنها به ناچار (44ص زیاده، ) اخراج نمود
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هاي  همین فعالیت .)همان(مشغول شدند دریایی با اسپانیا و دریازنی  ۀنیز به مبارز ایشان

 (.68ص ،ارسالن)هاي اسپانیا براي حمله به شمال آفریقا بود  ها خود یکی از بهانه موریسك

 (.44)زیاده، ص پرداختند  مقابل از طریق دریازنی به مبارزه با اسپانیا می آنها نیز در

ها و قبایل  هاي اسپانیایی فصل مشترك اقدامات موریسك حمله به کشتی ،بنابراین

 شد. شمال آفریقا محسوب می

عزیز )شد منجر در شمال آفریقا  3همین روند سرانجام به حضور برادران بارباروس 

اغابن )مزنه  قبایل بومی مانند بنیاز آنها با دعوت و کمك برخی  (.50 -45صص  ،التر سامح

پس از  (61ص  ،3ج ،الغنیمی)و زواوه  (57ص  ،3ج  ،الغنیمی ؛249ص،2ج ،عوده المزاري

این  ساله، الجزائر را به پایگاهی نظامی علیه اسپانیا تبدیل کردند؛هاي چند خورد و زد

ص  ،عبدالعزیز سالم)پایگاه بر اساس منابع حاصله از دریازنی شکل گرفت و توسعه یافت 

متوجه  (26ص  ،عبدالرحمان تشایجی)اما خیرالدین بارباروس نیز پس از تالش فراوان  (.789

شد که امکان ایجاد یك حکومت پایدار و مقتدر در این منطقه بدون دخالت یك عامل 

برتر خارجی میسر نیست. این مشکل ریشه در عدم برتري یك گروه از نیروهاي بومی بر 

هاي  دیگران داشت که از نگرشی سازمانی برخوردار باشند و بتوانند از تمامی ظرفیت

الجزائر استفاده کنند؛ کاري که برخالف مغرب اوسط در موجود در راستاي پیشرفت 

مغرب اقصی صورت پذیرفت. البته موقعیت راهبردي الجزائر نیز براي تسلط بر مدیترانه 

ولی با اینکه  (.Fatima Maameri, P.396)هاي منطقه بود  نظر قدرتهمواره مطمح

ۀ دینی شرایط براي سلط ها پیش بودند، به لحاظ انطباق سیاسی، اجتماعی و اسپانیایی

 (.171ص  راس،کین )عثمانی مساعدتر بود 

در ارتباط  4ها بر الجزائر نیز با عثمانی سرانجام خاندان بارباروس که پیش از تسلط

عثمانی درآوردند  (329 ص ،بیات)رك: خود را به تابعیت  (،39-36صص  ،عزیز سامح التر)بودند 

(woodhead, p. 153) ها مسئولیت تسلط بر مدیترانه را برعهده  و با پشتیبانی عثمانی

مدیترانه  ۀهاي حاشی یك از قدرت اهمیت الجزائر براي هیچ (.downey, p. 203)گرفتند 

ها همیشه و به هر شکل ممکن براي تسلط بر  ها و فرانسوي قابل اغماض نبود. اسپانیایی

رقابت بر سر مدیترانه و شمال آفریقا که  .(190ص  ،حموش)نمودند  این ایالت تالش می

، پس از ورود (184ص  ،القدوري)پیش از این موجب رونق راهزنی دریایی شده بود 

ها و تجهیز نیروهاي نظامی زمینی و دریایی، غنائم حاصله را دوچندان کرد.  عثمانی

ها،  تها در معماري تقویت شد و قنا شهرسازي با رویکرد نظامی و با مهارت موریسك



 5 / .(م1830 تا 1600) الجزائر زوال در آن نقش و ترانهیمد در ییایدر یدزد منع  

 

 .(190ص  ،حموش)باروي شهرها بازسازي یا از نو احداث شدند وها و برج خانه ،ها راه

آمده و داراي  شهري جوان و درواقع پایگاهی نظامی بود که به شکل شهر در ،الجزیره

درآمد حاصل از راهزنی دریایی، الجزائر را  .(330ص  ،حورانی)موقعیت اقتصادي شده بود 

داد که هریك از  اي از حیات اجتماعی قرار می به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در چرخه

 عناصر سازنده اجتماع را متکی بر دیگري و همۀ آنها را برپایۀ دریازنی استوار ساخته بود. 

میان عثمانی و دیگر  ساز شد که قراردادهاي کاپیتوالسیون این مسئله زمانی مشکل

موجب آن به تجار اروپایی حقوق و  بهها ـ خصوصاً فرانسه ـ منعقد گشت و  دولت

قانونی و سلیمان بین سلطان  .م1535سال طبق قرارداد. امتیازات خاصی اعطا شد

توانستند تحت حمایت پرچم فرانسه وارد بنادر  هاي ملل دیگر می کشتی ،فرانسواي اول

همچنین مفاد این قرارداد مانع راهزنی  .(19ص  ،لوتسکی) شوند و از جمله الجزیره عثمانی

شد. این مسئله اساس حیات اجتماعی در  دریایی بود و قوانین شامل الجزائر نیز می

فرانسه و  ،کاپیتوالسیون در قرن شانزدهمداد. به عالوه به موجب  الجزائر را هدف قرار می

توانستند مستقیماً با ایاالت خاصی از عثمانی مانند تونس،  میکشورها بعدها دیگر

طرابلس غرب و الجزائر وارد مذاکره شده و قرارداد ببندند؛ بدون آنکه نیازي به دخالت 

گذاري ایاالت تدریج در روند سیاست کشورهاي اروپایی به ،ترتیبایناستانبول باشد. به

و تجدید قرارداد  م.1569سومین سفر مراد به فرانسه در  نقش مؤثر پیدا کردند.

هاي میان مراد و فرانسه و اظهارات شارل  کاپیتوالسیون میان عثمانی و فرانسه و نامه

ها در  هاي هدفمند فرانسوي چهارم به سفیر خود در استانبول، حکایت از فعالیت

. (Oriente Moderno, p 460)ریزي براي نفوذ و تسلط در شمال آفریقا دارد  برنامه

هاي اروپاي شرقی در برابر عثمانی نیز به شکلی تابع  همچنین حمایت فرانسه از ناآرامی

 .(Ibid) حق کاپیتوالسیون بود

 ماهیت کاپیتوالسیون و تبعات آن برای الجزائر -2

مشکالت اساسی کاپیتوالسیون از قرن هفدهم خود را نشان داد. به موجب بندهاي 

 .(32ص  ،تشایجی)توانست دریازنان الجزائري را تحت تعقیب قرار دهد  قرارداد، فرانسه می

الملل بود، اما دوسویه  این سیاست با اینکه در راستاي ایجاد امنیت براي تجارت بین

شد. مسئلۀ کاپیتوالسیون و  مثل دنبال نمیبههعنوان مقابل ها به عثمانینبود؛ زیرا از سوي 

نوع برخوردهاي استانبول با الجزائر در فرستادن والیان نشان داد استراتژي خیرالدین 

عنوان یك تاکتیك موقت خوب بود، در درازمدت  بارباروس در تبعیت از عثمانی گرچه به
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ر برجاي ننهاد و موجب آشفتگی در این دیار شد. نوع تأثیر مثبتی بر روند تاریخ الجزائ

بندي و ساختار حکومت در طول قرون حضور عثمانی در منطقه نیز مؤید این  طبقه

ها مستقیماً  چري مطلب است. از سه گروه نظامی که در منطقه حضور داشتند، تنها ینی

کردند. دو گروه  فعالیت می 5شدند که به فرماندهی آغایان از سوي مرکز فرستاده می

دهد که آغایان در  ها بودند. یك بررسی اجمالی نشان می ها و باي دیگر فرماندهان کشتی

سال توانستند در رأس حکومت قرار طول چهار قرن حضور عثمانی در الجزائر تنها یازده

میان خود آنقدر کشت و کشتار کردند که سرانجام فرماندهان  گیرند و در این مدت در

 ،تشایجی)شدند، حکومت را در دست گرفتند  شناخته می 6ا که با عنوان داییه کشتی

عنوان  شورش کردند و یك دایی را به م.1590در  7ها چري در تونس نیز ینی .(33 -29صص

رئیس براي خود برگزیدند و دیوان جدیدي در برابر دیوان الجزائر براي خود تشکیل 

 ترتیب منابع درآمد مالیاتی الجزائر بسیار محدودتر شد. بدین .(224ص ،ابن ابی دینار)دادند 

 با مراد باي م.1633-1613 هاي سال طول جدایی تونس از الجزائر موجب شد در

ها به دلیل تشکیل حکومت مرادي در  این درگیري 8درگیر شود. بدوي قبایل وها  دایی

الجزائر براي اخذ مالیات تونس و اختالف در تعیین حدود مناطق مشترك میان تونس و 

 مالیات اخذ براي الجزائر و تونس بین مرزي بندي تقسیم م.1628 سال در بود. سرانجام

که از هر جهت به ضرر الجزائر بود، جدایی تونس جدایی  (32ص ،تشایجی)پذیرفت  انجام

اي از مغرب بود که نگین سبز عثمانی لقب گرفته بود و بخش عظیمی از  منطقه

آمد نیز از دست الجزائر خارج شد. اما دست میتجاري که در این منطقه به درآمدهاي

 عنوان پایگاه نظامی براي خود حفظ نمودند. ها الجزائر را به عثمانی

موجب توقف  (200ص  ،1 ج، پالمر ؛61ص  ،2 ج ،ك: الروس.ر ؛م1571)جنگ لپانتو 

 در ،این بر منابع مالیاتی بود. عالوهامید از ازدیاد  گري در شمال آفریقا و قطع نظامی

 از نیازي بی موجب اوراس هاي ساکن در کوه قبایل جغرافیایی الجزائر موقعیت خود

و عدم  عثمانی قواي با منطقه این مقابلۀ قبایل نتیجه در و حکومت برابر در تسلیم

اسپانیا و  بس با قوانین کاپیتوالسیون و آتش .(117ص  ،بوطالب)شد  پرداخت مالیات می

در  10تر براي دریازنی بروند. دست موجب شد دریازنان به مناطق دور 9حکومت مراکش

رفته کمتر شد و درآمد حاصل از دریازنی نیز  نتیجه تسلط والیان والیات بر آنها رفته

ترین منابع  این مسئله براي الجزائر که مهم .(2. ر.ك. نمودار 328ص  ،حورانی)کاهش یافت 

ها  چري آور بود. همچنین توقف ینی شدت زیان شد، به ز این طریق تأمین میدرآمدش ا
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ها و ازدیاد فشار مالی در اثر کمبود درآمد و عدم تقسیم عادالنه منابع، موجب  در اردوگاه

شد. این مسئله زمانی  چري بر سر قدرت می اختالفات داخلی و درگیري میان آغایان ینی

ها  چري یافت؛ زیرا از هیبت ینی گرفتن از قبایل محلی انجام میشد که با کمك بغرنج می

سرانجام این مسائل  .(101-100صص  ،2ج  ،مقدیشی)کرد  کاست و قبایل را گستاخ می می

آنها  .(330ص ،حورانی)دیوان جدیدي را تشکیل دهند  م.1661موجب شد آغاها در حدود 

دست او انجام تا مسئلۀ اخذ مالیات بهعنوان رئیس دیوان برگزیدند  نیز یك دایی را به

اي براي  و حق آنها را از مالیات به ایشان بدهد. این فرایند مقدمه (29ص  ،تشایجی)شود 

 تعیین والی از میان اعضاي دیوان بود. 

هاي اثرگذاري کاپیتوالسیون بر روند سیاست داخلی و خارجی  نشانه ،ترتیباینبه

 فرانسه با رقابت در نیز دیگر کشورهاي بعدبه م.1604 ساخت. از الجزائر خود را نمایان می

 همین در .(19ص  ،لوتسکی)بستند  عثمانی با مشابه با ماهیت کاپیتوالسیون قراردادهاي

ها آن از یکی کرد که اضافه را بندهایی عثمانی با قرارداد تجدید هنگام فرانسه نیز تاریخ

 را معاهدات شروط که صورتی ـ در را والیات مغرب دریازنان تعقیب حق فرانسه به

اي نداشت و تا داخل قلمرو والیات  این تعقیب هیچ محدوده. داد نکنند ـ می رعایت

 صورت به فرانسه نی،عثما تسامح اثر در ترتیبشد! بدین عثمانی را نیز شامل می

 حکومت دخالت به نیاز بدون همچنین نماید. تعقیب را دریازنان توانست می جانبه یك

 که اي نارضایتی با فرانسه شد موجب اختیارات همین کند. رجوع مغرب والیان به مرکزي

 سال شود و در درگیر این مناطق با م.1685 تا 1620 از و الجزائر داشت، تونس برخورد از

 تجاري روابط خصوص در را بیشتري امتیازات بست، تونس با که قراردادي طی م.1685

 از پس سال سه نشد؛ ختم اینجا به فرانسه مطامع اما .(32ص  ،تشایجی)بگیرد  دریایی و

به  بود، کرده نمایانی پیشرفت بمب و توپ صنعت در فرانسه که زمانی م.1688 در آن

 آنجا در بمب هزار ده از بیش و کرد حمله الجزائر به بهانۀ عدم رعایت کاپیتوالسیون

 به مجبور شوند، ساحل وارد بتوانند آنکه از پیش فرانسه يها کشتی ،حالاینبا ریخت.

 و دریازنی رکود براي مهمی عامل امر این .(392ص  ،3ج ،حسین مونس)شدند  نشینی عقب

ها که بیشترین آسیب را از قراردادهاي  الجزائري .الجزیره شد اقتصاد رکود آن تبع به

 دادند.  منع دریازنی دیده بودند، طبعاً بیشترین نقض مفاد قراردادها را نیز انجام می
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. (895ص  ،حتی)در قرن هفدهم میالدي نیروي دریایی عثمانی رو به ضعف نهاد 

درنتیجه وابستگی تجهیزاتی الجزائر به استانبول نیز معناي خود را از دست داد و 

کارکرد  کرده بود،  گذاري پایهخیرالدین در تبعیت از عثمانی که  اياستراتژيهمچنین 

به دلیل پیوند میان نیروهاي نظامی و  11اوغلوهاقول ،دست داد. عالوه بر اینخود را از 

 12دست آورند.عنوان مرجعی مشروع در حاکمیت به بومی توانستند جایگاه خود را به

 وجودترتیب با آغاز قرن هجدهم میالدي تغییراتی در ساختار حکومتی الجزائر بهبدین

 سلطان جانب از والی م.1710 سال براي نمونه با اینکه در الجزائر تا .(328 ،حورانی)آمد 

 اوغلوقول عمدتاً که این ایالت هاي ترك میان از ،پس این از شد، اما می فرستاده عثمانی

 عنوان به را والی منتخب والیات، سایر همانند نیز مرکزي حکومت. شد می انتخاب بودند،

 بیشتري استقالل از ایاالت این نتیجه در. 14داد می رسمیت و کرد می ییدأت 13بیگلربیگی

 شدند.  برخوردار

 تأثیر کاپیتوالسیون بر روابط اروپا با الجزائر  -3

جنگیدند، اما از اوایل قرن هفدهم بیشتر  ها با اسپانیا می تا پیش از قرن هفدهم الجزائري

هاي اروپایی کوچك و بزرگ  هاي الجزائر ـ آن هم از نوع دفاعی ـ با دیگر قدرت درگیري

 جنگیدند الجزائر به بهانۀ مقابله با دریازنی با داشتند توان که جایی تاها  اروپاییبود. 

(Maameri, p.396). با اروپائیان هجدهم قرن باعث شد در دریازنی به الجزائر نیاز 

 و کرد می ایجاد دریازنی ماهیت در تغییري که برسانند امضا به معاهداتی را ها الجزائري

 ،لوتسکی)است  شده مطرح نیز گیري باج عنوان با منابع در که بود گمرك اعطاي حق آن

 یا سالیانه صورت به مبالغی پرداخت قبال در اروپایی يها کشتی ترتیببدین .(11ص 

در میان کشورهاي  .برسانند مقصد به سالم را خود يها کشتی توانستند می موردي،

متجاوز به الجزائر هدف فرانسه از سلطه بر شمال آفریقا ایجاد راهی براي تسلط بر 

هاي مرکزي آفریقا بود. تجربۀ جنگ، دیگر در این مقطع زمانی  مدیترانه و نفوذ در بخش

 روابط ایجاد به دادند و تغییر را خود سیاست به همین جهت آنهاحل ثمربخشی نبود.  راه

 را اي ساله صد صلح قرارداد م.1689 در آنها. نمودند اقدام شمال آفریقا ایاالت با دوستانه

بود.  آن انجام درصدد فرانسه که بود کاري الجزائر اقتصادي نظام تغییر. بستند الجزائر با

 تأمین دوم و دریایی دزدي بردن بین از نخست کرد: می دنبال را هدف دو روش این

 .شد اي که موجب وابستگی این ایالت به فرانسه می گونهالجزائر به درآمد منابع

 این تمامی (.مونس، همان)کردند  تاسیس الجزائر در ییها کمپانی راستا این درها  فرانسوي
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هاي  تازي هاین یکّ شد. می دریازنی رکود موجب و افزود می فرانسه نفوذ بر نهایت در کارها

طبق گزارش  دست آورده بود.از طریق کاپیتوالسیون بهفرانسه معلول قدرتی بود که 

منشی کنسولگري آمریکا در قاهره،  (Edward A. Van Dyck)دیك  ادوارد ون

منعقد شده است، به دلیل امتیازات فراوانی کاپیتوالسیون فرانسه با اینکه بعد از ایتالیا 

توالسیون معرفی شده است ترین مدل کاپی عنوان موفق ها دریافت داشته، به که از عثمانی

(Van Dyck, part1, p.16). ـ 1689 هاي سال طول دلیل قوانین کاپیتوالسیون دربه 

ها در عمل کاري در الجزائر نداشتند و همین امر عامل درگیري و نزاع  چري ینی م.1768

 ۀدست :است تقسیمقابل دسته سه به الجزائر در ها بود. در طول این مدت درگیري

 از ناشی اقتصادي مشکالت و دریازنی منع اثر در است که داخلی هاي شورش ،نخست

 وقوع به قبایل و رعایا بر حاکم فشار مالیاتی و سربازان مواجب عادالنۀ تقسیم عدم

 این جزء باید را م.1791 در آنجا تسخیر و شهر وهران به مربوط هاي درگیري. پیوست می

الجزائر  با تونس هاي درگیري دوم و سوم دستۀ .(561ص  ،عزیز سامح التر)برشمرد  دسته

 فاصلۀ در این، جز .(122ص  ،حقی ؛همان)بود  الجزائر با مراکش و (12ص  ،3ج ،غالب)

 بود. درگیر روسیه با عثمانی ناوگان همراه به الجزائر ناوگان .م1774 -1759 هاي سال

 هاي سال طول در دریازنی از حاصل ها این بود که غنایم نتیجۀ تمامی این درگیري

 را خود صدسالۀ صلح م.1768 در فرانسه. نرفت فراتر فرانك هزار صد از م.1765-1792

 است. اما رسیده فرا الجزائر بر تسلط زمان کرد می گمان زیرا شکست؛ موعد از پیش

 به مجبورها  فرانسوي و داشت را بیگانه حمالت برابر در مقاومت توان هنوز الجزائر

 و گمرکی حقوق تنها سیاسی، نظام نگهدارندۀ در این زمان عامل. شدند نشینی عقب

 شمار شد. می تر وخیم سال به سال دریازنی منع اثر در الجزائر اوضاع بود. محدود مالیات

 یافته کاهش کشتی بزرگ دو و کوچك کشتی هشت به م.1788 در الجزائر يها کشتی

 بر را بسیاري جمعیت الجزائر .م1817-1787 هاي سال طول در .(3نمودار شمارۀ  :ر.ك)بود 

 جمعیت که طوري به داد؛ دست از داخلی هاي شورش و وبا مانند طبیعی يها بیماري اثر

 .(4نمودار شماره  :ر.ك)یافت  کاهش نفر هزار سی از کمتر به نوزدهم قرن اوایل در الجزائر

 و کرده را استفاده سوء حداکثر منطقه این وخیم شرایط از فرانسه شد موجب شرایط این

 .کند اشغال را آنجا رسماً م.1830 در و برد یورش بیمار الجزائر به م.1827 در
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 نتیجه  -4

ها آنها براي تسلط بیشتر بر مناطق تصرف شده، سه ایالت  با تبعیت خیرالدین از عثمانی

 با عثمانی معاهدات فرستادند. در شمال آفریقا پدید آوردند و پاشاهایی را براي اداره آنجا

 صلح از بعد. بود نافذ الجزائر و طرابلس غرب تونس، ایالت سه هر مورد در کشورها سایر

 خارج الجزائر والی قدرت تحت از تونس و غرب طرابلس اسپانیا، و عثمانی میان م.1581

 شدند.  مستقل والیات به تبدیل و

ثیر عوامل خارجی همچون أدر بررسی وضعیت سیاسی مغرب و الجزائر ت

توان در فرایند تغییر و تحول سیاسی نادیده گرفت. به موجب  کاپیتوالسیون را نمی

طور جداگانه با  توانستند به قراردادهاي کاپیتوالسیون کشورهاي داراي این حق می

هاي  کشتی امپراتوري مرکز به رجوع هریك از ایاالت قرارداد ببندند و همچنین بدون

مغربی را مورد تعقیب قرار دهند. اجراي چنین قراردادهایی موجب ضعف  دریازنان

در میان دریازنی جاي خود را به حقوق گمرکی داد.  ،وجودایناقتصادي الجزائر شد. با

اما . دهد منحنی فرانسه سیر صعودي را نشان می ،دادند کشورهایی که حق گمرك می

ا حق گمرك به اندازۀ دریازنی سودبخش نبود. ؛ زیرشد روز بدتر می به اوضاع الجزائر روز

عالوه بر این منع دریازنی نظام اجتماعی الجزائر را که بر آن اساس شکل گرفته بود، از 

دو  ،هاي فعال از دیگر سو سو و کشتی از یك و غنایم جنگی اسیرانمیزان  پاشید. هم می

تمامی این اوضاع  شاخص مهم براي تبیین رکود حیات اجتماعی در این ایالت است.

کاپیتوالسیون بود. در آن منع دریازنی  بندهاي مربوط بهکاپیتوالسیون و معاهدۀ معلول 

 اساس بر دریازنی منع والجزائر را در چرخۀ گریزناپذیر انحطاط و انحالل قرار داد 

را مختل کرد. این مسئله دریازنان مغربی را  الجزائر درآمد منبع ترین مهم کاپیتوالسیون

نتیجه از نظارت والیان خارج  مجبور ساخت براي دریازنی به مناطق دوردست بروند. در

شدند و مقدار درآمدهاي آنها نامعلوم ماند یا به ایاالت نرسید و اوضاع اقتصادي و اداري 

فرانسه موجب شد الجزائر در  ۀسالمنع دریازنی و صلح صدسامان شد. متکی بر آن نابه

ص  ،غالب) نیروهاي نظامی خود را در خاك مغرب اقصی .م1768 –1689هاي  طول سال

تنها ها نه . نتیجۀ این درگیريو در جنگ با روسیه تحت ناوگان عثمانی به کار بگیرد (12

 غنایم کافی براي الجزائر در پی نداشت، بلکه موجب تحلیل قواي این ایالت نیز شد.

کردند. وخامت اوضاع اقتصادي و  حمله الجزائر به بارها هفده قرن طول در ها اروپایی

 در قوا جنگی از سوي دیگر، توازن تجهیزات فرانسه در پیشرفت سو و سیاسی از یك
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ها منتظر بودند،  ها که سال فرانسوي نتیجه در و داد تغییر ها به نفع فرانسوي مدیترانه را

الجزائر  م.1830در و  ندبه شمال آفریقا یورش برد م.1827از فرصت استفاده کرده و در 

گیري تصویري براي این مقاله  آید، نتیجه نمودارهایی که در ادامه می. اشغال کردند را

انگیز منابع ناشی از غنایم دریایی در پایان قرن  شود که در آنها افت حیرت محسوب می

 هجدهم و کاهش ناوگان دریایی الجزایر نشان داده شده است.

 نوشتپی
 معناي جهاد در دریاها علیه کفار است.غزاي بحري به .1

. موریسك یا موریسکو مسلمانانی بودند که پس از سقوط اندلس و ممنوعیت دین اسالم در اسپانیا 2

مجبور به تغییر مذهب شده بودند اما در خفا به اسالم پایبند بودند که همین پایبندي در کنار اتهام 

سبب اخراج گسترده آنان از اسپانیا در قرن شانزده و هفده همکاري با دشمنان اسپانیا از جمله ترکان 

عبداهلل همتی  :بیشتر درباره آنان ر.ك ۀمیالدي شد و عموما در شمال آفریقا مستقر شدند. براي مطالع

هاي آستان قدس  ، بنیاد پژوهشپژوهشی در تعامل و تقابل اسالم و مسیحیت در اسپانیا: مدجنانگلیان، 

 ي.رضو

هاي عروج و خضر خود از موریسکوها بودند که پس از مدتی تحت امر سلطان  . این دو برادر به نام 3

سلیمان قرار گرفتند و خضر لقب خیرالدین را از سلطان دریافت کرد. بارباروسا در زبان اهالی اسپانیا به 

 معناي ریش قرمز است.

 هاي سلطان اشاره کرد. مندي او از کمكبهره توان به روابط عروج با قرقود و . از آن جمله می4

عالی ینی چري در دربار عثمانی  ۀعثمانی. فرماند ۀ. عنوان فرماندهان نظامی ینی چري در دور 5

 شد.ینی چري آغاسی نامیده می

هاي نیمه دلیل عدم امکان الحاق فرزندان ینی چري به ارتش در فعالیت اي که بهرگه. نسل دو 6

عنوان قولوغلو، قول اوغلو، کالغله و  شدند. در منابع عربی از آنها به دریازنی مشغول به کار مینظامی مثل 

زاده، خادم =قول اوغلو :«فرزندِ»یعنی  «اوغلو» معناي خادم و= قول بهاوغلو + است )قولشدهکلوغلو نیز یاد

 ( .است «خانه زاد»معادل تقریبی آن در تاریخ ایران عصر قاجار 

. آنها در طرابلس و تونس با نام انکشاریه شناخته شدند که شکل تغییر یافتۀ ینگی چریه در لهجۀ  7

تبدیل شده است.( انکشاریه به دلیل  «شار»به  «چر»و  «ك»به  «گی»و  «إنـ»به  «ینـ»محلی است. )

 الحاق نیروهاي ممالیك به لشگریان عثمانی ماهیتی متمایز از ینگی چریه پیدا کرد.

له سئدر خاندان خود باقی گذارد این م، قصد داشت حکومت را . مراد باي معروف به مراد کورسو 8

 موجب درگیري میان دو ایالت شد.

. چون پادشاه مراکش در نبرد لپانتو از عثمانی حمایت کرده بود، حکومت عثمانی هم الجزائر را 9

 بس با این حکومت نمود. مجبور به آتش

 هایی در آن مناطق براي خود داشتند.جزایر لوندي و ایسلند نیز رفتند و پایگاه. آنها تا  10
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لقب دایی  . آنها درصورتی که منصب ریاست کشتی یا منصب رسمی دیوانی داشتند معموالً 11

 گرفتند. می

. در این زمان دایی به صورت یك لقب درآمد که از سوي دیوان و نهادهاي حکومتی به صاحبان  12

شدند و این  لقب دایی را نیز دارا می ،افراد در کنار لقب پاشا و باياز شد، بنابراین برخی  داده میقدرت 

 ها از آنها داشت.آنها و حمایت سایر گروه ۀجانبنشان از اقتدار همه

اي بود که به بزرگان دولت عثمانی رتبه «کییلربگب». در قرن پانزدهم به تصریح قانون نامه فاتح 13

 .(252ص  ،رك: احسان اوغلو) اي داشت شد و در امور تشریفات جایگاه ویژه میداده 

. در این زمان در ساختار نظام اداري عثمانی ایالت تبدیل به والیت شده است که حاکی از  14

 تر آن نسبت به قبل است.جایگاه پایین

 نمودارها

 
(380ص ، سعیدونی) الجزائر زوال یجیتدر روند – 1نمودار   

 

 

(385 ص سعیدونی،) 1830  -1620هایسالفاصلۀ در  الجزائر مئغنا -2نمودار  
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(387 ص سعیدونی،) م1830-1518 هایسالفاصلۀ در  الجزائری هایتعدادکشت -3ودارنم  
 

 منابع
 .م1993، لبنان ،دارالمیسره ،لثةالثا لطبعةا ،فریقیه و تونسا المونس فی اخبار ،ابن ابی دینار

مرکز االبحاث  ،ترجمه صالح سعداوي ،العثمانیه تاریخ و حضاره ولةالد ،الدیناکمل ،احسان اوغلو

 .م1999، استانبول ،االسالمیه فةللتاریخ و الفنون و الثقا

 مئةتعلیقات شکیب ارسالن علی کتاب  ،التعصب االروبی ام التعصب االسالمی ،شکیب ،ارسالن

 .بی تا، بیروت، حزم دار ابن، العبده محمد مصحح، العثمانیه لةمشروع لتقسیم الدو

النهضه دار ،محمود علی عامر مترجم ،االتراك العثمانیون فی افریقیا الشمالیه ،عزیز سامح ،التر

 .م1989 ،بیروت ،العربیه

 عبداهلل ناصري طاهري ۀترجم ،شناسی قبیله در مغرب عربی )اسالمی(جامعه ،محمد نجیب ،بوطالب

 .ش1390، تهران ،کتاب توت ،زادهعزیزه رحیم و

 .ش1384، تهران، امیرکبیر ،چاپ دوم ،تاریخ تطبیقی ایران با کشورهاي جهان ،عزیزاهلل ،بیات

 .ش1384، تهران، امیرکبیر ،ابوالقاسم طاهري ۀترجم ،تاریخ جهان نو ،رابرت روزول ،پالمر

عبدالجلیلی  مصحح، 1913-1881 المساله التونسیه و السیاسه العثمانیه ،عبدالرحمان ،تشایجی

 ، تونس، بی تا.الشرقیه دار الکتب ،التمیمی

 ،فضیله الحکیم مترجم ،الوسیط مقدمات فی تاریخ المغرب العربی القدیم و ،رعبدالقاد ،جغلول

 بی تا. ،بیروت، دارالحداثه

 ، بی تا.قاهره، المکتب المصري لتوزیع المطبوعات ،المغرب العربی الکبیر ،عطاءاهلل شوقی ،جمل

 .ش1380، تهران، آگاه ،چاپ سوم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تاریخ عرب ،فیلیپ خوري ،حتی

 ، بیروت، بی تا.بیةالعر لیقظةدارا ،المغرب العربی (،بی تا) احسان ،حقی
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، دار البشائر ،الجزائر فی العهد العثمانی نموذج ؛المدینه و السلطه فی االسالم ،مصطفی احمد ،حموش

 م.1990دمشق 

 .ش1384، تهران، امیرکبیر ،ترجمه فرید جواهرکالم ،تاریخ مردمان عرب ،آلبرت ،حورانی

، و العلومفة داراالمیر للثقا ،االولی لطبعةا ،العامه لتاریخ المغرب و االندلس عةالموسو ،نجیب ،زبیب

 ق.1415 /م1995بیروت، 

، بیروت، االهلیه ،الغربیافریقیات دراسات فیالمغرب العربی و السودان  ؛االعمال الکامله ،نقوال ،زیاده

 م.2002

و النشر و  عةشباب الجامعه للطبا سسةؤم ،تاریخ المغرب فی العصر االسالمی ،عبدالعزیز ،سالم

 ، اسکندریه، بی تا.التوزیع

  رب غ دارال ،ی ان م ث ع د ال ه ع ال  ی رف زائ ج ال  خ اری ت  ی ف  اث ح و اب  ات دراس ة یر زائ ج  ات ورق، ن دی رال اص ن ، ی دون ی ع س

   م.2000، بیروت، ی الم اس

 .م1426، بیروت، االسالمی دارالغرب ،قراءه جدیده فی تاریخ المغرب العربی ،عبدالکریم ،غالب

 ق.1414، مدبولی ،االزهر ،موسوعه المغرب العربی ،المقلد عبدالفتاح ،الغنیمی

 م.2000، بیروت، مرکز الثقافی العربی ،بیروتـ  دارالبیضا ،المغرب و اروبا ،عبدالمجید ،القدوري

 .ش1373، تهران، کهکشان ،ترجمه پروانه ستاري ،قرون عثمانی ،پاتریك بالفور ،کین راس

 ش.1381تهران، زاده، اطالعات، تاریخ جوامع اسالمی، ترجمه علی بختیاريالپیدوس، ایرام، 

 .ش1383، تهران، سروش ،الدین اعلمترجمه امیر جالل ،تاریخ جهان ،الروس

 .1349، تهران، سپهر ،ترجمه پرویز بابایی ،تاریخ عرب در قرون جدید ،..لوتسکی و.

طلوع سعد السعود فی اخبار وهران والجزائر و اسپانیا و فرنسا الی اواخر القرن  ،اغابن عوده ،المزاري

 .م1990، بیروت، االسالمی دار الغرب ،التاسع عشر

 ،محمد محفوظ و تحقیق علی الزواري، التواریخ و االخباراالنظار فی عجایب هةنز ،محمود، مقدیشی

 .م1988، بیروت، دارالغرب االسالمی ،االولی لطبعةا

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ،ترجمه حمیدرضا شیخی ،تاریخ و تمدن مغرب ،حسین ،مونس

 .ش1384، تهران، انسانی )سمت(
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