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  فصلنامه تاريخ اسالم
   50 مسلسل ، شماره1391سيزدهم، شماره دوم، تابستان سال 

  
  

 نظامي امويان آندلس و –اي تأثير روابط سياسي بررسي مقايسه
  سيها با كشورهاي فرانسه و انگلنورمن

  
  27/9/91 :تاريخ تأييد    14/6/91 :تاريخ دريافت

  ∗ راهللا خاكرندكدكتر ش
  ∗∗ نيمهدي محمدي قناتغستا

 به اروپا آغاز    -ها نورمن -هاي اقوام شمالي    از اوايل قرن سوم هجري، حمله     
هاي زيـادي از اروپـا را غـارت         اين اقوام خشن و توانا در جنگ، قسمت       . گرديد

كردند كه در نتيجه آن، كشورهايي مانند فرانـسه و انگلـيس تـضعيف و تجزيـه                 
نـصيب نمانـد و دريـانوردان       بـي ها  دولت امويان آندلس نيز از اين حمله      . شدند

دولـت امويـان آنـدلس در ايـن         . وايكينگ چندين مرتبه به اسپانيا حملـه كردنـد        
نـد و   مها، متحمل خسارات زيادي شد اما به سـبب وجـود حكـومتي نيرو             حمله

تأسـيس  . متمركز به سرعت توانست نقاط ضعف دفاعي خود را برطـرف سـازد            
-احل رودها و درياي غربي از فعاليت      نيروي دريايي منسجم دولتي و تقويت سو      

ها بود كه بعدها عـاملي مهـم        هاي امويان آندلس براي جلوگيري از حمله نورمن       
اين پژوهش به دنبـال روشـن       . ي آندلس گرديد  يدر جهت پيشرفت تجارت دريا    

                                           
  . تاريخ اسالم دانشگاه شيرازاستاديار ∗
 .اسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه شيرازدانشجوي كارشن ∗∗
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  .ها و تأثير اين روابط بر امويان آندلس استسازي روابط امويان آندلس ونورمن
  

هـا، اردمـانيون، امويـان آنـدلس، اشـبيليه،          هـا، وايكينـگ    نـورمن  :هاي كليـدي  واژه
  .عبدالرحمن االوسط

  
  مقدمه

 دولت امويان آندلس، اولين حكومت متمركز و مستقل اين منطقه از جهان اسالم بـود               
دشمن اصـلي   . كه توانست اين سرزمين ناهمگون از نظر نژادي و سياسي را وحدت بخشد            

اي اروپايي در شمال شبه جزيره بودند و به همين سبب توجه            هدولت امويان آندلس، دولت   
اين حكومت از بعد نظامي بيشتر بر نيروهاي مبارز در خشكي و استحكامات در رشته كـوه                 

  .بود) Pyrenees(پيرنه 
از شمال اروپا به جزيره بريتانيا، فرانسه و بعـدها   ) Norman(با آغاز حمله اقوام نورمن    

با دشمني جديد و نيرومند از سمت دريا روبه رو شد و به علت ضـعف                اسپانيا، دولت امويان    
ها كه در منابع اسـالمي بـه        حمله نورمن . هاي شديدي گرديد  نيروي دريايي متحمل ضربه   

  .شد تا قلب آندلس از سمت سواحل غربي ادامه يافتآنها مجوس و اردمانيون گفته مي
 م، شـدت  859 /   ق. ه245ر سال   م و حمله دوم د     844/  ق .ه230حمله اول در سال     

چـون  هـا شـهرهاي مهمـي، هـم       در اين حملـه   . خطر را براي مسلمانان اسپانيا آشكار كرد      
) Vikings(ها  حمله وايكينگ . به سختي آسيب ديدند   ) ليسبون(و اشبونه   ) سويل(اشبيليه  
لمانان اي كـه مـس   م تا صد و سي سال بعد ادامه يافت اما با تجربه         844/ ق . ه230از سال   

هـاي بعـدي، خـسارت كمتـري        هاي اوليه با آنها به دست آورده بودند در حمله         از رويارويي 
  .ديدند

. در پيشينه مطالعاتي اين موضوع تاكنون پژوهشي به زبان فارسي انجـام نـشده اسـت               
اند، تحقيقاتي هستند كـه بـه دسـت مورخـان عـرب      منابعي نيز كه به اين موضوع پرداخته     

اطالعـاتي جـسته و گريختـه،       جـز   از آنها نيـز     و  اند  مويان آندلس نوشته شده   درباره تاريخ ا  
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هـاي اسـالمي    حكومت مسلمانان در آنـدلس در ميـان حكومـت         . آيدمطلبي به دست نمي   
 ايـن سـرزمين     صوصاز اين رو در منابعي تاريخي كه مخ       . بيشترين تعامل را با اروپا داشت     

تـاريخ فـتح    تـوان بـه      از جمله اين منابع مـي      .است مطالب زيادي از اين روابط وجود دارد       
 تـأليف ابـن عـذاري       البيان المغرب في أخبار األندلس والمغـرب      تأليف ابن قوطيه،    آندلس  

 تـاليف شـهاب الـدين أحمـد المقـري           نفح الطيب من غـصن األنـدلس الرطيـب        مراكشي،  

  .التلمساني اشاره كرد
هـا در پژوهـشي     آندلس و نـورمن   شايد يكي از عللي كه تاكنون به روابط دولت امويان           

مستقل پرداخته نشده است اين امر باشد كه اين روابط موقتي بوده و ابهام موجود در منابع                 
هـا، زمينـه    با وجود ايـن كاسـتي     . كنددسته اول درباره اين روابط، كار تحقيق را دشوار مي         

ايـن  .  وجـود دارد   مطالعه فراوان در ابعاد مختلف روابط جهان اسالم و اروپاي قرون وسـطا            
اي از روابط دولت امويان اندلس با مردمـان         تواند پرده تحقيق از اين رو اهميت دارد كه مي       
چنين اين پـژوهش بـه دنبـال پاسـخ          هم. نشان دهد را  كشورهاي دوردست اروپاي شمالي     

  :هاي زير استگويي به پرسش
  ها چه ابعادي داشت؟روابط امويان آندلس و وايكينگ. 1
   روابط چه تأثيري بر امويان آندلس داشت؟اين. 2
-هاي اروپايي كه مورد حمله وايكينگ     چرا دولت مسلمان آندلس به سرنوشت كشور      . 3

  ها قرار گرفته بودند دچار نشد؟
-ها مـي  اين پژوهش ابتدا به بررسي اوضاع حكومت امويان آندلس قبل از حمله نورمن            

هـاي  هاي حملـه  كند تا زمينه  اروپا بررسي مي  ها را به    پردازد و سپس روند يورش وايكينگ     
ها بـه اسـپانيا و      هاي نورمن پس از آن، حمله   . هاي بعد مشخص شود   آنها به اسپانيا در سال    

هـا  كند و سرانجام با مقايسه تأثير اين حمله       ها را بر امويان آندلس تبيين مي      تأثير اين حمله  
-ها مـي  ي، به روشن سازي ابعاد اين يورش      ها به ساير كشورهاي اروپاي     نورمن با آثار حمله  

  .پردازد
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فرضيه تحقيق، اين است كه نورمن ها پس از حمله به فرانسه با اسپانيا همسايه شـدند          
برد به اين منطقه ثروتمند افتادنـد امـا بـه           گري بود به فكر دست    و چون طبيعت آنها غارت    

ها هاي اين حمله  ند خرابي علت وجود حكومت نيرومند مركزي، مسلمانان به سرعت توانست        
را جبران كنند و حكومت متمركز مانع از آن شد كه اسپانيا به سرنوشـت سـاير كـشورهاي                 

  .اروپاي غربي دچار شود
ها، دولت امويان آندلس را مجبور به تأسيس نيرويي دريايي كرد كـه عـالوه               اين حمله 

 تجـاري دريـايي مديترانـه،       هـاي بر حفظ كشور از حمله اقوام شمالي، در تأمين امنيـت راه           
ها فرصت مناسبي براي افزايش روابط دولـت اسـالمي بـا            اين حمله . نقش مهمي ايفا نمود   

كشورهاي دورتر اروپا بود كه متأسفانه اين روابط منجر به شـناخت عميقـي از سـرزمين و                  
  .مردم آن مناطق نگرديد

  
  ها اقتصادي اسپانيا درآستانه حمله نورمن-اوضاع سياسي 

و جانـشين او    )  م 852 -821/  ق . ه238-206(  ر زمان حكومت عبـدالرحمن اوسـط      د
 اقوام نورمن دوبار دولت امويـان       ،) م 886 -852/  ق   . ه273-238( محمد بن عبدالرحمن  
ها از ابتداي قرن پنجم       هايي بود كه نورمن   ها دنباله حمله  اين غارت . آندلس را غارت كردند   

دالرحمن پس از سه نفر از حاكمان امـوي آنـدلس بـه قـدرت               عب. ميالدي آغاز كرده بودند   
 اين حاكمان، روزگارشان را بـه تقويـت و اسـتوار كـردن حكومـت، گـسترش                  ١.رسيده بود 

حكومت، سركوب دشمنان و شورشيان، تأمين امنيـت مرزهـاي كـشور و شكـست قـدرت                 
  .طلبان و حكومت خواهان گذارنده بودند

دانست چگونه كشور را    ور و با ثبات شده بود و مي       بدين ترتيب، وي وارث كشوري پهنا     
 دسـتاوردهاي علمـي،     ،كه هـيچ يـك از اسـالفش       چنان. اداره كند و به تنظيم امور بپردازد      

 در ايام پادشاهي وي، حكومـت امويـان بـه           ٢.سياسي و تمدني او را به دست نياورده بودند        
هـاي رونـق    يكي از نـشانه   . تطور كامل مستقر شده بود و كشور در رونق و رفاه قرار داش            

 در  ٣.اقتصادي، برنامه ساختمان سازي وسيعي است كه به دست عبدالرحمن دوم انجام شد            
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ترين مركز فرهنگي اروپا بود و همـراه بـا          ، پايتخت اموي، بزرگ   )كوردوبا(اين دوران قرطبه  
  ٤.قسطنطنيه و بغداد، سه مركز معتبر فرهنگي جهان بودند

يكي از مسيرهايي كه از آن ماليات       . ماليات واردات و صادرات بود    بيشتر درآمد دولت از     
گرفتند راهي بود كه بعد از فتح شمال آفريقا و آندلس به وجود آمـد و از جـاده طـال در                    مي

 در دوران خالفـت     ٥.رسـيد مغرب و آندلس به اروپا مي      شد و با گذشتن از    سودان شروع مي  
 تجـارت   ٦.منـدتر بـود    اروپا، پرجمعيت تر و ثـروت      امويان آندلس، اسپانيا از همه كشورهاي     

گرديـد و بـه سـاير نقـاط         جا فرآوري و توليد مـي     هايي بود كه در آن    اسپانيا شامل محصول  
، )ماالگـا (توان به بافندگي پشم و ابريشم كه در قرطبه، مالقه           شد كه مي  جهان فرستاده مي  

چنين طليطله مانند دمـشق بـه       هم. دها رواج داشت، اشاره كر    و ساير سرزمين  ) آلمريا(مريه  
اشـبيليه يكـي از بنـادر مهـم         . سبب گسترش صنعت شمشير سازي، شهرت جهاني داشت       

كردند و از مصر، پارچه و بـرده و از          اي بود كه از آن پنبه، زيتون و روغن صادر مي            رودخانه
   ٧.نمودند كنيز وارد مي،اروپا و آسيا

داشت و در دوران او كـشور بيـشتر دسـت خـوش             محمد بن عبدالرحمن اقتدار پدر را ن      
چنان اسـباب  هاي قبل از او انجام شده بود، هم     هايي كه در دوره   شورش ها بود ولي فعاليت    

 م به آندلس، يكي     843/ ق   . ه229ها در سال   حمله اول نورمن   ٨.كردپيشرفت را فراهم مي   
ـ          قبـل از حملـه   . ايي شـد از عواملي بود كه سبب توجه بيشتر حاكمان آندلس به نيروي دري

هاي آنها بيشتر در    ها، مسلمانان به نيروي دريايي نياز چنداني نداشتند؛ چرا كه جنگ          نورمن
داد كه بـه      ها به آنان فرصت نمي    خشكي و در مناطق شمال اسپانيا بود و از سويي درگيري          

ي بـراي  البته فراهم كردن تجهيزات نيـروي دريـاي    . تشكيل نيروي دريايي قوي اقدام كنند     
هاي كوچك و بزرگ بـه      آنها مشكل نبود؛ زيرا مواد اوليه مانند آهن، چوب، كارگاه و اسكله           

خصوص در سواحل شرقي شبه جزيره وجود داشت و عالوه بر اين، آداب و رسوم و سـابقه                  
طوالني و مهارت اهالي آندلس در كشتي سازي، اين امكان را به راحتي براي آنان فـراهم                 

  ٩.كردمي
آنـان  . تـري اسـتفاده كردنـد     ين مدت مسلمانان براي حفظ سواحل خود از راه ساده         در ا 
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اي طـوالني در دريـانوري و غلبـه بـر امـواج             هايي از اهالي عرب يمن را كـه سـابقه         گروه
 ايـن نيـروي دريـاي مـزدور كـه بـراي             ١٠.اقيانوس داشتند در سواحل شرقي استقرار دادند      

هاجم و غارت سواحل كشورهاي متخاصـم، ترديـدي         هاي امنيتي آماده شده بود در ت      گشت
به خود راه نمي داد و براي صادرات كاالهاي شرق و آفريقا به اروپا مـشكالتي پـيش آورد                   

بنـابراين در ايـن     . ، كشور آندلس بـود    طرف تجارت يك   چرا كه    ١١ولي هرگز مانع آن نشد؛    
ع بود، چراكه بيشتر نيروي     جوي شمالي بدون دفا   دوران، سواحل اسپانيا در برابر اقوام جنگ      

 اين نيـروي دريـايي در   ،دريايي در قسمت شرق قرار داشت و همان گونه كه خواهيم گفت  
  . نبود ها مدافعي قوي مقابل وايكينگ

  
  ها و آغاز حملهها، پيدايش، ويژگينورمن

ها، اقـوام شـمال آلمـان و فرانـسه،          نورمان به معناي مرد شمالي است و مراد از نورمن         
ها را در منابع اسالمي، اردماني و مجـوس         نورمن. ها و مردمان اسكانديناوي است    كينگواي

. ها بود مي نامند و سبب آن، سوزاندن مردگان در قايق و يا برپا كردن آتش زياد در پادگان                
 و بـه سـبب      ١٢روددر منابع اسالمي براي اهالي غير مسيحي اروپا، لفظ مجوس به كار مي            

شـود، عنـاويني ماننـد لفـظ االردمـانيون          ، عناوين خاصي به آنها داده مـي       جغرافيا و يا نژاد   
  ١٤. و المجوس االنقلش١٣هاالمجوس براي وايكينگ

 م 987آن پس تـا سـال     م آغاز كردند و از    800ها يورش ناگهاني خود را از سال        نورمن
و گـاهي تـا     عمليات نظامي آنها تا سواحل آتالنتيـك        . ترين آفت تمدني اروپا بودند    بمخر

ها بيـشتر بـه سـواحل شـمالي     هاي اوليه نورمن   يورش ١٥.بنادر غربي اسپانيا گسترش يافت    
هاي حاشـيه دشـت بـزرگ شـمالي و سـواحل            مانند جزاير بريتانيا، مناطق روستايي، جلگه     

در سواحل غربـي فرانـسه محـدود بـود كـه بـه صـورت             ) Neustria(اي نوستريا     صخره
هاي كوچك صـورت    د بودن اوضاع جوي و به وسيله دسته       عمليات فصلي و به شرط مساع     

 نورمن ها در يورشي ناگهاني پس از غارت سواحل دريـاي شـمال، فرانـسه و                 ١٦.گرفتمي
اسپانيا به مديترانه آمدند و به خطوط ارتباطي دريايي شام، آسـياي صـغير، مـصر، فرانـسه،                  
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  ١٧.زدندهايي ايتاليا و اسپانيا آسيب
شـود ماننـد فـشاري كـه        ي ناگهاني آنها، داليل متعددي بيان مي      هادرباره علل يورش  
كـه بـه    ها وارد آورد و اين قوم را به سوي دانمارك راند و پـس از آن                 شارلماني به ساكسن  

ها نشان داد كه چه خطري از ناحيه كشورهاي مسيحي آنها را تهديـد مـي كنـد،                  دانماركي
حاصل، جمعيت   احتمال دارد كه مملكت بي      ولي بيشتر  ١٨هاي آنها را تعيين كرد    مسير حمله 

كـه نـه   چنان. زياد و اشتياق به ماجراجويي و غارت، ايشان را به تاخت و تاز واداركرده باشد       
تنها به حدود امپراتوري قديم شارلماني هجوم آوردند، بلكه انگلستان را نيز غارت كردنـد و                

  ١٩.روسيه را بي نصيب نگذاشتند و تا درياي سياه راندند
گيري بود و بدين جهـت بـه دريـاي شـمال و             هاي قديم ماهي   اين اقوام از زمان    پيشه

- را مي  ٢١)odin(ها، ادن   ها بنابر اعتقاد ديرينه ژرمن     نورمن ٢٠.خطرهاي آن عادت داشتند   
هـايي بودنـد كـه در       اي از قبايل و ملتي واحد نبودند بلكه گـروه          آنها مجموعه  ٢٢ .پرستيدند

هـا، مردمـان شـبه جزيـره        هـا، دان    اسكان داشـتند و شـامل نـروژي       منطقه درياي بالتيك    
 مردان اروپايي در قرون وسـطا بـه علـت           ،چنين هم ٢٣.شدندها مي اسكانديناوي و انگليسي  

-باره مـي  قاضي صاعد آندلسي در اين    . سردي هوا داراي جسم هاي بزرگ و نيرومند بودند        
  :نويسد

وا را سرد و محيط را كثيف كرده        دوري فوق العاده آفتاب از باالي سرشان، ه       
هايشان سرد و اخالطـشان غلـيظ شـد و جثـه هايـشان درشـت و رنـگ                   و مزاج 

  ٢٤.پوستشان سپيد و موهايشان فراوان شده
هاي اسالمي بيان شده است كه البته ايـن مـورد           قدرت جنگ آوري آنها در همه كتاب      

درباره . هايي دارند ري تفاوت است كه با اقوام شمالي از نظر ظاه       ) Franks(ها  باال فرانك 
آنان آمده است كه جنگاوران شمال از لحاظ عاطفي، مرداني با اشتهاي پايان ناپذير، فـوق                

ريزي داراي استعداد خاص و شگفت انگيـز بودنـد كـه            گري و خون  العاده خشن و در ويران    
آنان، بـه   هاي  به طوري كه يكي از تفريح     . انجاميدگاهي اين ميل به خشونت به جنون مي       
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  ٢٥ .سيخ كشيدن كودكان بود
اين مردمان به دليل جنگ بر روي دريا به دريانورداني بي نظير تبـديل شـده بودنـد و                    

هـاي جنگـي آنهـا،     شـيوه ٢٦.جنگيدندعالوه بر دريا بر روي خشكي نيز به همان خوبي مي     
-مـي هـاي اهـالي محـل را        ايشان پس از پياده شدن از كشتي، اسب       . شدپيوسته بهتر مي  

-دادند و سپس با شتاب، بـاروي كـوچكي مـي          گرفتند و يك واحد سواره نظام تشكيل مي       
اين مهاجمان داراي زره كامـل      .  همان كاري كه در حمله به آندلس انجام دادند         ٢٧.ساختند

  ٢٨.و كاله خود فلزي بودند و در جنگ با تبرزين هاي بزرگ مهارتي كامل داشتند
شـد كـه    رهاي سريع مي داد و انحناي آن سـبب مـي          كشتي هايشان به آنها اجازه مانو     

. هاي ناگهـاني آمـاده باشـد      كشتي از موانع ناشي از موج ها و تندبادها بگذرد و براي حمله            
ها بر طبق اصلي سنتي، كمي از بيست متر بلنـدتر بـود و بـا پـارو و بادبـان بـه              اين كشتي 

آب نـشين آن نـاچيز و      . ردكـ آمد و با سرعت زياد، ده گره دريايي حركت مـي          حركت درمي 
 و ٢٩ها شـود  كمي بيشتر از يك متر بود و به همين دليل مي توانست وارد خورها و رودخانه        

ها، امكان فرار   اين ويژگي . تا قلب سرزمين دشمن پيش رود و پس از غارت به دريا بازگردد            
بـرد  يي دستتوانستند در چندين نوبت به جاپس از غارت را براي آنها فراهم مي كرد و مي    

هـاي فرانـك و     كرد كه هيچ كدام از دولت      در مقابل، اين موضوع به آنها كمك مي        ٣٠.زنند
هـاي آنهـا را در      ساكسون براي مقابله با آنها، نيروي دريايي نداشتند تا بتوانند جلوي حمله           

  ٣١.دريا بگيرند
  

  حمله به فرانسه و همسايگي با اسپانيا
منـد و   رها تـرجيح مـي دادنـد؛ زيـرا كـشوري ثـروت            ها، فرانسه را بر ساير كشو     نورمن

بـه عـالوه رودهـاي سـن        . خيز بود و نيرويي قوي بـراي حفاظـت از خـود نداشـت             حاصل
)Seine( لوآر ،)Loire ( و گارون )Garonne (شد تا  هايي بودند كه از طريق آنها مي      راه

) Louis the pious (پارسـا  فرانسه پـس از مـرگ لـويي    ٣٢.مركز فرانسه لشكر كشيد
هـا در آن    بين سه پسر او تقسيم شد و نارضايتي و شورش         )  م 814-840/ ق . ه198-225(
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سه قـسمت   به   م، به صورت رسمي      843/ ق . ه228كه سرانجام در سال     گرديد تا اين  آغاز  
  ٣٤. فرانسه حمله كردند به از سويي ديگر، مجارها از سمت شرق٣٣.سيم شدقت

. هـا همـوار گرديـد      راه بـراي ورود نـورمن      بدين ترتيب حكومت فرانسه تضعيف شـد و       
ها با استفاده از شرايط موجود، فرانسه را غارت كردنـد و حتـي پـاريس را محاصـره                   نورمن
هـا سـبب شـد كـه ايـن          هاي شديد و عدم توانايي فرانسه از دفـع وايكينـگ          حمله. نمودند

) Laarne(ن لـرن  اين پايگاه، استا  . ها تبديل شود  سرزمين به پايگاهي دائمي براي نورمن     
بـه سـمت    را  هـا   هاي نـورمن  ناميده شد و حمله   ) Normandy(بود كه بعدها نورماندي     

  .تر كردجنوب راحت
سـواحل اسـپانيا، فاصـله زيـادي بـا          . پس از غارت فرانسه، نوبت اسپانياي مسلمان بود       

 هـاي ها داشت، بنابراين فرانسه براي آنها در حكم پايگـاهي بـود كـه ثـروت               ميهن نورمن 
در اين شرايط، وجود حكومتي يـك پارچـه،       . انباشتندهاي خود را در آن مي     حاصل از غارت  

توانست امنيت مردم فرانـسه را تـأمين كنـد و اسـپانيا را از خطـر                 مانند زمان شارلماني مي   
   .وايكينگ ها برهاند

  
  ها به اسپانياحمله نورمن

  حمله اول) الف
كننـد و   شـد، اشـاره مـي     ها مي  مخالف فرانك  ههايي كه به جبه     منابع اسالمي به حمله   

هـا   نورمن٣٥.كننداند، مطالبي بيان مي ديگر داشتهدرباره درگيرهايي كه از سمت دريا با يك      
 م به سواحل واقع در مصب رود لوار در فرانسه و سواحل واقع              843/ ق   . ه229در تابستان   

) Bordeaux( بـورودوي  در مصب رود گارون يورش بردند و كشتي هاي آنهـا تـا شـهر              
  .فرانسه رسيد
ها به حركت در سواحل اسپانيا ادامه دادند و در سـاحل ايـن كـشور در نزديكـي                   نورمن

در ) گاليـسيا (پياده شدند و سپس مسير خود را در سـواحل جليقيـه             ) Gijón(شهر خيخون 
 و آنها را    با قدرت تمام در برابر آنها ايستاد      ) Asturian(پيش گرفتند اما پادشاه استروياس    
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  .از سواحل خود دور كرد
ها پس از اين شكـست بـه سـمت جنـوب حركـت كردنـد و در مـسير سـواحل                      نورمن

 229هاي آنها در اول ذي الحجـه        كشتي. اسپانياي اسالمي در اقيانوس اطلس پيش رفتند      
هـا كـه   هـاي نورمـان  كـشتي .  در سواحل اسالمي در اشبونه پهلـو گرفـت       ٣٦ م 843/ ق   .ه

رسـيد در  هاي كوچك تندرو مي چهل و پنج كشتي بزرگ و همين تعداد، قايق تعدادشان به 
  .مصب رود تاج پراكنده شدند

جـا غـارت    ت هفـت روز در آن     مـد اولين برخورد آنها با مسلمانان در اشبونه بود كه بـه            
حاكم شهر، وهب اهللا بن حـزم خبـر ايـن يـورش را بـه اميـر عبـدالرحمن                    . وكشتار كردند 

هـا بـه     پس از آن، وايكينگ    ٣٨.وي، خطر آنها را به خوبي درك كرده بود         چرا كه    ٣٧نوشت؛
 و حال   ٤٠ رفتند ٣٩»سيدونيا«حركت كردند و سپس به شيدونه       ) Cadiz(سمت بندر قادس  

  .نوبت شهر بزرگ اشبيليه بود
اين . همان گونه كه پيش از اين گفته شد اشبيليه، يكي از بندرهاي مهم اين دوران بود          

به سبب خوبي آب و هوا، درختان فـراوان، فروانـي شـكارهاي دريـايي و            شهر در آن زمان     
چنـين در كنـار آن،   هم٤١.خشكي و توليد عسل و انجير در ميان شهرهاي آندلس ممتاز بود     

كردند رودي به بزرگي دجله و نيل قرار داشت كه كشتي هاي بزرگي در آن رفت و آمد مي                 
ديوار و استحكامات نظامي، مكاني     داشتن  ن اين شهر به سبب      ٤٢.و روستاهاي زيادي داشت   

اهالي شهر  . هاي آنها سازگاري داشت   ها بود كه با تمامي ويژگي     براي نورمن سهل الوصول   
 ولي اين بـه آن      ٤٣قبل از ورود آنها، شهر را ترك كرده و به ارتفاعات اطراف گريخته بودند             

  .معنا نبود كه شهر خالي از مدافع باشد
ابن اثير به نبردي قبل از فتح       . را در دوازده مايلي شهر برپا كردند      ها پادگان خود    نورمن

ها، سـپاه اسـالم را       ق انجام شد و نورمن     . ه230 محرم سال    30كند كه در    شهر اشاره مي  
 در دو مايلي شهر نيز مـردم بـه دفـاع پرداختنـد كـه                ٤٤.شكست دادند و بسياري را كشتند     

هـا در   نـورمن . ديگر گرديـد   اي  ن و اسارت عده   منجر به كشته شدن عده زيادي از مسلمانا       
اشبيليه، يك شـبانه روز قتـل و غـارت كردنـد و حتـي از چهارپايـان نگذشـتند و همـه را                        
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  ٤٥.كشتند
در اين زمان، عبدالرحمن بالفاصله پس از رسيدن نامه وهب اهللا بـن حـزم بـه تمـامي           

 علـي، آراگـون   نقاط نامه نوشت و از تمـامي حاكمـان كمـك خواسـت و حتـي حـاكم ثغرا                  
)Aragón (              سـپاه اوليـه     ٤٦.نيز احساس وظيفـه كـرد و نيروهـايي بـراي كمـك فرسـتاد 

هـا را   جا رسيد ولي چون توانايي مقابلـه بـا نـورمن          عبدالرحمن، هنگام غارت اشبيليه به آن     
علت عدم درگيـري آنهـا را       . نداشت با آنها درگير نشد و صبر كرد تا نيروهاي مرزي برسند           

  : تبيين كردح زيربه شرتوان مي
 حداكثر شش هزار نفر بـا توجـه بـه           -نيروهاي وايكينگ با وجود تعداد كم       كه  اول اين 

اي كـه دولـت انگلـو          از توان جنگي بسيار بااليي برخوردار بودند به گونه         -تعداد كشتي ها    
-ها اشتغال داشت از رويارويي بـا آنهـا مـي           نورمن  ساكسون كه خود چندي پيش به حرفه      

  :نويسدباره ميكنند، ابن قوطيه در اين منابع اسالمي نيز به اين شرايط اشاره مي٤٧.دهراسي
هاي مجاور به اشبيليه رفتند اما از نبرد با مجوس     وزيران مردم قرطبه و ايالت    

  ٤٨.خودداري كردند؛ زيرا مجوس را قدرت و شوكتي عظيم بود
زبده ترين نيروي رزمي به شـمار  كه سربازاني كه در مرزها و ثغر مشغول بودند  دوم اين 

البتـه،  . شـد ها و بـرده هـاي اسـالو تـشكيل مـي           عرب  رفتند كه در آن زمان از بربرها،        مي
ها برضد مسلمانان، مـسلمانان را يـاري كـرده          كوهنشينان پيرنه كه بارها در تهاجم فرانك      

بازان مـرزي   ها به شمار مي رفتند از جملـه ايـن سـر           بودند و هم آورد مناسبي براي نورمن      
  . بودند

هـا از آن، درگيـري هـا در اطـراف طلياطـه در دو               پس از غارت اشبيليه و خروج نورمن      
اي كـه بـراي نبـرد تـشكيل شـد روسـتاي كنـتش معـافر                    در جلـسه   ٤٩.منزلي اشبيليه بود  

در جنوب اشبيليه به عنوان مكاني امن براي پنـاه گـرفتن بـه نيروهـايي كـه از               ) النخارين(
تا، كليسايي بود كه ديدباني را درحالي كه خود         سوردر اين   . ودند معرفي گرديد  مرزها آمده ب  
  .ها استتار كرده بود بر فراز آن فرستاندها و چوبرا ميان هيزم
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سپيده دم كه نورمن ها قصد غارت اين شـهر را داشـتند اشـبيليه را تـرك كردنـد و از                      
خود اشاره كرد ولي آنهـا از حملـه بـه           در اين هنگام ديدبان به ياران       . مقابل روستا گذشتند  

كه از روستا عبور كردند و ميان اشبيليه و شانزده هزار سرباز            ها خودداري كردند تا آن    نورمن
   ٥٠.وايكينگ حائل شدند و همه را كشتند

بردند بدين شـكل بـود كـه بـه     اي كه نورمن ها در بيشتر مناطق به كار مي شيوه حمله 
  .كردند و به پايگاه خود باز مي گشتنديسرعت چندين شهر را غارت م

امير عبدالرحمن، نيرو   . ها به شدونه و قادس عقب نشيني كردند       پس از اين نبرد، نورمن    
هاي خود را به تعقيب آنها فرستاد و سواحل رود خانه را با تجهيزاتي كه از قرطبه آمده بود                   

د، امـوال درون آن غـارت       ها، سي كشتي وايكينگ سوزانده ش     در اين در گيري   . مجهز كرد 
هـا بـه اشـبيليه عقـب        بعد از اين شكـست، نـورمن      . گرديد و پانصد نفر از آنها كشته شدند       

  ٥١.نشستند
اين نكته، قابل توجه است كه موقعيت مسلمانان بسيار عالي بود و اول سپيده دم براي                

 كمـين   چنـين  هـم  ٥٢.حمله به آنها انتخاب شده بود كه بهترين وقـت بـراي جنـگ اسـت               
گرفت و براي مسلمانان كـه سـپاه آنهـا از           مسلمانان، امكان آرايش نظامي را از دشمن مي       

هـاي در دشـت بـود و در مقابـل           هاي سبك اسلحه كه بيشتر مناسب جنگ      بربرها و عرب  
كـه  بـه خـصوص ايـن     . آرايش قوي زرهي وايكينگ بي اثر بود، موقعيت بهتري فراهم شد          

  ٥٣. از جنگل هاي انبوه مانند فرانسه بودمنطقه جنگ، دشتي صاف و عاري
 امن شـهر كـه       گيرانه از پشت سر، از بازگشت دشمن به منطقه         غافل  كه حمله سوم اين 

كه گفتـه    شانزده هزار نفر، چنان    ددرباره تعدا . داراي استحكام نظامي بود جلوگيري مي كرد      
 پـنج نفـر،     شد هر كشتي بزرگ وايكينگ، شصت و پنج نفر و هر كشتي كوچـك چهـل و                

گنجايش داشت و حال آن كه تعداد كشتي هايي كه به سواحل آمده بودنـد چهـل و پـنج                    
كشتي بزرگ و همين تعداد كشتي كوچك بوده است و اين تعداد سرباز بعيد بـه نظـر مـي         

  .رسد
ها، وزيران وارد اشبيليه شدند و مردمي كه بـه اطـراف، فـرار كـرده                بعد از اين درگيري   
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هايي كه در اشبيليه بودند، هنگامي كه ورود لشكر اسـالم را         نورمن. زگشتندبودند به شهر با   
رزمان خـود را كـه در سـواحل بـاالتر بودنـد      ديدند سوار كشتي هاي خود شدند و ساير هم 

  ٥٤.سوار كردند و به جنوب رفتند و در راه متعرض مناطق ساحلي شدند
عبـدالرحمن،  . ار آويخته شـدند   هاي خويش به د   ها در مقابل كشتي   باقي مانده وايكينگ  

ها شوند و نيروهايي از قرطبـه و  هاي نورمنهايي را فرستاد كه مانع از بازگشت كشتي گروه
و اشبيليه خسارات شديدي بـه      ) نيبل(مرزهاي باال فرستاد كه در روستاي طلياطه بين لبله          

 ٥٦.ري از آنهـا نـشد  ها از لبله و اشبونه، ديگـر خبـ   پس از گذشتن نورمن٥٥.آنها وارد آوردند 
بعدها يكي از داليلي كه عبدالرحمن به ساخت نيروي دريايي قوي اقدام كرد همين تجربه               

  ٥٧.بود
امير عبدالرحمن، خبر اين فتح را به ساير بالد اطالع داد و سرهاي دشمن را به طنجـه                  

ال مـردم شـم  . هاي امويان آندلس در اين منطقه همـوار كنـد    تا راه را براي نقشه     ٥٨فرستاد
آفريقا، به خصوص حوالي طنجه كه به اقيانوس اطلس نزديك اسـت از ديـر بـاز بـا دريـا                     

  .كردند و به خوبي اهميت اين فتح را درك مي٥٩گر اروپايي آشنايي داشتندنوردان غارت
  
  ها بر امويان آندلس هاي نورمنتاثير حمله) ب

هاي عميق دفاعي در دريا       فضع. ها تأثير زيادي بر مسلمانان آندلس گذارد       نورمن  حمله
و خشكي را به آنها نشان داد و خطر بزرگي كه اروپا را تهديد مي كرد بـراي آنهـا نمايـان                      

هـا را بـه   شايد يكي از داليلـي كـه حـاكم اشـبونه بـه سـرعت، خطـر حملـه نـورمن             . شد
ا و  ها به فرانسه بود اما وي از قدرت آنهـ         عبدالرحمن اطالع داد، آگاهي وي از حمله نورمن       

  ٦٠.هاي سريع و مخوفشان آگاه نبودكشتي
مردمـان اشـبيليه،    . هاي فراواني وارد شـد    در اين چهل و سه روز به مسلمانان، خسارت        

 اين امـر و خطـري كـه جامعـه           ٦١.كشتار شدند و مسجد جامع اشبيليه به آتش كشيده شد         
. اشـت اسالمي را تهديد مـي كـرد از عـواملي بـود كـه در سـرعت بـسيج نيروهـا تـأثير د            

در مرحله اول، او كوشيد     . هاي امنيتي پرداخت  عبدالرحمن پس از اين نبرد به اصالح ضعف       
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اي از  نيروي دريايي تشكيل دهد كه فقط تابع دولت باشد و بتواند در هر زمان و هـر نقطـه    
هـا بـه غـارت       و فقـط ماننـد نـورمن       ٦٢سواحل آندلس پاسخ گوي نيازهاي دفاعي او باشد       

  ٦٣.نپردازد
هاي كشتي سازي با بودجه       ها و كارخانه  اي از كارگاه    مين سبب دستور داد شبكه    او به ه  

دولتي ساخته شود و مهندسان صنايع دريايي و كارشناسان فني را از هر جا گرد آورد تـا بـا    
 وي دستور داد تـا يـك كارخانـه كـشتي            ٦٤.حقوق ثابت و بسيار در ناوگان دولتي كار كنند        

  ٦٥.سازي در اشبيليه ساخته شود
هاي ناوگان جديـد    هاي مستحكمي براي پهلو گرفتن كشتي       ها و رباط    چنين پاسگاه هم

آندلس در سواحل اسپانياي اسالمي، به خصوص سواحل اقيانوس اطلس برپـا كـرد و ايـن                 
 ايـن سياسـت     ٦٦.باني دائمي، منجنيق و آتش افكن مجهز نمود       هاي ديد ها را به برج   پايگاه

يجه داد و او پس از سه سـال توانـست سيـصد كـشتي بـراي      عبدالرحمن در كوتاه مدت نت   
  .كند تأديب اهالي ميروقه روانه

هـا را عقـب براننـد و در زمـان           چنين در زمان محمد، پسرش توانستند حمله نورمن       هم
 ايجـاد   ٦٧.تـرين نيروهـاي دريـاي جهـان بـود         عبدالرحمن سوم، الناصر داراي يكي از قوي      

تجـاري شـد و موجـب ارتبـاط مـستقيم مـصر و تـونس                نيروي دريايي باعث رشد ناوگان      
 اساس روابط آندلس با شرق اسالمي به ويژه مغرب بـر راه اقتـصادي بـين آنهـا                   ٦٨.گرديد

  ٦٩.استوار بود
هـا و   جا كه شهرهاي مورد حمله، بيشتر شهرهاي بندري و ساحلي كنـار رودخانـه             از آن 

مويان آنـدلس، شـهرهاي سـاحلي       نيروي دريايي ا  به دست   امنيت ايجاد شده    . درياها بودند 
اين شـهرها واسـطه بـين كاالهـاي         . درياي جنوبي، مانند مريه و مالقه را رونق فراوان داد         

اي، ماننـد قرطبـه و      شـهرهاي بنـدري رودخانـه     . تجاري خاورميانه و آفريقا با اروپـا بودنـد        
ـ               روت كالنـي   اشبيليه با استفاده از رونق تجاري در ادامه مسير خشكي آندلس به فرانسه، ث

  ٧٠.كسب كردند
 ٧١.عالوه بر آن، اين امر سبب باال رفتن سطح توليد داخلـي شـهرهاي آنـدلس گرديـد                 
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خليفه الناصر براي رونق بيشتر تجارت، اقدام به ساخت ضراب خانه اي در قرطبه كـرد تـا                  
-خانه، دينار و درهم ضرب مـي      در اين ضراب  . نقدينگي مورد نياز براي تجارت فراهم شود      

آورد فرهنگي فراواني براي آندلس به همراه داشـت كـه از            تجارت وسيع با شرق، ره     ٧٢.شد
  ٧٣.هاي شرقي به آندلس بودخبگان سرزميننآن جمله، آمدن ديوان ساالران اديب و ساير 

-هـم . جوياني براي حراست از سواحل دريايي اسـتخدام كـرد         عبد الرحمن سوم، جنگ   
 ٧٤.گران مقاومت كنـد   كشيد تا در برابر هجوم غارت     چنين به دور اشبيليه، ديواري از سنگ        

هـاي شـهر    وي براي اين كار، عبداهللا بن سنان، والي شامي را برگزيد كه نامش بـر دروازه               
هـاي سياسـي بـراي دور     عبدالرحمن به اين كارها اكتفا نكرد، و بـه فعاليـت        ٧٥.نقش بست 

نمارك، پيوند صـلح ميـان      با درخواست پادشاه دا   . ها از كشورش پرداخت   كردن خطر نورمن  
  ٧٦.دو طرف برقرار گرديد

تـرين افـراد كـشورش بـود و در شـعر و             وي، يحيي بن حكم غزال را كه از سرشـناس         
غزال در اين سفر ماننـد سـفارت        .  براي سفارت به دانمارك فرستاد     ٧٧حكمت دستي داشت  

ا موفقيـت   امـ ٧٨هـا گذاشـت  خود در بيزانس، تأثير بسيار خوبي بر پادشاه و ملكه وايكينـگ    
 م دوبـاره حملـه      859/ ق   . ه245ها در سال    نورمن. اي بود   هاي او و هيئت آندلسي مرحله     

گيري مجبور بـه بازگـشت      كردند ولي شكست سختي متحمل شدند و بدون پيروزي چشم         
هـا بـراي حفاظـت در       هايي كه پس از حملـه نـورمن       ها و ايجاد پايگاه    اين فعاليت  ٧٩.شدند

  ٨٠.داد برپاگرديد، قدرت وكارايي دولت را در اين زمان نشان ميمقابل راهزنان دريايي
  
  هاحمله دوم نورمن) ج

در ايـن حملـه،   .  م روي داد859/ ق . ه245ها به اسـپانيا در سـال       حمله بعدي نورمان  
هاي وايكينگ به سـواحل     هنگامي كه كشتي  .  حضور داشتند  هاشصت و پنج كشتي نورمن    
هاي مـسلمانان ديدنـد و تنهـا راه         سمت دريا در محاصره كشتي    اشبيليه رسيدند، خود را از      

 بعد از حملـه اول بـه سـبب    ٨١.، سواحل جليقيه و فرانسه بودهآزاد براي آنها رودخانه اشبيلي  
ها، همواره ناوگان مـسلمانان، سـمت غـرب شـبه جزيـره را      احتمال حمله هميشگي نورمن  
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نها به سختي مقاومت كرد و مدافعان        به همين سبب اشبيليه در مقابل آ       ٨٢.كردحراست مي 
شهر با آتش انداز، تعدادي از كشتي هاي آنها را غرق كردند و اميرالجيش نيز از داخل نهر                  

   ٨٣.اشبيليه به مقابله با آنها شتافت
جـا را   ها از تصرف شهر نااميد شدند به جزيره الخـضراء رفتنـد و آن             هنگامي كه نورمن  

جـا را غـارت     پس از آن بـه تـدمير رفتـه و آن          . كشيدندفتح كردند و مسجدش را به آتش        
در راه بازگشت، بـا     و   ٨٤روي خود را در سواحل شرقي تا فرنگ ادامه دادند         آنها پيش . كردند

از مـسلمانان و     پس از شهادت جمعـي    . نيروي دريايي محمد بن عبدالرحمن روبه رو شدند       
 بـدين ترتيـب     ٨٥.به فرار شدند  ها مجبور   منهدم شدن تعدادي از كشتي هاي نورمن، نورمن       

ها پس  نورمن. هاي امير عبدالرحمن االوسط در زمان پسرش اميرمحمد به بارنشست         تالش
را اسير كردنـد و او      در فرانسه رفتند و گارسيا، پادشاه آن      ) پامپلونا(از اين شكست به بنبلونه      

توانـستند آسـيب    هـا    در ايـن نبردهـا، نـورمن       ٨٦.براي آزادي خود، نود هزار دينار پرداخـت       
 و اين به علت سرعت و نيروي جنگـي قـوي       ٨٧فراواني به نيروي دريايي امويان وارد آورند      

هـا در بـر نداشـت؛       ها نتيجه مهمي براي نورمن    در هر حال، اين حمله    . هاي آنها بود  كشتي
 و  ٨٨چرا كه در فرانسه در منطقه لرن، حكومت دوك نشين قوي نورماندي را تشكيل دادند              

ه انگليس لشكركشي كرده و حكـومتي در آن تـشكيل دادنـد كـه در جنـگ هـاي                بعدها ب 
ها در منطقه شـمال غربـي ايـسلند و           عالوه بر اين، نورمن    ٨٩.صليبي نقش مهمي ايفا كرد    

 اما در آندلس به هيچ يك از اين نتـايج دسـت             ٩٠هايي تأسيس كردند  گرونلند، مهاجرنشين 
  .نيافتند

 355آنهـا در سـال      . بار ديگر نيز به آندلس حمله كردنـد       ها چند بعد از اين واقعه، نورمن    
 م در زمان خالفت حكم بن عبدالرحمن با بيست و هـشت كـشتي بـه قرطبـه                   966/ق  .ه

پـس از   . حمله كردند و مردم قرطبه تا رسيدن ناوگان اشبيليه در مقابل آنها مقاومت كردند             
فت و عده زيادي از آنها كشته       هاي نورمن ها از بين ر     رسيدن ناوگان اشبيليه، بيشتر كشتي    

 م، تعدادي از كشتي هـاي نـورمن در سـواحل            970/ ق   . ه360چنين در سال     هم ٩١.شدند
  ٩٢.غربي آندلس پيدا شدند كه با رويارويي با ناوگان خالفت به سمت شمال باز گشتند
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  ها بر كشورهاي ديگر و مقايسه با اسپانياهاي نورمنتأثير حمله
هاي آنها كه از    حمله. از علل مهم پيدايش فئوداليسم در اروپا بود       ها يكي   تهاجم نورمن 

اواخر قرن هشتم تا اواسط قرن دهم ميالدي ادامه داشت سبب شد كه مردم طبقات پايين                
از سـويي ديگـر، ايـن       . براي حفظ خود، تحت حمايت ارباب و يا شخصي قوي قرار گيرنـد            

قر و فالكـت را بـه دنبـال داشـت، بـه زوال              ها براي مردم و به ويژه اهالي فرانسه، ف        حمله
هـاي  به دنبـال ايـن امـر، طبقـه شـواليه     . حكومت كمك كرد و مملكت را متالشي ساخت    

يافتنـد و بـا     اضافي در طبقات اشرافي تشكيل شد كه به زحمت در محلـي قرارگـاهي مـي               
  ٩٣.شدندهاي خود باعث ناامني ميماجراجويي

ها به انگلـستان و ايتاليـا و        انند لشكركشي نورمن  هاي نظامي مهمي، م   اين امر، فعاليت  
 ايـن  ٩٤.هاي ديگر را به وجود آورد  هايي در اين مناطق و برخي لشكركشي      تشكيل حكومت 

در انگلـستان يـك     . هـا قـرار گرفتنـد     امر در تمام مناطقي بود كه مورد هجوم شديد نورمن         
هـا بـه وجـود       نـورمن  هـاي اي در منطقه ساكسن نشين براي دفع حملـه          طبقه سرباز حرفه  

اي كـه پـس از نبـردي در           كـرد بـه گونـه      اين شرايط، اوضاع را براي مردم بدتر مي        ٩٥.آمد
فرانسه، مردم به سختي زيادي افتادند به طوري كه راهزنان از هر طرف مـشغول غـارت و               

   ٩٦.زدندچپاول شدند در بسياري از نقاط، خوراك مردم، خاكي بود كه كمي آرد به آن مي
هـاي  بر حمله ابر ترتيب از ابعاد گوناگون، بخت با اسپانياي مسلمان يار بود كه در           بدين  

كه به سبب فاصله زياد اسپانيا تـا        اول اين : تاين امر داليل متعددي داش    . نورمن سالم ماند  
هـا نتوانـستند ماننـد انگلـيس و فرانـسه در آن           شبه جزيره اسكانديناوي و دانمارك، نورمن     

  .تاخت و تار كنند
بن حكـم و    كه دولتي متمركز و قوي در آندلس در دوران حكومت عبدالرحمن            دوم اين 

حضور داشت و اين دوران، عصر شكوفايي تمدن اسالمي در آنـدلس            محمدبن عبدالرحمن   
  .گذارندبود درست بر خالف فرانسه كه دوران تجزيه را مي

گـران  و طغيـان  كه دولت اسالمي به دليل جنگ هـاي متعـدد بـا مـسيحيان               سوم اين 
سربازاني زبده و آماده به خدمت داشت و در صـورت نيـاز مـي توانـست از                   داخلي، همواره 
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درست بر خالف انگلستان كه جز سربازان شاه كـه          . بربرهاي شمال آفريقا نيز كمك بگيرد     
-اي كوتاه مـي     تعدادشان هم كم بود، ساير سربازان از كشاورزان و دهقاناني بودند كه نيزه            

-هايي كه زره و كاله       و برخي همان را هم نداشتند و مي بايست در مقابل وايكينگ            گرفتند
   ٩٧.كردندخود آهنين داشتند و به تبرزين مجهز بودند از خود دفاع مي

هايي كه به آنـدلس حملـه كردنـد و مقايـسه تلفـات دو               با نگريستن به تعداد وايكينگ    
گر حكومـت اسـالمي در آن زمـان يـك           توان اين نكته را به خوبي دريافت كه ا        طرف، مي 

پارچگي و قدرت موجود را نداشت به احتمال زياد به همان سرنوشتي دچـار مـي شـد كـه                    
  .فرانسه و انگليس قرون وسطا به آن دچار شدند

  
  نتيجه

ها به كشورهاي غرب اروپا و اسپانيا رسـيد         هاي نورمن گونه كه مشاهده شد حمله    همان
هـا بـه   هايي كه در اثـر ايـن حملـه     خرابي. د تهاجم قرار گرفت   و اين منطقه چندين بار مور     

رسيد، آنهـا   ميمانانلسها به ممناطق مورد تهاجم وارد شد و اخباري كه درباره شدت حمله         
حكومت قوي و متمركز امويان در آن زمان بـه خـوبي توانـست        . را از شدت خطر آگاه كرد     

ويت نيروي دفاعي خود در مناطق جنـوب        هاي خود عقب براند و به تق      دشمن را از سرزمين   
  .غربي در خشكي و دريا بپردازد

هـا بـود   اولين بازخورد تأسيس نيروي دريايي قوي دولتي، حفظ سواحل از خطر نـورمن     
اما در دراز مدت، اين نيروي دريايي توانست تجارت دريايي را امنيت بخشد و عامل مهمي                

ايـن امـر    . ترانه و در جزايـر غربـي باشـد        در تضعيف دشمنان حكومت امويان در شرق مدي       
گر اهميت حكومت مركزي در حفظ حكومت اسالمي از خطري بود كه اروپـا را يـك        نشان

  .قدم بيشتر داخل اروپاي قرون وسطا فرو برد
هـا زمينـه ارتبـاطي ديگـري را بـراي           عالوه بر ابعاد نظامي و اقتصادي، حملـه نـورمن         

هـا در   ط سياسي ميان امويان آندلس و پادشاه وايكينـگ        رواب. شناخت بهتر اروپا فراهم كرد    
اي در بـر نداشـت امـا بـه          دانمارك برقرار شد كه متأسفانه اين روابط مقطعي بود و نتيجـه           
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دانند مـانع از مطالعـه و تحقيـق    داليلي كه مستشرقاني مانند ديويد مورگان آن را تكبر مي       
ا نيست كه مسلمانان شناخت كمـي از اروپـا           اين امر بدان معن    .درباره اين قوم تازه وارد شد     

داشتند و منابع دست اول مغـرب اسـالمي و آنـدلس، منـابعي بـسيار غنـي دربـاره روابـط                    
  .هاي فراواني قرار گيرندتوانند مورد پژوهشمسلمانان و اروپاييان هستند كه مي
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