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چکیده

منجنیق ابزاری جنگی است که در اوایل دوران اسالمی و پیش از ابداع توپ

کاربرد بسیاری داشته است .در نگارههایی از نسخۀ جامع التواریخ رشیدی

متعلق به دورۀ ایلخانی ،تصاویری از این ابزار جنگی در صحنههای مختلفی
مصور شده است .بنا بر این شناسایی چگونگی بازنمایی ،کیفیت بصری و نقش

ابزار منجنیق در نگارههای نسخۀ جامع التواریخ ایلخانی و نیز شناخت میزان
پایبندی نگارههای آن به اصول علمی در مصورسازی ابزار منجنیق و تمهیدات

اتخاذشده از سوی نگارگران انجام شده است .بر این اساس پرسشهای پژوهش

عبارتند از -1 :نقش ابزار منجنیق در نگارههای جامع التواریخ چگونه بازنمایی

و مصور شده است؟  -2کیفیت بصری منجنیق در نگارههای جامع التواریخ
چگونه است؟  -3نگارههای جامع التواریخ ایلخانی تا چه اندازهای به اصول

علمی پایبند بودهاند؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی

و با بهرهگیری از منابع اسنادی و کتابخانهای انجام شده و نمونههای مورد بررسی
پنج نگاره از نسخۀ جامع التواریخ متعلق به دورۀ ایلخانی است که به روش

غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدهاند و این موارد با دو نمونه از تصاویر منابع

علمی یعنی کتاب االسلحه و آالت القتال اثر احسان هندی و کتاب االنیق فی

المناجنیق اثر ابن ارنبغا الزردکاش و چهار نمونه از آثار موجود در موزۀ تاریخ

علم و تکنولوژی اسالمی استانبول مقایسه شدهاند .در این مقایسه ،تصاویر
منجنیقهای مصور شده در نگارههای نسخۀ جامع التواریخ رشیدی بر اساس
ساز و کار علمی این ابزار جنگی واکاوی شده است و میزان پایبندی نمونههای
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مصور شده به ساختار علمی ابزار سنجیده شده است .نتایج پژوهش نیز نشان

میدهد نگارگران بر ساز و کار علمی ابزار منجنیق اشراف کامل و دقیقی

نداشتهاند و صرفاً به تصویرپردازی ظاهری آن اقدام کردهاند و همچنین بررسی

نمونهها حاکی از آن است که همۀ نمونهها براساس منجنیق نوع عربی یا فارسی
و ترکی تصویر شدهاند و انواع رومی یا فرنگی و نیز سلطانی در بین نمونهها دیده

نمیشود.

کلیدواژهها :ابزار جنگی ،ایلخانیان ،جامع التواریخ رشیدی ،منجنیق.
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مقدمه

یکی از بزرگترین تجلیات فرهنگ و تمدن اسالمی هنر اسالمی -ایرانی و هنر نگارگری
است و نگارگری در میان هنرمندان اسالمی جایگاه واالیی دارد و سندی مصور از تاریخ
سیاسی و اجتماعی ایران محسوب میشود .آثار این حوزه حاوی اطالعاتی از جامعه و

بازتاب دهندۀ وقایع تاریخی ،اجتماعی و سیاسی است .همچنین هنر نگارگری اطالعاتی
مفید از تجهیزات نظامی و سالحهای جنگی در دورههای گوناگون تاریخی ارائه میکند.

یکی از این سالحها ،ابزار جنگی منجنیق است که نقش بسزایی در فتوحات مسلمانان

داشته است .از آنجا که تصاویری از این ابزار جنگی در میان نگارههای نسخه ای از

جامع التواریخ ایلخانی مشاهده شده است ،این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی

بازنمایی ،کیفیت بصری و نقش ابزار منجنیق در نگارههای این نسخه و نیز شناخت

میزان پایبندی آن به اصول علمی در مصورسازی ابزار منجنیق و تمهیدات اتخاذ شده
از سوی نگارگران انجام شده است .براین اساس پرسشهای زیر مطرح شده است:
 -1نقش ابزار منجنیق در نگارههای جامع التواریخ چگونه بازنمایی و مصور شده
است؟
 -2کیفیت بصری منجنیق در نگارههای جامع التواریخ چگونه است؟
 -3نگارههای جامع التواریخ ایلخانی تا چه اندازهای به اصول علمی پایبند بودهاند؟
برای پاسخگویی به پرسشها ،ابتدا در بخش مبانی نظری پژوهش به تعریف منجنیق
و خاستگاه آن ،انواع منجنیق و ساختار آن و سپس نسخه جامع التواریخ رشیدی و

ویژگیهای آن پرداخته شده است و درنهایت براساس اطالعات کیفی به تحلیل منجنیق
و انواع آن در نگارههای نسخه جامع التواریخ اقدام شده است.
پیشینۀ تحقیق

جستجوها در بارۀ پیشینۀ پژوهش حاضر نشان میدهد مطالعهای با عنوان دقیق مقالۀ
حاضر انجام نشده است ،اما دربارۀ تجهیزات نظامی دورۀ اسالمی و نیز سالحهای
جنگی نظیر منجنیق پژوهشهای جَسته و گریختهای انجام شده است .طاهره احمدی

کمّک ( )1399در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود در دانشگاه سیستان و بلوچستان ،با
موضوع «قلعهها و شیوههای تسخیر آن در آثار حماسی (با تکیه بر شاهنامه ،زرینقبانامه،
غزانامه و هفتپیکر)» در این باره تحقیق کرده است و در پژوهش خود به اهمیت بسیار
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برپایی قالع و نیز جایگاه قلعه و حصار از گذشتهها تا امروز به عنوان یک نهاد و پدیدۀ

اجتماعی پرداخته است .در این تحقیق به ابزار جنگی منجنیق به عنوان راهکار فتح
قالع توجه شده است« .نقش ادوات پرتابی در جنگهای قلعهای در سرزمینهای

اسالمی پیش از ابداع توپ» عنوان مقالۀ محمدحسین فرجیهای قزوینی ،محمد
نورمحمدی و حسین بیاتلو ( )1392است که در نشریۀ تاریخ و تمدن اسالمی منتشر

شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در قرون میانۀ اسالمی  ...استفاده از
ادوات پرتابی بهویژه منجنیقها بسیار کارآمد و تعیینکننده بود .در این مقاله ،ضمن به
دست دادن وصفی مستند از کارکردهای مختلف هجومی-دفاعی جنگافزارهای

ی سنگین در جنگهای قلعهای دورۀ اسالمی ،تعیینکننده بودنِ بهکارگیری این
پرتاب ِ
دسته از سالحها در نتیجۀ عملیات نظامی این دورۀ تاریخی بررسی و نشان داده شده

است که در به کارگیری این دسته از ادوات جنگی ،صرفاً بر توان فیزیکی و قدرت
ویرانگری آنها تکیه نمیشد ،بلکه کاربرد این ادوات در محاصرهها گاه ناشی از امکانی
بوده که سالحهای سنگین در ایجاد ترس و وحشت و در نتیجه ،اعمال گونهای جنگ

روانی علیه دشمن فراهم میساختهاند .در پژوهش «بررسی انتقادی تحوالت کاربرد
منجنیق در جنگهای دورۀ اسالمی» نوشتۀ محمد نورمحمدی نجفآبادی و حسین

بیاتلو ( ،)1391چاپ شده در شمارۀ دوم پژوهشنامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی هم

یافتهها نشان میدهد «در نخستین فتوحات اسالمی منجنیق شکل سادهای داشت ،اما با
گذشت زمان و به موازات تکامل و افزایش استحکام حصارهای دفاعی شهرها،
منجنیقها نیز روزبهروز تغییر کردند و تکامل یافتند ،تا آنجا که در دورۀ اموی
منجنیقهای نفتانداز و آتشین ساخته شدند و در دورۀ عباسی منجنیقیون به صنفی

مشخص و با وظایف معلوم در سپاه بدل شدند ».همین نویسندگان در مقالۀ «تنوع و

تکامل پرتابههای جنگی در دورۀ اسالمی» ( )1391چاپ شده در شمارۀ  16نشریۀ
تاریخ و تمدن اسالمی نیز به این نتایج دست یافتهاند که «در سدههای میانۀ اسالمی

بیشتر شهرها دارای دیوارهای دفاعی به دور خود بودند ،از این رو ،نبردهای محاصرهای

شیوۀ رایج جنگها به حساب میآمد .در اینگونه نبردها ،سالحهای سنگین پرتابی
بهویژه منجنیق کارایی بسیار داشت ،اما افزون بر سالح ،نوع پرتابههای جنگافزارها

نیز در دستیابی به موفقیت تأثیری بسزا میگذاشت .پرتابههای منجنیق که در ابتدا سنگی
بود ،با گذشت زمان تحول و تکامل یافت .در دورههای بعد پرتابههای انفجاری با
قدرت تخریبی چشمگیرتر ابداع شد که میتوانست حصار شهرها را در هم بکوبد».
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محمد نورمحمدی نجفآبادی ( )1390موضوع «نقش ادوات پرتابی در جنگهای
قلعهای سرزمینهای مصر ،شام ،ایران ،عراق و آسیای صغیر در دورههای اسالمی پیش

از ابداع توپ» را در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود در دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) بررسی و مطالعه کرده است و شرح مفصلی از کاربرد ابزار جنگی منجنیق ارائه

داده است .اصغر قائدان ( )1382نیز پژوهشگر دیگری است که پژوهش «سیر جنگ

و تحول تسلیحاتی در قرون نخستین اسالمی» را در شمارۀ  43از فصلنامۀ سیاست
دفاعی به چاپ رسانده است و یافتهها حاکی از آن است که مسلمانان «سالحهای

ابتدایی خود را از شمشیر و نیزه و کمان به سالحهای سنگینی چون منجنیق ،دبابه،
مثلثات ،نفتانداز ،فالخن ،قوسالزیار و سایر سالحهای دفاعی و تهاجمی مبدل

ساختند و این خود در مجموع تحولی در تسلیحات ،همگام با تحول در جنگ بود».

همچنین اصغر قائدان ( )1380در پایاننامۀ دکتری خود در دانشگاه تربیت مدرس ،به
موضوع «اصول و مبانی سازماندهی نظامی در تاریخ اسالم و تحوالت آن (از آغاز تا

پایان عصر عباسی اول 232ق »).پرداخته است و به تجهیزات نظامی در دورۀ اسالمی

و سازماندهی نظامی در حکومتهای اسالمی توجه کرده است .کتاب االسلحه و آالت
القتال عند العرب و المسلمین نوشتۀ احسان هندی (2004م) است و نویسنده در این

کتاب به تطور و چگونگی ادوات و سالحهای اسالمی در طول تاریخ پرداخته و نیز
قسمتی خاص را به ادوات سنگین پرتابی اختصاص داده است .کتاب األنیق فی

المناجنیق (1405ق) هم نوشتۀ ابن ارنبغ الزردکاش (متوفی 867ق) است .از نویسندۀ

این کتاب اطالعات کاملی در دست نیست و تنها به نام پدرش معروف شده است.
درمورد پدر او نیز دو قول است :یکی اینکه او از فرماندهان سپاه ملک ناصر ،از

ممالیک ترک شام بوده و در حلب به دنیا آمده است؛ دیگر اینکه او ارنبغ الیونسی

الناصری فرج ،یکی از فرماندهان سپاه ممالیک در سرزمین مصر و متوفی به سال 857ق
بوده است .فرزند ارنبغا این کتاب را به منکلی بغا الظاهر برقوق ،معروف به عجمی،

هدیه کرده که بین سالهای 830ق تا هنگام مرگ خویش (836ق) لقب اتابک عساکر

را داشته است و این تألیف باید در این دوران انجام شده باشد .تنها نسخۀ خطی این

تألیف در کتابخانۀ احمد سوم در قصر توپقاپی استانبول ،به شمارۀ  3469موجود بوده

که تنها حدود  20صفحه از آن دارای عیارات و توصیفات و بقیۀ آن رسومات ،طرحها

و تصاویر مربوط به قطعات منجنیق و گلولهها و انواع منجنیق را دربر میگیرد
(نورمحمدی )13 -14 :1390 ،از منابع انگلیسی نیز میتوان یکی به کتاب دانشنامۀ
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آ کسفورد در فلسفه ،علوم و تکنولوژی در اسالم 1اشاره کرد و نیز فؤاد سزگین (2010م)

در کتاب موزۀ تاریخ علم و تکنولوژی دورۀ اسالمیِ استانبول 2به منجنیق و نمونۀ موجود
در استانبول اشارههایی داشته است .جنبۀ نوآورانۀ پژوهش حاضر را میتوان در این نکته

دانست که ساز و کار منجنیق به عنوان یک ابزار جنگی در نسخههای مصور اسالمی

نظیر جامع التواریخ رشیدی تا کنون بررسی نشده است و این مطالعه میتواند اطالعات
مفیدی هم از حیث علمی و هم از جنبۀ هنری ارائه کند.
روش تحقیق

این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با تحلیل کیفی اطالعات
کتابخانهای و اسنادی انجام شده است و نمونههای بررسی شده شامل پنج نگاره از

نسخۀ جامع التواریخ رشیدی متعلق به دورۀ ایلخانی است که غیر احتمالی و هدفمند

انتخاب شدهاند .سه نمونه از نگارهها از مجموعۀ موزۀ ادینبورگ اسکاتلند و دو نمونۀ
دیگر از سایت دانشنامۀ ایرانیکا گردآوری شده است و این موارد با دو نمونه از تصاویر

منابع علمی یعنی کتاب االسلحه و آالت القتال اثر احسان هندی و کتاب األنیق فی
المناجنیق اثر ابن ارنبغا الزردکاش و چهار نمونه از آثار موجود در موزۀ تاریخ علم و

تکنولوژی اسالمی استانبول تطبیق داده شده است .دلیل انتخاب این دو کتاب مرجعیت

آنها و شهرت دو منبع در حوزۀ سالحشناسی اسالمی بهویژه ابزار منجنیق است .دربارۀ
نسخۀ جامع التواریخ نیز به منظور محدود کردن جامعۀ پژوهش صرفاً به بررسی مجموعۀ

موزۀ ادینبورگ اسکاتلند و سایت ایرانیکا اکتفا شده است .نمونههای پژوهش به دالیل
نایاب بودن و در دسترس نبودن ،به مواردی محدود شده است که دسترسی به آنها ممکن

بود ،زیرا دربارۀ ابزار جنگی منجنیق مطالعات گستردهای انجام نشده است و شیوۀ
بررسی میانرشتهای پژوهش حاضر میتواند اطالعات مفیدی در گسترش دانش

سالحشناسی منجنیق ارائه کند .روش تحلیل نگارهها از نوع کیفی است .در این مقایسه،
تصاویر منجنیقهای مصور شده در نگارههای نسخۀ جامع التواریخ رشیدی بر اساس
ساز و کار علمی این ابزار جنگی واکاوی شدهاند و میزان پایبندی نمونههای مصور شده

به ساختار فناورانۀ ابزار مطالعه شده است.

1. The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam
2. The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam
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تعریف منجنیق و خاستگاه آن

منجنیق یکی از مهمترین انواع سالحهای تهاجمی است .از این سالح برای پرتاب تیر،

سنگ ،قیر و نفت یا هر پرتابۀ دیگری به سمت قلعهها ،دیوارها و حصارهای شهر و

استحکامات دشمن استفاده میشد (نورمحمدی نجفآبادی )20 :1390 ،احتماالً
ابزاری به نام شادوف را میتوان نوعی منجنیق ابتدایی تلقی کرد (نورمحمدی

نجفآبادی .)20 :1390 ،شادوف کارکردی بسیار ساده داشت و مانند منجنیقهایی که
پس از آن ساخته شد ،از پیچیدگیهای فیزیکی و مکانیکی برخوردار نبود .این منجنیق
از یک وزنه و یک صفحه تشکیل شده بود و زمانی که قوای مهاجم قصد پرتاب پرتابه

را داشتند ،وزنه به پایین کشیده میشد و پس از رهاشدن ،پرتابه به سمت هدف شلیک

میشد (فرجیهای قزوینی ،نورمحمدی نجفآبادی ،بیاتلو .)66 :1392 ،بنا بر این
نخستین پرتابههای منجنیق قطعاتی از سنگ بودند و جز اندازه تفاوت عمدهای میانشان

وجود نداشت ،اما پرتابههای منجنیق الحضر ،قدیمیترین منجنیق یافته شده است که
عالوه بر سنگ ،پرتابههای آتشین نیز بوده است .در شهر حضَر ،مجموعهای از

پرتابههای این منجنیق شامل کرههای سنگی به وزن  27.3کیلوگرم کشف شده است.
منجنیق الحضر در باستانشناسیهای شهر حضر 1کشف شده و از این رو به این نام

خوانده میشود (نورمحمدی نجفآبادی ،بیاتلو )90 :1391 ،در تصویر 1نمونهای از
منجنیق ساده و ابتدایی دیده میشود.
در باب منشأ پیدایش منجنیق اختالف نظر وجود دارد اما استفاده از این ابزار جنگی

از پنج قرن پیش از میالد مسیح تا قرن پانزدهم میالدی رایج بوده است (نورمحمدی

نجفآبادی )22 :1390 ،برخی چون جوالیقی و العباسی اختراع و بهکارگیری آن را به

ایرانیان نسبت میدهند (جوالیقی 353 -344 :1969 ،و العباسی.)191 :1295 ،
اولین تکیهگاه این نظریه ریشۀ لغوی منجنیق است .طرفداران این نظریه عقیده دارند که

منجنیق از کلمۀ فارسی «من جیه نیک» مشتق شده است؛ عده ای دیگر نیز ریشۀ فارسی
 .1حضر شهری قدیمی واقع در بین موصل و فرات است كه از سنگ بنا شده بود .این شهر در زمان یاقوت ویران
بوده است (یاقوت حموی ،بیتا )268/2 ،همچنین به سبب موقعیت سوقالجیشیَش ،همیشه میان امپراتوریهای

ایران و روم بر سر مالکیت آن مناقشه بود ،این شهر بارها از طرف قوای این دو امپراتوری محاصره شد ،اما به سبب
استحکام اسوار ،نیروی جنگی فراوان ،و نیز ادوات جنگی بسیار از خطر سقوط نجات یافت .سرانجام ،به هنگام

حملۀ شاپور اول ساسانی ،در 241 -240م ،این شهر نتوانست در برابر قوای دشمن مقاومت كند و اسوار آن به دست

پادشاه ساسانی فرو ریخت (نورمحمدی نجفآبادی ،بیاتلو.)120 :1391 ،

 /384تاریخ علم ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1400

منجنیق را برگرفته «انا ما اجودنی» به معنای «االرتفاع الی الفوق» میدانند (نورمحمدی
نجفآبادی ،بیاتلو .)121 :1391 ،العبیدی برای منجنیق منشأ بیزانسی قائل است

(العبیدی ،)122 :1976 ،همچنین منشأ و اصل منجنیق به یونانیان نسبت داده شده
اگرچه این دستاورد بعدها به بیزانسیها منتقل شده است ،مهمترین دلیل این دیدگاه نیز

مبتنی بر مباحث ریشهشناسی واژۀ منجنیق است و پیروان این نظریه واژۀ منجنیق را

برگرفته از کلمۀ یونانی «منغانون» 1به معنای اختراع بزرگ میدانند (نورمحمدی

نجفآبادی ،بیاتلو )121 :1391 ،براساس عقیدهای دیگر فنیقیها مخترع منجنیق

بودند (زیدان :1382 ،ج  )146 ،1و در برخی منابع نیز آمده است که اعراب خود
مخترع منجنیق بودهاند (ابن قتیبه دینوری.)241 :1981 ،

تصویر .1یک منجنیق ابتدایی از کتاب األنیق فی المناجنیق (نورمحمدی نجفآبادی)21 :1390 ،

انواع منجنیق و ساختار آن

طبقهبندیهای مختلفی برای دستهبندی انواع منجنیق وجود دارد .نورمحمدی

نجفآبادی ( )1390چهار نوع طبقهبندی آورده که در نمودار ( )1آمده است.

1. mangennean

مطالعۀ تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق …385/
نمودار .1طبقهبندی انواع منجنیق براساس معیارهای مختلف

کششی
مکانیزم و شیوه عمل
تعادلی
عربی
فرنگی یا رومی
سلطانی

ترکی یا فارسی
هجومی
دفاعی

کارکرد

دریایی

پرتابکننده سنگ
پرتابکننده تیر

پرتابکننده نفت و گلولههای آتشین
نوع پرتابه
پرتابکننده مواد منفجره

پرتابکننده مار افعی و عقرب
پرتابکننده کثافات و جسد حیوانات

انواع منجنیق از جوانب مختلف

نوع ساخت
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مطابق نمودار ( )1منجنیقها براساس مکانیزم و شیوۀ عمل به دو گروه منجنیقهای

کششی و تعادلی تقسیم میشوند .از قرار معلوم منجنیق کششی در قرن چهارم پیش از

میالد در چین ساخته شد و از یک تیر چوبی متشکل از یک تیرک یا چندین تیرک

چوبی متصل بههم ساخته شده بود که بر روی تکیهگاهی بر باالی برجک چوبی حمل

میشد .این برجک اغلب برای سهولت در حمل و نقل و استقرار آسان و نیز هدفگیری
دقیق ،چرخدار ساخته میشد .تیرکهای آن بین  560تا  840سانتیمتر طول و  7تا 12

سانتیمتر قطر داشت و پرتابۀ آن نیز حداکثر  60کیلوگرم وزن داشت .در انتهای منجنیق
هم تیرک اتصالی وجود داشت که تعدادی طناب به آن وصل شده بودند تا  40الی 250

نفر سربازی که مأمور راهاندازی و استفاده از منجنیق بودند با هماهنگی کامل این

طنابها را میکشیدند تا گلوله به سمت هدف پرتاب شود (نورمحمدی نجفآبادی،
 )57 :1390در تصاویر ( )2و ( )3دو نوع منجنیقی کششی دیده میشود (نورمحمدی

نجفآبادی.)60 :1390 ،

تصویر2

تصویر3

منجنیق تعادلی در مقایسه با منجنیق کششی ساختار پیچیدهتری دارد و در اواخر

سدۀ ششم هجری قمری /دوازدهم میالدی ساخته و استفاده از آن رایج شد .وزن آن

نسبت به منجنیق کششی بیشتر بود و از یک تیرک چوبی فوقالعاده سنگین تشکیل شده

بود که بر روی تکیهگاهی قرار میگرفت و بر برجک چوبی بزرگی حمل میشد .این
تیرک با طول  20متر به وسیلۀ تکیهگاه دیگری به نسبت  1به  5یا  1به  6تقسیم میشد
و در انتهای بازوی کوتاه آن ،جعبۀ بزرگی آویزان بود .معموالً این منجنیقها را با کمک

یک جرثقیل میکشیدند (نورمحمدی نجفآبادی )55 :1390 ،در تصاویر ( )4و ()5
نمونههایی از منجنیق تعادلی آمده است (نورمحمدی نجفآبادی.)62 ،56 :1390 ،

مطالعۀ تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق …387/

تصویر4

تصویر .5منجنیق عربی ،برگرفته از کتاب االسلحه و آالت القتال

در بارۀ طبقهبندی انواع منجنیقها از لحاظ نحوۀ ساخت به چهار نوع منجنیق عربی،

فرنگی یا رومی ،سلطانی و ترکی یا فارسی میرسیم .منجنیق عربی سالحی بسیار محکم،

مقاوم و مطمئن با کاربرد فراوان در جنگهای قلعهای بود (نورمحمدی نجفآبادی،

 .)63 :1390قائدان معتقد است اعراب این نوع منجنیق را از ایرانیان اقتباس کردهاند
(قائدان )225 :1380 ،اما در بارۀ ساختار این سالح و کششی یا تعادلی بودن آن

اختالف نظر وجود دارد .نویسندۀ مقالۀ «منجنیق» در دایرةالمعارف اسالم 1احتمال

می دهد منجنیق فارسی نوعی از منجنیق تعادلی باشد .اگر منجنیق عربی گونۀ اقتباسی
منجنیق فارسی باشد باید آن را نوعی منجنیق تعادلی دانست .فیصل دبدوب منجنیق

عربی را گونهای از منجنیقهای کششی معرفی کرده است .هندی هم بدون اشاره به شیوۀ
1. Encyclopædia of Islam
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عمل پرتابی منجنیق عربی ،با تغییر نام حربی به عربی ،منجنیق عربی را بنا بر وصفِ

تصویرْ تعادلی میداند .این اختالف نظرها احتماالً به دلیل ابهامهایی است که در اثر

طرسوسی 1در تعریف منجنیق عربی وجود دارد .زیرا شکل ،شیوه عمل ،ساختار و
چگونگی عملکرد این سالح را توصیف نکرده است( .طرسوسی)165 :1948 ،

منجنیق ترکی یا فارسی نیز مشابه منجنیق عربی است و تنها اندازۀ آن کوچکتر از نوع

عربی است و با نام عراده شناخته میشود (قائدان )225 :1380 ،و به منجنیقهای

کوچک سنگانداز مشهور است (نورمحمدی نجفآبادی .)75 :1390 ،این سالح
در دورۀ امویان بسیار کاربرد داشت و در جنگها آن را بر پشت شتر یا مرکبی سوار

میکردند و عموماً در موقعیتهایی کاربرد داشت که قوای نظامی به خاطر وجود

خندقهایی پر از آب در گرد دیوارهای شهر نمیتوانستند از مسافتی نزدیک دشمن را
هدف قرار دهند (ابناثیر .)98/7 :1965 ،تصویر ( )5نمونههایی از منجنیق عربی و

ترکی یا فارسی را نشان میدهد که منابع ویژگیهایی بسیار مشابه هم برای آنها ذکر

کردهاند .نوع دیگر منجنیق فرنگی یا رومی است که در جنگهای صلیبی در میان

صلیبیان رواج داشت و مسلمانان این نوع سالح را از ایشان اقتباس کردهاند .این منجنیق

قاعدهای صلیبی دارد که عمودی از جنس آهن به شکل محوری در میان آن قرار گرفته
و در باالی این عمود قسمتی به نام بیتالمنجنیق تعبیه شده بود و از دو طرف

بیتالمنجنیق هم دو صندوق آویزان بود و این دو صندوق را کامل مینامیدند .از این

سالح برای دفاع از قلعهها استفاده میشد .منجنیق سلطانی هم مشابه منجنیق فرنگی
بود و تفاوت اصلی آن در قاعدۀ صلیبی شکل نوع فرنگی است .این سالح برخالف

نوع فرنگی از قاعدۀ ششضلعی تشکیل شده بود و نیز به هر کدام از صندوقهای نوع

سلطانی پنج وتر (ریسمان) وصل بود که در هنگام پرتاب ،هر کدام از این وترها در

دست یک مرد جنگی قرار میگرفت و خدمۀ سالحْ در زمان پرتاب ،همزمان با پایین
آمدن دو صندوق ،وترها را با نیروی فراوانی به پایین میکشیدند و به این ترتیب با وارد
آوردن نیروی بسیار به منجنیق باعث پرتاب قدرتمند پرتابه به سمت هدف میشدند

(نورمحمدی نجفآبادی .)66-65 :1390 ،تصاویر ( )6و ( )7هم منجنیقهای رومی
یا فرنگی و سلطانی را نمایش میدهد (نورمحمدی نجفآبادی.)68-67 :1390 ،

 .1مرضی بن علی بن مرضی طرسوسی نویسندۀ کتاب تبصرة األلباب فی کیفیة النجاة فی الحروب من األسواء و نشر

اعالم فی العدد و اآلالت المعینه علی لقاء االعداء

مطالعۀ تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق …389/

تصویر .6منجنیق رومی یا فرنگی

تصویر .7منجنیق سلطانی

منجنیقهایی که در نسخۀ جامع التواریخ توصیف شدهاند از نوع منجنیق عربی
هستند ،بر این اساس بهطور خاص به توصیف اجزاء و کارکرد منجنیق عربی خواهیم

پرداخت .منجنیق از تعدادی ستونهای عمودی چوبی تشکیل شده که در قسمت فوقانی
به یک تیر اصلی به نام الخنزیره متصل میشد (تصویر .)8بر این تیر افقی ،یک عمود

چوبی بلند سوار است و به آن سهم یا تیر میگفتند که از یک طرف کوتاه و از طرف

دیگر بلند بود .در سمت کوتاه این تیر (سهم) محفظهای قرار داشت که صندوق نام دارد
و معموالً این صندوق از جنس آهن یا سرب بود (صندوق میتوانست از هر جنس

دیگری ساخته شده باشد و درون آن از آهن و سرب پر شده باشد) .در قسمت بلند سهم

کفهای قرار داشت که مقذوفه یا پرتابه در آن قرار میگرفت و پرتابهها انواع گوناگونی
داشتند چون تیرهای بزرگ و سنگین ،سنگ و نفت وجز آن .تیر چوبی (سهم) از قسمت
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بلند خود به شبکۀ سیمی یا ریسمانی به نام زیار یا وتر وصل میشد .کشیدن این طناب و

پایین آوردن کفه به دو روش انجام میشد :یکی آنکه گروهی از سربازان که وظیفۀ حمل،

نصب و استفاده از منجنیق را داشتند این کار را انجام میدادند و با نیروی بدنی خود
طناب را به پایین میکشیدند؛ راه دیگر استفاده از دوالبی بود که با چرخاندن آن ریسمان

جمع میشد و کفه پایین میآمد و صندوق باال میرفت .در این حال کافی بود تیر را آزاد

کنند تا سنگینی ناشی از وزن صندوق ،طرف کوتاه سهم را با سرعت به سمت پایین
کشیده و در نتیجه سمت دیگر که کفه در آن قرار داشت با قدرت تمام به باال برود و به
پرتاب شدن پرتابه منجر شود (نورمحمدی نجفآبادی.)55 :1390 ،

تصویر .8اجزای منجنیق عربی (نامگذاری اجزاء از نگارندگان)

تصویر .9منجنیق عربی ،منجنیق تعادلی .برگرفته از کتاب االنیق فی المناجنیق

مطالعۀ تطبیقی نقش ابزار جنگیِ منجنیق …391/

مقایسه دو تصویر ( )8و ( )9تفاوتهایی را در جایگاه دوالب در نمونهها نشان

میدهد .باید گفت برای پرتاب پرتابه باید دوالب توسط مأمور مخصوص چرخانده
شود و از طرفی هم کفه محل قرارگیری پرتابه است؛ کفه و دوالب در تصویر ( )8در

یک راستا و در یک بخش قرار دارند اما در تصویر ( )9کفه و دوالب در دو طرف
منجنیق مصور شده است.
در مجموعه موزه تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی در استانبول نیز منجنیقهای وجود
دارند که گویای فنون و ابزار جنگی ممالک اسالمی هستند( .جدول )1
جدول .1تصاویر منجنیقهای موجود در موزۀ تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی استانبول( .نگارندگان)

تصاویر منجنیقها به تفکیک اجزاء تشکیلدهنده

تصویر ( ،)1منجنیق)https://commons.wikimedia.org( .

تصویر ( ،)2منجنیق)https://commons.wikimedia.org( .
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تصویر ( ،)3منجنیق)https://www.google.com( .

تصویر ( ،)4منجنیق)https://muze.gen.tr( .

آن طور که در جدول ( )1دیده میشود از میان چهار نمونۀ موجود در موزۀ تاریخ

علم و تکنولوژی اسالمی استانبول ،نمونههای ( )3( ،)1و ( )4دوالب دارند و نمونۀ
( )2فاقد دوالب است .تفاوت دوالبهای این سه نمونه در این است که در نمونۀ ()1

در دو طرف دو دوالب دیده میشود که با یک میله متصل شدهاند و بخش میانی آن را

میله تشکیل داده است .اما در نمونه ( )3این دوالب حالت یکسره از چپ به راست
منجنیق را به خود اختصاص داده و حالت میان تهی و میلهایِ نمونه ( )1در این اثر دیده

نمیشود .نمونه ( )4هم کمی پیچیدهتر از دو نمونه قبل ساخته شده و  4دوالب بزرگ
و کوچک در ساختار منجنیق دیده میشود .صندوق نمونۀ ( )1نیز با سه نمونۀ دیگر

متفاوت است و به شکل مکعب مستطیل طراحی و ساخته شده است .بخش خنذیر نیز

در نمونههای ( )3و ( )4به صورت ذوزنقهای شکل ساخته شده و در نمونۀ ( )1حالتی
بیضیشکل دارد و در نمونۀ ( )2حالت دایرهای دارد.
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نسخۀ جامع التواریخ رشیدی و ویژگیهای نسخه

جامع التواریخ از نسخههای ارزشمند کهنی است که موضوعاتی در مورد تاریخ اساطیر،

باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و سایر اقوام را شامل میشود (شایستهفر،
عبدالکریمی )40 :1395 ،و خواننده با اطالعاتی جامع از سرگذشت حضرت آدم(ع)،

موسی(ع) ،عیسی(ع) و دوران آغازین حکومت پادشاهان ایرانی و پیامبر اکرم(ص) شروع

و تا حکومت حاکمان امپراطوری مغولی یعنی سلطان ابوسعید بهادرخان (-717

736ق1335-1317/م) مواجه میشود (شایستهفر )61 :1384 ،رونوشتهای متن
جامع التواریخ در محل مکتبخانۀ ربع رشیدی تهیه و تنظیم میشد و در حوزۀ

امپراطوری منتشر میشد (برند140 :1383 ،و  )124خواجه رشیدالدین فضلاللّه

همدانی مؤلف کتاب جامع التواریخ ،به دستور غازانخان به تألیف این کتاب غنی
مبادرت کرد و پیش از آنکه تألیف تاریخ مغول به اتمام برسد ،غازانخان در تاریخ

703ق چشم از جهان فروبست و سپس اولجایتو جانشین غازانخان دستور داد که
خواجه رشیدالدین نگارش آن را به پایان برساند (شریفزاده )85 :1375 ،و در نهایت

اولجایتو این نسخه را به نام غازانخان امضاء کرد (صداقت ،خورشیدی)79 :1388 ،
بنا بر این این قسمت از کتاب و در واقع جلد اول آن به نام تاریخ غازانی شهرت یافته

است (بابائی فالح .)17 :1393 ،اولجایتو به خواجه رشیدالدین فضلاللّه دستور داد

جلد دوم و سومی به ترتیب شامل تاریخ عمومی بهویژه تاریخ ممالک اسالمی و مسائل

جغرافیایی ،تألیف کند و به آن بیفزاید (شریفزاده .)85 :1375 ،در تألیف این نسخه
از کتبی مانند تاریخ طبری ،الکامل (ابن اثیر) ،فارسنامه (ابن بلخی) ،مروج الذهب
(مسعودی) ،راحة الصدور (راوندی) ،جهانگشای (جوینی) ،فتحنامه (خواجه
نصیرالدین طوسی) ،تاریخ عتبی ،تحقیق ماللهند (بیرونی) ،مشارب التجارب

(ابنفندق) و  ...استفاده شده است (شایستهفر ،عبدالکریمی .)40 :1395 ،رشیدالدین
فضلاللّه در مقدمۀ تاریخ عمومی عالم از جامع التواریخ نقل کرده اطالعات تاریخی

نسخه را «از کتب هر قومی حاصل گردانیده و دانایان هر طایفهای را طالب داشته ،به
قدر امکان تحقیق کرده و در قلم آمد» (همدانی .)20 :1373 ،نسخههای مختلفی از

این اثر در زمانهای گوناگون مصور شده و به کتابت درآمده است که نمونۀ مشهوری از

آن متعلق به سالهای 714-707ق1314-1307/م است و دارای دو بخش است.

بخش اول آن در سال 1307م707 /ق تهیه شده که شامل تاریخ غزنویان ،سالجقه و

خوارزمشاهیان است (صداقت ،خورشیدی )79 :1388 ،و اکنون در کتابخانۀ
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ادینبورگ اسکاتلند محفوظ است و شامل  70تصویر زیبا است (شراتو ،گروبه:1376 ،

 .)20بخش دوم آن نیز در سال 1314م714 /ق با سبک و سیاق بخش اول آن مصور

شده (صداقت ،خورشیدی )80-79 :1388 ،و دارای  100نگاره است و در انجمن
آسیایی لندن (مجموعۀ خلیلی) نگهداری میشود (کنبای .)33 :1389 ،برخی
صاحبنظران اعتقاد دارند این دو بخش مجزا از هم بوده و دو نسخۀ متمایز از هم با
دو تاریخ مجزا هستند و شاید دلیل این عقیده تاریخ کتابت و نوع مصور شدن نگارههای

این بخشها است (شایستهفر .)15 :1384 ،با اینکه اختالف زمانی هفت ساله میان

مصورسازی دو بخش باقیمانده از جامع التواریخ وجود دارد ،اما نگارههای آنها
گویای سبک واحدی از نگارگری عصر حاکمیت اولجایتو و رشیدالدین فضلاللّه است
(کنبای .)31 :1381 ،نگارههای موجود در مجموعههای خلیلی و ادینبورگ عموماً

شامل موضوعات مذهبی و تاریخ (کلبادینژاد ،مسعودی )60 :1398 ،و داستانهای
انبیاء الهی است .ویژگیهای زیباییشناختی نگارههای این کتاب برگرفته از عناصر

ایرانی ،چینی و بیزانسی است و در آن میتوان به عناصری چون کادر افقی و طومارمانند
نقاشی چینی ،رنگهای محدود و مالیم ،نوع خطوط در نقاشی بیزانس متأخر ،توجه به

پسزمینه ،چهرههایی با استخوانبندی چهرۀ نژاد زرد ،استفاده و توجه به خط ،خطوط
نه چندان ظریف ،ترکیببندیهای استوار ،ایستا و بسیاری از عناصر دیگر اشاره کرد

(کنبای .)32 :1389 ،الزم به ذکر است انتقال سنتهای چینی به هنر ایران در دورۀ
ایلخانی منبع الهام تازهای برای نگارگران فراهم کرد و در این زمان تأثیرات خاور دور
به عنوان دخالت بیگانه محسوب نمیشد بلکه سبک جدیدی از نقاشی مغولی-ایرانی
به وجود آمد (پوپ .)17 :1378 ،بنا بر این به طور کلی حکومت ایلخانی دو دستاورد

مهم برای نقاشی ایرانی به ارمغان آورد :نخست انتقال سنتهای چینی به ایران بود که
منبع الهام تازهای برای نگارگران شد و دیگری بنیانگذاری نوعی هنرپروری که سنت

کار گروهی هنرمندان در کتابخانه یا کارگاه سلطنتی را به وجود آورد (پاکباز:1380 ،
 .)60همچنین به علت گرایش برخی از سالطین مغول به باورهای مسیحی و ورود عوامل

مسیحی و هنر مسیحی ،بهویژه نسطوریان به دربار ایلخانی ،نگارههای این دوره متأثر از

هنر نقاشی بیزانسی نیز بوده است (تجویدی .)69 -70 :1375 ،این تأثیرات بیشتر در
چگونگی نمایش خطوط خشک ،منظم و تقریباً هندسی چینهای البسه (که گاهی

گرایش مختصری به نمودن سایههای اندک در انتهای قلمگیری در آنها دیده میشود)،

سربندها ،پیدایش چهرههای گوناگون و خاص با تجسم حاالت عاطفی و روانی در آنها
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بهویژه در اواخر این دوره قابل مالحظه است (بینیون و همکاران.)100 -101 :1367 ،
در جدول ( ،)2اطالعات نسخۀ جامع التواریخ رشیدی و ویژگیهای نسخه به صورت
اجمالی ارائه شده است.
جدول .2معرفی مشخصات و ویژگیهای نسخۀ جامع التواریخ رشیدی (منبع :نگارندگان)

موضوع نسخه و
نویسنده
محل

نسخهپردازی

تاریخی ،خواجه رشیدالدین فضلاللّه همدانی
ربع رشیدی تبریز

منابع مورد

تاریخ طبری ،الکامل (ابن اثیر) ،فارسنامه (ابن بلخی) ،مروج الذهب

متننگاری
نسخه

(خواجه نصیرالدین طوسی) ،تاریخ عتبی ،تحقیق ماللهند (بیرونی)،
مشارب التجارب (ابنفندق) و ...

استفاده در

(مسعودی) ،راحة الصدور (راوندی) ،جهانگشای (جوینی) ،فتحنامه

■تلفیقی از عناصر ایرانی ،چینی و بیزانسی است ■ .نگارهها دارای
کادر افقی و طومارمانند نقاشی چینی است ■ .رنگهای محدود و

ویژگیهای
نسخه

مالیم ■ .ملهم از نوع خطوط در نقاشی بیزانس متأخر ■ .توجه به

پسزمینه ■ .چهرههایی با استخوانبندی چهره نژاد زرد ■ .استفاده و
توجه به خط ،خطوط نه چندان ظریف ■ .ترکیببندیهای استوار و

ایستا■ .تأثیرپذیری از نقاشی بیزانسی در نمایش خطوط خشک ،منظم
و تقریباً هندسی چینهای البسه ،سربندها ،پیدایش چهرههای گوناگون
و خاص با تجسم حاالت عاطفی و روانی در آنها

منجنیق و انواع آن در نگارههای نسخۀ جامع التواریخ

در میان نگارههای نسخۀ مصور جامع التواریخ رشیدی ،صحنههایی از جنگها و
فتوحات پادشاهان دیده میشود .در جستجوهای تصویری پیرامون نگارههای مختلف

این نسخه در موضوع جنگ ،پنج نگاره مرتبط با تصویر ابزار جنگی منجنیق شناسایی
شده است .این نمونهها بیشتر از نوع منجنیق عربی هستند .تصویر ( )10نیروهای

محمود بن سبکتگین ،حاکم سلسلۀ غزنویان در شرق افغانستان را نشان میدهد که در
سال 1003م به قلعۀ شورشی زرنگ در سجستان حمله میکند .این قلعه در سمت راست

صحنه نشان داده شده است که سه کماندار در باالی آن ایستادهاند .در سمت چپ
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تصویر ،یک منجنیق و همچنین چند کماندار دیده میشوند که در حال شلیک به
ساختمان

هستند1.

در این نگاره یک نوع منجنیق تعادلی و عربی مصور شده است .نکتۀ قابل توجه
این است که فردی در پای منجنیق نشسته و در اطرافش گلولههای توپی شکل دیده

میشود و یکی از توپها در بخشِ مخصوصِ متصل به طنابِ کفه منجنیق جایگذاری
شده و آمادۀ پرتاب است .در بخش سهم منجنیق دو سرباز بر روی چهارپایههایی

نشستهاند و یکی تیر و کمان و دیگری پرچمی به دست دارد .بخش جایگذاری پرتابه

با گلولۀ مخصوص پر شده و منجنیق آمادۀ شلیک پرتابه است .در کنار بخش دوالب

منجنیق نیز کسی دیده نمیشود .دوالب برای پرتابِ پرتابه باید توسط فردی چرخانده

شود ،به نظر میرسد در این نگاره ،فرد مسؤول با روشی غیر از شیوۀ مذکور و با کشیدن
دستی کفه و جایگذاری پرتابه در آن ،منجنیق را به کار گرفته است (تصویر 10؛ در

تصویر ( )1-10جزئیات و اجزاء منجنیق مشخص شده است).

تصویر 10

1.
http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Mongols_Besieging_A_City-EdinburghMsOr20.htm
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تصویر 1-10
در تصویر ( ،)11نگارگر به بازنمایی داستان پرتاب شدن حضرت ابراهیم(ع) به درون

آتش پرداخته است .در مشخصات اثر آمده ابراهیم(ع) مطابق با سنت کتاب مقدس ،در

شعلههای آتش پرتاب شده و توسط گیاهان گلدار محافظت میشود ،درحالی که نمرود
بر تختی در سمت راست تصویر نشسته است .این مینیاتور در جاهایی ،بهویژه در سمت

راست صحنه ،به شدت آسیب دیده و چهرههای پادشاه و همراهانش تقریباً کامالً پنهان
است 1.در وسط نگاره ابزار منجنیق عربی دیده میشود که نمرودیان به وسیلۀ آن حضرت
ابراهیم(ع)

را به دورن آتش پرتاب کردهاند .دراین اثر تنۀ منجنیق ،دوالب ،صندوق،

سهم و کفۀ پرتابه مطابق با اصول فناورانه طراحی شده و حالت عمودی ایستادن سهم و
قرارگرفتن صندوق در بخش میانی کامال ً ساز و کار ابزار را نمایش میدهد .در تصویر

( )1-11نیز جزئیات و اجزاء منجنیق در نگاره مشخص شده است .در این نمونه سهم
عمودی قرار گرفته و گویا پرتابه تازه پرتاب شده است.

1. http://warfare.6te.net/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Ibrahim_catapulted_by_King_NamrudEdinburgh-MsOr20-f3v-lg.htm

 /398تاریخ علم ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1400

تصویر11

تصویر1-11

در تصویر ( )12نیز صحنهای از لشکرکشی و حمله دیده میشود .در این نگاره حملۀ

محمود بن سبکتگین به قلعۀ محمد بن ابونصر محمد تصویر شده است .قلعه در سمت
راست صحنه نشان داده شده است با تعدادی سرباز ،از جمله دو کماندار در سمت چپ
تصویر ،یک منجنیق و همچنین چند کماندار دیگر که در حال شلیک به سمت

ساختمان

هستند1.

1. http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-siege-Edinburgh-MsOr20.htm
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منجنیق در این نگاره نیز مشابه با نوع منجنیق عربی است و تفاوتی جزئی دارد.

فردی در حال کشیدن طناب و بخشِ مخصوصِ جایگذاری پرتابه به سمت پایین و

شلیک پرتابه به سمت هدف است .اجزای منجنیق شامل تنه ،قاعده ،صندوق ،دوالب
دقیقاً مشابه نمونۀ عربی طراحی شده است که در تصویر ( )1-12این جزئیات قابل

مشاهده است .نکتۀ حائز اهمیت نقش سهم در این نمونه منجنیق است .با توجه به شکل
ترسیم صندوق که در حال چرخش به سمت باال مصور شده ،باید سهم نیز در بخش باال

قرار بگیرد تا محل جایگذاری پرتابه که به بخش کفه متصل است توسط مأمور

مخصوص از پرتابه پُر شود ،اما نگارگر بخش باالیی صندوق یعنی سهم را ترسیم نکرده
و گویا این بخش به وسیلۀ کادر نگاره قطع شده و از دید پنهان شده است ،ولی در بخش

رأس اتصالی صن دوق به خنزیره ،بخشی مشابه سهم در جهت روبه پایین و در بخش

اتصال به دوالب مصور شده که با نوع ساختمان منجنیق عربی در منابع علمی در تناقض

است ،زیرا اگر صندوق و دوالب این چنین به هم متصل شده باشند تحرک صندوق
کمی غیرممکن و سخت خواهد بود و به نظر میرسد نگارگران از ساز وکار منجنیق
اطالعات دقیقی نداشته و صرفاً به پایبندی شکل ظاهری اکتفا کردهاند.

تصویر12
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تصویر1-12

در تصاویر ( )13و ( )1-13نگاره به موضوع فتح بغداد اشاره دارد .سپاهیان پیاده

و کمانداران قلعه و حصار شهر را محاصره کردهاند و در حال تیراندازی به افراد باالی
برج و باروها هستند و مدافعان شهر نیز از باالی قلعه در حال تیراندازی هستند 1.در این

اثر نیز منجنیق از نوع عربی و شامل اجزای تنه ،سهم ،صندوق و بخش طناب و بخش

جایگذاری پرتابه و دوالب است و دو نفر در کنار دوالب و در حال چرخاندن آن ترسیم

شدهاند .بخشِ خالیِ طنابِ کفۀ منجنیق و حالت رها شدۀ آن نشان میدهد پرتابه شلیک

شده است .در تصویر ( )1-13هم جزئیات اجزاء منجنیق قابل مشاهده است و نکته
حائز اهمیت در این نمونه هم ترسیم سه بعدی منجنیق است .نگارگر دو چرخندۀ دوالب

را برای منجنیق مصور کرده است که این ترسیم سهبعدی در بقیۀ نمونههای نسخه

جامعالتواریخ و نیز ساختارعلمی منجنیق در دو کتاب االسلحه و آالت القتال اثر احسان
هندی و األنیق فی المناجنیق اثر ابن ارنبغا الزردکاش مصور نشده است .همچنین نگارگر
قاعدۀ منجنیق را تصویر نکرده یا این بخش به وسیلۀ کادر نگاره قطع و از نظر پنهان

شده است.

https://iranicaonline.org/articles/jame-tawarikh-ii#prettyPhoto
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تصویر 13

تصویر 1-13
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تصاویر ( )14و ( 1)1-14نیز نگارۀ کناری از موضوع فتح بغداد است که در این

اثر هم تصویری از منجنیق جلب توجه میکند .در این نمونه از منجنیق که از نوع عربی

است نیز بخشهایی چون تنه ،قاعده ،صندوق و طناب و بخش جایگذاری پرتابه

مطابق با نوع عربی مصور شده و تنها بخشی که نگارگر آن را ترسیم نکرده بخش دوالب

منجنیق است .در تصویر ( )1-14جزئیات اجزاء بر روی نمونه مشخص و ارائه شده

است .مقایسۀ منجنیق این نگاره با نگارۀ قبلی که در کنار هم مصور شده و مکمل هم

هستند ،نشان میدهد دوالب در نگارۀ ( )13بزرگتر طراحی شده و در نمونۀ (،)14
منجنیق فاقد بخش دوالب است .شاید نمونۀ منجنیق نگارۀ ( )14از نوع عراده یا نوع

فارسی و ترکی است که ساز و کار کوچکتری دارد .البته باید خاطرنشان کرد برخالف
تعریفی که از عراده ارائه شده و آن را بر روی شتر و اسب حمل میکردهاند ،در نگارۀ

( )14این نوع منجنیق بر روی زمین قرار گرفته است .نکتۀ جالب توجه دیگر در نمونۀ
( )14رسم نشدن بخش خنزیره در منجنیق است .بخش خنزیره شبیه مفصل بوده و
موجب تحرک صندوق و سهم و درنهایت پرتاب پرتابه را فراهم میکند که در این نمونه

ترسیم نشده است.

تصویر14
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تصویر1-14

تطبیق تصاویر منجنیقها
در این پژوهش تصویر منجنیق از دو منبع علمی استخراج شده است که شامل کتاب

االسلحه و آالت القتال اثر احسان هندی و کتاب االنیق فی المناجنیق ،ابن ارنبغا
الزردکاش و  4نمونه از موزه تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی استانبول است .این نمونهها

در جدول ( )3به ترتیب تصاویر ( )1و ( )2هستند و در نسخه جامع التواریخ رشیدی

نیز  5تصویر از ابزار جنگی منجنیق شناسایی و استخراج شده است .براساس اطالعات
تصویری موجود و بررسی نمونهها ،یافتهها حاکی از آن است که در همه  5نگاره

بررسیشده ،منجنیقها از نوع عربی هستند و همگی با کیفیات بصری مشابه و منطبق با
اصول علمی سازو کار این وسیله و با تناقضها و تفاوتهایی جزئی طراحی شدهاند .در

نمونههای منابع علمی یعنی تصاویر ( )1و ( )2منجنیقها شبیه یکدیگر هستند؛ با این
تفاوت که بخش دوالب در نمونه ( )1در زیر سهم قرار گرفته و در نمونه ( )2در جهتی

عکس و در زیر صندوق مصور شده است .از این رو ،به نظر میرسد نمونه ( )1ساختاری
صحیح تر دارد .باید خاطرنشان کرد دوالب وظیفه حرکت دادن صندوق و سهم و عمل

پرتاب پرتابه را بر عهده دارد و اگر این عمل به وسیله دوالب صورت نگیرد؛ باید به

صورت دستی و توسط مأمور مخصوص ،پرتابه به سمت هدف پرتاب شود .این فرآیند
هر دو در بخش پشت منجنیق انجام میشود و به نظر میرسد جایگاه دوالب در بخش

 /404تاریخ علم ،دورۀ  ،19شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1400

پشت منجنیق و در زیر سهم درستتر است .همچنین در نمونههای ( )3و ( )4و ()5

هم دوالب به همین شکل و در قسمت پشت منجنیق و در پایین سهم مصور شده است.

در نمونه ( )6دوالب در بخش پایین و وسط منجنیق و بزرگتر از سایر نمونهها ترسیم
شده است .در نمونه ( )7هم منجنیق فاقد بخش دوالب است .نمونههای ( )10( ،)8و

( )11از موزه تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی استانبول نیز منطبق با الگوی تصویر ()1

طراحی و ساخته شدهاند و هر سه مورد دارای دوالب هستند و نمونه ( )9بخش دوالب
را در ساختار خود ندارد .تفاوت دوالبهای این سه نمونه در این است که نمونه ()8

در دو طرف دو دوالب دارد که به هم وصل هستند و بخش میانی آن را میله تشکیل

داده است .اما در نمونه ( )10این دوالب حالت یکسره از چپ به راست منجنیق را به

خود اختصاص داده و حالت میان تهی و میلهایِ نمونه ( )8در این اثر دیده نمیشود.
نمونه ( )11هم کمی پیچیدهتر از دو نمونه قبل ساخته شده و  4دوالب بزرگ و کوچک

در ساختار منجنیق دیده میشود .به طور کلی دو نمونه ( )7و ( )9دوالب ندارند و از
این نظر ساختار مشابهی باهم دارند .نوع دوالب در تصاویر ( )1و ( )2ساده و شبیه هم

هستند و نمونههای ( )10( ،)6( ،)4و ( )11دارای دندانه هستند که مانند قطرهای
دایرهای از خطوط محاطی دوالب به بیرون زدهاند .البته ساختار دوالب در نمونههای

( )10و ( )11پیچیدهتر است و دوالب نمونه ( )10یکسره و نمونه ( )11چهارتایی

است .در نگاره ( )3همه بخشهای منجنیق شامل تنه ،قاعده ،دوالب ،کفه ،طناب،
جایگاه پرتابه ،سهم ،خنذیر و صندوق مصور شده است و در مقایسه با نمونههای ()1

و ( )2که بخش صندوق و خنذیر آن حالتی ذوزنقهای شکل دارند ،نمونه ( )3دارای
صندوق مثلثی و خنذیر دایرهای شکل است .در نمونه ( )4نیز همه بخشها قابل
شناسایی است فقط بخش کفه و سهم منجنیق مصور نشده که از حالت طناب و جایگاه

پرتابه میتوان از وجود آن در ساختار منجنیق اطمینان حاصل کرد .در این نمونه نیز
بخش خنذیر به شکل دایرهای ترسیم شده و صندوق اثر نیز ،حالتی مثلثی البته با ضلعی
که کمی حالت کمانی و منحنی دارد؛ ترسیم شده و بیشتر برشی نود درجه از شکل دایره

را به ذهن متبادر میکند .در تصویر ( )5نیز همه بخشها جز بخش سهم و کفه ترسیم
شده و با توجه به تصویر طناب و پرتابه ،وجود سهم و کفه نیز قابل استنباط است .در

این نمونه هم خنذیر به شکل دایره و صندوق فرمی مثلثی دارد و به نمونههای علمی شبیه

نیست .در مورد تطبیق نمونه ( )5با سازوکار علمی منجنیق نیز باید گفت سهم این
نمونه با توجه به ح الت جایگاه پرتابه که مأموری در حال تجهیز آن به کره پرتابی است؛
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باید در قسمت باال قرار بگیرد؛ که به دلیل محدودیت کادر از نگاه مخاطب خارج بوده
و ترسیم نشده است .اما نگارگر بخشی مشابه سهم را به عنوان اتصالگر صندوق و دوالب

مصور کرده است که با ساز و کار علمی منجنیق در تناقض میباشد .در اثر ( )6نیز تمام
بخشها وجود دارند و فقط بخش کفه منجنیق دیده نمیشود اما از وجود طناب و
جایگاه پرتابه میتوان از وجود آن اطمینان حاصل نمود که به دلیل محدودیت کادر
نگاره ترسیم نشده است .الزم به ذکر است تصویر ( )6برخالف سایر نمونههای نگارهها

به صورت سهبعدی و با دو دوالب مصور شده که شباهت زیادی به نمونه ( )8دارد و

همچنین صندوق آن نیز در مقایسه با سایر نمونههای جدول ( )3به صورت نامتعارف
بزرگ ترسیم شده و حالت کمانی از دایره مشابه تصویر ( )4دارد .همچنین قاعده آن

نیز مشخص نیست .تصویر ( )7نیز نسبت به سایر نمونهها به صورت سادهتر و فاقد
اجزای دوالب و خنذیر ترسیم شده است .صندوق این نمونه نیز مشابه نمونه ( )6در

اندازهای بزرگ به تصویر درآمده و شکلی مثلثی با وجهی کمانی بسیار اندک دارد.
شایان ذکر است عدم وجود خنذیر نیز یک ایراد علمی و عدم پایبندی به سازوکار علمی

ابزار محسوب میشود که در ترسیم منجنیق در این نگاره رعایت نشده است .زیرا خنذیر
بخش اتصالی است که به حرکت سهم و صندوق و عملکرد صحیح منجنیق در پرتاب

پرتابه نقش اساسی دارد .در نمونههای ( )10( ،)9( ،)8و ( )11هم نمونههای موجود

در موزه تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی استانبول دیده میشود .در نمونههای ( )8و

( )9تمام اجزای منجنیق دیده میشود فقط در نمونههای ( )10و ( )11بخش طناب و
پرتابه دیده نمیشود که وجود کفه و سهم گویای وجود این موارد در ساختار سالحها
است .بخش خنذیر در نمونه ( )8بیضیمانند و در نمونه ( )9مانند تصاویر (،)4( ،)3

( )5و ( )6دایرهایشکل است .اما خنذیر نمونههای ( )10و ( )11ذوزنقهایشکل
ساخته شده و عیناً مانند نمونههای ( )1و ( )2است .مقایسه صندوقهای نمونهها هم

نشان میدهد نمونه ( )8دارای صندوق مکعب مستطیلی است که متمایز و متفاوت از

تمام نمونهها است .اما شکل صندوق در نمونههای ( )10( ،)9و ( )11حالت کماندار

و منحنی دارد که شبیه نمونههای ( )2( ،)1و ( )4است و البته صندوق نمونه ()11

ظریفتر و کوچکتر از سایر نمونهها دیده میشود .در جدول ( )3اطالعات نمونهها به
صورت اجمالی و مختصر ارائه شده است.
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نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان میدهد که در پنج نمونه از نگارههای صحنههای جنگی از جامع

التواریخ رشیدی متعلق به دورۀ ایلخانی تصویر ابزار منجنیق مصور شده است .ساختار
کلی همۀ پنج نمونه تقریباً مشابهت کلی به نوع منجنیق عربی دارند که البته با
تفاوتهایی ترسیم شدهاند .از لحاظ ساز و کار منجنیقها بخش دوالب که برای حرکت
دادن سهم و صندوق و پرتاب پرتابه بهکار میرود ،در نمونههای ( )7و ( )9از جدول

( )3دیده نمیشود .شاید هدف نگارگر دستی بودن انجام دادن فعل پرتاب در این

نمونهها است ،زیرا در نمونههای ( )3و ( )5از جدول ( )3مسؤول منجنیق این کار را
با دست و نه با چرخاندن دوالب انجام میدهد .در حالیکه در نمونۀ ( ،)6افرادی در

حال چرخاندن دوالب منجنیق دیده میشوند .بخش خنذیر هم در نمونههای (،)2( ،)1

( )10و ( )11از جدول ( )3به شکل ذوزنقه است در حالیکه در نمونههای (،)4( ،)3
( )6( ،)5و ( )9به صورت دایرهای شکل دیده میشود و در نمونۀ ( )8بیضیشکل
ساخته شده و در نمونۀ ( )6نیز ترسیم نشده است .بخش صندوق هم در نمونههای ()1

و ( )2به صورت ذوزنقهای شکل ترسیم شده و در نمونههای ( )3و ( )5مثلثیشکل
است .نمونههای ( )10( ،)9( ،)7( ،)6( ،)4و ( )11حالتی از کمان دایره و با وجهی
کمانی مصور شده و البته این حالت کمانی در نمونۀ ( )7بسیار ضعیف است و بیشتر به

شکل مثلث متمایل است .صندوق در تصویر ( )8از جدول ( )3هم به شکل مکعب
مستطیل ساخته شده است که با سایر نمونهها بسیار متفاوت است.
نکتۀ مهمی که با ساز و کار فناورانۀ منجنیق همخوان نیست ،حالت صندوق منجنیق در
تصویر ( )5است و به صورتی ترسیم شده که گویا منجنیق به حالت پرتاب پرتابه نزدیک

میشود و در صورت پایین آمدن کامل صندوق عمل پرتاب انجام میشود .بنابراین باید
سهم در بخش باال و به صورت عمودی ترسیم شود .در حالیکه بخشی مانند سهم در

اتصال به بخش دوالب مصور شده که این بخش در سایر نمونهها دیده نمیشود .ازاین
رو بخش سهم بودن آن را در ذهن مخاطب قوت میبخشد که در این صورت عدم

پایبندی نگارگر به ساز و کار فناورانۀ اثر قابل استنباط است .همچنین در نمونۀ ( )7هم
برخالف سایر نمونهها بخش خنذیر در اثر وجود ندارد .نمونههای ( )7و( )9برخالف
نمونههای دیگر جدول ( )3فاقد بخش دوالب هستد.
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