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 چکیده

  توپ  ابداع  از   پیش  و  اسالمی  اوایل دوران در    که  است  جنگی  ابزاری  منجنیق
  رشیدی   التواریخ جامع    نسخۀ  از  هایینگاره  در.  است  داشته  بسیاری  کاربرد 
  مختلفی   هایصحنه  در   جنگی  ابزار   این  تصاویری از   ایلخانی،  دورۀ   به  متعلق
  نقش   و  بصری  کیفیت  بازنمایی،  چگونگی  بنا بر این شناسایی.  است  شده  مصور

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

های پژوهش  اتخاذشده از سوی نگارگران انجام شده است. بر این اساس پرسش 
  بازنمایی   ونهچگ  جامع التواریخ   هاینگاره  در  منجنیق  ابزار  نقش  -1عبارتند از:  

  جامع التواریخ   هاینگاره  در  منجنیق  بصری  کیفیت  -2است؟    شده  مصور  و
  اصول   به  ایاندازه   چه  تا  ایلخانی  جامع التواریخ   هاینگاره  -3  است؟  چگونه
  تطبیقی رویکرد  با تحلیلی-توصیفی شیوۀ به پژوهش اند؟ اینبوده  پایبند علمی

بررسی    مورد   هاینمونه   و  شده  ای انجامکتابخانه گیری از منابع اسنادی و  با بهره  و
به روش   ایلخانی  ۀ دور  به  متعلق  التواریخ   جامع  ۀنسخ  از  نگاره  پنج  است که 

و این موارد با دو نمونه از تصاویر منابع    اندغیراحتمالی و هدفمند انتخاب شده
 فی   االنیق  و کتاب  یهند  احسان  اثر  القتال  آالت  و  االسلحه  کتابعلمی یعنی  

 تاریخ   ۀنمونه از آثار موجود در موز  چهارالزردکاش و    ارنبغا  اثر ابن  یقنالمناج 
شده استانبول    اسالمی  تکنولوژی  و  علم   تصاویر  مقایسه،  این  در   .اندمقایسه 

  اساس  رشیدی بر  جامع التواریخ   ۀنسخ  هاینگاره  در  شده  مصور  هایمنجنیق 
  هاینمونه   پایبندی  میزان  و  شده است  واکاوی  جنگی  ابزار  این  علمی  کار  و  ساز
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نتایج پژوهش نیز نشان  .  است  سنجیده شده  ابزار   علمی  ساختار  به  شده  مصور
نگارگرانمی کار   بر  دهد  و    دقیقی  و  کامل  اشراف  منجنیق  ابزار  علمی  ساز 

چنین بررسی  و هم  اندکرده  اقدام  آن  ظاهری  تصویرپردازی  به  صرفاً  و  اندنداشته 
ها براساس منجنیق نوع عربی یا فارسی  نمونه   ۀها حاکی از آن است که همنمونه 

ها دیده اند و انواع رومی یا فرنگی و نیز سلطانی در بین نمونه و ترکی تصویر شده
 شود. نمی

 رشیدی، منجنیق.  جامع التواریخ ابزار جنگی، ایلخانیان،    ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
  نگارگری  هنر  و  ایرانی   -اسالمی  هنر  اسالمی   تمدن   و   فرهنگ  تجلیات  ترینزرگب  از   یکی 

  تاریخ  از   مصور   سندی  و  دارد  واالیی  جایگاه  اسالمی   هنرمندان  میان   است و نگارگری در 
و   جامعه  از  اطالعاتی  شود. آثار این حوزه حاویمی  محسوب  سیاسی و اجتماعی ایران

چنین هنر نگارگری اطالعاتی وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی است. هم  ۀدهند  بازتاب
کند. های گوناگون تاریخی ارائه میهای جنگی در دورهمفید از تجهیزات نظامی و سالح

ها، ابزار جنگی منجنیق است که نقش بسزایی در فتوحات مسلمانان  یکی از این سالح
آن از  این داشته است.  از  در    جا که تصاویری   ازیاههای نسخنگاره  میانابزار جنگی 

التواریخ با هدف شناسایی   ،مشاهده شده است  ایلخانی  جامع    چگونگی   این پژوهش 
 شناخت   نیز   و  این نسخه  های نگاره  در  منجنیق  ابزار  نقش  و  بصری  کیفیت  بازنمایی،

  شده  اتخاذ  تمهیدات   و  منجنیق  ابزار  مصورسازی   در   علمی  اصول  به  آن  پایبندی  میزان
 مطرح شده است: های زیرانجام شده است. براین اساس پرسش  نگارگران  سوی از

  شده   مصور   و  بازنمایی   چگونه  جامع التواریخ  هاینگاره  در  منجنیق  ابزارنقش   -1
 است؟

 است؟ چگونه  جامع التواریخ هاینگاره در منجنیق بصری کیفیت -2

 اند؟بوده   پایبند  علمی  اصول   به  ای اندازه  چه  تا   ایلخانی  التواریخ   جامع  هاینگاره -3

 منجنیق  ها، ابتدا در بخش مبانی نظری پژوهش به تعریف گویی به پرسشبرای پاسخ
انواع   خاستگاه   و و   آن،  نسخه  ساختار   منجنیق  و سپس  التواریخ   آن    و  رشیدی   جامع 

تحلیل منجنیق  پرداخته شده است و درنهایت براساس اطالعات کیفی به   آن هایویژگی
 اقدام شده است.  جامع التواریخ نسخه هاینگاره در  و انواع آن

 تحقیق  ۀپیشین
مقالۀ    دقیق  عنوان  با  ایمطالعه  دهدمی  نشان  حاضر  پژوهش  ۀپیشین  در بارۀ  هاجستجو

 های سالح  نیز  و  اسالمی  ۀدور  نظامی  تجهیزات  بارۀدر  اما  ،است   نشده  انجام  حاضر
  احمدی  طاهره.  است  شده  انجام   ایگریخته  و   ستهجَ  هایژوهشپ  منجنیق  نظیر  جنگی
 اب  بلوچستان،  و  سیستان  دانشگاه  در  خود  ارشد  کارشناسی  ۀنامپایان  در (  1399)  کمّک

 قبانامه، زرین  شاهنامه،  بر  تکیه  با)  حماسی   آثار   در  آن  تسخیر  هایشیوه  و  هاقلعه»  موضوع
  بسیار  اهمیت  بهخود    پژوهش  در  ودر این باره تحقیق کرده است    «(پیکرهفت  و  غزانامه
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  ۀپدید  و  نهاد  یک   عنوان  به  امروز   تا  هاگذشته  از   حصار   و  قلعه   جایگاه  نیز   و  قالع  برپایی 
  فتح  راهکار   عنوان  به  منجنیق  جنگی  ابزاردر این تحقیق به    .است  پرداخته  اجتماعی

است  قالع شده    هایسرزمین  در  ایقلعه  های جنگ  در  پرتابی   ادوات  نقش ».  توجه 
  محمد  قزوینی،  یهافرجی  محمدحسین  ۀمقال  عنوان  « توپ  ابداع  از   پیش  اسالمی

منتشر   اسالمی   تمدن   و   تاریخ  ۀنشری  در   که  است(  1392)  بیاتلو  حسین  و   نورمحمدی
 از  استفاده...  اسالمی ۀمیان  قرون درکه  دهدمی نشان پژوهش این هاییافته  .است شده

 به  ضمن  مقاله،  ن یا  در.  بود  نندهکینیتع  و   ارآمد ک  اریبس  هاقیمنجن  ژهیوبه  ی پرتاب  ادوات
 یافزارهاجنگ   یدفاع-یهجوم   مختلف  یردهاکارک  از  مستند  یوصف  دادن  دست
بودنِنندکنییتع  ،یاسالم  ۀدور  یاقلعه  یهاجنگ  در  نیسنگ  ِیپرتاب  نیا  یریارگکبه   ه 
  شده   داده  نشان  و  یبررس  ی خیتار  ۀ دور  نیا  ینظام  اتیعمل  ۀجینت  در  هاسالح  از  دسته

  قدرت  و   ی کیزیف  توان  بر  صرفاً  ،یجنگ  ادوات  از   دسته  ن یا  یریارگک  به  در   هکاست  
  ی انکام   از   یناش  گاه  هامحاصره  در   ادوات   نیا  اربردک  هکبل  ،شدینم   هیکت  هاآن  یرانگریو

  جنگ  یاگونه   اعمال  جه،ی نت  در  و  وحشت  و  ترس  جادیا   در  نیسنگ  یهاسالح   هک  بوده
 کاربرد   تحوالت  انتقادی  بررسی»  پژوهش  در.  اندساخته یم  فراهم  دشمن  هیعل  یروان

  حسین   و  آبادینجف  نورمحمدی  محمد   ۀنوشت  «اسالمی  ۀدور  هایجنگ  در  منجنیق
  هم  اقتصادی  و  اجتماعی  تاریخ  ۀنامپژوهش  دوم   ۀشمار  در   شده  چاپ  ،(1391)  بیاتلو
  با  اما  ،داشت  یاساده  لکش   قیمنجن  ی اسالم  فتوحات  نینخست  در »  دهدمی  نشان  هایافته 

 شهرها،  یدفاع  یحصارها  ام کاستح  شیافزا  و  املکت   موازات   به  و   زمان   گذشت
  یامو  ۀ دور  در   ه ک  جاآن  تا  ،افتندی  امل کت  و   ردندک  رییتغ   روز روزبه  زین  هاق یمنجن
  یصنف  به  ونیقیمنجن  یعباس  ۀ دور  در   و   شدند  ساخته  نیآتش  و  اندازنفت  یهاق یمنجن

  و   تنوع»  ۀمقال  در  نویسندگان  همین   «.شدند  بدل  سپاه   در  معلوم   فیوظا  با  و   مشخص
 ۀنشری  16  ۀ شمار  در  شده  چاپ(  1391)  « اسالمی  ۀدور  در   جنگی  هایپرتابه  تکامل
  یاسالم  ۀانیم  یهاسده  در»  که  اندیافته  دست  نتایج  این  به  نیز  اسالمی  تمدن  و   تاریخ

 ی امحاصره  ینبردها  رو،  ن یا  از  ،بودند  خود   دور  به  یدفاع  ی وارهاید  یدارا  شهرها  شتریب
  ی پرتاب  نیسنگ  یهاسالح  نبردها،  گونهنیا  در .  آمدیم  حساب   به  ها جنگ  ج ی را  ۀویش
  افزارهاجنگ  یهاپرتابه   نوع  سالح،  بر  افزون  اما  ،داشت  اریبس  ییاراک  قیمنجن  ژهیوبه 
  یسنگ  ابتدا   در  هک  قیمنجن  یهاپرتابه.  گذاشتیم  بسزا  یریتأث  تیموفق  به  یابیدست  در  زین

 با  یانفجار  یهاپرتابه   بعد  یهادوره  در.  افتی  املکت  و   تحول  زمان  گذشت  با  بود،
 « .وبدکب  هم  در  را  شهرها  حصار  توانستیم  هک  شد  ابداع  رتریگچشم  ی بیتخر  قدرت
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 های جنگ  در  پرتابی   ادوات  نقش»  موضوع(  1390)  آبادینجف  نورمحمدی  محمد
  پیش اسالمی هایدوره در صغیر آسیای و عراق ایران، شام، مصر، هایسرزمین ایقلعه

  خمینی  امام   المللی بین  دانشگاه  در   خود   ارشد   کارشناسی  ۀنامپایان  در   را   « توپ  ابداع   از
  ارائه  منجنیق  جنگی  ابزار  کاربرد  از  مفصلی   شرح  و  است  کرده  مطالعه  و  بررسی (  ره)

 جنگ   سیر»  پژوهش  که  است  دیگری  پژوهشگر  نیز(  1382)  قائدان  اصغر.  است  داده
  سیاست   ۀنامفصل  از  43  ۀشمار  در  را  «اسالمی  نخستین  قرون  در  تسلیحاتی  تحول  و

 های سالح»  مسلمانان  که  است  آن   از   حاکی   هایافته   و  است  رسانده  چاپ  به  دفاعی
  دبابه،   منجنیق،  چون  سنگینی  هایسالح  به  کمان  و  نیزه  و  شمشیر  از  را  خود  ابتدایی 

  مبدل  تهاجمی  و  دفاعی  هایسالح   سایر  و  الزیارقوس   فالخن،  انداز،نفت   مثلثات،
  « .بود  جنگ  در  تحول  با  همگام  تسلیحات،  در  تحولی  مجموع   در  خود  این  و  ساختند

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

  اسالمی در دورۀ    نظامی  تجهیزاتبه    و  است  پرداخته  «.(ق 232  اول  عباسی  عصر  پایان
  آالت   و  االسلحه  کتاب.  است  کرده  توجه  اسالمی  هایحکومت  در  نظامی  سازماندهی  و

  این   نویسنده در  و   است   (م2004هندی )  احسان   ۀنوشت  المسلمین  و   العرب  عند  القتال
  نیز   پرداخته و  تاریخ  طول  در   اسالمی   یهاسالح  و   ادوات  چگونگی   و   تطور  به  کتاب

  فی   نیقاأل  کتاب  .است  داده  اختصاص  پرتابی   سنگین  ادوات  به  را  خاص  قسمتی
 ۀ نویسند از. است( ق867 متوفی) الزردکاش ارنبغ ابننوشتۀ هم  (ق1405) یقنالمناج

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

 الیونسی   ارنبغ  او  کهاین  دیگر  ؛است  آمده  دنیا  به  حلب  در  و  بوده  شام  کتر  ممالیک
 ق 857  سال   به  متوفی  و  مصر  زمینرس  در   ممالیک  سپاه   فرماندهان  از   یکی  فرج،  یالناصر

 عجمی،   به  معروف  برقوق،  الظاهر  بغا  منکلی  به  را  کتاب  این  ارنبغا  فرزند.  است  بوده
 عساکر   اتابک  لقب(  ق836)  خویش  مرگ  هنگام  تا  ق830  یهاسال  بین  که  کرده  هدیه

  این  خطی  ۀنسخ  تنها.  باشد  شده  انجام  دوران  این  در  باید  تألیف  این  و  است  داشته  را
  بوده   موجود  3469  ۀشمار  به  استانبول،  توپقاپی   قصر  در  سوم  احمد  ۀکتابخان  در  تألیف

  ها طرح  رسومات،  آن  ۀبقی و  توصیفات  و   عیارات   دارای  آن   از   صفحه  20  حدود  تنها  که
  گیردمی  دربر  را  منجنیق  انواع  و   هاگلوله  و   منجنیق  قطعات   به  مربوط   تصاویر   و
دانشنامۀ    به کتابیکی  توان  از منابع انگلیسی نیز می   (13  -14:  1390  نورمحمدی،)
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کسفورد     (م2010سزگین )  فؤاد  اشاره کرد و نیز  1فلسفه، علوم و تکنولوژی در اسالمدر  آ
منجنیق و نمونۀ موجود  به    2استانبول  اسالمیِموزۀ تاریخ علم و تکنولوژی دورۀ    کتاب  در

  نکته   این   در   توانمی  را  حاضر  پژوهش  ۀنوآوران  . جنبۀهایی داشته استدر استانبول اشاره
  اسالمی  مصور  هاینسخه   در  جنگی  ابزار  یک  عنوان  به  منجنیق  کار  و  ساز  که  دانست

 اطالعات  تواندمی مطالعه  این و تا کنون بررسی نشده است رشیدی التواریخ  جامع نظیر
 .کند ارائه هنری ۀجنب از هم  و علمی  حیث  از هم مفیدی

 روش تحقیق 
  اطالعات  تحلیل کیفی  با  و  تطبیقی  رویکرد  با  تحلیلی-توصیفی  ۀشیو  به  پژوهش  این

از    پنجشامل  شده  بررسی    هاینمونه   و  است  شده  انجام  اسنادی  و  ایکتابخانه  نگاره 
احتمالی و هدفمند   ایلخانی است که غیر  ۀ دور  رشیدی متعلق به  التواریخ  جامع  ۀنسخ

 ۀ نمون  دو و  اسکاتلند ادینبورگ ۀ موز ۀها از مجموعنمونه از نگاره سه. اندانتخاب شده
  تصاویر  از   نمونه  دو  با  موارد  شده است و این   گردآوری  ایرانیکادانشنامۀ  دیگر از سایت  

 فی  نیقاأل  کتاب  و  یهند  احسان  اثر  القتال  آالت  و  االسلحه  کتاب  یعنی  علمی  منابع
  و  علم   تاریخ  ۀموز  در  موجود  آثار  از  نمونه  چهار  الزردکاش و  ارنبغا  ابن  اثر  المناجنیق
  یتدو کتاب مرجعاین  . دلیل انتخاب  داده شده است  تطبیق  استانبول  اسالمی  تکنولوژی

 بارۀ ویژه ابزار منجنیق است. درمی بهشناسی اسالسالح  ۀو شهرت دو منبع در حوز   هاآن
 ۀبه بررسی مجموع  پژوهش صرفاً  ۀجامع  کردنمحدود    به منظورنیز    جامع التواریخ  ۀنسخ
های پژوهش به دالیل  نمونه ایرانیکا اکتفا شده است.    سایت  و  اسکاتلند  ادینبورگ  ۀموز

ها ممکن  دسترس نبودن، به مواردی محدود شده است که دسترسی به آننایاب بودن و در  
در  بود، مطالعات گسترده زیرا  منجنیق  جنگی  ابزار  شیوۀ بارۀ  و  است  نشده  انجام  ای 

میان میرشتهبررسی  حاضر  پژوهش  دانش  ای  گسترش  در  مفیدی  اطالعات  تواند 
در این مقایسه،   .است  ع کیفیاز نو  هانگاره  تحلیل  روششناسی منجنیق ارائه کند.  سالح

رشیدی بر اساس    جامع التواریخ  ۀهای نسخشده در نگاره  های مصورتصاویر منجنیق
شده    های مصورو میزان پایبندی نمونه   اندشدهساز و کار علمی این ابزار جنگی واکاوی  

 .  مطالعه شده استابزار  فناورانۀبه ساختار 
  

 
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 
  تیر،   پرتاب  یبرا  سالح  این  از.  است  تهاجمی  یهاسالح  انواع  ترینمهم  از  یکی  منجنیق
  و   شهر  یحصارها  و  دیوارها  ها،قلعه  سمت  به  یدیگر  ۀ پرتاب   هر  یا  نفت  و  قیر  سنگ،

نجفمی  استفاده  دشمن  استحکامات )نورمحمدی  احتماالً  (  20:  1390آبادی،  شد 
نام   به  میابزاری  را  کرد  شادوف  تلقی  ابتدایی  منجنیق  نوعی    نورمحمدی)توان 

  هک  یی هاق یمنجن  مانند  و  داشت  ساده  اریبس  یردکارک  شادوف  .(20:  1390  آبادی،نجف
 ق یمنجن نیا. برخوردار نبود ی کیانکم و  یکیزیف یهایدگیچیپ شد، از  آن ساخته از پس

 پرتابه  پرتاب قصد مهاجم یقوا هک یبود و زمان شده لیکتش صفحه کی و وزنه کی از
  ک یشل  سمت هدف  به  پرتابه  رهاشدن،  از   پس  و   شدیم  ده یشک  نییپا  به  وزنه  ،ندداشت  را
نورمحمدیفرجی)شد  یم قزوینی،  بیاتلو،نجف  های  این    بر  بنا  .(66:  1392  آبادی، 

 انشانیم  یاعمده  تفاوت  اندازه  جز  و  بودند  سنگ  از  یقطعات  قیمنجن  یهاپرتابه   نینخست
شده است که   افتهی  قیمنجن  نیتریمیقد  ،الحضر  قیمنجن  یهاپرتابه   اما  ،وجود نداشت

پرتابه   بر  عالوه   از  یامجموعه  حضَر،  شهر  در.  است  بوده  زین  نیآتش  یهاسنگ، 
کیلوگرم کشف شده است.    27.3وزن    به  یسنگ  یهارهک شامل    قیمنجن  نیا  یهاپرتابه 
  نام   نیا  به  رو  نیا  از  و  شده  شفک  1حضر   شهر  یهایشناسباستان   در  الحضر  قیمنجن

از ای  نمونه  1در تصویر  (90:  1391  بیاتلو،  آبادی،نجف  نورمحمدی)شود  یم  خوانده
 شود. منجنیق ساده و ابتدایی دیده می

 این ابزار جنگی   از  وجود دارد اما استفاده  نظر  اختالف  منجنیق  شیدایپ  منشأدر باب  
  نورمحمدی)بوده است    جیرا  یالدیپانزدهم م  قرن  تا  حیمس  الدیم  از   شیپ  قرن  پنج  از

 به  را  آن  یریارگکبه و اختراع چون جوالیقی و العباسی  یبرخ (22: 1390 آبادی،نجف
نسبت مییرانیا العباسی،    353  -344:  1969دهند )جوالیقی،  ان   . (191:  1295و 

  ه ک  دارند  دهیعق  هینظر  نیا   طرفداران.  است  قیمنجن  یلغو  ۀشیر  هینظر  ن یا  گاههیکت  نیاول
 ی فارس  ۀشیر  زین  گرید  یا  عده  است؛  شده  مشتق  «کین  هی ج  من»  یفارس  ۀلمک  از  قیمنجن

 
  رانیو  اقوتی  زمان  در  شهر   نیا.  بود   شده  بنا  سنگ  از   كه  است   فرات  و  موصل  نیب  در  واقع  یم یقد  ی شهر  حضر  .1

  یهایامپراتور  انیم  شه یهم  ش،یَش یالجسوق  ت یموقع  سبب  چنین به ( هم268/ 2تا،  بوده است )یاقوت حموی، بی
سبب   به  اما ، شد محاصره ی امپراتور دو ن یا ی قوا طرف از  بارها شهر  نیا  ،بود  مناقشه ت آنیمالک سر بر  روم  و ران یا

  هنگام   به  نجات یافت. سرانجام،   سقوط  خطر  از  اریبس  ی جنگ  ادوات  زین  و  فراوان،   یجنگ   یروین  اسوار،   استحکام
  دست  به  آن   اسوار   و   كند  مقاومت  دشمن   ی قوا  در برابر   نتوانست   شهر   ن یم، ا241  - 240، در  یساسان  اول  شاپور  ۀحمل

 . (120: 1391 بیاتلو، آبادی،نجف نورمحمدی)خت یر فرو یساسان پادشاه
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 نورمحمدی )دانند  الفوق« می  یال  »االرتفاع  یمعنا  به«  یاجودن  ما  انا»  برگرفته  را  قیمنجن
  است  قائل  بیزانسی  منشأ  منجنیق  برای  العبیدی  .(121:  1391  بیاتلو،  آبادی،نجف

نسبت داده شده   انیونانی  به  قیمنجن  اصل  و  منشأ  چنینهم  ،(122:  1976  العبیدی،)
  نیزل این دیدگاه  یدل  نیترمهم ،شده است  منتقل  های زانسی ب  به  بعدها  دستاورد   نیا  اگرچه

نظریه  و   است  قیمنجن  ۀواژ  یشناسشهیر  مباحث  بر  یمبتن این    را   قیمنجن  ۀواژ  پیروان 
از   معنای  1»منغانون«  یونانی  ۀلمکبرگرفته    نورمحمدی)  دانندمی  بزرگ  اختراع  به 

 منجنیق  مخترع  هافنیقی   دیگر  ایعقیده   براساس  (121:  1391  بیاتلو،  آبادی،نجف
اعراب خود و    (146  ،1  ج:  1382  زیدان،)  بودند آمده است که  نیز  برخی منابع  در 

 . (241: 1981اند )ابن قتیبه دینوری، مخترع منجنیق بوده 

 
 ( 21: 1390 آبادی،نجف )نورمحمدی  المناجنیق فی  نیقاألیک منجنیق ابتدایی از کتاب  .1تصویر

 انواع منجنیق و ساختار آن
مختلفی  بندی طبقه  دستههای  منجنیق  برای  انواع  نورمحمدیبندی  دارد.    وجود 

 آمده است. ( 1)آورده که در نمودار بندی نوع طبقه  چهار( 1390آبادی )نجف

  

 
1. mangennean 
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 براساس معیارهای مختلف  بندی انواع منجنیقطبقه .1نمودار

 

ف
تل

خ
ب م

وان
 ج

 از
ق 

نی
ج

من
ع 

وا
ان

مکانیزم و شیوه عمل
کششی

تعادلی

نوع ساخت

عربی

فرنگی یا رومی

سلطانی 

ترکی یا فارسی

کارکرد

هجومی

دفاعی

دریایی

نوع پرتابه

پرتاب کننده سنگ

پرتاب کننده تیر

ینپرتاب کننده نفت و گلوله های آتش

پرتاب کننده مواد منفجره

پرتاب کننده مار افعی و عقرب

تپرتاب کننده کثافات و جسد حیوانا
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های  عمل به دو گروه منجنیق   ۀها براساس مکانیزم و شیو( منجنیق1مطابق نمودار )
منجنیق کششی در قرن چهارم پیش از  از قرار معلوم  شوند.  کششی و تعادلی تقسیم می

میالد در چین ساخته شد و از یک تیر چوبی متشکل از یک تیرک یا چندین تیرک 
گاهی بر باالی برجک چوبی حمل  هم ساخته شده بود که بر روی تکیه چوبی متصل به

گیری  و نقل و استقرار آسان و نیز هدف  برجک اغلب برای سهولت در حملشد. این  می
 12تا    7متر طول و  سانتی  840تا    560های آن بین  . تیرک شددار ساخته میچرخ دقیق،  
کیلوگرم وزن داشت. در انتهای منجنیق    60آن نیز حداکثر    ۀمتر قطر داشت و پرتاب سانتی

  250الی    40ی طناب به آن وصل شده بودند تا  هم تیرک اتصالی وجود داشت که تعداد
راه  مأمور  سربازی که  این  نفر  هماهنگی کامل  با  بودند  منجنیق  از  استفاده  و  اندازی 

 آبادی، نجف  نورمحمدی) تا گلوله به سمت هدف پرتاب شود    کشیدندمیها را  طناب 
محمدی  )نور  شود( دو نوع منجنیقی کششی دیده می3( و )2ویر )ادر تص  (57:  1390
 .  (60: 1390آبادی، نجف

 
 3تصویر     2تصویر

با  منجنیق تعادل دارد و در اواخر  تری  ساختار پیچیدهمنجنیق کششی  ی در مقایسه 
ششم هجری قمری/ دوازدهم میالدی ساخته و استفاده از آن رایج شد. وزن آن    ۀسد

العاده سنگین تشکیل شده نسبت به منجنیق کششی بیشتر بود و از یک تیرک چوبی فوق 
بزرگی حمل می  گرفتمیگاهی قرار  بود که بر روی تکیه این    .شدو بر برجک چوبی 

شد  تقسیم می 6به  1یا  5به  1گری به نسبت گاه دیتکیهوسیلۀ  متر به  20تیرک با طول 
ها را با کمک  د. معموالً این منجنیق بزرگی آویزان بو  ۀکوتاه آن، جعب  یو در انتهای بازو
(  5( و )4در تصاویر )  (55:  1390آبادی،  )نورمحمدی نجف  کشیدندیک جرثقیل می

 . (62، 56: 1390 آبادی،نجف نورمحمدی) است آمدههایی از منجنیق تعادلی نمونه 
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 4تصویر

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

نوع منجنیق عربی،    چهار  بهساخت    ۀها از لحاظ نحوبندی انواع منجنیق طبقه   بارۀدر  
. منجنیق عربی سالحی بسیار محکم،  رسیممیفرنگی یا رومی، سلطانی و ترکی یا فارسی  

 آبادی، نجف  نورمحمدی)   ای بودهای قلعهمقاوم و مطمئن با کاربرد فراوان در جنگ
اند قائدان معتقد است اعراب این نوع منجنیق را از ایرانیان اقتباس کرده   .(63:  1390
آن   ۀبار  دراما  (  225:  1380ن،  )قائدا بودن  تعادلی  یا  و کششی  این سالح  ساختار 

نویسند دارد.  نظر وجود  اسالم ةدایردر    «منجنیق»  ۀمقال  ۀاختالف  احتمال    1المعارف 
اقتباسی   ۀدهد منجنیق فارسی نوعی از منجنیق تعادلی باشد. اگر منجنیق عربی گونمی

باید آن را نوعی منجنیق تعادلی دانست. فیصل دبدوب منجنیق  منجنیق فارسی باشد 
  ۀهای کششی معرفی کرده است. هندی هم بدون اشاره به شیوای از منجنیقعربی را گونه

 
1. Encyclopædia of Islam  
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  بر وصفِ   بی، با تغییر نام حربی به عربی، منجنیق عربی را بناعمل پرتابی منجنیق عر
در اثر هایی است که  به دلیل ابهاماحتماالً  داند. این اختالف نظرها  تعادلی می  تصویرْ

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

تر از نوع  آن کوچک  ۀاندازتنها  و  است  مشابه منجنیق عربی    نیزمنجنیق ترکی یا فارسی  
نام عراده شناخته می با  و  به منجنیق   (225:  1380  شود )قائدان،عربی است   ی هاو 

این سالح   .(75:  1390آبادی،  نجف  نورمحمدی)  مشهور استانداز  سنگ  کوچک
ها آن را بر پشت شتر یا مرکبی سوار  امویان بسیار کاربرد داشت و در جنگ  ۀدر دور

موقعیتمی در  عموماً  و  وجود   یی هاکردند  خاطر  به  نظامی  قوای  داشت که  کاربرد 
توانستند از مسافتی نزدیک دشمن را  هایی پر از آب در گرد دیوارهای شهر نمیخندق 

و    ی عرب  قیاز منجن  یی ها( نمونه5)  ریصوت  .(98/ 7:  1965  اثیر،هدف قرار دهند )ابن
برا  اریبس  یی های ژگیکه منابع و  دهدیرا نشان م  یفارس  ای  یترک ها ذکر آن   یمشابه هم 

در جنگ  اند.کرده است که  رومی  یا  فرنگی  منجنیق  دیگر  میان  نوع  در  های صلیبی 
د. این منجنیق انصلیبیان رواج داشت و مسلمانان این نوع سالح را از ایشان اقتباس کرده 

 آن قرار گرفته که عمودی از جنس آهن به شکل محوری در میان  داردای صلیبی قاعده 
بیت  نام  به  قسمتی  عمود  این  باالی  در  طرف   المنجنیقو  دو  از  و  بود  شده  تعبیه 

نامیدند. از این  المنجنیق هم دو صندوق آویزان بود و این دو صندوق را کامل میبیت
منجنیق سلطانی هم مشابه منجنیق فرنگی   شد.ها استفاده میقلعه  سالح برای دفاع از

صلیبی شکل نوع فرنگی است. این سالح برخالف    ۀبود و تفاوت اصلی آن در قاعد
های نوع ضلعی تشکیل شده بود و نیز به هر کدام از صندوقشش  ۀنوع فرنگی از قاعد

هر کدام از این وترها در  وصل بود که در هنگام پرتاب،    وتر )ریسمان(   پنجسلطانی  
زمان با پایین در زمان پرتاب، هم  سالحْ  ۀگرفت و خدمدست یک مرد جنگی قرار می

و به این ترتیب با وارد  کشیدند میپایین  هآمدن دو صندوق، وترها را با نیروی فراوانی ب
به سمت هدف   پرتابه  قدرتمند  پرتاب  باعث  منجنیق  به  بسیار  نیروی   شدندمیآوردن 

های رومی  ( هم منجنیق7( و )6تصاویر )  .(66-65:  1390  آبادی،نجف  نورمحمدی)
 . (68-67: 1390 آبادی،نجف نورمحمدی) دهدیا فرنگی و سلطانی را نمایش می

 
  نشر   و  األسواء   من  الحروب  فی  النجاة  کیفیة  فی  األلباب  تبصرةکتاب    ۀمرضی طرسوسی نویسند  بن   علی  بن  مرضی  .1

 االعداء  لقاء علی المعینه اآلالت و العدد اعالم فی
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 منجنیق رومی یا فرنگی . 6تصویر

 
 منجنیق سلطانی  .7تصویر

نسخۀ  منجنیق  در  التواریخهایی که  شده  جامع  عربی اند  توصیف  منجنیق  نوع  از 
خواهیم منجنیق عربی  طور خاص به توصیف اجزاء و کارکرد  ، بر این اساس به هستند

  فوقانی   قسمت   در  تشکیل شده که  چوبی   یعمود  یهاستون  یتعداد  از  منجنیقپرداخت.  
  عمود  یک   افقی،  تیر  این  بر  (.8)تصویر  شدمی  متصل   الخنزیره  نام   به  اصلی   یک تیر  به

  طرف  از  و  کوتاه  طرف  یک  از  که  گفتندتیر می  یا  سهم  آن   به  و  است  سوار  بلند  چوبی 
نام دارد   صندوق  داشت که  قرار  یامحفظه(  سهم)  تیر  این  کوتاه  سمت  در.  بود   بلند  دیگر

این معموالً   جنس  هر  از  توانستمی  صندوق)  بود  سرب   یا  آهن  جنس  از  صندوق  و 
  سهم بلند قسمت در. شده باشد( پر سرب  و آهن از آن  درون و باشدساخته شده  یدیگر
  گوناگونی  انواع  هاپرتابه  و   گرفتمی  قرار  آن   پرتابه در  یا  مقذوفه  که  داشت  قرار  یاکفه

 قسمت  از (  سهم)  تیر چوبی  .وجز آن  نفت  و   سنگ  سنگین،  و   بزرگ  تیرهای   چونداشتند  
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  طناب و  این  کشیدن.  شدمی وصل  وتر  یا  زیار  نام  به  ریسمانی  یا  سیمی  ۀشبک  به  خود  بلند
  حمل،  ۀوظیف  که   سربازان   از  گروهی   کهآن  یکی   :شدمی  انجام  روش   دو   به  کفه  آوردن   پایین
  خود   بدنی  ینیرو  با  و  دادندمی  انجام  را  کار  این  داشتند  را  از منجنیق  استفاده  و  نصب
  ریسمان  آن  چرخاندن  با  که  بود  دوالبی   از  استفادهدیگر  راه    کشیدند؛می   پایین  به  را  طناب
  آزاد  را   تیر  بود  کافی  این حال  در.  رفتمی  باال  صندوق  و  آمد میپایین    کفه  و  شدمی  جمع
پایین   سمت  به  سرعت  با  را  سهم  کوتاه  طرف  صندوق،  وزن  از  ناشی  سنگینی  تا  کنند

و به   دوبر  باال  به  تمام   قدرت  با  داشت  قرار  آن  در  کفه  که دیگر  سمت  در نتیجه  و  کشیده
 . (55: 1390 آبادی،نجف نورمحمدی)پرتاب شدن پرتابه منجر شود 

 
 نگارندگان( از   گذاری اجزاءنام)  عربی  اجزای منجنیق .8تصویر

 
 المناجنیق  فی  االنیق کتاب از  برگرفته. تعادلی منجنیق عربی،  منجنیق .9تصویر
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ها نشان در نمونهجایگاه دوالب  را در    هایی تفاوت(  9( و )8مقایسه دو تصویر ) 
برا  دیبا  .دهدمی با  یگفت  دوالب توسط مأمور مخصوص چرخانده   دیپرتاب پرتابه 

( در  8)  ریپرتابه است؛ کفه و دوالب در تصو  یریهم کفه محل قرارگ  یشود و از طرف
( کفه و دوالب در دو طرف 9)  ریبخش قرار دارند اما در تصو  کیراستا و در    کی

 مصور شده است. قیمنجن

وجود   یهاق یمنجن  زیدر استانبول  ن  یاسالم  یعلم و تکنولوژ  خیدر مجموعه موزه تار
 ( 1)جدول  هستند.  ی ممالک اسالم یفنون و ابزار جنگ یایدارند که گو

 )نگارندگان(   تاریخ علم و تکنولوژی اسالمی استانبول. ۀ موز  های موجود درتصاویر منجنیق . 1جدول

 دهندهها به تفکیک اجزاء تشکیلتصاویر منجنیق 

 
 ( https://commons.wikimedia.org) .  قی (، منجن1) ریتصو

 
 ( https://commons.wikimedia.org) . قی(، منجن2) ریتصو
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 ( https://www.google.com) . قی(، منجن3) ریتصو

 
 ( https://muze.gen.tr) . قی(، منجن4) ریتصو

  تاریخ   ۀموجود در موز  ۀنمون  چهار  میان از  شود  دیده می(  1جدول )آن طور که در  
 ۀ و نمون  دارند( دوالب  4( و )3، )(1های )استانبول، نمونه   اسالمی  تکنولوژی  و  علم

(  1)  ۀنموندر  های این سه نمونه در این است که  ( فاقد دوالب است. تفاوت دوالب2)
آن را   یانیبخش مو    اندبا یک میله متصل شدهکه  شود  دیده میدر دو طرف دو دوالب  

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

دوالب بزرگ    4تر از دو نمونه قبل ساخته شده و  ( هم کمی پیچیده4شود. نمونه )نمی
دیگر    ۀنموننیز با سه  (  1)  ۀصندوق نمون  شود.و کوچک در ساختار منجنیق دیده می

متفاوت است و به شکل مکعب مستطیل طراحی و ساخته شده است. بخش خنذیر نیز  
( حالتی  1) ۀای شکل ساخته شده و در نمون( به صورت ذوزنقه4( و )3های )در نمونه

 ای دارد. ( حالت دایره2)  ۀشکل دارد و در نمونبیضی
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 های نسخه رشیدی و ویژگی  جامع التواریخ ۀنسخ
 اساطیر،   تاریخ  مورد  در  موضوعاتی  که  است  کهنی  ارزشمند  هاینسخه  از  جامع التواریخ

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

  شروع  ( ص)اکرم  پیامبر  و   ایرانی   پادشاهان  حکومت   آغازین  دوران   و   (ع)عیسی  ،(ع)موسی
- 717)  بهادرخان  ابوسعید  سلطان   یعنی   مغولی   امپراطوری  حاکمان  حکومت  تا  و

 متن  هایرونوشت(  61:  1384  فر،شایسته )  شودمی  مواجه  م(1335-1317ق/736
التواریخ   ۀحوز  در  و  شدمی  تنظیم  و  تهیه  رشیدی  ربع  ۀخانمکتب  محل  در  جامع 

می  امپراطوری  ه اللّفضل  الدینرشید  خواجه(  124  و140:  1383  برند،)  شدمنتشر 
التواریخ  کتاب   مؤلف   همدانی   غنی  کتاب   این  تألیف  به  خانغازان  دستور  به  ،جامع 
  تاریخ   در   خانغازان  برسد،  اتمام   به  مغول   تاریخ   تألیف  کهآن  از  پیش  و   کرد  مبادرت

  که  داد  دستور   خانغازان  جانشین  اولجایتو  سپس   و  فروبست  جهان   از   چشم  ق703
  نهایت  در   و(  85:  1375  زاده،شریف)  برساند  پایان   به  را  آن   نگارش   الدینرشید  خواجه

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

 داد   دستور  هاللّفضل   الدینرشید  خواجه  به  اولجایتو  .(17:  1393  فالح،  بابائی)  است
  مسائل  و   اسالمی  ممالک  تاریخ   ویژهبه  عمومی   تاریخ   شامل  ترتیب  به  سومی   و   دوم   جلد

 نسخه   این  تألیف  در  .(85:  1375  زاده،شریف )  بیفزاید  آن  به  و  کند  تألیف  جغرافیایی،
  الذهب  مروج  ،(بلخی  ابن)  نامهفارس  ،(اثیر  ابن)  الکامل  ،طبری  تاریخ   مانند  کتبی  از
 خواجه)  نامهفتح  ،(جوینی)  یجهانگشا  ،(راوندی)  الصدورة  راح  ،(مسعودی)

  التجارب   مشارب  ،(بیرونی)  ماللهندتحقیق    ،عتبی   تاریخ  ،(طوسی  نصیرالدین
 الدین رشید  .(40:  1395  عبدالکریمی،  فر،شایسته)  است  شده  استفاده...    و(  فندقابن )

  تاریخی   اطالعات  کرده  نقل  جامع التواریخ   از   عالم  عمومی  تاریخ   ۀمقدم  در  هاللّفضل
 به   داشته،  طالب  را   ایطایفه   هر  دانایان  و  گردانیده  حاصل  قومی  هر  کتب  از»  را  نسخه

  از  مختلفی  هاینسخه   .(20:  1373  ،همدانی)  «آمد  قلم  در  و  کرده  تحقیق  امکان  قدر
  از   مشهوری   ۀنمون  که  است  درآمده  کتابت  به  و   شده   مصور  گوناگون   هایزمان  در   اثر  این
 .است  بخش   دو  دارای   و  است  م1314-1307ق/714-707  هایسال  به   متعلق  آن

 و   سالجقه  غزنویان،  تاریخ   شامل  که   شده  تهیه  ق707  /م1307  سال  در  آن   اول   بخش
 ۀ کتابخان  در  اکنون  و(  79:  1388  خورشیدی،  صداقت،)  است  خوارزمشاهیان
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: 1376  گروبه،  شراتو،)  است  زیبا  تصویر  70  شامل  و  است  محفوظ   اسکاتلند  ادینبورگ
  مصور   آن   اول  بخش  سیاق  و  سبک  با  ق714  /م1314  سال   در  نیز  آن   دوم  بخش  .(20

  انجمن  در   و   است  نگاره  100  دارای   و(  80-79:  1388  خورشیدی،  صداقت،)  شده
 برخی   .(33:  1389  کنبای،)  شودمی  نگهداری(  خلیلی  ۀمجموع)  لندن  آسیایی 
  با  هم   از   متمایز  ۀنسخ  دو  و   بوده  هم   از   مجزا  بخش   دو  این  دارند  اعتقاد  نظرانصاحب

  های نگاره  شدن   مصور   نوع  و   کتابت  تاریخ   عقیده  این  دلیل  شاید  و  هستند  مجزا  تاریخ   دو
  میان  ساله  هفت  زمانی  اختالف  کهاین   با  .(15:  1384  فر، شایسته )  است  هابخش  این

التواریخ  از   ماندهباقی  بخش   دو  مصورسازی    هاآن  های نگاره  اما  ،دارد  وجود  جامع 
 است   هاللّفضل   رشیدالدین  و  اولجایتو  حاکمیت  عصر  نگارگری  از  واحدی  سبک  گویای

 عموماً   ادینبورگ  و   خلیلی  هایمجموعه  در  موجود  هاینگاره  .(31:  1381  کنبای،)
 هایداستان  و(  60:  1398  مسعودی،  نژاد،کلبادی )  تاریخ  و  مذهبی   موضوعات  شامل
 عناصر  از  برگرفته  کتاب  این   هاینگاره  شناختیزیبایی   هایویژگی.  است  الهی  انبیاء

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

  خطوط  خط،  به توجه و استفاده زرد، نژاد ۀچهر بندیاستخوان با هایی چهره زمینه،پس
 کرد   اشاره  دیگر  عناصر  از  بسیاری  و  ایستا  استوار،  هایبندی ترکیب   ظریف،  چندان  نه
  ۀ دور  در  ایران  هنر  به  چینی  هایسنت   انتقال  است  ذکر  به  الزم  .(32:  1389  کنبای،)

  دور   خاور  تأثیرات  زمان   این   در  و   کرد  فراهم  نگارگران   برای   ایتازه  الهام  منبع  ایلخانی
  ایرانی -مغولی  نقاشی  از   جدیدی  سبک  ه کبل  شدنمی  محسوب  بیگانه  دخالت  عنوان  به
  دستاورد  دو  ایلخانی  حکومت  کلی  طور  به  این بر بنا .(17: 1378 پوپ،) آمد  وجود به

  که   بود  ایران  به  چینی  هایسنت   انتقال  نخست  :آورد  ارمغان  به  ایرانی  نقاشی  برای  مهم
 سنت   که  هنرپروری  نوعی  گذاریبنیان  دیگری  و  شد  نگارگران  برای  ایتازه  الهام  منبع
:  1380  پاکباز،)  آورد  وجود  به  را  سلطنتی  کارگاهیا    کتابخانه  در  هنرمندان  گروهی  کار
 عوامل  ورود  و  مسیحی  باورهای  به  مغول  سالطین  از  برخی  گرایش  علت  به  چنینهم  .(60

  از   متأثر  دوره   این   هاینگاره  ایلخانی،  دربار  به  نسطوریان  ویژهبه  ، مسیحی  هنر  و   مسیحی
 در   بیشتر  تأثیرات  این  .(69  -70:  1375  تجویدی،)  است  بودهنیز    بیزانسی  نقاشی  هنر

 گاهی   که)  البسه  هایچین  هندسی  تقریباً  و  منظم  خشک،  خطوط   نمایش  چگونگی
  ،(شودمی  دیده  هاآن  در  گیریقلم   انتهای  در  اندک  هایسایه  نمودن  به  مختصری  گرایش

 ها آن  در  روانی  و  عاطفی  حاالت  تجسم  با  خاص  و  گوناگون  هایچهره   پیدایش  سربندها،
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  . (100  -101:  1367  همکاران،  و  بینیون)  است  مالحظه  قابل  دوره  این  اواخر  در  ویژهبه 
های نسخه به صورت  رشیدی و ویژگی  جامع التواریخ  ۀ(، اطالعات نسخ2در جدول )

   اجمالی ارائه شده است.
 )منبع: نگارندگان(  رشیدی  جامع التواریخ ۀنسخ هایویژگی مشخصات و معرفی  .2جدول

موضوع نسخه و  
 یه همداناللّفضل   نیدالد یخواجه رش تاریخی،   نویسنده

محل 
 ربع رشیدی تبریز  پردازینسخه 

منابع مورد 
استفاده در  

نگاری متن
 نسخه 

  الذهب  مروج  ،( بلخی  ابن)  نامهفارس   ،( اثیر  ابن)  الکامل  ،طبری  تاریخ 
  نامهفتح   ،(جوینی)  یجهانگشا  ،(راوندی)  الصدورة  راح  ،(مسعودی)
  ،( بیرونی)  ماللهندتحقیق    ،عتبی  تاریخ   ،(طوسی  نصیرالدین  خواجه)

...  و(  فندق ابن)  التجارب  مشارب   

های  ویژگی
 نسخه 

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

  به  توجه■  متأخر.    بیزانس  نقاشی  در  خطوط  ملهم از نوع  ■مالیم.  
 و  استفاده■  زرد.    نژاد   چهره  بندیاستخوان  با  هاییچهره ■  زمینه.  پس 

  استوار و  هایبندی ترکیب ■  ظریف.    چندان  نه  خطوط  خط،  به  توجه
  منظم  خشک،  خطوط  نمایش  در  بیزانسی  تأثیرپذیری از نقاشی■ایستا.  

  گوناگون  هایچهره   پیدایش  سربندها،  البسه،  هایچین   هندسی  تقریباً  و
 هاآن  در  روانی  و  عاطفی  حاالت  تجسم  با  خاص  و

   جامع التواریخ ۀهای نسخمنجنیق و انواع آن در نگاره 
نگاره میان  نسخدر  التواریخمصور    ۀهای  صحنه   جامع  جنگرشیدی،  از  و  هایی  ها 

های مختلف  شود. در جستجوهای تصویری پیرامون نگارهفتوحات پادشاهان دیده می
نگاره مرتبط با تصویر ابزار جنگی منجنیق شناسایی   پنجموضوع جنگ،    دراین نسخه  

نمونه  این  است.  )شده  تصویر  هستند.  عربی  منجنیق  نوع  از  بیشتر  نیروهای 10ها   ) 
 در  که  دهدمی  نشان  را  افغانستان  شرقدر    غزنویان  ۀسلسل  حاکم  سبکتگین،  نب  محمود

  راست   سمت  در  قلعه  این.  کندمی  حمله  سجستان  در  زرنگ  شورشی  ۀقلع  به  م1003  سال
آن  در  کماندار  سه  که  است  شده  داده  نشان  صحنه  چپ  سمت  در.  اندایستاده   باالی 
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  به   شلیک   حال  در   که  شوندمی  دیده  کماندار  چند  چنینهم  و  منجنیق  یک  تصویر،
 1. هستند ساختمان

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

گذاری  ها در بخشِ مخصوصِ متصل به طنابِ کفه منجنیق جایشود و یکی از توپمی
آماد و  بر  ۀشده  سرباز  دو  منجنیق  سهم  بخش  در  است.    هاییچهارپایه  روی   پرتاب 

گذاری پرتابه دیگری پرچمی به دست دارد. بخش جایاند و یکی تیر و کمان و  نشسته 
شلیک پرتابه است. در کنار بخش دوالب   ۀمخصوص پر شده و منجنیق آماد  ۀبا گلول

شود. دوالب برای پرتابِ پرتابه باید توسط فردی چرخانده  کسی دیده نمی  نیزمنجنیق  
مذکور و با کشیدن  ۀول با روشی غیر از شیوؤرسد در این نگاره، فرد مسبه نظر می ،شود

در    ؛10)تصویر    گذاری پرتابه در آن، منجنیق را به کار گرفته استدستی کفه و جای
 (.مشخص شده است  منجنیق اجزاء و  ( جزئیات1-10تصویر )

 
 10 تصویر

  

 
1. http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Mongols_Besieging_A_City-Edinburgh-

MsOr20.htm 

http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Mongols_Besieging_A_City-Edinburgh-MsOr20.htm
http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Mongols_Besieging_A_City-Edinburgh-MsOr20.htm
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 1-10تصویر 

به درون    )ع((، نگارگر به بازنمایی داستان پرتاب شدن حضرت ابراهیم11در تصویر )
  در مقدس، کتاب سنت با مطابق )ع( ابراهیم آمده اثر مشخصات  در آتش پرداخته است.

  نمرود  که درحالی شود،می  محافظت دارگل گیاهان توسط و پرتاب شده آتش هایشعله
  سمت  در  ویژهبه  جاهایی،  در  مینیاتور  این.  است  نشسته  تصویر  راست  سمت  در  تختی  بر

 پنهان   کامالً  تقریباً  همراهانش  و   پادشاه  هایچهره  و  دیده  آسیب   شدت   به  صحنه،  راست
آن حضرت    ۀکه نمرودیان به وسیل  شودمی  دیده  ابزار منجنیق عربی   نگاره  وسط  در  1. است

پرتاب کرده  )ع(ابراهیم آتش  به دورن  تن را  اثر  منجنیق، دوالب، صندوق،   ۀاند. دراین 
طراحی شده و حالت عمودی ایستادن سهم و  فناورانهپرتابه مطابق با اصول  ۀسهم و کف

دهد. در تصویر  کار ابزار را نمایش می  و انی کامال ً ساز ی قرارگرفتن صندوق در بخش م
نگاره مشخص شده است. در این نمونه سهم    در  منجنیق  اجزاء   و   جزئیات  ( نیز 1-11)

 پرتاب شده است.  عمودی قرار گرفته و گویا پرتابه تازه 

 
1. http://warfare.6te.net/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Ibrahim_catapulted_by_King_Namrud-

Edinburgh-MsOr20-f3v-lg.htm  

http://warfare.6te.net/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Ibrahim_catapulted_by_King_Namrud-Edinburgh-MsOr20-f3v-lg.htm
http://warfare.6te.net/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-Ibrahim_catapulted_by_King_Namrud-Edinburgh-MsOr20-f3v-lg.htm
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 11تصویر

 
 1-11تصویر

  حملۀشود. در این نگاره  ای از لشکرکشی و حمله دیده مینیز صحنه  (12تصویر )در  
  سمت در  قلعه تصویر شده است. محمد  ابونصر بن محمد  ۀقلع به سبکتگین  بن محمود
  چپ   سمت   در   کماندار  دو  جمله  از  سرباز،  تعدادی  با  است  شده  داده  نشان  صحنه  راست

که  چند  چنینهم  و  منجنیق  یک  تصویر، دیگر    سمت   به  شلیک  حال   در  کماندار 
 1. هستند ساختمان

 
1. http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-siege-Edinburgh-MsOr20.htm   

http://warfare.ga/Persia/14/Jami_al-Tawarikh-siege-Edinburgh-MsOr20.htm
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با نوع منجنیق عربی    نیزمنجنیق در این نگاره   .  داردو تفاوتی جزئی  است  مشابه 
گذاری پرتابه به سمت پایین و فردی در حال کشیدن طناب و بخشِ مخصوصِ جای

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

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

جای محل  تا  بگیرد  مأمور  قرار  توسط  است  متصل  بخش کفه  به  پرتابه که  گذاری 
بخش باالیی صندوق یعنی سهم را ترسیم نکرده نگارگر  اما    ،ر شودمخصوص از پرتابه پُ

ولی در بخش   ،کادر نگاره قطع شده و از دید پنهان شده است  ۀو گویا این بخش به وسیل
اتصالی صن پایین و در بخش  رأس  به خنزیره، بخشی مشابه سهم در جهت روبه  دوق 

در تناقض  در منابع علمی  اتصال به دوالب مصور شده که با نوع ساختمان منجنیق عربی  
تحرک صندوق    این چنین به هم متصل شده باشندزیرا اگر صندوق و دوالب    ،است

به نظر می  وکار منجنیق   از سازرسد نگارگران  کمی غیرممکن و سخت خواهد بود و 
 .  اندکردهاطالعات دقیقی نداشته و صرفاً به پایبندی شکل ظاهری اکتفا 

 
 12تصویر
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 1-12تصویر

( نگاره به موضوع فتح بغداد اشاره دارد. سپاهیان پیاده 1-13( و )13در تصاویر )
تیراندازی به افراد باالی اند و در حال  داران قلعه و حصار شهر را محاصره کردهو کمان

در این    1برج و باروها هستند و مدافعان شهر نیز از باالی قلعه در حال تیراندازی هستند. 
اثر نیز منجنیق از نوع عربی و شامل اجزای تنه، سهم، صندوق و بخش طناب و بخش  

سیم  گذاری پرتابه و دوالب است و دو نفر در کنار دوالب و در حال چرخاندن آن ترجای
دهد پرتابه شلیک آن نشان می  ۀشد  منجنیق و حالت رها  ۀ اند. بخشِ خالیِ طنابِ کفشده

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

مصور کرده   منجنیق  برای  سهرا  ترسیم  این  بقیاست که  در  نسخه هانمونه   ۀبعدی  ی 
اثر احسان   االسلحه و آالت القتال  التواریخ و نیز ساختارعلمی منجنیق در دو کتابجامع

چنین نگارگر  مصور نشده است. هم  اثر ابن ارنبغا الزردکاش  قیالمناجن  یف  قیاألنو    یهند
کادر نگاره قطع و از نظر پنهان    ۀمنجنیق را تصویر نکرده یا این بخش به وسیل  ۀقاعد

 شده است. 

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

 
  1-13تصویر 
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کناری از موضوع فتح بغداد است که در این    ۀنیز نگار  1(1-14( و )14تصاویر )
کند. در این نمونه از منجنیق که از نوع عربی اثر هم تصویری از منجنیق جلب توجه می

بخش جایبخش  نیزاست   و  طناب  و  قاعده، صندوق  تنه،  چون  پرتابه هایی  گذاری 
بخش دوالب  مطابق با نوع عربی مصور شده و تنها بخشی که نگارگر آن را ترسیم نکرده  

( جزئیات اجزاء بر روی نمونه مشخص و ارائه شده  1-14منجنیق است. در تصویر )
قبلی که در کنار هم مصور شده و مکمل هم    ۀمنجنیق این نگاره با نگار  ۀاست. مقایس 

(،  14)  ۀتر طراحی شده و در نمون( بزرگ13)  ۀ دهد دوالب در نگارنشان می  ،هستند
( از نوع عراده یا نوع  14)  ۀمنجنیق نگار ۀ. شاید نمونمنجنیق فاقد بخش دوالب است

تری دارد. البته باید خاطرنشان کرد برخالف فارسی و ترکی است که ساز و کار کوچک
  ۀ اند، در نگارکردهتعریفی که از عراده ارائه شده و آن را بر روی شتر و اسب حمل می

 ۀ جالب توجه دیگر در نمون  ۀکت( این نوع منجنیق بر روی زمین قرار گرفته است. ن14)
نشدن(  14) و    رسم  بوده  است. بخش خنزیره شبیه مفصل  منجنیق  در  بخش خنزیره 

کند که در این نمونه موجب تحرک صندوق و سهم و درنهایت پرتاب پرتابه را فراهم می
  ترسیم نشده است.

 
 14تصویر

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

https://iranicaonline.org/articles/jame-tawarikh-ii#prettyPhoto
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 1-14تصویر

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

 ارنبغا   ابن  ،المناجنیق   فی  االنیق  کتاب  و  یهند  احسان  اثر  القتال  آالت  و  االسلحه
ها استانبول است. این نمونه   اسالمی  تکنولوژی  و  علم  نمونه از موزه تاریخ  4الزردکاش و  
رشیدی    جامع التواریخ ( هستند و در نسخه  2( و )1( به ترتیب تصاویر )3در جدول )

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

به و منطبق با ها از نوع عربی هستند و همگی با کیفیات بصری مشاشده، منجنیق بررسی
اند. در هایی جزئی طراحی شدهها و تفاوتاصول علمی سازو کار این وسیله و با تناقض 

ها شبیه یکدیگر هستند؛ با این ( منجنیق2( و )1های منابع علمی یعنی تصاویر )نمونه 
( در جهتی  2( در زیر سهم قرار گرفته و در نمونه )1تفاوت که بخش دوالب در نمونه )

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

پرتاب پرتابه را بر عهده دارد و اگر این عمل به وسیله دوالب صورت نگیرد؛ باید به 
به سمت هدف پرتاب شود. این فرآیند صورت دستی و توسط مأمور مخصوص، پرتابه  

رسد جایگاه دوالب در بخش  شود و به نظر میهر دو در بخش پشت منجنیق انجام می
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(  5( و )4( و )3های )چنین در نمونه تر است. همپشت منجنیق و در زیر سهم درست
هم دوالب به همین شکل و در قسمت پشت منجنیق و در پایین سهم مصور شده است. 

ها ترسیم ( دوالب در بخش پایین و وسط منجنیق و بزرگتر از سایر نمونه 6ونه ) در نم
( و  10(، )8های )( هم منجنیق فاقد بخش دوالب است. نمونه7شده است. در نمونه )

(  1استانبول نیز منطبق با الگوی تصویر )  اسالمی  تکنولوژی  و   علم  تاریخ  ( از موزه11)
( بخش دوالب 9ورد دارای دوالب هستند و نمونه ) اند و هر سه مطراحی و ساخته شده

(  8)  نمونه  که  است   این  در  نمونه  سه  این  هایدوالب  را در ساختار خود ندارد. تفاوت
  تشکیل  میله  را  آن   میانی  بخش  و  هستند  وصل   هم  به  که  دارد   دوالب  دو  طرف  دو  در

  به   را  منجنیق  راست  به  چپ  از  یکسره  حالت  دوالب  این(  10)  نمونه  در  اما.  است  داده
. شودنمی  دیده  اثر  این  در(  8)  نمونه  ایِمیله  و  تهی  میان  حالت  و  داده  اختصاص  خود

  کوچک   و  بزرگ  دوالب  4  و  شده  ساخته  قبل  نمونه  دو  از  ترپیچیده  کمی  هم(  11)  نمونه
( دوالب ندارند و از  9( و )7به طور کلی دو نمونه )  .شودمی  دیده  منجنیق  ساختار   در

( ساده و شبیه هم  2( و )1این نظر ساختار مشابهی باهم دارند. نوع دوالب در تصاویر ) 
( دارای دندانه هستند که مانند قطرهای  11( و )10(، )6(، )4های )هستند و نمونه 

های ساختار دوالب در نمونهاند. البته  ای از خطوط محاطی دوالب به بیرون زدهدایره 
پیچیده11( و )10) نمونه )(  نمونه )10تر است و دوالب  ( چهارتایی  11( یکسره و 

های منجنیق شامل تنه، قاعده، دوالب، کفه، طناب، ( همه بخش3است. در نگاره )
(  1های )جایگاه پرتابه، سهم، خنذیر و صندوق مصور شده است و در مقایسه با نمونه 

( دارای  3ای شکل دارند، نمونه )بخش صندوق و خنذیر آن حالتی ذوزنقه( که  2و )
دایره  خنذیر  و  مثلثی  )صندوق  نمونه  در  است.  شکل  بخش4ای  همه  نیز  قابل  (  ها 

شناسایی است فقط بخش کفه و سهم منجنیق مصور نشده که از حالت طناب و جایگاه  
نیز  توان از وجود آن در ساختار منجنیق اطمینامی  هپرتاب ن حاصل کرد. در این نمونه 

ای ترسیم شده و صندوق اثر نیز، حالتی مثلثی البته با ضلعی  بخش خنذیر به شکل دایره 
که کمی حالت کمانی و منحنی دارد؛ ترسیم شده و بیشتر برشی نود درجه از شکل دایره 

رسیم ها جز بخش سهم و کفه ت( نیز همه بخش 5کند. در تصویر )را به ذهن متبادر می
شده و با توجه به تصویر طناب و پرتابه، وجود سهم و کفه نیز قابل استنباط است. در  

های علمی شبیه  این نمونه هم خنذیر به شکل دایره و صندوق فرمی مثلثی دارد و به نمونه
باید گفت سهم این  5نیست. در مورد تطبیق نمونه ) نیز  با سازوکار علمی منجنیق   )

الت جایگاه پرتابه که مأموری در حال تجهیز آن به کره پرتابی است؛  نمونه با توجه به ح
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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  

( نیز تمام  6باشد. در اثر )جنیق در تناقض میمصور کرده است که با ساز و کار علمی من
نمیبخش دیده  منجنیق  فقط بخش کفه  و  دارند  و  ها وجود  از وجود طناب  اما  شود 

پرتابه می دلیل محدودیت کادر  جایگاه  به  نمود که  آن اطمینان حاصل  از وجود  توان 
ها  ای نگارهه( برخالف سایر نمونه6نگاره ترسیم نشده است. الزم به ذکر است تصویر )

( دارد و 8)  بعدی و با دو دوالب مصور شده که شباهت زیادی به نمونه به صورت سه
( به صورت نامتعارف  3های جدول )چنین صندوق آن نیز در مقایسه با سایر نمونههم

چنین قاعده آن  ( دارد. هم4بزرگ ترسیم شده و حالت کمانی از دایره مشابه تصویر )
نیز نسبت به سایر نمونه 7یر )نیز مشخص نیست. تصو تر و فاقد ها به صورت ساده( 

( در  6اجزای دوالب و خنذیر ترسیم شده است. صندوق این نمونه نیز مشابه نمونه )
دارد. اندازه اندک  بسیار  با وجهی کمانی  مثلثی  و شکلی  درآمده  تصویر  به  بزرگ  ای 

م پایبندی به سازوکار علمی  شایان ذکر است عدم وجود خنذیر نیز یک ایراد علمی و عد
نگاره رعایت نشده است. زیرا خنذیر    منجنیق در این  ترسیم  شود که درابزار محسوب می

بخش اتصالی است که به حرکت سهم و صندوق و عملکرد صحیح منجنیق در پرتاب 
های موجود  ( هم نمونه11( و ) 10(، )9(، )8های )نقش اساسی دارد. در نمونه   هپرتاب

( و 8های )شود. در نمونه استانبول دیده می  اسالمی  تکنولوژی  و  علم  تاریخ  در موزه
( بخش طناب و  11( و )10های )شود فقط در نمونه( تمام اجزای منجنیق دیده می9)

ها  شود که وجود کفه و سهم گویای وجود این موارد در ساختار سالحپرتابه دیده نمی
(،  4(، )3( مانند تصاویر )9)  نند و در نمونهما( بیضی8است. بخش خنذیر در نمونه ) 

(5( و  دایره6(  نمونه ای(  خنذیر  اما  است.  )شکل  )10های  و  ذوزنقه11(  شکل  ای ( 
ها هم  نمونه   یها( است. مقایسه صندوق2( و )1های )ساخته شده و عیناً مانند نمونه 

و متفاوت از  ( دارای صندوق مکعب مستطیلی است که متمایز  8دهد نمونه )نشان می
دار  ( حالت کمان11( و )10(، )9های )ها است. اما شکل صندوق در نمونه تمام نمونه 

البته صندوق نمونه )4( و )2(، )1های )و منحنی دارد که شبیه نمونه  ( 11( است و 
 به  هانمونه   اطالعات(  3)  جدول  شود. درها دیده میتر و کوچکتر از سایر نمونه ظریف

.است شده ارائه مختصر و  اجمالی صورت



406
/ 

تاریخ علم
، دورۀ  

19
، شمارۀ  

2 ،
پاییز و زمستان 
 

1400
 

جدول 
3. 

تطبیق ساختار منجنیق
ها در نگاره

های نسخه جامع
صول علمی و کاربردی منجنیق

س ا
التواریخ براسا

 
منبع: )نگارندگان( 

 

صویر منجنیق در سند  
ت

علمی و نگاره
های  

جامع
التواریخ

 
تنه

 
قاعده 

 
ب 

دوال
 

کفه
 

ب 
طنا

 
ش 

بخ
جایگذاری 

پرتابه 
 

سهم
 

خنذیر
 

صندوق
 

 
صویر )

ت
1 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
دارد ترسیم نشده

 

 * 
دارد ترسیم  

نشده
 

 * 
 * 

شکل  
ذوزنقه

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 
صویر )

ت
2 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
دارد ترسیم نشده

 

 * 
دارد ترسیم  

نشده
 

 * 
 * 

شکل  
ذوزنقه

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 
صویر )

ت
3 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

شکل  
دایره

 

 * 
صندوق  

مثلثی
 

 
صویر )

ت
4 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

دارد 
ش

س بخ
براسا

ش پرتابه   
ب و بخ

طنا
 

 * 
 * 

 * 
ش

س بخ
دارد براسا

ش پرتابه   
ب و بخ

طنا
 

 * 
شکل  
دایره

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 



مطالع
 ۀ 

ش ابزار جنگیِ
تطبیقی نق

 
منجنیق  

…/
407

 

صویر منجنیق در سند  
ت

علمی و نگاره
های  

جامع
التواریخ

 
تنه

 
قاعده 

 
ب 

دوال
 

کفه
 

ب 
طنا

 
ش 

بخ
جایگذاری 

پرتابه 
 

سهم
 

خنذیر
 

صندوق
 

 
صویر )

ت
5 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

ش
س بخ

دارد براسا
ش پرتابه   

ب و بخ
طنا

 
 * 

 * 

 * 
ش

س بخ
دارد براسا

  
ش  

ب و بخ
طنا

پرتابه.
 

 * 
شکل  
دایره

 

 * 
صندوق  

مثلثی
 

 
صویر )

ت
6 )

 

 * 
ص  

مشخ
ت.

نیس
 

 * 
 * 

ش
س بخ

دارد براسا
  

سهم 
 

 *  
 *  

 * 
 * 

شکل  
دایره

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 
صویر )

ت
7 )

 

 * 
 * 

- 

 * 
ش

س بخ
دارد براسا

ب و    
سهم و طنا

ش پرتابه 
بخ

 

 * 
 * 

 * 
 _ 

 * 
صندوق  
منحنی  
ک

اند
 

 
صویر )

ت
8 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

شکل  
ضی

بی
 

 * 
صندوق  
ب  

مکع
مستطیلی

 



408
/ 

تاریخ علم
، دورۀ  

19
، شمارۀ  

2 ،
پاییز و زمستان 
 

1400
 

صویر منجنیق در سند  
ت

علمی و نگاره
های  

جامع
التواریخ

 
تنه

 
قاعده 

 
ب 

دوال
 

کفه
 

ب 
طنا

 
ش 

بخ
جایگذاری 

پرتابه 
 

سهم
 

خنذیر
 

صندوق
 

 
صویر )

ت
9 )

 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 

به نظر  
دایره

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 
صویر )

ت
10

 ) 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
ش کفه و  

س بخ
براسا

سهم دارد. 
 

 * 
ش  

س بخ
براسا

کفه و سهم  
دارد.

 

 * 
 * 

شکل  
ذوزنقه

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 
صویر )

ت
11

 ) 

 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
ش کفه و  

س بخ
براسا

سهم دارد. 
 

 * 
ش  

س بخ
براسا

کفه و سهم  
دارد.

 

 * 
 * 

شکل  
ذوزنقه

 

 * 
صندوق  
منحنی 

 

 



 409/…منجنیق   تطبیقی نقش ابزار جنگیِ ۀ مطالع

 گیرینتیجه
جامع جنگی از    هایصحنه   هاینمونه از نگاره   پنجدهد که در  نتایج پژوهش نشان می

ایلخانی تصویر ابزار منجنیق مصور شده است. ساختار    ۀ رشیدی متعلق به دور  التواریخ
دارند    تقریباً  نمونهپنج    همۀکلی   عربی  منجنیق  نوع  به  با مشابهت کلی  البته  که 

ها بخش دوالب که برای حرکت  کار منجنیق  و  اند. از لحاظ سازهایی ترسیم شدهتفاوت
( از جدول  9( و )7های )رود، در نمونهکار میدادن سهم و صندوق و پرتاب پرتابه به 

نمی3) دیده  این(  در  پرتاب  فعل  دادن  انجام  بودن  دستی  نگارگر  هدف  شاید    شود. 
ول منجنیق این کار را  ؤ( مس3( از جدول )5( و )3های )در نمونه   ازیر  ،است  هانمونه 

(، افرادی در  6)  ۀکه در نموندهد. در حالیبا دست و نه با چرخاندن دوالب انجام می
(،  2(، )1های )شوند. بخش خنذیر هم در نمونهحال چرخاندن دوالب منجنیق دیده می

(، 4(، )3های )که در نمونهدر حالی( به شکل ذوزنقه است  3( از جدول )11( و )10)
شکل  ( بیضی8)  ۀشود و در نمونای شکل دیده می( به صورت دایره9( و )6(، )5)

(  1های )( نیز ترسیم نشده است. بخش صندوق هم در نمونه 6)  ۀساخته شده و در نمون
شکل  ( مثلثی5( و )3های )ای شکل ترسیم شده و در نمونه( به صورت ذوزنقه2و )
( حالتی از کمان دایره و با وجهی  11( و )10(، )9(، )7(، )6(، )4)  هایت. نمونه اس

( بسیار ضعیف است و بیشتر به 7)  ۀکمانی مصور شده و البته این حالت کمانی در نمون
( هم به شکل مکعب  3( از جدول )8صندوق در تصویر ).  استشکل مثلث متمایل  

 ها بسیار متفاوت است.نمونه مستطیل ساخته شده است که با سایر 

حالت صندوق منجنیق در   ،خوان نیستمنجنیق هم  فناورانۀمهمی که با ساز و کار    ۀنکت
( است و به صورتی ترسیم شده که گویا منجنیق به حالت پرتاب پرتابه نزدیک 5تصویر )

ید  شود. بنابراین باشود و در صورت پایین آمدن کامل صندوق عمل پرتاب انجام میمی
که بخشی مانند سهم در  سهم در بخش باال و به صورت عمودی ترسیم شود. در حالی
. ازاین  شودها دیده نمیاتصال به بخش دوالب مصور شده که این بخش در سایر نمونه 

می قوت  در ذهن مخاطب  را  آن  بودن  این صورت عدم  رو بخش سهم  در  بخشد که 
 ( هم 7)  ۀچنین در نمونر قابل استنباط است. هماث  فناورانۀکار    و  پایبندی نگارگر به ساز

( برخالف  9( و)7های )ها بخش خنذیر در اثر وجود ندارد. نمونهبرخالف سایر نمونه
 ( فاقد بخش دوالب هستد. 3های دیگر جدول )نمونه 
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