
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 116- 87، ص 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهمم، شماره شتهسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

 
  

  1 اسالمي دوره در جنگي هاي پرتابه تكامل و عتنو

 
  2محمد نورمحمدي

، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه بين المللي امام خميني
  ايران قزوين،

  
   حسين بياتلو

  ايراندانشگاه تهران، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، تهران، دانش آموخته كارشناسي ارشد 
 
 

 چكيده

 در. كرد يم جابيا را مختلف يافزارها جنگ از استفاده اسالم، خيتار طول در نبرد متفاوت يها وهيش
 ينبردها رو، ازاين بودند؛ خود دور به يدفاع يوارهايد داراي شهرها بيشتر ياسالم هميان هاي سده

 ژهيو به يپرتاب نيسنگ يها سالح ،نبردها گونهنيا در. آمد يم حساب به هاجنگ رايج شيوه يا محاصره
 تيموفق به دستيابي در زين افزارها جنگ يها پرتابه نوع سالح، بر افزون اما داشت؛ بسيار ييكارا قيمنجن

. افتي تكامل و تحول زمان گذشت با بود، يسنگ ابتدا در كه قيمنجن هاي پرتابه. گذاشت مي بسزا رييتأث
 شهرها حصار توانست مي كه شد ابداع چشمگيرتر بييتخر قدرت با يانفجار يها پرتابه بعد يها دوره در
 و ها پرتابه نيا انواع به ق،يمنجن هايپرتابه تحوالت بر كوتاه مروري از پس مقاله،اين  در. بكوبد هم در را

  .پردازيم مي عملكردشان
  

  .فزار، جنگا پرتابه، منجنيق، سنگ، قدور، صندوق، محاصره، حصار، بارو، جنگ: ها كليدواژه
  
 
  
  

                                                 
 .1/11/1391: تاريخ پذيرش؛12/9/1391:افتتاريخ دري. 1

 mnoormohammadi64@gmail.com :نويسنده مسئول، رايانامه .2
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  مقدمه
 1ها در طول دوره اسالمي، بايد تكامل و استحكام حصارها و اسوار براي بررسي تحوالت پرتابه

اي داشتند و بر دور شهر براي حفاظت از آن  اسوار در ابتدا شكل ساده. شهرها را در نظر گرفت
بود؛ مثال در ايران مصالح اين اسوار در نقاط مختلف جهان اسالم متفاوت . شدند كشيده مي

   3.بود 2بيشترِ اسوار از جنس آجر و ساروج
حاكمان شهرهاي مهم و داراي موقعيت استراتژيك، همواره بر استحكام اسوار و 

افزودند؛ براي نمونه، حصارها و اسوار بغداد، پايتخت خلفاي عباسي و  حصارهاي شهر خود مي
و يا در قاهره، يكي از شهرهاي  4ازي شد؛مركز ثقل جهان اسالم، بارها گسترش يافت و بازس

پراهميت قرون ميانه اسالمي، بارها شاهد گسترشِ شهر و بازسازي و افزايش طول حصارها و 
، 7و موحدون 6هاي قدرتمندي مانند مرابِطون در غرب جهان اسالم نيز دولت 5.ايم اسوارش بوده

. يژه اسوار اهتمامي ويژه داشتندو هاي دفاعي همچون قالع و حصون و به به ساختن سازه
مرابطون تمايل بسياري به بناي استحكامات دفاعي، ازجمله سور و حصار، به گرد شهرهاي خود 

هاي بسياري در سرزمين  بر اسوار متعدد، قلعه آنان افزون. دادند از قبيل مراكش و فاس نشان مي

                                                 
فرا  را شهر رامونيپ ،دشمنان هجوم در برابر تيحما منظور به كه بود يدفاع يواريد اعراب، نزد حصار و سور. 1
 شهر سور مانند د،نشو يم دهيكش هاشهر ردو بهاسواري كه : كرد ميتقس نوعسه  به توان يمرا  راسوا. گرفت يم

 دهيكش كشور كي از يقسمت دوراسواري كه  ؛حلب هقلع سوراز قبيل  گيرند، ها را دربرمي قلعه؛ اسواري كه دمشق
 . )299 ،القتال آالت و ةسلحاال ،يهند: نك( نيچ ميعظ سورهمچون  ،شود يم

  . )5/138محمدي ماليري، (شد  ساروج تركيبي بود كه از گچ و آهك و ماسه ساخته مي. 2

 .1/493ادريسي، . 3

  .111و  16فوطي،  ؛ ابن8/169جوزي،  ؛ ابن265لسترنج،  .4
 .205، 204، 2/201،  االثار و الخطط؛ مقريزي، 5/36دقماق،  ابن. 5

. تونه بودندبن ياسين از قبيله لَم مرابطين پيروان عبداهللا. هاي قدرتمند اسالمي در شمال آفريقا يكي از حكومت. 6
. بربرهاي لمتونه دعوت او را پذيرفتند و خود را مطيع خليفه عباسي اعالم كردند. عنوان جهاد قيام كرد عبداهللا به

ساز زلّاقه، مسيحيان را از  مرابطون توانستند در نبرد سرنوشت. تاشفين اولين امير نيرومند اين سلسله است بن يوسف
براي اطالعات بيشتر درباره (ياي اسالمي را براي مدتي طوالني به تعويق بيندازند اندلس بيرون رانند و سقوط اسپان

  . )بعد به 147آيتي، : اين دولت نك

. دانست تُمرت بودند و خود را از فرزندان حسن مثنيي و مهدي موعود مي بن موحدون از طرفداران محمد. 7
علي، نخستين حكمران مرابطون،  بن ق عبدالمؤمن541و در هـ نبرد را با مرابطون آغاز كردند 517موحدون از سال 

  .   )بعد به 160آيتي، : براي اگاهي بيشتر نك(اندلس را تصرف كرد 
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 3در شرق تا طَنجه 2از تلمساندر شمال و  1مغرب ساختند كه از مراكش در جنوب تا شهر فاس
گيري از تهاجمات موحدون، تالش  براي پيش 5وسفي بن يعل 4.در غرب پراكنده بود 3طَنجه

اين قالع و حصون را از سنگ و گل بنا  6.بيشتري در ساخت اين قالع و حصون به كار بست
اياي داخلي و اسوار مرابطون با زو. مرابطون در ساخت حصارها نيز بسيار كوشا بودند 7.كردند مي

تر  و مارپيچ داشت و مدافعان راحت دار وخم چيپاين اسوار شكلي . شد و خارجيِ متعدد متمايز مي
توان سور شهر مراكش  از اسوار مربوط به دوره مرابطون، مي 8.توانستند بر قواي مهاجم بتازند مي

ن نيز در عهد موحدو 9.مراكش را نام برد كه براي جلوگيري از نفوذ موحدون بنا شده بود
را بازسازي  11موحدون سور قُرطبه 10.هاي دفاعي نظير قالع و حصون ادامه يافت ساخت سازه

هاي سنگ، به كار بردند كه  ، خاكي مخلوط از ساروج و آهك و تكه»طابيه«كرده، در ساخت آن 
    12.استحكام زيادي داشت

ه مأمور تصرف با توجه به وجود اين حصارهاي مستحكم بر گرد شهرها، كار جنگجوياني ك
ه شهرها، در فكر محاصربايست پس از  شدند بسيار دشوار بود؛ يعني آنان مي آن شهرها مي

افزارهاي كارآمد در اين نبردهاي  تنها جنگ. بودند شكستن اين حصارها و نفوذ به شهرها مي
را  هاي سنگين خود ها پرتابه منجنيق. اي، ادوات سنگين پرتابي، مخصوصا منجنيق بود محاصره

                                                 
شمال آفريقا محسوب   فاس پيش از احداث مراكش، از شهرهاي مهم. از شهرهاي بزرگ و مشهور شمال آفريقا. 1

  . )4/230ياقوت، : نك(شد  مي

  . )2/44ياقوت، : نك(مغرب از شهرهاي بزرگ . 2

  . )4/43: ياقوت: نك(كه از سنگ بنا شده بود ) شمال آفريقا(شهري قديمي و آباد در مغرب . 3

 .228احمد محمود، . 4

يوسف،  بن مشغولي علي بيشترين دل. تاشفين، به حكومت رسيد بن دومين امير مرابطون كه پس از پدرش، يوسف. 5
  .  )4/134ابراهيم حسن، : ي آگاهي بيشتر نكابر(يوسف، درگيري با مسيحيان بود  بن علي

 .128بيذق،  .6

 .244حركات،  .7

 .395حسن،  علي .8

 .Budgett, 289: ؛ نيز نك70، شيةالمولحلل ا. 9

  .256؛ سالم و العبادي، 339العبادي،  .10
: نك(شد  شهري بزرگ در اندلس كه پايتخت امويان اندلس و از مراكز مهم اسپانياي اسالمي محسوب مي. 11

  . )4/324ياقوت، 

 .144اتلو، يب: نك آنها تحوالت و حصارها از يليتفص يآگاه يبرا؛ 31سالم،  .12
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ها در ابتدا سنگي بود، اما به  پرتابه. شدند به سوي حصارها پرتاب كرده، موجب تخريب آن مي
ها نيز تغيير و تكامل يافتند؛ در واقع،  موازات افزايش استحكام و تكامل روزافزون حصارها، پرتابه

د ها، تحول در شكل، عملكرد، كارايي و موا اين تقابل دوسويه ميان حصارها و پرتابه
اكنون به اين تحوالت و نيز انواع مختلف . منجنيق را در پي داشت هاي پرتابهدهنده  تشكيل
  . پردازيم ها مي پرتابه

  
  ها در دوره اسالمي  تحول و تكامل پرتابه

اي ميانشان وجود  هاي منجنيق قطعاتي از سنگ بودند و جز اندازه، تفاوت عمده نخستين پرتابه
بر سنگ،   شده، عالوه ِ يافته ترين منجنيق ، قديمي1الحضر نجنيقهاي م نداشت؛ اما پرتابه

هاي اين منجنيق شامل  اي از پرتابه در شهر حضَر، مجموعه 2.هاي آتشين نيز بوده است پرتابه
رسد در جهان اسالم، در دوره  به نظر مي 3.اند را يافته لوگرميك3/27هاي سنگي به وزن  كره

   4.رفته از نوع سنگ بوده باشندكار هاي به فتوحات، پرتابه
مسلمانان از دوره معاويه، در . هاي آتشين معمول شد در دوره اموي، استفاده از پرتابه

كه روميان  جنگ با روميان، كاربرد نظامي و تخريبيِ آتش را در جنگ فراگرفتند؛ يعني زماني
از تنگه داردانل  1رطاها بسربنهاي مسلمانان كه به فرماندهي  را بر ضد كشتي 5آتش يوناني

                                                 
 يشهر حضر. شود رو به اين نام خوانده مي و ازاين شده كشف حضر شهرهاي  شناسي باستان در الحضر منجنيق. 1
اين مورخ  و بوده رانيو اقوتي زمان در شهر نيا. بود شده بنا سنگ از است كه فرات و موصل نيبواقع در  يميقد
 .)2/268 اقوت،ي: نك( است آن عظمت و مجد ادآورخود ي كه كرده ادحضر ي يها رانهيو از

 .175دبدوب،  .2

  .67فالح عبدالرووف،  .3
 .72-71؛ دحالن، 398عواد، : ؛ نيز نك62عبدالحكم،  ؛ ابن515عساكر،  ؛ ابن3/438طبري،  .4

است كه به قابليت اشتعال و ... ، تركيب نفت با مواد ديگر از قبيل چربي، گوگرد و»تش يونانيآ«ماده اوليه . 5
ها و نيز آالت چوبيِ  زايي است كه به سوي افراد، كشتي اين ماده مايعِ تركيبيِ آتش. افزايد چسبندگي آن مي

را با لوله » آتش يوناني«نفاط يا زراق . اين ماده جديد نيز نفت نام داشت. شود ها پرتاب مي كاررفته در محاصره به
هاي كنوني و شبيه  افكن شعله  اين وسيله نخستين نمونه. كرد مسي مخصوصي، به نام نفاطه يا زراقه، پرتاب مي

توانستند در قروره  را مي» آتش يوناني«همچنين . نشاني در قسطنطنيه بوده است هاي قديمي مأموران آتش تلمبه
مانند متصل به  هاي فشنگ دادن در محفظه ل گوناگونِ پرتاب يا به شيوه چيني، از طريق جايقرار دهند و با وساي
خصوص توسط  اين دستگاه به. در ايران شناخته شده بود» انداز يوناني آتش«دستگاه پرتاب . تيرها، پرتاب كنند
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در آن هنگام، كسي جز روميان  3.را به محاصره درآورده بود، به كار بردند 2گذشته، قُسطَنطَنيه
زا، بر  باران آتش و مواد شيميايي و آتش. از رمز و راز تركيب سازنده اين آتش خبر نداشت

ش چنان بود كه حتي حجم آت. كشيد ريخت و آن را به آتش مي ناوگان جنگي مسلمانان فرو مي
   4.نشيني شدند كردن آن نبود؛ درنتيجه نيروهاي مسلمان مجبور به عقب آب هم قادر به خاموش

او . هاي آتشين سود جست از پرتابه 5يوسف بن از ميان سرداران اموي، بيش از همه حجاج
ه كوبيدن ب 7در مكه، با نصب منجنيق در باالي كوه ابوقُبيس 6زبير كردن ابن هنگام  محاصره

كاررفته اهميتي  هاي به اين نبرد ازلحاظ نوع پرتابه 8.پرداخت) زبير پناهگاه ابن( مسجدالحرام
هاي كتان  ، پارچه9هايي از جنس سنگ مشتعل، نفت حجاج در اين نبرد، پرتابه. ويژه داشت

  . شد ها پس از اصابت، آتش گرفته و منهدم مي اين پرتابه. را به كار گرفت... آتشين و
به دست  10توان به محاصره قلعه فارياب هاي آتشين، مي هاي كاربرد پرتابه از ديگر نمونه

هاي آتشين قلعه فارياب را  به نقل متون تاريخي، قتيبه با پرتابه. اشاره كرد 11مسلم بن قتيبه

                                                                                                                   
 ه نيز آن را از اعراب گرفتند؛ درشعوبي. ها فقط مخصوص ايرانيان بود اين نوع سالح. رفت اندازان به كار مي نفت
 .)376-2/378اشپولر، (كه اعراب، خود آن را از ايرانيان قديم اخذ كرده بودند  حالي

   .  )1/164عبدالبر،  ابن: نك(بسر در فتح مصر، عمرو را ياري داد . و از فرماندهان اموي) ص(صحابه پيامبر. 1
   . )4/347ياقوت، : نك(پراتور روم منسوب است ترين شهر روم كه ساخت آن به قسطنطين ام مهم. 2

3. the Encyclopedia of military history, 200. 
  .44-41بستاني،  .4
دادن  توان به سامان از كارهاي درخشان او مي. از سرداران مشهور عرب و والي عراق در عهد عبدالملك مروان. 5

  .  )789و  4/782بلعمي، (زبير اشاره كرد  امور عراق و دفع فتنه ابن

او در مكه ادعاي خالفت كرد و شش سال بر اين مسند تكيه داشت؛ تااينكه به . عوام صحابي مشهور بن پسر زبير. 6
ها قرار گرفت و  در اين واقعه كعبه و مكه نيز آماج حمالت منجنيق. يوسف ثقفي گرفتار و كشته شد بن دست حجاج

  .  )4/782بلعمي، : نك(سوخت 

    .  )1/80، يحمو اقوتي( مكه به مشرف يكوه. 7
 .72- 3/71مسعودي،  .8

 كه بودند نيآتش يها پرتابه ها نفت. دانست قيمنجن يها پرتابه يها شرفتيپ و تحوالت از توان يم را نفط اي نفت. 9
   .)7/175، يطبر: نك( رفتند يم كار به شتريب بيتخر يبرا

 .  )4/229، يحمو اقوتي( حونيج يغرب قسمت دراقع و ،بلخ يكينزد در خراسان مشهور يشهرها از. 10

: نك(از كارهاي مهم او غلبه بر ملك شومان از پادشاهان قدرتمند سجستان بود . از سرداران مشهور اموي. 11
  .  )1/463طبري، 
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كه پس از آن،  اين رخداد از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چنان. هدف گرفت و به آتش كشيد
   1.اند ها عنوان المحترقه داده جنيق و اين نوع پرتابهبه من

همچنين صنفي . تر شد تر و منظم يافته كارگيري سالحِ منجنيق سازمان در دوره عباسي به
اندازان را ياري  منجنيقيون به وجود آمد و صنفي ديگر با عنوان حجارين، منجنيق نامبه 
ها پيشرفت  در اين دوره پرتابه 2.ها بوده است رتابهي پساز آمادهكار حجارين احتماال . دادند مي

الرشيد است كه  در زمان هارون 3نمونه اين پيشرفت در محاصره شهر هرَقليه. چشمگيري يافت
اي  شده در قطعه و نفت پيچيده 4كاررفته در اين نبرد تركيبي بود از سنگ و كبريت هاي به پرتابه
اين پرتابه هم قابليت كوبندگيِ . زدند آتش ميكردن آن را  اي از كتان كه پيش از پرتاب قطعه
   5.افروزي را هاي معمولي، مانند سنگ، را داشت و هم توان آتش پرتابه

ازآنجاكه مماليك . كنيم مشاهده مي 6ها را در دوره مماليك پيشرفت اصلي در زمينه پرتابه
هاي آن به  تابهها و پر ها بودند، تحوالت بسياري در منجنيق مماليك در درگيري مداوم با صليبي

 قينالمناجِ يف قيناالَنگاري موجود درباره منجنيق يعني  اين تحوالت در تنها تك. وجود آوردند
  .اشاره كرد 7توان به قُدور هاي مربوط به اين دوره مي از پرتابه. موجود است

  
  هاي منجنيق انواع پرتابه

   سنگي يها پرتابه. 1
ن گونه پرتابه بود، چه پيش از دوره اسالمي، چه پس از ها كه درواقع نخستي اين نوع از پرتابه

هاي سنگي حتي پس از ابداع نوع انفجاري نيز، به  پرتابه. اي به كار رفت طور گسترده آن، به

                                                 
 .4/553اثير،  ابن .1

 .196، و آالت القتال ةسلحاالهندي،  .2

   . )5/398ياقوت، : نك(عنوه فتح شد شهري معروف و آباد در بالد روم كه به . 3
؛ قزويني، 184مقدسي، : نك(اند  نويسان از معادن آن ياد كرده زا مانند نفت بوده كه جغرافي اي آتش كبريت ماده. 4

   .)251، 156، 131قزويني، 
 .بعد به 148انور رفاعي،  .5

. ه مماليك بحري و برجي بوداين دولت داراي دو شاخ. هاي قدرتمند اسالمي كه در مصر تشكيل شد از حكومت. 6
هاي اسالمي است؛ براي آشنايي با تاريخ  ها از سرزمين راندن كامل صليبي از افتخارات بزرگ مماليك، بيرون. بود

   .  )بعد به 17شبارو، : نك(ها  اين دولت و نبردهاي آنان با صليبي
 .  مقاله همااد به: نك. 7
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هاي سنگي را به دو گونه  طوركلي پرتابه به. بودن، كاربرد بسيار داشت هزينه دليل سادگي و كم
  :كنند بندي مي بزرگ و كوچك دسته

  
  بزرگ يسنگ يها پرتابه .1.1 

اين . گرفتند كننده شهرها به كار مي هاي سنگي بزرگ را بيشتر نيروهاي مهاجم و محاصره پرتابه
ها گاهي  وزن اين سنگ. شد هاي عظيم به سمت حصار شهر پرتاب مي وسيله منجنيق ها به پرتابه

هاي متعددي از  ، گزارشدر متون تاريخي. رسيد مي) كيلوگرم 350حدود ( 1رطل شامي 140به 
رسد كه  نمي نظربه . خورد عنوان پرتابه به چشم مي هاي عظيم به كارگيري اين سنگ به

شدند؛ چراكه در منابع، گزارشي درباره  هاي سنگي به شكل مخصوصي ساخته مي پرتابه
ذاري از نظر متصديان كار با منجنيق، مهم تأثيرگ. دادن يا نحوه ساخت آنها موجود نيست صيقل

در محاصره . ترِ حصار و نفوذ به داخل شهر بود پرتابه و قدرت تخريب آن براي شكست سريع
هاي فراوان و درنتيجه  كه در اطراف شهر كوه ، باآن)هـ618صفر 12( 3دست مغوالن به 2نيشابور

 4.عنوان پرتابه آورده بودند خروار سنگ به 2500سنگ بسياري وجود داشت، مهاجمان با خود 
هاي سنگين توانستند حصار شهر را ويران ساخته، پس از  ي مغول با استفاده از همين پرتابهقوا

هنگام محاصره  5.نبردي سخت در اطراف دروازه شتربانانِ شهر، نيشابور را به تصرف درآورند
هايي  هاي بزرگ براي كوبيدن شهر بهره بردند و با تخريب قسمت نيز مغوالن از سنگ 6سمرقند
   7.شهر وارد سمرقند شدند از حصار

                                                 
 345الريس، : نك(اند  آن را در منابع نام برده... ادي، مصري، شامي واز اوزان و نقود اسالمي كه انواع مختلف بغد. 1
  . )بعد به

از شهرهاي مهم و بزرگ خراسان كه بارها هدف هجوم اقوام مختلف قرار گرفت و بارها نيز زلزله آن را ويران . 2
  . )5/331ياقوت، : نك(ساخت 

جمله ايران،  هاي بسيار، از ستند با فتح سرزميناقوامي بدوي كه توسط چنگيزخان مغول متحد شده و توان. 3
  .  )بعد به 15اقبال آشتياني، : نك(امپراتوري وسيعي را تشكيل دهند 

 .60- 59محمد،  بن سيف .4

 .1/241جويني،  .5

  . )3/246ياقوت، : نك(از شهرهاي معروف سغد . 6

 .327اوغلي،  ؛ قفس1/200همو،  .7
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ها و تكامل نبرد  ها، تحول پرتابه در دوره مماليك، با وجود افزايش چشمگير تعداد منجنيق
، پسر 3ليخلاشرفهاي سنگي هستيم؛ براي نمونه،  همچنان شاهد استفاده از پرتابه 1،2بارو

ه به كار برد، در نوع شد، ادواتي كه در اين محاصر 4هـ موفق به گشودن عكا690قَالوون كه در 
هزار جنگجو براي حمله آماده كرد كه ادوات محاصره 120وي بيش از . نظير بود خود بي

منجنيق به كار گرفت كه در ميانشان منجنيق بزرگي به نام  92همچنين . پشتيبان آنان بود
هاي  كرد، سنگ اين منجنيق كه بر روي بيش از صد چرخ حركت مي. منصوري وجود داشت

  5.شدو موجب تخريب بخش عظيمي از آن  كردار بزرگي را به سمت حصن عكا پرتاب بسي
  

  هاي سنگي كوچك پرتابه. 1.2
ها به  انتقال اين پرتابه. شدند هاي سنگي كوچك بيشتر جزو ادوات دفاعي محسوب مي پرتابه

ستند با توان رو نيروهاي مدافع مي تر بود؛ ازاين باالي حصار، به سبب كوچكي و سبكي، آسان
هاي كوچك براي  شده در باالي حصار شهر، از اين پرتابه استفاده از ادوات پرتابي نصب

اين تاكتيك جنگي بارها در نبردهاي . كنندگان سود جويند هاي محاصره كردن سالح منهدم
در محاصره نيشابور به دست مغوالن، . اي توسط قواي مدافع شهر به كار رفته است محاصره

و تهيه اسلحه و نفت، به مصاف  6كارگيريِ سيصد دستگاه منجنيق و عراده ا بهمردم شهر ب
هاي سنگي كوچك  در اين نبرد، قواي مدافع نيشابور از باالي حصار با پرتابه. مغوالن رفتند

   7.دادند مغوالن را هدف قرار مي

                                                 
اي  شدند، نبرد بارو يا نبردهاي محاصره شهر توسط قواي مهاجم محاصره مي به نبردهايي كه در آن مردم يك. 1

  . گفتند مي

 .136 ،8/80فرات،  ابن .2

او آزادسازي عكا و   از كارهاي مهم. م به سلطنت رسيد و ملقب به اشرف شد1290/ق689خليل در سال  اشرف. 3
  .  )39شبارو، : نك(بيروت بود 

   .  )4/141ياقوت، : نك( شهري در ساحل درياي شام. 4
 .25- 4/24؛ ابوالفداء، 764-1/763، السلوك؛ مقريزي، 310- 8/308ايبك دواداري،  ابن: براي آگاهي بيشتر نك. 5

 شد؛ يم گرفته كار به ريت و سنگ پرتاب يبرا ها عراده. بود تر كوچك ق امايمنجن هيشب يپرتاب يافزار جنگ عراده. 6
 دشمن يها تيموقع متوجه آن يرهايت و است سبك ياندازها خمپاره به لهيوس نيتر هيشب عراده درواقع، شد؛ يم

 پرتاب دور يها مسافت به را نفت آن با كه بود حصار ادوات از يا لهيوس عراده ن،يهمچن. شد يم نبرد دانيم در
 .  )59 د،يسو ؛402عواد،  ؛4/146، يديالعب: نك آن هاستفاد هنحو و عراده از شتريب يآگاه يبرا( كردند يم

 .1/241جويني، . 7
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قلعه هاي كوچك سنگي اشاره شده، محاصره  هايي كه در آن به پرتابه از ديگر گزارش
قلعه يادشده بسيار مستحكم بود و فيروزشاه براي گشودن آن . است 2توسط فيروزشاه 1نگَركوت

نكته جالب در اين گزارش استفاده هر دو قواي مهاجم و مدافع از . شش ماه وقت صرف كرد
شده توسط دو طرف درگير، در هوا  هاي پرتاب كه به گزارش منابع، سنگ منجنيق است؛ چنان

  3.شد تكه مي كرده تكه ر برخورد به يكديگ
  
  هاي تير پرتابه. 2

اندازه اين تيرها . شد وسيله كمان پرتاب مي تر از تيرهايي بود كه به هاي تير بسيار بزرگ پرتابه
هاي  عالوه بر منجنيق 4.رسيد كيلوگرم مي 5تا  3سانتيمتر و وزنشان به  180تا  60گاه به 

با اين . شد سبك و سنگين نيز براي پرتاب تير استفاده ميهاي نيمه ) كمان( تيرانداز از قوس
ها  از جمله اين قوس. اند هاي تيرانداز، با عنوان قوس، نيز ياد كرده حال در منابع از منجنيق

  .اي بزرگ و قدرتمند داشت پرتابه 6نوشته طرسوسي اشاره كرد كه به 5الزيار توان به قوس مي
تيرِ . كردند خ بوده كه با آن تيرهاي سنگين پرتاب ميالجر افزار پرتابي ديگر قوس جنگ

الزنبورك نيز  قوس 7.رفت كردن اجسام سخت به كار مي بزرگ اين سالح براي شكافتن و سوراخ
اش به دو مرد  كه اگر پرتابه اي بسيار قدرتمند بود؛ چنان كننده تير و داراي پرتابه از ادوات پرتاب

اين پرتابه به دليل . توانست تنِ هردو فرد را سوراخ كند د، ميكر قرارگرفته برخورد مي ِهم پشت
   8.شد ناميده مي الزنبورك  كرد، قوس شدن، صدايي شبيه زنبور ايجاد مي كه هنگام رها اين

                                                 
اين شهر را . اند نگر نيز گفته نگركوت را بهيم. نگركوت يا نغركوت در ايالت هماچل پرادش كنونى واقع شده است. 1

  . )1/48هندوشاه استرآبادي، : نك(اكنون كانكره گويند 

ايي است كه به سالطين ه اين سلسله يكي از حكومت. ترين سلطان سلسله تغلقي در دهلي هندوستان معروف. 2
براي (فيروزشاه در دوران حكومت خود اصالحاتي انجام داد و بناهايي از خود به يادگار گذاشت . دهلي مشهورند

  .  )بعد به 36عفيف، : آگاهي تفصيلي از فيروزشاه تغلقي نك

 .188عفيف، . 3

 .104الزردكاش، . 4

   .است زيار به معناي وتر. 5

  .6 ،االلباب تبصره. 6
 .179، و آالت القتال ةسلحاالهندي، . 7

 .181همو، . 8
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افزار را  اين جنگ. بود 1االَقواس كننده تيرهاي سنگين مجموعة ديگر وسيله پرتاب
هاي متفاوت  داد كه در جهت تشكيل مي...) يي وتا دوتايي، چهارتايي، شش(هايي زوجي  كمان

هايش دوتايي،  كه قوس سالح در هر پرتاب، بسته به آن. شد قرار داشته، به يك قفل منتهي مي
 شماره تصوير: نك( كرد تير در جهات مختلف رها مي 32تا  6تايي باشد، بين  چهارتايي يا شش

مين تعداد نيروها و ادوات پرتابيِ همين موضوع موجب سردرگمي قواي مهاجم در تخ. )يك
   2.كرد شد و رعب و وحشت دشمن را دوچندان مي درون حصار مي
هاي بزرگ و سنگين انواع مختلفي داشتند كه بخشي از آنها به ترتيب زير  سهم/اين تير

   3:است
 سهم منجنيق مخفي. 2.1

سرعت بسياري احتماال اين سهم از . مخفي بر اين سهم مشخص نيست نامدليل نهادن 
  .)دو شماره ريتصو: نك(كرده است برخوردار بوده و دشمن را غافلگير مي

  
 سهم منجنيق نَجمي. 2.2

  .)سه شماره ريتصو: نك( شد ايِ خود، به اين نام خوانده مي اين سهم به دليل شكل ستاره
  

 سهم منجنيق بِتسييع. 2.3

 شماره ريتصو: نك(4پوشانند قير سياه ميبه معناي چيزي است كه آن را با روغن و » سيع«واژه 
  .)چهار شماره

تفاوت ميان . اند اين تيرها هر سه تقريبا شبيه يكديگر بودند و كاركردهاي مشابهي داشته
كاررفته در آنها  ، به ميزان مواد به)مخفي، نجمي و بتسييع(گانه منجنيق  سهام سه/ اين تيرها

شابه بوده، اما مقدار آن در هركدام از اين ها م ، تركيب مواد درون سهمدرواقع. گردد برمي
. كاررفته در آن بستگي داشت قدرت تخريب سهم نيز به مقادير مواد به. ها متفاوت است سهم

بينيم؛ اما با توجه به  اي نمي بيشتر بود، در منابع اشاره سهم كدامكه قدرت تخريب  درباره اين

                                                 
  . كرد كه در آنِ واحد چندين تير شليك مي) ها كمان(ها  اي از قوس مجموعه. 1

 .5طرسوسي، . 2

 .  )185 ،الزردكاش: نك( است آمده الزردكاش ارنبغا ابن قيالمناجن يف قياالن ارزشمند اثر در رهايت نيا انواع. 3

 .368، المنجد؛ 478يري، الشو همام. 4
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براساس ميزان قدرت، احتماال بدين شرح بوده  ها بندي اين سهم شده، درجه مقدار مواد استفاده
  1.سهم منجنيق بتسييع، سهم منجنيق نجمي و سهم منجنيق مخفي: است

  
  هاي آتشين هاي نفت و گلوله پرتابه. 3

اي آهني براي قراردادن  كردند كه كفه هايي پرتاب مي وسيله منجنيق ها را به اين گونه از پرتابه
زا يا حامل نفت و آتش را داخل كفه آهني گذاشته، پس  اد آتشخدمه منجنيق مو. پرتابه داشت

هايي  گاه نيز پرتابه اين منجنيق، گلوله. افكندند وركردن، آن را به سوي دشمن مي از شعله
  2.شده از مواد آغشته به نفت بود ساخته

  
   3)قُنبله(هاي مواد منفجره  پرتابه. 4

ها به شكل ديگ،  اين پرتابه. كردند انداز پرتاب مي هاي سنگ ها را با منجنيق اين قبيل پرتابه
انباشتند  زا مي هايي بود كه داخلشان را از مقدار معيني نفت و ديگر مواد آتش ديگچه يا صندوق

  . شد و پس از برخورد پرتابه با حصارهاي شهر، مواد داخل آن منفجر مي
ها كه در ابتدا  اين پرتابه. فتها با گذر زمان تنوع بسياري يا مواد منفجره پرتابي منجنيق

برخي از اين . مرور به انواع گوناگون بدل شد هاي انفجاري بود، به اي از پرتابه فقط صورت ساده
  :اند از ها عبارت گونه

  
  قدور . 4.1

قدور حاوي  4).ديگ يا ديگچه(كنند  پز مي و قدر در لغت به معناي چيزي است كه در آن پخت
. شد وسيله منجنيق، منفجر مي كه پس از پرتاب به 5يباتي پيچيده بودموادي برگرفته از ترك

در اين محاصره، . كنيم هـ مشاهده مي586اي از كاربرد قدور را در محاصره عكا در  نمونه
هاي مخصوصي پوشاندند كه از  ها برجي از چوب و آهن ساختند و آن را با پوست صليبي
ها  كشيدن آن برج آتش كه قواي مسلمان در به نكرد؛ چنا ها پيشگيري مي گرفتن برج آتش

                                                 
 .185الزردكاش، : براي اطالع بيشتر درباره اين سهام و تركيبات آنها نك. 1

 .81نورمحمدي، . 2

  .به معناي نارنجك. 3
 .612، المنجد. 4

  .169الزردكاش، : براي نمونه نك .5
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اندازان ماهر  ها، وعده پاداش چشمگيري به نفت در مقابل، مسلمانان در ازاي نابودي برج. درماند
او با . عريف، مسگر جواني از اهالي شام اين مهم را بر عهده گرفت بن در اين ميان، علي. دادند

ري از جنس مس ساخت كه مسلمانان با استفاده از آن اي ويژه، قدو تركيب نفت سفيد و ادويه
  1.ها را به آتش بكشند توانستند آن برج

  : اند از قدور انواع مختلفي داشتند كه عبارت
  

4.1.1 .يعراق درق  
نام » قنا«يكي از اين مواد . ساختند اين قدر را از تركيباتي پيچيده و حاوي مواد گوناگون مي

كردند كه فوايد طبيعي و  از قنا صمغي استخراج مي. شد خوانده مي» لخالكَ«داشت كه در مغرب 
  .)پنج شماره ريتصو: نك(2شيميايي بسياري داشت

  
  3قدر مخاسفه مضَّرس. 4.1.2

 مخاسفه 4.شود خود منفجر مي خودي است كه به) قنبله(مخاسفه به معناي نوعي نارنجك 
هنگام . دادند آن تيرهاي آتشين قرار مي قدري مدور از جنس خاك رس بود كه درون مضَّرس

 ريتصو: نك( شد كردند و قدر در برخورد با هدف منفجر مي پرتاب، اين پرتابه را مشتعل مي
  .)شش شماره

  
  5مخاسفهقدر منَتَّن . 4.1.3

اين نوع از  6.اي دارد در لغت به معناي چيزي است كه بوي كريه و بسيار آزاردهنده» منتن«
كننده و بدي از خود متصاعد  كي از نوع غازات بود كه در زمان انفجار بوي بسيار خفهقدر، نارنج

  . )هفت شماره ريتصو :نك( شدگان شود توانست موجب خفگي محاصره كرد و حتي مي مي
  

  
                                                 

 .12/335كثير،  ابن. 1

 .169الزردكاش،  :؛ براي آشنايي با تركيبات اين قدر نك4/38البيطار،  ابن. 2

  . 6/116منظور،  دار؛ ابن نارنجك دندانه. 3
 .122، الجيش العربي في عصر الفتوحاتهندي، . 4

 . 13/426منظور،  نارنجك متعفن؛ ابن. 5

 .1063همام الشويري، . 6
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  1جير قدر. 4.1.4
دادند كه نام علمي آن  قرار مي» الكلس المطفي«اي به نام  درون اين نوع قدر، ماده

با انفجار اين پرتابه، ماده مذكور متصاعد شده به داخل بيني و چشم مردم  2.كلسيم است يداكس
تر  كرد و درنتيجه قواي دشمن راحت رفت و آنان را از ادامه دفاع ناتوان مي و جنگجويان شهر مي

  . )هشت شماره ريتصو: نك( توانست بر شهر دست يابد مي
  

  3مخَرََََََّم قدر. 4.1.5
. زا وجود داشت هايي حاوي پنبه اسيدي و نوعي ماده اشتعال هاي اين قدر، سوراخ  مام بخشدر ت

اي  قدر را با نفت طيار، ماده. گرفت با رسيدن رطوبت به پنبه اسيدي، اشتعال آن سرعت مي
  . )نه شماره ريتصو: نك( كردند آغشتند و سپس با منجنيق پرتاب مي االشتعال، مي سريع

  
  ر الصنوبرهقد. 4.1.6

 شماره ريتصو: نك( شد رو بدين نام خوانده مي اين قدر به شكل درخت صنوبر بود و از همين
  . )ده

  
  قدر مخفي. 4.1.7

 ي آن سخني نيستگذار نامدر منابع درباره علت . هاي انفجاري بود اين قدر نيز از انواع پرتابه
  . )يازده شماره ريتصو: نك(
  

  4قدر سقوط. 4.1.8
اش آن است كه به محض اصابت با زمين، منفجر  گذاري رتابه انفجاري كه دليل نامنوعي پ

  . )دوازده شماره ريتصو: نك( شد مي
  
  
  

                                                 
: نك(جير در لغت معاني مختلفي دارد كه احتماال در اينجا منظور آهك است . تسامحا نارنجك شيميايي. 1
  . )4/156منظور،  بنا

 .144الشهابي، . 2

 . )12/170منظور،  ابن(كننده  نارنجك سوراخ. 3

   . )7/316منظور،  ابن(آمدن يك شيء با شدت از باال به پايين  از ريشه سقط يعني پايين. 4
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  مراكبقدر . 4.1.9
هاي دشمن بوده و بيشتر براي نابودي نفرات دشمن كاربرد  گرفتن مركب  اين پرتابه هدف كاربرد

  . )سيزده شماره ريتصو: نك( داشته است
  

  مراكبو  هسفمخاجير  قدر. 4.1.10
رسد قدرت  رفته و به نظر مي كار مي  دشمن به  هايي است كه بر ضد مراكب نوعي ديگر از پرتابه

  . )چهارده شماره ريتصو: نك(1بيش از گونه پيشين بوده است نتخريبي آ
  

  ها سنگ. 4.2
سازِ  اين حجرهاي دست. هستند» حجر منجنيق«ها يا  هاي انفجاري سنگ نوع دوم از پرتابه

هاي سنگي  ي در مقايسه با گلولهشتريب رگذارييتأثمدور غالبا خاصيت انفجاري داشته و از 
  : ها خواهيم پرداخت در ادامه به اين نوع از پرتابه. اند غيرانفجاري برخوردار بوده

  
   2دبقيحجر منجنيق لزاقَه  .4.2.1

است كه از » الدبق«احتماال، الدبقي نيز گياه . در اين حجر بود لزاقه ماده شيمياييِ موجود
هاي پزشكي، شيميايي و  آمد و در فعاليت به دست مي» viscum«درختي با نام التينيِ 

  . )پانزده شماره ريتصو: نك(3صنعتي كاربرد بسياري داشت
  

  حجر منجنيق. 4.2.2
انواع ديگر داشته و فقط در تركيبات مواد كه عملكردي مشابه   اي از اين نوع پرتابه شكل ساده

  . )شانزده شماره ريتصو: نك( 4دهنده اندكي متفاوت بود  تشكيل
  

  حجر منجنيق مخَرََََََّم. 4.2.3
  . )هفده شماره ريتصو: نك( 5است كننده سوراخ يمعن به »مخرم«

                                                 
  .بعد  به 169الزردكاش،  : نك قدور از شتريب اطالع يبرا. 1
   . )94و  10/329منظور،  ابن(چسبندگي بسياري داشته است  به معناي چسب چسبنده، چسبي كه قدرت. 2
 .2/86البيطار،  ؛ ابن206، المنجد؛ 322الشهابي، . 3

 .188الزردكاش، . 4

 .همانجا. 5
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ها  پرتابههر سه نوع اين حجرها، خاصيت انفجاري و ساختاري مشابه داشتند؛ درون اين  
كردند و حجر را  هايي تعبيه شده بود كه آن را با تركيبي از مواد انفجاري مختلف، پر مي حفره

حجر پس از برخورد با مانع، منفجر شده تأثير تخريبي خود را . كردند به سمت موانع پرتاب مي
حجر هم  اين. تري داشت در اين ميان، حجر منجنيق مخَرَم كاركرد جالب. گذاشت بر جاي مي

كرد؛ يعني  هاي امروزي عمل مي كنندگي برخوردار بود و هم مانند نارنجك از خاصيت سوراخ
عملكرد اين حجر بدين شكل بود كه . شد هايش به اطراف پرتاب مي پس از انفجار تكه

انباشتند و حجر را به  هاي روي آن را، همچون ديگر انواع حجرها، با مواد انفجاري مي سوراخ
كرد، منفجر و مواد داخلش  كه پرتابه با مانع برخورد مي افكندند؛ هنگامي مي سمت هدف

نكته . يافت شد؛ درنتيجه تلفات مردم و سربازان محصور افزايش مي شدت به اطراف پرتاب مي به
هاي درون آنهاست كه  بودن مقدار تركيب ها بيان كرد، متفاوت ديگري كه بايد درباره اين پرتابه

  1.گذار بوده است ها تأثير  در ميزان قدرت تخريب هر يك از اين پرتابههمين احتماال
  

  ها صندوق. 4.3
  :اند ها بدين شرح انواع صندوق. هاي انفجاري هستند از پرتابه گونه سومينها  صندوق
  

  2صندوق مخاسفه. 4.3.1
صندوق  .كردند درون اين صندوق را از مواد انفجاري انباشته آن را به سمت هدف پرتاب مي

اطالق نام مخاسفه، به . آورد بار مي شد و خسارات بسياري به  پس از برخورد با هدف منفجر مي
  . )هجده شماره ريتصو: نك( 3معناي منفجرشونده، نيز از همين روست

  
  4صندوق مخاسفه مفَرَّد. 4.3.2

مانند داشت كه آن  هاي لول كاركرد اين صندوق نيز مانند نمونه قبلي بود؛ با اين تفاوت كه عارضه
كار اين ماده را . دادند قرار مي» باداللَ  ةالورد«اي به نام  اش، ماده انباشته بر دهانه را با نفت 

                                                 
 .همانجا. 1

  . صندوق انفجاري. 2

 .194همو، . 3

منظور،  ابن(گيرد  د قرار مىهاى طال يا برليان در گردنبن اى است كه ميان دانه مفَرَّد در لغت به معناي مهره. 4
گرفته  مانند باشد كه داخل صندوق قرار مي اي لوله رسد كه علت اين نامگذاري به خاطر عارضه به نظر مي. )3/331

  . است
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هاي امروزي دانست؛ بدين معني كه به هنگام پرتاب، آن را روشن  توان مشابه فتيله مي
هاي  رسيد، آتش به نفت ا ميكه فتيله به انته افكندند؛ هنگامي كردند و صندوق را بر هدف مي  مي

هاي  در بسياري از پرتابه» داللبا ةالورد«ماده . داد يافت و انفجار رخ مي درون عارضه راه مي
  . )نوزده شماره ريتصو: نك( 1رفت كار مي  عنوان فتيله به انفجاري قديم به

  
  هاي افعي و عقرب پرتابه. 5

هاي  بود كه آن را به سمت سربازان يا كشتيهايي حاوي مار و عقرب  اين نوع از پرتابه صندوق
شكست و تعداد زيادي مار و عقرب  ها پس از اصابت با زمين مي صندوق. كردند دشمن پرتاب مي

توانست موجب  زدن به سربازان دشمن، مي بر صدمه اين شيوه افزون. ريخت به بيرون مي
هايي با  هايي عموما براي مكان نين پرتابهچ 2.شكستن نظم سپاه شود شدن آنان و درهم متفرق

هرگاه هدف . رفت كار مي  ها به هاي كوچك و كشتي ها و قلعه فضاي محدود، همچون حصن
كرده و سپس  كشتي بود، ابتدا با پرتاب موادي همچون صابون، سطح عرشه كشتي را لغزنده 

يان، سربازان براي فرار از افكندند؛ در اين م هاي حاوي گزندگان را به درون كشتي مي صندوق
حركت سريع سربازان روي عرشه . گزندگان، ناچار بودند دائما موقعيت خود را تغيير دهند

شد كه بر زمين بيفتند يا به درون دريا  لغزنده كشتي در تالش براي نجات خود، موجب مي
  3.سقوط كنند

  
  هاي قاذورات و كثافات و جسد حيوانات پرتابه. 6

شده پرتاب  و نيز جسد حيوانات را به ميان نيروهاي نظامي و مردم شهر محاصرهگاهي كثافات 
هايي  منجنيق. گرفت ها در بين نيروهاي شهر انجام مي با هدف شيوع بيماري اين كار. كردند مي

تر و  اي بزرگ انداز منتها با كفه رفت مشابه منجنيق سنگ كه براي اين منظور به كار مي
را   مرگ و كثافات هاي بزرگ و ضخيم پرتاب حيوانات مرده يا درحال فهاين ك. تر بود ضخيم

  .)بيست شماره تصوير: نك( 4ساخت ممكن مي

                                                 
 .همانجا. 1

 .191العباسي، . 2

 .214، و آالت القتال ةسلحاالهندي، . 3

 .همانجا. 4
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   نتيجه
  : توان در محورهاي زير بيان كرد ها در اين مقاله را مي برآيند تحقيق و بررسي درباره پرتابه

هاي سنگي  ع پرتابهشكلي ساده و از سنگ بوده كه در دو نو هاي نخستين به پرتابه. 1
ها،  ها با پيشرفت و تكامل كلي پرتابه استفاده از اين نوع پرتابه. رفت كوچك و بزرگ به كار مي

تربودن سنگ در مقايسه  بودن و نيز ارزان توان دردسترس گاه متوقف نشد؛ دليل آن را مي هيچ
  . ها دانست با ديگر پرتابه

در رويارويي امويان با . گردد دوره امويان بازمي هاي آتشين به كارگيريِ پرتابه آغاز به. 2
ها آتش يوناني را در برابر مسلمانان به كار بردند و اين موضوع موجب آشنايي  بيزانس، بيزانسي

  . هاي آتشين شد زا و پرتابه قواي مسلمان با مواد آتش
. رت گرفتويژه در عهد مماليك صو هاي صليبي، به ها در دوره جنگ تحول اصلي پرتابه. 3

گيري از  رو، ناچار به بهره داد؛ ازاين اي تشكيل مي هاي محاصره بيشتر نبردهاي مماليك را جنگ
  . تر بودند تر و تأثيرگذارتر و سريع  هاي قوي پرتابه

عنوان  كارگيري باروت، به هاي امروزي كه در پي به رسد الگوي ابتدايي پرتابه به نظر مي. 4
هايي است كه  ين منجنيق، رونق و تكامل يافتند، همين پرتابهكننده جايگز نيروي پرتاب

هاي شيميايي،  ايدة اصلي ساخت بمب. گيري و تكامل آن را در دوره اسالمي شاهد هستيم شكل
  .هاي منجنيق بازشناخت توان با نظر به تاريخچه تكامل انواع پرتابه را مي... اي و ميكروبي، خوشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهم، شماره هشتمسال  مي،تاريخ و تمدن اسال/ 104

  
  تصاوير

  
   مجموعه االقواس :1تصوير شماره 

  
  

  
  

   سهم منجنيق مخفي :2 تصوير شماره
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  سهم منجنيق نجمي :3تصوير شماره 

  
  

  

  
  سهم منجنيق بتسييع :4تصوير شماره

  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 زمستانو  پاييز، شانزدهم، شماره هشتمسال  مي،تاريخ و تمدن اسال/ 106

  
  
  

  قدر عراقي :5تصوير شماره 
  

  
  

  قدر مخاسفه مضرّس :6تصوير شماره
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  مخاسفهلاقدر منتن  :7تصوير شماره 

  

  
  الجير قدر :8تصوير شماره 
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  المخرّم قدر :9تصوير شماره 

  
  
  

  قدر الصنوبره :10تصوير شماره
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  قدر مخفي : 11تصوير شماره 
  

  
  

  قدر سقوط :12تصوير شماره 
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  قدر المراكب: 13تصوير شماره 
  

  
  

  مراكبمخاسفه و جير قدر  :14تصوير شماره 
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 111/ اسالمي دوره در جنگي هايپرتابهتكاملوعتنو
 

  
  

  حجر منجنيق لزاقه الدبقي : 15تصوير شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حجر منجنيق :16تصوير شماره 

  
  

  حجر منجنيق مخرّم: 17تصوير شماره 
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  صندوق مخاسفه :18تصوير شماره 
  

  
  صندوق مخاسفه مفرد :19تصوير شماره 
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  هاي قاذورات و كثافات و جسد حيوانات پرتابه :20تصوير شماره 
  

  كتابشناسي
 . ش1376تهران، دانشگاه تهران، ، اندلس يا تاريخ حكومت مسلمين در اروپاآيتي، محمد ابراهيم، 

، تحقيق تركيه ةلفي اخبار الدو ةكيز ةلر يا الدوركنز الدرر و جامع الغدواداري، ابوبكرعبداللّه،  آيبك ابن
 .م1971/ ق1391،ةهارمان، قاهر.آ

 ق1385داربيروت،   - ، بيروت، دارصادرالكامل في التاريخالكرم،  ابي بن علي ابوالحسن اثير، عزالدين ابن
 .م1965/

  . تا ، بية، قاهرةيو االدو ةيجامع مفردات االغذالبيطار،  ابن
، لبنان، دارصادر، المنتظم في تاريخ الملوك و االممعلي،  بن الفرج عبدالرحمن جوزي، ابي ابن
  .ش1357
  . م1983، بيروت، دارصادر، افست ليدن، االرضةصورالنصيبي،  حوقل بن حوقل، ابوالقاسم محمد ابن
  .م1983، بي نا، ة، قاهرعقد االمصار ةسطاالنتصار لوادقماق،  ابن
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، تصحيح علي محمد االصحاب ةفاالستيعاب في معرمحمد،  بن عبداهللا بن عبدالبر، ابوعمر يوسف ابن
  . م1992/ق1412البجاويع بيروت، دارالجيل، 

، و المغرب و االندلسفتوح مصر المصري،  القرشي عبدالحكم بن عبدالرحمان عبدالحكم، ابوالقاسم ابن
 .م1961، ةقاهر

 ةمطبعالمنجد، دمشق،  الدين ، تحقيق سالحدمشق ةينتاريخ مدالحسن،  بن علي عساكر، ابوالقاسم ابن
 .م1951الترقي، 

 .م1942-1936، بيروت، تاريخ الدول و الملوكفرات،  ابن

  .ق1351نا،  ، چاپ مصطفي عواد، بغداد، بيالحوادث الجامعهفوطي،  ابن
  .م1984المعارف،  ةمكتب، بيروت، ةيو النها ةيالبداكثيردمشقي،  بن كثير، ابوالفداءحافظ ناب

 . ش1374، ترجمه عبدالحسين بينش، تهران، آرايه، تاريخ سياسي اسالمابراهيم حسن، حسن، 

ا، از ت ، بيروت، بيالمختصر في اخبار البشر، ةحما صاحب محمود بن علي بن اسماعيل ابوالفداء، عمادالدين
  .م1931/ق1325، ةروي چاپ حسينيه قاهر

  .1957نا،  جا، بي ، بيالمرابطين ةلقيام دواحمدمحمود، حسن، 
 ق1409الكتب،  ، بيروت، عالمالمشتاق في اختراق اآلفاق ةهنزمحمد،  بن عبداهللا محمد ادريسي، ابي

  .م1989/
م ميراحمدي، تهران، انتشارات ، ترجمه مريتاريخ ايران در قرون نخستين اسالمياشپولر، برتولد، 

 .ش1386فرهنگي،  علمي

  . م2004نا،  ، ليدن، بيالمسالك و الممالكمحمد،  بن اصطخري، ابواسحاق ابراهيم
  . ش1384، تهران، اميركبير، تاريخ مغولاقبال آشتياني، عباس، 

  .م1973، دمشق، دارالفكر، ةمياالسال ةنظم الحضارانور الرفاعي، 
  .م1987، لبنان، دار مارون عبود، لمعارك العرب في الشرق و الغربابستاني، پطروس، 

  . ش1378، تصحيح محمد روشن، تهران، سروش، نامه طبري تاريخبلعمي، ابوعلي، 
، »شده اسالمي و اسالمي شهر هشت موردي بررسي: قهندزها و ها دروازه حصارها،«بياتلو، حسين، 

 . 1390جمال موسوي، تهران، دانشگاه تهران، پائيز : هنمانامه دوره كارشناسي ارشد، استاد را پايان

، چاپ لويي پروونسال، الموحدين ةلتومرت و ابتداء دو بن اخبار المهديالصنهاجي،  بيذق، ابوبكر
  .م1928نا،  پاريس، بي

سيد  كوشش، به تاريخ جهانگشاي جوينيمحمد،  محمدبن الدين بهاء بن عطاملك الدين جويني، عالء
 .سويان، بر اساس تصحيح عالمه محمد قزوينيشاهرخ مو
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  . م1965جا، الدارالبيضاء،  ، بيالمغرب عبر التاريخحركات، ابراهيم، 
  .ق1329نا،  ، تصحيح السيد البشير الفورتي، تونس، بيةكشيفي ذكر االخبار المرا ةشيالحلل المو

، 34-35رين، شه، مجله بين الن»ةبيالمنجنيق في الجيوش و االساطيل العر«دبدوب، فيصل، 
 .م1981

  .م1968بي، الحل ةسس، بيروت، مؤةميالفتوحات االسالالزيني،  دحالن، السيداحمدبن
، ترجمه فتحعلي اكبري، اصفهان، هاي اسالمي هاي مالي دولت خراج و نظامالدين،  الريس، ضياء
  .ش1373دانشگاه اصفهان، 

احسان هندي، حلب، مهد التراث : و تحقيق ةم، مقداالنيق في المناجنيقارنبغا،  الزردكاش، ابن
 .م1985/ق1405العلمي العربي، 

  .م1969نا،  ، بيروت، بيفي المغرب و االندلس ةمياالسال ةيتاريخ البحريز، سالم و العبادي، عبدالعز
  . تا ، بيةمعالشباب الجا ةسسؤ، اسكندريه، مفي االندلس ةفالخال ةحاضر ةطبقرسالم، عبدالعزيز، 

 .م1981لدراسات و النشر،  ةبيالعر ةسس، بيروت، المؤوليد خالدبن معاركسويد، ياسين، 

  .ق1362، كلكته، نامه هرات تاريخمحمد،  بن سيف
، ترجمه شهال دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسالمشبارو، عصام محمد، 

 . ش1380بختياري، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 

 .تا ، بيةبيالدول العر ةمع، مطبوعات جاة، قاهرمعجم االلفاظ الزراعيالشهابي، االميرمصطفي، 

ابراهيم، مصر،  ، تحقيق محمدابوالفضلتاريخ الرسل و الملوكجرير،  محمدبن طبري، ابوالقاسم
 .م1979دارالمعارف، 

في الحروب من االسواء و نشر  ةالنجا ةكيفيااللباب في  ةتبصرمرضي،  بن علي بن طرسوسي، مرضي
 .م1948، تحقيق كلود كاهن، بيروت، علي لقاء االعداء ةالمعيناعالم في العدد و اآلالت 

  .ق1295بوالق،  ةمطبع، ة، قاهرآثار االول في تربيت الدولعبداللّه،  بن لعباسي، حسنا
  .1976، بغداد 32، المجلد 2و  1، مجله سومر، ج »منجنيق من الحضر«العبيدي، صالح، 

 .ش1385، چاپ واليت حسين، تهران، اساطير، تاريخ فيروز شاهيعفيف، شمس سراج، 

، ة، قاهرعصر المرابطين و الموحدين: في المغرب و االندلس ةمياالسال ةالحضارحسن، حسن،  علي
  .م1980الخانجي،  ةمكتب

 .م1987المنار،  ةمكتب، اردن، الجيش و القتال في صدر االسالمعواد، محمود احمد محمد سليمان، 
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 ةمالعا ةفي، بغداد، الدار الشؤون الثقاةميفي فتوحات االسال ةيركالعس ةسالهندفالح، عبدالرؤوف، قصي، 
 .م1007، »ةبيآفاق عر«

  .ش1373 ر،يركبيام انتشارات تهران، ،العباد اخبار و آثارالبالد محمود، محمدبن ابنيزكر ،ينيقزو
  . ش1367، ترجمه داوود اصفهانيان، تهران، گستره، تاريخ دولت خوارزمشاهياناوغلي، ابراهيم،  قفس

، ةبيالعر ةالمطبعمه بشير يوسف فرانسيس، بغداد، ، ترجةسيالعبا ةفبغداد في عهد الخاللسترنج، گاي، 
  .م1936/ق1355

، تحقيق يوسف اسعد داغر، مروج الذهب و معادن الجوهرعلي،  بن حسين بن علي مسعودي، ابوالحسن
 .م1978بيروت، دارالندلس، 

، تحقيق محمد مصطفي دول الملوك ةفالسلوك لمعرعلي،   بن الدين ابوالعباس احمد مقريزي، تقي
  .م1939-1934/ق1358-1353نا،  ، بية، قاهرةزياد

  .تا العلوم، بي ، لبنان، داراحياءالمواعظ و االعتبار بذكر الخطط و االثارهمو، 
  .ق1411مدبولي،  ةمكتب، ةرقاهاحسن التقاسيم، احمد،  مقدسي، ابوعبداهللا محمدبن
، تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسالميمحمدي ماليري، محمد، 

  . ش1379تهران، توس، 
   .تا ، بيروت، دارالمشرق، بيو االعالم ةاللغالمنجد في 

ر، شام، هاي اسالمي مص اي سرزمين هاي قلعه نقش ادوات پرتابي در جنگ«نورمحمدي، محمد، 
نامه دوره كارشناسي ارشد، استاد راهنما  ، پايان»ايران، عراق و آسياي صغير در دوره پيش از ابداع توپ

  .1390المللي امام خميني، شهريور  دكتر محمد حسين فرجيهاي قزويني، قزوين، دانشگاه بين
  .تا ، بيروتع بيمعجم الطالبالشويري، جرجس،  همام

، تصحيح محمد رضا نصيري، تهران، انجمن آثار و تاريخ فرشتهقاسم،  هندوشاه استرآبادي، محمد
 . ش1387ماخر فرهنگي، 

، ةيركالعس ةس، دمشق، مركز الدراو آالت القتال عند العرب و المسلمين ةسلحاالهندي، احسان، 
  .م2004

 .م1974، دمشق، هيأت تدريب الجيش، الجيش العربي في عصر الفتوحاتهمو، 

، بيروت، البلدان المعجمالبغدادي،  عبداللّه الرومي بن ياقوت  عبداللّه ابي الدين ابياقوت حموي، شه
  . تا دارصادر، بي

Budgett, Meaking, The Land Of moors, London, 1901. 
The encyclopaedia of military history, dupy. Ernest & teroror dupy, London, 

macdonald, 1970. 
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