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Abstract   
Famous Crusade's conflicts, flames in the eleventh century, due to the Muslim-Christian differences over 

Possession of the Beit-al-moghaddas (Jerusalem), and continues to the fourteenth century, when it reflowed with 

the victory of the Muslims. The root for these wars, included the religious discrepancies, tempting motives of 

eastern world, celebrity, majestic and economic prosperity and tourism of the major cities of the Orient. 

Historically, these devastating wars occurred, when the Muslim world suffered from internal disputes and the 

plurality of power centers. In the same time, the Christian world, was involved by the disparity of the Latin Church 

with the Orthodox Church, and the deep divisions and insecurity. 

From the relief point of view, these distressing wars were the scene of killing of a large number of Muslims 

and Christians, and injuries and disabilities of numerous others, too. Trauma management and other relief aspects 

of the wounded and the humanitarian services to the affected parties, as well as people of war zones have been 

discussed in this survey. 
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 صلیبی هایجنگ در امدادرسانی
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 ، تهران، ایرانعضو هیأت علمی معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1

 ، تهران، ایرانمعاونت فرهنگی، هنری موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت 2

 

 28/50/1937 پذیرش مقاله:     27/50/1937 دریافت مقاله:

   دهکیچ
زدهم میلادی یاهای مشهور به صلیبی به علت اختلاف بین مسلمانان و مسیحیان بر سر تصرف اورشلیم )بیت المقدس(، در قرن جنگ

ای هها، اختلافات، صبغه و سابقه دینی و انگیزهساز این جنگور و در قرن چهاردهم با پیروزی مسلمانان فرو نشست. بهانه زمینهشعله

ای هکننده دنیوی، آوازه، شکوه و رونق اقتصادی و گردشگری شهرهای مهم مشرق زمین بوده است. از نظر تاریخی نیز، این جنگوسوسه

ونین در شرایطی درگرفت که دنیای اسلام دچار اختلافات درونی و تعدد مراکز قدرت و دنیای مسیحیت نیز دچار اختلاف کلیسای لاتین با خ

های ویرانگر، صحنه هلاکت جمع بسیار زیادی از مسلمانان و کلیسای ارتدوکس و تفرقه و تزلزل عمیق بودند. در بعد امدادرسانی، این جنگ

رمان های امداد و دجراحت و معلولیت جمع بیشمار دیگری بود. در این نوشته به استناد بعضی از منابع تاریخی موجود، جنبهمسیحیان و 

 های درگیر و مردم مناطق جنگی، مورد بررسی قرار گرفته است.دوستانه به طرفمجروحین و سایر ابعاد امدادرسانی و خدمات انسان

 
 

  .قرون وسطی، مراکز تمدنی، مسیحیت، اسلام، بیت المقدس ،تاریخ طب ،امدادرسانی ،جنگ صلیبی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 برای فراوانی عبرت هایدرس و هاپیام صلیبی هایجنگ
 و وحدت ارکان تضعیف تاریخی، تحلیل در. بردارد در مسلمانان

 و یانغرب طلبیسلطه و ورزیطمع ساززمینه اسلامی، جوامع تشتت
 صلیبی، هایجنگ دنبالبه. شد اسلامی هایسرزمین به حمله

 هجوم موجبات خود، نوبهبه اسلامی، ممالک هایحکومت تضعیف
 برعلاوه و فراهم را اسلام جهان از هاییبخش بر مغول سلطه و

 زا اسلام دنیای فرهنگی، ذخایر رفتن دست از و مادی هایآسیب
 مراکز. دش محروم نیز اسلامی متفکران و دانشمندان از کثیری شمار

 طولانی دوران و گردید منتقل غرب به شرق از تمدن و فرهنگ
 رسد ترینبزرگ. شد آغاز اسلامی ممالک از بسیاری ماندگیعقب

 جز اسلام جهان مجد و عظمت که است این صلیبی هایجنگ از
 منابع در(. 1) پذیرفت نخواهد تحقق مسلمانان وحدت پرتو در

 صلیبی هایجنگ در امدادرسانی درباره محدودی اطلاعات تاریخی
 . است موجود
 مچش به بیشتر اطلاعات این طب تاریخ منابع در حال هر به

 (.2) خوردمی
 

 هاروش
 یازن مورد اطلاعات. شد انجام ایکتابخانه صورتبه مطالعه این 

 قرون هب مربوط قانونی مستندات شناسی،باستان نظامی، منابع در
 لمیع مآخذ و مقالات قدیمی، هایتقویم تاریخی، مستندات وسطی،

. است یدستیاب قابل جراحی، و پزشکی علوم تاریخ کتب نهایت در و
 حیجرا تاریخ و طب تاریخ مستندات از منتخبی منظور این برای
 . گرفت قرار استفاده مورد حاضر مطالعه انجام جهت
 

 نتایج
 صلیبی هایجنگ تسمیه وجه

 که است Crusade انگلیسی واژه معادل "صلیبی جنگ"تعبیر
 شده برگرفته( صلیب نشان دارای) Cruzada اسپانیایی ریشه از

 ربانوساو پاپ دستور به جنگ این در کنندهشرکت مسیحیان. است

 روی بر ها،جنگ این منادی ،(میلادی 1588-1533 پاپی دوره) دوم
 مورخان(. 9) دوختندمی صلیب نشان خود، زره یا لباس راست شانه

 چون هاییواژه از اغلب صلیبی، جنگ نخستین معاصرِ غربی
 ،»مقدّس جنگ»،«مقدّس سرزمین به سفر» ،»حمله» ،»حجسفر»
 هاستفاد ،»مسیح عیسی طرح» ،»عمومی حمله» ،»صلیب حمله»

 مورخان که حالی در نیز، اسلامی معاصر مورخان .(1) اندکرده
 ،قلانسی ابن مثل صلیبی هایجنگ معاصرِ مسلمان

 از گاهچهی ،واصلابن و شدادابن ،عدیمابن اثیر،ابن ،کاتبعمادالدین
 فرنج» لمهو کنکرده  استفاده صلیبی جنگ و هاصلیبی چون کلماتی

 هایفرانسو زیرا اند،برده کاربه را «(فرنگیان/ فرنگان) فرنجه یا
 . داشتند هاجنگاین برانگیختن در را سهم بیشترین

  وقوع علت

 کاتولیک کلیسای مقامات دعوت به طولانی، هایجنگ این

 آزادسازی هدف با شرقی، روم امپراتور حمایت و همراهی و رومی

 دیگر و السلام علیه مسیح حضرت زادگاه ،(اورشلیم) المقدّس بیت

 دولت ایجاد و مسلمانان دست از فلسطین، در مسیحیت هاینشانه
 بار، هشت مجموعاً و فلسطین، مختلف نقاط در( صلیبی) مسیحی

 طمع و متقابل اجتماعی و اقتصادی اهداف .(9) گرفت صورت
 از زمین، مشرق عظیم هایثروت به دستیابی برای اروپاییان

 .است بوده گرویران هایجنگ این اصلی هایانگیزه
 

 تاریخ
 و پاپ رهبری به غربی اروپای هایلشکرکشی مجموعه

 تا 1530 فاصله در اسلامی هایسرزمین به کاتولیک، کلیسای
 گرفته صورت قمری هجری 035 تا 188 با مقارن ، میلادی1231
 (. 0) است

 

 صلیبی هایجنگ در مجروحین مداوای و امدادرسانی
 ابب در مبسوطی مطالب خود تحقیق در هونکه زیگزید خانم

 مطرح وسطی قرون در بیماران سایر و مجروحان درمان و امداد
 دوره این در مجروحین درمان چگونگی درباره وی. است نموده
 با را خود جنگی هایزخمی وقتی هافرانکی ":نویسدمی چنین
 به بایستمی ابتدا آوردند،می بیمارستان به شدید هایزخم

 بدن" را آن که بخورند نانی بعد و کنند، اعتراف شانگناهان
 و شدمی داده آنان به جایی این از بعد و نامیدند،می "عیسی
 و طب وجوه از بعضی(. 0)"شدمی انجام موردشان در هاییکمک
 و قبل صلیبی، هایجنگ دوره در امدادرسانی عبارتی به و درمان

 :است زیر شرح به آن، از بعد
 ( هجری 837 تا 32) اندلس در مسلمانان ساله 855 حضور

 را سلمانم پزشکان طبابت شیوه با اروپاییان آشنائی موجبات
 . بود ساخته فراهم

 تیننظیر قسطن مترجمینی توسط مسلمانان پزشکی کتب 
 زبان هب اسپانیا از کرمونایی جرارد و آفریقایی( کنستانتین)

 فرج. ودب گذاشته عمیق تأثیر اروپاییان طب بر و ترجمه لاتین
 الحاوی کتاب میلادی 1273 سال در بار نخستین سلیم ابن

 1012 سال تا ترجمه این. نمود ترجمه لاتین به را رازی
 (.7) شد چاپ تجدید زمان آن اروپای در بار 0 میلادی

 بسیار زمین مغرب مردم پزشکی اطلاعات وسطی قرون در 
 .است بوده خرافات با آمیخته اغلب و محدود

 اطلب عقاید و خرافات با اروپایی پزشکان طبابت آمیختگی 
 .دینی

 جریان در مسلمانان با مسیحیان ارتباط زمینه شدن فراهم 
 (. 0) جنگ

http://wikifeqh.ir/حج
http://wikifeqh.ir/حج
http://wikifeqh.ir/جنگ_
http://wikifeqh.ir/جنگ_
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 داشت قرار گرانیآرایش انحصار در وسطی قرون در جراحی 
 جنگ هایمیدان در و آموخته جراحی مورد در تعالیمی که

 دستبه مجروحین به کمک برای مفیدی هایمهارت
 . آوردندمی

 زشکیپ علم که افتاد اتفاق تاریکی دوران در صلیبی هایجنگ
 استثناء مورد. بردمی رنج طولانی و وحشتناک رکود از اروپا در

 در بی شمار مجروحین درمانی نیازهای علت به که بود جراحی
 . بود شده همراه هاییپیشرفت با جنگ، میادین

 

 صلیبی هایجنگ در شرارت با پزشکی اخلاق مقابله
 کرف این به هرکس گفتندمی خود مردم به مسیحی روحانیون

 شد، واهدخ تکفیر برود کلیمی یا مسلمان پزشک پیش که بیفتد
 برخی. است خطر در مستقیماً روحش سلامت هنگام این در چون

 تیح باید طبیب "که اصل این به اعتقاد با مسلمان طبیبان
 ،" را دوستانش که کند مداوا دلدادگی روح همان با را دشمنانش

 انجام به دیدگاه نوع(. 0) بودند مسیحی بیماران معالجه به حاضر
 بانطبی مواقع بعضی در. نمودمی تجلی رفتارها در ایحرفه وظایف

 سیحیم طبیبان ممانعت با مسیحی بیماران معالجه حال در مسلمان
 نای از یکی خود تحقیق در هونکه زیگزید خانم. شدندمی مواجه
 یمارب دو با ثابت نام به مسلمان پزشکی برخورد عنوان با را موارد

 (. 8) است نموده نقل تفصیل به مسیحی،

 

 بحث
 ی،یونان هایروش بر علاوه اروپایی پزشکان وسطی، قرون در"
 درمان برای خرافی هایشیوه و وردخوانی از اسلامی، و رومی

 هاینتس که ورزیدمی اصرار کلیسا. کردندمی استفاده خود بیماران
 یق،تحق. شوند جایگزین مسیحی مذهبی مراسم و دعاها با جادویی
 که دادند مستبدی هاینظام به را خود جای مشاهده و پیشرفت

 هایمسیست برای ایبودجه هیچ. کردندمی تضعیف را علمی تفکر
 جنگ حال در اوقات اکثر قلمروها. نداشت وجود عمومی بهداشت

 شپذیر به مجبور را مردم مستبد کلیسای. بودند یکدیگر با
 ثراک که شد این به منجر شرایط این. کردمی مطالب کورکورانه

 هیچ جهنتی در و هستند خدایان تنبیه هابیماری کردندمی فکر مردم
 ندکردمی فکر مردم. دیدندنمی هاآن برای درمان یافتن به امیدی
 هنوز(. 3) "دهدمی نجات را آنان شانگناهان از پشیمانی و ندامت

 آن موضوع که خرافی باورهای گونهاین تاریخی مینیاتورهای
 تسن( خشم) آتش" به و شده قطع پای و دست با معلول مردمانی

 یادن معروف شناسیگیاه هایموزه در حتی است، معروف "آنتونی
 گونه این به باور(. 1-شکل) دارد قرار عموم بازدید معرض در

 شدتهب را صلیبیان جبهه جنگی مجروحین درمان شرایط اعتقادات،
 یچه عمیق جراحات به مبتلا مجروحین و بود داده قرار تأثیر تحت

 ه،تجرب بی و خرافی طبیبان و امدادگران توسط نجات به امیدی
 و تاریخی پیشینه از مسلمانان مقابل جبهه در(. 15) نداشتند

 جموعهم و بودند برخوردار عمیقی پزشکی تجربه و دانش و فرهنگی
 جبهه بیماران حتی و خود، مجروحین درمان در را قبلی تجارب
 ایستهبرج پزشکان با مسیحیان برخی".گرفتندمی کاربه دشمن،

 زا بسیاری صلیبی هایجنگ دوران در. گرفتند قرار ارتباط در
. رفتندگ یاد را علمی پزشکی و کردند سفر خاورمیانه به مسیحیان

 از پزشکی زمینه در متعددی اسناد و کتب میلادی دوازدهم قرن در
 رومی و یونانی متون اکثر مسلمان دانشمندان. شدند ترجمه عربی

 دوره که هستند باور این بر مورخان(. 3) "بودند کرده ترجمه را
. ودب جراحی هم آن و داشت استثناء یک پزشکی در طولانی رکود

 شرکت رزمنده هزار 25 تا 10  صلیبی، مختلف هایجنگ در
 جان یا شدندمی مجروح آنان از توجهی قابل جمع که کردندمی
 (.12-11) دادندمی دست از را خود

 

 
 آنتونی سنت آتش معروف مینیاتور .9-شکل

 

 اروپا در وسطی قرون در هابیمارستان ساخت
 رایب هاییخانه یا سرامهمان شبیه وسطی قرون در بیمارستان"
 ن،نابینایا فقرا، بیماران، برعلاوه. بود نیازمند و خوردهسال افراد

 ردیگ درمانده اشخاص و روانی بیماران یتیمان، مسافران، زائران،
 میلادی 012 سال در که «دیو» هتل. شدندمی نگهداری آنجا در

 ترینقدیمی شد. نهاده بنا هافرانک شاه اول چیلدبرت توسط
 توسط یسانگل در بیمارستان ترینقدیمی. است فرانسه بیمارستان
 صلیبی هایجنگ طی در. شد بنا میلادی 397 سال در هاساکسون

 در .یافت بیشتری اولویت هابیمارستان ساختن دوازدهم قرن در
 نهاده بنا اایتالی در به خصوص کثیری بیمارستان تعداد سیزدهم قرن
 تا. شدند ساخته میلان در تنهایی به بیمارستان دوازده از بیشتر. شد

 که داشت بیمارستان 95 از بیشتر فلورانس چهاردهم قرن انتهای
. شدندمی محسوب هنری آثار جزء معماری لحاظ از آنها از برخی
 هایبیمارستان ساخت حتی چهاردهم قرن در طاعون شیوع

 (.3) ".شد باعث را بیشتری
 

 ر این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.د تضاد منافع:
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