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Abstract   
Background and Aim: Due to the generality of existing bibliographies in various fields of science and the 

need to address specialized topics in the field of bibliography, the purpose of this study is to determine the 

publication statistics of sources that have dealt with the historical aspect of "martial medicine" in the post-

revolutionary period. 

Methods: For this purpose, by library research method, the database of the National Library of the Islamic 

Republic of Iran and the site of reputable publishers and etc. were examined. Then, the data were analyzed based 

on descriptive statistics. 

Results: After processing the data, the following results were obtained: A total of 105 sources (51 book titles, 

42 article titles and 12 book chapters) have been written in the field of martial medicine. The most book publishing 

(6 titles) was in 1398, in 1397 and 1398 the most articles were written in 8 titles and the most book publishing 

place belonged to Tehran with 33 titles and then Mashhad with 5 titles. 

Conclusion: Although relatively interesting statistics were obtained on research related to the historiography 

of martial medicine during the time of the Holy Defense, this study showed that in some areas there is still 

fragmentation and fragmentation. From a terminological point of view, there is still no single text and standard 

for the use of keywords and this issue requires terminological studies and research. There is still no single database 

for introducing data and historiographical achievements in the field of sacred defense martial medicine, and 

important and influential sections in this field have not yet been statistically reviewed and initially introduced. 
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 شناسی طب رزمی دوران جنگ عراق با ایرانکتاب هپژوهشی دربار

 
 *1زادهاحمد حسیند سیّ

 

 و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران یاسالم المعارفرهیدا ادیبن یعلم ئتیعضو ه 1

 

 23/05/1400 پذیرش مقاله:     01/03/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
های مختلف علوم و لزوم پرداختن به موضوعات تخصصی در های موجود در حوزهشناسینگربودن کتاببه سبب کلی ف:هدزمینه و 

در محدودة « طب رزمی»کردن آمار انتشار منابعی است که به جنبة تاریخی موضوع مشخصشناسی، هدف از پژوهش حاضر قالب کتاب

  .اندزمانی بعد از انقالب تا کنون پرداخته

 هایای، بانک اطالعات سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران و پایگاهبدین منظور، با روش پژوهش کتابخانه ها:روش

  .ورد بررسی و تحلیل قرار گرفتندها بر اساس آمار توصیفی مناشران ایران و کتاب گیسوم مورد جستجو قرار گرفت. سپس دادهای مرجع رایانه

فصل  12عنوان مقاله و  42عنوان کتاب،  51منبع مشتمل بر  105شد: در کل تعداد ها، این نتایج حاصل پس از پردازش داده ها:یافته

 1398و  1397است، در سال بوده1398عنوان( در سال  6است. بیشترین نشر کتاب )تعداد  ب رزمی تألیف شدهکتاب، در حوزة موضوعی ط

عداد تعنوان و پس از آن مشهد به  33و بیشترین محل نشر کتاب نیز متعلق به تهران و به تعداد  عنوان تألیف شده 8بیشترین مقاله به تعداد 

  .است عنوان بوده 5

فاع مقدس به دست آمد، اما دهای مربوط به تاریخ نگاری طب رزمی دوران اگرچه آمار به نسبت جالبی دربارة پژوهش گیری:نتیجه

تن و شیوة یکسانی برای شناسی مها همچنان تشتت و چند پارگی وجود دارد. هنوز از منظر اصطالحاین بررسی نشان داد در بعضی حوزه

ک پایگاه واحد برای معرفی یطلبد. هنوز شناسی را میهای اصطالحها و پژوهشو این موضوع بررسی استفاده از کلید واژگان وجود ندارد

ر در این زمینه بررسی آماری و های مهم و تأثیرگذانگاری حوزة طب رزمی دفاع مقدس وجود ندارد و هنوز بخشها و دستاوردهای تاریخداده

 . اندمعرفی اولیه نشده
 

 

  .شناسی، تاریخمقدس، کتابرزمی، دفاعطب  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها، شدن دانشگسترش علوم و تخصصیامروزه با توجه به 

های تخصصی نیز باشیم. اما یکی شناسیرود شاهد منبعانتظارمی
بودن نگرهای موجود وارد است کلیشناسیاز ایراداتی که بر کتاب

طالعات، اکه با توجه به افزونگی طوریها در موضوعات است بهآن
زشکی تاریخ پشناسی هستیم. در شاهد آثاری مفصل در قالب کتاب

های شناسیها, کمتر شاهد انجام کتابرغم ظهور تخصصنیز علی
تخصصی در این حوزه موضوعی هستیم. لذا ضرورت انجام 

های پژوهشی مبنی بر بررسی منشورات پزشکی در یکی از شاخه
طب »و یا « پزشکی نظامی»، «طب رزمی»علوم پزشکی با عنوان 

ء بدنبال رفع این خال احساس شد که در این پژوهش« نظامی
 پژوهشی هستیم.
ن در و درمانی از نظامیا پزشکیهای پشتیبانی طب رزمی

دلیل شرایط هایی است که بهل، خطرات، صدمات و بیماریئمسا
المتی سبه حفظ منجر خدمات طب رزمی .یابدبروز می جنگیخاص 
شود و می ی ناشی از جنگهاو بیماری معرض خطرها درن نظامیا

 هایجنگ ، ریشه درابتطب . سابقة این نوع ازافزایدبر توان آنان می
تغییرات جدیدی که در  به سببو  دارد اخیردر قرن  نوین

، جهان از نظر روند رو به گسترش حوادث جنگی هایاستراتژی
 جودآمده،و ها بهها و آثار آنسالح  و بالیای طبیعی و تروریستی

بارز طب نظامی اعم از رزمی و تفکیک  .در حال تحول است
تخصصی  ةعنوان یک رشتعمومی طبابت به ةرزمی از جنبغیر

ابتدای  از و به تبع آن تألیف منابع علمی در این خصوص دانشگاهی
تی حتوان گفت که می ولیاست؛ انجام شدهقرن بیستم در جهان 

 هببهداری نظامی  ةهای ایران باستان هم مسئلدر سوابق جنگ
با (. 1،2) تاسو مدون شده ی خود وجود داشتهیشکل ساده و ابتد

 شیوع های قدیم بیشترین تلفات مربوط بهتوجه به اینکه در جنگ
نگ مردم شهرهای درگیر جهمچنین ها در بین نیروها و بیماری

ع بوده و کثرت مجروحین و مصدومین و لزوم مبارزه با انوا
گیری کارضرورت وجود نوعی سازماندهی و آموزش و به ،هابیماری

وعی نلذا در عمل  .کرده استنیروی امدادی و پزشکی را طلب می
م اعمال از همان ایا ،پزشکیعلم نظامی از و  تفکیک بین طب رزمی

یده جهت بدین ترتیب فکر استفاده از افراد آموزش دت. گردیده اس
رفت گعلمی به خود  ةجنب امداد مجروحین و مصدومین و بیماران

ود خدریج مراحل تکمیلی بتهای امدادی در زمان جنگ و سازمان
های پیشرفت سیر تاریخی تغییرات و(. در ایران نیز 3،4) درا طی نمو

اطالعات  موجب ایجاد رزمی خصوصاً در زمان دفاع مقدس طب
هش که در این پژو در قالب کتاب و مقاله شده است ارزشمندی
 ها بررسی شده است. راتی آنانتشا -آماریاطالعات 

شایان ذکر است، در پژوهش حاضر بُعد تاریخی موضوع طب 
است و منابعی که محتوای آن شامل بررسی  رزمی مد نظر بوده

عوامل پزشکی در یک جامعة آماری نظامی است را مد نظر ندارد و 
شانگر سیر پردازد. لذا به منابعی توجه شده که صرفاً نها نمیبه آن

تاریخی طب رزمی در محدودة زمانی بعد از انقالب و محدودة 
مکانی ایران، خاصه دفاع مقدس بوده است. روش انجام این 

است به این صورت که پس از ای بودهپژوهش به روش کتابخانه
شناختی منابع فارسی از بانک اطالعاتی گردآوری رکوردهای کتاب

های جمهوری اسالمی ایران و پایگاه سازمان اسناد و کتابخانة ملی
ها در کنندة اطالعات نشر، نتایج براساس پردازش دادهمعتبر عرضه

 . (5-7) است ه شدهئقالب جدول و نمودار ارا
 

 هاروش
اده از ای و نیز استفگیری از روش مطالعة کتابخانهبا بهره

جمله  های انتشارات کشور ازهای معتبر مشتمل بر دادهپایگاه
جع سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران، مر

ب رزمی، طای گیسوم عبارات ناشران کشور و همچنین پایگاه رایانه
 . طب نظامی و دفاع مقدس مورد جستجو قرار گرفت

 

 نتایج
 هاکتاب

ذرا آرام پرتالطم: خاطرات بانوی امدادگر دفاع مقدس ع .1
پور، بیرجند: تیموریگر سمیه صاحبهبیابانی، سیدهاشم حسینی؛ م

ی سپاه )خراسان جنوبی(، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .1397، انصارالرضا )ع(

هایی از زندگی شهید دکتر مصطفی اتاق عمل: ناگفته. 2
 .1394داری، تهران: سورة سبز، پور، حمید گلهرستم
زندگی شهید دکتر هایی از ارمغان پروازهای سیاه: ناگفته. 3

 .1394احمد هجرتی، مجتبی حبیبی، تهران: سورة  سبز، 
جا در اطلس جامع: نقش اداره بهداشت، امداد و درمان نها. 4

سلحشور، تهران: سورة دفاع مقدس، امیر نظامی؛ مجید محمدزاده 
 .1395سبز، 
های علوم پزشکی اطلس یادمان شهدای گمنام دانشگاه. 5

 .1396، دی موسوی، همدان: انتشارات دانشجوکشور، سیدمحمدها
، امداد و انتقال در هشت سال دفاع مقدس و تجارب آن. 6

 .1397، حمیدرضا غالمی، بجنورد: نشر مدافعان
 امدادگران عاشورایی، به کوشش ستاد یادوارة شهدای. 7

ده عاشورا، و جمعی از نویسندگان سعی 31بهداری رزمی لشکر 
فر، تبریز: سپاه پاسداران زهرا موالئی؛ لیال میرزایانآذر؛ اصغری

، و یک( عاشورا)سی 31انقالب اسالمی، سپاه عاشورا، انتشارات 
1395. 
های صحرایی ارتش در دوران دفاع بهداری و بیمارستان. 8

اهلل، به یاد امیر سرتیپ دکتر سیفمقدس براساس خاطرات زنده
 .1400چوگان کوشش غالمحسین دربندی، تهران، 

یان بهداشت در جنگ و خاطراتی از خدمات بهداشتی در جر. 9
توانا، احمد علی مهرابی ،یاصفهان یسال دفاع مقدس، محمد مهد 8

 .1386، تهران: رسانة تخصصی ،یمحمدرضا آشتیان ،یعامر
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: تهران ،توانابهداشت در دفاع مقدس، علی مهرابی . 10
 .1389 ،تخصصی رسانة انتشارات
تن مبهداشت و دفاع مقدس: نگاهی به آینده به انضمام . 11

، توانا؛ محمدمهدی اصفهانیگسترش و افزایش تندرستی، علی مهرابی
 .1394، تهران: انتشارات رسانة تخصصی

های صحرایی در زمان جنگ از ضرورت تا بیمارستان. 12
، پوراعیلتجربه، محمد غیجی؛ محمدمهدی یاراحمدی؛ حمیدرضا اسم

 .1399، تهران: مگستان
ینة در جنگ )همراه با تجربیاتی در زم بیهوشی و احیا. 13

زاده، قم: سال دفاع مقدس(، منصور سلطان 8بیهوشی مجروحین 
 .1392، واصف الهیجی

، وردید الجم(، احانکزشپ اطرات)خ بریار غدر دی هرسپ. 14
 .1384، ابتار که: برانهت

های سفید زنان بهداری رزمی در دوران دفاع پروانه. 15
آرانی، تهران: موزة انقالب اسالمی و دمقمدری یح اسبمقدس، ع

 .1398، دفاع مقدس، انتشارات
نژاد، مشهد: کتاب پزشکان نامدار ارتش ایران، رامین رامین. 16
 .1398، کامیاب
 ،وتنروایتی دیگر، سیدعباس فر تاریخ پزشکی دفاع مقدس. 17
 .1398 ،مهر سورة انتشارات شرکت: تهران
، نژاد، مشهد: آهنگ قلمتاریخ لشکر خراسان، رامین رامین. 18
1391. 
ان هشت تاریخچة طب نظامی از دوران ایران باستان تا پای. 19

ان سبز، سال دفاع مقدس، خسرو نامجوی نیک، تهران: انتشارات ایر
1389. 
حلیل تتجارب کارکنان بهداشت و درمان در رزم: بر اساس . 20

 .1398، ثانویة چند مطالعة کیفی، زهرا فارسی، تهران: سوره سبز
تنفس ممنوع: خاطرات بهداشت و درمان در اسارت، . 21

 .1390،عبدالمجید رحمانیان، تهران: پیام آزادگان
، نروتف اسبآن، ع یکزشپ اربجو ت راقع یاییمیش گنج. 22

 .1382، بیطب ورزادهمیت یاراتشتان یگنرهة فسوس: مرانهت
های اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس، خاطرات تیم. 23

 ، محمدسومین یادوارة سراسری شهدا و ایثارگران جامعة پزشکی
 .1388، امعة پزشکی: سازمان بسیج ج، تهرانفرحسن شیبانی

خاطرات خواهران گروه پزشکی دوران دفاع مقدس، . 24
 الله ردیاربک-یملع یالع وزشآم ةسوس: مرانهمحبوبه صالح، ت

 .1386، رانای
، نژاد، رامین رامینشعاعخاطرات سرهنگ پزشک علی انجم. 25

 .1395، مشهد: کتاب کامیاب
خدمات بهداری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی . 26

 .1396، نژاد، مشهد: کتاب کامیابایران در دفاع مقدس، رامین رامین
 امداد، هایگروه از خواندنی و کوتاه هایداستان: خط قرمز. 27
 .1392 سبز، سوره: تهران ،انربورقپ رازه ،درمان و بهداشت

کنگرة سراسری دستاوردهای خالصه مقاالت اولین . 28
سری بهداشت و درمان نزاجا در دفاع مقدس، تهران: کنگره سرا

 .1382ه، دستاوردهای بهداشت و درمان نزاجا در دفاع مقدس، دبیرخان
ر د بیأکا تب یظامن طب ریراسس رةنگک االتقم هالصخ. 29

(، )ع نیسح امام اهگش: داننراه، تدسقم اعدف الس تشارب هجت
 .1381، نیسح امام اهگشارات دانشتو ان اپچ ةسؤسم

های علوم حدیث ایثار: کنگرة بزرگداشت شهدای دانشگاه. 30
 پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه

پایگاه  ی یزد،الغدیر استان یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق
 .1395، گستراالئمه )س(، یزد: طبام

اندرکاران دارونامة دفاع مقدس: ثبت خاطرات شفاهی دست. 31
جید سال دفاع مقدس،عبدالم 8مدیریت دارویی بهداری رزمی در 

، چراغعلی؛ مهدی باقری؛ مجید شهرتی، تهران: شناخت زندگی
1395. 
یژه ف دفاع مقدس ، وبا فرهنگ و معار یدرسنامة آشنای. 32

رت وزا یگروه مؤلفان، معاونت آموزش ،یدانشجویان علوم پزشک
  (.1400)(، جلد دوم 1398) جلد اول ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ر ددرمانگران رزمنده: خاطرات کارکنان رستة بهداری . 33
یران ادوران دفاع مقدس، تیم بهداری هیئت معارف جنگ، تهران: 

 .1387، سبز
، روایت ایثار کنگرة بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت. 34

های علوم پزشکی کشور، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
بهار و دیگران، همدان: انتشارات مفتون اله موسویحبیبسید

 .1397، همدانی
باس، عروایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس،  فروتن، سید . 35

 .1397 پزشکی، تهران: فرهنگستان علوم
زاده، دانشگاه سپیدپوشان حماسه ساز، محمد مهدی عبداهلل. 36
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 ها به تفکیک سال نشرتعداد مقاله .2نمودار 

 

 
 ها به تفکیک محل نشرتعداد کتاب. 3نمودار 

 
ر قالب خالصة نتایج موضوع تعداد منابع به تفکیک نوع منبع د

ها ها به تفکیک سال نشر، تعداد مقالهو موضوع تعداد کتاب 1جدول 
ها به تفکیک محل نشر به ترتیب به تفکیک سال نشر و تعداد کتاب

 .ارائه شده است 3و  2، 1 در نمودارهای
 

 تعداد منابع به تفکیک نوع منبع .1 جدول
 نوع منبع تعداد

 کتاب 51
هلمقا 42  

 فصل کتاب 12

 جمع 105

 
 گیرینتیجه

شده دربارة منابع هئشناختی اراجدای از اطالعات کتاب
عنوان نتیجه این شده در موضوع طب رزمی و آمارها که بهتألیف

موارد و نکاتی  توانها میمقاله قابل طرح است، پس از بررسی داده
 را  به عنوان نقد، مطرح کرد:

 براساس آمار این پژوهش و با توجه به تجربه هشت سالة
رسد با اندازة کافی به موضوع طب رزمی در نظر میمقدس بهدفاع

است. تعداد قالب تألیف کتاب، مقاله و پژوهش، پرداخته نشده
چراکه عمده اند بسیار کم است مجالتی که به این موضوع پرداخته

های پل، طب عنوان مجله و نشریه با نام 3مقاالت بازیابی شده، در 
اند. دهمقاومت، چاپ ش و مقدس دفاع رزمی نظامی و نشریة بهداری

شهر بود )که بسیار کم است(  12ها در در کل محل نشر همة کتاب
رود ناشران شهرهای دیگر نیز در این موضوع چراکه انتظار می

باشند. عمدة ناشران در دو شهر تهران و مشهد شر کرده منابعی منت
یگر دو مابقی آن هم در حد  یک یا دو عنوان کتاب در شهرهای 

ک اطالعات شناختی از بانبودند. از آنجایی که اکثر اطالعات کتاب
است در انتها جا دارد به ایرادها و کتابخانة ملی گردآوری شده 

دات )اعم از سجاوندی و ایرا مشکالت رکوردهای کتابخانة ملی
 . نویسی( اشاره شودفهرست
 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
.گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود نداردهیچ
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