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 دانشيار دانشگاه علوم پزشكي كاشان   1
  عضو هيت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2

  چكيده
و شناخت عوارض و تظاهرات باليني بيان شده در اين منابع، گوناگوني و  نتي ايرانطب س در هابا توجه به اهميت پزشكي و درماني كژدم

آن   به نقد و بررسي زدگي به روش سنتيضمن مروري بر درمان گزش كژدم كنترل و درمان، گيري،هاي موجود در نحوه پيشكاستي
 .باشداين جانوران زهري مي در كنترل تر طب ملي و سنتيو شناساندن هر چه بيش بررسي نظرات هدف از اين مطالعه. اقدام گرديده است

علمي  هاي مرتبط و استفاده از مجالتهاي كليدي در اينترنت و سايتواژه با كاربرد. تحقيق به روش مروري از نوع تشريحي  انجام گرفت
در نهايت منابع واجد  .ها انجام شدژوهشجستجوي مقاالت و پ منابع طب سنتي در ايراناز با استفاده  چنين هم وپژوهشي داخل كشور

هاي بدست يافته هاي مشكل مزبور در درطب سنتي ايران اقدام گرديد وحلبه ارائه راه شرايط انتخاب و ضمن نقد و بررسي اين مطالعات
آن در منابع طب سنتي ابعاد انعكاس  و خ ايران زمين استيزدگي برابر با تارقدمت كژدم. مروري  ارائه گرديد در قالب يك مقاله آمده

نگرش جديد به اين مسئله با توجه به منابع . تواند راهگشا باشدطب سنتي در اين مورد نظراتي دارد كه در مواردي متعدد مي .وسيعي دارد
رد و يا مسئولين و پژوهشگران را به طرف كاهش موا در نتيجه. شودزدگي مي موجب ارتقاي كنترل و پيشگيري از كژدم،طب سنتي

  .گرداندكه گامي در جهت خود باوري ملي است، رهنمون مي عوارض ناشي از آن  بر اساس منابع سنتي پزشكي
  .ايران كژدم، پزشكي سنتي، گزش، :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
چنـين شـيفتگي بـه      ها موجب ترس و وحشت و هم      زهر كژدم 

 وچكاي از زندگي اين جانوران ك     آنها شده است و چنين جنبه     
با توانائي زياد زهرشان سبب تنفر و نيز فريبندگي آنها گرديده           

عـشق   هـاي قـومي و ملـي،      فرهنگ ها،ها، افسانه اسطوره. است
هـا  آميزي در مـورد كـژدم     به صورت انحراف   پرستش ورزيدن و 

هاي كژدم  در حقيقت زهر تعدادي از گونه     . )1(بيان شده است    
 دينـي جوامـع مختلـف       هاي ديدگاه  و نگرش، تصورات  در نحوه 

ايـن  . ايفـا نمـوده اسـت   را نقش مهمي   انساني در شرق و غرب    
 بـسيار رواج داشـته و   يعقايد وتصورات در جوامع قديمي انسان   

اي سنتي در بعضي ازنقـاط دنيـا بـه ايـن            ههم اكنون نيز گروه   
                                                 

  علوم پزشكي كاشان،، دكتر روح اله دهقاني دانشگاه ، كاشان: آدرس نويسنده مسئول
  10/2/1388: مقالهتاريخ دريافت 

  20/10/1388 :تاريخ پذيرش مقاله

مـصريان قـديم اعتقـاد داشـتند كـه           ).2(تصورات ايمان دارند    
. آيندميها و سوسمارها بوجود       تمساحها از تجزيه اجساد،       كژدم
چنين عقايد يونانيان قديم بـر ايـن اسـتوار بـود كـه منـشاُ                هم

  اجساد خزندگان زهري بوده و ازهمين رو اين جانوران         ،ها  كژدم
هاي الجزايري آمـده اسـت كـه     در افسانه). 3( باشند زهردار مي 

بيني   شناسان پيش   ستاره. پادشاهي براي پسرش قصري ساخت    
. روزي پسر شاه در اثر گزش كژدم خواهد مـرد          كه    بودند  دهكر

 نسبت به كژدم     تا هايي صاف ساخته شد     بنابراين قصر از سنگ   
 اطراف كـاخ  نيـز از سـنگ مرمـر صـيقلي              اشد؛غيرقابل نفوذ ب  

روزي سبدي انگور در حالي كه كژدمي در آن  . درست شده بود  
اهزاده انگور را   وقتي ش . به نزد شاهزاده آوردند    پنهان شده بود،  

ها تا  اين افسانه  .از درون سبد برداشت، توسط كژدم گزيده شد       
نمايـد  ها حكايت مي  حدودي از نحوه گزش انسان توسط كژدم      

مشابه اين افسانه از نظر نحوه نـيش زدن و پنهـان بـودن               ).4(
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ها در سالهاي اخير در اسـتان خوزسـتان         كژدم در ميان سبزي   
ــ آشــنايان. رخ داده اســت ي از مــسئولين بهداشــتي وقــت يك

دانشگاه علوم پزشكي جندي شـاپور از شـهر رامهرمـز سـبزي             
هـا همـسر وي     برند و هنگام پـاك كـردن سـبزي        براي آنها مي  

وي پـس چنـد روز جـان خـود را در اثـر              . شوددچار گزش مي  
دهـد كـه    اين مسئله نـشان مـي      .دهدگزش كژدم از دست مي    

 .)5(اقعيات دارد ها ريشه در ومنشا خيلي از افسانه

هـا آن را همـراه        ها هميشه مورد تنفر انسان بوده و انسان         كژدم
هـاي   در آثار هنري و مذهبي قرن    . اند  با گناه و تبهكاري دانسته    

 تابلوئي وجود دارد كه حـضرت مـسيح را صـليب بـر     16 تا   14
 پيـراهن ايـن     .دهد  دوش در محاصره سه سرباز رومي نشان مي       

ويري از كژدم است كه احساس خشونت       سربازان منقش به تصا   
هـاي    تـرس از سـگ     ).4(كنـد     و خيانت را در بيننده القـا مـي        

بـسيار  ديوانه، كژدم و ديگر حيوانات زهـري در قـرون وسـطي             
هايي در مورد دفع يا درمان آنها         قرار گرفت و كتاب    مورد توجه 
را جهـت درمـان       علـف كـژدم    ،ها  يكي از اين كتاب    .نوشته شد 

چنين عقيده بر اين بود كه روغن بـه         هم. كند  ميگزش معرفي   
هاي ناشـي از گـزش        دست آمده از كژدم قادر به بهبودي زخم       

  Sir kenelm Digbyايـن عقيـده حتـي توسـط     . باشـد  آن مـي 
دكتـر  . ديپلمات و نويسنده قرن هفدهم مورد تائيد قرار گرفت        

Thomas Moffattنيز بـا ايـن نظريـه عجيـب      طبيعت شناس 
مـشابه ايـن نـوع نگـاه درمـاني در      ). 1( فكر اسـت  مهمدل و ه  

                  ادبيـــات ايـــران بـــا شـــعري از منـــوچهري تحـــت عنـــوان 
زده را بـه مـي دارو و        مـي        راحت كژدم زده كشته كـژدم بـود       "

در بعـضي از كـشورها تـصاوير        ). 2(تـوان ديـد     مـي  "مرهم بود 
افـراد حمـل     بـا    ،اغلب براي محافظـت در برابـر نـيش         ها    كژدم
روي اشـياء فلـزي حكـاكي از         نقش كـژدم  در ايران،   . گردد  مي

دربيـان رفتارهـاي  كـژدم هـم           .كشف شده اسـت    جنس نقره 
از ايـن مـوارد آمـده        در يكـي  . شبيه افسانه وجود دارد    مطالبي

 بـه وسـيله     ، قـرار گيـرد     است كه اگر كژدمي در محاصره آتش      
در مـورد    هايـن نـوع انديـش     ). 1(كنـد   خودكشي مي خود  نيش  
  .هم اكنون به فراواني در بين مردم ايران وجود دارد هاكژدم

درمان افراد مصدوم ناشي از گـزش جـانوران زهـري در ايـران              
باستان يا ايمن كردن افراد نيز موجب نقل واقعيات يـا افـسانه             

مهرداد ششم مـردي محتـاط بـود و چـون           «. نيز گرديده است  
ارانش يا كـسان ديگـر      ترس آن را داشت كه روزي توسط سرد       

ايـن  .  خود را بـه زهـر خـوردن عـادت داده بـود      ،مسموم گردد 
 لـذا در صـدد      ؛پادشاه اتفاقا در جنگ با روميان شكست خـورد        

 بـه   .خودكشي برآمد و هر چه زهر خورد در وي موثر واقع نشد           
 او نيز   ؛ضربت خنجر بكشد   يكي از افرادش دستور داد تا او را با        

چنـين اسـتنباط     .»مهـرداد خاتمـه داد    چنان كرد و به زندگي      
گردد كه طريقه عادت دادن بدن به زهـر بـا مقـادير كـم و                مي

بـدين  . ازدياد آن بتدريج در ايران باستان متـداول بـوده اسـت           
در « .داننـد شناس را مهرداد اشـكاني مـي   مناسبت اولين ايمني  

آن است كه افراد    ) Mithradatism( پزشكي كلمه ميتراداتيسم  
بردند كم ميزان آن را  باال مي و كم  كردند استعمال مي  زهري را 

 تا آنجا كه هر قدر زيـادتر        ،مزاج بدان عادت كند    تا آنكه بدن و   
بعدها جالينوس ترياقي ساخت و به نـام        . باشد به بدن اثر نكند    

 »  نام گذاردTherikos Mithridatusوي تريكوس ميتريداتوس 
ژدم بـه فراوانـي  وجـود        ك كه سودان مانندي  يدر كشورها . )6(

دارد و موجب گزش مي شـود، جهـت تهيـه دارو  كـژدم را در                 
 بطوري كه كژدم در آن مرده و متالشي         ،روغن كنجد قرار داده   

اين روغن به عنوان داروي كژدم گزيدگي در محل گزش          . شود
  ).1( شود ماليده مي

زدگي يكي از مشكالت عمده بهداشتي كشورهاي توسـعه         كژدم
گرمـسيري اسـت كـه سـبب ايجـاد            گرمسيري و نيمـه   نيافته،  

وضعيت كژدم  ). 7( شود  مرگ مي  گاهيو  عوارض وسيع باليني    
در منـاطق و كـشورهاي گونـاگون باتوجـه بـه شـيوه             گزيدگي

زندگي وضع اجتماعي ـ اقتصادي، وضع مسكن، چگونگي ارائـه   
 متفـاوت   ،هاي هر منطقـه جغرافيـايي       خدمات بهداشتي و گونه   

ــت ــژدم. اس ــدگيگك ــايي و   زي ــشورهاي آفريق ــضي از ك در بع
و در كشورهاي آمريكاي جنـوبي و مركـزي مـشكل            خاورميانه

 كـشور مكزيـك واقـع در        .)8( گـردد   مهم پزشكي محسوب مي   
گزيــدگي و  جنــوب آمريكــاي شــمالي، بيــشترين مــوارد كــژدم

در ). 9( ومير  در دنيـا را بـه خـود اختـصاص داده اسـت                مرگ
). 10( دهـد يدگي در سـال رخ مـي       هزار مورد گز   300مكزيك  

  مــورد 7000 ، در برزيــل1995مــوارد كــژدم گزيــدگي ســال 
حتي بـا وجـود درمـان بـا سـرم             درصد آنان  1كه   گزارش شد 

كژدم گزيدگي در كـشور تـونس، مـشكل          ).11( مردند ضدزهر
 مـورد گـزش در      40000حـدود    عمده بهداشتي بوده و تقريبا    

 مفيـد بـودن مـصرف       شواهدي مبني بـر   . شودگزارش مي سال  
) . 12(يافت نشده است    سرم ضدزهر در درمان كژدم گزيدگان       

 مورد كژدم گزيـدگي     40000 ساليانه حدود    ،در كشور مراكش  
 گونـه كـژدم در شـبه جزيـره          20بـيش از    ). 13 (ددهـ ميرخ  

كه گزش آنها در مواردي منجر بـه مـرگ           وجود دارد  عربستان
. ژدم گزارش شده است    گونه ك  86از كشور هند،    ). 14( دوشمي

 تـا   3بـين   گزيدگي در كودكان بستري شده      تلفات كژدم  ميزان
  ).15( اعالم گرديده است درصد 22

آب و هـوا، از نظـر وجـود          اقلـيم و    كشور ايران با توجه به نوع     
ايران ). 5( باشدها  بسيار غني مي    كژدم مخصوصا فون بندپايان 
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هـا بـه       از كـژدم   هاي زيـادي    در زمره كشورهايي است كه گونه     
گزارش گزش اين    .ويژه انواع خطرناك از آن گزارش شده است       

در . شـود روشـني ديـده مـي      جانوران در منابع قديم ايراني بـه      
تحـت   زدگي در طـب سـنتي ايـران تعـدادي دارو          درمان كژدم 

. معرفي گرديده است عنوان ترياق، داروهاي گذاشتي و ماليدني
هـاي قبلـي    هد كـه در دوره    داين طيف وسيع داروها نشان مي     

زدگي بـه عنـوان يـك مـشكل عمـده           تاريخي نيز درمان كژدم   
در ). 16( اي بـوده اسـت    مورد توجـه ويـژه     بهداشتي و پزشكي  

 شـهرهايي   ،هجري خورشيدي  1287 اي به تاريخ  دست نوشته 
 اهـواز،    چون تهـران، قـزوين، قـم، كاشـان، تفـرش، خرمـشهر،            

ــور،  ــان، بمپ ــتان، كرم ــليمانيه، كردس ــاهرود را س ــتر، ش  شوش
خيــز و گـزش ايــن جـانوران را يكــي از مـشكالت مهــم     كـژدم 

هـا حـاكي از آن        اين گزارش ). 4( دانند  ساكنين اين شهرها مي   
 داشـته و    ايزدگي در كشور مـا قـدمت ديرينـه        است كه كژدم  

هــاي اخيــر نيــز  در ده). 5( مــورد توجــه ايرانيــان بــوده اســت
 ايـران هـر سـاله  گـزارش          گزيدگي در ومير ناشي از كژدم     مرگ

-از خطرنـاك   اين بنـدپايان   توان گفت   لذا مي ). 17( شده است 

ها در كشور   كژدم .شوندترين جانوران زهري ايران محسوب مي     
هاي دور جـانوراني شـناخته شـده        ما به خاطر گزش از گذشته     

 لذا جلوگيري از گزش و يا درمان گزش آنان مورد توجه            ؛بودند
 طب سنتي و قديمي بطـور نـسبتا مفـصل       در منابع  .بوده است 

ها پرداختـه   به موضوع درمان گزش، دور كردن و نابودي كژدم        
گزيـدگي در      راه اصلي درمان كـژدم     ،در حال حاضر  . شده است 

هـا، اسـتفاده از سـرم     ايران و در مورد گزش تمـام گونـه         دنيا و 
كـه كـاربرد آن در درمـان مـصدومين در بعـضي           ضدزهر است 

موضوع  هعلذا مطال ). 18( د سؤال واقع شده است    ها مور   گزارش
در طب سنتي و تاريخي كـشورمان        هاي درماني آن، بويژه   و راه 

تـا   رسداي و بومي ضروري به نظر مي      به عنوان مشكلي منطقه   
هـاي  گـام  بدين گونه به خودباوري ملـي رسـيده و در پـي آن            

  . استوار در جهت پيشرفت علمي كشورمان برداريم
  

  وشهامواد و ر
بـا توجـه    . تحقيق به روش مروري از نوع تشريحي انجام گرفت        

- درمـان كـژدم   وزدگـي هاي كليدي طب سنتي، كـژدم     به واژه 

هـاي مـرتبط و اسـتفاده از مجـالت          در اينترنت و سايت    زدگي
چنين ها و هم  تخصصي اين رشته، جستجوي مقاالت و پژوهش      

قـاالت و   سپس م . انجام شد  هاي چاپ شده در اين زمينه     كتاب
زدگي موضوع كژدم  در باره  شرح تفضيلي و تكنيكي    منابعي كه 

هاي خطرناك  گونه  كنترل  و پشگيري ،طب سنتي و درمان آن،    

مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد و بقيـه حـذف             ،  داشـتند  هاكژدم
هـاي عربـي،    بـه داليـل زبـاني ماننـد زبـان          مقـاالت . گرديدند

هـاي   جنبـه  فرانسوي و اسـپانيولي و همچنـين بررسـي ديگـر          
ها بـه جـز     ي زهر و ساير زمينه    يبيوشيميا ها مانند بررسي  كژدم

مقاالت و كتب مرجع     . نداز مطالعه حذف گرديد   تبط  موضوع مر 
كه در مجالت علمي داخل كشور در        زمينه اين دسترس در  در

 استفاده گرديد و ، سال گذشته چاپ و منتشر شده بود      25طي  
هاي گونـاگون ايـن     ان جنبه و بي   ضمن بررسي منابع   ،در نهايت 
نده در مورد پيـشگيري، كنتـرل و        يسنقطه نظرات نو  ،  هابررسي

از تعـداد   . ارائـه گرديـد    ها  در طـب سـنتي      درمان گزش كژدم  
 منبع با توجـه بـه شـرايط و        47 ، منبع بدست آمده   85حدود    

  .اقدام شدآنها  انتخاب و به نقد و تفسير و تجزيه و تحليل ،نياز
  

  حثب و هايافته
آور   ها به ويژه به دليل نيش زهري، دردناك و گاهي مرگ            كژدم

 مانند ساير ملل، ايرانيان     .اند  را به خود جلب كرده    زيادي  توجه  
  كـژدم  كـه   بطوري ،اند  نيز اين جانواران را مورد توجه قرار داده       

 يگيرهاي بسيار دور، نقش چشم      در تصورات ايرانيان، در زمان    
، خداي خورشيد ايرانيان، گـاو      Mithrasوقتي   ).5( داشته است 

 ، نمايـد  زخيـ مقدس را قرباني كرد تا خون آن جهان را حاصـل          
هـاي  خايـه  اهريمن بدسگال، كژدمي را فرستاد تا با نيش زدن        

ايرانيـان باسـتان در روز      ). 1( حيوان منبع حيات را نابود كنـد      
 عيد زنـان برقـرار      ،اسپندارمذ كه پنجمين روز از ماه اسفند بود       

 ،در ايـن روز   . گفتنـد   گيـران مـي   ) مزد(=كردند و آنرا مژده       مي
كـژدم   هايي به زنان مراسمي براي دفع نيش  ضمن تقديم تحفه  

يا (امر كشتن حيوانات، حشرات موذي      ). 4(آوردند    به عمل مي  
در ايران باسـتان بـسيار مرسـوم        ) Kharfastarنابودي خرفستر   

هـاي بـزرگ      اب تا آنجـا كـه ايـن عمـل را جـزء ثـو              ،بوده است 
كشتن مار و كژدم به واسطه سم مهلكشان        . كردند محسوب مي 

حتي وقتي كسي بـه     . پيوسته در آئين زردشت مجاز بوده است      
 كفاره گناهان او نابودي حيوانـات مـوذي         ،گشت  گناه آلوده مي  

 درباره دفع بندپايان و حشرات كه از آن بـه           ،از آن گذشته  . بود
اهريمن تعبير گرديده،  چنين هاي  كندن و خراب كردن سوراخ

شود كه اثر سم و زهر حيوانات و بنـدپايان و آثـار               استنباط مي 
ها، در ايـران در   كژدم ).6( شوم آنها بر ايرانيان محرز بوده است    

كاشـان در اواخـر دوره      . انـد   ها نيز تأثير داشـته      سرنوشت جنگ 
ساساني، واجد چنان اهميت و آبـادي بـوده كـه توانـسته بـود               

ي از سربازان جنگجو بـه فرمانـدهي شـيرزاد، فرمـانرواي            سپاه
سـپاهيان ابوموسـي    . هاي نبرد با تازيان بفرسـتد       آنجا به ميدان  
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. اشعري سـردار عـرب بـا ايـستادگي و سرسـختي روبـرو شـد               
هـايي از    كـوزه ،ابوموسي اشعري كه از گرفتن كاشان نوميد شد  

ن موذي به   كژدم را بدرون شهر روانه كرد و مردم از اين جانورا          
اعـراب پـس از تـسليم شـدن بـدان           . جان آمدند، تسليم شدند   

تاختند، مردم را كشته، همه اموال و احشام را غـارت كردنـد و              
بعـضي از گردشـگران     ). 19( جنگجويان را به اسـيري گرفتنـد      

هـاي خـود در مـورد     هاي دور در سـفرنامه    غربي نيز در گذشته   
ب آن ممكـن اسـت بـا        ند كه همه مطال   ا ها مطالبي نوشته    كژدم

 Sirها  در يكي از اين مسافرت .خواني نداشته باشدواقعيت هم

Thomas Herbert  هاي كاشان را توصيف  ، كژدم1626در سال
 مارهاي كوچك با انگشتان     ،ها  كژدم‹‹ : نويسد  نموده است و مي   

زننـد    اين جـانوران فقـط از طريـق دم نـيش مـي       .هستندبلند  
نيش آنهـا وحـشت زيـادي بپـا         . كننديوبعضي استثنائا پرواز م   

نمايد، چنانچه التهاب زيادي ايجاد كرده كه بعـضي در اثـر              مي
ــي  ــزش آن م ــد گ ــان دوري  .ميرن ــژدم از ديوانگ ــدتايي ك  چن

زدگـي در گرمتـرين     نويسد كـژدم    وي همچنين مي  ›› .كنند  مي
ها اين گزارش ) . 1( تر است هاي سال خطرناك  فصل از بقيه ماه   

يران باستان در متون دينـي و تـاريخي مـشاهده           كه از دوران ا   
با وجـود    .دهدمي  نشان از قدمت اين مسئله در ايران       ،شودمي

 ياقلـيم مناسـب   كه از   ايران   اين جانوران در سرتاسر جغرافياي    
زدگـي در ايـران     مشكل كژدم برخوردار است،   براي زيستن آنها    

ي جهت و بايستي ايرانيان اطالعات جامع و كامل هميشگي بوده
 ولي به   ؛تدوين كرده باشند   زدگي و درمان بيماران   كنترل كژدم 

مانند هجوم  هاي تاريخي مختلفسبب هجوم بيگانگان در دوره    
و آتـش زدن منـابع       هـا و تاتارهـا    ها، مغول اسكندر، حمله تازي  

چنـين مهـاجرت دانـشمندان آن دوران بـه          و هم  علمي موجود 
-نيز كه به وسيله كتـاب      هاي علمي ، تجربه )20(ديگر كشورها   

  نگهداري و يا در نزد دانشمندان        ،  آن هم در تعداد محدود      ،ها
 دسـت   ،آن روزگار به عنوان علم و دانش محفـوظ بـوده اسـت            

خوش تـاراج  شـده اسـت و منـابع علمـي مـا ايرانيـان دچـار                   
همـه   رغـم علي). 17( هاي عميق تاريخي گرديده است    بريدگي
هاي دشمنان اين   ها  و تك   هاي سخت كه در طي جنگ     آسيب

هاي مختلف به بدنه علمي و فرهنگي مـيهن مـا           كشور در دوره  
 منابع علمي موجود و در دسترس ايرانيـان در          ،وارد شده است  

گذشته، ماننـد گـوهري درخـشان دردنيـاي علمـي قـديمي و              
كه به   به طوري ؛  نمايدطور در عصر حاضر نور افشاني مي      همين

 براي مصادره دانشمندان ايراني بـه       هاي ديگري تازگي از روش  
رغـم وجـود    در موارد متعدد، علي   . نمايندنفع خود استفاده مي   

 دانشمندان، حكما، عرفا و شاعران ايرانـي        ،هاي دقيق شناسنامه
تا از ايـن طريـق      ). 21( اندرا متعلق به ديگر ملل معرفي نموده      

 ريشه از نظر تاريخي و هـويتي      به ساخت كشورهاي جعلي و بي     
هـا مهـد     ميهن ما ايران كـه قـرن       ،ديگر از طرف  .كمك نمايند 

تمدن بوده و دانشمندان ارزشمندي را به جهان پزشكي هديـه           
 حتي از آوردن نام ايران كـه چنـدين سـده كـانون        ،كرده است 

  ،ي با شهرت جهاني داشـته     يهادانش پزشكي بوده و بيمارستان    
 ).22(اند خودداري كرده

هـاي   در دنيا در قرن بيستم با آغاز جنگ        ها  ه روي كژدم  عمطال
در ). 23( بـا جـديت بيـشتري شـروع گرديـد       گيربزرگ و عالم  

 ها با آغاز جنگ عراق عليه ايران      ايران هم اهميت پزشكي كژدم    
زدگي موارد كژدم) 1363(كمالي . بيشتر مورد توجه قرار گرفت

ه  قابـل مالحظـ    ،را در استان خوزستان، اعم ازشهرها و روستاها       
اي ديگـر ميـزان    در مقاله) 1990(رادمنش  ). 24( دانسته است 
 درصـد،  41را  Androctonus crassicaudaهـاي   گزش كـژدم 

Mesobuthus eupeus درصد، 45 را Hemiscorpius lepturus 
 Apistobuthus و Buthotus saulcyi درصــد و گــزش 13را 

petriygocerus را در اســتان خوزســتان اســپوراديك گــزارش 
 اي ديگـر بـه    مطالعـه در  ) 1990(رادمـنش   ). 25( نموده است 

 وي .پـردازد   مـي Hemiscorpius lepturusزدگي كژدم بررسي
 درصـد ذكـر     10-15ميزان گزش اين كـژدم را در خوزسـتان          

ترين كژدم در استان خوزستان    و كژدم مزبور را خطرناك     هنمود
شـاره  اي ا   در مقالـه  ) 1369(رادمـنش   ). 26( آورد  به شمار مـي   

كننـدگان بـه بخـش         درصد كل مراجعه   40نمايد كه حدود      مي
هاي محدوده شهر اهـواز   درصد گزيدگي  70گزيدگي و بيش از     

رادمنش ). 27( باشد  ميMesobuthus eupeusمربوط به كژدم 
 درمان آنها و انجام     ،به چگونگي برخورد با اين بيماران     ) 1369(

كالسـيك درمـاني     وي روش   . نمايـد   هاي اوليه اشاره مـي      كمك
گزيدگي در اسـتان خوزسـتان       معروف شش آ، را در مورد كژدم      

رادمـنش  ). 28( دانـد نتيجـه مـي   مورد نقد قرار داده وآن را بي      
 درصــد مــوارد گزيــدگي در اســتان خوزســتان را  10 )1998(

). 29( دانــد   مــيHemiscorpius lepturusمربــوط بــه كــژدم 
  را در كاشـان   م گزيدگي موارد كژد ) 1377(دهقاني و همكاران    

هاي   درصد مربوط به كژدم62 درصد مربوط به كژدم سياه، 30
مــوارد . نــداگــزارش نمــوده  درصــد مــوارد نامــشخص8 و زرد

 درصـد  5مربوط به گـزش كـژدم سـياه  بـه ميـزان           ومير  مرگ
همچنــين بــه يــك مــورد گــزش كــژدم . گــزارش شــده اســت

Odontobuthus doriaeافــضلي و ). 30(   اشــاره شــده اســت
نارسايي حاد كليه در اثر گزش كـژدم گـاديم           )1377(پزشكي  

 در بيمارستان ابوذر اهـواز مـورد        1373در كودكان را در سال      
گيري كردند كـه نارسـايي كليـه در           بررسي قرار دادند و نتيجه    

 اوري اسـت  هموگلـوبين به دنبال   بيماران گاديم گزيده هميشه     
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-ها در طـي سـال     يماريمركز مديريت ب  بر طبق گزارش    ). 31(

، 37535،  37666 به ترتيب در كشور   1384 لغايت   1380هاي  
ــژدم 42085  و36806، 38259 ــورد ك ــشور م ــدگي در ك گزي

ناشـي از    وميـر هـا مـرگ    در طي همين سال    .اتفاق افتاده است  
 مـورد گـزارش     14  و 29،  23،  14،  24 بـه ترتيـب    زدگيكژدم

 كـشور گـزارش     هـاي كژدم گزيدگي از تمام اسـتان     . شده است 
هـاي  بـاالترين ميـزان بـروز بـه ترتيـب در اسـتان            . شده است 

). 32( اســت بــوده  ايــالم وخوزســتان، كهگيلويــه و بويراحمــد
صد در يك  زدگي   ميزان بروز كژدم   ،)1380(بيگدلي و همكاران    

 1379 تـا    1377سـال    هزار نفر جمعيت استان خوزستان را از      
باالترين بـروز   . ندنمودگزارش  نفر   733  و 706،  709به ترتيب   

 و رامهرمز و مسجد سـليمان بـود       زدگي در دو شهرستان     كژدم
اق افتـاده   فـ بيشترين موارد گزش در مناطق روستايي استان ات       

  ).33(بود 
زدگي از تمام نقاط كـشور گـزارش         كژدم ،هادر طي اين بررسي   

زدگـي و   شده است ولي استان خوزسـتان از نظـر بـروز كـژدم            
آن در كشور ايران در درجه اول اهميـت قـرار           عوارض ناشي از    

 بازشناسـي   ،زدگـي ل عمده در درمان كـژدم     ييكي از مسا  . دارد
 زيرا با شناخت عوارض گـزش       .هاي خطرناك است  گزش كژدم 

درماني مخـصوص هـر      كارهايتوان به راه  هاي مختلف مي  گونه
لپتـروس، عـوارض     گـزش هميـسكورپيوس   .كژدم دست يافـت   

كه در   گذاردش در مصدومين بر جاي مي     شديدي را پس از گز    
شيخ الـرئيس ابـوعلي     . طب قديم ايران به آن اشاره شده است       

سينا دانشمند گرانمايه ايراني در حدود هـزار سـال پـيش بـه              
ناشـي از    كژدمي اشاره كرده است كه بـا بيـان عاليـم بـاليني            

توان گفت كه به طور يقـين و صـد در صـد، ايـن           گزش آن مي  
ني بيان شده توسط اين دانشمند مربوط به گونـه          تظاهرات بالي 

وي در اين مورد اشاره     . باشدكژدم هميسكورپيوس لپتروس مي   
تن بندبنـد و انگـدان    ) دم كشان (كژدم جراره   « نموده است كه  

 سـم آنـان بـسيار       ، نوك دمشان باريك و تيز است      ،مانند دارند 
 در خوزستان و بويژه در عـسكر مكـرم خوزسـتان             و قوي است 

اگر كسي را نيش بزنند، شـخص فـورا هـيچ احـساس             . سيارندب
فرداي آن روز يا بعد از فـرداي آن روز بـه درد             . كنددردي نمي 

-شود، رنگ رخساره  بعد از آن شخص بسيار افسرده مي       .آيدمي

زبـانش   .يرقان مبـتال شـود    به  يابد و ممكن است     اش تغيير مي  
  و اشـد ششـود، خـون مـي     جاي نيش چركين مي    كند،ورم مي 

نـيش زده   اتفاق افتاده كـه      .ممكن است مدفوعش حبس شود    
شود و سرانجام   به درد آمده با تپش قلب شروع مي        .مرده است 

 نبايد فريـب بخـوري و       ،اگر درد كم بود   . كندزده غش مي  نيش
 »نيش جراره بسيار سمي و بد جـنس اسـت          كه   اهميت ندهي 

هزار سال پـيش   آنچه كه از بيان اين تظاهرات باليني در         ). 16(
زدگي در كشور مـا قـدمت   كژدمكه شود اين است  استنباط مي 

فقـط كـژدم هميـسكورپيوس لپتـروس ايـن           و   اي دارد ديرينه
 زهـر ايـن كـژدم عوامـل         .كند عاليم باليني را ايجاد مي     يتابلو

 ،در حال حاضر   ).26،29،34( سيتوتوكسيك و هموليتيك دارد   
-و هرمزگان گزش كژدم   در كشور ما بويژه در استان خوزستان        

دهد و عوارض باليني شـديدي را در انـسان و           هاي فوق رخ مي   
ــي    ــاد م ــان ايج ــصوص در كودك ــه خ ــدب ــژدم ). 35( نماي ك

هاي مهم پزشكي از نظـر      در بين گونه   هميسكورپيوس لپتروس 
ايـن كـژدم    . شـود   هاي باليني استثناء محسوب مي      ايجاد نشانه 

). 26( باشـد ران مـي  ترين جـانوران زهـري ايـ      يكي از خطرناك  
 هموليز شديد از عـوارض بـاليني گـزش ايـن             و هموليز مخفي 

گـزش ناشـي از گـاديم         تظاهرات باليني ). 29،34( كژدم است 
دكتر رادمنش و ديگر همكاران گزارش شده است با          كه توسط 

بياني كه مربوط به ادبيات علم پزشكي قديم بوده است توسـط            
 اظهار گرديده است ي دقت زياد با، بوعلي سينا،دانشمند ايراني

آن دوران و حتي قبل      و نشان از توجه دانشمندان علم پزشكي      
اين دانشمند بزرگ ايراني در هزار سال پيش،         نظر. از آن است  

شناسي كژدم مزبور، در مـورد زيـستگاه آن، در          در مورد ريخت  
مورد نداشتن درد در ابتـداي گـزش و تمـامي عـواض بـاليني               

-بررسـي با  انگيزي درست بيان شده است و       ببطور اعجا  بعدي

هاي پزشكان حاذق كشورمان كه در حال حاضر روي موضوع و 
سـينا  ابـن  تاليف پرارج .  همخواني دارد  ،در منطقه فعاليت دارند   

بـه جـاي    در پزشكي كه اثري عميق در اروپاي قـرون وسـطي            
براي زمـانش بـسيار      مشاهدات او نه تنها   . مشهور است گذاشت  
  بلكه در حـال حاضـر هـم از دانـش بيكـران او               ،)36( دعالي بو 

در  سـينا در بخش ديگري از نظرات ابـن  . توان استفاده نمود  مي
جاي نـيش    در   زدگي آمده است كه   مورد تظاهرات باليني كژدم   

ي سـوزن در    يآيـد و نـيش زده تـو گـو         درد ناگهاني پديـد مـي     
ر هـاي بيمـا   لـب . كند بعد از آن عرق مي     .كنندجسمش فرو مي  

 آلـت   .شـود موهـاي بـدن خـشك مـي        .شود مي دپرد و سر  مي
ي ينيش تـو گـو     .رسدتناسلي درازتر از حالت عادي به نظر مي       

مايع  .كندسيما به طور كلي تغير مي     . داغ آتشين سوزانده است   
چـسبد، اشـك لـزج از  چـشم          آيد و بر آن مي    لزجي بر لب مي   

ـ   ). 16( شـود آيد و در گوشه چشم منعقـد مـي        مي  يابلوايـن ت
عاليم باليني نشان آن است اين دانشمند بزرگ ايراني از گزش           

گويـد كـه در عـصر       هاي با زهر نوروتوكسيك سـخن مـي       كژدم
حاضر به طور مفصل توسط پزشكان ايراني و ديگر مناطق دنيا           

ها مطالعه اثر زهر اين كژدم    ). 7،25( اندمورد مطالعه قرار گرفته   
كـه  دهـد   مـي نشان  ) 37( اهيدر ايران و در حيوانات آزمايشگ     
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سينا در هزار سال پيش چقدر دقيـق بيـان گرديـده    نظرات ابن 
اين دانـشمند ايرانـي      كه  اين  موضوع حاكي از آن است        . است

زدگان را با توجـه بـه       در هزار سال پيش تظاهرات باليني كژدم      
هاي ايـران و  بيشتر كژدم. نظير گزارش نموده است  بي ،نوع زهر 

داراي زهري نوروتوكسيك هستند، بنابراين دانش حتي در دنيا   
بخـش پزشـكان و     توانـسته اسـت الهـام     انتهاي ابن سينا مي   بي

خيـز  گرمسيري كژدم در مناطق گرمسيري و نيمه     پزوهشگراني
در پزشكي سنتي نيز هـر       آمده است كه   در منبع ديگري  . باشد

 چون كـه مـزاج    ،شودبيمار به صورت فردي جداگانه درمان مي      
 هرگز كامال همان تعادلي را      ،اي از اخالط او است     كه آميخته  او

در حـال حاضـر هـم       ). 20(كه در فرد ديگري دارد دارا نيست        
نظر پژوهشگران متخصص در اين زمينه بر همين  اصل استوار           

در افراد مختلف بـا      زدگيدرمان كژدم  است و آنها معتقدند كه    
تفـاوت اسـت و   توجه به خصوصيات فردي و ژنتيكي تا حدي م        

 . روش درماني وجود داشته باشد     ،ممكن است به تعداد بيماران    
 عوارض باليني گـزش     ، وزني  و جنسي هاي سني، البته در گروه  

 در هر صورت اصولي در      .يك گونه مشخص به هم نزديك است      
 در درمـان مـورد توجـه قـرار گيـرد          د  كـه بايـ    آن حاكم اسـت   

زدگي در كـشور مـا      مبنابراين با توجه به مشكل كژد     ). 17،28(
 نياز مبرم به استفاده از پزشـكان        ،به خصوص در بعضي مناطق    

عوامل محيطي   كارآزموده محلي و آگاه به طب سنتي و آگاه به         
تـك  داريم تا عـالوه بـر بهبـود كيفيـت درمـان در مـورد تـك                

هاي ديگر   پروتكل كلي درماني قابل استفاده در بخش       ،بيماران
  .داشته باشند

 هاي اوليه هاي گوناگون كمك   انجام روش  ، ايراني طب سنتي  در
زدگـي مـورد    درمان كژدم  به عنوان اصل اوليه و عمومي قبل از       

امـا   ‹‹:چنين توصيه شـده اسـت       در اين مورد   .توجه بوده است  
قبل از هر چيز بايـد جـاي نـيش زده مكيـده شـود و شـرط و         
شروط و دستور مكيدن اين حاالت كامال اجرا گردد و هـر چـه         

ه درباره جذب سم از زخم ذكـر شـده اسـت بـه كـار گرفتـه                ك
براي نجات جـان    ‹‹ و در جاي ديگر آمده است كه       )16(›› شود
تـوان حجامـت     را مـي   در فرد مصدوم   حيوان گزش محل بيمار

نمود تا خون همراه با زهر خارج شود يا اينكه محـل گـزش بـا         
حـل   مكيده شود تا زهر خارج شود يا اينكه در م          يشرايط خاص 

گزش بادكش گذاشته شود كه تا خـون و زهـر بـا هـم خـارج                 
نخست زهر كژدم را بايد بيرون كشيد       ‹‹ و يا اينكه   )38( ››شود

 همـان ). 39(›› و پس از آن درمان با دارو توصـيه شـده اسـت            
 ، قديمي طب سنتي هم اشـاره شـده اسـت         كه در متون   طوري
راد هاي خنثي كردن زهر يا خارج نمـودن آن از بـدن افـ             روش

هــاي دور در ايــران شــايع بــوده و توســط مــصدوم از گذشــته

هاي اوليـه ارائـه   تعدادي از كمك .شده استپزشكان اعمال مي 
ي كه يها روش.كاربرد دارد شده در متون قديمي هم اكنون هم   

 در پزشكي نوين هم     ،شودموجب خروج زهر از بدن مصدوم مي      
شتر زدن و يـا     روش ني ). 17،28( با تغييراتي توصيه شده است    

مكش به منظور خارج كردن زهـر از بـدن هـم اكنـون نيـز در                 
خيز به عنوان اقدامي اوليه جهت كمك بـه         بيشتر مناطق كژدم  

خيـز شهرسـتان آران و       در مناطق كژدم   .شودافراد استفاده مي  
هـا تـا حـدودي     انجـام ايـن روش  ،بيـدگل در اسـتان اصـفهان   

بستگي به دقت    هاروشاثرات درماني اين    ). 40( عموميت دارد 
هــاي روش. الزم در خــارج كــردن زهــر از بــدن مــصدوم دارد 

زهر  و يا خنثي كردن    قديمي خارج نمودن زهر از بدن مصدوم      
تواند با تغييراتي جزئـي مـوثر واقـع         هنوز هم مي   در بدن بيمار  

  .ها نياز به پژوهش در عرصه داردارزيابي اين روش. گردد
 يكـي از  ، يا داغ نمودن محـل گـزش  استفاده از بخار آب گرم و 

هاي توصيه شده درمان كژدم گزيـدگي، بـه طريقـه سـنتي             راه
 شـربت فـودنج    در بعضي از منابع نيز استفاده از      ). 16( باشد  مي

در مـورد  ). 41( شده اسـت  داغ در موضع گزش توصيه ) پودنه(
درمان سوزاندن سم يا داغ كردن يا داغ آتشين گذاشتن  محل            

نوعي صمغ گيـاهي    ( زيتون و زفت و بويژه زفت     ا روغن   يگزش  
 بر آتش جوشان درمحل تجمـع سـم در پوسـت            )يا قير معدني  

گذاري به وسـيله روغـن داغ كـار         داغ  اين نوع  .اشاره شده است  
 يكي از   ،روش داغ كردن جاي نيش     .طبيبان مصري بوده است   

در ). 16( زدگي معرفي شده است   در درمان كژدم  كارها  بهترين  
ضر نيـز در كـشورهاي جـدا شـده از فروپاشـي اتحـاد               حال حا 

جـانوران   هاي درماني گـزش    يكي از راه   ،جماهير شوروي سابق  
 داغ كردن محل گزش با يك       ،زهر دار مانند عنكبوت بيوه سياه     

ايـن  ). 42( باشـد   استفاده از كبريت افروخته مي     يا قطعه فلز و  
ه نقل  روش درماني قديمي كه از دوران گذشته و سينه به سين          

بـه اشـكال     خيـز هم اكنـون نيـز در منـاطق كـژدم          شده است 
 در منطقه رامهرمـز اسـتان       ،براي مثال . گرددگوناگون اجرا مي  

هـاي داغ   خوزستان براي داغ كردن محل گزش كژدم از ريـگ         
توان زهر كژدم را كـه      با اين روش مي   ). 2،17( شوداستفاده مي 

در همان   ين است جنس آن از تركيبات عالي و بيشتر آن پروتئ        
اين روش در مورد . همراه به طور مختصر سوزاند موضع با بافت

سالك پوستي در منطقه ابوزيد آباد آران و بيدگل توسط افـراد            
 موجب بهبـود زخـم   يمتعدد بكار گرفته شده است و در موارد 

 ولي اسكار ناشي از سوختن بافت نيـز         ،سالك نيز گرديده است   
روش درماني بسيار تهاجمي است و      اين   .بر جاي گذاشته است   

 عدم دسترسي به امكانات درماني و بهداشتي در صورت نبود و

  . ممكن است جان بيمار را نجات دهد
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-كژدم در منابع طب سنتي ايراني بويژه  قانون در مورد درمان          

بـه مـوارد     زدگي و كاهش عوارض آن به خـصوص درد گـزش          
كه ويـژه خنثـي      )غوزهآن(استفاده از صمغ انگدان      زيادي مانند 

سير را بعد از نوشيدن     . اشاره شده است  ،  كردن سم كژدم است   
اگر سير و گـردو را بـا        . رودكمي شراب بخورند، درد از بين مي      

در تـسكين درد   هم بخورند و بعد ازمدتي كم شـراب بنوشـند،      
 سير و گردو را تقريبا به مقدار هفـت مثقـال            .تر است اثر بخش 

د از خوردن سـير و نوشـيدن شـراب در           بع. بخورند خوب است  
اگـر ممكـن باشـد      . جاي گرم خود را بپوشانند تـا عـرق كننـد          

مساله مهم عرق كردن .  بهتر است ،جايش باالي بخار گرم باشد    
و منظور از عرق كردن بيرون دادن ماده بـد و نابـاب بـه                است
 خـوب   ،اگر به حمام بروند و در آنجـا عـرق كننـد           . است خارج

.  شراب خالص بخورنـد    ،ه از حمام بيرون آمدند    ك است و همين  
آب كـاهوي تلـخ، آب       زدگـي، داروهاي تناولي در عـالج كـژدم      

كاسني بياباني، آب جو و خوردن هرچه كه حرارت را رو نشاند،            
در جـاي   ). 16(  خـوب اسـت    ،بويژه وقتي كه التهاب زياد باشد     

معجون هندوانه ابوجهـل يـا حنظـل در           آمده است كه   يديگر
در منبعـي ديگـر     ). 43( كنـد را معالجـه مـي     نيش عقرب  ،شير

   ادرار را روان   ) پودنـه يـا پونـه     (شـربت فـودنج      آمده اسـت كـه    
  تجـويز   ،به همين دليل هم براي افـراد گزيـده شـده           .سازدمي
در جاي ديگر آمده است كـه  اسـتفاده از            ).41( شده است مي

گرم ) دانه گياهي ريزتر از ارزن( سير كوفته درشراب و گاوروس   
گـاو  ( و جاوشـير   )نوعي ترخون (و عاقرقرحا   ) آنقوزه( و حلتيت 

داروهاي مورد اسـتفاده   ). 39( سخت در درمان نافذ است    ) شير
ها در عصر حاضر مديون طب گيـاهي و         در درمان كليه بيماري   

-سنتي است كه در تعدادي از كشورها مورد استفاده قرار مـي           

پيشرفته براي پيشبرد    پژوهشگران امروزي در كشورهاي      .گيرد
كارشان به مناطق و كشورها و حتي به درون قبايـل بـومي در              
آمريكاي التين و آفريقا مسافرت كرده و نحوه استفاده آنـان از            

ي يـ گيرند و پس مدتي دارو    ي در درمان را ياد مي     يگياهان دارو 
. ي ديگر بـوده اسـت    يجا گردد كه مبدا آن در    به بازار عرضه مي   

. وهشگران ايراني هم از ايـن امـر غافـل نباشـند           جا دارد كه پژ   
 درمنـابع طبـي     .ندارنـد  پزشكان ايراني حتي نياز بـه مـسافرت       

ي در يــي از ايــن گياهــان دارويســنتي مــا فهرســت بلنــد بــاال
بـه پـژوهش در كـاربرد ايـن داروهـاي        نياز .باشنددسترس مي 

پزشـكي سـنتي هـم      . گياهي در كشور ما كامال ضروري اسـت       
د و پاكستان و بنگالدش بويژه در بـين مـسلمانان          اكنون در هن  

هاي ديگر جهـان تـا حـدي بكـار          زنده است و هنوز در قسمت     
بيـشتر از    قاره هند غناي پزشكي سنتي در شبه    . شودگرفته مي 

مهاجرت پزشكان ايرانـي در قـرون مختلـف بـوده            همه مديون 

ي توصـيه   يهاي دارو البته در مورد بعضي از معجون      ).20( است
 يهـا ه جاي بحث وجـود دارد، چـون در مـواردي معجـون            شد
وظيفه . هاي قديمي با خرافات در آميخته است      ي و نسخه  يدارو
  و تميـز دادن ايـن مـوارد        جـدا كـردن    پژوهشگران ايراني  ملي
  .باشدمي

در طب سنتي  ايراني در مورد دور كردن كـژدم  بـه مـواردي                
ر با برگ ترب كژدم اگ  در قانون آمده است كه.اشاره شده است

ريحـان كـوهي سـم       .ميـرد اي ترب تماس پيدا كند مـي      يا تكه 
 ، پـشك  )سولفر طبيعي ارسـنيك   ( اصطرك، زرنيخ . كژدم است 

گوســفند و چربــي گوســفند از هــر يــك، يــك جــزء ) پــشگل(
بسوزان، كژدم   نزديك سوراخ كژدم   پيه را بگداز،  ! متساوي بياور 

 كـژدم بگـذاري     اگر قـاچ تـرب را بـر در سـوراخ           .آيدبيرون مي 
كژدم كشته را بر در سـوراخ        .كند كه بيرون بيايد   جسارت نمي 

كژدم بسوزان، دودش داخل سوراخ شود، كژدم اندرون سـوراخ          
). 16،44( كـشد زرنيخ را بسوزان، دودش كژدم را مي      . ميردمي

گوسـفند  ) پـشگل ( و پـشك   دود كردن گوگرد، زرنيخ و پيه بز      
در ي كـه    در بـين مـواد     .)39( گـردد ها مـي  موجب گريز كژدم  

يـا  شـده  دور ها شده با استفاده از آنها كژدم  توصيه   منابع قديم 
توانـد بـراي دور     به طور قطع بعضي از اين مواد مـي        ميرند،  مي

 يـا دود كـردن      نسـوزاند . دنها موثر باشـ   كردن يا كشتن كژدم   
تواند به عنوان دوركننـده مـورد اسـتفاده         مواد توصيه شده مي   

صوال دود ناشي از سوختن  مواد مختلـف در عـصر             ا .قرار گيرد 
رود كه در بعضي از     حاضر به عنوان دوركننده بندپايان بكار مي      
زرنـيخ نيـز كـه      . رودنقاط روستائي توسط مردم محلي بكار مي      

 كـه  قديمي اسـت     يسم ،است) As²S³( همان سولفور ارسنيك  
 گوگرد نيز يكـي   . رودبكار مي  براي كشتن آفات   در حال حاضر  

هاي قديمي است كه در دور كردن و از بـين بـردن           كشاز آفت 
كـه  دهـد  نـشان مـي  اين . بندپايان كاربردي وسيع داشته است    

  .دانش در نزد ايرانيان چقدر وسعت و كاربرد داشته است
هـم چـون    عـواملي   شدت مسموميت در مصدومين بستگي به       

وضع بهداشتي و سن قرباني، محل نيش، گونـه كـژدم، انـدازه             
گونـه كـژدم در ايـن مـورد          .  درجه تحريك كـژدم دارد      و ژدمك

هـا و    زيرا هر گونه در زهر خود فراكسيون       ،اي دارد اهميت ويژه 
هـاي  تركيبات آلي متفـاوتي دارد كـه موجـب بـروز مكانيـسم            

هم از نظر    هر گونه . گرددگوناگوني در بدن انسان يا حيوان مي      
 بـا   يگيـر  چـشم  هـاي ظاهري و يا رنگ در بيشتر موارد تفاوت       

اي ممكن اسـت معـرف گونـه       هارنگ كژدم  بنابراين. بقيه دارد 
كژدم «. كه در كتاب قانون به آن توجه شده است متفاوت باشد

كژدم سفيد،  : كه عبارتند از   اندها به نه رنگ مختلف ديده شده      
كژدم زرد، كژدم خاكستري، كژدم سياه مايل به خاكي، كـژدم           
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هـا و سـر دمـش سـياه         سر انبـرك  كه   سبز، كژدم طالئي رنگ   
كه نيشش به خليدن سوزن مي ماند و  است، كژدم شرابي رنگ

 كژدم دودي رنگ كه اگر كسي را نيش بزنـد            و بسيار درد دارد  
). 16(» شـود خنديدن و عقل در هم شدن مبـتال مـي          به هرهر 

تعدادي و   گونه كژدم در ايران گزارش شده        30تاكنون بيش از    
هـا    همه ايـن كـژدم     .)45( اي زيرگونه هستند  دار هااز اين گونه  

هاي متنوعي هـستند  ي داراي  اكوتيپيدر هر منطقه آب و هوا  
-در بـر مـي  را هاي مورد اشـاره در قـانون       تمامي رنگ  و تقريبا 

  .    واجد رنگ شيري يا سفيد هستند هاالبته نوزادان كژدم. گيرند
هـا و  كـژدم  ييدر منابع علمي سـنتي و قـديمي ايـران شناسـا     

 .شناسي آنها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت           مشخصات ريخت 
دركتاب قانون بوعلي سينا در اين مورد به مطالبي در اين مورد   

تر آنها با مطالعات امروزي همخـواني       اشاره شده است كه بيش    
كـژدم مـاده از     « در مورد تفاوت نر و ماده آمده است كـه         . دارد

الغـر و باريـك اسـت و      نـر   كژدم ؛است تركژدم نر درشت اندام   
 نيش كژدم نـر سـتبر و نـيش كـژدم            ؛كژدم ماده چاق و بزرگ    

كـه برخـي     ها آمده است  در مورد نيش كژدم   . ماده باريك است  
زننـد  ها دو نيش دارند و گاهي كه كـسي را نـيش مـي             از كژدم 

جاي دو نيش پيداست و جاي نيش سرد و سراسـر بـدن گـرم               
داشـتن دو    ).16( »ننـد است و گاهي ممكن است عرق سرد ك       

به عنوان ويژگـي مرفولـوژي       نيش مشخص در بيرون از تلسون     
-يك گونه خاص و با ساختار ثابت ارثي با مطالعات امروزي هم           

ولــي ممكــن اســت در مــوارد نــادر بــه عنــوان  خــواني نــدارد،
هـاي مختلـف ديـده شـود و         ناهنجاري مادرزادي در بين گونه    
مكـن اسـت پـس از لقـاح و     اصوال اين جـانوران ماننـد بقيـه م    

گيـري جنـين     طي تكثير سلولي و شـكل      تشكيل سلول تخم و   
هـاي درونـي دچـار      تحت تاثير عوامل بيروني يا حتـي ويژگـي        

در مـورد نـيش و كيـسه زهـري يـا            . ناهنجاري ريختي شـوند   
هـا دو   كـه در تلـسون كـژدم       نكته قابل ذكر اسـت     تلسون اين 

زهر خود را از طريق     كيسه زهري وجود دارد كه بطور جداگانه        
در انتهاي نيش    يعني. رسانندي نيش مي  يمجرا به قسمت انتها   

 گيـرد كـه محتويـات زهـري هـر دو          مجراي واحدي شكل مـي    
 ).2،17( نمايدكيسه را در يك جا تزريق مي

كژدم پرنده وجود ندارد و بر اسـاس        ،  هاي امروزي در بين كژدم  
تـاكنون    خلقـت  هـا از  ابتـداي     يك از كـژدم   منابع موجود هيچ  

ها اشـاره  به وجود آن اما در بعضي منابع قديمي  . اندبالدار نبوده 
هـاي بعـضي از عـوام در        در گفتـه   و هم اكنون هـم     شده است 

. شودبه نوع  پرنده آن اشاره مي       خيز مانند كاشان  مناطق كژدم 
كـژدم پرنـده از كـژدم عـادي          در كتاب قانون آمده اسـت كـه       

اي بـه منطقـه ديگـر       هد از منطقـه   خوابزرگتر است و چون مي    

و كژدم به سفر خـود بـه         گيردكمك مي   از بالهايش  ،پرواز كند 
  ).16( افتددهد و نميسالمت ادامه مي

هاي روان در مناطق كـويري ايـران بـويژه در نزديكـي             ر شن د
هـاي سـياه    ي كـژدم  يهـا معمـوال جابجـا     كاشان در بين ماسـه    

بــاد شــديد توســط انــدركتونوس كراســيكودا در هنگــام وزش 
ها در هنگام باد و طوفان       اين كژدم  .نگارنده مشاهده شده است   

بدون هيچ گونه آسيبي به دليل داشتن اسكلت خارجي سخت          
هاي روان از محلي به محل ديگـر        و محكم براحتي در بين شن     

 زيرا در هنگام بـاد و طوفـان حجـم زيـادي از     ،شوندمنتقل مي 
 اسـت كـه ايـن جريـان بـاد و            گردد و ممكن  ها جابجا مي  ماسه

ايـن موضـوع بـا نظـر افـراد      . ماسه به طرف اماكن انساني باشد  
هـا  بومي در بعضي از مناطق كشور كه درهنگام وزش باد كژدم          

در حالـت    .خـواني دارد  شوند نيز تـا حـدودي هـم       تر مي فراوان
ها بـه   اي از ماسه   اين بند پايان در زير اليه      ،عادي و در طي روز    

برنـد تـا از گرمـاي      متر يا بيشتر بسر مي     سانتي 10عمق حدود   
ها با بدن   ي كژدم يجابجا ).2( فرساي كوير در امان بمانند    طاقت

  .يردگتر صورت ميپر مو بوسيله باد آسان
ي يهـا كـژدم  در همان منبع در مورد بندهاي دم آمده است كه         

و وقتي ستاره شعري طلوع      هستند كه دمشان شش مهره دارد     
شـوند و   بسيار خطر ناك مـي    )  بعد از پانزدهم مرداد      (كند  مي

  هم ييهاكژدم .ماند زنده نمي  ،در اين زمان كسي را نيش بزنند      
قـسمت اول    ).16( هستند كه دمشان كمتر از شش گـره دارد        

هـا  شناسي كژدم  در ريخت  .در مورد دم درست بيان شده است      
 آنهـا   در انتهـاي   پنج عدد است كه تلسون هم      بندهاي متازوما 

 گزارش منـابع  ،يك بند قرار دارد و با احتساب تلسون به عنوان 
چنـين خطرنـاك بـودن      در مورد دم دربخش اول و هم       قديمي

    امــا در مــورد . باشــددرســت مــي هــا در مــرداد مــاهگــزش آن
 هاي با تعداد بندهاي دم كمتر با واقعيت همخواني نـدارد          كژدم

)2.(  
در . يه افسانه وجود داردشب مطالبي كژدم هم دربيان رفتارهاي

  از اين موارد آمده است كه اگر كژدمي در محاصره آتش يكي
اين  وجود ).1( كند  به وسيله نيش خودكشي مي،قرار گيرد

هم در فرهنگ ساير ملل و هم   ها،نوع انديشه در مورد كژدم
ها در بين مردم ايران وجود دارد و آن را از خصوصيات كژدم

تي چنين توسط عوام و يا حتي خواص از اينجا اظهارا. دانندمي
شود كه وقتي اطراف جانوري به بلندي حدود دو ناشي مي
متر اي از آتش به بلندي بيش از چند سانتيحلقه سانتيمتر،

تحت تاثير شديد آتش  از هر سو بدن جانور، شوددرست مي
يعني نيش خود  اشگيرد و جانور با تنها وسيله دفاعيقرار مي

كند كه آن را از خود دور كند و مرتب با نيش به آن ي ميسع
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زماني كه  كند و تاحمله مي سوزاندش را مياهحرارت كه پوست
هاي مختلف بدن در حال زنده است مرتب به قسمت

كژدم . كندسوختنش به خاطر دفاع از خود، نيشش را فرو مي
لي و مواد آ قبل از اينكه در اثر زهر نيش خود از بين رود،

اگر . ميردشود و ميهاي بدنش منعقد و دناتوره ميپروتئين
اي از آتش به همين و حقله اين اتفاق براي انسان رخ دهد

 بروز هرگونه واكنشي از ،نسبت در اطراف انسان درست شود
انسان در مقابل آتش به جز جيغ زدن و يا به خود چنگ زدن 

ي اگر بطور ناگهاني ول. تا مرحله مرگ امكان پذير نخواهد بود
مورد گزش يك حشره  ، البته در افراد بالغ،بخشي از بدن ما

- به محل نيش مي  بالفاصله با دست خود،مانند زنبور قرار گيرد

بنابراين در . كه ممكن است هنوز زنبور روي آن باشد كوبيم
 نه يك ،يك واكنش دفاعي از جانب كژدم روبرو هستيم اينجا با

  .هاي انسان درمانده استاين هم از ويژگيواكنش خودزني كه 
دانش پزشكي امروز در طول ساليان متمادي رشد و گـسترش           

پايه و اساس اين دانش در مشرق زمين بنـا نهـاده            . يافته است 

در گسترش دانـش پزشـكي سـهم         شده است و كشور ما ايران     
رغـم   متاسفانه امروزه علـي    .عظيم و موثري را ايفاء نموده است      

ته درخشان علمي به ويـژه در علـم پزشـكي مـصرف             اين گذش 
زدگـي  كـژدم ). 21( ايـم شده ديگران كننده دانش و تكنولوژي   

-يكي از مشكالت بهداشتي و پزشكي ماست كه قدمت ديرينـه   

ها را در داخل منازل     ها طيف وسيعي از زيستگاه    كژدم. اي دارد 
ر شـهرها و د    مسكوني و بيرون از منازل و در حاشيه روستاها و         

اي و به طور گـسترده    ) 46(كنند  ميبيشتر مناطق ايران اشغال     
هـاي  و بـروز آسـيب      و به لحـاظ گـزش      رندها برخورد دا  با انسان 

جدي و حتي مرگ در متون پزشكي ايران باستان و ايران پس از             
- لذا انجام مطالعات و اجـراي پـروژه       . اي دارند جايگاه ويژه  اسالم

ي در حوزه دانـش طـب سـنتي         هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربرد    
 هـاي نـويني را در     افـق  زدگـي، ايران در ارتباط با  مشكل كـژدم       

از ايـن نظـر      گـشايد و  گيري در برابر ما مي    و پيش  درمان،كنترل
    .و افزايش غرور ملي بيشتري دست يابيم توانيم به خودباوريمي
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