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 چکیده

ي متورد توجته انستان    زهتر  شینت داشتت    لیدلاز دوران گذشته به  کهی هستند جانورانها کژدم: مقدمه
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ي دور هدف ایت   هاگذشتهی ایرانیان در نیدي هادگاهیدنگرش، تصورات و  در نحوه ای  باورها بررسی

 مطالعه است.
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 Abstract 
Introduction: Scorpions are creatures under attention from the past due to their 

poisonous sting and various imaginations established true or false beliefs about 

these arthropods so this study has been carried out to clarify these theories, 

imaginations and Iranian religious views. 
 

Methods: This review was prepared based on keywords like scorpion, cure of their 

bites, their role on beliefs and reciprocal action of human- scorpion. Through 70 

titles, it has been analyzed 42 of them which were present in databases like SID, 

Ovid Medline, Pub Med, Web of Science and published books in this field. 

 

Results: In history of medicine and human culture scorpions are in center of 

attention more than any creature due to having painful and occasionally fatal 

poisonous sting. Sometimes they were under attention because they were known as 

symbol of strength and protection so that we find them ordinary in monuments 

remained from ancient geography of Iran. 

 

Conclusion: It is found that scorpions play an important role in beliefs, reality and 

traditions of Iran for their painful and sometimes fatal sting. As a result this role 

sometimes is based on reality and sometimes has combined with delusions and is 

not true. 
  Keywords: Scorpion, Medical importance, Beliefs, ancient Iran 
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 مقدمه

پا به   یقدي هازماناز  کهی هستند جانوران هاکژدم

  یااند. افتهی تکاملو  زیتما امیا مروربهعرصه وجود نهاده و 

قادر به مهاجرت  کمتر  یزم کرهدر  ساک ی میقدجانوران 

پخش  کمتر  یزم کره راتییتغی طبوده و در  مکان رییتغو 

موجودات نسبت به   یااند. افتهی و تحول یپراکندگو 

ي نشان کمترتنوع  انیعنکبوتی حشرات و عنخود ی کانینزد

 کمتری خارج راتییتغی، طوالنو با وجود قدمت  دهندیم

 شتریها بکژدم. (2, 1) خوردیمبه چش   هاآني مرفولوژدر 

 يهاو در عرض ایدن يریخشک و گرمس یدر نواح

 در ها. آنکنندیم یاز منطقه معتدل زندگ تر یپائ ییایجغراف

. کنندیم یزندگ هاابانیب از جمله ایگرم دن يهاتمام قسمت

داشت   لی، به دلزیها در ارتباط با انسان، قبل از هر چکژدم

آور و به خاطر مر  يدر موارد ي وزهر دردنا  و شین

 اندواق  شده ییدور مورد شناسا يهااز زمان ژهیو يمرفولوژ

با توجه به فراوانی ای  بندپایان در مناطق گرم و  .(4, 3)

 40ي پائی  تر از هاعرضخشک، مردمان ای  نوع اقلی  در 

درجه عرض شمالی بیشتر از بقیه افراد به نقش ای  جانوران 

و ای  جانور را به درون  اندنمودهدر زندگی خود توجه 

حدود  تاکنون. اندکردهآداب و سن  و افکار خود وارد 

گونه از ای  جانوران در نقاط مختلف دنیا مورد  2000

گی و فراوانی . ای  گسترد(5است )تشخیص قرار گرفته 

موجب برخورد آنان با انسان شده است، ای  برخورد در 

و باورهایی  هاافسانهبیشتر موارد دوستانه نبوده و سبب ایجاد 

 شده است.

 عشق ی،ملی و قومي هافرهنگ ها،ها، افسانهاسطوره

ي در مورد زیآمانحراف  صورتبهو پرستش،  دنیورز

در نحوه  انیبندپا  یا سبب  یهم به شده است. انیب هاکژدم

ی انسانی جوام  مختلف نیدي هادگاهیدنگرش، تصورات، 

و  دیعقا  یا. (6اند )نموده فایای مهمدر شرق و غرب، نقش 

رواج داشته و ه   اریبسی انسان میقدتصورات در جوام  

  یابه  ایدنی از نقاط بعضی در سنتي گروها زین اکنون

موجب ترس و وحشت و  هاکژدم زهر دارند. مانیاتصورات 

ي از اجنبه  یچنشده است و  هاآنی به فتگیش  یهمچن

زهرشان ه   ادیزی توانائو با  کوچکجانوران   یای زندگ

جانوران   یا است. دهیگرد هاآنی بندگیفرسبب تنفر و ه  

نمادهاي  صورتبهي گذشته از جمله ایرانیان هاتمدندر 

در  رانیا. (7است )گوناگون در زندگی آنان نقش داشته 

 ژهیوها بهاز کژدم يادیز يهااست که گونه ییزمره کشورها

 کژدم يهاگزارش از آن گزارش شده است. یانواع خطرناک

ی خیتاری و نیدباستان در متون  رانیای از دوران زدگ

است.  رانیامسئله در   یاو نشان از قدمت  شودیممشاهده 

  یاقلبا  رانیاي ایجغرافجانوران در سرتاسر   یابا وجود  طبعاً

ی در ای  کشور زدگ کژدم مشکل هاآن ست یزي برامناسب 

 طوربه، هر ساله هاگزارشبنابر ( 11-8است)ی بوده شگیهم

ي متعددی و موارد دگیگز کژدممورد  42500میانگی  

آمار   یااتفاق افتاده است.  کشوری از آن در ناشمر  

زده   یتخمناقص بوده و موارد گزش فراتر از آمار فوق 

 دهدیمکژدم زدگی در سرتاسر ایران رخ  .(14-12) شودیم

و میزان آن در مناطق گرمسیري کشور بیشتر است و اکثر 

در استان  ژهیوبهی غربی و جنوب جنوبي هااستانموارد در 

، س  آن اندازه، شدت گزش به گونه، دهدیمخوزستان رخ 

با . (21-15دارد)ی بستگی قربانبه س  و وزن   یهمچنو 

توجه به برخورد مداوم  و مشاهده پدیده  ها انسان ها به 

ی بنا به نینماد گزدر عنوان نماد از آنها استفاده می کنند  

پیوند گسترده انسان با حیوانات و گیاهان براي هر کدام 

قائل شده است، نوع ای  رابطه همواره در پیرو  ياژهیونقش 

ي تعیی  شده است و الهیقبشیوه زندگی و بینش هر قوم و 

در هر شرایطی نمادهاي فراخور شیوه زندگی خود  هاانسان

. انسان انددهیبرگزي درونی خود هاامیپرا براي انتقال 

از خود و پیرامونش فراتر رفت، براي نیروهاي  کهیهنگام
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ي ای  نمادها از دوران هانمونهعی نیز نمادهایی قائل شد، طبی

 پیش از تاریخ بر روي دیوار غارها تا بکار گیري آن به مانند

، شودیمدیده  هانهیسفالنماد آئینی، مذهبی یا هنري روي 

میان ایرانیان نیز  در ای  نقوش از انسان عصر شکار پدید آمد.

ي در اژهیونوران، جایگاه جا هیمانقشمانند بقیه ابناي بشر 

کژدم  هیمانقشفرهنگ و هنر ایران داشته است. در ای  میان 

 به لحاظ تماس فراوان ای  جانور با انسان در فالت قاره ایران

و آثار قابل توجه آن در سالمتی و بهداشت بیشتر مورد توجه 

و بررسی جایگاه آن  هاکژدم .(23, 22, 6است )قرار گرفته 

و  هاتفاوتي پیش از تاریخ و یافت  هاتمدندر آثار 

، عواملی است که در ایجاد هاهیمانقشي میان ای  هاشباهت

ای  جانور از باورها و  هیمانقشای  نقوش سه  داشته است. 

 ریتأثشرایط محیطی مناطق خلق ای  آثار، ناشی شده است و 

 .(26-24دهد)یمي مختلف ایران را نشان هاتمدن

لعه به بررسی دانش و آگاهی مردم ایران در ای  مطا 

ي رفتاري و هایژگیودوران گذشته به نقش ای  جانور، 

 .پردازدیمي پیرامون آن هاخرافهدرمان گزش آن و 

ي هاشهیانددر  هاکژدم هیمانقشدر ای  مطالعه،   یهمچن

 .بررسی قرار گرفته است مورد ایرانیان،

 کارروش

ی انجام گرفت و حیتشري از نوع مروربه روش  قیتحق

ی، کژدم زدگ، درمان کژدمي دیکلي هاواژهبا توجه به 

 :مانند یاطالعاتي هاگاهیپاانسان و کژدم، در  هیمانقش
,SID Web of Science ,Medline ,Ovid ,PubMed 
 نهیزم  یاي چاپ شده در هاکتابجستجو در   یچنه و 

ی فنی و لیتفضشرح  کهی منابعانجام شد. سپس مقاالت و 

، کژدم هیمانقشی و درمان آن، کژدم زدگموضوع  درباره

داشتند،  هاکژدم خطرنا ي هاگونهي و کنترل ریگشیپ

عدم  لیدالمورد مطالعه قرار گرفتند و مابقی مقاالت به 

ي هاجنبه گریدی بررس  یهمچنارتباط مستقی  به موضوع و 

 جزبه هانهیزم ریسای بیوشیمیایی زهر و بررسمانند  هاکژدم

 کتب. مقاالت و دندیگردموضوع مرتبط از مطالعه حذف 

ی داخل علمدر مجالت  که نهیزممرج  در دسترس در ای  

سال گذشته چاپ و منتشر شده بود،  50ی طدر  کشور

 انیبی مناب  و بررس، ضم  تینهاو در  دیگرداستفاده 

، نقطه نظرات نویسنده در هایبررس  یاي گوناگون هاجنبه

و تفکرات انسان ایرانی در  هاشهیانداهمیت ای  جانوران در 

در تاریخ ارائه  هاکژدمدوران گذشته، در خصوص زندگی 

منب  با  42آمده،  به دستمنب   70 . از تعداد حدوددیگرد

و  هیتجزو  ریتفس، انتخاب و به نقد و ازینو  طیشراتوجه به 

 .اقدام شد هاآن لیتحل

 هایافته

 شناسانتوسط ستاره شیسال پ 4000ها در حدود کژدم

گرفته بودنتد. نقتش کتژدم در     يجا  یدر تقو 2کلده یا 1بابل

صتورت و   یاصتطالح نجتوم   در که ا یزود یصورت فلک

 يهتا متاه  انیت از صور منطقته البتروج استت و م     یبرج هشتم

 21و  شمستی و قوس و مطابق بتا آبتان متاه     زانیم يدیخورش

و مطابق افسانه  شودیم دهیاست، د میالدينوامبر  21اکتبر تا 

مورد گزش کژدم قرار  ونیبرج است که اور  یدر هم یونانی

 یکژدم در صتورت فلکت   ریتصو لیدل  یبه هم دیگرفته و شا

 (.27, 1) نقش بسته است ا یزود

 ی، دردنا  و گتاه يزهر شین لیبه دل ژهیوها بهکژدم

 ریمانند سا ،اندرا به خود جلب کرده يشتریآور توجه بمر 

 انتد جتانوران را متورد توجته قترار داده      یت ا زین انیرانیملل، ا

دور  اریبس يها، در زمانانیرانیکژدم در تصورات ا کهیبطور

باستتتان در روز  انیتترانی(. ا7داشتتته استتت. ) رینقتتش چشتتمگ

آن را کته  روز از متاه استفند بتود      یکه پنجم 3سپندارمذگان

  یروز ضتم  تقتد    یت . در اگفتنتد یمت نیز  رانیمژده )مزد( گ

                                                           
1. Babylonia 
2. Chaldaea 
3. Sepandarmazgan 
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برگتزار  کتژدم   شیدفت  نت   يبترا  یبه زنان مراستم  ییهاتحفه

 ي، حشترات متو   وانتات یامتر کشتت  ح   .(29, 28) کردندیم

مرستوم بتوده استت     اریباستان بس رانیدر ا 1خرفستر( ي)نابود

بتزر  محستوب    يهتا ثتواب  ءجتز  عمتل را   یت تا آنجا که ا

 وستته یواسطه س  مهلکشان پ. کشت  مار و کژدم بهداشتندیم

بته گنتاه    یکس یوقت یحت ،شت مجاز بوده استتزر  یدر آئ

بود.  يمو  واناتیح يکفاره گناهان او نابود گشتیآلوده م

و حشترات کته از آن بته     انیاز آن گذشته درباره دفت  بنتدپا  

 دهیت گرد ریت تعب م یاهتر  يهتا کندن و خراب کتردن ستوراخ  

از همته در   شیکه ب یست اشخاصاآمده   یهمچن .(26, 25)

کته   باشتند یمت  ییهتا آن شوندیم یباعث خوشحال  یزم  یا

و جتانوران   کننتد یمت  را ختراب  م یاز همه سوراخ اهر شیب

 هتر که اثر ست  و ز  شودیاستنباط م  یچن ،کشندیرا م يمو 

محترز بتوده    انیرانیها بر او آثار شوم آن انیو بندپا واناتیح

 زیت هتا ن در سرنوشت جنگ رانیها در اکژدم .(29, 28است )

بستیار آبتاد   ، یاند. کاشتان در اواختر دوره ساستان   داشته ریتأث

بوده است و در بی  شتهرهاي ایتران اهمیتت فراوانتی داشتته      

 ياشتعر  یابوموست  انیستپاه قابتل  ایت  شتهر در م   مردم است،

 یابوموست  نشتان دادنتد،   یو سرستخت  یستتادگ یسردار عرب ا

ها از کژدم ییهاکوزه ،شد دیکه از گرفت  کاشان ناام ياشعر

بته   يجانوران متو    یون شهر روانه کرد و مردم از ارده را ب

به ایت   شدن   یشدند. اعراب پس از تسل  یتسلو  جان آمدند

همته امتوال و    را کشتتند ،   انیت جنگجو و  مردم د،تاختن شهر

 گرفتنتد  يریرا به اس زنان و دختران ،احشام را غارت کردند 

بتتود کتته در  در هجتتوم بتته ایتتران  ایتت  شتتیوه  اصتتلی اعتتراب

خوزستان ه   با بتی رحمتی و شتقاوت متورد استتفاده قترار       

بته طتوري کته دختتران و زنتان شوشتتر از تترس         گرفته بتود 

را در رودخانه غرق  و خودکشتی متی   تجاوز و بردگی خود 

 يهتا در گذشتته  زیت ن یاز گردشگران غرب ی(. بعض30)کردند

                                                           
1. Kharfaster 

انتد  نوشته یها مطالبخود در مورد کژدم يهادور در سفرنامه

فرهنتگ متردم بتومی قترار      ریتتأث تحتت   رستد یمت به نظر  که

 یهمختوان  تیهمه مطالب آن با واقعو ممک  است  اندگرفته

 2سر توماس هربترت  هامسافرت  یاز ا یکینداشته باشد. در 

نمتوده استت و    فیکاشان را توص يها، کژدم1626در سال 

، کوچک با انگشتتان بلنتد بتوده    يها مارهاکژدم: »سدینویم

پترواز   یبعضت و  زننتد یمت  شیدم ن قیطر زجانوران فقط ا  یا

 يدور وانگتتانیاز دنیتتز  هتتاکتتژدمتعتتدادي از ؛ و کننتتدیمتت

 هتا کتژدم رس از جانوران زهري از جملته  . ت(9, 7) «کنندیم

 توانیمهمیشه مورد توجه بوده است، با بررسی مناب  موجود 

نشان داد که دانش و آگاهی در مورد ایت  جتانوران همیشته    

با خرافه در ه  آمیخته شتده استت    گاهدرست نبوده است و 

 تتوان یمت با نگاه بته تصتاویر ایت  جتانور در تتاریخ پزشتکی       

دریافت که برداشت پزشکان دوران گذشتته، حتتی شتناخت    

مرفولوژي ای  جانوران ناقص بوده است، براي مثتال در ایت    

استت  مناب  تعداد بنتدهاي دم، شتک  و پاهتا نادرستت آمتده      

یی هتا کژدم کهدر بعضی از مناب  آمده است  .(31)(1شکل )

دمشان شش مهتره دارد، گتزش ایت  جتانوران در      کههستند 

 حتمتاً زمتان گتزش     یت او در  شتود یمت  خطرنا  اریساوت ب

دمشتان   کته یی هت  هستتند   هتا کتژدم . شتود یمموجب مر  

 .(22)گره دارد  4از  کمتر

 

                                                           
2. Sir Thomas Herbert 
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همراه با نسخه درمان درد گوش  تصاویر مختلف کژدم: 1شکل 

و گال با استفاده از خاکستر، بریان و جوشانده کژدم در  هاچش و ضعف 

 (31)زفت 

هتا  آن رید، تصاونها وجود دارکه کژدم ییدر کشورها

آنتتان بتتا افتتراد حمتتل  شیمحافظتتت در برابتتر نتت ياغلتتب بتترا

 يفلتز  اءیاش يرو ای  جانوران، نقشدر ایران ه   . گرددیم

 ساز بتزر ، از جتنس  قطعات دست  یشده است. ا یحکاک

 (.32، کشف شتده استت )  رانیا نقاط مختلف نقره از سفال و

 مته یوجود دارد کته ن  ییدره فرات اژدها ها، دربر طبق افسانه

در بتاال   یانسان مهیکه ن آن انسان است گرید مهیآن کژدم و ن

در  هتا افستانه مشتابه ایت     قترار دارد.   یدر پتائ  یوانیح مهیو ن

ي مختلف ایتران نیتز ایت     هابخشدوران قبل از تاریخ نیز در 

 کردنتد یمت اندیشه رایج بوده است. مردم آن روزگار تصتور  

تصویر یک موجود زنده زیانکار از قدرتی جادوئی براي  که

دفتت  آن موجتتود زنتتده برختتوردار استتت و ایتت  شتتاید علتتت 

استفاده از نماد کژدم را توجیه نماید، به همی  خاطر به دلیتل  

ناشتی   و مشتکالت  هاکژدموجود انواع مختلف و فراوانی از 

ایتت   هیتتمانقتتش، در نقتتاط مختلتتف ایتتران، هتتاآناز گتتزش 

ي ستیلک  هتا سفالجانوران در سرتاسر کشور مانند جیرفت، 

کاشان، تتل تیموریتان در استتان فتارس، ایرانشتهر در استتان       

سیستان و بلوچستان، شوش در استان خوزستان، شهداد استان 

ي مختلتف تتاریخی کشتف شتده     هتا دورهکرمان مربوط بته  

اهمیتت فراوانتی در شتناخت     هیت مانقتش . ای  (34, 33است )

 (3و  2شکل ) دینمایمایفا  هادورهگاه مردمان آن ن

 

ي انسان و کژدم در قالب پیکره در جیرفت هاهیمانقش :2شکل 

 (34)استان کرمان )عکس راست(، در قالب یک پال  )عکس چپ( 

 

 
انسان در جیرفت  -ی کژدمهاهیمانقش :3شکل 

 (34, 33کرمان ) استان

در هر فرهنگ و تمدنی بتا توجته بته میتزان آگتاهی و      

 هانگرششناخت از طبیعت مردم نسبت به جانوران مختلف، 

. هتتر جتتانور ممکتت  استتت انتتدداشتتتهو باورهتتاي گونتتاگون 

ي اجتماعی و فرهنگی باشتد بتراي مثتال،    هادهیپدي از انشانه

نشتانه آتتش،    توانتد یم معانی سمبلیک کژدم در هر فرهنگی

یی، تحقیر، درد و رنج، خیانت زناشوبدجنسی، پیوند اهانت، 

و مر ، شکنجه، شهوت، عذاب، مو ي گري، ناسازگاري، 

 1ییایت نتام ما . (6باشتد ) تولد تازه و عالمت دژختی  و جتالد   

نتیش کتژدم در    متر  استت.   يکژدم، نشان و عالمت ختدا 

آئی  بودا عامل شکست ناپذیري آن محستوب شتده و آن را   

، همچنی  کتژدم نشتانه ستقوط    اندخواندهنیز تیغ برنده دانش 

نهائی بشر تلقی شده و در تعبیر خواب از آن بته خستارات و   

 .(28, 7) گرددیمضایعات عمده تعبیر 

یی وجتود  هتا افستانه ي گذشتته،  هادورهدر نزد عوام از 

متردم عتادي بته آن بتاور دارنتد.       بعضتاً داشته که ه  اکنتون  

از نقتاط کشتور    یدر بعضت  زیت نها هت  اکنتون   اعتقاد به افسانه

ابوالعبتتاس  يروستتتا نانی، روستانشت گتترددیمشتتاهده مت  رانیت ا

                                                           
1 .Mayas 
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اعتقتتاد دارنتتد کتته  در استتتان خوزستتتان شهرستتتان باغملتتک

بوده و به خاطر ست  متردم منطقته بته     یآسمان يها، بالکژدم

اند. اعتقتاد  ، از طرف خداوند نازل شده)پیامبر( مانیباا يفرد

 يفترد   یقتد  اریبس يهاکه در زمان است  یمحل ا  یمردم ا

 هیتوصت  ییگتو و راستت  يخداپرست، مردم را بته درستتکار  

، از طرف مردم مورد جتور  ییراهنما  ی، او به خاطر اکردیم

 مجتازات  ارفرد از خدا خواست  یا نکهیاتا و ست  قرار گرفت 

 یعنت ی یآستمان  يزمتان سته بتال    کیت ، خدا ه  در دش مردم

هتا فترو   را بتر ستر آن   و مخترب  دیشتد  سنگ، کژدم و باران

دختتر و پستر از    کیت برد، فقط   یها را از بو همه آن ختیر

پناه گرفته و جان ستال  بتدر    يشک  گاو ریمحل، به ز یاهال

منطقه اعتقاد دارند که نسل امروز در منطقته    یمردم ا .بردند

, 9) باشتند ی، مافتهیابوالعباس فرزندان آن پسر و دختر نجات 

 هاکژدمي رایج در بی  مردم در مورد هاافسانهی از بخش(. 32

نحوه نفو  ای  جانوران به  ی از خصوصیات زیستی و یانوعبه

بتا   تواندیمکه  کندیمدرون منازل مردم و گزش افراد اشاره 

آمتده   يریالجزا يهادر افسانه واقعیت همخوانی داشته باشد.

 و ستتتاخت يپستتترش قصتتتر يبتتترا یاستتتت کتتته پادشتتتاه

پستر شتاه در اثتر     يکترده بودنتد روز   ینیبشیشناسان پستاره

صتاف   ییهتا قصر از سنگ  یبنابرا ،گزش کژدم خواهد مرد

، اطراف کاخ بودنفو   رقابلیساخته شد که نسبت به کژدم غ

 يستبد  يروز ،درستت شتده بتود    یقلیاز سنگ مرمر صت  زین

نتزد   بته  ،در آن پنهتان شتده بتود    یکه کژدمت یانگور در حال

شتتاهزاده انگتتور را از درون ستتبد  یوقتتت نتتد وآورد زادهشتتاه

تتا   هتا افستانه   یت ا شتد و مترد.   دهیبرداشت، توسط کژدم گز

 تیتتحکا هتتاکتتژدمي از نحتتوه گتتزش انستتان توستتط حتتدود

زدن و  شینت افستانه از نظتر نحتوه      یت امشتابه   (.28) دینمایم

 ریت اخي هاسالي خوردنی  در سبز انیمدر  کژدمپنهان بودن 

ي بترا در استان خوزستان اتفاق افتاده است. در شهر رامهرمز 

، خان  خانه هنگام شودیمسبزي خوردنی  برده  خانوادهیک 

 متأستتفانهو  شتتودیمتتدچتتار گتتزش  هتتايستتبز کتتردن پتتا 

و  دهتد ینمت ي را نجات وی جان درمانی و پزشکي هاکمک

از دستت   کتژدم از چند روز جان خود را در اثتر گتزش    پس

 هتا افستانه ی از لت یخ منشأ که دهدیممسئله نشان   یا .دهدیم

در مبتتارزه و درمتتان کتتژدم . (32, 9)دارد اتیتتواقعدر  شتتهیر

افستانه وجتود دارد. در    هیشتب  يشتتر یمطالتب ب  ی هت  دگیگز

در محاصتره   یموارد آمده است کته اگتر کژدمت     یاز ا یکی

 (. بتا 23کنتد ) یمت  یخودکشت  شینت  لهیوسبه ردیآتش قرار گ

متتا بته ختاطر گتتزش از    کشتور در  هتا کتتژدم نکته یاتوجته بته   

ي ریجلوگی شناخته شده بودند، لذا جانوراني دور هاگذشته

درمتان گتزش آنتان متورد توجته بتوده استت،         ااز گزش و ی

ی زدگت  کتژدم ي آنان و درمان نابودو  کردندر دور   یبنابرا

بتا   بعضتاً  کته بته آن پرداختته شتده استت       یقددر مناب  طب 

 کتردن استت. در متورد دور    ختهیآمدره   زینافسانه و خرافه 

 دارروزهگرم مزاج است اگتر   کهی کساست که  کژدم آمده

 .(22) ردیمیمدر دم  کژدم، ندازدیب کژدمباشد و تف بر 

 بحث
ي دور هتا گذشتته ی از زدگت  کتژدم و  کتژدم  نکهیابا توجه به 

لذا در تاریخ پزشکی و  دهیگردیمي محسوب اعمده مشکل

ي داشتته استت. در متورد ایت      اژهیت وجایگتاه   رانیت افرهنگ 

و استناد مختلفتتی در تتاریخ وجتتود دارد.    هتتانوشتته جتانوران  

، در بی  مردم ایران هاکژدمدر مورد  هاشهیاندوجود ای  نوع 

و فرهنگ سایر ملل امتري عتادي استت، زیترا ایت  جتانوران       

و از ایت  نظتر موجتب     انتد شتته داگستردگی زیادي در ایران 

برخورد فراوان آنان با انسان شده استت، بته همتی  دلیتل در     

ی و شناسختیري متنوعی از نظر گزش، هانوشته هاآنمورد 

کژدم بته دلیتل    هیمانقشنماد در باورها وجود دارد.  عنوانبه

ي هتا تمتدن نیش زهري و دردنا  آن، نمادي بسیار مه  در 

آثتار  یران بوده است. با مشتاهده آن روي  پیش از تاریخ در ا

گفتت کته خطترات ایت  جتانور، باورهتا،        تتوان یمت ی خیتار
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، تحلیل آداب و رستوم در ایجتاد آن نقتش مهمتی     هاتیواقع

. (6است )بوده  انهیگراواق داشته است ای  نقش در مواردي 

و  کتردن موجب دور  کهدر مناب  به موادي اشاره شده است 

  یت ای از بعضت قط   طوربه، (22است )بوده  هاکژدم کشت  ای

باشتد.   متثثر  هاکژدم کشت  ای کردني دور برا تواندیممواد 

 دورکننده عنوانبه تواندیم کردندود  اي مثال سوزاندن یبرا

ی از ستوخت  متواد   ناشت دود  اصتوالً . ردیگمورد استفاده قرار 

 بکتار  انیبنتدپا  دورکننتده  عنتوان بته زمتان    یهمت مختلف در 

یی هت  اکنتون از ایت     روستتا ی از نقتاط  بعضت در  که رودیم

 کته . در بعضی مناب  آمتده استت   (23) شودیمروش استفاده 

 خواهدیماست و چون  تربزر ي عاد کژدمپرنده از  کژدم

 کمتک  شیهتا بتال ، از کنتد پرواز  گریدي به منطقه امنطقهاز 

 (.22دهتد ) یمت ادامه  سالمتبهبه سفر خود  کژدمو  ردیگیم

پرنتده وجتود نتدارد و بتر      کتژدم ي، امروزي هاکژدم  یبدر 

از ابتتداي خلقتت    هتا کتژدم از  کیت چیهاساس مناب  موجود 

ی بته وجتود   میقتد ی مناب  بعض، اما در اندنبودهتاکنون بالدار 

ی از بعضت ي هتا گفتته اشاره شده است و امروزه نیتز در   هاآن

مانند کاشان به نوع پرنده آن اشاره  زیخکژدمعوام در مناطق 

ي روان در منتتاطق هتتاشتت . در (32, 28, 27, 7شتتود )یمتت

 هتا ماسته   یبت در  کاشتان ی کت ینزددر  ژهیت وبته  رانیت اي ریکو

در  1کودایکراست  انتدرکتونوس ي هتا کتژدم یی جابجتا  معموالً

در  هتا کتژدم   یت امشاهده شده استت.   دیشدهنگام وزش باد 

داشتت    لیت دلی بته  بیآست  گونته چیه هنگام باد و طوفان بدون

ي هتا شت    یبت ی در راحتت به محک ی سخت و خارج اسکلت

در هنگتام   رایت ز، شوندیممنتقل  گریدی به محل محلروان از 

 ممک و  گرددیمجابجا  هاماسهي از ادیزباد و طوفان حج  

ی باشتد.  انستان  اماک  طرفبهباد و ماسه  انیجر  یا کهاست 

 کته  کشتور ی از مناطق بعضی در بومموضوع با نظر افراد   یا

ي حدودتا  زین شوندیم ترفراوان هاکژدموزش باد  در هنگام

                                                           
1 . Androctonus crassicauda 

 انیبنتدپا   یای روز، طي و در عادی دارد. در حالت خوانه 

 شتریب ای متریسانت 10به عمق حدود  هاماسهي از اهیال ریزدر 

در امتان بماننتد،    ریکوي فرساطاقتي گرماتا از  برندیمبسر 

صتورت   تتر آستان باد  لهیوسبهبا بدن پر مو  هاکژدمجابجایی 

ی در نزد افراد محلی بته پترواز   نوعبهی جائجابه. ای  ردیگیم

دیگتري در متورد    . در منتاب  (23استت ) تعبیتر شتده    هاکژدم

دمشان شش  کهیی هستند هاکژدم کهي دم آمده است بندها

و  شتوند یمت  خطرنتا   اریبسده  مرداد مهره دارد بعد از پانز

یی هتا کتژدم . ماندینمبزنند، زنده  شینی را کسزمان   یادر 

. (32, 22)از شتش گتره دارد    کمتتر دمشتان   کته ه  هستتند  

شتتتده استتتت. در  انیتتتبقستتتمت اول در متتتورد دم درستتتت 

 کته ي متازومتا پتنج عتدد استت     بندها هاکژدمی شناسختیر

قترار دارد و بتا احتستاب تلستون      هتا آني انتهاتلسون ه  در 

 در بخشی در مورد دم میقدبند، گزارش مناب   کی عنوانبه

در مترداد متاه    هتا آنبتودن گتزش    خطرنا   یچنه اول و 

ي دم بنتدها ي با تعتداد  هاکژدماما در مورد ؛ باشدیمدرست 

. در بیتان رفتارهتاي   (23, 7ندارد )ی همخوان تیواقعبا  کمتر

  یت ای از کت افستانه وجتود دارد. در ی   هیشتب ه  مطالبی  کژدم

قترار   آتتش ی در محاصتره  کژدمت اگتر   کهموارد آمده است 

. وجود ای  نوع (32) کندیمی خودکش، شین لهیوسبه، ردیگ

، ه  در فرهنگ سایر ملتل و هت  در   هاکژدماندیشه در مورد 

 هتا کتژدم بی  مردم ایران وجود دارد و آن را از خصوصتیات  

راتی چنی  توسط عتوام و یتا حتتی ختواص از     . اظهادانندیم

که وقتی اطراف جانوري به بلندي حدود  شودیماینجا ناشی 

 متریسانتي از آتش به بلندي بیش از چند احلقهدو سانتیمتر، 

شدید آتش  ریتأث، بدن جانور از هر سو تحت شودیمدرست 

یعنی نیش خود  اشیدفاعوسیله  اهتنو جانور با  ردیگیمقرار 

که آن را از خود دور کند و مرتب بتا نتیش بته     کندیمسعی 

و تتا   کنتد یمت حملته   ستوزاند یمرا  اشپوستهآن حرارت که 

ي مختلتف بتدن در   هتا قستمت زمانی که زنده است مرتب به 
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. کنتد یمحال سوختنش به خاطر دفاع از خود، نیشش را فرو 

کژدم قبل از اینکه در اثر زهر نتیش ختود از بتی  رود، متواد     

و  شتتودیمتت 1ي بتتدنش منعقتتد و دنتتاتورههتتا یپتتروتئآلتتی و 

 شتود یمت . خودکشی به شکلی که در انسان مشتاهده  ردیمیم

. (37-35استت ) گتزارش نشتده    هتا کژدمدر جانورانی مانند 

الغ، مورد ناگهانی بخشی از بدن ما، البته در افراد ب طوربهاگر 

ي یک پشه قرار گیرد، بالفاصله با دستت  خوارخونگزش و 

  یکتوب یمخود  به دلیل احساس درد و سوزش به محل نیش 

که ممک  است هنوز پشه روي آن باشد و موجب مر  پشه 

 کنتد ینمت ی و خودکشتی  ختودزن شود. انسان در ایت  متوارد   

ی و بلکه از خود دفاع می کندو در اینجا با یک واکنش طبیع

 غریزي از جانب انسان روبرو هستی . کژدم ها گرماي شدید 

را تهدیدي خطرنا  در اطراف بدن خود  به ویژه در پشتت  

حس نموده و ستعی متی نماینتد کته آن را دور نماینتد ولتی       

چیزي به نتیش برختورد نمتی کنتد و نتیش بته پشتت جتانور          

درستت  تماس پیتدا متی کنتد   ایت  واکتنش  دفتاعی کتژدم        

انسان در هنگام  نیش خوردن  از یک پشته یتا    مشابه واکنش

می توان نتیجه گرفت که انسان  .(32, 23است )عامل تهدید 

ناآگتتاه بتتراي توضتتیه پدیتتده هتتائی کتته در جتتانوران دیگتتر  

مشاهده می شتود از گترایش  و اندیشته هتاي ختود استتفاده       

نموده و بعضا بته صتورت نادرستت بتر استاس  خصوصتیات       

زهاي خود رفتار جتانوران  دیگتر را شترح و تفستیر متی      ونیا

ي دهتد بتتراي مثتتال بعضتتی افتتراد در متتورد رفتتتار مگتتس هتتا 

که براي پا  و تمیتز کتردن  ستر و شتاخک هتا از        خانگی

پاهاي خود  استفاده می کننتد ، تتا بتواننتد از لتذت دیتدن و      

خوردن مواد غذائی مانند مدفوع انسان یا حیوان بهتره کتافی   

ایتت  افتتراد  فکتتر متتی کننتتد کتته مگتتس هتتا چتتون در   ببرنتتد.

کنارکثافتتات زنتتدگی و  از آن تغذیتته متتی کننتتد ، از ایتت      

موضوع ناراحت هستند و مدام به سر و چش  خود می کوبند  

                                                           
1. Denaturation 

و به اصطالح عامیانه به سر و مغز خود می زنند  تتا پشتیمانی   

از آن استت کته    یهتا حتاک  گزارش  یاخود را نشان دهند . 

داشته و متورد توجته    نهیریدر کشور ما قدمت د یکژدم زدگ

بنابرای  در پیرامون ای  جانوران و نقتش     بوده است. انیرانیا

آنان  در نزد مردم از دوران گذشته کارکردهاي دیگري ه  

متصتتور گردیتتده استتت هتتر کجتتا ایتت  جتتانوران از فراوانتتی  

بیشتري برخوردار بوده اند افسانه ها و داستتان هتاي بیشتتري    

در مورد آنان  شکل گرفته استت ایت  موضتوع را متی تتوان       

در استتتان  ژهیت وبته بیشتتر از همته در جنتوب غربتی کشتور و      

ناشی از آن  ریوممر خوزستان مشاهده نمود زیرا گزش  و 

نیز در همی  منطقه بیش از هر جاي کشورایران  مشاهده شده 

 .(42-38) است

 گیریتیجه ن
 

ی و پزشکی بتا قتدمت   ی یکی از مشکالت بهداشتزدگکژدم

کژدم به دلیل نتیش زهتري و    هیمانقش. استدیرینه در ایران 

دردنا  آن و همچنی  گستردگی و پراکندگی آن، نمتادي  

ي پیش از تاریخ در ایران بوده استت و  هاتمدنبسیار مه  در 

گفت کته خطترات    توانیمبا مشاهده آن روي آثار تاریخی 

تحلیل آداب و رسوم در ایجاد ، هاتیواقعای  جانور، باورها، 

آن نقتتش مهمتتی داشتتتته استتت، ایتتت  نقتتش در متتتواردي     

بوده است و در مواردي بتا اوهتام ترکیتب شتده      انهیگراواق 

کژدم دیده شده استت.  –ي انسان هانقش صورتبهاست که 

در روي ظروف سنگی یا سفالی نماد جنگجویان  هانقشای  

باعث دف   شانیدوجاقدرت  شدیمو نگهبانان شد که تصور 

کتته  دهتتدیمتت. ایتت  موضتتوع نشتتان   شتتودیمتتزیانکتتاران 

ي استتاطیري و باورهتتاي متتذهبی در زنتتدگی   هتتاتیشخصتت

خصوصتتی و اجتمتتاعی متتردم منطقتته، نقتتش مهمتتی دارد و   

مسائل فلسفی مانند پیتدایش   مردمان ای  مناطق در برخورد با

و شتر، متر  و زنتدگی پتس از      ریت خ ی و بتدي، کین انسان،
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 تا بتوانند پاسخی براي مجهوالت خود پیدا کنند. ندینمایمي خود موجودات مافوق بشتري را خلتق   هاشهیاندمر ، در 
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