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Abstract 

 

Background and purpose: Bites of animals and poisonous insects cause high mortality and 

morbidity rates in the world, therefore, prevention and appropriate treatment are of great importance. This 

study was carried out to investigate the diagnosis and treatment of bites of animals and poisonous insects 

on the basis of the Canon of Medicine of Avicenna.  

Materials and methods: The Canon of Medicine of Avicenna was reviewed using the 

following keywords: bite, sting, animals, and poisonous insects. Texts related to the diagnosis and 

treatment of bites and stings of various animals and poisonous insects were extracted and analyzed. 

Results: Diagnostic methods for bites included careful examination of the patient, signs and 

symptoms of bites, classification of animals and poisonous insects, such as snakes, bees, tarantula, etc. 

Treatment methods were mainly based on no penetration of poison based on natural drugs and external 

absorbing agents (non-medical treatments). There were also more than 180 herbal, animal, and mineral 

compounds, and compound drugs in the treatment of bites.  

Conclusion: In the Canon of Medicine of Avicenna, several methods are introduced for 

diagnosis and treatment of bites of animals and poisonous insects which are extremely similar to current 

methods. But, further studies are required with more scientific evidences on other materia. 
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 پژوهشی کیفی

 تشخیص و درمان گزیدگی ناشی از جانوران زهرآگین
 ابن سینا در قانون

 
    1جمال رضایی اوریمی

    2ابراهیم نصیری   

   3مصطفی معلمی   

 ۴سهراب پاداشی    

 چكیده
و درماان با   یریشگیدر جهان دارد، پ ییباال ریرگ و مم ،یاز جانوران و حشرات سم یناش یدگیگز و هدف: سابقه

پاژوهش باا  نیاا ،نایسا یابو علا ژهیب  و یرانیطب ا یحکما درخششباشد. با توج  ب  یم نیموقع همواره مورد توج  محقق
 انجام شد. یجانوران سم یدگیدرمان گز تشخیص و ن یدر زم قانون ایشان،اقتباس از کتاب 

الطاب و باا وااگاان  یکتااب القاانون  ا ی بارمارور باالع  از نوع پژوهشی کیفی می باشد ک  این مط ها:مواد و روش
ها و گزش انواع جاانوران و یدگیو درمان گز صیمربوط ب  تشخ متون یو حشرات سم گزش، جانوران ،یدگیگز یدیکل

 .قرار گر ت لیتحلمورد و  یبنداستخراج و جمع ی،حشرات سم

و  وانااتیح یگازش، طبقا  بناد یهاعالئم و نشان  مار،یب قیدق ن یو معا یبررساز  ،هایدگیگز صیتشخ برای ها:یافته
از  یعادم نفاوس سام ناشا  یابار پا یدرمان یها. روشاستفاده شدحشرات  ریها و سالیمارها، زنبورها، رت مثل یحشرات سم
اساتفاده از شاد.  بیاان سام با  خاارج جابب درمان غیر دارویای و یریمفردات و ب  کارگ ، ب  وسیل  درمان بانگزش در بد

 هاای متعاددیو روش مرکاب یو داروهاا یو معادن یوانیح ،یاهیمفرده گ 081از  شیبهای متعددی مثل مفید بودن روش
 .ها گزارش گردیدبرای درمان گزیدگی

 در حشارات، شیو ناها یدگیو درمان گز صیمفردات متعدد جهت تشخ استفاده ازو  یدرمان تشخیصی، یهاروش استنتاج:
های درمانی طب رایج با آنچ  در قانون آمده وجود ب  طور گسترده آمده است، هرچند قرابت زیادی در روش کتاب قانون

 شود.پیشنهاد می انجام مطالعات شده جهت یمفردات معر مناسب برای سایر موارد مثل  یشواهد علم یول دارد
 

 یرانیا یالطب، طب سنت یالقانون   نا،یابن س ص،یتشخدرمان،  ،یدگیگز ش،ین واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 یهاااز اوراانا  یکیاز جانوران  یناش یدگیگز

 دور محساوب یهااازگبشت   هاتیها و مسمومبیآس عیشا
 ،یبریادگ ،یساورا  شادگ. ایجااد هرگونا  (0)دوشایم

در سطح پوست یا مخاط  رد  ییا پاره شدگ یخراشیدگ
آسایب دیاده از طریاق سااختار یاا ارگاان تیاز جااانور را 

 ایجاد زخم ب  طور معمول با درد و ک  نامندیم یگزیدگ
 

  E-mail: rezanf2002@yahoo.com                          نشکده پیراپزشکی، دا رح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظمجاده  01کیلومتر  :ساری -ابراهیم نصیری :مولف مسئول

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران، کمیت  تحقیقات دانشجویی، پیراپزشکیتاریخ علوم پزشکی، دانشکده کارشناسی ارشد . 0

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران پژوهشکده اعتیاد،  ،گروه هوشبری و اتاق عمل، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل ،استادیار .2

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانمعارف اسالمی،  استادیار، گروه. 3

 ساری، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پیراپزشکی، ، عمل گروه هوشبری و اتاق. مربی، 4

 : 02/4/0338تاریخ تصویب :           28/8/0331تاریخ ارجاع جهت اصالحات :          22/8/0331 تاریخ دریا ت 
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 جمال رضایی اوریمی و همکاران     
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 پژوهشی کیفی

 یااسات کا  در با ات یاا غاده یاماده همراه است. زهر

 یشود و موجاودات دارایدر بدن جانور تولید م یاختصاص

 یهااهاا، عنکباوتعقارب ،یسم یمارهامانند ماده  ینا

پارده  .(2)نامندجانوران زهرآگین می ،و زنبورها را یسم

 یهاااو واکاانش هااای بساایار زیاااد زنبااور وباااالن وگوناا 

 یهاا، سااالن  جاان انساانهاگزش آن نسبت ب  کیآلرا

حساسیت ب  گزش حشرات بعاد  .(0،3)ردیگیرا م یادیز

سومین علت شایع تهدیدکنناده حیاات و  از غبا و دارو،

باشااد و عالیاام خطرناااآ و شااوآ آنا یالکساای ماای

 3ها و تا رصد در بچ د 4/1تا  3/1تهدیدکننده حیات در 

 41ا تد و ساالن  بایش از درصد در بزرگساالن اتفاق می

. (4،5)ا تاادماارگ در امریکااا ناشاای از آن اتفاااق ماای

مارگزیدگی یک مشکل جهاانی اسات. سااالن  بایش از 

پنج و نیم میلیون نفر در جهان و بیش از چهار میلیون نفر 

شاوند و با  دلیال عادم در آسیا دچاار مارگزیادگی مای

دسترسی مناسب ب  امکانات درماانی بایش از صاد هازار 

ی، باعا   لجا یسام یمارهاا .(2،1)میرنادنفر از آنان می

  یاکل یینارسا ،کشنده هاییزیخونری و تنفس اختالالت

مناااطق  .ماای شااوند یبااا ت بیقاباال برگشاات و آساا ریااغ

 ،و کودکااان یکشاااورز بخااش کااارگرانروسااتایی و 

 هاای پزشاکی بارایمراقبت .(8)نندیبیم را بیآسین ترشیب

از  تعاداد زیاادیو  گیردانجام می نیادر د هگزیدرما اد را

 2/0. سااااااالن  (3،01)برندمی نجر زمنمو  شدید ارضعو

شاوند کا  ها میمیلیون نفر دچار مسمومیت با سم عقرب

 هااگزیادگی .(00)شوندرصد دچار مرگ مید 21/1حدود 

عالوه بر عاوارض جسامی، موجاب اخاتالالت روحای، 

 .(1)شودروانی و ا زایش هزین  های اقتصادی می

ها در جهاان مرباوط درصد از گزیدگی 81حدود 

درصاد  81ب  کشورهای در حال توسع  آسیایی اسات و 

های مبتنی بار طاب رایاج، از ها قبل از دریا ت درمانآن

کنناد. ب سنتی عامیانا  اساتفاده مایهای درمانی طروش

 ی آسایاییدر کشورها واناتیاز گزش ح یناش ریمرگ و م

. (2،02)گردیاادگاازارش متفاااوت و باااال در حااال توسااع  

از  یسم واناتیاز ح یادیز یهاگون  یعیمخزن طب رانیا

 .(03)ب اساتعقار ی مار وهااز گون  یادیجمل  تعداد ز

از مشاکالت ساالمت در  یکیب  عنوان  یدگیعقرب گز

ب  عناوان  زستان،و خصوصاً در خو رانیا یهاتمام استان

 گازارش یرپزشکیسموم غ انیدر م تیمسموم یعلت اصل

بایش از کا  گازارش شاد سااالن  طوریب   ،(04،05)شده

شوند و هزار نفر دچار مصدومیت با نیش عقرب می 011

اتفاااق  و میاار ناشاای از آن مااورد ماارگ 21تااا  1بااین 

 حادود رانیاثبت شاده در ا  یدگیتعداد مارگز .(02)ا تدمی

 هاعنکبوت .(04)باشدیمورد در هر سال م 1111تا  5111

نکباوت ع .هساتندها ستمیدر اکوس انیشکارچ نیترعیشا

 ک  گزیدگی ناشای ازطوریب  ،بیوه سیاه بسیار سمی است

منجر ب  مرگ بوده و  عیشا نسبتاً رانیدر شمال شرق اآن 

 مااریب 400 یمطالعا  بار رو کیادر  .(01)شاودیم ریو م

 از مسامومیت هاا درصد 8/5در بابل،  مبتال ب  مسمومیت

 یدر بررساهمچناین  .(08)باود وانااتیاز گازش ح یناش

مساموم،  بیماار ماورد 580 انیدر مازندران، از م یگرید

 .(03)بود یدگیمربوط ب  گز تیدرصد موارد مسموم 3/03

هاای مرباوط با  امروزه بارای تشاخیص حساسایت

هااای بااالینی و ن از شاارح حااال، نشااان گاازش پاارده باااال

و عالیم آزمایشگاهی استفاده  Ig Eبادی اختصاصی آنتی

هاا در  گازش نیاا تارشیب نک یب  ا تیبا عنا. (4)شودمی

 ایامناساب  یمنااطق دور از دساترس با  امکاناات درماان

ا تاد و یاتفااق ما یو جنگلا ییروستا ،یمناطق کوهستان

 اکازتاا مصادومان با  مرباشاد  ازیاها زمان نساعت دیشا

 ،(2،1) اوق اساتفاده کنناد یهامجهز منتقل شوند و از درمان

کتااب القاانون منابع مکتوب طب سنتی ایرانی خصوصاا 

 ترین منبع طبی ایرانی در مجاامعمهم نایس یبوعلاالطب ی 

 آکادمیک دنیا و ایران مورد توج  بسیار زیادی قرار دارد

هااای جدیاادی در هااای آن شاااید زمینا و اساتخراج داده

 .(21-22)ها باشدتشخیص و درمان گزش

الطب، شفا، دانشنام  عالیى،  یالقانون   یهاکتاب

 نایسا یاباوعل اشارات و الحکما  المشارقی  از آثاار مهام

 یاثر اباوعل نیترالطب بزرگیباشند. کتاب القانون  یم

باا توجا  با   لساف  . (23)است یعلم پزشک ن یدر زم نایس
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 نايدر قانون ابن س يدگیو درمان گز صيتشخ
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الکتاب اُم وعمیق  ،قانون، کتابى ارفطب سنتی ایرانی، 

، و ب  تعبیر عروضاى سامرقند  می باشددر طب مزاجى 

. (24)کنادمایقانون هم  نیازها  طبى را بارآورده کتاب 

مادت  با تاا قارن شاانزدهم میالد ،از قارن دهام  قانون

هااا  پزشااکى اروپااا در دانشااکده ششصااد سااال، رسااماً

شد و پا  از اختاراع  ان چاات، متجااوز از تدری  مى

رسایده سى بار در کشورها  مختلف اروپایى با  چاات 

 .(25)است

کتااب ک  با  ترتیاب  پنج کتاب است شامل قانون

کلیات علم و  ن طب، داروها  ساده، داروها  مرکب، 

هاا  مرباوط با  کال بدن و بیمار  امراض ویژه اعضا 

 د هاا  متعادهاا و  صالبخاش . هر کتابباشدمیبدن 

 تیش ششم از کتاب چهاارم قاانون با  مسامومبخ دارد.

 ساتیبخش شامل پنج گفتار و ب نی. اشداختصاص داده 

گفتاار ساوم در رابطا  باا  کا یطاور و دو  صل بوده، ب

گزش، نیش و حشرات موس  و گفتار پانجم مرباوط با  

 واعو درماان انا صیانواع حشرات موس  است ک  تشاخ

 یهاابخش ریدر سا  البت. دادها را مورد توج  قرار یدگیگز

در  صاول مرباوط با  مفاردات و  ژهیاو  کتاب قاانون با

هااا و درمااان آن اشاااره کاارده یدگیااباا  گز ن،یقراباااد

 ییو شناساا نیایتع ،پاژوهش نیاهادف از ا (22،21)است

 هاا در کتاابیدگیانواع گز یو درمان یصیتشخ یهاروش

 باشد.یآن م لیو تحل نایس یالطب بوعل ی  نونالقا

 

 ها و روش مواد
 پژوهشای کیفایمطالعا  از ناوع  کیپژوهش،  نیا

ها یدگیصورت ک  مباح  مربوط ب  گز نیباشد. بدیم

الطب مورد یدر کتاب القانون   تیشاخ  مسموم ریدر ز

مرحلا  باا  نیاو مطالع  کامال قارار گر ات. در ا یبررس

 ت،یمساموم»همچاون  ی ارسا یهااوااه دیااستفاده از کل

 دیااو کل «یدگیااپااادزهر، گز ،یساام انجااانور ش،یزهاار، ناا

السام، التریااق، د اع مضارس السام، »مانند  یعرب یهاوااه

ک   یها و عباراتوااه نیو همچن« النهش و لسع الحشرات

اناد، مطالاب کلمات مارتب  باوده نیبا ا یحیطور تلو  ب

منبع مبکور با مشاهده  یو عرب یمورد نظر از کتاب  ارس

از نارم ا ازار  نیشد. همچن یربرداشیو   یبررس میمستق

انجاام  پاژوهش ، اوق یدیاکل یهااباا وااه ،جامع طاب

 رار گر ات.قا یها مورد مطالع  و دست  بندا ت یگر ت و 

هاا، ویژگای هاا،یدگیگزهای زهرآگین، انواع گزشانواع 

و درماان گازش حشارات  یصایتشخ یهااروش عالیم،

هاا انجاام شاد و باا با سکر مشخصاات آن سمی و گزنده

و  PubMed ،Scopusهاای اطالعااتی جستجو در باناک

Google Scholar  ضاامن دسترساای باا  مقاااالت جدیااد

 رد تحلیل قرار گر ت.ب قانون موعلمی، یا ت  کتا

 

 ها افتهی
طاور   نشان داد کتاب قاانون در دو گفتاار با جینتا

از  یاریهااا پرداختاا  و در بساایدگیااباا  گز یاختصاصاا

و  یصایتشخ یهاابا  روش زیاکتااب ن گارید یهابخش

هاا گزش صیداشت  است. تشخ یها اشاراتگزش یدرمان

انااواع گزناادگان،  یظاااهر یهااا یژگاایبااا اسااتفاده از و

مصادومین  یعالئام ر تاار ده،درنا وانااتیت و ححشرا

 قیادق یبررسا دریا ت شرح حال وو ن ی، معاگزیده شده

و  ماااریوجااود آمااده در ب  باا راتییااتغ یبررساا ماااران،یب

)درد،  یمختلف مانند عالئم موضع ینیعالئم بال ییشناسا

 رییا)تهوع و استفراغ، تغ یتورم و خارش( و عالئم عموم

یااا مااد وع و  بااراز و بااول تراییااتغ ،یاریهوشاا تیوضااع

و پوست( صورت  یظاهر تینبض، وضع راتیی، تغادرار

 (.22،21)ر تیپبیم

هاا بار حساب ناوع یدگیاخصاوص درماان گز در

 یایدارو یهااشده از درماان جادیا ینیگزش و عالئم بال

هاای درماان( و یی و قراباادین)پادزهرها و مفردات دارو

مثال حجامات،  یپاکسااز یهاا)انواع روش ییدارو ریغ

و حقن ( جهت زدودن سام وارد شاده  یق دن،ی صد، مک

از گاازش باا  باادن مصاادوم مااورد اسااتفاده قاارار  یناشاا

 ،یاهیااگداروهااای ) اتمفااردباا   نیچنااگر اات. همیماا
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 جمال رضایی اوریمی و همکاران     

 673      6931، شهریور  671ماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و نهم، ش              

 پژوهشی کیفی

در درماان و قراباادین زیاادی ( ی و انسانیمعدن ی،وانیح

هاا در آن یهاا اشااره شاد کا  شادت اثربخشایدگیگز

ه شود، مجرب شد، موثر، چااره استفاد د،یمف" یهاط یح

 ،خاوب اریپادزهر است، بسا"در سطح  نیچنو هم "ساز 

 صیتشخاساسی ولباشد. اصیم "است لیعدیب موثر، اریبس

 است. شده مشخص لیها ب  شرح سیدگیو درمان گز

 

 ها یدگیگز صیتشخ یاصول اساس
در رویکاارد باا  یااک  یحااوزه پزشااکى امااروز در

، اقادامات   بالینىحال، معاین بیمار ، ب  ترتیب ب  شرح

کرهااای ارزیااابی آنتاایآزمایشااگاهى و تصااویرنگار ، 

 درماان و و بعد از تشاخیص، IgEوجود اختصاصی مثل 

شود. در طاب سانىتى پیگیر  بیمار پرداخت  مى مراقبت و

ایرانی و کتاب قانون با نگاه جامع با  مصادوم و عوامال 

مکانااات ، بااا ایاان تفاااوت کاا  اشاادمربااوط توجاا  ماای

کاا  امااروزه کمااک  پیشاار ت  یصاایآزمایشااگاهى و تشخ

 -انادهاا کاردهبسیار زیاد  با  تشاخیص قطعاى بیماار 

حاال، معایناات باالینى )مشااهده، شارح و وجود نداشت

( و توج  دقیق ب  عالیم و اسباب و علل، مزاج لم ، دق

ها  بیمار، تنهاا امکاناات طبیباان جهات تشاخیص نشان 

هاا کردناد در ایان زمینا بان ساعى ماىها بود. طبیبیمار 

 عنوان مثال با دقت و تمرینکا ى کسب کنند؛ ب  تمهار

در و اجناس عشره نبض و تفکیک نبض  هاانواع نبض از

جملا  تعیاین وضاعیت مصادومان ها از تشخیص بیمار 

هااای ماثال در بساایاری از گزیادگی .کردنااداساتفاده مای

وم وارده با  خطرناآ در مراحل مسمومیت ناشی از سام

هاا بارا  آن. شاودیو کوتاه م ریب  شکل صغ بدن، نبض

ها یا حااالت مزاجاى )گرماى، سارد ، تشخیص بیمار 

سختى و زبار  عضاو، معاینا  پوسات و تری، خشکی(، 

 رویش و ریازش(، تناخن و مو )باریکى، شکنندگى، سرع

شده از بدن )ادرار معاین  چشم و زبان، توجى  ب  مواد د ع

دق، توجا  با  مساایل روحاى و رواناى  اارد  (،و ماد وع

قاوت صادا،  ( و، خاواب)تفکىرات، اعتقادات، تخایىالت

 هاا باا مازاج سارما و گرماا،سرعت تاثیر پبیری از پدیده

قوت صدا، سارعت حرکاات جسامی، وضاعیت چااقی، 

موارد مشاب  ب  خوبى بهاره  الغری و خصوصیات نبض و

رئیس  قلب، کباد و ب  مزاج پای  و مزاج اعضای  بردندمى

. (28-24،31)پرداختناادو دماااغ)مغز( و سااوا ماازاج ماای

طااور ماانظم   گوناااگون را بااحشاارات ساامی  همچنااین

های ، مشخصات و ویژگینموده یو دست  بند یبندطبق 

هاا  یدگیتا در هنگام گز ظاهری آن ها را توضیح داده،

 انجام گیرد. صحیح درمانیی جانور سمی با بررسی و شناسا

ناوع  22جاانور سامی و زهارآگین ) 13ابن سینا حادود 

گونا   3 و لیاگونا  رت 08گونا  ماار،  31ی، حشره موس

هاای ظااهری و ر تااری و را ناام بارده، ویژگای (عقرب

های  یزیولوایکی آنان را بیان کرده، آنگاه عالئم و نشان 

هااا و درمااان ویژگاای مساامومیت را توضاایح داد. انااواع،

نشاان داده  0گزش برخی از حشرات در جادول شاماره 

های درمانی در جدول ها، عالیم، و روششد. انواع رتیل

 معر ی شد. 2شماره 

نظر ی از کل در س  دست  شده ومار اشاره نوع  31ب  

و  در خطار متوسا و کشانده،  ی)ساممیزان خطر و سمیت 

 هاایمارمانناد اول  ی دسات اناد.ی شدهبندخطر( طبق یب

 و خطرناآ هساتند یسم اریبس یمارها ،جرمانا و شهبانو

 یدست مارهای میرد. در مدت س  ساعت مارگزیده مىو 

نامناد. میدر خطر  متوس  یمارهای را ا ع مارمانند  دوم

و از س  روز تا هفت روز بیماار را  هستند دارا  سم قاتل

 ایسامور ی واباانیب یاادهاامانناد  سوم یکشند. دست مى

بسیار کم  وشامل مارهایى است ک  خطر چندانى ندارند 

اناواع مارهاا و  .ردیابم دهیاا تد کا   ارد مارگزمیاتفاق 

در  شارح داده شاد. 0هایشاان در جادول شاماره ویژگی

 ،یسام یب  س  دسات  ها رامار پژوهشگران زین رایجطب 

ناین همچ .(2)نادی کنما یبندطبق  یسم ریو غ یسم م ین

بر اسااس ای از مارها را کر یا ناشنوا نامید. ابن سینا دست 

های امروزه مشاخص شاده کا  مارهاا با  علات پژوهش

 .(30)نداشتن گوش خارجی ناشنوا هستند

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 14

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12710-fa.html


 نايدر قانون ابن س يدگیو درمان گز صيتشخ
 

 6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                               611

 انواع، ویژگی ها، عالیم و درمان گزش حشرات سمی و گزنده بر اساس کتاب القانون  ی الطب :۱جدول شماره 
 

 درمان عالئم گزش خصوصیات نام  ارسی نام سنتی

شب  شبی  تارتنک بزرگ است ک  دست و پاهای  پرپای ، هزارپای  شب 

 ری داردستبر و درازت
 

 درمان گزش شب  مشاب  درمان گزش رتیل است. در ادرار و د ع، استفراغ، اختالل درد معده

جمع شدن باد در شکم، تیر کشیدن بدن، سرد  شدن  سرد و خشک است. تارتنک عنکبوت

 دست و پا و تورم سکر
 

درمان گزش عنکبوت مشاب  درمان گزش رتیل است. نوشیدن شراب، خوردن 

 و عرق کردن در حمام مفید است. سیاهدان  یا سداب خشکیده یا مشک زمین با شراب 

 هاچهار آرواره أربع   کوآ

 

از جن  رتیلها هستند، یکى از آنها پهن است و پاها  

 .دو برجستگى بر سرش هست و سفید دارد

عالئم آن شامل درد شدید)مانند کژدم(، سفیدی محل 

 خوابی است.گزش، تورم سر و صورت و بی

خیالى همان  درمان  نیش رتیل است. بهترین و  درمان  نیش این هر دو چهار آرواره

 ترین  درمان رتیل پون  بیابانى، بیخ گاوشیر، شبدر و مشک چوپان است. اساسى

احساس درد شدید و قرمزی محل گزش و اختالل در  د.هیچ شناسایى از آنها ندارسینا گوید ک  ابن موغرنینا موغرنینا

 ادرار کردن
 

 ه بیابانى، برگ درخت گردو، سیر و شراب شیرین است.درمانش ثمر گز بزرگ، زیر

 تر از شپش است.این حشره مانند شپش یا کوچک دسهشپش نسر،  قمل  النسر
توان جا  نیشش را بسیار ریز است و ب  زحمت مى

 دید.

دماغ، خونریز  مقعد، قی کردن هماچوری، خون

 و  بُن دندانها. خون، تراوش خون از سین ، ری 

ین ویژگی در درمان شپش نسر، مالیدن پادزهرهایی مانند ا شره کاهو و صندل مهمتر

قرمز بر محل گزش می باشد. تناول شیر تازه دوشیده بز، کره، گل مهرزده، ماه پروین، 

خر  ، آب خر  ، اسفرزه، لعاب اسفرزه و سایر حرارت  رونشانها از قبیل: آب کاسنى، 

 ست. آب کاهو، آب کدو و آب خیار مفید ا
 

 .پاها  بسیار و سم بد و تند دارد با ایستحشره شپش ، مهره گل طبوع، خزر الطین
 

 «شپش  در عالج و اثربخشى با شپش نسر برابر است.»گوید: ابن سینا می 

ئم درد، قرمزی، تاول، تشنج و ناتوانی زانوها عال آور است. نیش زنبور بیشتر از نیش زنبور عسل گرمى زنبور  الزنبور

  زنبورگزیدگی هستند.
 

 کنندهها و شربتها  خنکگشنیز خشک و ا شرهمرزنگوش، مکیدن جا  نیش، تناول 

 .ا  یخ در مقعدکردن قطع  افیشو 

 ب  کار برد. عمومى زنبوران را  درمان بایستی گبارد.نیشش را هنگام نیش زدن جا مى زنبور عسل است. در سوم، گرم و خشک زنبور عسل النحل

اثرات نیشش شبی  اثرات نیش زنبور عسل و بلک  از آن   مورچ  بالدار النمل الطیىار 

 تر استسالمت
 

 

تر است و از مورچ  بالدار درشت و نیش سوزنى دارد   حشره شبی  مورچ  بالدار شبی  بالنمل الطیار

 .ب  اندازه زنبور  کوچک است

زرد رنگ  پاهایى دراز شبی  پاها  تارتنک دارد، دراز و

 ست.و درازتر از پاها  زنبورها

 نام همان درمان نیش زنبورها است.درمان نیش این حشره بى

تر از چلپاس  و شبی  ب  حردون و با کوچکسام ابرص  ماترنگ و چلپاس  سام ابرص و عظىائ 

ها  سیاه و ب  سمىیت چلپاس  نیست و مالقات نقط 

 خون او بر بدن، مورث برص است.

گزش دندانها  ریز سیاه رنگش در جا  نیش هنگام 

ماند و تا این ریزه دندانها بیرون نیایند جا  باقى مى

 خارد.کند و مىگزیده درد مى
 

ابتدا بایستی پاکسازی محل گزش از ریز دندانها انجام گردد. نخ ابریشمى یا ابریشم خام 

یابد. بعد از سکین مىرا بر محل عبور داده تا دندانها کنده شود.آنگاه درد  ورا ت

 پاکساز  باید عمل مکیدن انجام و سپ  جا  گزیده را در آب گرم قرار دهند. 

در هر طرف بیست و دو پا  و طول هزارپا یک وجب گوش خزآ، هزارپا األربع  و األربعین

 تواند ب  عقب برگردد.رود و مىدارد. رو ب  جلو مى

گیرد کمى درد هزارپا نوعى سمیىت دارد ک  وقتى گاز ب

 رود. کند و زود از بین مىمى
 

گل گیاه برواق پادزهر هزارپا است. شاید  ق  مالیدن نمک با سرک  را برجا  گزشش 

 کا ى باشد.

سمندر شبی  چلپاس  است. چهار پا دارد و دمش کوتاه  سمندر ساالمندرا

سوزد و اگر آن را در آتشدان است در آتش نمى

 شود.اندازند آتش خاموش مى

درد شدید و التهاب در بدن، تورم زبان، لرزش و سردی 

ی مدوىر سیاهرنگ بر اندام و از کار  بدن، وجود لک 

 ا تادن  اندام.
 

درمانش همان درمان آالکلنگ خورده است. درمانهای اختصاصی عبارتند از:  تناول 

و روغن پز سوسن با برگ گزن  پز ماشدارو و آبصمغ صنوبر با عسل، تناول آب

 پشت.زیتون، گباشتن گوشت قورباغ  برجا  گزش و پختن و تناول تخم الآ

جا  گزش ابتدا زرد مایل ب  سیاه مات و سپ  ب  رنگ  را نمی شناسد. حیواناین  ابن سینا سقولوقندر بیابانى و دریایى سقولو ندر البری  و البحری 

 شود. درد و خارش دارد.گل محمد  تبدیل مى

و  یا خاکستر و سرک   برجا  گزیده بگبارند نمکمان درمان رتیل است. درمانش ه

باید قبل از داروگبار  روغن زیتون مخلوط با آب گرم را ب  حد زیاد بر جا   ببندند.

 گزیده پاشند.
 

 را نمی شناسد. حیواناین  ابن سینا کژدم دریایى العقرب البحری
 

 درمان اادها  دریایى و رتیل باشد.درمانش همان   تورم  و خروج باد از شکم 

 .تر نباشد و در یک رده باشنداز کژدم دریایى نجیب تارتنک دریایى العنکبوت البحری
 

  

جهد و آن بدجن  و پلید است. از دور بر شکارش مى قورباغ  سر  دریایى الضفادع البحری  الحمر

کند و پفش ب  و اگر نتوانست بگزد پف مى گزدرا مى

 .رساندزیان مى شکار
 

 ممکن است  درمان  گزش قورباغ  سر  تریاق بزرگ و امثال آن باشد. تورم محل گزش و مرگ سریع اتفاق می ا تد.

باید در درمان نیش و گزش حشرات بدجن  آبز ، پادزهرها  مناسب، داروها  ضد    حشرات سام آبز  الهوام البحری  السام 

 و پادزهرها  عالج نیش رتیل ب  کار رود. سم سردمزاج، داروها  عالج رتیل

 
 (22)تقسیم بندی انواع، ویژگی ها، عالیم گزش رتیل ها بر حسب رنگ  :2جدول شماره 

 

 عالئم و نشان  ها ویژگی انواع رتیل از نظر جالینوس

 رود.دهد و این درد کم نیز ب  زود  از بین مىدرد بسیار کم ر  مى شبی  تارتنک بوده و شکلش گرد و مدور است. رتیل قرمز رنگ 

ار سردرد و احتباس ادراری شده و پیاپی قی و سر   می کند و رتیل سیاه رنگ دودی از نوع بدجن  و پلید است.  رد نیش زده دچ شبی  تارتنک است سیاهرنگ دودی

 مرگ سریع ب  دنبال دارد.

آید و در رانها احساس و لرزش درمىنیش نوع سیاه و نوع خالدار سفید و سیاه بسیار دردآور است، نیش زده ب  حالت چندش پر از خال ها  سیاه و سفید است. رتیل خالدار 

 کند.سنگینى مى

 و اسهال می شود. شکم ، سستی و دردخارشدچار درد کم دارد اما  آننیش  شکم گرد و دهان کوچک می باشد. سفیدرتیل 
 ستی بدن می شود.، سنگینی سر و ساحساس کرخىدچار لرزش، نیش زده  .نیش رتیل براق درد شدید همراه خارش ب  بار آورد درخشد، پشت کوا است و خطهایى درخشان بر پشت دارد.این رتیل مى براق

 تورم شکم و مرگ. سرد، تعریقلرزش و  درد محل گزش،  رتیل زرد پرز و کرکدار

دهانش در وس  سر است، پاها  کوتاه متمایل ب  عقب دارد و وقتى بخواهد نیش بزند بر  رتیل مایل ب  رنگ سیاه یا انگور  

 پراند. خوابد و کمى مایع تر مىپشت مى

د محل گزش، سردی بدن، لرز، کزاز، تعریق سرد، بی حسی سراسر بدن و تورم شکم،تورم، تندی و  رد نیش زده دچار در

 برآمدگی سکر و تیرگی ادرار می شود.

 ت.خطر است و دردش بسیار کم اسسان نیشش سالمت و بىرتیل مورچ  ماند، گردنش قرمز، سرش سیاه و پشتش سفید خالدار است.ب  مورچ  مى  سان رتیل مورچ 

 شود.تاول و زبان سنگین مى بدن  رد دچار  رتیل آالکلنگى

  رد دچار تورم محل گزش، کزاز، خواب آلودگی و ناتوانی زانوها می شود. شبی  زنبور سر  است. رتیل زنبور  

 ا  بدجن  است و پیامدها  نیشش همانند پیامدها  نیش رتیل انگور  است.رتیل گاودان  دهان کوچک، شکم سر  مایل ب  زرد و دست و پاها  سفید و پر از کرآ دارد. ا رتیل گاودان 

 شود و مرگ سریع در پى دارد.آلودگى مىسردرد شدید و خواب ه دچارزدنیش .  ردرتیل مصر  بسیار بدجن  و پلید است گردد.شکمش گنده، سرش بزرگ و شباهت ب  مگسى دارد ک  شبها پیرامون چراغ مى رتیل مصر 
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 جمال رضایی اوریمی و همکاران     

 616      6931، شهریور  671ماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و نهم، ش              

 پژوهشی کیفی

ابن سینا دانستن علم کالبدشنا سی و تشریح را برای 

 یظااهر یهاایژگیو ها و همچنین آگاهی ازدرمان بیماری

مانناد رناگ، انادازه بادن، جاانوران سامی  یکیو آناتوم

 صیتشااخ را اباازاری باارای هادناادان ،دُم ش،یشااا ، ناا

ا عاى »: دیاگویم عنوان مثالب   .(22)داندمی هایدگیگز

تر از دو دندان پیشین نر دو دندان پیشین و ا عى ماده بیش

طول هزارپا تا یک وجب بوده و در هر طر اى  و یا دارد

نیش کژدم مااده باریاک و نایش ویا  بیست و دو پا دارد

 .(22)استکژدم نر ستبر 

هاای ظااهری ناام ها را با توج  با  ویژگایمار وی

است کا  با   یمار ی ک ، مار گاورسمانند. گباری کرد

 با  دلیال وجاودماار خالادار  یا رنگ گاورس شبی  بوده

 ب  این نام خوانده شده و هایى سیاه و سفیدها و نقط خال

   مانناد بار سارشدو برجساتگى شاا یدارا دارمار شاخ

و  پوست بسیار خشاک ب  دلیل داشتنمار خشک و است

انداز ماند. مار تفپرستو مار رنگش ب  رنگ پرستو مى یا

 شاود وب  علت بیرون پراندان ترشحات دهان شناخت  می

. در کنار ایان تاج مانند  بر سر دارد ،شهبانو ایمار ملک  

ر سمی مثال های گزش هر جانوعالئم و نشان  ها،ویژگی

 عالئام را تاول ی ودرد، تورم، قرمززمان و محل گزش، 

خاارش  ،یتورم، قرمازی و گزش مار ا ع عمومی نامید و

را ب  طور جداگان  بیان کارد. ماثال،  رنگ پوست رییو تغ

)عقرب( درد ناگهاانى اسات،  مگزش کژد ژهیعالمت و

عالمت مخصوص گزش کاژدم  یریدرد تاخ ک یدر حال

موجااب درد، خااارش،  یدگیاابااور گزجااراره اساات. زن

 ،پرانخاون یشود. در اثر گزش مارهایو تورم م یقرمز

کناد، با  خاونریز  بیناى مباتال گزیده خون قاى ماىمار

 4و  3. جادول شاماره آیداش ب  درد مىشود و معدهمى

جزییات بیش تر و مقایس  عالیم برحسب کتاب قاانون و 

گاونگی دهاد. در خصاوص چمنابع جدیاد را نشاان مای

محل گزش حیوانات با دقت زیادی ب  عالیم مربوط  با  

محل گزش سقولوقندر کند مثال، طور جداگان  اشاره می

ب  رنگ زرد مایل ب  سیاه مات و بعداً ب  رنگ گل  یابانیب

، بوی مار بلوطى و برای مشخص  شودمحمد  تبدیل مى

هرجا را کا  نایش بزناد پوسات  بد آن را سکر نمودند و

مشخص  جاای نایش مار شاخدار  و برای شوده مىبرکند

سوزن یا میخى باریک در پوست ماار  آن است ک  مانند

 . (22)اندداشت  اند و ثابت نگ گزیده  رو کرده

حیوان سن، جن ، جث ، ر تاری،گرسنگی،  عوامل

 جاانوران نیااز زهر ا یناش تیسم زانیم نییدر تعگزنده 

مار گرسن  از نایش ماار سایر  شنیمثال . دارد نقش مهمی

از غیرخشمگین خشم آمده  ب  اثرات سمی ماربدتراست. 

شدیدتر است. سم و نیش ماار نسبت ب  ماده  مار نر سمو 

 .(22،21)استیر جوان بدتر از مار پ

ی برخی از گزندگان مثال پارش ر تار یهایژگیو

 ی، جهاش از دور توسا پرشا یمارها از درخت توس 

و خزیدن همراه با بلند نگ  داشتن دم قورباغ  سر  آبز  

 کناد.آور معر ای مایتشانگى یمارهااهای را از ویژگی

گزناده هام ماوررد  وانیاح ستیو محل ز میب  اقل توج 

در  را یماار بلاوطمحل زندگی »  ثالبود. م نایابن س توج 

کژدم جراره در خوزساتان جاایى کا   ،درخت بلوط زیر

 ،در اطاراف شاام و مصار ریسیمار س ،انگدان بسیار است

آور در تشانگى یمارهاا ،مار شاخدار اکثرا در ریگزارها

معر ای هاا در کناار آب هاا راوزنادگی آنسرزمین شام 

تابساتان از ساایر  سم مار در ب  طور کلی می نویسد کرد.

هایى کا  دمشاان شاش  ها تأثیر بدتر  دارد. کژدم صل

هنگاام طلاوع ساتاره شاعرا بسایار خطرنااآ  رد،مهره دا

شوند و در این زمان اگار کساى را نایش بزنناد زناده مى

 .(22،21)ماندنمى

 ب  منجار وستراالپ سپیورکوااهمیس دمژااکگزش 

از  یکی دمکژ ینا. با تی و همولیز مای شاود وزنکر وزبر

ک  با توج   باشدمی انیرا یهرز رانجانو ترینخطرناآ

 ب  تظاهرات بالینی آن در کتاب قانون ب  نام کژدم جراره

 ظ در آن لح اگر کسى را نیش بزنند، شخص سکر شد و 

 ردا  آن روز یا بعاد از  اما کندهیچ احساس درد  نمى

اگار درد کام باود نبایاد  آیاد. ردا  آن روز ب  درد مى

 ریب بخور  و اهمیت ندهى؛ نیش کژدم جاراره بسایار 

 .(22،21،23،32)سمى و بدجن  است
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 نايدر قانون ابن س يدگیو درمان گز صيتشخ
 

 6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                               611

 الطب یکتاب القانون   تقسیم بندی انواع مارها، ویژگی ها، عالیم گزش، و درمان مارگزیدگی ها بر اساس : 3جدول شماره 
 

 درمان عالئم گزش خصوصیات  دست  نام مار
 باسلیقوس، 

 یا شهبانو ملک 
آ سرش ون، بدو وجب تا س  وج آنتر طول مارها از هم  خطرناآدر دست  اول

بسیار تیز است، چشمانش سرخند، رنگش چیز  میان سیاهى و زرد  
 . است

کند، چرآ و گدازد، باد مىهرکسى را نیش بزند جسمش مى
 میرد. تراود و مىکثا ت شل از پوستش مى

 آشکار سببى هیچ بدون کسى هست آن در مار از نوع این ک  جایى در اگر
 ا چاره و عالج هیچ و است ملک  کار کار ک  دانىمى سپرد، جان ناخودآگاه

 ندارد. هم
تنها  رقى ک  با شهبانو دارد آن است ک  طولش یک سرع تا یک سرع و  دست  اول جرمانا مار

 نیم است. 
 درهم دو و خشخاش بزر درهم دو تقریبا باشد، درمانی احیانا اگر درمان ندارد و .پاشدهر جاندار  را نیش بزند گوشتش از هم مى

 .است بیدستر گند
 رده کرها )ناشنوا ( از بوده و بلوطى رنگش و ا عى شکل ب   مار پرستو این دست  اول مار پرستو

  است
رنگ بدن، سستی بدن، سردی دست و پا، خواب  سکسک ، تغییر

 .تپش قلب بسیار غیر عاد  و درد بسیار شدید آلودگی،
و درمان  مان زخم محل گزشدر .است کرماران نیش درمان آن همان درمان

 های عمومی
رنگ بدن، سردی دست و پا و  سکسک  ، تغییر عوارض آن شامل از رده کرمارهاست دست  اول اسقیوس

  خواب آلودگی می باشد.
 .است کرماران نیش درمان آن همان درمان

ا برهم بفشرد و تواند تف در دهان جمع کند و دندانها رانداز مىمار تف دست  اول اندازتف مار
 بیرون پراند اتف ر

، کزاز، خم شدن گردن، بر هم گباشتن پلکهاپیاپى،  های  خمیازه
ک   و گاهی درد  در ابتدای گزش احساس دردعدم  ،نبض نامنظم

 .داردمی او را ب  قى کردن وا

 .است کرماران نیش درمان آن همان درمان

 دارد،بر سرش  کوچک ت، دو برجستگىاز یک تا دو سراع اسشطول دست  اول شاخدار مار
رنگ ماس  ، بر شکمش پولکها  سخت و سفت و خشک هست، 

 .دندانهایش هموارند و شودصدا  خزیدنش شنیده مىهنگان حرکت 

شود، پلکها  چشمش بدن نیش خورده  وق العاده سنگین مى
آید و عقل را از رود، تم بر چشمش مىآماسند، سرش گیج مىمى

 دهد.دست مى

و شراب،  ترب بزر و اقداماتی مثل  قی کردن با است کرماران نیش شبی  درمان
با  ترب، گباشتن نمک و بیابانى بیدستر، خوردن پون  یا  گند خوردن کنجد

  نیش جا  بر سرک  با و نیز پیاز قطران
ای و برخی در بیابان ه.نام دارندکنند و مار آبى برخى در آب زندگى مى دست  اول اودروس

 بی آب می زیند.
در مدت س  درد و التهاب و سبز رنگ شدن محل گزش باکثرا 

 است .کمتر  وع آبىخطر ن .ندمیرساعت  مى
و ثمر  درخت سرو . مثل مخلوط کردن میوهمارها  کر  همانند عمومی درمان 
، ا شره گندنا  کوهى و خوردن زراوند ، خوردن  البسبا عو خوردن آس 

بر پوست تن  درخت بلوط و  روغن زیتون، پون  کوهىآهک کشت ، گباشتن 
 جای گزش سودمند است.

مایعى و  رنگ سیاه مایل ب  زرد مات در محل گزش، زخمى پهن  این مار را دقیقا معر ی نکرد  دست  اول اسری 
 چکد.سیاه و بسیار بدبو ب  حد زیاد از آن مى

 داند و طوالنی می دشوار  ابن سینا درمان این گزیدگی را

ب  جا  نیش  در اثر گزش .ا عى نر دو دندان پیشین دارد و ا عى ماده بیشتر دست  دوم ا عى
رنگ روغن زیتون و بعدا ب   ، چیز  ب  رنگ آب  بعدو ،  ،خون ترتیب 

 ترشح می کندهمرنگ سم شده  و سپ رنگ زنگار 

 (و تاول و ورم گرم و سر  رنگ  رد دچار درد )انتشاری(، تورم)
 یخشکدچارمار گزیده  گردد.سبز رنگ مى محل گزش ورم
گی، سرگیج ، زدهیجان، عرق سرد ، التهاب بدن، تب و لرز،دهان

اختالل ادراری و  خون   ،سکسک  اختالالت تنفسی و گوارشی،
اکثرا  در  اصل  س  روز دماغ می شود. رنگ صورت سبز می شود. 

 .می مانندمیرد و گاهى  تا روز هفتم زنده مى

سیر و ، ی خوردن تریاق ا اع ،همگانى در عالج مار گزیده اتدستورانجام  
خوردن تره و پیاز ، سکر گوزن، داروها   تندمزه، ا شره برگها  کلم سودمند 

رو  و عرق کردن پیاده دن،ینشستن در آبزن پر از شیر، عدم خواب نیاست. همچن
و گوشت ا عى بر  زوغن غار در حمام و گباشتن  پنیر کهن  شده، مرغ، قورباغ ،

 باشد. یم دیجا  نیش مف

ها  سفید و سیاه بر جسمشان و ب   ا  و نقط  و خالرنگ پوستشان ماس  دست  دوم پرانخون مارها 
از ا عى کوچکترند، سر و دمشان باریک است، بر . نداندازه مار شاخدار 

صدایى  کند حرکت و هنگام خزیدن، هستخطوط سفید متقاطع شانسر
شود، کند ها  درخت بر زمین شنیده مىمانند صدا  کشیدن شاخ 

 دارند.دندانهاشان هموار 

 ورا خون از سراسر سوراخها  پوست مار گزیده  با  در اثر گزش
ها  خوب شده نیز خون بیرون  حتى از زخم. جهد شار بیرون مى

 و قی کنند، مارگزیده خون تفآید، بند استخوانها درد مىمى
 آید.اش ب  درد مىمعده ، دچار خونریزی بینی شده وکندمى

سود و سیر ماهى و ماهى نمکگوشت شاه با خوردن ا عى ، باید اول  شبی  درمان
بزر خوردن  مویز بخورند. و بریان با نان بعد از قى ، ماهى چندین بار  قى کنند.

ید است. مفمرغ سفیده تخمو  گون سوسن آسمان ریش ا شره خشخاش با ، ترب 
، پز برگ موآبسرشت  شده،  خر   و آرد جوگباشتن  خونریزی شامل کنترل

بر جا   (مرغآرد جو و سفیده تخم) تره، گزن  و سداب، بارهنگ و مازو
 کردن .داغ  خونریزی و

، خالها  سیاه زیاد ، سرش کوچک و گردنش کلفت قد یک وجب  دست  دوم آورتشنگى مار
 .تا ب  دم  تر کم باریکاست و از گردن کلفت کم

درونی  مصرف آب زیاد و استمرار تشنگی ، و احساس سوزش 
 آماس سراسری  

 داروها  ادرارآور.  حقن  و بعد  روغنقی کردن با ها. عمومى مارگزیده درمان
نمک . کر   کوهى بخورندو  بزر خربزه، سنبل هند ، دارچین،  کاشم مانند 

 برجا  نیش بگبارند.  ت سرشو آهک و روغن زیتون درهم 
بر درخت کمین رنگ است. کوچک و کوتاه و باریکند. سر   یمارها دست  دوم جهشى و پرشى مارها 

 ازند.اندروی  رد خود را بر  و
بسیار بدجن  و پلید ، هرکسى را نیش بزند سراسر بدن مارگزیده 

 میرد. آماسد و مىمى
 گزیده معالج  ا عى  مشاب   و درمانیروش همگانى 

کم از و کم پرد. سر و دمش کلفتب  هر دو طرف راست و چپ مى . مغبسینا
 .کاهندکلفتى مى

  

بو  بسیار بد  . درختان بلوط سوراخش زیر درختان بلوط است در میان دست  دوم بلوطى مار
  مشخص می شود از بو  بد آن محل مارپراکند، مى

زدگی و بوی بد عالئم آن شامل کنده شدن پوست محل نیش 
 است.

، برواق )خنثى(  ریش  شبدر و ، زراوند دراز تناول  .درمان دارد  ا عی نیش شبی  
 بر جا  نیش. کوبیدهبلوطقرار دادن 

 .همان درمان نیش  ا عى است همانند عالئم گزش ا عی دارد. . دارداز مارها  بدجن  و خطرناآ رنگ گاورس شبی   دست  دوم گاورسى مار
 است. مار جهشى و پرشى مانند درمان عالمت داردمار جهشى و پرشى همانند عالئم  .شباهت دارد، امىا از آن بدتر است ب  مار جهشى و پرشى  دست  دوم سیسطالى مار
هایى سیاه و شوند و در هر رنگى خالها و نقط ب  چندین رنگ دیده مى دست  دوم خالدار مار

 سفید دارند. 
 سم مار ا توس هرودهشدن  پارهپارهو  جگر موجب خورده شدن

 می میرد.و در روز دوم  شده
 .است ا عى  نیش همانند درمان

 
ش متورم و سفت می جا  نیش لیوعالئمی مثل گزش ا عی دارد.  بوعلی  سینا این مار را ندیده است. دست  دوم بارسطلی 

رنگ  و مایع خونالود و سیاه مانندآب  دارجوشها  حباب شود.
 دچار اختالل مغزی شده و در اثر کزاز می میرد. تراود.مى

 .است ا عى  نیش درمانشهمان درمان

 و دچار سستی بدن، اگر کسى را بگزد، گوشتش  اسد  بوعلی  سینا این مار را ندیده است. و ب  نقل از کتابی نوشت  دست  دوم  نجونیوس
 ی شود.گی،  راموشی و اختالالت گوارشی مآلودخواب

 .است ا عى  نیش همان درمان شدرمان

رنگ ماس  و خالهایى بر  ب  ش یک سرعیک سرع طول این جن  از مار  دست  دوم مورسوطی 
 .دارد بدن
 

، د دارد. چرآ آبکى خونالوو.  محل گزش درد ناآ و متورم 
شوند. در روز سوم مثان  و کبد و مراقش درد شدید مبتال مى

 ماند.روز هفتم زنده مى تا بعضیمیرد و مى

، لو ا  بزرگ  ریش گندبیدستر، دارچین و تناول . ها،عمومى مارگزیده درمان
، پیاز موشمفید است. کوشاد  ،   وریش بیخ مریم نخود  کوهى،  بیخ زراوند
بزر کتان، بزر کاهو، بزر سپند، بزر لبالب و بزر سداب بیابانى،برجا  ، پوست انار

  ب است.نیش زده بگبارند خو
 است. مورسوطی درمانش همانند درمان گزش مار  است. مورسوطی عالئمش همانند گزش مار   .ن ب  رنگ ماس  و خالهایى بر بد ،یک سرع طول دارند  دست  دوم مواعروس
در اطراف شام و مصر، هستند. سر پهن و دم باریک و شکم مستدیر  دست  دوم سیسیر

و خ  و خالهایى رنگارنگ بر تن دارند،   ندارند عالمتی دارند،  در سر
 خرامند.خزند، بلک  مىمستقیم نمى

موهاو در بعضى ریزش متعفن ،  زخمبدنش کو ت  و تورم و درد ،.
 مصدوم ب  سرعت متعفن و می میرد. اوقات 

 است زدگى ا عى عالج نیش مشاب عالج عمومى و 

در زیر آرواره شبی  ریش،  تگیاادها دو چشم گشاد و بزرگ ، برجس دست  سوم اادها
سیاه دارند  یارخساره زرد وها بعضى  دندان پیشین درشت و بزرگ دارند.
ولکهایى بر گردن پوشاننده چشم ها و و دهانشان بسیار گشاد ، ابروهایى 

 دارند. در هر آرواره  ، س  دندان پیشیندارند

ده کند.اادها  نر از ماجا  گزیده کمى درد و بعدا التهاب مى
 است.خطر ناآ تر ب

 .باید مراقبت و درمان شودزخم پلید ناشى از گزش اادها 
 

 استها  بسیار پلید و خطرناآ عالج قرح میباشدو یا مانند عالج ا عى  مانند پیامد گزش ا عى است  شبی  شپیامد باشد.می از رده اادهایان دریایى  )آبز (  دست  سوم سموریا
و  شد بدن  ح ، بى احساس سرما  ، محل گزش بسیار دردناآ  . آبزیرده اادهایان از  دست  سوم طروغورون

 .مرگ زود 
 .ضد سموم سردمزاج ب  کار روددرمان  باید

سرب مالیدن  و پی  تمساح یا گوشت ماهى گباشتن ،گوگرد و سرک  مالیدن  درد محل گزش  دست  سوم آبز  اادها 
ریحان مفیدند. تناول و مالیدن نیش رتیل عالج  یداروها و ماساا با آن و صاف

 کوهى مفید است.
روغن  و روغن کوشن پاشیدن سرک  ولرم و گباشتن برگ غار . مالیدن   .پیامد گزش اادها ندهمان   دست  سوم اغازینمون

مخلوط  مفید است. سداب وپز برگ غار با سرک  انگدان آبو  تناول  عاقرقرحا
 .مر،  لفل و سداب خوب است

 است. اغازینموندرمانش همانند درمان  خشکد. میو بدن  می پاشد گوشت بدن از هم  خطرنک با دندان های پیش نیرومند  زخم دست  سوم سیر )شیز(
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 پژوهشی کیفی

 (33) راهنمای گزش جانوران زهردارو  القانون  ی الطب در کتاب یدگیو درمان زنبور گز صیتشخ س یمقا :4جدول شماره 
 راهنمای گزش جانوران زهردار القانون  ی الطب زنبورگزیدگی

 کند. خارج آن را نمی تواند و زنبور است خاردار زنبورعسل نیش زائده گبارد.زنبورها  دیگر این است ک  زنبور عسل نیشش را هنگام نیش زدن جا مى با تنها  رق زنبور عسل تشخیص نوع زنبور

 گزش  محل در درد، قرمزی، تورم و خارش سرخی، آماس و بادناکی محل گزش  درد، عالئم زنبورگزیدگی

 موجب تنگی نف  و شوآ حساسیتی می شود. .شود می ها زانو سستی و تشنج موجب درشت زنبور نیش حساسیت ب  نیش زنبور

 درد مفیدند. کاهش برای خمیر جوش شیرین و استامینو ن .کند می  تسکین را درد  ورا مرزنگوش خوردن روش تسکین درد

 می شود. شزاگ لامح یزارماقو  رموات کمپرس آب سرد موجب کاهش درد، مفید است. کتانى خی  شده در آب سرد پارچ و بستن با  ا شره سرد بر جا  نیشپاشیدن  درمان با آب سرد

 

 ها یدگیدرمان گز یاساس اصول
حفا   ریشامل تاداب یدر طب سنت هایماریدرمان ب

باا اساتفاده از  یایدارو یهادرمان ،ییغبا ریح ، تدابالص

مانناد  یداویاو اعمال  یو معدن یوانیح ،یاهیمفردات گ

بااااادکش و داغ کااااردن  ،یحجاماااات، زالااااو درمااااان

در کتااب قاانون سا  اصال  نای. ابن سا(22،21،23)باشدیم

از  یدرمااان و معالجاا  گاازش ناشاا یو مهاام باارا یاساساا

نیارو بخشایدن با   شااملک   شرح دادهرا  یجانوران سم

ریااک کااردن آن باارا  حارارت سرشااتى و طبیعااى و تح

کاساتن  ،تریاق و لعبا  بربار  باد اع از بدن گزیده شده 

اساهال دادن  ،یریبدن ک  شامل خونگ طوبتىمواد تر و ر

بازداشااتن خلاا  هااا از  ی وپاکساااز یهاااو انااواع روش

حرکت ب  طرف اندامان اصلى و راندن ب  جهت مخالف 

 رآوآور، ادرارآور و قاىعارق یداروهاا مثل اساتفاده از

 ،یدنیپاشا ایا یدنیامال یاستفاده از داروهاا .(22،21)است

برای سم ناشی از اثر جانور نایش دار شارح داده شاده و 

 بکارگیری دو اصل درمانی برای سم غیرنیش دار با جانور

 دارو باانفوس سم در بادن  شامل جلوگیری از، پراکنسم 

عادم  ،یدگیاکاردن محال گز یچیباندپ مثل یماتاقدا و

 سکار اندام و قطع کردن با ت دنیبر و حتیماریب دنیخواب

کننده جببی اقدامات ریب  کارگ شده است. اصل دوم،

سم ب  خارج مثل بادکش، حجامت )اگر سم ب  ار اا راه 

از مکیدن جا  گزیده بهتر است( و ) ییا ت(، زالودرمان

 شارای   اردی کا  نا،یسانظار ابن طبقباشد.  یم دنیمک

شاامل ایان ماوارد دهاد یمحل گزش را انجام ما دنیمک

، غبا خاورده و دهاان شسات  باشاد، نباشدروزه  است ک 

 دهینوشا یحاانیساالم داشات  باشاد، شاراب ر ییهادندان

 رد،نگهادا روغن بنفش  در دهاان ایروغن گل  ایباشد و 

سم را  دنیزخم در دهان نداشت  باشد و بعد از هر بار مک

درماان گازش  یمورد استفاده بارا یداروها. بیرون ریزد

آور، داروهااا  تناااولى عاارق شااامل یجااانوران ساام

 .بودنادکنناده سام جببو مالیدنى  وگرداننده پوست سر 

های درمانی در چناد اثرگباری داروها و روش مکانیسم

ک  ب  کاارگیری کند. اول اینن گون  توصیف میمثال ای

 کناد و یاامایحرکات سم را منعقد و بىریش  مهر گیاه، 

سوزاند. یا ، سم را میگزش یگباشتن داغ آتشین بر جا

دارو خاصیت ضدیت با نوع سم داشت  و آن را با  اینک  

خود تغییر دهد و رابعاً دارو در مزاج گرم و سارد باا  عنف

داروی شااود و آن را مغلااوب سااازد. نااوع ساام درگیاار 

 ن درد مثل زاج زرد مفید است.مالیدنی مسک

یاای متعااددی باارای درمااان انااواع دارو اتمفاارد

ی مانناد اهیاگها معر ی کردند ک  شامل مفاردات گزش

 لیازنجب، بلاوط، بلسان، اسخر، آس، درخت دآزا، آسرگون

 ، قلابسایرابى راساوی مانناد وانیاحو مفاردات  نکموو 

، زرد زاج، ساربی مانند معدن مواد و ا عىت گوشمرغ، 

 یهاااقساامت .ی ماننااد ادرار بااودو انسااان نفااتو  گااوگرد

 شا ،یدانا ، بارگ، ر وه،یهمچون م مفردات گیاهیمختلف 

 صورتب  صمغروغن، سبوس و  ره،یا شره، ش آب، پوست،

مارهم  دن،یخوردن، آشام دن،یپاش دن،یضماد کردن، مال

دن، قارار دادن داخال بادن، نماو  یتنق دن،یسیگباشتن، ل

ب  برخی از پادزهرها . توصی  شد بخور نمودن و چکاندن

 هاارا در درماان گزیادگی "اثر شگرف و عجیب"توصیف 

گند بیدستر واقعا پاادزهر  بسایار » داده است ک  شامل،

تأثیربخش در درمان گزیدن جاانوران سامى اسات، بازر 

ل از آن ترنج پادزهر هر سمى است اگر با  وزن دو مثقاا

کوشاد  بخورند، بیخ انگدان پادزهر هم  نوع سمى است،

پااادزهر  خااوب اساات و اثاار  عجیااب دارد، پوناا  

زده ا  بهترین کشنده سم است ک  برجا  نایشرودخان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12710-fa.html


 نايدر قانون ابن س يدگیو درمان گز صيتشخ
 

 6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                               611

گبارندو همچنین تریاق ا اعى پادزهر گازش ماار ا عای 

باشااد. عااالوه باار آن بااالدر از آن داروهااا  اساات، ماای

هااا را تسااکین ا درد گاازشآور اساات کاا   ااورشااگفت

و پنیارآ و جال وزغ بسایار عجیاب و شاگفت  دهدمى

هاا بارای درمان .(22)«انگیز در درمان گزش زنبور هستند

گزش بعضی از حیواناات مثال مارگزیادگی کا  شایوع 

 شد. ادهنشان د 5داشت در جدول شماره تری بیش
 

 یدگیمارگز درمان
ب  ناوع  یبستگ یدگیدرمان مارگز نا،یس ابننظر  از

و  یسا  گان )سام یهااز دست  کیدر کدام ک  مار دارد

. درماان داردخطار( قارار یدر خطار، با نیانگیکشنده، م

باود و قطاع  ساخت اریماران دست  اول مانناد شاهبانو بسا

وم مانند مار د ماران دست  و اندام و داغ کردن توصی  شد

 همگاانى خاوردن تریااق ا ااعى اتدساتور اجرای یا ع

و  )پادزهر ا عى(، خوردن سیر، تره و پیاز ساودمند اسات

با   تار شیب یستیبا یابانیب یماران دست  سوم مانند اادها

 درمان زخم محل گزش پرداخت  شود.
 

 یدگیعقرب گز درمان
اجاارای )کااژدم(،  درمااان گاازش عقاارب یباارا

تاکید شد و بعاد ى در عالج نیش کژدم دستورات عموم

( یو معدن یوانیح ،یاهی)گییمفردات دارو یریکارگ ب 

مانند گباشتن نمک و گاورس جا  گزش و بساتن آن، 

دن یآور، مکاستعمال داروها  تندمزاج، لطیف و التهاب

 یدهناده نیتسک یزده، عرق کردن  و داروهاجا  نیش

اده در عقاارب مااورد اسااتف. داروهااا  هسااتند دیاادرد مف

، شامل صمغ انگدان، سیر، عاقرقرحاا، اناریجا گزیدگی 

(، تریاااق عاازره، مثرودیطااوس) مغااز رتاا ، تریاااق  اااروق

شجرینا، دارو  صمغ انگدان، مار دارو ، تریاق چهارگان 

  .باشندی)هزارگوشان( و مشک زمین م

 

 یدگیگز لیرت درمان
 ها عمومیتسایر گزیدگی کلی ک  دررعایت موارد

رد مثل خروج سم از بدن و ب  کار بردن انواع مختلف دا

تارین بهترین و سریعپادزهرها و داروهای ترکیبی است. 

پاشایدن آب  تسکین درد ناشى از نیش رتیل یدرمان برا

نشساتن در آبازن و حماام شور و گرم ب  محل گازش و 

در درمان نیش رتیل شامل  دیمف یرهاکردن است. پادزه

 پوسات درخات چناار، و شى، برگثمر صنوبر، زیره حب

 بابرمشک چوپان،  ببر شبدر، نخود سیاه، ثمر آس، ببر

شبت، زراوند، ثمر گز، ا شره همیش  بهار و شیر کااهو  

، مالیاادن خاکسااتر چاوب انجیاار مالیادن . بیاباانى هسااتند

سرشات   زراوناد و آرد جاو، گباشاتن نمک و زاج سابز

 ،بار جاای گازش بارگ کنگار، گباشتن در سرک  شده

 پز ثمر سرو بر جا  نیش رتیلپز کنگر و آبآبمالیدن 

 .(22،21)مفید است

 

 بحث
نشااان داده اساات کاا   پااژوهش نیااا یاصاال جینتااا

 ی یبر پاالطب در کتاب القانون  یها یدگیگز صیتشخ

 
 مقایس  برخی از نشان  های مربوط ب  گزش مار در کتاب قانون با طب رایج  :5جدول شماره 

 

 قانون ابوعلی سینا طب رایج مارگزیدگی

 "و چرآ و کثا ت شل از پوشش می تراود و می میرد. جسمش می گدازد، باد می کند"ابوعلی سینا می گوید: تاول، سیاه شدن نسج، رنگ پریدگی پوست و بی حسی و استشمام بوی  ساد با تی  نکروز با تی

   لج عضالت  لکسور

 گردن

 ابوعلی سینا یکی از عالمتهای گزیدگی مار تف انداز را خم شدن گردن معر ی می کند منجر ب  بروز عالمتی ب  نام گردن شکست  منجر شده ک  ممکنست عالمت گزش مار کبرا باشد 

 پران، خونریزی می باشد. خون یکی از عالئم گزش مارهای موز، تاول های هموراایک،  خونریزی از گوش و بینی، هماتوم، رکتوراای، ملنااکی اختالالت خونریزی دهنده

 تپش قلب  غیرعادی و نبض نامنظم  ست قلبییدی  ریتمی خفیف تا ا عالئم قلبی

 در مار تف اندازادگی پلک ها ا ت اشاره ب  پتوز اولین عالمت درگیری مغزی  است عالئم نورولوایک

 کارگیری درد، ب  دهنده تسکین گزش، داروهای محل کردن، مکیدن سیستمیک، باندپیچی سم جبب انداختن تاخیر ب  مشترآ های درمان

 عفونی زخمهای درمان برای مواد ضدعفونی

 باندپیچی، مکیدن، تسکین درد

 مکیدن بار هر در سم کردن تف باشد، دار روزه نباید باشد، وردهخ غبا و شست  دهان، دهان عدم زخم در  مکیدن شرای 

 و زمان. روانی، وقت سیری، واکنشهای و زیست، سن، گرسنگی محی  جن ، اندازه،  تزریقی سم جغرا یایی، گون ، مقدار جنسیت، جث ، محل مارها سمیت گباردر تاثیر عوامل

 مارهایی و خطر در میانگین  مارهای خطرناآ، بسیار و سمی مارهای دست   س  ب  مارهارا نیز جرجانی و سینا ابوعلی شوند می بندی دست  خطرناآ سمی و مارهای تصاد ی یا سمی نیم  سمی، مارهای غیر ایماره گروه س  ب  مارها مارها انواع بندی تقسیم

 .کنند می بندی تقسیم نیستند خطرناآ ک 
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 پژوهشی کیفی

 قیادق ینا یمعا گر تن شرح حال و ،ینیعالئم بال یبررس

شرح حادث  و ،وانیح ستیو محل ز میب  اقل توج  مار،یب

و بررسای رساان  بیآسا یحشره ای وانینوع ح ییشناسا

امکاان های  یزیولوایکی و ر تاری جانور سامی ویژگی

 یهانشان عالئم و  یبرخ در کتاب قانونبوده است.  ریپب

  لاج عضاالت ،یها همچون نکروز با تیدگیمهم مارگز

)ا تاادگی    یپتاوز سندرم گزش ا عی،  لکسور گردن،

و عالئام  یدهنده، عالئم قلب یزیاختالالت خونر ،پلک(

طاور   اسات را با یک  مطابق با طب امروز کینورولوا

 رغمیعل ای ب  آن داشت  باشد.رده و یا اشارهک انیکامل ب

در  یدگیامارگز یدرماانهای تشخیصی و روشگزارش 

و شارح  اباوعلی ساینا کتااب قاانونصدها ساال قبال در 

اساتفاده مناسابی  دیجد قاتی، تحقهاو نشان  کامل عالئم

 در کناارو  از اطالعات مفید کتاب مبکور نکارده اسات

 هااا،یدگیااعالئام و درمااان گز انیاادر ب ادیاامشاترکات ز

های زیادی از موضوع بحا  کا  در جاداول ایان بخش

ان پژوهش خالص  سازی شاد ماورد اساتفاده پژوهشاگر

 را تشاانیاناواع زنبورهاا و خصوص ابن سینا. قرار نگر ت

اعالم کارده باود کا  زنبور عسل  شناسایی نموده و برای

و گابارد یرا در محل گزش جاا ما شیزهر خو یس یک

 (3)سونیکتاب ر رن  هاراین موضوع در طب رایج در 

باشد. همچنین عالئم بالینی گزش مورد تایید و همسو می

 ک  در خوزستان  راوان وسترالپ سپیورکواهمیس دمژااک

مشاب  گزش کژدم جراره معر ی شده توس  است کامال 

ا در محلی ب  نام عسگر مکرم خوزستان است. در ابن سین

 وضاعیت مصادوم باا اساتفاده از طب رایج بارای تعیاین

ی مثال آزمایشاات همااتولوایکی و کینیپاراکل یهایابیارز

و وضعیت ادرار و تعیاین ساطح ساموم در  ایمونولوایکی

 ساااااین  و  قفسااااا یانجاااااام رادیاااااوگرا مصااااادوم، 

زناده، باا انجاام و مشاهده حیاوان گ یالکتروکاردیوگرا 

البت  دقت این ماوارد هام کنندک  های زیاد اقدام میهزین 

اساتفاده  قیقانون از طر در کتاب یول (31،34)مناسب است

ادرار  یظااهر یهایژگیو، مشاهده شناسی نبض دانش از

 باراز تیوضاع یو بررسا )قااروره( در ظرف مخصوص آن

هاای یژگیخصوصا وو  های بالینی(، عالیم و نشان مد وع)

 صیو تشااخ شگااز یهااایژگاایوباا   یپاا حیااوان گزنااده

رسااد یماانظاار  باا . بردناادیمصاادوم ماا یکلاا تیوضااع

از  هااایدگیااگز صیتشااخ ناا یعماادتاً در زم ییهاااتفاااوت

حاضار   یدر کتااب قاانون و شارا یکینیپااراکل دگاهید

 لیابوده و با  دل یعیطب ندی رآ نیوجود داشت  باشد ک  ا

 گساترش یعلم و تکنولاوا ن یاست ک  در زم ییهاشر تیپ

 یمبناا رها بایدگیگزصیو اساس تشخ  یپا یاست، ول ا ت ی

 دیاکا  در مطالعاات و مناابع جد مواردیکتاب قانون و 

 دارد. ییباال مشابهتو  بوده ش یاشاره شده است هم ر

 زهارآگین،از جاانوران  یدرماان گازش ناشا یبرا

وختن ی بر طبق س  اصل اساسی یعنی برا اراقدامات مهم

کاستن ماواد تار  (،مانند تریاق)حرارت سرشتى و طبیعى 

بازداشاتن  و ی(پاکسااز یهااانواع روش) بدن طوبتىو ر

 یمانند داروها) ط از حرکت ب  طرف اندامان اصلىخالا

هاای ( ک  ب  صورت درمانآورآور، ادرارآور و قىعرق

است  گر ت. این در حالیدارویی و غیر دارویی انجام می

اصل درمانی یعنی عدم نفاوس سام در بادن انساان  ک  دو

 توس  دارو و جبب سم ب  سمت خارج از بدن ک  توس 

هاای ابن سینا بیاان شاده اسات، در طاب رایاج و کتااب

 تر رن  پزشکی امروزی نیز عنوان گردیده است و تفاو

هاای ماا، بر اسااس یا تا  ی انجام کار است.تنها در شیوه

جدید مانند تجویز سرم ضاد های درمانی برخی از روش

آن ی تجااویز ناباا  جااا و غیراصااول زهاار مااار در صااورت

هاای حساسایتی موجاب واکانش غیرمؤثر و هزینا  بار و

، عوارض بالقوس کشنده و تهدیدکننادس   وری و تاخیری

هاا در از طر ی دیگر، بسایاری از گازش .(2)حیات است

ا تااد کاا  مناااطق کوهسااتانی و صااعب العبااور اتفاااق ماای

نیازمند صرف زمان زیادی برای رسیدن ب  مرکاز مجهاز 

توان نتیج  گر ت ک  ک  ب  کاارگیری درمانی است، می

های پیشنهاد شاده تشخیصای و درماانی در کتااب روش

 تفع یا کاهش دهد.تواند این مشکالت را مرقانون می

ها از داروها و یدگیدرمان گز یبرادر طب رایج، 

 یهااواالن(، روش ی)مانند سرم پلا یاختصاص یهاسرم
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شاده و  ارد  دهیاکردن عضو گز حرکتیمثل ب یمراقبت

از انتشار عفونت و  یریشگیبهداشت و پ تیمصدوم، رعا

 شاود و در کتاابیما دیتاک سم ترشیاز جبب ب یریجلوگ

 یایمفردات دارو ،یهم ضمن توج  ب  مباح  مراقبتقانون 

   شدهصیتو یدگیبر حسب نوع گز یمتعدد پادزهرهایو 

هاای درماانی و با توج  ب  مشترکات روش. (30،35)است

مراقبتی، نگاه ویژه و مجدد محققین ب  اطالعاات کتااب 

های ماوثر تاری جهات قانون، شاید منجر ب  کشف یا ت 

 هم  مناطق گردد.

در قااانون هااا یدگیااو درمااان انااواع گز صیتشااخ

در های بسیاری با روش های طاب جدیاد دارد. مشابهت

معر ای و  یدرماان ی تشخیصای،هااروشب   کتاب قانون

زیاادی پرداختا  شاده کا   یعیطبو پادزهرهای مفردات 

حال مشاکل  یبارا نادهیآ قااتیجهات تحق یمنبع مهما

 شااناخت تظاااهرات آشاانایی و . باشاادماایهااا یدگیااگز

 ،یر ولااواوگزناادگان، م کیسااتمیو س یموضااع ینیبااال

 طقامناا یجااانوران ساام یبناادو طبقاا  یآناااتوم رنااگ،

 یدرماان هاای پیشاگیری وانتخاب پروتکل مختلف برای

هاای زیاادی مشابهت .شودمناسب و ب  موقع پیشنهاد می

هاا در طاب سانتی ایرانای و طاب ک  دردرمان گزیدگی

دارد نشااان از هااا وجااود رایااج باارای درمااان گزیاادگی

 ظر یاات هااای بااالقوه منااابع طباای ایراناای اساات، لاابا 

های مقالا  و کتااب قاانون جهات تشاخیص و اکثر یا ت 

ها بارای تحقیقاات تحلیلای و تجربای درمان انواع گزش

 شود.پیشنهاد می
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