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Abstract 

Background: Oral diseases are one of the most common diseases of the modern world. 

Considering both Islamic and dentists’ perspectives, the best way to control the disease is having 

good oral hygiene. Therefore, this study aimed at analyzing the Islamic narratives regarding oral 

hygiene compared to modern dental science. 

Methods: This review article analyzed some Islamic narratives regarding oral hygiene according 

to dentistry texts and articles.  

Results: In this study, the researchers reviewed some narratives on anatomy and function of teeth, 

importance of disease prevention and oral hygiene, method and frequency of brushing, cleaning 

the interproximal area, and some benefits of tooth brushing (pleasant smelling mouth and 

increased memory). The results indicated the consistency of religion and science in this respect.   

Conclusion: If the harmony between science and religion is explained to community members, 

their attitudes toward oral hygiene will change undoubtedly. This can be a strong motivation for 

promoting oral hygiene behaviors among the population and can decrease oral disease outbreaks. 
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 چکیده

باشد؛ این در حالیست که بهترین راه کنترل و دندان میهای دهان  حاضر، بیماریهای عصرترین بیمارییکی از شایع هدف: و زمینه

-دف تطبیق احادیث ه و دندان است. لذا، این مطالعه بابیماری از دید دندانپزشکان امروز و احادیث اسالمی، رعایت بهداشت دهان

 دندانپزشکی انجام شد.های علم دندان با یافته و  دهان اسالمی پیرامون بهداشت

اسالمی با محوریت موضوع بهداشت دهان معتبر  ای از احادیثبه تحلیل گزیدهکه  مروری استاین پژوهش یک مطالعه  مواد و روش:

 می دندانپزشکی، پرداخت.متون علو و دندان با استناد به مقاالت 

عملکرد دندان ها، اهمیت پیشگیری و رعایت بهداشت دهان و و آناتومی  ای از احادیث تحت عناوینهاین مطالعه گزیددر ها:یافته

دن زدن و برخی از فواید آن)خوش بو کرکردن ناحیه بین دندانی و مسواک  دفعات مسواک زدن، جنس مسواک، تمیزو دندان، روش 

و علم دین  گرفتند که همه به نوعی نشانگر همسوییتحلیل قراربا استناد به علم امروز دندانپزشکی مورد دهان و افزایش حافظه( 

 اند.  بوده

ایت ها نسبت به رعشود، مطمئناً در نگرش آنداده  جامعه توضیحعلم برای افراد و کالمی دین اگر همسویی و هم گیری:بحث و نتیجه

ویژه در امر تربیت فرزندان اسالمی به ها از دستورات مندی بیشتر خانوادهآید که سبب بهرهمی موازین بهداشتی تغییراتی بوجود

و دندان از خردسالی، خصوص در زمینه رعایت بهداشت دهان های دینی بهکارگیری آموزهمحور فرزندان و بهشد. تربیت دین خواهد 

و دندان های دهان کنونی شیوع فراگیر بیمارینحو به حل بحرانتواند به بهترین دهد. این امر می لم را در آینده بشارت مینسلی سا

 کند.کمک
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 مقدمه

 ترین و بحثرابطه دین مبین اسالم و علوم پزشکی از مهم

ترین مباحث علمی و تاریخی در عصر حاضر است. انگیزبر

ترین علوم بشری است که علم پزشکی یکی از کارآمد

تقریباً همه افراد در طول حیات خود از مزایای آن بهره 

)ص( منقول جویند. در احادیث اسالمی از پیامبر اکرممی

(. 5« )العلم علمان: علم االدیان و علم االبدان»است که : 

لذا علم پزشکی را باید به عنوان یکی از دو شاخه اصلی 

 علم، در کنار علم دین به حساب آورد. 

های بالینی در اخیراً، تمرکز علوم پزشکی در زمینه طبابت

یافته و ثروتمند از رویکرد طب درمان  کشورهای توسعه

محور به سمت اهداف پیشگیرانه تغییر رویه داده است. بند 

سازمان جهانی بهداشت  5321یه کنفرانس سال اول بیان

بر پیشگیری از بیماری و ارتقا سالمت تاکید کرده و طب 

کار اصلی برای بهبود محور را به عنوان دستورپیشگیری

(. 5وضعیت سالمت جوامع بشری مطرح کرده است)

همچنین بررسی متون اسالمی به وضوح نمایانگر آنست که 

اف اصلی احکام و مقررات یکی از دالیل عمده و اهد

اسالم به مسئله  اسالمی، طب پیشگیرانه بوده است. تاکید

بهداشت و پاکیزگی از جمله بهداشت دهان و دندان تا آن 

 (. 5نگرد)جاست که به آِن به عنوان امری فطری می

-اهمیت این موضوع، در فرهنگ ایرانی اسالمی هم با ضرب

، کامالً آشکار «د کردعالج واقعه قبل از وقوع بای»المثل

پیشگیری بهتر »المثل که با جمله معروف است. این ضرب

باشد، هر فرد را به رعایت مترادف می« از درمان است

 داند .بهداشت فردی و حتی اجتماعی ملزم می

هایی که در اثر عدم رعایت ترین بیمارییکی از شایع

وسیدگی پ»کند، بهداشت فردی بشر امروز آن را تجربه می

است. براساس گزارش سازمان  Dental cariesیا « دندان

که یک « پوسیدگی دندان»جهانی بهداشت، شیوع بیماری 

بیماری مزمن عفونی است، در افراد بزرگسال در اکثر 

 باشددرصد جمعیت می 500کشورهای جهان نزدیک به 

درصد کودکان در مدارس کشورهای  30تا  20(. حدود 3)

(. 3ه و پیشرفته دچار پوسیدگی دندان هستند)یافت توسعه

ترین بیماری دوران در آمریکا، پوسیدگی به عنوان شایع

های  (. عالوه بر آن بیماری4شود )کودکی شناخته می

مربوط به لثه یا نسج اطراف دندان هم به صورت 

ای در سرتاسر دنیا شایع است. براساس مطالعات گسترده

« Gingivitisالتهاب لثه یا »، شیوع ملی در ایاالت متحده

(. 2باشد)درصد می 20تا  40ای در بین کودکان مدرسه

ها ها و هم التهاب پیشرفته لثه هم پوسیدگی شدید دندان

ها تواند منجر به از دست دادن دندانهر یک به تنهایی می

به طوری که در بسیاری از کشورهای  در افراد شوند،

به دلیل درد یا احساس ناراحتی  پیشرفته، افراد مسن

شوند و این امر منجر های خود میمجبور به کشیدن دندان

 شود.ها میبه کاهش کیفیت زندگی آن

های اخیر، با پیشرفت چشمگیر علوم پزشکی در سال

های دهان رعایت بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماری

د است که خود دندان بهترین توصیه دندانپزشکان به افراو 

یادآور تاکیدات مکرر بزرگان دین اسالم در تعالیم خود از 

سویی باشد و این نشانگر هم سال پیش تاکنون می 5400

کالمی دین و علم است که نه تنها همدیگر را نقض و هم

ها و اند بلکه با گذشت زمان و به دست آمدن یافتهنکرده

ل وجوب کشفیات جدید، روز به روز حکمت و دالی

دستورات و احکام دینی بیش از پیش مشخص شده است. 

این مطالعه با هدف تطبیق احادیث موجود در زمینه 

بهداشت دهان و دندان با واقعیات علمی امروز دندانپزشکی 

انجام گردید. به این امید که آگاهی، نگرش و انگیزه آحاد 

 جامعه در انجام این مهم ارتقا یابد. 

 

 مواد و روش 

ین پژوهش یک مطالعه مروری است که جهت انجام آن ا

ای از احادیث ابتدا با بررسی منابع معتبر دین اسالم، گزیده

بار معصومین علیهم اسالمی که گاه سخنی از سخنان گهر

ای از زندگانی آن بزرگواران، با السالم بوده و گاه سیره

محوریت موضوع بهداشت دهان و دندان انتخاب و جمع 

-اند. سپس به منظور تحلیل متن حدیث با یافتهی شدهآور

شده  های کنونی علم طب، به مقاالت و متون علمی استناد
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افزار است. برای دسترسی به برخی متون دینی از نرم

، پایگاه کتابخانه دیجیتال نور «االحادیثجامع»

(http://www.noorlib.ir)  و پایگاه کتابخانه دیجیتال

و برای جستجوی  (http://www.ghbook.ir)قائمیه 

 PubMed،Scienceمقاالت علمی از سایت های 

Direct ،Elsevier ،Google Scholar   و برخی کتب

 علمی دانشگاهی استفاده شد.

 

 ها و بحث   یافته

آناتومی و  ای از احادیث تحت عناویندر ذیل، گزیده

ها، اهمیت پیشگیری و رعایت بهداشت دندانعملکرد 

دهان و دندان، روش و دفعات مسواک زدن، جنس 

مورد بررسی  مسواک، مسواک زدن و برخی از فواید آن،

 اند.قرار گرفته

 

 هاآناتومی و عملکرد دندان -5

دین اسالم که سیراب از چشمه معارف الهی  بزرگان 

تی به آناتومی و هستند، در بیان عظمت و علم خداوند، ح

ها هم توجه کرده و کارکردهای متفاوتی عملکرد دندان

)ع( رهبر اند. امام صادقها بیان کردهبرای هر گروه از دندان

مذهب شیعه جعفری در جلسات درسی خود به شاگردانی 

دندان جلو تیز قرار »فرماید: چون مفضل، در این زمینه می

کار قطع کردن صورت  داده شده است؛ زیرا به واسطه آن،

اند؛ زیرا های آسیا پهن قرار داده شدهپذیرد و دندانمی

گیرد. ها انجام میآسیاب کردن و جویدن به کمک آن

دندان نیش بلندتر است تا تکیه گاه دندان جانبی و دندان 

 (.5) «ای در یک بناسان استوانهجلو باشد، به 

ها به لحاظ ز دندانمشابه این گفتار، در علم دندانپزشکی نی

شوند. در کتاب بندی می شکل ظاهری و عملکرد طبقه

که یکی از منابع درسی  "Wheeler"آناتومی دندانی 

باشد، چنین آمده است: دانشگاهی رشته دندانپزشکی می

های برشی ( دندانIncisorsهای پیشین )دندان »

-ها این است که برش مواد هستندکه عملکرد اصلی آن

ایی را در طول فرآیند مضغ )جویدن غذا( انجام غذ

اند. از های نیش در گوشه دهان قرار گرفتهدهند. دندانمی

-ها معموال به عنوان سنگ بنای قوس دندانی یاد میآن

های آسیای بزرگ در بخش عظیمی از فرآیند شود. دندان

 (.2« )کنندمضغ )جویدن غذا( و ارتباط با غذا عمل می

 

 یری و رعایت بهداشت دهان و دندانپیشگ اهمیت -5

دین اسالم برای سالمت و بهداشت دهان ارزش زیادی 

قائل شده و کمتر عمل مستحبی است که این اندازه مورد 

ها را عنایت باشد. اسالم به هر عملی که سالمت دندان

تامین نماید، دستور داده و تشویق نموده است و از هر 

ا را در معرض خطر قرار دهد، هچیزی که سالمت دندان

 (. 2برحذر داشته است)

به طور « پالک دندانی باکتریال»بر طبق علم دندانپزشکی، 

شود و مداوم و پیوسته بر روی سطوح دندانی تشکیل می

های پریودنتال عامل اولیه ایجاد پوسیدگی دندان و بیماری

این  ها بایدباشد. برای پیشگیری از این بیماری)لثه( می

های مراقبت شخصی به طور کامل و منظم پالک با روش

های مختلفی برای تمیز (. تاکنون روش4برداشته شود)

کردن سطح دندان و لثه به طور مکانیکی یا شیمیایی 

ترین این ترین و رایجمعرفی شده است. یکی از معمول

ها با وسایلی چون ها تمیزکردن مکانیکی دندانروش 

(. این موضوع در 4باشد )خالل و نخ دندان میمسواک، 

-اسالم هم مورد توجه بوده به طوری که امام صادق)ع( می

اند و ای قرار دادهبرای هر چیزی پاک کننده»فرمایند: 

(. 5«)کننده دهان، مسواک استدهنده و پاکشستشو 

مسواک زدن، تاکید تعدد احادیث در مورد سفارش به 

دهد. این تاکید تا آنجاست وع را نشان میاسالم بر این موض

جبرئیل، آن اندازه مرا به »که رسول خدا )ص( بیان کردند: 

هایم یک کرد که ترسیدم دندانمسواک زدن سفارش می

گاه جبرئیل، هیچ»یا ( 5« )دندان شومبه یک بریزد و بی

نزد من نیامد، مگر که مرا به مسواک زدن سفارش کرد تا 

بردم این کار بر من و امتم واجب  جایی که گمان

(. حتی در اعمال حج که اعمالی چون شانه زدن 5«)شود

موها، نگاه کردن در آینه، استفاده از بوی خوش و ... برای 
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تواند ها میمنع گردیده، نظافت دهان و دندان« محرم»فرد 

( و این چیزی جز اهمیت دادن فراوان دین 2انجام گردد )

تواند قلمداد دندان نمیو  هداشت دهاناسالم به رعایت ب

شود. به عالوه، ترک مسواک زدن نیز در احادیث بسیاری 

(. اهمیت رعایت بهداشت 5مورد نکوهش قرار گرفته است)

دهان و دندان در اسالم تا آنجاست که برای مواقعی که 

مسواک در دسترس فرد نباشد، هم چاره اندیشیده و 

کند. رسول واک معرفی میانگشتان دست را در حکم مس

اگر مسواکی نباشد، انگشتان نیز در »اند: خدا )ص( فرموده

( و یا از امام باقر)ع( نقل شده است: 5« )حکم مسواک اند

کمترین حد و مقدار مسواک آن است که با انگشت »

 (.5« )ها و لثه را مالش دهیخویش دندان 

رعایت های مکانیکی تمیز کردن دندان، افزون بر روش

رژیم غذایی و ترک بعضی عادات غذایی هم در پیشگیری 

از پوسیدگی دندان موثر است. علم دندانپزشکی امروز و 

اند. امام احادیث دین اسالم هر دو به این امر پرداخته

نوشیدن آب سرد بعد از چیزهای گرم »فرمایند: رضا)ع( می

حدیث (. این 1برد )و خوردن شیرینی دندان را از بین می

ها دخیل هستند، اشاره به دو نکته که در تخریب دندان

کند. نکته اول ترک خوردن منشورهای مینایی در اثر می

باشد. خوردن یک غذای سرد بعد از خوردن غذای داغ می

ها در ایجاد و و قسمت دوم حدیث به نقش شکر و انواع قند

پردازد. طبق علم دندانپزشکی، پیشرفت پوسیدگی می

ابولیزه شدن شکر و سایرکربوهیدرات های قابل تخمیر مت

های پالک دندانی، منجر به تولید اسید یتوسط باکتر

الکتیک شده و همین اسید، مینای دندان را تخریب کرده 

 (. 4آورد )و زمینه ایجاد ضایعات پوسیدگی را فراهم می

 

 روش و دفعات مسواک زدن -3

رضی )در عرض دهان به صورت ع»)ص( فرمود: رسول خدا

یا از روی لثه به دندان( مسواک بزنید و به سمت طول 

(. روش مسواک زدن صحیح نیز 5« ))دهان( مسواک نزنید

شود، اجتناب از مسواک زدن افقی که امروزه توصیه می

(Horizontalاست که باعث سایش دندان ) ها

(Abrasionو یا تحلیل لثه می )( و انواع روش4) شود-

به فرد  Bassای مسواک زدن عمودی نظیر تکنیک ه

 شود. پیشنهاد می

زدن، احادیث مختلفی وجود دارد در مورد دفعات مسواک

-ها قبل از نمازهای پنجزدن دندانکه اکثر آنها به مسواک 

کند. امام رضا )ع( ظرفی داشت که در آن گانه توصیه می

م یکی از ها ناپنج مسواک بود و بر هرکدام از مسواک

نمازهای پنج گانه را نوشته بود و در وقت هر نماز با یکی از 

شود که (. امروزه نیز توصیه می2نمود )آنها مسواک می

افراد چند مسواک داشته باشند و به صورت چرخشی از 

ها استفاده کنند. دلیل این امر لزوم خشک بودن آن

راحتی توانند به های مرطوب میمسواک است، زیرا مسواک

ها شرایط را برای رشد آلوده شوند، اما خشک بودن آن

کند. اگر به صورت چرخشی از چند ها نامساعد میباکتری

مسواک استفاده شود، فرصت کافی برای خشک شدن 

 (. 4شود )مسواک تا زمان استفاده بعدی فراهم می

ها علم امروز نیز تاکید بر تمیز کردن مداوم و منظم دندان

کند. در ها میور کاهش پالک تجمع یافته بر آنبه منظ

طی سالیان طوالنی، توصیه دندانپزشکان به مسواک زدن 

بعد از هر وعده غذایی بود. اما مطالعات نشان داد که اگر 

پالک به طور کامل حتی به صورت یک روز در میان ) 

ساعت( برداشته شود، هیچ اثر زیانباری در حفره  41هر

با این وجود، تعداد کمی از افراد (. 3داد ) دهان رخ نخواهد

قادر به برداشت کامل پالک دندانی هستند. بنابراین تکرار 

دفعات مسواک زدن در طول روز از اهمیت زیادی برخوردار 

ها و شیار های مکرر، تمیزی دنداناست. این  مسواک زدن

(. البته بدیهی است که 4رساند )ای را به حداکثر میلثه

ای و نیز رژیم غذایی راد با شرایط متفاوت دندانی و لثهاف

مختلف، نیازهای بهداشتی متفاوتی دارند و بنابراین تعداد 

تواند متفاوت دفعات مسواک زدن در افراد مختلف، می

)ص( نقل فرمود: )ع( از پیامبرباشد. چنان که حضرت علی

ا هر کس که در روز یک بار مسواک بنماید، رضایت خدا ر»

جلب کرده است و جایگاه او در بهشت است و هر کس در 

بار مسواک کند، همانا که او سنت پیامبران را ادامه  5روز 
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(. امام رضا)ع( 50« )داده و بر آن مداومت کرده است

اگر مسواک نمودن به اندازه و همراه با اعتدال »فرمود: 

-دهد، بوی دهان را خوش میها را جال میباشد، دندان

دهد و در برابر کند و مالش میزد، لثه را تقویت میسا

تر از اندازه آن، دندان پوسیدگی مفید است. اما انجام فراوان

 (. 5« )گرددها را نازک کرده و باعث ضعف بن دندان می

در واقع مسواک زدن بیش از اندازه و با شدت زیاد سبب 

ریشه( سایش دندان در ناحیه گردن آن )محل اتصال تاج و 

شود. چون مینای دندان در این ناحیه ضخامت کمتری می

دارد، در اثر استفاده نادرست از مسواک به سرعت دچار 

(. از دست رفتن قسمتی از بافت دندانی 3شود )سایش می

ها و احساس تواند سبب حساسیت دنداندر این ناحیه، می

ر افرادی (. این مسئله به ویژه د55ناراحتی در افراد شود )

که بهداشت دهانی خوبی دارند و بیشتر از دو بار در روز 

( که علت عمده 55شود )زنند، بیشتر دیده میمسواک می

عالوه بر سایش   آن استفاده نادرست از مسواک است.

دندانی، تحلیل لثه نیز متعاقب استفاده زیاد و نادرست از 

به  (. تحلیل لثه3،53مسواک ممکن است ایجاد شود )

معنی پایین آمدن سطح لثه و نمایان شدن ریشه دندان 

باشد که عالوه بر ایجاد حساسیت دندانی بیشتر، تمیز می 

سازد. نمایان کردن دندان و بافت های لثه ای را دشوار می 

بودن ریشه، همچنین احتمال ایجاد پوسیدگی ریشه و 

 (.3دهد) های لثه را افزایش میبیماری 

  

 اکجنس مسو -4

)ص( با چوب االخالق آمده است که پیامبرکتاب مکارم  در

زد، جبرئیل او را بدین کار امر کرده بود اراک مسواک می

-مرغوب»)ع( نقل شده است که (. همچنین از امام رضا5)

 «زنید، تارچه اراک استترین چیزی که با آن مسواک می

(5.) 

و ساقه های کوچک در بسیاری از کشورها، ریشه، شاخه 

رود. درخت اراک به عنوان تمیز کننده دهان به کار می

توانند ریشه این درخت دارای فیبرهایی است که می

گیرند و به  قرار "bristles"همچون موهای مسواک 

 سواک"همین دلیل این وسیله در کشورهای عربی 

(siwak( یا مسواک )miswaak)" (. 4شود )نامیده می

استفاده آسان و پشتوانه دینی و  فراوانی، قیمت کم،

ها در دنیای مدرن امروز مذهبی، سبب شهرت این چوب

شده است. این وسیله تمیز کردن دندان نقش مهمی در 

ارتقا بهداشت دهان داشته و اثربخشی آن در گزارش 

به اثبات  5000( درسال WHOسازمان بهداشت جهانی )

ها را به دندان (. این قطعات چوبی نه تنها54رسیده است )

کنند، بلکه به دلیل دارا بودن عناصر طور فیزیکی تمیز می

شیمیایی و حتی ضد میکروبی از تشکیل پالک میکروبی بر 

(. مطالعات 2کنند )روی دندان جلوگیری  می

اپیدمیولوژیک انجام شده در کشورهایی که از چوب 

دهد کنند، نشان میمسواک به طور گسترده استفاده می

های پریودنتال در این که بروز پوسیدگی و بیماری

ها کم است و بنابراین این جوامع نیازهای درمانی جمعیت

 (.52 -53کمتری در حوزه دندانپزشکی دارند)

 "سالوادورا پرسیکا"الیاف درخت اراک که نام علمی آن  

است، حاوی نسبت باالیی از آلکالوئیدها، کلراید، فلوراید و 

و مقادیر  Cسط از سیلیکا، سولفور، ویتامین مقادیر متو

(. 50باشد )کمی از تانین، ساپونین، فالونوئید و استرول می

ترکیبات آنیونی متعدد در چوب مسواک دارای خاصیت 

(. این ترکیبات باعث تقویت 55میکروبی هستند)ضد 

پراکسیدهای بزاقی شده و از این طریق به کاهش 

ای در (. نتایج مطالعه55کنند)های دهانی کمک میباکتری

-سودان نشان داد؛ افرادی که از چوب مسواک استفاده می

های کنند، به طور قابل توجهی تعداد کمتری باکتری

در بزاق خود « استرپتوکوک موتانس»زا همچون پوسیدگی

-قارچ نیز می عالوه این گیاه دارای اثر ضد(. به55دارند )

تواند رشد قارچ باالی سولفات میباشد و به دلیل محتوای 

 (.53در دهان را مهار نماید )« کاندیدا آلبیکنز»

وقتی چوب این گیاه در آب قرار گیرد، مقادیر قابل توجهی 

های کلسیم و فسفر با یون  شود.کلسیم و فسفر آزاد می 

( یا Remineralization) «رمینرالیزاسیون»کمک به 

سیده ابتدایی مینای ضایعات پو« سازیدوباره معدنی»
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(. در اثر 4شوند )دندان، باعث توقف روند پوسیدگی می

-استفاده مداوم از چوب مسواک، بزاق از کلسیم اشباع می

سازی شود و این امر منجر به پیشبرد روند دوباره معدنی 

اند که (. مطالعات متعددی نشان داده 54مینا خواهد شد )

کننده از چوب مسواک ه بروز پوسیدگی در افراد استفاد

های امروزی استفاده کمتر از افرادی است که از مسواک 

 (. 52 -52) کنندمی

وجود به عالوه میزان قابل قبولی از فلوراید در گیاه مسواک 

افزاید. پوسیدگی آن میبر خاصیت ضد ( که 51دارد )

سازی مینا کمک  حضور فلوراید هم به روند دوباره معدنی

ها باعث توقف هم با مهار گلیکولیز در باکتری کند ومی

ها ط آنــــها و تولید اسید توستخمیر کربوهیدرات 

های ضروری (. همچنین، طعم نسبتا تلخ روغن4شود )می

(essential oils موجود در چوب مسواک سبب تحریک )

جریان بزاق شده و به عنوان یک عامل بافرینگ منجر به 

 (. 50شود )دهان می )اسیدیته( PHخنثی سازی 

موجود در این گیاه در ترمیم و  Cمقادیر متوسط ویتامین 

بهبودی زخم نقش دارد و برای عملکرد سیستم ایمنی در 

مقابله با عفونت دهانی ضروری است. این ویتامین در زمان 

التهاب از آسیب سلولی جلوگیری کرده و باعث حفظ 

مبود آن، التهاب و در نتیجه ک شودها مییکپارچگی سلول

(. مطالعات 53دهد )لثه و خونریزی از لثه ها رخ می

اند که چوب مسواک در کاهش پالک متعددی نشان داده

(. وجود ماده 30 -33دندانی و التهاب لثه موثر است )

در این گیاه، با اثر انقباضی خود در کاهش التهاب « تانین»

مهار آنزیم  کننده است. تانین با( کمکGingivitisلثه )

باکتری باعث کاهش تشکیل پالک « ترانسفرازگلیکوزیل »

(. اثرات مفید 53شود )و به دنبال آن کاهش التهاب لثه می

مواد موجود در چوب مسواک سبب شده که امروزه 

به صورت تجاری تولید شود « پرسیکا»ای با نام دهانشویه

ا پرسیکا که در واقع عصاره استخراج شده از گیاه سالوادور

 (. 34است )

افزون بر کاهش التهاب لثه، غلظت باالی کلراید این گیاه، 

( و همراه 50ها را مهار کرده )تشکیل جرم بر روی دندان 

های خارجی از سطح دندان با سیلیکا، در برداشت رنگ 

هم موثر است. تاثیر مثبت مسواک مدرن امروزی نیز، 

اثر عناصر مختلف عالوه بر اثر مکانیکی آن مربوط به 

باشد که به طور شیمیایی باعث موجود در خمیردندان می

-تمیزی دندان و افزایش مقاومت آن در برابر پوسیدگی می

 (.  4شود )

 

 تمیز کردن ناحیه بین دندانی -2

علیرغم تاثیر مسواک در تمیز کردن سطوح بیرونی 

ها )سطوح باکال، لینگوال و آکلوزال(، سطوح بین دندان

نخورنده ها )سطوح اینترپروگزیمال( معموال دستدندان

(. عدم برداشت پالک از سطوح 4مانند )باقی می

شود که در موارد بسیاری اینترپروگزیمال سبب می

شوند های پریودنتال از این سطوح آغاز پوسیدگی و بیماری

علم دندانپزشکی امروز وسایل متنوعی برای تمیز (. 3)

ترین کند که معمولدندانی پیشنهاد می نمودن فضای بین

 (. 4دندان است )دندان و خالل ها نخآن

دندانی بسیار تاکید کردن ناحیه بین در اسالم هم به تمیز

رحمت »اند: )ص( فرمودهکه پیامبر اکرمشده است تا آنجا

( یا 5« )کنندسانی که پس از غذا خالل میخداوند بر ک

خالل کنید، زیرا آن پاکیزگی است و پاکیزگی به ایمان »

(. احادیث اسالمی نه تنها توصیه به تمیز 5« )خواندمی فرا

کار را نیز به  ها نموده بلکه فواید انجام اینکردن بین دندان

اند. در حدیثی از رسول اکرم)ص( آمده کردهدفعات ذکر

در پی غذا خوردن خالل کنید، چرا که مایه »است: 

واگذاشتن خالل، »(  یا 5« )هاستدندانو سالمتی دهان 

-(. امام صادق)ع( نیز فرموده5« )مایه سستی دندان هاست

هرکس غذایی بخورد و پس از آن خالل نکند، مشکل »اند: 

(. با این وجود، پیامبر)ص( 5« )کردبهداشتی پیدا خواهد

کردن با چوب بعضی درختان مثل چوب انار یا برگ خالل 

(. شاید یکی از دالیلی 5اند )درخت خرما و نی را نهی کرده

ها مانند چوب نی یا چوب که خالل کردن با بعضی از چوب

است، به سبب سفت و سخت بودن درخت انار نهی شده 

باشد که باعث آزرده نمودن نسج لثه ها میجنس این چوب
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ین سایش در ناحیه اینترپروگزیمالی و مضر بودن و همچن

(. از 2باشد )دندان در اثر استفاده مکرر از آن میبرای نسج 

طرفی بافت چوبی برخی از گیاهان ترد و شکننده هستند. 

تواند ها میها به کمک این خاللتخلیه مواد میان دندان

رفتن بافت شکننده این گیاهان در باعث شکستگی و فرو

تواند زمینه التهاب را ها شود که خود میسوج میان دندانن

 ها شود.فراهم کرده سبب آسیب لثه و سپس دندان

 

 برخی از فواید مسواک زدن -2

 بو کردن دهانخوش -الف

( یک بوی Halitosis« )هالیتوزیس»بوی بد دهان یا 

 30ناخوشایند حاصل از بازدم هوای یک فرد است. در

وزیس دارای منشا دهانی است و فقط درصد موارد هالیت

دهانی دارد. های سیستمیک یا غیر درصد موارد علت 50

ها و تجمع پالک بر روی سطح زبان تکثیر باکتری

باشد. بوی بد دهان ترین علت بوی بد دهان میمهم

-نفس فرد در موقعیتبه تواند باعث کم شدن اعتماد می

(. بدیهی است 4های اجتماعی و زندگی روزانه شود )

رعایت بهداشت دهان و برداشت روزانه پالک از سطوح 

دندان و زبان به کمک مسواک و همچنین تمیز کردن 

دندانی با نخ دندان یا خالل، بهترین روش برای نواحی بین

باشد. در حدیثی از امام بردن بوی بد دهان می بیناز 

غذا، خالل کردن پس از )خوردن( »)ع( آمده است:  صادق

« سازدکند و بوی دهان را خوش میلثه ها را محکم می

های مسواک )ص( یکی از ویژگی(. همچنین رسول خدا5)

 (. 5کند )زدن را خوش بو کردن دهان عنوان می

از سوی دیگر بعضی مواد غذایی در احادیث به عنوان 

)ص( اند. پیامبر اکرمخوشبو کننده دهان معرفی شده

ویز، چه نیکو خوراکی است! بوی دهان را م»فرماید: می

اولنولیک »(. امروزه ثابت شده که 5« )سازد...خوش می 

موجود در مویز و کشمش، اتصال باکتری پوسیدگی « اسید

کند زای استرپتوکوک موتانس به سطح دندان را مهار می

(و  احتماالً به دلیل کاهش پالک باکتریایی بر روی 4)

 سازد. بو میرا خوش  دندان و زبان، دهان

چه نیکو »)ع( آمده است: در حدیثی دیگر از امام صادق

کند و بوی دهان را ای است پنیر! دهان را تر و تازه میلقمه

-(. علم امروز هم پنیر طبیعی را ضد 5سازد...)خوش می

داند. این اثر حفاظتی پنیر به قوام آن مربوط پوسیدگی می

ترتیب اینشود و بهن بزاق میاست که باعث تحریک جریا

شود. افزایش جریان بزاق و باعث شستشوی دهان می

شدن  محتوای پروتئین، کلسیم و فسفات پنیر سبب خنثی

( و همین امر 4شود )اسیدهای ناشی از پالک میکروبی می

 بو شدن دهان باشد.  تواند دلیل خوشمی

 مسواک زدن و افزایش حافظه -ب

سه چیز فراموشی را از میان : »)ع(صادقامام  به فرموده

کند: مسواک زدن، روزه برد و حافظه را افزون میمی

ای که به (. شاید تاکنون مطالعه5« )گرفتن و قرائت قرآن

طور مستقیم اثر مسواک زدن در افزایش حافظه را بررسی 

کند، انجام نشده بود؛ اما عکس این موضوع یعنی اثر 

توان نوع شدید آن ش حافظه که میمسواک نزدن در کاه

را در بیماری آلزایمر مشاهده نمود، مورد کاوش محققان 

 زیادی بوده است. 

مطالعات متعدد در سال های اخیر، بهداشت دهانی ضعیف 

را به عنوان یک عامل خطرزای ناشناخته در بروز بیماری 

آمده دست(. نتایج به32 -32اند )آلزایمر معرفی کرده

این واقعیت است که بهداشت دهانی ضعیف و به  گویای

های پریودنتال و از دست دنبال آن، پوسیدگی، بیماری

توانند منجر به تغییر در رژیم غذایی، رفتن دندان می

های عمومی التهابی شوند و به نوبه خود سوءتغذیه و پاسخ

(. 32با نقص شناختی و بیماری آلزایمر همراه شوند )

گر نشان داد که سالمت دهان به عنوان یک ای دیمطالعه

کننده مهم در عملکرد مغزی است و بهداشت دهانی تعیین

ضعیف با ایجاد التهاب محیطی در ایجاد و پیشرفت نقص 

ای زایمر نقش تعیین کنندهـــی و بیماری آلــــشناخت

(. نتایج یک مطالعه کوهورت )آینده نگر( در 32دارد )

های خود را ی که روزانه دندانآمریکا نیز نشان داد که زنان

زنند نسبت به افرادی که سه بار در روز مسواک نمی

درصد خطر بیشتری برای ابتال  22تا  55زنند؛ مسواک می
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 (32وصاً آلزایمر دارند )ــــبه انواع بیماری دمانس و خص

 .(تترین فرم دمانس اسآلزایمر شایع بیماری )

مسواک که علم امروز  در مطالعه حاضر تنها به برخی فواید

شود آن را تایید کرده، اشاره شده است. پیشنهاد می

محققین مطالعاتی را در زمینه فواید دیگر مسواک که در 

احادیث ذکر شده، همچون: رویاندن مو، رفع اشک ریزش 

. انجام  . چشم و جال دادن دیده، بهبود عملکرد معده و .

زمینه مسواک  های فراوان اسالم دردهند تا حکمت توصیه

زدن، بیشتر آشکار گردد. از سوی دیگر ترکیبات و مواد 

)ع( به عنوان  )ص( و ائمهغذایی مختلفی از سوی پیامبر

و دهنده دردهای دهان کننده دهان یا تسکین  بوخوش

اند دندان و یا حتی خمیری برای مسواک زدن، معرفی شده

زمایشگاهی و توانند موضوعی برای انجام مطالعات آکه می

 های بالینی در آینده باشند. کارآزمایی

 

 گیری نتیجه

حکم اینکه، دینی جامع و مبتنی بر فطرت انسانی اسالم به 

است؛ از هیچ دستوری در جهت تکامل جسم و روح انسان 

فروگذار نکرده است. صحت و اعتبار دستورات الهی، به 

ی علوم آساوجه قابل خدشه نبوده و پیشرفت برق  هیچ

ای جدید از چهره زیبای دین مبین تجربی هر روز پرده

دارد. لذا گزاف نیست اگر پاسخ مجهوالت علوم میاسالم بر 

مان را از بطن احکام الهی صید  زمینی در حال تکمیل

کنیم. در کالم رسول گرامی اسالم و ائمه علیهم السالم، 

-می ها برمکرراً به ضرورت پیشگیری قبل از وقوع بیماری

خوریم. از اهداف علم دندانپزشکی امروزی هم ترویج 

دندان به عنوان روش  و رعایت بهداشت دهان

های لثه در کننده از پوسیدگی دندان و بیماریپیشگیری

کالمی باشد. اگر این همسویی و همبین افراد جامعه می

دین و علم برای افراد جامعه توضیح داده شود، مطمئناً در 

 وها نسبت به رعایت موازین بهداشت دهان گرش آنن

شود. این امر نه تنها موجب ارتقا دندان تغییراتی حاصل می

تواند انگیزه شود، بلکه میدانش و تفکر افراد جامعه می

تری برای اجرای فرامین الهی به وجود آورده و به مرور قوی

و  هانزمان الگوهای رفتاری را به سمت رعایت بهداشت د

 دندان تغییر دهد. 

تطبیق احادیث اسالمی با واقعیات علمی عصر حاضر سبب 

ها به رعایت دستورات اسالمی در توجه بیشتر خانواده

شد. اگر فرزندان امروز، به درستی تربیت فرزندان خواهد 

های دینی اسالم به گیرند و آموزهتحت تربیت دینی قرار 

دندان را از و  شت دهانخصوص در زمینه رعایت بهدا

های آینده با نسلی سالم بندند، در سالکار سنین پایین به 

دندان رو به رو خواهیم بود. و های دهان از لحاظ بیماری

این امر به بهترین نحو به حل بحران کنونی شیوع باالی 

 های دهان مخصوصاً پوسیدگی دندان کمک خواهدبیماری

 کرد.
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