
 

                              نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  38-47: ، صفحه93بهار اول، شماره اول، دوره 
  
  

 پیشگیري و بهداشت دهان و دندان از دیدگاه اسالم
 
  

  13/3/93 :پذیرش مقاله        20/2/93 :دریافت مقاله
  چکیده

ل شده و کمتر عمل مستحبی است که این اندازه از سوي دین ما اسالم براي بهداشت ارزش زیادي قائ :سابقه و هدف
اما با وجود کثرت منابع در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان، هنوز هم جایگاه گفتارهاي الهی در . مورد عنایت باشد

ن خصوص بوده است لذا هدف ما در این مقاله کنکاش و بررسی روایات در ای. کتابها و مقاالت علمی بسیار جزئی بوده است
  .که شاید از این منظر نگرش و انگیزه احاد افراد جامعه در انجام این مهم ارتقا یابد

توصیفی است که با مطالعه منابع معتبر روایات و  -روش جمع آوري مطالب این مطالعه به روش تحلیلی :مواد و روش ها
قات کامپیوتري علوم اسالمی قم، مطالعات مشابه در کتابهاي حوزوي و نیز نرم افزارهاي کامپیوتري در مرکز تحقی

  .هاي تهران و شهید بهشتی و همچنین با بهره گیري از سایت هاي معتبر اینترنتی انجام یافته است دانشگاه
ایی از روایات تحت مقوله هاي مختلفی از جمله اهمیت پیشگیري و بهداشت، بوي بد در این مطالعه گزیده :یافته ها
ار معنوي مسواك زدن، روش مسواك زدن، جنس و دیگر مواد بهداشتی دهان و همچنین تمیز کردن ناحیه بین دهان، آث

  .دندانی مورد بررسی قرار گرفته اند
دین اسالم رعایت بهداشت و پیشگیري در دهان و دندان را در تعالیم خود بر درمان مقدم داشته و دستورات  :نتیجه گیري

در علم دندانپزشکی امروزي هم رعایت بهداشت پیشگیري از بیماریها از اهمیت بسیار . ائه نموده استزیادي در این زمینه ار
باالئی برخوردار بوده که این نشانگر همسوئی و هم کالمی دین و علم است که همدیگر را نقض نکرده اند، بلکه با گذشت 

  .دالئل دستورات دینی مشخص می گردد زمان و بدست آمدن یافته ها و کشفیات جدید روز به روز حکمت و
  سالم، دندانپزشکی پیشگیري، بهداشت دهانا :واژگان کلیدي

 
  مقدمه

کند که نقل می) ع(، از ابراهیم خلیل 80قرآن کریم در سوره شعرا آیه 
این سخن بدین ). 1( "چون بیمار شوم اوست که شفایم میدهد و" :فرمود

خداوند است که  .طبیب واقعی اوست معناست که طبابت کار خداوند است و
خواص درمانی را در داروها نهاد و در نظام آفرینش براي هر دردي دارویی 
آفرید و به انسان استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان آنها را 

بنابراین از نگاه اسالم طبیب و دارو تنها نقش یک واسطه را در . عنایت کرد
). 2( کنند و درمان کننده فقط خداوند متعال استش ایفا مینظام حکیمانه آفرین

بزرگترین نعمت الهی سالمت جسم و بزرگتر از آن : فرمایدمی) ع(امام علی 
همچنین خطرناکترین بالها، بیماري جسم و خطرناك تر از . سالمت جان است

و مسئله این است که اگر بیماري، خطرناکترین بال ). 3( آن بیماري جان است
سالمت، بزرگترین نعمت الهی است، اسالم که تکامل و سعادت انسان را هدف 
خود قرار داده براي مبارزه با بیماري ها و تامین سالمت جامعه چه برنامه اي 
دارد؟ و به دیگر سخن طب در احکام و قوانین اسالمی چه جایگاهی دارد؟ 

هداف اصلی و بررسی متون اسالمی به روشنی نشان می دهد که یکی از ا
خداوند متعال . حکمت هاي مهم احکام و مقررات اسالمی طب پیشگیرانه است

هاي نورانی و حیات ، تصریح می کند که قرآن و برنامه16در سوره مائده آیه 
  خداوند " :بخش آن جامعه بشر را به راه هاي تامین سالمت رهنمون می گردد

  
له آن کتاب به راه هاي سالمت، هر که را از خشنودي او پیروي کند، به وسی

و ": می فرماید 134خداوند متعال در سوره نساء آیه  ).1( "رهنمون می شود
بدین سان انسان می تواند با پیوند به خدا برنامه هایی که او براي زندگی بشر 
ارائه کرده به بزرگترین نعمت هاي الهی دست یابد و نه تنها آخرت بلکه 

هرکس پاداش دنیا . تی دنیاي خود را نیز تامین نمایدسالمت، سعادت و خوشبخ
بر این پایه در اسالم آنچه  ).1( "می خواهد، پاداش دنیا و آخرت نزد خداست

بار است حرام یا مکروه است و آنچه براي سالمت جسم و جان خطرناك و زیان
براي سالمت انسان الزم و مفید است واجب یا مستحب و آنچه سود یا زیانی 

بررسی دقیق احادیثی که . اي جسم و جان ندارد مباح شناخته شده استبر
) 2(به ما رسیده ) ع(درباره ویژگی هاي علمی، و نیز انواع دانش هاي اهل بیت 

به ما نشان می دهد که پیامبر اسالم و اهل بیت آن بزرگوار نه تنها از دانش 
یق الهام الهی برخوردار پزشکی، بلکه از همه علوم، نه از راه تحصیل بلکه از طر

) ع(به دلیل این دانش گسترده و علم خارق العاده بود که امام علی ). 4( بوده اند
همه امامان . مردم می فرمود هر چه می خواهید از من بپرسید مکرر خطاب به

اند و در پاسخ دادن به مسئله علمی در نمی ماندند از چنین دانشی برخوردار بوده
آنگاه که خداوند بنده اي را براي عهده ": ر این باره می فرمایدد) ع(امام رضا 

داري کارهاي بندگان خویش برگزیند، سینه وي را براي این کار فراخ می سازد 
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Prevention and oral and dental hygiene from Islamic point of view/ Khosravi M, et al. 

٣٩ 
 

و سرچشمه هاي حکمت را در دل او به ودیعت می گذارد و دانش را به تمامی 
نه از راه صواب  به او الهام می کند و از آن پس، او نه در پاسخی فرو می ماند و

  ). 5( "سرگشته می گردد
اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان و نقش آن در سالمت فردي 
مسئله ایی انکارناپذیر است، دندان عالوه بر آماده نمودن غذا جهت هضم در 
معده، در زیبایی ظاهري، تکلم حروف و تنظیم اصوات نیز نقش مهم و موثري 

و دندان سبب مختل شدن نظم طبیعی بدن  بیماري هاي مختلف دهان. دارد
). 6( شده و ممکن است باعث ایجاد ناراحتی و بیماري در دیگر اعضا نیز گردد

به این جهت و جهات اجتماعی و معنوي بسیاري، اسالم براي سالمت و 
بهداشت ارزش زیادي قائل شده و کمتر عمل مستحبی است که این اندازه از 

اشد، اسالم به هر عملی که سالمت دندانها را تامین سوي دین ما مورد عنایت ب
نماید دستور داده و تشویق نموده است و از هر چیزي که سالمت دندانها را در 

اما با وجود کثرت منابع، و با ). 7(معرض خطر قرار دهد برحذر داشته است 
توجه به گسترده بودن و پرداختن به موضوعات بسیار ریز و حتی جزئی در 

ه رعایت بهداشت دهان و دندان، هنوز هم جایگاه گفتارهاي الهی در کتابها زمین
نحو ه و مقاالت علمی ما مسلمانان بسیار جزئی و نادر بوده و از این دستورات ب

  . موثري در سالمت جسم بهره برداري نشده است
امروزه در تمام مراکز پزشکی و دندانپزشکی دنیا توجه کامل به رعایت 

شده است و ) که مقدم بر درمان قرار گرفته(رعایت اصل پیشگیري بهداشت و 
محققان به این نتیجه رسیده اند که آموزش موثر بهداشت می تواند بهترین و 
راحت ترین راه براي تامین سالمتی افراد جامعه باشد، و عدم آگاهی و نداشتن 

عث آموزش بهداشت صحیح دهان و دندان و غفلت بیماران، می تواند با
لذا هدف ما  .افزایش و سیر صعودي بیماري لثه اي و دندانی افراد جامعه گردد

در خصوص ) ع(در این مقاله کنکاش و بررسی روایات ماثوره از آن بزرگواران 
پیشگیري و بهداشت دهان و دندان بوده است که شاید از این منظر نگرش و 

  . یابدانگیزه احاد افراد جامعه در انجام این مهم ارتقا 
  

  مواد و روش ها
توصیفی است که با  - یروش تحقیق در پژوهش حاضر، به روش تحلیل

بهره گیري از منابع معتبر دینی حوزه هاي علمیه و مجالت پژوهشی و مراکز 
تحقیقاتی و نیز نرم افزارهاي معتبر مراکز تحقیقاتی و نیز سایت هاي اینترنتی 

  .هاسته معتبر نگارش یافت
ه اي از روایات تحت مقوله هاي مختلفی از جمله اهمیت گزید ،در ذیل

پیشگیري و بهداشت، بوي بد دهان، آثار معنوي مسواك زدن، روش مسواك 
زدن، جنس مسواك و دیگر مواد بهداشتی دهان و همچنین تمیز کردن ناحیه 

  . بین دندانی مورد بررسی قرار گرفته اند
  

  یافته ها
یان الهی و دین مبین اسالم به در اد: اهمیت پیشگیري و بهداشت

مردم را  29قرآن کریم در سوره اعراف آیه . این امر مهم بسیار تاکید شده است
بخورید و بیاشامید ولی اسراف «بدین شکل به بهداشت تشویق نموده که 

). 1(چرا که اسراف و زیاده روي در خوردن بستر انواع بیماري هاست  »نکنید
بدرستی که «: فرماید می) ع(حضرت علی . استبطوریکه در روایات آمده 

ك پاکیزه آن را با مسواهاي شما راههاي تالوت قرآن است پس  دهان
دهان خود را « :فرمودند) ص(در حدیثی دیگر رسوال خدا  .)8( »نگهدارید

) ص(حضرت رسوال  .)9(» خداسته رسیدن ب پاکیزه کنید که راهی از راههاي
ی ترك مسواك از اخالق ناپسند است و کسان« :در حدیث دیگري فرموده اند

آشامیدن آب « :فرمودند) ع(امام رضا ). 10(» کنند را رها کن را ترك می نآکه 
 »ها را از بین می برد شیرینی دندانو خوردن ) چاي(سرد بعد از آب گرم مانند 

که اشاره به ترك خوردن منشور هاي مینایی در اثر خوردن یک غذا سرد ) 11(
  .از خوردن غذاي داغ می باشدبعد 

در علم امروز دندانپزشکی روشها و متدهاي مختلفی براي پیشگیري در 
مراحل اولیه درنظر گرفته شده است و یکی از آن روش ها، روش پیشگیري 

دین اسالم ). 12( باشدمی ...مکانیکی با وسائلی مثل مسواك، خالل، نخ دندان 
: فرمود) ع(ه تا حدي که امام صادق هم اهمیت زیادي به این وسائل داد

امام ). 13(» خالل و حجامت بر پیامبر نازل شد رئیل همراه با مسواك وبج«
براي هر چیزي پاك کننده اي قرار داده اند و شستشو «: فرمودند) ع(جعفر 

رسول خدا براي ). 14(» پاك کننده دهان، مسواك کردن است دهنده و
وقتی که مردم دسته «: ز جمله اینکه فرمودنداصحاب خود فرمایشاتی داشتند ا

) ازد(نام قوم ه دسته و گروه گروه به دین اسالم مشرف می شدند، قومی ب
آمدند که اینها هم به دین گرویدند و این قوم رقیق ترین و مهربانترین قلبها را 

اینکه : اصحاب پرسیدند» داشتند و همچنین دهانهاي پاك و مطهري داشتند
هربانترین قوم بودند درست، ولی چرا پاکترین دهانها را داشتند، پیامبر فرمودید م

چون این قوم در زمان جاهلیت دهان خود را با مسواك تمیز «: فرمود
  ). 15(» نمودند می

در مقایسه اي از ضریب ارتباط ناقص  (NHS)در ارزیابی بهداشت ملی 
نواده نسبت به بهداشت دهان و سن و آموزش خانواده و درآمد سرانه خا

نشان داده است که بهداشت دهانی عامل  )PI( ایندکس بیماري پریودنتال
کنترل پالك میکروبی و . پیشگوئی کننده شیوع و شدت بیماري پریودنتال است

زاي موجود و ممانعت از تشکیل مجدد آن، به منظور حذف عوامل بیماري
نابراین طرق مختلف ب. پیشگیري از بیماري هاي پریودنتال صورت می گیرد

رعایت بهداشت دهان باید به بیمار بطور کامل آموزش داده شود در غیر این 
مسواك «): ع(امام باقر ). 16(صورت تمام درمانها منجر به شکست خواهند بود 

از . )17(» لباس احرام است هیچ اشکالی نداردنمودن براي شخصی که در 
) محرم(ا فردي که در لباس احرام آی« :پرسیدند) ع(حضرت امام جعفر صادق 

باز « :فرمود. است و مسواك بزند و لثه اش خونریزي پیدا کند چه حکمی دارد
  .)17(» است هم مسواك بزند زیرا مسواك زدن از سنت هاي پیامبر

نکته قابل توجه آنکه اسالم دین سالمت و تندرستی و بهداشت است و 
جالب . رعایت بهداشت را داده است در تمامی موارد جسم انسان، دین دستورات

آنکه در اعمال حج انسان محرم حتی حق ندارد درصورت خارش  بدن خود را 
آینه نگاه کند و بخاراند یا در مورد موي سر حق ندارد آنرا شانه کند و یا در 

ولی در . می باشد... همچنین مواردي دیگر که شامل نظافت و خوشبوئی و 
حتی اگر در اثر انجام بدهد ان، نه تنها می تواند انجام مورد نظافت دهان و دند

این عمل از دهان فرد خون هم بیاید اشکال ندارد و هیچ کفاره ایی ندارد و 
شخص فعل حرامی را مرتکب نشده و جالب تر آنکه حتی می تواند این کار را 

انجام شود و این چیزي جز اهمیت دادن  ادامه داده تا نظافت به طور کامل
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  38-47: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
 و دیگران محمود خسروي/ پیشگیري و بهداشت دهان و دندان از دیدگاه اسالم

۴٠ 
 

تواند  بیش از حد دین اسالم به رعایت موارد بهداشت دهان و دندان نمی
  .قلمداد شود

فرشتگان از بوي دهان کسانیکه «: فرمود) ص(پیامبر : بوي بد دهان
). 18(» نمی کنند رنجیده و آزرده می شوندبعد از خوردن غذا دهان خود را تمیز 

نمود، از نفسها و بوهاي  کعبه نزد خداي متعال شکایت«): ع(امام جعفر صادق 
بد دهان مشرکین، خداوند به او وحی کرد بجاي این قوم، قومی خواهد آورد که 

را برگزید همراه ) ص(با شاخه درخت خالل می کنند و وقتی که خداوند محمد 
مواردي که دهان را بدبو ). 19-21(» واك را نازل کردبا جبرئیل خالل و مس

خوردن ، پیاز، استفاده از مشروبات الکلی« ):ع(می کند، در کالم معصوم 
  ).22(ذکر شده است » غذاي الي دندان و خوردن خون ،)نوعی گیاه(اشنان

امام  ):23-25(اما روایاتی که ناظر بر عوامل خوشبویی دهان است  و
 .»و می گرداند و غذا را هضم می کندبوي دهان را خوشب پنیر«): ع(صادق 
): ص(پیامبر  .»خوشبو می گرداند دهان راخرماي برنی «): ص(پیامبر 

ار با خوردن ان«): ع(علی  .»را خوشبو و درد را از بین می بردکشمش دهان «
زیتون بوي دهان را نیکو «): ع(امام رضا  .»پوست دهان را خوشبو می کند

خربزه سبب پاکیزگی و «): ص(پیامبر  .»گرداند و درد را ازبین می برد می
تره دهان «): ع(امام صادق  .»ان را سفید می کندشود و دند خوشبوئی دهان می

شبوئی دهان و سیب باعث خو«): ع(امام صادق  .»گرداند میرا خوشبو 
سرمه کشیدن دهان را بستن و  حنا«): ع(امام صادق  .»تمیزکننده معده است

 .»جویدن کندر دهان را خوشبو می کند«): ع(امام صادق  .»خوشبو می کند
و شده و دهان را شانه کردن موي سر باعث رویش م«): ع(عسگري امام حسن 

   .»خوشبو می گرداند
بوي بد دهان یا هالیتوزیس یک بوي ناخوشایند حاصل از بازدم هوا در 
فرد است، و یکی از نشانه هاي مهم بیماري می باشد که در ترویج بهداشت و 

به وجود آمدن آن ممکن دالیل . پیشگیري از بیماري باید مورد توجه قرار گیرد
بوي بد دهان باید به عنوان یک . است عوامل موضعی یا سیستمیک باشد

کمترین اثر . نگرانی عمومی براي سالمت و بهداشت جامعه در نظر گرفته شود
آن ممکن است یک نقص اجتماعی را به وجود آورد که در جاي خود می تواند 

با دیگر افراد جامعه آسیب  به زندگی عادي و روزانه و روابط شخصی فرد
  .برساند

عفونت لثه و یا : عوامل دهانی و فاکتور هاي دخیل در آن عبارتند از
، )هاي پریودنتال و بیماري( وابسته به لثه ناشی از پالك باکتریال

خشکی (، اگزروستومیا )زبان باردار(میکروارگانیسم هاي موجود در پوشش زبان 
پروتز و در نتیجه گیر غذایی و تجمع ، نقص دندان مصنوعی یا )دهان

، ضایعات پاتولوژیک )دندان مصنوعی(ها، عدم رعایت بهداشت دنچر  باکتري
  ).26(کارسینوما در داخل دهان، تورم و عفونت و چرکی شدن گلو و شکاف کام 

دالیل استفاده از مسواك در بین مسلمانان و آثار معنوي 
 است که به قبل از اسالم براستفاده از مسواك یک سنت : مسواك زدن

حامی استفاده از آن به عنوان پاك کننده دهان ) ص(پیامبر اکرم . گردد می
به . بودند، و قوانین و احکام استفاده درست و موثر مسواك را بیان فرمودند

همین دلیل طی صدها سال مسلمین از مسواك استفاده می کنند و این عمل 
کند بلکه به عنوان یک سنت باقی مانده نه تنها کمک به سالمت شخص می 

 »هاي پیامبران مسواك زدن است از سنت«: می فرماید) ع(امام صادق . است

راي پیامبر و پاك مسواك موجب رضایت پروردگار عزیز و جلیل و سنتی ب )21(
ن از سنت آخصلت وجود دارد و  12در مسواك  .)23( »کننده دهان است

اکیزه و موجب مسواك کردن دهان را پ«): ع(علی امام  .)23(» پیامبران است
که مومن با گیاه لطیف وقتی«): ع(امام صادق  .)21(» رضایت پروردگار است

کشید، فساد را از بین می برد و ) دندان(مسواك کند و با آن بر گوهر لطیفش 
» پاکان و مطهرین را دوست می دارد به اصلش بازگشت می کند و خداوند

همواره جبرئیل مرا به مسواك کردن سفارش می نمود تا «): ص( پیامبر). 27(
گفته شد چاره اي از مسواك ) پیامبر(و به او . آنجا که فکر کردم آنرا واجب کند

جبرئیل . کردن نیست، بخاطر اینکه از سنتی است که جبرئیل آورده است
دي از زیا(همیشه درباره مسواك نمودن بمن سفارش نمود چندان که ترسیدم 

 .)28(» دندان هایم سائیده شود و یا از بین برود) مسواك زدن

کسی که در دل شب برخیزد براي مسواك «: می فرماید) ص(پیامبر 
بعد از مسواك کردن و (کردن و طهارت، کار نیکوئی انجام داده است، سپس 

برخیزد و به یکی از مساجد خداوند برود، فرشته ایی می آید و دهانش ) طهارت
خارج نمی شود، ) حرفی یا کلمه اي(بر دهان او می گذارد و از درونش چیزي را 

و فرشته در روز ) رود و به آسمان می(مگر اینکه به درون فرشته وارد می شود 
  ).24( »شفاعت او را می کند) جام این عملمشاهده و ان(قیامت به سبب 

) ع(م صادق اما ).29( »مسواك نمودن نیمی از ایمان است«): ص(پیامبر 
شما مکارم اخالق را رعایت کنید تا آنجا که « :از پیامبر در روایتی نقل فرمودند

 .)24( »ا آن پاك کننده و سنت نیکوئی استگفت بر شما باد مسواك کردن زیر
آیا شما همه این مردم را انسان می دانید؟ آن حضرت «: از امام صادق پرسیدند

مسواك « :پیامبر فرمودند .)23، 18( »کنندنمیبجز آنها که مسواك : فرمودند
: درباره مسواك فرمودند) ع(ابی جعفر  .)29( »نمودن از فطرت انسان است

ر مرور دادن روز یکبار ترك نکن حتی اگر با یکبا 3مسواك نمودن را در هر «
  .)21(» بر روي دندانها باشد

را بدانند اگر مردم نتایج و خواص مسواك کردن «: فرمود) ع(امام باقر 
). 30(» نند و با خود به رختخواب می برندهیچگاه مسواك را از خود جدا نمی ک

دهانتان راهی از راههاي پروردگارتان «: از اجدادش نقل فرمود) ع(امام رضا 
اگر «: فرمود) ص(پیامبر  .)23( »تمیز نگهداریداست پس آن را شستشو دهید و 

کردم و کسی که بر  و را واجب میبر امتم مشکل نبود مسواك در هنگام وض
از پیامبر . )31(» ترك نماید توانایی دارد نباید آنرا) مسواك زدن(انجام دادن آن 

یا علی بر تو باد مسواك نمودن «: نقل شده که به حضرت امیر فرمودند) ص(
چرا که مسواك تمیزکننده دهان است و موجب خشنودي و رضایت پروردگار 

و چشمان را روشنی خاصی می بخشد و خالل نمودن تو را متعال قرار می گیرد 
که همانا فرشتگان الهی از بازدم کسانی . نزد مالئکه محبوب می گرداند

  ).31(» مسواك نمی کنند اذیت می گردند
چیز بی نیاز نیست،  4همانا شیعه ما از «: فرمود) ع(امام موسی کاظم  

بر دست کند، مسواکی که با آن  سجاده اي که بر آن نماز بخواند، انگشتري که
امام  .)23(» دانه باشد 33که ) ع(مسواك کند و تسبیحی از قبر امام حسین 

ه اي مومنین مسواك نمائید که بدین وسیله وسوس«: می فرماید) ع(صادق 
چیز فراموشی را از بین  3« ):ع(امام صادق  .»قلب را از بین می برد) شیطانی(

-3گرفتن روزه -2خواندن قران - 1: تقویت می کند می برد و حافظه انسان را
) ع(در سفارشات خود به حضرت علی ) ص(پیامبر  ).18(» مسواك زدن
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چیز است که قواي ذهنی و حافظه انسان را  3یا علی بدان که «: فرماید می
برد، جویدن کندر، مسواك هاي جسم را از بین می تقویت می نماید و بیماري

همانا مسواك زدن اشک چشم را برطرف و باعث می شود . زدن و قرائت قرآن
مسواك پاك کننده دهان و مرضی «: فرمود) ص(پیامبر  .)23(» جال یابدبینائی 

هاي تاکید شده قرار داده است و در آن منافع ظاهري و  خداست و آنرا از سنت
. )23(» شمارش درنمی آیدباطنی وجود دارد و کسی که بخواهد بشمارد، به 

هر کس که خود را ملزم نماید از دو چوب بهداشتی «: فرمودند) ص(مبر پیا
که نام (استفاده کند از عذاب انبر ) منظور همان مسواك و دیگري خالل است(

 .)32(» می باشدامان و کندن و درآوردن دندان در ) امروزي آن فورسپس است
ود و منظورش مسواك کنید، پیامبر ما را به مسواك کردن ظاهر دندان امر نم

این بود که اگر کسی در این کار تفکر کند و عبرت گیرد در این مسئله، در 
ظاهر و باطن این قضیه، خداوند چشمه هاي حکمت را بر او می گشاید و فضل 

   .خداوند زیاد است و اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند
نده مسواك بنمائید که روشنی بخش و جلوه ده«: فرمودند) ع(امام رضا 

. چشمانتان است و موي بدنتان را می رویاند، و اشک چشم را برطرف می کند
گفتند . گرددبر شما باد مسواك نمودن که باعث روشنی بخشی چشم می

» ند و در نتیجه چشم را جال می دهدچگونه؟ فرمود مسواك بلغم را کم می ک
اك کنید که همانا سفارش می کنم شمار ا که مسو«: فرمود) ص(پیامبر  .)25(

کار بسیار نیک و پرمنفعت است، لثه را تقویت و محکم می نماید و بوي 
شما را اصالح ) دستگاه گوارش(نامطبوع دهان شمار ا برطرف می کند و معده 

ان از می کند و بلغم را کم می کند و بر درجات بهشتی شما می افزاید و شیط
   .)29( »این کار شما خشمناك می شود

از : نوع فایده وجود دارد 12در مسواك «: می فرمایند) ع(امام صادق 
دهان انسان را پاکیزه و نظیف ). از پیامبر به ما رسیده است(سنت است 

موجب رضایت و خشنودي . باعث روشنائی دیدگان انسان می شود. گرداند می
بوي بد دهان . رنگ دندان را سفید و درخشان می کند. حق تعالی قرار می گیرد

میزان . گرددباعث تقویت و استحکام لثه می. نگ زرد دندان را می زدایدو ر
باعث افزایش و . بردبلغم را از بین می. اشتهاء غذا را در شما افزایش می دهد

برابر  2پاداش و ثواب حسنات و اعمالتان را . تقویت ذهن و حافظه می گردد
» دگردن ل و خرسند میفرشتگان الهی از این کار شما مسرور و خوشحا. می کند

)33.(  
تاثیر مثبت مسواك بر بهداشت دهان و بر لثه عالوه بر اثر مکانیکی آن 

 (ARAK)می تواند مربوط به آزاد کردن عوامل شیمیائی باشد که از الیاف 
چوب مسواك همانند قلم است که در . درخت اراك به بیرون تراوش می کند

شود  ر جهت باال و پائین استفاده میدست گرفته می شود و با حرکات عمودي د
  ).34( نمایندرا تمیز می  (Facial)و فقط سطوح بیرونی 

در تحقیق و بررسی هاي دکتر جان هاردي و دکتر خالد احمد در  
مقادیر قابل مالحظه اي از ) مسواك(عربستان سعودي آمده است که الیاف 

فلوراید، تانین، سولفور،  کلسیم، کلراید،. )36، 35( مواد زیر را دارا می باشد
، سیتونین، ترمینالین، رزین، ترکیبات گوگردي، مقادیر کمی Cویتامین 

این درخت به سبب داشتن موادي مانند تري متیل آمین و . فالونوئید و استرول
. الکالوئیدي بنام سالوادورین، در جلوگیري از عفونت لثه بسیار موثر می باشد

و تانن،  Cا، سیلیکا، گوگرد، رزین، ویتامین همچنین به سبب وجود کلروره

یدگی هاي وساپونین، فالونوئید و استرول نقش موثري در جلوگیري از پوس
مواد همچنین خواص ضد میکروبی قوي داشته و از  این .دندانی ایفا می کند

آزاد شدن تانین تاثیر بازدارنده ایی بر . تجمع پالك جلوگیري می نماید
زاي امراض دهان و دندان دارد و ممکن است از طریق يهاي بیمار باکتري

آزاد . مکانیسم هاي خاصی در جلوگیري از خونریزي لثه نیز موثر واقع شود
اراك نیز می تواند پوشش حفاظتی براي میناي دندان شدن رزین از درخت 

  .باشد
، یکی از غنی ترین منابع (Salvadora Persika) گیاه میسواك

جلوگیري از پوسیدگی دندان  گیاهی است به همین دلیل در فلوراید در عالم
ترکیبات ضدمیکروبی قوي گیاه مسواك، باعث اثرات . تاثیر بسزایی دارد

بین برنده بوي دهان  ضدمیکروب، برداشت پالك، ضدعفونی کننده و از
  .شود می

. باشد گیاه مسواك حاوي امالح کلسیم، بخصوص بی کربنات کلسیم می
ل در استحکام میناي دندان و جلوگیري از پوسیدگی بسیار موثر به همین دلی

کلراید قابل توجه گیاه مسواك نقش پاك کننده داشته و ضمن سفید . است
این پدیده باعث . کردن دندانها باعث جلوگیري از افزایش جرم دندان می شود

ن ها و اسید تانیک گیاه مسواك، ضم تانن. جلوگیري از بیماري لثه می گردد
تشدید اثرات ضدمیکروبی، باعث سفید شدن دندانها و جلوگیري از خونریزي 

   ).36( لثه و ترمیم زخمهاي دهان می گردد
مطالعات گوناگونی بر روي اثرات گیاه فوق انجام شده و اثرات مثبت آن 

) 1987(از جمله تحقیقاتی که روتمی و مسادم ). 36( گزارش گردیده است
میزان پوسیدگی، بیماري هاي پریودنتال، خون ریزي لثه  انجام داده اند، کاهش

الوین و  .و میزان پالك را در استفاده کنندگان از گیاه مسواك گزارش کرده اند
تحقیقات زیادي روي این ماده انجام داده و نتیجه گرفته اند که ) 1982(لویز 

 گیاه مسواك داراي خواص تنگ کننده عروقی بوده و به همین جهت باعث
   .کاهش ژنژیویت می شود

با هدف بررسی گیاه مسواك و سالمت ) 1990(و سلیم  EIDمطالعه 
پریودنتال نشان داد که استفاده از گیاه فوق بر تجمع پالك و سالمت پریودنتال 

رابطه میان میزان استفاده از ) 1991(در مطالعه الکاتب و همکاران  .موثر است
اي مکه و جده بررسی و مشاهده در شهر ه  CPITNچوب گیاه مسواك و

گردیده که نیازهاي درمانی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از مطالعات مشابه 
ح پایین نیاز در دیگر کشور هاست و استفاده مکرر از چوب مسواك با سط

   .)36(درمانی ارتباط دارد 
 ادعا کرده اند کسانی که پنج بار در روز از) 2003(االوتابی و همکاران 

چوب هاي مسواك براي تمیز کردن دهان استفاده می کنند نسبت به افرادي 
). 36(که مسواك معمولی استفاده می کنند، پوسیدگی کمتري دارند 

Khosravi  ي کارآزمایی بالینی دو  طی مطالعه) 2011) (37(و همکاران
ج نتای. سوکور به بررسی اثر عصاره کندر بر ژنژیویت ناشی از پالك پرداختند

دار شاخص لثه ایی و خونریزي از لثه در گروه استفاده  حاکی از کاهش معنی
  . کنندگان از کندر در مقایسه با گروه پالسبو وجود داشته است

امروزه ثابت شده که بالفاصله بدنبال استفاده از مسواك افزایش قابل 
ه در با کاهش قابل توج. توجهی در کلسیم و کلراید محتوي بزاق دیده می شود

»PH«  بزاق و در محتویات فسفات محققین دریافتند که کلسیم اشباع شده
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  38-47: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
 و دیگران محمود خسروي/ پیشگیري و بهداشت دهان و دندان از دیدگاه اسالم

۴٢ 
 

موجب افزایش معدنی شدن میناي دندان می شود و تمرکز بیشتر کلراید مانع از 
 در البته باید اذعان داشت که تاثیرات مفید افزایش. تشکیل پالك می گردد

 از پس ساعت 4 رفظ شده عنوان تغییرات و است ناپایدار کلراید و کلسیم
 مسواك از مجدد استفاده و گردد برمی خود معمولی وضع به مسواك از استفاده

   ).38(را می طلبد 
و همکارانش مطالعه اي را در مورد تاثیر محلول   1987Gaziدر سال 

حاوي خمیر دندان سالوادوراپرسیکا و مقایسه آن با دهان شویه کلرهگزیدین 
 2هفته حد فاصل بین  4مرحله دو هفته اي با  2 تحقیق بصورت. انجام دادند
در هفته اول هر مرحله از آب ولرم براي تمیز کردن دهان خود . مرحله بود

در شروع هفته دوم، ابتدا تحت عمل پالیش قرار گرفته و . استفاده می کردند
براي تمیز کردن دهان خود استفاده % 2یک گروه از دهان شویه کلرهگزیدین 

  . کردند
پایان (اخص هاي لثه اي پالك و خونریزي از لثه در ابتداي هر مرحله، ش

نتایج تحقیق نشان داد که کلیه . ارزیابی و ثبت شد) هفته اول و دوم هر مرحله
دار  شاخص هاي فوق در پایان هفته دوم نسبت به پایان هفته اول کاهش معنی

ثه ایی و شاخص در حالیکه مابین میانگین شاخص ل. از خود نشان داده بود
خونریزي از لثه، در دو گروه استفاده کننده از محلول سالوادوراپرسیکا و محلول 
کلرهگزیدین تفاوت معنی دار وجود نداشت، ولی میانگین شاخص پالك دندانی 

بود اما در گروهی که از  3/2در گروهی که از کلرهگزیدین استفاده کرده بودند 
بود و این اختالف  5/2یکا استفاده کرده بودند محلول خمیر دندان سالوادوراپرس

  ).34( از لحاظ آماري معنی دار بود
حضرت : روش، دفعات و زمان مسواك زدن و جنس مسواك

ظرفی داشت که در آن پنج مسواك بود و بر هر کدام از مسواك ها ) ع(رضا 
مازي نوشته بود که وقت هر ن) در طول شبانه روز(نام یکی از نمازهاي پنجگانه 

ایی از احادیث  گزیده. )39- 41(ید با یکی از انها مسواك می نمود که می رس
نقل ) ص(که از پیامبر ) ع(ي حضرت علی  موجود در این باب شامل فرموده

هر کس که در روز یک بار مسواك بنماید رضایت خدا را جلب کرده « :فرمود
واك کند همانا که بار مس 2است و جایگاه او در بهشت است و هر کس در روز 

در حدیث  .)23(» او سنت پیامبران را ادامه داده و بر آن مداومت کرده است
وقتی از رختخواب برخواستی باید «: آمده که فرمود) ع(دیگري از امام صادق 

» است زیرا مسواك نمودن در هنگام سحر قبل از وضو از سنت. مسواك کنی
)31(.  

در هنگام ) ص(است که پیامبر خدا روایت «: فرمودند) ع(صادق  امام 
نمود، یکبار قبل از اینکه به رختخواب برود براي بار مسواك می 3شب 

خوابیدن، بار دوم پس از بیدار شدن براي اقامه نماز شب و بار سوم قبل از 
) ع(امام صادق ). 41-44(» )در مسجد(بیرون رفتن براي اقامه نماز صبح 

م مردي را که شب برخیزد و مسواك کند و من بسیار دوست دار«: فرمودند
  .)23(» بوي نیک از او به مشام برسد

همانا که او «: آمده است که فرمود) ع(در روایتی از امام محمد باقر 
نمی خوابید مگر اینکه چوب مسواك را باالي سرش ) پیامبر اکرم ص(

مسواك ) ابتدا قبل از هر کاري(گذاشت و هنگامی از خواب بلند می شد  می
نمود و با چوب درخت اراك مرتبه مسواك می 3هر شب ) پیامبر(او . کرد می

من : امام صادق فرمود .)45( »او فرمان داده بودنمود که جبرئیل به مسواك می

منظور (بدم می آید از مردي که بمیرد و اخالقی از خلقیات پیامبر را بجا نیاورد 
  .)21(» می باشد) همان مسواك نمودن

 تعداد زمینه در تحقیقاتی همکارانش و) عید( EID نامه ب محققی
در  EIDبراساس مطالعات . در طول شبانه روز انجام داده اندمسواك نمودن 

کنند، گروهی بطور متناوب آنرا مورد میان کسانی که از مسواك استفاده می
صد افراد مورد در 3/1همچنین دریافتند که کمی بیش از . دهند استفاده قرار می

مطالعه یک تا دو بار در روز از مسواك استفاده می کنند و تعداد مشابهی به 
 4/1در صورتی که در حدود . را بکار می برند صورت هفتگی یا غیرمنظم آن

  .)36( درصد افراد مورد مطالعه روزانه پنج بار یا بیشتر از آن استفاده می کند
و همکارانش، توصیه شده  Gaziدر تحقیق انجام شده دیگري توسط 

ر در روز مورد است که براي کاهش مشخص افزایش پالك باید مسواك پنج با
در عرض (صورت عرضی ه ب«: فرمود) ص(پیامبر ). 36( استفاده قرار گیرد

 »ك کنید و بصورت طولی مسواك نکنیدمسوا) دهان یا از روي لثه به دندان
روزه توصیه می شود اجتناب از روش مسواك زدن صحیح نیز که ام .)9،23(

دندان ها و یا تحلیل لثه ) سایش(مسواك زدن افقی است که باعث ابرژن 
یا  و  modified Bass methodشود و روش هاي عمودي نظیر می

rolling بدان اي علی «): ع(به علی ) ص(از نصایح پیامبر . پیشنهاد می شود
اك است که اگر به اعتدال زده کنی، لیف اربهترین چیزي که با آن مسواك می

» شود دندان را لطیف و اگر زیاده شود دندان را ضعیف می کند و از بین می برد
اگر مسواك نمودن همراه با اعتدال باشد بوي «: فرمود) ع(امام رضا  .)31(

دهان و زردي دندان را برطرف می کند و اگر زیاده روي در مصرف آن صورت 
ن آج دندان و ضعف ریشه دندان و لق شدن باعث خراب شدن نس ،گیرد
  ).45(» گردد می

در هنگام وضو با گیاه اشنان مسواك می ) ع(در روایت است که امام باقر 
چوب زیتون مسواك خوبیست، از درختی مبارك و پر «: پیامبر فرمود). 23(نمود 

من و برکت که چرك و فساد و زردي دندان را برطرف می کند و این مسواك 
تغییرات لثه و سایش دندانها ممکن است ). 25(» اك انبیاء قبل از من استمسو

بر اثر مسواك نمودن شدید در حرکات افقی و چرخشی ایجاد گردد، که این 
  . تغییرات با کاربرد خمیر دندانهاي حاوي مواد ساینده تشدید می شود

آسیب هاي لثه اي ناشی از مسواك زدن ممکن است بصورت حاد و یا 
تغییرات حاد لثه از نظر نماي ظاهري و مدت ایجاد آن  .من تظاهر نمایندمز

تلیال سطحی و نمایان شدن بافت  متفاوت بوده و شامل جدا شدن الیه اپی
آشکار شدن بافت همبند سبب ایجاد زخم هاي . همبند زیرین آن می باشد

کن وزیکول هاي دردناك، اریتم منتشر و تحلیل لثه مم. دردناکی می گردد
ات حاد لثه تغییر. است در اثر روش غلط و کاربرد شدید مسواك تظاهر نمایند

گاهی مواقع موي . هنگام استفاده از مسواك زیر و جدید ایجاد می گردد ̋معموال
مسواك در ناحیه اي از لثه فرو می رود و در آنجا باقی مانده و ایجاد آبسه 

کمترین حد و مقدار مسواك زدن « :فرمود) ص(پیامبر ). 35(اي را می نماید  لثه
یعنی با انگشتان مسواك کند ( )41( »نها بمالیداین است که انگشتانت را بر دندا

که ماساژ لثه سبب افزایش  ثابت شدهامروزه ). و لثه و دندان را ماساژ دهد
ضخامت در بافت اپی تلیال و کراتینیزه شدن لثه شده و این عمل باعث 

در اثر ماساژ لثه، بهبود در گردش خون . ک می شودافزایش فعالیت میتوتی
در نتیجه تغذیه . ایجاد شده و خون بیشتري در اطراف لثه جریان پیدا می نماید
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Prevention and oral and dental hygiene from Islamic point of view/ Khosravi M, et al. 

۴٣ 
 

 لثه بهتر و کامل تر انجام می گیرد و این خود در سالمتی لثه خیلی موثر است
ك نکه برخی دانشمندان معتقدند، سالمت لثه با یکبار مسواآعالوه بر  ،)46(

   .)47( ساعت تأمین می گردد 48تا  24نمودن کامل 
استفاده از وسائل دیگر مانند نخ دندان که به منظور ماساژ لثه استفاده 

بنظر می رسد که عمر ). 35( بار در روز توصیه می شود 2می شود و به میزان 
مسواك بیشتر به روش مسواك زدن بستگی دارد تا مدت زمان استفاده از آن، 

ز دالیل فرسوده شدن زود هنگام مسواکها استفاده ناصحیح از آن و بکار یکی ا
توصیه می شود جهت افزایش عمر  .بردن در بین دندانها جهت نظافت می باشد

 . مسواك جهت بهداشت دهان در نظر گرفته شود 2مسواکها حداقل 
ماه به اطراف  3آن بعد از  الیاف ̋معموالدر صورت کاربرد منظم مسواك 

مسواك کهنه عالوه . می شود و حتماً باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود خم
طبق ). 34(بر نداشتن خاصیت تمیزکنندگی موجب آسیب به نسج نیز می گردد 

مطالعات اپیدمیولوژیک، هر چه تعداد دفعات مسواك زدن بیشتر باشد پالك 
ر پالك هر کمتري وجود خواهد داشت، در مطالعات دیگر ادعا شده است که اگ

روز یک مرتبه به طور کامل برداشته و پاك شود لثه می تواند در سالمت  2
  . بسر برد

به اتفاق  1973در سال   Niklaous p.langدر تحقیقی که توسط
 48که هر ( همکارانش صورت گرفت مشخص شد در صورت تمیز کردن پالك

ساعت  48زمان از لثه سالم باقی می ماند و اگر این ) ودشساعت یکبار انجام 
 . کندبیشتر شود ژنژیوایتیس پیشرفت می

ساعت باشد مقدار  96یا  72اگر فواصل تمیز نمودن پالك از دندان ها 
ساعت بوده ولی در این موارد  48پالك ایجاد شده اندکی بیشتر از حالت 

مطالعات میکروب شناسی روي پالك نشان داده است که پاتوژنیسیته پالك 
 د و بر مقدار گرم منفی بخصوص کوکسی ها ورادها افزوده تغییر می کن

  ).16(می گردد و همین عامل است که باعث آسیب بیشتر به لثه می گردد 
شاید خالل دندان قدیمی ترین : تمیز کردن ناحیه بین دندانی

در یک . براي بهداشت دهان از آن استفاده کرده است انسانوسیله اي باشد که 
سال قبل از میالد برمی گردد، از خالل  2500که تاریخ به کتاب خطی بابلی 

همانا خالل چوبی است از « دندان به عنوان تمیز کننده دندان ها یاد شده است
و (نچه که در مابین دندان ها وارد می شود آن آدرختی بخصوص که بوسیله 

  ).14( »کندرا خارج می) ماندمی
وند حضرت محمد را به عنوان که خداهنگامی«: فرمود) ع(امام باقر 

امام ). 23(» د همراه با مسواك و خاللپیامبر برگزید جبرئیل بر او نازل ش
) کشیدن خون(ت جبرئیل همراه با مسواك و خالل و حجام«: فرمود) ع(صادق 

جبرئیل خالل را از آسمان و با «: فرمود) ع(امام کاظم  .»بر پیامبر نازل شد
 .)25( »بر پیامبر نازل نمود) طرف خداونداز (م دست راستش و با شاهد و قس

دهانتان را با خالل تمیز کنید زیرا آنجا جایگاه دو فرشته «: فرمود) ص(پیامبر 
است و مداد آنها آب دهان است و قلم آنها ) اعمال(نگهبان اعمال و دو کاتب 

ي مانده غذا ال(زبان است و براي آنها چیزي سخت تر از مانده غذا بر دهان 
اي علی، خالل نمودن « :فرمود) ع(پیامبر به علی  .)23( »نمی باشد) دندان

دندان، تو را در بین مالئیکه خداوند محبوب و دوست داشتنی می گرداند زیرا 
فرشتگان الهی از بوي دهان کسی که پس از خوردن غذا خالل ننماید رنجیده 

که کاري را ترك کند  کسی«: فرمود) ص(پیامبر  .)3( »و آزرده خاطر می شوند

ار را و مشغول به انجام خالل کردن شود کار خوبی کرده است ولی اگر آن ک
  .)23(» ترك نکرد گناهی بر او نیست

بر شما باد خالل نمودن که این عمل پاکیزگی و «: فرمود) ص(پیامبر 
همراه با صاحب نظافت است و نظافت خود نشانگر ایمان فردا است و ایمان 

همانا خالل نمودن سبب «: فرمود) ع(امام صادق  .)29( »بهشت است خود وارد
: فرمود )ص(پیامبر  .»هان و رایحه خوش از دهان می گرددپاکیزه شدن د

  .)21(» ن را سالم نگه می داردآخالل نمائید چون لثه و دندان هاي کنار «
ه سالمتی دهان و بعد از خوردن غذا خالل کنید ک«: فرمود) ص(پیامبر 

خداوند خالل کنندگان را «: فرمود) ص(پیامبر  .)23( »ندان در آن استد
خالل کنندگان چه کسانی هستند؟ فرمود  گفتند اي رسول خدا. رحمت کند

کسانیکه غذاي مانده در دهان را خالل می کنند و فرشتگان تغییر می دهند 
) ع(ر از امام باق .)23(» را، که همان رایحه و بوي خوش استبوي دهانشان 

 گرفت غذاي الي دندان را در دهان وقتی وضو می«: اند که نقل کرده
غذایی که الي دندان است «: و می فرمود »دور می انداخته می گرداند و ب

: فرمود) ص(پیامبر  .)23( »را زرد و زانوها را ضعیف می کند دهان را بدبو، رنگ
امام رضا  .)23( »ندن هنگام وضو از امت مرا رحمت کخداوند خالل کنندگا«
با چوب درخت انار و با ساقه ریحان خالل نکنید، زیرا آن دو رگ «: فرمود) ع(

می کرد به غیر از  جذام را به حرکت در می آوردند و پیامبر با هر چیزي خالل
  .)25(» چوب خرما و نی

خالل «: نقل شده است که فرمود) ع(در کتاب روضه الواعظین از علی 
 .)23( »ی و فقر و بیچارگی انسان می گرددوره گز سبب بدبختکردن با چوب ش

با نی خالل نکنید ولی اگر چاره اي «: نقل شد که فرمودند) ع(از امام صادق 
امروزه اعتقاد بر این ). 45(» شدید پوست را از روي آن جدا کنیدنباشد و مجبور 

آن را داشته باشد، است که خالل دندان نباید ترکیباتی مانند تانن و مواد مشابه 
به عنوان مثال چوب . چرا که این امر سبب تحریک لثه و التهاب آن می گردد

خالل دندان هرگز  درخت انار که حاوي مقدار بسیار زیادي تانن است براي
البته شاید یکی از دالئلی که خالل کردن با بعضی از  .)5( مناسب نمی باشد

نار را نهی نموده اند، به سبب سفت و چوب ها مانند چوب نی و یا چوب درخت ا
سخت بودن جنس این چوبها می باشد که باعث آزرده نمودن نسج لثه و 
همچنین سایش در ناحیه اینتروپروگزیمالی و مضر بودن براي خود نسج دندان 

  .در اثر استفاده مکرر از آن باشد
ارد بیماري هاي دندان و پریودنتال در مو که )46( دادهمطالعات نشان 

بدین ترتیب برداشتن پالك . بسیاري از نواحی اینترپروگزیمال منشاء می گیرد
از نواحی بین دندانی به طور قابل توجهی براي بهداشت دهان حیاتی تر از 

زیرا معموالً التهاب از این (بهداشت نواحی باکال، لینگوال، و اکلوزال است 
  ).ناحیه شروع می شود

هداشت فضاهاي بین دندانی استفاده از وسایل زیر جهت رعایت ب
نخ دندان، خالل دندان، مسواك بین دندانی، وسائل شستشوي دهان : شود می

، دهان شویه ها، تمیز کننده هاي دندانی، مواد نمایانگر )اسپري آب(با فشار آب 
خالل دندان وسیله ایست که امروزه نیز جهت ). 36) (افشاء کننده ها(پالك 

بین دندانی و ماساژ لثه پاپی بین دو دندان پیشنهاد می شود تمیز نمودن سطوح 
با ( Perio0Aid - 2و ) با مقطع مثلثی(  Stim-u-dent-1که دو نوع 

  ).46( وجود دارد) مقطع گرد
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  بحث و نتیجه گیري
علی الخصوص در (ها  دین اسالم رعایت بهداشت و پیشگیري از بیماري

را اصل قرار داده و  مان مقدم داشته و آنرا در تعالیم خود بر در) دهان و دندان
در کلمات معصومین و گفتار . دستورات زیادي در این زمینه ارائه نموده است

ها بر  اطباي اسالمی مکرراً به ضرورت تقدم پیشگیري قبل از وقوع بیماري
اسالم ضمن ایجاد انگیزه در کشف و درمان بیماریها از مصرف  .خوریم می
درمانی در موارد غیرضروري افراد را برحذر می دارد و در جاي شیوه هاي  بی

عین حال کوشش ها را به سوي شناخت و کاربرد شیوه هاي پیشگیري سوق 
 . می دهد

در علم دندانپزشکی امروزي هم رعایت بهداشت دهان و دندان و 
ها از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده که این نشانگر  پیشگیري از بیماري

ی و هم کالمی دین و علم است که همدیگر را نقض نکرده اند، بلکه با همسوئ
گذشت زمان و بدست آمدن یافته ها و کشفیات جدید روز به روز حکمت و 

ذکر این نکته که از بین بردن علل . گردد دالئل دستورات دینی مشخص می
هان و دندان از طریق رعایت بهداشت دبیماري به جاي عوارض آن در 

از اهداف علم دندانپزشکی امروز می باشد، اگر ریشه و جایگاهی در ) یريپیشگ(
که فراوان هم یافت (تعالیم، و دستورات و گفتار پیشوایان دین داشته باشد 

و از این منظر و نگاه براي مردم جامعه توضیح داده شود، مطمئناً در ) شود می
ان تغییراتی حاصل نگرش جامعه نسبت به رعایت موازین بهداشت دهان و دند

شده و در ارتقاء دانش و تفکر افراد جامعه، در این امر موثر بوده و ایجاد 
نماید و محرکی در جهت اجراي این  تر و نشاط درونی می ایی قوي انگیزه

  جهت بهبود (رفتاري در اجتماع  هاي الگو در نتیجه تغییرو  فرامین می باشد

  
امروزه . اجتماعی بدست می آیدسالمت فردي و ) سالمت دهان و دندان

ضرورت اقدامات پیشگیرانه بهداشتی نظیر مسواك کردن واستفاده از نخ دندان 
هاي پریودنتال و از  هاي دندانی و بیماري جهت جلوگیري از پوسیدگی ...و 

هاي  ها از یک طرف و پیشگیري از بیماري دست دادن زود هنگام دندان
به اثبات رسیده ومورد تاکید قرار  ر سو کامالًاز دیگ ....عروقی وریوي و-قلبی

و این امر به روشنی و صراحت در ادبیات روایی دینی ما ) 49، 48( گرفته است
 خصوصاً( براي ارزیابی دقیق احادیث طبی رسدبنظر می. خوردبه چشم می

در واقع آزمایش  .ها بهترین راه آزمایش است و بهره گیري کامل از آن )درمانی
ن قرینه عقلی براي راستی آزمایی احادیث طبی است که خوشبختانه در بهتری

امکان  ...حال حاضر با استفاده از مطالعات تجربی و کارآزمایی بالینی و
  ).2( برداري از آن بیش از هر وقت دیگر فراهم است بهره

 
  تقدیر و تشکر

 سید محمد علی طباطبایی که در تهیه بخشی بدین وسیله از آقاي دکتر
همچنین از خانم مهندس . متحمل زحمت شده اند قدردانی می گردداز منابع 

  . شودمهسا خسروي که زحمت بازبینی متن را کشیده اند تشکر می
 تحقیقات مرکز رییس شهریاري دکتر االسالم حجه از ضمن در

 اطالعات بانک مسئول میرصلحدار االسالم حجه ،قم اسالمی علوم کامپیوتري
 آقاي عربی، بخش تهیه در نجفی مرعشی اهللا آیت مرحوم ،کزيمر کتابخانه

 الخصوص علی مازندران فیضیه حوزه مسئولین متون، ترجمه در وسگري حسن
  .شودتقدیر می فرزندشان و فاضل اهللا آیت
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Abstract 
Introduction: Islam attributes the great value to health and there are not many 
recommended actions such this way. But despite of the presence of many 
resources on dental hygiene, it still has a very minor status in our divine books and 
scientific articles. This paper aimed at exploring and examining the narrations in 
this regard for perhaps all the attitude and motivation of individuals can be 
promoted in this matter. 
Methods: In this study, the Sources were collected from Seminary School of Qom, 
Feizieh Seminary School of Mazandaran, narrative and scientific resources of 
Ayatollah Marashi Najafi Library, Qom, computer software in the Computer 
Research Center of Islamic Sciences In Qom, the use of similar studies in Tehran 
and Shahid Beheshti Universities. 
Findings: In this study, a selection of narratives were investigated under different 
categories, including the importance of prevention and hygiene, stink breath, 
spiritual effects of brushing, brushing technique, other oral health materials and 
cleaning the interdental area as well. 
Conclusion: Islam gives priority to oral hygiene and prevention from diseases in 
its recommendations and provides too many orders in this regard. Also, in modern 
dentistry, oral hygiene and prevention from diseases is very important issue. This 
indicates that not only religion and science are in harmony and do not violate each 
other but also new results and discoveries are identified in consistence with 
religious wisdom and reasons every day by passing time. 
Keywords: Islam, Preventive dentistry, Oral hygiene 
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