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مروری بر سیره معصومین علیهمالسالم در سفارش به بهداشت دهان و دندان
حسین جالئی نوبری

1

 1دانشیار ،گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران  ،عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسالمی و علوم
سالمت منطقه  2کشور (نویسنده مسئول)

چکیده
بررسی متون اسالمی بهروشنی نشان میدهد که طب پیشگیرانه از اهمیت ویژهای در گفتار و رفتار ائمه معصومین علیهمالسالم
برخوردار است .باوجود چنین توصیههایی در مورد رعایت بهداشت فردی و بهخصوص بهداشت دهان و دندان ،در کتب و
مقاالت علمی ،هنوز هم از این دستورات به نحو مؤثری در جهت ارتقای بهداشت دهان و دندان بهرهبرداری نشده است .لذا
مطالعه حاضر باهدف سیره معصومین علیهمالسالم در سفارش به بهداشت دهان و دندان طراحی و اجرا گردید .نتایج حاصل از
مطالعه مروری در منابع و کتب اسالمی در قالب چهار گروه  )1تعداد دفعات مسواک زدن )2 ،روشهای مسواک زدن  )3فواید
مسواک زدن  )4آثار ،فواید و روش خاللدندان تقسیمبندی و ارائه شد .توجه به این توصیهها و ترویج سیره معصومین
علیهمالسالم در بین آحاد مردم ،میتواند تأثیر مثبت و شگرفی در ارتقای سالمت دهان و دندان و کاهش هزینههای
تحمیلشده بر جامعه داشته باشد .درزمینه بهداشت دهان و دندان ،دین اسالم بر پیشگیری تأکید کرده است و آن را بر درمان
ارجحیت داده است .علم امروزه دندانپزشکی نیز بر اصل پیشگیری استوار است که همسو با تعالیم دینی است.مقاله به شکل
مروری و تحلیل و گزینشی از احادیث معصومین علیهم السالم استخراج شده است.
واژههای كلیدی :اسالم ،سیره معصومین علیهمالسالم ،بهداشت ،دهان ،دندان
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مقدمه
در آیه  80از سوره شعرا ،از حضرت ابراهیم علیهالسالم نقل میکند که فرمود« :و إِذا مرِضْتُ فهُو یشْفِینِ» 1.این سخن
بدین معناست که طبیب واقعی خداست و طبابت کار اوست .خداوند است که خواص درمانی را در داروها نهاد و در نظام
آفرینش برای هر دردی دارویی آفرید و به انسان استعداد شناخت دردها و داروها و چگونگی درمان آنها را عنایت کرد؛
بنابراین از نگاه اسالم طبیب و دارو تنها نقش یک واسطه را در نظام حکیمانه آفرینش ایفا میکنند و درمانکننده فقط خداوند
متعال است .حضرت علی (ع) میفرماید :بزرگترین نعمت الهی سالمت جسم و بزرگتر از آن سالمت جان است .همچنین
خطرناکترین بالها ،بیماری جسم و خطرناکتر از آن بیماری جان است 2.مسئله این است که اگر بیماری ،خطرناکترین بال و
سالمت ،بزرگترین نعمت الهی است ،اسالم که تکامل و سعادت انسان را هدف خود قرار داده برای مبارزه با بیماریها و تأمین
سالمت جامعه چه برنامهای دارد؟ و به دیگر سخن طب در احکام و قوانین اسالمی چه جایگاهی دارد؟ بررسی متون اسالمی
بهروشنی نشان میدهد که یکی از اهداف اصلی و حکمتهای مهم احکام و مقررات اسالمی ،طب پیشگیرانه است .خداوند
متعال در سوره مائده آیه  ،16تصریح میکند که قرآن و برنامههای نورانی و حیاتبخش آن جامعه بشر را به راههای تأمین
ت إِلى النَُّورِ بِإِذْنِ ِه ویهْدِیهِ ْم إِلى
ن اتَّبع رِضْوانهُ سُبُل السَّلامِ ویُخْرِجُهُمْ مِن الظَُّلُما ِ
سالمت رهنمون میگردد« :یهْدِی بِهِ اللَّهُ م ِ
صِراطٍ مُسْتقِیمٍ» 3.همچنین در سوره نساء آیه  134میخوانیم که« :منْ کان یُرِیدُ ثواب الدَُّنْیا فعِنْد اللَّهِ ثوابُ الدَُّنْیا والْآخِرةِ وکان
اللَّهُ»؛ 4و بدینسان انسان میتواند با پیوند به خدا برنامههایی که او برای زندگی بشر ارائه کرده به بزرگترین نعمتهای الهی
دست یابد و نهتنها آخرت بلکه سالمت ،سعادت و خوشبختی دنیای خود را نیز تأمین نماید .بر این پایه در اسالم آنچه برای
سالمت جسم و جان خطرناک و زیانبار است حرام یا مکروه است و آنچه برای سالمت انسان الزم و مفید است واجب یا
مستحب و آنچه سود یا زیانی برای جسم و جان ندارد مباح شناختهشده است .با مروری بر منابع معتبر اسالمی نظیر قرآن
کریم ،نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه ،نهج الفصاحه ،وسایل الشیعه ،بحاراالنوار ،طب النبی ،طب الصادق و بسیاری از دیگر کتب
اسالمی درمییابیم که حفظ سالمت و پیشگیری از بیماریها در هرکدام موردبحث قرارگرفته و در بعضی از این منابع ،حتی
برای هر موضوع ازجمله بهداشت دهان و دندان ،ابواب خاصی در نظر گرفتهشده است؛ بنابراین اسالم برای بهداشت دهان ارزش
زیادی قائل شده و به هر عملی که سالمت دندانها را تأمین نماید دستور داده و تشویق نموده است و از هر چیزی که سالمت
دندانها را در معرض خطر قرار دهد بر حذر داشته است .بااینوجود ،هنوز هم جایگاه گفتارهای الهی در کتابها و مقاالت
علمی ما مسلمانان بسیار جزئی و نادر بوده و از این دستورات به نحو مؤثری در سالمت جسم بهرهبرداری نشده است؛ بنابراین
در این پژوهش به بررسی سیره معصومین علیهمالسالم در سفارش به بهداشت دهان و دندان میپردازیم.

 1شعرا.80،
 2حرانی ،تحف العقول ،ص .208
 3مائده.16:
 4نساء.134:
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 .1روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر که به روش تحلیلی -توصیفی انجامیافته است با بهرهگیری از منابع معتبر دینی حوزههای علمیه و مجالت
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی و نیز نرمافزارهای معتبر مراکز تحقیقاتی و نیز سایتهای اینترنتی معتبر نگارش یافتههاست.
تعریف مفاهیم
سیره از کلمه «سیر» ،بر وزن «فِعله» و از ماده «سیر» به معنای رفتن است و خود کلمه سیره به معنای روش و رفتار و
سنت و طریقت و هیئت هست 5.راغب اصفهانی سیره را به معنای حالتی دانسته که انسان یا غیر انسان بر آن حالت

باشد6.

طریحی نیز ،سیره را به طریقه ،هیئت و حالت معنا کرده است 7.سیره اصلى است که داللت برگذشت و جریان دارد از «سار،
یسیر ،سیراً» و «سیر» به معناى سیر در روز و شب است« .سیره» روش در چیزى و به معناى سنت است ،زیرا حرکت میکند
و جریان

مییابد8.

تعریف اصطالحی

سیره9

سیره از قرن اول و دوم هجری بین مسلمانان رایج گردید و ریشه عربی دارد و عبارت است از تداوم و استمرار سیرت و روش
عملى مردم یا جمعى از آنان بر انجام دادن یا ترک کارى .از سیره در اصول فقه بهعنوان یکى از راههای دستیابى به احکام شرع
سخن به میان آمده است تا جایی که در بابهایی از فقه نیز در مورد احکام گوناگون ،بدان استناد و استدالل کردهاند.
سیره در اصطالح به آن بخش از رفتار و روش عملی هر شخص گفته میشود که از حالت وحدت و یکبار یا چند بار محدود
انجام گرفتن بیرون آمده باشد و به مرحله تکثر و مداومت رسیده باشد و بهصورت یک سبک و روش درآمده باشد؛ بنابراین در
معناى سیره گونهای دوام و استمرار نهفته است .استمرار شیوه و روش ،اگر در میان همه عقال منظور باشد ،این سیره را سیره
عقال و اگر همه مسلمانان یا پیروان مذهب و یا گروهی خاص از مسلمانان موردنظر باشد آن را سیره متشرعه

مینامند10.

سیره متشرعه ،ازنظر حجیت11به چهار صورت است:
مظفر سیره متشرعه را به چهار قسم تقسیم نموده و سپس در مورد حجیت هر یک بحث کرده است:

 5ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،۶ص .3۹۹
 6راغب اصفهانی ،المفردات ،ذیل واژه سیره.
 7طریحی ،مجمع البحرین ،ذیل واژه سیره.
 8ابن فارس ،معجم مقاییس اللغه ،ج  ،3ص .120
 ۹در مقاله «تجسم معنویت در سیره تربیتی پیامبر اعظم (ص)» در مجله فصلنامه (شماره  1بهار سال  )13۹1دین و خانواده ،از نویسنده
چاپشده است.
 10مظفر ،اصول الفقه ،ج  ،2ص .161
 11حجیت سیره متشرعه ،به معنای صحت استناد و احتجاج به سیره متشرعه در میان اهل شرع است .و این حجیت سیره متشرعه مشروط به
تحقق دو امر است. 1:اثبات معاصر بودن سیره بازمان معصوم علیهالسالم .2 .عدم ردع معصوم علیهالسالم از آن.
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 -1سیرههایی که بهطورقطع به زمان معصوم (ع) میرسد و خود معصوم (ع) هم به آن عمل نموده است ،نظیر آنچه از شیخ
طوسی نقلشده که مسلمانان در همه اعصار و قرون از زمان پیامبر (ص) و ائمه علیهمالسالم تا امروز به خبر ثقه اعتماد
کردهاند؛
 -2سیرههایی که بهطورقطع به زمان معصوم (ع) میرسد و خود معصوم به آن عملنکرده ولی آن را امضا نموده است؛
 -3سیرههایی که بهطورقطع بعد از عصر معصومان علیهمالسالم پیداشده و به دوران معصوم (ع) منتهی نمیشود (سیرههای
مستحدثه و نو پیدا) مثل برخی عادتها هم چون مهریههای سنگین که امروزه در کشورهای اسالمی کموبیش رایج است و
منشأ اسالمی و دینی ندارد ،بلکه بعضی از آنها نیز برخالف دین است؛
 -4سیرههایی که نسبت به آنها شک وجود دارد که آیا به دوران معصوم (ع) میرسد و در حضور امام (ع) بوده یا خیر.
اگر سیره مسلمانان از نوع اول و دوم باشد ،بدون اشکال حجیت دارد و از موافقت معصوم (ع) کشف میکند ،زیرا همانطور که
اجماع قولی بهتنهایی از رای معصوم (ع) کشف نموده و حجیت مستقل دارد ،این نوع از اجماع عملی هم بهطریقاولی کاشفیت
داشته و حجت است.
ولی اگر سیره متشرعه از نوع سوم و چهارم باشد ،ارزشی ندارد؛ همانگونه که آن دسته از اجماع های قولی که در زمان غیبت
امام معصوم (ع) از راه قاعده لطف و حدس ،منعقدشده است ،ارزش ندارد ،زیرا چنین اجماع ها و سیرههایی ،حداکثر گمان آور
و کاشف ظنی است و ظن غیر معتبر هم حجت نیست؛ «إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِن الْحقَِّ

13
شیْئاً» 12.

 .2بررسی سیره معصومین علیهمالسالم در سفارش به بهداشت دهان و دندان
 .1-2استفاده از مسواك و فواید آن
مسواک درختچهای است همیشهسبز که از خانواده «سالوادوراسه» هست و نام علمی آن سالوادورا پرسیکا و نام عمومی آن
 Miswakاست .در کتب سنتى به آن اراک لقب داده میشود .ریشه این گیاه که چوبى مثل رشتههای مسواک دارد ،سابق ًا
بهجای مسواک استفاده میشده است و علت نامگذاری آن به درخت مسواک نیز همین امر است .فیبرهای طولی آن را بهآرامی
بر روی دندانها میکشند .با این عمل ضمن مسواک شدن دندانها ،مواد مختلف این چوب در بزاق حلشده و آثار مختلف آن
در دهان ،لثه و دندانها اعمال

میشود14.

در متون اسالمی درزمینه بهداشت دهان و دندان ،بر استفاده از گیاه مسواک بسیار تأکید شده است .استفاده از مسواک سنتی
است که به قبل از اسالم برمیگردد .پیامبر اکرم (ص) حامی استفاده از آن بهعنوان پاککننده دهان بودند و قوانین و احکام
استفاده درست و مؤثر مسواک را بیان فرمودند .به همین دلیل طی صدها سال مسلمین از مسواک استفاده میکنند و این عمل
نهتنها کمک بهسالمت شخص میکند بلکه بهعنوان یک سنت باقیمانده است.
امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل نموده است که زمانی که مردم دستهدسته مسلمان میشدند ،قوم ازد از یمن به
مدینه آمده و مسلمان شدند و این قوم قلبهای رقیق و مهربان داشتند و همچنین دهانهای پاک و مطهری داشتند .اصحاب
پرسیدند :اینکه فرمودید مهربانترین قوم بودند درست ،ولی چرا پاکترین دهانها را داشتند ،پیامبر فرمود :چون این قوم در
 12همان.
 13یونس.63 ،
FN. Meswak: the natural toothbrush. Journal of Clinical Dentistry. 1997;8:125-9
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زمان جاهلیت دهان خود را با مسواک تمیز مینمودند15.رسول خدا (ص) در حدیثی دیگر فرمودند :دهان خود را پاکیزه کنید
که راهی از راههای رسیدن به

خداست16.

همچنین از پیامبر (ص) نقلشده است که :همواره جبرئیل مرا به مسواک کردن سفارش مینمود تا آنجا که فکر کردم آن
را واجب کند؛ و به او (پیامبر) گفته شد چارهای از مسواک کردن نیست ،به خاطر اینکه سنتی است که جبرئیل آورده است.
جبرئیل همیشه درباره مسواک نمودن به من سفارش نمود چندانکه ترسیدم (از زیادی مسواک زدن) دندانهایم سائیده شود و
یا از بین

برود 17.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :مسواک کردن دهان را پاکیزه و موجب رضایت پروردگار
و فرمودند :مسواک زدن نصف ایمان

است18.

است19.

حضرت امیر (ع) در حدیثی میفرماید :بهدرستی که دهانهای شما راههای تالوت قرآن است پس آن را با مسواک پاکیزه
نگهدارید20.

همچنین مسواک زدن را اقتضای فطرت انسان دانسته

است21.

دو رکعت نماز با دهان مسواک زده برابر با  70رکعت نماز هست22.اسالم همواره مسلمانان را به رعایت بهداشت جسم و روح
سفارش فرموده است که رأس همه مباحث بهداشتی از دیدگاه اسالم بهداشت دهان و دندان هست.
این گفته پیامبر اکرم ،تنها حدیث اولیای ما در توصیه مؤمنان به مسواک زدن نیست .پیامبر و ائمه ما جابجا در میان گفتههای
خود مسلمین را به رعایت بهداشت و نظافت توصیه کردهاند.
پیامبر اکرم (ص) میفرماید :دندانها که صاف و زیبایند واسطه جویدن غذا کثیف و آلوده میشوند و کمکم بوی دهان تغییر
مییابد و ایجاد فساد در قوای دماغیِ مینماید .وقتیکه انسان مسواک نماید فساد از بین میرود و دندان دومرتبه تمیز و پاکیزه
میگردد23.

 15قال الصادق علیهالسالم :قال رسول ّ ه
هین أفواجاً ،أتتهم األزد أرقّها قلوباً ،وأعذبها أفواها ً .قیل :یا
الل صلیهللا علیه و آله «ل ّما دخل النَّاس فهي الدّ ه
أرقها قلوبا ً عرفناه ،فلهم صارت أعذبها أفواهاً؟ قال رسول هللا (ص) :لما دخل الناس في الدین أفواجا أتتهم األزد أرقها قلوبا،
رسول ّ
الله ،ه هذ هه َّ
وأعذبها أفواها ،فقیل :یا رسول هللا هذا أرقها قلوبا عرفناه فلم صارت أعذبها أفواها؟ قال :هألنَّها كانت تستاك فهي الجا هه هلیَّ هة» .صدوق ،من ال
یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .53
رآن» متقی هندی ،کنزالعمال ج  1ص300 .
« 16ط هیّبوا أفواهكم هبال هسّواكه ؛ فإنّها طرق الق ه
سهواكه حتَّى خشهیت أ ْن أحْ فهي مقادهم فمه ي» صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص
 17فرمودند« :و ما أتانهي صاحه بهي جبْرئهیل (ع) هإ َّال أ ْوصانهي بهال ّ
.52
« 18ال هسّواك م ْ
ب و مجْ الة ل ْهلبص هر» هندی ،کنز العمال ،1 ،ص .602
طهرة ل ْهلف هم م ْرضاة ل َّ
هلر ّ ه
« 1۹السواك نصف االیمان» نهج الفصاحه ج  2ص .568
ّ « 20
سهواكه » صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص .53
إن أفواهكم طرق
القرآن ،فطیّهبوها بال ّ
ه
« 21السّواک من الفطره» نهج الفصاحه،
22
ان بهسهواك أ ْفضل مه ْن س ْبعهین ر ْكعةً بهغی هْر سهواك» نهج الفصاحه ج  2ص .568
«ر ْكعت ه

ان االسنان و هی ج ْوهرة صافیة یتلوث هبصحْ ب هة مضْغ َّ
َّ « 23
الطع هام فیغیربها رائهحة ْالف هم و یتولد مه ْنها ْالفساد فی الدّهماغه .فاذا استاک زال ع ْنها ْالفساد و
عاد ْ
صلهها» صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .53
ت الی أ ْ
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پیامبر خدا (ص) فرمودند :دندانهای خود را خالل کنید که آن از نظافت است و نظافت از ایمان است و ایمان با صاحب خود در
بهشت

است24.

از حضرت امام رضا (ع) روایتشده که فرمود :مسواک کردن بینایی را زیاد میکند ،مو را میرویاند و آبریزش چشم را برطرف
میکند25.
و از حضرت صادق (ع) نقلشده که فرمود :بعد از غذا دندانها را خالل کنید که موجب سالمت دهان و دندانها و جلب روزی
است.
و از آن حضرت سؤال شد :آیا این افراد را که میبینید مردماند؟ حضرت فرمود :آنهایی را که سورک نمیزنند از جمعیت مردم
حذف کن بهحساب نیاور26.
حتی از نوع مسواک زدن و از چه موادی استفاده شود در روایات مشاهده میشود27.
امام موسی کاظم (ع) فرمود :همانا شیعه ما از  4چیز بینیاز نیست ،سجادهای که بر آن نماز بخواند ،انگشتری که بر دست
کند ،مسواکی که با آن مسواک کند و تسبیحی از قبر امام حسین (ع) که  33دانه

باشد28.

امام صادق (ع) میفرماید :جبرئیل با مسواک و خالل و حجامت بر پیامبر نازل شد29.همچنین از ایشان نقلشده است که
در مسواک  12نوع فایده وجود دارد :از سنت است (از پیامبر به ما رسیده است) .دهان انسان را پاکیزه و نظیف میگرداند.
باعث روشنایی دیدگان انسان میشود .موجب رضایت و خشنودی حقتعالی قرار میگیرد .رنگ دندان را سفید و درخشان
میکند .بوی بددهان و رنگ زرد دندان را میزداید .باعث تقویت و استحکام لثه میگردد .میزان اشتها غذا را در شما افزایش
میدهد .بلغم را از بین میبرد .باعث افزایش و تقویت ذهن و حافظه میگردد .پاداش و ثواب حسنات و اعمالتان را  2برابر
میکند .فرشتگان الهی از این کار شما مسرور و خوشحال و خرسند

میگردند30.

آموزههای طب اسالمی و سفارش معصومین علیهمالسالم در خصوص رعایت بهداشت دهان و دندان باعث استفاده گسترده از
این گیاه در بین کشورهای اسالمیشده است .پوسیدگى کمتر دندان در بین مصرفکنندگان این چوب ،گروهى از محققان را
برانگیخته تا به بررسى آزمایشگاهی اثرات و فواید متفاوت این گیاه بپردازند .آثار ضد میکروبی و ضد پالک پودر چوب اراک با
24
اْلیمان مع صاحه هب هه فهي ْالج َّنة» نوری ،مستدركالوسائل ،،ج  ،16ص .316
ان و ْ ه
«تخلَّلوا فإ ه َّنه مه ن ال َّنظاف هة و النَّظافة مه ن ْ ه
اْلیم ه

إثر َّ
الرزق على العب هد» مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص .436
واج هذ و یجلب ه ّ
صحَّة لهلف هم و النَّ ه
عام فإهنَّه م ه
الط ه
«تخلَّلوا على ه
« 25ال هسّواك یجْ لو ْالبصر و ی ْن هبت ال َّ
ش ْعر و ی ْذهب هبالد َّْمع هة» مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،76ص .137
التارك لهل هسّواكه » مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،76ص .128
« 26ل ّما سئل اتری هذا الخلق كلَّه مه ن
ه
ق مه ْنه ْم ه
الناس؟ فقالْ :أل ه
ان و ال بقضیب الریحان فانهما یحرکان ع ْهرق ْالجذ هام» با چوب درخت انار و شاخه های ریحان خالل نکنید
 27قال الرضا (ع)«ال تخللو هبعو هد ُّ
الر َّم ه
زیرا این هر دو سبب تحریک رگ جذام اند .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،76ص .135
ب أ هبی ْالحس هن موسى ب هْن ج ْعفر ع قال دخ ْلت هإل ْی هه فقال ال تسْت ْغ هنی هشیعتنا ع ْن أ ْربع خ ْمرة یص هّلی عل ْیها و خاتم یتختَّم هب هه و سهواک
ض أصْحا ه
« 28ب ْع ه
ً
ً
ً
ً
الل ع هفیها ثالث و ثالثون حبَّة متى قلبها ذا هکرا ه َّ ه
یسْتاک به هه و سبْحة مه ْن طه ی هن قب هْر أبهی ع ْب هد َّ ه
لل کتهب له بهک ّهل حبَّة أ ْربعون حسنة و إهذا قلبها سا ههیا ی ْعبث
بهها کتهب له هع ْشرون حسنةً» طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،6ص .75
سهواكه و ا ْلحه جام هة و ا ْلخه ال هل» کلینی ،کافي ،ج  ،۶ص .37۶
« 2۹نزل جبْرئهیل عل ْی هه السَّالم بهال ّ
اللّثَّة و
سهواكه اثنتا عشرة خصلةً :هو مه ن ال ُّ
« 30في ال ّ
فر و یشدُّ ه
س َّن هة و مطهرة لهلف هم و مجالة لهلبص هر و ی ه
رضي الرحمن و یب ّهیض األسنان و یذهب بهالح ه
َّ
یش ه ّهي الطعام و یذهب بهالبلغ هم و یزید في الحه فظه و یضاعف ب هه الحسنات و تفرح ب هه المالئكة» عسکری ،طب الرضا و طب الصادق ،ج  ،1ص
 47وصدوق ،الخصال ،ص .53/481
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بهترین فرم خمیردندانهای تجارى ،یکسان بوده و در سالهای اخیر ،بسیاری از کارخانههای داروسازى ،اقدام به تهیه
خمیردندان و قطرههای دهان شویه ای که حاوى عصاره ریشه و ساقههای چوب اراک هست ،نمودهاند .همچنین کاهش پالک
باکتریال بر روی دندانها را در هنگام استفاده از گیاه مسواک ،کارآمدتر از مسواک صنعتی  Oral-Bذکرشده است .محققین
علت این مساله را وجود خاصیت تمیزکنندگی فیزیکی گیاه مسواک و افزایش ترشح بزاق ناشی از مواد محتوی درگیاه پرسیکا
دانستهاند 31.

تأثیر مسواک نزدن در کاهش حافظه که میتوان نوع شدید آن را در بیماری آلزایمر مشاهده نمود ،نیز مورد کاوش محققان
زیادی بوده است .در سالهای اخیر ،محققین بهداشت دهانی ضعیف را بهعنوان یک عامل خطرزای ناشناخته در بروز بیماری
آلزایمر معرفی کردهاند .نتایج بهدستآمده از این مطالعات گویای این واقعیت است که بهداشت دهانی ضعیف و به دنبال آن،
پوسیدگی ،بیماریهای لثه و از دست رفتن دندان میتوانند منجر به تغییر در رژیم غذایی ،سوءتغذیه و پاسخهای التهابی شوند
و بهنوبه خود با نقص شناختی و بیماری آلزایمر همراه

شوند32.

 .2-2دفعات مسواك نمودن
در مورد دفعات مسواک زدن ،احادیث مختلفی وجود دارد .برخی از احادیث به مسواک زدن دندانها قبل از نمازهای
پنجگانه ( 5نوبت در شبانهروز) توصیه میکنند .حداقل دفعات اشارهشده نیز یکبار در روز بود.
جدول :تعداد دفعات توصیهشده برای مسواك زدن در سیره معصومین (علیهمالسالم)
ردیف

1

منبع حدیث
امام رضا
(علیهالسالم)

متن حدیث

تعداد
پیشنهادی

حضرت رضا (علیهالسالم) ظرفی داشت که در آن پنج مسواک بود و بر هرکدام از
مسواکها نام یکی از نمازهای پنجگانه (در طول شبانهروز) نوشته بود که وقت

5

هر نمازی که میرسید با یکی از آنها مسواک مینمود

پیامبر اکرم
2

(صلیاهلل علیه و

بر تو باد مسواک زدن هنگام وضو برای هر نماز

5

آله و سلم)
پیامبر اکرم
3

(صلیاهلل علیه و

اگر بر امتم دشوار نبود هرآینه به آنها فرمان میدادم که با هر نماز مسواک
بزنید

آله و سلم)
5

پیامبر اکرم

حضرت هر شب  3بار مسواک میزدند یکبار قبل از خواب و یکبار چنانچه از

(صلیاهلل علیه و

خواب برای دعا بیدار میشدند و یکبار دیگر قبل از خروج برای نماز صبح

5

3

31

Hattab FN. Meswak: the natural toothbrush. Journal of Clinical Dentistry; vol8:125-9

32

Noble JM, Scarmeas N, Papapanou PN. Poor oral health as a chronic, potentially modifiable dementia risk
factor: review of the literature. Current neurology and neuroscience reports;13(10):384.
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آله و سلم)
پیامبر خدا (صلیاهلل علیه و آله و سلم) در هنگام شب  3بار مسواک مینمود،
6

امام صادق

یکبار قبل از اینکه به رختخواب برود برای خوابیدن ،بار دوم پس از بیدار شدن

(علیهالسالم)

برای اقامه نماز شب و بار سوم قبل از بیرون رفتن برای اقامه نماز صبح (در

3

مسجد)
همانا که او (پیامبر اکرم ص) نمیخوابید مگر اینکه چوب مسواک را باالی سرش
7

امام باقر

میگذاشت و هنگامی از خواب بلند میشد (قبل از هر کاری ابتدا) مسواک

(علیهالسالم)

میکرد .او (پیامبر) هر شب  3مرتبه مسواک مینمود و با چوب درخت اراک

3

مسواک مینمود که جبرییل به او فرمان داده بود.
حضرت علی (علیهالسالم) از پیامبر (صلیاهلل علیه و آله و سلم) نقل فرمود :هر
8

حضرت علی

کس که در روز یکبار مسواک بنماید رضایت خدا را جلب کرده است و جایگاه او

(علیهالسالم)

در بهشت است و هر کس در روز  2بار مسواک کند همانا که او سنت پیامبران را

2

ادامه داده و بر آن مداومت کرده است
9

امام باقر

مسواک زدن را هر سه روز یکبار ترک نکن حتی اگر فرصت نداشتی مگر آنکه

(علیهالسالم)

یکمرتبه آن را بر دندانها بکشی

1

حضرت رضا (ع) ظرفی داشت که در آن پنج مسواک بود و بر هرکدام از مسواکها نام یکی از نمازهای پنجگانه (در طول
شبانهروز) نوشته بود که وقت هر نمازی که میرسید با یکی از آنها مسواک مینمود33.امروزه نیز توصیه میشود که افراد چند
مسواک داشته باشند و بهصورت چرخشی از آنها استفاده کنند .دلیل این امر لزوم خشک بودن مسواک است ،زیرا مسواکهای
مرطوب میتوانند بهراحتی آلوده شوند ،اما خشک بودن آنها شرایط را برای رشد باکتریها ،نامساعد میکند .اگر بهصورت
چرخشی از چند مسواک استفاده شود ،فرصت کافی برای خشک شدن مسواک تا زمان استفاده بعدی فراهم میشود.
در حدیثی از امام صادق (ع) آمده که فرمود :مسواک نمودن در هنگام سحر قبل از وضو از سنت

است34.

امام صادق (ع) در حدیثی دیگر فرمودند :روایت است که پیامبر خدا (ص) در هنگام شب  3بار مسواک مینمود ،یکبار قبل از
اینکه برای خوابیدن به رختخواب برود ،بار دوم پس از بیدار شدن برای اقامه نماز شب و بار سوم قبل از بیرون رفتن برای اقامه
نماز صبح (در

مسجد)35.

در مورد دفعات مسواک زدن باید گفت که اندیشمندان حوزه دندانپزشکی ،تأکید بر تمیز کردن مداوم و منظم دندانها
بهمنظور کاهش پالک تجمع یافته بر آنها دارند .هرچند در طی سالیان گذشته ،توصیه دندانپزشکان به مسواک زدن بعد از
ت ْالخ ْم هس ،یستاک به هه هع ْند تلک الصاله»
صلوا ه
هلرضا (ع) خریطه فیها خ ْمس مساویک ،مکتوب علی کل واحه د مه ْنها إسم صاله مه ن ال َّ
« 33کان ل ه ّ
طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .50
ّ « 34
سنَّ هة ».صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .۴80
سهواك في السَّح هر قبل الوضوءه مه ن ال ُّ
إن ال ّ
ي صلى هللا علیه و آله إذا استاك استاك عرضا و كان یستاك ك َّل لیلة ثالث م ّرات :م َّرة ً قبل نومه هه و م َّرة ً إذا قام مه ن نومه هه إلى هور هد هه و
« 35كان النب ُّ
صبحه» بحار األنوار ،ج  13۵ ،7۶ص ،ح .۴7
روج هه إلى صالةه ال ُّ
م َّرة ً قبل خ ه
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هر وعده غذایی بود ،اما مطالعات جدید نشان داد که اگر پالک بهطور کامل حتی بهصورت یک روز در میان یعنی هر  48ساعت
برداشته شود ،هیچ اثر زیانباری در حفره دهان رخ نخواهد داد .بااینوجود ،تعداد کمی از افراد قادر به برداشت کامل پالک
دندانی هستند؛ بنابراین تکرار دفعات مسواک زدن در طول روز از اهمیت زیادی برخوردار است .این مسواک زدنهای مکرر،
تمیزی دندانها و شیارهای لثهای را به حداکثر میرساند .البته بدیهی است که افراد با شرایط متفاوت دندانی ،لثهای و رژیم
غذایی ،نیازهای بهداشتی متفاوتی دارند و بنابراین تعداد دفعات مسواک زدن در افراد مختلف ،میتواند متفاوت

باشد 36.

امام رضا (ع) فرمود :اگر مسواک نمودن بهاندازه و همراه با اعتدال باشد ،دندانها را جال میدهد ،بوی دهان را خوش میسازد،
لثه را تقویت میکند و مالش میدهد و در برابر پوسیدگی مفید است؛ اما انجام بیشتر از اندازه آن ،دندانها را نازک کرده و
باعث ضعف بن دندان میگردد37.درواقع مسواک زدن بیشازاندازه و با شدت زیاد سبب سایش مینای دندان و بروز حساسیت
دندانها و احساس ناراحتی در افراد میشود .این مسئله بهویژه در افرادی که بهداشت دهانی خوبی دارند و بیشتر از دو بار در
روز مسواک میزنند ،بیشتر دیده میشود که علت عمده آن استفاده نادرست از مسواک است .عالوه بر سایش دندانی ،تحلیل
لثه نیز متعاقب استفاده زیاد و نادرست از مسواک ممکن است ایجاد شود .تحلیل لثه به معنی پایین آمدن سطح لثه و نمایان
شدن ریشه دندان است که عالوه بر ایجاد حساسیت دندانی بیشتر ،تمیز کردن دندان و بافت لثهای را دشوار میسازد.
و این سفارش اسالم جهت نظافت دهان و دندان قابلستایش است که امام صادق (ع) فرمود :اگر مسواک کردن مقدور نبود
الاقل ،بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان ،هرچه با زبان درآمد فروببر و آنچه را با خالل بیرون آوردى از دهان بیرون
.2-3

افکن38.

روش مسواك زدن

رسول خدا (ص) فرمود :بهصورت عرضی (در عرض دهان یا از روی لثه به دندان) مسواک بزنید و بهصورت طولی مسواک
نزنید39.روش صحیح مسواک زدن که امروزه توصیه میشود نیز بهصورت عمودی است و از مسواک زدن افقی پرهیز میشود
چراکه باعث سایش دندانها یا تحلیل لثه میشود.
اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان در اسال م تا آنجاست که برای مواقعی که مسواک در دسترس فرد نباشد ،هم چاره
اندیشیده و انگشتان دست را در حکم مسواک معرفی میکند .رسول خدا (ص) فرمودهاند :اگر مسواکی نباشد ،انگشتان نیز در
حکم مسواکاند؛ و یا از امام باقر (ع) نقلشده است :کمترین حد و مقدار مسواک آن است که با انگشت خویش دندانها و لثه را
مالش

دهی 40.

36
Harris

N, Garcia-Godoy F, Nielsen Nathe Ch. Primary preventive dentistry. 8th ed. The United States
of America: Pearson; P. 54, 64, 135
اْل ْکثار مه ْنه ی هر ُّق ْاألسْنان و یزع هْزعها و یض ه ّعف أصولها» نوری ،مستدرک الوسائل ج  1ص  .36۹بحار األنوار ج  5۹ص .317
 ْ « 37ه
ارم به هه» صدوق ،من ال یحضر الفقیه ج  ،3ص .357
« 38ما أدرت علی هه لهسانك فأخرجته فابلعه و ما أخرجته بهالخال هل ف ه
« 3۹اسْتاكوا ع ْرضا ً و ال تسْتاكوا ط ً
وال» ابن اشعث ،الجعفریات ،ص .15
 40کلینی ،کافی ،ج  ،3ص .23
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امروزه ثابتشده که ماساژ لثه سبب افزایش ضخامت لثه و ب هبود در گردش خون شده و خون بیشتری در اطراف لثه جریان
پیدا میکند .درنتیجه تغذیه لثه بهتر و کاملتر انجام میگیرد و این خود در سالمتی لثه خیلی مؤثر

است41.

 .4-2خاللدندان و تمیز كردن ناحیه بیندندانی
شاید خاللدندان قدیمیترین وسیلهای باشد که انسان برای رعایت بهداشت دهان از آن استفاده میکرده است .در یک
کتاب خطی بابلی که تاریخ آن به  2500سال قبل از میالد برمیگردد ،از خاللدندان بهعنوان تمیزکننده دندانها یادشده
است 42.

مطالعات جدید بهروشنی بیان میدارند که پوسیدگی دندانی در بیشتر موارد از نواحی بیندندانی منشأ میگیرد .بدین ترتیب
برداشتن باقیماندههای غذایی از این نواحی بهطور قابلتوجهی مهمتر از سایر نواحی است ،چراکه معموالً التهاب و پوسیدگی از
ناحیه بیندندانی شروع میشود .امروزه از وسایل زیر جهت رعایت بهداشت فضاهای بیندندانی استفاده میشود :نخ دندان،
خاللدندان ،مسواک بیندندانی ،وسایل شستشوی دهان با فشار آب و غیره43.در سیره معصومین نیز بر این مساله مهم تأکید
شده است .حضرت پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) فرمود :ای علی ،خالل نمودن دندان ،تو را در بین مالئکه خداوند محبوب و
دوستداشتنی میگرداند ،زیرا فرشتگان الهی از بوی دهان کسی که پس از خوردن غذا خالل ننماید رنجیده و آزردهخاطر
میشوند44.همچنین از ایشان نقلشده است که :خالل نمائید چون لثه و دندانهای کنار آن را سالم نگه میدارد .همچنین
فرمود :بعد از خوردن غذا خالل کنید که سالمتی دهان و دندان در آن

است 45.

امام کاظم (ع) نیز فرمود :جبرئیل خالل را از آسمان و با دست راستش و با شاهد و قسم (از طرف خداوند) بر پیامبر نازل
نمود46.

نهی از استفاده بعضی از انواع مسواكها
امام رضا (ع) فرمود :با چوب درخت انار و با ساقه ریحان خالل نکنید ،زیرا آن دو رگ جذام را به حرکت درمیآوردند و پیامبر با
هر چیزی خالل میکرد بهغیراز چوب خرما

ونی47.

پیامبر (ص) از خالل کردن با چوب انار و مورد و نی نهی کرد و فرمود سبب هیجان ژن خوره

میشود48.

41
Dorothy

A. Perry. Plaque Control for the Periodontal Patient. in Carranza’s Clinical Periodontology,
Elsevier Saunders.11th ed; p 460.
SH. dentistry in Islam, Tehran dental faculty [undergraduate thesis] No: 1387. Tehran]: 1971-

42
Torabi

72.
43
Dorothy

A. Perry. Plaque Control for the Periodontal Patient. in Carranza’s Clinical Periodontology,
Elsevier Saunders.11th ed. p 460.
 44حرانی ،تحف العقول عن الرسول ،ص  208و بحار األنوار ،ج  ،77ص  ،۶7ح .۶
ّ
الحق ،ج  ،12ص .283
 45کلینی ،کافی ،ج  ،6ص  376و إحقاق
 46طبرسی ،مکارم األخالق ،ج  ،1ص .32۹
ان و ال بقضیب الریحان فانهما یحرکان ع ْهرق ْالجذ هام» با چوب درخت انار و شاخه های ریحان خالل نکنید
 47قال الرضا (ع)«ال تخللو بهعو هد ُّ
الر َّم ه
زیرا این هر دو سبب تحریک رگ جذام اند .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،76ص .135
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امروزه اعتقاد بر این است که خاللدندان نباید ترکیباتی مانند تانن و مواد مشابه آن را داشته باشد ،چراکه این امر سبب
تحریک لثه و التهاب آن میگردد .بهعنوانمثال چوب درخت انار که حاوی مقدار بسیار زیادی تانن است برای خاللدندان هرگز
مناسب نیست .البته شاید یکی از دالیل دیگری که خالل کردن با بعضی از چوبها مانند چوب نی و یا چوب درخت انار را نهی
نمودهاند ،به سبب سفتوسخت بودن جنس این چوبها هست که باعث آزرده نمودن بافت لثه و همچنین سایش در ناحیه
بیندندانی و مضر بودن برای خود بافت دندان در اثر استفاده مکرر از آن
پیامبر خدا (ص) فرمودند :خالل کردن با درخت گز سبب فقر

باشد49.

میشود50.

نتیجهگیری
توجه به سیره معصومین علیهمالسالم میتواند تأثیر مثبتی در ارتقای سالمت دهان و دندان جوامع اسالمی داشته باشد .در
دین اسالم رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماریها بهخصوص در مورد سالمت دهان و دندان ،بر درمان مقدم شمردهشده
است .بیشتر دستورات دینی در این زمینه نیز بر این اصل استوار هستند .در کلمات معصومین علیهمالسالم مکرراً بهضرورت
تقدم پیشگیری قبل از وقوع بیماریها تأکید شده است .اسالم ضمن ایجاد انگیزه در کشف و درمان بیماریها از مصرف بیجای
شیوههای درمانی در موارد غیرضروری افراد را بر حذر میدارد و درعینحال کوششها را بهسوی شناخت و کاربرد شیوههای
پیشگیری سوق میدهد .در علم نوین دندانپزشکی هم رعایت بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماریها از اهمیت بسیار
باالئی برخوردار است و این نشانگر همسوئی و همکالمی دین و علم است که همدیگر را نقض نکردهاند ،بلکه باگذشت زمان و به
دست آمدن یافتهها و کشفیات جدید ،روزبهروز حکمت و دالیل دستورات دینی مشخص گردیده است.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به کمبود مطالعات مرتبط با دستورات بهداشتی دینی درزمینهٔ دهان و دندان ،الزم
است تا محققین کشورهای اسالمی با الهام از دستورات دینی ،مطالعات آزمایشگاهی و بالینی در جهت ارتقای کیفیت
مراقبتهای بهداشتی و درمانی طراحی و اجرا نمایند .همچنین ذکر اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان در تعالیم دینی و
آشنا نمودن عموم جامعه با احادیث و توصیههای موجود در این زمینه و در کنار آن بیان یافتههای نوین دندانپزشکی که
منطبق بر توصیههای دینی هستند ،بدون تردید عامل انگیزشی قوی برای تغییر رفتار و فرهنگسازی در بین عموم مردم
خواهد بود .از طرفی بررسی این تعالیم دینی میتواند بستری برای پژوهشهای نوین و ارتقا کیفیت بهداشتی و درمانی باشد.

 48نهى رسول َّ ه
ب و ه َّن یح ه ّر ْكن ع ْهرق ْاْلكهلة» المحاسن ،برقی ،ج  ،2ص .564
الل ص «ع هن التَّخ ُّل هل به ُّ
ان و ْاْل هس و ْالقص ه
الر َّم ه
4۹Dorothy

A. Perry. Plaque Control for the Periodontal Patient. in Carranza’s Clinical Periodontology,
Elsevier Saunders.11th ed. p 460.
« 50التَّخلُّل هب َّ
ورث ْالف ْقر» صدوق ،خصال ،ج  ،2ص .505
الط ْرفاءه ی ه
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