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 چكيده
 :مقدمه

از مشهورترين )  م۹۲۵  ، .ق.  ه ۳۱۳متوفي (محمدبن زكرياي رازي . طّب سنّتي ايران، يكي از افتخارات ملي اين مرز و بوم بشمار مي آيد
هنگي  جلد نگاشته شده، از گرانبهاترين ميراث فر۲۵كه در » الحاوي«اطّباي سنّتي است كه آثار وي از جمله دائرة المعارف عظيم پزشكي 

 . مهمترين مباحث پزشكي را مطرح كرده و بيماريهاي عمده اي راتعريف وتوصيف كرده است رازي در مجموعه الحاوي،. ايران بشمار مي آيند
موضوع دندانپزشكي است كه تعدادي از بيماري هاي دهان و دندان به تفصيل مورد بحث قرار »  الحاوي«يكي از عناوين مطرح شده در كتاب 

 تعريف، مباني تشخيص، درمان، پيش آگهي، چگونگي مراقبت و نگهداري از بيمار مبتال به آنها بيان شده و دستورهاي ويژه اي براي گرفته،
در اين مقاله، مقايسه اي بين اصول طّب سنّتي و ديدگاه رازي درباره دندانپزشكي و . نگهداري بهداشت دهان و دندان هم ارائه شده است

 .پزشكي انجام شده استاصول نوين دندان
 ۲و۱شماره  / ۲۹ جلد ۱۳۸۴سال /  مشهد ي دانشگاه علوم پزشکيمجله دانشکده دندانپزشک

 
 :هدف

منابع طب سنتي دربرگيرنده موضوع هاي گوناگوني هستند 
كه به علت استفاده از واژه هاي قديمي و لغزش هاي فراوان 

 دانش  ناآشنايي نگارشي، اصطالحات نامأنوس و غير رايج،
آموختگان معاصر با سبك نگارش آنها و بي توجهي 

قرنهاست كه به فراموشي  ، انديشمندان به اين ميراث غني و پربار
 .سپرده شده اند

زكرياي رازي است » الحاوي«مجموعه  يكي از اين منابع، 
 جلد نگاشته شده و دربرگيرنده موضوع هاي بسيار ۲۵كه در 

 از جمله .  پزشكي استمهم پزشكي و علوم وابسته به
موضوع هاي بسيار جالب در اين مجموعه، بحث درباره 
دندانپزشكي و بيماري هاي دهان و دندان است كه در جلد سوم 

مورد ) در حد توان اطباي يازده قرن پيش(الحاوي به تفصيل 
در اينجا، به برخي از مطالب يادشده با . بحث قرار گرفته اند

 عينا از زبان عرب به  مطالب متن،(نيم رعايت امانت اشاره مي ك
 ).فارسي ترجمه شده و توضيحات در پاورقي آورده شده اند

 
 

•
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 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ١٣٨٤مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال          ١٤٢
 
 

 : شرح مقاله
 :اقدامات تشخيصي) ۱

 ١ هنگام روبرو شدن با بيماري كه از درد دندان–الف 
 :٢بايد موارد زير را بررسي كنيد  شكايت مي كند،

a( هستند؟٣آيا لثه ها دچار آماس  
b( ٤ا دچار آماس هستند، آيا آن آماس حاداگر لثه ه 

 ؟٥است يا مزمن
c( ،آيا درد دندان محدود به  اگر لثه ها آماس نداشتند

 دندان است يا به آرواره هم تير مي كشد؟
d(  آيا لثه ها دچار خونريزي يا پر خوني بيش از حد

 هستند؟
e(  اگر هيچگونه آماسي در لثه ها ديده نشد، ممكن است

ايعه شده يا عصبي كه وارد خود بافت دندان دچار ض
ثانوي   ريشه دندان شده، آسيب ديده و يا درد دندان،

 .به ضايعه لثه ها باشد
f( كه بايد با خون ٦پري بيش از حد رگ هاي خوني 

 .گرفتن از بيمار درمان شود
g( برخي از اختالالت معده و دستگاه گوارش 
h(  برخي از بيماري هاي اندام هاي سر، كه همراه با

 .هنجار هستندترشحات ناب
i( ٧گرمي بيش از اندازه مزاج 
j( ندازه مزاج كه دهان بيمار غالباًخشكي بيش از ا 

 .٨خشك است
k( ٩آماس بافت دندان  
l( ١٠پوسيدگي دندان 

m(  قرار گرفتن دندان در معرض سرمازدگي مثال تماس با
 ١١خوراكي يا نوشيدني بسيار سرد يا قطعات يخ و برف

                                                 
1  - Odontalgia 
 ۱۰۲ - ۱۰۳ ص ۳ الحاوي ج -  2
3  - Gingivitis 
4  - Acute gingivitis 
5  - Chronic gingivitis 
 است كه بر اساس مباني پزشكي نوين Hypertension اشاره واضحي به -  6

 .مي تواند دندان درد را پديد آورد
 BMRنده  مي تواند اشاره به پركاري تيروييد يا ديگر عوامل افزايش ده-  7

 .باشد
8  - Xerostomia 
9  - Pulpitis 

10  - Dental carries 
 ۱۲۸ ص ۳ الحاوي ج -  11

ان، آسيب ديدن البته شايعترين علت پديد آمدن درد دند
 .١٢عصبي است كه به ريشه دندان مي رسد

 :عوامل آسيب رسان به بهداشت دندان ها و لثه ها)  ۲
سوء هاضمه بويژه اگر مربوط به باقيماندن بيش از ) الف

 .اندازه غذا در معده باشد
 .١٣استفراغ هاي متوالي و مكرر) ب
 .١٤بازگشت غذا بويژه مواد ترش از معده به سوي دهان) ج
جويدن چيزهاي بسيار سفت و سخت همچون گردو يا ) د

 بلوط و يا مواد چسبناك همچون برخي از صمغ ها و 
 .١٥جويدني ها

خوردن شيريني هاي حلوايي و ميوه هايي همچون )  ه
 .انجير
 .١٦خوردن عوامل فرساينده مثل غوره يا ترنج بسيار ترش) و
 بويژه بدنبال خوردن ١٧خوردن ميوه هاي يخ زده) ز

 .يزهاي بسيار گرم و داغچ
 :چند نكته درباره فيزيولوژي و فيزيوپاتولوژي دندان ها) ۳

دندان ها اگرچه اندام  : ١٨رشد مداوم  دندان ها) الف
 اما همواره قابليت رشد را دارند زيرا پس از  استخواني هستند،

افتادن يك دندان يا كشيدن آن، دندان بجاي مانده با توجه به 
الي و از بين رفتن تماس آن با دنداني كه پيدايش فضاي خ

همين امر نشانه . جايش خالي شده، مي تواند اندكي رشد كند
 مي توان ،بنابر اين. تغذيه مداوم و رشد پيوسته دندان مي باشد

نيتجه گرفت كه اگر تغذيه دندان، دگرگون و نابهنجار شود، 
 ر مواد نامطلوب به دندان مي رسند و دندان ها همچون ديگ

اندام هاي بدن، در اثر تغذيه از مواد نامطلوب، دچار آسيب و 

                                                 
 ۱۰۶ ص ۳ الحاوي ج -  12
13  - Vomiting 
14  - Esophagial Reflux 
 . مثال جويدن برخي از انواع آدامس-  15
 در همان كتاب   در اينجا، به تأثير اسيدها بر روي دندان ها اشاره شده،-  16

 گفته شده كه مي تواند مقداري نمك را براي خنثي كردن اين اسيدها  حاوي،ال
 .بكار برد

يخچال ) حدود يازده قرن پيش( اگرچه در زمان تأليف كتاب الحاوي -  17
ميوه ها را در يخ نگه مي داشته اند   ولي ظاهرا در مناطق سردسير، وجود نداشته،

 .آورده شده است» اكه المبردةالفو«زيرا در متن معادل، همين كلمه يعني 
 ۱۱۲ ص ۳ الحالوي ح -  18



  
     

 ١٤٣                          ... ارزيابی ديدگاه محمدبن زکريای رازی و طب سنتی درباره دندانپزشکی
 
 

 – تغيير رنگ دندان ها به زردي  بهرحال،. ١بيماري خواهند شد
سبزي يا تيرگي، نشانه رشد دندان ها و تغذيه آن ها از مواد 

 .٢گوناگون است
، باعث ٣همچنين ممكن است كاهش تغذيه يا سوء تغذيه

و يا نازك شدن، سست شدن و  ٤پديد آمدن آماس دندان
گاهي هم اين عوامل و يا عوامل . شكننده شدن دندان گردد

 باعث لق شدن و متحرك شدن دندان  ديگري همچون پيري،
 .در جاي خود مي گردند

ي دندان ها از ساير قدرت و نيروي حس: ِحس دندان ها) ب
استخوان هاي بدن آشكارتر و چشمگيرتر است زيرا عصبي كه 

ان مي رسد، از مغز سرچشمه مي گيرد و نسبت به ديگر به دند
 .٥رشته هاي عصبي، حساس تر، نرمتر، و انعطاف پذيرتر است

تحليل رفتن و نازك شدن دندان هاي سالمندان، درمان ) ج
اساسي ندارد و بهتر است براي جلوگيري از لق شدن، تحرك و 

مراقبت هاي يا افتادن دندان افراد پير، با استفاده از داروها و 
ده، به تقويت لثه ها ن و يا با بكار بردن داروهاي قبض كن ويژه،

 .براي كاهش تحرك دندان ها پرداخت
علت پوسيدگي دندان ها، ماده فرساينده ايست كه بر ) د

از همين . روي آنها اثر مي گذارد و فرسايش را پديد مي آورد
آن ماده رو، بايد با استفاده از داروهاي ويژه خشك كننده، 

گاهي منشأ ماده يادشده در اندام هاي . فرساينده را از بين برد
 .٦سر و گاهي هم در بخش هاي ديگر بدن است

                                                 
از جمله ( فراواني مواد آسيب رسان   اشاره آشكاري به تأثير سوء تغذيه،-  1

بر روي رشد، ساختار و ) فلورايد بيش از حد كه در برخي از مناطق وجود دارد
 .حتي رنگ دندانها

 موازين علمي جديد  اين موضوع كامال درست، جالب توجه و منطبق با-  2
 .است

3  - Malnutrition 

4  - Dental Mobility 

برخي از رشته هاي .  در اين عبارت، به نكته بسيار ظريفي اشاره شده است-  5
 .دارند» Proprioceptive«عصبي دندان ها، اختصاص به دريافت حس عمقي 

 Dental  است كه باعث پديد آمدنSystemic يا Local اشاره به عوامل -  6

carries or erosionمي شوند . 

 براي تثبيت دنداني كه لق و متحرك شده، بايد رشته ) ه
زنجير نازكي از طال را بكار برد و ضمن درمان دارويي، آن 

 .٧دندان لق را به دندان هاي مجاور تثبيت كرد
: برخي از علل لق شدن و تحرك دندان ها عبارتست از )و
 .، ترشحات آزاردهنده و آسيب رسان٩، ضربه٨پيري
 :برخي از دستورات بهداشتي) ۴

استفاده از دهان شويه ها و داروهاي نگهدارنده ) الف
 :بهداشت دهان و دندان براي موارد زير مي باشد

a(  دهان و زيبايي و نيكوگردانيدن ظاهر دندان ها و حفره
 .خوشبوكردن آن

b( زدودن چرك و پالك دندان ها. 
c( پركردن يا نامرئي كردن فرورفتگي ها و سوراخ ها. 
d( ١٠سفيد كردن دندان ها. 
e( تقويت لثه ها. 
دندان ها خودداري  ١١از زياده روي در مسواك زدن) ب

شود زيرا سطح صاف و هموار دندان ها، دگرگون، ناهموار و 
مدن پالك و تجمع چرك در زبر شده، به پوسيدگي، پديد آ

اگر دهان شويه ها و پاك كننده ها . سطوح ناهموار مي انجامد
هم از مواد تند و گرم ساخته شده باشند، همين تأثير را داشته، به 

 .لبه نازك فوقاني لثه كه به دندان ها چسبيده، آسيب مي رسد
دندان ها را همواره تميز نگه داشته، از باقيماندن ذرات ) ج
  در بين آنها جلوگيري كنيد و آن ذرات را با دقت، غذا

توجه داشته . بي آنكه آسيبي به دندان يا لثه برسد، بيرون آوريد
باشيد كه بي دقتي و زياده روي در پاك كردن شكاف بين 

 .دندان ها، باعث آسيب رسيدن به لثه ها مي گردد
يژه بهتر است هرشب پيش از خواب، داروهاي و) د

نگهداري بهداشت دندان ها را بكار برد تا از تجمع چرك و 
 .۱۲پديد آمدن پالك بر روي آنها جلوگيري شود

                                                 
 . داردSpilnt اين عمل اشاره به استفاده از براكت و عمل -  7
8  - Aging, Senility 

9  - Physical trauma 

10  - Bleaching 
بديهي است كه منظور از مسواك زدن در اينجا، استفاده از مسواك هاي  - 11

 .چوبي رايج در زمان تأليف كتاب مي باشد
 .در متن عربي كتاب الحاوي، به اين داروها اشاره شده است - 12
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از مصرف بيش از اندازه موادي همچون شير، ماهي ) ه
 .نمكسود، شيريني ها و چاشني هاي تند و تيز خودداري كنيد

برخي از مواد و تركيبات كاني كه براي جرم گيري  و ) و
، نمك ۱سنگ قيسور:  پالك بكار مي روند، عبارتند از زدودن

 .۲پخته و تركيبات پخته آبگينه
 :نتيجه گيري

مطالب فوق، عين ترجمه بخش كوچكي از جلد سوم 
بيماري هاي متعددي از  در همان كتاب، . كتاب الحاوي است

   دهان و دندان مطرح شده اند و در مورد هريك از آنها،

ضيح داده شده، براي هركدام، درمان به گونه اي مناسب تو
بنظر مي رسد پژوهش در موارد . ويژه اي آورده شده است

گوناگون فوق، بويژه در مورد داروهاي معرفي شده براي 
 بيماري هاي مختلف دهان و دندان، مي تواند بعنوان يكي از 
نياز ها و ضرورت هاي جامعه علمي و دانشگاهي  باشد و بسا از 

ه داروهايي دست يافت كه برخي از مشكالت اين رهگذر، ب
 .درمان شود» العالج«يا » صعب العالج«بيماران بويژه بيمار هاي 
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 . معرفي شده است2H2O, 2MgO, 3SiO2 و با فرمول Sepolite در كتاب هاي كاني شناسي، به نام  اين سنگ، -۱
 اين اصطالح در منابع طب سنتي، معادل برخي از تركيبات سيليكات مي باشد -۲


