
   مروريمقاله 

  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

  765- 780 ،1395 آبان، 15 دوره
  

  در سیر تمدن اسالمی پزشکیدندانمروري روایی بر تاریخچه 

  2یرضا گلشنیدعلی، س1زادهفرخندهمحبوبه 

  16/8/95پذیرش مقاله:   12/8/95 :دریافت اصالحیه از نویسنده   23/4/95 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:   1/2/95 دریافت مقاله:

  چکیده

. استبوده پزشکان مسلمان  توجه موردپزشکی همواره  يهاشاخهیکی از  عنوانبه پزشکیدنداندانش  زمینه و هدف:

خود را در ضمن متون پزشکی نقل  يهادگاهیدپرداخته و مجموع نظرات و  پزشکیدندانمختلف علم  يهاجنبهپزشکان به 

  در میان پزشکان مسلمان انجام گرفته است. یکشپزدندانبررسی جایگاه دانش  منظوربهاین مطالعه . اندکرده

 تحلیلی و با تکیه بر منابع متقدم - که با روش توصیفی آن استتالش بر  روشیپدر نوشتار  ها:مواد و روش

در تمدن اسالمی مورد  پزشکیدندانتاریخچه  ،، معالجات البقراطیه و ذخیره)الصناعهکامل، الحاوي، قانون، الحکمهفردوس(

  است، تبیین گردد. یدنداپزشکدانشبررسی و واکاوي قرار گیرد تا هدف مقاله که بازنمایی سیر تکوین، تکامل و تحوالت 

که پزشکان مسلمان از دیدگاه و تجربیات اطباي یونان و مرکز علمی  آن استپژوهش حاکی از  يهاافتهی :هاافتهی

را تکمیل و گسترش دادند و آن را بر  یپزشکدندان، بلکه علم اندنکرده، اما تنها به نقل آن بسنده اندبردهبهره  شاپورجندي

، توصیه به هابیماري، شناخت و درمان انواع یشناسبیآسمبناي علمی بنیان نهادند. تشریح بافت، عصب و استخوان دندان، 

حیوانی و معدنی، استفاده  - گیاهی منشأانواع داروهاي درمانی با  یۀتهپیشگیري،  هايروشمراقبت بهداشت دهان و دندان و 

 يهاشرفتیپ، از جمله رفتیمکه گاه براي نخستین بار این ابزار توسط پزشکان مسلمان بکار  هابیمارياز ابزار براي مداواي 

  .است بوده پزشکیدندان ةحوزمسلمانان در 

کان مسلمان در این حوزه و پزش استبوده در تمدن اسالمی مبتنی بر شیوه علمی  پزشکیدنداندانش  :يریگجهینت

. تأکید پزشکان بر حفظ بهداشت دهان و دندان و مراقبت از ابتال اندداشتهبسیار در شناخت و درمان بیماري  يهاشرفتیپ

  اسالمی دانست. پزشکیدندان ياهیژگیوشاخصه پیشگیري و درمان را از  توانیم ،به بیماري بود. بنابراین

 ، پزشکان مسلمان، تمدن اسالمیپزشکیدندان: ي کلیديهاواژه

  

  

  ایران دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ،دانشکده الهیات ،گروه معارف اسالمی ،مسؤل): استادیار نویسنده( - 1

  farkhondehzadeh@um.ac.irپست الکترونیکی: ، 051-38805951، دورنگار: 051- 38805951تلفن:       

 مطالعات دفتر/ ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه شریعتی، علی دکتر انسانی علوم و ادبیات دانشکده تاریخ، گروه اسالمی، ایران تاریخ دکتراي دانشجوي -2

  ایران شیراز، راز،یش کیپزش علوم دانشگاه ایران، پزشکی تاریخ
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  مقدمه

در  پزشکیدندانسیر تحوالت تاریخ  ۀمطالعبررسی و 

چراکه  ن اسالمی با علم پزشکی همراه است؛تمد

پزشکی عمومی  يهاشاخهیکی از  عنوانبه پزشکیدندان

و پزشکان  استبوده نو علمی مستقل  هشدیممحسوب 

دهان و دندان  يهايماریباسالمی طبابت، معالجه و درمان 

آرا و  بیان دیدگاه منظوربه ،. بنابراینداشتند عهده برهم را 

اسالمی درباره بافت و عصب دندان،  پزشکیدندانو نظرات 

مراقبت و دستورات بهداشتی دهان و دندان، نحوه مسواك 

درمانی، انواع  هايروشن و دندان، زدن، انواع بیماري دها

، ابزار جراحی و هامرهم، هاهیشودهانداروهاي ترکیبی، 

وسایل پاییدن دندان باید به متون و آثار پزشکی مراجعه 

 Al-Razi)، ق 236 (م  Ibn-al-Tabari شود. چنانکه

 Al-Majusi )،ق 375 -428(Ibn sina )،ق 251-313(

و  )ق 4(سده  (Al-Zahrawi) زهراوي )،ق 4(سده 

Gorgani  ) در متون پزشکی تألیفی خود، ق 531م (

اختصاص  پزشکیدندانگفتار و یا فصولی را به دانش 

که به اختصار به  شودیم. در این پژوهش تالش اندداده

  در تمدن اسالمی اشاره گردد. پزشکیدندانسیر دانش 

  هاروشمواد و 

الوه بر سیر به شیوه توصیفی است که ع روشیپمقاله 

در تمدن اسالمی و تکوین  پزشکیدنداندانش  ينگارخیتار

 پزشکیدندانقدیم بر  هايتمدنو تکامل آن، تأثیر 

مسلمانان، جایگاه و اهمیت این علم نزد مسلمانان، به 

نظرات و آراي پزشکان مسلمان درباره دندان، تخصص و 

ها دستاوردهاي پزشکان مسلمان، شیوه درمانی و دستاورد

که از خالل  پزشکیدندانهاي پزشکان در و نوآوري

  .شودیم، اشاره استشده آنها بررسی  يهانگاشته

در تمدن  پزشکیدندانبا وجود اهمیت و جایگاه دانش 

اسالمی، هنوز پژوهش مستقل و شاخصی در این حوزه 

با  Tabatabaieبه مقاله  توانیمانجام نشده است؛ تنها 

یدگاه محمد بن زکریاي رازي و طب ارزیابی د«عنوان 

که » و بهداشت دهان و دندان پزشکیدندانسنتی درباره 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  پزشکیدنداندر نشریه مجله 

تخصصی  طوربه، اشاره کرد که نویسنده استشده چاپ 

در طب سنّتی و  پزشکیدندانبین جایگاه  ياسهیمقا

و اصول نوین علم  پزشکیدنداندیدگاه رازي درباره 

 يامقالهعالوه بر این  .]1[ داده استانجام  پزشکیدندان

نیز موجود » پزشکیدندانتاریخچه سیر ترقی «با عنوان 

کهن در این دانش پرداخته  هايتمدناست که به فعالیت 

الزم به ذکر است که این مقاله در . استشده 

مجله نوشته شده و در  Shabafrozبه قلم  )ش1325(سال

. این نوشتار تحقیق و بررسی است دهیرسایمان به چاپ 

و کلده، هند، یونان،  آشور هايتمدندر  پزشکیدندانعلم 

دیگر با عنوان  يامقالهدر همین راستا  چین و مصر است.

در دست است که نخست به تالش  پزشکیدندانتاریخچه 

و چین، مصر و یونان در این زمینه اشاره دارد  هايتمدن

را در تمدن اسالمی و تنها در  پزشکیدنداندر ادامه دانش 

در . ]2کند [یمررسی ب Gorgani,Ibn sina, Razi آثار

از » در ایران پزشکیدنداننگاهی بر تاریخچه «مقاله 

karbasikheir  ایرانیان گذشته،  يدستاوردهافی معرنیز به

که در این مقاله ، پردازدیم از دوران باستان تا دوران مغول

دو دوره پیش  درایران در  پزشکیدندانشکوفایی علم به 

دو منبع مهم دانش پرداخته، که از اسالم و پس از اسالم 
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در دوران پیش از اسالم تعالیم مربوط به  پزشکیدندان

پیش از  شاپورجنديدانشگاه  اوردهايدستکتاب اوستا و 

پس  پزشکیدندانپیشرفت زیاد علم  از ،و همچنیناسالم 

مدیون دانشمندان و پزشکان ایرانی از که از اسالم در ایران 

اشارات  ،و سایرین است Razi, Ahvazi, ،Ibn sinaجمله 

  .]3است [مختصري نموده 

، سلسله که به زبان فارسی بودند ادشدهیعالوه بر موارد 

 زبانعربین حوزه به زبان عربی توسط مؤلفان مقاالتی در ا

. عمده موضوعات درباره تشریح دندان، است شدهنگاشته 

کشیدن دندان و ابزار مورد کاربرد آن، مقایسه  هايروش

تمدن اسالمی و مکاتب دیگر از محورهاي  پزشکیدندان

  .]4-6است [ شدهاصلی مقاالت یاد 

  نتایج

که پزشکان اسالمی  آن استحقیقات حاکی از نتیجه ت

 پزشکیدنداندر کنار پزشکی عمومی، در حوزه علم 

 ،بیترت نیا به. اندکردهدیدگاه و نظریات خود را نیز بیان 

مستقل از طب اسالمی  ياشاخه عنوانبه پزشکیدندان

دندان  يهايماریبنبوده و پزشکان به مداواي 

توجه و اهتمام و تخصص  ،طورکلیبه. پرداختندیم

در موارد زیر  توانیمرا  پزشکیدندانپزشکان مسلمان در 

  کرد: يبنددسته

نخست گروهی از پزشکان بودند که در کنار طبابت، به 

از جمله پزشکانی است  رازي ؛پرداختندیم پزشکیدندان

به این شاخه از طب پرداخت و فصولی از  جدي طوربهکه 

را به آن  ،وي و طب المنصوريالحا ،اشیپزشکمتون 

  .داده استاختصاص 

جراحی  بهزهراوي  گروه دیگر از پزشکان اسالمی چون

. وي با استفاده از آالت و ابزار اندداشتهدندان مهارت 

دندان  يهايماریببه مداواي  تنهانه پزشکیدندان

، بلکه در زیباسازي دندان نیز از این ابزار بهره پرداختیم

  .ستا بردهیم

و Ibn sina ،Gorgani ،Tabari در نهایت پزشکانی چون

Majusi دندان،  يهايماریبعلمی خود به انواع آثار در  که

که براي مداوا و درمان استفاده  ییهامسکنداروها و 

نیز در  Ibn-e- sina. چنانکه اندکرده، اشاره اندشدهیم

قانون نخست به تشریح بافت دندان و سپس به علم 

  .است پرداخته یشناسبیآساز حیث  پزشکیاندند

 و از نکات مهم در طبابت پزشکان مسلمان، پیشگیري

حفظ و رعایت بهداشت دهان و دندان به جهت جلوگیري 

بهداشت عمومی یا جلوگیري  ،رونیازااز بروز بیماري بود. 

روغن مالیدن . استبوده از ابتال به بیماري بر درمان، مقدم 

سواك زدن و توصیه براي پرهیز از خوردن بر دندان، م

، از جمله رساندیمموادي که به سالمت دندان آسیب 

تدابیر پزشکی براي رعایت حفظ سالمت دندان و دهان 

دندان و درمان  يهايماریببود. پزشکان در شناخت انواع 

گوناگون  يهانامرا با  هابیماري دقت کافی داشتند وآن 

قائل بودند.  یظریف يهاتفاوتها و میان آن خواندندیم

عالوه بر  ،منشأ بروز بیماري دنداندر مورد پزشکان 

مزاج که عارض بر خود دندان بود، معده و  ییهايماریب

نخست  ،رونیازا؛ اندکردهذکر  را نیز )چهارگانهاخالط (

. اندهکردیمپاکسازي معده را براي مداواي بیماري توصیه 

منشأ گیاهی، حیوانی و معدنی  شدیمداروهایی که تجویز 

 ياقطرهو  داشت و به شیوه لیسیدن، بخور، مالیدن، پماد

  .شدیمتجویز 
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  بحث

 پزشکیدندانقدیم) بر  هايتمدنمکاتب (. تأثیر 1

  مسلمانان

در تمدن اسالمی با مکاتب یونانی،  پزشکیدندانتاریخ 

 ایرانی، هندي و سریانی پیوندي استوار دارد و از آراء،

تئوري و عملی مکاتب ایرانی، سریانی،  يهاجنبهنظریات و 

از جمله  شاپورجندي. برده استیونانی و هندي نیز بهره 

ارتباط پزشکی اسالم و دیگر  ۀحلقمراکز علمی بود که 

بیمارستان و دانشگاه . رودیممکاتب پزشکی به شمار 

میالدي ساخته  271-241 يهاسال ۀفاصلدر  شاپورجندي

به که  میالدي 982/ هجري 372سال حدود تا  شد و

پزشکی  رکزترین م، مهمانتقال یافتپزشکی بغداد مرکز 

درمانی  هايروشپزشکان این مرکز علمی در  .]7بود [

مکتب بقراطی و  يهابرداشتخود از نظریات جالینوس، 

. با اندبردهتجربیات و آراي پزشکان ایرانی و هندي بهره 

و فعالیت آن ادامه یافت و در نهایت با ظهور اسالم حیات 

حضور پزشکان این مرکز علمی در بغداد، سنت و 

به بغداد و از  تدریجبه شاپورجنديدستاوردهاي پزشکی 

. حضور پزشکان است افتهیآنجا به کل جهان اسالم انتقال 

ماسویه و بختیشوع در بغداد  يهاخاندانایرانی همچون 

مختلف پزشکی به زبان عربی و ]، برگرداندن متون 8- 9[

تألیف آثاري در این زمینه توسط افرادي همچون خاندان 

نیز امکان ، و ثابت بن قره حرانی و عبادي حنین بن اسحاق

آشنایی بیشتر مسلمانان با دانش پزشکی از جمله 

 Hunayn )194-260 ].7است [ بودهانتقال  این پیامدهاي

را در مدرسه  ) از عیسویان حیره بود. و پزشکیق

پزشکی تألیف کرد.  ةحوزآموخت و آثاري در  شاپورجندي

وي به همراه پسرش اسحاق و برادرش حبیش کتب و 

یونانی و سریانی به زبان عربی، ترجمه از رسایل بسیاري 

بدان معنا نیست  يریرپذیتأث]. البته این 8-10اند [کرده

و  که پزشکی اسالمی تجارب نظري و عملی را بدون نقد

، بلکه پزشکان مسلمان سنت و میراث است گرفتهارزیابی 

پزشکی پیشینیان را از صافی تجارب خود گذرانده و دانش 

  .اندنهادهاستوار بنیان  ياهیپارا تکمیل و بر  پزشکیدندان

محل  شاپورجندينقل شد که مرکز پزشکی  ترشیپ

سریانی، هندي،  ویژهبهقدیم  هايتمدنتالقی پزشکی 

. بنابراین مکتب است بودهنانی با مکتب پزشکی ایرانی یو

جریان فکري در  نیرگذارتریتأث شاپورجنديپزشکی 

آثاري چون  است پزشکی اسالمی بوده و توانسته

، الصیدنه و الحاوي را پدید آورد. اثربخشی نیالعدغل

در حضور پزشکان این  توانیممکتب پزشکی ایرانیان را 

اسالمی و استفاده از نظریات آنها در بیمارستان در دوره 

شواهد از مشاهده کرد.  وفوربهمتون پزشکی مسلمانان 

دیگر مبنی بر تأثیر مکتب پزشکی ایرانیان در پزشکی 

به کاربرد وسیع واژگان فارسی در یادکرد  توانیماسالمی، 

، وسایل درمانی و انواع هابیماريپزشکان مسلمان از انواع 

  .]7[شاره کرد گیاهان دارویی ا

 نیتراثربخشمکتب پزشکی یونان نیز از  گمانیب

. انتقال میراث رودیممکاتب در تمدن اسالمی به شمار 

یونان از راه ترجمه آثار به سریانی و نیز توسط 

. متون و است بوده شاپورجنديمدرسه آموختگان دانش

 دیوسکوریدس، بقراطنظیر  یونانیپزشکان  يهانوشتهدست

در تکوین علم پزشکی و در نهایت دانش  جالینوس و ]11[

 نیا به ].12[ اسالمی اثر بسیار داشت پزشکیدندان

پزشکان یونانی در آثار خود نظرات ارزشمندي  ،بیترت
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و پزشکان عصر اسالمی به  اندداشته پزشکیدنداندرباره 

-Al. چنانکه اندکردهنظرات آنها اعتماد و از آن استفاده 

Razi پزشکیدندانر الحاوي نظرات جالینوس را درباره د 

  .است کردهنقل 

به میراث  افتهیراهمکتب پزشکی سریانی از دیگر مکاتب 

سریانی  ،پزشکی اسالمی است، چنانکه حتی تا سده دوم

زبانی بود که در آموزش علوم و از جمله دانش پزشکی 

رازي در  قولنقل. ]13[ شدیمکاربرد و به آن تکلم 

شاهدي بر این  ،لحاوي از سرجیس پزشک سریانیا

به متون پزشکی  Ibn-Al-Tabari  مدعاست. اشارات متعدد

  .]14[ هندي حکایت از تأثیر آن، در پزشکی اسالمی دارد

پزشکی  يهاهیتوصو  هاآموزهدر ناگفته پیداست که 

ائمه ص) و ( امبریپدین مبین اسالم، روایات بسیاري از 

و حفظ  داشتننگهمسواك زدن، پاکیزه  ع) درباره اهمیت(

، که ]15دارد [مراقبت بهداشت دهان و دندان وجود 

دینی را در کنار تجارب مکاتب  يهاآموزهتوصیه و  توانیم

  مسلمانان دانست. پزشکیدندانپزشکی را شالوده دانش 

  در آثار پزشکان مسلمان پزشکیدندان. 2

 پزشکیدندانه از آن در حوز توانیمنخستین اثري که 

یاد کرد، متنی با عنوان سواك و السنونات بوده که در 

 آمده است) ق 243(م  هیماسوفهرست آثار یوحنا بن 

و از مدرسان  حنین ) معلمق 243(م  هیماسو. ]16[

 نوشتهدستبود که موضوع  شاپورجنديمدرسه پزشکی 

مورد  يهاهیشودهانوي درباره مسواك کردن، انواع دارو و 

. قسطا بن لوقا (م سده سوم) نیز است بودهستعمال دندان ا

 هادندانالضرس که درباره کندي  با عنوان فی يارساله

بوده، نگاشته است که امروزه در موزه ترکیه نگهداري 

  .شودیم

اثري مستقل در  ،براي نخستین بار حنین بن اسحاق

با عنوان مقاله فی حفظ االسنان و  پزشکیدندان

پیشگیري و درمان بافت «حها که موضوع آن استصال

 نیترمیقدکتاب حنین از است، تألیف کرد. » هادندان

که  تألیف شده پزشکیدندانآثاري است که در حوزه 

این اثر برداشتی از  .]17[ مانده استخوشبختانه برجاي 

کتب سریانی و یونانی و نیز متون  يهاترجمه

همچنان که از عنوان . است شاپورجنديآموختگان دانش

 هايروشاثر پیداست موضوع آن بهداشت دهان و دندان و 

بوده است. کتاب حنین از  هادندان يهايماریبدرمانی 

 ،به سبب قدمت آنکه نخست .اهمیت است حائزچند جهت 

شده در این حوزه مقدم است. نکته بر تمامی آثار نگاشته

که مطالب  دشویمدیگر آنکه با مراجعه به کتاب مشخص 

آن ترکیبی از آرا و نظرات پزشکان یونان و تجربیات 

نویسنده است. موضوع دیگر که کتاب حنین را برجسته 

که نویسنده از معلمان و متعلمان  آن است ،ساخته

که پزشکی در این دانشگاه،  بود شاپوريندجبیمارستان 

مکاتب هندي، یونانی و سریانی با میراث  يهاسنتتلفیق 

است. مقاله حنین در دو بخش  بوده ی ایرانیپزشک

. در قسمت نخست استشده پیشگیري و درمان تنظیم 

حنین به لزوم مراقبت و حفظ بهداشت دهان و دندان 

براي سالمتی و پرهیز از بروز  ییهاروشتأکید کرده و 

مداواي  به . بخش دوم نیزاستکرده بیماري ارائه 

که حنین در این بخش دندان اختصاص دارد  يهايماریب

خاصیت درمانی و  ،هاهیشودهانو  هایادکردش از انواع دارو

  .استکرده یا پیشگیري آنها را نیز ذکر 
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مستقل در  صورتبهکه  شدهنقلآثار  جزبهدر حقیقت 

نوشته شده، پزشکان مسلمان اطالعات  پزشکیدندانحوزه 

، اندآوردهخود را در متون پزشکی عمومی  پزشکیدندان

که در ادامه به متون و رویکرد پزشکان به این حوزه اشاره 

  خواهد شد.

 Thābit ibn Qurra al- arrānī  فصل یازدهم اثر

امراض دندان را با عنوان  ،»الذخیره« به نام  پزشکی خود

 توجهقابل. نکته است آوردهعالج البخره اللهاه و الخوانیق 

به دندان را  که مبحث مربوط آن استدر کتاب ثابت 

؛ آورده استدهان، زبان و لثه  يهايماریبزیرمجموعه 

در بررسی تمام متون پزشکی مشاهده  که تقریباً ياوهیش

. مباحثی که ثابت به آن پرداخته نخست تشریح شودیم

، عصب و بافت دندان بوده و در ادامه به علت بیماري دندان

 پرداخته ،دانستهمی چهارگانهکه آن را ناشی از اخالط 

 عنوانبه، ثابت . به جز اختصاري که ذکر آن رفتاست

و اطالعی  است ورود نداشته پزشکیدندانپزشک در حوزه 

در دست نیست که آیا خود او به مداواي بیماري پرداخته 

  .]18[ استکرده و یا تنها از حیث نظري به آن اشاره 

 ،است الحکمهفردوس، طبري از مهمترین آثار پزشکی

 70که به گفته مؤلف در هفت نوع و هر یک از انواع در 

باب تنظیم شده است.  360مقالت) و هر مقاله در مقاله (

 52مقاله در  5ه مشتمل بر کاثر خود نوع دوم مؤلف در 

و  هادندانن یوکت یچگونگبه موضوعاتی چون  استباب 

تاب کنوع چهارم  در و پرداخته است رویش دندان کودکان

رعایت بهداشت ، استباب  148مقاله در  12بر  ه شاملک

دندان به بیماري و درمان آن،  يابتالدهان و دندان، علت 

است که موضوعاتی از عمده  هاهیشودهانانواع دارو و 

در ادامه متن  وي. استکرده بحث آن طبري درباره 

از کتاب تقدمه المعرفه بقراط را  ییهابخشپزشکی خود 

 .]14[آورده است 

Razi  از جمله پزشکانی است که در تمامی متون

پزشکی خود به دندان و دهان و موضوعات پیرامون آن 

 ةرازي در حوز يهاتیفعال. عمده است پرداخته

در اثر ارزشمند وي الحاوي یافت.  توانیمرا  پزشکیدندان

Razi  را  کن استخوان فیوکتدر مجلد سوم الحاوي نخست

، علل بروز آن و هابیماريانواع ه توضیح داده و در ادام

درمانی را به نقل از اطباي یونان و  هايروش

نظرات  Razi .آورده است شاپورجنديآموختگان دانش

آثار پزشکی جالینوس مانند مفردات، ثانیه خود را به 

مستند  مع العلل، و آراي بقراط، ابذیمیا و اهرنالعشر، جوا

ثر فی االصالح الثه و کرده و از تجربیات ماسرجویه و ا

 برده)، جبرئیل و ... بهره ق 185م السان حنین بختیشوع (

ضمن بیان آرا و نظرات  ،البته در موارد بسیار. است

دیگران، آن را نقد و حتی رد کرده و تجربیات خود را بیان 

نیز انواع داروهاي درمانی و  Razi. ]19[کرده است 

بیان  اند راداشته يکه ویژگی پیشگیر ییهاهیشودهان

به  توانیم وي يهاقولنقل و. از مجموع آثار کندیم

در ایران باستان که  پزشکیدندانتکمیل علم  پیشرفت و

مسلمانان وارث آن بودند، پی برد. در حقیقت پزشکان 

 یدندانپزشکمسلمان میراث علمی ایران باستان در زمینه 

و  ندبیرون کردرا دریافت و آن را تکمیل و از جنبه نظري 

 22در مجلد ، رازي عملی به آن دادند. عالوه بر آن یشکل

الحاوي از انواع داروهاي ترکیبی نام برده که ویژگی 

که  آن است توجهقابل. نکته اندو پیشگیري داشته درمانی

گیاهی، حیوانی و کانی بوده که برخی براي  نهامنشأ آ

 ،هم دیگر خودنخستین بار تجویز شده است. رازي در اثر م
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به در گفتار چهارم، پنجم و نهم المنصوري فی الطب 

دندان و نیز  يهاچهیماهتشریح بافت، عصب، استخوان و 

در دستگاه گوارش و زیبایی  هادندانعملکرد و نقش 

به Razi  ،نوشتهدست. در این است پرداختهسیماي انسان 

خاصیت درمانی داروهاي گیاهی که براي سالمت و 

. مسواك ]20[ کندیم، اشاره هستندشت دندان مفید بهدا

کردن و بهداشت دهان و دندان، مباحث بعدي است که 

Razi  که با اثر مقاله فی  آورده استدر اثر المنصوري

 Raziارتباط نزدیک دارد. در ادامه حنین االستصالحها 

یی که ویژگی هاهیشودهانو  موضوعاتی درباره انواع داروها

و علل بروز آن نقل  هابیماريو درمان  داشتتندپیشگیري 

را نیز  العللمیتقاس؛ مباحثی که فصلی از کتاب استکرده 

 Razi، عالوه بر این .]20-21[ است دادهبه آن اختصاص 

در ابواب ششم،  برءالساعهتاب معروف خود به نام کدر 

دهان و دندان از  يهايماریبهفتم و هشتم در مورد انواع 

 يدن دندان و رفع بویشکدرمان درد دندان، نحوه جمله 

از دیگر  یالملوکطب. ]22[دارد  یزات مفصلیبد دهان تجو

است که نویسنده هدف از نگارش  Razi متون پزشکی

؛ در این متن استکرده اثرش را مداواي بیماري با غذا ذکر 

داروهاي  لهیوسبهمؤلف شرحی درباره معالجه درد دندان 

  .]23[ گیاهی دارد

) که با م 359م ( Ahmad abarī هیالبقراطمعالجات

، از جمله متونی است که شودیمعنوان کنّاش نیز خوانده 

از حیث اسلوب و شیوه پرداختن به موضوع دانش 

 طبري،بر اساس ساختار کتاب الحاوي است.  پزشکیدندان

که  هیالبقراطمعالجاتمقاله ششم مجلد دوم اثرش را 

باب است، به موضوع دندان و دهان  58مشتمل بر 

فراگیر از انواع  ياگزاره. این اثر است دادهاختصاص 

پیشگیري  يهاوهیشو درمان آنهاست. راهکار و  هابیماري

از بروز بیماري و داروهاي تأثیرگذار بخش مهمی از کتاب 

گسترده به  طوربه، که نویسنده ردیگیبرممعالجات را در 

جز آنکه در چند جاي اثرش از بهطبري  .است پرداختهآن 

کرده، منابع اثر خود را  قولنقلجالینوس و پزشکان دیگر 

  .]24[ استکرده نذکر 

 Al-Akhawayni Bukhari ) مؤلف کتاب ق 373م (

این متن تألیفی را  توانیمهدایه المتعلمین فی الطب که 

یز آثار پزشکی به زبان فارسی دانست، ن نیترکهندر زمره 

نظري در  یمانند برخی از پیشینیان، به ذکر مباحث

. در این کتاب نویسنده استکرده خود بسنده  نوشتهدست

دندان و مختصري در  يهارگتنها به تشریح بافت، عصب، 

  .]25[ گفته استسخن  هايماریبباب 

Al-Majusi ) يهابیماري) نیز در ذکر انواع ق 384م 

، »کامل الصناعه الطبیه« ،خود نوشتهدستگفتاري از  ،بدن

. این اثر در طب در دو داده استرا به دندان اختصاص 

بخش نظري و عملی تألیف شده که مباحث دانش 

. وي نخست استشده در بخش عملی آورده  پزشکیدندان

مباحثی مربوط به شناسایی بافت، استخوان و تشریح 

ش در . مقاله پنجم این بخاستکرده ماهیچه دندان نقل 

درمانی اعضا و امراض  هايروشباب گردآوري شده که  82

سر، گوش، حلق و بینی دهان، و دندان را آورده است. وي 

و  هازخم، درددنداندر درمان  یشرح مبسوطدر این بخش 

لثه، بدبویی دهان، بخور دادن و موادي که سبب  يهاورم

ش . مقاله نهم بخنگاشته است، شودیمسیالن بزاق دهان 

مانند اعمال  ،باب تنظیم شده که به جراحی 110عملی در 

اختصاص دارد. مباحث مربوط به درمان  ،فصدو  دستی

خرابی دندان و کشیدن آن که از حیث جراحی اهمیت 
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. مقاله دهم یک استشده بسیار دارد، در این قسمت نقل 

دوره داروسازي است که در آن بسیاري از داروهاي 

شیاف ذکر و  شیوه ساخت معجون، قرصترکیبی، مفرده و 

شده که بخش مهمی از کتاب به آن مربوط است. نویسنده 

در مقدمه متذکر شده که بسیاري از داروهایی که در 

، سمی بوده است و داروهاي شدیمپزشکی یونانی تجویز 

  .]26دارد [پزشکان پارسی بر آنها مزیت 

سی ، به کالبدشناIbn sina در فصلی مهم از قانون

و عصب این  هارگدندان، ماهیچه،  يهاآروارهاستخوان و 

رویش  کتاب قانون، . در ادامهاست پرداختهقسمت از بدن 

ناشی از آن،  يهايماریبدندان در کودکان و روش درمان 

انواع دارو و  ساالنبزرگهاي دندان در بیماري

و درمانی از موضوعات دیگري  کنندهتیتقو يهاهیشودهان

  .]27[ استشده به آن اشاره ت که اس

Gorgani  در متون پزشکی ذخیره  سینویفارسپزشک

نیز بر مبناي همان  هیالطباغراضخوارزمشاهی، یادگار و 

هایی را به تشریح، بخش سینا،ابن قانونروش کتاب 

داده و درمان دندان، دهان و لثه تخصیص  یشناسبیآس

کی مرکز علمی . منابع جرجانی برگرفته از پزشاست

بوده  هاآنآموختگان دانشپزشکان یونانی و  ،شاپورجندي

 .]28-30[ است

Zahravi پزشکان برجسته تمدن اسالمی، با تخصیص  از

التصریف لمن عجر عن التألیف به دانش  امیسمقالت 

اهمیت این بخش از علوم پزشکی تأکید  ، برپزشکیدندان

 جراحی تخصص داشتهزهراوي در  کهییازآنجا. استکرده 

او  این متن از حیث عملی اهمیت بسیار دارد.لذا  است،

دندان  يهايماریبنخستین پزشکی است که براي مداواي 

. با داده است انجامعمل جراحی نیز  ،عالوه بر تجویز دارو

زهراوي سهم و جایگاه وي در تجهیز و  نوشتهدستمطالعه 

 جرئتبه. شودیمنیز مشخص  پزشکیدندانتکمیل ابزار 

مجموعه ابزاري که مسلمان در کشیدن، گفت که  توانیم

مورد استفاده قرار  هادندان، ترمیم و درمان ییبایز

بوده وي  ، برخی براي نخستین بار مورد استفادهدادندیم

)، کالبیب دارچنگکمبضع (نیشتر)، صناره (ابزار  .است

سوهان) ( مبردموچین)، جفت (تراشه)، مجارد ((انبرك)، 

داغه)، أنبوبه از جمله ابزار و آالت مورد مکواه (منشار، 

که هریک انواع خاصی داشتند و  بوداستفاده زهراوي 

 کاشت دندان ).7-1 تصاویر( کاربردهاي آن نیز متفاوت بود

از استخوان گاو زهراوي است که  يهاينوآوریکی دیگر از 

 )8 لشک( کردیمبراي ساخت دندان مصنوعی استفاده 

]31[.  

  
  داغه براي داغ کردن دندان - 1شکل 

  
  کلبتین براي شل کردن ریشه دندان - 2 شکل

  
  کلبیتن براي بیرون آوردن ریشه دندان - 3شکل 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
95

.1
5.

8.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1395.15.8.4.3
https://journal.rums.ac.ir/article-1-3220-fa.html


 773  زاده و سیدعلیرضا گلشنیمحبوبه فرخنده

  1395، سال 8، شماره 15دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

  

  
  نشتر یا اهرم براي جدا کردن لثه از گوشت دندان - 4شکل 

  
نشتر یا اهرم براي جدا کردن لثه از گوشت دندان و نیز  -5شکل 

  .شدیماستفاده تراش دندان 

  
  .براي برداشتن دندانی که در جایی نامناسب روییده است - 6شکل 

  

 
هاي سوهان که براي تراش دندان اضافه و زدودن جرم - 7شکل 

  .دندان کاربرد داشته است

  
  دندان براي محکم کردن و زیبایی آن. یکشمیس - 8شکل 

 یپزشکنخست که در متون  يهاسدهاز دیگر پزشکان 

-Ibn al از توانیم ،اندپرداختهبه دندان و مباحث آن خود 

Jazzar Al-Qayrawani )369 و) ق Ibn al-Quff .نام برد 

و  هادندان يبندطبقهدر کتاب العمده فی الجراحه نیز به 

 Ibn al-Jazzar و ]32[کشیدن آن پرداخته  خصوصبه

  .]33[ آورده استعارض بر دندان را  يهايماریب

  پزشکان مسلمان درباره دنداندیدگاه . 3

  جنس) دندانگوهر (الف: 

پزشکان مسلمان درباره گوهر دندان اختالف نظر 

عارض بر دندان را نشانه و دلیلی بر  يهايماریبداشتند و 

. برخی گوهر دندان را انددانستهآن  دهندهلیتشکبافت 

 Ibn sina .]25- 34[ دانستندیمعصب و گروهی استخوان 

معتقد بود که دندان جزو استخوان است که از عصب مغز 

دیدگاهی داشت که جرجانی  ].27کند [یمحس دریافت 

آن را جمع نظرات دانست؛ وي نوشته است اگر  توانیم

دندان به بیماري خارش، ضربان و درد مبتال شود، 

که بافت دندان از عصب شکل گرفته  آن است دهندهنشان

شکنندگی، حس درد سودن و است؛ و سختی، خشکی، 

تراشیدن دندان نشانه آن بوده که گوهر دندان از استخوان 

  ].34[ تشکیل شده است

  ب: رشد دندان

گرچه بافتی استخوانی دارند اما از دیدگاه  هادندان

 کهيطوربه ؛پزشکان پیوسته در حال رشد و نمو هستند

ن با کشیدن و یا افتادو  کندیمجاي ساییدگی را هم پر 

عالوه بر این  ].27[ شودیمبلندتر آن  دندان مقابلدندانی، 

به سبز، سیاه و  رنگ دندان پزشکان معتقد بودند که تغییر
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نه در آن بوده که این امر نشا زائد نفوذ موادزرد دلیل 

  .]19[ استبوده قابلیت رشد و افزایش دندان 

  ج: حس دندان

ارند و آن حس د هادندانعقیده پزشکان بر آن بود که 

 ردیگیم سرچشمه مغزاست که از  کیوچکعصب  واسطهبه

  .]27شود [یمشه، داخل دندان یاز راه رو 

دندان در پزشکی  يهايماریب. شیوه درمان 4

  اسالمی

  . بهداشت دندان1,4

در پزشکی اسالمی به پیشگیري از ابتال به بیماري، 

 کیدهایی امراقبت و حفظ بهداشت دهان و دندان دستور

، چنانکه روایات بسیار از پیامبر و ائمه استشده داده 

 آمده است هادندانمبنی بر مسواك و پاکیزه نگه داشتن 

فصل مبسوطی از متون پزشکی به انواع  ،رونیازا .]35[

که خاصیت پیشگیري داشته و براي  هیشودهاندارو و 

، اندحفاظت و جلوگیري از تباهی دندان مفید بوده

رد. عالوه بر این پزشکان درباره اهمیت اختصاص دا

، منفعت، مضرّت و مسواك زدنمسواك، روش صحیح 

پزشکان  .]20اند [نگاشتهدر مسواك مطالبی  يروادهیز

در مسواك به گوشت ریشه  يروادهیزمعتقد بودند که 

 بردیمدندان آسیب رسانده و جالي طبیعی آن را از بین 

. دستورالعمل کندیما کم ، لثه را تباه و گوشت آن ر]34[

براي حفظ سالمتی و پیشگیري که پزشکان  يهاهیتوصو 

  از: اندعبارتاز بروز بیماري و آسیب به دندان بوده است، 

 در سرعتبه. دقت در مصرف مواد خوراکی که 1-1

  سودنمکد شیر و ماهی مانن شوندیممعده فاسد 

ه موجب مواد اسیدي معد چراکه؛ . پرهیز از استفراغ1-2

  .شودیمخرابی دندان 

. پرهیز از شکستن و جویدن مواد سخت و سقزي با 1-3

  دندان

 يهایخوراکدر خوردنی  يروادهیز. پرهیز از 1-4

که در  کردندیم هیتوصشیرین و چسبنده و ترش، پزشکان 

صورت تمایل به خوردن شیرینی، قبل از مصرف اندکی نان 

  .]36[خورده شود 

وردن و آشامیدن مواد بسیار سرد و . پرهیز از خ1-5

  گرم

بعد از خوردن مواد ، هادندانزدن  ك. ضرورت مسوا1-6

 ].37، 20، 17[ شودیمخوراکی که سبب استحکام آن 

بهترین چوب براي مسواك، چوب درخت اراك و زیتون 

که در این توصیه شده است البته  ].38[ شده بوددانسته 

یف شدن دندان و آمادگی باعث ضع چراکهکار افراط نشود؛ 

  .]39[ شودیمدندان  يهايماریببراي 

مخصوص مانند  يهاروغن. چرب کردن دندان با 1-7

  .]39[سنبل رومی 

به لثه  آنکه. خالل کردن مرتب دندان البته بدون 1-8

  .]40[ آسیب برساند

بهداشت دندان در نظر پزشکان تا  تیاهماز سویی 

 عالئمیمار، مراحل و جایی بود که آنها حال عمومی ب

؛ دادندیمتشخیص  هادندانبیماري را از روي وضعیت 

چنانکه ساییدگی دندان را نشانه وضعیت نامطلوب بیمار و 

 يهايماریب، و یا ابتالي دانستندیمپیشرفت بیماري 

؛ اندکردهبیماري و امراض بدن ذکر  عالئمدندان را نشانه و 

ب شدن گوشت ریشه ملته ،از جمله جرجانی در یادکردش

  .]24-28[ دانستیمبیماري وبا  عالئمدندان را از 
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  . شیوه درمانی2,4

 ،نخستدر وهله  ،روش درمانی پزشکان مسلمان

چنانکه به  ؛رعایت بهداشت دهان و دندان بودو  پیشگیري

حجامت چانه براي جلوگیري از تباه  ،Gorganiنوشته 

له بعدي مرح ].28[شدن گوشت ریشه دندان مفید است 

چنانکه پزشکان مسلمان  ؛استبوده مداوا و معالجه بیماري 

و درمان  عالئمو  شناختندیمدندان را  يهايماریبانواع 

پزشکان  يهانوشتهدستدر متون و اند. کرده حیتشرآن را 

، کند شدنلق شدن)، افتادن، ( دنیجنباز  هابیماريانواع 

ریزش]، [ دنیزیرپوسیدگی، خورده شدن، تهی شدن، 

تغییر رنگ، جرم گرفتن، دردمند شدن ریشه دندان، 

ضربان داشتن، آماس و حساسیت نسبت به سردي و گرمی 

  .استشده اشاره 

درمانی که پزشکان مسلمان براي درمان  هايروش

، با توجه به علل بروز کردندیمدندان تجویز  يهايماریب

رسی . بدین معنی که آنها نخست براستبوده بیماري 

کردند که علت ابتالي بیماري چه بود و سپس درمان را می

 پزشکان آن بود که يهادگاهید. یکی از دادندیمانجام 

 يهايماریبدر پیدایش  طبیعت گرمی و سردي معده و

بر مبناي اخالط مداوا  ،، بنابرایناستبوده دندان تأثیرگذار 

و ] 21،23،41،43[چهارگانه و مزاج گرمی و سردي 

  .کردندیمرا براي درمان تجویز  ]24[ اکسازي معدهپ

تجویز دارو، بادکش کردن، داغ کردن دندان، حجامت، 

دندان  پر کردنفصد، بخور دادن دندان، سوزاندن دندان، 

سوهان کردن و  ]،27[ گوگرد)( یکانپوسیده با داروهاي 

که  ییهاروغنو  هامحلول، هامعجونکاربرد پودرها، 

 يریگجرمبراي  ،تداش یکنندگپاكده و خاصیت جالدهن

که -  ياقطرهغرغره کردن برخی داروها، داروي  ]،17،37[

سوزاندن دارو بدین معنی که  -شدیمدر بینی چکانده 

را  داشته دهندهنیتسکداروهایی که ویژگی مسکن و 

 ]،21،26[ رساندندیمسوزانده و دود آن را به دندان 

، استفاده از شدیمون انجام کمپرس کردن دندان که از بیر

از دیگر  ]،26[ جهت تقویت لثه و دندان هیشودهان

پزشکان بود. روش درمانی دیگر آن بود  درمانی هايروش

که اگر دندان، درد بسیاري داشت، با ابزار سوراخ کننده 

و دارو را درون آن قرار  کردندیممیانه دندان را سوراخ 

جالب پزشکان براي  يهاروشیکی از  ].21[ دادندیم

  .]34[، زالو درمانی بوده است درددنداندرمان 

توصیه اطباي قدیم بر آن بود که تا حد  طورکلیبه

وجود آن را  چراکهامکان از کشیدن دندان خودداري شود؛ 

و به نقش  دانستندمیبراي غذا خوردن امري ضروري 

دندان در زیبایی سیماي آدمی توجه داشتند. ضمن آنکه 

و حتی  استبوده شیدن دندان با خطرات زیادي همراه ک

؛ مخصوصاً اگر شدیمدر مواردي موجب هالك انسان 

دیدگاه  ،بر این عالوهدندان در هواي سرد کشیده شود. 

ریشه) دندان محکم و سفت بن (پزشک آن بود که اگر 

که به چشم آسیب جدي  شدهیمباشد کشیدن آن سبب 

و اگر  شدیمنخست دندان مداوا  ،رونیازا. ]44[ وارد شود

معالجه با دارو فایده نداشت، درنهایت کشیدن دندان 

که  رسدیم. با مطالعه متون پزشکی به نظر شدیمتجویز 

به دلیل حساسیت و اهمیت دندان و نقش آن در سالمتی، 

استفاده  آالتپزشکان براي کشیدن دندان از ابزار و 

تند که تنها با تجویز ، بلکه سعی بر آن داشکردندینم

. ]22،26،28[مداوم دارو دندان را لق و در نهایت بکشند 

تا به درآوردن  گذاشتندیمچنانکه دارو را روي دندان و لثه 
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دندان کمک کند؛ این امر چنانکه پیشتر گفته شد، به 

دلیل حساسیت عصب دندان بود. داروهایی که براي سست 

کشیدن آن  ترراحتکردن ریشه دندان و در نتیجه 

به بیخ سیماهنگ یا زرنیخ  توانیم، شدیماستعمال 

  .]27[پرورده و سرکه اشاره کرد 

  و اخالط چهارگانه پزشکیدندان. 5

چهارگانه اخالط  هادندانپزشکان مسلمان در مداواي 

دموي، صفراوي، بلغمی و سوداوي) را در درمان مؤثر (

به عقیده . ددانستنیمدندان و شیوه درمان آن متناسب 

مزاج دندان را  توانیماطباي مسلمان، از رنگ لثه 

  شناخت:

اگر زرد باشد، صفراوي و اگر سفید باشد بلغمی و اگر «

  .]27[» سرخ باشد دموي و اگر سیاه باشد سوداوي است

  پزشکیدندان. انواع دارو در 6

و تالش  پرداختندیمپزشکان نخست به درمان دندان 

 ،با دارو بیماري و درد را برطرف کنندکه نخست  کردندیم

کشیدن دندان را  ،دادینمدارو جواب اگر در نهایت و 

. اما انواع داروهاي دندان دو دسته بودند یا کردندیمتجویز 

 منشأ. ندداشتدندان و یا خاصیت درمانی  دارندهنگهویژگی 

بود. شاخ  ]19،20،28[ گیاهی، حیوانی و معدنیداروها 

از جمله داروهاي حیوانی و گوگرد،  ]17[بز شاخ  و گوزن

ي خراب هادنداناز مواد کانی بود که  مصطک و زاج سفید

ویژگی و  مسلمان. پزشکان ]19،27[ کردندیمرا با آن پر 

خاصیت انواع دارو، بیان مضرت و منفعت، عوارض مصرف 

. ]27-28[ اندکردهذکر  لیتفصبهدارو براي دندان را نیز 

نیز که خاصیت پیشگیري و  هیشودهانو، در کنار دار

استفاده از . شدیمدرمانی داشت براي بیماران تجویز 

جویدنی، چسباندن بر روي دندان،  شیوهداروها به 

با داروهاي خاص، مضمضه  هادندانمالیدنی، دود دادن 

 توانیمکردن بود. حتی در فهرست دارویی پزشکان 

شخاش را که براي استفاده از داروهاي مخدر مانند خ

را مشاهده کرد. در قانون،  استبوده تسکین موقتی درد 

 خصوصبه هیشودهان ياستعمال برخی داروها و پودرها

منع  دندان اثر سوء داشتند، يه بر روکآن دسته از آنهایی 

  .]27[ استشده 

  کودکان پزشکیدندان. 7

، مباحث مربوط به پزشکیدنداندیگر از دانش  ياشاخه

کودکان بود که مسلمانان به آن توجه  پزشکینداند

جنبه  ،شودیممباحثی که در این قسمت نقل داشتند. 

و نظرات تشریح را در بر  یشناسبیآسنظري، عملی و 

 دوباره افتادن دندان و رویش علت دارد. چنانکه پزشکان

 انددانسته آرواره شدن را، محکم کودکی سنین آن در

کودکان، مربوط  پزشکیدندانملی جنبه ع ].14،19،26[

 هايروشو و مشکالت ناشی از آن رویش دندان کودك به 

پزشکان در متون پزشکی خود به  است. درمانی

هایی که کودکان به هنگام رویش دندان به آن بیماري

آماس) در لثه و آبسه (چون تب، درد لثه،  شوندیممبتال 

 يهایراحتنافک، خارش گوش به همراه خون و رطوبت، 

 يهاوهیشگوارشی مانند اسهال و یبوست و نیز به انواع 

  .]45- 46[ اندکردهاشارهدرمانی و داروها 

را  پزشکیدندانپزشکان در دانش  يهاشرفتیپ اهم

  در موارد زیر نیز خالصه کرد. توانیم
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پر کردن و ترمیم دندان؛ پزشکان نخست دندان پوسیده 

تراشیده و صاف کرده و سپس  را با ابزار سوهانو شکسته، 

  .]14،18[ کردندیمآن را پر و ترمیم 

محکم کردن دندان که براي  ياوهیشدندان؛  یارتودنس

که دندان را با  ياگونهبهلق و جلوگیري از افتادن آن بود. 

، شدیمسیمی از طال و نقره که بر روي آن دارو مالیده 

  .]19،34،41[ بستندیممحکم 

  گیرينتیجه

که پزشکان  آن استحاکی از حاضر پژوهش  يهافتهای

مرتبط با آن  يهارشتهمسلمان در کنار پزشکی به سایر 

نیز  پزشکیدندانو  یپزشکچشمچون داروشناسی، 

 صورتبه را آثاريگاهی پرداختند. پزشکان مسلمان می

از متون پزشکی خود را به این  ییهابخش مستقل و گاهی

. موضوعاتی که پزشکان به آن انددادهمبحث اختصاص 

ساختمان دندان، عصب و بافت آن از  اند شاملاشاره کرده

، انواع دندان و نقش و وظایف آنها، یشناسختیرحیث 

علل رویش و افتادن دندان در سنین مختلف، بروز بیماري، 

. در این میان برخی از پزشکان گرددمیو درمان آن  عالئم

ي و ابوالقاسم زهراوي در همچون محمد بن زکریاي راز

 ياژهیومختلف دندان از ابزار و وسایل  يهايماریب معالجه

که در متون تألیفی خود به آنها اشاره  اندکردهیماستفاده 

؛ این ابزار براي کشیدن دندان، ترمیم، درمان و اندداشته

. گرچه پزشکان مسلمان در شدیمحتی زیبایی استفاده 

 اندبردهو تجارب پزشکان یونانی بهره  از آثار پزشکیدندان

اما با بررسی متون و آثار پزشکی تألیف شده در تمدن 

نوین  هايروش يریکارگبهاسالمی، شاهد تکامل آن علم و 

اطباي اسالمی در تشخیص، درمان و کاربرد انواع داروهاي 

  جدید خواهیم بود.

  تشکر و قدردانی

التی است که ایده نخست این مقاله برگرفته از مقا

به سفارش بنیاد  پزشکیدنداندر حوزه  مسئولنویسنده 

پزشکی اسالم و ایران نوشته است.  المعارفدائره

پزشکی که برخی  المعارفدائرهاز بنیاد  لهیوسنیبد

، داده استخطی را در اختیار نویسنده قرار  يهانسخه

  .مینمایمصمیمانه تشکر و قدردانی 
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A Narrative Review on the History of Dentistry in the Islamic Civilization 
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Research Background and Objective: Dentistry, one of the branches of medicine, has always been of utmost 

significance to Islamic physicians, who addressed different aspects of dentistry and presented their viewpoints in 

medical texts. This study intended to investigate the significance of dentistry in Islamic medicine. 

Research Methods (Methodology): Employing a descriptive-analytical research method as well as drawing on 

early resources, namely, Firdaws al-Hikma (literally The Paradise of Wisdom), Kitab al-Hawi Fi Tebb (literally 

Comprehensive Book on Medicine), Al-Qānūn Fi a - ibb (literally The Canon of Medicine), Kamil al-Sina'at 

al-Tibbiyya, Moalejat Albqratyh, and Zakhireye Khwarazmshahian, the present study sought to examine the 

history of the development of dentistry in Islamic civilization 

Research Findings: The research findings indicated that not only did Islamic physicians use views and 

experiences of Greek physicians and Gondishapur Medical Center but they also completed and broadened the 

horizons of dentistry and based it on scientific foundations. The Islamic advances in the field of dentistry 

included tissue, nerve and bone dissection, pathology, diagnosis and treatment of diseases, advices on mouth-

tooth hygiene and prevention methods, production of animal, plant and mineral-based drugs, and treatment of 

disease by tools employed by Islamic physicians for the first time. 

Conclusion: In Islamic civilization, dentistry was based on scientific methods, making them experience 

significant advances in disease diagnosis and treatment. Moreover, as Islamic physicians highlighted mouth-

tooth hygiene and prevention from disease, prevention and treatment can be regarded as the main characteristics 

of Islamic dentistry. 
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