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بـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين د و علي و آهلما الطّيـعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب  حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر بسم ا  

ی  رو ل   ی ر  ا ی یات   ماره - ع  ا    ١٤١٥  
ح   و      ر ی  ی  راف   ی  و   د    و ا ع      و      
  ةاإلهلي املعارف دار

ده  :    ه و  دون وم   و ی   پاع   ی      یات ا ع یاد       



٢  

ک با  پاکان رو و ن   او    کارا  

  

ک  و ت  اا ی    ودن   ّ    الم خاز ن و    :ک   
Ö سنتھاي فرستادكان و مسواك از : السالم فرمود  صادق علیهامام َالسِّواُك ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلیَن: السالم قاَل الصَّاِدُق علیه

  .)١٣٠٤، حديث ١، باب ٢/٦: ؛ وسائل الشیعة٢، باب السواك، حديث ٦/٤٩٥: الكافى(.  استرسوالن الھي

Ö السالم فرمود و نیز حضرت صادق علیه ُءالتََّعطُُّر َوالسِّواُك َوالنِّساُء َواْلَحنا: أْرَبٌع ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلیَن: السالم قاَل الصَّاِدُق علیه: 
، باب السواك، ١/٥٢: من اليحضره الفقیه (خضاب با حنا، ازدواج، مسواك، بوى خوش: چھار چیز از روش فرستادگان خداست

  . )١٣١٧، حديث ١، باب ٢/١٠: ؛ وسائل الشیعة١١١حديث 

Ö مسواك از اخالق پیامبران خداست: السالم فرمود امام صادق علیه؛  السِّواُكِمْن َأْخالِق اْلَأْنِبیاِء: السالم قاَل أُبو عبدالّله علیه 
  . )١٣٠٢، حديث ١، باب ٢/٥: ؛ وسائل الشیعة١، باب السواك، حديث ٦/٤٩٥: الكافى(

Ö ابراھیم ده سند معتبر از حضرت امام موسى و امام رضا صلوات الّله علیھما منقول است كه سنتھاى حنیف حضرته ب 
موى سر را دو حصه كردن كه   و، و شارب گرفتن،مسواك كردن پس : اما آنھا كه در سر است،پنج در بدن نج در سر و پ:است

 و استنشاق كردن يعنى آب در بینى ، و مضمضه كردن يعنى آب در دھن كردن و گردانیدن و ريختن،جاى مسح گشوده شود
  و، و موى زير بغلھا را كندن، و پشت زھار را تراشیدن، پس ختنه كردن:بدن استبقیه  و اما آن پنج كه در ،كردن و باال كشیدن

  . )حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي( . و ناخن گرفتن،استنجا كردن

Ö لسالم فرمودا امام صادق علیه؛ آله ِبالسِّواِك َواْلِخالِل َوالَحجاَمِة و علیه اهللا َنَزَل ِجْبَرئیُل َعلى َرُسوِل الّلِه صلى: قاَل أُبو عبدالّله :
، باب ٦/٣٧٦: الكافى (ھا و خون گرفتن خالل دندان، مسواك: آله فرود آمد و علیه اهللا جبرئیل با سه چیز بر پیامبر اسالم صلى

  . )١٣٠٥، حديث ١، باب ٢/٦: ؛ وسائل الشیعة٢الخالل، حديث 

Ö امام ؛ َاْوصانى َجْبَرئیُل ِبالسِّواِك َحتَّى ِخْفُت على َأْسنانى :آله و علیه اهللا صلى َرُسوُل الّلِه  قاَلالسالم قاَل َعْن َأبى عبدالّله علیه
در حدى كه من بر ، جبرئیل آن چنان مرا به مسواك سفارش كرد: آله فرمود و علیه اهللا پیامبر صلى: السالم فرمود صادق علیه

، ١، باب ٢/٩: ؛ وسائل الشیعة٨اك، حديث ، باب السو٦/٤٩٦: الكافى ()بیش از معمول مراقبت كنمكه (دندان ھايم ترسیدم 
   .)١٣١٤حديث 

Ö مازاَل ِجْبَرئیُل ُيوصینى ِبالسِّواِك َحّتى َظَنْنُت َأنَُّه َسَیْجَعُلُه : آله و علیه اهللا قاَل َرُسوُل الّلِه صلى السالم قاَل َعِن الصَّاِدِق علیه
مي  به طور دائم جبرئیل مرا به مسواك سفارش :آله فرمود و علیه اهللا پیامبر صلى، كند السالم نقل مى امام صادق علیه؛ َفريَضٌة
، باب ذكر جمل من مناھى ٤/١٣: من ال يحضره الفقیه (.قرار مي دھداز امور واجب آنرا بزودي تا جايى كه گمان كردم ، كرد

  . )١٣١٥، حديث ١، باب ٢/٩: ؛ وسائل الشیعة٤٩٦٨النبى، حديث 

Ö ؛ُأْحِفَى َأْو ُأْدِرَدَأْن مازاَل ِجْبَرئیُل ُيوصینى ِبالسِّواِك َحّتى ِخْفُت : آله و علیه  اهللا قاَل الَنِبىُّ صلى السالم قاَل هَعْن أبى َجْعَفٍر علی 
تا جايى كه ، كرد جبرئیل دائما مرا به مسواك سفارش مى: آله فرمود و علیه اهللا پیامبر صلى: فرمايد السالم مى امام باقر علیه

، ٢/٥: ؛ وسائل الشیعة٣، باب السواك، حديث ٣/٢٣: الكافى (سايیده شود يا از بین برودزياد  مسواك در اثرھايم  دندانترسیدم 
  . )١٣٠٠، حديث ١باب 

Ö موى :در روايت ديگر منقول است كه آن پنج كه در سر است 
شارب گرفتن و ريش را بلند گذاشتن و موى سر را تراشیدن و 

 موھاى :آن پنج كه در بدن است و ،مسواك كردن و خالل كردن
بدن را ازاله كردن و ختنه كردن و ناخن گرفتن و غسل جنابت 

  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي. (آب كردنه  بءكردن و استنجا



٣  

ک و س  وع و  ت  اا م         عا ی  م  ب            و
تأكیـدات آن  و كتـب وحـي   در تعـالیم م  :بايد مورد توجه باشد، اين اسـت كـه   بسیار  نكته مھمي كه    : جنس مسواک 

نـد اصـل مـسواك    چ از ايـن رو ھـر   .قـش اصـلي را دارد  نو خالل دنـدان  مسواك  و جنس    به مسواك؛ نوع      و اھمیت  ندنھاارزش  بر
 ولى بیشتر آن فضائل و بركات بیان شده در باب مـسواك  ،مقصد آن تعالیم الھي بوده   دھان و دندان؛     ھداشتنگناكیزه  پنمودن و   

 .مي باشداز مسواك  مربوط به نوعي خاص

 . خالل كنیمباريك و تیز  ياسالم به ما اجازه نداده با ھر چیز        :نكته اول 
ى كه كنـار دستـشان باشـد    تیزخوردند از ھر سیخ و  غذابعضى بمحض اينكه 

 آمده كـه خـالل كـردن بـا ھـر چیـزى       تعالیم مكتب وحيدر . ى كننداستفاده م 
  .موجب فقر است

 جطور است؟ پالستیکیاستفاده از مسواكھاى  :سؤال
. البته داشتن يك عدد از آنھا در خانه و استفاده در ضرورت مفید است    : جواب

از  در اضطرار تمیز كردن دندان با ھر وسیله تمیـز و نـرم روا باشـد، و              كهنه اي چ
، ولـي اسـتفاده مـداوم از آنھـا نـه تنھـا             الستیكيپجمله آنھاست مسواكھاى    

  : بلكه مي تواند مضر نیز باشد،بودهنمصلحت 
 مـسواک  ،جمعیـت دانـدان پزشـکان آمریکـا    ) A. D. A(براسـاس تحقیقـات    -١

) مـاده بـزاق  (عدم قدرت آن بر نفوذ به الیه مخاط دھـانی       به دلیل   پالستیكي،  
)Mucin(  ، بلكه و فقط آن ھا را می پوشاندیت باکتری ھا تأثیری ندارد  بر فعال ،

) Mucin( روز اسـتفاده از مـسواک پالسـتیکی، بـاکتری ھـا بـر روی       ١٤بعد از   
   .رشد می کنند

مشكل ديكر اين مسواكھا اين است كه موجب الغر كردن لثـه ھـا شـده و               -٢
ون آمدن بیشتر از  لثه از روي دندانھا و بیرسرفتپاستفاده مداوم از آن موجب    

  . زير لثه ھا مي كردد
مبنـي بـراى داشـتن مـواد     (مفسده بیشتر در استفاده از خمیردندانھاى شیمیائي است كه علیرغم تیلیغات تجـاري فـراوان         -٣

 ،رددگ دندان مي يگوسیدپھا خود سبب  آن ولي استفاده مداوم از)محافظ دندان و عناصر مفید براى استحكام و بھداشت دندان
قديم دارند، و  مردم عصر ما از وضعیت خوراك و بھداشت بھتري نسبت به مردمان با اينكه: توجه شود بخوبي واضح است كهاگر

از كودكي ھم آموزش و عادت داده مي شوند تا روزي سه بار با خمیردندان فراوان دندانھايشان را مسواك بزنند، ولـى وضـعیت           
در عـصر  بسیار بدتر شده اسـت،  )  و خمیردندانيالستیكپ و عصر عدم رواج مسواك( شان نسبت به مردمان نسل قبل   يدندانھا

 نـد چوجواني و جواني نیـست كـه يـك يـا     كودكي و نقديم بسیاري دنداھايشان را تا سنین بسیار باال سالم داشتند، ولى االن         
 انزشـك پندندا برخـي از  تجـاري؛ و  سـودجويي طـب   بھره كـشي و  ين میان؛ادر م ه مسّلنتیجباشد، البته ندندانش آسیب ديده  

 .دباشمي  ؛رسیده اند  و سرشارفتگھنبه درآمدھاى  اى قلیل سرمايه اندك و يزمان با بذل است

  :باشد) ي نرمجوبالیاف (مسواك بايد از الیاف طبیعي اينكه  :نكته دوم
Ö        او وحـى  ه بـدبوى كـافران، حقتعـالى بـ    خدا شكايت كرد از نفسھاى ه از حضرت امام محمد باقر منقول است كه خانه كعبه ب

 پاك چوب درختانه سوى تو خواھم فرستاد كه دھانھاى خود را به عوض ايشان جماعتى را به  گیر كه بآرام اى كعبه :فرمود كه
كنند پس چون حضرت رسول صّلى الّله علیه وآلـه وسـّلم مبعـوث شـد         

 از چنـد  ايـن روايـت   و(. دحـضرت آور   از بـراى آن خـالل  و مسواكجبرئیل 
  .)ه مجلسيحلیة المتقین؛ عالم( .)طريق روايت شده است

 ي؛گیـاھ توصیه به مسواك تھیه شده از الیـاف        اما   :نكته سوم 
و  ،مـي باشـد  ي نگیـاھ مسواك قرار دادن ھر نوع الیـاف    تأيید  به معناي   

بلكـه    بـوده؛ و بوته و درخت تمیز و غیر سـمي گیاه آن  كافي نیست كه    
   .باشدراى بدن داراي خواص مفید بحتى 
Ö   انـار " و "ريحـان "بـراى  در كـالم خازنـان وحـي     بـا اينكـه     : بطور مثـال "

اينھـا  و شـاخه  چـوب   ولي از خالل با      بیان شده است،   يبسیار فضیلت
 آمـده   )الـسالم  علیـه (م  در حديث وارده از امام ھـشت       :نھي شده است  

عـرق   بعود الرمان و ال بقـضیب الريحـان فانھمـا يحركـان      ا ال تخللو  :است
با چوب درخت انار و شاخه ھاى ريحان خالل نكنید زيرا اين ھـر      ،  الجذام

  .دو سبب تحريك رگ جذام اند



٤  

ک  یاهشا   ک   اار و ا         یده   
 مـسواك  نـوع اسـالم در مـورد   ديـن  .  با استقامت و با دوام باشـد بدنه آن و   ،مسواك بايد نرم و خوشبو     رزھايپ : اعلى مسواك

افزون بـر  و  .يعنى مسواكى كه كامال طبیعى است و مزاياى يك مسواك خوب را در بر دارد  . عرفى مى كند  بھترين مسواكھا را م   
از خمیر دندان بي نیاز  ، كاربر اين مسواك مواد بسیار مفید براى بھداشت و سالمتي دندان و لثه و دھان بودندارابه دلیل   اينھا  

 )از میان الیاف جوبي(در تعالیم مكتب وحي براى نوع و جنس مسواك در حقیقت ھم مسواك است ھم خمیردندان، مي باشد، 
 :  اراك بسیار تأكید شده استدرختچه شاخهروي 
Ö مسواك مى كردند و جبرئیل امر كرده بود كـه بـا ايـن    اراكشاخه پیامبر با :روايت شده كه) صلى اهللا علیه و آله( از پیامبر  

  .وسیله مسواك كنند

Ö    و ھو .  فانه يجلو االسنان و يطیب النكھة و يشد اللثة و يسمنھاراكألاان اجود ما استكت به لیف  ): لسالمعلیه ا (عن الرضا
، زيرا ايـن   اراك استدرختچهبھترين چوبھاى مسواك چوب : مى فرمايد) علیه السالم(رضا امام  ؛  نافع من الحفر اذا كان باعتدال     

. كرده و نیز از كرم خوردگى جلوگیرى مى نمايدو فربه  ھا را محكم لثهى كند و چوب دندانھا را جال مى دھد و دھان را خوشبو م
  . عتدل ھمراه باشدروش صحیح و مو اين فوائد در صورتى است كه مسواك كردن با 

Ö   بـه  ) علیـه الـسالم   (آن نامه اى كه امام رضا       در
بھترين وسیله اى كه بـه    : مأمون نوشتند، فرمودند  

چـوب  (وسیله آن مسواك مى زنى لیف اراك است     
اراك دنـدانھا را جـال مـى دھــد و     چـون چـوب  ) اراك

دھان را خوشـبو مـى سـازد و لثـه ھـا را محكـم و                
و مسواك ) گوشت لثه را مى روياند (چاق مى كند    

 ، دندانھا را از خراب شدن حفظ مى كند البتهكردن
ن خـدمت مـى كنـد كـه بـه          مسواك كردنى به دندا   

  . اعتدال باشد

Ö   توصـیه  بـه مـردم     ) صلى اهللا علیه و آلـه     (پیامبر
اســتفاده  اراك شــاخه در مــسواك زدن ازتــا د وفرمــ

كننــد كــه در روايــات منــافع فراوانــى برايــشان ذكــر  
  .كید كرده اندأ تبر آن  علیھم السالمشده و ائمه

  : نكته مھم

الـسواك بكـسر الـسین يطلـق        : السواك في اللغة  
، بعلى العود الذي ُيساك بـه والجمـع ُسـُوك ككتـ           

  .ايضاعلى فعل االستیاك يطلق و
از و ، مي باشد" السواك " اراكدرختچهنام معروفتر 

بكاركیري شاخه اين درختچـه در تمیـز     عمل  اين رو   
" سواكالــ"ان عربــي در زبــ نیــز؛  دنــدانھداشــتنگن

" مسواك نمودن "و اصال اصطالح    نامیده مي شود،    
   .متداول شده است به ھمین جھت

مـسواك  "بـه معنـاي    " الـسواك " كلمه   ندچھر  فلذا  
درجه اول به شاخه در   مي باشد، ولي     نیز" نمودن

   .اراك مربوط مي شود
در كـه  از احاديـث شـريفه   بـسیاري  از اين جھت در   

ھمـین   ؛ بـوده  اين درختچه ه  شاخل  ائمقام بیان فض  
 و خواصـش    ،نام برده شده و بـدان توصـیه كرديـده         

 فوايـد   ايـن   دقـت شـود كـه      لـذا وده اسـت،    شـ ذكر  
 تھیـه شـده از  (مـسواك  نـوعي خـاص از      بـه    ربوطم

ــ  )اســت اراك شــاخه درختچــه   ي عمــل  را بــه كّل
ما اين دسـته از احاديـث را        مسواك نسبت ندھند،    

اين مسواك ركات  در مبحث فوائد و آثار و ب     مشروحا
  . مي آوريماراك 
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ت ک یاه   نا عا ار ک       او م  یده         عا ی        م   ب و
Öمسواكگیاهي  نام ھا :  

، راكألاشجر ، كالمسوا شجر شجر السواك :عربينام  Miswak, Meswak :يعموم نام Salvadora persica :ينام علم
نام  toth brsuh tree, Salvadora :نگلیسينام ا Mesuak - Salvadora, arbre bross a dent :يفرانسو نام .خردل

 :اردو، سانسكريت، ھندي بنگالينام  )گویند چوج می در بندر عباس و چابھار به آن(؛  يا مسواك مسواكدرختچه :فارسي
یلو پك، السواك، المسوا :نامھاي تجاري .پیر، توج :ھای دیگر نام .چینور گوگو: تلگو؛ سیروكالروا :تامیلي .اراك، پیلو

  siwak miswak   meswakالمسواك؛ 

Ö  اراكدرختچه يگیاھتیره  :  
 نام علمي آنھمانطور كه ، است" اسالوادور " درختان زيتونياز گروه يدر تقسیم بندی گیاھ  اراکدرختچهیاھشناسي گاز نظر 

در ان ھمیشه به مالحظه منبع اصلي آن نبوده و گیاھ دقت شود كه نامكذاري .است Salvadora Persica"سالوادورا پرسیكا"
ان موجود در نواحي غرب نامكذاري شده گیاھبر اساس  به دلیل غربي بودن محقق مربوط به مراجع غربي، بسیاري از موارد

  .است
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Öاراكچه درختنما و شكل :   
در تمام مدت ه سواک گیايا اراک   درختچه

اين منظره ، سال سرسبز می باشد
و ، شبیه درخت انار است از نظر  درختچه
و حدود ، از نظر ارتفاع نیز کوتاه استمعموال 

متر ده تا ارتفاع آن دومتر است، ولى بعضا 
به  معموالو قطر ساقه آن ھم مي رسد، 

ھمواره ساقه  اگر، وليیک قدم می رسد
نه آن بیشتر قطور ھاى آن برداشت شود ت

  .مي شود
صاف و براق ، باریک و گرد شاخه ھای آن 

برگ ھای آن به خاطر وجود ، رنگ و آویزان کم
و ، درخشان است، ماده روغنی سبز رنگ

شیره ای به رنگ زرد مایل به سبز روشن از 
  .آن خارج می شود

 ، وگوشتی است، ھای مسواک برگجنس 
ای  زهھایش استخوانی و بیضی نی برگشكل 

 سانتی متر و ٢/١ در ٥/٣ابعاد حدود  به
  ، متر  میلی٥برگ آن کوتاه به طول  دم

ھای  گلای باز و محوری  خوشه گل آذین آن
  . ای است آن سفیدرنگ و خوشه

از گل آن میوه ای حاصل می آید شبیه به 
میوه ، اين گیالس و به صورت خوشه است

ای  میوه آن ھسته. کوچک و سرخ رنگ است
نامند که  آن را کباث می نگ دارد کهزردر

به رنگ سبز . زمانی که ھنوز نارس است
در . گویند می است و به آن خمط و جھاض

 درختچهاين به  ١٦آيه سورة سبأ كالم وحي 
فأرسلنا : ده استو میوه اش اشاره ش

علیھم سیل العرم وبدلناھم بجنتیھم جنتین 
شیئ من سدر   وأثل وخمطذواتي أكل 

اين میوه .  اراك خوراكي استهمیو .قلیل
طعم روغن خردل دارد و از اين جھت گاھي 

  را به انگلیسي خردلدرختچهاين 
)Mustard (درحالي كه خردل. نامند مي 

  .  استBrassica nigra معروف
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 Öاراكدرختچه مناطق رويش :  
و استوائي محل مناسبی برای رشد این   گرمآب و ھوای،  کم می روید؛ و در کوه ھا، بسیار؛در مناطق بیابانی  درختچهاین 

در مناطقی مانند : مھمترین نواحی رویش آن در ایران(، ایران: از مناطق مھم رویش این گیاه در جھان . می باشددرختچه
حي نوا( پاکستان ،) است مکرانر و ال وبند نای، چابھار، جاسک، میناب، از جمله بندرعباس، فارس سواحل دریای عمان و خلیج

، )جیزان أبھا و، به خصوص در عسیر(، جنوب آسیا مثل عربستان و از سرزمین ھای قاره آسیا و مناطق گرمسیری) جنوب غربي
 )مثل الوجه القبلي و شبه جزيره سیناء(، در برخی از نواحي مصردر قاره آفريقا و ، ھندوستان، چنین در برخی نواحي يمنو ھم

  . جود استموآمريكاي جنوبي قاره آمريكاي شمالي و اكثر مناطق قاره نواحي جنوبي  حبشه در جنوب سودان، و در وفرة
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ک  ک ار و فاده از   وی ا ید مادی و  کات  او ا           ا
Ö  وارد شده كه مسواك اراك فراواني براى استفاده از  آثار مادي و بركات معنوي)علیھم السالم (كالم خازنان وحيدر 

  :را مي آوريمآنمتن كالم شريف و ترجمه مشروح  سبس ،رداختهپ فوايد و بركات ناوين آنبه ذكر عبطور خالصه ابتدا 

رفتارشدن به گ ايمني از -كرم خوردگى  منع - ايمني از درد دندان -یدي و زيبايي دندان پ س- تمیزي دندان :فوايد مادي
 -  سبب فربه شدن لثه - از الغري لثه  منع - محكم شدن لثه - خوشبوشدن بوي دھان -ي دھان گ باكیز-كشیدن دندان 

و تاري  زشآب ری برطرف شدن - بلغمدفع و قطع  -   غذاييگوارا - انسان را براي صرف غذا به اشتھا مي آورد - معده سالمتي
ي و بیماري گ ايمني از آلود- ايمني از بیماري -فزايش رويش موي سر ا -و افزايش نور جشم جال و روشنايى چشمان  -چشم 

 از فقر به - افزايش فصاحت -   برطرف شدن وسوسه دل-فزوني و شدت فھم ا - افزايش حافظه - برطرف شدن فراموشي - مغز
  .ثروت رسیدن

 - نوراني شدن - افزايش ثواب عبادت و نماز - حسناتافزايش  -ان پیامبرمداومت سنت  -پیروى از سنت پیامبر  :بركات معنوي
با فرشتگان مصافحه  -فرشتگان نزد او  حضور -از ديدن او  فرشتگان يشاد -ین زدن شیطان به زممخالفت و  -روا شدن حاجات 

 اداشپ - خداوند يخشنود - او ن برايااستغفار حامالن عرش و كروبی -ام خروج از منزل گھنفرشتگان   بدرقه او بوسیله -او 
 - باال مي برد ھزار درجه مرتبه او را وشته و نبراى او  ثواب ھزار سال ؛منه ايؤمن و مؤھر ماو به عدد خداوند براي  -بھشت 

 او را محاسبه -ش را به دست راستش بدھد  عملكتاب - بخواھد وارد شود كدام كهبرايش درھاي بھشت را باز نمايد كه از 
 به  در خواباز دنیا نمي رود تا -  از دنیا نمي رود تا جايگاھش را در بھشت ببیند- درھاي رحمت را بر وي بگشايد -آسان نمايد 

 خداوند حاجت وي در امر دنیا و -  او به پیامبران اقتدا كرده و با آنان وارد بھشت مي شود- زيارت حضرت ابراھیم خلیل اهللا برسد
 معلیھ در زمره انبیاء - الھي باشد ش در سايه عر، روز قیامت كه سايه اي جز سايه عرش الھي نیست-آخرت را برآورده نمايد 

  .باشد السالم معلیھ رفیق تمام پیامبران -باشد علیه السالم خلیل اهللا یم در بھشت رفیق ابراھ - باشدالسالم 

ولى در ھر صورت افراد متفاوت است، مرتبه معرفت و میزان توفیق تكرار و مداومت  تفاوت آثار و بركات بر حسب :نكته مھم
ه ھر كسي از روي صدق عملي ھمه اين آثار و بركات از ره آورد مسواك با شاخه اراك است، البته در كالم شريف آمده است ك

را به نیت ثوابي كه درباره اش به او رسیده است؛ انجام دھد، خداوند لطیف كريم مّنان؛ آن ثواب را به او عطا مي كند ھر جند 
  . سزاوارش نباشد

 

 صلى اهللا علیه وآله و سلمقال رسول ا 
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Ö ام روز مطلع مي شدند، نه تنھا تم) اراك(مردم از فضائل مسواك   اگر:در كالم خازنان وحي علیھم السالم آمده است
  ).٥٣ ص١مستدرك الوسائل ج. (به ھمراه مي بردندآنرا  بلكه در بستر خود نیز ؛ھمراھشان بود

Ö ان االسنان و ھى جوھرة صافیة يتلوث بصحبة مضغ : قال رسول اهللا
فاذا استاك زال . الطعام فیغیربھا رائحة الفم و يتولد منھا الفساد فى الدماغ

دندانھا كه صاف و زيبايند : ول خدا فرمودسر؛ عنھا الفساد و عادت الى اصلھا
 كثیف و آلوده مى شوند و كم كم بوى دھان تغییر مى غذاواسطه جويدن 

مسواك نمايد وقتى كه انسان . يابد و ايجاد فساد در قواى دماغیه مى نمايد
  .  دو مرتبه تمیز و پاكیزه مى گردددندانو ، فساد از بین مى رود

Ö  كه چرا من :فرمود به بعضي از صحابه آله و علیه اهللا صلىحضرت رسول 
حلیة المتقین؛ ! (؟كنید  چرا مسواك نمي؟دندانھاى شما را زرد مى بینم

  )عالمه مجلسي

Ö اشاره فرموده ) ص (نبى گرامى اسالم: مى فرمايد) ع (امام صادق
ي دو ھر كس؛ من استعمل الخضبتین امن من عذاب الكلبتین: است

بكار ) شودمسواك ساقه اى كه به آن خالل و ساقه اى كه به آن (رستني 
  . در امان خواھد ماند) انبر پزشكزگا (دندان از ناراحتى كشیدن كیرد

Ö  در حديث ديگر فرمود كه چھار چیز است كه از سنت پیغمبرانست بوى
.  و خضاب بحنا كردنمسواك كردنخوش كردن و با زنان نزديكى كردن و 

   .) المتقین؛ عالمه مجلسيحلیة(

Ö  در بیان ديگري خطاب به آله و علیه اهللا صلىرسول اهللا حضرت 
يا علي ثالث يزدن في الحفظ و يذھبن : امیرالمومنین علیه السالم فرمودند

یدن و شیرنوش: اي علي سه چیز است كه حافظه را زياد و درد را از بین مي برد؛  و قرائه القرآنالسواكاللبان و : السقم
  . )٦٧٥ ص ١ الحكم واالثار ج ة البحار و مدينةسفین (. و قرآن خواندنمسواك زدن

Ö  از حضرت رسول صّلى الّله علیه وآله وسّلم منقول است كه سه چیز است كه حافظه را زياد میكند و دردھاى بدن را میبرد
   .)حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي. ( و قرآن خواندنمسواك كردنويدن و جكندر 

Ö َوَيْفَرُح ، َوَيْذَھُب ِباْلَبْلَغِم، َوَيْجُلو اْلَبَصَر، َوَيُشدُّ الّلثََّة، َيطیُب اْلَفَم:  َثماِنَیُة ِخصاٍلالسِّواِكِفى : آله و علیه اهللا َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى
ھشت ) اراك(سواك شاخه در : آله فرمود و علیه اهللا پیامبر اسالم صلى ؛ َوَيِصحُّ اْلِمْعَدَة، َوَيزيُد اْلَحَسناِت، َوُيْرِضى الرَّبَّ، اْلَمالِئَكَة

برد و  بلغم را از بین مى، دھد به چشمان جال و روشنايى مى، نمايد لثه را محكم مى، كند دھان را پاكیزه مى: خصلت است
: شابه اين حديث در الكافىم (افزايد و بھداشت معده است به حسنات مى، سازد فرشتگان را شاد و خداوند را خشنود مى

  .) آمده است٢/٧: ؛ وسائل الشیعة٦/٤٩٥

Öحلیة . (دکند و نور چشم را زیاد میکن آب ریختن چشم را برطرف می سواك: فرمود که) حضرت امام صادق(گر و در حديث دي
 ) المتقین؛ عالمه مجلسي

Ö مرد مي افزايد) خوش بیاني( فصاحت  برسواكشاخه مسواك با ؛ ةفصاحالرجل   يزيدسواكال: ول اهللا فرمودندسحضرت ر 
  .)٤٨ مكارم االخالق ص ١٣٥ ص ٧٦بحاراالنوار ج (

Ö  پیامبر خدا حضرت محمد صلي
اهللا علیه و آله و سلم به 
امیرالمومنین علیه السالم 

 سواكبال يا علي علیك :فرمودند
 مطھره للغم و سواكفان في ال

اي  ؛مرضاه للرب و مجاله للعین
سواك شاخه تو باد به بر ! علي

 پاك )مسواك نمودن(كه ) اراك(
كننده دھان و موجب خشنودي 
پروردگار و مايه جال و روشنايي 

 ص ٧٦بحاراالنوار ج ( چشم است
  . )٥٦٨ ص ٢ كتاب الخصال ج ١٣٩

Ö اثنتى سواكفى ال: قال الصادق 
عشرة خصلة، ھو من السنة و 
مطھرة للفم و مجالة للبصر و 

 يبض االسنان و و. يرضى الرحمن
و يشد اللثة و . يذھب بالحفر

يشتھى الطعام و يذھب بالبلغم و 
يزيد فى الحفظ و يضاعف الحسنات 

براى مسواك ؛ و تفرح به المالئكه
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 سبب -٣.  دھان را پاك مى نمايد- ٢.  مسواك كردن پیروى از سنت پیامبر است-١:  دوازده فايده استسواكبا شاخه كردن 
 جلوگیرى نداند از كرم خوردگى -٦.  استدندان باعث سفید و زيبايى -٥.  باعث خشنودى خدا است-٤. ستازدياد نور چشم ا

 -١١.  حافظه را تقويت مى نمايد-١٠.  بلغم را از بین مى برد-٩.  اشتھا را زياد مى نمايد-٨.  را محكم مى سازدلثه -٧. مى كند
  ). كافي ( فرشتگان نیز خرسند مى شوند-١٢. پیشگاه خدا زياد مى كندحسنات انسان را در 

Ö ةمطھر:  اثنتاعشره خصلهسواكالفي : پیامبر گرامي اسالم فرموده اند 
 للرب و يبیض االسنان و يذھب بالحفر ويقلل البلغم و يشھي ةللفم و مرضا

 و ةاللث  و يشدة تحضره المالئكةالطعام و يضاعف الحسنات و تصاب به السن
 احب الي اهللا عزوجل من سبعین سواكقه القرآن و ركعتین بيبطر يمر ھو
دوازده خصلت ) اراك( سواكشاخه  ) بامسواك(در  :ترجمه. سواك بغیر ةركع

پاك كننده دھان و مايه خشنودي پروردگار است و دندان ھا را سفید : است
م مي كند و انسان  را از بین مي برد و بلغم را كمي كند و چرك و فساد آن

را براي صرف غذا به اشتھا مي آورد و نیكي را چند برابر مي نمايد و 
مسواك انسان به سنت نبوي مي رسد و فرشتگان نزد او حاضر مي گردند 

راه قرآن مي ) دھان(به ) اراك( سواكشاخه  نوجو لثه را محكم مي كند 
 دو ركعت نماز با مسواك و، ) آنرا باكیزه و اليق اداي تالوت مي داردو(گذرد 

. در پیشگاه خداي عزوجل از ھفتاد ركعت بي مسواك محبوبتر است
  .)٤٨١ و ٤٨٠ ص ٢كتاب الخصال ج ؛ ١٢٩ ص ٧٦بحاراالنوار ج (

Ö  امام علي علیه السالم از پیامبر اعظم صلي اهللا علیه و آله و سلم
آن . ندنقل كرده اشان فضايل و امتیازات مھمي را براي مسواك روزانه 

 و من ، رضي اهللا عنه و له الجنهةمن استاك كل يوم مر: حضرت فرموده اند
 و كتب اهللا له بكل صاله يصلیھا ء االنبیاةادام سن استاك كل يوم مرتین فقد

 الفقر و تطیب نكھته و يزيد في حفظه و يشتد عن واستغني ةثواب ماه ركع
 و مقالسفع عنه  طعامه و يذھب اوجاع اضراسه و يدءيمرله فھمه و 

 ة اسنانه و تشیعه المالئكيقين لما يرون علیه من النور و ةتصافحه المالئك
و كتب اهللا له  العرش و الكروبیون ةعند خروجه من البیت و تستغفره حمل

 و فتح اهللا له ة و رفع اهللا له الف درجة ثواب الف سنةمنؤمن و مؤبكل م
هللا كتابه بیمینه و حاسبه حسابا  و اعطاه اء يدخل من ايھا شاةابواب الجن

 و اليخرج من الدنیا حتي يري مكانه من ةيسیرا و فتح علیه ابواب الرحم
 و من استاك كل يوم قضي ة و دخل معھم الجنءاقتدي باالنبیا  و قدةالجن

 في ظل العرش ة له في امرالدنیا واالخره ويكون يوم القیامةاهللا له كل حاج
 رفیق ابراھیم علیه السالم و رفیق ةن في الجنظله و يكو ظل اال يوم ال

ھركس روزي يك بار مسواك كند خداوند از وي : ترجمه .ءاالنبیاجمیع 
خشنود باشد و برايش بھشت است و ھر كس روزي دوبار مسواك بزند 
سنت پیامبران را ادامه داده و خداوند براي ھر نمازي كه مي خواند ثواب و 

و از فقر نجات يايد و بي نیاز گردد و بوي بد پاداش صد ركعت مي نويسد 
دھانش پاك شود و حافظه اش زياد و فھمش شدت يابد و غذايش گوارا 
گردد و دردھاي دندانھايش از بین مي رود و بیماري از وي دفع مي گردد و 

او مي بینند با وي مصافحه مي كنند و  فرشتگان براي نوري كه بر
رشتگان ھنگام خروجش از خانه او را دندانھايش پاكیزه مي شود و ف

مشايعت مي كنند و حامالن عرش و كروبیون برايش استغفار مي نمايند و 
منه اي ثواب ھزار سال نوشته و ھزار درجه وي ؤمن و مؤخداوند براي ھر م

بخواھد كه را باال مي برد و برايش درھاي بھشت را باز نمايد كه از ھريك 
ت راستش بدھد و او را محاسبه آسان نمايد و درھاي رحمت را بر وي بگشايد و از دنیا نمي رود تا وارد شود و كتابش را به دس
و خداوند حاجت وي در امر دنیا و آخرت ... او به پیامبران اقتدا كرده و با آنان وارد بھشت مي شود. جايگاھش را در بھشت ببیند

رش الھي نیست در سايه عرض الھي باشد و در بھشت رفیق ابراھیم را برآورده نمايد و روز قیامت كه سايه اي جز سايه ع
  .)١٣٩ وص ١٣٨ ص ٧٦بحاراالنوار ج  (علیه السالم و رفیق تمام پیامبران باشد

لي مي فصكتاب ملي است، كه خود ستقكالم نوراني خازنان وحي علیھم السالم شايسته شرح مجمله به جمله : تذكر
 ارتباط بھداشت دندان و نینچھم ارتباط آن با بیماريھا، يگونگچ و طب كھن مربوط به رخي از اصطالحات بو ھمینطورطلبد، 

  .، ان شاء اهللابحثھاي آتي روشن مي شوددر خالل  خواص يادشده برخي ازحكمت دھان با سالمتي روح و روان، البته 
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ن ن و رو ی  ال ن    ر  ن و د ن و تأ ھای د د ی آ ا ر س     آ ا       
Ö ممکن است با مکانیزم تشکیل ، در طی سالیان: مكانیزم پوسیدگی دندان

ل وجود پدیده به دلی Plaque  " پالک"دان ھا معروف به مواد مخرب روی دن
ھای بالینی و در زمره حقایق بیشماری که شناخته شده است، آشنا شده 

از بین این حقایق به روشنی مشخص شد که دندان ھا بدون وجود پالک . یدباش
  . نمی پوسند

Ö  در پالک چیست؟ چه خطری دارد؟ ارتباط آن با چوب اراک چیست؟
گروه میكروب ھای "موجودات حیرت انگیز کوچک به نام  دھان ما تعدادی 

لب ھا از ، ن حفرهای. کنندوجود دارند که در حفره دھانی زندگی می " دھانی
دو گونه از دو طرف صورت که دو فك و ھر آن چه که در فک قرار ، قسمت جلو

رگ ھایی که به وسیله ، زبان، غدد بزاقی، دندان ھا، دارد را احاطه کرده است
خون به ھر کدام از این اعضاء غذا رسانی می کنند و أعصابی که به حرکت و 

اگر میكروب ھای موجود . ل می شودرا شام، احساس در دھان کمک می کنند
در ھر    میلیارد میكروب٥/٥بیش از ، در ھر سانتیمتر مكعب از بزاق را بشماریم

بین تمامی .  نوع میكروب می رسد٢٩که به ، خواھیم یافت سانتیمتر مکعب
میكروب ھای دھان وھم چنین بین میکروب ھا و بدن 

مت توازن دقیق و ھم زیستی مسال، )میھمان (إنسان
عی که در دھان وجود یدرحقیقت ایمنی طب. آمیز وجود دارد

آن ھا قادر نیستند  دارد باعث مھار میكروب ھا می شود و 
اما طولی ، که ھیچ گونه ضرری به بدن انسان وارد کنند

نمی کشد که این رفتار میکروب ھا تغییر می کند و این 
ین حادثه جایی رخ می دھد که بقايای مواد قندی غذاھا ب

در این حالت میکروب ھا به ، دندان ھا باقی می ماند
سرعت شروع به ساخت مولکول ھای یک ماده ژالتینی 

می کنند و ، بر روی سطح دندان ھا، محکم و چسبنده
 رشد میلیاردھا محیط مناسب و خوشایندی برای زندگی و

سپس باکتری ھا . باكتري در درون دھان فراھم می کنند
ثیر می کنند و یک الیه معروف به شروع به رشد و تک

  یا پالک باکتریایی " ) Dental Plaque (پالک دندانی"
Bacterial Plaque ایجاد می

این پالک . )مرجع قبلی (کنند
به صورت الیه ای لیز و لغزان و 
رنگ متمایل به سفید است، 

ت ھم بدون داشتن برخی اوقا
خصی ظاھر می رنگ مش

آن چه مھم است، این . گردد
است که الیه پالک میكروبي 

 میلیون سلول در ٣٠٠از حدود 
ھر میلی گرم تشکیل شده 

این گونه است که . است
خطر واقعی، که بر دندان ھا 

 یورش می برد، ظاھر می گردد، سپس لشکری از باكتري ھا از جمله
و امثال این ھا پیوسته أنزيم ھایی " كتوباسلسال"، "استربتوكوكس"

آزاد کرده که باقیمانده قند را تجزیه می کنند تا وقتی که این قند ھا را 
به قند ساده، مثل گلوکز، تبدیل می کنند، سپس به وسیله یک عامل 
این قندھای ساده به اسیدھایی مثل الكتیك، بیروفیك، خلیك و 

ح است که این اسیدھا قادر ھستند واض. بروبیونیك تبدیل می شوند
که قسمت محکم متصل به مینای دندان ھا را ذوب کنند و باعث 

شوند، سپس سطح دندان " شکاف پوسیدگی ناشی از اسید"ایجاد
ساییده شده و آماده برای ورود لشکر جديدی از باکتری ھای مخرب به 

ی اعماق دندان می شود، تا جایی که تخریب دندان به ریشه آن م
در این ھنگام مکانیزم پوسیدگی در ترکیب پالک مستقر می . رسد
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شود، بدون پالک پوسیدگی صورت نمی گیرد، کسی که می خواھد دچار 
  .پوسیدگی دندان نشود باید با پالک مبارزه کرده و آن را از بین ببرد

Ö  د از بین نرود اگر زو–الیه پالک الیه پالک چه عملی انجام می دھد؟– 
میكروب ھای الیه پالک فرصت را . ون ھا میكروب را در خود جمع می کندمیلی

که در تمام سطوح دندان ، غنیمت شمرده و پیوسته با ترکیب با باقیمانده غذا
این التھاب ، باعث ایجاد التھاب ساده در لثه می شود، ھا منتشر شده اند

آن ببین چه ولی با گذشت زمان و بی توجھی به ، واقعًا ساده و کوچک است
 حاصل از التھاب ھا به سرعت مشغول نابود مواد سمی: اتفاقی می لفتد

، کردن بافت ھای لیفی و ریشه دار متصل کننده در لثه ھای اطراف دندان ھا
درون استخوان ھا و ریشه ، و کانون آلودگی و چرک را در زیر لثه. می شود

ھد پیوسته آن حفره اینجاست که فاجعه رخ می د. دندان ھا ایحاد می کند
که با سلول ھای مرده ، با مخلوطی از چرک و فساد، فساد و آلودگی

ه لثه تا وقتی ک، پر می شود، میكروب ھا و باقیمانده غذا ترکیب شده است و
و دندان ھا در ، شودمبتال می ) اد غذایی در بدنورسوب گذاری م( "اوره" به

  . معرض تخریب و افتادن قرار می گیرند

Ö که حفره چرکی باعث از آنجا   بر دستگاه ھای داخلي بدن تأثیر پالک
 به دستگاه – از طریق خون–در لثه می شود و آلودگی ھا و سموم آن " اوره"

  . ھا و أعضاء بدن نفوذ کرده و باعث آسیب دیدگی آن ھا می شود

ھای علمي جدید حاکی از آن است که برخی از باکتری ھای گزارش : اول
، می توانند به شریان ھای "بورفیروموناز جینجیا فالس"دھانی، مثل باكتري 

و در زمانی دور یا . قلب نفوذ کرده و باعث آسیب دیدگی دیواره قلب شوند
  . نزدیک باعث انسداد در قلب و بروز سکته می گردند

یز حاکی ازآن است که بسیاری از افراد مبتال به زخم ھای دیگری نبررسی: دوم
یافت شده " ھلیوكوباكتربیلوري"معده، دردھان شان تعداد فراوانی از باکتری 

این نوع مخرب از باکتری می تواند به معده نفوذ کند و وارد دیواره معده . است
شده و سوراخ ھای کوچک در آن ایجاد کند، این سوراخ ھای کوچک کم کم 

  . سترش یافته و معده را زخمی می کنندگ

 نیز اظھار می دارند که خطر باكتري ھای دھان  گزارش ھای دیگری: سوم
بدین طریق که این باکتری آنزیم ھایی را تولید می کند که تراكم چربی در شریان ھای . ھم، راه یابد ممکن است به مغز 

ھش خون رسانی به سلول ھای مخ شده و مغز را با سکته قریب شاھرگ گردن را افزایش می دھد، تا این که باعث کا
  . الوقوعی تھدید می کند

، خطر باکتری ھای دھان ممكن است به چشم ھا، ریه ھا، کیسه صفراء، پوست، کلیه ھا و به مفاصل ھاآنباالتر از : چھارم
راه می یابد، با این وجود می شود از تمامی بدن ھم راه یابد و تأثیرات این کانون و حفره چرکی، به قسمت ھای مختلف بدن 

   . ھاست، از بین برود این خطرات جلوگیری کرد، البته زمانی که الیه پالک، که دلیل اصلی تمامی این خطرات و بیماری

ه خداساختگیاه با شاخه است؛ آن ھم مسواك عمل ساده اى به نام  ربدر كرو مواظبت  خطرات ھا؛ تمامي اينھمه اينلي با و
و براق كننده و محافظ و مقوي دندان ولثه را به ھمراه خود دارد، تفصیل كننده ضدعفوني كننده پاك كه مواد ي به نام اراك ا

   .در بخشھاى بعدي خواھد آمدمطلب 

  :مھ متانك

حث مطلب نیست، و مباي  اين ھمه لينوشته شد، وموضوع بررسي و   فوق بیشتر بر اساس طب جديدزارشگالبته در  -١
   .مطرح است كه در اينجا فرصت طرحش نمي باشد) ھمه مكاتب طبي(بسیاري در طب جامع 

، و آنرا صرفا  آن استنكاف داشتذيرشپ سالھا از طب تجارياست، كه "  دندانيگخوردكرم "از جمله آنھا اصطالح معروف  - ٢
 و اصال كرمي در دندانھاي كرم خورده !ورد كرمي نمي تواند دندان را بخچھی : كهفتگاصطالحي عامیانه مي دانست و مي 

   !!وجود ندارد

با رساند، ھر بیننده اى با روشي ساده مي توان اين امر را به رؤيت حتى  و ؛بودهمطرح اين مطلب با اينكه در طب كھن  -٣
 از دندان ؛در دندان موجود گ كاري كرد كه كرمھاي بسیار ريز سفید رن؛ مي توانو تبخیر آني و طبیعي گیاھتركیب دو ماده 

   .شوندقابل رؤيت  و در ظرف آب شناور و متحرك ،خارج شده

، و ي آن متوقف مي شودگرديده و درد دندان و بوسیدگپاك  دندان آسیب ديده بكلي ؛جالب اين است بعد از انجام اين عمل -٤
   .ري است بر صحت اين نظريه مسّلمگاين خود دلیل دي

كشف كرده اند دندانھاي كرم خورده در را غربي اعالم كرده اند كه رشته ھاى بسیار ريز متحركي در سال اخیر دانشمندان  -٥
   !! ولي كرم نیستند! دندان مي باشنديگوسیدپكه عامل 

جز  یزيچواقعیتش  و ،كار نبوده اكتشافي توسط آنھا در كه ؛ست بسیاري از موارد كشف غربیھامانند كشف ھم نالبته اي* 
  .مي باشدن  كشف و تجربه نموده استآن راغیر غربي و غیر مدرن  مطالبي است كه قرنھا بشر ذيرشپو يرينه شان دترك انكار 
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ک  ک  ار و ر  دید  باره  ن  ند قات د ااشاره ای    اا              ا
Ö  در گذشته که گیاھانیروي انواع عصر جديد دانشمندان  اتمطالع : اراكمسواك توصیه به در تعالیم مكتب وحي اعجاز 

است که اولین اراك  درختچهشاخه مسواک براى ممتازترین گیاه، كه شده اند، نشان داده است  برای دھان و دندان مصرف می
  .مسلمانان توصیه شده است  سال قبل به١٤٤٠بار توسط پیغمبر عظیم الشان اسالم در 

Ö  مدير مرکز میکروب "روادارت"از مقاله ای از داشمند م، به نقل . ١٩٦١مجله آلمان شرقي در شماره چھارم خود در سال ،
من در سفرنامه افرادی که به سرزمین اعراب سفرکرده بودند در مورد مسواکی که : "شناسی دانشگاه روستوك، می نویسد

این ابتدا  چیزھایی خوانده بودم، ؛عرب ھا استفاده می کنند
 شد که من لیلی دامر برایم به حالت مسخره آمیز جلوه کرد، و

در قرن بیستم با ھنوز این قوم را عقب افتاده تلقی کنم، که 
بعدا در قضاوت . یک تکه چوب دندان ھای خود را تمیز می کنند

چرا در ورای این : با خود گفتمو جاھالنه ام تجديد نظر كردم 
تکه چوب یک واقعیت علمی نباشد؟ به سرعت شروع به 

 کوبیده و مرطوب کردم، تحقیق کردم، تکه ای از آن چوب را
کشت باکتری قرار  یگاھآزمايشسپس این خمیر را در مزارع 

دادم و متوجه شدم که آثاری ھم چون تأثیرات پنیسیلین در آن 
 وی در طی ھفت :افزود" ريك فیسترفريد"دکتر آشکار شد، 

سال گذشته غیر از چوب اراک از مسواک دیگری استفاده 
  .نکرده است

 Ö مكتب یروانپعمده اى از خواص بسیار فراوان آن را در بخش قبل يادآور شديم، بخش : ا شاخه اراكخواص مسواك ب  
در كتب علمي صدھا سال است كه افزون بر اينھا ، مي شوندبھره مند آشنا بوده و از آنھا  اين خواص باوحي قرنھاست 

   :از جمله آنھاستكه وده اند ري براى اجزاي مختلف اين درختجه ثبت نمگشناسي اسالمي خواص ديگیاھ
 و از عصاره برك آن به عنوان  براى تسكین درد روماتیسم استفاده مي شود،؛ھاي درخت اراك در استعمال خارجيگاز بر* 

  . انواع سموم مصرف داردادزھرپھاى آن به عنوان گ و برمعالجه كمبود ويتامین ث خورده مي شود، از شاخه ھاى نازك
  .قه آنرا در مورد تبھاي ضعیف و به عنوان محرك و مقوي و تونیك براى رفع كم خوني مصرف مي كنند ساوستپجوشانده * 
میوه اراك بادشكن و مدر .  بواسیر، بیماري طحال، تب، جذام و دفع كرم نافع است همیوه اراك ملّین و مقوي است و در معالج *

  .انسداد مجاري عروق استو بازكننده 
 قرن تاخیر دانشمندان غربي ٢٠ھمین مقدار اكتفا مي كنیم، بعد از نقل ري نیز ذكر شده است، كه به گيالبته خواص بسیار د

 با نامھاى جديد غربي و ؛مسلمانان كشف شده بودعلماي شرق و  و بخشي از خواص آنرا كه قبال توسط رداختهپبه تحقیقات 
برابر  درنكته و سؤال مھمي ھمواره در باب كشفیات ند،  اه شیمیائي را به عنوان كشفیات علم جديد منتشر كرداصطالحات

ر شناخته و تجربه كرده اند و شما از آن بي خبر بوده ايد؛ آنرا گ را كه قرنھا ملتھاى ديیزيچ شما طورچ: غربیھا مطرح است كه
 بر تاريخ وشيپسرو كتمان تمدن و علوم كھن ملل عالم   غربي؛آيا اين تعبیر كشف و اكتشاف!!! امروزه كشف مي كنید؟

  نیست؟مدرن غرب  جھالت

Ö قسمتھاي مختلف درختچه مسواك اراكشیمیائي  ترکیباتدرباره  تحقیقات محققان و دانشمندان جديد :  
را غربي گروھی از محققان سالمت بیشتر دندانھاى مردماني كه مواظبت بر مسواك با شاخه اراك دارند، به ھر صورت؛ 
آن ضدمیکروبی و ضدپالک  خاصیت ي جونبه خواصدر اين تحقیقات د و شیمیایی آن بپردازن ررسی مواد مؤثربرانگیخت تا به ب

   .ببرند پی

Ö البته بعد از جوشاندن و خیس  ( و تحقیق روی آنأراكیاه گبرش عرضي از محققان با کمک  : اراک زیر میروسکوپشاخه
الیه زیر تشکیل   ٣ اراک از شاخهمتوجه شدند که ) الكل و گلیسیرین، کردن آن در محلولی متشکل از مقادير مساوي از آب

  : شده است
  . الیه خارجي، که بافت پارچه مانند دارد  –١
  . که بخش سوم را بر در می گیرد،  قسمت خارجی را، تشکیل می دھندش الیه وسطى که بافت چوبی دارد، این دو بخ –٢
ألیاف آن براساس نظامی دقیق در کنار . ، با ساختاری باشکوه، تشکیل شده استداخلي که از ألیاف سلولزيسوم الیه   –٣

شبیه پیوندھای موجود در میوه لیمو، که ھر بند آن دارای ده ھا لیف کوچک (یکدیگر مرتب شده اند و به صورت یک مدل یکپارچه 
  .  دندان ھا را تشکیل می دھند، و در کنار ھم كامل ترین مسواک طبیعي را برای دفع خطر قریب الوقوع بر)است

Ö بنزیل ایزوتیوسیاناید، ترکیبات گوگردی، تانن، ساپونین،  فالونوئیوھا:برگ گیاه شامل، ساقه، مھمترین ترکیبات ریشه ،
ه آلکالوییدی به نام سالوادورین است ک آمین و اراك دارای تری متیلیاه گ. باشد کلسیم و سیلیسیم می، فلوراید، ترکیبات کلراید

 ویتامین ث و مقادیر، گوگرد، سیلیکا، فلوئور، زیادی از کلرورھا به ویژه کلرورسدیم و مقادیرھا دارد  اثر تحریک مالیمی بر روی لثه
ھا کمک  تجمع ذرات موادغذایی بین دندان عدمآمین به  میتل تری. نقش مؤثری در پوسیدگی دندان دارد، تری تانن فالونویید کم
. است برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ھم که کامًال روشن فلوئور نقش  و،نقش ضدعفونی مالیم دارند، کلرورھا .کند می

منع ھای دھان و  عفونتدرمان نیز به گونه وسیعی در  ویتامین ثو در سفیدتر کردن دندان، نقش اساسی دارد سیلیکا 
  . دارد، مصرف لثهخونریزی
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ک و ھا  ک  اشا  ار و   ت ا     م  ه  نب       رد د م  ت  اک ا م  مانا      ت  ت ا ھد م  ا         
اراک حاوی شاخه تحقیقات اخیر بر این نکته تأکید دارد که مسواک   –١

مقدار زیادی ماده تیزمزه است، این ماده ضد عفونی کننده و پاک کننده 
حقیقات اين ت. و باعث جلو گیری از خون ریزی لثه وتقويت آن می شود

با مزه ای تیز در ) Sinnigirin" (جرينینیس"ام وجود ماده ای تیز به ن
  . مسواک را اثبات کردند، این ماده به کشتن باکتری ھا کمک می کند

باعث بھبود  (Tri methyl amin) "میتل آمینتري " ھمچنین وجود –٢
این ماده پاک کننده، باعث . دزخم ھای لثه و رشد سالم آن می شو

غیر "که به صورت (اصالح و کاھش شاخص ھیدروژنی حفره دھانی، 
ھمچنین .  می شود)در رشد میكروبي دھان مؤثر است" مستقیم

ب روائع الط (. محققان مقداری مواد ضد تورم در این چوب کشف کردند
  ) محمد نزار الدقر/ ، د٤  ج-اإلسالمى

 ھمچنین بعد از آزمایش بسیار در ترکیب شیمیایی چوب اراک و –٣
استخراج ترکیب و بررسی ارزش دارویی آن متوجه شدند که در چوب 
اراک مقدار زیادی عنصر فلورين وجود دارد، این ماده باعث صالبت و 

اسیدھا برای جلوگیری از استحکام دندان ھا و نیز جلوگیری از تأثیر 
پوسیدگی، می شود، کار بزرگتر فلورين در مرحله شکل گیری و نمو 

د قابل توجه، به ھمراه ترکیبات دیگر فلورای. دندان ھا آشکار می گردد
 ھای گیاه مسواک باعث خاصیت قوی ضد پوسیدگی موجود در ساقه

این اثرات ھان نشان داده است که ھا تحقیق در ج ده. شود می ھا دندان
  .و ایده آل است انتخابی، باشد ھای غیر ھوازی که باعث پوسیدگی دندان می خصوص درموارد میکرو ارگانیزم به

باعث وجود كلرايد  ،، مقداری عنصر كلر نیز در چوب اراک یافت می شود، که رنگ بد دندان ھا را از بین می برداينھا غیر از –٤
اراک گیاه در مي كردد كه ھمه اينھا محافظت از سفیدی دندان ھا  سبب  با سیلیكا آنيھمراھ و سفیدی دندان ھا می شود،

طور طوالنی  به ھمین دلیل افرادی که به، کند از ایجاد جرم بر روی دندانھا جلوگیری می، کارا یاهگ کلراید موجود در. وجود دارد
  .اصوًال دندانھای سفیدی دارند، کنند  مسواک استفاده مییاهگاز 

در چوب اراک یافت می شود، این ماده الیه پالک را از سطح دندان ھا دور کرده و % ٤به نسبت " سیلیس" ماده معروف به –٥
 را می پوشاند و از پوسیدگی دندان ھا جلوگیری ي دندانمینا روكش شیشه اى ونچھماین ماده چسبناک  .حذف می کند

  . می کند

اد نمی بریم، گروه معالج دندان، در انجمن دندان پزشکان آمريكا بر نقش این ماده در را ھم از ی" بي كربنات سدیم" ماده –٦
  ) ٢٠٠٣ آوريل - ٣١٩ المصريه شماره مجله العلم. (معالجه و بھبود دندان ھا تأکید می کنند

سیدگی و به دنبال آن یافتند که باعث ممانعت از سوراخ شدن و پو" سیلفايوريا"در چوب اراک ماده ای به نام  دانشمندان  –٧
  . )توضیح آن قبًال گذشت. (جلوگیری از تشکیل مرکز و حفره چرکی در دندان می شود

  .  اراک وجود مقداری از اسید انیسیك، که به دفع خلط از سینه کمک می کند، را اثبات کردو تحلیل شاخهتجزیه   –٨

ترول نیز در ان چوب وجود دارد، این دو ماده باعث تقويت شریان  مقداری اسید اسكوربیك و ماده سیتوسیھاعالوه بر آن -١٠ و ٩
  . ھای خونی غذارسان به لثه، می شوند

  . مواد خوشبو کننده روغنی یافت می شود که دھان را با عطر خود خوشبو می کنند% ١ در چوب اراک به میزان –١١

 در تنظیم حركت نیز غذا خوردن و يفتند که در تقويت اشتھایا" انثرالیتون"چنین محققان، در چوب اراک ماده ای به نام  ھم–١٢
  . روده ھا مفید است

  . باشد می ھای موجود در آن، قوی اثر ضد زخم چوب مسواک، به دلیل فالونوئیدھا و تانن  -١٣

ای اثر ضد میکروبی  دارھای مختلف گیاه مسواک به علت دارا بودن تانن، ترکیبات گوگردی و ترکیبات ایزوتیوسیاناید، قسمت -١٤
  .استروی انواع میکرو ارگانیزمھ قوی و گسترده بر

ھای مربوط پس از  شده با مکانیسم کلیه اثرات ذکر
تحقیقات زیادی که در نقاط مختلف جھان صورت 

ھا نشان  این بررسی. تایید شده است گرفته
 مسواک به خصوص در شاخهدھد مصرف  می

 اثر ھان و دندانبھداشت دتواند در  طوالنی مدت، می
  . ایده آلی داشته باشد
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Ö ارگ به سی برای ترک اعتیاداراكقش تربیتی مسواك ن:   
تحقیقات حاکی از آن است که بین دست و دھان گرایش فیزیولوژیکی و ارتباط میکانیکی وجود دارد که أساس ساخت سیگار و 

اعتیاد در حالت ، س العمل کودکان در مکیدن دست استنمونه این واقعیت عک. نیز عامل مشترك بین بیماری و درمان است
  . عدم وجود جایگزین مناسب برای سالمتی رخ می دھد

ه دش به مناسبت روز جھانی اعتیاد منتشر کرد این گونه اظھار ٢٠٠١در نوار ويديوئی که سازمان بھداشت جھانی در سال 
   ".ست که بین دھان و دست رخ می دھداعتیاد به سیگار اساسًا اعتیاد به مکانیزم حركتی ا": است

، از آنجا كه ه مي شودفادار استگدر دوران ترك سیارنماھايي ساخته و عرضه مي شود، كه گاز اين رو جزو كاالھاي بزشكي سی
 براى او یرد، ولى ضرريگ به لب مي ارگ؛ مانند سیارنماھا فقط استوانه اى نرم بوده كه شخص بر حسب عادت قبلیشگاين سی

ارنماھا گزين برتري براى سیگمي تواند جاي، قابل تھیه بودهار گمانند سیارد، از آنجا كه شاخه ھاى اراك از نظر اندازه مانند ند
  :نیز داردامتیازاتي ارنماھا گ، شاخه اراك ضمن دارابودن اندازه و نرمي الزم و موجود در سیباشد

  . داشتن طعم مناسب و خوشايند-١
  . و خوشايندر لطیف و ماليم طبیعي داشتن رايحه بسیا-٢
اه از طريق گآ، كه بطور ناخودذشته آمدگ در فصول  براي سالمتي تن و روان كه شرح آنمفیدمواد بسیاري از  حاوي بودن -٣

  .دھان به بدن وارد و موجب بھره مندي انسان است
ار وجود گضررھا و خطراتي كه در جزء جزء سی، و  در سمت راستدر تصوير زير مقاسه نموداري بین فوايد و بركات شاخه اراك

  .شده استارائه  پچدر سمت ؛ دارد
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یا ھای د رد د رن  ک با  ی شا  ار د  و ه  ا  قا ا           ا       
برای رشد و تكثیر  يفضاي ايده آلکه دھان و دندان بت کرد اثجديد  آزمایشات و تحقیقاتاز آن كه  بعد :ساخت خمیردندان

به ، و در آن از مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده و انواع کشنده میكروب، خمیردندان را ساختند اين رو از ست،میكروب ھا
د شوینده، ساینده، کف کننده، خوشبو کننده، موا: ھا شامل این مواد ھستند دندانھمه خمیر ، مقدار فراوان استفاده کردند

ھا این مواد را دارند و تفاوت  دندانھمه خمیر ( .را تشکیل می دھد دندانکه ماده اصلی خمیر  BASE مواد حاوی فلوراید و یک
 و بسته به نوع مواد خوشبو کننده یا نوع بسته بندی شاید اختالفی با ھم داشته باشند که این اختالف ھم ،آنھا جزئی است

شان نتیجه عکس داد، چون دندان پزشکان طولی نکشید که اختراع )بازی نمی کند دندان و دھان بھداشتنقش چندانی در 
این كاربرد دیگر عبارت به . (یم در ایجاد اختالل در توازن طبیعي و دقیق بدن استمتوجه شدند که این خمیردندان عامل مستق

 و )الستیكيپ (باوجود فروش و مصرف روزافزون مسواك: دكتر رابرت كسل متخصص دندان مي نويسد) مواد عوارض جانبي دارند
، برخی از حاالت مسمومیت کودکان عالوه بر این. خمیرھاي دندان، كرمخوردگي دندان ھا به صورتي وسیع گسترده است

  . ه است نیز مشاھده شد؛آمريكایی در نتیجه خوردن ماده فلورايد موجود در خمیر دندان

Öساقه اراك بھتر از مرغوبترين خمیردندانھاى شیمیائي :  
در مبحث قبل معلوم شد كه شاخه اراك فقط يك مسواك 
ز ساده نیست، بلكه بخودي خود نقش خمیردندان را نی

، با معلوم شدن اين مطلب، اين سؤال مطرح ايفا مي كند
   :مي شود كه

در مقايسه با خمیردندانھاي بسیار آيا شاخه اراك  :سؤال
 سطحي است؟ آيا با آنھا برابري مي هچمعروف امروز در 

براى بھداشت دندان و كند؟ آيا مي تواند به اندازه آنھا 
   باشد؟مؤثردھان 

   :ات متعددي شده استقیقتحدر اين زمینه  :جواب

مورد اثر ضد میکروبی و ضد عفونی   دريك تحقیق -١
ھای خوب دنیا  ک در مقایسه با خمیردندانارا یاهگکننده 

خاصیت ضد  ھا نشان داد که انجام شد؛ نتایج آزمایش
، از لحظه ورود به دھان شروع کارا یاهگمیکروبی 

 دوام دوام دارد، درحالی که شود و به مدت طوالنی می
 یاهگھا بسیار کوتاه بوده و قابل مقایسه با  خمیردندان

 درختچه مسواک ه آسايعجزآثار میکی از . نیستک ارا
  . دھند می خبرک ارا یاهگخواص منحصر به فرد مواد و اثرات  تمامی تحقیقات از. خاصیت ضدعفونی قوی آن است

ھای تجاری،  بھترین فرم خمیر دندان اراک، با یاهگ ضدپالک پودر اساس مطالعات انجام شده در برخی از کشورھا، آثار بر -٢
   .مي باشدیکسان 

برداري از اين درختچه براي استفاده از عصاره چوب  بھرهمدتھاست  -٣
آن در خمیر دندان توجه صنايع اروپايي و امريكايي را شديدًا جلب كرده 

توي مقدار اند كه اين عصاره مح گزارش دادهمنابع تحقیقاتي . است
زيادي نمكھا و رزيتھايي است كه براي تمیز كردن و براق كردن دندانھا 

به اين امر سبب شده توجه مراكز تولیدي طبي بھداشتي  .مؤثر است
ھای داروسازی، اقدام به  کارخانه ھای اخیر، بعضی از در سالاست تا 

راک ا یاهگھای  ساقه ھایی که دارای عصاره، ریشه و تھیه خمیر دندان
انگلستان با ) Beckenham (كارخانهاز جمله اينھاست . اند دهاست، کر

و " ھمدرد "پاكستانالبته قبل از آن مركز طب كھن  .)Sarakan(نام 
به نام خمیردندان ساخته گیاه ھايش خمیردنداني از مواد اين البراتوار

)Reelu Hamdard( ،را گیاه خمیردندان اين نیز  كشورھاي منطقه ، برخي ازباخیرا به تقلید از غر  به بازار عرضه كرده بودند
  .ساخته و عرضه كرده اند
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Ö کارا یاهگعصاره با   خمیر دندانبھتر از اراک ساقه :  
 را دارد و کارا یاهگ اگر مواد موجود در چوب اراک را جدا کرده و در خمیر دندان به کار ببریم آیا ھمان تأثیر :بعضی سؤال می کنند

وی با انجام .  را انجام می دھد؟ یک از بزرگترین دانشمندان علم دندانپزشکی در جھان به این سؤال پاسخ گفته استھمان کار
را استخراج کرده و به صورت خمیر دندان درآورده و نام ک ارا یاهگتحقیقات و آزمایشات بسیار و صرف ھزینه فراوان مواد موحود در 

در بازار عرضه شد، " تدیفارما بازل لیم"یر دندان توسط یک شرکت سوئیسی به نام ذاشت، این خمگ QualiMeswaksآن را 
اراك از گیاه تحقیقات در اين زمینه ادامه داشته و نكات مھمتري كشف شد، كه كیفیت اثربخشي و میزان فايده خمیردندانھاى 

  .  وجود نداشتبود در این خمیر دندانک ارا یاهگتأثیری که در و  .اراك كمتر استگیاه خود 

این چوب حاوی عناصر دیگری ھم . بر می گرددک ارا یاهگدلیل این قضیه به وجود ترکیبات شیمیایی فراوان در  علت چیست؟
دھان شخصي در بزاق يافتند كه ناباورانه،  بررسیھا، محققان در اين است که تنھا بعد از واکنش با بزاق دھان ظاھر می گردند

  . یافت نشده بودک ارا یاهگ که در عصاره آزمایشگاھی بوجود آمدهترکیبات جديدی راك را بكاربرده؛ اگیاه ساقه طبیعي كه 

Ö یاهگدانشمندان بعد از تجزیه و تحلیل ھای دقیق دریافتند که این ترکیبات در اصل جزو ترکیبات  این ترکیبات از کجا آمدند؟ 
ی نیز ھست که تأثیر آن تنھا زمانی آشکار می شود که با آنزيم ھای  دارای تركیبات دیگردرختچهاما این ، طبیعي استک ارا

% ٩٧بعد از ترکیب در بین دسته ھای باکتری ھای مضر دھانی جوالن کرده و در زمانی اندک می تواند ، بزاق دھان ترکیب شود
  . میکروب ھا را از بین ببرد

و بلکه بالعكس به ، تمام نقش ھا و وظایف خود را انجام می دھد، انبدون ایجاد اختالل در توازن طبیعي بدن انس، کارا یاهگ اما
نیرو ھای سه گانه ای ، عالوه بر آن. بدن انسان کمک می کند تا به بھترین و باالترین درجات توازن طبیعي ممكن دست یابد

ذشته گ كه در بخشھاي " حیاتی– شیمیائي –میكانیكي ":  گرداند و آن نیروھا عبارتند از را متمایز میک ارا یاهگھست که 
 ب. شدبدان اشارهاجماال 
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ی   الم خاز ن و ک     و فاده از  ک او ت ا ا     :  
 و ؛مربوط شدهو خواب مسواك زدن تنھا به خوراك  ؛در دانش جديدبرخالف اينكه ۞
  آئینگتوصیه مي شود، ولى در فرھن ؛و قبل از خواب و بعد از بیداريبعد از غذا نوعا 

در  ولى ؛با اينكه اين مصالح شخصي نیز مراعات شدهعلیمات مكتب وحي، الھي و ت
مادي  و جنبه ھايخور و خواب مسواك و ظاھرا ارتباطي بین  ؛ھاى دينيه توصی

امھاى گ ارتباطات معنوي و ھن؛ح، و تنھا محور مسواك زدن استنشده عنوان انسان
توصیه  وضو و نماز و تالوت تنھا براى ؛در آموزه ھاي وحیاني .مربوط به آن مي باشد

 اھل ايمان مواظبت بر وضو دارند، و كهينبا توجه به االبته به مسواك شده است، 
 ؛و تالوت وقت فريضه و نافله نماز ھفتي كنند، يا اينكه در براى ھر وضو مسواك م

 اھل ايمان را در شبانه روز حداقل ؛ خودبخودین آئینھم التزام به ،مي كنندمسواك 
و قبل و  ؛وعده ھاى غذا شامل بطور قھري بار مسواك موفق مي سازد، كه تھفبه 
بیشتر از  ؛مؤمن ملتزمبا اينن تعالیم؛  و ،نیز شده، و مكفي از آنستعد خواب ب

 موفق به مسواك و رعايت مصالح مادي خويش شده است،مكتب مادي  یروپشخص 
ر مادي؛ با صرف تذكر به  بدون توجه دادن به امو؛تعالیم مكتب وحيبسیاري از در 

در ، نداينممي توأما موفق  شخص را در زمینه ھاى مادي و معنوي ؛آداب معنوي
ھفت برابر آموزه ھاى مكتب حق باشند؛ لتزم به ماھل ايمان   اگرنیزخصوص مسواك 

 تر و اكیزهپ، و ھفت برابر موفق شدهبھداشت تن و روان به  ؛ ماديگ فرھنیروانپ
   .ند ھستكتراپ

v وضوبراى واكمس    
Ö منین علي بن ؤاز سفارش ھاي رسول خدا صلي اهللا علیه وآله وسلم به امیرالم: امام صادق علیه السالم مي فرمايند

  .  وضو ھربر تو باد مسواك زدن ھنگام؛ علیك بالسواك عند كل وضو: ابیطالب علیه السالم اين بود

Ö  اگر : ةكل صالل ءمرتھم بالسواك عند وضو أل؛متيأشق علي أوال ان ل: خدا صلي اهللا علیه وآله وسلم فرموده اندرسول
  .مي كردم) واجب(مسواك زدن به ھنگام ھر وضوي نماز امر سخت و مشكل نبود و امت در مشقت نمي افتادند آنھا را به 

Ö باب استحباب ٢/١٧ :وسائل الشیعة (. وضوستاز ) يا بخشي (مسواك زدن نصف: آله و علیه اهللا پیامبر گرامى اسالم صلى ،
  . بر تو باد كه با ھر نماز مسواك بزنى! يا على؛ )٣ و ٢السواك عند الوضوء، حديث 

Ö و بر تو باد به» الحمد لّله«: ھا نظر كن و بگو ھرگاه از بستر برخاستى به اطراف آسمان: السالم است از حضرت باقر علیه 
، حديث ٦، باب ٢/٢١: وسائل الشیعة (.وضو بگیرسپس  ررات است،مسواك زدن كه مسواك زدن در سحر پیش از وضو از مق

١٣٦١(  

Ö سؤال كرد  ،مسواك كردن بعد از وضوحديث معتبر منقول است كه شخصى از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم از  در
 مسواك كند پس سه  بعد از وضو، مسواك را پیش از وضو بايد كرد و اگر كسى فراموش كند تا وضو بسازد:حضرت فرمود كه

  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي. (مرتبه مضمضه كند بعداز مسواك كردن

Ö آيد و   ميفرشته اينماز بايستد ه  اگر كسى با وضو مسواك كند و ب:منین علیه السالم منقول است كهاز حضرت امیرالمؤ
اگر مسواك نكند  و) قیما آنرا به محضر قرب حق برساندتا مست(دھان او مى گذارد وآنچه مى گويد بخاطر نگاه میدارد  دھان را بر

حلیة المتقین؛ عالمه . ()زارش در نامه عمل او نمايدگتا (، شنود قرائتش را ميفقط ايستد و  كنارى ميه باين فرشته 
  ) مجلسي

Ö است از ھفتاد ركعت دو ركعت نماز كه با مسواك باشد بھتر  :از حضرت رسول صّلى الّله علیه وآله وسّلم منقول است كه
  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي (.نماز كه بى مسواك باشد

v  نمازبراىمسواك   
Ö پیامبر براي ھر نماز مسواك ؛ ةكان النبي صلي اهللا علیه وآله وسلم يستاك لكل صال: مرحوم شیخ صدوق نقل كرده است

  . مي كرد

Ö بر تو باد به مسواك براي ھر ة؛ علیك بالسواك لكل صال: ه استدر وصاياي رسول خدا به حضرت علي علیه السالم چنین آمد
  .)٣٥٥  ص١ ج ةوسائل الشیع (نماز

Ö خداي متعال دو ركعت نماز با ؛  بغیر سواكةركعتین بالسواك احب الي اهللا عزوجل من سبعین ركع: پیامبر اسالم فرموده اند
  . )٢٩٧ ص ١ ج ء البیضاةحج الم٣٥٦ ص١ ج ةل الشیعوسائ( دوست داردبیشتر مسواك را از ھفتاد ركعت بدون مسواك 
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Öكه ملكى مى آيد و دھان خود را  مسواك بكن نماز شب برخیزىه چون ب : از حضرت صادق علیه السالم منقول است كه
ة حلی. (باشد آسمان میبرد پس بايد كه دھان تو خوشبوه گذارد و ھر چه از قرآن و دعا و ذكر كه میخوانى ب بردھان تو مي

   )المتقین؛ عالمه مجلسي

Ö  مـى نشـست تـا     مـصالى نمـازش    در خراسان كه بودند وقتى نماز صبح را مى خوانـد در ) علیه السالم (حضرت امام رضادر 
 را بـر مـى داشـتند و    ھاقرار مى دادند و بعد ھـر يـك از مـسواك    اينكه خورشید طلوع مى كرد سپس ھمه مسواكھا را در ظرفى

  .)و مي جويدند (و بعد براى ايشان كندر مى آوردند مى كردنددندانشان را مسواك 

v  قرآن تالوتبراىمسواك   
Ö نظفوا طريق : ابان خیاط از قول امام صادق علیه السالم نقل مي كند كه رسول خدا صلي اهللا علیه وآله وسلم فرمودند

رسول خدا صلي اهللا علیه وآله وسلم ؛  بالسواك:قال ؟ بماذا: قیل، افواھكم: قال؟ يا رسول اهللا و ما طريق القرآن:القرآن قیل
 با چه :رسیده شد پ،دھانھاي شما: فرمودند؟ كدام است طريق قرآن: پرسیده شد؛ طريق و راه قرآن را پاكیزه كنیم: فرمودند

   .)٣٥٧ ص ١ ج ةوسائل الشیع (مسواكبا :  فرمودند؟چیز دھان را پاكیزه كنیم

Ö  فطیبوھا بما ، فاحبھا الي اهللا اطیبھا ريحا،افواھكم طريق من طرق ربكم: وآله وسلم فرمودندپیامبراسالم صلي اهللا علیه 
 بھترين دھانھا آن دھاني است كه از ھمه خوشبوتر باشد پس. دھانھاي شما راھي از راھھاي پروردگارتان است؛ قدرتم علیه

   .)٣٥٨ص  ١ ج ةوسائل الشیع(  پاك كنیدتاندھانھايتان را به میزان توانايی

v مسواك قبل و بعد خواب  
Ö يك بار پیش از خواب، يك بار وقتى كه از خواب براى راز و : زد  مسواك مىھنگام سه ھا درشبآله  و علیه اهللا نبّى اسالم صلى

   .)٤٧، حديث ١٨، باب ٧٦/١٣٥: بحار األنوار (. و يك بار پیش از نماز صبح،خاست نیاز برمى

Ö گذارد و  آيد و دھان بر دھانت مى مىاى  كه فرشته مسواك بزن ؛ھرگاه شب بلند شدى: فرمايد ىالسالم م امام صادق علیه
   .)٧، باب السواك، ح ٣/٢٣: الكافى( دھانت بايد خوشبو باشدبرد، پس  ھا باال مى خوانى ملك از آسمان زنى و مى ھر حرفى مى

Ö خواند مى ھرگاه نماز عشا را) صلى اهللا علیه و آله ( اسالمپیامبر: كه فرمودند) علیه السالم (روايت شده از امام صادق ،
سپس ، پوشانیدند و قدرى مى خوابیدند  و رويش را مى،كه اسباب وضو و مسواكشان را نزدشان مى گذاشتندتا ند فرمودمى 

  .)رداختندپس به تھجد مي پ سو(نخست مسواك مى كردند ، بر مى خاستند
Ö وقت كه ،  استاز خوابیدنو بعد قبل  ھايامگتوصیه شده ھنبراى مسواك رين وقتي كه مھمت طبي امروز نیز گدر فرھن

   .استمعرفي شده بسیار مناسبى براى مسواك 
تواند انجام   مساعد مىفضايعمل تخمیر به راحتى در آن ، ھا محیط دھان در آرامش است كه ساعت براى اين قبل از خواب

   .د فعل و انفعاالتى صورت دھديا اگر میكروبى باشد قدرت دار، گیرد
ھا يا عمل تخمیر  زيرا ھرچه در زمان استراحت به وجود آمده و حاصل رشد میكرب؛ وقت بسیار خوبى است عد از خوابب

ھا حتى يك ذره  مسواك كردن قبل از غذا كه در اثر تماس غذا با آلودگى، براى آنان كه كمى محتاط ترند. بايد پاك كرد، است
بسیار مناسب ،  گوارش نشود و مسواك زدن بعد از غذا تا چیزى نماند كه براى عمل تخمیر يا آلودگى كانونى باشدكثافت وارد

  . است
ھمانطور كه و نیز وارد شده بود ) صلى اهللا علیه و آله(سیره نبوي و در البته نكات بھداشتي ذكرشده قابل توجه است : توضیح

از آنجا كه قبل از وضو مسواك  طبق تعالیم وحي براى رفتن به بستر وضو مي كیرد؛ در اول اين فصل تبیین شد، شخصي كه
یرد؛ خودبخود گوضو مي  ونچھمینطور وقتي كه بعد از بیدار شدن خودبخود به مسواك قبل از خواب موفق مي شود، مي كند؛ 

   .موفق مي شودنیز  از خواب بعدبه مسواك 

ک و ا و زپ ه ی   ودی د ی   ا ر اگدرو     ن و 
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ه و ک          وه  او ک یاه   ازپاک     اار
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  آشنايي روزافزون مردم جھاندر اثرولي د، ناراك را مرتبا عرضه مي نماي انواع مسواك ؛اه و مركز بسته بنديگصدھا كاربا اينكه 
فقط در يك ماه و  ؛اھھاگ تنھا يكي از اين كار: افزايش يافته كهنانچآنبه اين محصول  اقبال عمومي ؛ اراكبا خواص مسواك

امروزه مسواك اراك در دھھا نوع بسته بندي و مارك  ! به فروش رسانده استبیش از يك ملیون مسواك را عرضه و؛ رمضان
در قبال  اقبال به مسواك اراك فراوان است كه نانچآن ولي ؛ستردهگاين عرضه وسیع و ھمه با  .مختلف عرضه مي شود

به ھم دانه اى يكريال سعودي تا  اآلن لي و،مي فروختند) ان توم٢٦٠(آنرا به يك ريال سعودي  عددي ١٢بسته يك عربستان 
 و جھت جلب مشتري اقدام به عرضه مسواكھا با رايحه ؛تاز طرف ديكر برخي از شركتھا براى تنوع محصوال .فروش مي رسد

رسد، البته واضح است  ريال سعودي به فروش مي ٢دانه اى در عربستان  نموده اند كه ... نعنا و و لیمون ورتقالپون گانوگ ھاى
ر اينكه گم،  تھیه مي كنندبكر و دست نخورده و نیامیخته به اسانسھااصلي كه عالقمندان به حیات طیب از ھمان نمونه ھاى 

  . و عطرھاي صنعتيمطمئن شوند آنھا را در عصاره طبیعي آمیخته اند نه عصاره ھاى شیمیائي
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ی ک   اوه آماده سازی شا  ار ا ک   و ا کار د      
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ت ه سا ع     و  و اا ک   او   ا از شا  ارک  
Ö  درنددر خراسان كه بودند وقتى نماز صبح را مى خواند) علیه السالم (حضرت امام رضا:  كهآمده استدر كالم خازنان وحي  

حضرت مى  واكھا را براىسپس ظرف مس ، طلوع مى كردآفتابتا اينكه ) به تعقیبات نماز( ند مى نشست  انمصالى نمازش
صلوات و . آوردند و ايشان آن را مى جويدند  و بعد كندر مى، و آن بزرگوار يكى يكى از آن مسواكھا استفاده مى كردند،آوردند

  .ايشان و بر آباى گرامیشان باد سالم خدا بر

ھـر   .سازي آن نیـز مختلـف مـي باشـد    ماده آبه مناسبت نحوه كاربرد مسواك اراك، نحوه : مسواك ھمه كاره يا تخصصي   -١
 مي توان بـا يـك عـدد مـسواك          ندچ

انـواع كاربردھـاي آنـرا عملـي كــرد،     
 زاھر يـك   كه براى  لي بھتر است،  و

 اكتفا به يك مسواك يا تھیه مسواك متعدد از نظر ھزينه ،دي زير آماده ساز   ھاىبه روش گیاه  ين  اكاربردھاى مسواك؛ شاخه اى از      
مـدت  ) تعدد مـسواك (زينه دوم گبیشتر بوده، و در مسواك سرعت مصرف  )مسواك ھمه كاره(زينه اول گ  ندارند، در  يبا ھم فرق  

   .آن طوالني تر مي شودمصرف 

مي خواھید آنرا مانند خالل براى تمیـز    اگر:مسواك الي دندانھا   -٢
كردن البالي دندانھا بكار بريد، مي توانیـد مـسواكي بـا انـدازه و قطـر       

ده و با استفاده از مداد تراش؛ آنرا بتراشید، ھمانطور  انتخاب كركچكو
 تـا نـوكش تیـز شـود، بـه ايـن نحـو شـما               ،كه يك مداد را مي تراشید     

 كـه بـراى تمیـز    ،صاحب يك مسواك با برسي بسیار باريك مي شويد        
   .كردن بین دندانھا مناسب است

مـي خواھیـد بـراى تمیـز كـردن روي            اگـر  :مسواك روي دندانھا   -٣
بتراشید، بـا   از آن استفاده كنید، كافي است نیم سانتیمتر از بوسته سر مسواك را با تیغ             دندانھا

كوتـاه و   كه با كمي خیس خوردن بـه صـورت برسـي    ، الیاف اراك ظاھر مي شود    ؛كنار زدن بوست  
  .یري براى تمیز كردن روي دندانھاستگنرم آماده بكار

سمت داخلـي دنـدانھا شـما نیـاز بــه      و قـ شتپــتمیـز كـردن   بـراى  :  دنـدانھا بـشت مـسواك   -٤
 كافي اسـت شـما يـك تـا يـك و نـیم           امر ايبر  باشد، ترمسواكي داريد كه قسمت برسي آن بلند      

 ،؛ الیاف اراك ظاھر مي شـود وستپ سر مسواك را با تیغ بتراشید، با كنار زدن   وستهپسانتیمتر از   
داخـل و  بـراى تمیـز كـردن    یري گنـرم آمـاده بكـار   بلند و  كه با كمي خیس خوردن به صورت برسي         

  . دندانھاستشتپ

شـل شـده و    قـسمت بـرس آن     ؛بعد از مـدتي اسـتفاده از مـسواك        : دن برس مسواك   ش نو -٥
كنیـد، بـراى ايـن كـار كـافي      و تجديـد  رشته ھاى آن متفرق مي شود، در اين وقت بايد برس را نو    

 سـابق  مطابق روشھاى  قسمت نرم شده كھنه را قطع كرده و مجددا؛است كه با استفاده از تیغ     
  .یري مورد نظر آنرا آماده نمائیدگبكارالذكر براى 

Ö      مـسواك   نجپ) علیه السالم  (حضرت رضا  : كه آمده است )  السالم معلیھ(در كالم خازنان وحي 
  .داشتند و براى ھر نماز از يكي استفاده مي كردند

سواك براى ھر يك از نمازھا ر كالم شريف اشاره به اختصاص يك مد :تعدد مسواك از يك نوع -٦
تبعیـت  اھـل ايمـان    كافي است براى اينكـه  )علیه السالم (شده بود، خود اين نقل سیره معصوم   

، و الزم نیست كه دلیل مادي برايش تصور كنیم، ھـر   ندو قرار داده و به آن عمل كن       گنموده و آنرا ال   
 اختـصاص  :ن كـار باشـد، از قبیـل اينكـه     فوائـد مـادي و معنـوي ايـ          در باطن امر حكمتھاى فراوانـي در       ندچ

 نیامـدن فـوري مـواد    ائینپـ و نیز  ،شاخه مسواكانه براى ھر نماز، موجب كندي روند مصرف     گمسواك جدا 
 يا اينكه مواد مفید ضدباكتري و ضد میكروب شـاخه اراك  .مفید شاخه ارك به دلیل استفاده زياد مي شود  

 قويتر عمل ؛براى يك سري از انواع خوردنیھا بكاربرده شوند   ر در صورتي كه     گضدمیكروب دي مانند ھر مواد    
كـه معمـوال ھـر كـسي خوردنیھـاى      از آنجـا  بكـاربرده شـوند، و   مواد مي كنند، تا اينكه براى انواع مختلف        

ھاى مشابه؛ متناسب و از يك سري ھستند، مثل اينكـه شخـصي كـه ناھارھـا          وعدهمصرفي او نوعا در     
صـبحانه حاضـري مـي خـورد، مـسواكي كـه       يـا  ورد و مثال شامھا سـبك و  ین مي خگن يا س  ختنيپغذاي  

 و آثـار صـبحانه ھـا سـروكار     سماندهپـ ھمیشه براى نماز ظھر بكار برده مي شود؛ نوعا با       
براى نماز عصر و بعد از ناھار بكاربرده مي شود متناسـب بـا   دارد، و مسواك نماز عصر كه      

 ھمینطور مسواك نماز عشاء كه متناسب ناھارھاي آن شخص مي شود و و آثار سماندهپ
مـسواك داشـته باشـد،     نجپـ  مي تواند شخص ولذا . مي شودي اوشامھا و آثار  سماندهپ

و يكي بكاربرد و حتى مي تواند بیشتر داشته  انهگنجپ نمازھاى كه ھر يك را براى يكي از 
  . قرآن اختصاص دھدبراي نافله شب، و يكي ھم براى تالوتنیز 

 اين مطلب را در صفحه بعد مستقال و بطـور مـصور    :ھداري مسواك گفظه ن تھیه مح  -٧
  .توضیح مي دھیم
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نه     ر ده    یو سا   اھد زم جا ا  و ک   ک ار او ا     
Ö      ھداري مي گ نوشیدهپسررا در ظرفي  حضرات معصومین علیھم السالم مسواكھايشان   : كه آمده است در كالم خازنان وحي

اين عمل ضرورتش بیشتر مي شود رعايت ، و كافي است ف براى تبعیت از تعالیم مكتب وحي نفس وجود اين كالم شري .كردند
   .و تمیز نیستپاك ذشته گر مانند گ و دي،لوده بودهآاكثر بالد جھان به نحوي ھواي در عصر مدرن  كهونچ

 .است براى آن محافظي تھیه نمائید بھتر ،...ن بعد از مصرف بوسیله تماس يا غبار وآلوده نشدن آلذا براى حفاظت از مسواك و 
 سربوشي براى مسواك تھیه نموده تا مانع  و بال استفاده است؛مي توانید از درب خودكار يا خودنويسي كه كار نمي كندحتى  
 مي توانید با خالي كـردن داخـل يـك    نینچھم .ديآن بشوس  به قسمت بررگي دي گ ھر نوع آلود   ن غبار يا  ي تماس يا رسید   گآلود

البته امـروزه مـستقال    .بنمائیدتبديل ھداري مسواك اراك گآنرا به يك محفظه نكل يس يا خودكار يا روان نويس از كارافتاده،  خودنو
در ) تومان انصدپحدود ( كه قیمت آن نیز مناسب است، دو ريال سعودي ؛ي شودمحفظه ھايي براى مسواك ساخته و عرضه م 

ي  اايهپنوعي از اين محفظه ھا داراي  .تراشیدن قسمت جديد مسواك نیز مي باشد     اين محفظه ھا داراي تیغ براى        .عربستان
  .ه مي داردگاست، كه با مصرف شدن مسواك و كوتاه شدن آن ھمیشه مسواك را باال ن



٣٠  

ن ک د د و وه  ارن  ا ککار د   ح روش    -          ک  ار و ا  ا ک-     و ا آداب      
Ö ر درباره روش مسواك زدن پیامب
در كالم خازنان ) صلی اهللا علیه وآله(

كان النبي : چنین آمده استوحي 
 اذا استاك صلي اهللا علیه وآله وسلم

زماني كه پیامبر مسواك  ؛استاك عرضا
و به عرض (عرضي بطور مي زد 

من  (.ندمسواك مي زد) نھاادند
سنن النبي  - ٥٤ص١اليحصره الفقیه ج

سفینه  -١٣٦ص٧٦بحاراالنوار ج٢٢٢ص
   .)٦٧٥ص ١ثار ج الحكم واآلةحارومدينالب

Ö آمده در كالم خازنان وحي  نینچھم
علیه  ( حضرت امیرالمؤمنین: كهاست

 مى از طرف عرض مسواك را )السالم
  .زدند

Ö  فرموده ) لهآصلی اهللا علیه و(پیامبر
 کافي، فروع(! مزنید مسواک) يعمود ( طول از ومسواک بزنید) يافق (از عرض) دندانھا را( ،طوًال تستاکوااستاکوا عرضًا و ال  :اند
   .)٢٩٨.  ص١ ج ءالمحجه البیضا؛ ١٣٩ ص ٧٦بحاراالنوار ج ؛ ٢١١، ص ٣ج 

 با مجاورت ھواي باز؛ ؛ الزم است خشك شوداراك بعد از مسواكگیاه شاخه : خیس و نرم شدن برس شاخه اراك - ١
و ، شتهاشكالي نداامر  اين اماداده و خشن مي شوند، ريشه ھاى برس نرمي خود را از دست  لي و؛برسھاى آن خشك شده

 و آنرا بمكید، برس مسواك ثانیه با بزاق دھان خیس كرده ندچمسواك آنرا در آب دھان به مدت مجدد كافي است قبل از شروع 
  .فورا نرم شد، و آماده مسواك زدن مي شود

Ö  فانه يجلو االسنان و يطیب النكھة و يشد اللثة و راكألایف ان اجود ما استكت به ل: مى فرمايد) علیه السالم(رضا امام 
 دندانھا را جال شاخه، زيرا اين  اراك استدرختچهبھترين چوبھاى مسواك چوب ؛ و ھو نافع من الحفر اذا كان باعتدال. يسمنھا

و اين فوائد در . كرده و نیز از كرم خوردگى جلوگیرى مى نمايدو فربه  ھا را محكم لثهمى دھد و دھان را خوشبو مى كند و 
  . عتدل ھمراه باشدروش صحیح و مصورتى است كه مسواك كردن با 

Ö  كیفیت و كّمیت(زياده روى در ؛ عزعھا و يضعف اصولھاو يز، ق االسناناالكثار منه يّر :ندمى فرمود )علیه السالم( رضاامام( 
  :براى توضیح نكات بعدي را مالحظه نمائید.  و سست شدن ريشه ھاى آن استدندان باعث صدمه میناى ؛مسواك كردن

كه ناشي از آخرين مصرف است موادي يك قسم : الف :مواد جمع شده روي دندان دو قسم است :كنرم كشیدن مسوا - ٢
الزم نیست با وجه  چھیو به است، اين مواد با حركت نرم و ماليم برس مسواك به راحتى برطرف مي شود، شخص خوراك 

فشار تنھا موجب آسیب به دندان مي خصوصا كه بكاربردن روي دندان كشید، را ) الستیكيپه چي گیاھه چ(فشار مسواك 
 عدم انجام مرتب يات ناشي از ترك كلي يا موقامر ر مواد رسوبي متراكم شده روي دندان است، كه اين گقسم دي :ب. شود

ابزاري یري گجرم یري توسط مواد طبیعي يا صنعتي يا گو تنھا با جرم مسواك است، اين جرمھا با فشار مسواك برطرف نشده 
فورا ببرد، و نمي تواند جرم متراكم تدريجي را ) ستیكيالپ يا يگیاھ(مسواك با فشار كاربرد  میسر است، و زشكھاپاندندتوسط 

  .تنھا به دندانھا آسیب مي رساند
 بر حسب نوع جنس مسواك تنظیم مي كنند، و مثالناخودآكاه  ؛رادندانھا  در حین مسواك زدن ؛مسواكبرخي فشار دست بر  *
مسواك از جنس   اگربوده، فشار بیشتري وارد كرده، و) كه سخت به نظر مي رسد(اراك گیاه اك از شاخه جنس مسو اگر

مثال شاخه قطور و درشت تر يا بلندتر بود،   اگر؛بالستیك نرم است به آرامي آنرا بر دندانھا مي كشند، يا در كاربرد مسواك اراك
 بسیار نازك بود آنرا به آرامي به دندانھا مي كشند، و در حقیقت مالحظه شاخه اراك  اگرآنرا محكمتر به دندان مي كشند، و

و ساقه نازك باشد يا ريشه ي، گیاھ شاخه هچ باشد الستیكيپ مسواك هچمسواك را مي كنند نه دندانھا را، در ھر صورت 
  .دیكش بر دندانھابايد به نرمي مسواك را اراك، در ھمه اينھا گیاه قطور 

يكسان نبوده و و در ھمه سنین یري؛ سفیدي دندان ھمه افراد گ مسواك مرتب دندان و يا انجام روشھاى جرم البته حتى با *
  . سفیدي اصلي دندان افراده اصلي دندان است، نه تغییر نوع و درجگسبب حفظ رنیري تنھا گمتفاوت است، مسواك و جرم 

 نحو نبايد طولي و چھیزدن مسواك به ي شود، كه نحوه م شريف استفاده ماز كال :حركت عرضي مسواك روي دندانھا -٣
ه ثبرس مسواك مرتبا لغلط؛  اينكه در اين روش هچ باال باشد،  بهائینپ) در دندانھاى باال( يا ؛ائینپاز باال به ) در دندانھاى بائین(

 و بیرون زدن دندانھا و منجر به ؛دندانھا را به طرف ريشه دندانھا عقب رانده و سبب الغري لثه و كنار رفتن تدريجي لثه از روي 
 آشكار شده ؛ ھستندذيرترپ مناطق نزديك به ريشه كه آسیب ؛ ھمینطور با باالرفتن لثه ھانھا و افتادنشان مي شود،آلق شدن 

  . مي شود؛ھاآنخصوص در سمت نزديك ريشه  ب؛ دندانوسیدكيپسرعت و سبب 

ر سیر كلي حركت مسواك است، از آنجا كه كار مسواك گبیانه مسواك عرضي بودن نحو :حركت دوراني لغزنده و عرضي -٤
  ھركردنپاك حركت براى عمل  سه نوع .كردن نیز بايد مشخص و تشريح شودپاك كردن دندان است، نحوه اين عمل پاك 

   :مسواكي متصور است
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مانطور كه مي خواھد خطي را ذاشته و ھگ يعني اينكه مسواك را روي آخرين دندان سمت راست ،حركت خطي باشد :الف
صحیح  جھت ندچبه  برسد، اين روش بچ تا به آخرين دندان سمت ؛روي ديوراري رسم كند مسواك را روي دندانھا بكشد

  : نیست
   كردن بدين نحو منجر به فشار روي دندانھا مي شود،پاك  و ؛حركت ساقه مسواك راحت نبوده: اوال
، آسیب مي رسدنیز  به دندانھا ؛ي شخصگ، و سبب تشديد فشار شده و بجز آزردیر كردهگبا رسیدن به فواصل دندانھا  :ثانیا
   .یردگبخوبي انجام نمي دانھا دنكردن پاك عمل در روش خطي  :ثالثا

معايب بقیه واك كمتر اتفاق مي افتد؛ ولي یر كردن مسگ مشكل ندچي باشد، در اين روش ھر گزاگر اينكه حركت زيگدي :ب
  ، قي استباروش قبلي 

كردن پاك تنھا روش صحیح عمل  اين روش  : لغزندهروش دوراني :ج
كر بوده، و به آساني و راحتى  است، كه فاقد معايب سابق الذمسواك

، بدون اينكه فشاري به  را بنحو احسن انجام مي دھداكسازيپعملیات 
بر ھمین اساس یشرفته یري صنعتي بگابزارھاى جرم دندانھا برسد، 

  .احي و ساخته شده استطر

حركت دوراني برس ساقه  :ذكر روش صحیح مسواكمطالب فوق ال بنابر* 
، یردگانجام مي  با سیر عرضي روي مجموعه دندانھا ؛اراك روي ھر دندان

با كه شايان ذكر است  برس مسواك بايد دايره اى باشد، ؛براى اين روش
زيده مسواك دندان گ نمي توان به راحتي اين روش برالستیكيپمسواكھاى 

 ست كهش ابا برسھاى دايره ايي اراك گیاھرا بكار برد، و تنھا مسواكھاى 
  .سھولت و احسن وجه عملي نمايد اين روش را به مي تواند

Ö  كیفیت و كّمیت(زياده روى در ؛ و يزعزعھا و يضعف اصولھا، ق االسناناالكثار منه يّر: ندمى فرمود )علیه السالم( رضاامام( 
  .  و سست شدن ريشه ھاى آن استدنداناى  باعث صدمه مین؛واك كردنمس

ھفت (تكرار دفعات مسواك مداومت و مالزمت و ر  مكتب وحي بدر تعالیم ندچھر  :كمیت دفعات و مقدار مسواكتعادل  -٥
مسواك زدن زياده روي در افراط و جواز شده است، ولي اين به معني  توصیه) تالوت+ نافله شب  +وقت نماز نج پ: توق

تكرار انجام نشود، ھمینطور دفعات و نوبتھاى  و با فشار و زيادي ؛نیست، بلكه ھمانطور كه در نحوه مسواك بايد افراط نشود
   .اشدبه اندازه بمسواك نیز بايد 

Öباشدبر دندانھا مالیدن بار  اگر چه بیك ؛ در ھر سه روز؛مكن  كه مسواك را ترك : فرمودعلیه السالمر  حضرت امام محمد باق .
  )حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي(

 Ö  ھفتادسالكي (شانشھادترحلت و در حديث ديگر منقول است كه حضرت امام جعفر صادق علیه السالم دو سال پیش از (
   )حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي. (ندانھاى آنحضرت بسیار ضعیف شده بود بسبب آنكه د،ترك مسواك كردند

، منجر به فوت نكرديدحكومت ظالم عباسي مكررا برنامه مسموم نمودن حضرتش را دنبال كردند، و ھر بار به لطف حق : توضیح
  .ده استجه بسا به اين جھت مربوط بو آسیب و ضعف بسیار بر حضرتش عارض شده بود، ضعف دندانھاولى 

 به سبب بیماري جه كھولت سن؛ هچ در صورت ابتالء به سستي دندانھا : برحسب شرايط دندانمسواكنظیم دفعات ت -٦
 بسا در بعضي از وضعیتھا نیز ترك شده، كه در اين هچ را كم نموده و الستیكيپيا مسواك ) اراك(ي گیاھمسواك زدن با برس 

  .یردگیري دھان شويه ھاى طبیعي انجام مي گضمضه و شستن دھان و بكارصورت تمیز كردن دندان و دھان بوسیله م

Ö  ھر كس مسواك كند بعد از آن بايد مضمضه نمايد: نقل شده كه فرمودند) علیه السالم(از امام صادق . 

Ö مسواك كند بايد  :فرمود حضرت. ديگرى اين طور آمده كه معلى بن خنیس از مسواك كردن بعد از وضو سؤال كرد در روايت و
  . پس مضمضه نمايد با آب سه مرتبه

 یھاست،گآلوددندان و دھان از بقاياى خوراك و و جداسازي بكاربردن مسواك اراك موجب تنظیف  : مسواكمضمضه بعد از -٧
 )شستشوي دھان(كه اين برنامه با رعايت دستورالعمل مضمضه 

 دھان ؛خونريزي لثه، و ھمینطور در صورت دردگ تكمیل مي ؛سه بار
  . مي شودپاك  و شستشو بطور كامل تنظیفمضمضه و با اين 

Ö حديث ديگر منقول است كه حضرت رسول صّلى الّله علیه وآله          در
عفونـت و   (  گند دھـان   ؛ءمسواك كردن در بیت الخال    : وسّلم فرمود كه  

  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي (.ببار مي آورد) بدبويي

Ö    مسواك : كهست منقول ا) علیه السالم(حمد باقر از حضرت امام م
  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي (ريزد كردن در حمام دندانھا را مي

Ö دروايت شده كـه فرمودنـ  ) علیه السالم(حديثى از امام صادق  در :
 مسواك كردن در مستراح موجب اين مى شود كه از دھان بوى كريه

  . و بد بیرون آيد

Ö  بپرھیزيـد از  : فرمودنـد نقل شـده كـه   ) علیه السالم (از امام صادق
موجـب وبـاى    مسواك كردن در حمام چونكه مـسواك كـردن در حمـام   

   .) استمنظور از وبا بیماري مسري(، دندانھا مى شود
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Ö  موجب بدبو شدن دھان مى شود، تخلى مسواك كردن در حال: روايت شده كه) علیه السالم (از امام صادقھمجنین.  

بلكـه  نـد،  شته و از نقش آن بي اطالعتوجھي به اھمیت مكان مسواك نداج عصر مدرن  روش رايرد :مسواكمكان  میت  اھ -٨
و يـا نقـصان    آنجا بي ادبي  مسواك زدن بیرونو، بودهمسواك زدن جايش در دستشويي توالت و حمام     : طبق عادت متعارفشان  

خه اراك را نیـز در بیـرون دستـشويي     مسواك با شـا ؛ بسا اھل اين عادتهچو بر اين اساس آداب معاشرت تلقي مي شود،      در  
 ھمراه با خمیردندان استفاده مي الستیكيپالبته از آنجا كه آنھا از مسواكھاى  . مستراح و حمام به غلط ناشايسته تلقي كنند       

 از انجام آن در دستشويي مستراح باشند، ولى از آنجا كه در تعالیم مكتب وحي به مكـان مـسواك اھمیـت    ارچنا بسا هچكنند؛  
 آن عواقـب بـسیار سـوء در    عـدم رعايـت  بـراى   بطوريكـه  شـده اسـت،  مؤكـد  مستراح و حمام نھـي    داده شده، و از انجام آن در        

 بیني شده است، لذا اھل معرفت جا دارد كه به اين نكته نیز توجه كنند، كه در صورت      یشپبھداشت و سالمتي دھان و دندان       
جـون بـا ايـن مـسواك خمیردنـدان       ،دستشويي مـستراح يـا حمـام نیـستند    ر مجبور به انجام آن در  گ دي ؛مواظبت بر مسواك اراك   

ك زدن را بیـرون دستـشويي    و خمیر دندان، مرحلـه مـسوا  الستیكيپو در صورت اضطرار به كاربرد مسواك استفاده نمي شود،    
  . و تنھا براى شستن دھان بدانجا بروند؛مستراح و حمام انجام داده

  : در كالم خازنان وحي آمده است كه :آداب و اذكار مسواك -٩

 أَطِلق و *ِحك ارزقين برد رو و * تكعم ِنالوةَهم ارزقين حاللّ :ید را بخواني خدانینچني اين سواك كوقتي خواستي م
 *ى عطَ أَن مدجو و يا أَِئل يا خري من سهماللّ *  ِفي اَألولنيو ارفَع ِذكري * و قَربين ِمنك مجِلساً *  ِبمناجاِتكينِلسا
حولنا مما ته إىل كرِحما تبو ت القُ و إن كانِت *ى رضاَألو إن كانِت * قاسية لوب عيا و إنّ كُ * جامدة نأوىل ن

    * تين يف عافيةِموأَ *ين يف عافية حِيأَ هماللّ * أوىل باملغفرة نتأَبالعذاب فَ
 در موضعيمقداري حركت )  وضعیت طبیعيدر(از آنجا كه دندانھاى انسان علیرغم محكمي ريشه  :خالل نمودن دندان -١٠
ل نشده و ق تا اين فشار به ريشه دندانھا منت؛ام جويدن دارند، اين حركت خفیف سبب آزادي فشار ناشي از جويدن شدهگھن

مقداري از مواد غذايي به الي دندانھا رفته كه برخي از آنھا با مسواك جیشان نشود، در اثر اين حركت يموجب لق شدن تدر
خالل، چوب باريكى ، خالل دندان استفاده مي كننداز كه براى ھمین  مي آيد،آمده، ولي برخي با آن بیرون نبیرون برس باريك 

   .ندشرا از البالى دندانھا بیرون مى ك غذااست، كه به وسیله آن ذرات 

Ö ترجمه. و االيمان مع صاحبه فى الجنةتخللوا فانھا من النظافة، والنظافة من االيمان، : در كالم خازنان وحي آمده است كه: 
  .استبھشت با صاحبش در دندانھاى خود را خالل كنید، زيرا خالل كردن جزء نظافت است و نظافت از ايمان است و ايمان 

Ö  ان ال نشرب الماء حتى ؛مرنا اذا تخللناأي) علیه السالم(منین ؤكان امیرالم :فرمود چنین مي) علیه السالم(امام حسین 
سه مرتبه  آب ننوشیم؛ تا اينكه د فرموما مىه ب) علیه السالم(منین ؤامیرالم، مي كرديم خالل وقتي: ، ترجمهضمض ثالثانم

   .سپس آب بیاشامیم) آب را در دھان بگردانیم و بريزيم( كنیم مضمضه

Ö ھمان به گردن میزبان دارد ی كه مييكى از حقوق، له خالال ان من حق الضیف ان يعّد :در كالم خازنان وحي آمده است كه
  . آماده كنديخاللچوب راى او اينست كه میزبان ب

 به ھم فشرده اند كه جايي نانچآناز آنجائي كه برخي دندانھا * 
، ولذا برخي افراد از نخ دندان براى ورود و حركت خالل نداشته

اال   داشته، ونیازمھارت و دقت به استفاده مي كنند، اين روش 
 مواد باقیمانده را به جه بسا و ، ھا شدهثهیب به لسسبب آ

 نوعا با  و علیرغم مھارت؛اھحتى بدون اينبرد، بعمق زير لثه ھا 
  .خونريزي لثه توأم است

براى بیرون آسانترين راه  :مكش بزاق+ حركت خالي دندانھا 
آوردن باقیمانده مواد از الي دندانھاى فشرده، مشابه درماني 

مي  ؛اد شدهاست، يعني به ھمان روشي كه اين مشكل ايج
   . برطرف كنیم نیزآنراتوان 

كه اين امر در اثر حركت موضعي دندانھا اتفاق مي افتد، فتیم گ
انھا را دنداز ھمین حركت استفاده مي كنیم، نیز براى عالج آن 

 و يك حركت عمومي به ھمه دندانھا بدھید ؛روي ھم فشرده
ھم بلغزند، در اين صورت حركت موضعي  بدون اينكه دندانھا روي

 ؛حركت موضعيبا اتفاق مي افتد، ھمزمان مانند جويدن ا دندانھ
دھید، مي بینید كه با  ه و فرومكیدبا شدت نیز نتان را آب دھا
 به راحتى باقیمانده غذاھا از مواضع طورچ ؛دن دندانھارتكان خو

فشرده آزاد مي شوند، از آنجا كه موفقیت اين روش مرھون 
) مكیدن بزاق+حركت موضع(اين عمل لذا  موضعي موفق است، باقیمانده است، و اين امر بطور موضع مواد مكیدن آب دھان در

  .را نسبت دندانھاى فشرده تكرار مي كنید، نوعا با اين روش از خالل نیز بي نیاز مي شوند

 برنامه غذايي ونچھمري نیز دارد، گرو مسواك نبوده؛ اركان ديگبھداشت دندان و دھان فقط در  : و دھان دندانسالمتي* 
  . است شدهرداختهپا به موضوع مسواك ھ تنكه مباحث مستقلي داشته و در اين مقال... ردن و روش صحیح خو؛مناسب
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اوالت شا  ارک      
  :مي باشد) دندانك(اراك؛ گیاه ر گاز كاربردھاى بسیار مفید ديبجز مسواك و خالل؛  : شاخه اراكرگديكاربردھاى 

  را ھمیـشه در دھـان كـرده و آنـرا بمكنـد، در نزديكـي موسـم         یزيچرند   براى كودكان شیرخواري است، كه دوست دا       :دندانك 
 اختصاص يك ساقه اراك براى لذاافزايش يافته؛ ودر كودكان اين میل به دلیل خارش لثه ھا و جوانه زدن دندانھا؛           ھا؛رويیدن دندان 

  : فائده داردندچبسیار مناسب مي باشد، اين كار ) از وقت شروع اين میل(ھر كودك شیرخوار 
  .عم خوشايند ساقه اراك و عطر آن مطلوب كودكان است ط-١
  تأمین نیاز كودك بوسیله يك شیئ مفید طبیعي و انتخاب شـده و مطمـئن              -٢

 يـا  ؛اشـیاء نامناسـب اطـراف او   سرخود كودك از ؛ كه مانع از كاربرد توسط شما 
مـي  ) رددگكه براى كودكان تھیه مي ( موجود در بازار  الستیكيپحتى وسايل   

  .شود
پـاك   ؛براى دھان كـودك ) ذشتگكه شرحش قبال  (اراكگیاه  مواد موجود در   -٣
 و به عنوان قويترين وسیله ايمني طبیعي سبب ،ھدارنده بسیارخوبي استگن

از عفونتھا و میكروبھا محافظت مـي  او را تقويت سیستم ايمني كودك شده و    
  .بإذن اهللا تعالى. كند
 مكیدن ساقه اراك؛ مانع تبديل بقايـاي شـیر و خـوراك كـودك بـه باكتريھـاى                -٤

  .رددگآلوده ساز مي 
اراك، زمینه ادامه آن گیاه  انس كودك در دوره شیرخواري با مكیدن و جويدن    -٥

انس در مراحل بعد زندكي بوده؛ و التزام به مسواك نمودن جزو عـادت ديرينـه             
اين امر بھداشت و با .  نداشته، و كودك با رغبت و میل خود بر مسواك مواظبت مي كندیريگیپكودك شده، و نیازي به توصیه و 

  .سالمت دندان و دھان كودك در آينده نیز بطور مستمر ضمانت مي شود

تھیـه و  اراك؛ گیـاه   ي ازرگـ ديمحـصوالت  ؛ اراكگیـاه  ساخته شـده از   و خمیردندان بجز مسواك و خالل  :محصوالت شاخه اراك  
  :مي باشداز آنھا زير  مواردعرضه مي شود بطور نمونه 

 مسواک در شاخهانگیز   استفاده از خواص اعجاببراي :اراكگیاه  دھانشویه
آن عصاره  فرموله گردیده که ماده اصلیدر ايران ای  شت دھان و دندان، دھانشویهبھدا
این . تواند خواصی مشابه چوب مسواک در دھان ایجاد کند باشد و می مسواک میگیاه 

. شد  نامگذاری»پرسیکا«دھانشویه به افتخار نام ایران و با استفاده از نام علمی گیاه 
 سال قبل بر روی گونه این ٤٠٠حدود  اس معروف جھان، در نام توسط لینه، گیاه شناين

   .گیاه گذاشته شده است

، شگیري از افزايش جرم روي دندانھاپی: قطره پرسیكا در موارد زير بكار مي رود
مسكن درد دندان  -ضد عفوني كننده دھان  -پوسیدگي دندانھا ، و خونريزي امراض لثه 

  و لثه 
يد ، كلرايد ، تركیبات ، ايزوتیوسیانات ، تانن ، روغن ھاي فرار كلسیم ، فلورا :ثره ؤمواد م

  و آلكالويید آكیلئن ) منتول و آزولن : نظیر (
مطالعات بالیني نشان داده است كه استفاده مـداوم     :آثار فارماكولوژيك و مكانیسم اثر      

لوگیري د موجب كاھش تشكیل پالك دندان ، جيااز گیاه مسواك به دلیل میزان باالي كلر
اين گیاه  و تركیبات ايزوتیوسیانات موجود در. از رنگي شدن دندانھا و ژنزوژيت مي گردد      

 ؛ سـبب زان باالي كلـسیم موجـود  یمبه عالوه   . مانع رشد باكتريھاي دھان مي شود       
  .افزايش منیزالیزاسیون و استحكام دندان مي شود 

روزي دو نوبـت  ؛ ھـان جھت جلوگیري از پوسیدگي دندان و بیماريھاي د :مقدارمصرف  
ريخته و به مدت )  قاشق غذا خوري ٢-٣(  میلي لیتر آب ١۵ قطره را در ١٠-١۵ھر بار 

  . ثانیه در دھان گردش داده و سپس دور ريخته شود ٢٠
 ۵ تـا  ٣روزي : ونريزي لثـه  خـ  درمان ناراحتي ھاي دھان و دنـدان و جلـوگیري از        براى

ريختـه و  )  قاشق غذاخوري ٣ تا ٢(  لیتر آب  میلي١۵ قطره را در    ١٠-١۵نوبت ھر بار    
  . ثانیه در دھان گردش داده و سپس دور ريخته شود ٢٠به مدت 

 تا ٢به مدت : اجھت جلوگیري از خونريزي و عفونت بعد از كشیدن دندان و جراحي ھ
 قاشق ٣ تا ٢(  میلي لیتر آب ١۵ قطره را در ٣٠-۴٠ نوبت ، ھر بار ۴-۵ روز ، ھر روز      ۴

  .ن گردش داده و سپس دور ريخته شود ثانیه در دھا٢٠ريخته و به مدت ) اخوري غذ
مسواك ساخته و عرضه كرده گیاه  شركتھاي خارجي از ؛البته نظیر اين دھانشويه را    

  .اند

دندان، بكاربردن سائیده از آنجا كه يكي از مواد طبیعي سفیدكننده  :اراكگیاه ذغال 
مسواك گیاه سائیده ذغال  را تھیه و بطور سائیده در بسته بنديھايي عرضه كرده اند، اراكگیاه ذغال ذغال مي باشد، از اين رو 

  .شدن فشرده و تقويت شده استاست كه بجھت فرايند ذغال گیاه اراك به شدت و معطر است، و اين عطر طبیعي خود 
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  ا شا  ارک  ی  ن یجا
  :ي شاخه زيتون استاھگی بھترين مسواك ؛د از شاخه اراكبع: شاخه زيتون -١

Ö زيتون بوده است،شاخهاز  )صّلى الّله علیه وآله(مسواكھاى حضرت رسول اهللا  يكي از: در كالم خازنان وحي آمده است كه    

Ö از شاخه زيتون بوده است) علیھم السالم(مسواك برخي از انبیاء سابقین : در كالم خازنان وحي آمده است كه نینچھم  

دندان و شرايط  يا مسواك فراھم نبود(  اضطراردر صورت: در تعلیمات مكتب وحي آمده است كه:  يا كتاننبهپ ه تمیز ازبارج -٢
  .براى مسواك دندانھا استفاده كنید) كه از جنس بنبه يا كتان است( تمیزي هچارپمي تواني از ) لثه مناسب نبود

يا ھمراه نبودن مسواك يا شرايط ناتواني دندان مي  ،مازبراى انجام مسواك قبل از ندر صورت كمي فرصت  :انكشت دست -٣
و شصت شت سبابه گاندو ) بیح با آنھاستس و نیز شمارش ذكر با تشتي كه با آن تسبیح مي شودگدو ان ("مسبحتان"توان از 
  . بجاي مسواك استفاده نمود؛راست دست

 Ö نماز شب ه كه ب تواند كسي  آيا مي:رد كهال كؤعلیه السالم سكاظم على بن جعفر از برادر خود حضرت امام موسى
 اگر ترسد كه صبح طالع شود باكى : حضرت فرمود كه؟ھم رسانده  و او تواند كه مسواك ب؛ با انگشت مسواك كند؛برخیزد
  ) حلیة المتقین؛ عالمه مجلسي. (نیست

توصیه  در تعالیم مكتب وحي  حداقل تنظیفي است كه؛از آنجا كه مضمضمه و شستن دندان و دھان با آب :مسواك آبي -٤
مناسب نباشد، مي توان از  يا وضعیت دندان و لثه ؛اك در دسترس نبودهمسواك اراز اين رو در مواردي كه شده است، 

 نقش ؛يك برسبه مانند  ؛ آب بطور متمركزفشاررپ اشیدنپكه با  )Tooth Brush WaterJet  با فشار آبدندان برس  (اھھايگدست
   :ارائه مي شودذيال اھھا انواع بسیاري دارد كه تصوير برخي نمونه ھايش گاين دست. ؛ استفاد نمودمي كندرا ايفا مسواك 

  

ر  ھ:ھمانطور كه قبال بیان شد :ي مشابه اراكگیاھلیاف ا -٥
ي؛ به معناي تأيید گیاھ توصیه به مسواك تھیه شده از الیاف ندچ

 كافي نیست كه آن ي نمي باشد، وگیاھمسواك قرار دادن ھر نوع الیاف 
 حتى داراي خواص مفید يابوده؛ نو بوته و درخت تمیز و غیر سمي گیاه 

بر ھمواره ي گیاھاما با ھمه اينھا مسواك با الیاف . براى بدن باشد
در صورت اضطرار و بطور خیلي و   ترجیح دارد،ستیكيالپمسواكھاى 

ستفاده كرد، ي مشابه اراك نیز اگیاھكوتاه و موقت مي توان از الیاف 
شناسي بررسي شود گیاھولي بايد قبل از آن؛ در منابع علمي و مراجع 

از نظر ساختار اجزاء و مواد و تركیبات و خواص؛ با شرايط گیاه كه آن 
ار باشد، و از مواردي كه در كالم گجسمي مصرف كننده متناسب و ساز
از خالل  كه" انار"و " ريحان " مانندخازنان وحي نھي شده است نباشد،

   :و شاخه اينھا نھي شده است چوب با

Ö  آمده است) السالم علیه(حضرت رضا در حديث وارده از امام ھشتم: 
با ،  بعود الرمان و ال بقضیب الريحان فانھما يحركان عرق الجذاماال تخللو

چوب درخت انار و شاخه ھاى ريحان خالل نكنید زيرا اين ھر دو سبب 
  .تحريك رگ جذام اند

 رھیزشانپالبته در جھان غرب به علت رشد فكري بسیاري از مردم و * 
 و اقبالشان به محصوالت طبیعي، ؛يستیكالپاز محصوالت شیمیائي و 

 بر طرح  مسواكھايينینچھم؛ غیر از مصرف ساقه طبیعي اراك
 برس - چوب دسته از( ولى كامال از مواد طبیعي الستیكيپمسواكھاى 

و عرضه به بازار كرده اند، استفاده از اين طراحي ) از الیاف طبیعي
مسواكھا بجاي بالستیكي جھت شستشوي دندانھاى عقب و بشت 

  .ردا ترجیح دالستیكيپبوده و بر مسواك دندانھا مناسب 
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ک ارک و ماری با شا   ار  ا         
در اثر اقبال برخي از 

غرب به مردم جھان 
؛ كاربرد مسواك اراك

 نظافت و امر به آن
 دندان و بھداشت

، دھان محدود نشده
حوزه معماري و و به 

طراحي نیز كشیده 
ستان إ"شده است، 

 ٣٨ ھنرمند "مونرو
 آمريكائي با ساله

شاخه ھاى مسواك 
ساختمان ماكت  ؛اراك

مسجد الحرام كعبه و 
و برخي از بناھاى 
اسالمي و نیز 
شاھكارھاى معماري 

جھان را ن ركھن و مد
  ساخته است، نمونه 

 نانچآنآثار وي 
 ھنرمندانه بوده كه
مسؤولین شھر 

كارھاي او را رك يونیو
علوم و در موزه 

به  سیراكیوز يژتكنولو
معرض نمايش عموم 

ذارده و از آن گ
  .حفاظت مي كنند
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وم  :    ه و  دون ده  ع و ی    پا    ی     یات ا ع یاد       
  

راف   ی  و   د    و ا ع   و      ر ی   و ح          ی 

  ةاإلهلي املعارف دار
١٤٣٠  

  
  

http://hayaate-aeaa.own0.com 

Hayaat.Aelaa@laposte.net 
  
  
  

  العاملني رب  احلمد و
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