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 چكیده

مقدمه:اسالم دين جامع وکاملی است که نه تنها به روح بلكه به جسم انسان نیزاهمیت می دهد و با دستورات طبی 

ه است، بیش از پیش اهمیت طب پیشگیری و حفظ فراوانی که از گنجینه قران و روايات اهل بیت )ع( استخراج شد

سالمتی را متذکر ساخته است.رساله ذهبیه يادگار ارزشمندی از حضرت امام رضا )ع( می باشدکه می تواند در 

در اين مقاله به بررسی خواص دارويی چوب سواك  .حكم رهنمودی در زمینه طب و دستورات بهداشتی عمل نمايد

حضرت امام رضا )ع(  .ساله ذهبیه، طب سنتی ايران و دانش نوين بشری پرداخته می شوددر آموزه های اسالمی، ر

بهتر ين وسیله را برای مسواك کردن دندانها، چوب اراك معرفی کرده اند، به نحوی که فرموده اند: که دندانها را جال 

سواك در منابع طب و  داده، دهان را خوشبو ساخته، گوشت و لثه دندان را محكم می کند. خواص دارويی

داروسازی سنتی مثل صیدنه ذکر شده و آن را به عنوان درختی که سبزو خرم بوده ، چوب او سست واز آن 

مسواك کنند معرفی نموده است. مواد مؤثره اصلی گیاه سواك شامل سیلیكا، فلورايد، سالوادورين واستروئیدهای 

پوسیدگی دندانها دارند. سواك دارای خواص آنتی اکسیدانتی،  گیاهی است که هرکدام نقش ويژه ای درجلوگیری از

ضد انعقاد، سايتوتوکسیك، سايندگی ، قابض ودترجنت است. برگ، میوه ، دانه و ساير اجزاء گیاه  به مصارف 

 مختلف درمانی ، صنعتی و تغذيه ای می رسند. در طی مطالعاتی ثابت شده در افراد استفاده کننده از سواك نیاز به

درمان بیماريهای دهان و دندان،به خصوص درمان های ضد پالك و التهابات اطراف لثه ای کاهش يافته است.در 

 طی چند سال اخیر از اين گیاه فراورده هايی آماده و در دسترس افراد قرار گرفته است.

آنها باعث سالمت اسالم درباره طب وبهداشت نیزدارای دستورات خاصی است که عمل به  بحث و نتیجه گیری:

دانشمندان علت استفاده گسترده از گیاه سواك را در بین  جسم  و روان فرد و در نتیجه جامعه اسالمی  خواهد شد.

کشور های اسالمی اثرات معنوی و مذهبی دستورات و احاديث اسالمی می دانند. توصیه می شود که کشورهای در 

روزی به مصرف متناوب از اين گیاه و عصاره های آن به عنوان حال توسعه ضمن به کارگیری تكنولوژی های ام

 .اجتماعی و زمینه های فرهنگی و مذهبی تشويق شوند -وسیله تأمین بهداشت دهان با صرفه اقتصادی
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 مقدمه

آيات قرآن به آموزه های طب اسالمی اهمیت زيادی داده شده؛ به گونه ای که نجات يك  انسان از مرگ در 

(. بخشی از آموزه های طب اسالمی به نقش 23)سوره مائده/ايه  (1)نجات تمام انسانها دانسته است را برابر

گیاهان دارويی در درمان بیماريها اختصاص داده شده ؛ تا انسان عالوه برکسب معرفت و شناخت خداوند ، با 

یاهان، درخت اراك است. امام يكی از اين گ الهام از اين موضوع ، به اهمیت آنها در زندگی خويش پی ببرد.

 رضا )ع( چوب درخت اراك را بهترين وسیله برای مسواك زدن دندانها، معرفی کرده اند.

 خصوصيات گياه شناسي درخت اراك

از   persicaاست.   Salvadoraceaeاز خانواده    Salvadora  persicaبا نام علمی  اراك درخت

persian   اشتقاق يافته و نشان دهنده اين موضوع است که ايران يكی از مناطق اصلی رشد اين گیاه محسوب می

متر و بدون تیغ بوده و دارای برگهای سبز چند سا له است. برگهای اين  3-6(.درختی کوچك به ارتفاع 3شود)

 ار به رنگ قرمز مايل به سفیدو ابدکروی کوچك، به رنگ زرد روشن، میوه ای  گلهایمل وکمی غضروفی،گیاه کا

در مناطق افريقای . ريشه های تازه درخت به رنگ قهوه ای بسیار روشن و تا حدودی نرم و شكننده استو 

 (.2شمالی و مرکزی و اسیای جنوب غربی و در ايران در مناطق بندر عباس، میناب وچاه بهار انتشار دارد)

 درخت اراك موجود در مواد مؤثره

بیشترين مواد مؤثره گیاه شامل سالوادورين، گلیكوزيدها، فالونوئیدها، ساپونین، تری متیل آمین، 

سیتوسترول و بنزيل ايزوتیوسیانات، سديم کلرايد، سیلیكا، فلورايد، ترکیبات -استروئیدهای گیاهی به نام بتا

 (.4از پوسیدگی دندانها دارند)است، که هرکدام از آنها نقش ويژه ای درجلوگیری   Cسولفاته و ويتامین 

و سیتوسترول درتقويت خونرسانی  مويرگهای لثه و جلوگیری از التهاب آن اثر دارد و تری  cويتامین  -

عدم تجمع ذرات غذايی بین دندانها می  باعثمتیل آمین  همراه با سیلیس با تغییر در کشش سطحی 

 شوند.

 .ترکیبات سولفاته، تانیك اسید و ايزوتیوسیانات دارای اثرات آنتی باکتريال هستند  -

اسید انیسیك  به دفع خلط از سینه کمك می  و فلورايد  در مرحله شكل گیری و نمو دندانها  نقش داشته -

 کند.



طر خود در چوب اراك به میزان  يك درصد مواد خوشبو کننده معدنی يافت می شود که دهان را با ع -

 .(5و6) دارد.رزين موجود در چوب نقش محافظت از مینای دندان را کرده و خوشبو 

 اهميت بهداشت دهان و دندان و جايگاه درخت اراك در آموزه هاي طب اسالمي

« خمط»به درخت اراك  اشاره کرده و در قالب واژه  16: در قرآن کريم در سوره سبأ آيه  آيات قرآن كريم -

فی برای آن ذکر شده و تفاسیر مختل (1) از آن نام می برد. اين  واژه تنها يكبار در قرآن کريم به کار رفته است

 است:

مهمترين تفسیر که اکثريت مفسران از  ترمی شود و يا درختى که خار ندارد. لخگیاهی تلخ که  با مرور زمان، ت

شجره »است که در عربی آن را  « درخت اراك»جمله راغب آن را پذيرفته اند اشاره به معنی  معروف آن، 

 (.1(. در اين آيه درکنار نام درخت اراك، به گز وسدر هم اشاره شده است)7و8گويند)« السواك

تهیه گرد خاصی برای حفظ دندانها و سفید کردن آنها  در رساله ذهبیه  به روش روايات معصومين )ع(: -

)چوب درخت مسواك، چوب « سواك»(. در بسیاری از روايات، به مسواك زدن با چوب درخت 9اشاره شده است)

اراك، چوج( و چوب درخت زيتون به علت از بین بردن جرم دندان و خوشبو کردن دهان توصیه و از مسواك 

در حديثی از پیامبر اکرم برای  مسواك زدن دوازده ويژگى سبزی نهی شده است.  زدن با شاخه انار و ساقه

خشنودی پروردگار،  از بین بردن جرم دندان،سفید کردن دندانها، از بین بردن بلغم، تقويت لثه، :مانند آورده شده

 ( .11) حضور فرشتگان، ازدياد رزق و روزی و...

باشد، زياده روی در آن عاج  د به اعتدالمصرف آن باي» که:  امام رضا )ع( در روايتی متذکر شده اند -

 (.9« )دندان را از بین می بردو موجب لغزش و ضعف ريشه های آن می شود.

 تاريخچه مختصر از دندان پزشكي و جايگاه درخت  اراك در طب سنتي

که در اين زمینه در  تاريخچه مختصر دندان پزشكی به زمان انسانهای اولیه می رسد. قديمی ترين مدارکی

سال قبل از میالد مسیح )ع( می باشد. در آن زمان بابلیان به منظور تسكین  3351دسترس می باشند، مربوط به 

دردمخلوطی از دانه حشیش و صمغ ماستیك را بر روی حفره دندانی که کشیده شده بود قرار می دادندروشها و 

 ير ملل معرفی گشت تا به تدريج طب اسالمی پايه گرفت.اين زمینه توسط سادر مواد متفاوت ديگری نیز

در زمینه دندان پزشكی و  در بین پزشكان مسلمان نمی توان ابوالقاسم زهراوی را ناديده گرفت.وی طراح 

تئوريها و اعمال جراحی بر روی دندان بود. در قانون ، الحاوی و صیدنه نیز مطالبی ذکر شده است. در قانون از 



اراك »ه به عنوان ژنژيويت نام برده است، در صیدنه به توصیف چوب درخت اراك پرداخته است:روغن بابون

عفس، کباث و برير نیز می درختی است سبز که چوب او سست باشد و از وی مسواك کننداو را اجهاص، 

 (.4و11«)گويند.

می باشد. مهارکنندگی آنزيم ، قابض، ضد عفونی کنندگی،دترجنت و دارای خواص سايندگی  همچنین اين گیاه

جنبه تغذيه ای و خوراکی دانه و ريشه درخت مسواك نیز به مصارف درمانی می رسند. میوه گیاه برگ، میوه ،

ان ضد خارش و ضد موضعی به عنو به صورت برگهای آناست. مسهل قوی معده داشته و اشتها اور،ملین و 

 .(13و12). التهاب استفاده می شود

 اراك در دانش نوين بشريجايگاه درخت 

WHO .در  استفاده از چوب درخت اراك را به عنوان ابزاری مؤثر برای بهداشت دهان توصیه کرده است

آمريكا ريشه های سنا را به -شرق اغلب چوب درخت اراك، در آفريقای غربی درخت لیمو و پرتقال و در آفريقا 

 .کار می برند

مطالعات اخیر نشان داده که ، ترکیبات موجود در دانه ها )استرول، اسید چرب، توکوفرول و ترکیبات فنلی( همانند 

برگها و پوست درخت اين گیاه دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی قوی هستند. تانیك اسید موجود در گیاه اراك به 

بیماريهای مثانه، درد مفصلی ،فلج اطفال ،گنوره آ عنوان يك ضد انعقاد خوب عمل می کند و روغن آن  در درمان 

ين همچنین می تواند در ساخت صابون و شمع به کار رود  و جايگز اين گیاهدانه های به کار می رود. روغن 

 .(14)مناسبی برای  روغن نارگیل است

 يافته هاي جديد علمي برخي از

طراف آن  نسبت به مسواك معمولی دارد، که ممكن  نقش مؤثری در کاهش  التهاب لثه و بافتهایدرخت اراك  -
است اشاره به  اثرات مكانیكی و  مهارکنندگی  تشكیل پالك آن داشته باشد . اين خاصیت مهارکنندگی آنزيم در 

 سواك نقش مهمی در غیر فعال سازی عوامل مداخله گر در بیماريهای دهانی دارد.

ا بودن خاصیت مهارکنندگی آنزيمهای پروتئاز و پپتیداز قادراست به علت دار اراك گیاه:»طبق نظريه هومر  -

 «از ايجاد بیماريهايی که توسط باکتريهای پاتوژن اطراف دندان و لثه به وجود می آيد جلوگیری کند.

ترکیبات آنیونی مانند تیوسیانات تأثیرزيادی بر سیستم  پراکسیداز بزاق ) که دارای خاصیت ضد میكروبی   -

ی گذارد و مكانیسمهای  مقاومت اختصاصی و غیر اختصاصی از بافتها را در برابر عفونتها افزايش می است ( م

 دهد.



عصاره  حاصل از سواك رشد بسیاری از باکتريهای هوازی و غیر هوازی دهان و کانديدا آلبیكنز را مهار  -

 فراورده هاي در دسترس از درخت اراك( 14می کند)

در بهداشت دهان و دندان ، از اين گیاه فراورده هايی آماده و در دسترس افراد  ت اراكدرخبا توجه به اهمیت 

 قرار گرفته است از جمله :

 .، بومادران ونعناع تشكیل شده استاراكاز عصاره هیدروالكلی گیاهان که  Persicaدهانشويه ای با نام   -

 اراك تهیه شده درخت که از عصاره ريشه و ساقه های چوب Sarakanبا نام   خمیر دندان و دهانشويه ای -

 است.

حاصل شده  خمیردندانبه سايراجزاء  اراك عصاره گیاهکه ازافزودن  Colgate Miswakنام خمیردندانی با  -

 (.4و14) است.

آنتی اکسیدانت، ضد انعقاد، سايتوتوکسیك، سايندگی و قابض می  درخت اراك دارای خواص نتيجه گيري:

 باشد.

است که عمل به آنها باعث سالمت فرد و  ارزشمندیطب اسالمی دارای دستورات  :بحث و نتيجه گيري

اين گیاه در بین کشور  داليل مصرفاز يكی دانشمندان، آموزه های طب اسالمی را  جامعه اسالمی خواهد شد.

به مصرف متناوب اين گیاه به عنوان وسیله ی می دانند. توصیه می شود که کشورهای در حال توسعه های اسالم

اجتماعی و زمینه های فرهنگی و مذهبی تشويق شوند. البته برای  -تأمین بهداشت دهان  با صرفه اقتصادی

 ت فوق العاده ای دارد.دستیابی به اين  هدف، آموزش صحیح چگونگی استفاده در افراد مصرف کننده آن اهمی
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