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  »درخت مسواك«
  دانش نوين بشري هاي طب اسالمي، طب سنتي و آموزه در

  عليرضا قنادي
 *نعيمه سادات داودي

  
  چكيده

طب اسالمي داراي آموزه ها و دستورات خاصي است كه تدبر و عمل به هريك 
يكي از اين . و ترقي مسلمانان را فراهم نمايد پيشرفتهاي  زمينهتواند  مي ها آناز 

يا  »درخت مسواك«. استآموزه ها، در ارتباط با مسايل مختلف بهداشتي 
 »Salvadoraceae«از خانواده  ».Salvadora persica L« با نام علمي  »اراك«

يكي از گياهاني است كه در زمينه بهداشت دهان و دندان در متون اسالمي بر 
هاي طب اسالمي در مورد درخت مسواك يكي  آموزه. شده است تأكيدروي آن 

  .استاز علل مهم استفاده گسترده از اين گياه در بين كشورهاي اسالمي 
گيري از  ري با بهرهو به شيوه مرو استاي بوده  در اين مقاله كه از نوع كتابخانه

هاي جديد انجام  منابع قرآن كريم، منابع حديث، كتب طب سنتي و برخي رفرانس
در بخشي از . ارائه شده استستندات مربوط به آثار درخت اراك گرديده است م

مقاله، به برخي از تفاسير قرآن و روايات در قالب آموزه هاي طب اسالمي اشاره 
كه است  به درخت اراك اشاره نموده» خمط« قرآن با ذكر واژه. شده است

ها و  در روايات، شفا از برخي بيماري. تفاسير مختلفي براي آن ذكر شده است
در بخشي ديگر، به . افزايش رزق و روزي براي چوب مسواك بيان گرديده است

بررسي اهميت درخت مسواك در منابع طب و داروسازي سنتي و تجارب 
در بخش آخر به برخي از . رد آن پرداخته شده استدانشمندان گذشته در مو
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هاي جديد دانشمندان درباره خواص دارويي گياه مسواك و مواد مؤثر اصلي  يافته
در طي . ها مؤثرند آن پرداخته شده است كه درجلوگيري از پوسيدگي دندان

مطالعاتي كه در افراد استفاده كننده از چوب مسواك انجام شده است ثابت 
اي با  هاي ضد پالك و التهابات اطراف لثه كه نياز اين بيماران به درمان گرديده

  .يابد مصرف اين گياه، كاهش مي
باعث سالمت فرد و  ها آنعمل به  با توجه به اين دستورات ارزشمند كه قاعدتاً

درخت اراك شامل خواص آنتي  اين كهجامعه اسالمي خواهد شد و با عنايت به 
، توصيه است بودن ب، سايتوتوكسيك، سايندگي و قابضاكسيدانت، ضد ميكرو

پيوسته كارگيري تكنولوژي هاي روز، به مصرف  شود كه مراكز تحقيقاتي با به مي
  .اجتماعي آن تشويق شوند ـ از اين گياه با توجه به صرفه هاي اقتصادي

  
  واژگان كليدي

  دنداني، طب سنتي، بهداشت دهان و درخت مسواك، درخت اراك، طب اسالم
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  »درخت مسواك«
  دانش نوين بشري هاي طب اسالمي، طب سنتي و آموزه در

  

هاي خاصي هستند  داراي اشارات و آموزه) ع(قرآن كريم و احاديث اهل بيت 
و ترقي مسلمانان را در  پيشرفتتواند زمينه هاي  مي ها آنكه تدبر و عمل به 

هاي طب اسالمي اهميت  در آيات قرآن به آموزه. عرصه هاي مختلف ايجاد كند
اي كه نجات يك انسان از مرگ را برابر نجات تمام  گونه زيادي داده شده است به

هاي طب اسالمي  بخشي از آموزه). 1) (34آيه/سوره مائده(ها دانسته است  انسان
ها اختصاص داده شده تا انسان عالوه  در درمان بيماري به نقش گياهان دارويي

بركسب معرفت و شناخت خداوند، با الهام از اين موضوع به اهميت استفاده از 
يكي از اين گياهان، درخت . در برخي از مراحل زندگي خويش پي ببرد ها آن

  .استمسواك يا اراك 
شد تا عالوه بر تصميم گرفته اي  روش مطالعه كتابخانهدر اين مقاله با استفاده از 

، از در مورد معرفي گياه مسواك يا اراك استفاده از قرآن كريم و منابع حديث
و همچنين برخي از  »الحاوي«و  »قانون«كتب اصلي طب سنتي ايران نظير 

هاي جديد شامل كتب و مجالت مختلف استفاده گردد و مروري كلي بر  رفرانس
  .پذيرد انجاماين گياه 

  
  صوصيات گياه شناسي درخت اراكخ

 »Salvadora  persica L .« با نام علمي »توج«يا  »چوج«يا   »اراك«درخت 
اشتقاق  »Persian« از كلمه »persica«نام . است Salvadoraceaeاز خانواده 
دهنده اين موضوع است كه ايران يكي از مناطق اصلي رشد اين گياه  يافته و نشان
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اين درخت در مناطقي از آفريقا، شبه جزيره عربستان و ) 2ـ4( .دشو محسوب مي
متر و  2ـ6اراك به صورت درختي كوچك به ارتفاع . شبه قاره هند نيز مي رويد

در مناطق آفريقاي شمالي و مركزي و آسياي . ساله استچند هاي سبز داراي برگ
و بيضي هاي اين گياه كامل، متقابل،كمي غضروفي  برگ. جنوب غربي انتشار دارد

اي سفت  ميوه. هاي آن كوچك و به رنگ زرد روشن هستند اي و گل سرنيزه
انتشار درخت . گوشتي و آبدار كروي كوچك و به رنگ قرمز مايل به سفيد دارد

چابهار  اراك در ايران در مناطقي از استان هرمزگان نظير بندر عباس، ميناب و
ن و تا حدودي نرم و شكننده اي بسيار روش ريشه تازه درخت به رنگ قهوه. است
هاي كوچك درخت جهت مصارف بهداشت دهان و دندان  از ريشه و ساقه. است

  )4ـ9( .شود استفاده مي
  

  هاي طب اسالمي اهميت بهداشت دهان و دندان و جايگاه درخت اراك در آموزه
به درخت اراك  اشاره كرده و در قالب  »16آيه  سوره سبأ«در قرآن كريم در 

در قرآن كريم به كار رفته و  بار يكاين واژه تنها  .برد از آن نام مي» خمط«واژه 
ِمْن ِسْدٍر  ءٍ  َشی وَ  َو أَْثلٍ  َذواَتی أُكٍُل َخْمطٍ « .تفاسير مختلفي براي آن ذكر شده است

  )1( ».َقلیلٍ 
و يا درختى ) 10ـ12(تر شود  زمان، تلخ اين كلمه به معنى گياه تلخ كه با مرور 

كتاب  اما بيشتر تفاسير و مخصوصاً معنا گرديده است) 10و13(كه خار ندارد 
است كه در » درخت اراك«اند كه معني معروف آن  مفردات راغب بر اين عقيده

در اين آيه دركنار نام اين درخت، ). 13و14(گويند » السواك ةشجر«عربي آن را 
  )1( .شود سدر هم اشاره مي گز وبه گياهان 
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مسواك زدن از  احاديث و روايات زيادي راجع به بهداشت دهان و دندان و
كه به اهميت، منافع و آداب  است ذكر گرديده) ع(پيامبر اكرم و اهل بيت 

مسواك زدن، آنچه براي مسواك زدن مناسب است وآنچه نبايد با آن مسواك زد 
ها و عادات پيامبران  اين امر را از سنت ها آندر بسياري از  )15( .پردازند مي

ها و افزايش رزق و روزي را  نظير بهبودي و شفا از برخي بيماري فوايديدانسته و 
مسواك زدن، بلغم را از «فرمودند ) ع(امام محمدباقر ) 4( .براي آن برشمرده است

اين روايات، مسواك زدن با در تعدادي از » .سازد برد و عقل را افزون مى بين مى
و در برخي ) چوب درخت مسواك، چوب اراك، چوج(» سواك«چوب درخت 

ديگر با چوب درخت زيتون به علت از بين بردن جرم دندان و خوشبو كردن 
و از مسواك زدن با شاخه انار و ساقه سبزي ) )ص(پيامبر اكرم (دهان توصيه شده 

 آمدهن دوازده ويژگى م براي مسواك زددر حديثي از پيامبر اكر. نهي شده است
ها را  مسواك مايه پاكى دهان است؛ سبب خشنودى پروردگار است؛ دندان«: است

اهد؛ غذا را مطبوع ك برد؛ بلغم را مى كند؛ جرم دندان را از ميان مى سفيد مى
گيرد؛ فرشتگان  كند؛ به واسطه آن سنت انجام مى سازد؛ حسنات را دو چندان مى مى

گذرد و نزد  شود؛ بر گذرگاه قرآن مى ها تقويت مى يابند؛ لثه سيله حضور مىو بدين
تر از هفتاد ركعت بى  خداوند، هردو ركعت نماز با مسواك، دوست داشتنى

همچنين در حديثي ديگر از پيامبر اكرم روايت شده است ) 15( .»مسواك است
امام محمد » .به عرض دهان، مسواك بزنيد و به سمت طول، مسواك نزنيد«كه 
 شد هاى مشركان با آن رويارو مى كعبه از آنچه از نفس«:اند نيز فرموده) ع(باقر 

شادمان باش؛ پس خداوند، بدان وحى كرد كه اى كعبه  ،به درگاه خداوند ناليد
هاى  زيرا كه براى تو مردمانى را جايگزين اين قوم خواهم ساخت كه با شاخه

را برانگيخت، توسط ) ص(هنگامى كه خداوند، محمد  .كنند درخت، خالل مى
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  ».جبرئيل، سفارش مسواك زدن و خالل كردن را به او وحى كرد
گيري از ل مربوط به پيشي، مسا»طب الرضا«يكي از مباحث مطرح شده در 

  .به عادات غذايي و مسواك زدن استهاي دندان، توجه  بيماري
، ها ناچوب درخت اراك را بهترين وسيله براي مسواك زدن دند) ع(امام رضا 
  )15( .اند معرفي كرده

كار  بدان بهترين وسيله كه براي مسواك دندان به« :در طب الرضا آمده است كه
 دهد ميها را جال  گويند كه دندان نيز مي »ليف«آن را . رود، چوب اراك است مي

البته . كند روياند و محكم مي سازد، گوشت و لثه دندان را مي و دهان را خوشبو مي
روي در  زياده ؛در صورتي براي دندان مفيد است كه مصرف آن به اعتدال باشد

  ».شود هاي آن مي برد و موجب لغزش و ضعف ريشه عاج دندان را از بين مي ،آن
در . رسد كه منظور از ليف اراك همان چوب معروف مسواك باشد به نظر مي

. اي ديگر اشاره به برتري چوب تازه درخت مسواك در اين امر شده است نسخه
منسوب ) ع(ها به حضرت امام رضا  موارد متعدد ديگري نيز در همين زمينه

  )16( .گرديده است
  

 انحكماي طب سنتي ايرمعرفي چوب اراك از سوي 

مسلمان بديل دانشمندان و مشاهير  توان نقش بي در زمينه علوم دندان پزشكي نمي
ها و حتي اعمال  ايشان طراح برخي تئوري. طب سنتي ايران را ناديده گرفت

الحاوي محمدبن زكرياي «، »قانون ابن سينا«در . اند ها بوده جراحي بر روي دندان
و ساير كتب ارزشمند طب اسالمي و طب  »صيدنه ابوريحان بيروني«، »رازي

طور مثال  به ؛)4، 17ـ21( .سنتي ايران مطالبي ارزشمند در اين راستا ذكر شده است
و  پردازد مي) مسواك(ابوريحان بيروني كه به توصيف چوب درخت اراك 
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كه قامت او درازست و سبز و خرم، بسيار برگ و اراك درختي است « :نويسد مي
ب او سست باشد و از وي مسواك كنند و او را جهاص و جهار بسيار شاخ و چو

نيز در آثار  »عقيلي علوي خراساني«و  »منؤحكيم م« )19و  4(» .گويند
شناسي اراك و ذكر اثرات اندام مختلف آن،  قدر خود عالوه بر شرح گياه گران

اك را ايشان ار. اند مسواك نمودن با چوب اراك را جالي دندان و مقوي لثه دانسته
و محلل و مقطع و مفتح سده و  جالبخشدر اول گرم و در آخر ثاني خشك و 

 برايرفع رطوبات لزجه و رياح غليظه و ضماد مطبوخ آن در روغن زيتون را  براي
تحليل ورم رحم و بواسير و طبيخ آن را جهت عسرالبول و تنقيه مثانه مفيد 

  )20 و 21( .اند دانسته
  

  موجود در درخت اراكمواد مؤثر شيميايي 
با توجه به آناليزهاي فيتوشيميايي كه بر روي اين گياه انجام گرفته است برخي 
از مواد طبيعي مهم موجود در اين گياه شامل كلرور سديم، اگزاالت كلسيم، 

و اسيد تانيك تشخيص داده شده  Cسيليكا، فلورايد، تركيبات سولفاته، ويتامين 
 هيدروايزو  ديشه گياه، داراي تركيبات كربوهيدراته، بر آن ري عالوه )5ـ7(.است

سالوادورين، تعدادي از گليكوزيدها و فالونوئيدها، كومارين ديمرها نظير 
تري متيل آمين، استروئيدهاي گياهي نظير بتاسيتوسترول و آلكالوييد ها،  ساپونين

درجلوگيري از اي  نقش ويژه ها آنباشد كه هركدام از  نيز بنزيل ايزوتيوسيانات مي
ويتامين ث و سيتوسترول نقش مهمي درتقويت ) 4و  8( .ها دارند پوسيدگي دندان

تركيبات سولفاته، . هاي لثه و جلوگيري از التهاب لثه دارد رساني مويرگ خون
هاي  ها نيز داراي اثرات آنتي باكتريال هستند و نمك اسيد تانيك و ايزوتيوسيانات

  )5ـ7( .نمايندعنوان ساينده و دترجنت عمل  د بهتوانن كلسيم مي
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 ها ناو همراه با سيليكا باعث سفيدي دند استامالح كلرايد ضدعفوني كننده 
تركيب طبيعي معروف سيليس به . كند جلوگيري مي ها آناز پوسيدگي  شود و مي

شود كه مانع از تجمع اليه پالك و مواد  درصد در چوب اراك يافت مي 4نسبت 
ها نقش  گيري و نمو دندان فلورايد در مرحله شكل. ها مي شود سطح دندانغذايي بر 
 كرده،و از تأثير اسيدها جلوگيري  شود مي ها ناباعث استحكام دند ؛مهمي دارد

اي لثه شده و با  تري متيل آمين باعث بهبود . شود ها مي مانع از پوسيدگي دندان
ها  بين دنداندر رات غذايي اش در تغيير كشش سطحي سبب عدم تجمع ذ توانايي

هاي دهان و  طور وسيعي در موارد پيوره و عفونت ويتامين ث به. گردد مي
موجود در چوب هم نقش محافظ  و اسانس و رزين شود ميريزي مصرف  خون

شود كه دهان را با  در چوب اراك موادي معطر يافت مي. ميناي دندان را دارد
زيل نيتريل از اوژنول، تيمول، اوكاليپتول و بن. كند رايحه خاص خود خوشبو مي

داراي نيز هاي اين گياه  دانه .روند چوب مسواك به شمار مي تركيبات اصلي معطر
ترين تركيبات آن اسيدهاي چرب لوريك،  كه مهمدنا ندرصد روغ 40حدود 

  )9 و 8( .پالميتيك، ميريستيك و اولئيك است
  

  خواص دارويي مسواك
اند كه اين  روي اين گياه انجام گرفته و به اين نتيجه رسيده تحقيقات زيادي بر

عفوني كنندگي، دترجنت و ، ضدبودن گياه داراي خواص سايندگي، قابض
برگ، ميوه، دانه و پوست ريشه درخت مسواك  .هاست مهاركنندگي برخي آنزيم
و در  ردميوه گياه اثر اشتهاآور و ملين دا )9( .رسند نيز به مصارف درماني مي

هاي آن  برگ )2و3( .رفته است كار مي گذشته در معالجه هموروئيد، تب و جذام به
عنوان ضد خارش و ضد  و در مصرف موضعي بههستند قابض، مدر و ضد كرم 
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هاي درخت اراك  اي و خوراكي اندام هاي تغذيه جنبه. التهاب كاربرد داشته است
عنوان سوخت، چوب آن براي  ههاي خشك گياه ب قسمت )22( .باشد نيز مطرح مي

 .كار رفته است هايش براي علوفه به ساخت ابزار و آالت كشاورزي و برگ و شاخ
  )23 و 22(

استرول، اسيد چرب، (ها  تركيبات موجود در دانه مطالعات نشان داده كه
ها و پوست درخت اين گياه داراي  همانند برگ) وفرول و تركيبات فنليكتو

عنوان  موجود در گياه اراك بهاسيد تانيك . ي قوي هستنداكسيدانخاصيت آنتي 
هاي گياه در ساخت صابون و شمع  روغن دانه. كند يك ضد انعقاد خوب عمل مي

  )24( .استو جايگزين مناسبي براي روغن نارگيل  رود ميكار  به
از تحقيقات باليني زيادي در ارتباط با استفاده از داروهاي سنتي و طبيعي و  اخيراً

جمله چوب مسواك براي بهبود و تقويت بهداشت عمومي و به منظور كنترل 
در طي مطالعاتي اثبات شده  )25و26( .هاي دهان و دندان انجام گرفته است بيماري

هاي دهان و دندان،  كننده چوب مسواك، نياز به درمان بيماري كه در افراد مصرف
مسواك نقش . هش يافته استاي كا خصوص درمان پالك و التهابات اطراف لثه به
هاي  اي و بافت ريزي و التهابات لثه ها، كاهش خون سزايي در احيا و حفظ لثه هب

هاي دندان دارد كه  اطراف دندان، جلوگيري از تشكيل پالك و پوسيدگي ريشه
و آزادسازي مواد شيميايي مثل تري و امالح آن اين به خواص مكانيكي فيبرها 

ها،  ، ويتامين ث، ساپونينو تركيبات اسانس ها ن، رزينمتيل آمين، سالوادوري
آثار ضد ميكروبي  .استفالونوئيدها، استرول ها، امالح مختلف و فلورايد وابسته 

  )23و  27ـ29( .شده است تأييدبسياري از اين تركيبات 
عنوان ابزاري  استفاده از چوب مسواك را به) WHO(سازمان جهاني بهداشت 

هزينه كم و استفاده ) 30( .براي بهداشت دهان توصيه كرده استمد و مؤثر اكار
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تأمين بهداشت دهان در بين بيشتر  براياي  عنوان وسيله مرتب روزانه از آن به
  .اين تحقيقات را افزون ساخته استبه  مندي عالقهكشورهاي درحال توسعه، 

نده از اين كن هيچ تفاوت آشكاري از نظر مطالعات جديد در بين افراد استفاده
. كنند وجود ندارد گياه، مسواك معمولي و افرادي كه از هر دو روش استفاده مي

همانند افراد دو گروه  ،كننده از اين گياه كند كه افراد استفاده اين موضوع ثابت مي
ديگر به خوبي در حفظ و نگهداري بهداشت دهان خود توانا هستند و اين امر، 

اراك نقش مؤثرتري در  .استو نقش چوب مسواك بيانگر اهميت مكانيسم اثر 
هاي اطراف آن نسبت به مسواك معمولي دارد كه  كاهش التهاب لثه و بافت

 )23( .ممكن است ناشي از اثرات مكانيكي و مهاركنندگي تشكيل پالك آن باشد
هاي پروتئاز و پپتيداز  گياه مسواك به علت دارا بودن خاصيت مهاركنندگي آنزيم

هاي پاتوژن اطراف دندان و لثه  هايي كه توسط باكتري از ايجاد بيماري است قادر
مشخص شده كه تركيبات تيوسيانات  )31( .آيد نيز جلوگيري كند به وجود مي

خاصيت ضد  باموجود در اين گياه تأثير زيادي بر سيستم پراكسيداز بزاق 
ها را در  بافتهاي مقاومت اختصاصي و غيراختصاصي از  و مكانيسماست ميكروبي 

  )23( .دهند ها افزايش مي برابر عفونت
هاي مختلف  هاي استخراج شده از چوب مسواك  رشد بسياري از باكتري عصاره

  )32( .كند هايي از قارچ كانديدا را مهار مي هوازي و غيرهوازي دهان و گونه
درصد  1/0هاي باالتر از  چوب مسواك در غلظتي  عصارههاي حاوي  شويه دهان

  KB  ،Saos-2 ،J744 A1هاي سلولي فيبروبالست لثه، بر روي تمام رده
داراي اثرات سيتوتوكسيك قابل ) فيبروبالست، ماكروفاژ،اپيتليال، استئوبالست(

ريزي  ها كاهش قابل توجهي نيز در ميزان خون اين فرآورده )33( .اند توجهي بوده
  )34( .كنند لثه ايجاد مي
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  نتيجه
گيري كرد كه دين اسالم درباره موضوع بهداشت  توان نتيجه از بررسي حاضر مي

باعث سالمت  ها آنداراي دستورات خاصي است كه رعايت و عمل به مفاهيم 
با تطبيق علوم جديد و . خواهد شد و در نتيجه سالمت جامعه اسالمي جسم و روان

محققان توان گفت كه بسياري از  قديم طب اسالمي در زمينه مورد بحث مي
دانشمندان . اند در برخي از موارد به بعضي از رازهاي نهاني مربوط پي ببرند وانستهت

كشورهاي اسالمي اثرات معنوي و مذهبي ستفاده گسترده از اين گياه را درعلت ا
چوب مسواك به خاطر  ارزش. دانند ه در اين دين ميشد و احاديث وارد هادستور

  .آن تركيبات استكنندگي دهنده آن و مكانيسم تميز تركيبات تشكيل
با توجه به اهميتي كه گياه مسواك در بهداشت دهان و دندان افراد دارد توصيه 

عنوان يك  اين گياه به پيوستهشود كه كشورهاي در حال توسعه به مصرف  مي
اجتماعي و  ـ وسيله تأمين بهداشت دهان به اشكال مختلف و با صرفه اقتصادي

هدف، يابي به اين  البته براي دست. تشويق شوندهاي فرهنگي و مذهبي  زمينه
اي  العاده كننده، اهميت فوق صحيح چگونگي استفاده از آن در افراد مصرف آموزش

هاي دارويي و آرايشي و بهداشتي محدودي از  وردهاهم اكنون فر. خواهد داشت
از  توان ريزي صحيح مي با برنامه چوب مسواك در بازار ايران موجود است و قطعاً

هاي  وردهآو ساير فر شويه، خميردندان انواع دهانهاي اين گياه در تهيه  عصاره
  .دارويي و بهداشتي دهان و دندان استفاده شاياني نمود
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