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 یپزشکدندانپزشکیتاریخ  برکوتاه ی رگذ

بوده  ۀ نیازهای نخستین خودرش دانش برپایای تاریخ برای گستندر دراز  انسان هایروشنگر کوشش علمتاریخ 

زمانی با  ۀر ودهایش در هر آوردن نیازمندیای رسیدن به آرزوهایش و به دستاست. از این رهگذر بشر بر 

ی را برای آسودگ آرامش وزده است تا بتواند  ی خالقانه در هر بخش زندگیهایهای خود دست به نوآوریخالقیت

 هایی دست به گریبان بوده است.یببا فراز و نشروند آن و همواره  نوعشان فراهم سازدخود و هم

پیشرفت نیست. همواره تاریخ  ۀو جدا از پروس بودهنیز بخشی از آن  یپزشکدندانپزشکيتاریخ  گمانبی

و  ؟چگونه پدید آمدو  چه زمانیکه گاه این دانش بوده و هستند جوی شناخت آغاز نگاران پییپزشکدندانپزشکی

تا بدین  یی روبرو شدو کمبودها هاه دشواریچ با؟ و را پشت سر نهاد و پرفراز و نشیبی ی پرپیچ و خمهایچه راه

 ؟مرتبت رسید

دارد؛ زیرا هماره با رخداد پوسیدگی، شکستگی، درد او را تاریخ آدمی است و دیرینگی همزاد  یپزشکدنداندانش 

 های پریو همراه بوده است.و آسیب

بسیار ؛ زیرا یندهاهای آن، دندانهاشده در ویترین موزهدارینگاه ۀهر جمجم همواره نخستین نگاه، بینندگان به

ما برای زیستن چگونه کان انی که دندار وامی احساسی و بینندگان را به نخستین واکنش ندانگیز شگفت

و یا جایگزینی  ؛داریو یا نگاه ؛هاو برای زیبایی دندان آمدندهای دندانی چگونه کنار میخوردند؟ و با آسیبمی

 کردند؟کارهایی را دنبال میچه راه دندانیپروتزهای  ها به عنوانآن

های دندانی در هر ملتی کشیدند، ولی آسیبهای خود کار مییکسانی از دندان ۀآدمیان در سراسر گیتی با شیو

 های گوناگون بوده است.دن خوراکیخور  ۀوابسته به شیو

و  (اپیکالپریانتهای ریشۀ دندان )های سدندان و ردپایی از آما ۀدارندهای نگاهپوسیدگی دندانی و بیماری بافت

نیاکان چند هزار سال پیش  چند اندک در بررسی جمجۀیی هرها، نشانه(پریودنتالدارندۀ دندان )های نگاهبافت

 شناسان پیدا شده است. ماست که به دست باستان

به این پارینه سنگی،  ۀان در دور چند جودندان هرها بیدو مورد از جمجمهیا  ؛شناسان ناگزیرند با دیدن یکآسیب

حکمی فراگیر بدهند،  ای بوده است تا برای آندر هر دورههمواره دندان و های دهان بیماری برسند که هنتیج

دندانی های دهانیبیماری ی بهگرفتار نمایشگراوسن انسان الشاپل دندانشدن جمجمۀ کامل بییافتهمانند 

 (.31-61 ،1)محرابی، ج است

ورد و دعا و جادو و جنبل و اندکی داروهای  ۀبرپای مسیح، بیشتر آغاز میالد تاکهن نظری ی پزشکدندانخ تاری

در چهارچوبی دستی آن نیز بسیار ساده و  درمان .کننده استوار بودبخش و کرختآرام ، کانی و جانوریگیاهی

د و افزون کنمیاندکی شتاب بیشتری پیدا  های میانیتا پایان سده، ولی روند پیشرفت آن قرارداشت بسیار کوچک

 ۀهای بیشتری را در زمین، افزودههای اسالمیان سرزمینپزشکدندانو  پزشکان هایی از پزشکی کهن،بر برداشت

تا پس از دروان رنسانس م 16 ۀاز سداین روند  .بر آن افزودند ،داروهای نوینیافتن تر و یا های تازهشناخت بیماری
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م 11 ۀم و آغاز سد11 ۀندی دنبال کرد تا به دوران شکوفایی دانش و هنر روزگار پایانی سدد را به ک  پیشرفت خو

  رسید.

ایم. همواره ای آن نداشتهپزشک را به مفهوم راستین واژه و حرفهگاه دندانهای یاد شده، هیچما در همۀ دوران

بندان، و برخی از روحانیان کشیش و سازان و نعلعلها، نبندان، آرایشگران، سلمانیبرخی از پزشکان و شکسته

کاران به کارهای گذاران و بانوانی پیر و برخی از فریبکاهنان، داروسازان و داروفروشان، خونگیران و بادکش

ها به دادن چگونه خوردن و چگونگی پاییدن و نگاهداری دندانپرداختند، مانند: آموزشپیشگیری و یا درمانی می

های نرم و سخت دهانی و در هنگام بیماری، چگونگی دارودرمانی و یا خونگیری و پیشگیری از آسیب بافت عنوان

پرداختند که کشیدن نیز بیشتر های نرم بیمار و در پایان کشیدن دندان میگذاشتن و یا سوزاندن بافتیا بادکش

 گرفت.شکستن تاج دندان را دربرمی

ی به پزشکدندانبه ویژه دانش  ،هارشته ۀهمپایه در علومهای دانشهمراه با پیشرفت  را رنسانس ۀآغاز دور ما باید 

و این بخش هنوز ویژگی تجربی  آمدبه نظر نمیچشمگیر هنوز و ساخت پروتز چند در هنر جراحی شمار آوریم، هر

 ۀو حوز ها جراحان و سلمانیهنوز میان پزشکان و  ؛ زیرایافتن آن پیدا شدگسترش ۀزمین لیو ،کردخود را دنبال می

این بزرگ  انیپزشک تا آن که کاری برقرار بود شرح وظایف ۀدرگیری بر سر مسئلو کشمکش ان، پزشکدندانکاری 

دانش گذاری پایهپرداختند که سرآغاز  نویسی شده در این زمینه،هایی گستردهوشتن کتاببه نروزگار اقدام 

 .به شمار آورد م11 ۀدر سد توان پدر دانش نوینرا می Pier Fauchardنوین شد. پیر فوشار  یپزشکدندان

م در کتاب هفت جلدی خود 1313نخستین پزشکی است که در سال  Guy de Chauliacگای دو شالیاک 

، Dentariusبدین گونه یاد کرد: دنتاریوس  پزشکدندانیا  سازدندان، از نام Invertorium های بزرگجراحی

 ،Dentarius Medicus، دنتاریوس مدیکوس Dentistisدنتیستیس 

 روتزپ ۀیشینپ

خالقیت داد، او با گاه اندامی را از دست میهای اندامی اوست. هر آدمی و آسیبنیز همزاد کاربرد پروتز  ۀپیشین

 آن: ۀکرد. نمونپیدا میدانش ابتدایی خود، ابزاری را برای جایگزینی آن ذاتی و 

 ( پروتز چشم1

شناسانه در های باستانچشمی است که در کاوشو آن  داردبه پنج هزار سال دیرینگی نزدیک  ازسچشم دست

 و ساخته بودند استان سیستان و بلوچستان به دست آمده است که آن چشم را برای کاربرد کسی ۀشهر سوخت

 (.111، 111)شهروینی سال پیش از میالد دارد  6122تاریخی بیش از 

 
ساخته  ،یک تندیس ایر آمده که گویا بدستدر مصر کهن بهته شده در یک قاب برنزی چنین چشم ساخهم

تا آن که  نساخته بودند هایشانساز جز برای تندیسهیچ گونه چشم دست گویا مصریان، زآنسوی ایرانیان، اند.بوده

 و به دنبال آنن پیشنهاد داد نزدیک پیرا برای دید بین راتئوری کاربرد ذره Rojer Baconروجر بیکن  ،م13 ۀدر سد
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 ونیزی به ۀها را از شیششکل آغازین عدسی عینک Pisaدر پیزا  Spiraم الکساندر نامی از اسپیرا 1313در سال 

 (.1161-1161، 1121و 1121)محرابی، آورد  دست

 
 پروتز دست و پا (2

با  شده از چوب بوده کهساخته ن خود وزیهای آغاخود را با شکل ۀپروتزهای دست و پا نیز گذار چند هزار سال

م 11 ۀترین پروتز بوده است تا آن که در سد، نمایشی از کاربرد سادهشدچرمی به دست و یا پا مهار مینوارهای 

م است که به 1161سال  Ambroise pareآن پروتز آهنین دست از  ۀها رخ داد. نمونهایی چشمگیر در آنپیشرفت

 (.6216-6213)محرابی،  .. سرنوشت پروتز پا نیز چنین بوده استشودفت میبازو چ Wamsarmelبخش 

 پروتزهای دندانی( 3
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 ۀگونو ادبیات طنز  ۀ پیشینیانمانده از جمجمجاهتنها به برخی از آثار بدوران کهن آگاهی ما از پروتزهای دندانی 

 بسنده شده است.و یهودی  ایرانیهای اسالمیای روایتپاره رومیان و

 هایدرمانگری و چگونگی ساخت پروتز را در کتاب ۀشیو ۀما هیچ گونه نوشتاری دربار  گفتن است: ۀایستب

 برایاند و یا در آرزوی داشتن راهکاری داشته ییم، ولی گویا از آن آگاهیابی ایشان نمیپزشکدندانپزشکی

شود ای به دست آمده در ادبیات بازگو میهاند؛ بنابرین نخست، گزارشی از یافتهساختن چنین ابزاری بودهراهمف

 ، سخن را دنبال خواهیم کرد.جاماندههآثار ب ۀسپس دربار 

، Ovid، اووید Hoaz، هوراس Petroniusهای پترونیوس خود، مانند: نوشته ۀیونانیان و رومیان در ادبیات نغزگون

دارند که در آن به  سازدستدان داشتن دن ۀهایی دربار ، داستانMartialis، مارتیالیس Catullکاتول 

 پردازد.ریشخندکردن پیران، دندان و مو از دست داده، می

)د:  تیالیسمار  یهانام داشتند. نوشته Jovenalو ژونال  Martialis یسالترین افراد در میان آنان مارتیستهبرج

 رد.و تکنسین آن داساز به دندان دست یکه و ستا هاییاشارتم( انباشته از 113

  ساز و دندان طبیعی:دندان دست پیرامون ایسروده

  .اندیامن قهوه هایدندانولی  دارد، یسفید یهادندان Lucaniaلوکانیا 
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  ؟ستا شده چرا چنین

 . دیگري دندان خود رادارد و  سازدستدندان  ییکچون، 

ات را در یکه لباس ابریشم یست مثل زماندر  هایت را در بیاور و کنار بگذار،ها دندان! شبGala و تو، ای گال

 .یآوریم

 
 
  ساز دارد:با پیرزني که دندان دست شویۀ سپیدکنندهرد دندانگفتگوی گ

 با من چکار کني؟  یخواهمي تو

  .بردببه کار مرا  یبگذار دختر جوان

 تمیز کنم. ،اندرا که با پول درست شده یهایمن دوست ندارم دندان

  دارد:ميهارا براي ما زنده نگو چند پزشک برجسته رومي  سازدندانم نا ،ای زیباسروده

  گذرم.ی! من تمام روز در خدمت تو هستم، هر روز سه بار از هر طرف مGalus گالوس

 کند.کشد و درست ميخراب را مي یها! دندانCascellius  کاسیلوس

 سوزاند،یرا م هادور پلك ۀ! موهاي آزاردهندHyginus  هایجبینوس

رد.یزبان کوچك رها شده را بدون چاقو م، Fanniusوس نیفا  ب 

 کند.یآور بدن بردگان را جدا مهاي شرمزخم، Erosاروس 

 .]تشخیص افترافی دردها[ کندیم جداسازیدردها را از هم  Podalliriusیوس مانند بودالیر ،Hermes هرمس

 دهد؟یما را شفا م یمثل گالوس دردها یچه کس

ثروت  ،نمایندگان مجلس چوناست، هم یکس برد کهنام مي سازدندانسیلوس کا ، ازس در این سرودهالرتیما

 درماندندان را  یهایاست که بیمار یاندوخته است و در میان زنان شهرت و محبوبیت یافته، او کس یزیاد

 .سازدو دندان میکند یم

 کند: ، را چنین نکوهش میLeliaزنی به نام للیا  ،در جایی دیگر مارتیالیس

 هایت شرم نداری؟ آیا تو به جهت خرید دندان

 هایت چه خواهی کرد؟ با چشم

 برای خریدن وجود دارد؟ آیا چنین چیزی 

 ، سیاه؟ Lekaniaهایش سپید است و لکانیا ، دندانچرا تاییس

 هایش مال خودش است.هایش را خریده است و لکانیا دندانچون تاییس دندان

هایش به جهت ساخته شده از عاج و استخوان فیل سپیدند و چون نازد؛ زیرا، دندان، به خود میAegleaآگلئا 

 اند.ها را خریده، برایش پایدار ماندهآن

دار بانویی سالمند پول ۀکردم که دلدادروزگاران جالینوس گوید: روزگاری وانمود می، از همLucianusلوسیانوس 

ور خوبی بهره ۀگذرانبودند تا از زندگی خوش پیوستههم ه با سیمی زرین ب کهچهار دندان داشت  ام که تنهاشده

ساز در روم آن های دستدهد دندانهایی در ادبیات کهن رومی، نشان میپردازینین نکتهچ؛ بنابرین، با شود
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بشری  انۀپرداز خیالآرزوهای گویا شده است، ولی برای آن هیچ گواه علمی وجود ندارد. روزگار خرید و فروش می

 بوده باشد.

 هاآتروسکان

 
ای در تمدن آرام، به گونه؛ زیرا، تمدن ایشان آرامداریم در دست1هاآتروسکان ۀگونز رازندگي ما آگاهی اندکی از 

مردگان  سال پیش از میالد 011آنان تا . ه استماندجاهشان بیهاگورستانکه از ایشان تنها  رومیان تحلیل رفت

براي علمی پرباری  ۀتاریخی، گنجین ۀجامانده از ایشان در این محدودهسوزاندند، ولی گورهای بخود را می

 ماند.میجاهبها شد، دندانمیر ن خاکستبخش از ت؛ زیرا اگر هراست یپزشکدنداناران نگتاریخ

اند. شدهدن یك یا دو دندان افتاده ساختهکر دنداني است که به منظور جایگزین یهاها، پلترین یافتهبرجسته

هاي از همین رشته گذاشتند ومیمانده جاههاي بدر پیرامون دندان ناب را ینرم، از جنس طال یهایرشته ایشان

 دادند. یها را به یکدیگر جوش مرشته ۀها همد. آنبردنه ميبهر ساختن دندان  براي

بر  میله کردن یا گذراندن یکبریدند و آن را با پرچمیدندان  یشه و تاججایگاه پیوند راز  یدندان آدمیک  گاهی

 گاهی. کردنداستفاده میدندان گوساله یا گاو ماده ، ولی بیشتر از دگذاشتن]اسکلت پروتز[ مي ییطال ۀرشت روی

 ۀدر لب که اثر سایندگی جا . از آننمایانده شود د تا آن را به شکل دو دندانکردنباز مي دندان پهن گاو میانشیاري 

 بیرون آورده شده باشد.جوان  جانور ۀاز رویش از آروار  گویا پیشها کم است، این دندان ۀبرند

اند. صد سال و یا بیشتر، بر روم فرمانروایی کردند، ها بخشی مبهم از تاریخاتروسک: این گونه پروتزها ۀنمون

ردامنه بر زندگی و فرهنگ و ت مطالعه توان روم را بیای که نمیمدن رومیان داشتند، به گونهنفوذی چشمگیر و پ 

های پلاز  هاییای بلند، رسیده بود که نمونهاحوال ایشان، شناخت؛ زیرا تمدن در میان این مردم به چنان پایه

                                                 
شوند که بخشی از سرزمین بندند و در اتروریا ساکن میاند که به سرزمین روم رخت برمی: بومیان آریایی تبار از خاورمیانهEtruscanان اتروسک 1

اند. هرودوتوس گوید: از ایتالیا برتری داشته اند و بر دیگر ساکناناست. ایشان بسیار باهوش بوده های اپنن و دریای تیرهمیان رود تیبر و کوه روم

صغیر به شبه جزیره  یها از آسیاآتروسکان و تاریخ آبادنی و شهرسازی ایشان پانزده سده پیش از میالد است )دهخدا(.]دیاربکر[ اند همردمان لیدی

در جنوب ساکن شدند سپس به  Tibrدر شمال و تایبر  Arno بین آرنو یها ابتدا در مناطق مرکزجا مستقر شدند. آنایتالیا مهاجرت کرده و در آن

ها انقالب کردند و یالبته در قرن ششم، روم در اواخر قرن هفتم، حکومت کوچك روم را شکست دادند؛ها در شمال رفتند. آتروسکان Poپو  ۀدر 

ربارفرمانروایان آتروسکان )روم مرکزي( را مغلوب کرده و بیرون راندند. فرهنگ  ها بود. یبراي روم یمانند الگوی هاآتروسکان های علمیپیشرفت و پ 

)مالوین،  را آموختند ایشان ۀپزشکي پیشرفتدندان گوناگون، مانندآنان در کارهاي  یهادادند و بسیاري از مهارت گسترشها این فرهنگ را آن

63.) 
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صر و ی را، مانند پزشکی و جراحی، از مسازدندانها در گورهاشان یافت شده است؛ اتروسک سازاندندان ساختۀ

به دست آمده  Etruskisch هااتروسکدندانی از  هایپروتز ( 1، 3گرفته بودند. )تاریخ تمدن ویل دورانت جفرا یونان

شده است و تاریخی نزدیک به  که بر روی یک داربست ]اسکلت پارسیل[ زرین با یک دندان گاو که در آن جاسازی

 (.112، 6صد سال پیش از میالد دارد )محرابی، جچهار 

 
 اشاند. نمونهها دارای پروتزهایی دندانی بودهپیدا شده است که برخی از آن هااتروسکهایی از اسکلتچنین هم

زرین ساخته شده که  ۀبه دست آمده است و آن از دو حلق کورنتوآرامگاه  ازپروتزی است بسیار ساده و ابتدایی که 

پونتیکی  ،(یکمپرمولر نخستین آسیاب کوچک )جای هباست و  باال دندان کناری و نیش را فراگرفته ۀبر روی آروار 

 رسد.پنجم پیش از میالد می ۀسد تاریخش به .اندو به آن دو حلقه جوش دادهجایگزین کرده  ،گونه از زرمیخ

 دستگاه یاد شده به خوبی در جای درست قرارگرفته است.

 
جوش خورده تشکیل شده است، سه تای آن دندان نیش  زرین بهم ۀتر است از چهار حلقپروتزی دیگر که پیشرفته

و دندان پیشین راست با یک پونتیک جایگزین شده است. سازنده با  گیردو کناری راست و پیشین چپ را دربرمی

پونتیک کردن دندان پیشین گاوی، آن را زبردستانه به دو نیم کرده، نیمی از آن به کمک میخی مورب در جایگاه اره

شود که داری مینگاه Corentoکورنتو  ۀدستگاه یاد شده در موز  گذاشته است.]دندان پیشین[ راست سانترال 

 رسد.دست و کارآمد به نظر میشاهکار هنری بسیار زیبا و یک

دستانه کن نازکپاکتهی و کفشمیان ۀآمده که با اسکندستروکش دندان بهپنج  Vitoloniaچنین در ویتولونیا هم

ساخت توانیم آن را پیشگام نازکی از مینای دندان شود. ما می ۀشده است تا جایگزین الیفیل ساختهاز عاج 

 .یمکروان به شمار آورلمینیت و فول ،زینودندان امر  هایروکش

های در کتابآمده از این گورها، آوری این پروتزهای دندانی به دستاز شیوۀ ساخت و فراهمای هیچ گونه گزاره

ان و پزشکدندانشود، ولی گویای آن است که دیده نمیپیش از میالد و پس از آن ی پزشکدندانپزشکی
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هایی از جنس زر و مینای دندان و اند، پروتزهایی هر چند ناکامل و روکشتاریخی بوده ۀهایی در این پروستکنسین

 (.116-116)محرابی،  ساختند.سرامیک و پل می

 پوستان آمریکاسرخ

 
های ریز به هایشان را با سوهاندر آمریکای مرکزی جهت آیینی و زیبایی دندان Panucoپوستان پانوکو سرخ

گویند که معنی آن  Molinaشناسی آنان مولینا و به این کار در فرهنگ واژهدادند ای تراش میهای ویژهشکل

 د.شدندان سوهان کشیده گفته می ۀو یا به دارنداست کشیدن دندان سوهان

 
هایی و سنگکردند میها نکردن آهای دندانی و یا سوراخبه ساخت روکش ، اقدامآنها افزون بر چنین آزتکهم

و به درون سوراخ خورده هایی را بر روی دندان تراشاینله Jadeitو جادیت  Pyritارزشمند، مانند فیروزه و پیریت 

 تا 11و مردان  بانوانا با تردستی و کارآزمودگی بسیار باال بر روی دندانی ر  آرایشند. گویا این گذاشتمی آمدهفراهم

 (.161دادند )محرابی، انجام میشان به دست اروپاییان شدن سرزمینتا دوران گشودهساله از روزگار کهن  62

راستای  داشتند. ایشان در هایی چشمگیرساله در کار با سنگ و فلز پیشرفتهزار پوستان مایا با تاریخ پنجخسر 

ای شدهآماده های تزیینی . ایشان سنگزدندها دست میکردن و آراستن دنداناجرای مراسم دینی خود به کوتاه

مولرها و گاهی پری]سطح لبی[  پیشینینهای دندان الیلبی ۀرویهای پدیدآورده بر روی را به زیبایی درون سوراخ

، مانند: سنگ یشم ]سلیکاتی ی گرانبهایندها، همگی از کانیهای یاد شدهدادند. اینلهجای می]آسیای کوچک[ 

مار یا دولومیت، سنگ خونی، فیروزه،سنگ سرخ با نامآهن گونه است،زر آهن سولفیت [،یشم شرقی ، مانندویژه

 سیماب.منگنز و شنگرف یا سولفور 

گرفته کار مسین آن به ۀچون سنگ یشم بود سپس گونیک لوله از جنسی سخت هم ۀدستگاه تراش دربرگیرند

اش گرد آمد و مواد سایندهبه کمک کمانی که دو سر آن نخی بسته شده در میان دستان به چرخش درمی ،شدمی

 داده،آن تراش ۀآمد سپس سنگی را به انداز رد بر دندان فراهم میگونه سوراخی گ  کوراتز در آب بود. بدین
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پس از  هاآناز ی هاینمونه چسباندند،می ،شدهفراهمسوراخ ر دکلسیم با سمان فسفات کرده، آن راپرداخت

 .است چندین سده در جایش ماندگار

 
 1اولو هندوراس ۀم را در در 1 ۀپایین یک مایایی سد ۀای از آروار تکهو همسرش  Wilson Popenoeنو ویلسون پوپه

سازی و با پرتونگاری، ردی از استخوان شده بودگذاریجای سه دندان سه تکه صدف جاهکند که در آن بپیدا می

. بودای امروزین میهای تیغهسازی پیرامون ایمپلنتشد که نمایی همانند استخوانها دیده میپیرامون آن

 د.به دست آمده تا کنون به شمار آور  ]جایگزینی بافت سخت[ توان، آن را نخستین پیوند آلوپالستیکرو، میایناز 

 (61و  61، 1311، 1، س 1، ش یپزشکدنداناز کتاب تاریخ مصور  ی امروزپزشکدندان)

 هایی ازآمده در اکوادور نشانهدستهای بهجمجمهها توجهی نداشتند، ولی در چند اینکاها به آراستن دندانهر

رکردگی ریختگی در البراتوار[ ی یهاها و اینلهدندان نپرکرد  شود.میها دیده در آن ،ای طالی ویژهگونه با]پ 

 (11، 1311، 1، س 6ی، ش پزشکدندانی امروز از کتاب تاریخ مصور پزشکدندان)

 خاورمیانه

 
ل[ بریج چهار دندان طبیعی و دو دندان ساخته شده از عاج است که همگی با  ۀن که دربرگیرندپایی ۀثابت آروار  ]پ 

باستان به دست آمده است،  ۀفینیقی ها پیوند خورده است که در شهر سیدون ازسیمی زرین به دیگر دندان

م در شهر سیدون 1116به سال  Charles Gillardotچارلز گیالردوت  تاریخش به پانصد سال پیش از میالد است.

Sidon  که از عاج تراشیده شده،  آمدهدست سال پیش از میالد به چهارصددندان مصنوعی با تاریخی بیش از

 ه است.پیوست ه است و با کمک سیمی زرین به چهار دندان کناری آن دو،جایگزین دو دندان پیشین پایین شد

 (11، 1311، 1، س 6ی، ش پزشکدندانی امروز از کتاب تاریخ مصور پزشکدندان)

 یهودیان

  بخش است:اند. تلمود شامل دو دآوردهر مود گ  را در تل مردم خودیهودیان بسیاري از دستورهای پزشکی 

 ؛ اندکه زبان به زبان انتقال داده شدهدستورهایی  یا Mishnaمیشنا الف( 

  های اندیشمندان دینی یهود.یا تفسیر  Gemaraجمارا ب( 

                                                 
1 Uloa Valley of Honduras  
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-391غاز شد. این کتاب در سال ( آپ.م081ن )طالعات آیینی، پس از اسارت بابلییاا ۀردآوري این مجموعگ  

اي براي شدهن مرجع تاییدبلییابا نام تلمود با م302-421با نام تلمود بیت المقدس و در سال م 311

ها در ها بود. این فرهنگستانمرکب از کلیمیان و پروتستان یمذهب یهامدرسه (Yeshias)هاي یشوا فرهنگستان

در تلمود دیده های درمانی دستورهای بهداشتی و اندکی نسخهسطح علمي باالیي داشتند.  م3، 2 هایسده

 .شودمی

زنان  آمدنبیرونمورد بحث در آن زمان که در تلمود به آن اشاره شده است چگونگي یکي از مهمترین مسائل دیني 

 ؟از خانه است Sabbath)=  سبت) شنبهدر روز 

در  [کنندهبو خوش]فلفل را  ۀد دانتواننميآمدن از خانه در هنگام بیرونزنان  چنین است: پاسخ دانشمندان دینی

 کش طال بیرون روند.توانند با رو نمي یول دارند،دهان نگاه

؛ زیرا اگر از دهان توان با آن بیرون رفتنميست، بهاکه دندان طال گران از آن جا گوید:یالمقدس ملمود بیتت

  ش گذاشت، چون کاری ناشایست است.آن را دوباره سر جای بیرون بیفتد، نباید

زدگی آن را شرم ۀ، چون انگیز کندمي جلوگیری نیز ارزش،خانه با دندان مصنوعي کماز  بانوان رفتنبیرونتلمود، از 

 داند.می افتادن آناش، از بیروندارنده

شدن دندان مصنوعي زشت جهت آشکار ه : مردي بدارد داستانی ،از میالدبا تاریخ یک سده پس ن تلمود بابلییا

روکشی زرین این زن ندان دد تا براي نکمي کاریاسماعیل خاخام ؛ بنابرین کندز خانه بیرون ميانامزدش او را 

داشتن الف(  ؛ بنابرین:برگزید یدوباره او را به همسر که مرد ساختاو را زیباتر  ۀچهر  ایبه اندازه. این کار بسازند

گفته همان گونه که ب(  زیبایی داشته باشد؛ ۀتوانسته جنبمی بانوانتنها برای  سازدستروکش طال و یا دندان 

ها را توان گفت: آنمی ،روایناز است.  بودهرایج از دهان  سازدستتادن روکش و دندان افبیرونگویا همیشه ، شد

. اندبودهروکش و دندان  ۀنامی سازند Nagraناگرا مانند اي، شدهسازندگان شناختهاین که ج(  ؛ندچسباندنمي

دهان و  هایدرمان آسیبیا  یشگیرپی در ای گرانبهایهودیان را کنار اوستا گنجینهتلمود توان کتاب می ،روازاین

 (.31-29؛ مالوین، 19و  11، 0شماره  –امروز  یپزشکدندان). دانستدندان 

 مصر

 
سه  که در آن یابدمیانگیز پروتزی شگفتم 1902در سال  El Qataدر جایی به نام الکاتا شفیق فرید مصری 

 هایبررسی سازدستاین دندان  ۀن در بار شناسابودند. باستان چسبیدهبه یکدیگر  زرین یدندان با سیم

و ساخت  یاز جایگزینی انمونهآوا نشدند. برخی آن را هم ،کردند، ولی در چگونگی درمان با کمک آن یاگسترده

 آغازین به شمار آوردند. یهادندان در دوران
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 یهاده و به دندانجایگزین شسازست که ، دستسمت راست یدندان پیش میان شفیق گویای آن است که ۀنمون

شناسایی آن  کامل است، یاان پیشین داراي ریشهکه این دند یجای است. از آن پیوند زده شدهخود  کناری

 ند در دهان بیمار جاي گرفته است.وارد ک آسیبیدندان افتاده  پیرامونکه به لثه  نآیکه چگونه بدشوارست 

مصریان باشد که نمایشگر آن است، جایگزین شده  پس از مرگیاد شده، دندان دیدگاه دیگر آن است که 

باوری زیرا هیچ گونه کم و کاستی به خاک برسانند؛ بی ، تن مردگان خود را تا جایی که بتواند،اندخواستهمي

، 1شماره  -امروز یپزشکدندان)اند. هداشت دیگر و رستاخیز یبه دنیا یابهیبراي را تنداشتن اهبر سالم نگ استوار

 (31، مالوین، 21، ، ص21

 روم

 یهادندانو ترمیم و بازسازی نرم و سخت دهان به کشیدن دندان  هایهای بافترومیان افزون بر درمان بیماری

قوانین از آن جایی که بندی از د. کارآزموده بودنرفته از دست یهاو گذاشتن پل براي دندان زرینپوسیده با روکش 

روم  ۀاولی یي در جمهورسازدندانکار که  رودگمان می، بوده است زرینهای پیچکاربرد سیم ،1 رومیان ۀگاندوازده

کرد و گذاشتن دندان  یها پیشرفت بیشتردندان بازسازی پس از میالددر دوران  سپس شدیداده مانجام

 .ه استبود کاری رایج، یاکامل یا تکه سازدست

 یهاشیوه دیگرو  ساختدست دندان ساختکه از راه  گویندسخن می یکارورزان ۀدربار  یطنزپردازان امپراتور

به  یسرشار هایدرآمد ،درمانگریراه کنند که از یاد مي یاز پزشکان نیزدندان، ثروت اندوخته بودند و  یگزینیجا

رایج  هنرورانزرگران و سایر  ۀبه وسیلساخت دندان  خردورزانه است که بر این باور باشیم،بنابراین  دست آوردند؛

 یهاپزشکان و تکنیسینکردند، درست مانند دندانیها را در دهان افراد جایگزین مو پزشکان آن بوده است

 .امروزین بوده است یپزشکدندان

خورد، هر چند در روم کهن به چشم می یسازدندانو  یپزشکدندانهای چنین نمودهایی از بودن کارگاههم

 م(12)ز:  نامی است که در زمان دومتیان Cascelliusآن کاسیلوس  ۀاند، نمونی گزیدهآن خموش ۀپزشکان دربار 

Domitian  کارگاهی کوچک در آونتیکومAventicum مارتیالیس آن را در  ۀ، همان گونه که در سرودداشته است

اگرفته و رو به م جهان باستان را فر 122پزشکی نظامی پیرامون سال  (.116-116. )محرابی، گذشته یاد کردیم

های سیستم پیشابی، زنان و های بیماریجراح داشت. رشته 66ای که هر لژیون سوی اوج پیشرفت بود، به گونه

های لوزه و سنگ پزشکی، جراحی پالستیک، جراحیپزشکی، گوش و حلق و بینی، دام، مامایی، چشمزایمان

ا پیدا کرد. ایشان توانایی ساخت دندان طال، دندان سازی بیشترین پیشرفت ر پیشابدان و آب مروارید و دندان

 (. 311–311، 3ساز کام داشتند )ویل دورانت، جدندان، پل و سقف دستشده، دستپیچیسیم

                                                 
گانه شناخته شد. گویا در آن زمان رسم ندان به گردآوری قوانیني دست یازیدند که به نام قوانین دوازدهپ.م گروهی از دانشم401پیرامون سال  1

سپردند، ولی با گذر سوزاندند و یا به خاک میشان میها را با زیورآالت زر و سیمگذاشتن به مردگان خود، آنبر این بود که ثروتمندان به پاس ارج

هایی در برخی تصمیم گرفتند، دگرگونی ،زمانی شدند؛ بنابرین ۀود طال شد و بزرگان نگران ناتوانی کشور در این برههایی، کشور دچار کمبسده

د، مگر آن که بسوزاند و یا به خاک سپار خود را با زیورآالت طال  ۀتواند مردبندهای این قوانین پدید آورند. از این رو دستور دادند، هیچ کس نمی

 از جنس طال باشد. ساختدستن و یا پل دندان مرده داراي دندا
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 یونان

هاي نام دارد که در سال Poul Aeginaل آگینا اونوشته است پ یپزشکدندان ۀآخرین نگارنده یوناني که دربار 

 دانش ۀتوانمندی بسیار هماو با  ، اندکی بر این دانش افزود.خودش ۀگفت ۀبرپاید. کر ( زندگي ميم191-140)

 گردآوری کرد. Epitomeپزشکي پیشینیان خود را در هفت جلد کتاب 

های دهانی و چگونگی شدن بافتها و پیشگیری از بیمار یدن دندانچگونگی پای ۀهای گوناگون دربار با سفارشاو 

از کشیدن  پیشپوسیده  هایدندان پرکردن ۀدربار چنین همکشاند. نی سخن را به درازا میهای دهادرمان بیماری

رود، او نخستین . گمان میکندگزاره میرا  کناریهاي ساختن آن با دنداندندان و برابر  آن و کاستن از بلندی

 پرداخت.ابزارآالت  و دیگر Chiselبه برداشتن جرم با اسکنه  کسی باشد

 نها چند نمونه از ساخت دندانو ت کم کاسته شدکم یپزشکدندان دانشپیشرفت از آگینا کار پل یافتنایانپبا گویا 

به خوابي  پا گذاشت و خودو عملي  یستایی تئورین اراوهم به د یپزشکدندانگرفت. از آن پس مورد آزمایش قرار 

، فروردین 21، 9شماره  -امروز یپزشکدندان). رسیدرنسانس  ۀدور  و به کشیده شده درازاسال ب 111که تا رفت 

1319) 

 های اسالمیسرزمین

 
آن سرزمین شد، ولی پویایی و های گوناگونی در دانش و هنر بخش ۀنابودی امپراتوری روم همراه با افت گسترد

پایان  این که داشتهایی بلند در این راستا بر و گام شاپور بیشتر دنبال شدویژه دانشگاه گندیه پیشرفت در ایران، ب

همراه با شکوفایی فرهنگ و تمدن در  چند سده پس از آن، د بود کههای میانی پس از میالن و آغاز سدهدوران که

آموختگان دانشویژه ه ب ،های ایرانهای اسالمی با همیاری اندیشمندان ایرانی آموزش دیده در دانشگاهسرزمین

 (.116-116)محرابی،  ا شاگردان ایشان شدشاپور و یه گندیپژوهان دانشگادانشو 
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ای شاپور و از خانوادهاز پزشکان سریانی زبان گندیم( 111 - 111 /ق 663 – 112)یوحنا ]یحیا[ فرزند ماسویه 

ماسه، عیسا و ابن دارد السواک و السنونات يکتاب فی با نام پزشکدندانکتابی جدانویسی شده در دانش ایرانی 

 را که هردو در دسترس نیستند. بير السنهفي تدنیز کتاب 

ندشدن ک   گفتاری پیرامون الضرس يف ةرسال، کتابی با نام ه6، 3 ۀبلعلبکی سد ایچنین قسطا فرزند لوقهم

 يف ةمقالشاپور نیر کتابی به نام گان گندیآموختدانشاز نوشته است. حنین فرزند اسحاق عبادی  ،هادندان

 يحاوی فق( بیش از دوسوم کتاب سوم 313-611رازی محمد فرزند زکریا )دارد. ا الحفظ االسنان و استصالحه

 های دهان و دندان کرده است. درمان بیماری ۀخود را ویژ  الطب

و  نآ خود، ابزارهایی برای تراش دندان و کشیدن کتاب التعریف لمن عجز عن التصریفدر  ه6م/12 ۀزهراوی سد

 . کندسست یاد می ۀای جنبان و لثهن فیستول و التهاب دندانهای سوزاننده برای درمادستگاه

ق(، علی فرزند 612)د:  ةفردوس الحکمدر کتاب  اندیشمندان ایرانی دیگری، مانند علی فرزند سهل ربن تبری

)ز: ية معالجات البقراطدر (، ابوالحسن احمد تبری 311)ز:  ةالطبي ةکامل الصناعدر عباس اهوازی مجوسی 

تا  ق(131)د:  ذخيره خوارزمشاهیدر ق(، اسماعیل جرجانی 661 - 312) الطب يقانون فدر سینا بنق(، ا311

اند، ی گذاشتهپزشکدندانهایی از کتاب خود را ویژۀ دانش هایی بخشدیگر پزشکان پیرامون دوران رنسانس بخش

 یزشکپدندانسیری در سه قرن دانش  ←نک:  ولی سخنی از پروتزهای دندانی ندارند.

ها کردن و بستن دندانها، داغشویههای گوناگون کاربرد دهانهای جنبان از روشایشان برای استوارکردن دندان

های های استوار که اکنون با شیوههای جنبان به دندانبستن دندانبردند. های زرین و سیمین بهره می1با نوار

توان برخی اند، میبینانه گزاره کردههای آن را نازککه روش های درمانی کهنی استاز شیوهشود، مدرن انجام می

؛ 11و  112؛ برگردان ذاکر، 112و  111، 3حاوی، ج)  تر یاد کردکهن میراث نوشتاریها را از از این راهنمایی

( نیز به ق30 د:عثمان خلیفه سوم ) (.161و  121؛ سیری در سه قرن، 611، 6قف، ج؛ ابن611 - 613زهراوی، 

 (.3، ص3، جهاتاریخ نگارش) بودکرده  استوارهای خود را دندان زرین سیموسیله 

 

 حدیث و روایت دربارۀ پروتز

را در  هاهایی از آنهای روایت و حدیث به گفتاری پیرامون پروتز دست یافتم که نمونهمن با بررسی برخی از کتاب

 .کنمیاد میجا این

یه  َعن  اْبن  ( 1 ب 
َ
ب  َعْن أ

َ
 يأ

َ
ْجَعل ْن ی 

َ
ح  أ

 
َیْصل

َ
ط  أ م  َو َتْسق  ة  َتْنَفص  یَّ ن 

ه  َعن  الثَّ ت 
ْ
ل
َ
: َسأ

َ
ال

َ
يِّ ق ب 

َ
َحل

ْ
اٍد َعن  ال َمْیٍر َعْن َحمَّ اَنَها ع 

َ
َمک

ًة.  یَّ ک 
َ

وَن ذ
 
ْن َتک

َ
 َبْعَد أ

ً
ّنا اَنَها س 

َ
َیَضْع َمک

ْ
ل

َ
اَء ف

َ
ْن ش  إ 

َ
َقال

َ
اٍة ف

َ
نُّ ش  س 

شده و متالشیرا دربارۀ دندان پیشین )ع( او حماد از حلبی روایت کرده، گویند:  عمیر ازابیاز پدرش از ابن

  جایش دندان گوسفند نهاد؟بهتوان آیا میپرسیدم که  ،افتادهفرو 

                                                 
1 Dental splint 
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؛ 166)محاسن برقی، که ذبح شرعی شده باشد  گذاشتجایش دندان گوسفندی به توان، میفرمود: اگر خواهد

 (.12، 13بحار األنوار، بیروت، ج؛ 636، 16ج، و العالم بحار األنوارسماء آسمان و جهان، برگردان 

يَعْن َعْبد  ( 6 ب 
َ
َناٍن َعْن أ ه  ْبن  س 

َّ
ْن الل َهٍب َو إ 

َ
ذ َها ب 

دَّ
 

ْن َیش
َ
ه  أ

َ
ح  ل

 
َیْصل

َ
ه  أ نُّ م  س  ل  َیْنَفص  ج  ه  َعن  الرَّ ت 

ْ
ل
َ
: َسأ

َ
ال

َ
ه  )ع( ق

َّ
الل َعْبد 

ْن یَ 
َ
ح  أ

 
َیْصل

َ
َن َسَقَطْت أ اَنَها س 

َ
 َمک

َ
اٍة  ْجَعل

َ
ًة. .ش یَّ ک 

َ
وَن ذ

 
ْن َتک

َ
َها َبْعَد أ دُّ

 
َیش

َ
اَء ل

َ
ْن ش  َنَعْم إ 

َ
ال

َ
ه فرزند سنان از امام  ق

َّ
عبدالل

توان توان آن را با نوار زرین بندد؟ و اگر بیفتد میآیا می شده پرسید،لقکه دندانش  یششم )ع( دربارۀ مرد

 ؟ دبگذار جایش دندان گوسفند به

مکارم األخالق ؛ 144)محاسن برقی،  به شرطی که ذبح شرعی شده باشد  ،آن را بندد ،فرمود: آری اگر خواهد

 (.16، 13؛ بحار األنوار، بیروت، ج121

ي( 3 ب 
َ
َراَرَة َعْن أ ه  َو َعْن ز 

َّ
الل ه   (ع)َعْبد  نُّ ط  س  ل  َیْسق  ج  ٌر َعن  الرَّ َنا َحاض 

َ
ي َو أ ب 

َ
ه  أ

َ
ل
َ
: َسأ

َ
ال

َ
ه   ق

 
َیْجَعل

َ
ٍت ف ْسَنان  َمیِّ

َ
ْن أ  م 

 
ذ خ 

ْ
َیأ

َ
ف

َس 
ْ
َبأ

َ
 ال

َ
ال

َ
اَنه  ق

َ
  .َمک

که دندانش فروافتاده و  پرسید دربارۀ مردی از امام ششم )ع( در انجمنی که من حضور داشتم زراره گوید: پدرم

  بهره ببرد؟افتاده، از دندان مرده جای دندان توان بهمی آیا :کشیده است

 (.119؛ مکارم األخالق، 144محاسن، باکی نیست. )فرمود: 

ه  ْبن  س  ( 6
َّ
َباَعْن َعْبد  الل

َ
ت  أ

ْ
ل
َ
: َسأ

َ
ال

َ
ْیَماَن ق

َ
. ل

ً
طا

ْ
ش م 

َ
ْنه  ل ي م  نَّ ل  ه  َو إ  َس ب 

ْ
َبأ

َ
 ال

َ
ال

َ
َعاج  ق

ْ
ه َجْعَفٍر )ع( َعن  ال

َّ
 فرزنداز عبدالل

ای استخوان فیل فرمود: باکی ندارد و منهم از آن شانهاز  ]ساخت دندان[ پرسیدم( ع)جعفر واز ابگوید: سلیمان 

 .(11)مکارم االخالق،  دارم

.  ،محبوب، عن العالء بن رزین، عن محمد بن مسلمابن( 1
ً
 قال: رأیت أباجعفر )ع( یمضغ علکا

ّدها.  يأضراس ةفقال: یامحمد! نقضت الوسم
 

 فمضغت هذا العلک ألش

  کانت استرخت، فشّدها بالذهب. قال: و

سایش[ ای گونههایم را سست و باریک  ]وسمه دندان !فرمود: ای محمد ،جویدامام باقر )ع( را دیدم، سقز می

 کرده است، سقز جویدم تا آن را استوار سازد. 

ها با ]سیم[ زرین به بستن آنناگزیر  پس ،های ایشان سست و جنبان شدندراوی گوید: ]پس از گذر مدتی[ دندان

 ، باب السواد و الوسمه(36، حدیث 611، 61؛ بحار االنوار، 616، 1. )کافی جشد

سازی در راستای جایگزینی دندان برای سازان و دانش دندانروایت یادشده، نمایشگر وجود دندان احادیث و

 است. مسلمانان پیش و پس از آشکارشدن اسالم

 چین

که هم مردان و  دید Kardandanنام کارداندان ه ب یجاین سفر نمود در یم مارکوپولو به چ1211که در سال  یزمان

 بینانهایشان نازک ییطال یهاروکش اند.هدپوشاننازك  یاز طال یاشان را با تکهیهاه دندانین ناحیهم زنان ا

 یشیآرا ۀجنب ییطال یهاکه روکش نیا که چسبندگی همیشگی به دندان داشت.بود ساخته شده دندان  همانند
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 یروبر  یمیترم یکارها م13 ۀسددر  ناینیست که چا ولی آشکار هنوز گزاره نشده است،، یمیا ترمیداشته 

 (11شماره  -امروز یپزشکدندان) .انددانستهیدندان را م

 ژاپن

امکان  ،رو. ازاینروی چوب و ساختن بودای چوبی را با مهارت فراگرفته بودند کاری برکندههنر  م8 ۀسدتا ها ژاپنی

 هنرهای تا اوایل دوران توکوگاوا زمینه به طور یقینساختند و میدر همان زمان نیز چوبی  سازدستدندان دارد که 

 .کرده بودندفراهم  بهترین وجهبه را ی سازدندان

خودش  ۀکامل ساخت دنداندستخود از  یهادر نوشته م1128سال به نام فرانسوی به  پزشکدنداند ر شاپیر فو

ساختن  درچنان او هم برد، ولیبهره میها داشتن آنهاهوا برای ثابت نگ دگیر از فش نهاتکه  گویدسخن می

کامل باال و پایین ساخته  دنداندست پیش از اوسال  211ها ، با این وجود ژاپنیبردمیفنر به کار  ،دنداندست

 شد.هوا ثابت نگه داشته می دگیر با چسبندگی و فش تنهابودند که 

کامل  سازجفت دندان دست 121بیش از  شد.از چوب ساخته می ،هادنداندستکه دانسته شود! آورست شگفت

 رسد.می م18 ۀسد ۀتا نیم م11 ۀسد آغازها به آن دیرینگیچوبی یافت شده است که 

آلو یا زرد ؛مانند چوب گیالس داشت،از درون یک تکه چوب خوشبو  در آغاز، چوبی ژاپنی سازدستهای دندان

 شد.می اشیدهتر 

آن قالب درون دهان  ۀسپس چوبی به انداز  شدگرفته میدندان بی ۀقالبی از آروار  ،موم زنبور عسل با نخستین گام

شد و با های شنگرف یا جوهر هندی رنگ میرنگدانه از آن با پسگیرد جای  شد تا در آن، تراش داده میبیمار

که با بخش درونی دهان  شدای تراش داده میبه گونه اندنددستگذاری نقاط پست و بلند، درون تعالم

 .امروزین ندارندهای چندان تفاوتی با آخرین روش کارکردی آن ۀشیوهماهنگی داشته باشد، 

ماندن آن را افزایش و در جایتا میزان نگهداری  یافتمیسقف دهان امتداد  درچوبی به خوبی  دنداندست ۀپای

 شد.می کاریکندهروی آن بر امنظم سقف دهان های ننقش لبه دهد و حتا

و  آوردندآدمی درمیبه شکل دندان سپس آن را  گزیدندبرمیاز جنس مرمر یا استخوان جانوران را  پروتزهای دندان

 آسیا،های جای دندانه ببردند و نیز بهره میهای کشیده شده انسان . گاهی از دندانگذاشتند، میدرون چوب

به  دنداندستکردن همواره رنگجوندگی را افزایش دهند.  نیرویند تا گذاشتن مییا آهنی ؛نیهای مستیغه

بتواند تا  انیدندپوشمیبا الک و الکل را سپس دندان  ،بوداش میدارندهبودن متاهلخواست بیمار بود که گویای 

زن  ها، از آن یک کاهنی ژاپنیهااختهساز ک باال ف دنداندستترین ایستادگی کند. کهنبزاق دهان  PH برابردر 

گابخوجی در  پرستشگاهشد او در بودا شناخته مییا خانم ؛هیمهوتوکه او با نامکه  استنام ناکااوکاتای ه بودایی ب

در میان وسایل شخصی او در معبدی که به شکل کرده است که زندگی می م1011های واکایاما در حدود سال

شده  یافت چوبیدندان یک دستت، آئینه، دوات سنگی، بادبزن، رنگ، چند استخوان و موزه در آورده شده اس

ها دیده روی دندانبر آهن از اکسید چنین ردیهمرا درست کرده است.  آن شود: خود کاهناست. گفته می

رایج ندان چوبی ددستکاربرد در آن زمان  رود،گمان میزمانی است.  ۀبرهها در یک شدن آنسیاه گواهشد که می
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 –ی امروز پزشکدندان) آمده است.می شماربه دور افتاده ی روستاها م واکایاما جزو11 ۀسددر  چون بوده است،

 (11شماره 

 م11 - 13های سدهی در پزشکدندان

را نوشت و بزودی اصول  –طب جراحی  Inventoriumاینونتوریوم ) –شاهکار خود  1343گی دوکولیاگ در سال 

( ترجمه vernacularبه زبان فرانسه بومی ) 1092شده در این کتاب از اصول جراحی آن زمان شد و در مطرح 

بار تجدید  131شد. این کتاب برای استفاده جراحان به ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی و عبری نیز ترجمه و حدود 

 ۀنسخ 30بوده باشد که امروزه حدود  چاپ شد. کار دوکولیاک در زمان خود و قبل از تکون چاپ باید بسیار مهم

ها و رویش آناتومی دندان« اینونتوریوم.... طب جراحی»وی موجود است. دوکولیاک در  magnum opusخطی از 

شرح داده است و ذکر کرده است که گاهی در بزرگساالن به طور ناگهانی  (evidence)ها را تحت عنوان نشانه آن

بندی کرده است که درد، سایش، چنین او بیماری دهان و دندان را نیز فهرستمروید. ههای اضافی میدندان

 (particular)( و ویژه (universalها را نیز به دو گروه کلی عمومی اند و درمان آنجمله خوردگی و لقی از آن

 بندی کرده است. تقسیم

های تراشیده شده از استخوان گاو و گوسفند دانگوید: اگر دندانی افتاد باید آن را با دندان انسان یا دناو مـی

دانی بسیار های دیگر محکم کرد. دوکولیاک در مورد پروتزهای دنجایگزین نمود و آن را با سیم طال به دندان

 مختصر بحث کرده است. 

 ۀدنویسنبا نفوذترین  [کلمنت، اینوسانت و اوربین]ها پلیه و طبیب پاپگی دوکولیاک دکتر دانشگاه مون

. چنانچه در آخرین چاپ کتاب وی آمده است وی عضو دانشکده و ه استبود م10و  14 ۀسدجراحی در پزشکی

  (21شماره  –ی امروز پزشکدندان) بیمارستان بزرگ فرانسه در مون پلیه و پزشک شخصی سه پاپ بوده است.

 رنسانس )تولد دوباره(

 
است که نه  پارسیلگویای نخستین تئوری پروتز دندانی م، 1111پاریس  – م(1112-1112نقاشی آمبروآز پاره )

توانست ، ولی کسی نمیگویی را نیز بهتر و رساتر خواهد کردتوان زیبایی را به دست آورد؛ بلکه سخنتنها با آن می

 آورد.ها خوراکی را بجود؛ بنابراین آن را پیش از خوردن از دهان درمیبا آن

بحثی را  Intrrodaction ou entrée pour parvenir â la vraie connaissance de la chirugie  :او در کتابش

دندان[ سخنی گسترده  ۀآیند ]کاشت دوبار افتند یا سالم درمیگونه میهایی که به هر دندان ۀجادادن دوبار  ۀدربار 

 و فراگیر دارد.
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و یا از دندان شیر ماهی یا اسب آبی  از استخوان و یا از عاج فیل های ساخته شدهچنین روش تهیه دندانمه

بی های کنار خود به خوهایی زرین و یا سیمین به دندانها با رشتهدهد. این دندانانگیزانه آموزش میشگفت

 ماندند.میجابسته شده، استوار به

زرین یا  ۀکامیان دستگاهی ساخته شده از یک صفحشکریان و شکافگویی لبچنین برای درست سخنهم

 (.6663-6666)محرابی، شد. دار جا داده میشد و در کام سوراخسیمین فراهم آورده می

های قدامی از دست برود که اغلب ممکن است در اثر ضربه و تصادف باشد نه تنها به گوید وقتی دنداناو می

برای جایگـزینی شود. پس از صبر برای بهبود لثه او بلکه صحبت کردن نیز مشکل می ؛زندزیبایی صدمه می

کناری چفت های به دندان پل با سیم زرین ۀرا به گون ساخت و آنمیست رفته از استخوان یا عاج های از ددنـدان

 . شده است بستو 

 
اگر چه  (palatal abturator)بست که سوراخ کام را می دستگاهی استپروتز دندان  ۀاو به رشت پیشکشبزرگترین 

کتاب جراحی َپره که اولین  ، ولی درکرده بود م گزاره1011را در  ای از این دستگاهگونهوس دکتر آماتوس لوسیتان

سیفلیس و این که  جهت فراگیری بیماریدر آن زمان به  .جلب کرد ، کار او توجه عمومی رامنتشر شد 1013بار در 

 تا سوراخ شدن 
ً
رفت نیاز به این وسیله کام پیش میهیچ درمان موثری برای آن شناخته نشده بود و بیماری معموال

ای بود که حفره را ای خم شده از طال بود و اندازه آن به گونهوسیله ساده و موثر َپره شامل ورقه بیش از امروز بود.

شد و داخل آن میکرد. در سطح محدب آن گیره کوچکی لحیم پوشاند و شکل آن از سطح کام پیروی میکاماًل می

متورم شود و ورقه طال و ، ندبینی را جذب ک ها آباوشتا تر  کردرا داخل حفره بینی فرو می و آن گذاشتاسفنج می

ترین زیباترین و بهداشتی شد تا این دستگاهای میکاربردی پروتز یاد شده، انگیزه ۀ. شیورا در جای خود نگه دارد

 گفتن بیمار را نیز بهسازی نماید.سخن درستبلکه خوردن، نوشیدن و  بندد؛نه تنها شکاف را  ابزار باشد که

 (21شماره  –ی امروز پزشکدندان)
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ْخالق، ابوالفضل حسن فرزند فضل فرزند امین
َ ْ
م  اال ( انتشارات شریف رضی، قم، ه1االسالم طبرسی )سدۀ َمکار 

 ؛ 1312

 یه، تهران،الکتب اإلسالمدار غفاری، اکبر ، پژوهش علی(ق328ـ  208) کلینیفرزند  یعقوب فرزندمحمد ، اصول کافی

 ؛ق1621

 (.31-29مالوین، 

 خ.1311وندیداد، هاشم رضی، انتشارات بهجت، 

 خ.1316خواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ دوم، وندیداد، به کوشش جلیل دوست



21 
 

 خ.1316پور، انتشارات اساطیر، ریامیرحسین حید –گنجینة از تلمود، راب، دکتر، ا، کهن 

Dentistry, An illustrated history, Malvin E. Ring, D. D. S., M. L. S., F. A. C. D., Mosby- year 

book, INC, ST. LOUIS. BALTIMORE. BOSTON. CHICAGO. LONDON. PHLADELPHIA. 

SYDNEY. TORONTO, January 1985 


