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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

 

 رنسانس ۀتا آغاز دور  ربازیپروتز از د ۀخچیتار

 . 1390 ی د 12 ک،ی پروتز، تهران، هتل المپ  یالملل ن ی ب ۀکنگر   نی در نخست  ی ذاکر، سخنران  م ی محمدابراه

  پزشکیدندانپروتز در گذر  تاریخ

 پزشکی دندانپزشکی گذری کوتاه بر تاریخ 
در درازنای تاریخ برای گسترش دانش برپایۀ نیازهای نخستین خود بوده است. از این    های انسان تاریخ علم روشنگر کوشش 

دست  به  و  آرزوهایش  به  رسیدن  برای  بشر  نیازمندی رهگذر  خالقیت آوردن  با  زمانی  دورۀ  هر  در  به  هایش  دست  خود  های 

نوعشان فراهم سازد و همواره  بخش زندگی زده است تا بتواند آرامش و آسودگی را برای خود و هم   هایی خالقانه در هر نوآوری 

 هایی دست به گریبان بوده است. روند آن با فراز و نشیب 

تار بی  پزشک یگمان  تاریخ  دندان ی خ  همواره  نیست.  پیشرفت  پروسۀ  از  جدا  و  بوده  آن  از  بخشی  نیز  پزشکی 

هایی  جوی شناخت آغازگاه این دانش بوده و هستندکه چه زمانی و چگونه پدید آمد؟ و چه راهان پینگار پزشکی دندان پزشکی 

 ها و کمبودهایی روبرو شد تا بدین مرتبت رسید؟ پرپیچ و خم و پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاد؟ و با چه دشواری
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 رنسانس 

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

 های پریو همراه بوده است. آسیب 

نگاه  جمجمۀ  هر  به  بینندگان  نگاه،  نخستین  موزه داریهمواره  ویترین  در  دندان شده  آن ها،  بسیار  های  زیرا  هایند؛ 

وامی شگفت  احساسی  واکنش  نخستین  به  را  بینندگان  و  زیسانگیزند  برای  ما  نیاکان  که  می دارند  چگونه  با  تن  و  خوردند؟ 

ها به عنوان پروتزهای دندانی  داری؛ و یا جایگزینی آن ها؛ و یا نگاه آمدند و برای زیبایی دندان های دندانی چگونه کنار می آسیب 

 کردند؟ کارهایی را دنبال می چه راه 

های دندانی در هر ملتی وابسته به  کشیدند، ولی آسیب های خود کار می آدمیان در سراسر گیتی با شیوۀ یکسانی از دندان 

 های گوناگون بوده است. شیوۀ خوردن خوراکی 

های  اپیکال( و بافت های انتهای ریشۀ دندان )پری دارندۀ دندان و ردپایی از آماس های نگاه پوسیدگی دندانی و بیماری بافت 

نشانه نگاه  )پریودنتال(،  نی دارندۀ دندان  بررسی جمجۀ  اندک در  اکان چند هزار سال پیش ماست که به دست  هایی هرچند 

 شناسان پیدا شده است.  باستان 

دندان هرچند جوان در دورۀ پارینه سنگی، به این نتیجه ها بی شناسان ناگزیرند با دیدن یک؛ یا دو مورد از جمجمهآسیب 

بیماری  که  دوره برسند  در هر  همواره  دندان  و  دهان  فهای  آن حکمی  برای  تا  است  بوده  یافتهای  مانند  بدهند،  شدن  راگیر 

   .1دندانی است های دهانی اوسن نمایشگر گرفتاری به بیماری دندان انسان الشاپل جمجمۀ کامل بی 

پزشکی نظری کهن تا آغاز میالد مسیح، بیشتر برپایۀ ورد و دعا و جادو و جنبل و اندکی داروهای گیاهی، کانی  تاریخ دندان 

ننده استوار بود. درمان دستی آن نیز بسیار ساده و در چهارچوبی بسیار کوچک قرارداشت، ولی  کبخش و کرخت و جانوری آرام 

  هایی از پزشکی کهن، پزشکان کند و افزون بر برداشت های میانی اندکی شتاب بیشتری پیدا می روند پیشرفت آن تا پایان سده 

تر و یا یافتن داروهای نوین،  های تازه زمینۀ شناخت بیماریهای بیشتری را در  های اسالمی، افزوده پزشکان سرزمین و دندان 

 
 . 31  – 26، 1ج  ،یمحراب 1
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 رنسانس 

م تا پس از دروان رنسانس پیشرفت خود را به ُکندی دنبال کرد تا به دوران شکوفایی دانش  12بر آن افزودند. این روند از سدۀ  

 م رسید.  19م و آغاز سدۀ 18و هنر روزگار پایانی سدۀ 

ایم. همواره برخی از  ای آن نداشتهپزشک را به مفهوم راستین واژه و حرفه ه دندان گاهای یاد شده، هیچ ما در همۀ دوران 

بندان، و برخی از روحانیان کشیش و کاهنان، داروسازان و  سازان و نعل ها، نعل بندان، آرایشگران، سلمانی پزشکان و شکسته

پرداختند،  اران به کارهای پیشگیری و یا درمانی می کگذاران و بانوانی پیر و برخی از فریب داروفروشان، خونگیران و بادکش

های نرم و سخت  ها به عنوان پیشگیری از آسیب بافت دادن چگونه خوردن و چگونگی پاییدن و نگاهداری دندان مانند: آموزش 

م بیمار و در پایان  های نر گذاشتن و یا سوزاندن بافت دهانی و در هنگام بیماری، چگونگی دارودرمانی و یا خونگیری و یا بادکش 

 گرفت. پرداختند که کشیدن نیز بیشتر شکستن تاج دندان را دربرمی کشیدن دندان می

با پیشرفت دانش  باید آغاز دورۀ رنسانس را همراه  پزشکی به شمار  ها، به ویژه دانش دندان پایه در همۀ رشته های علوم ما 

آمد و این بخش هنوز ویژگی تجربی خود را دنبال  به نظر نمی   آوریم، هرچند در هنر جراحی و ساخت پروتز هنوز چشمگیر

پزشکان،  ها و حوزۀ کاری دندان یافتن آن پیدا شد؛ زیرا هنوز میان پزشکان و جراحان و سلمانی کرد، ولی زمینۀ گسترش می

هایی  ام به نوشتن کتابکشمکش و درگیری بر سر مسئلۀ شرح وظایف کاری برقرار بود تا آن که پزشکانی بزرگ این روزگار اقد

  Pier Fauchardنوین شد. پیر فوشار   پزشکی گذاری دانش دندان نویسی شده در این زمینه، پرداختند که سرآغاز پایهگسترده

 م به شمار آورد. 18توان پدر دانش نوین در سدۀ  را می 

های  جراحیم در کتاب هفت جلدی خود  1363نخستین پزشکی است که در سال    Guy de Chauliacگای دو شالیاک  

دندان Invertoriumبزرگ   نام  از  دندان ،  یا  دنتاریوس  ساز  کرد:  یاد  گونه  بدین  دنتیستیس  Dentariusپزشک   ،Dentistis  ،

 ، Dentarius Medicusدنتاریوس مدیکوس 

 پیشینۀ پروتز
داد، او با خالقیت ذاتی و دانش  های اندامی اوست. هرگاه اندامی را از دست میآسیب   پیشینۀ کاربرد پروتز نیز همزاد آدمی و 

 کرد. نمونۀ آن: ابتدایی خود، ابزاری را برای جایگزینی آن پیدا می 
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 ( پروتز چشم 1
تۀ  شناسانه در شهر سوخهای باستان ساز دیرینگی نزدیک به پنج هزار سال دارد و آن چشمی است که در کاوش چشم دست 

سال   2800استان سیستان و بلوچستان به دست آمده است که آن چشم را برای کاربرد کسی ساخته بودند و تاریخی بیش از 

 . 1پیش از میالد دارد 

 
اند. گویا  آمده که گویا برای یک تندیس، ساخته بوده دست چنین چشم ساخته شده در یک قاب برنزی در مصر کهن به هم 

م، روجر  13هایشان نساخته بودند تا آن که در سدۀ  ساز جز برای تندیس گونه چشم دست   نیان، هیچ  مصریان، زآنسوی ایرا 

م الکساندر نامی  1313بین را برای دید نزدیک پیران پیشنهاد داد و به دنبال آن در سال  تئوری کاربرد ذره   Rojer Baconبیکن  

 .2آورددست  ها را از شیشۀ ونیزی به  شکل آغازین عدسی عینک   Pisaدر پیزا  Spiraاز اسپیرا 

 

 
 . 101 – 100، ینیشهرو ←  ،1381پورشاد، تهران، تهران ،ینیمهربان شهرو ،خیدر گهواره تار شاپوری دانشگاه گند . 101،  100 ینیشهرو 1
 . 1526 -  1525، 1509و 1505 ،یمحراب 2
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 ( پروتز دست و پا 2
شده از چوب بوده که با نوارهای چرمی  های آغازین خود و ساخته شکل   پروتزهای دست و پا نیز گذار چند هزار سالۀ خود را با 

هایی چشمگیر در  م پیشرفت 17ترین پروتز بوده است تا آن که در سدۀ  شد، نمایشی از کاربرد ساده به دست و یا پا مهار می 

شود.  بازو چفت می  Wamsarmelم است که به بخش  1641سال    Ambroise pareها رخ داد. نمونۀ آن پروتز آهنین دست از  آن 

 (. 2014-2013سرنوشت پروتز پا نیز چنین بوده است. )محرابی، 

 ( پروتزهای دندانی 3
جامانده از جمجمۀ پیشینیان و ادبیات طنزگونۀ رومیان و  آگاهی ما از پروتزهای دندانی دوران کهن تنها به برخی از آثار به 

 ایرانی و یهودی بسنده شده است. اسالمی های  ای روایت پاره 

کتاب  در  را  پروتز  ساخت  چگونگی  و  درمانگری  شیوۀ  دربارۀ  نوشتاری  گونه  هیچ  ما  است:  گفتن  های  بایستۀ 

نمیدندان پزشکی  ایشان  آگاهی داشتهپزشکی  آن  از  ولی گویا  فراهم یابیم،  برای  راهکاری  آرزوی داشتن  یا در  و  ساختن  اند 

بود ابزاری  یافتهه چنین  از  گزارشی  نخست،  بنابرین  می اند؛  بازگو  ادبیات  در  آمده  دست  به  آثار  های  دربارۀ  سپس  شود 

 ، سخن را دنبال خواهیم کرد. جامانده به

نوشته  مانند:  نغزگونۀ خود،  ادبیات  رومیان در  و  پترونیوس  یونانیان  اووید  Hoaz، هوراس  Petroniusهای   ،Ovid  کاتول  ،

Catull  مارتیالیس ،Martialis ساز دارند که در آن به ریشخندکردن پیران، دندان و  هایی دربارۀ داشتن دندان دست ، داستان

 پردازد. مو از دست داده، می 

میتر برجسته در  افراد  مارتیالیس  ی ن  آنان  ژونال    Martialisان  نوشته  Jovenalو  داشتند.  )د:  نام  مارتیالیس  م(  103های 

 ساز و تکنسین آن دارد. است که وی به دندان دست  هایی رت انباشته از اشا

 ساز و دندان طبیعی:  ای پیرامون دندان دستسروده

 اند.  ای های من قهوه دی دارد، ولی دندان ی های سفدندان  Lucaniaا  ی لوکان

 است؟  چرا چنین شده  
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 دندان خود را  ی گریساز دارد و دکی دندان دست یچون، 

 اور و کنار بگذار ی ت را در بیهاها دندان ! شب Galaو تو، ای گال 

 آوری. ات را در می شمی یدرست مثل زمانی که لباس ابر

رد دندانشویۀ سپیدکننده با پ
َ
 ساز دارد:  که دندان دست   یرزنیگفتگوی گ

 ؟  یخواهی با من چکار کن یتو م

 بگذار دختر جوانی مرا به کار ببرد. 

 ز کنم.ی اند، تم ی را که با پول درست شده یهامن دوست ندارم دندان 

 دارد:  ی مما زنده نگاه   یو چند پزشک را برا  یساز برجسته رومای زیبا، نام دندان سروده

 گذرم.  ! من تمام روز در خدمت تو هستم، هر روز سه بار از هر طرف می Galusگالوس  

 کند. ی کشد و درست می های خراب را م! دندان Cascellius لوس  ی کاس

 سوزاند، ها را می آزاردهندۀ دور پلك  ی! موها Hyginus نوس  ی جب یها

 ُبرد.زبان کوچك رها شده را بدون چاقو می ، Fanniusفانیوس 

 کند. آور بدن بردگان را جدا می شرم   یها، زخم Erosاروس 

 کند ]تشخیص افترافی دردها[. دردها را از هم جداسازی می  Podalliriusوس یری مانند بودال ، Hermesهرمس  

 دهد؟چه کسی مثل گالوس دردهای ما را شفا می 

سروده  این  در  کاسمارتیالس  از  دندان ی ،  ملوس  نام  هم ی ساز  است،  کسی  که  نمابرد  ز  ندگان یچون  ثروت  ادی  یمجلس، 

 سازد.کند و دندان میهای دندان را درمان می ماری ی افته، او کسی است که بیت  ی ان زنان شهرت و محبوبی اندوخته است و در م

 کند: ، را چنین نکوهش می Leliaمارتیالیس در جایی دیگر، زنی به نام للیا 

 هایت شرم نداری؟  آیا تو به جهت خرید دندان 

 هایت چه خواهی کرد؟ با چشم 

 آیا چنین چیزی برای خریدن وجود دارد؟  
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 ، سیاه؟  Lekaniaهایش سپید است و لکانیا چرا تاییس، دندان 

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

به خود می Aegleaآگلئا   زیرا، دندان ،  از  نازد؛  را  عاج و استخوان فیل سپیدند و چون آن هایش به جهت ساخته شده  ها 

 اند.خریده، برایش پایدار مانده 

ام که  دار شده کردم که دلدادۀ بانویی سالمند پول روزگاران جالینوس گوید: روزگاری وانمود می، از هم Lucianusلوسیانوس  

ور شود؛ بنابرین، با چنین  گذرانۀ خوبی بهره تنها چهار دندان داشت که با سیمی زرین به هم پیوسته بودند تا از زندگی خوش 

شده است،  ساز در روم آن روزگار خرید و فروش می های دست دهد دندان هایی در ادبیات کهن رومی، نشان می پردازی نکته

 پردازانۀ بشری بوده باشد. ولی برای آن هیچ گواه علمی وجود ندارد. گویا آرزوهای خیال 

 هاآتروسکان 
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ای در تمدن رومیان تحلیل آرام، به گونه در دست داریم؛ زیرا، تمدن ایشان آرام 1هارازگونۀ آتروسکان   یدکی از زندگ ما آگاهی ان

سوزاندند، ولی  سال پیش از میالد مردگان خود را می   500جامانده است. آنان تا  شان بههای رفت که از ایشان تنها گورستان 

را اگر  یپزشکی است؛ زنگاران دندان خی تار  یحدودۀ تاریخی، گنجینۀ علمی پرباری براجامانده از ایشان در این مگورهای به 

 ماند. جامیها به شد، دندان میهربخش از تن خاکستر  

پل افته ین  یتر برجسته دندانها،  جا   ی های  منظور  به  که  ساختهیك  یکردن  ن یگز یاست  افتاده  دندان  دو  ایشان  شده ا  اند. 

ساختن دندان    ی برا  ی هان رشتهی گذاشتند و از همجامانده می به   یهارامون دندان ی جنس طالی ناب را در پی نرم، از  یهارشته

 دادند.  گر جوش می یکد یها را به  ها همۀ رشتهبردند. آن ی بهره م

بر روی رشتۀ   لهی ا گذراندن یک می کردن  بریدند و آن را با پرچ گاهی یک دندان آدمی از جایگاه پیوند ریشه و تاج دندان می

میان دندان    ی اری کردند. گاهی شا گاو ماده استفاده مییگذاشتند، ولی بیشتر از دندان گوساله  ی طالیی ]اسکلت پروتز[ م

ها کم است،  ن دندان یندگی در لبۀ برندۀ ا یکردند تا آن را به شکل دو دندان نمایانده شود. از آن جا که اثر سا ی پهن گاو باز م

 ش از آروارۀ جانور جوان بیرون آورده شده باشد. ی گویا پیش از رو

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

ایشان، شناخت؛    مطالعه احوال توان روم را بی ای که نمی چشمگیر و ُپردامنه بر زندگی و فرهنگ و تمدن رومیان داشتند، به گونه 

 
میان    شوند که بخشی از سرزمین روم بندند و در اتروریا ساکن می اند که به سرزمین روم رخت برمی : بومیان آریایی تبار از خاورمیانه Etruscanاتروسکان    1

اند ]دیاربکر[  اند. هرودوتوس گوید: از مردمان لیدیه اند و بر دیگر ساکنان ایتالیا برتری داشته است. ایشان بسیار باهوش بوده   دریای تیرههای اپنن و  رود تیبر و کوه 

  و تاریخ آبادنی و شهرسازی ایشان پانزده سده پیش از میالد است )دهخدا(.

  Tibrدر شمال و تایبر   Arnoها ابتدا در مناطق مرکزی بین آرنو  جا مستقر شدند. آن ده و در آن ها از آسیای صغیر به شبه جزیره ایتالیا مهاجرت کر آتروسکان 

ها ها در اواخر قرن هفتم، حکومت کوچك روم را شکست دادند؛ البته در قرن ششم، رومی در شمال رفتند. آتروسکان  Poدر جنوب ساکن شدند سپس به درۀ پو 

ها ها مانند الگویی براي رومی های علمی آتروسکان سکان )روم مرکزي( را مغلوب کرده و بیرون راندند. فرهنگ ُپربار و پیشرفتانقالب کردند و فرمانروایان آترو

 (.43)مالوین،  پزشکي پیشرفتۀ ایشان را آموختندهای آنان در کارهاي گوناگون، مانند دندان ها این فرهنگ را گسترش دادند و بسیاري از مهارت بود. آن 
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سازان در گورهاشان یافت  های ساختۀ دندان هایی از پل ای بلند، رسیده بود که نمونه زیرا تمدن در میان این مردم به چنان پایه 

 .1سازی را، مانند پزشکی و جراحی، از مصر و یونان فراگرفته بودند ها دندان شده است؛ اتروسک 

به دست آمده که بر روی یک داربست ]اسکلت پارسیل[ زرین با یک دندان گاو    Etruskischها  پروتزهای دندانی از اتروسک 

   .2که در آن جاسازی شده است و تاریخی نزدیک به چهارصد سال پیش از میالد دارد 

 
اش پروتزی  اند. نمونه تزهایی دندانی بوده ها دارای پرو ها پیدا شده است که برخی از آن هایی از اتروسک چنین اسکلت هم 

است بسیار ساده و ابتدایی که از آرامگاه کورنتو به دست آمده است و آن از دو حلقۀ زرین ساخته شده که بر روی آروارۀ باال  

یگزین کرده  گونه از زر، جاجای نخستین آسیاب کوچک )پرمولر یکم(، پونتیکی میخدندان کناری و نیش را فراگرفته است و به 

به آن دو حلقه جوش داده  از میالد می و  تاریخش به سدۀ پنجم پیش  یاد شده به خوبی در جای درست  اند.  رسد. دستگاه 

 قرارگرفته است. 

 
 . 7، 3دورانت ج ل یو ،تمدن خیتار 1

جهان  2 پزشکی  مصور  ولتاریخ  محرابی ،  دایالله  انتشارات  تاری،  المعارف  پزشکیره  تهران،  ی خ  دوم،  چاپ   ،1384  .←  

 . 690، 2محرابی، ج
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تر است از چهار حلقۀ زرین بهم جوش خورده تشکیل شده است، سه تای آن دندان نیش و کناری  پروتزی دیگر که پیشرفته

کردن دندان پیشین  گیرد و دندان پیشین راست با یک پونتیک جایگزین شده است. سازنده با اره دربرمی   راست و پیشین چپ را

گاوی، آن را زبردستانه به دو نیم کرده، نیمی از آن به کمک میخی مورب در جایگاه پونتیک سانترال راست ]دندان پیشین[  

دست و کارآمد  شود که شاهکار هنری بسیار زیبا و یک داری می هنگا Corentoگذاشته است. دستگاه یاد شده در موزۀ کورنتو  

 رسد. به نظر می 

دستانه از عاج  کن نازک پاک تهی و کفش آمده که با اسکنۀ میان دست پنج روکش دندان به   Vitoloniaچنین در ویتولونیا  هم 

ساخته  می فیل  ما  شود.  دندان  مینای  از  نازکی  الیۀ  جایگزین  تا  است  روکش   توانیم شده  ساخت  پیشگام  را  دندان  آن  های 

 کروان به شمار آوریم. امروزین، لمینیت و فول 

گزاره  گونه  فراهم هیچ  و  ساخت  شیوۀ  از  دست ای  به  دندانی  پروتزهای  این  کتاب آوری  در  گورها،  این  از  های  آمده 

هایی در این  پزشکان و تکنسین ندان شود، ولی گویای آن است که دپزشکی پیش از میالد و پس از آن دیده نمی دندان پزشکی 

 .  1ساختند ل میهایی از جنس زر و مینای دندان و سرامیک و پُ اند، پروتزهایی هر چند ناکامل و روکش پروسۀ تاریخی بوده

 
 . 694 -  692محرابی،  1
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 پوستان آمریکا سرخ 

 
پانوکو  سرخ  دندان   Panucoپوستان  زیبایی  و  آیینی  جهت  مرکزی  آمریکای  سوهان در  با  را  ر هایشان  به شکل های  های  یز 

کشیدن دندان است  گویند که معنی آن سوهان   Molinaشناسی آنان مولینا  دادند و به این کار در فرهنگ واژه ای تراش می ویژه 

 شد. و یا به دارندۀ دندان سوهان کشیده گفته می 

 
هایی ارزشمند،  کردند و سنگ ها میکردن آن های دندانی و یا سوراخ ها افزون برآن، اقدام به ساخت روکش چنین آزتک هم 

گذاشتند.  آمده می خورده و به درون سوراخ فراهم هایی را بر روی دندان تراش اینله  Jadeitو جادیت    Pyritمانند فیروزه و پیریت  

ساله از روزگار کهن تا دوران   20تا    18تردستی و کارآزمودگی بسیار باال بر روی بانوان و مردان  گویا این آرایش دندانی را با  

 .1دادند شان به دست اروپاییان انجام می شدن سرزمینگشوده 

 
 . 947 ،یمحراب 1
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 هایی چشمگیر داشتند.  هزارساله در کار با سنگ و فلز پیشرفت پوستان مایا با تاریخ پنج سرخ 

های تزیینی آماده زدند. ایشان سنگ ها دست می کردن و آراستن دندان اسم دینی خود به کوتاه ایشان در راستای اجرای مر 

زیبایی درون سوراخ شده  به  را  لبیالی دندان ای  رویۀ  روی  بر  پدیدآورده  پری های  و گاهی  پیشینین ]سطح لبی[  مولرها  های 

، مانند  ای گرانبهایند، مانند: سنگ یشم ]سلیکاتی ویژهههای یاد شده، همگی از کانی دادند. اینله]آسیای کوچک[ جای می 

شرقی  سولفیت یشم  آهن [،  است،  زرگونه  سنگآهن  نام  با  سنگ سرخ  فیروزه،  شنگرفخونی،  و  منگنز  دولومیت،  یا  یا    ؛مار 

 سولفورسیماب. 

شد، به  ارگرفته می کسپس گونۀ مسین آن به   ، چون سنگ یشم بوددربرگیرندۀ یک لوله از جنسی سخت هم   : دستگاه تراش

 آمد و مواد ساینده کمک کمانی که دو سر آن نخی بسته شده در میان دستان به چرخش درمی 
 
رد کوراتز در آب بود.  اش گ

می بدین  فراهم  دندان  بر  ِگرد  سوراخی  تراش   ،آمدگونه  آن  اندازۀ  به  را  سنگی  پرداخت سپس  سمان  داده،  با  را  آن  کرده، 

 ها پس از چندین سده در جایش ماندگار است. هایی از آن چسباندند، نمونه شده، می هم کلسیم در سوراخ فرافسفات 

 
کند  پیدا می   1م را در درۀ اولو هندوراس7ای از آروارۀ پایین یک مایایی سدۀ  و همسرش تکه   Wilson Popenoeنو  ویلسون پوپه

شد  ها دیده میسازی پیرامون آن شده بود و با پرتونگاری، ردی از استخوان جای سه دندان سه تکه صدف جاگذاری که در آن به 

 
1  Uloa Valley of Honduras 
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استخوان  همانند  نمایی  ایمپلنت که  پیرامون  تیغهسازی  می های  امروزین  ازاینای  می بود.  پیوند  رو،  نخستین  را  آن  توان، 

 .  1ی بافت سخت[ به دست آمده تا کنون به شمار آورد آلوپالستیک ]جایگزین 

هایی از پرکردن آمده در اکوادور نشانه دست های به ها توجهی نداشتند، ولی در جمجمههرچند اینکاها به آراستن دندان 

 . 2شودها دیده می ای طالی ویژه، در آن هایی ]ُپرکردگی ریختگی در البراتوار[ با گونهها و اینله دندان 

 خاورمیانه 

 
بریج ]ُپل[ ثابت آروارۀ پایین که دربرگیرندۀ چهار دندان طبیعی و دو دندان ساخته شده از عاج است که همگی با سیمی  

ها پیوند خورده است که در شهر سیدون از فینیقیۀ باستان به دست آمده است، تاریخش به پانصد سال  زرین به دیگر دندان 

 پیش از میالد است.  

دندان مصنوعی با تاریخی بیش از چهارصد    Sidonم در شهر سیدون  1862به سال    Charles Gillardotگیالردوت  چارلز  

دست آمده که از عاج تراشیده شده، جایگزین دو دندان پیشین پایین شده است و با کمک سیمی زرین  سال پیش از میالد به 

 .  3به چهار دندان کناری آن دو، پیوسته است 

 یهودیان 
 اند. تلمود شامل دو بخش است:  از دستورهای پزشکی مردم خود را در تلمود ِگردآورده  ی اری ودیان بسیه

 اند؛  ا دستورهایی که زبان به زبان انتقال داده شده ی ؛ Mishnaشنا ی الف( م

 
 Dentistry, An)  یپزشکمصور دندان  خیاز کتاب تار  برداشت،  48و    47  برگۀ  ،خ1375،  نخست  ال، س یکم  مارۀش ،  امروز  یپزشکدندان مجلۀ   1

illustrated history, Malvin E. Ring). 
 .16 برگۀ ،خ1376، یکم، س 2 مارۀش  ،یپزشکمصور دندان  خیتاراز کتاب   امروز یپزشکدندان مجلۀ  2
 . 17 برگۀ ،خ1376، یکم ال، س 4 مارۀش  همان جا، 3
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 رهای اندیشمندان دینی یهود.  ی ا تفسی ؛Gemaraب( جمارا  

م با نام  370  -  390ن کتاب در سال ی پ.م( آغاز شد. ا586یان ) ی اسارت بابلن مجموعۀ اطالعات آیینی، پس از یا   ی ِگردآور

  (Yeshias)شوا ی   ی هافرهنگستان   یبرا  یادشده یی یان مرجع تای با نام تلمود بابل ؛م352  -  427المقدس و در سال ت ی تلمود ب

از کلمدرسه پروتستان ی می های مذهبی مرکب  و    ییباال   ی م سطح علم 3،  2های  در سده ی یادشده  هاها بود. فرهنگستان ان 

 داشتند.  

 شود. های درمانی در تلمود دیده می دستورهای بهداشتی و اندکی نسخه 

  ی چگونگ  هایی دربارۀ ، پرسش مورد بحث در آن زمان که در تلمود به آن اشاره شده است  ین ین مسائل دی از مهمتر  یکی

 از خانه است؟   Sabbath)  /آمدن زنان در روز شنبه )سبت بیرون 

بوکننده[ در دهان  توانند دانۀ فلفل را ]خوش ی آمدن از خانه مزنان در هنگام بیرون  پاسخ دانشمندان دینی چنین است:

 رون روند. ی توانند با روکش طال بی دارند، ولی نمنگاه 

ب بیرون رفت؛ زی توان با آن بی بهاست، نم از آن جا که دندان طال گران   د:ی گو المقدس می ت یتلمود  از دهان  رون ی را اگر 

 است.    و گناه ش گذاشت، چون کاری ناشایستیفتد، نباید آن را دوباره سر جای ب

بتلمود از  مصنوع رون ی ،  دندان  با  خانه  از  بانوان  نکم   یرفتن  می ارزش،  جلوگیری  شرم ی ز  را  آن  انگیزۀ  چون  زدگی  کند، 

 داند. افتادن آن میاش، از بیرون دارنده 

زشت نامزدش   یبه جهت آشکارشدن دندان مصنوع   ی مردالد، داستانی دارد:  ییان با تاریخ یک سده پس از میبابل  تلمود

 ن زن روکشی زرین بسازند.  ی دندان ا ی کند تا برایل خاخام کاری م ی کند؛ بنابرین اسماعی رون می او را از خانه ب

 باتر ساخت که مرد دوباره او را به همسری برگزید؛ بنابرین:یای چهرۀ او را زن کار به اندازه یا

 توانسته جنبۀ زیبایی داشته باشد؛  ساز تنها برای بانوان میالف( داشتن روکش طال و یا دندان دست 

توان  رو، میساز از دهان رایج بوده است. ازاین روکش و دندان دست افتادن رون ی ب( همان گونه که گفته شد، گویا همیشه ب

 چسباندند؛ ی ها را نمگفت: آن 
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

  تلمودتوان کتاب  رو، می اند. ازاین نامی سازندۀ روکش و دندان بوده  Nagra، مانند ناگرا  یاشده ن که سازندگان شناخته ی ج( ا

 .  1به شمار آوریم های دهان و دندان ا درمان آسیب ی ؛ ریی شگی ی گرانبها در پاگنجینهبگذاریم و آن را کنار اوستا در یهودیان را 

 مصر 

 
می  ی یابد که در آن سه دندان با س انگیز میم پروتزی شگفت 1952در سال    El Qataد مصری در جایی به نام الکاتا  یق فر ی شف

 گر چسبیده بودند.  یکد یزرین به  

ا باستان  بارۀ  در  بررسی دست ن دندان  یشناسان  با کمک آن، هم های گستردهساز  ولی در چگونگی درمان  آوا  ای کردند، 

 های آغازین به شمار آوردند. نی و ساخت دندان در دوران یگز یای از جانشدند. برخی آن را نمونه 

اری  های کن ن شده و به دندان یگزی سازست که جاانی سمت راست، دست ی ش می نمونۀ شفیق گویای آن است که دندان پ

ای کامل است، شناسایی آن دشوارست که چگونه  شهی ر  ی ن دارای شی ن دندان پیی که ا یخود پیوند زده شده است. از آن جا

 گرفته است.  ی مار جای آسیبی وارد کند در دهان ب ، آن که به لثه پیرامون دندان افتادهبی 

اند،  خواستهی ان میباشد که نمایشگر آن است، مصرن شده  یگزیدیدگاه دیگر آن است که دندان یاد شده، پس از مرگ جا 

داشتن تن  را باوری استوار بر سالم نگاه یهیچ گونه کم و کاستی به خاک برسانند؛ زتن مردگان خود را تا جایی که بتواند، بی 

 .  2اند ای دیگر و رستاخیز داشتهی راهیابی به دن ی برا

 
 .30 - 29 ن،ی؛ مالو 19و  17 برگۀ ،5شماره   ،امروز یپزشکدندان مجلۀ  1
 . 36، مالوین، 20 برگۀ، 6شماره   ،پزشکی امروزدندان مجلۀ  2
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

 روم
ده با  ی های پوسی نرم و سخت دهان به کشیدن دندان و ترمیم و بازسازی دندان هاهای بافت رومیان افزون بر درمان بیماری

،  1گانۀ رومیان ن دوازدهی رفته کارآزموده بودند. از آن جایی که بندی از قوانهای از دست دندان  یروکش زرین و گذاشتن پل برا 

شد سپس در دوران داده می ۀ روم انجام ی مهوری اولدر ج  یسازرود که کار دندان های زرین بوده است، گمان می چی پم ی کاربرد س

 ای، کاری رایج بوده است.ا تکه ی ساز کامل شتری کرد و گذاشتن دندان دست ی شرفت بی ها پپس از میالد بازسازی دندان 

های جایگزینی  وه ی ساخت و دیگر شدندان دست گویند که از راه ساخت  طنزپردازان امپراتوری دربارۀ کارورزانی سخن می 

ن  یکنند که از راه درمانگری، درآمدهای سرشاری به دست آوردند؛ بنابرا ی اد میدندان، ثروت اندوخته بودند و نیز از پزشکانی  

ها را در دهان  ر هنروران رایج بوده است و پزشکان آن یخردورزانه است که بر این باور باشیم، ساخت دندان به وسیلۀ زرگران و سا 

 پزشکی امروزین بوده است. های دندان نی سی پزشکان و تکن کردند، درست مانند دندان ن می یگز یا افراد ج

خورد، هر چند پزشکان دربارۀ  سازی در روم کهن به چشم میپزشکی و دندان های دندان چنین نمودهایی از بودن کارگاه هم 

کارگاهی کوچک    Domitianم(  80زمان دومتیان )ز:    نامی است که در  Cascelliusاند، نمونۀ آن کاسیلوس  آن خموشی گزیده 

 .  2داشته است، همان گونه که در سرودۀ مارتیالیس آن را در گذشته یاد کردیم  Aventicumدر آونتیکوم  

  24ای که هر لژیون  م جهان باستان را فراگرفته و رو به سوی اوج پیشرفت بود، به گونه100پزشکی نظامی پیرامون سال  

   جراح داشت. 

 
گانه شناخته شد. گویا در آن زمان رسم بر این بود پ.م گروهی از دانشمندان به گردآوری قوانیني دست یازیدند که به نام قوانین دوازده 450پیرامون سال   1

هایی، کشور دچار  ولی با گذر سدهسپردند،  سوزاندند و یا به خاک می شان می ها را با زیورآالت زر و سیم گذاشتن به مردگان خود، آن که ثروتمندان به پاس ارج

  ،رون هایی در برخی بندهای این قوانین پدید آورند. ازایکمبود طال شد و بزرگان نگران ناتوانی کشور در این برهۀ زمانی شدند؛ بنابرین، تصمیم گرفتند، دگرگونی 

ساخت از جنس ک سپارد، مگر آن که مرده داراي دندان و یا پل دندان دستتواند مردۀ خود را با زیورآالت طال بسوزاند و یا به خادستور دادند، هیچ کس نمی 

 طال باشد. 
 . 694 -  692محرابی،  2
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

پزشکی، جراحی  پزشکی، گوش و حلق و بینی، دام های سیستم پیشابی، زنان و زایمان، مامایی، چشم های بیماری رشته

 سازی بیشترین پیشرفت را پیدا کرد.  آب مروارید و دندان  ، سنگ پیشابدان   ، های لوزهپالستیک، جراحی 

 . 1ساز کام داشتنددندان، پل و سقف دست شده، دست پیچی سیم ایشان توانایی ساخت دندان طال، دندان  

 یونان
م(  645  -  690)   یهانام دارد که در سال   Poul Aeginaنا  ی پزشکی نوشته است پاول آگکه دربارۀ دندان   یونان ین نگارنده  یآخر 

 کرد. برپایۀ گفتۀ خودش، اندکی بر این دانش افزود.  ی م یزندگ

 گردآوری کرد.  Epitomeان خود را در هفت جلد کتاب ی ن ی شی پ ی دانش پزشک او با توانمندی بسیار همۀ 

های دهانی و چگونگی درمان ها و پیشگیری از بیمارشدن بافت های گوناگون دربارۀ چگونگی پاییدن دندان او با سفارش 

 کشاند.  های دهانی سخن را به درازا می بیماری 

  ی ها دن آن و کاستن از بلندی دندان و برابرساختن آن با دندان ی ده پیش از کشی های پوسن دربارۀ پرکردن دندان ی چن هم 

 کند.  کناری را گزاره می 

 و دیگر ابزارآالت پرداخت.  Chiselرود، او نخستین کسی باشد به برداشتن جرم با اسکنه گمان می 

مورد    کم کاسته شد و تنها چند نمونه از ساخت دندان پزشکی کم شرفت دانش دندان ی نا از پی آگیافتن کار پل گویا با پایان 

  700رفت که تا    یخود پا گذاشت و به خواب  یپزشکی هم به دوران ایستایی تئوری و عملش قرارگرفت. از آن پس دندان یآزما

 . 2سال به درازاکشیده شد و به دورۀ رنسانس رسید 

 
 .  369  - 368، 3ویل دورانت، ج، تاریخ تمدن 1
 . 20، برگۀ 1379 نی، فرورد9شماره  ،امروز یپزشکدندان  2
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 ۀتا آغاز دور  ازربی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

 های اسالمی سرزمین 

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

بیشتر دنبال شد و گام ایران، به ویژه دانشگاه گندی  و آغاز  شاپور  پایان دوران کهن  این  برداشت که  هایی بلند در این راستا 

فرهنگ وسده  با شکوفایی  از آن، همراه  بود که چند سده پس  از میالد  با  تمدن در سرزمین   های میانی پس  اسالمی  های 
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

شاپور  پژوهان دانشگاه گندیآموختگان و دانش های ایران، به ویژه دانش همیاری اندیشمندان ایرانی آموزش دیده در دانشگاه 

 . 1و یا شاگردان ایشان شد 

 
 م(  857 - 776ق /  243 –  160یوحنا ]یحیا[ فرزند ماسویه )

پزشکی  ای ایرانی کتابی جدانویسی شده در دانش دندان شاپور و از خانواده ی زبان گندی از پزشکان سریانماسویه، یوحنا  ابن 

   . ددار  السواک و السنونات  ي کتاب فبا نام 

 (ه3)سدۀ   ماسه، عیساابن
 دارد.  ةر السن ی تدب يف ماسه، عیسا نیز کتاب ابن چنین هم 

 
 . 694 -  692 ،یمحراب 1
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

 دو در دسترس نیستند.  هر

 ق(290قسطا بعلبکی )ز: 
لوقای بلعلبکی سدۀ  هم  نام  ه 4،  3چنین قسطا فرزند  با  ُکندشدن دندان   الضرس  يرسالة ف، کتابی  پیرامون  ها،  گفتاری 

 نوشته است.  

 ق(264 – 194) حنین فرزند اسحاق عبادیابوزید 
 دارد.  تصالحها الحفظ االسنان و اس ي مقالة فشاپور نیر کتابی به نام آموختگان گندی حنین فرزند اسحاق عبادی از دانش 

 ق( 313  - 251رازی محمد فرزند زکریا )
های دهان  خود را ویژۀ درمان بیماری   الطب   يف  يحاو الق( بیش از دوسوم کتاب سوم 313 -  251رازی محمد فرزند زکریا ) 

 و دندان کرده است.  

سدۀ   التصریف در    ه 4م/10زهراوی  عن  عجز  لمن  التعریف  و    کتاب  آن  کشیدن  و  دندان  تراش  برای  ابزارهایی  خود، 

 کند.  های جنبان و لثۀ سست یاد میهای سوزاننده برای درمان فیستول و التهاب دندان دستگاه

تبری در کتاب   ربن  فرزند سهل  ایرانی دیگری، مانند علی  الحکمةاندیشمندان  فرزند عباس 250)د:    فردوس  ق(، علی 

سینا در  ق(، ابن 375)ز:  معالجات البقراطیة  (، ابوالحسن احمد تبری در  378)ز:    ناعة الطبیةکامل الص اهوازی مجوسی در  

تا دیگر پزشکان پیرامون دوران 531)د:    خوارزمشاهی  ۀذخیر ق(، اسماعیل جرجانی در  428  -  370)   الطب  يقانون ف ق( 

 .  1اند، ولی سخنی از پروتزهای دندانی ندارند پزشکی گذاشته هایی از کتاب خود را ویژۀ دانش دندان هایی بخش رنسانس بخش 

دندان  استوارکردن  برای  روش ایشان  از  جنبان  دهان های  کاربرد  گوناگون  داغ شویه های  دندان ها،  بستن  و  با  کردن  ها 

 بردند. زرین و سیمین بهره می 2های نوار 

 
پزشکان ایران، ، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن دندانپزشکی ایراندندانسیری در سه قرن    ←نک:    1

 . خ1389
2 Dental splint 
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 ۀتا آغاز دور  ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

های درمانی کهنی است  از شیوه   شود،نجام می های مدرن اهای استوار که اکنون با شیوه های جنبان به دندانبستن دندان

 .1تر یاد کرد ها را از میراث نوشتاری کهن توان برخی از این راهنمایی اند، می بینانه گزاره کرده های آن را نازک که روش 

 .2خود را استوار کرده بود  یهادندان  نی زر م ی س لهی به وس  زی ق( ن35سوم )د:   فهی عثمان خل

 حدیث و روایت دربارۀ پروتز
جا یاد  ها را در این هایی از آن های روایت و حدیث به گفتاری پیرامون پروتز دست یافتم که نمونه من با بررسی برخی از کتاب 

 کنم.می

ب  1
َ
ب  ه  َعن  اْبن  ی( َعْن أ

َ
ب  یُعَم ی أ

َ
َحل

ْ
اٍد َعن  ال    :یٍر َعْن َحمَّ

:
َ

ال
َ

نِ  ق ِن الثَّ ُتُه ع 
ْ
ل
 
أ  ی س 

 
ْسُقُط أ ِصُم و  ت  ْنف  ْن  یِة ت 

 
ُح أ

ُ
اة  یْصل ا ِسنُّ ش  ه  ان 

 
ک  م 

 
ل  . ْجع 

 
َ

ال
َ

ق
َ
  :ف

ْ
ل

 
اء  ف کِ ی ِإْن ش 

 
ون  ذ

ُ
ک ْن ت 

 
ْعد  أ  ب 

ً
ا ِسّنا ه  ان 

 
ک ْع م   ًة.  ی ض 

   است، گوید:  عمیر از حماد از حلبی روایت کردهابیاز پدرش از ابن

 ش دندان گوسفند نهاد؟  ی جاتوان به آیا می  :شده و فروافتاده، پرسیدمشین متالشییدربارۀ دندان پاو را 

 .3ش دندان گوسفندی گذاشت که ذبح شرعی شده باشد یجا  توان بهاگر خواهد، می   فرمود:

ب  2
َ
اٍن َعْن أ

َ
ن ه  ْبن  س 

َّ
الل ه  )ع(  ی ( َعْن َعْبد 

َّ
الل  َعْبد 

 :
َ

ال
َ

ُجِل ق ِن الرَّ ُتُه ع 
ْ
ل
 
أ  یس 

 
ُه أ ِصُم ِسنُّ ْن یْنف 

 
ُه أ

 
ُح ل

ُ
 یْصل

 
ْت أ ط  ق  ب  و  ِإْن س  ه 

 
ا ِبذ ه  دَّ

ُ
ْن  یش

 
ُح أ

ُ
ا ِسن  یْصل ه  ان 

 
ک  م 

 
ل .   ْجع  اة   ش 

 
َ

ال
َ

  :ق
 
اء  ل ْم ِإْن ش  ع  کِ ی ن 

 
ون  ذ

ُ
ک ْن ت 

 
ْعد  أ ا ب  ه  دُّ

ُ
   ًة.ی ش

ه فرزند سنان از امام ششم )ع( دربا
َّ
توان آن را با نوار زرین بندد؟ و آیا می  :شده پرسیدرۀ مردی که دندانش لق عبدالل

 ش دندان گوسفند بگذارد؟  یجاتوان به فتد می ی اگر ب

 
 .145و   108،  سیری در سه قرن؛ 257،  2قف، ج؛ ابن 295 -  293؛ زهراوی، 17و  150؛ برگردان ذاکر، 150و   118،  3ج چ. دکن، ،يحاو ال 1
 . 3،  3ها، جنگارش  خیتار 2
 . 50،  63ج روت،ی؛ بحار األنوار، ب234،  54سماء و العالم بحار األنوار، جال؛ آسمان و جهان، برگردان 644 ،یمحاسن برق  3



   

 ی اسالم ی هانیسرزم یپزشکپروتز در گذر دندان   خیتار 
 

22 

 ۀر تا آغاز دو ربازی پروتز از د ۀخچیتار

 رنسانس 

 .1که ذبح شرعی شده باشد ]و از دندان گوسفندی بهره ببرد[ بندد، ]با سیم زرین[  آری اگر خواهد، آن را   فرمود:

بِ 3
 
ْن أ ة  ع  ار  ْن ُزر  ِه )ع( ی ( و  ع 

َّ
ْبِدالل   :ع 

:
َ

ال
َ

بِ  ق
 
ُه أ

 
ل
 
أ ُجِل  یس  ِن الرَّ اِضٌر ع  ا ح  ن 

 
 ی و  أ

 
ُه ف اِن م  ی ْسُقُط ِسنُّ ْسن 

 
 ِمْن أ

ُ
ُخذ

ْ
 ی أ

 
هُ ی ت  ف ان 

 
ک ُه م 

ُ
ل    .ْجع 

 
َ

ال
َ

س   :ق
ْ
أ ب 

 
   .ال

   زراره گوید:

 روافتاده و کشیده است: د که دندانش فیپدرم در انجمنی که من حضور داشتم از امام ششم )ع( دربارۀ مردی پرس

 افتاده، از دندان مرده بهره ببرد؟  جای دندان  توان به آیا می 

 .  2باکی نیست   فرمود:

4 
َ
ه  ْبن  ُسل

َّ
  :َماَن ی( َعْن َعْبد  الل

:
َ

ال
َ
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ه فرزند سل روایتی  
َّ
   مان گوید:یاز عبدالل

   ؟لی ساخت دندان[ از استخوان فدربارۀ  ] : دمیپرسرا جعفر )ع( ابو 

 .3ای دارم باکی ندارد و منهم از آن شانه   فرمود:

 :محبوب، عن العالء بن رزین، عن محمد بن مسلم( ابن 5

. رأیت أباجعفر )ع( یمضغ ال: ق
ً
   علکا

 فمضغت هذا العلک ألُشّدها.   ي یامحمد! نقضت الوسمة أضراسفقال: 

 و کانت استرخت، فشّدها بالذهب.   قال:

 
 . 52،  63ج روت،ی، ببحار األنوار؛ 109 ، برگۀمکارم األخالق ؛ 644 برگۀ ،یبرق  محاسن 1
 .109 برگۀ ،مکارم األخالق ؛ 644 برگۀ ،محاسن 2
3  
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ای سایش[ کرده  هایم را سست و باریک  ]گونه ای محمد! وسمه دندان  :مرا گفتندجوید، امام باقر )ع( را دیدم، سقز می

 است، سقز جویدم تا آن را استوار سازد.  

 .1ها با ]سیم[ زرین شد های ایشان سست و جنبان شدند، پس ناگزیر به بستن آن ]پس از گذر مدتی[ دندان  وید:راوی گ 

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

 پیش و پس از آشکارشدن اسالم است. 

 چین 
دید که هم مردان و هم زنان    Kardandanم مارکوپولو به چین سفر نمود در جایی به نام کارداندان 1270زمانی که در سال  

 اند.  پوشانده ای از طالی نازك  هایشان را با تکهاین ناحیه دندان 

نازکروکش  ایشان  طالیی  به  های  که چسبندگی همیشگی  بود  شده  ساخته  دندان  همانند  که  بینانه  این  داشت.  دندان 

م کارهای  13های طالیی جنبۀ آرایشی داشته یا ترمیمی، هنوز گزاره نشده است، ولی آشکار است که چینیان در سدۀ روکش 

 . 2اند دانسته ترمیمی بر روی دندان را می 

 ژاپن
رو، امکان دارد که  ودند. ازاین کاری بر روی چوب و ساختن بودای چوبی را با مهارت فراگرفته ب م هنر کنده 8ها تا سدۀ  ژاپنی 

سازی را به  های هنر دندان ساختند و به طور یقین تا اوایل دوران توکوگاوا زمینهساز چوبی نیز در همان زمان می دندان دست 

 بهترین وجه فراهم کرده بودند. 

به سال  پیر فوشارد دندان  نام فرانسوی  به  نوشته 1728پزشک  مل ساختۀ خودش سخن  دندان کاهای خود از دست م در 

دندان، فنر به کار  چنان در ساختن دست برد، ولی او هم ها بهره می داشتن آن گوید که تنها از فشردگی هوا برای ثابت نگاه می

 
 ة. ، باب السواد و الوسم34  ثی، حد298، 48، نواربحار األ؛ 482، 6ج  ،یکاف 1
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دندان کامل باال و پایین ساخته بودند که تنها با چسبندگی و فشردگی  سال پیش از او دست   200ها  برد، با این وجود ژاپنی می

 شد. ت نگه داشته میهوا ثاب 

ساز کامل چوبی  جفت دندان دست   120شد. بیش از  از چوب ساخته می   ،هادندان آورست که دانسته شود! دست شگفت 

 رسد. م می 18م تا نیمۀ سدۀ  16ها به آغاز سدۀ  یافت شده است که دیرینگی آن 

مانند چوب گیالس؛ یا زردآلو تراشیده    ساز چوبی ژاپنی در آغاز، از درون یک تکه چوب خوشبو داشت، های دست دندان 

 شد. می

سپس چوبی به اندازۀ آن قالب درون دهان بیمار،    ،شددندان گرفته می نخستین گام با موم زنبور عسل، قالبی از آروارۀ بی 

ی نقاط  گذار شد و با عالمت های شنگرف یا جوهر هندی رنگ می شد تا در آن جای گیرد پس از آن با رنگدانه تراش داده می 

شد که با بخش درونی دهان هماهنگی داشته باشد، شیوۀ کارکردی  ای تراش داده می دندان به گونه پست و بلند، درون دست 

 های امروزین ندارند. آن چندان تفاوتی با آخرین روش

افزایش دهد و حتا    ماندن آن رایافت تا میزان نگهداری و در جای دندان چوبی به خوبی در سقف دهان امتداد می پایۀ دست 

 شد. کاری می های نامنظم سقف دهان بر روی آن کنده نقش لبه 

آوردند و درون گزیدند سپس آن را به شکل دندان آدمی درمی های پروتز را از جنس مرمر یا استخوان جانوران برمیدندان 

های مسین؛ یا  های آسیا، تیغهبردند و به جای دندان های کشیده شده انسان نیز بهره می گذاشتند. گاهی از دندان چوب، می 

 افزایش دهند.    گذاشتند تا نیروی جوندگی راآهنین می 

بود، سپس دندان را با الک و الکل  اش میبودن دارنده هلأدندان به خواست بیمار بود که گویای مت کردن دست همواره رنگ 

 بزاق دهان ایستادگی کند.   PHپوشانیدند تا بتواند در برابر می

ساختهترین دست کهن  از  باال  ژاپنی دندان فک  بوداهای  زن  یک کاهن  آن  از  نام  ها،  با  او  است که  ناکااوکاتای  نام  به  یی 

کرده  م زندگی می1500های  او در پرستشگاه گابخوجی در واکایاما در حدود سال   .شد بودا شناخته میهیم؛ یا خانم هوتوکه

ان  است که در میان وسایل شخصی او در معبدی که به شکل موزه در آورده شده، آئینه، دوات سنگی، بادبزن، رنگ، چند استخو

 دندان چوبی یافت شده است.  و یک دست 
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 را درست کرده است.   خود کاهن آن  شود:گفته می 

 ها در یک برهۀ زمانی است.  شدن آن شد که گواه سیاه ها دیده می چنین ردی از اکسیدآهن بر روی دندان هم 

واکایاما جزو روستاهای دور افتاده م 16دندان چوبی رایج بوده است، چون در سدۀ  رود، در آن زمان کاربرد دست گمان می 

 .1آمده است به شمار می 

 م16 - 13های پزشکی در سده دندان 
زودی اصول مطرح  ه  طب جراحی نوشت و ب  Inventoriumاینونتوریوم )   را به نام   شاهکار خود  1343گی دوکولیاگ در سال  

( ترجمه شد. این کتاب برای  vernacularه بومی ) به زبان فرانس  1592شده در این کتاب از اصول جراحی آن زمان شد و در  

بار تجدید چاپ شد. کار دوکولیاک در زمان   130استفاده جراحان به ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی و عبری نیز ترجمه و حدود  

 وی موجود است.   magnum opusنسخۀ خطی از   35خود بسیار مهم بوده که امروزه حدود 

شرح داده    (evidence)ها را تحت عنوان نشانه  ها و رویش آن .... طب جراحی« آناتومی دندان دوکولیاک در »اینونتوریوم

 روید.  های اضافی می است و ذکر کرده است که گاهی در بزرگساالن به طور ناگهانی دندان 

اند و درمان جملهبندی کرده است که درد، سایش، خوردگی و لقی از آن  چنین او بیماری دهان و دندان را نیز فهرست هم 

 بندی کرده است.  تقسیم  (particular)و ویژه   ( (universalها را نیز به دو گروه کلی عمومی  آن 

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

 های دیگر محکم کرد. دوکولیاک در مورد پروتزهای دندانی بسیار مختصر بحث کرده است.  نمود و آن را با سیم طال به دندان 

جراحی در  ها ]کلمنت، اینوسانت و اوربین[ با نفوذترین نویسندۀ پزشکی پ پلیه و طبیب پاگی دوکولیاک دکتر دانشگاه مون 

 م بوده است.  15و  14سدۀ  
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عضو دانشکده و بیمارستان بزرگ فرانسه در مون پلیه و پزشک شخصی سه پاپ بوده   گوید: خوددر آخرین چاپ کتاب  او

 . 1است 

 رنسانس )تولد دوباره( 

 
م، گویای نخستین تئوری پروتز دندانی پارسیل است که نه تنها با آن  1575پاریس   – م( 1590  -   1510نقاشی آمبروآز پاره ) 

ها خوراکی را  توانست با آن گویی را نیز بهتر و رساتر خواهد کرد، ولی کسی نمی توان زیبایی را به دست آورد؛ بلکه سخن می

 آورد.آن را پیش از خوردن از دهان درمی  ،بجود؛ بنابراین 

بحثی را دربارۀ جادادن   Intrrodaction ou entrée pour parvenir â la vraie connaissance de la chirugi   :کتابشاو در  

 آیند ]کاشت دوبارۀ دندان[ سخنی گسترده و فراگیر دارد. یا سالم درمی ؛افتندهایی که به هرگونه می دوبارۀ دندان 

 
 . 21شماره   ،امروز یپزشکدندان مجلۀ  1
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دندان هم  تهیه  روش  استخچنین  از  شده  ساخته  فیل  ؛وان های  عاج  از  یا  شیرماهی  ؛و  دندان  از  یا  آبی    ؛و  اسب  یا 

های کنار خود به خوبی بسته شده،  و یا سیمین به دندان   ؛هایی زرینها با رشتهدهد. این دندان انگیزانه آموزش می شگفت 

 ماندند. می  جا استوار به 

شده از یک صفحۀ زرین یا سیمین فراهم   کامیان دستگاهی ساختهشکریان و شکاف گویی لب چنین برای درست سخن هم 

 .1شد دار جا داده می شد و در کام سوراخ آورده می 

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

های از دست رفته از  شود. پس از صبر برای بهبود لثه او برای جایگـزینی دنـدان زند؛ بلکه صحبت کردن نیز مشکل می می

 بست شده است.  های کناری چفت و  پل با سیم زرین به دندان  ساخت و آن را به گونۀ استخوان یا عاج می 

 
را می  پروتز دندان دستگاهی است که سوراخ کام  به رشتۀ  او  اگر چه دکتر    (palatal abturator)بست  بزرگترین پیشکش 

ره که  1560ای از این دستگاه را در  آماتوس لوسیتانوس گونه  پ    1563اولین بار در  م گزاره کرده بود، ولی در کتاب جراحی 

منتشر شد، کار او توجه عمومی را جلب کرد. در آن زمان به جهت فراگیری بیماری سیفلیس و این که هیچ درمان موثری برای  

 تا سوراخ شدن کام پیش می 
ً
 رفت نیاز به این وسیله بیش از امروز بود.  آن شناخته نشده بود و بیماری معموال

ره شامل پوشاند و شکل آن  ای بود که حفره را کاماًل می ای خم شده از طال بود و اندازه آن به گونهورقه وسیله ساده و موثر پ 

گذاشت و آن را داخل حفره  شد و داخل آن اسفنج میکرد. در سطح محدب آن گیره کوچکی لحیم میاز سطح کام پیروی می 

 و ورقه طال را در جای خود نگه دارد.  ها آب بینی را جذب کند، و متورم شود کرد تا تراوش بینی فرو می 

 
 . 2443  - 2442 ،یمحراب 1
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ترین ابزار باشد که نه تنها شکاف را بندد؛  شد تا این دستگاه زیباترین و بهداشتی ای می شیوۀ کاربردی پروتز یاد شده، انگیزه 

 .1گفتن بیمار را نیز بهسازی نماید بلکه خوردن، نوشیدن و درست سخن 
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 

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 

Intrrodaction ou entrée pour parvenir â la vraie connaissance de la chirugi      ،م(1590  - 1510آمبروآز پاره ) 

ق(، برگردان محمدباقر  1110، مجلسی، محمد باقر فرزند محمدتقی )د:  بحار األنوار  ،السماء و العالم ، ترجمه  آسمان و جهان

 ؛ 1351، ای، ده جلد، دراالکتب اسالمیه، تهران کمره 

 ( کلینی  فرزند  یعقوب  فرزند  محمد  کافی،  علی ق328  ـ  258اصول  پژوهش  تهران،  (،  اإلسالمیه،  دارالکتب  غفاری،  اکبر 

 ق؛ 1407

 خ. 1381خواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ هشتم، جلد دوم، پ.م(، دوست 583، زرتشت ) اوستا

 ق. 1387، دارالکتب االسالمیه، تهران، ق( 1110)د:   مال محمدباقر مجلسی ، 63کتاب  روت، ی ، ببحار األنوار

 ق. 1396، مال محمدباقر مجلسی، دارالکتب االسالمیه، تهران، 48االنوار، کتاب  بحار 

 ق. 1391، مال محمدباقر مجلسی، دارالکتب االسالمیه، تهران، 54بحار االنوار، کتاب  

 ق. 1387، دارالکتب االسالمیه، تهران، ق( 1110)د:  ، مال محمدباقر مجلسی 61بحار االنوار، کتاب  

 خ. 1365، دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ دوم، ق( 1110)د:  ، مال محمدباقر مجلسی 66بحار االنوار، کتاب  

ج  تمدن،  سازمان 3تاریخ  سروش،  اصغر  علی  و  داریوش  پرویز  عنایت،  حمید  مترجمان  دورانت،  ویل  مسیح،  و  قیصر   ،

 خ؛ 1367انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران، چاپ دوم،  

 محرابی.   ← .  1384الله محرابی، انتشارات دایره المعارف تاریخ پزشکی، چاپ دوم، تهران،  ی، ول تاریخ مصور پزشکی جهان

 (. Dentistry, An illustrated history, Malvin E. Ringی، مالوین ) پزشکمصور دندان  خی تار
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 خ؛ 1380، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 3تاریخ نگارش های عربی، فواد سزگین، ج 

پروتز، تهران،    یالمللن ی ب  ۀ کنگر   نی در نخست   یذاکر، سخنران  م ی محمدابراه،  رنسانس  ۀتا آغاز دور   ربازی پروتز از د  ۀخچیتار

 .1390  ید 12 ک، ی هتل المپ 

التصریف الزهراو  فرزند أبوالقاسم خلف  ،  التعریف لمن عجز عن    ، ( یجراح   ی)بخش:ابزارها ،  م( 1013  -  936)   ، یعباس 

آرام   احمد  تهران   ی مهد  و ترجمٔه  اسالم  ،محقق.  مطالعات  ب  ی موسسه  و مؤسسه  تهران  تمدن    شهی اند  یالمللن ی دانشگاه  و 

 . خ 1374ی، کواالالمپور مالز ی اسالم

 ( م352 -  427)نگارش:  بابلییان   تلمود

 ( م370 -   390)نگارش:   المقدس تلمود بیت 

ّف، امین، ِاْبِن حفظ الصحة و دفع المرض  ي جامع الغرض ف
ُ
ک الدوله ابوالفرج فرزند موفق ق ر    ی الدین یعقوب فرزند اسحاق ک 

 . م1989ق /  1409خلف حمارنه، اردن،   یبه کوشش سام م(، 1276 -  1233ق / 685  -  630) 

 جلد. هفت  Guy de Chauliac اک ی دو شال  یگام(، 1363)نگارش:   Invertoriumهای بزرگ جراحی 

 یا تفسیرهای اندیشمندان دینی یهود.   ؛Gemara جمارا 

  -   251) رازی    ایهای گوش و بینی و دندان، محمد فرزند زکر، بیماریأمراض األذن و األنف و األسنان يالطب ف  يف يحاوال

م،. برگردان پارسی،  1955ق / 1375المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  ق(، وزارت فرهنگ، چاپخانۀ مجلس دایره 313

 خ. 1391محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  

 ی. ن شهروی ←  ، 1381پورشاد، تهران، تهران  ، ین یمهربان شهرو ، خیدر گهواره تار  شاپور ی دانشگاه گند 

  1344پژوه، افشار، چ تهران،  به کوشش دانش  لهی می ق( فکس 531فرزند حسن )د   ی جرجان لی اسماع ی خوارزمشاه   رهی ذخ

 ( رهذخی )  ← خ1380 یفرهنگستان علوم پزشک  ی (، و چاپ پنج کتاب به کوشش دکتر محمد رضا محررفرهذخی )  ← خ.

 3724ۀاستانبول، شمار  ا، ی اصوفیا  ۀ کتابخاننسخۀ خطی،  ،ق( 290)ز: قسطا فرزند لوقای بلعلبکی  ، الضرس ي رسالة ف

پزشکی  سیری در سه قرن دانش دندان  تاریخ  و  تحقیقات اخالق  و گردآوری، محمدابراهیم ذاکر، مرکز  پژوهش  پزشکی، 

 خ؛1389پزشکان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن دندان 
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امینِاْبِن   (، 672صفر    25)نگارش:    الشافي في الطب  ّف، 
ُ
ابوالفرج  ق یعقوب  موفق   فرزند الدوله  ک  فرزند الدین  ر  ک   ی اسحاق 

 م(، 1276 -  1233ق / 685  -  630) 

 م. 1593ترجمه به فرانسه،  vernacularم[؛ 1343نگارش:   ( Inventoriumاینونتوریوم ) ] طب جراحی 

ّف، امین، ِاْبِن الجراحة  يالعمدة ف
ُ
کالدوله ابوالفرج فرزند موفق ق ر    -  1233ق /  685 -  630)  یالدین یعقوب فرزند اسحاق ک 

کوشش    م(،1276 دکن، به  اوغل1356  هند،  حیدرآباد  احسان  الطب  اکمل   ، یق؛  مخطوطات  فهرس  دیگران،  و  الدین 

 .ق1404استانبول،   ، یاالسالم

م، چاپ  1928ق(، پژوهش محمد زبیر صدیقی، برلین،  236علی فرزند سهل ربن طبری )ز:  ،  ة في الطبفردوس الحکم

ق؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم 1416م /  1996تاریخ العلوم العربیة االسالمیة، دانشگاه فرانکفورت، آلمان  دوبارۀ معهد  

 خ؛ 1391ذاکر و علینقی منزوی، مرکز تحقیقیات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

ف  ابن الطب،    يقانون  عبدالله  فرزند  ) حسین  دار 428  –  370سینا  بیروت  ق(،  العربی،  التراث  برگردان   –احیاء  لبنان؛ 

)هه  شرفکندی  تهران،  عبدالرحمان  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن 1385ژار(،  الطب،  في  قانون  دارصادر،    - سیناخ؛ 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، سینا، پژوهش ابراهیم شمس بیروت، د. ت؛ قانون في الطب البن 

ق(، پژوهش  329)د  یراز  ین ی االسالم کلاسحاق ثقة   فرزند   عقوبیابوجعفر محمد فرزند    ،یاصول، فروع، روضه کاف  ،یکاف

 ق. 1379 ه،ی دار الکتب االسالم ،ی غفار اکبریعل

ق؛ دیگر:  1294چ. بوالق، قاهره،    ،( 378)ز:    ی مجوس  یفرزند عباس اهواز   ی عل  ،ي الکناش الملک  ،ةی الطب   ةکامل الصناع

؛ دیگر: چ. تهران، مؤسسۀ احیاء طب  ق 1417م/1996آلمان،    –دانشگاه فرانکفورت    ،یو اسالم  ی عرب  یهادانش   خی انجمن تار

 خ.  1400طبیعی؛ ترجمۀ محمدخالد غفاری، سفیر اردهال، تهران،  

 مPoul Aegina  (690  - 645 ) نای پاول آگ ، Epitomeهفت جلد کتاب ، اپیتومکتاب 

 م( 857  -  776ق /  243 –  160)  ه ی[ فرزند ماسوای حی] وحنا ی  ه، یماسوابن  السواک و السنونات  يف  کتاب

 .( ه 3  ۀ)سد سای ماسه، عابن  ةتدبیر السن  يف کتاب 

 خ. 1382پور، انتشارات اساطیر، امیرحسین حیدری  –، راب، دکتر، ا، کهن از تلمود ایهگنجین 
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 ،  26،  16، 6، 5، 4 خ؛ شمارۀ 1376، سال یکم  2خ؛ شمارۀ 1375، سال یکم، 1،  مارۀش   ، امروز  ی پزشکدندان مجلۀ 

  5  خ؛ ش1376س    ، 2  خ؛ ش 1375س    ،1، شمارۀ پزشکیتاریخ مصور دندان از کتاب   ، برداشت پزشکی امروزدندان مجلۀ  

 1376،  1375و   1376،  48و   47، 26، 21، 20،  19،  17، 16  خ؛1379س  ،9 خ؛1377س  ،6خ؛ ش  1376

)دمحاسنال برقی  خالد  فرزند  محمد  فرزند  محمد  فرزند  احمد  ابوجعفر  جالل 274ا  ی  280،  پژوهش  حسینی ق(،  الدین 

 خ 1327)محدث(، چاپ تهران، 

   نسخۀ خطی. ق(،  375)ز:  ابوالحسن احمد تبری، معالجات البقراطیة

اللثة و استصالحهامقالة في حفظ   ) ابوزید  ،  األسنان و  ق(، پژوهش فؤاد ذاکری،  264  –   194حنین فرزند اسحاق عبادی 

اخالق و    قات ی مرکز تحق  ران، یا  پزشکی؛ برگردان پارسی: سیری در سه قرن دندان م1996ق /  1417دارالقلم عربی، حلب،  

 خ؛ 1389 ران، یپزشکان اانجمن دندان  ، یبهشت   د ی دانشگاه شه ی پزشک خی تار

الق َخا
ا

اال امین َمکاِرُم  فرزند  فضل  فرزند  حسن  ابوالفضل   ، ( طبرسی  مالصالح  ( ق548د:  االسالم  فرزند  محمود  تصحیح   ،

 ؛  1370انتشارات شریف رضی، قم،    بروجردی،

 سینه به سینه منتقل شده.  یا دستورهای  ؛Mishna میشنا

 خ. 1374تهران، چاپ دوم، د،  ی خواه، انتشارات مروارل دوست ی ، به کوشش جلوندیداد

 خ. 1385، هاشم رضی، انتشارات بهجت، وندیداد
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