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محققان  ادبی  و  تاریخی  تحقیقات  بر  چکیده  :عالوه 
نظر  از  هند،  قاره  و شبه  ایران  به  تنباکو  ورود  زمان  پیرامون 
رشته  به  آثاری  و  مباحثی مطرح شده  آن،  درباره  نیز  طبی 
از  تنباکو  فواید  رساله  آثار،  این  از  یکی  است.  درآمده  تحریر 
نوشته  صفویه  دوره  در  که  است  ماچینی  الدین  حسام 
است.  مانده  جای  بر  آن  از  نسخه  سه  کم  دست  و  شده 
نویسنده در نوشتار پیش رو، مروری بر رساله مذکور دارد. وی 
در راستای این هدف، نخست کلیاتی درباره رساله مطرح 
و نسخه های باقی مانده از آن را معرفی می نماید. سپس، 
محتوای رساله را مورد مداقه قرار داده و درنهایت، متن آن را 

ارائه می دهد.
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Abstract: In addition to historical and literary 

research done on the time of the importation 

of tobacco to Iran and the Indian subcontinent, 

there have also been discussions about it from 

a medical point of view, and some works have 

been written on this subject. One of these 

works is the treatise on the benefits of tobacco 

by Hesamuddin Machini, which was written 

during the Safavid period and at least three 

manuscripts of it are available. In the follow-

ing article, the author has an overview of the 

mentioned treatise. In line with this goal, he 

first introduces generalities about the treatise 
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examines the content of the dissertation and 

finally, presents its text.
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وازديـاد  إيـران،  و اهلندّيـة  القـاّرة  شـبه  إىل  الغـرب  مـن  كـو  التنبا ود  ور  
البحوث الطّبّية حول ذلك

كـو حلسـام الديـن ماچيـي )أوائـل  إطاللـة عـىل رسـالة فوائـد التنبا
) القرن الثاين عشر

يان رسول جعفر
خيّية واألدبّية  اخلالصة: مل تقتصر أحباث املحّققن عىل اجلوانب التار
كـو إىل إيران وشـبه القـاّرة اهلندّية، بل امتّدت  يـخ ورود التنبا مـن تار
 من 

ً
فوا عددا

ّ
مور الطّبّية ذات الصلة بذلك املوضوع، وأل

ُ
لتشمل األ

فات حول ذلك.
ّ
املؤل

فهـا حسـام 
ّ
كـو الـي أل وأحـد هـذه التأليفـات هـي رسـالة فوائـد التنبا

 
ّ

الديـن ماچيـي يف العهـد الصفـوي، والـي يوجد مهنـا اآلن ما ال يقل
عن ثالث نسخ.

والكاتـب يف مقالـه احلـايل يسـتعرض الرسـالة املذكـورة، ويف سـياق 
يـف النسـخ  هدفـه هـذا يبـدأ مبالحظـات عاّمـة حـول الرسـالة وتعر
إىل  مقالـه  ليصـل يف نايـة  ياهتـا،  يدّقـق يف حمتو مّث  مهنـا،  الباقيـة 

مي نّصها. تقد
كـو، الطـّب،  ، إيـران، رسـالة فوائـد التنبا كـو املفـردات األساسـّية: التنبا
، العهد الصفوي، الرسـالة  كو حسـام الدين ماچيي، اسـتعمال التنبا

الطّبّية.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
ورود تنب کو از غرب به شبه ااره و ایران و بااقرفتن بح  های طبی درباره آن 41

درآمد
كـو بـه ایـران و شـبه قاره  یـادی توسـط محققـان فرنگـی و ایرانـی دربـاره زمـان ورود تنبا تـا كنـون تحقیقـات ز
هنـد و اینکـه از چـه مسـیری وارد شـده انجـام شـده اسـت. مسـلم اسـت كـه ایـن پدیـده بـه دنبـال كشـف 
یـکا بـه دسـت آمـده و در زمـان صفویـه بـه شـبه قاره و ایران رسـیده اسـت. با آمدن و شـیوع آن، ادبیات  آمر
یخـی و ادبـی، مانند سـرودن اشـعار و پدیدآوردن  ویـژه ای در اطرافـش شـکل گرفـت. به جـز بحث هـای تار
كو از نظر طبی هم درباره آن مباحثی مطرح شد. این در حالی است كه تا پیش  نثرهای زیبا درباره تنبا
كـو مـوج گسـترده و وسـیعی را دربرگرفـت. در  از آن مـواد افیونـی فراوانـی در اختیـار مـردم بـود و ایـن بـار تنبا
، موضـوع دیگـری كـه محـل نـزاع فراوانی میان علما شـد، حکم فقهی اسـتفاده از آن بود. به  كـو مسـئله تنبا
ی هـا و اصولی هـا بر اسـاس مبانی شـان در  ی كـه انـواع و اقسـام رسـاله های فقهـی نوشـته شـد و اخبار طـور
، مقاله ای مفصل در این باره با عنوان »تطور و تحول در احکام شرب تتن«  این باره نوشتند. در مورد اخیر
ی در جشـن نامه آیت اهلل شـیخ ابراهیم امینی )قم، مورخ، 1394،  )1012-1241( توسـط آقای علیرضا اباذر
كو در دوره  ص 507-577( نوشـته شـد. ]پیـش از آن، ایـن بنـده خـدا هـم مقاله ای با عنوان »توتـون و تنبا
: صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاسـت، ج 3، ص  صفوی«، به ضمیمه رسـاله شـیخ حر عاملی در
یخیـات« مقالـه ای بـا  1141-1147 نوشـتم]. همیـن طـور اسـتاد حسـین مدرسـی در مجموعـه مقـاالت »تار
ی از مشـتركات فرهنگی میان دو سـنت فقهی سـنی و شـیعه«، ص 179- عنوان »دخانیات فقه: نمودار
كـو در فارسـی نوشـته  یخچـه تنبا ی فهرسـتی از آنچـه دربـاره تار 204 نوشـته  اسـت. در مقالـه جنـاب ابـاذر
یه )از عقیلی  ی نیسـت. در اینجـا صرفًا جمله ای از مخـزن االدو شـده، آمـده كـه بـه تکـرار آن مباحث نیاز

كو نقل می كنم. او می نویسد:  یخ ورود تنبا خراسانی و تألیف شده در سال 1185( درباره تار

یه جدیده و قریب سـه صدسـال اسـت كه بهم رسـیده و دو صد و كسـری  بدان كه آن از ادو
اسـت كه شـیوع تمام یافته و باعث شـهرت و وفور آن در ایران و توران و هندوسـتان شـده و 
گوینـد پرتگیـس ]Portuguese پرتغالی هـا[ كـه گروهی از نصارا اسـت بـوده كه از ارض جدید 
یـکا[ بدسـت آورده و تخـم و بـرگ آن بـه سـمت ایـران و هندوسـتان برده و از  ]ینگـه دنیـا = امر
آنجـا بـه جاهـای دیگـر منتشـر گشـته، بـه نحـوی كـه شـاید بالفعـل هیـچ مملکتـی و بلـدی و 
قریه ای نباشـد كه آن را اسـتعمال ننمایند، خواه به عنوان كشـیدن غلیان و خواه به خوردن 
جرم آن و خواه به سعوط1 نمودن سفوف2 جرم آن به دماغ، خواه در آن قریه و بلده بهم رسد 
و یا از جاهای دیگر آورند و به قیمت اعلی بخرند. و گویند بدو شـیوع آن زمان شـاه عباس 
كبـر شـاه و اوایـل جهانگیـر پادشـاه بـوده. و آن انـواع و اقسـام  ثانـی و در هندوسـتان اواخـر ا
می باشد و بهترین آن برگ های بزرگ ضخیم چسبنده تندبوی زرد مایل به سرخی است كه 

. ر 1 . عطسه آو
2 . کوفته، آرد بیخته.
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خال های سرخ مایل به تیرگی بر آن افتاده باشد كه چون نرم نموده با آب بسرشند، شیره دار 
چسـبنده باشـد، خـواه كاریونـی و خـواه كازرونـی و یـا طونـی یا طبسـی و یا بلخی و یـا ملتانی 
یه؛ عقیلی خراسـانی؛  كـن هـر جـا كـه خوب شـود. )مخـزن االدو باشـد و خـواه از غیـر از آن اما

، ص 283(  كو تهران، 1396، ذیل مدخل تنبا

كو است. كو با عنوان فواید تنبا هدف ما از این مقاله ارائه یک مقاله طبی درباره تنبا

کو از محمدابراهیم ذوالشرفین کرمانی زمان شاه صفی متنی درباره تنبا
درباره بحث فقهی هم از میان هزاران صفحه مطلب كه طی چند قرن گذشـته در این باره نوشـته شـده، 
سخن آخوند مالمحمدتقی مجلسی )م1070( در این باره به عنوان نمونه نقل می شود. وقتی درباره حکم 

كو از او پرسیدند، نوشت:  تنبا

مولـی محمدتقـی مجلسـی )م1070ق( یکـی از نزدیک ترین افـراد به زمان رواج قلیان در ایران، 
گر  ید: ا کو می گو کو خودداری کرده است. وی در سؤالی راجع به تنبا از حکم به حرمت تنبا
گر نفع  گـر نداشـته باشـد و ضـرر داشـته باشـد، بـد اسـت و ا نفعـی داشـته باشـد بـد نیسـت و ا
و ضرر نداشـته باشـد، دغدغه اسـراف می شـود و اگر نکشـد بهتر اسـت و اگر بکشـند، حکم 
بـه حرمـت نمی کنـم. و شـاید کـه بـه نظـر ایشـان ضـرر داشـته باشـد، امـا گفتن که حرام اسـت، 

مناسب علما نیست که جز قول بما ال یعلم نمایند.3

کو ماچینی و رساله فواید تنبا
کـو از حسـام الدین ماچینـی بـن افالطـون در دوره صفـوی نوشـته شـده و دسـت كم سـه  رسـاله فوایـد تنبا
كتـاب شـهر ماچیـن اسـت. او می گویـد ایـن اولیـن  نسـخه از آن بـر جـای  مانـده اسـت. محـل نـگارش 
نوشته ای است كه آن را در ماچین نوشته است. ماچین همان مهاچین است و چنان كه دوست عزیزم 

جناب دكتر وثوقی یادآور شدند و در واتساپ برایم نوشتند: 

یت به معنای  یحان بیرونی به شکل درست آن مهاچین واژه ای سانسکر ماچین یا به نقل ابور
چیـن بـزرگ اسـت و در متـون مقصـود از ایـن جاینـام نواحـی شـرقی و جنوبـی چین باشـد. هر 
چند با تکیه بر متون نمی توان محدوده جغرافیایی واحدی برای آن متصور شـد، اما به طور 

ق شده است.4  عام به نواحی شرقی و جنوبی چین اطال

3 . کتـاب المسـئوالت؛ محمدتقـی مجلسـی؛ تصحیـح ابوالفضـل حافظیـان،؛ چاپ شـده در میـراث اسـالمی ایـران، دفتـر سـوم، قـم، 
کتابخانه حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی، 1375، ص 698.

ره 12، شماره  یخی، دو ید به:مقاله »ماچین و ختا در تصور جغرافیایی مسلمانان«، مجله پژوهش های تار 4 . تفصیل این بحث را بنگر
2، شماره پیاپی 22، تابستان 1399، صفحات 195-217؛ محمدباقر وثوقی و مهران رضایی، با این لینک:

 https://jhss.ut.ac.ir/article_78030.html  
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بدین ترتیب و ظاهرًا شـهر خاصی به اسـم ماچین وجود ندارد و این اشـاره به همان نواحی اسـت. زبان 
كتـاب فارسـی و اشـاره او بـه هنـد و حتـی رفتـن بـه سـیاحت فرنـگ، فضـای جغرافیایـی نـگارش كتـاب 
گرچـه شـاید بـا  یـم. ا را شـبه قاره نشـان می دهـد. تـا اینجـا اطالعاتـی خـارج از ایـن رسـاله از نویسـنده ندار
جستجوی بیشتر اطالعاتی به دست آید. نویسنده در خاتمه كتاب، نام خود را به صورت »حسام الدین 

الماچینی المتطّبب بن افالطون« آورده است.

کو به فارسـی نوشـته شـده و بعدها به عربی ترجمه و حتی شـرح و نقد شـده اسـت. میرزا  رسـاله فواید تنبا
عبـداهلل افنـدی نوشـته اسـت كـه در سجسـتان نسـخه ای از رسـاله فارسـی »افالطـون الزمان حسـام الدین 
ک[ را دیده، سـپس نوشـته اسـت:  ک« ]در متن چاپی به غلط: النسـا الماچینـی فـی تحقیـق احـوال التنبا
یـاض العلمـاء،  گرد میردامـاد آن را ترجمـه كـرده اسـت. )ر مـال عبـداهلل بـن حـاج حسـین بابـا سـمنانی شـا
ی و  یـاض، ذیـل شـرح حـال مـال عبـداهلل سـمنانی بـا سـتایش از و ج 2، ص239( او در جـای دیگـری از ر
گرد میرداماد بوده، باز از ترجمة الرسالة الفارسیة از »افالطون الزمان حسام الدین الماچینی فی  اینکه شا
ک بالعربیـة« یـاد كـرده و گفتـه كـه او عـالوه بر ترجمه، آن را شـرح و نقد  احـوال الحشیشـة المعروفـة بالتنبـا

هم كرده است. افندی می افزاید:
ایـن بعینـه همـان رسـاله فارسـی ]ایضـًا بالفارسـیه[ محمـد مقیـم بن محمدحسـین سـمنانی 
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اسـت كه او ]یعنی همین مالمحمد مقیم[ آن را سـرقت و به نام خود كرده اسـت. ]بنگرید: 
یعـه، ج 4، ص436[ مالعبـداهلل آن را بـه درخواسـت علـی بـن حسـن بـن شـدقم حسـینی  ذر
مدنـی ]بـه عربـی[ ترجمـه كـرده و در سـال 1020 در مدینـه آن را شـرح كـرده اسـت. شـارح در 
یـه )شـاخه ای از طـب سـنتی( و مطالـب  مقدمـه ایـن ترجمـه، مطالبـی دربـاره سـته ضرور
مناسـب آن آورده كـه فوایـد خوبـی اسـت. گویـا مطالبـی از میردامـاد هـم در نسـخه ای از آن 
ی این  ترجمه كه یادداشـتی هم از سـّیدخلف بن سـید عبدالمطلب مشعشـعی داشـته، رو
نسـخه بـوده اسـت. ایـن سـّیدخلف، كتـاب را از خـود مالعبـداهلل سـمنانی، مترجـم و شـارح 

عربی گرفته و نزد او خوانده است. 

افندی می افزاید: 
یعـه، ج 4،  یـد بـه: ذر مـدار كالم ایـن دو فاضـِل سـید ]مطالـب ابـن شـدقم و میردامـاد، بنگر
كـو و نفـع آن بـرای برخـی از مزاج هـا و ضـرر آن بـرای  ص436[ اقامـه دلیـل بـر مفیدبـودن تنبا
ی  برخی دیگر است. و اما مدار سخن این مترجم در افزوده هایش، رد سخن آنان در بسیار
از مـوارد اسـت. افنـدی در ادامـه می گویـد فایـده ای هـم در پشـت این نسـخه ترجمـه در ارائه 
یـاض  كـه دوسـت دارم آن را اینجـا بیـاورم و آورده اسـت. )ر كـو دیـدم  دلیـل بـر مذمـت تنبا

العلماء، ج 3، ص207( 

آنگاه افندی در ادامه به نقد و ایراد مفصل این سخن از نظر پزشکی قدیم و نیز حکم فقهی آن پرداخته 
است. )همان، ج3، ص 212-209(

یاض نوشته است:  افندی در جای دیگری از ر
گرد میردامـاد رسـاله ای بـه عربـی در ترجمـه  مالعبـداهلل بـن حـاج حسـین بابـا سـمنانی شـا
ک از مولی محمد مقیم بن حکیم  رسـاله ماچینی در فی احوال الحشیشـة المعروفة بالتنبا
محمدحسـین سـمنانی و حسـام الدین الماچینـی ـ آن نیـز بـه فارسـی ـ بـه درخواسـت ابـن 
یـاض، ج 3، ص402( خالصـه ایـن مطالـب را آقابـزرگ  شـدقم همـراه بـا شـرح و رد دارد. )ر
یعـه، ج 22، ص311 كـه از  یـد بـه: ذر یعـه ]ج 4، ص 436-437[ آورده اسـت. ]و بنگر در ذر

ترجمه عربی محمد مقیم یاد شده كه نزد آقای مرعشی بوده است.[

یعه، ج 4، ص 436[ كه ترجمه  همه این مطالب نشان می دهد كه رساله ماچینی پیش از سال 1020 ]ذر
و شرح عربی بر آن در مدینه نوشته شده، ]بنگرید: طبقات اعالم الشیعه، ج 8، ص 349[ تألیف شده 
اسـت. آقابـزرگ تألیـف آن را بـه سـال 1012 دانسـته اسـت. ایـن كتـاب، اصـل و ترجمـه و یادداشـت های 
كو كه تازه در حـال رواج در ایران و نواحی  اطـراف آن نشـان می دهـد كـه در ایـن سـال ها بحـث درباره تنبا

دیگر بوده جریان داشته است.
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گر نسخ عربی و حواشی آنها و نیز مطالبی دیگری  یم، اما ا كنون ما رساله فارسی ماچینی را در اختیار دار ا
كه در اطراف آنها بوده است، یافت شود، باید درباره آنها هم بحث كرد.

کو نسخه های رساله فواید تنبا
از این رساله سه نسخه می شناسیم:

کو  اّول: نسـخه شـماره 73 كتابخانـه مجلـس اهدایـی نجم الدولـه مجموعـه ای اسـت كه رسـاله فواید تنبا
در آغاز آن اسـت. در ادامه و تا پایان نسـخه، مجموعه مطالب مختلفی از نثر و نظم، نکاتی از پزشـکی 
قدیـم و بیشـتر اشـعار شـاعران اسـت. متن هـای فراوانـی از كتاب هـای مختلـف در آن درج شـده و گاه 
یـم 129 شـعری آورده و  در یـک مـورد بـه طـور پیوسـته دربـاره برخـی از شـهرها مطالبـی آمـده اسـت. در فر
می گویـد: »كتبـه ناظمـه محمـد بـن اسـعد فـی آخـر صفـر سـنة تسـع و تسـعین و ثمانمائـه ببلـدة خوی من 
یخ آن متأخر اسـت.  ی خط او نوشـت و طبعًا تار بـالد آذربایجـان«، امـا گویـا در ادامـه كسـی می گوید از رو
ی از قدماسـت. هر چنـد در مواردی انـدک از دوره صفوی  محتـوای ایـن كشـکول غالبـًا مطالـب و اشـعار
یـم 228 بنـدی از انیـس الوحـده گلسـتانه آمـده اسـت. برخـی  هـم مطالبـی آمـده اسـت. بـرای مثـال در فر
یـم 247 آمـده اسـت:  افـراد بـه درخواسـت صاحـب مجموعـه مطلبـی در آن نوشـته اند. از جملـه در فر
»حسب االمر صاحب مجموعه، بنده صاحب مجموعه كلب رضا نوشت«. در همان صفحه مطلبی از 
العبد محمدابراهیم برای صاحب مجموعه نوشته شده است. در كل در مطالب این كشکول یا جنگ 
ی در آن یافـت نشـد و گمـان ایـن اسـت كـه در اواخر دوره صفوی كتابت شـده  اسـت  هیـچ اشـاره قاجـار
كنـون در كتابخانه  ی نسـخه ای كه ا کـو كـه در آن آمده، از رو و بیـم آن مـی رود كـه بگوییـم رسـاله فوایـد تنبا
ی می شـود، كتابـت شـده باشـد؛ زیـرا دقیقـًا عیـن هـم و در مـواردی نسـخه ملـک كامل تـر و  ملـک نگهـدار
دقیق تـر اسـت. مقدمـه چندسـطری رسـاله تـا پیـش از شـروع مقدمـه اصلـی مقالـه هـم در نسـخه مجلـس 
کو در آغاز این رساله از فریم 5 تا 22  نیامده، اما در نسخه كتابخانه ملک موجود است. رساله فواید تنبا

آمده است.

کو است. )برگ های  دوم: نسخه ملک به شماره 5445 مجموعه ای است كه یکی از رسائل آن فواید تنبا
41-44( ایـن مجموعـه شـامل 61 متـن از رسـاله و كتـاب اسـت و رسـاله مـا، چهل ودومیـن رسـاله از ایـن 
رسـائل بـر اسـاس معرفـی آن در فهرسـت ملـک )ج 8، ص 382-390( در ص 386 اسـت. در معرفـی 

یخ هایی از 1034 تا 1047. نسخه گفته شده است: نستعلقیق محمد شاه قاضی، با تار

یخ كتابت ندارد، اما رسـاله  سـوم: نسـخه مجلس به شـماره 6653 )برگ های 88-99( وجود دارد كه تار
ج 20، ص180-182( در سـال 1242 در  یـد بـه فهرسـت مجلـس،  بعـدی ایـن مجموعـه )دربـاره آن بنگر
مدرسـه مالرضا همدانی در تبریز كتابت شـده اسـت و نسـبت به آن دو نسـخه ویژگی خاصی ندارد. در 
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: كو آغاز رساله با رنگ قرمز نوشته شده است: رساله تنبا

بکش کــــــــو  تنبا تــــــــو  غــــــــم  رفــــــــع  کــــــــن و بــــــــا او بکــــــــشبهــــــــر  گلرخــــــــی پیــــــــدا 

گر  متن حاضر با دو نسخه اّول مقابله شده، هر چند بر اساس نسخه اّول تایپ و با نسخه دوم مقابله و ا
گـر چیـزی اضافـه در نسـخه دوم بـوده، در كروشـه افـزوده شـده  غلـط روشـنی در متـن اّول بـوده، اصـالح و ا

است. مقدمه چند سطری ابتدا، از نسخه ملک است.

کو و روش بحث ماچینی محتوای رساله فواید تنبا
كو روبرو هستیم؛ بحثی كه در تمام دوران بیش از پانصد  در اینجا ما با یک رساله طبی در مواجهه با تنبا
پایی، آسیایی و آفریقایی گذشته در جریان بوده است.  كو به میان انسان های ارو سالی كه از آمدن تنبا
، نفعی هم دارد یا ندارد؟ علم طب  گر خیر كو به هر صورتی كه مصرف شود، ضرر دارد یا خیر و ا آیا تنبا
وقـت در مواجهـه بـا ایـن پدیـده جدیـد مکلف بوده اسـت در این باره توضیح دهد و دالیل ضررداشـتن یا 
نداشتن آن را روشن كند. طبیعی است كه طبیبی مانند حسام الدین ماچینی در این زمینه تالش كرده 
تا با استفاده از روش های شناخته شده طبی آن روزگار به حل این مسئله بپردازد. او در برابر دو گروه قرار 
كو و استفاده از آن باور و دلبستگی داشتند و مصرف  داشته است: گروه نخست آنانی كه سخت به تنبا
كو بودند و به هیچ وجه حاضر به  آن را برای هر امری سودمند می دانستند و دوم كسانی كه مخالف تنبا

استفاده از آن نبودند.

ماچینی در همان مقدمه چند سطری می گوید كه میان دو گروه افراطی و تفریطی در این باره قرار دارد و 
سعی می كند تا آنها را به »اعتدال« بازگرداند و بر اساس مبانی طب رایج، منافع و مضار آن را شرح دهد. 
اسـاس ایـن امـر بـر مفهـوم مـزاج و آن هـم بـر پایه طبیعت و طبیعت اشـیا هم بر پایه تركیـب آنها از عناصر 
اّولیه چهارگانه در طبیعیات قدیم اسـت. می دانیم اسـاس طب سـنتی بر پایه طبیعیات قدیم اسـت كه 
، چهار طبیعت و چهار مزاج را می شناسد و ایجاد »تعادل« در میان آنها  برای جهان مادی چهار عنصر
را شرط صحت و سالمتی می داند. داستان »طبیعت« از این قرار است كه بر اساس فیزیک ارسطویی 
ک و آتـش تشـکیل شـده و هـر كـدام از اینهـا طبیعـت و مـزاج  جهـان مـادی از چهـار عنصـر آب، بـاد، خـا
ک، طبیعت سـرد و خشـک با خلط  ویژه ای دارند: آتش دارای طبیعت گرم و خشـک با خلط صفرا؛ خا
سودا؛ هوا، طبیعت گرم و تر با خلط خون و آب طبیعت سرد و تر با خلط بلغم. وجود آدمی دارای همان 
چهار عنصر و محل تركیب این طبیعت ها و مزاج هاسـت. زمانی كه طبیب دارویی را تجویز می كرد یا 
كـو بحث می كند، در چهارچوب این طبیعت و مزاج  بـرای مثـال دربـاره آثـار چیـزی برای مثال به نام تنبا
كـی دارد و چـه تأثیـری می گـذارد و چگونه اعتـدال را پدید می آورد،  و اینکـه چـه نسـبتی بـا آن دارو یـا خورا
، نقش خود را ایفا و در اصل مالحظه آن  سـخن می گوید. دارو باید بر اسـاس اصل اعتدال میان این آثار
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نسخه مجلس، اهدایی نجم الدوله، ش 73

نسخه مجلس، ش 6653
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نسخه کتابخانه ملک، ش 5445
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ی های ناشی از آن سبب  گر كسی مزاج سرد و تر داشته باشد، بیمار طبیعت و مزاج ناشی از آن را كند. ا
می شـود تا او را به داروهایی توصیه كنید تا آن مزاج را معتدل كند و به حالت طبیعی برگرداند. شـما در 
هر كتابی كه كلیات طب سـنتی قدیم را بحث می كند و نیز آنچه درباره داروها نوشـته شـده، می توانید 
ایـن نقشـه را مالحظـه كنیـد. اینجـا جـای تفصیـل آن نیسـت. نویسـنده مـا حسـام الدین ماچینـی هـم در 
همین دایره اسـتدالل می كند و می كوشـد تا اّواًل بر اسـاس این اصول و ثانیًا تجربه های شـخصی یا آنچه 

شنیده، مسیر بحث را دنبال كند.

، نویسنده ما و فرنگ کو تنبا
« و گـذر آن در  كو یشـه و شـرح محل اّولیـه »تنبا یخـی دربـاره ر و امـا نخسـتین ویژگـی ایـن رسـاله گـزارش تار
یخچه او قصد دارد درباره سـابقه آن در ارتباط  كو از كجا آمده اسـت. در این تار یخ اسـت. اینکه تنبا تار
كو را در ارتباط با نـوع مصرف آن برای درمانی  یخی تنبا بـا جنبـه طبـی آن سـخن بگویـد. در واقع بسـتر تار
كو می كنـد. در این تحلیل  خـاص بررسـی و ذهـن مخاطـب را آماده اسـتدالل های خـود درباره منافع تنبا
« و »فرنگ« به هم پیوند می خورد و از نکات شـگفت این اسـت كه نویسـنده برای اینکه به شـما  كو »تنبا
ی عالوه بر هند، فرنگ را نیز دیده اسـت. این برای  گاه اسـت، می گویـد كـه و اطمینـان دهـد از ایـن امـور آ

یسته جالب است. كسی كه در اوایل قرن دوازدهم و بهتر است بگوییم در قرن یازدهم هجری می ز

در این رساله در چندین جا از »فرنگ« یاد شده كه بهتر است آن موارد را اشاره كنیم. در نخستین مورد 
كـو و مبـدأ آن سـخن می گویـد، از ارتبـاط آن بـا فرنـگ یـاد می كند و اینکه نخسـتین بار  وقتـی او دربـاره تنبا
یـا بودنـد، گرفتـار رطوبـات فضلـی در دمـاغ و حنجـره و ... خـود  ی در فرنگی هـا بودنـد كـه بـه دلیـل آنکـه رو
كـو را بـرای رفـع ایـن  ی آب بـود و همیـن امـر زمینـه اسـتفاده از تنبا شـدند؛ امـری كـه ناشـی از بخـارات رو

رطوبات فراهم كرد: 

کو حکای فرنگ بودند؛ چراکه اهل  ین که موجد و مخترع تنبا بدان اّیدک اهلل تعالی فی الّدار
فرنگ اکثر سفر ایشان در روی بحار واقع  می شود. پس به واسطه قرب آب و کثرت بخاراتی 
یـا متصاعـد می شـود و خدمـه ی اهـل کشـتی را رطوبـات فضلـی در دمـاغ و حنجره و  کـه از در

سینه و معده به هم رسیده اشتداد می نماید. 

كو بوده است. چاره این كار از نظر طب قدیم استفاده از تنبا

ی در جای دیگری می نویسد:  و
کو را به مزاج حرارت و یبوست ادراک کرده بودند، به سر حّدی که  چون حکمای فرنگ، تنبا
اکل آن سم است و تجربه نموده بودند، نزد اطبا این هم به ثبوت رسیده که دود هر چیز گرم 
و خشک است و اخراج اخالط از دماغ می کند ... لهذا استنباط کردند که رطوبات فضلی 
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ران بحار را از سینه و دماغ و سایر اعصاب و اعضا فی الفور مدافعه نمی توان  مسافران و مجاو
کرد مگر به استعمال دود. 

ی به سردی و تری دارد، باید دارویی مصرف كرد كه گرمی و خشکی  گر مزاجی رو بر اساس طب سنتی ا
گر حکمای  كو دارد. ماچینی می گوید ا را وارد بدن كند و این اساس روشی است كه او در بحث از تنبا

كو به این نواحی آورده شود:  كو را كامل می شناختند، اصاًل اجازه نمی دادند تنبا فرنگ خواص تنبا

و فـی الحقیقـه بـه کثـرت تجربـه ایـن ضعیـف، فایـده ی چند که بتوفیـق اهلل تعالـی در خاتمه 
کتـاب بیـان خواهـد شـد، معلـوم نمـوده کـه اگر حکمـای فرنـگ را مفهوم می گشـت، اعالم آن 

بدین دیار هرگز جایز نمی داشتند.

نویسـنده در خاتمـه رسـاله بـاز بـه سـراغ فرنگی هـا رفتـه و خـود را »سـّیار والیـت هنـد و بقـاع فرنـگ« معرفی 
كرده و  نوشته است: 

کـو بدیـن حقیـر راجـی، ابـن افالطـون، حسـام الدین الماچینـی  یـر آن چـه از آثـار تنبا در تحر
المتطّبـب ظاهـر گشـته، بـه تجربـه  پیوسـت در حینـی که سـّیار والیت هند و بقـاع فرنگ بود. 
کو علفی اسـت که اّول در کوه های  کو مخفی نماند که تنبا بر ضمیر روشـندالن ِکشـنده تنبا
یشه های ناسور و قرحها  یند. اکثر معالجه ر انگلیس می بود و حکمای آنجا آن را تنب می گو
و اوجـاع و زخم هـای اسـب و شـتر بدیـن می کردنـد تـا آن کـه احتیاجـی تمـام اهـل کشـتی را به 
اسـتعمال همچنین چیزی به هم رسـید، چنان که مذکور شـد، در اّول رسـاله چون کم بود به 
ره  خوردن جایز نبود و به ضمادکردن و لخلخه فایده ای که مطلوب بود نمی داد. پس بالّضرو

به کشیدن دود آن قرار دادند. 

ی درباره فرنگ به چشم می خورد. این موارد اشارتی بود كه در رساله و

، رفع رطوبت اضافی بدن و درمان انواع بیماری های ناشی از آن کو تنبا
چنان كه اشاره شد، گفتمان طبی این رساله در چارچوب مبانی طب سنتی و بر اساس همان مفاهیم، 
كـم اسـت. طبیعـی اسـت كـه بیـش از ایـن هـم  كلیدواژه هـا، اصـول اّولیـه آن و نظامـی اسـت كـه بـر آن حا
نمی تـوان از چنیـن رسـاله ای انتظـار داشـت. البتـه به جز اصول كلی طب سـنتی، تجربه هـای موردی هم 
چنان كـه می دانیـم، در ایـن قبیـل رسـاله ها و دسـتورالعمل ها وجـود داشـت. اسـتناد بـه مـوارد خاصـی كـه 
ی از مـوارد قیـد می شـود.  فـالن دسـتورالعمل منتـج بـه نتیجـه و بهبـودی شـخص شـده اسـت، در بسـیار
روشـن اسـت كـه اینهـا بـر اسـاس مفهـوم روش تجربـی امروزیـن در علـم نیسـت و در آن، همیـن انـدازه كـه 
چند مورد نتیجه بخش بوده، بدون آنکه علت آن روشن باشد یا مبانی تعمیم داشته باشد، مورد استناد 
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قرار می گیرد. در واقع هیچ گاه به مواردی كه آن درمان عمل نمی كرده، توجهی نمی شـده و بر مواردی كه 
پاسخ مثبت بوده و حتی ممکن است تسکین درد به علل دیگری بوده باشد، حساب باز و عمل به آن 

توصیه می شده است.

كـو و دیگـری مضـار آن و یـک خاتمه كه بیشـتر آن هم  نویسـنده مـا رسـاله را در دو مقالـه، یکـی منافـع تنبا
كـو و مـوارد تجربـی در بهبـود بخشـیدن بـه برخـی از بیمـاران اسـت، مرتـب كـرده اسـت.  دربـاره منافـع تنبا
ابتـدا آن را بـا شـراب و بنـگ مقایسـه كـرده و آن دو را بـه دلیـل »سسـتی در اعمـال« و دسته بندی شـان در 
ردیـف »افیـون« مـورد انـکار قـرار داده و كسـالت ناشـی از آنهـا را مضر دانسـته اسـت. »بنگ« سـبب تولید 
كو به دلیل داشـتن  »افکار فاسـده و اوهام عجیبه« و حتی »جنون« می شـود. این در حالی اسـت كه تنبا
ی هایی را  كه ناشی از »سردی« و »رطوبت« است درمان  دو ویژگی »حرارت« و »یبوست« می تواند بیمار
كـو مـزاج  یـا می رونـد، گرفتـار رطوبـت اضافـی و سـردی هسـتند و تنبا ی در پاییـان چـون فـراوان رو كنـد. ارو
آنها را گرم و خشـک می كند. اسـاس این اسـتدالل چنان كه گذشـت، بر پایه مفاهیم طب سـنتی اسـت. 
كو  ی هایـی را كـه ناشـی از مزاج سـرد و رطوبت اسـت بـا تنبا بـر ایـن اسـاس شـما می توانیـد طیفـی از بیمار
یـاد بـود و در آنها  یـا بـه دلیـل اینکـه بخـارات آب ز پایی هـای گرفتـار در درمـان كنیـد. بـه نظـر نویسـنده، ارو
كـو خـود را درمان كردنـد. زمانی كه آنها اسـتفاده درمانی از آن را  رطوبـت ایجـاد می كـرد، بـا اسـتفاده از تنبا

كو از طریق آنها به نقاط دیگر رسید و امروز همه عالم را گرفته است:  یاد گرفتند، تنبا

یـا، چـون بسـی فواید عایـد دیدند، همـه کس را به  بعـد از اسـتعمال اهـل کشـتی و مسـافران در
ر اّیام با تأّمل تمام  ر گردند. بعد از مرو اشـتغال این امر مأمور سـاختند تا صغیر و کبیر بهره و
یـز فرمودنـد. الحـال آن چنان رواج یافته و شـایع گردیده کـه از خواص و عوام،  بدیـن دیـار تجو
، از اعلی و ادنی، از شهری و  یر ز ، از جوان و پیر از امیر و و از جاهل و عالم، از صغیر و کبیر

حن و الغنا مشغول اند.
ّ
، بالصّحة و العناء و مع الفقر و الغنی، بالل روستا، در خال و مال

كو به نظر نویسنده ما از مهم ترین منافعش در ارتباط با تعدیل مزاج و اخالط، خارج كردن بلغم  و اما تنبا
كو هضم  یا همان خلط و دیگر رطوبات فضلی »از سینه و دماغ« است. همچنین و به همان دلیل، تنبا

طعام می كند، رطوبت اضافی اطراف چشم را از بین می برد.

كو است. اینجا هم پای رطوبت اطراف جگر در میان است  [ بودن تنبا كور »ادرارزا« ]مدّر از دیگر فواید تنبا
یاد می شود. به عالوه، لذع  و وقتی »اجزای لطیف دخانی به جگر می رسد« این رطوبت را گرفته و ادارا ز

در معده و امعا تولید كرده و محتوای داخل آن را دفع می كند.

یـه می دانند،  كو را سـبب آسیب رسـاندن به ر كنـون عـده ای بـر اسـاس طـب جدیـد، تنبا بـر خـالف آنچـه ا
كو برای »صاحب مرض ربو و ضیق النفس« بسیار مفید است؛ زیرا  ماچینی ما بر این باور است كه تنبا
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، بلغم یا همان خلط را از سینه دور می كند. زكام و نزله هم كه ناشی از خلط است، به  باز هم به گفته او
كو تجربه افتاده« است. كو از بین می رود و »همه كس را این به استعمال تنبا وسیله تنبا

كو برای معده كه رطوبت و سردی در آنجا هست مناسب است؛ زیرا گرمی و حّدت آن سبب هضم  تنبا
طعام و نیز رفع نفخ می شود و همه اینها باز بر محور ازبین بردن رطوبت است.

كو  كو و حدتی كه »در دود تنبا كو برای درمان سنگ كلیه یا سنگ گرده هم مفید است. گرمای تنبا تنبا
هست، سنگ گرده را می گدازند«.

كو اذابه ی  كه »مذكور شد كه تنبا كو برای ازبین بردن »سنگ گرده عظیم النفع است«؛ چرا همچنین تنبا
رطوبـات فضلـی می كنـد از جگـر و آن رطوبـت بـه گـرده می ریـزد و باعـث انـزالق سـنگی كـه در او باشـد 
كو هست سنگ گرده را می گدازاند«. »نیز به جهت لقوه و فالج  می كند تا به قوت حدتی كه در دود تنبا

و استرخا و تشنج خلطی بسی فایده مند آمده است و وجهش ظاهر و هویداست«.

كـو »بـن دنـدان« را هـم محکـم می كنـد، چنان كـه »كـرم بیـخ دنـدان را و كـرم معـده و امعا را می كشـد«.  تنبا
ی سّمی هم هست«. دلیلش باز در گرمی و حدتی است كه در آن هست. به عالوه گویی »در و

كو آن را درمان می كند. ت است و تنبا
ّ
لکنت زبان هم ناشی از رطوبت و بل

كو خون غلیظ، میل به اسافل اعضا می كند  تأثیر او در درمان بواسیر هم از آن است كه »از كشیدن تنبا
یاح او می شـود«. اسـاس آن هـم رفع رطوبت  و از مجـرای بواسـیر دفـع می شـود و موجـب تسـکین وجـع و ر

فضلی است.

كو آن را هم از میان  یه با رطوبت فاسد می شود و سبب بوی بد در دهان می شود و تنبا نکته دیگر اینکه ر
می برد.

یـاده می كنـد« از همه جالب تر اسـت؛ زیرا »هـر گاه رطوباتی بر  كوكشـیدن قـّوت حافظـه را ز امـا اینکـه »تنبا
یادتـی نمایـد، صـورت اشـیا هر گاه در قّوت حافظه مرتسـم می شـود باز زود منفـّک می گردد، مانند  دمـاغ ز
ی مثـال  گرچـه قبـول می كنـد، اّمـا بقایـی نـدارد«. و ی آب بـه انگشـت نقـش چنـد بکشـند، ا آن كـه در رو
ی آب نمی مانـد؛ زیـرا رطوبـت و تـری آب، آن تصویـر را از  جالـب و البتـه مضحکـی زده اسـت. نقـش رو
كو كه حالت حاّر و گرم دارد،  بیـن می بـرد. بـه همیـن ترتیـب تصاویر هم در ذهن مرطـوب نمی ماند و تنبا

یاد می شود. رطوبت را خشک می كند. بنابراین حافظه ز

ی  یاد یا همـان بیمار یختن اشـک ز كـو حـرارت دارد و ضـد رطوبـت اسـت، جلـوی ر  فکـر كنیـد وقتـی تنبا
ی« هم خوب است. دمعه را می گیرد. حتی برای »شب كور
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كو از نظر نویسـنده، برای تقویت قوه باه یا همان شـهوت جنسـی هم مهم اسـت. اّواًل هاضمه را قوی  تنبا
ی در آن وقـت، فراوانـی آن سـبب كاهـش قـدرت  می كنـد، ثانیـًا بـاز رطوبـت را در بـدن كـه بـه نظـر بسـیار

جنسی است، از بین می برد و آن را تقویت می كند: 

رفع رطوبات فضلی كه آن موجب سسـتی اعصاب و شـرایین و غیره اسـت و محّرک بخارات صالح كه 
سبب تحریک نعوظ است می شود. و این به تجربه نیز معلوم شد. 

، یعنی تجربه هم به ویژه در این زمینه از هر دلیلی قوی تر است. كید اخیر تأ

كو برص را هم از بین می برد »و دلیل ظاهر است«. اشاره ای نکرده، اما البد آن هم اثر رطوبت است.  تنبا
كـو سـبب تنگ كـردن  « می شـود. بـه طـور كلـی تنبا كـو در افـراد بـا مـزاج سـرد و تـر سـبب »درک و شـعور تنبا
یش و چه »مسامات نساء، ُدبرا و ُقبال«. اصل  مسامات بدن می شود، چه مسامات مربوط به موی سر و ر
كو آن را از بین می برد. یاد است و تنبا »موی بغل و پای« را هم از بین می برد. شپش هم ناشی از رطوبت ز

كـو را در مقایسـه بـا شـراب و بنـگ ترجیـح می دهـد. در اینجـا و در ادامـه،  در آغـاز بحـث دیدیـم كـه تنبا
كـو می توانـد بـدل افیون باشـد. افیون سـمی اسـت كه وقتی بـه قلب كه  نویسـنده مـا معتقـد اسـت كـه تنبا
كو هم ضمیمه افیون شود،  گر تنبا ی »تختگاه روح است می رسد، روح از آن متنفر می شود«. ا به گفته و
كو  كنون بهتر است تنبا »بدن گرم می شود و بشره ی رو سرخ می گرداند« و به هر حال عوارض بدی دارد. ا
به جای سایر افیون ها كه سبب كیفیات نامناسب در بدن می شوند باشد. دلیل تأثیر منفی افیون این 
كـی بـا اسـتفاده از آن گرفتـار »خلط رطـب و بارد در مفاصل« می شـوند و  یا اسـت كـه سـرد اسـت و افـراد تر
« می شـود. در جوان هـا هـم همیـن رطوبـت سـبب »احتالم«  ایـن سـبب »سسـتی و كسـل و خمیـازه متواتـر
كو به جای افیون اسـتفاده شـود، بسـیار  گـر تنبا می شـود، »بی آنکـه عملـی بـه فعـل آیـد!«. در ایـن صـورت ا

عالی خواهد بود: 

کو بکشـد، اذابه ی آن خلط بارده ای که سـیالن کرده به تحلیل می برد و  گر به عوض آن تنبا ا
چیـزی نمی مانـد کـه سـبب کسـل و سسـتی گـردد. پـس از این جهـت به ترک کننـده افیون هم 

نافع است و بدل افیون این را استعمال می توان کرد. 

كو حتی می تواند جای شراب هم استفاده شود:  تنبا
کو را  از برای کسـی که اعتیاد به خوردن شـراب داشـته باشـد و چون بخورد متضّرر گردد، تنبا

بدان استعمال نماید آزار نیابد.

كو گذشت، می تواند روش استدالل نویسنده را بر اساس طب سنتی نشان  با مرور آنچه به عنوان منافع تنبا
یش  داد. دو مفهوم رطوبت و خشکی یا گرمی و سردی، تمام امعاء و احشاء بدن را به عالوه سر و صورت و ر
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و مو تا لکنت زبان و ... و مسامات بدن و از آنجا تا برسد به بواسیر و غیره، همه را درمان می كند.

كو اسـت. اینجا می شـود  و اما مقاله دوم كه در مقایسـه با مقاله اّول بسـیار كوتاه اسـت، درباره مضار تنبا
كو برای او ضرر دارد و »تشویشی در روح  گر كسی مزاج تند و تیز و گرم دارد، تنبا همه چیز را عکس كرد. ا
ی  « هـم مـی آورد. سـبب »مالیخولیـا« هـم می شـود. بیمار ایشـان بـه هـم می رسـد«، چنان كـه »ضعـف بصـر
كـو »صاحـب مـزاج  »سـل« را هـم تقویـت می كنـد. اصـاًل چنیـن آدمـی را گرفتـار مـرض »دق« می كنـد. تنبا
ی و  ی های دیگری از انواع و اقسام »امراض سوداو حار و یابس را زود به سر حد كهولت می رساند. بیمار

كو مضّر است«. ی كسانی را كه حرارت غریزی در بدن ایشان اشدادی باشد تنبا صفراو

كو  كـو اسـت، امـا از اّول هـم گفـت كـه ضرر و نفـع در تنبا چنان كـه اشـاره شـد، او بیشـتر طرفـدار فوایـد تنبا
بستگی به مزاج دارد و مزاج هم مربوط به همان امر گرمی و سردی است.

كو  یخ تنبا نویسنده در خاتمه بار دیگر با اشاره به اینکه خود »سیار والیت هند و بقاع فرنگ بود«، سراغ تار
كـو علفـی اسـت كـه اّول در كوه هـای انگلیـس می بـود« كـه از آن بـرای »معالجـه  مـی رود و می نویسـد: »تنبا
« اسـتفاده می كردنـد؛ چیـزی كـه »تمـام اهـل كشـتی را بـه اسـتعمال همچنیـن چیـزی به  یشـه های ناسـور ر
هم رسـید«. ابتدا به عنوان ضماد اسـتفاده می شـد، اما »بالّضروره به كشـیدن دود آن قرار دادند«. معلوم 
ی آن كردند »حکمای باهـر به دوایی  شـد بـرای برخـی مفیـد و بـرای عـده ای مضـر اسـت. شـروع بـه كار رو
یه ای كه باعث قوت و سرعت اثر او بود ممزوج گردانیدند«. این  كه مصلح آن بود پرورش دادند و به ادو
كـو از نقـاط مختلـف ماننـد هنـد، قبـرس و روم به دسـت می آیـد، اما بهترین آنها همان اسـت كه  ایـام تنبا
« می نامد. از نظر اسـتفاده  از فرنـگ می آیـد كـه همـان هـم چنـد نـوع اسـت كه نوع خوب آن را »بورمه سـتبر
از آن در فرنگ، توضیح می دهد كه »در فرنگ از یک نفس بیشـتر نمی كشـند، یک قلیون را پنج كس به 

آخر می رسانند«.

ی  كو را هم بیان می كند: »عورتی ]زنی[ بود كه پنج سال بود كه و در اینجا تجربه هایی از سودمندی تنبا
كو  را درد نیمه سـر بود كه آن را شـقیقه گویند، به انواع معالجات دفع آن نشـد، مگر به كشـیدن اندک تنبا
كو به اندک زمانی رفع و  كه دیگر اثری از آن عود نکرد«. دیگری مرض بواسیر داشت، »بعد از كشیدن تنبا
دفع و آماس و اشتداد آن شد«. »دختری بود كه به مرض برص ده سال گرفتار بود. بعد از مداومت بدان، 

. یه از آن نجات یافت« و نمونه های دیگر
ّ
بالکل

كـو »بـرای زخـم سـر كچـل  در پایـان، خاتمـه آن را هـم بایـد بخشـی از مقالـه اّول دانسـت، می افزایـد كـه تنبا
بی نظیر است«. در اینجا می گوید كه نباید بیش از این بنویسد كه »موجب تطویل و كالل طبع« خواهد 
كـو تجربـه ای حاصـل خواهـد گردیـد، الحاق این  شـد، امـا از دیگـران می خواهـد »آن چـه از اسـتعمال تنبا

رساله نمودن جایز است و باعث فواید خلق می گردد و یقین كه مثاب خواهد گردید«.
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آخریـن توصیـه اینکـه »آن چـه از منافـع و مضـار در این مختصر تحریر افتـاد، موقوف به موافقت طبیعت 
است كه خود درک كند«.

متن رساله
كو در این زمان از پرده خفا به عرصه اشتهار جلوه گر گردیده و بعضی از یاران آنچنان  ]اما بعد، چون تنبا
گـر پشـه ای ایشـان را لگـد زنـد، علی االسـتعجال بـه اسـتعالج آن اشـتغال  بـه آن معتقـد و خواهاننـد كـه ا
گر فی المثل مرغ جان از قفس ]اصل: قفص[  می نمایند و برخی از عوام به مرتبه ای منکر و گریزانند كه ا
ابدانشان متوجه آشیان عدم باشد و دفع و رفع این جز به نفع آن آسان نباشد كه به ایشان صورت وقوع از 
ممنوعاتست، این معنی به خاطر خطیر این حقیر صورت بست كه دو كلمه تحریر نماید در ضرر و نفع 
گر موافقت  كو تا همگی از بادیه جهل و تقلید به سر حد علم و اعتدال رسند و مالحظه فرمایند كه ا تنبا

 اجتناب اولی و انسب دانند.
ّ

كو شوند و اال به مزاج ایشان دارد، مرتکب كشیدن تنبا

و این رساله مشتمل است بر مقدمه و دو مقاله و خاتمه[

کو مقدمه در بیان سبب استعمال تنبا
كثر  كه اهل فرنگ ا كو حکمای فرنگ بودند؛ چرا بدان اّیدک اهلل تعالی فی الدارین كه موجد و مخترع تنبا
یـا متصاعد  ی بحـار واقـع  می شـود، پـس بـه واسـطه قـرب آب و كثـرت بخاراتـی كـه از در سـفر ایشـان در رو
می شـود و خدمـه ی اهـل كشـتی را رطوبـات فضلـی ]اضافـی[ در دمـاغ و حنجـره و سـینه و معـده بـه هـم 
رسـیده اشـتداد می نمایـد و امـراض رطـب و بـارد و اوجـاع مفاصـل حـادث می گـردد و موجـب كسـالت و 
ی آب مسافر باشند حركات بدنی و نفسانی ایشان را  سستی می شود و حال آن كه آن جماعتی كه در رو
یات است، خصوصًا كسانی كه متصدی خدمات كشتی باشند؛ سّیما خدام ناخدا كه  از لوازم و ضرور
ک باد مراد از  ی در ادرا ک مّتصف می باید بود تا قصور بـا كمـال زیركـی و ذكا و حـّدت فهـم و صحـت ادرا

ی كشتی واقع نشود. مخالف و ستاره و راه و غیرذلک از علوم ضرور

و جمعـی دیگـر از خدمـه را احتیـاج بـه كمـال قـوت اسـت در بسـتن و برداشـتن لنگـر و غیر ذلـک؛ و این 
ی در آن نماید، انواع ضرر به كشتی می رسد، بلکه موجب شکستگی  رطوبات آب و بخارات هر گاه فتور

نیز بشود.

و بعضی را به كمال حّدت و سرعت و قّوه محركه احتیاج باشد و آن نیز به رطوبات مذكور كمال نقصان 
ی می دهد. رو

مجماًل این رطوبت باعث كسالت این جماعت می شود و این كسالت باعث سستی در اعمال و سستی 
موجـب غـرق. پـس بالّضـروره چیـزی كـه رفـع آن رطوبـات كند الزم آمـد، هم از دماغ و هم از سـینه و معده و 
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، افیون نمی تواند بود؛ به واسطه آن كه اظهر  جز مکّیفات و مغّیرات چیزی این كار نمی تواند كرد و این مغّیر
یاده از كسالت  من الّشـمس اسـت كه كسـانی كه مرتکب اكل افیون می شـوند، كسـالت ایشـان به مراتب ز
یاست؛ نه تنها در كسالت، بلکه در جمیع موارد و ذكر آن موجب اطناب بی فایده خواهد شد. مسافران در

كثار و تکرار آن،  یادتی حس و حركت می شود، لکن از ا گرچه دماغ را قوتی می دهد و باعث ز اما شراب: ا
بیهوشی و سستی اعصاب به هم می رسد و از ِقَبل آن متأثر و مستفید نمی گردند و از استعمال آن به قدر 
یا به كار برند. علی  گرچه موجب تنفیه دماغ می شود، اما آن گاهی احتمال دارد كه در غیر در اعتدال، ا

اّی حال، آن هم دفع رطوبات فصلی از ایشان نمی كند.

اما بنگ: آن هم بر سـلیم الحّس ظاهر و هویداسـت كه آن باعث افکار فاسـده و اوهام عجیبه می گردد، 
بلکه باالخره جنون می آورد و در مطالب ایشان مفید نیست و مضر است.

كل غذاهـای تـر  گرچـه سـبب یبوسـتی می شـود، امـا باعـث بـر ا ی دیگـر مثـل جـوز و غیـر ذلـک، ا امـا اداو
می گردد، به مرتبه ای كه باعث ازدیاد مواد فاسده می گردد.

كو را  پـس بالضـروره دسـت مـراد ایشـان از گریبـان ایـن مغّیـرات كوتـاه گردیـد و چـون حکمـای فرنـگ، تنبا
كل آن سـم اسـت و تجربـه نموده بودند،  ک كـرده بودنـد، به سـر حّدی كه ا بـه مـزاج حـرارت و یبوسـت ادرا
نـزد اطبـا ایـن هـم بـه ثبـوت رسـیده كـه دود هر چیز گرم و خشـک اسـت و اخراج اخـالط از دماغ می كند؛ 
چنان كـه صاحـب زكام و نزلـه را بـه دود سـیاه تخم معالجـه می نمایـد. و لهذا اسـتنباط كردند كه رطوبات 
فضلـی مسـافران و مجـاوران بحـار را از سـینه و دمـاغ و سـایر اعصـاب و اعضا فی الفـور مدافعه نمی توان 
. بدین روش كه از دهن بکشند و از منخرین اخراج  كرد مگر به استعمال دود این چنین دوایی حاّد حار

نمایند تا اثر آن به سینه و معده و اعصاب و عظام و سر و دماغ و غیرهم در آن ساعت واحد برسد.

این را به استعمال درآوردند و تجربه آن چه مطلب و مراد بود، به احسن وجه و اسرع وقت مع شیء زاید 
ـ چنان چه در مقاله اّول سمت تحریر یافت؛ و ان شاء اهلل تعالی وحده العزیز سمت تحریر خواهد یافت 

ـ یافتند.

یا، چون بسـی فواید عاید دیدند، همه كس را به اشـتغال این  بعد از اسـتعمال اهل كشـتی و مسـافران در
امر مأمور ساختند تا صغیر و كبیر بهره ور گردند. بعد از مرور ایام با تأمل تمام بدین دیار تجویز فرمودند.

، از  الحـال آن چنـان رواج یافتـه و شـایع گردیـده كـه از خـواص و عـوام، از جاهـل و عالـم، از صغیـر و كبیـر
، از اعلی و ادنی، از شهری و روستا، در خال و مال، بالصّحة و العناء و مع الفقر و  جوان و پیر از امیر و وزیر

حن و الغناء مشغول اند.
ّ
الغنی، بالل

و فی الحقیقـه بـه كثـرت تجربـه ایـن ضعیـف، فایـده ی چنـد كـه بتوفیـق اهلل تعالـی در خاتمـه كتـاب بیان 
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گـر حکمـای فرنـگ را مفهـوم می گشـت، اعـالم آن بدیـن دیـار هرگـز جایـز  خواهـد شـد، معلـوم نمـوده كـه ا
نمی داشتند؛ و اهلل اعلم بحقیقة االشیاء.

کو مقاله اّول: در بیان اندکی از بسیار و یکی از هزار منافع تنبا
ک من نفعه ـ كه از قول حکمای حاذق آن چه استماع افتاده و از علم  بدان ای عزیز من ـ نفعنا اهلل و اّیا
كـو از حکایتـی  طـب صـادق آن چیـزی كـه اسـتنباط بـه قـدر طاقـت البشـریه شـده، از منافـع و فوایـد تنبا
اشـارتی خواهـد رفـت و دلیلـی از طـب بـر آن شـاهد خواهـد آورد تـا منکـران ایـن معنـی از شـهد صـورت 
سـان و عذب البیـان گردنـد. مأمـول از كـرم خرده بینـان مـدرک آن اسـت كه نظـر كنند در 

ّ
اعتقـاد، رطب الل

این مختصر به عین عنایت و وداد، اعراض نمایند از تعّرض و اعتراض به جدل و عناد؛ زیرا كه انسان 
مشـتق اسـت از سـهو و نسـیان، هـذا اّول صّنفتـه فـی مدینـة الماچیـن ]الماجیـن[، بـاهلل االسـتعانة، وهـو 

معین.

كو به واسطه اخراج بلغم از سینه و دماغ بی نظیر است و حنجره را صاف می كند   مخفی نماند كه تنبا
گـر در نواحـی  و هاضـم طعـام اسـت و اشـتها مـی آورد و رفـع تشـنگی كـه از بلغـم مالـح باشـد می نمایـد و ا
ی و تخّیالت فاسـده و نمودهای بی بود،  چشـم رطوبت فضلی باعث گردد، بر ضعف باصره و شـب كور
كـو بـه غایت الغایـت بـه دفـع آن مسـری و مسـرع اسـت و همچنیـن مـدّر5 اسـت؛ زیـرا كه در  اسـتعمال تنبا
، اجزای لطیف دخانی به جگر می رسد و به سبب حّدت اذابه ی اخالط فاضل از  كو حین كشیدن تنبا
جگـر و نواحـی آن می كنـد و مصـّب خـود كه كرده اسـت رفع می نمایـد. و این رطوبت مائی، چون به گرده 
می رسـد، بـه واسـطه مائیتـی كـه دارد بـه كار گـرده نمی آیـد، از خـود دفـع می كنـد، بـه مجـرای بـول می ریـزد 
و ایـن موجـب ادرار می گـردد. و نیـز باعـث اطـالق می شـود بـه واسـطه حرارتـی و حّدتـی كـه دارد، محـّرک 
یخته و موجب لذع می شـود و  صفـرای حـاّد می گـردد و ایـن صفـرا بـه مصـّب خود كه امعا و معده اسـت ر

لذع باعث دفع آن چه در معده و امعاست به مخرج خود می شود.

ایضًا از برای صاحب مرض ربو و ضیق النفس كه از ماده با روده و اشیای رطب حادث گردیده باشد، 
كو اذابه ی  كذا[ شده، تنبا یه منشبث ] مفید و مجّرب است؛ زیرا كه آن بلغم غلیظ كه در مجرای قصبه ر

آن می كند به اندک زمانی.

كـو تجربه افتاده و   ایضـًا بـه واسـطه زكام و نزلـه بـه غایـت خـوب اسـت و همه كس را این به اسـتعمال تنبا
لهذا مستغنی از بیان و دلیل است و لکن دو كلمه اشاره بدان گستاخی می رود. مخفی نیست كه زكام 
كو هـر دو را زائـل می گرداند، اما  و نزلـه هـم از خلـط حـاّر و هـم خلـط بـارد حـادث می گـردد و كشـیدن تنبا
كو ترقیق اخالط حار به حّدتی كه در  آن چه از حاّر به وجود آمده باشد، بدان سبب دفع می كند كه تنبا

. ر 5 . ادرارآو
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او متکّون اسـت می نماید، پِس برگشـت، سـبب حركت او از آن موضع و حركت، موجب دفع او از بینی 
و حلقوم البد خواهد بود.

بـه واسـطه مستسـقی نیـز خـوب اسـت؛ زیـرا كـه چـون حّدتـی بـا ایـن دود هسـت، نفـوذ در منافذ مسـدوده 
صاحب این مرض می كند و باعث رفع سده و ترقیق آن خلط می شود و لهذا نفع عظیم می یابد.

ایضًا به واسطه ی معده كه در او رطوبت غالب باشد، یا برودت بر او مستولی گردیده باشد، یا در هضم 
ی واقـع شـده، كمـال نفـع می بخشـد و باعـث اشـتها می گـردد. و بـه جهـت رفع نفـخ معده و  طعـام او فتـور
یحـی بـه غایـت مفیـد اسـت، بلکه مطلق قولنـج را زایل می گرداند؛ زیرا كه به واسـطه تحلیل نفخ  قولنـج ر

یحی و انصباب صفرا و اذابه ی رطوبات بی شبیه است. ر

كـو اذابـه ی رطوبـات  كـه مذكـور شـد كـه تنبا  و همچنیـن بـه واسـطه سـنگ گـرده عظیم النفـع اسـت؛ چرا
فضلـی می كنـد از جگـر و آن رطوبـت بـه گـرده می ریـزد و باعث انزالق سـنگی كه در او باشـد می كند تا به 

كو هست سنگ گرده را می گدازاند. قوت حّدتی كه در دود تنبا

و نیـز بـه جهـت لقـوه و فالـج و اسـترخا و تشـنج خلطـی بسـی فایده منـد آمـده اسـت و وجهـش ظاهـر و 
هویداست.

یحی كه از دروج6 حادث شده باشد می كند. و هم به واسطه ِاحکام ُبن دندان بی مثل و ردع ر

یش كه از دروج سفید شده باشد سیاه می كند. و همچنین موی سر و ر

 و ایضًا در صداعی كه از ماده رطب و یابس به هم رسیده باشد، یا از زكام ظاهر گردیده باشد عظیم األثر 
است.

كو گرم اسـت در درجه  و همچنین كرم بیخ دندان را و كرم معده و امعا را می كشـد، به واسـطه آن كه تنبا
ی سّمی هم هست، در این امور سریع النفع است. چهارم و خشک است در درجه سوم و در و

ت به ظهور آید، نافع و مؤثر است.
ّ
و از جهت استرخا زبان و لهات و گرفتگی در تکلم كه از غلبه بل

كو خون غلیظ میل به اسافل  كه از كشیدن تنبا و نیز در بواسیر را هر نوع آن  كه باشد، سریع االثر است؛ چرا
یاح او می شود و به جهت وجع  اعضا می كند و از مجرای بواسیر دفع می شود و موجب تسکین وجع و ر
كو اذابه ی رطوبات فضلیه می كند و  مفاصل عام و خاص به غایت مسریست؛ زیرا كه گفته شد كه تنبا

ماده ی وجع مفاصل رطوبت مذكور است.

یـا »درونـج«: گـرم و خشـک اسـت انـدر درجـه سـوم، علت هـای دل را سـود کنـد، خاصـه که از سـردی باشـد و بادهـای غلیظ براند  6 . گو
خاصه از رحم.
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 و همچنین از برای بوی دهان، خواه علت آن از بن دندان باشد و خواه از بخار معده، بسیار فایده دارد. 
و هم از جهت بودادن دماغ مفید است، خصوصًا وقتی كه ماده بارد سبب آن باشد. و همچنین از برای 
ی در قوت شامه او واقع شده باشد، از اخالط بارده و از برای فساد حواس ظاهری و باطنی  كسی كه فتور

یه رطوبت باشد بسیار مفید است. كه سبب فساد ر

یادتی نماید، صورت اشیا  یاده می كند؛ زیرا كه هرگاه رطوباتی بر دماغ ز كو كشیدن قّوت حافظه را ز و تنبا
ی آب به انگشت نقش  هر گاه در قوت حافظه مرتسم می شود، باز زود منفک می گردد، مانند آن كه در رو

گرچه قبول می كند، اما بقایی ندارد. چند بکشند، ا

كـه بسـیار  گـران باشـد و از جهـت مـرض سـبات  كـه خـواب ایشـان بسـیار  كسـانی  و همچنیـن از بـرای 
كـو عظیـم اسـت، بـه واسـطه دوار و طنیـن بسـی نافـع اسـت. و دفـع بخـار از معـده و  خوابیـدن اسـت، تنبا
ی را به غایت نافع و رافع است. دماغ می نماید. و همچنین به سبب حرارتی كه دارد دمعه7 و شب كور

و در امـر بـاه، ُمقـّوی اسـت؛ زیـرا كـه باعـث اصـالح قـوت هاضمـه و رفـع رطوبـات فضلـی كـه آن موجـب 
سستی اعصاب و شرایین و غیره است و محرک بخارات صالح كه سبب تحریک نعوظ است می شود 

و این به تجربه نیز معلوم شد.

و همچنین مرض برص را زائل می گرداند و دلیل ظاهر است. و باعث درک و شعور است در مزاج سرد 
و تر و موجب جالدت در حس و حركت می شود.

ایضـًا قـوت بـدن و بـازو و زانـو می افزایـد. و به جهت تحلیل و اذابه رطوبات از اعصاب و مفاصل و پی ]: 
ی[. و

و از برای مرض آتشک نیز بسی نافع است.

یش و باعـث كم برآمدن  و همچنیـن جمیـع مسـامات را تنـگ می گردانـد. ولهـذا سـبب نرمـی موی سـر و ر
موی بدن و موجب تضییق مسامات نساء، ُدُبرا و ُقباًل، بلکه سبب یبوست و حرارت آن. و از این جهت 

است كه موی بغل و پای را برطرف می سازد.

كو ادرار  و همچنیـن مـدّر حیـض اسـت، بـه مرتبـه ای كـه زنی بود از حیـض مقطوع الطمع، به كشـیدن تنبا
یاده از عادت او شد. آن ز

و همچنین باعث عدم توالد شپش است، به جهت تحلیل رطوبتی كه ماده وجود او از این است.

كو بـه جهت حّدتی كه در اوسـت  و از بـرای صاحبـان امتـال فایده منـد اسـت؛ زیـرا كـه مذكـور شـد كه تنبا

ید و بی مراد اشک می آید. )فرهنگ و مصطلحات طب سنتی، میری، ج 4، ص 51( 7 . علتی است که پیوسته می گر
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باعث هضم و سبب اطالق طبیعت است. و این هر دو موجب رفع ابتالست.

ایضًا بر رفع تب بلغمی به غایت مؤثر است.

كو نمی رسد.  و همچنین از برای زودرسانیدن كیفّیات و مغّیرات، خصوصًا افیونیات، هیچ چیز به تنبا
و وجهش آن است كه كیفیت افیون آن است كه چون افیون سم است، هر گاه اثر آن به قلب كه تختگاه 
روح است می رسد، روح از آن متنفر می شود، از باطن به ظاهر میل می نماید. و این جهت است كه بدن 
گرم می شـود و بَشـره ی رو سـرخ می گرداند و دماغ قوتی به هم می رسـاند و تغّیر تمام در حال آن شـخص 
كو نیز كه برأسـه سـّم اسـت، با كیفیت افیون ضم می گردد و باعث تأثیر او و  ظاهر می گردد. و هرگاه تنبا
كه  یادتـی در كیفیـت می گـردد، پـس از ایـن جهـت اسـت كـه بدل افیـون هم می توان اسـتعمال كـرد؛ چرا ز
كل آن خلطی رطب و بارد در مفاصل و مغّیره به هم  كی از تکرار ا افیون سرد است در درجه چهارم و تریا
ی كه می گذرد، آن اخالط سیالن كرده بر بدن منتشر می گردد  می رساند. و لهذا یک لحظه از وعده مقرر
و موجب سستی و كسل و خمیازه ی متواتر و آب از چشم رفتن می شود و آن خلطی كه در دماغ منجمد 
گر در جوان باشد احتالم، بی آنکه عملی به فعل  شده بود به جهت سیالن آن، عطسه بسیار می آید. و ا
آیـد واقـع می شـود. بـاز بـه جهـت خوردن افیـون آن اخالط منجمد می شـود و آن چه مذكور شـد فی الحال 
كـو بکشـد، اذابـه ی آن خلـط بـارده ای كـه سـیالن كرده بـه تحلیل  گـر بـه عـوض آن تنبا رفـع می شـود. پـس ا
می برد و چیزی نمی ماند كه سـبب كسـل و سسـتی گردد. پس از این جهت به ترک كننده افیون هم نافع 

است و بدل افیون این را استعمال می توان كرد.

 و همچنین از برای رفع خمار بی مثل اسـت. و از برای كسـی كه اعتیاد به خوردن شـراب داشـته باشـد و 
كو را بدان استعمال نماید آزار نیابد. چون بخورد متضّرر گردد، تنبا

کو مقاله دوم: در بیان مضار تنبا
ی  ، از بسـیار ی مزاجـان در هـوای حـار گـرم و صفراو كـه صاحبـان دمـاغ  بـدان رحمـک اهلل فـی الّداریـن 
كو متضرر می گردند و تشویشـی در روح ایشـان به هم می رسـد. و رطوبت فضلی هر گاه در  اسـتعمال تنبا
بدن نیاید، رطوبت اصلیه را می گدازاند و باعث ضعف بصر ایشـان می گردد. و از این جهت اسـت كه 
ی  اندازد. و گاه باشد كه سبب نزول آب گردد، به واسطه آن كه هر گاه بگذارد رطوبت را و  چشم را در كور

یت باشد. یخته شود، باعث عدم رؤ گر بر سوراخ طبقه ِعنبیه ر از آن رطوبت حّصه ای، ا

و گاه باشـد كـه در مـزاج حـار باعـث مالیخولیـا گـردد و همچنیـن از بـرای ضیق النفـس پیسـی ضـرر تمام 
دارد.

و ایضًا به مرض سل ضرر بسیار دارد. و از برای دق نیز مضر است. و همچنین از برای صاحبان ذبول، 
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یـاده می گرداند. همچنین صاحب سـرطان را نیز  كـو حرارت غریزی را ز كـه تنبا باعـث ذبـول می شـود؛ چرا
ی. ایضـًا جگـر گـرم را هـم موافـق نخواهـد بـود. گاه باشـد كـه  مضـر اسـت بـه واسـطه احتـراق خلـط سـوداو
ی مزاجان را موجب یرقان شـود. یحتمل كه صاحبان مزاج حار و یابس را زود به سـر حّد كهولت  صفراو

كو به دل رسد. رساند. همچنین این جماعت را باعث غشی شود، وقتی كه حّصه ای از دود تنبا

ی كسانی را كه حرارت غریزی در بدن ایشان اشدادی باشد،  ی و صفراو و قس علی هذا، امراض سوداو
كو مضّر است. واهلل اعلم بحقیقه الحال. تنبا

خاتمه
كـو بدیـن حقیـر راجی، ابن افالطون حسـام الدین الماچینـی المتطّبب ظاهر  در تحریـر آن  چـه از آثـار تنبا

گشته، به تجربه  پیوست در حینی كه سّیار والیت هند و بقاع فرنگ بود.

كـو علفـی اسـت كـه اّول در كوه هـای انگلیـس  كـو مخفـی نمانـد كـه تنبا بـر ضمیـر روشـندالن كشـنده تنبا
یشه های ناسور و قرحها و اوجاع و زخم های  كثر معالجه ر می بود و حکمای آنجا، آن را تنب می گویند. ا
اسـب و شـتر بدین می كردند تا آن كه احتیاجی، تمام اهل كشـتی را به اسـتعمال همچنین چیزی به هم 
رسـید، چنان كـه مذكـور شـد در اّول رسـاله. چـون كـم بود به خـوردن جایز نبود و به ضمادكـردن و لخلخه 
فایـده ای كـه مطلـوب بـود نمـی داد. پـس بالّضـروره به كشـیدن دود آن قـرار دادند. بعد از كثرت اسـتعمال 
بـه بعضـی مضـر و بـه جمعـی بی اثـر دیدنـد. حکمـای باهر به دوایی كـه مصلح آن بود پـرورش دادند و به 
یـه ای كـه باعـث قـوت و سـرعت اثـر او بـود ممـزوج گردانیدند، مثل كجولـه8 و عرق تاتولـه9 و جوزبوا10 و  ادو

بسباسه و غیر ذلک و تخم او را از كوه ها آوردند و در باغ ها ِكشتند.

كـو نـام می گـذارد. وقتـی كـم یافت شـد، مـردم برگ های  الحـال هـر كـس را هـر چـه بـه خاطـر می رسـد، تنبا
درخت و علف های شبیه ُبَورمه كرده، مبلغ كلی از قیمت آن فروختند.

بـه هـر حـال از هنـد می آورنـد و آن برگیسـت پهـن و رنـگ آن جگری ماننـد اسـت. و نوعـی دیگـر از قبـرس 
می آورند و آن را رنگ سبزی مایل است، لکن چیزی نیست و استعمال آن ضرر بالعّد و احصی دارد. و 

قسمتی دیگر از روم می آورند و آن برگیست تنک و بزرگ و سبز و آن هم چیزی نیست.

[ است كه برهم چوبش11 نباشد  و آن چه از فرنگ می آورند چند نوع است. بهترین آن بورمه ستبر ]سطبر
كسـترش  ی سـیر باشـد و طعـم دود آن خوشـمزه باشـد و رنـگ دودش سـفیدی مایـل و خا و رنـگ او جـوز

کستری و مغز سفید بسیار تلخ که از آن ماده ای قلیایی به دست می آید. )فرهنگ عمید(. 8 . میوه درخت وومیکیه با رنگ خا
ید به لغت: تاتوره. ک. اسم فارسی جوز ماثل، گوز ماثل. و نیز بنگر 9 . گیاه و درختی زهرنا

یند. یند. پوست آن را بسباسه می گو یا نوعی درخت در یمن و هند که در هند به آن مین پهل گو بوا یا جوز بو 10 . جوز
11 . در هر دو نسخه کلماتی شبیه به همین. پر هم چوبش؟
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مقــــــــــــــــــاله
62ورود تنب کو از غرب به شبه ااره و ایران و بااقرفتن بح  های طبی درباره آن

سـفید گـردد و در قـوت، حـّدت آن چنـان باشـد كـه یـک نفـس تمـام تـوان كشـید. در فرنـگ از یـک نفـس 
ی را  بیشـتر نمی كشـند. یک قلیون را پنج كس به آخر می رسـانند و لهذا عورتی بود كه پنج سـال بود كه و
كو كه  درد نیمه سر بود كه آن را شقیقه گویند، به انواع معالجات دفع آن نشد، مگر به كشیدن اندک تنبا

دیگر اثری از آن عود نکرد.

همچنیـن شـخصی را مـرض بواسـیر آن چنـان اشـتداد نمـوده بـود كـه مقعـد بیـرون آمـده و از ضـرب وجـع 
كو به  نمی توانسـت نشسـت و نه در یک جا آرام می گرفت و آماس طرفه ای كرده بود. بعد از كشـیدن تنبا

اندک زمانی رفع و دفع و آماس و اشتداد آن شد و از آن مرض صّحت یافت.

یه از آن نجات یافت. 
ّ
ایضًا دختری بود كه به مرض برص ده سال گرفتار بود. بعد از مداومت بدان، بالکل

یش او یک موی سـیاه به هم نمی رسـید. بعد از اشـتغال به  همچنین پیری بود پِس نود سـال، در سـر و ر
كو به سالی دو مو ]سیاه[ گردید. استعمال تنبا

/ سـانجو12 اشـتداد نمود، آزار بلیغ از این جهت به او می رسـید.  / سـابخو ایضًا شـخصی را وجع سـپانجو
به سبب آن از این خالصی دید.

كو به صّحت پیوست.  همچنین به درد زانو و كمر گرفتار بودند، به كشیدن تنبا

ایضـًا فوجـی از مردمـان بـه درد دنـدان كـه در هر ماهی و هفته ظاهر می گردید، به وسـیله این در پرده جفا 
كـو بـه جهـت زخـم پشـت اسـب و غیـر اسـب بسـیار مفیـد اسـت؛ مکـرر  كسـتر تنبا مسـتور مانـد. ایضـًا خا

استعالج نموده شد.

كذا[،  كو به هم می رسد ] گر از رطوبتی كه از كشیدن تنبا همچنین از برای زخم سر كچل بی نظیر است، ا
ی قلیلی بکشـند، به حّدتی كه درو  چشـم تیره شـدن از پیری یا از بخارات معده حادث شـده باشـد، قدر

هست، رفع آن تیرگی می كند.

یاده از این نوشتن موجب تطویل و كالل طبع می گردد. بدین دو كلمه اختصار افتاد. هر كس را آن چه  ز
كو تجربه ای حاصل خواهد گردید، الحاق این رسـاله نمودن جایز اسـت و باعث فواید  از اسـتعمال تنبا

خلق می گردد و یقین كه مثاب خواهد گردید.

امـا مخفـی نمانـد كـه آن چـه از منافـع و مضـار در ایـن مختصـر تحریـر افتـاد، موقوف به موافقـت طبیعت 
است كه خود درک كند. واهلل اعلم بحقیقة الحال.

12 . این کلمه به چند صورت در این سه نسخه ضبط شده است.


