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  ١ یزگدل ان
  

   Aroma therapy  درمانيیزگدل ان
؛ در بـوي خـوش مـي شـود    وقتي صـحبت از     *

نظر خیلي از افراد يك وسیله دفـع بـوي بـد از        
ــت و      ــراى زين ــك روش ب ــا ي ــیط و ي ــود و مح خ
تشريفات تلقـي مـي شـود، امـا واقعیـت ايـن        

حتــى در یــز گدل اناســت كــه رايحــه خــوش و 
ــز در     ــبو و نی ــز و خوش ــسیار تمی ــاى ب محیطھ
شرايط عادي و فـردي ذاتـا ممـدوح و مطلـوب            

در ايـن نكتـه مھـم مطلبـي اسـت كـه             است،  
  .تعالیم وحي بر آن تأكید شده است

داروھـا  درمـان و    وقتـي صـحبت از      ھمینطور  * 
مي شود آدم بالفاصله ياد داروھـاي خـوراكي        

ھـم بـه طــور   » طبیعـي » مـي افتـد و پـسوند   
خودكــار خــوردن میــوه ھــا و ســبزيجات حــاوي 

را در ذھـن تـداعي    انواع و اقسام ويتامین ھـا 
كنیـد از   ممكن است با خودتان فكـر   .مي كند

چه چیزي قرار است صحبت شود كه ھم جزء  
 داروھاي طبیعي است و ھم خوردني نیست

منظورم عطرھا و رايحه : به شما خواھم گفت   
 Aroma یز درماني گدل ان كه به آن ھا است
therapy   رايحه "به معني " آروما"ويند، گ مي
ھم بـه معنـاي     " ترابي"و  " یزگدل ان خوش و   

 فارسي بطـور غیـر      ولى در  .است" درماني"
، در حالیكه رايحه درماني: دقیق مطرح شده  

رايحه شامل بوي بد ھم مـي شـود و مـورد             
نظر رايحه خـوش اسـت فلـذا يـا بايـد رايحـه            
خوش درماني يا خوشبو درماني باشـد و يـا          
عطر يا عبیر درماني؛ ولى اينھا نام نوعي از          

دل رايحه خوش است براى ھمین ما عنـوان      
 تا تـاثیر نھـائیش را   ا بكاربرديم ریز درماني   گان

   .نیز اشاره كرده باشیم
 عـصاره يعني استفاده از    یز درماني   گدل ان * 

ھاي معطر گیاھي به منظور تحريک سالمت 
ــا    ــزه ھـ ــر و انگیـ ــسم، فکـ ــشاط در جـ . و نـ

در حقیقت يکـي از قـديمي تـرين         روماتراپيآ
ــا آ. روشــھاي درمــان اســت   دل رومــاتراپي ي

ه از روغن ھاي بدسـت    استفادیز درماني   گان
در ايـن روش بـه   . آمده از گیاھان مـي باشـد     

منظور درمان عوارض ناشي از عفونـت ھـا و        
بیماريھــاي پوســتي کــه بــه عّلــت نارســايي 
 سیستم ايمني و استرس ايجاد مي شـوند       

 از ونیــز حفــظ ســالمتي تــن و شــادابي روان
ماده اصلي تازه و خشك و نیـز عـصاره ھـا و           

ه اي اسـتفاده مـي      روغن ھـاي گیاھـان ويـژ      
  .شود

  



 یزگآشنايي بشر با روايح دل انآغاز 
مقربـان حـضرت   در كالم وحي شريف و قرآن كـريم بـراى       *

فأّمـا إن  : ؛ جنین سرانجام و باداشي را نويد مـي دھـد     حق
 يعنـي  روح، كان من المقـّربین فـروح و ريحـان و جنـة نعـیم            

جنـت  و  َكیاه معطر و دل انَكیز يعني ريحان و   نسیم دل آويز  
ھمجنـین در نظـر   . بھشت نعمتھا و خواسته ھا يعني  نعیم

بركزيده ترين شخصیت جھان ھستي يعني حضرت ختمي   
 از بركزيده ھـاى  یزگدل ان؛ روايح صلى اهللا علیه وآله  مرتبت

وي از عــالم دنیاســت، و آخــرين زاد و بھــره مــؤمن از دنیــا؛  
سـدر و كـافور   طھارت غسل میت و لباس سفید و باكیزه و      

  .بوي خوش استكه نماد و نمونه اى از 
 وقتـي جنـاب آدم   علیھم السالمكالم خازنان وحي طبق   *

 ھبوط نمودند، مقداري كوه مروه و جناب حواء بر كوه صفابر 
بھشتي در موھـاى حـواء بـاقي مانـده بـود،            یز  گدل ان  عطر

جــون حــواء مــويش را َكــشود، بــاد آنــرا در سرتاســر زمــین  
ابع بوي خوش فراھم آمد و بیشتر آنرا منتشر كرد و از آن من

وي خوشي كه در درختان و بوته ھـا و   برد؛ بھندبه سمت  
سـت از اثـر    ا و سـو  ن سمت   آیاھان خوشبوي ھند و ديار      َك

زمـین   بـه  ي است كه جناب حواء     بھشت خوشي  طیب و بو  
جالب اين است كه فعال معادن عمده و  .استارمغان آورده 

ان امـروز؛ در كـشور ھنـد     منابع اصلي عطر طبیعـي در جھـ       
واقع مي ) جنوب  شرق آسیا(قديم و كشورھاى مجاور آن      

، نكته جالبتر اينكه اين َكیاھان و درختان منبـع عطـر؛             باشد
نوعا در ارتفاعات اين مناطق مي روينـد؛ كـه بـا مـسیر بـاد                

  . )بودنشان تناسب دارد
؛ بھـشت عـدن  آدم و َكـذران مـدتي در        جنـاب   آفـرينش   با   *

رفته و بعد گ آن جايكاه در مشام آدم و حوا جایزگ اندلروايح 
ــاه     ــشان از ســرزمین و جايَك ــال ن ــه دنب ــواره ب ــوط ھم از ھب

، امین وحي و فرشتَكان الھي كذشته بودند، كه به ھدايت      
وي به َكلھا و ريـاحین و بوتـه ھـا و درختـان و ريـشه ھـاي                   

یـز  گخوشبو داللت َكرديـد، و از اينجـا آدمـي بـا روايـح دل ان              
اينھا . رديدگنا شده، و اساس عطرشناسي بايه َكذاري آش

روايـح دل  ھمه بر ايـن نكتـه داللـت دارد كـه اصـل و منـشأ           
 آسماني و ملكوتي بوده؛ و از آن عوالم عالیه به زمین یزگان

              .رسیده؛ ولذاست كه دانش آن نیز از مكتب وحي سرجشمه مي َكیرد

 و سیره ايشان تاكید بر كاربرد فراوان و مـستمر از روايـح   الھي و اوصیاي ءتعالیم انبیادر  قدر كه   آن   :شاھد و َكواه بزرَكتر اينكه     *
  .رديده استنَكوارد است؛ در ھیج روش علمي و دستور العمل ھیج حكیم و دانشمندي؛ توصیه  یزگدل ان

 رف شود؛ اسراف نمي باشد،در راه بوي خوش ص تانمالھر قدر : مده است كهآ كالم خازنان وحي علیھم السالم  دراز جمله   * 
مخارج و ھزينه مصرفیشان بیش از ھزينه طعام ه است كه آمد؛ حضرت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآلهدر سیره و روش زندَكي و  

اى كـه از وجودشـان تكوينـا     نفحـات طیبـه الھیـه     و آن ھمـه )مـالي كـه داشـتند   شـديد  با ھمه محدوديتھاى    (و خوراكشان بود،    
و وجود حضرتش از كاربرد  قطرات عرق بدن شريفشان ھمجون مشك و عنبر دل آويز و دل انَكیز بود،جمله اينكه متساطع بود، از 

  .و تربیت مؤمنین آن ھمه كلمات و تأكیدات فرموده اندتعلیم حفظ و تشديد آن و نیز روايح طیبه دنیويه مستغني بود، اما براى 
  

  درماني یزگدل ان هسترگديرينه و 
 از حـدود  یـز گدل اني ھـا  كه رايحه ثابت شدهبراى غربیھا ي است كه چند سال* 

بھداشتي و درماني مورد  براي مقاصددر مشرق زمین ھزار سال پیش شش پنج 
تـاريخ  و اين در حالي است كه قدمت آن بسیار بیـشتر از ايـن    ، استفاده بوده اند
  .، فقرات زير براساس تحقیقات جديد استشداذكر شده مي ب

ھـاي آنھـا و سـاير     ھا و روغـن  ھا و گیاھان معطر، عصاره     ھاي گل   ده از رايحه  استفا
ھاي كوچك و قبايل بدوي  ھاي بزرگ و حتي جامعه   مواد طبیعي خوشبو، در تمدن    

براي حفظ سالمتي و تقويت و تامین قواي جسماني و روحي و ھمچنین تسلط و 
 دور متداول و رايج بـوده  ھاي ھا و نیروھاي طبیعت از گذشته       تاثیرگذاري در انسان  

  .است

در طب آيوورودا .  آروماتراپي براي قرن ھا در ھند نیز کاربرد داشته است :ھند
گیاھان خشک و تازه براي ماساژ آروماتیک بـه عنـوان   ) بابت در ھند    سیستم ط ( 

در ھند باسـتان، گیاھـان معطـر و مـواد      . جنبه مھّمي از درمان مورد استفاده بود
ھــا و مراسـم مـذھبي بــراي ارتقـاي مــدارج     خوشـبو در زنـدگي روزمــره و در آيـین   

سمن و بخور صندل ھاي رز و يا روحاني و معنوي كاربرد داشته است و از عطر گل 
ھـا در   اكنـون نیـز رايحـه    ھم. شده است ھاي مقدس استفاده مي در معابد و مكان 

  .زندگي مردم ھند از اھمیت و نقش موثري برخوردارند

 دبي حجاب باش  بوده و مي تواندي جھان كه بر ھمه بني آدم محرمنوبانھا ت



 بـه طـور ھمزمـان تمـدن ھـاي چـین       :چـین 
باستان نیز برخي عطريات را بدين منظـور مـورد     

 چیني ھـا در مراسـم   . استفاده قرار مي دادند
مــذھبي از ســوزاندن چــوب و بخورھــاي معطــر  

 اسـتفاده کـرده و      ونـد براي اداي احترام بـه خدا     
نظـور  عالوه بر اين ، اسـانس ھـاي معطـر بـه م            

انجام ماساژ درماني و فشار درماني نیز به کـار         
در كشور باستاني چین كه در  . گرفته مي شد

استفاده و كاربرد گیاھان دارويي و مواد طبیعي      
معدني، قـدمت چنـد ھـزار سـاله دارد، از مـواد             

ــبو  ــانوري،   (خوش ــدني، ج ــاھي، مع ــم از گی اع
ھاي طبیعي مانند گیاه  در درمان) مشك و عنبر(

ھـا و مراسـم    ني، انرژي درمـاني و در آيـین       درما
ھــاي  ھــا اســتفاده مــذھبي و ســنتي از رايحــه 

اكنـون نیـز رايحـه       انـد كـه ھـم       كـرده   فراواني مي 
ھاي طبیعي مھم در طب       درماني يكي از درمان   

  .كل نگر چین است

در ايران باستاني نیز عالوه بر موارد       :ايران
گفته شده، از انواع مواد معطر در مراسم آيیني 

. كردنـد   يھا استفاده م     مذھبي و در عبادتگاه    –
اكنـون در   عطر و گالب و ساير مواد خوشـبو ھـم   

ــش و در      ــوازم آرايـ ــه لـ ــانگي، تھیـ ــصارف خـ مـ
ھاي مقدس مانند مزارھا، مساجد و معابد  مكان

كـاربرد فــراوان دارد و از ھمــین جھــت بعــضي از  
اي  شوند، به گونـه    اين مواد مقدس شمرده مي    

كه ھرگـاه رايحـه گـل محمـدي و يـا اسـفند بـه            
گیرنـد و   د، آن را به فال نیـك مـي        رس  مشام مي 

 .كننـد  با ذكر و دعا و صلوات از آن اسـتقبال مـي    
شايان توجـه اسـت كـه بـسیاري از ايـن مـواد              (

ــدر و     ــفند، كنـ ــد اسـ ــي ماننـ ــبوي طبیعـ خوشـ
ــالیپتوس و ــه  ... اك ــر پخــش رايح ــالوه ب ــاي  ع ھ

 آرامش و خلسه روحاني و معنوي در افـراد بـه   ھا حالتي از عالوه بر اين، رايحه).باشند خوشبو، ضد عفوني كننده محیط نیز مي      
ھا  ھاي استفاده از مواد معطر طبیعي در اجتماعات و خانواده بخش، رفته رفته زمینه آورند و به علت ھمین اثرات آرامش وجود مي

 عفوني كردن نمايند، ھم براي ضد ھا از آن استفاده مضاعف مي اي كه در مدارس، مساجد و بیمارستان  ھمگاني شده، به گونه   
بردنـد و يـا در اتـاق كـار گـل       محیط و ھم براي خوشبو ساختن آن و شـايد بـر ھمـین اسـاس باشـد كـه بـراي بیمـاران گـل مـي                  

تنوع آب و ھوايي و پوشش گیاھي ايران، باعث شده استفاده از گیاھان در درمان، از ديرباز در ايـن مـرز و بـوم مـورد        .گذارند  مي
" آروماتراپي"نتوانسته است از  تقلید با فاصله زماني از طب جزئي نَكر؛  بخاطرايرانب رايج فعلي  مجامع ط ھر چند . توجه باشد 

كـاربرد ايـن دانـش توسـط طـب جـامع و       ، امـا  نتوانـسته انـد بھـره منـد شـود     بـه معنـاي علمـي آن      اين رشته   از  بھره برده و لذا     
وده و حتـي از آن بھـره مـي گرفتـه     بمورد توجه از ديرباز  گیاھي ولید اسانسھاي معطر فرھیختَكان ايراني ھمواره برقرار بوده و ت      

و تجربیــــات و تالیفــــات تحقیقــــات  .اســــت
 َكوشه اى ابن سینادانشمندان بزرَكي جون   

 ارتباط وسیع با ايـن دانـش كھـن مـي            از اين 
  .باشد

آرومـاتراپي بــه روش امـروزي بــه    :مـصر 
آنھـا از روش دم  . وسیله مـصريان آغـاز شـد        

ســتخراج روغــن ھــا از گیاھــان کــردن بــراي ا
ــاني ،   معطـــر بـــراي مقاصـــد پزشـــکي درمـ
آرايشي و نیز براي مومیـايي کـردن اجـساد          

 باســتان مــصر در. اســتفاده مــي کردنــد 
 .بود درمان و طبابتشخصیت نامور  ایمھوتپ

 روغـن  از ایمھوتپ، مصری پزشک توصیه به
 و دادنماسـاژ  اسـتحمام،  بـرای  معطـر  ھای

 سـال  ھـزار  شـش  در اجساد کردنمومیایی
در مصر باسـتان از    .کردندمیاستفاده پیش

ــرگ     ــل رز، ب ــد گ ــر مانن ــان معط ــصاره گیاھ ع
ــوب      ــمغ چ ــوھي، ص ــرو ك ــدر، س درخــت س
صندل، صمغ درخت مرو كندر و مـواد ديگـري     
مانند، مشك و عنبر و عـود فـراوري شـده از          

ــراي مــصارف آرايــشي،  ... درخــت صــندل و ب
حـي  حفظ بھداشت و سـالمت عـاطفي و رو    



  .ھا و مراسم مذھبي و مومیايي كردن اجساد مردگان كاربرد داشته است اين مواد ھمچنین در آيین. اند گرفته بھره مي

 از و ماسـاژ  و یـز درمـاني  گدل ان ھایحمام از و بود پزشکیشخصیت نامور عالم  باستان یونان در )ھیپوکارت(بقراط  :يونان
ھاي طبیعي كـاربرد فراوانـي    در يونان قديم، استفاده از رايحه .کردمی استفاده آتن دممر کردندرمان برای معطر مواد کردن دود

ھاي گیاھي براي معطر ساختن بدن، تسكین درد و  در اين كشورھا عالوه بر مصارف آرايشي و بھداشتي از روغن. داشته است
 انـرژي و دسـتیابي بـه سـالمت جـسماني و      بخش جھـت تقويـت و حفـظ    نیز ماساژ درماني و حمام درماني از بخورھاي آرامش     

  . شايان ذكر است كه عمده دانشمندان يونان اھل كشورھاى مجاور و بیشتر مصر بوده اند.گرفتند عاطفي بھره مي

شـده   ھاي شكرگزاري که براي شفاي بیمـاران برگـزار مـي    ھا و آيین در مراسم و مناسك آيیني و يا برگزاري جشن   :آفريقا
ھـاي معطـر    ھا بوده است كه بر اساس اين باور شكل گرفته است كه رايحـه    اد معطر نیز بخشي از اين آيین      است، سوزاندن مو  

اَكـر  . گـردد  زا مـي  ھاي منفي و عوامل بیمـاري  ھاي مثبت و دفع انرژي پخش شده در فضا باعث تلطیف ھوا و جذب و ايجاد انرژي  
شـدت بكـارَكیري و اھتمـام بـه عطـورات و        داشـته باشـید؛ وسـعت و   كمترين آشنايي و تماس و ديداري با يك خـانواه آفريقـايي   

  .بخورات را بوضوح در مي يابید

نیـز قمـت    بومي قاره آمريكااستفاده از عطر و عصاره گل ھاى خوشبو، در تاريخ اقوام و فرھنگ ھاى            :بومیان آمريكا 
مختلـف شـمالي و جنـوبي    جامعه ھاى كوچك و قبايل و حتى آزتك و تولتك در طول تاريخ، ھمواره تمدن ھاى بزرگ   . داردديرينه  

 از رايحه گل ھا وگیاھان معطر و ديگر مواد خوشبو در طبیعت، بـه منظـور حفـظ سـالمت و تقويـت و تـأمین قـواى                  قارھاى امريكا 
 .جسمانى و روحى خود و ھمچنین براى تسلط و نفوذ در انسان ھا و در درمان ھاى طبیعى استفاده مى كرده اند

  شده از گیاھان بـراي اھـداف   استخراج (Essential Oils) درماني استفاده از روغنھاي ضروري يا آروما رايحه :درنمعصر 
و استفاده از روغنھاي معطر در درمان بیماريھاست كه يكي از   درمانيیزگدل اناصطالح آروماتراپي، به معناي  .باشد درماني مي

اعتقاد بر اين است که احیاي مجدد اسـتفاده از روغـن ھـاي    . درمانھا به كار مي روددرمانھاي مكمل است كه در تركیب با ساير   
بطور گسترده اي در سراسر اروپا در قرن اخیر اين روغن ھاي حیاتي . معطر وامدار ابوعلي سینا فیلسوف و طبیب ايراني است 

   .انسه رواج پیدا کرده استدر فر درماني یزگدل ان به تازگي شیوه اي از .مورد استفاده قرار مي گیرند
و از جنـد قـرن قبـل    رفتـه،   كـار مـي    با وجود اينكه روغن گیاھان معطر از ھزاران سال پیش بـراي درمـان بیماريھـاي مختلفـي بـه           

 و شیوع طاعون ، از اسانسھا بـراي ضـد   ١٧در قرن و . پادشاھان فرانسه، از حمامھاي آروماتیك براي درمان استفاده مي كردند   
 ولى با ھمه اينھا دانش جديـد اصـرار دارد   .كردن استفاده مي شد و تولید كنندگان اسانس در برابر طاعون مقاوم بودند        عفوني  
 واژه ،در غـرب   بـراى اولـین بـار    با اين وصـف  در قرن اخیر ابداع شده است،براي نخستین بار   درمانيیزگدل انعبارت  كه بَكويد

 در نـوین  درمـانی  رایحـه ، دابداع ش Rene-Maurice Gattefosse یدان فرانسوي به نام توسط يك شیم١٩٢٨در سال  آروماتراپی
رنه موريس گاتفوس، شیمیدان فرانسوي، زماني كه دستش را كه به شدت سوخته بود در كوزه  .گرفت شکل دوباره ١٩٣٠سال

 درمـان  در سـنبل  خـواص  شـیفته  وا ..حاوي اسانس اسطوخودوس فرو برد، با تعجب فراوان شاھد بھبود سريع زخم خـود بـود  
 خـواص  مـورد  در تحقیـق  بـه  شـروع  سـپس  .شـد ) زخـم  اسکار (اثری ھیچ گذاشتن برجا بدون خود دست سوختگی ھایزخم

از خاصـیت شفابخـشي    در طول جنـگ جھـاني اول در درمـان زخمھـا     .کرد روانی و جسمی بیماریھای درمان در ھاعطر درمانی
پس از اتمـام جنـگ نیـز بـه آزمـايش روغنھـاي مختلـف ادامـه داد و سـرانجام طبـق               . ثیر آنھا بود  آروماھا استفاده كرد و شاھد تا     

او  .بخش و غیـره  تقويت کننده ، محرك، آرامش كننده، ضدسم، ضدعفوني: بندي نمود  خاصیت شفابخشي ھر گیاه آنھا را طبقه    



كـه در حـال حاضـر نـسخه انگلیـسي آن موجـود       را منتـشر كـرد    " Aromatherapie " یـز درمـاني  گدل ان، كتـاب  ١٩٣٧در سـال  
   .باشد مي
  .کرد استفاده کننده ضدعفونی عنوان به معطر ھایعصاره از والنت، جین دکتر ارتش فرانسوی جراح دوم جھانی جنگ طول در

درمـاني را   يحـه ، راGattefosse ، بـا ادامـه تحقیقـات    Marguerite Maury  ,ماروی مارگارت ,مادام میالدي١٩٥٠در سال  آن از پس
 مـی  تجـویز  بیماریھـا  درمـان  بـرای  را مختلف عطرھای او. معرفي نمود (holistic) گسترش داد و آنرا به عنوان يك درمان کل نگر

ھمچنین او اولین كسي بود كه ھر روغن را به درمان يك  .بخشید اعتبار درمان در دادن ماساژ برای عطرھا از استفاده به او.کرد
   .بت دادبیماري خاص نس

البته دانش بشري محدود به ملت يا سرزمین خاصي نبوده و در ھر تجمع بشري ولو دورافتـاده تـرين             : ھدايت الھي 
كـه  (مجامع در اعماق قاره ھاى امريكا و افريقا و اروبا و استرالیا و آسیا؛ ھر جا جمعي از بشر بوده ھمـواره فرسـتاده اى الھـي     

، ولذاست كه در تحقیقات باستان شناسي ھر جه عمیقتر مـي شـود بیـشتر    ) حضور داشتهراھنماي دنیا و آخرتشان باشد نیز    
مي يابند كه دانشھا و امور اساسي كه قبال به اقوام و مللي خاص نسبت داده شده؛ امروزه ثابت شـده كـه ملـل ديَكـر در دور         

ت، بر اينكه يك شبكه متصل دانـش الھـي و   دستھاى شرق و غرب زمین نیز از آن مطلع بوده اند، و اين خود نشان آشكاري اس  
مافوق بشر كه بر كل زمین احاطه داشته، و اولیاي الھي در ھر نقطه زمین؛ رساننده آن علـوم و حقـايق و معلـم اصـول مھمـه                

  .زندكي دنیوي و اخروي بوده و ھستند
  

   Aroma therapy  درمانيیزگدل انفعلي اه گجاي
اين علـم پـس از جنـگ جھـاني دوم بـه         

نـوان واحــد درسـي، در دانــشگاھھاي   ع
فرانــسه و انگلــستان تــدريس شــد و در 
حـــال حاضـــر در كـــشورھاي پیـــشرفته 

 .جھان مورد استفاده قرار مي گیرد
 درمـاني   یـز گدل ان اخیرًا در کشور آمريکا     

جايگاه خود را در بین ساير علـوم يافتـه           
اســـت ، ھمچنــــین مؤســـسه مّلــــي   

 ايــن شــیوه را ١٩٩٢بھداشــت در ســال 
ــ ــه  بعنـ ــان غیرپزشـــکي بـ وان يـــک درمـ

رسمّیت شناخته و بدنبال آن مطالعاتي      
را جھت کاربرد آن به عنـوان مکملـي در          
کنار مراقبت ھاي پزشکي نوين در بـین         
ساير درمان ھاي غیرپزشکي آغاز کرده      

  .است
يکـي از شـاخه ھــاي    درمـاني  یـز گدل ان

 مطـابق گفتـه     -طب گیاھي مي باشـد      
ــمینا  ر ھـــاي مايکـــل شـــولز رئـــیس سـ

آرومــاتراپي در لــس آنجلــس و کالیفرنیــا 
ھــر . آرومــاتراپي کــاربرد دوگانــه اي دارد

اسانسي بوي ويژه اي دارد کـه پـس از        
استنشاق به قسمتي از مغز مي رسد     
. کــه مــسئول کنتــرل احــساسات اســت

ھمچنــین بــا نفــوذ در پوســت و ورود بــه 
ــور     ــي بط ــتگاه ايمن ــون و دس ــان خ جري

  .فیزيولوژيک مؤثر واقع مي شود
ھم اكنون علم پزشكي در جھان بـه دو         

طـب  . زيرگروه اصلي تقسیم مي شـود      
 طـب مكمـل يـا جـايگزين    . غربي يا طب مدرن كه به صورت رشته اي مجزا در دانشگاه ھاي مختلـف جھـان تـدريس مـي شـود     

(Alternative medicine)  میلیارد ١٫٥بیش از امروزه . كه داراي اصول و روش ھاي تخصصي و درماني متفاوت با طب رايج است 
در میـان شـاخه ھـاي طـب مكمـل از سـم زدايـي، ھمیوپـاتي،         . نفر از مردم جھان تحت پوشـش آلترنـاتیو مديـسین قـرار دارنـد           

  .ماساژدرماني تا شفاي كوانتومي آنچه بیش از ھمه جلب توجه مي كند، رايحه درماني يا آروماتراپي است
     
 

 روشـھاى كـاربرد آن،   روش سـاخت،  انـواع آنھـا،   تركیبـات روايـح طیبـه،     ، درماني یزگ ان مكانیزم دل  :بخشھاى متنوع بعدي درباره   
  ...و محصوالت بسیار متنوع آن ،آروماتراپيخواص درماني و كلینیك و داروخانه 

 

العاملني رب  حلمدوا



  
  

 حيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمدمحان الرالر على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا ـبـني الطّاهرين ولعنة اد و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم العاملني وصلّى ا رب   

  ٢ یزگدل ان
  

 یز گانواع روايح دل ان
ز نظــر منبــع ایــز گدل انروايــح 

ــواعا ــاَكوني دارد؛ كــه در ن  َكون
ــاوين   ــه عن اينجــا فھرســتوار ب

  : اقسام آن اشاره مي كنیم
  
ــي -١ ــضور  : (الھ ــت و ح و ترب

كه تحقیـق   ) اولیاي الھي آثار  
ــین آن كتـــاب    ــرح و تبیـ و شـ
مـــستقلي اســـت، و دانـــش 
آموختَكان معارف الھي كـم و       
ــث آن     ــي مباح ــا برخ ــیش ب ب

  .آشنا ھستند
برخــي از خاكھــا  :معــدني -٢

و . ى نادر و مواد معدنوسنَكھا
نیـز برخــي از مـشتقات نفــت   

  .خام
انـــواع ريـــاحین : (یـــاھيگ -٣

كلھا و ريشه ھا و بوتـه ھـا و          
   )درختان

 –عنبــر حــوت  : (حیــواني -٤
   )....ي ختنمشك آھو

ــیمیائ -٥ ــواد :يشـ ــه از مـ  كـ
" بنزن"نفتي و بخصوص ماده     

  .كه مشتقات معطر فراواني از آن ساخته مي شود
  . ممكن است برخي فراورده ھا با تركیبي بعضي از انواع فوق تھیه و عرضه شوند:مركب *
  

 یزگروايح دل ان
  

مثل سوزن زدن و اگر به شما بگويند بدون مصرف دارو يا استفاده از روشھايي 
مي توانید با بوئیدن يك روغن معطر يا مالیدن آن روي ... فشار و خوردن آب و 

  بدنتان از شر بیماري راحت شويد، واكنش شما چیست؟
اكثرًا پاسخ از اين دو حالت خارج نیست، يا اينكه بدون توجه از كنار موضوع مي 

 را جادو و وھم مي گذريد و حتي به سالمت گوينده شك مي كنید، و يا آن
سابقه استفاده از اسانسھاي گیاھي در درباره دانید؛ اين در حالي است كه 

 ، قبال صحبت كرديم
  

 چیست ؟) آروماتراپي(رايحه درماني 
آروماتراپي يا رايحه درماني استفاده از روغن ھاي بدست آمده از گیاھـان مـي    

در اين روش به منظور درمان عوارض ناشـي از عفونـت ھـا و بیماريھـاي       . باشد
ت نارسايي سیستم ايمني و اسـترس ايجـاد مـي شـوند از        پوستي که به علّ   

آرومـاتراپي بـراي اسـترس ،        .روغن ھاي گیاھان ويژه اي اسـتفاده مـي شـود          
طراب و مشکالت روان تني ، دردھـاي عـضالني و روماتیـسمي ، اخـتالالت             ضا

گوارشي و مشکالت زنانگي نظیر سندروم قبل از قاعدگي ، دردھاي قاعدگي          
 . و افسردگي پس از زايمان مؤثر است

 



   یزگدل انتركیبات روايح 
   

مفصال مطرح كرديم كـه خالصـه اش ايـن بـود كـه مـا از          جزئینكر   توضیحي درباره ديدكاه   ؛در مرسوله كومبوجا سه    قبال   :مقدمه
تحقیقات جزئیكرانه جديد استفاده مي كنیم ولى به آنھا محدود نمي شويم، در اينجا با يادآوري آن مبحث ھمـین نكتـه را بطـور      

  .مقدمه تذكر مي دھیم
  

    جديدجزئي نَكردانش از ديدكاه یز گدل انروايح 
مطالعات علمي نشان داده اند کـه روغـن ھـاي ضـروري حـاوي اجـزاي شـیمیايي                

ترکیـب شـیمیايي آنھـا    . ھستند که اثرات ويژه اي بـر ذھـن و جـسم مـي گذارنـد              
پیچیده بوده ولي عمومًا حاوي الکل ھا ، استرھا ، کتون ھـا ، آلدئیـدھا و تـرپن ھـا      

اين روغن ھا حس بويايي ما را به شّدت تحريک مي کننـد و ثابـت شـده          . ھستند  
  . بوھا اثر مھّمي بر احساسات ما دارند

اده اند متوّجـه شـدند   پزشکان در کار با بیماراني که حس بويايي خود را از دست د       
 مي تواند منجر بـه افـزايش مـشکالت روانـي از جملـه         ي خوش که زندگي بدون بو   

ما توانايي تشخیص چند ھزار بوي مختلف را داريم ، با . اضطراب و افسردگي شود 
بويیدن روغن ھاي معطر گیرنده ھاي بويايي ما در بیني مان تحريک شده و پیام به 

 . وارد مي شود) سیستم لیمبیک ( مراکز حسي در مغزمان 
اين سیستم با قسمت ھايي از مغز در ارتباط است که مربوط به حافظه ، تنفس ،       

خـواص  . ھـستند  ) غـدد ترشـح کننـده ھورمـون ھـا      ( گردش خون و غدد درون ريز    
بـه  . روغن ، بوي آن و اثراتش تعیین کننده چگونگي تحريک اين قـسمتھا ھـستند            

 کنترل کننده خلق و خـو ، احـساسات و يـادگیري در مغـز     عالوه ، سیستم لیمبیک 
 . است

  
 ھارتركیبات عط

 درصد از تركیبات اصلي آن از روغنھاي گیاھي يا برگ و ريشه و ساقه ھاي زير زمیني ٤٠ تا ٣٠در عطرھاي استاندارد و مرغوب   
در تولید عطر .  درصد از تركیبات معطر يافت مي شود١٠ تا ٥ درصد و در اسپريھا فقط ٢٠ تا ١٠در ادوكلنھا . معطر تھیه شده اند  

 معطر نیز بـه كـار مـي رونـد كـه وظیفـه پیونـد دادن و                  مواد شیمیايي 
  .متصل كردن عطرھاي گوناگون را بر عھده دارند

تركیبات معطر موجود در عطـر و ادوكلـن در میـان انـواع گـل و میـوه و            
 رز، مـريم، میخـك،     در میـان گلھـا؛    . پوست و صمغ درختان پراكنده اند     

ياسمن، رزمـاري و در میـان برگھـا؛ ريحـان و اكـالیپتوس و از درختـان؛         
كاج، صنوبر و در میـان مركبـات، بھـار نـارنج، لیمـو و پرتقـال بیـشترين         

چربیھاي حیواني مثل مشك يا    . میزان استفاده را در تولید عطر دارند      
لیـل ارزش  عنبر سائل نیز در تھیه عطر استفاده مي شوند، ولي به د 

   .اقتصادي فراواني كه دارند، كمتر به كار مي روند
  

  ھاعطرعمده  منابع
 روغـن مختلـف، بـه تنھـايي يـا بطـور       ٤٠درماني تقريبًا از    امروزه رايحه 

 اسـترس و  ايـن روغنھـا معمـوًال در درمـان    . نمايد تركیبي استفاده مي 
دردھا و ناراحتیھاي ناشي از آن، تقويت بدن و بھبود سالمت عمومي 

: گردد  ز اين روغنھا به روشھاي گوناگوني استفاده ميا. مؤثر ھستند
مخلوط كرد و ) مانند روغن گیاھي ( توان آنھا را با يك روغن ماليم  مي

تـوان آنـرا استنـشاق كـرد ؛ يـا ايـن        بـا آن پوسـت را ماسـاژ داد ؛ مـي    
در بسیاري کشورھا میتوان با    . روغنھا را به آب وان حمام اضافه نمود       

ــا  ــد روغنھ ــراي خري ــا    ب ــواد غــذايي ي ــه فروشــگاھھاي م ي ضــروري ب
درمـاني را در خانـه انجـام       مـي توانیـد رايحـه     . ھا مراجعه کرد    داروخانه

درماني آموزش ديده برويد تا او تركیبي از روغنھاي مخصوص و مناسب براي شرايط شما را، برايتان   دھید يا نزد يك درمانگر رايحه
 .  كند تھیه

 
ــده اس   ــشكیل دھن ــزا ت ــیمي اج ــسھاي ش ان

 : گیاھي
اسانسھاي گیاھي فرار بوده و ملكولھاي سـازنده        

بیــشتر آنھــا در بــر . آنھــا ، اغلــب كوچــك ھــستند 
تقريبا ھمه .  اتم كربن مي باشند ١٥ يا ١٠گیرنده  

مولكولھاي موجود در اسانسھاي گیاھي ، از كربن 
ھیـدروژن و اكـسیژن سـاخته       و ھیدروژن يا كـربن ،     

  شده اند
  

مل مـوثر بـر تركیـب شـیمیايي         مھم ترين عوا  
 ٢ اسانــسھاي گیــاھي اجــزاي تــشكیل دھنــده

عامل ھستند كه يكي از آنھا يعنـي فرآينـد تقطیـر         
با بخار آب ، فرآيندي مصنوعي است و ديگري نوع           



. تركیبات موجود در اسانس ، در شمار ويژگیھاي ذاتي گیاه مي باشد 
ط تركیبـات فـرار و غیـر    فق فرآيند تقطیر با بخار آب عمدتا فیزيكي بوده ،        

مھم ترين تركیبـات شـیمیايي   . قابل حل در آب را از گیاه جدا مي كند     
ترپن ھا ، ترپنوئید ھا و مشتقات فنیل پرو        :استخراج شده با اين روش    

  . پان مي باشند
  

مولكولھاي محلول در آب اسید ھا و قند ھا ، مولكولھاي بسیار بزرگ و 
   و مولكولھــايي ماننــد تــانن ھــا ،قطبــي غیــر قابــل تقطیرتوســط بخــار

فالونويید ھا ، كاروتنويید ھا و پلي ساكاريد ھا در اين شمارند و نمـي       
توان آنھا را بر اساس روش مورد استفاده جھت استخراج اسانسھاي          

   . گیاھي جدا سازي كرد
 

 را مـي تـوان    ھاي گیاھي تركیبات شیمیايي موجود در اسانس      
  : به سه دسته اصلي تقسیم كرد

  مونوترپن ھا و مونوتروپنويید ھا .1
 

  سیسكويي ترپن ھا و سیسكويي ترپنويید ھا .2
 

  مشتقات فنیل پروپان .3
دو دسته اول مسیر بیو سنتز متفـاوتي داشـته ، تنھـا از لحـاظ تعـداد            

 اتـم  ١٠كربنھا با يكديگر تفاوت دارند ، بدين معنا كـه دسـته اول واجـد     
سـومین دسـته    . اتـم كـربن مـي باشـند          ١٥كربن و دسته دوم واجد      

از سـوي ديگـر بـر اسـاس نـوع       . اصوال مسیر بیو سنتز متفـاوتي دارد        
اتمھاي موجود در ساختار مولكولھاي سـازنده و بیـو سـنتز مـي تـوان               

 : اجزا اسانس ھا را در سه دسته جا داد
 

جزو ھیدرو كربن ھا ھـستند و  : مونوترپن ھا و سسكويي ترپن ھا  .1
 . یدروژن و كربن ساخته شده اندتنھا از ھ

 
عالوه بر كربن و ھیدروژن ، : گروھھاي عاملي موجود در اسانسھا  .2

 . داراي اكسیژن نیز ھستند
 

  فنیل پرو پان ھا  .3
زوفـاو  :  ويژگیھـاي اصـلي اسانـسھاي گیـاھي ماننـد       :كتونھـا   . الف  

رد كارب. مريم گلي ، مرھون وجود مونوترپنويید ھاي كتوني مي باشد       
اسانسھاي مزبـور بیـشتر در رابطـه بـا رايحـه درمـاني اسـت ، يعنـي                
موجب آساني و افـزايش جريـان لحـاظ مـي شـوند و واجـد اثـر سـیتو              

 . فالكتیك نیز مي باشند
 

 Melissa  اجزا اصلي اسانس گیاھي مانند بادر نجبويه:آلدئیدھا . ب 
Officinalis و Cymbopogon nardus كــاه كلــي ، بــه لیمــوLippa 

citrodora  و اكـالیپتوس Eucalyptus ،Citrodora)     مونـو ترپنويیـد ھـاي
آلدئید ھاي موجود در اين اسـانس ھـا اثـر آرام           .) آلدئیدي مي باشند    

به عالوه ثابت شده است كه سیترال واجد اثرات شديد        . بخش دارند   
 . گند زدايي مي باشد

 
ژگي بارز آنھـا  حاصل واكنش بین اسید و الكل بوده ، وي      : استرھا  . ج  

ھمچنین روي دستگاه . داشتن اثرات ضد قارچ و آرام بخش مي باشد 
 اثر تسكین دھنده داشته و عوامل قوي از بین برنـده       مركزي عصبي ،  

اسـانس بابونـه رومـي حـاوي تعـداد زيـادي اسـتر            . اسپاسم ھستند   
معمـوال  . است كه معموال در اسانس بقیه گیاھـان يافـت نمـي شـود           

. طر بوده ، اغلب رايحـه اي بـسیار شـبیه بـه میـوه دارنـد          استر ھا مع  
استرھا بیشتر مواقع در ايجاد عطر و طعم گیاھان نقـش دارنـد ، مـثال        

اسانھاي گیاھي كه استر ھاي گیاھي ، تركیبـات اصـلي   . لینالیل استات به مقدار زياد در اسطوخودوس و ترنج يافت مي گردد    
  . ، ولي بوي شاخص گیاه ، مربوط به اين تركیبات مي باشدسازنده آنھا مي باشند زياد نیستند 

 
ترپن الكلھـا از جملـه مفیـد    . تركیب حاصل الكل نامیده مي شود   اگر يك مولكول الكل با يك مولكول ترپن پیوند يابد ، :الكلھا  . د  

تـرپن الكـل شـاخص    . بت انرژي زايي دارنـد  معموال ترپن الكلھا گند زدا بوده ، اثر مث. ترين مولكولھا در رايحه درماني مي باشند    
  . اسانس پتي گرن ، بھار نارنج و گشنیز ، لینالول است، Aniba roseaodora موجود در اسطوخودوس است

اين اسانسھا داراي خواص مشتركي ماننـد اثـر   .  اول تركیب اصلي موجود در درخت چاي و مرز نگوش باغي است         -٤-ترپي نن 
  . شايند ، ويژگیھاي مطلوب و سمیت بسیار كم مي باشند بوي خو گند زدايي ،

 



سـینئول در مقايـسه بـا سـاير اجـزاء      .  نوعي اكسید است   سینئول كه اكالیپتول نیز خوانده مي شود ،:اترھاي حلقوي  . ھـ  
س ھاي گیاھي اين تركیب كم و بیش در ھمه اسان. موجود در اسانس گونه اي متفاوت اكالیپتوس ، خلط آوري قوي مي باشد 

  . وجود دارد
 
در رايحه . از قويترين ضد باكتريھا محسوب مي گردند   در بین مونوتروپنوئیدھا ، فنولھايي مانند تیمول و كارواكرول ،:فنول ھا . و 

 . درماني از فنول ، به علت محرك بودن آن استفاده مي شود
 

  : فنیل پروپان ھا . 3
 : د در اسانسھاجدول خواص فنیل پروپان ھاي موجو

  :فنیل پروپان  :خاصیت  :منشا
  اوژنول  گند زدا  میخك
  سینامیك آلدئید   محرك پوست–محرك   دارچین

  آنتول  افزاينده ي ترشحات  تخم باديان
  متیل كاويكول   ضد اسپاسم–خلط آور   ترخون

  متیل كاويكول   ضد اسپاسم–خلط آور   ساسافراس
  يكولمتیل كاو   ضد اسپاسم–خلط آور   ريحون
  متیل كاويكول   ضد اسپاسم–خلط آور   جعفري
  متیل كاويكول   ضد اسپاسم–خلط آور   جوزبويا

  سافرول، میريیستیسین  پیشاب آور  
زا ، توھم، محرك دستگاه عصبي و مركزي)آپیول(اسپاسم سقط آورضد  

  (میريستیسین(
  آپیول

 
 داشتن اثرات گند زدا و ضد قارچ ، داراي خاصـیت بـي حـس     عالوه بر اوژنول كه جز اصلي تشكیل دھنده اسانس میخك است ، 

  . ھمچنین گزارش شده است كه از پیشرفت برخي فرآيند ھاي سرطاني جلوگیري مي كند. كننده موضعي نیز مي باشد 
 

 و آپیـول  )موجـود در جوزبويـا  ( میر يستیسین  ،) موجود در كافور و ساسافراس( ساير تركیبات متداول اين دسته شامل سافرول   
با وجود آنكه در رايحه درماني از بیشتر اسانسھاي گیاھي به شكل مفید استفاده مي گردد ولي . ھستند ) موجود در جعفري(

توانايي بالقوه جوزبويا براي آنكه بعنوان نـوعي تـوھم زا   . تاثیري سمي دارد  مصرف دراز مدت و يا استفاده از آنھا با غلظت زياد ،     
قدار داروي مورد نیاز براي بوجود آوردن اين تاثیرات ، خطرناك بوده و سبب بروز صدمات جـدي و يـا مـرگ مـي             مصرف م ( اثر كند   
  . شود

 

   Aroma therapy  درمانيیزگدل انمكانیزم 
  
   کند؟ می کار چهیز درماني گ دل ان*

 تحریـک  را بویـایی  قدرتمنـد  حـس  عطرھـا 
 کنیممی استشمام ما که بوھایی .کنندمی
 .دارنـد  مـا  احـساسات  روی مشخـصی  آثـار 

 حـس  که بیمارانی در که انددریافته پزشکان
 ریـسک  در انـد داده دسـت  از را خـود  بویـایی 
 و افـسردگی  ماننـد  روانـی  مشکالت به ابتال

 قـدرت  انـسانھا  مـا  .دارنـد  قـرار  اضـطراب 
 دارا را مختلـف  بـوی  نـوع  ١٠٠٠٠ تـشخیص 

ــستیم   .ھـــــــــــــــــــــــ
 مژکھـای  طریـق  از مختلـف  بوھـای  تحریکـات 
 مغز از قسمتی  (لیمبیک سیستم به بویایی

 را ما یادگیری قدرت و روحیات خو، و خلق که
 بـا  مطالعـات .رونـد مـی  ) کنـد  مـی  کنتـرل 

 بوی که دادند نشان مغزی امواج از استفاده
 پـشت  قـسمت  در را مغز آلفای امواج سنبل

 امــواج ایــن کــه .دھــدمـی  افـزایش  سـر 
 امواج یاس بوی .ھستند آرامش دھندهنشان
 که دھدمی افزایش مغز جلوی ناحیه در را بتا
  .است ارتباط در بیشتر ھوشیاری وضعیت با

 کـه  اسـت  داده نـشان  دانشمندان مطالعات
 کـه  انـد شـده  تـشکیل  مـوادی  از ھـا عطـر 
 مـا  روح و جـسم  بـر  خاصـی  آثـار  تواننـد مـی 

   .ھستند آلدئیدھا و استرھا الکلھا، شامل بیشتر ولی  استپیچیده آنھا شیمیایی ترکیبات .باشند داشته
  
را در مغز فعال مـي كننـد كـه عـالوه بـر تـاثیر بـر خلـق و خـو و           ثر برگیرنده ھاي بويايي مستقیما قسمتيمولكول ھاي بو با ا *

   .نواحي تنظیم كننده ضربان قلب، تنفس، غدد مترشحه و ساير مراكز حیاتي در مغز مي شود احساسات باعث تغییر عملكرد
 



ي مطالعات علمي نشان داده اند که روغـن ھـاي ضـروري حـاوي اجـزا         *
ترکیب . شیمیايي ھستند که اثرات ويژه اي بر ذھن و جسم مي گذارند 

شیمیايي آنھا پیچیده بوده ولي عمومًا حاوي الکل ھـا ، اسـترھا ، کتـون     
ايـن روغـن ھـا حـس بويـايي مـا را بـه            . ھا ، آلدئیدھا و ترپن ھا ھستند        

شّدت تحريک مي کنند و ثابت شده بوھـا اثـر مھّمـي بـر احـساسات مـا        
  . دارند

  
پزشکان در کار با بیماراني که حـس بويـايي خـود را از دسـت داده انـد           *

متوّجه شدند که زندگي بدون بو مي توانـد منجـر بـه افـزايش مـشکالت                
  . جمله اضطراب و افسردگي شود رواني از 

  
، با بويیدن روغن دما توانايي تشخیص چند ھزار بوي مختلف را دار    بدن   *

يايي ما در بیني مـان تحريـک شـده و پیـام بـه      ھاي معطر گیرنده ھاي بو  
ــک ( مراکــز حــسي در مغزمــان   ايــن . وارد مــي شــود) سیــستم لیمبی

سیستم با قسمت ھايي از مغز در ارتباط است کـه مربـوط بـه حافظـه ،           
) غـدد ترشـح کننـده ھورمـون ھـا     (تنفس ، گردش خون و غـدد درون ريـز       

ننده چگـونگي تحريـک   آن و اثراتش تعیین کخواص روغن ، بوي . ھستند  
به عالوه ، سیستم لیمبیک کنترل کننـده خلـق و       . اين قسمتھا ھستند    

  . خو ، احساسات و يادگیري در مغز است
  
ذکر اين مختصر ضرورت دارد که از نظر علمي مولکولھاي معطر در محل  *

پـس از جـذب   . عضو بويايي واقع در قسمت بااليي بیني حس مي شوند  
ت سلولھاي بويايي تحريک شده و سپس تحريکات بو در مخاط اين قسم   

اصوال سلولھاي بويـايي توسـط      . وارده به عصب بويايي منتقل مي گردند      
ــک مــي شــوند و ھمــانطور کــه تلخــي و    مولکولھــاي معطــر متعــدد تحري

بـشاشیت مـي شـود بوھـاي      شیريني سبب واکنش بد و يـا شـادابي و    
گردند بلکـه سـبب    مطبوع نیز نه تنھا سبب آرامش و سالمت آدمي مي           

  . تھیج بسیاري از ھیجانھا نیز مي شوند
  
ــك        * ــث تحري ــد و باع ــده اي دارن ــین كنن ــش تعی ــا نق ــدگي م ــا در زن بوھ

 بوي خـوش بـا  .  رواني برقرار مي كنند-احساسات شده و تعادل روحي 
ايجاد ھماھنگي بین جسم و روح، شرايط ويژه اي را براي مـا پديـد مـي             

ــر خاصــیت   عطــر آگــین كــردن محــل  . آورد كــار، منــزل و ماشــین عــالوه ب
ضدعفوني و پاك كنندگي كه دارد، باعث برانگیختن عواطف و احساسات      

از نظر روان شناسي، بوھا مھمتـرين عامـل در بـازگرداني يـك     . مي شود 
  . خاطره يا حادثه در ذھن ھستند

  
شده تا اروپايیان در برخورد با ھرگونه بیماري به گوش مي رسد، باعث » آروماتراپي«تبلیغات وسیعي كه اين روزھا در خصوص  *

كه منشأ رواني دارد قبـل از مراجعـه         
ــه   ــه پزشــك ب ــاتراپي«ب رجــوع » آروم

ــتالالت   ــع اخـ ــراي رفـ ــد و از آن بـ كننـ
خـــواب، وســـواس، تحريـــك پـــذيري، 
افــسردگي و نظیــر اينھــا اســتفاده    

در آروماتراپي ھر فـرد بنـا بـه         . نمايند
شـرايط روحـي و اجتمـاعي خـود بــه     
ــاز دارد و    ــاص نی ــر خ ــشمام عط است
نــسبت بــه يــك بــوي خــاص واكــنش  
نشان مي دھد و حتي احساساتش 

  .به تكاپو مي افتند
 
در میان بوھايي كـه وارد مغـر مـي      *

شـــوند، آنھـــايي خوشـــايند انـــسان 
ــستم عــصبي      ــه بــر سی ــستند ك ھ
ــر نمــوده و موجــب ترشــح   مركــزي اث
مــواد نوروشــیمیايي مثــل آنــدروفین،  

ــالین و آ ــالین نورآدرنــــ  كــــــه -نكفــــ
مسؤولیت شادي و سرخوشي فـرد      

آھنـگ  .  مي شـوند   -را بر عھده دارد     
بويايي زماني نواخته مـي شـود كـه         
سیستم بويايي فرد از بوي موردنظر       
اشــباع شــود و كــامًال مغــز بــا آن بــه  

 .تطابق برسد



 
بديھي است ضرورت ندارد مقدار مواد معطر بسیار زياد باشد تـا اثـر آن       *

را مقدار بسیار ناچیز ماده معطر احساس بويـايي را تحريـک   ظاھر گردد زي 
  . مي کند و سبب واکنشھاي مختلف مي شود 

  
دل ؛ کننـد  اثـر  ذھـن  و جـسم  بر ھمزمان صورت به عطرھا که ھنگامی *
   .دارد را تاثیر بیشترین یز درمانيگان
  

 كند؟ اين روش چگونه عمل مي
بويايي به عنوان يكي دھد كه  تحقیقات مھمي كه انجام شده نشان مي      

. ترين حواس پنجگانه ما، تـاثیر نیرومنـدي بـر بـدن و ذھـن دارد      از حساس 
اعتقاد بر اين است كه بوي ناشي از يك آروما ، سلولھاي عصبي بويايي     

 limbic كند كـه نتیجـه آن تحريـك سیـستم     درون حفره بیني را فعال مي
 .ستاي كه با احساسات و حافظه مرتبط ا باشد، ناحیه مي

درماني معتقدند كه روغنھـاي معطـر ھـم براحـساسات و         طرفداران رايحه 
از نظر احساسي، با فراخواني خاطرات خـوش بـه     . ھم بر جسم موثرند     

توانـد خـاطره كیكـي كـه      بوي لیمو مـي   ( دھند    شما احساس بھتري مي   
 از). ايد را به ياد شما بیاورد  قبًال در منزل يکي از بستگان محبوبتان خورده

توانـد بـا بـرانگیختن سیـستم ايمنـي، سیـستم              نظر جسمي نیـز ، مـي      
گردش خون يا سیستم عصبي، در از بین بردن درد و برخي بیماريھـا بـه           

 .شما كمك كند
كنند كه فقط روغنھاي ضـروري خـالص،      درماني تاكید مي    درمانگران رايحه 

عطرھـا،  . طبیعي و بدون مواد افزودني خاصیت شفابخشي واقعي دارند   
انگیزي که ممکن   ھاي معطر حمام علیرغم بوي شگفت       شامپوھا و روغن  

  .باشند، خاصیت درماني ندارنداست داشته 
 
ھر چند دراينجا فرصـت تـشريح چگـونگي انتقـال احـساس بويـايي بـه            *

اعصاب مرکزي و ارسال تحريکات از سلسله اعصاب مرکزي به  سیستم و
ھر چند ھنـوز ھـم اطالعـات    لوب بويايي نیست اما واقعیت اين است که     

و چگـونگي احـساس بويـايي در    یـز درمـاني   گدل ان کافي و جـامع دربـاره       
دانـش كھـن ھمـه تمـدنھا از      نیست اما آنچه در     دانشمندان جديد   دست  
وجـود دارد بـا بـسیاري از مـوازين     یـز درمـاني   گدل انايـران قـديم از     جمله  

  .است و براي متجددين نیز قابل درك علمي جديد قابل توجیه 
  

ثابت شده است كه اسانسھا و گیاھان خوشبو، فركانـسھاي خاصـي از           
خود ساطع مي كنند، اما اين كه انرژي اين امواج چه ارتباطي بـا خـواص            
پزشكي آنھا دارد، ھنوز در ھاله اي از ابھـام قـرار دارد ايـن تركیبـات مـي             

ــدن شــوند     ــايي، وارد ب ــستم بوي ــا سی ــق پوســت و ي ــد از طري ورود . توانن
ولكولھاي بودار به بیني، با تحريك عصب بويايي، روي سیستم لیمبیـك      م

ايــن سیــستم، قــسمتي از مغــز اســت كــه احــساسات و . اثــر مــي كنــد
ھیجانھا و خاطرات و حافظه انسان را تحـت كنتـرل دارد و در نھايـت روي              
ــنفس و     ــشار خــون و ت ــب، ف ــدن، ضــربان قل ــار ب سیــستم عــصبي خودك

  .ھورمونھا اثر مي گذارد
 
وي خوش میتواند موجب پیدايش ژرف ترين و فرار ترين احساسات گردد    ب

بو تقريبـا بـه شـكل ناگھـاني ھماننـد احـساساتي نظیـر خوشـحالي ،                  . 
خوشي ، عشق يا خنده انسان را در بر مي گیرد و به محض اينكـه فـرد             

   . بخواھد آنرا درك كند كم كم از بین مي رود
به ، امواج لذت بخشي است كـه  نمونه اي از اين حالت سرمستي و جذ     

در تمام بدن انسان جاري بوده كه موجب ايجاد تصورات و احساسات تازه 
ولي اگر فرد بخواھد بداند كه چه رويـدادي در حـال   . در انسان مي شود   

وقوع است ، احساس مزبور ھمانند حبابھاي صـابون ناپديـد مـي گـردد و      
  . ه خواھد بودانسان براي صحبت پیرامون آن دچاركمبود واژ

 

العاملني رب  حلمدوا



  

  
  آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و 

  ٣ یزگدل ان
  

 انتن و رویز در سالمتي و شادابي گكاربرد روايح دل ان
  
در توصیف مزاياي اين دانش ديرين، ذكر ھمین نكته كافي است كـه             *

جـاده سـالمتي از ايـستگاه    "  :، معتقـد اسـت  بقراط، پدر علم پزشكي
  .ھاي حمام با مواد معطر و ماساژ روزانه مي گذرد

  
مـه اي نـا آشـنا    زماني كه در فرانسه، بھداشت فردي و محیطـي كل     *

بود و بیماريھاي ناشناخته اي نظیر طاعون، آبله مرغـان، و يـا تیفوئیـد،          
 مرگ را بر مردم تحمیل مي كردند، پزشكان گیاھان معطر را تجويز مي      
كردند و بر اين عقیده بودند كه اگر چیزي بتوانـد بوھـاي نـامطلوب را از           

ھـا ھـم مـؤثر واقـع       بین ببرد بايد قادر باشد در كاھش يـا نـابودي بیماري           
  .شود

 
ھـا و سـاير مـواد معطـر      عطر گـل  :بدن ھاي  سیستمھا بر     اثر رايحه 

ھاي دريافت   پیام.كنند ھاي عصبي بويايي را تحريك مي طبیعي، گیرنده
به منطقه لیمبیـك در  ) احساس بوي خوش(ھا    شده توسط اين گیرنده   

ھاي بويايي درك و كدبندي شده و در   در اين منطقه پیام   . رسد  مغز مي 
شود و بر رفتار جسماني و عـاطفي        حافظه مربوط به ھر بو ذخیره مي      

 .گذارد ما اثر مي
 
حافظـه بويـايي   . حس بويايي رابطه بـسیار نزديكـي بـا حافظـه دارد          *
بنـابراين مـي تـوان از بوھھـا     . سیار دقیق و تقريبا پاك نشدني اسـت      ب

با توجه به آنكه دستگاه بويايي مانند دروازه اي است كه بخش نیمـه  . براي بیاد آوردن خاطره ھاي فراموش شده استفاده كرد       
ھوشیار روان ، گشوده مي شود ، بنابراين انتظار مي رود كه اسـتفاده         

حريك حس بويايي ، جھت درمان بیماري ھاي رواني از روان درماني با ت   
  . مفید باشد

 
 تواننـد  بوھا مـي  :ھاي ھورموني و دفاعي بدن تاثیر بو بر سیستم  

ھاي انگیزشي شخصي، سطح  ھا گرايش بر روند ساخته شدن ھورمون
حرارت بدن، سطح ھورموني بدن، ساخته شـدن انـسولین، سـوخت و        

بوھا با تحريك مغز در . ھاي آگاھانه، اثر بگذارند ساز بدن، افكار و واكنش 
ــوروترنس«ھــاي شــیمیايي الكتريكــي عــصبي   ترشــح انتقــال دھنــده   ن

  ) نگر مجله طب كل. (شوند رواني خاصي مي، باعث حاالت »میترھا
صابون، شامپو، لوازم آرايشي، عطـر و ادوكلـن،    (استفاده از مواد معطر     
در انــسان احــساس ســالمت، سرخوشــي و ...) خوشــبو كننــده ھــوا و

  . آورد حالت خشنودي و خرسندي به وجود مي
توانند استرس و درد را كاھش داده و باعث تعادل عـاطفي   اين مواد مي 

ھـا   تنفس مواد خوشبو، عالوه بر تحريك پیاز بويايي بـه درون ريـه           .وندش
چسبند و به درون خـون راه يافتـه و        ھاي اكسیژن مي    رفته و به مولكول   

  .شوند ھاي بدن مي باعث خود بھبودي و خود درماني اعضا و بافت
ھاي معطر از طريق ماساژھاي موضعي پوستي به         عالوه بر اينھا رايحه   

كننـد و از ايـن طريـق وارد      ین سلولي زير پوسـت نفـوذ مـي        درون مايع ب  
ھـاي لنفـاوي    جريان خون شـده و بـه اعـضاي مختلـف بـدن و سیـستم             

  .گذارند رسند و بر سیستم دفاعي تاثیر مثبت مي مي
 

 روانـشناسان، در   كذشته از اينكه:انگیز بوھاي خوش    اثرات شگفت 
ھاي معطر گیاھي و عصاره       ھاي رواني، استفاده از روغن      درمان بیماري 

ھاي مختلف به ويژه حمام درماني جھـت       اھان شفابخش را به شكل    گی



ــي توصــیه مــي   ــد آرامــش و احــساس ســبكي و راحت در و . كنن
ھا مواد خوشبو كننده فضا را بـه صـورت     ھا و بیمارستان    درمانگاه

كنند تا باعث آرامش و آسايش روانـي     اسپري در ھوا پخش مي    
ن برخــي از  ھمجنــین در طــب جــامع بــراى درمــا.بیمــاران گــردد

 در .رنـد گی كمـك مـي   یـز گروايـح دل ان بیماريھاي جسمي نیـز از    
رايحـه  بررسیھاي علمي اين مطلب مشخص كرديده است كـه           

ھاي درماني و شفا دھنده بدن را     ، انرژي   طور طبیعي   درماني به 
شـود   به فعالیت واداشته و باعث سالمت جسمي و فكري مي        

 ذھن و سیستم دفـاعي  و از اين طريق به كارايي بیشتر و بھتر 
 . گردد كمك كرده و موجب بھبود كیفیت زندگي مي

  
پس تعجبي ندارد كه با بويیدن يك رايحه خاص بتوان احساس  *

ھیجان، خواب آلودگي يا چابكي در فرد ايجـاد كـرد و يـا     آرامش،
بـردن تـرس، تـسكین درد، تنظـیم      به تقويت انگیـزه ھـا، از بـین   

ــايین آو   ــا پ ــوني ي ــون پرداخــت  ترشــحات ھورم ــشار خ   .ردن ف
طراب و مــشکالت روان تنــي ، ضــآرومــاتراپي بــراي اســترس ، ا

ــي و     ــتالالت گوارشـ ــسمي ، اخـ ــضالني و روماتیـ ــاي عـ دردھـ
ــر ســندروم قبــل از قاعــدگي ، دردھــاي    مــشکالت زنــانگي نظی

 . قاعدگي و افسردگي پس از زايمان مؤثر است
  
 سنبل رایحه از مثال طور به مواردی چنین در .کنندمی استفاده داخلی ایفض طراحی برای ھاعطر از مھندسان ژاپن کشور در *
 شودمی استفاده ھستند منتظر که کسانی به بخشیدن آرامش برای شودمی منتشر ھامشتری بین که رزماری یا
  
    .رود می کار به بانک کارمندان ھوشیاری کاھش از جلوگیری برای اوکالیپتوس و لیمو عطر از ژاپن کشور در *
  
 بـه  و است بوده برخوردار سریعی پیشرفت از درمانی روشھای سایر به نسبت که است روشھایی از یکی یز درمانيگدل ان* 

 از ناشی درد کاھش زایمان، حین درد کاھش جمله از مختلفی موارد برای ھابیمارستان و کلینیکھا منازل، در ایگسترده صورت
  .شود می استفاده قلبی بیماران توانبخشی و سرطانی بیماران در درمانی شیمی عوارض

  
 كـه يـك   وقتي به كار بـرده شـد  در غرب بار  و اولینمعروف است » آروماتراپي«روش ھاي كاربرد عطر در درمان بیماري به نام  *

آزمايشگاه خودوس موجود در شدت سوزش آن را در ظرف روغن اسطو شیمیدان فرانسوي دستش را در آزمايشگاه سوزاند و از
جمـع   شاھد تسكین و بھبودي سوختگي در مدت كوتاھي بود و ھمین موضوع باعث شد كه به تحقیـق و  فرو برد، با اين كار او

  و از اين به بعد غربیھا با اين دانش آشنا شدند آوري خواص دارويي روغن ھاي معطر بپردازد
  
رواني يا بھتر بگويم خلق و خو موثرند ولي چون شیوه  في وروغن ھاي معطر، ھم بر بیماري ھاي جسمي و ھم حاالت عاط* 

بیشتر آدم ھا دچار تنگي خلق شوند و به رغم تلخ شدن زندگي براي خودشان عرصه را  زندگي شھري و مدرن باعث شده كه
بـه آن   مجنـین ، ھبیمـاري ھـاي جـسمي    درمـان یـز در  گدل انعالوه بر كاربردھاي روايـح   مرسولهديگران ھم تنگ كنند در اين  بر

  :ميپردازمي  نیزكه نقش متعادل كننده رفتار و بھبود وضعیت فكري و ذھني دارند  دسته از كاربردھاي عطردرماني
 
زدايي و ھم براي درمان برخي بیماريھا و درنتیجه ايجاد آرامـش و آسـايش فـرد از    شته ھم براي ضد عفوني کردن و گند در گذ * 

آويشن، میخک، عود ، بنفشه ، آبنوس يا صندل ، گل سرخ ، کافور ، کنـدر و عنبـر از مھمتـرين          . مواد خوشبو استفاده کرده اند      
  . بوده است  یز درمانيگدل انمواد مورد استفاده در 

  
اطالعات علمي جديد نشان مي دھد که مثال آويشن، که از تیره نعناع مي باشد ، داراي اسانس معطري است کـه در زمـان    * 

 آويـشن از . ه گیاھان تیره نعناع فضا را معطر مي سـازد  گل دادن مانند ھم 
به عنوان مقوي معـده ، بادشـکن، ضـد قـولنج و ضـد کـرم اسـتفاده شـده             

تیمـول، کـه   .  موثر مي باشد  سردردھااست و اسانس آن در رفع برخي از         
 است که خواص ضد کرم و اثـر      يماده موثر آويشن است ماده اي شیمیاي      

ن آويشن در بھبود برخي بیماريھاي تنفس و نیز گندزدايي قوي دارد ھمچنی
 کمـک  آرامـش  موثر است و به ايجاد حالت ضعف و خستگي بر طرف کردن    

بنابراين در خور توجه است که پیشینیان علیرغم عدم آگـاھي از       . مي کند 
یـز  گدل انمود متشکله آويشن کاربردھـاي صـیح آن را مـي شـناختند و در           

   . از آن بھره مي گرفتند درماني
  
ر داشتند که به تنھـايي يـا مخلـوط بـا مـواد ديگـر       و نیز بامشکدرباره اثر   * 

 مـي  آرامـش  را از بـین مـي بـرد و سـبب            اضطراب و افسردگي و تشويش    
ــه. شــود ــ : باورداشــتند ک ــردم  هنال  بلبــل ســحرگاھان و بادمــشکبوي م

به ھمین ترتیب با سوزاندن عود و عنبـر در عـود      ،  کند سرمست را و شیدا   
در .  يا عود سوز و عنبر سوز سبب وجد روحي و نشاط فرد مي شدندافروز
 رکـ ، ا پراز نافه مشک و پـر از عـود خـام    =جد طبقھا و پیروزه جامزبر : واقع

كاشـان يـا   مثال در قمصر ( روزي در فصل گل چیني به باغي از باغھاي گل    
 و پس  خود را قبل از ورود به باغ  هوارد شوند و روحی   )  و كرمان  میمند فارس 



   .از آن مقايسه کنند
  
 .بكــشید ســوپ را ســر نكــشید، بــو * 

ــستان، فــــصل ســــرما و شــــیوع     زمــ
ســرماخوردگي اســت ديــده ايــد مامــان  

ھا چه اصراري دارند به نـوه ھـاي    بزرگ
 بخورانند  جوجهسرماخورده شان سوپ    

 كـشنیز  سوپ و يا بخور  .حتما ديده ايد
پس . را به عنوان درمان توصیه مي كنند 

ــر  ــا خبــ ــات  بــ ــه در تحقیقــ ــید كــ باشــ
معلوم شده اين بـوي     امروز  دانشمندان  

اسـت كـه اثـر    يـا كـشنیز    جوجـه  سـوپ 
درماني بر حاالت زكام و سرما خوردگي       

مـي   پـس از ايـن دفعـه   . دارد نه خود آن
 جوجهتوانید به جاي سركشیدن سوپ       

   .آن را بو بكشید
 
 بــراي )الوانــد (اســطوخودوس رايحــه *

ــه  ــان ب .  مــوثر اســتبــي خــوابيمبتالي
ــه     گ ــیش در مجل ــدي پ ــه چن زارشــي ك

 )نـشريه معتبـر علمـي جھـان    ( النست
ــراد    ــاز اف ــاكي از عــدم نی چــاپ شــده ح

اين تحقیـق بـر روي گروھـي از افـراد مـسن انجـام         .رايحه گیاھي است مسن به داروھاي خواب آور، در صورت استفاده از اين
  . كه بدون داروي خواب آور قادر به خوابیدن نبوده اند شده

  
آلفا و  بگذاريد اين را ھم بگويم كه اين رايحه يكي از موثرترين بوھا در افزايش میزان امواج  شداسطوخودوس كه صحبت از حاال *

  .است خوابي راحت و آراموارد كردن مغز به حالت شبه خلسه است كه يكي از نتايج آن 
  
از معطر كردن شیريني و بستني نداشته باشد حاال به  یراگر فكر مي كرديد وانیل كاربردي غ : را فقط در كیك نمي ريزندوانیل *

كه به ھنگام ورود افراد بیمار به  چیزي شنیده ايد اين حالتي است» تنگنا ترسي«تا به حال درباره واژه   .شما مي گويم كه دارد
افـراد   اما اين  .بروز مي كندصورت افزايش تعداد نبض و گاھي لرز و تعريق  آي رخ مي دھد و عالئم آن به.آر.محفظه دستگاه ام

گزارش مطالعه بر روي تعدادي از بیمـاران  . نخواھند شد قبل از ورود به اين اتاقك با بويیدن رايحه وانیل ديگر دچار چنین عالئمي
وز عالئم بر  درصد از اين افراد بويیدن عطر وانیل سبب عدم۶٣كا در آمريكا نشان داده كه در .ام.اس مراجعه كننده به بیمارستان
  آي مي شود.آر.تنگنا ترسي در طي رويه آم

 
در  اين عطر با افزايش جريان خون.  قواي جنسي در مردان استضعفھم دارد آن ھم در درمان   يك كاربرد ديگروانیلتازه عطر  *

ربرد آن در شـیريني  پس تا اينجا با كـا  .اندام ھاي مختلف سبب بازگشتن عملكرد فیزيولوژيك طبیعي به بدن اين افراد مي شود
  .جات مي شود سه تا

  
يكـي از اسـتفاده ھـاي آن در مـديريت      از روش ھـاي درمـاني نامتعـارف اسـت ولـي     بـراى برخـي مـردم    عطر درماني ھر جند  *

  تر شدن مشتريانعصبانيدر بعضي از كشورھا براي جلوگیري از  .دعوايي از جمله براي ساكت كردن مراجعان. نامتعارف است
در سالن ھاي انتظـار و مكـان        عصباني،  

ھايي كـه معطلـي مراجعـان در آن زيـاد           
 رزمـاري و اسـطوخودوس   است از عطـر 

حساب كنید كه بـا    .استفاده مي شود
ادارات و بانك ھاي مـا   وضعیت فعلي در

سر » كاغذ«و كال ھر جايي كه با پديده       
نیاز به اين عطرھا براي     جقدر  و كار دارد    

 و آنھايي ساكت كردن آدم ھاي دعوايي
ــا در  ــه ســاعت ھ ــا   ك ــك ھ ادارات و بان
يم البته اين تدبیري معطل مي شوند دار

نیــز يــا و ھــاي خانــه دار اســت كــه خانم
ــدار  مــي تواننــد داشــته   ھــممــردان زن

ــصبانیت     ــركش ع ــا ت ــند ت ــايباش  زوجھ
ــا   ــو برخاشــَكر ي ــل  (اخم ــك معط و در بان

 )خانه يـا نكرانیھـا  يا درَكیر كارھاى   شده  
   .يشان نخوردو بچه ھا به خود

 
گفتم بانك ھا، يادم آمـد كـه راه چـاره           *

 و سـرعت كـار  بـراي تنـد شـدن     اي ھم
ــه    ــن گون ــدان در اي ســرحال آمــدن كارمن

بانك ھا از ايـن   ادارات داريم مديران عزيز



لیمـو يـا   ر شعبه تحت مديريت خود آنھا را به بو كردن عطـ  به بعد مي توانید براي سرحال آوردن صندوق داران مشغول به كار در
شود میزان كسري  اين باعث مي  .چشمگیري در افزايش میزان ھوشیاري و دقت در كارھا دارد  وادار كنید چون اثراوكالیپتوس

  .شما نیز اثر بگذارد ماھانه صندوق در بانك شما به حداقل برسد و شايد در ترفیع سالیانه
  
يك كمپاني بزرگ در ژاپـن طـي يـك برنامـه     .  استغلط ھاي تايپيیزان كاھش م  يك كاربرد ديگر ھم دارد و آنلیموضمنا عطر  *

 درصـد  ۵٠شـود تـا    داد كه میزان غلط ھاي تايپي كاربران كامپیوتر، در محیطي كه بوي لیمو در آن پخـش مـي   تحقیقاتي نشان
  .كمتر از محیط ھاي عادي است

 
لیمو راھي مدرسه  ل صبح بچه ھاي خواب آلودشان را با بويیدنفكرم رسید كه مامان ھا ھم مي توانند او تازه اين ھم االن به *

  چقدر مفید است لیمومي بینید .  و گیرندگي آنھا بیشتر شودھوشیاريكنند تا میزان 
  
 در محل خواب افراد مسن سبب افزايش آرامش خواب آنان مي     اسطوخودوسھمچنین مشخص شده است که انتشار عطر         *

  .شود
  
 جريان خون اندام ھاي تولید مثل در مردان بھبود يافته و  کدو تنبلباھمراه شیرين بیان يا اسطوخودوس ن با نیز از طريق درما * 

  .  جنسي مؤثر استناتوانيدر 
  
گرگرفتگي يا لرز، حالت تھوع و از دست رفتن موقـت قـدرت     كه با عالئمي نظیر تنفس منقطع، سرگیجه،اضطرابمبتاليان به  *

   . استفاده كنند اسطوخودوسيابرگاموت، چوب سرو توانند از عطر  ند، ميتفكر شناخته مي شو
 
، ريحـان بـراي درمـان بـه رايحـه       ھا و كساني كه از فقدان انگیزه، عالقه يا توجه به چیزھاي اطراف رنج مي برنداحساس بي *

  . مشكل مغزي و ذھني جدي شودشان مي تواند تبديل به يك  نیاز دارند و گر نه بي احساسينعناع فلفلي يا گريپ فروت
 
، ياسكمك روغن  كه حال و حوصله خوردن، خوابیدن و فعالیت كردن ندارند و فاقد اعتماد به نفس ھستند با افسردهآدم ھاي  *

  .  از اين حالت در مي آيندبھار نارنج يا اسطوخودوس
  
  .نگیرند ن نكرده و از جمع كناره بو كنند تا ديگر احساس تك افتادگي و طرد شدمرزنگوش  عطرگوشه گیرھا *
 
 اسطوخودوس، بابونهنشان مي دھند با استفاده از رايحه   ھا و زودرنج ھا كه به ھر اتفاقي عكس العمل ھاي شديدكج خلق *
  . كنند  حساسیت شان را كمبھارنارنجو 



  
 به خود ندارند و به خاطر اينكه اعتمادآنھا كه  *

زش پـايیني  ار براي خودشان به عنوان يك فـرد 
قائل ھستند تـن بـه كـار نمـي دھنـد بـا اھـرم             

مي توانند بار  يالنگ يالنگ و يا گیاه صندلچوب 
   .كار را از دوش بقیه بردارند

 
گــروه قبلــي را بــه دوش  پركارھـايي كــه بــار  *

 رنج مي برند با بـو  خستگي فكريكشیده و از  
نعنـاع فلفلـي يـا اكلیـل      اسـطوخودوس، كـردن  
  .  كنند كمي خستگي دركوھي

  
  مـي شـوند  ھـراس آنھا كه مبتال به حمالت  *

بھــــار نــــارنج، ، كنــــدرمــــي تواننــــد از عطــــر 
   يا النگ اي النگ استفاده كنند اسطوخودوس

  
 و آنھايي كه از احساس ناامني رنج         ترسوھا *

 بر اين حس صندل و چوب كندرمي برند با بوي 
   .غلبه كنند خود

 
زود  ھـا كـه ھـر چیـزي را     بـي حـواس  در آخر    *

بايد كلي دنبال آن بگردند تـا   يادشان مي رود و
پیدايش كنند براي بازيـابي و تقويـت حافظـه از          

  .  كمك بگیرنداكلیل كوھي رايحه
  
 .  را بو كنند شايد دلشان باز شدبرگاموت و بھارنارنج عطر مي كنند مي توانند دلتنگيآنھا ھم كه مثل ما زياد احساس  *
  
وانیلي گل به تازگي دريافته اند كه آروماي  New York's Memorial Sloan-Kettering Cancer Center پزشكان در مركز سرطان *

  .باشند ھستند، آرامش داشته MRI كند ھنگامیكه تحت اسكن  به بیماران كمك ميآفتابگردان
  
دريافت كردند از آنھايي  neroli غنرومطالعه روي بیماراني كه تحت عمل جراحي قلب بودند نشان داد آنھايي كه ماساژ پا با  *

 .كه ھمان ماساژ را با روغن ساده دريافت كردند، اضطراب كمتري داشتند
  
 رزمـاري  ، آويـشن در يك مطالعه كنترل شده در اسكاتلند، محققان گزارش دادند كه مقدار بسیار انـدكي از مخلـوط روغنھـاي              *
رقیـق شـده، كـه بـه مـدت چنـدين مـاه روزانـه روي          cedar )سدر (سرو،  (lavender)اسطوخودوس،  rosemary )اكلیل كوھي(

 مرتبط با استرس ، بسیار مؤثر و ريزش موي موضعي سر و صورت، يك نوع  alopecia areata پوست سر مالیده شود، در درمان
 .خطر است  بي

  
ــطوخودوس * ــرات  اسـ اثـ

آرام  داشــته، ضــدالتھابي
 بخـــــش و ضـــــدويروس  

  . ھستند
  
ــمن * ــشك، ياسـ  رز و مـ

ــث  ــیاري و باعــــ ھوشــــ
 افزايش تمركز و يـادگیري    

  . مي شود
  
 لیموترش و پرتقالبخور  *

 ســـرماخوردگيدر زمـــان 
  . بسیار توصیه مي شود

  
درمــــانگران ھمچنــــین  *

 لیمـوترش مالیدن افشره    
ــه از   ــايي كـ ــراي آنھـ را بـ
 پوست آكنـه اي و جـوش      

مـــــي برنـــــد، دار رنـــــج 
   .پیشنھاد مي كنند

 
آويشن، اسطوخودوس   *

 به لحاظ نقشي و رزماري
كه در ترمیم بافت دارنـد،      



 را سـريعًا    پوسـتي  زخم و جراحت ھـاي    
   .درمان مي كنند

 
ــمعداني آ *  يكـــي از ويـــشن و گـــل شـ

 بـه شـمار مـي       ضـدبید بھترين تركیبـات    
  .روند

 
خاصــیت ويــاگرايي داشــته و باعـــث     *

در زنان  . افزايش میل جنسي مي شود    
ــر   ــه فعالیــت بھت ــز ب ــد تخمــداننی  و تولی

گل پرتقال، . تخمك گذاري كمك مي كند
 از مھمتـرين    ياسمن، ساقه سرو و رازك    

گیاھان مورد استفاده براي افزايش میل      
  . جنسي ھستند

  
مـسئله اي كـه باعـث شـده تـا افــراد       *

زيادي در كشورھاي اروپايي و آمريكايي    
به سمت رايحه درماني كشیده شـوند،   
نقشي است كه تركیبات معطـر در آرام        

درمـانگران از   . سازي بدن ايفا مي كننـد     
ز و پوسـت    دارچین، گل ر  تركیبات ساقه   

 در افـزايش سـاعات خـواب      بـراي    پرتقال
 و ايجاد روحیه نشاط افسردگيبراي درمان سدر، رازك، ريشه والرين، اسطوخودوس و رزماري مبتاليان به بي خوابي و از تركیب 

 . استفاده مي كننداختالالت خلق و خويو شادي در مبتاليان به 
 
پرخاشـگري و سـتیزه جـويي    بـراي رفـع    چـوب صـندل   وسدر، گـل رز، ياسـمن   بررسیھا نشان مي دھد، بويیدن رايحه درخت      *

   .مناسب است
 
، سـینوزيت ھـاي مختلـف شـامل     ي نـاراحتي درماني به طور دائم روغنھاي مشخصي را برا      پزشكان اروپايي و درمانگران رايحه     *

ھـاي   از جملـه توصـیه  . كننـد   تجويز ميمشكالت گوارشي، بیخوابي، میگرن، دردھا و گرفتگي عضالت ،   آنفوالنزا،  سرماخوردگي
 : باشد درماني معمول موارد زير مي

 اختقان بینيبراي از بین بردن  wintergreen  واكالیپتوسروغنھاي  • 
 كاھش افسردگيبراي  (Rose)رزو  Jasmine )ياسمن (گل ياسروغن   •
كـاھش اضـطراب و   بـراي   Lavender اسـطوخودوس روغـن    •

 بھبود خواب
ــات   روغنھــاي   • ــو، پرتغــال و ســاير مركب بھبــود  بــراي لیم
 افزايش ھوشیاري ذھنيو  (mood)خلق
تھوع و كمك به عمـل   براي برطرف كردن حالت نعناعروغن   •

 گوارش
تسكین درد براي   Rosemary )اكلیل كوھي (يرزمارروغن   •

  ھا كردن ماھیچه و شل
 
مركبات، ريحـان، نعنـاع، پونـه    انواع : افزايش حافظهكمك به   *

 و قرمز و چوب سروحشي، فلفل
   بابونه رومي، انوع اسطوخودوس و رز: درمان سردرد *
ريحــان، شــمعداني، گــل   : رفــع اخــتالالت خلــق و خــوي    *

طاووسي، ياسمن، كاكائو، بابونـه رومـي، نـرگس، انـواع رز و             
  اسطوخودوس

پونه كوھي، انواع بابونه، چـوب رز،  : رفع استرس و اضطراب   *
 ياسمن، النـگ اي النـگ و   درخت سدر، دارچین، چوب صندل، 

  عطر بركاموت
ــا     * ــام كارھ ــايي در انج ــدم توان ــديريتي و ع ــه، : ضــعف م پون

  رزماري، بادرنجبويه، انواع نعناع و زنجبیل
  روغن ياس، بھارنارنج و مرزنگوش: درمان كمرويي *
  لیمو، گريپ فروت، انواع نعناع و چوب سرو: شك و ترديد *
بابونه رومي، اسطوخودوس، : رفع استرس و كابوس شبانه  *

  انواع رز، چوب صندل و بھارنارنج
  بابونه رومي، بھارنارنج و زنبق: وسواسدرمان  *
بابونه رومي، ريحان، شـمعداني،  : افسردگيكاھش عاليم   *

  گريپ فروت، انواع اسطوخودوس، ملیسا و بھارنارنج
  عطر لیمو، ريحان و ملیسا: حواس پرتيكاھش  *
  رز، چوب صندل و بھارنارنج:  پس از زايمانافسردگيرفع  *



   روحیاتوروايح تناسب 
به تأثیرات شگرف بودرماني بر سالمت جسم و » آروماتراپي«رزا لوكروني و فرانچسكو پادريني در كتابي با عنوان       دكتر ماريا ت   *

ذھن اشاره كرده اند آنان ھمچنین افرادي را كه از اين نوع رايحه ھا استقبال مي كنند، تحت نظر قرارداده و به شناخت تمايالت 
    .دروني و شخصیتشان پي برده اند

  
ھیچ اثري از نوع تركیبات معطر آن ديده نمي شود، ولـي شناسـايي ويژگیھـاي روغنھـاي معطـر      نكه بر روي شیشه عطر  با اي  *

به نظر مي رسد ايـن موضـوع بـراي آنـان كـه ھنـوز نمـي داننـد چـه          . كمك بزرگي به خريد عطر متناسب با سلیقه فرد مي كند 
  .ار جالب باشدعطري مناسب دوستان و اطرافیانشان است، بسی

  .بسیار عاشق پیشه بوده و از حس زنانگي بااليي برخوردارند به طور كلي افرادي كه اين رايحه را مي پسندند، :رز
 محـسوب  جرأتمنـد افرادي كه رايحه زنبق را مي پسندند، افرادي .  رايحه اي جادو كننده كه نماد پاكدامني و عفاف است         :زنبق

  .مي شوند
كـه  » رز« باال برخوردارنـد و البتـه بـر عكـس عالقـه منـدان بـه          اعتماد به نفس  ن مناسب افرادي است كه از       بوي ياسم : ياسمن

بیشتر تمايل به احساسات زنانه را از خود نشان مي دھند، دوستداران رايحـه ياسـمن تمـايالت مردانـه دارنـد و ايـن را از نحـوه             
حتم داشته باشید بیشتر آدمھاي با اراده عطري با رايحه ياسمن را . آرايش مو، لباس پوشیدن و طرز گفتارشان مي توان فھمید

  .انتخاب مي كنند
  .شمرده مي شود «spice» دسته ادويه جات بويي تند و تیز دارد؛ مثل ادويه و جزو رايحه ھاي: میخك
صـلح و    مي شود، به ھمین دلیلھماھنگي بین روح و جسمبوي گرم دارد و به يادآوري خاطرات كمك مي كند و باعث        : ريحان
   . را به ارمغان مي آوردآرامش

 نیز ھیجانات درونيرايحه شیرين دارد و مورد توجه آقايان بوده و باعث تعادل بین روح و جسم مي شود و به كنترل : چوب صندل
  .كمك مي كند

 بـسیار پرطـراوت  . بوي خنك و تر و تازه نعناع باعث جالي مغز مي شـود    : نعناع
 ھـستند   حـواس پـرت   براي آدمھايي كه    . ي است براي آدمھاي عصبي و گرماي    

  .محسوب مي شود» آروماتراپي «داروھايجزو بھترين 
عطري بسیار خنك كه رايحه لیمو نیـز در آن استـشمام مـي            : ملیساي ھندي 

مـي  تـنش و افـسردگي   به درمان اختالالت عـصبي كمـك مـي كنـد و از      . شود
ي آنھـايي اسـت كـه    ملیساي ھندي عطري خنك در تابستان بـويژه بـرا     . كاھد

  .مي نشینندرانندگي مي كنند يا پشت میز 
 اعتماد به نفسرايحه اي كه بیشتر در ادوكلنھا يافت مي شود و حس   : مشك

  .را تقويت مي كند
.  ايفا مي كندآرام سازي مغز بويي گرم و شیرين دارد و نقش فراواني در :كندر

 پیـشنھاد مـي   مديتیـشن  و مراقبـه كندر بھترين رايحـه اي اسـت كـه در زمـان         
  .شود

  
تقويت كننده سیستم  اسطوخودوس تركیبات معطر بخور آرام سازيخاصیت  *

پاك كننـده  .  جلوگیري مي كندمیكروب ھاي بیماري زا است و از انتشار  ايمني
مالیـدن اســفنج  .  مناسـبي بـراي انـواع پوسـت ھـا اسـت      و ضـدعفوني كننـده  

نـیش و  تـرين راه ھـاي درمـان    آغشته به افشره اسطوخودوس يكي از سـريع        
  .  استگزش حشرات

  
 است اشتھا، تب بر، تصفیه كننده بدن و مسھل      تنظیم كننده    افشره پرتقال  *

  .  داردالتھاب لثهو تاثیر ويژه اي در خواباندن 
  
  .  را زياد و افكار منفي را از شخص دور مي كندتمركز قدرت نعنارايحه  *
  
  .  افراد ناامید داردمثبت انديشيثیر ويژه اي در  ضدعفوني كننده است و تااكالیپتوسبخور  *

ضمن اينكه خاصـیت فـوق العـاده    .  شده و میل به فعالیت ھاي اجتماعي را در فرد مي افزايد تقويت روحیه  باعث   رزماريافشره  
  . اي در آرام سازي ذھن دارد

  
 . مي كندشار میكروب بیماري جلوگیريمجراي ھوايي را باز و از انت.  استسرماخورده مناسب براي افراد مريم گليبخور  *
  
  .  از نیروھاي شر و موثر بر روح و روان استپاك كننده محیط كندررايحه  *
  
  .، فكر را از احساسات پوچ گرايانه و بدبینانه مي رھاندتلفیق انرژي ھاي مثبت نیز با صندلروغن چوب  *
 

در میان رايحه ھا بیش از ھر چیز رايحه پرتقـال، بھارنـارنج، درخـت كـاج، چـوب       چه عطري براي چه فصلي مناسب است؟
   .صندل و نعناع به دلیل خنك بودن، حس تازگي به به انسان منتقل مي كنند و براي تابستان پیشنھاد مي شود

 

العاملني رب  حلمدوا



  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ٤ یزگدل ان
  

  یز درماني در دانش كھنگدل ان
 از افــراد جھــت یاریون بــس طــاعوعیشــباســتان ھنَكــام در دوران 

 سـوزاندند   ی معطـر را مـ  یھـا   روغنیماری بنی از انتشار ا یریجلوگ
 ايـن   .کند  ی کن م  شهی خوش طاعون را ر    ی که بو  دريافته بودند  رایز

 .كاربرد تنھا يك مـورد از توانـائي دانـش كھـن در ايـن رشـته اسـت         
بـه   كه در مرسوله قبل مفـصال  یز درمانيگدل انعمده موارد كاربرد   

در اينجـا برخـي مـوارد     آن برداختیم، میراث دانش كھن مي باشد،        
   : ذكر مي كنیماز ديدَكاھھاي دانش كھن استديكر را كه 

  
و دانـش  در اين بخش بطور اشاره از ديدكاه طب كھن ھند و جـین          

  :مي بردازيمانرزي 
  

 : ھندكھندر طب  یز درمانيگدل انکاربرد 
انرژي .  سوي مغز و آگاھیستاز ديدگاه طب ھندي، بیني دري به    

 حیاتي يا پرانا از طريـق نفـس کـشیدن از راه بینـي وارد بـدن مـي          
  . شود و عملکردھاي حسي و حرکتي را حفظ میکند

بکارگیري رايحه ھاي خاص از طريق بیني به تصحیح اختالالت پرانا    
که بر عملکردھاي باالتر مغزي، حسي و حرکتـي تـاثیر میگـذارد ،            

  .کمک میکند
سه مزاج يـا دوشـا مطـرح اسـت، شـرح اينكـه ايـن        آيورودا  طب  در

مزاجھا جـه بـوده و جـه ويزكیھـايي داشـته و جطـور متعـادل يـا نـا            
اينھـا خـود مقـاالت مـستقلي مـي طلبـد، مـا در        ... متعادل شده و  

در ايـن طـب مـي     یـز درمـاني  گدل اناينجا بطـور اشـاره بـه جايَكـاه        
  :بردازيم

بـراي  . کند کـه موجـب تعـادل ھـر سـه دوشـا میگـردد        ارسال عالمت ھاي مشخصي استفاده مياز رايحه ھا براي در اين طب  
تعادل ھر يک از دوشاھا در آيورودا از رايحه ء گیاھان خاصي استفاده میشود، به اين جھت که ايجاد پیام ھاي بويايي در مغز به         

 .نحوي میتوانند بین ذھن و بدن رابطه برقرار نمايند
 

ــا ــو: وات ــا مخل ــر اســانس گــل    ب طي از رايحــه ھــاي گــرم و شــیرين و تــرش نظی
 .به حالت تعادل در مي آيد... شمعداني، میخک، ريحان و پرتقال و

با مخلوطي از بوھاي شیرين و خنک مثل گل سرخ ، ياسمن ، چوب صندل       : پیتا
 .، نعنا و دارچین متعادل میگردد

اراي بـوي تنــدتر چــون  ماننــد واتــا بـا مخلــوطي از رايحــه ھـاي گــرم امــا د  :  کافـا 
 .تعادل خود را باز مي يابد..اکالیپتوس ، میخک ، سرو کوھي ، مرزنجوش و 

ده قطره از عصاره روغني معطر را میتوان در آب داغ يـا بخـوردان ھـاي مخـصوص        
در .ريخت و به مدت نیم ساعت يا بیشتر اتـاق را از رايحـه ماليـم سرشـار نمـود           

 معینـي در آنھـا تـشخیص داده شـده اسـت،           مورد بیماراني که عدم تعادل ھاي     
روغن ھايي تجويز میگردد کـه عـدم تعـادل را بـه حالـت تـوازن بـاز میگردانـد و بـا           

 .بکارگیري آن درد و بیماري از بین میرود
  

  :انرزي كھن دانشدر  یز درمانيگدل انکاربرد 
ھـا  ، اين ھاله اين دانش قالب انساني را ھاله ھاى متعددي احاطه كرده      نظر  در  

  . يا كالبدھاى فرامادي آدمي ھستندمراتب فوق مادي كالبد آدمي
ھمانطور كه ضعف و اختالل در كالبد مادي مي تواند بـا راه يـافتن بـه كالبـدھاي                 
فراتر مي تواند آن مشكل را عمیقتر و فراتر از تن آدمي سازد، بلكه ھر ضـعف يـا      

ر از بـروز اختاللـي د   اختالل مھم در كالبد و تن آدمي كه حاصل مي شود ناشي          
  .ھاله ھا و كالبدھاى فراتر است



روزنـه  درَكاھھـا و  بوسـیله  بـه ايـن ھالـه ھـا     آدمي كالبد مادي   
ھايي حلزوني يا فنري شكل مرتبط است، ھر َكونه انسداد يا            

اند موجـب اخـتالل در ھالـه ھـا     عدم تعادل اين روزنه ھا مي تو  
   .بشود

 دو نوعنـد اصـلي و    نامیـده مـي شـود   چـاكرا اين روزنه ھـا كـه     
خاجي :  اولاست،  ھفت عدد  ي اصلي تعداد روزنه ھا  فرعي،  

در انتھاي ستون فقرات، دوم در محدوده ناف، سوم در محدوده 
شــكم، جھــارم در ناحیــه ســینه و قلــب، بــنجم در محــل َكلــو،  

  . بیشاني، ھفتم روي سرششم در 
نھا در اينجا به ھمین مقدار راجع به اين دانش بسنده كرده و ت      

در ايـن دانـش مـي        یـز درمـاني   گدل ان بطور اشـاره بـه جايَكـاه        
  :بردازيم

  
روغـن   :چـاكراي اول اظـت  در حف یز درمـاني گنقش دل ان  

میخك كمك مي كند تا گره ھاي انرژي ھاي درون چاكراي اول        
   .باز شود

 
روغـن   :چـاكراي دوم  حفاظـت   در   یز درماني گنقش دل ان  

به سـطح معنـوي مـؤثر     دو عاشق  چوب صندل در تعالي رابطة  
عالوه بر اين باعث تلفیق انـرژي ھـاي معنـوي در تمـام           . است

  .سطوح فكر، احساس و عمل مي شود
اگـر بـا    :چاكراي سومدر حفاظت  یز درمانيگنقش دل ان 

) چاكراي سوم(روغن فشرده رزماري محل چاكراي خورشیدي 
 را ماساژ دھید و رايحه تند رزماري را استنشاق كنید اثر محرك

روغن اسـطوخودوس چـاكراي سـوم را     .میل به كار و فعالیت در شما افزايش يابدنموده و   غلبه بر تنبلي    آن باعث مي شود كه      
 متعادل ساخته و اثر آرام بخش بر روي بیقراري اين چاكرا دارد

  
قلب وارد مي كنـد  عطر گل سرخ امواج عاشقانه و ماليمي به چاكراي  :مھارچاکراي ج در حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  

  .و باعث مي شود كه قدرت عشق در شما تقويت شود
 

 محیط   كندر اثر حیات بخشي بر روي ذھن و روان دارد و پاك كنندة رايحة :چاکراي پنجمدر حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  
روح ظرفي مشتاق بـراي  با اين رايحه زندگي روزمره در وضعیت موجود كمرنگ شده، اعتقادات مذھبي عمیق تر شده و    . است

  امواج آن ما را بر روي صـداي درون بـاز مـي كنـد و بـه شـیوة      . اكالیپتوس چاكراي پنجم را باز و پاك مي كند       . نور الھي مي شود   
مي فرستد و چاكراي گلـو  » مركز تكلم« تند مريم گلي امواج شفا را به طرف  رايحة،  ارتباطمان سادگي و بي ريايي مي بخشد      

 . رھا مي كندرا از انقباض
 

 نشاط آور نعنا گره ھاي چاكراي ششم را بـاز مـي كنـد و كمـك          رايحة : ششم چاکرايدر حفاظت    یز درماني گنقش دل ان  
رايحـة ياسـمن ذھـن را بـر روي      ھمجنـین  .مي كند تا شخص از قالب ھاي افكار محدود رھا شده و قدرت تمركز را زياد مي كند        

  .یقت عمیق تر است باز مي كندتجسم و تصويري كه حامل پیامي از حق
  

  ...و عنبر و صندل : مھفتچاکراي در حفاظت  یز درمانيگنقش دل ان
 
  

  یز درماني و دانش جديدگدل ان
  :از آنجا كه ذھنیت عامه تحت تاثیر دانش جديد مي باشد، از اين رو به تبیین موضوع از ديدَكاه دانش جديد بیشتر مي بردازيم

  
  تواننـد بـه  یاسانسھا مـ .  را به خاطر آوردجانھای حوادث و ھاتیی سازند جزی حافظه اند و فرد را قادر م   ی محركھا نیتریبوھا، قو 

 بـه  ی كمـ یری كـه پوسـت نفوذپـذ   نـد دكر یتـصور مـ  غربیھـا  ، ٢٠ قـرن  ی ھامهیتا ن . روغن، استنشاق شوندری تبخایروش بخور   
و به روشھاى كوناكوني در مـوارد بـسیاري بكاركرفتـه شـده     مطلبي كه خالف آن قبال در دانش كھن ثابت شده        اسانسھا دارد،   

 برده اند كه پوست در برابر مواد ی اكنون پیولاكر غربیھا و دانش جديد تا نیمه قرن بیستم از اين مطلب بي اطالع بوده  . است
 ی خون و لنف، مانی روغنھا با نفوذ به پوست و ورود به جر نی است و ا   یفی سد ضع  ،یاھی معطر گ  ی دوست مثل روغنھا   یچرب

  . توانند در تمام بدن گردش كنند
  

 دیـ  فرکـانس تول ی خوشـبو، نـوع  اھـان ی کـه اسانـسھا و گ  ه است مشخص شد  در تحقیقات دانش جديد    :مواد معطر فركانس  
  نـوع روغـن معطـر توسـط پژوھـشگران مـورد      ٧٠٠٠ امـواج  ی است و تا به امـروز انـرژ  یری ھرتز قابل اندازه گ  اری که با مع   کنند یم

 از ابھـام قـرار   ی آنھا دارد، ھنوز در ھاله ای با خواص پزشكی امواج چه ارتباط  نی ا ی كه انرژ  نیاما ا !  قرار گرفته است   ییشناسا
   .، دانش جديد علیرغم بیشرفت ابزاري آن ھنوز به اين راز دست نیافته استدارد

  
 از جملـه بـرگ، سـاقه،    اهی مختلف گی در قسمتھا رنگ و معطر موجود  ی ب باتیتركاينھا   : معطر ی روغنھا ایاسانسھا   تعريف

 مواد، در نیا.  شوندی مری بوده و در مجاورت ھوا تبخی قواری بسی بوی ھستند كه دارای و غدد ترشحشهیپوست، دانه، گل، ر
 بـه  باتشانی ھستند ، تركاهی اسانسھا داخل گنی كه ایزمان.  بر عھده دارندی وجود داشته و نقش دفاع  نیی پا ی با غلظتھا  اهیگ

 خاك، طیشرا. كنندی حركت ماهی گگری به بخش دی شود و بر حسب ساعات مختلف روز و فصل، از بخش       یطور مداوم عوض م   



 اهیـ  قبل از گل دادن است و گاه،ی گكیحداكثر اسانس موجود در .  اسانس مؤثر استتیفی در كزی ناهیآب و ھوا و روش كشت گ   
  . دھدیاز دست م٪ اسانس خود را ٧٠با گل دادن، حدود 

 عـصب  كیـ  بـا تحر ،ینـ ی بودار بـه ب یورود مولكولھا.  وارد بدن شوند،ییای بوستمی سای پوست و قی توانند از طر  ی م باتی ترك نیا
 و خـاطرات و حافظـه   جانھـا ی از مغز است كه احـساسات و ھ  ی قسمت ستم،ی س نیا.  كند ی اثر م  كیمبی ل ستمی س ی رو ،ییایبو

 ی خودكار بدن، ضربان قلب، فشار خون و تـنفس و ھورمونھـا اثـر مـ    ی عصب ستمی س ی رو تیدر نھا انسان را تحت كنترل دارد و       
  .گذارد

  
    معطری روغنھاایاسانسھا  به  جديداه شیمينَك

  : اسانسھا شاملنی ایاثرات كل،  ھا ھستنددوترپنی الكل، استر، كتون، آلدئی حاویبه طور كل
  بخشنرم كننده، آرام ضد اسپاسم، ضد التھاب، ضد انگل،  :استرھا
   كنندهی ضد انگل، ضد عفون،یضد التھاب، ضد آلرژ :ترپنھا
   آرام بخش، نرم كنندهسم،ی كننده، ضد روماتیضد التھاب، ضدعفون :دھایآلدئ

   پوست، آرام بخشی قبلعاتی پوست و اثر ضاینرم كننده مخاط ، مناسب برا :كتون ھا
   كنندهید عفونخلط آور، ضد احتقان، ضد انگل، ض :دھایاكس

   ضد قارچ، ضد انگلروس،ی ضد و،یضد باكتر :فنل ھا
   كشكروبیم :الكل ھا

  
  )رايج(ايي شیمیطب نَكاه از  یز درمانيگدل انعملكرد 

  .می مستقریغ، میمستق :کند ی عمل مقیاز دو طر یز درمانيگدل ان
 سـبب  ی دسـتگاه عـصب  قیـ  از طرتواننـد  ی ھـستند کـه مـ    یی در واقـع بوھـا     ییایـ  اعـصاب بو   یھا  کننده  کیتحر: میروش مستق 

 نی مانند آدرنالی عصب-ییایمی شیھا کی که پشود ی عمل باعث منی شوند که ازیر شدن غدد درون  فعالجهی و در نتشدن کیتحر
 و عـدم  شـود  ی مـ جـاد ی تعـادل در بـدن مـا ا   جهی تعادل بدن دارند، ساخته شوند و در نتمی در تنظیادیکه نقش ز  ...  و نیندورفیو ا 

  .رود ی منیھا از ب تعادل
  

 قسمت ھر بو، ھمراه با نیدر ا.  گرددی فرد فعال مییای بو، مرکز حافظه بوکی  روش با استنشاق نیدر ا: می مستقریروش غ
وجـود  ).  عطر به ما دسـت داده اسـت  کی بار با استنشاق  نی که اول  یاغلب احساس  (شود ی م رهیحس ما نسبت به آن بو ذخ      

  .باشد بد یگری بو به نظر ما خوب و دکی که شود یسبب م در مغز ی مرکزنیچن
 بار بـا  نی که اولدیکن ی مدای را پی و شما احساسکند ی آزاد مییایمی شیھا کی پکیمبی بخش، دستگاه ل نیبعد از فعال شدن ا    

 اسـتفاده  یز مـواد معطـر   درمـان ا یاگر ما برا.  داشتمی بد خواھای ما احساس خوب جهی و در نتدی کرده بوددای بو پ  نیتماس با ا  
  . سبب درمان شودتواند ی کند، مجادی اماری خوب در بی که حالتمیکن
  

 را توأمًا به ھمراه دارد و با کمک به بدن و ذھن به یکیزی و درمان فی روش، درمان روانشناسنی ایبه طور کلاز نظر دانش جديد 
  .کند ی کمک ممارانیدرمان ب



 یزگ انعصاره ھاي دل نكات ايمني مصرف
  
به کار دانش الزم  مجرب و بدون ری که اگر توسط فرد غ،ست در برخي از افراد روغن ھانیابرخي از  ینکته مھم عوارض جانب -١

  . دینما  ظھور ممكن است اين عوارض برده شود، 
  
دانش كافي يا ھرگز نبايد بدون  باشید كه اين روش خاطر داشته خطر است، اما بايد به درماني معموًال بي با وجود اينكه رايحه    -٢

باعث تحريك و صـدمه كلیـه و كبـد مـي     َكاھي چون  . كار رود   بهبراي مصارف داخليذيصالح طب جامع درمانگر حكیم يا توصیه 
صبي در نھايت، ورود اين مواد به بدن، با آزاد سازي اندورفین و انكفالین كه تركیبات پروتئیني تولید شده در پايانه ھاي ع     . گردند

 .مي باشند، آستانه تحريك درد را در بدن افزايش داده و باعث تسكین درد مي شوند) مورفینھاي داخلي بدن(
 
 یـز گعصاره ھاي دل اندرماني با پزشك خود مشورت كنید زيرا گاھي برخي از  اگر مبتال به آسم ھستید ، قبل از انجام رايحه         -٣

 .باعث بروز عاليم آسم مي گردد
 
 .  از آنھا به روش ماساژ دادن در بیماريھاي تب دار، عفونتھاي حاد، بیماران بدحال، سرطان ، توصیه نمي شوداستفاده -٤
 
 claryآروماھاي ريحان، آويـشن،   . درماني اجتناب كنید، مگراينكه كامًال با آن آشنا باشید بھتر است در زمان بارداري از رايحه -٥

sageسوسن ، calamus  ،mugwort نه، ، پوsage  اكلیـل كـوھي  (، رزمـاري rosemary)  سـرو كـوھي ، juniper و wintergreen 
 .توانند به جنین صدمه بزنند يا اينكه در صورت استفاده داخلي يا حتي استفاده خارجي باعث سقط جنین شوند مي

  
 منجـر بـه   ،ی آنھا در مصرف طـوالن  ازیتعداد.  و واكنش به نور به صورت بروز تاول استتی حساسجادی آنھا، ا گریاز عوارض د   -٦
  .  شوندی سرطان مجادی ای و حتنی فلج، سكته ناقص، سقط جن،ی ھوشیب
 
  .در نواحي آسیب ديده و ضايعات پوستي و روي مفاصل متورم يا نزديك به ناحیه دردناك، نبايد استفاده شوند -٧
 
 اسانس آرام بخـش و ضـد   كی نكنند؛ مثًال اگر جادی ای بدی توجه داشت كه در فرد احساس درون      دی مواد با  نیدر استفاده از ا    -٨

  . گرددی آن مھار می خاطره بد شود، اثر درمانكی یادآوری باعث ی در فردیافسردگ
  
ھـر قطـره اسـانس برابـر     . و بسیار قوي مـي باشـند   بسیار غلیظ افشره اي   ، به دست آمده از گیاھان   یزگعصاره ھاي دل ان    -٩

 . قبل از مصرف بايد رقیق گردندلذاو. ي باشد  گرم گیاه م٢٨دست كم 
 

باعث ايجـاد  در برخي موارد روغنھا نبايد طوالني مدت مصرف شوند، چون اثر خود را از دست داده و از طرفي ممكن است              -١٠
  .حساسیت شوند

  
 برنـد   یھا را بـه کـار مـ    ن روغنی بار انی اولی که برایکه افراد،  توصیه مي شود  گیري از واكنشھاي حساسیتي     براي پیش  -١١

 را با چند قطـره از يـك روغـن    یزگعصاره ھاي دل ان ابتدا يك قطره از  صورت کهنیرا انجام دھند به ا) Patch test (یا آزمون ُپشته
 را روي بخـش كـوچكي از   یزگعصاره ھاي دل انھر يك  از روغن یا قطرهسبس  بدون بو مانند روغن کنجد يا زيتون مخلوط كنید و    

دور آن ناحیه را باندپیچي كنید . دنامتحان كن آنرا و بدين طريق روي پوست بمالیدو  ران بچکانند ی قسمت خارجایساعد ست پو
 روغن نی ای نشود استعمال خارججادی پوست ای بر روی التھابای ساعت خارش ٤٨اگر پس از . ساعت منتظر بمانید ٤٨تا  ٢٤و 
 .ان داد از آروماي ديگري استفاده نمايیداگر پوست شما حساسیت نش.  ضرر استیب
 

 . نسبت به آن حساسیت پیدا كرديد، استفاده از آن را متوقف كنید؛ یزگعصاره ھاي دل اناگر به دنبال مدتي استفاده از يك  -١٢
 
  

يم، ان شاء اهللا مي برداز...و ، یز درمانيگدل ان، انواع عرضه یز درمانيگدل اندر بخشھاى آتي به معرفي روشھاى َكوناَكون 
  .تعالى

  
  
  
 

 العاملني رب  حلمدوا



  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ۵ یزگدل ان
  

  براي فاقدين حس بوياييیزگعصاره ھاي دل اننقش 
  

 و اسـت كـه ھمـه در َكـرو حـسّ      یـز   گدل ان روايـح    یز درمـاني  گل ان دموضوع   محور
سؤالي كه اينجـا مطـرح اسـت اينكـه؛ آيـا افـرادي كـه            شاّمه بويايي مي باشد،     
 دارند از اين عرصه و میدان بھره اي دارند؟ شاّمه بوياييمشكل اختالل يا فقدان 

شـاّمه  ط  ھـر جنـد بیـشتر توسـ    یـز گدل ان جونكه روايح   ! بله: باسخ اين است كه   
دريافت مي شوند ولى انتقال خواص آن محدود به ايـن حـس نبـوده و در      بويايي

 با بوست و بدن؛ آثار و تاثیرات آن منتقل مـي     یزگدل ان صورت تماس عصاره ھاى     

از تنھـا   شـخص فاقـد بويـايي       َكردد، و   
 محــروم یــزگدل انلــذت بويیــدن روايــح 

دل  خــواص ســرعت انتقــالبــوده و در 
 بايـد   كه؛  مواجه است ا مشكل   ب یزگان

  .براى تاثیر آن مدوامت بیشتر نمايند
علمـي   قـات یتحق: به مناسـبت مقـام    

 کــه حـــس  ی افــراد ه كــه نــشان داد 
زمینـه  اند   خود را از دست داده     ییایبو

را خواھنـد    ی روان یھا یماریبابتال به   
ــه از اداشــت،  ــک ــ منی ــانی ــوان  ی م  ت

ولـذا  .  را نام بـرد یاضطراب و افسردگ 
 بايـد   شاّمه بويـايي  فقدان   بهمبتاليان  

؛ و بـه  بي توجـه نبـوده  اين مشكل به  
دنبــال اصـــالح و عــالج يـــا بھبـــود آن   

  .باشند
  
 در ی عطــر درمــانی از کاربردھــایکــی

ــسردگ  ــان افـ ــتیدرمـ ــ.  اسـ  هیتوصـ
ــ ــارانی بشــود  یم ــی افــسرده م  از یک

ــن ــا روغـ ــرخ،  یھـ ــل سـ ــانس گـ  اسـ
ــبادرنجو ــمنی ه،یــ ــ و اســ ــن ایــ  روغــ

ــم ــا وهی ــد لییھ ــو،ی ھمانن ــال،  پم رتق
 کننـد و   هی فروت را تھ   پی گر ای و   بیس

ــس از ا ــپ ــه آن را رونی  دســتمال ی ک
 در فواصل مختلـف استـشمام       ختندیر

  . ندینما
 



  با نظر طبیب جامعیز گروايح دل ان كاربرد
  

 چه انتظاري بايد یز درمانيگدل اناز 
ــاني در  رابحــه داشــته باشــیم؟ درم

توانـد بـسیار    كنار اكثـر درمانھـا مـي      
اشد، به ھمین دلیل، معموًال     مؤثر ب 

در درمان با روشھاي مختلف ماننـد       
ماســاژ درمــاني، درمــان بــا گیاھــان 
ــك     ــرژي، ي ــاي ان ــا درمانھ ــي ي داروي

 طـــب جـــامع در درمـــانش درمـــانگر
نیـــز  یـــز درمـــانيگدل انمعمـــوال از 

اگر به دنبال يـك     . د كن  مياستفاده  
ــه  ــانگر حرف ــاه   درم ــستید ، آگ اي ھ

افـزون   بايد   باشید که چنین درمانگر   
سـطح  از  ،  بر اطالع الزم تخصصیش   

ــل    ــدگي و دلیـــ ــترس در زنـــ اســـ
نیــز جــستجوي شــما بــراي درمــان 

سپس ھر دوي شـما     . مطلع باشد 
با ھمكاري ھم، مؤثرترين روغـن يـا        
ــاب    ــان انتخـ ــراي درمـ ــا را بـ روغنھـ

 با مطالعـه و توجیـه الزم   .نمايید  مي
توسـط  درماني اغلب در خانه       رايحه

 .شود، زيرا استفاده از آروماھا آسان و خوشايند است يانجام مخود افراد 
برخي روغنھا نبايد اسـتفاده  دھید، حتمًا با درمانگر خود در میان بگذاريد، زيرا در اين دوران از  اگر باردار ھستید يا احتمال آنرا مي 

كنید نیاز است كه درمانگر خود  ده ميھمچنین اگر از داروھاي ھومیوپاتي استفا    ). را ببینید و نكات ايمني    بخش ھشدارھا   (كرد  
 .تواند اثر برخي از داروھاي ھومیوپاتي را خنثي كند را مطلع نمايید، چون بوي شديد روغن مي

توانیـد بـه عنـوان     پیـدا مـي کنـد ، اگـر نمـي      ( idiosyncratic ) العمل به آروماھاحالت غیر قابل پیش بیني ازآنجا که گاھي عكس
آورد، بـسیار مھـم اسـت كـه      حمل كنید يا اگر بوي صنوبر خاطره دلخراشي از گذشته را بـه يـاد شـما مـي     نمونه بوي پرتغال را ت    

 .درمانگر خود را از اين موارد آگاه كنید

  یز گروايح دل انتأثیر قوي  
  
 یعنـی  یـز درمـاني  گدل ان یـا  آرومـاتراپی * 

 روش این در  .درمان در عطرھا از استفاده
 گـل  ماننـد  وخوشـب  گیـاھی  ھـای  روغن از

 درمـان  بـرای  نعنـا  یـا  سـنبل،  لیمو، سرخ،
 ھایعصاره یا ھاروغن  .شود می استفاده

 اسانـسھای  ,روش ایـن  در اسـتفاده  مـورد 
 ,گیاھـان  از کـه  ھـستند  )معطر(آروماتیکی

 ,درختـان  پوسـت  ,ھـا  میـوه  ,درختان ,گلھا
 از و .شـوند مـی  اسـتخراج  ھادانه و علفھا

 یـا  جـسمی  ھـای بیمـاری  درمان برای آنھا
 و شـود مـی اسـتفاده  مشخـصی  روانـی 

 از پیـشگیری  یـا  و بھبـود  باعـث  تواننـد می
 از یـز درمـاني  گدل اندر   .شـوند  بیماریھـا 

 اســتفاده عـصاره  پنجـاه  و یکـصد  حـدود 
    .شودمی

  
افشره اي غلـیظ و بـسیار قـوي      اسانسھا ، 
ھر قطره اسانس برابر دسـت    . مي باشند   

سھاي اسانـ .  گرم گیاه مـي باشـد        ٢٨كم  
ــتگاه    ــا و دسـ ــا درون بافتھـ ــاھي عمیقـ گیـ

ــد    ــوارش خــون نفــوذ مــي كنن ــابراين . گ بن
استفاده خـارجي از اسانـسھا ، راه بـسیار     
مــوثري جھــت درمــان بیماريھــاي برخــي از  

 . اندام ھا مي باشد
 
 ایجاد برای :یز درمانيگدل ان شرط تاثیر* 

 از بایـد  اسانـسھا  این، درمانی آثار بھترین
 و شـوند  تھیـه  طبیعـی  و لصخا اولیه مواد
    .ندارند خواصی چنین مصنوعی مواد

  



 یز گیري روايح دل انگون بكارگوناگروشھاي 
  
ــاس مطالعــات    *  ــه بــر اس اگرچ

 معطــر یھــا انجــام شــده روغــن 
 ری تـأث  دنییـ  بو قیـ  از طر  توانند  یم

 مـالش آنھـا بـر      یگذار باشند ولـ   
ــت نیرو ــ پوســـ ــه زیـــ  از جملـــ

درمـان   قابل اعتماد در     یھا  روش
 کــــه نیــــبــــه علــــت ا. اســــت
 مواد به سرعت    نی ا یھا  مولکول

ــاز طر ــردش  قی  پوســت جــذب گ
 تواننـد   ی م نروی ازا شوند  یخون م 

 در درمـــان داشـــته یاثـــر مھمـــ
  باشند 

  
 صـورت  بـه  را ھـا  عـصاره  ایـن * 

 در یـا  پوست سطح روی ماساژ
 و مـستقیم  تنفس یا شستشو

 به زندگی محل در کردن پخش یا
 بـرای  روش ایـن  از .برند می کار

 پوست، از مواظبت درد، تسکین
 و خـستگی  و اضـطراب  کـاھش 

 اسـتفاده  بـدن  به بخشیدن نیرو
 بر توانند می عطرھا .شود می
 باشند، موثر خلقی حاالت روی

 کـاھش  را اضـطراب  و خستگی
 .شـوند  آرامـش  باعـث  و دھنـد 

 استـشمام  عطرھا که ھنگامی
 و بویائی پیاز طریق از شوند می

 اثـر  مغـز  روی بـر  عصابا تحریک
 مـواد  ایـن  بیـشتر   .گذارنـد مـی 

 .دارند کننده ضدعفونی خاصیت
 و ویروسی ضد خواص نیز برخی

 درد، دھنده کاھش ,ضدالتھابی
  .دارند آورخلط یا و افسردگیضد
 دیگری خواص توانندمی مواد این

 افزایش و غذا ھضم کردن بھتر آرامش، ایجاد مانند
  .ندباشداشته ادرار دھنده

 
ــر      از ــه روش زي ــوان ب ــي ت ــاھي م ــسھاي گی اسان

 :استفاده كرد
 )به روش بلع(به شكل خوراكي  -١
ــت    -٢ ــعي روي پوســ ــتفاده موضــ ــاژ (اســ ماســ
 )شتسشو ، مشت و مال ،
ــ -٣ ــتفاده ا  ب ــز اس ــت و نی ــت پوس آن  زراي بھداش

جھت مصارف آرايشي مانند مالش پوست صورت ، 
  .اكمپرس ھا ، ماسك ھا ، لوسیون ھا و كرمھ

  بھداشت مو -٤
استفاده از طريق دسـتگاه تنفـسي بـه صـورت          -٥

؛ : استنـشاق روش . افـشانه استنـشاقي  بخور يا 
 تـا  ٥كه با كاربرد روغن و اسانس و حل نمـودن آن       

 . قطره آن در آب و بويیدن و استشمام١٢
 
 گفت که ھم از عطر طبیعي گیاھان معطر و د به درازا مي کشد امابه اختصار تمام مي توانرھر چند بحث درباره ھمه اين موا * 

برخي از مواد معطر را به تنھايي مي سوزاندند و برخي را . ھم از طريق سوزاندن و بخور دادن آنھا به نتايج درماني مي رسیدند
 بـراى توفیـق   اھل ذكر و نیايشيعني ھمانطور که . نیز با دو يا سه ماده ديگر در مجمري سوزانده و فضا را عطر آگین مي کردند          

ديگر مخلـوط کـرده و در منقلـي مـي سـوزانند ، در قـديم بـا        را بـا يكـ  مواد معطر خود  مراسم مذھبي   و بھره معنويشان در    توجه
 مـا در اينجـا بطـور خالصـه بـه انـواع       . روشي تخصصي از سوزاندن چند ماده بويي خاص با اثـر درمـاني ويـژه ايجـاد مـي کردنـد           

  :شد سالمتي تن و روان اشاره مي كنیمروشھاى بكارَكیري در حفظ و ر
 

 بـه روشـھاي زيـر قابـل دسـتیابي      یز درمـاني گدل انمنزل خودتان، فوايد  چه درمان شما در مطب يك درمانگر اتفاق بیفتد چه در        
 :است



 ماساژاز راه  یزگتاثیر عصاره ھاي دل ان
  
ــا روغنھــاي رايحــه *  درمــاني ايــن  ماســاژ ب

بـه سـھولت   دھد كه اين مواد       امكان را مي  
براي انجام يك ماسـاژ     . جذب پوست شوند  

درماني، چند قطره از يك آرومـا را بـه            رايحه
مقــدار كمــي از يــك روغــن بــدون بــو ماننــد 
روغن بادام شیرين يـا روغـن کنجـد اضـافه          

ھاي مشخـصي ماننـد رزمـاري         روغن. كنید
به طـور موضـعي     rosemary اكلیل كوھي

ــسكین درد مفاصــل و ماھیچــه   ــراي ت ــا  ب ھ
ھمیــشه، ھنگــام  . شــوند  اســتفاده مــي 

استعمال روغنھاي ضروري روي پوست، از      
 .ورود آن به چشم جلوگیري كنید

 
براي جذب پوستي، مي توان از ماسـاژ،        * 

كمپرس، ماسكھاي صورت و حمـام گـرفتن    
  .با ماده معطر، استفاده كرد

بھترين زمان استفاده از آنھا، پس از حمـام     
اسـت؛ چـون در    گرفتن و يـا دوش آب گـرم         

ــوده و از     ــاز ب ــذ پوســتي ب ــت مناف ــن حال اي
طرفــي رطوبــت پوســت باعــث جــذب بھتــر 

 . اسانس مي شود
 هی توصــیھــا  قطــره از روغــن١٥ تــوان  یمــ

 ختی روغن بادام رتری لیلی م٥٠شده را در 
ــواح  یو روز ــار ن ــد ب ــر را  ی چن ــردن و کم  گ

  . توسط آن مالش داد
 
ــه      * ــژه رايح ــاي وي ــانس ھ ــا اس ــاژ ب ماس
 : رماني به طرق زير تأثیر مي گذارندد
از بــین بــردن ســموم ســاخته شــده در  -١

  عضالت و کاھش گرفتگي ھاي مداوم
 
ــه     ٢ ــک ب ــاوي و کم ــستقیم لنف ــک م تحري

گردش خون و انتقال اکسیژن و نیتروژن به    
  پوست ، عضالت و اندام ھاي حیاتي

 
تحريــــک و در صــــورت لــــزوم تــــسکین  ٣

بھبـود  مستقیم عصبي مرکزي بـه منظـور        
ــه    ــدن و کمــک ب عملکــرد دســتگاه ھــاي ب

  افزايش حفظ سالمتي
 
تأثیر بر غدد درون ريز و غدد مخاطي بـا     -٤

کمک بـه سـاخته شـدن ھورمـون و حفـظ            
  شرايط متعادل بدن

 
ايجـــاد ســـالمت ذھنـــي و جـــسمي ،  -٥

کاھش اسـترس ، افـزايش قـدرت دفـاعي          
   بدن

  
  آب وان حمامدر  معطرروغن
طره از يك آروما به آب    ق ١٥ تا   ٨كردن    اضافه

وان حمام در پايـان اسـتحمام ، يـك فـضاي          
كنـــد و اجـــازه  دھنـــده ايجـــاد مـــي آرامـــش

دھد كـه روغـن بـه درون پوسـت شـما             مي
  . نفوذ كند

  
درمــاني از  بھتـر اســت كــه در حمــام رايحــه 

صابون استفاده نكنید، زيرا ممكن است در        
ــد   ــت كن ــن دخال ــذب روغ ــي .ج ــام  يعن حم

ا حمــام شستــشوي    را بــدرمــاني  رايحــه
 .معمولیتان مخلوط نكنید



 استنشاقاز راه  یزگتاثیر عصاره ھاي دل ان
  

  یزگروايح دل اناستنشاق 
ي مناسـب   استنشاق بوي قوي يـک آرومـا      

 اغلـــب بـــراي بـــازكردن اكـــالیپتوسماننـــد 
ــرماخوردگي،     ــي از س ــي ناش ــان بین احتق
ــا برونــشیت   آنفــوالنزا ، ســینوزيت مــزمن ي

  .گردد توصیه مي
  

 اين منظور، ممكن اسـت درمـانگر بـه          براي
شما پیشنھاد كند كه يك تـشت را از آبـي           
كه در حال بخار شدن اسـت پركنیـد، چنـد           

به آن  pine كاجقطره از روغن اكالیپتوس يا 
اضـــافه كنیـــد و در بخـــار معطـــر آن نفـــس 

  . بكشید
  

توانید چند قطره از اين روغنھا  ھمچنین مي
ــید و در آن   ــتمال بپاشــ درون (را روي دســ

ــشید  ) دســتمال ــس بك ــدت  ( نف ــن م در اي
  .)داريد  چشمان خود را بسته نگه

  
ــا بــه ســادگي در بطــري حــاوي روغــن را   ي

  . برداريد و در بوي آن تنفس كنید
  

براي شدت كمتـر امـا اثـر مطلـوب، برخـي            
 سردافراد دوست دارند كه از دستگاه بخور      

ايزر براي پخش ذرات كوچك يـك آرومـا    نيا بو 
  . اتاق استفاده نماينددر كل فضاي

 
  :در خانهدرماني  یزگدل انبراي انجام 

  
  قطره از افشره   ٣-٢بھترين راه چكاندن     -١

گیاھان معطـر در محفظـه آب اتـو و سـپس      
اتو كردن لباس، مالفه ھـا و روبالـشي ھـا            

  . است
  
يكي ديگر از روش ھاي رايج، بخـور گـل           -٢

يك میلي لیتر از    . ھا و تركیبات معطر است    
وغن گیاھان را در يك لیتر آب حـل كـرده و        ر

در دستگاه بخور ريختـه تـا در فـضاي خانـه            
  . پراكنده شود

  
ــصاره   -٣ ــا ع ــه ب ــابونھايي ك  اســتفاده از ص

  . آمیخته استیزگروايح دل انطبیعي 
  

ــن    ــايي از ايـ ــه ھـ ــرو نمونـ ــصويرھاى روبـ تـ
روايـح  صابونھاى آمیخته با عـصاره طبیعـي        

ع عطـر و  است، كه بـر حـسب نـو      یزگدل ان 
  .مورد مصرف آن قابل استفاده است

  

 العاملني رب  حلمدوا



  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ٦ یزگدل ان
  

  یزگ محصوالت دل انمنابع اصلي
  

  : منابع نباتي
منبع اصلی تولید گیاھان به عنوان 
روغنھای  یزگمحصوالت دل ان

اساسی و ترکیبات معطر به شمار 
این ترکیبات را به  می آیند گیاھان

ت از حیوانات گیاه خوار ظمحاف خاطر
و ھمچین جذب حشرات گرده 

 استحصال .می کنند افشان تولید
 از اجزاء مختلف یزگمحصوالت دل ان

  : فراھم مي شودگیاھان
رین منبع مواد معطر  بزرگت: گلھا -١

می باشند که شامل گلھای سرخ و 
ابریشم  مریم و میخک و یاس و

  .ھستند
برگھای نعناع ھندی و :  برگھا-٢

بنفشه و رزماری و مرکبات و گوجه 
  فرنگی

 : ریشه و ساقه ھای زیرزمینی -٣
  .یلبریشه درخت جوز و زنج

دانه ھای گشنیز و زیره  : دانه ھا-٤
  یانو کاکائو و ھل و باد

تمشک و توت فرنگی و :  میوه ھا -٥
سیب و مرکبات و وانیل و فلفل 

  شیرین
چوب درختان سرو و  : روغن چوب-٦

  عرعر و کاج و صنوبر
  دارجین درخت : پوست درختان-٧
 صمغ بوته کندر و درخت  : صمغ-٨

  گل حنا و کاج و صنوبر
  

  منابع حیوانی 
از کیسه آھوی آسیایی :  مشک -١

  .گرفته می شود
از کیسه :  کاستوریوم -٢

سگ آبی به دست می جندبیدستر 
  .آید
ماده چربی ماندی :  عنبر سائل -٣

  .که از نھنگ عنبر درست می سود
عسل به زنبور از کندوی :  عسل-٤

  .دست می آید
  

  منابع مصنوعی
مواد معطر ساختگی ترکیبات 

ارگانیکی است که از فراورده ھای 
  .می گردد مانند کومالین و لنالون حاصلش صنعتي به رونفتی و یا صمغ درخت کاج 



  یزگعرضه محصوالت دل ان
  

  :شدبا ی مری زی به روشھایزگمحصوالت دل انعرضه 
  
  .تازهیاه خوشبو به صورت گل يا ريشه يا جوب گ عرضه -١
  
، كه بايد خشك شدهیاه خوشبو به صورت     گل يا ريشه يا جوب      گ عرضه -٢

  .نور و ھوا نكھداري شونددر ظروف دربسته و محفوظ از 
  
 كه با تبخیر در خیسانده؛ جوشانده؛ عرقیات؛ و اسانس عرضه به صورت -٣

ريخـتن  فضاي اتاق يا بوسیله دستكاھھاى تبخیر وحرارت بدست مي آيـد،      
قطره از اين روغن ھاي معطر در ظروف مخصوصي است كـه شـمعي    چند

نكتـه بـسیار   ، تآب در حال جوشـیدن اسـ   در زير آن روشن شده و محتوي
آن چه . اثربخشي تركیبات معطر، باال بودن درجه خلوص آنھا است مھم در

عنوان مي بینیم اكثرا به صورت مصنوعي تھیه شده و  امروزه در بازار با اين
  .بیش از فايده براي بـدن ضـرر دارنـد    به دلیل وجود مشتقات نفتي در آنھا
ه كـرد و در صـورت تھیـه از    خـانگي تھیـ   اين روغن ھا را مي توان به صورت

  . شويم بازار بايد نسبت به خلوص و طبیعي بودن آنھا مطمئن
  
به صورت محلول، در روغـن يـا حـل كننـده ھـايي            عطر   عرضه به صورت     -٤

كه در اين موارد دقت شود كه جربي و يا روغن و حل كننـده از  (مانند الكل   
یزھاى ناباك نباشد، لذا از انـواع اسـبري بـه علـت          و ج مسكر  خوك يا الكل    

  ) اجتناب شودباشد؛ باك بدن و لباس و جاھايي كه بايد داشتن الكل در 
 عطرھاي گیاھي را عمدتا از طريق جوشاندن يا تقطیر گل ھا و گیاھان در

البتـه روش ھـايي     . روغن ھاي پايه مثل روغن زيتون به دسـت مـي آورنـد            
رد اســتفاده گیـري ھـم وجـود دارد كــه كمتـر مـو      مثـل سـوزاندن و عـصاره   

   .ھستند
  
، كه يك نوع خود ماده معدني يا كیاھي يا حیواني بخور عرضه به صورت -٥

در آتش سوزانده مي شـود، و ھمـین نـوع بـراى آسـانتر بـودن مـصرف بـه            
رضه شده كه شده عصورت عود كه ھمراه با بودر ذغال بر جوبكي آغشته    

با روشن شدن عود نیازي به منبع آتش ندارد و براى عموم افراد و در ھمه     
  .ايمن تر استجا و ھر وقت آسانتر و 

  
 ا توضـیحات كذشـته و آنجـا فوقـا بیـان شـد؛       بـ  سوم كـه     و دوم   واول  موارد  

ولذا به شرح مطالبي درباره موارد جھارم و بنجم مي بردازيم، معلوم بوده،  
ان شــاء اهللا در دربــاره بخــور ھــا و ادكلنھاســت، عطرايــن مرســوله دربــاره 

  .يمبردازمي ه آن بجداكانه بعدي بطور مرسوله 
 

   یزگدل ان تھیه و فراوري عطر ھاي 
  

  :یزگساخت محصوالت دل ان
 ی مــهیــ تھریــ زی معطــر بــه روشــھای روغنھــاایــاسانـسھا  

  :شوند
  
  اهی فشردن گ-١
    استفاده از حاللھا-٢
    با آب و بخار آبری تقط-٣
   جاذبینھا استفاده از روغ-٤
  

ترکیبـات معطـر و     ،  آمیزه ای از روغن ھـایی اسـانس          عطر
اسانــسی از  روغـن ھــای . ثابـت کننــده و الکـل مــی باشــد  

اگـر  . ریق تقطیر گلھـا و گیاھـان علفھـا بدسـت مـی آینـد           ط
میسر نباشد توسـط روغنھـای    عصاره گیری از طریق تقطیر   

در عـصاره  . مانند گـل یـاس     . جذاب این کار صورت می گیرد     
توسط روغـن ھـای جـذاب اساسـا عمـل اسـتخراج و         یریگ

  .جداسازی روغن بدبو توسط الکل می باشد
  



  : ھافرق عطر و ادکلن
   باھم تفاوت دارند عطر، ادکلن، ادتوالت و اودپرفیوم

  :  چیزاستودو تفاوتشان ھم فقط در 
  يكي اينكه ادكلنھا حتما حاوي الكل ھستند؛ 

 در عطـره بـسیار بـاال       درصد ترکیبات معطر  و ديكر اينكه    
  . بوده و در ادكلنھا بائین است

 که درصد ترکیبـات معطـر کـاھش یابـد شـدت و       قدرر  ھ
   . نیز کاھش می یابدطول عمر عطر

  
 دســته ٤بـر حـسب میـزان ايـن ترکیبـات، عطريـات بـه        

  :شوند تقسیم مي
Perfume :  بقیـه  درصـد ترکیبـات معطـر        ٤٠تا   ٣٠حاوي

   معطرروغن
Eau de perfume : درصد ترکیبات معطر ٢٠تا  ١٠حاوي 
  بقیه الكل و آب

Eau de toilette : درصد ترکیبات معطر ١٠تا  ٥حاوي 
  بقیه الكل و آب

Eau de cologune : معطردرصد ترکیبات ٣تا  ٢حاوي  
  بقیه الكل و آب

  
ترکیبات آب و الکل به عنوان حالل مواد معطر بکار می 

حالل به  در عمل گرمای بدن سبب می گردد تا. رود
سرعت تبخیر شده و عطر بر روی پوست باقی بماند 

  .گردد بتدریج طی چندین ساعت تبخیر
  

بـدن و  در  در تھیه يا عرضه آن الكل بكـار رفتـه اسـت؛    كه  توجه دارند؛ كه از موارديمؤمنین یزگمحصوالت دل اندر تھیه    :توضیح
باسخ داده شده است؛ كـه  قبال  یزگمحصوالت دل انساخت زمینه سؤاالت متعددي در ه مناسبت موضوع  ب .اجتناب نمايند  لباس

حاوي نكات بسیار مفیدي در روش استحصال و فراوري برخي مواد معطر مي باشد، لذا اين مجموعه سؤال و جوابھا را در اينجا        
  :نقل مي كنیم

  
روشي در عطر سازى و تھیه اسانس يا روغن طبیعى گل؛ از قديم در اروپا متداول بوده و ھنوز ھـم گـاھى بـراى تھیـه            :سؤال

در محفظه اى سربسته سطوح شیشه اى چند طبقـه اى بـا   : طرھاى گران قیمت و سفارشي بكار برده مي شود و آن اينكه   ع
 و فاصله دو شیشه را گلھـا و شـكوفه ھـاى معطـر     ھر دو طرف اين شیشه ھا را آغشته به چربي خوك كرده فاصله قرار داده و     

ه در اين فاصله عصاره خوشبوى گل تبخیـر و در چربـي حـل مـي شـود،       ساعت ھمینطور باقي مانده، ك٢٤قرار مي دھند، و تا     
اينقدر تبديل گلھا تكرار شده تا چربي خوك كامال پس از آن گلھاى سابق را برداشته و گلھاى تازه ديگرى بجاى آن مي گذارند، و 

رت خام به عنوان روغن معطر گل ، سپس چربي مزبور را جمع آورى كرده؛ كه يا به ھمین صو از روغن و عصاره گلھا اشباع شود      
 و مـواد و روغـن معطـر اسـتخراج     طي مرحله ديگرى با بكار بردن الكل؛ چربي خوك جداسازى شده مصرف مي شود، و يا اينكه       

  حكم نجاست يا طھارت محصول معطر مزبور و نیز استفاده يا خريد و فروش آن چگونه است؟. مي گردد
و بطور قطع زايل نشده حكمش در طھارت و تجارت به حكم خوك بوده، و در صـورت ازالـه      تا زمانى كه چربي خوك كامال       : جواب

قطعیه آن؛ به حكم متنجس به مالقات خوك و شراب بوده؛ كه خريد و فروش آن مانعى ندارد؛ و استفاده از آن در اماكن و مـوارد          
  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣٠: (شمارة ثبت. [نمايدغیر محترمه بال اشكال است، البته مؤمن ملتزم؛ مطلقا از آن اجتناب مي 

  
روشي كه امروزه در اروپا  :سؤال

براى استخراج اسانس يا روغن 
طبیعى گلھا و ساختن عطرھاى 

گرانبھا بكار برده مي شود؛ و بیشتر 
گلھا را در يكى از : شايع است اينكه

ِاِتر، ھگزان، : مانند(حّاللھاى فّرار 
يا گازھايى كه ) تانولاتولوئن، متانول، 

: مانند(تحت فشار مايع مي شوند 
قرار داده تا ) بوتان، دي اكسید كربن

مواد معطره گلھا در حّالل حل شده و 
سپس عطر محتوى اين حّالل را از 

لطفا . طريق تبخیر استخراج مي كنند
بیان فرمايید كه حكم اين محصوالت 

معطره از نظر طھارت و نجاست يا 
ريد و فروش آن چگونه استفاده و خ

  است؟
ــه تنھــا اگــر توســط  : جــواب مــواّدى ك

تھیـه  ) الكل اتانول مانند  (مسكر است   
شـود حكــم متـنجس را داشــته، ولــى   
خريد و فروش آن بال اشـكال اسـت، و          



فقط براى عبادت؛ استفاده مباشر از آن در لباس و بدن صحیح نیست، و اّال استفاده غیر مباشر 
در عبادت ھم ) طعه پنبه يا تكه پارچه يا كاغذ با آن و ھمراه داشتن آنبه معنى خوشبو كردن ق(

اّمـا اگـر توسـط مـوادى غیـر      . اشكالى ندارد، و كاربرد آن در غیر عبادت مطلقا بال اشكال اسـت      
مسكر استخراج و تھیه شود، پس مطلقا پاك بوده و استعمال و خريد وفروش آن نیز مطلقا بـال    

  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣١: (شمارة ثبت. [مانع است
  

ھا و عطرھا و برخي رنگھا و داروھا و غیره، بكار مى  آيا الكل صنعتى كه در انواع ادكلن   :سؤال
  رود، پاك است يا خیر؟

: بنا به نظر متخصصین؛ و حـصول علـم و وثـوق از نظـر ايـشان؛ الكلھـا اقـسامى دارنـد                :جواب
چه در داروھـا و عطـر و ادكلنھـا و لـوازم آرايـشي و        آنبعضي مسكر و بعضي مھلك و غیر اينھا،         

، و بعضي از نوشیدنى ھا بعنوان حّالل و غیر آن بكار مى رود؛ از قسم الكل مـسكر مـى باشـد     
آنچه در ساخت بعضى رنگھا بكار مى رود اگر به نحوى سـّمى بـوده كـه قبـل از اسـكار مھلـك                   

ه اصطالح علم شیمي، الكل محسوب بوده، ولذا اسكار آن معلوم نمى باشد، و يك قسم كه ب          
مى شود؛ و بعض اجزاي مواد قندي و حتى میوه ھا را تشكیل مى دھد، قسم اّول پاك نبوده و 
قسم دّوم محكوم به طھارت، و قسم سّوم بحالت ضمنیت ماده اصلى آن، نیز پاك مـى باشـد؛     

 كـه نجـس مـى    مگر اينكه جداگانه استخراج و نتیجه اسـكار از مـصرف منتـوج آن حاصـل شـود               
  ]المسائل الحائرّية: منبع) ٢٣٢: (شمارة ثبت[ .باشد

  
[  اگر مواد معطرى از نجس يا متنجس تھیه شود؛ و سپس آنرا در گازھايي مانند بوتان  :سؤال

قـرار  ] كه فقط تحت فشار مايع مي شوند ولى در شرايط عادى و استفاده خارجى گاز ھستند        
كه در درون [ ف مخصوص تعبیه كنند، اين محتويات معطره داده، و سپس آن گاز معطر را در ظرو

ظرف مايع ھستند ولى در بیرون آن و ھنگام استفاده بصورت گاز خوشبو در ھوا پخش شـده و     
آيا پاك ھستند يا نجس؟ آيا تفاوت حكم در درون ظرف يـا بیـرون   ] محیط يا نقطه اى كه روى آن پاشیده باشند را معطر مي كنند     

چه حكمى دارد؟ خريد ) كه مواد معطره شان را مي دانیم نجس يا متنجس است(ده از اين نوع اسپري ھاى معطر دارند؟ استفا
  و فروش آن چطور است؟

اگر آن گازھا در حالت غیر میعان تالقي كرده و تنھا بوى خـوش آن مـواد را جـذب كـرده باشـد؛ پـس مطلقـا پـاك بـوده و                   :جواب
ماننـد  (ش آن ھم مطلقا بال اشكال است، اّما در صورت تالقي در حال میعـان؛ پـس در ايـن وضـع     استفاده از آن و نیز خريد و فرو    

موجـب تـنجس   ) مانند بیرون ظـرف (به حكم متنجس بوده و تالقي با آن موجب تنجس مي گردد، ودر غیر اين وضع       ) درون ظرف 
، ولى اگر درصد محسوسى از مـواد نجـس يـا    مالقي نمي شود، و استعمال اين قسم و خريد و فروش آن مطلقا بال مانع است 

متنجس ھمراه گاز شده باشد، پس ظرف مزبور حكم محتوى نجس يا متنجس را داشته، و در صورت تالقى ھم موجب تـنجس          
شده، پس خريد و فروش و كاربرد آن در غیر عبادت بال اشكال است، و در عبادت ھم در صورت استفاده غیر مباشر به لباس يـا        

  ]المسائل األندلسیة: منبع) ٥٣٢: (شمارة ثبت. [خوشبو كردن تكه پارچه يا كاغذ وھمراه داشتن آن اشكالى نداردبدن با 
  

 بوده؛ يا متنجس بدان ھستند، آيا مـي تـوان آنھـا را بـا آغـشته      )كه مسكر است(بعضى اجزايشان الكل     عطرھايى كه    :سؤال
   ھمراه داشتن آن حتى در عبادت مورد استفاده قرار داد؟كردن يك دستمال يا يك قطعه كاغذ يا كمى پنبه و به

  ]المسائل المغربیة: منبع) ٥٣٣: (شمارة ثبت. [استفاده از آن به نحو مذكور مانعى ندارد :جواب
  

متداول است كه در بسیارى از اماكن عمومي مانند سوپر ماركتھا و يا شركتھا؛ عطرھـا را از سیـستم     ) امريكا( در اينجا    :سؤال
ويه پخش مي نمايند، با توجه به رواج اشتمال نوع محصوالت معطره بر الكل، آيا تكلیفى در رابطه با نجس و پاكي و يا اجتناب تھ

  از اين محیطھا وجود دارد؟
برخى محصوالت معطره از مواد شـیمیايي و بـدون   : نداريد، ثانیا) مانند الكل مسكر (كه علم به اشتمال بر نجسي       : اوال :جواب
الكل مسكر، نحوه تعطیر ياد شده؛ موجب تنجس اشخاص اده از الكل مسكر تھیه مي شود، و بر فرض علم به اشتمال بر استف

البته در صورت بودن چنان علمى ؛ و وجود اختیار و عدم اضطرار در استفاده از اين اماكن؛ بھتر . و اشیاي در آن محیط نمي شود
.  اماكنى اجتناب شـود، چـه اينكـه آثـار سـوء معنـوى آن بـر جـاى خـود بـاقي اسـت           است كه از استمرار مكث و مداوم در چنین     

المسائل : منبع) ٥٣٤: (شمارة ثبت [
  ]األندلسیة

  
اى اسـت كـه از       ژالتین ماده  :سؤال

پیراسید و برخى از مواد شیمیايى ،        
ــتخوان و   ــد خاصـــى از اسـ طـــى رونـ
پوست گاو و يا خـوك اسـتخراج مـى          

ــن مــاده در صــنايع غــذ  ايى ، گــردد اي
ــى  ــسول(داروي ــیلم ســازى ،  )كپ ، ف

ــورد  ــازى و غیــــر آن مــ چــــسب ســ
  . استفاده قرار مى گیرد

ــف ــه نحــوه اســتخراج   : ال ــا توجــه ب ب
ژالتــین آيــا مــى تــوان آن را نــوعى     

  استحاله دانست؟ 
در صورت عدم اسـتحاله، بـه كـار        : ب

ــیلم   ــد فـ ــواردى ماننـ ــرى آن در مـ گیـ
سازى و چسب سـازى چـه حكمـى         

  دارد؟



عملیات مزبور در واقع؛ : خصصین بصیر پوشیده نیست كهبر مت :جواب
موجب ساخت ژالتین نمـي گـردد، تـا اينكـه احتمـال اسـتحاله مطـرح              
باشد، بلكه با انجـام روش مربوطـه؛ ژالتـین موجـود در اجـزاء حیـواني             
ِصرفا از آنھا جدا و استخراج مي گردد، فلذا بـه حكـم مبـدأ آن خواھـد             

 حـالل گوشـت تذكیـه شـده استحـصال      بود، پس اگر ژالتـین از حیـوان   
شود پاك؛ و اّال نجس است، و تھیه آن از حیوانات نجـس العـین ماننـد        
سگ و خوك؛ موجب شدت حكم خباثت و نجاست آن خواھد بود، و در 
صورت عدم دسترسـي بـه ژالتـین پـاك؛ اسـتفاده از ژالتـین نجـس در             
 صــنايعى كــه محــصول آن مــورد اســتفاده در خــوراك و عبــادت نیــست 

  ]المسائل المغربّیة: منبع) ١٠٩٤: (شمارة ثبت. [اشكالى ندارد
  

با توّجه به مطالبي كه در مورد بعضى از مـواّد آرايـشى زنـان                 :سؤال
ــه در ســاخت آنھــا از چیزھــاى نجــس و حــرام     بیــان مطــرح اســت؛ ك

نماز خواندن با اين مواد آرايشي چه حكمى        ) الف: استفاده مى شود  
 آرايشى بر روى صورت در غیر نماز چه حكمى بودن اين مواد) دارد؟ ب

  دارد؟
؛ و در بعضى از آنھا چربي سگ )مسكر(در بعضى از آنھا الكل : جواب

و خوك بكار برده مى شود، در غیر نمـاز اسـتفاده از محـصوالت قـسم         
اول ممكن است ممنوع نباشد، ولي استفاده از محصوالت قـسم دوم   

در نمـاز مـانع نمـاز اسـت، و در     جايز نیـست، و اسـتفاده از ھمـه آنھـا      
. صورت آلودگي به آن؛ براى گذاردن نماز بايد از آن پـاك و مطھـر شـود               

  ]المسائل القّمّیة: منبع) ٨٦٩: (شمارة ثبت[
  
  

 یز گ دل انمحصوالتو خريد  نكاتي در تھیه
  

  :درباره خريد عطراى نكته 
 صنعتي ارزانتـر از عطرھـاى طبیعـي    اىعطرھ  از ادكلنھا مي باشند، البتهگرانتر »  ناب اصیل وعطر« یزگدل اندر بازار تھیه مواد   

در حالي كـه نـوع   كمتري دارد،  رواج است؛ كه باالتر اشبه دلیل ھزينه در میان عامه مردم  »  اصیل و ناب   عطر«از اين رو    است،  
كـه  امـا آنھـا    اسـت،  رايـج بیـشتر  ، با نامھاي اسپري و ادوكلن به بھاي ارزانتري به فروش مـي رسـد  كه ماليمتر و كم دوامتر آن    

بخواھنـد  یفیت برايشان مھمتر از كمیت است؛ كمي عطر ناب را بر بسیاري ادكلـن ارزان تـرجیح مـي دھنـد، و اكـر ھـم ارزان                   ك
  .؛ عطر صنعتي را بر ادكلنھا ترجیح داده ھر جند آنرا روي بدن بكار نبرندبخرند

اسپري را از نوع عطري كه انتخاب . تر است؛ زيرا عطر ماليمتري دارداستفاده از ادوكلن و اسپري براي روز، بويژه روزھاي گرم بھ
  .چون از ھر نوع اسانس عطر، اسپري آن ھم موجود استكرده ايد، مي توانید تھیه كنید؛ 

و جديد بودن بودن يا مد روز بودن و يا تازگي يا مشھور گرانتر مارك نكته اي كه الزم به يادآوري است، اينكه عطر را نبايد به دلیل 
و تنھا چیزي كه در انتخاب آن مھم است و بايد مورد توجه ، ن انتخاب كرد، چون عطر به ھیچ يك از اين مسائل ارتباطي ندارد آمد

بنـابراين بـه جـاي اينكـه     . قرار گیرد، نوع پوست شما مي باشد؛ زيرا يك نوع عطر روي پوستھاي مختلف، بوھـاي متفـاوتي دارد     
كدام است؟ نكات مھم سابق الذكر را دقت كرده و بر حسب نیاز ده مي كنند و يا گرانترين ببینیم ديگران از چه عطرھايي استفا

  اند،  بندي شده عطريات با توجه به نوع رايحه، در بازار، اين گونه طبقه .انتخاب كنیمشخصي و تناسب 
  :یزگ روايح دل انانواع

Freshygreen :شده می ماندرایحه ای سرد و با طراوت شبیه علف و سبزه و یا برگھای تازه چیده .  
Oriental):بوي کاج، بلوط، وانیل(رایحه گرم رایحه کاجی و بلوطی و یا وانیلی ) شرقي(  

Spicyy :دارجین زنجبیل جوز ھنديجات بوي ادويه( .رایحه گرم و تند (  
Fougerاي   ي تند و ادويه  رايحه

  شیمیايي
Woody : رایحه جنگل و چوب خشک

  .تازه قطع شده
Floral )مالیم و طبیعی)رایحه گل  
  ھا گل

Fruity : رایحه میوه ھا به جز مرکبات  
Furgal : رایحه قارچ مانند  

Earthy/Mossy: رایحه زمین جنگل و 
  خاک

Citruso: نارنج و : رایحه مرکبات مانند
  لیمو ترش پرتغال

Tobacco :رایحه تنباکو  
Sweet : رایحه شیرین  
Light :رایحه مالیم و سبک  

Heavy :ن و گیرارایحه سنگی  
Chypreبرگامرت، تیز و خنك؛ ي   رايحه

     نعناع ھندي و الدن
Leatherي چرم، جیر، فیبر چوب  رايحه  



  :روش ھاي امتحان كردن عطر
  بھتـر ؟ كـدام اسـت    كه به بازار آمده،    تازه ترين عطري   :مچ دست آزمايش عطر روي     -١

است عطر را روي پوستمان آزمايش كنیم تا بتـوانیم دربـاره آن داوري درسـتي داشـته          
بطري عطر يكي از اشتباھات رايج در ھنگام خريد است كه در  بويیدن مستقیم. باشیم

طالعاتي در صورتي كه اگر فروشنده ادر . انجام مي شود فروشگاه ھاي معمولي عطر
از عطر را به مچ دست محـل نـبض يـا پـشت دسـت       زمینه عطر داشته باشد، مقداري

براي آزمايش و انتخاب عطر، مقدار كمي از آن را روي مـچ دسـت در            . مشتري مي زند  
ناحیه نبض بمالید، چند لحظه صبر كنید و سپس آن را ببويیـد، در آن زمـان مـي توانیـد          

 ١٠متحان عطر ھنگام خریـد اجـازه دھیـد حـداقل عطـر بـه مـدت             ازمان  . تصمیم بگیريد 
باقی بماند و زمانی که بوی عطر بـا بـوی طبیعـی بـدن شـما               دقیقه روی پوست شما   

.  با این کار انتخاب بھتری خواھید کرد.خواھد کرد آمیخته می گردد ایجاد بوی متفاوتی
 عطـر روي  بماند، اجزاي فرار آن تبخیر مي شود و اصطالحا وقتي كه اين بو چند دقیقه

معنا كه بر ھم كنش ھاي بین پوست و عطر صورت مـي   به اين. پوست جان مي گیرد
نبايـد عطـر را روي پوسـت مـالش       .معلوم شـود  شخصیت واقعي عطرگیرد تا رايحه و 

   .ھاي پايه عطر مي شود داد، چون اين كار باعث خراب شدن مولكول
عطر را در ھوا روبروی خود اسپری کرده و از آن عبور کنیـد بـا      : در ھوا  آزمايش عطر  -٢

  .بدن می نشیند این کار عطر به طور یکنواخت روی
 ، استفاده رايج ديگر براي امتحان رايحه يك عطرروشيك  :blotterروي  آزمايش عطر -٣
است كه اين روش معموال توسط عطرسـاز ھـاي حرفـه      blotter كاغذھايي به اسم از

به اين ترتیب كه عطر روي اين كاغذھا زده مي شود تا بوي . ودگرفته مي ش اي به كار
   .با حفظ ھمه اجزاي الزم مشخص كند واقعي خود را

بويیدن چند عطر پیاپي  .ا دیگر قدرت تشخیص نخواھد داشتمچون بینی ش  عطر را ھمزمان امتحان نکنید   ٣ھمچین بیش از    * 
يعني شامه اشباع مي شود و عمال قدرت تمايز قايـل شـدن میـان رايحـه ھـاي مختلـف را از         .باعث خستگي شامه مي شود

ھنگـام خريـد عطـر ايـن      س از بويیدن سه عطر پشت سر ھم اتفاق مي افتـد كـه در  خستگي شامه معموال پ. مي دھد دست
راه، رفتن به ھواي آزاد و كشیدن نفس ھاي عمیـق   براي بر طرف كردن خستگي شامه، بھترين  .قضیه مشكل ساز مي شود

 ر بـار بويیـدن عطـر از آن ظـرف    قھوه و يا بعضًا كاكائو مي گذارند تا مشتري بعـد از ھـ   است، اما در برخي فروشگاه ھا يك ظرف
  .استشمام كند و روند آزمودن رايحه ھاي مختلف را ادامه دھد

  
  :یزگدل ان روايحمراحل بروز و آشكار شدن 

احساس اولیـه از بـوی عطـر      رایحه اولیه ھمان.  رایحه ای که پس ازچند دقیقه از استعمال عطر احساس گردد         : رایحه اولیه  -١
مرحله تازه و تند مـی باشـد ترکیبـاتی کـه در ایـن مرحلـه        رایحه این.  عطر تاثیر به سزایی دارد به ھمین خاطر در فروش    . است

  .فرار می باشدو به سرعت تبخیر می شود  دخیل ھستند بوی تند می باشدو شدیدا
بدنه اصلی عطر تشکیل رایحه ثانوی .  رایحه ثانوی عطر زمانیکه رایحه ابتدایی از میان می رود آشکار می گردد      : رایحه ثانویه  -٢

 ساعت بعد از اسـتعمال  ١ دقیقه تا ١٠و این مرحله چیزی حدود  می دھد و به عنوان مالیم کننده بوی تند اولیه به کار می رود      
  .عطر احساس می گردد

ه معمـوال ثابـت   ترکیبـات ایـن گـرو    . رایح عطر را زمانی که رایحه اولیه و ثانوی از میان می رود شامل می شـود      : رایحه پایانی  -٣
  .استعمال عطر احساس نخواھد شد   دقیقه پس از٣٠رایحه این مرحله قبل از . کننده می باشند

  
وله جامع باشد؛ بـه برخـي نكـات دربـاره     سجند قبال توصیه به عدم تھیه ادكلنھا نموديم؛ ولى از آنجا كه مي خواھیم اين مر     ھر  

می خرید کارخانه سازنده موظف است روی شیشه عطر يا ادكلن اصوال وقتی یک عطر  :اشاره مي كنیمادكلنھا انواع تشخیص 
 Eau de يـا   Perfume :اسـت ع انـو ین اآن متوجـه شـوید کـه عطرتـان از کـدام     یکی از نامھا رابیاورد شما می توانیـد بـا خوانـدن    

perfumeا ي Eau de toilett يا Eau de cologune.  
 کـه از تعـرق بـدن    آنتـی پرسـیپرانت ھـا     که برای برطرف کردن بوی دھاندئودورانت ھا  یگر گروه ھای عطرھا می توان به      از د * 

  .می گردد نام برد  که پس از اصالح استفادهافترشیوھاجلوگیری می کند و 
بیـشتر مـردم مـا    . دکلن مي باشـد  اصل بودن ا؛١مھمترين عامل يک ادکلن با کیفیت درجه  :نشانه ھاي اصل بودن يک ادکلن*

کمتر به اين نکته توجه دارند و متاسفانه ادکلن ھاي تقلبي در مراکز خريد به وفور يافت مي شود که به عنوان اصـل بـا کیفیـت            
بـسیار پـائین بـه مـشتري فروختـه مــي      

چنـد روش بـراي تـشخیص دادن        . شود  
اصــل بــودن ادکلــن بــشمار مــي رود کــه 

د تـرين نکتـه زيـر    مھمترين و قابـل اعتمـا    
 : مي باشد
  : كد جعبه و كد شیشهمطابقت 

ــد     ــد چن ــه يکــسري ک ــر جعب حتمــا در زي
کم (نامرئي ) اعدادو حروف التین( رقمي
ــگ ــت   ) رن ــا کمــي دق ــامپیوتري را ب ــا ک ي

ــد کــرد کــه ھمــان کــد    مــشاھده خواھی
ــین ( ــر شیــشه  )اعــدادو حــروف الت در زي

توجـه   .ادکلن ھم حک شده مـي باشـد      
داشته باشید اين مھمترين و ھم اکنون        

وش تـشخیص اصـل   عتمـاد تـرين ر   قابل ا 
  .بودن ادکلن مي باشد

  



  یزگ دل انروش بھتر كاربرد عطرھاي
  

  :می توانید بھترین استفاده را از عطر داشته باشید  نکات زیربكارَكیريبا 
ت  نقاطی کـه جریـان خـون قـوی بـر پوسـ      .نقاطي از پوست به كار ببريد كه زير آن ھا نبض وجود دارد عطر را بھتر است روي -١

مي گويند، چون در زير پوست اين نقاط خـون بـا فـشار     pulse point اصطالح به اين نقاط نبضي درنقاط می باشد  گرمتر از دیگر
نقـاط نبـضي معمـوال در      .دارد و حرارت حاصل از آن به تراوش رايحه و انعكاس آن از پوست كمك زيادي مي كند بیشتري جريان

براي به كـار بـردن عطرھـا محـسوب      ھستند كه بھترين نقاط ه و گردن و داخل آرنجھاو قفسه سینمچ دست، پشت گوش ھا، 
    .بدن، مثل سینه و زير بغل به كار برده شود ھم چنین توصیه مي شود كه عطر در نقاط گرم تر. مي شوند

  
  .تا ماندگاری آن افزایش یابد.  عطر را به صورت چند الیه استفاده کنید-٢
  
  . معموال باید مجددا به خودتان عطر بزنید  ساعت٣،٤ پس از -٣
  
زمان استفاده كرد، چون ھر عطر مخلوط پیچیده اي از مولكول ھـاي شـیمیايي مختلـف     نبايد دو يا چند عطر را به صورت ھم -٤

ر به اين ترتیب اگ. شود توسط متخصص عطرسازي متعادل شده تا در مجموع رايحه منحصر به فرد و دل پذيري حاصل است كه
وجود دارد كه عدم تعادل در تركیب حاصـل آمـده، رايحـه اي نـاخوش      ما چند عطر را به صورت ھم زمان به كار ببريم، اين احتمال

    .آيند تولید كند
  
تنھا چیزي كه رايحه را خـراب مـي كنـد،            -٥

 آفتاب است، چـرا كـه آفتـاب باعـث تخريـب     
فتوشیمیايي اجزاي حساس به نور موجـود        

و ايـن فرآينـد نـه تنھـا بـه      در عطر مي شود     
شدن عطر مي انجامد، بلكه لكه ھـاي   بدبو

قھوه اي نازيبايي را روي پوست ايجـاد مـي        
ھمیشه به ياد داشته باشـید كـه    پس. كند

اگر عطر را روي پوست استفاده مي كنیـد،         
ــت ــسمت از پوسـ ــرض  آن قـ ــد در معـ نبايـ

    .مستقیم تابش خورشید قرار بگیرد
  
استعمال   روي لباسبعضي افراد عطر را -٦

مي كننـد كـه ايـن كـار ممكـن اسـت باعـث         
 تغییر بوي عطر شود، چون عطرھاي رايج در

بــازار بــراي اســتعمال روي پوســت طراحــي 
    .شده اند نه روي پارچه و الیاف

  
ــردن   و حــرف آخــر -٧ ــار ب ــه ك ــه در ب ــن ك اي

 ھم مثل ھمه چیزھـاي   ھاي شیمیائي عطر
از  راطـي اسـتفاده اف . ديگر نبايـد افـراط كـرد   

ــرض    ــسان را در مع عطرھــاي مــصنوعي، ان
خطر ابتال به سندروم حساسیت چند گانـه        

قـرار مـي دھدكـه     mcs شـیمیايي  بـه مـواد  
تحــت تــاثیر تجمــع فزاينــده مــواد شــیمیايي 

عطـر  . ايجاد مـي شـود   ساخت بشر در ھوا
كه قرار است زندگي روزانه ما را خوش آيند         

انــدازه مــصرف شــود  تــر كنــد، اگــر بــیش از
ناگھاني، احساس سستي، خـارش پوسـت و آب ريـزش     عاليمي ھم چون سردردھاي. أثیري واژگون به ھمراه خواھد داشتت

يا مواد شیمیايي مشابھي باشد كه از طريق پوست يا تنفس جـذب مـي    ساسیت به عطر وچشم ممكن است نشانه ھاي ح
 .شوند

  
 

العاملني رب  حلمدوا



  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ٧ یزگدل ان
  

ا و اسانـسھا را مفـصال شـرح داديـم، قـسم ديكـر از       رفـت، و قـسم عطرھـ     یـز گدل ان  در مرسوله قبل؛ سخن از انواع محـصوالت       
   د،مي باش عود و بخور ؛یزگدل انمحصوالت 

نیز مي باشد، كـه محـصوالت معطـر از آن استحـصال مـي شـود، و       یز گ دل ان خود يك نوع از َكیاھان     عود   در محاورات عامیانه نام   
 براى معالجه سرماخوردكي مي باشد كه با استفاده از كه عنوان روشي براى بخاردادن كلو و بیني و سر و سینه بخور ھمجنین

امـا بـا ھمـه    اين كاربردھا ھر جند به اين بحثھا به نحوي مربـوط بـوده،   جوشیدن كیاھان يا اسانس آنھا  در آب انجام مي شود،           
  ،  مي باشدكندآنجه كه باسوختن فضا را خوشبو در اين َكفتار  بخور و عود اينھا مقصود ما از

  
 ھنَكام ھجرت از مكه و ورود به مدينـه آمـده اسـت كـه     حضرت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله    ش استقبال مردم مدينه از      در كزار 

  .مردم مدينه در اين مراسم باشكوه در قدوم حضرتش ھمواره بخور مي سوزاندند
  

  السالم؛ و فوايـد برخـي از اقـسام آنھـا و    نیز ذكر بخور و كاربرد آن نزد حضرات انبیاء و اوصیاي الھي علیھمكالم خازنان وحي در  
 به تفصیل آمده اسـت، كـه بیـان آن خـود مقالـه مـستقلي را مـي طلبـد، ولـى بـه           یزگمحصوالت دل اننحوه دعاء در كاربرد انواع   

ي مناسبت اينكه در اين مقاله به ذكر انواع محصوالت بخور ھندي مي بردازيم؛ تنھا به اين حديث شـريف ايـن مقـال را مـزين مـ             
  .حضرت امام رضا علیه السالم ھمواره خود را با بخور ھندي بخور داده و معطر مي نمودند: كنیم كه

  

 براى سالمت تن و روانیز گروايح دل انتأمین 
  

مرسـوالت حیـات   از آنجا كه ھمواره سعي داشـته ايـم در    :معرفي عود و بخور 
نـه را بـراى كـاربرد و عملـي      ھمجنـین زمی ؛ ضمن تبیین نظريه حق بطور َكويـا و روان      اعلى

ساختن آن نیز فراھم كرده؛ و به نظريه بردازي صرف اكتفا نشود، تا شخص آكاه با معرفت   
لذا در اينجا يك سـري از انـواع عودھـاى مرغـوب كـه در       .  عملي كند  حاصله فورا بتواند آنرا   

ه ايـن  بازارھاى داخلي ما نیز يافت مي شود را به شما معرفي مي كنیم، بديھي است ك        
منحصر نبوده و صدھا شـركت در ھنـد و ھـزاران      )توالسي(امر به اين شركت تولید كننده       

 البته محـصوالت  .شركت ديكر در اطالاف جھان ھمین محصوالت را تولید و عرضه مي كنند    
بـوده   در تولیـد  خـوب کیفّیت اين شركت افزون بر دسترس بودن در بازارھاى داخلي داراي      

 محصوالت متنّوع خود ، آنھا را به صورت دســت ســاز و صد  به منظور حفظ اصالِت تمامكه
که بـالغ  ( آن رايحه ھاي متنوع و طبیعي ھمجنین . در صد گیاھي و طبیعي تولید مي کند   

 ايـن محـصوالت در    .از امتیازات ديكر ايـن عرضـه كننـده اسـت          )  گونه محصول است   ٣٩٧بر  
 .ھم اكنون عرضه مي شودشعب مختلف بازارجه طیبات 

  

 يكـي از ظرافتھـاى كـاري ايـن     )دسـتپیچ (ھنر رول کردن عود  :انواع عودساخت  
 مراحل  و طيرول کردن عــــود  از محصوالت اصیل بوده كه با        )دستپیچ(عود  رشته است،   

بمنظور حفظ اصالت عـود ايـن     اين روش    . انجام مي شود  ساخت و بسته بندي عود      
آمـاده سـازي    شامل ، و مي شودمراحل بدون استفاده از ماشین آالت صنعتي طي 

خـشک شـدن    بسته بندي عود ھـا  ، شاخه ھا در حال دست پیچ شدن ، شاخه ھا
   .مي باشد  شاخه ھا

يـا   dhoop  و بـه شـکل  پـودر  ، مخروطـي  ، شاخه ايعود در اشکال مختلف به شکل 
 . عرضه مي شودشاخه ھاي قطور

ه ھا پـس از تولیـد بـه    شاخ.  مي باشدشاخه ايرايج ترين شکل مورد استفاده عود      
مواد معّطر آغشته مي شوند، و اين روش اسـتفاده از روايـح بـسیار متنـوع را ممکـن        

   .مي سازد
يکي از  یز درمانيگدل انموارد استفاده اين شکل از عود بسیار گسترده مي باشد ،         

نـوع ديگـري از شـکل شـاخه اي       MASALA مواردمصرف آن مي باشد ، شاخه ھـاي 
 .عرضه مي شود SCENTED  قیمت باالتري نسبت بهمي باشد که با
 معّطر با خمیر عود و ساير افزودني ھاي طبیعي قبل از ساخت ھر هدر اين شکل ماّد

  .و عطر استثنايي آن در عودھاي معمولي يافت نمي شود. شاخه مخلوط مي شود



ــود  ــوارد   :خــواص ع ــود م ــر روي ع ــسترده ب ــات گ  تحقیق
روايح مطبوع فرد را فّعال تر و : سته اثبات رسانده اب را بسیاري

 سرزنده تر ساخته و باعث ارتباط شخص با درون خود مي شود
استنشاق روايح مطبوع باعث ايجاد و ارسال پیام ھاي عـصبي      .

بوي خوش عود به روح  . و دريافت واکنش ھاي مثبت مي شود
شما آرامش میبخشد، ھاله شـما را از انـرژي ھـاي منفـي پـاك       

دريافـت يـا انتقـال انـرژي        .  را آمـاده انجـام مراقبـه         شما میكند و 
و پیامھـاي  ، عود سطح انرژي مثبت محیط را باال میبـرد   ،  مینمايد

، كنـد  بويايي در مغـز رابطـه بـدن و ذھـن را سـريعتر برقـرار مـي         
مـي باشـد     یز درمـاني  گدل ان شکال  أسوزاندن عود خود يکي از      

 .شـود که باعث کاھش استرس و افزايش سـالمتي فـرد مـي    
عود به عنوان يکي از مھمترين خوشبوکننده ھا بـه شـمار مـي             

 درباره خواص ھر يك قبال به تفـصیل سـخن كفتـه ايـم و در                 .رود
اينجا نیز ھمراه با نوع محصول عناوين خواص معروفش را نیز ذكر 

  :مي كنیم
  

و خواص آنھا، بـه عنـوان   یز گدل انمعرفي محصوالت    :تذكر مھم 
 خواص آنھاست، و خواص آنھـا اصـالتا       راھي براى دسترسي به   

در منبع اصلي آنھا وجود داشـته و محـصوالت بدسـت آمـده نیـز         
ــذا خــود ايــن    ــع دارا ھــستند، ل خــواص خــود را از آن اصــل و منب
محصوالت خصوصیتي نداشته و مـثال اكـر كـسي َكیـاه يـا َكلـي           

را مستقیما از طبیعت تھیه نمايد و بكـار    مانند آويشن   خوشبوي  
ضـد عفـوني كـردن    درمان اسـترس و  نند ما(ص مربوطه برد، خوا 
مند شده و الزم نیست حتمـا عطـر يـا            بھرهمستقیما  را  ) محیط

  .اسانس يا بخور آنرا تھیه كند
 

 

  علیھم السالم در كالم خازنان وحيكه یز گروايح دل انبرخي از 
  اشاره شده استخود يا منبع آنھا به 

  ولي در اينجا بخاطر تشابه به ھمراه يكديكر ذكر شده اندذكر شده م شريف در كالبرخي موارد يك َكونه اش  :تذكر
 

 
  ُمشک :نام

از اين رايحه بي نظیـر بـه منظـور    . ُمشک از ديرباز در مشرق زمین شناخته شده است         :كاربرد
 .ايجاد يک فضاي احساس برانگیز و محّرک استفاده مي شود

عود مخروطي به ھمراه جـاعودي مخـصوص در    15 - عودھاي مخروطي  CO007:نوع محصول
   ھر بسته

 
  ُمشک عربي :نام

عطر ُمشک عربي به آرامي در فضا مي پیچد و به شما احساس سـبکي ، شـناوري و        :كاربرد
 .سرمستي در شب را ھديه مي دھد

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH071 :نوع محصول
  
  

  MYRRH يّکّر مُم :نام
اين عطر از بوته ھايي معطر اسـت كـه اصـلش از بیابانھـاي مكـه       
مي باشد، معروف است كه فرستادَكان مردم ايران براى تبريك به 
حضرت مريم در والدت حضرت عیسى علیھما السالم؛ ايـن َكیـاه            

نـه تنھـا در   یـز   گدل ان خوشبو را ھديه آورده بودند، لذا ايـن رايحـه           
ب بــوده بلكـه در میـان مـسیحیان تقــدس    محبـو میـان مـسلمانان   

میالد مـسیح و مناسـبتھاى ديكـر         تا به امروز در سالروز       داشته و 
عود خام و نسوخته . مسیحي بسیار مورد استفاده قرار مي َكیرد

آن رايحه خنك و دلنشیني داشته؛ و با بخور و سـوخت آن رايحـه        
  .لطیف و مطبوعي متصاعد مي شود

 
  ُمشک چیني :نام

ُمشک چیني غنیمتـي اسـت از روايـح بـي نظیـر کـشور          :دكاربر
چین ، و براي شما زندگي دلنـشیني را در مکـاني چـشمگیر بـه      

  .ارمغان مي آورد
 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH069 :نوع محصول

  



  ُمشک سفید :نام
ي ُمشک سفید رايحه اي است کـه آرامـش و لطافـت را بـرا         :كاربرد

 .روح و جسم شما به ارمغان مي آورد
 اينچـي  ١٦شـاخه ھـاي    - کالسیکهمجموع CL017 :نوع محصول

     بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠
 

  ُرز سفید :نام
رز سفید با عطـر خـود بـه خانـه شـما زيبـايي مـي بخـشد و                  :كاربرد

 . خوشامدي است به شما
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH015  :نـوع محـصول  

   ھاي شش ضلعي
CO018 عود مخروطـي بـه ھمـراه جـاعودي      15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
 

   ُرز زرد :نام
رز زرد داراي خواص دارويي فـوق العـاده اسـت کـه عطـري                :كاربرد

  .کامًال احساس برانگیز و محّرک دارد
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH024  :نوع محـصول 

    ھاي شش ضلعي
CO021  - عود مخروطي به ھمراه جاعودي  15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
  

   ُرز ســرخ :نام
رز سرخ عاشقانه ترين رايحه را      .رز سرخ عطر عشق است     :كاربرد

  .به ھمراه آرامش با خود دارد
عــود مخروطــي بــه ھمــراه جــاعودي  15 -عودھــاي مخروطــي  CO010 :نــوع محــصول

   مخصوص در ھر بسته
  

  رز روشنگر يا رز فرح بخشعطر  :نام
 روشنگر و فرح بخش :كاربرد

 شـاخه در بـسته ھـاي    ١٥ -عودھـاي گیـاھي    -  بـودا همجموعـ    BC002:نـوع محـصول  
  مستطیلي

 
  ُکندر :نام

یظ ناشي از عطر قوي ُکندر مّدتھاي مديدي است که بشر به دلیل داشتن دود غل :كاربرد
کندر باعـث توّقـف نگرانـي ھـاي درونـي و دغدغـه ھـاي          . ، آن را بسیار ارزشمند مي داند      

 .ذھني شده و اجازه مي دھد تا با درون خود ارتباط برقرار کنید
عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص  15 -عودھاي مخروطي  CO004:نوع محصول
   در ھر بسته

  
  مغَص :نام

رايحـه   . چسبناکي است که از درختان بومي خاورمیانه بدست مي آيد و در درمان ھاي متعددي کـاربرد دارد     هصمغ ماد  :كاربرد
 (Self motivation). صمغ انرژي بخش و نیروزا است

   عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته 15 -عودھاي مخروطي -  CO020:نوع محصول
 

   ُکندر و َصمغ :نام
صـمغ و  (از اين ترکیب فوق العـاده  . صمغ و کندر ترکیب کاملي است براي ايجاد آرامش رواني و افزايش نیروي جنسي           :كاربرد
 .براي آفرينش يک فضاي پراحساس جھت ارتباط با درون خود بھره بگیريد) کندر

   اه جاعودي مخصوص در ھر بستهعود مخروطي به ھمر 15 -عودھاي مخروطي  CO013:نوع محصول
  

  زعفران روح بخش :نام
  روح بخش :كاربرد

عودھاي گیاھي  -  بوداهمجموع   BC001:نوع محصول
   شاخه در بسته ھاي مستطیلي١٥ -
  

  بادام :نام
. بـادام داراي خـواص آرايـشي و درمـاني اسـت            :كاربرد

بادام داراي عطري لطیف ، آرامـش بخـش و مقـوي مـي       
 .باشد
شاخه در  20 -کالسیکه مجموع CH047 :محصولنوع 

   بسته ھاي شش ضلعي
     



   عســـل :نام
عطـر عـسل بـسته بـه گلـي کـه زنبـور از          :كاربرد

ايـن  . شھدش مکیده باشـد ، متفـاوت مـي باشـد           
  .عود عطر خالص گل ھاي تازه را به ھمراه دارد

 20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH048 :نـوع محـصول  
    بسته ھاي شش ضلعيشاخه در

 
  دارچین :نام

 عطر دارچـین از باشـکوه تـرين روايـح اسـت،            :كاربرد
  .گرمابخش و ضد نفخ است-ھمچنین محرک

عـود   15 -عودھاي مخروطي  CO003 :نوع محصول
   مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته

CH029 شاخه در بسته ھـاي   20 -کالسیکه مجموع
    ضلعيشش

  
  ياسمن - گل ياس :نام

عطر ياس را نشان عشق مي نامند،که بـراي          :كاربرد
شما حس َمستي و تـازگي مرمـوز گلھـاي يـاس را بـه        

  .ارمغان مي آورد
عـود   15 -عودھـاي مخروطـي    CO005 :نوع محصول

   مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
CH005 شاخه در بـسته ھـاي    20  - کالسیکهمجموع

   شش ضلعي
 

  ياس تفّکر برانگیز يا ياس مخصوص مراقبه :نام
  مخصوص مراقبه يا تفّکر برانگیز :كاربرد

 شــاخه در بــسته ھــاي  ١٥ -عودھــاي گیــاھي  -  بــوداهمجموعــ   BC003:نــوع محــصول
  مستطیلي

     
  صندلوس يا صندل :نام

 امنیت رواني و محیطي امن در حین مراقبه اين رايحه باعث ايجاد آرامش و احساس  :كاربرد
 .مي شود

عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در  15 -عودھاي مخروطي  CO011:نوع محصول
   ھر بسته

  
  نارنـــــج :نام

 .نارنج با بوي شیرين و شادي بخش خود احساسات شما را تحريک مي کند  :كاربرد
عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخـصوص در   15 -عودھاي مخروطي CO023:نوع محصول

   ھر بسته

  
   سیب سبز :نام

عطر ايـن میـوه داراي خـواص جـوان کننـده             :كاربرد
متعددي مي باشد کـه بـه تـن و روان شـما طـراوت           

  .مي بخشد
 15 -عودھـاي مخروطـي    CO014 :نـوع محـصول  

عود مخروطي به ھمراه جـاعودي مخـصوص در ھـر           
   بسته

CL019 اينچـي  ١٦شاخه ھـاي   - کالسیکهمجموع 
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠

CH027 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   
  

  انگور :نام
عطر با طراوت انگور درون شـما را تـازه و     :كاربرد

 .جوان مي سازد
 20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH057 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي
  



 تخصصيیز گروايح دل ان
  

  مراقبه :كاربرد
آرامـش بخـش و   : صـندل سـفید    + مقابلـه بـا غـم و انـدوه    : وانیـل   :مواد

  آرامش بخش و ضداضطراب: بابونه  + افزاينده اعتماد به نفس
عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH001 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠تي حیا
  

   انرژيزا :كاربرد
اشـتھا  : لیمـو   + افزايش ھوشیاري و شـجاعت  : عصاره لیمو ترش     :مواد

افزايش اعتماد به نفس و رفـع خـستگي   : گريپ فورت    + آور و رفع اضطراب   
  شديد

عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH002 :نوع محصول
  اخه در بسته ھاي شش ضلعي ش٢٠حیاتي 

     
   شاداب کننده :كاربرد

ضـد درد ،   : Sage  + آسودگي خـاطر ، خونـسردي و آرامـش   : نعناء  :مواد
  افزايش تمرکز و خالقّیت ذھني: میخک  - + )آرامش بخش(درمان ھیجانات 

عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH003 :نوع محصول
  خه در بسته ھاي شش ضلعي شا٢٠حیاتي 

     
   احساس برانگیز :كاربرد

تقوّيت کننده توان جنسي ، افزايش دھنده تمرکز و از  Ylang Ylang - :مواد
: نعناي ھندي  + کمک به درمان اعتیاد: درخت جوز  + بین برنده انواع ترس

  تسکین دھنده ، مقابله کننده با دمدمي مزاج بودن و افزايش جرأت
عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH004 :حصولنوع م

    شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 
     

  درمان استرس :كاربرد
: شکوفه پرتغـال    +ضد افسردگي و بازکننده ذھن: اسطوخودوس  :مواد

   محرک و ضد اضطراب: آويشن  + درمان استرس و ضد رخوت و ُسستي
عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH005 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 
     

  آرامش بخش :كاربرد
 + مانع از دمـدمي مـزاج بـودن و افـزايش اعتمـاد بـه نفـس            : ھـــل   :مواد

: نعنـاي ھنـدي    + کـاھش اضـطراب و مقابلـه بـا افـسردگي        : چوب سـرو    
  افزايش شجاعت و ضد درد

عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH006 :صولنوع مح
   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 

  

 نجوميیز گروايح دل ان
  

  : خورشید :نام
اين رايحه سرشار   . ھمه روايح مي باشد    هستار :كاربرد

  .ار انرژي و سرزندگي است
عـود   15 -عودھـاي مخروطـي   CO016 :نـوع محـصول  

   روطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بستهمخ
CH033 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   

     
  : ماه :نام

اين رايحه خنک و آرامبخش است و به شما آرامش و راحتي   :كاربرد
  .اعصاب مي بخشد

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH034  :نوع محـصول 
    ضلعيھاي شش

CO015  عود مخروطي به ھمـراه جـاعودي    15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

  
   نیز عرضه مي شود و بروجمحصوالتي به نام بقیه كواكب

مربوطـه بـا طبـع اجـرام نامَكـذاري      منابع خوشـبوي   تناسب طبع ؛علت نامكذاري اين محصوالت به نامھاى مذكور  
  . مي باشد؛شده



 درمانيیز گانروايح دل 
      
   ُاکالیپتوس :نام

با عطري بسان عطر کاج به محیط اطـراف سـالمتي مـي بخـشد ، و باعـث          :كاربرد
 .ضدعفوني کردن ھواي اطراف شما مي شود

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH043 :نوع محصول
      
   نعناي فلفلي :نام

 .طیف ھیجانات و بازشدن ذھن مي شودباعث تسکین و تل :كاربرد
 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH044 :نوع محصول

  
 

   نعناي ھندي :نام
عطـر  . از تقطیر ساقه ھاي خشک شده نعناي ھندي روغني بدست مي آيد که شبیه رايحه اسطوخودوس مي باشد           :كاربرد

  . آرام داشته باشیدآن به شما کمک مي کند تا خوابي خوش و
    شاخه بلند در بسته ھاي شش ضلعي١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL009  :نوع محصول

CO009   عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته 15 -عودھاي مخروطي   
  

   وانیل :نام
س کـاربرد داشـته     در تمّدن باستاني آزِتک به منظـور کـاھش اسـتر           :كاربرد
  .عطر وانیل انرژي رواني شما را با سرزندگي و طراوت توأم مي کند.است

شـاخه در بـسته ھـاي     20  - کالسـیک همجموعـ  CH010  :نـوع محـصول  
عـود مخروطـي بـه ھمـراه      15 -عودھـاي مخروطـي    CO017 شـش ضـلعي  

   جاعودي مخصوص در ھر بسته
  

  محبوبه شب :نام
به حس و روان شما آرامش مي بخشد و شب شما را از يـک بـوي   .ين گل به ملکه گل ھاي الله نیز معروف مي باشد  ا :كاربرد

  .مرموز آکنده مي کند
عـود مخروطـي بـه     15 -عودھاي مخروطـي  -  CO019:نوع محصول

   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
  
  

  الواند -اسطوخودوس :نام
ثرات آنتي بیوتیکي و ضد درد خود به عنوان اسطوخودوس با ا :كاربرد

رايحـه آن محیطـي خوشـايند و        . درمان جادويي شناخته شده اسـت     
  .آرامش بخش را براي شما خلق مي کند

شـاخه در بـسته    20  - کالسـیک همجموعـ  CH006  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

CO006  ودي عـود مخروطـي بـه ھمـراه جـاع      15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

CL006  شاخه بلند در ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 
   بسته ھاي شش ضلعي

     
   ورائه آلو :نام

عطر يک نوع کاکتوس است که نقش مّھمي در زنده نگه داشتن گیـاه        :كاربرد
ه اي با خواص مرطوب کنندگي معجزه آساي خود دارد به ھمراه کاربرد گـسترد   

  .صبر زرد معروف است:  اين كیاه در طب قديم به.در ايجاد آرامش جسم و روان
شـاخه در بـسته    20  - کالسـیک همجموعـ  CH002  :نوع محـصول 

   ھاي شش ضلعي
CO001  عود مخروطي بـه ھمـراه جـاعودي     15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
     
   آفرودزيا :نام

گفته مي شود اين رايحه در ايجاد يـک فـضاي   . ر طول قرن ھا به عنوان يک تقويت کننده جنسي استفاده شده است   د :كاربرد
  .عاشقانه و پر احساس موثر است

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموع CH014 :نوع محصول
   ھاي شش ضلعي

  
   ماگنولیا :نام

 .رمست کننده اش مي کندماگنولیا ھواي اطراف شما را سرشار از عطر س
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL016 :نوع محصول

  .در منابع دانش كھن جیني براى موفقیت زندكي زناشويي روي تأثیر اين َكل حتى با نصب تصوير آن فوايدي نقل كرده اند



  چوب آگــــار :نام
کـه عطـر آن بطـور گـسترده اي در     آگــــار  ھمیشه سبز   درخت   :كاربرد

مراسم آئیني خاورمیانه و ژاپن به عنوان يک چوب خارق العاده استفاده 
 .مي شود

شـاخه در بـسته ھـاي     20 -کالسیکه مجموع CH001 :نوع محصول
   شش ضلعي

    
   شاھدانه :نام

 سبك كننده فشارھاى ذھني :كاربرد
عـود مخروطـي بـه     15 -عودھـاي مخروطـي    CO002 :نـوع محـصول  

   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
CL002 شـاخه بلنـد در   ١٠ اينچـي  ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 

   بسته ھاي شش ضلعي
CH019  شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   

  
  خشخاش :نام

عطر مرموز افیون باعث  . با خواص درماني است     گیاه خشخاش گیاھي     :كاربرد
  .افزايش آرامش روحي و جسمي مي شود

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20  - کالسیکهمجموع CH008  :نوع محصول
CL008  بلنـد در بـسته ھـاي    ه شـاخ ١٠ اينچـي  ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 

   شش ضلعي
CO008  عود مخروطي به ھمـراه جـاعودي مخـصوص در ھـر      15 -عودھاي مخروطي
   بسته

     

 میوه ھایز گروايح دل ان
 

   پرتقال :نام
  .رايحه اي است با قدرت تسکین دھندگي باال :كاربرد

عـود مخروطـي بـه     15 -عودھاي مخروطـي  -  CO022 :نوع محصول
   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته

CL013 بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع    
     
   لیــــمو :نام

ــأثیر مــسرت بخــش داشــته و     :كــاربرد گفتــه مــي شــود عطــر لیمــو ت
 .خونسردي را افزايش مي دھد

شـاخه در بـسته ھـاي     20 -کالسـیک ه مجموع CH031 :نوع محصول
   شش ضلعي

 
   توت فرنگي :نام

. توت فرنگي در تقوّيت دسـتگاه گـوارش و پوسـت نقـش مـؤثري دارد       :كاربرد
توت فرنگي براي ھمه کساني کـه از عطـر شـیرين آن اسـتفاده مـي کننـد ،           

  .شادي و مسرت به ھمراه مي آورد
شاخه در بسته ھاي شـش   20  - کالسیکهمجموع CH012  :نوع محصول

   ضلعي
CL012 شـاخه بلنـد در   ١٠ اينچـي  ١٦ھـاي  شـاخه   - کالسـیک همجموع 

   بسته ھاي شش ضلعي
CO012  عــود مخروطــي بــه ھمــراه جــاعودي  15 -عودھــاي مخروطــي

   مخصوص در ھر بسته
  

   گیالس  :نام
رايحــه شــیرين گــیالس ، شــادي را در فــضاي اطــراف مــي   :كــاربرد
  .پراکند

سته شـاخه در بـ   20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH039  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

 
  توت َوحشي :نام

اين عود داراي عطر قوي است و گفته مـي شـود داراي اثـر      :كاربرد
 .جوان کنندگي بوده و موجب سرزندگي مي شود

شاخه در بسته ھاي  20 -کالسیکه مجموع CH030 :نوع محصول
   شش ضلعي

  
 



   مـــوز :نام
 ، حـس شـیريني را بـراي    عطر میوه اي و خارق العـاده مـوز     :كاربرد

 .ھمه حواس شما به ارمغان مي آورد
شاخه در بسته ھاي  20 -کالسیکه مجموع CH038 :نوع محصول
   شش ضلعي

 
  نارگیل :نام

بوي خنک و آرامبخش نارگیل يادآور آرامش زندگي در جزيـره    :كاربرد
  .اي دور و مرموز است

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH050  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

CO024  عود مخروطي بـه ھمـراه جـاعودي     15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

     
   چاي ســبز :نام

عطر فوق العاده پاک ، تازه و لطیف چاي سبز باعث ايجـاد         :كاربرد
 .آرامش در شما مي شود

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH035 :نوع محـصول 
   ھاي شش ضلعي

 
  قھوه :نام

عطر قھوه به شما کمک مي کند تا روز خود را با ذھني باز  :كاربرد
  .و پرتوان آغاز کنید

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH059 :نوع محـصول 
   ھاي شش ضلعي

     
   شکالت :نام

به معنـي مائـده    Theobroma شکالت از دانه درختي بنام :كاربرد
اين رايحه داراي خواص تحريـک کننـدگي        . آسماني بدست مي آيد   

 .بوده و موجب افزايش محّبت و حرارت دروني مي شود
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH064 :نوع محـصول 

   ھاي شش ضلعي
  

  تركیبي روايح بخور
 

  مخلوط گلھا :نام
 شـما گرمـا و شـادي خاصـي مـي      اين رايحه به فضاي اطراف  :كاربرد
 .بخشد

 ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL014 :نوع محصول
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيهشاخ

  
   سفر به آفريقا :نام

 ويـژه سـفر بـه    هشاخه در بـست  20 :نوع محصول
   AF001 - آفريقا را تجربه کنید

  
 ) بسته١در رايحه  ٧(آريا  :نام

 رايحه گـل  ٧شاخه شامل  AR001  - 35  :لنوع محصو
 - Bouquet - Flora - Fantasy - Magic  در يـک بـسته  

Orient - Sandal – Spring 
عطر صـندل ، عطـر   :  رايحه دل انگیز از ٧داراي :  گل در يک بسته٧رايحه از  7

  .شرقي ، جابو ، رويا ، عطر گلھا ، انگور وحشي و عطر بھاري مي باشد
     
  ناگ چامپا :نام

پرطرف دارترين عود در سرتاسر دنیاست،که داراي عطـري آرامـبخش و خـاص       
  .است که براي يوگا ، مراقبه و باال بردن قدرت اعصاب و روان ايده آل مي باشد

 مخـروط  ١٥ - گلھـا  هماساال با رايحـ  -سري ناگ چامپا ND001  :نوع محصول
  بھمراه جاعودي

 
 ناگا دربار :نام
  گرمي٥٠ بسته ھاي - گلھا هاال با رايحماس

    ساعت مي باشد٣زمان سوخت ھر شاخه حدود 
    مخروط بھمراه جاعودي١٥ - گلھا هماساال با رايح -سري ناگ چامپا  NC006 :نوع محصول



 ون گوناگ با بسته بنديیز گعرضه روايح دل ان
 

 ويــژه هجعبــ -مجموعــه کالســیک :نــوع محــصول
  بـسته چھـار گـوش   ١٢)  مختلـف ه رايح١٢(ه ھدي

GP002  
  

 رايحـه  ٥بسته ھاي متنوع شـامل      :نوع محصول 
  GP003   بسته چھار گوش٢٥

  
  
  

 العاملني رب  حلمدوا


