
  
  

  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

  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


