
  
  

 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


