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Abstract 

 

Aromatherapy is a kind of herbal medicine that uses plant oil to treat 

diseases, maintain health and improve body and mind wellness. The present 

content analysis aimed to re-read the pharmacological function of the 

perfumes (animal and plant) in the prevention and treatment of diseases as 

a therapeutic method to investigate and demonstrate the importance of 

aromatherapy in the Avicenna method of treatment as an applied method or 

supplementary drug. Studies indicate that in the history of medicine and 

pharmacy, perfumes have been used as singular and compound spice. 

Avicenna was the prominent physician among the Muslim medics who 

used aromatic substances to diagnose and treat diseases. The perfumes have 

been applied in forms of inhalation, bathing, dripping, incense, and 

massage, and in some cases, they have been prescribed as oral medicine. 
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 چكیده

عطردرمانی نوعی طب گیاهی است که از روغن گیاهان برای مداوای بیماری، حفظ 

محتوا  شود. هدف این پژوهش که با رویکرد تحلیلیسالمت و بهبود جسم و ذهن استفاده می

جانوری و گیاهی( در پیشگیری از عطرها )گردآوری شده است، بازخوانی کارکرد دارویی 

است تا از این رهگذر اهمیت  درمانگرروشی  عنوانبه هاآنیا مداوای  هایماریبابتال به 

روشی کاربردی یا داروی مکمل تبیین و  عنوانبهسینا درمانی در روش درمانی ابنرایحه

 عنوانبهبررسی شود. مطالعات نشانگر آن است که در تاریخ پزشکی و داروسازی، عطرها 

طبیبی بود  نیترمهمسینا پزشکان مسلمان، ابناند. در میان ادویه مفرد و مرکب کاربرد داشته

که از مواد معطر برای تشخیص و مداوای بیماری بهره برده است. نحوه استعمال عطرها 

استشمام، استنشاق، استحمام، چکاندن، بخور و ماساژ بوده است و در مواردی به  صورتبه

 شیوه داروی خوراکی هم تجویز شده است.
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 مقدمه

 بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش .۱

گیاهان از نخستین مواد موجود در طبیعت هستند 

با حیات خود پی برده  هاآن که بشر به اثربخشی و ارتباط

است. باورمندی به شفابخشی گیاهان و اهمیت 

به صنعت عطرسازی  جیتدربهی سبب شد انسان درماناهیگ

های مختلف حیات انسانی رهنمون شود. عطر با عرصه

های توان در حوزهارتباط داشته است و ردپای آن را می

اسی نیز شنمختلف دانش مانند پزشکی، داروسازی و گیاه

 هاآنوجو کرد. خواص درمانی مواد معطر و کارکرد جست

در درمان سبب شد بخشی از متون پزشکی و داروسازی 

ای که اختصاص داده شود. شیوه هاآنبه توصیف و کاربرد 

( Aroma therapy) یآروماتراپدر پزشکی نوین با عنوان 

، عطردرمانی، اسانس درمانی یا گوهر درمانیرایحه)

 (. 1شود )انی( از آن یاد میدرم

های خوشبو به آروماتراپی معالجه بیماری با روغن

عالوه بر اثربخشی  روش ماساژدرمانی است. در این روش

روغن بر بدن، ماساژ نیز سبب تحریک عصب و آرامش و 

ای گیری پیشینهدر ایران گالبشود. تسکین درد می

حیان و  (. دانشمندانی چون جابر بن2دارد )تاریخی 

 موادتقطیر و  زکریای رازی روش تقطیر، استخراج عطر

خوانی کتاب القانون حکایت ز(. با3اند )آلی را توضیح داده

سینا اثربخشی انواع عطرهای گیاهی از آن دارد که ابن

مانند روغن بنفشه، شنبلیله، مرزنگوش و ... را با تأکید بر 

ستند کرد و روی بدن پژوهش و م هاآنکارکرد دارویی 

گیری را توضیح داده است برای نخستین بار شیوه روغن

که با نام قرابادین « القانون»سینا در جلد پنجم ابن (.4)

گیری انواع ادویه شود، درباره شیوه روغنخوانده می

برخی  رونیازا(. 4است )مفرده توضیحات مفصلی داده 

های ولهکشی و فرایند تقطیر و ساخت لابداع دستگاه عرق

شدن بخارات را که سبب متراکم کنندهخنکمارپیچ 

 (.5،6اند )سینا نسبت دادهشود به ابنمعطر می

 

 پیشینه پژوهش .2

درمانی( مقاالت و درباره آروماتراپی )رایحه

ی انگلیسی و فرانسوی انجام شده هازبانیی به هاپژوهش

ر د« و کاربرد آن درمانیرایحه»ای با عنوان است. مقاله

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

که به شیوه  چاپ شده است. محور اصلی این مقاله

ی پرستاری نوشته شده هامراقبتنگر و از دیدگاه کل

در حوزه بهداشت و ارتقای  درمانیرایحهاست، اثربخشی 

سالمت در موضوعات بهداشت مادر و کودک، تسکین 

رطانی، پوست و مو و موقعیت درد، مراقبت بیماران س

اثر رایحه »ای دیگر با عنوان (. مقاله7است )نورولوژیک 

، انسجام تیمی وخوخلقاسطوخودوس بر کیفیت خواب، 

است نوشته شده « های زنو عملکرد والیبالیست

( که نویسندگان اثربخشی رایحه اسطوخودوس 2018)

درمانی را بر عملکرد جسم و روان ارزیابی و تأثیر مثبت 

(. در کنار این مطالعات باید به 8) اندآن را گزارش کرده

 ازجملهها اشاره کرد؛ مقاالتی با محتوای شبیه به آن

درمانی استنشاقی با اسانس اثربخشی رایحه» مقاله

درد بیماران سوختگی، مطالعه  شدتر باسطوخدوس 

گروه طب سنتی و ایرانی دانشگاه «. کارآزمایی بالینی

درمانی زشکی شیراز نوشتاری درباره تأثیر رایحهعلوم پ

آند که عملکرد عطرهای در اختالالت جنسی انجام داده 

اند. پژوهشی بررسی کرده ادشدهمعطر را در موضوع ی

درمانی اسانس بررسی تأثیر رایحه»اختصاصی نیز درباره 

پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با 

ته که به اثربخشی اسانس صورت گرف« همودیالیز

اشاره در کاهش اضطراب بیماران همودیالیزی پرتقال 

 کرده است. 

نیز « در ایران باستان درمانیرایحهمروری بر »مقاله 

را در بین ایرانیان قبل  درمانیرایحهی درمانی هاروش

 Nasal» از ظهور اسالم شرح و بسط داده است. مقاله

Drug Delivery in Traditional Persian Medicine  »

پردازد که از طریق استنشاق در به بیان داروهایی می

گیرد. مورد استفاده طب سنتی قرار می هایماریبدرمان 

مروری بر »، باید به مقاله ادشدهعالوه بر موارد ی

نگی اثر چگو»و مقاله « در طب سنتی درمانیرایحه
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انسان  درمانی با استفاده از گیاهان دارویی دررایحه

کنفرانس »اشاره کرد که به ترتیب در « )آروماتراپی(

کنفرانس ملی »و « المللی طب ایرانی اسالمیبین

 ارائه شده است.« گیاهان دارویی

 

 پژوهش یت. ضرورت و اهم۳

 از آغاز قرن نوزدهم میالدی شیمیدان فرانسوی با 

یی روی هاپژوهش «Rene Maurice Gattefosse»نام 

را  هاآن بخشامیالتلف انجام داد و تأثیرات های مختروغن

ی بررسی کرد. تحقیقات طب نوین درمانرواندر درمان و 

ی اثبات کرد و در پزشکهای گیاهی را اثربخشی روغن

مطالعات حکایت از آن دارد که استشمام رایحه در 

(. در طب سنتی انسان 9است ) رگذاریتأثعملکرد مغز 

قی از اجزا و اعضایی مرکب یک کل منسجم حقی عنوانبه

(. تالش 10دارند )است که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی 

 عنوانبههای درمانی سنتی پزشکان این است که از روش

طب مکمل و جایگزین در معالجات استفاده کنند. توجه 

به نفس و حاالت نفسانی و روانی در طب سنتی بسیار 

ی تلفیق علم و درمان(. در حقیقت رایحه10است )مشهود 

هنر است که در آن از عطر و روغن گیاهان معطر 

و روان استفاده  در جسمتحریک و ایجاد نشاط  منظوربه

های اولیه در منابع پزشکی مسلمانان پژوهششود. می

درمانی از نگاه پزشکان دهنده آن است که رایحهنشان

تری داشته و تنها به کاربرد مسلمان حوزه وسیع

شده است، بلکه مواد ی گیاهی محدود نمیهاروغن

جانوری بود، مانند مشک، عنبر و  هاآنمعطری که پایه 

شد خوشبویی که از صمغ درختان گرفته می موادیا  دزبّا

ادویه دارویی  عنوانبهمانند کافور، الدن، کندر و ... نیز 

  .داشته استکارکرد 

ی اخیر طب سنتی جایگاه خود را حفظ هاسالدر 

ی درمانی هاروشکنند از رده است و پزشکان تالش میک

طب مکمل و جایگزین در معالجات  عنوانبهسنتی 

استفاده کنند. گرچه استنباط هر فرد در  هایماریب

، درمان مستقیم با استفاده درمانیرایحهبرخورد با عنوان 

هاست، باید دانست آنچه درگذشته و امروز از رایحه

قرار گرفته، استفاده از بوی  رمانیدرایحهموضوع علم 

(. 11هاست )آنخوش مواد درمانی در کنار سایر خواص 

ی هادر حوزههای نوظهور از سوی دیگر، یکی از زمینه

ها و شناسی، افزایش حس شادمانی و شناسایی سازهروان

هایی است که موجب بهبود بهزیستی و شادکامی شیوه

ر این بخش از حوزه ، دنی؛ بنابرا(12شود )انسان می

توان از تجربیات و نظرات بهداشت و سالمت می

اندیشمندان مسلمان در این حوزه بهره برد. البته این 

های و روش روش نیازمند مطالعه و تحقیقات وسیع

 آزمایشی علمی نوین است.

 

 ها. مواد و روش4

واژگان عطر و رایحه آوری های این پژوهش جمعداده

در متن ی عطرها با پایه گیاهی و جانوری کاربرد دارویو 

انجام شده است.  ایکتابخانهاست که به روش  «القانون»

 تحلیلی-توصیفی سپس اطالعات موجود با رویکرد

 تحلیل محتوا صورتبهنتایج گزارش  تیدرنهابازخوانی و 

اند که ارائه شد. نویسندگان این نوشتار در پی آن نبوده

ی علمی هاشیآزمارا در بوته  پیش رو مطالعهمستندات 

 نوین و بالینی بررسی کنند.

 

 ها و بحثیافته

 سابقه تاریخی عطردرمانی در ادوار باستانی. ۱

شواهد موجود درباره خاستگاه عطردرمانی نشان 

. گرددیبرمدهد این روش معالجه به دوران باستان می

حدود شش هزار سال پیش از میالد، مصریان از گیاهان، 

کردند که کاربرد درمانی و استخراج می یبات معطرترک

 Imhotepآرایشی داشت. یکی از پزشکان مصری با نام 

کرد. های معطر را برای استحمام و ماساژ تجویز میروغن

مصریان از صمغ درخت کندر و چوب سدر برای 

ها نشان کردند. پژوهشکردن اجساد استفاده میمومیایی

ی دارند و تجزیه بدن را دعفونض خواصها دهد روغنمی

توان گفت که مصریان باستان می رونیازاکنند. کند می

( و بعد به یونان باستان 5) آروماتراپی را آغاز کردند

منتقل شد و اطبای یونانی نیز در روش پزشکی خود از 
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 آن بهره بردند. 

توصیه کرده  معطر رابا روغن  و ماساژ استحمامبقراط 

که برای جلوگیری از طاعون نیز پیشنهاد ای است؛ شیوه

شد. در قرن هفدهم میالدی به دنبال گسترش طاعون می

، مردم برای جلوگیری از شیوع بیماری چوب در لندن

(. در روم باستان 9سوزاندند )سدر و سرو را در خیابان می

های معطر برای تسکین درد و ماساژ معمول کاربرد روغن

روغنی  موادستانی چین و هند نیز بوده است. در ادوار با

. در طب سنتی هند از گیاهان داشته استکاربرد دارویی 

شد. بخور و سوزاندن خشک و تازه در پزشکی استفاده می

های معطر با مراسم مذهبی گره خورده بود و در چوب

رفت. در اساطیر معابد و مراسم مذهبی نیز به کار می

شته و عالوه بر کارکرد ای داایرانی گیاه جایگاه ویژه

نیز اشاره شده است:  هاآندارویی، به ارزشمندی عطر 

به کار ]ها چون عود و عنبر و مشک و غالیه جمشید بوی»

(. در اوستا عالوه بر باورمندی به شفابخشی 13« )برد[

های آبادی سرزمین، گیاهان، آمده است که یکی از نشانه

مه گیاهان ه»وجود عطر خوش و معطربودن هواست: 

دارویی را با بزرگداشت و آفرین و نیایش برای درمان 

 «. میخوانیفراممردمان 

در باور ایرانیان هر گل به امشاسپندی منسوب بوده 

است: تیر را سنبل، زنبق را مرداد و سوسن امشاسپند 

(. در آیین زردشت برای تطهیر 14،15بوده است )خرداد 

ها، بخور و دوددادن کردن محیط از آلودگییضدعفونو 

معطر مانند صندل، کافور و عود  موادگیاهان خوشبو و 

کاربرد داشت. گیاه مورد و میخک به سبب اسانس 

(. در 14) ندشدمعطری که داشتند محترم شمرده می

ها، ایران عالوه بر کاربرد دارویی گیاهان و رستنی

شد. نام عطر در ی محسوب میمهمعطرسازی نیز صنعت 

آنجا که از  ژهیوبهاز متون باستانی ایران آمده؛  بسیاری

داریوش و خشایار شاه سخن رفته است. گزارشی تاریخی 

نفر عطرساز در اردوی داریوش سوم  40حکایت از حضور 

هخامنشی دارد. با گسترش اسالم در ایران و با توجه به 

ی معطر و هاگلتأکید دین اسالم بر قداست و اهمیت 

(. در 14،15) افترسازی حیاتی نو یخوشبو، صنعت عط

ها، از رایحه خوش برای ایران باستان افزون بر رفع بیماری

. شدیمزدایی بسیار بهره گرفته کردن و پلشتضدعفونی

، ایرانیان باستان ستیزطیمحنکردن برای آلوده درواقع

ها و قوانین مذهبی گوناگونی داشتند که باید همه آیین

دادند و خودداری از انجام این امور می افراد جامعه انجام

 (.11کیفر داشت )

 

 عطردرمانی در متون علمی. 2

با برآمدن اسالم و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی، 

مسلمانان در حوزه شناخت و ساخت عطر مانند سایر 

های علمی دست به قلم بردند و آثاری از خود به حوزه

اهمیت گیاهان گسترش آگاهی درباره میراث گذاشتند. 

در دانش پزشکی و داروسازی، روایات اساطیری و 

های دینی در باب عطر و اهمیت آن نیز از تاریخی، آموزه

ایرانیان به عطر و صنعت  ازجملهعوامل توجه مسلمانان و 

عطرسازی بود. میراث و روش ایرانیان در خوشبوساختن 

ها و ها و زدودن برخی بیماریمحیط برای رفع پلشتی

زا در دوران اسالمی تداوم یافت و برخی عوامل بیماری

ها را در راهکارهای درمانی به پزشکان ایرانی همان شیوه

(. این توجه مقدمه نگارش آثاری در این 11) کار گرفتند

توصیف انواع عطر، خاصیت  هاآنحوزه شد که موضوع 

هایی که . کتاببوده است هاآنطبیعی و روش ترکیب 

در شناخت عطرها تألیف کردند، با توجه به مسلمانان 

گیرند: متون دارویی و محتوای آثار در دو طیف قرار می

 آثار مستقل.

اند های نخست در حوزه داروشناسی نوشته شدهکتاب

و درباره خواص دارویی مواد معطری هستند که از گیاهان 

شد و به شیوه روغن گیاهی های خوشبو گرفته میو گل

شتند. در این متون به ویژگی درمانی عطرهایی کاربرد دا

با پایه جانوری یا موادی که از صمغ درختان گرفته 

ترین آثار دارویی در از مهمشد، نیز اشاره شده است. می

« األبنیه عن حقایق األدویه»توان کتاب این حوزه می

بیرونی را نام برد. بخشی از فهرست « الصیدنه»و هروی 

های به توصیف و کارکرد درمانی روغن دارویی این متون

ها هایی اختصاص دارد که از میوهگیاهی، جانوری و روغن
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آمد. کارکرد تمام مواد معطر برای معالجه انواع می دستبه

با توجه به مزاج ی جسمی و روحی بوده که هایماریب

 (.16،17است ) شدهاشخاص توصیه می

عطرهایی دسته دیگر از متون در شناخت و توصیف 

آمد. می دستبهاست که از جانوران یا صمغ درختان 

نویسنده توصیف، ساخت و ترکیب انواع هدف اصلی 

بوده است. در حقیقت این نوع آثار که در حوزه  عطرها

صنعت عطرسازی جای گرفته است، تصویری روشن از 

بازنمایی  اعتالی فرهنگ و حیات اجتماعی مسلمانان و

از در آن دوران است.  هاآناز سطح رفاه زندگی 

هایی با نوشتهدستمستقل در این حوزه نخستین آثار 

اى با رسالهی از کند عقوب. در آثار یاست« العِطر»عنوان 

نام برده شده که « مجمره العطر و التصعیدا»عنوان 

شواهد نشانگر آن است که اطالعات مختصری درباره 

 (. 18داشته است )کاربرد درمانی عطرها 

نوشته ابوجعفر « فنون الطیب و العطر»اثر دیگر، 

جزار پزشک پرکار و کمتر احمد بن ابراهیم معروف به ابن

(. از نکات مهم و 19ست )شمال آفریقا شدهشناخته

ها این است که نویسنده شاخص در این دست نوشته

 هایماریبصنعت عطرسازی را با دانش پزشکی و درمان 

واع عطرها از مفرد و مرکب را مرتبط دانسته است و ان

خاطر (. این اثر هم به20داند )دارای ارزش دارویی می

قدمت که از نخستین متون تولیدی در این حوزه به 

 درخورخاطر فواید دارویی عطرها رود و هم بهشمار می

توجه است. نویسنده در توصیف و بیان ویژگی عطرها 

ادامه تأکید  پرداخته است و در هاآننخست به طبیعت 

کند که طبیب حاذق باید با توجه به مزاج اشخاص، می

جزار از زمره عطرها و ترکیبات دارویی را تجویز کند. ابن

نخستین پزشکانی است که بخورات را برای جلوگیری از 

ی واگیر ماند طاعون و وبا مفید هایماریبانتشار و شیوع 

 (. 20دانسته است )

مندویه ابن اثر« العطریه اصول الطیب و المرکبات»

پزشکی  در علماست که  هیبوآلپزشک و فیلسوف عصر 

(. نویسنده انگیزه خود را شناخت 21بود ) نظرصاحب

، ترکیب داروها، هامعجونانواع عطر، روش ساخت انواع 

(. 22داند )ها در صنعت عطرسازی میعطرها و کاربرد آن

ه شده و از که به زبان فارسی نوشت« عطرنامه»رساله 

ای گمنام است نیز در این فهرست جای نویسنده

الدوله رسد این متن برای عالءگیرد. به نظر میمی

تا  455الملک از فرمانروایان کاکویه در فاصله زمانی شرف

قمری به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در  488

گرچه این بنده از تدوین علوم دور : »نوشته استمقدمه 

و خویشتن را از طبقه مصنفان نشناسد، به سبیل باشد 

ترجمه و نقل از زبان تازی به فارسی این چند اوراق را 

 (.22)« تحریر کرد

نظران به سبب یادکرد نویسنده در برخی از صاحب

، «اصول الطیب»های محتوا و متن آن با مقدمه و شباهت

ه اند کمندویه دانستهاین کتاب را ترجمه فارسی اثر ابن

مترجم آن را با تلخیص و اندک تغییر به زبان فارسی 

نوشته عالیی و مقایسه اما بازخوانی دست؛ برگردانده است

مندویه نشانگر آن است که در متن رساله اثر ابن آن با

 خواصعالیی اطالعاتی درخصوص طبیعت عطرها و 

« اصول الطیب»که در  شده استنقل  هاآندرمانی 

از طبیعت « عطرنامه»ه در رساله موجود نیست. چنانک

یا مشک صینی  گرمی و سردی عطرها و فواید پزشکی

مندویه موجود ابن آن اطالعاتی موجود است که در اثر

مندویه درباره خواص درمانی (. در رساله ابن22نیست )

کافور تنها به این نکته اکتفا شده است که این ماده 

نویسنده  کهیدرحالشدن غریزه خواهد شد، سبب کم

رساله عالیی استعمال بسیار آن را سبب سپیدی مو، 

(. 22) دانسته استانقطاع نسل و تولید سنگ گرده 

نوشته محمد بن احمد « النفوسالعروس و ریحانجیب»

تمیمی مقدسی از پزشکان قرن چهارم هجری در سه 

نوشته به مجلد که تنها بخشی از نسخه خطی این دست

ست کتابخانه مجلس شورای در فهر 6614شماره 

اسالمی موجود است، از تهیه و ساخت عطرهایی یاد 

که قبل از خواب، بعد از بیداری و برای کرده است 

رنگ  عنوانبهخوشبوکردن مواد خوردنی یا عطرهایی که 

اند شدهآمیزی پارچه استعمال میمو یا در صنعت رنگ

ریف، های فارسی در تعاز آخرین نوشته« مجمره(. »23)
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شناخت و ساخت انواع عطرهاست که حاج محمد کریم 

( نگارش کرده است. ق 1288-1218) یکرمانبن ابراهیم 

بندی دقیق و منظم عطرها و بیان مقادیر و اوزان فصل

گیری و عطرسازی از و ترسیم تصاویر ابزار عرق هاآن

 (.24است )امتیازات این متن 

ی و آثار عالوه بر متون مستقل در صنعت عطرساز

نوشته « نامه ایلخانیتنسوخ»داروشناسی، مقاله چهارم 

شناسی خواجه نصیرالدین توسی که در حوزه دانش سنگ

به « معاجین و داروهای نفیسدر عطرها، »است با عنوان 

توصیف و شناسایی مواد معطر چون مشک، عنبر، کافور، 

(. از 25است ) افتهعود، صندل، زعفران و زبّاد اختصاص ی

اثر « االطایبالجواهر و نفایسعرایس»دیگر آثار فارسی

جواهر و عطرها  خواصسده هشتم( در معرفت ) یکاشان

 هاآنبه معرفی و توصیف انواع عطرها و نیز مکان تولید 

و شناسایی بهترین نوع آن پرداخته است. این 

نوشته هم مانند اثر خواجه، بعد از معرفی و دست

و شناسایی  هاآنه مکان تولید توصیف انواع عطرها، ب

(. عالوه بر منابع 26است )بهترین نوع آن پرداخته 

در یادکردش در ذیل « الصیدنه»موجود، بیرونی در 

معرفی ادویه دارویی، از شخصی با نام ابوالعباس محمد 

( و اثرش کتاب ق 4حدود سده ) یالخشکبن عباس 

ونی، گزارش بیر جزبهنام برده است که « فی العِطر»

 اطالع دیگری در دست نیست.

 

 سینادر طبابت ابن درمانیرایحه. ۳

پیش از پرداختن به محور اصلی مقاله که بررسی 

سیناست، در شیوه طبابت ابن درمانیرایحهموضوع 

بازخوانی  ای درخور تأمل اشاره کرد؛نخست باید به نکته

متون پزشکی نشانگر آن است که بوییدن و حس بویایی 

اه و نقش مهمی در شیوه طبابت پزشکان مسلمان از جایگ

داشته  ، بررسی مراحل بیماری و درمان آنعالئمتشخیص 

حس  داده است. تحقیقات نوین پزشکی نیز نشان است

بویایی اهمیت بسیاری در سالمت جسم و روح انسان دارد 

 ، بیشتر انددادهاز دست و افرادی که این حس را 

های روحی مانند بیماری جملهازها در معرض بیماری

 (.1) اندقرار گرفتهافسردگی و اضطراب 

نیز حس بویایی و استشمام سینا در روش درمانی ابن

ای در پیشگیری از بیماری و معالجه آن جایگاه ویژه

. او در بخشی از اثرش در توصیف گیاهان و داشته است

 اهآنمواد دارویی از انواعی نام برده است که بوییدن 

شود. چنانکه به نوشته او بوییدن سبب ابتال به بیماری می

که سمی قوی دارد، سبب ابتال به بیماری « بیش»گیاه 

شخص دچار « نانخواه»شود یا با استشمام گیاه صرع می

شود که درنتیجه آن پوست زرد یا بیماری پوستی می

به  صراحتبهسینا براین، ابنعالوه(. 4شود )سیاه می

ناخوش در ابتال به بیماری اشاره  موادی استشمام اثربخش

کرده است؛ چنانکه بوییدن عطرهای تند و ناخوش را 

 مواد ابتال به بیماری اسهال را استشمامعامل سردرد و 

سمی و بوییدن بوی نامطبوع الشه را سبب فراموشی 

 موادسینا معتقد است اگر بیمار مصروع ابندانسته است. 

ستشمام کند، سبب تحریک و شدت خوش و ناخوش را ا

 (. 4شود )بیماری او می

بهبود آن و شرایط بیمار  عالئمعلت ابتال به بیماری و 

شد. چنانکه نوشته بویایی تشخیص داده می حساز روی 

اش از بویایی حساگر بیمار در طول مدت بیماری »است: 

ی را استشمام موادتر باشد و بتواند بوی حد طبیعی قوی

ای نبوده است، نشانه گونهنیاه در زمان سالمتی کند ک

خوب برای بیمار نیست و نشان از ناتوانی بیمار دارد. 

همچنین اگر بیمار در دوران بیماری، بوی مشک یا روغن 

« گل را احساس کرد، نشان از وضعیت بد بیماری دارد

ی هاعلت(. در گفتار مربوط به بیماری سرگیجه و 4)

شود، تالی شخص به این عارضه میمختلفی که سبب اب

نقل شده است که اگر بیمار حس بویایی خود را نیز از 

دست داده باشد، عامل ابتال به این نوع از سرگیجه، 

انواع داروهای مفرد و  است. شدن بخار در مغزجمع

مرکب به شیوه خوراکی، جویدنی، لیسیدنی، مالیدنی، 

ام )بوییدن( و شدند. استشمای تجویز میماساژ و قطره

رفت. به شمار می هاروشاستنشاق دارو نیز یکی از 

تجویز دارو به شیوه بوییدن برای معالجه انواع 

سینا معمول ابنی جسمی و روحی در طبابت هایماریب
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را برای  مشکبوده است. او استشمام داروی پلنگ

بندهای مغز، بوییدن گیاه بازرد را برای به بازشدن راه

آب سرد، دن بیمار مصروع و بوییدن ترکیب آورهوش

 مفید دانسته است. دارقاووت و سرکه را برای بیمار تب

همچنین استشمام نان گرم را برای بیماری که استفراغ 

های خوشبو و معطر را بسیار داشته است یا بوییدن میوه

برای معالجه شخصی که اشتهای کاذب دارد، تجویز کرده 

قش درمانی استشمام در شیوه اهمیت و ن(. 4است )

سینا تا آنجاست که در بیماری رمد )نوعی طبابت ابن

بیماری چشم( استعمال دارو را به روش بوییدن تجویز 

 (.4است )کرده 

محور اصلی این پژوهش، استعمال و کارکرد دارویی 

عطرها با پایه جانوری، گیاهی و صمغ درختان در 

جسم و ذهن از نگاه پیشگیری از بیماری، حفظ و سالمت 

 .(1)شکل  سیناستابن

شدند که عبارت عطرها در چند دسته تقسیم می -

ی معطر هاگلبودند از: عطرهایی که از گیاهان و انواع 

روغن بود؛  صورتبهشد و نحوه استعمال آن گرفته می

آمد، مانند می دستبهیی که از صمغ درختان عطرها

اج یا چوب گیاهان کافور، مر، کندر، صندل، عود و س

، مانند شدیگرفته ممعطر بودند؛ عطرهایی که از جانوران 

که در تعریف،  گونههمانعنبر، مشک، زبّان و اظفارالطیب. 

شناسایی و توصیف عطرها آمده است، از برخی با عنوان 

شود؛ مانند مشک و عنبر؛ اما عطر پایه یا بسیط یاد می

گیرند؛ معطر شکل میبرخی از عطرها از ترکیب با ادویه 

 مانند غالیه و لخلخه.

کارکرد دارویی عطرها به شیوه ادویه مفرده یا  -

قراباذین( بود که در ترکیب با سایر مرکب )داروهای 

شد. بخشی از کتاب القانون به داروها تجویز می

شناخت، معرفی، توصیف و خواص داروهای مرکب 

 (.4اختصاص دارد )

شناخت طبیعت دارو از گرمی و سردی آن، از  -

سینا رفت. ابنهای اصلی طب سینوی به شمار میشاخصه

خاصیت گرمی و سردی مواد معطر را بیان و با توجه به 

ماده دارویی تجویز  عنوانبهمزاج بیمار، انواع عطرها را 

بیشتر بوهاى : »نوشته استباره ایندر سیناابنکرده است. 

یی که رطوبت داشته هاآنت گرم دارند، مگر خوش طبیع

ی مزاجگرمباشند؛ مانند کافور و نیلوفر. این طبیعت 

 «.شودعطرها، سبب سردرد مى

در تجویز دارویی عطرها عالوه بر طبیعت و مزاج  -

شده بیمار، به گرمی و سردی اعضای بدن نیز توجه می

و  سینا مغز طبیعت گرمی داشته استاست. در طبابت ابن

داند که اشخاص با بوییدن عطرهای گرم نشانه را آن می

برای آرامش  رونیازاشوند؛ دچار سردرد و گرانی سر می

مغز، مواد معطر با طبع سرد مانند کافور، صندل و روغن 

 (.4) شده استنیلوفر توصیه 

های خوشبو عالوه بر جنبه معطر و روغن مواد -

و برای زیبایی پوست  دارویی، کارکرد آرایشی نیز داشتند

ی پوست و هایماریبو ترمیم آن و رفع مشکالت ناشی از 

 (.4) شدندمو تجویز می

کارکرد دارویی عطرها با توجه به نوع بیماری بود و  -

، نوع خاصی عطر تجویز هایماریببرای هر یک از انواع 

استشمام استفاده  صورتبه . بعضی از داروهااست شدهیم

حصبه و طاعون  مبتالبهکه به بیمار ، چنانشدندیم

شد. استشمام در اثربخشی استشمام زعفران توصیه می

 و روحی در  یدرمانروانکارکرد دارویی عطرها از جنبه 

 

                                                            

                                                                                     
 

 کارکرد داروئی عطرها براساس جانوری ، گیاهی و کانی: ۱شکل 
 

 پایه عطرها

 
 

 گیاهی

 

 جانوری

 

 کانی
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سینا چنانکه ابن کتاب قانون بسیار توصیه شده است.

آور است و سبب آرامش ن غالیه شادیمعتقد است بویید

(. در شیوه طبابت مسلمانان، 4د )شوو نشاط قلب می

 بارهنیدراسینا ی درمانی بود. ابنهاروشفصد یکی از 

زن( باید ابزار و وسایلی به رگاد )فصّکند که یادآوری می

 دان و دواءالمسکهمراه داشته باشد؛ داروی کندر، مشک

کردن را از سینا غش. ابناستشده ابزار یاد ازجمله

و فصّاد باید با استشمام بوی خوش  داندیمعوارض فصد 

مشک و تجویز داروهای معطر، بیمار را تقویت و نیروی 

در یادکردش در  سیناابن(. 4بازگرداند )او را  رفتهازدست

داشتن به زایی، یکی از علل آن را عادتمورد سخت

کند. ان بارداری ذکر میاستشمام و استعمال عطر در دور

این، او استشمام بسیار روغن یاسمن را سبب برعالوه

سینا از داند. از نظر ابنمی دماغخونزردی چهره و 

بوییدن بسیار عطرها با طبیعت گرم، ابتالی  مضرات

 (.4است )شخص به سردرد و تهوع 

استعمال دارو از راه بینی که به شیوه استنشاق،  -

در بینی ریختنی و  ینشوق )دارویبوییدن، کاربرد قطره، 

آور دارویی عطسه(، سعوط )ی که به بینی کشندیدارو

(، انکباب )بخار ادویه گرفتن( و بخور که در بینی بریزند

ی هاروشترین رفته است، یکی از متداولبه کار می

سینا معالجه سردرد (. ابن27تجویز دارویی بوده است )

را تنها با  مزاجگرمخوشبوی ناشی از استشمام مواد 

کند که بیمار بوییدن کافی ندانسته است و تأکید می

هایی با طبیعت سرد را به بینی کشد یا باید روغن

استنشاق کند. او برای بیماری که با استشمام دود یا 

، برکشیدن روغن بنفشه، شده استمواد سمی، سردرد 

سینا ابن کند.روغن نیلوفر، عود و مشک را پیشنهاد می

دارو را برای بیماری یرقان و بیماری  استنشاق

 ،شودمویی میداءالثعلب که فرد بیمار دچار عارضه کم

از نکات جالب آنکه در مواردی (. 4کرده است )تجویز 

یک  عنوانبهشموم( در بازه زمانی )بوییدن یک گیاه 

 (.27روش درمانی کاربرد داشته است )

درمانی آن از دیگر  خواصبخور و تأکید بر  -

کارکردهای درمانی عطرها بوده است. بخوردرمانی در 

ای تاریخی مراسم و مناسک مذهبی و اجتماعی پیشینه

دارد و بوییدن یا استنشاق دود بخورات به سبب 

جزار (. ابن9بوده است )پیشگیری از بیماری یا مداوای آن 

نیز معتقد است بخورات مانع از جذب هوای آلوده 

شود. چنانکه برای جلوگیری از ابتال به بیماری وبا و می

(. در طبابت 20کرده است )طاعون، بخور را توصیه 

سینا بخوردرمانی کاربردهای مهمی داشته است، ابن

روشِ درمانی او برای بیماری صرع، بخور  ازجمله

براین، در مواردی توصیه (. عالوه4بود )عودالصلی )فاوانیا( 

معطر مانند بید و گالب بخور داده  دمواشده است که 

شود و بیمار بخور آن را استشمام کند. از نکات شایان 

سینا بخور بخوردرمانی آن است که ابن تیاهمتوجه در 

ی هاروشعود خام هندی، مشک و زعفران را یکی از 

 (.4کرده است )تعیین جنسیت جنین ذکر 

کی از پاشیدن عطر روی بیمار یا لباس یا بستر او ی -

سینا برای شخص دچار ی درمانی است که ابنهاروش

کند تا بیمار عطر آن را استشمام خوابی توصیه میکم

تب دق توصیه شده  مبتالبهکند. چنانکه برای بیمار 

 مواداست که لباس و پوشاک او با صندل و کافور و 

بو شود یا بیمار گل محمدى، کافور، معطر دیگر خوش

بو کنند و گالب بر خود بپاشد. صندل و ریحان را 

همچنین برای مداوای عارضه تب وبایی گفته شده است 

که عطرهایی چون کافور، گالب، آب صندل و صندل بر 

لباس بیمار پاشیده شود و هر روز در چند نوبت خانه 

 هاخوشبوکنندهنیلوفر و سایر  بیمار را با گالب، آب بید،

 پاشى کنند.آب

طرها و مواد خوشبو به شیوه حقنه از نحوه کاربرد ع -

)استعمال دارو از راه مقعد( و چکاندن در گوش بیمار نیز 

 (.4است )یاد شده 

سینا نحوه استعمال داروهای گرچه در طبابت ابن -

معطر به شیوه خوراکی )خوردنی( چندان معمول و رایج 

ی عطرها خوراکدر مواردی کاربرد  وجودنیباانبوده است، 

ی استعمال روغن هاروشاست. یکی از  توصیه شده

 (.4بود )مرزنگوش، خوراکی 

ی هاروشی خوشبو یکی دیگر از هاروغنماساژ با  -
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سینا بوده است. در بیماری لقوه که با تشنج تجویزی ابن

های بنفشه، بابونه و بادام به تن و همراه است، ماساژ روغن

د این شود و بیمار همواره بایقسمت عقب سر توصیه می

تب دق باید با  مبتالبهکرد. تن بیمار را استشمام می مواد

روغن نیلوفر، روغن بید و روغن بنفشه ماساژ داده شود. 

های معطر برای تقویت معده باید معده بیمار با روغن

بابونه، شبت، سنبل رومی و رازقی ماساژ داده شود یا اگر 

، تن باشد مبتالتب و خستگی  و عارضهاسهال  بهفرد 

های بابونه، زیتون، سنبل رومی و رازقی بیمار با روغن

 ماساژ داده شود. دائماً

 دگاهید ریتأثگرچه در این مقاله مجال پرداختن به 

سینا بر اندیشه پزشکان و متون داروسازی بعد از ابن

نیست و پژوهشی مستقل  درمانیرایحهخود در حوزه 

توان سینا را مینطلبد، بازتاب آراء و روش درمانی ابمی

جرجانی، پزشک  لیاسماع دیسپزشکی  در آثار

عقیلی خراسانی « األدویهمخزن»و نویس ایرانی فارسی

اندر »بابی با عنوان « ذخیره خوارزمشاهی»یافت. در 

یاد شده که به « هاکارداشتن روغنشناختن حال و به

درمانی، طبیعت عطرها و توصیف منفعت و ضرر  خواص

(. چنانکه 28شده است )ی سالمتی پرداخته برا هاآن

کند در زمان فصد، هیچ عطر و لخلخه نباید تأکید می

ی هایماریب(. جرجانی در مداوای 29شود )استعمال 

دارویی توصیه  مادهروحی و روانی، عطرها را با عنوان 

براین، او از کارکرد آرایشی و درمانی کند. عالوهمی

(. 28است )غافل نبوده  های پوستعطرها در زیبایی

استفاده از عطریات در پزشکی به روش بوییدن، 

(. عقیلی 28،29بوده است )خوراکی، ماساژ، بخور و ... 

در یادکردش در ذکر منابع اثر خود، به القانون و ادویه 

در توصیف و بیان  رونیازاسینا اشاره دارد. قلبیه ابن

 ه داشته های عطرها به نظرات و آرای او تکیویژگی

 (.30است )

 و مفرده ادویه کاربرد هایروش از برخی 1 جدول در

 داده نشان است، شده استخراج القانون متن از که مرکب

 .شودمی

 

 های کاربرد ادویه مفرده و مرکببرخی از روش :۱جدول 

 انکباب
پاشیدن به بستر و 

 لباس بیمار
 سعوط خوراکی بخور بوییدن

چکاندن 

 در گوش

مانی با ماساژدر

 روغن
 ی گیاهی، حیوانیداروهاانواع  استشمام
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 زبّاد

 روغن نیلوفر
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 روغن بابونه

 ساج

 روغن سنبل رومی
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 گیرینتیجه

درمانی )آروماتراپی( طب در پزشکی نوین، رایحه

رود، اما در روش پزشکی مکمل و جایگزین به شمار می

داروی اصلی و هم تکمیلی  وانعنبهسینا عطرها هم ابن

داشتند. چنانکه کارکرد دارویی عطرها برای  کاربرد

سینا طبیعت ی مزمن نیز بوده است. ابنهایماریبمعالجه 

ها را بر سالمتی جسم و ذهن عطرها و اثربخشی آن

با درنظرگرفتن مزاج بیمار،  تیدرنهاتوصیف کرده است و 

سینا کرد. از ابنویز میادویه دارویی تج عنوانبهعطرها را 

پزشکی یاد کرد که آروماتراپی را  نیترمهم عنوانبهباید 

در درمان استعمال کرد؛ زیرا او عالوه بر توصیف خواص 

درمانی بیشتر از هشتصد نوع رستنی و گیاه، روش 

های اساسی را نیز بنیان گذاشت. عطرها و استخراج روغن

داروی مرکب در  ادویه مفرده یا صورتبهمواد خوشبو 

های اعصاب و های جسمی و ناراحتیمعالجه انواع بیماری

جنبه سینا در عطردرمانی به اند. ابنروان تجویز شده

. به نظر او برخی از نیز توجه داشته استآن زیباشناختی 

عطرها کارکرد آرایشی داشتند و برای حفظ زیبایی پوست 

. گرچه تجویز اندهای آن مفید بودهو مو و رفع بیماری

ای، ماساژدرمانی، استنشاق، داروی قطره صورتبهعطرها 

استفاده  هاآنترین شیوه کاربرد بخور و خوراکی بود، مهم

 و بوییدن بوده است. استشماماز راه بینی، 

 

 اتپیشنهاد

یکی از  عنوانبهامروزه در دانش پزشکی آروماتراپی 

آن از روغن رود که در های طب مکمل به شمار میشاخه

شود. با توجه به دارو استفاده می عنوانبهگیاهان معطر 

مکتب  ازجملهپیشینه آروماتراپی در مکاتب پزشکی 

توان از تجارب و آرای پزشکان اسالمی، می-ایرانی

مسلمان ایرانی در این شیوه بهره برد. امروزه در طب 

های های بالینی بسیاری درباره اثربخشی قطرهنوین، روش

گیاهی انجام شده است. البته این شیوه درمانی جدید، 

علمی و  ترگسترده یهاپژوهشنیازمند مطالعه و 

 های بالینی نوین است.آزمایش

 

 حمایت مالی

حمایت مالی انجام شده  گونهچیاین پژوهش بدون ه

 .است

 

 مالحظات اخالقی

ای انجام با تکیه بر منابع کتابخانه صرفاً این پژوهش

 ست.از آزمودنی استفاده نشده ا شده و

 

  تعارض منافع

تضاد منافعی در این پژوهش گزارش نشده  گونهچیه

 ت.اس

 

 تشکر و قدردانی

نویسنننندگان مقالنننه مراتنننب قننندردانی خنننود را از  

های ارزنده جناب آقای دکتنر مجیند نیمنروزی،    راهنمایی

متخصص طب ایرانی دانشکده علوم پزشکی شنیراز اعنالم   

 دارند.می
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