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دیباچه
ایجاد ) 1(عطّارياي در حرفۀ عطرسازيزلزله،با تجاري شدن گاز کروماتوگرافیپیش، سی سال 

. در نشریات، میزگردها و گفتگوهاي اختصاصی، مباحث داغی صورت گرفت که آیا این ابزار شد
، ممکن است هپیچیدترکیبموجود در فرّار مواد آسان نمودن جداسازي ، (گاز کروماتوگرافی) با يآنالیز

؟برطرف نمایدنیاز به عطرساز (عطّار) را 
هرچند ،جایگزین گردید که گاز کروماتوگرافینظرو با این نمودش کاولیه بزودي فرومباحث

بر تأثیر کمی بسیار مفید است، اما شرکت و بخش کنترل کیفیت عطر براي شیمیدان مسئول آنالیز 
.ي نداردتأثیراصالً ، دارد یا باشدمیساخت عطر اوظیفۀ عطّار که همان

زدة اول اشتباه بوده است. چرا پاسخ شتابمانندنیز امروزه واضح است واکنش دوم به این پدیده 
هاي آنالیزِ کمی فضاي سنجی جرمی و تکنیکمویرگی، طیفی از قبیل ستونهایکه با ورود ابزار

.ه استتغییر دادسیار بوظیفۀ روزانۀ عطّار را توسعه و تأثیرش را آرام آرام گاز کروماتوگرافی ،فوقانی
-پنهاناز بین رفتن: استبدین شرح از پیدایش گاز کروماتوگرافی پس ترین تغییراتبرجسته

زیست تظاحفایمنی و مالحظات باال رفتن مد، پیشرفت سرعت رقابت، افزایش باال گرفتن کاري و 
گیري.و توسعۀ ابزارهاي سنجش و اندازهیمحیط

ط تعداد کمی از شد. فقمیداشتهنگهمخفی،عطّار و عملیات ساخت عطریک نسلِ قبل، کارِ
در هرگونه اطّالعات 2. عطّارانتوانستند به کتاب فرمول دسترسی داشته باشندمیاشخاص قابل اعتماد 

باشد، اما در گذشته شود و آن فروشندة گیاهان دارویی و محل فروش آن میهاي عطّار و عطّاري به ذهن متبادر میاکنون، از واژهرغم آن چیزي که همعلی1
توان به اي اثبات این نظر میگردید. بررسید نیز اطالق مینمود و مکانی که عطر ساخته شده و به فروش میاین لغات به معناي فردي که عطر را تولید می

بیت ذیل استناد نمود:
بگوید‘‘ عطّار’’نه آنکه مشک آن است که خود ببوید

طبق این بیت، در ادبیات قدیم، عطّار به کسی گفته شده که در امر فروش مشک، (مادة خوشبو و معطّر) فعالیت داشته است.
2Perfumers
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آورند را براي خودشان نگه ترکیب عطرهاي معروف که از طریق همتاسازي به دست میخصوص 
امري مذموم بود.زنیفرمولِ عطرها به مشتريی در مورداطّالعاتداشتند. حتّی تصور ارائۀ می

زیادي قدارمتواند طی چند روز، ز به ابزار جی.سی./ام.اس. میمجهه وباتجربهر فرد ،امروزه
کاريمخفیدر فضاي تغییرات زیادي پدیده،ورد. این آبه دست در خصوص فرمول عطر ،اطّالعات
اما ارزش این ،شوندمیها مخفی نگه داشته فرمولنیزامروزههرچند، . استهایجاد نمودگذشته 

مواد موجود در عطر را توانند میمشتریان و رقبا اغلب اوقات، است. چرا که کم شده کاري بسیار مخفی
حتّی اگر قسمتی از (به مشتریان عمده هاعطررویۀ اعطاي فرمولامروزه کم و بیش آنالیز نمایند. 

بایست تحت شرایط خاصی یر و موم شده که مرمزي بوده و با کلید باز شود، یا درون پاکت مهفرمول 
است.شده عادي يامر)باشد،باز گردد
که نماي صنعت عطرسازي را ي شکل گرفتشدیدیکاري، فضاي رقابترفتن پنهاناز میانبا 
-کارگاهدرتر از حداکثر راندمان و هایی که پایینحتّی براي شرکت،این صنعتقبالً . ه استتغییر داد

تکنولوژي باهاي توانستند همراه کارخانهکردند نیز سود خوبی داشت و مییمی کار میي قدها
هایی سودده هستند که با حداکثر به زندگی خود ادامه دهند. اما امروزه، فقط شرکتنیز پیشرفته 

دت کمِ اند. در متخصص یافتهعطر اي از بازار یا در خدمت بهینه به بخش ویژه،کنندراندمان کار می
) سهم گردش مالی جهانی ده تولیدکنندة بزرگ عطر و طعم، از 1991لغایت 1986پنج سال (از سال 

انگاري است ساده3ادامه دارد.همچنان و این روند ه%) افزایش یافت67تقریباً % به دو سوم (50کمتر از 
ی.سی./ام.اس مطمئنّاً نقش گاز کروماتوگرافی بدانیم. اما جورودکه این پیشرفت را فقط به دلیل 

ایفا نموده است.در این پیشرفت اصلی را 

گردند.، کم کم از گردونۀ رقابت خارج میهاي کوچکبدین معنی که شرکت3
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داشته و آزادي وي را در انتخاب عوارض جانبی بر کار عطّار راندمان، ءبراي ارتقاهفزایندفشار 
همجبور شد. عطّاره استمواد اولیه (به منظور نگهداري موجودي کاال در حالت بهینه) محدود نمود

بپذیرند. بعالوه وادار را آثارش و جاذبۀ بازار کیفیت در مورد ،شرکتانِابی یا مشتریبخش ارزینظر
-از ابزارهایی از قبیل جی.سی./ام.اس. که نقش مهمی در ایجاد فضاي کاري جدید بازي میهگردید

محصوالت موفّق و مدساز بازار که قبالً بخش اصلیفرمول ، کمتر استفاده کند. وظیفۀ کشف نماید
و شده گذارده میدان متخصصیش-هاي عطاربر عهدة تیم،نمودوقت بسیاري از عطّاران را اشغال می

مجبور ووقت عطّار آزاد ،بدین شکل.هنددمحوله را بسیار موثّرتر انجام میهايمأموریتها این تیم
هاي خلّاقانۀ واقعی شغلش متمرکز نماید.تالشش را بر جنبههدش

را طبیعی معطّراولیۀ امکان تشخیص درجۀ خلوص مواد ،یزهاي گاز کروماتوگرافیامروزه آنال
- توانند با مواد خالصفراهم نموده است. در نتیجه، عطّاران اگر حاضر باشند قیمت آن را بپردازند، می

لیخلوص ددرصتوانند میاستفاده کنند نیز درجۀ تجاري با هتري کار کنند. حتّی اگر بخواهند مواد او
.تشخیص دهندتر از گذشته را دقیقآن

سازد نماید و بر اساس آن عطرهایی میمیتکامل است. عطّار عطرها را مطالعهدر حالعطّاري 
یرات جزئی تغییا مرکز ثقل عطرها جابجا و یاجایگزین ياجزاء ساختاري عطر قدیمی با مواد جدیدکه

. تغییرات قرار دارددر قلب این فرآیند ،عطر مدلاختشنبراي تحقیق. گرددمیجدیدي وارد عطر 
برخی ،. در این تغییراتباشدمین کالسیک وتفسیر متبه شبیه ،در عطرهاي جدیدصورت گرفته

به دلیل . شودبه نمایش گذارده میارتباط بین عطرها ،مدتغییرمشخّصات عطر برجسته و در دنیاي 
، تفسیرِ‘‘اچسمادام ر’’آهسته است. هنگامی که ین فرآیند ریتم اهمتاسازي یک مدل، سخت بودن

بو به دست آورد. گل-آلدهایديعطرهايِبه بازار عرضه شد، جایش را در تکامل1960ِآرپِجِ، در سال 
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فیجی فرزند بالواسطۀ وه ، بدون وقفه ادامه یافت‘‘5شمارة شنل’’، سال تولّد 1921این تکامل از سال 
خلق گردید.1966) در سال 1948(سال ‘‘ سلِ ایر دو تمپ’’

، حتّی یکممدتدر هاآنرضۀ عوامروزه فرآیند خلق فرزندان عطرهاي مهم، تقریباً آنی شده 
را تحت 4افتد. این تغییرات سریع نه تنها دنیاي عطّاري فاخراتّفاق میچند ماه پس از تولید عطر مدل 
شویی و نگهداري خانه بقیۀ مواد آرایشی، حتّی محصوالت رختها وتأثیر قرار داده، بلکه دئودورانت

ي هابه سمت مدلسریعاً ،بازارگرایش چون اما . ل بهره ببرندداند از رایحۀ عطرهاي متوانستهنیز 
.روداز بین مینیز با همان سرعت مدهآبه وجود سرعتی که مد همان با ، کندتغییر میدیگر

، در تغییر آنرا به تکنیک جی.سی./ام.اس. نسبت دهیم. سرچشمۀ سریعاست این آهنگاشتباه
اي همتا را فراهم و دائم اهداف بازاریابی نهفته است. اما تکنیک جی.سی./ام.اس. امکان ساخت لحظه

را ممکن نموده است.عطر مشتقّات خلق شرایط تکنیکی به وجود آورده که سرعت چشمگیر 
پیشرفت ،این تغییراتدلیل . بوداین کتاب هاي اولیۀ نوشتن از ایدهتغییرات عمیق عطّاري، یکی 

یکـی  ،این سبکطلبد که . این تغییرات، سبک جدیدي در آموزش عطّاري میاستهاي آنالیزتکنیک
.باشدمیهاي نگارش این کتاب دیگر از ایده

چگونه نمودمشاهده ،ريبعنوان استاد آموزش عطّاشغلشدر ،این کتابنویسندة،رابرت کالکین
هـاي  ، آموزش و یادگیري مهارتشدهشناخت دقیق ساختار عطرهاي بزرگ که براي اولین بار عمومی 

عطّاري را دگرگون نموده است. 
-دلیل، این کتاب نمیین د. بی در حال انجام بودسریعهاي پیشرفت،کتابنگارش این در زمان

،رغـم ایـن  وص همۀ موضوعات تحت پوشش ارائه نماید. علیتواند آخرین اطّالعات و علوم را در خص
به عنوان متن درسی براي عطّاران آینده مفید باشد، بلکه براي کسانی که این کتاب امیدواریم، نه تنها 

بخشی از عطّاري که هدفش ساخت عطر براي انسان است.4
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شان را از عطّـاري  خواهند شناختمیبهداشتی-آرایشیمحصوالت در صنایع عطر، مواد اولیۀ معطّر و 
مفید واقع شود.ندافزایش دهخلّاق جدید 

کالکین.برت آرار
هولزمایندن، آلمان

1994یماه م
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مترجمیادداشت
ترین کتاب در بهترین و کامل،5، کتاب پیش روپذیرفتهانجام بلندمدتطبق تحقیق و پژوهش 

،کشـورمان از ایـن قبیـل در  اطّالعـاتی عـدم وجـود   با توجه به لذا باشد. عطّاري میآموزش خصوص 
ترجمه و دالر آمریکا) 155که نسخۀ اصلی آن قیمت گزافی دارد (حدوداً را کتاب حاضر گرفتم یم تصم

کسـانی کـه در صـنایع    ،رشـتۀ عطّـاري  ي دانشـجویانِ این کتاب برا. دهمقرار مندان عالقهدر اختیار 
کارشـان  افرادي کـه  ومندان به این رشتههمچنین عالقه،باشندمشغول به کار میبهداشتی-آرایشی

.استمفید،باشدفروش عطر می
ها کار و مشـقّت  سالطیو فنون عطّاري که هامهارت،مندي تمامبا سخاوت6کتابةنویسند

انتقـال  از معمـوالً  ،عطّارانبرخی دیگر از .استقرار دادهگانرا در اختیار خوانندبه دست آورده فراوان 
ایـن  ی را درکمتر کتاب.نمایندهاي بعدي خودداري مینسلبهبها گرانقبیل اطّالعات و تجربیاتاین 

. اینجانب به نوبۀ خـود،  داشته باشددر بر جا یکرا بها گراناین همه اطّالعات یافت که توان رشته می
، احترام زیادي قائلم.آنةنویسندو سخاوتبخشندگی تجربه، ، سرشارعلمِراي ب

،. عنـوان جلـد اول  ه اسـت گردیدد تقسیم جلّمبه دو لیاص، کتاب زمان ترجمهتسریع در براي 
ترجمـۀ در باشـد.  مـی ‘‘بهداشـتی -آرایشیعطر براي محصوالت ’’و عنوان جلد دوم ‘‘عطّاري فاخر’’

-هاي عطّاري میعطّاري فاخر، پایۀ دیگر رشتهاید یادآور شوم ب. ایمپرداختهجلد اول به ارائۀ ،پیش رو

-هاي عطّاري به شمار میمطالعه و تحقیق در دیگر رشتهاساس ،این کتابل جلد اولذا خواندن باشد.
رود.

در ایـن  شـهر گـریس   وتوان فرانسه نامیـد  عطّاري را میترین کشور در و با سابقهترینپیشرو
به ،بیشتر از همه،نویسندگان آلمانیرغم این،علیاز دیرباز در این خصوص معروف بوده است. ،کشور

اند.کمک نمودهآن ها نیز به اعتالي زبانن رشته خدمت و پس از آن انگلیسیآموزش ای
-تمـام عطر ’’در صنعت ساخت ،آمریکایی پا به پاي اروپاییان7‘‘هاي عطّاريخانه’’اکنون هم

هايکشـور بـه ترتیـب   مخصوصاً ،. در خصوص تولید مواد اولیۀ عطّاري، اروپاییانهستندفعال 8‘‘شده

٥Perfumery Practice and Principles
٦Robert R. Calkin
7Perfumery houses
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بـه ایـن عرصـه    پـا  نیـز  دیگـري  يهـا هرچند امروزه شرکت،باشندهلند پیشتاز میمان و آلسوئیس، 
.نداشتهگذا

بـود. در ایـن   9‘‘عطر، داستان یـک قاتـل  ’’مشاهدة فیلم ،مندي بنده به این رشتهعلّت عالقه
ت جـذّابی . خود فیلم نیـز از  شده استداده فیلم به صورت ساده و داستانی، طریقۀ ساخت عطر نمایش 

.برخوردار استزیادي 
انگلیسی اسـت و بـراي کسـانی کـه     زبانزبان اول رشتۀ عطّاري، همانند دیگر علوم روز دنیا،

تـوان کلیـد قفـلِ گـنجِ     باشد. این زبان را میخواهند وارد این رشته گردند، آشنایی با آن واجب میمی
ادگیري این زبان بپردازند تـا بتواننـد علـم    نمایم به یعطّاري نامید. لذا به خوانندگان محترم توصیه می

خود را از معدن آن گردآوري کنند.
ذیل که متشـکّل  دارانی که به زبان انگلیسی تسلّط دارند، عضویت در گروه اینترنتیبه دوست
پردازنـد را  به تبادل نظر و کمک به یکـدیگر مـی  و باشدمیاي و بعضاً حرفهتفنّنی ،از عطّاران تجربی

:نمایممیتوصیه
Groups.yahoo.com/group/perfumemaking.html

ۀ عطّـاري     در صـدد تان به این رشته افزایش یافت و در صورتی که عالقه لیـاو ۀ مـواد در تهیـ
موجـود  واد مقبیل این ،ایراندر اکنون همکهه استحضارتان برسانمباید ب، برآمدیدسطح آزمایشگاهی 

. شـعب  در اختیـار داشـته باشـید   از قبیل ویزا یا مستر المللی بایست کارت ارزي بینابتدا میلذا .نیست
سپس از طریق اینترنت دهند.را در اختیار متقاضیان قرار میمعموالً این کارت،هاارزي برخی از بانک

توانید نسبت به تهیۀ مواد اولیۀ عطّاري می،www.perumersworld.comهایی از قبیل:و از سایت
اقدام نمایید.در حجم اندك 
شناسـد، به نام اسـانس مـی  ،که این مواد را چه مصنوعی چه طبیعیکشورمان محترم گمرك 

ورتی کـه بسـتۀ ارسـال    در صویستقائل نۀ عطّاري آزمایشگاهی و صنعتی مواد اولیمیزان فرقی بین 
. اخـذ  دانـد مجوز وزارت بهداشت را براي ترخیص مرسوله واجب مـی ،نمایدتجاوز شده از دو کیلوگرم 

این مجوز را اخذ نمایید.معلوم نیست بتوانید االمرو آخرگزافی دارد نیز نیاز به هزینۀ این مجوز

٨Finished Perfume
9Perfume, the Story of a Murderer
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کـارت  داشـتن ،محترمگمرگ،دالر تجاوز نماید80همچنین در صورتی که قیمت مرسوله از 
کـنم در  بـه عزیـزان پیشـنهاد مـی    لـذا  .بسیار مشکل استنیز داند که تهیۀ آن بازرگانی را الزامی می

دالر تجاوز ننماید.80کیلوگرم و قیمت آن از دو وزن مرسوله از ،صورت خرید مواد اولیه
:درسبه استحضار میذیالًوجود دارد که یمالحظات،در خصوص ترجمۀ کتاب،ایحالعلی

، فرهنگ لغـت بـابیلون، در خصـوص ترجمـۀ لغـات عطّـاري،       پذیرفتهانجام هاي طبق برّرسی
رغم ایـن، است. علیشدهاز این فرهنگ استفاده ،ۀ این کتابدر ترجم. لذاباشدترین فرهنگ میکامل

بـه  ،فرهنـگ لغـت  این توسط ،الخصوص مواد اولیۀ طبیعی عطّاريممکن است برخی از کلمات، علی
شکّی براي مترجم وجود داشت، ،هرجا در خصوص ترجمۀ لغات،به این دلیل.اشتباه ترجمه شده باشد

مخصوصاً در خصوص ،واژگان انگلیسیاین کتاب، واژة انگلیسی نیز در پاورقی آورده شده است. لذا در 
.مواد اولیۀ طبیعی عطّاري، بر واژگان فارسی اولویت دارند

شـده  سعی ،و به منظور راحت نمودن فهم کتاببا توجه به ثقیل بودن متن انگلیسیهمچنین 
سـهل  فـداي رسـاندن معنـا و    ،وفاداري به مـتن ،. در این راهگرددسازي جمالت اقدام نسبت به آسان

.گردیده استنمودن جمالت 
و در صـورت  نگردیده ترجمه،به دلیل ارتباط کم با عطّاري،برخی مباحث کتاب اصلیبعالوه، 

تقریبـاً همـۀ کلمـات و توضـیحات     10.کتاب مطالعه گرددبایست از متن اصلی می،دارانۀ دوستعالق
و نویسندة کتاب، به ندرت از پاورقی استفاده نموده است.بوده موجود در پاورقی، نوشتۀ مترجم 

ات عرف استمابین عطّاران ادبیاتی ،هاهمانند دیگر رشته،در این رشته یکلمـات ،. در این ادبیـ
واژگـان انگلیسـی کلمـات    . لـذا  نماینـد که معناي خاصی را براي عطّار تداعی مـی وجود دارند کلیدي 
متـون  ،با آشنایی با این کلمات بتوانند،محترمخوانندگان تادر پاورقی درج گردیده نیزعطّاريکلیدي

قادر گردند ،خارجیانم برقراري ارتباط با عطّارهنگاهمچنین درك نمایند.بهتر را این رشته انگلیسی 
.برنداز این کلمات بهره ب

هـاي فارسـی   اینجانب مجبور به یافتن معادل،به این دلیل که این رشته در کشورمان نوپاست
که بتواند هاسعی بنده بر این بوده که بهترین معادلگردیدم. مختص این رشته براي کلمات انگلیسی 

باشد.ینترنت موجود میمتن انگلیسی کتاب، به صورت رایگان در ا10
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معناي لغت انگلیسی را منتقل نماید ارائه کنم. در این راه نیز از ترجمۀ لغـت بـه لغـت    ،یدر زبان فارس
ام.احتراز نموده و وفاداري به متن را فداي رساندن معنا نموده

حتّی در برخـی از  ،این رشته،اروپادر هنوز در کشورمان از آموزش این رشته خبري نیست. اما 
و در دانشکدة هنرهـاي زیبـا و یـا در    نامیدوارم روزي در کشورماشود. آموزش داده مینیز ها دانشگاه
در دستور کار قرار گیرد.ن هنرِ کارآفرین آموزش ای،هاي علمی کاربرديدانشگاه

سعی بنده در ترجمۀ کتاب این بوده که حداکثر میزان سودمندي را براي خوانندگان به همـراه  
مه و تایپ، همچنین در محتوا و ماهیت آن رخ ندهد. لذا بـراي  داشته باشد و کمترین اشتباهی در ترج

ایحـال از سـروران   علـی عیب نیست. هرچند هنوز کتاب کامل و بیام. آن زحمات زیادي متحمل شده
بـراي  ،گرامی خواستارم انتقادات، پیشنهادات، سواالت و اشکالت موجود را بـراي پربـارتر نمـودن آن   

بـراي ارتبـاط بـا    ، لـذا د. مشتاقانه منتظر شنیدن مطالب پربارتـان هسـتم.   نگارش و ارسال نماینحقیر 
نامۀ الکترونیکی ارسال نمایید:،توانید به آدرس ذیلاینجانب می

Sharif.1.attar@gmail.com

با تشکّر
1390دي ماه 

ارعطّشریف
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بخش اول:
ها و فنون پایهمهارت
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حرفۀ عطّاريورود به هاي نیاز. پیش1
،این تصـمیم گیرند وارد این حرفه شوند. سالگی، تصمیم می27الی 23افراد در سنین ،معموالً

قـدر  آنآمـوزش  ایـن  . باشـد مـی فرساو طاقتهاي این حرفه سخت آموزشچرا که .استمهم بسیار 
.کاربردي نداردهیچ تقریباً ،در مشاغل دیگرتخصصی است که 

خرید، فـروش، تولیـد،   از قبیليدیگرهايبخششناخت عطّاري خلّاق در حد پایه، در مطمئنّاً 
با تواند مثمرثمر باشد. اما آشناییتکنولوژي مصرف، کنترل کیفیت، تحقیقات، مدیریت عمومی و ... می

کننـد، ماننـد   کوچکی از صنایعی که از عطـر اسـتفاده مـی   این علم، صرفاً در صنعت عطر یا در بخشِ
هاي عطّاري که در این قبیل صنایع مفید هستند، طی نیم . مهارتاستمفید،بهداشتی-آرایشیصنایع

بایسـت  دهند، میمیشوند. افرادي که بیشتر از این ادامهداده میتعلیمعطّارية آموزشِسال اول درو
سـوال ایـن   کـل درخواهند به حرفۀ عطّاري و به خلق اثر جدید در آن بپردازنـد.  که میشوندمطمئن 

که افراد بتوانند به این حرفه راه یابند؟ ذیالً به برّرسی پاسخ ایـن سـوال   استچه شرایطی الزم :است
خواهیم پرداخت.
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نیازهاي فیزیولوژیکپیش
رغم علیاما رود. عطّاري به شمار میحرفۀنیاز ورود به ترین پیشتیز، اصلیبدیهی است شامۀ 

نیست. مهارت در این حرفه، بیشتر بـا عمـل   نیازي کنند، به شامۀ استثنایی تصور میۀ مردمعامآنچه 
مغز در خصوص ادراك بو مرتبط است تا خود ادراك.

تیز یا ضعیف نیستند. برخـی مواقـع افـراد بـه     به صورت یکنواخت، داراي شامۀ لزوماً ،هاانسان
نماینـد.  یا اصالً درك نمی،شوندمتوجه میرترا کمهند. در صورتی که بقیبعضی از بوها بسیار حساس

آن هم از نـوع  ،این بیماريبه نامند. عطّار نباید می11‘‘نابویایی بخشی’’این پدیده راها فیزیولوژیست
خالصی ندارد. برخی از عطّاران مـاهر، قـادر   کامالً کس هیچ،بیمارياز این . هرچندمبتال باشدش حاد
مشـک یـا   هايرایحه. (معموالً مشخّص، در شکل خالص آن (غلیظ) نیستندبرخی از مواداستشمامبه 

تـأثیرات ایـن   ایشـان  اماد.) نهستند، جز این دسته از مواد قرار دارییچوب که داراي وزن ملکولی باال
آسـتانۀ  اینکـه باشـد میها آشنا . پدیدة عجیب دیگري که براي فیزیولوژیستسندشنارا کامالً میمواد

12.استها، متفاوت از آستانۀ بویایی همان ماده به تنهایییک ماده در مخلوطبویاییِ

. شاید این موضوع به تأثیرات هورمونی بستگی استر تغیمدر طول زمان نیز ،حساسیت بویایی
ساعت بایست می. لذا استدر طول روز متفاوت ،اشحساسیت بویاییخواهد فهمیدر شته باشد. عطّادا

را بر آن اساس تنظیم نماید.خودکاري
ت کـه افـراد داراي      برخی از مردم به درستی معتقدند عطّار نبایستی اهل دود باشد. ایـن واقعیـ

انکارناپـذیر اسـت.   یحقیقتـ دهنـد، از دست میهابواعتیاد شدید به دود، حساسیت خود را به برخی از
-اند. برخی مدعی شـده تعدادي از عطّاران بزرگ گذشته، اعتیاد شدیدي به سیگار داشته،رغم اینعلی
بایسـت از  ممکـن نگـه دارد، مـی   سـطح حس بویایی خود را در بـاالترین  عطّار، که منظور این به ،اند

توانـد میهر عطّار متفاوت است و خود . در این زمینه، تجربیاتکندخوردن غذاهاي پرادویه خودداري 
.رددااشتأثیر منفی بر عملکرد بویایی،هاییو آشامیدنیهاتشخیص دهد چه خوردنی

11Partial Anosmia
بایست بکار برده شود تا قابل استشمام باشد، است.احتماالً منظور نویسنده از آستانۀ بویایی، حداقل مقدار مادة خوشبو که می12
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60معموالً بعد از،کند و این کاهشثابت شده حساسیت بویایی با باال رفتن سن، زوال پیدا می
شوند. تعداد زیادي از ایشـان،  نمیهبازنشست،این سنا تمامی عطّاران درهذگردد. معسالگی آشکار می

گونه کـه قـبالً   هماندهند. سالگی نیز با موفّقیت به کار خود ادامه می70و حتّی بعد از این سن بعد از 
استثنایی باشد.،شامهنیست ياست، ولی نیازواجب حساسیت باال به بو نیز بیان شد، 

است. یادگیري ها، تا حدي قابل کیفیت رایحهیعنی قابلیت تشخیص تغییرات اندكتوان تمیز،
سرآمد بایست میدر این زمینه ،موثّر است. ولی عطّارمهارت این افراد نیز در اکتساب ذاتیهاي تفاوت

ه تشخیص دهد.وارد، بعد از مدتی قادر خواهد بود توان بالقوة خود را در این زمینباشد. دانشجوي تازه
نیز صـادق اسـت. چـرا کـه ایـن توانـایی نیـز        رایحهاین موضوع در خصوص به خاطر سپردن 

دنآوریادبه هاي شخصی زیادي نیز وجود دارد. براي . هرچند تفاوتباشدمیاکتسابی و قابل آموختن 
واجـب  ظۀ بویایی قوي حافبراي عطّار،دخیل است. توان ذهنی، بیشتر از اندام بویایی مطمئنّاً ،هارایحه

مـادة  200، هنوز توان تشـخیص  وقتتمامماه آموزش9ِالی 6عطّاري که بعد از دانشجوي. باشدمی
در مورد ادامۀ راه خود بازنگري نماید.،بایست به صورت جدياصلی را ندارد، می

نیازهاي شخصیتیپیش
باشد: ت ذیل براي عطّار مطلوب میاند. اما وضعیداشتهي مختلفیهاعطّاران موفّق شخصیت

گرایی کـه  نیازمند است. همراه با جمعبه آن که آفرینش اثر جدید پشتکارصبر، پایداري و .1
آید؛موفّق به شمار میگروهیروح تالش 

خلّاقانه، حساسیت در قبال توقّعات مشـتریان و  اتّکا به زیباگرایی شخصی، پیگیري، تالشِ.2
باشند؛میها و سالیق گوناگون ي ذائقهکنندگان که دارامصرف

ت ،شود عطّارگرایی که باعث مینُرم باال و کمال.3 اسـتثنایی تولیـد کنـد.    عطرهایی با کیفیـ
هاي موجود کار کرد.بایست در میان محدودیتگرایی که میهمراه با واقع

ت نیز انگیزة بسیار مهمـ مییاشتیاق براي معروف شدن و موفّقی ا ایـن اشـتیاق نبایـد    باشد. ام
الوصول شده یا باعث مأیوس شدن وي پس هاي سهلباعث شود هم و غم عطّار، معطوف به موفّقیت

نـوع  ،عطّـار اسـت و علّـت آن   هـر  کـارِ ناپذیرِاجتناببخشِ،هاي پی در پی گردد. ناامیدياز شکست
هـاي  همیشه، شـرکت ،مدیریتنوع در این گردد. هاي بزرگ اعمال میمدیریتی که در خصوص پروژه
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دخیل هسـتند. ولـی در پایـان،    ة ساخت عطر عطّاري متعددي و در هر شرکت، عطّاران زیادي در پروژ
گـردد، از همـه بیشـتر    . احتمال برنده شدن فردي که از شکست ناامیـد نمـی  خواهد شدیک نفر برنده 

است.
بایـد وارد حرفـۀ عطّـاري گـردد.     بـزرگ برسـاند، ن  اهـداف خواهد نوع بشر را به که میانسانی 

شهرت بر جـاي  ،هاايهاي مالی قابل توجه و در حلقۀ محدودي از حرفهپاداش،موفّقیت در این حرفه
گذارد. اما این موفّقیت، از دیدگاه بشر ناچیز است.می

تواند حرفۀ مناسـبی قلمـداد   ، شغل عطّاري نمیاستحکمرانی بر مردم هدفش براي فردي که 
تصمیم عطّار در خصوص استفاده یا عـدم اسـتفاده از برخـی مـواد اولیـه، ممکـن اسـت        هرچند د. گرد

قدرت تلقّی گردد.یک ،تأثیرات بسزایی بر تولیدکنندة آن بگذارد و عطّار موفّق در شرکت خود
آید. رغبتی کـه  به وجود میکار است که از لذّت انجام این یانگیزة قوي و اصلی عطّار، اشتیاق

)55، صفحۀ 1942(سال 13. استراوینسکیگرددهاي دلچسب جدید حاصل میف رایحهاز تمایل به کش
کند:گونه تعریف میرا اینموصوف اشتیاق 

‘‘.نیاز طبیعی عطّار به اعتیاد متناوب اگر نه همیشگی’’
تّـی  به تـالش و ح نیاز،رسیدن به این لذّتبایست لذّت آفرینش را درك کند. هرچند عطّار می
ست ادوایی علیه ناامیديو شودمیهاشکست، باعث پایداري عطّار در مقابل این. ردنبردي مجدانه دا

رود.که جز اصلی خلّاقیت به شمار می
خلّاقیت

بـه  : توانـایی مشـاهدة منـاظر جدیـد    اسـت خلّاقیت در عطّاري، مانند دیگر هنرها، بدین معنی 
چگونگی اشـیا مشـخّص   ،در دیدگاه سنّتی(.هاي سنّتید به دیدگاهاختیار، مستقیم و غیرمقیبیصورت

. اسـت اسـتفاده شـده  صـدها بـار   ،تاکنوندر موادي که ،توانایی کشف استعدادهاي بالقوه).شده است
شـناخته شـده.   هـاي رایحـه مشـخّص از  ینسـبت مـواد، در اتّفاقیِترکیبِةغیرمنتظردرخششِکشف

ت خاصةتشخیص شخصیشیمیایی آن به ذهن متبادر مـی ربرخالف چیزي که ساختا،بوخوشماد-

13Stravinsky
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مسـتلزمِ ،سازد. شاید اتّفاقی نباشد بسیاري از عطّاران ماهر، عکّاسان خوبی نیـز هسـتند. هـر دو هنـر    
استعدادهستپوستۀ الگوهاي سنّتی شکستنِراي ب،هاي نوهدیدگاکشف.

مطلـبِ باالست. البته این حـرف در تنـاقض بـا    نیازمند تجربه و علم سطح،خالقیتهمچنین 
است. حتّـی  نیاز زیادي مهارت یزاناست. براي تبدیل بارقۀ یک ایده، به طنین زیباي عطر، به مقبلی 
کـافی نیسـت.   ،دارد. اشتیاق به تنهـایی و بـدون وجـود تجربـه    علمی ایده نیز نیاز به پایۀ قوي درك

عطر خوبی بسازد.توانسته باشدربۀ کمتر از چند سال با تج،عطّاریک موردي وجود ندارد که 
وجود دارد که منجر به ايهدهد، قونو نشان میبویایی که خود را در آکوردهاي یجدا از خلّاقیت

شود. مثالً پوشانیدن بوي محصول براي برطرف نمودن مشکالت قدیمی می،هاي جدیدحلراهاختراع
قیمت ماندگاري عطر ارزانافزایشیادر فضا ورایحهبی به انتشار زیاد بدبو، یا دستیابهداشتی-آرایشی

ها را خالقیت مهارتی و آیا این دو خلّاقیت که ما آن:آیداین سوال پیش میحاالصابون. در اًمخصوص
ت  نامیم، متفاوت هستند؟ در جواب باید بگوییم، از نقطـه نظـر تجـاري،    میزیباشناسیخلّاقیت  خلّاقیـ

مهم است.زیباشناسیبه اندازة خلّاقیت هارتی نیز م
بازار شِشکشناخت مستلزم ،کنندة موفّقیت نیست. موفّقیت تجاريتضمین،زیباشناسیخلّاقیت 

گذشته است.روندهاي جدید و عدم رعایتبراي استقبال از رایحه
ۀ در مـورد رایحـ  را ایدة خود تواندعطّار بکهیعبارت است از تخیلري اخلّاقیت در عطّ، تاًخالص

یی کـه  بـو خـوش ةدر ماد،بویاییبالقوة جدیدۀکشف جنبهمچنین، .به منصۀ ظهور برساندغیرموجود 
مشـکالت قـدیمی و   رفـع  براي ،هاي جدیدحلاتّخاذ راه،بعالوه.ه استشدمدت زیادي استفاده براي 

خوب شود.يل نو تبدیل به عطرتخیگرددتخصیص وقت، هزینه و مهارت که باعث می
نیازهاي آموزشیپیش

التحصیل رشتۀ شیمی باشد؟ جـواب برخـی از   بایست فارغسوال اساسی این است: آیا عطّار می
. نمـاد اصـلی   استالکلیپایهبخش عطّارانِنظرالعمل، این عکس‘‘نه’’عطّاران قاطعانه روشن است: 

گفته:14‘‘ادموند راودنیتسکا’’فکر، این طرزِ

14Edmond Roudnitska
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کند، نیست. ساخت عطر هاي شیمیایی را ترکیب میشمیدانی بیشتر از نقّاشی که رنگ،عطّار’’
نباید خـود  ،کنندهترکیب’’) 71، صفحۀ 1974(مورِنو و همکاران، سال ‘ ‘هیچ ارتباطی به شیمی ندارد.

هر بو به تنهـایی و  ابی ارزیابفقطوبدون هیچ ایدة متشکّلِ قبلیقرار دهد. علمی را تحت نفوذ افکار 
(مورِنـو و همکـاران، سـال    ‘‘توان بهترین استفاده را از مواد بنمـاییم. می،اهرایحهدر سازگاري با بقیۀ 

)109، صفحۀ 1974
کنـد، ممکـن   فکـر مـی  و علمی مند نظر راودنیسکا کامالً صحیح است. عطّاري که خیلی نظام

بنزیـل  ’’هاي زیاد بین متیل، امیـل، هگزیـل و   تفاوتت ببندد. یا مثالًااست چشمش را به روي واقعی
تات  ’’و 16‘‘خسخساسانس روغنی ’’یا بین 15‘‘سالیسیالت را دسـت کـم بگیـرد.    17‘‘وتایوریـل اَسـ

استفاده 20مرکّباتآکوردفقط در 19فقط در ترکیب رز و از سیترال18‘‘رز اکساید’’ممکن است عطّار از 
-محدود میمحض گرایی رایحۀ مواد برخورد نماید. این آزادي با شیمیبایست آزادانه باکند. عطّار می

-آرایشـی محصـوالت  بـراي فرآیندهاي شیمیایی، مخصوصاً هنگـام سـاخت عطـر   شناخت، اماگردد. 
-پیشـنهاد مـی  به عطّاران تواند کار عطّار را بسیار راحت نماید. لذا ، می21گرداراي مواد کنشبهداشتیِ

هایی که صرفاً در . مگر آنفیزیک آشنا باشند-و با اصول شیمیداشته زمینه پیش،شود، در شیمی آلی
.ندارندموکه نیازي به آشنایی با این علالکلی فعال هستندپایهعطر رشتۀ 

. ولـی  پـردازد مـی هـا  و طریقـۀ سـاخت آن  عطّـاري  شناسی، به شناخت مواد اولیۀ طبیعـی  گیاه
هـاي  حس بویایی و مکـانیزم فیزیولوژيِعلم نیست. آشنایی به در عطّاري ضروريعلمیادگیري این 

،بویـایی م انظـ آشنایی بـا  علم، اما در حد فعلیِ،بخشدبه عطّار غنا میهرچند ،شناخت بو توسط انسان
کند.کمک کمی به رویۀ عطّاري می

15Benzyl Salicylate
16Vetivert Oilسس)(اسانس روغنی خخ
17Vetiveryl acetate
18Rose Oxide
19Citral
20Citrus
21active
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به سیارتواند با، میانسانی به بوهعبارت است از پاسخِکه 22‘‘هارایحهروانشناسی ’’مطالعۀ اما 
،توان همین مطلب را بیـان نمـود. آنثروپولـوجی   بوها نیز می23عطّار کمک نماید. در مورد آنثروپولوجی

هاي مختلف. متأسفانه اطّالعات در فرهنگهارایحههاي متفاوت و معانی مطالعۀ نقشعبارت است از 
باشد، متفرّق است.اختیار عطّاران نمیکه در زیادي هاي تخصصی در مجلّه،در این خصوصمنتشره

24فیزیککنیم نگاهی گذرا به اطّالعات موجود در زمینۀ رواناین کتاب، تالش میجلد دوم در 

کند تـا  گیري میاندازهبه صورت کمیرا هاي حسی فیزیک علمی است که نهادهروانرایحه بیاندازیم. 
.را استخراج نمایدقواعد عمومی 

عطّار است. زیرا زبـان انگلیسـی،   هر ناپذیر مهارت، جز جدایینوشتاريان انگلیسیتسلّط به زب
ال در بازارهـاي بـین   الملل است. عطّارانی که در شرکتزبان اصلی ادبیات تجاري بین المللـی  هاي فعـ

بایست در انگلیسی گفتاري نیـز روان باشـند.   شاغل هستند، عالوه بر مهارت در انگلیسی مکتوب، می
عطّـاري  مندانِکند به تبادل نظر رودررو با مشتریان خارجی بپردازند. به عالقهزیرا به ایشان کمک می

شود به زبان فرانسۀ مکتوب نیز مسلّط گردنـد. زیـرا عطّـاران فرانسـوي و نشـریات      فاخر، پیشنهاد می
ند.نمایایفا میدر این بخش نقش اساسی ،زباناین موجود به 

استعدادآزمایش 
گردیـد، کاندیـدهاي   برگـزار مـی  اًرسـم ،جایی که آموزش دروس عطّـاري 25کواگرِدشرکت ر د

مثلثی شرکت نمـوده  هايتستو تعداد زیادي از رایحهاز قبیل شناخت آزمایشاتیشرکت در دوره، در 
ت شناخت بو، از کاندیداها درخواسهاي تستشدند. در غربال میاخذ شده در این امتحانات نمراتو با 
را تشخیص دهنـد. از  گردیدهاي مختلفی که روي نوارهاي مقوایی به ایشان عرضه مید، رایحهشمی

هاي سـیگار و تینـر   هاي مرتبط با مواد خوراکی، تا بوي چرم، جعبهها و دیگر رایحهها، ادویهبوي میوه
ایشـان بـراي درك و   ايهپایدهندة توانایی گردید. امتیاز افراد، نشاننقّاشی در این امتحان استفاده می

کردند. نمـرة بسـیار بـاال در    تر از آقایان عمل میموفّقها اغلب خانم،. در این تستاستیادآوري بوها 

22Aroma-chology
23Anthropology
24psychophysic
25Dragoco

www.takbook.com



٢٦.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

دهندة فقدان جدينمرة بسیار پایین، نشاناما. یستهاي آموزشی ننیاز ورود به دورهپیش،این امتحان
اساسی است.نیازِپیشیک 

در اختیـار  سه نوار مقوایی بدون نـام  . در این امتحان، استرایحهشناخت تست مثلثی، مقیاس
مقـداري  ،نـوار سـوم  رایحـۀ  دقیقـاً یکسـان و   ،. از این سه نوار، بوي دو نوارشودقرار داده میداوطلب 

تـوان بـه   باشد. ایـن تسـت را مـی   متفاوت از بقیه میشناخت نوار سومِ،متفاوت است. وظیفۀ داوطلب
،قدر باشد که نصف داوطلبیناده یا بسیار پیچیده به عمل آورد. اگر تفاوت بین بوي نوارها آنصورت س

به درستی نوار سوم را تشخیص دهند، تست به خوبی انجام گرفته است.
هـایی  از گروه،ترین بوتوان از کاندیداها پرسید: بهترین و ضعیفسواالتی از این قبیل را نیز می

را انتخاب نمایند. بعضی مواقـع  28‘‘ترکیب رز’’یا 27‘‘روغنی ایلَنگ’’یا اسانس 26سمانند اسطوخودو
ذاتی و ادراك تواندهندة کنند که نشانتجربه، نمرات باالیی در این امتحان کسب میکاندیداهاي بی

هاست.کیفیتی آن
در انجـام  مشـارکت ،اشـتیاق کاندیـدا  بلکه فقط نمرات عددي مالك نیست. ،در این امتحانات

باشد.دهد نیز، مبین استعداد وي میوظایف و شور و هیجانی که در طول امتحان از خود نشان می

26Lavender
27Ylang oil
28Rose base
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. دانشجوي امروزي2
. تجربـه و  نیـاز دارد عالوه بر انگیزه، به تجربه و مهارت مانند هر هنر خالق دیگر، نیز عطّاري 

ه و کار سرسختانه به دست آورد و بدین طریق از ناامیدي در امـان  مطالعۀ صبورانتوان بامهارت را می
.رودهیجان به شمار میادراك، کشف و سرچشمۀمشتاق و مستعد، موانع، دانشجويماند. براي 

ارشد یـا  ) عطّارِیة کمککنند(معموالً به عنوان ترکیبکارآموزِبه شکل آموزش عطّاري معموالً 
بایست برخی از اوقـاتش را در بـه   می،عطّاريکارآموزِ.شودانجام میدانشکدهرسمی در یک تحصیلِ

ات دستلدست آوردن تجربیتولیـد، اسـتفاده از   هـاي  بخشاز قبیل ،هاي دیگر شرکتدر قسمت،او
ت   بهداشتی-آرایشیعطر در محصوالت  سـپري  ،، ارزیابی محصول، بازاریابی، ارزیـابی و کنتـرل کیفیـ
بـه شـمار   یکی از اعضاي تیم کارشناسی وياست. عطّار در برج عاج سپري شده نماید. زمان نشستن 

کند.که براي موفّقیت شرکت تالش میآید می
وارد این حرفه ،کمی مهارتداشتن آموزش رسمی و یا با گذراندن بدون توانست میعطّار قبالً 

صـنعت مشـغول   آنهاي مرتبط با در قسمت،دان یا دستیار آزمایشگاهشیمیگردد. وي ابتدا به عنوان 
فرسا به دسـت  المدت و طاقتگردید. علم و تجربۀ عطّاري، معموالً از طریق خودآموزي طویلمیبکار 

آمد. این رویه بر این اصل استوار بود که هیچ جایگزینی براي سعی و تالش مجدانه وجـود نـدارد.   می
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براي شناخت مـواد  وشسبک خاص و شخصی خودموفّقیت و به دست آوردن راي ب،کارآموز عطّاري
ا داد. نشـان مـی  از خـود  بایست سعی وافري میهاي سادة عطّاري، اولیه و فرمول امـروزه، در ایـن   امـ

مهارتی و بازارگرا شده، عطّار نیاز مبرمی به علم و تجربه دارد کـه در ،ايصنعت که به صورت فزاینده
.باشدب طرّاحی شده قابل دستیابی مدت زمان معقول آموزش سخت و خو

هاي عطّاري، توسط عطّارانی که عمرشان را صرف به دسـت آوردن  در گذشته، جزئیات فرمول
ها به تنهایی و یا بـا کمـی   بایست ماهعطّاري میدانشجويشد. ، محرمانه نگه داشته مینمودندمیآن 

پرداخت. در این مـدت، صـدها   تالش میکارهاي گذشته به کار وکمک، براي خلق مجدد یکی از شاه
يهنـوز نیـز بـراي آمـوزش عطّـار     عمـل داد. این سعی و خطا با تعدادي از مواد اولیۀ سنّتی انجام می

ایـن  هاي جدیـد،  تکنیکتر از گذشته پیشرفت کند، براي اینکه دانشجو بتواند سریعاست. اما مندارزش
. (انقالبی شبیه به این، در موسیقی نیز به وجـود  دنرا کم نمایمدت آموزشکه اندامکان را ایجاد نموده

تـوان  با دانان جوان باعث شده نسل جدیدي از موسیقی،در این رشتهمدرن یهاي آموزشروشوآمده 
آور، پا به عرصه بگذارند.)مهارتی حیرت

هسـت. امـروز  ا29‘‘گـاز کرومـاتوگرافی  ’’عطّـاري، ورود دسـتگاه   آموزشِتغییرِیکی از عواملِ
خریـد دسـتگاه مـذکور،    دراي کمی بیشتر از حقوق سالیانۀ یک عطّـار  گذاري اولیهبا سرمایههاشرکت

به راحت تأثیر دسترسی لذا د. نورآبه دست مقدار زیادي اطّالعات ند در خصوص فرمول عطرها نتوامی
هاي جدید آموزش عطّاري منکر شویم.بر روشتوان نمیاطّالعات را 

-مـی ،. آموزش بیش از حد و دادن اطّالعات زیادداردنجاست که تجربۀ استاد اهمیت باالیی ای
اي انجام دهـد  کشفیات تازهبایست میخود ،تواند به اندازة اطّالعات اندك مضر باشد. زیرا عطّار جوان

تبـدیل  وز، او را خود را استحکام بخشد. قرار دادن کتابی پر از فرمول در اختیار کارآمکاري و شخصیت 
،شـود. اسـتاد  گري و تحقیق میخلّاقیت، پرسشروح نباعث کشت،کند. این کار در عملبه عطّار نمی

ات و فرمـول  ،و خردمندانهنمودهبگذراند را تنظیم بایست میدانشجودروس آموزشی که  هـاي  تجربیـ
انجام دانشجوبایست توسط خود می،راما فرآیند تبدیل شدن به عطّا.دهدمیخود را در اختیار وي قرار 

پذیرد.

29Gas chromatography
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قواعد مهارتی وجود ندارد. در بهتـرین  همانند نقّاشی، عکّاسی یا موسیقی، مجموعهدر عطّاري، 
نفـر  مسـتمر تنظـیم کنـیم. هـیچ دو     براي مراجعۀ راراهنماعمومیِتوانیم تعدادي از اصولِمی،حالت

پیشـرفت نمایـد کـه    اي به گونـه خواهد میدانشجواما اگر نمایند. یکسان عمل نمیشیوةبه ،عطّاري
، دادهحس تکامل و عزم را به وي ببخشـد، بایسـتی نظـم و تکنیـک را رعایـت کنـد. تجربـه نشـان         

گري پرسشحسایجاد مهمترین نقش استاد و عطّار ارشد در آموزش کارآموزان، حفظ اشتیاق ایشان، 
کافی براي پیشرفت سریع که شور و اعتماد به نفس اطّالعاتو تحقیق، همچنین فراهم آوردن نظم و 

.باشدمیخلّاق را تحریک نماید، 
با نظم خاصی، به آموزش حـس  بایست می،اشعطّار از ابتداي تحصیل و در طول مدت کاري

تحـان  وقتی را براي امتحان شناخت مواد اولیه کنار بگـذارد. در ایـن ام  ،بویایی خود بپردازد و هر صبح
تهیه شده را بوییـده و شناسـایی   شاستاد، همکاران یا دستیارتوسطها که تعدادي از نمونهبایست می

ایـن  داري براي حصول و نگـه . سخت استعطّار ارشد نیز براي حتّی ،شناسایی همۀ مواد اولیهنماید. 
است.نیاز تمرین وتخصصها، همانند دیگر مهارت،شناخت

باشـد. عـادت نصـب    مـی يهاي آموزش عطّـار زمایشگاهی، یکی دیگر از جنبهآخوب آموزش 
ت بـد  ااز ابتدا و قبل از اینکه عـاد ،آنداري آزمایشگاه و لوازم ها و نگهبرچسب مناسب، نوشتن فرمول

داري بایست میزان زیادي اطّالعات را نگهعطّاران می،امروزهاستقرار یابد. بایست میدوانی کند، ریشه
تر باشـد، عطّـار بـراي تفکّـر     تحت فشار و به سرعت کار کنند. هرچقدر ثبت و ضبط اطّالعات منظّمو 

و هوردآقیـد  بـه  به خـوبی  ش را ابایستی تشویق شود سوابق کاريخلّاقانه آزادتر است. عطّار جوان می
که تأثیر زیبایی تصادفی از مواد نیستیترکیب. عطر،گرددانجام میهاکار از طریق نوشتن فرمولاین

ترکیبی داشته باشد. البتـه ایـن موضـوع در انـواع عطرهـا      خوشربایست ساختامیبلکه.برجاي گذارد
-مـی ،ایم. دانشجوي عطّـاري ها را شاهد بودهبکهشتاد سال اخیر، تکامل انواع سدر متفاوت است و 

.کارش را بشناسدبایست همیشه چهارچوب ساختاري 
گونـه کـه بـراي    هاي یادگیري هنر عطّاري است. همـان از بهترین راهیکی 30عمل نظیرسازي

ت    سازان بزرگ مهم است، برايدانان جوان، مطالعۀ آثار آهنگموسیقی دانشجوي عطّـاري نیـز اهمیـ

30Matching(ه و یا ابزارهاي آنالیز موادشام ساخت عطري شبیه به عطرهاي موجود با کمک)
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ممکـن اسـت   زیـاد نیـز   32سازيشبیهنماید. اما 31همتایابیکارهاي رشتۀ خودش را مطالعه و دارد شاه
باعـث  . همچنینعطّار را به همراه داشته باشدگیو وابستیخطر تنبلو لج کندرا فذهن عطّار مشتاق 

با کمک دستگاه جی.سی. ،زیادي از کار پرمشقّت نظیرسازيمقدارشود ابتکار وي رشد ننماید. امروزه، 
این کارهاي امکان آشنایی با تعداد زیادي از شاهدر مدت زمان نسبتاً کمی، . این دستگاهگیردانجام می

بایسـت از اطّالعـات جی.سـی.    مـی ،. اما دانشجویان پیشـرفتۀ ایـن رشـته   دهدمیبه دانشجو رارشته 
. نمایندهتقلید کورکورانصرفاًعطّار را درك و نباید ذهنِپشتهوشمندانه استفاده، تا بینش اصیلِ

کارهاي حـال و  اهعطّاري فاخر و شدر ، این رشتهپایۀ آموزش که اغلب عطّاران موافقند امروزه 
هر هنرمند، تحـت  .گیرندبک و مهارت، نسبتاً از گذشتۀ خود الهام میگذشته است. تمامی هنرها در س

کنـد. در  ی را اضـافه مـی  یهاي خلّاق و شخصیت نو، ایدهشهنر خود است و در آثار جدیدهتأثیر گذشت
سـال  60یـا  50آثـار در توان میجدید را عطرهاي هاي عطّاري هم به همین شکل، پیشرفت خانواده

محبـوب  هنـوز  مانند هنگامی که اولـین بـار سـاخته شـدند     ،. برخی از این عطرهانمودگذشته ردیابی 
-دهند. لذا یکی از بخشهنوز به زندگی خود ادامه می،همهاتر آنکوچک(فرزندان) هستند و اَخالف 

از تـا  .هاي اصلی عطر را مطالعـه کننـد  ههاي اصلی آموزش عطّاران جوان این است که تمامی خانواد
به منظـور سـاخت عطـر جدیـد     ،آنهاي تغییرراه. همچنین ها را بشناسندساختمان اساسی آناین راه 

تر از هزینۀ نسخۀ اصلی را کشـف نماینـد.   اي پایینمورد خواست و با هزینهمحصول براي استفاده در 
.کندایجاد میاي جدید دانشجویان هفضاي مناسبی براي ابراز پنداشت،این سنّت

د، از عطرهاي فاخر نشواستفاده میبهداشتی-آرایشیکه براي محصوالت ییبسیاري از عطرها
اند. اقتباس عطرها براي انواع مختلف محصـوالت و سـاخت عطرهـاي اصـیل     موفّق سرچشمه گرفته

از مطالعۀ عطّاري فـاخر آموختـه   بایست بعد هایی است که میهاي مشابه، یکی از مهارتبراي استفاده
شود.

31Matching
32Matching
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براي ساخت عطر وجود ندارد، اما برخی از اصول مشخّص کـه  ياختصاراً، هرچند امروزه قواعد
متناوباً به این اصول اشاره خـواهیم  ،که در صفحات آتیموجود است ، بمانیمها وفادار بایست به آنمی
:دباشنمیایحال اصول مذکور از قرار ذیل. علیکرد

1عمیقِ. شناخته، پایۀ انگیزشی و مهارتی عطّاري به شمار میموادلیرود؛او
نیست. بلکه نتیجۀ سیستم دقیق سـاختارها در  بوخوش. عطر مجموعۀ تصادفی از مواد اولیۀ 2

رود؛فرمول به شمار می
هاي ذیل استوار است:. ساختار عطر بر پایه3

شود؛به آکورد عطّاري یاد می،مواد اولیۀ مجزّا که از آنالف. رابطۀ بویایی معین بین 
ب. رابطۀ بین سادگی و پیچیدگی عطر؛

متناسب با محصولی که عطـر بـراي   ،ج. تعادل میان موادي که از فرّاریت متفاوتی برخوردارند
آن در نظر گرفته شده است.

.داشته باشداري شیمیایی را زهاي تکنیکی از قبیل پایدنیاپیشبایست، برخی از . عطر می4
در حال پیشرفت است. یسنّتعطّاري،بایست همیشه به یاد داشته باشندبعالوه دانشجویان می

بایسـت  مـی ،بزرگی بسازند، لکن تالش اولیۀ ایشانو بایست، آثار اصیل میعطّاران ،هرچند در نهایت
ت منتقل شده معطوف گردد. بسـیاري از  پشت در پش،هکه توسط نسل گذشتییهاتسلّط بر مهارتهب

کند.کمک میبه دانشجو پیشرفتهها در ساخت عطر این مهارت
حفظ اشتیاق و صبر براي تحصـیل  ،اخطاري براي عطّاران جوان: یکی از مشکالت دانشجویان

احتمـال دارد دانشـجویان بعـد از    لحظه،درونی است. هر یعمل،بلندمدت و سخت است. حفظ انگیزه
به راحتی قابل از بین رفتن است. مخصوصاً هنگامی که بـه  ،سفها تالش ناامید گردند. اعتماد به نهما

هاي عطّاري کـه  اي قوي در مورد حافظۀ بویایی و مهارتشود بدون ساخت پایهدانشجو اجازه داده می
هر پروژة جدید یا و موفّقیت به آن وابسته است، رو به جلو حرکت کند. اگر دانشجو از کارش لذّت نبرد

یشهـا مهـارت عـدم کفایـت  اشدلیل اصـلی ،را با ترس از شکست بجاي امید به موفّقیت انجام دهد
.است
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عطّـار  بایست یاد بگیرند نه تنها از کارشان بلکه از زندگی به عنوانباالتر اینکه دانشجویان می
یط کار نیز به همان اندازه مهم است. خارج از محيهانیز لذّت ببرند. صرف وقت براي دیگر دلبستگی

شود.میباعث تمدد اعصاب براي حصول به موفّقیت، تمام تمرکز یک زیرا بعد از 
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هاي استشمام. مهارت3
اسـت. عطّـار از   مورد نیـاز  پایههاي مهارتداشتن هاي تخصصی، مانند دیگر رشته،در عطّاري

33‘‘پاول جِلینـک ’’نظریات بنابراین اتّخاذ نماید. یاد گرفته و رااستشمام روش صحیح بایست میابتدا 

گـردد. هـردوي   بیان میدر این خصوص ) 1991و 1962هاي (سالو ادموند راودنیتسکا ) 1954(سال 
هـاي . جِلینـک در صـنعت اسـانس   هستندداراي سوابق متفاوتی امااي بودههایشان کارشناسان باتجرب

بهداشتی -یاز قبیل عطرسازي براي محصوالت آرایش،عطّاريهاي رشتهوغنی فعال بوده و با تمامی ر
-سروکار داشته است. راودنیتسکا، پس از کسب موقعیتی در صنعت صابون و شوینده، کارگـاهی را دره 

-ار کرد. علیبنا نمود و به عنوان عطّار منفرد و صرفاً در عطّاري فاخر شروع به ک34اي نزدیک گریس
-علیامروزه، . رسدبه نظر میقابل توجه ،دو نویسندهنظریات هاي متفاوت، توافق بین زمینهرغم پیش

.استکامالً معتبر ایشان نظریاتهنوز رغم گذشت چند دهه، 

33Paul Jellinek
34Grasse
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محیط کارگاه
داراي تهویۀ مناسب، به اتاقِدراستشماممشخّص است که ’’باشد: نظر جِلینک بدین شرح می

-باشد. بنـابراین عطّـار مـی   تر از آزمایشگاهی پر از بو یا در مکان مملو از پودر صابون میمراتب آسان

دهد. اما این قرار ها و ... را در آن ها، فرمولاي در اختیار داشته باشد که میز، کتاببایست اتاق جداگانه
‘ ‘سـاخته شـدة قبلـی خـالی باشـد.     تمامی عطرهاي بو یا صابون بودار و از مواد خوشبایستاتاق می

فارغ از بو، هوایی با رطوبت طبیعی یمحیطبایست درمیاستشمامآزمایش ’’کند: راودنیتسکا بیان می
آیـد.  آرام و خلوت به دسـت مـی  در محیط،مورد نیازو فضایی ساکت و آرام انجام پذیرد. تمرکز کاملِ

‘‘.بسیار سخت استشک یا در کوران هوا بسیار سرد یا در هواي خدر محیطهمادآزمایش
تهویۀ مطبوع از است. در مکانی که به تهویۀ مطبوع نیازدر هواي گرممذکور، رغم توصیۀ علی
. راودنیتسـکا  وجود داشته باشدگردش هوا با محیط بیرون به میزان کافی بایست می، شوداستفاده نمی

میزان مشخّصـی بـو در   ولی عملیات تولید داشته، شانس کمی براي کار در محیطی به دور از هرگونه
يبـو اینکهکنند، از که بوي زمینه را درك میبه محیط کار واردها ناپذیر است. تازهاجتنابهر فضایی 

اي عجیب بـه نـام سـازگاري    شوند. این به دلیل پدیدهگردد کامالً متعجب میمزاحم عطّار نمی،زمینه
ت است. عطّار متوجگردد. هنگامی که ه بوي ثابتی که قسمتی از اتمسفر محل کارش شده نمیبلندمد

شود.متوجه بوي زمینه می،باز گرددعطّار براي مدت نسبتاً زیادي محل کارش را ترك کند و به آن
تم سبایست فیلترهاي ذغالی یا دیگر فیلترهاي مناسب در سی، میاستآلوده وقتی هواي بیرون 

آلـی بـراي بویـایی فـراهم     اند شـرایط ایـده  ها سعی نمودهر برده شود. برخی شرکتتهویۀ متبوع به کا
-میبو فاقد مجهز به هواي اند که ساختهايفلزّي یا شیشهةهایی با دیوارها کابیننمایند. این شرکت

هوا ،اییي بویهاآزمایشدر فواصل اي دارد.دما و رطوبت بهینهشده و پایدار نگه داشته باشد. این هوا 
کمتر مورد استقبال عطّاران قرار گرفته است. استرلیزه بـودن  ،ها. این قبیل کابینشودسریعاً جابجا می

نماید. اتاقی که عطّار آزمایشات خود شود که کار را با مشکل مواجه میباعث ایجاد استرس می،کابین
راحتـی  آسایش و سرنشین آن احساس تاباشدبردياما کار،بایست مبله و آراستهدهد، میرا انجام می

-و نـرم موجود در فضا یـا عطـر شـوینده   هايرایحههاي فاقد بو، معموالً براي ارزیابی کابیناز نماید. 

www.takbook.com



٣٥.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

آزمایشـات  قبیـل بـراي ایـن   ،ي مذکورها. کابینشودمیاستفاده ،لباسخشک شدن پس از ،هاکننده
آل هستند.ایده

هانمونه
ها با استفاده از محلول رقیـق شـده   کنند استشمام نمونهدو توصیه میک هرنراودنیتسکا و جِلی
حس بویایی جلوگیري به عمـل آیـد. هرچنـد    ) اشباع شدن(36و سربارشدن35انجام گیرد تا از خستگی

بـراي رقیـق نمـودن    :سازداین توصیه بیشتر حالت تئوریک دارد، لکن این سوال را به ذهن متبادر می
حلّـال  استفاده نمود؟ براي کار در عطّاري پایـه الکلـی، الکـل بهتـرین     بایست لّالی میاز چه حمحلول 

بایست مطمئن گردید الکل کامالً تبخیر شده، میبر روي نوار بویایی. البته قبل از استشمام نمونهاست
، ، انتخـاب حلّـال  هـا پـروژه دیگـر  برد. اما در از بین میاًزیرا استنشاق الکل، توان بویایی را موقّت. تاس

. در دهـد تغییر مـی یرا به صورت خاصعطر رایحۀ عملکرد،است. زیرا هر حلّالدشوارسخت و کاري
، شـبیه یـا یکسـان    شـود میبوخوشبا محصولی که کهبایست انتخاب گردد آل، حلّالی میحالت ایده

ه را  ،است. تقریباً تمامی عطّارهاسخت بسیار این کار باشد. اما در عمل  لیـخـالص و  شـکلِ بـه  مواد او
شـان، از فـرو بـردن    شـامه گیکنند. اما براي جلوگیري از سنگینی و خسـت نشدة آن استشمام میرقیق

دهنـد. ایـن   هاي مختصري انجام میاستشمامعمیق نوار مقوایی در مواد اولیه خودداري نموده و فقط 
جـداً  ،استشـمام اتّفـاقی و بـدون تمرکـز حـواس     ازو بایست در نهایت تمرکـز انجـام پـذیرد   عمل می

خودداري گردد.
گردد. بویید. زیرا باعث از بین رفتن موقّتی حس بویایی میاز سر بطرينباید البته مواد اولیه را 

مواد کریستالی (جامد) در شکل حل نشدة آن خودداري نمود. زیرا بوي استشمام بایست از همچنین می
کند. استشمام مواد به شدت تغییر پیدا می،شده بر روي سطح آنجذبهايناخالصییل ه دلاین مواد، ب

بینی شده و باعث حفرة رونفرورفتن مواد کریستالی به داحتمال افزایش موجب پودري مانند وانیلین، 
تخریب توان بویایی براي مدت قابل توجهی خواهد گردید.

35fatigue
36overload
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نوارهاي بویایی
متر طول داشته باشند. جِلینـک حـداقل   سانتی18کند نوارهاي مقوایی میراودنیتسکا پیشنهاد

-متر طول و نیم الی یک سـانتی سانتی15الی 13کند. امروزه اغلب نوارها متر را توصیه میسانتی10

تـا بـا ایجـاد   ،متري از طول تا گردندکند نوارهاي یک سانتیمتر عرض دارند. راودنیتسکا پیشنهاد می
کـه  وندتیز بریده شـ جلوگیري به عمل آید. همچنین نوارها، نوكنوارشدندر وسط آن، از خم يشیار

قـدار  شود متیز نمودن نوارها باعث میتر باشد. نوكدرب کوچک راحتبا یهایفرو بردن آن در بطري
اي مورد استفادهمواداقل ممکن برسد. مقوباید رویه یا آهـار  ن،ي که باید مورد برّرسی قرار گیرد، به حد

دارد کند. جِلینک بیان میمتر مربع پیشنهاد میگرم بر سانتی180داشته باشد. راودنیتسکا اندازة مقوا را 
(مراحـل)  دهـد فازهـاي   تر باشد، بهتر اسـت. زیـرا اجـازه مـی    نازكبویاییبراي آنالیز بو، هرچقدر نوار

ي فـرّار را  بـو خـوش ن دهند. زیرا نوار نازك، مـواد  مختلف بویایی، بهتر و در زمان کمتري خود را نشا
تر که براي عرضۀ محصول نهایی به مشتري، کاغذ سنگین،. از طرف دیگرکندکمتر به خود جذب می

بهتر از کاغذ نازك، ترکیب عطر را در خود نگه ضخیم. زیرا کاغذ بهتر استقدرت جذب باالتري دارد 
دارد.می

استشمام
زمـان  حریف اي با کند. بنابراین استشمام موثّر، انجام مسابقهثابت عادت میزود به بوي ،بینی

در حـداقل زمـان   ،آوري حداکثر اطّالعات و اثرات ایجاد شده بـر روي انسـان  است. تالش براي جمع
بایست با بیشترین تمرکز ممکن، قبل از اینکه ادراك ایجاد شده محو گردد. عمل استشمام، همیشه می

اهشباعـث کـ  ،آرام و راحت باشـد. بسـتن چشـم   ،بایست کامالً ساکت و بدنذیرد. محیط میانجام پ
جِلینـک  حس ایجاد شـده از رایحـه معطـوف گـردد.     هبایست بگردد. تمامی دقّت، میپرتی میحواس

بـازي بیسـت   مثل ، باشداگر هدف از استشمام، تشخیص مواد اولیۀ بکار رفته در ترکیب توصیه نموده 
گـل  رایحـۀ ،، پرسیده شود. مثالً اگـر در ترکیـب  استخیر یا که جواب آن بله یسواالت دقیق،یسوال

نوار به بینی از خـود سـوال   نمودنبایست قبل از نزدیک استشمام گردید، براي شناخت هویت آن، می
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-زنبـق ’’اسـت؟ آیـا  38بایست ادامه داد، آیـا رز ، میبوداست؟ اگر پاسخ نه 37یاسۀکنیم، آیا این رایح

شـناخته  رایحـه ، تا زمانی که …است؟ و 41است؟ آیا سنبل40‘‘الدولهپیچ امین’’است؟ آیا 39‘‘الوادي
گل مورد نظر را بـه  رایحۀشود. اگر در پاسخ به این سواالت شکّی وجود داشت، به این دلیل است که 

جدید حافظه صورت پذیرد.تا ت،گل منظور مراجعهرایحۀآوریم. لذا بهتر است به درستی به خاطر نمی
ه  ،راودنیتسکا و جِلینک لیـاو داشت احساسات ایجاد شده پس از بوییدن موادت یادهردو بر اهمی

برداري مجبور اسـت تمرکـز   یادداشتعطّار هنگام ’’گونه که جِلینک بیان داشته: اند. همانتأکید نموده
از احساس ایجـاد  یساسات، نیازمند شناخت روشننموده و احساساتش را به روشنی بیان نماید. بیان اح

شـود،  استشمام با حـداکثر هوشـیاري مـی   تمرکز و ایجاد نه تنها باعث ،مالحظاتنوشتن‘‘ .استشده
یـک  طـول  در خوب شـناخته شـده،   ۀرایح. هرچند خاطرة نمایدمیترراحتنیز را بلکه یادآوري آن بو 

ت  ،گـردد. ایـن موضـوع   یحۀ جدید، زود از ذهن پـاك مـی  راذهنیِاما تصویرِ،ماندعمر باقی می اهمیـ
نماید.برداري از احساسات به وجود آمده را بیشتر مییادداشت

اي بـراي  هـا، فرجـه  استشـمام بایسـت مـابین   براي جلوگیري از خسته شدن حس بویایی، مـی 
کند از فرصـت  یشنهاد میاستراحت شامۀ مخاطی در نظر گرفت که حس بویایی ترمیم گردد. جِلینک پ

بایسـت  هرموقع ممکن شد، ارزیاب می’’گوید: به دست آمده براي مطالعه استفاده شود. راودنیتسکا می
ر     استشمامبه هواي آزاد برود و بعد از هر سري  و قبل از شروع مرحلۀ بعد، بـه خـارج از سـاختمان سـ

العمل منفی مدیران مواجه شود. لذا باال انجام این عمل در محیط صنعتی، ممکن است با عکس‘‘بزند.
کنیم. این کار باعث تحریک تـنفّس عمیـق و   پیشنهاد میبه عنوان جایگزین مناسب ها را رفتن از پلّه

رسد این عمل باعث تمیز شدن بینی نیز گردد.فعال شدن سیستم گردش خون خواهد شد. به نظر می

37Jasmine
38Rose
39Lily of the vally
40Honeysuckle
41Hyacinth
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. مواد اولیۀ عطّاري4
او مواده به وعطّاري، به صورت سنّتیۀلیصـنعتی  بـه دو دسـتۀ طبیعـی و    ،منشأشـان با توج

اما نقطۀ شروع ،، شفّاف نیسترسدبه نظر میابتداآنچه مثل بندي گردند. هرچند این تقسیمتقسیم می
.رودبه شمار میاختصاري مناسبی براي برّرسی 
مواد اولیۀ طبیعی

و از 44گیريو عصاره43فیزیکی، از قبیل تقطیر42هاي جداسازيیکتکناز طریق موادي که به 
اسـت  هزاران سال ،. محصوالت طبیعیشود، مواد اولیۀ طبیعی گفته میآیندمنابع طبیعی به دست می

، 47خـم ، ت46ُ، میوه45هاي گیاه، اعم از گلشوند. تمام قسمتاولیۀ عطّاري استفاده میوادبه عنوان مکه 
بع مواد اولیۀ عطّـاري  ا، همگی منشودگیاهان تراوش میاز که 51هاییو صمغ50یشه، ر49، چوب48برگ

42separation
43distillation
44extraction
45flower
46fruit
47seed
48leave
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آهـوي  ’’و 53‘‘گربـۀ زبـاد  ’’ي حیواناتی از قبیل بوخوش52هايغدهاز ابتداي تمدن، . آیندبه شمار می
.ندابه عنوان عطر استفاده گردیده54‘‘ختن

55ماننـد خیسـانده  هاي مرهمبو در روغنهاي مصر و یونان باستان، مواد گیاهی خوشدر تمدن

گردید. در قـرون  استفاده میهانوشیدنیکردن معطّربو نمودن پوست یا براي شده و براي نرم و خوش
56‘‘اسـانس روغنـی  ’’،وسطی، دانشمندان ایرانی، تکنیـک تقطیـر بـا اسـتفاده از بخـار آب کـه از آن      

از میـان  ،آبنس روغنی، از طریق گـذر دادن بخـار  آمد را توسعه دادند. این اسابه دست می57غلیظی
،هـا . این روغنفتپذیرانجام میحاصلهمایعآوريو جمعبخار دار و سپس سرد نمودن مواد گیاهی نم

ند.دشعطّاري نیز استفاده میدر و داروه عنوان اصالتاً ب
،در قرون گذشـته تمایز روشنی بین عطّاري و داروسازي وجود نداشت. ،میالدي1800تا سال 

-آمـد. امـروزه عـرق   هاي مضر به شمار مـی نشئهمنشأبا،هاهدف اصلی عطرها، دفع و درمان بیماري
هاي تولید مواد طبیعی عطّـاري بـه شـمار    ترین روشهنوز یکی از مهم،با استفاده از بخار آب58گیري

وجود دارند، اغلب اوقـات بـا   هایی که در پوست مرکّبات هاي روغنی از قبیل آنرود. برخی اسانسمی
آیند.به دست میهااین نوع میوهمستقیم پوست 59فشردن

. ایـن  تولیـد گردیـد  آمد به دست می60که از تقطیر الکل تخمیريظدر قرن هجدهم، الکل غلی
هـا بـه دسـت    خیساندن مواد جانوري و گیاهی در این نوع الکلاکه ب61موضوع امکان تهیۀ تنتورهایی

. امـروزه، بـه   رودبه شمار مـی قرن نوزدهم عطّارياتّفاقاتمهمترینوقایعفراهم نمود. اینآمد را می

49wood
50root
51resin
52glands
53civet cat
54musk deer
55macerate
56essential oil
57concentrate
58distillation
59expression
60fermentation
61tinctures
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62‘‘عطّاري فاخر’’فقط به طبیعی اولیۀ ها، استفاده از مواد روشقبیل دالیل عملی و هزینۀ باالي این 

ضر خلق شـدند  هاي اول قرن حادر برخی از عطرهایی که در دههطبیعی مواد از محدود گردیده است. 
استفاده شد.

ي در اهعـ یقـرن هجـدهم، طل  اواخـر در 63‘‘عطرگیـري روغنـی  ’’ابداع تکنیک جدیدي به نام 
اي از چربـی  روي الیـه ،ها به صورت مسـتقیم . در این روش، گلآیدبه شمار میها استخراج عطر گل

. سـپس  نمـود جـذب مـی  عصارة گل را،گرفتند. چربیحیوانی یا در مجاورت بسیار نزدیک آن قرار می
، اسـانس  هـا از شسـتن چربـی  به دست آمدهبا تقطیر الکل،بعد از این.گردیدمیالکل شسته ابچربی

معـروف  (ابسـولوت)  64‘‘اسانس خـالص ’’محصولی غلیط که به ،. با این عملشدها از آن جدا میگل
ـ    مـی 66یا ابسولوت پوست65آن را ابسولوت پماد. برخی گردیداست تولید می ۀنامیدنـد. بـه دلیـل هزین

آن هم ،محو گردیده و به ندرتبه صورت کامل تقریباً ،‘‘عطرگیري روغنی’’باالي نیروي کار، روش 
شود.استفاده می‘‘گل مریم’’عطرگیري از فقط براي 

هاي خالصی از هیدروکربن فرّار، حلّالدر ابتداي قرن بیستم،یۀ نفت خامفهاي تصتوسعۀ روش
بـو خـوش گیاهان 69گیري. این مواد براي عصارهعطّار قرار داددر دسترس 68و هگزان67بِنزِناز قبیل 

هـا بـدین شـکل    ها و برگها، ساقهد (عموماً گلنباش70مومداراي ،. اگر مواد اولیهبودندبسیار سودمند 
ـ گرداز گیـاه خـارج مـی   ،ینهاي هیـدروکرب با حلّالگیريهنگام عصارهها.) این مومهستند د. بعـد از  ن

برخالف موم، ،بوماند. مواد خوششکلی باقی میمومی71جداسازي حلّال با استفاده از تقطیر، کانکریت
از موم، کانکریت به دست آمده بـا الکـل شسـته    معطّرشوند. لذا براي جداسازي مواد در الکل حل می

اسـتفاده از روش  دست آمده) بـا  (الکلی که از شستن کانکریت بهشد. با جداسازي الکل از محلول می

62Fine Perfumery
63enfleurage
64absolute
65pomade
66chassis
67benzene
68hexane
69extraction
70wax
71concrete
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ها یا . برخی مواد گیاهی از قبیل رزینمانداقی میب72‘‘اسانس خالص’’تحت فشار کم، ، معموالًتقطیر
-عصـاره به عنوان حلّال ها که داراي آب نیستند، مستقیماً و با استفاده از الکل هاي خشک و خزهبرگ

-گفته می74است رزینوئیدصمغیب چسبنده، لزج و به عصارة به دست آمده که اغل73ند.شوگیري می
شود. 

حلّال در محصـول نهـایی،   مجازِسطحِدر خصوصِي به وجود آمدههااخیراً به علّت محدودیت
. با اسـتفاده از  شوداستفاده میهاي جایگزین از حلّال،گیريبراي عصاره75مخصوصاً براي صنعت طعم

بـه دسـت   نتایج جالب تـوجهی  ،هاي متعارفر باال، بجاي حلّالتحت فشا،اکسید کربن مایعحلّال دي
گردند شخصیت کامالً متمایزي دارند و چـالش  آمده است. موادي که با استفاده از این روش تولید می

اند.نمودهایجاد جدیدي براي عطّار 
ت خاص، فرآیندهاي دیگري بردارايبه منظور دستیابی به محصوالتیتروي کانکرشخصی-

. بـراي مثـال، بـا    باشـد نجام میقابل ا‘‘هاي روغنیاسانس’’یدها و ئ، رزینو‘‘هاي خالصاسانس’’ها، 
د. این محصوالت بـا  آیبه دست میرنگ محصوالت بی،حذف اجزا رنگیهاي مناسبِاستفاده از حلّال

-کمـک ’’روش گردند. نوع دیگري از محصول با حاصل می77در خأل76‘‘ءبه جزءتقطیر ملکولی جز’’

‘‘هـاي روغنـی  اسـانس ’’آیـد. بسـیاري از   با استفاده از حلّال مناسب به دسـت مـی  78‘‘تقطیر در خأل
دارنـد کـه   81‘‘غیرقابل حل’’80ترپنی79هاياز هیدروکربنمیزان زیادي، ‘‘روغن مرکّبات’’مخصوصاً 

72absolute
تواند مواد معطّر موجود در گیاهان را کند. بدین شکل، غلظت الکل پایین آمده پس نمیرا به خود جذب میاگر مواد اولیه داراي آب باشند، الکل آب 73

حل و استخراج نماید.
74resinoid
75flavor
76fractional molecular distillation
77vacuum
78vacuum codistillation
79hydrocarbons
80terpene
81insoluble
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بـراي تولیـد   82‘‘گیري مخالفعصاره’’ازدود. ها را زاین هیدروکربن‘‘ءجزبه ءتقطیر جز’’توان با می
.شوداستفاده مییا غلیظ83‘‘فاقد ترپن’’هاي روغن

در شکل ‘‘روغنیهاي اسانس’’توان از را می85، مواد شیمیایی منفرد84‘‘ءبه جزءجز’’با تقطیر 
،87آلـی کـه شـیمی   زمـانی شود. در گفته می86به دست آورد. به این مواد آیسولیتکم و بیش خالص 

ه بمعطّر زیادي مواد شیمیایی مقدارتنها راه به دست آوردن روش، بود، این ندرتمندر و قفراگیصنعتی
درول ،هم این شیوه. حتّی امروزه آمدشمار می الل یا سـاقتصـادي 88براي برخی مواد از قبیل سیترون-

ترین راه است.
یتمواد اولیۀ صنع

هـا مثـل   ر قـرار دارد. بسـیاري از ایـن   عطّـا رسدر دست،بوامروزه هزاران مادة شیمیایی خوش
سـاخته بـه صـورت مصـنوعی    در طبیعت کشف و متعاقبـاً  ،اولین بار89وانیلین، رز اُکساید و دمسکونز

تمـامی  ،براي عطّـار اند. البته گاه در طبیعت وجود نداشتهثمرة تخیل شیمیدان بوده و هیچبرخی دیگر
شوند صدها ماده از بین هزاران در عطّاري استفاده میزیاد ادي که ارزش یکسانی ندارند و مواین مواد 

هستند.
بود کـه  90که به صورت مصنوعی تولید گردید، بِنزآلدهایديیکی از اولین مواد، 1866در سال 

کومارین براي اولین بار سنتز شـد و پـس از آن و بـا فاصـلۀ     1868. در سال به دست آمد91از تولوئن
میـل  اَ’’شـدند و  تولیـد 1888در سـال  ‘‘هـا نیتروماسـک ’’ین، ایونون و وانیلین. اولین کمی هلیوتروپ

از سرشـار  . از آن موقع و در صد سال اخیـر، تـاریخ عطّـاري    به دست آمد1898در سال ‘‘سالیسیالت
.استبوده بو تولید مواد شیمیایی خوش

82countercurrent extraction
83terpeneless
84fractional
85single
86isolate
87organic
88cedrol
89damascones
90benzaldehyde
91toluene
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-ه از تصـفیۀ نفـت یـا مونـوترپِن    ها کنقطۀ شروع تولید مواد شیمیایی جدید، سنتز هیدروکربن
اي بـراي خلـق عطرهـایی از    انگیـزه ،آمدند، بود. سنتز آلدهایدهابه دست می93که از ترپِنتاین92هایی
. مرحلۀ مهـم  شدناپذیر آکورد رز اجتنابجزء‘‘الکلاتیلفنیل’’. گردیدو آرپِج ‘‘5شمارة شنل’’قبیل 
ط برنـدة   1920) در اوایـل دهـۀ   95سسـکوییترپین براي ايه(پای94تجزیۀ ساختار فارنسول،دیگر توسـ ،

ــل ــایزة نوب ــا’’،ج ــد روزیک ــراي 96‘‘لئوپول ــه ب ــف’’ک ــوت و نی ــی 97‘‘چ ــار م ــو ک ــرددر ژن ــود. ،ک ب
1928بود کـه در سـال   100‘‘سیکلیکماکرو’’اولین مشک نیز ) 99گزَلتوالید(ا98‘‘سیکلوپِنتادکانوالید’’

) و سـپس  102(هـدیون 101‘‘یـل دهیدروجاسـمونیت  مت’’1960ۀ توسط وي سنتز گردید. در اوایـل دهـ  
.ساخته شدند106‘‘ایزو اي سوپر’’و 105، بِرَهمانول104، وِرتنکس103موادي از قبیل گالکسوالید

صنعتیطبیعی از اولیۀ تشخیص مواد مبهمضابطۀ 
-ایـن تمـایز، خـود سـوال    اساسخیلی واضح نیست. ،مصنوعیومواد طبیعی بین ةخط ممیز

فرض وجود دارد که هیچ تغییر شیمیایی در طول فرآینـدهایی از قبیـل   نگیز است. چرا که این پیشبرا
دهد.گیري رخ نمیتقطیر با بخار آب و عصاره
تـوان آن را از منـابع طبیعـی از    اي با ساختار شیمیایی معین که میماده107براي مثال گرانیول

هر دو از استخراج نمود. پاالیش زیاد گرانیول 109پیننیا به صورت مصنوعی از108قبیل روغن پالماروزا

92monoterpenes
93turpentine
94farnesol
95sesquiterpenes
96Leopold Ruzicka
97Chuit & Naef
98cyclopentadecanolide
99Exaltolide
100macrocyclic
101methyl dihydrojasmonate
102Hedione
103Galaxolide
104Vertenex
105Brahmanol
106Iso E super
107Geraniol

www.takbook.com



٤٤.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

بایسـت آن را  مـی ،گذارد. بسته به سرچشمۀ مادهبر جاي مییگرانیول خالص،منبع، از لحاظ شیمیایی
این ماده را فقط با آنالیزهاي طبیعی یا مصنوعی بودنِطبیعی (از پالماروزا) یا مصنوعی (از پینن) نامید. 

توان تشخیص داد.بسیار سخت می
قابـل  هایشـان بـه صـورت    ارزش رایحـه از هر یک از دو منبع، با درجۀ کیفی عطّاريول گرانی

حاوي ،خالص نیستند. گرانیول طبیعیکامالً یک هیچ،. زیرا از لحاظ شیمیاییمتفاوت استاي مالحظه
. گرانیول مصنوعی که از انتقال یافته استآن سرچشمۀ که از باشدمیدیگر مقادیر اندکی مواد طبیعی 

يحاوي نسبت زیادي نرول و مواد دیگـر ،آید، خیلی اوقاتبه دست میشیمیایی یک واکنش ترکیبی 
.است،شودکه در محصوالت طبیعی یافت نمی

تبدیل شوند. این 110‘‘گرانیل اَستات’’توانند به می،عطّاريکیفی هریک از دو گرانیول با درجۀ 
دو مورد مصنوعی نامید. تفاوتتوان در هرآیند را میهاي شیمیایی به وجود میکنشها که از وااَستات

است.زیادهاي طبیعی و مصنوعی هاي به دست آمدة طبیعی و مصنوعی، به اندازة گرانیولبین استات
بـه صـورت   111‘‘مـریم گلـی  ’’و ‘‘چـوب سـدر  ’’بسیاري از محصوالت طبیعـی ماننـد الدن،   

که براي عطّار به عنوان مواد طبیعـی عمـل   ايات بسیار پیچیدهشوند، تا مشتقّد تقسیم میبه اجزا خو
بـه  ایـن مـواد   وضعیت .نمودتصفیهتوان به مواد منفرد خالص کنند را تولید نمایند. این مواد را میمی

نه؟ بستگی دارد.یا هستندآیا در مواد اولیه به همان شکل موجود کهعنوان طبیعی یا مصنوعی، به این
ت   ’’مـواد مصـنوعی   افـزودن بـا  راطبیعیاولیۀ مواد،تولیدکنندگان،خیلی اوقات تقلیـل کیفیـ

به منظور استانداردسـازي کیفـی،   (افزودن مواد مصنوعی) . این عمل نمایندمی113یا دگرگون112‘‘داده
اضـافه شـدن مـواد    کشاورزي (معموالً توضـیحاتی مبنـی بـر   محصوالت متفاوت کیفیت ثابت نمودن 

گردد.) و یا صرفاً براي کـاهش هزینـه انجـام    ارائه میمحصوالت طبیعی بندي مصنوعی بر روي بسته

108palmarosa
109pinene
110geranyl acetate
111clary sage
112cut
113touched up
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مـوارد  بیشـتر شوند، اما در خالص فروخته میاسماغلب به ، متأسفانهگردد. هرچند این محصوالتمی
نیستند.114ترکیبیک چیزي بیشتر از 
، ‘‘افیگاز کروماتوگر’’با استفاده از رل کیفیتهاي کنتتکنیکاستفادة گسترده ازفوایدیکی از 

فهمدتواند بمیهادر سایۀ این تکنیکخریدار، . ه استبودطبیعی همواد اولیاریک نور به عرصۀ تشتاب
-اسـانس امروزه، دوباره در نتیجۀ ارزیابی دستگاه جی.سی.، ؟استخالص اي تا چه اندازهمادة طبیعی، 

انـد.  قابـل اعتمـاد، در بـازار فـراهم گردیـده     و رِزِنوئیدهايِ خالصِ‘‘هاي خالصاسانس’’ی، هاي روغن
بـه حسـاب   بیسدیگر د، ندشنامیده می‘‘هاي روغنی مصنوعیاسانس’’موادي که صادقانه همچنین 

.گردندمینامگذاري 115طبیعیمواد شبهآیند و نمی
اسـت.  هـا آنمختلـف  هـاي  د و شناخت کیفیتمواهايیکی از وظایف عطّار، آگاهی از تفاوت

بـا  سـپس ،را بشناسندمحصوالت طبیعی خالص و مواد مصنوعی کیفیابتدا ،بایستعطّاران جوان می
ادامه دهند.به کار خود مواد به اصطالح تجاري 

114compound
115quasi-natural
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بندي مواد اولیه. آموزش و طبقه5
ماننـد  ،شود. مواد اولیه براي عطّـار اد اولیه آغاز میبا شناخت مو،ساخت شالودة مهارت عطّاري

-را مـی هفقط به همان میزان که مواد اولی،هر دانشجوها براي نقّاش و کلمات براي شاعر است.رنگ

بخش وي.عطّار است و هم الهامهم ابزار تجارت،تواند در عطّاري خبره گردد. مواد اولیهشناسد می
ممکن است از وجود صدها بطري حاوي مواد عجیـب و غریـبِ اغلـب بـدبو، در     ،کارعطّار تازه

د یرسـ چه ابتدا به نظر مـی ، شناخت این مواد از آنمستعد. اما براي دانشجوي بترسدطبقات آزمایشگاه 
بـا  فعاالنـه  فقط با کار مهارتواقعی مواد است. این فقط اولین پلّۀ شناخت،تر است. هرچند اینآسان

شود کارکشته محسوب می،فقط در زمان خود،ايآید. عطّار حرفهبه دست میطوالنی زمان طی،وادم
ت    ،وي را کارکشته نامیـد. عطّـار  دیگر توان اگر از شناخت مواد جدید عقب بماند، نمیو بایـد بـا کیفیـ

شـیمیایی بـه   که از محصوالت گیـاهی یـا از تحقیقـات   مواد جدیدي مصرفهنگامِو عملکردبویایی 
د، آشنا شود.نآیدست می

آن، آموختن کلمات است، در عطّاري نیـز اولـین   درهمانند آموختن زبان خارجی که اولین قدم
آزمـایش  و استشمام مواد، ناگزیر از تکرار رایحۀ به خاطرسپاري . براي باشدمیقدم، شناخت مواد اولیه 
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تـر  آسانمواد رایحۀ شناخت ،تماتیک و منظّم پیش رودهستیم. اگر این کار به صورت سیسها روي آن
تواند کند، میمغز انسان چگونه کار میبدانیم . اینکه گرددمیانجام يبه صورت موثّرتر،و در بلندمدت

به آموزش سیستماتیک کمک نماید.
نیسـت. مشـخّص نیسـت    یکسـان  هـاي بویـایی   آموزش بینی یا گیرنـده با ،شناخت مواد اولیه

آموزشِ فرآینـدهاي ذهنـی اسـت کـه پلـی را      ،د یا نه؟ ایننقابل آموزش باشاصالً بویایی هاي هرندگی
نماید. فرآیندهاي ذهنـی، بـر   فراهم مییادآوري نام موادو رایحه بین ادراك بویایی، تونایی شناخت ما

بویایی هاي گروهنودر،توسط ذهنجدید، رایحۀ . هر اندگذاري شدهاي پایهشبکۀ تداعی معانی پیچیده
، اضافه نمودن مواد جدید بشناسدبیشتر مواد را دانشجوچقدر شود. خوشبختانه، هرموجود گنجانیده می

تر است.به فضاي خالی ذهن آسان
گـردد. هرچنـد   هـاي حفـرة دمـاغی شـروع مـی     فرآیند شناخت بو از زمان ارتباط مواد با سلول

حس ایجاد معتقدندعطّاران کامالً شناخته شده نیست. عموم،ها هنگام پاسخوضعیت دقیق این سلّول
-شده از یک مادة شیمیایی، با ساختار ملکولی آن مرتبط است. براي مثال، تمامی مواد با ریشـۀ فنیـل  

شان مرتبط با هم اسـت. همـین موضـوع در مـورد     ، در محدودة مشخّصی از سایز ملکولی، رایحهاتیل
نیز صادق است. مغز احساس ایجـاد شـده از سـاختار ملکـولی را آنـالیز      117هاو سالیسیلیت116هانیترال

در ترکیبات ،میزان اطّالعات ورودي. کندایجاد میرا نامیم نموده و تجربۀ شناختی که حس بویایی می
اسـت.  زیـاد بایست ارزیـابی گـردد،   که میشدهتکمیل پیچیده از قبیل محصوالت طبیعی و عطرهاي 

کـرة  هاي بویایی و تشخیص آن، در نـیم سازي اولیۀ محرّكکه یکپارچهمبنی بر ایندارد وجود ياعتقاد
مـواد  ممکن اسـت یـادآوري نـام    گردد.انجام میکرة چپ مغز، در نیمموادنام یادآوري اما ،راست مغز

-را مـی رایحـه در این حالت بوینده 118.‘‘قرار دارددر نوك زبانم ’’نامش :بگویدهو بویندباشدمشکل 
کـه هـیچ موقـع مـاده را     مبنی بر این119‘‘ول جِلینکاپ’’آورد. پیشنهادشناسد، اما نام آن را بخاطر نمی

آید. زیرا شناخت بو از لحاظ ذهنی، کـاري سـخت و دشـوار    بدون تمرکز کامل نبویید، اینجا به کار می

116nitriles
117salicylates
118tip-of-my-tongue
119Paul Jellinek
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تـا جـایی   .بخشدرا سرعت میواد منام ، رابطۀ ادراك، شناخت و یادآوري هابا رایحهاست. تمرین زیاد
-عطّار آموزشحتّی. جالب است نمایدتعیین هویت بالدرنگ اي را مادة شناخته شدهتواند میعطّار که 

مرئی، مقدار کمتري فعالیت ذهنی نیاز دارد.اءبراي یادآوري نام اشی،نیزدیده
به نسبت مواد شیمیایی ناخت آنکه شگیرند به خود میمعموالً چنان هویتی ،ترکیبات پیچیده

مواد منفردي از قبیل همانند121یا جیورجیو120اَنیس. عطرهایی از قبیل اَنیستر استآسانمنفرد 
طور روغن فوراً قابل تشخیص هستند. همان123‘‘آلدهایداَنیس’’یا 122‘‘الکلاتیلفنیل’’

127‘‘قابل یادآوري’’و 126‘‘ردفمنحصر به ’’داراي هویت 125‘‘دانی عطريشمع’’یا 124اسطوخودوس

تر از مواد شیمیایی منفرد راحتاغلب ترکیبات پیچیده را ،دانشجویاندهد میباشد. تجربۀ ما نشان می
قوي هستند، شناخته شده نیست. اما یداراي هویت،نمایند. دلیل اینکه برخی از عطرهاشناسایی می

که یبراي ترکیب،ایجاد هویت،انعطّارمهارتشتربی،گونه که در آینده خاطرنشان خواهیم کردهمان
.د استنسازمی

کار، مواد اولیۀ عطّاري را به صورت گونه که قبالً بیان گردید، مهم است دانشجوي تازههمان
دانشجو معرّفی گردد. این مواد هب،مهممنتخبةماد50سیستماتیک بشناسد. در ابتدا نباید بیشتر از 

گردد.) در این بخش ارائه می،پیشنهاديمادة 50ها باشد. (لیست رایحهمختلفانواعِبایست شاملِمی
شان ها به ذهنخود، در مورد هر ارتباطی که از رایحهمالحظاتبایست به یادداشتدانشجویان را می

نجۀ از قبیل بوي گ،یادآور خاطرات گذشته،ها، تشویق نمود. ممکن است این رایحهکندخطور می
-تازه از خاك بیرون آورده شده باشد. دانشجویان میدرختۀزمینی یا ریشمادربزرگ، نان داغ سیب

در شدهیادداشتمالحظاترا نیز بیان نمایند.یشانهاو شباهتداده مقایسه انجام ،بایست بین مواد
نباید ،هااگرديشدر ذهن است. لذا استاد و هماز مواد موجود هاياین مقطع، انعکاس وابستگی

120Anais Anais
121Giorgio
122phenylethyl alcohol
123anisaldehyde
124lavender
125geranium
126unique
127memorable
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براي اتاي از ارتباطشبکه،آگاهانه،. دانشجو در این مسیرتلقّی کنندغلطیادرست مالحظات را 
ماده کامالً شناخته شد، تعداد مواد را به آرامی و در 50نماید. هنگامی که ها ایجاد مییادآوري رایحه

لیست را شامل شود.موجود در ةماد162توان افزایش داد تا همۀ می،بعدهاي طول هفته
مواد اولیۀ باکیفیت در اختیار دانشجویان قرار گیرد. مواد بایست میفقط ،در مرحلۀ اول

هاي متفاوتی موجود ، با کیفیتشانمصنوعی و طبیعی، بسته به سرچشمه، شیوة تولید و درجۀ خلوص
.نمایندرا تجربه با کیفیت عالی مواد128،تجاريدرجۀ بایست قبل از استفاده از هستند. دانشجویان می

ها را رایحهبندي دستهبایست تشویق نمود هاي اولیۀ آموزش، دانشجویان را میدر طول ماه
است این اما مهم است. ارائه شدهموادبنديطبقهیک سیستم فقط ،شروع نمایند. در این کتاب

،و تجربهتا بر اثر تالش،گذارندبپشت سر خود ا بندي مواد رهدستفرآیندهاي ذهنیِ،دانشجویان
. هرچند گیرداستاد انجام توسطنیز یحتّی اگر نیاز باشد اصالحات.سازندببندي خودشان را طبقه

راه مفیدي براي شناخت ها،ها در گروهبندي آندستهو مواد با یکدیگر سازي یادگیري از طریق مرتبط
هادستهناپذیر دانشجویان نباید خود را به چهارچوب انعطاف،ت، لکنهاسمواد و تفکّر در مورد آن
بگشایند و دائماً به وادشان را به تمامی جوانب مبایست تشویق شوند ذهنمحدود نمایند. بلکه می

دنبال ارتباطات جدید بگردند.
بایست می؟ استماندگار بر روي نوار بویایی یچه مدت،هاینکه هر ماددانستنبراي دانشجویان

بعضی انجام دهند. برخی مواد بیشتر از چند ساعت دوام ندارند. در حالی که خود هاي تبخیر را آزمایش
بایست به دقّت قابل تشخیص هستند. این نتایج میبر روي نوار بویایی بعد از چند روز نیز هنوز دیگر،
را یت فرّاریت نسبی مواد در ساختار عطر دانشجو در مورد اهمتجربۀ پایۀ ،هایادداشت. این گرددثبت 

.خواهد دادشکل 

ی متفاوتبویایی (قدرت) شدت ،موادهاي مختلفبدانند گروهبایست دانشجویان میهمچنین 
جانوري، حتّی واد دار و برخی ماز قبیل آلدهایدهاي چربیبویایی، قدرت داراي موادي. تعداد زیاددارند

که شدت بقیۀ مواد ،از طرف دیگرنیز قوي هستند. %1% یا حتّی 10ان بعد از رقیق شدن به میز
مگر اینکه،توان استشمام کردرا مشکل می‘‘بِنزیل سالیسیالت’’از قبیل ،بویایی ضعیفی دارند

تري برخوردارند.هاي پاییندرجات تجاري مواد اولیه، از کیفیت128
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به تواند فریبنده باشد. چرا که موادي که قويبا آن صورت گیرد. اما این اطّالعات میيآشناییِ بیشتر
ترکیب درممکن است تأثیر مهمی ،هاي خیلی کم نیز استفاده شوندرسند، حتّی اگر در غلظتنظر نمی

هاي با ارزیابی رفتارشان در فرمولها نیزر شناخت شدت مواد، عملکرد آنبرجاي بگذارند. عالوه ب
در فرمول %10شود. براي مثال برخی مواقع، ممکن است وانیلین را به میزان متفاوت، بهتر آموخته می

بر در عطر تأثیر قابل توجهی این مقدار کم، %. اما ممکن است 01/0استفاده کرد و در فرمول دیگر 
، نمود% استفاده 1دانند یک ماده را نباید بیشتر از نمیعطّاران جوان جاي بگذارد. به این دلیل که 

طریقۀ استفاده ،از عطّار باتجربهکمتر ،ایشان. از آنجایی که یابندبه تجربیات جدیدي دست میاغلب 
.باشد، ممکن است عطري بسازند که مهیج و اصیلشناسنداز مواد را می

مزّه با شناسنوشیدنیبه هنر عطّاري بسیار نزدیک است. هرچند شناس،نوشیدنیمهارت 
رین کند، لکن تأثیرگذارتها شناخت حاصل میآنصادر مورد شخصیت خها نوشیدنیانواع کردن
یکی در ،حاصل از محصوالت مختلفهاي نوشیدنیکه آزمونی آن است در ه شدنبراي خبر،شیوه

سازي، گردند، شرکت نماید. این یادگیري از طریق ارتباطسنجی و مقایسه میمقابل دیگري هم
،عطّاريمهارتی است که در ) هاتفاوت(یافتن و تباین ها) خانواده(یافتن همیابی شبیهبندي) (دسته
.مورد نیاز استبسیار

را آشنااز مواد،یا بیشترمنتخب فاقد نامِ نوار بویایی10ِبایست هر صبح می،دانشجویان
در و بحث انهایشبا استاد و هم شاگردي،ي که قادر به شناخت نیستندآن مواددر مورد واستشمام 
،توسط استادمنتخب ها، مواد روزبعضید. نیادداشت نمایمطالبی ها آنبویایی )(گروهۀدستخصوص 

بایست این مواد را از می،هاي دیگرروزد. نممکن متفاوت باشحد تا ،بایست از لحاظ نوع رایحهمی
ایی از قبیل یبو یا مواد مرتبط از لحاظ شیمرز، مواد چوب129هاياز قبیل نوت،گروه بویایی یکسان

بنديِبه دسته،شد، اضافه کردن مواد جدیدشناخته د اولیه ها انتخاب نمود. هنگامی که موااستات
مواجه شده با آن قادر است موادي که قبالً با این روش دانشجوي باهوش تر است. راحتجودموذهنیِ

شود.در ادبیات عطّاري نوت، به معناي رایحه، آکورد و بو استفاده می129
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اش زگونهشخصیت ريرا از رو‘‘اَستاتفنیلاتیلفنیل’’را بشناسد و نام ببرد. براي مثال، ممکن است 
ترکیب گردیده، تشخیص دهد.‘‘هااَستاتفنیل’’هاي عسل از قبیل تکه با نو

این سه حه را تعریف نماییم. یتوانیم سه مرحلۀ شناخت رام که مییاي رسیدحال به نقطه
آن کامالً آگاه شده و در در خصوص دهیم. سپس را نسبتاً تشخیص میرایحهاول، :مرحله عبارتند از

. به به توصیف رایحه هستیمما قادر،م. در اولین مرحلۀ آشناییییمانسایی میآن را شناپایان عمالً
براي جستجو کند. در ذهن هاي ضخیره شده بنديدستهدهیم میان ارتباطات و میمان اجازه ذهن
جلو به ، ما را خیلی تنهاییآن این است: شیرین. این به رایحۀ ، اولین احساس ما از بِنزوئینمثال

ممکن است سپس باشد. میماده تعداد زیادي حاوي ، هاي شیرینرایحه. زیرا گروهکندنمیهدایت 
توانیم بفهمیم این میبعد. تشخیص دهیم130‘‘بخوررایحۀ شبیه شکالت با مقدار کمی ’’راصفت آن 

و بشخصیت چرمکمی تولوهکنیست. چرا هاي شیرین قرار دارد، که در خانوادة رایحه131تولو،ماده
جوي ش(دان.داردن133نوت بخور‘‘پرو بالسام’’که نیست. چرا 132‘‘پرو بالسام’’مادة مورد نظر . یا دارد

، لغات نوشیدنیاي چاي و خبرگان حرفه) اغلب عطّاران و .کندتوجه میهاابتدا به تفاوت،باهوش
. عطّاران نمایندفاده میاستمشابه رایحۀ محصوالتاندكبراي تشریح تغییرات،ايمتفاوت و پیچیده

راي ب134‘‘بوي پاي فیل’’عنوانارا بنوت سبزارتباط برقرار نموده و نوع خاصی از یکدیگراقادرند ب
استدود بوده که نیاز حمدایرة لغات آن زبان عطّاري بسیار فقیر و متأسفانه . کنندتشریح یکدیگر 

نماییم.ستفادهاها هتوصیف رایحهایی براي چنین استعارهاز برخی مواقع 

و بدون نیاز فوري ،آننام توانیم بگوییم شناخت ما از مواد کامل است که یادآوري میهنگامی
135. ما بنزوئیناستقدیمی یدوستیادآوري رایحه مانند شناخت. باشدماده صفاتدر خصوص به فکر

،قدیمییدوستممکن است حتّی . اما آوریمبه خاطر میدهدبوي بنزوئن میچون را به سادگی 

130chocolatelike with a touch of incense
131tolu
132peru balsam
133incense
134smelling like elephant's feet
135benzoin
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حافظۀ ما خوب ممکن است گهگاه شخصیت و رفتاري از خود نشان دهد که ما را متعجب نماید. البته 
و بنديدستههاي خودآگاه و نیمه ناخودآگاه به مغزمان اجازه دهیم از پروسهباشدعمل نکند و نیاز 

ه بتشریح و راي ب،آناز صفت یمتوانمی،مشناختیرا ماده عبور نماید. اما هنگامی کهمواد شناخت 
پی ،کنیماستشمام می. هنگامی که براي اولین بار تولو را اییماستفاده نمدیگر مواد رایحۀ یادسپاري 

کمی ،تولوشویم همچنین متوجه می. باشدمیشبیه ،برایمان شناخته شدهبه بنزوئین که بریممی
همچنین، بنزوئین بدانیم. ةخانوادصفت و همانیم تولو را همتولذا می. دارد136بوچرمصفت بیشتر 

138‘‘استاتاتیلفنیل’’مرتبط با براي اولین بار، آن را 137‘‘فورماتاتیلفنیل’’رایحۀ هنگام آزمایش 

گرانیل ’’که در 139نوعی از تیزي‘‘فورماتاتیلفنیل’’این تفاوت که با .دهیمتشخیص می
در خانوادة ‘‘فورماتاتیلفنیل’’متوجه خواهیم شدلذا .باشدمیرا داراست اوجود م140‘‘فورمات

.قرار دارد‘‘استاتاتیلفنیل’’

به بالفاصله فردي را در خیابان مثل اینکه . گرددشناسایی میکامالًماده ،مرحلۀ نهاییدر 
-میکامالً یک نفر را در صورتی .141ماینیست او را کامالً شناختهی. اما این بدان معنمآوریخاطر
اولیۀ . این موضوع در خصوص مواد مباشیدیده هاي مختلف در موقعیترا که رفتار وي مشناسی

در ،. به این دلیلمکنیکه عمالً با آن کار مایشناختهکامالً ماده را عطّاري نیز صحت دارد. وقتی
دانشجو ،بو و همانندسازي عطرهاي بزرگي گلهاقبل از پرداختن به بیس، هاي اول تحصیلهفته
-مفصالً در بخش آتی مورد بحث قرار می،با آکوردهاي ساده شروع نماید. (این موضوعبایست می

که يعطّار ماهرپذیرد. حتّیموقع پایان نمیهیچنیز شناخت مواد داستان گیرد.) مانند شناخت افراد، 
شخصیت نو ،در ترکیبات و کاربردهاي جدیداز آن ه است با استفاد، ممکن نمودهاي کار با مادهها سال

يترخلّاقذهن باز نماید، جدید بیشتر کشف نماید. هرچه عطّار ذهن خود را به روي کشفیات اي و تازه

136leathery
137Phenylethyl formate
138phenylethyl acetate
139sharpness
140geranyl formate
141knowing
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هاي در فرمول، هایی که مواد در ترکیب با یکدیگرشیوه،عطّاريتوان گفت میلذا . داشتخواهد 
دهد.نند را آموزش میکمتفاوت کار می

و شناسایی نماید. ولی هنوز داده نگریستیم که مواد را تشخیص به حافظه تا اینجا از این منظر 
به ،. در این زمینهاستبخش دیگري از حافظه وجود دارد که مربوط به فراخوانی و تصویرسازي ذهنی 

یادآوري توان ما کم و بیش تر است. اغلبدان عقبعطّار از هنرپیشه یا موسیقی،صورت طبیعی
-میهاستفادهمیشه ،مانآشنا در ذهناشیاءبازسازيتوان و از داریماحساسات شنیداري و دیداري را 

-پیادهبر روي کاغذ را از حافظهموجود در ذهنشتواند تصاویر واقعیِدیده میآموزشنقّاش نماییم. 

در هاي موسیقی صدایی که از نوتتا آموزش داد توانمیبه همین شکل دان را نماید. موسیقیسازي 
بازسازي ، توانایی در انساناما. در ذهن خود بازسازي نمایددقیقاً آید را به دست میاجراي واقعی 

توانیم رایحۀ گل رز را به همان شکل که رنگ یا توسعه یافته است. آیا میکمتر ،هارایحهذهنی 
را توضیح رایحه م یبه خاطر بیاوریم؟ ممکن است قادر باش،نماییممیبازسازي مان در ذهنملودي را 

را تجربه یتوانیم تصویر بویایی ذهنمیواقعاً . اما آیا نام ببریمرا با آن مواد مرتبط داده و تمامی 
نماییم؟

آن و ة خاطربا بوییم توانیم انجام دهیم، مقایسۀ چیزي که میمیبدون سختی زیاد کاري که 
ت مواد اولیه ارزیابی کیفیهنگام مخصوصاً ،این توانایییا نه؟اینکه آیا این دو یکسان هستندشناسایی
ايهمان مادهمانند ،نمونهاین آیا که (.شکل دیگري از شناخت است،اینباشد. در حقیقت مهم می

وجود به رستی نیز ، تصویر بویایی دایجاد نشودخارجی یهنگامی که محرّکاست؟)ایم که قبالً بوییده
.آیدنمی

بویایی را در مقایسه با دیگرذهنی بازیابی قدرت نتوانسته ،وجود دارد که انسانیدالیل
استفاده از اصوات الزمِبخش ،شنیداريذهنی بازیابی قدرت توسعه دهد. ذهنیبازسازي هاياییتوان

بازیابی براي ن ماتوااز جمله داري، بازیابی دیامکان .زبان استیادگیري به عنوان وسیلۀ ارتباط و 
مورد نیاز ء جدیداشیاساختبراي ،که هستآنچهبجاي ،شودتصور میگونه که همان،اشیاذهنی 
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ش ارزداراي . لذا داردناي استفاده،به نیازهاي روزمرّهخدمت براي ،. اما بازیابی ذهنی بویاییباشدمی
.نیستظاهري 

این .را دارا هستندبویاییذهنی بازیابی ی ازدرجات،کننداران ادعا میبرخی از عطّ،با این وجود
زنده نگه ،در این زمینهدپرورش یابد. تمرین مفیبه صورت فعاالنه بایست در عطّاران جوان توان می

مدت زمان ممکن بعد از ترك حداکثر براي ،داشتن آگاهانۀ احساس بویایی ایجاد شده از ماده
است. البته این ایجاد شده از بوییدن جدید مانده با تصویر و سپس مقایسۀ تصویر باقیاستشمام

مواد در ترکیب با کردچگونگی عملبینیپیشبه ،تمرینع نیاز به تمرکز زیادي دارد. اما این وموض
توسعه دي تا حشان رابویاییذهنی استعداد بازیابی اند. برخی از عطّاران مدعیکندیکدیگر کمک می

گیرد.شکل مییشانهادر رویاابتدا ،آثار خلّاقکه بسیاري ازاند داده
هاآنبنديطبقهمواد اولیۀ اصلی و 

شود تا در مادة طبیعی و مصنوعی است که به دانشجویان پیشنهاد می162لیست ذیل حاوي 
. این استها رایحهانواع از زیاديحاوي تعداد ،اول تحصیل با آن آشنا شوند. این لیستهۀشش ما

گذاري د. (موادي که با ستاره عالمتنگیرمورد استفاده قرار می142بیشتر از همه در عطّاري فاخر،مواد
د.)هیقرار دتانبایست در ابتداي لیست یادگیرياند را میشده

142fine
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مواد اولیۀ طبیعی
*LemonAmbrette seed

Lemongrass*Armoise

Lime West IndianBasil

MandarinBay

Mimosa absolute
*Benzoin Siam

Neroli
*Bergamot

NutmegBirch tar

*Oakmoss absoluteCamomile Roman

Olibanum extractCardamon

Opoponax extractCassis bourgeons (base)

Orange sweet
*Castoreum

*Patchouli
*Cedarwood Virginian

PepperCelery seed

PeppermintCinnamon leaf

Peru balsam oil
*Cinnamon bark

*Petitgrain ParaguayCistus oil

PimentoCivet

Rose oilClary sage

Rose absoluteClove bud

*RosemaryCoriander

RosewoodCostus (base)

*Sandalwood East IndianCumin

Styrax oil
*Estragon

Tagete
*Galbanum oil
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Tonka absolute
*Geranium Bourbon

Tuberose absoluteGuaiacwood

ThymeIris concrete

Vanilla absoluteJasmine absolute

*Vetyver Bourbon
*Labdanum extract

Violet leaf absolute
*Lavender

*Ylang extraLavandin
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صنعتییۀ مواد اول
Acetophenone *Eugenol

Aldehyde C10 Evernyl

*Aldehyde C11 undecylenic Frambinone

Aldehyde C12 lauric *Galaxolide

*Aldehyde C12 MNA gama-Decalactone Geraniol

*Aldehyde C14 (gamma-undecalactone) *Geranyl acetate

Aldehyde C16 Geranyl formate

Aldehyde C18 (gamma-nonalactone) Geranyl nitrile

Greenyl acetate

Allyl cyclohexyl propionate Hedione

Ambroxan Helional

Amyl cinnamic aldehyde Heliotropin

*Amyl salicylate *cis -3-Hexenyl acetate

Anisaldehyde cis -3-Hexenyl salicylate

Aurantiol *Hexyl cinnamic aldehyde

Benzaldehyde *Hexyl salicylate

*Benzyl acetate *Hivertal

Benzyl salicylate *Hydroxycitronellal

Brahmanol *Indol

Calone Ionone alpha

Cashmeran *Isobornyl acetate

Cedramber *Iso butyl quinoline

Cedryl acetate Isoeugenol

Cinnamic alcohol Iso E super

Citral Isogalbanate

Citronellal cis -Jasmone
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*Citronellol Lilial

Citronellyl acetate *Linalool

Coumarin *Linalyl acetate

Cyclamen aldehyde Lyral

Cyclopentadecanolide Maltol

Damascone beta *Methyl anthranilate

*Dihydromyrcenol Methyl benzoate

Dimethyl benzyl carbinyl acetate Methyl cinnamate

Methyl chavicol

Diphenyl oxide *Methyl ionone gamma

*Ethyl phenylacetate Methyl napthyl ketone

Ethyl vanillin Methyl octine carbonate

Methyl salicylate Phenylpropyl alcohol

Musk ketone Rosalva

Musk T Rosatol

Paracresyl acetate *Rose oxide

Phenoxyethyl isobutyrate Sandela

*Phenylacetaldehyde *Styrallyl acetate

Phenylacetic acid *Terpineol

Phenylacetaldehyde dimethyl acetal Tonalid

*Vanillin

Phenylethyl acetate Vertacetal

*Phenylethyl alcohol *Vertofix

Phenylethyl dimethyl carbinol Vetiveryl acetate

Phenylethyl phenylacetate Vertenex (PTBCHA)
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هابندي رایحهطبقه
نوع زیرمجموعه مواد طبیعی مواد مصنوعی

(یا مواد طبیعی) طبقه شخصیت خاص

ALDEHYDIC Aldehydes Aldehyde C10 Orange

ALDEHYDIC
Aldehyde C11
undecylenic

ALDEHYDIC Aldehyde C12 lauric Soapy143

ALDEHYDIC Aldehyde C12 MNA (Pine144)
ALDEHYDIC Citronellal Cintronellal
ALDEHYDIC (Nitrile) Geranyl nitrile Citrus
ALDEHYDIC (Alcohol) Rosalva Rose

AMBER145 Cistus oil

AMBER
Labdanum146

extract
Resinous

AMBER Cedramber Woody Cedarwood147

AMBER Iso E Super Woody Patchouli148

AMBER Ambroxan Woody Dry wood149

ANIMALIC150 Civet151 Fecal152

ANIMALIC Castoreum Leather
ANIMALIC Indol Floral Jasmine
ANIMALIC Paracresol Floral Narcisse153

ANIMALIC Phenylacetic acid Floral Honey
ANIMALIC Costus Iris Hair154

ANIMALIC Cumin155 Spicy Sweaty

ANISIC156 Basil157 Methyl chavicol
ANISIC Estragon Methyl chavicol

صابونی143
کاجی144
عنبر145
الدن146
چوب سدر147
نعناع هندي148
کچوب خش149
جانوري150
مشک زباد (گربه زباد)151
مدفوعی152
نرگس153
موي سر154
زیره سبز155
بادیان رومى، انیسون156
ریحان157
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AROMATIC-
HERBAL158 Armoise (Thujone) Camphor

AROMATIC-
HERBAL

Roman
camomile159 Hay160

AROMATIC-
HERBAL

Clary sage Linalool

AROMATIC-
HERBAL

Thyme161

BALSAMIC162 Benzoin Siam (Vanillin) Resinous Sweet
BALSAMIC Peru balsam oil (Vanillin) Sweet
BALSAMIC Styrax oil (Phenylpropyl alcohol) Cinnamic
BALSAMIC Cinnamic alcohol Cinnamic Floral
BALSAMIC Phenylpropyl alcohol Cinnamic Floral
BALSAMIC Methyl cinnamate Cinnamic Floral
BALSAMIC Benzyl salicylate Salicylate Floral

CAMPHOR163-
CINEOL

Armoise (Camphor, thujone) Herbal Aromatic

CAMPHOR-
CINEOL

Cardamon164 (Camphor) Spicy Seed

CAMPHOR-
CINEOL

Lavandin (Camphor, cineol) Lavender Linalool

CAMPHOR-
CINEOL

Rosemary165 (Camphor, cineol) Lavender Eucalyptus166

CINNAMIC167 Cinammon bark (Cinnamic aldehyde) Spice
CINNAMIC Cinnamon leaf (Eugenol) Spice
CINNAMIC Cinnamic alcohol Floral Balsamic
CINNAMIC Phenylpropyl alcohol Floral Balsamic
CINNAMIC Methyl cinnamate Floral Balsamic
CINNAMIC Styrax oil Balsamic

CINNAMIC
Amyl cinnamic

aldehyde
Floral Jasmine

CINNAMIC
Hexyl cinnamic

aldehyde
Floral Jasmine

CITRUS168 Citral Lemon

گیاهان خوشبو158
بابونه رومی159
یونجه160
آویشن161
کاجى، وابسته به بلسان162
کافور163
هل164
رزماري165
اوکالیپتوس166
دارچینی167

www.takbook.com



٦١.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

CITRUS Lemon169 (Citral) Fruity Fresh
CITRUS Lime170 distilled (Terpineol) Fruity Fresh
CITRUS Sweet orange171 Fruity Fresh
CITRUS Mandarin Fruity Fresh
CITRUS Bergamot172 (Linalool, L. acetate) Fresh Linalool
CITRUS Lemongrass173 (Citral)
CITRUS Citronellal Aldehydic Citronella
CITRUS Geranyl nitrile Aldehydic Lemon

FLORAL174 Almond
blossom175 Anisaldehyde Lilac176

FLORAL Benzaldehyde Almond
FLORAL Carnation177 Eugenol Spicy Clove178

FLORAL Isoeugenol
FLORAL Gardenia179 Styrallyl acetate Fresh
FLORAL Hyacinth180 Phenylacetaldehyde Green Rose

FLORAL
Phenylacetaldehyde

dimethyl
Green Lilac

FLORAL acetal
FLORAL Honey181 Ethyl phenylacetate

FLORAL
Phenylethyl

phenylacetate
Rose

FLORAL Phenylacetic acid Animalic Rose

FLORAL Jasmine182 Jasmine
absolute

FLORAL Benzyl acetate Fresh
FLORAL Hedione
FLORAL Jasmal Mushroom183

FLORAL Amyl cinnamic Cinnamic

مرکّبات168
لیمو سنگی169
لیمو170
رینپرتقال شی171
ترنج172
لیمو علفی173
بوگل174
شکوفه بادام175
یاس بنفش (یاس شیروانی)176
میخک صدپر177
میخک178
یاسمن179
سنبل180
عسل181
یاس182
قارچ183
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aldehyde

FLORAL
Hexyl cinnamic

aldehyde
Cinnamic Muguet

FLORAL Indol Animalic
FLORAL Ylang extra Linalool
FLORAL Lilac Terpineol Household
FLORAL Anisaldehyde Floral Almond
FLORAL Heliotropin Sweet

FLORAL Mimosa
Mimosa184

absolute
FLORAL Acetophenone
FLORAL Hydroxycitronellal
FLORAL Lilial
FLORAL Lyral
FLORAL Cyclamen aldehyde

FLORAL
Narcisse-
Jonquille

Methyl cinnamate Cinnamic

FLORAL Paracresol Animalic

FLORAL
Neroli-
Orange
Blossom

Methyl anthranilate

FLORAL Aurantiol Schiff base
FLORAL Methyl napthyl ketone

FLORAL
Neroli185,
Petitgrain

Fresh

FLORAL Rose Rose186 absolute Phenylethyl alcohol
FLORAL Rose oil Citronellol
FLORAL Citonellyl acetate Muguet
FLORAL Geraniol
FLORAL Phenylethyl acetate Fresh Fruity
FLORAL P.E. dimethyl carbinol Raspberry187

FLORAL DMBCA
FLORAL beta-Damascone Fruity

FLORAL
Phenoxyethyl
isobutyrate

Fruity

FLORAL Rosatol

FLORAL
Phenylethyl

phenylacetate
Honey

FLORAL Geranium188 Minty
FLORAL Geranyl acetate Fresh
FLORAL Geranyl formate

گل ابریشم184
بهار نارنج185
رز186
تمشک187
دانی عطريشمع188

www.takbook.com



٦٣.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

FLORAL Rose oxide Green Metallic189

FLORAL Diphenyl oxide

FLORAL
Trefle

(salicylate)
Amyl salicylate

FLORAL Benzyl salicylate Balsamic
FLORAL Hexyl salicylate Azalea190

FLORAL
cis-3-Hexenyl

salicylate
Green

FLORAL Tuberose191 Tuberose
absolute

FLORAL Aurantiol
FLORAL Methyl anthranilate
FLORAL Methyl benzoate Ylang
FLORAL Methyl salicylate Wintergreen
FLORAL Aldehyde C18 Fruity
FLORAL gamma-Decalactone Fruity

FLORAL Violet192 Violet leaf
absolute

Green

FLORAL
Methyl octine

carbonate
Green

FLORAL Ionone alpha Iris
FLORAL Methyl ionone Iris Woody
FLORAL Iris193 concrete Iris
FLORAL Heliotopin Sweet Lilac
FLORAL Ylang Ylang extra
FLORAL Methyl benzoate

FLORAL FRESH194 Neroli
Orange
blossom

FLORAL FRESH Linalool Linalool Woody
FLORAL FRESH Benzyl acetate Jasmine
FLORAL FRESH Citronellyl acetate Rose Muguet
FLORAL FRESH Geranyl acetate Rose Geranium
FLORAL FRESH Phenylethyl acetate Rose Fruity
FLORAL FRESH Styrallyl acetate Gardenia Rhubarb195

FLORAL
BALSAMIC196 Cinnamic alcohol

FLORAL
BALSAMIC

Phenylpropyl alcohol

فلزي189
آزالیا190
گل مریم191
بنفشه192
زنبق193
‘‘تر و تازه’’-بوگل194
ریواس195
کاجی-بوگل196
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FLORAL
BALSAMIC

Benzyl salicylate Trefle

FRESH197 Bergamot198 (Linalyl acetate) Citrus Linalool

FRESH Petitgrain (Linalyl acetate)
Eau de
cologne

FRESH Linalyl acetate
FRESH Isobornyl acetate Pine
FRESH Dihydromyrcenol Linalool
FRESH Vertenex (PTBCHA) Woody

FRUITY199 Citrus oils
FRUITY Aldehyde C14 Peach200

FRUITY Aldehyde C16 Strawberry201

FRUITY Aldehyde C18 Tuberose Coconut202

FRUITY gamma-Decalactone Tuberose Peach
FRUITY beta-Damascone Rose Apple203

FRUITY Tagete Apple

FRUITY
Allyl cyclohexyl

propionate
Pineapple204

FRUITY Isogalbanate Green Pineapple

FRUITY
Phenoxyethyl
isobutyrate

Rose Mirabelle205

FRUITY Helional Watermelon
FRUITY Frambinone Sweet Raspberry
FRUITY Cashmeran Musk Sweet

FRUITY
Cassis

bourgeons
Cats

GREEN206 Galbanum207 Earthy208

GREEN Hivertal Leafy209

GREEN
cis-3-Hexenyl

acetate
Cut grass210

‘‘تر و تازه’’197
ترنج198
ايمیوه199
هلو200
توت فرنگی201
نارگیل202
سیب203
آناناس204
آلوزرد205
سبز206
انقوزه207
خاکی208
برگی209
علف بریده شده210
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GREEN Isogalbanate Fruity Pineapple
GREEN Phenylacetaldehyde Hyacinth Rose
GREEN PADMA Lilac Hyacinth
GREEN Vertacetal Sweaty Rhubarb

GREEN
Violet leaf
absolute

Violet

GREEN
Methyl octine

carbonate
Violet

GREEN Rose oxide Rose Metallic

IRIS211 Iris concrete Violet
IRIS Ionone alpha Violet
IRIS Methyl iononee Violet Woody
IRIS Vertenex (PTBCHA) Woody Fresh
IRIS Costus Animalic

LAVENDER212 Lavender 40/42
(Linalool, Linalyl

acetate)

LAVENDER Lavandin
(Linalool, Linalyl

acetate)
Camphor

LAVENDER Rosemary Camphor Eucalyptus

LEATHER213 Castoreum Animalic
LEATHER Birch tar214 Smoky215

LEATHER Labdanum216 Amber
LEATHER Cistus Amber
LEATHER Isobutyl quinoline Earthy

LINALOOL217 Linalool Fresh Woody
LINALOOL Dihydromyrcenol Fresh
LINALOOL Bergamot (Linalyl acetate) Citrus Fresh
LINALOOL Clary sage Aromatic
LINALOOL Coriander Spicy Seed
LINALOOL Lavender (Linalyl acetate) Lavender
LINALOOL Lavandin (Linalyl acetate) Camphor
LINALOOL Rosewood (Terpineol) Woody
LINALOOL Ylang (Benzyl acetate) Floral

MINTY218 Peppermint219

MINTY Geranium Rose

زنبق211
اسطوخودوس212
چرم213
درخت فان (درخت غوشه)214
دودي215
الدن216
لینالول217
نعناعی218
نعناع بیابانی (نعناع فلفلی، قرص نعناع)219
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Bourbon

MOSSY220 Oakmoss Algal221

MOSSY Evernyl Dusty222

MUSK223 Galaxolide
MUSK Musk T
MUSK Tonalid
MUSK Musk ketone
MUSK Cyclopentadecanolide
MUSK Ambrette seed (Ambrettolide) Seed
MUSK Cashmeran Sweet Fruity

PATCHOULI224 Patchouli Pepper225

PINE226 Isobornyl acetate Fresh
PINE Aldehyde C12 MNA Aldehydic

RESINS227 Benzoin Siam Sweet Balsamic
RESINS Olibanum extract Insence

RESINS
Opoponax
extract

RESINS
Labdanum
extract

Amber Leather

RESINS Peru balsam oil Sweet Balsamic

SEEDS228 Ambrette Musk
SEEDS Cardamon Spice Camphor
SEEDS Celery Terpenic
SEEDS Coriander Linalool Spice229

SEEDS Cumin Spice Animalic
SEEDS Pepper Spice Terpenic

SPICY230 Cinnamon bark (Cinnamic aldehyde)
SPICY Cinnamon leaf
SPICY Eugenol Carnation
SPICY Clove bud (Eugenol)
SPICY Pimento berry (Eugenol)
SPICY Bay

ايخزه220
جلبکی221
گرد و خاك222
مشکی223
نعناع هندي224
فلفل225
کاجی226
صمغی227
بذري228
ادویه229
ادویه230
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SPICY Nutmeg Terpenic
SPICY Pepper Terpenic
SPICY Cardamon Camphor Seed
SPICY Coriander Linalool Seed
SPICY Cumin Seed Sweaty

SWEET231

(Powdery232)
Vanilla absolute (Vanillin)

SWEET (Powdery) Vanillin
SWEET (Powdery) Ethyl vanillin
SWEET (Powdery) Benzoin Siam (Vanillin) Balsamic
SWEET (Powdery) Peru balsam oil (Vanillin) Balsamic
SWEET (Powdery) Coumarin Hay
SWEET (Powdery) Tonka (Coumarin)
SWEET (Powdery) Heliotropin Lilac Violet
SWEET (Powdery) Frambinone Fruity
SWEET (Powdery) Cashmeran Musk Fruity

WATERMELON233–
CUCUMBER234 Calone Marine235

WATERMELON–
CUCUMBER

Helional

WATERMELON–
CUCUMBER

Violet leaf
absolute

Green

WATERMELON–
CUCUMBER

Mimosa absolute Floral

WOODY236 Cedarwood
Cedarwood
Virginian

Pencils237

WOODY Cedryl acetate
WOODY Vertofix
WOODY Cedramber Amber
WOODY Guaiacwood238 Guaiacwood Smoky
WOODY Rosewood Rosewood (Linalool) Linalool
WOODY Sandalwood Sandalwood E.I.
WOODY Sandela
WOODY Brahmanol Musk

WOODY Vetyver
Vetyver
Bourbon

Earthy

WOODY Vetiveryl

شیرین231
پودري232
هندوانه233
خیار234
دریایی235
بوچوب236
مداد رنگی237
چوب گویاك238
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acetate
WOODY

WOODY
Woody-
Amber

Iso E Super

WOODY Cedramber Cedarwood
WOODY Ambroxan Dry wood
WOODY Woody-Iris Methyl ionone Violet
WOODY Vertenex (PTBCHA) Fresh
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بوآکوردهاي گل. 6
نه تنها به عنوان ،. این آکوردهادندهرا تشکیل میمخزن هر عطّار الزمبخش ،هاآکورد گل

با مقداري و دنشوعطر کامل استفاده میبلکه به تنهایی به عنوان،هاي سازنده یا بیسبلوك
ل صابون، مواد براي محصوالت کارکردي از قبی،بوگلمنفرد توان به عنوان نوتمی،حاتاصال

ه منظور بعالییشروعۀنقط،این آکوردهاساخت داري خانه بکار برد. آرایشی و محصوالت نگه
آید.براي دانشجویان عطّاري به شمار می،ترکیبات سادهبنديِفرمول

جایگاه خاصی را در افزایش رتبۀ بویایی دارد. از ،زیباشناسیها و ارتباط آن با حس عطر گل
ه روش ها ببه دست آوردن رایحۀ گلیکی از اهداف همیشگی صنعت عطرسازي، ی، قرون وسط

گیري با استفاده از حلّال بوده است. آنالیزهاي شیمیایی خامِ تقطیر، عطرگیري روغنی و عصاره
اطّالعات از ترکیب این کمی مقدارحاصله که در نیمۀ اول قرن اتّفاق افتاد، بوي گلمحصوالت 

در نتیجۀ سپس.بزندحدس آن را قبالً توانست نمیباتجربه هم عطّارِحتّیکه نمودمحصوالت ارائه
اي اتّفاق افتاد. این پیشرفت باعث تشخیص پیشرفت غیرمنتظره،ورود دستگاه گاز کروماتوگرافی
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اولیۀ د زیباترین موا،هاعصارة گلها قبالً ناشناخته مانده بود، گردید. برخی از که بیشتر آنمادهصدها 
،توانستند شخصیت کامل رایحۀ گل طبیعینمیها . اما اغلب آناستفاده شده در عطّاري بودندطبیعی 

گیري، را نمایش دهند. چرا که در طول فرآیند عصارهشود حاصل میآنگونه که از استشمام همان
هنگامی ،ی گیاهانیز سطح باالافتاد. اخیراً گاز کروماتوگرافی ااتّفاق میاسانس تغییرات شیمیایی در 

به این امکان ممکن نموده است. رایحۀ طبیعی گل را آنالیز ،دننمایبو، گیاه را ترك میکه مواد خوش
ما اطّالعاتبه شود، گونه که در طبیعت استشمام میهمانرایحه،ترکیب در خصوص میزان زیادي 

اند. بر اساس این اطّالعات ساخته شده،ودزیادي از محصوالت تجاري موجتعداد. نموده استاضافه 
-سرچشمه میعطّار از خلّاقیتمصنوعی، با استفاده از موادهاي گلنوتساخت دیگرِروشِ

. دنباشمیکه از برخی جهات، شبیه به رایحۀ گلی هستندداراي شخصیت،مواد مصنوعیعضیب. گیرد
-بو که از این طریق خلق میهاي گلیاري از بیسد. بسنباشندر طبیعت موجود این مواد ممکن است 

باشندمیايسازندههايبلوك،بوي گلها. بیسهستندها رنگی از عطر واقعی گلگردند، انعکاس کم
شوند. در عطّاري استفاده می،هاع بیسانواکه بیشتر از همۀ 

مواد ترکیبی، ، گرددمیبیان ) ذیل(در جداولکه ها گلبراي به دست آوردن مصنوعی رایحۀ 
(مواد موجود . فرمول مقدماتی باشدمیبو در عطّاري هاي گلترین انواع بیسبندي مهمراهنماي فرمول

به شمار هاگلعناصر بویایی مهمِاین مواد که دباشمیحاوي موادي ول) ادر ستون سمت چپ جد
، براي عناصربین این تعادل ایجاد . تندهسها الزم گلرایحۀبراي ساخت مواداین استفاده از . آیندمی

شود مفید است.ها ساخته میگلرایحۀفهم روشی که 
ترین فرمول ممکن که فقط حاوي بو، مهم است با آسانگلهايبیسبراي ساخت ابتدایی 

توان با اي را بعداً می. این آکورد پایهاییمنممواد کافی براي ساخت شخصیت اساسی آن است، شروع 
) ذیلول ا(مواد موجود در ستون سمت راست جد239کنندهفه نمودن مواد صنعتی و طبیعی اصالحاضا

بایست به عنوان قسمت اصلی مخصوصاً هنگامی که می،بوهاي گلتزیین نمود. تأثیرگذارترین بیس
ارد. ماده در آن وجود د15حداکثراي هستند که فرمول عطر استفاده شوند، اغلب ترکیب نسبتاً ساده

239modifying
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شوند، اغلب ها استفاده میتر، هنگامی که به این روش یا در ترکیب با دیگر گلهاي پیچیدهبیس
خواهند گردید.242نهاییعطردر 241‘‘نقصان تأثیر عمومی’’و 240باعث تیرگی

مورد پسندشان ساختند، به منظور ساخت243هايآکوردي با نسبتدانشجویان، هنگامی که 
هاي اصلی از گروه(ستون سمت راست) ها را مواد دیگر یا جایگزین آنند توانمیهمان گل، عطرِ

از از هر کدام (ستون سمت چپ) بایست خودشان را به حداکثر دو یا سه ماده . ابتدائاً مینمایندتجربه 
. جسارت به خرج دهنددر انتخاب مواد ،محدود نمایند. در این مرحله مهم است تا حد ممکنها گل

هاي جالب و اصیلی به ، فرمولجسارتها به موفّقیت ختم نخواهد شد. اما با تخیل و شتمامی تال
اما شروع با 245مشکل نیست.244‘‘الکلاتیلفنیل’’% 50رز با رایحۀ گل دست خواهد آمد. ساخت 

است.عجیب اقدامی 246‘‘دیفنیل اُکسیاد’’% 20
را ساخت، همپوشانی دارند. هشت اي گلهنوتها تعداد زیادي از با آنتوان میموادي که 

، ‘‘آلدهایداَستفنیل’’، ‘‘ستاتبِنزیل اَ’’، ‘‘هیدروکسی سیترونالل’’، ‘‘الکلاتیلفنیل’’مادة یکسان، 
در ترکیب با یکدیگر در ‘‘ایندول’’و ‘‘ترپینئول’’، ‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’، ‘‘سیترونلول’’

هاي یاس، یاس بنفش، موگوئت یا سنبل را بسازند. سه ماده که در گلتوانند هاي متفاوت، مینسبت
247احتمال از دست رفتن هویتد. نباشموجود مینیز تمامی ترکیبات رز وجود دارند در این لیست 

هشت مادة با(که ها دارد. این بیسوجود در ترکیب نهایی هایی که فقط حاوي این مواد هستند، بیس
یا با صفت مشخّصه بندي را بدون بوي غیرقابل طبقهگل248فقط شخصیت.) شوندمیفوق ساخته 

نسبت زیادي از مواد داراي ، مهم است گلنوتبراي ساخت دهند. بنابراین کمی ارائه میهویت
نمود. وارد فرمول در نمایند به میزان ممکن خود را تا پایان حفظ میرایحۀکه 249‘‘عالمت مشخّصه’’

240muddiness
241general lack of impact
242final
243proportions
244phenylethyl alcohol
رود.ترین مواد ساخت شخصیت رز به شمار میچرا که این ماده یکی از بنیادي245
246diphenyl oxide
247identitys
248personality
249characteristic
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ها این نوع بیساما ،هستندبوخوشبه تنهایی ها گل251آیندو خوش250عادلمتبیسِهرچند
خصوصدر این 252نبلترکیبات س.دنباشمیداراي ارزش کمی ودننماینمیخوب عمل نهایی ترکیب 

-نوتدارند. اما در ترکیب با دیگر 253بوي لطیفیشخصیت گل،ناامیدکننده هستند. زیرا بخودي خود
ترین آکوردها چه نیستند. موفّق254‘‘تأثیر سبز’’یک در محصول نهایی، چیزي بیشتر ازهاهاي گل

اند، گذاري شدههایی که عطرهاي بزرگ بر آن پایهشوند یا آنبو پیدا میهاي گلهایی که در بیسآن
-هاي گلگیرند که بیساز لحاظ معنوي فناناپذیر هستند. دانشجویان باتجربه یاد می،هرجا قرار گیرند

ها که با فقط با تعداد محدودي از بیس،کنند. بیشتر عطّاراندر ترکیبات مختلف چگونه عمل می،بو
کنند.باشند، کار میعملکردشان کامالً آشنا می

،طبیعیهايگلةتقلید رایحۀ عصارهنگام ها، در ساخت بیس255یک استثنا بر قاعدة سادگی
این از . شودمیبرداريها از نتایج آنالیز بهره. در ساخت این بیستدافاتّفاق میههزینکاهش با همراه 

کمکی که یمحصولصورت، بلکه به عطر256‘‘ساختار اساسی’’نه به عنوان قسمتی از ها نوع بیس
.شود، استفاده مینمایدمیوارد 258را به ترکیب257‘‘طبیعییشخصیت’’

به عنوان قسمتی ‘‘الکلاتیلفنیل’’ز قبیل ا259منفرديبونه تنها از مواد گل،در ساخت عطر
261بیس پیچیدةاستفاده از ،این مواداز 260پشتیبانیبراي شود، بلکه از ساختار اصلی فرمول استفاده می

گل مزبور معمول است. اصل سادگی در ساختار اصلی 262مقدار کمی از عصارة طبیعیهبعالو،رزگل 

250balanced
251pleasing
252hyacinth
253fine
254green effect
255simplicity
256basic structure
257natural character
258composition
259individual
260back up
261complex
262natural
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هاي بعدي به آن خواهیم یکی از اصولی است که در فصل،تردر اجزا کوچکزیاد263عطر و پیچیدگی
پرداخت.

263complexity
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264‘‘هاي ترکیبی گل رزنوت’’

266‘‘فرمول پایه’’265‘‘منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح’’

Phenylethyl alcohol and esters

Phenylethyl alcohol
Phenylethyl acetate
Phenylethyl esters

Phenoxyethyl isobutyrate

Rose alcohols and esters

RhodinolCitronellol
Geraniol
Nerol

Geranyl estersGeranyl acetate
Citronellyl esters

Tetrahydrogeraniol
Rholiate

Other rose chemicals

Rose oxides
Isodamascone
Damascones

Orthomethoxy benzyl ethyl ether

"Floral modifiers"267

Beta iononeIonone alpha
Linalool
Lyral

Hedione

"Green notes"268

Phenylacetaldehyde dimethyl acetalPhenylacetaldehyde

264Rose—Compounding Notes
265Selected Variabts and Modifiers
266Basic Formula
بوهاي گلکنندهاصالح267
هاي سبزنوت268
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Methyl heptine carbonate
Violet leaf absolute

cis-3-Hexanol and esters
Hivertal

Isocyclocitral
Nonadienal

Methyl cyclo citrone
Vertral

Aldehydic notes

Aldehyde C8Aldehyde C11 undecylenic
Aldehyde C9

Rosalva
Alcohol C10

Muguet aldehyde

"Citrus notes"269

Citral
Geranyl nitrile

Agrunitile

"Spicy notes"270

Eugenol
Clove

Cinnamon
Pepper

Carbinols and their esters

Rosatol Phenylethyl dimethyl carbinol
Dimethyl benzyl carbinyl acetate
Dimethyl benzyl carbinyl butyrate

"Honey notes"271

Ethyl phenylacetate Methyl phenylacetate
Citronellyl phenylacetate
Eugenyl phenylacetate

Phenylethyl phenylacetate

هاي مرکّباتنوت269
ايهاي ادویهنوت270
هاي عسلنوت271
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Phenylacetic acid
Cire d'abeille absolute

"Additional base notes"272

Diphenyl oxide
Cassione

Frambinone
Musk T

Ambrettolide

Naturals273

Geranium Camomile bleue
Camomile Roman

Palmarosa
Carrot seed
Guaiacwood
Sandalwood
Iris concrete

Mimosa absolute
Benzoin Siam

Blenders274

Nerolidol
Farnesol

اي اضافیهاي پایهنوت272
طبیعیمواد 273
هاکنندهمخلوط274
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275هاي ترکیبی یاسنوت

1فرمول پایه شمارة 
)276(نوع سنّتی

2شمارة فرمول پایه
277(نوت ابسولوتی)

منتخبهايندهکنمواد جایگزین و اصالح

Benzyl acetate

Benzyl acetate Benzyl acetate Benzyl propionate
Benzyl valerianate
Benzyl isobutyrate

Dimethyl benzyl acetate

Phenylethyl alcohol and esters

Phenylethyl alcohol Phenoxyethyl alcohol
Phenylethyl acetate Phenylethyl butyrate
Hydroxycitronellal Phenoxyethyl isobutyrate
Hydroxycitronellal Lilial

Lyral

Linalool

Linalool Linalool Linalyl acetate
Floral modifiers

Geraniol Geraniol Citronellyl lactone
DMBCA

Ionone alpha
Isobutylbenzyl carbonate

Eugenol Isoeugenol

Green notes

cis-3-Hexenyl acetate
Violet leaf absolute

cis-3-Hexenyl benzoate
Floral cinnamic derivatives278

Amyl cinnamic aldehyde Hexyl cinnamic aldehyde Cinnamic alcohol

275Jasmin
276Classic
277Absolute Type
مشتقّات278
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Benzyl cinnamate

Other jasmine chemicals

Hedione Dragojasimia
cis-Jasmone

Dihydro jasmone

Anthranilates and Schiff bases

Aurantiol Methyl anthranilate Other Schiff bases

Indolic

Indol Indol Scatol
Indolal
Indolene

Lactoscatone

Paracresol and esters

Paracresol Paracresyl acetate
Paracresyl

phenylacetate

Fruity279

Aldehyde C14 Aldehyde C18
Aldehyde C16

Gammadecalactone
Maltol Frambinone

Cycloamylone

Naturals

Ylang extra Cananga
Roman camomile Foin absolute

Celery seed Immortelle absolute
Mimosa absolute

Benzoin siam

Blenders280

Benzyl alcohol Benzyl alcohol Nerolidol
Benzyl benzoate Isophytol

ايمیوه279
هاکنندهمخلوط280
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281هاي ترکیب موگوئتنوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندو اصالحمواد جایگزین
Hydroxycitronellal

Hydroxycitronellal Lyral
Lilial

Additional282 aldehydic notes

Cyclamen aldehyde Muguet aldehyde
Dupical

Aldehyde C7
Aldehyde C10

Oncidal

Linalool

Linalool Ethyl linalool
Rosewood

Tetrahydrolinalool
Dimetol

Linalyl acetate

Phenylethyl alcohol

Phenylethyl alcohol Phenylethyl methylethyl carbinol
Phenylethyl isobutyrate
Phenylethyl formate

Phenylethyl phenylacetate

Rose alcohols

Citronellol Rhodinol
Geraniol

Citronellyl acetate

Floral modifiers

Benzyl acetate Hedione
Ionone alpha
Isoeugenol

281Muguet
اضافی282
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Green notes

Phenylacetic aldehyde Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
cis-3-Hexanol and esters

Hivertal
Phenylacetaldehyde glyceroacetal
Acetaldehyde diphenylethyl acetal

Floral cinnamic derivatives

Hexyl cinnamic aldehyde Amyl cinnamic aldehyde
Linalyl cinnamate
Cinnamic alcohol
Cinnamyl acetate

Phenylpropyl alcohol
Phenylpropyl acetate

"Sweet floral"283

Heliotropin

Indolic

Indol Indolal
Civet

Naturals

Sandalwood
Jasmine absolute
Rose absolute

Blenders

Benzyl benzoate Farnesol

بوگل-مواد شیرین283
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284‘‘یاس شیروانی’’هاي ترکیب نوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح
Phenylethyl alcohol

Phenylethyl alcohol Phenoxyethyl isobutyrate
Phenylethyl formate

Terpineol

Terpineol

Ylang

Ylang extra Benzyl acetate
Linalool

Methyl paracresol
Methyl benzoate

Muguet notes

Hydroxycitronellal Lilial
Lyral

Cyclamen aldehyde
Citronellol
Geraniol

Green notes

Phenylacetaldehyde Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Syringa aldehyde

para-Tolyl aldehyde
Methyl acetophenone

Cuminic aldehyde

Anisic notes

Anisaldehyde Anisic alcohol
Anisyl acetate

Acetanisol

Sweet floral

Heliotropin Vanillin

Floral cinnamic derivatives

284Lilac
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Cinnamic alcohol Phenylpropyl alcohol
Phenylpropyl acetate

Amyl cinnamic aldehyde

Isoeugenol

Isoeugenol Methyl isoeugenol

Indolic

Indol

Naturals

Petitgrain
Styrax oil

Blenders

Benzyl alcohol
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285‘‘میخک صدپر’’هاي ترکیب نوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح
Ylang

Ylang extra Ylang no. 2
Cananga

Benzyl acetate

Rose notes

Geraniol Citronellol
beta Damascone

Rose oxide
Geranium

Citronellyl acetate
Phenylethyl alcohol

Orthomethoxy benzyl ethyl ether

Floral modifiers

Linalool
Isobutyl benzoate

Hedione

Spicy notes

Eugenol Isoeugenol
Methyl eugenol

Isoeugenyl acetate
Benzyl isoeugenol

Honey

Eugenyl phenylacetate
Isobutyl phenylacetate

Phenylethyl phenylacetate

Floral cinnamic derivatives

Cinnamic alcohol Phenylpropyl alcohol
Cinnamyl acetate
Methyl cinnamate

285Carnation
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Amyl cinnamic aldehyde
Hexyl cinnamic aldehyde

Salicylate

Benzyl salicylate Amyl salicylate
Hexyl salicylate

cis-3-Hexenyl salicylate

"Vanilla-Sweet"286

Heliotropin

Naturals

Clove Carrot seed oil
Pepper Guaiacwood
Rose oil Cedarwood

Iris concrete Citronella

شیرین-وانیل286
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287سنبلرکیبتهاي نوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح
Phenylethyl alcohol

Phenylethyl alcohol Phenylethyl acetate
Phenylethyl formate

Benzyl acetate

Benzyl acetate Benzyl propionate
Benzyl formate

Green notes

Galbanum oil Galbanum resin
Hydratropic aldehyde dimethyl acetal Hydratropic aldehyde

Phenylacetaldehyde
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Phenylacetaldehyde glyceroacetal

Vertral
cis-3-Hexanol, acetate

Floral modifiers

Linalool
Cyclamen aldehyde

Lilial
Rosatol Heliotropin

Floral cinnamic derivatives

Cinnamic alcohol Phenylethyl cinnamate
Phenylpropyl alcohol Styrax

Amyl cinnamic aldehyde

Salicylate

Amyl salicylate Phenylethyl salicylate
Benzyl salicylate

Eugenol

Eugenol Methyl eugenol
Indolic

287Hyacinth
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Indol Indolene
Indolal
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288هاي ترکیب بنفشهنوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح
Ionones

Methyl ionone
Ionone beta

Ionone alpha

Phenylethyl alcohol and esters

Phenylethyl alcohol Phenoxyethyl propionate
Phenoxyethyl isobutyrate

Green notes

Methyl octine carbonate Methyl heptine carbonate
cis-3-Hexenyl methyl carbonate

Nonadienal
Parmavert

Violet leaf absolute
Liffarome

Phenylacetaldehyde glyceroacetal
Fiorivert

Anisic

Anisaldehyde

Jasmine notes

Amyl cinnamic aldehyde
Dragojasimia
Isojasmone

Benzyl phenylacetate

Sweet floral

Heliotropin Cassione
Frambinone

Woody289

Iso E super

288Violet
بوچوب289
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Naturals

Sandalwood Cedarwood
Geranium

Rose
Cassie
Iris

Blenders

Benzyl benzoate
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290‘‘شکوفۀ پرتقال-بهار نارنج’’هاي ترکیب نوت

فرمول پایه منتخبهايهکنندمواد جایگزین و اصالح
Phenylethyl alcohol

Phenylethyl alcohol

Linalool

Linalool Ethyl linalool
Dimetol

Fresh291

Petitgrain Sweet orange
Linalyl acetate Ethyl linalyl acetate

Green notes

Acetophenone Cortexal
Hivertal

Rose alcohols and esters

Geraniol Nerol
Geranyl acetate Neryl acetate

Geranyl acetone
Citronellol

Anthranilates and Schiff bases

Methyl anthranilate
Aurantiol Meaverte

Orange flower chemicals

Methyl napthyl ketone Nerolin bromelia
Nerolin yara yara

Honey notes

Phenylethyl phenylacetate Linalyl phenylacetate
Benzyl phenylacetate

Phenylacetic acid

Aldehydic notes

Aldehyde C10 Aldehyde C8

290Neroli-Orange Blossom
‘‘تر و تازه’’291
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Alcohol C12

Indolic

Indol Indolene

Blenders

Benzyl alcohol Nerolidol
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292سازيهاي تطبیقمهارت. 7

تـرین آکـورد   آشنا گردید و بـه مهـم  اساسیبا مواد اولیۀ ،هنگامی که دانشجوي رشتۀ عطّاري
آمادگی دارد. مطمئناً هـیچ ضـرري نـدارد    کامل کند براي ساخت عطر ها تسلّط یافت، احساس میگل

یشانسـ به صـورت ،در برخی موارددانشجویان . داده شودیتخلّاقنمایشاجازة ،نشجویانبه داگهگاه 
. هرچند این نمایندآکوردهاي نو و جالبی کشف می، حتّی در همان مراحل اولیه، شانیا به دلیل استعداد

،دیرسـ نظر مـی بهیجالبةشود. چیزي که ابتدا ایداما اغلب به ناامیدي ختم می،مهیج استبسیار کار 
اغلب اوقـات  با افرادي که نتایج اولیه به ایشان ارائه گردیده، نظر و تبادل همکارانه بامشاوررغم علی
-سخت،. وقتی دانشجو فهمید ساخت عطر جدیدآیدآیند درمتعادل و خوشيعطرصورتتواند به نمی
ۀ  ترین قسمتیکی از مهمکرد، حال آماده استمیرا چیزي است که ابتدا تصورش آنتر از لیـهاي او

.استگذشته حال و عطرهاي بزرگ 294یا تقلید293را شروع نماید و آن تطبیقخودآموزش

292Matching
293Matching
294Matching
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به عنوان روش یادگیريسازيتطبیق
،از طریق برّرسی آثار اساتید بزرگ، در مطالعۀ انواع هنرها مهم است. به ایـن دلیـل  ،یادگیري

کنند و ریچارد واگنر جوان، سمفونی بِتهون را اساتید را بازسازي میاشینق،هادانشجویان هنر، در موزه
وحـدت  ’’، 296و تبـاین 295نوت به نوت تولید نمود. قوانین زیباشناسی عطّاري، مثل اصـول همـاهنگی  

ا  را نمی300اثرو 299ژرفا298‘‘هاقابلیت ماندن در خاطره’’و 297‘‘تأثیر توان فقط با کلمات بیان نمود. امـ
،عطرهـا دوبـارة  سـاخت  ،در عطرهاي بزرگ نهفته است. بهترین راه شناخت این قـوانین ،ناین قوانی

است.301سازيیعنی مطابق
-مـی زیادي سختآور و ناامیدکننده بود. آزمایشاتتا چند سال قبل، تطبیق عطر، امري مالل

ـ اگرچه بعضی اوقات، عطر جدید قابل قبولی ،و نتیجۀ حاصلهفتگرانجام میبایست  ا معمـوالً   ،ودب امـ
براي به دست آوردن فرمول عطرهاي بسیار ساده، شبیه عطر اصیل نبود. حتّی با کمک عطّار ارشد نیز 

تـر  بیشتر و سـریع ،، دانشجویان.بود. امروزه، به علّت فراهم بودن اطّالعات جی.سیالزمها وقت سال
بود. وجود دسترس غیرقابل ،لی عطّارانقبهايیابند که براي نسلگیرند و به نتایجی دست مییاد می

تأثیر عکس داشته باشد. چرا کـه خیلـی مواقـع، اطّالعـات زیـاد بـراي       ممکن است نیز زیاد اطّالعات 
گونه که اطّالعات کم ناامیدکننـده اسـت، ارائـۀ    مضر باشد. همانتواند میپیشرفت دانشجوي عطّاري 

ه اسـتاد حرفـۀ خـودش تبـدیل نمایـد. عمـل سـخت        تواند وي را بتعدادي فرمول به دانشجو نیز نمی
-سازي که قسمت اصلی فرآیند آموزش است، نه تنها مهارت آنالیز بویایی دانشجو را ارتقـا مـی  تطبیق

هاي یادگیري از طریق سعی و خطاي پیوسته است. هنگام انجام سعی و دهد، بلکه یکی از بهترین راه
،هاي گوناگونداراي رایحهمتفاوتد و ترکیباتنشوب میهاي مختلفی با هم ترکیخطا، مواد به نسبت

.دنگیرمیقرار مورد آزمایش

295harmony
296contrast
297unity of impression
298memorability
299depth
300impact
301Matching
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کنند. اما یکی از وظـایف عطّـارِ  کار می.اغلب عطّاران، با استفاده از اطّالعات جی.سیامروزه 
ـ  مهارت،که دانشجویاناست اي بندي اطّالعات به گونهآموزش، سهمیهمسئولِارشد الیز هـاي الزم آن

اي که در ترکیب نهایی بـه  بویایی و آکوردهاي ایجادکنندة ساختار عطر را یاد بگیرند و نسبت هر ماده
دهد پیشـرفت  به دانشجویان اجازه می،کند را کشف نمایند. ارائۀ عاقالنۀ اطّالعاتبهترین وجه کار می

داشته باشند تا انگیزة خود را حفظ نمایند.یسریعو کافی 
اي که به گونهدنبه دست آوراي از فرمول بایست تشویق گردند فهم خردمندانهمیدانشجویان

طریقۀ کنـار هـم قـرار    شناخت زمینۀ ذهن خالق را کشف نمایند. دانشجویی که تطبیقش را بدون پس
تواند عطرهاي موفّقی بسازد.نمی،بو تمام نمایددادن مواد خوش

به دنبال آکوردهاي مهم فرمـول و تـأثیرات   بایست میدائم ،دانشجویان هنگام کار روي عطر
بِنزیـل  ’’ترکیب مشخّصی از ایونون، ،ممکن است دانشجویان،این آکوردها بگردند. براي مثالعجیب
رسد کـه  میمی شبیه رایحۀ تمشک دارد را کشف نمایند. در ابتدا به نظر میو وانیلین را که شَ‘‘اَستات

بایست شباهت ساختار عطرهاي مختلـف  گردد. دانشجویان میمیه ایجاد از وجود یک ماد،این رایحه
تر اینکه کنجکاوي خود هاي اصلی عطر را تشخیص دهند. اما مهماي خانوادهو آکوردهاي پایهیافتهرا 

در بلکه اهمیت هر مادة موجود ،ترین تطبیق ممکن برسندرا حفظ نمایند. سعی کنند نه تنها به نزدیک
ا بفهمند. رفرمول 

یک نماید این است که در خلق واقعیآخرین دلیلی که یاد گرفتن مهارت تطبیق را الزامی می
دهـد، هـدفش   نویسـد یـا تغییـر مـی    فرمولی را می،، نوعی تقلید وجود دارد. جایی که عطّاردیجدعطر

مـورد  حـس شان را در خصـوص خاصی است. ایشان تصویر ذهنیذهنی دستیابی به تأثیر تصور شدة 
هنگام تطبیـق اثـر   دانشجویان هایی که . مهارتنمایندمیسازيمطابق،با ساختن ترکیب جدیدرانظر 

سـازي و پیـاده هـاي خلّاقانـۀ خودشـان را درك    سازد ایدهایشان را قادر میگیرندمیعطّاران دیگر یاد 
نمایند.

ترین ما در ابتدا فقط با باارزشا،امري ضروري است،هرچند گاز کروماتوگرافی در تطبیق عطر
کنیم.یعنی بینی انسان کار میي،ابزار آنالیز
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302‘‘تحلیلیمهارت بویایی’’

در خصـوص بویـایی   ،هاي عمومی بویایی گفته شددر مورد مهارت3هر مطلبی که در بخش 
این زیابی رایحۀ ار، نماییمبایست برّرسی گونه که مواد جدید را میهمان. عمال استتحلیلی نیز قابل ا

303‘‘فشـار تبخیـرِ  ’’به دلیـل  ،مهم است. اجزا ترکیبنیز مواد در مراحل مختلف تبخیرشان در ترکیب 

در مراحـل مختلـف تبخیـر،    ،بـو خـوش گردند. بنابراین مواد میبخارهاي گوناگونی متفاوت، با سرعت
هـا در مراحـل   تـرین آن لی چسـبنده و،دهند. فرّارترین اجزا در مراحل اولیۀ تبخیرخودشان را نشان می

بایست تا انتها و تـا  گردند. لذا برّرسی را میاند، ظاهر میپایانی، وقتی که اغلب مواد دیگر ضعیف شده
‘‘بنزیـل سالیسـیالت  ’’ها و هنگام نمایش نوت پایانی ادامه داد. چرا که بسیاري از اجزا از قبیل مشک

.خواهند دادمایشباشند و خود را در نوت پایه نص میدر نوت اولیۀ عطر قابل تشخیبه سختی 
. اسـت هنگام برّرسی مواد اولیۀ مجـزّا ازتر مهم،هنگام ارزیابی ترکیب،بویایی با تمرکز کامل

دانشجویان طبیعتاً خواهند توانست توان برّرسی اجمالی ترکیب را به دست آورند و بر اجـزاي مختلـف   
آیـا عطـر حـاوي    :گیرند سواالت واضحی از این قبیل بپرسندایشان فرا میبه نوبت تمرکز نمایند. ،آن

فلفـل  ’’هاي شـیرین از جملـه یوگنـول، میخـک یـا      از ادویه،سالیسیالت است؟ آیا بوي ادویۀ ترکیب
آید؟ آیا یوگنول به تنهایی وجود دارد یا در ترکیب با مواد دیگر؟ بویایی بـا تمرکـز   می‘‘فرنگی شیرین

براي شده و بوییدن در کنار آنکشفگذاشتن ذهنی اجزائی که حضورشان در ترکیب کامالً یعنی کنار 
تشخیص مواد دیگر. لمی که توسط پاول جِلینک پیشنهاد گردیده این است: اشباع نمـودن بویـایی بـا    

اسـتفاده از  حساس گردد. دیگر بیشتر به مواد،اي که مطمئناً در ترکیب وجود دارد، تا حس بویاییماده
ي کـه در  باشد. مـواد گردد مفید میاین لم، هنگامی که ساخت عطر به آخرین مراحل خود نزدیک می

مراحل قبلی قابل تشخیص نبودند، خود را هنگام مقایسۀ نسخۀ تکمیل نشده با نسـخۀ اصـلی نشـان    
تـا  .بخیـر اسـت  دهند. تکنیک دیگر، مقایسۀ دو نوار بویایی از یک عطـر، در دو مرحلـۀ مختلـف ت   می

.شونداند با استفاده از نوار جدیدتر شناخته تر محو شدهاجزایی که از نوار بویایی قدیمی

302Analytical Smelling Technique
303vapor pressur
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اي از عطر مورد تطبیق را بـر  کند: قطرهراودنیتسکا براي کمک به بویایی تحلیلی پیشنهاد می
اي شـود درجـه  ث میروي کاغذ بویایی پهن نمود. بدون اینکه قطره به اطراف کاغذ برسد. این کار باع

از جدایی فیزیکی بین اجزا اتّفاق بیافتد. ایـن اصـل ماننـد کرومـاتوگرافی بـا اسـتفاده از کاغـذ، پایـۀ         
.دهدتشکیل مینیز را کروماتوگرافی گازي 

304‘‘تشخیص الگوهاي بویایی’’

ا در عطّار باتجربه، حتّی هنگام بوییدن ترکیب پیچیده، به آسانی قادر است حضور اجزا طبیعی ر
فکـر کنـد.   بـو خـوش ندارد به هزاران مـادة  وي براي شناخت مواد موجود، نیازترکیب تشخیص دهد.

یالگـوی ،از لحاظ بویـایی ‘‘تولو بالسام’’یا ‘‘دانی عطريشمع’’، ‘‘نعناع هندي’’انندم،ترکیبات ویژه
دارند که عطّاران قادرند فوراً آن را بشناسند.

. عطّاران باتجربه، را دارند‘‘نهاییساخته شدة عطرهاي ’’يخت الگوتوان شناعطّاران باتجربه 
بوید، اي از خانوادة فوجِر را میشناسند. عطّاري که عطر جدید مردانهالگوي ویژة عطرهاي سنّتی را می

و ‘‘خزه بلوطی’’، ‘‘نعناع هندي’’ترتیب شناخت وي بدین صورت نیست که ابتدا اسطوخودوس، 
دهندة آن، عطر از روي مواد تشکیلو ن سنّتی خانوادة فوجر) را تشخیص دهد. سپس کومارین (حاضرا

-دهد و سپس میفوجِر را. ترتیب تشخیص عطّار برعکس است. وي ابتدا نوع فوجِر را تشخیص می
عطّار با ‘‘ بایست داراي اسطوخودوس و ... باشد.می،از آنجا که این عطر از نوع فوجِر است’’گوید: 
هایی که آن عطر گردد. سپس دقّت خود را بر روي ویژگیدنبال مواد دیگر میبه بیشتر عطر، اماستشم

نماید و اجزا عرفی آن را به صورت ذهنی کنار کند متمرکز میرا از الگوي فوجِرِ متعارف متمایز می
را 306‘‘ايوهمیبوسبز’’شخصیتیا305انیسیکنوتاز قبیل تغییرات جزئیممکن استوي گذارد. می

د.هتشخیص ددر عطر مورد برّرسی 
هاي در حال پیشرفت و در خانواده،، اغلب عطرهاشدآتی بحث خواهد گونه که در بخشهمان

آن عطرهاي درون دیگر با عطرارتباط چگونگی و ة آنخانوادشناساییشوند. میبنديدستهیمشخّص
نماید.فرمول آگاه میدر موجود دیده را از مواد، عطّار آموزشخانواده

304Smelling in Patterns
305Anisic(بادیان رومی، انیسون)
306fruity green
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ص دارنـد. مـا فـوراً     اي به صورت ویژه،مغز انسان (و اکثر حیوانات) در تشخیص الگوها تخصـ
بـه  در ارکسـتر  کلمات خاصی را تشخیص دهیم. یا هاي در حال گفتگو، در اتاقی پر از انسانتوانیم می

بصـري نیـز   ورودي زیاد اطّالعات به ویولون گوش فرا دهیم. توان شناخت اشیا از میان، صورت مجزّا
به بهتر نیز هوشمندترین کامپیوترها از حتّی انسان، گذاري شده است. مغز الگوها پایهتشخیصتوان بر 

.پردازدمیاین تشخیص انجام 
بـا تمـرین و ممارسـت    توان میبه مقدار زیادي ها، را مانند تمامی مهارتهاشناخت الگوتوان 

کند. خواه در بازي شطرنج باشـد،  کارشناسان را از افراد عادي متمایز میاست کهارتقا داد. این مهارت
،ها. زیـرا شـناخت الگوهـا   شناسی طبی، در عطّاري، در آنالیزهاي جی.سی. و یا در دیگر رشتهدر بافت

(ترکیـب مـواد، الگوهـا)    يهابر شناخت مجموعه،بخش اساسی مهارت هر عطّار هست. آموزش عطّار
و هـم هسـت  هایی کـه در طبیعـت وجـود دارنـد     شامل آنهم ،هامتمرکز است. این مجموعهیی بویا

د.نشوتوسط عطّار ساخته میکه اتیترکیب
با استفاده از شامهسازيتطبیق

گـاز  دسـتگاه  سـازي، بـا کمـک    امروزه بیشتر کـار تطبیـق  ،گونه که تاکنون بیان گردیدهمان
و در دسترس اسـت جی.سی. دستگاه فراموش کنیم اجازه دهید فعالً ما گردد. اکروماتوگرافی انجام می

سازي را فقط با راهنمایی حس شامه ادامه دهیم.مان در خصوص تطبیقبحث
بایست تطبیق گردد. پس از بوییدن ترکیب و شـناخت  اي که میاجازه دهید برگردیم به نمونه

هاي معقول و از اجزاي شناخته شده شـروع نمـاییم.   توانیم ساخت ترکیب را با نسبتخانوادة عطر، می
در اینجـا  307‘‘اگر شـک داري، انجـامش نـده   ’’ت احتیاط انجام گردد. اصل نهایدربایست این کار می

از قلـم  ءاضـافه کـردن جـز   از تر سخت،مادة اشتباه از ترکیبنمودنجدا است. چرا که کاربرد پربسیار 
.باشدمیافتاده

308اشتباهی در محلول قرار بگیرد، بهتر است از تکنیک ترکیـب خطّـی  ادة مچون ممکن است 

طبیعی استفاده یا و 309منفردوادها، از ماستفاده گردد. این تکنیک بدین معناست بجاي استفاده از بیس

307If in doubt, leave it out
308linear
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-طمینان حاصل گردید، میهاي پرکاربرد سنّتی در عطر ابیسوجودرغم این، هنگامی که از . علیشود
را نیز به ترکیب اضافه نمود.ها بیستوان آن

یـا هنگـامی کـه هـدف از     311‘‘شـده کامـل  ’’ترکیب 310‘‘نمودنپرداخت’’هنگام ،همچنین
هـا را  . این نـوع تطبیـق  نموداستفاده ها از بیستوان مینیست، 312تطبیق، حصول به عطر کامالً شبیه

نامند.از عطر اصلی می313‘‘الهام گرفته شده’’اصطالحاً 
دوبـاره و  بایسـت  ل میی. عطر اصدارد(تحلیلی) اي به مهارت بویایی مقایسهنیاز ،طبیقتانجام 

ابتدائاً نسـخۀ اصـلی و آخـرین نسـخۀ     بهتر استمقایسه گردد. ساخته شدة قبلیهايبا نمونهدوباره، 
بـه عقـب برگشـته و مطمـئن گـردیم در      همیشـه  اما مهـم اسـت   .ساخته شده را با هم مقایسه کنیم

بـه  ،یـک از ترکیبـات سـاخته شـده    ایم. پاسخ صادقانه به این سوال که کدامان به بیراهه نرفتهمسیرم
و بهترین ،کنیم آخرین نمونهفکر میمعموالً باشد. چون تر است؟ اغلب مشکل مینمونۀ اصلی نزدیک

.ترین نمونه به عطر اصلی استنزدیک
قویاً تحت تـأثیر احسـاس   ،نمونۀ دومرایحۀاي این است که یکی از مشکالت بویایی مقایسه

استشـمام  مخصوصاً هنگامی که دو نمونه پی در پی و بدون وقفه 314.قرار دارداول عطر ایجاد شده از 
بـه نظـر برسـد. بعـالوه     یتر از دومقوي،شود نمونۀ اولبویایی باعث می315شوند. پدیدة سازگاريمی

اتّفاق بیافتد. بـدین معنـی کـه احسـاس     نیز 316‘‘مام بعديانتقال احساس به استش’’یدة پدامکان دارد 
براي کـم  موجود است.حتّی اگر وجود نداشته باشد،در نمونۀ دوم،اوله در عطرشود نوت شناخته شد

یکی از دو نمونه معطّل گردیم و باید زودتر استشمام کردن این قبیل تأثیرات، نبایستی مدت زیادي بر 
ط  خاطرة وقفۀ بین دو استشمام نباید زیاد باشد. زیرا امایم. به نمونۀ دوم بپرداز نـوت ایجاد شده توسـ-

د داد.نهاي پیچیده، زود دقّت خود را از دست خواه

309single
310finishing
311completed
312close
313inspired by
نماید.نمونۀ اول شامه را اشباع می314
315Adaptation
316carry-over effect
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اسـت  ‘‘نعناع هندي’’شناسایی شد (مثالً نمونۀ اصلی داراي هنگامی که تفاوت بین دو نمونه
نوارها را متوانیمیمنظور . براي این کنیمامتحان بایست فرضیۀ خود را در حالی که دومی فاقد آن) می

یک نمونۀ تطبیقـی اسـت. حـال    اصلی و کدامنمونۀ کدام مان جابجا نموده تا جایی که ندانیمدر دست
. اگر این کار آسان بـود،  منمونۀ اصلی را تشخیص دهیمان، سعی نماییمفقط با راهنمایی فرضیۀ جدید

درست است.مانهفرضی
بایست اي که مینگه داشتن نوار بویایی مادهاستفرضیه مفید ري که در آزمایشتکنیک دیگ

. این مزمان استشمام نماییدو ماده را همماي که بتوانیاضافه شود در کنار نمونۀ تطبیقی است، به گونه
کار یعنی افزودن آزمایشی (هرچند غیردقیقِ) مادة مورد نظر به ترکیب.

هـاي عطـر، از قبیـل    . ایـن بـار بـر دیگـر جنبـه     کنـیم میرا با هم مقایسه ها اکنون نمونههم
داري و ثبـت تمـامی اطّالعـات    . نگهنماییممیهاي جانوري تمرکز بو، آلدهایدها یا نوتآکوردهاي گل

مراحل همۀدر بارها ،هاعطرها و تطبیق آن، به وقت و تالش زیادي نیاز دارد که شامل مقایسۀ نمونه
نوت اولیه تا نوت پایانی است.تبخیر، از 

تطبیقـی و اضـافه کـردن مـواد دیگـر      نمونـۀ  بایست به مقایسۀ نمونۀ اصلی با اینکه چقدر می
اي وجود دارد که تواند به آن پاسخ دهد. همیشه وسوسهمی،پرداخت، سوالی است که تجربه و قضاوت

بیشـتري اضـافه   ةر گذاشته شـود، مـاد  بایست کنارویم و بدون توجه به موادي که میبپیش به بیشتر 
از غلـط هاي درست از بیش از حد پیچیده شده و امکان شناخت ایده،نماییم. با انجام این کار، فرمول

اي عطـر  بین خواهد رفت. قاعدة طالیی در همانندسازي این است که دائم به عقب و به سـاختار پایـه  
بایسـت انجـام   اي ممکن بـوده و مـی  زي در هر مرحلهساسادهقبل از رسیدن به تزیین عطر، برگردیم. 

گردد.
317‘‘تونل بویایی’’

قبل از اینکه با نمونۀ اصیل کـامالً  ،یکی از مشکالت تطبیق این است که ترکیب ساخته شده
اصلی نزدیک بدانیم. معموالً عطر ترکیب را به رایحۀ ،ما را ارضا نماید. چرا که مستعدیمگردد، یکسان

317Tunnel Smelling
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فهمـیم کـه   همیشه وجـود دارد. مـا آن بـویی را مـی    سازيدر تطبیق318‘‘ی که آرزو داریمبوی’’پدیدة 
نامیـده  ‘‘ تونل بویـایی ’’. چیزي که اینجا شرح دادیماستشمام کنیمدوست داریم داریم و را شانتظار

شود.می
-بر احساس ما غلبه می،تر عطرت قويا. خصوصیشویمعطر نمیهاياغلب متوجه پیچیدگی

ایم. اما فـرد  کنیم راه زیادي را در تطبیق عطر پیمودهفکر می،را بازسازي نماییمصفاتاید. اگر این نم
شناسـایی  بین ایـن دو را  تواند اختالفشود، میدیگري که خصوصیات دیگر عطر اصیل را متوجه می

قرار گیرد.‘‘تونل بویایی’’پدیدة نموده و کمتر تحت تأثیر 
کمـک  ‘‘تونـل بویـایی  ’’در چیره شـدن بـر   ،شت به محل کار در روز بعدگذشت زمان و بازگ

،هـاي مختلـف  در مکـان هارایحهها به منزل نیز مفید است. زیرا کند. همچنین بردن نمونهبزرگی می
رغـم ایـن،   نمایـد. علـی  . خودرو نیز فضایی عالی را براي استشمام فراهم مـی رسندمتفاوت به نظر می

نوار بویایی را استشمام روي فرمان و دست دیگر در حال بر یدستزل از محل کار، بادر راه منبوییدن
کنیم.پیشنهاد نمی

، نظرخواهی از همکاران است. اینکه این عقاید مفیـد  ‘‘تونل بویایی’’روش ساده براي غلبه بر 
ذاتاً از یافتن ،ادشود. برخی افراست یا نه؟ بستگی به شخصیت افرادي دارد که از ایشان نظرخواهی می

شـان گمـراه و ناامیـد کننـد.     مسئوالنهاشتباهات ناتوان هستند و ممکن است ما را به دلیل تذکّرات بی
در ،دانشجویان خواهند فهمید براي راهنمایی به چه کسی مراجعه نمایند. اینجـا نقـش اسـتاد دلسـوز    

ط  انتقـاد سـازنده   انجـام  و یگـر دهمبه مساعدت خیلی مهم است. ،انجام انتقاد سازنده و تشویق توسـ
عطّاران ارشد یا دانشجویان، به میزان زیادي به فضاي کاري درون بخش عطّـاري بسـتگی دارد. اگـر    

رقابت زیاد شده و انتقاد سـازنده از کـار یکـدیگر کـم    ،اش سنجیده شودهاي شخصیعطّار با موفّقیت
اي داشته یـا در  تشویق شوند که همکاري دوستانهت بایساز ابتدا میدانشجویان ،. به این دلیلشودمی

هاي دو نفره و در رقابت با یکدیگر کار کنند.قالب گروه

318wishful smelling
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کاربرد و فواید گاز کروماتوگرافی
گـردد. نـوار   اطـالق مـی  320‘‘نـوار بویـایی  ’’یا 319‘‘نوار کاغذي بزرگ’’به گاز کروماتوگرافی

از هـم  ،هاي بسیار فرّار، کمتر فرّار و اجزا چسبندهر گروهبویایی، ترکیب عطر را در زمان نسبتاً بلندي د
، تر (آنالیز کامل یک عطر با این دستگاهکند. گاز کروماتوگرافی این مهم را نه تنها بسیار سریعجدا می
عطـر را  . متصدي ماهر این دستگاه، دهدانجام میتر برد.) بلکه بسیار کاملدقیقه زمان می90معموالً
از درگـاه خروجـی دسـتگاه    ،مجـزّا به صورت ،یکی پس از دیگريو اجزا آن کندز هم جدا میکامالً ا

گردند.خارج می
بنابراین این موضوع را ،هاي عالی زیادي در مورد تئوري گاز کروماتوگرافی نگاشته شدهکتاب
انـرژي  اساسبر،اینکه گاز کروماتوگرافیتاًکنیم. اما خالصبه صورت جزئی بحث نمی،در متن حاضر

گذاري شده است.تا از فاز مایع به حالت گاز درآید پایه،در ترکیبهمورد نیاز براي هر مادمتفاوت 
-گاز کروماتوگرافی اتّفاق مـی دستگاه چه به صورت واقعی در با برّرسی آنرااین ایدة پیچیده

تبخیر و به ،شودداخلی تزریق میبه بخار گاز حامل،عطرةقطرفهمید. هنگامی که توان میبهتر افتد
گذرد. در این بـرج، گـاز از بـاالي فـاز سـاکن،      گردد. این گاز از میان برج گرم میفاز سیال تبدیل می

هنگـامی کـه از   ،مجزّاي ترکیب. اجزاءنمایدعبور میحاوي مایعی که به سطح گاز داخلی جذب شده، 
مـواد  که در آن است هاي مختلفی تجزیه بعلّت سرعتشوند. این گذرند از هم جدا میمیان ستون می

هنگامی که پورت خروجی را ترك ،از اجزاشوند. هر کدام از فاز ساکن مکرّراً جذب شده و پس زده می
بـر روي  321‘‘ط مـاکزیموم انقـ ’’شخیص داده شده و به عنوان سـري کنند به صورت الکترونیکی تمی

تر سـطح زیـر آن،   بلندي نقطۀ ماکزیموم یا به صورت دقیقشوند.کاغذ متحرّك کروماتوگرام ثبت می
تـا  نیـاز دارد  ءاي که در ترکیب وجود دارد. زمان اختصاصی کـه یـک جـز   میزان مادهبااست متناسب 

نامیـده  322‘‘زمـان ابقـا  ’’،تحت شرایط معین از قبیل دما و نرخ جریان گاز حامل از میان ستون بگذرد
عـالوه بـر تشـخیص مـواد بـا وسـایل       ،کننـد ت خروجـی را تـرك مـی   شود. هنگامی که مواد پورمی

319super blotter
320smelling strip
321peaks
322retention time
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نیاز دارد. ۀ مخصوصی تجربکار و شناسایی گردند. این استشمامتوسط عطّار ممکن است الکترونیکی، 
شوند.رایحۀ متفاوتی دارند تا وقتی که روي نوار بویایی استشمام می،حالت بخاردر زیرا مواد 

-اي که با کپسـول هاي شیشهاز ستون،به وجود آمده بودتازه ،یهنگامی که گاز کروماتوگراف
هـا بـا   سـتون ایـن ،اکنون به دالیل زیاديگردید. همهاي مادة فاز ساکن بسته شده بودند استفاده می

متر طول دارند و از داخل با مواد فاز ساکن پوشـیده شـده جـایگزین    60هاي مویرگی که اغلب ستون
د و جداسازي، بـه صـورت مـوثّرتري    نکنتري از ترکیب را تزریق میها میزان کمناند. این ستوگردیده

دهند نیز توسط دستگاه قابل % کل ترکیب را شکل می01/0پذیرد. حتّی موادي که کمتر از صورت می
باشند.شناسایی می

ر آنـالیز  دتوان به عنوان فاز ساکن استفاده کرد. موادي که بیشـتر از همـه   از مواد مختلفی می
-هاي آن) ستونو معادل323هانامند. (کربوواکسد را اصطالحاً مواد قطبی مینگردعطّاري استفاده می

اجزا را هنگامی که در حال تبخیر شدن هسـتند، از هـم جـدا    ،هاي قطبی، همانند نوار کاغذي بویایی
ي یـک سـتون، باعـث    د. استفاده از دو نوع مختلف ستون، یکی قطبی و دیگري غیرقطبی، بجانکنمی
ید. برخی مواقع تحت شرایط خاص، دو یا چند ماده، زمان ابقـاي  آشود اطّالعات بیشتري به دست می

سـازند. بـا اسـتفاده از انـواع     را بر روي کروماتوگرام می324‘‘نقاط ماکزیموم مخفی’’یکسانی دارند که 
ـ می،مختلف ستون یا با تغییر برنامۀ حرارتی ر روي کرومـاتوگرام از هـم جـدا کـرد.     توان این اجزا را ب

کـار . ایـن  نمـود هاي قطبی روشـن  توان در درجات باالتري از ستونهاي غیرقطبی را اغلب میستون
معمـول  هـاي قطبـی   هـا کـه بـا سـتون    شناخت برخی از مواد داراي نقطۀ جوش باال مانند شیف بیس

سازد.شوند را ممکن میشناخته نمی
کـه اغلـب   325‘‘هـاي چـارت  کننـده ادغـام ’’نمودار، ممکن اسـت از  اتبنوع سنّتی ثَه برعالو

،به صورت خودکـار ‘ ‘هاکنندهرسم-چاپگر’’. گرددشوند، استفاده نامیده می326‘‘هاکنندهرسم-چاپگر’’
نمایند. هاي ابقا و درصد چاپ میهر جز را در ترکیب کل محاسبه و آن را به شکل لیست زماندرصد 

323carbowaxes
324hidden peaks
325chart integrators
326printer-plotters
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10، معموالً دقیـق نبـوده و حـدود    اندگذاري شدهیر که بر پاسخ اختصاصی آشکارساز پایهاما، این مقاد
شود.استفادهکننده یک عامل تصحیح،% نوسان دارند. مگر اینکه براي هر جز20الی 

و رایانه که قادرند اجـزا  328(ام. اس.)327‘‘سنجی جرمیطیف’’توان به دستگاه جی.سی. را می
اقعی تعیین هویت نمایند، وصل کرد. پس از آنـالیز عطـر، لیسـت تمـامی مـواد      مختلف را به صورت و
بایست در دسترس می،درصد تقریبی آنهدهند، بعالو% ترکیب را شکل می95کشف شده که معموالً 

گردد. اجزا مواد شناسایی میاغلب صدها یا تعداد بیشتري مواد ،عطّار قرار گیرد. با استفاده از این روش
بـه  ، در نسـخۀ نهـایی گـزارش جی.سـی.     صـنعتی اولیۀ نیز مانند مواد به صورت انفرادي یۀ طبیعی اول

329د.نشونشان داده میصورت مجزّا 

ـ اطّالعات جی.سی. و عطّار، براي تبدیلگر جی.تحلیل ۀ زیـادي  سی. به فرمول عطر، به تجرب
هاي عطّـاري را بـا علـم جی.سـی.     ت. ایشان مهاردارندبرخی از عطّاران در این زمینه تخصص ونیاز 

آید را تولیـد  اي به دست نمیهاي تجزیهترکیب نموده و قادرند نتایجی را که از خواندن مستقیم آزمون
نمایند.

ه در آنـالیز جی.سـی.  اولین قدم در بازسازي عطر اصیل، ساخت فرمول آزمایشی از مـوادي کـ  
مواد طبیعی خاص را از روي الگوي اختصاصی نقاط قادر است وجود مجرّبباشد. عطّار میکشف شده

اوج بر روي کروماتوگرام تشخیص دهد و با نگاهی اجمالی، درصد تقریبی آن مواد را حدس بزنـد. اثـر   
و ‘‘چـوب صـندل  ’’، آرمـوایز،  ‘‘نعناع هندي’’، ‘‘دانی عطريشمع’’انگشت برخی مواد خاص از قبیل 

داده تـر تشـخیص   آسانآناز راه استشمام ،راي عطّار باتجربهبشان هاي متفاوتایلنگ و حتّی کیفیت
کننده یا کامپیوتر. (این نیز مثال دیگري از توانایی انسان اي ادغامتا با خواندن اطّالعات تجزیهشودمی

توان % را می1/0باشد.) حتّی محصوالت طبیعی، به میزان براي کشف الگوها که قبالً بحث گردید، می
برخی از مواد طبیعـی مشـکل  وماتوگرام خوب تولید شده به آسانی مشاهده نمود. تشخیصبر روي کر

-از صفت اختصاصی (عالمت مشخّصه) آن که توسط ام.اس. ثبت می،است. براي تشخیص این مواد

327mass spectrometer
328M.S.
‘‘ الکلِاتیلفنیل’’بوده و در عطر از ‘‘ الکلاتیلفنیل’’فرض کنید عطّار در عطرش از رز طبیعی استفاده نموده باشد. یکی از مواد موجود در رز طبیعی، 329

شود.مع مقدار این ماده از هر دو منبع (طبیعی و مصنوعی) ثبت میمصنوعی نیز بهره گرفته شده است. در گزارش جی.سی./ام.اس. ج
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در 332یا اسـتایرِین 331‘‘درخت جوز’’در روغن 330میریستیسینموادگردد. براي مثال شود، استفاده می
ر از قبیل مواد طبیعـی، از  عطّمروند. برخی مواد اولیۀ به شمار میمواد صفت اختصاصی آن،استیراکس

خروجـی ماشـین   334درگـاه و تعداد کمی مواد قـوي، هنگـام تـرك    333‘‘ررعدرخت ع’’نقوزه و جمله اَ
ج.سی. از طریق استشمام به راحتی قابل تشخیص هستند.

آن را به وسـیلۀ  ،می مواد اصلی شناسایی شدهحاوي تما،پس از ساخت اولین ترکیب آزمایشی
هـاي عطـر   از مقایسه بـین کرومـاتوگرام  نماییم. استشمام و آنالیز جی.سی. با نسخۀ اصلی مقایسه می

-هـایی کـه مـی   دستگاه جی.سی. و از قلم افتادگیتنظیمات مورد نیازِاصیل و اولین نسخۀ آزمایشی، 

که با مقایسۀ دو نمونه بهتـر  يراي شناخت مواد دیگرد. سپس بشومیمشخّص ردد، برطرف گبایست 
بـا  را . حضور ایـن مـواد   نمایدمیاستفاده اياز مهارتش در بویایی تجزیهعطّار ،دهندخود را نشان می

توان تأیید نمود.شوند میخارج میدستگاه استشمام اجزایی که از آخر ستون آنالیز یا
-جسـتجو مـی  را باشـد  ها مینشانۀ وجود بیسکه عطر موجود در فرمولِحجمکممواد،عطّار

سپس ترکیب مواد مجزّاي موجود در بیس سـاخت. بجـاي   ،توان با آنالیز عطرها را می. این بیسنماید
ءتوان از حضور اجزاهاي معروف را میدر فرمول استفاده نمود. بیسنیز توان از همان بیس این کار می

و 335‘‘ایزوبوتیراتاتیلفنوکسی’’زمان . براي مثال وجود همخیص دادتش، خاصدر نسبتانشاصلی
اي است. اینجا عطّار سـعی  نشانۀ وجود نوع خاصی از بیس میوه336‘‘بِنزیل کاربینیل بوتیراتیلدیمت’’

چگونه ساختار عطـر را  بجاي مواد مجزّا ويکند که کند ذهن خالق عطر را بخواند. به این فکر میمی
.ه استیکدیگر قرار داددر کنار

یهـاي آزمایشـی مختلفـ   ترکیببایست می،آیدهمتاي بویایی نزدیکی به دست اینکهاز قبل 
ت  ۀ فعلیِ همتاسازيساخته شود. یکی از مشکالت مرحل (درصـد) این است که تشخیص دهـیم کمیـ

330myristicene
331nutmeg
332styrene
333juniper berry
334Port
335phenoxyethyl isobutyrate
336dimethylbenzyl carbinyl butyrate
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ممکـن  337ونلولبراي مثـال سـیتر  ؟شودیک مادة مجزّا که در گزارش جی.سی. آمده از کجا ناشی می
هاي روغنی، در تعدادي از اسانسوجود است به عنوان یک جز مجزّا در فرمول قرار گرفته، یا به دلیل 

از 338هـا تعداد زیـادي از تـرپن  همچنین . باشدهاي موجود در عطر وارد فرمول گردیده بیسوسیلۀیا ب
سازي فرمول دوبارها باید بدانیم لذهاي روغنی متعددي وجود دارند. در اسانس339‘‘لیمونن-دي’’قبیل 
به قدرت استقرایی و ابتکار عطّار نیاز دارد.،اصیل

اسـتفاده شـود. زیـرا ممکـن     از نمونۀ تازه،طر، تا حد ممکنشود براي همتاسازي عتوصیه می
تر نماید. ممکن است به دلیـل  است در نمونۀ کهنه، تغییرات شیمیایی رخ داده باشد که آنالیز را سخت

آلدهایـدها  ،الکلیدر عطرهاي پایهیا به وجود بیایند. 341‘‘هاشیف بیس’’340‘‘یل آنثرانیلیتمت’’ضور ح
-نسبتوهاکسید شد،هابرخی از ترپِنیا تبدیل شوند و 342‘‘هااَستالاتیلدي’’به صورت تصاعدي به 

هاي مربوطه را تغییر دهند.
د ج.سـی./ام.اس. راه حـل کـاملی بـراي     از مطالبی که تاکنون گفتیم، ممکن است فرض شـو 

ه بـ عطـر  ،توسل کمی به بویـایی انسـانی  این روش وعطر ساده باشد، باهمتاسازي است. اگر ساختار
بـه کمـک عطّـار نیـاز دارد.     ،نسخۀ اصـیل بهسازي کامالً نزدیک همتا، شود. اماسازي میدقّت دوباره

باشـد.  انـد سـخت مـی   دکی در فرمول استفاده شدههنگامی که به میزان ان،شناخت برخی مواد طبیعی
د. به دلیل بـاال بـودن   ناي به عطر ببخشالعادهد غناي فوقننتوامواد طبیعی هرچند در حجم اندك، می

از میان ستون دسـتگاه جی.سـی. عبـور ننماینـد. هرچنـد      ،ها، ممکن است این موادنقطۀ جوش رزین
ست. این قبیـل مـواد را   هاآندهندة استفاده از نشان،ی.سی.گزارش جها در کشف برخی از اجزاء رزین

شود کـه  اي در ترکیب یافته میتوان شناخت. برخی مواقع مادهاستشمام عطر اصیل میطریق فقط از 
کند و بـا  خروجی دستگاه را ترك میدرگاههنگامی که این ماده اي ام.اس. وجود ندارد. در پایگاه داده

337citronellol
338terpenes
339d -limonene
340methyl anthranilate
341Schiff bases
342diethyl acetals
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تـوان از  مـی اگر ممکن باشد براي به دست آوردن تأثیر مشابه در عطر، .شناختتوانمیحس بویایی 
استفاده نمود.مادة کشف نشدهجایگزینِ

گردنـد را برّرسـی   تا اینجا ما فقط عطرهاي الکلی که مستقیماً به دستگاه جی.سی. تزریق مـی 
الت کارکردي از قبیل صابون شود رایحۀ محصومیخواستهرغم این، برخی مواقع از عطّار کردیم. علی

ها براي خارج نمـودن مـواد عطـري از بـیس     هاي لباس را همتاسازي نماید. بیشتر شرکتکنندهیا نرم
انـد. هرچنـد در فرآینـد خـارج نمـودن عطـر از بـیس        هایی ایجاد نمودهتکنیک،محصوالت کارکردي

از نوع اصیل آن ،از لحاظ کمیت،جا بیافتد و ترکیب حاصله،عطرءمحصول، ممکن است برخی از اجزا
ش اتّکـا نمـوده و از آنالیزهـاي    ابایست بـه تونـایی بویـایی   متفاوت باشد. در این قبیل موارد، عطّار می

به عنوان راهنما استفاده کند و آن را منبع دقیق اطّالعات به شمار نیاورد.فقط جی.سی./ام.اس. 
ا بیشـتر اسـتفاده از دسـتگاه      شـبیه کـامالً  ها براي ساخت ترکیبِبرخی همتاسازي اسـت. امـ

هـاي بـه   باشد. فرمولیکسان) میتقریباً جی.سی./ام.اس. با کمک عطّار، براي ساخت همتاي تقریبی (
حتّی یا،هاي مختلف، اقتباس براي بیسۀ عطربراي توسعۀ خلّاقان،هادست آمده از این نوع همتاسازي

گردد.استفاده میدجدیبراي خلق آثار اصیلِگرفتن الهام 
تهدیدي براي نقـش سـنّتی   343‘‘جی.سی./ام.اس. و عطّار’’برخی از افراد معتقدند رشد روش

. زیرا آنالیزهاي استپایه . اما این دیدگاه بیکندمیمنسوخ چرا که کارکردشان را ،آیدعطّار به شمار می
در ،. با این حال، این تکنیـک آفرینش عطر جدیدروش جی.سی./ام.اس. تکنیک همتاسازي بوده و نه 

ی از     حال ایجاد تغییرات اساسی در صنعت عطّاري می باشد و باعث شده اغلـب عطّـاران، بخـش مهمـ
ت     اوقات روزانه اشان را به همتاسازي اختصاص دهند. در نتیجه، به عطّـاران بـراي تمرکـز بـر خلّاقیـ،

کمک شایانی نموده است.
هـاي عطّـاري را   کاري گذشته کـه فرمـول  پنهانپردة تن شکسآنالیزهاي جی.سی./ام.اس. به 

. همچنین اطّالعات به دست آمـده از جی.سـی./ام.اس. بـر    کمک شایانی نموده است،احاطه کرده بود
باشد.ساختار اقتصادي این صنعت نیز تأثیر گذاشته و این انقالب در حال ادامه می

343GC/MS-plus-perfumer
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اهداف همتاسازي
:شودانجام میگانۀ ذیل یکی از اهداف سهابي شتراز جانب مدرخواست همتاسازي عطر

خواهد محصول میمشتري با توجه به موفّقیت یا مرسوم شدن نوع مشخّصی از عطر در بازار، 
-هـم ’’یـا  344‘‘در مسیر’’مشتري عطرِ ،مورد نظرش نیز از آن توفیق منتفع گردد. در این قبیل موارد

نماید.عطر معروف را طلب می345‘‘خانوادة
شـرایط  ،باشـد اگر مشتري بخواهد محصولی روانۀ بازار کند که شبیه محصول موفّق موجـود  

- اي که قوانین و اخالق اجازه می. در این قبیل موارد، ظاهر، نام و طرّاحی بسته، به اندازهاستمتفاوت 
ل باشد.یبایست شبیه به عطر اصنیز میرایحۀ آن به مدل اصلی نزدیک است و ،دهند

قبالً محصولی را در بازار داشته که بـدالیلی از قبیـل تغییـر در مقـرّرات واردات،     ،ترياگر مش
از فروشندة فعلی، شرایط اقتصادي و ... تصمیم بگیرد عطرش را بدون هویدا شدن تغییـرات  رضایتینا

ت با بایسرایحۀ همتا می،کننده جایگزین نماید، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این موردبراي مصرف
عطر اصیل کامالً یکسان باشد.

346‘‘خانوادههم’’همتاسازي 

د   ساخت عطر در خانوادة عطرهاي معروف، عرف جدایی ناپذیر فرهنگ عطّاري است. وجـود مـ
هـاي سـنّتی   هـاي کالسـیک شـامپو و رایحـه    در دنیاي عطاري، از طرف دیگـر مرسـوم بـودن نـوت    

، باعث به وجود آمدن این عرف گردید.صخادر برهۀ زمانیمحصوالت شویندة خانه و ... 
-براي ساخت عطري از یک خانواده، نیازي نیست دقیقاً از آن مدل تقلیـد نمـاییم. بلکـه مـی    

،بایست نسبت بـه عطرهـاي پیشـتاز بـازار    اي آن آشنا باشیم. در حقیقت عطّار میبایست با آکورد پایه
رایحۀ غیرعرفی ،ان. مشتریافی داشته باشد، شناخت ک، ساخت عطر کامالً جدید باشدشحتّی اگر هدف

د. تغییرات اساسی موفّق در عطّاري، همانند دیگـر هنرهـاي کـاربردي انـدك و     نرا معموالً دوست ندار
نایاب است.

344in the direction of
345in the family of
346In the Family
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347‘‘شبیههمتاسازي ’’

ا ایـن   ، فراتر از همتاسازي درون خانواده خاصمدلِساخت عطر جدید شبیه بههدف  است. امـ
است که حتّی با به این دلیل . مشکل تکنیکی داردکالت تکنیکی، عملی و اخالقی مش،نوع همتاسازي

نیـاز اسـت تـا    (شـبیه، تقلیـدي)  نزدیـک کمک جی.سی./ام.اس. تالش زیادتري براي ساخت همتاي 
قرار یابد و زیادي تغییر بهداشتی-آرایشیهتماي تقریبی. اگر شخصیت عطر، به وسیلۀ بیس محصولِ

شود.مشکالت چندین برابر می،استچنین که معموالً ۀ کمتري تولید شود نهزیباشد عطر با 
شکل درخواست، اغلب به دلیل سوءتفاهم این این است که شبیهساخت همتايمشکل عملی 

محصـوالت  عطـرِ ۀ سازي خصـایص فیزیکـی و رایحـ   کنند با یکسانتصور مین مشتریان . ایگیردمی
ت مـدل اصـلی را    موفّتواننـد  مـی ،آرایشی بهداشتی ورنـد. تولیدکننـدگان و بازاریابـان    آبـه دسـت   قیـ

ت  کننـ مینمایی بزرگ،محصوالت تقلیدي، تأثیر این مشخّصات را بر پذیرش کلّی محصول د و اهمیـ
گیرند. در عطّـاري پایـه الکلـی و دیگـر    بندي، توزیع و قیمت را دست کم میمشخّصاتی از قبیل بسته

.کنددق میها نیز این موضوع صدسته
ت  د. نـ کنرا ناامید میشانتولیدکنندگان،اوقاتاغلب ،محصوالت تقلیدي ایـن  گهگـاه  موفّقیـ

شان به محصول اصیل نیست. بلکـه صـرفاً بـه دلیـل قیمـت      به دلیل شباهت رایحه،قبیل محصوالت
ساخت اما د. شوبهتر در نظر گرفته می،کمتر مصرف و منافع مشتري،. چرا که وقت عطّاراستتر ارزان

اي را بـراي  عملکـرد و ارزش بهینـه  تادارد عطّار بیشترِنیاز به زمان و تالشِ‘‘خانوادههم’’عطرهاي 
348محصول فراهم نماید.قیمت

بندي و از جمله بسته،خصوصیات فیزیکیجانبۀهدر مواردي که هدف مشتري، تقلید دقیق هم
یعنـی تولیـد محصـوالت تقلّبـی. نیـازي نیسـت       ،کارباشد. ایننام محصول است، شرایط متفاوت می

محصوالت را تشریح نماییم.این قبیل مشکالت قانونی و اخالقی همدستی با تولیدکنندگان 

347Close Matches
هزینه و گردد که این کار شود. اما در عطرهاي شبیه (نزدیک) صرفاً از مدل قبلی تقلید میعطر جدیدي ساخته می‘‘ خانوادههم’’چرا که در ساخت عطرهاي 348

وقت کمتري نیاز دارد.

www.takbook.com



١٠٨.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

نامند. در این قبیل محصوالت، نام می349نوع خاصی از محصوالت را اصطالحاً عطرهاي مقلّد
-معموالً این جمله بیان می،محصوالتقبیلگردد. براي فروش اینبندي تقلید نمیمدل یا نوع بسته

. مشـخّص  مـود دارد نُمشکالت اخالقی کمتر ،در این نوع تقلیدتر. پایینیشود: عطري دلپسند با قیمت
دسـتگاه  بـا اسـتفاده از  ،هـا سازد. امروزه اغلب شرکتاست سازندة محصول اصیل، نسخۀ مقلّد را نمی

هـاي  تواند از ایـده نمیکه سازندة عطر اصیل لذاسازند. یجی.سی/ام.اس نظایر محصوالت موفّق را م
تواند به نسـخۀ اصـیل   اینکه عطّار تا چه حدي می350گردد.مغموم می،سود مادي کسب کند،خلّاقش

.باشدمیانسانی پاسخگوي آن سوالی است که قضاوت اخالقی و ؟نزیک شود
351جایگزین

شبیه نسخۀ اصیل باشـد مـورد نظـر مشـتري     از همۀ جوانب فیزیکی عطري که در جایگزین،
اصول متفاوت از نسخۀ اصلی باشد. ،کنندگان محصولهمتا نبایستی از نظر مصرفولی رایحۀ نیست. 

عطّـاري  شـرکت به ،پیشنهاد ساخت این قبیل محصوالتتا جایی که امکان دارد کند اخالقی امر می
سازندة نسخۀ اصیل احاله شود.

. فرضـاً اگـر دسترسـی بـه     این خصـوص وجـود دارد  اخالقی در یتوجیهات،اما در برخی مواقع
هـاي جدیـد   محـدودیت بـه دلیـل   به دلیل این که تجارت خود را تعطیل کرده یـا  ،کنندة اصلیفراهم

درخواسـت همتاسـازي،   . جایی کـه  بالمانع استاز نظر اخالقی واردات ممکن نباشد، ساخت جایگزین 
.باشدغیراخالقی میعملی اساساً ،اجابت آن،گرددمیانجام لی براي فشار به تولیدکنندة اص

. پایۀ گذاردمیاثرنیز بلکه بر صنعت تولید،نه تنها بر منافع فروشنده،مشکالت اخالقی
به تولیدکننده اقتصادي این صنعت، بر حاشیۀ سود بنا شده تا در مدت معقولی، هزینۀ توسعۀ عطر 

برد.قیمت، این حاشیۀ سود را از بین میارزانبازگردد. عرف ساخت جایگزین 
ارزش هـم بـراي تولیدکننـدة فرعـی   نیز به این دلیـل اسـت کـه جـایگزین،    مشکالت عملی 

ا حاشـیۀ سـودش انـدك اسـت.      ،نیاز به تالش زیادي داردساخت جایگزیناقتصادي زیادي ندارد.  امـ
دوام اسـت. چـرا کـه    معموالً بی،آیدست میبعالوه سودي که از برنده شدن در این مسابقۀ نابرابر به د

349copycat
ساخت عطر اصیل براي تولیدکنندة اولیه، هزینه و زمان زیادتري خواهد برد. چرا که نیاز به استخدام عطّار به صورت بلندمدت دارد.350
351Replacement
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قیمت ،قائل نیست. لذا ممکن است تولیدکنندة دیگرترپایینگونه محدودیتی براي قیمت مشتري هیچ
تري ارائه دهد و بدین طریق گوي سبقت را از وي برباید.پایین

ت نیازهاي مشـتري  یا اینکه وي قادر نیس،به دلیل نارضایتی از تولیدکنندة فعلی،برخی مواقع
را برآورده نماید، (براي مثال به دلیل محدودیت تولید گیاهان یا دسترسی کم به مواد اولیه) رجـوع بـه   

.نمودجداگانه قضاوت به صورت بایست داراي توجیه است. لذا در هر مورد می،کنندة جایگزینفراهم
بایست بداند، اعتبار شخصی ر میاما عطّا،ترویج اصول اخالقی نیست،هرچند هدف این کتاب

آورد، به میزان زیـادي بـر اخـالق شخصـی و پایبنـدي      و موفّقیتی که وي در این صنعت به دست می
دارد.بستگیبه این اصول کند شرکتی که عطّار براي آن کار می
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:دومبخش 
ی و اصول ترکیبزیباشناس
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جانوري در عطّارياي هنوت. اهمیت 8
ا در  مان را شـکل مـی  بخش طبیعی محیط اجتماعی اطراف،انسانبدن هرچند بوي  دهـد، امـ

اغلـب بـه   ،نبایستی بوي انسان بدهد. این اعتقـاد ،بدناین یک اصل اساسی است که ،جوامع متمدن
-مـی در خصوص بهداشت و شرم جنسـی ایجـاد  ،هاي دوران کودکیدلیل توسعۀ اجتماعی و آموزش

باقی مانده االیام از قدیمنمایند، در مغز وصل میخوشىگردد. اما اعصابی که حس بویایی را به مراکز 
هـاي  نـد. از زمـان  ادهاز هر حیوانی بجز انسان لذّت برمواد معطّر جانوري،از ،اولیهدوران ها از و انسان

اند. این مواد نه تنها به دلیل ه گردیدهبه عنوان عطر استفاد،مشک زبادو مشک کهن تا قرون وسطی، 
عایی ت خاصیاسـتفاده  ة انسـان بلکه براي پوشاندن بوي بدن شسـته نشـد  ،جنسىقواي ةبرانگیزنداد
. مگـر اینکـه بـه    شده نیسـتند شان پذیرفته ، به دلیل شخصیت جانوريامروزه،موادقبیل . این اندشده
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ذهـن  ناخودآگاه در حالت این مواد،نی انگیخته شده توسط استفاده شوند که ارتباط ذهدر عطر میزانی 
بـا  352یهـاي مـدفوع  نـوت ماننـد شان، همتایان صنعتیو باقی بماند. مواد جانوري بسیار قوي طبیعی 

استفاده هادر ترکیب انواع عطر،کمدر حجم اماوسیعبه صورت353ایندول و اسکاتولمواداستفاده از 
و احتمـاالً داراي تـأثیر   بوده هاي حیوانی مرتبط با نوت،ز محصوالت گیاهیبسیاري ارایحۀ د. نشومی

355‘‘زیـرة سـبز  ’’با بوي غدد چربی مو مـرتبط اسـت.   354سطرایحۀ قمثالً ناخودآگاه شهوانی هستند. 

حاوي اجزائی هستند که قویاً رایحۀ 357‘‘سنبل خطایی’’و 356‘‘مشک دانه’’. دهدمیشدیداً بوي عرق 
بـه  ،نوت. این استبسیاري از عطرهاي مدرن وارد شدهدر358هاي کَسیسخیراً شکوفهمشک دارند. ا

چرا که بر .شودبایست از این ارتباط آگاه مینکننده جنسی گربۀ نَر شباهت دارد. البته مصرفبوي غدد
تأثیر منفی خواهد گذاشت.،به عطر و فروش آننسبت شگاهدید

وجود دارد که به بوي طبیعـی  359‘‘عنبر سائل’’شک و ممواد صنعتی و گیاهی زیادي از قبیل
ها اي داراي این نوتمادهاگر هاي فرعی ادرار یا مدفوع را ندارند. نوت،. این مواددنهستحیوانات شبیه 

ایـن مـواد از لحـاظ شـیمیایی     مخفی گردد. ،در عطردیگر معطّر بایست توسط مواد میبوي آن باشد، 
هـاي عنبـري   . نوتی دارندیکسانبویاییو تأثیرهوالت طبیعی هستند. اما رایحمحصمتفاوت از کامالً 

از قبیـل  ،هـاي صـنعتی  بسـیاري از مشـک  هبعـالو ،شوندگرفته می361‘‘مریم گلی’’و 360که از الدن
364در این دسته قرار دارند.363‘‘مسک کتون’’و 362گَلَکسوالید

352fecal
353scatol
354Costus
355cumin
356ambrette seed
357angelica
358cassis
359ambergris
360labdanum
361clary sage
362galaxolide
363musk ketone
هاي فرعی ادرار و مدفوع را ندارند.یعنی نوت364
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داراي اهمیت زیادي در عطّاري ‘‘ ر سائلعنب’’هاي مشک و هاي مختلف نوتاستفاده از گونه
بـا  مـرتبط  شوند، حس خوشـی  میاستشمامها به عنوان قسمتی از عطر . هنگامی که این نوتهستند

هـا آگـاه   از طبیعت واقعـی محـرّك  ،کنندهدریافتولی نمایند. تولید میرا انسانی هاي عصبی کهن راه
د.ندهرهاي موفّق را شکل میهمۀ عطبخش مهمتقریباً ،هانیست. این نوت

روابط بویایی بین گیاهان و جانوارن
ها زیباترین رایحه،براي روح انسانها این نوتشوند. در عطّاري استفاده میبسیار هاگلرایحۀ 
.ندهستعطّاربخشو الهامبه شمار آمده 

ا، در فرآیند تولیـد  هشان به انواع مشخّصی از ملکولهاي رفتاريحس بویایی حیوانات و پاسخ
کـه از  کننـد  مـی تولیـد  هـایی  رایحـه ،نسل گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاري از گیاهـان 

جـذب  بـا هـدف   د. این تقلیـد  ننمایایی فضوالت جانوري تقلید مییا مواد بوی،حشرات365هايفرومون
ترکیبی ممیز و اختصاصی مدفوع گردد. ایندول که جزءانجام میافشانی و براي گردهها حشرات به گل

شـکوفۀ  ’’هـاي یـاس،   هـاي روغنـی گـل   اي در اسـانس بسیاري از حیوانات است، به میزان گسـترده 
هـا را  گـل افشـانی  وجود دارد. هرچند اغلب حیواناتی کـه گـرده  ‘‘یاس شیروانی’’، موگوئت و ‘‘پرتقال

ط  نیـز  و مـوش  366قبیـل سـنجاب  از،حشرات هستند، اما برخی حیوانات کوچک،دهندانجام می توسـ
، اسـت زانگیـ تشـهو برایشان هایی که شوند. این حیوانات به رایحهمیبکارگیريبدین منظور گیاهان 

شوند.جذب می
هـاي  قـرن در طـول  کنند. برداري میاز حیوانات بهره،ها نیز با هدف گسترش هاگحتّی قارچ

گردد. میاستفاده دهند نشان میکنجکاوي سیرنشدنی ها براي یافتن قارچ که به آن از خوك،متمادي
کـه  زیاديرومونِنمایند، داراي فدار تولید میهاي میوهبدن،زمینزیرِدر هایی که مشخّص شده قارچ

. خوك با شکافتن زمین و یافتن هستندنمایندهاي جوان تولید میگُرازهاي نَر، براي جذب ماده خوك
کند. این حقیقت که هاگ کمک میشدن تر، عمالً به پخش هاي کوچکتکّهرد کردن آن بهقارچ و خُ

365pheromones
366rodent
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هـاي حیـوانی   ها بسیار خوشمزه هستند، بدون شک با ضمیر ناخودآگاه ما از ارتباط آن با فرومـون قارچ
مرتبط است.

به منظـور نشـان دادن  واز این نیز فراتر رفته،زااما بسیاري از گیاهان براي تقلید مواد شهوت
انـد.  اي تولیـد نمـوده  حضورشان براي حیواناتی از قبیل زنبورها و بقیۀ حشرات، عطرهاي بسیار پیچیده

جـایزة غـذا ارائـه    ،دیگربه گلِیگلگرده ازانتقالِدر عوض خدمت،ها براي حشرات بازدیدکنندهگل
تفاده و سـوخت ایـن   به گل دیگر اسیگلهایشان ازبراي حمل گرده،د. گیاهان از بال حشراتندهمی

.نمایندحشرات را با شهد خود فراهم می
نه تنها باعث ،اي دارد. این همکاريفواید دوطرفه،این همکاري متقابل بین گیاهان و جانوران

انگیـزي در  ها و سـاختار شـگفت  بلکه رنگ،اي شدهبه وجود آمدن عطرهاي منحصر به فرد و پیچیده
هـا را  یکسانی بـا انسـان  طیف توانند دقیقاً می،زنبورهامثل حشراتی آیا ها ایجاد نموده است. اینکه گل

حـس  شان بـه همـان شـکل    آیا حس بویاییاین سوال که براي ما مشخّص نیست. همچنین ؟ببویند
ها که زنبور را به سمت منبـع  زنبورها قادرند نور فرابنفش و الگوي گل؟شان از ما متفاوت استبینایی

آیـد کـامالً   از آنچه به ذهن ما می،رایحه،رسد براي زنبورهاکند را ببینند. به نظر مییغذا راهنمایی م
هـاي روغنـی را ببـوییم، احتمـاالً وسـعت     اسانسترکیبِمتفاوت باشد. اما از آنجا که ما قادریم اغلبِ

367‘‘بِنزیـل الکـل  ’’زتري ا. شاید زنبورها ایدة بویایی واضحباشدمیبویایی ما با زنبورها کامالً یکسان 

از نظـر  ،رایحـۀ آن توانیم تصور کنـیم  تا عطّاران. نمی،ها وجود دارد داشته باشندکه در بسیاري از گل
تصور نماییم.توانیم نمیگونه که در مورد رنگ فرابنفش همان؟ایشان چگونه است

اییم. چـرا کـه در ایـن    ها را با جزئیات بیشتري برّرسی نماجازه دهید ارتباط بین حشرات و گل
افشانی گرده،. تمامی گیاهان با حشرات یا دیگر جانوراننهفته استمهمی براي عطّاران اسرار،برّرسی

. اما هنگامی که توزیـع گـرده بـه    اندافشانی به باد وابستهبراي گرده،هابسیاري از علف. مثالًکنندنمی
. پیدا نمـود فشار براي رسیدن به تأثیر حداکثري ازدیاد در دنیاي گیاهان استقرار یافت،،وسیلۀ حشرات

بـا  ،خـود و رایحـۀ  شـکل با تکامل بیشتر و بیشتر ،حضورشان براي حشراتمایشنبه منظورگیاهان 
تخصص بسیارها براي تغذیه از شهد و گردة گل،. حشرات نیز به نوبۀ خودبرخاستندرقابت به دیگر یک
367benzyl alcohol
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شده در بقا . هردو منافع واگذاراندحشرات بلکه حشرات نیز به گیاهان وابستهیافتند. نه تنها گیاهان به 
اش کارایی،کندها استفاده مییکی از گونۀ گلشهد فقط از ،و حیات دیگري دارند. هنگامی که حشره

ی . برخـ نمایـد خودداري مـی ها فایدة گرده به دیگر گلرود. چرا که از توزیع بیباال میافشانیدر گرده
اند. زنبورهـایی کـه   به دست آوردهتوانایی غریزي ،براي به خاطرسپاري بوي خاص منبع غذا،حشرات

اطّالعاتی از قبیل مسیر، فاصله تا منبع شـهد ،دیگر زنبورهاقادرند به ،نمایندمراجعت میبه کندویشان 
بـا همـان نـوع گـل خـاص دیـدار       ریزي، زنبورها برنامهاین ها را منتقل نمایند. با توجه به رایحۀ آنو

خواهند کرد.

گیاهان براي رقابت با همتایان خود، 368همان همکاري تکاملی بین حیوان و گیاه است.،عطّار
،گذاري شدهد که بر یک یا دو فرومون پایهنبسازايرایحهبجاي اینکه به منظور جذب بیشتر حشرات، 

د.نپردازمییافتهشکیل به ساخت عطرهاي پیچیده که اغلب از صدها ماده ت

ـ قرار دارنـد، دور از هم ، مانند رز، یاس و اسطوخودوس که مرتبط با همگیاهان ل بـه   ب ا توسـ
تـوانیم نتیجـه بگیـریم پیچیـدگی     اند. لـذا مـی  جلو رفتهشان رایحهدر مسیر پیچیدگی ،موادگروهی از 

شَـمیم  ان بویایی و به خاطرسـپاري  با تو،جانوربرانگیختن پاسخ مطلوببراي موثّرترین روش ،رایحه
ه اینکـه ایـن     میترکیب خاصی از مواد را ،شانرایحهها براي تولید . گلها استگل سازند. قابـل توجـ

سازد و ترکیب تصادفی تعداد زیـادي از مـواد شـیمیایی    واقعی مییهویت،ترکیب براي حس بویایی ما
تعـادل مـواد در   به ایـن نتیجـه برسـیم   مان گیرندههايبه دلیل شباهت سلّولنامتجانس نیست. شاید 

ت و لـذّت      اندازهبه همان ،مکانیزم بویایی ما هویـ براي زنبور هم مهم است. چرا که بـراي مـا حـس
نماید.تولید میزیباشناسی

نمونۀ بارز نگـاه کنـیم،   هایی مثل رز به عنوانکه توسط گلاگر ما به ترکیب شیمیایی عطرها
معموالً حداکثر از چهار یا پنج ماده ساخته شده است. صدها مـادة  ،بخش اصلی اسانس آنیابیم درمی

فقط موادي که بخش اصـلی  ،آورند. اگر ما در آزمایشگاهتعادل را به وجود می،دیگر نیز در این ترکیب

تواند در جـذب  سازد که دیگران را به سمت منبع رایحه (انسانی که عطر استفاده نموده) جذب کند. همچنین عطر میبدین معنا که عطّار عطري می368
جنس مذکّر به مونّث، براي باروري و تولید نسل موثّر واقع شود. 
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ت واقعی، دهد، اما شخصیرز میگل سازند با هم ترکیب نماییم، هرچند ترکیب ما بوي محصول را می
چیزي که رایحۀ گل رز را منحصر بـه  . ددارطبیعی نسبت به رایحۀ کمتري زیباشناسیقدرت و جاذبۀ 

.سازدرا میه رایحکل ،که در ترکیب با ساختار اصلیاستنماید، مواد اندك دیگري فرد می

ساخت است کـه در  مهمی در ساخت عطرهاي خوشمالحظۀ تعادل بین سادگی و پیچیدگی، 
این کتاب به بحث گذاشته خواهد شد.يبعدفصل

www.takbook.com



١١٧.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

. ساختار عطر9
ترکیـبِ این . سازدرا میییو زیبامنحصر بفرداست که شخصیتمعطّرعطر مخلوطی از مواد 

کلّـی  ، نقشش را در حصول به رایحـۀ  ايداراي ساختار ثابتی است که در آن، هر ماده،دقیقو متعادل
نیست.بوخوش، عطر فقط مخلوطی از مواد توان گفتمیدر کل . مایدنایفا می

نیازهاي تکنیکـی نیـز   بایست داراي برخی پیشمیعطر ، قابل تشخیصاز هویت ممتاز وبغیر
-شخصیت اصـلی بایستعطر میبعالوه.يماندگارو 370گیشوند، پخش369قدرتعبارتند از: کهباشد

از اسـتفاده بـر   پـس ساعات زیـادي  ساخت،خوش371فاخرِعطرِد.اش را در طول مدت تبخیر نگه دار
-طرّاحی مـی 372‘‘محصوالت کارکردي’’روي پوست، هنوز قابل تشخیص است. عطرهایی که براي 

باشند که مناسب محصوالت کارکردي مدنظر است. همچنین 373اي ماندگاربایست به اندازهگردند، می
باشند.374پایداراز لحاظ شیمیایی،در محصول نهاییباید 

369strong
370diffusive
371fine
372functional products
373persistence
374stable
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هاي متمادي کار اختصاصـی  است و به سالاساسی هنر عطّاربخش ،معیارهاي فوقبرآوردن 
بنـدي  گـردد کـه بـراي فرمـول    ، سطحی از تجربه حاصـل مـی  تخصصیها کارِنیاز دارد. پس از سال

.باشدمیساخت مورد نیاز عطرهاي اصیل و خوش
دانـان  کـه نقّاشـان و موسـیقی   کنند. همچنانل نمیبه شیوة کامالً یکسان عم،هیچ دو عطّار

ی وجود دارد. تکنیـک 375هايهمانند هر هنر دیگر، سبکدر عطّاري . متفاوتی دارندبک سهـایی  خاص
داشـته و در سـاختار عطرهـا    تغییرات زیادي ،سال گذشتهنمایند، در طول صدکه عطّاران استفاده می

ـ . سبکندامنعکس گردیده لِ ایـر دو  ’’اري، در سـاخت عطرهـایی از قبیـل شـالیمار،     هاي متفاوت عطّ
تکنیک عطّاري کـه در زمـان   متفاوتسه سبک،و ترِزِر به کار گرفته شده است. این عطرها‘‘تمپس
ها متمایز و متفاوت از یکدیگر هستند. اند. این تکنیکمتعارف بوده را در خود خالصه کردهشانساخت
،مکتـب کوبیسـم  و امپرسیونیسـم هـاي  ، مکتـب 17هاي سنّتی فرانسه در قـرن  گونه که نقّاشیهمان

.باشندمیاز هم متفاوت 

که ما از نگـاه کـردن بـه    خود وابسته هستند. خشنودي 377و ساختار376تمامی هنرها به شکل
باشد که ، به دلیل ساختاري میکنیمکسب مییا با گوش دادن به سمفونی موتزارت هاي مونت نقّاشی

اش را طبق آن مرتّب نموده اسـت. اغلـب ایـن سـاختارها، بـه وسـیلۀ تجربـه و درك        زندة اثر، ایدهسا
کنند. بلکـه کـافی   . نیازي نیست بدانیم چرا این ساختارها با هم خوب کار میندامستقیم به دست آمده

اریخ هنـر را  کـه تـ  هسـتند ها قسمتی از سنّت و تجربه ساختارشوند. ایناست بدانیم که موثّر واقع می
بخش است. ایـن سـاختار   د. هنگامی که ساختار موفّقی کشف گردید، براي اثرهاي دیگر الهامنسازمی

ا  دست به میزان زیادي ساختۀ ،سمفونیهرچند دیگر در قُرُقِ خالق آن نیست. ،موفّق هایدن است. امـ
. نـد اهنمودي خلق آثارشان استفاده اي براتقریباً همۀ سازندگان بزرگ بعد از وي، از آن به عنوان وسیله

هـاي بـزرگ سـنّتی، از قبیـل     شـکل در عطّاري نیز به همین شکل، عطّاران عطرهایشان را بـر پایـۀ   
مورد بحث قرار خواهـد  12سازند. (این مطالب در فصل بو، آلدهایدي و شرقی میآکوردهاي چیپر، گل

375styles
376form
377structure
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اي کنندة غیرمتخصص، رایحه، براي مصرفاندهاي سنّتی ساخته شدهشکلطبق بر که يگرفت.) آثار
بنـدي و تکنیـک،   هاي جدیـد فرمـول  با ابداع سبکهاي اخیر، در سالد. نروجدید و اصیل به شمار می

از ساختارهاي سنّتی فاصله گرفته شده است.همانند دیگر هنرها، 

379‘‘مجارسـتانی مایعِ’’، 378‘‘لنکُمایعِ’’عطّاري در جهان غرب، با ابداع محصوالتی از قبیل 

وس مـایعِ ’’زماري و آویشن ساخته شـده) و  (محصولی که از عصارة گیاهانی از قبیل ر380‘‘اسـطوخود

هاي روغنی که از تقطیـر یـا فشـردن اجـزا     شروع گردید. این محصوالت از ترکیب نسبتاً سادة اسانس
، 381‘‘هـا کننـده ثبیـت ت’’د، در ترکیب با الکل ساخته شـدند. بـه ایـن ترکیـب    دنآمگیاهان به دست می

اد  ’’و 384‘‘عنبـر سـائل  ’’، 383محصوالت جانوري از قبیـل مشـک  382تنتورهاي مـواد  385‘‘مشـک زبـ ،
هـایی کـه از   و مـایع 390از قبیل وانیـل و تونکـا  389، مواد شیرین388و مر387از قبیل بِنزوئین386بالسانی

-خوشسنتز مواد گردید. در انتهاي قرن نوزدهم، د نیز اضافه میدنآمبه دست می391شستشوي پمادها
از مـواد گیـاهی، سـرآغاز    392‘‘حلّـال با اسـتفاده از  گیري عصاره’’ابداع تکنیک ه،ي شیمیایی، بعالوبو

.شدهاي جهان امروزة عطّاري ها و تکنیکتوسعۀ آرام سبک

378Eau de Cologne
379Hungary Water
380Lavender Water
381fixatives
382tinctures
383musk
384ambergris
385civet
386balsamic
387Benzoin)(درخت حسن لبه، عسلبند
388Myrrhe)(مر،درخت مرمکى
389sweet
390tonka
391pommades
392solvent extraction
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تـر و  ’’در ابتداي قرن حاضر، بیشتر ساختار سنّتی عطرهاي گذشته بـاقی مانـد. مـواد طبیعـی     
هاي روغنی دیگر، نسـبت زیـادي از   در ترکیب با اسانس395‘‘لیمو سنگی’’و 394ترنجاز قبیل 393‘‘تازه

مواد صـنعتی تـازه   ’’هاي حیوانی و بالسان پشتیبانی گردیدند. کنندهتثبیتبارا شکل دادند و هافرمول
، 400‘‘سـیترونالل هیدروکسـی ’’، 399، کومـارین 398از قبیـل وانیلـین  397و مواد اشتقاقی396‘‘کشف شده

به ها گلةشدساختهتازه 403‘‘هاي خالصِاسانس’’بعالوة 402‘‘ایونونمتیل’’و 401‘‘ریل اَستاتوِتایوِ’’
بخـش نسـل جدیـد    بوي جدید، در دسترس عطّار قرار گرفت و الهاماین مواد اضافه گردید. مواد خوش

باشد.این روش میاانگیز عطر فرموله شده بهاي شگفتیکی از مثال404. شالیمارشدندهاعطر

سـاخته  406هـاي گـل  نوتو بسیاري از 405دارشامل آلدهایدهاي چربی،رفته رفته مواد صنعتی
-الهام،این دورانو بود عطّاري براي مهمی زمانی برهۀ یل قرن بیستم، او اومشدند. اوخر قرن نوزده

و 407کننـده هـاي اصـالح  بیشـتر بعنـوان نـوت   ،بخش ساخت عطرهـاي جدیـد گردیـد. مـواد طبیعـی     
ت     ،اجـازه داد . محصوالت صنعتی به عطـار شدنداستفاده408غنابخش رابطـۀ بـین مـواد داراي فرّاریـ

کننـده راضـی زیباشناسـی مطالعه نماید. این مواد از لحاظ 409‘‘به صورت منظّم’’متفاوت در عطرها را 
ن، کردند. این رویکرد نوعی از تکنیک را به وجود آورد که خالق آبوده و هنگام استفاده خوب عمل می

393Fresh
394bergamot
395lemon
396newly discovered synthetic
397derived
398vanillin
399coumarin
400hydroxycitronellal
401vetiveryl acetate
402methyl ionone
403absolutes
404Shalimar
405aliphatic
406floral
407modifying
408richness
409systematically
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. کارلز عطرهایش را با استفاده از آکوردهـاي آزمایشـی برگزیـده، در    بود410‘‘جین کارلز’’عطّار بزرگ 
کـه  متشـکّل از مـوادي هسـتند   فرموله گردیده بود، ساخت. نوت پایه 411‘‘نوت پایه’’ساختاري که بر 

ط  ’’414کننـده یـا نـوت اصـالح   413‘‘نوت میانی’’کمی دارند. 412فرّاریت ت متوسـ نـوت  ’’و 415‘‘فرّاریـ
و ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’418‘‘مـا گریـف  ’’، 417فرّاریت باالیی دارند. عطرهـایی از قبیـل کَنـو   416‘‘اولیه

اخیر ةماندکنندة این ساختار هستند. تأثیر این ساختار در تعدادي از عطرهایی باقیمنعکس419کابوچارد
بوده که ما را بـه  420کیفیت سه بعديبافت شفّافی دارند و داراي،شود. تمامی این عطرهانیز دیده می

.سازندرهنمون میعطر قلبِ

جدید عطرها که بـر  در بیست سال اخیر، حرکت تدریجی از این سبک عطّاري به سمت نسلِ
421‘‘سـوفیا گراجِسـمن  ’’شود. سبکی که با کار گذاري شده، دیده مینوع کامالً متفاوتی از ساختار پایه

سبک، تعداد نسبتاً کمی (در برخی موارد چهار یا پـنج) از مـواد در آکـوردي    مرتبط است. در این بسیار 
دهند. در کنار این فرمول را شکل میحجم % 80،موادتعداد کم گیرند. این ساده مورد استفاده قرار می

هـا و مـواد   گـردد. بـیس  ها و مواد طبیعی اسـتفاده مـی  ساختار ساده، تعداد دیگري از مواد، شامل بیس
نماینـد. ممکـن اسـت عطرهـاي    ی، غنا و پیچیدگی الزم را براي تکمیل هویت عطر فراهم مـی طبیع

-رایحـه ،عطرهاي گذشته باشند. اما این مزیت را دارند که کم و بـیش سی، فاقد کیفیت زیباشنامدرن

ثابت بـاقی  پس از آنتا ساعات زیادي،. رایحۀ این عطرها از تأثیر اولیهماندمیباقی بدون تغییرشان 
ماند.می

410Jean Carles
411base note
412volatility
413middle note
414modifying
415medium volatility
416top note
417Canoe
418Ma Griffe
419reflect
گذارند هاي اولیه، میانی و پایه که در این نوع عطرها خود را به ترتیب به نمایش میهمان نوت‘‘ کیفیت سه بعدي’’یسنده از عبارت احتمالً منظور نو420

باشد.
421Sophia Grojsman

www.takbook.com



١٢٢.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

ایزو ’’، ‘‘ایونونمتیل’’از چهار مادة ،آن% فرمول80عطرها ترِزِر است که نوع نمونۀ بارز این 
تمامی این مواد بندي، تشکیل شده است. در این نوع فرمول424و گلکسوالید423، هدیون422‘‘اي سوپر

کـامالً غایـب   ،در این عطرها‘‘تر و تازه’’اند. خیلی اوقات، نوت اولیۀ سنّتی بخوبی با هم ترکیب شده
اند. ایـن سـاختار اجـازه داده بجـاي     جایگزین گردیده425‘‘بسیار قوي’’بوده و با مقادیر اندکی از مواد 

ـ  ،هویدا شـود. ایـن  شخصیت اصلی عطر فوراً منتظر ماندن براي تبخیر نوت اولیه،  در یمالحظـۀ مهم
شـلوغ یـا   هـاي فروشـگاه فرصت زیادي ندارد تا مـثالً در ،شتريمامروزه گردد. چرا که عطر تلقّی می

منتظر بماند تا نوت اولیه تبخیر شده و شخصیت اصلی عطر خود را نشان دهد.،فرودگاه

-رابطۀ بین نوت’’، ‘‘آکورد عطّاري’’براي برّرسی ساختار عطر با جزئیات بیشتر، سه سرفصل 
نماییم.را ذیالً برّرسی می‘‘428و پیچیدگی427بین سادگی426لتعاد’’و‘‘هاي اولیه، میانی و پایه

آکورد عطّاري
تواند انجـام دهـد ایـن اسـت کـه دو      هایی که دانشجوي عطّاري مییکی از مفیدترین تمرین

ترکیـب  بـا یکـدیگر   1:9... ، 7:3، 8:2، 9:1هـایی از قبیـل   ها را با نسبترا انتخاب نموده و آن429ماده
د که از فرّاریت مشابهی برخوردارند. در نهایت یکی از ایـن  نبهتر است موادي انتخاب گردنماید. ابتدائاً 

انتخـاب . معمـوالً آکـوردي   گرددمیتر از همه است انتخاب آیندخوشسیآکوردها که از لحاظ زیباشنا
اي که هبرخوردار باشند. به گونییکسانبویایی 430از قدرت،در کنار هممادههاي دونسبتکه شودمی

آید. اما رایحۀ جذّابی به دست نمی،یک چیره نگردند. برخی مواقع از این آزمایشهیچاز لحاظ بویایی، 
یـک از دو مـاده چیـره    دي که در آن هیچ. آکورشودمیحاصل چشمگیروهقابل توجآکوردي ،گهگاه

422Iso E super
423Hedione
424Galaxolide
425intensely powerful
426balance
427simplicity
428complexity
توان این مواد را در حجم زیاد در عطر استفاده نمود) د انتخاب شده از مواد ساختاري (موادي که به صورت منفرد زننده و تند نیستند و میبهتر است موا429

باشد.
430intensity
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اش متمـایز اسـت.   دهنـده نماید که از رایحۀ اجزا تشکیلد، شخصیت منحصر به فردي کسب میننباش
بِنزیــل ’’و 433یــا یوگنــول432‘‘ســیتروناللهیدورکســی’’و 431‘‘نعنــاع هنــدي’’آکوردهــایی مــابین 

اي براي نگه بارها توسط عطّاران استفاده گردیده و این آکوردها، تونایی قابل مالحظه434‘‘سالیسیالت
اند.شان دادهپیچیده از خود نترکیبِدرشان در بین دیگر مواد داشتن شخصیت

بین سه یا چهار ماده یا با مـواد  ماتوانند با آکوردهایی دانشجویان میاز انجام این تمرین، پس 
بوده تا به تعـادلِ وي گر هدایت،ادراك (غریزه) عطّار،داراي فرّاریت متفاوت ادامه دهند. در این روش

بِنزیـل  ’’تـوان بـه ترکیـب یوگنـول و     را می435آیندي دست یابد. براي مثال، ایلنگخوشسیزیباشنا
وجـود  ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’که در عطر 436‘‘میخک صدپر’’اي اضافه نمود تا نوت پایه‘‘سالیسیالت

را ایجاد کند.رد دا
پیشـنهاد داد  437‘‘روشی براي آفرینش در عطّاري’’اي با عنوان در مقاله،1961کارلز در سال 
د. برخـی از ایـن مـواد عبارتنـد از     نمطالعۀ سیستماتیک (منظّم) قرار گیرمورد ،مواد اولیۀ مهمِّ عطّاري

با محصـوالت متنـوع صـنعتی و    بایست می. این مواد ‘‘ایونونمتیل’’، ‘‘نعناع هندي’’، 438بلوطیخزه
با دو یا سـه  ساخت آکورد را . وي پیشنهاد نمود ه گردندمطالع،هاي ویژهها و بیسطبیعی، بعالوة بیس

وع نموده و تا پنج یا شش ماده ادامه دهیم. آزمایش، کامالً تجربی بوده و بـا ترکیـب مـواد در    ماده شر
در ،ترکیـب این تجربۀ گردد. انجام میو ... 3:3:1یا 3:1:1، 1:1:1براي مثال ،سادههاي ریاضینسبت
ایی را تغییر داده و بایست قبل از این باشد که دانشجو اجازه یابد آکورد نههاي سادة ریاضی، مینسبت

،و به خاطر سپرده شود. کارلز ادعا نموده خودشآموختهبایست مینتیجۀ این آزمایشات صالح نماید. ا
توان مفید بوده و می،هزاران بار انجام داده است. هرچند، این روش،بلوطیاین آزمایش را فقط با خزه

انگیز بین مواد دانست، افتن روابط جدید و شگفتآن را به عنوان تمرینی براي یادگیري و راهی براي ی

431patchouli
432hydroxycitronellal
433eugenol
434benzyl salicylate
435ylang
436carnation
437A Method of Creation in Perfumery
438oakmoss
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ها نماییم. زیـرا بـا اضـافه    خود را محدود به این قبیل نسبتاشتباه است اما هنگام ساخت عطر کامل، 
نمودن مواد دیگر به آکورد، نیاز است تعادل به دست آمدة ابتدایی را تغییر دهیم. هنگامی که عطر بـه  

ما را براي رسیدن به زیبـاترین  ،بعدياتت که ادراك (غریزه) و آزمایشپیچیدگی کامل رسید، نیاز اس
مردي با تجربه و بـا فرهنگـی واال، عـادت    439‘‘پی-آرتورو جوردي’’د. نراهنمایی نمای،فرمولیتعادلِ

440‘‘فطري (غریزي)آکوردهنر خلقِ’’داشت عطّاري را بدین شکل تشریح نماید: 

بـراي  441‘‘سـی  آیند از لحاظ زیباشناخوش’’مکرّر از عبارت بایست اعتراف نماییم استفادةمی
دانـیم. توضـیح   بین مواد بویـایی را نمـی  442از توصیف بیشتر است. چرا که دلیل دقیق سینرژياحتراز 

متعادل با یکدیگر همکاري دارنـد،  يرسد موادي که در آکورددادن آن هم ساده نیست. اما به نظر می
يارکسـتر آورند. همان تأثیري که صـداي میرا بوجود یودکنندة حسخشن444و هماهنگی443همنوایی

نماید.هماهنگ براي حس شنوایی ما ایجاد می
و هـا نیـز وجـود دارد. ترکیـب برخـی از پنیرهـا      در دنیـاي طعـم  ،ن اندازهااین سینرژي به هم

. اتّفاقـاً  نماینـد یایجاد مـ انگیزي ، یا بین زعفران و غذاهاي دریایی، خوشی و حیرت شگفتهانوشیدنی
هـم  عـالی انآشـپز ،خبره بـوده و بسـیاري از ایشـان   نیز در تشخیص غذاهاي لوکس ،اغلب عطّاران

.هستند

اش است کـه در کنـار   دهندهبو از تمام مواد تشکیلآکوردي خوش،توان گفت عطردر کل می
هـر  رین لحظات عمر کـاري ت. یکی از مهیجکنندهمدیگر، هویت واحد و منحصر به فردي را تولید می

تواند . سپس مینمایدمیيفردبه منحصر شروع به گرفتن شخصیت،شعطّار، موقعی است که ترکیب
آن ترکیب را توسعه داده و به عطر کاملی تبدیل نماید. براي حصول به این مرحله، عطّار بارها تعدادي 

کند. در قلب یب نهایی، به هم متّصل میهاي ساختمانی ترکبه عنوان بلوك،تر رااز آکوردهاي کوچک

439Arturo Jordi-Pey
440the art of the intuitive accord
441aesthetically pleasing
442synergism
443resonance
444harmonically
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کنیم. ایـن آکـورد مهـم    یاد می445به عنوان آکورد ساختاري،ترین عطرها، چیزي است که از آنموفّق
معمـوالً  (سازد. حال چه این آکورد، چیپِر باشد چه شرقی یا مـدرن  عطر را می446‘‘شخصیت اساسی’’

447کنندهبه این چهارچوب، مواد اصالح).گرددمیگذاري پایهیا کمی بیشتر بر چهار ماده ،آکورد مدرن

د. شـو اضـافه مـی  448‘‘شدهساخته’’هاي (بهبوددهنده) و آکوردهاي دیگر، آن هم اغلب در شکل بیس
عطر نهایی را و شوند، تا بافت ساختاري دقیقی را شکل دهند با یکدیگر پیوند داده می،تمامی این مواد

ع  ،‘‘سوفیا گروجسمن’’د. نبساز ب  ’’هـاي  ماهرانه این فرآیند را همانند کنار هم قرار گـرفتن مربـ مکعـ
تشریح نموده است.449‘‘کوبیک

هاي اولیه، میانی و پایهرابطۀ بین نوت
ها فقط چنـد دقیقـه بـر    فرّاریت مواد عطّاري به میزان نسبتاً زیادي متفاوت است. برخی از آن

را به سه گـروه  اولیه ها. از این رو معمول است مواددیگر هفتهمانند و برخیروي نوار بویایی باقی می
هاي پایه بیشتر از همـه دوام و مانـدگاري   ) نوت1961سال ؛ کارلز، 1955سال ، 450تقسیم کنیم. (پوچر

هاي اولیه، از همه بیشتر کننده از فرّاریت متوسطی برخوردارند و نوتهاي میانی، یا تصحیحدارند. نوت
هنگام انتشار عطر در طول تبخیر 451ارند. برقرار نمودن تعادل میان این سه گروه از مواد در فرمول،فرّ

آن اهمیت زیادي دارد.زیباشناسیو کیفیت 
دهـد. ایـن   که به سه قسمت افقی تقسیم شده نشان مییمثلّثساختار عطر را به شکل،کارلز

هاسـت. (نمـودار   هاي اولیه، میانی و پایه و نسـبت آن وتمبین ن،به ترتیب از باال به پایین،سه قسمت
شاهد هستیم.‘‘لِ ایر دو تمپس’’بدین شکل فرموله شده را در ي کهعطرمثال کاملِ.)1-9

445structural
446essential character
447modifying
448preblended
449Rubik's cube
450Poucher
اي اي که در تمامی مراحل تبخیر، عطر رایحهراري تعادل، قرار دادن مواد از هر سه گروه فرّاریت در فرمول، به گونهرسد منظور نویسنده از برقبه نظر می451

دهند.هایی باشد که در آن مرحله از فرّاریت خود را نمایش میقوي و قابل استشمام داشته و شمیم آن در هماهنگی و همکاري با دیگر نوت
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9-1نمودار 
بر روي نـوار بویـایی انجـام    ،آزمایشات تبخیردر خصوص فرّاریت مواد که با نظریات عطّاران 

بِنزیـل  ’’) 1970(452‘‘هلمـوت فیـورِر  ’’. براي مثال استتفاوتاي ممالحظهبه صورت قابل ،پذیرفته
که کارلز این مواد را نوت پایه به شـمار  در حالی داند. را نوت اولیه می‘‘ایونونمتیل’’و ‘‘سالیسیالت

شـاید بـه   ،شناسدرا نوت اولیه می‘‘بِنزیل سالیسیالت’’آورد. (نظر کارلز درست است.) اینکه فیورِر می
. مـا  باشدمی،هاي اندك آن تبخیر گردیددلیل ضعف آشکار رایحۀ آن، مخصوصاً بعد از اینکه ناخالصی

نـوت  دهیم که در بسیاري از عطرها به عنوان پلـی مـابین  را باالي نوت پایه قرار می‘‘ایونونمتیل’’
نماید.میانی و پایه عمل می

باشد. چرا کـه ایـن   هاي اولیه، میانی و پایه سخت مینوتمیاندر ،طبیعیمواد اولیۀجانمایی
گونـه  باشند. بـراي ایـن  هم متفاوت میهستند که از لحاظ فرّاریت بازیادي داراي اجزایی ،محصوالت
فرّاریت . در خصوص ندمعمول است فقط چسبندگی اجزا مشخّصۀ محصول را در نظر بگیر،محصوالت

داراي 453سـانس روغنـی ایلنـگ   ا. براي مثالهستیمرهاي متفاوتی محصوالت طبیعی نیز شاهد تفسی
تـر و  ’’هـاي  کند. بـه طـور کلّـی اغلـب نـوت     اسر تبخیر عطر ایفاي نقش میتاجزایی است که در سر

تات  ’’، 456، لینـالول 455‘‘هـاي روغنـی مرکّبـات   اسـانس ’’سـنّتی از قبیـل   454‘‘تازة و 457‘‘لینالیـل اَسـ

452Helmut Führer
453Ylang
454fresh
455citrus oils
456linalool
457linalyl acetate
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-3-کـیس ’’و 460‘‘رز اُکساید’’، 459‘‘هیدرومرسینولدي’’بیل تري از قو مواد مدرن458اسطوخودوس
رز ’’، 463از قبیل ترپینئـول 462بودر نوت اولیه قرار دارند. نوت میانی اغلب شامل مواد گل461‘‘هگزانول

-اسـتفاده مـی  466و یـاس 465ترین مواد شیمیایی که در ساخت موگوئتو بسیاري از مهم464‘‘هاالکل
هـاي  بعـالوة بسـیاري از نـوت   468‘‘میخـک صـدپر  ’’عنوان عنصر اساسی ، به 467گردد، است. یوگنول

هگزیـل  ’’و 471گیرند. همان جایی که اَمیلدر نقطۀ پایینی نوت میانی قرار می470ايادویهو469شرقی
هایی که تر است این مواد را نوت پایه بشناسیم. از نوتقرار دارند. چه بسا راحت472‘‘سینامیک آلدهاید

، 475بـو ، اغلـب مـواد چـوب   474‘‘نعناع هنـدي ’’، 473بلوطیتوان به خزهروند میه شمار میمطمئنّاً پایه ب
.نموداشاره 477و وانیلین476هامشک

قرار مثلّث فرّاریتدر پایین بایستمی،مرکزي عطربخشساخت، خوش478فاخردر یک عطرِ
ده، بر روي پوست بـاقی  ساعات متمادي بعد از استفاتا،این قسمتمواد موجود در باشد. چرا که داشته 

-گونه که کارلز گفته، هنگامی که ابتـدائاً استشـمام مـی   ، همان479ماند. بسیاري از این مواد ماندگارمی

458lavender
459dihydromyrcenol
460rose oxide
461cis -3-hexanol
462floral
463terpineol
464rose alcohols
465muguet
466jasmin
467Eugenol
468carnation
469oriental
470spicy
471amyl
472hexyl cinnamic aldehyde
473oakmoss
474patchouli
475woody
476musks
477vanillin
478fine
479long-lasting
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) و ، نـوت میـانی  کننـده نامطبوعی دارند. لذا یکی از وظایف اجزا بهبوددهنده (اصالحنسبتاً گردند، بوي 
مقهور و آرایش نماید.در آکورد نهاییشخصیت این محصوالت راهاي اولیه این است که نوت

-که به وسیلۀ گاز کروماتوگرافی با استفاده از سـتون موادهاي ابقايدر اینجا مفید است زمان
میـزان  تري از ها نشانۀ واقعیمشخّص گردیده را بیان نماییم. این زمان480هاي قطبی نوع کاربوواکس

اند یحال، اغلب عطّاران با آزمایشاتی که شخصاً انجام دادها. علیدنباشمیفرّاریت نسبی مواد در ترکیب 
توانـد  علمـی نیـز مـی   زیـاد تفسیر متفاوتی از فرّاریت مواد دارند. چرا که شـیوة  ،و طبق روش کارشان

وکه داشتهیبا فراموش نمودن اطّالعات تئوریک،کننده باشد و به قول کارلز، دانشجوي عطّاريگمراه
اي را در این خصـوص بـه دسـت    غیرمنتظرهخبرگی بندي تجربی خودش، به زودي هبا بنا نهادن طبق

آورد.می
گردد. بـه هـر   هاي عطر اعمال میفرمولهمۀ انواع هاي اولیه، میانی و پایه در رابطۀ بین نوت

% با 18تا 12ي که بین فاخردر عطر،هنشان داده شد9-1هاي فعلی که در مثلث نمودار نسبت،حال
شود. به دلیل تأثیر خود الکل، دزِ بهینه براي ترکیب عطر، لزومـاً بـراي   میعمالا،گرددالکل رقیق می

. در عطرهـاي  مجدداً محاسبه شـود ،بایست با سعی و خطامیهاها یکسان نیست و درصدتمامی بیس
نسبت بیشتري از مواد فـرّار  تر است، معموالً بو پایینتر بوده و غلظت مواد خوشمردانه که اغلب رقیق

که براي ایـن قبیـل ترکیبـات نیـاز اسـت را بـه       481‘‘تر و تازگی’’شود. چرا که باید حس استفاده می
بـه  ،نوت اولیهنسبت گونه که تاکنون بیان گردید، در بسیاري از عطرهاي مدرن، محصول بدهد. همان

تی، از مقدار کمتري از مواد شدیداً قوي استفاده سنّ‘‘تر و تازة’’میزان زیادي تقلیل یافته و بجاي نوت 
توانـد بـه   هاي آرایشی، بیس محصـول مـی  ها و کرمگردد. در محصوالت کارکردي از قبیل صابونمی

قضاوت بایست می،ترین تعادل بین اجزا بازي کند. در نهایتمناسببر، نقش مهمی را یمیزان یکسان
راهنما هستند و به عنوان فقط ذکر شده عطّار باشد. اصول ار کراهنماي ،و تجربهشخصی سیزیباشنا

تحمیل نمود.ثابتها را به عنوان روش کار نبایستی آن

480carbowax
481freshness
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گانـه،  هاي سـه خودش را در یکی از مراحل نوتايرایحههر گونه که قبالً بیان گردید، همان
ارتباط بین ساختار ملکـولی  . این موضوع از یک طرف به دلیل دیگرمراحلدهد تا در تر نشان میقوي

ها اغلب . براي مثال استاتاستو فرّاریت و از طرف دیگر به دلیل ارتباط بین ساختار ملکولی و رایحه 
‘‘تر و تازه’’و هاي سبزنوت. 482شانهاي معادلدارند تا الکل‘‘تريتر و تازه’’فرّارتر بوده و شخصیت 
بـو هاي جانوري، شیرین و چوبه نوتگیرند، در حالی کار میقرفرّاریتمثلّثدر قسمت باالیی طیف 

دستیابی به هارمونی (توازن) بین سـطوح مختلـف عطـر    ،هاي عطّاردر نیمۀ پایینی آن. یکی از چالش
شـود.  شخصیت عطر از یـک قسـمت بـه قسـمت دیگـر حمـل مـی       ،است که از طریق این هارمونی

اسـت، ایجـاد   ‘‘تـر و تـازه  ’’مـواد فـرّار و   يترزیـاد در عطرهاي مردانه که حـاوي نسـبت   مخصوصاً 
وِیج  ’’عطـر  483باشد.کار بسیار سختی می،هاي مختلف عطرهماهنگی بین قسمت یمثـال 484‘‘ایـو سـ

. چرا کـه شخصـیت اساسـی    استحل گردیده در آن که این مشکالت باشدمیروشی از انگیز شگفت
نماید.خود را در طول مدت تبخیر حفظ می

بین سادگی و پیچیدگیتعادل 
ها، از ، مثل رایحۀ گلیهمانگونه که در بخش قبل دیدیم، بسیاري از زیباترین عطرهاي طبیع

-اما تعداد نسبتاً کمی از این مواد، ساختار اصلی رایحه را مـی اند.ترکیب صدها مادة مجزّا ساخته شده
ن سادگی و پیچیدگی، نقـش اساسـی در   مانده را. این تعادل بیکوچک باقیقسمت ،بقیۀ موادوسازند 

،. دوبارههستندهم داراي هویت و هم کیفیت،این عطرها.دکنساخت بازي میخت عطرهاي خوشسا
؟ (هرچنـد تفکّـر در مـورد آن جالـب     ة کیفیت اسـت دنبدانیم چرا این تعادل، به وجود آورنیستنیازي 

شده است.عطّاري مِمسلَّاز تکنیک آن را به ما نشان داده و قسمتی ،است.) اما تجربه
فقط سـه  ’’:عادت داشت به دانشجویانش بگوید‘‘ دبلیو. اي. پوچر’’عطّار و نویسندة انگلیسی 

-البته او در زمانی زندگی و کار می‘‘، سادگی و دوباره سادگی.485سادگی؛قاعده در عطّاري وجود دارد

ۀ      هاي طبیعیکرد که استفاده از نسبت زیادي از اسانس لیـدر ساخت عطـر، غیرمعمـول نبـود. مـواد او

ارزمشابه و هم482
ها خواهد گردید.است، متفاوت از بقیۀ نوت‘‘ تر و تازه’’چرا که شخصیت عطر در نوت اولیه که معموالً 483
484Eau Sauvage
485simplicity
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آوردنـد.  هسـتند کـه پیچیـدگی الزم را بـه ارمغـان مـی      ءبه تنهایی حاوي صدها جـز هرکدام ،طبیعی
نیـز هـایش  و اصل سادگی را بـه همـان میـزان، در عکـس    هانداز نیز بودعکّاس چشم،همچنین پوچر

، کیفیت که عیار کارش بود را فـراهم  486ت و بافتداد جزئیامیهایش اجازه اعمال نمود. وي در عکس
نماید.

توانند انجام دهند این است که شخصیت اساسـی  هایی که دانشجویان مییکی دیگر از تمرین
عطر ختاري ساو . این کار نه تنها آکوردهاي زیرین کنندسازي ماده دوباره12الی 10عطر را با حداکثر 

تـوانیم دسـت یـابیم.    اي مـی بـه چـه رایحـه   ،دهد با مواد نسبتاً کممیدهد، بلکه نشان را آموزش می
سـاخت همتـاي عطرهـاي موجـود کـه      هنگـام سازي فرمول جدید یـا در ساده،همچنین این تکنیک

براي بازگشت به ،سازيالعاده کاربردي است. این سادهفوق،بسیار پیچیده و غیرعملی شدهانشترکیب
.گرددانجام میره از آن نقطهو شروع دوبااصلیساختار 

ا ،به دسـت آورد آکورد نسبتاً ساده و قوي ازساخت را بایست عطر خوشهرچند می امـ، وجـود
ت عطر را تمام نموده و به آن کمال،کثیري از موادتعدادت ’’و 487شخصیمـی 488‘‘زیباشناسـی کیفی-
کنیم. اما عطّاري که به اضـافه نمـودنِ  طرفداري نمیي خود به خود،البته ما از پیچیدگی فرمولدهد. 

اي عیوب (نقـوص) آکـورد اصـلی را    به گونه،به امیدي که این مواد،دهدادامه میمواد بیشتر و بیشترِ
بایست در ساختار کلّی آن نمود پیدا کند. بپوشانند، به احتمال زیاد ناامید خواهد شد. پیچیدگی عطر می

بایست براي هـدفی در عطـر   اي میهر ماده489پیچیدگی اضافه گردند.صرفاً براي ایجادمواد نه اینکه 
بایسـت بدانـد هـر مـاده در     . عطّار میگردداستفاده شده و به آکورد نهایی کمک نماید که عطر کامل 

گذارد.بایست آن را کنار می،. در غیر این صورتکندچگونه عمل می،شدر ارتباط با ایدة خلّاق،فرمول
در پایـان  491امپراطـور که بود هنگامی وجود دارد و آن 490فیلم آمادوسي درآورلحظۀ حیرت

به کار رفته است. 492‘‘بیش از حد،هانوت’’در اپرا : دهدمییکی از اپراهاي موتزارت، نظر خود را ارائه

486texture
487roundness
488aesthetic quality
هاي مختلف صفات عطر که در ابتدا در بایست برآوردن جنبهیعنی هدف از اضافه نمودن مواد اولیه در حجم کم که موجب پیچیدگی عطر خواهد شد می489

ذهن عطّار وجود داشت، باشد.
490Amadeus
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که نیاز ها استفاده شدهاي از نوتدهد: در اپرا فقط به اندازهجواب میباالیی موتزارت با اطمینان خاطر 
ترکیـب و سـاختار   493نه کمتر و نه بیشتر. استعداد قضاوت در مورد تعادل بین پیچیـدگی زینتـی  ،بوده
هاي عظمت خلّاقیت واقعی است.اي آن، چه در موسیقی، چه نقّاشی و یا در عطّاري، یکی از نشانهپایه

نمایش داد.9-2توان با نمودار این ارتباط بین سادگی و پیچیدگی در عطّاري را می

9-2نمودار 
، نـه  باشـد استفاده شدهدهد که هر ماده هرچند در حجم اندك در ترکیب این نمودار نشان می

کند، بلکـه بـه سـاختار و    تنها نقشش را در ساخت شخصیت کلّی عطر (در لبۀ خارجی دایره) بازي می
نماید.هارمونی (هماهنگی) داخلی آن نیز کمک می

در عطـر  بـه پیچیـدگی   تـوان  مـی ،و محصوالت طبیعی494ها یا زیرترکیباتاز بیسبا استفاده 
تر در فصـل بعـد بـه بحـث گذاشـته      به صورت جزئی،کاربردشانها و دست یافت. انواع مختلف بیس

هـاي روغنـی بکـار    ها به شیوة یکسانی با اسـانس بیس،بایست بدانیممی،خواهد شد. اما در این زمینه
کنـد،  اي (خاصی) را که به آکورد کلّی کمک میبیس خوب آن است که شخصیت ویژهشوند.برده می

کمـک  انـدك در حجم ،وارد ترکیب نموده و به غنا و پیچیدگی عطر، آن هم اغلب با وارد نمودن مواد
ا ها را به راحتی و به صورت مجـزّ توان آن، نمیهاموجود در بیسموادبودن قدرتزیادنماید. به دلیل 

491Emperor
492too many notes
493Decorative(آرایشی)
494Subcompoundsعی)(ترکیبات فر
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اي و ها از قبیل سـبزبو، میـوه  . غیرمعمول نیست برخی از انواع مشخّصی از بیسنمودبه فرمول اضافه 
شوند. مزیتی که ایـن کـار دارد   میساخته گانهبه صورت جدا،جانوري، قبل از اضافه نمودن به ترکیب

-نفر ترکیـب نمـی  شود. چرا که همۀ فرمول در دست یکغیرقابل کپی می،بالقوه،این است که عطر
495گردد.

توجیه نماید. چرا براي شرکت سازنده ها را بایست پیچیدگی فرمول و استفاده از بیسعطّار می
شـان را در  هخواهند هزینمعموالً می،هابرند و شرکترا باال می496‘‘نمودنترکیب ’’که این دو، هزینۀ 

حـاوي تعـداد   ،هبیشتر در فرمول که همـ یابیس حداقل سطح ممکن نگه دارند. مثالً استفاده از شش 
بایسـت هرکجـا   کامالً غیرقابل توجیه اسـت. عطّـار مـی   ،زیادي از مواد مشابه هستند، از دیدگاه تولید

هـا  اینکه شرکت. کنداستفاده هاي موجود از بیسهاي خودساخته بجاي بیس،ممکن است سعی نماید
، اغلب به اهمیت، میـزان فـروش و نـوع    استفاده کنندتحمل نمایند که از تعداد زیادي بیس در فرمول 

ت هاي ویژهها به استفاده از بیسمصرف احتمالی پروژه بستگی دارد. معموالً شرکت اي که در موفّقیـ-

ي که تقاضا براي آن، اویژهتا ترکیباتدهندنشان میتمایل بیشتر ،اندهاي عظیم عطّاري نقش داشته
باشد.رم میکیلوگ100ساالنه کمتر از 

هاي تولید در حـداقل میـزان ممکـن، سیاسـت     ها به منظور نگه داشتن هزینهبرخی از شرکت
که ا. بدین معننمایندمیرا اقتباس انهاي نوشته شده توسط عطّارفرمول497دوباره نویسی یا گسترش

شـکل  بـه  و ها را ریز نمـوده و بـا مـابقی فرمـول جمـع     ها، فرمول آنبراي خالص شدن از شرّ بیس
تر اي که از درصد مشخّصی پایینبراي اینکه هر مادهسپس499نمایند.نویسی میساده دوباره498خطّی
بایسـت  مـی (سطح حذف) ،. این شیوهنماینداعمال میرا 500‘‘سطح حذف’’گردد کسر از فرمول است 

ر نظر گرفته شـده و  به نوع محصولی که عطر براي آن د،شود. اعمال این شیوهنجام بسیار محتاطانه ا
.انجام گرددبایست تحت نظارت و کنترل عطّار همیشه میبستگی دارد و فرمول نهایی

نماید.کند و دیگري پس از آماده نمودن مابقی فرمول عطر، بیس ساخته شده را به محلول اضافه میها را ترکیب مییعنی فردي، بیس495
496Compound
497exploding
498linear
شود.نوشته میبار در فرمول هاي مختلف، با هم جمع شده و حجم کل آن، فقط یکبا این کار وزن مواد مشابه موجود در بیس499
500cutoff level
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مخصوصـاً  ،شناسیم از پیچیدگی محصوالت طبیعـی بیشتر آن چیزي که به عنوان کیفیت می
ـ بـه  یـاس در عطّـاري را   ‘‘اسانس خالص’’آید. جین کارلز، ها به دست میرایحۀ گل زي ه در آشـپ رِکَ

-قیمتی فرمـول توانیم عطرهاي ارزانه یکسان نیست. میرِگاه با کَنمود. تأثیر مارگارین هیچمیتشبیه 
قابـل تشـخیص   ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’یا 501‘‘5شمارة شنل’’به عنوان عطر نوع فوراً بندي کنیم که 

ۀ عطر جاذبد کیفیت و رز و یاس، این عطرها، فاق‘‘ هاي خالصاسانس’’د. اما بدون اضافه نمودن نباش
ل هستند. البته امروزه تعداد کمی از عطّاران، استطاعت مالی استفاده از این مواد به میزانی کـه در  یاص

شده را دارند. اما مواد اولیۀ طبیعی، بخش واجب این عطرهـا بـاقی   عطرهاي بزرگ گذشته استفاده می
ۀ     بندي عطرهاي محصوالت کاحتّی در فرمول.اندمانده لیـرکردي، استفاده از میـزان کمـی از مـواد او

تواند تأثیر بسـزایی بـر عملکـرد عطـر داشـته      می503‘‘دانی عطريشمع’’و 502طبیعی، از قبیل لَوِندین
باشد.

ی در ترکیـب عطرهـاي فـاخر     پیچیدگی که از محصوالت طبیعی به دست می آید، نقش مهمـ
بایست ساده باشد، اما این پیچیدگی است که به می،طراي) عکند. هرچند، ساختار زیرین (پایهبازي می

مطلـبِ ،نمایـد. در پایـان  کنندة فهمیده، آن را تحسین مـی دهد و مصرفمیزیباشناسیعطر، کیفیت 
منـد و نگـران عملکـرد عطـر (یعنـی      ، اغلـب عالقـه  يکنندة متوسط امروزکننده اینکه مصرفناراحت
آن.506و لطافت) است تا زیبایی505و ماندگاري504شدت

5015Chanel
502lavandin
503geranium
504Strength(قدرت)
505staying power
506subtlety

www.takbook.com



١٣٤.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

ها. استفاده از بیس10
هـا  عطّاري به شـمار آورد. ایـن بـیس   در ساختۀ ساختمانی هاي پیشتوان بلوكها را میبیس

-مـی هاکامل. بیسعطرِد یا به پیچیدگیي مابین سه یا چهار ماده باشممکن است به سادگیِ آکورد

در یک عامـل سـاختاري ضـروري   ،د. زیرا که اینناشته باشدیشفافو شکارآبایست شخصیت واضح،
ترکیب عطر است.

ها براي ساخت عطرهایشان بسیار متفاوت اسـت. برخـی از   گرایش عطّاران در استفاده از بیس
در ایشـان  اسـت.  در عطّـاري  هاي کـار خلّاقانـه   ترین جنبهها یکی از مهمایشان معتقدند ساخت بیس

سـاختارِ اصلیِسازند تا شخصیترا میها این بیسو کنندیار نابی را وارد میهاي بسهایشان ایدهبیس
گفت ممکن اسـت سـاخت یـک    به دانشجویانش می507‘‘یمایکل ه’’را ایجاد نماید. عطرشان سنّتیِ

بیس خوب، یک سال از وقت وي را بگیرد. اما هنگامی که بیس کامل گردید، با استفاده از آن، ظـرف  
داد.آن را در زمان کمتري انجام می،رسد. حتّی در برخی مواقعاخت عطر به اتمام میس،یک هفته

507Michel Hy
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ها فقط براي بسازند و از بیس508دهند عطرها را با فرمول بازبرخی دیگر از عطّاران ترجیح می
یاري رسد بساي استفاده نمایند. به نظر میاز قبیل ایجاد رایحۀ سبز یا میوه،تأثیرات خاصوارد نمودن

از مـواد سـاده   ،اغلـب فرمـول  ،هـا بـیس اسـتفاده از  و بجاي هاز عطرهاي مدرن بدین نحو ساخته شد
گردد.تشکیل می

اي هـا هنـوز بـه صـورت گسـترده     هاي قدیمی کـه برخـی از آن  ساخت بسیاري از بیستاریخ
ه،    کنهاي فـراهم شرکت،گردد. در آن زمانشود، به اوایل قرن حاضر بر میاستفاده می لیـنـدة مـواد او

در آن زمان، اغلبِ مواد صنعتی 510پرداختند.می509بندي عطر کاملبه ساخت و فرموله،از امروزکمتر 
در دسـترس  511‘‘هـاي ویـژه  بـیس ’’بـه شـکل   گردید، ابتدائاً ها تولید میجدید که توسط این شرکت

انحصار این قبیل مـواد حفـظ   گرفت. با این روش،قرار میهاي مدیا مستخدم شرکتمستقلّعطّاران
از قبیـل  512‘‘هـاي ویـژه  بـیس ’’. رسـید مـی عطّـاران به دسـت  ،هاي جدیدشد، در حالی که نوتمی

کس  ’’و 516‘‘اَلیل ایونون’’بر 515فلوریزیا514،بر نونادیِنال513متپارمان سـ ایزوبوتیـل  ’’بـر  517‘‘مـوسِ د
،باشند. این شیوة کاربه آن دوره میهمگی مربوط،هاي موصوفگذاري گردید. بیسپایه518‘‘کوینولن

ت مـواد دربنـد    تولید این بیسدلیل اکنون ادامه دارد. همامروزه هنوز هم  را 519ها این نیست کـه هویـ
گردد.) بلکه بـراي  آنالیز جی.سی. هویت مواد موجود در بیس فاش میاپنهان نماید. (چرا که معموالً ب

د. از نشـو هـا در فرمـول سـاخته مـی    قرار دادن آننمودنسان فروش مواد به شکل آماده و به منظور آ

508open
509finished
سازند.ها امروزه عطرهاي کاملی میاین شرکت510
511speciality bases
512Specialities
513Parmantheme
514nonadienal
515Florizia
516allyl ionone
517Mousse de Saxe
518isobutyl quinolene
519captive
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بـر پایـۀ   522‘‘281کَسـیس  ’’521،بـر پایـۀ وِرتـرال   520توان به وِرترالیسهاي تولید شدة اخیر میبیس
اشاره نمود.525‘‘بتا دمسکون’’بر پایۀ 524و دورینیا523بوکوکسایم

بـو  هـاي گـل  ساخت بیسةیزهاي اول قرن بیستم، انگدر دههدسترسی به مواد صنعتی جدید 
هـایی کـه   د. یکی از رایحۀ گـل نشوها در عطّاري استفاده میبیسقبیل اکنون بسیاري از این . همشد

و 529، هلیـوتروپین 528بـود کـه از ترکیـب ترپینئـول    527‘‘یاس بنفش’’526‘‘تقلید گردید’’بدین شکل 
بـراي  532و اینـدول 531‘‘میک آلدهایـد اَمیل سینا’’، ‘‘بِنزیل اَستات’’ساخته شد. 530‘‘سینامیک الکل’’

-هیدروکسـی ’’را ممکـن سـاختند.   535سـاخت بنفشـه  534هـا . ایونـون گردیـد استفاده 533ساخت یاس

ت 536‘‘سیترونالل نـول شـد 537نقطۀ آغاز ساخت موگوئـو 540وانیلـین 539‘‘سـینامیک الکـل  ’’538. یوگ
-هاي گله از بیسرا شکل دادند. استفاد542‘‘میخک صدپر’’هاي ساخت پایه541‘‘بِنزیل سالیسیالت’’

520Vertralis
521Vertral
522281Cassis
523Buccoxime
524Dorinia
525beta damascone
526imitated
527Lilac(یاس شیروانی)
528terpineol
529heliotropin
530cinnamic alcohol
531amyl cinnamic aldehyde
532indol
533Jasmine
534ionones
535violet
536hydroxycitronellal
537muguet
538eugenol
539cinnamic alcohol
540vanillin
541benzyl salicylate
542carnation
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در خلـق عطرهـا را   هناپذیر تکنیک عطّاري امـروز شان، بخش جداییهاي مدرنبوي مذکور و جانشین
د.یدر فصل ششم به تفصیل ارائه گرد،بوهاي گلدهد. مواد موجود در برخی از بیسشکل می

ایجـاد  544‘‘هاي پیچیدة آلـی مولکول’’543پیشرفت عظیمی که اخیراً در آنالیز شیمیایی و سنتز
رغم این، ترکیبات ها را ممکن نموده است. علیبه اسانس طبیعی گلشبیهايهشده، امکان تولید رایح

تواننـد جـایگزین   ها مـی العاده باارزش هستند، اما تعداد کمی از آناز مواد طبیعی، هرچند فوقيتقلید
توان به عنوان میفقط بو را گل. ترکیبات به شمار آیندکاملی براي محصوالت خالص و اصیل طبیعی 

.در نظر گرفتهاي ویژه که از همکاري بین شیمیدان و عطّار خلّاق به دست آمده بیس
عمل آوردن ترکیبات مصنوعی از ،شودبو استفاده میهاي گلتکنیکی که گهگاه در تولید بیس

،مواد طبیعیاز تقطیرقبل545‘‘بهار نارنج’’طریق محصول طبیعی است. براي مثال، ترکیب مصنوعی 
اسـانس  ’’در ساخت 546‘‘شدهمصرفهاي موم’’شود. یا ترکیب مصنوعی یاس به ها اضافه میبه گل
رفلور    گردنـد ها تقطیر میو مومشدهوارد 548از کانکریت547‘‘خالص از 549. ایـن قبیـل محصـوالت سـ

دست آورد.از ترکیب مواد صنعتی بهبه تنهایی توان حالتی طبیعی برخوردارند که نمی
در ،کشـف گردیدنـد  بیسـتم  بسیاري از آکوردهاي مهم عطّاري که اولین بار در نیمۀ اول قرن 

هنوز در دسترس هستند و ،هابیسهاي معروف آن زمان قرار داده شدند. تعدادي از این برخی از بیس
عطرهاي شرقی که در مبحث 551و ملیس550هاي اَمبریند. بیسنشواستفاده میايبه صورت گسترده

ازهاي جـانوري،  هایی از این قبیل آکوردها هستند. همچنین بسیاري از بیسپردازیم، مثالها میبه آن
ساخته شدند.555‘‘چوب سدر’’و 554‘‘هااَستاتفنیل’’، 553پاراکریسیل552مشتّقات

543synthesis
544complex organic molecule
545neroli
546spent waxes
547absolute
548concrete
549surfleurs
550Ambreine
551Mellis
552derivatives
553paracresyl
554phenylacetates
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تعدادي از و شاید با هستنداي از دو یا سه ماده حاوي آکورد ساده،هاترین بیسبرخی از موفّق
بِنزیـل  متیـل دی’’و 558‘‘ایزوبوتیراتاتیلفنوکسی’’ترکیب 557‘‘تزیین گردیده باشند.’’556مواد کمکی

سازد کـه  اي استفاده شده، شخصیت متمایزي میهاي میوهکه در بسیاري از نوت559‘‘کاربینیل اَستات
د. شبیه به بـیس پیشـین، بـیس    دوام زیادي دار،حتّی اگر به میزان اندکی در عطر نهایی استفاده شود

-و وانیل ساخته شده، تأثیر بسزایی بر جاي می562، کُندر561که از ترکیب سادة الدن560‘‘عنبر سائل’’

هـاي سـاختمانی باارزشـی در    سازد، نه تنهـا بلـوك  میها که عطّار براي خودش گذارد. این قبیل بیس
باشـند کـه   اندکی مواد به ترکیب میبراي وارد نمودن میزانیبلکه روش آسان563ساخت عطر هستند،

نماید.کمک خاصی به شخصیت ترکیب نهایی می
تکنیک دیگري که امروزه کمتر عمومی و محبوب است ولی در گذشته بسـیار اسـتفاده شـده،    

کـه  ‘‘سـیترونالل هیدروکسی’’یا ‘‘وِتایوِریل اَستات’’، ‘‘ایونونمتیل’’اخذ مواد اولیۀ معروف از قبیل 
ها با تعداد مواد جانوري آن564% فرمول عطر کامل را شکل دهند و تزیین20الی 10توانند میکدام هر

-مـی عطر کامل را دارا565براي ساخت بیسی که به میزان زیادي پیچیدگی و کمال،و شیمیایی دیگر
اسـتفاده  568‘‘مـا گریـف  ’’(که در 567و سلون566نولتها، براي مثال آل. بسیاري از این قبیل بیسباشد

-ها را خودش استفاده مـی نه تنها این بیس،خلق شد. کارلز‘‘کارلزجین ’’عطّار بزرگ گردید.) توسط 

ها به بیسقبیل در سطح وي نبودند نیز مشتري این ،، بلکه عطّارانی که از لحاظ خبرگی تکنیکینمود
رفتند.شمار می

555Cedarwood(سرو آزاد)
556auxiliary
557dressed up
558phenoxyethyl isobutyrate
559dimethyl benzyl carbinyl acetate
560ambergris
561labdanum
562olibanum
ها به عنوان اجزا ساختاري در عطر استفاده نمود.توان از این بیسیعنی می563
564decorate
565Roundness(همچنین به معناي غنا)
566Althenol
567Selvone
568Ma Griffe
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وارد نمودن میزان کمی از مواد به شـدت  ها،استفاده از بیسایدوفترین امروزه یکی از باارزش
، 569تواننـد تـأثیر خشـن   قوي در عطر است که در صورت استفاده از این مواد بـه صـورت مجـزّا، مـی    

جز این دسته از مواد ،هاي سبزغیرقابل پذیرشی برجاي بگذارند. بسیاري از نوت571و نامالیم570ِزننده
طبیعـی  يتوانند تأثیرقرار گیرند، میکنار هم در دقیق يردآکو. اما، هنگامی که این مواد درقرار دارند

مثال دیگري از این تکنیـک  ،ايهاي میوهبه عطر وارد و کپی کردن عطر را بسیار سخت نمایند. بیس
یـا  ‘‘ ایزوبـوتیرات اتیـل فنوکسـی ’’اي کـه اغلـب از مـوادي از قبیـل     میوه. ترکیب مواد قدرتمنداست

از کننـد کـه   نمایند، تأثیري ایجـاد مـی  استفاده می573به عنوان حامل572‘‘دهگزیل سینامیک آلدهای’’
ترین اي، گستردههاي میوهغیرقابل دستیابی است. امروزه برخی از بیس،بندي مواد مجزّافرمولطریق

استفاده را در عطّاري دارند.
هـاي  چیـدگی موجود، بدون پیعطرِاصلیِنوع دیگري از بیس وجود دارد که در آن، شخصیت 

توان براي ایجاد پیچیـدگی در اثـر جدیـد یـا بـه      ها را میشود. این بیسسازي مینسخۀ اصیل دوباره
، اسـتفاده نمـود. ایـن    ساخته شودعطر اصیل 574‘‘در امتداد’’عنوان نقطۀ شروع عطري که قرار است 

دارند. 575رهاي دورگهحتّی اگر در فرمول نهایی ادغام شوند، ارزش خاصی در ساخت عط،هاقبیل بیس
که خیلی اوقات بـراي  578‘‘ریوِ گاوچِ’’و 577و پاریس. یا بین کَلَندر576ِ‘‘اَنیس اَنیس’’مثالً عطري بین 

اند. استفاده شده580و دیگر محصوالت آرایشی579‘‘هاکلن-دئو’’
کـار بـا اطّالعـات جی.سـی. اسـت. در ایـن       ،تواند استفاده نمایدتکنیک مشابهی که عطّار می

گردد. براي مثال، عطّـار  سازند استخراج میهاي عطر را میک، مواد شناخته شده که یکی از جنبهتکنی
569harsh
570harsh
571harsh
572hexyl cinnamic aldehyde
573carrier
574within the area
575hybrid
576Anais Anais
577Calandre
578Rive Gauche
579deo-colognes
580toiletry
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-بیس، در کنار هم قرار مـی عطر وجود دارد را جدا نموده و به شکلهاي رز که در فرمولتمامی نوت
سـازي  بارهنسخۀ اصیل استفاده شده را دوعطّار، بیس واقعی که درممکن استنیز دهد. برخی مواقع 

.نماید
هاي اصیل و واقعی را سـاخته تـا بقیـه از آن اسـتفاده     برخی از عطّاران که از کسانی که بیس

بیس اند، با هدف محرمانه نگه داشتن فرمول، قلب ترکیب نهایی را به شکلنمایند، کمتر قابل ستایش
581‘‘دهندار ترکیب را انجام میافرادي که ک’’هاي مهم عطر را از کنند. این عطّاران جنبهاستخراج می

مخصوصـاً  ،نمایند. این کاریا از عطّارانی که ممکن است نگاهی اجمالی به فرمول بیاندازند، مخفی می
تواند باعث ایجـاد مشـکالت بزرگـی    د، مینشوها استفاده میبیسهنگامی که تعداد زیادي از این شبه

کـه  وقتـی هـا  هاي دیگـر شـود. برخـی از شـرکت    ادههنگام تولید یا اصالح (تغییرات) عطر براي استف
نماینـد.  استفاده میروشکنند، به صورت قانونی از این هایشان ارسال میعطر را به شعبههايفرمول

نباید پیشنهاد و تشویق گردد.،کاراما این 
ۀ بیشتر، به وسیلۀ سـاده نمـودن فرمـول    سلیاسـت.  بک عطّاري امروزه، خواهان ایجاد تأثیر او

شـوند،  از ترکیـب نهـایی را شـامل مـی    زیادي هایی که نسبت همچنین در این سبک، استفاده از بیس
وارد اي را بـه عطـر   هایی که شخصیت مثبت قـوي بو و بیسهاي گلکاهش پیدا کرده است. اما بیس

آمـوزش  ها، بخـش مهـم  گردند و شناخت این قبیل بیس، هنوز به شکل وسیعی استفاده میسازندمی
عطّاري است.

581Componder
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بخش سوم:
عطرهاي فاخر
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11 .’’582‘‘) عطرهانژاد(توارث

شوند، کامالً اصیل هسـتند و اگـر کـامالً    تعداد کمی از عطرهایی که به بازار عرضه میامروزه 
خود مشتق ماقبلِموفّقِثارِاصیل باشند بعید است مورد پسند مشتري واقع گردند. عطرهاي جدید، از آ

-مـی به عطر اصـلی  نزدیک عطرهاي بخشِکوتاهی، الهاماصیل، پس از مدتعطرِاند. موفّقیتشده
. برخی از عطرهاي جدید، ممکن است به اندازة عطر اصیل، معتبر و باحیثیت باشند. در حالی کـه  گردد

. هسـتند تري که خواستار قیمت پایینشوندمیبیشتر عطرهاي اقتباسی، براي بازارهایی در نظر گرفته
رود، فرآیند یکسانی نیز در دنیاي مد وجود دارد. چیزي که امسال در شهر پاریس جدید بـه شـمار مـی   

.استاي قابل دسترس هاي زنجیرهاحتماالً سال بعد در فروشگاه
دارد. تـاریخ همـۀ   این بدان معنا نیست که عطّار، خلّاقیت کمتري نسبت بـه دیگـر هنرمنـدان    

بـا  . فرآیند تغییرات تدریجی، گرددمیمقتبسهنر جدید از هنر قدیمهنر در حال تکامل است. شکالِاَ

582The Descent of Perfumes
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هـاي  امکـان نوشـتن سـمفونی   583یابـد. بـدون هایـدن   هاي بزرگی دسـت مـی  به جهش،ذهنیالهام
آمـد. بـدون   بـه وجـود نمـی   585هاي بتهوون، سمفونی برامـز وجود نداشت و بدون سمفونی584بتهووِن
گردیـد.  ها آشنا هستیم خلـق نمـی  هایی که ما با آنهاي پیکاسو و نقّاشینقّاشی586هاي سوزاننقّاشی

گذاري شده و به تغییرات بر گذشته پایه،تحت تأثیر دورة خود هستند. آثار هنرمندان،تمامی هنرمندان
-تعداد زیـادي از فرمـول  أ)مبدو (أ منشتوانیم د. در عطّاري نیز مینهدفرهنگی محیط جدید پاسخ می

ایـن تکامـل،   هـاي هاي امروزین را در عطرهاي ساخته شده در ابتداي قرن ردیابی نماییم. مـحــرّك 
:باشدذیل از قرار تواند می

بازار.) عطّار خلّاق و تقاضاي در حال تغییرِ(استعدادفراهم شدن مواد جدید، نبوغِ
نوزدهم و ابتداي قرن بیسـتم، پیـدایش عطّـاري مـدرن را     کار شیمیدانان آلی در انتهاي قرن 

بسـیار  از آثار گذشـته  کههاي نویی کشف گردید و بازارممکن ساخت. مواد جدیدي به وجود آمد، ایده
-، به میزان شگفتهاآن. برخی از گردیدندعطرها ظاهر مختلفی از خسته شده بود. اینجا بود که انواع 

شان را نخبگان جامعۀ مد قرار داده بودند. بسیاري از این عطرهاي عۀ هدفانگیزي اختراعی و نو و جام
،و برخی دیگر نیز به عنوان یادگـاران زنـدة عصـر قـدیم    هگونه ردي ناپدید گردیداختراعی، بدون هیچ

که در کردعطّاري ظهور 587، از مواد پیدایشیاین عطرها، برخی از ترکیبات خاصند. اما دراهباقی ماند
. این ترکیبات نه تنها به خـودي خـود   اندهنمودتر از دیگران عمل قابت براي کسب سهم بازار، موفّقر

ـ موفّق بودند، بلکه این امکان وجود داشت که با معرّفی مواد و ایده ر هاي جدید و بسته به شرایط متغی
‘‘آلدهایدي-بوگل’’رقی و در عطرهایی با آکورد چیپِر، ش،. این ترکیبات خاصیابندغییرت،بازار محیط

هاي خلّاق و به دلیل انتخاب مشتري، بازار را فتح نمودند. ترکیب با گونهدر ظاهر گشتند. این آکوردها، 
عطر تولید و براي محصوالت متفـاوت اقتبـاس گردیدنـد. ایـن آکوردهـا بـه هـر        مختلف هاي خانواده

در بازار عطر پرتو افکندند.588‘‘هجایگاه ویژ’’

583Haydn
584Beethoven
585Brahms
586Cézanne
587genetic
588niche

www.takbook.com



١٤٤.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

نامهشجرهعطّاري، معمول گردیده عطرها را در شکل به دلیل شیوة تکاملِهاي اخیر، در سال
شان صلیبر پایۀ آکوردهاي ا،ها براي نشان دادن ارتباط عطرهانامهبندي نمایند. این قبیل شجرهطبقه

از 590‘‘شـرقی -بـو گل’’بسیاري از عطرهاي مدرن 589توانیم، نژاد. براي مثال ما میشده استطرّاحی 
عطرهـاي  را در594‘‘ونـدربیلت ’’و 593‘‘اسکار د ال رِنتا’’تا 592‘‘اوریگنلِ ’’و 591‘‘لِ هیرو بلو’’قبیل 

داراي صـفت اختصاصـی   ’’ردیابی نماییم. تمـامی ایـن عطرهـا بـر آکـورد      596‘‘لولو’’و 595‘‘پویزِن’’
شـکوفۀ  ’’نـدة  دههـا (نشـان  شـیف بـیس  (نمایندة میخک صـدپر) 598بین ایلنگ، یوگنول597‘‘(ممیز)
بـا  602) وانیلـین 601‘‘پـویزِن ’’(بـه اسـتثناي عطـر    ‘‘ایونـون متیـل ’’) 600‘‘گل مـریم ’’یا 599‘‘پرتقال

-مـی و هاي متفاوتی داردحالت،اند. ارتباط بین عطرهاگذاري گردیدهپایه604و کومارین603هلیوتروپین
لِ ’’و ‘‘فیجـی ’’تباط بـین  . (مثل ارينژادهمتا شامل شود 605‘‘داراي شباهت تبلیغاتی’’کپی تواند از 

گیـرد. (مـثالً   کـه در خـانوادة موجـود قـرار مـی     ی) یـا عطـر اصـیل   .نژاد هستندکه هم‘‘ایر دو تمپس
مکن است عطر موجود، بـر عطـر جدیـد    آکورد چیپِر) گهگاه ماز مدرن يبه عنوان تفسیر606ایساتیس

نـوت ) شـده زاده608نی کـه از شـالیمار  (عطر شرقی مدر607خانوادة دیگر تأثیر بگذارد. مثالً در آبسشن

589descent
590floral-oriental
591L'Heure Bleue
592L'Origan
593Oscar de la Renta
594Vanderbilt
595Poison
596Loulou
597characteristic
598eugenol
599orange blossom
600tuberose
601Poison
602vanillin
603heliotropin
604Coumarin
605me-too
606Ysatis
607Obsession
608Shalimar

www.takbook.com



١٤٥.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

عطـري کـه   ،اي) قرض گرفته شده اسـت. در عمـل  میوه-چیپِرِ سبزبو(عطر609ِاَلجبه وضوح از ،اولیه
ویج  ’’. وجـود دارد کامالً جدید و غیرمرتبط با عطرهاي گذشته باشد، به ندرت  مـایع  ’’کـه از  ‘‘ایـو سـ

611‘‘تـر و تـازه  ’’گـروه  به نام،وادة جدیدي از عطرهاگرفته نیز نقطۀ شروع خاننشأت سنّتی 610‘‘لنکُ

613‘‘نعناع هنـدي ’’نیز با تأکید بر 612‘‘اَندرکوري’’آید. به جلو به شمار مییبزرگگامِاست. این عطر،

) نقطۀ شروع خانوادة جدیدي در عرصۀ چیپِـر  617غالب616(به عنوان نوت گل615ِو رز614بعالوة هدیون
گردید. 620و نووینگ619‘‘پالوما پیکاسو’’، 618‘‘900آرامیس ’’ز قبیل که منجر به خلق عطرهایی اشد

تر مورد بحث قرار خواهد گرفت.بعد، ترکیب بسیاري از این عطرها، به صورت جزئیدر فصلِ
. اسـت مـرتبط  دورهـاي خیلـی   غیر معمول نیست عطر جدیدي را بیابیم که با عطري از زمان

ممکـن  چرخـد.  اي مـی مد عطّاري به صـورت دوره ‘‘. لِ اُریگان’’و ‘‘اُسکار دالرِنتا’’مانند ارتباط بین 
براي مدت زیادي در خواب بمانند و سپس دوباره معرّفی گردنـد. ایـن معرّفـی    ،هاي عطرخانوادهاست 

دوباره، اغلب با تولید عطري که مستقیماً از گذشته الهام گرفته و بـا اسـتفاده از مـواد جدیـدي کـه در      
شود.دو عطر فراهم گردیده انجام میساخت یزمانفاصلۀ 

‘‘جین کـارلزِ ’’. حتّی اندنوشته شدهعطرهاي گذشتهتفسیربابسیاري از شاهکارهاي عطّاري، 
هـا  گذاري نمود و بـه آن پایه621ساخت چیپِر و فوجِربزرگ نیز بسیاري از آثارش را بر آکوردهاي خوش

-شود. امروزه تعداد کمی از عطرها میي مدرن پیدا میکه به ندرت در عطّارداد622اي از اصالتدرجه

609Alliage
610Eau de Cologne
611fresh
612Coriandre
613patchouli
614hedione
615rose
616floral
617dominant
618Aramis 900

Picasso 619Paloma
620Knowing
621fougere
622originality
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استفاده شده باشند. مطالعـۀ  ‘‘ما گریف’’یا 623‘‘ءکَنو’’موادي که در ترکیبِکنندة مبهوتنظیرِتوانند 
هـایی اسـت کـه    ترین تمریناند، یکی از ارزندههاي عطّاري نقش داشتهاین آثار که در تکامل خانواده

د انجام دهد.توانعطّار جوان می
عطرهـاي گذشـته   ی در خصوصهایدادهبیشترِ آوري آنالیز عطر، نه تنها جمعهاي مدرنِروش

. اسـت شـده  اشـتقاقی  عطرهايِبیشترِساختموجبِبلکه ،هممکن ساختبراي دانشجویان عطّاري را 
تبلیغاتی به شمار هايجدیدي براي ارائه دارند و برخی دیگر نیز صرفاً کپیحرف،برخی از این عطرها

پیدایش آنالیزهاي جی.سی. منجر به افـزایش سـرعت تکامـل    ب. فشار بازار و الف. علّت روند. دو می
عطّاري گردیده است.

عطرهـاي بـزرگ و   ،سال گذشـته 30یا 20طول در نیست که اهاي فوق بدین معنالبته گفته
از قبیـل  624‘‘استی لَـودر ’’وان به عطرهاي تاند. از عطرهاي اصیل و بزرگ اخیر میتولید نشدهیاصیل

اشاره کـرد. ایـن   629و سمسرا628، اترنیتی627بعالوة عطرهایی از قبیل دیورِلّا626اَلجو 625‘‘وایت لینن’’
داد یا مستقیماً با عطرهاي گذشته مـرتبط دانسـت.   جاي اي خانوادهتوان در قبیل عطرها را مشکل می

نقطۀ ،گهگاه دیده شده این عطرها،ارث عطّاري قرار دارند. هرچندخارج از مسیر اصلی تو،این عطرها
دهندة سبکنشان630. در میان عطرهاي اخیر، ترِزِراندگردیدهو اصیل کامالً جدید ة خانوادشروع مسیر

جدیدو 632، دون631از قبیـل اسـکیپ  ،عطرهـاي مابعـد خـود   برخـی از  عطّاري است که براي تکنیک
ردید.گبخش الهام633ولُپت

623Canoe
624Estee Lauder
625White Linenن سفید)(به معناي کتا
626Alliage
627Diorella
628Eternity
629Samsara
630Trésor
631Escape
632Dune
633Volupté
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بندي عطرها، به صورت وسیعی بین عطّاران پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن     شیوة توارث در دسته
کند. اما اشتباه آن کار میدهد که عطّار طبقِاي را نشان میشیوه راه درستی است که تأثیرات خلّاقانه

ریباً غیـرممکن  گیر باشیم. تقبیش از حد سخت،است در مرتّب کردن عطرها در قالب شجرة خانوادگی
اُمبِـر  ’’مـثالً هـا قـرار دهـیم.   گونه دستهرا در اینندنیستیل و بزرگ اصهرچند ،است برخی از عطرها

یا حتّـی آن را نزدیـک   ‘‘شرقی-بوگل’’، به عنوان عطر ‘‘5شمارة شنل’’توان مرتبط با را می634‘‘رز
637.بدانیم636جانسون635‘‘پودر نوزاد’’به و یا الهام گرفته شده از 

بجز عطر فاخر که تاکنون بدان اشاره گردید، بازار بزرگی براي عطرهاي محصوالت آرایشی از 
باشند موفّق میو کم و بیش، کپی عطرهاي فاخر ،ها وجود دارد. بسیاري از این عطرهاکُلُن-قبیل دئو

رهـاي شـبیه بـه    مابین عطیهایاند. هرچند اغلب، دورگهکه براي بازار و قیمت خاصی اقتباس گردیده
. ایـن عطرهـا هرچنـد    باشندمیو پاریس ‘‘اَنیس اَنیس’’و فیجی یا بین ‘‘لِ ایر دو تمپس’’مثالً ،هم

یشخصـیت ،. این عطرهانددگرکه مطمئنّاً مقبول میچرا .داناما براي بازار مناسب،خیلی اصیل نیستند
ن ’’در ارتبـاط مـابین   گونه که. هماندارندرا بخشی به محصول براي هویت،کافی شـج ’’و ‘‘آبس اَلـ‘‘

اي یـا سـبزبوي   از قبیل آکوردهـاي میـوه  ،هاي کمکیدیدیم، بعضی اوقات ممکن است برخی از نوت
د.نخاصی قرض گرفته شو

بـا آن مواجـه اسـت، شـناخت     هنگام برّرسی عطرهاي قدیمی ،مشکلی که دانشجوي عطّاري
باشد. متأسفانه، برخی از عطرهاي تاکنون می،ن معرّفی به بازارتغییرات صورت پذیرفته در عطر، از زما

ي هزینـۀ بـاال  برخی مواقع، به دلیل . را ندارنداند که دیگر رایحۀ اولیه قدر تغییر یافتهبزرگ گذشته، آن
. ناپـذیر اسـت  اجتنابمواد اولیه، ایجاد تغییراتی در فرمول بعضی و فراهم نبودن فرمولمواد موجود در 

از ،کیفیت مواد اولیه است که بسیاري از عطرهاي بزرگ گذشتهپایین آوردن هاي بد دیگر، یکی از راه
.باقی مانده استسابق اي از جالل و شکوهرو به انحطاط گذاشته و فقط سایهاین طریق 

634Ombre Rose
635Baby Powder
636Johnson
هاي متعارف جاي دهیم.بنديتوانیم آن را در دستهاما نمی637
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بنـديِ . فرمـول شـود فرموله میدوباره معموالً وبه بازار عرضه مجدداً ،یک عطر،برخی مواقع
هـاي  و هماهنگ نمودن بیشـتر آن بـا نیازمنـدي   کنونی معموالً براي تنظیم قیمت عطر با بازار ،مجدد

گذشـت  . در موارد دیگر، پـس از  گرددانجام میبدون قربانی نمودن شخصیت و کیفیت اصیلِ آن ،روز
رایحـۀ داراي یـل مـواد  از قب،به فرمولبا وارد نمودن میزان کمی از محصوالت صنعتی جدید ،هاسال

تا شخصیت اصیل آن تقویـت گـردد و   ،اندبرخی از عطرها تغییر کرده،و مشک‘‘چوب صندل’’یاس، 
نگاهی هم بـه پـایین آوردن   . اما، بالشک نیمکندطلب میقدرتی به آن ببخشند که بازار امروزه آن را 

.اندها داشتهجزئی هزینه
بـه دلیـل   معمـوالً ،ايیابد. این تغییر پایـه و از پایه تغییر میاساساً ،گهگاه رایحۀ عطر قدیمی

ۀمشکالته یا تهیلیبرخی مواقع، فقط به این دلیل که فروش عطر اصیل تنزّل پیدا کـرده،  در مواد او
تـرین  داشـتنی عطّاري و یکـی از دوسـت  سبک سابقِبازماندة منحصر به فرد638‘‘جِ رِوینز’’باشد. می

متعهدش، متأسفانه متحمل این تغییر گردیده است. امروزه بعید اسـت  کنندگانِاستفادهمیان عطرها در 
که ایـن موفّق گردد،بتواند مشتریان ثابتش را راضی نماید یا در انجام اصالحات جدیددیگر ،این عطر
.باشدمیعظیم براي عطّاريخسرانی

-به موضوع این فصـل مـرتبط اسـت، طبقـه    بندي عطرها که اي در دستهدر کنار شیوة شجره

بنـدي  کتـاب طبقـه  ’’سـودمندي وجـود دارد.   مقیـاس بـا  یا معیارهاي متفاوت و با هاي دیگري بندي
منتشر گردید، آگاهانـه از سـبک   1984در سال 640‘‘جامعۀ عطّاران فرانسه’’که به وسیلۀ 639‘‘عطرها
معیـار  بـا  بنـدي  بندي نماید. این گروههم گروهترجیح داده عطرها را با صرفاً اي احتراز نموده و شجره

کـه در  642‘‘شـش ظلعـی عطرهـا   ’’در 641‘‘هالدیمن و اسکونمن’’د.گردتعریف رایحۀ عطر انجام می
در بازار و در نمایش ،از این سبکند.اهاز این سبک پیروي نمود،توسط درِگاکو منتشر شد1988سال 

کاتـالوگ اسـتفاده   در قالـب  صـرفاً  ،از آن‘‘جامعۀ عطّاران فرانسه’’. گرددمیمدهاي عطّاري استفاده 
-یکـی از تفـاوت  اما اي مطابقت دارد. ها اغلب با سبک و شیوة شجرهبندينمود. نتایج این قبیل طبقه

638Je Reviens
639Classification des parfums
640)Société Technique des Parfumeurs de France (STPF
641Haldimann and Schuenemann
642Hexagon of Perfumes
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یت  جانمایی عطرهاي گلدر سبک، هاي موجود بین این دو بو است. این قبیل عطرها، به دلیل شخصـ
بنـدي گیرنـد. در دسـته  در یک گروه قـرار مـی  ‘‘بوگل-سبز’’اغلب تحت عنوان منحصر به فردشان، 

ج ، ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’فرزند بالواسـطۀ  ،فیجیهايعطر،‘‘جامعۀ عطّاران فرانسه’’ کـه مطمئنّـاً   اَلـ
-مـی 644‘‘بـو گل-سبز’’و 643بوکه مربوط به خانوادة چوب‘‘19شمارة شنل’’و است ‘‘بوگل-چیپِر’’

مگـر شخصـیت   ،دارنـد . این سه عطر، مشترکات کمـی  اندگرفتهیک گروه و در کنار هم قرار در باشد 
. از طرف دیگر، هرچنـد از  استهممتفاوت از در عطرهاي فوقسبزشان. حتّی ترکیب مواد سبزبو هم 

-تر اسـت آن را در طبقـه  مشتق شده، اما راحت‘‘19شمارة شنل’’از 645‘‘بیوتیفول’’نظر مردم، عطر 

در قلب اجدادش قـرار  که کمی داراي شخصیت سبزبو ،قرار دهیم. چرا که این عطر646توصیفیندي ب
.باشدمیمشترك نسبتاً ‘‘اترنتی’’رایحۀ و پودري از قبیل بوهاي گلنوتو با است دارد 

ط سک’’بک دیگري که توس647‘‘نقشـۀ عطرهـا  ’’در مقالـۀ  1992در سـال  ‘‘جی. اس. جِلین

بندي عطرها بر اسـاس درك مشـتري اسـت. درك مشـتري از عطّـار گرفتـه تـا        ید، دستهاقتباس گرد
بنـدي در  . ایـن طبقـه  با یکـدیگر فـرق دارد  صنعت عطّاري، به میزان زیادي در 648‘‘عطرمتخصصِ’’

.باشدمیگردد، با ارزش که به بازار عرضه میيیابی عطرهاي جدیدموقعیت
نماییم و به صورت خاص، ي بزرگ گذشته را برّرسی میدر بخش آتی، ترکیب برخی از عطرها

سرچشـمۀ واقعـی   حتّـی اگـر  هـا،  پردازیم. این قبیل مقایسـه به روابط مابین عطرهاي یک خانواده می
بنـدي،  هاي تکنیکـی تولیـد و فرمـول   براي دانشجوي عطّاري، در فهم پایه،مایدنعطرها را منعکس ن

گذشـته متعلّـق   ةه شدهاي شناختیک از نسلایی که عطر به هیچبهاست. در بقیۀ موارد، جبسیار گران
نماییم.اقتباس میرا بندي نیست، سبک توصیفی دسته

643woody
644floral-green
645Beautiful
646Descriptive
647Map of Perfumes
648fragrance specialist
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برّرسی شاهکارهاي عطّاري. 12
-و فرمـول بود غیرممکن ،جزئیات ترکیب عطرهاازهاي نه چندان دور، صحبت کردن در سال

. هرچند برخـی  قرار داشتکردند هایی که برایشان کار مییا شرکتدر دست آفرینندة آثار ،هاي واقعی
رسید، لکن ایشان نیز اطّالعات به دست آمده را محرمانه نگه میانها به دست دیگرمواقع این فرمول

داشتند.می
توانست همتاي بویایی کم و بیش نزدیکی را بیابد و از ایـن  میشاید ،با تالش بسیار زیادعطّار

دقیـق  چقـدر  ،فرمـول جدیـد  معلوم نبود مطالب مهمی بیاموزد. اما ،ر خصوص ترکیب عطرهاطریق د
کسی ،گذاري زیاد در وقت و هزینه بود و به این دلیلسازي، مستلزم سرمایه. مضافاً عملیات شبیهاست

فتاد.اُبه فکر منتشر نمودن اطّالعات به دست آمده نمی
عات زیـادي در  با استفاده از تکنولوژي روز، اطّال،د تحلیلهاي جدیامروزه با دسترسی به روش

جزئیات اغلب ام.اس. نه تنها ساختار اصلی عطر، بلکه /خوب جی.سی.گزارشِ.دسترس عطّار قرار دارد
ام.اس. به عنـوان  /از گزارش جی.سی.هدهد. استفاداعم از طبیعی و مصنوعی را نشان می،اجزا سازنده

د.رببعطّار را در بازسازي فرمول بسیار پیش تواندنقطۀ شروع، می

www.takbook.com



١٥١.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

توان به منویات ذهن خالق اثر پی برد و این طبیعت هنر است که حتّی اگر از خالق هرچند نمی
اثر، از تجربیاتی که بـر روي کـارش اثـر    تواند پاسخ منسجمی ارائه دهد. خالقِآن هم سوال شود، نمی

شبیه مثالً ،آنعطر به این نتیجه برسیم ساختارپس از ارزیابیگذاشته کامالً ناآگاه است. ممکن است 
ممکـن  ،را براي خالق آن بیان نماییمگیرياست. اما اگر این نتیجه650یا کَلندر649ِ‘‘مادام راچِس’’به 

به این ارتباط پی نبرده باشد و موضوع را با تعجب تأیید نماید.،است خود وي نیز تا آن موقع
ترویج این ایده نیست که ،گاه متفاوتی نسبت به عطر دارد. هدف ما در این کتابهر عطّار، دید

ات  ،انعطّاربرخی از بندي هستند. لذا ممکن است قابل طبقه،شجرة فامیلیتمامی عطرها در با نظریـ
نظریات مخالف را پذیرا هستیم.،د که با احترامنمطرح شده در این کتاب موافق نباش

هاي آنالیز جی.سی. و کار بعدي صـورت گرفتـه روي آن بـه دسـت     دادهازلذکر ااطّالعات ذیل
شـود و  نامیـده مـی  651در انواع متفاوتی در بازار موجود هستند. نوع غلیظ آن عطـر ،آمده است. عطرها

معموالً فرمولی متفـاوت  ،د. این محصوالتنباشمی653‘‘عطرمایعِ’’و 652‘‘آرایشمایعِ’’ترانواع رقیق
براي بازسازي همان ایده مورد اسـتفاده قـرار   ،تراولیۀ جدیدتر و ارزانمواد،اغلبل اولیه دارند. از فرمو

در باشد. تر میو مناسبتراقتصادي، فرمول جدید، پایینغلظت دربراي ساخت عطر ولیگرفته است. 
ـ  و دلیـل این به شود. هاي مختلفی استفاده میهاي متفاوت، فرمولغلظت صـورت  تغییـرات ت بـه علّ

وجـود  يواحـد فقط فرمولِ،توان مطمئن بود براي یک عطر، نمیقدیمیعطرهايِلِدر فرموپذیرفته 
بـه  هروزبـازار امـ  موجـود در  عطرهاي 654اکستریتۀاز ارزیابی نسخ،ماناغلب اطّالعات،. هرچندرددا

.ایممودهرا برّرسی نتر هاي رقیقبرخی موارد نیز نسخهدر ، امامدهدست آ
بـراي دانشـجویی   این کار زیرا ، هاي عملی نبودهسازي یا به دست آوردن فرمولقصد ما شبیه

خواهد از راه بازسازي عطرهاي بزرگ آموزش ببیند، فاقد ارزش است. همچنین نیت ما از ارائـۀ  که می
تقلّبی نیست. حال به ساخت محصوالت،ها، استفاده براي تقلید غیراخالقی بازاري یا بدتر از آنفرمول

649Madame Rochas
650Calandre
651Perfume
652toilet water
653eau de parfum
654extrait
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هـاي  و بـه فرمـول  دادهدارد که تـالش نمایـد بازسـازي را خـود انجـام      بستگی خود دانشجو یا عطّار 
بـه  راهنمایی براي پـی بـردن   به منظور در برخی مواقع، شاهکارهاي بزرگ عطّاري برسد. ۀخودساخت

اد موجـود در فرمـول ذکـر    درصد مـو ،به عنوان نقطۀ شروعی براي اقدامات بعدي،ساختار اصلی عطر
.گرددمی

و شـده  تمرکـز  مهـاي اصـلی   در انتخاب عطرهاي مورد مطالعه، بر نمایندگان برجستۀ خـانواده 
ایم.خود را به برّرسی عطرهاي زنانه محدود نمودهتالش ،اغلب

و 659‘‘اَنـیس اَنـیس  ’’، 658، فیجی657‘‘لِ ایر دو تمپس’’: 656سالیسیالت-655بوعطرهاي گل
660پاریس

بو، بر اي داراي صفت گلچهار عطر را برّرسی خواهیم کرد که به صورت برجسته،ن گروهدر ای
تـرین  هاي چوب و مشک هستند. این آکورد پایـه، یکـی از موفّـق   ها در ترکیب با نُتپایۀ سالیسیالت

متفاوت بوده است.وانگیز شگفتزیادي از آثارِتعدادآکوردهاي عطّاري و نقطۀ شروعِ
ترین عطرهـایی قلمـداد   بایست یکی از مهمرا می661‘‘نینا ریچی’’ساختۀ ‘‘ایر دو تمپسلِ ’’

نمود که تا به حال ساخته شده است. این عطر نه تنها موفّقیت تجاري بـزرگ و بلندمـدتی بـه دسـت     
، 663‘‘ءِکلـو ’’، 662از قبیـل فیجـی، چـارلی   ،يعطرهـاي بعـد  توان در سـاخت آورد، بلکه تأثیرش را می

تعـداد  بخش الهاموهعطرها کم و بیش یک خانواده را به وجود آورداین و پاریس دید. ‘‘نیس اَنیساَ’’
محصوالت آرایشی گردیدند.براي ، مخصوصاً هااز رایحهيشماربی

655Floral
656Salicylate
657L'Air du Temps
658Fidji
659Anais Anais
660Paris
661Nina Ricci
662Charlie
663Chloe
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664‘‘لِ ایر دو تمپس’’

نمونۀ کاملی از عطرهـاي عصـر میـانی بـه     ،ساخته شد1948که در سال ‘‘لِ ایر دو تمپس’’
ترکیـب گردیـده، بـه    با هم هاي اولیه، میانی و پایه که به خوبی رود. فرمول این عطر از نوتر میشما

العاده و اتّکا به مواد اولیۀ طبیعی، بـه منظـور ایجـاد پیچیـدگی و غَنـاي      وجود آمده است. سادگی فوق
تـري از  ات و انـواع پیچیـده  بسیاري از مشـتقّ ساخترایحه، نه تنها آن را متمایز نموده بلکه نقطۀ آغازِ

است.گردیده ها فرمول
و 665معمـوالً از ترکیـب اَمیـل   هـا،  بـا اسـتفاده از سالیسـیالت   بیسـتم،  اولیۀ قرنِهايِدر سال

–بـو گـل ’’هـا، از عـطـرهــاي  . در میان ایـنندساخته شدعطرهاي موفّقی ، ‘‘سالیسیالت666بنزیل’’

یـاس  ’’بـا رایحـۀ غالـب    669‘‘فلـورز د روکیلـز  ’’و 668‘‘فلـورز کُوِلکـوئس ’’مـانـنــد  667‘‘آلـدهـایـد
داراي ،توان یاد کرد. اغلب ایـن عطرهـا  می673و نسترن672بر پایۀ نرگس671‘‘جِ رِوینز’’و 670‘‘بنفش

. هسـتند 676‘‘میخک صـدپر ’’رایحۀبه عنوان قسمتی از 675‘‘ایزو یوگنول’’و 674مخلوطی از یوگنول
گردید.‘‘لِ ایر دو تمپس’’بخش ساخت الهام‘‘زیل سالیسیالتبِن’’در ترکیب با ،این دو ماده

و 678‘‘بِلـو گـراس  ’’در عطرهایی از قبیـل  677ها به عنوان قسمتی از آکورد ملیسسالیسیالت
’’679‘‘نت سوپریممومنول، میخکدر ترکیب با یاس، رتات’’و 681، کومارین680ز، یوگ682‘‘وِتایوِریل اَس

664L'Air du Temps
665Amyl
666Benzyl
667Aldehydic
668Quelques Fleurs
669Fleurs de Rocailles
670Lilac(یاس شیروانی)
671Je Reviens
672Narcisse
673Jonquille
674Eugenol
675Isoeugenol
676Carnation
677Mellis
678Blue Grass
679Moment Supreme
680Clove
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-بلوطی به کار برده شدند. هـم در ترکیب با خزه685‘‘فوجر رویال’’و 684‘‘وءکَن’’، مانند683و در فوجرها
در عطّـاري  ‘‘امیـل سالیسـیالت  ’’اند و اولیۀ خود باقی ماندهدر شکل اکنون تعداد کمی از این عطرها 

از دست داده و جاي خود را به مـادة زیبـاتري بـه نـام     ساختاريءخود را به عنوان جزطرفدارانفاخر، 
سپرده است.686‘‘هگزِنیل سالیسیالت-3-کیس’’

%) 15(687‘‘بِنزیل سالیسیالت’’بین 1: 5/4این آکورد نهفته است: ‘‘لِ ایر دو تمپس’’در قلب 
و یـک بـراي یوگنـول) ایـن دو مـاده، بـه همـراه        ‘‘بنزیل سالیسیالت’’و یوگنول. (چهار و نیم براي 

تـا  ،این شخصـیت اند.را به وجود آورده‘‘میخک صدپر’’شخصیت اصلی ‘‘ایزو یوگنول’’و 688ایلَنگ
.موقع تبخیر کامل عطر، رایحۀ غالب است
ی از   تیـل ’’نوت پایه، داراي آکورد مهمـچـوبِ ’’، ‘‘وِتایوِریـل اسـتات  ’’%) 10(689‘‘ایونـون م

، ‘‘میخـک صـدپر  ’’است. این مواد بـه همـراه   692‘‘مسک اَمبرِت’’و 691‘‘مسک کتون’’، 690‘‘صندل
اند. را ایجاد نمودهاستخصیت مرکزي عطر که فوراً قابل تشخیص ش

تـرین اجـزاء خـود    به سـاده ،بو است که توسط عطّارگلهايرایحهمیانی عطر، سبدي از نوت
من 694‘‘استیرالیل استات’’، ‘‘یاس بنفش’’به نمایندگی از 693. ترپینئولاندیافتهتنزّل  695نمایندة یاسـ ،

681coumarin
682Vetiveryl acetate
683Fougeres
684Canoe
685Fougere Royal
686-hexenyl salicylate3cis-
687benzyl salicylate
688ylang
689methyl ionone
690sandalwood
691musk ketone
692musk ambrette
693Terpineol
694styrallyl acetate
695gardenia
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ت  10(‘‘هیدروکسی سیترونالل’’رز، ةنمایند696‘‘الکلاتیلفنیل’’ بِنزیـل  ’’و 697%) به عنـوان موگوئـ
.700جایگزین یاس699‘‘اَمیل سینامیک آلدهاید’’و 698‘‘استات

بعـالوة اجزائـی کـه بـه     702‘‘چوب بلسان بنفش’’و 701%) از ترکیب سنّتی ترنج14نوت اولیه (
.استتشکیل شده704‘‘لینالیل استات’’و 703‘‘لوللینا’’د یعنی نها وجود دارصورت طبیعی در آن

و کیفیت آن، 705گردید ساخته شده، اما غَناهرچند شخصیت اساسی این عطر با موادي که بیان
. استفاده از این دو مادة طبیعی باعث باشدمیرز و یاس 706‘‘اسانس خالص’’بیشتر به علّت استفاده از 

ساختار ،مواد منفرد مذکورگردد.ترکیب این دو وجود دارند، اضافه شده، صدها مادة منفرد دیگر که در
همـراه بـا   ،سـادگی عطرهـاي سـنّتی   نمونـۀ کامـلِ  ،در ایـن عطـر  . اندنمودهاصلی را احاطه و آرایش 

پیچیدگی ناشی از استفاده از مواد اولیۀ طبیعی را شاهد هستیم.
د، تعـدادي از مـواد   ندهول را تشکیل میشده که ساختار اساسی فرمعالوه بر محصوالت بیان

711و زیبـایی 710اي بر عملکـرد قابل مالحظه709بودن مقدارشان، تأثیر708رغم جزئیکه علی707کمکی

کند، بـا  که تأثیر مضاعفی ایجاد می712‘‘آندکیلنیک11آلدهاید سی ’’اضافه گردیده است. ،عطر دارند
بوجـود  هاي اولیه و مـابقی عطـر   مابین نوت714لیبسیار عالی ترکیب شده و پ713‘‘استیرالیل استات’’

696phenylethyl alcohol
697muguet
698benzyl acetate
699amyl cinnamic aldehyde
700jasmin
701bergamot
702rosewood
703linalool
704linalyl acetate
705richness
706absolutes
707auxiliary
708trace
709effect
710performance
711aesthetic quality
712Aldehyde C11 undecylenic

acetate 713styrallyl
714bridge
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شخصیت 715، هنگام تکمیلشدهحجم و ناچیز نشان داده . جاي دیگري که اهمیت مواد کماستآورده
. باشـد مـی 718‘‘زنبق زرد’’و 717، هلیوتروپین716وانیلیناندکی اضافه نمودن مقدار اب‘‘میخک صدپر’’

کـاري و  آثـارش را بـا پرداخـت، ظریـف    چگونه ،دهد عطّارمینشان،کماستفاده از این مواد در نسبت 
رساند.می720به اتمام719کاريریزه

. در یک باشدمیبسیار سختی است و بکار بردن آن کارِعطّاري ترین مواد وانیلین یکی از مهم
بـه خـود اختصـاص دهـد. در     وانیلین ا آن ریا بیشترِ% حجم فرمول 10ممکن است 721شرقیيعطر

رایحـۀ توانـد  ، مـی نیـز %5/0انـدك حتّی بـه مقـدار   ،هاي عطر، استفاده از آنکه در دیگر گونهحالی 
، شـده نماید. اما اگر این ماده با احتیـاط اسـتفاده  724‘‘ردمخفی و ک’’را 723‘‘آکورد متعادلی’’722لطیف

727‘‘شـد صیقلی بخ’’را 726ترکیب725تواند زِبريبدون اینکه جایگزین شخصیت اصلی عطر گردد، می

729به عنوان مادة کمکیوانیلین هنگامی که قرار است به آن اضافه نماید. 728و کمی نیز رایحۀ شیرین

اییمنزدیک نمـ 731اثر را به اتمامده شتوصیه ، اضافه شودبه ترکیب730‘‘آکورد اصلی’’قسمتی از و نه 
وقـت  ن ماده را هـیچ ای733.دهیمانجام 732‘‘بهترین آکورد’’و آزمایشات متعددي براي به دست آوردن 

715completion
716vanillin
717heliotropin
718Orris
719elegance
720finish
721oriental
722finely
723balanced accord
724obscure
725roughness
726composition
727smoothing out
728sweetness
729auxiliary
730main structural accord
731complete
732effective level
بایست در ابتداي زمان ساخت آکورد در فرمول وارد گیرد، میهنگامی که این ماده به عنوان جزء اصلی عطر (در عطرهاي شرقی) مورد استفاده قرار می733

شود و نیازي نیست که اضافه نمودن آن را به آخرین مرحلۀ ساخت عطر بیاندازیم.

www.takbook.com



١٥٧.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

ناشی از قراردادن نادرست مـواد در کنـار یکـدیگر، اسـتفاده     اشتباهات734نباید فقط به منظور پوشاندن
ارزیـابی  دیگـر  دهد تعادلِ بین موادد، بوي قوي آن اجازه نمیونمود. زیرا هنگامی که وانیلین اضافه ش

.ددگر
نسـبت بـه عطـر عمـل     736نگیزندة هوشیاري، به عنوان برا735هاي جانوريوانیلین مانند رایحه

، 737‘‘نمایـد خفـا خـارج مـی   از ’’رمول، نه تنها شخصیت عطر را کند. میزان کمی از این ماده در فمی
شـبیه نمـک در آشـپزي    ،دهد. این ماده در عطّاريآن را نیز افزایش می738‘‘سطح تأثیرگذاري’’بلکه 

، آناز حـد  بـیش . اما اسـتفادة  برندمیند، از آن بهرههایی که نمکین نیستاست. اغلب غذاها، حتّی آن
و ‘‘میخـک صـدپر  ’’وانیلین به عنوان یکی از عناصـر ترکیـبِ  ،در هرحالآفرین باشد.تواند فاجعهمی

به بسیاري از عطرها راه پیدا کرده است.739عنبر
توانـد  د، مـی استفاده شـو یکمیزانهم به همین شکل، حتّی هنگامی که به م740‘‘زردزنبقِ’’

فرمولی که به خوبی ترکیب گردیده بگذارد.742تکمیلِرایحه و 741انگیزي بر انتشارِتأثیر شگفت
743فیجی

ـ )، ازدیـاد  1966و فیجـی ( ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’مابین آفرینش  ي بـو خـوش در مـواد  رفیگَش
ها، عطّاران و شرکتدیدندگري براي آفرینش آثار خلّاقانۀ جدید اهمصنوعی به وجود آمد. مواد نو، انگیز

فیجی را با نگـاهی بـه   ساختنمودند. تاریخِتشویق هاي خود خود را به استفاده از این مواد در فرمول
را يعطرسرچشمۀتواننمی. هرچند همیشه دادتشخیص به راحتیتوان می،مواد مورد استفاده در آن

را نسـبت مسـتقیم   ‘‘لِ ایر دو تمـپس ’’بین فیجی و رابطۀ عموماً ،بیابیم، اما عطّارانيدیگرعطر در 
بـه صـورت   ،با مواد اولیۀ جدید، کـامالً یـا جزئـاً   ‘‘لِ ایر دو تمپس’’دانند. در فیجی، ساختار اصلی می

734cover up
735animal
736awareness
737bring out
738level of impact
739amber
740orris
741lift
742finish
743Fidji
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-نخورده باقی مانده است. فیجـی را مـی  اما تعادل بین اغلب مواد، تقریباً دست،آگاهانه جایگزین شده
تـا حـد زیـادي بـا     ‘‘صدپرمیخک’’با این تفاوت که شخصیت غالب ،نامید‘‘مپسلِ ایر دو ت’’توان 

ترکیب سبزبویی از سجایگزین و این تغییر در سرتاسر ساختار عطر منعکس شده است.،ل و یاسنب
%) که جایگزین 6(744‘‘هگزِنیل سالیسیالت-3-کیس’’وروداز تغییرات ساختاري مهم فیجی، 

را گرفته، 746‘‘هیدروکسی سیترونالل’’که جاي %) 8(745شده و لیرال‘‘سالیسیالتبِنزیل’’بخشی از 
هاي چـوب و  ها انجام پذیرفته است. نوتگلرایحۀ بوي سبز و شتننگهدارايب،باشد. هر دو تغییرمی

تقویـت  748%) و اَمبرتوالیـد 3(747مواد جدیدتري از قبیـل وِرتـوفیکس  ورودمشک نیز تغییر یافته و با 
اند.دهگردی

ساخت(درِنتیل ساَس) در’’از 749وِرتوفیکسی در  گـامِ ،1960در اوایل دهۀ 750‘‘چوب س مهمـ
لطیـف و شـگرف چـوب، بـا     رایحـۀ آید. این اختراع باعث شد به شمار میمعطّرصنعت شیمیایی مواد 

ه را نه تنها میبدر اختیار عطّار قرار یمتعارفقیمتجـایگزین مشـتّقات   توان بـه عنـوان  گیرد. این ماد
از قبیل صابون و بهداشتی-آرایشیاستفاده کرد، بلکه در بسیاري از محصوالت 751‘‘خسخس’’گران 

دهد. جالب است در فیجی، مقدار اندکی از مادة نسـبتاً جدیـد   شامپو، عملکردي عالی از خود نشان می
نکس  کس وجـود دارد. وِ نیـز  ) 752آن زمان، یعنی پی.تی.بی.سی.اچ.آ. (وِرتـن بیشـتر در محصـوالت   ،رتـ

سـبز و  ،چوبهاي نوتبینِبه عنوان رابط،در فیجیاین مادهگردد. اما بهداشتی استفاده می-آرایشی
.نموداولیه عمل نوت‘‘تر و تازة’’

744cis-3-hexenyl salicylate
745Lyral
746hydroxycitronellal
747Vertofix
748ambrettolide
749acetyl cedrene
750cedarwood
751vetiver
752Vertenex
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ا  هاي صنعتی گرانیکی از مشک753هرچند اَمبرتوالید هنگـامی کـه در   حتّـی  قیمت است، امـ
نماید. این ماده عطر ایفا میرایحۀ 754‘‘صاف نمودن’’اي در العادهشود، تأثیر فوقاستفاده نیز حجم کم 

دهد.ایفا کرده و خود را نشان مینقش،آغازین نیز همانند نوت پایانیدر نوت 
باشد، در عطر فیجی می‘‘میخک صدپر’’که همان ‘‘لِ ایر دو تمپس’’رایحۀترین جزء اصلی

افزایش یافته است. هیچ شکّی %) 5(755‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’ستفاده ازکاهش و بوي یاس با ا
نمود و فیجی عطر متفـاوتی  در اختیار آفرینندة فیجی بود، حتماً از آن استفاده می756نیست اگر هدیون

رایحۀتوان گفت، شد. هرچند لزوماً ممکن بود عطر بهتري هم نشود. در مورد بقیۀ ترکیب عطر میمی
شده است.‘‘ترتر و تازه’’757‘‘گرانیل استات’’ا اضافه نمودن رز ب

مـرتبط اسـت را برّرسـی    ‘‘لِ ایـر دو تمـپس  ’’اگر ما قسمتی از ترکیب فیجی که مستقیماً بـا  
باشـد  مـی چیزي که جدیـد  اما،کمتر مورد تغییر قرار گرفته،نماییم، خواهیم دید شخصیت عمومی آن

است.761و مقداري بوي خزه760، سنبل759ايمیوه758هاي سبزنوتاستفاده از 
به انواع تقریباً شان را د که راهنروعطّاري به شمار میهايترین نوتاي سبز یکی از مهمهنوت

-مـی ها مشکل آنگیريشان، بکارایی. اما به دلیل قدرت و شدت زیاد بوینداعطرها باز نمودهمختلف 

نام بـرد کـه بـه    762توان از اَنقوزهر دسترس عطّار قرار دارد، می. از محصوالت طبیعی سبزبو که دباشد
، 763‘‘آلدهایـد اَستفنیل’’دلیل طبیعی بودن شگرف رایحۀ آن، در مقابل مواد سبزبوي صنعتی از قبیل 

داراي کــه شــدیداً قــوي و 766و وِرتــرال765رهایش یعنــی تــریپاللســتو ا764‘‘هگزانــول-3-کـیس ’’
.استهب نمودلمندان زیادي را به خود جه، عالقهستندشیمیایی 

753Ambrettolide
754rounding off
755hexyl cinnamic aldehyde
756hedione
757geranyl acetate
758Green(بوي چمن بریده شده)
759fruity
760hyacinth
761moss
762galbanum
763phenylacetaldehyde
764- hexanol3cis -
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کـه  یمختلفموادگیريکارببه دلیل،. این پیچیدگیدارداستثنایی پیچیدگیِ،فیجینوت سبزِ
-که هیچاست767طبیعیهنگامی رایحه ،استفاده شده به وجود آمده است. در حقیقتیاندکمیزانِبه 

احتمـاالً ایـن مـواد بـه     769‘‘.باشـند غالب و چیره ن’’مورد استفاده در آن، 768هاي شیمیایییک از نوت
انـد.  گردیـده دیگر بـه عطـر اضـافه    772و زیرترکیبات771ل و نرگسنباز قبیل بیس س770هاشکل بیس

باشد.شدهنیز ممکن است در آن استفاده 773‘‘برگ گل بنفشه’’نرگس طبیعی و 
ـ    نیزسبزرایحۀاي و هاي میوهرابطۀ بین نوت رهاي سـت زان انـدکی از ا بسـیار مهـم اسـت. می

بسـیاري از  776د خشـونت نتوانمی775‘‘اتیل اَستواَستات’’یا 774‘‘اَمیل اَستات’’مانند ،ايتر میوهضعیف
هـایی کـه از اَنقـوزه بهـره     د. به این دلیل در عطرهاي سبزبو، مخصوصاً آننمواد سبزبو را برطرف نمای

گیاهـان  ’’هـاي روغنـی   ه اسـت. بسـیاري از اسـانس   استفاده شـد 777نارنگیاز رایحۀ بسیار اند، گرفته
-نـوت بـر  783نیز اثر بهبوددهنده782و ترخون781، ریحان780‘‘بابونۀ رومی’’، 779زیامانند آرمو778‘‘معطّر

.دارندهاي سبز

765Triplal
766Vertral
767naturalness
768chemical
769predominate
770bases
771narcisse
772subcompounds
773violet leaf
774amyl acetate
775ethyl acetoacetate
776harshness
777mandarin
778aromatic
779armoise
780Roman camomile
781Basil
782estragon
783modifying
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یـا  785‘‘یبلـوط هخـز ’’784‘‘اسـانس خـالص  ’’براي به دست آوردن بوي خزه، از مقـدار کمـی   
. از دیگـر  ه اسـت دیبخشـ بـه ترکیـب   را ی طبیعـی شخصـیت کـه  اسـتفاده شـده   786‘‘یاسمور کوهی’’

نیز نام برد.790‘‘14آلدهاید سی’’و 789، وانیل788‘‘زبادمشک’’توان از می787محصوالت کمکی
بک  مشتقّات زیادي به وجود آمد. زیرا شخصیت گـل ،از عطر فیجی آن، يو سـبزبو 791بـو، سـ

تفاده در محصوالت آرایشی، مخصوصـاً  را براي اساین عطر ها و مشک، بعالوة چسبندگی سالیسیالت
هاي مو مناسب نمود.کنندهشامپوها و نرم

792‘‘اَنیس اَنیس’’

، اما همان سـنّت متـداول   باشدمیشبیه ‘‘لِ ایر دو تمپس’’هرچند این عطر کمتر از فیجی به 
-گـل ’’از اي از مجموعـه وبو بوده اصلی این عطر، گل(صفت) . شخصیت داده استآن زمان را ادامه 

796‘‘الدولـه پـیچ امـین  ’’، 795، مـریم 794مگنولیا‘‘یاس بنفش’’از قبیل یاس، موگوئت، 793‘‘هاي سفید

%) در آن بکـار  6هاي چوب، مشک و سالیسـیالت ( نوتی ازو ترکیب‘‘صدپرمیخک’’تشکیل شده و 
گرفته شده است.

غایـب  در این عطر، کامالًایمکه در عطرهاي گذشته شاهد آن بوده797‘‘تر و تازه’’نوت اولیۀ 
غلبـه دارنـد. ایـن دو    در این عطر%)12(‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’%) و 10است. دو مادة هدیون (

زمان آن اند که این، یک نوآوري در % حجم فرمول را به خود اختصاص داده30ها، بعالوة مشک،ماده

784absolute
785oakmoss
786foin
787auxiliary
788civet
789Vanillaباشد.)(وانیلِ طبیعی، متفاوت از وانیلینِ صنعتی می
79014Caldehyde
791light
792Anais Anais
793white flowers
794magnolia
795tuberose
796honeysuckle
797fresh
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است کـه  يبه عنوان ترکیب اصلی عطر، ساختار،در حجم زیاد،آید. استفاده از چند مادهبه حساب می
اَنیس ’’اند. عطر ساخته شدهشکل این هب798یکنواختهايبه عطرمعروف ،بسیاري از عطرهاي مدرن

.شده استبسیار رایج اکنون هم،رایحۀ ثابتی دارد و این سنّتتقریباً ،شدر طول مدت تبخیر‘‘اَنیس
شبیه بـه عطـر فیجـی   ،، ساختار کلّی آن‘‘اَنیس اَنیس’’ر دهاي گلنوتبغیر از تأکید زیاد بر 

از تـوان  مـی مواد این ترکیـب  ها استفاده شده که از جملۀ . همچنین ترکیب متفاوتی از مشکباشدمی
ترکیـب  به عنوان جزئی از نیز 800‘‘سدریل استات’’. یاد نمود%) 4(به میزان 799‘‘سیکلوپِنتادکانوالید’’

عنبر مـورد تأکیـد قـرار    801‘‘شدیداً قوي’’هاي هاي چوب با استفاده از نوتوتنو شده چوب گنجانده
بـه صـورت   ،هاي بـزرگ . این ماده (سدریل استات) در دسترس عموم نیست و توسط شرکتنداگرفته
لِ ایر ’’کمتر از در این عطر،سالیسیالت-‘‘میخک صدپر’’شود. هرچند آکورد نگه داشته می802دربند

نماید.نقش مهمی را در کل عطر ایفا می،استفاده شده، اما این آکورد‘‘دو تمپس
-فنیـل اتیـل فنیـل ’’کـه بـا اسـتفاده از   باشـد  میعسل وارد نمودن رایحۀ نوآوري مهم دیگر، 

نیز عسل مومِ‘‘خالصِاسانسِ’’توان با اضافه نمودن را میرایحهبه دست آمده است. این 803‘‘اَستات
جلـوه  ، اما استفاده از آن بـراي طبیعـی   استمتفاوت بسیار ها مومرایحۀ مود. هرچند کیفیت پشتیبانی ن

رود.عالی به شمار میاقدامی بوي مصنوعی گل، دادن
بـو  و بیشتر داراي شخصـیت گـل  مورد تأکید قرار گرفته فیجیکمتر از ،این عطردر نوت سبز

هگزِنیـل  -3-کـیس ’’و 804‘‘آلدهایداَستفنیل’’از گیريهبا بهر‘‘انیس انیس’’درسبزاما نوت .است
نیز ممکن اسـت  806نرگس‘‘خالصِاسانسِ’’است. ساخته شده و شاید مقدار اندکی انقوزه 805‘‘اَستات

استفاده هاي سپید این عطر مواد دیگري که در ساخت شخصیت گلاز مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

798linear
799cyclopentadecanolide
800cedryl acetate
801intensely powerful
802Captiveه(شرکته، مواد دربند را نمیهاي تهیلینمایند. تنهـا  ن استفاده میسازند از آهایی که خود میفروشند و فقط در عطر و بیسکنندة مواد او

توانند از این ماده به صورت مجزّا استفاده نمایند.)ها میعطّاران این شرکت
803phenylethyl phenylacetate
804phenylacetaldehyde

805cis-3-hexenyl acetate
806Narcisse
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نام 810و لیرال809‘‘هیدروکسی سیترونالل’’بعالوة 808‘‘سیکالمن آلدهاید’’، 807لیلیالتوان از شده می
بـه  813و هلیونـال 812‘‘آنثرانیلیتمتیل’’از که 811‘‘شیف بیس’’با استفاده از ‘‘گل مریم’’رایحۀ . برد

‘‘آنثرانیلیـت متیـل ’’گل مریم با اضافه نمودن مستقیم رایحۀممکن است ودست آمده، شکل گرفته 
.باشدبه دست آمده 814خزة این عطر نیز با استفاده از اوِرنیلرایحۀ ایجاد شده و

%) اشـاره  3/0(815‘‘14-آلدهاید سـی ’’ي ازبایست به استفاده از میزان نسبتاً زیاددر پایان می
اضافه نموده است.816میوهاي غیربومیبوي هاي سفید این عطر، اندکی گلرایحۀ نمود که به 

کنندة لباس مورد استفاده قرار محصوالت بهداشتی از قبیل صابون و نرمنیز در ‘‘اَنیس اَنیس’’
آلدهایـد  ’’هـاي چـوب و   ها، رایحهها، مشکاز قبیل سالیسیالتعطر. بسیاري از اجزا این ه استگرفت
ها نیز کیفیتی طبیعی و مالیـم بـه   گلرایحۀچسبند. به لباس می،معطّربیشتر از همۀ مواد‘‘14-سی
.دهدمحصوالت میقبیل این 

عطر پاریس
ا در ایـن مـورد     ‘‘لِ ایر دو تمـپس ’’در پاریس نیز، شباهت نزدیکی به ساختار  وجـود دارد. امـ

.هستندو رز 817هاي بنقشهۀ غالب، گلحرای
باشد که بـه عنـوان   %) می6(به میزان 818‘‘ایزو اي سوپر’’استفاده از،نوآوري مهم در پاریس

%) به وجود آورده اسـت.  10مقدار (به 819‘‘ایونونمتیل’’با ترکیبات مشک و رایحۀ چوب، آکوردي را 
اسـت. هرچنـد ایـن مـاده     ‘‘یونـون امتیل’’یکی دیگر از موادي که در عطّاري استفادة فراگیري دارد، 

807Lilial
808cyclamen aldehyde
809hydroxycitronellal
810Lyral
811Schiff base
812methyl anthranilate
813Helional
814Evernyl
815aldehyde C14
816exotic
817violet
818Iso E Super
819methyl ionone
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و یـا ترکیبـی از   آن آلفـا)  -(ایـزو ي، اما امروزه بیشتر از نـوع گامـا  باشدمیداراي ایزومرهاي مختلفی 
. این ماده در است820گل، چوب و زنبقمیمِشَبویی بین ، . رایحۀ این مادهشودمیاستفاده یشومرهاایز

اي بـه  توان گفت با هر نوع مـاده کند. میبه عنوان پلی مابین نوت میانی و نوت پایه عمل می،عطرها
هـاي بـزرگ   ادهدر بسیاري از خـانو ،ساختارييعنصرشود و جایگاهش را به عنوانخوبی ترکیب می

به دست آورده است.اريعطّ
‘‘ایونونمتیل’’و 821‘‘وِتایوِریل اَستات’’بوسیلۀ،‘‘لِ ایر دو تمپس’’در زنبق -شخصیت چوب

بـه عنـوان   ‘‘ایزو اي سوپر’’همراهبه . ولی در پاریس این ترکیب، پایۀ آکورد بنفشه بودآمده وجود به 
ترین مواد صنعتی جدید اسـت کـه بـوي    یکی از مهم‘‘سوپرایزو اي’’نوت چوب را شکل داده است. 

را نیز داراست. این ماده، اتّصالی طبیعی بین مواد دیگر ‘‘ایونونمتیل’’صفاتچوب و عنبر و برخی از 
و آکورد بنفشه به وجود آورده است.

همانند ،سبزهاي نوتاز قبیل بنفشه و یا ییهاهنگام ساخت عطر، به نوت،بسیاري از عطّاران
ابتـدا سـاخته و در پایـان در آکـورد     ارهاکنند. بدین شکل که این بلوكهاي ساختمانی نگاه میبلوك

مـواد  کار کنند. یعنی 822بازهاي دهند با فرمول. برخی دیگر ترجیح میدهندمینهایی در کنار هم قرار 
را شـان اي مختلـف شخصـیت عطر  هـ جنبه،مواداین که دهنددر کنار هم قرار میبه صورت مجزّا را 

گذراند تمایل دارنـد منحصـراً از   براي کار با اطّالعات جی.سی. میرا بسازد. (عطّارانی که وقت زیادي 
ها خلق شده است. عالوه بر آکـورد  این روش استفاده نمایند.) عطر پاریس احتماالً از راه ساخت بلوك

است، استفاده از دي.ام.بی.سی.اي 823‘‘وایت لینن’’ر %) که یادآور عط10زیباي بنفشه و رز (به میزان 
-، داراي منافع خاصی میاستفاده شدهزیاد در هر دو عطر ی،%) که به صورت غیرمعمول5/2(به مقدار 

.استبو چوب زمینه، بسیار خوشرایحۀرز به همراه وتباشد. این ماده به عنوان قسمتی از نُ
%) نیـز مـواد   6(بـه میـزان   ‘‘بِنزیل سالیسیالت’’و ‘‘التهگزِنیل سالیسی-3-کیس’’هدیون، 

%) به عنوان 5(به میزان 824‘‘گَلَکسوالید’’اند. همچنین، باشند که در این عطر استفاده شدهمهمی می
820iris
821vetiveryl acetate
822open
823White Linen
824Galaxolide
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اسـتفاده  825‘‘تونَالید’’و ‘‘سیکلوپِنتادکانوالید’’، ‘‘مسک کتون’’مشک در ترکیب با رایحۀقسمتی از 
بو، از ترکیبـی از  است بجاي استفاده از یک مادة مشکاین عطّاران روزه رویۀ معمولِ. اماستگردیده

هاي سبز نیز این روش مرسوم است. زیرا ایـن  داراي رایحۀ مشک استفاده نمایند. در نوتمواد صنعتیِ
گردد.آن مینمودن گذارد و باعث طبیعی جلوه تأثیر دلچسبی برجاي می،پیچیدگی

828‘‘دکَلَکتـون -گامـا ’’و 827‘‘آلفا دمسکون’’از قبیل 826ايهاي میوهاراي نوتد،عطر پاریس

کـه هـر دو   830باشد. بنفشه و تمشکبا بخش سبزبوي آکورد بنفشه می829مغایرتدر ،این نوت.است
831‘‘مقـدار انـدکی  ’’آورنـد.  ارتبـاطی طبیعـی بـا هـم بـه وجـود مـی       ،ها باشندیونوناتوانند داراي می

خوب اثر نماید.833تواند در این بافتیز مین832فرَمبینون
هـا  اي و مشـک هـاي میـوه  شیمیایی تعداد زیادي از اجزا نوت بنفشه، نوت834به دلیل پایداري

-پاریس، در محصوالت بهداشتی از قبیل پـاك شبیهاسیدي، عطرهاي835محیطمانند گَلَکسوالید در 
بایستی موجب کاهش قدر و منزلت این عطر شود. البته این موضوع نهاي دستشویی استفاده میکننده
گردد. زیبا 

825Tonalid
826fruity
827alpha damascone
828gamma-decalactone
829contrast
830raspberry
831trace
832Frambinone
833context
834stability
835media
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، 840کَلنـدرِ ، 839‘‘مادام راچِس’’، 838، آرپِج837ِ‘‘5نل شمارة ش’’: 836آلدهاید-بوعطرهاي گل
842‘‘وایت لینن’’و 841‘‘وچِاریوِ گ’’

شود که سرچشـمۀ  معموالً در خصوص گروهی از عطرها استفاده می‘‘ آلدهاید-بوگل’’عبارت 
گردد. تمامی این عطرها داراي و آرپِجِ) برمی‘‘5شمارة شنل’’(1920سیار موفّق سال آن به دو عطر ب

هاي جانوري هستند. ، چوب و نوتهاي گلدر ترکیب با رایحه843دارقابل توجهی آلدهاید چربیمقادیرِ
به عنوان ‘‘لینالیل استات’’، لینالول و 844تر در این گروه، اغلب شامل ترکیبی از ترنجعطرهاي قدیمی

رز، رایحـۀ  هـا،  غالـب آن بـوي  د. باششود، میمنتهی میهاي گلنوتنوت اولیه، بعالوة ایلنگ که به 
طبیعی است. نـوت  ‘‘مریمِگل ’’، یا ‘‘میخک صدپر’’، ‘‘یاس بنفش’’ر کمترياموگوئت و یاس و مقد

و ‘‘هـا نیتروماسـک ’’، ‘‘نونایومتیل’’، ‘‘صندلچوب’’خس و بو، از قبیل خسچوبشامل مواد،پایه
شوند.ر زیادي وانیلین، به راحتی به دو دسته تقسیم میامقدبودندارابا معیار عنبر است. این گروه 

و آرپِجِ‘‘5شمارة شنل’’عطرهاي 
ا غلبـۀ آن در   هرچند آلدهایدهاي چربی شـنل ’’دار در عطرهاي سابق نیز استفاده شده بود، امـ

رود. ترکیب موادي که %) مرحلۀ مهمی در تاریخ عطّاري به شمار می1نزدیک به (به میزان‘‘5شمارة 
د، باعث شده عطر موصوف کامالً شناخته شده باشـد. ایـن عطـر    ننمایآکورد مرکزي عطر را ایجاد می

-خـوش گرفتـه تـا   یبهداشتی از لوازم آرایش-آرایشینمودن تعداد زیادي از محصوالت بوخوشبراي 

) و آلدهایـدهاي  ‘‘وانیلـین اتیل’’هوا استفاده شده و ناپایداري نسبی شیمیایی وانیلین (یا هايکنندهبو
.ه استبوجود نیاورد، مشکل زیادي هستنددار که در این گونه عطرها موجود چربی

836Aldehydic
8375Chanel No.
838Arpège
839Madame Rochas
840Calandre
841Rive Gauche
842White Linen
843aliphatic
844bergamot
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بعـالوة  ،بـو خـوش انگیـز از مـواد شـیمیایی    بـر اسـتفادة شـجاعانه و خیـال    ‘‘5شمارة شنل’’
4رز و یاس، تقریباً بـه میـزان   ‘‘اسانس خالص’’گذاري شده است.پایه845فمحصوالت طبیعی شگر

از و% استفاده (چرا که استعمال مقادیر متنابهی از مواد طبیعی در آن زمان کـامالً عـادي بـود.)    5الی 
است.ه گرفته شده طبیعی نیز بهر‘‘مشک زباد’’مشک، عنبر و 

لینالیـل  ’’) ‘‘چوب بلسـان بـنفش  ’’موجود در ِلینالول (ترنج،از سنّتی یترکیب،نوت اولیه عطر
بعنوان ،باشد که این اسانس روغنیمی847‘‘روغنی کیست’’اسانس بعالوة 846‘‘بهار نارنج’’و ‘‘استات

آلدهایـدها بـه وجـود    شـیمیایی 849طبیعی را در مقابل خشـونت 848قسمتی از رایحۀ عنبر، درخشندگی
نقـش  عطـر ي، در نرم نمودن شخصیت آلدهایـد 850‘‘کیفیتبا’’لنگاست. همچنین اسانس روغنی ای

%) ایجـاد نمـوده و   8(‘‘ایونـون متیـل ’’بـا  1:1ي با نسبتآکورد،. این اسانساستمهمی ایفا نموده
و 851‘‘سـینامیک الکـل  ’’%) 10(‘‘هیدروکسی سـیترونالل ’’با ،قسمت موگوئت این آکورد به سادگی

ت فنیـل ’’نیـز بعـالوة میـزان انـدکی    853‘‘ي رزبوهاالکل’’ه است. نمایش داده شد852استیراکس اَسـ-

-. در نوت پایۀ این عطر، ترکیبی از رایحـه گردیده استاضافه ي عطربوبه شخصیت گل854‘‘آلدهاید
، وانیلین (به 855‘‘ایزو یوگنول’’و داردوجود ‘‘چوب صندل’’و ‘‘وتایوریل استات’’از قبیل ،هاي چوب

.شده استاستفاده نیز ها % یا بیشتر نیتروماسک10%) و مقدار 5(به میزان 856مارین%) کو5/1میزان 

845fine
846neroli
847ciste oil
848radiance
849harshness
850good quality
851cinnamic alcohol
852styrax
853Rose alcohols
854phenylacetaldehyde
855isoeugenol
856coumarin
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ورشد یافته،بوهاي گلاستفاده از بیسابوي عطر ب) جنبۀ گل1927سال،857در آرپِجِ (النوین
858و شخصـیت جـانوري  شده قرار داده ‘‘وتایوریل استات’’هاي چوب، شامل اهمیت بیشتري بر نوت

است.یافتهارتقا 859وانیلین و کومارینمیزان کاهش آن با 
) و 1957سـال  ، 861‘‘یـونچی ژ’’(860‘‘لِِ اینتردیـت ’’هرچند تعـداد زیـادي از عطرهـا، شـامل     

شمارة شنل’’توان کم و بیش نزدیک به ) را می863، از عطرهاي اولیه و موفّق اَون1959سال (862توپاز
را به مولّد خانوادة عطر تبدیل نموده اسـت. در آرپِـجِ،   ن آ، شدانست، اما شخصیت منحصر به فرد‘‘5

زیـادي از  وانیلین و کومارین بسیار کاهش یافته و این گـرایش بـود کـه منجـر بـه خلـق تعـداد       تأثیرِ
س864چِشاهکارها از قبیل کالرمکَ‘‘مـادام راچِـس  ’’) 1961، سال 865(ه ،ـ  ’’، 866نـدرِ ل و 867‘‘وچِاریـوِ گَ

روه گردید.در این گ‘‘وایت لینن’’
‘‘مادام راچِس’’

شمارة شنل’’) با عطرهاي قبل از آن، مثل 1960سال (راچِس، ‘‘مادام راچِس’’هنگام مقایسۀ 
ت (بـه    میهاي گلنوتمتوجه پیشرفت به دلیل افزایش اتّکا به مواد صنعتی، ‘‘5 شویم. بـیس موگوئـ

ـ فنیـل ’’و 868‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’%) حاوي 15میزان  تال  تاس رواَسـبـراي  869‘‘آلدهایـد گلیس
%) ایجاد شده و استفاده از نوع خاصی رز که بـا  15(به مقدار بیش از ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’تقویت 

ت مسـتقلّی را بـه ایـن عطـر       870‘‘موم زنبور عسل’’گیري از اسانس خالص بهره به دست آمـده، هویـ

857Lanvin
858animalic
859coumarin
860L'Interdit
861Givenchy
862Topaze
863Avon

Caleche 864

865Hermes
866Calandre
867Rive Gauche
868hexyl cinnamic aldehyde
869phenylacetaldehyde glyceroacetal
870beeswax
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باشد. بیس می‘‘میخک صدپر’’بعالوة ‘‘اس بنفشی’’عطر، داراي رایحۀ بويِ. جنبۀ گله استدیبخش
این و نمودهکه به عنوان نوت کمکی استفاده شده، راهش را به عطرهاي زیادي باز ‘‘میخک صدپر’’

بـه  ،مـواد ایـن  ، راه آسانی براي اضافه نمودن مقادیر انـدکی از  استبیس که داراي یوگنول و وانیلین 
-را بـه ترکیـب مـی   872شـیرینی و871کننـدگی قدرت تماممواد، هر دوي این .رودترکیب به شمار می

یـاس  ’’هـاي  ، بجاي وانیلیل، پشتیبانی شده کـه رایحـه  873کومارین در این عطر به وسیلۀ هلیوتروپین
ت نیـز   در برخی از گونه،. این دو مادهاسترا نیز کامل نموده‘‘میخک صدپر’’و ‘‘بنفش هاي موگوئـ

اند.استفاده شدهنیز در این عطر ‘‘ایونونمتیل’’نگ و وجود دارند. ترکیب ایل
چـوب  ’’%) در ترکیب با مقادیر متنابهی از 10(به میزان ‘‘وتایوریل استات’’همانند عطر آرپِجِ، 

غالب شده و بوي چوب را به وجود آورده است. روش مرسـوم ایـن اسـت کـه     %)8حجم در(‘‘صندل
بـه  874‘‘نشـده تصـفیه ’’خـسِ ، مقداري از اسانس روغنی خـس ‘‘تاتوتایوریل اس’’هنگام استفاده از 

در ترکیـب و عـدم   ‘‘وتایوریـل اسـتات  ’’، اضافه گردد. نگه داشـتن  رایحهمنظور طبیعی نمودن بیشتر 
(وتایوریـل  خـس  از خـس 875اشـتقاقی شود کیفیت عالی اسـتات خس، باعث میجایگزینی آن با خس

ـ بماند. نوتباقیدر محصول استات)  تات  ’’و 876‘‘چـوب سـدر  ’’اچوب نیز ب تقویـت  877‘‘جویـال اسـ
بـو  به تنهایی در ترکیب با رایحـۀ رز بسـیار خـوش   878‘‘چوب جوایاك’’با ‘‘جویال استات’’گردیده و 

در يجدیـد توان مسیرِبه عنوان جز اصلی در ساختار این عطر را می879‘‘بلوطیخزه’’. حضور باشدمی
گردید.قع اوموثّر ‘‘وچِاریوِ گ’’ندرِ و کَلِدر خلقاین خانواده به شمار آورد که

871finish
872sweetness
873heliotropin
874unprocessed
875derived
876cedarwood
877guaial acetate
878Guaiacwood(عودالنبیا)
879oakmoss
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بسیار پیچیـده بـوده و در   ،شدهرایحۀ عنبر که در تعداد زیادي از عطرهاي این خانواده استفاده 
880‘‘ترکیـب ویـژة  ’’. در ایـن مـورد   اسـت هـا در محلـول بسـیار سـخت     اغلب مواقـع، تشـخیص آن  

ستفاده شده بود، نقش بسیار خوبی بازي نموده است.که قبالً نیز در آرپِجِ ا881‘‘اَمبراروم’’
شـنل ’’و طبیعی گل، در ساخت شخصیت اصلی این عطر، کمتـر از  ‘‘خالصاسانسِ’’هرچند 

نیـز  ‘‘مـریم گـل  ’’رز، یـاس و  ‘‘اسانسِ خالصِ’’اما ممکن است ،و آرپِجِ بکار گرفته شده‘‘5شمارة 
کمـی % وجود دارد) و مقـدار  5/1از کومارین (که به میزان براي پشتیبانی 882استفاده شده باشد. تونکا

انگیـزي بـه   نرمی شـگفت 883‘‘هاي اَمبرِتدانه’’رایحۀ میزان اندکی و شدهوانیل طبیعی وارد ترکیب 
داده و به عنوان قسمتی از آکورد رز اثر نموده است.عطر 

ـ  ’’، بهداشتی-آرایشیمحصوالت تعداد زیادي از عطرهاي مهمِ بخـش را الهـام ‘‘سمـادام راچِ
میالدي به بازار عرضـه  1950دهۀ میانۀکه در 884‘‘کاماي’’اند. صابون بسیار پرفروش خود قرار داده

ا  گردد و معموالً رایحۀ آن از نوع آرپِجِ به شمار میبرمی‘‘مادام راچِس’’شد، هرچند به قبل از  رود، امـ
-بلوطی، کومارین و مشکبات آلدهاید، بعالوة خزه، چوب، ترکیهاي گلنوتبه شیوة تقریباً یکسانی از 

نسـبتاً  .، با وِرتنکس (پی.تی.بی.سـی.اچ.اي بوها ساخته شده است. وِرتوفیکس نیز به عنوان مادة چوب
، چوب و گل مورد استفاده قرار گرفته است. ‘‘ایونونمتیل’’هاي نوتتقویتراي ) ب‘‘تر و تازه’’فرّار و 

ت صـابون     ‘‘لینالیل استات’’ز براي تقویت لینالول و نی885‘‘لَوندین’’ وارد عطر شده و بـیس بـا کیفیـ
) نقش غالـب را بـازي نماینـد.    ‘‘5شمارة شنل’’اجازه داده تعدادي از آلدهایدها (شبیه به آلدهایدهاي 

-آرایشـی شناخته شـده و در بسـیاري از محصـوالت    ‘‘مادام راچِس’’از نوع معموالً امروزه 886این تم
گردد. استفاده میبهداشتی

880speciality
881Ambrarome
882tonka
883ambrette seed
884Camay
885Lavandin
886theme
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‘‘ریوِ گاوچِ’’ندرِ و لکَ
در 888‘‘پاکو ربانِ’’توسط ،که در آن زمان887‘‘فلزّي’’مِخلق گردید تا ت1968ندرِ در سال لکَ

را ‘‘مادام راچِس’’شیوة عمومی ،گردید، را منعکس نماید. هرچند این عطرهاي مد استفاده میطرّاحی
و 889‘‘رز اُکسـاید ’’. اسـتفاده از  داشـتند هاي جـالبی  هاي رز و موگوئت، پیشرفتا نوتداد، امادامه می

تات  ’’نـرول و  891‘‘شمعدانی عطـري ’’در ترکیب با 890‘‘دفنیل اُکساید’’ رانیـل اَسـبـه عنـوان   892‘‘گ
.نداهقسمتی از ترکیب رز، میزان زیادي از شخصیت فلزّي این عطر را به وجود آورد

ا   ‘‘مادام راچِس’’عطر، در مسیر مشابهی با نسبتاً سادة جنبۀ موگوئتهرچند نمایش  اسـت، امـ
و ‘‘هیدروکسـی سـیترونالل  ’’%) بعـالوة  4(بـه میـزان   ، استفاده از لیرالهاي سبزنوتتأکید بیشتر بر 

سبز، با هاي فلزّي و، با تم فلزّي جور و مصنوعی بودن نوت‘‘آلدهایداستفنیل’’میزان قابل توجهی از 
ترین محصـوالت مـورد   استفاده از اسانس روغنی و طبیعی رز که یکی از زیباترین و غیرقابل جایگزین

رود، جبران گردیده است.استفاده در عطّاري به شمار می
هـایی عطربو قرار دارد، اما یکـی از  گل-در خانوادة عطرهاي به اصطالح آلدهایدکَلندرِهرچند 

12سـی ’’و ‘‘10آلدهایـدهاي سـی  ’’میـزان آلدهایـد کـه شـامل ترکیبـی از      تـرین  ست که از کـم ا
دهند، استفاده نموده است. دو مادة مهم که وارد % کل فرمول را تشکیل می2/0که جمعاً ‘‘893الوریک

مـادام  ’’دو بعد از خلـق  %) که هر1(894%) و هلیونال6هدیون (:اند عبارتند ازساختار این عطر گردیده
آکـورد  896و دیورِلّـا 895‘‘اییو سـاوِیج ’’عطرهايدر دسترس قرار گرفتند. این دو محصول در‘‘راچِس

ــتالاســتفنیــل’’و 897‘‘گلیکــولیِرال’’مهمــی را شــکل دادنــد. هلیونــال،  رواَسدر 898‘‘آلدهایــد گلیس

887metallic
888Paco Rabanne
889rose oxide
890diphenyl oxide
891geranium
892geranyl acetate
893lauric
894Helional
895Eau Sauvage
896Diorella
897Glycolierral
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قـرار  در کنـار هـم  ،اسـتفاده گردیـده  کَلندرِکه احتماالً در ساخت 900‘‘ايبیس ویژه’’، 899‘‘پرینتنیل’’
باشـد مـی ی %) یکی دیگر از آکوردهای8(به مقدار 901‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’اند. هدیون و گرفته

بوي مصنوعی، بـه  . این ترکیب گله استعطرهاي مدرن ایفا نمودبسیاري از که نقش مهمی در خلقِ 
902ینـدول ااضـافی %) اسـانس روغنـی اسـتیراکس و مقـدار     4الـی  3(به میـزان  ،وسیلۀ یاس طبیعی

903‘‘.پرداخت گردیده است’’

‘‘چوب صندل’’%) و 6خس (بعالوة خس‘‘وتایوِریل اَستات’’باز بر ،این عطربويِبخش چوب
(مادة صنعتی که در نتیجۀ مطالعه بـر روي  904بلوطی با میزان اندکی اوِرنیلگذاري شده است. خزهپایه
ل نقش مهم و در حال رشدي در عطّـاري مـدرن   بلوطی ساخته شد.) پشتیبانی گردیده است. اورنیخزه

موجـود بـوده و   عطـر  در ایـن  نماید. کومـارین نیـز مجـدداً همـراه بـا مقـدار انـدکی وانیلـین         ایفا می
را پشتیبانی نموده است.‘‘مسک کتون’’،‘‘سیکلوپِنتادکانوالید’’

ا یکـی ا   رداننـد میکه استانداردهاي امروزه، الزامی 905تأثیراتیکَلندرِهرچند  ز ا دارا نیسـت، امـ
ایـن عطـر، آن را نقطـۀ آغـازِ    ، گل و چـوبِ هاي سبزنوت. ترکیب آیدعطرهاي بسیار زیبا به شمار می

محصوالت آرایشی ساخته است.تعداد زیادي از عطرهاي موفّقِساخت 
در حالی باشد. میتوجه ) جالب 1970سال،‘‘سنت لورنت’’(‘‘ریوِ گاوچِ’’مقایسۀ بین کالندرِ و 

ا  کَلندرِکه  زمینـۀ  ،آگاهانـه ‘‘ریـوِ گـاوچِ  ’’براي طرّاحان سنّتی و نخبۀ لباس در پاریس ساخته شد، امـ
906‘‘ساحل سمت چـپ ’’یان ساکن در دانشجوها، هنرمندان و ایجاد نمود که مورد پسند جوانجدیدي

ا  اسـت اي به هم شبیه قابل مالحظهمیزانبه ،شهر پاریس قرار گیرد. هرچند ساختار این دو عطر امـ ،

898phenylacetaldehyde glyceroacetal
899Printenyl
900speciality base
901hexyl cinnamic aldehyde
902indol
903rounded off
904Evernyl
905impact
906Left Bank
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شدة و تمام908و شخصیت کامالً پر907گذارد. ولی لطافتتأثیر فوري بیشتري بر جاي می‘‘ریوِ گاوچِ’’
را دارا نیست.کَلندرِ

ا تأکیـد      ، جنبۀ گلکَلندرِهمانند ‘‘گاوچِریوِ’’در  بوي عطر با غلبۀ رایحـۀ رز ایجـاد گردیـده امـ
بـه  909‘‘سیکالمن آلدهایـد ’’هاي آلدهایدي گذارده شده است. و نوت‘‘يشمعدانی عطر’’بیشتري بر 

% 15دوباره ،‘‘هگزیل سینامیک آلدهاید’’عنوان قسمتی از رایحۀ موگوئت به کار رفته که با هدیون و 
آید کـه بـا اسـتفاده از    بوي آن به دست میاند. اغلب تأثیر عطر از شخصیت چوبفرمول را شکل داده

تقویـت شـده اسـت. کفـالیس مـادة      مواد دیگری ازاندکرِا%) و مقد3%) و کفالیس (2(‘‘چوب سدر’’
نیز در این عطـر موجـود   ‘‘مسک کتون’’بویی است که چسبندگی زیادي دارد. کومارین و چوب-عنبر
د.نباشمی

910‘‘وایت لینن’’

-بندي عطرهاي گـل لدهندة سبک و اسلوب سنّتی فرمورا پایان‘‘چِوریوِ گا’’توان هرچند می

آلدهاید نامید، اما بعد از آن، وایت لینن انقالبی در ساختار فرمـول عطـر بـه وجـود آورد کـه تعـداد       -بو
کَلندرِو ‘‘مادام راچِس’’کشیدند. هرچند این عطر با انتظار آن را می،زیادي از عطرها یکپارچۀ امروزي

کنـد. در ایـن عطـر از    پیـروي مـی  ‘‘5شـمارة  لشـن ’’مرتبط است، اما از شخصیت کامالً آلدهایـدي  
ثیرات اصالحی ترنج و ایلنگ یا شیرینی کومارین و أگیري از ت% بدون بهره1آلدهایدها تقریباً به میزان 

هاي مـواد در حجـم   برانگیز است. استفاده از بلوكواقعاً تعجب،وانیلین استفاده شده است. سادگی ایده
به عنـوان  ‘‘وتایوریل استات’’. جایگاه این سادگی را بوجود آورده است،ادلباال در آکوردي کامالً متع

،%) اشـغال گردیـده  20(911عطرهـاي گذشـته، بـه وسـیلۀ وِرتـوفیکس     يبـو تـرین مـادة چـوب   اصلی
ــوالید ــک  20(912گاالکس ــب مش ــر غال ــوان عنص ــه عن ــو%) ب ــا ،ب ــب ب ــون’’در ترکی ــک کت ، ‘‘مس

907subtlety
908rounded
909Cyclamen aldehyde
910White Linen)(کتان سفید
911Vertofix
912Galaxolide
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خس، هدیون و بعالوة خس،وارد عطر شده و این مواد913‘‘براسیالتناتیل’’و ‘‘سیکلوپِنتادکانوالید’’
اند.% فرمول را به خود اختصاص داده75‘‘سیتروناللهیدروکسی’’

-پودرهاي شـوینده و نـرم  عطر به دلیل استفاده به عنوان عنصر اصلی ‘‘گاالکسوالید’’رایحۀ 
. ممکن است گالکسوالید بـه  ارتباط داردها در ذهن‘‘تازه شسته شده’’هاي هاي لباس، با رختکننده

-تازه شسته شده مورد بهـره 914‘‘کتان سفید’’همراه مقدار زیادي از آلدهایدها، عمداً براي ایجاد بوي 

است.گردیده رایحه بوده که مشوق نامگذاري عطر این برداري قرار گرفته باشد. یا شاید 
بـا اسـتفاده از مقـادیر    باشـد کـه   میرز لطیفمجدداً رایحۀ،ي این عطربوشخصیت غالب گل

عطر پـاریس بیـان گردیـد،    توصیف. همانگونه که در به وجود آمده است،کَلندرِیادآور915ِزیادي نرول
تـر و  ’’و شخصیت سبزوبه وجود آورده بورز و مواد چوبرایحۀدي.ام.بی.سی.اي. ارتباط مهمی بین 

ت ’’ده و بـا مـادة بـادوام    یاین عطر گنجاندر جنبۀ موگوئت916‘‘لیفاروم’’‘‘تازة نیـل  اَسـآلدهایـد دیف-
پشتیبانی گردیده است.917‘‘اَستال

ت  راي بوي مصنوعی این عطر باعث گردید ب بـه اسـانس   زیباشناسـی ایجاد پیچیدگی و کیفیـ ،
،بـه آن ‘‘میخک صـدپر ’’مقدار اندکی از مواد ،. همانند تعداد زیادي از عطرهاباشدرز نیاز گل طبیعی 

-نوتآلدهاید که شامل آلدهایدها، -بوترکیب سنّتی گل،بخشد. در پایانمی919کنندگیو تمام918عمق

هاي قوي عنبر کامل گردیده است.نوتشدنبا اضافه ،باشد، چوب و مشک میهاي گل

913ethylene brassylate
914White Linen
915nerol
916Liffarome
917acetaldehyde diphenylethylacetal
918depth
919finish
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923‘‘وندربیلت’’و922، پویزن921‘‘اوسکار دالرِنتا’’، 920‘‘لِ اوریگان’’شیرین: -بوعطرهاي گل

در گردد، این گروه از عطرها که منشأشان به سبک مورد استفاده در دهۀ اول قرن بیستم بر می
گیرند. در دهۀ اول قرن بیسـتم، بسـیاري از مـواد    قرار می924بو و شرقیگلهايخانوادهبین ما،یمکان

بـو، ماننـد   هاي گلبو در حال کشف شدن بود. در آن زمان، مواد مذکور براي ساخت بیسشیمیایی گل
گردیـد. ایـن   استفاده می927‘‘فلور د اورنجر’’و 926‘‘اینتدیان’’، ‘‘231یاس ’’از قبیل 925شاهکارهایی

توسط عطّارانی مـورد اسـتفاد قـرار    و شدمیبه بازار عرضه 928ها توسط شرکت سوئیسی فرمنیچبیس
هاي مذکور را به اران نیز بیسکردند. عطّمواد اولیه کار میسازندةهاي گرفت که مستقل از شرکتمی

ط   ‘‘لِ اوریگان’’بردند. در عنوان نقطۀ شروع و الهامی براي ساخت عطرهاي جدید بکار می کـه توسـ
930مبـرین اَ، ‘‘ایونـون متیـل ’’همراه بـا  ،بوي مذکورهاي گلساخته شد، بیس1905در سال 929کوتی

اد مشـک ’’گـذاري شـده) کومـارین و    که بر وانیلین پایـه بیسی ( تات  ’’، بعـالوة  ‘‘زبـ وتایوریـل اسـ‘‘ ،
مـواد مـذکور   . ندترکیب گردید933اضافی932هاي پایۀبه عنوان نوت‘‘هانیتروماسک’’و 931هلیوتروپین

بکی بـه   ،ایـن عطـر  درو ایلنگ‘‘بهار نارنج’’شامل مواد سنّتی ترنج، پرتقال، ،همراه با نوت اولیه سـ
، پـویزن و  ‘‘ونـدربیلت ’’، ‘‘اوسـکار دالرِنتـا  ’’ی از قبیـل  وجود آورد که بر سـاخت شـاهکارهاي مـدرن   

مـوسِ د  ’’عطـر  باشـند.  مـی 935داراي رایحـۀ خـزه  ،تأثیر گذاشت. بسیاري از ایـن عطرهـا  934‘‘لولو’’
.استرایحۀ خزه داراي نیز گذاري شدهپایه937‘‘ایزوبوتیل کوینوالین’’که بر 936‘‘سکس

920L'Origan
921Oscar de la Renta
922Poison
923Vanderbilt
924oriental
925master-pieces
926Dianthine
927Fleur D'Oranger
928Firmenich
929Coty
930ambreine
931heliotropin
932base
933additional
934Loulou
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و پویزن‘‘اسکار دالرِنتا’’
‘‘اوریگـان لِ’’اي شبیه به ایدة ) ایده1912سال،گرالین(938‘‘هیورِ بلولِ’’ساخت هرچند در 

این سبک ساخته شدند. این وضعیت ادامه طبق اما تعداد کمی از عطرها، ،مورد نظر سازنده قرار گرفت
احیا گردید.‘‘اوسکار دالرِنتا’’سبک مذکور با معرّفی 1976داشت تا اینکه در سال 

در مفهوم کلّی خود شباهت ‘‘اوسکار دالرِنتا’’سال فاصلۀ عجیب ساخت دو عطر، 70جود با و
لِ’’اننـد یـا م فرمولـه شـده   939این عطر به صـورت اصـیل  دارد. خواه ‘‘اوریگانلِ’’قابل توجهی به 

ـ قـرار دارد ها به وجود آمده باشد، ترکیب آن در همان مسیر با استفاده از بیس‘‘اوریگان ب ایـن  . در قل
، با نسـبت  940‘‘شکوفۀ پرتقال’’و ‘‘میخک صدپر’’مبرین، ، اَ‘‘ایونونمتیل’’عطر، ترکیب مشابهی از 

%) 5/7، هلیوتروپین (942شیرین و پودري941‘‘شرقیِنیمه’’موجود است. براي ایجاد شخصیت 1:1:1:2
فه شـده و  اضـا نیـز  945و اوپـونَکس 944از قبیـل بنـزوئین  943هـایی و صمغ‘‘مسک کتون’’کومارین و 
مقـدار کمـی   هعـالو ب،به عنوان نوت اصـلی چـوب  ‘‘وِتایوِریل اَستات’’%) نیز بجاي 5(946وِرتوفیکس

استفاده گردیده است.‘‘چوب صندل’’
، با بیس سنّتی یـاس  ‘‘شکوفۀ پرتقال’’و ‘‘میخک صدپر’’عالوه بر ،بوي این عطربخش گل

مقـدار  وهـاي رز  نوت948‘‘.چیره گشته است’’947‘‘جِسمل’’بعالوة ،% هدیون اضافه شده8که به آن 
از قبیـل  ،هاي اولیهبا نوت،نیز در این عطر وجود دارند. رایحۀ شیرین و غالب این عطر949کمی سنبل

935mossy
936Mousse de Saxe
937isobutyl quinoline
938L'Heure Bleue
939originally
940orange blossom
941semioriental
942powdery
943resins
944benzoin
945opoponax
946Vertofix
947Jessemal
948dominated
949hyacinth
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% که برخـی از آن در  10(به میزان تقریبی ‘‘لینالیل استات’’و مقدار زیادي 950ترنج، پرتقال و مندرین
زیـادي  میـزان  که حـاوي  951ینالول درخشش یافته است. ایلنگ و ریحانترنج طبیعی وجود دارد.) و ل

شود.بو و پودري آن منتهی میهاي شیرین، گل، نیز اضافه شده که به نوتهستند952استراگول
زنبق ’’اند از: عبارتکه ترکیب غیرمعمول این عطر مهم نقش داشته تکمیلسه نوت دیگر در 

و 953‘‘ایزوبـوتیرات اتیـل فنوکسـی ’’نوت میوه که با آکوردي بین آن،ی، احتماالً در شکل صمغ‘‘زرد
.‘‘موسِ دسکس’’یادآورِ،ساخته شده و نوت خزه954‘‘بِنزیل کاربینیل بوتیراتمتیلدی’’

:سـازند، عبارتنـد از  که بیشتر از همه شخصیت این عطر را مـی ‘‘اوسکار دالرِنتا’’دو جزء مهم 
) که براي 955‘‘آنثرانیلیتمتیل’’(شامل ‘‘هاشیف بیس’’و ‘‘میخک صدپر’’در آکورد موجود ،یوگنول
) ایـن ترکیـب   1985سـال  . در عطر پـویزن (دیـور،   استاستفاده شده‘‘شکوفۀ پرتقال’’رایحۀایجاد 
دوبـاره مـورد اسـتفاده   ‘‘آنثرانیلیتمتیل’’اما با تأکید بیشتر بر ،هلیوتروپین، کومارین و وانیلینهبعالو

شود، نقطـۀ شـروع سـاخت رایحـۀ     که از آن مشتق می‘‘هاشیف بیس’’قرار گرفت. این ماده، بعالوة 
18آلدهاید سی’’و شدهانتخاب ‘‘گل مریم’’پویزن عطر در .است‘‘گل مریم’’و ‘‘شکوفۀ پرتقال’’

نیز اضافه گردیده است.‘‘سالیسیالتمتیل’’و ‘‘، گاما دکاالکتون(به اصطالح)
غیبت ،ترین تفاوت این دوست. اما مهما‘‘اوسکار دالرِنتا’’تار عمومی عطر پویزن شبیه به ساخ

میزان زیادي لیرال شدنبا اضافه ،عطر956بو و غلیظباشد. شخصیت گلدر پویزن می‘‘ایونونمتیل’’
متیل’’رود، با می%) تقویت گردیده است. این ماده که از لحاظ شیمیایی آلدهاید به شمار10(به میزان 
یعنی دو آلدهاید دیگر موجود در فرمول (،به همین شکل. آوردبه وجود می‘‘شیف بیس’’‘‘آنثرانیلیت

بـو بـه میـزان زیـادي بـا      کننـد. بخـش مشـک   مـی ‘‘شـیف بـیس  ’’) ایجاد 958و لیلیال957وکسالتکان

950Mandarin(نارنگی)
951basil
952estragol
953phenoxyethyl isobutyrate
954dimethyl benzyl carbinyl butyrate
955methyl anthranilate
956heavy
957Canthoxal
958Lilial
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را تقویـت نمـوده و باعـث    ‘‘مسک کتون’’959%) مورد تأکید قرار گرفته و سلستوالید5گاالکسوالید (
است.شدهافزایش شیرینی عطر 

اولیه، تا حد زیادي حذف و با اسانس ‘‘تر و تازة’’همانند تعداد زیادي از عطرهاي مدرن، نوت 
جـایگزین گردیـده اسـت.    ،دهـد مـی 961‘‘مواد مخـدر ’’که کم و بیش بوي 960‘‘روغنی درخت سرو’’

اي این عطر را میوه-بوشخصیت گل963و آلفا و بتا دمسکُن962‘‘رز اوکساید’’همچنین مقادیر متنابهی 
-شمع’’شد. ترکیب مندرین و . این همان تأثیري است که در عطر پاریس نیز دیده مینداافزایش داده
نیز وجود ‘‘جیورجیو’’دهد و این تأثیر در عطر میهبه نوت اولی‘‘تر و تازگی’’، مقداري ‘‘دانی عطري

بنـابراین  ،در آن غالـب بـوده  ‘‘گل مریم’’جیورجیو یکی دیگر از عطرهایی است که رایحۀ دارد. عطر
گیرد.سالیسیالت قرار می-بوبیشتر در خانوادة گل

موازي ‘‘گل مریم’’هاي شرقی و ) نوت1987سال ، 964در عطرهاي بعدي همانند لولو (کَچارِل
به عطر بدهد.966‘‘شرقی-بوگل’’965دورگۀتوسعه یافته تا یک تأثیرِ‘‘اوسکار دالرِنتا’’با 

959Celestolide
960cypress oil
961narcotic
962rose oxide
963damascone
964Cacharel
965hybrid
966floriental
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وندربیلت
ت عظیمـی را در    شیرین قـرار مـی  -بوعطر دیگري که در خانوادة عطرهاي گل گیـرد و موفّقیـ

هاي ساخته شد. این عطر از ترکیب نوت1981که در سال بودایاالت متّحده به دست آورد، وندربیلت 
، هلیـوتروپین،  ‘‘ایونـون متیل’’، هدیون، ‘‘گل مریم’’و ‘‘پرتقالشکوفۀ’’، ‘‘تر و تازه’’اولیۀ مرکّبات 

ساخته شـد. ایـن عطـر فاقـد     نوت چوببه عنوان ‘‘ایزو اي سوپر’’بعالوة ‘‘مسک کتون’’وانیلین و 
بوي غلیظ عطرهاي این گروه و داراي میزان کمی یوگنول و ایلنگ یـا  گلشیرینِرایحۀ يزیادرِامقد

ی ممکن است فاقد ایلنگ یا کومارین هم باشد.کومارین است. حتّ
هاي نوتبراي ایجاد 968‘‘اَلیل سیکلوهگزیل پروپیونات’’و 967‘‘اَلیل اَمیل گلیکوالت’’ترکیب 

وتوان آن را جایگزین بوي میوه و سنبل در اسکار دانست، در آن اسـتفاده شـده   اي که میو میوهسبز
اسـت. ماننـد   گردیـده  در این عطـر  ‘‘شکوفۀ پرتقال’’رایحۀباعث کمک به ،افزوده شدن نوت عسل

جویی بـا  در ساختار این عطر وجود دارد که این صرفهنیز برانگیزي جویی تحسین، صرفه‘‘وایت لینن’’
بسیار جالب توجه است.970مواد متباین969‘‘حجم کم’’استفادة زیرکانه از 

، 974‘‘یـوث دیـو  ’’، 973سشـن ، آب972‘‘کـارتیِر موسـت د ’’، 971گروه عطرهاي شـرقی: شـالیمار  
976، کوکو975اوپیوم

توان به دو گروه متمایز تقسیم نمود. گروه اول شامل عطرهاي عطرهاي شرقی را به راحتی می
اتیـل ’’بین ترنج، وانیلـین (یـا   ،978اَمبرین977و آبسشن که بر آکورد سنّتی‘‘کارتیِرموست د’’شالیمار، 

967allyl amyl glycolate
968allyl cyclohexyl propionate
969nuances
970contrasting
971Shalimar
972Must de Cartier
973Obsession
974Youth Dew
975Opium
976Coco
977classic
978ambreine
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،گذاري شده است. گروه دومهاي چوب و رز پایهمعموالً نوتو‘‘مشک زباد’’) کومارین و 979‘‘وانیلین
لِ ایر دو ’’و یوگنول که در ‘‘بِنزیل سالیسیالت’’بر رابطۀ بین که ، اوپیوم و کوکو، ‘‘یوث دیو’’شامل 
‘‘سـیترونالل هیدروکسـی ’’و 980‘‘نعنـاع هنـدي  ’’دیدیم، استوار است. اما اینجا در ترکیب با ‘‘تمپس

هاي چوب و کومارین. براي راحتی بیشـتر، در  ، نوت981ها) ادویهعطرهانوع ي در این دیگر(آکورد مهم 
هـاي  بـیس ’’شود. این ترکیب پایۀ تعداد زیادي از یاد می982این کتاب از ترکیب فوق به آکورد ملیس

و 985‘‘بلـو گـراس  ’’کـه در سـاخت عطرهـایی از قبیـل     984و پیمنال983‘‘فلورملیس’’از قبیل ‘‘ویژه
رود.به شمار می،استفاده شده986‘‘نت سوپریمموم’’

و اوپـونَکس،  989، تولـو 988شیرین از قبیل بِنـزوئین 987هاي باسانِتمامی این عطرها داراي نوت
غالب گل هستند.رایحۀبعالوة رز به عنوان 991و رایحۀ کستروم990هاي عنبر با استفاده از الدننوت

شالیمار
هـا تـرین و زیبـاترین عطر  یکـی از باشـکوه  وشـد  لق خگرالینتوسط 1925شالیمار در سال 

مقادیر زیادي ،شبیه سبک عطّاري قرن نوزدهم است. در این سبک،این عطرساختار .باشدمیتاکنون 
،آیـد بـه دسـت مـی   993و یا تقطیر992فشردنا روشگیري بهاي روغنی که از طریق عصارهاز اسانس

مواد جانوري و بالسان ، هاي روغنیاسانستثبیت رایحۀ براي،بکهمچنین در این سشود. استفاده می
دو مادة صنعتی بسیار مهم که در پایـان قـرن نـوزدهم و اوایـل     ،. به این ساختار سنّتیگردداضافه می

979ethyl vanillin
980patchouli
981spices
982mellis
983Melysflor
984Pimenal
985Blue Grass
986Moment Supreme
987balsamic
988benzoin
989tolu
990labdanum
991Castoreum’’)جند بادستر’’یا ‘‘ جند بیدستر(‘‘
992expressed
993distilled
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%) اضـافه گردیـده   9مقدار%) و کومارین (به 3(به میزان ‘‘وانیلیناتیل’’یعنی ،قرن بیستم کشف شد
درصدي 12الی 10آورند. لذا استفادة تر از وانیلین به شمار میرا چهار برابر قوي‘‘وانیلیناتیل’’است. 

% تـرنج بعـالوة دیکـر    30تقریبـاً  ،گونه عطرها عجیب نیست. رایحۀ غالب نوت اولیهاز وانیلین در این
، ‘‘صندلچوب ’’%) 4حجمهب(‘‘نعناع هندي’’است. ‘‘چوب بلسان بنفش’’و ‘‘بهار نارنج’’مرکّبات،

سازند.هاي دیگر آکورد اَمبرین را میقسمت،خسو خس‘‘مشک زباد’’
این عطر را ایجاد نموده 994بويکه جنبۀ چرمباشدمیکستروم در شالیمار داراي اهمیت خاصی 

تقویت گردیـده اسـت.   995‘‘هکیور د روسی’’مانند عطر سنّتی ،بواست. این نوت با استفاده از بیس چرم
این عطر (میتسـوکو) کـه یکـی از    (نیز استفاده شده است. 996در میتسوکوگرالینمشابهی توسط ایدة 

‘‘14آلدهایـد سـی  ’’اي بـا بکـارگیري   هاي میوهداراي نوت،باشدمی997اولین عطرهاي خانوادة چیپِر
ل یشـک تاي عطـر را  قسمتی از جنبۀ ادویه999‘‘روغن پوست درخت دارچین’’)است.) 998(آندکاالکتون

-مـی بوخوشکه در این عطر، يهاي دیگرادویه1000‘‘.جور شده است’’با نوت چرم بسیار و دهد می

.1003و میخک1002‘‘درخت جوز’’، 1001‘‘تخم گشنیز’’اسانسعبارتند از:باشند
رایحۀ گل استفاده نموده و اغلب میزان کمی هاي گلنوتتر از کم،عطرهاي شرقی این گروه

-الوة تعدادي از مواد مصـنوعی مـی  بع1005‘‘اسانس خالص’’و 1004‘‘طبیعیروغن ’’ترکیبی ازرز که 

-از منابع طبیعی مشـتق مـی  1007و گرانیول1006اند. در زمان خلق شالیمار، سیترونلولد را بکار بردهباش

994leather
995Cuir de Russie
996Mitsouko
997chypre
998undecalactone
999Cinnamon bark oil
1000fit
1001coriander
1002nutmeg
1003clove
1004natural oil
1005absolute
1006citronellol
1007geraniol
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. ایـن  1009و گرانیـول از پالمـاروزا  آمـد بـه دسـت مـی   ‘‘دانـی عطـري  شـمع ’’از 1008. رادینولندگردید
ه محصوالت اشتقاقی به این دل لیـهی مواد ریز که از مالت اوشـان بـاقی   یل که داراي میزان قابل توج

کـه  ادنـد داز خود نشان مـی 1012‘‘محصول نهایی’’زیادي در 1011و کارایی1010، کیفیتبودندماند، می
شان دارا نیستند.کارایی و کیفیت را همتایان مصنوعی

گیـري  ها، بهرهو رزین1014غلیظ1013‘‘اسانس خالصِ’’در زمان خلق شالیمار، بجاي استفاده از 
، عرف بود. این تنتورها از ندآمدکه از مواد طبیعی به دست می1015‘‘تنتورهاي الکلی’’از میزان زیادي

جنبۀ ،موجود در عطرو کومارینِ مصنوعی‘‘وانیلیناتیل’’شدند که به وانیل، بنزوئین و تونکا تولید می
اد  ’’توان به تنتور می،ج آن دورهبخشیدند. از تنتورهاي رایطبیعی می عنبـر  ’’، کَسـتوروم،  ‘‘مشـک زبـ

ه  ’’1017‘‘اجزا فرّارِ’’و مشک نام برد. این محصوالت اغلب 1016‘‘سائل لیـرا نگـه  1018‘‘شـان مـالت او
بخشیدند.باورنکردنی به محصول نهایی می1019یکیفیت و حیات،که این اجزاشتنددامی

’’کارتیِرموست د‘‘
’’سال فاصله مابین این عطـر و شـالیمار،   70خلق گردید. در 1981در سال ‘‘تیرکارموست د

انقالبی در سبک عطّاري و مواد صنعتی جدید به وجود آمد. هرچند بخش اعظمی از ساختار عطرهـاي  
آکوردي شامل میزان تقریبـاً یکسـانی از هـدیون،    ،نخورده باقی ماند، اما به آندست،کالسیک شرقی

‘‘وانیلـین اتیـل ’’بعالوة وانیلین که در شالیمار با ،و گاالکسوالید اضافه شد. این مواد‘‘لچوب صند’’
دریل  ’’اصـلی بـود.   ئیجزدادند. کومارین نیز% حجم فرمول را شکل می40، ه بودگردیدجایگزین  سـ

1008rhodinol
1009palmarosa
1010quality
1011performance
1012end product
1013absolute
1014concentrated
1015alcoholic tincture
1016Ambergris(شاهبو)
1017volatile component
1018starting material
1019life
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اي کـه بـر  میـوه -و مقـدار کمـی از آکـورد سـبزبو    ‘‘چـوب صـندل  ’’بـراي پشـتیبانی از   1020‘‘اَستات
،بـه ایـن آکـورد   ممکـن اسـت   گذاري شده بود، به نوت اولیه اضافه گردید. پایه‘‘14آلدهاید سی’’و 

یادآور میتسوکو است.(افزودن آویشن)ایده. این افزوده شده باشدنیز 1021مقداري آویشن
آبسشن

شـود. در  ده مـی دیتوسعۀ بیشتري در این مسیر ) 1985سال ، 1022‘‘کلوین کلین’’در آبسشن (
. ایـن تأکیـد   نداهبیشتر مورد تأکید قرار گرفت1023‘‘بوخوشگیاهان ’’اي و میوه-این عطر، آکورد سبزبو

، 1026رود. ترکیـب سـنّتی آرمـوایز   ) و یـادآور آن بـه شـمار مـی    1972سال،1025(لَودر1024در مسیر اَلج
سمتی از ایـن شخصـیت را   (عنصر اصلی ریحان و استراگون) که ق1028‘‘چاویکولمتیل’’و 1027اَنقوزه

نیـز شـاهد  1032و کابوچـارد 1031عطرهاي بندیتدر براي مثال 1030چیپر1029در بافتمجدداً ،سازندمی
تقریبی سیب رایحۀنیز جالب توجه است. زیرا این ماده به صورت جزئی، 1033هستیم. استفاده از تجیت

به دسـت  1034‘‘اَمیل گلیکوالتاَلیل’’و ‘‘تریپالل’’اي که از میزان اندکی میوه-را به شخصیت سبزبو
ارتبـاطی بـا هـدیون عمـل     ینیز به این تأثیر کمک و به عنوان پل1035کند. هلیونالآید، اضافه میمی

استفاده شده است.‘‘کارتیرموست د’’در مسیر مشابهی با ،در این عطرنموده و 

1020cedryl acetate
1021thyme
1022Calvin Klein
1023aromatic herbal
1024Alliage
1025Lauder
1026armoise
1027galbanum
1028methyl chavicol
1029context
1030chypre
1031Bandit
1032Cabochard
1033tagete
1034allylamyl glycolate
1035Helional
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ه این ترکیـب اسـانس   در کل، ترکیب عطر، مسیر سنّتی شرقی را به دقّت دنبال نموده است. ب
، ‘‘نعنـاع هنـدي  ’’، ‘‘چوب صندل’’، 1036سازند.) اسطوخودوس% فرمول را می25روغنی مرکّبات (که 

بو با انتخاب مواد مشک،وانیلین، کومارین، کَستروم و رز اضافه گردیده است. شیرینی عمومی این عطر
(مـادة  1037کَشمرَنه با بعالو‘‘سک کتونم’’و ‘‘یلن براسیالتات’’%) تونَالید، 5از قبیل گالکسوالید (

.) تقویت گردیده است.باشدمیاي و شیرین که مرتبط با سنتز گلکسوالید بو، میوهمشک
ترین وظـایفی اسـت   ، از مشکلعطرهاي دیگربیشترِ، همانندهاي عنبر در عطرقرار دادن نوت

بـه  الدن -استفاده از مواد کیستا ، بعنبرۀزیادي از رایحمیزان بایست انجام دهد. هرچند که عطّار می
براي ساخت عطـر  . عطّار استزیاد اندازه ، اما تعدد و گوناگونی بویایی این محصوالت، بیآیدمیوجود 

به مهارت و تجربۀ زیادي در انتخـاب و اسـتفاده از ایـن    ، رقَمستَعطرِعنبربو یا استفاده از این نوت در
دیگر مواد رزینی محصوالت الدن و قطۀ جوش نسبتاً باالي این مواد، شناختمواد نیاز دارد. به دلیل ن

شاهکارهاي دارد قصد یی که دانشجواز عهدة آنالیزهاي جی.سی خارج بوده و اغلب و بالسان در عطر، 
بویـایی خـود تکیـه    خالص هاي بایست بر مهارت، میبازسازي نمایدرا این مواد شامل ۀعطّاري گذشت

.کند
‘‘دیویوث ’’

ام  ’’به عنـوان  اصالتاً 1038‘‘استی لَودر’’توسط 1952این عطر که در سال  1039‘‘افزودنـی حمـ

باشد که با اثانول رقیـق نگردیـده اسـت.    غربی می1040لطیفوارد بازار گردید، یکی از اندك عطرهاي 
طافـت  و کمبـود ل 1041سـریع این عطر همان مقدار که تحسین شده به همان میزان نیز به دلیل تـأثیر  

. آیـد بشـمار مـی  ترین و موثّرترین عطرها لیکن یکی از اصیل.استمورد انتقاد قرار گرفتهزیباشناسی
توان به دلیل نگاهش بـه گذشـته   مخصوصاً در ایاالت متّحده و بریتانیا را می،این عطرموفّقیت عظیم 

نمود.باز را ی عطّاري کنونراه برآوردن نیاز به سبک،دانست. زیرا این عطر

1036lavender
1037Cashmeran
1038Estee Lauder
1039bath additive
1040fine
1041sheer
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بِنزیـل  ’’، ‘‘اَمیـل سالیسـیالت  ’’کند، شـامل  آکورد ملیس که نقش مهمی در این عطر ایفا می
تات  ’’بـو در ایـن عطـر، بـا     و بخـش چـوب  بوده ‘‘نعناع هندي’’، ‘‘سالیسیالت دریل اَسـ بجـاي  ‘‘سـ

رتوفیکس هنوز وِ،، مورد تأکید قرار گرفته است. در آن زمان‘‘خسخس’’از اشتقاقیمحصوالت سنّتی 
.باشندمیمیخک و دارچین در ترکیب با یوگنول ،این عطرهاي غالبِکشف نشده بود. ادویه

ا مـواد بالسـان شـیرین،      هرچند آکورد ملیس، چهارچوبی براي ساخت این عطر ایجاد نمود، امـ
بـه ایـن   ها بودند کههاي حیوانی در ترکیب با ادویهبلوطی، الدن، وانیلین و نوت، خزه‘‘چوب صندل’’

ت  همـه ،عطر، شخصیت بزرگی بخشیدند. بنزوئین، استیراکس، تولو و پـرو در ایـن عطـر    داراي اهمیـ
نماینـد. ممکـن اسـت ترکیبـات     کمک مـی آن ها نیز به جنبۀ جانوري هستند و کستروم و نیتروماسک

نیز استفاده شـده  ‘‘درچوب س’و ‘‘اَستاتفنیل’’در ترکیب با ‘‘پاراکرِسول’’بر پایۀ استرهاي ،جانوري
باشد.

اوپیوم
کـه  1977) دید، اما در سـال  1970(1042‘‘دیوراسنس’’توان در را می‘‘یوث دیو’’هرچند تأثیر 

ۀ توسـع بسیار مهـم، عطرِیک در ،به بازار عرضه شد، تمِ شرقی1043‘‘نت لورنتسزایو’’اوپیوم توسط 
آن خانواده را فراهم متعلّق به عطرهاي بعديِاري از بسیاي براي خلق انگیزهعطر،یافت. اینبیشتري 

نمود.
و شـالیمار هسـتند بـا ترکیـب     ‘‘یوث دیـو ’’شان دو قسمِ خانوادة شرقی که نماینده،در اوپیوم

اي هـاي باسـان و ادویـه   بر کستروم و نـوت دوباره . ندآکوردهاي ملیس و اَمبرین به هم پیوند داده شد
بیشتر از گذشته قوت یافت.،عطررزِۀ رایحبخشِتأکید گردید و 

در نوت اولیۀ شالیمار، تفوق با ترنج بود. اما در این عطر، ترکیبی از اسانس روغنی مرکّبـات، از  
قبیل پرتقال، لیمو، مندرین و ترنج، بعالوة لینالول، لینالیل اَستات و اسطوخودوس استفاده شـده اسـت.   

فلفــل فرنگــی ’’%) یوگنــول، میخــک، 12(‘‘بِنزیــل سالیســیالت’’آکــورد ســنّتی ملــیس بــا ترکیــب 
%) 5/2%) وِرتـوفیکس و کومـارین (  10(‘‘سـیترونالل هیدروکسی’’%) 8(‘‘نعناع هندي’’1044‘‘شیرین

1042Dioressence
1043Yves St. Laurent
1044pimento
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تیل’’کومارین که در اینجا با ترکیبی از وانیلین و ساخته شد. نوتتوان پشتیبانی شده را می‘‘وانیلینا
ین آکوردهاي ملیس و اَمبرین به شمار آورد. ترکیـب مـواد رزینـی و بالسـان، شـامل      بمابه عنوان پلی 

.ه استعطر کمک نمودشرقی کلّی بنزوئن، استیراکس، اوپونَکس و تولو نیز به تأثیر 
یـوث  ’’شـالیمار و  هـاي طور که انتظار داریم به دلیل فاصلۀ زمانی مابین اوپیـوم و عطر همان

هگزِنیــل -3-کــیس’’دیــد در اوپیــوم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ، تعــدادي از مــواد ج‘‘دیــو
را پشـتیبانی نمـوده و مقـدار    ‘‘سـیترونالل هیدروکسی’’و لیرال، ‘‘بِنزیل سالیسیالت’’، ‘‘سالیسیالت

متیـل دیاتیـل فنیـل ’’هـدیون نیـز اضـافه شـده اسـت. در جنبـۀ رزي عطـر بـا اضـافه کـردن           کمی 
در نـوت رز، بـا   ‘‘تر و تازه’’توسعۀ مهمی انجام و شخصیت 1046‘‘نتیفولیلس’’%) و 3(1045‘‘کاربینول

ایجاد شده و برخالف عطرهاي شرقی ماقبل، نوت مهم آلدهایدي نیـز در  ‘‘گرانیل اَستات’’استفاده از 
این عطر وجود دارد.

‘‘کوکو’’
یـوم را در پـیش   ، راهـی شـبیه بـه اوپ   شـد به بازار عرضه 1984در سال شَنلکوکو که توسط 

لیـرال جـایگزین   هدیون نقش اساسی ایفـا نمـود و   .گذاردبوهاي گلنوتگرفت. اما تأکید بیشتري بر 
هـا،  به عنوان قسمتی از آکورد ملیس گردید. این مـواد بعـالوة سالیسـیالت   ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’

شاهد استفاده از آکورد ساختاري دهند. اینجا نیز% فرمول را تشکیل می45، ‘‘نعناع هندي’’یوگنول و 
مدرن هستیم.عطرِیک قوي در قلب 

-آکـورد یوگنـول  ‘‘میخـک صـدپر  ’’که بخـشِ هایلنگ اضافه گردید،عطربويِگلبه بخشِ
که یادآور هبوتري به عطر دادرز و یاس، تأثیر گلسالیسیالت را از خفا خارج نماید. ایلنگ بعالوة اجزاء

‘‘ایونـون متیل’’. استفاده از است‘‘مومنت سوپریم’’قدیمی از قبیل ‘‘لیسایه مپ’’برخی از عطرهاي 
‘‘ایزو اي سوپر’’بوي این آکورد، به صورت برجسته، ترکیبی از . قسمت چوبباشدمینیز در این مسیر 

است.‘‘چوب صندل’’و 

1045phenylethyl dimethyl carbinol
1046Centifolyl
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. بـود جدید در عطّاري هاي رنسانس تمِ شرقی در ربع قرن اخیر، نقطۀ شروع تعدادي از گرایش
شاهد آن هستیم، خلق گروهـی از عطرهـا بـا    ‘‘کارتیرموست د’’ها که در ساختیکی از این گرایش

، 1047‘‘برَهمـانول ’’اکنون مـواد صـنعتی بـا ارزشـی از قبیـل      باشد. هممی‘‘چوب صندل’’رایحۀ غلبۀ 
، فـراهم گردیـده  دارند‘‘ندلچوب ص’’که رایحۀ 1050‘‘صندالور’’و 1049‘‘مدرانول’’، 1048‘‘صندرانول’’

و 1051در ساخت عطرهایی مانند جـوپ ،‘‘چوب صندل طبیعیاسانس ’’. این مواد صنعتی بعالوة است
-بـو گـل ’’هاي مهم، ساخت عطرهاي بـه اصـطالح   استفاده گردید. یکی دیگر از گرایش1052سمسارا
گـل  ’’الً بـر پایـۀ   بو کـه معمـو  از قبیل لولو است که شیرینی عطر شرقی و پیچیدگی گل1053‘‘شرقی
بین عطرهـاي شـرقی   مـا توان پلـی  است. این نوع عطرها را مینمودهرا در خود جمعباشد می‘‘مریم

بو که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت، دانست.گل-واقعی و عطرهاي شیرین

، 1056‘‘اندرکوري’’، 1055‘‘آروماتیک االکسیر’’، 1054بو: دیورِلّاگل-‘‘نعناع هندي’’خانوادةعطرهاي
1058‘‘پالوما پیکاسو’’، 1057نووینگ

تـرین  توانایی هدیون براي ترکیب با تعداد زیادي از مواد اولیـۀ مهـم عطّـاري، یکـی از اصـلی     
نعنـاع  ’’کجـا، بهتـر از عطرهـاي خـانوادة     اخیر در عطّاري بوده است. این تأثیر هـیچ ۀسال30تأثیرات 

ا غلبـۀ    را متعلّق به خانوادة چیپِر مـی این نوع عطرها ،شود. برخی عطّاراندیده نمی‘‘هندي داننـد. امـ
هاي جانوري، بغیر از کسـتروم، قـرار دادن   و عدم وجود مشک و رایحه‘‘نعناع هندي’’و هاي گلنوت

.کندچیپر مشکل میاین گونه عطرها را در گروه 
1047Brahmanol
1048Sandranol
1049Madranol
1050Sandalore
1051Joop
1052Samsara
1053floriental
1054Diorella
1055Aromatics Elixir
1056Coriandre
1057Knowing
1058Paloma Picasso

www.takbook.com



١٨٨.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

شود. ه مییکی از مواد باارزشی است که در عطّاري زیاد استفاد‘‘نعناع هندي’’یروغناسانس 
رویـد،  هاي خشک گیاهی که در اندونزي و دیگر کشورهاي آسیاي جنوب شرقی میاین روغن از برگ

گـردد.  و با استفاده از ابزار از رده خارج، تقطیـر مـی  آن آید. این گیاه اغلب در محل کشت به دست می
توانـد  ن گردد. وجود آهن میروغاین شود مقادیر قابل توجهی آهن وارد استفاده از این ابزار موجب می

تأثیر نامطلوبی بر پایداري ترکیب عطر بگذارد. لذا نیاز است به صورت شـیمیایی یـا بـا تقطیـر دوبـاره      
-هاي پیشرفتۀ تقطیر، مـی ابزار پیشرفته، این ماده از ترکیب نعناع هندي خارج گردد. با دستگاهوسیلۀب

‘‘نعنـاع هنـدي  ’’هاي خشک از برگزیاديدلیل میزان تري تولید نمود و به اینتوان روغن با کیفیت
-روغن،اغلب،در عطّاريایجاد نماید. بیشتريتصفیۀتواند مینیز شود. تقطیر ملکولی به اروپا وارد می

گیرد.د، مورد استفاده قرار مینآیکه با استفاده از ابزار مدرن به دست میترهاي باکیفیت

دیورِلّا

ط   ‘‘ایو سویج’’از هدیون در اولین استفاده  دمونـد راودنیتسـکا  ’’بود کـه توسـدر سـال  1059‘‘ا
1966 نمود و حاوي تعدادي از ایجاد می‘‘تر و تازگی’’خلق شد. این عطر رایحۀ مرکّبات داشت، حس

، ‘‘نعناع هنـدي ’’یاس، ،زمینۀ این عطر. در پسبود، از جمله آویشن، ریحان و آرموایز بوخوشگیاهان 
در ،. تعداد زیادي از این موادشتو کومارین قرار داهاي چوبنوت، ‘‘ایونونمتیل’’یونال، یوگنول، هل

) نیز استفاده شد. عطري منحصر به فـرد و درخشـان کـه از آکـوردي     1972سال ساخت دیورِلّا (دیور، 
، هدیون، هلیونال و یوگنول ساخته شده است.‘‘نعناع هندي’’مابین 

لینالیـل  ’’، تـرنج، لینـالول و   1061‘‘پسـند گـل شـاه  ’’، 1060‘‘لیمو سـنگی ’’یۀ دیورِلّا، در نوت اول
بوي عطر، عالوه بر مقدار اندکی از رایحۀ رز، اسطوخودوس و استراگون غلبه دارد. بخش گل،‘‘اَستات

هگزیـل سـینامیک   ’’%) 2(1062‘‘جاسـمون -کـیس ’’%) 10حاوي نوت قـوي یـاس، شـامل هـدیون (    

1059Edmund Roudnitska
1060lemon
1061verbena
1062cis -Jasmone

www.takbook.com



١٨٩.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

سازد، اي عطر را میکه بخش میوه‘‘14آلدهاید سی’’بعالوة 1063و ایندول‘‘نزیل اَستاتبِ’’، ‘‘آلدهاید
-%) و یوگنول، آکوردي با هـدیون بـه وجـود مـی    5یونال (در این عطر، هل، ‘‘ایو سویج’’هماننداست. 

-، خـس ‘‘ایونـون متیل’’%) 6آوردند که شخصیت اصلی و مرکزي عطر را در ترکیب با نعناع هندي (
یـا مقـادیر   ‘‘اسانس خالص’’سازند. دلیل غناي عطر، استفاده از می1064‘‘رنگبیبلوطیِخزه’’خس و 

ل 1065‘‘گـرین سـیترونیر  پتیت’’اندکی از محصوالت طبیعی دیگر است.  در نوسـازي  ،هـردو 1066و هـ
نمایند.بویایی عطر خوب عمل می

ویج ’’ر هلیونال که نقش مهمی در شخصیت دو عط1067‘‘ۀآبگون’’شخصیت  و دیورِلّـا  ‘‘ایو سـ
هـاي  و در نـوت 1069از قبیـل کَلـیکس  1068اي خُنَـک هاي میـوه نماید، متعاقباً در ساخت نوتبازي می

استفاده گردیـده  1073و اسکیپ1072‘‘نیو وِست’’مانند عطرهاي 1071مدرن، بر پایۀ کَلون1070‘‘دریایی’’
است.

‘‘آروماتیک اَالکسیر’’

و ‘‘نعنـاع هنـدي  ’’که ترکیبی از ‘‘آروماتیک االکسیر’’، در همان سالی که دیورِلّا خلق گردید
هدیون بود به بازار عرضـه شـد. هرچنـد ایـن عطـر از بسـیاري جهـات بـا دیـورال متفـاوت و داراي           

متیـل ’’هاي پایه، مانند ، لکن تعداد زیادي از نوتاستها و مقدار کمی نوت اولیۀ مرکّبات سالیسیالت
در ایـن عطـر   مقدار انـدکی از یوگنـول، لیلیـال و هلیونـال    ووجود دارندخس مجدداًو خس‘‘ایونون

دو عطر، تأکید بیشتر بر رایحۀ رز در ترکیب بـا یـاس اسـت.    بین دیگر مهم فاوت . تاستاستفاده شده

1063indol
1064colorless oakmoss
1065Petitgrain citronnier
1066cardamon
1067watery
1068cool
1069Calyx
1070marine
1071Calone
1072New West
1073Escape
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که غیبتش در دیورِلّا قابل توجه است، در این عطر وجود دارد که آکورد مهم ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’
دهد.شکل می‘‘نعناع هندي’’با ا ردیگري 

هـاي  نـوت و ‘‘ایونـون متیل’’، ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’، هدیون، رز، ‘‘نعناع هندي’’ترکیب 
و 1075‘‘پالوما پیکاسو’’، ‘‘1074900آرامیس’’، ‘‘اَندرکوري’’از عطرهاي بعدي از قبیل برخی، در چوب

.به شمار آوردکوچک اما شاخص ايهخانوادها راتوان آننووینگ استفاده شده که می

و نووینگ‘‘اندرکوري’’

ه  1973، 1076(کوتورییِر‘‘اَندرکوري’’در  لیـسـتیرالیل  ’’، ایلنـگ،  1077شـامل گشـنیز  ،) نـوت اوا
از نـوت رز اسـت.   یبه عنوان قسمت‘‘دانی عطريشمع’’بعالوة 1078‘‘آلدهاید آندکیلنیک’’و ‘‘اَستات

، ‘‘سیترونلول’’، ‘‘الکلاتیلفنیل’’دهد، ترکیبی سنّتی از ل را شکل می% فرمو10نوعی از بیس رز که 
اتیـل فنیل’’و 1079‘‘اَستاتفنیلاتیل’’هاي عسل از قبیل و نوتباشد می‘‘گرانیل اَستات’’گرانیول و 

تات فنیل نیـل ’’.موجـود اسـت  1080‘‘اَسـت ف بـرگ  ’’و 1083، بابونـه 1082‘‘روسـاتول ’’، 1081‘‘آلدهایـد اَسـ
ــتفنیــل’’، لیــرال و ‘‘ســیتروناللهیدروکســی’’از بغیــر. نیــز وجــود دارنــد1084‘‘هبنفشــ آلدهایــد اَس

.ندابه شخصیت موگوئت عطر اضافه شده1085‘‘گلیسرواَستال

1074Aramis
1075Paloma Picasso
1076Couturier(طرّاح مد)
1077coriander
1078undecylenic aldehyde
1079ethyl phenylacetate
1080phenylethyl phenylacetate
1081phenylacetaldehyde
1082rosatol
1083camomile
1084violet leaf
1085phenylacetaldehyde glyceroacetal
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1086‘‘مگنولیون’’، ‘‘اَندرکوري’’هرچند عطرهاي این خانواده را بر پایۀ هدیون دانستیم، اما در 

-یـاس ’’. اگرچه شخصیت باشدمیبا آن مرتبط کامالً ن و وهدیبه شبیه ،استفاده شده است. این ماده

متیل’’% آن را. 10‘‘نعناع هندي’’دهد و % فرمول را شکل می20،بیشتري دارد. این ماده1087‘‘گونۀ
بوي عطر بخش چوب‘‘چوب صندل’’، ورتوفیکس و ‘‘سدریل اَستات’’، ‘‘وِتایوِریل اَستات’’، ‘‘ایونون

را.آنبوي قسمت مشک،دهند و مقدار کمی از گَلَکسوالیدمیرا شکل

به بازار عرضه شد، شیوة یکسـانی  ‘‘اَندرکوري’’سال بعد از 15) که 1988، 1088نووینگ (لَودر
‘‘گل مـریم ’’-اياي شبیه به هم دارند. در نووینگ شخصیت میوهرا دنبال نمود و این دو عطر، رایحه

-در بخـش چـوب  ‘‘ایزو اي سوپر’’خس و مقدار کمی از خسنوت ردیده است. و هلیوتروپین اضافه گ
.نداشدهفزودههاي کمکی نیز ابوي عطر غلبه دارند. تعداد دیگري از نوت

‘‘پالوما پیکاسو’’

) 1984(پیکاسو، ‘‘پالوما پیکاسو’’تمامی اجزا اصلی که در عطرهاي دیگر این گروه دیدیم، در 
در ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’، هدیون، رز، ‘‘نعناع هندي’’. چهار جز اصلیِ استتهدر کنار هم قرار گرف

بـوي اصـلی، شـامل وِرتـوفیکس (بـا      است.) مواد چوب1. (فقط نسبت هدیون 2:2:1:2نسبت تقریبی 
نیز دوباره مهم بـوده و  ‘‘ایونونمتیل’’هستند. موجود ) 1) و لیرال (به نسبت 2مقیاس فوق به نسبت 

پالومـا  ’’است. از عطرهـاي بحـث شـده در ایـن گـروه،      آوردهرا فراهم یروم، نوت چرمی شیرینکست
.داي آشکاري داربیشتر از همه داراي شخصیت چیپِر بوده و رایحۀ خزه‘‘پیکاسو

معموالً سادة عطـر  ایدة اصیل، ابتکاري و ،دنتوارث دارگذشتهکه با عطرهاییدر عطرمعموالً
تعـداد  شـدن  به میزان زیادي توسعه یافته است. این توسـعه، یـا بـا اضـافه     ،هاي بعدياولیه، در عطر

ها و یا بـا اسـتفاده از ترکیـب پیچیـده، بجـاي      بیسکمک گرفتن از یا با ،هاي کمکیزیادتري از نوت
اسـت کـه شـاید    این توسـعه  نمونۀ واقعی ‘‘پالوما پیکاسو’’. انجام گردیده استبکارگیري مواد منفرد

1086Magnolione
1087jasminic olfactory character
1088Lauder
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بـراي احیـاي مجـدد   نیـز مـوارد برخی را دارا نباشد. در ‘‘اَندرکوري’’یا ‘‘آروماتیک اَالکسیر’’وح وض
.مجدد قرار گرفته استساده و ایدة اصلی مورد تفسیر ،شدهتجربه قدیمی و زیاد ايهخانواد

1093کابوچارد،1092‘‘میس دیور’’، 1091، فم1090‘‘ما گریف’’سنّتی: 1089عطرهاي خانوادة چیپِرِ

محل تالقی شـرق و غـرب، بـراي داد و    ،هاي متماديکه قرن1094واژة چیپِر از جزیرة قبرس
بوده اقتباس گردیده است.بوخوشستد مواد 

بـو،  گل1095در قرن نوزدهم، این جزیره به دلیل تولید عطرهاي حاوي روغن مرکّبات، پمادهاي
کـه از  1099و مر1098اُپونَکس1097بخورها از قبیل استیراکس،ها و صمغمنطقۀ مدیترانه، رزین1096الدنِ

مشک ’’اتیوپی و ‘‘مشک زباد’’شد، معروف گردید. محصوالت جانوري از قبیل وارد می1100عربستان
نیز در بین مواد اولیۀ نفیس این عطرها وجود داشت.‘‘هیمالیا

رسوم بـوده  نماید که در جزیرة قبرس مسبکی از عطّاري را بیان می،اصالتاًبنابراین، واژة چیپر
شود که مبدأشان عطر باشکوه به صورت خاص، به گروهی از عطرها اطالق میاین واژه است. امروزه 

بلوطی در ترکیب با ترنج، خلق گردید. عطري که بر خزه1101توسط کوتی1917چیپِر است که در سال 
د. ممکـن اسـت بـه    گذاري شده بوو مشک پایه‘‘مشک زباد’’هاي حیوانی از قبیل یاس، الدن و نوت

اضـافه  ‘‘نعناع هندي’’اغلب و‘‘ایونونمتیل’’، ‘‘وِتایوِریل اَستات’’از قبیل هاي چوبنوتاین مواد 

1089Chypre
1090Ma Griffe
1091Femme
1092Miss Dior
1093Cabochard
1094Cyprus
1095pomades
1096labdanum
1097incense
1098opoponax
1099Myrrh(درخت مرمکی)
1100Arabia
1101Coty
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ممکـن  همچنین، باشد. به منظور ایجاد ساختار شخصیتی عطر چیپر می،هااین نوتشدند. اضافه وش
-بو اضافه شود تـا جنبـه  اي و چرماي میوهههاي سبز، نوتمواد متنوعی از قبیل آلدهایدها، نوت،است

.ساخته شودهاي متمایزي زیرخانوادهو هاي مختلف آکورد چیپر برجسته 

-نیز طبقـه هبو، شرقی و غیرگلاویناین نوع عطرها را تحت عن،تنوع زیاد چیپرها باعث شده

ه از مـوادي کـه آکـورد چیپـر     شوند. استفادة گستردعموماً چیپر نامیده میاین عطرها بندي نمایند. اما 
، انافراد عادي یا حتّـی عطّـار  .نمایدسازند، در انواع دیگر عطرها، این دیدگاه را تقویت میسنّتی را می

هاي چیپر به شمار جنبهواجد بو و ، اما آن را گلاستعطر شرقیمثالً عطر جدید، هرچند تفسیر هنگام
آورند.می

ت مصـرف  تی و زیرشاخهدیگر عطرهاي چیپر سنّ،امروزه هاي آن، زیاد مرسوم نیستند. اولویـ-

بو تغییر یافته است. در اروپا، سـنگر سـابق   هاي شیرین، پودري، گلکنندگان در ایاالت متّحده به نوت
بـه اسـتفادة   ،انـد. تمایـل در آمریکـا   شرقی بر بازار مسلّط شـده -بوهاي شرقی و گلسبک چیپِر، نوت

-(که داراي نوت1102‘‘لنمایع کُ’’در اروپا که رایحۀ و بچۀ جانسون تغییر یافته گسترده از رایحۀ پودر
شد، تمِ شرقی که نشاناست.) حتّی در محصوالت مراقبت از کودك نیز استفاده می‘‘تر و تازه’’هاي 
ي شرقی، تقاضـاي بـازار آمریکـا، بـرا    است. تمِعمل نموده دارد، موفّق ‘‘تر و تازه’’هاي از نوتکمی

) یکـی از معـدود   1984، 1104یـونچی (ژ1103دهـد. در ایسـاتیس  عطرهاي گرم و شـیرین را پاسـخ مـی   
% هـدیون و  20بوي آکورد، با وارد کـردن  و مشکیاسۀهاي اخیر، جنبعطرهاي موفّق چیپر در سال

بلوطی طبیعی استفاده شـد. تـأثیر   بجاي خزه1105اوِرنیلوتر گردید% گاالکسوالید به فرمول، مدرن20
مشک است تا یک چیپِرِ واقعی.-بولّی این عطر، گلک

1102Eau de Cologne
1103Ysatis
1104Givenchy
1105Evernyl
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‘‘ما گریف’’

ترین عطرها است. محدودیت خودخواستۀ العادهیکی از فوق‘‘ماگریف’’کنیم، قضاوت عادالنه 
:نماییمبها را بیان میخالق این اثر گراننام شکسته و در اینجا عدم معرّفی خالق عطرها را 

.1106‘‘جین کارلز’’

نماید. کارلز، تردست ماهري بود که هاي هنر وي را منعکس میتمامی جنبه،ن عطرچرا که ای
سـحر و جـادو   ،نمود. او با مواد عطّاري نیز به همـان شـیوه  هاي ورق، شاگردانش را سرگرم میبا حقّه

کرد.می

ه، میـانی و پایـه تر    طبق ساختار سنّتیِ،گونه که انتظار داریم، این عطرهمان لیـکیـب  نـوت او
%) 1(‘‘سـیترونالل ’’منـدي از قبیـل   گردیده و جدا از تمامی اجزا الزامی آکورد چیپـر، از مـواد قـدرت   

%) و استیراکس در آکـوردي کـه بـه عطـر شخصـیت      4(‘‘استیرالیل اَستات’’%) 1(‘‘آلداهاید چرب’’
لز، استفاده از مواد هاي کاراي گردیده است. همچنین یکی از تکنیکدهد، استفادة شاجاعانهبزرگی می

هـا بـا   و تزیین آن‘‘سیتروناللهیدروکسی’’و ‘‘ایونونمتیل’’، ‘‘وتایوِریل اَستات’’ساختاري از قبیل 
هـا بجـاي مـواد منفـرد در     . وي از ایـن بـیس  بودها تعدادي از مواد صنعتی و طبیعی براي تولید بیس

د که ادو شگرفی به محصول نهایی می1107منمود. پیچیدگی حاصله، کیفیت نرعطرهایش استفاده می
بـا  ‘‘ما گریـف ’’. ممکن است که ختساهاي عادي آنالیز و تطبیق مشکل میتکثیر آن را از راه شیوه

-پایـه ‘‘سـیترونالل هیدروکسـی ’’(که بر 1109‘‘آلدهون آلفا’’، 1108هایی از قبیل سلوناستفاده از بیس

در زمان خودش 1112روئر1111‘‘هاي ویژةبیس’’ترین بزرگکه از 1110‘‘موگوئت اینور’’گذاري شده) و 
، ساخته شده باشد.بوده

1106Jean Carles
1107velvety
1108Selvone

Alpha 1109Aldehoned
1110Muguet Invar
1111specialities
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اي از ترنج و پرتقال اسـت. بـیس   شامل مخلوط ساده،از موادي که ذکر گردید، نوت اولیهبغیر
%) و رز، در نوت میانی غالب هستند. در قلب ایـن عطـر،   10‘‘سیتروناللهیدروکسی’’یاس، موگوئت (

، ‘‘14-آلدهاید سـی ’’بلوطی، ، خزه‘‘ایونونمتیل’’%) 10(‘‘وِتایوِریل اَستات’’چیپِر، بین آکورد سنّتی
و عنبر وجود دارد. نوت عنبـر بـا ترکیـب    ‘‘مسک کتون’’، ‘‘نعناع هندي’’، ‘‘چوب صندل’’کومارین، 

از قبیـل  ،رهـاي جـانوري دیگـ   و وانیل ساخته و مقدار انـدکی از نـوت  1113ساده اما موثّر الدن، کندور
است.شدهنیز استفاده ‘‘مشک زباد’’

بعالوة سیترونالل، ارزیابی عطر در ابتداي مدتی که در اتـانول  ‘‘دارآلدهاید چربی’’زیادمیزانِ
- کند. زمان قابل توجهی از دورة بلوغ نیاز است که آلدهایدها وارد شکلشود را مشکل میقرار داده می

ها و به عنوان عنصر کشگردند. متأسفانه، استفاده از سیترونالل در حشره1114‘‘هااستال-نیمه’’گیري 
را به این محصوالت پیونـد داده کـه   ‘‘ما گریف’’، رایحۀ 1115‘‘هاي خانگیکنندهپاك’’تعداد زیادي از 
ترین عطر سنّتی کل تاریخ نیست.در شأن بزرگ

فم

) اسـتفاده نمـود   ‘‘14آلدهاید سـی ’’صطالحاً (ا1116یکی از اولین عطرهایی که از آندکاالکتون
(میتسـوکو)  ،آور چیپـر ساخته شد. این عطر حیـرت 1117توسط گوئرلین1919میتسوکو بود که در سال 

نقـش  1118یکی از شاهکارهاي هنر عطّاري است. مانند تعداد زیـادي از عطرهـاي آن زمـان، لـیالك    
،اي و اوپـونَکس هاي میـوه ده در ترکیب با نوتد. این ماونمبوي ترکیب ایفا میمهمی را در بخش گل
) دوباره استفاده گردید.1942، 1119در ساخت فم (راچِس

1112Roure
1113olibanum
1114hemi-acetals
1115household cleansers
1116undecalactone
1117Guerlain
1118lilac
1119Rochas
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ۀ   تري است، میزان نسبتاً زیادي نوتبندي قدیمیفم که یادآور شیوة فرمول لیـتـر و  ’’هـاي او
. در قلـب  داردري شـده  گـذا پایـه 1120‘‘پِتیتگرین سترانیِر’’بعالوة ،و ترنج‘‘لیمو سنگی’’که بر ‘‘تازه

-اسـتفاده شـده باشـد.) خـزه    1121نوع یاس بِنزولممکن است (،یاس-ايآکورد چیپِرِ زمینه، نوت میوه
بو قرار دارد. نـوت  بعالوة مقادیر اندکی از مواد چوب،و الدن‘‘نعناع هندي’’، ‘‘ایونونمتیل’’بلوطی، 

که داراي 1122‘‘لرپرونول آو د’’یل بیس معروف هایی از قببیسشدناي در فم، احتماالً با اضافه میوه
این عطر، از مـواد بالسـان و   1124زمینۀپس1123، وارد گردیده است. گرمايباشدمی‘‘14آلدهاید سی’’

بـر پایـۀ یوگنـول،    ‘‘میخـک صـدپر  ’’کـه بوسـیلۀ   1126و دارچین1125‘‘زیرة سبز’’هایی از قبیل ادویه
آید.به دست می،گردیدهپشتیبانی ،هلیوتروپین و ایلنگ،ایزویوگنول

‘‘میس دیور’’

به عنوان نقطۀ شروعِ عطرهایی کـه داراي  پذیري زیادي توان تطبیقبنديِ سبک چیپِر، فرمول
این توان بهتر از هرجاي دیگري ) 1974(سال ‘‘میس دیور’’دردارد.هستندیشخصیت کامالً متفاوت

تات  ’’، ‘‘نعناع هنـدي ’’بلوطی، خزهترنج، یاس،،شود. در آکورد مرکزي چیپِردیده می وِتایوِریـل اَسـ‘‘ ،
دهند و ایـن عطـر، در زمـان عرضـه بـه بـازار،      % فرمول را تشکیل می60هاي جانواري، الدن و نوت

آمد. حتّی امروزه نیز از جمله عطرهایی است کـه چـه بـر روي نـوار     انگیز به شمار میشگفتيابتکار
باشد.تی قابل تشخیص میبه راح،مقوایی یا هنگام کاربرد

هـاي  زیادي اسـانس مقداربر ،ساخته شد1128که دو سال جلوتر توسط بالمین1127‘‘وِن وِرت’’
تـر،  گذاري گردید. (متأسفانه اکنون، براي کسب بـازار وسـیع  دانی عطري پایهو شمع1129روغنی انقوزه

1120petitgrain citronnier
1121benzol
1122Prunol of de Laire
1123warmth
1124underlying
1125cumin
1126cardamon
1127Vent Vert
1128Balmain
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-بر نوت‘‘ وِن وِرت’’نیز همانند ‘‘میس دیور’’شخصیت تأثیرگذار این عطر زیبا تغییر یافته است.) در 
) ‘‘10سـی ’’و ‘‘آنـدکیلینیک 11سـی ’’نقوزه با آکوردي از آلدهایـدها ( . ترکیب اَشدهاي سبز تأکید 

. موجود اسـت نیز ، در این عطر شودهم دیده می‘‘ما گریف’’در که و استیراکس ‘‘استیرالیل اَستات’’
نیز وجـود  ‘‘بهار نارنج’’اسطوخودوس و ،و گشنیز1131مبتنی بر فلفل1130اي خُشکبعالوه، نوت ادویه

هرا یکی از عطرهـاي تحسـین شـد   ‘‘میس دیور’’همیشه مواد مغایر،میان العاده دارد. این تعادل فوق
عطّاران ساخته است.توسط 

. در ه اسـت آوردبوجـود  بـوي عطـر را   جنبۀ اصـلی گـل  ،هآن دوردر مرسومیاس دوباره بیسِ
جـایگزین بخـش یـا تمـامِ    ،لیـرال آن، 1132‘‘مـایع آرایـشِ  ’’، هماننـد  ایـن عطـر  ترهاي مدرننسخه

یکـی از اجـزا   که ‘‘پروپیل الکلفنیل’’و نوت استیراکس با استفاده از شده ‘‘سیتروناللهیدروکسی’’
‘‘مـا گریـف  ’’شـبیه  ،بسیاري جهـات ازتقویت گردیده است. نوت پایه که رود،آن به شمار میاصلی

باشد.متفاوت می،%) به میزان بیشتري استفاده نموده10(‘‘نعناع هندي’’این دلیل که از است به 

هـاي  عنبـر و نـوت  رایحـۀ گـرمِ   عطر، 1133‘‘آیندزننده و ناخوش’’در تقابل با نوت اولیۀ کمی 
ي و بـه منظـور ایجـاد غنـا    شده و وانیلین استفاده 1135‘‘زردزنبقِ’’و پودري1134ِو شمیمِ نرمجانوري

تخـمِ ’’مقدار کمی از روغـن  و به عطر اضافه گردیده ‘‘گل مریم طبیعی’’رایحۀ یاس و اسانس عطر،
به وجود آورده است.‘‘گل مریم’’آکورد دلچسبی با نیز 1136‘‘فسرَکَ

بوسـیلۀ فرآینـد   ‘‘گـل مـریم  ’’هـاي  سـاخته شـد، همـۀ اسـانس    ‘‘میس دیـور ’’هنگامی که 
بـه دلیـل هزینـۀ بـاالي     ،آمد. امروزهبه دست میرا ببینید.) 4(فصل سنّتی 1137‘‘عطرگیري روغنیِ’’

1129galbanum
1130dry
1131pepper
1132Eau de Toilette
1133harsh
1134softness
1135orris
1136celery seed
1137enfleurage
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در کشـورهاي  ،هاي مذهبی در خصوص استفاده از چربی حیواناتنیروي انسانی و همچنین محدودیت
بـه  گیري با استفاده از حلّالصارهاز طریق ع‘‘گل مریم’’هاي ابسلوتاز قبیل هند، اغلبِ،تولیدکننده
از یکدیگر ها را در شخصیت بویایی محصول اثر گذاشته و آن،گیريشیوة عصارهآید. این دو دست می

ا    ،هاي مدرنبه دست آمده از روشعصارة . سازدمتمایز میبسیار  ت سـبزتري اسـت، امـداراي شخصی
، بسـیار از عطرهاي گذشـته بسیاري در ،سنّتی را دارا نیست که این غنامحصول 1138‘‘متراکم’’غناي 

ست.مهم بوده ا

‘‘مـیس دیـور  ’’1139عطر بر تعدادي دیگر از عطرهاي فـاخر، عطرهـاي نـوع   این جدا از تأثیر 
بـاارزش  هـا بو نمودن صابونخوشدرمخصوصاً باز نمودهبهداشتی-آرایشیراهشان را به محصوالت 

بـویی  یت گل، شخص‘‘دارآلدهاید چربی’’و ‘‘استیرالیل اَستات’’هاي سبز، لَوِندین، . ترکیب نوتندابوده
و ‘‘ایونونمتیل’’، ‘‘پی.تی.بی.سی.اچ.اي.’’اي و رز، میوه-هاي یاسکه توسط ایلنگ ایجاد شده، نوت

خلـق شـد را   1960پایۀ عطرهاي معروف لوکس که در دهـۀ  ،ايخزه-زمینۀ عنبرورتوفیکس، با پیش
رود.شمار میهي بامروزاکنون نیز این پایه، مدلی براي تعدادي از برندهايد. همدنایجاد نمو

کابوچارد

، یکـی دیگـر از   ‘‘مـیس دیـور  ’’و ‘‘ما گریـف ’’، دو یا سه سال قبل از ساخت 1944در سال 
بـه  1142بـه وسـیلۀ پیگـوت   1141‘‘ایزوبوتیل کوینوالین’’برپایۀ 1140، به نام بندیتچیپرعطرهاي اصیل

اي اما با ایـده ،ترو تجاري1143تریمبخش کابوچارد گردید. کابوچارد مالبازار عرضه شد. این عطر الهام
مشابه ایدة بندیت بود.

1138jammy
1139type
1140Bandit
1141isobutyl quinoline
1142Piguet
1143softer
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ی ایجـاد    هرچند در کابوچارد، تمامِ ا تغییـرات مهمـاسـت.  شـده  مواد سنّتی چیپر وجود دارد، ام
ایزوبوتیل ’’آوري دارد که از آکوردهاي مختلفی که بر رغم پیچیدگی حاصله، عطر پیوستگی حیرتعلی

.ه استساخته شد،گردیدهگذاريپایه‘‘کوینوالین

%) انقـوزه و ریحـان کـامالً    2اولیه، شامل آرموایز (با نوت،این عطر1144شخصیت کمی خاکی
نـدرین بـه   هـاي سـبز هسـتند، م   ترکیب شده و همانند تعداد زیادي از عطرهاي مدرن که داراي نوت

بـرداري  مورد بهـره ‘‘لینالیل اَستات’’، بعالوة ترنج سنّتی، لینالول و ‘‘تر و تازه’’عنوان قسمتی از نوت 
،یافتـه بـود  %) که در بندیت قسمتی از ترکیب یاسمن توسـعه 2(‘‘استیرالیل اَستات’’قرار گرفته است. 

ترکیب شده است.‘‘آلدهاید آندکیلنیک’’با ،دوباره استفاده و همانند تعداد زیادي از عطرها

%) در بخـش  15(‘‘سیتروناللهیدروکسی’’ود، یاس و رچیپر انتظار میسبک گونه که از همان
رز ‘‘تر و تازة’’براي پشتیبانی از انقوزه و نوت 1145د. اما میزان اندکی سنبلنبوي کابوچارد غلبه دارگل

اسـتفاده شـد از   ‘‘میس دیور’’و ‘‘ما گریف’’یاس که در رایحۀ وجود دارد. ،گرانیول ایجاد شدهاکه ب
%) 6(‘‘هگزیـل سـینامیک آلدهایـد   ’’%) و 4، جِسمال (‘‘بِنزیل اَستات’’و بر پایۀ نوع سنّتی آن نیست 

است.شدهگذاري پایه

. شـاید  د%) دار6(‘‘چـوب صـندل  ’’چیپر، میزان نسبتاً زیاديدیگر کابوچارد در مقایسه با انواع 
ـ  ‘‘هگزیل سینامیک آلدهایـد ’’در ترکیب با ‘‘چوب صندل’’استفاده از  مـادام  ’’ر سـاخت  تأثیرگـذار ب

اي شـبیه بـه کابوچـارد)    (عطر مردانـه 1146ترکیب مشابهی نیز در آرامیسودر سال بعد بوده ‘‘راچِس
را به صورت ثابتی در عطرهاي 1147‘‘کوینوالین-چیپر’’آکورد ،این عطر،استفاده شده است. در نهایت

مـابین  ،هآرامیس استفاده شـد مردانه به وجود آورد. رابطۀ مهم دیگري که در خلق دو عطر کابوچارد و 
ـ  است. هم1149‘‘اَمبرِتمسک’’و 1148‘‘ایزوبوتیل کوینوالین’’ دیگـر  1150سـالمتی راي حفـظ اکنـون ب

1144earthy
1145hyacinth
1146Aramis
1147quinolinechypre
1148isobutyl quinoline
1149musk ambrette
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مشکی یافت که همان تأثیر بویـایی  ،استفاده نمود. مشکل است جایگزین آن‘‘اَمبرِتمسک’’از توان 
ــد اَم    ــتفاده ش ــارد اس ــه در کابوچ ــري ک ــک دیگ ــذارد. مش ــاي گ ــدرا برج ــب 1151بِرتوالی ــود. ترکی ب

ا که در تشریح فیجـی (عطـري بسـیار متفـاوت    یبسیار زیبا اما گران1152ماکروسیکلیک کـامالً  نـه  امـ
.بدان اشاره شدغیرمرتبط) 

نیـز  (نوع بتـاي آن در آرامـیس   ‘‘ایونونمتیل’’%) 6(‘‘نعناع هندي’’داراي ،بیس چیپِرِ سنّتی
هاي جانوري اسـت. جالـب   بلوطی و نوت، خزه‘‘سدریل اَستات’’، ‘‘وِتایوِریل استات’’استفاده گردیده) 

که در تعداد زیادي از چیپرهاي قبلی ‘‘14آلدهاید سی’’در مسیر مشابهی با ‘‘18آلدهاید سی’’است
ی از شخصـیت عنبـر بـا اسـتفاده از          استفاده شده، مورد بهره برداري قـرار گرفتـه اسـت. بخـش مهمـ

آیـد. اسـتفاده از ایـن مـاده     به دست می،مشتق شده1155که از سیستس1154ايژهمادة وی1153داینامون
شونده و بسیار پایدار است.اما پخش،مشکل

کستروم و نـوت  ،هبعالو.هاي بالسان از قبیل بنزوئین استعبارت از نوت،هاي عطردیگر جنبه
ترکیـب شـده و   ‘‘کوینـوالین ایزوبوتیل’’(مادة طبیعی که دیگر قابل استفاده نیست.) که با 1156قسط

ها از قبیـل دارچـین و میخـک بـا     گونه که قبالً دیدیم، ادویهبو ایجاد نموده است. همانشخصیت چرم
میخـک  ’’و بـا آکـورد   بـوده نمایند. لذا در این عطر نیـز دوبـاره موجـود    هاي چرم خوب عمل مینوت

دند.گراز یوگنول، هلیوتروپین و وانیلیلن پشتیبانی می‘‘صدپر

نیاز دارد. زیرا سرشـار از روابـط بـین مـواد اسـت.      زیادي تحقیق به کابوچارد عطري است که 
ایـن خـانواده را تسـخیر    ،امروزه کم و بیش از مد افتاده است. زیرا عطرهاي مردانـه ،متأسفانههرچند 

ی مـدرن يهایرا دارا نیست. ویژگباشدمیالزم عطرهاي مدرن در هایی که نموده و تعدادي از ویژگی

1150safety
1151ambrettolide
1152macrocyclic
1153Dynamone
1154speciality
1155cistus
1156costus
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-، نوت شیرین، نوت پودري یا غلبـۀ نـوت  1157عدم وجود ساختار یکپارچه:عبارتند ازکه موجود نیست
ایـزو  ’’هاي گل. روزي که خانوادة چیپِر دوباره مد شود ممکن است با استفاده از مواد مدرن، از قبیـل  

کوینـوالین  -ر چیپـر گونه کـه در عطـ  ، همان1159نوت بنفشههو هدیون بعالو1158، تیمبِرول‘‘اي سوپر
د.بازسازي شو،استفاده گردید1160‘‘جولی مادام’’تر به نام قدیمی

‘‘19شمارة شنل’’

ه  ’’خلـق شـد،  1971که در سـال  ‘‘19شمارة شنل’’ لیـاز از تعـداد انـدکی   1161‘‘اينمونـۀ او
اجـزاي ط دانسـت. هرچنـد تمـامِ   بتهـا، مـر  یـک از گـروه  توان به هـیچ عطرهاي سبزبو است که نمی

اي اصـیل در کنـار   به شـیوه ،هایی هستند که قبالً با آن برخورد کردیم. اما این اجزاساختاریش، همان
اند تا یکی از شاهکارهاي بزرگ و زیبـاي عطّـاري سـنّتی فرانسـوي را بسـازند. جالـب       هم قرار گرفته

ـ ’’در زمانی بـه بـازار عرضـه شـد کـه عطّـاري بـه سـمت عطرهـاي          ،تر اینکه این عطرتوجه سبک
رفت.و چارلی پیش می‘‘ریوِگاوچِ’’عطرهاياز قبیل1162‘‘زندگی

مـواد  داراي برخـی  چون،به همان اندازه. استویژه،برخی موادعدم شمولاین عطر به دلیل 
ها یا وانیلین وجود ندارنـد  ، سالیسیالت‘‘هاي صنعتیمشک’’آلدهایدها، .باشدمیخاص نیز دیگر است

خی از عطرهـاي  یادآور بر،هاي چوب و گل در این عطراند. هرچند نوتکی استفاده شدهیا به مقدار اند
این عطر ،و هدیون‘‘زنبق زرد’’بعالوة مقدار زیادي،ايو خزههاي سبزنوت، اما آلدهاید هست-بوگل

.ستارا به مسیر کامالً متفاوتی هدایت نموده

امیـل  ’’د. میـزان انـدکی  نـ ت اولیۀ این عطر غلبـه دار در نو،بعالوة ترنج، لیمو و ایلنگ،نقوزهاَ
لوت شـامل ابسـ  ،هـاي رز کنـد. نـوت  براي از بین بردن خشونت انقوزه بسیار خوب عمل مـی ‘‘اَستات

1157monolithic
1158Timberol
1159violet
1160Jolie Madame
1161archetype
1162lifestyle
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‘‘مـادام راچِـس  ’’گونـه کـه در   %) همان20سازد و ترکیب موگوئت (% ترکیب را می15رز که طبیعی 
بـويِ گـل بخـشِ بیشتر1164ِ‘‘یابسلوتنوعِازیاس’’1163‘‘ویژةبیس ’’میزان اندکی از واستفاده شده 

سازند.میاین عطر را سنّتیِ

گـردد.  فوراً به عنوان جزء اصلی نمایان مـی ‘‘زنبق زرد’’،در این عطراز شخصیت سبزبوبغیر 
ولـی در ایـن   .کنـد عمـل مـی  1165کنندهنوت اصالحعنواندر اغلب عطرهاي موجود، به ‘‘زنبق زرد’’

باز هـم  ،هاي گذشتهدر طول سال،که گران بود‘‘زنبق زرد’’. قیمتباشدمیساختاراصلیِء، جزعطر
با کیفیت مناسب نیز بسیار مشکل گردیده اسـت.  ‘‘زردزنبقِ’’یافتن وبه صورت چشمگیري باال رفته 

نـد بـه خـوبی    توانمـی ،بیس مصـنوعی ‘‘زردزنبقِ’’در عصارة طبیعیِ،مصنوعیرغم وجود آهنِعلی
بو فراهم و مواد چوب‘‘زنبق زرد’’%) ارتباط کاملی بین 6(‘‘ایونونمتیل’’نماید. لعصارة طبیعی عم

.وده استنم

تات  ’’خـس،  هـاي خـس  %) نـوت 12از وِرتوفیکس (،بوي چوب عطر دریل اَسـ چـوب  ’’و ‘‘سـ
بلوطی و ترکیبـی  خزهاز،اي آنساخته شده است. شخصیت خزه1166‘‘چوب جویاك’’بعالوة ‘‘صندل

آیـد.  به دست مـی ،گذاري شدهپایه1167‘‘مووس د سکس’’یادآور ‘‘ایزوبوتیل کوینوالین’’که بر پایۀ 
از قبیـل  ،هـا تـرین ادویـه  شـامل شـیرین  1168‘‘ايمیخک صـدپر ادویـه  ’’همچنین میزان اندکی نوت 

تعدادي ،اده در این عطرالعوجود دارد. براي ایجاد غناي فوق1170‘‘فلفل فرنگی شیرین’’و 1169میخک
از تنتورهـاي مشـک،   ممکن است از مواد دیگر در حجم اندك اضافه گردیده است. در تولید این عطر، 

نیز استفاده شده باشد.‘‘مشک زباد’’(شاهبو) و ‘‘عنبر سائل’’

1163speciality
1164jasminabsolute type
1165modifying
1166guaiacwood(عوداالنبیا)

Saxe 1167Mousse de
1168spicy carnation note
1169clove
1170Pimento(فلفل گینه)
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 بکه، میـانی و پایـه) را شـا     سنّتی (استفاده از نـوت بنديِفرمولدر این عطر، س لیـهد هـاي او
اسـت. نبـوغ عطّـاري    ‘‘مادام راچِس’’شبیه عطرهایی از قبیل ،هاي ساختاري این عطرهستیم. نسبت

% هدیون به ترکیب اضافه گردد. ایـن مـاده در سرتاسـر عطـر     25الی 20بکار رفته باعث شده میزان 
ـ بوي شگرفی را به آن میو شخصیبت گلانتشار نمایان بوده و حیات، قدرت ه تنهـایی  دهد. هدیون ب

ط عطّـاران   ،مدتی سپري شد تا پتانسیل واقعـی ایـن مـاده   ،حرفی براي گفتن ندارد. به این دلیل توسـ
عطر، عملکردءکشف گردد. اما توانایی این ماده براي تشکیل تعدادي از آکوردهاي مهم بویایی و ارتقا

رد.یگقرار استفاده مورد بیشتر از همه امروزه ،باعث شده

د،فانهمتأسداراي ‘‘19شـمارة  شـنل ’’که بـه انـدازة   ییتعداد کمی از عطرها،خارج از بازار م
شـبیه  ‘‘19شـمارة  شـنل ’’به آشکارارغم این، عطري که د. علینشخصیت سبزبو هستند، خریدار دار

در ایـن  نـام دارد.  ) 1979، 1172(جِکـامو 1171سایلنسـس ،هو مقداري موفّقیت تجاري به دست آوردبوده 
اي به عطر بدهد. در انقوزه به وسیلۀ نوت کَسیس اصالح گردیده تا هویت و زیبایی برجستهبوي ،رعط

شود. بیشـتر سـاختار ایـن    اي دیده میهاي سبز و میوهنوتاز یترکیب،عطرهاي موفّق امروزي، اغلب
ار کمـی  مقـد ‘‘بِنزیـل سالیسـیالت  ’’. هرچنـد  باشـد مـی ‘‘19شمارة شنل’’شبیه به (سایلنس) عطر 

بو به آن اضافه نموده است.شخصیت گل

ستی (ا1173‘‘بیوتیفول’’،است‘‘19شمارة شنل’’الهام گرفته از ،عطر دیگري که از نظر مردم
بوي این دو عطـر، شـبیه بـه    بو و گلهاي چوبهرچند میزان زیادي از جنبهباشد.) می1986، 1174لَودر

ودیگـري هـدایت نمـوده    مسـیر  را بـه  ‘‘بیوتیفول’’و سبز، اي هاي خزهد، اما غیبت نوتنباشهم می
و 1175سنّتی که شخصیتماندة ساختار، عطرِ آمریکاییِاي به باقیهاي پودري و میوهاضافه شدن نوت

هی 1176اصالترا به وجود آورده است.دارد قابل توج

1171Silences
1172Jacomo
1173Beautiful
1174Estee Lauder
1175character
1176originality
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1182اَمراجو1181یر، کَزم1180، دوون1179‘‘بوندسپِلا’’، 1178، ترِزِر1177سبک جدید عطّاري: اترنیتی

بجاي سـاختار  ،بو) در طول ده سال اخیر(تک1183به دلیل گرایش به ساخت عطرهاي یکپارچه
د، شاهد ظهور سـبک جدیـدي از تکنیـک    یگردهاي اولیه، میانی و پایه بنا میسنّتی که بر اساس نوت

رِزِر (لَنکـام   هستیمعطّاري  1185میـر (چوپـارد  زکَ) 1990، 1184که نهایتاً با ساخت عطرهایی از قبیـل تـ ،
کشـف ایـن   ،) بـه بلـوغ رسـید. بـدون شـک     1991(لَودر، ‘‘بونداسپِل’’) و 1991) دوون (دیور، 1991

عطرها ایجاد نمود کـه  مکرّر الهامی براي آغاز نسل جدید بود و تکنیک، به کمک آنالیزهاي جی.سی. 
منجر به انقالبی در دنیاي عطّاري خلّاق گردید.

، 1186ها که عطرهـاي قـوي  بندي، اغلب به دلیل عالقۀ آمریکاییین نوع فرمولپیشرفت اولیۀ ا
کنند پسندیدند، بود. ایشان توقّع داشتند در مقابل پولی که پرداخت میرا می1187بو و زودبوشیرین، گل

تر از قبیـل  در بازارهاي سنّتی، اکنون تأثیر این سبککاالیی به همان نسبت باارزش دریافت دارند. هم
شود.رانسه و اسپانیا نیز دیده میف

-گلتی بود. عطرِاترن،درنگ و مقدم از بقیۀ محصوالت جدید به بازار عرضه شدعطري که بی
% فرمـول  25دیگر یککه با ‘‘ایزو اي سوپر’’و ‘‘بِنزیل سالیسیالت’’بو، شیرین، پودري که از ترکیب 

تجملی ، شبیه رایحۀ صابونِاین عطرشیوة ترکیب،دادند، ساخته شد. در بسیاري از جهاترا شکل می
، هلیوتروپین ‘‘ایونون بتا’’بود که بر مواد نسبتاً گرانی از قبیل لیلیال، لیرال، لینالول، ترپینئول، یوگنول، 

1177Eternity
1178Trésor
1179Spellbound
1180Dune
1181Casmir
1182Amarige
1183monolithic
1184Lancome
1185Chopard
1186strong
1187immediate smelling

www.takbook.com



٢٠٥.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

. ایـن  گردیده استنیز اضافه 1189وستاُسمان1188به این مواد، ترکیبو گذاري شده و گاالکسوالید پایه
وبـوي لطیـف   اي و گـل که شخصیت میوهباشدمیهاي طبیعی تماالً حاوي ابسلوتاحهمچنین عطر 
.ایدنمکیفیت الزم را ایجاد میحسِ

که امکـان  1190ماندگارصنعتیِتکنیک جدید عبارت است از استفاده از تعداد نسبتاً کمی از مواد
خشـونت ،ایـن مـواد  اینکـه بدون % یا بیشتر وجود دارد.25مثالً 1191‘‘باالحجم’’ها در استفاده از آن

توان از مواد ، میعطرتوسعۀ شخصیت آکورد مرکزيد. براينا باشارو طبیعی را دبرخی از مواد قدیمی
، زیباشناسـی 1192هارمونی،ايو تا اندازهنموده تزیین عطر را،دیگري در فرمول استفاده نمود. این مواد

بک،   . مثالً آکـورد متـداول چیپِـر    کندآن ایجاد میمرکزي1193ِناقصِبراي آکورد  بـر مـواد   در ایـن سـ
گردد.گذاري میپایه‘‘نعناع هندي’’خس و بلوطی، خسخزهي از قبیلمحدود

ایـزو  ’’بندي است که بر پایۀ میزان تقریباً مساوي از هـدیون،  ترِزِر نمونۀ بارز نوع جدید فرمول
دهند، شکل گرفته اسـت. در  % فرمول را تشکیل می80که ‘‘ایونونمتیل’’، گَلَکسوالید و ‘‘اي سوپر

(احتمـاالً بـه شـکل    هاي چوبنوتاي، موگوئت، بنفشه و کنار این ساختار عظیم، ترکیب سبزبو، میوه
ها یادآوري عطر پاریس هستند، بعالوة هلیوتروپین و وانیلین اسـتفاده شـده   ها) که بسیاري از آنبیس

ا در ترکیـب بـا      ‘‘بونداسپِل’’دوباره در ،ر مادهاست. دقیقاً ترکیب یکسانی از چها اسـتفاده گردیـده امـ
کمی شیرینی کلّی این ‘‘لینالیل اَستات’’با افزودن عطر پویزِن. ‘‘گل مریم’’و جنبۀ ‘‘میخک صدپر’’

شده است.اصالح عطر، 

بر میزان ،میرکَز(زمینۀ) شرقی. فرمول 1194تکنیک مشابهی استفاده شده اما در بافت،میرزدر کَ
ایـزو اي  ’’گذاري شـده اسـت. ترکیبـی از    پایه‘‘اتیلن براسیالت’’%) گلکسوالید و 20زیادي هدیون (

1188complex
1189Osmanthus
1190long-lasting
1191high levels
1192harmony
1193unrounded
1194context
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به منظور احترام بـه  اند. % فرمول را شکل داده80%) که در کنار هم 14و وانیلین (س، وِرتوفیک‘‘سوپر
خـس و  و میزان انـدکی رز، خـس  ولیهبعنوان نوت ا‘‘لینالیل استات’’لینالول و شخصیت شرقی عطر، 

اي که عالمـت مشخّصـۀ بسـیاري از    باشند. نوت پرقدرت میوهزمینه حاضر میدر پس‘‘نعناع هندي’’
آمریکایی است، نیز وجود دارد.مدرنِعطرهايِ

% فرمول 50بوده و این دو ماده عطر نیمه شرقی دیگري که هدیون و گلکسوالید در آن غالب
،. این عطر مقداري از شخصیت آبسشن را داراست. نوت اولیۀ آناست) 1991دون (دیور، ،سازندرا می

د. در نوت نهاي یاس قرار داررز و نوترایحۀ ترکیب ،است. در نوت میانی‘‘تر و تازه’’ايِمیوه-بوسبز
. ایـن  انـد فاده گردیـده استو وانیلین (هرچند کمتر از آبسشن)‘‘نعناع هندي’’، ‘‘چوب صندل’’پایه نیز 

متمایز است.‘‘زنبق زرد’’عطر به دلیل استفاده از میزان قابل توجهی 

بِنزیل ’’%) 30هدیون (،) آکورد غالب1991یوِنچی، راج (ژیعنی اَم،بوي سنّتی دیگردر عطر گل
ار اسـت. در کنـار ایـن سـاخت    1195و تریمـوفیکس ‘‘ایزو اي سـوپر ’’%) و ترکیبی از 25(‘‘سالیسیالت

، نـرگس،  ‘‘گـل مـریم  ’’شامل ایلنگ، 1196بوي غنیزمینۀ گلاي، بعالوة پسهاي میوهتعدادي از نوت
استفاده شده است.1197یاس، بنفشه و کَسی

جاي داد. ساختار بکـار  پذیرفته شدة متعارف نامۀ شجرهدر توان تعداد کمی از این عطرها را می
دنیـاي  ،نموده است. مثـل اینکـه عطّـار   متمایز گذشته از عطرهايکامالً ها را رفته در این عطرها، آن
ـ میدنیا آن که در کرده کامالً جدیدي را کشف  تواند رویاهایش را طبق سبک خلـق  ،آفـرینش جدیـد

دیده شد، شکوفایی عطرهایی که بـا ایـن تکنیـک    1920گونه که در دهۀ نماید. شاید در آینده، همان
ا ایـن    هاي آینده، الهاماند را شاهد باشیم. عطرساخته شده گرفته از عطرهاي موفّق گذشته هسـتند. امـ

کننده است که تصمیم خواهد گرفت.مصرف

1195Trimofix
1196rich
1197cassie
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مضمائ

اساس حروف التینبه ترتیب ، انگلیسی به فارسیترجمۀ لغاتیک: شمارة ضمیمۀ 
aروشی براي آفرینش در عطّاري method of Creation1198 in Perfumery

Absoluteاسانس خالص

Absolute typeنوع ابسولوتی

Activeگرکنش

Adaptationسازگاري

Additionalاضافی

Aesthetic Qualityکیفیت زیباشناسی

Aesthetically Pleasingآیند از لحاظ زیباشناختیخوش

Alcoholic Tinctureتنتورهاي الکلی

Aldehydicآلـدهـایـدي

Algalجلبکی

Aliphaticدارچربی

Almond blossomشکوفه بادام

Amberعنبر

Ambergrisعنبر سائل، شاهبو

Ambrette seedمشک دانه

Analytical Smelling Techniqueمهارت تحلیلی بویایی

Angelicaسنبل خطایی

Animalicجانوري

Anisicبادیان رومى، انیسون

Appleسیب

Armoiseآرموایز

Aroma-chologyیحهروانشناسی را

Aromaticمعطّر

Aromatic Herbalگیاهان خوشبو

Auxiliaryکمکی

Awarenessهوشیاري

Azaleaآزالیا

با حروف بزرگ شروع شده است.،کلمات مرسوم در ادبیات عطّاري، به انگلیسی1198
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Baby Powderپودر نوزاد

Back upنمودنپشتیبانی

Balanceمتعادل،تعادل

Balanced Accordآکورد متعادل

Balsamicکاجى، وابسته به بلسان

Baseهبیس، پای

Base Noteنوت پایه

Basic Formulaايفرمول پایه

Basic Structureساختار پایه

Basilریحان

Beeswaxمومِ زنبور عسل

Benzoinدرخت حسن لبه، عسلبند،بِنزوئین

Bergamotترنج

Birch tarدرخت فان، درخت غوشه

Blenderکنندهمخلوط

Bridgeپل

bring outز خفاخارج نمودن ا

Camphor-Cineolکافوري

Captiveدربند

Cardamonهل

Carnationمیخک صدپر

Carrierحامل

Carry-overانتقال احساس به استشمام بعدي Effect

Cassieکَسی

Cassisکَسیس

Castoreumجند بیدستر یا جند بادستر،کستروم

Cedarwoodچوب سدر، سرو آزاد

Characterصفت

Characterشخصیت

Characteristicممیز)، عالمت مشخّصه(داراي صفت اختصاصی 

chart integratorکنندة چارتادغام

Chassisپوست

Chemicalشیمیایی
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Chocolatelike with a Touch of Incenseشبیه شکالت با مقدار کمی بخور

Chypreچیپِر

Cinnamicدارچینی

Cinnamonپوست درخت دارچینروغن  Bark oil

روغن کیستCiste oil

Citrusمرکّبات

Citrus oilsهاي روغنی مرکّباتاسانس

Civetمشک زباد

Civet catگربۀ زباد

Clary sageمریم گلی

Classicسنّتی

Classification des Parfumsبندي عطرهاطبقه

Closeشبیه

Close Matchesهمتاسازي نزدیک

Cloveمیخک

Coconutنارگیل

Completeکامل،اتمام

Completionتکمیل

Complexترکیب،پیچیده

Complexهاي پیچیدة آلیمولکول Organic Molecule

Complexityپیچیدگی

Componderکنندهترکیب

Compositionترکیب

Compoundترکیب، ترکیب نمودن

Compounding Notesیبهاي ترکنوت

Concentrateغلیظ

Concreteکانکریت

contextبافت

Contrastتباین، مغایرت

Contrastingمتباین

Copycatمقلّد

Corianderتخم گشنیز

Costusقسط
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countercurrentگیري مخالفعصاره Extraction

Cover upپوشاندن

Cucumberخیار

Cuminزیرة سبز

cutتقلیل کیفیت یافته

cut Grassعلف بریده شده

cutoff levelسطح حذف

Cypress oilروغن درخت سرو

Decorateتزیین نمودن، آرایش نمودن

Deo-Cologneکلن-دئو

Depthژرفا، عمق

Derivativesمشتّقات

Derivedاشتقاقی

Descentنژاد

Descriptiveتوصیفی

Diffusiveشوندگیپخش

Distillationتقطیر

Distilledشدهتقطیر

Dominantغالب

Dominateچیره گشتن

Dress upتزیین نمودن

Dryچوب خشک Wood

Dustyگرد و خاك

Earthyخاکی

Eau de Cologneمایع کُلن

Eau de parfumمایع عطر

Effectتأثیر

effective levelبهترین آکورد

Eleganceاريکریزه

End Productمحصول نهایی

Enfleurageعطرگیري روغنی

Essential Characterشخصیت اساسی

Essential Oilاسانس روغنی
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Estragonترخون

Eucalyptusاوکالیپتوس

Exoticغیربومی

explodingگسترش

Expressفشردن

Expressionفشردن

Extractionگیريعصاره

کستریتاExtrait

Fatigueخستگی

Fecalیمدفوع

Fermentationتخمیر

Finalنهایی

Fineشگرف، فاخر، لطیف

Fine Perfumeryعطّاري فاخر

Finishکنندگیاتمام، تکمیل، تمام

Finishedکامل

Finishingپرداخت نمودن

Fitجور شدن

Fixativeکنندهتثبیت

Flavorطعم

Floralبوگل، گل

Floral Balsamicکاجی-بوگل

Floral Freshتر و تازه-بوگل

Floral-Greenسبز-بو گل

Floral-Orientalشرقی-بوگل

Florientalشرقی-بوگل

Flowerگل

Foinیاسمور کوهی

Formشکل

Fougereفوجِر

Fractional Molecular Distillationبه جزءءتقطیر ملکولی جز

Fragranceعطر

Fragrance Specialistمتخصص عطرِ
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Freshتر و تازه

fruitمیوه

Fruityايمیوه

Fruity Greenاي سبزمیوه

Functional Productsمحصوالت کارکردي

Galbanumاَنقوزه

Gardeniaیاسمن

Gas Chromatographyگاز کروماتوگرافی

GC/MS-plus-Perfumerجی.سی./ام.اس. و عطّار

general lack of Impactنقصان عمومی تأثیر

geneticپیدایشی

Geraniumدانی عطريشمع

Good Qualityکیفیتبا 

Grasseگریس

Greenسبز

Green Effectتأثیر سبز

Guaiacwoodچوب جوایاك، عودالنبیا

Harmonyهارمونی، هماهنگی

Harshخشن، زننده، نامالیمِ

Harshnessخشونت

Hayیونجه

Heavyغلیظ

Hexagon of Perfumesشش ظلعی عطرها

hidden peaksنقاط ماکزیموم مخفی

Honeyعسل

Honeysuckleالدولهپیچ امین

Hungary Waterمایع مجارستانی

Hyacinthسنبل

Hybridدورگه

Identityهویت

Imitateتقلید کردن

Immediate Smellingوزودب

Impactتأثیر
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in the Direction ofدر مسیر

in the Familyخانوادههم

Incenseبخور

Insolubleغیرقابل حل

Inspired byالهام گرفته شده

Intensely Powerfulبسیار قوي، شدیداً قوي

Intensityقدرت

Irisزنبق

Jasmineیاس

Jonquilleنسترن

Juniper Berryرخت عرعرد

Labdanumالدن

Lavandinلَوِندین

Lavenderاسطوخودوس

Lavender Waterمایع اسطوخودوس

Leafyبرگی

Leatherبوچرم، چرم

leaveبرگ

Lemonلیمو سنگی

Lemongrassلیمو علفی

Level of Impactسطح تأثیرگذاري

lifeحیات

Liftانتشار

Lightسبک

Lilacیاس بنفش (یاس شیروانی)

Lily of the Vallyالواديزنبق

Limeلیمو

Linearخطّی

Long-Lastingماندگار

Macerateخیساندن

Magnoliaمگنولیا

main Structural Accordآکورد اصلی

Mandarinنارنگی، مندرین
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Map of Perfumesنقشۀ عطرها

Marineدریایی

Mass Spectrometerسنجی جرمیفطی

master-pieceشاهکار

Matching، شبیه سازي، همانندسازيتطبیق، نظیرسازي

Mediaمحیط

Medium Volatilityفرّاریت متوسط

Memorabilityهاقابلیت ماندن در خاطره

Memorableقابل یادآوري

Metallicفلزّي

Middle noteنوت میانی

Mimosaریشمگل اب

Mintyنعناعی

Mirabelleآلو زرد

Modifyingکننده، بهبوددهندهاصالح

Monolithicیکپارچه

Monoterpenesهامونوترپِن

Mossخزه

Mossyخزه

Muddinessتیرگی

Muguetموگوئت

Mushroomقارچ

Muskمشک

Musk Deerآهوي ختن

Myrrheمر، درخت مرمکى

Narcisseنرگس

Narcoticمواد مخدر

Naturalطبیعی

Natural Characterشخصیت طبیعی

Natural oilروغن طبیعی

Naturalnessطبیعی

Nerolنرول

Neroliبهار نارنج
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newly discovered Syntheticمواد صنعتی تازه کشف شده

Nicheجایگاه ویژه

Nitrilesهانیترال

Nuanceحجم کم

Nutmegدرخت جوز

Oakmossبلوطیخزه

Obscureکدر،مخفی

Odorرایحه

Olibanumکُندر

Openباز

Opoponaxاوپونَکس

Orange Blossomشکوفۀ پرتقال

Organic chemistryشیمی آلی

Orientalشرقی

Originallyاصیل

Orrisزنبق زرد

Osmanthusوستاُسمان

Overloadسربار شدن

Palmarosaپالماروزا

partial anosmiaنابویایی بخشی

Patchouliنعناع هندي

Peachهلو

Peaksنقاط ماکزیموم

Pepperفلفل

Peppermintنعناع فلفلی،نعناع بیابانی

Performanceعملکرد، کارایی

perfumeعطر

Perfume, theعطر، داستان یک قاتل story of a murderer

Perfumersعطّاران

Perfumery houseخانۀ عطّاري، شرکت عطّاري

Persistenceماندگار

Personalityشخصیت

Peru balsamپرو بالسام
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Pimentoفلفل فرنگی شیرین، فلفل گینه

Pineکاجی

Pineappleآناناس

Pleasingآیندخوش

Pomadeپماد

Portدرگاه

Powderyپودري

Preblendedشدهساخته

Predominateغالب بودن، چیره بودن

printer-plotterکنندهرسم-چاپگر

Proportionنسبت

psychophysicفیزیکروان

Qualityکیفیت

Quasi-Naturalطبیعیشبه

Radianceدرخشندگی

Raspberryتمشک

Reflectانعکاس

Replacementجایگزین

Resinصمغ

Resinoidزینوئیدر

Resonanceهمنوایی

retention timeزمان ابقا

Rhubarbریواس

Richغنی

Richnessغَنا، غنابخش

Roman Camomileبابونۀ رومی

Rootریشه

Roseرز

Rosemaryرزماري

Rosewoodچوب بلسان بنفش

Roughnessزِبري

Roundedپر

Rounded offپرداخت نمودن، صاف نمودن

www.takbook.com



٢١٧.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

Roundnessغنا، کمال

Sandalwoodچوبِ صندل

Schiff baseشیف بیس

Seedبذر،تخم

Semiorientalشرقینیمه

Separationجداسازي

Sharpnessتیزي

Simplicityسادگی

Singleمنفرد

Smellبو

Smelling in Patternsتشخیص الگوهاي بویایی

smellingبوي پاي فیل like elephant's feet

Smelling Stripنوار بویایی

Smokyدودي

Smooth outصیقلی بخشیدن

Soapyصابونی

société Technique des Parfumeurs deجامعۀ عطّاران فرانسه
france (STPF)

Solvent Extractionگیري از طریق حلّالعصاره

Speciality Baseبیس ویژه

spentشدهموم استفاده Wax

Spiceادویه

Stabilityپایداري

Stableپایدار

starting materialشانمالت اولیه

Staying powerماندگاري

Strawberryتوت فرنگی

Strengthشدت، قدرت

Strongقدرت

Structureساختار

Styleسبک

Styraxاستیراکس

Subcompoundsزیرترکیبات، ترکیبات فرعی

Subtletyلطافت
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super Blotterنوار کاغذي بزرگ

Sweetشیرین

Sweet Orangeپرتقال شیرین

Synergismسینرژي

Synthesisسنتز

Systematicallyبه صورت منظّم

Terpenesهاترپن

Textureبافت

the)هنر خلق آکورد فطري (غریزي art of the intuitive Accord

theث (نژاد) عطرهاتوار descent of Perfumes

Themeتم

Thymeآویشن

Tinctureتنتور

Toilet waterمایع آرایش

Toiletryآرایشی

Toluتولو

Tonkaتونکا

Top Noteنوت اولیه

Touched upدگرگون

Traceجزئی، مقدار اندك

Tuberoseگل مریم

Tunnel Smellingتونل بویایی

Uniqueفردمنحصر به 

Unity of Impressionوحدت تأثیر

Unprocessedتصفیه نشده

Unroundedناقصِ

Vacuumخأل

Vacuum codistillationتقطیر در خألکمک

Vanillaوانیل

Vapor Pressurفشار تبخیر

Variantجایگزین

Variants and Modifiersهاي منتخبکنندهها و اصالحجایگزین

Vertofixوِرتوفیکس
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Vetiverخسخس

Vetivert Oilاسانس روغنی خس خس

Violetگل بنفشه

Violet leafبرگ گل بنفشه

Volatile Componentاجزا فرّار

Volatilityفرّاریت

Watermelonهندوانه

Waxموم

White Flowersهاي سفیدگل

کتان سفیدWhite Linen

Wishful Smellingکه آرزو داریمبویی

در امتدادWithin the Area

Woodچوب

Woodyبوچوب

Ylang oilروغن ایلَنگ
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حروف فارسیبه ترتیبدو: ترجمۀ لغات فارسی به انگلیسی، شمارة ضمیمۀ 
Toiletryآرایشی

Armoiseآرموایز

Aroma-chologyآروماکولوژي

Azaleaآزالیا

Main Structural Accordاصلیآکورد

Balanced Accordآکورد متعادل

Aldehydicآلـدهـایـدي

Mirabelleآلو زرد

Pineappleآناناس

Thymeآویشن

Musk Deerآهوي ختن

Complete, Finishاتمام

Volatile Componentاجزا فرّارِ

chart integratorsهاي چارتکنندهادغام

Spiceادویه

Absoluteاسانس خالص

Essential Oilاسانس روغنی

Vetivert Oilاسانس روغنی خس خس

Citrus oilاسانس روغنی مرکّبات

Styraxاستیراکس

Lavenderاسطوخودوس

Osmanthusوستاُسمان

Derivedاشتقاقی

Modifyingکنندهاصالح

Originallyاصیل

Additionalاضافی

Extraitتریتاکس

Inspired byالهام گرفته شده

Liftانتشار

Carry-overانتقال احساس به استشمام بعدي Effect

reflectانعکاس

Galbanumاَنقوزه
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Opoponaxاوپونَکس

Eucalyptusاوکالیپتوس

Ylangایلَنگ

Good Qualityکیفیتبا 

Roman Camomileبابونۀ رومی

Anisicى، انیسونبادیان روم

openباز

Context, textureبافت

Incenseبخور

Seedبذر

leaveبرگ

Violet Leafبرگ گل بنفشه

Leafyبرگی

Intensely Powerfulبسیار قوي

Benzoinدرخت حسن لبه، عسلبند،بِنزوئین

Smellبو

smelling like elephant's feetبوي پاي فیل

Wishful Smellingرزو داریمبویی که آ

Systematicallyبه صورت منظّم

Neroliبهار نارنج

Modifyingبهبوددهنده

effective levelبهترین آکورد

Baseبیس

Speciality Baseبیس ویژه

Palmarosaپالماروزا

Stableپایدار

Stabilityپایداري

Baseپایه

Diffusiveشوندگیپخش

Roundedپر

Sweet Orangeپرتقال شیرین

Finishing, Round Offپرداخت نمودن

Peru Balsamپرو بالسام
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Back upنمودنپشتیبانی

Bridgeپلی

Pomadeپماد

Baby Powderپودر نوزاد

Powderyپودري

Chassisپوست

Cover upپوشاندن

Honeysuckleالدولهپیچ امین

Complexityپیچیدگی

Complexپیچیده

geneticپیدایشی

Effect, Impactتأثیر

Green Effectتأثیر سبز

Contrastتباین

Fixativeکنندهتثبیت

Seedتخم

Corianderتخم گشنیز

Fermentationتخمیر

Freshnessتر و تازگی

Freshتر و تازه

Terpenesهاترپن

Estragonترخون

Complex, Compositionبترکی

Compoundترکیب نمودن، ترکیب

Componderکنندهترکیب

Bergamotترنج

Dress upتزیین نمودن

Decorateتزیین نمودن، آرایش نمودن

Smelling in Patternsتشخیص الگوهاي بویایی

Unprocessedتصفیه نشده

Matchingتطبیق

Balanceتعادل

Distillation, Distilledتقطیر
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Fractional Molecular Distillationءبه جزءتقطیر ملکولی جز

Imitateتقلید کردن

cutتقلیل کیفیت دادن

Completion, Finishتکمیل

Themeتم

Finishکنندگیتمام

Raspberryتمشک

Tinctureتنتور

Alcoholic Tinctureتنتورهاي الکلی

The Descent of Perfumesد عطرهاتوارث نژا

Strawberryتوت فرنگی

descriptiveتوصیفی

Toluتولو

Tonkaتونکا

Tunnel Smellingتونل بویایی

Muddinessتیرگی

Sharpnessتیزي

Société Technique des Parfumeurs de Franceجامعۀ عطّاران فرانسه
(STPF)

Animalicجانوري

Nicheویژهجایگاه

,Variantجایگزین Replacement

Variants and Modifiersهايکنندهها و اصالحجایگزین

Separationجداسازي

Traceجزئی

Algalجلبکی

Fitجور شدن

GC/MS-plus-Perfumerجی.سی./ام.اس. و عطّار

printer-plotterکنندهرسم-چاپگر

Aliphaticدارچربی

Leatherچرم

Leatherبوچرم

Woodچوب

Rosewoodچوب بلسان بنفش
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Guaiacwood)چوب جوایاك (عودالنبیا

Dryچوب خشک Wood

Cedarwood)چوب سدر (سرو آزاد

Sandalwoodچوبِ صندل

Woodyبوچوب

Chypreچیپِر

Dominateچیره گشتن

Carrierحامل

Nuanceحجم کم

lifeحیات

bring outنمودن از خفاخارج 

Earthyخاکی

Perfumeryخانۀ عطّاري، شرکت عطّاري House

Mossخزه

Mossyايخزه

Oakmossبلوطیخزه

Fatigueخستگی

Vetiverخسخس

Harshخشن

Harshnessخشونت

Linearخطّی

vacuumخأل

Pleasingآیندخوش

Aesthetically Pleasingآیند از لحاظ زیباشناختیخوش

Cucumberخیار

Macerateخیساندن

Deo-Colognesهاکلن-دئو

Characteristicداراي صفت اختصاصی ممیز

Cinnamicدارچینی

در امتدادwithin the area

in theدر مسیر direction of

Captiveدربند

Nutmegدرخت جوز
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Juniper Berryدرخت عرعر

Birch Tarان، درخت غوشهدرخت ف

Radianceدرخشندگی

Portدرگاه

Marineدریایی

touched upدگرگون

Smokyدودي

Hybridدورگه

Odorرایحه

Roseرز

Rosemaryرزماري

Resinoidرزینوئید

Aroma-chologyروانشناسی رایحه

psychophysicفیزیکروان

aروشی براي آفرینش در عطّاري method of Creation in Perfumery

Ylang oilروغن ایلَنگ

Cinnamon Bark oilروغن پوست درخت دارچین

Cypress oilروغن درخت سرو

Natural oilروغن طبیعی

روغن کیستCiste oil

Basilریحان

Eleganceکاريریزه

Rootریشه

Rhubarbریواس

Roughnessزِبري

retention timeازمان ابق

Irisزنبق

Orrisزنبق زرد

Lily of the Vallyالواديزنبق

Harshزننده

immediate smellingزودبو

Cuminزیرة سبز

Subcompoundsزیرترکیبات، ترکیبات فرعی
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Depthژرفا

Structureساختار

Basic Structureساختار پایه

Structuralساختاري

Simplicityسادگی

Adaptationسازگاري

Greenسبز

Styleسبک

Lightسبک

Overloadسربار شدن

level of Impactسطح تأثیرگذاري

cutoff levelسطح حذف

Hyacinthسنبل

Angelicaسنبل خطایی

Synthesisسنتز

Classicسنّتی

Appleسیب

Synergismسینرژي

master-pieceشاهکار

Quasi-Naturalطبیعیشبه

Closeشبیه

Matchingشبیه سازي

Chocolatelike with a Touch of Incenseشبیه شکالت با مقدار کمی بخور

Character, Personalityشخصیت

Essential Characterشخصیت اساسی

Natural Characterشخصیت طبیعی

Strengthشدت، قدرت

Intensely Powerfulشدیداً قوي

Orientalشرقی

Hexagon of Perfumesشش ظلعی عطرها

Formشکل

Orange Blossomشکوفۀ پرتقال

Almond Blossomشکوفه بادام
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Fineشگرف

Geraniumدانی عطريشمع

Sweetشیرین

Sweetnessشیرینی

Schiff baseشیف بیس

Organic chemistryشیمی آلی

Chemicalاییشیمی

Soapyصابونی

Rounding offصاف نمودن

Characterصفت

Resinصمغ

Smooth outصیقلی بخشیدن

Classification des Parfumsبندي عطرهاطبقه

Natural, Naturalnessطبیعی

Flavorطعم

Mass Spectrometerسنجی جرمیطیف

Honeyعسل

Extractionگیريعصاره

Solvent Extractionگیري از طریق حلّالارهعص

countercurrentگیري مخالفعصاره Extraction

Perfumerعطّار

Perfumersعطّاران

Fine Perfumeryعطّاري فاخر

Fragranceعطر

Perfumeعطر

Perfume, the Story of a Murdererعطر، داستان یک قاتل

Enfleurageعطرگیري روغنی

Characteristicعالمت مشخّصه

cut Grassعلف بریده شده

Depthعمق

Performanceعملکرد

Amberعنبر

Ambergrisشاهبو)(عنبر سائل 
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Dominantغالب

Predominateچیره بودنبودن،غالب

Concentrate, Concentrated, Heavyغلیظ

Roundnessغنا

Richnessغَنا، غنابخش

Richیغن

Exoticغیربومی

Insolubleغیرقابل حل

Fineفاخر

Volatilityفرّاریت

Medium Volatilityفرّاریت متوسط

Basic Formulaايفرمول پایه

Vapor Pressurفشار تبخیر

Expressionفشردن

Expressedفشردن

Metallicفلزّي

Pepperفلفل

Pimentoینهفلفل فرنگی شیرین، فلفل گ

Fougereفوجِر

Memorableقابل یادآوري

Memorabilityهاقابلیت ماندن در خاطره

Mushroomقارچ

Preblendedشدهساخته

Intensityقدرت

Strongقدرت

Staying Powerقدرت ماندگاري

Costusقسط

Pineکاجی

Balsamicکاجى، وابسته به بلسان

Performanceکارایی

Carbowaxکاربوواکس

Camphor-Cineolکافور

Completedکامل
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Finishedکامل

Concreteکانکریت

کتان سفیدWhite Linen

Castoreumکستروم، جند بیدستر یا جند بادستر

Cassieکَسی

Cassisکَسیس

Roundnessکمال

vacuum codistillationتقطیر در خألکمک

Auxiliaryکمکی

Olibanumکُندر

Activeگرکنش

Qualityکیفیت

Aesthetic Qualityکیفیت زیباشناسی

Gas Chromatographyگاز کروماتوگرافی

Civet Catگربۀ زباد

Dustyگرد و خاك

Grasseگریس

explodingگسترش

Flowerگل

Floralگل

Mimosaگل ابریشم

Violetگل بنفشه

Tuberoseمریمگل

Floralبوگل

Floral-Greenسبز-بو گل

Floral Freshتر و تازه-بوگل

Floral-Orientalشرقی-بوگل

Florientalشرقی-بوگل

Floral Balsamicکاجی-بوگل

White Flowersهاي سفیدگل

Aromatic Herbalگیاهان خوشبو

Labdanumالدن

Subtletyلطافت
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Finelyیفلط

Fineلطیف

Lavandinلَوِندین

Limeلیمو

Lemonلیمو سنگی

Lemongrassلیمو علفی

Long-Lastingماندگار

Persistenceماندگار

Toilet Waterمایع آرایش

Lavender Waterمایع اسطوخودوس

Eau de Parfumمایع عطر

Eau de Cologneمایع کُلن

Hungary Waterمایع مجارستانی

Contrastingمتباین

Fragrance Specialistمتخصص عطرِ

Balancedمتعادل

Mediaمحیط

End Productمحصول نهایی

Functional Productsمحصوالت کارکردي

Obscureمخفی، کدر

Blenderکنندهمخلوط

Fecalیمدفوع

Myrrheمر، درخت مرمکى

Citrusمرکّبات

Clary Sageریم گلیم

Derivativesمشتّقات

Muskمشک

Ambrette Seedمشک دانه

Civetمشک زباد

Aromaticمعطّر

Contrastمغایرت

Traceمقدار اندك

Copycatمقلّد
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Magnoliaمگنولیا

starting materialشانمالت اولیه

Uniqueفردمنحصر به 

Mandarinمندرین

Singleفردمن

newly discovered Syntheticمواد صنعتی تازه کشف شده

Narcoticمواد مخدر

Muguetموگوئت

complex Organicهاي پیچیدة آلیمولکول Molecule

Waxموم

spentموم استفاده شده Wax

Beeswaxموم زنبور عسل

Monoterpenesهامونوترپِن

Analytical Smelling Techniqueمهارت تحلیلی بویایی

Cloveمیخک

Carnationمیخک صدپر

fruitمیوه

Fruityايمیوه

Fruity Greenاي سبزمیوه

Partial Anosmiaنابویایی بخشی

Coconutنارگیل

Mandarinنارنگی

Unroundedناقص

Harshنامالیم

Narcisseنرگس

Nerolنرول

descentنژاد

Proportionنسبت

Jonquilleنسترن

Matchingنظیرسازي

Peppermintنعناع فلفلی،نعناع بیابانی

Patchouliنعناع هندي

Mintyنعناعی
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Peaksنقاط ماکزیموم

hidden peaksنقاط ماکزیموم مخفی

Map of Perfumesنقشۀ عطرها

general lack of Impactنقصان عمومی تأثیر

Smelling Stripبویایینوار

super Blotterنوار کاغذي بزرگ

Top Noteنوت اولیه

Base Noteنوت پایه

Middle Noteنوت میانی

Compounding Notesهاي ترکیبنوت

Absolute Typeنوع ابسولوتی

Finalنهایی

Nitrilesهانیترال

Semiorientalشرقینیمه

Vanillaوانیل

Unity of Impressionت تأثیروحد

Vertofixوِرتوفیکس

Harmonyهارمونی

Cardamonهل

Peachهلو

Matchingهمانندسازي

Harmonyهماهنگی

Close Matcheهمتاسازي نزدیک

in the Familyخانوادههم

Resonanceهمنوایی

Watermelonهندوانه

the art)هنر خلق آکورد فطري (غریزي of the intuitive Accord

Awarenessهوشیاري

Identityهویت

Jasmineیاس

Lilacیاس بنفش، یاس شیروانی

Gardeniaیاسمن

Foinیاسمور کوهی
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Monolithicیکپارچه

Hayیونجه
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١١٩٩هابیسوفهرست عطرها، مواد اولیۀ اختصاصیضمیمۀ شمارة سه:

ل ساختنام عطرها، سازنده و سا
نام عطرخانۀ عطّاري سازندهسال ساخت

1991GivenchyAmarige

1979CacharelAnais Anais

1927LanvinArpège

1965LauderAramis

1973Lauder900Aramis

1972CliniqueAromatics Elixir

1944PiguetBandit

1986LauderBeautiful

1935ArdenBlue Grass

1958GresCabochard

1968RabanneCalandre

1961HermesCaleche

1987Prescriptives IncCalyx

1935DanaCanoe

1991ChopardCasmir

1921Chanel5Chanel No.

1971Chanel19Chanel

1973RevlonCharlie

1975LagerfeldChloé

1917CotyChypre

1984ChanelCoco

1973CouturierCoriandre

1972DiorDiorella

1970DiorDioressence

1991DiorDune

1966DiorEau Sauvage

1991Calvin KleinEscape

1988Calvin KleinEternity

برخی از عطرهاي این لیست ممکن است دیگر در دسترس نباشند.1199
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1942RochasFemme

1966LarocheFidji

1933CaronFleurs de Rocaille

1882HoubigantFougère Royal

1981GiorgioGiorgio

1932WorthJe Reviens

1953BalmainJolie Madame

1987JoopJoop

1988LauderKnowing

1948RicciL'Air du Temps

1912GuerlainL'Heure Bleue

1957GivenchyL'Interdit

1905CotyL'Origan

1987CacharelLoulou

1960RochasMadame Rochas

1944CarvenMa Griffe

1947DiorMiss Dior

1919GuerlainMitsouko

1933PatouMoment Suprême

1981CartierMust de Cartier

1988LauderNew West

1985Calvin KleinObsession

1977St. LaurentOpium

1976SternOscar de la Renta

1984P. PicassoPaloma Picasso

1983St. LaurentParis

1985DiorPoison

1912HoubigantQuelques Fleurs

1970St. LaurentRive Gauche

1989GuerlainSamsara

1925GuerlainShalimar

1979JacomoSilences

1991LauderSpellbound

www.takbook.com



٢٣٦.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

1959AvonTopaze

1990LancomeTrésor

1981VanderbiltVanderbilt

1945BalmainVent Vert

1992Oscar de la RentaVolupté

1978LauderWhite Linen

1952LauderYouth Dew

1984GivenchyYsatis

www.takbook.com



٢٣٧.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: عطّاري فاخرهاي عطرسازياصول و شیوه

آنسازندهومشتّقّات ،مواد شیمیایی ویژه
ویژه و مشتّقاتمادة شیمیاییسازنده

DragocoAgrunitrile
HenkelAmbroxan
DragocoBrahmanol
PfizerCalone
I.F.FCanthoxal
I.F.FCashmeran

FirmenichCassione
I.F.FCedramber
I.F.FCelestolide
I.F.FCycloamylone

FirmenichDamascone alpha
FirmenichDamascone beta
GivaudanDimetol
DragocoDragojasimia
QuestDupical

Givaudan RoureDynamone
Givaudan RoureEvernyl

DragocoFrambinone
QuestFiorivert
I.F.FGalaxolide

Givaudan RoureGlycolierral
FirmenichHedione

I.F.FHelional
DragocoHivertal (see Triplal)
DragocoIndolal (Florindal)
DragocoIsodamascone
I.F.FIso E super
I.F.FJessemal

Givaudan RoureKephalis
DragocoLactoscatone
I.F.FLiffarome

Givaudan RoureLilial
I.F.FLyral

DragocoMadranol
Givaudan RoureMagnolione

I.F.FMethyl cyclo citrone
I.F.FMuguet aldehyde

Tagasako)ethylene brassylate (Musk T
DragocoOncidal

BedoukianParmavert
DragocoRholiate
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I.F.FRosalva
Givaudan RoureSandalore

DragocoSandranol
Givaudan RoureSandela

P.F.WTonalid
I.F.FTriplal (see Hivertal)

DragocoVertacetal
I.F.FVertenex (PTBCHA)
I.F.FVertofix

DragocoVertral
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هاي ویژه و سازندة آنبیس
هاي ویژهبیسسازنده
RoureAldehone alpha
RoureAlthenol

SynaromeAmbrarome
DragocoCassis ٢٨١
FirmenichDianthine
FirmenichDorinia
FirmenichJasmine 231
FirmenichFlorizia
FirmenichFleur d'Oranger
FirmenichMelysflor
de LaireMousse de Saxe
RoureMuguet Invar

FirmenichParmantheme
RourePimenal
RourePrintenyl
RoureSelvone

DragocoVertralis
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