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العطر  مع  طويل  باع  ومازال  للعرب  كان 
ظهور  قبل  لما  يعود  واستخدامه،  والطيب 
التي  المفردات  اإلسالم، حيث كان يعد أحد أهم 
تحفل بها القوافل التجارية لقادة وزعماء العرب 
في هذه الفترة، هذا بجانب اعتيادهم على تبخير 
وتطيب الضيوف، بل وارتباطهم بعادة التطيب 

بشكل عام في كافة المناسبات.

مستحضرات  العربية  واألطايب  العطور  وتعد 
استخراجها  يتم  ومميزة،  خاصة  روائح  ذات 
من  مواد وأصول نباتية أو حيوانية، أو من مزيج 
يجمع كال النوعين، وقد تخلط هذه العطور معا 
من  واحد  نوع  لصناعة  خاصة   وأساليب  بطرق 
العطور كما يستخدم بعضها بصورة منفصلة، 
واستخراجه  منها  كال  تصنيع  طريقة  وتختلف 
من نوع ألخر، لذا يتم طرحها للبيع في األسواق 
أما أسرار كل  المحلية والعالمية بأغلى األسعار 
هذا فتكشفه جولتنا التالية داخل عالم الطيب 

العربي.

Historically, the Arabs were ardent 

traders and prolific consumers of 

aromatic substances which were regularly 

transported by caravans across the Arab 

region.

The Arabs used and lavished it on 

themselves and on their guests. Scents 

derived from various aromatic substances 

came to be customarily used on all 

important occasions. The primary source 

for scents are from plants and some 

animals. Scents over the centuries became 

an important element of the Arabic way 

of life. The patronage of Sheikhs and 

aristocrats added exceptional value to the 

perfumes which is now appreciated by all 

in the Arab society. 



“Its palaces are built 
of gold, its soil is 
composed of musk, 
and saffron is a plant 
growing there”. 
The best description 
of Paradise
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Over the centuries, the usage of 
perfume was closely associated with 
religion and religious rites. It was not 
uncommon to use scents in rituals 
connected with idol worship. Scents 
were used as offerings to the deity 
to seek their blessings and fulfillment 
of prayers. The usage of  scents was 
extended  to embalming of the dead 
bodies of Kings and Aristocrats in 
the society and also in their funeral 
processions. They came to be used 
on important occasions such as 
marriages, birthday celebrations, 
in the court of kings and prominent 
state leaders, as well as in personal 
adornment of men and women. 
Egyptian Pharaohs used perfumes as 
offering to the gods inside temples, 
besides using them for mummification, 
and even as an essential element of 
adornment by aristocrats and the 
kings. Inscriptions inside the ancient 
Egyptian temples indicate that Queen 
Nefertiti and Cleopatra used perfumes 
and scented themselves regularly. 

They used sandalwood and roseoil to 
beautify their faces, prevent wrinkles 
on their skin and to oil their hair to stay 
young and healthy. 

Men and women in the ancient 
Egyptian civilization were equally 
obsessed with perfumes. Special 
flasks and censers made of alabaster 
and precious stones were produced 
for using musk perfume. They were 
among the precious possessions of 
kings such as Tutankhamen. This 
fascination for perfumes was not 
restricted to just the ancient Egyptian 
civilization. Perfumes and scents 
were used widely by the Sumerian, 
Babylonian, Persian, Romanian, and 
Indian civilizations since 5000 BC. 
In these civilizations, perfumes were 
used to daub idols. It was used as a 
religious offering in the treatment and 
exorcising of evil spirits. Perfumes 
were used in the burial of the dead, 
especially in the Indian culture.

Through Time
والعطور،  بالطيب  اإلنسان  معرفة  تاريخ  يعود 
إلى بدء ظهور الشعائر والطقوس  بشكل عام 
كان  فقد  العبادات،  ببعض  المرتبطة  الدينية 
استخدام  الطقوس،  هذه  ظهور  مع  السائد   
العطور واألطايب لتعطير تماثيل اإلله المعبود، 
النذور  تقديم  عند  ،وكذلك  إليه  التقرب  وعند 
أصبحت  الوقت  ومع  الحاجة،  الستجابة  طلبا 
الموتى،  جثث  لتحنيط  تستخدم  األطايب  هذه 
تأثيرها  ازداد  ثم   ، الجنائزية  المراسم  وإلقامة 
االحتفال  عند   تستخدم  فأصبحت  وصداها 
بالزواج وميالد المواليد الجدد وإلعداد المجالس 
سواء  التزين  عند  وكذلك  والقادة،  للملوك 
أن  هذا  في  ويذكر  المرأة،  أو  للرجل  بالنسبة 
في  الملموس  وجودها  لها  كان  العطور 
بالعادات  ترتبط  أن  قبل  القديمة،  الحضارات 
من  يتجزأ  ال  جزء  وتصبح  بل  العربية،  والتقاليد 
كان  فقد  الخصوص،  وجه  على  العربي  التراث 
القديمة  الفرعونية  الحضارة  في  وجودا  للطيب 
المعابد  داخل  لآللهة  كقربان  استخدم  حيث 
وكإحدى أساسيات التحنيط بل وعنصر أساسي 
العامة  لدى  األناقة  ومظاهر  الزينة  أسس  من 
التي  النقوش  وتشير  سواء،  حد  على  والملوك 
مازالت موجودة بالمعابد المصرية القديمة على 
أن الملكتين »نفرتيتي« و»كليوباترا« على سبيل 
والتبخر  التطيب  على  تحرصان  كانتا  المثال، 
بجانب  هذا   ، الورد  وزيت  الصندل،  خشب  بزيت 

والشعر  الوجه  استخدامهما لهما  في تجميل 
اإلصابة  من  لألول  حماية  الخصوص،  وجه  على 
االستخدامات  لهذه  تصنع  وكانت  بالتجاعيد، 

مجامر خاصة من الذهب والفضة.

سواء  حد  على  والنساء  الرجال  اشترك  وقد 
الحضارة  في  بالعطور  للتطيب  عشقهما  في 
ومجامر  قوارير  وجدت  حيث  القديمة،  المصرية 
واألحجار  واأللباستر  المرمر  من  صنعت  خاصة، 
وجه  على  المسك  عطر  الستخدام  القديمة، 
الخصوص، بين مقتنيات الملوك كالملك »توت 
عنخ أمون«على سبيل المثال، ولم يتوقف األمر 
عنيت  فقد   وحدها،  المصرية  الحضارة  حد  عند 
الحضارة السومرية والبابلية  والفارسية وكذلك 
الحضارة الرومانية والهندية، باستخدام العطور 
الميالد،  قبل  عام   5000 يقرب  ما  منذ   واألطايب 
العطر  كان  الحضارات  هذه  أصحاب  فلدى 
يستخدم لطالء تماثيل اآللهة ، كما يقدم كنوع 
من التقرب لها، هذا بجانب استخدام رجال الدين 
له في العالج ولطرد األرواح الشريرة، واستخدام 
الرجال والنساء له كرمز لألناقة وإلضفاء المزيد 
من الجمال، بل وعند دفن الموتى وباألخص لدى 

أصحاب الحضارة الهندية.
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العرب .... والطيب
لدى  والعطر  الطيب  استخدام  بدايات  عن  هذا 
قبل  األعوام  آالف  منذ  المختلفة،  الحضارات 
الميالد، أما العرب فقد كان لهم باع طويل مع 
العطر واستخدامه ،يعود لما قبل ظهور اإلسالم، 
حيث كان يعد أحد أهم المفردات التي تحفل بها 
هذه  في  العرب  وزعماء  لقادة  التجارية  القوافل 
الفترة، ويذكر في هذا الشأن أن القافلة التجارية 
لعم النبي صلى اهلل عليه وسلم »أبو طالب بن 
القوافل  أشهر  من  كانت  التي  و  المطلب«  عبد 
أهم   الطيب  كان  اإلسالم،  ظهور  قبل  التجارية 
الجزيرة  أرجاء  بين  ونقله  حمله  على  تحرص  ما 
ارتبطت  خاصة  عادات  للعرب  كان  وقد  العربية، 
باستخدام العطور في المناسبات الهامة، حيث 
كانوا يتعطرون قبل الذهاب للحرب، وكان عطر 
المرأة  نسبة  منشم  عطر  بأسم  يعرف  الحرب 
على  يحرصون  فكانوا  بتصنيعه،  تقوم  كانت 
شراء هذا العطر منها عند الذهاب للقتال،  هذا 
بجانب  اعتيادهم على تبخير وتطييب الضيوف، 
وتطيب  المجامر  في  الطيب  وضع  خالل  من 
هناك  وكانت  الضيف.  به  يتواجد  الذي  المكان 
استخدام  على  تقوم  الجاهلية  في  أخرى  عادة 
الميالد،  عند  المولود  رأس  لدهن  العقيقة  دم 
من  بدال  الطيب،  استخدم  اإلسالم  جاء  فلما 
للقتل  نفسه  يقدم  من  كان  كما  الدماء،  هذه 
المالبس  أجود  يلبس  أخرى،  قبيلة  ألي  للثأر 
نفسه  تقديم  على  يقدم  أن  قبل  الطيب  ويضع 
االستخدامات  هناك  كانت  وأخيرا  منه،    للثأر 

THE ARABS AND THEIR 
TRYST WITH PERFUMES
The civilizations that existed before 
the time of Jesus Christ were known 
to have used perfumes in their day 
to day life. Arabs were known to use 
perfumes long before they embraced 
Islam. To meet the increasing demand, 
they actively traded in perfumes. It is 
recorded that the commercial caravans 
that belonged to the Prophet’s 
uncle Abu Talib ibn Abd Al-Muttalib, 
was one of the most famous pre-
Islamic caravans. It would transport 
perfumes throughout the Arabian 
Peninsula. Arabs customarily would 
wear perfume before they set off to 
battles. Such a perfume was called “Itr 
Mansham” in reference to Mansham, 
a woman who was well known for 
making this perfume. Arabs invariably 
used her perfume before setting off on 
their battles. Scent would be added 
to the firewood so that its fragrance 
spreads in the surroundings. Another 
pre-Islamic ritual was to use the blood 
of sacrificial animals to daub the 
heads of newborns. However, Islam 

كان العرب يتعطرون  
قبل الذهاب للحرب

العرب يدهنون 
أجسامهم 

قبل الذهاب إلى 
المسجد

كان الطيب يوضع علي 
رأس الطفل بمجرد 

الميالد
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More than thirty types of 
perfumes are offered for sale in 
the Arab markets 

Arabs would wear 
perfume before going 
to war

Arabs anoint 
their body 
before going to 
the mosque

Scent is applied to the 
baby immediately after 
birth



العادية للطيب لدى العرب حيث كان يستخدم 
في التجميل ،  كما في تعطير شعر وبدن الرجل 
والمرأة على حد سواء،  لذا نظمت للطيب األبيات 
، تدل  واألشعار الخاصة، وكانت رؤيته في الحلم 
على الفرح والسرور والخير الكثير، وفقا لتفسير 

الرؤيا لديهم.

التجارة
لم يكن لألطايب والعطور هذه المكانة المميزة 
لدى العرب في حقبة الجاهلية وفيما بعد ظهور 
اإلسالم فقط  الستخداماتها العديدة، فقد كان 
لها نفس المكانة باعتبارها أحد أهم المفردات 
التجارية في هذه المرحلة،  وما أعقبها بعد ظهور 
اإلسالم ، وتأسيس الدولة اإلسالمية، حيث كان 
ألهل مكة  قبل ظهور اإلسالم ،كما ذكر القرآن 
والصيف،  الشتاء  في  تجاريتين  رحلتين  الكريم  
كانت األولى تعنى بنقل البضائع فيما بين اليمن 
والثانية  فلسطين،  إلى  العربية   الجزيرة  وجنوب 
البحر  وحوض  الشام  بالد  تجارة  بنقل  تقوم 
المتوسط إلى الحجاز ونجد واليمن، وكان الطيب 
يعد من أهم البضائع في الرحلتين، وباألخص في 
القوافل التجارية لسادة وأشراف مكة، كما كان 
الملوك واألشراف  المكانة في قوافل  له نفس 
والسادة بمنطقة الجزيرة العربية ككل، قبل و 

recommended 
the use of perfume 

instead of blood. When 
offering oneself to another tribe to 
avenge for the killing of one of its 
member, the person to be killed 
would wear his best clothes and 
apply perfume before the retribution. 
In Arabic literature, perfumes were the 
subject for popular literary works and 
poetry. Seeing perfume in your dreams 
was considered to be a good omen 
and a cause for happiness among the 
Arabs.

TRADING
Before the advent of Islam in the 
Arabian Peninsula, the Arabs from 
Mecca operated two commercial 
caravans; one each during winter and 
summer. One caravan transported 
goods between Yemen and south of 
Arabia to Palestine. The other caravan 
transported the merchandise of Syria 





TAIF ROSE

الورد هو  نبات شجيري متسلق ، يمتاز بالشذى العطر،و يعتبر الورد الطائفي والذي ينمو بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية من أجود أنواع الورود يليه 

الورد الذي  ينمو بالجبل األخضر بسلطنة عمان، ويعتبر هذان النوعان من أجود أنواع الورود التي تستخدم لصناعة عطر الورد و تقطير ماء الورد، وذلك بسبب 

العوامل المناخية المتوافرة في هاتين المنطقتين و التي تؤثر إيجابيا على نمو الورد فيهما بشكل جيد.

A ROSE IS A CREEPER PLANT THAT HAS 
AN AROMATIC FRAGRANCE. 
The rose that grows in Taif, Kingdom of 
Saudi Arabia, is presumably the best, followed by 
the rose that grows in the green mountains in the 
Sultanate of Oman. The rose from these locations 
are excellent in quality and ideal for making 
perfume and distilling rose water. This is due 
to the favorable environmental conditions in 
these places, which positively affect the 
growth and quality of roses. 



ً ورد الطائف أكثر أنواع الورود تميزا
The rose of Taif is the best 





The rose of Taif is distilled for 
commercial purposes from 
mid-March onwards

There is only the good 
quality, or the bad 
quality rose oil 

Rose is cultivated 
in more than one 
thousand farms 
in Taif

Rose oil contains three 
aromatic substances 
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