
 
آیا نحوه درمان با سیاه دانه را 

 دانید؟ می
های شناخته شده و رایج که حتی  یکی از روش 

 با  درمان کنندپیامبر اکرم )ص( آن را توصیه می 

فرمایند: سیاه دانه  و همچنین می  است. دانه سیاه

درمان هر دردی به جز مرگ است. به عبارتی 

دیگر این دانه با ارزش از چنان خواص و فوایدی  

تواند به راحتی از درد برخوردار است که می 

های نوک موی سر را  ناخن پا تا درد و بیماری 

ه، خواص آن و همچنین نحوه درمان با این گیاه  درمان کند. در این مطلب ما به معرفی کامل و دقیق این دان

آسا خواهیم پرداخت. برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد تا پایان مطالب با ما همراه باشید. اگر  معجزه 

ما  ارگانیک محصوالت خرید توانید از طریق سایت هل سبز بهآسا را دارید می قصد خرید این دانه معجزه 

 .اقدام نمایید
 

 سیاه دانه چیست؟ 

اشاره شده است ابتدای امر شما را با این دانه آشنا   دانه سیاه با درمان  در این مقاله که به روش های

آسا از طعم تلخی برخوردار است و به همین دلیل معموالً به عنوان ادویه در  میکنیم. این دانه معجزه

شود. سیاه دانه یک گیاه بومی جنوب غرب آسیا  مواد غذایی به ویژه انواع ترشیجات به کار برده می 

کردند. از  از آن به عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می های دور است که از گذشته 

شود.  های شیرده بسیار مفید است مصرف آن به شدت توصیه می آنجایی که این گیاه بومی برای خانم 

های دیگری مانند سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، کمون اسود، شونیز، شونوز و  این گیاه به نام 

https://helesabz.com/nigella-sativa-treatment/
https://helesabz.com/nigella-sativa-treatment/
https://helesabz.com/buy-organic-products/


حتماً مقداری سیاه دانه خریداری   ادویه خرید  شود. به خاطر داشته باشید هنگامته می کمون هندی شناخ

 .نمایید 

 

 ها و سالمت بدن خواص درمانی سیاه دانه برای درمان بیماری

این دانه سیاه به علت اینکه حاوی مقدار زیادی مواد معدنی و ویتامین است کمک قابل توجهی به  •
 .های قلبی و عروقی، کم خونی و میگرن خواهد کرددرمان دیابت، سل، بیماری 

های چرب ضروری فراوان موجود در خود به نوعی خوراکی ضد سرطان  سیاه دانه به دلیل اسید  •
 .تبدیل شده است

آسا به دلیل سرشار بودن از آهن و پتاسیم فراوان عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن،  دانه معجزه این  •
 .شودباعث رفع مسمومیت خونی و یبوست در فرد می 

ها، درمان زخم معده، نابودی  انگیز بسیار زیادی مانند درمان سرطان این گیاه بومی از خواص شگفت  •
 .ارش بدن برخوردار استسموم در کبد و نیز تنظیم سیستم گو

قرار دادن جوشانده مخلوط سیاه دانه بو داده و روغن زیتون به مدت یک دقیقه روی پیشانی افرادی که  •
شود؛ زیرا این  کنند بسیار توصیه می بعد از از تمام شدن دوران سرماخوردگی خود همچنان عطسه می 

 .دهدها خاتمه می مخلوط به این عطسه 
زشکان طب سنتی سیاه دانه جویده شده و مخلوط آن با بزاق دهان به درمان زگیل به عقیده برخی از پ •

 .کندکمک می 
ای شود. )هفتهبخور این گیاه در فصل پاییز به افرادی که به بیماری سینوزیت مبتال هستند توصیه می  •

 یک بار این کار را انجام دهید.( 
 سیاه با  درمان شود ازبسیار کم است توصیه می ها برای نوزادشان های سردمزاجی که شیر آنبه خانم  •

های غذایی خود تاز این دانه استفاده کنند تا به مرور زمان شاهد افزایش  بهره مند شوند و در وعده دانه
 .شیر باشند

 

 قیمت و خرید سیاه دانه 

https://helesabz.com/buy-spices/


توانید  انگیز پی بردید می ق این مطلب به خواص و فواید این گیاه دارویی شگفت در صورتی که از طری
، ادویه و سیاه دانه به سایت هل سبز مراجعه نمایید و این محصوالت را با عرقیات انواع خرید جهت

 .ها خریداری نماییدترین قیمت ترین و به صرفه مناسب 

 خواص سیاه دانه در طب اسالمی 

در طب اسالمی نیز تأکید بسیار زیادی بر استفاده از روش های “درمان با سیاه دانه” شده است. الزم به ذکر 
اند. پیامبر اکرم  ها نام برده مان و پیامبر اکرم )ص( از خواص این گیاه برای درمان انواع بیماری است که اما 

صلی هللا علیه و سلم فرمود: ما من داء إال فی الحبة السوداء منه شفاء إال السام یعنی هیچ بیماری نیست مگر  
فرمایند:  انگیز این گیاه می واص اعجاب شفای آن در سیاه دانه است جز مرگ. امام رضا علیه السالم درباره خ

در سیاه دانه برکت است. در چهل چیز خداوند برکت قرار داده از حبوبات و جمادات هم سیاه دانه را 
 .برگزیده است

 

 خواص روغن سیاه دانه 

استفاده از روغن این دانه دارویی در برنامه غذایی به تعادل فشار خون، کاهش قند خون، بهبود آرتروز  
 .کندکند و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه و پاکسازی می کمک شایانی می  لثه التهاب و

https://helesabz.com/buy-spirits/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/swollen-gums


 

 تسکین روماتیسم با روغن سیاه دانه 

ابتدا یک فنجان روغن سیاه دانه را گرم کرده و قبل از خواب روغن گرم شده را در محل درد آرام با 
دهید. در آخر محل مورد نظر را با یک تکه پارچه پشمی باندپیچی کنید و استراحت   تان بمالید و ماساژدستان 

 .آشنا میشوید دانه سیاه با درمان کنید. در ادامه بیشتر با

 سیاه دانه برای درمان سرگیجه و درد گوش 

ره  شود ابتدا یک عدد قاشق مرباخوری عسل را با چند قطبرای درمان سرگیجه و یا درد گوش توصیه می 
روز ادامه   ۱۱روغن سیاه دانه مخلوط کنید و آن را هر صبح ناشتا مصرف نمایید. این کار را حداقل تا 

 .دهید

 



 سیاه دانه برای درمان اسهال

آسا را آسیاب کنید و آن را با نصف  توانید یک قاشق غذاخوری از این دانه معجزه هال می برای درمان اس
 .میل نمایید ی تره تیزک )شاهی( مخلوط کنید و پس از صرف غذا در سه وعدهاستکان عصاره 

 

 ۲سیاه دانه برای درمان دیابت نوع 

 (HbA۱C) گرم سیاه دانه در روز میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله۲توانید با مصرف تنها شما می 
خود را کاهش دهید. این دانه سیاه دارویی همچنین توانایی این را دارد که عملکرد سلول بتا را افزایش دهد  

 .کندهم زمان با اینکه مقاومت به انسولین را کم می 

 

 سیاه دانه برای درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری 

ن گیاه شناخته شده است. بر اساس مطالعات و تحقیقات به دست آمده  به طور سنتی خواص ضد تشنجی ای
دهند، به راحتی و  های مدرن و جدید از خود مقاومت نشان می ها مانند صرع که در برابر داروبرخی بیماری 

ها قادرند تشنج را به طور عجیب و  با مصرف عصاره سیاه دانه قابل درمان هستند؛ چرا که این دانه
 .یزی کاهش دهندانگشگفت 

  

 سیاه دانه برای درمان آسم 

دهد که مبتال هستند نشان می  آسم بیماری های انجام شده روی انواع حیواناتی که بهها و آزمایش تحقیق 
های معمولی به دنبال  مصرف سیاه دانه )همراه با آویشن( نتایج بسیار خوب و قابل توجهی را نسبت به دارو

های انجام شده دیگر ثابت شده است که نوشیدن آب جوش به همراه عصاره سیاه دانه دارد. بر اساس آزمایش 
 .به آسم به همراه دارداثرات بسیار خوبی را برای افراد مبتال  

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/6424-asthma


 

 کالم پایانی 

انگیز در طب اسالمی است که حتی امامان ما و  های شناخته شده و شگفت یکی از روش  دانه سیاه با درمان
آسا که معموالً کنند. این دانه معجزه ها توصیه می پیامبر اکرم )ص( مصرف آن را برای درمان انواع بیماری

فواید بسیار زیادی   کنند از خواص وآن را به عنوان ادویه در مواد غذایی به ویژه انواع ترشیجات استفاده می 
 .ها پرداختیمبرخوردار است که ما در این مطلب به معرفی تمام آن 

 


