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 ٢٠١٢ جوالی ٠٨

 

  سياه دانه

  جز از مرگه درمان برای ھر بيماری ب
  

  

  

ثرترين و مفيدترين چيزی است که سياه دانه و روغن آن مؤ

 ھر بيماری، الرجی يا حساسيت و حتا بيماری برای تقريباً 

، شکر يا ديابيت،  )asthma(ھای جدی مانند نفستنگی 

 ، )hepatitis(اختالالت در سيستم دفاعی بدن، زردی يا  

رطان  ) AIDS(ايدز  ا س حديث . باشد دارو میو حت

کند که سياه دانه  يد میأئبخاری شريف ھم اين موضوع را ت

اين گياه يکی از . ر از مرگ استدرمان ھر مرض به غي

مھم ترين و بزرگترين شفا بخِش ھر زمان  بوده و به شيوه ھای مختلف و موارد گوناگون مانند تقويت سيستم دفاعی 

 خون، و حمايت از طول عمر سالم مورد استفاده قرار ۀبدن، تصفي

  . گرفت می

مدتاٌ باشد که ع می  )Nigella sativa(اسِم بيالوژيکی سياه دانه 

در مناطق مديترانه و ساير مناطق ديگر جھان از جمله عربستان 

. شود سعودی، افريقای شمالی و بخش ھای از آسيا نيز کشت می

سياه دانه برای اولين بار در مصر شناخته شد و از فوايد آن در 

يونانی در قرِن  دانشمندان. کتاب مقدس انجيل نيز ذکر گرديده است

دانشمند . نمودند برای معالجۀ سردردی، بندش بينی، درد دندان، و کرم ھای روده توصيه میاول  سياه دانه را 
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معروف مسلمان ابن سينا در کتاب خيلی مھشور و مھم خود که تا ھنوز در دنيای طبابت ارزش خود را دارا است، 

د و به ھمين طريق باعِث رفع شو در بارۀ سياه دانه چنين گفته که اين دانه باعث تحريک انرژی مثبت بدن انسان می

  . گردد گی جسمی و روحی میخست

 اکثريت بيماری ھا و پرابلم ھای صحی ما به علت شود که چرا سياه دانه اين قدر مفيد است؟ سوال عمده خلق می

عفونت و تخريب وجود انسان توسط ميکروارگانسم ھا مانند بکتريا ھا، ويروس ھا، پرازيت ھا و فنجيھا صورت 

 بدن را تنظيم کند و بدين  تواند تعامالت بطی و يا سريع سيستم دفاعی  که دارد مییسياه دانه با خاصيت. گيرد می

ھمچنان سياه دانه سيستم ميتابولزم  بدن را . کند  و ھارمونی کمک میدر درمان بيماری ھای مزمن الرجيکطريق 

عالوه سياه دانه برای اخراج کرم ه ب. ورد آا پايان میکند و شکر خون ر کند، سيستم ھاضمه را تنظيم می حمايت می

و ) سينه يا شش ھا(ذاشت که برای آرامش برونشيت ھا ناگفته نبايد گ. شود ھا و پرازيت ھا از روده نيز استفاده می

  . باشد عصاب، تقويۀ موھا، و جلوگيری از چين و چروک پوست نيز مفيد میاسرفه، ازدياد شير مادران، آرامش 

  

  :رق استفادۀ  سياه دانهط

به حيث مکمل کنندۀ رژيم غذای يک قاشق . شود ازسياه دانه درمواردمختلف به طرق و مقادير  مختلف استفاده می

 سياه دانه وابسته به اين است که آيا ۀمقدار استفاد. چای خوری سياه دانه دو بار در يک شبانه روز توصيه شده است

 جرمنی تقريباٌ مونشندر يکی از مطالعات دانشمندان درشھر . ا برای معالجۀ امراضشود ي برای وقايه استفاده می

  ميليگرام روغن سياه دانه را دو بار در يک شبانه روز صرف می۵٠٠ مريِض که الرجی يا حساسيت داشتند ۶٠٠

اه دانه به روی جلد ھمچنان استعمال روغن سي. ياب شدند  فيصد بيماران کامالٌ صحت٨۵بعد از مدت سه ماه . کردند

  . شود برای ريماتيزم، درد مفاصل پوکی استخوان نيز استفاده می

 که یبايد يادآور شد که استفاده از سياه دانه و روغن آن اصالً عواقب جانبی ندارد و ھر شخص به ھر سن و سال

آورد، اشخاِص  ا پايان میولی چون سياه دانه شکر خون ر. تواند ين ادويۀ درمان بخش استفاده کرده میاباشد از

مبتال به مرض شکر پايان و خانم ھای حامله در استفادۀ اين دانه بايد زياده روی نکنند و يا زير نظر داکتر از آن 

  . استفاده کنند

 ٨ امينواسيد مختلف ترکيب گرديده و از آن جمله ١۵باشد که از   فيصد پروتين ھا می٢١درترکيب سياه دانه 

از . گردد و بايد از طريق غذا به بدن انسان برسد باشد که توسط وجود انسان توليد نمی روری می ضآنامينواسيد 

شود که رول عمده  ياد می) Arginine(نام ه ی که در ترکيب سياه دانه موجود است بئجملۀ يکی از امينو اسيد ھا

ه دانه کاربوھايدريت ھا اند، مانند  فيصد ترکيبات سيا٣٨. در نشو و نمای جنين در بطن مادر را به عھده دارد

ی که منحيث منبع خوب فايبر ھای رژيم ، پلی سکارايد ھای غير نشايسته ئ)قندماليکول ھای منفرد (مونوسکارايد ھا 

دھد ماننِد لينوليک اسيد، اوليک   فيصد آن را شحميات نباتی  غيِر مشبوع تشکيل می٣۵. رودند شمار میه غذايی ب

گردد، و بقيه  رود و در خود بدن انسان توليد نمی ۀ شحمياِت غير مشبوع و ضروری به شمار میاسيد  که از جمل

تشکيل  )C, B2, B( ، بيتا کراتونين ، ويتامين Aآن را عناصِر کلسيم، آھن، جست، مگنيزيم، پوتاشيم سلينم، ويتامين

  . ميدھد

 عيسوی به اين طرف در ١٩۵٩ه دانه و خواص آن از سال ھای تحقيقات و مطالعاِت علمی زيادی در رابطه با سيا 

پوھنتون ھای بين المللی جھان صورت گرفته و مضامين و دست آورد ھای زيادی در اين زمينه به چاپ رسيده 

 دانشمنداِن مصری به اثبات رسانيدند که ترکيبات مغلِق سياه دانه باعث بزرگ ساختن و توسعه ١٩۶٠در ساِل . است
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.  گرددگردد که به ھمين سبب برای مرض اسما يا نفس تنگی خيلی مفيد واقع می نل ھای تنفسی و شش ھا میدادن 

  .ی و فانجی ھا را دارد که سياه دانه خاصيِت ضد بکتريائنان جرمنی به اثبات رسانده اندبه ھمين طور ساينس دا

 کند تا که سياه دانه مغِز استخوان را تحريک می و سرطان خبر دادند  و داکتراِن بيالوژی سيستم دفاعی دانشمندان

که حجراِت نارمل را از ( يا انتی بادی ھا را توليد نمايد و ھمچنان مقداِر توليد انترفيرون حجراِت بيشتر دفاعی

سازد و حجراِت سراطانی و تو مور  را بيشتر می) کند ثيراِت تخريبی ويروس ھا، بکتريا ھا، پارازيت ھا نگاه میأت

  .  را از بين ميبردھا

ی اولين راپوِر رسمی و جھانی خود را در بارۀ خصوصيِت ضد تومور روغِن سياه دانه در ساِل دانشمندان امريکائ

  .  پخش کردند١٩٧٨

خاطريکه غذا ھای امروزی را که ما ه اشخاص صحت مند بايد نيز از خوردن سياه دانه يا روغن آن صرفه نکنند، ب

ٌ  صرف می  که دارای حجراتی( باشد و بدن ما پر از راديکال ھای   ھمۀ شان غير طبيعی و ھارمونی میکنيم تقريبا

ی اند که اتوم ھای شان تعداد مساوی الکترون چارچ منفی و پروتون چارچ مثبت را ندارند و در کوشش ئماليکول ھا

ولی اين تعامالت با مواد گوناگون . مايندباشند تا بتوانند تعداد الکترون ھای خود را پوره ن تعامل با ھر نوع مواد می

 ضروری  Fatty Acidشحم يا . باشد گردد، می که باعث مرض سرطان می) گردد به وجود انسان مضر ثابت می

که در سياه دانه موجود است قابليت يکجا شدن با راديکال ھای مضر و سرطانی را داشته و آنھا را از وجود اخراج 

را دارد که اين ماده حجرات غير نورمال  )Beta Carotine(انه در ترکيب خود بيتا کروتين ھمچنان سياه د. کند می

  .    برد را از بين می

 دانشمندان عرب يک آزمايش را باالی دو گروپ اشخاص انجام دادند که يک گروپ به مقدار يک ١٩٨۶در سال 

معاينۀ خون  شمار ليمفوسايت ھا . يگر بدون آنخوردند و گروپ د گرام دو مرتبه در يک شبانه روز سياه دانه می

ء شد و نشان داد که  ھفته باالی ھمۀ اشتراک کنندگان اجرا۴پيش از آزمايش و بعد از )  خونحجرات دفاعی(

 خون شان افزايش و فعاليت شان به  فيصد حجرات دفاعی٧٢اند تفريباً  ھفته سياه دانه گرفته ۴ که برای اشخاصی

 توسط داکتران پوھنتون طب کنگ فيصل تأئيد ١٩٩٣نتايج اين آزمايش در سال .  يافته استعی ازدياديشکل طب

  . گرديد

را در سياه دانه ) Nigellone( در ھند وستان ماده١٩٩٣ و اخيراً در سال  ١٩۶٠آزمايشات ديگری در سالھای 

ھنگام واکنش در مقابل حساسيت  که توسط انساج مختلف بدن در ھارمونی(ت نموده که مانع افراز ھستامين درياف

به ھمين دليل اشخاص مبتال به حساسيت ھای گوناگون و نفس . گردد می) شود ھای گوناگون مانند استما افراز می

  . گردند ياب می تنگی با گرفتن سياه دانه صحت

بيانگر اين  باالی موش ھا صورت گرفته ١٩٩١ که توسط  دانشمندان ھندی در سال یتحقيقات حيرت انگيز ديگر

ترکيب شده و قادر به ) fatty acids(است که در سياه دانه  موادی وجود دارد که احتماالٌ از يک زنجير دراِز  

 Dalton's lymphoma ascites(و ) Ehrlich ascites carcinoma EAC(جلوگيری فعاليت حجرات سرطانی 

DLA (شدند صحتمند و تندرست به  د و سياه دانه داده میی که اين حجرات سرطانی تزريق شده بودنئموش ھا.  اند

ی که حجرات سرطانی بدون سياه دانه داده شدند سبب مرگ شان ئولی موش ھا.  زندگی نورمال خود ادامه دادند

از اين رو دانشمندان به نتيجه رسيدند که در سياه دانه مادۀ وجود دارد که باعث از بين بردن يا غير فعال . گرديد

  . گردد جرات سرطانی میساختن ح
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اين .  محققين پوھنتون فارمسی داکاه بنگلديش خاصيت ضد بکتريايی سياه دانه را کشف نمودند١٩٩٢در سال 

بيوتيک ھای معروف  نوع انتی ۵ی از  گردد و به شکل مقايسه ئخاصيت در روغن سياه دانه بيشتر مشاھده می

ھمچنان . باشد ثر تر میقوی تر و مؤ) ليدکسين اسيدوماسين و ناامپيسپلين، تيتراسيکلين، کتری ميکسازول، خينت(

ورم مفاصل و استخوان ( ناگفته نبايد گذاشت که سياه دانه خاصيت ضد التھابی را داشته و مخصوصاً برای آرتروز 

  . باشد  عالوه سياه دانه برای ازدياد شير مادران شير ده خيلی مفيد میهب. باشد و ريماتزم بسيار مفيد می) ھا

ستفادۀ سياه دانه را در رژيم روی اين ھمه شواھد و نتايج برای تندرستی و صحت کامل خود و فاميل خود بايد ا

  . ی خود عالوه نمايم و از فوايد زياد ان بھره مند شويمغذائ

 


