شجر الرمـان بين العلم والقرآن
م .محمد كريمي

عرف سجر الرمان قديما ؽً إيران وسمال الوند وقد تم توطينى ؽً معظم الدول الداؽٌُ وخوض البخر
األبيض المتوزط عن طريق اليونان والؾينيقيين وخضارات أذرىَ وانتقلت زراعٌ الرمان من الزراعٌ ذات
الشبػٌ التقليديٌ المخدودة اِنتسار إلٍ زراعٌ تجاريٌ امتدت علٍ مزاخات سازعٌ زاهمت بذلك ؽً الرؽع من
دذل المزارعين.
معطيات خول نبات الرمان (قراءة علميٌ):

ينتمً نبات الرمان إلٍ نوع  Punicaمن العاُلٌ الرمانيٌ  Punicacaeوتختوي هذه العاُلٌ علٍ نوعان
ؽقط أهموا نوع  L. Punica granatumالمثمر ونوع آذر غير مثمر يػرس ؽً الخداُق للزينٌ لجمال أزهاره.

مملكٌ النباتاتRègne Végétal
مملكٌ ؽرعيٌ كورموؽيتاتSous Règne: cormophytes
سعبٌ كازيٌ البذورEmbranchement: Angiospermes

شنف :ذوات الؾلقتينClasse:des dicotylédones
رتبٌOrdre: Myrtales
العاُلٌ الرمانيٌFamille: Punicacae
جنس الرمانGenre: Punica
نوع الرمان المثمرEspéce: Punica Granatum

سجرة الرمان تعمر خوالً  50زنٌ ويشل علوها إلٍ  6أمتارَ أغشانوا متؾرعٌ وغالبا ما تكون خاملٌ
لألسواكَ أوراقوا ذضراء ِمعٌ رمخيٌ السكل متقابلٌ  Opposéesأو داُريٌ َ Verticilléesتتلون بألوان
ذهبيٌ جميلٌ قبل أن تزقط ؽً ؽشل الذريف.
زراعٌ الرمان:
تنمو سجرة الرمان ؽً المناطق ذات المناخ القاري الخار وسبى الجاف والمعتدل وتتخمل انذؾاضا خراريا
يشل إلٍ  12-درجٌ وارتؾاعا يزيد عن  40+درجٌ وعلوا عن زطد البخر يشل إلٍ  1200مترَ كما تتخمل
الجؾاف ونقص ؽً التزاقطات المطريٌ أو ؽً مياه الزقً وغالبا ما يكون ذلك علٍ خزاب نموها وإثمارها.
تتأقلم سجرة الرمان مع عدة أنواع من األتربٌ زواء كانت ؽقيرة أم غنيٌ وتؾضل األتربٌ الطينيٌ الرمليٌ
العميقٌَ جيدة الشرفَ كما أنوا ِ تتأثر بالملوخٌ وِ باألتربٌ الكلزيٌ .وٓنتاج ؽاكوٌ الرمان تزرع خاليا شنؾين
من هذه النبتٌ.
األشناف الخلوة :تختوي عند نضجوا علٍ خبات ذات ألوان خمراء تميل أخيانا إلٍ البياض ممتلٌُ بزاُل
خلو تأكل طازجٌ.
األشناف المرة أو الخامضٌ :تختوي علٍ خبات شلبٌ سديدة الخمرة ذات مذاق مر أو خامض وتزتعمل
هذه األشناف ؽً الشناعات الػذاُيٌ.

تقنيات زراعيٌ:
إن زراعٌ الرمان زولٌ وليزت مخؾوؽٌ بأيٌ شعوبٌ ؽػالبا ما يترك سجر الرمان ينمو لوخده دون أيٌ
رعايٌ ذاشٌ ؽً الزراعات التقليديٌ.
وتتم عمليٌ الزرع أو التسجير ابتداءا
من ؽشل الذريف إلٍ ؽشل الربيع علٍ المزاؽات التاليٌ4 x 5 5 x 5 َ x53 :أمتار خزب نوعيٌ
األتربٌ ووؽرة المياه .ويؾضل تقديم لألزمدة المتنوعٌ من  N2و P205و K20بكميات مخددة خزب مراخل نمو
السجرة والؾاكوٌ.
إن إعطاء األزمدة بسكل كثيف وغير دقيق (ذاشٌ النيتروجين) يجعل السجرة ذشوشا األغشان
الزنويٌ التً ِ تثمر تنمو بسكل زريع وغير مرغوب ؽيىَ كما تعمل علٍ انكزار الؾاكوٌ عند نضجوا.
تكاثر سجر الرمان:
إن طرق تكاثر سجر الرمان عديدة ومتنوعٌَ تتم إما عن طريق البذرة ) (Graineأو العقل )(Bouture
أو الزرطانات ) (Drageonsأو التطعيم ) (Greffageأو الترقيد ) (Marcottageوالعقل أكثر الطرق
ازتعماِ لتكاثر سجر الرمان نظرا لزوولتى ونجاخى.
ولتكاثر سجر الرمان عن طريق العقل يتم اللجوء ؽً سور ؽبراير وبدايٌ سور مارس إلٍ األؽرع المزالٌ
عند التقليم أو من الزرطاناتَ إذا لم تكن السجرة قد تم تطعيموا من قبلَ وتأذذ العيدان ذات طول يتراوح بين
 25-20زنتمتر وزمك بين  1 - 0.5-زنتمتر ويػرس خوالً ثلثً طول العقل مباسرة ؽً التربٌ إذ ِ يبقٍ زوا
برعم واخد ظاهرا ؽوق زطد األرض .وللخشول علٍ أؽضل النتاُح والتزريع ؽً نسوء جذور العقل يتم اللجوء
أخيانا إلٍ المعالجٌ بمادة ()AIA 1أو ()AIB.2
األمراض:
إن سجرة الرمان نادرا ما تتعرض ذّل مرخلٌ نموها وإثمارها لٔشابٌ باألمراض الؾطريٌ والخسريٌ
وغيرها وبالتالً هً غالبا ما تكون ؽً منأى عن المعالجات الكيمياُيٌ مقارنٌ مع باقً األسجار المثمرة األذرىَ
إِ أنوا قد تشاب أخيانا باألمراض التاليٌ:

خسرة المن التً تشيب البراعم واألوراق الخديثٌ العود.
أمراض ؽطريٌ غالبا ما تكون ؽً المناطق الرطبٌ وهً ناتجٌ عن ؽطريات  Aspergilusالذي تتزبب ؽً
تعؾن وزواد خبات الرمان وتشبد بذلك غير شالخٌ لّزتوّك.
ذبابٌ الؾاكوٌ ) (Cératiteالتً تتزبب أخيانا ؽً إلخاق بعض األضرار بالؾاكوٌ.
أمراض أذرى ناتجٌ عن إشابات بديدان أرضيٌ وغيرها.
الخصائص البيولوجية للرمان:
الزهرة ومراخل نمو الؾاكوٌ.
زهرة الرمان تزمٍ (الجلنار) وهً زهرة خمراء ؽاتخٌ اللون راُعٌ المظور وقد لؾتت نظر العديد من
السعراء نظرا لجمال لونوا وروعٌ منظرهاَ وتتؾتد زهور سجرة الرمان ؽً ؽترة ما بين أواذر سور مايو إلٍ
سور أغزطس وتمتد مرخلٌ األزهار من  8إلٍ  10أزابيع خيث تتؾتد أغلب الزهور ما بين األزبوع الثالث
والذامس.
تختوي السجرة علٍ أزهار ذكريٌ عقيمٌ ؽً سكل جرس وتسكل خوالً  %70-60من مجموع أزهار
السجرة الواخدةَ وأزهار ذنثويٌ منجبٌ تتكون من أعضاء ذكريٌ (األزديٌ) وأعضاء أنثويٌ (المدقات).
ويمكن ألزهار سجرة الرمان أن تذشب نؾزوا بنؾزوا ) (autogamieكما يمكن أن تذشب بعضوا
البعض ) (allogamieويعطً الجيل األول من التذشيب أؽضل نزبٌ تسكل الؾاكوٌ ( )%90وتقل نوعيٌ
الؾاكوٌ كلما تسكلت من أزهار الجيل المتأذر.

الؾاكوٌ وذشاُشوا:

إن المميزات الذارجيٌ للرمان ِ تعطً ؽكرة واضخٌ عن الجودة الداذليٌ للؾاكوٌ (نوعيٌ الخبوب) لذلك
يقال ؽً مثل مػربً (رمانٌ أمػمضٌ) أي يبقٍ الزر داُما بداذلوا ويقال هذا المثل خينما يعجز المرء عن نؾاده
إلٍ زر من األزرار عن طريق خوازى.
تنضح ؽاكوٌ الرمان ؽً ؽشل الذريف وهً ثمرة داُريٌ السكلَ يزيد قطرها عن  10زم وزنوا عن 200
غراما ذات لون أشؾر ميال لّخمرار وهً عبارة عن كيس جلدي زميك بداذلى عدة مقشورات تزمٍ
الؾشوصَ مكونٌ من أغسيٌ رقيقٌ (سخم الرمان)َ تختوي بداذلوا علٍ مُات البذور الشلبٌ أو اللينٌ خزب
األشنافَ مكزوة بزاُل أخمر متؾاوت ؽً خّوة مذاقى.
وجنً الرمان يكون ما بين أواذر سور زبتمبر وأواذر سور أكتوبر وتتم عمليٌ الجنً عدة مرات متتاليٌ
كلما انجلٍ اليذضور ) (chlorophylleمن قسرة الرمانٌ .وتعطً السجرة الواخدة خوالً  50كيلوغراما من
الرمان.

الؾواُد الشخيٌ والطبيٌ لسجرة الرمان:
للرمان قيمٌ غذاُيٌ ِ تقل أهميٌ عن كونى عّجا ؽوو يختوي علٍ البروتينات والدهون واألمّح المعدنيٌ
ومن أهموا البوتازيوم والخديد والنخاس وبعض األخماض العضويٌ والؾيتامينات .إن الؾواُد الشخيٌ التً يجنيوا
آنزان من تناولى لؾاكوٌ الرمان عديدة ومتنوعٌ ذاشٌ ؽيما يتعلق بالجواز الوضمًَ خيث أثبتت ذلك العديد من
األبخاث والدرازات العلميٌ وؽيما يلً بعض ؽواُد سجر الرمان:
يزتذدم قسور الرمان لعّج قرخٌ الجواز الوضمً ودبؼ ظوارة المعدة.
يزتذدم سراب الرمان ومزخوق القسور والزاق والجذور ؽً عّج آزوال ألنى يعمل علٍ تػيير طبيعٌ
بروتينات األمعاء ويقلل من ارتساح الزواُل ؽضّ من أنى يقتل الجراثيم المرضيٌ ويمتص الزموم الجرثوميٌ.
يؾيد نقيع قسور الرمان ؽً طرد الديدان السريطيٌ وقاتل لطيف وازع من الطؾيليات كما يؾيد ؽً عّج
البوازير.
يؾيد قسور الرمان ممزوجا بالتمر ؽً عّج التقيؤ.
يزتذدم مػلً أزهار الرمان لعّج التوابات اللثٌ والتذمرات اللثويٌ وراُخٌ الؾم.
يزتذدم الرمان كمضاد لتشلب السرايين عند األسذاص األشخاء أو آشابٌ بأمراض القلب لكونى
يذؾض من مزتوى الكولزترول الضار ؽً الجزم ويرؽع من الكولزترول المؾيد.
يعتبر الرمان من الؾواكى المطورة للدم والمنظف لمجاري التنؾس ويزاعد علٍ الوضم ويقلل آِم النقرس.
يؾيد عشير الرمان ممزوجا بالعزل ؽً تودٌُ األعشاب وآرهاق.
وأكدت بعض الدرازات الخديثٌ أن الرمانَ يختوي علٍ ؽعاليٌ كبيرة مضادة لألكزدة ويعمل علٍ تخزين
كميٌ ونوعيٌ الذّيا المنويٌ كما قد يتوؽر علٍ عناشر مضادة للزرطان وذشوشا زرطان البروزتات.

الرمان من ذّل القرآن الكريم:
ذكر هللا زبخانى وتعالٍ الرمان ؽً ثّثٌ آيات من زورتً الرخمن واألنعام
يومَا َؽا ِك َوٌٌ وَ نَذْ ٌل وَ رُ مْانٌ ) (الرخمن)68 :
وقال عز وجلِ ( :ؽ ِ
قال بعض العلماء :ليس الرمان والنذل من الؾاكوٌَ ألن السًء ِ يعطف علٍ نؾزى إنما يعطف علٍ غيره
وهذا ظاهر الكّم .وقال آذرون إنما ورد ذلك من باب عطف الذاص علٍ العام وقال الجموور :هما من الؾاكوٌ
وقد أعيد ذكرهما لؾضلوما وسرؽوما وخزن موقعوما علٍ الؾاكوٌ وترغيبا ألمٌ الجنٌَ كقولى تعالٍ ؽً زورة
زطٍَ) (البقرة).238 :
ات وَ الشْ ّ ِة الوُ ْ
( َخا ِؽظُوا عَ لٍَ الشْ لَوَ ِ
وقيل :إنما كررها ألن النذل والرمان كانا عند العرب ؽً ذلك الوقت بمنزلٌ رؽيعٌ لعموموما وكثرتوما
عندهم ؽوما أعظم الثمار نماءَ من المدينٌ إلٍ مكٌ إلٍ أرض اليمن .ؽأذرجوما ؽً الذكر من الؾواكى وأؽرد
الؾواكى علٍ خدتوا .وقيل :أؽردا بالذكر ألن النذل ثمره ؽاكوٌ وطعامَ والرمان ؽاكوٌ ودواء.
ات وَ َغيْرَ َمعْرُ و َ
ْات ْمعْرُ و َ
وقال عز وجل( :وَ هُوَ الْ ِذي َأن َ
ات وَ النْذْ َل وَ الزْ رْ َع مُذْ تَلِؾًا أُ ُكلُىُ وَ الزْ ْيتُونَ
س ٍ
س ٍ
س َأ َجن ٍ
س ِاب ًوا وَ َغيْرَ ُمتَ َ
وَ الرٓ مْانَ ُمتَ َ
س ِاب ٍى ُكلُوا ِمن ثَم َِر ِه إ َذا َأ ْثمَرَ وَ آتُوا َخقْىُ يَوْ َم َخشَ ا ِد ِه وَ ِ تُز ِْرؽُوا إنْىُ ِ يُخِبٓ ال ُمز ِْرؽِينَ )
(األنعام).141 :
(أنسأ) أي ذلق .قال ابن عباس( :معروسات) ما انبزط علٍ األرض مما يؾرش مثل الكروم والزروع
والبطير ألن أغشانوا لينٌ ِ يمكن أن تنوض وتقوم لوخدهاَ وقد خاول آنزان رؽعوا بوضع القواُم والقواعد
ليعطً لوا قوة آنتاج( .وغير معروسات) ما قام علٍ زاق مثل النذل وزاُر األسجار .وعن ابن عباس أيضا:
المعروسات ما أثبتى ورؽعى الناس .وغير المعروسات ما ذرج ؽً البراري والجبال من الثمار.
ستَبِ ًوا وَ َغيْرَ ُمتَ َ
ب وَ الزْ ْيتُونَ وَ الرٓ مْانَ ُم ْ
سابِ ٍى انظُرُ وا إلٍَ ثَم َِر ِه إ َذا َأ ْثمَرَ
ْات ِمّنْ َأعْ نَا ٍ
وقولى عز وجل( :وَ َجن ٍ
َات لِّ َقوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ ) (األنعام).99 :
وَ يَ ْن ِع ِى إنْ ِؽٍ َذلِ ُك ْم ي ٍ
وقد قال الطبري ؽً تؾزير هذه ا يات وأنسأ النذل والزرع مذتلؾا أكلى يعنً باألكل الثمر يقول وذلق
النذل والزرع مذتلؾا ما يذرج منى مما يؤكل من الثمر والخب والزيتون والرمان متسابوا وغير متسابى ؽً

الطعم منى الخلو والخامض والمر .وقال بعضوم متسابوا وغير متسابى قال متسابوا ؽً المنظر وغير متسابى ؽً
الطعم.
وقال ابن كثير عن الرمان ؽً تؾزير هذه ا يات أنى متسابى ؽً الورق والسكل قريب بعضى من بعض
ومذتلف ؽً الثمار سكّ وطعما وطبعاَ وينعى أي نضجى وانظروا ؽً قدرة الذالق الذي ذلقى من عدم وأذرجى
إلٍ الوجود وؽً هذا دِِت علٍ كمال قدرة هللا وخكمتى ورخمتى ؽوو الذالق لكل سًء من الزروع والثمار
واألنعام.
إن الرمان ورد ذكره ؽً ا يات الثّثٌ مع النذل والزيتون والعنبَ وطبيعيا الرمان يتقازم مع هذه
األسجار المذكورة بجانبى ؽً القرآن نؾس الظروف المناذيٌ إذ يتواجد وينموا ؽً نؾس المناطق المناذيٌ لوذه
األسجار) َ (En associationخيث نجده ينمو ويثمر إلٍ جانب أسجار النذل ؽً الواخات تخت وطأة
الظروف المناذيٌ الشخراويٌ الجاؽٌ وكذلك ؽً المناطق الرطبٌ وما دونوا وهو يتؾق بذلك أيضا مع سجر العنب
والزيتون ؽً متطلباتى المناذيٌ للنمو وآثمار.
وقد جاء ذكر الرمان متأذرا ؽً كل ا يات التً ورد ؽيوا ذكرهَ والخكمٌ من ذلك قد تتجلٍ ؽً كون
الرمان:
1.دباغ للمعدة كما جاء ؽً القول المأثور عن علً كرم هللا وجوى (كلوا الرمان بسخمى ؽإنى دباغ للمعدة)
ؽآنزان خينما يتناول الطعام ينبى التوزع ا لً للمعدة إلٍ إؽراز الخمض المعدي للوضمَ وعندما تخرم نقطٌ ما
من جدار المعدة من الؾعل الوقاًُ أو خينما تؾوق تأثيرات الخمض المعدي هذا الؾعل الوقاًُ تخدث القرخٌ
الوضميٌ .ويزتذدم قسور الرمان وسخمى (األغسيٌ الموجودة بين الؾشوص) ؽً عّج المعدة من القرخٌ
الوضميٌ والوقايٌ منواَ خيث يعمل علٍ دباغ ظوارة المعدة لكونى يختوي علٍ كميٌ عاليٌ من العؾشات
) (taninsالتً تترزب علٍ الطبقٌ الظواريٌ ؽتجعل منوا طبقٌ واقيٌ يقع تختوا بناء النزيح المتلف.
2.ؽاكوٌ مطورة للدم ومنظف للثٌ ولمجاري التنؾس كما تزاعد علٍ هضم األطعمٌ الدزمٌ بسكل جيد
ؽضّ عن تنظيف األمعاء من الجراثيم المرضيٌ والزموم الجرثوميٌ.
ؽتأذير ذكر الرمان ؽً القرآن يوخً بتأذيره ؽً األكلَ إذ من األؽضل أن يكون الرمان آذر الطعام لكً
يزتؾاد أكثر من ؽواُده الشخيٌ والطبيٌ التً أتبثوا العلم الخديث لوذه السجرة المباركٌ.
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