علوم واجتماعيات
نحن والحياة

تدخل األهل
يف زواج األبناء
تعتب��ر ظاه��رة تدخ��ل األه��ل ف��ي
اختي��ار الزوجة م��ن الظواهر االجتماعية
الت��ي طالم��ا ألق��ت بظاللها غي��ر الجيدة
عل��ى مس��تقبل األبناء ،مثلم��ا ألقت بذات
الظ�لال عل��ى الزوج��ة أيض��ا .كم��ا تع��د
حالة استسالم األبناء لما يفرضه عليهم
اآلب��اء أو األمه��ات ف��ي اختي��ار ش��ريكة
الحي��اة رغ��م الممانع��ات وح��االت الرفض
م��ن قب��ل طرف��ي ال��زواج ب��ادئ االم��ر ،تع ّد
م��ن الس��لبيات االجتماعي��ة الت��ي ينبغ��ي
التوقف عندها وإيجاد الح ّل األمثل لها.
ف��ي المجتمع��ات العربي��ة ورغ��م
التح��والت الحياتي��ة االجتماعي��ة الت��ي
تش��هدها بم��ا يمن��ح األبناء ج��زءا جديدا
م��ن االس��تقاللية الش��خصية ،لكن��ه م��ا
تزال هناك الكثير من األسر التي تحرص
وبش��دة على اختيار الزوجة ألحد االبناء،
وبالتأكي��د يك��ون ذل��ك طبق��ا لتقالي��د
األس��رة وعاداتها وحس��ب طبيعة عالقاتها
م��ع باق��ي االس��ر ،م��ا يعن��ي أن الرف��ض
األكي��د م��ن جان��ب ذوي األبن��اء يك��ون
حاض��را أم��ام أي��ة آراء أو مقترح��ات يدلي
بها االبن في اختيار شريكة حياته.
ه��ذه الظاه��رة تن��م ع��ن كش��ف
حالتي��ن اجتماعيتي��ن متأصلتي��ن ل��دى
هك��ذا عوائ��ل ،الحال��ة االول��ى مفاده��ا
أن األه��ل يزعم��ون تدخله��م ف��ي اختي��ار
الزوج��ة ألبنه��م بداعي الحرص الش��ديد
المتأت��ي من تجارب الحياة التي مرت بها
األم أو م � ّر به��ا األب ،وأن االب��ن ال تج��ارب
ل��ه س��وى العواطف الجياش��ة الت��ي مألت
صدره ودفعته في اختيار الزوجة.
وه��ذه الحال��ة إن دل��ت عل��ى ش��يء،
إنم��ا ت��دل عل��ى أن��ه ورغ��م تع��دد وتن��وع
ح��االت االنفتاح االجتماعي التي تمر بها
المجتمع��ات ،خاصة العربي��ة منها ،إال أن
هناك عوائل ال زالت ترفض تغلغل حاالت
االنفت��اح ه��ذه في أم��ور يعتبره��ا األبوين
أنه��ا مصيري��ة مس��تقبلية تخ��ص األب��ن
كما تخصهما بالتحديد!!
أم��ا الحال��ة الثاني��ة الت��ي تكش��فها
ظاه��رة تدخل األه��ل في اختي��ار الزوجة،
فهي حالة الش��باب الذي ال يزال يدور في
فلك الطاع��ة الخالصة لألبوين من باب
االحت��رام والت��أدب والوف��اء ولي��س كم��ا
يظ��ن البع��ض أنه��ا طاعة عمي��اء خاطئة
تصب في بوتقة محو الش��خصية .فحالة
االنصي��اع ال��ى رغب��ة األب أو االم ،م��ا ه��ي
إال حال��ة اجتماعي��ة تخض��ع لنظرتي��ن
متناقضتي��ن بطبيع��ة الح��ال .النظ��رة
االول��ى التي نوهنا عنها وهي التي تخص
الطاعة من باب االحترام والتأدب والوفاء،
أم��ا النظرة الثانية وهي التي تعود لفريق
يريد أن يثير زوابع لمشاكل أسرية تؤجج
بدوره��ا ث��ورة ضد ع��ادات وتقاليد ش��رقية
إس�لامية هي في األساس كانت وال زالت
تمثل عنواناً راسخاً لمجتمعاتنا.
وهن��ا يتوج��ب إح�لال بع��ض
المقترح��ات الج��ادة الت��ي م��ن ش��أنها
تهيئ��ة الظ��روف بالش��كل األمث��ل لتفادي
حص��ول المش��اكل االجتماعي��ة بي��ن
األه��ل واألبن��اء م��ن جه��ة ،وم��ن جه��ة
أخرى ،ضم��ان حصول زواج مبارك يرضي
جمي��ع األط��راف دون أن يخل��ف تداعي��ات
مس��تقبلية تض��ر بالزوجي��ن وممك��ن أن
تض��ر باألس��رتين ،وبالتال��ي س��وف تض��ر
بطبيعة بالعالقات السائدة في المجتمع.
ومن هذه الحلول والمقترحات وعلى وجه
السرعة؛ يمكن إيجاد ما يلي:
ضرورة اس��تماع األبناء آلراء اآلباء
ب��ادئ األم��ر وب��كل احترام ،وهذا من ش��أنه
أن يعط��ي انطباعا كبيرا لدى األب واألم
تجاه األبن.
توفي��ر اس��تقاللية مادي��ة بمعن��ى
الكلمة ،لئال يكون العوز المادي س��بباً في
تكش��ف حال��ة العجز ل��دى األبن��اء مقابل
دوافع االستعانة باآلباء.
عل��ى الزوجة ،الق��ادم الجديد الى
أس��رة ال��زوج ،أن تك��ون منطقي��ة ف��ي تقبل
آراء األه��ل تج��اه ابنه��م ال��ى الح��د ال��ذي
يعط��ي عنها انطباعاً إيجابي �اً بأنها زوجة
صالحة.
إج��راء تق��ارب اجتماع��ي عائل��ي
بي��ن أس��رتي ال��زوج والزوج��ة ،م��ا يمه��د
إلقامة عالقة جديدة غير متوترة ،تسودها
الصراح��ة والتق��ارب بوجه��ات النظ��ر بين
الطرفي��ن ،س��واء تج��اه ال��زوج األب��ن أو
الزوجة اإلبنة.
أخيرا يجب القول ،تبقى المجتمعات
الش��رقية واالسالمية على وجه التحديد،
متمي��زة ف��ي بروزها أو نجاحه��ا في تهيئة
أس��ر جدي��دة ق��ادرة عل��ى خ��وض جوالتها
الحياتي��ة بعزيم��ة وإيمان راس��خين ،وهي
رغ��م م��ا تمر ب��ه م��ن مش��اكل اجتماعية
تك��ون الحل��ول إزائه��ا حاض��رة دوم��ا ،فهي
ال تص��ل الى حد اقت��راف اآلثام والجرائم
كما يحصل في المجتمعات الغربية.
حسام روناسى
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إيران البلد اإلسالمي الوحيد العضو
في الرابطة الدولية لفصائل الدم النادرة

6

ايران رابع دولة يف مجال نرش بحوث النانو
اعل��ن مقر تطویر تكنولوجیا
النان��و ان اي��ران هى رابع دولة تنش��ر
فى مجال بحوث النانو بعد الصين
والواليات المتحدة والهند.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء،
نق�لا ع��ن مق��ر تطوي��ر تكنولوجي��ا
النان��و أن ع��دد األوراق العلمي��ة
يعتبر معلمة لقياس ومقارنة النمو
العلم��ي لألفراد والجامعات والدول
ويش��ير إل��ى كفاءته��ا العلمي��ة.
ووفق��ا إلس��تت نان��و ،ف��إن أكثر من
 42ف��ي المائ��ة من منش��ورات النانو
ف��ي العال��م كتبها ونش��رها باحث��ون صينيون في ع��ام  .2021وتحتل الوالي��ات المتحدة
والهند وايران المرتبة التالية بنسبة  11.5و 9.4و 5.5فى المائة على التوالي.
في عام  ،2021تم نشر ما يقرب من  202،000مقال نانو في المجالت المفهرسة JCR
(تقارير االقتباس) ،وهو ما يمثل حوالي  8.2في المئة من جميع المقاالت المفهرسة في
ويب أوف ساينس .وبعبارة أخرى ،فإن حوالي  8في المائة من جميع المنشورات العلمية
في العالم هي في مجال تكنولوجيا النانو.

علماء إيرانيون..

محمود حسايب ..عامل فيزيايئ وباحث يف العلوم الطبيعية

انضم��ت الجمهورية اإلس�لامية االيرانية
ال��ى الرابطة الدولية لفصائل الدم النادرة عام
 2010وهي البلد اإلس�لامي الوحيد بين بلدان
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط(امرو)
التي لديها برنامج لتوفیر فصائل الدم النادرة.
ويس��مى ي��وم  11كان��ون الثان��ي /يناي��ر
ف��ي ايران اليوم الوطني لفصائ��ل الدم النادرة.
وتمكنت إيران في السنوات األخيرة من تحديد
األشخاص ذوي فصائل الدم النادرة في جميع
أنحاء البالد لمساعدة المرضى.
وق��ال الخبي��ر المس��ؤول عن فصائ��ل الدم
النادرة في منظمة نقل الدم االيراني مصطفى
مقدم :حتى اآلن تم تسجيل معلومات عن الف

و 400إيران��ي م��ن ذوي فصائ��ل ال��دم النادرة في
قاعدة بيانات منظمة نقل الدم.
واض��اف :ت��م التع��رف عل��ى ه��ؤالء
األش��خاص م��ن بي��ن الذي��ن ت��م فحصه��م وتم
تس��جيل معلوماتهم في قاعدة بيانات منظمة
نقل الدم.
توج��د قائم��ة بفصائل ال��دم األكثر ندرة
وه��ي فصيل��ة الدم  -ABه��ذه الفصيلة تعتبر
من أكثر الفصائل ندرة حيث توجد في  1من
كل  167ش��خص بمعنى  %6من س��كان العالم
فقط.
فصيل��ة ال��دم  -Bتعتب��ر ه��ذه الفصيل��ة
الثاني��ة م��ن حي��ث الندرة فهي توج��د في  1من

بين كل  67شخص.
فصيل��ة ال��دم  + ABه��ذه الفصيل��ة تع��د
ثال��ث أكث��ر الفصائ��ل ن��درة وتوجد ف��ي  1من
بين كل  29شخص.
فصيلة الدم  -Oتوجد هذه الفصيلة في 1
من كل  15شخص.
فصيلة الدم  +Bتتواجد هذه الفصيلة في
 1من بين كل  12شخص.
فصيل��ة ال��دم  +Oه��ذه الفصيل��ة في  1من
بين كل  3أشخاص.
فصيل��ة ال��دم  +Aالفصيل��ة األخي��رة م��ن
حيث الندرة في الترتيب فهي توجد أيضا في 1
من بين كل  3أشخاص.

من أعراض السرطان شعور تحت ضلوعك على جانبيك األيسر واأليمن

يعتبر س��رطان الكبد أكثر ش��يوعا عند الرجال فوق س��ن الس��تين.
وعلى الرغم من ذلك ،مثله مثل العديد من السرطانات األخرى ،يمكن
أن يصي��ب أي ش��خص في أي عمر أو خلفي��ة .وتختلف عالمات وأعراض
س��رطان الكبد من ش��خص آلخر ،لكن لدى جمعية الس��رطان األمريكية
قائمة من  10أعراض محتملة.
وقب��ل س��رد األعراض ،من المهم مالحظ��ة أن مجرد ظهور عالمة أو
أكث��ر ال يعن��ي أنك مصاب بس��رطان الكب��د .واثنان من ه��ذه األعراض

يتعلق��ان بأل��م تحت ضلوع��ك .األول يتعلق بالكبد والثان��ي بالطحال.
و ُيع��د تضخ��م الكب��د والش��عور باالمت�لاء ف��ي جانب��ك األيم��ن وتضخم
الطح��ال والش��عور باالمتالء في جانبك األيس��ر عالم��ات على اإلصابة
بسرطان الكبد.
األعراض األخرى لسرطان الكبد هي :فقدان الوزن بشكل ال إرادي.
فق��دان الش��هية .الش��عور باالمت�لاء الش��ديد بع��د تن��اول وجب��ة صغي��رة.
الغثي��ان أو الق��يء .أل��م ف��ي البط��ن أو أل��م بالقرب من كتف��ك األيمن.
ت��ورم أو تراك��م الس��وائل ف��ي البط��ن .الحك��ة .اليرق��ان (اصف��رار الجلد
والعينين).
وتضي��ف جمعي��ة الس��رطان األمريكي��ة أن األعراض األخرى تش��مل
الحم��ى وتضخ��م األوردة على البطن التي يمكن رؤيتها من خالل الجلد
والكدمات أو النزيف غير الطبيعي .وكما هو الحال مع أنواع السرطان
األخ��رى ،هن��اك عوام��ل خطر يمك��ن أن تحدد م��دى احتمالية إصابتك
بس��رطان الكب��د .تق��ول الجمعي��ة أن��ه م��ن المرج��ح أن تص��اب بس��رطان
الكب��د األول��ي إذا كان عم��رك يزي��د ع��ن  60عام��ا ،عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه
أكث��ر ش��يوعا بي��ن األش��خاص الذين تزي��د أعمارهم ع��ن  85عام��ا .وإذا
كنت تعاني من حاالت طبية مثل التهاب الكبد وتليفه وحصى المرارة
والس��كري وطفيلي في الكبد وفيروس نقص المناعة البش��رية ،فس��تزيد
مخاطر إصابتك.

الوفاق  -خاص /البروفسور محمود حسابي هو مؤسس كلية تدريب المعلمين
في طهران  ،ومؤسس أول محطة أرصاد جوية في إيران ،وعميد كلية الهندسة ،وعميد
كلية العلوم ،ومؤسس مركز البحوث الذرية ومعهد الجيوفيزياء ،جامعة طهران .هو
من مواليد  ،1903توفي في عام .1992
درس الط��ب والرياضي��ات وعل��م األحي��اء وعل��م الفل��ك والهندس��ة الكهربائي��ة
وهندسة التعدين .وكان الدكتور
حسابي مفتو ًنا بحافظ .كما جاء
إط�لاق أول توربي��ن مائ��ي لتولي��د
الكهرباء (مولد) ،وإطالق أول راديو
ف��ي الب�لاد وأول جه��از إش��عاعي في
إيران بجهود د.
حس��ابي .كم��ا كان مؤس��س
أول مدارس البدو  ،وأول مستش��فى
خاص في إيران وأول محطة أرصاد
جوية ،وأول مرصد حديث ومؤسس
لمجلس التعليم العالي.
يش��ار إل��ى أن ه��ذا األس��تاذ
الش��هير لع��ب ً
أيض��ا دو ًرا في إنش��اء
جمعي��ة اللغ��ة الفارس��ية وتجمي��ع
النظ��ام األساس��ي لخط��ة إنش��اء
جامعة طهران.
وكم��ا ذك��ر موق��ع جامع��ة
طه��ران ،أنه ف��از الدكت��ور محمود
حس��ابي بلق��ب أس��تاذ نموذج��ي بجامع��ة طه��ران ،و أول رج��ل علم��ي ف��ي العال��م ،و أبو
الفيزياء اإليرانية .ومن بين الجوائز األخرى التي حصل عليها حصل على وسام فيلق
المانحين الفرنسي (أعلى جائزة علمية في فرنسا).

إخرتاق علمي يحدد آلية وراثية جديدة ميكن أن تسبب
العقم عند الذكور

أخصائية تغذية توضح كيفية تناول الفيتامينات بصورة صحيحة
أعلن��ت الدكت��ورة يكاتيرينا ماتيس��كينا،
خبيرة التغذية الروسية ،أن الكثيرين يتناولون
الفيتامين��ات األحادية دون استش��ارة الطبيب،
م��ا يش��كل خط��ورة عل��ى صحته��م .وتش��ير
الخبي��رة إل��ى أن مس��تحضرات الفيتامين��ات
المتع��ددة مصمم��ة وف��ق األخ��ذ باالعتب��ار
خصائص جميع مكوناتها ويمكن لكل شخص
تناولها.
وتق��ول ،إذا أراد الش��خص تحس��ين حالت��ه
الصحي��ة ف��ي الش��تاء مث�لا يمكن��ه تن��اول
كبس��والت الفيتامين��ات المتع��ددة ،الت��ي
صمم��ت مكوناتها بنس��ب خاص��ة ،وليس لهذه
الفيتامين��ات جرع��ات عالجي��ة ،لذل��ك يمكن
تناولها من دون توصية الطبيب ،ألنها ال تشكل
خطورة على الصحة.
وتضيف محذرة ،ولكن تناول مستحضرات
لفيتامي��ن واحد يش��كل خط��ورة على الصحة.
ألن له��ا موان��ع مح��ددة وتناوله��ا بجرع��ات
خاطئ��ة تكون ل��ه عواقب وخيمة .لذلك يجب
تناولها فقط استنادا إلى وصفة الطبيب.
وتقول ،يطلب الطبيب إجراء تحليل للدم
من أجل التأكد من حاجة الشخص إلى هذا

الفيتامي��ن أو غي��ره .ألن تن��اول الفيتامين��ات
األحادي��ة بجرع��ات خاطئة ل��ه عواقب وخيمة،
مثل الحساسية أو الغثيان أو حتى اضطرابات
في عمل الجهاز الهضمي.
وتضي��ف ،أن بع��ض الفيتامين��ات ال يمكن
تناوله��ا م��ع بعضها بعض��ا ،وم��ن الصعب على
الشخص غير المختص أن يفهم جدول توافق

الفيتامينات مع بعضها .لذلك ال أنصح أبدا
بتن��اول نوعي��ن مختلفي��ن م��ن الفيتامين��ات
األحادية معا في نفس الوقت .وتقول موضحة،
م��ن دون العودة إلى جدول توافق الفيتامينات،
يجب تناول الفيتامينات األحادية على وجبات،
فاألولى صباحا والثانية ظهرا والثالثة مس��اء،
لمنع تعارض تناولها معا.

ح��دد علم��اء آلي��ة وراثي��ة جدي��دة يمك��ن أن تس��بب أش��كاال ح��ادة م��ن العق��م عند
الذكور ،وهو اختراق قد يوفر أمال في خيارات عالجية أفضل للمرضى في المستقبل.
وأظهرت دراسة ُنشرت ،أن الطفرات الجديدة ،غير الموروثة من األب أو األم ،تلعب دورا
رئيسيا في هذه الحالة الطبية.
ووجد علماء في جامعة نيوكاسل أن الطفرات التي تحدث أثناء عملية التكاثر،
عندم��ا يتك��رر الحمض الن��ووي لكال الوالدين ،يمكن أن ت��ؤدي إلى العقم عند الرجال
ف��ي وق��ت الح��ق م��ن الحياة .ويمكن أن يس��اعد ه��ذا الفهم الجديد ف��ي تقديم المزيد
م��ن اإلجاب��ات ف��ي المس��تقبل ح��ول الس��بب وأفضل خي��ارات الع�لاج المتاحة ل�لأزواج
المصابين بالعقم.
وق��ال البروفيس��ور جوري��س فيلتم��ان ،عمي��د معه��د العل��وم البيولوجي��ة بجامع��ة
نيوكاس��ل ف��ي المملك��ة المتح��دة ،ال��ذي ق��اد البحث الذي ش��مل مرض��ى من مركز
نيوكاسل للخصوبة والمركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا :هذا يعد نقلة نوعية
حقيقية في فهمنا ألسباب العقم عند الذكور .ومعظم الدراسات الجينية تبحث في
متنح ،حيث يك��ون كال الوالدين حاملي��ن لطفرة في
أس��باب العق��م الموروث��ة بش��كل ٍ
الجين ،ويحدث العقم عندما يتلقى االبن كلتا النسختين المتحورتين ،ما يؤدي إلى
مشاكل في الخصوبة.
وأوض��ح :م��ع ذل��ك ،وجد بحثنا أن الطفرات الت��ي تحدث عندما يتكاثر الحمض
النووي أثناء التكاثر لدى الوالدين تلعب دورا مهما في العقم عند أبنائهم .وفي الوقت
الحالي ،ال نفهم السبب الكامن وراء غالبية الرجال المصابين بالعقم ،ونأمل أن يؤدي
هذا البحث إلى زيادة النسبة المئوية للرجال الذين يمكننا تقديم إجابات لهم.

