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تصاویر پربازدید فضای مجازی

شایعهعطرهای سمیسعودی وبدرقهباسیبزمینی!
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دوستی بز و آدم!

رکوردداران مزاحمت های تلفنی

ویدئوی عجیبی از دوستی یک بز کوهی با یک محیط بان
آن قدر شگفت انگیز بود که خیلی زود از پربازدیدهای
فضای مجازی شد .این بز چهار ساله که «کلو» نام دارد و از
متخلفان کشف و ضبط شده است به محض شنیدن صدای
محیط بان از کوه پایین میآید و نزد وی میرود .بُز این محیط
بان را مثل مادر خود می داند و با یکدیگر احساسات رد و
بدلمیکنند!کاربرانفضایمجازیبهایندوستیواکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :این جور دوستی بین حیوان
و انسان توی دنیا کم نظیره ».کاربر دیگری نوشت« :این
جاست که میگن از محبت خارها گل می شود ».کاربری هم
نوشت« :امیدوارم فردا نشنویم که بز بیچاره رو شرطی
کرده بوده!»

دیروز دو مزاحمت تلفنی عجیب در فضای مجازی منتشر
شد که با واکنش های زیــادی همراه بود .یکی از این
مزاحمت های تلفنی توسط یک نوجوان افغانستانی در
رفسنجان رخ داده است .این نوجوان افغان در یک روز
 ۷۰بار برای مرکز اورژانس رفسنجان مزاحمت ایجاد
کرد اما سرانجام با همکاری عوامل اورژانس رفسنجان
و زیر نظر گرفتن کیوسکهای تلفن شهر تحویل عوامل
انتظامی شد .در دومین ماجرای مزاحمت تلفنی هم فردی
که  ۲هزار بار برای پلیس  ۱۱۰در استان هرمزگان ایجاد
مزاحمت کرده بود دستگیر شد .این متهم با استفاده از
شش شماره تلفن مختلف حدود  ۲هزار مرتبه با مرکز
فوریتهای پلیسی تماس گرفته که این کار موجب اخالل
در مأموریتهای محوله پلیس  ۱۱۰شده بود .کاربران
این نوع مزاحمت ها را که باعث به خطر افتادن امنیت و
جان مردم می شود ،به شدت محکوم کردند.
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ویدئویی از بدرقه نیروهای آمریکایی با سیب زمینی
توسط کردهای سوریه بازتاب بین المللی زیادی در فضای
مجازی داشت .در این ویدئو می بینیم که کردهای سوری
در قامشلی فریاد میزنند« :آمریکایی نمیخواهیم،
آمریکا دروغگوست ».کاربران زیــادی به این ویدئو
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :هرچند کردهای
سوریه دیر به این نتیجه رسیدند ولی هروقت به ماهیت
آمریکایی ها پی ببری می تونه یه شروع تازه باشه ».کاربر
دیگری نوشت« :آمریکایی ها بارها نشون دادن که نمی
شه روی حرف هاشون حساب کرد و اینم یک بار دیگه».
کاربری هم نوشت« :امیدواریم از این به بعد یک سوریه
یکدست رو شاهد باشیم ».کاربری هم نوشت« :تنها
مزیتی که حمله ترکیه به کردهای سوری داشت ،متحد
و یکدل شدن مردم سوریه بود و به نوعی عدو سبب
خیر شده است».
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2.1 M views

ماجرای عطر سمی
بهتازگی در فضای مجازی شایعهای پخش شده است
مبنی بر این که یک عطر خوشبو اما سمی وارد کشورمان
شده است .بر اساس این مطلب گفت ه میشود افرادی در
عربستان و امارات این عطر خوشبو را که «رشا» نام دارد
تولید کردهاند و از مرزهای شرقی وارد کشورمان شده
است .ادعا میشود که این عطر سمی برای انتقام شکست
سعودی در یمن و داستان آرامکو پخش شده است.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در واکنش به این خبر اعالم
کرد در حال بررسی ادعای سمی بودن این عطر هستند و
هنوز چیزی ثابت نشده است .کاربری در این باره نوشت:
«امیدوارم زودتر تکلیفش مشخص بشه که باعث آسیب
دیدن کسی نشه» .کاربر دیگری هم نوشت« :اگر واقعا
درست باشه اوج حقارت و ناجوانمردی اونها رو نشون
میده که دست به چنین اقدام غیرانسانی زدن» .کاربری
هم نوشت« :بهتره تا وقتی تکلیف این عطرها مشخص
نشده استفاده نکنیم».



صالحی-بهتازگیدرفضایمجازیمطلبیمنتشرشدهاستدربارهاینکهبرخالفتصورعمومازنظرقانونجهیزیهبرعهدهزن
نیست و مرد باید جهیزیه را تهیه کند .در ادامه این مطلب تذکر داده شده که بر همین اساس خانواده داماد نباید از جهیزیهای
که آوردنش لطف خانواده عروس به حساب میآید عیب و ایرادی بگیرند .در مطلب امروز به موضوع «جهیزیه» بر اساس قانون،
شرعوعرفمیپردازیم.

جهیزیه از نظر قانون



بدرقه با پرتاب سیب زمینی!

آنچهقانونوعرفدربارهجهیزیهمیگویندوراهپسگرفتنآن

تماد نانوا به مشتریان
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مرگ در تنهایی
هر از گاهی در فضای مجازی خبر پیدا شدن جسد فردی
در یک خانه در کشورهای غربی را می شنویم که سال
هاست مرده و کسی از او خبری نداشته است .به تازگی
هم جسد یک مرد 59ساله آلمانی هشت سال بعد از مرگ
درخانهاشپیداشدهدرحالیکهجسدسگشهمکنارش
بوده .طبق گزارش منابع خارجی صاحبخانه گفته است
در این هشت سال اجاره خانه به طور خودکار از حقوق
بازنشستگی مرد پرداخت می شده و دلیلی نداشته سراغ
مستاجرش برود .کاربری درباره این خبر نوشت« :فکرش
رو بکنید ،هشت سال خانواده ات ازت خبر نگیرن ،هشت
سال هیچ دوستی بهت سر نزنه ،هشت سال همسایهها
سراغتو نگیرن!» کاربر دیگری نوشت« :یک نکته جالب
دیگه این خبر این بود که قرارداد اجاره خونه بلند مدت
نوشته شده و هشت سال اجاره خونه یک رقم بوده و
تغییری نکرده!»

3.1 M views

عجز موشک ،حمل پوشک
«یعنی شما ببینید کار سعود یها به پوشک رسیده!»
بهتازگی ویدئویی در رسانههای غربی منتشر شده است
که نشان میدهد سعودیها در جنگ با یمن ،پوشک همراه
خودشان حمل میکنند! این رسوایی جدید سعودیها
بازتاب گستردهای بین رسانههای جهان داشته و موجب
شوخیها و واکنشهای کاربران فضای مجازی شده است.
عربستان سعودی و متحدانش ،چند سالی است که جنگ
تمام عیاری را علیه کشور یمن به راه انداختهاند اما بارها
در مقابل مقاومت یمنیها به زانو درآمدهاند و موضوع
اخیر هم از عجز آنها حکایت دارد .کاربری نوشت« :وقتی
توجنگیهستیکهمیدونیتویجبههباطلقرارداریباید
هم از ترس چنین کاری کنی!» کاربر دیگری هم نوشت:
«موشکهاشون جــواب نــداده ،شاید پوشکهاشون
جواب بده!».
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

معتاد گوشیتان هستید؟ خب نباشید

▪انحرافناپذیر

در آخرین روزهــای سال  ،۲۰۱۹نیر ایــال کتاب پرفروش
دیگری نوشت به نام «انحرافناپذیر» درباره این که چگونه
مهار توجهمان را در اختیار بگیریم و زندگیمان را خودمان
انتخاب کنیم .اگر کتاب «به قالب افتاده» راهنمایی برای
انجام کاری بود ،این کتاب راهنمای خنثیکردن آن است.
نیر ایــال 41ساله در ایــن چرخش تنها نیست .از زمان

انتشار بهقالبافتاده،افشاگرانیازقبیلتریستان
هریس،اخالقشناسدرونسازمانیگوگل،اینفکر
را ترویج کردهاند که گوشیهای هوشمند خطرناک
و اعتیادآورند و مدیران سابق فیس بوک و واتساپ حاال
منتقد فناوری شدهاند.نیر ایال تصور میکند مشکل نه در
فناوری بلکه در خود ما ریشه دارد .او صبح یک روز که داشت
کروسان صبحانهاش را در برایانت پارک نیویورک میخورد
گفت« :عادت داریم دربارۀ اعتیاد [به فناوری] حرف بزنیم،
ولیآیابازیکردنکندیکراشیااستفادهازفیسبوکاعتیاد
است؟ ما که فیس بوک را نمیکشیم یا اینستاگرام را تزریق
نمیکنیم.اینهاچیزهاییاندکهمیتوانیممهارشانکنیم،
ولیدوستداریمفناوریاینکاررابرایمانبکند».
▪سستیدرمسئولیتهایشخصی

نیر ایال در انحرافناپذیر هم ،که مدتی پیش منتشر شد،
دستورالعملی نوشته است بــرای خالص کــردن آدمهــا از
اعتیادی که معتقد است از اول هم به آن مبتال نبودهاند.

جهیزیه در قانون ،یکی از حقوق مادی زن به حساب میآید
که هر زمانی بخواهد ،میتواند آن را از همسرش مطالبه
کند .در کشور ما ،جهیزیه به رسم امانت و بنا بر عرف از سوی
زوجه در اختیار زوج قرار میگیرد و زوج فقط میتواند از
منافع آن استفاده کند .بر اساس گزارش زعیم عدالت در
ماده  1106قانون مدنی تهیه نفقه زن بر عهده مرد است و
در ماده  1107قانون مدنی نفقه این گونه تعریف میشود:
«همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل
مسکن ،البسه ،غــذا ،اثــاث منزل و هزینههای درمانی و
بهداشتی و خــادم در صــورت عــادت یا احتیاج به واسطه
نقصان یا مرض» این عبارت به این معناست که وظیفه تهیه
جهیزیه از نظر قانون بر عهده مرد است .بنابراین وقتی
جهیزیه را خانم به خانه آقا میآورد عاریهدهنده میتواند
هر زمانی که اراده کرد ،مورد عاریه را از عاریه گیرنده پس
بگیرد .زوج نیز به عنوان امین زوجه ،فقط تا زمانی که از آن
درست استفاده کند و صدمهای به آن وارد نیاورد میتواند
از جهیزیه استفاده کند.

جهیزیه از نگاه شرع
همان طور که ذکر شد جهیزیه که همان لوازم خانگی است
از اجزای نفقه محسوب میشود و از نظر شرع اصوال بر عهده
مرد است.به گــزارش ایسنا به طور کلی در شرع اسالم
شوهر دو تکلیف مالی نسبت به زن دارد؛ یکی مهریه است
که مقدار آن در حین عقد یا توافق زوجین تعیین میشود
و دیگری نفقه است که برخالف مهریه ،فقط یک حق و
دین مالی است که زن میتواند آن را مطالبه کند .نفقه
یک حکم تکلیفی است که حتی اگر زن استطاعت مالی
داشته باشد از گردن مرد ساقط نمیشود .بنابراین ،از نظر
فقهی تردیدی وجود ندارد که تأمین کلیه وسایل زندگی بر
عهده شوهر است و از ابتدای تشکیل خانواده شوهر باید
وسایل مورد نیاز زندگی را تأمین کند ،در ضمن اگر شوهر
هم توانایی خرید و تأمین وسایل مورد نیاز زندگی را ندارد
همسرش باید به حداقل امکانات شوهر قناعت کند.

جهیزیه از نظر عرف
جهیزیه از پدید ههایی است که در مناطق و قومیتهای
مختلف کشورمان طبق آداب و فرهنگ خاص آن منطقه
تعیین میشود و بین طرف های ازدواج بر سر آن توافق
میشود .البته در بسیاری از نقاط کشورمان به خصوص
در شهرهای بزرگ جهیزیه بر عهده خانواده عروس است و
طی توافقی دوجانبه فقط چند وسیله بزرگ مانند یخچال،
ماشین لباس شویی و سرویس چوب توسط دامــاد تهیه
میشود .اما بعضی قومیتها هم عرف خاص خودشان را
دارند.
به عنوان مثال بنا بر رسم قوم بختیاری ،عروس در طول دوره
نامزدی خودش شروع به بافتن قالی میکند و تمام تالشش
را به خرج میدهد چون این قالی نشان دهنده ذوق و سلیقه
اوست .عروس بختیاری از خانه پدر با خود مقداری وسایل
زنانه و لــوازم زندگی میبرد و از پدر خود یک راس قاطر
▪فناوریمغزهاراسرقتمیکند

تریستان هریس ،اخالقشناس سابق گوگل ،به مانعی برای
نیر ایال تبدیل شده است .سال  ،۲۰۱۶تریستان هریس
این ایده را رواج داد که فناوری اعتیاد منحصربهفردی دارد
و مغزها را «سرقت» میکند .تکیهکالمهای هریس ،مانند
«وقـتگــذرانــی مفید» ،ذکــر دایمی ایــن صنعت شدهاند.
استدالل هریس این است که چون ذات فناوری اعتیادآور
است،پسمسئولیترفعاینمشکلبهعهدۀخودفردنیست.
سال گذشته تریستان هریس مؤسسه غیرانتفاعیاش را که
مرکز فناوری انسانی نام دارد ،گسترش داد تا محفلی برای
مخالفانفناوریباشد.

نیر ایال که روزگاری دفترچۀ راهنمای معتادکردن آدمها به
فناوری را نوشته ،حاال به دنبال پادزهر است
نیرایالروزگارینهچنداندور،بهشرکتهایفناوریمشاوره
میدادکهچطوراپلیکیشنهایشانراشبیهموادمخدرکنندبه
طوری که خالصی از آن ه ا آسان نباشد .او در کتابی به نام «به
قالب افتاده» نوشته بود چگونه محصولی بسازیم که اعتیاد
آور باشد .اما یکبار که خودش مشغول کار با گوشیاش بود،
دختر کوچکش بارها تالش کرد با او حرف بزند ولی موفق
نمیشد.ایالناگهانمتوجهشدوبهشدتتحتتأثیروضعیتی
قرار گرفت که خودش یکی از مسببان آن بود .حاال او مروج
راهحلهاییبرایخالصیازاعتیاددیجیتالاست.

جهیزیه ،اب مرد است یا زن؟

▪درخودتانتاملکنید

موضوعی کــه بــه نظر ایـــال ،سستی در مسئولیتهای
شخصی بــوده است و بس .بنابراین ،راهحــل این است که
مسئولیتهایمان را به روشهای کوچک بیشمار دوباره به
عهده بگیریم.جای شگفتی نیست که کتاب جدید نیر ایال
ریشخند منتقدان را هم به همراه داشته است .ریچارد فرید
روانشناسکودکوهوادارکاهشزماناستفادهازنمایشگر
میگوید«:نیرایالمیخواهد 180درجهبچرخد.آدمهایی
که این وضعیت را ایجاد کردهاند در تالشند که درمان آن را
هم بفروشند .ولی آنها همان کسانیاند که فروشندۀ این
مخدرهابود هاند».

نیر ایال دورادور شاهد بروز واکنشهای منفی به فناوری
بــود و بــه همین دلیل آزرده شــد و آنقــدرهــا هــم خریدار
صحبتهای تریستان هریس نبود .نیر ایــال در ایــن فکر
بود که اگر نمایشگرها این قدر پلیدند ،پس چرا مــردم به
لینکدین معتاد نمیشوند؟ پس علت شکست تعداد زیادی
از اپلیکیشنها چیست؟ وی به این نتیجه رسید که گرچه
مشکالتی وجــود دارد ،ولــی طــرز فکرها غلط بــوده است.
استفاده از تعبیر اعتیاد بهانه به دست کاربران داده است.
مشکل از نمایشگرها نیست ،بلکه در ذهن خود آدمها ریشه
دارد.مردمبرایحلاینمشکلبایددرخودشانتأملکنند.
نیر ایال میگوید« :اگر بگویم فناوری چیزی است که مردم

یا مادیان می گیرد و برخی ماده گاوی نیز به دخترشان
میدهند .از لوازمی که عروس همراه خود میبرد یک عدد
بادیه مسی است برای استحمام.
طبق رســوم مــردم عرب ساکن خوزستان در صورتی که
ازدواج فامیلی باشد ،مبلغ مهریه ،مخارج عروسی و تهیه
جهیزیه بسیار کمتر از ازدواج با دختر غریبه است .مبلغی
نیز خانواد ه پسر به عنوان حق زن به خانواد ه دختر می دهند
تا با آن وسایل و جهیزیه خریداری شود.
در بین قوم آذری ،جهیزیه را عروس تهیه می کند و به خانه
داماد میآورد .بعد از تهیه جهیزیه و یک یا دو هفته مانده به
عروسی مراسم جهازبران انجام میشود .هنوز در بین اقوام
آذری مرسوم است که همه فامیل در تهیه وسایل داخل
یخچال مانند ترشی و سبزیجات مشارکت کنند .همچنین
بعد از چیده شدن وسایل به تهیه «سیاهه جهیزیه» نیز
اقدام میکنند .این فهرست به این علت تهیه میشود که
اگر خدای نکرده عروس و داماد تصمیم به جدایی گرفتند
عروس بتواند جهیزیهاش را پس بگیرد.
در برخی از شهرهای کشورمان هم مانند شهرهای استان
خراسان شمالی جهیزیه بر عهده مرد است و او لــوازم را
تهیه می کند.

استرداد جهیزیه
فهرست اقالم جهیزیه یا همان سیاهه از دیرباز در کشورمان
رایج بوده و نمونههای خطی قدیمی به کرات دیده شده
است .بهتر است اگر قرار بر نوشتن سیاهه است فهرستی
کامل از جهیزیه با جزئیات آن تهیه و پس از استقرار در خانه
شوهر از مرد امضا گرفته شود که این اقالم به منزل وی آورده
شده است .جزئیات اقالم به ویژه وسایل گران باید نوشته
شود مثال یخچال از چه کارخانهای است و چه مشخصاتی
دارد یا فرش ماشینی است یا دستباف و با چه مشخصاتی.
البته لزومی به امضای شاهد ذیل سیاهه نیست اگر چه بودن
امضای شهود امین خالی از فایده نیست.
استرداد جهیزیه یا بردن جهیزیه آسان است و معموال
مشکلی در این خصوص وجود ندارد .زن میتواند از طریق
دادگــاه خــانــواده یا شــورای حل اختالف بــرای استرداد
جهیزیه به استناد سیاهه دادخواست تقدیم کند .نکته حائز
اهمیت این است که اگر هنگام استرداد ثابت شود که چند
وسیله توسط مرد خریده شده ،زن دیگر نمیتواند آنها را
جزو فهرست جهیزیه مسترد کند.
نکته دوم که دارای اهمیت است این که در بعضی سیاههها
مشاهده شده است طالهای عروس را با قید گرم به عنوان
بخشی از جهیزیه گنجاند هاند .همان طور که میدانید
جهیزیه امــوال و وسایلی اســت که در زندگی مشترک
استفاده میشود بنابراین طالهای زوجه متعلق به او و در
تصرف اوست و عرفا جزو جهیزیه محسوب نمیشود .باید
توجه داشت که اگر هم زوجه طالها را با خود به منزل شوهر
آورده باشد در تصرف خود او بوده است زیرا در مجالس و
مهمانیهای روزمره استفاده میکرده است مگر این که
مدعی باشد در طول زندگی زوج آنها را برداشته است که
از مقوله استرداد جهیزیه خارج است.
معتادشمیشوند،بایدموادفروشیهمباشدکهآنراعرضه
میکند .اما اگر بگویم فناوری چیزی است که مردم بیش از
اندازه از آن استفاده میکنند ،آن وقت دیگر خودم باید برای
حلمشکلدستبهکارشوم».
▪منتظرشرکتهانباشید

نیر ایــال می افــزایــد« :گوشی س ــادهای گرفتهام که هیچ
اپلیکیشنیندارد.ازسایتایبییکپردازشگرمتنخریدهام
کهقابلیتتایپکردنداردوبس.قب ً
الصفحۀنمایشگوشیام
را سیاهوسفید کردم که هیچ فایدهای نداشت ،جز این که
عکسهایم را خراب کند .یک بار هم تصمیم گرفتم استفاده
از وسایل دیجیتال را محدود کنم ،اما برای کتاب صوتی و
جیپیاسدلمتنگشد».
نیر ایال نوشته است :کسانی که نمیتوانند از گوشی جدا
شوند باید به این موضوع فکر کنند که چرا وقتی در صف
انتظارند ،بدون نمایشگر احساس آسودگی نمیکنند و این
که از چه چیزی در هراس هستند .باید برنامۀ سفتوسختی
در پیش بگیرند تا دقیق ًا متوجه شوند که چه چیزهایی را از
دستمیدهند.ایالدرکتابخودآوردهاست«:اگرنفستان
رادرسینهحبسکردهایدومنتظریدکهشرکتهاازجذابیت
محصوالتشانبکاهند،خفهخواهیدشد ».ایالضمناشاره
بهچیرگیروایتاعتیادبهفناوریمیگوید«:درسیلیکونولی
مخاطبان زیادی نداشتهام .اعتیاد تازهترین مترسک است و
منبع  :ترجمان
مردمعاشقآنهستند».

