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سخن اندیشه

مشاوره حقوقی

درسی از سیره سیدالشهداء(ع)

پرســش های خود را در تمام زمینه های

آیاهدف،وسیلهراتوجیهمیکند؟
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
در مکتب اهلبیت علیهمالسالم هرگز هدف،
وسیله را توجیه نمیکند .پیروان اهلبیت(ع)،
برای دسترسی به هر چیزی ،باید از راه مشروع
و درست اقــدام کنند .امام حسین علیهالسالم
میفرمایند«:منحاولأمر ًابمصیبةا...کانأفوت
لمایرجووأسرعلمجيمایحذر؛کسیکهبخواهد
بانافرمانیخدابهچیزیدستیابدوباگناهدرپی
کاری باشد ،آنچه را امید دارد ،زودتر و بیشتر از
دست میدهد و به آمدن آن چه از آن میترسد و
می پرهیزد ،زودتر دچار میشود( ».الکافی ،ج،2
ص )373سیدالشهدا علیهالسالم در این حدیث
شریف ،درباره کسب منفعت و قدرت از راه حرام،
هشدار دادهاند .دسترسی به هر امری با نافرمانی
خداوند و از راه نادرست ،خطرناک است .حتی
برایرسیدنبهاهدافمقدسوارزشمندنیز،باید
راه صحیح آن را طی کرد .تنها خوب و زیبا بودن
هدف،کفایتنمیکند؛الزماستوسیلهوابزاری
که برای وصول به هدف انتخاب می شود نیز ،زیبا
و حق باشد .پیروان امام حسین علیهالسالم باید
بدانند که حسینیون ،تنها از راه حق برای رسیدن
به اهداف مقدس خود استفاده میکنند.

پیک اندیشه

«سرداربیبیمریمبختیاری
بهفرانکفورتسفرمیکند

»

مدیرطرحگرنتمعاونتفرهنگیوزارتفرهنگو
ارشاداسالمی،باتوضیحفعالیتهایایندبیرخانه
درهفتادویکمیندورهنمایشگاهبینالمللیکتاب
فرانکفورت،ازرونماییدوکتاب«سرداربیبیمریم
بختیاری» و «تصحیح دیوان حافظ» خبر داد .به
گزارشایبنا،علیفریدونیگفت:نخستینبرنامه
دبیرخانه طرح گرنت ،نمایش  50عنوان کتاب
از جدیدترین کتابهای حمایت شده از سوی
این دبیرخانه است؛ کتابهایی که به زبانهای
مختلف ترجمه شده است .وی افــزود :رونمایی
از دو کتاب جدید «سردار بیبیمریم بختیاری»
و «تصحیح دیــوان حافظ» استاد خرمشاهی به
انگلیسی ،از دیگر برنامههای دبیرخانه گرنت
در این دوره از نمایشگاه بینالمللی فرانکفورت
اســت .ایـن کتابها از ســوی انتشارات شمع و
مه ترجمه و منتشر شده است .مدیر طرح گرنت
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ادامــه داد :ترجمه عربی جلد نخست مجموعه
قصههای «کوتیکوتی» با عنوان «شام سرد شد
کوتی کوتی» نوشته فرهاد حسنزاده ،از سوی
«دارالکیان» ناشر سوری ،به پایان رسیده و شامل
حمایت هزار یورویی دبیرخانه گرنت شده است.
امتیازچاپاینکتاب،ازسویآژانسادبیتماس،
به این ناشر عرب واگذار شد .فریدونی با اشاره به
دیگر برنامههای دبیرخانه گرنت در این دوره از
نمایشگاهبینالمللیکتابفرانکفورت،ادامهداد:
بروشور معرفی طرح گرنت به هشت زبان ،شامل
ایتالیایی،آلمانی،روسی،چینی،فرانسوی،ترکی
استانبولی ،عربی و اردو منتشر شده است و در
غرفه جمهوری اسالمی ایران عرضه خواهد شد.
عالوهبراین ،در قالب تیزر تبلیغاتی ،طرح گرنت
را در نمایشگاه معرفی میکنیم .وی گفت :قرار
مالقا تهایی با مسئوالن چند کشور ،ا زجمله
ترکیه ،آلمان ،صربستان و چین ،با هدف معرفی
طرح گرنت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،تعیین شده است و با چند کشور
دیگر نیز ،در حال رایزنی هستیم .فریدونی با
تاکید بر اینکه دبیرخانه طرح گرنت مستقیم
وارد عقد قرارداد با ناشران خارجی نمیشود،
تأکید کرد :دبیرخانه طرح گرنت ،تسهیلکننده
عقد قــرارداد بین ناشر داخلی و خارجی است
و از کتاب بزرگ سال تا سه هزار یورو و ازکتاب
کودک تا هزار یورو حمایت میکند.
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حجتاالسالم والمسلمین نظافت ،استاد حوزه در گفتوگو با خراسان تبیین کرد

کدامعزاداریهاناقصاست؟

جواد نوائیان رودســری – ماه محرم و ایام
سوگواری بر واقعه جانگداز عاشورا و مصیبت
جانکاه شهادت سیدالشهدا (ع) ،مجال و
فرصتی بــرای بازاندیشی آمــوز ههــای ناب
اسالمی اســت؛ فرصتی که میتواند نقشی
مؤثر در تبیین اندیشه اسالمی و سیره اهل
بیت(ع) در ذهن شیعیان و دوستداران خاندان
گرامی رسول خدا(ص) داشته باشد .به همین
دلیل ،آگاهی از حقیقت عــزاداری و توجه به
ُعمق و اصالت آن ،میتواند این سنت حسنه را
به نیروی محرکه عظیمی تبدیل کند که تحولی
بزرگ را در جامعه رقم میزند ،گرههای کور را
میگشاید و مسیر را برای پیشرفت جبهه حق،
هموار میکند .در گفتوگو با حجتاالسالم
والمسلمین نظافت ،استاد حــوزه علمیه و
مدیر مــدارس علمیه حضرت مهدی(عج)،
دربــاره اهــداف عــزاداری بر مصیبت شهادت
ساالر شهیدان و نکاتی که باید در اقامه این
امر مهم مد نظر قرار گیرد ،پرسیدیم .وی در
پاسخ به پرسشهای خراسان ،بر فهم فلسفه
عزاداری بر مبنای شئون اولیای حق تأکید کرد
و پرداختن ِصرف به عزاداری و وانهادن اصل
مهم بصیرت و معرفت در آن را ،سببساز نقص
این سنت تأثیرگذار دانست .استاد نظافت ،با
تعبدی بودن عزاداری ،عزادار حقیقی
تأکید بر ّ
بودن بشریت را هم ،به عنوان دلیل دیگر اقامه
سوگواری معرفی کرد.
دربــــاره فلسفه عــــزاداری بر
ساالر شهیدان(ع) ،نظرات مختلفی ارائه
تعبدی
شده اســت .برخی آن را یک امر ّ
میدانند؛ دستوری که از سوی پیشوایان
دینی ما صادر شده و واجبالطاعه است.
اما در همین حال ،گروهی دیگر ،میگویند
که ما حقیقت ًا عــزاداریــم و داغ شهادت
سیدالشهدا(ع) بر قلبهای ما ،تازه است.
به نظر شما کدا میک از ایــن دو دیدگاه
به واقعیت نزدیکترند و آیا میتوان حد
وسطی را میان این دو در نظر گرفت؟
محرم ماه عــزاداری است و به تعبیر حضرت
امــام(ره) ،عزاداری از افضل ق ُُربات است .در
میان اعمال ،تعداد زیــادی عمل را میتوان
یافت کــه باعث تقرب انــســان بــه پــروردگــار
میشود ،اما عزاداری ،یکی از آن اعمالی است
که بیشترین تأثیر را در تقرب به درگاه خداوند
دارد .ائمه معصومین(ع) دستور به اقامه
عــزاداری دادهانــد و این خبر از حکمتهایی
دارد که در این عمل پرفضیلت نهفته است.
پرسش شما ،پرسش بجایی است؛ اینکه آیا
ما صرف ًا عزاداری را بر اساس حکم الهی اقامه
تعبدیبه
میکنیم،یعنیدراصطالحبهصورت ّ
آن میپردازیم یا اینکه نه! ما حقیقت ًا عزاداریم؟
به دیگر سخن ،آیا عزاداری ما یک عمل تلقینی
اســت یــا حقیقی؟ ابــتــدا باید بگویم کــه ما،
تعبد ًا عــزاداری میکنیم؛ امامان(ع) حکیم
ّ
هستند و دستورهای آن ها واجد حکمتهایی
است که ما میتوانیم برخی از آن ها را از روی
گفتار و رفتار آن بزرگواران حدس بزنیم و درک
کنیم .اگر بخواهیم درباره این حکمتها بیشتر
بدانیم ،باید آن را در راستای شئون و اهدافی
که برای ولیخدا تعریف شده است ،بررسی
کنیم .ابــتــدا درک کنیم کــه شــأن ولیخدا
چیست؟ شأن ائمه(ع) چیست؟ بعد بیاییم و
بر همین اساس ،دریابیم که این عزاداریها در
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چه راستایی و با چه هدفی ،برگزار میشود؟
«وي َع ِّل ُم ُه ُم
یکی از شئون ولی خدا ،تعلیم است؛ ُ
تاب َو ا ْل ِح ْك َمة»(بقره)129-؛ بنابراین،
ا ْل ِك َ
عزاداری ما باید باعث دانشافزایی شود .شأن
دیگر امام(ع) ،طبابت است .امیرمؤمنان(ع)
درباره رسولخدا(ص) میفرمایند«:طبیب
بطبه»؛ پس مجلس عزای امام حسین(ع)
د ّوار ّ
بــایــد درمــانــگــاه بــاشــد؛ انــســانهــا را متوجه
دردهــا و مشکالتشان کند؛ دردهــا را بگوید
و راه درم ــان را هــم نشان دهــد .شــأن دیگر
امـــام(ع) ،هدایت اســت؛ « ِإ َّن ـ َ
ـك َل َت ْهدي ِإلــى
ِص ٍ
راط ُم ْس َتقيم»(شوری)52-؛ پس عزاداری
ما باید به افزایش هدایت بینجامد .مجلس
عــزای امــام حسین(ع) باید جهالت و غفلت
را کم کند؛ باید معرفتافزا باشد .یادمان
نرود که عــزاداری ،هدف نیست ،بلکه هدفی
را در خود جا داده است؛ عــزاداران ،نباید در
عزاداری متوقف شوند و از حرکت در مسیر امام
حسین(ع) باز بمانند .حضرت سیدالشهدا(ع)
ُ
ريد َأ ْن ُآم َر بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف»؛ روح و ریشه
فرمودند«:أ ُ
امر به معروف کردن ،بیتفاوت نبودن است.
بنابراین ،ما با توجه به تعالیم معصومین(ع)،
تعبد ًا عزاداری میکنیم و میدانیم که در این
عــزاداری ،حکمتهای فراوانی نهفته است
که میتوان با بررسی سیره اهــل بیت(ع)،
برخی از آن ها را حدس زد .اما این دستور
دادن به عــزاداری ،یک وجه دیگری هم دارد
و آن این است که ما ،حقیقت ًا عزادار هستیم و
باید با این دستور ،از خواب غفلت بیدار شویم.
در زیــارت عاشورا میخوانیمَ «:لقَ د َع ُظ َم ِ
ت
المصی َِب ُه ب َ
الر ِز یه َو َج َّلت َو َع ُظ َم ِ
ِک َع َلی َنا»؛
ت َ
َّ
مصیبتی که بر امام(ع) وارد شده است ،بر ما،
افزاید«:و َعلى
بسیار عظیم است و در ادامه می
َ
صیب ُت َ
المَ ،و َج َّل ْت َو َع ُ
میع َا ْهلِا ِ
ک
م
ت
م
ظ
ْ
َج ِ
ال ْس ِ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
موات»؛ این
الس
ل
ه
ا
میع
ج
لى
ع
موات
الس
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َّ
ِفى َّ
مصیبت ،نه فقط بر ما که شیعیان و دوستداران
ســیــدالــشــهــدا(ع) هستیم ،بلکه بــر همه
مسلمانان و تمام موجودات این عالم ،سنگین
است .آمدهاند و امام(ع) را از جایگاهش کنار
زدهان ــد؛ مــردم را از او که نــور حقیقی است،
محروم کرده و جامعه را در تاریکی و ظلمت فرو
«و َا ْسئ َُل
بردهاند .پس از این فراز ،میخوانیمَ :
يع ِطينى
کم َوب َّ
کم ِع ْن َد ُه َا ْن ْ
ِالش ْا ِنا َّلذى َل ْ
ا...ب َِح ِّق ْ
ً
َ
َ
ْ
صيب ِت ِه»؛
ِم
ب
ا
صاب
م
طى
يع
ما
ل
ض
ف
ا
ِکم
َ
ْ
ُ
ب ُِمصابى ب ْ
ُ َ
تحملمصیبت،اجردارد؛بههمیندلیل،ماکه
حقیقت ًا عزادار هستیم ،از خداوند طلب بهترین
پاداشی را که به فرد صابر در مصیبت عنایت
اج َع ْلنى فى َمقامى
میفرماید ،داریم؛ « َال ّل ُه َم ْ
وات َو َر ْح َم ٌة َو َمغْ ِف َرةٌ»؛
هذاِ ،م َّم ْن تَنا ُل ُه ِم ْنک َص َل ٌ
خدایا در این جایگاهی که قرار دارم و میدانم
که به واسطه ایــن مصیبت ،عــزادار حقیقی
هستم ،مرا از کسانی قرار بده که به واسطه
اجر این صبر ،به او صلوات و رحمت و مغفرت
ارزانی میشود؛ این فرازها به این معناست که
ما ،حقیقت ًا عزاداریم و عزاداری ما عملی صرف ًا
تعبدی نیست.
ّ
بــرخــی م ـیپــرســنــد کــه مگر
نمیگویید امــام حسین(ع) و یارانش،
شهید شده و به بهشت رفتهاند؟ پس این
عزاداری برای چیست؟ چه لزومی دارد که
عزاداری کنیم؟
پاسخ به این پرسش ،در راستای همان عزادار
واقعی بــودن ما ،قابل تحلیل و عرضه است.
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ببینید ،هر گناهی که از انسان سر میزند،
سه اثر دارد؛ اثر نخست گناه بر عالم است.
اولین اثر هم بر وجود خود انسان وارد میشود؛
جان انسان را تاریک و برای مشتعل شدن به
آتش دوزخ ،آماده میکند .اینکه همه اولیای
الهی توصیه به استغفار و توبه میکنند ،برای
پاک کــردن رد زنگاری است که گناه بر روح
پاک انسان باقی میگذارد .ما به خاطر این
برای امام حسین(ع) عــزاداری می کنیم که
معتقدیم،ظلمیکهبرسیدالشهدا(ع)وخاندان
و یــاران مطهر او رفــت ،ظلمی است مستمر و
دنبالهدار که بر ما هم تأثیر خود را میگذارد؛
به ما میگوید که وقتی شایستهساالری در
جهان نباشد ،وقتی امام برحق را کنار میزنند،
حال همه زار میشود .نه فقط آن کسانی که
با امام(ع) معاصر بودهاند ،بلکه آثار این واقعه
تلخ و دردناک و ضربهای که از آن به جبهه حق
وارد شده اســت ،همچنان ادامــه دارد و ما را
گرفتار میکند .ما با عزاداری ،او ًال میخواهیم
بخشی از کاستی به وجود آمده از آن مصیبت را
با کار خوبمان جبران کنیم و ثانی ًا ،میخواهیم
ایــن مسئله را به خودمان ی ــادآوری کنیم که
ظلم به خود
ظلم به اهلبیت(ع) که در واقع ِ
ماست ،منقطع نیست؛ دود آتشی که در عاشورا
روشن شد ،امروز هم دارد به چشم ما میرود.
بگذارید مثالی بزنم؛ چطور شما زیر درختی
که  500یا هزار سال قبل کاشته شدهاست،
مینشینید و از مواهب آن لذت میبرید؟ از
سایهاش ،میوهاش ،اکسیژنی که به شما هدیه
میکند و  ...؛ با توجه به این مثال ،درک اینکه
چطور پس از هــزار ســال ،نتایج یک عمل بد،
به ما میرسد و روحمان را مــیآزارد ،سخت
نیست .شهادت امـــام(ع) و یــارانــش ،ضربه
سنگینی به جناح حق زد و این آسیب بر ما نیز
تأثیر میگذارد .اتفاق ًا یکی از دالیل عزاداری
ما این است که یادمان نرود جریان حق و باطل،
هنوز هم وجود دارد و ما با آن روبهرو هستیم.
چرا میگوییم امام زمان(عج) باید بیاید و انتقام
واقعیرابگیرد؟مگرمختارانتقامخونشهدای
کربال را نگرفت؟ مگر عمر بن سعد و شمر و ...
را نکشت؟ پس از کدام انتقام حرف میزنیم؟
حرف این است که عمر بن سعد کشته شد ،اما
جریان عمر بن سعدها ،همچنان وجود دارد
و فعال است .یزید ُمرد و به َد َرک واصل شد،
اما ظلم یزیدیان همچنان در عالم باقی است و
عالمهمچنانپرازظلموجوریاستکهجریان
باطل بر نوع بشر روا میدارد .بنابراین ،آنچه
امام زمان(عج) با آن مبارزه خواهد کرد ،جریان
باطل است.
از زیارت و عزاداری با معرفت ،به
عنوان بهترین و تأثیرگذارترین نوع زیارت
و عبادت تعبیر میشود .مفهوم معرفت در
عزاداری چیست؟ اینکه میگویم امام را
«عارف ًا بحقه» زیارت کنیم ،به چه معناست؟
چ ــق ــدر خــــوب اســــت کـــه در مــجــلــس عـــزای
اباعبدا(...ع)،عارفانهاشکبریزیم.ببینید،برای
ع ــزاداری ،در روایــات ،ثوابهای مختلفی نقل
شده اســت؛ دلیل تفاوت در ثوابها ،تفاوت در
معرفتهاست؛ هرچه معرفت بیشتر باشد ،ثواب
بیشتر است .امیرمؤمنان(ع) به کمیل فرمود:
تاج فیها الی َم ْع ِر َف ٍة»؛ تو
«ما ِم ْن َح َرک ٍة َّال َوان َ
ْت ُم ْح ٌ
هیچ حرکتی نمیتوانی انجام بدهی ،مگر آنکه
دربارهآنآگاهیالزمراداشتهباشی.معرفتیعنی

گریه عاطفی خوب است،
خیلی هم خوب است؛ اما
بحث عزاداری ،فقط یک
فرایند عاطفی نیست و به
سبک زندگی ما گره خورده
استِ .
خود گریه در عزاداری،
موضوعیت ندارد؛ اشک
بیاید یا نیاید ،مهم نیست؛ اگر
نیامد ،خودت را به گریه بزن و
تباکی کن؛ خودت را محزون
نشان بده و سهمی در این
ماجرا داشته باش؛ ماجرایی
که من ،تو و ما را به انتقام
گرفتن از جریان باطل تشویق
و جبهه حق را تقویت میکند.
غیر از این باشد ،عزاداری ما
ناقص است
چه؟ یعنی اینکه بدانی امامی که برایش اشک
میریزی ،الگوی توست؛ باید سبک زندگیات را
از او بگیری .معرفت به حق امام(ع) ،یعنی اینکه
بدانی وقتی او دستوری میدهد ،تو باید عمل
کنی؛ مطابق با طرح او زندگی کنی ،نه بر اساس
دیدگاه اجدادت یا مدرنیته یا ج ّو حاکم بر جامعه.
السا ِئ ِر
ير ٍة َك َّ
در روایت داریمَ « ،ا ْل َعا ِم ُل َع َلى َغ ْي ِر َب ِص َ
َع َلى َغ ْي ِر َا َّ
لس ْي ِر ِإ َّال ُب ْعد ًا»؛
لط ِر ِ
يق َال َي ِز ُ
يد ُه ُس ْر َع ُة َا َّ
کسیکهدرمسیرخودشبابصیرتحرکتنکند،
به جای نزدیک شدن به هدف ،از آن دور میشود.
گریهعاطفیخوباست،خیلیهمخوباست؛
اما بحث عـــزاداری ،فقط یک فرایند عاطفی
نیست و به سبک زندگی ما گره خورده است.
ِ
خود گریه در عزاداری ،موضوعیت ندارد؛ اشک
بیایدیانیاید،مهمنیست؛اگرنیامد،خودترابه
گریه بزن و تباکی کن؛ خودت را محزون نشان
بدهوسهمیدراینماجراداشتهباش؛ماجرایی
که من ،تو و ما را به انتقام گرفتن از جریان باطل
تشویقوجبههحقراتقویتمیکند .غیرازاین
باشد ،عزاداری ما ناقص است .گاهی آدم غصه
میخوردکهچرامادرتاریخگیرکردهایم؟تاریخ
را باید مرور کرد تا سرنخ ماجرا گم نشود ،ولی
نبایددرآنماند.عزاداریبایدزندهباشد،یعنی
تو،بهعنوانعزادارامامحسین(ع)،امامیکهبه
عنوانپیشوایجبههحق،بهدستجریانباطل
به شهادت رسید ،از دنباله امروزی این جریان،
متنفرباشیوباآنستیزکنی.

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پرسش :دو ســال قبل ملکی را با قولنامه
رسمی و دریافت کد رهگیری ،خریداری
کردم و سند به نامم صادر شد .حال فردی
پیدا شده و با قولنامه دستی و غیررسمی،
مدعی خرید ملک ،قبل از من است .چطور
میتوانم مشکلم را برطرف کنم؟
پاسخ :اگر ملکی به دو نفر فروختهشود ،کسی
مالک است که آن را اول خریدهباشد .زیرا مال
فروخته شده پس از انجام معامله اول ،متعلق
به خریدار اول است و فروشنده پس از معامله
اول ،مالکیتی بر ملک ندارد که بتواند آن را به
دیگری (یعنی خریدار دوم) منتقل کند .بنابراین،
در فــرض ســوال ،فــروش ملک به شما معامله
فضولی بوده است« .معامله فضولی» معاملهای
است که فروشنده در زمان معامله ،مالک مال
نبوده و از مالک اجــازه فــروش نداشته باشد.
بنابراین ،خریدار اول میتواند علیه خریدار دوم
و مالکان بعدی (در صورتی که ملک انتقاالت
بعدی داشته باشد) ،دعوای ابطال سند رسمی
طرح کند .فروش مال غیر ،جرم است .شما یا
خــریــداران بعدی میتوانید علیه فروشنده به
اتهام «انتقال مال غیر» ،به دادسرای محل تنظیم
قرارداد شکایت کنید .ماده  219قانون مدنی
بیان میکند« :عقودی که بر طبق قانون واقع
شده باشد ،بین متعاملین و قائم مقام آن ها الزم
االتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین ،اقاله
یا به علت قانونی فسخ شود ».یعنی معامله با سند
عادی (با قولنامه و بدون مراجعه به دفاتر اسناد
رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال) معتبر و برای
طرفین قــرارداد و قائم مقام آنها ،الزم االتباع
است .اقاله قرارداد ،یعنی هر دو طرف قرارداد
با هم توافق کنند که معامله را بر هم بزنند .فسخ
قــرارداد یعنی یکی از دو طرف با شرایط مقرر
در قانون یا قــرارداد ،از معامله منصرف شود و
آن را بر هم زند .دادگاهها درباره امکان ابطال
سند رسمی ،رویه ثابتی ندارند .برخی معتقدند
که بــرای حفظ اعتبار اسناد رسمی ،درچنین
مـــواردی دادگـــاه نباید بــه مبایعه نامه عــادی
توجه کند .مطابق ماده  22قانون ثبت اسناد
و امــاک ،کسی که سند رسمی به نام اوست،
مالک قانونی ملک محسوب مـیشــود .ماده
مذکور بیان میکند« :همین که ملکی مطابق
قانون در دفتر امالک به ثبت رسید ،دولت فقط
کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را
که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال
نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک
مزبور از مالک رسمی ارث ـ ًا به او رسیده مالک
خواهد شناخت ».با این استدالل ،هر ادعایی
بر خــاف سند رسمی مالکیت مــردود اســت و
کلیه مراجع ،از جمله دادگاهها ،باید صرف ًا سند
رسمی را معتبر بدانند .به هرحال ،بار اثبات دعوا
با مدعی است .یعنی طرفی که ادعایش خالف
سند رسمی مالکیت است ،باید دالیل کافی برای
اثبات ادعایش به دادگاه ارائه کند .فروشندهای
که ملک را به دو نفر فروخته ،مرتکب جرم «فروش
مال غیر» شده است .انتقال یا فروش مال غیر،
در حکم کالهبرداری است .به موجب ماده یک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس
و کالهبرداری ،مصوب  ،1364چنین فردی در
صورتی که عمل وی مشمول مرور زمان نشده
باشد ،به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت
جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است،
محکوم می شود .بنابراین ،اگر ملک قبل از شما
به دیگری فروخته شده است ،میتوانید عالوه
بر شکایت کیفری برای دریافت مبلغی که بابت
بهای ملک پرداخت کرد هاید (به نرخ روز) ،به
عالوه خسارات وارد شده به شما ،علیه فروشنده
دعوای استرداد ثمن مطرح کنید.

