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مقاله

      

وظیفه ی حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان

به نام خداوند جان آفرین              حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دستگیر              کریم خطابخش پوزش پذیر
)سعدی(

از  تا جایی که در گفتاری  توانگر، سخت گرفته شده است  بر بدهکاِر  ادبیات روایی و فقهی،  در 
پیامبر ، ریختن آبرو و مجازات چنین بدهکاری روا شمرده شده1 و بر همین پایه در فقه2 و قانون3 

1 - قال رسول اهلل  :ليُّ الواجد بالدَّين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اهلل عز وجل: حر عاملی، محمدبن حسن، 
)بی تا(، وسائل الشیعه. )20 جلدی(، تحقیق: شیخ ابی حسن شعرانی، بیروت  لبنان، دار احیاءالتراث العربی، ج. 13، ص. 90.

2 - بحرانی، شیخ یوسف، )بی تا(، الحدائق الناضره فی أحکام عتره الطاهره، )25 جلدی(، قم: مؤسسه ی انتشارات اسالمی 
وابسته به جامعه مدرسین، ج. 20، ص. 199: »...أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس، فيدل عليه ما رواه في 
الكافي والتهذيب عن عماربن موسى في الموثق عن أبي عبد اهلل  قال: كان أمير المؤمنين  يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر 
فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله. وعن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي ، أنه كان يحبس بالدين فإذا 
تبين له افالس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد ماال و في معناهما أخبار أخر. و ما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه  أن 
عليا ، كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له المال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، 
إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه...«. همچنین؛ ر.ک.: شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، )1414 ق(، مسالک األفهام، 
)15 جلدی(، قم: مؤسسة المعارف اإلسالمیة قم، چاپ اول، ج 4، صص. 127-129؛ محقق أردبیلي )1412 ق(، مجمع 
الفائده والبرهان، )14 جلدی(، تحیقیق: حاج آقا مجتبی عراقي، شیخ علي پناه اشتهاردي، حاج آقا حسین یزدي اصفهاني، 

قم: مؤسسة انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ج. 9، ص. 276.
3 - ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسالمی: »اگر استیفای محکومٌ به 

سخن سردبیر

سخن سردبیر
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حق بر دسترسی به دانش حقوقی 

به دانش گرای و ب�دو شو بلند            چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش در ب�ی نیازی ب��جوی           و گر چند سختیت آید به روی
ز نادانان بنالد دل سنگ و کوه           ازیرا ن����دارد بر کس ش���کوه
توانا ب���ود هر که دانا ب�����ود          زدان���ش دل پیر ب����رنا ب��ود

فردوسی

پیشرفت علم و دانش منشأ ارتقای زندگی بشریت و در نتیجه گردش و تبادل اطالعات 
است. ماده 27 اعالمیه حقوق بشر نیز به حق انسان ها بر انتفاع از فنون و هنرها و سهم 
داشتن در پیشرفت علمی و فواید آن اشاره نموده است. مسئولیت اصلی توسعه دانش به 
عهده دولت هاست، اما در این میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نیز نقش مهمی 

در دسترسی افراد به دانش دارند. 
دسترسی به دانش یک حِق بشری است و ضمانت اجراِی یک حق بشری عدم امکاِن 
ایجاِد مانع و اختالل در آن است و تأمین دسترسی افراد و صاحبان ِحَرف و صنوف در گرو 
همکاری سازمان ها و ارگان های مرتبط است. جمهوری اسالمی ایران نیز توسعه دانش 
مدار را به عنوان یکی از اصول برنامه چهارم توسعه کشور بنا نهاده است. کانون های وکالی 
دادگستری نیز از این امر مستثنا نسیتند و می بایست در توسعه دانش حقوقی چه برای 
آحاد جامعه و چه برای وکالی دادگستری تالش نمایند. در همین راستا، می توان به ماده 
6 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب 1333 اشاره نمود که وظایفی را برای 

کانون وکالی دادگستری برشمرده است. 
بر اساس بند »ه�« از ماده مذکور »فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکال« 
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فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شماره 19- زمستان 1398
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یکی از آنهاس��ت. برگزاری دوره های مختلف برای وکال، انتشار و توسعه مطالب علمی-
کاربردی و ... از این قبیل اس��ت. از آنجا که حق بر دسترس��ی به دانش به مثابه یک حق 
بشری است، لذا وکالی محترم دادگستری نیز باید در راستای تحقق بند فوق الذکر خود 

را روزآمد و مجهز به مباحث نوین حقوقی نمایند. 
فصلنامه وکیل مدافِع کانون وکالی دادگس��تری خراس��ان نیز در این راستا، با ایجاد 
برخی تحوالت، آماده اس��تفاده از دانش های تخصصی همکاران محترم اس��ت تا تحقق 

توسعه علمی و حق بر دانش برای جامعه حقوقی استان بیشتر میسر شود. 
در خاتمه از زحمات همکاران ارجمند در دوره گذش��ته اعم از اعضای محترم هیأت 
تحریریه و به ویژه مدیر مسؤول و سردبیر سابق جناب آقایان دکتر شیخ االسالمی و دکتر 

حسینی پویا کمال تقدیر و تشکر را دارد. 

دکتر مجتبی زاهدیان
مدیر مسؤول فصلنامه وکیل مدافع


