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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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فصلنامه وکیل مدافع؛ رویکردی جدید 

ب�ه نام خداوند احسان و داد                   که عشق عدالت به دل بر نهاد
خداوند حق و خدای  وکیل               عدالت�� گر   مط��لق  بی بدیل

 دان��ش حقوق که داعیه  عدالت  گس��تری و پی  ریزی نظم در جامع��ه را دارد، بدون 
اندیشه  های نظری و تجربه  های عملی به کمال نمی  رسد. حقوق ترکیبی از علم و فن 
اس��ت. مرس��وم اس��ت می  گویند دانش حقوق را باید در حوزه  ها و دانشگاه  ها آموخت 
و فن��ون کاربردی علم حق��وق را در دادگاه  ها و در مقام قضاوت و وکالت باید به تجربه 

فراگرفت. 
این سخن کامل نیست. به دالیل تاریخی حوزه  ها از جامعه فاصله داشته  اند و متون 
فقهی کمتر به نیازهای مردم پرداخته  اند و مبتالبه بحث  های فلسفی، منطقی و نظری 
شده  اند و رسالت اجتماعی خود را به خوبی ایفاء نکرده  اند. دانشگاه  ها نیز، به ویژه پس 
از انقالب، از ح�وزه کاربردی تا ح�دی فاصله گرفته  اند و مسیر کاخ تا دانشگاه طوالنی  تر 
شده است. در برابر، دادگاه ها و کانون  های وکال آن چنان مشغول روزمرگی  های دادرسی 
و وکالتی شده  اند که کمتر فرصت بهره  مندی از دانش نظری دانشگاه  ها را داشته  اند. 
البته قض�ات و وکالیی که به جهت تحصیل در دوره تحص�یالت تکمیلی تجربه و دانش 
 را به هم آمیخته  اند و قضاتی که همزمان با اشتغال به قضا یا پس از کناره  گیری از آن 
به دانشگاه  ها پناه برده  اند و فنون کاربردی را با مبانی نظری تطبیق داده  اند به نسبت 
در حال افزایش اس��ت و ف�رصت مغتنمی برای توس���عه متوازن دان�ش حق�وق فراهم 

کرده است.
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بردن فن حقوق به دانشگاه  ها و حوزه  ها و آوردن دانش حقوق به دادگاه  ها و کانون  
های وکالی دادگس��تری، رسالتی است که همزمان بر دوش دانشگاه، حوزه، دادگستری 
و کانون  هاست. نگاهی اجمالی به بزرگان دانش حقوق در ایران به خوبی نشان می  دهد 
که غالب آنان فن و دانش حقوق را با هم داشته  اند: دکتر احمد متین دفتری، دکتر سید 
حسن امامی، دکتر عبدالحسین علی آبادی، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دکتر 
ناصر کاتوزیان، دکتر مهدی ش��هیدی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر بهروز اخالقی و... 

نمونه  های موفق این تلفیق میمون هستند.
 کان��ون  های وکالی دادگس��تری، نیز، از ابتدا به ضرورت تلفی��ق دانش و فن حقوق 
پی برده  اند و انتشار مجله  های علمی در بیشتر کانون  ها گواه این امر است. اما باید اعتراف 
کرد که چندان موفق نبوده  اند، چه از حیث نظم در انتشار و چه از حیث کیفیت، از آن 
چه باید باشد دور افتاده  اند. این امر معلول چند امر بوده است: از یک سو بیشتر مدیران 
کانون  های وکال چندان به ضرورت انتشار مجله علمی و تأثیر آن در ظرفیت علمی وکال و 
افزایش مهارت  های وکالتی اعتقاد نداشته  اند و پشتیبانی الزم را ازحیث جنبه  های مالی 
و نرم افزاری و سخت افزاری از مدیران مجله به عمل نیاورده  اند. از سوی دیگر، اکثر قریب 
به اتفاق وکال آن چنان به حرفه  وکالت خو گرفته که از تبدیل و ارتقاء تجربه  های عملی 
به مقاالت علمی بازمانده  اند. عامل سوم ناسازگاری بخشی از محتوای مجالت انتشار یافته 

با نیازهای کاربردی وکال بوده است.
خوشبختانه فصلنامه وکیل مدافع کانون وکالی دادگستری خراسان تاکنون توانسته 
تا حدی بر این نواقص غلبه کند و نش��ریه  درخ��وری را به جامعه وکالت تقدیم کند. اما 
هنوز از حیث نظم انتش��ار و کیفیت در محتوا با مطلوب فاصله دارد و کمک و همیاری 
وکالی محترم داگس��تری، مدیران محترم کانون و استادان دانشگاه را می  طلبد. حضور 
 همزمان چهار وکیل هیأت علمی و چهار وکیل حرفه  ای در هیأت مدیره کانون این نوید را 
می  دهد تا مسئوالن فعلی مجله که افتخار وکالت و معلمی را به نحو همزمان دارند بتوانند 

با کمک همکاران مجله  ای منظم و شایسته منتشر کنند. ان شااهلل. 
درهمین راس��تا، رویکرد جدید مجله، که مبتنی بر تلفیق دانش و فن حقوق است و 
باید اقتضائات حرف ه ای وکال را در برگیرد و س��ابقاً نیز از طریق س��ایت کانون به اطالع 
همکاران رس��یده است، به استحضار همکاران می  رسد: چاپ مقاالت علمی پژوهشی با 
رویکرد کاربردی که دارای چکیده، مقدمه، متن، نتیجه و منابع باش��د؛ نقد آرای محاکم 
دادگستری همراه با عنوان، مقدمه، متن رأی و نقد منصفانه؛ انتشار لوایح مستند، مستدل 
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و حاوی مطالب مفید علمی و کاربردی؛ انتش��ار گ��زارش کارآموزی برگزیده در هر دوره 
کارآموزی؛ انتش��ار آرای بین المللی در امور تجاری، داوری، حقوق بشر و مانند آن همراه 
با نقد و توضیح؛ معرفی کتب ارزش��مند حقوقی که تازه انتشار یافته  اند؛ انتشار چکیده، 
مقدمه و نتایج مقاالت کاربردی انتش��ار یافته در س��ایر مجالت معتبر؛ انتشار و نقد آرای 
دادگاه انتظام��ی وکال و دادگاه انتظام��ی قضات در زمینه محکومیت  های انتظامی وکال؛ 
معرفی مختصر وکالی خوشنام و برگزیده و قضات با سابقه مثبت علمی و شغلی و مؤثر 
در رویه قضایی و استادان حقوق و فقه و در نهایت انتشار آرای وحدت رویه، نظریه  های 
مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و کمیسیون  های حقوقی کانون  های وکالی داگستری 

در خصوص ضوابط و نظامات کانون.
باش��د که بتوانیم، در این مدت اندک و با وجود کمبودهای فعلی، مجله  ای در ش��أن 
کانون وکالی دادگستری خراسان بزرگ، که با داشتن چندین هزار وکیل و صدها استاد 
 حوزه و دانش��گاه و تعداد کثیری قاضی یکی از مراکز حقوقی بزرگ کش��ور محس��وب 

می  شود، منتشر کنیم.
 دکتر محمد عابدی

 سردبیر فصلنامه وکیل مدافع
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