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 4نمایشگاه کتاب استانی
بهمن ماه برگزار می شود

...

نگاهی به زندگی و آثار دکتر مهدی محقق ،اندیشمند برجسته معاصر

مشاورهحقوقی

حقسترگ«محقق»برگردنتحقیق

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :بازنشسته هستم .به همراه دو
کاسب،ضمانتوامفردیراکردمکهاکنون
متواریاست.بانکبرایوصولطلب،فقط
به سراغ من آمده و مدعی است که چون
حقوق ثابت دارم ،باید مبلغ بدهی از من
وصولشودوبهدوضامندیگرکاریندارد.
در حالی که سهم هر کــدام از ضامن ها،
یکساناست.تکلیفچیست؟
پاسخ :معمو ًال در قراردادهای تنظیمی برای
ضمانتازوامگیرندگان،قیدمیشودکهبانک
برای وصول طلب خود میتواند به هریک از
مدیون ،ضامنها یا وثیقه رجوع کند .در این
صــورت ،شما قب ً
ال قبول کردهاید که از عهده
پرداختتمامبدهیوامگیرندهبرآیید.بنابراین،
بانک میتواند به صالحدید خود ،علیه مدیون
(وامگیرنده) ،علیه ضامن یا برای فروش مالی
که در رهن بانک قرارگرفته است ،اقدام کند.
البتهپسازپرداختمطالباتبانک،میتوانید
برایدریافتوجوهپرداختشده،بهوامگیرنده
مراجعه کنید .اگر مبالغ پرداخت شده را از
وامگیرنده مطالبه کنید و او از پرداخت به شما
خودداری کند ،می توانید علیه وی در دادگاه
عمومی حقوقی طرح دعوا کنید .مطابق ماده
 684قانون مدنی« ،عقد ضمان عبارت است
از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری
استبهعهدهبگیرد».ضامنپسازقبولعقد،
فرم قرارداد را امضا میکند و با امضای ضامن،
به طلبکار (در این جا بانک) این اختیار داده
میشود که در صورت پرداخت نشدن بدهی
توسط بدهکار ،بدهی خود را از حقوق ماهانه،
موجودی حسابها و سپردههای متعلق به
ضامن برداشت کند .ضامن بعد از پرداخت
بدهی ،میتواند به مضمونعنه(بدهکار)
مراجعهکند.ماده ۷۰۹قانونمدنیدراینباره
بیانمیکند«:ضامنحقرجوعبهمضمونعنه
ندارد ،مگر بعد از ادای دین؛ ولی میتواند در
صورتیکهمضمونعنهملتزمشدهباشدکهدر
مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت
مزبورهممنقضیشدهباشد،رجوعکند».

موسسهنمایشگاههایفرهنگیایران،چهارنمایشگاهکتاباستانیرادربهمنماهامسالبرگزارمیکند.بهگزارشایبنا،براساسبرنامهریزیهای
انجامشده،استانهایقزوین،بوشهر،خوزستانویزد،میزبانبرگزارینمایشگاههایکتابدربهمنماههستند.ناشرانسراسرکشورمیتوانند
بهپایگاهالکترونیکیموسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانبهنشانی« »www.icfi.irمراجعهوبرایحضوردرایننمایشگاههاثبتنامکنند.
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جهانکتاب
خریدکتابهای«الکترونیک»توسط
 50درصدخانوادههایآلمانی

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره دکتر مهدی
محقق میگوید« :استاد محقق در ایران ،در 40
ی و زبانی فعالیت میکند .ما
سازمان علمی ،ادب 
بهجزایشان،استاددیگرینداشتهایمکههماستاد
ادبیات باشد و هم استاد تاریخ طب اسالمی .چند
سال پیش تصمیم گرفتیم جشننامهای درباره
ایشان تهیه کنیم ،فقط نامه نوشتیم؛ اما 80مقاله
تراز اول ،به چهار زبان عربی ،فارسی ،انگلیسی و
فرانسوی،درموضوعاتبکروبدیعدریافتکردیم
که در دو جلد تهیه [و منتشر] شد ».دکتر مهدی
محققرابایدحکیمیذوالفنوننامید؛تمامکسانی
که او را میشناسند ،به این امر معترف هستند.
سراسرعمرپرباروپرثمراستاد،بهتحقیقوتدریس
گذشته است و اگر بنا باشد درباره خدماتی که به
فرهنگ این مرز و بوم کرده است ،سخن بگوییم،
چندان قــادر نخواهیم بود که حق مطلب را ادا
کنیم.استادمحقق،دانشمندیبینالمللیاستو
بسیارندمؤسساتنامدارآموزشیکهبهحضورچند
ماههویبرایتدریسیاتحقیق،افتخارمیکنند.
▪نابغهایازمشهد

مهدی،فرزندحاجشیخعباسعلیمحقق،درسال
1308هـ.ش،درشهرمشهدمتولدشد؛تحصیالت
علوم جدید و قدیم را در مشهد و تهران گذراند و در
سال ،1330به اخذ درجه اجتهاد نایل شد؛ اجازه
اجتهاد او را ،در سال  ،1330دو تن از بزرگ ترین
علمای دوران ،یعنی آیتا ...العظمی خوانساری و
آیتا ...کاشفالغطاء امضا کردند .استاد در همان
دوران ،به عنوان دبیر در دبیرستانهای تهران
مشغول تدریس شد و همزمان به فراگیری دانش
در دانشگاه پرداخت .استاد محقق دربــاره این

تسلطکمماننداستادمحقق
بر دو حوزه الهیات و ادبیات
فارسی ،باعث شد که مورد توجه
دانشگاههای خارج از کشور قرار
بگیرد .برای نخستین بار ،دانشگاه
لندن از او دعوت کرد که به تحقیق و
تدریس در آن دانشگاه بپردازد

دوران میگوید« :معمم بودم .پرونده استخدامی
مندرآموزشوپرورشباتوصیهآیتا...کاشانیکه
دوستپدرمنبود،امضاوتاییدشد.ایشانیکباربه
منگفتند:چهکارمیکنی؟گفتمحضرتآیتا،...
درس می خوانم .گفت :همان مقدار که خواندی
بس است؛ برو بچه مسلمانها را در مدرسه درس
بده  ...در سال  ۱۳۳۰در دبیرستان ابومسلم ،در
خیابان ابوسعید ،استخدام شدم و ادبیات فارسی
و عربی درس می دادم .همان زمــان سید جعفر
شهیدی هم در همان جا استخدام شد و خیلی
دورانخوبیبود».
▪درکسوتاستاددانشگاه

او در سال 1337مدرک دکترای خود را در رشته
الهیاتومعارفاسالمیازدانشگاهتهراندریافت
کردومدتیبعد،موفقبهاخذدرجهدکترادررشته
زبانوادبیاتفارسی،ازهمیندانشگاهشد.استاد
از سال  ،1339تدریس تمام وقت در دانشگاه
را آغاز کرد و در سال  ،1345به درجه استادی
رسیدوتاسال 1361کهبازنشستهشد،همچنان
استاد دانشگاه تهران بود .تسلط کممانند او بر دو
حوزه الهیات و ادبیات فارسی ،باعث شد که مورد
توجهدانشگاههایخارجازکشورقراربگیرد.برای
نخستین بار ،دانشگاه لندن از او دعوت کرد که به
تحقیق و تدریس در آن دانشگاه بپردازد .استاد
محقق که هنوز با زبان انگلیسی آشنا نبود ،پیش
ازعزیمتبهاینکشور،بهفراگیریزبانانگلیسی
پرداخت و آن را در حد کمال آموخت ،به طوری
که میتوانست در مجامع علمی و کالسهای
دانشگاه،بهاینزبانسخنرانیکند.
▪آشناییبا«ایزوتسو»

استاد محقق بین سالهای  1340تا ،1342
به تدریس زبــان و ادبیات فارسی در دانشگاه
لندن پرداخت و سپس ،بین سالهای  1344تا
 ،1347استاد مدعو مؤسسه مطالعات اسالمی
دانشگاه مکگیل کانادا بود و در این مؤسسه،
فلسفه ،کــام و اصــول فقه شیعه را تدریس

میکرد .در همین ایــام بود که با دکتر توشی
هیکو ایزوتسو ،اسالمشناس و قرآنپژوه معروف
ژاپنی آشنا شد و این آشنایی و دوستی تا پایان
عمر ایزوتسو ادامه داشت .استاد محقق با کمک
ایزوتسو ،کتاب «شرح منظومه» حاج مالهادی
سبزواری را به زبان انگلیسی ترجمه کرد .این
اقدام ،نقشی مهم و مؤثر در معرفی بهتر فلسفه
اسالمی به محافل آکادمیک غرب داشت .استاد
محقق ،چندی بعد ،شعبهای از مؤسسه مطالعات
اسالمی را در تهران تأسیس کرد که تا امروز،
منشأ فعالیتهای علمی و پژوهشی بسیاری
بوده است .او مدتها رئیس انجمن آثار و مفاخر
ملی بود و در این ِس َمت به معرفی آثار و خدمات
دانشمندان ایــرانــی پــرداخــت .به همت وی،
استادان بنامی مانند ایزوتسو به ایران آمدند و
به تبادل اطالعات و دانش با فرهیختگان ایرانی
پرداختند.
▪معلم،تاهمیشه

استادمحقق،بیشازهرچیزبهتدریسعالقهمند
اســت؛ او در گفتوگویی با خبرگزاری مهر ،به
ایــن نکته اذعــان میکند که دوســت دارد همه
او را یک معلم بدانند« :من دوســت دارم من را
همواره به عنوان یک معلم بشناسند ،چنانکه
از سال  ۱۳۳۰یا در مدرسه یا در دانشگاه معلم
بودم و همین االن هم مشغول تدریس هستم .در
دانشگاه تهران که حدود  20سال تدریس کردم،
استادزبانوادبیاتفارسیبودم.درخارجازایران
و کشور کانادا ،علوم اسالمی و در مالزی تاریخ
پزشکی درس می دادم ».او یکی از برجستهترین
استادان در تاریخ طبابت اسالمی است .سالها
تحقیق و پژوهش استاد محقق درب ــاره تاریخ
پزشکی در جهان اسالم و پزشکان مسلمان ،از او
کارشناسی خبره در این زمینه ساخت«:در خارج
از ایران و کشور کانادا علوم اسالمی و در مالزی
تاریخ پزشکی درس می دادم .چند سال پیش،
شیخ کویت می خواست به بهترین کتاب در حوزه
تاریخ پزشکی جایزه بدهد؛ من را به عنوان داور

دکتر محقق« :دوست دارم من
را همواره به عنوان یک معلم
بشناسند ،چنانکه از سال۱۳۳۰
یا در مدرسه یا در دانشگاه معلم
بودم و همین االن هم مشغول
تدریس هستم .در دانشگاه تهران
که حدود  20سال تدریس کردم،
استاد زبان و ادبیات فارسی بودم.
در خارج از ایران و کشور کانادا،
علوم اسالمی و در مالزی تاریخ
پزشکی درس می دادم»
دعوت کردند .در همان مراسم گفتند که این از
درایت برگزارکنندگان بوده که یک عجم را دعوت
کرده اند تا آثار را داوری و تعیین کند که این جایزه
صدهزاردالری را به یک عرب بدهند».
▪حاصلیکعمرپربار

استاد محقق ،افــزون بر عضویت در دههــا مرکز
علمی و پژوهشی داخــل کشور ،عضو مجامع
بینالمللیمانند«مجمعبینالمللیتاریخپزشکی
در لندن»« ،مجمع بین المللی فلسفه در قرون
وسطیدرمادرید»«،فرهنگستانزبانعربمصر»،
«فرهنگستان علوم اسالمی هند»« ،فرهنگستان
زبان عرب دمشق»« ،فرهنگستان مباحث علوم و
تمدن اسالمی اردن» و «مجمع بین المللی تاریخ
علموفلسفهعربیواسالمیدرپاریس»نیز،هست.
از او تاکنون آثار متعدد علمی و تحقیقاتی در قالب
تألیفوترجمه،انتشاریافتهاستواستاد،عالوهبر
درج مقاالت متعدد در مجالت معتبر بینالمللی،
راهنمایی صدها پایان نامه در مقطع کارشناسی
ارشدودکتراراهمبرعهدهداشتهاست.ازمیانآثار
پرشماراومیتوانبه«وجوهقرآن»(مقدمهوتصحیح
و تعلیقات)« ،اشترنامه عطار» (تصحیح و مقدمه و
تعلیقات)«،تحلیلاشعارناصرخسرو»«،نظامنامه
سیاست ،خواجه نظامالملک طوسی»(تصحیح و
تعلیقات) «شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو»(در دو
جلد)« ،فیلسوف ری ،محمدبن زکریای رازی»،
«الشکوک علی جالینوس»(با تصحیح و مقدمه
عربی ،انگلیسی و فارسی)« ،بستا ناالطباء و
روضةااللباء ابن مطران»(ترجمه و تلخیص)،
«درآمــــدی بــر دانشنامه پزشکی در اســام و
ایران» (فهرست الفبایی اصطالحات پزشکی و
داروشناسی)« ،اسماعیلیه»« ،اوائل المقاالت
فی المذاهب و المختارات شیخ مفید»« ،علوم
محضه از آغــاز صفویه تا تأسیس دارالفنون»،
«مفاخرنامه» و «شیعه در حدیث دیگران» اشاره
کرد .استاد دکتر مهدی محقق اکنون  89سال
دارد؛ عمرش دراز باد.

در ســال گذشته میالدی ،بیش از نیمی از
خانوادههای آلمانی ،اقــدام به خرید کتاب
الکترونیک کردند .گفته میشود کاهش
قیمت این نوع کتابها ،عامل اصلی استقبال
م ــردم ب ــوده اس ــت .بــه گـــزارش خبرگزاری
کتاب ایــران به نقل از «ایبوک ریــدر» ،تعداد
خانوادههای آلمانی که سال گذشته میالدی
کتاب الکترونیک خریدند ،به  50درصد
رسیده اســت .بر اســاس این گــزارش ،نیمی
از خانوادههای آلمانی در سه سال گذشته،
حدود 1/6میلیونکتابخریدهاندکهاینرقم
نسبتبهیکدههگذشته،بیسابقهبودهاست.
فروش کتابهای الکترونیکی یا دیجیتالی،
در حالی در آلمان رشد داشته است که میزان
خرید کتاب چاپی نیز ،وضعیت خوبی دارد.
آمارهای دولتی در این کشور ،نشان دهنده
استقبالخانوادههاازکتاباست.ایندرحالی
است که در سال  ، ۲۰۱۴تنها اندکی بیش
از یک میلیون خانوار ،یعنی حدود پنج درصد
از جمعیت کتاب خــوان ،کتاب الکترونیکی
تهیه کرده بودند .بنا بر گزارشهای موجود،
در دیگر کشورهای اروپای غربی نیز ،گرایش
مشابهیمشاهده می شــود .طبق آمارهای
اعالمشدهدرسال 2018بیشاز24میلیون
کتاب الکترونیک در آلمان فروخته شده است
که نسبت به سال  ،2017حدود  19درصد
رشدرانشانمیدهد.سایتتولینو()Tolino
علتافزایشاستقبالازکتابهایالکترونیک
را ،کاهش قیمت آن ها در سالهای اخیر
اعالمکردهاست.طبقگفتهاینسایت،کتاب
الکترونیک به طور متوسط حــدود نیم یورو
نسبتبهسال قبلکاهشقیمتداشتهاست.
گفتنیاستسایتآمازون،همچنانبیشترین
سهمبازارفروشکتابالکترونیکرادرآلمانو
دیگرکشورهایاروپایی،دراختیاردارد.

