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مينوي، يكي از سرآمدان و دلسوزان عرصة فرهنگ و تمدن ايرانيست كه افزون استاد مجتبي 
بر خدمات و اقدامات مهـم فرهنگـي كـه در زمـان حيـات خـود داشـته اسـت، كتابخانـة          

گر شـأن و جايگـاه   ارزشمندي كه در حقيقت منزل شخصي ايشان بوده است به تنهايي بيان
ست. اين كتابخانه عـالوه بـر داشـتن بـيش از     بلند ايشان در مجامع فرهنگي ايران و جهان ا

كتاب به زبانهاي مختلف، اسناد منحصر به فردي را در مورد تاريخ و ادبيات معاصر  20000
در خود دارد كه براي پژوهشگران و محقّقان، ذي قيمت و ارزشمندست. عالوه بر اين اسناد 

عالمانة او حين مطالعه  اسـت،   و آثار، يادداشتهاي استاد در حاشية كتابها كه حاصل تأمالت
هايي از نقد انديشه و قلم معاصرانست كه رنگي از بي پروايي و شجاعت برخاسـته از  نمونه

دهـد كـه مينـوي شخصـيتي     دانش مينوي با خود دارد. در و ديوار اين كتابخانه، گواهي مي
هنـر   هاي مختلـف علـم و فرهنـگ و ادبيـات و زبـان و     االطراف داشت و در  حوزهجامع

صاحب نظر و تجربه بود. او عاشق ايران و فرهنگ ايراني بود اما در عين حال خارج از اين 
مرز پرگهر شهرت و نامي بلند داشت. عباراتي كـه مستشـرقين بـر صـفحات اول كتابهـاي      

مگير او در اذهان هم عصـران  اند بيانگر جايگاه چشاهدايي در توصيف و تقدير از او آورده
  اوست.

گنجينة ارزشمندي كه او به بنياد شاهنامه فردوسي اهدا نمود اينك در اختيار پژوهشـگاه  
علوم انساني و مطالعات فرهنگي است كه خوشبختانه با توجه خاصـي كـه اخيـراً رياسـت     

                                                                                                 

ه علـوم انسـاني و مطالعـات    ادبيات پارسي معاصر، دانشـيار زبـان و ادبيـات فارسـي پژوهشـگا      ةسردبير نشري *
 فرهنگي
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اي انـد، جـان تـازه   محترم پژوهشگاه جناب آقاي دكتر قبادي به اين كتابخانه مبـذول داشـته  
فضاي كتابخانه و اقداماتي كه در جهـت تجهيـز آن صـورت گرفتـه     گرفته است. بازسازي 

است زمينه را براي حضور پژوهشگري توانمند و دانشمند چون دكتر محمد دهقـاني مهيـا   
ساخت تا با جديتي تمام يك يك منابع و كتابهاي اين مجموعه را واكاوي و جستجو كننـد  

ية انبوه كتابهاي موجـود، اطالعـات نـاب و    ها، اسناد و مدارك و در حاشالي نامهتا در البه
  معاصران به كمك پژوهشگران بيايد.تواند در شناخت تاريخ معاصر و بكري را بيابند كه مي

- مطابق مصوبة هيئت محترم امناي اين كتابخانه، قرارست بخشي از اين اطالعات جمـع 

ت در اختيـار  آوري شده از طريق سايت كتابخانه و بخشي از طريق چاپ مجموعـه مقـاال  
همگان قرار گيرد. در اين ميان، مجلة ادبيات پارسـي معاصـر تصـميم دارد از ايـن فرصـت      
طاليي كه در اختيار پژوهشگاه علوم انساني است، استفاده كند و در هر شماره يادداشـتي از  
جناب آقاي دكتر دهقاني را با هدف معرّفي كتابخانـه و منـابع آن در اختيـار خواننـدگان و     

تواند زمينة تحقيقـات جديـد را در حـوزة ادبيـات     قان قرار دهد. بي شك اين اقدام ميمحقّ
  معاصر فراهم سازد.

در اين جا الزم است از اعضاي محترم هيئت امناي كتابخانه جناب آقاي دكتـر قبـادي،   
جناب آقاي دكتر محقّق داماد، سركار خانم دكتر شكوفه شـهيدي و همچنـين از مسـؤولين    

وافقتشان بـا ايـن   بخانه، جناب آقاي دكتر موحدي و دكتر رادفر بابت همراهي و ممحترم كتا
  اقدام تشكر كنم.


