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ارج نامۀ غالمحسين يوسفی: زندگی، آثار، جستارهای 
 + يازده  ياحقی،  محمدجعفر  كوشش  به  متن پژوهی، 

468ص، 1388ش.

غالمحسين يوسفی استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه 
فردوسی مشهد، دوم بهمن 1306 در مشهد مقدس متولد 
به  شهر  همان  در  را  متوسطه  و  ابتدايی  تحصيالت  شد. 
پايان برد و از سال 1325 برای تحصيل در دورۀ ليسانس 
ـ  سال 1328  در  رفت.  تهران  به  فارسی  ادبيات  و  زبان 
خود  تحصيل  به  تهران  دانشگاه  دكتری  دورۀ  در   1330
ادامه داد و از سال 1329 رسمًا كار خود را در فرهنگ 
حقوق  ليسانس  دورۀ  همزمان  و  كرد  آغاز  خراسان 

قضايی و سياسی دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران را هم 
گذراند. با تأسيس دانشكدۀ ادبيات مشهد از سال 1334 
آغاز  دانشكده  اين  در  را  ادبيات  تاريخ  دروس  تدريس 
نايل  بازنشستگی  افتخار  به  كه   1358 مهرماه  تا  و  كرد 
آمد در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره های ليسانس و 

فوق ليسانس و دكتری به تدريس پرداخت.
يوسفی برای اعتالی زبان و ادبيات در دانشگاه مشهد 
و  فوق ليسانس  دوره های  تأسيس  و  كرد  فراوان  كوشش 
مديون  تهران  دانشگاه  از  پس  دانشگاه  اين  در  دكتری 
تالشهای وی بود. وی همزمان به تحقيق و پژوهش در 
حوزه های مختلف نيز ادامه داد و به اين منظور سفرهای 
متعددی به كشورهای مختلف انجام داد. كه در اين مسير 

كارهای ماندگاری از او باقی مانده است.
چهارمين دفتر از مجموعۀ ارج نامه های مركز پژوهشی 
ميراث مكتوب، به همين دليل به بررسی تصحيحات و 

آثار و فعاليتهای پژوهشی وی اختصاص يافته است.

به  خرقانی،  شيخ  حسين بن  احمدبن  دستورالجمهور، 
كوشش ايرج افشار و محمدتقی دانش پژوه، 540ص، 

1388ش.
قلم  به  730ق  تا   700 سالهای  ميان  عرفانی  متن  اين 
احمدبن حسين بن شيخ خرقانی در مقامات بايزيد بسطامی 
(161ـ234ق) به نام يكی از احفاد بايزيد به نام شرف الدين 
محمد، به رشتۀ تحرير درآمده است. شرف الدين محمد 
كه از او با عنوان شيخ االسالم اعظم ياد شده، مورد احترام 
خود  عهد  در  و  بود  (730ـ716ق)  اولجايتوخان  خاص 

صاحب «سجادۀ بايزيدی» به شمار می رفت.
پراكنده  اثر  اين  نگارش  از  را  خود  انگيزۀ  نويسنده 
بودن سخنان بايزيد می داند و اينكه به منظور بهره مندی 
اين  است.  نوشته  پارسی  زبان  به  را  آن  عوام  و  خواص 
كتاب در سه مقدمه و هفت باب و يك خاتمه بخش بندی 
شده است و در مقدمه ها و ابواب كتاب پيرامون والدت، 
حاالت  و  كرامات  و  استادان  احفاد،  و  فرزندان  خاندان، 

شيخ بايزيد سخن به ميان آمده است.


