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Special numbers on Sir Syed Ahmad Khan in Urdu 
literary journals

ABBAS KHAN, Suhail

Amongst the Urdu writers of 20th century, Sir Syed Ahmad Khan is the most prolific figure. He 

was extraordinary genius who showed his talent in various aspects of Urdu literature. His style is 

full of grandeur with finest blend of sophistication and power of knowledge.

In the history of sub-continent Sir Syed Ahmad Khan's educational and literary works had 

exemplary and unforgettable importance. His work creates a great impact in Urdu world. Almost 

all works of Sir Syed Ahmad Khan have been translated in the many languages of the world.

In this research article, there is a complete bibliography about special numbers of literary 

journals, which particularly explain and offer the specific matters on Sir Syed Ahmad Khan and the 

Aligarh Movement. These appropriate numbers of journals are paying very significant role in the 

development of Urdu language and literature. This paper is offering the details of special numbers 

of different literary journals on Sir Syed Ahmad Khan.
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اخلاق، علی گڑھ، اکتوبر ۲۰۰۰ء )۱۲(تہذیب ال
اخلاق، علی گڑھ، نومبر ۲۰۰۰ء )۱۳(تہذیب ال
اخلاق، علی گڑھ، اکتوبر ۲۰۰۱ء )۱۴(تہذیب ال

)۱۵(علی گڑھ میگزین، علی گڑھ، خصوصی شمارہ، ’’علی گڑھ نمبر‘‘، ۵۵-۵۴-۱۹۵۳ء
)۱۶(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموران علی گڑھ، پہلا کارواں، جنوری یا ستمبر ۱۹۸۵ء

)۱۷(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، دوسرا کارواں، ۱۹۸۶ء
ائی ۱۹۸۸ء )۱۸(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، تیسرا کارواں،جلد اول، جنوری ۱۹۸۷ء تا جول

)۱۹(فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، تیسرا کارواں، جلد دوم،مارچ ۱۹۹۱ء
)۲۰(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، سر سید نمبر، اکتوبر ۱۹۹۲ء

)۲۱(سہ ماہی فکر و آگہی، دہلی، علی گڑھ نمبر، ۲۰۰۰ء
)۲۲(علی گڑھ میگزین، علی گڑھ، خصوصی شمارہ، ۹۷۔۱۹۹۵ء

ا امروز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اول:۱۹۶۰ء از ت )۲۳(علی گڑھ تحریک آغ
اد ،۱۹۹۶ء ر نوشاہی ، مجلس فروغ تحقیق، اسلام آب )۲۴(یادگار سر سید ۔تحقیق و تدوین، ڈاکٹر گوہ

)۲۵(لب ُجو، مجلہ گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج، سانگلہ ہل ،۱۹۹۸ء
)۲۶(مسلک، مجلہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ملتان۔ سرسید نمبر، ۲۰۰۰ء

)۲۷(مجلہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، مارچ ۲۰۰۱ء
ائی تا دسمبر ۱۹۹۸ء )۲۸(جامعہ دہلی، خصوصی اشاعت سرسید کی معنویت، جول

یونیورسٹی  ۱۹۹۸ء( سرسید  )مارچ  احمد خان  سالہ سرسید  وفات صد  یوِم  گار  یاد  ب ات سرسید صدی،   )۲۹(مقال
پریس، کراچی
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حاضر: علی گڑھ تحریک کی معنویت۔ الطاف احمد اعظمی ٭فکِر سرسید کی عصری معنویت اور ہم۔ اختر 

ہ اقدار۔ خورشید اکبر  الواسع ٭سرسید کی پیش بینی: ایک ذاتی نقطٔہ نظر۔ اشفاق احمد خاں ٭سرسید اور اشرافی

٭سرسید کی تعزیتی تحریریں۔ تجمل حسین خاں ٭سرسید کا اسلوب۔ تجمل حسین خاں ٭انیسویں صدی کے 

سرسید اور اکسویں صدی کی اُردو۔معصومہ میر

یونیورسٹی  ۱۹۹۸ء(سرسید  )مارچ  خان  احمد  سرسید  سالہ  صد  وفات  یوِم  گار  یاد  ب صدی،  سرسید  ات   )۲۹(مقال
پریس، کراچی

ات: مشمول

یہ۔ میجر جنرل)ر( غلام عمر ٭تمہید و تعارف۔ مظہر عارف ٭پھر مجھے   ٭پیش لفظ۔ زیڈ اے نظامی ٭ابتدائ

ثاقؔب ٭جذب و شوق کا  الدین  ڈاکٹر شہاب  اثرات۔  اور  ڈاکٹر اصغر عباس ٭سرسید: خدمات  ا۔  آی اد  ری ت  دیدہ 

یام تعلیم۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی ٭سرسید  سفیر: سرسید احمد خاں۔ پروفیسر منور علی خاں ٭سرسید کا پ

کا تصور تعلیم۔ پروفیسر فرید غنی ٭سرسید اور فن تعمیر۔ پروفیسر ایم وائی انصاری ٭سرسید کی ادبی خدمات۔ 

 پروفیسر عتیق احمد صدیقی ٭قومی زبان ضرورت اور اہمیت کے بارے میں سر سید کی سوچ۔ نواب مشتاق 

احمد خاں ٭علی گڑھ تحریک اور بلوچستان۔ ڈاکٹر انعام الحق کوثرؔ ٭سرسید اور علی گڑھ تحریک:اتحاد عملی 

ہ العلوم، ایم اے او کالج اور  را ٭عربی زبان و ادب کے فروغ میں مدرست کے نقطٔہ نظر سے۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہ

مسلم یونیورسٹی کا حصہ۔جناب ابوسفیان اصلاحی ٭علوم اسلامیہ اور سرسید: مقاصد کا تجزیاتی مطالعہ۔ ڈاکٹر 

یننٹ جنرل  یفٹ یٰسین مظہر صدیقی ٭سرسید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک قومی یونیورسٹی کی ضرورت۔ ل

یلہ وسیم ب )ر( معین الدین حیدر ٭تحریک پاکستان میں علی گڑھ تحریک کا حصہ ۔ آنسہ ن

حوالہ جات

)۱(برگ گل، مجلہ اُردو کالج کراچی ، سرسید نمبر، ۵۵۔۱۹۵۴ء
)۲(برگ گل ،مجلہ اُردو کالج کراچی، سرسید نمبر،  ۶۹-۱۹۶۸ء
)۳(تہذیب، کراچی، جلد نمبر ۱۵، شمارہ نمبر ۱، مارچ ۱۹۹۸ء

)۴(تہذیب، کراچی،سرسید نمبر، اکتوبر ۱۹۹۲ء
اخلاق، علی گڑھ، سر سید نمبر، اکتوبر ۱۹۸۸ء )۵(تہذیب ال

)۶(میر کارواں)کراچی( سرسید نمبر )سرسید احمد کوئز اینڈ میموریل سوسائٹی(، س۔ ن
)۷(نگار پاکستان ،کراچی ) حصہ اوّل( نومبر دسمبر ۱۹۷۰ء

)۸(نگار پاکستان ،کراچی، سرسید نمبر، حصہ دوم، جنوری۔فروری۱۹۷۱ء
اخلاق، علی گڑھ ، اکتوبر ۱۹۹۳ء )۹(تہذیب ال

اخلاق، علی گڑھ، مارچ اپریل ۱۹۹۸ء )۱۰(تہذیب ال
اخلاق، علی گڑھ، اکتوبر ۱۹۹۹ء )۱۱(تہذیب ال
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ر تونسوی ٭ملتان  نما۔ سید طارق حسین زیدی ٭نگار اور سرسیدشناسی کی روایت۔ ڈاکٹر طاہ ایک جنگی رہ

میں سرسید شناسی: چند اہم زاویے۔ پروفیسر شوذب کاظمی ٭سرسید احمد خان کا فن خطابت و فن تحریر۔ 

ۂ  سر سید: تحقیق و ترتیب۔ عائذہ قریشی گوشہ سرسید ٭گورنمنٹ کالج آف  طاہر ہ عروج اشاریہ سرسید ٭اشاری

بریرین( ائ ایجوکیشن میںگوشٔہ سر سید۔ملک محمد اسلم )ل

)۲۷(مجلہ علوم اسلامیہ، علی گڑھ، مارچ ۲۰۰۱ء
ات: مشمول

 ٭انتساب ٭تقدیم ٭۱۔علوم اسلامیہ اور سرسید: مقاصد کا ایک تجزیہ۔ محمد یٰسین مظہر صدیقی ٭۲۔ تفسیر 

سرسید کے عربی مصاور۔ جمشید احمد ندوی ٭۳۔سرسید کی تفسیر القرآن اور مابعد تفاسیر پر اس کے اثرات۔ 

لہ دہلوی اور سر  اسلام ندوی ٭۴۔ سرسید اور حدیث:ایک تنقیدی مطالعہ۔محمد اسلم ٭۵۔ شاہ ولی ال  رضی ال

اسلام اصلاحی ٭۷۔ سر سید  سید۔ محمد یٰسین مظہر صدیقی ٭۶ - سر سید کا تصورِ تعلیم و تربیت۔ ظفر ال

لہ فہد ٭۸۔ سرسید  احمد خاں کا سیاسی نظریہ و منہاج)اسلامی سیاسی فکر کی تاریخ کے سیاق میں(۔ عبید ال

)۱۸۱۷ء۔۱۸۹۸ء(۔  احمد خاں  الدین عمری ٭۹۔ سرسید  مطالعہ(۔ محمد صلاح  میں)ایک  یا  دن  احمد خاں عرب 

احمد امین ۔ترجمہ و حواشی: سید علیم اشرف جائسی ٭۱۰۔ سرسید کا تاریخی شعور۔ اقتدار حسین۔ ترجمہ 

ابیات۔  جمشید احمد ندوی ٭۱۱۔ شاہ فداحسین۔ محمد مشتاق تجاروی ٭۱۲۔ سرسید احمد خاں: منتخب کت

یر احمد خاں کب

ائی تا دسمبر ۱۹۹۸ء )۲۸(جامعہ دہلی ، خصوصی اشاعت سرسید کی معنویت، جول
ات: مشمول

احمد خاں:  احمد سرور ٭سرسید  تحریک۔آل  ایک  تجویز،  ایک  میموریل سوسائٹی  یہ: سرسید  ٭ابتدائ  ٭اداریہ 

امۂ  زندگی کے جستہ جستہ واقعات(۔ سید محمد احمد ٭سرسید احمد خاں کی والدہ۔ مولوی عبدالحق  )سفرن

لہ دہلوی ٭سرسید کا کردار۔ شیخ محمد اکرام ٭سرسید کے ایک معاصر: مولوی  ٭سرسید احمد خان۔ عنایت ال

یہ: مولوی فرید الدین احمد۔ الطاف  لہ بچھرایونی۔ افضال الرحمن ٭سرسید کے ایک مخلص مکتوب ال مظہر ال

حسین خاں شیروانی ٭سرسید اور علی گڑھ تحریک کے موافق اور مخالف۔ سید فرخ جلالی ٭سرسید اسلام اور 

ال نہرو۔ ترجمہ: سید عابد حسین  ٭سرسید کی مذہبی فکر۔ محمد مجیب۔ ترجمہ: محمد  مسلمان۔ جواہر ل

انور معظم   نقاد۔  ایک  افغانی: سرسیدکا  الدین  آل احمد سرور ٭سید جمال  اسلام۔  مہدی ٭سرسید کا تصور 

٭سرسید اور ہندوستانی قومیت۔ مشیر الحق۔ ترجمہ: اختر الواسع ٭سرسید احمد خاں اور علی گـڑھ تحریک کا 

لہ خاں ٭سرسید کا سیاسی سفر۔ ظفر احمد نظامی ٭سرسید کا سیاسی شعور۔ شان  تایخی پس منظر۔ شوکت ال

محمد ٭سرسید کا تہذیبی شعور۔ ابوالکلام قاسمی ٭سرسید کے معاشی افکار اور ترقیاتی منصوبے۔ شاہ محمد 

وسیم ٭سرسید کا نظریٔہ  تعلیم۔ معین الدین ٭سرسید کے تعلیمی تصورات۔ مسرور علی اختر ہاشمی ٭سرسید 

کے تعلیمی تحفظات۔ صفدر امام قادری ٭سرسید احمد اکیسویں صدی میں۔ سعید الظفر چغتائی ٭عصر 

（17）



東京外国語大学論集第 91 号（2015） 273

ات  ٭۱۔ ہوش رباصدمہ  ٭۲۔ افسوس ناک  اثرات و منقول اد میں سرسید میموریل فنڈ متفرق خبریں، ت ٭۲۳۔ وزیر آب
یغام  ٭۶۔ علی گڑھ کا  خبر  ٭۳۔ علی گڑھ کی تولیت  ٭۴۔ یورپی اخبارات کا ردعمل  ٭۵۔ گورنر جنرل کا پ

یننٹ  یفٹ الیت قومی یعلمون  ٭۹۔ علی گڑھ میں ل پوٹیشن  ٭۷۔ سرسید میموریل فنڈ اور ایک حاسد  ٭۸۔ ی  ڈی

نواب  ٭۱۳۔  یادگارسرسید   چندہ  ٭۱۲۔  اطلاع   و  ٭۱۱۔التماس  مسلمان   اور  فنڈ  میموریل  سرسید  ٭۱۰۔   گورنر  

یننٹ اور سرسید میموریل  ٭۱۴۔ سرسید کے ماتم پر تحریروں کی اشاعت  ٭۱۵۔ سرسید پر ایک مرثیے کی  یفٹ ل

اہور کے کالج اور سرسید میموریل  اشاعت  ٭۱۶۔ ضروری خط و کتابت  ٭۱۷۔ سرسید کا آخری مضمون  ٭۱۸۔ ل

فنڈ  ضمیمے  ٭۱۔ انگریزی خبریں  ٭۲۔ اشتہار پروگرام )عکسی نقل(

)۲۵(لب ُجو، مجلہ گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج، سانگلہ ہل ،۱۹۹۸ء
ات: مشمول

باری ٭سرسید کی  وسیم  میں۔ حسنین مقصود ٭تصانیف سرسید۔  ینے  آئ و سال کے  ماہ    ٭حیات سرسید: 

شخصی تعمیر میں ماں کا کردار۔ پروفیسر محمد سعید اختر ٭سر سید احمد خاں بطور ایک اخلاقی مصلح۔ 

پروفیسر محمد رفیق ٭سرسید احمد خاں:چراغ راہ۔ پروفیسر محمد یاسین ٭تحریک علی گڑھ کی مخالفت۔ 

نٹیفک سوسائٹی  پروفیسر اختر سندھو ٭سرسید احمد اور ان کے رفقاء کی ادبی خدمات۔ محسن حبیب ٭سائ

کی ادبی خدمات۔ فرح خورشید گیلانی ٭سرسید کی وفات پر پہلا تعزیتی مقالہ۔ مولوی محبوب عالم ٭سرسید 

احمد خاں کا پنجاب کا دورہ۔ ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین ٭فیض الحسن سہارنپوری: سرسید احمد کے 

استاد۔ ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین ٭پنجاب میں سرسید احمد کے مخلص احباب۔ ڈاکٹر سید سطان 

محمود حسین ٭سرسید کے سفر پنجاب کے دوران عطیات کی تفصیل۔ ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین

)۲۶(مسلک، مجلہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ملتان۔ سرسید نمبر ،۲۰۰۰ء
ات: مشمول

ینے   سرسید احمد خاں: شخصیت و فن ٭سید کی لوح تربت۔ علامہ اقبال  ٭حیات سرسید ماہ و سال کے آئ

میں۔ عقیل عباس جعفری ٭مسلمانوں کا سچا اور نیک نیت لیڈر۔ مولوی محبوب عالم ٭سر سید کا اصل کام۔ 

انا حبیب  مولوی عبدالحق ٭سرسید اور علی گڑھ۔ رشید احمد صدیقی ٭سر سید کی تعلیمی جدوجہد۔ مول

انا غلام رسول مہر ٭سرسید بحیثیت مٔورخ۔ ڈاکٹر محمود  الرحمن خان شروانی ٭سرسید کی دینی خدمات۔ مول

لہ  حسین ٭سرسید کا نظریہ عقل و فطرت۔ اسلوب احمد انصاری ٭سرسید کا اثراد بیات اُردو پر۔ ڈاکٹر سید عبدال

ادی۔ ڈاکٹر فرمان فتح  ہ آب ٭سرسید احمد خاں: پاکستان کے معمار اول۔ ڈاکٹر وحید قریشی ٭سرسید اور اکبر ال

پوری ٭ذریعہ تعلیم کا مسئلہ: سرسید کا نقطٔہ نظر۔ نورالحسن نقوی ٭سرسید بحیثیت مٔورخ۔خلیق انجم ٭سرسید 

ا آج سرسید احمد خاںکی ضرورت ہے؟۔ ڈاکٹر سلیم   کے علمی و ادبی کارنامے۔ ڈاکٹر سید معین الحق ٭کی

 اختر ٭سرسید کا تہذیبی شعور۔ ابوالکلام قاسمی ٭سرسید اور پینی ریڈنگ تھیٹر۔ عبد المجید قریشی ٭اُردو 

تبصرہ نگاری کے ارتقاء میں سرسید احمد خاں اور اُن کے رفقائے کار کا حصہ۔ سید جاوید اقبال ٭سرسید 
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گڑھ کا حصہ۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭علی گڑھ تحریک، مسلم یونیورسٹی اور 

اُردو زبان۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مطالعے ٭سرسید کی شخصیت: خطوط کے 

ینے میں۔ ڈاکٹر محمد عزیز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭سرسید کی تعلیمی تحریک۔ چودھری عبد الغفور،  آئ

اہورعلی گڑھ کدھر ٭علی گڑھ کدھر؟۔ پروفیسر آل احمد سرور، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٹریننگ کالج ل

اد ،۱۹۹۶ء ر نوشاہی ،مجلس فروغ تحقیق ،اسلام آب )۲۴(یادگار سر سید ۔تحقیق و تدوین ڈاکٹر گوہ
ات: مشمول

ات و تقاریر ٭۱۔ صدمہ جانکاہ ٭۲۔  ر نوشاہی تعزیتی مقال  ٭حرفے چند۔ جناب مشفق خواجہ ٭مقدمہ۔ ڈاکٹر گوہ

ائے  ائے سید، ہ ائے قوم ٭۳۔ سرسید زندہ ہے ٭۴۔ مسٹر محمود کی خدمت میں تعزیت نامہ ٭۵۔ہ ائے سید، ہ  ہ

میں  الہ  ٹ ب ماتم  کا  سرسید  تمی جلسہ ٭۲۔  کاما  امرتسر  اجلاس ٭۱۔نوجوانان  تعزیتی   سید ٭۶۔تقریر ٭۷۔تقریر 

 ٭۳۔جلسہ انجم اسلامیہ بھیرہ ٭۴۔جہلم میں ماتمی اجلاس ٭۵۔دھرم سال میں مجلس اعزا ٭۶۔ ڈیرہ غازی خان 
پنڈی میں جلسہ ٭۸۔سرسہ ضلع حصار میں ماتمی جلسہ ٭۹۔ روئیداد جلسہ عام   میں ماتمی جلسہ ٭۷۔راول

گجرات  مقام  اول  جلسہ  کاروائی  ٭۱۲۔  ملال  اظہار  میں  ٹہ  ٭۱۱۔کوئ کا  فاضل  جلسہ  تعزیتی  ٭۱۰۔  سیالکوٹ 

انہ میں سرسید  اہور میں جلسٔہ ماتم ٭۱۶۔لدھی  ٭۱۳۔گجرات میں ماتمی اجلاس ٭۱۴۔تعزیتی جلسہ گوجرانوالہ ٭۱۵۔ ل
ائے تاریخ ٭۱۔سرسید کا نوحہ۔ منشی احمد حسین ٭۲۔  کا ماتم منظوم خراج تحسین، مرثیے، قطعات و مادہ ہ

یر  یہ۔ بخت لدھیانوی ٭۵۔نظم۔ ثاقب مال یہ سرسید۔ ارشد گورگانی ٭۴۔ مرث لہ اختر ٭۳۔ مرث ادال بروفات سرسید۔ عب

یہ سر سید۔ عبدالرٔوف  یہ ہفت بند۔ الطاف حسین حالؔی ٭۷۔نوحہ۔مرزا حفیظ اللہ حفیظ ٭۸۔مرث  کوٹلوی ٭۶۔ مرث

ہلوی  د  ا  شید  شیدا۔  ٭۱۱۔مسدس  حالی  حسین  ۔الطاف  یہ  ٭۱۰۔مرث روحی  علی  بند۔اصغر  ٭۹۔ترکیب   رافت 

ارتحال  ٭۱۵۔  الدین  جلال  مرثیے۔  دو  ٭۱۴۔  حسین  تفضل  سید  نوحہ۔  ٭۱۳۔  عبدالغفورشہباز  بند۔   ٭۱۲۔ترکیب 
یہ سرسید۔ خوشی محمد ناظر ٭۱۸۔تصویر  سرسید۔ عبد المجید وکیل ٭۱۶۔مختصر نوحہ۔ قاضی قائم الدین ٭۱۷۔مرث

ادی  ہ آب  عبرت۔ خوشی محمد ناظر ٭۱۹۔ سرسید کی سیاسی بلاغت۔ شبلی نعمانی ٭۲۰۔ وفات سرسید۔ اکبر ال

شاہ  احمد  میر  تاریخ۔  ٭۲۳۔قطعات  ڈسکوی  الدین  فیروز  مولوی  وفات۔  ٭۲۲۔تاریخ  سرسید  جلسہ  پروگرام   ٭۲۱۔ 
ہ تاریخ۔ مولوی اقبال علی سرسید  ہ تاریخ۔ میر حفیظ اللہ ٭۲۶۔مادئ ٭۲۴۔تاریخ وفات۔ علامہ محمد اقبال ٭۲۵۔ مادئ
 میموریل فنڈ ٭۱۔یادگار کمیٹی کا قیام ٭۲۔اپیل بخدمت جمیع مسلمانان ٭۳۔سرسید میموریل فنڈ کمیٹی لنڈن 

پوٹیشن ٭۵۔سرسید میموریل فنڈ کمیٹی ٭۶۔حصار میں میموریل فنڈ  ٭۷۔ سرسید میموریل   ٭۴۔علی گڑھ کا ڈی
کا جلسہ   میموریل  میں سرسید  پور  شاہ  میں  ٭۹۔  پور  رام  فنڈ  میموریل  اور ضلع حصار  ٭۸۔ سرسید  فنڈ 

اہور  ٭۱۳۔  ٭۱۰۔سرسید میموریل فنڈ اور صوابی  ٭۱۱۔جلسہ میموریل فنڈ گلگت  ٭۱۲۔ جلسہ میموریل فنڈ کمیٹی ل
اہور  ٭۱۵۔ فہرست چندہ  اہور میں جلسہ  ٭۱۴۔پرونشل فہرست چندہ بمقام ل سرسید میموریل فنڈ کے متعلق ل

اہور  ٭۱۶۔ انجمن حاجی مدرسہ دارالعلوم مسلمانان  ٭۱۷۔ عرضداشت بحضور  چیفس کالج و گورنمنٹ کالج ل

یر کوٹلہ  ٭۲۰۔  فرمانروائے رام پور  ٭۱۸۔ میموریل فنڈ کے جلسے  ٭۱۹۔ خلاصہ رپورٹ سرسید فنڈ کمیٹی مال

یر کوٹلہ  ٭۲۲۔ کاروائی میموریل فنڈ میرٹھ   یر کوٹلہ  ٭۲۱۔ فہرست چندہ یادگار سرسید، مال سرسید میموریل فنڈ مال
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را نہ مانے ٭روِح سرسید سے خطاب۔ شبیر علی خاں شکیب ٭وصیت۔   پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود  ۱۲۔گرتوب

یغام۔  یغام۔ ڈاکٹر رابعہ سلطان ٭سرسید کا حقیقی پ یر کا پ  سرسید ٭اے۔ایم۔یو کے طلباء کے نام چند مشاہ

ر  اُت آل احمد سرور ٭سرسید کا مشن۔ شاہین نذر ٭پاجا سراِغ زندگی۔ شہناز کنول غازی ٭شاید کہ   پروفیسر 

۱۳۔  مارہروی   نعمانی ٭صدائے جوبلی۔ احسن  احمد  دلہن۔ وصی  انجم ٭خوبصورت  آر  انجمن  ڈاکٹر   جائے۔ 

چند نقوش و آراء

)۲۲(علی گڑھ میگزین، علی گڑھ، خصوصی شمارہ، ۹۷-۱۹۹۵ء
ات: مشمول

یہ۔ مدیر ٭علی گڑھ: چند یادیں۔ پروفیسر ضیاءاحمد بدایونی ٭ہمارے زمانے کا  یغام۔ شیخ الجامعہ ٭ابتدائ  ٭پ

علی گڑھ۔ پروفیسر آل احمد سرور ٭علی گڑھ یونیورسٹی میں میرا زمانہ۔ جناب اسلم خان ٭علی گڑھ تحریک 

اور میرے دور کا علی گڑھ۔ جناب قاضی معزالدین احمد ٭علی گڑھ کے بعض اساتذہ۔ پروفیسر غلام مصطفی 

ار الدین احمد ٭یونیورسٹی  خاں ٭کوئے آشنا۔ پروفیسر شان الحق حقی ٭علی گڑھ کے شب و روز۔ پروفیسر مخت

بہ۔ پروفیسر نذیر احمد ٭زمانہ طالب علمی کی چند یادیں۔ پروفیسر  کی جامع مسجد کا ایک قدیم اور نادر کت

پہلے۔جناب  سال  ٭چالیس  بی۔اے  یوسف  محمد  جناب  یادیں۔  چند  کی  گڑھ  ٭علی  انصاری  احمد   اسلوب 

سید حامد ٭بیس سال بعد۔ جناب سید حامد ٭علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا زمانہ۔ جناب خلیل الرب 

٭علی گڑھ میں انگریزکا بھوت۔ جناب محمد ذاکر علی خاں ٭ایام علی گڑھ۔ پروفیسر نبی بخش بلوچ ٭ظہور 

ٹرویو(۔ جناب سید یاور حسین ٭دل کھنچے جاتے ہیں  وارڈ۔ جناب محمد عشرت حسین ٭کھیل کا میدان )ان

 سارے اس طرف )مذاکرہ(۔ شرکاء: جناب عبدالوہاب۔ جناب محمد حسن عباسی۔ جناب محمد ذاکر علی 

خان۔ جناب محمد عشرت حسین

ا امروز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اول:۱۹۶۰ء از ت )۲۳(علی گڑھ تحریک آغ
ات: مشمول

  ٭سرسید اور علی گڑھ۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی، علی گڑھ مطالعہ تحریک ٭سید کا خواب اور اس کی 

یر۔ ڈاکٹر سید عابد حسین، دہلی ٭علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو۔ سید احتشام حسین، لکھنٔو یونیورسٹی  تعب

بیات  یونیورسٹی علی گڑھ مذہ آل احمد سرور، مسلم  پروفیسر  اثرات۔  ادبی  و  تہذیبی  اور مغرب کے   ٭سرسید 

یا مذہبی طرزِ فکر۔ پروفیسر محمد عمر  اہور ٭سرسید کا ن انا غلام رسول مہر، ل ٭سرسید کی دینی خدمات۔ مول

الدین، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قومیات ٭علی گڑھ اور سیاسیاِت ہند۔ ڈاکٹر محمد اشرف، دہلی یونیورسٹی 

اور علی گڑھ۔  اد، دکن ٭دیوبند  ارون خاں شروانی، حیدرآب ہ پروفیسر  اتحاد۔  ہندو مسلم  اور  احمد خاں   ٭سید 

ادی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭سید احمد اور سید جمال افغانی۔ خلیق احمد  انا سعید احمد اکبر آب مول

یادور۔ ڈاکٹر عبدالعلیم، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ زبان   نظامی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭مسلم یونیورسٹی کا ن

اہور ٭اُردو شعر و ادب میں علی  لہ، پنجاب یونیورسٹی ل  و ادب ٭سرسید کا اثر اُردو ادبیات پر۔ ڈاکٹر سید عبدال
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پاکستان۔  تخلیق  اور  عارفی ٭سرسید  احمد  اشفاق  بہار۔  اور صوبہ  تحریک  احمد ٭سرسید  اد۔ سید شکیل  آب

پروفیسر شان محمد ۶۔نذر عقیدت۔ پروفیسر ظہور احمد صدیقی ٭سرسید احمد خاں اور ان کا ایک عقیدت 

انوتوی۔ ظفر احمد صدیقی ٭ سرسید  انا محمد قاسم ن مند: اقبال۔ عبدالقوی دسنوی ٭سرسید احمد خاں اور مول

ادی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری ٭نذرِ سرسید۔ رفعت سروش  ۷۔ علی گڑھ: تعمیرات ٭سرسید احمد  ہ آب  اور اکبر ال

خاں۔ سید سجاد یلدرم ٭علی گڑھ کی یاد میں۔ حبیب بدایونی ٭اے علی گڑھ۔ ڈاکٹر معظم علی خاں ٭نذِر 

سرسید احمد خاں۔ رحمان خاور علیگ ٭علی گڑھ کا تاریخی پس منظر۔ سید کمال الدین ہمدانی ٭علی گڑھ 

ار الصنادید۔ پروفیسر اصغر عباس ٭ظہور وارڈ۔ محمد عشرت حسین ٭منٹو سرکل۔ محمد عشرت حسین  کے آث

نہ میں۔ سید فرخ جلالی ٭سرسید ہأوس۔ سید مجتبٰی  ی آئ  ٭کچی بارک۔ ریڈیکل ٭سر سید ہال: کتبات کے 

بر جونپوری ٭سرسید مرحوم کی نذر۔  نر گاہ علی گڑھ۔ رہ ایتی ٭ہ احمد ٭مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ اظہر عن

 ڈاکٹر انجمن آرا انجم ۸۔ علی گڑھ: شعبہ جات ٭سرسید احمد خاں۔ کوثر صدیقی ٭نئے علی گڑھ کے نام۔ 

ٔہ اُردو۔ ایک تعارف۔ ڈاکٹر منور حسین  آل احمد سرور ٭اداریٔہ علوم اسلامیہ۔ پروفیسر محمد سالم قدوائی ٭شعب

شمیم  پروفیسر  سے۔  دریچے  کے  پارٹمنٹ:یادوں  ڈی ٭زولوجی  سنگھ  ھالکشمی  آب پروفیسر  جغرافیہ۔   ٭شعبٔہ 

نئرنگ: جائزہ۔ پروفیسر محمد یٰسین  ٔہ تاریخ۔ پروفیسر اقتدار حسین صدیقی ٭فیکلٹی آف انجی جیراجپوری ٭شعب

بہ کالج۔ پروفیسر مودود اشرف ٭علی گڑھ کا زراعتی ادارہ۔ پروفیسر محمد شمیم جیرا  انصاری ٭اجمل خاں طی

پارٹمنٹ۔ ڈاکٹر سید  اء ڈی جپوری ٭شعبٔہ طبیعات میں تعلیم اور تحقیق کی ترقی۔ پروفیسر سعید الظفر چغتائی ٭ل

اءالدین انصاری ۹۔علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٭علی گڑھ۔ شفیع  بریری۔ محمد ضی ائ ا آزاد ل ان مشرف علی ٭مول

انجم ٭سرسید اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ پروفیسر محمد شفیع ٭ویمنز کالج کا سماجی پس منظر۔ بیگم 

رانہ علی گڑھ: ایک شاعر اور ایک کمپوزر کابے مثال تحفہ۔  یہ ٭ت یر ٭یہ خلد بریں ارمانوں کی۔ بشرہ عال  ساجدہ زب

٭مسلم  شیروانی  خاں  لہ  ال امان  کلچر۔  گڑھ  ٭علی  ایس۔این۔اے۔فردوسی  یونین۔  ٭اسٹوڈنٹس  حسین   طاہرہ 

یونیورسٹی علی گڑھ کا اقامتی کردار۔ ڈاکٹر بصیر احمد خاں ٭علی گڑھ اسپرٹ۔ ذاکر علی خاں ٭انجمن الفرض 

یانی مری: علی گڑھ اور کھیل۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی ٭علی  ہ ب  )ڈیوٹی سوسائٹی(۔ ڈاکٹر راحت بدر ٭آشفت

لہ خاں ٭علی گڑھ اور بھوپال وانڈررس۔ پروفیسر سعید اختر ٭علی گڑھ کی  گڑھ اور کرکٹ۔ مولوی حبیب ال

نمائش۔ شکیل بدایونی ٭علی گڑھ نمائش کے تین دور۔ ڈاکٹر فوق کریمی ٭نمائش میں، اسرار الحق مجاز 

تا!۔ محمد صدیقی خاں بہاؔ    ٭نمائش۔ رفعت سروؔش ٭کالج کی صدائیں ۔محمد احمد ٭نوخیز علیگی بھائی ب

ادب۔  اُردو  اور  گڑھ  شیرانی ٭علی  اختر  نام۔  طلباء کے  گڑھ کے  ناموران ٭علی  ادبی خدماِت  گڑھ:  علی   ۱۰۔ 
 مسعود ظہیر نقوی ٭اُردو شاعری کے فروغ میں علی گڑھ کا حصہ۔ ڈاکٹر رخسانہ عابدی ٭اُردو فکشن میں 

یاز احمد ٭علی گڑھ میگزین کے خصوصی شمارے۔ ڈاکٹر بشیر بدر ٭علی گڑھ کے  علی گڑھ کا حصہ۔ امت

 مشہور صحافی۔ ڈاکٹر راحت ابرار ٭ناموراِن علی گڑھ۔ سید محمد عامر ٭نواب سلطان جہاں بیگم۔ اکبر الہ 

ادی ٭ناموراِن علی گڑھ کی کہانی ٹکٹوں کی زبانی۔ صوفیہ شعیب احمد ٭کچھ ذکر مسعود ٹامی کا۔ صالحہ  آب

لہ  یر۔ زیڈ اے نظامی  ۱۱۔ علی گڑھ: یادیں ٭یاد علی گڑھ۔ عابد ال  شفیع ٭پاکستان میں علی گڑھ کے مشاہ

تاں چند حسینوں کے خطوط۔  غازی ٭علی گڑھ چند یادیں۔ چودھری محمد عارف ٭علی گڑھ: چند تصویر ب
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پرفیسر شان محمد ٭مسلمانوں کی موجودہ صورت حال میں سرسید کی معنویت۔ پروفیسر محمد یٰسین ٭سرسید 

انوتوی۔ ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی ٭سرسید احمد خاں اور عیسائی مبلغین و  انا محمد قاسم ن  احمد خاں اور مول

مٔورخین۔ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی ٭سرسید احمد خان: ادبی اور سماجی انفرادیت۔ ڈاکٹر قمر الہدٰی فریدی 

ناظر ٭سرسید کی سیرت نگاری:  ٭سرسید تحریک اور صوبہ بہار۔ ڈاکٹر اشفاق احمد عارفی حصہ سوم: تصنیفی ت

ار الصنادید۔ ڈاکٹر محمد انصار  خطبات احمدیہ کے حوالے سے۔ ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر احمد صدیقی ٭آث

ابیات۔  لہ ٭اسباب بغاوت ہند: ایک تجزیہ۔ پروفیسر اقبال حسین ٭سرسید اور علی گڑ ھ تحریک منتخب کت ال

اء الدین انصاری ڈاکٹر محمد ضی

)۲۱(سہ ماہی فکر و آگہی،دہلی، علی گڑھ نمبر، ۲۰۰۰ء
ات: مشمول

الحق مجاز ٭سرسید کی لوح  رانہ۔ اسرار  آغاز ٭ مناجات سرسید )منظوم( ٭مناجات سرسید ٭دعا ٭ت   ٭حرف 

احمد  الطاف حسین حالؔی ٭حیات سرسید۔ سید محمد  ا  ان قوم۔مول ۱۔ حیات سرسید ٭معمار  پر۔اقبال   تربت 

٭عرض داشت۔ محمد علی جوہر ٭سرسید: ایک تعارف۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی ٭سرسید۔ پروفیسر منظور 

حسین شور ٭مظلوم سرسید۔عاشور کاظمی ٭سرسید کی حاضر جوانی۔ محمد عشرت حسین ٭ نذرِ سرسید۔ 

 مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی ۲۔ خدمات سرسید ٭سید مخدوم۔ منشی عنایت حسین کیفی ٭سرسید کی 

٭نذِر  ثاقب  الدین  شہاب  ڈاکٹر  اثرات۔  اور  خدمات  ٭سرسید:  حالؔی   الطاف حسین  ا  ان مول خدمات۔   مذہبی 

اِد سرسید۔ مولوی محمد حاذق ٭سرسید احمد خان اور تاریخ نویسی۔ پروفیسر عرفان حبیب ٭سرسید  ی سرسید۔ ب

انا شبلی نعمانی ٭ سرسید کی مکتوب  ٹریچر۔ مول احمد خاں بحیثیت مٔورخ۔ ڈاکٹر خلیق انجم ٭سرسید اور اُردو ل

نگاری۔ ثریا حسین ٭سرسید کا طرزِ ادا۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی ٭سرسید احمد شاعری۔ پروفیسر ڈاکٹر ابو 

لخیر کشفی ٭سرسید: بحیثیت ایک صحافی۔محمد ظفر محفوظ نعمانی ٭سید کی کانفرنس۔ شہاب الدین 

ادی ٭قومی تماشہ۔  ثاقب  ٭سرسید اور فن تعمیر۔ پروفیسر ایم وائی انصاری ٭سرسید احمد خاں۔ ارمان اکبر آب

ہ اور عہد  ادی ٭سرسید کا تعلیمی منصوب ہ آب  ڈاکٹر عطیہ سلطان ۳۔ افکار سرسید: ٭سرسید اور کالج۔ اکبر ال

حاضر میں اس کی معنویت ۔ ڈاکٹر نور الحسن نقوی ٭سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ۔ مولوی عبدالحق ٭علوم 

اسلامیہ اور سرسید: مقاصد کا تجزیاتی مطالعہ۔ ڈاکٹر یٰسین مظہر صدیقی ٭سرسید اور تعلیم نسواں۔ پروفیسر 

حامد  رضیہ  ڈاکٹر  عناصر۔  ترکیبی  کے  شخصیت  خاں  سرسیداحمد  سرسید:  ٭ندائے  صدیقی  احمد  عتیق 

 ٭سرسیدکا نظریہ قومی یکجہتی۔ ڈاکٹر لطیف احمد سبحانی ٭سرسید کا تہذیبی شعور۔ پروفیسر ابواکلام قاسمی 

٭سرسید: معلم اخلاق۔ رفعت سروش ٭سرسید کی سیاسی بصیرت۔ پروفیسر شان محمد ۴ ۔ علی گڑھ تحریک 

نمائے قوم درد منِد قوم: سرسید۔ ساغر چشی اوجینی ٭علی گڑھ تحریک۔ رشید احمد صدیقی  ٭سلام اے رہ

٭سرسید تحریک کی معنویت۔ محمد صلاح الدین عمری  ۵۔ سرسید اورعالم اسلام ٭مسلم یونیورسٹی کی آواز۔ 

وامق جونپوری ٭علی گڑھ اور بھوپال۔محمد احمد سبزواری ٭علی گڑھ اور بھوپال۔ پروفیسر ظل الرحمن ٭سرسید 

احمد اور بھوپال۔ ڈاکٹر محمد نعمان خاں ٭علی گڑھ اور رامپور۔ سید نذر الحسن قادری ٭علی گڑھ اور حیدر 
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ابر مرزا۔ پروفیسر اطہر صدیقی ٭پروفیسرکفیل احمد چودھری۔ ڈاکٹر محمد اقبال ٭ڈاکٹر یوسف  ٭پروفیسر محمد ب

حسین خاں۔ سید صباح الدین عبد الرحمن ٭سید ابو محمد طاہر سیف الدین۔ ڈاکٹر حامد علی خاں

)۱۹(فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، تیسراکارواں، جلد دوم، مارچ ۱۹۹۱ء
ات: مشمول

تیسرا کارواں)جلد دوم( ٭عرض مرتب ۔پروفیسر شہر یار ٭سید عاشق علی ۔پروفیسر حکیم سید محمد کمال 

ا  ان اسلام ٭مول الدین حسین ہمدانی ٭سجاد علی انصاری۔ ڈاکٹر قمر الہدٰی فریدی ٭جوزف ہورویز۔ ڈاکٹر ظفر ال

اءالدین انصاری ٭ڈاکٹر رشید  ا راغب بدایونی۔ ڈاکٹر محمد ضی ان باری ٭مول ال سید سلیمان اشرف۔ ڈاکٹر عبد 

جہاں۔ پروفیسر ثریا حسین ٭سعادت حسن منٹو۔ ڈاکٹر ابو الکلام قاسمی ٭اسرار الحق مجاز ۔ڈاکٹر حمیدہ 

 سالم ٭پروفیسر محمد الیاس برنی۔ جناب الطاف حسین ندوی ٭مفتی عبد الطیف۔ پروفیسر ریاض الرحمن خاں 

احمد  اخلاق  ڈاکٹر  الدین۔  عمر  ٭پروفیسر  احمد صدیقی  اد  اول پروفیسر  مکر جی۔  پی  ڈی  ٭پروفیسر   شروانی 

ا ہادی نقشبندی ٭محمد فاروق دیوانہ۔ ڈاکٹر معتصم عباسی آزاد ٭پروفیسر محمد  ان ٭ڈاکٹر ناظر یار جنگ۔ مول

یر احمد جائسی ٭سید محمد  حبیب۔ ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی ٭حبیب الرحمن شاستری۔ پروفیسر کب

ار اختر۔ ڈاکٹر عقیل احمد ٭نواب  ث ٹونکی۔ پروفیسر نسیم انصاری ٭ڈاکٹر عبدالعلیم۔ جناب عابد سہیل ٭جاں ن

علی یاور جنگ۔ جناب مصطفی شروانی ٭پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی۔ ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ٭شاہ 

ادی۔ جناب ملک اسٰمعیل خاں ٭پروفیسر سید بشیر  عطاحسن۔ جناب سید نقی حسین جعفری ٭جوش ملیح آب

ادی۔ ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر صدیقی ٭خواجہ  انا سعید احمد اکبر آب الدین۔ جناب حبیب الرحمن چغانی ٭مول

انا سیدعلی نقی نقوی۔ جناب مرتضٰی حسین بلگرامی ٭مجنوں گورگھ  احمد عباس۔ پروفیسر زاہدہ زیدی ٭مول

پوری۔ پروفیسر محمد یٰسین

)۲۰(سہ ماہی فکر و نظر ،علی گڑھ،سر سید نمبر،اکتوبر ۱۹۹۲ء
ات: مشمول

ناظر ٭سرسید کا نظریہ عقل و فطرت۔ پروفیسر اسلوب   ٭اداریہ۔ پروفیسر شہر یار ٭انتساب حصہ اول: فکری ت

احمد انصاری ٭تعلیم و تربیت: سرسید کی نظر میں۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی ٭ذریعہ تعلیم کا مسئلہ: 

سرسید کا نقطہ نظر۔ پروفیسر نور الحسن نقوی ٭سرسید کا تہذیبی شعور۔ ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی ٭سرسید کا 

لیو ٹرال، ترجمہ: ڈاکٹر قاضی افضال حسین ٭سرسید کی خطابیات کا ایک پہلو:تمثیل۔  تصور الہ۔ کرشچن ڈب

ڈاکٹر خورشید احمد ٭سرسید کا نظریہ علم۔ ڈاکٹر عقیل احمد صدیقی ٭سرسید کا تصور تعلیم۔ ڈاکٹر ظفر 

ابی تحریک کے اثرات۔ پروفیسر  ناظر ٭سرسید پرولی اللہی تحریک اور وہ اسلام اصلاحی حصہ دوم: تحریکی ت ال

قیام۔ ترجمہ:  نا گر ٭کالج کا  بھٹ ایم۔اے۔او۔ تحریر: ایس کے  اور   اقتدار حسین صدیقی ٭سرسید احمد خاں 

ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ٭علی گڑھ کا تاریخی پس منظر۔ پروفیسر حکیم سید محمد کمال الدین حسین 

باری ٭سرسید اور تخلیق پاکستان۔  ہمدانی ٭مسلمانوں کی فکری تاریخ میں سرسید کا منصب۔ پروفیسر عبد ال
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انو  اکمل ایوبی ٭پرنسپل جے ایچ ٹول۔ جناب قمر الہدٰی فریدی ٭نواب سلطان جہاں بیگم۔ محترمہ نفیس ب

٭سرراس مسعود۔ ڈاکٹر ارشد مسعود ٭مہاراجہ محمد علی خان۔ پروفیسر محب الحسن ٭نواب محمد اسٰمعیل 

لہ۔ پروفیسر ثریا حسین ٭جسٹس کرامت حسین۔ پروفیسر  اسلام ٭ڈاکٹر شیخ محمد عبد ال خاں۔ ڈاکٹر ظفر ال

حکیم سید کمال الدین حسین ٭راجہ مہندر پر تاپ سنگھ۔ ڈاکٹر محمد انظار الحق ٭سر رضا علی۔ ڈاکٹر 

لہ۔ جناب محمد صابر صبر حدی ٭خان بہادر مولوی بشیر الدین۔ جناب محمد  صبیحہ انور ٭مولوی عنایت ال

ایت حسین۔  ول فاروقی ٭میر  الدین  لہ خاں۔ جناب شجاع  ال بہادر مولوی حاجی حبیب  مارہروی ٭خان   الدین 

بیہٹوی۔ مفتی نور الحسن راشد کاندھلوی ٭خوشی  لہ انصاری ن انا عبد ال جناب مرتضٰی حسین بلگرامی ٭مول

لہ خاں۔ پروفیسر حکیم سید ظل الرحمن ٭نواب سید محمد  محمد خاں ناظر۔ ڈاکٹر انوار احمد ٭نواب حمید ال

علی۔ جناب محمد ابو صالح ٭شرکائے محفل

ائی ۱۹۸۸ء )۱۸(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، تیسراکارواں، جلداول، جنوری ۱۹۸۷ء تا جول
ات: مشمول

انا شوکت علی۔ قمر الہدٰی فریدی  لہ فہد ٭مول انا حمید الدین فراہی۔ عبید ال تیسرا کارواں )جلد اول( ٭اداریہ ٭مول

انا عبد الرزاق  اء الدین احمد برنی ٭مول انا محمد علی جوہر۔ ڈاکٹر مشرف علی ٭راجہ غلام حسین۔ ضی ٭مول

الدین انصاری ٭میر محفوظ علی بدایونی۔  اء  انا ظفر علی خاں۔ ڈاکٹر محمد ضی انو ٭مول ب کانپوری۔ سعیدہ 

اسلام ٭نواب  شمس بد ایونی ٭مقتدٰی خاں شروانی۔ مالک رام ٭ڈاکٹر عبد لرحمن بجنوری۔ پروفیسر خورشید ال

ا اسلم جیرا جپوری۔ ڈاکٹر محمد سالم قدوائی ٭فانی  ان احمد سعید خاں چھتاری۔ الطاف حسین ندوی ٭مول

بدایونی۔ پروفیسر ظہیر احمد صدیقی ٭چوہدری خلیق الزماں۔ ڈاکٹر شان محمد ٭پروفیسر عبد المجید قریشی۔ 

انی۔پروفیسر نور الحسن نقوی ٭محمود  ڈاکٹر جمال آر ا نظامی ٭سلطان حیدرر جوش۔ وحید احمد ٭حسرت موہ

 احمد عباسی امروہوی۔ مالک رام ٭حکیم احمد شجاع۔ شہپر رسول ٭خان عبد الغفار خاں۔ محمد محمود 

ارون خاںشروانی۔ حسن الدین احمد ٭خلیفہ  ادی ٭سرسکندر حیات خاں۔ عبد المجید سالک ٭پروفیسر ہ فیض آب

اءالدین انصاری ٭چالس ایمبر  عبد الحکیم۔ ڈاکٹر محمد انظار الحق ٭ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر محمد ضی

 وزاسٹوری۔ ڈاکٹر محمد سالم قدوائی ٭رفیع احمد قدوائی۔ ڈاکٹر ہاشم قدوائی ٭پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ 

اءالحق چودھری ٭سید  انیکر۔ پروفیسر محب حسین ٭ڈاکٹر عبدالستار صدیقی۔ ضی ملک رام ٭کے ایم سردار پ

اا بوبکر حلیم۔ جلیل  ان سجاد حیدر یلدرم۔ پروفیسر ثریا حسین ٭ڈاکٹر عابد حسین۔ ڈاکٹر صغرا مہدی ٭مول

اسلام ٭اقبال سہیل۔ ڈاکٹر اخلاق احمد ٭خواجہ غلام السیدین۔  انا احسن مارہروی۔ ڈاکٹر ظفر ال قدوائی ٭مول

صالحہ عابد حسین ٭راجہ رأو۔پروفیسر محمد یٰسین ٭عظیم بیگ چغتائی۔ محمد علی جوہر ٭خواجہ منظور 

لہ۔ پروفیسر آل  انا عبدالعزیز میمن۔ شیخ نذیر حسین ٭شیخ عبدال حسین۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری ٭مول

انا ضیاء احمد بدایونی۔   احمد سرور ٭شفاء الملک حکیم عبداللطیف۔ پروفیسرحکیم سید ظل الرحمن ٭مول

باری ٭ایل کے  ثریا حسین ٭پروفیسر سالم کرنیکو۔ ڈاکٹر عبدال پروفیسر  مالک رام ٭مسز ممتاز جہاں حیدر۔ 

یر احمد جائسی  ا بادی۔ ظفر حسین خاں ٭پروفیسر ہادی حسن۔ ڈاکٹر کب حیدر۔ مختار مسعود ٭عبدالماجد دری
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دین۔  ثقلین۔ خواجہ غلام السیّ ٭سید کی لوح تربت )نظم(۔ علامہ اقبال مرحوم ٭ایک مرد درویش: خواجہ غلام ال

منسٹری آف ایجوکیشن حکومت ہند، نئی دہلی

)۱۶(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموران علی گڑھ، پہلا کارواں، جنوری یا ستمبر ۱۹۸۵ء
ات: مشمول

یغام۔ پروفیسر  یغام۔ جناب سید ہاشم علی۔ وائس چانسلر، مسلم یونیورسٹی ٭پ پہلا کارواں  ٭یہ کارواں ہمارا ٭پ

نما۔ جناب سید حامد ۔سابق وائس چانسلر،  رو وائس چانسلر، مسلم یونیورسٹی  ٭زاِدراہ اور راہ وصی الرحمن۔ ُپ

مسلم یونیورسٹی  ٭علی گڑھ اور عصِر حاضر۔ پروفیسر آل احمد سرور ٭علی گڑھ تحریک کا پس منظر۔ پروفیسر 

خلیق احمد نظامی ٭معمار قوم: سرسید۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی ٭سرسید کے ایک رفیق: منشی نجم 

ار الدین احمد ٭محسن الملک سید مہدی علی خاں۔ ڈاکٹر سید محمد طارق ٭وقار الملک  الدین۔ پروفیسر مخت

اسلام ٭علامہ شبلی  مولوی مشتاق حسین۔ ڈاکٹر ثاقب حسن رضوی ٭علامہ شبلی نعمانی۔ پروفیسر خورشید ال

نعمانی۔ ڈاکٹر سید محمد ہاشم ٭خواجہ الطاف حسین حالی۔ بیگم صالحہ عابد حسین ٭خواجہ الطاف حسین 

لہ خاں۔  حالؔی۔ ڈاکٹر جمال آر انظامی ٭شمس العلما مولوی نذیر احمد۔ ڈاکٹر نورالحسن نقوی ٭مولوی سمیع ال

نقوی  منظر عباس  پروفیسر  ترجمہ:  لہ۔  ال ہدایت  فاروقی ٭جسٹس سید محمود۔ جسٹس  الدین  جناب شجاع 

٭جسٹس سید محمود۔ جناب فرخ علی جلالی ٭راجہ جے کشن داس۔ ڈاکٹر انظار الحق ٭مولوی زین العابدین۔ 

یر احمد جائسی  لہ ۔ ڈاکٹر یٰسین مظہر صدیقی ٭مولوی چراغ علی۔ ڈاکٹر کب ڈاکٹر اخلاق احمد ٭مولوی ذکاء ال

باری  ٭پرنسپل  آرنلڈ۔ ڈاکٹر عبد ال اء الدین انصاری ٭پرنسپل سرٹامس واکر  ٭سرسید کے مخالفین ۔ڈاکٹر ضی

اسلام ٭پرنسپل ڈبلیو۔اے۔جے آڑچ بولڈ۔ جناب  انو ٭پرنسپل تھیوڈور ماریسن۔ ڈاکٹر ظفر ال تھیوڈور بیک۔ نفیس ب

قمر الہدٰی فریدی ٭حاجی اسماعیل اور چند غیر معروف رفقاء۔ فرخ علی جلالی ٭شرکائے محفل

)۱۷(سہ ماہی فکر و نظر، علی گڑھ، ناموراِن علی گڑھ، دوسرا کارواں، ۱۹۸۶ء
ات: مشمول

لہ خاں۔ پروفیسر اسلوب   دوسرا کارواں ٭یہ کارواں ہمارا۔ اداریہ ٭سرآغا خاں۔ پروفیسر نسیم انصاری ٭نواب مزمل ال

باری  ار الدین احمد ٭حبیب الرحمن شروانی۔ ڈاکٹر عبد ال احمد انصاری ٭قاضی سید رضا حسین۔ پروفیسر مخت

فرخ جلالی  یوسف۔ جناب  انصاری ٭خواجہ محمد  الدین  اء  ڈاکٹر محمد ضی احمد خاں۔  تاب  آف ٭صاحبزادہ 

باری ٭مولوی محمد عزیز مرزا۔  ثقلین۔ خواجہ غلام یٰسین ٭ڈاکٹر سید محمود۔ڈاکٹر سید عبدال ٭خواجہ غلام ال

الدین  انا وحید  اءالدین احمد۔ جناب عشرت علی قریشی ٭مول الرحمن چغانی ٭ڈاکٹر سر ضی  جناب حبیب 

انا سید طفیل احمد منگلوری۔  سلیم۔ پروفیسر منظر عباس نقوی ٭مولوی عبدالحق۔ ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی ٭مول

یر احمد جائسی ٭سر محمد فیاض علی خاں   ڈاکٹر یٰسین مظہر صدیقی ٭نواب محمد اسحاق خان۔ڈاکٹر کب

احمد  اقبال  جناب  رالے۔  ٹر  ٭سروال احمد  ڈاکٹراخلاق  سلیمان۔  ٭سرشاہ  ندوی  حسین  الطاف  جناب   بہادر۔ 

ابو جادو چندر چکرورتی۔ ڈاکٹر ایم اے پٹھان ٭اوٹواسپیس۔ ڈاکٹر  اسلام ٭ب انصاری ٭مسٹر سڈنس۔ ڈاکٹر ظفر ال
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حسین رضوی، لکھنٔو یونیورسٹی ٭سرسید اور مغرب کے تہذیبی و ادبی اثرات۔ آل احمد سرور، لکھنٔو ٭سرسید 

اہور ٭سید احمد خاں: شخصیت کے  لہ، پنجاب یونیورسٹی ل  کا اثر اُردو ادبیات پر۔ پروفیسر ڈاکٹر سید عبدال

ثار )نظم(۔ علامہ شبلی مرحوم ٭ایک سوال۔  ای از فتح پوری۔ مدیر ’نگار‘ لکھنٔو ٭سید کا  ی ا ن ان نہ میں۔ مول ی  آئ

نیڈا ٭سرسید احمدخاں)نظم(۔ جمیل مظہری  ٹر یال، کی نٹول اسمتھ۔کمگل یونیورسٹی، مان پروفیسر و لفریڈ کی

جسٹس  اور  سید  ٭سر  کلکتہ  یہ  عال مدرسہ  ادی۔  آب اکبر  احمد  سعید  انا  مول فکر۔  شعورو  دینی  کا  ٭سرسید 

محمود)نظم(۔ اسٰمعیل میرٹھی مرحوم ٭سرسید اپنے خطوط کی روشنی میں۔ ڈاکٹر محمد عزیز۔ مسلم یونیورسٹی 

 علی گڑھ ٭سید احمد خاں اور سید جمال الدین افغانی۔ خلیق احمد نظامی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭تاریخ 

عابد  گڈھ سے۔صالحہ  علی  اور  سرسید  تعلق  کا  ٭حالی  مرحوم  اقبال  علامہ  مرحوم۔  لملک  وقارا  نواب   وفات 

حسین۔ جامعہ نگر،دہلی ٭علی گڑھ کی سیاسی زندگی۔ ڈاکٹر محمد اشرف۔ سری نگر، کشمیر ٭سرسید 

از ہاشمی، ریسرچ سکالر۔ مسلم یونیورسٹی  مرحوم )نظم(۔ خوشی محمد خاں ناظر مرحوم ٭حدیث دیگراں۔ شہن

یا مذہبی طرز فکر۔ پروفیسر محمد عمر الدین۔ مسلم یونیورستی علی گڑھ ٭سیدکا خیر  علی گڑھ۔ سرسید کا ن

یا شعور۔ شیخ ممتاز حسین جونپوری۔  ادؔ مرحوم ٭سرسید احمد اور زندگی کا ن مقدم)نظم(۔ حافظ صدر الدین ی

ارون   لکھنٔو ٭خیر مقدم )نظم(۔ مرزا عبد الغنی ارشدؔگورگانوی مرحوم ٭سرسید اور ہندو مسلم اتحاد۔ پروفیسر ہ

ہ العلوم)نظم( ۔الطاف حسین حالؔی مرحوم ٭علی گڑھ تحریک کے معمار۔  اد دکن ٭مدرست خاں شیروانی۔ حیدر آب

اور  تحریک  احمد ٭علی گڑھ  نذیر  ڈاکٹر  )نظم(۔  مرحوم  اٹاوہ ٭سرسید  الدین۔  بشیر  مولوی  ڈاکٹر  بہادر   خان 

لہ غازی،   نائی، متعلم۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭علی گڑھ تحریک اور جامعہ ملیہ۔ عابد ال شبلی۔ حفیظ می

یا دور۔ پروفیسر ڈاکٹر عبد العلیم۔ مسلم یونیورسٹی علی   متعلم۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭مسلم یونیورسٹی کا ن

گڑھ ٭عشق کے درد مند کا طرزِ کلام اور ہے)نظم( مغیث الدین فرید۔ سینٹ جانسن کالج آگرہ۔ شخصیات 

انا ظفر علی خان ٭نئے علی گڑھ کے نام  یغام۔ مول را پ ادی ٭می اور جائزے ٭اے علی گڑھ )نظم(۔جوش ملیح آب

)نظم(۔آل احمد سرور۔ لکھنٔو ٭علی گڑھ کی یاد میں۔ پروفیسر آٹواشپیس۔ بون یونیورسٹی مغربی جرمنی ٭ذاتی 

ایت حسین مرحوم ٭عزیز مرزا۔انعام الٰہی، متعلم۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭نواب  ڈائری کے چند ورق۔ میر ول

لہ دہلوی۔ صباح  اسحاق خاں۔ خان بہادر محمد اسلم سیفی۔ میرٹھ ٭میرا چمن)نظم( ۔مجاز لکھنوی ٭عنایت ال

ادی۔ انجمن ترقی اُردو  انا سید ہاشمی فریدآب الدین عبدالرحمن۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ ٭مولوی عبدالحق۔ مول

انا ظفر علی  اہور ٭فیضان سید مرحوم )نظم(۔ مول انا عبد المجید سالک۔ ل پاکستان، کراچی ٭ظفر علی خاں۔مول

انا محمد علی۔ قاضی عبد الغفار۔انجمن ترقی  ابادی ٭مول انا عبد الماجد دری خاں ٭محمد علی )علیگ(۔ مول

احد خاں خلیل۔ لکھنٔو  مرحوم ٭مہدی افادی۔ عبدال ـر اُردو ہند، علی گڑھ ٭عرضداشت )نظم(۔محمد علی جوہ

اہور ٭احسن  ادی ٭حسرؔت۔ سید وقار عظیم۔ پنجاب یونیورسٹی، ل ہ آب یونیورسٹی ٭سرسید اور کالج)نظم(۔ اکبر ال

انا ضیا احمد بدایونی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭نذر عقیدت)نظم(۔ ظہیر احمد صدیقی۔ سینٹ  مارہروی۔ مول

اسٹیفن کالج، دہلی ٭رشید احمد صدیقی۔ علی عباس حسینی۔ لکھنٔو ٭علی گڑھ)نظم(۔ انجم اعظمی ٭علی 

از  گڑھ اور رومانی نثر کے معمار۔ اسلوب احمد انصاری۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ٭ایم۔اے۔او کالج کے ممت

ایت منزل، علی گڑھ ٭علی گڑھ)نظم(۔ شفیق انجم )علیگ(  لہ خاں۔ ول انگریز اساتذہ۔ خان بہادر ڈپٹی حبیب ال
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انا اشرف علی تھانوی اور سرسید و ایم۔اے۔او کالج۔ ڈاکٹر   کے معاشی افکار۔ پروفیسر شاہ محمد وسیم ٭مول

فاروقی ٭سرسید  الدین  ڈاکٹر شجاع  تقابلی مطالعہ۔  آرا کا  و  افکار  اقبال:  اور  اسلام اصلاحی ٭سرسید  ال  ظفر 

اقبال محی الدین ٭سرسید احمد خان: جدید فکر اسلامی  ائے نمایاں۔پروفیسر   احمد خاں:شخصیت اور کارہ

کے بانی۔ شہناز شبیر ٭سرسید کا نظام فکر و عمل: ایک سرسری جائزہ۔ ڈاکٹر شاہد صفی

اخلاق ،علی گڑھ، نومبر ۲۰۰۰ء )۱۳(تہذیب ال
ات: مشمول

  ٭صحت مند خاندان کی تشکیل۔ سید حامد ٭سرسید مشن۔ ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین قریشی ٭برصغیر 

احمد  اسلام۔ شکیل  علمائے  اور  تعلیم، سرسید  ٭انگریزی  ایم۔وائی۔انصاری  پروفیسر  درسگاہیں۔  دوعظیم  کی 

خاتون  سالکہ  تک۔  الفاظ  سے  ٭حروف  علی  مشرف  سید  ڈاکٹر  مخالف۔  اور  دارالعلوم  ٭سرسید،   اصلاحی 

 صدیقی ٭قرآن اور عربی زبان و ادب کی خصوصیات۔ حافظ فضل الباسط صدیقی ٭مغرب کی اسلام دشمنی 

ند تو کی طرف بڑھتے قدم۔ مفتی شعیب احمد بستوی ٭حضرت علی  کے اسباب و اثرات۔ ڈاکٹر انورادیب ٭ہ

ِل اسلا م ایک مختصر جائزہ۔ معراج احمد ٭اسلام  کی حکومت میں عوام کا احترام۔ وصی جعفری ٭اسلام اور اہ

کے روشن ستارے ۔عبد الحفیظ خاں

اخلاق،علی گڑھ ،اکتوبر ۲۰۰۱ء )۱۴(تہذیب ال
ات: مشمول

 ٭علی گڑ ھ تحریک اور اکیسویں صدی کے تقاضے۔ پروفیسر شان محمد ٭سرسید: کاشت کاران، قحط اور 

یر۔ پروفیسر شاہ محمد وسیم ٭سرسید اور فِن تعمیر )علی گڑھ کی تعمیرات کا پس منظر(۔ پروفیسر  عملی تداب

انا  افتخار عالم خاں ٭سرسید احمد خاں کے نقطٔہ نظر سے تعلیمی نصاب۔ پروفیسر محمد شریف خاں ٭مول

اسلام اصلاحی ٭شکست ِخواب۔ پروفیسر عتیق  فیض الحسن سہارنپوری اور سرسید احمد خاں۔ ڈاکٹر ظفر ال

احمد صدیقی ٭محمڈن کالج سے مسلم یونیورسٹی تک۔ ڈاکٹر قمر الہدٰی فریدی ٭خطبات احمدیہ۔ محمد 

ہ اتحاد: قوم و ملت  انا حکیم فضل الرحمن ٭سرسید کا نظری قمر الدین قاسمی ٭سرسید احمد اور دیوبند۔ مول

کا  ٭سرسید  عالم  محبوب  الملک۔  محسن  نواب  تصویر:  ٭قلمی  علی  مشرف  سید  ڈاکٹر  سے۔  حوالے   کے 

ین اکبری‘‘۔ صبیحہ خان ٭سرسید اور علی گڑھ تحریک۔ درخشاں قیوم تصحیح شدہ متن ’’آئ

)۱۵(علی گڑھ میگزین ،علی گڑھ،خصوصی شمارہ،’’علی گڑھ نمبر‘‘، ۵۵-۵۴-۱۹۵۳ء
ات: مشمول

ٹر علی گڑھ تحریک ٭حرف اوّل )نظم(۔ سرسید مرحوم ٭اقتباس تقریر۔   ٭کچھ علی گڑھ نمبر کے بارے میں۔ایڈی

یر۔ ڈاکٹر سید عابد حسین،  سرسید مرحوم ٭اقتباس تقریر۔ڈاکٹر ذاکر حسین خاں ٭سید کا خواب اور اس کی تعب

جامعہ ملیہ، دہلی ٭سرسید ؟)نظم(۔ پروفیسر شہباز مرحوم ٭علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو۔ سید احتشام 
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ادارہ۔  ار ترقی ٭علی گڑھ زراعتی  چودھری۔ ترجمہ و تلخیص: ڈاکٹر شافع قدوائی شعبے اور علمی مراکز: رفت

نئرنگ۔  پروفیسر محمد شمیم جیراج پوری ٭شعبہ طبیعیات۔ پروفیسر سعید الظفر چغتائی ٭فیکلٹی آف انجی

پروفیسر محمد یٰسین انصاری۔ پروفیسر ضیاء الحسن ٭ادارہ علوم اسلامیہ۔ پروفیسر محمد سالم قدوائی ٭شعبٔہ 

ھالکشمی سنگھ۔  ٹر آف ایڈوانسڈ سٹڈیز۔ پروفیسر اقتدار حسین صدیقی ٭شعبہ جغرافیہ۔ پروفیسر آب ن تاریخ: سی

علی  مشرف  سید  ڈاکٹر  پارٹمنٹ۔  ی اڈ  ٭ل اشرف  مودود  پروفیسر  کالج۔  یہ  طب خاں  ٭اجمل  نظیر  پرویز  ترجمہ: 

بریری۔  ائ ا آزاد ل ان ہ اُردو۔ ڈاکٹر منور حسین ٭عربی زبان و ادب کے فروغ میں ۔ ڈاکٹر ابوسفیاں اصلاحی ٭مول  ٭شعب

یلتھ سروس۔ مشہود عالم راز ٭اسٹوڈنٹس یونین۔ )کمانڈر( ایس۔  اء الدین انصاری ٭یونیورسٹی ہ ڈاکٹر محمد ضی

 این۔اے۔ فردوسی ناموران علی گڑھ: جن سے یونیورسٹی کے ہال منسوب ہیں ٭محسن الملک مہدی علی ٭ڈاکٹر 

 سید محمد طارق ٭وقار الملک مشتاق حسین ٭ڈاکٹر ثاقب حسن رضوی ٭حبیب الرحمن خاں شروانی  ٭ڈاکٹر 

احمد  الدین  اء  ضی سر  ٭ڈاکٹر  انصاری  الدین  اء  ضی محمد  ٭ڈاکٹر  خاں  احمد  تاب  آف ٭صاحبزادہ  باری  ال  عبد 

ارشد مسعود ٭ڈاکٹر  راس مسعود ٭ڈاکٹر  احمد ٭سر  اخلاق  قریشی ٭سر شاہ سلیمان ٭ڈاکٹر   ٭عشرت علی 

لہ ٭پروفیسر ثریا حسین ٭پروفیسر محمد حبیب ٭پرفیسر عرفان حبیب ۔ترجمہ: ڈاکٹر محمد  شیخ محمد عبدال

ابو صالح

اخلاق ،علی گڑھ، اکتوبر ۱۹۹۹ء )۱۱(تہذیب ال
ات: مشمول

ا فطرثیوں کا مسئلہ۔ سرسید احمد خاں ٭سرسید کی ایک غیر مطبوعہ تحریر۔ پروفیسر  ا نیچریوں ی یعیوں ی  ٭طب

ٰہ۔ کرشچن ڈبلو ٹرال۔ ترجمہ: پروفیسر قاضی افضال حسین ٭معمار قوم: سرسید  اصغر عباس ٭سرسید کا تصورِ ال

 احمد خاں۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی ٭سرسید کی نظر میں خود اپنی ملازمت آپ۔ پروفیسر شاہ محمد 

وسیم ٭سرسید احمد خاں کی امتیازی خصوصیات۔ ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین قریشی ٭اسلامی فکر اور سرسید 

اسلام اصلاحی ٭سرسید  احمد خاں۔ ڈاکٹر قاضی جمال حسین ٭ایم۔اے۔او کالج میں درس قرآن۔ ڈاکٹر ظفر ال

احمد خاں اور علم حدیث۔ سرور عالم ندوی ٭تعلیم نسواں سے متعلق سرسید کا نقطٔہ نظر۔ ڈاکٹر توقیر عالم 

بائن پہلو۔ ڈاکٹر سلطان احمد ٭مسافراِن لندن کے موضوعات  ا آزاد: چند مماثل اور مت ان  فلاحی ٭سرسید اور مول

نی عزم کی عظیم شخصیت۔ ڈاکٹر سید مشرف علی ٭میرا  کا تجزیہ۔ ڈاکٹر عبدالمتین ٭سرسید احمد خان آہ

نظام شمسی۔ ڈاکٹر شجاع الدین فاروقی ٭ایک شخص ایک کارواں۔ محمد حبیب الرحمن

اخلاق، علی گڑھ، اکتوبر ۲۰۰۰ء )۱۲(تہذیب ال
ات: مشمول

 ٭اداریہ۔ ابوالکلام قاسمی)مدیر( ٭دورِ حاضر میں سرسید احمد خان کی معنویت۔ پروفیسر محمد شریف خاں 

٭علی گڑھ تحریک اور تحریِک آزادی۔ پروفیسر نورالحسن نقوی ٭سین ٹیفک سوسائٹی۔ پروفیسر افتخار عالم خاں 

ادی ٭ہندوستانی معیشت اور زراعت کی ترقی:سرسید  ٭امام غزالی اور سرسیداحمد خاں۔ ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آب
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 و شاعری۔ ڈاکٹر غلام مصطفی خان ٭تہذیب اور ادب میں سرسید کا کارنامہ۔ پروفیسر آل احمد سرور ٭علی 

گڑھ تحریک کا اساسی پہلو۔ پروفیسر سید احتشام حسین ٭سرسید کا مذہبی شعور۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری ٭سر 

اخلاق کی اہمیت۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ٭سرسید کا اثر  سید کا طرزِ ادا۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی ٭تہذیب ال

عہِد جدید کے مسلمانوں پر۔ ڈاکٹر عبد القیوم ٭سرسید کی تاریخی بصیرت۔ پروفیسر قمرالدین خاں ٭سرسید 

 کے ادبی مضامین اور مغرب کے اثرات۔ ڈاکٹر سید شاہ علی ٭سرسید اور مسلمانوں کا ملی اور ثقافتی احیاء۔ 

سید عابد علی عابد ٭سرسید اور ان کی تحریک۔ سید قدرت نقوی ٭سرسید احمد خاں اور اُن کی تعلیمی 

ادی۔ ڈاکٹر  ہ آب یامسئلہ۔ شمیم احمد ٭سرسید اور اکبر ال رانا سوال ن  خدمات۔ سید الطاف علی بریلوی ٭ایک پ

ابی تحریک۔  فرمان فتح پوری ٭سرسید اوراُردو میں جدید تحقیق۔ ڈاکٹر محمود الٰہی ٭سرسیداحمد خان اور وہ

قومیت  اور  اختر ٭قوم  پروفیسر سلیم  قادری ٭سر سید کا کامیاب دفاع: حیات جاوید۔  ایوب   پروفیسر محمد 

سرسید کے نقطٔہ نظر سے۔ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی

اخلاق، علی گڑھ ، اکتوبر ۱۹۹۳ء )۹(تہذیب ال
ات: مشمول

 ٭اداریہ ٭سرسید کا سیاسی مٔوقف۔ ڈاکٹر حسن سبحانی ٭سرسید کا طرزِ فکر۔ ڈاکٹر ذوالفقار احمد ٭آپ کا 

نام محسن الملک‘‘ کی روشی میں سرسید۔  تعلیمی مزدور:سرسید۔ محترمہ عقیلہ شاہین ٭’’مکتوبات سرسید ب

 ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی ٭ملفوظاِت سرسید۔ سرسید احمد خان ٭سرسید اک سوزِدروں۔ جناب حکیم محمد 

اسلم صدیقی ٭سرسید احمد خان:ایک سچے مسلمان۔محترمہ شبنم پروین

اخلاق ،علی گڑھ، مارچ اپریل ۱۹۹۸ء )۱۰(تہذیب ال
ات: مشمول

ناظر ٭حیات سرسید: چند نمایاں پہلو۔ راج موہن گاندھی، ترجمہ و تلخیص:  سرسید احمد خان : فکری ت

پروفیسر شمسی طہرانی ٭سرسید کا تہذیبی شعور۔ پروفیسر ابو لکلام قاسمی ٭سرسید: معاشی افکار اور ترقیاتی 

منصوبے ۔ پروفیسر شاہ وسیم ٭سرسید کی سیاسی بصیرت۔ پروفیسر شان محمد ٭سرسید احمد خاں: معنویت 

عتیق  الحسن ٭پروفیسر  آر۔ خاں شیروانی ٭پروفیسر مسعود  آر۔  احمد سرور ٭پروفیسر  آل  تلاش ٭پروفیسر   کی 

یر احمد جائسی ٭ڈاکٹر اخلاق احمد  ٭پروفیسر محمد  احمد صدیقی ٭پروفیسر اقتدار عالم خاں ٭پروفیسر کب

سالم قدوائی ٭پروفیسر یٰسین مظہر صدیقی ٭پروفیسر شاہ محمد وسیم ٭پروفیسر اقتدار حسین صدیقی ٭پروفیسر 

قاضی جمال حسین  ٭ڈاکٹر محمد  احمد صدیقی ٭ڈاکٹر   ٹی۔اے۔نظامی ٭رضا علی عابدی ٭ڈاکٹر عقیل 

منظر حسین ٭ایس۔ کے محمود  منور حسین ٭ڈاکٹر  فریدی ٭ڈاکٹر  الہدٰی  قمر  قاسمی ٭ڈاکٹر   سعود عالم 

ہ ایام میں ٭ہمارے زمانے کا علی گڑھ۔ پروفیسر آل احمد سرور ٭چالیس سال  ن ی ٭اشفاق احمد عارفی علی گڑھ آئ

 پہلے۔ سید حامد ٭ایام علی گڑھ۔ پروفیسر نبی بخش بلوچ ٭سرسید ہأوس۔ سید محمد احمد دانش گاہ علی 

یراد  گڑھ ٭ایم۔اے۔ او کالج اور معاصر دینی مدارس۔ ڈاکٹر ظفر اسلام اصلاحی ٭علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ ن
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احمد خان اور ان کی تعلیمی خدمات۔ سیدالطاف علی بریلوی ٭سرسید کا طرز ادا۔ رحمان خاور علیگ ٭کالج 

ار الدین احمد کا لباس اور سرسید کا سلام۔ ڈاکٹر مخت

اخلاق، علی گڑھ،سر سید نمبر،اکتوبر ۱۹۸۸ء )۵(تہذیب ال
ات: مشمول

  ٭سرسید ایک روشن خیال مذہبی مفکر۔ ڈاکٹر سالم قدوائی  ٭سرسید عالم عرب کے چند ممتاز مفکریں کی 

اسلام  ٭سرسید بحیثیت  نظر میں۔ فیضان احمد  ٭لوکل سیلف گورنمنٹ بل پر سرسید کی ترمیم۔ڈاکٹر عارف ال

ہ تعلیم۔توقیر عالم فلاحی  ٭سرسید اور  اِن ہند کے لیے سرسید کا نظری صحافی۔ قمر الہدٰی فریدی  ٭مسلمان

ار الحق مسلمان۔مخت

)۶(میر کارواں)کراچی( سرسید نمبر )سرسید احمد کوئز اینڈ میموریل سوسائٹی(، س۔ ن
ات: مشمول

نما۔ سید الطاف علی بریلوی ٭سرسید   ٭ایک جوئے کوہستان کی موج رواں۔ ادارہ ٭سرسید ایک عظیم قومی رہ

کو ہماری قوم نے اب بھی معاف نہیں کیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ٭سرسید احمد خان ایک ہمہ گیر شخصیت۔ 

سید مصطفی علی بریلوی ٭سرسید احمد خان۔ اقبال احمدصدیقی ٭سرسیداحمد خان بحیثیت مٔورخ۔ شاہدہ 

احسن 

)۷(نگار پاکستان ،کراچی ) حصہ اوّل( نومبر دسمبر ۱۹۷۰ء
ات: مشمول

ا الطاف حسین حالؔی ٭سرسید مرحوم  ان   ٭ملاحظات۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری ٭سرسید کی ابتدائی زندگی۔ مول

انا حامد حسن  انا شبلی نعمانی ٭سرسید کی تصانیف اور علمی و مذہبی خدمات۔ مول ٹریچر۔ مول  اور اُردو ل

انا حبیب الرحمن  قادری ٭سرسید کا اثر ادبیات اُردو پر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ٭سرسید کی تعلیمی جدو جہد۔ مول

خاں شروانی ٭سرسید اپنے خطوط کی روشنی میں۔ ڈاکٹر محمد عزیز ٭سرسید اور ہندو مسلم اتحاد۔ پروفیسر 

یا مذہبی طرزِ فکر۔ پروفیسر عمر الدین ارون خاں شروانی ٭سرسیدکا ن ہ

)۸(نگار پاکستان ،کراچی، سرسید نمبر، حصہ دوم، جنوری۔فروری ۱۹۷۱ء
ات: مشمول

احمد  کانپوری ٭سید  الرزاق  عبد  انا  مول بہادر۔  احمد خان  ریبل سرسید  ٭آن پوری  فتح  فرمان  ڈاکٹر  ملاحظات۔ 

ادی  انا سعید احمداکبر آب از فتح پوری ٭سرسید کا دینی شعورو فکر۔ مول ی نہ میں۔ علامہ ن ی خان:شخصیت کے آئ

٭سرسید کا کردار۔ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام ٭سید کا خواب اور اس کی تعبیر۔ڈاکٹر سید عابد حسین ٭سرسید 

 بحیثیت مٔورخ۔ڈاکٹر محمود حسین ٭جدید اُردو ادب کا بانی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ٭سرسید اور مقدمٔہ شعر 

（4）



286اردو رسائل کے سرسید نمبر：سہیل عباس خان

بریرین،  ائ سبزواری۔ مدیر اول، ترقی اُردو بورڈ، کراچی  ٭سرسید اور عشق رسول۔ الحاج محمد زبیر۔ سابق اسٹنٹ ل

ٔہ اُردو، اُردو  لہ خان غضنفر۔ سابق صدر شعب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ  ٭سرسید کا علم کلام۔ پروفیسر حبیب ال

کالج، کراچی رفقاء  ٭سرسید احمد خان کے رفقاء خود ان کی نظر میں۔ سرسید احمد خان  ٭سرسید احمد 

یر  لہ شہابی  ٭سید زین العابدین۔ نقاش کاظمی  ٭سرسید کا تعلیمی کارنامہ۔ شب خان کے رفقاء۔ مفتی انتظام ال

ہ تاریخ و سیاسیات کوائف کالج۔۔۔۔۔۔ حسین قریشی۔ استاد شعب

)۳(تہذیب، کراچی، جلد نمبر ۱۵، شمارہ نمبر ۱، مارچ ۱۹۹۸ء

ات: مشمول

)الف(زندگی، اعترافات  ٭مناجات۔ سرسید احمد خان  ٭نعت۔ حالی  ٭اداریہ  ٭حیات سرسید روزو شب کے 

اہوری  ٭قابل ذکر واقعات  ٭منظومات   اء الدین ل ینے میں۔ محمود الرحمن  ٭سرسید کے عادات و خصائل۔ ضی آئ

 ٭سرسید اہل مغرب کی نظر میں  ٭حیات سر سید کا انعکاس  ٭سرسید اور کلکتہ )ب( سرسید کے کارنامے 

ا الطاف حسین حالی  ٭سرسید کا تعلیمی منصوبہ۔  ان اور مختلف جہتیں  ٭سرسید کی مذہبی خدمات۔ مول

 ڈاکٹر نور الحسن نقوی  ٭سر سید صدی کے کام  ٭سرسید بحیثیت مٔورخ۔ ڈاکٹر خلیق انجم  ٭حیات جاوید 

ابوالخیر کشفی  ٭سرسید:لمحے کی  لہ  ٭سرسید احمد خان کی شاعری۔ سید  ال ایک نظر۔ ڈاکٹر عبد   پر 

ر تعلیم،  لہ قادری  ٭سرسید ماہ  داستاں۔ صلاح الدین محمود  ٭سرسید کی ملی خدمات۔ سید محمد عبد ال

 مصلح قوم، مفکر اعظم۔ ڈاکٹر نظر کامرانی  ٭سرسید اور پینی ریڈنگ تھیٹر۔ عبد المجید قریشی  ٭سر سید 

کی تحریریں  ٭سرسید کی مکتوب نگاری۔ ثریا حسین )ج(علی گڑھ تحریک  ٭اُردو زبان و ادب پر سر سید 

مظہر   یٰسین  محمد  ڈاکٹر  نبوی۔  سیرت  اور  تحریک  گڑھ  ٭علی  انوری   ٹ محمد  عرض  اثرات۔  کے  تحریک 

ثر کا ارتقاء اور علی گڑھ تحریک )د(سرسید تحریک  نٹیفک سوسائٹی علی گڑھ۔ مولوی عبد الحق  ٭اُردو ن ٭سائ

ادایام سے  اور ہم  ٭سر سیدایک مطالعہ۔ الطاف علی بریلوی  ٭قائد اعظم اور علی گڑھ۔ زیڈ اے نظامی  ٭ی

دواقتباسات  ٭پاکستان کی قومی زبان اور سرسید احمد خان۔ ڈاکٹر سید جمیل الرحمن  ٭سرسید صدی کے 

ئر )ر(  قمر السلام  ٭ایک شعر ایک حقیقت۔ڈاکٹر انوار الحق  ٭اس کے علاوہ  کام  ٭جذبہ تعمیر نو۔ بریگیڈی

نادر نظمیں اور تصوریریں

)۴(تہذیب، کراچی،سرسید نمبر، اکتوبر ۱۹۹۲ء
ات: مشمول

انا محمد عبد الرزاق کانپوری  ریبل سرسید احمد خان بہادر۔ مول لہ دہلوی ٭آن  ٭سرسید احمد خان۔ عنایت ال

یر  از فتح پوری ٭سرسید اورعشق رسول۔ الحاج محمد زب ی ینے میں۔علامہ ن ٭سرسید احمد خان شخصیت کے آئ

ٹریچر۔ شبلی نعمانی ٭سرسید اور مسلمانوں کا ملی اور ثقافتی احیاء۔ سید عابد علی  ٭سرسید مرحوم اور اُردو ل

عابد ٭سرسید اور فکر جدید۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ٭سرسید پاکستان میں۔ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی 

ادی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری  ٭سرسید  ہ آب ٭سرسید کا ایک مطبوعہ مکتوب۔ مشفق خواجہ ٭سرسید اور اکبر ال
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حسین۔ سابق متعلم اردو کالج ٭سر سید کے خطوط کی تاریخی اہمیت۔ ثروت یاسمین صاحبہ۔ لیکچرار اپوا 

 گرلز کالج کراچی ٭سر سید کا اثر عہد جدید کے مسلمانوں پر۔ عبدالقیوم صاحب۔ استاد شعبٔہ اردو، اردو 

کالج کراچی ٭لطائف سر سید۔ رشید احمد صاحب۔ متعلم سال سوم )تجارت(

)۲(برگ گل، مجلہ اُردو کالج کراچی، سرسید نمبر،  ۶۹-۱۹۶۸ء
ات: مشمول

ابائے اردو  ات  ٭سر سید کا اصل کام۔ ب تاب زبیری  ٭اداریہ ۔مدیران شخصیت و حال ائے گفتنی۔ آف   ٭سخن ہ

ات۔ جے کینیڈی بی۔ایس۔سی، مترجم سید جمیل نقوی ڈاکٹر مولوی عبدالحق  ٭سر سید کے حال

انا صلاح الدین احمد  ٭سر سید احمد خان۔ پروفیسر محمد خلیل   ٭سر سید احمد خان پر ایک نظر۔ مول

اابوالکلام آزاد کی نظر میں۔  ان ٔہ تاریخ و سیاسیات، اردو کالج کراچی  ٭سرسید احمد خان، مول اللہ۔ صدر شعب

لہ قریشی   بہ محمد عبدال ادی، مرت ابو سلمان شاہجہاں پوری  ٭سر خاب کا پر لگا ہے سرسید کے۔ ریاؔض خیر آب

٭سید محمود۔ عبدالمجید قریشی  ٭سرسید پاکستان میں۔ شیخ محمد اسٰمعیل پانی پتی  ٭حیات سرسید ایک 

نظر میں۔ ظفر مسعود خیال  ٭سرسید احمد خان پر یونیورسٹیوں میں تحقیقی کام۔ ابو سلمان شاہجہاں پوری 

انا حبیب الرحمن خان شروانی  ٭تحریک  تعلیمی، علمی و ادبی خدمات  ٭سرسید کی تعلیمی جدوجہد۔ مول

اخلاق کے اجزاء کے مقاصد۔ شمس العلماء ممتاز علی   اء العلوم۔ پروفیسر علی احمد عباس  ٭تہذیب ال احی

لہ  ٭سرسید اور مقدمہ شعر و شاعری۔ ڈاکٹر غلام مصطفی  اخلاق کی اہمیت۔ ڈاکٹر سید عبدال  ٭تہذیب ال

اد  ٭سرسید کا طرزادا۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی۔ استاد شعبٔہ  ہ اُردو، جامعہ سندھ، حیدر آب خان۔ صدر شعب

اد  ٭سرسید کے علمی و ادبی کارنامے۔ ڈاکٹر سید معین الحق۔ ڈائریکٹر آف  انگریزی، جامعہ سندھ، حیدر آب

الیفات۔  ریسرچ و جنرل سیکرٹری پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی، کراچی  ٭سرسید احمد خان کی تصنیفات و ت

بریرین مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ  ٭سرسید بحیثیت مٔورخ۔ ڈاکٹر محمود حسین۔  ائ  سید بشر الدین۔ سابق ل

ٔہ تاریخ عام و ڈین فیکلٹی آف آرٹس، جامعہ کراچی  ٭سرسید کی تاریخی تصنیفات۔ علی محسن  صدر شعب

اریِخ اسلام، جامعہ کراچی  ٭مٔورخ سرسید کا فن۔ اختر وقار عظیم  ٭سرسید بحیثیت  ہ ت صدیقی۔ استاد شعب

لہ خان۔  نٹیفک سوسائٹی علی گڈھ۔عصمت ال ار نویس۔ مولوی حاجی محمد مقتدٰی خان شیروانی  ٭سائ اخب

ہ اُردو، جناح کالج ، کراچی  ٭آل انڈیا مسلم ایجوکشن کانفرنس۔ ذوالفقار بیگ چغتائی، سیاسی  استاد شعب

خدمات  ٭تشکیل پاکستان اور سرسید احمد خان۔ جمیل الدین احمد  ٭سرسید اور مسلمانوں کا ملی و ثقافتی 

پور   احیاء۔ سید عابد علی عابد  ٭سرسید کی تاریخی بصیرت۔ مولوی قمرالدین خان۔ استاد جامعہ اسلامیہ، بہاول

ا ابو الکلام آزاد  ٭سرسید کا اثر عہد جدید مسلمانوں  ان ات۔ مول  ٭ممالک اسلامیہ اور سرسید احمد خانی خیال

ٔہ اُردو، جامعہ کراچی  ٭سرسید کی مصلحات مراسلت۔ خواجہ تہور حسن۔   پر۔ ڈاکٹر عبد القیوم۔ استاد شعب

کی  خطوط  کے  سید  ٭سر  کراچی  کالج،  مسلم  سندھ  اُردو،  ٔہ  شعب استاد 

محمد  تحریک۔  ابی  وہ اور  خان  احمد  ٭سرسید  یاسمین   ثروت   اہمیت۔   تاریخی 

ہ اُردو، اُردو کالج، کراچی مذہب  ٭سرسید احمد خان کا مذہبی شعور۔ ڈاکٹر شوکت   یعقوب قادری۔ استاد شعب
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سہیل عباس خان

۱۔ تعارف
۲۔ رسائل کی تفصیل

حوالہ جات

۱۔ تعارف
میں  عہد  کے  جہان  شاہ  اعلٰی  مورث  کے  ان  ہوئے۔  پیدا  میں  دہلی  خاں)۱۸۱۷ء۔۱۸۹۸ء(  احمد  سید   سر 

ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار میں بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سرسید نے رواجِ  زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔عالموں 

 اور ادیبوں کی صحبت میں رہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی ان کی قدر دانی کی۔ سب سے پہلے عدالت میں 

ا پھر ترقی کرکے منصف ہوگئے۔ سرسید کو لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے تھا۔ انھوں نے چھوٹی بڑی   کام کی

ابیں لکھیں۔ ۱۸۶۹ء میں جب وہ لندن گئے تو مغربی طرز کا کالج کھولنے کا خیال لے کر   تیس سے زیادہ کت

یاد رکھی، جو آج مسلم  ن ا اور علی گڑھ کالج کی ب اخلاق جاری کی ہ تہذیب ال نا مشہور رسال واپس آئے۔ یہاں اپ

یا میں مشہور ہے۔ سر سید ایک شخصیت کا نام نہیں  یونیورسٹی کے نام سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دن

ہے بلکہ ایک تحریک کا نام ہے جو علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ سر سید پر کئی رسائل نے 

ات محققین کی سہولت کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔ خصوصی نمبر نکالے، جن کی فہرست اور مشمول

۲۔ رسائل کی تفصیل

رسائل )خصوصی شمارے(

)۱(برگ گل، مجلہ اُردو کالج کراچی، سرسید نمبر، ۵۵۔۱۹۵۴ء
ات: مشمول

اہمیت۔  اخلاق کی  ال اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب  ٭تہذیب  ابائے  ب   ٭اداریہ  ٭سرسید کا اصل کام۔ 

ڈاکٹر سید عبداللہ۔ صدر شعبٔہ اردو پنجاب یونیورسٹی ٭سر سید اور مقدمٔہ شعر و شاعری۔ ڈاکٹر غلام مصطفی 

خان صاحب۔ صدر شعبٔہ اردو، اردو کالج، کراچی ٭سر سید کا مذہبی شعور۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری صاحب۔ 

 استاد شعبٔہ اردو۔ ڈھاکہ یونیورسٹی ٭سر سید بحیثیت مٔورخ۔ ڈاکٹر محمود حسین خان صاحب۔ ڈین فیکلٹی 

لہ خان صاحب غضنفر۔ استاد شعبٔہ اردو، اردو   آف آرٹس، کراچی یونیورسٹی ٭سر سید کا علم کلام۔ حبیب ال

کالج کراچی ٭سر سید کا طرزِ ادا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی۔ استاد شعبٔہ انگریزی، کراچی یونیورسٹی ٭سر سید کے 

تاریخی بصیرت۔ مولوی  اردو کالج ٭سرسید کی  ادبی کارنامے۔ شمیم رضوی صاحب۔ سابق متعلم  علمی و 

قمرالدین خان صاحب۔ استاد شعبٔہ عربی، اردو کالج کراچی ٭سر سید کی مصلحانہ مراسلت۔ خواجہ تہور 
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