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Abstract: 

"Aphrase "Paravi-e-Maghrabi" is occured in one of the Hali's maqta (the last couplet of ghazal). 

It opened a new door of debate among our critics. One group says that Hali is inviting us to 

follow Ahl-e-Maghrib western civilization while second is of the view that this is nom de 

plume of an ancient Persian poet of second rank. Even the critics of second group did not give 

any detail about the poet. 

Fortunatily, the author had found a rare manu script of dewan-e-Maghrabi. In this article an 

analytical study of Dewan-e-Maghrabi along with a brief account the poet is presented." 

Key word: Hali, Dewan-e-Maghrabi,  Maqta, nom de plume, poet, western civilization, 

manuscript. 

 یان یککا ا یسخن گستر یںم یدنے اردو تنق یبترک یک ‘‘یمغرب یروی  پ’’ یںکے غزل کے مقطع م یحال

 ۔یاباب کھول د

 یمغرب یروی  ٓأو پ اب حالی 

 یںکر

 یرو م یاقتدائے مصحف بس

 کر چکے
 

 

ے س ‘‘یمغرب یروی  پ’’لجھ پڑے کہ  یںاس بحث م ینکے شارح یحال یوان  اور د یناردو کے ناقد

 روییپ یشاعر ک یتخلص کے فارس ‘‘یمغرب’’نے  یہے حال یالگروہ کا خ یکمرا ہے؟ ا یاک یک یحال

 رادم یدتقل یک یبتہذ یمغرب یاسے اہل  مغرب  ‘‘یمغرب یروی  پ’’ہ ہے۔ جب کہ دوسرا گرو یدعوت د یک

سالک  ی،اکبر ٓاباد یمابعالمہ س ی،تلہر یاختر عل یدعبدالحق، س یمولو یںم (۱)ہے۔ اول الذکر گروہ یتال

 ینناقد ےیسج یکرنال یںاور گلچ یشبل یمعبدالرح یب،اد یمسعود حسن رضو یابادی،عبدالماجد در ی،بٹالو

 تیاور رعا ینہقر یشعر کا ظاہر یونکہک یںہ یتےتخلص کا شاعر مرد ل ‘‘یمغرب’’ یںمقطع م مذکورہ

 یدالدینموالنا وح یفی،پنڈت برج موہن دتاترک یںم(۵۔۲)بتاتا ہے۔ مٔوخرالذکر گروہ یہی یبھ یقہکا سل یلفظ

دہللا عب یّداور س یحسن عسکر ی،شاداب یبڈاکٹر عندل ین،احتشام حس یّدزور، س یقادر ینالد یمح یم،سل

سے مرعوب تھے اور  یبتہذ یمغرب یبھ یطرح حال یخاں ک مداح یّدہے کہ سر س یالکا خ ینناقد یسےج

 ی۔ چونکہ حالیںہ یےشعراء و ادباء کے متعدد حوالے د یمغرب یںم ‘‘یمقدمہ شعر و شاعر’’نے  یحال

روش کو چھوڑ کر طرز   یرانپ یک یرو م یوہ مصحف یےتھے اس ل یدکے مو یداور روش  جد یروشن ینئ

اور  ینکے مرتب یحال یوانکے بعد د ین۔ ناقدیںکا مشورہ دے رہے ہ یویرپ یک یبتہذ یمغرب یعنی یدجد

 یںاس شعر م یںم یڈیشنوںکے اکثر ا یحال یوان  جاتا ہے۔ د یااس مسئلہ پر اختالف پا یبھ یںم ینشارح

اعر ش یسے مراد مغرب ‘‘یمغرب’’نے  ینرحشا یشتراور ب یںقلم سے لکھے ملتے ہ یچاروں تخلص جل

 ینشارح یسےج(۸)یاور ٓاقائے راز (۷)گومر یسرپروف (۶)، یانویلدھ یرچند الہور، نظ پریمہے۔  یامراد ل یہ

                              
 سی یونیورسٹی فیصل آباد صدر شعبہ اردو، جی1
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 یک یکے ممکنہ معان یبتہذ یمغرب یساتھ ہ یکنہے ل یاتخلص کا شاعر ل یسے مراد مغرب ‘‘یمغرب’’نے 

 ہے۔ یاکر د یطرف اشارہ کر بھ

 یہے اور مغرب یل‘‘  یرویپ یاہل  مغرب ک’’سے مراد  یبنے مذکورہ ترک (۹)احمد یقرف یسرپروف

 ۔یاک یںکا ذکر نہ یشاعر

 یکنل یںہ یتو خوب د یلیںدل یںنے اپنے اپنے موقف کے حق م یناور شارح ینمندرجہ باال ناقد

 سے ‘‘ینے مضامتصوف ک’’ یا‘‘ شاعر یصوف’’ یںشاعر کے بارے م یشارح نے مغرب یاناقد  یکس

 ربیے مغن یتاکثر یک ینوالے ناقد ینےمراد ل یبتہذ یسے مغرب ‘‘یمغرب یرویپ’’لکھا۔  یںکچھ نہ یادہز

اور خصوصاً  یچونکہ عرب یحال یںم یالخ یرےہے۔ م یااور گم نام شاعر قرار د یرمعروفغ یککو ا

 سے یب ہے کہ وہ مغربگمان  غال یےنظر رکھتے تھے اس ل یپر گہر یختار یشعر و ادب ک یفارس

 یک ی۔ حالیٓات یںنظر نہ یںصراحت ان کے ہاں کہ یرکھتے ہوں گے۔ اگرچہ اس نام ک یتضرور واقف

کے حاالت پردٔہ اخفا  یمغرب یںسو سال سے زائد عرصہ م یعنیء( سے تاحال ۹۱۹۱ یجنور یکموفات )

ے س یمغرب یارف نے بعد از تالش بسہوا۔ راقم الحرو یںمتعارف نہ ‘‘یمغرب یوان  د’’اور ٓاج تک  یںہ یںم

ادب  یچاہتا ہے۔ فارس ناکر یشپ یںخدمت م یک ینجو قارئ یںہ یمتعلق چند اہم اور دلچسپ معلومات جمع ک

ذکروں عظام کے ت یائےکرام اور اول یائےالبتہ صوف یںخاموش ہ یںکے باب م یتذکرے مغرب یشترکے ب

بن  ینالد یمح’’ یفتال یک (۱۱)یریہے۔ دکتر محسن جہانگ بزرگوں کا ذکر ملتا ینام کے کئ ‘‘یمغرب’’یںم

 یہاذلفرقٔہ ش یںکتاب م یہے۔ اس یاآ  ‘‘یمغرب دینابوم’’نام  یکا یںاالکبر کے اساتذہ م یخش یںم ‘‘یعرب

 یک (۱۱)یرازیش یکا ذکر ملتا ہے۔ زوز بہان بقل ‘‘یشاذل یمحمد مغرب یخش’’بزرگ  یکا یںم یلکے ذ

طرح عبدہللا  یہے۔ اس یاکا ذکر آ  ‘‘یابوعثمان مغرب’’بزرگ  یکا یںم ‘‘یاتشرح شطح’’ یفتصن

بابا ’’ یںفہرست م یپاک و ہند کے مشائخ ک یںم ‘‘یتالوال عارجم’’کتاب  ینے اپن یقصور (۱۲)یشگیخو

 ینالد ہیشاہ وج’’کے خالق کا نام  ‘‘یمغرب ی  مثنو’’ہے۔  یارقم ک یںکا نام متفرق سالسل م ‘‘یاسحق مغرب

 ہے: یملت یرتحر یہ یںکے ٓاخر م یہے۔ مثنو ‘‘یغربم
 منظومہ یمغرب یمثنو یوغال یرا مژدہ باد کہ نظم منظور عال یدیالطبع بعد حمد و نعت شن خاتمہ’’

 (۱۱)‘‘۔یہللا القو ۃالرحم یہعل یمغرب ینالد یہشاہ وج یناحضرت مول

 رلدھیانوییلکھا۔ نظ یںکچھ نہ ںیکے نام اورتعارف م ینے مغرب ینو شارح ینناقد یشترکے ب یحال

نے  یفیاور پنڈت ک ‘‘یریںمحمد ش یخش’’گومر نے  یسرپروف‘‘یمغرب یریںمحمد ش’’کا نام ینے مغرب

لکھا ہے۔  ‘‘ین مغربیشمس الد’’نے (۴۱)یہے جب کہ نصرہللا پور جواد یابتا ‘‘یزیتبر یریںمحمد ش یخش’’

وں عالق یچونکہ مغرب’’ہے  یک یانب یوںوجہ  یککرنے  یارتخلص اخت ینے مغرب یچشت (۵۱)ینالع ۃقر

 ‘‘تخلص رکھا۔ یمغرب یےغرض سے رہا، اس ل یک یروسیاحتس یںم

درج ہے اور ‘‘ عارف مشہور’’کے سرورق پر  ‘‘یشمس مغرب یواند’’تہران سے چھپنے والے 

 ہے: یگئ یک یوںصراحت  یان کے نام ک یںسطر م یپہل یحرف  ٓاغاز ک
( مشہور بہ ینی)مام یمغرب ینموالنا شمس الد یرینجناب مال محمدش یوان یناحب ا یفشر اسم’’

 ‘‘است یزیتبر

 مزیدبرٓاں

بن عادل بن  ینالد یزطور ذکر کردہ است: محمد بن عز ینرا ا یمغرب یفاالدب نام شر یحانتہر در’’

 ‘‘۔ینو ملقب بہ شمس الد یرینمعروف بہ مال محمد ش یوسف

 ہے: یاگ یاکتابوں کا ذکر کچار  یک یمغرب یںٓاغاز م حرف

 اسرار  فاتحہ ۔۹

 جام جہان نما ۔۲

 یدالتوح ۃمعرف یف یدُدررالفر ۔۳

 (۱۶)یہنزہت ساسان ۔۴



ے بلکہ گول ہ یںنہ یدہاور تراش یزبان ترچھ یقلم سے لکھا ہوا ہے۔ قلم ک یہ یکمکمل نسخہ ا

وش خط خ یادہ۔ کاتب زیںہکے حامل  یموٹائ یکساںاور شکم  یںحرف کے شوشے، دندانے، کشش یونکہک

 ہے۔ یبس مناسب لکھائ یں،نہ یبدخط بھ یکنل یںنہ

 ‘‘ی’’ہر جگہ  یںم یرہوغ ییجو یی،سو ینی،،ب یطرح مشرق یک یمغرب یںاّول تآاخر نسخے م

 یشزب، غائب پ یر،ندارد۔ ز یفیدو نقطوں کا التزام نظر ٓاتا ہے۔ کسرٔہ اضافت و توص یچےکے ن

و ہ یدہنقل کا کاغذبوس یضمَّہ موجود ہے۔ عکس یںلفظوں م یسےُرخ،  ُجملہ ج یدن،حاضر، ُکل،  ُخدا، بُر

منقسم ہے۔ چودہ اشعار پر  یںہے۔ نسخے کا پہال صفحہ دو کالموں م یمدھم پڑ گئ یچکا ہے اور روشنائ

 :یںہ یلمشتمل غزل کا مطلع و مقطع درج ذ

رخت چوگشت  خورشید

 یداپ

 یخدیثا یمغرب ایی

 بگذاد
 

 یداکون شد ہو دو ذرات

 یداجہان مکن ہو تردد
 

 ںیغزل اور بائ یکا یںجانب دو کالموں م یںمتن ہے۔ دائ یدوسرے صفحے سے ٓاخر تک چار کالم

ہوئے آمنے سامنے کے دوصفحات  یتےاصل نسخے کا عکس ل یاغزل گو یدوسر یںجانب دو کالموں م

 یاگ یاعکس ل یہہے کہ جس نسخے سے  معلوم ہوتا یبھ یہہے۔ اس سے  یاگ یاصفحے پر ل یککا عکس ا

۔ اکثر ایگ یال یںسے کام نہ یاطاحت یادہز یبھ یںنقل م یتعداد دو چند ہے۔ عکس یصفحات ک یںہے اس م

ہے۔ اس  یاسطر کا نصف حصہ کٹ گ یٓاخر  یںسطر اور بعض صفحات م یپہل یاوپر یںصفحات م

کے قلم اور ‘‘ ڈالر’’۔ دادا جان عموماً یںہ یےھ ددادا جان نے متاثرہ اشعار بقلم خود دوبارہ لک یںصورت م

 ہے: یوںتعداد کچھ  یک یاتوار غزل یفرد یںپر لکھتے تھے۔ اس نسخے م یےسے حاش یروشنائ یلین

(، ۹(، ل )۳(، ک )۷(، ش )۴(، س )۱(، ر )۳۴(، د )۹(، ج )۴۲(، ت )۳(، ب )۹۱الف ) یفرد

ہے۔  ۹۱۱۱کل تعداد  یاشعار ک یںم یاتغزل ۹۶۲ موجود یں(۔ نسخے م۷(، ہ )۷(، و )۹۱(، ن )۹۱م )

غزل اوسطاً نو اشعار پر  یک ی۔ مغربیںشعر موجود ہ ۲( کے صرف ۹۶۳ناممکن غزل نمبر ) یٓاخر

اشعار پر مشتمل ہے۔ مذکورہ غزل کا مطلع و مقطع  یسغزل چھب یکا یک‘‘ د’’ یفہے۔ رد یہوت لمشتم

 :یجیےمالحظہ ک

قدت سر دبستاں  ز

 یدندٓافر

بارہ  یاخود خود دند چو

 را یمغرب
 

 یانماہ رو زردیت

 یدندٓافر

 یرانٓان مست ح چرا

 یدندٓافر
 

کے ساتھ  یمغرب یںاشعار پر مشتمل ہے اور مقطع م یس( بائ۹۶۲غزل نمبر ) یک‘‘ ہ’’ یفرد

 ( اور عطار کا ذکر ملتا ہے۔ی)سنائ یثنائ یعراق

 یموج او شدہ است عراق از 

 یو مغرب

و عطا  یجوش و ثنائ دز

 ٓامدہ
 

 

 یکپر دادا جان نے اپنے قلم سے ا یہ( کے حاش۹۳۹)غزل نمبر  ۳۳نر نسخہ کے صفحہ  یر  ز

 نوٹ لکھا ہے: یددلچسپ ا ور مف

کے اس شعر سے بعض  ینے لکھا ہے کہ حال یکرنال یںگلچ یںء م۹۱۳۹۔ ۱۔۲۱امروز  اخبار’’

 عر ہے:کا ش ی۔ حالیںطرف اشارہ کرتے ہ یک یوانصاحب د ی  مغرب یہ یکنل یںسمجھتے ہ یدمغرب کے تقل

 یمغرب یرویاب ٓأو پ حالی 

 یںکر

 



 یر  و م ی  اقتدائے مصحف بس

 کر چکے
 

کا حوالہ  ۱۳ہے۔ اس کے صفحہ نمبر  یالہور نے شائع ک یہجو ادارہ ثقافت  اسالم یدل  کتاب ب اور

 کے لکھے: ی  مغرب یبھ یدو شعر یہدے کر 

جہاں نمائے  ماجام  

 یتمذا

روح  یاکہردہ بم گو

 یمبخش
 

 یمعالم صفات یھاد ما

تنشنہ در ٓا  گو

 یتممافرا
 

 (۱۸)نہ ہو سکا۔ البتہ خواجہ عبدہللا  یابکا مضون دست یکرنال یںافسوس کہ راقم الحروف کو گلچ

 یوںصورت  یپہلے شعر )مطلع( ک یں۔ نسخہ میںدو اشعار موجود ہ یہپر  ۴۳کے صفحہ  یدلکتاب ب یک

 ہے:

 یمذات ییان نماجام جہ ما 

 یممظہر جملٔہ صفات ما
 

 

مشتمل  اشعار پر یارہواال شعر نواں ہے۔ گ ‘‘یتمگوتشنہ در آ کہ مافرا یم،کہ روح نجش یامردہ ب گو’’

 اس غزل کا مقطع توج طل ہے۔

اہم و مشرق  یمغرب ہم 

 شمس

 یاتیمظلمت و چشمٔہ ح ہم
 

 

مغرب و مشرق، مغارب و مشارق،  ،یو مشرق یمغرب یںمقطعوں م یشترکے ب یمغرب یاتغزل

کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے  یبکے الفاظ و تراک یرہٓافتاب اور شمس وغ ید،انوار، سپہر، مہر، خورش

ضمون م یکنے اپنے ا یہے۔ نصرہللّاہ پور جواد یک ینینے اپنے تخلص سے خوب مضمون ٓافر یکہ مغرب

 یںم یلسے متاثر ہونے والے شعرا کے ذ یغزالاحمد  یںم ‘‘یحسن و عشق کے معان یںادب م یفارس’’

 ہے: یغزل نقل ک یلدرج ذ یھ( ک۳۱۱ ی)متوف یمغرب ینشمس الد



 یانہمرغ بلند ٓاش ٓان

 گرفت گشتہ ظاہر پرواز

 یہکہ دو کون سا مرغی

 اوست

 دل مازھر دو عالم مرغ  

مرغ شگرف ذات   ٓان

 عشق اس

 یراست نعوت ب اد

 یتنہا

است کہ ہر زمان  بحری

 شزموج

عشق  یشہہم باعشق

 بازو

و عشق و  معشوقہ

 عاشق ٓامد

ہ گشت یںبرصورت خوش

 عاشق

از  یدہٓاواز خودش شن

 خود

 از نغمہ خود سماع کردہ

 یرنیستالجملہ ز غ فی

 یداپ

 یفضع یمغرب ای

 یزناچ
 

دام و  یکردھوار چوں

 دانہ

 پراو زمانہ یہسا ز

کرد  یشخو یہسا در

 خانہ

 پر اوگرفت النہ اندر

 یگانہمقدس و مثل و  بی

 یکرانہراست مغات ب اد

 دگر شود روانہ مدبحر

استاست  یاخویشن

 جاودانہ

و زلف و  یو رو ینہآ 

 شانہ

 نھادہ مہ بہانہ یربرغ

 نھادہ برچغانہ تھمت

دف و  یمطرب و ب بی

 ترانہ

 نام و نشان و ہم نشانہ ہم

 یانہم یندر ا یتو ا یار
 

 ہے: یاک یشپ ینو رنے ان اشعار کا ترجمہ بھ رایمحوال باال مضمون کے مترجم ڈاکٹر محمد بش

 ۔یہوس ک یکا پرندہ، جب اس نے دانے ک یانےوہ بلند ٓاش ۔۹

 ۔یاس کے سائے سے بھر گئ یااور ظاہر ہوا، اور دن یااس نے اڑنا شروع ک ۔۲

 ۔یاگھر بنا یںہے، اس نے اپنے سائے م یہوہ پرندہ جس کا دونوں جہانوں پر سا ۔۳

 ۔یاگھونسال بنا یںسے ، ا س کے پر م یںپرندے نے دونوں جہانوں مہمارے دل کے  ۔۴

 ہے۔ یگانہذات ہے، وہ بے مثال مقدس اور  یپرندہ عشق ک یہ وہ اعل ۔۱

 ۔یںصفات ہ یادہبہت ز یبے شمارستائش ہے، اس ک یاس ک ۔۶

 ۔یںہ یروانہ ہوت یںسمندروں م ینکڑوںہر وقت، س یںموج یسمندر ہے جس ک یکوہ ا ۔۷

 ہے۔ یداںہے اور وہ خود  جاو یلتاعشق کے ساتھ کھ یشہہموہ  ۔۳

 کے ساتھ۔ یچہرے، زلف اور کنگھ ینے،معشوقہ اور عشق اور عاشق ٓائے، ٓائ ۔۱

 بہانے اس نے رکھے۔ ینکڑوںپر س یروںصورت پر عاشق ہوا اور غ یوہ اپن ۔۹۱

 ۔یھکے ٓالہ پر تہمت رک یقیاور موس یٓاواز اپنے ٓاپ سے سن یاس نے اپن ۔۹۹

 ۔یردف اور ترانے کے بغ ی،اس نے اپنے نغمے سے سماع سنا، مغن ۔۹۲

 ہے۔ یرہوا وہ نام و نشاں اور تعلق کے بغ یںنہ یداسے پ یرقصہ مختصر وہ غ ۔۹۳

 ہے؟ یاک یانتو اس کے درم یمغرب یفاور ضع یزاے ناچ ۔۹۴

 ۔یںقابل  غور ہ یجملے بھ یہکے اختتام پر مضمون نگار کے  غزل



 یہے عرفان یکامل نمونہ ہو سکت یکا یہہے اور  یابصورت کامل نقل ک یہاںاس غزل کو نے  ہم’’

 منعکس ہے۔ یںتصّوف کا لب لباب اس م یاتیغزل کا، اس وجہ سے کہ نظر

 وانوںید یشعرا کے عرفان یگربلکہ د یشمس مغرب یواننہ صرف د یںغزل یہے کہ اس طرح ک ظاہر

 ‘‘۔یںہ یملت ینبھیم

 (۱۹)ینعمان یپر موجود ہے۔ شبل ۴۶غزل صفحہ نمبر  یہ یںم یواند یپاس عکس راقم الحروف کے

 ہے: یاتکرار کا ذکر ک یتصّوف ک ین  مضام یںکے کالم م یمغرب ینے بھ
 یعتبط یےاور جدت کم ہے اس ل یلہے اور چوں کہ تخ یانکا کالم سرتاپا مسئلہ وحدت کا ب مغربی’’

 ‘‘۔یںکہتے ہ یںاناز م یہ یکاور ا یںر کہتے ہبات کو سو سو با یہ یکہے ا یگھبرا جات

 یھسے ب یقتاس حق یکنشاعر کہا ہے ل یکارنگ اور روکھا پھ یککو  ینے مغرب یاگرچہ شبل

جاتا  ایکے اشعار کا حوالہ د یجابجا مغرب یںکتب م یک یاتجا سکتا کہ تصوف اور عرفان یاک یںانکار نہ

مشہور  ینے اپن یذوق یّدکروں گا۔ حضرت شاہ سکتاب کا تذکرہ  یکہے۔ خوف  طوالت سے صرف ا

 ۴۴ ۔ مذکورہ باال کتاب صفحہیںہ یےکے اشعار نقل ک یمتعدد مقامات پر مغرب یںم‘‘سرد  لبراں’’تصنیف

 یں:پانچ اشعار درج ہ یہپر 

جہاں نمائے  ماجام

 یمذات

ہ مانسخۂ   یمنامٔہ الہ

صورت  واجب  ہم

 یمالوجود

ز مکان و در  برتر

 یممکان

کہ مجمل دو  ہرچند

 یمکون
 

مظہر جملٔہ  ما

 یمصفات

 میگنج  طلسم کائنات ما

جان   ی  معن ہم

 یمممکنات

زجہات و در  بیروں

 یمجہات

 یعہجم تفصیل

 یممجمالت
 

 یمغرب یبھ یںادب م یہے۔ فارس یعالمت درج ک یک‘‘  ’’   تخلص پر  ینے ہر جگہ مغرب یذوق

کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  یمغرب یوان  ے۔ وجاتا ہ یاک یادکے لقب سے ‘‘ شمس العرفا’’کو 

مال ظاہر اپنا ک یبھ یںو استعارات اور صنائع وبدائع م یہاتنے تشب یقادرالکالم شاعر تھے۔ مغرب یکوہ 

 یںم نے اپنے کالم یصاف نظر آتا ہے۔ مغرب یکا رجحان بھ یتعلّ  یںکے مقطعوں م یاتہے۔ اکثر غزل یاک

و مجنوں، اسم  اعظم، چشمٔہ ظلمات، گنج  طلسم،نرگس و جمال، نور و  یلیہ ل یا،طرہ و دردو عالم، ق ینہٓائ

 ۔یںہ یبکثرت استعمال ک راکیبت یسیو مجاز ج یقتظلمت، عالم  مثال، وحدت و کثرت، حق

 ‘‘یمغرب یروی  پ’’اہم اور قابل  ذکر شاعر ہے۔  یکادب کا ا یکے عرفان یفارس یالغرض مغرب

 یکا یکہنا کہ مغرب یہکا  ینبعض ناقد یکنمشکل ہے ل یصلہاس بات کا ف ی؟تھ یاک مراد یک یسے حال

ائر کا غ سہے کہ ا یاس بات کا متقاض یشمس مغرب یوان۔ دیںدرست نہ یدشاعر تھا۔ شا یگمنام اور معمول

 یںن ہکے ممنو یہو سکے۔ ہم حال ینازسرنو تع یمقام و مرتبے ک یکے ادب یجائے تاکہ مغرب یامطالعہ ک

 ہے۔ یہو رہ یافتباز یک یغزل کے مقطعے سے مغرب یکا یکہ ان ک



 ہ جاتحوالحواشی و 
 

 ء، ص۹۱۳۹نذر سنز : الہور یال،س یاتح یمشم یال،خان س یاتمرتبہ: محمد ح ،یاحوال و نقد حال یکھیےد ۔۹

 ۱۳۳۔ ۴۴

ادب،   ی  مجلس ترق: ر(، الہورنمب ی)حال یفہصحمشمولہ:  ی،مغرب یروی  اور پ یحال یہ،برج موہن دتاتر یفی،ک ۔۲

 ۱۱۲ء، ص۲۱۹۱

 ۱۳۳، ص احوال و نقد غالب مشمولہ: ی،مغرب یرویاور پ یڈاکٹر، حال ی،شادان یبعندل ۔۳

  ،یشنزک یپبل یلسنگ  م: الہور ،یمجموعہ حسن عسکرکا انجام، مشمولہ:  یمغرب یروی  پ ی،حسن عسکر ۔۴

 ۲۶۷ء، ص ۲۱۱۱

  یڈمی،پاکستان اردو اک یمغرب: ، الہورادب و فنمشمولہ:  یں،کر یادل ک یروی  ٓأوپاب  یاروڈاکٹر،  ،عبدہللا یّدس ۔۱

 ۲۶۱ء، ص ۹۱۷۳

 ۹۹۱س ن، ص  عشرت پبلشنگ ہأوس، : ، الہورمع شرح یحال یوان  دخان،  یناصغر حس یرلدھیانوی،نظ ۔۶

 ۳۷۷ء، ص ۹۱۴۴ کرشنا بک ڈپو، : الہور،یحال یوان  د یعنی یحال یانب یسر،گومر، پروف یلا یسا ۔۷

 ۲۱۴س ن، ص  یس،ٓارٹ پر یدرش: الہور ،یحال یوانشرح د ی،ٓاقائے راز ۔۳

 ۲۶۱س ن ، ص  اللہ روپ الل پرنٹرز پبلشرز، : الہور ،یحال یوانشرح د یسر،احمد، پروف یقرف ۔۱

 ۹۳۴۹ء، ص ۹۷۳۹انتشارات دانش گاہ، : تہران ،یری محسن جہانگ ،یابن عرب ینالد یدکتر، مح ۔۹۱

 یلسہید،احمد جاو :ینمترجم ء(۲۱۹۱الہورسے شائع ہوا ہے۔) یہاسالم اب کااردو ترجمہ ادارہ ثقافت  اس کت

 عمر

 ۴۱ندارد، ص  یلتفص :تہران ،یحاتشرح شطزوزبہان،  یرازی،خ یبقل ۔۹۹

 ۱۱ء، ص ۹۱۷۲  ین،دارالمورخ: الہور ،یقصور یشگیخو احوال و ٓاثار عبدہللامحمد،  ی،اقبال مجدد ۔۹۲

 ۳۷ء، ص ۹۳۱۱ یس،پر ینام:لکھنؤ  ،یمغرب ی  مثنو شاہ، ینامول ی،مغرب ینالد ہیوج ۔۹۳

حسن و عشق، مشمولہ:  یںادب م یکے عرفان ی)مترجم: ڈاکٹر محمد بشر انور(، فارس یپور جوار نصرہللا ۔۹۴

 ۹۴۶۔ ۴۷، اسالم ٓاباد، ص ۴۱شمارہ نمبر  ٓاشنا یغامپ یسہ ماہ

 ۳۳ء، ص ۹۱۳۱ سنز،  یروزف: الہور ،یرنا تیاادب یخیتار ی،چشت ینالع ۃقر ۔۹۱

 یکے شاعر، عرب یء ( اردو پنجاب۲۱۱۷مرحوم، )وفات:  یقادر یاراحمد  یمراقم الحروف کے دادا جان حک ۔۹۶

 رکھتے تھے۔ یرہذخ یعکتابوں کو وس یفارس

 یضاً ا ۔۹۷

 ۴۳س ن ، ص   یہ،ادارہ ثقافت اسالم: الہور ،یدلباختر، خواجہ،  عبادہللا ۔۹۳

 ۹۴۳س ن، ص  ناشران،  یعرفان عل: )حصہ پنجم(، الہور شعرالعجم ی،نعمان یشبل ۔۹۱

 ۴۴ء، ص ۲۱۱۳  یصل،الف: ، الہورسرد لبراںمحمد،  یّدحضرت شاہ س ی،ذوق ۔۲۱

 


 


