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 اہم محققین کا خصوصی مطالعہ 

 غالم حسین یوسفی -1

میں مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم  1958غالم حسین یوسفی فروری 

میں مکمل کرنے کے بعد مشہد سے  تہران  چلے تاکہ فارسی زبان اور ادب میں بیچلر  1325

میں ڈاکٹریٹ پروگرام سے فارغ التحصیل  1329ڈگری پروگرام میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ 

ہونے کے بعد ، انہوں نے مشہد ہائی اسکول  میں تدریس کا آغاز کیا اور  تہران یونیورسٹی کی 

 1334فیکلٹی آف الء سے عدالتی اور سیاسی لانون میں بیچلر ڈگری حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ہی 

میں مشہد کی فردوسی یونیورسٹی میں ادبیات کی فیکلٹی کے لیام کے ساتھ ، وہ اس فیکلٹی کے 

تک اساتذہ  1979تاریخ ادبیات کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دینے لگے۔ وہ خراسان میں  

کی تربیت کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ اور ریٹائر ہونے تک فردوسی یونیورسٹی میں انڈرگریجویٹ 

اور ڈاکٹریٹ کے کورسز پڑھاتے رہے۔ڈاکٹر یوسفی کی خصوصی سرگرمیوں میں سے ایک لدیم 

متن کی اصالح بھی تھی ، جس میں انہوں نے ایرانی ادب میں موثر الدامات کیے۔ انہوں تحمیمی 

مماصد کے لئے فرانس ، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ آمریکہ کا بھی سفر کیا۔ ڈاکٹر یوسفی نے 

سال کی عمر میں  اس دار فانی کو الوداع کہا اور علی ابن  امام موسی الرضا کے  63میں  1990

 مزار کے  احاطے میں دفن ہیں 



غالم حسیي یوسفی ادیت هصٌف هتشخن هصحح اوس فبسسی ادة کے ًبهوس استبد تھے۔ 

ضوسی هیں هطہذ هیں پیذا ہوئے۔ اثتذائی تؼلین اسی ضہش هیں حبصل کی  1306ثہوي  209

اوس اػلٰی تؼلین کے لیے تہشاى چلے گئے۔ خہبں تہشاى یوًیوسسٹی سے پی ۔ ایچ۔ ڈی هکول 

هی ثبقبئذٍ طوس پش کبم کب آغبص کیب۔ ثی ۔ اے کے سبتھ سبتھ اًہوں ًے قبًوى کی  1329کی۔ 

تؼلین ثھی حبصل کی۔ اوس هطہذ هیں فشدوسی یوًیوسسٹی هیں داًطکذٍ ادثیبت ثٌٌے کے ثؼذ 

هیں سیٹبئشهیٌٹ تک ضؼجہ  1358اسی کبلح هیں تبسیخ ادة کی کالسیں لیٌب ضشوع کیں۔ اوس 

تذسیس سے واثسطہ سہے۔ یوں اًہوں ًے اس یوًیوسسٹی هیں فبسسی صثبى و ادة کی تؼلین 

تشقی  هیں ًوبیبں خذهبت اًدبم دیں۔ خیسب کہ فشدوسی یوًیوسسٹی هیں این۔ اے اوس پی۔ ایچ۔ 

ڈی کی سطح تک فبسسی صثبى و ادة کی تذسیس اًہی کی کوضص کی هشہوى و هٌت ہے۔ 

اًہوں ًے تذسیس کے سبتھ سبتھ فبسسی کے هختلف ضؼجوں هیں تحقیق کب سلسلہ ثھی خبسی 

سکھب۔ اوس اس حوالے سے هختلف هلکوں هثالً اًگلیٌڈ اهشیکہ کے هطبلؼبتی دوسے ثھی 

 کیئے۔ 



 خطی ًسخے کی تبلیف پسٌذیذٍ هطغلہ تھب۔ اًکی ًوبیبں ادثی خذهبت دسج ریل ہیں۔ 

 دیذاسی ثہ اہِل قلن، کبغِز صس، اثو هسلن سش داِس خشاسبى ۔1

 ثشگہ ھبی دس آغوِش یبس  ۔ 2

 تصحیحِ گلستبِى سؼذی ۔ 3

 تحقیِق دسثبِسٍ سؼذی و ضیوٍ ھبی ًقذ ادثی  ۔ 4

حقیقی سے خب هلے۔ اوس اًہیں حشم اهبم سضب هطہذ هیں دفي سبل کی ػوش هیں خبلِق  63ضوسی هیں  1369ڈاکٹش غالم  یوسفی

 کیب گیب۔ غالم حسیي کی دو کتبثیں خبظ طوس پش ادثی تحقیق هیں ًوبیبں ہیں۔

چطِوہ سوضي، ثیس ضبػشوں اوس اًکی خبظ ًظووں قصبئذ کے حوالے سے ہے، ضبػشی کے هوضوع پہ ہے،  ۔1

 تحقیقی هقبالت هوخود ہیں۔ هقبالت کے ػٌواًبت ػبم ػٌواًوں سے ثبلکل هختلف ہیں

دیذاسی ثب اہِل قلن  فبسسی کےهصٌفیي سے هتلؼق ہے اوس ًثش کے حوالے سے ہے دو خلذوں هیں ہے، ػٌواًبت  ۔2

توخہ طلت ہے تصحیح گلستبِى سؼذی کے سلسلے هیں اًکی کتبة  ضیخ سؼذی ثہت هطہوس ہے خس هیں اًہوں ًے گلستبى کو 

ثہت تفصیل سے ثیبى کیب ہے۔ حواضی اوس تؼلیقبت هوخود ہیں، اس سے پہلے  ایسبکوئی تفصیلی کبم دیکھٌے هیں ًہیں آیب،  

اس هیں لسبًی اًذاص سے تحقیق کی گئی ہے ہش آیت، احبدیث ػشثی هؼلوهبت کے ثبسے  هیں ثہت خبهغ اًذاص هیں تحقیق کی 

 گئی ہے۔ 



 حافظ محمود شیرانی  

موجودی ضلع ٹونک ) ء بھارت کی ریاست ٹونک  1880حافظ محمود شیرانی،   پانچ اکتوبر 

میں پیدا ہوئے ۔وہ اردو زبان کے مایہ ناز محمك  ،مورخ ،نماد اور شاعر (،راجھستان، بھارت

تھے ( اگرچہ ان کی شاعری نہایت کم ہے اور اس میدان میں انہوں نے کم ہی رغبت دکھائی)

" پنجاب میں اردو"وہ پنجاب کے معروف رومانوی شاعر اختر شیرانی کے والد تھے  انہیں 

کے نام سے لکھی گئی کتاب کے سبب بے حد شھرت حاصل ہوئی ۔ان کے اس کام کو دیکھ 

کر اردو کی تاریخ کے حوالے گجرات میں اردو اور بنگال میں اردو وغیرہ سامنے آئے 
 ۔انہوں نے اسالمیہ کالج الہور اور اورینٹل کالج الہور  میں اردو کی تدریس کی۔



میں ان کے فرزند لکھتے ہیں " مماالت حافظ محمود شیرانی  "ان کے وفات کے بعد شائع ہونے والے ممالے  

کہ بعض اولات عالمہ البال بھی ان سے بعض اصالحات کے متعلك دریافت کیا کرتے تھے نیز ورینٹل کالج 

سے جب انہیں نکاال جارہا تھا  تو  عالمہ البال نے ان کی لابلیت کو دیکھ کر ان کی مدت مالزمت میں توسیع 

کی گزارش کی جسے بعد میں منظور کیا گیا ۔اردو ادب کے عالوہ وہ لدیم چیزوں کو جمع کرنے کا بھی 

 شوق رکھتے تھے۔ان کی وفات ٹونک میں ہی ہوئی ان کے خاندان والے تمسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے 

 :  حافظ محمود شیرانی کی تصانیف تالیفات 

 ء1942تنمید شعرالحجم، دہلی،انجمن ترلی اردو ہند،

 ء1944،(ہند)خالك باری ،دہلی،انجمن ترلی اُردو 

 ء1943،(ہند)پرتھی راج رسا ،دہلی،انجمن ترلی اُردو 



فارسی میں تفسیر ( تفاسیِر لرآن)ء، 1932لرآن پاک کی ایک لدیم تفسیر، دہلی،دیوان پریس،

 ہے،صرف دیباچہ اُردو میں لکھا گیا ہے

پنجاب میں اُردو حصہ اول لکھنؤ،مکتبہ کلیان بشیریت گنج، لکھنؤ، اُترپردیش اُردو 

 ء1988ء ،اسالم آباد،ممتدرہ لومی زبان،1990ء، بار دوم 1980اکادمی،بار اول 

اردو زبان وادب کے عظیم محممین میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی کا نام ہمیشہ عزت و    

احترام کے ساتھ لیا جائےگا۔ شیرانی صاحب کی تحمیك اگرچہ یورپی تحمیك کے جدید 

اصولوں پر مبنی نہیں ہے لیکن اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کا کام یمیناً ہمیشہ یاد 
 رکھا جائےگا

 


