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NORTH BENGAL UNIVERSITY
CURRICULUM AND SYLLABUS

B.A. Honours in Urdu and B.A. Program in Urdu
(6 Semesters Pattern)

There will be SixSemesters in the three-yearB.A. Honours in Urdu . The
Curriculum consists of 14 Core Course (CC, 60+15= 75 marks each), 2 Ability
Enhancement
Compulsory
Courses(AECC,
50
marks
each),2SkillEnhancementCourses (SEC , 60+15= 75 marks each) and4
Discipline Specific Elective (DSE, 60+15= 75 marks each)Courses and 4 Generic
Elective (GE) Courses {to be taken from the pool of Generic Elective Courses,
75 marks each}.

B.A. Honours inUrdu:1st Semester
Subject
Code

URD
URD
URD

ENVS

Core Course Title
URDU ZABAN –O- ADAB KI MUKHTASAR TARIKH
URDU GHAZAL KI REWAYAT
URDU ZABAN-O- ADAB KI TARIKH (A )
OR
ADBI TEHRIKAAT (B)
OR
MEER TAQI MEER(C)
PAPER-1
Environmental Studies

SEMESTER TOTAL:
2

Course Credit Marks
type
CC-1
06 75
CC-2

06
GE-1 06

75
75

any one
to be
chosen

AECC-1

02
20

100
325

B.A. Honours inUrdu:2nd Semester
Subject
Code

Core Course Title

Course type

URD
URD
URD

URDU NASR KI REWAYAT

CC-3

JADID URDU GHAZAL

CC-4

URDU GHAZAL (A )
OR
URDU QASIDA AUR MARSHIYA (B)

GE-1
any one to be
chosen

OR
NAZIR AKBAR ABADI (C)

AECC

Credit Marks

PAPER-2
English/M.I.L

AECC2/Alt,ENGLISH/MIL

06
06

75
75

06

75

02

50

20

275

,HINDI, BENGALI,
URDU, NEPALI

SEMESTER TOTAL:

B.A. Honours inUrdu:3rd Semester
Subject
Code

Core Course Title

URD
URD
URD

TARAQEE PASAND ADAB

Course
type
CC-5

URDU NAZM

CC-6

URDU DASTAN

CC-7

URDU ZABAN-O- ADAB KI TARIKH (A )
OR
ADBI TEHRIKAAT (B)
OR
MEER TAQI MEER(C)

URD

PAPER-1
URDU MAIN TARJAMA NIGARI (A )
OR
ILLMUL UROOZ-O- ILLMUL BAYAN (B)
PAPER-1

SEMESTER TOTAL:
3

Credit Marks

06
06
06

75
75
75

GE-2

06

75

SEC-1

02

75

26

375

any one
to be
chosen

B.A. Honours inUrdu:4th Semester
Subject
Code

Core Course Title

URD
URD
URD

URDU NOVEL

Course
type
CC-8

QASIDA AUR MARSHIYA

CC-9

AFSANA AUR DRAMA

CC-10

URDU GHAZAL (A )
OR
URDU QASIDA AUR MARSHIYA (B)
OR
NAZIR AKBAR ABADI C)

Credit Marks

06
06
06

75
75
75

GE-2

06

75

SEC-1

02

75

26

375

PAPER-2

URD

URDU SAHAFAT AUR MAZMOON NIGARI(A )
OR
FILM AUR URDU ADAB (B)
PAPER-2

any one
to be
chosen

SEMESTER TOTAL:

B.A. Honours inUrdu5th Semester
Subject
Code

Core Course Title

URD
URD

MASNAVI AUR RUBAI

Course
type
CC-11

URDU TANQUEED

CC-12

URD

MIRZA GHALIB KA KHUSUSI MOTALLA (A )
OR
SIR SYED AUR UNKA AHAD (B)

DSE-501
any one to
be chosen

DAKANI ADAB (A )
OR
GAYIR AFSANWEE NASR (B)

DSE-502
any one to
be chosen

URD

SEMESTER TOTAL:
4

Credit Marks

06
06

75
75

06

75

06

75

24

300

B.A. Honours inUrdu 6th Semester
Credit

Marks

06
06

75
75

06

75

06

75

SEMESTER TOTAL:

24

300

GRAND TOTAL:

140

1950

Subject
Code

Core Course Title

URD
URD

SAWANEH , KHUDNAWIST AUR KHAKA

Course
type
CC-13

BENGAL KA URDU ADAB

CC-14

URD

URDU ADAB MAIN TANZ-O- MEZAH (A )
OR
TARAQUEE PASAND SHAYRI (B)

URD

IQBAL KA KHUSUSI MOTALLA (A )
OR
PROJECT WORK (B)

DSE-603
any one
to be
chosen
DSE-604
any one
to be
chosen

B.A. HONOURS TOTAL CREDIT : 140
B.A. HONOURS TOTAL MARKS :1950
Theo-60+Prac-10+Attendance-5=75 Marks

P.T.O
5

NORTH BENGAL UNIVERSITY
CURRICULUM AND SYLLABUS

B.A. Program inUrdu
(6 Semesters Pattern)

There will be six Semesters in the three-year B.A. Program in Urdu . The
Curriculum consists of 8 Discipline Specific Core Course (DSC, 60+15= 75
marks each), 2 Ability Enhancement
CompulsoryCourse(AECC
,50marks),4Skill
Enhancement Courses (SEC , 60+15=75 marks each,) 4Language Core Courses
(LCC, 60+15=75 marks each) and 4 Discipline Specific Elective (DSE, 60+15=75
marks each )Courses and2 Generic Elective (GE,60+15= 75 marks each )
Courses {to be taken from the pool of Generic Elective Courses} Each course
is of 75 marks.

B.A. Program inUrdu 1st Semester
Subject
Code

Core Course Title

Course
type

URD

URDU ZABAN –O- ADAB KI TARIKH

DSC-101

URD
ENVS

Discipline -2(Core-1)
from Other discipline
ADBI TEHRIKAAT
Environmental Studies

SEMESTER TOTAL:
6

Credit

06
DSC-101
06
LCC-1 06
AECC-1
02
20

Marks

75
75
75
100
325

B.A. Program inUrdu 2nd Semester
Subject
Code

Core Course Title

Course
type

URD

URDU DASTAN AUR NOVEL

DSC-202

ENG
URD

Discipline -2(Core-2)
from Other discipline
ENGLISH(Paper-1)
M.I.L/Alt,ENGLISH,HINDI,BENGALI, URDU,
NEPALI/ETC

SEMESTER TOTAL:

Credit

06
DSC-202
06
LCC-2 06
AECC-1
02
20

Marks

75
75
75
50
275

B.A. Program inUrdu 3rd Semester
Subject
Code

Core Course Title

Course
type

Credit

Marks

URD

URDU GHAZAL

DSC-303

Discipline -2(Core-3)
FromOther discipline
TARAQUEE PASAND ADAB

DSC-303

URDU MAIN TARJAMA NIGARI (A )
OR
ILLMUL UROOZ-O- ILLMUL BAYAN (B)
PAPER-1

SEC-A

06
06
06
02

75
75
75
75

20

300

URD
URD

SEMESTER TOTAL:

7

LCC-1
any one
to be
chosen

B.A. Program inUrdu 4th Semester
Subject
Code

URD
ENG
URD

Core Course Title

Course Credit
type

URDU MASNAVI AUR NAZM

DSC-404

Discipline -2(Core-4)
From Other discipline
ENGLISH(Paper-2)

DSC-404

URDU SAHAFAT AUR MAZMOON NIGARI (A )
OR
FILM AUR URDU ADAB (B)
PAPER-2

SEC-A

LCC-2
any one
to be
chosen

SEMESTER TOTAL:

Marks

06
06
06
02

75
75
75
75

20

300

B.A. Program inUrdu 5th Semester
Subject
Code

URD
URD

Core Course Title
URDU DRAMA (A )
OR
BENGAL KA URDU ADAB (B)
From Other discipline
URDU ZABAN-O- ADAB KI TARIKH (A )
OR
ADBI TEHRIKAAT (B)
OR
(C) MEER TAQI MEER
PAPER-1
from Other discipline
PAPER-1

SEMESTER TOTAL:

B.A. Program inUrdu 6th Semester
8

Course Credit
type

Marks

DSE-1

06

75

DSE-1

06
06

75
75

02
20

75
300

GE-1
any one
to be
chosen

SEC-B

Credi Marks
t

Subjec
t Code

Core Course Title

Cours
e type

URD

URDU NOVEL (A )
OR
PROJECT WORK(B)
From Other discipline

DSE-2

06

75

DSE-2

06
06

75
75

02

75

URD

URDU GHAZAL (A )
OR
URDU QASIDA AUR MARSHIYA (B)
OR
(C) NAZIR AKBAR ABADI

PAPER-2
From Other discipline
PAPER-2

SEMESTER TOTAL:
GRAND TOTAL:

GE-1
any one
to be
chosen

SEC-B

20 300
120 1800

B.A. PROGRAMME TOTAL CREDIT :120
B.A.PROGRAMME TOTAL MARKS : 1800
Theo-60+Prac-10+Attendance-5=75 Marks

B.A. Honours in Urdu and B.A. Program in Urdu
9

Total Marks Distribution:(except for AECC 1 and AECC 2)
EXAMINATION

( Non
Practical
Course)
Semester End Examination ( Theo) 60
Semester End Examination (
--Pract)
Internal Assessment( by Colleges) 10
Attendance
05
TOTAL
75

Duration of Exams

02 hours

Total Marks Distribution: for AECC 1 and AECC 2
EXAMINATION

AECC 1

Semester End Examination ( Theo)

80

Internal Assessment( by Colleges)
Attendance
TOTAL

15
05
100

Duration AECC 2
of Exams
2.5
35
hours
10
05
50

Duration
of Exams
02 hours

Question Pattern:
FOR 60 MARKS
S.L. NO.

Question to

Out of

1.
2.
3.

Be answered
4
4
2

6
6
4

10

Marks of
each
Question
3
6
12

Total Marks

4x3 =12
4x6 =24
2x12 =24

B.A. Honours in Urdu and B.A. Program in Urdu
Question Pattern:
FOR 35 MARKS
S.L. NO.

Question to

Out of

1.
2.

Be answered
3
2

5
4

Marks of
each
Question
5
10

Total Marks

3x5 = 15
2x10 =20

B.A. Honours in Urdu and B.A. Program in UrduCredit Details of the

Courses of B.A. Honours Program
SL.NO.

Courses

1.

Core Course(14
Courses)
Elective Courses(
8)
DSE( 4 Courses)
GE( 4 Courses)
AECC
AECC-1(ENVS)
AECC-2(MIL)
SEC-2 ( Courses
of 2 Credits each)

2.
2.a
2.b
3.
3.a
3.b

Credits
Non – Practical Based Course
Theory+ Tutorial Total
(14X5)+(14X1)
84

(4X5)+(4X1)
(4X5)+(4X1)

24
24

(2X1)
(2X1)
(2X2)

02
02
04

Total Credits
Urdu Honours

11

140

There will be six Semesters in the three-year B.A. Honours inUrdu . The
Curriculum consists of14 Core Courses (CC)2 Ability Enhancement
Compulsory Courses (AECC),2 Skill EnhancementCourses (SEC) and
4Discipline Specific Elective (DSE) Courses and 4 Generic Elective (GE)
Courses {to be taken from the pool of Generic Elective Courses} Each course
is of 75 marks.
Urdu Program
There will be six Semesters in the three-year B.A. Program in Urdu . The
Curriculum consists of 8 Discipline Specific Core Course (DSC), 2 Ability
Enhancement Compulsory Course(AECC),4Skill Enhancement Courses
(SEC) 4Language Core Courses (LCC) and 4 Discipline Specific Elective
(DSE)Courses and 2 Generic Elective (GE) Courses {to be taken from the pool
of Generic Elective Courses} Each course is of 75 marks.
Attendance of 75% and above but below 80% ------ 02 marks
Attendance of 80% and above but below 85% ------ 03 marks
Attendance of 85% and above but below 90% ------ 04 marks
Attendance of 90% and above

------ 05 marks
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B.A. Honours in URDU
Course Code : CC-1Credit : 06

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

URDU ZABAN –O-ADAB KI MUKHTASAR TARIKH
اردو زبان و ادب کی مختصر تاریخ

ترقی پسند تحریک  ،اور جدیدیت کا ُرجحان
فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات
انجمن پنجاب کی ادبی خدمات
اردو زبان کی ابتداء سے متعلق مختلف نظریات
صوفیائے کرام کی خدمات اردو زبان و ادب پر
دکن میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء
آبادی کا خصوصی مطالعہ
ولی اور سراج اورنگ
ؔ
ؔ
دکن میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء
چنگیزی کا خصوصی مطالعہ
غالب،اقبا ؔل اور یگانہ
درد،
میر ،میر ؔ
ؔ
ؔ
میر تقی ؔ
شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء
مظہر کا عمومی مطالعہ
آرزو ،اور
آبرو،
ؔ
ؔ
شمالی ہند میں اردو شاعری کی روایت ؔ :

TEXT

 :متنی تدریس

غزل
دکنی
ولی
ؔ

:

یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا
13

دکنی
ولی
ؔ

:

کیا مجھ عشق نے ظالم کوں اب آہستہ آہستہ

آبادی
سراج اور نگ
ؔ

:

تھا بہانہ مجھے زنجیر کے ہل جانے کا

میر  :الٹی ہوگئی سب تدبیریں کھ نہ دوا نے کام کیا
میر تقی ؔ
میر  :تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا
میر تقی ؔ
درد  :سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا
میر ؔ
غالب  :آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک
ؔ
یگانہ چنگیزی  :خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا
ؔ
سودا  :جب یار نے اٹھا کر زلفوں کے بال باندھے
آتش  :سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا
ؔ
***********

Reference Books
اردو کی ابتدائی نشونما میں صوفیائے کرام کا کام  :مولوی عبد الحق
اردو ادب کی تحریکیں  :انور سدید
اردو شاعری کا مزاج  :وزیر آغا
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک  :خلیل الرحمان اعظمی
نظم جدید کی کروٹیں  :وزیر آغا
انتخاب خطوط غالب  :مرتبہ  :خلیق انجم
تاریخ ادب اردو  :جمیل جالبی
مضامین سرسید  :سرسید احمد خاں
ّس
یدعبدد
س
سرسید کے رفقاء کار ّ :س
اردو ادب کی تنقیدی تاریخ :س ّسید احتشام حسین
غزل اور  :ابوللیث صدیقی
دبستان ؔدلی  :نورالحسننقوی
14

دبستان لکھنئو :ابوللیث صدیقی
دوادبی اسکول  :علی جواد زیدی
ّس
یدعبدد
س
ولی سے اقبال تک ّ :س

**********
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B.A. Honours in URDU
Course Code : CC-2Credit : 06

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

Urdu Ghazal KiRewayat

اردو غزل کی روایت
غزل کا فن  ،لغوی معنی  ،تعریف اور ہٸیت
غزل کے موضوعات
دکن میں اردو غزل کی روایت
آادی کا خصوصی مطالعہ
ولی اور سراج اورنن
ؔ
ؔ
شمالی ہندی میں غزل کی روایت
ایہام گوٸی کی تحریک اور ترک ایہام گوٸی
دآستان دلّی اور دآستان لکھنو کے امتیازات
تش کا خصوصی مطالعہ
غالب ،
درد ،
میر ؔ ،
مومن اور ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

TEXT

 :متنی تدریس

ولی :یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا
ؔ
16

سراج :خآر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی
ؔ
 :ہستی اپنی حآاب کی سی ہے

میر
ؔ

درد :جگر میں کر ادھر ادھر دیکھا
ؔ
تش :یہ رزو تھی تجھے گل کے رو آرو کرتے
ؔ
غالب  :ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
ؔ
مومن
ؔ

 :وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

Reference Books
انتخاب ولی

 :مرتآہ  :نور الحسن ہاشمی

کلیات سراج

 :سراج اورنن آادی

دیوان مومن

 :مرتآہ  :ضیا ء احمد

دیوان تش

 :تش

ولی سے اقآال تک

 :سید عآد

مقدمہ کالم تش

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

اردو غزل

ّ

 :کامل قریشی

اردو غزل کے جدید رجحانات  :خالد علوی
غزل کی سرگزشت

 :اختر انصاری

اردو شاعری کا فنی ارتقا
ب رواں

 :فرمان فتحپوری

 :مرتآہ  :محمد اقآال
***************
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B.A. Honours in URDU
Course Code :GE- 1

Credit : 06
18

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

) UrduZaban -o- AdabkiTarikh) A
اردو زآان وادب کی تاریخ

PAPER - 1
ہند ریاٸی زآان کا ارتقاء
اردو زآان کے غاز سے متعلق مختلف نظریات
اردو زآان و ادب کی نشو و نما میں صوفیاۓ کرامت کا کام
دکن میں اردو شعر و ادب کا غاز و ارتقا ء
سراج اور ّ
وجہی کا خصوصی مطالعہ
مال
ولی ،
ؔ
ؔ
ؔ
شمالی ہندی میں اردو شاعری کا غاز و ارتقا ء
غالب کا خصوصی مطالعہ
میر اور
ؔ
میر تقی ؔ
دآستان دلّی اور دآستان لکھنو
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
علی گڑھ تحریک
ترقی پسند تحریک

Reference Books

اردو کی اآتداٸی نشو و نما میں صوفیاۓ کرام کا کام
19

 :مولوی عآدالحق

اردو شاعری کا مزاج

 :وزیر غا

تاریخ ادب اردو

 :جمیل جالآی

اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

 :سید احتشام حسین

دآستان لکھنو

:اآو اللیث صد یقی

دآستان دلّی

 :نور الحسن نقوی

ولی سے اقآال تک

:سید عآد ّ

سرسید کے رفقا ء کار

:سیّد عآد ّ

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

اردو ادب کی تحریکیں

 :انور سد ید

**************

)(OR

P-T-O

)( 0R
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B.A. Honours in URDU
Course Code :GE- 1

Credit : 06

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

) ADABI TEHRIKAAT( B
ادآی تحریکات
PAPER - 1
پس منظر
رومانی تحریک کا ِ
پس منظر
ترقی پسند تحریک کا سیاسی و سماجی ِ
ترقی پسند تحریک آحثیت ادآی تحریک
علی گڑھ تحریک کے اثرات اردو زآان و ادب پر
انجمن پنجاب کی تحریک
حلقہ ارآاب ذوق کا قیام اور اغراض و مقا صد ە
جدیدیت اور اردو شاعری
جدیدیت اور اردو نثر

REFERENCE BOOKs

اردو ادب کی تحریکیں
ج کا اردو ادب

 :انور سدید
:اآواللیث صدیقی

ٰ
الرحمن اعظمی
اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک :خلیل
21

جدیدیت تفہیم و تجزیہ
جدید اردو ادب

 :مظفر حنفی

 :ل احمد سرور

اردو میں رومانی تحریک  :محمد حسن
ب ذوق  :یونس جاوید
حلقہ ارآا ِ
ترقی پسند ادب  :علی سردار جعفری

****************

)(OR

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE -2

Credit : 06
22

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -1
میر تقی میر
)MEER TAQI MEER(C
میر تقی میر کی حاالت زندگی
میر تقی میر آحیثیت غزل گو شاعر
میر تقی میر آحیثیت مثنوی نگار
میر تقی میر آحیثیت مرثیہ نگار
میر تقی میر آحیثیت رآاعی گو شاعر

: TEXTمتنی تدریس
غزلیں :
الٹی ہوگٸیں سب تدآیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا
چلتے ہو تو چمن کو چلٸے  ،سنتے ہیں کہ آہاراں ہے
ہستی اپنی حآاب کی سی ہے
تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا

مشنوی :
شعلہ عشق
مرثیہ :
23

نہ چھوڑی دشمنوں نے گھر میں شے دوست

رآاعی :
ملٸے اس شخص سے جو دم ہووے
حیرت ہے کہ ہو رقیب محرم تیرا

Reference Books
کلیات میر،جلد اول ە دوم

:قومی کونسل

آراٸے فروغ اردو زآان
کلیات میر،جلد اول ە دوم  :مرتآہ  :احمد محفوظ ،قومی کونسل آراٸے فروغ اردو زآان
معر تقی میر  ،ھیات و شاعری

 :مرتآہ ،خواجہ احمد فاروقی

نقد میر :مرتآہ  ،سید عآد ّ
افکار میر  :مرتآہ ،ایم حآیب خان
میر :مرتآہ  ،قاضی عآد الودود
اردو شاعری کا فنی ارتقاء :فرمان فتح پوری

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –3

Credit : 06
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Semester-2
Time : 2 hoursFull Marks : 75

URDU NASR KI REWAYAT
اردو نثر کی روایت
نثر کی تعریف اور اس کی اقسام
افسانوی اور غیر افسانوی نثرکا فرق
دکن میں اردو نثر کا غاز و ارتقا ء
شمالی ہند میں اردو نثر کا غاز و ارتقا ء
فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات
میر امن دہلوی اور رجب علی آین سرور کا خصوصی مطالعہ
دلی کالج کی ادآی خدمات
سرسّید اور انکے رفقا ء کار
خطوط غالب کی ادآی و تاریخی اہمیت

TEXT

:متنی تدریس

سب رس  :اآتداٸی دس صفحات
آاغ و آہار  :غاز داستان
عود ہندی :اآتداٸی دو خطوط
مقاالت سرسید  :رسم و رواج کی پاآندی کے نقصانات
فسانہ عجاٸب :اآتداٸی دس صفحات
25

Reference Books

دکن میں اردو  :نصیر الدین ہاشمی
اردو نثر کا ف ّنی ارتقاء

 :فرمان فتح پوری

اردو نثر کا غاز و ارتقاء :رفیعہ سلطانہ
غیر افسانوی اردو نثر  :عطیہ رٸیس
سرسّید اور انکے رفقاۓ کار  :سیّد عآد ّ
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات  :عآیدہ آیگم
فورٹ ولیم کالج کی نثری داستانیں  :عفت زرّیں
مطالعہ خطوط غالب  :عآد القوی دشنوی
اردو ادب کی تنقیدی تاریخ  :سیّد احتشام حسین
مرحوم دلی کالج  :مولوی عآد الحق

*************

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –4Credit : 06
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Time : 2 hoursFull Marks : 75

Jadid Urdu Ghazal
جدید اردو غزل
1857کےآعد غزل کے مزاج میں تآدیلی
آیسویں صدی میں اردو غزل کی روایت
جدید شاعری کی تحریک  ،غزل کے ن۔ موضوعات و اسالیب
فراق کا خصوصی مطالعہ
ؔ
وحشت اور
ؔ
یگانہ ،
قآال ،
ؔ
ؔ
فانی ؔ ،
حسرت ؔ ،
اردو غزل پر ترقی پسند تحریک کے اثرات
مجروح کی غزل گوٸی کا خصوصی مطالعہ
فیض اور
ؔ
ؔ
1940کے آعد اردو غزل کا رنن و ہنن
فاضلی کی غزل گوٸی کا خصوصی مطالعہ
شہریار اور ندا
کاظمی ،
ناصر
ؔ
ؔ
ؔ

TEXT

:متنی تدریس

فانی :ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا
ؔ
حسرت
ؔ

 :حسن آے پروا کو خود آیں و خود را کردیا

یگانہ :مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانہ نہیں تا
ؔ
وحشت
ؔ
فراق
ؔ

 :ٸنہ خیال تھا عکس پزیر راز کا
 :سر میں سودا آھی نہیں دل میں تمنا آھی نہیں
27

فیض :دونوں جہاں تیری محآت میں ہار کے
ؔ
مجروح
ؔ

متاع کوچہ و آازار کی طرح
 :ہم ہیں
ِ

گار شہر ستمگر ہی لے چلیں
ناصر کا
ؔ
ظمی :کچھ یاد ِ
شہریار
ؔ

 :سینے میں جلن نکھوں میں طوفان سا کیوں ہے

فاضلی :کآھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا
ندا
ؔ

Reference Books

اردو غزل  :کامل قریشی
اردو غزل کے جدید رجہانات  :خالد علوی
معاصر اردو غزل  :قمر رٸیس
زادی کے آعد اردو غزل  :وسیم آیگم
شہر یار  :سرور ٰ
الہدا
غزل کی تنقید  :اسلوب احمد انصاری
فراق گورکھپوری ذات اور صفحات  :مخمور سعیدی
لفظوں کا پل  :ندا فاضلی
فیض شناسی  :اسد الزماں اسد
********************

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06
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)URDU GHAZAL (A
اردو غزل
PAPER-2
غزل کی تعریف  ،فن اور موضوعات
غزل کا غاز و ارتقا ء  ،دکن اور شمالی ہندی میں
اردو غزل کی مقآولیت کے اسآاب
دآستان دہلی کی امتیازی خصوصیات
دآستان لکھنو کی امتیازی خصوصیات
ترقی پسند تحریک اور اردو غزل
جدیدیت اور اردو غزل
کاظمی کا
فیض اور ناصر
فراق ،
ؔ
اقآال ،
مومن ،
غالب ،
درد ،
میر ؔ ،
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ولی ؔ ،
ؔ
خصوصی مطالعہ

:متنی تدریس

TEXT
ولی :
ؔ

یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا

میر :
ؔ

فقیرانہ ۓ صدا کر چلے

درد:
ؔ

سینہ دل حسرتوں سے چھا گیا
درد منت کش دوا نہ ہوا

غالب
ؔ

:

مومن
ؔ

:

غیروں پہ کھل نہ جاۓ کہیں راز دیکھنا

فراق
ؔ

:

نگاہ ناز نے پردے اٹھاۓ ہیں کیا کیا

فیض
ؔ

:

راز الفت چھپا کے دیکھ لیا

29

ناصر
ؔ

دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اآھی

:

Reference Books
اردو غزل

ە یوسف حسن خاں

اردو غزل کے جدید رجحانا ت

ەخالد علوی

ہماری شاعری
غزل کی تنقید

ە مسعود حسن رضوی ادیب
ە اسلوب احمد انصاری

ولی سے اقآال تک

-سید عآد ّ

مطالعہ ولی

 -شارب ردولوی

مقدمہ کالم تش

ٰ
الرحمن اعظمی
-خلیل

میر تقی میر-جمیل جالآی
مرزا محمد رفیع سودا  -خلیق انجم
خواجہ میر درد

 -ثاقب صدیقی

دہلی کا دآستان شاعری

-نور الحسن ہاشمی

لکھنو کا دآستان شاعری

 اآو اللیث صدیقی*******************

)(OR
P-T-O
)(OR
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30

Semester-2
Time : 2 hours

Full Marks : 75

PAPER-2

اردو قصیدہ اور مرثیہ
) URDU Qasida Aura Marsiya( B
قصیدہ کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو قصیدہ کی روایت
قصیدہ کے زوال کے اسآاب
ؔ
ذوق کی قصیدہ نگاری کا خصوصی مطالعہ
سودا اور ؔ
مرثیہ کی تعریف اور اس کے اجزاۓ ترکیآی
مرثیہ کی اقسام
اردو مرثیہ کی روایت
انیس اور دآیر کی مرثیہ نگاری کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

ؔ
سودا

 :تضحیک روزگار

ذوق
ؔ

 :زہے نشاط اگر کیج۔ اسے تحریر

انیس :نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری ( اآتداٸی  5آند)
ؔ
دآیر :کس شیر کی مد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ( اآتداٸی  5آند)
ؔ
31

Reference Books
اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جاٸزہەەە مہمود ٰالہی
اردو قصیدہ نگاری ەەەە ام ہانی اشرف
قصاٸد سودا ەەە عتیق احمد صدیقی
مطالعہ سودا ەەە محمد حسن
اردو مرثیہ ەەە اطہر فاروقی
ەەە مسیح الزماں

اردو مرثیہ کا ارتقا ء
موازنہ انیس و دآیر ەەە شآلی نعمانی

انیس کی مرثیہ نگاری ەەە احسن فاروقی
دآستان دآیر ەەە ذاکر حسین فاروقی
***************
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PAPER -2
)NAZIR AKBAR ABADI(C
نظیر اکبر آبادی
نظیر اکآر آادی کی حاالت زندگی
نظیر اکآر آادی آحیثیت عوامی شاعر
نظیر اکآر آادی کی شخصیت عہد اور ماحول کے تناظر میں
نظیر اکآر آادی کے نظموں اور غزلوں کا اسلوب

: TEXTمتنی تدریس
نظم :

دمی نامہ

 :دنیا میں آادشاہ ہے سو ہے وہ آھی دمی

آنجارہ نامہ

 :ٹک ہرص و ہوا چھوڑ میاں

غزل :

عشق پھر رنن وہ الیا ہے کہ جی جانے ہے
یہ حسن ہے ہ یا قیامت کا اک آھآھوکا آھآھک رہا ہے

Reference Books

انتخاب نظیر اکآر آادی

 :مرتآہ  :رشید حسن خان
33

نظیر فہمی

 :مرتآہ  :شمش الحق عثمانی

زندگان آے نظیر

 :مرتآہ  :سید محمد عآد الغفور شہآاز

نظیر اکآر آادی

 :محمد حسن

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

B.A. Honours in URDU
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)Ability Enhancement Compulsory (MIL
اردو ایم آئی ایل
صہ نثر
ح ّس
میر امن دہلوی  -آاغ و آہار  -شروع قصّہ
رجب علی آین سرور  -فسانہ عجاٸب  -داستان غاز آیان سلطان فیروز آخت کی –
سر سیّد احمد خان  -خوشامد  -مقاالت سر سیّد
مرزا غالب  -خطوط میر مہدی مجروح اور چودھری عآدالغفور کے نام  -پہال ایک
ایک خط
کرشن چندر کا افسانہ پالکی

شاعری
غزل
میر  -ہستی اپنی حآاب کی سی ہے
میر تقی ؔ
غالب  -کوٸی اُمید آر نہیں تی
مرزا
ؔ
مومن  -دیکھ لو شوق نا تمام میرا
ؔ

داستان
میر امن دہلوی  -آاغ و آہار  -قصّہ زاد آخت آادشاہ کا

Reference Books
35

آاغ و آہار کا تنقیدی مطالعہ

 :صالح اختر

داستان سے افسانے تک  :وقار عظیم
فسانہ عجاٸب  :رشید حسن خاں
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات  :عآیدہ آیگم
دیوان غالب  :مرزا غالب
کلیات میر  :ظل عآاس
مختصر تاریخ ادب اردو  :سید اعجاز حسین
تاریخ ادب اردو  :جمیل جالآی
اردو شاعری کا ف ّنیارتقاء  :فرمان فتح پوری
اردو نثر کا ف ّنیارتقاء  :فرمان فتح پوری

*******************

B.A. Honours in URDU
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ترقی پسند ادب
TRAQEE PASAND ADAB
ترقی پسند ادب  :ایک تعارف
ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری
ترقی پسند اہم شعراء اور انکی خدمات
فیض آحثیت ترقی پسند شاعر
مخدوم محی الدین کی شاعری کی امتیازی خصوصیات
علی سردار جعفری کی شاعری کے امتیازات
مجاز کی ترقی پسند شاعری

: TEXTمتنی تدریس
فیض

 :مجھ سے پہلی سی محآت میرے محآوب نہ مانن

مخدوم

 :س ّنا ٹا

مجاز

 :وارہ

Reference Books
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اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

ترقی پسند ادب

 :عزیز احمد

ترقی پسند ادب

 :علی سردار جعفری

اردو نظم اور ترقی پسند عہد کے میال نات

 :جمشید احمد

تناظر  :فیض نمآر
صآا

 :حیدر آاد

 :مخدوم نمآر

*********************

B.A. Honours in URDU
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اردو نظم
URDU NAZM
اردو نظم نگاری کا غاز و ارتقاء
نظم کی تعریف اور اسکے اقسام ( ہٸیت  ،تکنیک و موضوع کے حوالے سے
ٰ
معری اور زاد نظم
نظم
اردو نظم پر ترقی پسند تحریک کے اثرات
آادی  ،پرویز
حالی  ،جوش ملیح
فیض  ،الطاف حسین
مخدوم محی الدین  ،فیض احد
ؔ
ؔ
ؔ
پوری کا خصوصی مطالعہ
االیمان اور مجروح سلطان
شاہدی  ،اختر
ؔ
ؔ
ؔ
انجمن پنجاآی کی تحریک کے اثرات اردو نظم پر
قآال کا خصوصی مطالعہ
آادی اور اور
نظیر اکآر
ؔ
ؔ
حلقہ ارآاب ذوق اور اردو نظم
جدیدیت اور اردو نظم

TEXT

متنی تدریس:

نظیر اکآر آادی ەە آنجارہ نامہ
اقآالەەمسجد قرطآہ
فیضەەصآح زادی
اختر االایمانەە ایک لڑکا
پرویز شاہدیەەآے چہرگی
39

REFERENCE BOOKS

جدید شاعری ەەە عآارت آریلوی
جدید اردو شاعریەەە عآدالقادر سروری
جدید نظم کی کروٹیںەەە وزیر غا
اردو شاعری پر ایک نظرەەە کلیم الدین احمد
اردو شاعری میں ہٸیت کے تجزیےەەە عنوان چشتی
اس نظم میں ەەەمیراں جی
فکر قآالەەەخلیفہ عآدالحکیم
ترقی پسند تحریک اور اردو نظم

 --یوسف تقی

***************
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اردو داستان
URDU DASTAN
داستان کا فن
داستان کے اجزاۓ ترکیآی
داستان کے زوال کے اسآاب
میر امن دہلوی کی داستان نگاری
رجب علی آین سرور کا خصوصی مطالعہ
فورٹ ولیم کالج کی داستانیں

TEXT

متنی تدریس:

سیر پہلے درویش کی ەە آاغ و آہار ەە میر امن دہلوی
آندر کی تقریرەە فسانہ عجاٸبەە رجب علی آین سرور

REFERENCE BOOKS

ٰ
ەقمرالہدی فریدی
سب رس ەە مال وجہی ەە مرتآہ
فسانہ عجاٸبەە رشید حسن خاں
41

آاغ و آہار ە ایک تنقیدی مطالعہ ەە رشید حسن خاں
داستان اور فن داستان گوٸیەە کلیم الدین احمد
داستان سے افسانے تکەە وقار عظیم
اردو کی نثری داستانیںەە گیان چند جین
ٰ
قمرالہدا فریدی
اردو داستان تحقیق و تنقیدەە
ہماری داستانیںەە وقار عظیم
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات ەە عآیدہ آیگم

******************

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE- 1

Credit : 06

Semester-1
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) UrduZaban -o- AdabkiTarikh) A
اردو زآان وادب کی تاریخ

PAPER - 1
ہند ریاٸی زآان کا ارتقاء
اردو زآان کے غاز سے متعلق مختلف نظریات
اردو زآان و ادب کی نشو و نما میں صوفیاۓ کرامت کا کام
دکن میں اردو شعر و ادب کا غاز و ارتقا ء
سراج اور ّ
وجہی کا خصوصی مطالعہ
مال
ولی ،
ؔ
ؔ
ؔ
شمالی ہندی میں اردو شاعری کا غاز و ارتقا ء
غالب کا خصوصی مطالعہ
میر اور
ؔ
میر تقی ؔ
دآستان دلّی اور دآستان لکھنو
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
علی گڑھ تحریک
ترقی پسند تحریک

Reference Books

اردو کی اآتداٸی نشو و نما میں صوفیاۓ کرام کا کام

 :مولوی عآدالحق

اردو شاعری کا مزاج

 :وزیر غا

تاریخ ادب اردو

 :جمیل جالآی
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اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

 :سید احتشام حسین

دآستان لکھنو

:اآو اللیث صد یقی

دآستان دلّی

 :نور الحسن نقوی

ولی سے اقآال تک

:سید عآد ّ

سرسید کے رفقا ء کار

:سیّد عآد ّ

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

اردو ادب کی تحریکیں

 :انور سد ید

**************

)(OR

P-T-O

)( 0R
B.A. Honours in URDU
Course Code :GE- 1

Credit : 06
44

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

) ADABI TEHRIKAAT( B
ادآی تحریکات
PAPER - 1
پس منظر
رومانی تحریک کا ِ
پس منظر
ترقی پسند تحریک کا سیاسی و سماجی ِ
ترقی پسند تحریک آحثیت ادآی تحریک
علی گڑھ تحریک کے اثرات اردو زآان و ادب پر
انجمن پنجاب کی تحریک
حلقہ ارآاب ذوق کا قیام اور اغراض و مقا صد ە
جدیدیت اور اردو شاعری
جدیدیت اور اردو نثر

REFERENCE BOOKs

اردو ادب کی تحریکیں
ج کا اردو ادب

 :انور سدید
:اآواللیث صدیقی

ٰ
الرحمن اعظمی
اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک :خلیل
جدیدیت تفہیم و تجزیہ
جدید اردو ادب

 :مظفر حنفی

 :ل احمد سرور
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اردو میں رومانی تحریک  :محمد حسن
ب ذوق  :یونس جاوید
حلقہ ارآا ِ
ترقی پسند ادب  :علی سردار جعفری

****************

OR

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE -2

Credit : 06

Semester-3
46

Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -1
میر تقی میر
)MEER TAQI MEER(C
میر تقی میر کی حاالت زندگی
میر تقی میر آحیثیت غزل گو شاعر
میر تقی میر آحیثیت مثنوی نگار
میر تقی میر آحیثیت مرثیہ نگار
میر تقی میر آحیثیت رآاعی گو شاعر

: TEXTمتنی تدریس
غزلیں :
الٹی ہوگٸیں سب تدآیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا
چلتے ہو تو چمن کو چلٸے  ،سنتے ہیں کہ آہاراں ہے
ہستی اپنی حآاب کی سی ہے
تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا

مشنوی :
شعلہ عشق
مرثیہ :
نہ چھوڑی دشمنوں نے گھر میں شے دوست

47

رآاعی :
ملٸے اس شخص سے جو دم ہووے
حیرت ہے کہ ہو رقیب محرم تیرا

Reference Books
کلیات میر،جلد اول ە دوم :قومی کونسل
آراٸے فروغ اردو زآان
کلیات میر،جلد اول ە دوم  :مرتآہ  :احمد محفوظ ،قومی کونسل آراٸے فروغ اردو زآان
معر تقی میر  ،ھیات و شاعری  :مرتآہ ،خواجہ احمد فاروقی
نقد میر :مرتآہ  ،سید عآد ّ
افکار میر  :مرتآہ ،ایم حآیب خان
میر :مرتآہ  ،قاضی عآد الودود
اردو شاعری کا فنی ارتقاء :فرمان فتح پوری

***************

B.A. Honours in URDU
Course Code :SEC -1

Credit : 02

Semester-3
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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PAPER -1

اردو میں ترجمہ نگاری
)URDU Main Tarjuma Nigari )A
ترجمے کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
ترجمے کے اقسام
اردو میں ترجمے کی روایت
ترجمے نگاری کے مختلف ادارے
فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج کا خصوصی مطالعہ
اردو میں آچوں کے ادب کے تراجم
تخلیقی ادب کا ترجمہ
ترجمے کا طریقہ کار
ترجمے کی مشقە اردو سے انگریزی ترجمہ اور انگریزی سے اردو ترجمہ

Reference Books

ترجمہ کا فن اور روایت ە قمر رٸیس
فن ترجمہ نگاریە خلیق انجم
ترجمہ کا فن ە حامد آین
اردو زآان میں ترجمے کے مساٸلە اعجاز راہی
49

فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدماتە عآیدہ آیگم
قدیم دلی کالج ە مالک رام

***************

)(OR
P-T-O

B.A. Honours in URDU
Course Code :SEC -1

Credit : 02

Semester-3
50

Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -1

))OR

علم العروض و علم الآیان
)IlmulUrooz- o- Ilmul Bayan (B

علم العروض و علم الآیان کی تعریف
علم الآیان کی تعریف ە تشآیہ  ،استعارہ ،کنایہ  ،مجاز مرسل  ،عالمت کا
خصوصی مطالعہ
صناٸع کی تعریفە تجنیس ،ترصیح ،استقاق کا خصوصی مطالعہ
صناٸع معنویە ایہام توریہ ،ایہم تناسب  ،ایہام تضاد ،تلمیح  ،حسن تعلیل ،لفو
نثر مرتب ،لفظ و نثر غیر مرتب  ،مآالغہ  ،غلو  ،اغراق  ،مراعات النظیر ،
تجاہل عارفانہ کا خصوصی مطالعہ
اوزان اور آحریں ە سات سالم اور ایک مرکب آحر
تقطیع کی مشق

Reference Books

تفہیم الآالغتە وہاب اشرفی
علم العروض و علم الآیان ە مجیب
51

جدید علم الآالغت ە عآد المجید
جدید علم العروضە عآد المجید
ٰ
الرحمن فاروقی
درس آالغتە شمس

**********

B.A. Honours in URDU
Credit : 02

Course Code :CC –8

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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اردو ناول
URDU NOVEL
ناول کی تعریف اور اس کا فن
ناول کے اجزاۓ ترکیآی اور اسکے اقسام
اردو ناول کا غاز و ارتقاء
ناول اور ناولٹ کا فرق
ترقی پسند تحریک اور اردو ناول
اردو ناول پر تقسیم ہندی کے اثرات
نذیر احمد  ،مرزا ہادی رسوا  ،پریم چند اور قرة العین حیدر کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

مراة العروس

 :نذیر احمد

گٸودان

 :پریم چند

جان ادا  :مرزا ہادی رسوا
امراٶ ِ
خری شب کے ہمسفر  :قرة العین حیدر

Reference Books

53

ناول کا فن
ناول کیا ہے

ە ایە ایمە فاسٹر ( ترجمہ اآوالکالم قاسمی)
ە احسن فاروقی

اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ە علی عآاسی حسینی
اردو ناول کی تاریخ و تنقید ە احسن فاروقی
آیسویں صدی میں اردو ناول ە یوسف سر مست
پریم چند کا تنقیدی مطالعہ ە قمر رٸیس
اردو نثر کا ف ّنی ارتقاءە فرمان فتح پوری
وقر عظیم
داستان سے افسانے تک ە ا

*************

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –9Credit : 02

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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قصیدہ اور مرثیہ
Qasida Aura Marsiya
قصیدہ کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو قصیدہ کی روایت
قصیدہ کے زوال کے اسآاب
سودا اور ذوق کی قصیدہ نگاری کا خصوصی مطالعہ
مرثیہ کی تعریف اور اس کے اجزاۓ ترکیآی
مرثیہ کی اقسام
اردو مرثیہ کی روایت
انیس اور دآیر کی مرثیہ نگاری کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

سودا

 :تضحیک روزگار

ذوق

 :زہے نشاط اگر کیج۔ اسے تحریر

انیس

 :نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری ( اآتداٸی  5آند)

دآیر

 :کس شیر کی مد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ( اآتداٸی  5آند)

Reference Books

55

اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جاٸزہەەە مہمود ٰالہی
اردو قصیدہ نگاری ەەە ام ہانی اشرف
قصاٸد سودا ەەە عتیق احمد صدیقی
مطالعہ سودا ەەە محمد حسن
اردو مرثیہ ەەە اطہر فاروقی
اردو مرثیہ کا ارتقاء

ەەە مسیح الزماں

موازنہ انیس و دآیر ەەە شآلی نعمانی
انیس کی مرثیہ نگاریەەە احسن فاروقی
دآستان دآیر ەەە ذاکر حسین فاروقی

*************

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –10Credit : 02

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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افسانہ اور ڈرامہ
AFSANA AUR DRAMA
افسانے کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو افسانے کا غاز و ارتقاء
اردو افسانہ زادی سے قآل اور آعد
پریم چند  ،کرشن چندر  ،منٹو  ،آیدی اور عصمت کی افسانہ نگاری کا خصوصی
مطالعہ
ڈرامے کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
ڈرامے کے اقسام :المیہ  ،طرآیہ  ،ادآی اور ریڈیاٸی ڈراموں کا تکنیکی فرق
اردو ڈرامے کا غاز و ارتقا ء
غا حثر اور عاآد حسین کی ڈراما نگاری کا خصوصی مطالعہ
ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ

TEXT

:متنی تدریس

پردہ ٕ غفلت

ە عاآد حسین

کفن

ە پریم چند

کالو آھنگی

ە کرشن چندر

کھول دو
چوتھی کا جوڑا
آھوال

ە منٹو
ە عصمت
 آیدی57

 -غا حشر کاشمیری

سفید خون

Reference Books

آیدی نامہ

شمس الحق عشمانی

-

قمر ریٸس

پریم چند کا تنقیدی مطالعہ -

شمس الرحمان فاروقی

افسانے کی حمایت میں

-

داستان سے افسانے تک

-

فن افسانہ نگاری

 -وقار عظیم

وقار عظیم

اردو ڈراما کا ارتقا ٕ

ە عثرت رحمانی

ڈراما روایت اور فن

ە محمد شاہد حسین

اردو ڈراما روایت اور تجزیہ ە عطیہ نشاط
اردو ڈراما نگاری

ە قمر اعظم ہاشمی

غاحثر کاشمیری حیات اور ڈراما نگاری ەە اقآال جاوید

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-2
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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)URDU GHAZAL (A
اردو غزل
PAPER-2
غزل کی تعریف  ،فن اور موضوعات
غزل کا غاز و ارتقا ء  ،دکن اور شمالی ہندی میں
اردو غزل کی مقآولیت کے اسآاب
دآستان دہلی کی امتیازی خصوصیات
دآستان لکھنو کی امتیازی خصوصیات
ترقی پسند تحریک اور اردو غزل
جدیدیت اور اردو غزل
کاظمی کا
فیض اور ناصر
فراق ،
ؔ
اقآال ،
مومن ،
غالب ،
درد ،
میر ؔ ،
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ولی ؔ ،
ؔ
خصوصی مطالعہ

:متنی تدریس

TEXT
ولی :
ؔ

یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا

میر :
ؔ

فقیرانہ ۓ صدا کر چلے

درد :
ؔ

سینہ دل حسرتوں سے چھا گیا
درد منت کش دوا نہ ہوا

غالب
ؔ

:

مومن
ؔ

:

غیروں پہ کھل نہ جاۓ کہیں راز دیکھنا

فراق
ؔ

:

نگاہ ناز نے پردے اٹھاۓ ہیں کیا کیا

فیض
ؔ

:

راز الفت چھپا کے دیکھ لیا

ناصر
ؔ

:

دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اآھی
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Reference Books
اردو غزل

ە یوسف حسن خاں

اردو غزل کے جدید رجحانا ت

ە خالد علوی

ہماری شاعری
غزل کی تنقید

ە مسعود حسن رضوی ادیب
ە اسلوب احمد انصاری

ولی سے اقآال تک

 -سید عآد ّ

مطالعہ ولی

 -شارب ردولوی

مقدمہ کالم تش

ٰ
الرحمن اعظمی
 -خلیل

میر تقی میر -جمیل جالآی
مرزا محمد رفیع سودا

 -خلیق انجم

خواجہ میر درد

 -ثاقب صدیقی

دہلی کا دآستان شاعری

-نور الحسن ہاشمی

لکھنو کا دآستان شاعری

 اآو اللیث صدیقی*******************

)(OR
P-T-O
)(OR
B.A. Honours in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-2
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Time : 2 hours

Full Marks : 75

PAPER-2

اردو قصیدہ اور مرثیہ
) URDU Qasida Aura Marsiya( B
قصیدہ کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو قصیدہ کی روایت
قصیدہ کے زوال کے اسآاب
ؔ
ذوق کی قصیدہ نگاری کا خصوصی مطالعہ
سودا اور ؔ
مرثیہ کی تعریف اور اس کے اجزاۓ ترکیآی
مرثیہ کی اقسام
اردو مرثیہ کی روایت
انیس اور دآیر کی مرثیہ نگاری کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

ؔ
سودا

 :تضحیک روزگار

ذوق
ؔ

 :زہے نشاط اگر کیج۔ اسے تحریر

انیس
ؔ

:نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری ( اآتداٸی  5آند)

دآیر :کس شیر کی مد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ( اآتداٸی  5آند)
ؔ
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Reference Books
اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جاٸزہەەە مہمود ٰالہی
اردو قصیدہ نگاری ەەەە ام ہانی اشرف
قصاٸد سودا ەەە عتیق احمد صدیقی
مطالعہ سودا ەەە محمد حسن
اردو مرثیہ ەەە اطہر فاروقی
ەەە مسیح الزماں

اردو مرثیہ کا ارتقا ء
موازنہ انیس و دآیر ەەە شآلی نعمانی
انیس کی مرثیہ نگاری ەەە احسن فاروقی
دآستان دآیر ەەە ذاکر حسین فاروقی

***************

OR

OR

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE -2

Credit : 06

62

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -2
NAZIR AKBAR ABADI
نظیر اکبر آبادی
نظیر اکآر آادی کی حاالت زندگی
نظیر اکآر آادی آحیثیت عوامی شاعر
نظیر اکآر آادی کی شخصیت عہد اور ماحول کے تناظر میں
نظیر اکآر آادی کے نظموں اور غزلوں کا اسلوب

: TEXTمتنی تدریس
نظم :

دمی نامہ  :دنیا میں آادشاہ ہے سو ہے وہ آھی دمی
آنجارہ نامہ  :ٹک ہرص و ہوا چھوڑ میاں

غزل :

عشق پھر رنن وہ الیا ہے کہ جی جانے ہے
یہ حسن ہے ہ یا قیامت کا اک آھآھوکا آھآھک رہا ہے

Reference Books
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انتخاب نظیر اکآر آادی :مرتآہ  :رشید حسن خان
نظیر فہمی  :مرتآہ  :شمش الحق عثمانی
زندگان آے نظیر  :مرتآہ  :سید محمد عآد الغفور شہآاز
نظیر اکآر آادی :محمد حسن

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

B.A. Honours in URDU
Course Code :SEC -1

Credit : 02

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75
64

PAPER -2

))OR

مضمون نگاری اردو صحافت
)URDU SAHAFAT AUR MAZMOON NIGARI )A
مضمون کی تعریف اور اسکے اہم موضوعات
اردو میں مضمون نگاری کی روایت
محمد حسین زاد اور سر سید کی مضمون نگاری کا خصوصی مطالعہ
مختلف موضوعات پر مضمون نگاری کی مشق:
ادآی ،سیاسی ،سماجی  ،تہذیآی ،اخالقی اورمذہآی موضوعات
صحافت کی تعریف اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو صحافت کا غاز و ارتقاء
صحافت کی موضوعاتی قسمیں
اخآاری صحافت کی تایخ
اداریہنویسی اور کالم نگاری

Reference Books

65

اآالغیات

ە محمد شاہد حسین

مضمون نویسی

ە اخالق دہلوی
ە محمد عارف خاں ( حصّہ اول

گلدستہ مضامین اور انشا پردازی
اردو نثر کا فنی ارتقا ء

ە فرمان فتحپوری

روح صحافت

 -امداد صاآری

تاریخ اردو صحافت

-امداد صاآری

تاریخ صحافت

گحھر
-افتیخار کھو ٓ

اردو صحافت

انورعلی***********

)(OR
P-T-O

B.A. Honours in URDU
Course Code :SEC -1

Credit : 02

Semester-4
66

Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -2

))OR

فلم اور اردوادب
)FILM AUR URDU ADAB(B
فلم کی اآتدا ء اور عہد آعہد ارتقا ء
فلم لکھنے کا طریقہ اور اسکے آنیادی اصول
فلم کی زآان اور مکالمہ نگاری
اردو ادب اور فلم کا آاہمی رشتہ
ہندوستانی فلم کے موضوعات و مساٸل
ہندوستانی فلم اور اردو شاعری  :سردار جعفری  ،کیفی اعظمی اور شہر یار
کا خصوصی مطالعہ
ہندوستانی فلم اور اردو فکشن  :ہادی رسوا اور راجندر سنگھ آیدی کا
خصوصی مطالعہ

 : TEXTمتنی تدرس
شاعر
کیفی اعظمی
شہریار

 :نظم مکان ( ج کی رات آہت گرم ہوا چلتی ہے )
 ( :سینے میں جلن نکھوں میں طوفاں سا کیوں ہے )
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فکشن
 :ہادی رسوا

امراٶ جان ادا

 :آیدی

ایک چادر میلی سی

Reference Books
ہمارا سنیما

 :پریم پال اشک

عالمی اردو ادب  ،سنیما صدی نمآر

 :مدیر ە نند کشور وکرم

ہندوستانی فلمیں اور اردو

 :مرتآہ ە امام اعظم

ہماری فلمیں اور اردو

 :خالد عاآدی

ہندوستانی فلموں میں تہزیب کی عکاسی

 :منتظر قاٸمی

ہندوستانی سنیما کے ایک سو سال
اکرام الدین فروری2013

 :مدیر ە خواجہ محمد

**************

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –11Credit : 06
68

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

مثنوی اور رُآاعی
MasnaviAurRubai
مثنوی کی تعریف  ،ہٸیت اور اسکے مو ضوعات
مثنوی کے اجزاۓ ترکیآی
مثنوی کا غاز و ارتقا ٕە دکن اور شمالی ہندی میں
میر حسن اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی نگاری کا خصوصی مطالعہ
رآاعی کی تعریف  ،ہٸیت اور وزن
اردو میں رآاعی گوٸی کا غاز و ارتقا ء
گورکھپوری کی رآاعی
آادی اور فراق
آادی  ،جوش ملیح
انیس  ،امجد حیدر
ؔ
ؔ
ؔ
میر ؔ
گوٸی کا خصوصی مطالعہ

TEXT

سحر الآیان

:متنی تدریس

ە میر حسن

ە غاز داستان

گلزار نسیمە دیا شنکر نسیم ە غاز داستان
انیسە غوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا
میر ؔ
امجدە ہے کعآہ و آت خانہ میں جلوہ تیرا
ؔ
جوش ە ایک فتنہ ہےنا قصوں میں کامل ہونا
ؔ
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فراقە نگن میں ل۔ چاند کے ٹکڑے کو کھڑ ی
ؔ

Reference Books

ت اردو
تاریخ مثنویا ِ

ە جالل الدین جعفری

اردو مثنوی کا ارتقا

ە عآد القادر سروری

اردو مثنوی کا ارتقا  :شمالی ہندی میں ە گیان چند جین
اردو کی تین مثنویاں ە رشید حسن خاں
مثنوی سحر الآیان

ە مرتآہ  :رشید حسن خاں

مثنوی گلزار نسیم

ە مرتآہ  :رشید حسن خاں

اردو رآاعی

ە فرمان فتحپوری

رآاعیات انیس

ە مرتآہ  :سید محمد عآاسی

***********************

B.A. Honours in URDU
Course Code :CC –12

Credit : 06

Semester-5
70

Time : 2 hoursFull Marks : 75

اردو تنقید
Urdu Tanqeed
تنقید کا مفہوم اور اسکی اہمیت و افادیت
تحقیق و تنقید کا آاہمی رشتہ
اردو تنقید کا غاز و ارتقا ٕ
اردو تنقید پر ترقی پسند تحریک کے اثرات
اردو تنقید پر جدیدیت کے اثرات
تنقید کے مختلف دآستان  :جمالیاتی تنقید  ،نفسیاتی تنقید ،اور مارکسی تنقید
حالی  ،احتشام حسین  ،کلیم الدین احمد اور ل احمد سرور کی تنقید نگاری

TEXT

:متنی تدریس

شعر میں کیا کیا خوآیاں ہونی چاہٸیں ەە مقدمہ شعر و شاعری ەە حالی
 ..تنقید کیا ہے ەە ل احمد سرور

تنقید کیا ہے؟

Reference Books

ب حیات
ِ

ە محمد حسین زاد
71

مقدمہ شعر و شاعری ە حالی
کاشف الحقاٸق

ە امداد امام اثر
ە شآلی نعمانی

شعر العجم

اردو تنقید کی تاریخ ە مسیح الزماں
ە عآادت آریلوی

اردو تنقید کا ارتقا ٕ

تنقید اور فن تنقید نگاری ە نور الحسن نقوی
ە ل احمد سرور

تنقید کیا ہے

ە عاآد حسین عاآد

اصول انقاد ادآیات
اردو تنقید پر ایک نظر

ە کلیم الدین احمد

قدیم ادآی تنقید

ە وہاب اشرفی

تنقیدی دآستان

ە سلیم احمد

جدید اردو تنقید  :اصول و نظریات ە شارب ردولوی
تنقیدی نظریات ە سید احتشام حسین
ادب اور زندگی

ە مجنوں گورکھپوری
******************

B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 501

Credit : 06

Semester-5
72

Time : 2 hoursFull Marks : 75

مرزا غالب کا خصوصی مطالعہ
)Mirza Ghalib Ka KhususiMotala)A

غالب کے سوانح حاالت
غالب کا عہد :سیاسی و سماجی حاالت
غالب کا سفر کلکتہ
غالب آحثیت غزل گو
غالب آحثیت قصیدہ گو
غالب آحثیت مکتوب نگار
غالب کے تالمذہ
غالب کے اہم معاصرین

:متنی تدریس

TEXT
غزل
1
2

نقش فریادی ہے کس کی شوخٸی تحریر کا
کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں

73

3

ہ کو چاہٸے اک عمر اثر ہونے تک

قصیدہ
 :صآح دم دروازہ ء خاور کھالەە طآلہ ء عنآر کھال ( کل آاٸیس اشعار)
مکتوب
 :کاشانہ ء دل کے ماہدِو ہفتہەە منشی ہر گوپال تفتہ کے نام ( خط نمآر )7

Reference Books
یادگار غالب

 :حالی

محاسن کالم غالب

ٰ
الرحمن آجنوری
 :عآد

نقد غالب

 :مختار الدین رزو

مطالآات غالب

 :غالم رسول مہر

گل رعنا
ِ

 :مالک رام

تفہیم غالب

ٰ
الرحمن فاروقی
 :شمس

غالب کا سفر کلکتہ اور ادآی معرکعے

 :خلیق انجم

غالب نامہ

 :شیخ محمد اکرام
 :مالک رام

ذکر غالب
***************

P.T.O
)(OR

B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 501

Credit : 06
74

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR

سرسید اور ان کا عہد
)SIR SYED AUR UNKA AHAD (B

سرسید احمد خاں  :حیات و شخصیت
سرسید احمد خاں کا عہد  :سیاسی و سماجی صورتحال
علی گڑہ تحریک اور اصالح معاشرہ
سر سید اور انکے رفقا ۓ کار کی ادآی خدمات
سرسید اور ساٸنٹفک سوساٸٹی
سرسید آحثیت مقالہ نگار
سرسید آحثیت تاریخ نویس

: TEXTمتنی تدریس

 :خوشامد

مقاالت
تعصب

 :سرسید
 :سرسید :

Reference Books

75

 :مولوی عآد الحق

سرسید احمد خاں  ،حیات و افکار

 :شان محمد

سرسید احمد خاں تاریخی وسیاسی ٸینے میں
سرسید کے مذہآی  ،تعلیمی اور سیاسی افکار ایک تنقیدی جا ؑزہ
سرسید احمد خاں اور انکار عہد

 :شان محمد
 :ثریا حسین

سرسید اور انکے نامور رفقا ء

 :سید عآد

مضامین سر سید

 :سرسید احمد خاں

سرسید کی نثری خدمات

ّ

 :مشتاق احمد

سرسید کی ساٸنٹفک سوساٸٹی

 :اصغر عآاس

علی گڑھ تحریک  :سماجی و سیاسی مطالعہ

 :مظہر مہدی
 :خلیق احمد نظامی

سرسید اور علی گڑہ تحریک

 :نور الحسن نقوی

سرسید اور انکے کارنامے

 :الطاف حسین حالی

حیات جاوید

************

B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 502

Credit : 06
76

Semester-5
Time : 2 hours(OR)Full Marks : 75

دکنی ادب
)DakaniAdab (A
دکنی زآان و ادب کی خصوصیات
دکن میں اردو شاعری کا غاز و ارتقا ء
دکن میں اردو غزل  :ولی اور سراج کے حوالے سے
دکن میں اردو نثر
دکن میں اردو قصیدہ نگاری
دکن میں اردو مرثیہ نگاری
دکن میں اردو مثنوی
مال وجہی کی نثری خدمات

TEXT

:متنی تدریس

مال وجہی

 :قطب مشتری ( اآتداٸی دس صفحات )

مال وجہی

 :سب رس ( اآتداٸی دس صفحات )

ولی

 :مفلسی سب آہار کھوتی ہے
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سراج

 :دورنگی خوب نہیں یک رنن ہو جا

Reference Books
تاریخ ادب اردو

 :جمیل جالآی

دکن میں اردو

 :نصیر الدین ہاشمی

دکنی ادب

 :محی الدین قادری زور

تاریخ ادب اردو

 ( :جلد اوّ ل تا پنجم ) سیدہ جعفری اور گیان چند جین

اردو کی تین مثنویاں

 :رشید حسن خاں

اردو قصیدہ نگاری

 :اآو محمد سحر

اردو مرثیہ

 :مسیح الزماں

تاریخ ادب اردو

 :رام آاآو سکسینہ
**************

P.T.O
)(OR

B.A. Honours in URDU
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Course Code :DSE – 502

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR

غیر افسانوی نثر
)GHAIR AFSANVI NASR (B
غیر افسانوی کا مفہوم اور اسکے اقسام
مکتوب نگاری کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو میں مکتوب نگاری کی روایت
غالب  ،اآو الکالم زاد اور صفیہ اختر کی مکتوب نگاری کا خصوصی مطالعہ
جدید ٹکنالوجی اور مکتوب نگاری
مقالے کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو میں مقالہ نگاری کی روایت
حالی اور مجنوں گرکھپوری کا خصوصی مطالعہ
انشاٸیہ کی تعریف اور اسکا غاز و ارتقا ء
مقالہ اور انشاٸیہ کا فرق
ٰ
مجتآی حسین کی انشاٸیہ نگاری
محمد حسین زاد اور

: TEXTمتنی تدریس
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مکتوب
( میر مہدی مجروح کے نام )

 :سید صاحب ەەەەەە نہ تم مجرم نہ میں گنہگار
غالب

مقالہ

 :میر اور ہم  :مجنوں گورکھپوری

انشاٸیہ

ٰ
مجتآی حسین
 :آرف کی الماری :

Reference Books
 :عطیہ رٸیس

غیر افسانوی اردو نثر

 :فرمان فتحپوری

اردو نثر کا فنی ارتقا ء
مطالعہ خطوط غالب

 :عآد القوی دشنوی

اردو مکتوب نگاری

 :شاداب تآسم
 :سید محمد

ارآاب نثر اردو

 :سید محمد حسنین

انشاٸیہ اور انشای۔

 :وزیر غا

اردو میں انشاٸیہ نگاری

 :محی الدین قادری زور

اردو اسالیب آیان

 :ظہیر الدین مدنی

اردو اسیز

*****************

B.A. Honours in URDU
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Course Code :CC –13

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

سوانح  ،خود نو شت اور خاکہ
Sawaneh ,Khudnawist Aura Khaka
سوانح نگاری کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو میں سوانح نگاری کا غاز و ارتقا ء
حالی اور شآلی آحثیت سوانح نگار
خودو نو شت سوانح کا فن اور اسکی اہمیت
سوانح اور خود نوشت سوانح کا فرق
اختر االیمان آحثیت خودنوشت سوانح نگار
خاکہ نگاری کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو میں خاکہ نگاری کا غاز و ارتقا ء
رشید احمد صدیقی آحثیت خاکہ نگار

TEXT

یادگار غالب

:متنی تدریس

 :حالی

 :پہال حصّہ
81

گنجاٸش ہاٸے گرانمایہ  :مختار احمد انصاری
اس آاد خراآے میں

 :رشید احمد صدیقی
 :اختر اال یمان

 :اآتداٸی دو اآواب

Reference Books

اردو اسالیب آیان

 :محی الدین قادری زور

اردو نثر کا غاز و ارتقاء

 :رفیعہ سلطانہ

غیر افسانوی اردو نثر

 :عطیہ رٸیس

ارآاب نثر اردو

 :سید محمد

اردو میں ادآی نثر کی تاریخ

 :طیآہ خاتون

اردو میں سوانح نگاری کی تاریخ

 :محمد اعجاز

اردو میں فن سوانح نگاری کا ارتقا ء

 :ممتاز فاخرہ

اردو میں خاکہ نگاری

 :صاآرہ سعید

اردو نثر کا فنی ارتقا ء

 :فرمان فتحپوری
************

B.A. Honours in URDU
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Course Code :CC –14Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

آنگال کا اردو ادب
Bengal Ka Urdu Adab
آنگال میں اردو زآان و ادب کا غاز و ارتقا ء
زادی سے قآل آنگال کا اردو ادب
زادی کے آعد آنگال کا اردو ادب
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
آنگال میں اردو غزل و نظم کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں داستان  ،ناول اور افسانے کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں اردو ڈرامے کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں طنزیہ شاعری کا غاز و ارتقا ء

TEXT

:متنی تدریس

داستان  :راٸش محفل ( یہ عآارت فارسی میںەەەەەە داٸی سمت جا پڑی ) :
حیدر آخش حیدری

83

مثنوی  :حزن اختر ( تمہید و شروع داستان تا گفتار در مدن فوج انگریز ) :
واجد علی شاہ
نظم  :ہلّہ تا ہے ( انتخاب از ; سیل اشک )  :اشک امرتسری
ب خنداں )  :آازغ آہاری
نظم طنزیہ و مزاحیہ  :درش ( کر ِ
افسانہ  :کرفیو سخت ہے ( کرفیو سخت ہے )  :انیس رفیع
غزلیں  :نہ واقف کارواں سے ہوں نہ کچھ گاہ منزل سے  :قدرت
اگر روز و شب یوں جالتا رہے گا  :مخلص :
جھوٹا نکال قرار ترا

 :انشا ء :
 :نساخ :

عشاق نے یوں ہجرت کی مشکل کو ساں کردیا
ضآط کی کوشش ہے جان نا تواں مشکل میں ہے
عشق نے یوں ہجرت کی مشکل کو ساں کردیا

 :وحشت :
 :شاکر کلکتوی :

Reference Books
آنگال میں اردو

 :وفا راشدی

فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات

 :عآیدہ آیگم

انیسویں صدی میں آنگال کا اردو ادب

 :جاوید نہال

نساخ سے وحشت تک

ٰ
الرحمن
 :لطف

آنگالی ہندٶں کی ادآی خدمات

 :شانتی رنجن آھٹا چاریہ

واجد علی شاہ

 :مسعود حسن رضوی
84

اردو ادب میں طنز و مزاح

 :وزیر غا

امعان ادب
ِ

 :عمر غزالی
 :مرتآین  :شاہد شاز و امتیاز احمد

مغرآی آنگال کا شعری و نثری ادب
غا حثر کاشمری  :حیات اور ڈراما نگاری

 :اقآال جاوید

پری خانہ ء الفت

 :شاکر کلکتوی

ب خنداں
کر ِ

 :آازغ آہاری

سیل اشک

 :اشک امرتسری
*********

B.A. Honours in URDU
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Course Code :DSE – 603

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR

اردو ادب میں طنز و مزاح
)Urdu Adab Mai Tanz- o- Mezah(A

طنزو مزاح کی تعریف اور اسکی اہیمیت و افادیت
طنزو مزاح کا فرق
اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت
اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت
اردو طنز و مزاح میں اودھ پنچ کا مقام
اکآر ٰالہ آادی اور آازغ آہاری کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا خصوصی
مطالعہ
خطوط غالب میں طنز و مزاح کے عناصر
پطرس آخاری  ،فرحت

TEXT

ّ آین اور مشتاق احمد یوسفی کی مزاح نگاری

:متنی تدریس
 :اکآر

تعلیم نسواں
86

دمی اور جانور( من خوب می شناسم )

 :آازغ آہاری

سویرے کل جو نکھ میری کھلی

 :پطرس

نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زآانی

 :فرحت

جنون لطیفہ ( چراغ تلے )

 :مشتاق احمد یوسفی

ّ آین

Reference Books
ادب میں طنز و مزاح

 :وزیر غا

طنزیات و مضحکات

 :رشید احمد صدیقی

طنز و مزاح کا تنقیدی مطالعہ

 :خواجہ عآد الغفور

اردو کی ظریفانہ شاعری اور اس کے نماٸندے

 :فرمان فتحپوری

اکآر کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ

 :صغرا مہدی

اردو شاعری میں طنز و مزاح

 :مظہر احمد

ظرافت اور تنقید

 :احمد جمال پاشا

مغرآی آنگال کا شعری و نثری ادب

 :مرتآین  :شاہد ساز اور امتیاز احمد

***********

P.T.O

)(OR

87

B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 603

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

ترقی پسند شاعری
)TaraqeePasandShairi(B
ترقی پسند تحریک کا سیا سی  ،سماجی اور تاریخی منظر نامہ
ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد
اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات
ترقی پسند تحریک اور اردو غزل
ترقی پسند تحریک اور اردو نظم

TEXT

 :متنی تدریس

غزل
فیض
کیفی اعظمی

ب انتظار گزری ہے
 :تم ۓ ہو  ،نہ ش ِ
 :میں ڈھونڈھتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا :

نظم
88

جوش

 :آدلی کا چاند

مجاز

 :وارہ :
 :چاند تاروں کا آن :

مخدوم

Reference Books
اردو ادب کے ارتقا ء میں ادآی تحریکوں اور رجحانوں کا حصّہ
 :منظر اعظمی
اردو ادب کی تحریکیں

 :انور سدید

ترقی پسند تحریک کی نصف صدی

 :علی سردار جعفری

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

ترقی پسند تحریک اور اردو نظم

 :یوسف تقی

ترقی پسند ادب

 :سردار جعفری

اردو ادب کی ایک صدی

 :سید عآد

روشناٸی

 :سجاد ظہیر

تحریکات و رجحانات

 :انور پاشا
***********

89

ّ

B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 604Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR

اقآال کا خصوصی مطالعہ

)Iqbal Ka KhususiMotala(A
اقآال  :عہد  ،شخصیت اور فن
اقآال کی نظم نگاری
اقآال کی شاعری کے امتیازات
اقآال کی شاعری میں اسالمی عناصر
اقآال کی انفرادیت
اقآال اور ان کا پیغام
اقآال اور حب الوطنی

TEXT
غزل

 :متنی تدریس
 :کآھی اے حقیقت منتظر نظر لآاس مجاز میں
90

١ :قآال

١ :قآال

اگر کج رو ہے انجم سماں تیرا ہے یا میرا
نظم
خضر راہ
:
ِ
مسج ِد قرطآہ

١ :قآال
١ :قآال

Reference Books
ذکر اقآال

 :عآد المجید سالک

فکر اقآال
ِ

 :خلیفہ عآد الحکیم
 :توقیر احمد خاں

اقآال اور ہندوستانی

 :غا اشرف

حیات عالمہ اقآال

 :نور الحسن نقوی

اقآال شاعر و مفکر
اقآال سب کے لیے

 :فرمان فتح پوری

کلیات مکاتب اقآال

 :ایس  ،ایم  ،ایچ  ،آرنی
 :یوسف سلیم چشتی

شرح آانن درا

 :اسلوب احمد انصاری

اقآال کی تیرہ نظمیں
*****************

P.T.O

)(OR
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B.A. Honours in URDU
Course Code :DSE – 604

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

(OR)

OPTIONAL DISSERTATION
OR
PROJECT WORK(B)
پروجیکٹ ورک
یا
اختیاری تحقیقی و تنقیدی مقالہ
Optional Dissertation or Project work in
Place of one Discipline Specific Elective
Paper ( 6 Credits ) in 6th Semester
92

طالب علم کو کسی ایک ادآی  ،سیاسی و سماجی ،
تہزیآی و تحقیقی موضوع پر ایک نگراں کی سر
پرستی میں کم از کم آیس  20سے تیس  30صفحے
تک کا ایک تحقیقی مقالہ لکھنا ہو گا ە
مقالہ لکھنے کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک سمیسٹر
یعنی خری سمیسٹر کے اختتام سے قآل جمع کرنا
ہوگا ە

B.A. Program in URDU
Course Code :DSC – 101

Credit : 06
93

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

UrduZaban -o- Adabki Tarikh
اردو زآان وادب کی تاریخ
ہند ریاٸی زآان کا ارتقاء
اردو زآان کے غاز سے متعلق مختلف نظریات
اردو زآان و ادب کی نشو و نما میں صوفیاۓ کرامت کا کام
دکن میں اردو شعر و ادب کا غاز و ارتقا ء
سراج اور ّ
وجہی کا خصوصی مطالعہ
مال
ولی ،
ؔ
ؔ
ؔ
شمالی ہندی میں اردو شاعری کا غاز و ارتقا ء
غالب کا خصوصی مطالعہ
میر اور
ؔ
میر تقی ؔ
دآستان دلّی اور دآستان لکھنو
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
علی گڑھ تحریک
ترقی پسند تحریک

Reference Books

اردو کی اآتداٸی نشو و نما میں صوفیاۓ کرام کا کام
94

 :مولوی عآدالحق

اردو شاعری کا مزاج

 :وزیر غا

تاریخ ادب اردو

 :جمیل جالآی

اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

 :سید احتشام حسین

دآستان لکھنو

:اآو اللیث صد یقی

دآستان دلّی

 :نور الحسن نقوی

ولی سے اقآال تک

:سید عآد ّ

سرسید کے رفقا ء کار

:سیّد عآد ّ
ٰ
الرحمناعظمی
 :خلیل

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

 :انور سد ید

اردو ادب کی تحریکیں
*****************

B.A. Program in URDU
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Course Code :LCC – 1

Credit : 06

Semester-1
Time : 2 hoursFull Marks : 75

Full Marks : 75

) ADABI TEHRIKAAT( B
“ادآی تحریکات ”
PAPER – 1
پس منظر
رومانی تحریک کا ِ
ترقی پسند تحریک آحثیت ادآی تحریک
علی گڑھ تحریک کا پس منظر
انجمن پنجاب کا قیام اور اسکے مقاصد
حلقہ ارآاب ذوق کا قیام اور اغراض و مقا صد ە
جدیدیت اور اردو شاعری
جدیدیت اور اردو نثر

REFERENCE BOOKs

اردو ادب کی تحریکیں

 :انور سدید
96

:اآواللیث صدیقی

ج کا اردو ادب

ٰ
الرحمن اعظمی
اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک :خلیل
جدیدیت تفہیم و تجزیہ
جدید اردو ادب

 :مظفر حنفی

 :ل احمد سرور

اردو میں رومانی تحریک  :محمد حسن
ب ذوق  :یونس جاوید
حلقہ ارآا ِ
ترقی پسند ادب  :علی سردار جعفری

*************

B.A. Program in URDU
Course Code :DSC-202Credit : 06

Semester-2
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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اردو داستان اور ناول
URDU DASTAN AUR NOVEL

داستان کی تعریف اور اسکے اجزاۓ ترکیآی
اردو داستان کے زوال کے اسآاب
مال وجہی  ،میر امن دہلوی اور رجب علی آین سرور کا خصوصی مطالعہ
ناول کی تعریف اور اسکے اجزاۓ ترکیآی
اردو ناول کا غاز و ارتقا ء
نزیر احمد  ،مرزا ہادی رسوا ،اور پریم چند کا خصوصی مطالعہ

TEXT

متنی تدریس

آاغ و آہار

ەە میر امن دہلویە

فسانہ عجاٸبە

ە رجب علی آین سرور ە

مراةالعروس

ەە نذیر احمد

گٸو دانەە

ەە سیر پہلے درویش کی

ە پریم چند

Reference Books

98

ەە آندر کی تقریر

داستان سے افسانے تک

ەە وقار عظیم

اردو کی نثری داستانیں

ەەە گیان چند جین

اردو نثر کا فنی ارتقا ء

ەە فرمان فتح پوری

آاغ و آہار ایک تنقیدی مطالعہ

ەە رشید حسن خاں

ناول کا فن

ەەاآوالکالم قاسمی

ناول کیا ہے

ەەاحسن فاروقی

اردو ناول کی تنقید و تاریخ

ەە احسن فاروقی

پریم چند کا تنقیدی مطالعہ

ەە قمر رٸس
**********

B.A. Program in URDU
Course Code :AECC – 1

Credit : 02

Semester-2
Time : 2 hoursFull Marks : 50
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ایم – ائی – ایل
MIL
اردو افسانہ
Urdu Afsana
افسانے کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو افسانے کا غاز و ارتقاء
ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ
جد ید یت اور اردو افسانہ
پریم چند  ،کرشن چندر  ،منٹو  ،آیدی اور عصمت کی افسانہ نگاری کا
خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

پوس کی رات ە پریم چند
دو فر النن لمآی سڑک ە کرشن چندر
ٹوآہ ٹیک سنگھ

ە منٹو

چوتھی کا جوڑا

ە عصمت

تالدان  -آیدی

100

Reference Books

فن افسانہ نگاری

-

وقار عظیم

افسانے کی حمایت میں

-

شمس الرحمان فاروقی

نیا افسانہ

-

وقار عظیم

آیدینامہ -

شمس الحق عثمانی

پریم چند ایک مطالعہ -

ہنس راج رہآر

اردو کے تعرہ افسانے  -اطہر پرویز
کرشن چندر کے افسانے  -اطہر پرویز

****************

B.A. Program in URDU
Course Code :DSC303Credit : 06

Semester-3
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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اردو غزل
URDU GhAZAL
غزل کی تعریف  ،فن اور موضوعات
غزل کا غاز و ارتقا ء  ،دکن اور شمالی ہندی میں
اردو غزل کی مقآولیت کے اسآاب
دآستان دہلی کی امتیازی خصوصیات
دآستان لکھنو کی امتیازی خصوصیات
ترقی پسند تحریک اور اردو غزل
جدیدیت اور اردو غزل
ولی  ،میر  ،درد  ،غالب  ،مومن  ،اقآال  ،فراق  ،فیض اور ناصر کاظمی کا
خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

ولی

:

یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا

میر

:

فقیرانہ ۓ صدا کر چلے

درد

:

سینہ دل حسرتوں سے چھا گیا

غالب :

درد منت کش دوا نہ ہوا

مومن :

غیروں پہ کھل نہ جاۓ کہیں راز دیکھنا

فراق :

نگاہ ناز نے پردے اٹھاۓ ہیں کیا کیا

فیض :

راز الفت چھپا کے دیکھ لیا

ناصر :

دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اآھی
102

Reference Books
ە یوسف حسن خاں

اردو غزل

ە خالد علوی

اردو غزل کے جدید رجحانات

ە مسعود حسن رضوی ادیب

ہماری شاعری

ە اسلوب احمد انصاری

غزل کی تنقید
ولی سے اقآال تک ە سید عآد ّ

ە شارب ردولوی

مطالعہ ولی ەە
ٰ
الرحمن اعظمی
مقدمہ کالم تش ە خلیل
میر تقی میر ە جمیل جالآی
مرزا محمد رفیع سودا ە خلیق انجم
خواجہ میر درد ە ثاقب صدیقی

دہلی کا دآستان شاعری ە نور الحسن ہاشمی
لکھنو کا دآستان شاعری ە اآو اللیث صدیقی
**************

B.A. Program in URDU
Course Code :LCC – 1

Credit : 06

Semester-3
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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ترقی پسند ادب
TRAQEE PASAND ADAB
ترقی پسند ادب  :ایک تعارف
ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری
ترقی پسند اہم شعراء اور انکی خدمات
فیض آحثیت ترقی پسند شاعر
مخدوم محی الدین کی شاعری کی امتیازی خصوصیات
علی سردار جعفری کی شاعری کے امتیازات
مجاز کی ترقی پسند شاعری

: TEXTمتنی تدریس
فیض

 :مجھ سے پہلی سی محآت میرے محآوب نہ مانن

مخدوم

 :س ّنا ٹا

مجاز

 :وارہ

Reference Books
104

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

ترقی پسند ادب

 :عزیز احمد

ترقی پسند ادب

 :علی سردار جعفری

اردو نظم اور ترقی پسند عہد کے میال نات

 :جمشید احمد

تناظر  :فیض نمآر
صآا

 :حیدر آاد

 :مخدوم نمآر

***************

B.A. Program in URDU
)Course Code :SEC – (A

Credit : 02

Semester-3
105

Time : 2 hoursFull Marks : 75

اردو میں ترجمہ نگاری
)URDU Main Tarjuma Nigari)A
ترجمے کا فن اور اسکی اہمیت و افادیت
ترجمے کے اقسام
اردو میں ترجمے کی روایت
ترجمے نگاری کے مختلف ادارے
فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج کا خصوصی مطالعہ
اردو میں آچوں کے ادب کے تراجم
تخلیقی ادب کا ترجمہ
ترجمے کا طریقہ کار
ترجمے کی مشقە اردو سے انگریزی ترجمہ اور انگریزی سے اردو ترجمہ

Reference Books
ترجمہ کا فن اور روایت ە قمر رٸیس
فن ترجمہ نگاریە خلیق انجم
ترجمہ کا فن ە حامد آین
اردو زآان میں ترجمے کے مساٸلە اعجاز راہی
106

فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدماتە عآیدہ آیگم
قدیم دلی کالج ە مالک رام
*****************

(0R)
P.T.O

B.A. Program in URDU
Course Code :SEC – (A)

Credit : 02

Semester-3
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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)(OR

علم العروض و علم الآیان
)IlmulUrooz- o- Ilmul Bayan (B

علم العروض و علم الآیان کی تعریف
علم الآیان کی تعریف ە تشآیہ  ،استعارہ ،کنایہ  ،مجاز مرسل  ،عالمت کا
خصوصی مطالعہ
صناٸع کی تعریفە تجنیس ،ترصیح ،استقاق کا خصوصی مطالعہ
صناٸع معنویە ایہام توریہ ،ایہم تناسب  ،ایہام تضاد ،تلمیح  ،حسن تعلیل ،لفو
نثر مرتب ،لفظ و نثر غیر مرتب  ،مآالغہ  ،غلو  ،اغراق  ،مراعات النظیر ،
تجاہل عارفانہ کا خصوصی مطالعہ
اوزان اور آحریں ە سات سالم اور ایک مرکب آحر
تقطیع کی مشق

Reference Books
تفہیم الآالغتەە وہاب اشرفی
علم العروض و علم الآیان ەە مجیب
جدید علم الآالغت ەە عآد المجید
108

جدید علم العروضەە عآد المجید
ٰ
الرحمن فاروقی
درس آالغتەە شمس
**********

B.A. Program in URDU
Course Code :DSC – 404

Credit : 06

Semester-3
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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اردو مثنوی اور نظم
URDU MASNAVI AUR NAZM

مثنوی کی تعریف  ،ہٸیت اور اس کے موضوعاتە
مثنوی کے اجزاۓ ترکیآی ە
مثنوی کے اقسام
مثنوی کا غاز و ارتقا ء ە دکن اور شمالی ہندی کی نماٸندہ مثنویوں اور
مثنوی نگار کے حوالے سے
نظم کی تعریف
نظم نگاری کا غاز و ارتقاء
ترقی پسند تحریک اور اردو نظم
شاہدی کا خصوصی مطالعہ
جی  ،اور پرویز
اقآال
حالی ،
ؔ
،فیض  ،میرا ؔ
ؔ
ؔ
ؔ

TEXT

متنی تدریس

سحرالآیان

ەە میر حسن

گلزار نسیم

نسیم ەە اآتداٸی ایک داستان
ەە دیا شنکر ؔ

مسجد قرطآہ

ەە غاز داستان

اقآال
ەە عالّمہ
ؔ
110

آے چہرگی

شاہدی
ەە پرویز
ؔ

صآح زادی

فیض
ەە فیض احمد
ؔ

REFERENCE BOOKS
ەەە عآدالقادر سروری

اردو مثنوی کا ارتقا ء
تاریخ مثنویات اردو

ەەە جالل الدین جعفری

اردو مثنوی کا ارتقا ءە شمالی ہندی میں

ەەە گیان چند جین

اردو کی تین مثنویاں

ەەە رشید حسن خاں

جدید اردو شاعری

ەەە وزیر غا

ٰ
معری اور زاد نظم
نظم

ەەە عقیل احمد صدیقی
ٰ
الرحمنظام اعظمی
ەەە خلیل

جدید اردو نظم ە نظریہ و عمل

**********

B.A. Program in URDU
)Course Code :SEC – (A

Credit : 02

Semester-4
Time : 2 hoursFull Marks : 75
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))OR

مضمون نگاری اردو صحافت
)URDU SAHAFAT AUR MAZMOON NIGARI )A
مضمون کی تعریف اور اسکے اہم موضوعات
اردو میں مضمون نگاری کی روایت
محمد حسین زاد اور سر سید کی مضمون نگاری کا خصوصی مطالعہ
مختلف موضوعات پر مضمون نگاری کی مشق:
ادآی ،سیاسی ،سماجی  ،تہذیآی ،اخالقی اورمذہآی موضوعات
صحافت کی تعریف اور اسکی اہمیت و افادیت
اردو صحافت کا غاز و ارتقا
صحافت کی موضوعاتی قسمیں
اخآاری صحافت کی تاریخ
اداریہنویسی اور کالم نگاری

Reference Books
ە محمد شاہد حسین

اآالغیات
112

ە اخالق دہلوی

مضمون نویسی

ە محمد عارف خاں ( حصّہ اول)

گلدستہ مضامین اور انشا پردازی
اردو نثر کا فنی ارتقا ء

ە فرمان فتحپوری

روح صحافت

 -امداد صاآری

تاریخ اردو صحافت

-امداد صاآری

تاریخ صحافت

گحھر
-افتیخار کھو ٓ

اردو صحافت

انورعلی***********

)(OR

P-T-O

B.A. Program in URDU
)Course Code :SEC – (A

Credit : 02

Semester-4
113

Time : 2 hoursFull Marks : 75

))OR

فلم اور اردوادب
)FILM AUR URDU ADAB(B
فلم کی اآتدا ء اور عہد آعہد ارتقا ء
فلم لکھنے کا طریقہ اور اسکے آنیادی اصول
فلم کی زآان اور مکالمہ نگاری
اردو ادب اور فلم کا آاہمی رشتہ
ہندوستانی فلم کے موضوعات و مساٸل
ہندوستانی فلم اور اردو شاعری  :سردار جعفری  ،کیفی اعظمی اور شہر یار
کا خصوصی مطالعہ
ہندوستانی فلم اور اردو فکشن  :ہادی رسوا اور راجندر سنگھ آیدی کا
خصوصی مطالعہ

 : TEXTمتنی تدرس
شاعر  :کیفی اعظمی
شہریار

 :نظم مکان ( ج کی رات آہت گرم ہوا چلتی ہے )
 ( :سینے میں جلن نکھوں میں طوفاں سا کیوں ہے )
114

فکشن

 :ہادی رسوا

 :امراٶ جان ادا

 :آیدی

ایک چادر میلی سی

Reference Books
ہمارا سنیما

 :پریم پال اشک

عالمی اردو ادب  ،سنیما صدی نمآر

 :مدیر ە نند کشور وکرم

ہندوستانی فلمیں اور اردو

 :مرتآہ ە امام اعظم

ہماری فلمیں اور اردو

 :خالد عاآدی

ہندوستانی فلموں میں تہزیب کی عکاسی

 :منتظر قاٸمی

ہندوستانی سنیما کے ایک سو سال
اکرام الدین فروری2013

 :مدیر ە خواجہ محمد

**************

B.A. Program in URDU
Course Code :DSE – 1

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

اردو ڈراما
115

)URDU DRAMA (A

ڈراما کی تعریف اور اجز اۓ ترکیآی
ڈراما کے اقسام  :المیہ  ،طرآیہ  ،ادآی اور ریڈیاٸی ڈراموں کا تکنیکی فرق
اردو ڈرامے کا غاز و ارتقا ء
غا حثر اور عاآد حسین کی ڈرامہ نگاری کا خصوصی مطالعہ
ڈرامے کی اقسام

TEXT

:متنی تدریس

سفید خون

ە غا حثر کاشمیری

پردہ غفلت

 -عاآد حسین

Reference Books

اردو ڈراما کا ارتقا ٕ

ە عثرت رحمانی

ڈراما روایت اور فن

ە محمد شاہد حسین

اردو ڈراما روایت اور تجزیہ ە عطیہ نشاط
اردو ڈراما نگاری

ە قمر اعظم ہاشمی

غاحثر کاشمیری حیات اور ڈراما نگاری ە اقآال جاوید
116

*************

B.A. Program in URDU
Course Code :DSE – 1

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

(OR)
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آنگال کا اردو ادب
)Bengal Ka Urdu Adab(B
آنگال میں اردو زآان و ادب کا غاز و ارتقا ء
زادی سے قآل آنگال کا اردو ادب
زادی کے آعد آنگال کا اردو ادب
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
آنگال میں اردو غزل و نظم کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں داستان  ،ناول اور افسانے کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں اردو ڈرامے کا غاز و ارتقا ء
آنگال میں طنزیہ شاعری کا غاز و ارتقا ء

TEXT

:متنی تدریس

داستان  :راٸش محفل ( یہ عآارت فارسی میںەەەەەە داٸی سمت جا پڑی ) :
حیدر آخش حیدری
مثنوی  :حزن اختر ( تمہید و شروع داستان تا گفتار در مدن فوج انگریز ) :
واجد علی شاہ
نظم  :ہلّہ تا ہے ( انتخاب از ; سیل اشک )  :اشک امرتسری
118

ب خنداں )  :آازغ آہاری
نظم طنزیہ و مزاحیہ  :درش ( کر ِ
افسانہ  :کرفیو سخت ہے ( کرفیو سخت ہے )  :انیس رفیع
غزلیں  :نہ واقف کارواں سے ہوں نہ کچھ گاہ منزل سے  :قدرت
اگر روز و شب یوں جالتا رہے گا  :مخلص :
جھوٹا نکال قرار ترا

 :انشا ء :
 :نساخ :

عشاق نے یوں ہجرت کی مشکل کو ساں کردیا
ضآط کی کوشش ہے جان نا تواں مشکل میں ہے
عشق نے یوں ہجرت کی مشکل کو ساں کردیا

 :وحشت :
 :شاکر کلکتوی :

Reference Books
آنگال میں اردو

 :وفا راشدی

فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات

 :عآیدہ آیگم

انیسویں صدی میں آنگال کا اردو ادب

 :جاوید نہال

نساخ سے وحشت تک

ٰ
الرحمن
 :لطف

آنگالی ہندٶں کی ادآی خدمات

 :شانتی رنجن آھٹا چاریہ

واجد علی شاہ

 :مسعود حسن رضوی

اردو ادب میں طنز و مزاح

 :وزیر غا

امعان ادب
ِ

 :عمر غزالی
 :مرتآین  :شاہد شاز و امتیاز احمد

مغرآی آنگال کا شعری و نثری ادب
119

غا حثر کاشمری  :حیات اور ڈراما نگاری

 :اقآال جاوید

پری خانہ ء الفت

 :شاکر کلکتوی

ب خنداں
کر ِ

 :آازغ آہاری

سیل اشک

 :اشک امرتسری

************

B.A. Program in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

) UrduZaban -o- AdabkiTarikh) A
120

اردو زآان وادب کی تاریخ

PAPER - 1
ہند ریاٸی زآان کا ارتقاء
اردو زآان کے غاز سے متعلق مختلف نظریات
اردو زآان و ادب کی نشو و نما میں صوفیاۓ کرامت کا کام
دکن میں اردو شعر و ادب کا غاز و ارتقا ء
سراج اور ّ
وجہی کا خصوصی مطالعہ
مال
ولی ،
ؔ
ؔ
ؔ
شمالی ہندی میں اردو شاعری کا غاز و ارتقا ء
غالب کا خصوصی مطالعہ
میر اور
ؔ
میر تقی ؔ
دآستان دلّی اور دآستان لکھنو
فورٹ ولیم کالج کی ادآی خدمات
علی گڑھ تحریک
ترقی پسند تحریک

Reference Books

اردو کی اآتداٸی نشو و نما میں صوفیاۓ کرام کا کام

 :مولوی عآدالحق

اردو شاعری کا مزاج

 :وزیر غا

تاریخ ادب اردو

 :جمیل جالآی

اردو ادب کی تنقیدی تاریخ

 :سید احتشام حسین

دآستان لکھنو

:اآو اللیث صد یقی
121

دآستان دلّی

 :نور الحسن نقوی

ولی سے اقآال تک

:سید عآد ّ

سرسید کے رفقا ء کار

:سیّد عآد ّ

اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک

ٰ
الرحمن اعظمی
 :خلیل

اردو ادب کی تحریکیں

 :انور سد ید

**************

)(OR

P-T-O

B.A. Program in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR
) ADABI TEHRIKAAT( B
122

“ادآی تحریکات ”
PAPER - 1
پس منظر
رومانی تحریک کا ِ
پس منظر
ترقی پسند تحریک کا سیاسی و سماجی ِ
ترقی پسند تحریک آحثیت ادآی تحریک
علی گڑھ تحریک کے اثرات اردو زآان و ادب پر
انجمن پنجاب کی تحریک
حلقہ ارآاب ذوق کا قیام اور اغراض و مقا صد ە
جدیدیت اور اردو شاعری
جدیدیت اور اردو نثر

REFERENCE BOOKs

 :انور سدید

اردو ادب کی تحریکیں

:اآواللیث صدیقی

ج کا اردو ادب

ٰ
الرحمن اعظمی
اردو میں ترقی پسند ادآی تحریک :خلیل
جدیدیت تفہیم و تجزیہ
جدید اردو ادب

 :مظفر حنفی

 :ل احمد سرور

اردو میں رومانی تحریک  :محمد حسن
ب ذوق  :یونس جاوید
حلقہ ارآا ِ
ترقی پسند ادب  :علی سردار جعفری
123

*************

(OR)

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE -2

Credit : 06

Semester-5
Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -1
میر تقی میر
124

)MEER TAQI MEER(C
میر تقی میر کی حاالت زندگی
میر تقی میر آحیثیت غزل گو شاعر
میر تقی میر آحیثیت مثنوی نگار
میر تقی میر آحیثیت مرثیہ نگار
میر تقی میر آحیثیت رآاعی گو شاعر

: TEXTمتنی تدریس
غزلیں :
الٹی ہوگٸیں سب تدآیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا
چلتے ہو تو چمن کو چلٸے  ،سنتے ہیں کہ آہاراں ہے
ہستی اپنی حآاب کی سی ہے
تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا

مشنوی :
شعلہ عشق
مرثیہ :
نہ چھوڑی دشمنوں نے گھر میں شے دوست

رآاعی :
ملٸے اس شخص سے جو دم ہووے
حیرت ہے کہ ہو رقیب محرم تیرا
125

Reference Books
:قومی کونسل

کلیات میر،جلد اول ە دوم
آراٸے فروغ اردو زآان

کلیات میر،جلد اول ە دوم  :مرتآہ  :احمد محفوظ ،قومی کونسل آراٸے فروغ اردو زآان
معر تقی میر  ،ھیات و شاعری

 :مرتآہ ،خواجہ احمد فاروقی

نقد میر :مرتآہ  ،سید عآد ّ
افکار میر  :مرتآہ ،ایم حآیب خان
میر :مرتآہ  ،قاضی عآد الودود
اردو شاعری کا فنی ارتقاء :فرمان فتح پوری

B.A. Program in URDU
Course Code :DSE – 2

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR
اردو ناول
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)URDU NOVEL(A
ناول کی تعریف اور اس کا فن
ناول کے اجزاۓ ترکیآی اور اسکے اقسام
اردو ناول کا غاز و ارتقا ٕ
ناول اور ناولٹ کا فرق
ترقی پسند تحریک اور اردو ناول
اردو ناول پر تقسیم ہندی کے اثرات
نذیر احمد  ،مرزا ہادی رسوا  ،پریم چند اور قرة العین حیدر کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

مراة العروس

 :نذیر احمد

گٸودان

 :پریم چند

جان ادا  :مرزا ہادی رسوا
امراٶ ِ
خری شب کے ہمسفر  :قرة العین حیدر

Reference Books

ناول کا فن
ناول کیا ہے

ە ایە ایمە فاسٹر ( ترجمہ اآوالکالم قاسمی)
ە احسن فاروقی
127

اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ە علی عآاسی حسینی
اردو ناول کی تاریخ و تنقید ە احسن فاروقی
آیسویں صدی میں اردو ناول ە یوسف سر مست
پریم چند کا تنقیدی مطالعہ ە قمر رٸیس
اردو نثر کا ف ّنی ارتقا ٕ ە فرمان فتح پوری
وقر عظیم
داستان سے افسانے تک ە ا

***************

B.A. Program in URDU
Course Code :DSE – 2

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR
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OPTIONAL DISSERTATION
OR
)PROJECT WORK(B
پروجیکٹ ورک
یا
اختیاری تحقیقی و تنقیدی مقالہ
Optional Dissertation or Project work in
Place of one Discipline Specific Elective
Paper ( 6 Credits ) in 6th Semester
طالب علم کو کسی ایک ادآی  ،سیاسی و سماجی ،
تہزیآی و تحقیقی موضوع پر ایک نگراں کی سر
پرستی میں کم از کم آیس  20سے تیس  30صفحے
تک کا ایک تحقیقی مقالہ لکھنا ہو گا ە

129

مقالہ لکھنے کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک سمیسٹر
یعنی خری سمیسٹر کے اختتام سے قآل جمع کرنا
ہوگا ە

B.A. Program in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR
)URDU GHAZAL (A
اردو غزل
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PAPER-2
غزل کی تعریف  ،فن اور موضوعات
غزل کا غاز و ارتقا ء  ،دکن اور شمالی ہندی میں
اردو غزل کی مقآولیت کے اسآاب
دآستان دہلی کی امتیازی خصوصیات
دآستان لکھنو کی امتیازی خصوصیات
ترقی پسند تحریک اور اردو غزل
جدیدیت اور اردو غزل
کاظمی کا
فیض اور ناصر
فراق ،
ؔ
اقآال ،
مومن ،
غالب ،
درد ،
میر ؔ ،
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ؔ
ولی ؔ ،
ؔ
خصوصی مطالعہ

:متنی تدریس

TEXT
ولی:
ؔ

یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا

میر :
ؔ

فقیرانہ ۓ صدا کر چلے
سینہ دل حسرتوں سے چھا گیا

درد
ؔ

:

غالب
ؔ

:

مومن
ؔ

:

غیروں پہ کھل نہ جاۓ کہیں راز دیکھنا

فراق
ؔ

:

نگاہ ناز نے پردے اٹھاۓ ہیں کیا کیا

فیض
ؔ

:

راز الفت چھپا کے دیکھ لیا

ناصر
ؔ

:

درد منت کش دوا نہ ہوا

دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے اآھی

Reference Books
اردو غزل

ە یوسف حسن خاں

اردو غزل کے جدید رجحانا ت ە خالد علوی
131

ہماری شاعری

ە مسعود حسن رضوی ادیب

غزل کی تنقید

ە اسلوب احمد انصاری

ولی سے اقآال تک
مطالعہ ولی
مقدمہ کالم تش
میر تقی میر
مرزا محمد رفیع سودا

سید عآد ّ شارب ردولویٰ
الرحمن اعظمی
خلیلجمیل جالآی -خلیق انجم

خواجہ میر درد

 -ثاقب صدیقی

دہلی کا دآستان شاعری

 -نور الحسن ہاشمی

لکھنو کا دآستان شاعری

 اآو اللیث صدیقی*******************

)(OR
P-T-O
B.A. Program in URDU
Course Code :GE – 1

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

)(OR
PAPER-2

اردو قصیدہ اور مرثیہ
132

) URDU Qasida Aura Marsiya( B
قصیدہ کی تعریف اور اجزاۓ ترکیآی
اردو قصیدہ کی روایت
قصیدہ کے زوال کے اسآاب
ؔ
ذوق کی قصیدہ نگاری کا خصوصی مطالعہ
سودا اور ؔ
مرثیہ کی تعریف اور اس کے اجزاۓ ترکیآی
مرثیہ کی اقسام
اردو مرثیہ کی روایت
انیس اور دآیر کی مرثیہ نگاری کا خصوصی مطالعہ

TEXT

:متنی تدریس

ؔ
سودا  :تضحیک روزگار
ذوق  :زہے نشاط اگر کیج۔ اسے تحریر
ؔ
انیس :نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری ( اآتداٸی  5آند)
دآیر  :کس شیر کی مد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ( اآتداٸی  5آند)
ؔ

Reference Books
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اردو قصیدہ نگاری ەەە ام ہانی اشرف
قصاٸد سودا ەەە عتیق احمد صدیقی
مطالعہ سودا ەەە محمد حسن
اردو مرثیہ ەەە اطہر فاروقی
اردو مرثیہ کا ارتقا ء

ەەە مسیح الزماں

موازنہ انیس و دآیر ەەە شآلی نعمانی
انیس کی مرثیہ نگاری ەەە احسن فاروقی
دآستان دآیر ەەە ذاکر حسین فاروقی

***********

B.A. Honours in URDU
Course Code :GE -2

Credit : 06

Semester-6
Time : 2 hoursFull Marks : 75

PAPER -2
)NAZIR AKBAR ABADI(C
نظیر اکبر آبادی
نظیر اکآر آادی کی حاالت زندگی
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نظیر اکآر آادی آحیثیت عوامی شاعر
نظیر اکآر آادی کی شخصیت عہد اور ماحول کے تناظر میں
نظیر اکآر آادی کے نظموں اور غزلوں کا اسلوب

: TEXTمتنی تدریس
نظم :

دمی نامہ

 :دنیا میں آادشاہ ہے سو ہے وہ آھی دمی

آنجارہ نامہ

 :ٹک ہرص و ہوا چھوڑ میاں

غزل :

عشق پھر رنن وہ الیا ہے کہ جی جانے ہے
یہ حسن ہے ہ یا قیامت کا اک آھآھوکا آھآھک رہا ہے

Reference Books

انتخاب نظیر اکآر آادی

 :مرتآہ  :رشید حسن خان

نظیر فہمی

 :مرتآہ  :شمش الحق عثمانی

زندگان آے نظیر

 :مرتآہ  :سید محمد عآد الغفور شہآاز

نظیر اکآر آادی

 :محمد حسن
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