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قــرآن مجيــد ســنگ بنای تمــدن اســامی اســت و مســلمانان آموزههای
قرآنــی را الگــو و سرمشــق زندگــی خودشــان قــرار داده و مــورد مطالعــه قرار
میدادهاند و میدهند .از ســوی دیگر محققان غیرمســلمان نیز با انگیزه
اینکه قرآن کتاب مقدس اسالم است ،آن را مورد مطالعه قرار دادهاند .در
میان پژوهشــگران غیرمسلمان ،محققان هندو مذهب نیز توجه خاصی

چکیده :در میان پژوهشگران غیرمسلمان ،محققان هندو
مذهب توجه خاصی به قرآن و مفاهیم آن داشته اند .نوشتار
حاضر ترجمه مقاله ای است که در اوایل  2014میالدی در یکی
از مجله های مذهبی و فرهنگی دهلی هند ،به نام مجله
«ناصر» به زبان اردو ،منتشر شده است .با توجه به اهمیت
موضوع که نوعی منبع شناسی راجع به تحقیقات قرآنی
توسط پژوهشگران هندو مذهب است ،مترجم اقدام به
ترجمه مقاله مذکور کرده است .نویسنده مقاله ،کارهای
پژوهشی محققان هندو مذهب در زمینه علوم قرآنی را به
دو بخش تقسیم کرده است :بخش نخست ،متعلق به ترجمه
های قرآن است و بخش دوم ،مربوط به پژوهش های مستقل
محققان می باشد.
کلیدواژه ها :مطالعات قرآنی ،مذهب هندو ،منبع شناسی،
تحقیقات قرآنی ،پژوهشگران هندو مذهب.
سالبیستوششم،مشارۀششم،بهمنواسفنـد1394

156

بــه قــرآن و مفاهیم قرآن داشــتهاند .اگر به تاریخ مطالعــات قرآنی هندوان
یشــویم که از همان قرن ســوم راجگان هندو عالقه
نگاه کنیم ،متوجه م 
بــه مفاهیــم قرآنــی داشــتهاند .چنان کــه درمــورد یکــی از راجههای ســند
«راجــه مهــروگ» (وی در مناطــق کشــمیر حکومت میکرد) نوشــتهشــده
اســت که وی در ســال 270هـ به حاکم شهر منصوره عبداهلل بن عمر نامه
فرســتاد که کســی را برایم بفرســت که زبان هندی بلد باشد و بتواند برایم
قــرآن را بــه زبان هند یا ســندی ترجمه کند .بنابراین کســی برای پادشــاه
یشــود که به چندین زبان تســلط داشــت و او ظرف ســه ســال
معرفــی م 
قــرآن را برای راجه مهروگ ترجمه میکنــد .راجه از خواندن مطالب قرآنی
تحت تأثیر قرار میگیرد 1.به نظر میرسد هنگامیکه اسالم وارد شبهقاره
هند شــد ،بالفاصله هندوان در جســتجوی درک مبانی اســام بودهاند و
میخواســتند با مفاهیم کتاب مقدس مســلمانان آشــنا شوند ،اما از قرن
ســوم و چهارم به بعد ســراغی درباره ترجمه یا پژوهشــی در رابطه به اینکه
آیا هندوان قرآن را ترجمه کردهاند نداریم .علت نبود آن شــاید این باشــد
کــه در قرنهای بعدی ،هند شــاهد حمــات پی در پی مســلمانان بوده
 .1هند و عرب کی تعلقات ،ص .241
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اســت و مســلمانان بــه معابدشــان حملــه بــرده و آن را تخریــب کردنــد و

زبــان و ادبیات تیلگــو در اناتیورا کالج (ایالت آندراپرادیش) بوده اســت.

هنــدوان در مقابل آنان احســاس تنفــر میکردهاند و ضرورتــی نمیدیدند

او وقــت ز یــادی در این کار ترجمه گذاشــت تا کار را انجام دهد و ترجمه

که مبانی اسالمی را بخوانند یا مورد مطالعه قرار بدهند؛ چرا که از اعمال

را از ســال 1915م شــروع کــرده و در ســال 1930م بــه تکمیــل رســاند و در

مســلمانها پــی میبردنــد کــه اینها بر اســاس مبنای اســامی ایــن کار را

ســال 1938م توسط انتشارات شاردا پریس بنارس دوباره به منتشر شد.

انجام میدهند و از ســوی دیگر هنگامیکه مســلمانان در شــبهقاره هند

این ترجمه مشــتمل بر یک جلد و  754صفحات اســت .مترجم در آغاز

به اقتدار رســیدند ،نیازی به ترجمه قرآن به زبان هندویی یا محلی و ...

این کتاب مطالبی درمورد عرب و تاریخ اســام داشته است که عناوین

نبوده اســت؛ چراکه در حکومت آنان ،زبان عربی و فارســی در مدارس و

آن بدین ترتیب اســت .1 :عرب و عاداتشــان  .2سیرت محمد (ص) .3

مراکز علمی آن زمان آموزش داده میشد .از این رو هندوان نیز زبانهای

اســام .او هنــگام ترجمــه از کســانی کمک میگرفته اســت که بــا زبان و

عربــی و فارســی را یــاد میگرفتنــد و از ایــن طریــق شــاید قــرآن را مطالعــه

احادیث عربی آشنا بودهاند و آیه به آیه آن را ترجمه کرده است.

میکردهانــد ،ولــی بعــد از ورود انگلیســیها در شــبه قاره هند ،ســازمانی
در اوایــل قــران نوزدهــم میــادی به نام فــورت ولیم کالج بــا هدف ترجمه
کتابهــای فارســی و اردو و سانســکریت و  ...بــه زبانهــای مختلــف
دایر شــد که ترجمهنویســی در جامعــه هند را ارتقاء بخشــید .بنابراین در
قرنهــای نوزدهــم و بیســتم میــادی مــا شــاهد ترجمههــا و پژوهشهای
قرآنــی توســط محققــان هنــدو مذهب در شــبهقاره هســتیم کــه کارهای
قابلتوجهی برای درک مبانی اســام و مفاهیم قرآنی کردهاند و خواستند
تا آنها را برای همکیشانشان ارائه دهند.

4

 .4پریــم ســرن پرنــت ( )prem saran prantقــرآن را بــه ســه بخــش ترجمــه
کرده که از میان آن تنها بخش اول و دوم که مشتمل بر ترجمه سورههای
الفاتحه ،بقره ،مائده و ســوره انعام بود در ســال 1940م از انتشــارات پریم
پســتکالیه ،آ گــرا به چاپ رســیده اســت ،ولی بخــش ســوم در کتابخانه
یشــود .مترجــم در آغاز
کاشــی آر یــا ســماج در شــهر بنــارس نگهــداری م 
ترجمــه میگو یــد که او از اندیشــه آقای ماهاتما گاندی خیلی متأثر شــده
و بهحکم آقای ســوامی برهمانند سرســوتی ()Brahammanand sarasvati

دست به این کار زده که هدفش گسترش دادن آموزههای قرآنی در میان

در این نوشتار بر آن شدیم تا پژوهشهای کسانی را که بیشتر نگاه مثبتی
ً
به قرآن داشــتهاند اجماال معرفی نماییم تا خوانندگان محترم با کارهای
پژوهشــی محققــان هنــدو مذهــب آشــنا گردند .البتــه گفتنی اســت که
همــه تحقیقــات و ترجمههــای محققــان هنــدو تحت تأثیــر ترجمههــا و
تحقیقات علمای اهل سنت است .ما کارهای علمی و پژوهشی آنان را
به دو بخش تقسیم کردهایم .بخش اول متعلق به ترجمههای قرآن است
و بخش دوم مربوط به تحقیقات و پژوهشهای آنان.

مردم هندو مذهب بوده است.

5

 .5پانــدت رام چنــدر دهلــوی ( )Pandit Ram chandra dehlaviبــه ز بــان
عربی خیلی تســلط داشــت .او بخشهایی از قرآن را به زبان هند ترجمه
کــرد کــه جنــاب ســوامی دیاننــد سرســوتی در کتــاب خــودش «ســتیارتا
پــراکاش» مــورد نقــد قرار داده بــود .این ترجمه در ســال 1943م مشــتمل
بــر  36صفحــه بــه چــاپ رســید .ترجمــه از ی ـک طــرف صفحــه عر بــی و
در صفحــه دیگــری ترجمــه اســت ،ولــی آغاز و انجــام کتاب افتــاده و در

ترجمهها

کتابخانه کنیا مها ودیالیا بنارس نگهداری میشود.

6

 .1گر یــش چندراســین ( )Grish chandrasinقرآن را به زبان جدید بنگالی
ترجمه کرده اســت .این ترجمه در ســالهای 1886-1881م مشــتمل بر
سه جلد و بدون نصوص عربی به چاپ رسیده است.

2

 .6نند کمار اواســتهی ( )nand kumar awasthiدر ســال 1969م قرآن را به
زبــان هنــدی ترجمه کرده و این کتاب همــراه با تلفظ عربی به هندی نیز
اســت .البته این متن از روی ترجمههای مســتند انگلیســی قرآن ترجمه

 .2ســرکار خانم ســتیادیوی جی ( )Satya Devijiبه زبان ســاده و ســلیس

شــده است .بعد از این پســرش وینیه کمار اواستهی نیز با تشویق پدرش

هنــدی قــرآن را ترجمــه کــرده کــه در ســال 1914م انتشــارات تاراینترالی،
ً
بنارس آن را به چاپ رســاند .از این ترجمه نســخهای که ظاهرا جزء اول

ترجمه دیگری از قرآن را انجام داده است.

آن بوده است در بخش نسخه خطی کتابخانه پندنی کنیاودیالیا بنارس
ً
نگهداری میشــود .نســخۀ موجود صرفا در بردارندهٔ ترجمه ســوره فاتحه

و بقره است.

3

 .3پروفسور دکتر چلوکوزی نارائن راد Dr. chelocozi narain rad

7

 .7رمیــش ال کیــش واراد

(LakeshVarad

 1065 )Rameshآیــه قرآنــی را

بــهعنــوان «قرآن ســائرامو» به ز بــان تیلگو ترجمــه کرده و در ســال 1974م
انتشــارات گانــدی ســاهیتیا پراچرانالیمــو ،چکاداپلــی حیدرآبــاد آن را
چاپ کرده است.

8

(-1890

1951م) نیز قرآن را در ســال 1930م به زبان تیلگو ترجمه کرد .وی اســتاد
 .2هند و علما و مفکرین کی قرآنی خدمات ،ص .21
 .3پیشین ،ص .16

4. T.I.Chinnaiah, page. 1-5.

 .5هند و علما و مفکرین کی قرآنی خدمات  ،ص.14-13
 .6همان ،ص.14-13
 .7همان ،ص.14-13
8. T.I.Chinnaiah, page. 15.
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 .8وینیــه کمار اواســتهی ( )Vinay Kumar Awasthiتفســیر قــرآن از موالنا

عنــوان  Ethics of Glorious Koranبــه رشــته تحریــر درآورده کــه در ســال

عبدالماجــد دریاآبــادی را بــه زبــان هنــدی ترجمــه کــرده که جلــد اولش

1990م برودا گود کومپینینس پریس آن را منتشر کرد.

مشــتمل بــر  512صفحات بوده و توســط انتشــارات لکهنــو کتاب گهر به
چاپ رسید.

9

 .3پندت ســوندر الل ( )Pandit Sundarlalکتاب مقدس هندوان «گیتا»

 .9ســتیادیو ورمــا ( )Satyadev Varmaقــرآن را به زبان سانســکرت ترجمه

و قرآن را مورد بررســی قرار داده و اشــتراکات موجود آن دو را مورد مطالعه
ً
قـ�رار داده اسـ�ت .کتابـ�ش اوال بـ�هعنـ�وان گیتـ�ا و قـ�رنآن (�the Gita and Qu

کرد و «سانســکرتم قرآنم» نام گذاشــت .این کتاب را انتشــارات لکشمی

 )ranتوســط انتشــارات ایندو میدل ایســت کلچرل اســتدیز حیدرآباد به

پبلیکشــن دهلی نو در ســال 1990م به چاپ رســاند .مترجم در مقدمه،

زبان انگلیســی چاپ شــد و بعدها به زبانهای هنــدی و اردو نیز ترجمه

موضوعاتــی از قــرآن همچــون صفات خــدا ،دیــن ،ازل و ابدیت ،عذاب

شده و با نام «گیتا اور قرآن» منتشر شده است .ترجمه اردوی این کتاب

و تناســخ ارواح را بیــان کرده بــا کتابهای مقدس هنــدوان تطبیق داده

مشــتمل بــر  270صفحــه اســت و در ســال 1936م از انتشــارات وشــوانی
پریس اله آباد به چاپ رسیده است.

است.

10

 .10کونیــور رگــووان نیــر ( )Koniver Raghuvan Nayerیکی از دانشــمندان

 .4ال کشمن آریوپدیشک ( )Lakshaman Arayupdeshikنیز کتابی به نام

هندی بوده که بر زبانهای سانســکریت و ملیالم تســلط داشــته اســت.

«ویدا و قرآن» به زبان هندی نوشــته اســت .وی در این کتاب تعلیمات

او بــر اســاس ترجمه انگلیســی قرآن توســط یوســف علی ،قــرآن را به زبان

قرآنی و کتاب مقدس هندوان «ویدا» را مورد بررسی قرار داده است .این

ملیالم ترجمه کرده است و بنابر ناآشنایی با زبان عربی دچار اشتباهات

کتاب در ســال 1941م توســط ســازمانی به زبان اردو ترجم هشــده اســت.
انتشارات ویدک پستکالیه آریه سماج برالالئنس دهلی آن را در دو جلد

زیادی شده است.

11

 .11ونیکاتا ( )Vinaikataقرآن را به زبان تیلگو ترجمه کرده و آقای س .ن.
کریشــنان راو که مدیر یکی از روزنامه معروف هند «ســدگرو» بوده ،قرآن را

و حدود  400صفحات منتشر کرده است.
 .5وینوبهــا ( )Vinobhaکتابــی راجــع بــه ماهیت قرآن به زبان انگلیســی
نوشــت .مؤلــف کتــاب را با نام ماهیــت قــرآن ()The Essence of Quran

به زبان ملیالم ترجمه کرده است.

12

عالوه بر آن کســانی که ســورههای مختلف قرآن همچون ســوره یاســین،
الرحمــن و الملــک را بــه زبانهایــی چــون هنــدی ،بنگالــی و  ...ترجمــه
کردهانــد عبارتنــد از :بســا کمار بنرجــی ( )Bisla kumar banarjiدر ســال
1937م ،دیوناراچرن بنرجی ( )Devna charan Banarjiدر ســال 1882م،
رام چندرناتــه مشــرا ( )Ram chandra Nath Mishraدر ســال 1997م.

13

همچنیــن پریــم شــرن جــی ( )Prem sharanjiترجمههــای ســوره اعــراف،
انفال ،توبه ،یونس ،هود ،یوســف ،رعد و ســوره ابراهیم را بهعنوان «قرآن:

در ســال 1962م مشــتمل بر  255صفحه از انتشــارات سرو سیوا پرکاشن
به چاپ رســاند .با توجه به مطالب خوبی که در این پژوهش بیانشــده
اســت ،همــان انتشــارات آن را در ســال 1966م بــه ز بــان هنــدی ترجمــه
کــرده و با عنوان «قرآنســار» به چاپ رســاند .مؤلف در این نگارش ســعی
کرده اســت موضوعات قرآنی همچون نمــاز ،روزه ،صفات خدا ،توحید،
آخرت و قیامت را مورد بررســی قرار داده ،عقاید هندوان را نیز نســبت به
اینچنین موضوعات ذکر کند.

مول اور بهاشــانواد» از انتشارات پریم پستکاله ج .ایس .پرینتنگ پریس

 .6پندت رگونات پرساد مشرا ( )Pandit raghunath Parsad Mishraنیز در

آ گره به چاپ رساند.

کتاب خودش «قــرآن آدرش» (قرآن مثالی) موضوعات قرآنی چون جنت
و دوزخ ،مــوت و حیــات ،پیامبــر و انبیــاء و نمــاز و ...را مــورد مطالعه قرار

تحقیقات مستقل
 .1ر .ب .هریــش چنــدرا ( )R.B. Harish Chandraپژوهشــی بــا عنــوان
 Khuda Quranic Philosophyنوشــت کــه ایــن کتــاب مشــتمل بــر 98

داده اســت .ایــن اثــر او مشــتمل بــر  169صفحه اســت و در ســال 1914م
توسط استیم پرینتینگ پریس لکهنو به چاپ رسیده است.

صفحات اســت و در ســال 1979م از انتشــارات پریچیه اورســز دهلی به

 .7آقــای مهینــدر آر یــا ( )Mahendra Aryaکتابــی ب ه عنوان «و یــد اور قرآن

چاپ رسید.

کی ســمیکچا» ،یعنــی تعریفی از قرآن و ویدا ،مشــتمل بر  154صفحه به

 .2منــگل ا .بــوچ ( )Mangal I. Buchکتابــی مشــتمل بــر  88صفحــه بــا
 .9هند و علما و مفکرین کی قرآنی خدمات  ،ص.14-13
10. SanskritanKuranam.

 .11هند و علما و مفکرین کی قرآنی خدمات  ،ص.21
 .12همان  ،ص.20
 .13همان  ،ص.22
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روش مکالماتــی بــه رشــته تحریر درآورده اســت ،امــا وی در این کتاب با
لهجــه تعصبآمیــز ســخن گفته اســت و همه مطالــب قــرآن را در مقابل
کتــاب مقدس هندوان کمتر قرار داده و بر موضوعات قرآنی نقد میکند.
البتــه روش آن در ایــن پژوهــش علمــی نیســت و خــودش بــر ز بــان عر بــی
تسلط نداشته و از ترجمههای موجود قرآن استفاده کرده است.
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مطالعات قرآنی پژوهشگران هندو مذهب

 .8موکنــدن هــم کتابــی به نام اصول مشــابه در قــرآن و

گیتــا (�Congruen

 )cies of fundamentals in the quran and the bhagwatgitaمشتمل بر ۴۲
صفحات نوشته که در سال۱۹۹۰م انتشارات سمکالین پرکاش به چاپ
رســانده اســت و همچنان که از عنوان مشــخص اســت مؤلف خواســته
اشتراکات آموزههای قرآنی و گیتا را به میان بیاورد .با توجه به مطالعه این
کتاب به نظر میرسد که وی میخواسته بر اساس نکات مشترک یکی از
ویژگیهای بارز هر دو ،یعنی حفظ و سالمتی افراد نیک و صالح و از بین
رفتن فاسدین ،را بیان کرده و جامعه را پیام سالمتی و امن بدهد.

مقاله
زبان سانســکریت هستند .با توجه به این واژهشناسی کلمات قرآنی این
کتاب حائز اهمیت و ارزشمند است.
 .۱۳مگــن الل ای۔ بــوچ کتابی به نام اخالق قــرآن ( )Ethics of quranدارد
که در ســال ۱۹۷۷م و در  129صفحه توســط نشــر برودا چاپشده است.
مؤلف پژوهشهای مختلفی دربارۀ مذاهب گوناگون داشــته اســت .وی
در مقدمــه کتــاب اظهــار نظرمیکنــد که وی بــا انگیزۀ فهــم و درک مبانی
اصلی اســام ،این کتاب را بر اســاس ترجمههای انگلیســی قرآن نوشــته
اســت و مینویسد که بنده خواســتم هندوان مفاهیم قرآنی را درک کرده و

 .9او -پی-گهای پژوهشــی با عنوان منتخبات از قرآن (selections from

به آن مبانی اســامی که مشترک با مفاهیم کتابهای مقدس آنان است

 )the quranبه رشته تحریر درآورده است که در سال ۱۹۹۲م از انتشارات

احترام بگذارند .این کتاب مشــتمل بر دو بخش اســت که در بخش اول

انســتیتویت آف پرســنل دپلومنت اســترلنک دهلی چاپشــده اســت.

فلسفۀ قرآن را بیان کرده و در بخش دوم موضوعات مختلف قرآنی را مورد

این کتاب با سرسخنی از پروفسور رشیدالدین خان آغاز میشود است.

بررسی قرار داده است که این بخش به هفت جزء تقسیمشده است.

ســپس مؤلف بعد از مقدمهای ســیرت پیامبر اکــرم (ص) و نزول وحی بر
ً
آن حضرت را اجماال مورد بحث قرار میدهد .ســپس مبانی اســام را با

نتیجه

عناوین ذیل مورد بررســی قرار میدهد .1 :ایمان باهلل  .2نماز پنجگانه .3
درباره اموال خیریه و رفتار حســنه با پدر و مادر و همچنین با همســایه و
یتیم و .4 ...روزهها ماه رمضان  .5مناسک حج و..

نهــای نوزدهــم و بیســتم
محققــان هنــدو هماننــد مستشــرقان در قر 
میــادی پژوهشهایــی با نــگاه مثبت و منفــی دربارهٔ قــرآن و موضوعات
قرآنــی داشــتهاند و بعضــی از آنهــا مفاهیــم و آموز ههــای اخالقــی قــرآن را

بهــای مقــدس هنــدوان چــون گیتــا ،و یــدا و ...مقایســه کردند و
بــا کتا 

 .10باندی سری نواس راو ،برای اثبات عیسائیت از دیدگاه قرآنی ،پژوهشی

خواستند با این کار نشان دهند که پیام و آموزههای اخالقی هر دو یکی

بنــام مســیحیت در قرآن و بایبــل ( ) Christ in the quran and bibleنوشــته

اســت .بــا توجه بــه اینکه مســلمانان دین هنــدوان را الهــی نمیپندارند،

اســت که انتشــارات برادر باندی گوداوری در ســال ۱۹۷۵م آن را به چاپ

مطالعات قرآنی آنان حائز اهمیت اســت و نیاز اســت که در یک تحقیق

رسانده چاپ است.

مستقل همه آثار پژوهشی آنان بررسی شود.

 .11ســی .ای .مــودی راج بــه زبــان اردو کتابــی به نام عظمت قــرآن «قرآن

کتابنامه

شــریف کــی عظمت» به رشــته تحریــر درآورد و موضوعــات و آیات قرآنی
مــورد عالقه خــودش را مورد بحــث قرار داده اســت .انتشــارات ابوالکالم
آزاد اورینتــل ریســرچ انســتیتوی حیدرآباد آن را مشــتمل بــر  60صفحه به
چاپ رسانده است .آقای مودی راج در مقدمهاش اظهارنظر میکند که

 .1آریوپدیشــک ،لکشمن؛ وید اور قرآن؛ نشــر ویدک پستکالیا آریا سماج برالالئنس،
دهلی۱۹۴۱،م.
 .2سندرالل؛ گیتا اور قرآن؛ نشر وشوانی پریس اله آباد۱۹۳۶ ،م.
 .3نــدوی ،سید ســلیمان؛ هنــد و عــرب کی تعلقات؛ نشــر هندوســتانی آ کادمی اله
آباد یوپی۱۹۳۰،م.

بیشــتر مردم با عظمت و مفاهیم قرآنی آشــنا نیســتند؛ چرا که آنان قرآن را

 .4وزیــر حســن؛ هنــدو علمــا و مفکریــن کــی قرآنــی خدمــات؛ ترجمــه اورنــگ زیــب
اعظمی؛ نشر دارالنوادر ،آصف پرینتگ پریس ،الهور۲۰۰۵ ،م.

زندگــی را بیــان کرده اســت و قــرآن مردم را دعــوت به فکــر و تدبر میدهد

5. A.P.Mukundan, Congruencies of funamentalis in the Quran and

ی که قرآن گوشــههای مختلف
بــا بصیرت و آ گاهی نخواندهاند ،در حال 
و آنــان را در قضــاوت آزاد ســاخته اســت .همچنیــن مؤلــف میافزاید که
آموزههــای قرآنی با منطق و عقل ســازگارند و تنهــا متعلق به یک فرقه و یا

Bhagwat Gita, pulisheds amkaleen prakashan, new delhi 1990
6. Bandisrinivasa Rao, Christ in the Quran and Bible, published
bandi brothers, west godawari, AP. 1975

یک مذهب نیست ،بلکه برای همه انسانها است.

7.MaganlalA.Buch, The Ethics of Quran, Baroda 1997

 .۱۲چنــدر بلــی پانــدی در ســال ۱۹۴۵م کتابــی بــه نام قــرآن مین هندی

8. O.P.Ghi, Selections from the Quran, Sterling publishers, new
delhi 1992

نوشــته اســت که نشر سرســوتی مندر بنارس در  ۵۹صفحه آن را به چاپ

9. PanditSundarlal, The Gita and Quran, Institute of indo Middle

رســانده اســت .وی در این کتاب ســعی میکند تا توســط مفاهیم قرآنی

east Culture studies, Hydrabad 1957

روابط پیامبر اکرم را با اقوام هندی بیان کند .بنابراین کلماتی چون توبه،

10. Satya DeoVerma, SanskritanKuranam, Vishwa Sanskrit

مشک ،کافور ،زنجبیل ،نمارق ،استبرق و غیره که در قرآن آمده است را
بررســی کرده و اظهار نظر میکند که اینهمه کلمات در اصل از واژگان
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Pratishthan, Haryana, 2040 Vikrami
11. T.I.Chinnaiah, Literature on Islam in Telgu Language, Published M.Lit. Thesis, Osmania University, Hydrabad 1976
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