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اشاره
قــرآن مجيــد ســنگ بنای تمــدن اســامی اســت و مســلمانان آموزه های 
قرآنــی را الگــو و سرمشــق زندگــی خودشــان قــرار داده و مــورد مطالعــه قرار 
می داده اند و می دهند. از ســوی دیگر محققان غيرمســلمان نيز با انگيزه 
اینکه قرآن کتاب  مقدس اسام است، آن را مورد مطالعه قرار داده اند. در 
ميان پژوهشــگران غيرمسلمان، محققان هندو مذهب نيز توجه خاصی 
یخ مطالعــات قرآنی هندوان  گر به تار بــه قــرآن و مفاهيم قرآن داشــته اند. ا
که از همان قرن ســوم راجگان هندو عاقه  کنيم، متوجه می شــویم  نگاه 
بــه مفاهيــم قرآنــی داشــته اند. چنان کــه درمــورد یکــی از راجه های ســند 
ی در مناطــق کشــمير حکومت می کرد( نوشــته  شــده  »راجــه مهــروگ« )و
کم شهر منصوره عبداهلل بن عمر نامه  ی در ســال 270هـ به حا اســت که و
فرســتاد که کســی را برایم بفرســت که زبان هندی بلد باشد و بتواند برایم 
کســی برای پادشــاه  کند. بنابراین  قــرآن را بــه زبان هند یا ســندی ترجمه 
که به چندین زبان تســلط داشــت و او ظرف ســه ســال  معرفــی می شــود 
قــرآن را برای راجه مهروگ ترجمه می کنــد. راجه از خواندن مطالب قرآنی 
تحت تأثير قرار می گيرد.1 به نظر می رسد هنگامی که اسام وارد شبه  قاره 
هند شــد، بافاصله هندوان در جســتجوی درک مبانی اســام بوده اند و 
می خواســتند با مفاهيم کتاب مقدس مســلمانان آشــنا شوند، اما از قرن 
ســوم و چهارم به بعد ســراغی درباره ترجمه یا پژوهشــی در رابطه به اینکه 
یم. علت نبود آن شــاید این باشــد  کرده اند ندار آیا هندوان قرآن را ترجمه 
کــه در قرن های بعدی، هند شــاهد حمــات پی در پی مســلمانان بوده 

کی تعلقات، ص 241. 1. هند و عرب 

مطالعات قرآنی 
وهشگران   پژ

هند و مذهب
فیضان جعفرعلی     ترجمٔه: محمدرضی معروفی

مقــالــه

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

محققان می باشد.
کلیدواژه ها: مطالعات قرآنی، مذهب هندو، منبع شناسی، 

وهشگران هندو مذهب. تحقیقات قرآنی، پژ
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کالج )ایالت آندراپرادیش( بوده اســت.  زبــان و ادبیات تيلگــو در اناتيورا 
یــادی در این کار ترجمه گذاشــت تا کار را انجام دهد و ترجمه  او وقــت ز
کــرده و در ســال 1930م بــه تکميــل رســاند و در  را از ســال 1915م شــروع 
ســال 1938م توسط انتشارات شاردا پریس بنارس دوباره به منتشر شد. 
این ترجمه مشــتمل بر یک جلد و 754 صفحات اســت. مترجم در آغاز 
که عناوین  یخ اســام داشته است  کتاب مطالبی درمورد عرب و تار این 
آن بدین ترتيب اســت: 1. عرب و عاداتشــان 2. سيرت محمد )ص( 3. 
که بــا زبان و  کســانی کمک می گرفته اســت  اســام. او هنــگام ترجمــه از 

کرده است.4 احادیث عربی آشنا بوده اند و آیه به آیه آن را ترجمه 

4. پریــم ســرن پرنــت )prem saran prant( قــرآن را بــه ســه بخــش ترجمــه 
که مشتمل بر ترجمه سوره های  که از ميان آن تنها بخش اول و دوم  کرده 
الفاتحه، بقره، مائده و ســوره انعام بود در ســال 1940م از انتشــارات پریم 
کتابخانه  گــرا به چاپ رســيده اســت، ولی بخــش ســوم در  پســتکاليه، آ
یــا ســماج در شــهر بنــارس نگهــداری می شــود. مترجــم در آغاز  کاشــی آر
ترجمــه می گویــد که او از اندیشــه آقای ماهاتما گاندی خيلی متأثر شــده 
 )Brahammanand sarasvati( و به  حکم آقای ســوامی برهمانند سرســوتی
گسترش دادن آموزه های قرآنی در ميان  که هدفش  کار زده  دست به این 

مردم هندو مذهب بوده است.5

5. پانــدت رام چنــدر دهلــوی )Pandit Ram chandra dehlavi( بــه زبــان 
عربی خيلی تســلط داشــت. او بخش هایی از قرآن را به زبان هند ترجمه 
کتــاب خــودش »ســتيارتا  کــه جنــاب ســوامی دیاننــد سرســوتی در  کــرد 
کاش« مــورد نقــد قرار داده بــود. این ترجمه در ســال 1943م مشــتمل  پــرا
بــر 36 صفحــه بــه چــاپ رســيد. ترجمــه از یــک  طــرف صفحــه عربــی و 
در صفحــه دیگــری ترجمــه اســت، ولــی آغاز و انجــام کتاب افتــاده و در 

کنيا مها ودیاليا بنارس نگهداری می شود.6 کتابخانه 

کمار اواســتهی )nand kumar awasthi( در ســال 1969م قرآن را به  6. نند 
زبــان هنــدی ترجمه کرده و این کتاب همــراه با تلفظ عربی به هندی نيز 
ی ترجمه های مســتند انگليســی قرآن ترجمه  اســت. البته این متن از رو
ینيه کمار اواستهی نيز با تشویق پدرش   شــده است. بعد از این پســرش و

ترجمه دیگری از قرآن را انجام داده است.7

را  قرآنــی  آیــه   1065  )Ramesh LakeshVarad( واراد  کيــش  ال رميــش   .7
کرده و در ســال 1974م  بــه  عنــوان »قرآن ســائرامو« به زبــان تيلگو ترجمــه 
را  گانــدی ســاهيتيا پراچرانایمــو، چکاداپلــی حيدرآبــاد آن  انتشــارات 

کرده است.8 چاپ 

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

کی قرآنی خدمات ، ص14-13. 5. هند و علما و مفکرین 
6. همان، ص14-13.
7. همان، ص14-13.

8. T.I.Chinnaiah, page. 15.

کردنــد و  اســت و مســلمانان بــه معابدشــان حملــه بــرده و آن را تخریــب 
هنــدوان در مقابل آنان احســاس تنفــر می کرده اند و ضرورتــی نمی دیدند 
که از اعمال  که مبانی اسامی را بخوانند یا مورد مطالعه قرار بدهند؛ چرا 
کار را  کــه اینها بر اســاس مبنای اســامی ایــن  مســلمان ها پــی می بردنــد 
انجام می دهند و از ســوی دیگر هنگامی که مســلمانان در شــبه  قاره هند 
به اقتدار رســيدند، نيازی به ترجمه قرآن به زبان هندویی یا محلی و ... 
که در حکومت آنان، زبان عربی و فارســی در مدارس و  نبوده اســت؛ چرا
کز علمی آن زمان آموزش داده می شد. از این رو هندوان نيز زبان های  مرا
عربــی و فارســی را یــاد می گرفتنــد و از ایــن طریــق شــاید قــرآن را مطالعــه 
می کرده انــد، ولــی بعــد از ورود انگليســی ها در شــبه  قاره هند، ســازمانی 
در اوایــل قــران نوزدهــم ميــادی به نام فــورت وليم کالج بــا هدف ترجمه 
کتاب هــای فارســی و اردو و سانســکریت و ... بــه زبان هــای مختلــف 
که ترجمه نویســی در جامعــه هند را ارتقاء بخشــيد. بنابراین در  دایر شــد 
قرن هــای نوزدهــم و بیســتم ميــادی مــا شــاهد ترجمه هــا و پژوهش های 
کارهای  کــه  قرآنــی توســط محققــان هنــدو مذهب در شــبه  قاره هســتيم 
کرده اند و خواستند  قابل توجهی برای درک مبانی اســام و مفاهيم قرآنی 

تا آنها را برای هم کيشان شان ارائه دهند.

که بیشتر نگاه مثبتی  در این نوشتار بر آن شدیم تا پژوهش های کسانی را 
کارهای  به قرآن داشــته اند اجمااًل معرفی نماییم تا خوانندگان محترم با 
که  گفتنی اســت  گردند. البتــه  پژوهشــی محققــان هنــدو مذهــب آشــنا 
همــه تحقيقــات و ترجمه هــای محققــان هنــدو تحت تأثيــر ترجمه هــا و 
کارهای علمی و پژوهشی آنان را  تحقيقات علمای اهل سنت است. ما 
کرده ایم. بخش اول متعلق به ترجمه های قرآن است  به دو بخش تقسيم 

و بخش دوم مربوط به تحقيقات و پژوهش های آنان.

ترجمهها
گریــش چندراســين )Grish chandrasin( قرآن را به زبان جدید بنگالی   .1
ترجمه کرده اســت. این ترجمه در ســال های 1881-1886م مشــتمل بر 

سه جلد و بدون نصوص عربی  به چاپ رسيده است.2

2. ســرکار خانم ســتيادیوی جی )Satya Deviji( به زبان ســاده و ســليس 
کــه در ســال 1914م انتشــارات تاراینترالی،  کــرده  هنــدی قــرآن را ترجمــه 
که ظاهرًا جزء اول  بنارس آن را به چاپ رســاند. از این ترجمه نســخه ای 
کنياودیاليا بنارس  کتابخانه پندنی  آن بوده است در بخش نسخه خطی 
نگهداری می شــود. نســخۀ موجود صرفًا در بردارندهٔ ترجمه ســوره فاتحه 

و بقره است.3

-1890(  Dr. chelocozi narain rad 3. پروفسور دکتر چلوکوزی نارائن راد
ی اســتاد  کرد. و 1951م( نيز قرآن را در ســال 1930م به زبان تيلگو ترجمه 

کی قرآنی خدمات، ص 21. 2. هند و علما و مفکرین 
3. پیشین، ص 16. 

مطالعات قرآنی پژوهشگران هندو مذهب
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کــه در ســال   عنــوان Ethics of Glorious Koran بــه رشــته تحریــر درآورده 
کرد. کومپینينس پریس آن را منتشر  گود  1990م برودا 

کتاب مقدس هندوان »گيتا«   )Pandit Sundarlal( 3. پندت ســوندر الل
کات موجود آن دو را مورد مطالعه  و قرآن را مورد بررســی قرار داده و اشــترا
the Gita and Qu-( گيتــا و قــرآ نقــرار داده اســت. کتابــش اواًل بــه  عنــوان 
کلچرل اســتدیز حيدرآباد به  ran( توســط انتشــارات ایندو ميدل ایســت 

زبان انگليســی چاپ شــد و بعدها به زبان های هنــدی و اردو نيز ترجمه  
کتاب  ی این  شده و با نام »گيتا اور قرآن« منتشر شده است. ترجمه اردو
مشــتمل بــر 270 صفحــه اســت و در ســال 1936م از انتشــارات وشــوانی 

پریس اله آباد به چاپ رسيده است.

کتابی به نام  کشمن آریوپدیشک )Lakshaman Arayupdeshik( نيز  4. ال
کتاب تعليمات  ی در این  یدا و قرآن« به زبان هندی نوشــته اســت. و »و
یدا« را مورد بررسی قرار داده است. این  کتاب مقدس هندوان »و قرآنی و 
کتاب در ســال 1941م توســط ســازمانی به زبان اردو ترجمه شــده اســت. 
ئنس دهلی آن را در دو جلد  یه سماج برالال یدک پستکاليه آر انتشارات و

کرده است. و حدود 400 صفحات منتشر 

کتابــی راجــع بــه ماهيت قرآن به زبان انگليســی   )Vinobha( ینوبهــا 5. و
 )The Essence of Quran( کتــاب را با نام ماهيــت قــرآن نوشــت. مؤلــف 
در ســال 1962م مشــتمل بر 255 صفحه از انتشــارات سرو سيوا پرکاشن 
که در این پژوهش بیان  شــده  به چاپ رســاند. با توجه به مطالب خوبی 
اســت، همــان انتشــارات آن را در ســال 1966م بــه زبــان هنــدی ترجمــه 
کــرده و با عنوان »قرآنســار« به چاپ رســاند. مؤلف در این نگارش ســعی 
کرده اســت موضوعات قرآنی همچون نمــاز، روزه، صفات خدا، توحيد، 
آخرت و قيامت را مورد بررســی قرار داده، عقاید هندوان را نيز نســبت به 

کند.  اینچنين موضوعات ذکر 

6. پندت رگونات پرساد مشرا )Pandit raghunath Parsad Mishra( نيز در 
کتاب خودش »قــرآن آدرش« )قرآن مثالی( موضوعات قرآنی چون جنت 
و دوزخ، مــوت و حيــات، پیامبــر و انبيــاء و نمــاز و... را مــورد مطالعه قرار 
داده اســت. ایــن اثــر او مشــتمل بــر 169 صفحه اســت و در ســال 1914م 

توسط استيم پرینتينگ پریس لکهنو به چاپ رسيده است.

یــد اور قرآن  یــا )Mahendra Arya( کتابــی به  عنوان »و 7. آقــای مهينــدر آر
یدا، مشــتمل بر 154 صفحه به  کی ســميکچا«، یعنــی تعریفی از قرآن و و
ی در این کتاب با  روش مکالماتــی بــه رشــته تحریر درآورده اســت، امــا و
گفته اســت و همه مطالــب قــرآن را در مقابل  لهجــه تعصب آميــز ســخن 
کمتر قرار داده و بر موضوعات قرآنی نقد می کند.  کتــاب مقدس هندوان 
البتــه روش آن در ایــن پژوهــش علمــی نيســت و خــودش بــر زبــان عربــی 

کرده است. تسلط نداشته و از ترجمه های موجود قرآن استفاده 

کمار اواســتهی )Vinay Kumar Awasthi( تفســير قــرآن از موالنا  ینيــه  8. و
کــرده که جلــد اولش  یاآبــادی را بــه زبــان هنــدی ترجمــه  عبدالماجــد در
مشــتمل بــر 512 صفحات بوده و توســط انتشــارات لکهنــو کتاب گهر به 

چاپ رسيد.9

9. ســتيادیو ورمــا )Satyadev Varma( قــرآن را به زبان سانســکرت ترجمه 
کتاب را انتشــارات لکشمی  گذاشــت. این  کرد و »سانســکرتم قرآنم« نام 
پبليکشــن دهلی نو در ســال 1990م به چاپ رســاند. مترجم در مقدمه، 
موضوعاتــی از قــرآن  همچــون صفات خــدا، دیــن، ازل و ابدیت، عذاب 
کتاب های مقدس هنــدوان تطبيق داده  کرده بــا  و تناســخ ارواح را بیــان 

است.10

10. کونيــور رگــووان نيــر )Koniver Raghuvan Nayer( یکی از دانشــمندان 
که بر زبان های سانســکریت و مليالم تســلط داشــته اســت.  هندی بوده 
او بــر اســاس ترجمه انگليســی قرآن توســط یوســف علی، قــرآن را به زبان 
مليالم ترجمه کرده است و بنابر ناآشنایی با زبان عربی دچار اشتباهات 

یادی شده است.11 ز

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

کرده است.12 به زبان مليالم ترجمه 

که ســوره های مختلف قرآن همچون ســوره یاســين،  کســانی  عاوه بر آن 
الرحمــن و الملــک را بــه زبان هایــی چــون هنــدی، بنگالــی و ... ترجمــه 
کمار بنرجــی )Bisla kumar banarji( در ســال  کرده انــد عبارتنــد از: بســا 
1937م، دیوناراچرن بنرجی )Devna charan Banarji( در ســال 1882م، 
)Ram chandra Nath Mishra( در ســال 1997م.13  رام چندرناتــه مشــرا 
همچنيــن پریــم شــرن جــی )Prem sharanji( ترجمه هــای ســوره اعــراف، 
انفال، توبه، یونس، هود، یوســف، رعد و ســوره ابراهيم را به  عنوان »قرآن: 
مول اور بهاشــانواد« از انتشارات پریم پستکاله ج. ایس. پرینتنگ پریس 

گره به چاپ رساند. آ

تحقیقاتمستقل
بــا  عنــوان پژوهشــی   )R.B. Harish Chandra( چنــدرا  هریــش  ر. ب.   .1 

کتــاب مشــتمل بــر 98  کــه ایــن   Khuda Quranic Philosophy نوشــت 
صفحات اســت و در ســال 1979م از انتشــارات پریچيه اورســز دهلی به 

چاپ رسيد.

کتابــی مشــتمل بــر 88 صفحــه بــا   )Mangal I. Buch( 2. منــگل ا. بــوچ

کی قرآنی خدمات ، ص14-13. 9. هند و علما و مفکرین 
10. SanskritanKuranam.

کی قرآنی خدمات ، ص21. 11. هند و علما و مفکرین 
12. همان ، ص20.

13. همان ، ص22.

مطالعات قرآنی پژوهشگران هندو مذهب
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زبان سانســکریت هستند. با توجه به این واژه شناسی کلمات قرآنی این 
کتاب حائز اهميت و ارزشمند است.

13. مگــن الل ای۔ بــوچ کتابی به نام اخاق قــرآن )Ethics of quran( دارد 
که در ســال 1977م و در 129 صفحه توســط نشــر برودا چاپ  شده است. 
گون داشــته اســت. وی  گونا مؤلف پژوهش های مختلفی دربارۀ مذاهب 
کتــاب اظهــار نظرمی کنــد که وی بــا انگيزۀ فهــم و درک مبانی  در مقدمــه 
کتاب را بر اســاس ترجمه های انگليســی قرآن نوشــته  اصلی اســام، این 
اســت و می نویسد که بنده خواســتم هندوان مفاهيم قرآنی را درک کرده و 
به آن مبانی اســامی که مشترک با مفاهيم کتاب های مقدس آنان است 
که در بخش اول  کتاب مشــتمل بر دو بخش اســت  احترام بگذارند. این 
فلسفۀ قرآن را بیان کرده و در بخش دوم موضوعات مختلف قرآنی را مورد 

که این بخش به هفت جزء تقسيم  شده است. بررسی قرار داده است 

نتیجه
بیســتم  و  نوزدهــم  قرن هــای  در  مستشــرقان  هماننــد  هنــدو  محققــان 
ميــادی پژوهش هایــی با نــگاه مثبت و منفــی دربارهٔ قــرآن و موضوعات 
قرآنــی داشــته اند و بعضــی از آنهــا مفاهيــم و آموزه هــای اخاقــی قــرآن را 
کردند و  یــدا و... مقایســه  گيتــا، و کتاب هــای مقــدس هنــدوان چــون  بــا 
که پیام و آموزه های اخاقی هر دو یکی  کار نشان دهند  خواستند با این 
اســت. بــا توجه بــه اینکه مســلمانان دین هنــدوان را الهــی نمی پندارند، 
مطالعات قرآنی آنان حائز اهميت اســت و نياز اســت که در یک تحقيق 

مستقل همه آثار پژوهشی آنان بررسی شود.
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Congruen-( 8. موکنــدن هــم کتابــی به نام اصول مشــابه در قــرآن و گيتــا
cies of fundamentals in the quran and the bhagwatgita( مشتمل بر 42 

که در سال1990م انتشارات سمکالين پرکاش به چاپ  صفحات نوشته 
که از عنوان مشــخص اســت مؤلف خواســته  رســانده اســت و همچنان 
اشتراکات آموزه های قرآنی و گيتا را به ميان بیاورد. با توجه به مطالعه این 
که وی می خواسته بر اساس نکات مشترک یکی از  کتاب به نظر می رسد 
ویژگی های بارز هر دو، یعنی حفظ و سامتی افراد نيک و صالح و از بین 

کرده و جامعه را پیام سامتی و امن بدهد. رفتن فاسدین، را بیان 

 selections from( 9. او- پی-گهای پژوهشــی با عنوان منتخبات از قرآن
که در سال 1992م از انتشارات  the quran( به رشته تحریر درآورده است 

انســتيتویت آف پرســنل دپلومنت اســترلنک دهلی چاپ  شــده اســت. 
این کتاب با سرسخنی از پروفسور رشيدالدین خان آغاز می شود است. 
کــرم )ص( و نزول وحی بر  ســپس مؤلف بعد از مقدمه ای ســيرت پیامبر ا
آن حضرت را اجمااًل مورد بحث قرار می دهد. ســپس مبانی اســام را با 
عناوین ذیل مورد بررســی قرار می دهد: 1. ایمان باهلل 2. نماز پنج گانه 3. 
درباره اموال خيریه و رفتار حســنه با پدر و مادر و همچنين با همســایه و 

یتيم و... 4. روزه ها ماه رمضان 5. مناسک حج و..

10. باندی سری نواس راو، برای اثبات عيسائيت از دیدگاه قرآنی، پژوهشی 
بنــام مســيحيت در قرآن و بایبــل )Christ in the quran and bible ( نوشــته 
اســت که انتشــارات برادر باندی گوداوری در ســال 1975م آن را به چاپ 

رسانده چاپ است. 

11. ســی. ای. مــودی راج بــه زبــان اردو کتابــی به نام عظمت قــرآن »قرآن 
کــی عظمت« به رشــته تحریــر درآورد و موضوعــات و آیات قرآنی  شــریف 
مــورد عاقه خــودش را مورد بحــث قرار داده اســت. انتشــارات ابوالکام 
یســرچ انســتيتوی حيدرآباد آن را مشــتمل بــر 60 صفحه به  ینتــل ر آزاد اور
که  چاپ رسانده است. آقای مودی راج در مقدمه اش اظهارنظر می کند 
بیشــتر مردم با عظمت و مفاهيم قرآنی آشــنا نيســتند؛ چرا که آنان قرآن را 
گوشــه های مختلف  که قرآن  گاهی نخوانده اند، در حالی   بــا بصيرت و آ
کرده اســت و قــرآن مردم را دعــوت به فکــر و تدبر می دهد  زندگــی را بیــان 
و آنــان را در قضــاوت آزاد ســاخته اســت. همچنيــن مؤلــف می افزاید که 
آموزه هــای قرآنی با منطق و عقل ســازگارند و تنهــا متعلق به یک فرقه و یا 

یک مذهب نيست، بلکه برای همه انسان ها است.

کتابــی بــه نام قــرآن مين هندی  12. چنــدر بلــی پانــدی در ســال 1945م 
نوشــته اســت که نشر سرســوتی مندر بنارس در 59 صفحه آن را به چاپ 
کتاب ســعی می کند تا توســط مفاهيم قرآنی  ی در این  رســانده اســت. و
کلماتی چون توبه،  کند. بنابراین  کرم را با اقوام هندی بیان  روابط پیامبر ا
که در قرآن آمده است را  کافور، زنجبيل، نمارق، استبرق و غيره  مشک، 
کلمات در اصل از واژگان  که این  همه  کرده و اظهار نظر می کند  بررســی 
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