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Abstract: 

 If the country of India is mentioned with it the plurality of religions;  

It is an example in that, and then India is the source of the diverse 

and plural religions.  Hence, in the Malay Peninsula and its 

combined Algeria, there are different beliefs and tendencies;  They 
converted to Islam in the thirteenth century, and that was the result 

of the relations that linked them to the Arabs, which were direct, 

represented in trade, and indirect, represented in the fact that they 

were located on the sea route for the Arabs in their trade towards 

China .. 

The research aims at researching the ancient Indian religions in the 
Malay Archipelago - Malaysia - in addition to talking about India as it 

represents an important source for the spread of those religions in 

the archipelago, as well as the neighborhood that brings them 

together, India and the archipelago, and it was for direct contact 

factors, such as trade and other reciprocal travel.  His role in the 
transmission of those religions from here and there. 

If there are multiple religions in the archipelago,  However, this 

research will focus on the three major religions (Hinduism - 

Buddhism - Jainism).  They are the most famous and important 

religions among other religions, as well as being an important source 

for other religions of India and the archipelago. 
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ي أرخبيل الماليو
 
 الديانات الهندية القديمة ف

 
 3زهار هادي فاضل أ

 4لقاء خليل اسماعيل
 

 الملخص
ي ذلك، ومن ثم 

ر
ب المثل ف ِكَر معها تعدد الديانات؛ إذ هي مضر

ُ
 ذ
ُ
 بالد الهند

ْ
ِكرت

ُ
إذا ما ذ

ي شبه جزيرة الماليو فالهند مبعث الديانات المتنوعة والمتعددة. ومن ثم فإنه 
ر
يوجد ف

، وكان  ي القرن الثالث عشر
ر
وجزائرها المجتمعة عقائد ونزعات مختلفة ؛ واعتنقوا اإلسالم ف

ي التجارة، وغير 
ر
ة، متمثلة ف ي كانت مباشر

ي ربطتهم بالعرب، والت 
ذلك نتاج العالقات الت 

ي تجارتهم 
ر
ي الطريق البحري للعرب ف

ر
ي كونها كانت تقع ف

ر
ة متمثلة ف ر مباشر  ..نحو الصير

ي أرخبيل الماليو  
ر
ي الديانات الهندية القديمة ف

ر
ي البحث ف

ر
يا –وي  هدف البحث ف ر اىل  –مالير

 
ا
ا النتشار تلك الديانات باألرخبيل، فضًل جانب الحديث عن الهند لكونها تمثل مصدًرا مهمًّ
ة،  عن الجوار الذي يجمع بينهما، الهند، واألرخبيل، وقد كان لعوامل االتصال المباشر 

ي انتقال تلك الديانات من هنا وهناك
ر
حال المتبادل دوره ف ها من الي   .كالتجارة وغير

ي االرخبيل؛ إال أن هذا البحث سوف يركز عىل الديانات 
ر
وإذا كانت الديانات متعددة ف

ى الثالث )الهندوسية  ر  -البوذية  –الكير  شهرة وأهمية بير
الجينية(؛ إذ هي الديانات األكير

ها من الد ها من ديانات الهند غير ا لغير عد مصدًرا مهمًّ
ُ
 عن أنها ت

ا
يانات األخرى، فضًل

 .واألرخبيل
 .الهند، أرخبيل الماليو ، الديانات الهندية: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
ي ذلك، ومن ثم فالهند مبعث الديانات المتنوعة 

ر
ب المثل ف ِكَر معها تعدد الديانات؛ إذ هي مضر

ُ
 ذ
ُ
 بالد الهند

ْ
ِكرت

ُ
إذا ما ذ

ية من وضع اإلنسان وإن زعم  ي المقام األول ديانات بشر
ر
ي ال تنطوي تحت كونها ديانات سماوية، بل هي ف

والمتعددة، والت 
 هو غير ذلك. 

ي شبه جزيرة الماليو ومن ثم فإنه يوجد 
ر
ي وجزائرها المجتمعة عقائد مختلفة ف

ر
؛ وقد اعتنق أهل هذه البالد اإلسالم ف
ة  ي التجارة، وغير مباشر

ر
ة، متمثلة ف ي كانت مباشر

ي ربطتهم بالعرب، والت 
، وكان ذلك نتاج العالقات الت  القرن الثالث عشر

ي تجار 
ر
ي الطريق البحري للعرب ف

ر
ي كونها كانت تقع ف

ر
ر )سامه، متمثلة ف  (.329م: ص2001تهم نحو الصير

ا من مذهب  
ً
وبعد أن اعتنق أهل هذه البالد اإلسالم؛ فقد مزجوا به ما علق بهم من عقائدهم القديمة ثم اقتبسوا شيئ

ي 
ر
ر عىل هذه البالد. وإن كان حديثنا ف وتستانت بعد استيالء الهولنديير ر ومن مذهب الير تغاليير الكاثوليك عقب ظهور الير

ي أرخبيل الماليو هذا ا
ر
يا –لبحث عن تلك الديانات ف ر ا  –مالير ي من كونها تمثل مصدًرا مهمًّ

إال أن حديثنا عن الهند يأت 
 عن الجوار الذي يجمع بينهما، الهند، واألرخبيل، وقد كان لعوامل االتصال 

ا
النتشار تلك الديانات باألرخبيل، فضًل

حال المتبا ها من الي  ة، كالتجارة وغير ي انتقال تلك الديانات من هنا وهناك. المباشر
ر
 دل دوره ف

ى الثالث )الهندوسية  وإذا كانت الديانات متعددة كما سبقت اإلشارة؛ إال أن هذه الدراسة سوف تركز عىل الديانات الكير
  -البوذية  –

ُ
 عن أنها ت

ا
ها من الديانات األخرى، فضًل ر غير  شهرة وأهمية بير

ا الجينية(؛ إذ هي الديانات األكير عد مصدًرا مهمًّ
ها من ديانات الهند واألرخبيل.   لغير

ي ستحتوي 
 لمقدمة الدراسة والت 

ا
وقبل أن نعرض لتلك األمور بتفاصيلها من خالل مباحث الدراسة وتمهيدها، نعرض أوًل

 :  عىل عدة نقاط، وهي
 
 
 

                                                           
 

azhar_hade@yahoo.com   ، .عراقلا، جامعة الموصل د،
3
  

عراقلا، المديرية العامة لتربية نينوى د. ،   
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: أهمية الدراسة: 
ا
 أوًل

لهذه الدراسة أهمية بالغة تنبع هذه األهمية من كونها تتعلق بأمر من أمور العقيدة، إذ تنصب الدراسة عىل عرض أهم 
ي  وأكير ثالث ديانات اشتهرت ببالد الهند واألرخبيل، مع عرض أفكارها وأهم عقائدها، لنقف عىل طبائع العقل البشر

ي بنفسه حيث يهلك، ويمكن تلخيص تلك األ
: الذي يلق   همية لهذه الدراسة من خالل نقاط، وذلك عىل النحو التاىلي
 تتعلق الدراسة بجانب مهم من جوانب العقيدة.  .1
ي األرخبيل.  .2

ر
ا ف ً  شهرة وتأثير

 الدراسة تركز عىل الديانات الثالث األكير
 اتصال الدراسة بمجلة من المصادر العربية واإلسالمية.  .3
 قيمها. تعمل الدراسة عىل بيان صحيح األفكار من س .4

ى، وسبل ووسائل انتشارها.   .5 ي الكشف عن تطور ديانات األرخبيل الكير
ر
 للدراسة دور مهم ف

 

 ثانًيا: أهداف الدراسة: 
ي تسعها لتحقيقها، والوصول من خاللها لتحقيق إضافة علمية من إجراء هذه 

لهذه الدراسة جملة من األهداف الت 
ي المقاب

ر
ي قد تقل عدد صفحاتها، وف

دد أهميتها ومجاالت االستفادة منها، ومن تلك األهداف:  الدراسة، الت  ر  ل سي 
ي ألرخبيل الماليو.  .1

ر
 دراسة الموقع الجغراف

ي لألرخبيل.  .2
 دراسة الجانب الحضاري والتاريخر

 إلقاء الضوء عىل ديانات الهند القديمة.  .3
 التعريف بأهم مؤسسي ديانات الهند القديمة.  .4

 سالمية لتلك الديانات. الكشف عن طرق تناول المصادر العربية واإل  .5

 عرض حقائق وعقائد الديانة الهندوسية.  .6

ي ظهورها وتطورها.  -الهندوسية–بيان تأثير الديانة الهندوسية فيما تالها من ديانات كانت  .7
ر
ا ف ً  سبًبا مباشر

 عرض حقائق وعقائد الديانة البوذية.  .8

ي سكان األرخبيل.  .9
ر
ها ف  بيان طرق انتشارها ومدى تأثير

 وعقائد الديانة الجينية. عرض حقائق   .10

ة.   .11 ة وغير مباشر ي بعضها البعض بصورة مباشر
ر
 بيان تأثير تلك الديانات ف

 الوقوف عىل أهم عقائد ومؤلفات ديانات األرخبيل.   .12

ي شعب األرخبيل.   .13
ر
 بيان التأثير المباشر لتلك الديانات ف

14.    .  بيان عظمة دين اإلسالم وعظم عقيدته المستمدة من عظمة مصدرها اإللهي

 
ا: حدود الدراسة: 

ً
 ثالث

ي فلكهما، وهما: 
ر
 وللدراسة حدين تنطلق منهما وتدور ف

 الزمان:  - أ
ي سبقت 

ي اصطالحات الدراسات القديمة تلك الت 
ر
ي بها ف

ي نعتر
ي العصور القديمة، والت 

ر
وتتلخص حدود الدراسة الزمانية ف

ي تلك الع
ر
ي كانت ف

ي ميالد المسيح عليه السالم، فالدراسة تتعلق بالديانات الت 
ر
صور القديمة، ومدى ما أحدثته من تأثير ف

ي شعوب األرخبيل. 
ر
ها من ديانات وما أحدثته من تأثير ف  غير

 المكان:  - ب

ي بيان المقصود به وبيان 
ي به أرخبيل الماليو والذي سيأت 

ي وهو المكان فقد نص عنوان الدراسة عليه، ونعتر
وأما الحد الثاتر

ي تمهيد البحث. 
ر
 حدوده الجغرافية ف

 
 نهج البحث: رابًعا: م

ي البحث، وهما: 
ر
ر ف  تعتمد الدراسة عىل منهجير

:  - أ ي
 
 المنهج االستقرائ

ي تناولت موضوع البحث بالحديث والدرس، وجمع ما اندرج تحت 
حيث يقوم البحث باستقراء المصادر العربية الت 

 عنوان البحث من مادة تتفق وموضوعه. 
:  - ب  المنهج التحليلي

، بتنسيق تلك المادة،  ، نقوم من خالل المنهج التحليىلي ي
ي المنهج االستقرات 

ر
ي تتفق وموضوع البحث ف

بعد جمع المادة الت 
 والعمل عىل توليفها بما يخدم موضوع البحث. 
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ي من اتفاقهما ومواءمتهما لموضوع البحث. 
ر يأت   واعتمادنا هذين المنهجير

 

 خامًسا: خطة البحث: 

ي هذا البحث 
ي يسىع البحث وحت  يؤت 

أكله ويحقق غايته ارتأينا أن يتكون من مجموعة محاور؛ لتحقيق أهدافه الت 
 : ي خطة البحث عىل النحو التاىلي

 لتحقيقها، ومن ثم فستأت 

  .المقدمة 

  .التمهيد 
 :  وثالثة مباحث، عىل النحو التاىلي

  .المبحث األول: الهندوسية 

  .البوذية : ي
 المبحث الثاتر

  .المبحث الثالث: الجينية 

 الخاتمة. وتليها قائمة المصادر. 
 

 التمهيد: 
 جغرافية أرخبيل الماليو مع إطاللة تاريخية حضارية

 
 : ي
 
: الموقع الجغراف

ا
 أوًل

, ثم أطلق اسم  ر كانت كلمة الماليو "أو أرخبيل الماليو" يطلق عىل جزر إندونيسيا، وسنغافورة، وجزيرة بورنيو والفلبير
يا عىل شبه جزيرة الماليو  ر ة والية مالير يا الغربية  -المشتملة عىل إحدى عشر ر ، وترنجانو،  -مالير ر : جهور، وقدح، وكلني  وهي

ي شواك 
قية، وهي تشمل واليت  يا الشر ر ليس، ومالقا، وبينانج، ومالير ق، وبيهانج، ونيجري سميالن، وسالنجور، وبير وبير

ي 
ر
يا ف ر يا، وتقع دولة مالير ر ر  وصباح، وكذلك سنغافورة، وسميت باتحاد مالير ق آسيا شمال خط االستواء بير قلب جنوب شر

ر خطي طول  7-1خطي عرض  ، وبير
ا
ا، يحدها من الجنوب: سنغافورة، وإندونيسيا، ومن الشمال  119 - 100شماًل

ً
ق شر

ر شبه جزيرة الماليو  ، ويفصل, بير ر ي الفلبير
 
ف ق والشمال الشر يا الغربية-تايالند، ومن الشر ر ومنطقة شواك وصباح  -مالير

ي بمسافة بحر الص  الجنوتر
ر  (.153م: ص1966كيلو مي  تقريبا )عبدالرحمن،   750ير

ي الجنوب بحدود كل من سنغافورة وإندونيسيا، وتتصل 
ر
ي الشمال بحدود تايالند، وتتصل ف

ر
وتتصل حدود اإلقليم ف

ة ة والية: إحدى عشر ي شبه  بجزيرة سومطرة اإلندونيسية من خالل مضيق ملقا، وعدد والياتها كما سبق ثالث عشر
ر
ف

ي شمال جزيرة بورنيو )خصباك، 
ر
 (.73م: ص1986جزيرة الماليو، وواليتان ف

(, وتوجد لغات أخرى وهي الصينية والتأميلية وكدزان "لغة 343واللغة الرسمية اإلقليم هي اللغة الماليوية )شحاده، ص
ي صباح وشواك"، والدين الرسمي هو اإلسالم 

ي واليت 
ر
كما نص عىل ذلك الدستور،   -نية مع أن الدولة علما -محلية ف

 ، ي
: البوذية والهندوسية والمسيحية )الصيتر يا غير اإلسالم هي ر ي مالير

ر
وينص عىل كفالة حرية األديان، واألديان الموجودة ف

 (.8م: ص1950
، يقوم عىل االنتخابات العامة، وتحكم تسع واليات من والياتها وهي  ي ي اإلقليم ملكي ديمقراطي نياتر

ر
 ثالثة نظام الحكم ف

ي 
ر
، تتكون شبه جزيرة الماليو من مرتفعات جبلية ف ر ا، يتوارث حكمها أبناء السالطير عشر والية كما سبق حكًما وراثيًّ
 مستوًيا تتخلله بعض التالل. 

ا
ا جهة الجنوب، حت  يكون جنوب شبه الجزيرة سهًل الوسط، وتنخفض تدريجيًّ

ر والماليويون هم السكان األصليون لشبه جزيرة المال  انهم األندونيسير ي، وششاركون جير ر
يو، ويرجعون إىل العنض الماليير

ي كثير من الخصائص اللغوية والدينية ألنهم يتكلمون جميًعا اللغة الماليوية )شحاده، ص
ر
ر ف  (.343والبورنيويير

ي سيالن والماليو والتبت وتركستان وبورما وسيام وكمبوديا وكوريا إىل جانب 
ر
ت البوذية ف ر والهند واليابان، وقد انتشر الصير

همية تقوم عىل نظام الطبقات،  ي سادت فيها بعد أن زاحمت الديانة البوذية، والير
همية هي الت  ي الهند فإن الير

ر
وأما ف

ة  ا تزدحم بها مقير
ً
ر مليون اهمة، وتقديس البقرة، وتناسخ األرواح، وقد بلغ عدد اآللهة الهندوسية ثالثير وزعامة الير

ي الهند 
ر
 (. 207، 3/200م: 2001)ديورانت، العظماء ف

ت أفكارها وأدبها  ي ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لنفسها كل ما عدا الهند من العالم اآلسيوي تقريًبا؛ فانتشر
ر
لكنها ف

ر  ي بورما وسيام وكمبوديا والصير
ر
ي الشمال، وف

ر
ي التبت وتركستان ف

ر
ي الجنوب، وف

ر
ي سيالن وشبه جزيرة الماليو ف

ر
وفنها ف

ق؛ وعىل هذا النحو امتصت كل هذه األصقاع وكوريا والي ي الشر
ر
ق األقىص –ابان ف ما استطاعت امتصاصه  -ما عدا الشر

ي 
ر
ر ف نطيير ر ر والبير ي امتصت بها أوروبا وروسيا الحضارة من الرهبان الرومانيير

وهضمه من المدنية؛ بالطريقة نفسها الت 
ي سيالن من منذ العصور الوسط؛ فمعظم هذه األمم قد بلغ ذروة ثقافته بحافز 

ر
من البوذية؛ ولقد لبثت "أنورا ذابورا" ف
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ي عام 
، وظل الناس هناك ألقر ي

 
ف ي العالم الشر

ر
ى ف ي القرن التاسع، إحدى المدن الكير

ر
عهد أشوكا حت  انحالل البوذية ف

ر )ديورانت،  ر المقدسة عند البوذيير  (.2/405م: 2001يعبدون شجرة التير
ي تاريخهم األول ي

ر
ي أنحاء العالم؛ فكانوا يعتقدون كان الماليويون ف

ر
ا من المعتقدات القديمة كما هو الواقع ف

ً
عتقدون أنواع

ي هذا العالم له روح وقوة، فاألشجار والجبال واألنهار واألحجار لها أرواح يخضع لها الناس ويجب عليهم 
ر
ء ف ي

بأن كل شر
ل عليهم الباليا؛ ومن  ر موها ويعبدوها لكيال تغضب عليهم أو تير ثم ظهرت عبادة الطبيعة لديهم وبعد مرور الزمن أن يحي 

ر إليهم من الهند بقصد التجارة طوال القرون المسيحية األوىل،   االختالط بالقادمير
وقعوا تحت التأثير الهندي منذ أن كير

 : ي
ر
اف ي أفكارهم وعباداتهم وعاداتهم وثقافتهم وآدابهم )السير

ر
ا ف

ً
 (. 1/3م: 1999فظهر أثر ذلك عميق

ر الهند وأرخبيل الماليو عريقة قديمة، وبواسطتها تشب إليه أثر الثقافة الهندية وأدبها وكان ذلك وكانت ال عالقات بير
ي أول األمر الكتابة الماليوية بالحروف الهندية وه معروفة بحروف كاوي 

ر
ا للغاية؛ ومن ثم فقد تأثرت ف

ً
 –عظيًما وعميق

KAWI - ر عام أربعمئة ة ما بير
ي في 

ر
ي ظهرت ف

،  الت  ر للميالد من أثر قدوم الثقافة الهندية إليه )السنباطي وسبعمئة وخمسير
 (. 180م: ص1983

ي نشأت لدى أفراد  
 من حروف ونخر الت 

ا
ي كانت أصًل

وكذا تأثرت بالحروف الهندية المعروفة بحروف جاوة القديمة الت 
ي بلدة كورومنديل جنوب الهند، وبصفة عامة تأثرت اللغة

ر
ر ف الماليوية باللغة السنسكريتية لغة الهند  باالوا المقيمير

ر هناك )عبد الرحمن،  ر السائدتير ؛ وان أحمد،  19م: ص 1990القديمة نتيجة انتشار الهندوكية والبوذية وهما الديانتير
 (. 263م: ص 1990

ر ونفوسهم، بل كان ر جاءتا قبل اإلسالم لم تسيطرا عىل قلوب الماليويير ا وإن الهندوكية والبوذية اللتير تا تلعبان دوًرا رئيسيًّ
ي أمور العادات والمناسبات 

ر
ي أوساط الملوك والرؤساء واألغنياء منهم فقط دون أبناء الشعب، ولم تؤثرا إال ف

ر
ف

والمعامالت، فحقيقة األمر أن الشعب الماليوي تأثر بهما من الجانب المادي فحسب، وأما الجانب الروىح فلم تتشبا 
ا عن مخاطبة العقل والضمير  إىلي قلوبه؛ ألنهما قامتا 

ً
 ,AI- Attas )عىل أساس الخيال وجلب المصالح الشخصية بعيد

1990: p. 12). 
ي إقليم 

ر
ي كانت رائجة آنذاك ف

 عن تلك الديانات القديمة الت 
ا
ي أرخبيل الماليو، بديًل

ر
 ف

ا
ومن هنا فقد جاء اإلسالم بديًل

ي هذه الصفحات نعرض لهذه الديانات القد
ر
 يمة. الماليو، وف

 
 الهندوسية :المبحث األول

همية ديانة يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد  ا الير
ً
الهندوسية ويطلق عليها أيض

، إنها ديانة تضم القيم الروحية  ة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميالد إىل وقتنا الحاضر ي تشكلت عير مسير
الت 

جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب األعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله،  والخلقية إىل
ل الديانة 

ُّ
، وال يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون، فقد تّم تشك ر ولكل عمل أو ظاهرة إله. وال يوجد لها مؤسس معير

ون الغزاة ا ي القرن الخامس عشر قبل الميالد هم وكذلك الكتب عير مراحل طويلة من الزمن، واآلريُّ
ر
لذين قدموا إىل الهند ف

 (.70المؤسسون األوائل للديانة الهندوسية )حبيب، د.ت: ص
ا، ثم  ي طبائعهم عنًضا إلهيًّ

ر
اهمة الذين يزعمون أن ف ي القرن الثامن قبل الميالد تطورت الهندوسية عىل أيدي الكهنة الير

ر
ف

ي القرن الثالث ق
ر
، ومن حظ الديانة الهندوسية أنها ليست لها تطورت مرة أخرى ف ر منوشاسي  بل الميالد عن طريق قوانير

عقيدة رئيسية فعقيدتها هي عدم التعصب والبحث عن الحق بالطريقة الحسنة، أم االعتقاد بوجود الخالق وعدمه 
أو لم يؤمن )سعفان،  فكالهما سواء، وال يلزم ألي رجل من رجال الهندوس أن يؤمن بالخالق فهو هندوكي سواء آمن

 (.175-174م: 1999
ونستطيع فهم الهندوسية من خالل كتبها، ونظرتها إىل اإلله، ومعتقداتها وطبقاتها إىل جانب بعض القضايا الفكرية 
حها وأخرى  ة لشر فت كتب كثير

ِّ
ل
ُ
ة الفهم غريبة اللغة، وقد أ والعقائدية األخرى، وللهندوسية عدد هائل من الكتب عسير

وح، وكلها مقدسة وأهمها: الختصا  ر تلك الشر
، ومدارج االرتقاء للحياة  - ر الفيدا: كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة، وقيل: معناها العلم، وتصور حياة اآلريير

ي إىل وحدة الو 
، وفيه أدعية تنتهي بالشك واالرتياب، كما أن فيه تأليًها يرتق  ي

جود. العقلية من السذاجة إىل الشعور الفلسقر
 ، ي الفيدا الملكية، ويجور فيدا: 533م: 2003)االعظمي

: رج فيدا أو راجا فندا، وتعتر (. ويتألف من أربعة كتب رئيسية وهي
. و سم فيدا: وبه ينشدون أناشيدهم أثناء إقامة الصلوات واألدعية. وأتهار  ر وهذا الكتاب يتلوه الرهبان عند تقديم القرابير

. فيدا، عبارة عن مقاالت من ا ر ي والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة واألساطير والشياطير
 
 لرف

: َسْمِهتا تمثل مذهب الفطرة، وأدعيته كان يقدمها سكان الهند  وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل عىل أربعة أجزاء هي
. وآرانياك، وهي  ر ي بالدهم مبينة أنواع القرابير

ر
ر ف اهمة للمقيمير اهمن ويقدمها الير . والير ر األقدمون آللهتهم قبل زحف اآلريير
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ي يتقدم بها ا
ر األحراش والغابات. وآبا نيشادات: وهي الصلوات واألدعية الت  ي الكهوف والمغاور وبير

ر
لشيوخ أثناء إقامتهم ف
 (.82، 79م: ص200األشار والمشاهدات النفسية للعرفاء من الصوفية )صليبا، 

ر معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها )زيعور،  - ح للويدات بير ر عبارة عن شر ر منو: وهذه القوانير  (.126م: ص1993قوانير
كتب أخرى: منها المها بهارتا، وهي ملحمة هندية تشبه ملحمة اإللياذة واألوديسة عند اليونان ومؤلفها وياس ابن   -

ي هذه  950العارف بوشا الذي وضعها سنة 
ر
كت اآللهة ف ر أمراء من األش المالكة، وقد اشي  ق.م وهي تصف حرًبا بير

ر أمراء من أشة ملكية واحدة، وينسب إىل كرشنا فيها نظرات فلسفية واجتماعية.  الحرب. وكتاب كيتا، تصف حرًبا بير
ر ألف بيت، ألفت ابتداءا من القرن السادس عير مرحلة طويلة  وكتاب يوجا وهو كتاب باتنجل: تحتوي عىل أربعة وستير

 - 2000فيدية )عىل أيدي مجموعة من الناس، فيها أمور فلسفية والهوتية. وملحمة الرامايانا: عندما انتقلت الهند ال
رتها  500 - 1000ق.م( إىل عض "البطولة" ) 1000 ق.م(، أو بعبارة أخرى لما انتقلت الهند من ظروف حياتها كما صوَّ

ي "الماها بهارتا" و"رامايانا"، أصبحت أعمال الناس مقسمة بينهم بالنسبة 
ر
أسفار الفيدا، إىل حياة جديدة ترى وصفها ف

ي وضوح وجالء )ديورانت، إىل طبقاتهم االجتماعية، بحي
ر
ر الطبقات ف ث يرث الولد عمل طبقته، وتحددت الفوارق بير

 (.2/215م، 2001ص
ومن ثم فإن عقيدة الهندوسية عن التوحيد غير ثابتة؛ ال يوجد توحيد بالمعتر الدقيق، لكنهم إذا أقبلوا عىل إله من اآللهة 

ي عن أعينهم كل اآلله
ة األخرى، وعندها يخاطبونه برب األرباب أو إله اآللهة، ولهذا أقبلوا عليه بكل جوارحهم حت  تختقر

 ُيعبد، ومن ذلك 
ً
 –فإن الهندوس يقولون بالتعدد، ويعنون به أن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلها

ا
الماء والهواء واألنهار  -مثًل

ر )سميث،  ة يتقربون إليها بالعبادة والقرابير  (.67-66م: ص2005والجبال، وهي آلهة كثير
ي إله واحد، أخرج العالم من 

ر
ي القرن التاسع قبل الميالد ظهرت لدى الهندوس عقيدة التثليث؛ إذ جمع الكهنة اآللهة ف

ر
وف

ذاته وهو الذي أسموه: براهما، وذلك من حيث هو موجود. وفشنو من حيث هو حافظ. وسيفا وذلك من حيث هو 
أو عبد الواحد األعىل وال يوجد أي فارق بينها، وهم بذلك قد مهلك. فمن يعبد أحد اآللهة الثالثة؛ فقد عبدها جميًعا 

 ،  (.34-32م: ص1912فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليث )التنير
وإن اختلفت عقائد الهندوس ونظرتهم للتوحيد إال أنهم يلتقون عىل تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كاألفاعي وأنواع 

ي المعابد والمنازل من الحيوان كالقردة، ولكن ت
ر
تمتع البقرة من بينها جميًعا بقداسة تعلو عىل أي قداسة ولها تماثيل ف

والميادين ولها حق االنتقال إىل أي مكان وال يجوز للهندوكي أن يمسها بأذى أو بذبحها وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية 
ي كان يعتمدها األ 64م: ص2005)مفرج، 

دب المالوي؛ إذ كان األدب المالوي يعتمد عىل (. تناقلوها عير المشافهة، والت 
؛ حيث يتناقلون الحكايات والتواري    خ بالذاكرة والفم )عبدالرحمن،  ي

 (.  86م: ص1990المشافهة واألدب اللساتر
 :  والهندوسية تعتمد نظام الطبقات، وقد وردت الطبقات عىل النحو التاىلي

اهمة " : طبقة البر
ا
 ": Brahmanأوًل

اهمة الطبقة األوىل، وهم الذين خلقهم اإلله براهما من فمه، ومعناه العارف باإلله، منهم المعلم وتشكل طبقة الير 
اهمة فرقة  تهم، والير ي حضر

ر
ر إال ف ي حاالت الزواج والوفاة، وال يجوز تقديم القرابير

ر
، ولهم يلجأ الجميع ف ي

والكاهن، والقاضر
يفة النسب عندهم، فمنهم من يقول  بحدوث العالم، ومنهم من يقول بأزليته، إال أنهم مجمعون قليلة العدد فيهم شر

، د.ت: باب خلقة العالم فقرة  ي
، 31عىل إبطال النبوات، وتحريم ذبح الحيوان، والمنع من إهالكه وأكل أقواته )منوسمرت 

 (.278-277، الباب الخامس، ص19ص
 ":Kshatreaثانًيا: طبقة الكاشبر "

ر ويحملون السالح للدفاع، ومن ثم يجب وهم الذين خلقهم اإلله من ذراعيه ، ومعناه الشجاع، يتعلمون ويقدمون القرابير
 ، ي )االعظمي ا من األكشي 

ً
همي أصغر سن ي، وإن كان الير

همي أًبا لألكشي  م: 2005عليهم االبتعاد عن الشهوات، ويعد الير
 (.569ص

ا: الويش، أو "الفيشية" 
ً
 : Vaishyaثالث

فخذه، ومعناه الزراع والتجار، يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال، وينفقون عىل المعاهد وهم الذين خلقهم اإلله من 
 ، ي  (.86م: ص1986الدينية )شلتر
 ":Shudraرابًعا: الشودر "

ر يشكلون طبقة المنبوذين، وعملهم  ، وهم من الزنوج األصليير ر وهم الذين خلقهم اإلله من رجليه، ومعناه الذليل والمهير
، مقصور عىل خدمة  ي

وتر يفة )البير  (. 71م: ص1936الطوائف الثالثة السابقة الشر
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 البوذية :المبحث الثائ

ي القرن الخامس قبل 
ر
همية الهندوسية ف ي الهند بعد الديانة الير

ر
هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت ف

ي البداية تناهض الهندوسية وتتجه إىل العناية باإلنسان،
ر
كما أن فيها دعوة إىل التصوف والخشونة ونبذ   الميالد، وكانت ف

ق األقىص. وتعتير البوذية نظاًما  ي الهند والشر
ر
. والبوذية واسعة االنتشار ف ف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير

الي 
ي 
ر
ا عىل نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحًيا، وإنما هي آراء وعقائد ف ا مبنيًّ ا ومذهًبا فكريًّ ، وتختلف  أخالقيًّ ي

إطار ديتر
ر أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة  ي حير

ر
ي أن األوىل صبغتها أخالقية، ف

ر
البوذية القديمة عن البوذية الجديدة ف

 (.10م: ص2008بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون والحياة )لفنسون، 
ي ومعناه ق.م(، 480-560ومؤسس البوذية هو سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا )

ا بسكيا موتر
ً
ي )العالم( ويلقب أيض

وبوذا تعتر
ة من عمره،  ي التاسعة عشر

ر
ي النعيم وتزوج ف

ر
ا ف

ً
ف ا فشب مي  ً ي بلدة عىل حدود نيبال، وكان أمير

ر
المعتكف، وقد نشأ بوذا ف

ي الك
ر
ي المعيشة والتأمل ف

ر
ا إىل الزهد والتقشف والخشونة ف

ً
ين هجر زوجته منضف ون ورياضة ولما بلغ السادسة والعشر

ي وجهة نظره حيث تبعه 
ي منبعها الشهوات، ثم دعا إىل تبتر

النفس وعزم عىل أن يعمل عىل تخليص اإلنسان من آالمه الت 
ون )القطان،   (. 245م: ص2000أناس كثير

ي قرية راجاجراها عام 
ر
ي مؤتمر كبير ف

ر
ر أتباع المذه 483وقد اجتمع أتباع بوذا بعد وفاته ف ب ق.م إلزالة الخالف بير

ولتدوين تعاليم بوذا خشية ضياع أصولها، وعهدوا بذلك إىل ثالثة رهبان وهم: )كاشيابا، وقد اهتم بالمسائل العقلية، 
، وقد اهتم بقواعد تطهير النفس،  أناندا، وقد دون جميع األمثال والمحاورات( )نومسوك،  -349م: ص1999وأوياىلي

355.) 
ية من مآسيها وآالمها، وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم، كما  يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن هللا، وهو  ص للبشر

ِّ
المخل

أنهم يعتقدون أن تجسد بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس عىل العذراء مايا؛ وهو نفس اعتقاد النصارى بالسيدة 
ية من مآسيها وآالمها، ويتح ص البشر

ِّ
مل عنها كل خطاياها، وأن مريم العذراء، ويعتقدون أنه سيعود إىل األرض ويخل

ؤدى إال له، والدين الصحيح ال يؤخذ إال منه، والتعاليم السامية ال 
ُ
صنمه تسجد له كل األصنام، والصالة والعبادة ال ت

ية  ص البشر
ِّ
ي عالم اليوم يعبدون بوذا، ويؤمنون أن المستقبل لديانته؛ ألنه مخل

ر
ر البشر ف  إال عنه!، مئات من ماليير

تلق 
ُ
ت

 (.87م: ص1999، )نومسوك
ها عدد كبير من  ي اجتماعات يحضر

ر
يصىلي البوذيون لبوذا ويعتقدون أنه سُيدخلهم الجنة، والصالة عندهم تؤدى ف

األتباع، ولما مات بوذا قال أتباعه: صعد إىل السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته عىل األرض، فيؤمنون برجعة بوذا ثانية 
كة إ  من نور إىل األرض ليعيد السالم والير

ٌ
، وهو عندهم ذات ليها، كما يعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد األزىلي

غير طبيعية، وأنه سيحاسب األموات عىل أعمالهم، ويعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إىل يوم القيامة، 
: إن بوذا أنكر  ر األلوهية والنفس اإلنسانية، وأنه   ويقولون إن بوذا أسس مملكة دينية عىل األرض، ويقول بعض الباحثير

 (.232-225م: ص1999كان يقول بالتناسخ )نومسوك، 
، والتصدق عىل الفقراء، وترك الغتر  ومما يتضح من تعاليم بوذا أنها تدعو إىل المحبة والتسامح، والتعامل بالحستر

ف، وحمل النفس عىل التقشف والخشونة، وفيها تحذير من النساء والمال، وت ي البعد عن الزواج. والي 
ر
 رغيب ف

 : ر  وينقسم البوذيون إىل قسمير
 البوذيون المتدينون: وهؤالء يأخذون بكل تعاليم بوذا وتوصياته.  -1
 البوذيون المدنيون: هؤالء يقتضون عىل بعض التعاليم والوصايا فقط.  -2

ي نظر بوذا سواسية ال فضل ألحد إال بالمعرفة والسيطرة عىل الشهوات، 
ر
وقد احتفظت البوذية ببعض صورها الناس ف

ر واليابان؛ فقد ازدادت  ي الصير
ر
ي الشمال وعىل األخص ف

ر
ي سيالن وبورما، أما ف

ر
ي منطقة جنوب آسيا وخاصة ف

ر
األوىل ف

ر هما:  ا وانقسمت إىل مذهبير
ً
 تعقيد

م خطا -1  ه. مذهب ماهايانا: وهو مذهب أهل الشمال، وهذا المذهب يدعو إىل تأليه بوذا وعبادته وترسُّ
مذهب هنايانا: وهو مذهب الجنوب، وقد حافظ عىل تعاليم بوذا، ويعتير أتباع هذا المذهب أن بوذا هو المعلم  -2

ي العظيم الذي بلغ أعىل درجة من الصفاء الروىحي )ديورانت، 
 
 (.402/ 2م: 2001األخالف

عون ذلك، أو يقرون خالفه
َّ
لة، وهم ال يد ر  منسوبة إىل بوذا، وللبوذية كتب، إال أن كتبهم ليست مير

ٌ
، بل يقرون أنها عبارات

، فبوذيو  ر أو هي عبارة عن حكاية ألفعاله سجلها بعض أتباعه، ونصوص تلك الكتب تختلف بسبب انقسام البوذيير
 عن الخرافات. 

ا
ة تتعلق ببوذا، أما كتب الجنوب فهي أبعد قليًل  الشمال اشتملت كتبهم عىل أوهام كثير

 سام: تنقسم كتبهم إىل ثالثة أق
ر البوذية ومسالكها.  -1  مجموعة قوانير
ي ألقاها بوذا.  -2

 مجموعة الخطب الت 
ي نبع منها.  -3

 الكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكرة الت 
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ات  ي الهند ألنها تخضع لتغير
ر
ر عنها ف ي الصير

ر
وتعتمد جميع كتبهم عىل اآلراء الفلسفية ومخاطبة الخيال وتختلف ف

 (.26-25صم: 1999الفالسفة) )نومسوك، 
 انتشار البوذية ومواقع النفوذ:  -

ر عدد كبير من الشعوب اآلسيوية، حيث يدين بها أكير من ستمئة مليون نسمة، ولهم معبد  ة بير الديانة البوذية منتشر
ي كاتمندو بالنيبال. 

ر
 ضخم ف

 ويمكن تقسيم انتشار البوذية إىل خمس مراحل: 
 ي وقد دفع الملك آسوكا البوذية خارج حدود الهند وسيالن. من مطلع البوذية حت  القرن األول الميالد .1
ق إىل البنغال ونحو الجنوب  .2 ي االنتشار نحو الشر

ر
من القرن األول حت  القرن الخامس الميالدي وفيها أخذت البوذية ف

ي القرن الثالث اتخذت طريقها إىل ال
ر
، وف ي إىل كشمير ي إىل كمبوديا وفيتنام ونحو الشمال الغرتر

 
ف ر وأواسط الشر صير

ر إىل كوريا.   آسيا ومن الصير
ي اليابان ونيبال والتبت، وتعد من أزه مراحل انتشار  .3

ر
ت ف من القرن السادس حت  القرن العاشر الميالدي وفيه انتشر

 البوذية. 
 كثير من آثارها لعودة النشاط  .4

من القرن الحادي عشر إىل القرن الخامس عشر وفيها ضعفت البوذية واختقر
ي الهند، فاتجهت البوذية إىل الوس ومنغوليا وبورما وسيام. اله

ر
 ندوشي وظهور اإلسالم ف

، وقد اصطدمت  .5 ي ي بعد انتشار االستعمار األوروتر  اآلن وفيه تواجه البوذية الفكر الغرتر
من القرن السادس عشر حت 

ي أيدي الح
ر
ة بالمسيحية ثم بالشيوعية بعد أن صار الحكم ف ي هذه الفي 

ر
كومات الشيوعية )نومسوك، البوذية ف

 (.373-356م: ص1999
 

 الجينية :المبحث الثالث
ي أرخبيل الماليو، وتعتير الجينية امتداد للهندوسية، أو هي تطور لها؛ إذ أنها 

ر
ة ف الجينية واحدة من أهم الديانات المنتشر

ي القرن السادس قبل الميالد عىل يدي مؤسسها 
ر
ا، وما تزال إىل يومنا هذا، ديانة منشقة عن الهندوسية، ظهرت ف مهافير

ا عن الشعور بالقيم  
ً
إنها مبنية عىل أساس الخوف من تكرار المولد، داعية إىل التحرر من كل قيود الحياة والعيش بعيد

ي 
ر
، وهي تقوم عىل رياضات بدنية رهيبة وتأمالت نفسية عميقة بغية إخماد شعلة الحياة ف كالعيب واإلثم والخير والشر

ي األديان والمذاهب،  نفوس معت
ر
 (.2/712ه: 1420نقيها )الموسوعة الميشة ف

ي تأسيسها )
ر
ي نصف دورة زمنية بدأت منذ 24ويعتقد الجينيون أن ديانتهم أسهم ف

ر
ا، حيث يظهر كل منهم ف

ً
( ترنكاًرا أو جين

الء الجينيات من قبيل األساطير األزل، وسوف تستمر إىل ما ال نهاية، كان أول هؤالء: وششابها أو أديناثا، ويعتير وجود هؤ 
ي األديان والمذاهب،  

ر
ا )الموسوعة الميشة ف ي لم تثبت تاريخيًّ

 (.2/712ه: 1420الت 
 كتب الجينية: 

، فهذه 
ا
ر سؤاًل ر خطبة، وأجاب عن ستة وثالثير  خمًسا وخمسير

ْبنا وألق 
َ
ي والية ت

ر
ي مدينة بنابوري ف

ر
نزل مهاويرا قبل موته ف

حت كتابهم المقدس، يضاف إىل ذلك الخطب والوصايا المنسوبة للمريدين والرهبان الخطب وتلك األسئلة أصب
ي جمع كلمة 

ر
ي القرن الرابع قبل الميالد لكنهم فشلوا ف

ر
، وقد انتقل تراثهم مشافهة، وقد حاولوا تدوينه ف ر اك الجينيير والنسَّ

 م. 57الناس حول ما كتبوه، فتأجلت كتابته إىل سنة 
ي القرن الخامس الم -

ر
ي باللغة ف

اث الجيتر ، حيث قاموا بتدوين الي  ي مدينة ويالبهي
ر
ر ف يالدي اجتمع كبار الجينيير

ة  وح واألساطير الكثير ر أن لغته األصلية كانت أردها مجدى، ويوجد اآلن عدد من الكتب والشر ي حير
ر
السنسكريتية، ف

ي األديان والمذ
ر
اف بها من طائفة إىل أخرى )الموسوعة الميشة ف  (.2/743ه: 1420اهب،  يختلف االعي 

فون بآلهة الهندوس وبالذات اآللهة الثالثة )برهما اهمة، لذا فإنهم ال يعي  ي األصل ثورة عىل الير
ر
سيفا(،  -فشنو -الجينية ف

ف الجينية بالروح األكير أو بالخالق األعظم لهذا 
اآللهة الجديدة، ومن هنا سميت حركتهم بالحركة اإللحادية، ال تعي 

ف بوجود أرواح خالدة، كل روح من األرواح الخالدة مستقلة عن األخرى ويجري عليها التناسخ. الكون، لكنه  ا تعي 
ا لهم وقرنوا به الجينيات الثالثة 

ً
ا معبود  من فكرة األلوهية، فاتخذوا من مهافير

ا
لم يستطيعوا أن يتحرروا تحرًرا كامًل

ي أذهانهم صورة الدين، وليسد
ر
ين اآلخرين؛ لتكمل ف افهم باإلله األوحد، وكان خلق والعشر وا الفراغ الذي أحدثه عدم اعي 

اف بآلهة الهندوس عدا اآللهة الثالثة: )برهما ونها،  -فشنو -المسالمة والمجاملة قد دفعهم إىل االعي 
ُّ
سيفا( ثم أخذوا ُيِجل

ام براهمة الهن اهمة لها، ودعوا كذلك إىل احي  دوس، وذلك باعتبارهم طائفة لها لكنهم لم يصلوا بها إىل درجة تقديس الير
ي الدين الهندوشي )ديورانت، 

ر
 (.2/406م: 2001مكانتها ف

ي 
فون بالطبقات، بل هم ثورة عليها، إذ ليس لديهم سوى طبقت  ، وال يعي  ر والجينية ال توجد لديهم صالة، وال تقديم قرابير

ة امتيازات، مما  .  الخاصة والعامة، ولم يجعلوا لخاصتهم من الرهبان أيَّ ي
جعل الرهبنة ذات مشقة وتضحية وتكليف ذات 

ويعتقدون بالكارما، وهو كائن مادي يخالط الروح، ويحيط بها، وال سبيل لتحرير الروح منها إال بشدة التقشف والحرمان 
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من الملذات، ويظل اإلنسان يولد ويموت ما دامت الكارما متعلقة بروحه وال تطهر نفسه حت  تتخلص من الكارما، حيث 
فانا  ي نعيم النجاة، وهي مرحلة النير

ر
ا ف

ً
ا خالد ي الدنيا بالتدريب  -الخالص-تنتهي رغباته وعندها يبق  حيًّ

ر
ي قد تحصل ف

الت 
ي ممارساتهم اليومية أن تجد بعض 

ر
والرياضة أو بالموت. وذلك يقدسون كل ذي روح تقديًسا عجيًبا، ومن صور ذلك ف

ا فيه روح، وقد تجد بعضهم يضع -أو مجلسه-الرهبان وهو ممسك بمكنسة ينظف بها طريقه 
ً
؛ خشية أن يطأ شيئ

ي الهواء، كما أنهم ال 
ر
ا من استنشاق أي كائن ىحي من الهوام العالقة ف

ً
بعضهم غشاءا عىل وجهه يتنفس من خالله خوف

بة، ومن ذلك أنهم ال يذ ي الي 
ر
ة الموجودة ف ات الصغير ي الزراعة حذًرا من قتل الديدان والحشر

ر
بحون الحيوانات، يعملون ف

ا من إراقة الدماء وقتل األحياء من 
ً
ي قتال؛ خوف

ر
ي معركة وال يدخلون ف

ر
كون ف وال يأكلون لحومها، فهم نباتيون، وال يشي 

ي الشوارع بدون  
ر
ي الشخص ف

البشر فهم مسالمون بعيدون عن كل مظاهر العنف. ويعتير أبرز مظاهر الجينية، حيث يمسر
 جسده من غير شعور 

ا من الجينية، ومن ثم فالرهبان كساء يسي  بالحرج أو الحياء أو الخجل، وهذا تطبقه فرقة ديجامير
يعيشون عراة، وذلك نابع من فكرة نسيان العار أو الحياء، مما يمكنه من اجتياز الحياة إىل مرحلة النجاة والخلود، ولهذا 

ي أنه ما 
ا بالدنيا، مما يحجبه عن الفوز والنجاة  فإذا تذكر اإلنسان العاري الحياة والحسن والقبح، فذلك يعتر

ً
زال متعلق

ي األديان والمذاهب،  
ر
 (2/746ه: 1420)الموسوعة الميشة ف

 

 الخاتمة

ي موضوع الدراسة نستطيع الوصول لمجموعة مهمة من النتائج، ومنها: 
ر
 من خالل ما تم بيانه ف

ت بها دي -1 ي انتشر
 انات الهند القديمة. أرخبيل الماليو واحد من البيئات الخصبة الت 

 الديانة الهندوسية هي أصل ما جاء بعدها من ديانات.  -2
 الديانات الهندية القديمة كانت ديانات قابلة للتطور والتجديد.  -3
ي حققت انتشاًرا واسًعا باألرخبيل.  -4

 الديانة البوذية واحدة من أهم الديانات الت 

 الديانات القديمة جملة من الكتب والمؤلفات وموروث من العادات والتقاليد سمح لها باالمتداد والتوغل  -5
ْ
فت

َّ
خل

 عير الزمان والمكان. 

 قامت الديانات الهندية القديمة عىل أساس من العنضية والطبقية البغيضة.  -6
 

 المصادر والمراجع
: المصادر العربية: 

ا
 أوًل

( ، ي
وتر ي العقل او مرذولة، ط1983ابو الريحان احمد البير

ر
وت: عالم الكتب. 2م(، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف  ، بير

( ، ي
ر
اف . 1999أبو زيد حسن بن يزيد السير ي

ر
: المجمع الثقاف ي ، ابو ظتر ي

ر
اف  م(، رحلة السير

( ، ي ى، ط1981احمد شلتر  ، مكتبة النهضة المضية. 6م(، أديان الهند الكير

( ، ي
، مكتبة النهضة المضية. 1950بدر الدين ىحي الصيتر ر ر العرب والصير  م(، العالقات بير

 ، القاهرة: دار التأليف والنشر للكنيسة االسقفية. 1حبيب سعيد، )د.ت(، اديان العالم، ط

ي بن سامه، )
ي العض القد2001ابريل  21-19روستر

ر
ي أرخبيل الماليو ف

ر
يا م(، تأثير اللغة العربية وآدابها ف ر بروناي  –يم ) مالير

ر التأثير  –أندونيسيا  – ي لآلداب العالمية بير (، بحث منشور ضمن فعاليات مؤتمر األدب العرتر ر فلبير
والتأثر، المملكة المغربية، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس: 

 دار عالم الكتب الحديثة. 
 «.مطبوع ضمن موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية»م الجغرافية عند العرب، م(، عل1986شاكر خصباك، )

، جامعة االسكندرية: كلية 1990عبدالرزاق بن وان احمد، ) يا بعد االستقالل، رسالة ماجستير ر ي مالير
ر
م(، اللغة العربية ف

 اآلداب. 

( ، ي ي أرخبيل الماليو، ط1983عبدالرؤف شلتر
ر
 قلم. ، الكويت: دار ال3م(، اإلسالم ف

 ، الرياض: اضواء السلف. 1م(، البوذية تاريخها وعقائدها وعالقة الصوفية بها، ط1999عبدهللا مصطقر نومسوك، )

ي اللغة الماليوية وتحوالتها داللة وكتابة: عرض 2011ابريل،  21-19عىلي شحادة، )
ر
م(،  معجم الكلمات العربية ف
ر  ي واآلداب العالمية بير التأثير والتأثر _ جامعة سيدي محمد بن عبدهللا  وتحليل". مؤتمر األدب العرتر

. -فاس-سايس-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-بالمملكة المغربية  مختير اللغة والتواصل وتقنيات التعبير
 ، القاهرة: دار الندى. 1م(، موسوعة األديان القديمة، معتقدات آسيوية، ط1999كامل سعفان، )

وت: دار الكتاب الجديد المتحدة. 1ية، ترجمة: محمد عىلي مقلد، طم(، البوذ2008كلود ب. لفنسون، )  ، بير
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