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  إلاسالميلقديم في الفكر أثر ديانات الشرق ا

الواضح على الفكر  ألاثركان لها  القديم العديد من املعتقدات التي ألادنىالشرق  شاعت في 

دأ السياسية، وب ألاوضاعأثناء الفترة العباسية، ولم يبرز ذلك الا بعد استقرار  وباألخص ،إلاسالمي

 .إلاسالمفي التعامل مع املوالي  تعامال وسطيا، وظهر انصهارهم 

 : فكر إلاسالميال  تعريف

الذي تصدى  الفكر  ِنتاج" هو  أنهلقد أعطيت تعريفات كثيرة للفكر إلاسالمي نذكر منها  

ية "الصيغة العقل ، وفي تعريف آخر هوللفلسفات الغربية ناقدا لها و واضعا البديل إلاسالمي محلها "

العلماء في سائر العلوم نستثني منها السلوك  اجتهادات تعني"الصيغة العقلية" و ،وفق منهج الاسالم"

 .بأصوله و قواعده العامة أو حسب ضوابط الالتزامإسالمي" أي  "وفق منهج، ومعنى ليس بفكر ألنه

 بعد تهذيبه نجد: إلاسالميومن جملة أهم ما أخده وتأثر به الفكر 



 

 فكر التصوف:

 ،والديانات السماوية الوثنيةثقافات، والوسيط بين املعتقدات للحامل  القديم هوفالشرق  

 "الصابئة" عبدة الكواكب التي تجمع بينعلى سبيل الذكر ال الحصر امللل والنحل  تلففظهرت فيه مخ

ق م(  6-7تية)دشالحكمة الشرقية املشرقية وبين الفلسفة اليوناية في نسختها الافالطونية، إضافة للزرا

تدادها  ، وكان امالحشاشينو الاسماعيليةو كالقرامطةالباطنية  إلاسالميةالتي كان لها اثر على الفرق 

وف، ، ثم امتدت عبر شعراء التصفي العصر العباس ي قةدالزن أنقاضها" التي ظهرت على باملانويةيتصل " 

يد كوسيلة استخدمها الصوفي  لتأك ،إلاسالميود تأثير  تاريخي للزرادشتية على التصوف ويعتقد بوج

 استقالل  الباطن عن الظاهر.

 

 كيف كان التأثير؟سؤال: لا

عرفتهم للفارسية سهلت في نقل معتقداتهم، م، و بالفرس في الجاهلية "الحيرةعرب "الختالط  -

د"، ني" أو أتباع" الزنبل أن لفظة " زندقة" كانت تستخدم للداللة على أتباع " ما وانتشار الزندقة.

 .إلاسالميومنها استعملت في القاموس العربي 

  انتشار القصص الفارسية -

:يراجع  لتفاصيل أكثر   

...............وأثره في فنون ألادب العربي إلاسالميكاظم الجناني، التصوف          

رموز:تأثير ال  



ا إلاسالم أو مرتبطا به، فهو رمزا مرتبطسلمين ان" الهالم ظهر مع الراسخة في مخيلة امل ألامثلةمن  

عند السومريين،  " إنانا"مثل املعبودةبعلم الفلك والتنجيم القديمين، وكان يعد عنصرا لألنوثة، 

أرتيميس" عند الاغريق، و" ديانا" عند الرومان، واعتماد العرب علية في ، و" عشتار" عند البابليينو"

مرية، وبداية الق ألاشهرزاد تعلق العرب بالهالل لغرض ضبط  ،إلاسالمتسيير قوافلهم التجارية، وبانتشار 

  مناسباتهم الدينية كتحديد أولى أيام الصوم لشهر رمضان الكريم.

 :في الفكر الاسالمي الرد على اعتقاد التناسخ الهندوس ي

مام بتأكيد بطالنه، منهم الا  إلاسالميإن تأثر بعض املسلمين بفكرة التناسخ، دفع بعلماء الفر  

على فرقتين، فذهبت الفرقة ألاولى إلى  ألارواحابن حزم الذي قال في ذلك:" .... افترق القائلون بتناسخ 

فارقتها ألاجساد....."والرأي الثاني يقول فيه عن تسرب معتقدات البراهمية إلى أن ألارواح تنتقل بعد م

 ، أي أن الروح  تعود للجسم.الرجعة()بعض فرق الشيعة، وعودة الروح لحياة جديدة، واملعروفة باسم 

 دراسة مقارنة،...... وألاديان إلاسالم: مصطفى حلمي، ينظر

رنا نقطة أشما يحدده " الجابري" في  ،إلاسالمير كومن مصادر أثر  ديانات الشرق القديم على الف 

 ،يإلاسماعيلالتصوف، ويضيف اليه الفكر  يضمن علوم العرفان، أال وهيدرجها التي  و  إليها سابقا،

املوروث " نعبر هنا ب بقوله: إلاسالميفكر العقائدي القديم في ال املوروثبمعنى أنه  يحاول  أن يوضح أثر 

دائرة الالقديم، والذي نقصد به ذلك الخليط من  العقائد والديانات والفلسفات ......التي انتقلت إلى 

 ."إلاسالمدولة  تحت راية الدولة الجديدة عبر الفتوحات ودخول البالد املفتوحة إلاسالميةلعربية ا

جماع الانتاج العقلي والعلمي والثقافي و  ،إسالميةنتاج عقول اسالمية وغير  هو  إلاسالميفالفكر  

ضاري، حالتالقح الفنتج   كار فلسفية،فمن أ مخلفات الديانات القديمة وما افرزتها ، منهوألادبي والفني

 
 
  .الذي هو خاصية متميزة ومستقرة في الحضارات جميعا



الفلسفية  باألخصمعتقداتهم ) الفارسية، والهندية من الثقافات إلاسالميالفكر أخذ  

ملفاهيم إلاسالم القائمة على التوحيد وسيادة إلانسان على الكون تحت  ترجماتها اخضع التي، والصوفية(

 .في كل ما يتصل باإلنسانتحمل خالصة الحكمة  عاشت منابع الفكر إلاسالميوبالتالي  .حكم هللا

 


