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موقف الفكر الحداثي من المالئكة
The Position of Modernist Thought on (the belief) in Angels
Mohammad Salih Abdullah Hakki *
Masitoh Ahmad **
Asma Uthman al-Muhammady***
Abstract
The study aims at shedding the light on the modernist intellectual position on
the doctrinal issues in the aspect of al-samʿiyyÉt which is related to (the belief)
in the angels. Various claims of the modernist thoughts are therefore discussed
together with explanation of the criticism against them. The study adopts the
inductive approach in examining the modernists' texts related to the issue of alsamʿiyyÉt and extrapolating their writings and what they have said about it, as
well as using the analytical method in an attempt to present and evaluate their
statements, arguments and proofs. The method of critical approach is applied in
criticizing the concept of modernity and the thoughts which came from it, and
responding to it in accordance with the scientific methodology, rational as well
as naqlī approach. It explains the concept of modernity and presents its
definitions and views of modernist's scholars related to this issue along with
criticisms against them. The study found that modernity presents itself as an
alternative philosophy to replace all beliefs, ideas, and previous divines as well
as human perceptions of them, and (also) the invalidity of their claims stemming
from this basis. The Modernist thought on the issue related to the angels can be
divided into two parties: The first party denies the unseen and therefore denies
the angels, and the other one believes in the unseen including issue of alsamʿiyyÉt, but it was interpreted far from its truth.
Keywords: Modernity, samʿiyyāt, angels, modernists, angels.
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ملخص البحث
هتدف ىذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على ادلوقف الفكري احلداثي من ادلسائل العقدية يف
جانب السمعيات ،اودلتعلقة بادلالئكة  ،حبيث تناقش دعاوى الفكر احلداثي ادلختلفة ،مع بيان
النقد ادلوجو ذلا ،وقد سلكت الدراسة ادلنهج االستقرائي يف تتبع نصوص احلداثيُت فيما يتعلق
جبانب السمعيات من خالل استقراء كتاباهتم والبحث عما قال او فيها ،وكذلك استعانت
بادلنهج التحليلي يف زلاولة لعرض أقواذلم وحتليلها وبيان أدلتهم ومستندىا ،اورتأت ادلنهج
النقدي يف نقد مفهوم احلداثة واآلراء اليت صدرت منها وتفكيكها والرد عليها وفق ادلنهج
العلمي وعن طريق األدلة العقلية والنقلية ،وقد تناول الدراسة بيان مفهوم احلداثة وعرض
تعريفات ذلا ،وعرض آ ارء احلداثيُت يف ىذه ادلسألة مع بيان النقد ادلوجو ذلا ،وقد توصلت
الدراسة إىل أن احلداثة تطرح نفسها كفلسفة بديلة لتحل زلل مجيع العقائد واألفكار و مجيع
التصورات السابقة السماوية والبشرية منها ،وبطالن دعاويهم ادلنطلقة من ىذا األساس .اولفكر
احلداثي يف مسألة ادلالئكة فريقان األول ينكر الييب فهو منكر للمالئكة ،والاا ي يممن
مبتعدا عن حقيقتها.
بالييب واليت منها مسائل السمعيات ولكنو يموذلا ً
الكلمات المفتاحية :احلداثة ،السمعيات ،ادلالئكة ،احلداثيون.

المقدمة
اإلديان بادلالئكة من األمور اليت ال يتم اإلديان إال هبا ،فهو الركن الاا ي من أركان
اإلديان الستة ،ووجودىم ثابت بالدليل القطعي ال لبس فيو ،واجلحود بادلالئكة خروج
ِ
ُت " ُكلٌّ َآم َن
عن اإلسالم ال شك فيو .لقد ذكر القرآن بأن األنبياء والر ُسول َوالْ ُم ْممن َ
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بِالل ِو َوَم َالئِ َكتِو" ٔ.و ال شك أن ىذا يفيد القطع بوجودىم فيجب اإلديان بادلالئكة
ٕ
الذين ىم من خلق ا﵁ واالعتقاد اجلازم بأن ا﵁ تعاىل خلق ادلالئكة من نور.
وأهنا -أي ادلالئكة -مطهرة عن مجيع اليرائز ،وأن ذلا وظائف متنوعة يف
فضال عن وظيفتها األساسية وىي التسبيح الدائم والطاعة ادلطلقة
عالقتها بالكون ً
ٖ
ألوامر ا﵁ تعاىل  ،فادلالئكة "ال يعصون اللو ما أمرىم ويفعلُون ما يُممرون".
فوجود ادلالئكة كما جاء بو النص الشرعي يممن بو مجهور ادلسلمُت على
حقيقتو وظاىره ،ولكن الفكر احلداثي العريب ذىب بالرأي حول ادلالئكة إىل
اجتاىات عدة منها اإلنكار ومنها التشكيك والسخرية ومنها تفسَتات رمزية
أو حتويلها إىل أمور طبيعية ال خترج عن عامل احلس.
مفهوم الحداثة
طادلا اشتكى الباحاون عند خوضهم لتحديد مفهوم احلداثة من عسر حتديد مدلوذلا،
مبا حتملو من ضبابية حتول دون وضع تعريف شامل ذلا ،فلو حددناىا حلددنا
ماىيتها ،ولو حددت ماىيتها لتوقف التييَت يف التحديث وللزم من التحديد النفي،
ولكونو فكرة صعبة يف ذاهتا ٗ،وبسبب اليموض الذي يكتنفها ،واليت ترجع "
ٔ سورة البقرة ،اآلية ٘.ٕٛ

ٕ مسلم ،صحيح مسلم ،باب يف أحاديث متفرقة ،رقم احلديث.ٕٜٜٙ :
ٖ سورة التحرمي ،اآلية .ٙ

ٗ مسرحي ،فارح ،الحداثة في فكر محمد أركون ،الدار العربية للعلوم ،بَتوت-لبنان ،طٔ،
 ،ٕٓٓٙصٕٔ.
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لليموض الذىٍت والنظرة االجتزائية اليت تريد أن حتصر ادلفهوم يف مستوى أو رلال
معُت واحد" ٔ ،لذلك يصبح من العسَت وضع تعريف جامع حتقق شروط التعريف.

فالحداثة في أصلها اللغوي يشتق من الفعل حدث مبعٌت وقع ،قال ابن

وحداثة" ٕ ،ومعٌت حدث كما قال ابن
منظور " حدث الشيء حيدث حدوثا َ
فارس يف معجم مقاييس اللية" :حدث :احلاء والدال والااء أصل واحد ،وىو
كون الشيء مل يكن ،يقال حدث أمر بعد أن مل يكن ،والرجل احلدث:
ٖ
الطري السن ،واحلديث من ىذا ألنو كالم حيدث منو الشيء بعد الشيء".

اصطالحا من ادلفاىيم اليت جرى حوذلا جدل وليط كبَتان ،إن مصطلح
والحداثة
ً

احلداثة يعود إىل القرن اخلامس عشر إىل حركة مارتن لوثر ،ومثة من يربطها بديكارت
صاحب الشك يف القرن السابع عشر ٗ ،ومنهم من يربطها بعصر التنوير يف القرن
الاامن عشر وغالبية الباحاُت يرون أن بواكَت احلداثة نشأت على أيدي بودليَت ورامبو
٘،لذلك عرفت احلداثة بتعريفات عديدة تتباين وختتلف وفق اعتبارات ادلعرفُت ذلا،
ولسماهتا ورلاالهتا ،فهو" مفهوم متعدد ادلعا ي والصور" ٙ،بل ذىب اليذامي إىل أن
ٔ سبيال ،زلمد ،الحداثة وما بعد الحداثة ،دار توبقال للنشر والتوزيع ،ادليرب ،طٕ ،ٕٓٓٚ ،ص.ٚ

ٕ ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت لبنان ،جٕ ،صٖٔٔ .والفَتوزآبادي ،زلمد بن

يعقوب ،القاموس المحيط ،ممسسة الرسالة ،بَتوت لبنان ،طٕ٘ٓٓ٘ ،م ،صٕٗٔ.

ٖ ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم ىارون ،دار
اجليل ،بَتوت لبنان ،طٕٜٜٜٔ ،م ،جٕ ،ص.ٖٙ

ٗ الالند ،أندريو ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب :خليل أمحد خليل ،منشورات عويدات،
بَتوت ،طٕ ٕٔٓٓ ،ص ٕٕٛ

٘ عبد الرمحن ،طو ،روح الحداثة ،ادلركز الاقايف العريب ،الدار البيضاء -ادليربـ ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،صٖٕ.

 ٙجرار ،أمحد مسَت ،التربية العربية ومأزق الثنائية المتوهمة الحداثة والتقريب ،اجلمعية الكويتية
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ٔ
لكل حداثي تعريفو اخلاص الذي ال يشًتك معو أحد سواه .ويدور التعريف عادةً
ٕ
حول فكرتُت رئيستُت ومها :فكرة الاورة ضد التقليد ،وفكرة مركزية العقل.
عرف كانط األنوار واليت توازي عنده احلداثة بقولو « :األنوار أن خيرج اإلنسان
من حالة الوصاية اليت تتمال يف استخدام فكره دون توجيو من غَته» ٖ ،ويقصد
باألنوار ىنا ادلرحلة اليت حترر فيها الفكر األوريب من سلطة الكنيسة وختلص من
غوائلها ،إن اجلوىري يف مقوالت كانط أن العقل جيب أن يتحرر من سلطة ادلقدس
ورجال الكهنوت والكنيسة وأصنام العقل كي يستطيع اإلنسان أن يبٍت هنضتو ضلو
ٗ
احلضارة واحلرية وادلدنية واحلداثة»
ويف تعريفو للحداثة يقول ىايدغر (« : )Heideggerىي عصر انبااق
تصورات اإلنسان للعامل ،وإدراك اإلنسان لنفسو كذات مستقلة ،وقياسو
٘
بادلقاس اإلنسا ي والتحكم بو ،ولذلك انكفأت سلطة اإللو»
ولتقريب مفهوم احلداثة يف الفكر اليريب اىتم الالند يف موسوعتو بتحديد
ادلصطلح ووصفو بادلفهوم الفلسفي الدقيق والذي شكل مرحلة انتقال إىل

لتقدم الطفولة العربية ،الكتاب السنوي الاالث ،ٜٜٔٚ ،صٖ.ٙ

ٔ اليذامي ،عبد ا﵁ ،حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية ،ادلركز الاقايف العريب ،الدار
البيضاء -ادليرب ،طٖٕٓٓ٘ ،م ،صٖ٘.
ٕ وطفة ،علي ،مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة ،رللة فكر ونقد ،عدد ٖٗ ،نوفمرب ٕٔٓٓم ،ص.ٜٙ

ٖ عياض ،ابن عاشور ،الضمير والتشريع العقلية المدنية والحقوق الحديثة ،ادلركز الاقايف العريب،
الدار البيضاء طٔ ٜٜٔٛ ،ص ٖٔ.

ٗ وطفة ،مقاربات في مفهومي الحداثة ،ص.ٜٙ
٘ إدريس ،خالصة الحداثة ،دار النور المبين ،عمان األردن ،طٕٔٓٔٙ ،م ،ص.ٗٛ
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شكل معريف جديد ،حيث يفرق بينها وبُت االستخدام القدمي لكلمة احلديث،
وحتدد ادلوسوعة أىم مساهتا وىي اليت" تتوافق مع التشكيالت الفكرية احلقيقية،
ادلتصاعدة والضرورية» ٔ ،والذي يقوم على حتديد موقفو من ادلاضي والًتاث،
ادلبٍت على العلم بو والدراسة الدقيقة لو ٕ.فاحلداثة رلموعة أفكار وأراء ختتلط
أحياناً وتتشابو أخرى ، ،فاخلصائص اجملمع عليها يف احلداثة ىي«االنقطاع عن
ٖ
ادلاضي والًتاث وزلاربتو ،والصراع مع ادلعتقدات القددية كلها وادلعارف كلها».
يف زلدد للحداثة ،يمكد عبد
ويف الوقت الذي يبُت فيو أنو ليس ىناك تعر ٌ
ا﵁ اليذامي أن احلداثة«إمنا ىي حالة فكرية كلية تشمل األفكار والوعي مالما
ٗ
تشمل أمناط ادلعايش واإلدارة».
وينطلق أدونيس يف تعريفو للحداثة من موقفو الصارخ من الًتاث وزلاولة القطيعة معو
فيعرفها قائالً « ىي الصراع القائم بُت النظام القائم على السلفية والرغبة العاملة لتييَت ىذا
النظام» ٘ ،فاحلداثة عنده "قول ما مل يعرفو موروثنا ،أو ىي قول اجملهول ،من جهة ،وقبول
بال هنائية ادلعرفة ،من جهة ثانية ٙ ،من خالل ادلقوالت السابقة يتضح تأثر أدونيس مبقوالت
احلداثة اليربية ،واليت قامت على القطيعة ادلعرفية مع ادلاضي ،والتحرر من قيوده.
ٔ الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،صٕٕ.ٛ

ٕ القر ي ،موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم ،ص.ٜ٘

ٖ النحوي ،عدنان علي رضا ،تقويم نظرية الحداثة ،دار النحوي للنشر والتوزيع ،الرياض-
السعودية ،طٜٜٕٔٔ ،م ،صٔٗ.
ٗ اليذامي ،حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية ،صٖ٘.

٘ أدونيس ،علي أمحد سعيد ،الثابت والمتحول ،دار العودة ،بَتوت -لبنان ،طٜٖٔٔٛ ،م ،جٖ ،ص.ٜ
 ٙأدونيس ،الثابت والمتحول ،جٔ ،ص.ٜٔ
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ويعرف زلمد أركون احلداثة على أهنا «اسًتاتيجية مشولية يتبعها العقل من
أجل السيطرة على كل رلاالت الوجود وادلعرفة وادلمارسة عن طريق إخضاعها
ٔ
دلعايَت الصالحية أو عدم الصالحية».
يف ضوء التعريفات السابقة يتبُت عدم اتفاق الكتاب على تعريف جامع،
فإن آرائهم تباينت حيال تناوذلم دلفهوم احلداثة ،وىو ما يمكده أحد دعاة
احلداثة بقولو« :فإنو دلن ادلمكد منهجياً أن ليس ىناك تعريف للحداثة.
نقد مفهوم الحداثة
احلداثة كيَتىا من األفكار وادلفاىيم اختلف فيها الناس عند التعرض ذلا ،فمن مميد
يدافع عنها ويبُت منافعها إىل معارض يبُت عوارىا ومساوئها ،ففي الوقت الذي« عُدت
احلداثة عند بعض األمم ضرورة ملحة يف تطوير تراثها ،عدهتا بعض األمم نزوة عابرة» ٕ.
تقوم فكرة احلداثة على تقديس العقل بدون قيد أو شرط « يعٍت ذلك أن الفكر
الفلسفي قد أسس حداثتو مبحاولة االعتبار إىل العقل وإثباتو من ناحية ،واستبعاد جتليات
ٖ
الالعقل من ناحية أخرى»  ،فهي تدعي أهنا متعقلنة ومن ادلعلوم أن ىناك اختالفاً
جذرياً يف مفهوم العقل ،فال يعرف ماىيتو ،وىو يف تطور مستمر غَت مقطوع بو ،وإذا
كانت احلداثة اجلراءة يف استخدام العقل ٗكما قال كانط ،فسأستخدمو كمممن يف
معرفة حدود عقلي الفطري ،وحدود اخرى من العقل دون أن أختلى عن النص.
ٔ أركون ،زلمد ،من فيصل التفرقة إلى فصل المقال ،دار الساقي ،بَتوت لبنان ،طٕ ،صٔ.ٔٛ
ٕ برادبري مالكم ،ماكفارين جيمس ،الحداثة ،وزارة الاقافة واإلعالم ،بيداد ،ٜٔٛٚ ،صٕٗ.
ٖ الًتيكي ،فلسفة الحداثة ،مركز اإلمناء القومي ،بَتوت ،لبنانٜٜٕٔ ،م ،ص.ٔٚ

ٗ القاضي ،علي ،الحرية والتنوير والتراث مفاهيم إسالمية ،وكالة الصحافة العربية ناشرون ،مصر ،ص٘٘.
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ٔ

تتسبب احلداثة يف حالة من الضياع والفوضى حذر منها تورين
قائالً « :مل يعد لدينا ثقة يف التقدم ،مل نعد نممن بأن الاراء يقود إىل حتقيق الدديقراطية
والسعادة .فلقد ذىبت الصورة التحررية للعقل وأعقبها اخلوف من العقلنة...ويظهر
خلف ىذه ادلخاوف شك عميق ...أن تتحول اإلنسانية إىل اذلمجية» ٕ.
يظهر من ىذا أن احلداثة مل تكن موضع حفاوة من قبل الكاَت ،بسبب ما
أنتجتو من تيييب الروح ،وزرع القلق والشك واليأس يف النفوس.
()Alain Tourain

نظرة الحداثيين لمسائل السمعيات
احلداثة تشمل كافة مستويات الوجود اإلنسا ي الدينية السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والتقنية واألخالقية ،فقد « كانت احلداثة حقا حركة عادلية ولدهتا
قوى سلتلفة بليت ذراىا يف دول سلتلفة وأزمان سلتلفة ،كان مكوثها يف بعض
األقطار طويال ويف بعضها اآلخر ممقتا ،ويف بعض األقطار أساءت احلداثة إىل
تراثها ادلوروث... ،ويف أقطار عدت نفسها تطورا لذلك الًتاث» ٖ.وعلى ضوء
ىذه الدراسة ،وحسب نظرة احلداثيُت دلسائل السمعيات ،ديكن تقسيمهم إىل
فريقُت ،ومها أوال :مابتو احلقائق و الاا ي :منكرو احلقائق.

ٔ أالن تورين ،فيلسوف وعامل اجتماع وسياسي فرنسي ،اشًتاكي دديقراطي ،من مملفاتو نقد احلداثة والدديقراطية،

انظر :تورين ،نقد الحداثة ،ترمجة أنور مييث ،اجمللس األعلى للاقافة ،القاىرة ،طٔ ،ٜٜٔٚ ،ص ٔ.ٚ
ٕ تورين ،نقد الحداثة ،صٕ.ٖٗٚ-ٗٚ

ٖ برادبري مالكم ،وماكفارلن ،الحداثة ،ترمجة :مميد حسن فوزي (،دمشقٕٜٓٓ:م) صٖٓ.
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مثبتو الحقائق (العقالنية):
عرفت احلداثة هبذا ادلبدأ ،وإليها نسبت ،فهي القائلة بأن الدين رلرد أفكار بشرية ،نشأت
يف مرحلة من ادلراحل نتيجة تطور األفكار ،واعتبار مفهوم األلوىية خاضعاً للتطور الفكر
االجتماعي "ففي ادلناقشات الدينية يطلقونو على من ال يعًتفون بأي صورة من صور
الوحي ،وال بأي مذىب قائم على سلطة الكنيسة ٔ." ..تبنت ىذه العقالنية اإلحلاد
وحاولت إقامة األدلة العقلية وادلنطقية يف تدعيم ما تراه من أحكام ٕ،ىذه األحكام العقلية
تتم بفصل اإلنسان عن « التصورات الدينية واإليديولوجية ،بتجاوز األطروحة الدينية وإليائها،
واعتماد العقل الربىا ي والتجريب» ٖ ،وكان من نتائج ىذا ادلذىب العمل على سلخ الفلسفة
عن الدين أو بعبارة أدق العمل على جعل الفلسفة خصيمة للدين وبالتايل إنكار الوحي
والييب وكل ما سوى ادلادة ٗ ،ومنهجهم يف دراسة مسائل السمعيات ىو االنكار بدعوى
أن العقل ال يستطيع اثبات ىذه ادلسائل أو أن العقل واحلس مل يصل إليها.
منكرو الحقائق(السوفسطائية):
يرى أصحاب ىذا الرأي عدم إمكانية الوصول إىل نتائج حامسة يف مسائل ما
وراء الطبيعة ،ويرجع موقفهم ىذا إىل أمرين اثنُت:
األول :باعتبارىا خارج إطار العقل البشري ،فال ديكن الوصول إىل علم
هبا ،وإن كانت ثابتة يف نفس األمر.
ٔ أندريو الالند ،العقل والمعايير ،ترمجة :نظمي لوقا( ،مصر :اذليئة ادلصرية العامة للكتابٜٜٔٚ ،م) ،ص.ٙ
ٕ جون أكوتنيهام ،العقالنية( ،حلب :مركز االمناء احلضاري ،طٜٜٔٔٚ ،م) ،صٔٔ.

ٖ فودة ،مقاالت نقدية في الحداثة والعلمانية( ،بَتوت :دار الذخائر طٕٕٓٓ٘ ، ،م) ،صٖٔ.
ٗ ادلسَتي ،العلمانية تحت المجهر( ،دمشق :دار الفكر ،طٕٔٓٓ ،م) ،صٓ.ٚ
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الاا ي :عدم إمكان الربىان عليها ،لعدم ثبوهتا خارج النفس البشرية ،فهي
ٔ
راجعة لعوامل بشرية وحاجات اجتماعية.
وما جيمعها عدم وجود حقيقة ثابتة ديكن للعقل أن يتوصل إليها ،واآلراء
تتساوى إذ ما ُوضعت يف سياقها التارخيي أو االجتماعي ،لذلك عادت
ٕ
احلداثة العقالنية ادلابتة للحقائق ،واجتهت ضلو العدمية والالعقل والفوضى.
حيث رفضت ادلذاىب الفكرية اليت تدعي امتالك احلقيقة ادلطلقة واليقُت
وادلعٌت األوحد ،ويف الوقت نفسو مل تقدم بديالً مذىبياً ديكن االرتكاز إليو ،سوى
ٖ
عدم اليقُت ،والرمزية والنسبية.
ب أحد لإلنسان مزاياه ،ال إلو
فعقيدة احلداثة ىنا قائمة على أن «ال يَـ َه َ
ٗ
وال اجملتمع ،وال آباؤه ،وال أسالفو».
دعوى الفكر الحداثي في المالئكة:
لدى دراسة الفكر احلداثي العريب يف مسألة ادلالئكة تبُت أن الفكر احلداثي
العريب يتجو إىل القول بإنكار وجود ادلالئكة ،غَت أهنم يف ذلك على أوجو:
ٔ .السخرية من ادلالئكة ووصفهم مبا ال يليق هبم
ٕ .إحلاق أمساء وأوصاف ادلالئكة بيَتىم.
ٔ فودة ،مقاالت نقدية في الحداثة والعلمانية ،صٕٔ.
ٕ فودة ،مقاالت نقدية في الحداثة والعلمانية ،صٖٕ.

ٖ انظر :زلمد عامان اخلشت ،تطور األديان قصة البحث عن اإلله( ،القاىرة :مكتبة الشروق الدولية،
طٕٔٓٔٓ ،م) ،ص.ٜٜ

ٗ فريدريك نيتشو ،أفول األصنام ،ترمجة حسان بورقية وزلمد الداجي( ،لبنان :دار إفريقيا الشرقٜٜٔٙ ،م ،ص٘٘.
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ٖ .نفي وجود ادلالئكة
ٗ .ادلالئكة كائنات أسطورية
٘ .تفسَت ادلالئكة باحلالة اإلنسانية
االستهزاء والسخرية:
دليال على دعواه يف إبطال مسألة ادلالئكة ،فإنو يتجو
إذا كان احلداثي ال ديلك ً

إىل االستهزاء والسخرية ،واحلقيقة أن ىذا حال أغلب احلداثيُت وادللحدين
االستهزاء والسخرية دون تقدمي ما يدعم كالمهم.
ساخرا ومستهزئًا:
كما فعلو عالء حامد عندما يتحدث عن ملك ادلوت
ً
"ادلوت صفحة مكتوبة ال تييَت فيها وال تبديل ،فمن أتى أجلو يأتيو ادلوت ولو
كان يف بروج مشيدة من الصحة والعافية ،بال أسباب ظاىرة أو خفية ،يأتيو
عزرائيل وجيمعهم حولو ،ويلف ويدور ،مث يطعنو ىذا ادللعون طعنة صلالء فإذا
1
ىو جاة ىامدة ترفرف كالطَت الذبيح فوق األرض".
أيضا يف حوار يتخيلو عالء حامد مع احلاسوب ،حيث يسألو وجييب عليو احلاسوب:
و ً
"ادلالئكة :خيال بشر
الشياطُت واجلن :خرافات
اجلنة والنار :ال دليل عليها
البعث حلياة أخرى :تنبم

ٔ حامد عالء ،مسافة في عقل رجل( ،القاىرة ،ممسسة اإلىرامٜٔٛٛ ،م) ،ص ٕ.ٔٚ

148 The Position of Modernist Thought on (the belief) in Angels-Mohammad Salih, Masitoh, Asma

الكتب السماوية :إذلام".
ويتكلم (أدونيس) عن ادلالئكة على سبيل االستهزاء والسخرية" :أنتم أيها
ادلالئكة األطهار ادلنقذون القواد احلكام ...ألتمس منكم يف ىذه اللحظة معجزة
وداعا".
وداعا واو ألف عُت ألف ،معجزة واحدة ً
واحدة أن تعرفوا كيف تقولون ً
1

إنكار وجود المالئكة
من احلداثيُت الذين أنكروا وجود ادلالئكة ادللحد عالء حامد حيث يقول" :من األمهية
مبكان أن نشذب فكرة وجود ا﵁ من أغصاهنا السرطانية بااللتجاء لقفص العقل،
ورفض توارث فكرة وجود ا﵁ ،إن اإلديان بوجود ا﵁ من خالل األديان واليت تطالب
أيضا باإلديان بأمور تتخطى نطاق التفكَت وتربط قضية وجود ا﵁ هبذه األمور
اإلنسان ً
ارتباط اجلنُت بادلشيمة واجلذر بالًتبة ،فطادلا آمن اإلنسان بوجود ا﵁ عن طريق األديان
فعليو تقبل كل ما يتصل بوجود ىذا اإللو من جنة ونار وشياطينهم ومالئكة وجن
2
صاٌف وجن طاٌف وإبليس ومعاونيو حىت ال جيرفو االنكار إىل النار ا﵀رقة".
قائال" :حتول العقل اإلنسا ي إىل أكلة
ويصف عالء حامد ادلالئكة باخلرافةً ،
شهية تلتهمها اخلرافات واخلزعبالت ،فالعامل اخلفي الذي يعيش وراء ظهرانينا
وادلتمال يف ادلالئكة واجلن والشياطُت وملكهم العظيم إبليس مل تقدم لنا الصحائف
دليال على صحة وجودىم إال ما سطر ،ومل يابت بالعلم أو نظرياتو على
الدينية ً
مدى القرون الطويلة وجود مال ىذه األشكال اليريبة ،ومل حيدثنا أحد عن شكل
ٔ حامد عالء ،مسافة في عقل رجل ،ص ٖٗٔ.
ٕ حامد عالء ،مسافة في عقل رجل ،ص ٔ.ٜٔ
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ىذه ادلخلوقات إال ما ورد من أوصاف مادية ،فاجلن من نار وادلالئكة من نور،
رلاال
ىذه األوصاف ادلادية اليت وصفت هبا ىذه ادلخلوقات تابت مبا ال يدع ً
للشك خطل القول بوجودىا...
مث ادلالئكة اليت ىي من النور ،وإذا كان السمال كيف ىي؟ نور الشمس
أم ادلصباح الكهربائي أم مصباح الزيت؟ فأين ىي اإلجابة؟
مث كيف أشكال ىذه ادلخلوقات النورانية  ...طويلة...مستطيلة ،شعاع مفرطح أم
طيور؟ ،وىذا الوصف األخَت ىو ما درجت بعض الصحائف على وصفها بو ،ودلاذا على
ىيئة الطيور؟! حىت تتمكن من التحليق يف اجلو ...ألنو مل يكن أحد ليتصور يف العصور
ادلتقدمة أن يف قدرة سللوق التحليق إال إذا كان جبناحُت ...لذلك فلم يكن أمامهم سوى
ىذا التصوير ادلادي الذي صور ادلالئكة على ىيئة طيور جبناحُت أو ستمائة جناح مرصعة
باجلواىر ...رغم أن زينتها بتلك اجلواىر يستلزم ماديتها بل ويعوقها عن الطَتان ،واألدىى
اسخا كاإلديان
من ذلك صلد يف من يعتنق مال ىذه األفكار التهوديية بل ويممن هبا إديانا ر ً
بالصاروخ والقمر الصناعي ،بل ويزيد عليو القول بأن الشياطُت وادلالئكة ذلا القدرة على
التشكل إىل حيوانات وطيور وأفاعي بل وتصدر أحكام قضائية زلنة وأي زلنة أن يعيش
1
الناس مال ىذه األفكار وأن يتداوذلا ألهنا تعٍت ادلوات الفكري".
المالئكة كائنات أسطورية:
من الذين صرحوا بذلك صادق العظم ،حيث ييري ادلسلمُت بأن جيحدوا الييبيات
اليت آتى هبا القرآن الكرمي وأن جيعلوىا أسطورة ،حىت يتم كما يقول التوفيق بُت
ٔ حامد عالء ،مسافة في عقل رجل ،ص ٕٓٓ.ٕٓٔ-
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العلم والدين ،يقول صادق العظم" :ىل يفًتض يف ادلسلم يف ىذا العصر أن يعتقد
بوجود كائنات مال اجلن وادلالئكة وإبليس ،وىاروت وماروت ،ويأجوج ومأجوج،
وجوداً حقيقياً غَت مرئي باعتبارىا مذكورة كلها يف القرآن ،أم حيق لو أن يعتربىا
كائنات أسطورية ،مالها مال آذلة اليونانية وعروس البحر واليول والعنقاء؟ يا حبذا
لو عاًف ادلوفقون بُت اإلسالم والعلم مال ىذه القضايا ا﵀ددة وأعطونا رأيهم فيها
1
بصراحة ووضوح بدالً من اخلطابة حول االنسجام الكامل بُت العلم واإلسالم".
أما شوقي عبد احلكيم فيجعل يف كتابو موسوعة الفلكلور واألساطَت
العربية ،جربيل عليو السالم رلرد أسطورة ال حقيقة ذلا .يقول شوقي عبد احلكيم:
"جربيل يف ادلايولوجيا العربية ىو رئيس مالئكة الرمحة ،وأحد ادلالئكة الاالثة ادلصرح
بذكرىم يف القرآن (اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل) واألخَت ىو إسرافيل ،أحد
محلة العرش ،يصف جربائيل بقولو(:ىو الذي ينفخ يف الصور نفخات ثالث ،أوالىن
نفخة الفزع ،والاانية نفخة الصعق ،والاالث نفخة البعث) كما صوره النيب زلمد بقولو:
(جربيل يف صورتو ولو ستمائة جناح ،وكل جناح منها قد سد األفق ،يسقط من جناحو
التهاويل) وىو الذي أسرى بالنيب زلمد إىل السماء السابعة ،وقالوا( :إنو من شدة قوتو
رفع مدائن قوم لوط وكن سبعا مبن فيهن من األمم ...ويظهر جربيل يف أساطَت اخللق
الاالثة العربية والعربية وعند الفالشا ،كأحد رسل ا﵁ الاالثة إلحضار الطُت ادلقدس من
2
ادلياه الفطرية حُت أراد ا﵁ تشكيل العامل واإلنسان".

ٔ العظم ،نقد الفكر الديني( ،بَتوت :دار الطليعة للطباعة والنشرٜٔٚٓ،م) ص.ٖٚ

ٕ شوقي عبد احلكيم ،موسوعة الفلكلور واألساطير العربية( ،بَتوت :دار العودة ،طٜٕٔٔٛ ،م) ،ص.ٜٔٛ
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أما احلداثي الشيوعي معن بسيسو فيتحدث عن ادلالئكة بطريقة األسطورة مع
التهكم والسخرية فيقول" :ادلالئكة كتبوا قصيدة الكون يف ستة أيام واسًتاحوا بعد
أبدا ،إنك واصلت الكتابة
ذلك يف اليوم السابع مل يقرأوا ومل يكتبوا لن ييفروا لك ً
أيضا ،فادلالئكة
عاما ...ادلالئكة ضدك والشياطُت ً
بعدىم إىل عشرين أو ثالثُت ً
الذين قالوا نعم ،ليسوا ضد الشياطُت الذين يقولون :ال" 1.يضاف إىل ىذه القائمة
نصر حامد أبو زيد فادلالئكة عبارة عن تصورات أسطورية  .2وال شك أن كل ىذا
تكذيب صريح للقرآن الكرمي.
تفسير المالئكة بالحالة اإلنسانية:
مل تسلم ىذه ادلسألة كسائر مسائل السمعيات من التحريف والتشكيك عند حسن
حنفي حيث يرى أن ملك ادلوت ىو تعبَت عن "العظمة واذليبة والفزع والرغبة يف
االطمئنان والتخفيف من أمل ادلوت".
كذا يتساءل عن كيفية قيض ملك ادلوت ألرواح البشر يف وقت واحد ،فيقول:
قابضا ألرواح البشر بالرغم من صعوبة من أن يتم ذلك كلو يف وقت
"وإذا كان ملك ً
4
واحد ويف مكان واحد لعديد من الناس ديوتون يف وقت واحد يف أماكن سلتلفة".
بعد ىذا يصل حسن حنفي إىل النتيجة اليت يدعيها وىي أن ادلالئكة
ارتباط باحلالة اإلنسانية والنفسية لدى الفرد ،يقول" :أما اللية اليت ال تعرب عن
3

ٔ معُت بسيسو ،األعمال الشعرية الكاملة( ،بَتوت :دار العودة ،طٖٜٔٛٚ ،م) ،صٓٔ.
ٕ انظر :أبو زيد ،نقد الخطاب الديني( ،القاىرة :سينا للنشر ،طٕٜٜٔٗ ،م) ،ص.ٖٛ

ٖ حنفي ،من العقيدة إلى الثورة النبوة المعاد( ،بَتوت :التنوير للطباعة والنشر،)ٜٔٛٛ ،ص.ٖٗٚ
ٗ حنفي ،من العقيدة إلى الثورة النبوة المعاد ،ص.ٖٜٗ
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مقوالت إنسانية مال (ا﵁) واجلواىر ادلفارقة ،والشيطان وادلالئكة ...وادلالك
1
يصبح ىو ما يرجوه اإلنسان من طمأنينة وخَت رمحة وأمن واستقرار ودعة".
نقد دعوى الفكر الحداثي في المالئكة:
وديكن الرد على ىذه الدعاوى من خالل النقاط التالية:

أوال :االستهزاء والسخرية وإلحاق أسماء المالئكة بغيرهم ووصفهم بما ال يليق بهم:
ً

احدا ،فتبقى رلرد دعوى يكفي يف ردىا
ىذه الدعاوى مل يذكروا ذلا ً
دليال و ً
ادلنع وعدم التسليم دون احلاجة إىل االشتيال بذكر األدلة على بطالهنا ،ألن
ضرب
االشتيال باالستدالل على بطالن الدعوى قبل استدالل ادل ّدعي عليها ٌ
2
من العبث كما تقرر يف آداب البحث وادلناظرة.
ثانيًا :وجود المالئكة ليس من المستحيالت العقلية:

ىذه ادلسألة كسائر مسائل السمعيات ليست من ادلستحيالت العقلية ،بل ىي
شلا جتوزه العقول ،وكل أمر كذلك نسلم فيو للشرع الصحيح.
وال يكفي يف احلكم االعتماد على الدليل احلسي فهو قاصر "فادلعامل وادلختربات
جدا ما زالت عاجزة عن أن تقيس أشياء كاَتة يف ىذا العامل
واألجهزة العلمية ادلتقدمة ً
ٔ حنفي ،التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم(بَتوت :ادلمسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
طٜٜٕٗٔ ،م) ،صٕٕٔ.
ٕ انظر :عبد احلميد ،رسالة اآلداب في علم آداب البحث والمناظرة( ،القاىرة :دار الطالئع للنشر والتوزيع،
د.طٕٜٓٓ ،م) ،ص.٘ٚ
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ادلادي الذي نشاىد ظواىره ،بشهادة كبار العلماء ادلاديُت أنفسهم وبدليل جتدد
يوما بعد يوم ،ومىت زعم العلم اإلنسا ي أنو اكتشف كل شيء
ادلعارف وادلكتشفات ً
1
منتحر".
فقد سقط يف اجلهل ،وأجهز على نفسو بنفسو ًا
"يضاف إىل ذلك أن العلماء ادلاديُت من بعد كل دراساهتم ومشاىداهتم
ومالحظاهتم ادلادية حياولون تفسَت ما شاىدوه من ظواىر بنظريات استنتاجية،
يقررون فيها حقائق غَت مرئية وغَت مشاىدة ،وىي بالنسبة إليهم وبالنسبة إىل
أدواهتم ما زالت أمور غيبية ،ومع ذلك فإهنم يضطرون إىل إقرارىا والتسليم هبا،
2
وجيعلوهنا قوانُت ثابتة ،يقولون عنها :أهنا قوانُت طبيعية".
السمال ىنا دلاذا ىمالء احلداثيُت يسلمون بوجود ىذه القوانُت اخلارجة عن
ادلشاىدات ادلادية واألدوات العلمية ،مث ينكرون مسائل الييبيات واليت منها
السمعيات جملرد أهنا خارج االستدالل احلسي!
وال شك أن ىمالء احلداثيُت ال يممنون بشيء غَت زلسوس ،فادلادة واحلس وال
شيء غَتمها ،وال شك أن ىذا منهج سلالق للعقل والعلم ،فكاَت من القضايا نصدق
بوجودىا لوجود آثارىا ،وىذا كاف يف إثباهتا فال يشًتط دلعرفة الشيء رؤيتو.
إذن األمر اليائب عن احلس ليس بالضرورة غَت موجود ،إذ إن "عدم العلم
عقال أنو يستحيل أن
دليال على عدمو" 3،وغَت ادلوجود ىو ما ثبت ً
بالشيء ليس ً
يوجد ،وىذا ال ينطبق حبال من األحوال مع مسألة ادلالئكة وسائر مسائل السمعيات.
ٔ ادليدا ي ،صراع مع المالحدة حتى العظم( ،دمشق :دار القلم ،طٜٜٕ٘ٔ ،م) ،ص ٓ.ٜ
ٕ ادليدا ي ،صراع مع المالحدة حتى العظم ،صٔ.ٜ

ٖ اآلمدي ،أبكار األفكار في أصول الدين( ،القاىرة :دار الكتب واآلثار القومية ،طٕٕٓٓٗ ،م) ،جٖ ،صٓ.ٛ
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ثالثًا :صادق العظم وحديثه عن المالئكة:

يسرد صادق العظم يف معرض حدياو عن ادلالئكة معلومات خاطئة ،إحداىا أن
يأجوج ومأجوج وىاروت وماروت كائنات غَت مرئية كادلالئكة 1،واحلقيقة غَت ذلك.
ويأجوج ومأجوج ليست من الكائنات غَت ادلرئية ،بل ىي من القبائل البشرية
اجلاىلة ادلفسدة يف األرضٕ ،وىم من سكان الشرق األقصى وراء سد الصُت اليت
3
تتاخم بالد ادليول والتًت.
وأما ىاروت وماروت فهما شخصان وجدا قدديا يف بابل ،وكانا على
5
صورة آدميُت خياطبان الناس ،ويعلماهنم السحر 4الذي علمهما ا﵁.
ثانيًا :الفكرة ىنا قائمة ىنا على عدم اإلديان بشيء غَت زلسوس ،وبصورة أخرى
عدم اإلديان بشيء غائب عن احلس البشري ا﵀دود ،والرد عليو بأنو ليس كل ما غاب
عن احلس البشري فهو غَت موجود ،إذ إن "عدم العلم بالشيء ال يعٍت ال يعٍت عدم
وجوده" 6،بل ىو دليل فقط على عدم علمو ىو بو.
فكون صادق العظم مل يتحصل لديو الرؤية ادلادية للمالئكة ،فهذا ليس
دليال على عدم وجوده ،بل دليل على عدم رؤيتو ذلا فقط .وأسباب عدم
ً

ٔ انظر :العظم ،نقد الفكر الديني ،ص.ٖٚ
ٕ سورة الكهف ،اآلية ٗ.ٜ

ٖ انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،تونس :الدار التونسية للنشرٜٔٛٗ ،م) ،صٕٖٔ.
ٗ سورة البقرة ،اآلية ٕٓٔ.

٘ انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ،صٕٗ.ٙ

 ٙاآلمدي ،أبكار األفكار في أصول الدين ،جٖ ،صٓ.ٛ
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نوعا من الصفاء الروحا ي وعمق
الرؤية كاَتة منها أن رؤية ادلالئكة تتطلب ً
1
اإلديان.
إذن :ليس كل ما غاب عن احلس صح جحده ،إذ أننا اليوم نعرف حقائق
ومعلومات مل تكن معلمة سابقة.
رابعا :االكتفاء بمجرد اإلنكار وجعل المالئكة أسطورة:
ً

فال دليل ذلم على كالمهم ،إذ أن كالمهم قائم على رلرد االنكار ،واالنكار
ليس حبجة وإمنا ىي دعوى حتتاج إىل إثبات وال إثبات عندىم ،وكذلك الشك
دليال ،إمنا ىو تعبَت عن ما يف النفس.
والريب عندىم ليس ً
وكذلك الكاتب شوقي عبد احلكيم جعل من جربيل عليو السالم أسطورة ،ومل
كالما وعده من القرآن ،فليس يف القرآن (اللهم رب
يقدم ً
دليال وال حجة ،وذكر ً

جربيل وميكائيل وإسرافيل) ،وقولو إن إسرافيل أحد محلة العرش غَت صحيح ،إذ أن
إسرافيل ىو الذي نفخ يف الصور .وىذا منوذج من اجلهل واالفًتاء.
خامسا :حسن حنفي وحديثه عن المالئكة:
ً

احلقيقة أنو ال معٌت للصعوبة اليت يدعيها حسن حنفي ىنا ،إذ أهنا وإن كانت
صعبة يف التصور البشري إال أهنا تقع يف حيز اإلمكان ،وإذا ثبت أهنا من
ادلمكنات العقليات فال معٌت للصعوبة اليت يقول هبا حسن حنفي .كما أن ا﵁

ٔانظر :جابر محزة فراج ،البرهان اليقيني للرد على كتاب نقد الفكر الديني( ،بَتوت :منشورات
دار اآلفاق اجلديدة ،طٖٜٕٔٛ ،م) ،ص.ٔٓٚ
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ِ
ِ
ُت﴾،
ين تَـتَـ َوف ٰىـ ُه ُم ٱلۡ َم َٰلۡئ َكةُ طَيِّبِ َ
تعاىل قال يف القرآن الكرمي﴿ :ٱلذ َ
2
ِ
ين تَـتَـ َوف ٰىـ ُه ُم ٱلۡ َم َٰلۡئِ َكةُ ظَالِ ِميۡ أَن ُف ِس ِهمۡۡ﴾.
و﴿ٱلذ َ
وقال اإلمام القرطيب "إن التويف مأخوذ من توفيت الدين واستوفيتو إذا قبضتو ومل
يدع منو شيئًا ،فتارة يضاف إىل ملك ادلوت دلباشرتو ذلك ،وتارة إىل أعوانو من
أيضا ،وتارة إىل ا﵁ تعاىل وىو ادلتويف على احلقيقة
ادلالئكة ،ألهنم قد يتولون ذلك ً
3
كما قال عز وجل ا﵁ يتوىف األنفس حُت موهتا".
فيحتمل أن ملك ادلوت يقبص بعض األرواح ومعو مالئكة آخرون يقبضون البعض
اآلخر ،أو أهنم يقبضون األرواح مث تسلم إىل ملك ادلوت ،أو تسلم إىل ا﵁ تعاىل وىو ادلتويف
احلقيقي 4.فادلقطوع بو أن ىناك مالئكة وملك ادلوت ،فال ديكن بأي شكل من األشكال
دلن يدعي اإلسالم القول بإنكارىا أو االدعاء باهنا صورة فنية أو تصورات أسطورية.

1

الخاتمة
وقد خلصت الدراسة إىل أن احلداثة فلسفة تطرح نفسها كأيديولوجيات
للبشرية ،لتحل زلل مجيع العقائد واألفكار والتصورات السابقة السماوية
والبشرية على حد سواء ،فهي فلسفة شاملة جلميع مناحي احلياة ،وىي على
اجتاىُت ،ومها العقالنية :اليت تابت احلقائق ،وترى بإمكانية الوصول إىل نتائج
ٔ سورة النحل ،اآلية ٕٖ.
ٕ سورة النحل ،اآلية .ٕٛ

ٖ زلمد بن أيب بكر القرطيب ،التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة( ،مصر :دار البخاري،
طٜٜٔٔٚ ،م) ،جٔ ،ص.ٔٓٛ
ٗ سورة الزمر ،اآلية ٕٗ.
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حامسة ،وتعترب الدين خرافة ،والالعقال ي :ترفض احلقيقة ادلطلقة وتنتهج
النسبية وتعدد احلقائق .أما الفكر احلداثي يف مسألة ادلالئكة فيمكن تقسيمو
إىل فريقُت األول ينكر الييب وىو ادللحد الصريح وبالتايل فهو منكر
للمالئكة ،والاا ي يممن بالييب واليت منها مسائل السمعيات ولكنو يموذلا
مبتعدا عن حقيقتها .والفكر احلداثي يف شقو اإلحلادي يقوم على ادلبدأ
ً
ادلادي ،وىذا يعٍت عدم اإلديان بالييب مطلقا.
دارت آراء احلداثة يف مسائل ادلالئكة إما على االنكار والتشكيك والسخرية،
أو على حتريف الكلم عن مواضعو وإخراجو من مضامينو .ال شك أن ىذه الفكرة
قائمة على عدم اإلديان بشيء غَت زلسوس ،وبصورة أخرى عدم اإلديان بشيء
غائب عن احلس البشري ا﵀دود ،وديكن الرد عليها بأنو ليس كل ما غاب عن
احلس البشري فهو غَت موجود ،إذ إن "عدم العلم بالشيء ال يعٍت عدم وجوده"،
بل ىو دليل فقط على عدم علمو ىو بو .وإثبات وجود ادلالئكة قائم على أمرين،
عقال .ووجود ادلالئكة ال
األول :اخلرب الصادق ،والاا ي :عدم استحالة ىذه ادلسائل ً
حيكم العقل باستحالتو ،وال بإثباتو ،فتبقى من ادلمكنات اليت جتوزىا العقول.
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