
 مناسكنا ونظريته يف الأدب الؤساليم 
“Teori Mana Sikana dalam Sastera Islam”  

 هورزياها بنت دمحم أخير 

 يعقوبعدلي بن الدكتور 

 هورسفيرة لوبيس سفيان الدكتورة  

 كلية معارف الوحي والعلوم إلاوساهية  -قسم اللغة العربية وآدابها 

   الجامعة إلاسالمية العاملية بماليزيا
ziyana.akhir@gmail.com  

 



   مناسكنا حياة عن نبذة•

   مناسكنا عند الؤساليم الأدب مفهوم•

   مناسكنا عند التعبدية النظرية•

   مناسكنا عند امجلال نظرية•

آنية الآايت س ياق استيعاب يف الفهم سوء•    القرآ

 Mana Sikana   اخلالصة•



 نبذة عن حياة مناسكنا 
 ُولد حنفية، بن الرمحن عبد الكامل امسو•

 سراي، ابكن يف 1945 أكتوبر 9 يف
  .بًناق

 
 اجلامعة يف للبكالوريوس دراستو بدأ•

 يف وخترج (UKM) ادلاليزية الوطنية
 ادلاجستًن درجيت على وحصل ،1978

 من (1990) والدكتوراه (1981)
   .نفسها اجلامعة



 اجلامعة يف زلاضرا يعمل وكان•
 ننيانج وجامعة ادلاليزية الوطنية

 يعمل أن قبل بسنغافورة التكنولوجيا
 الرتبوية إدريس السلطان جامعة يف

   .(UPSI) مباليزاي
 
 رلال يف كبًنا  ومؤلفا عادلا ويعد•

   .ادلاليوي األدب



 من مؤلفاته  



 مفهوم الأدب الؤساليم عند مناسكنا 

 الشخصية احلياة عن يُعبِّ  الذي األدب ىو اإلسالمي األدب•
  .األصلي اإلسالمي واجملتمع

 
 ولو هلل خالصاً  إنشاؤه مت قد الذي األدب ىو اإلسالمي األدب•

   .احلياة ىذه معىن تفسًن يف غرض
 
 على ويركز الفاضلة احلياة ميثل الذي األدب ىو اإلسالمي األدب•

   .النبوية والسنة الكرمي للقرآن وفقاً  الصاحلة اخلًنية اجملتمع أعمال
 



 النظرية التعبدية عند مناسكنا 

النظرية التعبدية 
(فن للتعبدية)  

بناء األخالق 
 اإلسالمية

تقوية العقيدة 
 الصحيحة



 نظرية امجلال عند مناسكنا

   .إسالمي أديب عمل يف متشابكان عنصران مها للتعبدية وفن اجلمال•
 
 العناصر تناغم حيث من األديب ابلعمل االستمتاع ىو اجلمال•

  .ذلك إىل وما وأفكارًا مشاعًرا حتمل اليت اذليكلية
 
 خالل من اخلًن إىل اإلنسان جيلب الذي اجلمال ىو األكب اجلمال•

   .تعاىل هللا مدح



اجلمال يف األدب 
 اإلسالمي

اجلمال يف اإلمالء أو اجلملة أو 
 ادلعىن ويف طريقة تنظيمو

اجلمال يف طريقة تقدمي ادلعىن 
 أو الدالالت 

اجلمال من انحية 
 الفصاحة والبالغة

اجلمال يف تفسًن 
 احلقيقة

اجلمال يف وضع أساس 
 ادلعىن



 امجلال من تطبيق نظرية الأهداف 

 

 تقريب الناس إىل تقدير اجلمال اإلسالمي 
 استيعاب مجاليات القرآن واحلديث
 حتليل اللغة يف النصوص األدبية

 غرس احلب للفنون والثقافة اإلسالمية

1 

2 

3 

4 



 الؤساليمالأدب تقس مي نتاج 

نتاج األدب 
 اإلسالمي 

 األدب اإلبداعي 

النثر مثل الرومانسية 
والسًنة الذاتية والسًنة 
 ادلؤطرة والقصص القصًنة
القصائد مثل الشعر 

واجلوريندام والنظم والبيت 
 والقطعة 

 األدب غري
 اإلبداعي 

الرسالة والكتابة الدينية 
والكتابة اجلنسية والكتابة 

 التارخيية



 الطرق يف دراسة نتاج الأدب الؤساليم 

 خلفية ادلؤلف

 احملتوى أو ادلضمون

 طريقة الكتابة أو التأليف

 جوانب التأثًن والتأثر

1 

2 

3 

4 



آنية   سوء الفهم يف استيعاب س ياق الآايت القرآ

ُقوَن  اْلِقَصاصِ َوَلُكْم ِف   (179: سورة البقرة)َحَياٌة ََي ُأوِل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

قال مناسكنا إن ىذه اآلية تتحدث 
ىذه اآلية تتحدث عن عقوبة  X . يف القرآن القصصعن 

 √ . القصاص

 :  قال مناسكنا إن ىذه اآلية تعين
وستكون ىناك قصص لكم عن 

احلياة، اي أصحاب العقول؛ رجاء أن 
 .  تتقوا هللا دائما

X 

 :  ادلفهوم ذلذه اآلية
ولكم يف تشريع القصاص وتنفيذه 
حياة آمنة، اي أصحاب العقول 

السليمة؛ رجاء تقوى هللا وخشيتو 
 .  بطاعتو دائما

√ 



 اخلالصة 

 والعلماء األدابء طرحها اليت ادلوجودة األفكار أو النظرايت يرفض ال مناسكنا 1
   .اآلخرين

  .أديب عمل يف واجلمال التعبدية النظريتٌن تطبيق إىل أكثر مييل ولكنو 2

 األفكار أو النظرايت تلك مييزوا أن ماليزاي يف والكّتاب ادلؤلفٌن من يريد ىو لذلك، 3
   .كتاابهتم  يف تطبيقها قبل اإلسالم مع معارضتها أو مالءمتها على بناء أوال

 لتجنب اإلسالمي غًن واجلانب اإلسالمي اجلانب بٌن نفرق أن ادلهم، فمن 4
   .الناس لدى اإلسالمي لألدب الفهم وسوء االلتباس



. شكرا لمك  


