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Abstract
The semantic approach is one of the contemporary cretic approaches It reads text In
second reading; By analyzing its meaning; Focus on both linguistic and non-linguistic
signs; Such as space, time, human or animal characters, scenes and other elements of a
text. So we tried to apply this reading on the story of the Quranic its story of the
owners of the Saturday, and chose the title of our research, "read semiotics in the story
of the owners of the Saturday". The purpose of this study is to examine and understand
the verses of the Holy Quran on the one hand and to apply the Semantic approach on
the other. We have followed the analytical descriptive approach appropriate to the
nature of the subject. The most important results obtained through research are: The
harmony of the scene in the story with the events, in each scene events marked a scene
from another. The basis of decorating the event is associated with the characters.
Quranic story is a reminder to people and a lesson.
Keywords: reading, Quranic stories, scene, the description, events
Abstrak
Pendekatan semantik adalah salah satu pendekatan kretik kontemporer. Metode ini
membaca teks dalam bacaan kedua; Dengan menganalisis maknanya; Fokus pada
tanda-tanda linguistik dan non-linguistik; seperti ruang, waktu, karakter manusia atau
hewan, adegan dan elemen teks lainnya. Penulis mencoba menerapkan bacaan ini pada
kisah Al-Qur'an tentang pemilik hari Sabtu, dan memilih judul penelitian "Membaca
semiotika dalam kisah pemilik hari Sabtu". Tujuan penelitian ini adalah untuk
memeriksa dan memahami ayat-ayat Alquran di satu sisi dan menerapkan pendekatan
Semantik di sisi lain. Pendekatan deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini
karena sesuai dengan sifat subjek. Hasil yang paling penting dari penelitian ini adalah:
Harmoni pemandangan dalam cerita dengan kejadian, di dalam setiap adegan terdapat
peristiwa yang menandai sebuah adegan dari yang lain. Dasar menghias kejadian
dikaitkan dengan karakter. Kisah Alquran merupakan pengingat dan pelajaran bagi
manusia.
Kata Kunci: membaca, cerita Alquran, tempat kejadian, deskripsi, kejadian
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مقدمة

ِ
السب ِ
ِ
ت إِ ْذ ََتْتِي ِه ْم
اسأَ ْذلُْم َع ِن الْ َق ْريَة الَِِّت َكانَ ْ
ت َحاضَرَة الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَ ْع ُدو َن ِيف َّ ْ
اف":و ْ
قال هللا تعاىل ،يف سورة "األعر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك نَب لُ ِ
ت أ َُّمةٌ ِمْن ُه ْم ِِلَ تَعِظُو َن قَ ْوًما
وى ْم ِبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن َوإِ ْذ قَالَ ْ
حيتَانُ ُه ْم يَ ْوَم َسْبت ِه ْم ُشَّر ًعا َويَ ْوَم ََل يَ ْسبِتُو َن ََل ََتْتي ِه ْم َك َذل َ ْ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
َّ
ين يَْن َه ْو َن َع ِن
اَّللُ ُم ْهل ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ّذبُ ُه ْم َع َذ ًاًب َشد ً
يدا قَالُوا َم ْعذ َرًة إ َىل َربّ ُك ْم َولَ َعل ُه ْم يَتَّ ُقو َن فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُ ّك ُروا بو أ َْصلَْي نَا الذ َ
ُّ ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
اب بئِ ٍ ِ
ِ ٍ
ٌن" .وقال
يس ِبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن فَلَ َّما َعتَ ْوا َع ْن َما نُ ُهوا َعْنوُ قُ ْلنَا َذلُْم ُكونُوا قَرَدةً َخاسئ َ
السوء َوأ َ
ين ظَلَ ُموا ب َع َذ َ
َخ ْذ ََن الذ َ
ِ
ِ
ِِ
تعاىل يف سورة "البقرة" :ولََق ْد علِمتُم الَّ ِذين ْاعتَ َدوا ِمْن ُكم ِيف َّ ِ
ٌن
اىا نَ َك ًاَل ل َما بَ ْ َ
السْبت فَ ُق ْلنَا َذلُْم ُكونُوا قَرَدةً َخاسئ َ
ٌن فَ َج َع ْلنَ َ
َ َُْ َ ْ
ْ
ت وَكا َن أَمر َِّ
ي َدي ها وما خ ْل َفها ومو ِعظَةً لِْلمت َِّقٌن" .وقال تعاىل يف سورة النساء ":أَو نَْلعنَ هم َكما لَعنَّا أَصحاب َّ ِ
اَّلل
ُ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ
َ َْ ََ َ َ ََْ
السْب َ ْ ُ
َم ْفعُ ًوَل"
القصص القرآين.. :عرض ألحداث اترخيية مضى هبا الزمن...فيما جاء فيو من أشخاص وأحداث ،وما يتصل
ًبألشخاص واألحداث من أمكنة وأزمنة" (اخلطيب .)ٗٓ :ٜٔٚ٘ ،يقوم العمل القصصي على زلورين إما الشخصية
وإما احلدثِ ،بعىن":أن تكون الشخصية الفلك الذي تدور يف دائرتو الشخصيات وقد تتوازن يف العمل القصصي
الشخصية واحلدث ،فيتبادَلن نقطة اَلرتكاز والتجمع مرة بعد مرة" (اخلطيب.)ٗٓ :ٜٔٚ٘ ،
ما دييز القصة القرآنية أهنا قصة حقيقية وقعت يف ادلاضي ،وىي غًن مستحيلة الوقوع ،ألن ":القصص يف القرآن َل
حيدد خطاطات جامدة لفن القصة ،ولكنو يوصل خترجيات سردية تتبلور فيها القصة الواحدة ،يف صور جتعل من القص
القرآين فنا مفتوحا على التنويع ،يراوح بٌن القصة وادلوقف حيث احلوار يبين احلدث وجيلي الوقائع ،وبينت القصة ادلشهد،
حيث يقوم السرد والرصد والعرض من خالل ادلنظر وادلالبسة وبٌن اإلمجال والتفصيل القصصيٌن حتقيقا للمغزى القرآين
وترسيخا للرسالة يف ذىن ادلتلقي بكيفية َتثًنية حترك اخليال والعقل معا" (عشرايت.)ٜٙ :ٜٜٔٛ ،
فالقصة القرآنية تنتمي إىل القصة ادلفتوحة الِت غالبا ما تتعلق بنيب أو رسول ،فهي منثورة يف أكثر من سورة يف
القرآنَ ":ل يسوق ما يسوق من قصص وأخبار للتسلية أو جملرد التاريخ ،وإمنا يسوق كل شيء للعظة والتدبر واَلعتبار"
(حنفي.)ٜٔ :ٕٓٓٓ ،
القراءة السيميائية ىي أحد القراءات النقدية النصية ،تعمل على استنطاق دَلَلت النص وتفكيك شفراتو وعالماتو
الغامضة.
إن انفتاح النص على قراءات متجددة تعين أن النصَ ":ل حيمل يف ذاتو دَللة جاىزة وهنائية بل ىو فضاء دَليل
وإمكاين وَتويلي ولذا فهو َل ينفصل عن قارئو وَل يتحقق من دون مسامهة القارئ فكل قراءة حتقق إمكاَن دَلليا ِل
يتحقق من قبل ،كل قراءة ىي اكتشاف جديد" (طاىري و طرقبة.)ٕٓٔٔ ،
والقراءة السيميائية تعتمد رلموعة من العناصر الِت تطبق على النص ،ويف احلقيقة توجد عدة دراسات طبقت ىذا
ادلنهج إَل أن كل دراسة انتهجت طريقة معينة أو تبنت عناصر معينة رأت أهنا ختدم طبيعة القراءة ،وضلن بدورَن رمسنا
لبحثنا سلططا من العناصر:
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ٔ -الوصف :وىو ":نظام أو نسق من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات وتصوير الشخصيات ،أي مجيع
العمليات الِت يقوم هبا ادلؤلف لتأسيس رؤيتو الفنية" (بور.)ٔ٘ٛ :ٜٜٔٔ ،
من خالل الوصف ديكن إبراز السمات اخلاصة ًبلشخصيات واألمكنة ألغراض معينة.
ٔ) الشخصيات :تراوحت الشخصيات يف قصة أصحاب السبت بٌن إنسانية (الصيادون ،الناىون عن السوء ،الال
مبالون )..وحيوانية (احليتان) ،وإن كان احليوان يف اإلبداع اإلنساين رموزا تنطق بلسان إنسان ،أي إبداع خيايل،
فإن الشخصية احليوانية (احليتان) يف القصة القرآنية شخصيات حقيقية.
ٕ) األحداث :احلدث ":رلموعة وقائع منتظمة أو متناثرة يف الزمان ،وتكتسب تلك الوقائع خصوصيتها ودتييزىا
من خالل تواليها يف الزمان على ضلو معٌن ،وإزاء ىذا صلد أن الزمان حقيقة مطلقة تكتسب صفتها احملسوسة
من خالل مرور تلك الوقائع وذلذا فكل من احلدث والزمان َل يكتسب خصوصية إَل من خالل تداخلو مع
اآلخر" (النابلسي.)٘ٚ :ٜٔٛ٘ ،
فاألحداث يف القصة:
 أمر هللا تعاىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بين إسرائيل عن ىذه القرية (أولئك الذين عاصروا الرسول) ،فهم يعرفون قصة أسالفهموساروا على هنجهم ،فهنا ارتباط بٌن ادلاضي واحلاضر" :واسأل القرية الِت كانت حاضرة البحر"...
 جعل هللا يوم السبت للعبادة ،ولكنهم ِل يتفرغوا لذلك ":إذ َتتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ويوم َل يسبتون َلَتتيهم"
 احليلة :يوم سبتهم إذ كان الصيادون يضعون شباكا يف البحر اجلمعة ليال حىت يدخلها األمساك يوم السبت ،إَلأن احليتان وأبمر من هللا عز وجل كانت َل َتيت حٌن يقومون هبذا الفعل ،ويوم َل يقومون بو َتيت بكثرة حىت
تظهر من على سطح البحر (شرعا) ،يقول تعاىل :وديكرون وديكر هللا وهللا خًن ادلاكرين"
 نسيان الصيادين دلا أمرىم هللا وىو العبادة يوم السبت ،وتذكرة بعض األمة ذلم ،ففي قولو تعاىل" :وإذ قالت أمةمنهم ِل تعظون قوما هللا مهلكهم" ،دليل على وجود فئة أخرى تنهي عن ادلنكر ،يف ادلقابل ىذه الفئة ادلذكورة
الِت ِل تنو عن ادلنكر بل َلمت الناىٌن عن ادلنكر وطلبت منهم ترك الصيادين.
 تسليط اللعنة":فلما عتوا عن ما هنوا عنو قلنا ذلم كونوا قردة خاسئٌن" اذلالك ،وجعلهم عربة للعباد.ٔ) الوصف التعبًني" :يتسم ادلكان أبنو َل يفصل يف سرد وصفو للمكان ،وقد يكتفي أحياَن بوصف ادلكان دون
جتزئتو وتصنيف أبعاده فيغدو فيو أسلوًب تعبًناي أكثر من كونو وصفا رلردا" (سعد هللا.)ٔٙٛ :ٕٓٓٚ ،
ٕ) اَلستغراق الزمين :ىو العالقة بٌن مساحة النص احملكي وسرعة أحداث القصة :يف القصة صلد :اخلالصة،
ادلشهد ،الوقف ،واحلذف (قاسم.)ٙ٘ :ٜٔٛٗ ،
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 اخلالصة :ادلوجز أو التلخيص وفيها تكون مساحة النص أصغر من زمن احلدث ،وىو نوعان :إجياز القريبالذي خيتصر فرتة زمنية قصًنة واإلجياز البعيد الذي خيتصر فرتة زمنية طويلة.
 ادلشهد :يتم فيو الوقوف على تفاصيل األحداث الِت تقع يف فرتات زمنية زلددة كثيفة ،فالقارئ يرى مشاىدالقصة ولكنها مسرح أمامو.
 الوقف :ىو إيقاف مسار األحداث لغرض دَليل يف زايدة اإلاثرة (قاسم.)ٙ٘ :ٜٔٛٗ ، احلذف :اإلضمار وىو ادلقطع ادلسقط يف النص من زمن احلكاية (ادلرزوقي ومجيل.)ٜٛ :ٜٔٛٙ ،إن القصة يف زمنها الواقعي طويلة ،فيكون ":حذف الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الفائدة أزيد من الفائدة
وجتدك أنطق ما تكون إذا ِل تنطق ،وأمت ما تكون بياَن إذا ِل تُنب" (اجلرجاين.)ٔٚ ،

ىذه الفراغات تسمى ًبلفجوة أو مسافة التوتر (ديب ، )ٕٛ :ٜٔٛٙ ،إذ ":القول أو الصمت...فعل دال"
(سوبريت.)ٕٗ :ٜٜٔٗ ،
وقد شهدت قصة أصحاب السبت نوعي اخلالصة واحلذف -طبعا ىهنا ِل نتطرق إىل أجزاء القصة ادلذكورة يف
السور الثالث كل على حدا بل درسناىا إمجاَل كوهنا نفس القصة ،-اخلالصة ألن الغرض من اختزال احلدث العربة منو،
ألن ادلناط ًبلقصة ىو العربة ،استشهادا بقولو تعاىل ":لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يُفرتى
ولكن تصديق الذي بٌن يديو وتفصيل كل شيء وىدى ورمحة لقوم يؤمنون" يوسف ، ٔٔٔ:ففي القصة جاء إشارة إىل
أن القرية الِت جرت فيها األحداث حاضرة البحر لكن ِل يسمها وِل يذكر قومها وَل الزمن الذي جرت فيو القصة
ًبلتحديد وِل يصف القرية ،مث ِل يصف طريقة اَلحتيال الِت قام هبا الصيادون فمباشرة ذكر أهنم اعتدوا فعوقبوا ،فجاءت
القصة سلتصرة.
واحلذف ألن ىذه التقنية تعمل على التخلص من اذلامشيات الِت َل ختدم القصة ،حيث يف قصة أصحاب السبت
مت اَلنتقال مباشرة من احلديث عما حدث يف يوم يسبون ويوم َل يسبتون دون شرح قصة ىذا السبت ودلاذا مسوا
أبصحاب السبت ،إضافة إىل أنو بعد إرجاعهم قردة َل نعرف ردة فعل قومهم وما حدث مباشرة اَلنتقال إىل اذلالك.
ىذا وإضافة إىل تقنية التواتر ،فالقصة ذكرت يف القرآن الكرمي أكثر من مرةً ،بلرغم من أن ذكرىا كان عبارة عن
إشارات ذلا " ،فأنت ترى أن القصة يف القرآن الكرمي كأهنا تتكرر يف أكثر من موطن ،واحلقيقة أهنا َل تتكرر ولكن يعرض
يف كل موطن جانب منها حبسب ما يقتضيو السياق" (عزام ،)ٔٔ :ٕٓٓ٘ ،فالتكرار يكون من ًبب التذكًن الِت
يتطلبها السياق أو لبيان شناعة الفعل وىذا ظاىر يف تكرار قصة أصحاب السبت ،فيالحظ على السرد تكثيف الدَللة
وقصر العبارة.
ٕ -املشهد :فالشخصيات وادلكان والزمان ىي مكوَنت ادلشهد ،فهو تصوير للبيئة الِت حدثت فيها القصة.

فالقصة تتشكل من مشهد إىل منظر إىل مناظر إىل عدة مناظر ":تتشكل ادلشاىد على أساس مسائل صغًنة وىامة
يف نفس الوقت ،فتوضع سلسلة من ادلشاىد جنبا إىل جنب كي تشكل مسرحا يتناول موضوعا متوسطا ومؤثرا ،وأخًنا
تشكل سلسلة من ادلسارح بنية البعض ،تتشكل أكرب بنية شلكنة وىي القصة" (نيا وطرقبة.)ٕٓٔٔ ،
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وًبلتايل فإن ادلشهد جزء من ادلنظر ،حيث حيوي ادلشهد حداث معينا ،أما تغًن ذلك احلدث فهذا يعين خلق مشهد
آخر جديد ورلموع ادلشاىد يكون منظر.
للمشهد أجزاء:
 ادلكان اجلغرايف الشخصيات زمن األحداث احلوار العقاب (النتيجة) النهاية كثافة الدَللةوللمشهد وظائف ثالث وىي (نيا وطرقبة:)ٕٓٔٔ ،
 توفًن زلل حلياة الشخصيات وتنميتها وتطورىا ،وأيضا زلل حلوادث القصة إجياد فضاء ولون وجو خاص للقصة خلق بيئة إن ِل تؤثر على أفعال الشخصيات ووقوع احلوادث َتثًنا عميقا وحامسا تؤثر على نتائجها على األقل.فقصة أصحاب السبت وفرت زلال حلياة شخصياهتا وىو القرية ،ىذه القرية ادلوجودة على شاطئ (أي قرية
ساحلية) ،حيث وقعت األحداث يف ىذا الفضاء الذي جعل من شخصياتو ديتهنون مهنة الصيد وطبعا وقوع األحداث
أثر على الشخصيات َت ثًنا عميقا ،فظهور األمساك يف أوقات وعدم ظهورىا يف أوقات كان ضد رغبة الصيادين األمر
الذي أدى إىل وقوعهم يف ادلعصية وًبلتايل النتائج السلبية يف القصة.
ادلشهد األول :القرية والبحر كاَن ِبثابة األرضية األولية للشخصيات.
ادلشهد الثاين :ظهور احليتان واختفاؤىا وى و يف احلقيقة منظر يتكون من مشهدين مشهد الظهور ومشهد اَلختفاء
يف أوقات والِت حدثت ضد رغبة الصيادين شلا أدى إىل تغًن ىاتو الشخصيات.
ادلشهد الثالث :التحول إىل قردة :وىو عقاب هللا عز وجل وىي ِبثابة نتيجة أولية.
ادلشهد الرابع :اذلالك ،وىو النتيجة النهائية.
فتوزيع ادلشاىد يف القصة القرآنية كان زلكما بٌن احلدث والشخصية.
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ٖ -النظرية اللسانية التواصلية لرومان جاكبسون
ىي طرح لساين يعتمد على ست وظائف ،أمهها الرسالة الِت يشرتط فيها أن تكون مسندة إىل سياق ،وسنن
وواصلة (قناة) ،وادلهم ىنا الوظيفة ادلرجعية والسياق (بورايو ،د.ت.)ٚ :.
طبعا ىذه القصة جاءت يف القرآن الكرمي لتحكي لنا بلغة عربية فصيحة عن قوم كانوا يف ادلاضي عصوا هللا فعاقبهم
بفعلتهم.
إن السيميائيات هتتم ًبدللفوظ السردي ،حيث تنشأ العالقات الِت تربط بٌن ادللفوظات السردية يف عالقتها ادلختلفة،
إما طبقا للجدول اإلدراجي أو اجلدول األفقي (جاكبسون.)ٕٚ ،
فالقصة حتدثت عن القرية الِت اجتمعت فيها رلموعة من ادلتناقضات( :الدعوة للعبادة ،الكفر والعصيان)( ،غرهتم
احلياة الدنيا ،نسيان اآلخرة)( ،اتيان احليتان يوم يسبتون ،عدم رليء احليتان يوم َل يسبتون)( ،فئة تنهى عن ادلنكر ،فئة
َل تنهى عنو) ،وكلها أسهمت يف بناء اإلطار الكلي للقصة ِبا حيملو من دَلَلت ختدم أحداثها والِت يف النهاية ىي عربة
ألويل األلباب.
تعتمد النظرية السيميائية الوظيفة ادلرجعية واَلنتباىية واَلنعكاسية الِت حددىا رومان جاكبسون (جًنو:ٜٔٛٛ ،
ٖٓ.)ٖٗ-
 الوظيفة ادلرجع ية :قصة أصحاب السبت تدور حول مرجع أو موضوع ىؤَلء القوم (أىل كتاب) الذين أمروا ًبلعبادةيف يوم واحد وىو السبت فعصوا هللا من أجل أمور دنيوية ،فعاقبهم وقضى عليهم بعدما سلط عليهم اللعنة.
 الوظيفة اَلنتباىية :تظهر فيما حيملو السياق اللغوي من ملفوظات حتافظ على عالقة إقامة التواصل :واسأل القرية،فلما نسوا ،أصلينا ،أخذَن ،قلنا ذلم ،كونوا قردة ،جعلناىا نكاَل ،ولقد علمتم ،نلعنهم ،كان أمر هللا مفعوَل...
 الوظيفة اَلنعكاسية :ودتثلت يف أن القصة فيها إخبار عن ادلاضي للعربة والعظة لعل الناس يهتدون إىل الصراطادلستقيم ،فالغرض ىهنا ىو انعكاس العربة على بين البشر وىي عبادة هللا وحده َل شريك لو.
 -4املستوى الداليل يف التحليل السيميائي
يقول غردياس ":إن توليد ادلعىن ليس لو معىن إَل إذا كان تغيًنا للمعىن األصلي" (ادلرزوقي وشاكر:ٜٔٛٙ ،
.)ٜٔٔ
فغردياس اعتمد مبدأ اَلختالف الذي جاء بو اللساين دي سوسًن يف بداية القرن (ٕٓم) ،فقد ":استعملو للدَللة
على أن ادلفاىيم ادلتباينة تكون معرفة ليس بشكل إجيايب من مضموهنا وإمنا بشكل سليب من عالقتها مع العناصر
األخرى" (بن مالكِ ،)ٔٓ :ٕٓٓٓ ،بعىن أن عنصر ما َل قيمة لو إَل بتقابالتو مع عناصر أخرى.
فالبنية األساسية للدَللة ىي التطور ادلنطقي لفئة سيمية ثنائية (ابن مالك ، )ٔٔ :ٕٓٓٓ ،فاَلختالف بٌن ادلعاين
يشكل عالقة التضاد ،حيث يتم التقابل بٌن السيمات يف زلور دَليل واحد.
وهبذا ينشأ ادلربع السيميائي (ابن مالك.)ٔٗ :ٕٓٓٓ ،
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فالعالقة بٌن (دٔودٕ) عالقة تضاد
(دٔو –دٔ)
وبٌن (دٕو –دٕ)  ،فنفي سيمة يولد ضد ىذه السيمة.
فهذه القصة القرآنية تنتمي لقاعدة منطق أويل دتثلو ثالثة أزمنة:
أثناء
ما قبل
وديكن دتثيلها كاآليت:
األمر ًبلعبادة( التجربة)
الصيادون (أىل الكتاب)

ما بعد
قردة (العقاب بعد العصيان)

وتتمثل من خالل ادلربع السيميائي:

 فادلربع السيميائي يكون دتثيال لكل ثنائية من الثنائيات ادلتضادة ادلستنتجة من القصة: (إنسان ،حيوان) إذن حتديد السيمات:د :العالقة الِت بٌن إنسان وحيوان ،وىي :سللوقات
دٔ :إنسان  /دٕ :حيوان بينهما عالقة تضاد
دٔ :احليتان وبينها وبٌن دٔ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٕ عالقة تضمٌن-دٕ :الصيادون وبينها وبٌن دٕ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٔ عالقة تضمٌن.
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 د :العالقة الِت بٌن موت وحياة ،وىي :مصًن دٔ :حياة  /دٕ :موت بينهما عالقة تضاد -دٔ :ىالك وبينها وبٌن دٔ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٕ عالقة تضمٌن- -دَٕ :ل ىالك وبينها وبٌن دٕ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٔ عالقة تضمٌن.

 (قدرة إنسانية ،قدرة إَلىية) حتديد السمات:د :العالقة الِت بٌن قدرة إنسانية وقدرة إَلىية ،وىي :قدرة
دٔ :قدرة إنسانية  /دٕ :قدرة إَلىية بينهما عالقة تضاد
دٔ :لعنة وبينها وبٌن دٔ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٕ عالقة تضمٌن-دٕ :احتيال وبينها وبٌن دٕ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٔ عالقة تضمٌن.

 (يسبت الصيادونَ ،ل يسبتون) حتديد السمات:د :العالقة الِت بٌن يسبتون وَل يسبتون ،وىي :احلدث
دٔ :يسبتون  /دَٕ :ل يسبتون بينهما عالقة تضاد
دَٔ :تيت احليتان وبينها وبٌن دٔ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٕ عالقة تضمٌن-دَٕ :ل َتيت احليتان وبينها وبٌن دٕ عالقة تناقض ،وبينها وبٌن دٔ عالقة تضمٌن.
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دتفصالت القصة يف السرد القرآين الِت ىي حقول دَللية ،ولكل دتفصل وحدات سيميائية تتمثل فيما يلي:
 التمفصل األول :الوحدات السيميائية الدالة على الشخصيات :الصيادون ،الفئة الناىية عن ادلنكر ،الفئة ادلعاتبةللفئة الناىية عن ادلنكر ،احليتان.
 التمفصل الثاين :الوحدات السيميائية الدالة على ادلكان :قرية الِت كانت حاضرة البحر. التمفصل الثالث :الوحدات السيميائية الدالة على األحداثَ :تتيهم حيتاهنم يوم سبتهم ،يوم َل يسبتون َل َتتيهم. التمفصل الرابع :السيميائية الدالة على العصيان والعقاب:فالتفاعل بٌن ادلكوَنت السردية (الشخصيات ،ادل كان ،ادلشكلة ،احلبكة )...يوحي أبن سرد ىذه القصة يندرج يف
إطار وجوب طاعة هللا واَلمتثال ألوامره أبداء العبادة.
ىذه القصة ما كان لنا لنعرفها لوَل الوحي القرآين ،ألهنا جرت أحداثها يف زمن بعيد.
 -5مجالية البداية والنهاية يف القصة

البداية والنهاية موضعا اإلاثرة يف القصة

 فما قبل البداية كان التمهيد للسبيل :واسأل القرية الِت كانت حاضرة البحر" ،طبعا ىنا اسأل عن القرية وىو أمرالرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسأل اإلسرائليٌن عن قصة قومهم.
 البداية :وىي تصوير رائع دلشهد أروع يف أن يوم يسبت الصيادون َل َتيت احليتان ،ويوم َل يسبتون َتيت احليتان بعددىائل ومغر ،طبعا من عرف احليتان بعدم وضع الصيادون للشباك يف البحر ،ىو هللا سبحانو وتعاىل.
النهاية :فما قبلها عقاب هللا تعاىل الصيادين بتحويلهم إىل قردة نتيجة لفعلتهم وعصياهنم هللا ،والنهاية وىي القضاء
عليهم بعد معاقبتهم ،وذلك ألخذ العربة.
اخلالصة
من خالل ىذه الدراسة ادلتواضعة نستنتج النقاط اآلتية :انسجام ادلشهد يف القصة مع األحداث ،ففي كل مشهد
أحداث ميزت مشهد عن آخر .وأساس تزيٌن احلدث يرتبط ًبلشخصيات .واَلنتقال من مشهد إىل مشهد آخر عمل
إَلىي خارق يوجد يف القصة القرآنيةَ ،ل ديكن أن يوجد يف القصة البشرية ،فظهور احليتان واختفاؤىا ليس خياَل وإمنا
حقيقة .القصة القرآنية تذكرة للناس وعربة][.
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