بررسي ساختار روایت در داستان حضرت ایوب
اسماعیل صادقي /جهانگیر صفري /محمود تقاخاني بیژني

(عد



دریافت مقاله:
83/5/9
پذیرش:
82/3/23

چكیده
داستان حضرت ايوب(ع) ،براساس زمان خطی داستانی گسترش میيابد .کنش و واکـنشهـای شخصـیت اصـلی بـا
ديگر شخصیتها (ايوب(ع) با شیطان) سبب شکلگیری حوادثی میشود که يک زنجیره را بـهوجـود مـیآورد .ايـن
داستان ساختاری سه قسمتی؛ شروع ،میانه و پايان دارد .در مقدمه ،ايوب(ع) ،شخصیت اصـلی داسـتان ،معرفـی و در
میانۀ داستان ،آزمايش و در پايان نیز سرنوشتش مشخص میشود .طبق الگوی «تودروف» ،در اين داستان ،حرکت از
وضعیت متعادل به نامتعادل و سپس بازگشت به تعادل است .طبق الگوی «گريماس»؛ ايوب(ع) ،شناسنده است که بـا
ياری نیروهای ياریدهنده (خدا ،رحمه و صبر) ،سرانجام از مراحل دشـوار عبـور مـیکنـد و میثـاقش را بـه انجـام
میرساند .داستان ،پیرنگی بسته و نتیجهای قطعی دارد و از روابط علت و معلول تبعیت میکند.
كلیدواژهها :قرآن کريم ،داستان حضرت ايوب(ع) ،نقد ساختارگرايی ،طرح روايی ،توردوف ،گريماس.

استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرکرد
**دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرکرد
*** دانشجوی دور کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت ،دانشگاه شهرکرد( .نويسنده مسئول) aghakhani46@yahoo.com
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مقدمه

می گیرد .در اين مقاله به بازکاوی روايت شناسـانه

«ن والقلم و ما يسطرون»؛ «ن .سـوگند بـه قلـم و

داســتان فــوق از قــرآن کــريم و پــارهای تفاســیر،

آنچه مینويسند( ».قلم )0:داستان يکـی از بهتـرين

براساس نظريۀ ساختارگرايی میپردازيم.

قالبهای ادبی برای ايجاد ارتباط با ديگران است.

ساختارگرايی ،نظريهای است که بـه شـناخت،

اثرگذاری و تمايل به داستان ،سـبب مـیشـود تـا

مطالعــه و بررســی پديــدههــا براســاس قواعــد و

داستان برای بیشتر مردم مطلوب و خواندنی شود.

الگوهايی که سـاختار بنیـادين ،آنهـا را بـهوجـود

زيرا ماندگاری داستان در ذهن بیشـتر اسـت و در

آورده است ،مـیپـردازد .ايـن شـیوه ،رشـتههـای

ناخودآگاه ذهن تثبیـت مـی شـود( .بسـتانی:0230،

علمی گوناگون و پديده هـای موجـود در آنهـا را

 .)02/0بنابراين ،يکـی از کارآمـدترين روشهـای

همچون مجموعه هايی متشکل از عناصـر بـه هـم

جذب مخاطب و تأثیرگذاری؛ بیان موضـوع ،پیـام

پیوسته میداند« .ويژگی اين روش در آن است که

و درونمايه در القای آموزههـا ،نشـاندادن وجـوه

پژوهشگران ،پديـده هـای مختلـف علـم خـود را

ناپیدای حقیقت و واقعیت های زندگی ،استفاده از

بهطور مستقل و جداگانه از يکديگر مورد مطالعـه

شیو روايتگـری و بهـرهگیـری از قالـب هنـری

قرار نمی دهند ،بلکه همواره می کوشند هر پديـده

داستان است .تأثیر داسـتان بـهگونـهای اسـت کـه

را در ارتباط با مجموعه پديدههايی کـه جزئـی از

خداوند در قرآن کريم از آن برای هدايت بنـدگان

آنها است ،بررسـی کننـد( ».بـااليی و کـويیپـرس،

استفاده کرده و مردم را به عبرتگرفتن از داسـتانِ

 )023 :0222در واقــع ،ســاختارگرايان همــواره در

زندگیِ پیشینیان سفارش کرده است .امـا بايـد بـه

پی يافتن ساختارهايی منسـجم در سـط جهـانی

اين نکته اشاره کرد که خداوند شیو داسـتانی يـا

برای انواع مختلف روايت هستند ،بـهنحـوی کـه

روايی را نه تنها برای سرگرمی ؛ که ابزاری کارآمد

قابلیت اعمال بر روی گونه های متفاوت روايی را

در بیــان تضــادها ،تعــاربهــا ،سرگذشــتهــای

داشته باشند.

خــوشفرجــام و بــدانجام در بیــان سرگذشــت

طرح ،يکی از اساسیتـرين عناصـر روايـت و

(داســتان) واقعــی ملــتهــا ،اقــوام و اشــخاص و

مهــمتــرين جزئــی اســت کــه در تحلیــلهــای

آموزههای خود میداند.

ساختارگرايان در زمینۀ انواع متـون روايـی بـه آن

حضرت ايوب(ع) از جمله پیامبرانی اسـت کـه

پرداخته میشود .با اين پیشفرب؛ طرح ،اسـاس

سرگذشت او در قرآن ،در سـور «انبیـا » و «ص»

و پايۀ روايت را بهوجود میآورد؛ چـون سـببیتِ

(ع)

زمــانی و روابــط عِلنــی و معلــولی میــان وقــايع،

را بر همگان روشن سـازد و او را الگـويی بـرای

همچون ريسمانی ناپیدا وقـايع داسـتان را بـههـم

جهانیان قرار دهدـ که بـه هنگـام نعمـت و رنـج،

پیوند میزند( .مستور)00 :0203 ،

آمده است .خداوند برای اينکه اخـالص ايـوب

شاکر و صابر باشندـ ،به شیطان اجـازه داد تـا بـر

در اين پژوهش تالش می شود تا طرح داستان

دنیای او مسلط گردد .شیطان پس از تسلط ،تمـام

حضـــرت ايـــوب  ،براســـاس نظريـــههـــای

دارايی ها و اموال ايوب(ع) را نابود مـیسـازد؛ امـا

همچنــان ايــوب(ع) شــکرگزار خداونــد اســت .در

(ع)

0

ســـاختارگرايانی چـــون تزوتـــان تـــودورف و
آلجیرداس جـولین گريمـاس 0تحلیـل و بررسـی

نهايت نیز فراوانی نعمتها پس از مستجابشـدن

دعــای ايــوب(ع) ،جــای بالهــا و گرفتــاریهــا را

1. Tzvetan Todorof
2. A.J.Greimas
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(عد
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شود .پرسش اصلی اين پژوهش اين است که آيـا

«جلوههای هنر قرآنی» از لیال قبرانی« ،جلـوههـای

نظريــات تــودوروف و گريمــاس بــرای خــوانش

نمايشی قصههای قرآن» از ولیاهلل شالی و ...اشاره

داستان حضرت ايـوب(ع) بـه کـارمی آينـد؟ و آيـا

کرد .در تمامی پژوهشهـای نـامبرده ،بـه تحلیـل

ساختار طرح روايی اين داستان بر الگوهـای ايـن

عناصر داستانی بهشیوههای مختلف پرداخته شـده

دو ساختارگرا منطبق است؟ و میتـوان الگوهـای

است؛ اما در اين پژوهش ،طرح داستانی از قـرآن،

کنشی روايت را در آن پیدا کرد؟ از داليل انتخاب

از ديدگاه نقد ساختارگرايی مورد تجزيه و تحلیل

ديدگاه ايـن دو سـاختارگرا و الگـوی آنهـا بـرای

قــرار مــیگیــرد .همچنــین در مــورد بررســی

بررسی و تحلیل ،يکی اين اسـت کـه کارشـان در

ســاختارگرايانۀ متــون روايــی براســاس نظريــات

ادامۀ کار والديمیر پراپ 0و کامـلکننـد پـژوهش

تودروف و گريماس ،مطالعـات و پـژوهشهـايی

وی در زمینۀ شکلشناسی داستان اسـت و ديگـر،

انجام گرفته است که تنها میتوان به مقاله «تحلیل

متناسب بودن اين ديدگاه برای ساختار اين داستان

ساختاری طرح داسـتان غنـايی يوسـف و زلیخـا

است .چراکه هدف افرادی مانند تودورف ،برمـون

جامی» اثر اسماعیل صادقی ،محمود آقاخانی بیژنی

و گريماس ،تدوين دستور زبـان جهـانی و نظـام

و حمیــد رضــايی ،در پژوهشــنامه ادب غنــايی

نحوی جهان شمول بـرای بررسـی متـون روايـی

دانشگاه سیستان و بلوچستان (سال دهـم ،زمسـتان

است( .سلدن )020 :0230 ،همچنـین علـت توجـه

 ،0210شمار  ،01صص 022ـ  ،)000اشاره کرد کـه

به اين داستان ،بررسی ساختاری داستانی از قـرآن

نمونه آن نیز در قرآن کريم وجود دارد.

و نشاندادن جلوههای مقاومت در آن است.

ساختارگرایي و داستان
روش پژوهد

ساختارگرايی در نگرش سننتی ،به فـرم و نگـرش

روش پــژوهش حاضــر ،توصــیفیـ تحلیلــی و

ااهری يک اثر يا نوع ادبـی مـیپـردازد؛ ولـی در

براساس رويکرد ساختارگرايی اسـت .نتـايج ايـن

معنا و کاربرد جديدش بیشتر ناار بر روابط پنهان

تحلیل مبتنـی بـر نظريـات سـاختارگرايانی چـون

حاکم میان سازه های يک متن اسـت .سـاختار در

تــودروف و گريمــاس اســت؛ و مــال هــا و

نقد و تحلیل آثار داستانی ،با تعبیر ريختشناسـی

عنصرهای آن ،سـاختار روايـی و تحلیـل عناصـر

گره می خورد که به تجزيه و تحلیل ساز قصههـا

کنشگر است که با تحلیل اين عناصر ،بـه پرسـش

و زنجیره های پنهـان آن مـی پـردازد .ويژگـیهـا،

اصلی جواب داده خواهد شد.

اهداف ،کارکردها و اعمالی را کـه سـاختارگرايان
در تحلیل متن انجام میدهند؛ میتوان بـهصـورت
بررسی روابط حاکم میـان اجـزای يـک داسـتان،

پیشینۀ پژوهد
تاکنون در مورد تحلیل عناصر داستان هـای قـرآن
کريم پژوهش هايی متعـددی صـورت گرفتـه کـه
می توان به «واکاوی مؤلفه های روايی داستانهـای
قــرآن کــريم» از علــیاصــغر حبیبــی و ديگــران؛
1. Vladimir Prop

شــناخت کوچــکتــرين ســازههــای داســتانی و
نظمدادن به آنها ،دستيافتن به الگـوی محـدود و
مشتر

و کمک بـه اهـور معنـا و عناصـر مهـم

داستانی نام برد( .پراپ)02 :0202 ،

داستان های کالسیک با تمرکز بر نوع کنشهـا
و روابط اشـخاص و وجـود سـاختاری منسـجم،

02
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شايستۀ تحلیل ساختاری هسـتند و بـا محوريـت

داســتانی (زمــان گاهنامــهای يــا تقــويمی) تنظــیم

داستان به خاطر

می شوند .ولی در طرح ممکـن اسـت ايـن زمـان

او به وجود می آيندـ از ساختاری قوی برخودارند.

خطی به هم بخورد و اثر ادبی شروعی از میانه يـا

شخصیتی اصلی ـ که تمام حواد

دلیل انتخاب داستان ايوب(ع) نیز ،دارابـودن تمـام

اين ويژگیهاست.

پايان داشـته باشـد؛ يعنـی ممکـن اسـت راوی از
انتهای داسـتان بـه روايـت حـواد

بپـردازد ،يـا

بنابراين ،يکی از قالبهای ادبی که در مکتـب

داستان از میانه به گذشته بازگردد يـا میـان زمـان

ساختارگرايی مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار

طرح و داستان ناهماهنگی ايجاد شـود .اينهـا سـه

میگیـرد ،داسـتان اسـت .داسـتان «نقـل وقـايع و

شیوه روايتی هستند که ژنـت آنهـا را بـه ترتیـب،

به ترتیب توالی زمـانی اسـت»

«پیش بینی»« ،بازگشت به گذشته» و «زمان پريشی»

(فورستر)00 :0200 ،؛ از اين رو روش داستان ،نقـل

نامیده است( .ايگلتون002 :0202 ،؛ احمـدی:0200 ،

حواد

است که باع

می شـود بـه «چگـونگی»

 )202برهم خوردن نظم زمـانی در طـرح داسـتان،

حواد

(توصیف آنها) بپردازيم .داسـتان ،اجـزا و

بیشتر خاص رمان های امروزی است و در ادبیات

عناصری دارد که در تحلیلهای ساختاری ،ضـمنِ

روايی منثور کهن ،هـم داسـتان و هـم طـرح آن،

تجزيه و تحلیل؛ روابط آنها با يکـديگر و بـا کـل

بیشتر براساس زمان گاهنامـه ای تنظـیم مـی شـده

داســتان ســنجیده مــیشــود .طــرح (روايــت)،

است.

رشتهای از حواد

شخصیت ،حواد

داستانی ،راوی ،زمینه ،فضـا و

لحن از عناصر اصلی سازند داستاناند.
با تکیه بر موجبیـت

طرح داستان «نقل حواد

در ايــن مقالــه ،پــس از نقــل چکیــد داســتان

حضــرت ايــوب(ع) ،ســاختار روايــی (طــرح) آن
بررسی میشود.

و روابط علت و معلول» (همان )00 :و پرداختن بـه
(عد

چرايی آن است که در ذهن خواننده شکل میگیرد

داستان حضرت ایوب

قرار میدهد .اين چرايـی بـا تکیـه بـر عقالنیـت و

در آغاز ثـروت فراوانـی را بـه دسـت مـی آورد و

و او را همراه شخصیتها در بحرانهـای متفـاوتی
ارزشها بنا میشـود و بـا تحلیـل حـواد ـ بنابـه
عوامل تشکیل دهند آنان (روابط علـت و معلـول)

حضرت ايوب(ع) بر اثـر کشـاورزی و دامپـروری،

زندگیاش از هر جهت سرشار از نعمتهای الهی
می شود و او همواره شکر خدا را بهجـا مـیآورد.

که به موشکافی داستان میپردازدـ ،شکل میگیـرد.

روزی ابلیس بر او حسد می برد و به خدا عـرب

«چگونگی» (داستان) و «چرايی» (طرح يا روايـت)

نعمتهايی است که به او ارزانی داشتهای .مرا بـر

مهمتـرين و ارزشـمندترين اثـر روايـی ،تلفیقـی از
است .به بیان ديگر؛ طرح ،عبـارت از نقشـه ،نظـم،
الگو و نمايی از حواد

است( .يونسـی)22 :0200 ،

درواقع ،طرح داستان به حواد
می دهد .بنابراين ،طرح باع

او مسلط کن تـا ادعـايم را ثابـت کـنم .خداونـد،
بــرای نشــاندادن عبوديــت و بنــدگی خــالص

آن نظـم منطقـی

پیروانش ،به ابلیس اين اجـازه را مـیدهـد تـا بـر

داسـتان

گله های شتر و سپس گوسفندان و اسب هـا را بـا

میشود که خواننـده

با کنجکاوی و اشتیاق ،به تعقیب حواد

بپردازد و در پی کشف علت وقوع آنها باشد.
از اين رو ،حواد

مــیکنــد کــه شــکر ايــوب(ع) بــه دلیــل وجــود

داستان براساس زمان خطی

ايوب(ع) مسلط شود .ابلیس پـس از تسـلط ،ابتـدا
چوپان هايشـان بـه هالکـت مـی رسـاند و سـپس
(ع)

خانواد ايوب(ع) را نابود مـیسـازد؛ امـا ايـوب

بررسي ساختار روایت در داستان حضرت ایوب

(عد

00

همچنان به شکرگزاری خدا ادامه میدهد .پـس از

در سال های اخیـر ،دانـش روايـتشناسـی دامنـۀ

آن همـه گرفتـاری ،ايــنبـار او بـه درد جســمانی

فعالیــت خــود را گســترش داد و از متــون ادبــیـ

شديدی مبتال میشود و ساق پايش زخم میشـود

داســتانی فراتــر رفــت و بررســی متــون تــاريخی،

به گونه ای که توان راه رفتن ندارد .تمام مردم شهر

مذهبی ،فلسفی و فیلم را نیز در حـوز مطالعـات

و اقــوام ايــوب(ع) ،بالهــا را نتیجــۀ گناهکــاری او

خود قرار داد و وارد حوزههای گسترد فرهنگ و

می دانند و او را تر میکنند .ايوب(ع) مجبـور بـه

مـــردمشناســـی شـــد( .وبســـتر )31 :0200 ،امـــا

تر شهر می شود و در بیابان به زندگیاش ادامـه

ساختارگرايان بر اين باور بودند که ساختار تمامی

می دهـد و تنهـا همسـرش (رحیمـه) بـود کـه بـا

داستانها را میتوان به ساختارهای روايتیِ اساسی

زحمت از او سرپرستی میکرد .در میان اين همـه

و مشخصی تقلیل داد .در اين پژوهش نیـز طـرح

بــال و مصــیبت ،ايــوب(ع) بــه شــکرگزاری ادامــه

داســتان از نظــر ســاختارگرايانی چــون تزوتــان

می دهد و به سجده میافتـاد و بـا کمـال ادب بـه

تودورف و آلجیرداس جولین گريماس بررسـی و

خدا عرب می کنـد« :تـو مهربـان تـرين مهربانـان

تحلیل میشود.

هستی» .شیطان از صبر ايوب(ع) ناامید مـیشـود و

تزوتان تودورف ،روايت شناس بلغاری معتقـد

دعای ايوب(ع) به اجابت میرسد .ايـوب(ع) پـايش

است «کلیۀ قواعد نحوی زبـان در هیئتـی روايتـی

را بر زمین میکوبد ،چشمهای میجوشـد و در آن

بازگو می شوند .وی واحد کمینۀ روايت را قضیه

غسل میکند .بالهـا و دردهـا رفـع مـیشـوند .از

مـیخوانـد و پــس از تأيیـد آن ،آرا خــود در دو

چشمه بیـرون مـیآيـد و در کنـار آن مـینشـیند.
همسرش می آيد و چـون او را نمـیيابـد ،نگـران

سط عالیتر توصیف میکند« .سلسله» 0و «متن»

0

2

دو سط موردنظر اوست .به اعتقاد وی ،گروهـی

میشود .ايوب(ع) تبسم می زند و همسرش او را از

از قضايا ،سلسله را بهوجود مـیآورنـد .مـیتـوان

روی تبسمش مـیشناسـد و نعمـتهـای فـراوان

گفت ،سلسلۀ پايهای از پنج قضیه تشکیل میشود

جايگزين بالها میگـردد( .جزايـری 201 :0231 ،و

که ناار بر توصـیف وضـعیت معینـی اسـت کـه

220؛ طباطبــايی022/00 :0222 ،؛ مکــارم شــیرازی و

درهم ريخته و دوباره به شکلی تغییر يافته ،سامان

همکاران)033/02 :0221 ،

گرفته است .لذا اين پنج قضیه را میتوان به شرح
زير مشخص کرد:

تحلیل ساختاري داستان حضرت ایوب(عد،

 .0تعادل؛ برای مثال صل .

براساس نظریۀ تودورف

 .0قهر ()0؛ دشمن هجوم میآورد.

از آنجا که عرصۀ روايت از يـکسـو بـه اسـطوره
می رسد که کوتاه ،ساده ،همگانی و شفاهی اسـت
و از سويی ديگر به رمان کـه پیچیـده ،طـوالنی و
مکتوب است ،عرصهای مناسـب بـرای مطالعـات
ســاختارگرايانه بــهشـــمار مــیرود .مطالعـــات

 .2از میان رفتن تعادل ،جنگ.
 .0قهر( ،)0دشمن شکست میخورد.
 .2تعادل ()0؛ صل و شرايط جديد( ».تودورف،
)32 :0200

طبــق نظريــۀ تــودورف ،داســتان حضــرت

صورت گرايان و ساختارگرايان در بررسی داستان،
انقالبی پديد آورد و درحقیقت ،دانش ادبی را بـه
نام روايتشناسی بنیان نهاد( .ايگلتـون)002 :0202،

1. Proposition
2. Sequence
3. Text
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ايوب(ع) ،از اين سلسـله تشـکیل شـده اسـت کـه
قضايای آن بررسی میشود:

میرود و همه را به آتش میکشاند؛ امـا همچنـان

ايوب(ع) شکرگزار خداوند است .اين عمل شیطان
هم کارگر نمیافتد و از خدا میخواهد تا او را بر

 .2تعادل تغازین

فرزندان ايوب(ع) مسلط گرداند؛ زيرا داغ فرزند را

اين داستان بدون حادثه شروع میشود و وضعیتی

بزر ترين بال و بـدترين درد بـرای پـدر و مـادر

پايدار دارد .حضرت ايوب(ع) بر اثـر کشـاورزی و

میداند و خدا اين اجازه را به او میدهد و به اين

دامپروری ،در آغـاز ثـروت فراوانـی را بـهدسـت

طريق حادثۀ بعدی شکل میگیرد.
(ع)

مــیآورد و زنــدگیاش از هــر جهــت سرشــار از

ابلیس بر فرزندان ايوب مسـلط مـیشـود و

نعمتهای الهی است و او همواره شـکر خـدا را

با زلزله ،سقف خانه را بر سـر همـۀ آنهـا ويـران

بهجای میآورد .اما شـیطان بـر ايـن شـکرگزاری

میکند و باع

بند مخلص خـدا ،حسـد مـیورزد و دلیـل ايـن

همچنان شکرگزار خداونـد اسـت .ايـن درد هـم

عبادات را وفور نعمت میدانـد .بـه همـین دلیـل

ايوب را از پـای درنمـیآورد .شـیطان در فکـر

برای اثبات ادعايش ،از خداوند میخواهد تا او را

ضربهای ديگـر مـیافتـد؛ از خـدا مـیخواهـد تـا

بر ايوب(ع) مسلط گرداند.

مر

(ع)

آنها مـیشـود .امـا ايـوب

(ع)

(ع)

ايــوب را بــه درد جســمانی مبــتال گردانــد تــا
ادعايش ثابت شود .به اين ترتیـب حادثـۀ بعـدی
شکل میگیرد.

 .3قهر(2د

شــیطان بــه دلیــل شــکرگزاری ايــوب(ع) حســد

مــیورزد .ايــن داســتان ،و همــۀ حــواد

اصــلی

داســتان ،حــول محــور ايــن حادثــه (حســدورزی

شیطان به ايـوب(ع) و آزمـايش ايـوب(ع) از سـوی
خداونــد) شــکل مــیگیــرد و شخصــیت اصــلی
(ايوب) نیز به خواننده شناسانده میشود.

ايوب از لحاظ جسمیـ به جز زبان و قلبش
که شکر خدا را با آنها بهجای میآورْدــ ضـعیف،
بیمار و ناتوان شد .با وجـود ايـن همـه درد ،بـاز
شکرگزار خداوند بـود .شـیطان از ايـن موقعیـت
استفاده کرد و به سراغ بزرگان شهر رفت و علـت
(ع)

بیماری و همۀ دردهای ايـوب را گناهکـاری او
بیان کـرد و ايـنچنـین حادثـۀ بعـدی نیـز شـکل
گرفت.

 .2وضعیت ناپایدار
شیطان ابتدا شترهای ايوب را به آتش میکشـد و
چوپــانیش را بــه هالکــت مــیرســاند .بــه ســراغ

ايوب(ع) می رود و میگويد ببین خداونـد چگونـه
(ع)

شترها و چوپانت را به هالکت رسـانید .ايـوب

شــکر خــدای را بــهجــای مــیآورد و مــیگويــد:
خداوند امانتی را که به من داده بود ،پـس گرفـت
و خــوب نیســت کــه بــه امانــت ديگــران چشــم
بدوزيم.

(ع)

(ع)

شیطان ،بار ديگر به سـراغ بـاغهـای ايـوب

مردم و اقوام ايوب(ع) با او قطع رابطه کردنـد؛

از اينرو او مجبور به تـر شـهر مـیشـود و در
گوشهای از بیابـان مسـکن مـیگزينـد .همسـرش
(رحیمه) تنها کسی بود که از او مراقبت مـیکـرد.
(ع)

با اين حال ايوب همچنـان شـکرگزار خداونـد
بود .نبرد ايوب(ع) با شیطان بهگونـه مزبـور شـکل

گرفت.
 .7قهر(3د

در اين هنگام ،ايوب(ع) از خداوند میخواهد تا در

بررسي ساختار روایت در داستان حضرت ایوب

اين دردها ياريگر و ياورش باشد .شیطان هـم ،در

مقابل صبر و بردباری ايـوب(ع) مـأيوس و ناامیـد

(عد

02

از بندگان شايسته و خاص خداست .همچنین نزد
ديگران از محبوبیـت خاصـی برخـوردار اسـت و

میشود و خداونـد دعـای ايـوب(ع) را مسـتجاب

گلههای شتر ،گوسفند ،اسب و باغها و خانههـای

میکند.

زيادی دارد .چنانکه بیان شد ،اين وضعیت عادی
يک امکان دگرگونی را در خود میپرورانـد و آن

 .5وضعیت متعادل ثانویه

اينکه ايوب(ع) به دلیل وجود چنـین نعمـتهـايی

تمام بالها رفع و نعمـتهـای فـراوان جـايگزين

همواره شکر خدا را بـهجـای مـیآورد و همـه و

بالها میگردد و ايوب(ع) باز هم ،در مقام شکیبايی

بهخصوص شیطان ايـن را مـیدانسـتند .بنـابراين
اولین مسئلهای که در روند حواد

و شکرگزاری گام برمیدارد.
اين داستان ،پايانی بسـته دارد .گفتنـی اسـت،

تعیینکننده دارد و باع

داستان نقـش

بهوجود آمـدن حـواد
(ع)

پیرنگ را به «پیرنگ بسته» و «پیرنگ بـاز» تقسـیم

بعدی میشود ،شـکرگزاری ايـوب از خداونـد

کردهاند .پیرنگ بسته از کیفیتی پیچیـده و تودرتـو

است که حسد شیطان رابرمیانگیزد.

و خصوصیات فنـی نیرومنـد برخـوردار اسـت و

يکـــی از زمینـــههـــايی کـــه در مباحـــ

گرهگشايی و نتیجهگیری قطعـی و محتـومی دارد.

ساختارگرايی مورد بررسی قرار مـیگیـرد ،توجـه

(میرصادقی02 :0202 ،ـ )31بنابراين ،پیرنگ داستان

به چگونگی آغاز قصـه ،يعنـی وضـعیت متعـادل
(ع)

ايوب(ع) ،از نوع پیرنـگ بسـته يـا پیچیـده اسـت.

اولیه است .اين عنصر مهم در داستان ايـوب بـا

از کیفیت بـااليی برخوردارنـد و داسـتان

توصیف دارايی و شکرگزاری او در برابر خداوند

نتیجــۀ قطعــی و حتمــی دارد .پیــروزی قطعــی

آغاز میشود .بنابراين در طرح اين منظومه چنـین

حواد

ايوب(ع) در مقابل شیطان ،پايان مشـخص داسـتان

وضعیتی داريم:

میشود تـا همـۀ

تعادل اولیه (پار اول) بر همخـوردن تعـادل=

حواد  ،خوشعاقبت به اتمام برسند .برای مثـال؛

وضــعیت ناپايــدار (پــار دوم) تعــادل مجــدد/

است .پايان خوش داستان باع

ايوب(ع) از دردها فارغ مـیشـود ،خـانوادهاش بـه

وضعیت پايدار تازهای که شـکل مـیگیـرد (پـار

سوی او روی میآورند ،نعمتها جايگزين بالهـا

نهايی) .نکتۀ مهم ديگـر اينکـه در عنصـر شـمار

میگردد ،دلتنگیهـا و حسـادتهـا بـه وصـال و

( ،)2يعنی وضعیت جديدیـ که محصول حواد

محبت تبديل میشود .يکی از داليل جذابیت اين

پیشــین اســتـ مانن ـدِ وضــعیت آغــازين داســتان

داســتان ،پايــان خــوش و رسواشــدن بــدی؛ و در

(شمار  )0نیست؛ بلکـه در زنـدگی و روحیـات

نهايت ،ساختار منسجم آن است.

شخصیت تغییراتی به وجود آمده است.

طرح داستان

تحلیل ساختاري داستان حضرت ایگوب(عد،

طرح اين داستان با وضعیتی آغاز شده کـه امکـان

براساس نظریۀ تلجیرداس جولین گریماس

«بالقوه»ای را در خود میپرورد .میتوان وضـعیت

والديمیــر پــراپ ،0شــکلشــناس بــزر

پايدار آغازينی را برای اين داستان تصور کرد کـه

«روايت را متنی می دانست که تغییـر وضـعیت از

روس؛

بیش از اين ،وجود داشته است (گذشتۀ داستان).

ايوب(ع) ،از نوادگان اسـحاق(ع) و ابـراهیم(ع) و

1. Vladimir Propp
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حالتی متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت بـه

 .0کنشگر؛ بیشتر ،قهرمان است که موضـوع و

حالت متعـادل را بیـان مـی کنـد ،وی ايـن تغییـر

مقصودی را که هدف اوست ،دريافت مـیکنـد و

وضعیت را رخداد ( )eventمی نامد و اين تغییـر

به دنبال آن میرود.

وضعیت از عناصر اصلی روايت (طـرح) اسـت».
(اخوت )00 :0230 ،به همین دلیل طـرح را بخـش

 .2ياری دهنده؛ نیرويی اسـت کـه بـه قهرمـان
کمک میکند تا به هدف خود برسد.

پويای روايت قصه می دانـد و ايـن پويـايی را بـا

 .2ضدکنشگر (مخالف)؛ نیرويی است کـه در

شخصیت (کـه بـهنظـر ايسـتا مـیرسـد) مقايسـه

راه رسیدن قهرمان به هدف مانع ايجاد میکند .بـه

می کند .او سی ويک نقـش ويـژه و هفـت حـوز

بیان ديگر «شخصیت اصـلی در پـی دسـتیابی بـه

عملیاتی برای نقـش قصـههـا در نظـر مـیگیـرد.

هدف خاصی است ،با مقاومـت حريـف روبـهرو

(پراپ 21 :0202 ،و 020ـ)020

می شود؛ يک قـدرت راسـخ (فرسـتنده) او را بـه

آلجیر جولین گريماس ،نشانهشناس لیتوانیـايی

مأموريــت گســیل مــیدارد .ايــن روال را يــک

مقیم فرانسه از برجسته ترين نشانه شناسـان عصـر

دريافت گر (گیرنده) هـم دارد( ».مکاريـک:0200 ،

حاضر است .او روايتشناسی ساختارگراست کـه

 )020ياری دهنده و مخالف به اجبار نبايـد انسـان

در زمینۀ روايت شناسی ،به ارائۀ الگوهايی معین و

باشند؛ بلکه يک تفکر ،احساس ،توانايی يـا عـدم

ثابت بـه منظـور بررسـی انـواع مختلـف روايـت،

توانايی میتواند ياری دهنده و مخالف در روايـت

تالش های فراوانی انجام داده و روايتشناسـی را

باشد و به قهرمان کمک يا با ايجاد مـانع مخـالف

براساس ريختشناسیِ حکايت پراپ استوار و در

او باشــد .فرســتنده نیــز بیشــتر يــک احســاس يــا

آن تغییراتی اعمال نمـوده اسـت( .اخـوت:0230 ،

ويژگی ذاتی است که بهصـورت فطـری در همـۀ

22؛ اســکولز« )022 :0202،او بــرخالف پــراپ کــه

انســانهــا وجــود دارد و سرچشــمۀ بســیاری از

دسته بندی هفت گانهاش از شخصیتهای حکايتی

تالش ها برای رسیدن به اهداف گونـاگون اسـت.

عامیانه را خاص اين حکايتهـا مـیديـد و آن را

بنابر عقید گريماس ،گاه هر شش عنصر در يـک

تعمیم نمی داد ،معتقد اسـت کـه مـیتـوان تعـداد

روايت دريافت میشود؛ گاه نیـز شـماری از آنهـا

اندکی از الگوهای کنش های شخصیت را يافت و

حضور میيابند.

از ايــن الگوهــا منطــق جهــان داســتان را آفريــد».

ويژگی طبیعی انسان بهگونهای است کـه اشـیا

(احمــدی )022 :0200 ،بنــابر عقیــد او ،عناصــر

را از راه مقايسه با نقطه مقابلشان میشناسد و اگر

روايت براساس مناسبتهـا و تقابـلهـايی کـه بـا

مقابل /ضدِ آن نباشد ،اين شناخت به آسانی بـرای

يکديگر دارند به شش دستۀ زير تقسیم میشوند:

او فراهم نمیشود .در بسیاری از آيات قـرآن ،دو

 .0شناسنده /قهرمان (يـا ضـدقهرمان)؛ کـه در
متن روايت است.
 .0موضوع شناسايی (شـی ارزشـی)؛ هـدفی
است که برای قهرمان تعريف میشود.

چهر نیک و بد ،ايمان و کفـر ،عـدالت و الـم و
به طورکلی ،حق و باطل در مقابل هـم معرفـی و
بـهتصــوير کشــیده شــدهانـد تــا شــناخت هــر دو
راحتتر امکانپذير و در عمق احساسـات انسـان

 .2کنشپذير (فرسـتنده) /تقاضـاکننده؛ کسـی،

تثبیــت شــود .تقابــل ،خــود يکــی از روشهــای

چیزی يا حسی است که موضوع شناسـايی را بـه

تصـــويرپردازی و در مفهـــومِ واژههاســـت و

قهرمان انتقال میدهد.

خداوند از اين شیوه بهصورت فراوان بـرای فهـم

بررسي ساختار روایت در داستان حضرت ایوب

(عد

02

تعابیر قرآن و ترسیم صحنهها استفاده کرده است.

زن اوست؛  )2نیروی ضدکنشـگر (مخـالف)؛ کـه

بدين ترتیـب خداونـد از راه تقابـل صـحنههـا و

شیطان و بیماری و راهبان بنیاسرائیل هستند.

احساسات ،وجدان انسان را بـهکـار مـیگیـرد تـا

ساختار سه قسمتیِ داستان چنین است:

فردآگاهانه ،به انتخاب سرنوشتش مبـادرت ورزد.

 .0در مقدمــه ايــن داســتان ،کنشــگر اصــلی

بديهی است که اين روشِ بهتصويرکشیدن مفاهیم

(ايوب(ع)) معرفی میشود و هدفشــ يعنـی آنچـه

دينی و امور معنوی مـؤثرترين شـیوه در هـدايت

بــرايش تعريــف مــیشــود (تورکــو)02 :0201 ،ـــ

انسانهاست.

آزمايش ـی از ســوی خداســت .شــرح وضــعیت و
(ع)

در بیشتر داستانها و روايتها ،تقابلها از نوع

موقعیت ايوب و نبرد با شیطان ،بیـانگر اعمـال و

و زندگی ،دانـايی و

موقعیتهايی است که منجر به شکلگیری داسـتان

بیخردی ،حق و باطل و امثال اينهـا وجـود دارد.

میشـوند و ايـن مـیتوانـد بـه صـورت توصـیف

بر اين اساس ،متون روايـی بـدون داشـتن چنـین

مســتقیم و غیرمســتقیم (گفــتوگــو و کــنش و

تقابلهايی هیچ لذت و هیجانی بـرای خواننـدگان

واکنشها) صورت پـذيرد .يـک عامـل درونـی يـا

خود به همراه نخواهند داشت و هر انـدازه تعـداد

بیرونی وی را به مأموريت اعزام میکند.

تناقض و تضاد همچون مر

اين روابط متقابل در متـون روايـی بیشـتر باشـد،
میزان واقعگرايی آنهـا افـزايش مـیيابـد؛ چراکـه
وجــود آنهــا ،تقلیــدی از جهــان واقعیــت اســت.

 .0در میانه ،حضرت ايوب(ع) ،امتحان يا آزمـون

پس میدهد (مورد آزمايش قرار میگیرد) .آزمايش

ايوب(ع) با از بـین رفـتن چوپـان و گلـهاش ،افـراد

بنابراين میتوان گفت که اين امکان برای داسـتان

خانواده و فرزندانش ،باغهايش و نیـز مبـتال شـدن

و ساير متون روايـی وجـود دارد کـه شـیوههـای

به بیماری از جانـب خداونـد صـورت مـیگیـرد.

گوناگون زندگی را با يکـديگر مقايسـه و آنهـا را

(جزايــــری 201 :0231،و 220؛ طباطبــــايی:0222،

 )022/00از بـــین رفـــتن افـــراد خـــانواده کـــه از

درهم ادغام کنند.

(ع)

(ع)

آزمايش های سخت ايوب بود ،در داسـتان چنـین

(شخصیت اصـلی روايـت) ،در پـی دسـتیابی بـه

آمده اسـت کـه خـانوادهاش را بـه او بخشـیديم و

هدفی خاص است .او می خواهد به شیطان ثابـت

همانند آنها را براياو قرار داديم .نکتۀ مهم اين است

کند که عبـادت خداونـد تنهـا از سـرِ نیـازِ آدمـی

که با توجه به «انگیز پدری»ـ که قویترين انگیـزه

است .در راه رسیدن به هدف با مقاومت حريفان؛

در ساختار وجودی فرد استـ و صـبر و شـکیبايی

شــیطان ،بیمــاری و راهبــان بنــیاســرائیل مواجــه

در برابر مر

دستهجمعـی،

میشـود و از نیـروی يـاريگر (خـدا ،صـبر ،فکـر

بسیار دشوار است .برايناساس ،رنجی که ايـوب

منطقی و رحمه) کمک میگیرد ،بنابراين:

با آن روبهرو میشود ،بسیار شـديد اسـت؛ زيـرا از

طبــق نظريــۀ گريمــاس ،حضــرت ايــوب

فرزندان ،به ويژه مر

(ع)

 )0شناســنده؛ ايــوب(ع)اســت؛  )0موضــوع

يکسو ،ايـن رنـج متعـدد و گونـاگون اسـت و از

شناســايی؛ عبــادت خــدا و نیازمنــدبودن بــه او و

سويی ديگر ،به قویتـرين انگیـز بشـری (انگیـز

اثبات اين مسئله به شیطان اسـت؛  )2کـنشپـذير

پدری) مربوط میشود .همچنین با نـوعی نـاراحتی

در مقابـل

روانی توأم است .اما در مقابل ،واکنش ايـوب در

(ع)

(فرستنده)؛ احسـاس درونـی ايـوب

(ع)

(ع)

شیطان است؛  )0کنشگر (گیرنده)؛ ايوب است؛

برابر اين رنجها ،واکنشی صابرانه است که بـا رنـج

 )2ياريگر؛ تنها خدا ،صبر ،فکر منطقـی و رحمـه،

وی سازگاری دارد (ثبات قدم).
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 .2در پايــان ،سرنوشــت شخصــیت اصــلی و

عالوه بر جنبـۀ جـذابیت ،در میـزان واقـعگرايـیِ

ديگران مشخص میشود؛ که پیروزی بـر شـیطان

داســتان و نشــان دادن وجــوه ناپیــدای حقیقــت

اســت .بــهط ـور کلــی ،شخصــیت آرزو مــیکنــد

زندگی نقش مـؤثرتری دارد .داسـتان ،پنـداری از

(هدف) ،در مقابل قـرار مـیگیـرد (کشـمکش) و

واقعیت را در خواننده پديد میآورد تـا فرامـوش

سرنوشــتش (پیــروزی يــا شکســت) مشــخص

کند که درحالِ خوانـدن داسـتان اسـت؛ بلکـه بـه

میشود .نمودار شماره يک اين وضعیت را نشـان

جای آن ،زيستن را در داستان تجربه کند و بـدين

میدهد (صادقی و:)020 :0210،...

طريق داستان در حد امکان طبیعی به نظر برسد.

شگروع



میگگانه

↓
با توصیف زندگی

↓



پگایگان

↓
حواد

↓
هدف

اصلی(تقابلها)

↓

↓

معرفی شخصیت

آزمايش شخصیت (نبرد

وضعیت کلی شخصیت

(ايوب (ع))

با شیطان)

(پیروزی)

نمودار  .2وضعیت شخصیت ايوب(ع) در داستان

 .0کنشــگر اصــلی و محــوری ايــن داســتان،

حضرت ايوب(ع) اسـت؛ يعنـی همـان بـازيگر يـا
شناسنده و گیرنده داستان کـه در الگـوی کنشـگر
گريماس ،کـانون توجـه ماسـت (اسـکولز:0200 ،

)03؛ و بیشـــترين کـــنش و واکـــنش داســـتان
(تصمیمها ،تضادها ،تعاربها و آرزوها) ،مربوط
به زندگی اوست .او از پیـامبران الهـی اسـت کـه
قرآن ،نبـوت و پیـامبری او را بیـان کـرده اسـت.
داستان با توصیف زنـدگی او شـروع مـیشـود و
سرگذشتی غمانگیز و درعینحـال پرشـکوه و بـا
ابهت دارد؛ به همین دلیل او را شناسـنده داسـتان
میدانـیم .صـبر و شـکیبايی او در برابـر حـواد
نــاگوار ،ضــربالمثلــی مشــهور شــده اســت .او
توانســت بــا صــبر و بردبــاری خــود ،شــیطان را
مغلوب سازد و با ايمان و اعتقاد خويش ،مکـر او
را بیاثر سازد .بنابراين هـر چـه کـنش و واکـنش
اشخاص بیشتر باشد ،اعمالشان بر داسـتان تـأثیر
بیشتری میگذارد .به عبارت ديگر ،هرچه تضادها
و تعاربها بیشتر توصـیف شـوند و داسـتان بـر
پايه اين نوع کنشها و واکنشهـا گسـترش يابـد؛

 .0دومین نیرويی که بعد از قهرمان داستان ،بر
رونــد گســترش طــرح داســتان تــأثیر بســیاری
میگذارد ،شخصیتهای ضد کنشگر (يا مخـالف)
هستند .اين شخصیتها وسیله ای بـرای آزمـايش
قهرمان اصلی در میانۀ داستان محسوب میشـوند.
بنابراين ،چون نقطه مقابل شخصیت اصـلی قـرار
میگیرند و کنشهای قهرمان /واکـنشهـای او را
در پــی دارد ،در مرتبــۀ دوم مــورد توجــه قــرار
میگیرند .ضدقهرمان يـا نیـروی مخـالف ،بیشـتر
نیرو يا نیروهايی هستند که در رسیدن قهرمان بـه
هدفش مانع ايجاد میکننـد .ايـن نیـرو مـیتوانـد
انسان /غیرانسـان (حیوانـات ،جـادوگران ،پريـان،
بالهــای طبیعــی و )...باشــند .بــه عبــارت ديگــر،
شخصیت مخالفِ قهرمان ممکـن اسـت شـخص
ديگری باشد (انسان با انسان)؛ يـا مـوقعیتی مثـل
گمشدن در بیابان و بالهای طبیعی باشد (انسان با
غیر انسان)؛ يا عامل قدرتمندی مثل جامعـه باشـد
(انســان بــا انســانهــا يــا جامعــه) يــا جنبــهای از
شخصیت خودِ قهرمان (تضـادها و تعـاربهـای
درونی او) باشد .اين تقابلها منجر بـه کشـمکش
در داستان میشوند و مرحلۀ آزمايش قهرمـان يـا
شخصیت اصلی را به وجود میآورد.
اولــین نیــروی ضدکنشــگر در ايــن داســتان،
(ع)

شــیطان اســت کــه وســیلۀ آزمــايش ايــوب در
شکرگزاری خداوند قرار میگیـرد .او نسـبت بـه
بندگان خاص خدا حسـد مـیورزد و همیشـه در
صدد گمراهی آنان است؛ «قَالَ فَبِعِزَتِکَ الُغـوِيَنَهُم

بررسي ساختار روایت در داستان حضرت ایوب

اَجمَعِــینَ( ».ص )02 :تســلط شــیطان در برابــر
نمايـانشـدن تضـادها و

شخصیت اصلی ،باعـ

تعاربها و ايجاد کشـمکش در داسـتان يـا مـتن

(عد
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(ع)

سومین نیروی ياريگر ،رحمهــ زن ايـوب ــ
(ع)

است .وقتی بزرگان شـهر و اقـوام ايـوب  ،او را

روايی میشود.
دومــــین نیــــروی ضدکنشــــگر ،راهبــــان

تنها میگذارنـد ،تنهـا رحمـه اسـت کـه در کنـار

بنیاسرائیلاند که با سرزنش خود ،قلب ايـوب را

ايــوب مــیمانــد و او را يــاری مــیرســاند و

به درد آوردند .آنها فريب وسوسههای شـیطان را

سرپرستی میکند.

(ع)

متهم کردنـد.

چشمه را نیـز مـیتـوان نیـروی يـاریدهنـده

اگرچــه ايــوب از شــماتت بزرگــان ،بــیش از هــر

دانست؛ چراکه موجب رهايی ايوب از بیمـاری

مصیبتی ناراحت شد؛ باز رشتۀ صبر از دست نداد

میشود؛ «أرکُـض بِرِجلِـکَ هَـذَا مُغتَسَـلُ بَـارِد وَ

و تنهـــا بـــه درگـــاه خداونـــد رویآورد و بـــه

شَرَاب( ».ص)00 :

خوردند و ايوب را به گناهان بزر

(ع)

(ع)

داستان حضـرت ايـوب را از آن جهـت در

شکرگزاری ادامه داد.
سومین نیروی ضدکنشگر ،بیمـاری اسـت کـه

وسیلۀ ديگری برای آزمايش ايوب(ع) بود.

زمره داستانهای پايداری به شمار میآوريم که بـه
انسانها ،چگونگی مبارزه با نفس اماره ،مبارزه بـا

 .2سومین نیروی تأثیرگذار در داستان ،نیـرو يـا

شیطان و درس مقاومت بـهعنـوان يـک الگـو ،در

نیروهايی يـاريگریانـد کـه قهرمـان يـا شخصـیت

برابر ناراحتیها و گرفتاریهای زندگی میدهد؛ و

اصلی برای رسیدن بـه هـدف و عبـور از موانـع و

به پايمردی دعوت میکند .همچنین پايان صـبر و

نیروهای مخالف از آنان کمک میگیرد .ايـن نیـرو

شکرگزاری و چگونگی توکل بر خدا را روشن و

میتواند انسان ،خدا يا ويژگی درونی خود قهرمـان

خوش میسازد.

باشد .پس ،چون در اکثر صحنهها ،به ياری قهرمان
میشتابند ،مورد توجه قرار میگیرند.
اولــین نیــروی يــاریدهنــده در ايــن داســتان،

نتیجهگیري و بحث

داستان حضرت ايـوب(ع) ،سـاختاری سـه قسـمتی

خداوند است .اوست که دعای ايـوب(ع) در رفـع

شامل :مقدمه ،میانه و پايـان دارد و براسـاس زمـان

بیماری و گرفتاریهايش را مستجاب میکنـد« .وَ

خطی داستانی ،گسترش می يابد؛ بنابراين منطبق بـا

أَيوبَ إِذ نادی رَبَهُ اَنِی مَسَنِی الضُرُ وَ أَنـتَ أَرحَـمُ

الرنحِمین»؛ «و ايوب(ع) را هنگامی که پروردگـارش

ديدگاه تودروف اسـت .ايـن داسـتان بـا توصـیف

وضــعیت زنــدگی ايــوب(ع) شــروع مــیشــود و

را ندا کرد که همانا مرا بیماری و شدت و آسـیب

شخصــیت اصــلی داســتان را بــه خواننــده معرفــی

رسیده و تو مهربانترين مهربانانی( ».انبیا )02 :

میکند .حسد ورزيدن شیطان نسبت به شکرگزاری

دومــین نیــروی يــاریدهنــده ،صــبر ،تفکــر و

ايوب(ع) ،نقطۀ عطف داستان يا قهـر( )0اسـت کـه

اسـت .ايـن احسـاس

مقدمه را به میانه ربط میدهد و بعد از وقـوع ايـن

درونی ،به وی در برابر شیطان کمک میکنـد و او

حادثه ،حواد

يکی پـس از ديگـری بـه صـورت

را در مقابل وسوسههای شیطان ياری مـیرسـاند.

زنجیــروار بــه وجــود مــیآينــد .در میانــۀ داســتان،

(ع)

بردباری حضرت ايـوب

«شکر در منطق پیامبران همیشه به سبب نعمـت و

شخصیت ايوب(ع) آزمايش می شود يا امتحان پـس

راحتی نیست و در بال نیز خدا را شاکرند و صـبر

می دهد .در اين امتحـان ،شـیطان تمـام دارايـی و
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اموال و فرزندان ايوب(ع) را از بین میبـرد و ايـن
کــنش و واکــنشهــا باع ـ

شــکلگیــری تــوالی

زنجیرهای در داستان میشود و نتیجه حـواد

بـه

نقطۀ اوج که نقطۀ عطف دوم داستان است ،خـتم
می شود .اين نقطه ،داستان را وارد پايان میکنـد و
سرنوشــت شخصــیت ايــوب(ع) را نیــز مشــخص
(ع)

مــیکنــد؛ يعنــی پیــروزی بــر شــیطان .ايــوب

(شخصیت اصلی يا قهرمان داستان) ،برای رسیدن
به هدف خود کـه همانـا شـکرگزاری بـه خـاطر
عبوديت و اثبات آن در رد نظريـه شـیطان اسـت،
صبر پیشه می کند .سرانجام ،او با يـاری نیروهـای
ياریدهنده (خدا ،رحمه ،صبر) از مراحـل دشـوار
سفر عبور میکند و میثاقش را به انجام میرسـاند.
داستان پیرنگی بسته و نتیجـۀ قطعـی دارد؛ يعنـی

شیطان شکست می خورد و حضـرت ايـوب(ع) از
تمام بالها و گرفتاریها نجات میيابد و از روابط
علت و معلول تبعیت میکند .ايـن داسـتان ،تـأثیر
عمیقی بر خواننده می گذارد و چگونگی مقابله بـا
حواد

و وقايع تلخ زندگی و توکـل بـر خـدا را

نشان مـی دهـد .فرجـام خـوش در ايـن داسـتان،
نشاندهند پیروزی خوبی در مقابل بدی است.
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