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

بهتـرين  يکـی از  داستان  (0)قلم: «.دننويس آنچه می
 .ارتباط با ديگران است ايجاد ی ادبی برایها قالب

تـا   شـود  سـبب مـی   ،داستان بهاثرگذاری و تمايل 
 مطلوب و خواندنی شود.مردم  بیشتربرای داستان 

زيرا ماندگاری داستان در ذهن بیشـتر اسـت و در   
: 0230)بسـتانی،  .شـود  ناخودآگاه ذهن تثبیـت مـی  

هـای   نابراين، يکـی از کارآمـدترين روش  . ب(0/02
جذب مخاطب و تأثیرگذاری؛ بیان موضـوع، پیـام   

دادن وجـوه   هـا، نشـان   مايه در القای آموزه و درون
های زندگی، استفاده از  ناپیدای حقیقت و واقعیت

گیـری از قالـب هنـری     گـری و بهـره   شیو  روايت
ای اسـت کـه    گونـه  داستان است. تأثیر داسـتان بـه  

در قرآن کريم از آن برای هدايت بنـدگان   خداوند
گرفتن از داسـتانِ   استفاده کرده و مردم را به عبرت

کرده است. امـا بايـد بـه     زندگیِ پیشینیان سفارش 
اين نکته اشاره کرد که خداوند شیو  داسـتانی يـا   

؛ که ابزاری کارآمد  روايی را نه تنها برای سرگرمی
هــای  هــا، سرگذشــت در بیــان تضــادها، تعــارب

ــوش ــت    خ ــان سرگذش ــدانجام در بی ــام و ب فرج
هــا، اقــوام و اشــخاص و  )داســتان( واقعــی ملــت

 داند.   های خود می آموزه
از جمله پیامبرانی اسـت کـه    )ع(حضرت ايوب

« ص»و « انبیـا  »سرگذشت او در قرآن، در سـور   
 )ع(آمده است. خداوند برای اينکه اخـالص ايـوب  

لگـويی بـرای   را بر همگان روشن سـازد و او را ا 
جهانیان قرار دهدـ که بـه هنگـام نعمـت و رنـج،     
شاکر و صابر باشندـ، به شیطان اجـازه داد تـا بـر    
دنیای او مسلط گردد. شیطان پس از تسلط، تمـام  

سـازد؛ امـا    را نابود مـی  )ع(ها و اموال ايوب دارايی
 شــکرگزار خداونــد اســت. در)ع(  همچنــان ايــوب

شـدن   از مستجاب ها پس نهايت نیز فراوانی نعمت
هــا را  ، جــای بالهــا و گرفتــاری)ع(دعــای ايــوب

شناسـانه   گیرد. در اين مقاله به بازکاوی روايت می
ای تفاســیر،  داســتان فــوق از قــرآن کــريم و پــاره

 پردازيم. ۀ ساختارگرايی میبراساس نظري
ای است که بـه شـناخت،    ساختارگرايی، نظريه

و  هــا براســاس قواعــد مطالعــه و بررســی پديــده
وجـود   الگوهايی که سـاختار بنیـادين، آنهـا را بـه    

هـای   پـردازد. ايـن شـیوه، رشـته     است، مـی   آورده
هـای موجـود در آنهـا را     علمی گوناگون و پديده

 هـم   هايی متشکل از عناصـر بـه   همچون مجموعه
ويژگی اين روش در آن است که »داند.  پیوسته می 

هـای مختلـف علـم خـود را      پژوهشگران، پديـده 
طور مستقل و جداگانه از يکديگر مورد مطالعـه   به

کوشند هر پديـده   دهند، بلکه همواره می قرار نمی
هايی کـه جزئـی از    را در ارتباط با مجموعه پديده

پـرس،   )بـااليی و کـويی  « .آنها است، بررسـی کننـد  

واقــع، ســاختارگرايان همــواره در  در (023: 0222
ی پی يافتن ساختارهايی منسـجم در سـط  جهـان   

کـه    نحـوی  برای انواع مختلف روايت هستند، بـه 
های متفاوت روايی را  قابلیت اعمال بر روی گونه

 داشته باشند.  
تـرين عناصـر روايـت و     طرح، يکی از اساسی

ــم ــل   مه ــه در تحلی ــت ک ــی اس ــرين جزئ ــای  ت ه
ساختارگرايان در زمینۀ انواع متـون روايـی بـه آن    

اسـاس  فرب؛ طرح،  شود. با اين پیش پرداخته می
آورد؛ چـون سـببیتِ    وجود می و پايۀ روايت را به

ــايع،   ــان وق ــولی می ــی و معل ــط عِلن ــانی و رواب زم
هـم   همچون ريسمانی ناپیدا وقـايع داسـتان را بـه   

   (00: 0203)مستور،  .زند پیوند می
شود تا طرح داستان  در اين پژوهش تالش می

ــوب ــرت ايـ ــه)ع(حضـ ــاس نظريـ ــای  ، براسـ هـ
ــون ت ــاختارگرايانی چـ ــودورفسـ ــان تـ و  0زوتـ

تحلیـل و بررسـی    0آلجیرداس جـولین گريمـاس  

                                                 
1. Tzvetan Todorof 
2. A.J.Greimas  
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 ش اصلی اين پژوهش اين است که آيـا پرس. دشو
خــوانش  بــرای گريمــاس و تــودوروف نظريــات

ـ  )ع(داستان حضرت ايـوب  آينـد؟ و آيـا    کـارمی   هب
ساختار طرح روايی اين داستان بر الگوهـای ايـن   

تـوان الگوهـای    دو ساختارگرا منطبق است؟ و می
نشی روايت را در آن پیدا کرد؟ از داليل انتخاب ک

ديدگاه ايـن دو سـاختارگرا و الگـوی آنهـا بـرای      
بررسی و تحلیل، يکی اين اسـت کـه کارشـان در    

کننـد  پـژوهش    و کامـل  0پراپادامۀ کار والديمیر 
 ،شناسی داستان اسـت و ديگـر   وی در زمینۀ شکل

ن بودن اين ديدگاه برای ساختار اين داستا متناسب
است. چراکه هدف افرادی مانند تودورف، برمـون  
و گريماس، تدوين دستور زبـان جهـانی و نظـام    
نحوی جهان شمول بـرای بررسـی متـون روايـی     

همچنـین علـت توجـه     (020: 0230)سلدن،  .است
به اين داستان، بررسی ساختاری داستانی از قـرآن  

 های مقاومت در آن است. دادن جلوه و نشان
 

 روش پژوهد
ــیفی  ر ــر، توص ــژوهش حاض ـ تحلیلــی و  وش پ

براساس رويکرد ساختارگرايی اسـت. نتـايج ايـن    
تحلیل مبتنـی بـر نظريـات سـاختارگرايانی چـون      

هــا و  تــودروف و گريمــاس اســت؛ و مــال    
عنصرهای آن، سـاختار روايـی و تحلیـل عناصـر     
کنشگر است که با تحلیل اين عناصر، بـه پرسـش   

 اصلی جواب داده خواهد شد.
 

 ینۀ پژوهدپیش
هـای قـرآن    تاکنون در مورد تحلیل عناصر داستان

هايی متعـددی صـورت گرفتـه کـه      کريم پژوهش
هـای   های روايی داستان واکاوی مؤلفه»توان به  می

ــی« قــرآن کــريم ــی و ديگــران؛  از عل اصــغر حبیب

                                                 
1. Vladimir Prop  

هـای   جلـوه »از لیال قبرانی، « های هنر قرآنی جلوه»
الی و... اشاره اهلل ش از ولی «های قرآن نمايشی قصه

هـای نـامبرده، بـه تحلیـل      کرد. در تمامی پژوهش
های مختلف پرداخته شـده   شیوه عناصر داستانی به

است؛ اما در اين پژوهش، طرح داستانی از قـرآن،  
از ديدگاه نقد ساختارگرايی مورد تجزيه و تحلیل 

ــی  ــرار م ــین   ق ــرد. همچن ــی  گی ــورد بررس در م
ــات  ســاختارگرايانۀ متــون روايــی براســاس نظري

هـايی   تودروف و گريماس، مطالعـات و پـژوهش  
تحلیل »توان به مقاله  انجام گرفته است که تنها می

ساختاری طرح داسـتان غنـايی يوسـف و زلیخـا     
بیژنی  اثر اسماعیل صادقی، محمود آقاخانی« جامی

ــايی    ــنامه ادب غن ــايی، در پژوهش ــد رض و حمی
 )سال دهـم، زمسـتان  دانشگاه سیستان و بلوچستان 

، اشاره کرد کـه  (000ـ 022، صص 01، شمار  0210
 نمونه آن نیز در قرآن کريم وجود دارد.

 

 ساختارگرایي و داستان
ساختارگرايی در نگرش سننتی، به فـرم و نگـرش   

پـردازد؛ ولـی در    ااهری يک اثر يا نوع ادبـی مـی  
معنا و کاربرد جديدش بیشتر ناار بر روابط پنهان 

تن اسـت. سـاختار در   های يک م حاکم میان سازه
شناسـی   نقد و تحلیل آثار داستانی، با تعبیر ريخت

هـا   خورد که به تجزيه و تحلیل ساز  قصه گره می
هـا،   پـردازد. ويژگـی   های پنهـان آن مـی   و زنجیره

اهداف، کارکردها و اعمالی را کـه سـاختارگرايان   
صـورت   توان بـه  دهند؛ می در تحلیل متن انجام می
میـان اجـزای يـک داسـتان،     بررسی روابط حاکم 
ــناخت کوچــک ــازه ش ــرين س ــتانی و  ت ــای داس ه

يافتن به الگـوی محـدود و    دادن به آنها، دست نظم
مشتر  و کمک بـه اهـور معنـا و عناصـر مهـم      

  (02: 0202)پراپ،  .داستانی نام برد
هـا   های کالسیک با تمرکز بر نوع کنش داستان

و روابط اشـخاص و وجـود سـاختاری منسـجم،     
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ۀ تحلیل ساختاری هسـتند و بـا محوريـت    شايست
خاطر  ـ که تمام حواد  داستان به شخصیتی اصلی

آيندـ از ساختاری قوی برخودارند.  وجود می او به
نیز، دارابـودن تمـام    )ع(دلیل انتخاب داستان ايوب

 هاست. اين ويژگی
های ادبی که در مکتـب   بنابراين، يکی از قالب

ه و تحلیل قرار ساختارگرايی مورد بررسی و تجزي
نقـل وقـايع و   »گیـرد، داسـتان اسـت. داسـتان      می
« ای از حواد  به ترتیب توالی زمـانی اسـت  رشته

رو روش داستان، نقـل   اين ؛ از(00: 0200)فورستر، 
« چگـونگی »شـود بـه    حواد  است که باع  می

حواد  )توصیف آنها( بپردازيم. داسـتان، اجـزا و   
ختاری، ضـمنِ  های سا عناصری دارد که در تحلیل

تجزيه و تحلیل؛ روابط آنها با يکـديگر و بـا کـل    
ــی  ــنجیده م ــتان س ــت(،   داس ــرح )رواي ــود. ط ش

شخصیت، حواد  داستانی، راوی، زمینه، فضـا و  
 اند. لحن از عناصر اصلی سازند  داستان

نقل حواد  با تکیه بر موجبیـت  »طرح داستان 
و پرداختن بـه   (00)همان: « و روابط علت و معلول

گیرد  ايی آن است که در ذهن خواننده شکل میچر
هـای متفـاوتی    ها در بحران و او را همراه شخصیت

دهد. اين چرايـی بـا تکیـه بـر عقالنیـت و       قرار می
ـ بنابـه   شـود و بـا تحلیـل حـواد      ها بنا می ارزش

دهند  آنان )روابط علـت و معلـول(    عوامل تشکیل
گیـرد.   پردازدـ، شکل می که به موشکافی داستان می

تـرين و ارزشـمندترين اثـر روايـی، تلفیقـی از       مهم
)طرح يا روايـت(  « چرايی»)داستان( و « چگونگی»

ديگر؛ طرح، عبـارت از نقشـه، نظـم،      بیان  است. به
 (22: 0200)يونسـی،   .الگو و نمايی از حواد  است

درواقع، طرح داستان به حواد  آن نظـم منطقـی   
ود که خواننـده  ش دهد. بنابراين، طرح باع  می می

با کنجکاوی و اشتیاق، به تعقیب حواد  داسـتان  
 بپردازد و در پی کشف علت وقوع آنها باشد.

رو، حواد  داستان براساس زمان خطی  اين از

ای يــا تقــويمی( تنظــیم  داســتانی )زمــان گاهنامــه
شوند. ولی در طرح ممکـن اسـت ايـن زمـان      می

نه يـا  هم بخورد و اثر ادبی شروعی از میا خطی به
پايان داشـته باشـد؛ يعنـی ممکـن اسـت راوی از      
انتهای داسـتان بـه روايـت حـواد  بپـردازد، يـا       
داستان از میانه به گذشته بازگردد يـا میـان زمـان    
 طرح و داستان ناهماهنگی ايجاد شـود. اينهـا سـه   

 ترتیـب،  بـه  را روايتی هستند که ژنـت آنهـا   شیوه
 «پريشی زمان» و «گذشته به بازگشت» ،«بینی پیش»

: 0200؛ احمـدی،  002: 0202)ايگلتون،  .است نامیده

خوردن نظم زمـانی در طـرح داسـتان،     برهم (202
های امروزی است و در ادبیات  بیشتر خاص رمان

روايی منثور کهن، هـم داسـتان و هـم طـرح آن،     
شـده   ای تنظـیم مـی   بیشتر براساس زمان گاهنامـه 

 است.  
اســتان در ايــن مقالــه، پــس از نقــل چکیــد  د

ــوب ــی )طــرح( آن )ع(حضــرت اي ، ســاختار رواي
 شود. بررسی می

 

 )عدحضرت ایوبداستان 
بر اثـر کشـاورزی و دامپـروری،     )ع(حضرت ايوب

آورد و  دسـت مـی   در آغاز ثـروت فراوانـی را بـه   
های الهی  اش از هر جهت سرشار از نعمت زندگی
آورد.  جـا مـی   شود و او همواره شکر خدا را به می

برد و به خدا عـرب   بر او حسد میروزی ابلیس 
ــی ــوب  م ــکر اي ــه ش ــد ک ــود   )ع(کن ــل وج ــه دلی ب
ای. مرا بـر   هايی است که به او ارزانی داشته نعمت

او مسلط کن تـا ادعـايم را ثابـت کـنم. خداونـد،      
ــان  ــرای نش ــالص    ب ــدگی خ ــت و بن دادن عبودي

دهـد تـا بـر     پیروانش، به ابلیس اين اجـازه را مـی  
پـس از تسـلط، ابتـدا     مسلط شود. ابلیس)ع( ايوب
هـا را بـا    های شتر و سپس گوسفندان و اسب گله

رسـاند و سـپس    هايشـان بـه هالکـت مـی     چوپان
 )ع(سـازد؛ امـا ايـوب    را نابود مـی  )ع(خانواد  ايوب
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دهد. پـس از   همچنان به شکرگزاری خدا ادامه می
بـار او بـه درد جســمانی    همـه گرفتـاری، ايــن    آن

شـود   يش زخم میشود و ساق پا شديدی مبتال می
ای که توان راه رفتن ندارد. تمام مردم شهر  گونه به

 ، بالهــا را نتیجــۀ گناهکــاری او)ع(و اقــوام ايــوب
مجبـور بـه   )ع( کنند. ايوب دانند و او را تر  می می

اش ادامـه   شود و در بیابان به زندگی تر  شهر می
دهـد و تنهـا همسـرش )رحیمـه( بـود کـه بـا         می

همـه    کرد. در میان اين میزحمت از او سرپرستی 
بــه شــکرگزاری ادامــه  )ع(بــال و مصــیبت، ايــوب

افتـاد و بـا کمـال ادب بـه      دهد و به سجده می می
تـرين مهربانـان    تـو مهربـان  »کنـد:   خدا عرب می

شـود و   ناامید مـی )ع( شیطان از صبر ايوب«. هستی
پـايش  )ع( رسد. ايـوب  به اجابت می )ع(دعای ايوب

جوشـد و در آن   ای می شمهکوبد، چ را بر زمین می
شـوند. از   کند. بالهـا و دردهـا رفـع مـی     غسل می

نشـیند.   آيـد و در کنـار آن مـی    چشمه بیـرون مـی  
يابـد، نگـران    آيد و چـون او را نمـی   همسرش می

زند و همسرش او را از  تبسم می)ع( شود. ايوب می
هـای فـراوان    شناسـد و نعمـت   روی تبسمش مـی 
و  201: 0231يـری،  )جزا .گـردد  جايگزين بالها می

ــايی، 220 ؛ مکــارم شــیرازی و 00/022: 0222؛ طباطب
   (02/033: 0221همکاران، 

 

، )عدحضرت ایوبتحلیل ساختاري داستان 
 براساس نظریۀ تودورف

سـو بـه اسـطوره     که عرصۀ روايت از يـک  از آنجا
رسد که کوتاه، ساده، همگانی و شفاهی اسـت   می

، طـوالنی و  و از سويی ديگر به رمان کـه پیچیـده  
ای مناسـب بـرای مطالعـات     مکتوب است، عرصه
رود. مطالعـــات  شـــمار مــی  ســاختارگرايانه بــه  

گرايان و ساختارگرايان در بررسی داستان،  صورت
انقالبی پديد آورد و درحقیقت، دانش ادبی را بـه  

 (002: 0202)ايگلتـون،  .شناسی بنیان نهاد نام روايت

ی دامنـۀ  شناسـ  های اخیـر، دانـش روايـت    در سال
ـ  فعالیــت خــود را گســترش داد و از متــون ادبــی
داســتانی فراتــر رفــت و بررســی متــون تــاريخی، 
مذهبی، فلسفی و فیلم را نیز در حـوز  مطالعـات   

های گسترد  فرهنگ و  خود قرار داد و وارد حوزه
امـــا  (31: 0200)وبســـتر،  .شناســـی شـــد مـــردم

می ساختارگرايان بر اين باور بودند که ساختار تما
توان به ساختارهای روايتیِ اساسی  ها را می داستان

و مشخصی تقلیل داد. در اين پژوهش نیـز طـرح   
ــان    ــون تزوت ــاختارگرايانی چ ــر س ــتان از نظ داس
تودورف و آلجیرداس جولین گريماس بررسـی و  

 شود.   تحلیل می
شناس بلغاری معتقـد   تزوتان تودورف، روايت

ـ  »است  ی روايتـی  کلیۀ قواعد نحوی زبـان در هیئت
 0شوند. وی واحد کمینۀ روايت را قضیه بازگو می

خوانـد و پــس از تأيیـد آن، آرا  خــود در دو    مـی 
 2«متن»و  0«سلسله»کند.  تر توصیف می سط  عالی

به اعتقاد وی، گروهـی   دو سط  موردنظر اوست.
تـوان   مـی . آورنـد  وجود مـی  از قضايا، سلسله را به

شود  تشکیل میای از پنج قضیه  سلسلۀ پايهگفت، 
که ناار بر توصـیف وضـعیت معینـی اسـت کـه      

يافته، سامان  درهم ريخته و دوباره به شکلی تغییر
توان به شرح  گرفته است. لذا اين پنج قضیه را می

 زير مشخص کرد:
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 اسـت کـه  تشـکیل شـده   ه سلسـل اين ، از )ع(ايوب
 :شود ی آن بررسی میقضايا

 
 . تعادل تغازین2

شود و وضعیتی  اين داستان بدون حادثه شروع می
رزی و بر اثـر کشـاو   )ع(حضرت ايوبپايدار دارد. 

دسـت   دامپروری، در آغـاز ثـروت فراوانـی را بـه    
اش از هــر جهــت سرشــار از  آورد و زنــدگی مــی
و او همواره شـکر خـدا را    استهای الهی  نعمت

اما شـیطان بـر ايـن شـکرگزاری     آورد.  می یجا به
ورزد و دلیـل ايـن    بند  مخلص خـدا، حسـد مـی   

دانـد. بـه همـین دلیـل      عبادات را وفور نعمت می
خواهد تا او را  ات ادعايش، از خداوند میبرای اثب
 مسلط گرداند.  )ع( بر ايوب

 
 د2. قهر)3

ــه  ــیطان ب ــل ش ــوبدلی ــکرگزاری اي ــد )ع( ش حس
همــۀ حــواد  اصــلی  وورزد. ايــن داســتان،  مــی

داســتان، حــول محــور ايــن حادثــه )حســدورزی 
 سـوی از )ع( و آزمـايش ايـوب   )ع(شیطان به ايـوب 

ــی ــد( شــکل م ــرد و شخصــیت اصــل خداون ی گی
 شود.   )ايوب( نیز به خواننده شناسانده می

 
 وضعیت ناپایدار  .2

کشـد و   شیطان ابتدا شترهای ايوب را به آتش می
رســاند. بــه ســراغ  ش را بــه هالکــت مــییچوپــان
گويد ببین خداونـد چگونـه    د و میرو می)ع( ايوب

 )ع(شترها و چوپانت را به هالکت رسـانید. ايـوب  
گويــد:  و مــید آور مــیجــای  خــدای را بــه شــکر

پـس گرفـت    ،خداوند امانتی را که به من داده بود
و خــوب نیســت کــه بــه امانــت ديگــران چشــم  

 بدوزيم.
 )ع(هـای ايـوب   به سـراغ بـاغ   ديگر بار  ،شیطان

کشاند؛ امـا همچنـان    رود و همه را به آتش می می
. اين عمل شیطان استشکرگزار خداوند  )ع(ايوب

اهد تا او را بر خو افتد و از خدا می هم کارگر نمی
 مسلط گرداند؛ زيرا داغ فرزند را )ع(فرزندان ايوب

ترين بال و بـدترين درد بـرای پـدر و مـادر      بزر 
دهد و به اين  داند و خدا اين اجازه را به او می می

 گیرد.  طريق حادثۀ بعدی شکل می
د و شـو  مسـلط مـی   )ع(ابلیس بر فرزندان ايوب

آنهـا ويـران   با زلزله، سقف خانه را بر سـر همـۀ   
)ع( د. امـا ايـوب  شـو  آنها مـی باع  مر  کند و  می

همچنان شکرگزار خداونـد اسـت. ايـن درد هـم     
شـیطان در فکـر    .آورد درنمـی  یرا از پـا  )ع(ايوب
خواهـد تـا    از خـدا مـی   افتـد؛  مـی ای ديگـر   ضربه
ــا   )ع(ايــوب ــد ت ــتال گردان ــه درد جســمانی مب را ب

ی د. به اين ترتیـب حادثـۀ بعـد   شوادعايش ثابت 
 گیرد. شکل می
ـ به جز زبان و قلبش  از لحاظ جسمی )ع(ايوب

دــ ضـعیف،   آورْ می یجا که شکر خدا را با آنها به
همـه درد، بـاز     د. با وجـود ايـن  شبیمار و ناتوان 

شکرگزار خداوند بـود. شـیطان از ايـن موقعیـت     
و علـت   رفتد و به سراغ بزرگان شهر راستفاده ک

را گناهکـاری او   )ع(بیماری و همۀ دردهای ايـوب 
شـکل  نیـز  حادثـۀ بعـدی    چنـین  د و ايـن بیان کـر 

 .فتگر
؛ نـد ردک با او قطع رابطه  )ع(مردم و اقوام ايوب

شـود و در   او مجبور به تـر  شـهر مـی    رو اين از
گزينـد. همسـرش    بیابـان مسـکن مـی    ازای  گوشه

کـرد.   که از او مراقبت مـی تنها کسی بود  )رحیمه(
ـ  )ع(حال ايوب  اين با ان شـکرگزار خداونـد   همچن
شـکل  گونـه مزبـور    بهبا شیطان  )ع( . نبرد ايوببود
 .فتگر 
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خواهد تا در  از خداوند می )ع(ايوبهنگام،   اين در
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در هـم،  شیطان  .اين دردها ياريگر و ياورش باشد
ـ )ع( مقابل صبر و بردباری ايـوب  يوس و ناامیـد  أم

را مسـتجاب   )ع(شود و خداونـد دعـای ايـوب    می
 کند. می
  
 وضعیت متعادل ثانویه .5

هـای فـراوان جـايگزين     تمام بالها رفع و نعمـت 
در مقام شکیبايی ، هم باز )ع(گردد و ايوب بالها می

 د.دار برمیگام و شکرگزاری 
گفتنـی اسـت،   پايانی بسـته دارد.   ،اين داستان
تقسـیم  « پیرنگ بـاز »و « پیرنگ بسته»پیرنگ را به 

ز کیفیتی پیچیـده و تودرتـو   اند. پیرنگ بسته ا کرده
دار اسـت و  رو خصوصیات فنـی نیرومنـد برخـو   

 .گیری قطعـی و محتـومی دارد   گشايی و نتیجه گره
پیرنگ داستان بنابراين،  (31ـ02: 0202)میرصادقی، 

، از نوع پیرنـگ بسـته يـا پیچیـده اسـت.      )ع(ايوب
حواد  از کیفیت بـااليی برخوردارنـد و داسـتان    

ــی  ــی و حتم ــۀ قطع ــروزی  رد.دا نتیج ــی پی قطع
 داسـتان  پايان مشـخص  ،در مقابل شیطان)ع( ايوب
همـۀ   تـا شود  . پايان خوش داستان باع  میاست

 ؛عاقبت به اتمام برسند. برای مثـال  خوش ،حواد 
اش بـه   شـود، خـانواده   از دردها فارغ مـی  )ع(ايوب

ها جايگزين بالهـا   آورند، نعمت سوی او روی می
هـا بـه وصـال و     هـا و حسـادت   دلتنگی ،گردد می

يکی از داليل جذابیت اين  .شود محبت تبديل می
 در و ؛پايــان خــوش و رسواشــدن بــدی ،داســتان
 ساختار منسجم آن است. نهايت،

 

 طرح داستان
طرح اين داستان با وضعیتی آغاز شده کـه امکـان   

توان وضـعیت   پرورد. می ای را در خود می«بالقوه»
تصور کرد کـه   پايدار آغازينی را برای اين داستان

 وجود داشته است )گذشتۀ داستان(. ،بیش از اين
و  )ع(و ابـراهیم  )ع(از نوادگان اسـحاق  ،)ع(ايوب

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

هـای   ها و خانه های شتر، گوسفند، اسب و باغ گله
وضعیت عادی  شد، اين بیانکه  زيادی دارد. چنان

پرورانـد و آن   يک امکان دگرگونی را در خود می
هـايی   به دلیل وجود چنـین نعمـت   )ع(اينکه ايوب

آورد و همـه و   مـی  یجـا  همواره شکر خدا را بـه 
دانسـتند. بنـابراين    خصوص شیطان ايـن را مـی   به

ای که در روند حواد  داستان نقـش   اولین مسئله
مـدن حـواد    وجود آ کننده دارد و باع  به تعیین

از خداونـد   )ع(شود، شـکرگزاری ايـوب   بعدی می
 .انگیزد رابرمیاست که حسد شیطان 

ــی از  ــهيکـ ــاي زمینـ ــ   هـ ــه در مباحـ ی کـ
گیـرد، توجـه    ساختارگرايی مورد بررسی قرار مـی 

وضـعیت متعـادل    ، يعنـی به چگونگی آغاز قصـه 
بـا   )ع(داستان ايـوب اين عنصر مهم در  اولیه است.
 زاری او در برابر خداونددارايی و شکرگتوصیف 
بنابراين در طرح اين منظومه چنـین   شود. آغاز می

 وضعیتی داريم:
 =خـوردن تعـادل   هم بر تعادل اولیه )پار  اول(

ــار  دوم(   ــدار )پ ــعیت ناپاي ــدد/   وض ــادل مج تع
گیـرد )پـار     ای که شـکل مـی   وضعیت پايدار تازه

ۀ مهم ديگـر اينکـه در عنصـر شـمار      نهايی(. نکت
ـ که محصول حواد   (، يعنی وضعیت جديدی2)

ـ ماننــدِ وضــعیت آغــازين داســتان  پیشــین اســت
( نیست؛ بلکـه در زنـدگی و روحیـات    0)شمار  

 وجود آمده است.  شخصیت تغییراتی به
 

، )عدحضرت ایگوب تحلیل ساختاري داستان 
 براساس نظریۀ تلجیرداس جولین گریماس 

ــراپوال ــر پ ــکل، 0ديمی ــزر  روس؛  ش ــناس ب ش
دانست که تغییـر وضـعیت از    روايت را متنی می»

                                                 
1. Vladimir Propp  
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حالتی متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت بـه  
کنـد، وی ايـن تغییـر     حالت متعـادل را بیـان مـی   

نامد و اين تغییـر   می (eventوضعیت را رخداد )
« .وضعیت از عناصر اصلی روايت )طـرح( اسـت  

به همین دلیل طـرح را بخـش    (00: 0230)اخوت، 
دانـد و ايـن پويـايی را بـا      پويای روايت قصه می

رسـد( مقايسـه    نظـر ايسـتا مـی    شخصیت )کـه بـه  
ويک نقـش ويـژه و هفـت حـوز       کند. او سی می

 .گیـرد  هـا در نظـر مـی    عملیاتی برای نقـش قصـه  
 (020ـ020و  21: 0202)پراپ، 

شناس لیتوانیـايی   نشانه ،آلجیر جولین گريماس
شناسـان عصـر    ترين نشانه قیم فرانسه از برجستهم

شناسی ساختارگراست کـه   حاضر است. او روايت
شناسی، به ارائۀ الگوهايی معین و  در زمینۀ روايت

منظـور بررسـی انـواع مختلـف روايـت،       ثابت بـه 
شناسـی را   های فراوانی انجام داده و روايت تالش

شناسیِ حکايت پراپ استوار و در  براساس ريخت
: 0230)اخـوت،   .آن تغییراتی اعمال نمـوده اسـت  

او بــرخالف پــراپ کــه » (022: 0202اســکولز،؛ 22
های حکايتی  اش از شخصیت گانه بندی هفت دسته

ديـد و آن را   هـا مـی   عامیانه را خاص اين حکايت
تـوان تعـداد    داد، معتقد اسـت کـه مـی    تعمیم نمی

های شخصیت را يافت و  های کنشاندکی از الگو
« .يــن الگوهــا منطــق جهــان داســتان را آفريــداز ا

ــدی،  ــر   (022: 0200)احم ــد  او، عناص ــابر عقی بن
هـايی کـه بـا     هـا و تقابـل   روايت براساس مناسبت

 شوند: يکديگر دارند به شش دستۀ زير تقسیم می
شناسنده/ قهرمان )يـا ضـدقهرمان(؛ کـه در     .0

 متن روايت است.
موضوع شناسايی )شـی  ارزشـی(؛ هـدفی     .0
 شود. ت که برای قهرمان تعريف میاس

/ تقاضـاکننده؛ کسـی،   پذير )فرسـتنده(  کنش .2
چیزی يا حسی است که موضوع شناسـايی را بـه   

 دهد. قهرمان انتقال می

کنشگر؛ بیشتر، قهرمان است که موضـوع و   .0
کنـد و   مقصودی را که هدف اوست، دريافت مـی 

 رود. به دنبال آن می
کـه بـه قهرمـان    دهنده؛ نیرويی اسـت   ياری .2

 کند تا به هدف خود برسد. کمک می
؛ نیرويی است کـه در  ضدکنشگر )مخالف( .2

 کند. بـه  راه رسیدن قهرمان به هدف مانع ايجاد می
شخصیت اصـلی در پـی دسـتیابی بـه     »ديگر   بیان 

رو  هدف خاصی است، با مقاومـت حريـف روبـه   
شود؛ يک قـدرت راسـخ )فرسـتنده( او را بـه      می

ــی  ــت گس ــیمأموري ــک   ل م ــن روال را ي دارد. اي
: 0200)مکاريـک،  « .گر )گیرنده( هـم دارد  دريافت

اجبار نبايـد انسـان     دهنده و مخالف به ياری (020
باشند؛ بلکه يک تفکر، احساس، توانايی يـا عـدم   

دهنده و مخالف در روايـت   تواند ياری توانايی می
باشد و به قهرمان کمک يا با ايجاد مـانع مخـالف   

فرســتنده نیــز بیشــتر يــک احســاس يــا  او باشــد.
صـورت فطـری در همـۀ     ويژگی ذاتی است که به

ــیاری از   انســان ــا وجــود دارد و سرچشــمۀ بس ه
ها برای رسیدن به اهداف گونـاگون اسـت.    تالش

بنابر عقید  گريماس، گاه هر شش عنصر در يـک  
شود؛ گاه نیـز شـماری از آنهـا     روايت دريافت می

 يابند. حضور می
ای است کـه اشـیا    گونه عی انسان بهويژگی طبی

شناسد و اگر  را از راه مقايسه با نقطه مقابلشان می
نباشد، اين شناخت به آسانی بـرای   / ضدِ آنمقابل

شود. در بسیاری از آيات قـرآن، دو  او فراهم نمی
چهر  نیک و بد، ايمان و کفـر، عـدالت و الـم و    

حق و باطل در مقابل هـم معرفـی و    ،طورکلی  به
انـد تــا شــناخت هــر دو   تصــوير کشــیده شــده هبـ 

پذير و در عمق احساسـات انسـان    تر امکان راحت
ــل هــای  خــود يکــی از روش ،تثبیــت شــود. تقاب
ــويرپردازی و  ــومِتصـ ــت و  واژه در  مفهـ هاسـ

صورت فراوان بـرای فهـم    خداوند از اين شیوه به



 02   )عد حضرت ایوبایت در داستان بررسي ساختار رو

 

. استفاده کرده استها  تعابیر قرآن و ترسیم صحنه
هـا و   ونـد از راه تقابـل صـحنه   بدين ترتیـب خدا 

گیـرد تـا    کـار مـی   وجدان انسان را بـه  ،احساسات
آگاهانه، به انتخاب سرنوشتش مبـادرت ورزد.  فرد

تصويرکشیدن مفاهیم  به بديهی است که اين روشِ
ثرترين شـیوه در هـدايت   ؤدينی و امور معنوی مـ 

 هاست.   انسان
ها از نوع  تقابل ،ها ها و روايت در بیشتر داستان

تناقض و تضاد همچون مر  و زندگی، دانـايی و  
. وجـود دارد خردی، حق و باطل و امثال اينهـا   بی
متون روايـی بـدون داشـتن چنـین      ،اساس  اين بر

هايی هیچ لذت و هیجانی بـرای خواننـدگان    تقابل
خود به همراه نخواهند داشت و هر انـدازه تعـداد   
اين روابط متقابل در متـون روايـی بیشـتر باشـد،     

يابـد؛ چراکـه    گرايی آنهـا افـزايش مـی   میزان واقع
تقلیــدی از جهــان واقعیــت اســت.  ،هــاآنوجــود 

توان گفت که اين امکان برای داسـتان   بنابراين می
هـای   و ساير متون روايـی وجـود دارد کـه شـیوه    

گوناگون زندگی را با يکـديگر مقايسـه و آنهـا را    
 هم ادغام کنند. رد

ــو   ــرت اي ــاس، حض ــۀ گريم ــق نظري  )ع(بطب
)شخصیت اصـلی روايـت(، در پـی دسـتیابی بـه      

به شیطان ثابـت  خواهد  می . اوهدفی خاص است
 آدمـی  نیـازِ  از سـرِ تنهـا   ونـد که عبـادت خدا کند 

است. در راه رسیدن به هدف با مقاومت حريفان؛ 
اســرائیل مواجــه  شــیطان، بیمــاری و راهبــان بنــی

شـود و از نیـروی يـاريگر )خـدا، صـبر، فکـر        می
 گیرد، بنابراين: ( کمک میهرحم منطقی و
موضــوع  (0؛ اســت)ع(ايــوب ؛شناســنده (0

عبــادت خــدا و نیازمنــدبودن بــه او و  ؛شناســايی
پـذير   کـنش  (2 اسـت؛  به شیطان اين مسئله اثبات

در مقابـل   )ع(احسـاس درونـی ايـوب    ؛)فرستنده(
 ؛است )ع(ايوب ؛کنشگر )گیرنده( (0؛ است شیطان

 ، هکر منطقـی و رحمـ  صبر، ف، خدا ؛ تنهاياريگر (2

؛ کـه  نیروی ضدکنشـگر )مخـالف(   (2 ست؛وازن 
 .هستنداسرائیل  شیطان و بیماری و راهبان بنی

 ساختار سه قسمتیِ داستان چنین است:  
ــلی     .0 ــگر اص ــتان، کنش ــن داس ــه اي در مقدم
ــ يعنـی آنچـه     د و هدفششو ( معرفی می)ع()ايوب

ــی  ــف م ــرايش تعري ــود  ب ــو،ش ــ (02: 0201 )تورک ـ
. شــرح وضــعیت و ســتخدا ســویاز  یآزمايشــ

و نبرد با شیطان، بیـانگر اعمـال و    )ع(موقعیت ايوب
گیری داسـتان   هايی است که منجر به شکل موقعیت

توانـد بـه صـورت توصـیف      شـوند و ايـن مـی    می
ــت   ــتقیم )گف ــتقیم و غیرمس ــنش و   مس ــو و ک وگ

ها( صورت پـذيرد. يـک عامـل درونـی يـا       واکنش
 کند. ام میموريت اعزأبیرونی وی را به م

امتحان يا آزمـون   ،)ع(حضرت ايوب ،در میانه .0
گیرد(. آزمايش  دهد )مورد آزمايش قرار می پس می
اش، افـراد   رفـتن چوپـان و گلـه     بـین  با از )ع( ايوب

شـدن   هايش و نیـز مبـتال   خانواده و فرزندانش، باغ
 .گیـرد  به بیماری از جانـب خداونـد صـورت مـی    

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

 کـــه ازرفـــتن افـــراد خـــانواده   بـــین از (00/022
در داسـتان چنـین    بود، )ع(ايوب سخت های آزمايش
اش را بـه او بخشـیديم و    کـه خـانواده   اسـت  آمده

قرار داديم. نکتۀ مهم اين است  راياوهمانند آنها را ب
ترين انگیـزه   ـ که قوی «انگیز  پدری»که با توجه به 

صـبر و شـکیبايی   و ـ  استفرد  در ساختار وجودی
 ،جمعـی  به ويژه مر  دسته ، در برابر مر  فرزندان

 )ع(رنجی که ايـوب  ،اساس بسیار دشوار است. براين
شود، بسیار شـديد اسـت؛ زيـرا از     رو می با آن روبه

ايـن رنـج متعـدد و گونـاگون اسـت و از       ،سو يک
تـرين انگیـز  بشـری )انگیـز       به قوی ،ديگر یسوي

نـاراحتی   یبا نـوع  همچنینشود.  وط میپدری( مرب
در )ع( واکنش ايـوب  ،م است. اما در مقابلأروانی تو

ها، واکنشی صابرانه است که بـا رنـج    برابر اين رنج
   وی سازگاری دارد )ثبات قدم(.
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ــان2 و  سرنوشــت شخصــیت اصــلی ،. در پاي
 پیروزی بـر شـیطان   ؛ کهشود مشخص می انديگر
کنــد  و مــیشخصــیت آرز ،کلــی  ورطــ بــه. اســت

گیـرد )کشـمکش( و    )هدف(، در مقابل قـرار مـی  
ــخص    ــت( مش ــا شکس ــروزی ي ــتش )پی سرنوش

اين وضعیت را نشـان   شماره يکنمودار  .دشو می
 : (020: 0210،...)صادقی و دهد می

 

 انگایگپ  انهگگمی  روعگش

↓  ↓  ↓ 
 هدف ها( حواد  اصلی)تقابل ندگیزبا توصیف 

↓  ↓  ↓ 
خصیت شمعرفی 

 ()ع( )ايوب
)نبرد  خصیتشآزمايش 

 یطان(شبا 
  وضعیت کلی شخصیت 

 )پیروزی(
 

 در داستان )ع(وضعیت شخصیت ايوب .2نمودار 
 
ــتان،  0 ــن داس . کنشــگر اصــلی و محــوری اي

اسـت؛ يعنـی همـان بـازيگر يـا      )ع( حضرت ايوب
شناسنده و گیرنده داستان کـه در الگـوی کنشـگر    

: 0200 )اسـکولز، کـانون توجـه ماسـت     ،گريماس

ــتان    ؛(03 ــنش داسـ ــنش و واکـ ــترين کـ و بیشـ
ها و آرزوها(، مربوط  ها، تضادها، تعارب )تصمیم

ست. او از پیـامبران الهـی اسـت کـه     وبه زندگی ا
نبـوت و پیـامبری او را بیـان کـرده اسـت.       ،قرآن

 وشـود   داستان با توصیف زنـدگی او شـروع مـی   
حـال پرشـکوه و بـا     انگیز و درعین سرگذشتی غم

ین دلیل او را شناسـنده داسـتان   همبه  ؛ابهت دارد
ـ  می یم. صـبر و شـکیبايی او در برابـر حـواد      دان

ــاگوار ــ ضــرب ،ن مشــهور شــده اســت. او  یالمثل
ــاری خــود، شــیطان را   ــا صــبر و بردب توانســت ب
مغلوب سازد و با ايمان و اعتقاد خويش، مکـر او  

راين هـر چـه کـنش و واکـنش     باثر سازد. بنا را بی
ـ   اعمال اشخاص بیشتر باشد، ثیر أشان بر داسـتان ت

ها  هرچه تضاد ،ديگر  عبارت  گذارد. به بیشتری می
ها بیشتر توصـیف شـوند و داسـتان بـر      و تعارب

هـا گسـترش يابـد؛     ها و واکنش پايه اين نوع کنش

 گرايـیِ  عالوه بر جنبـۀ جـذابیت، در میـزان واقـع    
ــت    ــدای حقیق ــوه ناپی ــان دادن وج ــتان و نش داس

پنـداری از   . داسـتان، داردثرتری ؤزندگی نقش مـ 
آورد تـا فرامـوش    واقعیت را در خواننده پديد می

خوانـدن داسـتان اسـت؛ بلکـه بـه       کند که درحالِ
ين دجای آن، زيستن را در داستان تجربه کند و بـ 

 نظر برسد.  طريق داستان در حد امکان طبیعی به
. دومین نیرويی که بعد از قهرمان داستان، بر 0

ــرح   ــترش ط ــد گس ــ رون ــتان ت ــثیر أداس ی ریابس
کنشگر )يا مخـالف(   های ضد گذارد، شخصیت می

آزمـايش   ای بـرای  هها وسیل هستند. اين شخصیت
 .شـوند  داستان محسوب می ۀقهرمان اصلی در میان

چون نقطه مقابل شخصیت اصـلی قـرار    ،بنابراين
هـای او را   واکـنش  /های قهرمان گیرند و کنش می

ــی دارد ــور  ،در پ ــۀ دوم م ــرار  در مرتب ــه ق د توج
 بیشـتر گیرند. ضدقهرمان يـا نیـروی مخـالف،     می

نیرو يا نیروهايی هستند که در رسیدن قهرمان بـه  
توانـد   کننـد. ايـن نیـرو مـی     هدفش مانع ايجاد می

غیرانسـان )حیوانـات، جـادوگران، پريـان،      /انسان
 ،ديگــر  عبــارت  بالهــای طبیعــی و...( باشــند. بــه

شـخص  شخصیت مخالفِ قهرمان ممکـن اسـت   
انسان(؛ يـا مـوقعیتی مثـل     با  ديگری باشد )انسان

 با  بالهای طبیعی باشد )انسانو شدن در بیابان  گم
عامل قدرتمندی مثل جامعـه باشـد   يا غیر انسان(؛ 

ای از  هــا يــا جامعــه( يــا جنبــه انســان بــا )انســان
هـای   شخصیت خودِ قهرمان )تضـادها و تعـارب  

بـه کشـمکش   ها منجر  درونی او( باشد. اين تقابل
شوند و مرحلۀ آزمايش قهرمـان يـا    در داستان می

 د. آور وجود می  بهشخصیت اصلی را 
ــتان  ــن داس ــروی ضدکنشــگر در اي ــین نی  ،اول

در  )ع(شــیطان اســت کــه وســیلۀ آزمــايش ايــوب
گیـرد. او نسـبت بـه     شکرگزاری خداوند قرار می
ورزد و همیشـه در   بندگان خاص خدا حسـد مـی  

قَالَ فَبِعِزَتِکَ الُغـوِيَنَهُم  » صدد گمراهی آنان است؛
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در برابــر  تســلط شــیطان  (02)ص: « .اَجمَعِــینَ
شـدن تضـادها و    شخصیت اصلی، باعـ  نمايـان  

ها و ايجاد کشـمکش در داسـتان يـا مـتن      تعارب
 شود.   روايی می

ومــــین نیــــروی ضدکنشــــگر، راهبــــان د
قلب ايـوب را   خود،  سرزنشبا اند که  اسرائیل بنی

های شـیطان را   . آنها فريب وسوسهندآورد به درد 
نـد.  ردمتهم ک بزر  انند و ايوب را به گناهدخور 

اگرچــه ايــوب از شــماتت بزرگــان، بــیش از هــر 
د اشد؛ باز رشتۀ صبر از دست ند مصیبتی ناراحت 

آورد و بـــه  یو تنهـــا بـــه درگـــاه خداونـــد رو
 د. اد شکرگزاری ادامه 

سومین نیروی ضدکنشگر، بیمـاری اسـت کـه    
 د.بو )ع(آزمايش ايوبديگری برای یلۀ وس

ثیرگذار در داستان، نیـرو يـا   أ. سومین نیروی ت2
انـد کـه قهرمـان يـا شخصـیت       نیروهايی يـاريگری 

اصلی برای رسیدن بـه هـدف و عبـور از موانـع و     
گیرد. ايـن نیـرو    نیروهای مخالف از آنان کمک می

تواند انسان، خدا يا ويژگی درونی خود قهرمـان   می
ها، به ياری قهرمان  چون در اکثر صحنه ،پسباشد. 
 گیرند. شتابند، مورد توجه قرار می می

دهنــده در ايــن داســتان،  اولــین نیــروی يــاری
در رفـع   )ع(خداوند است. اوست که دعای ايـوب 

وَ »کنـد.   مستجاب میرا هايش  بیماری و گرفتاری
رحَـمُ  أَيوبَ إِذ نادی رَبَهُ اَنِی مَسَنِی الضُرُ وَ أَنـتَ أَ 

را هنگامی که پروردگـارش  )ع( و ايوب» ؛«الرنحِمین
را ندا کرد که همانا مرا بیماری و شدت و آسـیب  

   (02)انبیا : « .ترين مهربانانی رسیده و تو مهربان
دهنــده، صــبر، تفکــر و  دومــین نیــروی يــاری
اسـت. ايـن احسـاس     )ع(بردباری حضرت ايـوب 

و او  کنـد  درونی، به وی در برابر شیطان کمک می
رسـاند.   های شیطان ياری مـی  را در مقابل وسوسه

شکر در منطق پیامبران همیشه به سبب نعمـت و  »
راحتی نیست و در بال نیز خدا را شاکرند و صـبر  

« .کننــد ]صــبر در مرتبــۀ چهــارم[    پیشــه مــی 
 (3/010: 0203)مدرسی،

ــ  )ع(ــ زن ايـوب   سومین نیروی ياريگر، رحمه
 رااو  ،)ع(ايـوب  امبزرگان شـهر و اقـو  وقتی است. 
در کنـار  کـه   تنهـا رحمـه اسـت    رنـد، گذا میتنها 

ــوب ــی )ع(اي ــی  م ــاری م ــد و او را ي ــاند و  مان رس
 کند.   رستی میپسر

دهنـده   تـوان نیـروی يـاری    چشمه را نیـز مـی  
از بیمـاری  )ع( ؛ چراکه موجب رهايی ايوبدانست
أرکُـض بِرِجلِـکَ هَـذَا مُغتَسَـلُ بَـارِد  وَ      »شود؛  می

  (00ص: ) «.شَرَاب 
را از آن جهـت در   )ع(داستان حضـرت ايـوب  

آوريم که بـه   می شمار های پايداری به زمره داستان
 مبارزه بـا  ،چگونگی مبارزه با نفس اماره ،ها انسان

عنـوان يـک الگـو، در     شیطان و درس مقاومت بـه 
و  ؛دهد های زندگی می ها و گرفتاری برابر ناراحتی

پايان صـبر و   ینکند. همچن میبه پايمردی دعوت 
شکرگزاری و چگونگی توکل بر خدا را روشن و 

 سازد.   خوش می
 

 و بحث گیري نتیجه
، سـاختاری سـه قسـمتی    )ع(داستان حضرت ايـوب 

شامل: مقدمه، میانه و پايـان دارد و براسـاس زمـان    
يابد؛ بنابراين منطبق بـا   خطی داستانی، گسترش می

ديدگاه تودروف اسـت. ايـن داسـتان بـا توصـیف      
ــوب  ــدگی اي ــعیت زن ــی )ع(وض ــروع م ــود و  ش ش

شخصــیت اصــلی داســتان را بــه خواننــده معرفــی 
کند. حسد ورزيدن شیطان نسبت به شکرگزاری  می

( اسـت کـه   0، نقطۀ عطف داستان يا قهـر) )ع(ايوب
دهد و بعد از وقـوع ايـن    مقدمه را به میانه ربط می

حادثه، حواد  يکی پـس از ديگـری بـه صـورت     
آينــد. در میانــۀ داســتان،  د مــیوجــو  زنجیــروار بــه
امتحان پـس   شود يا آزمايش می)ع( شخصیت ايوب

دهد. در اين امتحـان، شـیطان تمـام دارايـی و      می
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بـرد و ايـن    را از بین می )ع(اموال و فرزندان ايوب
گیــری تــوالی  هــا باعــ  شــکل کــنش و واکــنش

شود و نتیجه حـواد  بـه    ای در داستان می زنجیره
طف دوم داستان است، خـتم  نقطۀ اوج که نقطۀ ع

کنـد و   شود. اين نقطه، داستان را وارد پايان می می
ــز مشــخص )ع( سرنوشــت شخصــیت ايــوب را نی

ــوب  مــی ــر شــیطان. اي ــروزی ب ــی پی ــد؛ يعن  )ع(کن
)شخصیت اصلی يا قهرمان داستان(، برای رسیدن 
به هدف خود کـه همانـا شـکرگزاری بـه خـاطر      

اسـت،   عبوديت و اثبات آن در رد نظريـه شـیطان  
کند. سرانجام، او با يـاری نیروهـای    صبر پیشه می

دهنده )خدا، رحمه، صبر( از مراحـل دشـوار    ياری
رسـاند.   کند و میثاقش را به انجام می سفر عبور می

داستان پیرنگی بسته و نتیجـۀ قطعـی دارد؛ يعنـی    
از  )ع(خورد و حضـرت ايـوب   شیطان شکست می

د و از روابط ياب ها نجات می تمام بالها و گرفتاری
کند. ايـن داسـتان، تـأثیر     علت و معلول تبعیت می
گذارد و چگونگی مقابله بـا   عمیقی بر خواننده می

حواد  و وقايع تلخ زندگی و توکـل بـر خـدا را    
دهـد. فرجـام خـوش در ايـن داسـتان،       نشان مـی 

 دهند  پیروزی خوبی در مقابل بدی است. نشان
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