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 چکیده
است که در این دو کتاب به دو شکل  عهد عتیقو  قرآن کریمهای مشترک  سرگذشت ایوِب پیامبر یکی از روایت

ا ام   ؛وار است ، بسیار موجز و اشارهعهد عتیقخالف گزارش از سرگذشت ایوب، بر قرآنمتفاوت گزارش شده. گزارش 
رو روایت  عهد عتیق. روایت است تفصیل بازگو شده در زبان فارسی به قرآناین داستان در تفسیرهای کهن  ان مفس 

هایی دارند. پژوهش حاضر، با رنگ تفاوت های محتوایی و فرمی، از لحاظ ساختار و سازمان پیرغم شباهت، بهقرآن
ۀو  ماسگرهلین آلگیرداس ژوشناسانۀ  استفاده از الگوی روایت با روش ، معناشناسِی گفتمان-او دربارۀ نشانه نظری 

های اسالمی  ( و یکی از روایتایوبکتاب ) عهد عتیقبه بررسی تطبیقی ساختار روایت ایوب در تحلیلی، -توصیفی
اثر ابوبکر عتیق نیشابوری  القرآن قصصدر تفسیر فارسی کهن موسوم به « حدیث محنت ایوب»سرگذشت او، یعنی 

ۀرنگ در گزاری، زنجیرۀ روایت و ساختار پیین منظور، نخست الگوی نقشهمپردازد. به  )سورآبادی( می  نظری 
تدادها، ها، روید؛ سپس، بر اساس آننشو میاختصار شرح داده  ماس به گره ها و ساختار روایت ایوب در دو شخصی 

کتاب رنگ روایت  رسد که پی د. در پایان، پژوهش حاضر به این نتیجه مینشوزارش مذکور بررسی و مقایسه میگ
یهوه/خدا نقش  در هر دو روایت،رنگ روایت عتیق نیشابوری از نوع اجرایی است.  از نوع قراردادی و پی مقّدس

ت ،ا بارزترین تفاوت این دو روایتام   ؛فرستنده را بر عهده دارد  کتاب ایوبشیطان/ابلیس است که در  شخصی 
در این دو  همچنینکند.  را ایفا میو فاعل کنش ولی در روایت عتیق نیشابوری نقش بازدارنده  ،گزار نیست نقش

تکننده به  روایت نقش تخریب ی در پردازمعنا-نشانه فرآیندواکاوی  نسبت داده شده است.هایی متفاوت  شخصی 
ل رهای فعلها و روایت ساختار تحو  در تنشی و -نظام کنشی در روایت عتیق نیشابوری کهدهد نیز نشان می مؤث 

 دهند.شکل میگفتمان غالب را در تولید معنا  ،تنشی-شیوِ نظام ب   مقّدسکتاب روایت 
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 همقّدم. 1
 (Ketuvim) کتوویم یامکتوبات موسوم به  عهد عتیق، باب ایوب جزو بخش شاعرانۀ مقّدسکتاب در 

. از است های سلیمان آمده هایی چون مزامیر داوود، امثال سلیمان و غزل غزل است و در کنار بخش
تا  41های سورۀ انبیاء و آیه 84و  83های اختصار در آیه به قرآن کریمسوی دیگر، این روایت در 

هسورۀ صاد آمده و بعدها مورد  44 ربسیاری از  توج  ان قرار گرفته است که بر مبنای همان آیات مفس 
اند. پرسشی  سرگذشت ایوب را با تفصیل بیشتری گزارش کرده ،و با استفاده از منابع دیگرپندآموز 

های اسالمی آن به ذهن خواننده متبادر  و روایت عهد عتیقکه با خواندن سرگذشت ایوب در 
شت ایوب تا چه اندازه متفاوت یا مشابه است و سرگذ باها  این است که ساختار این روایت ،شود می

 ؟دگذار ی نهان در پس این دو متن میهای ساختاری چه تأثیری بر فهم نظام ارزش تفاوت
شناس ، نشانه(Algirdas Julien Greimas) ماسگرهلین در نیمۀ دوم سدۀ بیستم، آلگیرداس ژو

 Structuralist) ساختارنگرانه شناسِی نشانه روش ،(1992-1917) ییایتوانیل شناِس روایت و

semiology) دهندۀ  معنایِی تشکیل واحدهای آن طبق و گرفت کار  به داستانی های روایت تحلیل در را
های شناسانۀ متن. خوانش روایت(p18Nayar ,-19)نامید گر( کنش = actant) گزار نقشروایت را 

ترو  دینی از این ی  یاند های دینی در قالب روایت بیان شده یابد که آموزه می اهم  . (84 ، ص1 )حر 
پژوهشی  قرآنبا روایت ایوب در  مقّدسکتاب کنون در زمینۀ مقایسۀ ساختار روایت ایوب در تا

که در چارچوب مکتب  حاضرای خانهکیفی و کتابپژوهش  .صورت نگرفته است مستقل
ات ییکایمرآ این دو روایت،  یو فرهنگ یخیتار ۀنیداشتن زم نظر بدون در رد،یگ یم یجا یقیتطب ادبی 

ماس، به تحلیل گره ساختارنگرانۀ ِی شناس ا استفاده از الگوی روایتبتحلیلی و -با روش توصیفی
، بر اساس عهد عتیقسرگذشت ایوب در  در (semiosis) یپرداز معنا-نشانه فرآیندو روایت ساختار 

 القرآن قصصاسالمی مندرج در  و مقایسۀ آن با روایت (1398) 1نژادهاشمیترجمۀ فارسی قاسم 
ین روایت اسالمی از داستان نخست، که پردازدمعروف به سورآبادی می ،اثر ابوبکر عتیق نیشابوری

 .(اوایل نیمۀ دوم قرن پنجم هجری)ایوب است 
یافتۀ  ، روایت بسطقرآنسبب ایجاز و اختصار بسیاِر گزارش سرگذشت ایوب در متن  به

های اسالمی کهن از  سورآبادی برای مقایسه برگزیده شده است. بدیهی است مقایسۀ تمام روایت
این حوصلۀ جستاری کوتاه بیرون است. به این ترتیب، هدف جستار حاضر طرح و بررسی 

رنگ روایت سرگذشت ایوب در ماس دربارۀ ساختار روایت، پیهاست: طبق الگوی گره پرسش
با  عهد عتیقگزاری در روایت سرگذشت ایوب در چگونه ترتیب یافته است؟ الگوی نقش هد عتیقع

 هایی دارد؟ ها و تفاوت گزاری در روایت اسالمی سورآبادی چه شباهتالگوی نقش
بودن شمول را ندارند. دلیل آن جهان کتاب ایوب یک شهرت، هیچعهد عتیقهای از تمام داستان

تمضمون این روایت، یعنی مسئلۀ عدل الهی و خود  ایوب است که بیشتر خوانندگان به او  شخصی 
تای که ایوب، در مقام  مسئله زیرا ؛کنند دلی میجویند و با او هم ه میتشب   ی نوعی و نمایندۀ شخصی 
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: چرا است های اساسی بشر بوده همواره یکی از پرسش ،کندهای تمام ادوار مطرح می انسان
 ؟شوند ل درد و مصیبت و فالکت میو پرهیزگار، در این دنیا متحم   خوبهای  ی انسانها، حت   انسان

. عدالت الهی در این (340 ص)موریستون، شود؟  بودن خداوند جمع می و این وضع چطور با عادل
داستان با رنج بشر و معنای زندگی در هم تنیده است؛ به همین سبب، مریم امینی این روایت را 

ات»نمونۀ بارز ژانر  پیشین  های پژوهش، به در این بخش .(12ص ، 2امینی )انگارد می 2«رنج ادبی 
ۀ و ماس، الگوی ساختارنگرانۀ گرهعهدینو قرآن های روایت بارۀدر -نشانهاو دربارۀ  نظری 

 وبیداستان ا دربارۀ گرفته های تطبیقی صورت بررسیگفتمان و  (sémiotique/ semiotics) معناشناسی
 پردازیم.می قرآنو  قیعهد عتدر 

 دادهارویپردازش  از نظر حال، نیاست؛ با ا نیعهدو  قرآنمشترک در  یداستان وبیسرگذشت ا
به  توانیرا م قرآن یها. داستاندخوریچشم م به بین این دو متن ییهاتفاوت ها آن یزمان بیو ترت

مربوط  یهارخدادو  ن،یشیها و حوادث پداستان قوم امبران،یکرد: داستان پ میبخش عمده تقس سه
. ردیگیم یل جادر گروه او   وبیداستان ا (.Homayouni & Tabibiyan, p 37) صاسالم امبریبه پ
ددسی   و  «داستانک» جازشانیو ا یکوتاه لیدل را به قرآنداستانی  یهاتیروابرخی از  ینیحس محم 

ص ، 1395) نامدیم «یاخالق تیحکا» ها آن یو مذهب یمضمون اخالق لیدل به های دیگر را روایت
های قرآنی را در چهار گروه های اسالمی، داستانت روایت، ضمن تبیین سن  احمد بیگدلی .(69

، (مالمینی)آموز و کوتاه های عبرتهای بلند معاصرگونه، داستانکند: داستان بندی میطبقه
بندی،  بر اساس این دسته (.19ص ، 1390)های بلند در قالب رمان و داستاناروتیک های  داستان

وار و موجزبودن آیات قرآنی مربوط به سرگذشت ایوب داستان ایوب در دستۀ دوم جای دارد. اشاره
دو این های ی میان ساختار روایتای کل  مقایسه د.شوتفسیر سورآبادی نیز مشاهده میدر روایت 

سکتاب  گویی  ؛کندمی اکتفابه توصیف وقایع مذهبی  گویی در داستانقرآن دهد که نشان می ،مقد 
العات پردازد و به اط  ات حوادث میبه جزئی   عهد عتیقکه  خواننده با تاریخ وقایع آشناست، حال آن

رروست که  کند؛ از اینپیشین خواننده تکیه نمی شرح و بسط  بههای خود  گزارشدر  قرآنان مفس 
 قرآنگویی در  های داستان ، شیوهزعم علی معموری به. (41نیا، ص )صالحیاند پرداخته قرآنقصص 

و عناصر به  (sequence) ها رفت از نظر توالی پی قرآنرنگ قصص  زیرا پی ؛اند عبسیار متنو  
را  قرآنهای  های روایت . وی ویژگی(7ص ، 1392)های گوناگونی شکل گرفته است  صورت

نمایی، کاربرد  های مرتبط با هدف داستان، واقع سازی بخش ی فراوان، برجستهها و گزینش ها حذف
ت کم بودن، وگویی گفت د،متعد   معترضۀ های عبارت مندی  و ناتاریخ اپیزودیک ساختار بودن، شخصی 

هت سن  به این ترتیب، . (67-66ص همان، )داند  می گویی که از پیش از اسالم در فرهنگ عربی  قص 
چون  است؛ زیادی استفاده شده نیز تا حد   قرآندر فرد  نحوی متفاوت و منحصربه به، هرایج بود

هنه نفس  قرآنهای  هدف اصلی داستان های عقیدتی و اخالقی  ها و آموزه بلکه القای پیام ،گویی قص 
ا ام   کند، نمیای  اشاره قرآنمعموری در پژوهش خود به داستان ایوب در  .(49، ص همان)بوده است 
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با این تفاوت که نسبت به سرگذشت پیامبران  ؛هاست داستان نیز واجد بسیاری از این ویژگیاین 
به معنای دقیق وان آن را تنشاید که  تا آنجا، است ی بیان شدهدیگر با ایجاز و گزینش بسیار بیشتر

 شمار آورد.  به روایت داستانی عبارت،
های متفاوت در به سبک ،عهدینهای ساختار روایت رۀدربا گرفته صورت هایاغلب پژوهش

 ،در واقعاند. پرداخته مقّدسکتاب  های باب یک ازو در برخی موارد در هر ها روایتاز  یکهر
تا  را قرآنهای روایتساختار ها با آن یکل   ها مقایسۀاین روایت ساختار و گفتمان نبودنیکسان

 های روایی بارزاز ویژگی برخیاند رانی سعی کردهد. با وجود این، پژوهشگکنمی ی ناممکنحد  
نکته اشاره به این  ،عهدینو  قرآنبررسی تطبیقی قصص درایاز افسر بسنجند. با هم را کتاب دو  این
العات پیشینی ، به اط  قرآن، برخالف خوانندۀ قصص مقّدسکتاب های کند که خوانندۀ روایتمی

است جا در متن آمده همان ،الزم است مقّدسکتاب های  چه برای فهم روایتندارد و همۀ آننیازی 
(2006, p 505)خوش  قرآنهای در مجموع، پایان روایت رسد کهسپس به این نتیجه می ،. افسر

های د، حال آنکه پایان اکثر روایتنشوهای خواننده برآورده میها معمواًل خواستهاست و در آن
، عهدیندر . عباس اشرفی بر آن است که (Ibid, 510-511) ص و مبهم استنامشخ   مقّدسکتاب 

با ذکر یکی از  قرآنشود، ولی در شناسی قهرمان داستان شروع میمعمواًل داستان با نسب
نیز  . همامی و نقوی (159ص ، 1380) ت بارز اخالقیهای عمدۀ قهرمان و یا یک خصوصی   ویژگی

 کنند: گونه توصیف میسبک غالب روایت در قصص قرآنی را این
منظور های یک داستان بهکردن بخشپیش و عبارتی پسی یا بهحذف و تلخیص و شکستن منطق خط  

 (.38 ص، 1394اخالقی و پندآموز )افادۀ معنایی 
هبعضی از ماس در تحلیل ، الگوی ساختارنگرانۀ گرهکنونتا کار گرفته شده  به قرآنهای  قص 

 به قرآندر  سشناسانه از داستان حضرت مریمایتتحلیلی رو (1397) رانهمکاو  است. حسینی
 رانهمکاو  اند. صادقیکردهرنگ آن را بررسی  ماس پیگزارِی گره الگوی نقش طبقدست داده و 

ۀبا استفاده از  (1392) ماس خوانشی و گره (Tzvetan Todorov) تسوتان تودوروف نظری 
اند که در این روایت  عرضه کرده و به این نتیجه رسیده قرآنشناسانه از داستان ایوب در  روایت

ران، عای این پژوهشگمد  خالف برا ام   ؛و صبرند )همسر ایوب(رسان خداوند، رحمه نیروهای یاری
رغم اینکه همراه ایوب به طور که در بخش تحلیل جستار حاضر اشاره خواهد شد، رحمههمان

خواهد که دست از صبر بکشد و از درگاه در پایان روایت از ایوب می ،ماَند و به او وفادار است می
الهی و رسیدن به هدف  و این مانعی است در راه پیروزی ایوب در آزمون ؛خدا طلب عافیت کند

 .کند نبال میارزشمندی که د
اند. هپرداختتحلیل آثار ادبی  بهگفتمان  معناشناسِی -نشانه با کاربرد روشدی های متعد  پژوهش

های گفتمانی را در متن-ای نشانههای که نظامکنیم اشاره میها به برخی پژوهش ،این بخشدر 
م فریده داودی :اندهررسی کردقرآنی و کهن فارسی ب  شیوِ های گفتمانی کنشی و ش  نظام (1393) مقد 
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(state) معنا در گفتمان پویای این روایت وپرداخت ساخت فرآیندکند و را در قصۀ یوسف تبیین می 
، های گفتمانی در داستان سیاوشدر بررسی نظام، (1394)ران همکاو  خراسانی دهد.شرح می را

زاده و اکبری. کنندتبیین میرا بر گفتمان کنشی پویایی معنا و غلبۀ این نظام  نقش گفتمان شوشی در
معناشناسی، چگونگی تولید معنا در گفتمان تبلیغی -نشانه رویکرد، با اتخاذ (1396)ص محص  
 .استآیات مذکور پویا و تعاملی  در قرآنگفتمان که دهند  مینشان  وکنند  می بررسیرا  عموسی

از لحظۀ نقصان آغاز  عدهند که بستن قرارداد در روایت موسیشرح میمقالۀ مذکور نویسندگان 
بحث  در جستار حاضر که، چنانتحلیلخالف این بردر روایت ایوب،  اام   ؛(299)ص شود  می

خود آغازگر کنش و این قرارداد شود، بلکه قرارداد پیش از لحظۀ نقصان بسته میتنها نهخواهد شد، 
های ارزشی گفتمان در در بررسی نظام (1399)شفیعی و شعیری  .استعامل ایجاد نقصان 

با نقصان  ،روایت ایوب مانند ند کهکنمی اشارهی یاهنمونهبه  ،یو عرب یفارس یرهایالطةرسال
از داستان  انهمعناشناس-خوانشی نشانه (1397)پراندوجی و نصیحت . شوندارزشی آغاز نمی

دهند و نظام شوشی و فضای تنشی را هستۀ گفتمان این روایت دست می آوردن ملکۀ سبا بهایمان
گیرد و محدود به روایت شکل میاین ی پویا در فرآیندند که معنا طی ا برآن ایشان د. در واقعداننمی

تجویزی و  کنشِی  های گفتمانِی نظام (1398)پور ح و شفیعفال  حضور مطلق نظام کنشی نیست. 
 کنند. و سامری تحلیل می عشی و مربع معنا را در روایت موسیشو

هپژوهش حاضر با  در گفتمان را ال معنا صدد است تا جریان سی  های پیشین، درپژوهش به توج 
لپویایی و  راسالمی آن نشان دهد و بهای یکی از روایتو  عهد عتیقروایت ایوب در نسخۀ   تحو 

ۀاستفاده از  د.تمرکز کنها در گفتمان آن پردازیمعنا-نشانه -ماس دربارۀ نشانهمتأخر گره نظری 
زیادی  ه، تا حد  لی  شناسانۀ او  های ساختارنگرانه و روایتمعناشناسی گفتمان، عالوه بر تکمیل تحلیل

نظام  شود که پویایِی زداید و موجب میوار را از تحلیل ساختار روایت میصبغۀ مکانیکی و فرمول
 د.مورد نظر برجسته شو معناپردازی در روایِت  فرآیند ِت گفتمان و سیالی   ِی معنای-اینشانه

 قرآنو  عهد عتیقهای داستان ایوب در  ها و تفاوت به شباهت( 1392)علی نجفی ایوکی 
ب عذاب ایوب شیطان کاری است؛ مسب  ، در هر دو کتاب، ایوب بندۀ درستزعم او به :پردازد می

ای ، اشارهعهد عتیقدهد؛ از سوی دیگر، در در پایان داستان، خداوند به ایوب پاداش می است؛ و
، داستان قرآنخالف براو در زمرۀ پیامبران است؛  ،قرآنکه در  شود، حال آنبه پیامبربودن ایوب نمی

ا ، ام  وگوی آنان پرداختهبه دوستان ایوب و گفت عهد عتیقات را ذکر کرده است؛ جزئی   عهد عتیق
عدالتی ساکت ایوب ناشکیباست و در برابر بی ،عهد عتیقدر ها نبرده است؛ نامی از آن قرآن
کند، به نحوۀ شفای ایوب اشاره نمی عهد عتیقکند؛ ای نمیایوب هیچ شکوه قرآندر ا ماند، ام   نمی

بنا بر تحلیل . (161-159ص نجفی ایوکی، )گیرد ایوب از چشمۀ حیات جان می قرآنکه در  حال آن
ت، ایوب قرآندر  ،مریم امینی است که  آمیزرنگ، مختصر و فاقد تصویری چالشکمی شخصی 

  .(25 ص، 1امینی )شوند هایش شرح داده نمیمحنت
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بار  برای نخستینده در این است که مقالۀ حاضر یادشهای تفاوت پژوهش حاضر با تحقیق
و ساختار و زنجیره و کنش  برد کار می  هروایت ایوب بدو رنگ  پیتحلیل در ماس را الگوی گره

حضور و تغییر  فرآیند و از این طریقتحلیل  را رنگ دو متن برگزیدهالگوی پی همچنین روایت و
 کند. میگزارها را بررسی نقش

 

 ماس کنش روایت طبق الگوی گره .2
  ،مفعول ،کند: فاعلتقسیم میگزار هر کنش را به شش نقش، گزاری در شرح الگوی نقش ماسگره

دو با دوبهگزار این شش نقش 3.(Greimas 1993 ,-207) بازدارنده و  رسانیاری  ،گیرنده، فرستنده
محور  .3 رسان و بازدارنده؛: یاریمحور قدرت .2: فاعل و مفعول؛ محور کشش .1هم در تضادند: 

 دهد:گزاری را با ترسیم نمودار زیر نمایش می نقشالگوی  ربِ ِه لویی : فرستنده و گیرنده. انتقال
 فرستنده   گیرنده

  فاعل مفعول 

 رسانیاری   بازدارنده
 (Hébert, p 82) گزاری الگوی نقش. 1شکل 

ه رنگ پی بررسی از پس ماسگره دهد،می شرح تایسن که گونههمان ساختارهای پریان،  هایقص 
 کند:  ها معرفی میمنزلۀ زنجیرۀ روایت زیر را به

ها و قهر و تی از ممنوعی  زدن قراردادها و ایجاد یا تخط  برهم شامل بستن/ :ساختارهای قراردادی. 1
ها و ها، نزاعف، دادرسییرساندن وظا انجام شامل به :ساختارهای اجرایی .2های متعاقب آن؛  آشتی

 ,Tyson) «هاها و عزیمتو رسیدن جایی، ، جابهمسافرتشامل  :انفصالیساختارهای  .3مانند آن؛ 

p 213) . 
گیرد: پارۀ ابتدایی، نیروی ماس، پنج سطح برای روایت در نظر می از گره  با الهام اسیعلی عب  

اسی )دهنده و پارۀ انتهایی کننده، پارۀ میانی، نیروی سامان تخریب های . الگوی این پاره(77ص  ،1عب 
 نشان داد:شکل زیر  بهتوان  میگانه را سه

 

 
 

 
 

 رنگ. الگوی پی2شکل 
هبا  به عوامل دخیل در روایت ایوب، این الگو نیز در تحلیل ساختار آن روایت مفید خواهد  توج 

 بود.

 کنندهنیروی تخریب پارۀ ابتدایی پارۀ انتهایی

 دهندهنیروی سامان پارۀ میانی
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ۀ، معناشناسی-نشانه رویکرد  داند.زبان را محدود به نظامی بسته نمی ،ماسگره رمتأخ   نظری 
هبا استفاده از این  پژوهش حاضر، ل فرآینددر بررسی مراحل  ،نظری  به  این دو روایت گفتمان تحو 

رشناسایی و نقش پنج فعل  ، )شعیری «خواستن، بایستن، دانستن، توانستن، و باورداشتن»یعنی  ،مؤث 
ۀطبق  چراکه ؛پردازدمیدر پیشرفت کنش  (102ص   طی  معنا  گفتمان، معناشناسی-نشانه نظری 

رهای و فعل گیردی پویا شکل میروند  فاعلاجرای کنش و ارزیابی آن را به  در توانایی الزم مؤث 
 .(66-65، ص 1 شعیری) دهندمی

از انفصال  با تغییر دنبال تصاحب مفعول است و رابطۀ میان این دو کنشی، فاعل بهدر گفتمان 
تب این تغییر گیرد. مسب  صال یا برعکس شکل میبه ات   بر اساس  نیرویی بیرونی و برتر وضعی 

نظام »یکی از انواع این گفتمان  .(20، ص 4 )شعیریاست  شدههایی مشخص و از قبل تعیینبرنامه
کند مجبور فرستنده قادر است فاعل را به انجام کنش  گزارِ نقشاست که در آن « گفتمانی تجویزی

، ص همان)را تنبیه کند  اوتواند می ، فرستنده«مندبرنامه»از این نظام  فاعل در صورت سرپیچی و
، همان)یابد از حالت بیرونی به درونی تغییر می )مفعول( ارزشمند شیءدر گفتمان تنشی،  .(24-25

درونی و های واطف، تنشنظام گفتمان شوشی به ع شود.دچار بحران تنشی می و فاعل( 38ص 
هادراکی -ینظام حس   یکی از . (63 ، ص1398، ماسگره و 36، ص و همکاران )خراسانیدارد  توج 

ارزشمند است. در نظام کنشی،  شیء نظام کنشی و نظام شوشی نوع پیوند فاعل با های مهم   تفاوت
 شیوِ در نظام ب   .(98، ص 4 )شعیریکیفی و عاطفی است  ،در نظام شوشی لیو ؛یکم   ،این رابطه

(existence)  ترسد، ببه کمال  فاعلکه نقصان برطرف شود و آنی پس از ، حت ثبات و  وضعی 
؛ دارد وجودد مجد   آشفتگی رفتن این شرایط و میان زیرا احتمال از ؛شودحاصل نمی ت نهاییقطعی  

 .(139، ص همان) ی عصیانگر استفاعلبوشی همواره فاعل رو،  از این
کند. فراهم مینیز ابی به مربع معنا را ، امکان دستیپردازش گفتمانپویای  فرآیندبررسی 

تدر شرح مربع معنا، چهار  ماس گره  ،کند که سه نوع رابطهرا در چهار زاویۀ مربع ترسیم می موقعی 
)محور  نتضم  . 3، رو()دو زاویۀ روبه یا نقض نفی .2، باال( )محور افقیتضاد . 1: برقرار استمیانشان 

ِن . بر اساس این مربع، (155ص ، 1987عمودی( ) نقض خود به  با فقط )زندگی( یک (seme) معناب 
 رسد و برعکس:می )مرگ( دو معنابِن یعنی  ،ضادت  منقطۀ 

   
 

 
 

 (p, Fontanille 28و  76، ص 2 اسی. مربع معنا )عب  3شکل 
 
 

 مرگ زندگی

 نامرگ نازندگی
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 عهد عتیقدر  کتاب ایوب. 3
 

  کتاب ایوبروایت  رنگ پی. 3-1
د: نظم و نثر. باب یک و دو شو ده میدیبیان  ، دو سبک متفاوِت کتاب ایوبدر متن اصلی 

به نثر  گفتار()پس 42به نظم، و باقی باب  )گفتار( 42به نثر، باب سه تا آیۀ ششم باب  گفتار( )پیش
به  ؛تابد زبان دوپهلوی آن است که تفسیری واحد را برنمی کتاب ایوباست. ویژگی دیگر سبک 

شود که در آن  فتاری آغاز میگ روایت ایوب با پیش است. دشوار همین سبب، ترجمۀ این کتاب
 ,pThatcher ) کنددر مقام صدایی که روایت را نقل و با خواننده صحبت می ر دانای کلیتگروا

تاختصار  به ،(24 تایوب،  شخصی  فی را معر  فضایل اخالقی او  و تاریخی و جغرافیایی موقعی 
بندند ایوب را بیازمایند . در دادگاه الهی، یهوه و شیطان شرط می(p, Mathewson 39-40) کند می

ایوب در  آزمودندنبال  در واقع، این دو بهتا ثابت شود که آیا ایمان او در گرو اموالش است یا خیر. 
تیابی و ارزش توانش به کنشگذر از  ابی به دریابند که هدف ایوب از عبادت، دستیتا  ندیاو شخصی 

ارزش  ،ایوب از دید شیطان بر آن است که عبادت .معنویهای  ارزشی است یا های ماد  ارزش
ثروت،  پس ؛ایوب کیفی استدر نظر ارزش عبادت  که یهوه اصرار دارددر مقابل،  وی دارد کم  

کند. در این حین، گاه یهوه را نفی نمی ا او هیچشوند، ام  فرزندان و سالمت از ایوب ستانده می
چه با پذیرفتن  ؛کننددادن این محنت تشویق میاو را به پایانجز الیهو( )بههمسر و دوستان ایوب 

رنگ گشوده پی هوب، گرکاربودن خود، چه با نفی یهوه. سرانجام، پس از مواجهۀ یهوه با ایگناه
 گرداند. و فرزندان ایوب را به او بازمی شود و یهوه سالمت، اموال می

که یهوه  رغم آنبخش نیست. بهرنگ در نظر اکثر خوانندگان رضایتشدن گره پینحوۀ گشوده
گردد، بازمیه لی  گرداند و روایت در ظاهر به تعادل او  به او بازمی ،دو برابر آنچه را از ایوب گرفته بود

 ؟د تعادل به معنای اجرای عدالت هم هست یا نهل است که آیا این برقراری مجد  این نکته محل تأم  
فرستادن به  با لعن ،بر آن است که ایوب برخالف همسرش که خواستار طعن خداوند بود جان گری

سرچشمه  خداوندچراکه تمام وجود از  ؛دهدمستقیم خداوند را مقصود قرار می غیر ،وجود خود
در جدال  «تِن خود»یا  «خود»در نظام گفتمانی بوشی، سوژۀ بوشی با  .( ,pGray 138) گیردمی

شناسی و بحران هستیبلکه وجودی است.  ،فقط جسمی درد ایوب نه. (143، ص 4 )شعیری است
احساس پس از مواجهه با مرگ است که ایوب د. آفریندادرس در ایوب تنش می بودن بیس غاساحا

از او روی برگردانده و اکنون ایوب  ،ستوده در تمام زندگی میایوب او را کند: خدایی که تنهایی می
 بخش روایت است. در این جهان بیگانه است. خبر مرگ ایوب پایان

 

 ماس بر مبنای الگوی گره کتاب ایوبساختار روایت در . 3-2
 )مفعول(سمت آزمودن ایمان راستین را به )فاعل(ایوب  )فرستنده(ماس، یهوه  طبق الگوی گره

مفهومی انتزاعی است. در این داستان، یهوه هم  ،ترتیب، مفعول در این روایت این به ؛فرستد می
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رو گیرنده است که ایوب با پرهیز از  . یهوه از اینکند ایفا می نقش فرستنده و هم نقش گیرنده را
 .است شدهش بازگشته و بار دیگر بندۀ محبوب وی کردن او به آغوشلعن

یاری برسانند یا  در مقام فاعل ،کنند به ایوب دی سعی میگزارهای متعد  در کنش روایت، نقش
زیرا فقط فرمان یهوه را اجرا  ؛گیردای قرار نمیدسته در هیچ 4. شیطاناو را از ادامۀ مسیر بازدارند

رو نقش  شود. همسر ایوب از اینای نمیستان به او اشارهدیگر در ادامۀ دا ،کند و پس از آنمی
 ،از رسیدن به هدفش بازدارد سوزی()بیشتر از روی دلخواهد ایوب را  کند که می بازدارنده را ایفا می

را  قی با ایوب نقش بازدارندهکش اخالکشموه بر این، دوستان ایوب نیز در ماَند. عالولی ناکام می
بنابراین،  ؛پندارندکار میایوب را گناه ،در اثر درک نادرستشان از حکمت الهی زیرا ؛عهده دارندبر

الیهو نقش د. انگزاری واحد جای گرفتهدر مقام نقش نندهاز این نظر، در این روایت چند ک  
ت خداوند صبر پیشه کند تا سرانجام به خواهد در برابر مشی  کند و از ایوب می رسان را ایفا می یاری

 توان نمایش داد: گزارِی این روایت را با نمودار زیر می الگوی نقش .ستگاری برسدر
 یهوه )فرستنده(   یهوه )گیرنده(

  ایوب )فاعل( آزمودن )مفعول( 

همسر و دوستان ایوب 
 بازدارنده((

 رسان(الیهو )یاری  

 کتاب ایوبدر  گزاری . الگوی نقش4شکل 
 

 کتاب ایوبرنگ در . زنجیرۀ روایت و الگوی پی3-3
ل مطابقت رنگ این داستان بیشتر با ساختار او  ها اشاره شد، پی تر به آناز سه زنجیرۀ روایت که پیش

اگر بپذیرد، قرارداد  ؛تواند قرارداد را بپذیرد یا آن را رد کندکند. در ساختار قراردادی، فاعل می می
قشود و در صورت بسته می دهد؛ اگر فاعل گیرنده به فاعل پاداش می مفاد قرارداد فرستنده/ تحق 

رنگ پی .(Selden, Raman & et al., p 69) شودقرارداد را نپذیرد یا آن را بر هم بزند، مجازات می
یهوه و شیطان بر سر وفاداری ایوب و ایمان شمار آورد:   توان ساختاری قراردادی بهرا می کتاب ایوب

بندند. در واقع، یهوه، با مأمورکردن شیطان به آزمودن ایوب، نیروی راستینش به پروردگار قرارداد می
خبر از این قرارداد مأموریت دارد تا به ایمان بی، ایوب .کننده و آغازگر کنش داستان استتخریب

گیرد. بر این اساس، پاداش می ق قرارداد از یهوهپیروزی در تحق   با ،راستین دست یابد. او در نهایت
 شکل است: این این روایت به رنِگ ساختار پی

 

 
 

 
  کتاب ایوبرنگ . الگوی پی5شکل 

 یهوه سخن از پرهیزگاری ایوب دادن به ایوبپاداش

آزمودن 
 ایوب

 یهوه
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دادهای روایت شناسایی کرده ماس در زنجیرۀ رویای که گرهحلهترتیب، روایت از سه مر این به
آزمودن ایوب  .2 ؛فاعل( )پارۀ ابتدایی/سخن از پرهیزگاری ایوب  .1شود: کند و کامل میعبور می ،بود

لدر شرح مراحل شعیری . )پارۀ انتهایی/ مفعول(دادن به ایوب پاداش .3 ؛فعل( )پارۀ میانی/  گفتمان تحو 
مآزمایش  سازی/آزمون آماده»، به سه مرحلۀ «کچل مم سیاه»در روایت   آزمون اصلی/»، «اتیمقد 
فاعل به دو صورت  بازشناسی پایان آن،در  که کنداشاره می« آزمون سرافرازی»و « سازسرنوشت

فاعل داوری دربارۀ فرد دیگری  .2سنجد؛ فاعل در مقام داور آزمون را می .1پذیر است: امکان
ن ایجادشده پس از بستن نقصااین الگو،  در داستان ایوب، طبق. (89-88ص ، 2شعیری ) کند می

 ،دادن سالمت دست از رنگ داستان؛پی نخستمرحلۀ  ،اموال و فرزندان شدننابود یعنی ،قرارداد
را ایوب )یهوه( داور  گزارِ نقش بعد از این مراحل، .است آنمرحلۀ نهایی  ،شدنو تسلیم ؛مرحلۀ دوم

ت ایوب در آزمون الهی و )موفقی  شدن ایوب و مطیعی یهوه در پایان، با تجل  . دانگارمیق موف   یفاعل
روایت به د. گذارمی پشت سر مندانهپیروز را مرحلۀ ارزیابی فاعل، یهوه در قراردادش با شیطان( پیروزی
ت تی شبیه وضعی  )برای شرح این شود  رنگ برطرف می مکش پیگردد و کش آغازین بازمی وضعی 
 .به بعد( 46، ص 1396فاولر،  ← ساختار

 

 برگرفته از تفسیر سورآبادی القرآنقصص روایت ایوب در  .4
، با توضیحی مختصر دربارۀ عهد عتیقروایت سورآبادی از سرگذشت ایوب پیامبر، مانند روایت 

ی نیست و در ، روایت سورآبادی خط  عهد عتیقخالف روایت بر اام   ؛شودپارسایی ایوب شروع می
)شگرد روایِی شود اشاره می به صبورِی ایوب در برابر محنت پیش رویشنخست، همان چند سطر 

باید: روزی ابلیس از روی حسادت به ایوب نزد خدا ادامه می 5اشارهپسو پس از آن، با  (اشاره پیش
دهد اجازه میخدا را به رنجاندن بندۀ خود ترغیب کند. خدا نیز به ابلیس  اورود تا با بدگویی از می

پردازد. ابلیس ه عبادت خدا میشود و هربار بنمی گاه تسلیما ایوب هیچام   ؛که ایوب را بیازماید
. رحمه، همسر ایوب، شود میایوب  ایرود و هربار خواستار محنت جدیدی بربار نزد خدا می سه

 یخدا» ؛ زیراخواهد که ناله کندت کنار اوست. در آخر، جبرئیل از ایوب میدر تمام این مد  
. ایوب (194-193 صعتیق نیشابوری، ) «دوست داردکه صبر بنده  وجل نالۀ بنده دوست دارد، چنانعز  

 شود.کند و رحمت خدا نصیبش مینیز چنین می
 

 سورآبادی قصص القرآن   روایت گزاری در . الگوی نقش4-1
مانند یهوه، به ابلیس  زیرا اوست که ؛عهده دارددر روایت سورآبادی، خداوند نقش فرستنده را بر

رو که در پایان  از این؛ ، گیرنده خود خداوند استنیز بیازماید. در این روایت دهد ایوب رااجازه می
 فرماید: روایت خداوند چنین می

درستی که او بازگردانده بود به دل با خدای )عتیق بنده، بهما یافتیم او ]= ایوب[ را شکیبا، نیک
 (. 194 ، ص1398نیشابوری، 



 103/ 28، شمار پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمار 11ادب فارسی، سال 

 
 

رسد. هدف فاعل در این روایت توفیق در آزمون گیرنده می ترتیب، ایوب، در مقام فاعل به این به
 های ه هیئتبار ب روایت سه ی  رنگ است و در ط لین عامل بازدارنده در پیالهی است. ابلیس او  

خالف ماَند. برناکام می کند او را علیه خداوند برانگیزد، ولیآید و سعی مینزد ایوب می گوناگون
روایت  کل  جا ابلیس در ایت نقش داشت، اینل روکه فقط در دو باب او   عهد عتیقشیطاِن 

هسورآبادی بنیاد ، نژادزعم هاشمی بهد. مانَ گزاری فعال باقی می نقش اش را بر هماوردی ابلیس و قص 
 ؛که به اندازۀ ایوب پرطاقت نیست . بازدارندۀ بعدی رحمه است(161ص همان، )ایوب گذاشته است 

کشد و به خداوند امیدوار رغم پافشاری همسرش، از رسیدن به هدف خود دست نمی به ه، ایوبالبت  
کمابیش  آنان ماند. آخرین عامل بازدارنده در مسیر ایوب شاگردان اویند که نقشو وفادار باقی می

ایوب البد خطایی مرتکب شده  زیرا معتقدند ؛است عهد عتیقمانند نقش دوستان ایوب در روایت 
 وی. واکنش ایوب به شاگردانش نیز شبیه واکنش عقوبت بوده استاین ین سبب مستوجب مو به ه

عدالتی و قضاوت نادرست  بار هم بیمسئلۀ ایوب این .است عهد عتیقبه دوستانش در روایت 
هم شود. در این روایت، که به گناه ناکرده مت  دلیل رنج بکشد تا ایندهد بیمی است. ایوب ترجیح

تل به خداوند و توان به مفهوم توک   ا میرسان رنقش یاری ل جبرئیل نسبت داد: ایوب با توک   شخصی 
کند؛ صبر می (190، ص همان) «ه و عصمتهتوفیق الل  »به آوَرد و به خدا مصائب گوناگون را تاب می

 ت دست یابد.گاه خداوند به عافی  کند تا با نالیدن در پیشمایی مینجبرئیل نیز در پایان ایوب را راه
 شکل زیر است: های این روایت به الگوی نقش

 خدا )فرستنده(   خدا )گیرنده(

  ایوب )فاعل( آزمودن )مفعول( 

ابلیس، رحمه و شاگردان 
 )بازدارنده(

توکل به خدا و جبرئیل   
 رسان(یاری(

 قصص القرآن روایت در گزاری . الگوی نقش6شکل 
 

 سورآبادی القرآن  قصص  روایت رنگ در. زنجیره و الگوی پی4-2
بار سخنی از قرارداد میان  زیرا این ؛رنگ این روایت با ساختار اجرایی مطابقت بیشتری داردپی

کند و ایوب در پی دادرسی است. خداوند و ابلیس نیست؛ در عوض، ابلیس محاکمه را اجرا می
ام نیروی پارۀ آغازین روایت سورآبادی شامل تمجید از صبوری ایوب است و ابلیس در مق

یوب به رنجاند. در پارۀ میانی، زندگی ادهد و ایوب را میواسطه تغییر ظاهر میکننده بی تخریب
بخشد و با باراندن که خدا پس از شنیدن نالۀ ایوب به اوضاع سامان میشود تا آنفالکت کشیده می

ی و خود غیرخط   ِت کند. روایت داستان در تمامی  او را مشمول رحمت خود می ،ین بر ایوبملخ زر  
 رنگ آن به این شکل است: ساختار پی
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 قصص القرآن روایت رنگ در. الگوی پی7شکل 
دو روایت از الگوی واحدی  رنگ در هر که ساختار پی دیدتوان  ، مییادشدهاساس تحلیل  بر

تکند و  وی میپیر در بخش بعد، به  اند. های یکسانی قرارداده شده های روایت در نقش شخصی 
لگیری و ند شکلرو  پردازیم.گفتمان پویای این دو روایت می تحو 

 

 وبیکتاب ادر  روایتساختار  تحّول . مراحل5
ۀ طبق تدر  روایت ،ماسگره نظری  آغاز  (مندارزش )شیءمفعول نقصان یا انفصال فاعل و  وضعی 
، فاعل در کتاب ایوب، در آغاز روایت تعریف . برخالف این(211شعیری، ص شفیعی و )شود  می

ت آنچه باعث  .استبودن(  )بندۀ محبوب خدا مندارزشیا شیء  مفعول مجاورتمتعادل و در  وضعی 
 شده مهیا شیطان و فرستندهتنش میان  که زمینۀ آن بابستن قراردادی است  ،شودایجاد نقصان می

توان به ارزش اینجا می. شودآغاز می ساختار گفتمان روایت پویایِی  فرآیند. در این لحظه، است
فرمان آزمودن  ،بگذار یا مسب  عامل بدعتچون یهوه در مقام  ؛اشاره کرد فرستنده از نظرایوب 

بار هراز نوع تجویزی است.  ،گفتمان کنشی این بخش. (94، ص 2 )شعیری کندایوب را صادر می
ای وجود بندهزیرا  ؛بماند ماندر ا باید اوکند که جان آید، یهوه تأکید میکه بالیی بر سر ایوب می

ن، آبر  . افزون(1:8 ،وبیکتاب ا ←) کندبه آن افتخار مییهوه و  او ارزش معنوی دارد از نظر خداترس
 این عملیات کنشِی پس از  گردد.بازمی ،هم هست گیرندۀ کنشکه  به خود او کنشنتیجۀ این 

م تایوب در  گرفتنقرارو  اتیمقد  در  ایوب اکنونکند و تغییر می اومطلوب  مفعول ،انفصال وضعی 
تبازگرداندن و در آزمونی الهی  شدنپی سربلند تعادل است. چنین تصمیمی موجب  خود به وضعی 

ت تغییر لکه  ؛شودمی 6کنشفاعل به  وضعّیتفاعل  او از موقعی   ←)با تغییر مکانی است  توأمی تحو 
 (.79ص ، 2 شعیری

 یفرآیند چاراین کنش او را دست. او اصلی و آزمونآغاز کنش  ،ایوب به فاعل کنششدن تبدیل
این،  گذشته از. گذارندبر او اثر مینیروهای موافق و مخالفی  این مرحلهزیرا در  ؛دکنمی یتنش

، ص 1)شعیری  شود می در روایت ایجاد فضای تنشی باعث ی کهاسحسا ؛ایوب در انتظار است
لحظۀ ورود ایوب به فضای به  (3:3، کتاب ایوب) «گم به گور شود روزی که در آن زادم»جملۀ  .(142

 ،شوداش ویران میخانههنگامی که  زیرا ؛دکنتغییر نمی اومکان فیزیکی . کند داللت میتنشی 
ل او بر خاکستر و بار سقفی بر سر ایوب نیست و  اینفقط  .دهدرخ می فیزیکی در همان مکان تحو 

. شود میتبدیل باز  یبسته به فضای یفضای ،در این مرحله از روایتدر واقع، . شسته استخاک ن

 ابلیس دادن به ایوبپاداش سخن از صبوری ایوب

 خدا آزمودن ایوب



 105/ 28، شمار پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمار 11ادب فارسی، سال 

 
 

ش   شدن روندِ  آغازِ  توان نقطۀ می این مرحله را او در از این لحظه  زیرا ؛قلمداد کرد یوبا یا ُشو 
ت . ، هرچند هنوز در همان مکان فیزیکی استدگیرقرار می عاطفی یا روانِی جدیدی موقعی 
لمسئول این  )یهوه( فرستنده  .است بودهخواستار چنین وضعی نخود  ایوباست و  تنشی تحو 

 ادامهنثر به نظم  روایت از فرم زبانِی با حضور دوستان ایوب و تغییر  شوش فرآیند سپس،
ایوب را دچار بحران  ،گذار گران ارزشدر مقام نظاره ،های این سه دوستاتهامها و قضاوت. دیاب می

که در  جدال درونی ایوب استتغییر و  دهندۀنشان ۀ این بخشزبان شاعرانند. کتنشی و عاطفی می
-یرابطۀ حس   گیرد وفاعل از کنش فاصله میدر این مرحله، . است دهآم وجوده بعوامل بیرونی  اثر

گر و تجربۀ زیستۀ شوشی، این نوع رابطه میان شوش فرآیندشود. در حاکم می او بر گفتمانادراکی 
 گیردشکل می در روایت فضایی استعالیی به این ترتیب، و شودزبان موسیقی منتقل می واسطۀ بهاو 

جای به ،استدچار بحران عاطفی شده که ایوب  (.230، ص 5 شعیری ←؛ همچنین ص د، 4 شعیری)
از حال درون و ناخشنودی خود شکوه  گویی خوددر تک ،وچرا از یهوهچونبی فرمانبرِی  یامماشات 

 مفعول یا شیء کند.را وارد گفتمان تنشی و شوشی می فاعل ،آورد عاطفیاین روی. کندمی
اجرای عدالت  ذهن پرآشوب اوهدف  اکنونو  یابدمیوضعی پویا نیز در این روند  ایوب مندارزش

تبه بیان دیگر،  ؛جلب رضایت یهوهصرفًا است، نه  شوشی موجب کنشی تازه در او متالطم  وضعی 
 .ایجادشده عاطفی از خأل شدن الص: تالش برای خشودمی

 

 وبیکتاب ادر  ساختار روایت تحّولدر  مؤّثرهای . فعل6
کتاب )یهوه نیز بار  و یکدهد میبه ایوب نسبت  رایتگرا یک بار رو «خداترس»ل، صفت در باب او  

ت خداست؛ به بودن یکی از نتایج باورداشتن به وجود و قدرت و مشی   خداترس. (1:8 و 1:1 ،وبیا
رفعل  توان همین دلیل، می . برد کار  را در توصیف ایوب و کنش او در روایت به «باورداشتن» مؤث 

گاه است کردن یهوهدر طعن خود ایوب به تواناییعالوه بر آن،  خداوند بداد و » داند که، ولی میآ
راین دو فعل  .(1:21 ،همان) «خداوند بازگرفت ایوب را در آستانۀ  باورداشتن و دانستن،یعنی ، مؤث 

کند: در اوج محنت و رنج، به ناتوانی خود اعتراف میایوب،  دهند.کنش و آزمون اصلی قرار می
که ایوب از  هنگامدر این . (6:11 ،همان) «تا صبر پیش گیرم؟ام کجا توانم کو تا امیدم باشد؟ آتیه»

کنش  تواندنمیایوب مضطرب است و شود. ماند، روایت وارد مرحلۀ شوشی میکنش بازمی
راین حالت که نفی فعل ماس،  طبق الگوی گرهتجویزشده را پیش ببرد.  به  ،را در پی دارد مؤث 

در روایت ایوب، . (34، ص 1391نژاد، )شعیری و کریمید شومیمنجر  فاعلاضطراب و ناباوری در 
و : ایوب خواهان شودمی «خواستن»فعل  قالبی دیگر در کنشمنجر به تحقق  چنین وضعی

 .(13:3 ،وبیکتاب ا) آرزومند مواجهه با یهوه و مناظره با اوست
وجوی پاسخ و یافتن معنایی ی بوشی، در جستفاعل ایوِب عصیانگر و مقاوم، در مقام، بنابراین
و به فاعل کنش ایوب  شدن تبدیلهمین خواسته منجر به زندگی خود است.  برایاستعالیی 
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در واقع، . تا نقصان معنا را برطرف کند کنداو را متوقف می یهوهدر نهایت،  شود.فریادخواهی او می
  ،4 )به نقل از شعیری «رفته را بازیابدرود که سوژه بتواند اطمینان ازدستنقصان تنها زمانی از بین می»

خود در برابر و نادانی به ناتوانی  تسلیم شود و اوشوند که  موجب میسخنان یهوه به ایوب . (138ص 
 اینک، من ناچیز؛ چه پاسخی به تو توانم دادن؟»: ای جز مماشات نداردچون چاره؛ اقرار کندخدا 

ی به این رویکردچنین خاذ ات   .(40:4و  42:3 ،وبیکتاب ا) «پس آنچه بر دادم از ندانستگی بود ]...[
ی اعتقادی های فرهنگی و یا حت  و پرهیز از چالش دلیل شرایط خاص   گاهی گفتمان بهدلیل است که 

ی در این لحظه که نقصان حت  . (128، ص 3 )شعیری گیردو ایدئولوژیکی راه مماشات را پیش می
چون  ؛است و سرگردان مضطربچنان همو ت نرسیده به قطعی  برطرف شده است، ایوب ظاهر  به

تهیچ تضمینی نیست که زندگی او بار دیگر در  لمراحل  گیرد.نی نامتعادل قرار وضعی  و  گفتمان تحو 
رهای سیر تغییر فعل  زیر نشان داد: نمودار باتوان در این روایت را می مؤث 

 
لنمودار مراحل  .8شکل   وبیکتاب ا های گفتماننظام تحو 

 

 یسورآباد قصص القرآن  در  ساختار روایت تحّول . مراحل7
در آغاز روایت، . است بازدارنده گزارِ نقشتر بحث شد، ابلیس در این روایت طور که پیشهمان

تدر منفصل است و )تخریب ایوب نزد خدا( خود  مندارزش مفعول یا شیءاز ابلیس   بهنقصان  وضعی 
تاز فاعل  ، ابلیس)خدا( فرستندهبا اجازۀ  تبه همین عل   ؛بردسر می تغییر  کنشبه فاعل  وضعی 

ۀشعیری هنگام شرح  یابد تا ایوب را بیازماید. می توان  کند که می فی میماس، دو تعبیر معر   گره نظری 
 «گردانصحنه»و عامل « رسانالعفاعلی اط   ضد  »عامل استفاده کرد:  ابلیستوصیف  ها نیز در از آن

تاست و  کنندهتخریب اینکه عاملیبر  عالوه ابلیس .(93-92ص ، 2شعیری ) و مطلوب  وضعی 
رسانی به العاط  نقش ، شودمفعول می اززند و موجب انفصال فاعل می هم را بر روایت متعادل

ی در مهم  اینکه نقش  ابآغاز روایت، . دانگیزمیبرکند و او را به آزمودن ایوب ایفا میرا هم  فرستنده
تهای پس از خود دارد، کنشدادن  شکل فاعل غایب و در آن چون  ؛آیدمی شمار ی شوشی بهموقعی 

تخبر است، و این بی از  اجرای آزمون اصلیایوب برای  شود.او می گرشدن سبب کنشبعدًا  موقعی 
که مردم عامل تغییر بل ،خدا بار نهل زاری او را ندارند. اینچراکه مردم تحم   ؛شودشهر خارج می

ت ایوب تا پایان روایت مفعول مورد نظر  .ندا کنشوقوع و فرستادن فاعل به مکان  روایت وضعی 
در انتهای روایت  .او در پی هدفی جز جلب رضایت خدا نیستزیرا  ؛ماندایستا باقی می وثابت 

مرحلۀ شوشی 
 بستن قرارداد 

توانستن و •
 دانستن

مرحلۀ کنشی 
 اجرای آزمون 

 نتوانستن•

مرحلۀ تنشی و شوشی 
 دادخواهی 

 خواستن•

مرحلۀ بوشی 
 ارزیابی

نتوانستن و •
 ندانستن
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زیرا  ؛نه شوشی ،ی استاز نوع کنشی و کم   اجرای عدالتتوان نتیجه گرفت که رابطۀ ایوب با می
 عادالنه است که هفتاد سال هم در محنت بزیداست، هفتاد سال در سالمت زیسته  چون باور دارد

 وقتی از خدا خواهد خواست بال را پس بگیرد که تنها لذا و ند؛سکوت کاندوه  رنج و در برابر و
 .(194عتیق نیشابوری، ص )تر شود درازت دوران محنت از دوران عافی  

 

 یسورآباد قصص القرآن   ساختار روایت در تحّولدر  مؤّثرهای فعل. 8
، یعنی خودوظایف  جراید، او به انشوهای ایوب نابود می، هنگامی که داراییگرایترو زارشبر گ بنا

را به خواننده  خواستننسبت به  بایستنت ارجحی   حوینبهو  (190)همان، ص  دهدادامه می عبادت خدا
توانش الزم را به  و دشویم منجر تیدر روااضطرار به نوعی  الهی کنش نیادر واقع،  کند.القا می

سرش بر بار که بالیی شود و هرگفتمان می وارد نظام ممارستِی  به این ترتیب، ایوب دهد.ایوب می
ذ»جملۀ  ،دشومینازل  هنگامی که شاگردانش او را  .(همان) کندرا تکرار می «أعطانیه يأَخذه الَّ

، همان) «ا بر شماتت اعدا صبر نیستخدایا، بر بالی تو مرا صبر هست، ام  : »گویدآزارند، میمی
صبر خود را از دست  ،بندگاندر برابر که هم در برابر خدا و هم  عهد عتیق خالف ایوِب . بر(193ص 

توان پیوسته ، به مشیت خدا و باورداشتن عبادت دانستن هبایست اروایت سورآبادی ب ، ایوِب استداده 
افزون بر . ماَندمی ،جلب رضایت خداستکه اش خواستهق تحق  در انتظار  کند وخود را حفظ می

، عهد عتیق: در (103، ص 2 شعیری ←) متفاوت است ایوب در این دو روایت هدِف -تصویر ،این
، سورآبادی در پایان روایت. گاری استرستایوب دیدار یهوه و در تفسیر سورآبادی  هدِف -تصویر

ت به تعادلشود، زمانی که رحمت الهی شامل حال او می کند اعتراف میگردد و ایوب بازمی وضعی 
ل مراحل. باور دارد خدارحمت  به که رهای و سیر تغییر فعل گفتمانساختار  تحو  در این روایت  مؤث 

 توان در نمودار زیر نشان داد:را می

 
لنمودار مراحل  .9شکل   یسورآباد قصص القرآن   روایت های گفتماننظام تحو 

 

 یسورآباد قصص القرآن   روایت و کتاب ایوب. مربع معنا در 9
بر  را مبتنیقباًل آن  اوجهانی که یابیم چگونه درمیدر روایت سرگذشت ایوب، مربع معنا  با ترسیم

 رویشود. ایوب از آزمون پیش زندگی او دگرگون می درنتیجۀ آن پاشد وفرومی ،دانستعدالت می
در کند. پندارد و به آن اعتراض میرا ظالمانه می یشخواسفناک زندگی  وضعخبر است و خود بی

کند. از عدالت را نقض می تعارِف مفهوم م ،گذرد، آنچه بر ایوب میگفتمان این روایت ساخت ژرف

 مرحلۀ شوشی

 بایستن و خواستن•

 مرحلۀ کنشی اجرای آزمون

 توانستن•

 مرحلۀ کنشی ارزیابی

 باورداشتن•
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رنگ آن بر مبنای تقابل دوگانۀ کند و پیسمت ظلم حرکت می، مسیر داستان از عدالت بهلحاظاین 
عدالْت عدالت را ان با یکدیگر در تضادند:طوری که عدالت و ظلم  ؛رودعدالت و ظلم پیش می

رو،  از این ؛خطر انداخته استایوب را بههستی عدالْت  فقدان. دانجامظلم میبه کند و می قضن
این در  .نقصان عاطفی در او شکل گرفته استدلیل  و به داردکیفی صبغۀ  ،ایوب مطلوِب  ارزش
 :ایم دادهنشان  ، این مناسبات معنایی را با پیکانشکل
 
 
 

 

 کتاب ایوبمربع معنا در  .10شکل 
 نه ،مأموریت تکیه دارد جرایروند روایت بر صبر ایوب و توانایی او در ا در روایت سورآبادی،

. رستگاری او با حرکت از ه استبسته شددر دادگاه الهی  عهد عتیقطبق روایت که  قراردادی بر
انجامد. دستیابی به رحمت الهی میشود و سرانجام به  آغاز می محنتدر برابر  مقاومتمحنت به 

  د:انشان د توان شکل میاین   معنا بهمربع این ساختار را در قالب 
 
 
 

 

 یسورآباد قصص القرآن   روایت مربع معنا در .11شکل 
 

 یسورآباد قصص القرآن  روایت با  کتاب ایوبی مضمونی و ساختار  . مقایسۀ10
عد زبان نظم و  اید بهبمی، این دو روایتی و شیوۀ بیان متن در مقایسۀ ساختار کتاب  انۀ متنشاعرب 

تایوب در ن یافتیتسل  بازنمایی در اشاره کرد که  یوبا در این  زیرا ؛داردتنشی تأثیر مهمی  وضعی 
 و جوردر  یلأم  از ترا  بحثسطح  است، از این جهت که ینیبدب ایبر عالجی شعر نیروی متن

، نیندلیشا عقیدۀ هب .(Scheindlin, p 25) ددهیم تغییر آن های نشیب و فراز شیبه نما یزندگ جفای
رابزار  زبان شعرگونه گویی ایوب به یاری  اوست، لبر عق یوبا احساس ی برای نمایش غلبۀمؤث 

به  را مجالاین شعر زبان  گر،ید یاز سو ابد؛یب خود با محنت ههمواج برای یتواند راه می شعر
 کتاب ایوب گفتارِ بخش در  روایتسبک  .(Ibid) کند انیکاست ب و کم یرا ب شردد که دهدیمایوب 

ت جز ؤ، حال آنکه روایت ماستهای دقیق پردازیبا صحنه توأمو  وگومحورگفت محور،شخصی 
ت، کریم قرآن قصص دررویدادمحور است. بیشتر  و دارد واختیکن یسبک سورآبادی ی  بیان  اهم 
یی است ها کنش /رخداداند، بلکه در خود ها قرار گرفتهگرهایی که در مرکز آننه در کنش ،رویدادها

  .(252نیا، ص )صالحی شوند که روایت می

 ظلم عدالت

 ناظلم ناعدالت

 رحمت محنت

 نارحمت نامحنت
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مطور که در همان ا آمده است که مضمون در دو سورۀ مجز   قرآنه بیان شد، داستان ایوب در مقد 
لیت»را  قرآنهای برخی سوره ی این ویژگیند. حر  ی دارمشترک ی )نامد می «مکم   .(62ص ، 2حر 
هدیگر  ویژگی  روایت «پریشِی زمان» ،نیامریم صالحی تعبیر بودن یا بهیغیرخط   قرآنهای قص 

، شیوۀ روایت لحاظاز  خورد.چشم میسیر سورآبادی نیز بهفکه در ت( 286ص نیا،  صالحی)ست ها آن
قصص  در غالب روایی ساختار ودی شبیهتا حدهردو  «حدیث محنت ایوب»و  کتاب ایوب

ی )کند می یاد« پسینیروایت »یا  «مابعدروایت » هاز آن ب یاند که حر   قرآن  ، زیرا(58ص ، 3حر 
 ند.کن میهای گذشته اشاره رخدادبه هردو ضمن گزارش داستان 

ذکر  ند توصیفیوند یا پسوپیش ، نام ایوب، خداوند و شیطان بدون هیچعهد عتیقدر روایت 
با  گرایتسورآبادی، رو در روایت اام   ؛پرهیزداری میگذارزشگیری و  جهتاز  گرایتو رو است شده

تبه  را خیر( سفید/ یا شر )سیاه/ خود مطلق موضع ،وصفی یهاعبارت و هاصفت یریکارگبه  ها شخصی 
، «وجلخدای عز  » ،«علیه هالل  صلوات ایوب» ،«المالس  علیه ایوب» چون هایی عبارت کند:می نمایان

 تیدر روااز این گذشته،  .اندهایی از این دستنمونه «آن ملعون ]ابلیس[»و  ،«هالل  ةابلیس لعن»
و در در میان فرشتگان  ،دارد عهدهبر را ایوب در مقام نوع انسانکه وظیفۀ آزمودن  شیطان، قیعهد عت

 موضوع. در این حین، شیطان با لحنی آمرانه کشدیهوه بحث ایوب را پیش می کهاست یهوه  گاهپیش
ا در روایت سورآبادی فرشتگان ام   ؛(1:11 ،وبیکتاب ا) «دست فراکن»کند: آزمودن ایوب را مطرح می

خدا سعی دارد  حسدافزون بر این، ابلیس از روی  .مرتبه نیستهم هااند و ابلیس با آندیگر غایب
امر  وی هدر نهایت خدا ب رود که جا پیش میو تا آن (189 ، صیشابورین قیعت) بدگمان کندایوب  به را

در روایت ابلیس که  نتیجه گرفتتوان می ،این مقایسه از بازستاند.از او اموال ایوب را  کهکند می
 ی دارد.ترو قدرت کم ترمقام پست ،عهد عتیقنسبت به شیطان در  یقرآن

تحائز  ،فرزندان و سالمتش در این دو روایتدادن اموال، ازدست بهایوب  واکنشتفاوت  ی   اهم 
و دعای ایوب برای  نخوارگی آنافرزندان او به بزم و نوش حال در شرح عهد عتیقروایت است. 

 فرزندان کاریایوب شاکر  ،سورآبادی روایتدر ، حال آنکه کنداشاره می ایشان آمرزش گناهان
، نه در مجلس اندمنزد معل   کهآید سقف بر سر آنان فرود می یماهنگو  (190، ص همان) است خود 
مربوط به  هایآیهگویی گزیدهسورآبادی و  تفسیر روایت بودنکوتاههای  تیکی از عل   .سور

طور  به ازیر ؛است مخاطب هب القای پیام اخالقیایجاد تأثیری واحد و  ،قرآنایوب در  سرگذشت
های تاریخی، بلکه پرداختن رخدادنه گزارش دقیق  ،هدف از نقل سرگذشت پیامبران قرآندر ی کل  

تواند می ،از روایتدلیل حذف فرزندان ایوب  .(48ص ، 3 یحر  ) شناختی استبه اهداف الهی و دین
عهد روایت  در. خواهد کردتر فرزندان او داستان را پیچیده بودن گناهکارچراکه  ؛همین نکته باشد

 هبرگونمپیادر روایت سورآبادی  واکنش او ولی ،گونهانسان ،ۀ ایوب با اخبار ناگوارهمواج عتیق
 گرایترو ،یا در دومام   ؛افتدبر خاک می زند و فریادزنانموهایش چنگ می هایوب ب لی،او  در ؛ است

کید دارد که به   دهدادامه می به عبادت خداوند ،کردنای مویهبدون ذره ، ایوبه و عصمتهتوفیق الل  تأ
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ترسد ارزش از او و مینالد زمانی میتنها ایوب  در روایت سورآبادی، .(190، ص یشابورین قی)عت
 باشد. بیم دارد که دیگر نتواند به یاد خدااو  د وخوَر دل و زبانش را می ،رمکه ِک سلب شود 

وقتی شاگردان او.  ،در روایت سورآبادی و آیندمی او ب نزد، دوستان ایوعهد عتیقدر روایت 
یابد که درمی، (193، ص همان)خورد  برمی «شاگردان»واژۀ  هبدر متن روایت سورآبادی خواننده 

کنند، ی که آنان به گناهکاربودن ایوب اشاره میماهنگو است ایوب مقام تر از مقام آنان پایین
لیَفز ،کتاب ایوب. در مقابل، در انگاردمیعا را نشان خامی شاگردان خواننده این اد   یلَدد و (Eliphaz) ا   ب 

(Bildad) صوَفر و (Zophar) همان ،هالبت   ؛ندویا ردۀهمان ایوب، در مقام دوست  گوید،که الیهو میطور 
 «ندا مردان بزرگ همواره فرزانه نی»ن است که آ ی برگواه ،پیر قضاوت ناعادالنۀ این سه دوسِت 

رستگاری  دهد و او را بهایوب را پند میاست که  جوان، الیهوی سرانجام .(32:9 ،وبیکتاب ا)
وجه کند. رساندن به ایوب مییاریرای ب ،شبیه آنچه جبرئیل در روایت سورآبادی ؛کند هدایت می

تمشترک این دو  و شناختی  فاعلقرارگرفتن هردو در نقش به ایشان و  فاعلاعتماد  ،شخصی 
-از کنش اصلی ایوب در ارزیابی نهایی، به او امید میپیش گزار، این دو نقشاست.  رسان یاری

تفاعل انتظار  ،ماسعقیدۀ گره  به .بخشند معنادار و دهد  به او می فاعل شناختی ی کهامید اب وضعی 
تین امید است که فاعل همشود و به کمک  ند میشم ارز فش اهدابه  شود موفق میدر نهایت  وضعی 

گرچه ا ؛ایوب انسان است مانند کهبلاین، الیهو فرشته نیست، وجود با . (Greimas 1, p 229) رسدب
رسانی  مقام یاری در فرشته، یک آن در که است قرآنی روایت برخالف این .نماید می ایوب از ترفرزانه

 برد.میراه ش مطلوب مفعولسوی ایوب را به، عییطبفرا
 

 . نتیجه11
گزاران دو رنگ و نقشماس، ساختار پیالگوی گرهطبق  ۀ پژوهش حاضر این بود کهلی  پرسش او  

گزاری به این منظور، ابتدا الگوی نقش ؟اندروایت متفاوت از سرگذشت ایوب چگونه سازمان یافته
و روایت   کتاب ایوبو زنجیرۀ روایت را شرح دادیم. سپس، با استفاده از این الگو، به بررسی 

های ها و تفاوتمعطوف به مقایسۀ شباهت ،اضرپرداختیم. پرسش دوم پژوهش ح قصص القرآن
دهد که گزاری نشان مینقش این دو روایت بود. تحلیل دو روایت مذکور بر مبنای الگوی ساختار
سوی موضوع ط دارند و ایوب را بهدو روایت یهوه و خدا هستند که بر محور انتقال تسل  در هر

 تفاوت این دو روایت طبق این الگو نقش شیطان/ ند. بارزترینفرستمی شدن روایت، یعنی آزموده
و در مراحل  گردان استفقط صحنهبلکه ، گزار نیست، شیطان نقشکتاب ایوبابلیس است. در 

ای در محور قدرت است و ابلیس هم بازدارنده ،ا در روایت اسالمیام   ؛آزمودن ایوب دخالتی ندارد
همچنین،  .جلوگیری کندیابی فاعل به مفعول دست ازکند که را ترغیب می )رحمه(هم بازدارندۀ دیگر 

تشیطان فاعل  ،عهد عتیقروایت  طی  دهد که عد کنشی گفتمان نشان میبررسی ب   باقی  وضعی 
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ً ابلیس  در روایت سورآبادیا ام   ؛شودنمی دخیل کنش رماَند و د می تبدیل  کنشبه فاعل  کال 
 شود. می

توان نتیجه و ساختار اجرایِی روایت عتیق نیشابوری، می کتاب ایوببا بررسی ساختار قراردادِی 
تر بر یشتب کتاب ایوبگرفت که تأکید زنجیرۀ روایت  ایشان است، حال  ها و روابط میانشخصی 

کید بر حوادث و مأموری   ت ایوب است. سرانجام، با تحلیل الگوی آنکه در روایت عتیق نیشابوری تأ
او ی است و در آن به صبوربودن خط   کتاب ایوبکه روایت  بینیم می، رنگ دو روایت مزبورپی

ا در روایت اسالمی، با اشاره به صبوری ایوب، روایت از همان آغاز با پندی ام  ؛ شودای نمیاشاره
کنندۀ متفاوت شود. افزون بر آن، در این دو روایت، با دو نیروی تخریباخالقی آغاز می

کتاب گر المی. یهوه، در مقام نیروی تخریبو ابلیس در روایت اس اب ایوبکتروییم: یهوه در  روبه
ا در روایت ام   ؛کند ، در بنیاد نظام اخالقِی حاکم بر جهان و عدالت خداوند تردید میایوب

که  رسانگزار یارید دارد، در مقابل نقشگزاران متعد  کردن نقشراهکه سعی در گم ابلیس ،اسالمی
 خورد.وب است، شکست میل و ایمان ایتوک  

رهای مقایسۀ فعل لدر  مؤث  آنچه فاعل را  که دهدنشان می ،این دو روایتساختار گفتمان  تحو 
 باورداشتنو  بایستندی سورآبا روایتو در  خواستن ،راندق هدف میسوی تحق  بهعهد عتیق  روایت در
است،  یآغاز تا پایان روایت یکاش از ه، برخالف ایوب در روایت اسالمی که خواستهالبت   ؛تاس

در هردو  آورد.خواهی روی میدادبه  ،از خواستۀ نخستش که پارسایی است عهد عتیقایوِب 
کنش  مسیردر  و ایوب ناخواسته کندمی و تجویز نیرویی بیرونی کنش را به فاعل تحمیل ،روایت

 تنشی-بوشیعهد عتیق و در روایت  تنشی-کنشی سورآبادی روایتگفتمان در هستۀ . گیردقرار می
 های روایی دیگرگفتمانرود، بلکه تعامل صرفًا بر مبنای کنش پیش نمیها روایترنگ و پی است

ای از خود ایوب مقاومتی اسطوره، عهد عتیقدر روایت  .است دخیل هاآن های عاطفیجنبه نیز در
در پایان مشترک  عنصرکند. ممارست می خداامر بر درستی  سورآبادی روایتا در ام   ؛دهدنشان می

تر از ای پستگاه که در مقام فاعل خود را در مرتبهآن ؛ماشات در گفتمان ایوب استمهردو روایت 
 .بیندفرستنده می

توان در بررسی و مقایسۀ  ماس را میشناسی گرهتر، الگوی روایتهایی گستردهدر پژوهش
سهای دیگر در متون  ساختار روایت های اسالمی  سایر روایت ویژهگرفت، به کار  و دینی به مقد 

 تفسیر  قرآن مجیداز جمله  ؛اند گزارش شده قرآن کهن از سرگذشت ایوب که در تفسیرهای کهن
، )قرن پنجم(اثر ابواسحق نیشابوری  االنبیاء قصص، )حدود قرن پنجم( تفسیر کمبریجمعروف به 

نان و روح روضو  )قرن ششم(ین ابوالفضل میبدی الد   تألیف رشید براراأل ةسرار و عداأل  کشف  الج 

تحلیل نمودهای بیرونی این روایت با  7.ششم()قرن اثر ابوالفتوح راضی القرآن  تفسیر يالَجنان ف
ی شده است. در های مختلف متجل   که سطح باطنی روایت چگونه در فرهنگ دیدتوان  واحد، می

 یا یکاو گفتمان ،یانگار تاریخینوتکوینی،  ی چون نقدمحور زمینههای  مرحلۀ بعد و در تحلیل
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توان به بررسی علل و نتایج  شناسِی ساختارنگر، می های روایت ، با اتکا به یافتههیپژو فرهنگ
 فرهنگی مختلفهای تاریخی و  در زمینه های گوناگون های احتمالی گزارش ایدئولوژیک تفاوت

و  (عهد عتیق)پردازی در فرهنگ عبری  محور را به سنت روایت های این پژوهش متن و یافته پرداخت
 .پیوند زد (قرآنکهن  فارسی تفسیرهایو  قرآن کریمقصص ) یرانیا-عربیفرهنگ 

 

 تنوش پی
 شود.با ذکر شمارۀ فصل و آیه استفاده می کتاب ایوباز این پس، در ارجاع به این ترجمه از عبارت  .1

2. the Literature of Suffering 

معادل « فرستنده»جای و به« گرکنش»معادل « فاعل»جای ماس، بهشعیری در شرح خود از الگوی گره .3
یا به  «اجرا»در زبان فارسی به معنای « گزاردن»جا که فعل اما از آن ؛(19ص ، 1398نهاد کرده )را پیش« گزار گنش»

توان آن را به  رو، نمی از این ،گر یا همان فاعل خواهد بود و گزار معادل کنش رساندن کنش است، تعبیر کنش انجام
ۀهای  کار برد. در جستار حاضر، در برابر اصطالح  معنای فرستنده به  های فارسی رایجماس از همان معادل گره نظری 

 استفاده شده است.
ت معادِل  .4 ت شخصی  کتاب در دو ترجمۀ انگلیسی از  ،های اسالمِی سرگذشت ایوب شیطان در روایت شخصی 

( نامیده The Book of Job, 1:6)( شیطان) «Satan»و ( Job, 1:7) (عیمد  «)the Adversary» ایوب
טָּׂןشده است. معنای صورت اصلی این واژه )واژۀ عبری  ت مַהשָּׂ ا( با شخصی  در  (the Devil)شیطان به  سم 

توان  کند؛ به همین دلیل، صفات شرارت و پلیدی را نمیفرهنگ مسیحی و اسالمی و مفهوم پلیدِی مالزِم آن فرق می
 نسبت داد. کتاب ایوببه شیطان در 

 analepsis/flashbackاشاره:  پس، prolepsis/flashforward  اشاره: پیش .5
ت:  .6  Sujet performant/ subject of، فاعل کنش:   sujet d'état/ subject of stateفعال وضعی 

action 
 مقّدس کتاب در ایوب سرگذشت فارسی ترجمۀ همچنین و تفسیر پنج این در ایوب سرگذشت متن مطالعۀ برای .7

   .، نشر هرمس رجوع کنیدنژاد هاشمی (، ترجمۀ قاسم1398) کتاب ایوببه 
 

 منابع
اس،   .163-153، صص 1380، 8، ش هنر دینی، «قصص عهدین و مقایسۀ آن با قصص قرآنی»اشرفی، عب 

ص، اکبری ، ص 40، ش جستارهای زبانی، «عمعناشناسی گفتمان تبلیغی موسینشانه»زاده، فاطمه و مرضیه محص 
293-318 ،1396.، 

ت»، مریم، (1) امینی ، ص 18، پیاپی 2، ش 5، سال معرفت ادیان، «کتاب ایوبکالمی در -های فکریبازخوانی سن 
23-34 ،1393،. 

 .1399)کندوکاوی در کتاب ایوب(، فرهامه، تهران ادبّیات رنج (، 1399، )(2ــــــــــــــ )
)مقاالتی دربارۀ  کاتبان روایت چندم، «های قرآنی و تطابق آن با شگردهای داستانی امروزداستان»بیگدلی، احمد، 

هساختار روایت   .1390، سورۀ مهر، تهران 35-13های قرآنی(، ص در قص 
، ش جستارهای زبانی، «در ایمان آوردن ملکۀ سبا تنشمعناشناسی فرآیند نشانه»پراندوجی، نعیمه و ناهید نصیحت، 

 .1397، 61-35، ص 3
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ی ) -83، ص 2 ، ش1، س نقد ادبی، «شناختی به قصص قرآنی احسن القصص: رویکرد روایت»(، ابوالفضل، 1حر 
122 ،1387. 

بررسی سبک زندگی ایمانی در پرتو قرائت مضمونی و ساختاری سورۀ حجرات مبتنی بر »(، 2ــــــــــــــ )
 .1398، 85-59، ص 29، ش های قرآنیآموزه، «معناشناسی ایمان و کفر

)مقاالتی دربارۀ  ندمکاتبان روایت چ، «شناسی قصص قرآنیبه سوی تعریف، تحدید و سنخ»(، 3ــــــــــــــ )
ه  .1390، تهران 63-37های قرآنی(، سورۀ مهر، ص ساختار روایت در قص 

د،  دمحم  ۀ قرآنی(، ققنوس، تهران  های قرآنشناسی قّصهریختحسینی، سی   .1395)بازخوانش دوازده قص 
لوم قرآن و تحقیقات ع، «سشناختی داستان حضرت مریمتحلیل روایت»السادات و همکاران،  حسینی، اعظم

 .1397، 34-1، ص 39، پیاپی 3، ش 15، سال حدیث
، ش 12، سال های ادبیپژوهش، «بررسی نظام گفتمانی شِوشی در داستان سیاوش»خراسانی، فهیمه و همکاران، 

 .1394، 54-35، ص 48
م، فریده،  داودی -175صص ، 20، ش های قرآنیآموزه، «معناشناسی گفتمان در قصۀ یوسف-تحلیل نشانه»مقد 

192 ،1393. 
 .1385معناشناختی گفتمان، سمت، تهران -(، حمیدرضا، تجزیه و تحلیل نشانه1شعیری )

 .1396، سمت، تهران مبانی معناشناسی نوین( ، 2ــــــــــــــ )
معناشناختی -مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمان و کارکردهای نشانه»(، 3ــــــــــــــ )

 .1394، 128-110، ص 1، ش شناسی ایرانجامعه، «آن
ه)معناشناسی ادبّیات -نشانه(، 4ــــــــــــــ )  .1398و روش تحلیل گفتمان ادبی(، سمت، تهران  نظری 
ه)معناشناسی دیداری -نشانه، (5ــــــــــــــ )  .1391ها و کاربردها(، سخن، تهران نظری 

کلتحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان »نژاد، ــــــــــــــ و سمیه کریمی ، «صادق هدایت داش آ
 .1391، 43-23، ص 3، ش مطالعات زبان و ترجمه

ابطۀ ساختار روایی و فرآیند تولید ارزش در گفتمان )مطالعۀ تحلیل و بررسی ر»شفیعی، سمیرا و حمیدرضا شعیری، 
 . 1399، 320-203ص  ،10ش  ،5سال  ، ادبی نظرّیۀنقد و ، «الطیرهای فارسی و عربی(موردی: رسالة

، ش 1، سال مطالعات داستانی، «عبررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب»صادقی، اسماعیل و همکاران، 
 .88،1392-77، ص 4

 .1394شناسی تطبیقی متون قدسی(، نگاه معاصر، تهران )جستاری در روایت قدسّیت و ساختارنیا، مریم، صالحی
اسی ) ت)تحلیِل زبانشناسی کاربردی روایت(، علی، 1عب  های روایی، شناختی روایت، تحلیل کاربردی بر موقعی 

 .1395ی، تهران ها(، دانشگاه شهید بهشترنگ، و نحو روایی در روایتعنصر پی
ۀگزینی )جای معناشناسی روایی مکتب پاریس-نشانه، (2ــــــــــــــ ) َدلیته نظری  ۀها بر م  هگران: کنش نظری  و  نظری 

 .1395عمل(، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 
او از های )منظومۀ آالم ایوب و محنت کتاب ایوب، «حدیث محنت ایوب»عتیق نیشابوری )سورآبادی(، ابوبکر، 

تهران ، 194-189نژاد، هرمس، ص عهد عتیق، با مقایسۀ تطبیقی پنج متن کهن فارسی(، ترجمۀ قاسم هاشمی
1398.  

د غفاری، ویراست دوم، نشر نی، تهران شناسی و رمان زبانفاولر، راجر،   .1396، ترجمۀ محم 
ح، ابراهیم و سجاد شفیع جستارهای ، «معناشناسی گفتمانی-نشانهو سامری بر پایۀ  عتحلیل روایت موسی»پور، فال 

 .1398، 50-25، ص 1، ش زبانی
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های او از عهد عتیق، با مقایسۀ تطبیقی پنج متن کهن فارسی(، ترجمۀ قاسم )منظومۀ آالم ایوب و محنتکتاب ایوب 
 .1398نژاد، هرمس، تهران هاشمی

شناسی حضور(، ترجمۀ ساختارگرا: زیباییشناسی )عبور از روایت نقصان معنا، لینآلگیرداس ژو ماس،گره
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