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معرفي
ک تاب ا یوب در نوع خود او لین و کهن ترین د یالوگ در
مورد م شکالت پایاننا پذیر ان سان ،سرنو شت ان سان و راه
بر خورد خدا با ان سان برروی ز مین میبا شد .ا ین ك تاب
ک هن ترین م لودی د ستهجمعی از دل ان سان و ب یان لطا فت و
عظ مت ان سانی ،در قاب ت صویری از نی مه شب تاب ستان و
دنیایی سرشار از دریاها و ستارگان میباشد .به نظر من
هیچ نو شتهای در ک تاب م قدس و یا خارج از ک تاب م قدس
ارزش برابری با این کتاب را ندارد.
توماس کارالیل

 -Iجایگاه منحصر به فرد کتاب ایوب در کانون
کتاب ایوب در نوع خود در کتاب مقدس ،منحصر به فرد است:
یک گفت گوی طوالنی و درامات يک در قا لب شعر ،چون ال ماس
بزرگ تراش داده شده در قا لب یك مقد مه و مؤخر تاریخی.
سراسر این کتاب به جزز فصزول اول و دوم و 23:1زز 6الز

و

23:1ز ،22در قالب نظم است.
ساموئل ریداوت راجع به جایگاه کتاب ایوب در کتاب مقدس
چنين مینویسد:
با ن گاهی سریع به ح جم و محتو یات ا ین ک تاب می توانیم
چ نین نتی جه بگ یریم که ک تاب ا یوب ب خش ب سیار مه می از
کالم خداست.

عظ مت کال می ا ین ک تاب ح تی مورد تائ يد بیایما نان ن يز
زود را از
زيات خز
زه فرضز
زان همي ز
زه منط گرایز
زد ،الهتز
میباشز
«منابع»« ،نگارش» و «الحاقات» آماده دارند که معموالً هيچ
پ توانه ک تاب مقد سی برای تائ يد فر ضيات مخرب ان ،و جود
ندارد.
مارتين لوتر ا صالحگر که ير که او خود نوی سنده و مترج می
بر کت گرف ته از خدا بود ،گف ته ا ست که ک تاب ا یوب «ب سيار
پر شکوهتر از هر ک تاب دی گری در ک تاب م قدس ،میبا شد».
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آل فرد لردتني سون ،شاعر برج سته انگلي سی ک تاب ا یوب را
«بزرگترین شعر در ادبيات دوران باستانی تا ادبيات مدرن»
ناميده است.
باتو جه به سهک درخ ان ک تاب ا یوب و ب صيرت آن ن سهت به
شرایط انسانی ،تعجهی نيست که زبان روزانه ما غنا گرفته
از این کتاب باشد.
نمو نههای ز یر ن موداری از ا ین تجل يات پر شکوه میبا شند.
اک ثر ا ین نمو نهها ،ت هدیل به بخ ی از د یالوگ روز مره ما
گردیدهاند:


«مویهای بدنم برخاست» (موی بر بدنم راست شد ز .)2:3:



«زندگی من باد است» (عمر من لحظهای بيش نيست ز .)232
« جان خود را در د ستم بنهم» ( جان خود را به خ طر




میاندازم ز .)2:32:
«ت سلی ده ندگان ا یوب» (ا یوب ا ین ت سلی ده ندگان را
عذابآور مینامد ز .)1326




«دادرسی نيست» (کسی به داد من نمیرسد ز .)2327
« با پوست دندانهای خود خالصی یافتهام» (از من فقط پوست
و استخوانی باقی مانده است ز .)11327



«اصل امر» (.)11327



«دست به دهان بگذارید» (ساکت باشيد ز .):312



«زمين زندگان» (.)2:311



«چ م برای کوران  .........پا به جهت لنگان» (.)2:317



«آب دهان بر رویم انداختی» (.)213:1
«بزرگان نيستند که حکمت دارند (افراد مسن همي ه دانا



نمیباشند ز .)73:1



«سخن گفتن ،بدون معرفت» (.)263::
« تا این جا ب يا و ت جاوز من ما و در این جا ا مواج سرک ی
تو بازداشته شود» (.)223:1




«درهای موت» (.)223:1
«جنگ را از دور است مام میکند» (بوی جنگ میاید

ز

.)1:3:7


«توبه در خاک و خاکستر» (.)63:1

ولزی مزن زنزده اسزت)1:327( »....
جمله «من مزیدانم کزه ی
ع هارتی کامالً آ شنا ا ست ،چون که مو سيقی پر شکوهی در قا لب
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کلمات است که اشاره به مسيحای او دارد.
ً در ک تاب ا یوب بدان
ع هارت « صهر ا یوب» هر چ ند صراحتا
ا شاره ن ده ا ست ،ا مروز بخ ی از سخنان روز مره مردم
گردیده است.
در رابطه با محتویات کتاب ایوب ،گفته شده که سؤال ژرف
ا یوب در مورد ز ندگی ،مرگ ،ر نج ،و ز ندگی پس از مرگ ،ه مه
و ه مه در «وا سطه»ای که در انت ظار او ست ،یع نی عي سی م سيح
خداوند ،پاسخ داده میشود.

 -IIنویسنده
عنوان این کتاب ،تخلصی است ،هر چند که سنت یهودی موسی
را نوی سنده آن میدا ند .بر خی ن يز نوی سندة ا ین ك تاب را
الي هو ،سليمان ،حزق يال ،عزرا و یا یک ی هودی گم نام
زيالد
زيش از مز
زا  111پز
زالهای  :11تز
زين سز
زه در بز
زد کز
میداننز
میزی سته ا ست ،و بر خي هم خود ا یوب میدان ند .از آن جا که
ایوب  2:1سال پس از وقایع این کتاب زندگی میکزرده اسزت و
تمام وقایع و این گفتگوها را تجربه کرده بود ،شاید ب ود
گفت که او بهترین گزینه باشد.

تاریخ
در رابطه با وقایع مندرج در این کتاب ،کامالً قابل پذیرش
ا ست که ا یوب پيش از ا براهيم میزی سته ا ست .بدین ترت يب
وقایع این کتاب را می توان موکول به آخرین مرحله از کتاب
پيدایش فصل  ،22نمود .دالیلی چند بر ایزن ادعزا
و جود دارد :ق هل از هر چ يز در ی هودی بودن او
ندارد .نامی از او در ک تاب خروج و یا تورات
م يان نيا مده ا ست .دروا قع رو شن ا ست که ا یوب

در تزاریخ
شکی و جود
مو سی ،به
در خا ندان

خود ،کاهن بوده است ( ):32و این نوع از كهانزت خزانوادگی
متع ل به دوره پاد شاهی ا ست .سهک ز ندگی او که با مال و
ر مه و خدم و ح م به ت صویر ک يده شده ا ست ،یک نمو نه از
ز ندگی دوران پاد شاهی ا ست .ا یوب بيش از دوی ست سال ز ندگی
کرد .ا ین دوره ع مر شاخ صه ک سانی ا ست که پيش از ا براهيم
میزی ستهاند .ا ساتيد همچ نين تو جه خود را مع طوف به آالت
موسيقی ( )21312و نوع پول ( )223:1که در کتاب ایوب بزدانها
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ا شاره شده ن موده و و قایع ا ین ک تاب را من سوب به دوره های
اوليه پيدایش مینمایند.
در راب طه با تاریخ ن گارش ک تاب ا ساتيد م حدودهای بين
دوران پادشاهی (1211ز 2711ق.م) تا قرن دوم پيش از ميالد را
پي نهاد کردها ند! (ا ین د یدگاه اخ ير د یدگاه ليهرال های
ً با قط عات یا فت شده از ک تاب ا یوب
افرا طی میبا شد و قط عا
در تومار دریای مرده سازگار نمیباشد).
دو محدودهای که بي تر نزدیک به هم میباشند عهارتند از
دوران پدرساالری و دوران سليمان نهی.
غرب گرا یان نوا ندیش میگوی ند چ نان د یالوگ طوالنی و
پيچ يدهای تن ها از ع هده ک سانی برمیآ ید که ب عد از دوران
رهایی زیستهاند .به هر حال روایات سينه به سينه شرقی و
سامی در تعيين صحت این ادعا بیتأثير نمیباشد.
به ترین دل يل برای انت ساب و قایع ا ین ک تاب به ا یام
سليمان ن هی ،محتو یات و سهک نو شتاری آن ا ست ،چون یک
«ادبيات حکيمانه» م ابه کارهای سليمان است.
ک سانی نظ ير فرانتس د ليچ 1و مر یل .اف آن گر ،2ا ساتيد
محافظهکار عهد عتي  ،معتقد به نگارش کتاب ایوب در دوران
سليمان ن هی میبا شند و بدیهی ا ست ا ین نظر یه ،پرداختن به
سنت قدیمی و شفاهی را میطل هد .چ نان پد یده اد بی به طور
گ ستردهای در شرق قا بل ف هم میبا شد و بر قراری ارت هاط آن
با غربيان ،م کل صورت میگيرد.

 -IVپیشینه و زمینه
هر چند که نویسنده کتاب ایوب ناشناخته میباشد ،در صحت
مل هم بودن و تاریخی بودن آن شکی ني ست .پولس ر سول در
رساله اول قرنتيان  273:از کتاب ایوب  ،2:3:نقل قول نموده
ا ست « :خدا حک ما را به م کر خود شان گرف تار می سازد ».در
کتاب حزقيال  2:32:از ایوب به عنوان یک شخصيت تاریخی نام
برده شده است ،نه یک شخصيت خيالی .در رسزاله یعقزوب 223:
ن يز به ا یوب ا شاره شده ا ست « :صهر ا یوب را شنيدها ید و
ان جام کار خداو ند را دان ستهاید ،ز یرا که خداو ند بغا یت
1 - Franz Delitzsch
2 - Merrill.F.Unger
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مهربان و کریم است».
موضوع این کتاب رنج انسان و م کل درد میباشد .چرا همه
مردم ر نج میبر ند و درد میک ند و خا صه این که ر نج عادال نه
چه نق ی در ز ندگی ان سان دارد؟ در ک تاب ا یوب ما مردی را
میبينيم که طی یک روز دچار چنان مصيهتهایی می شود که کسی
جز عيسی مسيح خداوند تاکنون متحمل چنان مصيهت هایی ن ده
ا ست .خداو ند م قرر فر مود که ا یوب د چار ا ین م صيهتها شود
تا ظرف يت او در ارت هاط با خداو ند گ سترش یا بد .شاید به
طریقی خاص این کتاب بر آن است که سيمائی از رنج های مردم
یهودی ن ان داده باشد.
ا گر قرار بر ا ین بود که یهود یان م سيحای ر نج بر را
ً تاوان گناهان
بپذیرند ،میبایست ن ان دهند که رنج الزاما
ز عادلی برای
فردی ني ست .م سيح برای ما ر نج ک يد
ناعادالن.
چندین بخش از این کتاب را می توان به عيسی مسيح خداوند
تعميم داد:
َمی نيست که بزر هزر دو مزا
َک
 ::37ز «در ميان ما ح
)2
دست بگذارد» (مسيح واسطه یا حکمی است که پ لی بين خدا و
انسان زده است).
 1326ز27ز رنجهای ایوب ز بسياری از اظهارات ایزن
)1
بخش با مزامير مربوط به رنجهای مسيحا ،هماهنگ میباشند.
یزه میکنزد،
12326ز «آیا برای انسان نزد خزدا محاج
):
م ثل ب نی آدم که برای هم سایه خود مینما ید؟» (عي سی م سيح
خداو ند وک يل مدافع ما میبا شد و عرض حال ما را به پدر
میرساند).
 1:327ز «من میدانم که ولزیی مزن زنزده اسزت» (در
):
این جا ن قش م سيح به ع نوان رهان نده و پاد شاه آی نده به
خوبی ت ریح شده است).
 1:3::ز «او را از فرو رفتن به هاویه برهان ،مزن
):
کفارهای پيدا نمودهام( ».ایمانداران با کفارهای که مسيح
میپردازد از فرورفتن در هاویه نجات یافتهاند).
گف ته شده که ب سياری از بيان يههای ک تاب ا یوب ب ياگر
پي رفتهای علمی میباشند:
2ز مهحث تهخير ز دوره شتاب ( 123:6و )11
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1ز جهت باد و تغييرات فصل ( 73:2و )22
:ز ساختار بدن انسان ()63::
:ز معل

بودن زمين ()2316

:ز نمونه پردازی از اعماق اقيانوس ()263:1
6ز ارتهاط بين ابر و رعد ()223:2
2ز قلمرو اجسام آسمانی و اثرات آنها برروی زمزين (:13:1
و )::

گزارش
-I

مقدمه :امتحان ایوب (فصول  1و )2

ال ) صحنه اول :سرزمين عوص (232ز):
ب) صحنه دوم :آسمان ز حضور خداوند ( 632ز )21
ز مصيهتهای وارده بر ایوب
ج) صحنه سوم :سرزمين عوص
(2:32ز)11
د) صحنه چهارم :آسمان ز حضور دوباره خدا (231ز)6
ز مصيهت های وارده بر جسم
ه) صحنه پنجم :سرزمين عوص
ایوب (231ز)2:

 -IIگفتگو بین ایوب و دوستانش (فصول 3ـ)31
ال ) بخش اول گفتارها (فصول :ز)2:
 )2نوحه ایوب (فصل سوم)
 )1گفتار اليفاز (فصول  1و ):
 ):پاسخ ایوب (فصول  6و)2
 ):گفتار بلدد (فصل )1
 ):پاسخ ایوب (فصول  7و )21
 )6گفتار صوفر (فصل )22
 )2پاسخ ایوب (فصول  21ز )2:
ب) بخش دوم گفتارها (فصول 2:ز)12
 )2گفتار

دوم اليفاز (فصل )2:

 )1پاسخ ایوب (فصول  26و )22
 ):گفتار دوم بلدد (فصل )21
 ):پاسخ ایوب (فصل )27

کتاب ایوب

 ):گفتار دوم صوفر (فصل )11
 )6پاسخ ایوب (فصل )12
ج) مرحله سوم گفتارها (فصول 11ز):2
 )2گفتار سوم اليفاز (فصل )11
 )1پاسخ ایوب (فصول  1:و )1:
 ):گفتار سوم بلدد (فصل )1:
 ):پاسخ ایوب (فصل )16
 ):سخنان پایانی ایوب (فصول 12ز):2

 -IIIشفاعت الیهو (فصول 32ـ)33
ال ) سخنان اليهو با سه دوست ایوب (فصل ):1
ب) سخنان اليهو با ایوب (فصل ):1
ج) مرحله دوم سخنان اليهو با دوستان ایوب (فصل )::
د) مرحله دوم سخنان اليهو با ایوب (فصول ::ز):2

 -IVمکاشفه خداوند
 )2مقدمه (23:1ز):
 )1عجایب خلقت بیجان (:3:1ز):1
 ):عجایب خلقت جاندار ( 173:1تا )13:1
ب) پاسخ ایوب (:3:1ز):
ج) دومين مهارزه طلهی خداوند از ایوب ( 63:1تا )::3:2
 ):ورود ایوب به ميدان مهارزه چون یک مرد (63:1ز)2:
 ):مهارزه ایوب با بهيموت (2:3:1ز)1:
 )6مهارزه ایوب یا لویاتان (فصل ):2
د) واكنش فروتنانه ایوب (23:1ز)6

 -Vمؤخره :پیروزی ایوب (34:2ـ)13
ال ) سرزنش و بخ ش دوستان ایوب (23:1ز)7
ب) اعاده دارائیهای ایوب (213:1ز)22
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 -VIنتیجهگیری :درسهایی از کتاب ایوب

تفسیر
 -Iمقدمه :امتحان ایوب (فصول  1و )2
الف) صحنه اول :سرزمین عوص (141ـ)5
232ـ  ):ایوب مرد ثروتمندی بود که در سرزمین عـوص زنزدگی
میکرد .کتاب مراثی ارميزا
ادوم ،ج نوب شرقی فل سطين
خداترس دارای ه فت پ سر و
او به حدی بود که او را از
کرده بود.

نهزی  123:میگویزد کزه عزوص در
قرار دا شت .ا ین مرد کا مل و
سه دخ تر بود .ا موال و موا شی
ت مامی مردان ب نی م رق بزرگ تر

:32ز ):یکی از مهاحث قوی که در حزوزه پدرسزاالری در ایزن
کتاب م اهده می شود این حقيقت است که ایوب به عنوان پدر
خانواده ،مان ند یک کاهن رف تار می کرد و قر بانی سوختی
برای پ سرانش میگذران يد .خ طر سهك شماری و ح تی توهين به
مقدسات حتی هنگامی که مردم خداپرست به ميهمانی میروند و
شادی میکن ند ،همي ه و جود دارد .سی .اچ .ا سپارجيون با
تو جه به ميه مانی ع صر کری سمس ،نمو نه خوبی از بر گزاری یک
ميهمانی سالم را به ما ارائه داده است:
آن چه که پدر خانواده ا ین ك تاب صبح روز ب عد از ج شن
شادی خانواده ان جام داد ،وظی فه هر پدری ا ست که ق بل
از این که بخوا بد ان جام د هد .در اوج شادی و سرور
خانواده گرایش به گ ناه و غف لت از موقع یت خود مان به
ع نوان یک شخص م سیحی ب سیار ساده ا ست .الب ته نبا ید
چ نین شود ،و لی خواه ناخواه می شود که روز های میه مانی
و ج شن و سرور به ندرت روز ت قدس و شادی واق عی با شند،
بل که چ نین روز هایی اک ثراً ت بدیل به م جالس عیش و ع شرت
می شوند .قدردانی مقدس میباید آنچنان خالص و ناب باشد
که درواقع عنصری از ماتم در آن وجود داشته باشد .اما
دریغ از دلهای بیمار ما!

ای ایمانداران ،امروز چه گناهی مرتکب شدهاید؟ آیا
هم م ثل دی گران سخنان بي هوده بر ز بان آوردها ید؟
بيائ يد به گ ناه خود اع تراف کن يد و قر بانی بگذران
قربانی های ت قدس را بگذران يد .خون گرانه های بره ذ بح

شما
پس
يد.
شده
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خدا ،جرم ها را میزدا ید و ناپاکی ها و گنا هان و غفلت ها و
بیدقتیها را ،برطرف میسازد.

ب) صحنه دوم :آسمان ـ حضور خداوند ( 141ـ)12
زحنهای در آسزمان ،جزائی کزه پسـران خـدا
داسزتان بزا صز
(فر شتگان) ،در ح ضور خداو ند حا ضر می شوند .شروع می شود.
شيطان ( به ز بان عهرا نی ته مت زن نده) ن یز در م يان ا ین
فر شتگان میبا شد .وق تی که خدا را جع به ب ندۀ کا مل خود
ا یوب ،از شيطان سؤال میک ند ،شيطان به خدا میگو ید
تنهاعلت اینکه ایوب از خدا میترسد اینست که خدا نسهت به
او ن ظر م ساعد دارد .برا ساس نظر یه شيطان چنان چه خداو ند
ح صار م حافظی در ا طراف ا یوب نک يده بود ،ا یوب خال خود
را ترک کرده بود.

ج) صحنه سوم :سرزمین عوص ـ مصیبتهای وارده بر
ایوب (1341ـ)22
2:32ز )27آنگاه خداوند به شیطان اجازه داد کزه ایزوب را
از طری از بين بردن دارائيش بيازماید ولی مجاز نهود به
ا یوب صدمهای وارد آورد .سپس دا ستان با یک سری م صائب پی
در پی ادامه مییابد:
2ز سابیان پانصد گاو و پانصد ماده االغ او را دزدیده و
کسززانی را کززه از حيوانززات نگهززداری میکردنززد بززه قتززل
رسانيدند.
1ز رعد و برقی از آسمان نازل شد و هفت هززار گوسزفند و
خادماني را که مراقب آنها بودند ،ک ت.
:ز کلدانیان سه هزار شتر ایزوب را دزدیزده و سزاربانان
آنها را به قتل رسانيدند.
:ز طوفانی عظيم خانهای را که پسران و دختزران ایزوب در
آن م غول خوردن و نوشيدن بودند ،ویران کرده و آنها ک ته
شدند.
1132ز )11ایوب عليرغم این مصيبهای وح تناک ،توانست خزدا
را ستایش کند و گفت« :برهنه از رحم مادر خود بيرون آمدم
و بره نه به آن جا خواهم برگ ت ،خداو ند داد و خداو ند
گرفت! نام خداوند متهارک باد».
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د) صحنه چهارم :آسمان ـ حضور دوباره خدا (142ـ)1
در ف صل دوم م اهده میکنيم که شيطان دو باره به ح ضور
خداو ند حا ضر می شود .ا ین بار شيطان به خدا میگو ید ا گر
خدا به او ا جازه د هد که ا یوب را صدمه بدنی بز ند ،دی گر
ن سهت به خدا و فادار نخوا هد ما ند .و خدانيز به او ا جازه
داد چنين كند.

هـ) صفحه پنجم :سرزمین عوص ـ مصیبتهای وارده بر
جسم ایوب (342ـ)13
231ز )21سپس ایوب از سر تابه پا مهتال به دملهای دردنزاک
می شود ،بي چارگی او آن قدر بزرگ ا ست که ح تی هم سرش به او
میگو ید « خدا را ترک کن و بم ير!» و لی ا یوب به او جواب
میدهد «آیا نيکوئی را از خدا بيابيم و بدی را نيابيم؟»
هارولد سنت جان 1در مورد همسر ایوب چنين میگوید:
من وق تی به ت مام موارد شرارتآمیز و یکجان بهای که
مفسرین مرد در موردهمسر ایوب نوشتهاند فکر میکنم ،از
جنسیت خودم ناامید می شوم .این وظیفه زن است که زن را
بفه مد و ا ین وظی فه خاص یک نوی سنده زن ا ست (گو یا نام
او لوئیس هاتن بود) که ت شخیص د هد ،مادام که هم سر
ا یوب با او ه مدردی می کرد ،جز مزاح مت بی شتر فا یدهای
برای ا یوب ندا شت ،ا ما به م حض این که ا یوب د چار م صیبت
تازهای می شد و هم سرش را ب یرون میفر ستاد ،ز نش دل
شک سته می شد ،چون به ن ظر او م صیبت غیرقا بل تح مل
مصیبتی بود که او از همدردی با شوهرش ممنوع شود.

2231ز )2:بعزد از آنکزه سزه نفزر از دوسزتان ایـوب خهزر
بدیهایی را که بر ا یوب وارد شده بود شنيدند ،ت صميم
گرفتند او را مالقات کرده و به او آرامش و دلداری بدهند.
این دوستان عهارتند از :الیفاز ،بلدد و صوفر.
باری ،وق تی آن ها ا یوب دردم ند و شرایط او را میبين ند،
به قدری شوکه می شوند که به مدت ه فت روز و ه فت شب
نمیتوانند با او صحهت کنند!

1 - Harold St.John
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 -IIگفتگو بین ایوب و دوستانش (فصول 3ـ)31
ف صل سوم ک تاب ا یوب با یک سری گفتگو ها بين ا یوب و
دو ستانش شروع می شود ،که بزرگ ترین و پيچ يدهترین ب خش ا ین
ک تاب میبا شند .ر یداوت 1به ت ریح ا ین مکال مات پرداخ ته
است:
گفتگو های م ندرج در ف صل سوم ک تاب ا یوب ان بوهی از
مباحثات ،عیبجوئی ها ،تهمت ها ،سوءظنها ،البته بخشی در
قالب فرضیههای درست و برخی جلوه هایی از ایمان و امید
میبا شند و ت مام گفتار ها در عالیترین سبک شعری با
تمثیل ها و استعارههای پرشکوه شرقی است .خوانندهای که
بار اول ا ین گفتگو ها را میخوا ند در ن ظر اول ن گاهش
متو جه ا ندکی بینظ می در ا ین گفتگو ها می شود .همچ نین
با ید ا قرار ن مود که مردم خدا د ستمایه ا ندکي از ا ین
فصول در ماورای آیات بارها تکرار شده و آشنا و زیبا،
به دست میآورند.

ا ین گفتگو ها را می توان به سه ب خش تق سيم ن مود :سخنان
اول ایوب ،سپس پاسخ یکی از دوستانش به او؛ پاسخ ایوب به
او ،که دی گری پا سخش را مید هد؛ ا یوب بي چاره بار دی گر
ز که از طرف نفر سوم سرزنش
میخواهد از خودش دفاع کند
میشود!
سه بخش این گفتگوها را میتوان به طری زیر ن ان داد:
بخش اول
ایوب :فصل :
اليفاز :فصول  :و :
ایوب :فصول  6و 2
بلدد :فصل 1
ایوب :فصول  7و 21
صوفر :فصل 22
بخش دوم
ایوب :فصول 21ز2:
اليفاز :فصل 2:
ایوب :فصول  26و 22

- Ridotu

1
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بلدد :فصل 21
ایوب :فصل 27
صوفر :فصل 11
بخش سوم
ایوب :فصل 12
اليفاز :فصل 11
ایوب :فصول  1:و 1:
بلدد :فصل 1:
ایوب :فصول 16ز:2
(صوفر دیگر سخنی نمیگوید)
بحثهای این سه دوست را میتوان به طری زیر خالصه نمود:
اليفزاز تأکيزد دارد بزرروی مالحظزات کلزی «چنانکزه مزن
دیدهام2: ،13:( »....؛ :3:؛ 232:؛ .)27311
بلدد بلندگوی سنت و قدمت است()131
سخنان او در مورد ام ثال و ز هدگرایی مهتذال نهای ا ست که
هر چ ند واقع يت دار ند و لی از ن ظر هم گان شناخته شده
میباشند (237ز :؛ )132:
م ورت صزوفر منطقزی و دینزی اسزت ( 2:322و  .)2:او فزرض
میک ند که آن چه را که خدا در هر حالتی ان جام خوا هد داد،
میدا ند ،و ع لت آن را هم میدا ند و ن ظر خدا را ن يز در آن
مورد میداند .ایده او فرضيهای و کامالً متعصهانه است.
باقيما نده ک تاب ا یوب شامل گفت گوی طوالنی با مردی جوان
به نام اليهو (فصول :1ز ):2و سپس گفتگوی بين خدا و ایزوب
(فصول :1ز ):1میباشد .کتزاب ایزوب بزا مزؤخرهای نثرگونزه
متناسب با مقدمه آن پایان میپذیرد.

الف) بخش اول گفتارها (فصول 3ـ)1:
 )1نوحه ایوب (فصل سوم)
23:ز )7این فصل را به درستی «تولزد ناشزاد» ناميدهانزد،
چون که ا یوب در ا ین ف صل روزی را که در آن متو لد شد،
ن فرین کرد و مرگ را ستوده و از این که ن میم يرد ،شاکی
ز یعنی
است! ایوب آن روز را که مردی در رحم قرار گرفت
خودش ز شوم و تاریک ناميد.
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213:ز )21ایوب شاید خطاب به خدا فریاد میزند که چزرا در
هن گام متولد شدن ن مردم؟ ( شایان تو جه ا ست که ا یوب ح تی در
ز
اوج تلخی و جانکاهی و اندوه ،سقط جنين یا کودکک ی
ر سمی م تداول در دن يای با ستان و ا مروزه در ج هان را،
پي نهاد نکرده است).
2:3:ز )27ایوب مزرگ را بزه عنزوان مفزری بزرای آسزودن و
زاب،
زرده و اربز
ززرگ و بز
زک و بز
زاوی کوچز
زرای تسز
زاهی بز
جایگز
میستاید.
113:ز )16سپس ایوب میپرسد کزه چزرا روشزنائی زنزدگی بزه
ک سانی داده می شود که م ستمند ه ستند و مرگ برای ان به
منزله گنجی پنهان میباشد.
آیه  ،1:بسيار م هود است:
زیرا ترسی که از آن میترسیدم ،بر من واقع شد .و آنچه
را که از آن بیم داشتم بر من رسید.

آیا این آیه میتواند حاکی از ترس ایوب در پيوند با از
دست دادن آنچه داشت ،حتی در اوج شادی و کاميابی باشد؟
این ویژگی متداول کسانی است که بسيار ثروتمند میباشند:
ترس شدید ن سهت به از د ست دادن مال و ثروت و صرفهجویی
خسي سانه در ز ندگی را پي ه کردن .ثروتم ندان امن يت واق عی
ندارند ،و تنها خدا میتواند به آنها امنيت بهخ د.

 )2گفتار الیفاز (فصول  :و)5
ف صل چ هارم با یک سل سله گفتگو های دو ستان ا یوب و پا سخ
ا یوب به آ نان شروع می شود .ر یداوت چک يده ا ین گفتگو ها را
در پيام زیر آورده است:
در گفتگو های ا ین سه دو ست،ناظر نوعی توا فق ف کری
برا ساس قا عده م تداول میبا شیم ،ا ین ا صل یا قا عده
میگو ید ت مام م صائبی که به ان سان روی میآور ند بیش از
آن که در سی از ناح یه طبی عت با شد ،کی فری و برا ساس
ـ هر چند که این دو همیشه
عدالت خداست ونه محبت او
در تمام موارد با هم ترکیب شدهاند .چنین اصلی الزاماً
مو جب عدم شناخت و ت مایز بین م صائب عادال نه و شریرانه
میشود.

در فصول  :و  :اليفاز صحهت میکند :اليفاز (شزاید معنزی
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نام او « خدا در قدرت» و یا « خدا طالی فاخر است» باشد) یک
فرد زا هد و شخ صيتی ما ندگار بود و در عظ مت خدا ن گاهی
ارتدك سي دا شت ،ا ما متأ سفانه فا قد ر حم و شفقت بود ،ل حن
او در بخ ی از سخنانش زن نده و خ ن می شود .درک ا ندک سه
دو ست ا یوب از محتو یات ک تاب م قدس ،در ا ین گفتگو ها م هم
ن هود .آن چه که م هم بود آشنا شدن هر چه بي تر ا یوب با
راه های خدا ب عد از صحهت کردن با الي هو و مواج هه واق عی
یه بود که با فروتنی راستين اراده خدا را میپذیرد.
با یهو
23:ز )22در نتيجه اليفاز میگوید« ،تزو دیگزران را کمزک
کردی (سخنان تو لغزنده را قایم داشت) ،ولی حاال نمی توانی
خززود را کمززک کنززی؟» (سززخنانی كززه را مززا را بززه یززاد
استهزاءکنندگان مسيح در هنگام مصلوب شدنش میاندازد« :او
دی گران را ن جات میداد ،ا ما نمیتوا ند خود را برها ند»).
دليلی که اليفاز بر ادعایش میآورد خود عادل پنداری ایوب
ا ست« :آ یا تو کل تو بر ت قوای تو ني ست؟ و ام يد تو بر
کامليت رفتار تونی؟» ( .)63:اليفاز به ایوب میگوید تمزام
ان سانها از شرارت ر نج میبر ند و تو ن يز م ستثنی ني ستی
(2ز.)7
213:ز )12سپس اليفاز از رؤیایی سخن میگوید که شزهانه در
خ فا به او ر سيده ا ست .در ا ین رؤ یای شهانه روح از او
سؤالی میپرسد« :آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟
و آیا مرد در نظر خال خود طاهر باشد؟» (آیه .)22
چ نين به ن ظر میر سد که مع نی ا ین ع هارات ا ین با شد که
ان سان ح ندارد از خدا شاکی با شد .ا گر ک سی ر نج میک د،
تق صير خود او ست ،نه خدا .گذ شته از آن خدا بزرگ تر از
آن ست که به خاد مان خود اعت ماد دا شته با شد و فر شتگان او
در مقای سه با او م جرم به حما یت میبا شند .باتو جه به ا ین
مورد چ ند مرت به ز یاده ان سان فاني و غيرقا بل اعت ماد و
جایزالخطا که بر غبار بنا نهاده شده است ،در مقایسه با
فرشتگان خدا ،جاهلتر است!
23:ز )2اليفاز ایوب را به چالش میک د و میگوید فرشزتگان
و مقدسین را به کمک بطلهد تا به او ثابت کنند که نتيجه
گ ناه م جازات ا ست .گوی نده ا ین سخنان خود شاهد حل قههای
تغييرنا پذیر بين شرارت و م جازات ا ست .م کالت هيچ گاه
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بیدليل نيست .انسانی که گناهکار شده است برای مشقت مقرر
شده است ،چنانکه شرارهها باال میپرد.
132:ز )26کاری که باید انجام بپذیرد درخواسزت از خزدا و
سپردن ه مه چ يز به د ست خدا ست ،چون که او دا نای مط ل و
قادر مط ل ا ست .ا ین صفات خدا درکن ترل او بر طهي عت و
بر خورد آیندهنگرا نه او با ب نیآدم مته لور شده ا ست .پولس
رسززول در رسززاله قرنتيززان  273:از آیززه سززيزدهم بززرای
پردهبرداری از حکمت بيهوده این جهان ،نقل قول کرده است.
223:ز )12اليفاز میگوید با تسليم شزدن بزه تأدیـب قـادر
مط لق ،مردم میتوان ند ر هائی خدائی را در قح طی ،ج نگ،
تهمت ها ،دعوا های خانگی ،غرور ،خ ک سالی ،حيوا نات وح ی و
آفت های زراعی ،تجربه کنند و از صلح و امنيت و فراوانی و
عمر دراز برخوردار شوند.

 )3پاسخ ایوب (فصول  1و )3
236ز )2:ایوب تائيد میکند که سخنان او عجوالنه بوده است،
و لی عل تی ه ست که چ نين میگو ید! ا ندوه و م شقت های او از
ر یگ در یا سنگینتر ا ست ،و روح او ز هر تیر های قادر مط لق
را مینو شد .عل يرغم ت مام موارد من فی و تر سناک در ا ین
ً از ز بان ایوب گفته می شود ،اما سخنپراکنی
کتاب كه مخصوصا
زی هائی ه ستند که یک خوان نده ح ساس ت حت تأثير قدرت آن ها
قرار میگ يرد .ا یوب میگو ید شکایت و گال یه ت لخ او بیدل يل
ني ست و میگو ید آ یا گورخر بدون دل يل عر عر میک ند؟ ر نج و
ا شک مان ند غذای بی مزه و چا شنی مک مل ی کدیگر میبا شند.
ا یوب آرزوی مرگ میک ند ،چون که قوت تح مل و ام ید به آی نده
را ندارد و عمر طوالنی بيهوده است.
2:36ز )1:دوستان ایوب (که آنها را بـرادران مینامزد) در
هن گامی که ا یوب بيش از هر ز مان دی گری به آن ها احت ياج
دارد ،او را نااميد و درمانده میکنند .ایوب آنها را با
جویهار ها یا وادی ها مقای سه میک ند که وق تی به آن ها
ن يازداری کامالً ناپد ید می شوند .گر چه ا یوب انت ظاری از
آنها ندارد ،اما آنها به طور سربسته و بدون اینکه به او
بگویند چه گناهی مرتکب شده است ،از او انتقاد میکنند!
1:36ز ):1ایوب عليرغم سخنان ني دار اليفاز که او را یزک
گناه کار پن هانی مینا مد ،صداقت خود را ح فظ میک ند .او
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ً میخواهد بداند که چه خطائی مرتکب شده است و مایل
مخصوصا
است بداند چه بیانصافی بر زبان آورده است.
آیه  12اتهزام اصزلي اسزت کزه ایزوب بزه دوسزتانش وارد
ُرد کردن ا یوب را دار ند و
می سازد :شاید ا ین دو ستان ق صد خ
نه کمک کردن به او را.
ً خدا را مخاطزب قزرار میدهزد.
232ز )21اینک ایوب مستقيما
آرزوی مرگ برای او مان ند ا شتياق غال می به ا ستراحت پس از
یک روز کار طاقتفر سا ا ست .بی خوابی شهانه تن رن جور ا یوب
را رنجورتر نموده است و تا سپیدهدم در بسترش غلت میزند.
ز ندگی او چون ماکوی جوال ،بدون هيچ ام یدی در گذر ا ست و
چون ابر پراکنده و نابود میشود.
2232ز )12ایوب از خداوند میپرسد کزه چزرا بایزد اینهمزه
متو جه ان سانی بیم قدار با شد و دل به او م غول سازد و با
ا نواع کابوس ها او را مر عوب سازد تا آن ا ندازه که او به
ً
جان آید .آیا انسان ارزش آن را دارد که خدا او را دائما
د چار رنج ها بنما ید؟ ح تی ا گر ا یوب گ ناه کرده با شد جای
مرد.
پوزشخواهی نيست ،چونکه سرانجام خواهد ُ

 ):گفتار بلدد (فصل )8
شاید مع نی نام ب لدد «ا بن المهاح ثه» با شد که نام کامالً
شای ستهای برای او ست ،چون که ا ین دو ست ا یوب عالقم ند به
مهاح ثه به ن ظر میر سد .ر یداوت ب لدد را با الي فاز به
ترتيب زیر ،مقایسه کرده است:
در سخنان ب لدد آن نزا کت و و قار که شاخ صه سخنان
الی فاز ا ست ،د یده نمی شود ،چون که سخنان او با ا یوب
خشن است و ظاهراً ایوب را با زبانی تلخ تراز الیفاز در
مقا بل خداو ند متهم میک ند .ب لدد با ت مام غفلت هایش از
ا صول خدائی ،در جاللدادن به خدا م شتاق ا ست ،و ا جازه
نمید هد که ک سی به خدا ته مت بز ند .در ا ین مورد قط عاً
حق با او ست ،و لی در متقاعد ساختن ا یوب به دل یل خ طای
ف کری کو تاه آ مده ا ست و معت قد ا ست که خدا با ید گ ناه
را مجازات کند و چون ایوب مجازات می شود ،قاعدتاً باید
گناهکار باشد.

231ز )2بلدد  ،ایوب را متهم به سزخنان بزدون مسزیوليت و
هایهوی بيهوده مینماید و از عدالت خدا در مجازات شریران
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و پاداش دادن به صالحان د فاع میک ند .او با بیرح می ت مام
میگو ید که پ سران ا یوب به خاطر گناهان ان نابود شدند،
اله ته ا شارهای به ا ین مورد در ک تاب نرف ته ا ست و چ نين
به تاني به مردی که در اوج ا ندوه و درد ا ست ،من صفانه
ن هود .ا ما در ضمن میگو ید چنان چه ا یوب به سوی خدا
بازگردد ،میتواند به لط خداوند ،اميدوار باشد.
 131ز )11سپس برای اثهات ارتهزاط بزين شزرارت و مجزازات
تو جه ا یوب را به تاریخ مع طوف ن موده و سپس ميگو ید
ه مانطوری که نی بيآب خ ک می شود ،همچ نين ا ست سرانجام
بیدینان و ریاکاران (ممکن اسزت آیزه  26کنایزهای از جزذب
کلروف يل از نور خور شید با شد) .خدا ما یل ا ست که کامل یت
به جای حقارت حاکم شود ،و آنگاه است که مرد کامل متهارک
میشود.

 )5پاسخ ایوب (فصول  9و )11
237ز )2:وقتی که ایوب میپرسد «لیکن انسان نزد خدا چگونه
عادل شمرده شود؟» ،به دن هال راه ن جات ني ست ،بل که یأس
خود را از مع صوميت اث هات شدهاش در مقا بل خدائی که ع ظيم
ا ست ،ا براز میدارد .مناز عه با خدا کاری احمقا نه ا ست،
چونکه یکی از هزار او را جواب نخواهد داد .او قادر مطل
و دانای مطل و کنترلکننده کوهها ،زمین ،ستارگان ،آفتاب
و دریا میباشد که کارهای عظیم بیقیاس انجام میدهد.
2:37ز ):2دیگر ایوب چه دفاعی میتوانست از خزود بنمایزد؟
آ یا توان ست مط مین شودکه خدا به عرایض او گوش می سپارد؟
ا یوب میگو ید که خداو ند بیرحم ،م ستهد و بیان صاف ا ست،
ب نابراین یک محاک مه من صفانه غ يرممکن ا ست .ا یوب در
نوم يدی خود ،خدا را متهم به نابودی صالحان و شریران،
بدون اینکه تهعيضی ميان آنان قائل شود ،مینماید.
او خدا را متهم میکند که بیگناهان را استهزاء مینماید
و میگو ید که خدا داوری را در ا ین ج هان به د ست شریران
سپرده است ،او میگوید:
« شاید من بیگناه باشم یا گناهکار ،مسیله فرقی نمیکند،
چون از زندگی سير شدهام .تر و خ ک ،گناهکار و بیگناه با
هم می سوزند .خدا ما را نابود خوا هد کرد( ».ترج مه آزاد
از آیات  12و  .)11ایزوب اميزدی بزه تقزالی بيهزوده بزرای
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بخ ایش خویش و تزکيه نفس ندارد.
:137ز )::ایوب در حسرت یافتن حَکَمی در میان خود و خداست،
و لی ک سی را نمییا بد .ای نک ما میدا نيم ا ین حَکَم که
میتوا ند عم ي ترین نياز های او و ما را برآورده سازدک سی
نيست به جز عيسی مسيح خداوند (اول تيموتاوس  .):31تفسزير
ماتيو هنری از این آیات چنين است:
ا یوب به دن بال حَکَ می میگ شت تا بین او و خدا داوری
ک ند ،و لی هیچ مخ لوقی نمیتوان ست وا سطه بین او و خدا
شود ،ب نابراین تن ها میتوان ست مورد خود را به خدا
ار جاع نما ید و تن به داوری او بد هد .خداو ند ما عی سی
م سیح مرد مت بارک ت مامی روز گار وا سطهای بین آ سمان و
ز مین ا ست که د ستان خود را بر ا یوب و ما ن هاده ا ست.
پدر داوری و حکمیت را به او سپرده است و ما نیز باید
ه مه چ یز را به او ب سپاریم .و لی چ نین و ساطتی تا ق بل
از آ مدن انج یل که دی گر ف ضائی برای اینچ نین گال یههایی
باقی نگذاشته است ،روشن و آشکار نبود.

2321ز )2ایوب در تلخی جان خود اعتزراض میکنزد و از خزدا
ع لت رف تار بی سهب او را ن سهت به مخ لوقی که آفر یده ا ست،
میپر سد .آ یا رف تار خدا ن سهت به او باتو جه به این که
میداند شریر نيست ،چون رفتار ب ر نيست؟
 1321ز )21تفسير این آیات رااز زبان هارولزد سزنت جزان
ب نوید:
گال یه دو ستانه کوزه از کوزه گر ،به خدا یادآوری
مینما ید که ق بل از آ فرینش ان سان م سئولیتهایی برع هده
گرف ته که شانه خالی کردن از ز یر آن ها شرافتمندانه
نمیباشد.
 8411دستهای تو از خدا مرا سرشته و شکل داده است.
 11411تو مرا از جنین رویاندهای و شکل دادهای.
 11411تو ای خدای من که به من پوست و گوشت و اسـتخوان
دادهای.
 12411الف) تو ای خداوند حیات را با تمام جلوههایش به
من ارزا نی دا شتی و مهم تر از ه مه ل طف تو ای خداو ند،
واال ترین ب خش ان سان یع نی «روح» را به من ارزا نی دا شت
و در پناه محافظت تو قرار گرفت.
1 - Horold st John

1
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2:321ز )11چرا خداوند ضرباتی چنزين سزخت بزه ایزوب وارد
آورد؟ در ظاهر ا مر عادل یا شریر بودن ا یوب علیال سویه
ا ست ،ز ندگی او پر از اها نت ا ست .چرا خدا ا جازه داد که
او متولد شود؟ ولی حال که اجازه داد خل شود چرا به او
ا جازه ن مید هد ق هل از این که به جائی که رو شنایی م ثل
ظلمات است ،برود و اندکی گشادهرو باشد؟

 )1گفتار صوفر (فصل )11
 2322و )1صوفر نعمانی به ایوب یادآوری مینماید که چنزين
سخنان پوچ و گستاخانهای بیپاسخ نخواهد ماند.
ریداوت در مورد معنی نام دوست سوم ایوب ،چنين مینویسد:
ع بارت « صوفر» یا «گنج شک» (ع صفور در عر بی) برگرف ته
شده از ف عل «چهچ هه زدن» و شکل مذکر « صفورا» میبا شد.
صــوفر نیــز ماننــد صــفورا زن موســی هــر چنــد کــه در
مح کومکردن پ ندارهای خام ا یوب ب سیار غ یور بود ،ا ما
ناآگاها نه با تنبی هات ج سمانی خدا مخال فت می کرد.
سخنان او باایوب هر چ ند خ شم آ گین بود و او را مح کوم
می کرد و لی برای ا یوب به منز له چهچ هه پر نده دلن شین
بود.

صوفر ا یوب را مال مت کرده و میگو ید ا گر ا مور را از
د یدگاه خداو ند بن گرد ،متو جه خوا هد شد که ا ین م صيهتها
بي تر از آن چه که ا ستحقاق واق عی او ست ،نمیبا شند! غف لت
او از بزر گی خداو ند شای ستگی انت قاد از داوری خداو ند را
از او گرف ته ا ست .آ یه دوازد هم مال مت ني دار صوفر ا ست که
ً ا یوب را ن انه رف ته ا ست « :شخص اح م وق تی ح کيم
مخصو صا
می شود که االغ وح ی ان سانی بزا ید» (ترج مه مژده برای ع صر
جدید).
2:322ز )11بهترین کاری کزه ایزوب میتوانسزت انجزام دهزد
دور کردن گنا هانش بود ،آن گاه خدا به او امن يت ،آ سایش و
ت سلی ع طا خوا هد ن مود .ا گر ا یوب چ نين نک ند راه گر یزی از
نابودشدن ندارد.

 )3پاسخ ایوب (فصول 12ـ)1:
2321ز )6ایوب در کنایهای تند دوستانش را متهم بزه غزرور
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روشنفکرانه میکند:
«به درستی که شما (نماینده یا صداي) قوم هستید؟
و حکمت با شما خواهد مرد؟»
ه مه کس میدا ند که خدا ح کيم و قدیر ا ست و لی چه تو ضيحی
برای رنج های م قتبار مردی دارد که یک بار پاسخ دعایش را
از خدا گرف ته ا ست؟ « شما م کلی ندار ید ،و دار ید مرا
مسخره میکنيد ،شما دارید به کسی ضربه میزنيد که در شرف
سقوط است».
(آیه پنجم ] TEVترجمه انگليسی امروز[).
2321ز )21حتی دنيای طهيعی ز بهایم و مرغان و ماهیـان زز
ن اندهنده قدرت خدا در نابودکردن برخی و محافظت از برخی
دی گر ا ست .ا گر منت قدان ا یوب سخنان دن ياي طهي عي را به
ه مان د قت که خوراک خود را میچ يدند ،میآزمود ند ،با
پي ينيان همصدا می شدند که جملگی یک صدا با آنچه که ایوب
گفته بود ،مواف بودند.
2:321ز )1:اینک ایوب شروع به تکنوازی شکوهمندی از قدرت،
کهر یائی و حک مت خداو ند و ن تایج غيرقا بل تو ضيح و ضد و
نقيض آنها مینماید.
232:ز )27ایوب منتقدین خود را سرزنش میکند .آنها تاکنون
چ يز تازهای نگف تها ند .او میخوا هد ه مه چ يز را به خداو ند
واگذارد ،نه به این طهيهان باطل و دروغگو و بیارزش .اگر
آن ها ساکت میماند ند ،مردم آن ها را دا نا میپندا شتند.
تعر ی آن ها از اع مال خدا در ست ن هود و با ید برای ا ین
برداشت اشتهاه ان از خدا به او حساب پس میدادند .مهاحثه
آنها ضعي و بيهوده بود .چه بهتر می بود که سکوت میکردند
تا ا یوب عرض حال خود را به خداو ند عر ضه بدارد و ز ندگی
خود را به او ب سپارد .ا یوب دل گرم به حما یت خدا ست و ح تی
اگر خدا او را بک د ،برای خداوند منتظر خواهد ماند.
ً خزدا را
1132:ز )11از آیه  1132:تزا  1132:ایزوب مسزتقيما
مخاطب قرار میدهد .او از خداوند تقاضای آسودن از درد را
مینماید و خواهان توضيحی از خداست مهنی بر اینکه چرا با
او چ نين رف تار خ نی دارد .او چون بر گی ا ست که در م عرض
ه جوم باد قرار گرف ته ا ست ،او مان ند جا مه ب ید خورده
میباشد .کسی با چنين وضعيتی چه اهميت دارد که خدا با او
چنين رفتار کند.

کتاب ایوب

22

فرانسيس آندرسون ،سخنان ایوب را چنين تفسير میکند:
در این جا ا یوب خود را به ع نوان ناظری امین تر و
متفکری برتر از دوستانش نشان داده است .اندیشههای او
برآ مده از شناخت فراوان او از خدا ست .آن خدای كو چك
اله یات الی فاز و ب لدد و صوفر به سادگی قا بل ت صور و
باور ا ست .و لی ای مانی م ثل ای مان ا یوب روح ان سان را
به تحرک شدید وامیدارد.

232:ز )6ایوب به پرسش از خدا ادامه میدهزد و لزذا از او
میپرسد که چرا چنان بیرحمانه با کسی که اینچنين فانی و
نح ي و نا پاک ا ست ،رف تار میک ند؟ آ یه اول شاید به خاطر
این که متنا سب با ب سياری از موقعيت ها میبا شد ،بار ها در
کتاب مقدس نقل قول شده است:
«انسان که از زن زائیده میشود،
قلیلاالیام و پر از زحمات است».
این موجود ضعي و فانی چرا نهاید بقيه ایام عمر کوتاه
خود را در آرامش سپری کند؟
232:ز )21اگر درخت بریده شود ،امیدی به رویش مجدد دارد،
اما وقتی انسان میميرد ،چون نهر خشکی زایل میشود.
2:32:ز )22ایوب آرزو دارد که خدا او را در هاویه پنهـان
کند ،باشد که غضبش فرو نشیند ،تا اگر بار دیگر به حضور
زر
زانش در نظز
زرد و گناهز
زت او قرارگيز
زورد حمایز
زدا رود مز
خز
خداوند نياید.
ایوب در این بخش چهار کزار انجزام داده اسزت )2 :نخسزت
این که میخوا هد خداو ند بر او آ شکار سازد که چه گ ناهی
مرتکب شده است؛  )1سپس به ت ریح ناپایداری زندگی انسزان
میپردازد؛  ):اظهار نوميدی میکند از مزرگ کزه سزرانجام
ان سان ا ست (اظ هار عال قه برای یک وا سطه یا م يانجی و در
پناه او اميدوار شدن به زنزدگی)؛  ):و شزکایت از وضزعيت
سختی که بدان دچار شده است.
آیه  2:ال سؤال بسيار مهمی را مطرح نمزوده اسزت :اگزر
مرد (انسان) بمیرد بار دیگر زنده شود؟ خداوند ،پاسخ این
سؤال را در انجيل یوحنا  1:322و  16داده است:
« من قیامت و حیات هستم .هر که به من ایمان آورد ،اگر
مرده با شد ،ز نده گردد .و هر که ز نده بود و به من
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ایمان آورد ،تا به ابد نخواهد مرد».

هارولد سنت جان آیزات  2:و  2:را بزه شزرح زیزر تفسزير
نموده است:
در آیات  1:و 15شاهد غروب نور در آرامش دریا میباشیم.
ا یوب با شهامتی غیرقا بل تو صیف ا عالم میدارد که ان سان
چ یزی بی شتر از ماده ا ست .آ سمان و ز مین زا یل خواه ند
شد و کوه ها متز لزل خواه ند گرد ید ،ا ما او در اع ماق
هاو یه مدت هزار سال در انت ظار روزی میما ند که خدا
ت شنگی دل او را به خودش و ا شتیاق او را به کار های
د ست خودش ،اح ساس ک ند و آن گاه از هاو یه خوا هد ر ست و
از آسمانها و کوهها پایدارتر خواهد شد و بار دیگر با
خدا که برای خادم ام ینش دلت نگ شده بود ،مت حد خوا هد
گردید.

2132:ز )11همانطوری کزه طهيعزت نزاگزیر فرسزوده میشزود،
انسان نيز محکوم به فنا است .جسم انسان به خاک برمی گردد
و جان او به ماتمکده میرود.
زد .اسزتدالل
پایزان اولزين دوره سزخن پراکنیهزا فرامیرسز
دو ستان ا یوب بدین ترت يب ا ست :خدا عادل ا ست و شریران را
م جازات میکند؛ اگر ایوب مجازات شده است ن انه اینست که
ً پاف اری میک ند
آدم گناه کار و بدی ا ست .و لی ا یوب مرت ها
که رویهمرفته آدم بدی نيست.

ب) بخش دوم گفتارها (فصول 15ـ)21
در مرحله دوم این گفتگوها «تسلیدهندگان» ایوب ،به جای
این که ا یوب را به تو به د عوت کن ند هر چه بي تر او را
مح کوم میکن ند ،و در اینجا ست که ا یوب شروع به لج بازی
میکند.

 )1گفتار دوم الیفاز (فصل )15
232:ز )6اینک نوبت اليفاز تيمزانی اسزت کزه دوبزاره بزه
سرزنش ایوب برای بيهوده گوئی ها و کفرها و سخنان بیفایده
او ب پردازد .تی مانی طی یک سری سؤاالت ت ند و آت ين به
تم سخر دان ستههای ا یوب پرداخ ته و آن ها را با طل میدا ند.
در حالی که نمی توان سخنان ج سورانه ا یوب را در چالش با
خدا دليلی بر ترک خداترسی دانست ،منصفانه نيست که او را
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متهم به گزینش ز بان حی لهگران ن مود .در هر صورت ا یوب
روراست و بی غل و غش بود .او آدم ریاکاری نهود .اقرار به
عدالت چه از طرف او و چه از طرف هر شخص دی گری ،کاری
بيهوده است.
232:ز )2:سپس اليفاز ایوب را متهم میکنزد کزه خيلزی بزه
حکمززتش مینززازد و میپرسززد« :حکمــت را منحصــر بــه خــود
ساختهای؟» اليفاز با یکسان دانستن م ورت این سه رف ي با
م ورت خدا و پ يران قوم ،ق لب خالی از عاط فه ناب خود را
ن ان میدهد.
 2:32:و  )26اليفاز آنچه را که در فصل چهارم آیات  22تا
 27در رابطه با تقدس خدا و گناهکار بودن انسان گفته بود،
ت کرار میک ند .ر یداوت میپر سد چگو نه ا یوب گناه کارتر از
اليفاز است؟
چرا صفاتی به ا یوب ن سبت داده شده که دلی لی بر
گناهکارتر بودن او نسبت به سایرین میباشد؟ این سخنان
در مقا بل ت مام نطق های آت شین ا یوب ،سخنان حی لهآمیزی
بی شتر نمیبا شند .برای الی فاز به تر ا ین بود که در
ک نار ا یوب بن شیند و به «م کر و ف ساد» خود ا قرار
مین مود ،آن گاه ا یوب ر نج ک شیده میتوان ست به سؤال او
پاسخ دهد.

2232:ز )16اليفاز با توسل به حکمت پدران قدیم به ت زریح
رنجی که انسان شریر در زندگيش تجربه میکند ،میپردازد.
1232:ز )::در این آیات به مجموعهای از انزواع مصزيهتهای
ترسناک متناسب با جرم شریران ،اشاره شده است.

 )2پاسخ ایوب (فصول  11و )13
2326ز ):ایوب ضمن مردود و خواندن تجزیه و تحليل اليفزاز
از شرایط مو جود ،منت قدان خود را «ت سلیدهندگان مزاحم»
ناميده و به گفتگو با آنها می پردازد و میگوید ای کاش به
جاي او بودند ،تا آنها را تسلی میداد!
6326ز )2:اینک خدا به سختی ایوب را شکنجه میکند و او را
به ستوه آورده ا ست .خدا ا یوب را هالک کرده و بر او سخت
گرفته است و دوستانش نيز بر عليه او برخاستهاند و به او
تهمت میزنند و بدن او پارهپاره شده است.
همه این مصيهتها عليرغم این حقيقت صورت گرفتهاند که او
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مجرم به بیعدالتی نيست!
2:326ز )11دوخته شدن پالس به جای پوشيدنش بر پوست ن زانه
ا ین واقع يت ا ست که ا ندوه او پا یدار ا ست و نق طه پا یانی
ندارد.ایوب دی گر نه دو ستانی برای ت سلی ،و نه ک سی را
دارد که دردش را به او بگو ید و بدین ترت يب به را هی که
]برنمیگردد ،خواهد[ رفت.
پارهای از سخنان به کار رفته در آیات 7زز 27بزه عنزوان
ارجاعی به مسيحای موعود در مزامير میباشند .بنابراین ما
نيز مجاز میباشيم آنها را ارجاعی به مصائب مسيح بناميم،
حتی اگرچه مفهوم اوليه آنها ،چنين نهاشد.
2322ز )21هنگامی که ایوب روحش تلف میشـود و پایهزایش در
کناره گور لغران است ،دوستانش او را مسخره میکنند .ایوب
از خدا میطل هد که او خودش به دردش گوش د هد ،چون که
منت قدان ثا بت کردها ند که نف عی به حالش ندار ند .خداو ند
او را موضوع مسخره مردم قرار داده بود .راستان که شرایط
ا یوب را میبين ند بر عل يه منت قدانش برمیخيز ند ،در حالی
که او همچ نان به گال یه خود ادا مه مید هد .ا یوب در م يان
این سه دوست ،شخص حکيمی نمییابد.
2:322ز )26چيزی برای ایوب باقی نمانده است جزز هاویـه و
تاریکی و هالکت و کرمها.

 )3گفتار دوم بلدد (فصل )18
ـخنان
زه سـ
زاطر اینکز
زه خز
زوب را بز
زوحی ایز
زدد شز
2321زز ):بلز
ً
حک متآميز او و دو ستانش را به تم سخر گرف ته ا ست ،شدیدا
سرزنش میکند .مورد مثهتی را که می توان در مورد بلدد گفت
اینست که او در بيان اظهاراتش بر عكس دو نفر دیگر ایجاز
را رعایت میکند.
ب لدد با ع لم به آ گاهی و دا نش خود و دو ستانش به ا یوب
گفت دیگر بيش از این سخن نگوید.
:321ز )12بلدد به تکزرار ایزن سزخنان م زهور پرداختزه و
میگو ید که شخص شریر در ت له گنا هان خود گرف تار می شود.
سپس لي ستي از بال های مه يب که بر خا ندان شریران وارد
خواهد آمد ارائه میدهد .بلدد در بيان این مورد که ای ان
به خاطر گناهانش رنج میک د ،م ح ی بود ،و لی در تع ميم ا ین
تعری به رنج های ایوب درست نمیگفت .در زندگی انسان همه
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رنجها نتيجه مستقيم گناه نمیباشند.

 ):پاسخ ایوب (فصل )19
2327ز )11ایوب به دوستانش میگوید که از فکرهای
که در مورد او کردها ند شرم نمای ند .ا یوب ای نک
خدا و خوی شان و دو ستان و غال مانش قرار گرف ته
مرگ قرار دا شت .با ا ین و جود دو ستانش در حم له
خدا پيوسته بودند.
1:327ز )1:ایوب آرزو میکند که سخنانش نوشته میشـد و یزا
در ک تابی ث بت میگرد ید و یا با ق لم آه نین و سرب بر
صخرهای تا به ابد کنده می شد ،باشد که در آینده انصاف را
م اهده کند.
نادرسزتی
مورد ل عن
و در شرف
به او به

1:327ز )12ناگهان ایوب در انفجار نور حقيقت میپذیرد کزه
ولی او یک روز او را حمایت کرده و زنده خواهد نمود ،حتی
اگر جسمش نابود شده باشد .اسپارجيون واعظ بزرگ انگليسی،
که روشش بیشهاهت به ایوب نهود ،تعری
دارد:

زیهزایی از آیزه 1:

چک یده و کانون ت سالی ا یوب در كل مة کو چک «و لی من» و
این حقیقت که این ولی زنده است ،قرار دارد و او مسیح
ز نده ا ست ،او را از د ست نده ید! برما ست که ق بل از
اینکــه از او برخــوردار شــویم ،نصــیبی از او در خــود
داشته باشیم  ....بنابراین رهاننده یا ولی ای که مرا
نرهان یده ا ست ،انت قام گیر ندهای که هر گز انت قام مرا
نخوا هد گر فت ،چه ارز شی دارد؟ به ا ین قانع نبا شید که
با ای مان بگوئ ید « من خود را به دا من خدای ز نده
انداختهام و او مال من است ».و یا اینکه «نجات دهنده
من ز نده ا ست ».ا ما به خاطر دا شته با شید چنان چه به
ا ندازه دا نه خرد لی ای مان دا شته با شید میتوان ید چ نین
بگوئ ید .ا ما سخن دی گری ن یز در این جا ه ست و آن تج لی
اعت ماد م ستحکم ا یوب ا ست « :من میدانم ».گ فتن این که
« من ام یدوارم .من متو کل ه ستم» شاید آرامب خش با شد.
ه نوز هم هزاران ن فر در آ غل عی سی ه ستند که به سختی
قدمی از ا ین مرح له فران هاده نهادها ند .ا ما برای
د ستیابی به ذات ت سلی و د لداری با ید بگوئ ید « :من
میدانم».

ا ین حقي قت که ا یوب ای مان دا شت خدا را ب عد از ت لف شدن
ً بيانگر رستاخيز جسمانی از مردگان
پوستش خواهد دید ،قویا
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به آن ز یاد
ا ست ،و ا ین فرضيهای ست که در ع هد عت ي
پرداخ ته ن ده ا ست ،و لی به ع نوان ا ستانداردی تو سط
ایما نداران ی هودی ع هد عت ي در دوران خداو ند ،عي سی م سيح
پذیرفته شده بود.
اسپارجيون تفسير زیهایی بر آیه  16دارد:
توجه داشته باشید به پیشگوئی ایوب « :من خدا را خواهم
د ید ».ا یوب نمیگو ید « من مقد سین را خواهم د ید» ،گر چه
ا ین ن یز به نو به خود سعادتی ناگفتنی ا ست ،ا ما گ فتن
این که « من خدا را خواهم د ید» چک یده و ماه یت آ سمان و
امید شادیبخش همه ایمانداران است.

11327ز )17ایوب در پنزاه حمایزت ایزن ولـی ،میگویزد کزه
دو ستانش نها ید بر او ج فا نمای ند ،در غ ير ا ین صورت
مجازات خواهند شد.

 )5گفتار دوم صوفر (فصل )21
2311ز )27در ظاهر امر اعتراف به ایمان ایوب گوش شزنوائی
پيدا نمیکند .صوفر به اعتراف ایمان ایوب گوش نمی سپارد و
میگو ید که تاریخ ب ریت ن ان داده ا ست که مرد م غرور تا
به ا بد هالک خوا هد شد و فرز ندانش به گدائی نزد فق يران
خواه ند ر فت و آن چه را که با بی عدالتی ج مع کردها ند ،پس
خواه ند داد و بدنهای ان که سر شار از شور جوانی ا ست ،در
خاک میپوسد .مهم نيست که چقدر در عيش و ع رت زیستهاند.
چون به ناگ هان آن چه را که از طر ی ز بون ساختن فق یران
گرفتهاند ،از دست خواهند داد.
ً هر مصيهتی که متصزور شزود بزر او وارد
11311ز )17تقریها
خوا هد آ مد ،از جم له گر سنگی ،تن گی ،ذلی لی ،حم له ن ظامی،
آتش و از دست دادن آرامش و آسایش و امنيت .آسمان و زمین
به ضد او توط یه خواه ند کرد و آن چه که دارد ،م حو خوا هد
شد .این است نصيب مقرر شده برای شریران توسط قادر مطل .
جی کمپهل مورگان در رابطه با این آیات مینویسد:
صوفر با احسا سات ت ند و شدیدی به ت شریح بیث باتی
دا شتههای شریران می پردازد .آ نان قهر مان ه ستند ،و لی
دوران قهرمانی شان کو تاه ا ست.آنها تر قی میکن ند ،و لی
به سرعت ا فول میکن ند .آن ها اح ساس جوانی میکن ند .و لی
به غ بار میپیوند ند .شیرینیهای ز ندگی آن ها ت بدیل به
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ندامت می شود .به سرعت ه مه چ یز را میبلع ند ،و لی ب عدأ
ه مه را ا ستفراغ میکن ند .ه مه چ یز دار ند و لی شاد
نی ستند .کی فر آ خر شریران این ست که خدا به ضد شان
برمیخ یزد و آن ها را م جازات میک ند .تاریکی آن ها را
میپوشــاند .گناهانشــان در معــرآ نــور آســمانی قــرار
میگیر ند و ز مین به ضد شان برمیخ یزد .بگذار ید تاریخ
شرارت سخن بگوید و دیده خواهد شد که حق با کیست.

 )1پاسخ ایوب (فصل )21
2312ز )11ایوب به دوستانش میگوید از انسان شکایت ندارد،
هر چند که شرایط سخت او ترحم انسان را برمیانگيزد .و در
ً در ت مام مرا حل
پا سخ دو ستانش میگو ید که شریران اک ثرا
زندگی کامياب میباشند و بدون اینکه رنجی بک ند میميرند،
حتی اگر خدا جایی در زندگي ان نداشته باشد .ایوب میپرسد
زود را درو
زان خز
زایج گناهز
زدگی نتز
زت در زنز
زه وقز
زریران چز
شز
میکنند؟ و مثل کاه در باد پراکنده میشوند؟
شما میگوئ ید که خدا فرز ندان گناه کاران را به
آن ها م جازات میک ند ،ا ما من می گویم که خدا با ید
گناه کار را جزا بد هد ،تا بدا ند که خدا از گ ناه
نمیپوشد .خودشان باید نابودی خود را ببینند و از
غضب قادر مطلق بنوشند.

عوآ
خود
چ شم
جام

آ یا ان سان پس از مرگ ،ز مانی که شماره ماه هایش به سر
آیند نگران خانوادهاش خواهد بود؟
آ یا ک سی میتوا ند به خدائی که داور عالم ا ست ،چ یزی
بیاموزد؟
(آیات  19تا  22ـ ترجمه مژده برای عصر جدید)

1:312ز )::یکی در عین قوت و سالمتی و کاميزابی میمیـرد و
دی گری با تل خی جان و ف قر .در مرگ ه مه یک سانند .ا گر
دو ستان ا یوب ا صرار دار ند که شریران همي ه در ا ین ز ندگی
داوری می شوند برو ند و از آن هایی که سفر کرده و دن يا را
دیدها ند بپر سند و آن گاه خواه ند فهم يد که گر چه شریران
مم کن ا ست ب عد از مرگ داوری شوند ،و لی اک ثر شریران در
این جهان شادمان میباشند .هيچکس آنها را محکوم و مجازات
نمیک ند و در ست مان ند دی گران میمير ند .سپس ا یوب خ طاب به
دو ستانش میگو ید « پس شما چ طور میتوان يد با سخنان پوچ و
بیمعنیتان مرا تسلی دهيد» (آیه  ::ترجمه عصر جدید).
ا یوب با ا ین سخنان مرح له دوم گفتار ها را بين خود و
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دو ستان به پا یان می برد .ا ین «د لداری ده ندگان» در تالش
ً به خط آ خر
برای مح کوم ن مودن ا یوب به گ ناه ،تقری ها
رسيدهاند ،اما یک بار دیگر تالش میکنند ز ولي صوفر دراین
گفتگو شرکت نمیکند.
م کل ک تاب ا یوب ه نوز حل ن ده ا ست .آ یا رنج های ما ب ح
ا ست؟ به هر حال ا یوب در پرده برداری و لو ا ندک از مع مای
رنجهایش ،پي رفتهایی کرده است.

ج) مرحله سوم گفتارها (فصول 22ـ)31
 )1گفتار سوم الیفاز (فصل )22
در مرح له سوم گفتگو ها الي فاز و ب لدد با ت کرار م کررات
فراوان به مهاحثه خود پایان میدهند .اما صوفر دیگر سخن
ً ت حت مهاح ثه آن ها قرار نگرف ته
نمیگو ید .ا یوب که ظاهرا
ا ست ،به آن ها پا سخ مید هد ،چون که میدا ند نه یک گناه کار
پن هانی و نه یک ریا کار ا ست ،ا ما آنچنان که در ف صل اول
د یدیم ،شخ صی بیع يب ا ست (و لی نه بدون گ ناه یا بدون
تک هر) .آ خرین سخنان الي فاز پر از زیهایی های اد بی ا ست؛
او رفته رفته نسهت به این رنجدیده بينوا مؤدبتر می شود،
ولی همچنان به بيهودهگویی ادامه میدهد.
2311ز )22سؤاالت اليفاز بدین منظور طرح شدهاند تزا ن زان
ده ند كه خدا ن يازی به ا یوب و هر آن چه که ان جام داده
ا ست ،از جم له راه های را ست او ،ن يازی ندارد .سپس الي فاز
ز
طی یک سخنرانی طوالنی به ایوب تهمت های درشتی میزند
گرفتن گروگان از بينوایان ،ندادن آب به تشنگان و نان به
ـان و
زار و آزردن بیوهزنـ
زا اجهز
ـین بز
زرفتن زمـ
ـنگان ،گز
گرسـ
به هر حال آن طوری که الي فاز میگوی ند
یتی مان .ح قای
نهوده است؛ ایوب از خود یک وجدان بزرگ اجتماعی در زندگی
ن ان داده بود و سخاوتمندانه به نوع دوستی پرداخته بود.
21311ز )11ایزوب نهایزد فکزر میکزرد کزه خـدا در بلنـدی
آ سمانها ،آن چه را که می گذرد نمیبی ند .ا گر او در ا براز
چ نين سخنانی به گ ناه ادا مه میداد د چار سرنو شت مرد مان
ز مان نوح می شد،که ا ساس آن ها م ثل ن هر ریخ ته شد (بن ياد
ز مردمی که قهل از آن خدا
زمين توسط طوفان برکنده شد)
آن ها را کام ياب کرده بود .عادالن هر گاه شریری م جازات می
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شود ،شادی میکنند.
12311ز ):1اليفزاز در آخزرین درخواسزتش از ایزوب سزخنان
مط هوعی بر ز بان آورد « :پس حاال با او ( خدا) ا نس بگ یر و
سالم باش» ( 12ال )؛ «آنگاه قادر مطلـق گـنج تـو و نقـره
خالص برای تو خواهد بود» (آیزه )1:؛ «]خـدا[ روشـنائی بـر
راههایت خواهد تابید (آیزه  11ب) .ایزن سزخنان نزه تنهزا
ز چون یک گناهکار توبه کرده
زیها ،بلکه واقعی میباشند
به قادر مطل بازگ ت ]مینماید[ و «شـرارت از خیمـهاش دور
میشود» (آیه  .)1:تنها م کل موجود این بود که ایوب فکزر
میکرد ،گناهی در زندگی نکرده است!
بار ناس آ خرین درخوا ست الي فاز از ا یوب را چ نين تف سير
کرده است:
خدای قادر مط لق مدافع تو خوا هد بود ،تو در خدا شادی
خواهی یا فت د عای تو شنیده و م ستجاب خوا هد شد.
رو شنایی بر راه های تو خوا هد آ مد ،و وق تی دی گران
تحقیر شوند ،تو سرافراز خواهی شد.

 )2پاسخ ایوب (فصول  23و )2:
فصول  1:و  1:درواقع یک سزخن میگوینزد و تقسزيمات ایزن
ً به خاطر متقاعد شدن ا ساتيد ک هن ک تاب م قدس
سخنان صرفا
میباشد .ایوب سه موضوع اصلی را در فصل  1:مطرح کرده است:
عالقه او به عرضه اوضاع خود به حضور تخت خدا (آیات  2تزا
)7؛ دفاع از زندگی عادالنه خودش (آیات  21تا  ،)21و ترسزش
از خدا (آیات  2:تا .)22
231:ز )7شکایت ایوب تلخ است .کاش میتوانست نزد تخت خزدا
برود و او را بيابد!
تفسير اسپورجيون از این آیات چنين است:
اولین دعای ایوب این نیست که «آه ،ای خدا باشد که من
از این مرآ که اینک تمام اندام مرا چرکین نموده است،
شفا یابم» و ح تی نگ فت «آه ،ای خدا با شد که فرز ندانم
از چن گال هاو یه خال صی یاب ند و دارا ئیم بار دی گر از
دستان غارتگران به سوی من بازگردد!» ،بلکه اوج فریاد
ا یوب ا ین بود که «آه ،ای خدای من ترا ک جا ب یابم،
خدای من کی ست! تا به ح ضور ت خت او ب یایم!» فرز ندان
خدا در هنگا مه طو فان ها میگریز ند .ا ین یک غر یزه از
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ـتجوی
ـه در جسـ
ـت کـ
ـاآ اسـ
ـای فیـ
ـمان و جانهـ
ـان آسـ
زادگـ
سرپناهی در پناه بالهای یهوه میباشند.

ا یوب متقا عد شده ا ست که ا گر بتوا ند به خدا د ست یا بد،
خدا عدالت او را تائ يد خوا هد کرد و ب نابراین تا به ا بد
از داوری خالص میشود.
ً به عنوان اثهات اثرات پاککننده
2131:ز )21آیه دهم اکثرا
رنج ها ،ن قل قول می شود ،در ضمن ا ین مع نی را میر ساند که
ا یوب فر مان بیگ ناهی خود را صادر کرده ا ست! و در ا ین
لح ظه ا ست که خدا م ستهدانه ع مل میک ند و داوری تر سناک
خدا ،ا یوب را مر عوب کرده ا ست .گذ شته از آن ،ا یوب معت قد
ا ست که ا گر عرض حال او در ح ضور ت خت داوری خدا عر ضه شود،
مثل طالی ناب سرافراز از امتحان بيرون میآید چونکه همي ه
کالم خدا را که چون گن جی در دل او بوده ،بي تر از غذای
روزانة خود ،حفظ کرده است.
سخنان زی های آ یه د هم آ موزهای ارز شمند برای ز ندگی ما
محسوب میشوند:
زیرا او طریقی را که میروم میداند؛
چون مرا میآزماید،
مثل طال بیرون میآیم.
2:31:ز )22در این لحظه خدای واحد و به ظاهر مستبد ،آنچه
را که د لش میخوا هد ان جام مید هد و ا یوب از او هرا سان
میشود ،چونکه خدا دل ایوب را ضعیف کرده است.
231:ز )21از آنجا که هیچ چیز از قادر مطلق مخفـی نیسـت.
ا یوب نمیتوا ند بفه مد که چرا خدا راهح لی در مورد م سیله
کام يابی شریران به عار فان خود ،ن ان نمید هد .و سپس به
ز
شمردن بیانصافیهای وح تناک در این جهان می پردازد
جنایات ظالمان و رنج مظلومان.
ریداوت این آیات را چنين تفسير کرده است:
ا ین یک سیمای تر سناک از ح قایقی ا ست که کامالً از ن ظر
آن ها و ما شناخته شده بود .چگو نه الی فاز میتوا ند
چ نین ح قایقی را در ت ئوری خود مب نی بر این که شریر
همی شه در ه مین ز ندگی م جازات می شود ،بگنجا ند؟ ا ما از
سوی دی گر ن یز خدا چگو نه میتوا ند چ شمانش را به ا ین
ا مور بب ندد و مرد امی نی را به جای ا ین بدکاران
ب یازارد! این ست م شکل بزرگ ا یوب که برایش راهح لی
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نمییابد.

ا یوب از به ا صطالح ق صور خدا در حاکم يت بر ا ین ج هان
شکایت دارد (آیه :)21
از شهر آباد نعره میزنند،
و جان مظلومان استغاثه میکند؛
اما خدا حماقت آنها را به نظر نمیآورد.
2:31:ز )22سپس ایوب به بيان متمردان ،قاتالن ،زناکاران و
دزدان می پردازد .ه مه این ها شب را برای اعمال ان دو ست
دارند؛ زیرا صبح برای جمیع ایشان مثل سایه موت است.
2131:ز )1:عليرغم این حقيقت کزه ایزن بزدکاران گناهکزار
میبای ست برروی ز مین مل عون شوند و از یاد ها برو ند ،م ثل
این ست که خدا ای شان را اطمی نان میبخ شد .ا یوب بر ا ین
عق يده ا ست که شریران سختتر از دی گران نمیمير ند و برای
اثهات نظریهاش همه کس را به مهارزه میطلهد.
چون سخنان بلدد بسيار کوتاه است و پاسخ ایوب طوالنی است
و صوفر ن يز سخنی نمیگو ید ،بع ضی از ا ساتيد ک تاب م قدس
میگویند که آیات 21ز 1:سخنانی از ناحيه ایوب نيست .بعضزی
از ترجمههای جدید حتی این قسمت (و سایر قسمتها) را طوری
ترت يب دادها ند که کامالً مهت نی بر حدس و گ مان ا ست.
آندر سون که معت قد ا ست ا یوب میتوان سته ا ست چ نين سخنانی
بر ز بان آورد به ت ریح جر یانی که بر سر ا ین ب خش آ مده
است ،میپردازد:
ما نبا ید در عدم انت ساب ا ین سخنان به ا یوب ،صرفاً
بدین جهت كه هماهنگ با آنچه که ما فکر میکنیم بگوید
نیست ،تعجیل كنیم.

این تصور به سه طری به وجود آمده است :حذف این سخنان
به ع نوان جلوه های پار سایانه که ل حن ا یوب را ارتدک سی تر
از آنچه که هست ،ساخته است؛ انتساب این سخنان به یکی از
دوستان ایوب ،خزواه بلزدد و خزواه بلدد(ترجمزة  (NABو یزا
صوفر؛ برآورد این سخنان به عنوان نقل قولي كه ایوب از
دوستانش نموده است (ترجمه  SRSVمیگوید« :شما میگوئيزد» و
در آیات 12ز 1:ایوب را به عنوان پاسخگو ،مينمایاند).
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 )3گفتار سوم بلدد (فصل )25
آخرین بخش سخنان تسلیدهندگان ایوب نه با صوفر بلکه با
سخنان بلدد شوحی ،به پایان میرسد .شاید علت آن هم احاطه
ندا شتن او به ف صاحت کالم بوده با شد .ح تی گر چه سخنان
کو تاه ب لدد ،موجز و مخت صرترین سخنان در ك تاب ا یوب از
این دست میباشد:
با تو جه به ای جاز در خطا به ب لدد و ا ین حقی قت که
خطابه او عمالً شامل سخن تازهای نیست ،مشاهده می شود که
دو ستان ا یوب ت مام آن چه را موقعیت شان ا جازه داده
گفتهانــد ،چونکــه آنهــا اشــخاص هوشــمند و اندیشــمندی
بودهاند که میتوانستهاند سخنا کمیابی بر زبان آورند.
ز بان آن ها نج یب و رف یع بوده ت شبیهات آن ها مؤثر و
زی با بودها ند ،ا ما ا ین سخنان بدیع در جای خود بر
زبان نیامدهاند.

از آنجا که ظاهر امر ن ان میدهد که سرانجام بلدد متوجه
شده است که به درازاک يدن سخن بيهوده است ،فقط میخواهد
به دو مورد اشاره کند :عظمزت خزدا (آیزات 2زز ):و بطالزت
انسان (:ز.)6
231:ز ):سلطنت و هیبـت مخصزوص خداونزد اسزت و افـواج او
بیشمار است.
:31:ز )6حتی وقتی که ماه و ستارگان در نظر خداونزد پـاک
نی ستند ،چه ام يدی به ان سان ه ست که چون خز نده و کرم
میبا شد؟ سخنان ب لدد بيا ناتی زی ها و در ست میبا شند ،و لی
با لح نی عاری از مح هت و ت سلی ب يان می شوند ،ب نابراین
نياز ایوب را برآورده نمیسازند.

 ):پاسخ ایوب (فصل )21
2316ز ):ایوب در پاسخ بلزدد ضزمن اینکزه بزه نزاتوانی و
نادانی خود اع تراف میک ند ،میخوا هد بدا ند که ب لدد چه
کمکی به او میتواند بنماید؟ سخنان بلدد بيهوده ،بی تأثير
و کامالً در پاسخ تقاضای ایوب ،نارسا میباشد.
:316ز )2:بقيه فصل بيست و ش م تصزویر درخ زانی از قزدرت
خدا در کائ نات میبا شد :تهخ ير ،بارش ،تراكم ابر ها،
دوره های رو شنی و تاریکی ،تو فان در دریا ها و ستارگان و
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کهک انهایی که روح خدا تو سط آن ها آ سمانها را زی نت داده
است.
وقتی که بلدد به جالل خدا در آسمانها تأکيد میکند ،ایوب
ساکن قدرت خدا در در اعماق است :زیر آبها و ویرانی است.
ایوب قرنها پيش از اینکه دان مندان به گردش زمين تفکر
کن ند ،میگو ید :ز مين بر نی ستي آو یزان ا ست ( که تج سم
شاعرانهای از و ضعيت ز مين و حر کت آن در مدار خور شيدی
است).
این چند جمله کوتاه و پرشکوه چه منابع غنیای از مهاحث
خل قت در اخت يار فيل سوفان د هری قرار داده ا ست .از آن
مي کرب و ک های نيو تون و کپ لر .ا شتهاه
جم له ا ست :ک
بزر گی ا ست که ف کر ک نيم ک تاب م قدس ح قای عل می را
ً نه
نمیآ موزد .ک تاب م قدس آن چه را که حقي قت ا ست ،الزا ما
با زبان علمی بلکه با دقت علمی ،تعليم میدهد.
 )2:316ایوب میپرسد اگر این عجایب فقزط حواشـی طریقهـای
ً آواز آه ستهای در باره او ست ،تما مت ر عد
خدا ست و صرفا
جبروت او را ،چه کسی میتواند بفهمد؟

 )5سخنان پایانی ایوب (فصول 23ـ)31
تسلیدهندگان ایوب نتوانستند صداقت خود را ثابت کنند ،و
ایوب هم نتوانست م کل خود را حل کند! به هر حال ایوب به
طری درستی افتاده و چنين به نظر میرسد که در ایمان رشد
میکند.
مونولوگ (تک گوئی) ایوب دارای سه زمينه اصلی است:
مقایسه صداقت خودش و فنای شریران (فصل )12؛ ستایش ارزش
بیبهای حکمت (فصل  ،)11و سرانجام اتکاء به خودش (17ز.):2
2312ز ):این بار سخنان ایوب نزه در پاسزخ بلزدد  ،بلکزه
خ طاب به هم گان ا ست .ا یوب در ا صرار به صداقت و کامل يت و
عادل بودن خود ،ادامه میدهد و نظریه دوستانش را نسهت به
خودش که به او تهمت گناهکاری زدهاند ،رد میکند.
6312ز )1:ایوب از شریران و بيانصافان و ریاکزاران دفزاع
نمیک ند .آن ها شای سته ا ین بال یا میبا شند .ا یوب در مورد
بر خورد خدا با ان سان شریر ح قایقی را تع لیم ميد هد که
ً (و نززه همي ززه) بالیززا و
آنهززا تجربززه کردهانززد .غالهززا
مصيهتها ،خانواده ،دارائی ،خانه و خود شخص شریر را ضربه
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میزن ند ،شخص شریر نابود خوا هد شد و ان سانهاي خوب شادی
خواهند نمود.
2311ز )22این فصل زیها در مورد سؤاالت مطرح شده در فصزول
 21و  11میباشد:
اما حکمت کجا پیدا میشود؟
و جای فطانت کجاست؟
ان سان در کاوش برای ف لزات گرانه ها و جواهرات م هارت و
ا ستقامت بزر گی در خود ن ان مید هد .در ب خش اول ا ین ف صل
میبينيم که ذ کاوت ان سان در یافتن حک مت ناتوان ا ست .در
آیات 2:ز 27میخوانيم که دارائزی و پزول انسزان قزادر بزه
خریدن حکمت نيست و درآیات 12ز 11میخوانيم کزه تنهزا خزدا
میتوا ند حک مت را ارزا نی بدارد .برعکس ب لدد که ان سان را
« کرم» مینا مد ،ا یوب ذ کاوت ان سان را در کار م عدن تائ يد
میکند:
موفقيت قابل توجه انسان در قالب یک معدن کار ن اندهنده
ذ کاوت و هوش او ست .ا ما ان سان در یافتن حک مت در ز یرزمين
کامالً عاجز است.
21311ز )27اما راه حکمت به آسانی یافت نمیشود .حکمزت را
ن مود ،حک مت را نمی توان
نمی توان در ز مین و یا در یا ک
خرید و نه می توان آن را با زر خالص خرید ،چون که قيمت آن
فوق از جزع گرانب ها و یاقوت ا ست و قا بل برا بری با طالی
خالص نيست.
11311ز )11حکمت و فطانت از چشم تمامی زندگان پنهان است.
ویرا نی و مرگ در مورد حک مت شنيدهاند .ه مان خدائی که
طرح کائ نات را ریخ ته ا ست ،من اء حک مت ا ست ،چون که او
حک مت را ب یان کرده و مه یا ساخته ا ست .ترس خداو ند حک مت
است و دوری گزیدن از شرارت ،فطانت است.
چنين به نظر میرسد که این فصل از کتاب ایوب میخواهد به
ما ال قاء نما ید که با ید ت سليم ت قدیر خدا شویم ،ح تی
اگرچه همي ه تقدیرهای خدا را نمیدانيم.
زای
زدهاي از روزهز
ززارش دلتنگکننز
ـوب گز
زک ایـ
2317ز ز )22اینز
کام يابی و افت خار خود ارا ئه مید هد و آرزوی بازگ ت آن
روز های خوب را مینما ید .او در آن روز های خوب از م صاحهت
و راهن مایی خدا بر خوردار بود و فرز ندانش با او بود ند.
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او در عيش و نع مت ز ندگی می کرد و به خاطر کار های ان سان
دو ستانهاش و عدالت و ان صافش در شهر مورد اح ترام جوا نان
و پیران و سروران و شریفان قرار میگرفت.
21317ز )1:او در انتظار یک زندگی طوالنی و مرگزی آرام در
«آ شیانه خود» و بر خورداری از کام يابی ،قدرت و نيرو یی
بود که تو سط شهنمی که ه مه شب به شاخه مين يند و تازه
شدن جاللش و نوشدن كمالش به تصویر ک يده شده است.
او آرزو دا شت دی گران هم به سخنان او گوش می سپردند و
مان ند ک اورزی که منت ظر باران ا ست ،در انت ظار او بود ند
و با یک لهخ ند او ت سلی مییافت ند .و بر آن ها م ثل پاد شاه
بر لشکر و مثل تسلیدهنده بر نوحهگران ،ریاست مینمود.
درکش م کل است که چرا خدا مردی نظير او را چنين مجازات
نمود!
23:1ز )1و اینک با کمال تأس باید گفزت کزه ایزوب مزورد
تم سخر خرد ساالنی که ا یوب ح تی پدران ان را بر نگه هانی
سگ های گلهاش نمیگماشت قرار گرفته بود .پدرانی که آنقدر
تن هل و ضعي و فق ير بود ند که از گر سنگی از بو تههای
بيابان تغذیه میکردند ز رانده شده از میان مردم ،آواره
و بینام و ن ان بودند.
73:1ز )2:و این بازماندگان حقير آن نسزل اینزک ایـوب را
م سخره میکن ند .تو جه دا شته با شيد به جمال تی که ا ستهزاء
ز « سرود آنان شدهام» « ،ضربالمثل
آنان را بيان میکند
ایشان شدهام» « ،مرا مکروه داشتهاند»« ،آب دهان بر صورتم
میانداز ند» « ،به مخال فت بامن برخا ستهاند»« ،راه را بر
من خراب (م سدود) کردها ند» و غ يره ...افت خار و کام یابی
ایوب مثل ابری گذرا ،رفته و ناپدید شده است.
263:1ز )1:اینک ایوب از درد عذاب میک د و از شزدت درد و
شکنجه آب شده ا ست و چون خاک و خاک ستر گرد یده ا ست و
آرزوی مرگ میک ند .خدا به دعا های او جواب نمید هد و
بیرحما نه بر او ج فا میک ند و او را چون پر کاهی بر باد
میدهد و قصد ک تن او را دارد ،ولی کی؟
ً خدا کسی را که در هنگزام مزرگ اسـتغاثه
1:3:1ز ):2یقینا
ن موده ا ست ،در گور ن میآزارد .ا یوب مح هت خود را به
دی گران ن ان داده بود ،و لی خدا محه تی به او ن ان
نمیدهززد .تنهززائی و بیکسززي و مطززرود شززدنش بززه دردهززای
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جانفر سای او ا فزوده شده ا ست .شرایط ج سمی و رو حی او
بسيار وخيم است .چرا باید مرد عادلی چون ایوب تهدیل به
برادر شغال و رفیق شترمرغ شود؟
23:2ز )21ایوب اصرار دارد که مجرم به نگاه کردن شهوتناک
به دوشیزهای نهوده است .او میداند که خدا چنين گناهی را
میبيند و آن را مجازات میکند .ایوب دروغ گوئی نکرده است.
خدا میتواند با آزمایش عادالنهای از او به صدق گفتارش پی
ب هرد .او از راه را ستی من حرف ن ده ا ست ،ا گر غ ير از ا ین
می بود شای سته بود که مح صوالتش را از د ست بد هد .او به زن
هم سایهاش ط مع نورز یده ا ست ،در غ ير این صورت سزاوار بود
زن او مورد ط مع مرد دی گری وا قع شود ،و ا موال و ز ندگی
خود را از دست بدهد.
2:3:2ز ):2ایوب نسهت به خادمانش رئزوف و مهربزان بزود و
ن سهت به ف قرا و بيوهز نان و یتي مان ،اح سان مین مود ،او
حرص طال و جواهر ندا شت ،او در خ فا فریف ته بتپر ستی ن ده
بود (در هنگام تابش آفتاب و ماه دست خود را نمیبوسيد ز
ر سمي در آ یين بتپر ستي) ،ن سهت به د شمنانش کي نهتوز ن هود،
غر یبنواز بود ،تق صيرهای خود را نمیپو شيد و در م عامالت
خود ا مين بود ا گر م جازاتی برای او در ک تاب نو شته شده
بود ،با ک مال افت خار آن را می پذیرفت و م ثل تاج بر سرش
مینهاد!
:13:2ز ):1در پایان فصل سزي و یكزم ،سـخنان ایـوب تمزام
می شود .ساموئل ر یداوت ،هنوز معتقد به پایان یافتن سخنان
ایوب نيست و مینویسد:
سخنان ا یوب وق تی به پا یان میر سد که آ ماده شکرگزاری
کسی که تنها شایسته ستایش است ،باشد .بسیار جاي شادي
که تا زمان تحقق این مهم ،همراه ایوب باشیم.

 -IIIشفاعت الیهو (فصول 32ـ)33
الف) سخنان الیهو با سه دوست ایوب (فصل )32
23:1ز )6در اینجا آنچنان که در باال دیزدیم گفتگزوی بزين
ً نو بت صوفر
ا یوب و سه ن فر دو ستانش پا یان مییا بد ،ظاهرا
بود که صحهت کند اما به دالیلی چند او سکوت اختيار نمود.
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مرد جوانی به نام الي هو پ سر برکئ یل بوزی ناظر بر
مهاحثززه بززين ایززوب و سززه دوســتش بززوده اسززت .بسززياری
ازآموزندگان کتاب مقدس اليهو را تصویری از مسيح ،ميانجی
بين ما و خدا میبين ند .او در قا لب یک پل کا مل بين
یه را
دوستان ایوب ظاهر می شود و موقعيت ایوب و راه حل یهو
تجز یه و تحل يل میک ند .در کو تاه کالم او وا سطهای بين
ان سان و خدا ست ،وا سطهای برای آ ماده ساختن صحنه برای
آمدن عيسی مسيح خداوند.
سایر مفسرین نگاه زیاد مساعدی نسهت به اليهو ندار ند و
او را جززوانی از خززود راضززی و تززازه بززه دوران رسززيده
میدانند!
به هر حال ،الي هو (مع نی نام او می شود « خدا ،او ست»)
نسهت به ایوب خ مناک می شود ،چونکه خود را از خدا عادلتر
مینمود .او همچنين از سه نفر دوست ایوب برای کوتاه آمدن
از پا سخ کافی به ا یوب ،ع صهانی بود .در آ یات ز یر او ا ین
بي ست و نه ف صل از مهاح ثه بين ا یوب و دو ستانش را ،خال صه
کرده است.
23:1ز )11اليهو به ایوب گفت تاکنون به حرمزت سزن و سزال
اح ترام او را ح فظ کرده و به سخنانش گوش داده ا ست ،و لی
دی گر بيش از ا ین نمیتوا ند سکوت ک ند .او میگو ید که
بزرگان (یا مردان مسن NKJV ،ز حاشيه) همي ه حکیم نيسزتند
و خدا میتوا ند حک مت را به مرد جوانی چون او ع طا نما ید.
او منت قدان ا یوب را سرزنش میک ند که مهاح ثهای قانعکن نده
ندا شتهاند و او مج هور شده ا ست به دل يل ق صور آ نان در
قانعکردن ایوب بدون هيچ طرفداری و تملق ،خود سخن بگوید.

ب) سخنان الیهو با ایوب (فصل )33
23::ز )2اليهو از ایوب میخواهد بزه سزخنانش توجزه کنزد،
چون که سخنانش از را ستی ق لبش بر میخ يزد و حقي قت دارد.
ایوب در طلب فرصتی بود تا حمایت خدا را جلب کند .هر چند
که الي هو ن يز مان ند ا یوب از گل سر شته شده ،و لی ای نک
میخواهد به عنوان سخنگوی ایوب نزد خدا صحهت کند و ایوب
میتواند بدون هراس روی دفاع او اعتماد کند.
13::ز )21اليهو ایوب را به خاطر اینکه اقرار به معصوميت
مط ل ن موده بود ،و ات هام بیان صافی به خدازدن ،سرزنش
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میک ند .خدا از ان سان بزرگ تر ا ست و مج هور ني ست گزارش
رف تار خود با ان سان را ا عالم نما ید .به هر حال خدا در
خواب ها ،با مردم تکلم میکند و در رؤیاهای شهانه به آنها
برعل يه شرارت و تک بر اخ طار مید هد و آن ها را از هال کت
نجات میدهد.
273::ز ):1خدا از طری درد و بيماریهایهای سخت و حتی از
د ست دادن ا شتها برای خوراک های خو شمزه ،با ان سان صحهت
میکند .اگر فرشته و یا وا سطهای از انسان شفاعت کند ،خدا
او را برا ساس آن ک فاره مق هول از فرورفتن به هاو یه ن جات
مید هد .الي هو نمیگو ید که من ظورش از ک فاره چي ست و لی ما
توج يه شدهایم که ا ین ک فاره ک سی ني ست جز او که « خود را
در راه همه فدا داد» (اول تيموتاوس  .)631اليهزو میگویزد
وقتی کسی به صدای خدا واکنش مثهت ن ان میدهد ،خدا سالمتی
جسمی و روحی او را بازمیگرداند.
زرگ روحزانی
کسزی کزه بزهگناهزان خزود اقرارمیکنزد ،ازمز
وجسمانیرهانيده میشود.
:23::ز )::چنانچه ایوب سخنی دارد بر زبان آورد ،در غيزر
اینصورت به دقت آرامش خود را حفظ کرده و به حکمت اليهو
گوش بسپارد.

ج) مرحله دوم سخنان الیهو با دوستان ایوب (فصل )3:
23::ز )2:سپس اليهو از سه نفر دوستان ایوب میخواهزد کزه
سخنان او را م ثل غذائی که میخور ند مزه کن ند .او اد عای
ا یوب را مه نی بر این که خدا در آزار عادالنی مان ند او
بیان صافی میک ند و بي هوده بودن ک سب ر ضایت خدا تو سط
ان سان ،ن قل قول میک ند و سپس میگو ید که خدا هيچ گاه شخص
م جرم را به بیان صافی داوری ن میک ند .ا گر خدا خود را به
ً هالک خواه ند
ک نار بک د و ا قدامی نک ند ،مخلو قات او تما ما
شد.
263::ز ):1اگر غيرممکن است گفتن این سخن به پادشـاه کزه
تو لئیم هستی و یا به نجيهان که تو شریر هستی ،پس چقدر
ً
غيرقا بل ت صورتر ا ست .قادر مط ل کائ نات را که مطل قا
بیغرض میباشد ،متهم به بیانصافی نمودن!
هيچ شرارتی از ن ظر خدا پن هان ني ست .خدا شریران را
میزند و فقیران را میرهاند.
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ً ایزوب مخاطزب اليهزو میباشزد و
:23::ز ):2این بار ظاهرا
توصيهاش اینست که ایوب به گناهانش اعتراف ک ند و گناهانش
را ترک ک ند و از درخوا ست از خدا برای آن چه که میخوا هد
د ست بردارد .صحهتهای ا یوب برآ مده از غف لت ،شرارت،
عصيان ،گناه و زیادهگوئی او بر عليه خداست.

د) مرحله دوم سخنان الیهو با ایوب (فصول 35ـ)33
23::ز )1سپس اليهو ایوب را بزه خزاطر اینکزه مزدعی اسزت
من صفانهتر از خدا ع مل میک ند و این که عادالن پادا شی
نمیگيرند ،سرزنش میکند .گناه انسان لطمهای به خدای قادر
مط ل وارد نمی سازد و نه عدالت ان سان نف عی به حال خدا
دارد.
73::ز )26متکهران از م کالت ،فریاد برمیآورند ،ولی اطالعی
از خدائی که به آن ها حکم تی باالتر از ب هایم و پر ندگان
داده ا ست ،ندار ند .ب نابراین دعا های آن ها شنيده نمی شود.
هر چ ند ما او را ن میبينيم ،و لی خدا ما را میبي ند و ما
باید به او متوکل باشيم.
23:6ز )1در سخنان چهارم ،اليهو اعتراف میکند کزه دفزاعش
از عدالت خدا و ت ریح ر نج و درد نا شی از شناخت عم ي او
از خدا ست .خدا در بر خوردش با ظال مان و مظلو مان کامالً
عادل و منص است (آیات2ز ،)7خواه پادشزاه باشزند و خزواه
ز ندانی در غل و زنج ير .ا گر عادالن ج سورانه ع مل کردها ند،
خدا در پی آن ست که آن ها را به خطا یای خود شان آ گاه و
وادار به تو به نما ید .ا گر خدا را اطا عت و خدمت نمای ند،
خدا آن ها را کام ياب می سازد ،و ا گر خدا را اطا عت نکن ند،
آن ها بدون آن که خدا را شناخته با شند به تیغ ها خواه ند
مرد.
2:3:6ز )12اگر ایوب توبه میکرد و مطيع میشد ،خدا نيز او
را از م صيهتهای تر سناکش میرهان يد ،و لی چون او سرک ی
می کرد و خود را عادل میپندا شت ،متح مل ه مان م جازاتی شده
بود که بر ریا کاران وارد آ مده بود .الي هو به او اخ طار
داد که اگر به این کار ادامه دهد دچار سرنوشتی خواهد شد
که ح تی ك فارة اع ظم هم نمیتوا ند او را برها ند (آ یه
هي جدهم اخ طاری برای ت مام گناه کاران در ت مام اع صار و
قرون است).
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113:6ز )::نظر به اینکه خدا دانای مطل است برعهده ایوب
بود که او را تعالی بهخ د .عظمت خدا را می توان در کنترل
او بر باران ،ابر ها و ر عد و برق ،د ید .ما نمی توانيم
عظ مت ت قدیر او را به ت مامی بفه ميم ،ا ما میدانيم آن چه
میک ند ،حاکی از فيض او به ان سان ا ست .آ ندرو سالهایش
نوشته است:
ه مان طو فانی که از یک سو برای م جازات و ان هدام
خاط یان بر ز مین فر ستاده می شود ،از سوی دی گر مو جب
برکات فراوان و حاصلخیزی و سرشاری می شود .بدین ترتیب
ح تی شدیدترین م جازات های خدا را می توان به ع نوان
منبعی بر جریان فیض او مورد نظر داشت.

زت
زای مختل ز طهيعز
زاوش در قلمروهز
زه کز
زو بز
23:2زز )2:اليهز
می پردازد تا حکمت ،قدرت و عظمت و شکوه طالئی خدا را ن ان
د هد .تعر ی الي هو از طهي عت ،از ر عد و برق و باران های
زورآور و یا از گردباد ،برف ،بارش لطي  ،سرما ...بادهای
شمال ،ابر های ضخيم و درخ ان و یا تابش درخ ان خور شيد،
قدیمی و کالسيک است.
2:3:2ز )1:اليهو با این درخواسزت سزخنانش را بزه پایزان
می برد« :ای ا یوب ا ین را ا ستماع ن ما .بای ست و در اع مال
عج یب خدا تأ مل کن!» و سپس به شناخت ا یوب از طهي عت،
می پردازد و او را میآزما ید :ابر ها چگو نه در آ سمان مع ل
میمان ند و چگو نه ز مين در ا ثر باد ج نوبی داغ می شود؟ ا ین
سؤاالت ما را به سؤاالت م ابه ا ما مهارزا نه ط لبتر خال
کائنات میرساند که برای ایوب طرح نمود ز نظير جالل مهیب
خدا که بر درک اندک ما پي ی گرفته است .بهتر آنست که از
خدا تر سيد و مط يع ن ظم او شد و همان ند ا یوب غيرمن صفانه
از او انتقاد نکرد.
 )1:3:2آخرین سخن اليهو بزا ایزوب نتيجزهگيری مزوجزی از
تمام این موارد است .درک اولين بخش آیه  1:ساده است ،ولی
بخش دوم آن در ترجمه ( NKJVو سایر ترجمههزا) م زکل اسزت.
فرانسيس آندرسون ترجمه متفاوتی از بخش دوم آیزه  1:دارد.
او در این ترجمه از حرف منفی در زبان عهری استفاده کرده
است.
لهذا مردمان از او میترسند.
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ً جميع دانادالن از او بترسند.
قطعا

 -IVنتیجه گیری ـ درسهایی از کتاب ایوب
الف) اولین مبارزه خداوند با ایوب ( 1438تا )24:1
مقدمه (1438ـ)3
اینک خود خداوند از ميان گردباد ز گونهای تجلی خدا در
ز ایوب را پاسخ میدهد .اینك سخنان خدا بعد از
عهد عتي
زش و
زل ،آرام بخز
زول قهز
زده در فصز
زدل شز
زن رد و بز
زخنان خ ز
سز
تسلیدهنده است .ذهن ایوب از سخنان بیعلم تاریک شده بود،
یعنی که او نابخردانه عدالت و انصاف خدا را در رفتار با
خودش ز یر سؤال برده بود .ای نک خداو ند ا ست که از او
میپر سد و ای نک نو بت ا یوب ا ست که با ید برای جواب حا ضر
باشد!
در سؤاالت مطرح شده ،خدا توضيح مفصلی از راز درد و رنج
اراء نمیدهد ،بلکه برای ن ان دادن دریچهای از جالل ،حکمت
و قدرت و عظمت خود در کائنات سير میکند.
خدا به ایوب میگوید« :قهل از آنکه به انتقاد از راههای
من ب پردازی ،از خودت سؤال کن آ یا می توانی خل قت را
آنچنان که من ان جام دادهام ،ان جام د هی؟» اله ته ا ین سؤال
ن ززاندهنززده نززاتوانی ،غفلززت ،بیاهميتززی ،بیکفززایتی و
فناپذیری ایوب است.
مززا در اینجززا سززخنان خداونززد را در تفسززير ریززداوت
میخوانيم:
ما تاکنون چ نین بردا شتی را از کائ نات ،نه در گفت گوی
ا یوب با دو ستانش ،نه در نا لههای وح شیانه ای مان ز خم
خورده ا یوب و نه ح تی از ز بان ر سا و هو شمند الی هو
ن شنیدهایم ،بل که ای نک که در ح ضور ی هوه ه ستیم و خودش
با ما سخن میگوید ،برداشت او را از کائنات میشنویم.

وق تی ما به سؤاالت خداو ند گوش می سپاریم ،ا ین شک در ما
برانگيخته می شود که ممکن است این سخنان تمثيلی و یا به
عهارتی دارای معانی عمي روحانی باشد ،و یا حتی نظم این
سؤاالت ن يز دارای اهم يت خا صی میبا شند .در ا ین لح ظه ا ست
که ما از پ ت عينک تيره به این سؤاالت نگاه میکنيم.
بع ضیها مم کن ا ست مغرورا نه بگوی ند که مت کریم از دا نش
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جدید چونکه امروز پاسخ بسياری از سؤاالتی را که خدا مطرح
کرده بود ،میدانيم .در پا سخ به ا ین د سته از مردم بارون
الکساندر هامهولدت 1میگوید:
آن چه را که ا یوب نتوان ست پا سخ د هد ،دان شمندان ن یز
نمیتوان ند پا سخ بده ند چون ا ین سؤاالت آن ها را در هم
می شکند ،ز یرا گر چه دان شمندان در مورد ع لل ثانوی
ب سیار ز یرک و زر نگ میبا شند ،و لی در درک ع لت اول یه
عاجز ماندها ند .آن ها هر گز نمیتوان ند به حوزه ع لت
ا صلی و ع ظیم وارد شوند ،و نمیخواه ند ع لت ا صلی را
بپذیرند.

سؤاالتی در رابطه با عجایب خلقت بیجان (:438ـ)3
خدا با ز بانی شاعرانه و زی ها به ت ریح خل قت ج هان
می پردازد ،آن گاه که ز مین را بن یاد ن هاد و آن را پی مایش
و مسیاحی و حما یت ن مود (اله ته زمي نی مع ل در ف ضا) و
فرشتگان آواز شادمانی خواندند .و سپس ميپرسد« :کجا بودی
وقتی من این کارها را انجام میدادم؟»
13:1ز )22خداوند از فضزای پنهزانی بزه فضزای جغرافيزایی
بازگ ته و به ت ریح م حدودکردن در یا با سواحل و ب ستن
جر یان آب از م حدوده سواحل و پو شاندن در یا به ا بر و
پيچيدن دریا در تاریکی ،ميپردازد.
213:1ز )21آنگاه خداوند با زبانی شيوا کنترل خود را بزر
صبح بيان مینماید:
طلوع خورشيد کرانههای زمین را روشن میکند و اعمالی که
شززریران در تززاریکی انجززام دادهانززد در روشززنایی صززهح
پرده برداری می شود ،زمين در نور روز رنگ میگيرد و شریران
پنهان میشوند و کاری انجام نمیدهند تا تاریکی فرارسد.
خداو ند ا یوب را به چالش میک د که بگو ید که در مورد
اعماق اقيانوسها و قلمرو مرگ و پهنای زمين ،چه میداند.
273:1ز )1:خزدا در مزورد من زاء نـور از ایزوب میپرسزد.
خور شيد برای ب يان من اء نور ،جواب قانعکن ندهای ني ست،
چونکه روشنائی از پيش «شده بزود» (پيزدایش  ،):32قهزل از
اینکه خورشيد به وجود آمده باشد (پيدایش  .)2632آیا ایوب

1 - Baron Alexander Humboldt
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چنان عمری درازی کرده بود تا پاسخ این سؤاالت را بدهد؟ و
آیا ایوب درباره برف و تگرگ که خدا آنها را به جهت ایام
تنگی و جنگ مهار کرده بود ،چه میدانست؟
در مورد اینکه چگونه روشنایی و باد شرقی بر زمين منت ر
میشوند ،ایوب چه میدانست؟
1:3:1ز ):1سپس ایوب در کالس هواشناسی ،آزمایش میشود و در
مورد باران ،رعد و برق ،نحوه جاری شدن آبها در دشتها که
موجب افزایش محصوالت ک اورزی می شود و من اء باران ،شهنم،
یخ و مه از او سؤال می شود .چگو نه آب مان ند سنگ منج مد
میشود و سطح دریا یخ میبندد؟
:23:1ز )::هيچ دان ی به جز دانش ستارهشناسی ن ان دهنزده
ناتوانی ان سان در قل مرو آ سمانی ني ست .ب نابراین خدا از
ا یوب را جع به توا نائی او در مورد کن ترل ستارگان و ا فالک
و قراردادن آن ها در مدار شان و تع يين وظایف ان در راب طه
با زمين ،از او میپرسد.
با تو جه به دا نش مدرن که مدعی کن ترل ان سان بر طهي عت
میباشد ،سزخنان اسزپورجيون در مزورد آیزه  :2ترجمزه ،KJV
بسيار مناسب میباشد:
آیا ميتوان عقـد ثریـا (خوشـهای مرکـب از بـیش از :11
ستاره) را به هم بب ندی و آ یا می توانی ر شتههای جب ار
(نام کهکشانی است؟) را از هم بگسالنی؟
هر گاه به توانائی های خود م غرور شویم ،عظ مت طبی عت به
ما ن شان خوا هد داد که تا چه ا ندازه ضعیف و ناتوان
ه ستیم .چ ندین ستاره در آ سمان چ شمک میزن ند و آ یا ما
می توانیم ی کی از ا ین ا نوار صبحگاهی را خاموش ک نیم؟
ما دار یم از توانائیهای مان صحبت میکنیم و لی آ سمانها
بر سخنان ما میخند ند و ما را م سخره میکن ند .وق تی که
ثریــا در بهــاران و در شــادی بهــاری میدرخشــد ،آیــا
می توانیم خود را از جذ به آن باز دار یم؟ و وق تی که
جب ار در اوج خود میدرخ شد ،و ز مین در ا سارت زم ستان
ا ست ،آ یا می توانیم ب ندهای یخ را از د ست و پای ز مین
برداریم؟ ف صول برا ساس طرح خدائی تغی یر مییاب ند و
ت مامی نژاد ان سان نتوان سته ا ست تأثیری در ا ین گردش
خدائی بگذارند .اصل خداست! انسان چیست؟

::3:1ز ):1بدیهی است کسی که حکمزت و قزدرت خزدا را زیزر
سؤال می برد باید بتواند به ابرها فرمان دهد تا پراکنده
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شده و باران را توليد کنند و به برق ها فرمان دهد و آنها
بالفا صله فر مان او را اطا عت کن ند! آ یا ا یوب میتوا ند به
خدا بگوید که عقل چگونه عمل میکند؟ و انسان چگونه حکمت
و فطا نت مییا بد؟ هيچ کس دارای حکم تی ني ست که بتوا ند
ابر ها را ب مارد و از خالی شدن م شکهای آ سمان ج لوگيری
کند .هيچکس نمیتواند اراده کند چه وقت باران را بر زمين
خ ک که چون كلوخها به هم چسهيدهاند ،بهاراند.
 )3پرسش در مورد عجایب خلقت جاندار ( 39438تا )24:1
:73:1ز ):2اینک خدا از مخلوق بيجزان بزه مخلزوق جانزدار
زوب
زه ایز
زود را بز
زيت خز
زؤال م ز
زه سز
زردازد .او در ادامز
میپز
یادآوری مینما ید که چگو نه د ستهای خود را گ وده ا ست و
ا شتهای هر مو جود جا نداری را از شیر ژ یان در مأوای خود
گرفته تا غرابی با جوجههایش ،ارضاء میکند.
23:7ز )1خدا به ایوب یزادآوری میکنزد کزه هزيچکس جزز او
نمیتوا ند دوره بارداری بز کوهی و آ هو را بفه مد .خروح ی
( یا گورخر) به فر مان خدا بندهای ان گ وده شده (و رام
شدنی نيستند) ،از شهر گریزان و در بيابانها و چراگاههای
کوهستانی دست جمعی زندگی میکنند.
73:7ز )21گاو وحشی نيز تن به خدمت تو و شخم زمينهای تزو
و ح مل و ن قل تو ن مید هد .و ا ما در مورد شترمرغ با آن
بالهای غيرطهيعیاش :او در بعضی جهات احمقانه عمل میکند.
تخم هایش را در مکان های آسيبپذیر می گذارد و حيوانات آنها
را پای مال میکن ند و رف تارش با جو جههایش طوری ا ست که
گو یا از او ن میبا شند ،ا ما ا گر بال بگ اید و بدود ا سب و
سوار به پایش نمیزنند!
273:7ز )1:سپس خدا از ایوب میپرسد که آیا او قوت را بزه
اسب داده است و گردن او را با یال زینت داده است؟
ا ین ح يوان م غروری را که حری صانه و بی هراس از تير های
د شمن و فر یاد کرنا ها و تال لو نيزه ها و زوبين ها ،به ق لب
سپاه دشمن میزند چه كسي آفریده است؟
163:7ز ):1آیا ایوب به شاهین حکمت داده است تا به جنـوب
م هاجرت ک ند؟ و آ یا او به ع قاب پرواز را آموخ ته ا ست؟ و
آ یا او به ع قاب آموخ ته ا ست که آ شيانه خود را در بل ندی
ب سازد و از م سافتی ب سيار دور طع مه خود را م اهده ک ند و
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جوجههای خود را بياموزد تا غذای خود را پيدا کنند؟
ً خداوند ایوب را برای گستاخیاش و تزالش او
 23:1و )1مجددا
سرزنش میک ند .ا گر
برای یافتن نق صی در کار قادر مط ل
ً با ید بتوا ند
ا یوب تا آن در جه دا نا و قوی ا ست ،مطمی نا
پاسخ این سری سؤاالت را بدهد.

ب) پاسخ ایوب (34:1ـ )5
خداوند از ایوب میپرسد با این اطالعات اندکی كه از خلقت
طهي عی دارد ،آ یا ح دارد ت قدیر خداو ند را ز یر سؤال
ب هرد؟ و بدین ترت يب ا یوب درنها یت جای گاه واق عی خود را
پ يدا کرده و ميگو ید« :ای نک من حق یر ه ستم و به تو چه
جواب دهم؟ دست خود را بر دهانم گذاشتهام».
ا یوب مق هور شده در ع لم بیپا یان خدا ،ت صميم میگ يرد که
دیگر چيزی نگوید.

ج) اتهام دوم خدا بر ایوب ( 14:1تا )3:4:1
 )1ایوب باید مردانه پاسخ خدا را بدهد ( 14:1ـ)1:
ا ما پا سخ ا یوب به نوعی خالی از عن صر تو به بود،
بنابراین خداوند از ميان گردباد به نکوهش او ادامه داد.
او از ایوب میخواهد که مانند یک مرد صحهت کند .گذشته از
آن ،ا یوب خدا را به بیان صافی متهم کرده بود و او را
محکوم کرده بود تا عدالت خود را توجيه نماید :پس خداوند
گفت حال ای ایوب تو بيا و به جای من خدا ب و و چون رعد
آواز بده ،بر ت خت خدائی بن ين به عزت و شوکت و جالل و
زی هایی م لهس شو .غ ضب خود را بر مجر مان جاری ساز و
متک هران را ذل یل ب گردان .ا گر توان ستی چ نين ک نی آن گاه
قدرت رهانندگی تو را تائيد خواهم نمود.

)2

خدا

توجه

ایوب

را

به

بهیموت

جلب

میکند

(154:1ـ)2:
سپس خداوند به ایوب میگوید به بهیموت که با او آفریده
شده بود ،بن گرد .بع ضی از مف سرین معتقد ند که بهي موت و
لویاتان موجوداتی اساطيری در دوران باستانی میباشند .یک
مخ لوق ا ساطيری چه رب طی میتوا ند با مخ لوقی چون ان سان
داشته باشد؟
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کلمه بهيموت شکل جمعی کلمه عهزری گلزه یزا رمزه
بهيمه( میباشد.
کالین در این مورد مینویسد:

)=behmah

ع نوان بهی موت ج مع م شدد «مو جود اف ضل» ا ست که ع نوانی
است مانند سر مخلوقات خدا (آیه  19الف) .توجـه داشـته
با شید به ع ناوین عالی که به لویا تان ن سبت داده شده
است ( 334:1و .)3:

خداو ند بهي موت را به ع نوان اف ضل صنایع خود ،معر فی
میک ند .هر چ ند که ما به در ستی ا ین مو جود را نمیشناسيم،
و لی میدانيم که مو جودی گ ياهخوار و دوزی ست و فوقال عاده
قوی ا ست .ا ین جانور در مکان های م جر و باتالقی ز ندگی
میک ند و به شدت مردمگر یز ا ست .در سی که از ا ین ب خش
میگ يریم این ست که ا گر ا یوب نمیتوا ند یک جانور را کن ترل
کند ،چگونه میتواند بر دنيا کنترل داشته باشد؟
گاهی اوقات بهيموت را اسب آبی میگویند و بعضی ترجمهها
نظيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززر
ً آن را اسب آبی نوشزته اسزت .ولزی
 Louis Segondفرانسوی دقيقا
هيچ ت صوری مه نی بر این که ا سب آ بی «اف ضل صنایع خدا ست»
و جود ندارد .شاید که یک ف يل یا ماموت شای ستگی چ نان
ع نوانی را دا شته با شد ،و لی ا سب آ بی ا صالً شای سته چ نين
عنوانی نيست!
بع ضی از دان مندان م سيحی بر ا ین عقيدها ند که ن سل
بهيموت منقرض شده است و یا احتماالً در بخ ی از مناط دور
اف تاده جنگل های آفری قا یا فت می شود .دروا قع یک خز نده
دایناسور مانند به خوبی در توصيفات بهيموت میگنجد.

 )3خدا توجه ایوب را به لویاتان جلب میکند.
(فصل ):1
ً پا سخ نگف ته ا ست ،بل که ف قط
خدا شکایت ا یوب را م ستقيما
گفته است « ،تو باید بتوانی بر حکمت ،محهت و قدرت کسی که
ب سيار بزرگ تر با شکوهتر و مج للتر از تو ميبا شد ،مت کی
باشي».
23:2ز )7موجود مهيب دوزیست دیگر لویاتان است که در خلقت
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خداو ند بینظ ير ا ست .آ یا ا یوب میتوا ند او را رام ک ند؟
خدا به ایوب ميگوید« .یکهار دست خود را بر او بگذار ...
و دی گر ن خواهی گذا شت و هر گز ج نگ را فرا موش ن خواهی کرد»
(آیه ه تم  .)TEVعهارت لویاتان در ادبيات باستانی کنعانی
ا شاره به «اژد های ه فت سر در یا» میبا شد ،و لی آن طوری که
آندر سون میگو ید ا ین مورد ثا بت نمیک ند ،که لویا تان ه مان
موجود اساطيری فوق باشد».
در انگليسی ما از کلماتی نظير پنج شنهه ،ژانویه و جهنم
بدون تو جه به م فاهيم اول يه آن ها در ادب يات بيدی نان
ا ستفاده میکنيم .ا ستفاده ا بزاری از کل مات م عانی آن
کلمات را بيان میکنند ،و خدا در اینجا به روشنی ایوب را
به م هارزه میطل هد که به یک مخ لوق واق عی تو جه دا شته
با شد ،ح تی ا گر ن ظر مثه تی به آن ندا شته با شد .نمو نه
مع مولی آن میتوا ند تم ساح رودن يل با شد که ب سياری از
توصيفاتش در یک خزنده میگنجد.
در حالی که بهيموت در ابتدا یک جانور زمينی بوده است،
ا ما لویا تان در اب تدا یک مو جود آ بزی بوده ا ست .ان سان
نمیتواند لویاتان را با قالب یا ریسمان بگيرد و یا او را
زوردن
زل خز
زواني قابز
زا حيز
زازد و یز
زود سز
زه خز
زی و بازیچز
اهلز
نمیباشد.
پو شش خارجی زره مان ند او در مقا بل نیزه ها و زوبين ها
مقاوم است و کافی است دستی بر این پوسته خارجی بک ی تا
جنگ را به یاد آوري.
 )22 ، 213:2خدا به توصي این جزانوران پایزان داده تزا
سؤال الز مه را از ا یوب بپر سد :ا گر ان سان در مقا بل ا ین
مخلوقات محض چنين میهراسد ،کسی که چنين موجوداتی را خل
کرده است ،کسی که جاودانی است ،کسی که متعهد به هيچ کس
ني ست و ک سی که ما لک و خال ه مه چ يز ا ست ،چ قدر بي تر
باید او را مرعوب سازد؟ تفسير کالین چنين است:
در این جا به نتی جهگیری ا ین ب خش میر سیم :ا یوب دی گر
با ید به ناتوانی خود در غلبه بر موجودی مثل لویاتان،
پی می برد ،ح تی اگر چه آرزوی نش ستن بر ت خت خالق را
داشته باشد.

213:2ز )::به لویاتان برگردیم :ساختمان بدن او عظيم است
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و قدرت او فراوان ا ست .پو سته تن او ضخيم و م حافظ بدن
او ست .بر او ن می توان اف سار زد .د هان و د ندانهای او
هول ناک ا ست .پو ست و فلس های تن او مان ند پره های زره
میبا شد .خداو ند در ع هارات شعرگونه به تف سير عط سه او،
چشمانش ،دهانش و بینیاش ،در هنگام تحریک شدن ،می پردازد.
قدرت لویا تان فراوان و گو شت ا ندامش به هم ف رده ا ست.
وقتی که خود را در خطر میبيند به هر سو حمله کرده و همه
چ يز را در هم میکو بد و سالحهای مع مولی در پو ست او کارگر
ني ست .وق تی که درون گل می خزد ،ا ثری از خود بر جا
می گذارد که چون ا ثر شي ه شک سته بر خاک میما ند .با
ا ندامش بر آب شالق میز ند که آب را چون ظرف رو غن جو شان
میک ند .ح تی با ا ستفاده از گزا فهگوئی های شاعرانه ادب يات
خاوری (مهال غه و ا غراق گوئی) ،م کل ا ست پذیرش این که
چگو نه ح تی بزرگ ترین تم ساحها را مي توان «پاد شاه حیوا نات
سرکش» ناميد.
تو صي حيوا نات وح ی و احت ماالً داینا سورها در ا ین ف صول
ِ خدا ست .ا ین مو جودات مخلو قات
م هين جالل ،قدرت و عظ مت خود
خدا میباشند ،و خدا آنها را برای نمایش جالل و قدرت خود،
به کار میگ يرد .ب نابراین تع جبآور ني ست که خدا با
حيوا نات بیآزاری نظ ير آ هو و کالغ شروع و به تدریج بر
ا ندازهها میافزا ید تا به بزرگ ترین مخلو قات ،یع نی بهي موت
زمي نی ،پاد شاه جانوران و لویا تان در یائی با آن تو صيفات
غيرقابل باور ،میرسد.

د) پاسخ فروتنانه ایوب (14:2ـ)1
ا یوب مغ لوب شده ا ست .خدا دال یل کافی برای محکوم يت او
دارد! ا یوب اق تدارو قدرت خدا را ا عالم کرده ا ست .ا یوب
اقرار کرده است که با لهان خود به آنچه که نفهميده است
تک لم کرده ا ست .و ای نک نه تن ها از خداو ند شنيده ا ست،
بل که چ شمانش او را د یده ا ست .او از خوی تن متن فر شده و
ً
در خاک و خاک ستر تو به ن موده ا ست .اله ته او خدا را عي نا
ند ید و لی از حک مت ،قدرت ،ت قدیر و پاد شاهی خدا دارای
ً دیده باشد.
آنچنان مکاشفهای شد که گویا خدا را عينا
کتاب ایوب  ،232ایوب را مرد «کامزل» ناميزده اسزت و در
این جا ،در پا یان ا ین ک تاب او از خودش متن فر ا ست .این ست
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تجر به برگز یدهترین مقد سين خدا در ت مام قرون و اع صار.
دی .ال مودی مینوی سد هر چه بي تر در فيض ر شد ک نيم ،در
نظر خود حقيرتر میشویم.

 -Vمؤخره :پیروزی ایوب (34:2ـ)13
الف)

دوستان

ایوب

سرزنش

شده

و

احیاء

میگردند

(34:2ـ)9
سپس خداو ند الی فاز و دو دو ست او را به خاطر این که
واقعيت را در مورد خدا به ایوب نگفته بودند ،سرزنش کرد.
آنها اصرار داشتند که تمام دردهای ایوب به خاطر مجازات
گناهان اوست .ولی این در مورد ایوب درست نهود .بدین جهت
آنها محکوم به گذرانيدن هفت گوساله و هفت قوچ به عنوان
قربانی سوختی برای جریمه گناه خود شدند.
ا یوب ن يز تو سط خداو ند پذیرف ته شد و مأمور شد تا برای
دوستانش دعا کند تا خدا آنها را بهخ اید.

ب) ایوب دوباره کامیاب میشود(114:2ـ)13
213:1ز )21به محض اینکه ایوب برای دوستانش وساطت کرد ،و
نزد خدا د عا ن مود ،خداو ند دو چ ندان از آن چه که از پیش
دا شت به او ع طا ن مود :دو برا بر گو سفندان و شتران و
گاوها و االغهایی که از پيش داشت.
2:3:1ز )22سپس ایوب دارای هفت پسر و سه دختر شد و یکصزد
و چ هل سال دی گر ز ندگی کرد .خداو ند روز های آ خر ا یوب را
بي تر از روز های او لش مت هارک ساخت .بدینترت يب ا یوب
باعزت وافت خار وع مر دراز مُ رد ودرت مام مدت ع مرش خدا را
آنچ نان که شيطان بهاو گف ته بود ،کفرنگ فت .چه فيض بزر گی
ا ست از سوی خداو ند که ا یوب با آن زخم های چرکي نی که بر
صورت دا شت و چ هرهاش ز شت شده بود ،دارای دخترا نی شد که
آنچنان زیها بودند که نظيرشان در جهان پيدا نمیشد.

 -VIپایان داستان :درسهایی که از کتاب ایوب
یاد میگیریم.
در وا قع ر مز درد های ان سانی

کامالً ت

ریح ن

ده ا ست.
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آنچنانکه وسلی بيکر 1میگوید:
وق تی که به پا یان ک تاب ا یوب میر سیم ،پا سخی به ا ین
ابهام داده نشده است و پاسخی در اینجا و جود ندارد که
فکر منطقی انسان را قانع نماید!

به هر حال ما میتوانيم از دو حقيقت مطمین باشيم:
نخ ست این که ،رنج های ا یوب نتي جه م ستقيم گنا هان شخص او
ن هود .خدا خود تائ يد ن موده ا ست که او شخص کا مل و در ست
بوده است ( .)132همچنين خدا گفت که ادلزه دوسزتان ایزوب
مه نی بر این که خدا ا یوب را به خاطر گنا هانش م جازات
میکند ،درست نهود (.)13:1
دوم اینکه ،هر چند ایوب به خاطر اینکه گناه کرده بود،
مهتال ن د ،با این وجود آزمایش به عمل آمده از او غرور،
خود عادل پنداری و عداوت قلهی او را آشکار کرد .ایوب تا
در رؤیا به پوچ بودن خود و عظمت خدا واق

ن د (23:1ز )6و

برای دوستانش دعا نکرد ( ،)213:1از رنجهای خود نياسود.
پارهای از درسهایی که ما در این کتاب در مورد رنج ب ری
فرا میگيریم به قرار زیر میباشند:
2ز عادالن از رنج ک يدن مستثنی نمیباشند.
ً نتيجه گناه نيست.
1ز رنج ک يدن الزاما
:ز خدا یک حصار امنيتی در اطراف راستان نهاده است.
:ز خدا بيماری و رنج را نفرستاده است ،بلکزه بيمزاری و
رنج از ناحيه شيطان است( .لوقا 2632:؛ دوم قرنتيان .)2321
:ز شيطان نيز به نوعی بر قلمرو انسانهای شزریر ،بالیزای
یی (طوفان های بزرگ)،
ماوراءالطهيعی (رعد و برق) ،اوضاع جو
بيماریها (تاولهای ایوب) و مرگ ،حاكم میباشد.
6ز شيطان میتواند تنها با اجازه خدا ایمانداران را بزه
این مصيهتها دچار کند.
2ز آنچه که خدا مجاز مینماید ،امر بزه انجزامش میدهزد:
«آیا نيکوئی را از خدا بيابيم و بدی را نيابيم؟»
 1ز ما باید به این رنجها آنطور بنگریم که از سوی خزدا
زد
زد داد و خداونز
زيطان« :خداونز
زوی شز
زه از سز
زد و نز
آمدهانز

1 - Wesly Baker
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گرفت».
7ز خدا همي ه علت دردها و مصيهتها را ت ریح نمیکند.
21ز رنجها ،تحمل انسان را زیاد میکنند.
22ز در برخورد با رنج ک يدن مقدسين ،ما نهایزد عجوالنزه
قضاوت کنيم.
21ز ادله انسانی کافی نيست ،تنهزا خزدا میتوانزد تسزلی
کامل بدهد.
2:ز در پایان کتاب ایوب م اهده میکنيم که خداوند بسيار
ر حيم و مهر بان ا ست و همچ نين م اهده میکنيم که بع ضی
او قات ا مور غ لط درنها یت مو جب ا مور در ست در ز ندگی
میشوند.
2:ز تحمل ایوب در مصيهتها ،تائيدی بر خدا بود.
2:ز تحمل ایوب در مصيهتها ثابت کرد که شيطان دروغگزو و
مفتری است.
26ز فرا گرفتيم که انسان بزرگتر از آنچه هست کزه دور و
خود را از د ست
بر او ست و خواه دارا ئی و خواه ک سان
بد هد ،خدا همچ نان عادل و من ص و شای سته ستایش و تو کل
میباشد.
22ز ما باید از سزخنان سرپوشزيده و اعتراضهزای بیمزورد
بپرهيزیم.
21ز شيطان نه قدرت حضور در همه جا را دارد و نزه قزدرت
مطل دارد و نه علم مطل .
27ز خدا عليرغم تجویز درد و رنج ،هنوز هم نيکو و عزادل
است.
ما از سایر بخش های ک تاب م قدس مطا لب بي تری مه نی بر
این که چرا خدا ا جازه مید هد مقد سينش ر نج بهر ند ،یاد
میگيریم:
2ز بعضی اوقات رنجهزا نتيجزه گناهزان مجزازات ن زده در
زندگی است (اول قرنتيان .):1322
1ز بعضی اوقات رنجها به جهت پي رفت فيوضات روحانی است،
نظير تحمزل ،بردبزاری ،تواضزع (روميزان  :3:و  :و یوحنزا
.)132:
:ز رنجها زندگی ایمانداران را از کثافتهزا و پليزدیهزا
میآالید تا خدا بتواند تصویر خود را در زندگی ایمانداران
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کاملتر م اهده کند (اشعياء .)1:32
:ز رنجها فرزندان خدا را قادر میسزازد تزا دیگزران بزه
ه مان طری قی که خدا آن ها را ت سلی مید هد ،ت سلی ده ند (دوم
قرنتيان .):32
:ز رنجها مقدسين را در رنجهای نجات دهنده سهيم میسزازد
و با موت او م ابه میگرداند (فيلپيان .)213:
6ز رنجها به انسان ن ان میدهد که خدا را باید به خزاطر
خودش دوست داشت نه به خاطر احسانهایی که به ما مینماید
(دوم تسالونيكان :32ز.)6
2ز رنجها تضمينی میباشزند بزرای فرزندخوانزدگی ،چونکزه
خداو ند تن ها ک سانی را تزک يه میک ند که دوست ان دارد
(عهرانيان 2321ز.)22
 1ز رنجها موجب میشوند که مقدسين فقزط متوکزل بزه خزدا
شوند و نه به قدرت خودشان (دوم قرنتيان .)732
7ز رنجها مردم خدا را به خدا نزدیکتر مینماید (مزاميزر
.)623227
21ز رنجها تضمين جالل آینده میباشند (روميزان  2231و )21
و
22ز خدا هرگز ما را بي تر از آنچه کزه میتزوانيم تحمزل
کنيم ،نمیآزماید (اول قرنتيان .)2:321

