
 

ايوب
 

 از خود  شود آه یروبرو می خود با اوضاعی ر زندگ د هر آس. گويد ی م  سخن  از رنج  ايوب آتاب
 » بكشد؟  بايد رنج  خوب چرا انسان«: پرسد یم

 در   و نادرست  درست  و احساس  ديدگاه گويد آه ی ما م دهد، اما به ی نم  را نشان  وجود رنج  دليل  ايوب آتاب
 . چيستی  زندگ  و مفهوم  رنج ءمورد مسئله

 را   فرزندش ده. شود ی م  دامنگيرش  مصيبت  ناگهان ، ثروتمند و نيكوآار آه حكيم بسيار  استی  مرد ايوب
 مبتال  جانكاهی  مرض رود و خود به ی م از بينی  بكل دهد؛ ثروتش ی م  از دست  سهمگين طوفانک در ي
   چرا او به ه دهند آ  توضيح ايوبی آوشند برا یآيند و م ی او م  عيادت  به  نفر از دوستانش سه. گردد یم

 و در   است  روز افتاده  اين  به  گناهانش  دليل گويند او به ی م  ايوب آنها به.   است دچار شدهی  مصيبت چنين
 . آند ی م  مجازات  وسيله  خدا او را بدين واقع
 و  آزرده  بسيار دل ايوب. آند ی او را باور نم سخنی ، اما آس  نيست  چنين ورزد آه ی اصرار م ايوب

 و   رنج ، هرچند دليل  نكرده  خداوند او را فراموش  آه  اعتقاد است  بر اين شود، اما همچنان ی م خشمگين
 .آندک تواند در ی خود را نم مصيبت
 هرگز   انسان آند آه یمی  او يادآور گويد و به ی م  سخن گردباد با ايوبک  ي ، خداوند از داخل سرانجام
   من  گوش  از اين پيش«: گويد ی م  خداوند، ايوب  سخنان  از شنيدن پس.  اوند نيست خد عظمتک  در قادر به
 در   از خود بيزار شده  جهت از اين! بيند ی تو را م  من  چشم اآنونی  بود، ول شنيدهی  تو چيزهايء درباره

 خداوند دارد نبايد   او به آهی  اعتماد برد آه یمی  پ  حقيقت  اين  به ايوب» . آنم ی م و خاآستر توبهک خا
 .دهد ی م او رخی  برا باشد آهی  رويدادهاي  به وابسته

 .بخشد ی فرزند ديگر م  او ده رساند و به ی م اش ی قبل  دو برابر ثروت  را به  ايوب خداوند ثروت
 از اقتدار  د خارجافت ی م ما اتفاقی  در زندگ  آنچه  آرد آه  را مشاهده  حقيقت  اين توان ی م  ايوب از آتاب

  آهی هنگام. دهد ی او م  خداوند به  آه استی ا  اجازه  محدود به  شيطان  و اختيارات قدرت.  خداوند نيست
سازد تا در آخر،  ی م را نيز فراهمی شود، او راههايی  دامنگير آس  و مصيبت دهد رنج ی م خداوند اجازه

ی  آند و تسل  ما را تقويت  و از او بخواهيم اوند اعتماد آنيم خد  به استی آاف.  سازد  را آامياب  شخص آن
 .  است و مهربانک  خداوند چقدر ني آند بفهميم یمک  ما آم بهی زندگی سختيها. بخشد

  اش  و خانواده ايوب
  آرد به یمی زندگی  مرد  عوص در سرزمين

  بود درستكار و خداترسی او مرد.  ايوب  نام
 پسر و   هفت ايوب3و2. ورزيد یمی  دور  از گناه آه
   هزار گوسفند، سه  هفت  و صاحب  دختر داشت سه

 و   ماده  گاو، پانصد االغ هزار شتر، پانصد جفت
   مرد سراسر آن او ثروتمندترين. بود بسيار  نوآران
 . رفت ی شمار م  به ناحيه

 خود جشنی ء  در خانه  نوبت  به  ايوب هر يک از پسران4
  خود را دعوت   و خواهران  برادران ءآردند و همه برپا می

وقتی روزهای 5.  آنند  شرآت  جشن نمودند تا در آن می
 و  خاست  برمی زود  صبح رسيد، ايوب  می  پايان  به جشن

 خداوند قربانی   به  از فرزندانش  هرآدام برای طهارت
داد، تا اگر   می  انجام  آار را مرتب  اين ايوب. آرد  می تقديم

 باشند،   آرده  خدا گناه  به  نسبت  ندانسته احيانًا پسرانش
 . شود  آمرزيده  گناهشان بدينوسيله

 
   ايوب  ايمان آزمايش

 در حضور خداوند حاضر  گان فرشت روز آهک ي6
 . بود  ايشان  نيز همراه  بودند، شيطان شده
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 2   ايوب
 

 

 »ی؟آجا بود«:  پرسيد خداوند از شيطان7
 سير   و در آن گشتم ی م دور زمين«:  داد  پاسخ شيطان

 ». آردم یم
 بر  را ديدی؟  ايوب  منء آيا بنده«:  خداوند از او پرسيد آنگاه8

او مردی درستكار . شود ی او پيدا نم ، آسی همچون زمين
 ».ورزد  دوری می  و از گناه  است و خداترس

ی او سودی برای اگر خداترس«:   گفت شيطان9
 و   و خانواده ايوب10. آرد ی آار را نم  اين داشت ینم

   دسترنج.یا  داشته محفوظی  را از هر گزند اموالش
 .یا  او بخشيده  زياد به و ثروتی ا  داده او را برآت

  ديد آهی  خواه  را از او بگير، آنگاه اش یداراي11
 »!  تو آفر خواهد گفت آشكارا به

  برو وهر آاری آه«:   گفت  شيطان خداوند در پاسخ12
 خود   آسيبی به ، فقط  بكن اش خواهی با دارايی می

 .  رفت  خداوند بيرون  ازبارگاه  شيطان پس» . اونرسان
  ء در خانه  ايوب ن و دخترا پسرانی روز وقتک ي13

  پيشی قاصد15و14،  بودند  مهمان برادر بزرگشان
زدند و  ی م  شخم گاوهايت«:   او گفت  آمد و به ايوب
   ناگهان چريدند آه ی آنار آنها م  االغهايت ماده

   را بردند و تمام ، حيوانات  آرده  ما حمله به *سابيها
 و   بدر بردم  سالم  جان تنها من.  تو را آشتند آارگران

 ».  تو خبر دهم  تا به آمدم
 قاصد   بود آه  نيافته  مرد هنوز پايان  اين سخنان16

   خدا از آسمان آتش«:  ، گفت  رسيده ديگری از راه
  را  چوپانانتء  و همه  گوسفندان ، تمام  شده نازل

 تو   تا به ، آمدم  بدر برده  سالم  جان سوزاند و تنها من
 » . خبر دهم

 شود قاصدی ديگر   حرفهای وی تمام  از آنكه پيش17
   ما حمله  به  دسته آلدانيها در سه«:  ، گفت وارد شده

 را آشتند،   را بردند و آارگرانت آردند و شترهايت
 تو خبر   تا به ام  و آمده  بدر بردم  سالم  جان تنها من

 ». دهم
 قاصد   بود آه  نشده  هنوز تمام  قاصد هم  آن سخنان18

 در   و دخترانت پسران«:   رسيد و گفت از راهی ديگر
 باد   ناگهان آه19،  بودند  مهمان  برادر بزرگشانء خانه

                                                 
 .ای وحشی و غارتگر بودند قبيله» سابيها«   *

   را بر سر ايشان ، خانه  وزيده  بيابان از طرفی شديد
   سپردند و تنها من  زير آوار جان  آرد و همه خراب
 تو  ابه خبر ر  تا اين ام  و آمده  بدر بردم  سالم جان

 ». برسانم
   خود را پاره  لباس  غم ، از شدت  برخاسته  ايوب آنگاه20

 موی سر خود را تراشيد و در حضور خدا  سپس. آرد
   دنيا آمدم  به  مادر برهنه از شكم«:  گفت21،   خاک افتاده به

خداوند داد و خداوند .   رفت  دنيا خواهم  از اين  هم و برهنه
 ».د متبارک باد خداون نام.  گرفت

 خدا   نكرد و به  گناه آمدها، ايوب  پيش  اينء با همه22
 . ناسزا نگفت

 
  حضور خداوند آمدند و  به  دوباره فرشتگان
 . بود  با ايشان  هم شيطان

 »ی؟آجا بود«:  پرسيد خداوند از شيطان2
   و در آن گشتم ی م دور زمين«:  داد  جواب شيطان
 ». آردم یسير م

   را ديدی؟ بر زمين  ايوب  منء آيا بنده«: ند پرسيدخداو3
او مردی درستكار و . شود آسی مانند او پيدا نمی

 مرا  با اينكه. ورزد  دوری می  و از گناه  است خداترس
 او   علتی به  هيچ  بدون  دهم  داشتی تا اجازه بر آن
 از   من  به  بزنی، ولی او وفاداری خود را نسبت صدمه
 ».  است اده ند دست

   جان نجاتی  برا انسان«:   گفت  در جواب شيطان5و4
  آسيب  او  بدن به.  دارد بدهد  هر چه خود حاضر است

 تو آفر   آشكارا به ديد آهی  خواه ، آنگاه برسان
 »! خواهد گفت

،  با او بكنی خواه ی م هر چه«:  داد خداوند پاسخ6
 ». او را نكشی ول

   و ايوب  رفت خداوند بيرون از حضور   شيطان پس7
.  مبتال ساختک دردنای  دملها را از سر تا پا به

 تا با  برداشتی  سفال  و تكه  در خاآستر نشست ايوب8
 .  خود را بخاراند آن

   بالها آه  اين آيا با وجود تمام«:   او گفت  به زنش9
 خدا را ی؟ او وفادار  به ، هنوز هم  آورده  سرت خدا به
 »! و بمير آن  لعنت

   حرف  ابله زنک  ي تو مثل«:  داد  جواب ايوبی ول10
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 ايوب 3
 

 

 ما   از خدا به خوبی  چيزها  آيا بايد فقط!یزن یم
 »بد نرسد؟ی برسد و چيزها
برضد خدا ی  سخن  بالها ايوب  اين با وجود تمام

 . نگفت
 

   ايوب دوستان
 ی،اليفاز تيمانی  نامها  به  ايوب  نفر از دوستان سه11
   به آهی از بالهايی وقتی و سوفر نعماتی لدد شوحب

 نزد   گرفتند با هم  شدند، تصميم  بود آگاه سر او آمده
ی ، او را تسل نمودهی  بروند و با او همدرد ايوب
توانستند ی  را از دور ديدند بسخت ايوبی وقت12. دهند

بلند ی  تأثر با صدا آنها از شدت. او را بشناسند
ک  خود را دريدند و بر سر خود خا گريستند و لباس

   آورند هفت بر زبانی ا  آلمه  آنكه آنها بدون13. ريختند
 نشستند، زيرا   روز در آنار او بر زمين شبانه

 با   بتوان  آه شديدتر از آنستی  درد و ديدند آه یم
 . داد  را تسكين  آن آلمات

 
   ايوب شكايت

ی و روز گشود   سخن  به  لب  ايوب سرانجام
 : آرد  بود نفرين  شده  از مادر زاييده آه را

   در رحم  و شبی آه  دنيا آمدم  به  روزی آه  به لعنت3و2
   فراموش  روز برای هميشه ياد آن4!   قرار گرفتم مادرم

 روز  آن  ای آاش.  ياد نياورد  را به شود و خدا نيز آن
رد و  را فرا گي تاريكی آن5.  ابدی فرو رود در ظلمت
 روزگار محو ء از صفحه6.  افكند  سايه  بر آن ابر تيره

 قرار  گردد و ديگر هرگز در شمار روزهای ماه
.  آيد  حساب  و عاری از شادی به شبی خاموش7. نگيرد

.  آنند  را نفرين  ماهرند، آن  آردن  در نفرين آنانی آه8
 باشد و آرزوی روشنايی  ای نداشته  ستاره  شب آن9

   صبحء  سپيده لی هرگز روشنايی نباشد و هيچگاهآند، و
   بستن  قادر به  آنيد، چون  را لعنت  شب آن10. را نبيند
  ، دچار اين  متولد شده  شد من  نشد و باعث  مادرم رحم

 . بالها شوم
ی  مرا رو چرا مادرم12؟   تولد نمردم چرا هنگام11

  هنگاماگر 15و14و13؟  و مرا شير داد  گذاشت زانوهايش
 در آنار   و آسوده  آرام ، اآنون مردم یتولد م

ی  آاخها  آه  جهان  و بزرگان ، رهبران پادشاهان
خود را با طال ی خود ساختند و قصرهای برای قديم

 .  بودم  پر آردند، خوابيده و نقره
  هرگز نفس!  آمدم ی دنيا م  به  مرده آاشی ا16
  زيرا در عالم17 ؛ ديدم یرا نمی  و روشناي آشيدم ینم

آورند و  ی وجود نم بهی  مزاحمت ، شروران مرگ
   هم زندانيانی در آنجا حت18. آرامند ی م خستگان

در 19. دهد ی را آزار نم  آنان راحتند و فرياد زندانبان
   اربابش  از دست يكسانند و غالمی آنجا فقير و غن

 . آزاد است
و ی  در بدبخت آهی  آسان بهی چرا بايد نور زندگ21و20

  آهی برند بتابد و چرا آسان ی سر م بهی تلخكام
  رسد و مثل ی فرا نم  دارند و مرگشان مردنی آرزو
گردند،  ی م  مرگ  هستند بدنبال گنجی  در پ آهی مردم
  آهی  وقت استی  بزرگ  سعادت چه22؟  بمانند زنده

چرا نور 23! آشند ی م  را در آغوش  مرگ سرانجام
ندارد و خدا ی ا  چاره تابد آه یمی آسبر ی زندگ
  منک خورا24؟   است  بسته  رويش اميد را بهی درها
ی  جار  از وجودم  مانند آب  و ناله ، و آه  است غصه
   بر سرم ترسيدم ی م  از آن  هميشه آهی چيز25.  است
مرا ی  و رنجها ندارمی  و راحت آرامش26.   است آمده
 . نيستی پايان

 
  ولای گفتگو

)4: 1- 14: 22( 

   گناهكار است ايوب: گويد ی م اليفاز سخن
 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه

ی ا چند آلمهی ده ی م ، آيا اجازه ايوبی ا2
تو 4و3.   بمانم  ساآت توانم ی ديگر نم ؟ چون  بزنم حرف

 خدا   به آهی ا  آرده را نصيحتی  بسيار در گذشته
  آهی  و آسان  و بيچارگان ن ضعيفا به.  جويند توآل

   آه اآنونی ول5. یا  داده  قلب  بودند، قوت گرفتار يأس
  آدم6. یا  شده  پريشان  است  تو آمده  سراغ  به مصيبت

ی  مواقع  تو، در چنين مثلی پرهيزآار و درستكار
فكر ی قدر7.  بدهد  را از دست نبايد اميد و اعتمادش

 درستكار و  انسانی ا  ديده  آيا تابحال  و ببين آن
 هر  دهد آه ی م  نشان تجربه8؟ شودک هالی گناه یب
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 4   ايوب
 

 

 و   گناه آهی  آسان.یآن ی را درو م همانی  بكار چه
  آنها زير دست9. آنند ی را درو م آارند همان یمی بد

 مانند شير  اگر چه10. شوند یخدا نابود می توانا
اهند  خو  خو هستند، اما ُخرد و تباه ، درنده ژيان
ی  از گرسنگ پير و ناتوانی  شيرها مثل11. گرديد

 . خواهند شد  پراآنده  فرزندانشان خواهند مرد و تمام
،  بودمی  عميق در خوابی  وقت شبک ي13و12

 آشكار  بر منی  رسيد و حقيقت  گوشم بهی ا زمزمه
از .   را فرا گرفت  وجودم  ترس ناگهان14.  گشت

  از برابر منی روح15. يدلرز ی م  بدنم ، تمام وحشت
 را  حضور روح16!  شد  راست بر تنمی  و مو گذشت
  سپس.   او را ببينم توانستم ینمی ، ول آردم ی م احساس
:  رسيد  گوشم  ندا به اينک  وحشتنا  سكوت در آن

،  خالقی تواند در نظر خدا یمی  خاآ آيا انسان«17
 نيز در   آسمان فرشتگانی حت18؟  باشد گناه یو بک پا

 از  آهی  آدميان  برسد به چه19، نيستندک نظر خدا پا
،  صبح20. اند و مانند بيد ناپايدارند  شده آفريدهک خا

   از بين هميشهی ميرند و برا ی، م اند و شب زنده
  شمع21. آورد ی ياد نم  آنها را به همی روند و آس یم

  ميرند، و هيچكس یگردد و م ی م  خاموش زندگيشان
 .دهد ی نم هميتا
 

 طلبند، ولی آسی آورند و آمک می فرياد برمی
 خود روی  بسوی خدايان. دهد  نمی گوش

. رسد  نمی  دادشان  از آنها به آورند، اما هيچكدام می
. ميرند  می  در عجز و درماندگی از غصه سرانجام2
 هستند،  گردند، ظاهرًا آامياب  از خدا برمی آسانی آه3

  فرزندان4. شود  می هانی بر آنها نازلولی بالی ناگ
. آند  نمی گردند و آسی از آنها حمايت  می پناه  بی ايشان

 را  خورند و ثروتشان  می  را گرسنگان محصوالتشان5
  بال و بدبختی هرگز بدون6. آنند  می  غارت حريصان

  بدبختی از خود انسان7. شود  نمی  دامنگير انسان علت
   از آتش  شعله همچنانكهگيرد،   می سرچشمه
 .خيزد برمی

 خود را نزد خدا  ، مشكل تو بودمی  جا اگر من8
آند و  یانگيز م  شگفت زيرا او معجزات9.  بردم یم

. دهد ی م شمار انجام ی بء العاده  و خارق عجيبی آارها

  باراند و آشتزارها را سيراب ی م  باران بر زمين10
گرداند و  ی م را سرافراز فروتنان11، آند یم

ی ها او نقشه12. بخشد یمی  را شاد رنجديدگان
از ی آند تا آار ی م  بر آب گر را نقش  حيله اشخاص

خود گرفتار ی آنها را در دامها13.  نبرند پيش
. نمايد یمی  را خنث ايشانی ها سازد و توطئه یم

 و  استک  تاري آنها مانند شبی  برا روز روشن14
 .روند ی م  راه ل آورما  آورمال در آن

   ظالمان  را از چنگ  و فقيران خدا مظلومان15
  بخشد و دهان ی اميد م  فقيران او به16. رهاند یم

 .بندد ی را م ظالمان
  پس. آند ی م اش  خدا تنبيه آهی  آس حال خوشابه17
اگر خدا 18. نمايد، دلگير نشو ی م او تو را تنبيهی وقت

بندد و  ی را م زخمهايت   هم  آند خودش تو را مجروح
 .رهاند یمی و از هر بالي19 بخشد یتو را شفا م

 خواهد داد   نجات از مرگی  قحط خدا تو را هنگام20
 .  شمشير خواهد رهانيد  از دم  جنگ و در موقع

  بود و از هالآتی  خواه  در امان  زبان از زخم21
 .ماندی  خواه محفوظ

 وحشی  حيوانات و قحطی خواهی خنديد و   جنگ به22
زنی   می  شخم زمينی آه23.  تو آسيبی نخواهد رسانيد به

خطرناک با تو    خواهد بود و جانوران خالی از سنگ
 . سر خواهند برد  و صفا به در صلح

ی  تو چيز  خواهد بود و از اموال  تو در امانء خانه24
 . نخواهد شد دزديده

و 26، د صحرا زياد خواهند بو  تو مانند علف نسل25
 نرسد درو   تا وقتش  آه  گندمء  خوشه تو همچون

ی  از دنيا خواه  آاميابی، پير شود، در آمال ینم
 اينها ء  همه  آه  است  آرده  ثابت  من  به تجربه27.  رفت
 . مرا بشنو  نصيحت  بخاطر خودت  دارد؛ پس حقيقت

 
   است  بر حق  من شكايت: دهد ی م  پاسخ ايوب

 : داد  پاسخ ب ايو آنگاه
،  آنيد  مرا وزنء توانستيد غصه یاگر م2

 دريا نيز سنگينتر  ساحلی  از شنها ديديد آه ی م آنگاه3
 تند و  منی  حرفها  آه  است همينی برا.  است

خود مرا ی  با تيرها قادر مطلقی خدا4.  پرواست یب
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   من  درقلب زهرآلودشی تيرها.   است  زده  زمين به
  خدا مرا بهی ناگهانی يورشها.  ت اس فرو رفته
  آند آه یعرعر می  وقت االغ5.   است  انداخته وحشت
  آند آه یصدا می  باشد و گاو هنگام  نداشته علف
  مزه ی ب را آهی  غذاي آيا انسان6.  باشد نداشتهک خورا

   نباشد دوست  پخته را آهی مرغ  تخمء باشد و يا سفيده
  آنم ی م نگاهی  غذاي ين چن  به آهی هنگام7؟ دارد

 .خورد ی م  بهم شود و حالم ی آور م اشتهايم
 سازد و مرا  مرا برآوردهی  خدا آرزو آاشی ا9و8

آند، با  ی آار را م  او اين دانستم یاگر م10. بكشد
 هرگز  من.  بودم ی م  دردها خوشحال  اينء وجود همه
 او  دانم ی، زيرا م ام  نكرده  خدا مخالفت با دستورات

 را   وضع  اين توانم ی چطور م من11.   است مقدس
؟   دهم خود ادامهی  زندگ بهی  اميد  چه ؟ به  آنم تحمل

   از آهن ؟ آيا بدنم ام  شده  ساخته  از سنگ آيا من12
   دادم بهی آيد و آس ی بر نم از دستمی آار13؟  است
 .رسد ینم
  بان عاجز خود مهر  دوست  به  بايد نسبت انسان14

  گفتهک  را تر قادر مطلقی اگر او خدای باشد، حت
شما ی  دوست  به ، من دوستانی ای ول18-15. باشد

   در زمستان هستيد آهی  نهر ، زيرا مثل اعتماد ندارم
و ک  خش  آن  آب  و در تابستان  پر است  و يخ برف از

روند تا  ی م  آنار آن شود؛ آاروانها به یناپديد م
  در آنی آبی  فرو بنشانند؛ ول خود را عطش

. شوند یمک هالی ، از تشنگ يابند؛ پس ینم
  نوشيدنی تيما و سبا برای  آاروانها آهی وقت21و20و19
 از   هم من. شوند یآنند، نااميد م ی م  در آنجا توقف آب

   من  وضع شما از ديدن.  ام  اميد آرده شما قطع
چرا؟ آيا ی ول22.  آنيد ترسيد و حاضر نيستيد آمكم یم

؟ آيا  ام خواستهی  چيز هرگز از شما آوچكترين
 از شما  آيا تاآنون23؟  ام آردهی ا  هديه درخواست
؟  برهانيد  و ظالمان  دشمنان  مرا از دست ام خواسته

  جوابک  ي خواهم ی از شما م  من آهی تنها چيز24
 بگوييد   من به.  شد  خواهم  ساآت ، آنوقت استی منطق
 ؟ ام آردهی  خطاي ه چ آه
ی انتقادهای ، ول استی  بسيار عال  حقيت گفتن25-26

 از   آه  دليل  اين  به آيا فقط.   است شما دور از حقيقت

   فرياد برآوردم اراده یبی  و نوميد  يأس فرط
   هم  يتيم بهی شما حت27؟  آنيد خواهيد مرا محكوم یم

  خود را نيز آنيد و حاضريد دوست ی نم رحم
 شما   به آيا من.  آنيد  نگاه  من  چشمان به28. بفروشيد
.  گناهم ی ب  نكنيد، چون مرا محكوم29؟  گويم ی م دروغ
   دروغ آنيد من یآيا فكر م30.  نباشيد انصاف یاينقدر ب

   را از نادرست  درست توانم ی و يا نم گويم یم
 ؟  دهم تشخيص

 
   است پايان ی ب  من رنج:  ايوب

ک يی  زندگ  مثل زمينی  رو انسانی زندگ
مانند 2.   فرساست و طاقتی طوالن ، برده

ی ا آند زير سايه ی آرزو م  آه استی غالمی زندگ
   منتظر است  آه استی آارگری  زندگ بيارامد، و مثل

گذرد؛  یثمر م ی ب عمر منی ماهها3.  را بگيرد مزدش
 سر  آه  شب4.   است  آننده و خستهی  طوالن منی شبها

   زودتر صبح آاشی ا«:  گويم ی م گذارم ی م بر بالين
 پهلو   آن  پهلو به  از اين  دم و تا سپيده» .شود
 . غلطم یم
   ترک خورده  بدنم پوست.   است  و زخم  پر از آرم بدنم5

   بسرعت روزهای زندگی من6.  و پر از چرک است
  ريد آهآو  ياد به7. شود گذرد و با نوميدی سپری می می

 ديگر روزهای   و چشمانم  نيست  دمی بيش عمر من
 مرا   االن  شما آه چشمان8.  را نخواهد ديد خوش
 خواهيد   من بدنبال. بيند ديگر مرا نخواهد ديد می

  آسانی آه9.  بود  ديگر نخواهم ، ولی من گشت
شود، برای   و ناپديد می  پراآنده  ابری آه ميرند مثل می

 و   ابد از خانه تا به10. روند  دنيا می ن از اي هميشه
شوند و ديگر هرگز آسی آنها را   خود دور میء خانواده

؛   آنم  را بيان ام  و غصه  بگذاريد غم پس11. نخواهد ديد
 .  بگويم  سخن بگذاريد از تلخی جانم

 مرا در   آه هستمی  جانور وحش خدا مگر منی ا12
 دراز  ر بسترمدی وقتی حت14و13ی؟ ا بند گذاشته

، تو با   آنم  را فراموش ام ی و بدبخت  تا بخوابم آشم یم
بود  ی بهتر م برايم15. یترسان ی مرا م  شب آابوس
   به آردند تا اينكه ی م ام فشردند و خفه ی را م گلويم
خود ی از زندگ16.   بدهم ادامهی بار نكبتی  زندگ چنين
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  ماندهی  باق م از عمر آهی  چند روز در اين.  بيزارم
  دارد آهی  ارزش  چه انسان17.   خود رها آن مرا بحال

 از  هر روز صبح18ی؟  او نماي  خود را صرف وقت
چرا 19ی؟  او را بيازماي و هر لحظهی آنی او بازجوي

 را فرو   دهانم تاآبی گذار ی نم  تنهايم لحظهک يی حت
 ؟ برم

 آيا ی، هست  آدميان  ناظر بر اعمال آهی خدايی ا20
   مرا هدف چهی ؟ برا  است زدهی ا  تو لطمه  به  من گناه
ی تو مانعی  برا  آيا منی؟ا خود قرار دادهی تيرها
  و از تقصير منی بخش ی را نم چرا گناهم21؟  هستم
 و   رفت خواهمک زير خای  بزود  منی؟گذر یدر نم

 . بود  ديگر نخواهم منی ، ول گشتی  خواه تو بدنبالم
 

  آند  بايد توبه ايوب: گويد ی م سخنبلدد 
 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه

   حرفها ادامه  اين  آی به ، تا به ای ايوب2
آيا خدای قادر 3!  دهی؟ حرفهای تو باد هواست می

گذارد؟   را زير پا می  و انصاف  عدالت مطلق
 را  ، ايشان  حق  آردند و او به  خدا گناه  به فرزندانت4

 خدای قادر   درگاه  تو به ولی اآنون5.  نمود مجازات
 پاک و خوبی باشی، او  اگر آدم6.   دعا آن مطلق
 تو  ءآند و خانه  می شنود و تو را اجابت  را می دعايت

   از خير و برآت  تو آنچنان عاقبت7. دهد  می را برآت
   در برابر آن ات  زندگی گذشته سرشار خواهد شد آه

 . آمدناچيز بنظر خواهد
 تو   خود بهء  تا از تجربه  بپرس از سالخوردگان8

 چيز را   همه  آه ايم نكردهی ما آنقدر زندگ9. بياموزند
   درس  گذشتگان از حكمتی توان یتو م10.  بدانيم
   آه  تو خواهند گفت و آنها بهی  بگير عبرت

ی آنند ديگر اميد ی م  خدا را فراموش  آه آنان13و12و11
   هستند آه آب ی ب در زمينی  مانند گياه شاناي. ندارند
. شود ی م  را ببرند پژمرده  آن  از آنكه پيشی حت
   تار عنكبوت  به  آه استی خدا مانند آس ی ب شخص14

افتد و اگر از  ی نمايد، م  تكيه  آن اگر به15. اعتماد آند
او 16. دارد ی نم  تار او را نگه  شود، آن  آويزان آن

شود  ی م  تر و تازه  صبحگاهان  آه استی مانند گياه
  در ميان17. گردند ی م  گسترده  در باغ هايش و شاخه

. دارد ی م  نگه دواند و خود را محكم ی م سنگها ريشه
 را  آنی آنند ديگر آس ی م  را از ريشه آنی وقتی ول18
  آنی  جا روييدهی  ديگر و گياهان19، آورد ی ياد نم به

 .خدا ی ب  شخص  عاقبت  است نينچ. گيرند یرا م
گويد و  ینمک  را تر  خدا نيكان  آه بدانی ول20

 را از  او دهانت21. گرداند ی نم  را آامياب بدآاران
و 22، پر خواهد آردی شادی  و فريادها خنده

 خواهد   را خراب  بدآارانء  را رسوا و خانه دشمنانت
 .نمود

 
  نيستی شفيع: دهد ی م  پاسخ ايوب

 :  داد  پاسخ  ايوب آنگاه
در ی ا چيز تازه.  دانم یمی  اينها را بخوبء همه2

  تواند از ديدگاه ی چطور م انسانی ول.  گفتار تو نيست
 آند  اگر بخواهد با او بحث3؟  باشد خدا واقعًا خوب

آند  ی م آهی از هزار سؤالی  يك بهی تواند حت ینم
را ی  و آس زيرا خدا دانا و تواناست4؛  دهد پاسخ
   آوهها را به ناگهان5.   با او نيست مقاومتی يارا

   آنها را واژگون آورد و با خشم ی درم حرآت
اگر او 7. لرزاند ی را م زمينی ها و پايه6 سازد یم

  آند و ستارگان ی نم  طلوع  دهد آفتاب فرمان
  او به. آند ی م او بر درياها حرآت8. درخشند ینم

 اآبر، جبار، ثريا  و دب9   گسترانيدهآسمانها رای تنهاي
 . است  را آفريدهی  جنوب و ستارگان

 او را  آند و آارهای عجيب آور می  حيرت او اعمال10
گذرد و او را   می از آنار من11.  حد و مرزی نيست

هر 12.  آنم  نمی نمايد و او را احساس ، عبور می بينم نمی
 او  تواند به می ن برد و هيچكس  بخواهد می  را آه چه

 آنی؟  می  چه ، بگويد آه  آرده اعتراض
 قدرتمند  نشاند و دشمنان  خود را فرو نمی خدا خشم13

 با او   آه  آيستم  من پس14. آند  می  را زير پا له خويش
   آالمی به بودم  می  هم گناه حتی اگر بی15؟   آنم مجادله
.  آردم  می  و تنها از او تقاضای رحمت آوردم  نمی زبان

   آه دانم  و او حاضر شود، می حتی اگر او را بخوانم16
فرستد و  گردبادی می17.  نخواهد داد  گوش  حرفهايم به

 را زياد   زخمهايم جهت آوبد و بی  می مرا در هم
   تلخ ؛ زندگی را بر من  بكشم گذارد نفس نمی18. آند می
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   غالبتواند بر خدای قادر  آسی می چه19.   است آرده
   دادگاه  را به تواند خدای عادل  آسی می شود؟ چه

 مرا   حرفهايم  باشم  هم گناه اگر بی20احضار آند؟ 
 . خواهد آرد محكوم

ی  اهميت منی  برا اينی ، ول  هستم گناه یهر چند ب21
خدا گناهكار و 22.  خود بيزارمی ندارد، زيرا از زندگ

دامنگير ی بالي یوقت23. برد ی م  را از بين گناه یب
خدا 24. خندد یآشد، خدا م ی، او را م شدهی گناه یب

  او چشمان.   است  سپرده  گناهكاران  دست دنيا را به
اگر .  را بجا نياورند  تا عدالت  را آور آرده قضات
 ؟  آار آيست ، پس  آار خدا نيست اين

 سپری   پيكی تيزرو، بسرعت  مثل بارم زندگی مصيبت25
 آشتيهای تندرو و مانند   چون سالهای عمرم26. شود می

 .گذرند  تندی می آيد، به  بر صيد خود فرود می عقابی آه
، شاد   آرده  را فراموش ام  و غصه  غم خواهم می27

   مرا گرفتار رنج ترسم ؛ زيرا می توانم ولی نمی28،  باشم
 تو، ای خدا، مرا   آه دانم  می ديگری بكنی، چون

   چه  تالشم  اگر گناهكارم پس29. هی شمرد نخوا گناه بی
،   آبها بشويم حتی اگر خود را با پاآترين30 دارد؟  فايده

 حتی  بری، تا آنجا آه  فرو می  و لجن تو مرا در گل31
 . باشند  داشته  آراهت  نيز از من لباسهايم

  دهم   تو جواب  به  بتوانم آهی  نيست  انسان  من تو مثل32
ی  ما شفيع بين  آاشی ا33.   روم  محكمه و با تو به

 تو از  آنوقت34، داد یمی  آشت بود تا ما را با هم یم
ی  از تو وحشت و منی آشيد ی م  دست  من  آردن تنبيه
   با تو سخن  ترس  بدون توانستم ی م آنگاه35.  داشتم ینم

 !  نيست  چنين  آه افسوسی ؛ ول بگويم
 

  ام سير شدهی از زندگ:  ايوب
   به  بگذاريد زبان پس.  ام سير شدهی از زندگ
.   بگويم  سخن جانمی ، از تلخ  گشوده شكايت

  ام  آرده  بگو چه  من  به ؛ فقط  نكن خدا مرا محكومی ا2
   درست آيا بنظر تو اين3ی؟ آن ی م  چنين  با من آه

 خود  را آهی و انسانی  روا دار  ظلم  من  به  آه است
  را نصيبی و خوشبختی و شادی  ساز ذليلی ا آفريده

   ما انسانها قضاوت آيا تو مثل7-4ی؟  بگردان بدآاران
مرا ی  سرآيد و نتوان  به عمرتی ترس ی آيا می؟آن یم

تواند مرا از  یمی آسی آن یو يا فكر می  آن مجازات
  آهی گناهانی  چرا مرا برا  تو برهاند؟ پس چنگ
 ی؟آن ی م عقيب ت  اينچنين ام  نشده مرتكب

   همان  و اآنون  مرا سرشت تو بود آهی دستها8
 مرا   ياد آور آه به9. آند ی مرا نابود م  آه دستهاست

  مرا بهی  زود  اين  آيا بهی؛ وجود آورد بهک از خا
تا ی  بخشيد  قدرت  پدرم به10ی؟ گردان یبر مک خا

.   رشد آنم  مادرم در رحمی مرا توليد نمايد و گذاشت
 و  و استخوانها و رگی  داد  من  به  و گوشت پوست11
   حيات  من  به آهی تو بود12. ی بافت  را بهم ام یپ

 .  نگهداشت  مرا زنده  تو بود آه و محبتی بخشيد
   فكر تو اين  هميشه ، از ابتدای خلقتم با وجود اين14و13

  ، از بخشيدنم  گناهی شدم  مرتكب  اگر من  آه بوده
ای   بيچاره  آدم چه15. ورزی و مرا نابود آنی  امتناع
آيد، ولی تا   نمی  حساب  به  بكنم اگر آار خوب!  هستم

.  شوم  می  سر بزند فوری تنبيه  گناهی از من آوچكترين
   شير بر من ، مثل  برخيزم  از زمين اگر بخواهم16
   نمايش  به  من  خود را عليه پری و باز قدرت می
آوری؛ هر   شاهد می  من  عليه وستهپي17. گذاری می

  افزايی و ضربات  می  من  به  خود نسبت  بر خشم لحظه
 .آوری  فرود می درپی بر من پی
   از اينكه  قبل آاشی ؟ ا  دنيا بيايم بهی چرا گذاشت18

   از اين آنوقت19.  دادم ی م ديد، جان یمرا می چشم
  مادر به   و از رحم يافتم یمی بار رهاي نكبتی زندگ

از ی  ديگر چيز آهی بين یآيا نم20.  رفتم یگور م
.  بگذار  ديگر تنهايم ؟ پس  است نماندهی  باق عمرم

 و ديگر  روم یمی بزود21.   آنم استراحتی بگذار دم
 سرد و   آه روم یمی  سرزمين به.  گردم یباز نم
   بهی، و پريشان  ظلمت  سرزمين به22  استک تاري
 . استی  تاريك نور هم خود  آهی جاي

  سزاوار  ايوب گناه: گويد ی م سوفر سخن
   است مجازات

 : داد پاسخی  سوفر نعمات آنگاه
  نبايد پاسخی معن ی ب  سخنان  همه  اين آيا به2

  تواند خود را تبرئه یمی با پرحرفی ؟ آيا آس گفت
   جواب توانيم یما نمی آن ی، آيا فكر م ايوبی ا3؟ آند

 آيا ی،آن ی م  خدا را مسخره آهی ؟ وقت بدهيمتو را 
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ی آن یادعا م4؟   نشست  خواهيم ما ساآتی آن یفكر م
ک  و در نظر خدا پا  است  درست  حرفهايت آه
   آه گفت یآرد و م ی م  خدا صحبت آاشی ا5! یهست

ی  او آار آاشی ا6.   تو چيستء  درباره نظرش
 ی،ديد یمی  هست  تو خود را آنطور آه آرد آه یم

  بدان. داند یمی ا  داده  تو انجام  را آه زيرا او هر آنچه
  تو را تنبيهی ا  سزاوار بوده  آه  خدا آمتر از آنچه آه

 .  است آرده
   آيا با تحقيقی؟دان یآيا تو افكار و مقاصد خدا را م7

افكار او 9و8ی؟ ببر ی آنها پ بهی توان ی م و تجسس
تر از   و گسترده  از زمين و وسيعتر بلندتر از آسمان

   خود در برابر او چه  تو با عقل پس.  درياهاست
  گيرد و محاآمه یخدا تو را می وقت10ی؟ بكنی توان یم
  زيرا او خوب11ی،  آن آند، نبايد با او مخالفت یم
   انسان  و از شرارت گناهكار استی  آس داند چه یم

 خر  شود آه یمدانا ی  زمان مرد نادان12. باشد ی م آگاه
 ! بزايد انسانی وحش

 را بسوی خدا   و دستهايت  خود را پاک آن  دل حال13
 و از بدی   را از خود دور آن گناهانت14برافراز؛ 

 سر خود را بلند   خجالت تا بتوانی بدون15 بردار؛  دست
   تمام آنگاه16.  بايستی  و اطمينان آنی و با جرأت

  هی آرد و از آنها چون خوا سختيهای خود را فراموش
  زندگی تو از آفتاب17.  ياد خواهی نمود  رفته آب

 مانند  نيمروز درخشانتر خواهد شد و تيرگی زندگيت
در زندگی اميد و 18.   خواهد گشت  روشن صبح

   و امنيت  تو آرامش  و خدا به  خواهی داشت اطمينان
 و   ترسی نخواهی داشت از دشمنان19. خواهد بخشيد

ولی 20.  نياز بسوی تو دراز خواهند آرد اری دستبسي
   و تنها اميدش  فراری نيست  برای گناهكار راه  آه بدان
 .  است مرگ
  ام  و تمسخر شده  خندهء مايه: دهد ی م  پاسخ ايوب

 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه
 هستيد؟ و اگر   آل آنيد عقل یآيا فكر م2

   مثل  هم من3؟ رد با شما خواهد م  هم بميريد حكمت
   اين  آه آيست.   و از شما آمتر نيستم  دارم شما فهم
ی  روزگار  آه من4؟ ايد نداند  شما گفته راآهی چيزهاي
  آرد، اآنون ی م  را اجابت  و خدا دعايم آردم یدعا م

 مرد درستكار و ی،آر.  ام  خود شده  دوستانء  خندهء مايه
  آهی اشخاص5.  است   شده  مورد تمسخر واقع عيب یب

  آنند و افتادگان ی م  را اهانت  هستند رنجديدگان آسوده
   اگر چه  و خدانشناسان دزدان6. شمارند یرا خوار م

  در امنيتی  خدا، ول  به هستند و نهی  متك  قدرتشان به
 .و آسايشند

گوييد نداند؟ حتی اگر   را شما می  آنچه  آه آيست9و8و7
   چيزها را به  بپرسيد اين  هم ان و پرندگ از حيوانات

   آنيد به  و دريا سؤال اگر از زمين. شما ياد خواهند داد
   را آفريده  همه  خداوند اين  دست  آه شما خواهند گفت

 بشر در   تمام  و نفس  هر موجود زنده جان10.  است
 ء  مزه  دهانم  همانطور آه درست11.   خداست دست

 را   وقتی حقيقت ، همچنانفهمد  را می خوراک خوب
 .دهد  می  را تشخيص  آن  گوشم شنوم می

   هستند و همه  پير حكيم اشخاص«: گوييد یشما م12
ی  واقع  و قدرت اما حكمت13» .آنند یمک چيز را در

 . بايد آرد  چه داند آه ی او م فقط.   خداست از آن
  خراب  او  را آه آنچه!   است  خدا چقدر عظيم قدرت14

 را   او عرصه آهی وقت.  بنا آرد توان ی نم آند دوباره
او 15. نخواهد بودی  گريز  نمايد، راه  تنگ بر انسان

. شود یمک  خش و زمين گيرد ی را م جلو باران
. آند ی م  آب  را غرق فرستد و زمين یطوفانها م

  دهندگان فريب.   اوست  از آن  و حكمت  قدرتی،آر16
 . او هستند  دو در دست هر خوردگان و فريب

گيرد   را از آنها می  و رهبران  مشاوران او حكمت17
 و اسير   را برده پادشاهان18. سازد  می و آنها را احمق

 را  زورمندانسازد و   می  را پست آاهنان19. آند می
   و بصيرت صدای سخنوران20. نمايد  می سرنگون
 را  انبزرگ21. گيرد  می  را از ايشان سفيدان ريش

تيرگی و 22. سازد  می  را ذليل  قدرت حقير و صاحبان
قومها را 23. آند  می  روشنايی تبديل  را به ظلمت

ها  آند؛ قبيله  آنها را نابود می سازد، سپس نيرومند می
. فرستد  می  اسارت  آنها را به آند، سپس را زياد می

 و  ، حيران  ساخته  ممالک را احمق رهبران24
  و آنها در تاريكی مثل25سازد   رها می سرگردان
 .خورند روند و مانند مستها تلوتلو می  می آورها راه
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  خود  چشم گوييد به ی شما م  را آه  آنچه من
ی  حرفها من.  ام  خود شنيده  گوش  و به ديده
 نيز  دانيد من ی شما م  را آه آنچه.  فهمم یشما را م

  توانستم ی م آاشی ا3.   و آمتر از شما نيستم دانم یم
 و با خود او   گويم  سخن قادر مطلقی  با خدا مستقيم
   را با دروغ  شما حقيقت چرا آه4؛   آنم بحث
  اگر حكمت5.  هستيد  آاذب شما طبيبان. پوشانيد یم

 .زديد ی نم داشتيد حرف
 . نماييد  توجه  داليلم  بدهيد و به  گوش  من  به حال6
را ی  بزنيد و چيزهاي خدا حرفی آيا مجبوريد بجا7
 آنيد؟   او بيان  از قول  است  او هرگز نگفته آه

   را وارونه از او حقيقتی  طرفدار خواهيد به یم9و8
  داند شما چه یآنيد او نم ی دهيد؟ آيا فكر م جلوه
   انسان  مثل توانيد خدا را هم یآنيد م ی م آنيد؟ خيال یم

 آار، شما را  اينی دا برا خ بدانيد آه10؟  بزنيد گول
ی  خدا، ترس  و هيبت آيا عظمت11.  خواهد آرد تنبيه
  ارزشی  شما پشيز بيانات12؟ اندازد ی شما نم  دل به

و    سستی، ديوار گل  چون هايتان استدالل. ندارد
 .  است پايه یب

هر .   بگويم  سخن  باشيد و بگذاريد من  ساآت حال13
 و  نهم ی م  را در آف  جانمی،بل14! خواهد بشود ی م چه

  اينی اگر خدا برا15.  گويم ی م  دارم  در دل هر چه
 بود و   او اميدوار خواهم آار مرا بكشد، باز به

ی  شرور  آدم من16.  زد  او خواهم خود را بهی حرفها
   شايد اين روم ی بحضور خدا م  با جرأت ، پس نيستم
  گويم ی م  آه  آنچه ه ب  بدقت حال17.  گردد  نجاتم باعث
 . را بشنويد  دهيد و حرفهايم گوش

» . تقصيرم ی ب  آه دانم ی م من«:   اينست منی دعو18
 آند؟ اگر   بحث  مورد بتواند با من  در اين  آه آيست19

 از  ، آنوقت آنم ی م  اشتباه  من  نماييد آه بتوانيد ثابت
 . ميرم ی و م آشم ی م  خود دست دفاع

ی  فرماي  مرا اجابت  دو درخواست ، اگر اينخدای ا20
مرا 21:   با تو روبرو شوم  توانست  خواهم درآنصورت

   وحشت  خود به  و مرا با حضور مهيب  نكن تنبيه
 داد و   خواهم جوابی مرا بخوانی  وقت آنگاه22. نيانداز
   چه  بگو آه  من ، به حال23.  نمود  گفتگو خواهيم با هم
چرا 24.   بده  نشان  من  را به ؟ گناهم ما آردهی خطاي

 خود  و مرا دشمنی گردان ی برم خود را از منی رو
   است  شده  از باد رانده را آهی آيا برگ25ی؟ شمار یم
 ی؟ده ی قرار م  را مورد هجوم  آيا پر آاهی؟ترسان یم

و ی آور ی وارد م بر منی  تلخ تو اتهامات26
مرا 28و27. یآش ی م  من رخ   را به ام یجوانی ها حماقت
 در .یبند ی م  رويم  درها را به و تمامی آن ی م محبوس
،  بيد خوردهی  و لباس افتادهی  مانند درخت نتيجه

 . روم ی م  و از بين پوسم یم
 

  و پر  آوتاه عمرش.   است  چقدرناتوان انسان
ی ا ، لحظه  گل مثل2.   است از زحمت

 ء  سايه شود و همچون ی م شكفد و زود پژمرده یم
. گردد ی ناپديد م  بسرعت  است  در حرآت آهی ابر

  اينچنينی  بايست ضعيفی خدا، آيا با انسانهای ا3
   پس تا حسابی و از آنها بخواهی آنی سختگير

 چيز  چيز آثيفک از يی چطور انتظار دار4؟ دهند
   تعيين عمر او را از پيشی روزها5؟  آيد بيرونی پاآ

   نگاه پس6.  را تغيير دهد  آن و او قادر نيستی ا آرده
   و او را بحال برگردانی آلود خود را از و غضب

در ی  بميرد چند صباح  از آنكه خود بگذار تا پيش
 .آندی  زندگ آرامش

 شود باز   اگر بريده ، چون هستی  اميد درختی برا7
اگر 9و8. روياند ی م تروتازهی ها شود و شاخه یسبز م

 بپوسد،  اش شود و آنده   فرسوده  در زمين هايش شهري
 از نو   آب بمجرد رسيدنی ا  نشانده  تازه باز مانند نهال

   انسان هنگاميكهی ول10. آورد ی م ، شكوفه  زده جوانه
. ماند ینمی از او باقی شود و اثر یميرد، فاسد م یم

  گردد و آب ی بخار م  درياچه  آب همانطور آه12و11
   انسان شود، همچنان یناپديد می  در خشكسال انهرودخ
 آسمانها   شدن رود و تا نيست ی م  بخواب هميشهی برا

ی ا13. آند یاو را بيدار نمی خيزد و آس یديگر برنم
در آنار ی  هست  خشمگين آهی  مرا تا زمان آاش

 ياد   به  دوباره  از آن و پسی آرد ی م  پنهان مردگان
 .یآورد یم

 در  شود؟ من ی م  زنده  بميرد، آيا دوباره انسانی وقت14
 و  در انتظار مرگی  زندگ سختی  روزها تمام

 تو مرا صدا  آنگاه15.  بود خود خواهمی خالص
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   اين  داد؛ و تو مشتاق  خواهم  جواب آرد و منی خواه
ی  خواه  قدمهايم مواظب16. شدی  خود خواه مخلوق

تو 17.  داشتی واه را از نظر دور خ بود و گناهانم
ک  را پا پوشاند و گناهانمی مرا خواهی خطاها
 .نمودی خواه

، سنگها را  آب. شوند ی و ناپديد م آوهها فرسوده19و18
سيالبها . آورد ی در م  شن آند و بصورت یخرد م

  اميد انسان. برد یشويد و با خود م ی را م زمينک خا
و پير ی دازان ی م او را از توان20. یساز ی م را باطل
   به اگر پسرانش21. یفرست ی م  مرگ  آام  به و فرتوت

 نخواهد   و افتخار برسند او از آنها اطالع عزت
 نيز  بيفتند از آنی  و خوار  ذلت  و اگر به داشت

 و درد   اندوه  فقط  انسان نصيب22. خبر خواهد بود یب
 . است

 
  دومی گفتگو

)15: 1- 21: 34( 

  دينی  برا ايوب: ويدگ ی م اليفاز سخن
    نيست قايلی ارزش

 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه
 عاقلی هستی،   آدم آرديم ، فكر می ای ايوب2
حرفهای تو . آوری  می  زبان ای به  احمقانه ولی سخنان

 حرفهای   حكيمی با اين  آدم هيچ3.   و توخالی است پوچ
ترسی؟  دا نمیمگر از خ4. آند  نمی  از خود دفاع پوچ

حرفهای تو 5 نيستی؟  مگر برای او احترامی قايل
   و نيرنگ تو با حيله. سازد  را آشكار می گناهانت
،   آنم  تو را محكوم  من  نيست الزم6. آنی  می صحبت
 .آند  می  تو را محكوم  خودت  دهان چون

 آيا تو ی؟ هست زمينی  رو  شخص آيا تو داناترين8و7
و از ی ا  آوهها وجود داشته شدن   از ساخته قبل
 در   آيا حكمتی؟ا خدا با خبر بودهی مخفی ها نقشه

 ی؟دان یبيشتر از ما می  چيز تو چه9؟  انحصار توست
 ما  در ميان10؟  فهميم ی ما نم آهی فهم ی م تو چه
 بيشتر   از پدر تو هم  سنشان هستند آهی سفيدان ريش
 ! است

آنی؟   را رد می  آن  آه ست ا آيا تسلی خدا برای تو آم11
ولی تو 12.   گفتيم  با تو سخن  خدا با ماليمت ما از طرف

   برق  عصبانيت  از شدت ای و چشمانت  آمده  هيجان به
بر روی 14. گويی  می تو بضد خدا سخن13. زنند می
  تواند آنقدر پاک و خوب  انسانی می  آدام  زمين تمام

  خدا حتی به15ستی؟  ه آنی آه  تو ادعا می باشد آه
در نظر او حتی !  خود نيز اعتماد ندارد فرشتگان

   گناه  آه  انسان  رسد به چه16آسمانها نيز پاک نيستند، 
 .آشد  سر می  آب را مثل

  ام  ياد گرفته  تجربه  به آهی  حقايق ، به حال19و18و17
 ياد   را از خردمندان  حقايق  اين من.   بده گوش
 آنها   را به  حقايق  نيز همين  ايشان رانپد.  ام گرفته

نداشتند، و در ی از آنها مخفی آموختند و چيز
 خدا   آنها را از راه نبودند آهی بيگانگان  سرزمينشان

 : سازند منحرف
.   است  در زحمت  عمرش مرد شرير تمام20
اندازد و  ی م  او طنين در گوشک ترسنای صداها21

  ، ناگهان  است ر امانآند د ی م  خيال آهی زمان
ی در تاريك22. آورند ی م  بر او هجوم غارتگران

   برود، چون  بيرون اش آند از خانه ی نم جرأت
 در   در و آن ، اين  نان بدنبال23.  شود ترسد آشته یم
ی  و بدبخت مصيبت24.  ندارد  آينده بهی زند و اميد یم

   وحشت به، او را   است  جنگء  آماده آهی مانند پادشاه
 خود  زيرا او مشت25، آند ی م اندازد و بر او غلبه یم

  ، او را به  آرده  گره قادر مطلقی را بر ضد خدا
   دست  سپر خود را به و گستاخانه26، طلبد ی م مبارزه
 .شود یور م او حملهی ، بسو گرفته

 در  مرد شرور هر چند ثروتمند باشد، ولی عاقبت28و27
 فرو  های متروک و در حال خانه و  شهرهای ويران

 بر باد   ثروتش و تمام29 خواهد آرد   سكونت ريختن
 او را فرا خواهد  تاريكی برای هميشه30.  خواهد رفت

های   خواهد برد و شعله  خدا او را از بين نفس.  گرفت
 .، دار و ندار او را خواهد سوزانيد آتش

 ناپايدار و  آه   آنچه  به  آردن  با تكيه  بهتر است پس31
 آار ثمری   نزند، زيرا اين  خود را گول فانی است

   چيزهايی آه  بميرد، بيهودگی تمام  از آنكه قبل32. ندارد
 آشكار خواهد شد، زيرا  آرد برايش  می بر آنها تكيه

  او مانند درخت33.  و نابود خواهند شد  آنها نيست تمام
   و مثل السيده پ  از رسيدن  قبل اش  ميوه انگوری آه
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ثمر   باشد، بی  ريخته هايش  شكوفه  زيتونی آه درخت
 خواهند ماند  آس ، بی  خدانشناس اشخاص34. خواهد بود
 خواهد  اند در آتش  ساخته  با رشوه هايی آه و خانه
 و   پر است  از شرارت  اشخاص وجود اين35.  سوخت

 .ندآور  بار نمی  چيزی به  و نيرنگ آنها غير از گناه
 

 آند یخود باز تأآيد می گناه ی بر ب ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 شما ء همه.  ام  حرفها زياد شنيده  از اين من2
 ء  بيهوده  سخنان آيا اين3.  هستيد  مزاحم دهندگان یتسل

  شما را مجبور آردهی  آس ندارد؟ چهی شما پايان
   هم  من شما بودمی اگر بجا4؟  آنيد  بحث اينهمه

،   داده  را تكان  و سرم  حرفها را بزنم  همين توانستم یم
 آار را  اما اين5.   باد انتقاد و ريشخند بگيرم شما را به

   حرفهايم  آه آردم ی م صحبتی  طور ، بلكه آردم ینم
،  دادهی  شما را تسل آردم یمی سع. بكندی  شما آمك به

 .  سازم  را برطرف غمتان
   آاهش ام و غصهی  ناراحت گويم یم   سخن هر چه6
  ، اين  نزنم  حرف  و هيچ  آنم  سكوت اگر هم. يابد ینم

زيرا خدا مرا از 7؛ نيز درد مرا دوا نخواهد آرد
   گرفته  را از من ام  و خانواده  آرده خستهی زندگ
 مرا در سختيها قرار  خدا، تو آنچنانی ا8.  است
   نمانده بيشی وان و استخ  پوست  از من آهی ا داده
. دانند ی م  من  گناهان  را دليل  اين  و دوستانم است

  آند و در خشم ی م  نگاه دشمنک  ي  چشم خدا مرا به9
   مرا مسخره مردم10. درد ی را م  بدنم خود گوشت

ی  سيل  صورتم ، به  شده  جمع آنند و دور من یم
،   است  سپرده  گناهكاران  دست خدا مرا به11. زنند یم
 . شرور و بدآارند آهی  آنان  دست به
 خدا   ناگاه  آه آردم یمی  زندگ  آرامش  درآمال من12
 نيز  اآنون.  آرد  پاره  و مرا پاره مرا گرفتی گلو

با 13.   است خود قرار دادهی  تيرها مرا هدف
 رها  منی خود را بسوی از هر سو تيرهای رحم یب
ک او مانند ي14. زدسا یمی  مرا زخم آند و بدن یم

 .آند ی م  حمله  من بهی درپ یجنگجو پ
  از بس16.  ام  نشسته ذلتک  خا ، به  پوشيده  ماتم لباس15

  بر ديدگانمی  و تاريك  شده  سرخ  چشمانم ام  آرده گريه

   و دعايم گناهم ی ب منی ول17.   است  افكنده سايه
 . رياست یب

 از  ؛ بگذار خونم  نكن  مرا پنهان ، خون زمينی ا18
در ی  شاهد من19.  برآورد  اعتراض  بانگ  من جانب
 مرا  دوستانم20. آند ی م  حمايت  از من  آه  دارم آسمان
خود را در حضور ی  اشكها منی آنند، ول ی م مسخره
ی  شخص  تا مثل آنم ی م او التماس  و به21  ريزم یخدا م
  سخنانم  دهد، به ی م  گوش دوستشی  حرفها  به آه

 از   آه برومی  راه بايد بهی زيرا بزود22.  آند توجه
 . نيستی  بازگشت آن
 

 آند یدعا می رهايی  برا ايوب
  گور  لب  و پايم  فرا رسيده  زندگی من پايان
 تا مرا در خود جای   است قبر آماده.  است

آنها را در . اند  دور مرا گرفته  آنندگان مسخره2. دهد
 گواهی  گناهی من  بر بی هيچكس4و3.  بينم  جا می همه
ای تا   نداده  حكمت  ايشان دهد زيرا تو ای خدا، به نمی

ای خدا، نگذار آنها پيروز . بتوانند مرا ياری دهند
   بضد دوستانش  خويش  برای منفعت آسی آه5. شوند
 . آور خواهند شد  گويد، فرزندانش سخن

   و آنها به  است يده گردان  تمسخر مردمء خدا مرا مايه6
 و   تار شده  از گريه چشمانم7. اندازند یم   تف صورتم
  مردان8.   است نماندهی  باق بيشی ا  سايه از من

 .شوند ی م بينند دچار حيرت یمرا می درستكار وقت
 نابكار   بر اشخاص گناه یبی  آدمها سرانجامی ول

   پيش  و درستكاران و پاآان9، پيروز خواهند شد
 . و قويتر و قويتر خواهند شد خواهند رفت

ی ا  فهميده ايد آدم  ايستاده  من  مقابل  شما آه در بين10
 باد   به ، اميدهايم شدهی  سپر منی روزها11.  بينم ینم

.   است  نشده  برآورده دلمی  و آرزوها فنا رفته
! گويند ی م  را روز و روز را شب  شب دوستانم12

 !دهند ی م  جلوه  وارونه را  حقيقت چگونه
 و قبر را پدر و  فرو رفتهی ، در تاريك اگر بميرم14و13

 اميد  پس15.  خواند  را مادر و خواهر خود خواهم آرم
،  نه16 را پيدا آند؟  تواند آن یمی ؟ آيا آس  آجاست من

ک  خا  در دل رود و با هم ی گور م  به  با من اميدم
 ! خوابيد خواهيم
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 آند  می  را مجازات خدا بدآاران: گويد ی م بلدد سخن

 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه
 دهی؟   حرفها ادامه  اين خواهی به تا آی می2
تر   قدری عاقالنه  بگوييم  سخن خواهی ما هم اگر می
   حيوان آنی ما مثل آيا تو فكر می3.   آن صحبت

شوی و   عصبانی می جهت چرا بی4؟  شعور هستيم بی
زنی؟ آيا انتظار داری بخاطر تو   می خود صدمه  به

 . شوند ها واژگون  بلرزد و صخره زمين
  اش  خواهد شد و شعله  مرد بدآار خاموش چراغ5

 وجود   شرارت آهی ا در هر خانه6. نخواهد دادی نور
ی قدمها7. حكمفرما خواهد بودی  باشد، تاريك داشته

خود  یها نقشهی شوند و او قربان ی م شرور سست
 ء  پاشنه افتد و تله ی م  دام خود بهی او با پا9و8. گردد یم
 او  سر راه10. آند یگيرد و او را رها نم یاو را می پا
 او   به ترسها از هر طرف11.   است  شده ها پنهان تله

. آنند ی م  تعقيب  قدم  به آورند و او را قدم ی م هجوم
   و فالآت هاو باز آردی  خود را برا  دهان مصيبت12

  مرض13.  خود فرو برد  آام  تا او را به  است آماده
   مرگ  آام افتد و او را به ی او م  جان بهک مهل
  ، نزد پادشاه  خود جدا شده  امنء از خانه14. آشاند یم

 گوگرد   در زير آتش اش خانه15. شود ی م  برده مرگ
 از خشكند و ی م هايش  و شاخه ريشه16. گردد ینابود م

  زمينی  از رو  وجود او تمامء خاطره17. روند ی م بين
 . آورد ی ياد نم  او را به گردد و هيچكس یمحو م

  ، از نور به  شده  انداخته  بيرون از دنيای زندگان18
 نسلی از او   قومش در ميان19. شود  می تاريكی رانده

   او هراسان  از سرنوشت پير و جوان20. ماند باقی نمی
   بر سر گناهكاران  آه  باليی است آری، اين21. شوند می
 .شناسند  خدا را نمی آيد، بر سر آنانی آه می
 

   است  زنده ام  رهاننده  آه دانم می: دهد  می  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 بدهيد و با  خواهيد عذابم یمی  آ تا به2
   اهانت ن م بهی درپ یپ3؟  مرا خرد آنيد حرفهايتان

  اگر من4. نماييد ی رفتار م با منی آنيد و با گستاخ یم
   شما زده بهی ا  صدمه  چه منی ، خطا ام خطا آرده

  پنداريد و اين ی م شما خود را بهتر از من5؟  است
   اين در حاليكه6، دانيد ی م  من  گناهء  مرا نتيجه مصيبت
  در دام و  انداختهی  روز  چنين  مرا به  آه خداست

ک  و آم آورم یفرياد برم7.   است خود گرفتار آرده
ی شنود و آس ی را نم  صدايم ، اما هيچكس خواهم یم
 و   را سد آرده خدا راهم8. رسد ی نم  فريادم به

  او عزت9.   است  نموده مبدلی  تاريك مرا بهی روشناي
 مرا خرد  و از هر طرف10   گرفته و فخر را از من

 را   اميدم  و درخت  او مرا از پا درآورده.  است آرده
ور   شعله  من  او عليه خشم11.   است  برآنده از ريشه

. آورد ی م  حساب  خود به  و او مرا دشمن است
   را محاصره ام فرستد تا خيمه ی خود را م سپاهيان12

 .آنند
.   است  دور آرده  را از من  و آشنايانم او برادران13
 مرا   دوستانمء  و همه  روگردانيده  من از بستگانم14
   با من خدمتكارانمی  و حت  خانه اهل15. اند گفتهک تر

آنها ی  برا آنند و من ی رفتار م غريبهک مانند ي
 او  بهی ، حت آنم ی را صدا م خدمتكارم16.  ام  شده بيگانه
 از  زنم17. دهد ی را نم او جوابمی ، ول نمايم ی م التماس

.  مرا ندارند  تحمل  طاقت  و برادرانم  است ن گريزا من
ی شمارند و وقت ی مرا خوار م همک آوچی ها بچه18

  نزديكترينی حت19. آنند ی م ام بينند مسخره یمرا م
   دوستشان آهی  منزجرند و آنان  از من دوستانم

 و   پوست از من20. اند  شده  روگردان  از من داشتم یم
   از چنگ  زحمت ، به  است  نمانده بيشی استخوان
 . ام  گريخته مرگ

 خدا بر   آنيد، زيرا دست  رحم  من ، به دوستانی  ا آه21
 خدا مرا   مثل چرا شما هم22.   است  شده  سنگين من

داريد؟  ی بر نم  از سرم دهيد؟ چرا دست ی م عذاب
  آهنينی  را با قلم  درد دلم توانستم ی م آاشی ا24و23
 .  بنويسم  سنگ ر دل د هميشهی برا
   و سرانجام  است  زنده ام  رهاننده  آه دانم ی م اما من25

  بعد از اينكهی  حت دانم یو م26؛  خواهد ايستاد بر زمين
 خود با  من27!  ديد  بپوسد، خدا را خواهم  هم  من بدن
 !ی اميد پرشكوه چه!  ديد  او را خواهم  چشمانم اين
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دهيد،  ی م ، عذابم  ساخته  مرا متهم آهی آسانی ا28
 او شما   خدا بترسيد و بدانيد آه از شمشير مجازات29

 .خواهد آردی را داور
 

 سزا نخواهد ماند  بی شرارت: گويد  می سوفر سخن
 : داد پاسخی  سوفر نعمات آنگاه

ی  حرفها توانم ی نم  از اين ، بيش ايوبی ا2
 مرا3.  م را بده  جوابت  و مجبورم  آنم تو را تحمل

 ی،آن ی م  سرزنش ام  تو را گناهكار خوانده  اينكه بدليل
 .  تو را بدهم  جواب  چگونه دانم ی م منی ول

 بر   انسان  آه  قديم  از دوران آهی دان یمگر نم5و4
   هميشه شريرانی  شد خوشبخت  قرار داده زمين

 مرد بدآار سرافراز  اگر چه6؟   است زودگذر بوده
  مثلی بزودی ول7، آشدک  فل  سر به شگردد و شوآت

، نابود خواهد گرديد و   شده  دور انداخته  به فضله
، خواهند   شده شناختند حيران ی او را م آهی آسان
رؤيا محو ک  ي او همچون8؟  شد  او چه  آه گفت

 او را خواهند   دوستانش ديگر هرگز نه9. خواهد شد
 .  اش  خانواده ديد و نه

خواهند آرد و با ی  گداي  از فقيران فرزندانش10
 را خواهند  پدرشانی ها  قرض  و مشقت زحمت
، خواهد مرد و  نرسيدهی  پير هنوز به11.  پرداخت

 .خواهد پوسيدک  در خا استخوانهايش
 را در  برد و آن ی م  لذت  شرارت او از طعم13و12

   آه اما آنچه14. آند ی م مزه ، مزه  داشته  خود نگه دهان
را ی ثروت15. شود ی م  ترش اش  در معده  است خورده

   را از شكمش خواهد آرد؛ خدا آنی ، ق  بلعيده آه
 مانند زهر   است  خورده آنچه16.  خواهد آشيد بيرون

او از 17.   خواهد داشت  مرگ ، طعم  شده مار تلخ
ک  نخواهد آرد و از خورا  دارد استفاده آهی اموال
نخواهد ی او ثمری  برا زحماتش18.  نخواهد برد لذت
زيرا 19. او نخواهد شدی  خوش  باعث  و ثروتش داشت

   و زندگيشان ، آنها را از خانه  آرده  فقرا ظلم به
 .  است  ساخته محروم

 هرگز   است  آورده  چنگ  به  و طمع  با حرص از آنچه20
   است  با دزدی اندوخته و از آنچه21ارضاء نخواهد شد، 

.   نخواهد داشت واهد برد و آاميابی او دوام نخ لذت

 آاميابی برسد بدبختی دامنگير او خواهد   اوج وقتی به22
 خود را پر  خورد و شكم  او می هنگامی آه23. شد
.  خواهد آرد  خود را بر او نازل آند، خدا خشم می

 فرار آند، تيری  آوشد از شمشير آهنين  می درحاليكه24
 او فرو خواهد  ، در بدن ها شده ر از آمانی برنجين

آشد   می  بيرون  تير را از بدنش هنگامی آه25.  رفت
   خواهد آرد و وحشت  را پاره  جگرش  آن نوک براق

 . خواهد شد  بر او چيره مرگ
  بهی ناگهانی او نابود خواهد شد و آتشی داراي26

  ماندهی  باق  برايش  را آه  خواهد افتاد و آنچه اموالش
 او را آشكار  آسمانها گناهان27.  خواهد بلعيد است

.  خواهد داد  او شهادت  عليه  و زمين خواهند ساخت
.  خدا نابود خواهد گرديد  در اثر خشم  و ثروتش مال28
ی  برا قادر مطلقی  خدا آهی  سرنوشت  است اين29

 .  است  آرده  تعيين بدآاران
 

   اغلب بدآاران: دهد ی م  پاسخ ايوب
 مانند ی م  مجازات نبدو

 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه
  آهی ا یتنها تسل!  دهيد  گوش  من به3و2

 را   بگذاريد حرفم  آه  بدهيد اينست  من توانيد به یم
 . آنيد  اگر خواستيد، مرا مسخره  از آن پس.  بزنم

   به منی تاب یب.   از انسان ، نه  دارم  از خدا شكايت من4
   دست و از تعجب  آنيد  نگاه  من به5.  ست ا  دليل همين
ی  وقت  هم خودم6.  نماييد  بگذاريد و سكوت دهانی رو
   به ، از ترس آورم ی ياد م  به  گذشته  بر من  را آه آنچه
 . افتم ی م لرزه

  و آهولتی  پير  تا سن  بدآاران  آه  است  اين واقعيت7
 و  دانفرزن8. شوند ی م مانند و آامياب ی م زنده
. گيرند ی را م شوند و دورشان ی م  بزرگ هايشان نوه

 و خدا   است در امانی آنها از هر خطری ها خانه9
آنها زاد و ولد ی ها گله10. آند ی نم  را مجازات ايشان

ی  از خوشحال فرزندانشان11. شوند یآنند و زياد م یم
رقصند  یآنند و م ی و خيز م  جست مانند گوسفندان

. پردازند یمی  شاد ساز و آواز بهی صداو با 12
 سر  بهی خود را در سعادتمندی آنها روزها13
 هرگز  آهی در حال14، ميرند ی م برند و راحت یم

20
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خدا را ی ها اند راه اند و نخواسته  خدا نبوده طالب
 .بشناسند

 او را   آه  آيست قادر مطلق«: گويند ی م شروران15
 دراز   دعا بسويش اگر دست   فايده ؟ چه  نماييم عبادت
 »؟ آنيم

   بزنند موفق دستی  هر آار  به گناهكاران16
   با آنها سروآار داشته خواهم ی نم منی ول! شوند یم

   بدآاران  چراغ  آه  افتاده  چند بار اتفاق تابحال17.  باشم
دچار گردند؟ و يا چند ی  بدبخت  شود و آنها به خاموش
و 18  آند،  خدا آنها را مجازات  آه  افتاده بار اتفاق

در ک  در برابر باد و مانند خا  آاه  را مثل ايشان
  سازد؟  پراآنده برابر طوفان

 مرد شرور را  خدا فرزندان«: گوييد ولی شما می19
 خدا بايد خود   آه گويم  می اما من» !آند  می مجازات

 را   مجازات ءبگذار مزه!  آند شرور را مجازات
   به بلی، بگذار مرد شرور خودش20! د بچش خودش

 را   خدای قادر مطلق  خشمء  برسد و پياله سزای اعمالش
 احساسی  ميرد ديگر چه  می وقتی انسان21. سر بكشد

  باشد؟  داشته اش  خانوادهء تواند درباره می
   را سرزنش  داور بزرگ  بتواند خدا، آن  آه آيست22
  ، مرفه و سالمی و ق سو اشخاصک او از ي24و23؟ آند

ديگر ی و از سو25 آند یمک و ثروتمند را هال
 سر  بهی  فقر و تنگدست  در شدت را آهی آسان
را ی  خوش هرگز طعمی برند و در زندگ یم

ک  در خا هر دو دسته26. برد ی م اند از بين نچشيده
 .خورند ی آنها را م شوند و آرمها بدن ی م دفن

خواهيد  می28!  بگوييد هخواهيد چ  می دانم  می من27
   ثروتمند و شرور برای گناهانشان اشخاص«: بگوييد

از «:  گويم  می ولی من29» .اند دچار بال و بدبختی شده
  آه32و31و30   بپرسيد خواهد گفت ای آه هر فرد دنيا ديده

   است  در امان  بدآار معموًال در روز بال و مصيبت آدم
 مرد شرور را  چكسهي. برد  بدر می  سالم و جان

 سزای  آند و آسی وی را به  نمی رودررو متهم
   او را با احترام حتی بعد از مرگش. رساند  نمی اعمالش

 قرار   نگهبان سپارند و بر سر قبرش  خاک می به
آنند   می  او شرآت  تدفين بسياری در مراسم33دهند؛  می

 ».پوشانند  او را می و با خاک نرم

ها و دروغها  یگوي  ياوه توانيد با اين ی م شما چگونه34
 دهيد؟ی مرا دلدار

 
  سومی گفتگو

)22: 1- 27: 23( 

   است  بزرگ  ايوب گناه: گويد ی م اليفاز سخن
 : داد پاسخی  اليفاز تيمان آنگاه

حتی  رسد؟  خدا می ای به  فايده آيا از انسان2
! سدر  او نمی ای به  انسانها نيز فايده از خردمندترين

 خدا   به  آن  و درستكار باشی آيا نفع اگر تو عادل3
   باشی آيا او تو را مجازات اگر تو خداترس4رسد؟  می
   و گناهان  تو برای شرارت مجازات! هرگز5آند؟  می
تو 6! ای  شده  در زندگی مرتكب  آه شماری است بی

   تو مقروض  به  محتاجی آه  شک از دوستان بدون
  ، چيزی برايشان  را گرو گرفته هايشان باس ل بودند تمام

  ای و شكم  نداده ها آب  تشنه به7. ای باقی نگذاشته
 توانگر و  هر چند تو آدم8ای،  ها را سير نكرده گرسنه

 را  زنان بيوه9. ثروتمندی بودی و امالک زيادی داشتی
   رحم  يتيمان  و به  خود رانده  خالی از پيش دست
 دچار دامها   اآنون  آه  است رای همينب11و10. ای نكرده

   و امواج ای و ظلمت  شده و ترسهای غير منتظره
 .اند ، تو را فرا گرفته وحشت

  خدا باالتر از آسمانها و باالتر از بلندترين12
  خدا چگونه «:یگوي یتو می ول13.   است ستارگان

 و   مرا مشاهده ، اعمال تيرهی  ابرها تواند از پس یم
اند و او   آرده ابرها او را احاطه14؟ آندی داور
   باال، بر گنبد آسمان او در آن. تواند ما را ببيند ینم

 ».آند ی م حرآت
 در   گناهكاران آهی بروی  راه بهی خواه یآيا م15

   اساس آهی آسان16؟ اند آردهی  پيرو  از آن گذشته
  زيرا به17؟  مردند  و نابهنگام  فرو ريخت زندگيشان

تو ! خدا از ما دور شوی ا«:  گفتند قادر مطلقی خدا
» ی؟ ده ما انجامی برای توان یمی  آار چه
   را سرشار از برآت هايشان  خدا خانه درحاليكه18

  شرورانی ها  خود را از راه  من بنابراين.  بود ساخته
  گناهان ی و ب درستكاران20و19.   داشت  خواهم دور نگه
خندند و  ی، م بينند و شاد شده یم را   شروران هالآت

22
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 در   رفتند و اموالشان  ما از بين دشمنان«: گويند یم
 ».  سوخت آتش

 بردار و با او   با خدا دست ، از مخالفت ايوبی ا21
  دستورات22.  تو شود  حال  او شامل  تا لطف  آن صلح

اگر 23.  بدهی  خود جا او را بشنو و آنها را در دل
 ء  بديها را از خانه ، تمام  نموده شتخدا بازگی بسو

   گذشته تو همچونی  زندگ  آنگاهی،خود دور آن
 را از خود  اگر طمع24.   خواهد گرفت سروسامان
  آنوقت25ی، خود را دور بريزی طال وی دور آن

ی  برا  خالصء  و نقره  گنج  خودش قادر مطلقی خدا
آرد و از ی  او اعتماد خواه به26! تو خواهد بود
ی نزد او دعا خواه27. بردی  خواه وجود او لذت
   خواهد آرد و تو تمام تو را اجابتی نمود و او دعا

 هر   به دست28. آوردی  جا خواه  را به نذرهايت
   هميشه هايت شد و بر راهی  خواه موفقی بزنی آار

 آند و تو را   تو حمله بهی اگر آس29. نور خواهد تابيد
 تو را   دوباره  آه هستی آسی دان یفكند، م ا  زمين به

  پس30؛ دهد ی م  را نجات  او فروتنانی،بل. بلند آند
او تو را ی سازک  پا ، خود را از گناه  شده اگر فروتن

 .خواهد رهانيد
 

   است  تلخ  من شكايت: دهد ی م  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 و  م دار  از خدا شكايت  هنوز هم من2
  توانم ی آجا م دانستم ی م آاشی ا3.   نكنم  ناله توانم ینم

ی و دعو4.  رفتم ی او م  نزد تخت  آنگاه خدا را بيابم
  گفتم ی او م  خود را به  و داليل دادم ی م خود را ارائه

 و  شنيدم یداد م ی م  من  به را آهی و پاسخهاي5
   قدرتش ا تمامآيا او ب6. خواهد ی م  چه  از من دانستم یم

  بهی  با دلسوز ، بلكه آرد؟ نه ی م  مخالفت با من
  چونی  درستكار و شخص7 داد ی م  گوش حرفهايم

ی  با او گفتگو آند و او مرا برا توانست ی م من
 .آرد ی م  تبرئه هميشه

، او  روم  می  شرق به.   است فايده  بی ولی جستجوی من8
هنگامی 9.  يابم و را نمی ا روم  می  غرب به.  آنجا نيست

، ولی او را  بينم  او را می ، اعمال روم  می  شمال  به آه
، اما در آنجا  روم  می  جنوب به.  آنم در آنجا پيدا نمی

   آگاه  آارهای من او از تمام10.  نيز نشانی از وی نيست
 طالی   بگذارد مثل  آزمايشء  و اگر مرا در بوته است

 . آيم می  ، پاک بيرون خالص
 او   و از راه ام  از خدا پيروی آرده  وفادارانه من11

 و  ام  او سرپيچی نكرده از فرامين12.  ام  نشده منحرف
او هرگز 13.  ام  نموده  حفظ ام  او را در سينه آلمات
  تواند او را از آنچه  نمی شود و هيچكس  نمی عوض

  آند  اراده او هر چه.  نمايد  منصرف  است قصد آرده
 در نظر   برای من  هر چه بنابراين14. دهد  می انجام
   خواهد آورد، زيرا او هميشه  سرم  به  است گرفته
   اين وقتی به15. سازد های خود را عملی می نقشه

خدای قادر 17و16.  ترسم  از او می آنم چيزها فكر می
 و با تاريكی   است  گرفته  را از من  جرأت مطلق

 .  است  مرا پوشانده  غليظ تترسناک و ظلم
 

 آند ی م  در دنيا شكايت  و خشونت  از ظلم ايوب
  چرا خدا زمانی برای دادرسی تعيين

 منتظر باشند؟  آند؟ تا آی خداشناسان نمی
 زمينها  خدانشناسان.   است  ما را فرو گرفته  ظلم امواج2

حتی از 3دزدند؛  ها را می آنند و گله  می را غصب
   زنان گذرند و داروندار بيوه  نيز نمی ی يتيماناالغها
سازند و   می  فقرا را پايمال حق4. گيرند  گرو می را به

فقرا مانند 5. آنند  می ، خود را پنهان فقرا از ترس
 خود و   شكم خرهای وحشی، برای سير آردن

علفهای هرز 6آنند؛   می ، در بيابانها جان فرزندانشان
 ء  افتاده های انگور بر زمين د و دانهخورن  را می بيابان

 لباسی دارند  نه7. آنند  می  را جمع تاآستانهای شريران
 در سرما   را برهنه  شب  پوششی، و تمام و نه
برند و در   می  غارها پناه خانمانی به از بی8. خوابند می

 .شوند  می  خيس  از باران آوهستان
  مادرانشان   را از بغل های يتيم  بچه ستمگران9

 را  هايشان ، بچه  قرضشان ربايند و از فقرا در مقابل می
   و عريان فقرا ناچارند لخت10. گيرند  گرو می به

   را برايشان های بدآاران  بافه  گرسنه بگردند و با شكم
   بگيرند بدون  زيتون در آسيابها روغن11 آنند،  حمل
  تشنگی عذاب از   را بچشند، و در حاليكه اش  مزه آنكه
.  را بگيرند  آنء  انگور، عصاره آشند با لگد آردن می

23
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   گوش  از شهر به  مرگ  در حال فرياد مظلومان12
خواهند،  زنند و آمک می  داد می دردمندان. رسد می

 .رسد  نمی  داد ايشان ولی خدا به
ی اند و از درستكار  آرده  بضد نور قيام شروران13
   صبح هستند آهی  آدمكشان آنان15و14. اند نبردهی بوي

 را بكشند و   و نيازمندان خيزند تا فقيران یزود بر م
 :گويند یم. و زنا آنندی مانند تا دزد ی م منتظر شب

ی صورتها» .ما را نخواهد ديدی آسی در تاريك«
  شبها به16. آنها را نشناسدی پوشانند تا آس یخود را م

  ود را پنهانزنند و روزها خ یها دستبرد م خانه
  سروآار داشتهی خواهند با روشناي یآنند، زيرا نم یم

ی  روشناي آنها همچونی براک  تاري شب17. باشند
 .اند خو گرفتهی تاريكی ، زيرا با ترسها  است صبح

!  ناپديد خواهند شد زمينی از روی اما آنها بزود18
ی  آنها محصول  و زمين  است  شده آنها نفرينک مل

و ی  خشك  آه بلعد، آنگونه ی آنها را م مرگ19. ندارد
مادر شخِص ی حت20. آند ی م  را آب گرما برف

خورند  یآرمها او را م. برد یگناهكار او را از ياد م
  ءريشه. آورد ی ياد نم  او را به و ديگر هيچكس

فرزند  ی ب  زنان  به چون21،  خواهد شد  آنده گناهكاران
   آند، ظلم  حمايت انندارند تا از ايشی  پسر آه
. آنند ینمک  آم  محتاج  زنان  بيوه نمايند و به یم

 هر  آند؛ پس ی را نابود م  ظالم  خويش خدا با قدرت22
ی اميدی در زندگی  باشند، ول چند آنها ظاهرًا موفق

   امنيت  خدا بگذارد آنها احساس  است ممكن23. ندارند
.   است ايشانی  آارها  مواظب هميشهی آنند، ول

 از  شوند، اما پس ی م آاميابی  آوتاه مدتی برا24
  اند، از بين  از دنيا رفته آهی  آسانء مانند همهی ا لحظه

آيا 25. شوند ی م  بريده گندمی ها  خوشه روند و مثل یم
؟ آيا   است  غير از اين  حقيقت تواند بگويد آه یمی آس
 ؟  است باه اشت منی  حرفها  آند آه تواند ثابت یمی آس
 

  چگونهی  فان انسان: گويد ی م بلدد سخن
  باشد گناه یو بک تواند در نظر خدا پا یم

 : داد پاسخی  بلدد شوح آنگاه
 او در   و سلطنت  است خدا توانا و مهيب2

ی  بتواند لشگرها  آه آيست3.   پابرجاست آسمان

 نور خدا بر او   آه او را بشمارد؟ آيستی آسمان
و درستكار ک  در برابر او پا  آه آيست4؟  باشد نتابيده

 در نظر او   و ستارگان ماهی حت5؟  بيايد  حساب به
ی  آرم  آه  انسان  رسد به چه6، نيستندی و نورانک پا

 .  نيست بيش
 

    تصور است  خدا غير قابل عظمت: دهد  می  پاسخ ايوب
 : داد  پاسخ  ايوب آنگاه

 مرا   خوب چه! تيدهسی  خوب  مددآاران چه2
ی  با پندها  خوب چه3! داديدی دلداری  سخت در هنگام

ی  حرفها  ساختيد و چه  حماقتمء خود مرا متوجه
   سخنان  رسيد اين  فكرتان چطور به4! زديدی ا عاقالنه

  بياوريد؟  زبان را بهی عال
لرزند و در  ی در حضور خدا م  مردگان ارواح6و5

.   نيست  از نظر او پنهان چيز  هيچ مردگانی دنيا
 و  گسترانيدهی خالی فضای  را بر باال خدا آسمان7

  را در او آب8.   است  ساخته معلقی  را بر نيست زمين
  آنی دهد و ابرها از سنگينی خود قرار می ابرها
   خود را با ابرهايش خدا تخت9. دارند ی بر نم شكاف

ارد و گذ ی مرز م اقيانوسی او برا10. پوشاند یم
   آسمان ارآان11. دهد ی مرز قرار م روز و شبی برا

   خويش او با قدرت12. آيند ی در م  لرزه  او به از نهيب
 را   خود غرور آن آند و با حكمت یدريا را مهار م

دهد و  ی م  او آسمانها را زينت روح13. شكند ی م درهم
 .آند یمک  او مار تيزرو را هال دست

 و   اوست عظيمی از آارهای  آوچك اينها تنها بخش14
 بتواند   آه  آيست پس.  او غرشی از صدای ا زمزمه

  او بايستد؟ در برابر قدرت
 

   ايوب  دفاع آخرين
 :  گفت  داده  خود را ادامه  بحث ايوب

 مرا   حق  آه  قادر مطلقء زندهی  خدا به2
   قسم  است  نموده  را تلخ  و زندگيم  آرده پايمال

   نفس  من  و خدا به ام  زنده آهی  تا زمان آه3  خورم یم
 نشود و با   خارج  از دهانم  نادرست حرف4 دهد یم

شما را ی  حرفها  بهيچوجه من5.  نگويمی  دروغ زبانم
ی گناه ی ب  به  بميرم آهی ؛ و تا روز آنم ی نم تصديق

25
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   و باز هم ام بارها گفته6.  آنم یخود سوگند ياد م
   وجدانم تا آخر عمرم.   گناهكار نيستم  من  آه گويم یم
 .  است و راحتک پا
 و  آنند مانند بدآاران  می  مخالفت  با من  آه  من دشمنان7

  شرور وقتی آه  آدم8.  خواهند شد  مجازات خطاآاران
 اميدی  گيرد، چه  را می آند و جانش خدا او را نابود می

   بيايد خدا به  سرش  باليی به هنگامی آه9دارد؟ 
برد   نمی زيرا او از خدا لذت10 نخواهد رسيد،  فريادش

 .آورد  او روی نمی  سختی به و جز بهنگام
   او به  و قدرت قادر مطلقی  خدا  اعمالء  درباره من11

  بهی  احتياج اما در واقع12.  داد  خواهم شما تعليم
   منء اندازه  به  نداريد، زيرا خود شما هم  من تعليمات
  پوچی  حرفها  اينء  چرا همه دانيد؛ پس ی خدا مء درباره

 زنيد؟ ی م  من  را به اساس یو ب
 برای   خدای قادر مطلق  سرنوشتی آه  است اين13

 گناهكار  هر چند شخص14:   است  آرده  تعيين گناهكاران
ميرند   می  باشد، آنها يا در جنگ  زيادی داشته فرزندان

   از جنگ  آه  هم آنان15. شوند  می تلفو يا از گرسنگی 
 بدر ببرند، بر اثر بيماری و بال   سالم و گرسنگی جان

   برای ايشان  هم  و حتی زنانشان  گور خواهند رفت به
 .عزاداری نخواهند آرد

 آنند و   جمع  پول  ريگ  مثل هر چند گناهكاران16
  قبتولی عا17 آنند   را پر از لباس هايشان  خانه صندوق

 آنها را   لباسها را خواهند پوشيد و پول  آن درستكاران
 شرور   شخص ای آه خانه18.  خواهند آرد  خود تقسيم بين

  دوام ، بی  دشتبان  و سايبان بسازد مانند تار عنكبوت
رود، اما   می  رختخواب او ثروتمند به19. خواهد بود
  ثروتش و  بيند تمامی مال شود می  بيدار می هنگامی آه
 او را فرا   مانند سيل ترس20.   است  رفته از دست

باد شرقی او 21. بلعد  او را می  در شب گيرد و طوفان می
رحمی بر  و با بی22سازد،   دور می اش ، از خانه را برده
   از باليی آه مردم23. وزد  می  فرار است  در حال او آه

و او را شوند و از هر س  شاد می  است بر سر او آمده
 .آنند استهزا می

 
   را از معدن  نقره دانند چگونه  می مردم

 را  آهن2 آنند،   نمايند، طال را تصفيه استخراج

.  جدا سازند  را از سنگ  آورند و مس  بيرون از زمين
 آنند و در   تاريک را روشن دانند چطور معادن آنها می3

 فرو  نهای تاريک زمي  تا عمق جستجوی سنگهای معدن
 پای بشری  ، جايی آه آنها در نقاطی دور دست4. روند
زنند و از طنابها  می   نقب  زمين ، در دل  نيافته  راه بدان

 .روند  می  معادن  عمق ، به  شده آويزان
 آنند،   غذا تهيه زمينی  از رو دانند چگونه ی م مردم5

   نهفته ، آتش  زمين  همينء  در زير پوسته درحاليكه
 و   ياقوت آنی  از سنگها دانند چگونه یآنها م6.  ستا

  راهی  شكار پرندگانی حت7.  بياورند  دست طال به
 را  آنی  عقاب  هيچ دانند و چشم ی را نم معادن

  بهی  ديگرء شير يا جانور درندهی پا8؛ تواند ببيند ینم
دانند چطور  ی م مردم یول9؛   است  نرسيده  معادن اين

 و  ها را از بيخ ، آوه  نموده تكه ا را تكهخاری سنگها
ی  سنگها ها را بشكافند و به صخره10،  برآنند بن
 رودها را ء سرچشمهی آنها حت11.  يابند دستی قيمت

   بيرون ازآنی مخفی آنند وچيزها ی م آاوش
 .آورند یم

 و  دانند فهم ینمی دانند، ول ی اينها را مء  همه مردم12
 انسانها پيدا   در بين حكمت13. يابند را در آجا ب حكمت

 .داند ی را نم  آن  ارزش شود و هيچكس ینم
و » .  نيست در اينجا حكمت«: گويند یاقيانوسها م14

» .  نيست در اينجا هم«: دهند ی م درياها جواب
 با  و نه16،  خريد توان ی نم  را با طال و نقره حكمت15
از طال و   حكمت17. یقيمتی  و سنگها خالصی طال

 با  توان ی را نم  و آن  بسيار گرانبهاتر است الماس
 و بلور در برابر  مرجان18. آردی  خريدار جواهرات
 بسيار   از لعل  آن قيمت. ندارندی  ارزش  هيچ حكمت

   را با زبرجد مرغوب  آن توان ی م نه19.  گرانتر است
 . نابی  با طال خريد و نه

 آورد؟ در   دست  به توان ی را از آجا م  حكمت پس20
افراد ی  تمام زيرا از چشمان21؟ شود یآجا پيدا م
   پرندگان  تيزبين از چشمانی حت.   است بشر پنهان

   نيز از آن مردگانی دنيا22؛  استی هوا نيز مخف
 . ندارد اطالع

 پيدا  توان ی را آجا م  حكمت داند آه ی خدا م فقط23
ا زير نظر دارد و  ر زمينی زيرا او تمام24؛ آرد 28
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او 25. آند ی م  مشاهده  در زير آسمانست  را آه آنچه
آورد و حدود اقيانوسها را  ی درم  حرآت باد را به

 ببارد و  دهد آه ی م  فرمان  باران به26. آند ی م تعيين
داند  ی او م پس27. آند ی م  را تعيين  آسمان مسير برق

  نموده  و تأييد  آرده  را آزمايش او آن.   آجاست حكمت
 از   ترس بدانيد آه«: گويد ی افراد بشر م و به28،  است

،   از شرارت نمودنی  و دوری، واقع خداوند، حكمت
 ».باشد یمی  حقيق فهم

 
   ايوب  سخنان ءادامه

 : ، گفت  داده  خود ادامه  سخنان  به ايوب
،  گشت  باز می  روزهای گذشته ای آاش2
 در  و راهی را آه3 بود  نگهدار من خدا،  روزهايی آه

   با نور او در دل  و من ساخت  می  روشن  داشتم پيش
   روزها آامران بلی، در آن4!  داشتم  بر می تاريكی قدم

خدای قادر 5.  آردم  خدا زندگی میء  و زير سايه بودم
.  بودند  من  در اطراف  بود و فرزندانم  من  همراه مطلق

ها   و از صخره شستم ا با شير می پاهای خود ر من6
 !شد  جاری می  زيتون های روغن  چشمه برای من

   و در ميان رفتم  شهر میء  دروازه  روزها به در آن7
 آنار   با احترام  من  با ديدن جوانان8.  نشستم  می بزرگان

   قوم سفيدان ريش9خاستند،   از جا برمی رفتند، پيران می
و 10گذاشتند   خود می  دهان بر ، دست  شده خاموش
ديد و   مرا می هر آه11. آردند  اختيار می  سكوت بزرگان
آرد؛   و تمجيد می  تعريف شنيد از من  را می حرفهايم

   و يتيمانی را آه رسيدم  داد فقرا می  به زيرا من12
   دم آسانی را آه13.  آردم ياروياور نداشتند آمک می

 دعای خير   برايم  ايشان و دادم  بودند ياری می مرگ
.  شاد شود  زنان  بيوه  دل  آه آردم آردند و آاری می می

   و انصاف  از روی عدل دادم  می  انجام هر آاری آه14
برای 16؛   و برای شلها پا بودم برای آورها چشم15بود؛ 

.  آردم  می ها دفاع  غريبه  و از حق فقرا پدر بودم
 و شكار را از  شكستم  را می دندانهای ستمگران17

 . گرفتم  می دهانشان
ک  از ي  حتمًا پس  آه آردم ی روزها فكر م در آن18

 خود ء هدرآشيانی  آرام بهی  طوالن خوشی زندگ
  هايش  ريشه  آه بودمی زيرا مانند درخت19.  مرد خواهم

. شد ی م  سيراب  از شبنم هايش رسيد و شاخه ی م  آب به
   قدرتم شد و به ی م نصيبمی ا ازه ت  افتخارات پيوسته20

   گوش  حرفهايم  به  با سكوت همه21.  گشت ی م افزوده
.  بودند  قايل  ارزش منی ها نصيحتی دادند و برا یم

  یشد آنها ديگر حرف ی م  تمام  سخنانم  از اينكه پس22
 بر   باران  مانند قطرات  من زدند، زيرا نصايح ینم

   در زمان آهی آنها مانند آس23. چكيد ی فرو م ايشان
 در  آشد، با اشتياق ی را م انتظار بارانی خشكسال

 دلسرد بودند ،  آهی وقت24.  بودند  من انتظار سخنان
 را از   و بار غم آردم ی م لبخند آنها را تشويقک با ي

   آه بودمی مانند آس25.  داشتم ی بر م دلهايشان
ک  ي  مثل  ايشان در ميان. دهد یمی  را تسل عزاداران

رهبر آنها را ک  و مانند ي آردم ی م  حكومت پادشاه
 . نمودم یمی راهنماي

 
  جوانترند مرا  از من آهی  آسان اآنونی ول

   عار داشتم  من آنند، در حاليكه ی م مسخره
زيرا 2؛   بدانم ام گلهی جزو سگهای  را حت پدرانشان
از ی آار   بودند آه  فرسوده اشخاصی آنها مشت
الغر و ی  گرسنگ از شدت3. آمد ی بر نم دستشان
. نهادند یمک و متروک  خش  بيابان ، سر به  شده بيتاب

   مردم چون5؛ خوردند ی را م  گياهان  و برگ ريشه4
   خود رانده  از ميان دزد با داد و قالک آنها را مانند ي

  هها پنا  غارها و حفره  آنها مجبور شدند به پس6. بودند
ها  آردند و زيربوته یدر بيابانها عرعر م7. برند
   مانند پدرانشان  آنها آه  پسران اآنون8. لوليدند یم

   مردم  ازميان  و طرد شده  و نشان نام ی و ب احمق
 ء  بازيچه اند و من  باد ريشخند گرفته مرا به9هستند، 
   دارند و نزديكم  آراهت از من10.  ام  آنها شده دست
. ندارندی  اباي  صورتم  به  انداختن از تف. آيند ینم
 آنها هر  ، پس  است  ساخته  و ناتوان خدا مرا ذليل11
   اوباش اين12. آنند ی م خواهد با من ی م  دلشان چه

   دام آنند و سر راهم ی م  حمله  من ازهر سو به
ی  هر آار  به بندند و دست ی مرا م راه13. گذارند یم
.  يار و ياورم ی ب درآورند و منی مرا از پازنند تا  یم

بينند  ی م آهی آورند و وقت ی م  هجوم  بر من ناگهان14
 .ريزند ی م  بر سرم ام  افتاده  زمين به
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   رفته منی آبرو.  برم ی سر م  به  و وحشت درترس15
ديگر 16.   است  مانند ابر ناپديد شده  و سعادتم است
.   نيست رنجهايمی برای كين وتس  نمانده دربدنمی رمق

گيرد  ی رافرا م استخوانهايم شديدتمامی  درد شبانگاه17
 پهلو   از اين  شب تمام18. گذارد ی نم آراممی ا و لحظه

. پيچد ی م  دورم  به  و لباسهايم غلطم ی پهلو م  آن به
  نشاندهک  خا  و به  آشيده  و لجن  گل خدا مرا به19

 . است
   من بهی ، ول آورم ی فرياد بر مخدا، نزد توی ا20

  ، اما نگاهم ايستم ی م  در حضورت.یده ی نم جواب
  و با تمامی ا  شده رحم ی ب  من  به نسبت21. یآن ینم

 گردباد   ميان مرا به22. یده ی م  آزارم قدرت
. یده ی قرار م و در مسير طوفانی انداز یم

  چرا به24. ی ندار جز مرگی  هدف منی  برا دانم یم23
،   آردن جز التماسی  و آار  است  خرد شده آهی آس

 ی؟آن ی م آيد، حمله یاز او بر نم
   بودند گريه  در زحمت آهی آنانی  برا آيا من25
با 26؟  خوردم ی نم  غصه نيازمندانی ؟ آيا برا آردم ینم
ی  شد و بجا نصيبمی  بدی، خوب  پاس  وجود به اين

   و آرام  است  آشفته دلم27. مد آ  سراغم بهی نور، تاريك
. اند  مرا فرا گرفته  مصيبت امواج. و قرار ندارد

   به  غم  و از شدت  را تسخير آرده وجودمی تاريك28
  در ميان.   و قرار ندارم روم ی سو م  سو و آن اين

.  طلبم یمک  آم  و با التماس ايستم ی م جماعت
  پوست30. ماند ی و جغد م  فرياد شغال  به هايم ناله29
   از شدت استخوانهايم. شود ی م ، و آنده  شده  سياه بدنم
ی گر  نوحه ، به شاِد چنِگ منی نوا31. سوزد ی م تب
  جانگداز بگوشی ها  ناله منی  و از ن  شده مبدل
 .رسد یم
 

  هرگز با نظر  آه  خود عهد بستم با چشمان
   خوب من3و2.   نكنم نگاهی  دختر  به شهوت

 بر سر   از آسمان قادر مطلقی  خدا  آه دانم یم
او 4. فرستد ی م  آنند بال و مصيبت  چنين آهی اشخاص
  دارم ی بر م را آهی  و هر قدم آنم ی م را آهی هر آار

 .بيند یم

.  ام  نداده را فريبی  و آس  نگفته  هرگز دروغ من5
 بسنجد و  عدلی  مرا با ترازو بگذار خدا خودش6

   خدا بيرون  را از راه اگر پايم7.  گناهم ی ب آهببيند 
   آه بودهی  چيزهاي  در طمع ، يا اگر دلم ام گذاشته
   شده  آلوده  گناه  به ، يا اگر دستهايم  است  ديده چشمانم
 شود   آنده  از ريشه ام  آاشته آهی ا  غله باشد آه8،  است

   زنء اگر شيفته9.  را درو آند آنی  ديگر و يا شخص
  باشد آه10،  ام  او نشسته ، در آمين شدهی مرد ديگر
  آار زيرا اين11؛  آند تصاحبی  را مرد ديگر همسرم
ی جهنمی و مانند آتش12،   است  سزاوار مجازات زشت

 . ببرد مرا بسوزاند و از بينی  هست تواند تمام یم
  آردم انصافی می  خود بی  خدمتگزاران  به اگر نسبت13
  ؟ و هنگامی آه  با خدا روبرو شوم توانستم  می چگونه14

؟  دادم  جوابی می آرد، چه  می  سؤال  از من  باره در اين
 يک خدا   دست ، به  خدمتگزارانم  و هم  من  هم چون15

 . ايم  شده سرشته
.  ام نكردهی  فقرا آوتاه  به آردنک هرگز از آم16

يا 17، اندبمی در نااميدی  زن  بيوه ام هرگز نگذاشته
خود را با آنها ک  خورا بكشد، بلكهی گرسنگی يتيم

   عمر خود را صرف و تمام18  ام  آرده قسمت
   آه ديدم یرا می اگر آس19.  ام از آنها نمودهی نگهدار
  از پشمی لباس20، لرزد ی ندارد و از سرما م لباس

بماند و    تا از سرما در امان دادم ی او م  به گوسفندانم
 .آرد یخير می  دعا منی  وجود برا ا تماماو ب

  ام  داشته  در دادگاه آهی  از نفوذ  با استفاده اگر من21
.  بشكند دستم22   باشم  نموده را پايمالی  يتيم حق

،   دهم را انجامی  آار  چنين آردم ی نم هرگز جرأت23
 . ترسيدم ی خدا م  و عظمت زيرا از مجازات

  منی و شاد25  ام  نكرده  تكيه  طال و نقره هرگز به24
 ء هرگز فريفته27و26.   است  نبوده  و ثروت  مال بهی متك

 و آنها را از  ام  نشده  درخشان  و ماه خورشيد تابان
   اگر مرتكب چون28؛  ام  نكرده  و پرستش دور نبوسيده

ی  خدا  بود آه  اين  مفهومش  بودم شدهی  آارهاي چنين
سزا  یبی  گناه ، و چنين ام ه را انكار آرد متعال

 .ماند ینم
هرگز 30،  ام نكردهی  شاد  دشمن هرگز از مصيبت29

 باز   گناه  را از اين  و زبانم ام  نكرده آنها را نفرين
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   گرسنه  خدمتگزارانم ام هرگز نگذاشته31.  ام داشته
   را در آوچه شبی ا  غريبه ام هرگز نگذاشته32. بمانند

او باز ی  رو  خود را بهء ر خانه د بخوابد، بلكه
 از   بخاطر ترس هرگز مانند ديگران34و33.  ام گذارده
   سازم  را پنهان  گناهانم ام نكردهی ، سع  مردم سرزنش
 .  خود بنشينمء  خانه  در داخل و خاموش

   گوش  حرفهايم  به شد آه یپيدا می  آس آاشی ا35
بگذار قادر .  نمآ ی م  خود را تقديمء  دفاعيه من! بدهد
   نسبت  من  به را آهی  مرا بدهد و اتهامات  جواب مطلق
  ی آنها را مانند تاج و من36،  دهد  نشان  من  به  شده داده

ی  برا ام  آرده را آهی  آارهاي تمام37!  گذارم یبر سر م
 . ايستم ی و سربلند در حضور او م آنم ی م اوتعريف

   مرا متهم آنم ی م شت آ  در آن آهی اگر زمين39و38
   را تصاحب  و آن ام  را آشته  صاحبش  اينكه سازد به
 در  باشد آه40،   برم  استفاده  تا از محصولش ام آرده
ی  جو، علفها ، خار و بعوض گندمی  بجا  زمين آن

 .هرز برويد
   ايوب  سخنان پايان

 آند ی م  را توبيخ  ايوب اليهو دوستان
   او جواب ، ديگر به يوب ا  دوست  سه آن

خود ی گناه ی بر ب  ايوب ندادند، چون
 .آرد یمی پافشار

 ء  از طايفهی، بوز  اليهو، پسر برآئيل  نام بهی شخص2
 شد، زيرا   گفتگو بود خشمگين  شاهد اين ، آه رام
 و خدا   گناهكار است  آند آه  قبول خواست ی نم ايوب
   سه او از آن3 .  است  آرده  او را مجازات  حق به

   پاسخ  اينكه  بدون بود، چونی  نيز عصبان  ايوب رفيق
   باشند، او را محكوم  داشته ايوبی برای ا  آننده قانع
 بود  نزدهی  حرف  و هيچ اليهو صبر آرده4. آردند یم

 ديد  آهی اما وقت5.  از او بزرگتر بودند  سايرين چون
 . ندارند، برآشفتی آنها ديگر جواب

 :  گفت  چنين  آمده  سخن ليهو بها6
 و   فرو بستم  لب  علت  همين به.  و شما پير  جوانم من

زيرا 7،   آنم شما بيانی  را برا ام  عقيده  نكردم جرأت
ی  و داناي حكمتی ول9و8.  داناترند  پيران اند آه گفته
  آهی  روح  آن  ندارد، بلكه  و سال  سن بهی  بستگ فقط

،   است قادر مطلقی  خدا  دارد و نفس قرار در انسان

 بدهيد   گوش  من  به پس10. بخشد ی م  حكمت  انسان به
 .  آنم  را بيان ام و بگذاريد عقيده

   به  و با دقت  صبر آردم  مدت  اين  در تمام من12و11
 از شما  هيچكدام.   دادم  شما گوش  و داليل سخنان

 او   آنيد آه  ثابت را بدهيد و يا  ايوب نتوانستيد پاسخ
تواند  ی خدا م فقط«:  نگوييد  من به13.  گناهكار است

  اگر ايوب14» . آند  ملزم  گناه  گناهكار را به شخص
   پاسخ  منطق  نوع  بود، با اين  پرداخته  مباحثه  به با من

 ! دادم یاو را نم
آيا 16. نداريدی  جواب ايد و هيچ  نشسته شما حيران15

   بايد همچنان  هم ايد من  آرده ا سكوت شم  آه حال
 خود   سهم  به ، من نه17؟   بمانم  و ساآت صبر آنم
 و   دارم گفتنی برای زيادی حرفها18.  دهم ی م جواب

 از   آه هستمی مانند مشك19.   صبر آنم توانم یديگر نم
  بايد حرف20.   است ترآيدنک  و نزدي  پر شده شراب
 خود   سهم  به  هم  بگذاريد من  پس.  شوم  تا راحت بزنم

  آنمی طرفداری  از آس  قصد ندارم من21.   بدهم جواب
ی  چاپلوس  انسان چون22،  آميز بگويم  تملق و سخنان

 .آرد یمک  خدا مرا هال  و گر نه نيستم
 

 آند ی م  را توبيخ اليهو ايوب
  منی  حرفها  به آنم ی م ، خواهش ايوبی ا

   با تو صحبت خواهم ی م ونچ2،   بده گوش
 را  ، حقيقت  آامل  و صداقت  با اخالص من3.  آنم

   و نفس  است  خدا مرا آفريده زيرا روح4،   گفت خواهم
اگر 5.   است بخشيدهی  زندگ  من  به قادر مطلق

 .  نكن درنگی  را بده جوابمی توانست
  لوق و هر دو ما مخ ام  شده  سرشته  تو از گل  مثل  هم من6

 تو را  من.  بترسی  لزومی ندارد از من پس7،  خدا هستيم
 . داد  ترساند و در تنگنا قرار نخواهم نخواهم

: ای  گفته  آه ام  تو شنيده  را از دهان  حرف  خود، اين من8
خدا 10.  ام  گناهی نشده  هيچ  و مرتكب تقصيرم پاک و بی«9

 خود   مرادشمن خطايی بيابد و گردد تا در من  می پی بهانه
گذارد و   می خدا پای مرا در آنده11.  آند محسوب
 ».گيرد  مرا زير نظر می  حرآت آوچكترين
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 بزرگتر   خدا از انسان.یآن ی م  تو اشتباه اما ايوب12
ی آارهايی  خدا برا آهی آن ی م چرا شكايت13.  است
 دهد؟ ی نم  انسان بهی آند توضيح ی م آه
. گويد  می  سخن  با انسان اگونهای گون  شكل خدا به14
 فرو   را در بسترش  انسان  عميق  خواب هنگامی آه15
 با او   خوابها و رؤياهای شبء گيرد، خدا بوسيله می

 او  آند و به گوشهای او را باز می16. زند  می حرف
.  و تكبر باز دارد او را از گناه17دهد تا  هشداری می

خدا با 19 .رهاند  می گ و مر  را از هالآت او انسان18
 او  بطوريكه20آند   می  را تأديب ، انسان درد و مرض

 خوراآها  ، حتی از لذيذترين  داده  را از دست اشتهايش
شود   می بقدری الغر و ضعيف21. شود نيز بيزار می

ماند   چيزی از او باقی نمی  و استخوان  جز پوست آه
 .رسد  گور می  لب  به و پايش22
در آنجا حاضر   *از آسمانی ا  فرستاده ا هرگاهام24و23

   درست  را آه ، آنچه  نموده  شفاعت شود تا برايش
  بر او ترحم ** خدا  بدهد، آنگاه نشانی  و  به است
! نگذاريد بميرد!  سازيد آزادش«: فرمايد ی، م نموده
   او مثل  بدن آنوقت25» . ام يافتهی ا او فديهی  برا چون
ی  و قو  جوان ، دوباره  شده ، سالم طفلک  ي بدن
 بحضور خدا دعا آند، خدا  هر وقت26. گردد یم

ی آند و او با شاد ی م ، او را اجابت  را شنيده دعايش
   خوب  وضع نمايد و خدا او را به ی م خدا را پرستش

 خواهد   مردم  او به سپس27. گرداند ی بر م اش گذشته
ی  ول  ننمودم عملی راست   و به  آردم  گناه من«:  گفت

 و از   بميرم او نگذاشت28.   گذشت خدا از سر تقصيرم
 ».  گردم محرومی نور زندگ

دهد  ی م  انجام انسانی  آار را برا خدا بارها اين29
بر ی رهاند تا نور زندگ ی م  او را از مرگ و جان30

   آن  توجه  خوب  گفتم  آه  آنچه ، به ايوبی ا31. او بتابد
ی اگر چيزی ول32؛   دهم  ادامه  سخنانم گذار بهو ب
،   را بشنوم  آن خواهم ی بگو؛ می، دار گفتنی برا
ی  باق برايتی  ابهام  آه  نيستم  مايل  وجه  بهيچ چون

                                                 
 .»يکی از هزاران فرشته«يا » تاده ای از آسمانفرس«   *

 .»فرشته«يا » خدا « **

   من بهی  ندار گفتنی برای اما اگر حرف33. بماند
 !  بياموزم  تو حكمت  تا به  باش  و خاموش  بده گوش

 
 آند ی م  اعالم ادلاليهو خدا را ع

 . دهيد  گوش  من  و دانا به  حكيم مردانی ا
 را  خوبی  غذا  طعم  زبان همچنانكه3

 را   درست  سخنان  نيز گوش فهمد همانگونه یم
 و   خوب  را آه  بياييد آنچه پس4؛ دهد ی م تشخيص
  ايوب5.   را اختيار آنيم ، آن  داده  تشخيص  است درست
گناهكار  خدا مرای ، ول ندارمی  گناه نم«:   است گفته
 او مرا دروغگو  ندارمی  تقصير هر چند آه6. داند یم
   تنبيه ، اما سخت ام نكردهی  خطاي  هيچ با اينكه. داند یم

 ». ام شده
! زند یمی آميز توهينی  حرفها  چه ببينيد ايوب8و7

: گويد یزيرا م9!   است  بوده  همنشين حتمًا با بدآاران
 درصدد خشنود  دارد آهی ا  فايده  چه انسانی ابر«

 » خدا برآيد؟ ساختن
   گوش  من  و شعور داريد، به  فهم آهی آسانی ا10

و ی ، بد قادر مطلقی  خدا  است چطور ممكن. دهيد
. دهد ی جزا م  عملش  را موافق او هرآس11؟  بكند ظلم

ی انصاف یو بی ، بد قادر مطلقی  خدا آهی براست12
   در دست  جهان اقتدار و اختيار تمام13. ندآ ینم

 خود را   و نفس  روح  آند آه اگر خدا اراده14.  اوست
ی در او باقی از زندگی اثر15،  بگيرد از انسان

 .گردد یباز مک  خا ماند و او به ینم
اگر خدا از 17.   آن  گوشی، دار ، اگر فهم حال16

 را   جهان تتوانس ی متنفر بود آيا م  و انصاف عدالت
   را محكوم  داور بزرگ آنی خواه ی آند؟ آيا م اداره
   و نجبا را به  پادشاهان  آه استی او آس18ی؟ آن

هرگز از 19، آند ی م متهمی انصاف یو بی بدآار
نمايد و ثروتمند را بر فقير  ینمی  طرفدار قدرتمندان
 او   دست ء انسانها آفريده ءدهد، زيرا همه ی نم ترجيح
   جان لحظهک  در ي  شب تواند نيمه یخدا م20. تندهس

 انسانها   قدرتمندترين اشارهک  را بگيرد و با ي انسان
 .درآوردی را از پا

 زير نظر دارد و   دقت  را به  آارهای انسان خدا تمام21
تواند آدمهای بدآار   ظلمتی نمی هيچ22. بيند  را می همه

34



 22   ايوب
 

 

دا احتياجی ندارد  خ پس23.  سازد را از نظر او پنهان
  آنكه بی24.  صبر آند  انسان  برای داوری آردن آه

 را خرد   و بررسی باشد خدا قدرتمندان  تحقيق نيازی به
نشاند،   را بجای آنها می آند و ديگران و متالشی می

   و در يک شب  است  آگاه زيرا او از آارهای ايشان25
در حضور او آنها را 26. سازد  می  را سرنگون ايشان
 از  چون27رساند،   می  سزای اعمالشان  به همگان

 او توجهی   احكام  به  ورزيده پيروی او انحراف
  اند آه  نموده  بر فقرا ظلم و آنچنان28اند،  نكرده

 ء خدا ناله بلی،.   است  خدا رسيده  گوش  به فريادشان
 .شنود  را می مظلومان

واند او را  بت  آه ، آيست  است او آرامی وقت29
  خود را بپوشاند، آيستی  رو  آند؟ و چون مضطرب

ی  انسان و هيچی  قوم  بتواند او را ببيند؟ هيچ آه
   حكومت  بر مردم گذارد بدآاران یاو نم30. تواند ینم

 .رانند و آنها را اسير آنند
   خدا اعتراف  را پيش ، آيا گناهانت ايوبی ا31

 ی؟ نكن  ديگر گناه آهی ا ه داد  او قول  آيا بهی؟ا نموده
   تو نشان  را به  خطاهايت آهی ا آيا از خدا خواسته32

ی تا زمان33ی؟  بكش از آنها دستی دهد؟ آيا حاضر
انتظار ی توان ینمی  برندار  از مخالفت  دست آه

رفتار ی خواه ی تو م  خدا آنطور آه آهی  باش داشته
 فكر  گو چهب.   با من ، نه  با توست  تصميم حال. آند
  اينی  و با شعور  فهميده هر انسان35و34 .یآن یم

   احمق  آدم  تو مثل  خواهد آرد آه  مرا تصديق حرف
   تو را بخاطر سخنان آهی مستحق36. یزن ی م حرف

  زيرا اآنون37،  برسانند  اشد مجازات  به آفرآميزت
 ديگر   خدا را برگناهان  به  آفر و اهانتی،نافرمان
 .یا زودهخود اف

 
  در آهی آن ی ادعا م  آه  است  درست آيا اين

از  «:یگوي ی و می،گناه یحضور خدا ب
 ؟» ام نبردهی خود سودی گناه یو بی  پاآ اين

   آسمان به5.  دهم  را می  دوستانتء  تو و همه  جواب من4
   آنی چه اگر گناه6.   آن  نگاه  برفراز سر توست بلندی آه
  زنی؟ اگر خطاهای تو زياد شود چه دا می خ ای به لطمه

 او   نفعی به  نكنی، چه يا اگر گناه7تأثيری بر او دارد؟ 

   انجام  آار خوب  آنی، و خواه  گناه خواه8رسانی؟  می
 .  بر انسانهاست  فقط دهی، تأثير آن

آنند و  ی م شود، آنها ناله ی م  انسانها ظلم بهی وقت9
اما 11و10.  برسد  دادشان بهی آورند تا آس یفرياد برم
 و   و از حيوانات  آنها را آفريده آهی  خداي آنها به
 آنها نور  ، و در تاريكيها به  داناتر گردانيده پرندگان
 .آورند ینمی بخشد، رو یاميد م

ی طلبند اما خدا پاسخ یمک آورند و آم یفرياد برم12
فرياد آنها 13. دهد، زيرا متكبر و شرور هستند ینم

شنود  ی را نم  آن قادر مطلقی ندارد، زيرا خدای سود
  آهی گوي یم ، تو ايوبی ا14. نداردی  توجه  آن و به

،   و منتظر باش  اما صبر آنی،ببينی توان یخدا را نم
. خواهد آردی تو رسيدگی  دعو  او به چون

  آند و به ی نم خدا گناهكار را مجازات «:یگوي یم15
ی نادانی اما تو از رو16» .ردندای  او توجه گناهان
 .  است  و باطل  پوچ و حرفهايتی گوي ی م سخن

 آند یخدا تمجيد می اليهو از نيك
  خداء  درباره  آه  آنچه  و به  آن حوصله

 خود   وسيع  با دانش من3.   بده  گوش گويم یم
  بدان4.   است  عادل  من  خالق  داد آه  خواهم  تو نشان به
 و   است فاضلی ، مرد  تو ايستاده  مقابل در آهی آس
 .باشد ی م  حقيقت گويد عين ی م آنچه

 هر   انجام او قادر به.   است خدا آاملی  و داناي فهم5
. شمارد یرا خوار نمی  آس ، با وجود اين استی آار

   داد مظلومان گذارد و به یسزا نم ی را ب او بدآاران6
  ، آنها را چون  آرده  حمايت از نيكان7. رسد یم

 آنها  بهی  ابد نمايد و عزت ی سرافراز م پادشاهان
 بيافتند و اسير و گرفتار   در زحمت هرگاه8. بخشد یم

   را آه آلود و تكبر ايشان  گناه خدا اعمال9، شوند
  و به10 دهد ی م  آنها نشان  به  شده  گرفتاريشان موجب
 نمايند و از   او توجه  سخنان  به آند آه یمک  آم ايشان
، از او   داده  او گوش اگر به11.  بكشند  دست گناه

   و خوشبخت  عمر شادمان  تمام  آنند، آنوقت اطاعت
ک  هال  ندهند، در جنگ و اگر گوش12؛ خواهند بود

 .خواهند مردی  و نادان ، در جهل شده
 را   خود خشم  در دل  خدانشناس اشخاص13
آند از  ی م آنها را تنبيهخدا ی وقتی پرورانند و حت یم
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ی فساد و هرزگی آنها بسو14. طلبند ینمک او آم
خدا 15. ميرند یمی  جوان شوند و در عنفوان ی م آشيده
گويد و  ی م  سخن  با انسان و مصيبتی  سختء بوسيله

 .رهاند ی م او را از رنجهايش
  و مصيبتی  سخت خواهد تو را از اين یخدا م16

 و  در امنيتی  سازد تا بتوان اببرهاند و تو را آامي
 حاضر تو  اما در حال17. یآنی  زندگ وفور نعمت

  مواظب18. یشو ی م  خود مجازات شرارتی برا
   راست ، تو را از راه  و ثروت با رشوهی  آس باش

نخواهد رسيد و با ی فرياد تو بجاي19.  نسازد منحرف
  .ی تنگنا آزاد شو از اينی توان ینم  خود قدرت

  آنی ها  و فرصت  شب فرا رسيدنی در آرزو20
، زيرا  آنی  دور از گناه21.   مباش  گناه ارتكابی برا

 تا   است  فرستاده  سبب  همين را بهی  گرفتار خدا اين
 . دارد  دور نگه تو را از گناه

.  استی  خدا برتر از هر قدرت  قدرت  آه بدان22
  چه23؟  دهد تعليم   انسان  او بتواند به  مثل  آه آيست
   خدا ياد دهد و يا او را به بهی تواند چيز یمی آس
  سازد؟  متهمی انصاف یب
 

 آند ی م  خدا را اعالم اليهو عظمت
   مردم  مورد ستايش  بخاطر آارهايش خدا هميشه24

 .ی آن  بايد او را ستايش  تو هم ، پس  است قرار گرفته
آنند، هر  ی م خدا را مشاهدهی  آارها  مردمء همه25

ی زيرا خدا بقدر26.  آنها عاجزند آاملک چند از در
 و   بايد شناخت  او را آنچنانكه توان ی نم  آه  است عظيم
 .بردی پی  و  ازليت به
   باران  را به فرستد و آن ی باال م  را به او بخار آب27

ی برای  فراوان  را به  ابرها آن سپس28. آند ی م تبديل
ی چگونگی آيا واقعًا آس29. ريزند یم فرو  انسان
   غرش  و برخاستن  ابرها در آسمان  شدن گسترده

  ببينيد چگونه30؟ فهمد ی آنها را م رعد از درون
ی سازد، ول ی م  روشن  را با برق سراسر آسمان

خدا با 31. ماند یمک  تاري  دريا همچنان اعماق
   در دسترس فراوانی انگيز خود غذا حيرتی آارها
خود را با ی او دستها32. دهد ی انسانها قرار مء همه
از آنها را ک آند و هر ي ی پر م  برق آتشينی تيرها

رعد او از فرا 33. نمايد ی م  پرتاب هدفی بسو
 نيز از  حيواناتی دهد؛ و حت ی خبر م  طوفان رسيدن
 .شوند ی م  آگاه  آن آمدن

 
 یصدا   دهيد و غرش گوش2لرزد؛   می  من دل

 سراسر   خود را به او برق3. خدا را بشنويد
   صدای او شنيده  غرش سپس4. فرستد  می آسمان
رسد و باز   می  گوش  رعد به  مهيب شود، غرش می
صدای او در رعد 5. آند  می  را روشن ، آسمان برق

 او را درک   قدرت  عظمت توانيم ما نمی.   است باشكوه
 فرستد،  می  شديد بر زمين  و باران وقتی او برف6.  آنيم

 او   قدرت مانند و متوجه  باز می  از آار آردن مردم7
شتابند و   خود می  پناهگاه  وحشی به حيوانات8شوند،  می

 .مانند  می  پنهان های خويش در النه
خدا بر 10.  سرما آيد و از شمال  می  طوفان از جنوب9

  ها نيز يخ دريا  حتی وسيعترين دمد، بطوری آه آبها می
آند و   می ، سنگين او ابرها را از رطوبت11. بندد می
  آنها به12. سازد  می  آنها پراآندهء  خود را بوسيله برق

 او را در  آيند و احكام  در می  حرآت دستور او به
او ابرها را برای 13. آورند  جا می  به سراسر زمين

   نشان و  زمين  آردن  و يا برای سيراب  مردم مجازات
 .فرستد ، می  ايشان  به  رحمتش دادن

آور خدا   شگفت  اعمالء  و درباره  بده ، گوش ای ايوب14
   تمام  خدا چگونه دانی آه آيا تو می15.   و تفكر آن تأمل

   را از ابرها ساطع ، برق  نموده  را اداره طبيعت
   ابرها در هوا معلق دانی چگونه آيا تو می16آند؟  می
توانی درک   آار خدا را می  اين ند؟ آيا تو عظمتمان می

 قرار   جنوب  باد گرم  زير وزش آيا وقتی زمين17آنی؟ 
تو 18،   است  چسبيده  تنت  از گرما به هايت دارد و لباس

 مانند   را آه  آسمان  خدا آمک آنی تا وضع توانی به می
  تغيير دهد؟  است فلز سخت

   بايد با خدا مواجه ويی چگونه ما بگ توانی به آيا تو می19
   با او سخن  چگونه دانيم  نمی  فكر تاريكمان شد؟ ما با اين

؟ چرا خود   آنم  جرأتی با خدا صحبت  با چه من20.  گوييم
 در يک روز آفتابی  همانطور آه21؟   دهم  آشتن را به
،   آنيم  خورشيد نگاه  تابش  به توانيم ابر، نمی بی
 از   خدا آه  پر شكوه  جالل  به توانيم نمی نيز  همچنان22
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  ای بر ما نمايان  آننده  با درخشندگی خيره آسمان
 خدای   قدرت  به توانيم ما نمی23.   شويم شود خيره می

   است  و رحيم  ما عادل  به او نسبت.   پی ببريم قادر مطلق
   مردم تأثير داناترين و تحت24آند،   نمی و بر آسی ظلم

   و احترام  ترس  جهت گيرد، از اين  نيز قرار نمی جهان
 . جا دارد  مردمء  همه او در دل

 
  خداوند پاسخ

   ايوب  گردباد به  خداوند از درون آنگاه
 : داد  پاسخ چنين

  حكمتی معن ی و ب پوچی  با حرفها  آه  آيست اين2
   و به مرد بايستک  ي ، مثل حال3؟ آند یمرا رد م
 .  بده  پاسخ  من پرسش

 اگر ی؟ تو آجا بود  را بنياد نهادم زمينی وقت4
  زمينی ها اندازهی دان یآيا م5.  بگو  من بهی دان یم

   اندازه  را با شاقول آنی  آس  شد و چه  تعيين چگونه
ی  غريو شاد در ميانی وقتی دان یآيا م7و6؟  گرفت

  ده بنياد نها ، زمين  آسمان  و فرشتگان  صبح ستارگان
   و سنگ  چيز قرار گرفت  بر چه آنی ها شد، پايه یم

دريا از ی وقت8؟  آار گذاشتی  آس  را چه  آن ءزاويه
؟   حد گذاشت آنی برای  آس  آمد چه  بيرون  زمين شكم

 و با   دريا را با ابرها پوشاندم  آه  بودم  من اين9
 را  حدود آن10،   آردم  درست  قنداقه برايشی تاريك
  به11.   را محصور آردم ، آن  و با سواحل  نمودم نتعيي

 تو  سرآشی از اينجا جلوتر نيا و موجها«:  دريا گفتم
 »! حد تجاوز نكنند از اين

ای   داده  خورشيد فرمان  هرگز به  عمرت آيا در تمام12
  ای آه  روشنايی روز گفته آيا هرگز به13 آند؟   طلوع آه

   رخت  شب گيرد تا شرارت را در بر ب های زمين آرانه
 قرمز   رنگ  را به  صبحء آيا هرگز سپيده15و14بربندد؟ 
 را از   بدآاران  شده ای تا روشنايی روز نمايان درآورده

  باز دارد؟  و شرارت ظلم
گردند  یمی  جار  درياها از آن را آهی هاي آيا چشمه16

 ی؟ا  گذاشته  درياها قدم  اعماق و يا بهی ا  آرده آشف
ی؟ ا  را ديده مردگانک تاريی دنيای ها آيا دروازه17
ی دان ی؟ اگر م  چقدر است زمينی پهنای دان یآيا م18
 ! بگو  من به

آيا 20آيند؟  دانی روشنايی و تاريكی از آجا می آيا می19
 آنها ء  سرچشمه  را پيدا آنی و به توانی حدودشان می

  مگر نه! دانی  چيزها را می  اينء  تو همه البته21برسی؟ 
 !ای  دنيا وجود داشته  خلقت  تو هنگام  آه  است اين

  دانی تگرگ ای؟ آيا می  را ديده آيا تو مخزنهای برف22
 آنها را برای  من23شود؟   و انبار می در آجا ساخته

دانی  آيا می24.  ام  آرده  و بال ذخيره  جنگ زمان
 وزد؟ تابد و باد شرقی از آجا می روشنايی از آجا می

سيالبها حفر نمود و ی ها را برا درهی  آس چه27و26و25
 را  بارانی  آس  آرد؟ چه  را تعيين  آسمان مسير برق

  باراند تا زمين یمک و متروک خشی بيابانها بر
  بروياند؟  تازه  گياهان  گشته  و باير سيراب ويران

   را به  يخ  آه آيست29 پدری دارد؟   يا شبنم آيا باران28
   را به آب30آند،   را توليد می آورد و شبنم وجود می

،   دريا را مانند سنگ سازد و سطح  می  مبدل يخ
 نمايد؟ منجمد می

   را بهم  پروين  ستارگانء مجموعهی توان یآيا م31
آيا 32ی؟  جبار را باز آنء  منظومهء  يا رشتهی؟ببند
  و دبی  آن  را اداره  فصول  منظم گردشی توان یم

آيا 33ی؟  نماي  هدايت  در آسمان اآبر را با ستارگانش
  اينها چهی دان یو می آور ی سر در م  آسمان از قوانين

بر سر ابرها ی توان یآيا م34؟  دارند بر زمينی تأثير
   آسمان  برق بهی توان یآيا م35؟ تا ببارندی فرياد بزن
   شود؟ و آيا او فرمان  روانه در مسيرشی دستور ده

  خواهد آرد؟  را اطاعتتو
دهد؟  ی م  انسان  و شعور به  فهم  آه آيست36
شمارد و  ی ابرها را م  با حكمتش  آه آيست38و37

ک آند و خا یمی  خال  را بر زمين  آسمان آبی مشكها
 آورد؟ یدر می گلی  آلوخها را بصورت

 در   آه هايش  شير و بچه مادهی برای توان یآيا م40و39
اند،   نشسته  آمين  به  و يا در جنگل ميده خود لء النه
ی وقت41؟  را سير آنند تا شكمشانی  آن تهيهک خورا

  آنند تا شكم ی اينسو و آنسو پرواز م آالغها به
 نزد خدا فرياد بر   را آه هايشان  خود و جوجهء گرسنه

  تهيهک  خورا برايشانی  آس آورند سير آنند، چه یم
 آند؟ یم
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 زايد؟ آيا یچطور می بز آوه یدان یآيا م
 ی؟ا  خود ديده  آهو را با چشم  حمل وضع

خود ی ها آشد تا بچه ی م  طول چند ماهی دان یآيا م3و2
آنها در ی ها بچه4؟  شوند فارغی  از باردار را زاييده

ک  خود را تر  والدين آنند، سپس یصحرا رشد م
 .گردند ی برنم ، ديگر نزدشان نموده

  من6؟ آورد یبار می وحشی  آس هگورخرها را چ5
از 7.  ام  آنها ساخته زارها را مسكن بيابانها و شوره

تواند آنها را  ینمی شهر بيزارند و آسی سر و صدا
 و در آنجا هر   آنهاست  آوهها چراگاهء دامنه8.  آند رام
 .خورند یپيدا آنند می ا سبزه

 آند؟ آيا  شود تو را خدمت یمی راضی آيا گاو وحش9
ی گاو وحشی توان یآيا م10؟ ايستد یاو آنار آخور تو م

آيا 11 بزند؟   را شخم تا زمينتی  ببند را با طناب
 او اعتماد  بهی توان ی م  زيادش صرفًا بخاطر قوت

ی توان یآيا م12ی؟  او بسپار  را به و آار خودتی آن
   را بياورد و در خرمنگاه تا محصولتی او را بفرست

  آند؟ جمع
دهد، ولی   می  را تكان  با غرور بالهايش رمرغشت13

 تخمهای  شترمرغ14. لک پرواز آند تواند مانند لک نمی
.  آند گذارد تا خاک آنها را گرم  می خود را روی زمين

 آسی بر آنها پا   است  ممكن آند آه  می او فراموش15
 وحشی آنها را از   آند و يا حيوانات بگذارد و آنها را له

   است توجه  بی  چنان هايش  جوجه  به او نسبت16. برند ب بين
 نيستند، و اگر بميرند اعتنايی   خودش  گويی مال آه
   و شعور محروم  او را از فهم زيرا من17آند؛  نمی
آند تا بدود   را باز می  بالهايش ولی هر وقت18.  ام آرده
 .رسد  نمی  پايش  و سوارآاری به  اسب هيچ

 را با  ای؟ يا تو گردنش  او داده  را تو به سب ا آيا قوت19
ای تا   او توانايی بخشيده آيا تو به20ای؟   پوشانيده يال
 ايجاد آند؟   ترس اش  خيز بردارد و با شيهه  ملخ چون

آوبد و از   می  زمين  خود را به  سم  چگونه ببين23و22و21
   جنگ  به هنگامی آه. برد  می  لذت  خويش قدرت
   شمشير و رگبار تير و برق هراسد؛ تيغ د نمیرو می
 بر   سم وحشيانه24. گرداند  بر نمی  عقب  او را به نيزه
  ، به  شيپور حمله  شدن آوبد و بمجرد نواخته  می زمين
 صدای  با شنيدن25. برد  می  آارزار يورش ميدان

 ء  را از فاصله آورد و بوی جنگ  برمی شيپور، شيهه
   و فرمان از غوغای جنگ. آند ی م دور استشمام

 . آيد  وجد می  به سرداران
 بپرد و   چگونه ای آه  ياد داده  شاهين آيا تو به26

   فرمان آيا به27 آند؟   پهن  را بسوی جنوب بالهايش
آيد تا   پرواز در می ها به  بر فراز قله  عقاب  آه توست

روی    چگونه ببين28 خود را بسازد؟  ءدر آنجا آشيانه
های بلند زندگی  سازد و بر قله  می ها آشيانه صخره

 دور، شكار خود را زير  ء فاصله و از آن29آند  می
   شده  دور اجساد آشته  چگونه ببين30. گيرد نظر می

 .خورند  آنها را می  خون هايشان گيرند و جوجه می را
 

 ی خدا  آه با منی خواه ی م آيا هنوز هم
   از من  تو آهی؟ آن  مباحثه  هستم قادر مطلق

 ی؟ را بده جوابمی توان یآيا می آن یانتقاد م
 آوچكتر از  من«4:  داد  پاسخ  خداوند چنين  به ايوب
   بر دهانم دست.   دهم  تو جواب  به  بتوانم  آه آنم
 ». گويم ی نم و ديگر سخن5  گذارم یم
   ايوب  گردباد بار ديگر به  خداوند از ميان آنگاه6

 :  گفت چنين
   جواب  من  سؤال  و به مرد بايستک  ي  مثل اآنون7
و مرا ی ساز ی م متهمی عدالت ی ب آيا مرا به8.  بده

آيا تو 9؟   با توست  حق آهی  آن تا ثابتی آن ی م محكوم
تواند مانند  یتو می  آيا صدای؟ توانا هست  من مثل

ود را  خ  پس  است اگر چنين10؟  اندازد  طنين رعد من
 پا   به  و عظمت  ساز و با جالل  ملبس  ّفر و شكوه به

   خود آنها را به  و با خشم  آن  نگاه  متكبران به11. خيز
 و   آن  را ذليل ، متكبران نگاهک با ي12. زير انداز
آنها 13.  نما اند پايمال  ايستاده آهی  را در جاي بدآاران
ی ا در دنيا ر  و ايشان  آن دفنک  در خا را با هم
 آارها را  اينی اگر بتوان14.   بند بكش  به مردگان

 خود   با قوت  آه آنم ی م  قبول  من  آنگاهی،بكن
 .ی ياب نجاتی توان یم

،  ام  او را آفريده من!  بينداز*  بهيموت نگاهی به15
   گاو علف او مثل!  ام  تو را آفريده همانطور آه

                                                 
 .يک نوع حيوان عظيم الجثه بوده است» بهيموت«   *
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 را   شكمش ت و عضال آمر پر قدرت16. خورد می
   سرو، راست  مانند درخت دمش17.   آن مالحظه
.   است  شده  بافته  بهم  محكم  و پی رانش رگ.  است

  هايش  و دنده های مفرغ  مانند تكه استخوانهايش18
  ترين عجيب19. باشند  می ، محكم های آهن  ميله چون

 او را از پای  توانم  می  و تنها من  است  من مخلوق
 او   خود را بهء  علوفه آوهها بهترين20.  رمدرآو
. آنند  وحشی در آنار او بازی می دهند و حيوانات می

و 22آشد   ُآنار، در نيزارها دراز می زير درختان21
 بيد آنار  پوشانند و درختان  آنها او را میء سايه

ها   رودخانه طغيان23. آنند  می  او را احاطه رودخانه
   جوشان سازد و حتی اگر امواج  نمی او را مضطرب

   خود راه  به  بريزد، ترس  بر سرش رود اردن
 بينی او بزند و   به تواند قالب  نمی هيچكس24. دهد نمی

 . اندازد  دام او را به
 يای  صيد آن  را با قالب تمساحی توان یآيا م
ی توان یآيا م2ی؟  آمند بينداز  دور زبانش به

   را با نيزه اش يا چانهی  آن رد او طنابی از بين
   خواهد آرد آه آيا از تو خواهش3ی؟  نماي سوراخ
 تا آخر  پذيرد آه یآيا م4ی؟  بردار  از سرش دست

با او ی توان یآيا م5ی؟  خود سازء عمر، او را برده
، او را   او افسار زده يا بهی آنی  باز پرندهک  ي مثل
توانند او  ی م گرانآيا ماهي6ی؟  نماي  هديه  آنيزانت به

  آيا تير به7؟  بفروشند  تاجران ، به  آرده تكه را تكه
سر او را ی  ماهيگيرء رود يا نيزه ی او فرو م پوست
ی  آشوب چنانی  بزن  او دست اگر به8؟ آند ی م سوراخ

ک  اونزدي بهی  نكن  ديگر هرگز هوس آند آه ی پا م به
 !یشو

   لرزه  به نش بخواهد او را بگيرد از ديد هرآه9
   جرأت هيچكس10. ماند ی م  نافرجام افتد و تالشش یم

در 11.  بايستد آند يا در مقابلشک ندارد او را تحري
   با او درگير شود و جان  آه نيستی  دنيا آس تمام
 . بدر برد سالم

   او ديگر چه بدنی  اعضا  و قدرت از عظمت12
را بشكافد؟ يا  او   بتواند پوست  آه آيست14و13؟  گويم
ک او نزديک ترسنای  دندانها  آند به  جرأت  آه آيست

 او از  پشت17و16و15؟  او را باز آند شود و يا دهان

،   است  شده اند پوشيده  چسبيده  بهم  محكم آهی فلسهاي
 جدا آند   آنها را از هم  چيز قادر نيست  هيچ بطوريكه

. نفوذ نمايد آنها   داخل تواند به یهوا نيز نمی و حت
 در پرتو نور خورشيد  آند بخارآن ی م عطسهی وقت18
   خورشيد درخشان  مانند طلوع چشمانش. درخشد یم

 از  آهی دود20. آشد ی م  زبانه  آتش از دهانش19.  است
ی شود مانند بخار ی م  خارج اش یبينی سوراخها

 او  نفس21. خيزد ی بر م  جوشان  از ديگ  آه است
 از  سوزانی ها آشد؛ شعله ی م  آتش  را به هيزم
 او  در گردنی آور  حيرت قدرت22. جهد ی م دهانش
. افتد ی م  وحشت بيند به ی او را م  و هر آه  است نهفته

   چسبيده  بهم  و محكم  سفت  بدنش گوشتی ها اليه23
.   است  سخت  آسياب  زيرين  سنگ  مثل دلش24.  است

شوند و از  ی م  هراسان خيزد زورمندان یبرمی وقت25
، تير يا  شمشير، نيزه26. گردند یم   بيهوش ترس
   آاه  مثل  برايش آهن27.   بر او آارگر نيست زوبين
  آمانی تيرها28.   پوسيده  مانند چوب  و مفرغ است
   چون فالخنی سنگها. دهندی توانند او را فرار ینم

  ند آاهاو مانی  برا چماق29. اثرند ی بر او ب پر آاه
شوند،  ی م  پرتاب  بطرفش آهی  تيرهاي او به.  است
، تيز  سفالی ها  مانند تكه  شكمش پوست30. خندد یم

   شيار به زمينی  رو  خرمنكوب  و مانند چنگال است
 دريا را   خود اعماق با حرآات31. آورد یوجود م
آورد و دريا را  ی م  غليان  به  جوشان ظرفک مانند ي
ی  درخشان خط32. زند ی م  بهم  عطاران  ديگ مثل

   دريا از آف گذارد، بطوريكه یمی  خود برجا بدنبال
ی  موجود  هيچ زمينی در رو33. شود ی م سفيد پوشيده
ی  وحش  حيوانات او سلطان34.  نيستک با یمانند او ب

 .رسد یاو نمی  پا بهی  جانور  و هيچ است
 

  خدا  به  ايوب پاسخ
 :  گفت  خداوند چنين در جواب   ايوب سپس

ی توان یمی  آن  اراده  تو هر چه  آه دانم یم2
  پوچی  با حرفها  آه آيست «:یپرس یم3. ی ده انجام
   شخص آن» شود؟ ی م  من منكر حكمتی معن یو ب
ی  چيزهايء درباره.  گفتم ی م  چه دانستم ی نم من.  منم

  تو از من4.  بود  من  از عقل  فوق  آه گفتم ی م سخن
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 از  آهی  سؤال  و به  آنم  گوش  سخنانت  به آهی خواست
 ء  درباره  من  گوش  از اين پيش5.   دهم پاسخی آن ی م من

 تو را   من  چشم اآنونی  بود، ول شنيدهی تو چيزهاي
و ک  در خا  از خود بيزار شده از اينجهت6! بيند یم

 . آنم ی م خاآستر توبه
 

  خاتمه
    تمام  خود را با ايوب  خداوند صحبت هنگامی آه7

 
 
 
 
 

  از تو و از دو رفيقت«:  اليفاز تيمانی فرمود آرد، به
 مانند   منء  شما درباره ، زيرا سخنان  هستم خشمگين
   هفت اآنون8.   است  نبوده ، درست  ايوب ام  بنده سخنان
 برويد   ايوب ام  بنده  بگيريد و پيش  قوچ  و هفت گوساله

   ايوب  منء  خود قربانی آنيد؛ و بنده آنها را برای گناهو 
   دعای او را مستجاب برای شما دعا خواهد آرد و من

 ». گذرم  شما درمی ، از مجازات نموده
  همانی و سوفر نعماتی  بلدد شوحی، اليفاز تيمان پس9

 آردند و   بود عمل  خداوند امر فرموده طور آه
.  نمود  اجابت  ايشان  حق را در ايوبی خداوند دعا

 خود دعا  دوستانی  برا  ايوب  از آنكه ، پس آنگاه10
  اش  رفته از دستی  و خوشبخت آرد، خداوند ثروت

  ، خداوند دو برابر آنچه درواقع.  او باز گردانيد را به
   تمام آنوقت11.  او بخشيد  به  قبًال داشت  ايوب را آه

،   او آمده  پيش  سابقش  و دوستان  و خواهران برادران
   خداوند به  گرفتند و او را آه  با او جشن اش در خانه

 از  دادند و هر آدامی  بود تسل مصيبتها مبتال آرده
 .  آوردند  هديه  و انگشتر طال برايش آنها پول

   برآت  از پيش  را بيش  خداوند، ايوب  ترتيب  اين به12
 هزار  وسفند، شش هزار گ  چهارده  صاحب ايوب. داد

 . شد  االغ  گاو و هزار ماده شتر، هزار جفت
.  دختر داد  پسر و سه  او هفت  خدا به همچنين14و13

  ، قصيعه يميمه:  قرار بود  از اين  ايوب دخترانی اسام
  بهی  دختران  سرزمين  آن در تمام15.  ک هفو و قرن

   هم آنها  به  نبودند، و پدرشان  ايوب دخترانی زيباي
 .  داد  ارث مانند برادرانشان

 ديگر عمر آرد   سال  صد و چهل ، ايوب  از آن پس16
  او سرانجام17.  ديد  چهارم  خود را تا پشت و فرزندان

 پير و  در حاليكهی طوالنی زندگک  ازي پس
 .  يافت  بود وفات  شده سالخورده


