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کند. ها را به سوي آن غایت و هدف، هدایت میمخلوقات الهی هرکدام داراي غایت و هدفی هستند که خداوند آن

آموزي است نه هایی است که براي عبرت و درسها و داستانهاي ظریف در هدایت بشري بیان قصهیکی از شیوه

دیگر، به  ي عالی عرفانی است، به عبارتاقع به عنوان یک برنامههایی که در وها و داستانجهت سرگرمی. قصه

اند و یا اگر از مسیر حق برگشته اند، از چه راهی رفتهفهماند که اگر گروهی یا شخصی به رستگاري رسیدهانسان می

نبیاء و اولیاء از جایگاهی ، داستان اهاداستان ا به این راه کشانده است. در میان ایناند، چه عاملی آنان رو گمراه گشته

حاضر  ق و معرفت و خداشناسی است. پژوهشها به عنوان بهترین درس اخالویژه برخوردار است چراکه داستان آن

ي سیماي حضرت ایوب (ع) از دیدگاه قرآن کریم، عهد عتیق و عرفان با روش تحلیلی و تطبیقی به بررسی و مقایسه

که به صورت کوتاه و مختصر به داستان ایشان اشاره شده است از حضرت ایوب پردازد. در قرآن کریم اسالمی می

عهد عتیق بیشتر از چرایی رنج سخن به که حالیدر  شودیاد می خدا (ع) به عنوان پیامبري صبور، اواب و بهترین عبد

و جستجوي علم یقینی حضرت ایوب (ع) به عنوان سالک الی ا... است که در  نیز د. در عرفان اسالمیآورمیان می

  شود.می که روزنه و راهی در مقابل وي به سوي حق گشودهخرد تا اینرا به جان می هاي زیاديایمان سختی

  

  ایوب، قرآن کریم، عهد عتیق، عرفان اسالمی: هاواژه کلید
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  مقدمه  -1- 1

ي اولیاء و انبیاء الهی است لذا آدمی ، یکی از وظایفی است که بر عهدههاو راهنمایی انسان هدایت

که بدون که راه هدایت را در پیش بگیرد بایستی شناختی از اولیاء و انبیاء الهی پیدا کند چراجهت این

ي هاي شناخت اولیاء و انبیاء الهی، مطالعههپذیر نخواهد بود. در این میان یکی از راشناخت، پیروي امکان

کنند و پیام اندرز و ارشاد را بر هایی که بیش از یک هدف را دنبال میهاست. داستاننداستان زندگی آ

ي بزرگی در نظر نیست، بلکه مقصد و فائده سراییها، البته داستانغرض از بیان این داستان عهده دارند.

اشخاص بزرگ بایستی با بلیات بزرگ روبرو  رارش شاید این باشد که نشان دهداست و یکی از اس

ها نهفته شده بروز و ظهور نماید چه در استعداد و کمون آنگردند و در فشار روزگار فشرده گردند تا آن

ها سرمشق دیگران بشود و به دیت آنان ظاهر و بارز گردد تا عمل آنو نیز مقام صبر و بردباري و عبو

بدون جهت، کسی  که فهمیده شودخداپرستی را به مردم بنمایانند تا این عالوه از طریق گفتار و عمل

) 158 :4ج :1361فراوان و صبر بر بلیات الزم دارد. (امین،  اي نخواهد گردید، تالشداراي مقام و رتبه

بر دارند که همان اخالق و  اي از مسائل مهم دینی و ساختاري را درمجموعه هاداستاناین  همچنین،

گونه اند. مراد از اینها به زیبایی به تصویر کشیده شدهها و قصهعرفان عملی است که توسط این داستان

که انسان باید بداند ها بیان مقامات انسان نوعی است نه شرح حال افراد شخصی، و اینها و قصهداستان

هایی هستند که ي این حقایق و معارف میوهها نایل آمد همهچه دست یافت و به ادراك اسرار آنکه به آن

ا، هیکی از این داستان )448: 1378زاده آملی، (حسن .کنندي وجود عارف بروز و ظهور میاز شجره
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 . داستان زندگی ایشانباشدنیز می که موضوع پژوهش حاضر داستان زندگی حضرت ایوب (ع) است

سرشار از نکات بارز و شایان توجهی است که در منابع و آثار زیادي نیز به آن اشاره شده است. قرآن 

پردازد و در مورد ایشان میثیرگذار به داستان حضرت ایوب (ع) کریم، با سبکی کوتاه و مفید، شیوا و تأ

ي صابري یافتیم چه نیکو ما ایوب را بنده« )44/ (ص ؛»ابوأ هنَّإ بدالععمن راًبِاص اهدنَجا ونَّإ«... فرماید: می

کند. در و ایشان را اسوه و الگوي صبر معرفی می »اي بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود.بنده

عنوان مردي  اه شده است و در عهد عتیق از ایشان بعهد عتیق به صورت مفصل به این موضوع پرداخت

ها، در خالل داستان کرد ولی در کنار این ویژگیشود که در سرزمین عوص زندگی میدرستکار یاد می

شود. در عرفان اسالمی هاي ناروا و خالف موازین عقلی و عرفی نیز به ایشان نسبت داده میبرخی نسبت

جانب رحمان است، بر ایشان د از نیز ایشان نماد سالک طریقتی است که حرارت الم فراق، که همان بع

شود و با استقامت و صبر و بردباري الم فراق را هایی را متحمل میو در این راه ریاضت آیدفائق می

 .آیدلقاء محبوب و معشوق خویش نائل می پشت سر نهاده و به

  

  بیان مسأله  -2- 1

رجوع به مبدأ فیاض و خواستار در کالبد خاکی او است پیوسته طالب ، اي الهیکه ودیعهروح آدمی 

که انسان، در همین پذیر نیست مگر آنآن برخاسته است و این مهم امکان بازگشت به مرکزیست که از

 :1349(صحفی،  .ي دنیوي به پیروي از اولیاء و اوصیاء الهی، سعادت را براي خویش فراهم سازدنشئه

هایی است که ی داستان زندگی ایشان پر از درس عبرتو حتالهی ارشادها و تعالیم اولیاء و انبیاء ) 3-2

 نشیب طریقت را پیموده و به مقصود خویش و تواند طریق پرفرازها، آدمی میبا تأمل و به کارگیري آن

ئل آید. در این میان داستان زندگی پیامبران از جمله مواردي است که در قرآن کریم، عهد عتیق و عرفان نا

است که (ع)  ها، داستان زندگی حضرت ایوبي این داستانته شده است و از جملهاسالمی به آن پرداخ
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آشنایی با این نخل تناور بوستان معرفت و توشه برگرفتن از خرمن فضایل ایشان همواره براي آنان که 

ب گیرند و طریق بندگی را بشناسند، الگویی ماندگار است. داستان حضرت ایو خواهند از کامالن بهرهمی

- قدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ با شدیدترین و سختدهد آزمون الهی آن(ع) نشان می

شوند، چراکه طبیعت زندگی این جهان، بر این اساس گذارده شده، و اصوالً ها آزموده میترین آزمایش

: 19: ج1362رازي، شود. (مکارم شیها شکوفا نمیي انسانهاي سخت، استعدادهاي نهفتهبدون آزمایش

320 (  

(ع) اشاره شده است، در این آیات از دعاي  ي حضرت ایوبدر قرآن کریم در آیاتی چند به قصه

(ع)  ایوبحضرت شود و در نهایت بازگرداندن خاندان ی(ع)، رحمت الهی که شامل حال ایشان م ایوب

ویژگی خاصی از فضایل  هر یکدر میان پیامبران الهی که  به وي به خواست خداوند سخن رفته است.

به  .شود(ع) به عنوان پیامبر صبور شناخته می تر دارا بودند، حضرت ایوباخالقی را به صورت درخشان

(قاسمی  .شوداب یاد میو او العبدنعمصابر، عبد، صفاتی چون  طوري که در قرآن کریم از ایشان با

  )113: 1379ندوشن، 

ن کتاب ایوب وجود دارد که بیشتر این کتاب به بحث میان حضرت در عهد عتیق نیز بخشی با عنوا

-گوید. در این(ع) و سه تن از دوستانش در مورد وضعیت وي اختصاص دارد و از رنج سخن می ایوب

) 2-1: 1 ب،ایو( .کندشود که از گناه دوري می(ع) به عنوان مردي خداترس یاد می جا از حضرت ایوب

ایوب (ع) را به کمال عبودیت و ایمان ستوده و از طرف دیگر در بسیاري  حضرتب مقدس از طرفی اکت

ت معرفت است، به وي نسبت داده ایمانی و قلّنارواترین نسبت هاي زشت را که حاکی از بی ،از آیات

که ایشان مظهر و سمبل صبر و استقامت و بندگی است ولی با این و )168-167: 1362(صادقی،  .است

به در کتاب ایوب  )140: 1383(حسین زاده،  .سخنانی ناروا و باطل به او نسبت داده استتورات موجود 
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به پیشگاه خداوند، سخن گفتن خداوند با حضرت  ایشان هايوهشک حضرت ایوب (ع)، هايبالها و رنج

 دهد و ثروت و خوشبختی از دست(ع) و اینکه در نهایت خداوند او را مورد رحمت خود قرار می ایوب

  اشاراتی شده است.  گرداند،اش را به او باز میرفته

و از  ،اندپرداخته حضرت ایوب (ع) در عرفان اسالمی نیز عرفا در آثاري چند به داستان زندگی 

آنجا که صبر و رضا یکی از مراحل سیر و سلوك است به آیات مربوط به قصص حضرت ایوب (ع) 

الحکم خود عربی بخشی از فصوصچون ابنهم ی بزرگه خاصی شده است و در این میان شخصیتتوج

الحکم ر ممدالهمم در شرح فصوص) د170: ق1400(ابن عربی،  .را به ایوب نبی اختصاص داده است

بدان سر خداوند در ایوب (ع) که آن را براي ما عبرت قرار داده است که این امت «ده است که: آم

ت براي این است که انسان احوال این کلمات وجودیه را محمدي آن را قرائت کنند. و تعبیر به عبر

 .»عبرت خود قرار دهد، یعنی از این ظواهر عبور کند و سیر نماید تا به کمال مطلوب خود نائل آید

  )447: 1378زاده آملی، (حسن

  

  هاي پژوهشسؤال -3- 1

  (ع) در قرآن کریم چگونه ترسیم شده است؟ . سیماي حضرت ایوب1

  (ع) در عهد عتیق چگونه ترسیم شده است؟ ضرت ایوب. سیماي ح2

  (ع) در عرفان اسالمی چگونه ترسیم شده است؟ . سیماي حضرت ایوب3

قابل مقایسه  میزان(ع) در قرآن کریم، عهدعتیق و عرفان اسالمی تا چه  داستان حضرت ایوب .4

   است؟
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  هاي پژوهشفرضیه -4- 1

ي بارز عبودیت و صبر و ایشان را نمونه کند(ع) اشاره می . قرآن کریم به مقام نبوت حضرت ایوب1 

هاي فراوان هیچ گاه ایمان خود را به خداوند از ها و سختیکه با وجود رنجو استقامت معرفی نموده 

  دست نداد.

کند (ع) به عنوان فردي درستکار یاد می گوید و از حضرت ایوب. عهد عتیق بیشتر از رنج سخن می2

  داند.هاي معمولی جایزالخطا میهمچون انسان و ایشان را

(ع) پرداخته شده است و  . در عرفان اسالمی به صورت نمادین به داستان زندگی حضرت ایوب3

هایی است که ها به عنوان ریاضتها و سختیشود که این رنجایشان به عنوان سالک طریقتی معرفی می

  و به مقصود خویش نائل آید. شود تا وجودش پاك و مطهر شودسالک متحمل می

(ع) از دیدگاه قرآن  که در داستان حضرت ایوب زیاد و وجوه افتراقی هايشباهتبه  توجهبا  .4

منظر کامالً در خور مقایسه حضرت از این سه آن داستان  ،کریم، عهد عتیق و عرفان اسالمی وجود دارد

 رسد.و ارزیابی به  نظر می

  

  اهداف پژوهش  -5- 1

  (ع) از دیدگاه قرآن کریم، عهد عتیق و عرفان اسالمی ی ابعاد مختلف زندگی حضرت ایوببررس -

  (ع) در قرآن کریم، عهد عتیق و عرفان اسالمی بررسی نقاط اشتراك و افتراق داستان حضرت ایوب -

دگاه (ع) از دیدگاه قرآن کریم، عهد عتیق و به ویژه از دی ي تبیین جدید از زندگی حضرت ایوبارائه -

  عرفا 

  هاها و سختیمعرفی اسوه و الگوي صبر و بردباري در برابر رنج -
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  ضرورت و اهمیت پژوهش  -6- 1

شناخت روش زندگانی، رفتار، منش و شخصیت انبیاء، بزرگان و اندیشمندان جامعه در طول تاریخ 

بر آن  نیز هش حاضرپژواند. همواره راهگشاي بشر بوده است زیرا آنان پیشروان طی طریق کمال بوده

(ع)، به ویژه با پرداختن به بعد صبر ایشان در برابر  است تا با بررسی ابعاد مختلف زندگی حضرت ایوب

خصوص ه به ویژه جوانان از این الگو در زندگی خود ب ،ها، الگویی معرفی کند تا افرادها و سختیرنج

ي خود را از هاي مادي و دنیوي روحیهدر برخورد با مشکالت زندگی بهره جسته و هنگام گرفتاري

اي که در ي ایوبی بتوانند با مشکالت کنار بیایند و با صبر و بردباريو با پیش گرفتن شیوه دست ندهند

که در واقع این خود نوعی ریاضت و مجاهده است، بتوانند  ،دهندها از خود نشان میبرابر سختی

و بدانند که، هنگامی که امواج حوادث و بال از هر سو  زندر ساهاي وجود خود را پاك و مطهناخالصی

اي و مقدمه دهد، نه تنها نباید مأیوس و نومید گشت، بلکه باید آن را نشانهانسان را تحت فشار قرار می

آید، در براي گشوده شدن درهاي رحمت الهی دانست و نیز بدانند آزمونی که براي یک انسان پیش می

ها به محک زده شود است براي دوستان و اطرافیان او، تا میزان صداقت و دوستی آنعین حال آزمونی 

که تا چه حد وفادارند، ایوب (ع)، هنگامی که اموال، ثروت و سالمت خود را از دست داد، دوستانش نیز 

خود خسته و پراکنده شدند، و دوستان و دشمنان زبان به شماتت و مالمت گشودند، و بهتر از هر زمان، 

را نشان دادند، و دیدیم که رنج ایوب (ع) از زبان، بیش از هر رنج دیگر بود؛ چراکه طبق مثل معروف، 

 ».زند التیام پذیر نیستیابد، ولی زخمی که زبان بر دل میهاي نیزه و شمشیر التیام میزخم«
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  ي پژوهشپیشینه -7- 1

سیماي ي و مقایسهستقلی که به بررسی تا جایی که نگارنده تحقیق و بررسی کرده است، اثر م

ده است. هرچند در ئه نشاقرآن کریم، عهد عتیق و عرفان اسالمی بپردازد، ار از دیدگاه(ع)  حضرت ایوب

 از دیدگاهداستان زندگی ایشان پرداخته شده است و حتی آثاري هم به صورت تطبیقی  آثار مختلفی به

ثري که بخواهد به صورت مستقل به بررسی داستان زندگی قرآن کریم و عهد عتیق کار شده است ولی ا

  (ع) از منظر قرآن کریم، عهد عتیق و به ویژه عرفان اسالمی بپردازد، کار نشده است. حضرت ایوب

  ها به داستان زندگی حضرت ایوب (ع) پرداخته شده است عبارتند از:آثاري که در آن رخی ازب

به بیان داستان پیامبران از  "ص قرآن و تاریخ پیامبرانقص") در کتاب 1349سید محمد صحفی ( -

  پردازد.جمله داستان حضرت ایوب (ع) می

ن به بررسی داستان پیامبرا "داستان پیامبران در کلیات شمس"ب ) در کتا1369پورنامداریان (تقی  -

اول شامل  پردازد که هر داستان شامل دو بخش مجزاست: بخشمی از جمله داستان حضرت ایوب (ع) و

ي شواهد به تفکیک موضوع، شرح و توضیح هر گروه از شواهد هر موضوع با مراجعه به قرآن نقل کلیه

کریم و تفاسیر است و این بخش شامل توضیح تلمیحات است. بخش دوم، تفسیر داستان است، در این 

ازي و رمزي دارد، شود و معنی مجهاي داستانی روشن نمیهبخش ابیاتی که معنی آن با توضیح اشار

  شود.مطرح می

هایی به بررسی داستان "االسرارهاي تفسیر کشفداستان") در کتاب 1376شمس الدین (مهدي  -

پردازد که االسرار ذکر شده است، میدر تفسیر کشف هاي مختلف ذیل آیات قرآن کریم وکه به مناسبت

ه در این کتاب از ملک و مال، پارسایی و (ع) است ک ها، داستان حضرت ایوبي این داستاناز جمله

(ع)، حسادت شیطان نسبت به ایشان، از دست دادن اموال و فرزندان،  نیکو سرشت بودن حضرت ایوب
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(ع) از این امتحان الهی سخن  سربلند بیرون آمدن حضرت ایوب از ،در نهایت بیماري و کسالت ایشان و

  آورد.به میان می

به بررسی تطبیقی  "هاي مشتركدرون مایه :قرآن و کتاب مقدس"تاب ) در ک1379ماسون (دنیز  -

ي جهان، وحی، اصل زیربنایی آیین و قانون و حیات واپسین از دیدگاه قرآن کریم و خداي یکتا، آفریننده

ایشان در فصل سوم  این کتاب در ذیل بحث وحی فصلی را با عنوان پیامبران  پردازد.کتاب مقدس می

از دیدگاه  (ع) ي داستان پیامبران از جمله داستان حضرت ایوببه بررسی و مقایسه جار اینآورد که دمی

کند که عهد عتیق حضرت ایوب را به عنوان انسانی شکیبا پردازد و اشاره میقرآن کریم و عهد عتیق می

شکیبایی خود را گیرد ایمان به خدا و رویش قرار می هایی که فراي آزمونکند که در بحبوحهمعرفی می

وضع حضرت ایوب(ع) پرداخته شده  کند و در قرآن کریم نیز در چند آیه به شخصیت و حال وحفظ می

  است.

در مورد آنچه که پیمبران الهی راجع به پیمبر  "بشارات عهدین") در کتاب 1362محمد صادقی ( -

حضرت ایوب (ع) به صورت در این بین به داستان  اند اشاراتی کرده است واسالم پیشگویی کرده

  عهد عتیق و قرآن کریم پرداخته است. از دیدگاهتطبیقی 

به معرفی مکتب یهود و  "سیري در مکتب یهود") در کتاب 1383محمد علی حسین زاده ( -

هاي ناروا که به به نسبت "انبیاء از دیدگاه تورات"پردازد و در این میان در فصلی با عنوان تورات می

  د.کن(ع) داده شده است، اشاراتی میحضرت ایوب 

 کتاب ایوب و داستان ایوب (ع)به  "پاسخ به ایوب"در کتاب )1350( کارل گوستاو یونگ -

که به مبانی فکري کتاب در بستر دهد. وي عالوه بر آنشناختی به دست میپرداخته و از آن تحلیلی روان

  دهد. وانی آن، تصویري انسانی از آن ارائه میر- کند، با تحلیل مبانی ذهنیالهیات مسیحی اشاره می
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  مواد و روش پژوهش  -8- 1

اي و به صورت تحلیل محتوایی خواهد بود بدین صورت که با اجراي پژوهش از نوع کتابخانه

ها و استفاده از نشریات و مجالتی که در ارتباط با موضوع کتب و همچنین با رجوع به سایت يمطالعه

ب مورد نظر فیش برداري شده و سپس به صورت تطبیقی با توجه به محتواي پژوهش هستند مطال

  بندي خواهد شد.مطالب فصل
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در این فصل که فصل مبانی نظري پژوهش است ابتدا در مورد هویت ایوب نبی مختصر توضیحی 

کتب مقدس ادیان الهی از جمله از دیدگاه آیات  دهیم و سپس سیماي حضرت ایوب (ع) را از دیدگاهمی

هاي مربوطه به کنیم البته در فصلو روایات، عهد عتیق، عهد جدید، تلمود و عرفان اسالمی بررسی می

کریم،  شود و همچنین مطالبی را جهت آشنایی بیشتر با قرآنصورت مفصل به این موضوع پرداخته می

 کنیم.    عهد عتیق و عرفان اسالمی مطرح می

  

  ایوب نبی (ع) معرفی -2-1 

هاي بسیار وجود دارد. برخی او را از نژاد ي مشخصات شخصی حضرت ایوب (ع) اختالفدرباره

دانند، بعضی نیز زمان او حضرت ابراهیم (ع) و از فرزندان عیص و یا معاصر با ابراهیم و یعقوب (ع) می

زیسته است، و که حتی صد سال پیش از ابراهیم خلیل میرا قبل از زمان ابراهیم (ع) دانسته و گویند 

دهد، ولی اکثر مورخین مانند مسعودي و دیگران االنبیاء این قول را ترجیح میالوهاب نجار در قصصعبد

اند: ایوب بن او را از نژاد ابراهیم و از فرزندان عیص دانسته، و نسب آن حضرت را چنین ذکر کرده

) 320: 1375السالم. (رسولی محالتی، ل بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیهمموص بن رزاح بن رعوای

البیان، تقریباً همین سلسله نسب را براي حضرت ایوب (ع) ذکر نموده: عالمه طبرسی نیز در مجمع

بنایراین ایوب با پنج واسطه به » ایوب بن اموص بن رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق بن ابراهیم (ع)«

مشهور میان ارباب تفسیر و تاریخ هم همین  )330: 4: ج1350رسد. (طبرسی، راهیم (ع) میحضرت اب

پسر اسحاق پسر ابراهیم (ع) است، و مادرش از » رازخ«پسر » اموص«است که: حضرت ایوب (ع) پسر 
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بر که ایوب (ع) پیامبري بوده که عالوه ) اما در مورد این555: 1389فرزندان لوط (ع) بود. (مجلسی، 

که عالوه بر مقام مقام تبلیغ و ارشاد و راهنمایی، کتاب هم داشته و به اصطالح اولوالعزم بوده، نیز در این

هاکس  )207: 5: ج1386پادشاهی هم داشته اختالف است. (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، مقام نبوت 

) ایوب نامی 146: 1377 کند اولین دفعه این اسم توسط حزقیا نام برده شده است. (هاکس،اشاره می

ي عبري است عبري که ایبوب و یوباب نیز خوانده شده است. برخی آن را به احتمال برگرفته از ریشه

اند؛ برخی شارحان تورات آن را در اصل عربی و ایبوب به معناي گریه یا از ایبت به معناي ندبه دانسته

» بازگشت کننده به سوي خدا«آیب در عربی به معناي اند: این واژه به ترجمه شده به عبري دانسته و گفته

سوره ص آمده، سازگار است.  44که براي ایوب (ع) در آیه » اواب«نزدیک است. این معنا با وصف 

دانند که سالمتی و مال و خانواده خود را برخی دیگر آن را برگرفته از آب یؤوب و به معناي کسی می

» اواب«به لفظ عربی » ایوب«لفظ عبري ) 206:  5: ج1386ارف قرآن، بازیافته است. (مرکز فرهنگ و مع

ي آب الیه (یأوب أوبا) است به معناي: به سوي او از ریشه» اباو«(: بسیار بازگردنده) نزدیک است. 

   )524: 1383(عادل سبزواري،  بازگشت و توبه کرد و به خدا روي آورد.»: آب الی اهللا«بازگشت. 

قدر مسلم است که او در ایوب (ع) کامالً معلوم و مشخص نیست و آنوطن حقیقی حضرت 

ي هشتاد میل از عدن دفن در حدود یمن به فاصله» 1جحاف«ي کوه زیسته و در قلهمی» عوض«سرزمین 

حضرت ایوب (ع) پس از بلوغ، از طرف خداوند به پیامبري مبعوث  ) 324: 1380شده است. (بالغی، 

سال عمر  93پرستی و فساد به سوي خداپرستی و عدالت بکشاند، او مین را از بتگردید تا مردم آن سرز

و  سال ذکر کرده 140التواریخ نیز مدت عمر حضرت را در ناسخ )210: 1378کرد. (محمدي اشتهاردي، 

عمر حضرت ایوب کند کند که ایشان پس از فوت در حوران دفن شدند. راوندي نیز اشاره میاشاره می

                                                
1 .Gahaf 
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و سه سال دیگر بر  هفتاد یر وقتی که بال به آن حضرت رسید هفتاد و سه سال بود، پس حق تعال(ع) د

 )141: 1368(راوندي، عمر او افزود. 

  

  ي کتب مقدس ادیان الهیسیماي حضرت ایوب (ع) در آینه -2- 2

عتیق حضرت ایوب (ع) یکی از پیامبران ادیان ابراهیمی است که در آیات و روایات اسالمی، عهد 

، تلمود، -رودکه  حضرت ایوب (ع) شخصیت اصلی کتاب ایوب، یکی از کتب عهد عتیق، به شمار می–

سیماي حضرت ایوب «عهد جدید و عرفان اسالمی به آن پرداخته شده است. در این فصل مختصري از 

رت مفصل به هاي مربوطه به صوکنیم و سپس در فصلرا بیان می» (ع) از دیدگاه کتب مقدس ادیان الهی

  پردازیم. آن می

  ي آیات الهیسیماي حضرت ایوب (ع) در آینه - 2-1- 2

در قرآن کریم به صورت کوتاه و مختصر ولی بسیار گیرا و تأثیرگذار به داستان حضرت ایوب (ع) 

و از شرح کیفیت آن اجتناب شده است. قرآن کریم مطالب اساسی مربوط به شخصیت و پرداخته شده 

) نام ایوب چهار بار در آیات 524: 1379کند. (ماسون، را در چند آیه تلخیص می (ع) یوبحال و وضع ا

) 452: 1370سوره ص ذکر شده است. (عماد زاده،  41سوره انبیاء،  83سوره انعام،  84سوره نساء،  163

سپس پاداششان شود که خداوند هدایتشان کرده و یاد می (ع) ي انبیاء و از نسل ابراهیمو از او در زمره

ن م و بلُن قَا مینَده وحاًنُ ا وینَده الکُ وبعقُی و قَسحإ ها لَبنَهو و« )524: 1379(ماسون،  .داده است

ا به و م« )84/ (انعام »ینَنحسي المجزِنَ کلذَکَ و ونَرُه ی ووسم و فوسی و وبیأ و نَیملَس و داوه دتیرذُ

ابراهیم اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه را به راه راست بداشتیم و نوح را نیز پیش از ابراهیم و 

فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون هدایت نمودیم و همچنین نیکوکاران را 
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ها افرادي که آن در میان، از حضرت ایوب (ع) خداوند در قرآن کریمبنابراین  »پاداش نیک خواهیم داد.

از نژاد او (یعنی «گوید: و چنین می قرار داده است، نام برده را بر جهانیان برتري داده و از شایستگان

گونه پاداش ابراهیم) است. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و ما نیکوکاران را این

انند، و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که همگی را دهیم، و زکریا و یحیی و الیاس و همگی از شایستگ

) آیات قرآنی براي ما تصویر کرده که چگونه این 319: 1375(رسولی محالتی، » بر جهانیان برتري دادیم.

اش وارد شد دچار هاي شدیدي که به جسمش و مالش و افراد خانوادهها و گرفتاريرسول به سختی

اش بیندازد و بعد از اینکه اوالدش از دستش رفت و ر کرد که به فتنهگردید و شیطان او را وسوسه بسیا

اش از او روگردان شد ایمانش را از او برباید، اما ایوب (ع)، شخص نمونه در نعمتش زائل و زوجه

  شکیبایی نیکو، قوي و محکم بود تا جایی که خداي تبارك و تعالی در حقش گفته:

اي ما او را بردبار و شکیبا یافتیم؛ چه نیکو بنده) «44(ص /» العبد إنَّه أوابنعمإنَّا وجدنَاه صابِراً «... 

  )524: 1383(عادل سبزواري، » بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود.

  ي روایات اسالمیسیماي حضرت ایوب (ع) در آینه - 2-2- 2

ضرت ایوب (ع) پراخته شده است. امام در روایات اسالمی با طول و تفصیل زیادي به داستان ح

ي دهد، هم دربرگیرندهصادق (ع) در روایت زیبایی که هم الگو بودن حضرت ایوب (ع) را نشان می

آورند که در دنیا کار زشتی انجام داده فرماید: روز قیامت زن زیبایی را مینکات اخالقی مهمی است، می

ردگارا! تو مرا زیبا آفریدي، به همین دلیل مرتکب گناه شدم. گوید: پرواست تا از او حساب بکشند او می

گویند: آیا تو زیباتر بودي یا او؟ ما با اینکه مریم (س) را آورند و میجا حضرت مریم (س) را میدر این

آورند که در دنیا کارهاي زشت انجام زیبا آفریدیم، او خود را به گناه آلوده نکرد، سپس مرد زیبایی را می

گوید: پروردگارا! تو مرا زیبا آفریدي؛ به همین دلیل به گناه و ارتباط با زنان دچار ده است. او نیز میدا
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گویند: آیا تو زیباتر هستی یا او؟ ما با اینکه یوسف آورند و میجا حضرت یوسف (ع) را میشدم. در این

کنند که به خاطر گرفتار را وارد می (ع) را زیباتر آفریدیم، باز خود را به گناه آلوده نکرد. سپس فردي

گوید: پروردگارا! من به خاطر سختی و گرفتاري زیادي شدن به مشکالت دنیایی، گناه کرده است. او می

گویند: گرفتاري و آورند و میجا حضرت ایوب (ع) را میکه به من روي آورد، گنهکار شدم. در این

: 1388ی دچار کردیم؛ اما اصالً خطایی از او سر نزد. (میرزایی، سختی تو بیشتر بود یا او؟ ما او را به سخت

184 -185 (  

ایوب (ع) انسانی بسیار متقی بود. او نسبت به فقرا و مساکین بسیار مهربان بود و گویند: راویان می

 و قومش را به سوي توحیدنواز بود گرفت. او بسیار مهمانعهده می رزنان و یتیمان را بسرپرستی بیوه

کرد. این پیامبر بزرگ خدا، داراي مال و ثروت زیادي بود و حیوانات بسیاري خدا و عبادت او دعوت می

هاي بسیاري داشت و فرزندان و نزدیکان زیادي داشت که از هر نوع و نیز کارگران زیادي داشت و زمین

ها مورد بالها و آزمایش ها را از دست داد و گرفتار بیماري جسمی شدیدي نیز شد و با انواعي آنهمه

  )267: 1388(ابوعزیز،  .آزمایش قرار گرفت

امام » به آن مبتال شد، چه بود؟ (ع) بالیی که حضرت ایوب«ابوبصیر از امام صادق (ع) پرسید:  

ها را پروردگار، نعمت زیادي به ایوب عطا فرموده بود و آن حضرت شکر آن نعمت- صادق (ع) فرمود: 

ها ممنوع نبود و تا نزدیک آمد به آسمان و هنگام، شیطان از رفتکرد. در آن ادا میاي به طور شایسته

هاي آسمانی بسیار ثبت دید که در لوحرا می (ع) عرش، راه داشت. اوشکرگزاري از نعمت، توسط ایوب

 رسید؛ برايهاي دیگر بود که با عظمت فراوان از زمین به آسمان میشده است و باز هم شکرگزاري

کند پروردگارا! ایوب براي این تو را شکر می-ور شد و عرض کرد: همین هم آتش حسد آن ملعون شعله

اي محروم نمایی، شکر هیچ نعمتت را هایی که دادهنعمت اي. هرگاه او را ازکه نعمت فراوان به او داده
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نی که هرگز شکر نعمت تو را پذیري، مرا بر دنیاي او مسلط گردان تا بداکند. اگر حرفم را نمیادا نمی

شیطان از شنیدن » گردانیدیم. تو را بر مال و فرزندان او مسلط«نخواهد کرد. خداوند به او خطاب کرد: 

این فرمان الهی شاد شد و خیلی زود فرود آمد و مال و فرزندان ایوب را یکی یکی نابود کرد و هالك 

شد. شیطان به خدا عرض شکرگزاري ایوب زیادتر می کرد،گردانید؛ اما هر یک را که هالك و نابود می

شیطان با یارانش آمد و به » مسلط کردم.«فرمود:  پروردگار» هاي او مسلط کن!مرا بر زراعت«کرد: 

وخت؛ اما ایوب باز هم خدا را کشت و زراعت او س يهاي او دمید که از نفس سوزانش، همهزراعت

خداوند اجازه داد و » مرا بر گوسفندان او مسلط فرما!« رض کرد:ع وندکرد. شیطان به خداگزاري میشکر

) 324: 1376شد. (جزایري، تر میاو تمام گوسفندان ایوب را هالك کرد؛ اما شکرگزاري ایوب، بیش

اي به او پس خواهی داد، چه از دنیائی او گرفتهداند که عنقریب آنشیطان عرض کرد: خداوندا! ایوب می

لط گردان. خطاب الهی به او رسید که: تو را بر بدن او مسلط گردانیدیم به غیر از عقل و مرا بر بدنش مس

ها تصرفی نیست. چون آن ملعون این رخصت یافت به سرعت تمام، فرود هاي او که تو را در آندیده

ست، چه اراده کرده اآمد که مبادا رحمت الهی حضرت ایوب (ع) را دریابد و حائل شود میان او و آن

هاي بینی ایوب دمید که از سر تا به پس، از آتش سموم، که خودش از آن مخلوق شده بود در سوراخ

ها که در بدن آن حضرت به هم رسید. پس مدت ها و دملپایش جراحت گردید از بسیاري جراحت

ر بدن که کرم دنمود، تا آنبسیاري در این محنت و آزار ماند و در حمد و شکر الهی کوتاهی نمی

- اي در مقام شکیبائی رسیده بود که چون کرمی از بدن ممتحنش بیرون میکریمش متولد شد، و به مرتبه

گفت: برگرد به موضعی که خدا تو را از آن خلق کرده گذاشت و میگرفت و در بدن خود میرفت می

بیرون کردند و در جاي  اي که اهل شهر او را از شهرهم رسید به مرتبهاست؛ و تعفن در بدن شریفش به 

فرمایند: حضرت ایوب ) امام صادق (ع) می557-556: 1389کثیفی در بیرون شهر انداختند. (مجلسی، 
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ها مبتال گشت. باز آن حضرت که مرتکب گناهی شده باشد به انواع سختی(ع) مدت هفت سال بدون آن

ي کریهی به گاه از او رایحهبیماري، هیچشود، ایوب (ع) با تمام چه که گفته میفرمایند: برخالف آنمی

کس گونه چرك و خونی از بدن او خارج نگشت و هیچاش به زشتی نگرایید و هیچمشام نرسید و چهره

که چنین خصوصیاتی هرگز بر پیامبر خدا عارض نخواهد نشینی با او را زشت بداند چرانبود که هم

اً به خاطر تنگدستی و ناتوانی ظاهري وي بود اما مردم گشت بلکه اجتناب مردم از مجالست با او صرف

  )326: 1376ي الهی در اختیار اوست. (جزایري، دانستند که ثروت واقعی و گنجینهنمی

  سیماي حضرت ایوب (ع) در عهد عتیق - 2-3- 2

در عهد عتیق بخشی با عنوان کتاب ایوب وجود دارد که حضرت ایوب (ع) شخصیت اصلی این 

شود بیشتر به بحث میان حضرت ایوب و دهد. این بخش که با معرفی ایوب شروع میمی بخش را شکل

و امالك و  (ع) سه تن از دوستانش در مورد وضعیت وي اختصاص دارد. در این بخش در مورد ایوب

اقارب و صفات او، ماجراي بین او و سه دسته از اصحاب او، گفتارهاي ظلمت آمیز او که الیاهو تقریرات 

چه خداوند به فرماید و خضوع و خشیت و شفاعت او و آنو را بیان کرده، مخاطباتی که خداوند امر میا

ي هدف چکامه) 453: 1370(عمادزاده، آید. او عوض مال و اهلش عنایت فرموده است سخن به میان می

ي ي نمونهیبا، بندهعهد عتیق که با این عنوان نام گرفته، معرفی مثالی است از یک انسان شایسته و شک

اش، اموالش و خویشتنش را فراگرفت، با تنی که سراسر هایی که خانوادهي آزمونیهوه که در بحبوحه

خود را حفظ  شد، تمامی ایمانش به خدا و شکیباییکه براي عصیان وسوسه میمبتال به دمل بود با آن

: 1379شود. (ماسون، ه ایشان دیده میهاي ناروا نیز نسبت بنمود، هرچند در این کتاب برخی نسبت

523 -524( 
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  سیماي حضرت ایوب (ع) در تلمود - 2-4- 2

پرستان (اقوام غیر یهودي) نبوت کردند که عبارت بودند از: بیلعام و پدرش براي بت هفت پیغمبر

ارك ب) ابراهیم به کمک خرد و اندیشه خود ذات قدوس متب15بعور، ایوب و چهار دوست او. (باوابترا، 

کس این مطلب را به او نیاموخت. او یکی از چهار تن کسانی است که به مدد عقل را شناخت و هیچ

خویش خدا را شناختند و سه تن دیگر عبارتند از: ایوب، حزقیا سلطان یهودا و پادشاه ماشیح. (کهن، 

براي کافران پیغمبر ي پیامبران اي معتقدند ایوب پیامبري براي کافران بود. آیا همه) عده19: 1382

ها نخست براي اسرائیل بود؛ اما پیامبري ایوب ابتدا براي کافران بود. ایوب معاصر نبودند؟ پیامبري آن

-اسرائیل به مصر تا زمان خروجشان بود. برخی میموسی بود. مدت زندگی ایوب از هنگام ورود بنی

ب) در 15ازدواج کرد. (باوابترا،  –ر یعقوبدخت-» دینه«کرد و با گویند ایوب در زمان یعقوب زندگی می

زیست، نظرهاي مختلفی وجود دارد. بنابر یکی از این نظرها ایوب اي که ایوب میتلمود راجع به دوره

اسرائیل از مصر وفات یافت. در سالی که یعقوب در مصر ساکن شد، به دنیا آمد و در زمان خروج بنی

گویند او ین توافقند که ایوب از نسل یعقوب بود، جز کسانی که میها بر اي تناییمالف) همه11(سوطا، 

-ي مهمانب) دو تن از قهرمانان کتاب مقدس که به واسطه15زیست. (باوابترا، در روزگار یعقوب می

اند که او چهار در اند، ایوب و ابراهیم هستند. در مورد ایوب نقل کردهنوازي مورد ستایش قرار گرفته

ود در چهار جهت اصلی ساخته بود تا فقیران براي یافتن مدخل منزل وي تکاپو نکنند و در براي خانه خ

) ایوب خداترس بود، ابراهیم نیز خداترس بود و ترسشان نشانه عشق 245: 1382زحمت نباشند. (کهن، 

فاوتی : چه ت-» ورزیدند.نسل ابراهیم که به من عشق می«که مکتوب است: ها به خداوند بود. چنانآن

کند، که از روي عشق عمل میآن -کند با آن که از روي ترس؟است بین کسی که از روي عشق عمل می

ها الف) روزي واقع شد که پسران خدا به حضور خدا رسیدند و شیطان نیز با آن31برتر است. (سوطا، 
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ه، تمام جهان را پیمودم اي خداي یگان«شیطان پاسخ داد: » تو از چه رو آمدي؟«آمد. خدا به شیطان گفت: 

اي؟ زیرا کسی مانند ام ایوب را دیدهآیا بنده«خداوند فرمود: » ات ابراهیم نیافتم.و کسی به با ایمانی بنده

اکنون «تحسین برتر به ایوب تعلق دارد تا ابراهیم؛ زیرا براي ابراهیم مکتوب است: » او در زمین نیست.

آن مرد کامل و راست «در حالی که براي ایوب مکتوب است: » تیترین از خدا هسدانم که تو ترسندهمی

الف) ایوب به پنجاه بال گرفتار شد. 16ب و 15(باوابترا، » نمود.و خداترس بود و از بدي اجتناب می

که براي تو انتخاب شده، به مراتب از فقر بهتر هان، عادل باش؛ زیرا این«دوستانش در پاسخ گفتند: 

پنداشت به این زیست؛ اما او میالف) در میان کافران مرد پرهیزگاري به نام ایوب می16 (باوابترا،» است!

جا دریافت کند و هنگامی که خداي متعال بالهایی بر سرش فرود دنیا آمده تا تنها پاداشش را در این

کرد و از آورد، شروع به لعن و کفرگویی کرد. از این روي خداوند پاداشش را در این جهان دو برابر 

ب) پنج چیز است که دوازده ماه طول کشید: بالي نسل طوفان، 15جهان دیگر محرومش نمود. (باوابترا، 

ب) سن ایوب پس از مجازات شدنش دو برابر شد و او 4کیفر ایوب، مجازات مصریان و ... (ادوگات، 

ده سال زندگی ودویست چهل سال زندگی کرد. پس مدت مجازات هفتاد سال بود، در نتیجه او کالًوصد

پایان انسان مرگ است و پایان یک هیوال ذبح شدن «ب) ایوب عادت داشت که بگوید: 15کرد. (باوابترا، 

که در تورات پرورش یافت و رنجش در تورات بود است و سرانجام همه مرگ است. خوشا به حال آن

» نام نیکو جهان را ترك گفت.و خالقش را از خویش راضی نمود و با نامی نیکو رشد کرد و با 

گویند نسل ایوب تسلیم الف) برخی می43الف) تمام کردار ایوب معجزه بود. (هولین، 17(براخوت، 

را در خواب ببیند، » زبور داود«گویند: اگر کسی ها میب) خاخام15هرزگی و فساد شدند. (باوابترا، 

را ببیند، از تنبیه » کتاب ایوب«شود و اگر یم میرا ببیند، حک» امثال سلیمان«پرهیزگار شود. اگر کتاب 

  ب) 57بترسد. (براخوت، 
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  سیماي حضرت ایوب (ع) در عهد جدید - 2-5- 2

نام حضرت » صبر در زحمات«ي یعقوب در باب پنجم، ذیل عنوان در عهد جدید در بخش رساله

- که میرده شده است. چنانایوب (ع) ذکر شده است و از او به عنوان فردي با تحمل بسیار زیاد نام ب

  فرماید:

کنید، صبر و اما شما اي برادران عزیز که براي بازگشت خداوند عیسی مسیح روز شماري می«

کند. پس داشته باشید و مانند کشاورزي باشید که تا پاییز براي برداشت محصول پرارزش خود صبر می

ودي باز خواهد گشت. اي برادران، وقتی در شما نیز صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند به ز

شوید، دیگران را مقصر ندانید و از ایشان شکایت نکنید تا خداوند نیز شما را مشکالت گرفتار می

  ي خود را آغاز خواهد کرد.محکوم نکند؛ زیرا او به زودي داوري عادالنه

زندگی صبر و تحمل داشتند،  ي آنانی که درصبر و بردباري را از انبیاي خداوند بیاموزید. همه

یک نمونه از افرادي است که با وجود مشکالت و مصائب فراوان، صبر و » ایوب«خوشبخت شدند. 

ایمان خود را از دست نداد و خداوند نیز در آخر او را کامیاب ساخت، زیرا خداوند بسیار رحیم و 

  )  11-7: 5ي یعقوب، (رساله» مهربان است.

  ایوب (ع) در عرفان اسالمیسیماي حضرت  - 2-6- 2

در عرفان اسالمی به صورت نمادین و تمثیلی به داستان زندگی حضرت ایوب (ع) پرداخته شده 

جا که صبر و رضا یکی از مراحل سیر و سلوك است به آیات مربوط به قصص حضرت است و از آن

اهللا قرار راي سالک الیي ایوب (ع) راز و حقیقتی بدر قصه خداوند .ایوب (ع) توجه خاصی شده است

ها را در احوال مختلف به کار گیرد. ایوب (ع) از طریق ریاضت با پا زدن بر تواند آنداده است که می

 سرزمین نفس، آب حیات حقیقی را از آن جوشاند و این آب او را داراي طهارت روحی و معنوي گرداند 
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and comparative method. In the Quran, which have been referred to his story briefly, 
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