
    
  

  

     ايوب كتاب 

  

  



   مقدمه

 و    و راست    مرد كامل   ؛ و آن    داشت   نام   ايوب   بود كه   ، مردي    عوص  در زمين      ۱  

   دختـر زاييـده    پـسر و سـه    او، هفـت    و براي   ۲.  نمود   مي   اجتناب   بود  و از بدي      خداترس

   گاو و پانصد االغ     د جفت  هزار شتر و پانص      هزار گوسفند و سه      او هفت    و اموال   ۳.  شدند

  . بزرگتر بود  مشرق  بني  مرد از تمامي  و آن  بسيار كثير داشت  بود و نوكران ماده

كردنـد و      مـي    مهمـاني   ، در روزش     از ايـشان     هـر يكـي     رفتند و در خانـه       مي   و پسرانش   ۴

   و واقـع    ۵.  ايند بنم   و شرب    اكل  نمودند تا با ايشان      مي   خواهر خود را دعوت     ، سه   فرستاده

 را   ، ايـشان     فرسـتاده   ، ايـوب    رفـت    بـسر مـي      ايـشان    مهماني   روزهاي   دوره   چون  شد كه   مي

   ايـشان    همـه    شـماره   ، بـه     سـوختني   هـاي   ، قربـاني     برخاسـته   نمـود و بامـدادان       مي  تقديس

   خـود تـرك   دل، خـدا را در    كـرده   گنـاه   من شايد پسران«:  گفت  مي گذرانيد، زيرا ايوب  مي

  .كرد  مي  چنين  هميشه و ايوب»  باشند نموده

  

    ايوب  اول امتحان

   حاضر شـوند؛ و شـيطان      خداوند   حضور       خدا آمدند تا به      پسران   شد كه    واقع   و روزي   ۶

    در جـواب    شيطان» ؟  از كجا آمدي  «:   گفت   شيطان  بهخداوند     و      ۷.   آمد   ايشان  نيز در ميان  

:   گفـت   شـيطان  بهخداوند   ۸»  .  در آن  و سير كردن   در زمين   از تردد كردن  «:   گفت خداوند  

 و   و راسـت  ؟ مـرد كامـل    نيـست   او در زمـين    مثـل    كـه   تفكّر كـردي     ايوب   من  آيا در بنده  «

  مجانـاً   آيا ايوب «:  گفتخداوند        در جواب   شيطان ۹» !كند   مي   اجتناب   از گناه    كه  خداترس

   هـر طـرف    او، بـه   امـوال   او و گـرد همـه    آيا تو گرد او و گرد خانه    ۱۰ترسد؟      از خدا مي  

  ۱۱ منتـشر نـشد؟          او در زمين     و مواشي    ندادي   او را بركت     دست   و اعمال   حصار نكشيدي 

 تـو را   تو،  روي  نما و پيش  او را لمس  و تماميِ مايملك   خود را دراز كن      دست  ن´ اال  ليكن



؛    تو اسـت     در دست    اموالش   همه  اينك«:   گفت   شيطان   به خداوند     ۱۲»  . خواهد نمود   ترك

  .  رفت بيرونخداوند  از حضور    شيطان پس» .  را بر خود او دراز مكن  دستت ليكن

خوردنـد و      خـود مـي      بـرادر بـزرگ      در خانـه     و دخترانش    پسران   شد كه    واقع   و روزي   ۱۳

  كردنـد و مـاده       شـيار مـي     گاوان«:  ، گفت    آمده   نزد ايوب    و رسولي   ۱۴.  نوشيدند  مي  شراب

   دم   را بـه    ، بردنـد و جوانـان        آورده   بر آنها حملـه      و سابيان   ۱۵.  چريدند   نزد آنها مي    االغان

   و او هنـوز سـخن       ۱۶»  .  تـا تـو را خبـر دهـم           يافتم   رهايي   تنهايي   به  شمشير كشتند و من   

،   را سـوزانيده   و جوانـان   افتاد و گلـه   خدا از آسمان آتش«:  ، گفت  آمده  ديگري  كه گفت  مي

   و او هنوز سخن     ۱۷»  .  تا تو را خبر دهم       يافتم   رهايي   تنهايي   به   و من    ساخت  آنها را هالك  

، آنهـا      آورده   هجـوم    شدند و بر شـتران       فرقه   سه  كلدانيان«:  ، گفت    آمده   ديگري   كه  گفت  مي

»  .  تا تو را خبـر دهـم    يافتم  رهايي  تنهايي  به  شمشير كشتند و من  دم   را به   رابردند و جوانان  

 بـرادر     در خانـه     و دخترانـت    پسران«:  ، گفت    آمده   ديگري   كه  گفت   مي   و او هنوز سخن     ۱۸

،   آمده  بيابان  از طرف  باد شديدي  اينك  كه ۱۹نوشيدند    مي خوردند و شراب  خود مي بزرگ

 تـا تـو را        يـافتم    رهايي   تنهايي   به   مردند و من     افتاد كه    را زد و بر جوانان       خانه  چهار گوشه 

  ». خبر دهم

  ، سجده    افتاده   زمين   خود را دريد و سر خود را تراشيد و به           ، جامه    برخاسته   ايوب   آنگاه  ۲۰

!    برگـشت    آنجـا خـواهم      بـه    و برهنه    آمدم   خود بيرون   مادر   از رحم   برهنه«:  و گفت  ۲۱كرد  

   گنـاه   ، ايـوب     همه   در اين   ۲۲»  ! باد   متبارك خداوند     و نام !   گرفت خداوند   داد و    خداوند  

  . نداد  نسبت  خدا جهالت نكرد و به

  

    ايوب  دوم امتحان

 حاضـر شـوند؛ و      نـد   خداو خدا آمدند تا به حضور           پسران   شد كه    واقع  و روزي    ۲  

   شيطان   به خداوند   و      ۲.  حاضر شود خداوند     حضور       آمد تا به     ايشان   نيز در ميان    شيطان



 و از     در جهـان    از تردد نمـودن   «:   گفت خداوند      در جواب   شيطان» ؟  از كجا آمدي  «:  گفت

   مثل   كه   تفكّر نمودي   يوب ا   من  آيا در بنده  «:   گفت   شيطان   به خداوند    ۳» .  در آن   سير كردن 

  ن´نمايد و تـا اال       مي   اجتناب   از بدي    كه   و خداترس    و راست   ؟ مرد كامل     نيست  او در زمين  

   اذيـت  سـبب   او را بـي   كـه   واداشـتي  دارد، هر چند مرا بـر آن   مي  نگاه   خود را قايم    كاملّيت

   انـسان   ، و هر چـه       پوست   عوض  ه ب  پوست«:   گفت خداوند      در جواب    شيطان  ۴»  . رسانم

 و  ، اسـتخوان   خـود را دراز كـرده        دسـت   ن´ اال   لـيكن   ۵.   خود خواهـد داد      جان  دارد براي 

   شـيطان   بـه خداونـد    ۶» . خواهـد نمـود    تو ترك   روي  نما و تو را پيش       او را لمس    گوشت

  ».  كن  او را حفظ  جان ، ليكن  تو است  او در دست اينك«:  گفت

   دملهـاي    بـه   اش   پا تـا كلّـه       را از كف    ، ايوب    رفته   بيرون خداوند   از حضور        شيطان   پس  ۷

 خاكـستر    بخراشـد و در ميـان        تا خود را بـا آن        گرفت   و او سفالي    ۸.    مبتال ساخت   سخت

ا را  ؟ خـد    داري   مـي    خـود را نگـاه       كاملّيت  آيا تا بحال  «:   او را گفت     و زنش   ۹.   بود  نشسته

  »! و بمير  كن ترك

 و    را از خـدا بيـابيم       آيا نيكويي !  گويي   مي   سخن   ابله   از زنان    يكي  مثل«:   را گفت    او وي   ۱۰

  . نكرد  خود گناه  لبهاي  به ، ايوب  همه در اين» ؟  را نيابيم بدي

  

    ايوب دوستان

 از   بود شنيدند، هر يكـي   شده  قع بر او وا     را كه    بدي   همه  ، اين    ايوب   دوست   سه   و چون   ۱۱

 شـدند و بـا يكـديگر          روانـه    و سوفَرِ نَعماتي     و بِلْدد شُوحي     اَليفازِ تيماني    خود، يعني   مكان

 خـود     چشمان   و چون   ۱۲.   دهند   گويند و تسلّي    ، او را تعزيت      آمده   گرديدند كه   همداستان

   جامـه   ، گريـستند و هـر يـك          خود را بلند نموده    ، او را نشناختند، آواز      را از دور بلند كرده    

   شـب   روز و هفـت    و هفـت    ۱۳.   بر سر خود افشاندند      آسمان   بسوي  ، خاك   خود را دريده  

 درد او بـسيار       ديدنـد كـه      چونكـه    نگفـت    سخني   با وي    نشستند و كسي     او بر زمين    همراه

  .  است عظيم



  

   ايوب نوحه

   و ايـوب    ۲.   كـرد   ،روز خـود را نفـرين        خود را باز كرده     ان ده   ايوب  و بعد از آن      ۳ 

 در   گفتند مـردي   كه شود و شبي  ، هالك    متولّد شدم    در آن    كه  روزي « ۳:   ، گفت    شده  متكلّم

 بـر او      اعتنا نكند و روشنايي     و خدا از باال بر آن     .  شود   روز تاريكي    آن  ۴،     قرار گرفت   رحم

 روز   كسوفات.  شود   ساكن  ابر بر آن  .  آورند   تصّرف   را به   ، آن    موت  و سايه    تاريكي  ۵.  نتابد

   شـادي    سـال    روزهـاي    فرو گيـرد و در ميـان         غليظ   را ظلمت    شب   و آن   ۶.   را بترساند   آن

   در آن    نـازاد باشـد و آواز شـادماني          شب   آن   اينك  ۷.   نشود   ماهها داخل    شماره  نكند، و به  

 مـاهر    لوياتـان   در برانگيزانيدن  نمايند، كه    را نفرين    كنندگان روز، آن     لعنت  ۸.  د نشو  شنيده

 سـحر را      گردد و انتظار نور بكشد و نباشد، و مژگان          ، تاريك    آن   شفق  ستارگان ۹. باشند  مي

  .  مستور نساخت  را از چشمانم ، و مشقّت  را نبست  مادرم  رحم  درهاي  چونكه ۱۰نبيند،  

 چـرا    ۱۲؟       نـدادم   ، چـرا جـان       آمدم   بيرون   از شكم   ؟ و چون     نمردم   مادرم  چرا از رحم   « ۱۱

.  شـدم   مـي    و آرام   خوابيدم   مي  زيرا تا بحال    ۱۳؟       كردند، و پستانها تا مكيدم      زانوها مرا قبول  

هـا     خرابـه   ه، كـ     جهـان    و مشيران    با پادشاهان   ۱۴،      يافتم   مي   و استراحت   بودم   مي  در خواب 

 پـر    خود را از نقـره  هاي  طال داشتند، و خانه  كه يا با سروران ۱۵ بنا نمودند،       خويشتن  براي

.  را نديدند    روشنايي   كه  هايي   بچه  ، مثل   بودم   مي   نيست   شده   پنهان   سقط  يا مثل   ۱۶ساختند،    

 در آنجـا     ۱۸آرامنـد،        مـي   ايستند، و در آنجا خستگان       باز مي    از شورش   در آنجا شريران   ۱۷

 در    و بـزرگ    كوچك  ۱۹.  شنوند   را نمي    ساكنند، و آواز كارگذاران      با هم    در اطمينان   اسيران

   شود؟ و زندگي     مستمند داده    به   چرا روشني   ۲۰.    آزاد است    از آقايش   اند، و غالم    آنجا يك 

زننـد     مـي    حفره  آن  شود، و براي     نمي  فتكشند و يا     را مي    انتظار موت    كه  ۲۱؟      جانان   تلخ  به

يابنـد؟     قبر را مي شوند چون نمايند و مسرور مي    مي   و ابتهاج    شادي   كه  ۲۲.  بيشتر از گنجها  

 را مـستور      خـدا اطـرافش     ، كـه     مـستور اسـت      راهش   كه   كسي  شود به    مي   چرا نور داده    ۲۳



   ريختـه    آب  ، مثـل     مـن   آيد و نعـره      مي  وراكم از خ   ، پيش    من   ناله   زيرا كه   ۲۴؟       است  ساخته

   بر من  داشتم  بيم  از آن و آنچه.  شد  واقع ، بر من ترسيدم   مي   از آن    كه  زيرا ترسي  ۲۵. شود  مي

  ». آمد  بر من  و پريشاني  نداشتم  و راحت  نبودم  و آرام مطمئن ۲۶. رسيد

  

  گفتار اليفاز

 گويد، آيا    ، با تو سخن      كرده   جرأت  اگر كسي  « ۲:   ت گف   در جواب   و اليفاز تيماني     ۴

 را    بـسياري    اينك  ۳ بازايستد؟       گفتن   بتواند از سخن     كه   كيست  آيد؟ ليكن   تو را ناپسند مي   

، و     داشت   را قايم    تو لغزنده   سخنان  ۴.  اي   داده   را تقويت    ضعيف   و دستهاي   اي   آموخته  ادب

؛ تو را  اي  شده  و ملول  است  تو رسيده  به ن´ اال  ليكن ۵.    دادي قويت را ت  لرزنده تو زانوهاي

؟ و اميـد تـو بـر      تـو نيـست    تو بر تقواي     آيا توكّل   ۶.   اي   گشته   و پريشان    است   كرده  لمس

 در كجـا      شـد؟ و راسـتان       هالك  گناه   بي   كه  كيست!   فكر كن   ن´ اال  ۷؟       رفتار تو ني    كامليت

كارنـد،     را مي   كنند و شقاوت     را شيار مي     شرارت   كه   آناني   ديدم   من  چنانكه  ۸د؟     شدن  تلف

  ۱۰.  گردنـد    مـي    او تباه   شوند و از باد غضب       مي   خدا هالك    از نَفْخه   ۹.  دروند   را مي   همان

ر  شـكا   شـير نـر از نـابودن       ۱۱. شـود    مي  ها شكسته    شيربچه   و دندان    سبع   شير و نعره    غرش

   .گردند  مي  پراكنده  شير ماده هاي شود و بچه  مي هالك

 در  ۱۳.   نمـود   احـساس   از آن  آواز نرمـي   مـن   در خفا رسـيد، و گـوش        من   به  سخني « ۱۲

 و لرز     خوف  ۱۴ شود،       غالب    بر مردم     سنگين   خواب   كه  ، هنگامي    شب  تفكّرها از رؤياهاي  

   روي  از پيش  روحي آنگاه  ۱۵.   آورد  جنبش  را به  تخوانهايم اس   جميع   شد كه    مستولي  بر من 

   را تـشخيص     در آنجـا ايـستاد، امـا سـيمايش          ۱۶.    برخاسـت    بدنم  ، و مويهاي     گذشت  من

   بـه    آيـا انـسان      كـه   ۱۷    شـنيدم    بود و آوازي    خاموشي.  بود   نظرم   در پيش   صورتي.  ننمودم

 بـر    اينـك   ۱۸ خود طـاهر باشـد؟           آيا مرد در نظر خالق      شود؟ و    شمرده  حضور خدا عادل  

 چنـد     پـس   ۱۹.  دهد   مي   نسبت  ، حماقت    خويش   فرشتگان   خود اعتماد ندارد، و به      خادمان



   بيـد فـشرده      مثل  ، كه    در غبار است     ايشان   اساس  ، كه    گلين  هاي   خانه   ساكنان   به   زياده  مرتبه

   را بـه   آن شـوند و كـسي    مـي   ابد هـالك  شوند، تا به  خُرد مي    تا شام    از صبح   ۲۰!  شوند  مي

   حكمـت    بـدون   شود؟ پـس     نمي   كنده   از ايشان    ايشان   خيمه   آيا طناب   ۲۱.  آورد  خاطر نمي 

  .ميرند مي

 از    كـداميك    دهـد؟ و بـه       تـو را جـواب       كـه    هست   و آيا كسي     كن   استغاثه  ن´اال«   ۵

  ۳ . ميراند   را مي   كشد و حسد، ابله      را مي   ، احمق    زيرا غصّه   ۲د؟     نمو   خواهي   توجه  مقّدسان

 او از     فرزندان  ۴.    كردم   او را نفرين     مسكن   و ناگهان   گرفت   مي   ريشه   كه   را ديدم    احمق  من

   گرسـنگان  كـه  ۵.   نيـست  اي شـوند و رهاننـده    مـي   پايمـال   دور هـستند و در دروازه     امنيت

   دولـت   بـراي   تلـه  چيننـد، و دهـان    خارها مي  را نيز از ميان خورند، و آن     مي  او را   محصول

   بلكـه  ۷.  رويـد   نمـي   از زمين آيد، و مشقّت  بال از غبار در نمي  زيرا كه  ۶.    باز است   ايشان

   نزد خدا طلب     من   و لكن   ۸.  پرد  ها باال مي     شراره  شود، چنانكه    مولود مي    مشقّت  براي  انسان

كنـد و    مـي  قيـاس   و بـي   عظـيم   اعمـال   كه ۹،      سپردم   خود را بر خدا مي      ، و دعوي    كردم  مي

  هـا جـاري      صـخره    بـر روي    بارانـد، و آب      مـي    باران   زمين   بر روي   كه ۱۰شمار؛     بي  عجايب

  ۱۲شوند؛     سرافراشته  سالمتي  به  بلند برساند، و ماتميان  مقام  را به  تا مسكينان ۱۱سازد،   مي

 كـار مفيـد     هـيچ   ايـشان   دسـتهاي   كـه   طـوري  سازد، بـه   مي  را باطل گران  حيله   فكرهاي  كه

   مكّـاران   سـازد، و مـشورت       گرفتـار مـي      ايشان   را در حيله     حكيمان   كه  ۱۳تواند كرد؛       نمي

   راه  ورانـه  ك   شب   ظهر، مثل    وقت  خورند و به     برمي   تاريكي   در روز به    ۱۴.  شود   مي  مشوش

  ۱۶.  دهـد    مي   زورآور نجات   ، و از دست      ايشان   را از شمشير دهان      مسكين   كه  ۱۵روند؛      مي

  .بندد  خود را مي  دهان شود و شرارت  پيدا مي  ذليل  اميد، براي پس

 را خـوار      قـادر مطلـق      تأديـب   پـس . كند   مي   خدا تنبيهش    كه   شخصي  ، خوشابحال   هان«  ۱۷

.  دهد   او شفا مي    كوبد و دست    دهد، و مي     مي  سازد و التيام     مي   او مجروح   زيرا كه   ۱۸. مشمار

  ۲۰.   ضرر بر تو نخواهد رسيد       بال،هيچ   خواهد داد و در هفت       بال، تو را نجات      در شش   ۱۹

   زبـان    از تازيانـه    ۲۱.   شمـشير    از دم    خواهد داد، و در جنـگ        فديه   تو را از موت     در قحط 



   و تنگـسالي     بر خرابـي    ۲۲.   ترسيد   نخواهي   آيد، از آن     هالكت   ماند، و چون    خواهي  پنهان

 صـحرا    زيـرا بـا سـنگهاي       ۲۳.    داشـت    نخـواهي    بـيم    زمـين    خنديد، و از وحوش     خواهي

   دانـست   و خـواهي   ۲۴.   خواهنـد كرد    صحرا با تو صلح      بود، و وحوش     خواهي  همداستان

   مفقـود نخـواهي      كـرد و چيـزي      خواهي   خود را تجسس    ، و مسكن    است   تو ايمن    خيمه  كه

 و در  ۲۶.    زمـين   علـف   و اوالد تو مثـل   كثير است  ذريتت   كه   دانست   و خواهي   ۲۵.   يافت

   اينك  ۲۷.  شود   مي   برداشته   در موسمش    كه   گندم   بافه  ، مثل    رفت   قبر خواهي    به  شيخوخيت

  ».  بدان  خويشتن  را بشنو و براي  تو اين ، پس  است  و چنين موديم ن  را تفتيش اين

  

    ايوب پاسخ

 مرا در     شود، و مشقّت     سنجيده   من   كه غصّه   كاش « ۲:   ، گفت    داده   جواب  و ايوب    ۶

   من   سخنان   سبب  از اين .   دريا سنگينتر است     از ريگ   ن´ اال   زيرا كه   ۳.   بگذارند   با آن   ميزان

 زهـر آنهـا را        مـن   ، و روح     اسـت    من   در اندرون    قادرمطلق  زيرا تيرهاي   ۴.  باشد   مي  يهودهب

 عرعـر     علـف    آيا گورخر با داشتن     ۵.  كند   مي  آرايي   صف   خدا بر من    آشامد، و ترسهاي    مي

د؟ شو   مي   خورده  نمك  ، بي   مزه   آيا چيز بي    ۶زند؟       مي   خود بانگ   كند؟ و يا گاو بر آذوقه       مي

  آنها بـراي  .  دارد   آنها كراهت    نمودن   از لمس    من  جان ۷باشد؟     مي  ، طعم    تخم  و يا در سفيده   

  .  است ، زشت  خوراك  مثل من

   و خـدا راضـي      ۹!   بدهـد    مـن    مرا به    شود، و خدا آرزوي      برآورده   من   مسألت   كه  كاش«  ۸

هـذا مـرا    ' مـع   آنگاه  ۱۰!   سازد  ا منقطع ، مر    خود را بلند كرده      مرا خُرد كند، و دست      شود كه 

 را انكـار      قـدوس    حـضرت    كلمـات   ، چونكـه    شـدم    شاد مي    اَليم  شد و در عذاب      مي  تسلي

  ۱۲؟       صـبر نمـايم      كه   چيست   من   و عاقبت    انتظار بكشم    كه   دارم   قوت   چه   من  ۱۱.   ننمودم

ـ    من  ؟ و يا گوشت      سنگها است    قوت   من  آيا قوت    اعانـت  آيـا بالكـلّ بـي     ۱۳؟    اسـت  رنج ب

،    اسـت    ترحم   از دوستش   دل  حق شكسته  ۱۴؟     است   مطرود نشده    از من   ؟ و مساعدت    نيستم



 دادنـد،     نهرها مرا فريب     مثل   من   اما برادران   ۱۵.   نمايد   را ترك    قادر مطلق    ترس  هم  اگر چه 

   در آنهـا مخفـي      باشند، و برف     مي  فام   سياه   از يخ    كه  ۱۶گذرند؛       مي   واديها كه    رودخانه  مثل

 خـود     گرما شـود، از جـاي       و چون . شوند  رود، نابود مي     از آنها مي     آب   كه   وقتي  ۱۷.   است

  ، هالك  شده  داخل شوند، و در بيابان  مي  خود منحرف  از راه كاروانيان  ۱۸.  گردند ناپديد مي

از  ۲۰.  سبا اميد آنهـا را داشـتند        هاي  قافله.  بودند   آنها نگران    به  تيما   كاروانيان  ۱۹.  گردند  مي

   شـما مثـل     ن´ اال  زيرا كـه    ۲۱.   گشتند   آنجا رسيدند و شرمنده     به.  گرديدند  اميد خود خجل  

 ببخـشيد؟ يـا       مـن    به   چيزي   كه   آيا گفتم   ۲۲.   گشتيد   ديديد و ترسان    ايد، مصيبتي   آنها شده 

   رها كنيد؟ و مـرا از دسـت    دشمن  يا مرا از دست    ۲۳ بدهيد؟       من   خود به   وال از ام   ارمغاني

   دهيد؟  فديه ظالمان

.   چيز خطـا كـردم       در چه    شد، و مرا بفهمانيد كه       خواهم   خاموش   دهيد و من    مرا تعليم «  ۲۴

  آيـا گمـان     ۲۶بخـشد؟        مـي    نتيجه   شما چه   اما تنبيه !   چقدر زورآور است     راستي  سخنان ۲۵

   يقيناً بـراي    ۲۷؟       باد است    مثل   را كه    مأيوس  نماييد و سخنان     مي   را تنبيه    سخنان  بريد كه   مي

   التفـات   ن´ اال   پـس   ۲۸.  شـماريد    مـي    تجـارت    خود را مال    اندازيد و دوست     مي   قرعه  يتيم

  انصافي   برگرديد و بي    ۲۹.    گفت   نخواهم   شما دروغ   روي   نماييد، و روبه     توجه  ، بر من    كرده

باشد؟ و     مي  انصافي   بي   من   آيا در زبان    ۳۰.   است   قايم   من  نباشد، و باز برگرديد زيرا عدالت     

  دهد؟  فاسد را تميز نمي  چيزهاي  من آيا كام

 مـزدور     روزهـاي    مثـل    وي  و روزهاي ؟   نيست  اي   مجاهده   بر زمين    انسان  آيا براي «   ۷

  ۳،       اسـت    منتظـر مـزد خـويش        كه   دارد، و مزدوري     اشتياق   سايه   براي   كه  م غال  مثل  ۲؟    ني

  ۴.    گـشته    معـين    مـن   براي   مشقّت  ، و شبهاي     است   شده   من   نصيب   بطالت   ماههاي  همچنين

 پهلـو     از پهلـو بـه       صـبح    بگذرد و تا سـپيده      ؟ و شب     برخيزم  كي:  گويم   مي  خوابم   مي  چون

   تراكيده  ، و پوستم     است   ملبس   خاك  هاي   از كرمها و پاره      جسدم  ۵.   شوم   مي   خسته  گرديدن

 ۷. شود   مي   اميد تمام   ، و بدون     جوال تيزروتر است     از ماكوي    روزهايم  ۶.  شود   مي  و مقروح 

   چـشم   ۸.   را نخواهـد ديـد       ديگـر نيكـويي     ، و چشمانم     باد است    من   زندگي   ياد آور كه    به



 خواهد كـرد    نگاه  من  براي ، و چشمانت     نخواهد نگريست    من  بيند ديگر به     مرا مي   ه ك  كسي

 گـور فـرود       به   كه   كسي  همچنين. شود  ، نابود مي     شده   پراكنده   ابر كه    مثل  ۹.   بود  و نخواهم 

 بـاز او را نخواهـد        ، و مكـانش      خود ديگر نخواهد برگـشت       خانه   به  ۱۰. آيد  رود، برنمي   مي

، و    رانم   مي   خود سخن    روح  از تنگي .   بست   خود را نخواهم     نيز دهان    من  پس  ۱۱.   اختشن

 قرار    كشيكچي   بر من    كه   يا نهنگم    دريا هستم   آيا من  ۱۲.  كرد   خواهم   شكايت   جانم  از تلخي 

  ا رفـع   مـر    شـكايت    خواهد داد و بسترم      مرا تسلّي   خوابم   تخت   كه   گفتم   چون  ۱۳؟      دهي  مي

  ۱۵.    ساختي  رؤياها مرا هراسان ، و به    گردانيدي   خوابها ترسان    مرا به    آنگاه  ۱۴خواهد كرد؛     

  كاهيده  ۱۶.    استخوانهايم  را بيشتر از اين  را اختيار كرد و مرگ  شدن  خفه  جانم  كه  حدي به

  .  است  نفسي يرا روزهايم ز  كن مرا ترك.   بمانم  ابد زنده  تا به خواهم  و نمي شوم مي

 و هـر     ۱۸؟       سـازي    خود را بـا او مـشغول        ، و دل     بخشي   او را عزّت     كه   چيست  انسان « ۱۷

   خـود را از مـن        چـشم    كـي    تـا بـه     ۱۹؟       او را بيازمايي     و هرلحظه   بامداد از او تفقّد نمايي    

  ، امـا بـاتو اي        كـردم    گنـاه    من  ۲۰.    خود را فرو برم      دهان  ؟ مرا واگذار تا آب      گرداني  برنمي

   بـراي    كـه    حـدي   ، بـه    اي   ساخته   خود هدف    جهت   مرا به    چه  ؟ براي    كنم   چه  آدم   بني  پاسبان

؟ زيرا    سازي   را دور نمي    ، و خطايم    آمرزي   را نمي    و چرا گناهم    ۲۱؟      ام   شده  خود بار سنگين  

  ». بود  كرد و نخواهم  خواهي  خوابيد، و مرا تفحص  خواهم  در خاك ن´ اال كه

  

  گفتار بلدد

 و    گفـت    چيزهـا را خـواهي       ايـن   كيتا به   «  ۲:    گفت   در جواب    بِلْدد شُوحي   پس   ۸  

 سـازد؟ يـا قـادر         را منحـرف     آيا خـدا داوري    ۳ بـاد شديـد خواهد بـود؟          دهانت  سخنان

   دست  را به  ورزيدند، ايشان  او گناه ه تو ب  فرزندان  چون ۴ نمايد؟    را منحرف  انصاف مطلق

 و نـزد قـادر       كـردي    مـي    جد و جهد خدا را طلب        اگر تو به    ۵.   نمود   تسليم   ايشان  عصيان

  شد، و مـسكن   تو بيدار مي  براي ، البتّه بودي  مي  و راست اگر پاك ۶،  نمودي  مي   تضرع  مطلق



 تـو بـسيار      بود، عاقبـت     صغير مي    ابتدايت  گر چه  و ا   ۷.   ساخت   تو را برخوردار مي     عدالت

   تفحـص    ايـشان    پـدران    آنچه  ، و به     كن   سؤال   پيشين   از قرنهاي    زيرا كه   ۸.  گرديد   مي  رفيع

 بـر    اي   ما سـايه    ، و روزهاي    دانيم   نمي   و هيچ    هستيم   ما ديروزي   چونكه  ۹ نما،      كردند توجه 

 خـود     نراننـد؟ و از دل       ندهند و بـا تـو سـخن          تو را تعليم    ان آيا ايش   ۱۰.    است   زمين  روي

  ۱۲كنـد؟        نمـو مـي     آب  ، بـي    رويد، يا قَصَب     مي  خَالب  ، بي    آيا ني   ۱۱ نيارند؟       بيرون  كلمات

   همچنـين   ۱۳شـود؛        مي   خشك   از هر گياه    ، پيش    نشده   و بريده    هنوز سبز است     كه  هنگامي

   اميـد او منقطـع     كه  ۱۴شود،      مي  و اميد رياكار ضايع   .  خدا  كنندگان  فراموش   جميع   راه  است

  ايـستد؛ بـه     كند و نمي     مي   خود تكيه    بر خانه   ۱۵.    است   عنكبوت   خانه  شود، و اعتمادش    مي

شـود و      مـي   ، تـر و تـازه        آفتـاب    روي   پيش  ۱۶.  ماند   نمي   قايم  شود و ليكن     مي   متمسك  آن

   بافتـه   درهـم   سـنگ  هـاي   بـر تـوده   هـايش   ريـشه  ۱۷.  گردد  مي  پهن ش در باغ هايش  شاخه

،    شـود، او را انكـار كـرده          خود كنـده     اگر از جاي    ۱۸.  كند   مي   نگاه  شود، و بر سنگالخ     مي

 خواهند    از خاك    و ديگران    است   همين   طريقش   خوشي   اينك  ۱۹.   بينم  تو را نمي  : گويد  مي

  ۲۱نمايـد،        نمـي   شمارد، و شرير را دستگيري       را حقير نمي    ا مرد كامل   همانا خد   ۲۰.  روييد

   خجالـت    تـو بـه      خصمان  ۲۲.    را از آواز شادماني      پر كند، و لبهايت      تو را از خنده     تا دهان 

  ». نابود خواهد گرديد  شريران  خواهند شد، و خيمه ملبس

  

    ايوب پاسخ

 نزد خـدا      انسان  ليكن.   است   چنين  كه دانم   مي  يقين « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس   ۹

   از هزار او را جـواب        نمايد، يكي    منازعه   اگر بخواهد با وي     ۳ شود؟       شمرده   عادل  چگونه

 و    كـرده    بـا او مقاومـت       كه  كيست.   تواناست   و در قوت     حكيم   او در ذهن    ۴.  نخواهد داد 

   خـويش   فهمنـد، و در غـضب       سازد و نمي     مي  ها را منتقل   كوه   آنكه  ۵ باشد؟       شده  كامياب

   متزلـزل   جنبانـد، و سـتونهايش       مـي    را از مكـانش      زمـين    كه  ۶گرداند،       مي  آنها را واژگون  



  ۸سـازد؛     مـي   را مختـوم  كند و ستارگان  نمي فرمايد و طلوع  را امر مي    آفتاب   كه  ۷شود؛    مي

 دب اكبر و جبار       كه  ۹خرامد؛       دريا مي   كند و بر موجهاي      مي  ، آسمانها را پهن      تنهايي   به  كه

  كنـد و كارهـاي       را مي   قياس   بي   عظيم   كارهاي   كه  ۱۰ را؛       جنوب  و ثريا را آفريد، وبرجهاي    

كنـد و او را   ، و عبـور مـي   بيـنم  گـذرد و او را نمـي    مي  از من  اينك ۱۱.  شمار را    بي  عجيب

 او    بـه    كه   نمايد؟ و كيست     او را منع     كه  ربايد و كيست     او مي    اينك  ۱۲.   نمايم   نمي  احساس

   زير او خم  رحب دارد و مددكاران  خود را باز نمي      خدا خشم   ۱۳؟      كني   مي  چه:  تواند گفت 

  .شوند مي

ـ    خود را بگزينم  و سخنان  دهم  او را جواب  كه  كيستم ، من'  اولي  طريق  به  پس « ۱۴ ا او  تـا ب

   نزد داور خود استغاثه     ، بلكه   دادم   نمي  ، او را جواب     بودم   مي   اگر عادل   كه  ۱۵؟       نمايم  مباحثه

   آواز مـرا شـنيده     كه  كردم  داد، باور نمي     مي   و مرا جواب    خواندم   اگر او را مي     ۱۶.   نمودم  مي

  ۱۸.  سـازد    مرا بسيار مـي     اي، زخمه   سبب  كند و بي     خُرد مي    تندبادي   مرا به   زيرا كه  ۱۷.  است

   سـخن    قـوت    اگر دربـاره    ۱۹.  كند   تلخيها پر مي     مرا به   ، بلكه    بكشم   نفس  گذارد كه   مرا نمي 

 كنـد؟      تعيين   من   را براي    وقت   كه  ، كيست    انصاف  ؛ و اگر درباره      او قادر است    ، اينك   گوييم

.  شـمرد    مي   مرا فاسق   بودم   مي  ، و اگر كامل     ساخت   مي   مرا مجرم    دهانم  بودم   مي  اگر عادل   ۲۰

 امـر     ايـن   ۲۲.   دارم   مي   خود را مكروه    ، و جان    شناسم   را نمي   ، خويشتن    هستم   اگر كامل   ۲۱

  ۲۳.  سـازد    مـي    و شرير را هالك      است   او صالح    كه  گويم   مي  بنابراين.   است   يكي   همه  براي

   شـريران    دسـت    به   جهان  ۲۴.  كند   استهزا مي   گناهان   بي  حان امت   بكشد، به    ناگهان  اگر تازيانه 

كنـد؟      مي   كه  ، كيست    نيست   اگر چنين   پس. پوشاند   را مي    حاكمانش   و روي    است   شده  داده

   مثـل   ۲۶.  بينـد    را نمـي    گريزد و نيكويي    ، مي    تيزرفتار تندروتر است     از پيك    و روزهايم   ۲۵

   نالـه    كـه    اگر فكر كـنم     ۲۷.   بر شكار فرود آيد      كه   عقاب  يزد ومثل گر   تيزرفتار مي   كشتيهاي

   از تمـامي  ۲۸،   رو شـوم  ، گـشاده   خـود را دور كـرده    رويـي    و تُـرش     كنم  خود را فراموش  

   خـواهم    ملزم   چونكه  ۲۹ شمرد،       نخواهي  گناه   مرا بي    كه  دانم   و مي   ترسم   خود مي   مشقّتهاي

  ، و دستهاي     دهم   غسل   برف   آب   را به    اگر خويشتن   ۳۰؟       بكشم  زحمت چرا بيجا     پس. شد

   مـرا مكـروه     ، و رختهـايم     بـري    فـرو مـي      مرا در لجـن      آنگاه  ۳۱،     كنم   پاك   اُشنان  خود را به  



   محاكمـه    بـه    و بـا هـم       بدهم   او را جواب     كه   نيست   انسان   من   او مثل    زيرا كه   ۳۲.  دارد  مي

   عـصاي    كه   كاش  ۳۴.   بگذارد   بـر هـر دو مـا دست       كه   نيست   ما حكَمي   در ميان  ۳۳.  بياييم

 و از او  گفــتم  مــي  ســخن  آنگــاه ۳۵.   او مــرا نترســاند  بــردارد، و هيبــت خــود را از مــن

  .  نيستم  در خود چنين  من ، ليكن ترسيدم نمي

   جان   و در تلخي    سازم   مي  نخود را روا    ناله  پس.   بيزار است    از حياتم   جانم«     ۱۰

 بـا     سبب   از چه    كه   مساز، و مرا بفهمان      مرا ملزم   گويم   خدا مي    و به   ۲.   رانم   مي  خود سخن 

 خود را حقيـر    دست  و عمل  نمايي  ظلم  كه  تو نيكو است  آيا براي ۳؟     كني   مي   منازعت  من

   انـسان    ديدن  ؟ يا مثل     بشر است    چشمان  آيا تو را    ۴؟       بتابي   شريران  ، و بر مشورت     شماري

 مـرد     روزهـاي    تـو مثـل     ؟ يا سالهاي     است   انسان   روزهاي   تو مثل    آيا روزهاي   ۵؟      بيني  مي

   اگـر چـه     ۷؟      نمـايي    مي   تجسس   گناهانم   و براي   كني   مي   مرا تفحص    معصيت   كه  ۶   است

  .  نيست اي  تو رهاننده  و از دست  شرير نيستم  كه داني مي

   و آيـا مـرا هـالك         اسـت   ، و مـرا آفريـده        اسـت    مرا جميعاً و تمامـاً سرشـته        دستهايت « ۸

 آيـا   ۱۰؟   گردانـي   غبار برمـي   و آيا مرا به  ساختي  سفال  مرا مثل  يادآور كه  به ۹؟      سازي  مي

   ملـبس    و گوشـت     پوست   مرا به   ۱۱؟       پنير، منجمد نساختي     و مرامثل    شير نريختي   مرا مثل 

 تو    و لطف    عطا فرمودي    من   به   و احسان   حيات ۱۲.    و مرا با استخوانها و پيها بافتي        نمودي

 اينهـا     كه  دانم  ، و مي     كردي   خود پنهان    چيزها را در دل     اما اين   ۱۳.   نمود   مرا محافظت   روح

.    سـاخت   مبرا نخواهي ا از معصيتم و مر  كردي ، مرا نشان  كردم  اگر گناه  ۱۴.  در فكر تو بود   

، زيـرا از    افراشـت   سر خود را برنخواهم  هستم و اگر عادل!   بر من  واي اگر شرير هستم   ۱۵

 شيــر     شـود، مثـل   برافراشته)  سرم( و اگر     ۱۶!   بينم   خـود را مي     و مصيبت    پر هستم   اهانت

   گواهـان   ۱۷.    سـاخت    ظـاهر خـواهي     ن خود را بر م      كرد و باز عظمت     مرا شكار خواهـي  

   و افـواج متعاقـب      افزايـي    مـي    را بر من     خويش   و غضب   آوري   مي   درپي   پي  خود را بر من   

 و  دادم  مي  جان  كه ؟ كاش  آوردي  بيرون  مرا از رحم  چه  براي  پس ۱۸.   ضّد منند يكديگر به

.   شدم   مي   قبر برده    به   مادرم   و از رحم     نبـودم  ، چنانكه   بودم   مي  پس  ۱۹.  ديد   مرا نمي   چشمي



رو    گـشاده    بردار تـا انـدكي       دست  ، و از من      كن   مرا ترك   ؟ پس    نيست   قليل   آيا روزهايم   ۲۰

   و سـايه     ظلمـت    زمـين   ، به    گشت   برنخواهم   از آن    كه   جايي   به   بروم   از آنكه    قبل  ۲۱،      شوم

   آن  روشـنايي   كه ترتيب  و بي   موت  ، زمينِ سايه     ظلمات   مثل  غليظ زمينِ تاريكيِ     به ۲۲!  موت

  ».  است  ظلمات مثل

  

  گفتار صوفر

 نبايد داد     جواب   سخنان   كثرت  بهآيا   « ۲:    گفت   در جواب   و صُوفَرِ نَعماتي       ۱۱

   سـخريه   كند و يـا      را ساكت    تو مردمان   گويي   آيا بيهوده   ۳ شود؟       شمرده  و مرد پرگو عادل   

 در نظـر تـو    ،و مـن   اسـت   پـاك   مـن   تعليم گويي  و مي ۴ نسازد؟    تو را خجل   و كسي   كني

و  ۶ خـود را بـر تـو بگـشايد،       بگويد و لبهاي  خدا سخن كه  كاش  و ليكن ۵.    هستم گناه  بي

   كـه   ان بـد   پـس .  دارد   خود دو طرف     در ماهيت   زيرا كه .  كند   تو بيان    را براي   اسرار حكمت 

   دريافـت  تـواني   خـدا را مـي   هـاي   آيا عمـق  ۷.    است   تو را سزا داده     خدا كمتر از گناهانت   

 كـرد؟     خواهي  ؛ چه    است   آسمان   بلنديهاي   مثل  ۸ رسيد؟       تواني   قادر مطلق    كُنه  نمود؟ يا به  

تر   ر و از دريا پهن    ت   طويل   از جهان    آن   پيمايش  ۹؟       دانست   تواني  ؛ چه    است  گودتر از هاويه  

 او را     كـه    كنـد، كيـست      دعـوت    محاكمـه    نمايد و به     بگيرد و حبس     اگر سخت   ۱۰.   است

   تأمل  در آن بيند اگرچه   را مي   داند و شرارت     را مي    مردم   بطالت   زيرا كه   ۱۱ نمايد؟      ممانعت

  ۱۳.   متولّـد شـود      انـسان  ،   خرِ وحشي    بچه  شود كه    مي   فهيم   آنوقت   و مرد جاهل    ۱۲.  نكند

   اگر در دسـت     ۱۴،       او دراز كني     خود را بسوي     و دستهاي    سازي   خود را راست    اگر تو دل  

  ۱۵.   نـشود    تـو سـاكن     هاي   در خيمه   انصافي  ، و بي     را از خود دور كن       باشد، آن   تو شرارت 

  ۱۶.   ترسـيد   ، نخـواهي     شده  ، و مستحكم     افراشت   برخواهي  عيب   خود را بي     يقيناً روي   پس

 آورد،    يـاد خـواهي    بـه    آبِ رفته    را مثل    كرد، و آن     خواهي   خود را فراموش     مشقّت  زيرا كه 

   صـبح   باشـد، مثـل    تـاريكي  تر خواهد شد، و اگرچـه        ظهر روشن    و روزگار تو از وقت      ۱۷



  خـود را تجـسس      ، و اطـراف      اميـد داري     بود چونكه    خواهي   و مطمئن   ۱۸.   خواهد گشت 

 نخواهــد بــود، و       اي   خوابيـد و ترساننــده       و خـواهي    ۱۹.   خوابيـد    خواهي  ، ايمن   نموده

شــود و      مـي    كاهيــده    شـريران    چـشمان    لـيكن   ۲۰.   خواهند نمـود     تـو را تملّق    بسـياري

  ».  است  ايشان  كندن  جان گردد و اميد ايشان  نابـود مي  از ايشـان  ايشـان ملجـاي

  

    ايوب پاسخ

 با شـما      هستيد، و حكمت     شما قوم    كه  درستيبه   « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس  ۱۲  

   مثـل    كه  و كيست .  ، و از شما كمتر نيستم        هست   شما فهم    مرا نيز مثل     ليكن  ۳.  خواهد مرد 

   است   خدا را خوانده    كه  كسي.  ام   گرديده   خود مسخره    رفيق  براي  ۴داند؟       چيزها را نمي    اين

،   در افكـار آسـودگان      ۵.    اسـت    شـده   ، مسخره    و كامل   ، مرد عادل     فرموده  و او را مستجاب   

   سالمت   به   دزدان  هاي  خيمه ۶.  بلغزد   پايش   هركه   براي  مهيا شده .   است   اهانت   مصيبت  براي

 خـود     خود را در دست      خداي   هستند، كه   سازند ايمن    مي   خدا را غضبناك     كه   و آناني   است

  .آورند مي

   بيـان    هـوا و برايـت      و از مرغـان   .  خواهند داد    و تو را تعليم      بپرس   از بهايم   ن´ اال  ليكن « ۷

 تو خبر     دريا به    خواهد داد، و ماهيان      و تو را تعليم      بران   سخن   زمين  يا به   ۸.  خواهند نمود 

   آنهـا را بـه     خداوند      دست  فهمد كه    چيزها نمي    اين  ع از جمي    كه  كيست ۹. خواهند رسانيد 

 افراد بـشر؟       جميع  ، و روح     است   وي   در دست    زندگان   جميع   جان   كه  ۱۰،       است  جا آورده 

   نـزد پيـران     ۱۲چشد؟       خود را مي     خوراك   كام  آزمايد، چنانكه    را نمي    سخنان   آيا گوش   ۱۱

.   اسـت    نـزد وي     و كبريـايي     حكمت  ليكن  ۱۳.  باشد  مي  ، و عمر دراز فطانت       است  حكمت

 را    بنا نمود؛ انـسان     توان  سازد و نمي     مي   او منهدم   اينك ۱۴.   او است    از آن    و فطانت   مشورت

شـود، و آنهـا را رهـا      مـي  دارد و خشك  آبها را باز مي اينك  ۱۵.   گشود  توان  بندد و نمي    مي

 و  فريبنــده.   اســت  و وجــود نـزد وي   قـوت  ۱۶.  ســازد مـي    را واژگــون كنــد و زمـين  مـي 



   را احمـق    ربايـد، و حاكمـان       مـي   زده   را غـارت     مـشيران   ۱۷.    او اسـت     از آن   خورده  فريب

 را   كاهنـان  ۱۹. بنـدد    كمربنـد مـي     گشايد و در كمر ايشان       رامي   بند پادشاهان   ۱۸.  گرداند  مي

 را نـابود      معتمـدين   بالغـت   ۲۰.  سـازد    مـي    را سـرنگون    ربايـد، و زورآوران      مي   زده  غارت

 را   ريزد و كمربند مقتدران      مي   را بر نجيبان     اهانت  ۲۱.  دارد   را برمي    پيران  گرداند، و فهم    مي

   را بـه     مـوت   سازد، و سايه     مي   منكشف   را از تاريكي     عميق   چيزهاي  ۲۲.  گرداند   مي  سست

هـا را     سازد؛ امـت     مي  دهد و آنها را هالك       مي  ها را ترقّي     امت  ۲۳.  آورد   مي   بيرون  روشنايي

 را    زمـين   هـاي    قـوم    رؤسـاي    عقـل   ۲۴.  فرمايـد    مـي    وطن  دهد و آنها را جالي       مي  وسعت

   كورانه   در تاريكي   ۲۵.    نيست   راه   كه  گرداند، جايي    مي   آواره   را در بيابان    ربايد، و ايشان    مي

  .گرداند  مي  و خيزان  افتان  مستان  را مثل و ايشان.   نور نيستروند و  مي راه

   و فهميـده     آنهـا را شـنيده       مـن   ، و گوش    ديده چيزها را      اين   همه   من   چشم  اينك«  ۱۳

   لـيكن   ۳.    كمتـر از شـما نيـستم        و مـن  .  دانـم    مـي    هـم   دانيد من    شما مي    چنانكه  ۲.   است

 امـا شـما    ۴.    نمـايم   با خـدا محاجـه    كه ، و آرزو دارم  گويم ن سخ  با قادر مطلق خواهم  مي

   سـاكت    كلّـي    شـما بـه     كه  كاش ۵.  هستيد   باطل   شما طبيبان   كنيد، و جميع     مي  دروغها جعل 

 را    لبهـايم    مرا بشنويد و دعـوي       حجت   پس  ۶.  بود   مي   شما حكمت    براي   اين  شديد كه   مي

   او بـا فريـب       جهـت    خواهيد راند؟ و به      سخن  انصافي   بي   خدا به   ي آيا برا   ۷.   گيريد  گوش

   خـدا دعـوي      جهـت    خواهيد نمـود؟ و بـه       داري   او طرف    آيا براي   ۸ خواهيد نمود؟       تكلّم

   را مـسخره     انـسان    نمايد؟ يـا چنانكـه       او شما را تفتيش      كه   آيا نيكو است    ۹خواهيد كرد؟     

خواهـد كـرد، اگـر در خفـا            شـما را تـوبيخ      البتّـه   ۱۰.  سـازيد    مـي   نمايند، او را مسخره     مي

 او بـر شـما       ؟ و هيبـت      نخواهد ساخت    او شما را هراسان      آيا جالل   ۱۱.   نماييد  داري  طرف

   شما، حصارهاي   ، و حصارهاي     غبار است    شما، مثَلْهاي    ذكرهاي  ۱۲ نخواهد شد؟       مستولي

  .  است گل

  ۱۴.   شـود    واقع   خواهد، بر من    ، و هرچه     گفت   خواهم   سخن   و من   شويد   ساكت  از من «  ۱۳

 مرا بكـشد،      اگرچه  ۱۵؟       بنهم   خود را در دستم      و جان    بگيرم   خود را با دندانم     چرا گوشت 



   ايـن   ۱۶.    ساخت   خواهم   حضور او ثابت     خود را به     راه  ليكن.  كشيد   او انتظار خواهم    براي

! بـشنويد  ۱۷. شـود   حـضور او حاضـر نمـي     خواهد شد، زيرا رياكار بـه   ت نجا   من  نيز براي 

 خـود را      دعـوي   ن´ اال   اينـك   ۱۸.   شما برسد    گوشهاي   به   من   مرا بشنويد، و دعوي     سخنان

 كنـد؟     مخاصـمه    بامن   كه   كيست  ۱۹.   شد   خواهم   شمرده   عادل   كه  دانم   و مي    ساختم  مرتّب

 خود را    آنگاه.   مكن   من   دو چيز به     فقط  ۲۰.   كرد   خواهم  ا تسليم  ر  ، جان    شده   خاموش  پس

 تـو مـرا       و هيبـت     دور كـن     خود را از مـن       دست  ۲۱.    ساخت   نخواهم  از حضور تو پنهان   

   و مرا جـواب      بگويم   من   داد، يا اينكه     خواهم   جواب   و من    بخوان  آنگاه  ۲۲.   نسازد  هراسان

  چـرا روي    ۲۴.    بـشناسان    مـن    مرا به   ؟ تقصير و گناه      چقدر است   گناهانم خطايا و     ۲۳.   بده

   از بـاد رانـده    را كه  آيا برگي ۲۵؟   شماري  خود مي ؟ و مرا دشمن    پوشاني   مي  خود را از من   

   را بـه     تلـخ    چيزهـاي    زيرا كه   ۲۶؟      كني   مي   را تعاقب    خشك  ؟ و كاه    گريزاني   مي   است  شده

   مـرا در كُنـده       و پايهاي   ۲۷.   سازي   مي   من   را نصيب   ام   جواني  ، و گناهان    نويسي  ي م  ضّد من 

   و حـال    ۲۸؛      كـشي    مي  خط   پاهايم   و گرد كف    كني   مي   را نشان    راههايم  ، و جميع    گذاري  مي

  .  هستم  بيد خورده  جامه  فاسد، و مثل  چيز گنديده  مثل آنكه

   گُـل    مثـل   ۲.    اسـت    و پـر از زحمـات       االيام  قليلشود،   مي  يده زاي   از زن    كه  انسان«  ۱۴

   شـخص    و آيـا بـر چنـين        ۳.  مانـد   گريزد و نمي     مي   سايه  شود، و مثل     مي  رويد و بريده    مي

 چيز طـاهر را       كه   كيست  ۴؟      آوري   مي   محاكمه   و مرا با خود به      گشايي   خود را مي    چشمان

   و شـماره   مقـدر اسـت    روزهـايش   چونكـه  ۵.   نيـست   چكس آورد؟ هي    بيرون  از چيز نجس  

 از او رو  ۶.   تجاوز نتواند نمود  از آن  كه اي  گذاشته  از برايش  و حدي    نزد توست   ماههايش

  . رساند  انجام  خود را به  مزدور روزهاي  گيرد، و مثل  تا آرام بگردان

 نـابود     شود باز خواهد روييد، و رمونهايش        اگر بريده    كه   است   اميدي   درخت  زيرا براي «  ۷

 از   ليكن ۹.   بميرد  در خاك  آن   شود، و تنه     كهنه   در زمين   اش   ريشه   اگر چه   ۸نخواهد شد،     

ميـرد و فاسـد       امـا مـرد مـي      ۱۰. آورد  هـا مـي      نو، شاخه    نهال  كند و مثل     مي  ، رمونه    آب  بوي

شـود، و    مـي   آبها از دريا زايل  چنانكه ۱۱؟   ا است را سپارد كج     جان   چون  شود؛ و آدمي    مي



 شـدن   خيزد، تا نيست خوابد و برنمي  مي  انسان  همچنين ۱۲گردد،   مي  و خشك  نهرها ضايع 

 مـرا در     كه  كاش ۱۳.  نخواهند گرديد    خود برانگيخته   آسمانها بيدار نخواهند شد و از خواب      

 تـا     نمايي   تعيين   زماني  ؛ و برايم    شيند، مرا مستور سازي    فرو ن   ؛ و تا غضبت      كني   پنهان  هاويه

 خـود     مجاهده   روزهاي   شود؟ در تمامي    اگر مرد بميرد بار ديگر زنده       ۱۴.    ياد آوري   مرا به 

   خـواهم    جواب   كرد و من    تو ندا خواهي   ۱۵.   برسد   من   تبديل   كشيد، تا وقت    انتظار خواهم 

؛ و آيـا      شماري   مرا مي    قدمهاي  ن´ اما اال   ۱۶. شد   خواهي  مشتاق خود     دست   صنعت  داد، و به  

 مرا مـسدود     ، و خطاي     است   مختوم   در كيسه    من  معصيت  ۱۷؟      كني   نمي   پاسباني   من  برگناه

.  گردد   مي   منتقل   از مكانش   شود و صخره     مي  افتد فاني    مي   كه   كوهي   درستي  به ۱۸.  اي  ساخته

   را تلـف     اميد انـسان    همچنين. برد   را مي    زمين   خاك  سايد، و سيلهايش     مي  سنگها را   آب  ۱۹

 و او را رها      دهي   او را تغيير مي     روي. رود   مي  ، پس   كني   مي   ابد غلبه    بر او تا به     ۲۰؛      كني  مي

 نظر  ه را ب افتند و ايشان  مي  ذلّت يا به. داند رسند و او نمي      مي   عزّت   به   پسرانش  ۲۱.   كني  مي

 او    جـان    خودش  شود، و براي     مي  تاب   جسد او از درد بي       فقط   خودش   براي  ۲۲.  آورد  نمي

  ».گيرد  مي ماتم

  

  گفتار اليفاز

 دهد؟ و     جواب  ، از علمِ باطل     مرد حكيم آيا  « ۲:    گفت   در جواب    اليفاز تيماني   پس  ۱۵

   كه   كلماتي   نمايد؟ و به     محاجه  فايده  بي   سخن   آيا به   ۳ پر سازد؟        خود را از باد شرقي      بطن

   حضور خـدا نـاقص       و تقوا را به     كني   مي   را ترك    اما تو خداترسي    ۴بخشد؟       نمي   نفع  هيچ

 را اختيـار     گـران    حيلـه   سازد و زبـان      تو را ظاهر مي     ، معصيت    دهانت   زيرا كه   ۵.   سازي  مي

  ۷.  دهـد    مي   بر تو شهادت    ، و لبهايت     من  ازد و نه  س   مي   تو را ملزم     خودت  دهان  ۶.   كني  مي

   آيا مـشورت    ۸؟      اي   وجود آمده    از تلّها به    ؟ و پيش    اي   شده   زاييده   از آدميان    اول  آيا شخص 

   ما هـم     كه  داني   مي   چه  ۹؟      اي   را بر خود منحصر ساخته       و حكمت   اي   خدا را شنيده    مخفي



   هستند كه    و پيران    سفيدان   نزد ما ريش    ۱۰؟     نيست   نزد ما هم    كه  فهمي   مي  ؟ و چه    دانيم  نمي

 بـا     ماليـم    و كـالم     است   تو كم    خدا براي   هاي   آيا تسلّي   ۱۱.  در روزها از پدر تو بزرگترند     

 خـود را      روح   كه  ۱۳  زني   مي   را بر هم    ربايد ؟ و چرا چشمانت      تو را مي    چرا دلت   ۱۲تو؟    

  ؟ آوري  مي  بيرون  را از دهانت  سخنان ، و چنين گرداني ي ضّد خدا بر م به

   بر مقدسـان     اينك  ۱۵ شود؟       شمرده   عادل   كه   باشد، و مولود زن      پاك   كه   چيست  انسان«  ۱۴

 و    مكـروه    انسان   اولي   از طريق   پس ۱۶.   نيست   پاك  خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش      

   مرا بشنو و آنچـه      ، پس   كنم   مي   تو بيان    براي   من  ۱۷.  نوشد   مي   آب   را مثل    شرارت  فاسد كه 

   كردنـد و مخفـي       خـود روايـت      را از پـدران      آن   حكيمان   كه  ۱۸؛      نمايم   مي   حكايت  ام  ديده

 عبور نكرد؛    ايشان  از ميان  غريبي  شد، و هيچ  داده  زمين  تنهايي  به  ايشان  به  كه ۱۹نداشتند،    

 مهيا    مرد ظالم    براي   شده   شمرده   و سالهاي    درد است    مبتالي   روزهايش   شرير در تمامي    ۲۰

. آيـد    مـي    بر وي   كننده   تاراج   سالمتي  در وقت .   است   وي   ترسها در گوش     صداي  ۲۱.   است

   بـراي   ۲۳.    اسـت    او مراقب    و شمشير براي     خواهد برگشت    از تاريكي   كند كه   باور نمي  ۲۲

  تنگـي   ۲۴.    نزد او حاضر است      روز تاريكي   داند كه   و مي .  گويد كجاست   گردد و مي     مي  نان

 خـود   زيرا دست   ۲۵.  نمايد   مي   بر او غلبه     جنگ   مهياي   پادشاه  ترساند، مثل    او را مي    و ضيق 

ـ     با گردن   ۲۶.  نمايد   تكبر مي   كند و بر قادر مطلق       ضد خدا دراز مي     را به    ر او تاخـت    بلند ب

، و   پوشـانيده   پيـه   خود را بـه   روي  چونكه ۲۷،    سپر خويش  سخت ميخهاي آورد، با گُل  مي

   غيرمسكون  هاي   و خانه    ويران   و در شهرهاي    ۲۸.    است   ساخته   ملبس  كمر خود را با شَحم    

 پايـدار    لـتش  نخواهد شد و دو      او غني   ۲۹.  شود   مي   ساكن   است   شدن   خراب   به   نزديك  كه

 رها نخواهد شـد، و        از تاريكي   ۳۰.   زياد نخواهدگرديد    او در زمين    نخواهد ماند، و امالك   

   بطالت   به  ۳۱.   خواهد شد    او زائل    دهان   نَفْخه   را خواهد خشكانيد، و به      هايش  ، شاخه   آتش

   از رسـيدن   قبـل  ۳۲ .  او خواهد بود  اجرت  ندهد، واالّ بطالت   ننمايد و خود را فريب      توكّل

 خود را خواهد   مو، غوره  مثل ۳۳.   او سبز نخواهد ماند  تماماً ادا خواهد شد و شاخه وقتش

،    رياكـاران    جماعـت   زيـرا كـه     ۳۴؛       خود را خواهـد ريخـت       ، شكوفه    زيتون  افشاند، و مثل  



   شـقاوت    بـه   ۳۵  . خواهد سوزانيد    را آتش   خواران   رشوه  هاي   خواهند ماند، و خيمه     كس  بي

  ».كند  مي  را آماده  فريب  ايشان زايند و شكم  را مي ، معصيت  شده حامله

  

    ايوب پاسخ

   دهنـدگان  تـسلّي .   شـنيدم   ايـن  چيزها مثـل بسيار  « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس  ۱۶

   تـو را بـه      ه كـ    را انتها نخواهد شد؟ و كيست        باطل   آيا سخنان   ۳.   شما هستيد   ، همه   مزاحم

 شـما در     ، اگـر جـان       بگـويم   توانستم   شما مي    نيز مثل    من  ۴كند؟       مي   تحريك   دادن  جواب

  ۵،      ، و سر خود را بر شما بجنبـانم           دهم   ضد شما ترتيب    بود، و سخنها به      مي   من   جان  جاي

  .نمود  مي رفع شما را   غم  لبهايم  و تسلي دادم  مي  خود تقويت  دهان  شما را به ليكن

   حاصـل    راحـت    مرا چه    شوم  گردد؛ و اگر ساكت      نمي   رفع   من  ، غم    گويم   سخن  اگر من  « ۶

  ۸.   اي   ساخته   مرا ويران    جماعت  ، تو تمامي     است   نموده   او مرا خسته    ن´ اال  ليكن ۷شود؟    مي

،    برخاسـته    مـن   ضـد    بـه   و الغـريِ مـن    .   اسـت    شاهد شده    بر من    و اين    گرفتي  مرا سخت 

.   اسـت    جفـا نمـوده      و بـر مـن       خـود مـرا دريـده        درغـضب   ۹.  دهد   مي   شهادت  روبرويم

  دهان  ۱۰.    است   تيز كرده    خود را بر من      چشمان   دشمنم   و مثل    افشرده   را بر من    دندانهايش

   اجتمـاع    هـم   بـا    ضـد مـن     اند، بـه     استحقار زده    به  اند، بر رخسار من      گشوده  خود را بر من   

.    اسـت   افكنده  شريران  دست ، و مرا به  نموده  تسليم  ظالمان  دست   خدا مرا به    ۱۱.  اند  نموده

، و مـرا      ، مرا خرد كرده      مرا گرفته   ، و گردن     است   كرده  پاره   مرا پاره    بودم   در راحت   چون  ۱۲

كنـد    مي  را پاره هايم گُرده. كرد   مرا احاطه  تيرهايش ۱۳.   است  نموده   خود نصب    هدف  براي

سـازد     مي  ، مجروح    بر زخم    مرا زخم   ۱۴.  ريزد   مي   زمين   مرا به   و زهره . نمايد   نمي  و شفقت 

 خـود را در      ، و شاخ    ام   دوخته   خود پالس    بر پوست   ۱۵.  آورد   مي   حمله   جبار، بر من    و مثل 

   مـوت    سـايه   ، و بر مژگـانم       است   شده  رخ س   از گريستن    من   روي  ۱۶.   ام   خوار نموده   خاك

   اي ۱۸.    اسـت   پـاك   مـن  ، و دعـاي   نيست  من  در دست انصافي  بي  هيچ   اگر چه   ۱۷.   است



   در آسـمان     نيز شاهد من    ن´ اال  اينك  ۱۹.   نباشد   مرا آرام   ، و استغاثه     مرا مپوشان    خون  زمين

 نـزد خـدا       چشمانم  كنند، ليكن    مرا استهزا مي    دوستانم ۲۰.   عليين   در اعلي    من  ، و گواه    است

   همـسايه   براي  كه آدم  بني كند، مثل    مي   نزد خدا محاجه     انسان   و آيا براي    ۲۱.  ريزد   مي  اشك

  ، خواهم گردم  برنمي  كه  راهي  به شود، پس  مي  سپري  اندك  زيرا سالهاي ۲۲نمايد؟   خود مي

  . رفت

  بـه  ۲.    حاضر اسـت     من  ، و قبر براي     گرديده  تمام  ، و روزهايم     شده  تلف   من  روح«  ۱۷

  ن´ اال ۳.  مانـد   دائماً مـي   ايشان  در منازعت  من  نزد منند، و چشم      استهزاكنندگان   كه  درستي

   چونكه  ۴ دهد؟       دست   من   به   كه  واالّ كيست .   باش   نزد خود ضامن     من   جهت   وبه  گرو بده 

   كـه    كـسي   ۵.    ساخت   را بلند نخواهي     ايشان  ، بنابراين   اي   كرده   منع   را از حكمت    شان اي  دل

هـا    مرا نزد امت ۶.   تار خواهد شد  فرزندانش  كند، چشمان  تسليم  تاراج  خود را به    دوستان

   از غصّه   ن م  چشم  ۷.   ام   اندازند شده    دهان   آب   بر رويش    كه   كسي  ، و مثل     است   ساخته  مثَل

  ، حيـران     ايـن    سـبب    بـه    راستان  ۸.    گرديده   سايه   مثل   اعضايم  ، و تمامي     است   شده  كاهيده

 خـود    طريق  به  مرد عادل   ليكن ۹. انگيزانند   برمي   را بر رياكاران     خويشتن  مانند و صالحان    مي

  .هد نمود خوا  ترقّي  دارد، در قوت  پاك  دست  كه شود، و كسي  مي متمسك

   روزهـاي  ۱۱.    يافت  نخواهم  شما حكيمي  بياييد و در ميان ن´، اال    شما برگشته   اما همه  « ۱۰

   روز تبـديل     را بـه    شـب   ۱۲.    است   شده   منقطع   دلم   و فكرهاي    من  ، و قصدهاي     گذشته  من

   هاويـه    اميـد دارم    كه   وقتي  ۱۳.   است   نزديك  گويند روشنايي    مي  كنند و با وجود تاريكي      مي

 تـو    گـويم    مـي    هالكت   و به   ۱۴،      گسترانم   مي  باشد، و بستر خود را در تاريكي         مي   من  خانه

؟ و     كجا است    اميد من    پس  ۱۵.   باشي   مي   تو مادر و خواهر من       كه   كرم   و به    هستي  پدر من 

 در    بـا هـم     كـه   رود، هنگـامي    فرو مي    هاويه  تا بندهاي   ۱۶ اميد مرا خواهد ديد؟          كه  كيست

  »). نماييم (  نزول خاك

  



  گفتار بلدد

گـسترانيد؟    ، دامها مي    سخنان   براي   كي  بهتا   « ۲:    گفت   در جواب    بِلدد شُوحي   پس  ۱۸

؟ و در نظر شما        شويم   شمرده   بهايم   چرامثل  ۳.   نمود   خواهيم   تكلّم  تفكّر كنيد و بعد از آن     

   خـاطر تـو زمـين       ، آيا بـه     كني   مي   را پاره    خود خويشتن    در غضب    كه  ي ا  ۴؟       نماييم  نجس

   خـاموش    شـريران    روشـنايي    البتّـه   ۵ گـردد؟        خود منتقـل     از جاي    شود، يا صخره    متروك

   مبدل   تاريكي   به   او روشنايي    در خيمه   ۶.   نور نخواهد داد     آتشِ ايشان   خواهد شد، و شعله   

و . شـود    مـي    تنـگ    قـوتش    قـدمهاي   ۷.   خواهـد شـد      بر او خـاموش     گردد، و چراغش    مي

 خواهد افتـاد، و       خود در دام     پايهاي   زيرا به   ۸.   زير خواهد افكند     او را به     خودش  مشورت

   زور نگـاه    ، او را به     ، و دام     او را خواهد گرفت      پاشنه  تله  ۹.    خواهد رفت   ها راه    تله   روي  به

 ترسـها    ۱۱.    در راه    بـرايش   ، و تله     است   شده   پنهان   در زمين    برايش   دام  ۱۰.   خواهد داشت 

  ، بـراي   شـقاوت  ۱۲.  گريزاند  را مي ، وي  او چسبيده   كند، و به     مي   او را هراسان    از هر طرف  

. خـورد    جسد او را مـي       اعضاي  ۱۳.    او حاضر است     لغزيدن  ، براي   ، و ذلّت     است  او گرسنه 

 او   ، از خيمـه     داشـت    اعتمـاد مـي      بـر آن     آنچه  ۱۴.  خورد  ، جسد او را مي       موت  ادهز  نخست

 نباشند در     از وي    كه   كساني  ۱۵.  گردد   مي   ترسها رانده   شود، و خود او نزد پادشاه        مي  ربوده

 از زيـر   هـايش   ريـشه   ۱۶.  شود   مي   او پاشيده   گردند، و گوگرد بر مسكن       مي   او ساكن   خيمه

گردد، و در      نابود مي    يادگار او از زمين     ۱۷.  خواهد شد    از باال بريده    اش  شكد، و شاخه  خ  مي

  شـود، و او را از ربـع          مـي    رانـده    تـاريكي    به   از روشنايي   ۱۸.    نخواهد داشت   ها اسم   كوچه

 در   خواهد بـود، و      ذريت   اوالد و نه     نه   قومش   او را در ميان     ۱۹.   خواهند گريزانيد   مسكون

ــأواي ــسي مـ ــاقي  او كـ ــد   بـ ــد مانـ ــأخّرين ۲۰.   نخواهـ ــارش  متـ ــر  از روزگـ    متحيـ

  

  

  



  هـاي    مـسكن    كـه    درستي   به  ۲۱.   بود   شده   مستولي  ، ترس    بر متقّدمين   خواهند شد، چنانكه  

  ».  است  اين شناسد مثل  خدا را نمي  كه  كسي باشد، و مكان  مي  چنين شريران

  

    ايوب پاسخ

  رنجانيـد؟ و مـرا بـه         مرا مـي    جان  كي  تا به  « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس     ۱۹

   نموديـد، و خجالـت       مرا مذمت    كه   است   مرتبه   ده   اين  ۳سازيد؟       مي   خود فرسوده   سخنان

   نـزد مـن      من  ، خطاي   ام   خطا كرده   الحقيقه   و اگر في    ۴كنيد؟       مي   سختي   با من   كشيد كه   نمي

   بدانيد كـه  پس  ۶ كنيد،    اثبات  تكبر نماييد و عار مرا بر من   بر من   الواقع   اگر في   ۵.  ماند  مي

،    از ظلـم     اينـك   ۷.    اسـت    نمـوده    خود مرا احاطه     دام  ، و به     ساخته   مرا منحرف   خدا دعوي 

ا  مـر    طريـق   ۸.    نيـست    و دادرسـي    كنم   مي   و استغاثه   شوم   نمي   و مستجاب   نمايم   مي  تضرع

  ۹.    است   را گذارده    تاريكي   من   و بر راههاي     گذشت  توانم   نمي   از آن    كه   است  حصار نموده 

،   نموده  خراب  مرا از هر طرف  ۱۰،       برداشته   را از سر من      و تاج    است   كنده   مرا از من    جالل

  را بـر مـن   خـود    غـضب  ۱۱.    اسـت   اميد مرا كنـده  ، ريشه    درخت  و مثل .   شدم   هالك  پس

  آينـد و راه      مـي    او بـا هـم       فوجهاي  ۱۲.    است   خود شمرده    از دشمنان   ، و مرا يكي     افروخته

  .زنند  اردو مي  من  خيمه  اطراف كنند و به  بلند مي خود را بر من

  ۱۴.  انـد    شـده    بالكـلّ بيگانـه      از مـن     و آشـنايانم     است   دور كرده    را از نزد من     برادرانم « ۱۳

 مـرا    و كنيـزانم  ام  خانه نزيالن  ۱۵. اند  كرده   مرا فراموش    و آشنايانم    نموده   مرا ترك   شانمخوي

 و مـرا     كـنم    خـود را صـدا مـي        غـالم   ۱۶.   ام   شده   بيگانه  شمارند،و در نظر ايشان      مي  غريب

   مكـروه    نـزد زنـم      من   نفس  ۱۷.    بكنم   خود التماس    دهان   او را به    دهد، اگر چه     نمي  جواب

شمارند   نيز مرا حقير مي  كوچك هاي بچه  ۱۸.    مادرم  نزد اوالد رحم  من  و تضرع  است شده

نمايند،   مي  نفرت  از من  مشورتم  اهل همه  ۱۹.  زنند  مي  حرف  ضد من  به خيزم   برمي  و چون 

   و گوشـتم     پوسـت   بـه    اسـتخوانم   ۲۰.  انـد    برگشته   از من   داشتم   مي   دوست   را كه   و كساني 



  تـرحم !  كنيـد    تـرحم    بر من   ۲۱.   ام   يافته   خود خالصي    دندانهاي  ، و با پوست      است  چسبيده

 جفا    خدا بر من     چرا مثل   ۲۲.    است   نموده   خدا مرا لمس    زيرا دست !   دوستانم  كنيد شما اي  

  كـه   كاش! شد   مي   نوشته  ن´ اال   سخنانم   كه  كاش  ۲۳.  شويد   سير نمي    من  كنيد واز گوشت    مي

!  شـد    مـي    ابد كنـده     تا به   اي   بر صخره    و سرب    آهنين   و با قلم    ۲۴گرديد،       مي   ثبت  در كتابي 

 و   ۲۶.    خواهد برخاسـت     آخر، بر زمين    ، و در ايام      است   زنده   ولي من    كه  دانم   مي   و من   ۲۵

 او را   و من ۲۷.   ديد  نيز خدا را خواهم دم جس  شود، بدون  تلف  من  پوست  اين بعد از آنكه

  اگـر چـه   .   ديگري   چشم   و نه    بر او خواهد نگريست      من  و چشمان .  ديد   خود خواهم   براي

   و حـال     بـر او جفـا نمـاييم         اگر بگوييد چگونه    ۲۸.   باشد   شده   تلف   در اندرونم   هايم  گُرده

 شمـشير     سزاهاي   از شمشير بترسيد، زيرا كه      پس  ۲۹.  شود   مي   يافت   امر در من     اصل  آنگاه

  ». خواهد بود  داوري  باشيد كه ، تا دانسته  است غضبناك

  

  گفتار صوفر

   دادن  جـواب   مرا بـه   فكرهايم  جهت از اين « ۲:  گفت   در جواب    صوفَرِ نَعماتي   پس   ۲۰

، و از   خود را شنيدم  توبيخ ش سرزن ۳.   نمايم مي  تعجيل ، من  سبب  اين كند، و به  مي تحريك

 بـر     انسان  كه  ، از زماني    اي   ندانسته   را از قديم     آيا اين   ۴.  دهد   مي   مرا جواب    من   روح  فطانتم

؟   اي ، لحظه  رياكاران ، و خوشي  است  زماني ، اندك  شريران  شادي  كه ۵ شد،    قرار داده زمين

   مثل  ليكن ۷ برافرازد،    فلك د شود، و سر خود را تا به بلن  آسمان  او تا به  شوكت  اگر چه ۶

   مثـل   ۸؟      كجـا اسـت   :   خواهند گفت    خواهد شد، و بينندگانش      ابد هالك    خود تا به    فضله

   كـه   چشمي ۹. ، او را خواهند گريزانيد       شب   رؤياي  شود، و مثل     نمي  پرد و يافت    ، مي   خواب

   فرزنـدانش   ۱۰.    باز بر او نخواهد نگريـست        و مكانش   ديگر نخواهد ديد،     است  او را ديده  

   اسـتخوانهايش   ۱۱.   خواهد داد    او را پس     دولت   خواهند كرد، و دستهايش      تذلّل  نزد فقيران 

   در دهـانش   شرارت اگر چه  ۱۲.  خواهد خوابيد  او در خاك  همراه  ، ليكن    پر است   از جواني 



 ندهد،    دارد و از دست      او را دريغ     اگر چه   ۱۳.   كند   پنهان   را زير زبانش     باشد، و آن    شيرين

شود، و در   مي  تبديل  او در احشايش  خوراك  ليكن ۱۴.   دارد  خود نگاه  كام  را در ميان و آن

   خواهد كرد، و خـدا آن        را قي    و آن    است   را فرو برده    دولت ۱۵. گردد   زهرمار مي   اندرونش

 او را     افعـي    او زهر مارها را خواهد مكيـد، و زبـان           ۱۶.  واهد نمود  خ   بيرون  را از شكمش  

  ۱۸.   شـهد و شـير      ها نظر نخواهند كرد، بر نهرها و جويهاي         بر رودخانه   ۱۷.   خواهد كشت 

   كـرده    كـسب    كـه    دولتي   را فرو نخواهد برد، و برحسب       ، آن    خود را رد كرده      زحمت  ثمره

  پـس .   اسـت    كـرده    و تـرك     سـاخته    را زبـون     زيرا فقيـران    ۱۹.   نخواهد نمود   ، شادي   است

  .، بنا نخواهد كرد  است  دزديده  را كه اي خانه

 اسـترداد     خـود، چيـزي      از نفـايس    پـس .   را ندانـست     خود قناعـت     در حرص   زيرا كه «  ۲۰

نخواهـد     او دوام    برخـورداري   پـس .  باشـد    نخورده   كه   است   نمانده  چيزي  ۲۱.نخواهد كرد 

   همـه   شـود، و دسـت       گرفتـار مـي      گردد، در تنگي    نهايت   او بي    دولت  كه  هنگامي ۲۲.  داشت

  كنـد، خـدا حـدت        خود را پـر مـي        شكم  كه   در وقتي   ۲۳.    بر او استيال خواهد يافت      ذليالن

 از   ۲۴.   را بر او خواهد بارانيـد       خورد آن    مي  كه   خود را بر او خواهد فرستاد، و حيني         خشم

كشد و از      را مي    آن  ۲۵.   ، او را خواهد سفت       برنجين   و كمان    خواهد گريخت    آهنين  اسلحه

.  يابـد   رود و ترسها بر او استيال مـي          درمي  اش   از زهره   آيد، و پيكان براق      مي   بيرون  جسدش

ا را خواهـد     آنهـ    ندميـده   و آتـش  .   اسـت    شده   داشته   ذخاير او نگاه     براي   تاريكي   تمامي  ۲۶

 را    آسـمانها عـصيانش     ۲۷.  ، خواهـد خـورد       است   باقي   در چادرش    را كه   سوزانيد، و آنچه  

   زايـل   اش   خانه   محصول  ۲۸.    ضد او خواهد برخاست      به  ، و زمين     خواهد ساخت   مكشوف

 مـرد شـرير از        نـصيب    است   اين  ۲۹.    او نابود خواهد گشت     خواهد شد، و در روز غضب     

  ».  مقدر او از قادر مطلق و ميراثخدا 

  

    ايوب پاسخ



.   شما باشد   ، تسلّي    مرا بشنويد، و اين     كالمبشنويد، « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس   ۲۱

 نزد   ، آيا شكايتم     و اما من    ۴.   استهزا نماييد   ، و بعد از گفتنم       نماييد تا بگويم     تحمل   با من   ۳

   بـه    نماييـد، و دسـت       كنيد و تعجب     توجه   من   به  ۵؟      بر نباشم ص   چرا بي   ؟ پس    است  انسان

 چـرا    ۷.  گيرد   جسد مرا مي     و لرزه   شوم   مي  ، حيران   آورم   ياد مي    به   هرگاه  ۶.   بگذاريد  دهان

   بـه    ايـشان    ذريـت   ۸گردنـد؟        مـي    قـوي   شوند و در توانايي     مانند، پير مي     مي   زنده  شريران

، از     ايشان  هاي   خانه  ۹.    در نظر ايشان    شوند و اوالد ايشان      استوار مي   ايشان، با   حضور ايشان 

كند و خطا   مي  جماع  گاو نرِ ايشان ۱۰.  آيد  نمي  خدا بر ايشان باشد و عصاي  مي  ايمن ترس

   بيـرون    گلـه    خـود را مثـل      هـاي    بچـه   ۱۱.  نمايد   نمي  زايد و سقط     مي  كند و گاو ايشان     نمي

   نـاي   سـرايند، و بـا صـداي         با دف وعود مـي      ۱۲. كنند   مي   رقص   ايشان  رستند و اطفال  ف  مي

   بـه   اي   لحظـه   كننـد، و بـه       مي   صرف   خود را در سعادتمندي     روزهاي  ۱۳.  نمايند   مي  شادي

 تـو را      طريـق    معرفـت   از ما دور شو زيرا كه     : گويند   خدا مي    و به   ۱۴.  روند   فرود مي   هاويه

 از او     كـه    فايـده   ، و مـا را چـه         نمـاييم    او را عبادت     كه   كيست   قادر مطلق   ۱۵.   اهيمخو  نمي

   مـشورت   كـه   كـاش .   نيـست    ايـشان    در دست    ايشان   سعادتمندي   اينك  ۱۶.   استدعا نماييم 

  . دور باشد  از من شريران

  رسد، و خدا در غـضب        مي   ايشان   به   ايشان  شود و ذلّت     مي   خاموش   شريران  بسا چراغ  « ۱۷

   كـه    كـاه   شوند و مثل     باد مي    روي   پيش   سفال   مثل  ۱۸.  كند   مي   ايشان  خود دردها را نصيب   

  كند، و او را مكافـات   مي  ذخيره  فرزندانش  را براي خدا گناهش  ۱۹.  كند   مي  گردباد پراكنده 

   قادر مطلق   يد، و از خشم    او را خواهد د      هالكت  چشمانش  ۲۰.   رساند و خواهد دانست     مي

 عـدد     خواهد بود، چـون      شادي   او را چه    اش   بعد از او در خانه       زيرا كه   ۲۱.  خواهد نوشيد 

   داوري عليين'   او بر اعلي    ؟ چونكه    آموخت   توان   آيا خدا را علم     ۲۲ شود؟       منقطع  ماههايش

.    است   و سالمتي    بالكلّ در امنيت    هك  ميرد، در حالي     خود مي    قوت   در عين    يكي  ۲۳.  كند  مي

   در تلخي    و ديگري   ۲۵.    است   تر و تازه    ، و مغز استخوانش      او پر از شير است      قدحهاي  ۲۴

خوابنـد و      مـي    در خـاك    اينهـا بـاهم     ۲۶.  بـرد    نمـي    لـذّت    هـيچ   ميرد و از نيكويي      مي  جان



   نـاحق بـر مـن        كـه    و تـدبيراتي    دانم  را مي  افكار شما     اينك  ۲۷.  پوشانند   را مي   كرمهاايشان

 آيـا از     ۲۹؟       شـريران    مسكن  هاي   امير، و خيمه     خانه  گوييد كجاست   زيرا مي  ۲۸. انديشيد  مي

 روز   بـراي   شـريران   كه ۳۰توانيد نمود،    را انكار نمي     ايشان   نپرسيديد؟ و داليل     گذريان  راه

 را    راهش   كه   كيست  ۳۱.  گردند   مي   برده  ، بيرون    غضب شوند و در روز      مي   داشته   نگاه  ذلّت

   آخـر او را بـه        كه  ۳۲ او برساند؟        به   است   كرده   را كه    آنچه   كند، و جزاي     بيان   رويش  پيش

   شـيرين    بـرايش    وادي   كلوخهـاي   ۳۳.  خواهند كـرد    قبر خواهند برد، و بر مزار او نگاهباني       

  ۳۴.  انـد    رفتـه    از او بيشماره     قبل  ، چنانكه    او خواهند رفت    عقب در     آدميان  شود و جميع    مي

  »!ماند  مي  خيانت  شما محض  در جوابهاي دهيد كه  مي  مرا تسلّيِ باطل  چگونه پس

  

  گفتار اليفاز

 مـرد دانـا       برساند؟ البتّه    خدا فايده   آيا مرد به   « ۲:  گفت   در جواب    اليفاز تيماني   پس  ۲۲

   رخ   خوشـي    قـادر مطلـق     ، بـراي     باشـي    آيـا اگـر تـو عـادل         ۳.    مفيد است   ن خويشت  براي

 تو،    ترس   سبب  آيا به   ۴شود؟       مي  ، او را فايده      سازي   خود را راست    نمايد؟ يا اگر طريق     مي

   نيـست    تو عظيم   آيا شرارت  ۵ خواهد شد؟      داخل   محاكمه  نمايد؟ يا با تو به       مي  تو را توبيخ  

 را   برهنگان  و لباس  گرو گرفتي سبب  خود بي  از برادران  چونكه ۶،   انتها ني  تو بي و عصيان

 امـا مـرد جبـار،        ۸؟       داشتي   دريغ   نان  ، و از گرسنگان      ننوشانيدي   آب   تشنگان   به  ۷،      كندي

  دسـت   تهـي  را    زنـان    بيـوه   ۹.  شـود    مي   ساكن  ، در آن    باشد و مرد عاليجاه      او مي    از آن   زمين

نمايـد و      مـي    دامهـا تـو را احاطـه        بنابراين ۱۰.  گرديد   شكسته   يتيمان  ، و بازوهاي    ردنمودي

 و سـيالبها تـو را        بينـي    را نمي    آن   كه   يا تاريكي   ۱۱.  سازد   مي   تو را مضطرب    ، ناگهان   ترس

   عـالي    را بنگـر چگونـه      ؟ و سـرِ سـتارگان        آسمانها بلند نيست     آيا خدا مثل    ۱۲.  پوشاند  مي

  ۱۴ توانـد نمـود؟      داوري داند و آيا از تاريكيِ غليظ  مي  خدا چه گويي   و تو مي    ۱۳.  هستند

   قـدما را نـشان       آيـا طريـق     ۱۵.  خرامد   مي   افالك  بيند، و بر دايره      نمي   پس  ابرها ستْر اوست  



 شـدند، و      خـود ربـوده      از زمـان     قبـل   كه ۱۶ نمودند،     سلوك   شرير در آن     مردمان  كه  كردي

 مـا     بـراي   از ما دور شو و قادر مطلـق       :  خدا گفتند    به  كه  ۱۷ شد       نهر ريخته    آنها مثل   اساس

  پـس .   نيكو پـر سـاخت       را از چيزهاي     ايشان  هاي   او خانه    آنگاه   و حال   ۱۸ تواند كرد؟       چه

  . دور شود  از من  شريران مشورت

 اسـتهزا خواهنـد       بـر ايـشان     گناهان   خواهند نمود و بي      را بينند، شادي     آن   چون  عادالن«  ۱۹

   پـس   ۲۱ را نـسوزانيد؟         ايـشان    بقيه   نشدند؟ و آتش    كنندگان ما منقطع     آيا مقاومت   ۲۰. كرد

 را    تعليم  ۲۲.   تو خواهد رسيد     به   نيكويي  ال منو   اين  و به .   باش   بگير و سالم     با او انس    حال

،   نمـايي   بازگشت  قادرمطلق  اگر به ۲۳.    خود بنه  او را در دل  نما، و كلمات   قبول  از دهانش 

 خـود را در       و اگـر گـنج      ۲۴؛       خـود دور نمـايي       را از خيمه     شد؛ و اگر شرارت     بنا خواهي 

   تـو و نقـره      گـنج    قادر مطلـق    آنگاه  ۲۵،      ها بگذاري  نهر   اوفير را در سنگهاي      و طالي   خاك

  ، و روي     يافـت    تلذّذ خواهي    از قادر مطلق     زيرا در آنوقت    ۲۶ تو خواهد بود،         براي  خالص

   كـرد و او تـو را اجابـت           نزد او دعا خـواهي      ۲۷.    افراشت   خدا برخواهي    طرف  خود را به  

 نمـود و      خـواهي    را جـزم     امـري   ۲۸.    سـاخت   هي خود را ادا خوا     خواهد نمود، ونذرهاي  

 شـوند،     ذليـل   كه   وقتي  ۲۹.   خواهد تابيد    بر راههايت    برقرار خواهد شد، و روشنايي      برايت

 نباشـد    گناه   بي   را كه    كسي  ۳۰.   خواهد داد    را نجات    باشد، و فروتنان    رفعت:   گفت  خواهي

  ». خواهد شد هانيده تو ر  دستهاي  پاكي خواهد رهانيد، و به

  

    ايوب پاسخ

 از    مـن   ، و ضرب     است   تلخ   من  شكايتامروز نيز    « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس  ۲۳

  ۴.    او بيـايم     نـزد كرسـي     ، تـا آنكـه       او را كجا يابم      كه  دانستم   مي   كاش  ۳.   سنگينتر   من  ناله

هـا پـر       خـود را از حجـت        و دهـان   ،  دادم   مـي    ترتيـب    حـضور وي     خود را به     دعوي  آنگاه

   مـن   بـه   را كـه  ، و آنچـه  دانـستم   مـي  گفـت   مـي   من  در جواب    را كه   سخناني ۵.   ساختم  مي



   بـه   بلكـه ! نمود؟ حاشا    مي   مخاصمه   خود با من     قوت   عظمت   آيا به   ۶.   فهميدم   مي  گفت  مي

   ابد نجات نمود و از داور خود تا به  مي ه با او محاج  مرد راست  آنگاه ۷.  كرد  مي  التفات من

 و او را      مغـرب    طـرف   شـود و بـه       نمي   و او يافت    روم   مي   مشرق   طرف   به  اينك ۸.  يافتم  مي

و او خـود    .  كنم   نمي  كند، و او را مشاهده       مي   او عمل    كه   جايي   شمال   طرف   به  ۹.   بينم  نمي

دانـد و      مي  روم   مي   را كه    زيرا او طريقي    ۱۰،      بينم   نمي پوشاند و او را      مي   جنوب   طرف  را به 

 او    و طريق    است   او را گرفته     اثر اقدام    پايم  ۱۱.   آيم   مي   طال بيرون   آزمايد، مثل    مرا مي   چون

 او را   دهـان   و سـخنان   برنگشتم  وي  لبهاي از فرمان ۱۲.  كنم  تجاوز نمي ، از آن     داشته  را نگاه 

 او را برگردانـد؟ و        كـه    و كيست    او واحد است     ليكن  ۱۳.    كردم   خود ذخيره   از رزق   زياده

 بجـا     اسـت    مقدر شـده     بر من    راكه   زيرا آنچه   ۱۴.  آورد   مي   عمل  خواهد، به    او مي    دل  آنچه

   از حـضور او هراسـان     جهت   از اين   ۱۵.    است   نزد وي    اين   بسيار مثل   آورد، و چيزهاي    مي

، و     اسـت    كـرده    مرا ضعيف    زيرا خدا دل    ۱۶،      ترسم   از او مي    نمايم   تفكّر مي   ، و چون    هستم

 را    غليظ  ، و ظلمت     نشدم   منقطع   از تاريكي    پيش  چونكه ۱۷.   گردانيده   مرا هراسان   قادرمطلق

  . نپوشانيد از نزد من

 او را     او ايـام    فـان  چـرا عار    پس.  نيست مخفي     زمانها از قادرمطلق    چونكه«   ۲۴  

،    نموده  ها را غصب    سازند و گله     مي   حدود را منتقل     هستند كه    بعضي  ۲كنند؟       نمي  مالحظه

 را    فقيران  ۴.  گيرند   گرو مي    را به    زنان  رانند و گاو بيوه      را مي    يتيمان   االغهاي  ۳.  چرانند  مي

   مثـل    اينك  ۵.  كنند   مي   را پنهان   ويشتن جميعاً خ    زمين  سازند، و مسكينان     مي   منحرف  از راه 

  جويند و صحرا بـه       خود را مي    ، خوراك    رفته   بيرون   بيابان   كار خود به     جهت   به  خر وحشي 

كننـد و      خـود را در صـحرا درو مـي           علوفـه   ۶.  رسـاند    مي   ايشان   فرزندان   براي   نان  ايشان

برند و در      سر مي    را به    شب  لباس   و بي    برهنه  ۷.  نمايند   مي  چيني   را خوشه    شريران  تاكستان

  ها را در بغل     ، صخره    پناهگاه  شوند و از عدم      كوهها تر مي     از باران   ۸.   ندارند  سرما پوششي 

  ۱۰. گيرنـد   ربايند و از فقيـر گـرو مـي           مي   را از پستان     يتيم   هستند كه    و كساني   ۹گيرند      مي

 در   ۱۱.  ماننـد    مـي   دارند و گرسنه    ها را برمي    روند و بافه     مي  ه را   و برهنه   لباس   بي   ايشان  پس



 از   ۱۲.  مانند   مي  كنند و تشنه     مي   آنها را پايمال    گيرند و چرخُشت     مي   آنها روغن   هاي  دروازه

 نظـر    آنهـا را بـه   امـا خـدا حماقـت    . كند   مي   استغاثه   مظلومان  زنند و جان     مي  شهرآباد، نعره 

  .آورد نمي

   سـلوك   هـايش   داننـد، و در طريـق        را نمـي     آن   از نـور متمردنـد و راه        و ديگرانند كـه    « ۱۳

 دزد   مثـل  و در شـب . كـشد    را مي   خيزد و فقير و مسكين       برمي   در صبح    قاتل  ۱۴.نمايند  نمي

 مـرا نخواهـد     چشمي گويد كه كشد و مي    انتظار مي    شام   زناكار نيز براي     چشم  ۱۵.  شود  مي

زننـد و در روز،        مـي   هـا نقـب      خانـه    به   در تاريكي   ۱۶.  كشد   مي   خود پرده   بر روي ديد، و   

   مثـل    ايـشان    جميع   براي   زيرا صبح   ۱۷دانند،       را نمي   كنند و روشنايي     مي   را پنهان   خويشتن

انـد و      آبها سبك    آنها بر روي    ۱۸.  دانند   را مي    موت   سايه   ترسهاي  ، چونكه    است   موت  سايه

  چنانكـه   ۱۹.  كننـد    نمـي    مراجعـت    تاكـستان    راه  ، و بـه      است   ملعون   بر زمين    ايشان  نصيب

   رحـم   ۲۰.   را   خطاكـاران    هاويـه   سـازد، همچنـين      را نـابود مـي       برف   آب   و گرمي   خشكي

و ديگر مذكور نخواهد شد، و      . كند   مي  ، او را نوش     نمايد و كرم     مي  او را فراموش  )  مادرش(

   بيـوه    زن  بلعد و بـه     زايد مي    نمي   عاقر را كه     زن  ۲۱.   خواهد شد    بريده   درخت   مثل  تشرار

خيزنـد   برمـي . دارد  مـي   خـود محفـوظ      قوت   را به    و اما خدا جباران     ۲۲نمايد،       نمي  احسان

 امـا   نماينـد،    مـي    تكيـه   بخشد و بر آن      مي   را اطمينان    ايشان  ۲۳ ندارند،       اميد زندگي   اگرچه

گردنـد و      مي   نيست  شوند، پس    بلند مي    زماني   اندك  ۲۴.    است   ايشان   او بر راههاي    چشمان

   و اگر چنين ۲۵.  گردند   مي  ها بريده    سر سنبله   شوند و مثل     مي   برده   سايرين  ، مثل    شده  پست

  » مرا ناچيز گرداند؟  نمايد و كالم  مرا تكذيب  كه  كيست  پس نيست

  

  لددگفتار ب

 را    و سـالمتي     اوست   از آن    و هيبت   سلطنت « ۲:  گفت   در جواب    بلدد شوحي   پس  ۲۵

 نور او بـر       كه  شود و كيست     مي   او شمرده   آيا افواج   ۳. كند   بلند خود ايجاد مي     هاي  در مكان 



   از زن    كـه    شـود؟ و كـسي       شمرده   نزدخدا عادل    چگونه   انسان   پس  ۴كند؟       نمي   طلوع  وي

   در نظر او پـاك   ندارد و ستارگان   نيز روشنايي    ماه   اينك  ۵ باشد؟       پاك   شود، چگونه   اييدهز

   كـرم    مثـل    كـه   آدم   و بنـي     زمـين    خزنـده    مثـل    كـه    انـسان    زياده   چند مرتبه    پس  ۶.  نيستند

  ».باشد مي

  

    ايوب پاسخ

؟    كـردي    اعانت  ونه را چگ   قوت  بيشخص   « ۲:    گفت   در جواب    ايوب  پس   ۲۶  

 و    نمـودي    نـصيحت    را چه   حكمت   بي   شخص  ۳؟       دادي   نجات   را چگونه    ناتوان  و بازوي 

   كيـست   ؟ و نفخه     كردي   را بيان    سخنان   كه   براي  ۴؟       كردي   اعالم   فراواني   امر را به    حقيقت

 حـضور    بـه  هاويه  ۶.  آنها نلرزند، زير آبها و ساكنا  مي   مردگان  ارواح ۵ از تو صادر شد؟       كه

 را بـر   كنـد، و زمـين    مـي   را بر جو پهن     شمال  ۷.    نيست   را ستري   ، و اَبدون     است  او عريان 

   ابـر، زيـر آنهـا چـاك     بنـدد، پـس    خـود مـي    آبها را در ابرهـاي   ۸.  سازد   مي   آويزان  نيستي

   آن  را پــيش  خــويش يســازد و ابرهــا  مــي  خــود را محجــوب  تخــت  روي ۹.  شــود نمــي

  ۱۱.    و تـاريكي     روشـنايي   گـذارد تـا كـران        آبها حـد مـي       سطح   اطراف   به  ۱۰.  گستراند  مي

   خود دريا را بـه       قوت   به  ۱۲.  ماند   مي   او حيران   شود و از عتاب      مي   متزلزل   آسمان  ستونهاي

   داده   او آسمانها زينـت      روح   به  ۱۳.  كند   را خُرد مي     رهب   خويش   فهم  آورد، و به     مي  تالطم

 آواز  و چه.   او است هاي  طريق  اينها حواشي  اينك ۱۴.    او مار تيز رو را سفت       شد، و دست  

  » بفهمد؟  كه  او را كيست  رعد جبروت ، لكن شنويم  او مي  درباره اي آهسته

   حق مرا برداشـته   خدا كه ات حي به « ۲:   گفت،  خود را آورده    مثَل   ديگرباره  و ايوب   ۲۷

 و   اسـت   بـاقي   در مـن   جـانم  كه  مادامي  كه ۳،   است  نموده  مرا تلخ    جان   كه   قادرمطلق  و به 

   بـه    نخواهد كرد، و زبانم      تكلّم  انصافي   بي   به   يقيناً لبهايم   ۴باشد،       مي   من   خدا در بيني    نفخه



   كامليـت   ، و تـا بميـرم        نمايم   شما را تصديق     كه  من حاشا از     ۵.   نخواهد نمود    تنطّق  فريب

   را تـرك   و آن دارم  مي  نگاه  خود را قايم    عدالت  ۶.    ساخت   را از خود دور نخواهم      خويش

 شرير باشد،     مثل   دشمنِ من   ۷.   نخواهد كرد   ، مرا مذمت     باشم   تا زنده    نمود، و دلم    نخواهم

   خدا او را منقطـع      كه   هنگامي   زيرا اميد شرير چيست     ۸.   كاران خطا   مثل  كنندگانم  و مقاومت 

 آيـا خـدا فريـاد او را خواهـد شـنيد،              ۹گيـرد؟        او را مـي      خدا جـان    كه  سازد؟ و حيني    مي

  ، و در همـه       تلذّذ خواهد يافت     آيا در قادرمطلق    ۱۰ شود؟       بر او عارض     مصيبت  كه  هنگامي

  ود؟ خواهد نم  از خدا مسألت اوقات

   نخواهم  مخفي  چيزي  قادرمطلق  داد و از اعمال  خواهم  خدا تعليم    دست  شما را درباره   « ۱۱

  ۱۳.  ايـد    شـده    چرا بالكلّ باطـل     ايد، پس    كرده   را مالحظه    شما اين    جميع   اينك  ۱۲.   داشت

.  يابند   مي  مطلق را از قادر     آن   كه   ظالمان   خدا، و ميراث     مرد شرير از جانب      نصيب   است  اين

 سـير نخواهنـد       او از نان    ، و ذريت     است   ايشان   بسيار شوند شمشير براي      اگر فرزندانش   ۱۴

 اگـر    ۱۶ نخواهند كرد،        گريه   زنانش   خواهند شد، و بيوه      او از وبا دفن      بازماندگان  ۱۵.  شد

كنـد     مـي    او آمـاده    ۱۷.   سـازد    آماده   گل   را مثل    كند، و لباس     غبار اندوخته    را مثل    نقره  چه

   خانـه   ۱۸.   خواهند نمود    او را تقسيم     نقره   را خواهد پوشيد، و صالحان       آن   مرد عادل   ليكن

خوابـد،     او دولتمند مـي     ۱۹.  سازد   مي   دشتبان   كه   سايباني  كند، و مثل     بيد بنا مي    خود را مثل  

 او را   آب   ترسها مثل   ۲۰.  باشد   مي  نيستگشايد و      خود را مي    چشمان.  نخواهد شد   اما دفن 

شود   دارد و نابود مي      او را برمي    باد شرقي   ۲۱.  ربايد   مي  گيرد، و گردباد او را در شب        فرومي

   و شـفقت    بـر او تيـر خواهـد انـداخت        ) خـدا ( زيرا    ۲۲اندازد،       دور مي   و او را از مكانش    

 خـود     كفهاي  مردم ۲۳. ، بگريزد    فرار كرده    وي  خواهد از دست     او مي   اگر چه . نخواهد نمود 

  .كنند  مي ، بيرون  صفير زده زنند و او را از مكانش  مي را بر او بهم

   را قـال     آن   كـه    اسـت    طال جايي   جهت، و به       است   معدني   نقره  يقيناً براي «   ۲۸  

   براي   مردم  ۳.  رددگ   مي   گداخته   از سنگ   شود و مس     مي   گرفته   از خاك    آهن  ۲.  گذارند  مي

 و    غلـيظ    ظلمـت    سنگهاي  نمايند، تا به     مي   تفحص   تمام  گذارند و تا نهايت      حد مي   تاريكي



شوند و دور از   مي  فراموش گذريان كَنَنْد، از راه  مي  زمين  دور از ساكنان  كاني ۴.    موت سايه

آيـد، و      مـي    بيـرون    نـان    از زمـين    ۵.  گردنـد    مي   متحرك   هر طرف   ، به    شده   آويخته  مردمان

   و شمـشهاي     كبود اسـت     ياقوت   مكان   سنگهايش  ۶. شود   مي   سرنگون   آتش   مثل  ژرفيهايش

 و   ۸،       است   را نديده    آن   شاهين  داند، و چشم     نمي   شكاري   مرغ   را هيچ    راه   آن  ۷.  طال دارد 

   خـود را بـه       دسـت   ۹.    گـذر نكـرده      بر آن   ناند، و شير غرا      نزده   قدم   بر آن    درنده  جانوران

كننـد و     هـا مـي      نهرها از صخره    ۱۰.  كنند   برمي  كنند، و كوهها را از بيخ        خارا دراز مي    سنگ

   پنهـان   بندنـد و چيزهـاي       مي   نهرها را از تراوش     ۱۱.  بيند   را مي    هر چيز نفيس     ايشان  چشم

 كجا   فطانت شود؟ و جاي  كجا پيدا مي  اما حكمت   ۱۲.  آورند   مي   بيرون   روشنايي   را به   شده

گويد    مي   لجه  ۱۴.  شود   پيدا نمي    زندگان  داند و در زمين      را نمي    آن   قيمت   انسان  ۱۳؟      است

   داده  عوضـش    بـه    زر خـالص    ۱۵.  باشـد    نمي   نزد من   گويد كه   ، و دريا مي      نيست   در من   كه

  .گردد  نمي جيده سن  قيمتش  براي شود و نقره نمي

 بـا    ۱۷.   كبود   گرانبها و ياقوت     جزع   به   كرد، و نه     نتوان   را قيمت    اُوفير آن    زر خالص    به  ۱۶

   مرجان ۱۸.  شود  نمي  آن  بدل  خالص  طالي  كرد، و زيورهاي  را برابر نتوان  آن طال و آبگينه

   بـا آن    زبرجـد حـبش    ۱۹.  ت گرانتـر اسـ      از لعـل     حكمـت   شود و قيمت    و بلّور مذكور نمي   

آيـد؟ و      از كجـا مـي       حكمت   پس  ۲۰.  گردد   نمي   سنجيده   زر خالص   شود و به     نمي  مساوي

   هـوا مخفـي     ، و از مرغان      است   پنهان   زندگان   تمامي   از چشم   ۲۱؟       كجا است    فطانت  مكان

   خدا راه   ۲۳.   ايم   خود شنيده   ش گو   را به    آن   آوازه  گويند كه    مي   و موت    اَبدون  ۲۲.  باشد  مي

نگـرد و      مـي    زمـين   هاي   او تا كرانه     زيرا كه   ۲۴.  داند   را مي   كند و او مكانش      مي   را درك   آن

   باد قرار دهد، و آبها را بـه          از براي    تا وزن   ۲۵.  بيند   مي   است   آسمان   زير تمامي    را كه   آنچه

  ۲۷.   رعـد   سـهام   بـراي   قـرار داد، و راهـي    باران  براي  قانوني  كه   هنگامي  ۲۶.   بپيمايد  ميزان

   انـسان    و به   ۲۸.   نمود   تفتيشش   و هم    را مهيا ساخت     كرد؛ آن    را بيان    را ديد و آن      آن  آنگاه

  ».باشد  مي ، فطانت  نمودن  اجتناب ، و از بدي  است  حكمتخداوند     ترس اينك:  گفت



 و   بودم   مي   پيش   ماههاي   مثل   من   كه  كاش « ۲: ، گفت   ود را آورده   خ   باز مثَل   و ايوب   ۲۹

تابيد،   مي  او بر سر من  چراغ كه  هنگامي ۳.   داشت  مي  خدا مرا در آنها نگاه  كه  روزهايي مثل

  كـه   ، هنگامي   بودم   خود مي    كامراني   در روزهاي   چنانكه ۴.  رفتم   مي   راه   تاريكي  و با نور او به    

   بـه   بـود، و فرزنـدانم       مـي    هنوز با مـن      قادر مطلق   كه  وقتي ۵.  ماند   مي   من   خدا بر خيمه   سر

   روغن  ، نهرهاي    و صخره   شستم   مي   خود را با كَره      قدمهاي  كه   حيني  ۶.  بودند   مي   من  اطراف

 چهـار    خـود را در      و كرسـي    رفتم   مي   شهر بيرون    دروازه   به   چون  ۷.   ريخت   مي  من  را براي 

،    برخاسـته   ساختند، و پيران     مي  ، خود را مخفي      مرا ديده   جوانان  ۸.   ساختم   حاضر مي   سوق

.  گذاشـتند    خود مـي     دهان   به  ايستادند، و دست     بازمي   گفتن   از سخن   سروران ۹. ايستادند  مي

 مـرا     كـه   ي زيـرا گوشـ     ۱۱.  چسبيد   مي   ايشان   كام   به  شد و زبان     مي   ساكت   آواز شريفان   ۱۰

زيـرا   ۱۲. داد   مـي    شـهادت   ديد، برايم    مرا مي    كه  خواند و چشمي     مي  شنيد، مرا خوشحال    مي

  بركـت  ۱۳.   نداشـت    نيـز معـاون      كـه   ، و يتيمـي     رهانيـدم   كرد او را مي      مي   استغاثه   كه  فقيري

 را   عدالت ۱۴.  ساختم   مي   را خوش   زن   بيوه  رسيد و دل     مي   من   بود، به    در هالكت    كه  شخصي

   كـوران   جهـت   بـه   مـن  ۱۵.   بود  ردا و تاج  مثل  من ، و انصاف  ساخت  و مرا ملبس   پوشيدم

   را كـه  ، و دعـوايي     پـدر بـودم      مـسكينان   بـراي   ۱۶.    پـاي    لنگـان    جهـت   ، و بـه      بودم  چشم

و شـكار را از       شكـستم    شـرير را مـي       آسـياي   دنـدانهاي   ۱۷.   كردم   مي  ، تفحص   دانستم  نمي

  . ربودم  مي دندانهايش

   خواهم   عنقا طويل    را مثل    خويش   سپرد و ايام     خواهم   خود جان   ، در آشيانه    گفتم  و مي  « ۱۸

   سـاكن   هـايم    بـر شـاخه     ، و شبنم     خواهد گشت    آبها كشيده    سوي   به   من  ريشه  ۱۹.   ساخت

  ۲۱.   نـو خواهـد مانـد        در دستم   كمانم خواهد شد، و       تازه   در من    من  جالل ۲۰. خواهد شد 

   بعد از كـالم     ۲۲. ماندند   مي   ساكت   من   مشورت  كشيدند، و براي    شنيدند و انتظار مي     مرا مي 

   بـاران    مثـل    مـن    و براي   ۲۳.  چكيد   فرو مي    بر ايشان    من  گفتند و قول     نمي   ديگر سخن   من

   اگـر بـر ايـشان       ۲۴.  كردنـد    باز مـي    آخرين   باران   را مثل    خويش  كشيدند و دهان    انتظار مي 

   ايـشان    را بـراي     راه  ۲۵.  سـاختند    نمـي    مرا تاريك   كردند، و نور چهره     باور نمي   خنديدم  مي



  ، و مثـل     بـودم    مـي    سـاكن    پادشاه   لشكر، مثل   ، و در ميان     نشستم   مي   رياست  ، به   اختيار كرده 

  .بخشد  مي  را تسلّي گران  نوحه كه كسي

   كراهـت   كننـد، كـه      اسـتهزا مـي     بـر مـن    خردسالترند     از من   كه   كساني  ن´و اما اال  «  ۳۰

 نيـز     ايـشان    دستهاي   قوت  ۲.    خود بگذارم    گله   را با سگان     ايشان   پدران   از اينكه   داشتم  مي

   و قحطي    از احتياج   ۳ بود،       شده   ضايع   ايشان   توانايي  كه  ؟ كساني    داشت   فايده   چه   من  براي

   را در ميـان   خُبازي ۴. خاييدند  مي  و ويراني  خرابي  را در ظلمت  خشك  ، زمين    شده  تاب  بي

از . شـدند    مي  رانده)  مردمان ( از ميان   ۵.   بود   ايشان   نان   شورگياه  چيدند، و ريشه    ها مي   بوته

شـدند، در      مـي   يهـا سـاكن    واد  هـاي    در گَريوِه   ۶.  كردند  ، هياهو مي     دزدان   مثل   ايشان  عقب

   جمـع   كردند، زير خارها با هم      ها عرعر مي     بوته   در ميان   ۷.  ها   و در صخره     زمين  هاي  حفره

 و امـا     ۹.  گرديدند   مي   رانده   از زمين   ، بيرون   نام   بي   مردم   و ابناي    احمقان   ابناي  ۸.  شدند  مي

، از     داشـته    مرا مكروه   ۱۰.   ام   گرديده  المثل   ضرب   ايشان   و از براي    ام   شده   سرود ايشان   ن´اال

   را بر من     زه   چونكه  ۱۱.  ايستند  ، باز نمي     انداختن   بر رويم    دهان  شوند، و از آب      دور مي   من

   انبوه   من   راست   از طرف   ۱۲.  رها كردند    رويم   را پيش    لگام  پس.  ، مرا مبتال ساخت     باز كرده 

 مهيا    را بر من     خويش   هالكت  برند، و راههاي     در مي    را از پيش    اهايم، پ    برخاسته  الّناس  عوام

  ۱۴.   ندارنـد   نماينـد، و خـود معـاوني         مي   اقدام   اذيتم  ، به    كرده   مرا خراب    راه  ۱۳.  سازند  مي

   ترسها بر من ۱۵.  آورند  مي  هجوم ها بر من  خرابه آيند، و از ميان  مي  وسيع هاي گويا از ثلمه

  ن´ و اال   ۱۶.  گـذرد    ابـر مـي      مثل   من  كنند، وفيروزي    مي   باد تعاقب    مرا مثل   ، آبروي   برگشته

  شـبانگاه   ۱۷.    اسـت   ، مرا گرفتار نمـوده       مصيبت  ، و روزهاي     است   شده   ريخته   بر من   جانم

   لباسـم    سختي   از شدت   ۱۸.   ندارد   آرام  شود، و پيهايم     مي   سفته   من   در اندرون   استخوانهايم

  ، كه    است   انداخته   مرا در گل    ۱۹.  گيرد   مي   تنگ   پيراهنم   گريبان  ، و مرا مثل      است  متغير شده 

  . ام  و خاكستر گرديده  خاك مثل

.  اندازي  نظر نمي  و بر من  خيزم  ، و برمي    كني   نمي   و مرا مستجاب    نمايم   مي  نزد تو تضرع   « ۲۰

 جفـا     مـن    خـود بـه      دسـت   ؛ بـا قـوت      اي   شده   بيرحم  ، بر من    ساخته   را متبدل    خويشتن  ۲۱



  ۲۳.    ساختي  ، و مرا در تندباد پراكنده        سوار گردانيدي   ، برآن    باد برداشته    مرا به   ۲۲.  نمايي  مي

   معـين    زنـدگان    همه   براي   كه  اي   خانه   گردانيد، و به     باز خواهي    موت   مرا به    كه  دانم  زيرا مي 

 در بال گرفتار      كسي   خود را دراز نخواهد كرد، و چون         دست   ويران   يقيناً بر توده    ۲۴.   ستا

   به  ، و دلم    كردم   نمي   گريه   هر مستمندي    آيا براي   ۲۵كند؟     نمي   استغاثه   سبب   اين  شود، آيا به  

 انتظار   و چون  آمد؛     بدي   داشتم   اميد نيكويي    چون   لكن  ۲۶.  شد   نمي   رنجيده   مسكين  جهت

 مـرا     مصيبت  گيرد، و روزهاي     نمي  جوشد و آرام     مي   احشايم  ۲۷.   رسيد   ظلمت  نور كشيدم 

  ، تـضرع     برخاسـته    و در جماعـت     كـنم    مـي    گردش  آفتاب   بي   كنان   ماتم  ۲۸.    است  درگرفته

، از     گشته   سياه   من  پوست ۳۰.  ام   گرديده   شترمرغ  ، و رفيق    ام   شده   برادر شغاالن   ۲۹.   نمايم  مي

  گـري    نوحـه    بـه    مـن   بربط ۳۱.   است   گرديده   سوخته   از حرارت   ريزد، و استخوانهايم     مي  من

  . كنندگان  آواز گريه  به  من  و ناي  شده مبدل

   زيرا قسمت   ۲؟     نظر افكنم   اي   بر دوشيزه   چگونه ، پس   ام   خود عهد بسته    با چشمان «  ۳۱

   هالكـت   شـريران   براي  آيا آن ۳؟   عليين' ، از اعلي قادرمطلق ؟ و نصيب  چيست  خدا از اعلي  

  بينـد؟ و جميـع       مـرا نمـي      آيا او راههـاي     ۴؟       ني   مصيبت   بدي   عامالن   جهت  ؟ و به    نيست

   مرا به   ۶شتابيد،       مي   با فريب    يا پايهايم   رفتم   مي   راه   اگر با دروغ    ۵شمارد؟       را نمي   قدمهايم

، و   گرديـده   آواره  از طريـق   اگر قدمهايم ۷.   مرا بداند  بسنجد، تا خدا كامليت   عدالت  انميز

 و    كـنم    كـشت    مـن    پس  ۸ باشد،       چسبيده   دستهايم   به  اي  ، و لكّه     رفته   چشمانم   در پي   قلبم

، يا نـزد       شده   فريفته   زني   به   اگر قلبم   ۹.   شود   كنده   از ريشه    من   بخورد، و محصول    ديگري

 ديگر آسـيا كنـد، و         شخصي   براي   من   زن   پس  ۱۰،       باشم   نشسته   خود در كمين    در همسايه 

  ۱۲.   داوران   سزاوار حكم   بود و تقصيري     مي   قباحت   آن   زيرا كه   ۱۱.   شوند   بر او خم    ديگران

كَنْـد،      مـي    مرا از ريشه     محصول  سوزانيد، و تمامي     مي   تا ابدون   بود كه    مي   آتشي   اين  چونكه

  پـس  ۱۴. شدند   مي   مدعي   بر من    كه  ، هنگامي   كردم   و كنيز خود را رد مي        بنده   اگر دعوي   ۱۳

   جواب  او چه  نمايد، به  تفتيش كه  كرد؟ و هنگامي  خواهم  برخيزد، چه  ضد من  خدا به   چون



ِ  واحد، مـا      او را نيز نيافريد؟ و آيا كس       آفريد     مرا در رحم     كه   كس   آيا آن   ۱۵ داد؟      خواهم

  ؟  نسرشت را در رحم

  ۱۷،       را تار گردانيده    زنان   بيوه  ، و چشمان     باشم   نموده   منع   را از ايشان    اگر مراد مسكينان   « ۱۶

 او از   آنكـه    و حال   ۱۸،       ننموده   تناول   از آن   ، و يتيم     باشم   خورده   تنهايي   خود را به    اگر لقمه 

  ۱۹؛      نمودم   مي   را رهبري   زن   بيوه   مادرم  ، و از بطن     يافت   مي   پدر پرورش    مثل   با من   ام  وانيج

 او   اگـر كمرهـاي    ۲۰؛     پوشش   را بدون   ، و مسكين     باشم   ديده   هالك   را از برهنگي    اگر كسي 

  د را بـريتيم    خـو    اگر دسـت    ۲۱؛       نشده   گرم   من   گوسفندان   باشد، و از پشم      نداده  مرا بركت 

   از كـتفم     من   بازوي   پس  ۲۲؛      ديدم   مي   خود را در دروازه      اعانت  كه  ، هنگامي    باشم  بلند كرده 

بـود     مي   ترس   من   از خدا براي     هالكت  زيرا كه   ۲۳.   شود   شكسته   آن   از قلم   بيفتد، و ساعدم  

   زر خـالص   و به ساختم د خود مي اگر طال را امي ۲۴،      نداشتم   او توانايي    كبريايي   سبب  و به 

  ، و از اينكه نمودم  مي  شادي  خويش  دولت  اگر از فراواني ۲۵؛    هستي  تو اعتماد من گفتم مي

 و بـر     كـردم    نظر مـي    تابيد بر آن     مي   آفتاب   اگر چون   ۲۶ بود؛       نموده   بسيار كسب    من  دست

  شـد و دهـانم       مـي    خُفيـةً فريفتـه      من   و دل   ۲۷كرد،       سير مي    با درخشندگي   كه  ، هنگامي   ماه

 را منكر     متعال  بود زيرا خداي     مي   قصاص   مستوجب   نيز گناهي    اين  ۲۸.  بوسيد   را مي   دستم

   او عـارض   بـال بـه    كـه   يـا حينـي   كردم  مي   خود شادي    دشمن   اگر از مصيبت    ۲۹.   شدم  مي

 او   ، بر جـان      بازداشته   ورزيدن  خود را از گناه      زبان   آنكه   و حال   ۳۰،      نمودم  شد وجد مي    مي

 او سـير      از گوشـت     كـه   كيـست : گفتنـد    نمي   من   خيمه   اگر اهل   ۳۱.    ننمودم   را سؤال   لعنت

 مـسافر     روي  بـرد و در خـود را بـه           سـر نمـي      را به    شب   در كوچه    غريب  ۳۲ باشد،      نشده

 خود   را در سينه  خويش  و عصيان پوشانيدم مي، تقصير خود را   آدم   اگر مثل   ۳۳.   گشودم  مي

   مرا هراسـان     قبايل   و اهانت   ترسيدم   كثير مي    از انبوه    كه   جهت   از اين   ۳۴،      ساختم   مي  مخفي

 مـرا     بـود كـه      كـسي   كـاش  ۳۵.  رفـتم    نمـي   ، از در خود بيرون       مانده   ساكت  ، پس   ساخت  مي

   كه   كتابتي  و اينك .  دهد   مرا جواب    قادر مطلق    پس .  حاضر است    من   امضاي  شنيد؛ اينك   مي

 بـر خـود       تـاج    و مثل   داشتم   خود برمي    را بر دوش     آن   يقيناً كه   ۳۶.    است   نوشته   من  مدعي

   او تقـرب     بـه    اميـري    و مثـل    كـردم    مـي    او بيان    خود را براي     قدمهاي   شماره  ۳۷.   بستم  مي



 اگـر    ۳۹كردند،       مي   گريه   باهم  كرد و مرزهايش     فرياد مي    بر من    من  اگر زمين   ۳۸.  جستم  مي

 خارهـا    پس ۴۰،   نمودم   مي   را تلف    مالكانش   و جان   خوردم   مي   قيمت   را بدون   محصوالتش

  ». جو برويد  عوض  به  و كركاس  گندم  عوض به

  . شد  تمام  ايوب سخنان

  

  گفتار اليهو

   او در نظر خـود عـادل        باز ماندند، چونكه    ايوب   به   دادن  ب مرد از جوا     سه   آن  پس  ۳۲

 بـر     شـد، و غـضبش       بود مشتعل    رام   از قبيله    كه   بوزي   بركئيل   اليهو ابن    خشم   آنگاه  ۲.  بود

   و خشمش   ۳نمود؛      تر مي    را از خدا عادل      خويشتن   كه   جهت   گرديد، از اين     افروخته  ايوب

 را   يافتند، اما ايـوب      نمي   هر چند جواب     كه   جهت   گرديد، از اين    فروخته خود ا    رفيق  بر سه 

 در   ايـشان   بود زيـرا كـه    نموده  درنگ  با ايوب  گفتن  و اليهو از سخن     ۴.  شمردند   مي  مجرم

  ، پس    نيست   مرد جوابي    سه   آن   زبان   به   اليهو ديد كه     اما چون   ۵.   بزرگتر بودند   عمر، از وي  

  . شد  افروخته شمشخ

، و شـما    در عمـر صـغير هـستم    مـن «:  ، گفـت   آمـده   سـخن    به   بوزي   بركئيل   و اليهو ابن    ۶

   و گفـتم    ۷.    كـنم    شما بيـان     خود را براي     رأي   كه   نكردم  ، جرأت    ترسيده  بنابراين. موسفيد

   روحـي   ر انـسان   د   لـيكن   ۸.   نمايـد    را اعـالم     سالها، حكمت    گويد، و كثرت    روزها سخن 

 دارنـد،    حكمت  نيستند كه  بزرگان ۹.  بخشد  مي  را فطانت ، ايشان  قادرمطلق ، و نفخه  هست

 خود را   نيز رأي  مرا بشنو و من  كه گويم   مي   بنابراين  ۱۰.  فهمند   را مي    انصاف   كه   پيران  و نه 

  ، و براهينِ شـما را گـوش         مودم ن   با شما درنگ     گفتن   از سخن    اينك  ۱۱.   نمود   خواهم  بيان

 از شـما    كـسي   و اينـك   نمـودم   در شما تأمل   و من   ۱۲.   گرديد   را كاوِش   ، تا سخنان    گرفتم

 را    حكمـت    مبادا بگوييـد كـه      ۱۳.   دهد   او راجواب   يا سخنان .  سازد   را ملزم    ايوب  نبود كه 

   خـود را بـه    سـخنان   زيرا كه  ۱۴.   انسان  سازد و نه     مي  ، خدا او را مغلوب      ايم   نموده  دريافت



   حيـران    ايـشان   ۱۵.   داد   نخواهم   شما او را جواب      سخنان  ، و به     است   نداده   ترتيب  ضّد من 

   انتظـار بكـشم      آيـا مـن      پـس   ۱۶.   شد   منقطع   از ايشان    ندادند، و سخن    ، ديگر جواب    شده

   نيز از حصّه     من   پس  ۱۷دهند؟       نمي  اب، ديگر جو     شده  گويند؟ و ساكت     نمي   سخن  چونكه

،    از سـخنان     زيرا كـه    ۱۸.   نمود   خواهم   خود را بيان     نيز رأي    داد، و من     خواهم  خود جواب 

   كـه    اسـت    شـرابي    مثل   من   دل  اينك ۱۹. آورد   مي   تنگ  ، مرا به    و روحِ باطنِ من   .  مملّو هستم 

 رانـد تـا       خـواهم   سـخن  ۲۰.  بتركـد    اسـت    نزديك  ازه ت   مشكهاي   باشد، و مثل     نشده  مفتوح

   طرفـداري    كـه    حاشـا از مـن      ۲۱.   داد   خواهم  ، جواب    خود را گشوده     و لبهاي    يابم  راحت

.   نيستم  آميز عارف    تملّق   سخنان   گفتن   به   چونكه  ۲۲.  آميز گويم    تملّق   كالم   احدي   و به   نمايم

  . اهد برداشت خو  زودي  مرا به واالّ خالقم

 ۲.  بگير  گوش  من  كالم  تمامي نما و به مرا استماع  ، سخنان  ايوب  اي ليكن«   ۳۳  

   راسـتي   موافـق   مـن   كالم ۳.   شد  متكلّم  در كامم ، و زبانم  خود را گشودم   دهان  ن´ اال  اينك

، و     خدا مرا آفريـده     وحر  ۴.  خواهد نمود    تنطّق   خالص   معرفت   به   خواهد بود و لبهايم     قلبم

،    مـن    روي  ، و پـيش      ده   مرا جـواب    تواني   اگر مي   ۵.    است   ساخته   مرا زنده    قادرمطلق  نفخه

   سرشـته   نيـز از گـل   ، و مـن   تو از خدا هستم   مثل   من   اينك  ۶.    بايست   داده   را ترتيب   كالم

  . نخواهد شد  بر تو سنگين وقار من تو را نخواهد ترسانيد، و   من  هيبت  اينك ۷.   ام شده

 و    زكـي    مـن    گفتـي   كـه   ۹    تـو را شـنيدم       و آواز كـالم      گفتي   سخن   من  يقيناً در گوش  «  ۸

جويد و     مي   اوعلّتها برمن    اينك  ۱۰.    نيست   گناهي   و در من     هستم   پاك  ؛ من   تقصير هستم   بي

   را مراقبـت   راههـايم  گـذارد و همـه    مـي   را در كُنـده  پايهايم  ۱۱. شمارد  خود مي مرا دشمن 

  ، زيرا خدا از انسان      دهم   مي   تو را جواب    من.   نيستي   امر تو صادق     در اين   هان  ۱۲.  نمايد  مي

   خود اطّـالع     اعمال   از همه    كه   جهت  ، از اين    نمايي   مي   چرا با او معارضه     ۱۳.   بزرگتر است 

.  نمايـد    نمـي    مالحظه   و انسان    دو دفعه   كند، بلكه    مي  لّم تك   دفعه   زيرا خدا يك    ۱۴دهد؟    نمي

 در   كه شود، حيني    مي   مستولي   بر انسان    سنگين   خواب  ، چون    شب  ، در رؤياي     در خواب   ۱۵

 را    ايـشان   گـشايد و تأديـب       را مي    انسان   گوشهاي   آنگاه  ۱۶.  باشد   مي  بستر خود در خواب   



   جـان   ۱۸.   بپوشاند   برگرداند و تكبر را از مردمان        را از اعمالش     تا انسان   ۱۷.  سازد   مي  ختم

بـا درد در بـستر خـود     ۱۹.   شمـشير   او را از هالكـت      دارد و حيـات      مي   نگاه  او را از حفره   

 را    او نـان     جـان    پـس   ۲۰.    اسـت    وي   در اسـتخوانهاي     دايمي  يابد، و اضطراب     مي  سرزنش

   ديـده    شـد كـه      فرسـوده    او چنـان    گوشـت  ۲۱.  را   لطيف  خوراك او    دارد و نفس     مي  مكروه

   حفـره    او بـه     جـان   ۲۲.    اسـت    گرديده  شد برهنه    نمي   ديده   كه   وي  شود و استخوانهاي    نمي

  . كنندگان  هالك  او به شود و حيات  مي نزديك

   انـسان    بـراي    را كـه    آنچه باشد، تا      يا متوسطي    هزار فرشته    منزله   به   يكي   وي  اگر براي  « ۲۳

او را از فـرو     :  ، خواهد گفـت      نموده   بر او ترحم     آنگاه  ۲۴ نمايد،       اعالن   وي   به   است  راست

تـر    لطيـف   طفـل    او از گوشت     گوشت  ۲۵.   ام   پيدا نموده   اي   كفّاره  ، من    برهان   هاويه   به  رفتن

  ، او را مـستجاب       نزد خدا دعا كرده     ۲۶  .  خود خواهد برگشت     جواني   ايام  و به . خواهد شد 

 او رد خواهـد       را بـه     انـسان   و عـدالت  . خواهد ديد    او را با شادماني     خواهد فرمود، و روي   

   را منحرف    و راستي    كردم  گناه:  ، خواهد گفت     سرود خوانده    مردمان   در ميان   پس  ۲۷.  نمود

   داد، و جـان      فديـه    هاويـه    به   مرا از فرورفتن    سنف  ۲۸.   نرسيد   من   به   آن  ، و مكافات    ساختم

 و   آورد، دو دفعـه      مي   عمل   چيزها را خدا به      اين   همه  اينك  ۲۹.  كند   مي  ، نور را مشاهده     من

.  ، منـور سـازد       برگرداند و او را از نور زندگان         او را از هالكت     تا جان  ۳۰.   با انسان    دفعه  سه

  اگر سخني  ۳۲.   رانم   سخن   تا من    باش   نما، و خاموش    ، مرا استماع     شده   متوجه   ايوب   اي  ۳۱

، تو مـرا    و اگر نه ۳۳.   سازم'   تو را مبري خواهم  شو زيرا مي    ؛ متكلّم    بده   جواب   من   به  داري

  ».  دهم  تو تعليم  را به  تا حكمت  باش خاموش. بشنو

   مـرا بـشنويد، و اي        سـخنان   حكيمان اي « ۲:   ، گفت    نموده   اليهو تكلّم   پس   ۳۴

 را   ، طعام    كام  كند، چنانكه    مي   را امتحان   ، سخنان    زيرا گوش   ۳.   گيريد   گوش   من  ، به   عارفان

  ۵.    را بفهمـيم   خود نيكـويي  ، و در ميان  خود اختيار كنيم  را براي انصاف  ۴.  نمايد   مي  ذوق

هرچنـد    ۶.    اسـت    برداشته  و خدا داد مرا از من     .   هستم  گناه   بي   كه   است   گفته   ايوب  چونكه

ناپـذير    عالج  من ، جراحت تقصيرم  ، و هرچند بي     ام   شده   دروغگو شمرده    است   با من   انصاف



   در رفاقـت  كـه  ۸نوشـد    مـي   آب  را مثل  سخريه  كه  است  ايوب  مثل  شخص  كدام  ۷.   است

 را    انـسان    اسـت    زيـرا گفتـه     ۹نمايـد؟        شرير رفتار مي     و با مردان   شود،   مي   سالك  بدكاران

 مرا بـشنويد؛      فطانت   صاحبان   اي  ن´ اال  پس ۱۰.  خدا را بجويد     رضامندي   كه   نيست  اي  فايده

   حـسب   را بـه   انـسان  زيرا كـه   ۱۱. نمايد  ظلم ، كه  كند، و از قادرمطلق  بدي  حاشا از خدا كه   

 خـدا     كـه    درسـتي    و بـه    ۱۲.  رساند   مي   راهش   موافق  دهد، و بر هركس     ي م   مكافات  عملش

 او   را بـه     زمـين    كـه    كيـست   ۱۳.  سـازد    نمي   را منحرف    انصاف  كند، و قادر مطلق      نمي  بدي

 خـود     اگر او دل    ۱۴.   باشد   او سپرده    را به    مسكون   تماميِ ربع    كه  ، و كيست     نموده  تفويض

 تماميِ بـشر بـا       ۱۵ را نزد خود بازگيرد،          خويش   و نفخه    سازد، اگر روح    ل مشغو   وي  را به 

 را بشنو، و   اين  داري  اگر فهم  پس ۱۶.  گردد  مي  راجع  خاك  به شوند و انسان  مي  هالك  هم

 خواهد نمود؟ و      دارد سلطنت    نفرت   از انصاف    كه  آيا كسي   ۱۷.    ده   گوش   من   آواز كالم   به

، يا     هستي   تو لئيم   شود كه    مي   گفته   پادشاه  آيا به   ۱۸؟      دهي   اسناد مي    گناه   كبير را به    ادلآيا ع 

نمايـد و    نمـي   را طرفـداري   اميـران   آنكـه   به  چگونه  پس ۱۹باشيد؟    شرير مي  كه  نجيبان  به

 در  ۲۰انـد؟     وي  دسـتهاي   عمـل   ايـشان    جميع  زيرا كه . دهد   نمي  دولتمند را بر فقير ترجيح    

  واسـطه    بـي   گذرنـد، و زورآوران     ، مـي     شـده    مشوش  قوم. ميرند   مي   شب   در نصف   اي  لحظه

  .شوند  مي  هالك  انسان دست

   ظلمتـي   ۲۲.  نگرد   را مي   باشد، و تماميِ قدمهايش      مي   انسان   او بر راههاي    زيرا چشمان  « ۲۱

   زماني   زيرا اندك   ۲۳.   نمايند   پنهان   را درآن    خويشتن   خطاكاران  ، كه    ني   موت   و سايه   نيست

 خُرد    تفحص   را بدون   زورآوران ۲۴.  بيايد   محاكمه   خدا به   كند تا او پيش      نمي   تأمل  بر احدي 

   را تـشخيص     ايـشان    اعمـال    هرآينـه   ۲۵.  دهد   قرار مي    ايشان   جاي   را به   كند، و ديگران    مي

   ايـشان    شريران   جاي   به  ۲۶.   شوند  سازد تا هالك     مي  را واژگون    ايشان  نمايد، و شبانگاه    مي

   شدند، و در همه  او منحرف  از متابعت  كه  جهت  از آن ۲۷.   نظركنندگان زند، در مكان را مي

 را    مـسكينان    او برسـانند، و او فغـان         تا فرياد فقيـر را بـه        ۲۸.   ننمودند   تأمل   وي  طريقهاي

 خـود را    روي  انـدازد، و چـون    در اضـطراب   كـه   دهـد كيـست    او آرامي  ون چ  ۲۹.  بشنود

 تـا    ۳۰،       اسـت    مـساوي    انـساني    به   خواه   امتي   به   او را تواند ديد؟ خواه       كه  بپوشاند كيست 



   كـه    هـست    آيا كسي   ليكن ۳۱.  گرفتار نسازند    دام   را به    ننمايند و قوم     فاجر سلطنت   مردمان

   من  تو به بينم  نمي  را كه  و آنچه ۳۲ ورزيد،    نخواهم ، ديگر عصيان سزا يافتم: بگويد خدا  به

، خواهد     تو جزا داده     رأي   آيا برحسب   ۳۳ نمود؟       بار ديگر نخواهم     كردم  بياموز، و اگر گناه   

 ۳۴بگـو؟     دانـي    مي   صواب  ، و آنچه     من   و نه    تو اختيار كن     پس  كني   تو رد مي    چونكه:  گفت

   ايـوب    كه  ۳۵شنود       مرا مي    كه   هر مرد حكيمي    ، بلكه    خواهند گفت    من   به   فطانت  صاحبان

 آخـر     تا به    ايوب   كه   كاش  ۳۶.    نيست   تعقّل   او از روي    زند و كالم     مي   حرف   معرفت  بدون

 را مزيـد      خود طغيان    بر گناه    چونكه  ۳۷.  دهد   مي   جواب   شريران   مثل   شود، زيرا كه    آزموده

  ».گويد  بسيار مي  ضّد خدا سخنان زند و به  مي  ما دستك كند و در ميان مي

   من   گفتي   كه  شماري   مي   را انصاف   آيا اين  « ۲: ، گفت    شده  و اليهو باز متكلّم      ۳۵

يز بيـشتر    چ   چه   خواهد شد، و به      فايده   تو چه    براي  اي   زيرا گفته   ۳؟      تر هستم   از خدا عادل  

   بـه   ۵.   را بـا تـو       و رفقايـت    گـويم    مي   تو را جواب     من  ۴.    يافت   خواهم   منفعت  از گناهم 

   كردي   اگر گناه   ۶.   از تو بلندترند     نما كه    را مالحظه    و افالك    و ببين    آسمانها نظر كن    سوي

  گنـاه    اگـر بـي     ۷؟      ي كرد   چه   وي  بسيار شد براي    تو  ؟ و اگر تقصيرهاي      رسانيدي   او چه   به

   تـو بـه      شـرارت   ۸؟       اسـت    چيز را گرفتـه      تو چه   ؟ و يا از دست       بخشيدي   او چه    به  شدي

   از كثـرت    ۹).  رسـاند    مـي   فايـده  ( آدم   بني   تو به   و عدالت ) رساند  ضرر مي ( تو     چون  مردي

  گويـد كـه      نمـي   و كسي   ۱۰كنند،       مي   استغاثه   زورآوران  آورند و از دست     ظلمها فرياد برمي  

   زمـين   و مـا را از بهـايم   ۱۱بخـشد     سرودها مـي   شبانگاه  كه  كجا است    من   آفريننده  خداي

   تكبـر شـريران      سـبب    بـه    پـس   ۱۲.  بخشد   مي   حكمت   آسمان  دهد، و از پرندگان      مي  تعليم

   بـرآن  شنود و قادر مطلق  را نمي  زيرا خدا بطالت ۱۳نمايد،      نمي  كنند اما او اجابت     فرياد مي 

   در حـضور وي    دعـوي   ، لـيكن    بينم   او را نمي     كه  گويي   هرچند مي   ۱۴.  فرمايد   نمي  مالحظه

كند   نمي  مطالبه  خويش  در غضب   كه   سبب   از اين   ن´ و اما اال    ۱۵.    منتظر او باش    پس.  است

گـشايد     مي   بطالت   خود را به     دهان  وب اي   جهت   از اين   ۱۶نمايد،       اعتنا نمي    گناه   كثرت  و به 

  ».گويد  بسيار مي  سخنان  معرفت و بدون



، زيـرا      نمـايم    تا تو را اعالم     كن صبر     اندكي   من  براي « ۲:   و اليهو باز گفت      ۳۶

   خـالق    آورد و بـه      خـود را از دور خـواهم        علـم   ۳.    اسـت    باقي   خدا هنوز سخني    از براي 

  ، و آنكه     نيست   دروغ   من   كالم   حقيقت   چونكه  ۴.   نمود   خواهم  را توصيف   ، عدالت   خويش

كند    نمي   را اهانت    و كسي    خدا قدير است    اينك  ۵.    نزد تو حاضر است      است   كامل  در علم 

 ۷. دهـد    را مـي    دارد و داد مـسكينان       نمي   نگاه   شرير را زنده    ۶.    قادر است    عقل  و در قوت  

 ابـد     تـا بـه      بـر كرسـي      را با پادشاهان     ايشان  گرداند، بلكه    برنمي  د را از عادالن    خو  چشمان

   بنـدهاي    شـوند، و بـه       زنجيرهـا بـسته      به   اما هرگاه   ۸.  شوند   مي   سرافراشته  نشاند، پس   مي

را از    ايـشان  نماياند و تقصيرهاي     مي   ايشان   را به    ايشان   اعمال  آنگاه ۹. گرفتار گردند   مصيبت

فرمايد تا از  كند، و امر مي  باز مي  تأديب  را براي  ايشان  و گوشهاي ۱۰اند،    تكبر نموده اينكه

   را در سعادت  خويش  نمايند، ايام  اگر بشنوند و او را عبادت  پس ۱۱.   نمايند  بازگشت گناه

 خواهند افتاد،    شنوند از تيغ   و اما اگر ن     ۱۲.    خود را در شادماني     بسر خواهند برد، و سالهاي    

   را ذخيـره    ، فاجرند غـضب      در دل    كه   اما آناني   ۱۳.   را خواهند سپرد    ، جان    معرفت  و بدون 

   جـواني    در عنفـوان     ايـشان   ۱۴.  نماينـد    نمـي   بنـدد اسـتغاثه      را مي    ايشان  نمايند، و چون    مي

   ايـشان    مـصيبت    را بـه    كشان  مصيبت ۱۵). شود   مي  تلف (  با فاسقان    ايشان  ميرند و حيات    مي

  .كند  باز مي  را در تنگي  ايشان بخشد و گوش  مي نجات

بـود    نمي  تنگي  در آن  كه  وسيع  آورد، در مكان     مي   بيرون   مصيبت   تو را نيز از دهان      پس « ۱۶

 و  اوري د ، لـيكن   شرير پر هـستي   و تو از داوري  ۱۷.  شد   مملو مي    تو از فربهي    و زاد سفره  

 تو    كفّاره   ببرد، و زيادتي     تعدي   تو را به     مبادا خشم    باحذر باش   ۱۸.   ملْتَصقند   با هم   انصاف

   تمـامي    طـال و نـه      ، نه    خواهد آورد؟ ني     حساب   تو را به     آيا او دولت    ۱۹.  سازد  را منحرف 

  ۲۱.  بـرد    مـي    ايشان   از جاي  ها را    امت  ، كه    آرزومند مباش    شب   براي  ۲۰.   را   توانگري  قواي

  اينـك  ۲۲.  اي   داده   تـرجيح    را بر مصيبت     تو آن   ، زيرا كه     نشوي   مايل   گناه   به   كه  با حذر باش  

 او    طريـق    كه   كيست  ۲۳ بدهد؟       او تعليم    مثل   كه  كيست. باشد   مي   خود متعال   خدا در قوت  

   ياد داشته    به  ۲۴ ؟      اي   نموده  انصافي  ويد تو بي   بگ   كه   باشد؟ و كيست     كرده   او تفويض   را به 



 آنها   به  آدميان  جميع ۲۵.  سرايند  مي  آنها مردمان  درباره   كه   او را تكبير گويي      اعمال   كه  باش

 و او را   اسـت  خـدا متعـال    اينـك  ۲۶.  نماينـد   مـي   مردمان آنها را از دور مشاهده     . نگرند  مي

   را جذب    آب  هاي   قطره   زيرا كه   ۲۷.   كرد   نتوان   او را تفحص    سالهاي  ، و شماره    شناسيم  نمي

ريزد و بـر       مي   شدت   را به    ابرها آن    كه  ۲۸.  چكاند   مي   آن   را از بخارات    كند و آنها باران     مي

  شوند، يا رعدهاي  مي  پهن  بفهمد ابرها چگونه  كه  آيا كيست ۲۹.  تراود  مي  فراواني  به انسان

. پوشـاند    دريا را مي    هاي  گستراند و عمق     مي   نور خود را بر آن      اينك  ۳۰ او را بداند؟        خيمه

  ۳۲.  بخـشد    مـي    فراوانـي    را بـه    كنـد، و رزق      مي  ها را داوري     آنها قوم    واسطه   به   زيرا كه   ۳۱

 از او خبر      رعدش  ۳۳.  سازد   مأمور مي    را بر هدف    پوشاند، و آن     مي   خود را با برق     دستهاي

  .دهند  مي  او اطّالع  از برآمدن دهد و مواشي مي

   گـوش   ۲.  گـردد    مـي   خود متحـرك  لرزد و از جاي        مي   من   نيز دل   از اين «   ۳۷  

 را در     آن  ۳شـود،        صادر مي    وي   از دهان    را كه   اي   آواز او را بشنويد، و زمزمه       ، صداي   داده

   صـداي   بعـد از آن    ۴.    زمـين    را تـا كرانهـاي       خويش  قفرستد، و بر     آسمانها مي   زير تمامي 

 شد آنها را تأخير   شنيده  آوازش دهد، و چون  رعد مي  خويش  آواز جالل كند و به  مي غرش

   ما آنها را ادراك  كه  عظيمي اعمال. دهد  مي  عجيب  خدا از آواز خود رعدهاي ۵.  نمايد نمي

   باران   بارش  و همچنين .   بيفت  بر زمين : گويد   را مي    زيرا برف   ۶.  آورد   مي   عمل   به  كنيم  نمي

  سـازد تـا جميـع     مـي   را مختـوم   هر انـسان  دست ۷.  را  زورآور خويش    بارانهاي  را و بارش  

   خويش  هاي  روند و در بيشه      خود مي    مأواي   به   وحوش   آنگاه  ۸.   او را بدانند     اعمال  مردمان

 از  ۱۰.    بـرودت   شـمال  آيـد و از برجهـاي    گردباد مي  جنوب ز برجهاي  ا  ۹.  گيرند   مي  آرام

   رطوبـت    ابرهـا را نيـز بـه        ۱۱.  گـردد    آبها منجمد مـي     شود و سطح     مي   بسته   خدا يخ   نفخه

 هـر سـو       او به    داللت   و آنها به    ۱۲.  كند   مي  خود را پراكنده    ، برق   سازد و سحاب     مي  سنگين

  ۱۳.  آورند   عمل   به   مسكون   ربع   تمامي   آنها امر فرمايد بر روي       به  آنچهشوند تا هر     مي  منقلب

  .  رحمت  خود يا براي  زمين  جهت  بفرستد يا به  تأديب  آنها را براي خواه



   آيـا مطّلـع     ۱۵.    كن   خدا تأمل    عجيب   و در اعمال    بايست.  نما   را استماع    اين   ايوب  اي « ۱۴

   خـود را درخـشان   ، ابرهـاي  دهـد و بـرق     آنها قرار مـي      خود را به    ا عزم  خد  كه   وقتي  هستي

  ، كامـل     در علم    او كه    عجيبه   ؟ يا از اعمال      هستي   ابرها مطّلع    آيا تو از موازنه     ۱۶سازد؟      مي

   سـاكن    از بـاد جنـوبي       زمـين    كـه   شود هنگـامي     مي   تو گرم    رختهاي   چگونه   كه  ۱۷؟      است

   مـستحكم   شـده    ريختـه    مانند آينـه     كه   را بگستراني    فلك  تواني   او مي   آيا مثل   ۱۸گردد؟      مي

 نيكـو     سـخن    تـاريكي    سبب  ، زيرا به     گفت   توانيم   چه   با وي    كه   بده   ما را تعليم    ۱۹؟      است

  الك گويد تا ه     سخن  شود يا انسان     مي   او خبر داده     به   گويم   سخن  آيا چون  ۲۰.  آورد  نتوانيم

  ، آن    باشد تا باد وزيده      ديد، هرچند در سپهر درخشان      توان   را نمي    آفتاب   و حال   ۲۱.  گردد

  ۲۳.    اسـت    مهيـب   آيد و نزد خـدا جـالل         مي   از شمال    طاليي  درخشندگي  ۲۲.   كند  را پاك 

   كبير كه   لت و در عدا     است   عظيم   و راستي    كرد؛ او در قوت     توانيم   نمي   را ادراك   قادر مطلق 

   دانـادالن   ترسـند، امـا او بـر جميـع           از او مـي     لهـذا مردمـان     ۲۴.   نخواهـد كـرد     انصافي  بي

  ».نگرد نمي

  

   خداوند سخنان

   كـه   كيـست  « ۲:   ، گفـت     كرده  خطاب گردباد     را از ميان     ايوب خداوند  و       ۳۸

 از   مرد ببند، زيرا كه  خود را مثل كمر ن´اال ۳سازد؟   مي  تاريك علم  بي  را از سخنان مشورت

   كـن   ؟ بيـان     كجا بودي   را بنياد نهادم    زمين  كه   وقتي  ۴.   نما   مرا اعالم    پس  نمايم   مي  تو سؤال 

 ريسمانكار را بر      كه  و كيست !  داني   نمود؟ اگر مي     را پيمايش    آن   كه  كيست ۵.   داري  اگر فهم 

  ۷ را نهـاد،        اش   زاويـه    سنگ   كه   شد؟ و كيست    ز گذاشته  چي   بر چه   هايش   پايه  ۶ كشيد؟      آن

  ۸ دادند؟       خدا آواز شادماني     پسران   نمودند، و جميع     ترنّم   با هم    صبح   ستارگان   كه  هنگامي

 آمـد؟      بيرون   و از رحم     در جست    به   كه  ، وقتي    درها مسدود ساخت     دريا را به     كه  و كيست 

   و حـدي  ۱۰؟     سـاختم    آن   را قنداقه    و تاريكيِ غليظ     گردانيدم   آن  باس ابرها را ل     كه   وقتي  ۹



 اينجا بيـا و تجـاوز      تا به    و گفتم   ۱۱؟       نمودم  بندها و درها تعيين      و پشت    قرار دادم    آن  براي

   شود؟  تو بازداشته  سركش منما، و در اينجا امواج

   عـارف    موضـعش   ، و فجـر را بـه         دادي   را فرمـان     عمـر خـود صـبح       آيا تو از ابتـداي     « ۱۲

   گـل    مثل  ۱۴ شوند؟       افشانده   از آن    را فرو گيرد و شريران       زمين  هاي  تا كرانه  ۱۳،    گردانيدي

 از    و نـور شـريران      ۱۵. پـذيرد    مـي    صورت   لباس   چيز مثل   گردد و همه     مي   مبدل  زير خاتم 

   دريـا داخـل     هـاي    چـشمه    آيا به   ۱۶.  گردد  مي   بلند شكسته   شود، و بازوي     مي   گرفته  ايشان

  ؟ يـا درهـاي       است   تو باز شده     براي   موت   آيا درهاي   ۱۷؟      اي   رفته   لجه   عمقهاي  ، يا به    شده

 را    همـه    اگـر ايـن     ؟ خبر بـده     اي   كرده   را ادراك    زمين   آيا پهناي   ۱۸؟      اي   را ديده    موت  سايه

   را بـه     تـا آن    ۲۰باشـد،        كجـا مـي      ظلمـت   ، و مكان     است  كدام نور     مسكن   راه  ۱۹!  داني  مي

   در آنوقـت    ، چونكه   داني   مي   البتّه  ۲۱؟       نمايي   او را درك     خانه  ، و راههاي     برساني  حدودش

  !  بسيار است ، و عدد روزهايت مولود شدي

   كـه   ۲۳،      اي   نمـوده    را مـشاهده     تگرگ  هاي  ، وخزينه    شده   داخل   برف  هاي   مخزن  آيا به  « ۲۲

   طريـق    چـه   بـه   ۲۴؟       و جنگ    روز مقاتله    جهت  ، به    داشتم   نگاه   تنگي   وقت   جهت  آنها را به  

   كـه    كيـست   ۲۵گـردد؟        منتـشر مـي      زمـين    بـر روي    شود، و باد شرقي      مي   تقسيم  روشنايي

   كسي   كه   تا بر زميني    ۲۶،      ها ساخت    صاعقه   جهت   به   كند، يا طريقي     سيل   براي  اي  رودخانه

   و باير را سيراب ويران)  زمين(تا   ۲۷ نباشد،    آدمي  در آن  كه  ببارد و بر بياباني      نيست  در آن 

   قطـرات    كـه   ؟ يا كيـست      هست   را پدري   آيا باران  ۲۸ بروياند؟     را از آن     تازه  كند، و علفهاي  

   كـه   را كيـست    آسـمان    آمد؟ و ژالـه      بيرون   يخ  ه ك   كيست   از رحم   ۲۹ را توليد نمود؟        شبنم

 آيا عقد ثريـا   ۳۱.  بندد  مي  يخ  لجه شود، و سطح  منجمد مي  سنگ آبها مثل  ۳۰توليد نمود؟     

 آنهـا     را در موسم    البروج   منطقة   آيا برجهاي   ۳۲؟      گشايي   جبار را مي    ؟ يا بندهاي    بندي  را مي 

 را    آسـمان   هـاي    آيا قـانون    ۳۳؟      نمايي   مي   او رهبري   كبر را با بنات   ا  ؟ و دب    آوري   مي  بيرون

   تا سيل رساني  ابرها مي  آيا آواز خود را به ۳۴؟   گرداني  مي  مسلّط  را بر زمين ؟ يا آن داني مي

   تـو بگوينـد اينـك        شـوند، و بـه       تـا روانـه     فرسـتي    آيا برقها را مي     ۳۵آبها تو را بپوشاند؟       

   كيـست   ۳۷ بخشيد؟       دل   را به    نهاد يا فطانت     را در باطن     حكمت   كه   كيست  ۳۶؟      حاضريم



 غبـار     چـون   ۳۸ را بريـزد،       آسـمان    مـشكهاي    كه  ، ابرها را بشمارد؟ و كيست        با حكمت   كه

 صـيد    شـير مـاده    آيا شكار را براي ۳۹چسبند؟    مي شود و كلوخها با هم   مي  ، جمع   شده  گل

 را   خـود خويـشتن      در مـأواي     كه   حيني  ۴۰،      نمايي   را سير مي     شير ژيان   و اشتهاي ؟    كني  مي

  نشينند؟  مي  در كمين كنند و در بيشه  مي جمع

آورند،   نزد خدا فرياد برمي هايش  بچه سازد، چون  مي  آماده  غراب  غذا را براي  كه  كيست ۴۱

  گردند؟  مي  آواره  خوراك  نبودن  سبب و به

؟    دهـي    مي   آهو را نشان     حمل   وضع  يا زمان ؟  داني   را مي    بز كوهي    زاييدن  آيا وقت «  ۳۹

  ۳؟      دانـي    آنهارا مي    زاييدن   كرد؟ يا زمان     تواني  سازند حساب    مي   كامل   را كه    آيا ماههايي   ۲

 آنهـا    ايهـ    بچـه   ۴.  شـوند    مي   خود فارغ   زايند و از دردهاي      خود را مي    هاي  ، بچه    شده  خم

 خـر     كـه   كيـست   ۵.  گردنـد   روند و نزد آنهـا برنمـي        كنند، مي    نمو مي   ، در بيابان     شده  قوي

   مـن    كـه   ۶ گورخر را بـاز نمـود،            بندهاي   كه  ، و كيست    ، آزاد ساخت     را رها كرده    وحشي

هر اسـتهزاء   شـ   غوغـاي   بـه  ۷؟    او گردانيدم زار را مسكن    ، و شوره     او ساختم    را خانه   بيابان

   و هرگونـه   او اسـت   كوههـا چراگـاه    دايره ۸.  گيرد  نمي  را گوش بان   رمه  كند و خروش    مي

 نمايد، يا نـزد آخـور تـو           تو را خدمت     شود كه    راضي   آيا گاو وحشي    ۹.  طلبد   را مي   سبزه

  ا را از عقـب    ؟ يا واديه     بست   شيار تواني    به   ريسمانش   را به    آيا گاو وحشي    ۱۰ گيرد؟    منزل

 كرد؟ و كـار       بر او اعتماد خواهي      است   عظيم   قوتش   آيا از اينكه    ۱۱تو مازو خواهد نمود؟     

 را باز آورد   محصولت  كرد كه  خواهي  آيا براو توكّل ۱۲ نمود؟      خواهي   او حواله   خود را به  

   كند؟  جمع  خرمنگاهت  را به و آن

   زيرا كـه    ۱۴.    نيست   لقلق   او مثل   شود و اما پر و بال        مي  ك متحر   شادي   به   شترمرغ  بال«  ۱۳

   و فرامـوش  ۱۵كنـد،     مي  آنها را گرم  خاك گذارد و بر روي    وامي   زمين   خود را به    تخمهاي

 خود  هاي  با بچه ۱۶.  كنند  مي  صحرا آنها را پايمال افشرد، و وحوش  پا آنها را مي كند كه مي

 زيـرا    ۱۷.  شود   نمي   و متأسف    است   او باطل    او نيستند؛ محنت     گويا از آن    كند كه   مي  سختي



   كـه    هنگامي  ۱۸.    است   نداده   او را نصيبي    ، و از فطانت      ساخته   محروم  خدا او را از حكمت    

  .نمايد  را استهزا مي  و سوارش كند، اسب  پرواز مي  بلندي به

   آيـا او را مثـل       ۲۰؟      اي   گردانيـده    ملبس   يال   او را به    ردن و گ    داده   را قوت   آيا تو اسب   « ۱۹

  ، از قـوت   پا زده در وادي  ۲۱.    است  او مهيب  شيهه ؟ خروش اي   وخيز آورده    جست   به  ملخ

  ، هراسان  استهزاء كرده  بر خوف ۲۲.  رود  مي  بيرون  مسلّحان  مقابله نمايد و به خود وجد مي

   درخـشنده   كند، و نيزه     مي   بر او چكچك     تركش  ۲۳.  گردد   شمشير برنمي   مشود، و از د     نمي

  ۲۵ايـستد،       كند نمي    كَرِنّا صدا مي    و چون . نوردد   را مي    زمين   و غيض    با خشم   ۲۴   و مزراق 

  كنـد، و خـروش       مـي    را از دور استشمام     گويد و جنگ     مي  هه   شود هه    كَرِنّا نواخته    كه  وقتي

   جنـوب    خود را بطرف    پرد؟ و بالهاي     مي   تو شاهين    آيا از حكمت    ۲۶.   غوغا را   و  سرداران

 بلنـد     جـاي    خـود را بـه      نمايد و آشـيانه      صعود مي    تو عقاب    آيا از فرمان    ۲۷كند؟       مي  پهن

 از آنجا  ۲۹.    تيز و بر مالذ منيع بر صخره. سازد ، مأوا مي  شده  ساكن  بر صخره ۲۸سازد؟  مي

 را   خـون  هـايش  بچـه  ۳۰. نگـرد   از دور مـي  آورد و چـشمانش     نظـر مـي      خود را به    كخورا

  ».  كشتگانند او آنجا است  كه مكند و جايي مي

   مخاصـمه    با قادرمطلق   كننده  آيا مجادله  « ۲:  را گفت   ، ايوب    مكرر كرده  خداوند  و      ۴۰

  ». بدهد  را جواب  كند آن  با خدا محاجه  كه نمايد؟ كسي

   : ، گفت  داده  را جوابخداوند     ايوب  آنگاه ۳

  ۵.   ام   گذاشـته    دهـانم    خـود را بـه      ؟ دست    دهم   جواب   تو چه    و به    حقير هستم    من  اينك« ۴

  ». افزود  و نخواهم  دو مرتبه بلكه.  كرد  و تكرار نخواهم  گفتم  مرتبه يك

 مـرد     كمر خود را مثـل      ن´اال « ۷:   د و گفت   كر   را از گردباد خطاب     ايوبخداوند        پس  ۶

  ؟ و مرا ملزم نمايي  مي  مرا نيز باطل  آيا داوري ۸.    كن  و مرا اعالم نمايم  مي از تو سؤال. ببند

   آواز مثـل    ؟ و به     هست   خدا بازويي   آيا تو را مثل     ۹؟       بنمايي   را عادل    تا خويشتن   سازي  مي

 و    عـزّت   ، و بـه      بـده    زينـت    و عظمـت     جـالل    را به    خويشتن  ن´ اال  ۱۰ كرد؟    او رعد تواني  

، او را   نظر افكنده  متكبر است  هركه  خود را بريز و به  غضب  شدت ۱۱.   ساز  ملبس شوكت



   را در جـاي      بـساز و شـريران       و او را ذليـل       نظر كن    متكبر است    بر هركه   ۱۲.   زير انداز   به

   مخفي   را درجاي    ايشان   نما و رويهاي     پنهان   در خاك    را با هم     ايشان  ۱۳.    كن   پايمال  ايشان

   تو را نجـات      راستت   دست   كرد، كه    تو اقرار خواهم     نيز درباره    من   آنگاه  ۱۴.    كن  محبوس

 ۱۶خـورد،      گـاو مـي      را مثـل     علف   كه  ام   او را با تو آفريده       كه   بهِيموت   اينك  ۱۵.  تواند داد 

   خود را مثـل      دم  ۱۷.    شكمش   در رگهاي    وي  باشد، و توانايي     مي   او در كمرش    همانا قوت 

  هـاي    لولـه    مثـل   اسـتخوانهايش   ۱۸.   است   پيچيده   هم   به   رانش  رگهاي. جنباند  سرو آزاد مي  

 او را   كـه  آن.   خدا اسـت   صنايع  او افضل ۱۹.    است  آهنين   تيرهاي   مثل   و اعضايش   برنجين

 در   روياند، كه    مي   علوفه   كوهها برايش    كه   درستي   به  ۲۰.    است   او داده    را به   اش  آفريد حربه 

 نيـزار    در سايه . خوابد   كُنار مي    زير درختهاي   ۲۱كنند؛       مي   صحرا بازي   آنها تماميِ حيوانات  

   را احاطه    نهر، وي    بيدهاي پوشاند، و    خود مي    سايه   كُنار او رابه     درختهاي  ۲۲.   و در خَالب  

   در دهـانش     اُردن  ترسد و اگر چه      او نمي   كند، ليكن    مي   طغيان   رودخانه   اينك  ۲۳.  نمايد  مي

   وي   كرد؟ يا بيني     او را گرفتار توان      است   نگران   آيا چون   ۲۴.   خواهد بود    شود ايمن   ريخته

   ؟  سفت  توان را با قالّب

 آيـا    ۲ فـشرد؟        تواني   را با ريسمان    زبانش كشيد؟ يا      تواني   را با قالّب    آيا لوياتان «  ۴۱

   آيا او نزد تـو تـضرع   ۳؟    سفت  تواني  را با قالّب اش  كشيد؟ يا چانه   او مهار تواني    در بيني 

 يـا    آيا با تو عهد خواهد بـست     ۴؟       تو خواهد گفت     به   ماليم  زياد خواهد نمود؟ يا سخنان    

 كرد؟ يـا او       تواني   بازي   گنجشك   آيا با او مثل     ۵؟       گرفت   خواهي   دايمي   بندگي  براياو را   

از او داد و ستد خواهند كـرد؟        )  صيادان (  آيا جماعت   ۶؟       بست   خود تواني    كنيزان  را براي 

كرد؟   وانيها مملّو ت     او را با نيزه      آيا پوست   ۷ خواهند نمود؟        تقسيم   تاجران  يا او را در ميان    

 يـاد     را بـه     جنگ   خود را بر او بگذاري       اگر دست   ۸؟      گيران   ماهي   را با خُطّافهاي    يا سرش 

 نيـز    آيـا از رؤيـتش    .   اسـت    او باطـل     اميد به    اينك  ۹.   كرد   و ديگر نخواهي     داشت  خواهي

  پـس .  برانگيزانـد   او را    كه   اينقدر متهور نيست     كسي  ۱۰شود؟       نمي   درافكنده   روي   به  آدمي



 او  ، تابـه   داده  مـن   به ، چيزي  جسته  سبقت  كه  كيست ۱۱ بايستد؟    در حضور من    كه  كيست

  .باشد  مي  من  از آن  است  زير آسمان ؟ هرچه رد نمايم

   او خبـر خـواهم       تركيـب    و جمال    شد و از جبروت      نخواهم   خاموش   اعضايش  درباره « ۱۲

   دنـدانش    دو صف    در ميان    كه   او را باز تواند نمود؟ و كيست         لباس   روي  ه ك  كيست ۱۳. داد

    شود؟ داخل

   سـپرهاي   ۱۵.    اسـت    هولناك   دندانهايش   را بگشايد؟ دايره    اش   چهره   درهاي   كه   كيست  ۱۴

اند   چسبيده  با يكديگر چنان  ۱۶.   است   شده   وصل  باشد، با مهر محكم      فخر او مي    زورآورش

 جدا    ملْتَصقند كه   اند و با هم      شده   وصل   با همديگر چنان    ۱۷.  گذرد   آنها نمي    باد از ميان    كه

.    فجـر اسـت      پلكهاي   او مثل   گردد و چشمان     مي   او نور ساطع    هاي   از عطسه   ۱۸.  شوند  نمي

 او دود  ايهـ   از بينـي  ۲۰.  جهـد   برمي   آتش  هاي  آيد و شعله     مي   مشعلها بيرون    از دهانش   ۱۹

  شود و از دهـانش   مي  او اخگرها افروخته  از نفس ۲۱.    و پاتيل  جوشنده  ديگ آيد مثل   برمي

   رقـص    رويـش    پـيش    دارد، و هيبـت      نـشيمن    قـوت    بـر گـردنش     ۲۲.  آيد   مي   بيرون  شعله

   متحرك   كه   است   مستحكم  ، و بر وي      است   چسبيده   هم   او به    گوشت   طبقات  ۲۳.  نمايد  مي

.  باشـد    مـي    آسيا محكم    زيرين  ، و مانند سنگ      است   مستحكم   سنگ   مثل   دلش  ۲۴.  شود  نمي

 اگـر    ۲۶. گردند  خود مي    بي  شوند، و از خوف      مي   هراسان  خيزد، نيرومندان    او برمي    چون  ۲۵

   كـاه    را مثل    آهن  ۲۷.   تير   و نه    مزراق   و نه    نيزه  كند، و نه     شود اثر نمي     او انداخته   شمشير به 

  دهـد و سـنگهاي       او را فرار نمي      كمان  تيرهاي ۲۸.   پوسيده   را مانند چوب    شمارد و برنج    مي

   مـزراق   شود و بر حركت      مي   شمرده   كاه  عمود مثل   ۲۹.  شود   مي   مبدل   كاه   نزد او به    فالخن

.  كنـد    مـي    پهـن    را بر گل     ميخ  پر   و گردون    تيز است    سفال  هاي   پاره   در زيرش   ۳۰. خندد  مي

 را در     راه  ۳۲.  گردانـد    مـي    عطّاران  جوشاند و دريا را مانند پاتيلچه        مي   ديگ   را مثل    لجه  ۳۱

   خـاك    بـر روي    ۳۳. برند   مي   را سفيدمو گمان     لجه   كه   نوعي  سازد به    مي   تابان   خويش  عقب

افكنـد و بـر        بر هرچيز بلند نظـر مـي        ۳۴.  اشد ب   شده  آفريده   خوف   بدون  ، كه   نظير او نيست  

  ».  است  پادشاه  سركش  حيوانات جميع

  



    ايوب عرايض

، و     هر چيز قـادر هـستي        به   كه  دانم  مي « ۲: ، گفت    داده   را جواب  خداوند     و ايوب   ۴۲

   مـن  د؟ لكنساز  مي  مخفي علم   را بي    مشورت   كه   كيست  ۳.   نمود   نتوان  ابداً قصد تو را منع    

  ن´ اال  ۴.   دانـستم    بود و نمي     من   از عقل    فوق   كه   چيزهايي  به.   نمودم   تكلّم   نفهميدم   آنچه  به

 تـو     درباره   گوش   از شنيدن   ۵.    بده   مرا تعليم   نمايم   مي  ؛ از تو سؤال      گويم   سخن  بشنو تا من  

 و   دارم  كراهت  از خويشتن  جهت  از اين ۶.  بيند  تو را مي  من  چشم ن´ اال   ليكن   بودم  شنيده

  ». نمايم  مي  و خاكستر توبه در خاك

  

    كتاب مؤخره

 اليفاز   بهخداوند     بود كه  گفته  ايوب  را به   سخنان   اين خداوند      شد بعد از اينكه      و واقع   ۷

   آنچـه    مـن   دربـاره   ، زيـرا كـه       شده   افروخته   بر تو و بر دو رفيقت        من  خشم«:  فرمود  تيماني

 خـود     بـراي    قوچ   و هفت    گوساله   هفت   حال   پس  ۸.   نگفتيد   ايوب  ام   بنده   مثل   است  راست

  ام  بگذرانيـد؛ و بنـده    خويـشتن   جهت  به  سوختني ، قرباني  رفته  ايوب  من  بگيريد و نزد بنده   

   فرمود، مبـادا پـاداش      خواهم   او را مستجاب     شما دعا خواهد نمود، زيرا كه        جهت   به  ايوب

   ايـوب   ام   بنـده    مثـل    اسـت    راسـت    آنچه   من   درباره  ، چونكه    شما برسانم    شما را به    حماقت

  ».نگفتيد

   ايـشان    بـه  خداوند      كه   نوعي  ، به    رفته   و صوفر نعماتي     و بلدد شوحي     اليفاز تيماني    پس  ۹

   براي  ايوب  و چون ۱۰.   فرمود  را مستجاب يوب اخداوند  نمودند؛ و    بود، عمل امرفرموده

   دو چندان  ايوب  بهخداوند  و    او را دور ساخت  مصيبتخداوند  خود دعا كرد،   اصحاب

   و تمـامي   خـواهرانش   و همـه   بـرادرانش   و جميـع  ۱۱.   بود عطـا فرمـود    داشته  پيش  آنچه

   تمـامي    خوردنـد و او را دربـاره         نـان    بـا وي    اش  ، در خانـه      آمـده    نزد وي    قديمش  آشنايان



 و    قـسيطه    يك   دادند و هركس    ، تسلّي    گفته   بود تعزيت    او رسانيده    به خداوند      كه  مصيبتي

  . او داد  طال به  حلقه  يك هركس

 هـزار     او را چهـارده      فرمـود، چنانكـه      اومبـارك    را بيشتر از اول     آخر ايوب خداوند     و      ۱۲

 پسر و   و او را هفت ۱۳.   بود  ماده  گاو و هزار االغ  هزار شتر و هزار جفت ند و شش گوسف

  ۱۵.   نهاد   نام   را قَرن هفُّوك     و سوم    را قَصيعه    و دوم    را يميمه   و دختر اول   ۱۴.   دختر بود   سه

 را   ، ايشان    پدر ايشان   نشدند و    يافت   نيكوصورت   زنان   ايوب   دختران   مثل   زمين  و در تمامي  

 نمـود و      زنـدگاني    سـال    صد و چهـل      ايوب   و بعد از آن     ۱۶.   داد   ارثي   برادرانشان  در ميان 

   پيـر و سالخــورده       ايوب   پس  ۱۷.  ديد   چهارم   خود را تا پشت      پسران   خود و پسران    پسران

  .  يافت ، وفات شـده

 


