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رنج یا آزمون؟

 ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی

1پورفاطمه جهان

نژاد که داستان آالم ایوبش،به یاد قاسم هاشمی

 ایی آشنا کرد.جانم را با ژرفای رنج و شکیب

 چکیده 

ها از طریق رنج و سختی، از جمله در همه ادیان، آزمودن انسان

هایی است برای سنجش میزان ایمان و توکل بر آفریدگار. هرچه روش

تر تر و نابآدمی در تحمل شدائد بردبارتر باشد، باور و اعتقادش خالص

ست، در ادیان ها کیست و یا چیخواهد بود. اینکه مصدر بروز این رنج

های باستانی ایرانکارشناسی ارشد فرهنگ و زبان. 1
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هایی متفاوت دارد. اما آنچه مهم است آگاهی نسبت به مختلف پاسخ

اینکه هدف نیروهای اهریمنی، نابودی و تباهی جان و روان آدمی است 

ها، روان خود را پاک و سالم نگاه و آن کس که بتواند از گذر این محنت

ر متن دارد، پیروز این آزمون است. این مضمون در قالب قصه ایوب د

ای شاخص از آن نوع روایات آمده است. داستان ایوب، نمونه عهد عتیق

دینی است که در آن انسانی درست کردار و باورمند، ایمانش به سنجه 

رنج و بالیا آزموده شده و او به پشتوانه توکل و اعتماد بر خداوند، از این 

ن محتوا را در آید. این نوشتار در پی آنست تا ایآزمون سربلند بیرون می

، عهد عتیقمتون دینی مزدایی جستجو کرده و ضمن مقایسه آن با متن 

کوشد که دریابد آیا این نوع نگاه به انسان و آزمودن او به بالیا و می

ای آشنا و تکرارشونده است؟ آیا مصائب در باورهای مزدیسنایی، مقوله

ها و محنت بینی زرتشتی، چنین شیوه و کارکردی برایدر سیاق جهان

 های بشری مورد نظر بوده است؟رنج

، متون مزدایی، جمشید، قرآن، عهد عتیقایوب، رنج،  :های کلیدیواژه

تهمورس.

ای روایات دینی است که در آن انسانی هر چند داستان ایوب نمونه شاخص از گونه

ال و کردار و مؤمن، به مصائب و بالیایی سخت دچار شده و تمامی دارایی و امودرست

دهد و اش را یک به یک از دست میخانواده و بستگان و حتی تندرستی و سالمتی

کند و میها و آالم را تحمل ماند، ایمانی است که به کمک آن، رنجآنچه برایش باقی می

همه ثروتش، توکل و اعتمادی است که بر خداوند دارد و سرانجام به کمک آن 

اش پذیرفته دگی سربلند بیرون آمده و دعا و استغاثهتواند از این مرحله دشوار زنمی

شده، مشمول رحمت ایزدی قرار گیرد. از منظر عرفانی، شاید بتوان این روایات را 

اش آن را با شکیبایی حکایت رنجی دانست که مقدر شده بشر در طول زندگانی گیتیانه
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رنج همزاد آدمی و صبوری تحمل کند و هرگز لب به شکایت نگشاید. در این نگاه، 

میرد. گویی رنج در ذات خود زیید و با رنج میاست. آدمی با رنج زاده شده، با رنج می

نهد و در مقام قدیسی اش را وا مییک آیین است که با گذر از آن، انسان منِ زمینی

های وجود شود. شاید بتوان گفت در سپهر دینی، رنج از شاخصهپاک از نو زاده می

این پنداشته که پذیرش رنج، الزمه هستی آدمی و معنابخش زندگی  آدمی است و

است، از اصول شناخته شده دین است. به بیان دیگر انسان با تحمل فروتنانه در برابر 

کند. شده و زمینه رشد و بالندگی آن را فراهم می رنج، به نفس و روح خویش نزدیک

های آشکار و نهانی که ی فرصتانسانی که در جستجوی معنای زندگی است از تمام

گذارد، بهره برده تا به یاری آن به کمال و تعالی برسد. در رنج کشیدن در اختیارش می

این ساحت، رنج تاوان و پادافراه گناه نیست، بلکه فرصت مغتنمی است که بتوان به 

واسطه آن با ذات هستی و اصل آفرینش به وحدت و یگانگی رسید. در بسیاری از 

آزماید و آنکه این ن دینی تصریح شده است که خداوند آدمی را با بال و سختی میمتو

توان گفت حاصل رنج، درد و سختی را به جان پذیرد، بنده شایسته خداوند است. می

رهایی و وارستگی جان است و تجربه ناب حلول روح خداوند در تن و روان آدمی. 

رد بررسی قرار داد. قصه ایوب، حکایت رنج توان از این منظر موداستان ایوب را می

عظیم آدمی و پذیرش دردها و رضایت بر مقدرات و خوشنودی محض است. نکته 

قابل توجه در این گونه روایات، عذابی است که بر پارسایان و صالحان نازل شده، 

ای جز توکل، زاری و استغفار به آنکه قصوری کرده باشند و انسان پرهیزکار چارهبی

درگاه خدایان ندارد؛ به این امید که ایزدان بر او رحمت آورده و نجاتش دهند. گویی 

: 1374هاست )الیاده، ها و ناپاکیراهی برای پالودگی و پیراسته شدن از آلودگی رنج

گناه دچار که بی-رودانپیش نمونه خدایان نباتی در میان -(. همچون ایزد تموز215

اش زدند و در حقش جفا روا داشتند و وار نمودند، تازیانهسختی و مشقت شد. او را خ

بانوی بزرگ به دیدارش رفت و بدو اش کردند تا آنکه بغدر مغاکی تیره و تار زندانی

(. گویا همین خاطرات 111: 1393اش باز گردانید )الیاده، وعده رهایی داد و به زندگی
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های متعددی از ذاشت که روایتدر اعماق ذهن جامعه بشری چنان تأثیری جاودانه گ

ها، به مضمونی تکرار شونده در رنج کشیدن آدمی و تحمل شدائد و آالم و سختی

ای شد کامالً آشنا و شناخته شده در فرهنگ اقوام و مایهادبیات جهانی بدل گردید و بن

های گوناگون که بر اساس آن، رسائل و مکتوبات فراوانی در گنجینه میراث ادبی ملت

 جهان به یادگار باقی بماند. 

رسد مفهوم رنج از جمله پربسامدترین های پیشین به نظر میبا تأمل در پژوهش

مباحث در مطالعات عهد عتیقی و اسالمی بوده است. وجود تفاسیر بسیار بر داستان 

باشد. های کتاب مقدس است، مؤید این نظر میترین بخشایوب که یکی از دلکش

ر از این داستان، آن را بازگو کرده و مفسران اسالمی با تکیه بر این آیات و قرآن نیز متأث

اند. بعدها این قول از شارحان تورات، به شرح و تفسیر این حکایت پرداختهنقل

های صوفیانه گذاشت های عرفانی و مشربها و تفاسیر تأثیری عمیق بر نحلهتأویل

تشخیص و تمیز ایمان در حلقه این جماعات  هایای که رنج به یکی از مؤلفهگونهبه

شود از همان ای سخت آشناست و تأکید میبدل گردید. در منابع مزدایی نیز رنج مقوله

زمانی که اهریمن ویرانی جهانِ هرمزدی را وجهه همت خویش ساخت، 

هایش با چاشنی درد همراه بود که او خود، عینِ درد و محنت است. تباهکاری

مینو دانسته و به توصیف آن ین عرصه اگرچه رنج را زائیده ذاتِ انگرهپژوهشگران ا

اند، اما کمتر به مقایسه و بررسی مفهوم رنج و مراتب و بازخوردهای آن در پرداخته

اند. در این گفتار سعی بر آن است تا فضای متون دینی سامی و مزدایی توجه نشان داده

نی، منشأ بروز و ظهور آن را در سپهر نخست ضمن بررسی مفهوم رنج در ساحت دی

های مطرح در منابع دینی مورد جستجو قرار داده، و باورهای قلبی با تکیه بر نمونه

سپس با مرور داستان افرادی که به رنج مبتال شده و از این منظر در ادبیات دینی 

آن روایات اند، ضمن واکاوی شکل و مراحل رنج آنان، به مقایسه ای یافتهجهانی آوازه

های مطرح در ادبیات مزدایی پرداخته و با بررسی دیدگاه این متون در مواجهه با نمونه
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تواند متر و معیاری برای سنجش ایمانِ های بشری میبا مقوله رنج، روشن کند رنج

 باورمندان باشد؟ 

های بازمانده از تمدن ترین شکل روایت رنج آدمی را در کتیبهشاید بتوان قدیمی

ق.م. باز  1750های حدود سومریان در منطقه باستانی شهر نیپور مربوط به سال

: 1369شناخت. نیپور پایتخت مذهبی سومریان و در شمال سومر قرار داشت )رو، 

داستان پادشاه پرهیزکار، ثروتمند و سالمندی به نام  "ایوب سومری"(. منظومه 129

ه خانواده و دوستان بسیاری دارد اما ( ک144: 1383انلیل است )کمبل، -اوتول-تابی

روزی شده، نه تنها تمامی ثروتش را، بلکه خانمان و پس از مدتی، گرفتار رنج و تیره

اش را از دست داده، و آنگاه دوستان و مردم زمانه که فرزندان و نیز سالمتی و تندرستی

کنند. او چینی میو دسیسهیابند، با او از در دشمنی درآمده و علیه ااو را فقیر و نادار می

مضطرب و پریشان به درگاه خدایان زاری و تضرع کرده، حال دل به ایشان بازگفته و 

مرا در درد و "کند:به گناهان خویش اعتراف کرده و رهایی و نجات خود را تمنا می

نهم، اندوهگینم، به کوچه شود، به هر جای پای میتر میرنج افکندی که هر دم تازه

گویند و گفته راست مرا وم، قلبم محزون است.... یارانم با من به راستی سخن نمیرمی

چیند و تو ای خدا، کوشش او را پندارند، مرد دغلکار علیه من دسیسه میدروغ می

مایه باشم؟.... غذا همه جا کنی... من که فرزانه و عاقلم چرا در بند جوانان کمخنثی نمی

گرسنگی است، آن روز که قسمت و نصیب همه را دادند، فراوان است اما بهره من 

گویم و از تلخکامی خود سهم من رنج و ناکامی گشت.... پروردگارا، رازم را به تو می

نالم.... خداوندا، تو که پدر من هستی و هستی من از توست مرا یاری کن تا نزد تو می

 (101: 1385برپای خیزم....)کرامر، 

مرد بینوا را شنیده و به زاری و استغفار او پاسخ داده و او را از خدایان نیز سخن آن 

خداوند اشک و گریه آن مرد را دید، شکوه و "دهند:چنبره درد و رنج رهایی می

اش را شنید و خرسند شد و سخن درست و پاک او را پذیرفت.... خدایش رنج و ناله

حمایت و نگهداری او دردش را به شادی مبدل ساخت، فرشته مهربانی را برای 
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(. الزم به ذکر 103-102: 1385)کرامر،  "ای خوش سیما بدو سپردگماشت و فرشته

است در این منظومه، نامی از ایوب نیامده و رمزگشایان این نوشتار، به دلیل شباهت 

 اند. ، منظومه را بدین نام خواندهعهد عتیقمحتوایی آن با داستان ایوب در کتاب 

است که یکی از  عهد عتیقفت شهرت این داستان، مدیون ادبیات شاید بتوان گ

آالم های آن منحصراً به این مضمون و حکایت اختصاص یافته است. منظومه کتاب
باب، به شکلی تفصیلی و با شرح جزئیات، روایت رنج و عذاب انسانی را  42در  ایوب

ه برگزیدگان و پیامبران کشد که نه تنها زاهد و پارساست، بلکه از جملبه تصویر می

خداوند نیز هست. ایوب، انسان پرهیزگار و مقرب درگاه خداوند است که همه 

روزگارش در ستایش و خدمت به خدای بزرگ وقف شده است. روزی خداوند 

کشاند و با تفاخر بسیار در مورد پارسایی و خطاب به شیطان، سخن را به ایوب می

شود که تمامی عبادات ایوب شیطان مدعی می کند.عبادت و بندگی وی صحبت می

کند و چه بسا اگر این نعمات و بدان دلیل است که در نعمت و نواخت الهی زندگی می

خواهد فراخی از او ستانده شود، به خدا پشت کرده و ناشکری کند. خداوند که می

وی را  میزان ایمان، پرهیزکاری، شکیبایی و پاکی ایوب را به رخ شیطان بکشد دست

گذارد به جز جانش؛ و پیمان بر این برای اِعمال همه گونه رنجی بر ایوب باز می

شود در صورتی که همه نعمات از ایوب گرفته شود و به رنج و عذاب بیفتد گذارده می

توان گفت ایوب براستی مردی پارسا و و او همچنان خداوند را سپاس گوید، می

نیرنگ زده و به ترفندهایی نخست دارایی و اموال  پرهیزکار است. پس شیطان دست به

ستاند. ایوب هر کدام از و آنگاه خانواده و فرزندان و باالخره سالمتی ایوب را از او می

ها و پذیرد و نسبت به خدای آسمانها را با شکیبایی و تحمل میها و سختیاین رنج

برهنه "گوید ل گشته و میزمین وفادار مانده و همچنان به ستایش یزدان پاک مشغو

زاده شدم و برهنه هم از این دنیا خواهم رفت، خداوند بداد و خداوند بازگرفت، 

ها، شک این موهبت(. بی504:ص 1، باب کتاب ایوب، عهد عتیق) "متبرک باد نام او

ها بخشیده است و از دست دادن هر کدام بزرگترین نعماتی است که خداوند به انسان
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تواند ضربه سهمگینی بر روان و جسم آدمی باشد. ایوب در معرض از آنها می

شود و های جانکاه قرار گرفته و ایمانش مورد آزمایش و سنجش واقع میسختی

خداوند ابتالء از ایوب درگرداند، و او به آخر ایوب "آید و سرانجام سربلند بیرون می

، نک: 42باب  کتاب ایوب،، عهد عتیق) "بیش از آغازش، خجستگی بخشید

 (133: 1390نژاد، هاشمی

کتاب مقدس مسلمانان، از این حکایت به شکلی مختصر یاد نموده و با تأکید بر نام 

های مختلف تکرار کرده اسرائیل، داستان او را در سورهایوب به عنوان یکی از انبیاء بنی

( و مفسران  84 و 83و انبیاء:  84، انعام: 44تا  41، ص: 163های نساء: است )سوره

عهد اند، آن را به مدد متون اسالمی هر کجا به آیات مربوط به داستان ایوب رسیده
و بر مبنای باورهای اسالمی، توضیح داده و به تفصیل ماجرای صبر و تحملش بر  عتیق

عهد اند که در اند و گاه به متن داستان، مواردی افزودهمصائب وارده را توضیح داده

 شود.نمیدیده  عتیق

توان در سنت ادبیات رد پای این مضمون را با وفاداری به اصل داستانی آن، می

نوشتاری ایران باستان نیز دید. این داستان که شاید از سنت مسیحی شرق مدیترانه به 

گنجینه متون ادبی ایرانی میانه شرقی راه یافته، در متنی به خط سغدی تحریری، 

هایی آنکه نام ایوب را بیاورد. شوربختانه بخشه است بیمکشوف از ترکستان چین آمد

ای از این متن پاره شده و از بین رفته است؛ اما سخن درباره مردی است با خانواده

که کرد در حالیبزرگ که در کنار فرزندان و نوادگانش به آرامش و آسودگی زندگی می

رهای او را بر عهده داشتند و گنج و دارایی بسیاری داشت و خدمتکاران و بندگانش کا

ستور و چارپایان زیادی در خدمتش بودند. روزی ناگهان همه خانواده و فرزندان و 

کند. پس از چندی ثروت و مکنتش را میرند و او بر مرگ آنان زاری مینوادگانش می

دستی مبتال شده و دیگر نوکر و مزدوری در دهد و به تنگدستی و تهینیز از دست می

سار درختی در نهایت تش نیست و ناگزیر با سایر فقیران و گدایان در سایهخدم

تمام کند. در اینجا متن دچار پارگی شده و داستان نیمهبیچارگی و تنهایی زندگی می
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گمان این داستان یادآور رنج و بالیی است (. بی197- 194: 1387ماند )زرشناس، می

و شکیبایی وی مورد آزمون قرار گیرد. هر چند در که بر ایوب پیامبر نازل شده تا صبر 

های مفقوده متن ای به نام ایوب نیست و ممکن است این نام در بخشاین نوشته اشاره

 بوده که اینک از بین رفته است.

این شیوه از آزمایش الهی و نزول عذاب و رنج بر انسان و به دنبال آن، تالش برای 

به پاکی روان و تهذیب نفس، منحصر به متون دینی ها به منظور رسیدن تحمل سختی

سامی نیست، و چنین سنتی در باورهای دینی پیشااسالمی ایران امری غریب و 

توان در متون هایی از آن را در مضمون و محتوا، میناشناخته نبوده است؛ بلکه نشانه

ها به شکلی دینی و ادبی پیش از اسالم ایران نیز سراغ گرفت. اگر چه در این متن

ها و گذر از ها و رنجآشکار خط روایی داستان نقل نشده، اما بر اصل تحمل سختی

ها برای رسیدن به پاکی و رهایی از تعلقات دنیوی و صیانت روان از گزند آزمون

 های اهریمنی تأکید شده است. وسوسه

های و داشته بینی مزدایی باور بر آن است هر بالیی که بر انسان نازل شوددر جهان

تواند به او را همچون خواسته و خانواده و تندرستی و سالمتی از وی سلب کند، نمی

ها به واقع کوشش و تالش گونه رنجعنوان بال و مصیبت انگاشته شود، زیرا این

اهریمن است تا آدمی را از مقصود و هدف واالیش باز بدارد. در این دیدگاه، زندگی و 

د به آدمی عرضه داشته، همواره مورد حسد و دشمنی اهریمن هایی که اورمزدهش

ای از آرامش و نور قرار دارد و نظم و است. او از اینکه جهان اهورایی در گستره

سامانی بر آن حاکم است، سخت اندوهناک شده و در پی آنست که به روشی و 

اورمزد، چنین سر  ای این نظم و آرامش را بر هم ریزد. او از اینکه انسان مخلوقشیوه

مینو در چنبره اطاعت فرمان خداوند دارد، ناالن و ناخوش است. به همین سبب انگره

در سرآغاز آفرینش، قصد جان کیومرث را کرد و او را دردمند و رنجور ساخت، اما 

کیومرث بر سر ایمانش باقی ماند و کالم راستین را پذیرفت و به عنوان نخستین آورنده 

؛ 28: 1386، نک: آموزگار و تفضلی، 8فصل اول:  دینکرد پنجم،شد )دین انتخاب 
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، 36: 46، فصل روایت پهلوی؛ 198: 1389، نک: راشد محصل، 3مقدمه:  دینکرد هفتم،

، نک: 3بند  داستان گرشاسب و...، حقیقت گلشاه،؛ 308: 1390نک: میرفخرایی، 

های وزیدگی؛ 1380ار، ،  نک: به82و  53، صص 8و  5فصل  بندهش؛ 233مزداپور، : 
 (.40و  39: 1385، نک: راشد محصل، 22 -19، بند 2، فصل زادسپرم

بر این اساس شاید بتوان مقوله نزول رنج و شدت بر آدمی و آزمودن او در برابر 

ها را در ها و میزان تحمل و سرسختی انسان در مقابل این دشواریها و محنتسختی

مورد قیاس و بررسی قرار داد.متون دینی زرتشتی و کتب سامی 

های سامی های واقع شده بر شخصیت اول داستانبا دقت در جزئیات رنج و عذاب

ها را به چندین مرحله تقسیم کرد: توان این شدائد و عذاب)در اینجا ایوب(، می

نخست از دست دادن اموال و دارایی، سپس گرفتن فرزندان و خانواده، و سر آخر 

توان در متون دینی مزدایی نیز ی و سالمتی. این مراحل را میستاندن تندرست

های اهریمن برای تعرض به انسان و آسیب زدن به بازشناخت. در این متون، بر تالش

نعمات ارزانی شده به او اشاره شده که مُنتهای آرزوی این دیو بد سرشت آنست تا 

د و جانِ کالم آنکه در تمامی انسان را در تنگنای سختی و رنج قرار داده و عذابش ده

تواند خود را پیروز داستان تصور کند. زیرا انسان پارسا این مراحل، اهریمن نمی

داند که این نعمات ذاتی آدمی نیست و ممکن است هر آن از وی سلب شود، اما می

دارد پاکی روان و ایمان و باوری است که چون آنچه انسان را در مقام انسانیت نگاه می

کند و الزم است آدمی با ژی مستحکم از او در برابر اهریمن محافظت و پاسداری مید

توان هوشیاری کامل مراقب این دژ و حصار باشد تا بدان آسیبی نرسد. این نکته را می

درباره  5تا  1بندهای  32دید. در این متن، فصل  روایت پهلویبه روشنی در متن 

آمده است که اگر اهریمن و دیوان همه مال و ارزش روان انسان پرهیزگار چنین 

ثروت، فرزند و خانواده، پادشاهی و قدرت و تندرستی و حیات کسی را از وی 

توانند چنین اند؛ بلکه زمانی میتوانند ادعا کنند که زیانی بدو رساندهبگیرند، نمی

، نک: 5 -1: 32، فصل روایت پهلویادعایی کنند که روان او را گناهکار کرده باشند )
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توان به وضوح همان مراحل (. با دقت در این عبارات می286-285: 1390میرفخرایی، 

طرح شده در متون سامی را باز شناخت. نخست به سلب خواسته و دارایی اشاره شده، 

سپس از دست دادن فرزند، آنگاه قدرت و پادشاهی و در مرحله دیگر تعرض به جسم 

ات؛ و تأکید شده که یک یک این مصائب، انسان فرد و حتی کشتن و گرفتن حی

افکند و فقدان آنها زیان واقعی بر انسان پارسا نیست؛ پرهیزکار را به ورطه گناه نمی

درنگ( اهریمن و دیوان در زمان )بی"بلکه زمانی که روان او گناهکار و نابود شود، 

س این متن با روایت (. در قیا286)همان، ص  "اندیشند که زیان کاملی بدو کردیممی

توان روند یکسانی را شاهد بود و تنها تفاوت جزئی آنست که می عهد عتیقایوب در 

داند و در آنجا خداوند زندگی و جان ایوب را از آن خود و در حوزه اختیار خود می

دهد دست شیطان بدان برسد و ابلیس تنها قادر است بیماری و درد را بر اجازه نمی

و خدا به شیطان گفت در دست توست اینک، به جان اما در زینهار  "ندوی مستولی ک

که در متن مزدایی، مرگ (؛ در حالی28، ص 2،  باب کتاب ایوب عهد عتیق،) "تو

تواند جزئی از این مراحل باشد چنانکه در شهادت کیومرث اتفاق افتاد و جسمانی می

اهریمن قادر نیست به حریم  اصوالً مرگ از جنس اهریمن است و خویشکاری او. اما

تواند ادعا کند پیروز شده و روان و دل انسان پرهیزکار وارد شود که اگر موفق شود می

و  "روان"زیان کامل بدو و به آفرینش اورمزدی وارد کرده است. توجه خاص به 

آدمی که محل نزول اندیشه الهی است و باید مصون از تعرض و درازدستی  "دل"

-83، ذیل تفسیر آیات الجنانالجنان و روحروضگیرد، در متن تفسیری  اهریمن قرار

سوره انبیاء آمده است که شیطان از خداوند خواست او را بر تن ایوب مسلط   84

(. در 260: 13، ج 1368)رازی،  "کردم، اال بر دل و زبانش"گرداند و خداوند گفت: 

و یا  "روان"پاک نگاه داشتن حریم اینجا اتفاق نظر سنت اسالمی و مزدایی در حفظ و 

از تعرض اهریمن و نیروهای شیطانی آشکار است. اصوالً اهریمن به دلیل  "دل"

ها، خلقت کند با آسیب زدن به جسم و مال انساناش گمان میویژگی پس دانشی
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که در بینش دینی مزدایی، آنچه انوشه و جاودانه شود، درحالیاورمزدی نابود می

 اهمیت دارد روان )دل( و مینوی آفرینش است.  ماند و می

نیز  45، پرسش مینوی خردتوان در متن پهلوی قریب به همین مضمون را می

شود خواند. در آنجا تأکید شده است که خسران و زیان واقعی زمانی به کسی وارد می

و  که روانش توسط اهریمن ربوده شده و در خدمت او قرار گیرد و اگر ضرری به مال

توان ضرر و زیان واقعی دانست. فرزند و زندگی انسان وارد شود، آن را نمی

پندارد که زیانی کامل بدو که روان یکتا را برباید و تباه کند، آنگاه میهنگامی"

(. در این پرسش همه 59، ص 1380، نک: تفضلی، 45، پرسش مینوی خرد) "رسانیدم

های زان صدق و اخالص که در داستانآن مراحل آزمون آدمی برای نشان دادن می

های سامی مطرح شده، آمده است. در این متن واژگان زندگی، زن، فرزند و همه نیکی

توان آنها را معادل دارایی و ثروت، فرزند، تندرستی و حیات گیتی ذکر شده که می

 "ربوده شدن"از اصطالح  مینوی خردقابل توجه است آنکه در متن دانست. اما آنچه 

(appurēd و )"تباه شدن" (tabāh)  توسط اهریمن استفاده کرده است که به نظر

، مفهوم "ربودن"قدری جلوه تصویری و تراژیک به متن داده است. شاید بتوان از واژه 

از آن خود کردن، متعلق به خود کردن و آلودن را برداشت کرد. یعنی اگر اهریمن موفق 

ده کسی را بدزدد و از آنِ خود کند، این امر زیان شود زندگی، حیات، فرزند و خانوا

نیست، بلکه ضرر راستین آن است که روان انسان را از چنگ وی درآورده، به خدمت 

توان به وضوح در و اختیار خود گیرد. ربوده شدن روح آدمی توسط نیروی شر را می

ل وعده جوانی اثر گوته دید که فاوست روحش را در قبا 2منظومه آلمانی دکتر فاوست

و نشاط به شیطان فروخت. گویا بر سر فاوست هم میان خداوند و ابلیس قماری 

در آلمان به دنیا آمد و از دانش پزشکی و سحر و  1480فاوست شخصیتی حقیقی است که در حدود سال  .2

هایی پیرامون یاری به او باور داشته و افسانهبینی بود. مردم بسگویی و طالعجادوگری آگاهی داشت و مدعی غیب

 (.26: 1359؛ مارلو، 60: 1376او ساخته شده بود )ستاری، 
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که اراده درگرفته و مفیستو خدای شر، شرط بسته که روان فاوست را گمراه کند مادامی

 (.74، 63: 1376و مشیت حق شامل حال این بینوا مرد سرگردان نباشد )ستاری، 

یز بر همین نکته پافشاری شده است که اگر اهریمن ن 32در  صد در بندهشدر متن 

مال و خواسته کسی را از وی بگیرد، زیانی بدو نرسانده، مگر زمانی که روان شخص را 

: 1909، 2-1: 32، در صد در بندهشدروند و دوزخی کند و به سوی خود کشاند )

ش اهریمن برای است و باور بر اینکه زمانی کوش "روان"(. در اینجا نیز تأکید بر 101

کردار رسد که بتواند روان انسان درستزیان رساندن به آفریدگان اورمزدی به نتیجه می

 را به سوی خود متمایل کرده و از دایره نفوذ و عنایت اورمزدی دور گرداند. 

بیان شده است و با دقت  دینکرد ششماین مضمون به گونه دیگری در متن اندرزی 

ایشان را نیز اینگونه "حتوا را دریافت. در آنجا آمده است: توان همین مدر آن می

پنداشتند که خدایی)قدرت( سپر)محافظ( خواسته و خواسته سپر تن و تن سپر روان می

رسد، اگر بیم جدا شدن خواسته است. از میان این چهار چیز، بدی که به مردمان می

گزیر)امید( نیست، بگذار که که به خدایی باشد بگذار که خدایی را رها کند، زمانی

که به خواسته گزیر نیست، بگذار که حتی تن را رها خواسته را نیز با آن رها کند، زمانی

، نک: میرفخرایی، 26، بند دینکرد ششم) "کند، پس از این نباید روان را بسپوزد)براند(

 (. به دیگر سخن، قدرت نگهدار ثروت است و ثروتShaked,1979: 13؛159: 1392

توان برای حفظ مال، پاسبان جسم و جسم نگهبان روح. در زمان سختی و نزول بال، می

قدرت را رها کرد و برای حفظ تن، ثروت را فدا کرد، اما روان را در هیچ حال و وقتی 

نباید از دست داد که در آن صورت بازنده خواهیم بود. آشکار است که این متن نیز بر 

که ارزش روان را باالتر از تن، تن را باالتر کند بطوریکید میحفظ و مراقبت از روان تأ

داند و به طور مشخص به همان چهار مرحله از خواسته، و ثروت را باالتر از قدرت می

های سامی آمده، یعنی قدرت، خواسته، تن و روان توجه شده آزمونی که در داستان

ال و خانمان و جسم آدمی برسد، سازد که اگر بدی و زیانی به ماست و خاطرنشان می

قابل تحمل و حتی جبران است اما باید در حفاظت از روح و روان دقت نمود. همین 
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تأکید و توجه در حفظ و پاسداری از حریم روان، در بند بیست و پنجم همین متن 

برترین "گوید: شود، میمجدداً تأکید شده است. وقتی سخن از معرفی برترین خرد می

خردها آنست کسی که بتواند تن را آنگونه دارد که به خاطر روان، هیچ بدی به  خرد از

تن نرسد و روان را آنگونه دارد که به خاطر تن، هیچ بدی به روان نرسد و اگر به جز 

(. به 159: 25را نگاه دارید )همان، بند  "روان"را رها کنید و  "تن"این، نتوان کردن، 

کسی که از روانش "ی بر حفظ و نگاهبانی از روان است. بیانی دیگر، اولویت و برتر

)همان،  "کندکند خوشبخت است و بیچاره آن کس که از تن محافظت میمراقبت می

های انسان خردمند یکی آنست که بتواند در (. در متون پهلوی از نشانه190: 207بند 

، نک: 38پرسش  مینوی خرد،ها و شدائد روزگار، روان خویش را حفاظت کند )سختی

(  تا جایی که فدا کردن تن برای مصون ماندن روان تجویز شده 53: 1380تفضلی، 

 (.25، ص 14است )همان، پرسش 

با دقت در داستان ایوب نکات جالب دیگری نیز وجود دارد که قابل قیاس با متون 

ن دینی مزدایی است. از جمله اینکه چرا باید ایوب، پیامبر راستین خداوند چنی

تر چرا همواره بالیا و آزمایشات دشوار و آالم دردناکی را تحمل کند. در پرسشی جامع

کرداران مقدر شده و ایشان باید در معرض مصائب در سرنوشت نیکان و درست

مند دغدغه بهرههای دشوار قرار گیرند و بدکرداران غالباً از زندگی آسوده و بیآزمون

چرا شریران زنده "شود: زبان ایوب هم مطرح می که این پرسش ازهستند. بطوری

شود،.... خانمانشان مصون است از تعرض شوند و قدرتشان قهّارتر میمانند، پیر میمی

 "گذارندو ترس و چوب خدا فراسرشان نیست....و روزگار، در نشاط و نعمت می

این پرسش از  گمان(. بی77: 1390نژاد، ، نک: هاشمی21، باب کتاب ایوب عهد عتیق،)

جمله سؤاالت مهمی است که در طول حیات بشر، همواره ذهن آدمی را به خود 

ای کامالً آشنا برای عموم مردم در هر فرهنگ و دینی مشغول داشته است. این تجربه

اند. برای این ها این سؤال را در کمال نومیدی از خود پرسیدهاست و غالب انسان
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هایی متفاوت و گوناگون ارائه و دینی هر یک پاسخپرسش بنیادین، مکاتب فکری 

 اند.کرده

در سنت عهد عتیقی رنج جایگاه واالیی دارد. حکما و پیران قوم یهود در برابر 

اند. گاه آن را هایی متفاوت داشتهپرسش از چرایی نزول رنج بر آدمیان، نظرات و پاسخ

یهوه دانسته که به سبب ارتکاب گناه، نه تنها افراد را مجازات  ناشی از اراده و غیرت

عهد عتیق، سفر شدند )کرده؛ بلکه فرزندان و نوادگانشان نیز مشمول عذاب الهی می

(. گاه عقوبت و پاداش را پاسخ داوری یهوه در همین دنیا 74، ص 20باب  خروج،

ین دنیا در قالب ثروت و دانستند. یعنی نتیجه اعمال خوب و بد آدمیان در هممی

کند. بر این اساس تندرستی و افزونی فرزند و یا در هیئت بال و رنج و بیماری جلوه می

عهد کند )داند و او را شماتت میاست که دوست ایوب رنج او را ناشی از گناه او می

ه (. گاه دلیل نزول رنج را کفار34: 1390نژاد، ، نک: هاشمی4، باب عتیق، کتاب ایوب

ترین است، ترین و برگزیدهدانند که بر دوش فردی که غالباً پاکگناهان قوم و ملتی می

برای گناهان ما بود که که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را "شود. آوار می

(. گاه رنج را عین لطف و برابر با 685، ص 53، باب عهد عتیق، کتاب اشعیا) "زدند

خنکا  "شود. که تنها نصیب بندگان خاص و شایسته خداوند میمهر خداوند دانسته 

مردا که خدایش به صالح آرد، پس تأدیب ایزدی را خوار مدار. چرا که او درد می 

 (. 37: 1390نژاد، ، نک: هاشمی5، باب عهد عتیق، کتاب ایوب) "فرستد، درمان نیز هم

از آن شامل حال هر از منظری دیگر، رنج یک آزمون است و سعادت برخورداری 

توانند از این فرصت ارزنده های پرهیزکار و مقرب میشود بلکه تنها انسانکس نمی

(. گروهی نیز دلیل نزول بالیا و مصائب را نائل 74: 1390مند شوند )استینمن، بهره

(. 45: 1389دانند )یونگ، شدن آدمی به معرفتی عمیق و ژرف نسبت به ذات حق می

یستانسیالیستی، رنج الزمه وجود آدمی است. زیرا به مدد آن، توجه انسان در دیدگاه اگز

شود. در این به نفسش معطوف شده و زمینه تعالی و رشد و سازندگی روح فراهم می

کند. هر چه رنج مکتب، رنج مالکی است که نسبت میان فرد و خداوند را تعیین می
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ست. از این منظر آدمی در صدد فرار از تر اتر باشد، رابطه انسان با خدا نزدیکعمیق

رود و نتیجه رنج کشیدن رسیدن به آستانه تسلیم، رنج نیست؛ بلکه به استقبال آن می

(. برخی دیگر 250 -248: 1385اطاعت محض، آرامش و ملکوت است )نصرتی، 

علت اصلی رنج و آالم بشری را، دوری و جدایی انسان از ذات الهی و امر قدسی 

که اگر این فراق به پایان رسد، روزگار انسان خجسته شده و نوزایی و  دانندمی

دهد. اما رسیدن به وصال از حیطه قدرت آدمی بسی دور است بازآفرینی آدمی رخ می

ها و تنها منوط به قدرت و میل الهی است. جان کالم آنکه برای پایان دادن بر این رنج

 (.   53: 1383ار )ملکیان، آید جز صبر و انتظکاری از انسان برنمی

در متون اسالمی و تفاسیر قرآنی، این بالیا آزمونی است که با آن خداوند بندگانش 

کردار از بدکردار، شکیبایی و صبر بر این آزماید و مالک تمیز و شناخت درسترا می

شود، بدان سبب است که به مقام مصائب است. اگر ایوب به رنج و عذاب مبتال می

(. در این دیدگاه، سنت الهی 32: 2، ج1349 تفسیر قرآن مجید،صبر نائل شود ) رضا و

تر است، جام بال و محنت تر و مقرببر آن است که هر کس نزد خداوند محبوب

تر، بالی او هر که را درجه وی در مقام محبت عالی"شود.بیشتری ارزانیش می

این آالم و دردها را رنج حقیقی (. البته برخی نیز 76: 2، ج1352)میبدی  "ترعظیم

ندانسته و معتقدند که آدمی به سبب کم دانشی و عدم اشراف به کنه حقیقت، چه بسا 

که عین رحمت و آسودگی است برخی حوادث را زحمت و رنج بداند درحالی

 (.   306: 1370)میرفخرایی، 

ها و همه بدیاما دیدگاه مزدایی در برابر این پرسش اساسی آنست که از آنجا که 

شود و به دلیل آنکه اهریمن با ها از ناحیه اهریمن و دیوهای زاده او صادر میشرارت

آفریدگان اورمزدی سر دشمنی و ناسازگاری دارد، بدی و پلیدی را در قالب رنج و 

کند. از آن طرف انسان باورمند مزدایی نیز چون یقین دارد این سختی بر آنان نازل می

یابد آمیختگی و گمیزش، بخشی از قلمرو اهریمن است، به روشنی درمی دنیا به دلیل

همه این شدائد و آالم گذرا و آنی است؛ پس بهتر است بخشی از شر و پلیدی اهریمن 
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ساخته را در همین دنیا تحمل کند تا مقدار و اندازه آن کمتر شده و با تحمل رنج و 

جهان مینوی کاسته شود. به زبانی دیگر سختی در این جهان، از میزان آالم و رنج در 

تر از محنت ابدی در جهان مینوی است. اگر چه رنج کشیدن در این دنیا قابل تحمل

شاید دالیل و مقدمات این گزاره در قیاس با دیدگاه سامی و عهد عتیقی متفاوت باشد، 

اما گویا در نتیجه یکسان است که رنج کشیدن نوعی فضیلت است و طریقی است 

 دادستان دینیگبرای پاک گردانیدن روان و تهذیب درون. در پرسش پنجم متن پهلوی 

چرا بدی به نیکان بیش از بدان "این نکته در قالب سؤال به روشنی مطرح شده است: 

(. The Datistan i Dinik, 1976:19؛308: 1370)میرفخرایی،  "رسدمی

چنین سؤالی همواره در نزد  نویسنده در مقام پاسخ، ضمن پذیرفتن این نکته که

پیشینیان نیز مطرح بوده و با اذعان به اینکه باور درستی است که رنج نیکوکاران در 

کند مزد گیتی بیشتر و راحتی و آسایش بدکاران در این جهان بسیار است، اما تأکید می

ن و پاداش نیکوکاران در جهان مینوی حتمی است و بدکاران پادافراه خود را در هما

نیکوکاران به سبب ترس از درد و "سازد که جهان خواهند گرفت و خاطرنشان می

کنند و به هیچ چیز نادرستی پادافراه دوزخ، راحتی و آسایش گیتی را رها می

کنند و به امید راحتی و آسایش بهشت ، رنج و ترس گویند و نمیاندیشند، نمینمی

 "پذیرنددیشه، گفتار و کردار با میل خود میبسیار برای انجام دادن کار درست را در ان

به همین سبب است که در گیتی راحتی و آسایش "گیرد و در بند پایانی نتیجه می

؛ 309-308)همان:  "فراوان استبدکاران زیاد و اندوه و درد و زاری و بدی نیکوکاران 

The Datistan i Dinik, 1976:19-21متن ای دیگر در نکته به گونه (. همین

آورد که از کوه هیزم هم آمده است. در آنجا حکایت دو هیربد را می ششم دینکرد

کردند و همزمان با یکدیگر آیات اوستا و زند جمع کرده بر پشت خویش حمل می

خواندند. از ایشان پرسیدند شما که مردانی توانا و ماهر هستید، چرا بدین آیین، کار می

دانید چه نیازی به کارکردن و ا که اوستا و دین میکنید )شاید منظور آنست شممی

شنیدیم که هر کسی باید بدی را که اهریمن "کشیدن دارید(، آنان پاسخ دادند: سختی
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آفریده است، در جایی در گیتی یا مینو، متناسب با پایه و مقام خود تحمل کند، ما را 

. تا آنکه در مینو تحمل بهتر به نظر آید اگر سهم خویش را در گیتی متحمل شویم...

(. بر این اساس شکیبایی 235-234، نک: میرفخرایی، : 5، بند ت دینکرد ششم) "کنیم

 ها در جهان مادی، موجب کاهش آالم در جهان مینوی است.ها و سختیبر رنج

را به متون دینی مزدایی  عهد عتیقتواند داستان ایوب در از نکات دیگری که می

اش را است که ایوب پس از آنکه ثروت و مال و فرزندان و خانواده پیوند دهد، آنجایی

از دست داد، شیطان جسم او را مورد آسیب و صدمه قرار داده و چنان زخم و ریمنی 

بر تن ایوب نشست که خطر ابتالء مردمان شهر به آن بیماری، ایوب را ناگزیر به ترک 

ساخت، به ک درختی با درد خود میکه در بیابان زیر تشهر و دیارش کرد و در حالی

کرد. درگاه خداوند شیون و تضرع کرده از او صبر و شکیبایی و پایان رنج را آرزو می

کتاب فرسا، تنها همسر بردبارش او را همراه بود. در در این روزهای سخت و جان

وب در های ناسور مبتال کرد. ایآمده که شیطان تن پیامبر را به درد و بال و دمل ایوب

باب  عهد عتیق، کتاب ایوب،خاراند )هایی تنش را میخاکستر نشسته و با تکه سفال

تفسیری (. در تفسیر این صحنه از داستان، مفسر گمنام کتاب 505-504دوم، ص 

شرحی غلوآمیز آورده که چون خارش به تن ایوب رسید، چندان  برعشری از قرآن

ون تن ایوب چرکین شد، کرم در تنش خانه تنش را بخارید تا همه ناخنش بیفتاد و چ

کرد چنانکه همه همسایگان را از گند و ریم او به رنج آمده، پس او را از آبادی بیرون 

کرد کردند و بر بستری از خاکستر نشاندند و تنها همسرش با وی بود و پرستاریش می

دیگر متون  (. حکایت راندن ایوب از شهر را204: 1352، تفسیری بر عشری از قرآن)

؛ 965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 262: 13، ج 1368اند )رازی، تفسیری نیز شرح داده

تفسیر قرآن ؛ 233: 1384؛ البوشنجی، 77: 2، ج 1352؛ میبدی، 257: 1340النیسابوری، 
 (. 33: 2، ج1349، مجید

داستان این صحنه از داستان، شباهت زیادی با روایت تهمورس و جمشید در 
دارد. در آن حکایت آمده که چون اهریمن به فریب و حیله موفق شد  رشاسب و ...گ
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تهمورس را ببلعد و سپس با شتاب راهی دوزخ شود، جمشید از اورمزد خواست بدو 

یاری دهد تا جسد تهمورس را از تن اهریمن بیرون کشد. سروش اشو بدو گفت بر 

را سرنگون کرده، دست خود را در ای اهریمن ای ببند و سپس با حیلهدستت پارچه

شکم او فرو برده و تنوار)جسد( شاه تهمورس را بیرون بیاور. جمشید چنین کرد و 

های دینی در استودان نهاد. اما آنچه این جسد تهمورس را بیرون کشیده و با انجام آیین

کند تأثیر مخرب تماس دست جمشید با بدن داستان را به روایت ایوب نزدیک می

ریمن است که سبب شد دست او گندیده و پوسیده شود و ریمنی و بوی ناخوشی اه

داشته باشد و هر روز بر درد و رنج او افزوده شود. جمشید نگران از اینکه مبادا این 

بوی بد و بیماری سبب درد و رنج مردمان شود، ناچار خانمان و سرزمین خود را ترک 

رنج و درد، زاری و شیون کرد و از اورمزد کرد و از مردمان دوری گزید و بر این 

و خداوند، آفرین و  "چنین گزند گران و سخت را از تن ما دور کن"خواست که: 

داستان گرشاسب و...، تهمورس و دعای او را شنید و تندرستی و بهبودی بدو بخشید )

توان چهار (. با دقت در این دو متن می191-187: 1378، نک: مزداپور، جمشید

اهت داستانی را برشمرد: شب

نزول بیماری: توسط نیروی شر بر قهرمان داستان که اتفاقًا در هر دو روایت، از -1

نوع بیماری پوستی است. بدن ایوب به زخم و خارش مبتال شده و خونابه و چرک از 

شود. جمشید هم دستش پوسیده و گندیده و آن جاری است و بوی بد از آن ساطع می

 ریزد و بوی ناخوشی دارد. هایی از آن کنده شده و فرو میکهبه تدریج ت

ترک شهر و دیار توسط شخصیت اصلی روایت: در داستان ایوب، دلیل این -2

مهری اهالی شهر است که از بوی گند و ریم او به ستوه آمده، او را از شهر هجرت بی

ان از سرایت بیماری، بیرون کردند و در داستان ایرانی، این خود جمشید است که نگر

 کند. جالی وطن می

تضرع به درگاه خداوند: در هر دو روایت، قهرمان داستان به درگاه خداوند -3

تضرع و شیون کرده، از او تقاضای بخشش و رحمت دارند. قرآن سخن ایوب با 



 39  ... رنج یا آزمون؟ ردپای محتوای داستان ایوب

. خداوند من، "انی مسنی الضر و انت الرحم الراحمین"خداوند را چنین آورده است: 

(. این عبارت به 92تری )سوره انبیاء، آیه رنج رسد و تو از همه مهربانان مهربانیمرا م

چنین گزند گران و سخت را از تن ما دور "دعای جمشید شباهت بسیار دارد که گفت: 

(.   190: 1378، نک: مزداپور، 60، بند داستان گرشاسب و...، تهمورس و جمشید) "کن

ای آنان و نزول رحمت الهی: خداوند چون صبر وپاسخ خداوند به تضرع و دع -4

ابتالء از او درگرداند.... و دوچندان که ایوب پیش از این "شکیبایی ایوب را دید، 

(. 133: 1390نژاد، ، نک: هاشمی42باب  عهد عتیق، کتاب ایوب،) "داشت، به او باز داد

ها که بر وی نجبرداشتیم از وی آن ر"نیز همین مضمون آمده است که  قرآنو در 

که او در خواب است (. در داستان جمشید نیز زمانی84)سوره انبیاء:  "گماشته بودیم

کند بر دست او گمیز افکند و بر اثر آن، دست او بهبود اورمزد، گاوی را مأمور می

ستایش و نیایش یزدان و "یافت و جمشید چون آن ورج و اعجاز بدید، در ساعت 

، نک: مزداپور، 66، بند تان گرشاسب و ....، تهمورس و جمشیدداس) "امشاسپند بکرد

1378 :191.) 

توان میان داستان ایوب بر اساس تفاسیر اسالمی و متون از موارد دیگری که می

مزدایی شباهتی یافت، تالش ابلیس برای پیروزی بر ایوب از طریق فریب دادن همسر 

گونه بال بر ایوب نازل کرد و یقین وی است. در متون تفسیری آمده شیطان چون همه 

یافت که ایوب دست از طاعت خدا برنداشته و شکیبایی و شکر خداوند پیشه گرفته 

ای که در آغاز آفرینش آدم را است، در کار او درماند. پس تصمیم گرفت به همان شیوه

فریب  فریب داد، ایوب را نیز گمراه کند یعنی به وسیله یک زن. همه این متون در مورد

های فریب متفاوت دادن همسر ایوب توسط ابلیس اشتراک نظر دارند هرچند شیوه

است همچون پیشنهاد خوردن گوشت خوک و شراب توسط ایوب برای بهبود یافتن 

(، سجده کردن ایوب در برابر شیطان 234: 1384؛ البوشنجی، 259: 1340)النیسابوری، 

: 1352تفسیری بر عشری از قرآن مجید، و ستایش او به عنوان خالق و پروردگار )

(، قربانی 265: 13، ج 1368؛ رازی، 966-965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 204-205
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، ج 1368؛ رازی، 77: 2،ج1352کردن گوسفند به دست ایوب برای ابلیس )میبدی، 

ا ها را از زبان همسر ایوب به پیامبر بینو(. شیطان کوشید تمامی این توصیه265: 13

القاء کند. البته ایوب همه این پیشنهادات را رد کرده و همسرش را توبیخ و سرزنش 

 کند. کند که چرا گوش به نادان کرده است و او را تهدید به شالق میمی

توان در متن پهلوی تهمورس دیوبند و همسرش دید. نمونه چنین فریبی را می

د و اهریمن را به بارگی داشت کرتهمورس مدت سی سال بر هفت کشور پادشاهی می

زد. اهریمن که از این کار در رنج بود چاره خود را در فریب زن و  با گرز بر سر او می

زبانی و وعده هدایایی گرانقدر فریب داد و راز ترس تهمورس دید و او را با چرب

که بر پشت او سوار است، جویا شد. زن به طمع وعده اهریمن، از همسرش را زمانی

تهمورس این راز را پرسید و پاسخ تهمورس، سبب کشته شدن و بلعیده شدن وی 

، نک: 27تا  8بندهای  داستان گرشاسب، و ...، تهمورس و جمشید،توسط اهریمن شد )

توان دید که نیروی اهریمن (. با دقت در این دو داستان می186 -183: 1378مزداپور، 

روی فریب و نیرنگ قابل اجراست. در هر دو با استفاده از عنصر زنانه و به مدد نی

فریب  ترین فرد به شخصیت اول داستان است،روایت، زن که معموال همسر و نزدیک

خورد. البته در روایت ایرانی نتیجه فریب زن، نابودی و مرگ شخصیت اصلی می

داستان است و در روایت اسالمی، شخصیت محوری متوجه این فریب شده و با آن 

هیچ ذکری از این  عهد عتیقکند. قابل توجه آنکه در کتاب ایوب منقول از ه میمقابل

 ماجرا نشده است و همسر ایوب نقشی فرعی بر عهده دارد. 

قابل توجه  -عهد عتیقیمبتنی بر روایت سامی و  -نکته دیگری که در داستان ایوب

ش از طرف دیگر است ساختار رابطه خدا با ایوب از یک طرف و رابطه ایوب با همسر

توان رابطه ارباب است که به یکدیگر شباهت شگفتی دارد. در رابطه خدا و ایوب، می

و بنده را دید که در آن، بنده با وجود آنکه تمامی مراتب بندگی را بجا آورده و هیچ 

کوتاهی و قصوری از او سر نزده، اما مستوجب رنج و شکنجه است. خداوند او را به 

ده تا به هر شکلی که مایل است با او رفتار کند. با این وجود ایوب دست ابلیس سپر
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آید. زیرا اینجا رابطه فرادست و و دانستن دلیل آن بر نمی هرگز در مقام پرسش

جویی منطق فرامین و مقدرات گری و پیفرودست است و زیردستان حق پرسش

تر در وان در ابعادی کوچکتفرموده شده توسط باالدستان را ندارند. همین الگو را می

ها و رابطه ایوب و همسرش دید. بر اساس متون تفسیری اسالمی، با وجود همه سختی

کس از دوستان و نزدیکانش که تا که هیچهایی که ایوب بدان مبتال شده، بطوریبیماری

پیش از این در خدمتش بوده و از خوان محبت او برخوردار بودند، او را تحمل نکرده 

کنند، اما تنها رانند و یادی هم از او نمیکس از شهر و زادگاهش میاو را تنها و بیو 

هایش را التیام و تسکین کند و زخمماند و تیمارش میکسی که در کنارش صبورانه می

بخشد همسرش رحمه است. این زن برای آنکه خرج زندگی خود و شوهر بیمارش می

آمد، کند. شبی که دست خالی به سوی خانه میار میرا تأمین کند، در خانه مردمان ک

ای نان. رحمه ناچار پذیرفت. ابلیس زنی از او گیسوانش را تقاضا کرد در مقابل گرده

چون این دادوستد بدید، به نزد ایوب رفته سعایت همسرش را کرد که این زن به تو 

خورد که در خیانت کرده است. ایوب این سخن ابلیس را باور کرد و سوگندان 

یابد، خدای صورت بهبودی، او را به صد چوب تنبیه کند. اگرچه وقتی ایوب بهبود می

گناه گوید که او بیعزوجل او را به نمامی شیطان درباره همسرش آگاه کرده و می

است؛ اما چون ایوب سوگند یاد کرده و شکستن سوگند گناهی گران است، پس 

ست ایوب داد که با آن همسرش را بزند تا خداوند یک دسته شاخه گندم به د

(. الزم به ذکر است که این بخش از داستان، 44سوگندش دروغ نشود )سوره ص: 

یعنی فریب خوردن ایوب از شیطان و تصور خیانت همسرش و یا گمراهی او در متن 

اند های مختلفی آوردهنیامده ولی تمام متون تفسیری اسالمی آن را به شکل عهد عتیق

؛ 966-965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 205: 1352 تفسیری بر عشری از قرآن،)

؛ 77: 1، ج 1352؛ میبدی، 259: 1340؛ النیسابوری، 265: 13، ج 1368رازی، 

(. با دقت در این دو رابطه 38: 2، ج 1349، تفسیر قرآن مجید؛ 234: 1384البوشنجی، 

این  -عهد عتیقدر  کتاب ایوببر اساس  -توان دید که در اعمال شکنجه بر ایوب می
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هیچ دلیلی ایوب پرهیزکار را به رنج و دارد که بیابلیس است که خداوند را بر آن می

این شیطان  -بر اساس تفاسیر قرآنی -درد مبتال کند. در رابطه ایوب و همسرش هم

ی است که ایوب را گمراه کرد و با وجود آنکه همسرش همواره در خدمت و پرستار

داند. شگفت آن که کار پنداشته و مستحق شالقش میاو بود، اما ایوب او را خیانت

آگاه باشد، چگونه مکر شیطان را در نیافته و قضاوت نادرستی پیامبری که البد باید همه

تواند به دیدگاه غالب جامعه سامی به زن و کند. آیا این مسأله میدرباره همسرش می

بوط باشد؟ همچنین واکنش ایوب در برابر تصمیم خدا، تسلیم فرودست انگاشتن او مر

محض و وفاداری است. همین واکنش را هم همسر ایوب در برابر تصمیم نادرست و 

زند، بازهم صبورانه تصور باطل ایوب دارد و با وجود اتهام خیانتی که ایوب به او می

 دارد. گرید و تیمارش میماند و بر دردش میدر کنارش می

اند و در بررسی ظاهر و محتوای روایات سامی و مزدایی که به این موضوع پرداخته

توان مالحظه کرد که هر دو دسته متون در این مورد خاص، بر مقایسه آنها با هم، می

آدمی و پایداری بر ایمان است و  "روان"یک نکته اشتراک نظر دارند و آن ارزش 

های ار همواره مورد تهاجم اهریمن و وسوسهنگرانی مدام از اینکه این دژ و حص

شیطانی است و آدمی باید در حفظ و نگاهداری آن بکوشد. در واقع هر دو دسته متون 

در باور به این اصل، تفاوت ماهوی ندارند. اما نقطه افتراق آنها در نحوه و شیوه بیان 

لب داستان نقل و در قا "روایت"این موضوع است. در متون سامی این نکته به گونه 

شده است. به بیانی دیگر موضوعی که جنبه حِکَمی و اندرزی داشته، تشخّص انسانی 

یافته و در فرم بیوگرافی و زندگینامه شکل گرفته است. این شیوه که موضوعات 

اساطیری در قالب زندگی واقعی مجسم شوند، سنتی جامانده از روزگار عتیق است 

مزدایی در رابطه با ارائه و بیان این موضوع خاص،  (. اما متون75: 1389)یونگ، 

آنکه نیازی برای گزارش روایی و داستانی اند. این متون بیای متفاوت برگزیدهشیوه

درباره این نکته ببینند، آن را در قالب بیانی صریح و مستقیم با جمالتی کوتاه و روشن 
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و به صورت آمرانه و تنذیر و  اند. یعنی اصل مطلب، در هیأت پند و اندرزمطرح کرده

 تبشیرگفته شده و نیازی به بیان نمونه و آوردن مثال نبوده است.

 نتیجه

تواند نقشی مهم در برداشت باورمندان و دینداران از رنج به عنوان نوعی آزمون که می

پالودگی نفس و روان آدمی ایفا کند، امری مشترک در اغلب ادیان و مذاهب مختلف 

ها، سنجش میزان شکیبایی و بردباری انسان در برابر شدائد و از این آزموناست. هدف 

های اهریمن ها و تالش وی برای حفظ و نگاهداشت روان از وسایس و فریبسختی

هایی در نامهها، در قالب رنجها و آزمونو نیروهای پلید است. روایت این سختی

گونه از روایات را ست. اگر مالک اینروایی جهان باقی مانده ا -گنجینه میراث ادبی

توان ردپای آن را در متون و تفاسیر اسالمی بدانیم، می عهد عتیقداستان ایوب مبتنی بر 

بینی عهد عتیقی و سامی با های ماهوی میان دو جهانمزدایی نیز یافت. با وجود تفاوت

در این دو دسته متون توان نکات مشابه فراوانی را دیدگاه مزدایی، با شگفتی بسیار می

پیدا کرد. در هر دو گروه از این روایات، تأکید شده که اهریمن درصدد فریب انسان و 

تصاحب جان آدمی است و اگر انسان به خواسته شیطان پاسخ مثبت دهد و روانش را 

به ابلیس بفروشد، آنگاه ابلیس در نبرد با خداوند پیروز شده است. بنابراین در تمامی 

ینی، آدمی به مبارزه با شیطان و مقابله با او از طریق پاک گردانیدن روان و حفظ متون د

ها، تشویق و ترغیب شده است. انسان باید به مدد جان جان و بردباری بر سختی

آگاهش، برای دلسرد ساختن و ناامیدکردن اهریمن، همتی سخت و کوششی پیگیر 

اما در ساختار روایی این دو گروه از  های مضمونی،داشته باشد. با وجود این شباهت

وار شود. گروه نخست، غالباً از شیوه بیان داستانی و نمونههایی دیده میمتون، تفاوت

که در متون برند درحالیدر قالب روایت یک حکایت جهت القاء منظور بهره می

گاه خود را مزدایی، عمدتاً به بیان صریح، روشن و آمرانه و اندرزوار بسنده کرده، دید

ها و نزدیکی محتوایی این گونه متون، با وجود اختالفات در کنند. این شباهتبیان می
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های بینیها و جهاندهد که در ادیان مختلف با نظرگاهساختار روایی آنها، نشان می

متفاوت، برخی نکات گاه آنچنان مانند و نظیر هم هستند که گویی اصلی یگانه و 
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