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 دهیچک

 

 می باشد.« نسل امروز یبرا السالم( هی)عل وبیحضرت ا یزندگان یها امیپ»این مقاله موضوع

به عنوان الگوی صبر و توصیف نکات عبرت آموز    السالم(  هی)علهدف از این مقاله معرفی حضرت ایوب  

 زندگی این پیامبر بزرگ و همچنین طرح مسائل کاربردی و برداشت های صحیح از قصه است.

سالم(  هی)علبه نبوت ایوب  در این نوشته  و همچنین نسب وی و صفات ممتاز او و مراحل ابتالی آن    ال

سیب دیدگان و نقش افراد و       سئولیت در برابر آ شده و در ادامه به بحث پیرامون م حضرت پرداخته 

سائل آنان پرداختیم و در پایان نیز            شکالت و م شنایی با م سیب دیدگان و آ سترین آ سا معرفی ح

 بررسی شده است. السالم( هی)علیش و بازگشت نعمت ها و سرانجام ایوب مرحله گشا

منابع استفاده شده در این مقاله عبارت است از: کتب تفسیری، روایی از جمله: المیزان و بحاراالنوار، 

ــی االنبیاخ و برخی از کتب علمی               ــی و تاریز گزیده و قصـ کتب تاریخی مانند تاریخنامه طبرسـ

 متناسب با بحث مانند: مشاوره نوتوانی و پزشکی سنتی مردم ایران. 

 لب این مقاله به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است.ضمناً جمع آوری مطا

سی به         سانهای امروز با تأ ست که ان شود این ا صر می  با توجه به مطالب این مقاله نتیجه ای که حا

ضرت ایّوب   سالم(  هی)علح ضرت و پیامبر بزرگ در لحظه های     ال ستان زندگی این ح و الگوگیری از دا

بر خداوند و توجه داشتن به مشیت و حکمت الهی با صبر    سخت و شرایط حساس زندگی با توکل    

ضرت ایوب      ستان ح سانتر کنند همچنین دا سالم(  هی)علکردن راه را بر خود آ به همه افراد و جوامع  ال

 درس الزم همیاری و مشارکت و همدردی و استعانت با افراد آسیب دیده می دهد.

 ی، صبر.تیترب امی، ابتال، پالم(الس هی)عل امبریپ وبیا ،یواژگان: قصه قرآن دیکل
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 السالم( هی)علنبوت ایوب 

ضرت ایوب      شت ح سرگذ سالم(  هی)علنام یا  سوره      ال ست: در  سوره قرآن آمده ا ساخ آیه  »در چندین  ن

 تنها به ذکر نام او در ردیف پیامبران دیگر اکتفا شده که مقام « 84سوره انعام آیه »، و «163
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سوره انبیاخ آیات  نبوت او را تثبیت و تبیین  ضیح کوتاهی درباره زندگی   83و  84می کند، و در  تو

مشروحتر از هر جای دیگر قرآن شرح حال این پیامبر « ص»سوره مبارکه   41-44وی آمده و آیات 

 الهی را بیان کرده است.

ریم آمده که درباره نزول وحی بر او در قرآن ک 1از پیامبران مشهود الهی بودالسالم( هی)علحضرت ایوب 

 است:  

إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ     نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَیْنا إِلى إِنَّا أَوْحَیْنا إِلَیْكَ کَما أَوْحَیْنا إِلى

 2.داوُدَ زَبُوراًوَ أَیُّوبَ وَ یُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا  وَ الْأَسْباطِ وَ عیسى

ــح  و   ــماعیل و اس ما به تو وحی کردیم چنانکه به نوح و پیغمبران بعد از او نیز وحی کردیم به ابراهیم اس

سلیمان و به       سی و ایوب و یونس و هارون و  سبط بودند( و عی سباط )فرزندان یعقوب که دوازده  یعقوب و ا

 داود هم زبور را عطا کردیم.

 درباره ی ترتیب زمانی او نسبت به سایر پیامبران قولهای مختلفی است.  

هشام بن محمد بن السائب الکلبی از پدرش می گوید اولین پیامبر برانگیخته شد ادریس سپس نوح سپس       

ابراهیم سپس اسماعیل و اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، هود، صالح ، شعیب، موسی و هارون، الیاس، الیسع          

سحاق       بن عزی  سحاق، یونس بن متی بن بنی یعقوب بن ا سف بن یعقوب بن ا شوتلح بن أفرائیم بن یو بن 

 3.)علیهم السالم( بن ابراهیم سپس أیوب بن زارح بن أموصی بن لیفزن بن العیی بن اسحاق بن ابراهیم

 

 السالم( هی)علشریعت ایوب 

  4مردم را دعوت می نمود. السالم( هی)علوی به شریعت حضرت ابراهیم 

 

 السالم( هی)علـ پاسخگویان به دعوت ایوب 

گفتند؛ دو مرد از « یفن»ایمان آوردند: مردی از اهل یمن، او را  السالم(  هی)علسه نفر به حضرت ایوب   

ست. « صوفر »بود. همچنین در تورات « صافر »نام دیگری « بلدد»والیت او: یکی را  این سه   5آمده ا

 6 تن سی و سال و اندی داشتند.

 



 

  
  

           برای نسل امروز ................................   )علیه الساّلم(  پیام های زندگانی حضرت ایوب 

 

 

4 

 السالم( هی)علنسب ایوب 

 

 ـ پدر1

سالله     شمندان بر این نظر تواف  دارند که ایوب از  سو »عموم دان سحاق بن ابراهیم  « عیی/عی بن ا

 7است. السالم( هی)علاست. و وی از نوادگان ابراهیم خلیل  السالم( هی)عل

 

 ـ مادر2

 هی)علهمچنین گفته اند مادر ایوب  8بوده است.  السالم(  هی)علدختر لوط  السالم(  هی)علمادر حضرت ایوب  

 9از فرزندان یهودا بود، از اهالی یمن. السالم(

 

 )علیه السالم(سال و محل تولد ایوب 

در سرزمین   السالم(  هی)علدر زمان یوسف  )علیه السّالم(  پس از تولد آدم  3642در سال   السالم(  هی)علایوب 

 11جابیه که قریه )ده( ایست میان رمله و دمش  متولد شد.

 

 ـ علت نامگذاری

 در همـه حـاالت بـا خـدای خـویش در راز و نیـاز »بـدین جهـت او را ایـوب گـفتند که : 
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 12است.« أواب»همچنین گفته شده یکی از معانی أیوب  11«.بود

 

 السالم( هی)علمعاصران ایوب 

 حضرت را معاصر یکی از افراد ذیل گفته اند: 

سی     صر مو سالم(  هی)علمعا شیر ایرانی، یعقوب    ال ضاه، الیاس رومی یا ارد سالم(  هی)عل، ق سلیمان  ال  هیل)ع، 

سالم(  سف    ال صر و یو سالم(  هی)عل، بخت الن ضرت ابراهیم      ال سال قبل از ح صد  سالم(  هی)علبود. و یا  ی م ال

 13 زیسته است.

 

 السالم( هی)علـ وطن ایوب 

 در مورد موطن اصلی آن حضرت اختالف وجود دارد.

سته اند و یا برخی گویند بثنه یا بثنیه نام ناحیه ای از      سرزمین عوص واقع در یمن دان بعضی آن را 

 14اهل آنجا بوده است. السالم( هی)علنواحی دمش  است و حضرت ایوب 

 

 السالم( هی)علـ شمایل ایوب 

سبزه      حضرت ایوب مردی   سیاه، چهره  سری بزرگ و موی پیچیده، چشم  بلند باال با گردنی کوتاه، 

شت.  سیما و خوش اندام بود.  15دا شده      16وی خوش  شته  شانی اش عنوان آزموده بردبار نگا و بر پی

 17بود.

 

 السالم( هی)علصفات ممتاز ایوب 

 

 ـ عبودیت1

«  ص»سوره  41می سازد. و در آیه  در تجلیل و بزرگداشت ایوب او را به بندگی خود مفتخروند خدا

 ، و بنده مـا )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( هان ای محمد» ؛«وبَـوَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَیُّ»می فرماید: 
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 18عابدترین مردم زمان خود بود.« ایوب را به یاد آور.

 

 ـ اواب بودن 2

سته ایوب     صفات برج سالم(  هی)علیکی دیگر از  ست چنانکه در قرآن کریم     ال ضرت ا اوّاب بودن آن ح

 (44)سوره ص، آیه« إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ...»آمده است: 

بر وزن قول به معنی « اوب»از ماده « اواب»هنگامی که به منابع لغت مراجعه می کنیم می بینیم   

 19رجوع و بازگشت است.

سالـکانی هستند کـه دایـم در رجـوعند و در همه حاالت به سوی خدا حرکت می کنند     پیامبـران  

 و لحظه به لحظه زنگ قافله الی اهلل را می شنوند.

 

 ـ صبر 3

إِنَّا وَجَدْناهُ  »می فرماید: « ص»سوره   41مشهورترین صفت حضرت صبر ایشان است. خداوند در آیه      

صابر یافت »؛ « صابِراً  شکیبایی و    « یمهمانا ما او را  ساالر پیام آورانش یادآور می گردد که در  و به 

پایداری در برابر رنجها و گرفتاریها و مصیبت ها ـ که روی دیگر سکه زندگی این جهان هستند ـ به 

  21او اقتدا کند.

 

 گفتاری پیرامون صبر

 

 مفهوم صبر

ست تا در برابر حوادث و      سکون آن ا بال مقاومت نماید و عنان عقل صبر عبارت از اطمینان نفس و 

ــیت خودداری     ــهوت بر معص ــقت عبادت نگریزد و در مقابل ش ــت ندهد و از مش و اختیار را از دس

 21نماید.
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 صبر در برابر مصیبت

سالم(  هی)علامیرالمؤمنین علی  سول خدا »فرمود:  ال سلم(    ر صلی اهلل علیه و آله و  سی که بر   ) فرمودند: ... ک

مصیبت صبر نماید تا آن را به نیکویی تحمل کند، خداوند برای او سیصد درجه بنویسید که فاصله        

 22«.هر درجه مانند فاصله زمین تا آسمان است

 زندگی آدمی همواره در معرض حوادث و بلیه های ناگوار است؛ و از این گریزی نیست. 

صا     صبور در مواجهه با م سان  ست      ان سانی خود را از د شخصیت ان یبی از این قبیل، متانت روحی و 

 نمی دهد و دست و پای خود را در برابر حادثه گم نمی کند. 

ـ بیهودگی جزع 2ـ توجه به پاداش اخروی صابران، 1از جمله راهکارها و عوامل مؤثر بر کسب صبر: 

ــ الگو گرفتن از مقاومت اولیاخ خدا، 3و پیامد منفی آن،  ــ 4ـ توجه به حکمت و مصلحت خداوند و ـ

ـ توجه به اینکه مدت مصیبت اندک است و بعد از هر  5اینکه هر بال پله ای برای کمال انسان است 

 23غمی شادی در انتظار است.

 

 السالم( هی)علهمسر ایوب 

می باشد. درباره شمایل ظاهری همسر حضرت ایوب « أفرائیم بن یوسف»دختر « رحمه»همسر وی 

 24شده وی در حسن و جمال همانندترین کس به یوسف بود.گفته 

 

 السالم( هی)علـ فرزندان ایوب 

شده ایوب   سالم(  هی)علگفته  سال      ال سه دختر بودند و همه از ده  سر و  دارای ده فرزند بود که هفت پ

 25می آموختند. السالم( هی)علبیشتر داشتند، و نزد معلم صحف ابراهیم 

 

 السالم( هی)علـ دارایی و اموال حضرت ایوب 

 ثروتمندترین شخی زمان خود بود. درباره مقدار و نوع دارایی اش  السالم( هی)علحضرت ایوب 
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 از جمله دارائی های وی می توان به این موارد اشاره داشت:سخن بسیار است. 

 26«.شتر و هزار و پانصد ناقه و...هزار اسب و هزار مادیان و دو هزار قاطر نر و ماده و سه هزار »

 7111شــغل وی دامپروری بود و خداوند در این کار برکت بســیاری به او داد و بیش از همه یعنی 

 27گله داشت.

برخی نیز همه شــهر بثنه را از دارایی او بر شــمرده اند و هر چه در آن شــهر بوده را جزخ اموال وی 

 28ای وی دانسته اند.دانسته و بسیاری از مردم آنجا را برده ه

 

 السالم( هی)علمراحل نابودی نعمت های ایوب 

متحمل شد، در مال، فرزندان و سالمتی خود بود. که این نعمت ها    السالم(  هی)علمصیبتی را که ایوب  

 را طی مراحلی از دست داد:

 

 ـ نابودی اموال1

ــتین محنت ایوب    ــالم( هی )علنخسـ نابودی دارائی وی بود که در مراحل مختلف همه آنها از وی       السـ

 گرفته شد.

 

 ـ فقدان فرزندان2

غم از دست رفتن فرزندان پس از نابودی کامل اموال بر حضرت ایوب )علیه السّالم( وارد شد. هفت     

  29روز هفتم چهار پسر و سه دخترش را از دست داد.

 

 ـ بیماری جسمی و تنهایی3

ضرت     سالم(  هی)علسومین و آخرین بالی ح سر همه      ال سالمت از وی بود. از پا تا  شدن نعمت  گرفته 

 و همه جز رحمه همسر وفادارش او را طرد کردند. و وی به مدت بدنش زخمی و مجروح شد
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 31.سال گرفتار بیماری بود 7 

آن اینکه به هنگام  البته متأســفانه در مورد بیماری آن حضــرت شــبهه ای نیز ایجاد شــده اســت و

 بیماری بدنش کرم برداشت، و آن قدر متعفن و بدبو شد که اهل قریه او را از آبادی بیرون کردند.

صادق   سالم(  هی)علامام  شود هیچگاه از ایوب بوی بدی به  »می فرمایند:  ال برخالف آنچه که گفته می 

واهد گشت بلکه دوری مردم  مشام نرسید چرا که چنین خصوصیاتی هرگز بر پیامبر خدا عارض نخ     

 31«از همنشینی با او تنها به خاطر تنگدستی و ناتوانی ظاهری وی بود.

 

 السالم( هی)علمدت ابتالی حضرت ایوب 

همداستان نیستند. عده ای مدت آن را هیجده    السالم(  هی)علمفسران درباره مدت و شدت بالی ایوب   

ســـال نقل کرده اند. و برخی نیز گفته اند وی هفت ســـال و هفت ماه و هفت روز و هفت ســـاعت 

صری مدت آن     سن ب سال و یك ماه »گرفتار بال بود و در روایتی از ح ست. که    « هفت  شده ا گفته 

 سال مطاب  احادیث شیعه است. 7روایت 

، این پیامبر بزرگ الهی با مشکالت و مصیبت های السالم( هی)علآزمون حضرت ایوب در دوران ابتالخ و 

سوی خداوند حکیم برای اثبات        شی بود از  ست همه آن بالها را که آزمای شد و توان گوناگونی روبرو 

با سربلندی و موفقیت پشت سر بگذارد ولی مشاهده کردید که      السالم(  هی)علشکرگزاری و صبر ایوب   

ــورت  در طی  ــرت از جانب هیی یك از اطرافیان و جامعه وی یاری و کمکی ص دوران ابتالخ آن حض

ــئولیت جامعه در امداد به او، هیی منافاتی با هم              ــت که ابتالخ ایوب و مسـ نگرفت این در حالی اسـ

سئولیت جامعه؛ بنابراین        صبر ایوب و م ست امتحانی بر  سویه ا ندارند بلکه در واقع این امتحان دو 

 حادثه درس عبرتی برای آیندگان بود.این 
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 مسئولیت جامعه در برابر آسیب دیدگان

 

 الف: نقش خویشاوندان و خانواده در زمان بروز حوادث

غالباً اشخاص آسیب دیده در جریان وقایع دهشتناکی که با آن روبرو شده اند همه چیز را نیست و      

 توأم با خوف و هراس می باشد. نابود شده تلقی می کنند، تصورشان نسبت به آینده

به            لت خود قرار دارد و گرایش  به اینکه حّس جمع گرایی در این زمان در قوی ترین حا با توجه 

شته باشند،         خانواده می تواند توجیه کننده بسیاری از اتفاق ها باشد اگر اعضای خانواده، حضور ندا

 32وحشت و برانگیختگی شدیدی ایجاد می شود.

ــازی  ــایر بازماندگان یا                  برای بازسـ ــیب دیدگان باید تماس آنها را با سـ زندگی عاطفی و روانی آسـ

خویشاوندانی که در شهرهای دیگر زندگی می کنند برقرار کرد و تسهیالت الزم را در این خصوص     

 تدارک دید. 

 

 ب: نقش افراد جامعه

ا باید این حس نوعدوســتی عامل حس مســئولیت پذیری افراد در برابر مصــیبت دیدگان اســت. لذ 

تقویت شــود و باید به افراد یادآور شــد که ممکن اســت روزی خود آســیب دیده و دچار مصــیبت  

 33شوند.

صومین    سیده از مع سالم(  در روایات ر ست در زدودن اندوه از دل        )علیهم ال شده ا صیه  سلمانان تو به م

غافل نشوند. رسول اکرم    برادران و خواهران خود بکوشند و از شاد کردن دل خانواده های رنج دیده  

 فرمود:)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

کسی که با گفته ای برادر مؤمن خود را گرامی بدارد و او را از بالها و سختی ها برهاند، با این کار   »

 34«زیر سایه گسترده رحمت و لطف خداوند خواهد بود.
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 مشاوره نوتوانی با مصیبت دیدگان

دیده عبارتست از: به کارگیری اصول و فنون مشاوره خاص برای کمك     مشاوره نوتوانی با مصیبت  »

شکل و           صله، تا م سهیل ناراحتی حا شه عمی  روانی جهت ت صیبت دیده آنی و بدون ری به افراد م

ــازگاری فرد با محیط   ــیبت در یك چهار چوب زمانی معقول قرار گرفته و س ــی از مص ناراحتی ناش

 35«.فقدان صورت گیرد

 

 آسیب دیدگانحساس ترین 

  

 ـ معلوالن1

مطالعه تاریز بشـــری نشـــان می دهد که از قرون گذشـــته تا به امروز معلولیت امری جداناپذیر از 

  36زندگی بشری بوده است. و از گذشته تا به امروز برخوردهای متفاوتی با آن وجود داشته است.

ــت   ــرنوش ــت، و از آنجا که هم بر س فرد و هم بر کل جامعه اثر می معلولیت حقیقتی انکارناپذیر اس

گذارد، به درستی پدیده ایست اجتماعی با زمینه ها و ابعادی بسیار، و توانبخشی نیز به عنوان یك      

پدیده، پاســخی اســت به نیاز فرد و جامعه، نیازی که برخاســته از یك پروســه تاریخی اســت و در  

 37بردارنده مفهوم بازگشت فرد به جامعه است.

 

 ن مشکالت معلوال

 الف: طرز تفکر جامعه: که متأسفانه عامه مردم معلولین را افرادی احساساتی فاقد تفکر منطقی 

 نسبت به معلول به دلسوزی و ترحم بی جا در قبال او می پردازند.

 ب: زخم بستر و مراقبت : که معلول را دچار مشکالت روحی و روانی زیادی می کند.

 : متـأسفانه بـر اثـر کـم توجهـی مسئـولین در امر ساخت و ساز و ج: معماری و شهرسازی
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معماری شهری همیشه ساختمانهایی هستیم که در معماری آن هیی گونه امکاناتی برای این قشر       

 در نظر گرفته نشده است.

 38د: مشکالت حرفه ای و کار : یکی از مشکالت عمده این گروه مسئله شغل و کار است.

 برخی از موانع موجود در زمینه اشتغال معلولین بدین قرار است: 

 الف: نگرش و طرز تلقی جامعه نسبت به تواناییهای معلولین

 ب: کمبود آگاهی یا شناخت غلط کارفرمایان و مدیران از کارایی معلولین

 39ج: دشواریهای ناشی از نامناسب بودن تجهیزات در محیط کار

 

 ـ سالمندان2

صر ح  شتی و درمانی افزایش        در ع سترش مراقبتهای بهدا شرایط زندگی و گ ضر با توجه به بهبود  ا

سالمند در جهان و ایران به وجود آمده       شر  شمگیری در جمعیت و طول عمر ق ست.  چ از این رو ا

 مسأله سالمندی به عنوان یك واقعیت مطرح می باشد.

ی این دوران، بیماریهای مفصــلی، دوران ســالمندی با وییگیهایی چون نارســایی حرکتی و ضــعفها

 41افسردگی دوران پیری، ضعفهای فکری که نیازمند برخورد و توجه خاص هستند.

ســالمندان عالوه بر احترام نیاز به حس مشــارکت نیز دارند. و باید به نقش محوری آنان که کارکرد 

انتقال »ان در جوامع، اجتماعی و روانشناختی دارد توجه نمود. همچنین از دیگر کارکردهای سالمند

سالمندان ذخیره       « فرهنگ شناس بود زیرا  سبت به آنان باید ح   ست. بنابراین ن سلهای آینده ا به ن

 های ملتند.

 

 مسائل و مشکالت سالمندان

اســاســاً کهولت به علت فرســایش طبیعی اندام ها باعث بروز پیدایش ضــعف در قوای جســمانی و  

 ارافتادگی و خانه نشینی فرد سالمند می گردد.دماغی می گردد که بعضاً موجب از ک

 ایجـاد جـوی مـهرآمیز همـراه با وابستگـی های عـاطفی در برخورد با سالمند  بدین لحاظ 
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سب به           سالمند در محلی منا ست  شد الزم ا ضا برخوردار نبا ست و اگر خانواده ای از این ف ضروری ا

 41ادامه حیات بپردازد.

آخرین راه حل در مواقعی که سالخورده بی سرپرست می باشد و یا هیی      سرای سالمندان به عنوان  

 42خانواده ای مایل به نگه داری از وی نباشد، چاره ساز است.

ست و از معایب            شت، تغذیه و مراقبت از آنها ضعیت بهدا سیدگی به و سالمندان ر سرای  سن  از محا

هنگی هیی مکانی برای سالمند بهتر  آن در رأس گروه نبودن سالمند است. در کشور ما به لحاظ فر   

 از خانه نیست. 

حال که مســئولیت جامعه را در برابر آســیب دیدگان دانســتیم، بنگریم که تنها فرد وفادار به ایوب 

 یعنی همسر او در این راه با چه حوادثی روبرو شد.

 

 نجات از فریب شیطان

استفاده کرد ولی کارگر نیافتاد یاران خود زمانی که شیطان از هر حیله و فریبی برای گمراهی ایوب 

و از آنان مشــورت خواســت. یکی از شــیاطین به او پیشــنهاد کرد برای چیره شــدن بر  را فرا خواند

سالم(  هی)علایوب سر ایوب          ال سوی هم سخن به  شنیدن این  شیطان با  سرش اقدام نماید.  از طری  هم

 صورت های متفاوت نقل شده است. رفت و سعی در اغوای او کرد که البته ماجرای آن به

از ابن عباس مفسر معروف نقل شده است : شیطان )یا شیطان صفتی( به صورت پزشکی بر همسر           

ظاهر شد گفت من شوهر تو را معالجه می کنم تنها به این شرط که وقتی بهبودی     السالم(  هی)علایوب

 رد دیگری مؤثر نبوده است! همسرشیافت به من بگوید تنها عامل بهبودی اش من بوده ام، و هیی ف

این پیشنهاد را به ایوب گفت، ایوب که متوجه دام شیطان بود بسیار ناراحت شد و سوگند یاد کرد       

 «که همسرش را تنبیه کند.

ضرت ایوب   سالم(  هی)علو این گونه بود که با درایت و ایمان ح شد و       ال شیطان نیز عملی ن شه  این نق

نظر رحمت خود را از رحمه برنداشت. بی شك رحمت خدا حکیمـانه خداوند توسط حجت خود نیز 

 است و پـاداشی در بـرابـر نیت پـاک ایـن زن وفـادار بود. بـدین مناسبت بحثی به همین 
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 مناسبت خواهیم داشت.

 

 رحمه الگوی همسر وفادار

ضرت ایوب     سر ح سالم(  هی)علهم سرش     ال شادوش هم تنها فردی بود که در تمام دوران ابتالی وی دو

شت. دختران جوان و زنان امروز باید      سخت وی را تنها نگذا شرایط  بود و در هیی مرحله ای از این 

به این نکته مهم اخالقی توجه داشــته باشــند که از نشــانه های عالقمندی زوجین نســبت به هم و 

ــت که خود ــته و زمینه را برای   ایجاد اعتماد، این اس ــریك دانس ــادیهای یکدیگر ش را در غمها و ش

 یکدیگر فراهم سازند.آرامش 

هر زنی در سختی و رفاه با شوهرش بسازد، و    »به حوالخ فرمود:  )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(  رسول اکرم  

 «.محشور کند السالم( هی)علاز وی اطاعت کند خداوند او را با همسر ایوب 

ــوه ــاس زن و ش ر برای اداره زندگی و ادامه حیات خود و فرزندان به غیر از رعایت حقوق، که بر اس

 قوانین و مقررات جامعه است نیاز به اخالق، گذشت و فداکاری دارند.

ضرت علی   سالم(  هی)علزمانی که ح ضرت       ال شت، ح سوی خانه بازگ پس از ماجرای بیعت اجباری به 

شوهر م  )سالم اهلل علیها( زهرا  سته، فرمود:   به  علی جان روح من فدای روح تو و جان »عصوم خود نگری

ست و اگر در         سر می بری با تو خواهم زی سن! اگر تو در خیر و نیکی به  سپر جان تو. یا اباالح من 

 «سختی و بالها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم بود.

کالت، حل خواهند شد  در هر زندگی اجتماعی به خصوص خانوادگی، در صورت مقاومت روزی مش   

 و اوضاع سامان خواهد گرفت. صبر ایوب نیز ثمره خود را به بار آورد.

 

 گشایش 

 

 السالم( هی)علشفای ایوب  

بنده ما ایوب را به یاد آور هنگامی  «...رَبَّهُ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَیُّوبَ إِذْ نادى»خداوند در قرآن می فرماید: 

 ی مَسَّنِیَ الشَّیْطانُ بِنُصْبٍ وَ ـأَنِّ...»عرض کـرد:  السالم( هی)علکه پروردگارش را خواند و ایوب 
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سا و درد و رنج        41)ص/« عَذابٍ شدید و طاقت فر ست به گرفتاری های  شاره اجمالی ا (. این آیه ا

شرح این ماجرا در قرآن ن  سیر ماجرای وی  فراوان ایوب.  یامده، ولی در کتب معروف حدیث و در تفا

 نقل شده است.

رَبَّهُ أَنِّی مَســَّنِیَ  وَ أَیُّوبَ إِذْ نادى»ایوب در دوران بیماری با این عبارت نزد خدا شـــکایت می کرد: 

ضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ  شــدم، تو مهربانترین  خدایا من به بدحالی و بال گرفتار»(؛ 83)انبیاخ/« ال

 «کسی، این بالها را از من دفع کن.

ست که در آن از خدا عافیتش را می خواهد وی به منظور رعایت فروتنی و تـــــذلل    جمله دعائی ا

)پروردگارم( صدا می زند فهمیده می شود « ربی»خود را نـام نمی برد، تنها از این که خدا را به نام  

 د.که او را برای حاجت نمی خوان

شکایت ایوب   سالم(  هی)علالبته نکته قابل توجه اینکه بین  ست بلکه اگ    ال صبرش منافاتی نی سی  با  ر ک

در برابر بال صـــبر کند و رفع آن را از خداوند طلب نکند یك نوع مقاومت، در برابر قهر الهی از خود 

 نشان داده است.

ست رفع بال در قالب دعا    ضرع به درگاه خدا و درخوا ضا و قدر الهی و   باید بین ت و بین اعتراض به ق

به کار بردن الفاظ سست و بی پایه و موهن فرق گذاشت. آنچه که ممنوع است اعتراض به خواست      

 43خداوند است.

  ارْكُضْ بِرِجْلِكَ»فرمود:  السالم( هی)علباالخره خداوند متعال در پاسز به ندای تضرع آمیز حضرت ایوب 

سَلٌ بارِدٌ وَ   خطاب کردیم( پای به زمین زن، زد، چشــمه آبی »)(؛ 42)ســوره ص/« شَرابٌ هذا مُغْتَ

 «پدیدار آمد گفتیم در این آب سرد شستشو کن و از آن آب بیاشام.

چون ایوب «.درون»و « برون»چشــمه آب جوشــیدن گرفت چشــمه ای شــفابخش از بیماری های  

ستاد یکی را        سوی وی فر شت به  شید و یکی را ردا کرد. و  صحت یافت، ح  تعالی دو حله از به پو

 44در مکان بلندی دو رکعت نماز شکر به جا آورد.

می تواند درسی برای سایرین باشد تا پس از رفع بال و نیاز، خدا     )علیه السالم( این عمل حضرت ایوب  

 را فراموش نکنند، بلکه او را بر بازگشت آسایش، نعمت و حل مشکل سپاس گویند.
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 نیگفتاری درباره آب درما

شناخت         ستفاده ی علمی از آب ها پس از  ست ولی ا شر ا آب معدنی جزو اولین داروهای طبیعی ب

اثرات آبهای معدنی بســیار متفاوت اســت از آن  اثرات درمانی آنها در قرن اخیر تحق  یافته اســت.

سمی، اثر     ضد  ستگاه گوارش از طری  ازدیاد تبادالت بافتی، اثر  د ض  جمله می توان به اثر بر روی د

روش ها و طرق درمان توســط آب های معدنی متفاوت اســت مثل:  45حســاســیت و... اشــاره کرد. 

 46و... .نوشیدن آب، حمام، دوش آب، شستشو، تزری ، استفاده از گاز و بخار 

هم چنان که در جریان شــفای حضــرت ایوب نیز خداوند متعال برای درمان وی به این حضــرت   

ای که از زمین جوشیده و جزخ آبهای معدنی بود بشوید و سپس از   فرمان داد خود را در آب چشمه  

 آن آب بنوشد. 

 

 آب های معدنی ایران

سرد فراوانی وجود دارد که آب       شمه های معدنی آب گرم و آب  شورمان نیز چ در نواحی مختلف ک

 نه نام برخیبرخی از آنها اثر درمانی داشته و مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند. به عنوان نمو  

 از آنها اشاره می کنیم:

 47ـ چشمه معدنی بوشلی1

 48ـ آب گرم سراب2

 49ـ چشمه زنبیل3

 51ـ چشمه استراباکو4

 

 وفای ایوب به سوگند

 م(السال هی)عل، همسرش رحمه که توسط ایوب السالم( هی)علتنبیه همسر: در جریان شفای حضرت ایوب   

 طرد شده بـود، تصمیم بـه بـرگشت و رجوع گـرفت. و در کمـال تعجب با چهره جوان 
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سالمتی ایوب       شد و لطف خداوند و بازگشت  سالم(  هی)علهمسر خود مواجه  سالمتی را به چشمان    ال

 51خود مشاهده کرد.

 

 وفای به سوگند

شکلی که برای ایوب   سالم(  هی)علتنها م سرش خورده بود تا     ال سوگندی بود که در مورد هم مانده بود 

شد،         ست به پاس وفاداریها و خدماتش او را ببخ ضربه بزند، اما پس از بهبودی می خوا صد  وی را 

 ولی مسأله سوگند و نام خدا درمیان بود.

ضْرِبْ   وَ خُذْ بِیَدِكَ »خداوند این مشکل را نیز برای او حل کرد، و چنان که قرآن می گوید:   ضِغْثاً فَا

سوگند خود را      »؛ «بِهِ وَ ال تَحْنَثْ ساقه های گندم )یا مانند آن( را برگیر، و به او بزن و  سته ای از  ب

 (44)ص/« مشکن

شریعت ایوب      شاید به این دلیل بود که در  سوگند  سالم(  هی)علتاکید بر وفای به  س     ال ستن  وگند شک

ود. اما در دین اسالم برای شکستن سوگند کفاره تعیین کفاره نداشت لذا چاره ای جز عمل به آن نب

 شده است.

 

 گفتاری پیرامون سوگند

 در دین مقدس اسالم اساس مشروعیت سوگند، این فرموده ی خداوند است:

طر خداوند شما را به خا»؛ «أَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ ال یُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فی»

سمی که از        شما را مؤاخذه نخواهد کرد ولیکن بر آن ق ست نه به دل(  سوگندهای بیهوده )که بزبان

 (89)مائده/«. روی عقیده قلبی یاد کنید مؤاخذه خواهد نمود

ــوگند و جایز بودن احکام آن اجماع دارند. و همچنین بر این   ــروعیت یمین و س ــالم بر مش امت اس

ـاره ی سوگندش مختار است نیز به اجماع رسیده       موضوع که ـاب کف ـوگند در انتخ شکننده ی س

 52اند.

 ، زدن یك دستـه ساقه گـندم مصداق السالم( هی)علدرست است که در جـریـان سوگند ایوب 
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شکنی این کار را        شاعه قانون  ست، ولی برای حفظ احترام نام خدا و عدم ا سوگند او نبوده ا واقعی 

شد و بخواهیم حفظ ظاهر قانون را       انجام  ستح  عفو با ست که طرف م صورتی ا داد. و البته این در 

 53نیز انجام دهیم.

 

 السالم( هی)علبازگشت نعمت ها و سرانجام ایوب 

 

 ـ جوانی همسر1

 54خداوند جوانی را به همسر ایوب بازگردانید به طوری که برای او بیست و شش پسر به دنیا آورد.

 

 داراییـ بازگشت 2

ــلم( پیامبر اکرم   ــلی اهلل علیه و آله و س ــالمتی داد، باران ملز طالیی  )ص فرمود: وقتی خداوند ایوب را س

سیر نمی     شروع به گرفتن آنها کرد و در دامن قرار می داد. به او گفتند: ای ایوب آیا  رنگ، بارید، او 

 55شوی؟ گفت: خدایا چه کسی از مهرت سیر می شود.

همه دارایی هایش به او باز گردانده شد بلکه حتی به صورت مضاعف. به طوری که    به همین ترتیب 

 56حتی بر خالف قوانین طبیعت از زمین شوره زار عدس فراوان برای او روئید.

 

 ـ احیای فرزندان3

سیر جمله   سرین این    « آتیناه اهله و مثله معهم»در تف شهور میان مف آرای متعددی وجود دارد، م

د، فرزندان مرده اش را به حیات نخســت بازگردانید، و عالوه بر آن فرزندان دیگری اســت که خداون

 57نیز به او دارد.

 

 السالم( هی)علـ سرانجام ایوب 

 در مدت عمر وی اختالف وجود دارد و نظرات متفاوتی وجود دارد از آن جمله:
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سال     سه  ضرت را نود و  سال گفته اند    58برخی مدت عمر آن ح ست  ضی دوی ، و نیز عده ای 59، و بع

سال عمر کرد که       سال و هفت    73معتقدند وی دویست و بیست و شش  سال قبل از ابتال و هفت 

  61سال پس از ابتال زندگی کرده است. 146ماه و هفت روز دوران ابتال و 

در بیضای فارس کنار دهی به نام خیرآباد دره کوچکی است که قبر ایوب را    السالم(  هی)علمدفن ایوب 

 در آنجا می دانند و مردم در ایام متبرکه، برای زیارت به آنجا می روند. 

سالم(  هی)علخداوند بعد از ایوب  شر بن ایوب را به نبوت مبعوث کرد. و امر کرد مردم را به     ال سرش ب پ

 61ند. ایوب در شام ساکن بود و همان جا وفات یافت.توحید و یگانه پرستی دعوت ک
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 .718.همان، ص 51

 .135، ص1385، بهار 8، تهران، مؤسسه انتشارات نبوی، چاپ قصه های قرآن به قلم روان . محمد محمدی اشتهاردی، 51

، 1384، تابستان ، مترجم: سامرند محمد امینی، زاهدان، انتشارات حرمین، چاپ اولاحکام سوگند و نذر. عبدالکریم زیدان،  52

 .21-21صی

 .292، ص19، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و دیگران،  53

 .235، ص1351، 2تهران، امیرکبیر، چاپ  ، اعالم قرآن،. محمد خزائلی 54

 .326، صقصص االنبیاء . نعمت اهلل جزایری، 55

 .568ص، 2، ج، مختصر تفسیر ابن كثیرابی الفداخ اسماعیل بن کثیر الدمشقی .56

 .464، ص1، جقصص االنبیاء از آدم تا خاتم . عمادالدین حسین اصفهانی، 57

 .242صتصحیح و تحشیه : محمد روشن، ، تاریخنامه طبری. بلعمی،  58

 .38، ص تاریخ گزیده . حمد اهلل مستوفی، 59
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 .338، صتاریخ انبیاء . هاشم رسولی محالتی،  61

 .263، ص، اعالم قرآن. محمد خزائلی61
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ــدوق(،       .1 ــیز صـ بابویه، محمد بن علی )شـ ، مترجم ثواب االعمال و عقاب االعمال   ابن 

 .1387، پاییز 11)ابراهیم محدث(، بی جا، نشر اخالق، چاپ 

ص ابن کثیر دمشــقی، ابی الفداخ اســماعیل،  .2 سیر ابن كثیر مخت : ، اختصــار و تحقی ر تف

 .3و 2محمد علی الصابونی، مکه مکرمه، الفیصلیه، بی تا، ج

سان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم،  .3 ، تعلی : علی ســیری، بیروت، دار إحیاخ التراث ل

 .11و7و1العربی، چاپ اول، بی تا، ج

تهران، کتابفروشی اسالم، بی ، قصص االنبیاء از آدم تا خاتماصفهانی، عمادالدین حسین،  .4

 .1تا، ج

ستانی(،     .5 سی شار، ایرج ) سنتی مردم ایران   اف شکی  ستان  پز ، تهران، مؤلف، چاپ اول، زم

 .2و 1، ج1371

، 3، تصــحیح و تحشــیه: محمد روشــن، تهران، ســروش، چاپ تاریخنامه طبری بلعمی،  .6

1381. 

سول       ،بی نام  .7 ضرت ر صار ح صاحه )مجموعه كلمات ق صلی الل نهج الف سلم(  )  با علیه و آله و 

، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده، بی جا، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان،    ترجمه فارسی( 

 .1بی تا، ج

 .1376، 2، مترجم: یوسف عزیزی، تهران، هاد، چاپ قصص االنبیاء، نعمت اهلل، جزایری .8

 ، اردیبهشت3جا، اسراخ، چاپ ، بی (2سیره پیامبران در قرآن )، عبداهلل، جوادی آملی .9

 1383. 

 .1351، 2، تهران، امیر کبیر، چاپ اعالم قرآن، محمد، خزائلی .11

ــول عقایددبیری، محمد،  .11 ، مشـــهد، جوان یاوران، چاپ اول، تکامل اخالق در پرتو اص

1381. 

ــم،  .12 ــولی محالتی، هاش ــالمی، چاپ اول،  تاریخ انبیاء رس ــر فرهنگ اس ، تهران، دفتر نش

1373. 

 .1371قم، نسل جوان، ، رمز پیروزی مردان بزرگسبحانی، جعفر،  .13
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سن بن هبه اهلل بن عبداهلل )    .14 ساکر شافعی، علی بن الح شق  ،(ابن ع   ج ،تاریخ مدینه دم

 ، )از نرم افزار معجم فقهی(.11

سین،   .15 سیر المیزان طباطبایی، محمد ح شارات    تف سوی همدانی، تهران، انت ، مترجم: مو

 .34و7و4ج، 1361، 3محمدی، چاپ 

سیر القرآن  طیب، عبدالحســین، .16 ، 2، تهران، کتابخانه اســالم، چاپ اطیب البیان فی تف

 .9بی تا، ج

سمیح،   .17 ستان پیامبران در قرآن عاطف الزین،  ، مترجمان: محمد باقر محبوب القلوب دا

 .1386و محمد حسین احمدیار و علی چراغی، تهران، ذکر، چاپ اول، 

شمه های معدنی ایران شناخت  غفوری، محمد رضــا،  .18 ، تهران، دانشــگاه آبمعدنی و چ

 .1366تهران، آذر 

، تهران، گلگشت، چاپ مشاوره نوتوانی  فالحی، رضا و ناصر یوسفی و یوسفعلی عطاری،     .19

 .1382اول، 

 ات مددكاری  ـتوانبخشی گروههای خاص با تأكید بر خدممی در منی، حمیدرضا، یکر .21

 .1382، تهران، گسترده، چاپ اول، اجتماعی

ــحاق   .21 ــول من الکافی ،کلینی الرازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسـ ، تعلی  و االص

 .2هـ.ق، ج1411وت للمطبوعات، چاپ اول، رشرح: علی اکبر غفاری، بیروت، دار صعب دارالتعارف بی

 ، بی جا،زرقلم، چاپ اول،بخش معدنی كشورخواص درمانی آب های شفاکیانی،کاظم،  .22

 1387. 

 .15تهران، شرکت طبع بحاراالنوار، بی تا، ج بحاراالنوار، باقر،مجلسی، محمد  .23

شتهاردی، محمد،   .24 ، تهران، انتشارات نبوی، چاپ  قصه های قرآن به قلم روان محمدی ا

 .1385، بهار 8

تان  اعالم قرآن از دائره المعارف قرآن كریم  مرکز فرهنگ و معارف قرآن،   .25 ــ ، قم، بوسـ

 .2، ج1385کتاب، 
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ستوفی، حمداهلل،   .26 س تاریخ گزیدهم ین نوائی، تهران، امیرکبیر، چاپ ، به اهتمام: عبدالح

4 ،1381. 

، پاییز 4، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران،  .27

 .19و13و3، ج1367

مترجم: عباس عرب، مشهد، بنیاد پیوهشهای  ،قرآن و روانشناسی  نجاتی، محمدعثمان،  .28

 .1372، اردیبهشت 2قدس رضوی، چاپ اسالمی آستان 

ستار: محمد رضا سلیمانی، بی جا، نوید اسالم، چاپ      معراج السعاده نراقی، احمد،  .29 ، ویرا

 .1387اول، بهار 

 .1381، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، بالها و بالدیدگانهدایت نیا گنجی، فرج اهلل،  .31

، ماهنامه پیام یش الهیبالهای طبیعی زیان های روحی و آزما غالمرضــا،گلی زواره، .31

 .1383، دی 13، سال11زن، شماره 


