
 

 

 

 



 

 

 

او نام هب  

                                                                          》موهبت الهی》عشق ورای ایمان  

            سهپارمترجم: اعظم خرام           انتشارات : کتاب              نام نویسنده : پائولو کوئیلو

صفحه  ۸۴تعداد صفحات :   

درباره ی متن ادبی جهان در باب عشق شناخته شده است. متن کتاب کتاب عشق ورای ایمان زیباترین 

دراموند دو سال از زندگیش را در دورترین می باشد. هنری دراموند جوانی به نام  زیبای مبلغ سخنرانی

اش را پیدا کند. در زندگی مناطق آفریقا در جستجوی دلیلی برای زندگی گذرانده بود تا شاید هدف غایی 

مشهورترین واعظ شهرشان بودند، واعظ  یکی از روزهایی که گروه زیادی از مردم منتظر موعظه ی

از این تعویض سخنران خشنود خواسته بود تا برای مردم سخن بگوید. حضار جمع شده بزرگ از او 

 گوش کنند. اما حاالنبودند، آن ها آن جا جمع شده بودند تا به سخنان واعظی دانا، مشهور و با تجربه 

هنری دراموند یافتن خودش بود. ها در تقالی  مجبور بودند سخنان جوانی را بشنوند که شبیه خود آن

خود را اینگونه آغاز کرد: سخنرانی   

آگاهی داشته باشم یا حتی اگر ایمانی داشته مبران را داشته باشم و از تمام رموز و دانش ها اگر قدرت پیا

هیچ هستم. و سخنرانی خویش را باشم، در واقع  عشقباشم که بتوانم با آن کوه ها را جابجا کنم ولی فاقد 

زیرا ایمان تر است؟ بر او توضیح می دهد که به راستی چرا عشق از ایمانادامه داد. عشق در رابطه با 

چرا عشق از نیکوکاری برتر صرفا جاده ای ست که ما را به سمت عشقی بزرگ تر هدایت می کند. 

ظاهری عشق است. نیکوکاری فقط یک راه است. یکی از هزاران فقط جلوه ی  است؟ زیرا نیکوکاری

نزدیک و نزدیک تر شویم. راهی که عشق به ما نشان می دهد تا از طریق آن ها به معشوقمان   

انجام می دهد و بیان می دارد که  نورو عشق همچنین در جایی از سخنرانی زیبایش مقیاسی مابین 

را در منشور عقل و خرد اجزای بسیاری تشکیل شده است. اگر عشق عشق نیز از درست شبیه نور، 

ست مثل رنگین کمان نور، ردا و معناصر متعددی تجزیه می شود دید که به بشری بتابانیم، خواهیم 

باید جز ساخته شده است و کسی که عاشق است  ۹از  عشقرنگین کمان عشق را آشکارا خواهیم دید. 

( ۴  ( بخشندگی و سخاوت۳  ( مهربانی۲ صبر و بردباری ( ۱این اجزا را در روح خود احساس کند: 

( صمیمیت ۹صداقت ( ۸  ( خوش اخالقی۷ ( دیگرخواهی  ۶( ادب و تواضع ۵فروتنی   

، به سادگی می می دهد که اگر ما هفت رنگ رنگین کمان را دوباره با هم ترکیب کنیمتوضیح همینطور 

متفاوت است. در مورد عشق روشنی با سفیدی را، چون  "نور"و نه  را خلق کنیم "رنگ سفید " توانیم

عشق چیزی ست زنده و است.  نیز همینطور است، عشق نیز چیزی بیش از عناصر تشکیل دهنده ی آن

کنیم و تپنده، عشق جانی الهی و آسمانی دارد. به این ترتیب اگر تمام فضایل مطرح شده را با هم ترکیب 

ولی این به آن معنی نیست که ما خواهیم داشت با تقوا و  کاریزپرهکنار هم قرار دهیم، در نهایت انسانی 

شده ایم.  عاشقیا حتما را یاد گرفته  "عشق"  

است. زبان ها و گویش ها ازبین خواهند رفت،  و پایان ناپذیرهمچنین می خوانید که تنها عشق نامیرا 

دانش و اطالعات بشری تغییر خواهد کرد. رسالت انبیا، زبان ها رسالت پیامبران به پایان خواهد رسید، 



 

 

متعالی پروردگار به بشر ها هدیه های  و گویش ها، و علوم به خودی خود با ارزش و مهم هستند ولی آن

مهم تر  از همه ی آنها عشقاست که عشق و ایمان ، امید ، نیستند. تنها چیزهای جاودان و پایدار دنیا : 

 است. 

بلکه این در پایان مهم ترین سوالی که از بشر پرسیده خواهد شد این نیست که چگونه زندگی کردی؟ 

 است که چگونه عشق ورزیدی؟ 

، عشق مطلق است و واقعا ارزش اش را دارد که کمی از وقتتان اب درمی یابید که خدابا خواندن این کت

توانید چیزی مهم تر از عشقی که در زندگی  را صرف یادگیری هنر عشق ورزیدن کنید. زیرا شما نمی

  کنید و در زندگی تان انعکاس پیدا کرده است، به دیگران تقدیمخودتان بازتاب دارد 

عشق بورزیدشاد باشید و   

 

 

 


