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 اختالف خلق از نام اوفتاد  
 چون به معنی رفت، آرام اوفتاد  

٢/٣٦٨٠ 
 

 داستان دعوای چهار کس جهت خریدن انگور

 ( ٣٦٨١از بیت  -) دفتر دوم 

 

مردی به چهار نفر رهگذرر، کذد درم لذوا دادی اکذ      

عرب، ترک و رومذی،  چهار نفر از ملیت های مختلف: فارس، 

بودند و زبان ککدکگر را نمی دانستندی اک  ها خواسذتند بذا اکذ      

لوا چیذیی بخرنذدی فذارس :فذت: باکذد انگذور بخذرک ی عذرب         

می خذواه ی تذرک :فذت: مذ  مذی خذواه        « عِنَب»:فت: م  

« اِسذتافی  »بخرک  و رومی هذ  بذا عاذیانیت :فذت: باکذد      « اُزُم»

سرّ »سختی بی  اک  ها که از  بر سر اک  موضوع دعوای 1بخرک ی

آ:اه نیودند در:رفتی زکرا نمی دانستند که همه انگذور  « نام ها

می خواهند، اما به زبان های متفاوتی از اک  جه  و نادانی بود 

که با مشت بر سرو صورت ه  می زدنذدی ا:ذر صذخا دانذا و     

آ:اهی آنجا بود، می :فت اک  :فتار و قیذ  و قذاا، جنذ  و    

                                                 
١

 عربی، ترکی و رومی استیعِنَب، اُُزُم  و استافی ، همان انگور به زبان های  -
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ما می زاکد، اما :فتار م  صلح و آصتی برای  صما دصمنی در ص

 ارمغان می آوردی 

 :فتِ هرکد تان دهد جن  و فراق 

 :فتِ م  آرد صما را اتّفاق 

 1لس صما خاموش باصید اَناِتوُا

 تا زبان تان می صوم در :فت و :و

٢/٣٦٩١  

نمی دانید که همه ی صما کد چیی مذی خواهیذدی آن   

ید تا تمام اک  چیی هاکی را کذه میذ    کد درم تان را به م  بده

دارکد براکتان فراه  کن ی زکرا انگور و عِنَذب و اُزُوم و اِسذتافی    

در معنی  کد چیی اند  اما در صورت با ه  اختالف دارندی اک  

صورت است که بی  صما جن  و نفاق اکجاد کذرده اسذت نذه    

 معنیی 

*** 

 

 

 

                                                 
، سوره ی اعراف،  قرآن ٢٠٣اَناِتوُا: خاموش باصیدی اصاره است به آکه ی   -١

 مجیدی



 جهت خریدن انگور داستان دعوای چهار کس
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

4 

 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

لیش )داستان درخت حیات بخذش( بثذ    در داستان 

بر اک  موضوع بود که بیشتر مردمان، صورت جهان )نام هذا( را  

می بینند و کمتر به معنذای آن هذا )صذفات( توجذه دارنذدی اکذ        

 است که در اختالف مداوم هستند:

 در :رر از نام و بنگر در صفات 

 تا صفاتت ره نماکد سوی ذات 

 اختالف خلق از نام اوفتاد 

 چون به معنی رفت، آرام اوفتاد 

٢/٣٦٧٩ 

اک  داستان )دعوای چهار کس جهذت خرکذد انگذور(    

ه  در همی  زمینه اسذتی مووذوی در اکذ  داسذتان بذر ککذی از       

بیر:تذذرک  درد بشذذر  در تمذذام رذذوا تذذارکذ، انگشذذت :راصذذته 

استی  آن چهار کس، با ملیت های مختلف، نماد همه ی مردم 

ی )زبان، ملیت، رنذ ، ارزش هذا و   جهان با تفاوت های ظاهر

سلیقه ها و غیره( هستندی اک  ها مانند مردمان همه ی زمذان هذا،   

زبان ککدکگر را نمی فهمند و با آنکذه صذاکد همذه کذد ن ذر و      
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مقاود داصته باصند، به سیب درک نادرست از ه  ، در جن  

و جداا مستمر با ککدکگرند ی آنگاه موووی دوبذاره تککیذد مذی    

در هر دوره از تارکذ جهان ما، کسانی هستند که مانند کند که 

حضرت سلیمان می توانند جنذ  و قهذر را بذه صذلح و آصذتی      

 بدا کنند: 

 چون سلیمان کی سوی حضرت بتاخت 

 1کو زبان جمله مرغان می صناختییی

 2ه  سلیمان هست اندر دُور ما

 که دهد صلح و، نماکد جور ما ییی

 ند مرغ جان ها را چنان ککدا ک

 کند  4و بی غِ  3کی صفاصان بی غِش

٢/٣٧٠٠  

*** 
 

                                                 
زبان لرند:ان  وقتی حضرت سلیمان از سوی خدا به لیامیری بر:یکده صد، -١

 نیی به او آموخته صدی
عارفان و انسان های کام   نیی که لیرامون ما هستند، می توانند بی  ما صلح و  -٢

 آصتی برقرار کنندی
 غِش: حیله و تیوکری -٣
 غِ : کینه ی دصمنیی -۴


