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چکیده
در اين نوشتار برآنيم تا به تحليل مناظرهای که ميان دو قطره خون در شدار
پروين اعتصامی رخ میدهد بپردازيم و سپس سنجشی کوتداه ميدان منداظره دو
قطره خون پروين با سه قطره تريللو ،که گفته میشود الهام بخدش ايدن منداظره
بوده است ،انجام دهيم و بدينسان خوشدهای از انديشدههدای پدروين بچينديم.
پروين در فضای عاطفی و عرفانی مشرق زمين زيسته است؛ فضايی که آدمی را
رن به گن میرساند .سلوک شرقی در دامنه رن قرار دارد و شرح همين رند
سبب اطناب در شار پروين شده است ولی در شار تريللو ايجاز سلوک غربدی
را می بينيم .در اين شار ،تريللو با بيان احسا

خويش ،تنها به سلوکی دروندی

راه میبرد؛ ولی ،پروين در مناظره خويش مانا را به خددمت سدلوک دروندی و
مضمونی اجتماعی درآورده و از عرفان به دادگری رسديده اسدت .در حقيقدت،
شار او در حکم حلقهای از زنجير مبارزه با ظلم قرار گرفته اسدت .پدس شدار
پروين پروردهتر و از عمق بيشتری برخوردار است.

كلیدواژگان :خون ،اشک ،اتحاد ،سفر ،پروين ،تريللو.
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مقدمه
ايران ،مهدِ فرهنو و شار و تمدن ،مردان بیشماری را بر خود ديده است کده
در سايه کالمی ساحرانه ،انديشههای خويش را بر جريده عالم ماندگار ساختهاند؛
اما کمتر زنی را میبينيم همچون پروين که گوی سبقت از مردانِ بسياری ربوده و
سوار بر سمندِ شار خويش ،نام خود را بر قلههدای رفيدعِ ادب و فرهندوِ ايدران
زمين به اهتزاز درآورده باشد .ذوق سرشار ،آگاهی از شرايط شاعری و اشراف بر
مضامين کهن و انديشههای پيشگامان ادب پارسی ،سبب شده است تا اختر شار
و انديشهاش سالها پس از مدرگ وی همچندان پدر فدروغ ،بدر"چدرخِ ادب" ايدن
سرزمين بدرخشد .او از مادود زنانی است که شار را دستمايه بيان عواطدف و
احساسات لطيف زنانه نکرده است و «اناکاسی از کششهای جسمانی و تبهای
عشق و رنو زنانه در شار او ديده نمیشود( ».يوسدفی1373 ،ش )414 :شدار او
شاری است تاليمی ،اخالقی و عرفانی؛ سرشدار از پندد و انددرز و نصديحت .او
کسی را به اميد دريافت صله و پاداش مدح نمیکند .اگر ستايش و تمجيدی هدم
در شار او ديده میشود در بزرگداشت ادب و فرهنو و هندر اسدت .پدروين در
گريز از تالقات زندگی دنيوی و مادی به نوعی عرفان میگرايد کده اشداار او را
تحت تأثير قرار داده است.
او شاعری است که میکوشد با تکيه بر آموزههای قرآنی ،آدمدی را بده سدوی
مانويت و مايارهای اخالقی سوق دهد« .اما تربيت و اخالق او مبتنی بر انديشده
عرفانی است( ».زرين کوب1374 ،ش )31 :زبدان تاليمدی پدروين او را تدا مدرز
مادری آيينی که "بود" و "بايد"های زندگی را ،پيوسته در گدوشِ جدان فرزنددان
ميهنش زمزمه میکند ،باال برده است و از او چهدره مالمدی را ترسديم کدرده کده
فالهای امر و نهی پياپی او همچون پتکی بر سندان روح و ذهن فرود میآيدد و
از اين جهت قصايد او يادآور قصايد ناصرِ خسرو اسدت؛ ولدی ،شدار پدروين در
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سنجش با شار او روانتر است و تمثيلها گوياتر و محسو تر به نظر میرسدند.
تفاوت اثرگذاری اين دو در اين است که ناصر خسرو مبل ِ مذهبی خاص است و
پروين در بند چنين قيدی نيست .میتوان گفت پس از سادی ،پروين بزرگترين
شاعرِ پندآموزِ زبان و ادب پارسی است .شايد بزرگترين مشخصده شدار پدروين
اين باشد که آنچه را گفته ،پيشتر خود زيسته است .وی سالکی نيست که پا بده
راه گذاشته باشد .پيری است که به تجربه آنچه را به يقدين دريافتده اسدت بيدان
میکند .اين است که سوز و گداز سخنش ما را گرم میکندد و بده رغدم کهنگدی
زبان در پارهای از ابيات ،ما را همسو با مانا پيش میبرد.
ظلم و بیعدالتی يکی از بدزرگتدرين دغدغدههدای زنددگی پدروين اسدت و
همدردی او با طبقات محروم جاماه «حاکی از عمق احسدا

انسدانی و اخالقدی

اوست( ».همان )35:اين دغدغه در مناظره ميان دو قطره خدون ،بده خدوبی نمدود
میيابد .اين گفت و شنود ميان دو قطره خون انجام میشدود کده يکدی از دسدت
تاجوری چکيده است و ديگری از پای خارکنی؛ و خون الزمده زنددگی و مظهدر
حيات است .زيرا ،حيات آدمی به خونی بسته آغداز مدیشدود و دوام آن نيدز بده
جريان يافتن خون در کالبد وابسته است« .خدون در ادبيدات جهدان نمداد تمدامی
ارزشهای همْبسته با آتش ،گرما و زندگی است که با خورشيد خويشی دارند .با
اين ارزشها هر آنچه زيبا ،شريف ،سخاوتمندانه و رفيع است ،مرتبط میشود».
(شواليه1311 ،ش ،ج :3ذيل واژه خون)
در اين مناظره نخست خون تاجور فخرفروشی را آغاز میکند کده از پشدتوانه
محکمتر و قدرت باالتری برخوردار است .دليل چکيددن قطدره خدون از دسدت
تاجور مالوم نيست .شايد در بزم يا به هنگام عيش ،در حين مستی ،ناگاه بر غالم
يا کنيزی که او را خدمت میکرده ،خشدم گرفتده و« ...دسدت عالمتدی شداهانه و
وسيله حکمرانی و نشانه استيال است .در سنت تدوراتی و انجيلدی ،دسدت نمداد
قدرت و برتری است( ».شواليه1311 ،ش ،ج :3ذيل واژه دست) در ادب پارسدی
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دست مظهر قدرت و توانايی ،تفاخر ،برتری و گره در کار خلق افکنددن اسدت و
عضوی است که همواره باالتر از پای قرار دارد و قطدره خدون چکيدده از دسدت
تاجور ،به پشتوانه قدرت تاجور ،احسا

قدرت نموده است.

دليل جاری شدن قطره خون از پای خارکن عيش و فراغت نيست :بده هنگدام
کار و تالش ،خاری چون نيشتر ،پای او را خسته اسدت« .پدای ،نقطده تکيده گداه
جسم جاندار به هنگام راه رفتن است و به همين دليل ،نماد نيروی روح به شدمار
میرود .همچنين به عنوان نخستين قسدمت جسدم در مقابدل سدر قدرار دارد .در
مراسم سرسپاری دراويش بکتاشيه ،مرشد مانوی در حالی که پای سالک را مدی-
شويد ،بدو میگويد :اين رحمت خداوند رحمان و رحيم است که پايت به اجبار
شسته شود و هر بار از کثافاتی که به دليل قددم برداشدتن در راه غلدط و طغيدان
نفس بر پايت نشسته ،پاک شوی( ».همان ،ج :2ذيل واژه پا) در ادب پارسدی نيدز
پای مظهر افتادگی ،خاکساری ،سلوک و روش است.
چرا خون تاجور قصد اتحاد با خدون خدارکن دارد گرچده او بده ظداهر از
خارکنِ ناتوان ،بینياز است ،اما حقيقت ،عکس ايدن اسدت .صداحبان قددرت در
طول تاريخ به دسترن ناچيز ناتوان نيازمند بودهاند و از انباشدتن همدين انددک
مايه که به ظاهر از آن اظهار بینيازی کردهاند ،گوهرهايی گرانبها بر تاج و افسدر
خويش نهادهاند .به همين دليل است که خون خارکن قصد اتحاد در سای و عمل
دارد .چون او مرد عمل نيست و زندگی او بر پايه به تداراج بدردن دسدترند و
سرمايه ناچيز ناتوانان بنا شده است .پس ،برای گذر از اين مرحله زنددگی (جددا
شدن از رگ و شريان) به مردِ عملی نياز دارد تا سوار بر دوش او به مقصد برسد.
او در مناظره توانا و ناتوان نيز به اين نکته اشاره میکند:
پندار من ضايفم و ناچيز و ندا تدوان

بی اتحاد من  ،تو توانا چده مدیکندی
(اعتصامی1311 ،ش)137 :
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اما ،تاجوری که با سود جستن از حاصل تالش ناتوانانِ صدبور و سداکت ،بده
اوج رسيده و هرگز خستگی حاصل از کار و تالش برای سيرکردن شکم فرزندان
گرسنه و بیتاب را در بازوانش احسا

نکدرده و فدرق بدين انديشده و عمدل را

نمیداند ،چگونه میتواند همراه خوبی برای خارکن باشدد و او را در راه رسديدن
به مقصود ياری رساند اين است که خارکن از اتحاد بدا خدون تداجور سدر بداز
میزند.
خون تاجور چنان غرق در بيان آرزوهای خويش اسدت ،کده ترتيدب مراحدل
سلوک را از ياد برده است .او نخست از اوفتادن زِ رود ميان دريای حقيقت سخن
میگويد و اين سخن از "رسيدن" است .در حالی که يادآوری وادیهای سدخت
و دشوار سلوک را در مرتبه دوم قرار میدهد .شايد میخواهد با سدخن گفدتن از
"رسيدن "،بیتوجه به سختیهای راه ،خون خارکن را برای اتحاد ترغيب نمايد.
سخنان دو قطره خون ريشه در انديشده تداجور و خدارکن دارد .اگدر سدخنان
خون تاجور دروغين نيست و اگر حقيقتاً تفاوتِ رگ و شريان اثری نددارد ،پدس
چرا در آغاز به نسبت با تاجور مینازد چرا در زندگی گذشته ،يانی زمدانی کده
در رگهای تاجور جريان داشدت ،از نشسدتن و يدا گفدت و شدنود بدا خدارکنی
رن ديده پرهيز میکرد .نظير اين رفتار يانی ،تکبر غنی در برابر فقيدر ،در منداظره
گوهر و اشک نيز به خوبی ديده میشود .گوهر نيز خود را به حدی برتر از اشک
میداند که حتی حاضر به هم صحبتی با او نيست:
گفت مددرا با تو چه گفدت و شدنيد
گفت که يی پيشه و نام تدو چيسدت
من گهدددر ناب و تدو يدک قطدره آب

من ز ازل پاک و تو پسدت و پليددد

دوست نگردندد فقيدددددددددر و غندی

يار نباشند شدقی و سايددددددددددد

تاريخ مظلومان بسياری را در خود ديده است که از حقوق انسانی خويش دور
نگاه داشته شدهاند .زندگی طوالنی در تاريخ ،تجربههای فراوانی به آنهدا آموختده
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است .يک تجربه همين است که اين دو همْرهان خوبی برای هم نيسدتند .نده بده
اين مانا که نتوانند با هم متحد شوند؛ بلکه ،ظالم شايسته اتحاد با مظلوم نيست و
در صورت تحقق يافتن اين اتحاد ،مظلوم در راه دست يدابی ظدالم بده اهددافش،
قربانی خواهد شد .سپس ،خارکن به شايسدتگی اشدک يتديم بدرای اتحداد اشداره
میکند که:
برای همرهی و اتحاد بدا چدو مندی

خوشست اشک يتی ميو خون رنجبری
(اعتصامی1311 ،ش)232 :

ولی خون رنجبر حاضر است با اشک متحد شود .زيرا اشدک صدورت تغييدر
يافته همان خون است و ريشه در انديشه قدما دارد کده خدون را صدورت تغييدر
يافته اشک میدانستند که خون در اثر سوز و گداز از جگر به حالت بخار خدارج
شده و به آسمان دماغ رفته ،به صورت اشک از ديدگان جاری میشود .پس اشک
و خون از يک جنساند.
ميان دو قطره خون هم فرقهای بسياری وجود دارد که پروين در مناظره بدان
ها اشاره میکند .اين تفاوتها از زبان خون خارکن بيان مدیشدود .پدروين بدرای
فخر فروشی تنها يک فرصت کوتاه در آغاز داستان ،در اختيار خون تداجور قدرار
میدهد و آن در عبارتی است که قطره خون ،خود را به تاجور منسوب مدیکندد.
اين قطره خدون بدا تداجوری در پيوندد اسدت کده «عمدری تقدويمی» (شدرياتی،
1371ش )171 :دارد و با مرگ ،ياد او نيز به خاک سپرده میشدود .بدرای وصدف
چنين عمری ،عبارتی کافيست .اما از آن جا پروين به خارکن مظلوم تالق خداطر
دارد و از سويی مظلوم از «عمری تاريخی» (همان )171 :بهرهمند است ،به خدون
خارکن فرصت میدهد تا شخصيت خود را در ذهن خوانندده بسديار پررندوتدر
ترسيم کند:
تو از فدددراغ دل و عشرت آمدی به وجود

من از خميدن پشتی و زحمت کمدری
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تورا به مطبخ شه  ،پخته شد هميشه طادام

مرا به آتش آهدددی و آب چشدم تدری

تو از فددددروغ ميناب سرخ رنو شدددی

من از نکوهش خاری و سوزش جگری
(اعتصامی1311 ،ش)232 :

در اين ابيات نه تنها تفاوتهای ميان دو قطره خون بيان میشود ،بلکه در بيت
سوم به نوعی برتری نيز اشاره میکند که سرخی حاصل از مدی و بداده در خدون
تاجور تصنای ،مجازی و غير حقيقی است؛ اما ،خون خارکن در اثدر سدوز دل و
جراحتهای وارده به سرخی که کمال اوست ،رسيده است .ايدن بيدت مقدمدهای
میشود برای اوج گرفتن خون خارکن .او خود را صاحب خواستگاران فدراوان
مارفی میکند؛ زيرا ،در "دلِ کانِ دلی" پرورش يافته است .پس مالدوم مدیشدود
خاستگاه خون اهميت چندانی ندارد .اين پدرورش گداه اوسدت کده در رشدد و
تاالی نقش اساسی را ايفا میکند .چنان که اگر تخم مرغوب در شوره زار کاشدته
شود هرگز به توانايیهای بالقوه خويش دست نخواهد يافت .ولی اگر گرده گدل
يا گياهی به دست باد بر خاکی مرغوب اوفتد ديری نمیپايدد کده گيداهی بالندده
میگردد.
نکته ديگری که خون خارکن بدان اشاره میکند هنرمندی اوست .خارکن چده
هنری دارد
هنر خارکن نقش ماندگاری است که از خدويش بدر صدفحه روزگدار بده جدا
گذارده است .در طول تاريخ بشری ظالمدان همدواره در صددد از ميدان برداشدتن
مظلومانی بودهاند که مانای بر سر راه رسديدن آندان بده اهدداف شدان بده شدمار
میآمدهاند .شايد سرنوشت و تقدير بتواند با صبر و سکوت عرصه را بدر مظلدوم
تنو کند اما هرگز قدرت از ميان برداشتن او را نخواهد داشت .حتدی اگدر خدون
مظلومی به ناحق بر زمين ريخته شود ،ديدری نمدیپايدد کده مظلدومی ديگدر بده
خونخواهی او قد علم میکند و خواب خفتگانِ خفته را آشفته میسازد .چنان که
در داستان به پا خاستن کاوه آهنگر در برابر ضحاک میبينيم ،گر چه خون پسران
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کاوه به دست روزبانان ضحاک ريخته میشود اما سرانجام کاوه قد علم میکند و
به فر فريدون دادگر ،طومار حکومدت هدزار سداله ضدحاک مداردوش را در هدم
میپيچد .پس هنر خون خارکن ،همين اسدتقامت و پايدداری او در سدختتدرين
شرايط زندگی است .ممکن است طوفان حوادث بتواند حضدور او را در اجتمداع
کمرنو سازد ولی هرگز قادر نيست نقش او را از صفحه روزگار محو کند .و بده
راستی «کدام قطره خون را بود چنين هنری » (همان)232:
در ديوان پروين ،مناظره ديگری ميان گوهر و اشک اتفاق میافتدد کده بسديار
شبيه مناظره دو قطره خون است .پروين در اين مناظره به سير و سدلوک دروندی
اشک میپردازد .اشکی که پس از تحمل رنجی طوالنی به خاک مدیافتدد ،نگيندی
سرخ را بر سر راه میبيند .تکبر ،چنان نگين را گرانجان گرده که حاضر به گفت
و شنود با اشک نيست .گهر سرخ خود را نه آب (ناب) مارفی میکند و اشک را
آب (ناخالص) میشمارد .گر چه او به پرتو مجازی خويش مدیندازد و اشدک را
فقير ،شقی و پليد میداند ولی اشک خود را صاحب هنرِ نيک مدردی و فضديلت
مارفی میکند .هنر حقيقی اشک حاصل سدلوک دروندی اوسدت .اشدک خدود را
چلهنشين مارفی میکند .پرده نشينی که به حکم تقدير از مابد دل بيرون آمده تدا
در تقابل با گوهر ،حقيقتی را به اثبات برساند .او سفری را آغاز کرده که نخستين
وادی آن دل است .سپس در ديده عزيز میشدود و بده کمدک قضدای االهدی در
سيری همراه با رياضت به آسمان حقيقت که نماد خداست ،خواهد پيوست.
با توجه به اين که از ديدگاه بسياری از محققدان ،پدروين در سدرودن ايدن دو
مناظره ،از مناظره سه قطره تريللو تاثير گرفته است ،بايد گفت:
 .1شار پروين به نتيجهای کامالً اجتماعی دست میيابد در حالی کده حاصدل
مناظره سه قطره ،عاطفی و احساسی است.
 .2در شار تريللو دو قطره باران و شبنم قصد اتحاد با هم يدا بدا قطدره سدوم
يانی اشک دخترک ندارند .در گفدت و شدنود گدوهر و اشدک نيدز ميلدی بدرای

بررسی تطبیقی مناظره دو قطره خون در شعر پروین با179 / ...

همراهی وجود ندارد؛ ولی در مناظره دو قطره خون ،چنان که پيشتر آمدد ،قطدره
خون تاجور قصد اتحاد دارد ولی خون خارکن از اين همراهی سر باز میزند.
 .3در ادبيات جهان سه عددی رمزی و نمادين است .در داسدتانهدای رمدزی
مشرق زمين غالب پادشداهان سده دختدر دارندد کده دختدر سدوم در دل پادشداه
می نشيند؛ مانند عشق حسن کچل به دختر سوم پادشاه و اثبات شايستگی او برای
اين پيوند؛ يا سه پسر دارند که تنها سومی به کار میآيد و با وجود مخالفتهدای
پسر بزرگ و ميانی ،سومی بر سرير پادشاهی تکيده مدیزندد و يدا سده پسدر بده
خواستگاری سه خواهر میروند؛ مثل داستان خواستگاری سلم و تدور و ايدرج از
سه شاهدخت يمنی در شاهنامه .انه نيز در انهايد با سه زن پيوند میگيدرد و ....در
شار تريللو نيز ،قطرات سه گانهای حضور دارند که سرانجام قطره سوم برگزيدده
میشود .دو قطره شبنم و باران که برتنی میورزند خاسدتگداه مشدترکی دارندد.
يکی دختر درياست و ديگری دختر آسدمان؛ ايدن دو نسدبت بده آسدمان و دريدا
میبرند و به نسب خويش مینازند؛ اما ،قطدره سدوم ياندی اشدک نسدبت بده دل
میبرد و «سلسلة النسبش از خودش آغاز میشود» (اونامونو1371 ،ش )23 :پدس
رب النوع سپيدهدم  ،قطره سوم ،که وادیهای سلوک را در سفر ناپيددای ديدده ز
دل ،يک به يک در نورديده است ،میمکد و بدين ترتيب قطره سوم ،يانی اشک،
به مقام فنا و استغراق نايل میشود .اما ،دختران آسمان و دريا کده هندوز مراحدل
سلوک را پس پشت ننهادهاند ،همچنان بر برگ گل باقی میمانند؛ زيرا گرچه اين
دو از نسب کمال يافته برخوردارند ولی خود کمال يافته نيسدتند .تريللدو در ايدن
داستان ،قلب انسان ،يانی اشرف مخلوقات ،را بر آسمان و دريدا کده مجداز همده
هستی است ،برتری داده است .در اين مناظره سه قطره در دو جبهه حضور دارند.
دو جبههای که در مناظرههای پروين هم ديده میشود.
 .4قطره خون تاجور و دو قطره باران و شبنم در هر دو شار ،تقريباً از فرصتی
يکسان برای شناسايی خود بهره میگيرند ولی هر دو شاعر برای مارفی قطدرات
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اشک دخترک و خون خارکن زمان بيشتری اختصاص میدهند.
 .1نکته ديگر اين که قطره اشک دخترک ،نخست لبخندی است که بده عندوان
دوست در دل جای گرفته و سپس در قالب اشک از ديده دختر فروچکيده است.
در حقيقت اين قطره ابتدا عنصری جدا از وجود دخترک است اما وقتی با او يدار
میشود و عشق نام میگيرد ،در وجود او به کمال میرسد؛ درست ،همچون قطره
خون خارکن که با سوز دل به آراستگی صفات دست میيابد .دست يابی هدر دو
قطره به تماميت و کمال ،در گرو تحمل رن و اندوه اسدت .هدر دو قطدره در دل
پرورش يافتهاند و چون « قلب مومن عدرش االهدی اسدت( »،مکدارم شديرازی و
ديگران1337 ،ش )33 :گويی اين دو از بدو پيدايی در دامن خدا پرورش يافتهاند
و میخواهند در يک سير تدريجی به کمدک قضدای االهدی بده آسدمان حقيقدت
بپيوندند.
 .3در مناظره پروين ،خون خارکن همراهی با اشک يتيم را مدیپسدندد .چدون
خون و اشک از ديد ايرانيان زادگاه مشترکی دارند و هر دو برخاسته از دلاند .در
شار تريللو ،دو قطره شبنم و باران که تکبر میورزند ،با يکديگر هم جنساندد و
هريک میتواند صورت تحول يافته ديگری باشد ولی اين دو با قطره سوم ،ياندی
اشک ،تفاوت اساسی دارند .در اين شدار نيدز همچدون دو منداظره يداد شدده از
پروين ،قهرمان قطرهای است که در صدف دل پرورش يافته است.
 .7در دو شار پروين ،دو عنصر به خواست خدا به شکلی پنهان به گفت و گو
میپردازند ولی در شار تريللو رب النوع سپيده دم که نماد خداست و از کنار سه
قطره میگذرد ،در داستان حضوری آشکار دارد.
نکته مهمی که در هر سه داستان ديده میشود سفر اسدت .در نُبدی چنددين
بار با عبارت «سيروا فی االرض» (25/29؛ 11/3؛ )42/35از سفر برای آمدوختن و
شناخت ياد شده است .سفر ،برقع از چهره سيرت آدمی میگشايد و گوهر وجود
آدمی در سفر آشکار میشود .عارفان هم خود به سفر میرفتهاند و هم مريددان را
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به سفر تشويق میکردهاند« .سفر نشانگر ميل عميقی به تغيير درونی است ،و نياز
به تجربهای جديد و حتی و بيش از آن نشانه جابهجايی .بده عقيدده يوندو سدفر
نشانه نارضايتی است و منجر به کشف افقهای تازه میشود( ».شواليه1311 ،ش:
 )117يونو اعتقاد دارد که سفر جستجوی مادر گمشده است .در ادبيات جهدانی
سفر نماد حادثه و جست و جو است؛ گاه برای گن و گاهی برای شناختی سداده
و عينی يا مفهومی؛ و تنها سفر ارزشمند ،سدفر در درون خدويش اسدت( .همدان:
 ) 117-111قطره اشک يتديم و دو قطدره خدون در شدار پدروين و قطدره اشدک
دخترک در شار تريللو همگی برای يافتن زادگاه حقيقی خويش سدفری را آغداز
میکنند .هر دو قطره خون نخست میخواهند نيمده گمشدده خدويش را بيابندد و
سپس ماراج به سوی حقيقت را آغاز نمايند .اما در اين راه خون تاجور که هندوز
تا رسيدن به مسير سلوک فرسنوها فاصدله دارد ،عقدب مدیماندد و سدفر خدون
رنجبر به سوی حق ،با همراهی اشک يتيم ادامه میيابد.
نتیجهگیری
مناظره دو قطره خون پروين اعتصامی ،داستان عروجی عرفانی است به آسمان
حقيقت که از دامنه رن آغاز میشود .قطدره خدون نخسدت بايدد نيمده گمشدده
خويش را بازيابد و يار او در اين سفر ،کسی جز اشک نمیتواندد بدود؛ زيدرا کده
همزاد اوست .مناظره تريللو نيز مبين سفر سه قطره است برای يافتن خاسدتگداه
خويش .دو قطره شبنم و باران ،که خاستگاه مشترکی دارند و میتوانند همراهدان
خوبی برای هم باشند ،به سبب خوی زشدت تکبدر از همراهدی قطدره سدوم بداز
میمانند و رب النوع سپيدهدم ،اشک را ،که وادیهای سلوک را در سدفر ناپيددای
ديده ز دل ،يک به يک در نورديده است ،میمکد و بدين ترتيب قطره سوم ،يانی
اشک ،به مقام فنا و استغراق نايل میشود .تريللو با بيان احسا

خويش ،تنها بده

سلوکی درونی راه میبرد؛ ولی ،شرح رن و سفر و حرکدت از عرفدان بده سدوی
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دادگری در مناظره پروين ،مانا را به خدمت سلوکی درونی و مضمونی اجتمداعی
درآورده و سبب اطناب در مناظره دو قطره خون شده است.
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