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تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزلهای کمال خجندی
 -1ابراهیم کنعانی
چکیده
کمال خجندی ،شاعر شیرینسخن سبک عراقی و یکی از درخشانتررین چهررههرای غلیری شررر
فارسی است .یکی از گونههای گفتمانی که در غللهرای کمرال کراربرد گسرتردهای دارد ،گفتمران
شناختی است .در گفتمان شناختی ،فرایند کنشی در ترامل با فرایند شَوِشی ایفای نقش مریکنرد و
بههمیندییل ،شناخت بهگونهای باز ،متکثر و پویا تبدیل میشود .یکری از مبراحثی کره در گفتمران
ن
شناختی مطرح می شود ،گسست و پیوسرت گفتمرانی اسرت .در فراینرد گسسرت و پیوسرت ،مر ِ
شناختی کنشگر با منِ پدیداری و استرالیی او مرتبط میشود؛ حالِ زمرانی در ارتبراب برا نرهحرال
زمانی و مکان گفتهپردازی در ارتباب با نهمکان گفتهای قرار میگیررد .در مقایرۀ حاررر ،برا رو
توصیفی -تحلیلی ،گفتمان شناختی و فراینرد گسسرت و پیوسرت گفتمرانی در غرللهرای کمرال
خجندی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .پرسش اصلی پژوهش این است که فرایند گسست و
پیوست گفتمانی چگونه در غلل کمال تحقق پیدا میکند و از این طریق چه مرنایی تویید میشود.
در فرایند گسست و پیوست در غلل کمال ،شاهد ترامل دوسرویۀ فارای گفترهپرردازی و فارای
گفتهای ،یا دنیای گفتهپرداز و گفتهخوان هستیم .با وجود این ،ساختار غایب گفتمان از آنِ گسست
است و پیوستهای گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار میگیرند.
کلیدواژهها :کمال خجندی ،گفتمان ،شناختی ،شَوِشی ،گسست و پیوست.
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 -1مقدمه

کمال خجندی (متوفّی  803ه.ق) ،یکی از شاعران غللسرای فارسری اسرت کره پژوهشرگران بره
تناسبها و شباهتهای شرر او با غلل سردی و حافظ اشارات بسیاری کردهاند .در این اشارههرا،
برای غلل کمال ویژگیهایی چون حُسن استفاده از زبان نرم و بلورین ،وصول به کیفیرت گریرلان
سهل و ممتنع ،نیروی شگرف غللپردازی (مؤیدشیرازی ،)254-255 :1375 ،زالیی عبارت ،تازگی
مامون ،حُسن مطلع و انتشار ناگهانی حایرت غرلل در آن (همران ،)263 :تقابرل زهرد و رنردی،
غمپرستی ،تقابل عقل و عشق و جمالپرسرتی (مرردنکرن )63-64 :1376 ،را برشرمردهانرد .ایرن
ویژگیها سبب شده تا کمال بهعنوان یکی از شاعران صاحبسبک قرن هشرتم و آغراز قررن نهرم
شناخته شود و شرر او در ارتباب با گفتمانهای مختلر

کنشری ،شَوِشری ،جسرمانهای ،عراطفی و

حسی -ادراکی قابل بررسی و تحلیل باشد.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
یکی از شیوههایی که بر پایۀ آن میتوان بهطور دقیق ،فاای گفتمانی شرر را تبیرین کررد ،ایگروی
نشانه -مرناشناسی گفتمانی است .در این ایگو ،نشانهها و مرناها در فرایندی سیّال و پویا ،به ایفای
نقش میپردازند .یکی از گفتمانهایی که این ایگو بر آن تأکیرد دارد ،گفتمران شرناختی اسرت .در
گفتمان شناختی ،کنش عامل اصلی شکلگیری گفتمان است که این عامرل ،در ارتبراب ترراملی برا
گونههای دیگر مانند شَوِشی قرار میگیرد .بر این اسرا ،،گفتمرانِ شرناختی فراینردی را طراحری
میکند که گونههای روایی ،کنشی ،چایشی و تقابلی ازطریق آن مجال ظهور پیدا میکنند .گسسرت
و پیوست گفتمانی ،یکی از مباحث مهم گونۀ شناختی است .در فرایند گسست و پیوست ،فارای
گفتهپردازی و گفتهای در ترامل یا تقابل با هم قرار میگیرند .در پژوهش پیشِرو ،گفتمان شناختی
و فرایند گسست و پیوست گفتمانی و ترامل یا تقابل دنیای گفتهپردازی و گفترهای در غرللهرای
کمال مورد بررسی قرار میگیرد .پرسش اصلی پژوهشِ حارر این است که ایرن ترامرل یرا تقابرل
چگونه در غلل کمال نمودار میشود و به چه مرنایی منجر میگردد.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
ایگوی نشانه -مرناشناختی گفتمان ،یکی از شیوههای مناسب تجلیهوتحلیل آثار ادبی است کره در
شناسایی مناسبتهای درونی ،فااهای گفتمانی و زنجیررههرای روایری و محتروایی مرتن مرؤثر و
کارآمد است .هدف از مقایۀ حارر بررسی و تحلیل نشانه -مرناشناختیِ گفتمان غرللهرای کمرال
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خجندی و تبیین ساختار گسست و پیوستهای آن برای دستیابی بره زنجیررۀ گفتمرانی و مرنرایی
اشرار اوست .ازطریق این بررسی میتوان ایگوی فرایند شناختی گفتمان را در پرتوِ گسسرتهرا و
پیوستهای آن در غلل کمال مررفی و شناسایی کرد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
رو

پژوهشِ حارر از نوع توصیفی -تحلیلی برا رویکررد نشرانه -مرناشناسری گفتمران و رو

گردآوری اطالعات کتابخانهای است .در پژوهشِ حارر نمونههای انتخابشده از غللهای کمرال
با رویکرد تحلیل نشانه -مرناشناختی گفتمان و با رو

تحلیل محتوا بررسی میشود.

 -1-4پیشینۀ تحقیق
در نشانه -مرناشناسی ادبیات؛ نظریه و رو
کنشی ،تنشی ،شَوِشی و بُوشی و رو

تحلیل گفتمان ادبی (شرریری ،)1395 ،چهرار نظریرۀ

بهکارگیری آنها در گفتمان ادبی مررفی شدهاست .در ایرن

پژوهش نشان دادهشدهاست که مرنا برپایۀ رابطۀ بین کنشگران با دنیا و چیلها ترریر
میتواند از کنش تا شَوِ

و از شَوِ

تا بو

مریشرود و

در نوسان باشد .گرما)1389( )A.J. Greimas( ،

در نقصان مرنا ،با مررفی نشانه -مرناشناسی احسا ،و ادراک و حاور زیبراییشرناختی سرو ه و
تحلیل شرری از تورنیه ( )M. Tournierو ریلکه ( )R. M. Rilkeاز این منظر ،چگونگی تحرول
از نشانهشناسی ساختاری به نشانهشناسی عاطفی و زیباییشرناختی تبیرین مریشرود .در بخشری از
تجلیهوتحلیل نشانه -مرناشناختی گفتمان (شرریری ،)25-28 :1385 ،بحرث اتصرال (پیوسرت) و
انفصال (گسست) گفتمانی مطرح شدهاست و در بخشی به نام بُرد حسی -ادراکی گفتمان ،فراینرد
حاررسازی و غایبسازی نیل بررسی شدهاست .در «رو

مطایرۀ گفترهای و گفتمرانی در حروزۀ

نشررانه -مرناشررناختی» (همرران ،)115-133 :1387 ،مبررانی نظررری دو رو

مطایرررهای گفتررهای و

گفتمانی بر پایۀ رویکرد نشانه -مرناشناختی ،بررسی شده و این نکته تبیین شدهاست که «در نظرام
گفتهای با مرناهای تثبیتشده و در نظام گفتمانی برا مرناهرای سریّال مرواجهیم» (همران .)116 :در
«گفتهپردازیِ گفتمان و گفتهپردازیِ گفتمرانی» (بابرکمررین ،)155-174 :1387 ،مبرانی نظرری دو
فاای گفتهپردازی و گفتهای طرحشده و در رمنِ آن ،سه حروزۀ گسسرت و پیوسرت کنشرگری،
زمانی و مکانی از هم تفکیک شدهاند .در این مقایه ،گفتمان تبلیغات بهعنوان نمونه مورد تحلیرل و
بررسی قرار گرفتهاست .همین پژوهشگر (همان ،)1394 :در فصرلهرای «از مرنرا برهمثابرۀ تجربرۀ
زیسته :گذر از نشانهشناسری کالسریک بره نشرانهشناسری برا دورنمرای پدیدارشرناختی ،مبتنریبرر
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آموزههای الندوفسکی ( ،)2004( »)E. Landowskiنشانهشناسی برا رویکررد ادراکری -حسری را
مررفی کرده و تحول نشانهشناسی کالسیک به نشرانهشناسری پدیدارشرناختی را برازکاویردهاسرت.
همین پژوهشگر در ابراد گمشدۀ مرنا در نشانهشناسی روایی کالسیک؛ نظام مرنایی تطبیق یا رقص
در ترامل (همان ،)1396 :براسا ،آموزههای الندوفسکی ( )2004نظام مرنرایی مبتنری برر تمرا،
حسی و تنی بین کنشگران در ترامل را مررفی میکند و آن را نظام «تطبیق» مرینامرد .در «ایگروی
آشوبناک فرایند زایش مرنا در نظامهای زبانی و پیشازبانی «تطبیق» (بابکمرین و پاکنژاد راسرخی،
 )151-171 :1396نیل با تکیهبر نشانهشناسی نوین با رویکردی پدیدارشناختی ،نشان دادهشدهاست
که چگونه ایگوهای آفرینش مرنا درخالل کنش متقابل و همحاوری تن-سو هها در نظام مرنرایی
تطبیق ،تابع ویژگیهای رفتاری آشوبناک طبرق نظریرۀ «آشروب مرنرا» هسرتند .در ایرن پرژوهش،
مفاهیمی چون ناامنی ،خطر ،سرایت حسی و حساسیت ادراکری در فراینرد توییرد مرنرا برراسرا،
ایگوهای نظریۀ آشوب توریح دادهشدهاسرت .در «بررسری نقرش گسسرت و پیوسرت در زنجیررۀ
گفتمانی غللهای روایی حافظ :رویکرد نشانه -مرناشناسی» (سریدان ،)216 -195 :1395 ،فراینرد
گسست و پیوست گفتمانی در غللروایتهای حافظ بررسی شده و این نتیجه بیان شدهاسرت کره
گسستهای شناختمحور در غلل حافظ به پیوستراری میرسند و ایرن امرر ،خللری در انسجررام
مرنایی غلل ایجاد نمیکند .در «نظام ارزشی گفتمان در غلییرات قلنردری حرافظ» (همران:1396 ،
 ،)126 -101نظام ارزشی حاکمبر گفتمان غلل قلندری حافظ بر پایۀ رویکرد نشانه -مرناشرناختی
و چگونگی مرنراآفرینی ازطریق خلق این ارز ها بررسی و تحلیل شدهاست .در «بررسری فراینرد
حسی -ادراکی شرطحیات عرفرانی براسرا ،نظریرۀ نشرانه -مرناشناسری احساسرات» (سریدان و
حجتیزاده ،)65-90 :1395 ،با تکیهبر ایگوی نشررانه-مرنراشنرراختی احساسرات و تطبیرق آن برر
شطحیرات ،حاور گرلارههرای احسرراسی و ترأثیر پایردار آن در مترون ادبری بررسری و تحلیرل
شدهاست.
در همۀ این پژوهشها ،رویکرد نشانه -مرناشناسی در وجوه مختل

پدیدارشناختی ،ادراکری-

حسی و زیباییشناختی بررسی شدهاست و هرکدام از ایرن پژوهشرگران بره نوبرۀ خرود سرری در
مررفی این رویکرد داشتهاند؛ اما نلدیکترین پژوهش به مقایۀ حارر« ،تحلیل نظام شَوِشی در غلل
کمال جندی :رویکرد نشانه -مرناشناختی» (کنرانی )1397 ،است که در آن ،نظام شَوِشی حراکمبرر
یکی از غللهای کمال با رویکرد نشانه -مرناشناسی تحلیل شده و بر این نکته تأکید شدهاست که
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در زیرساخت این غلل از کمال ،ساختاری عاطفی و احساسی وجود دارد و جریرانهرای مختلر
شَوِشی ،سرایتی و ادراکی-حسی در آن ایفای نقش میکنند؛ اما در پرژوهشِ حاررر زنجیررههرای
گفتمانی و محتوایی و مناسبتهای درونی غللهای عاشقانه و رندی کمال خجندی برپایۀ ایگروی
شناختی گفتمان مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگرذر سراختار گسسرت و پیوسرت گفتمرانی
موجود در آنها تبیین شدهاست .درواقع ،در پژوهشِ پیشِرو سری شده تا با دستهبندی غرللهرای
کمال برپایۀ فرایندهای شناختی ،ایقایی و گسست و پیوست ،ایگوی بهکار رفته در آنها برراسرا،
رویکرد نشانه -مرناشناختی تبیین و مررفی شود.
 -2نظام گفتمانی شناختی
گفتمان شناختی ،مبتنیبر کنش است و در هر نظام کنشی ابتدا نقصانی شکل مریگیررد .سرس

برا

ایجاد نوعی قرارداد ،کنش وارد فرایند و عمل میشود و در پایان نیل ارزیابی شناختی و عملی آغاز
میشود (شریری91 :1388 ،؛ همان .)17-36 :1395 ،طرحوارۀ این فراینرد روایری را مریتروان بره
شکل زیر نشان داد:
طرحوارۀ نظام گفتمانی روایی (شعیری)66 :1385 ،

نقصان

عقد
قرارداد

توانش

کنش

ارزیابی شناختی
و عملی

این نوع گفتمران ،با ورود فرایندهای احساسی و عاطفی دگرگرون مریشرود و نظرام جدیردی
بنیران گذاشته میشود .در این ایگو ،گونۀ عراطفی -هیجرانی که مبتنیبر فراینرد جسرمی -ادراکری
است ،در فرایند روایی نقشآفررینی میکند؛ یرنری عمرل حسری -ادراکری ،محررک اصرلی عمرل
نشرانه -مرناشناختی است .حاور عاطفی -هیجانی که در رأ ،فراییت کنشری قررار دارد ،نروعی
حاور گفتمانی است که جنبۀ پدیداری دارد و کلِ فرایند کالمی را تحت کنترل خود درمریآورد.
در این گونۀ جدید از فرایند تحویی گفتمان ،شناخت بهگونهای باز ،متکثر ،پویرا و ترراملی تبردیل
میشود که نظام روایی گفتمان را متحول میکند.
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 -3نظام گفتمانی کنشی

یکی از ویژگیهای نشانهشناسی روایی کالسیک ،کارکرد کنشی آن است .ازنظرر الندوفسرکی ،در
نظام کنشی با دو نظام مرنایی کنش برنامهمدار و مجابسرازی ( )manipulationمواجره هسرتیم»
(بهنقلاز :بابکمرین .)107 :1394 ،در نظام کنشی برنامهمدار ،کنش هر کنشگر در چارچوب آنچره
که از قبل برنامهریلی شده ،محدود میشود و تنها او در نقش یک عامل اجرایی عمل میکنرد؛ امرا
نظام مجابسازی به کنشگر توانشی میدهد که او را در ترامل با کنشرگران دیگرر قررار مریدهرد.
بدینترتیب کنشگر به سو های تبدیل میشود که با کنشگران دیگر ترراملی برقرار میسازد و آنها
را مجاب میکند (ر.ک .همان)107-112 :؛ اما اعتقاد به حاور ادارکی-حسی در نشانه-مرناشناسی
گفتمانی ،ما را با نظامی دیگر نیل روبهرو میکند که نظام شَوِشری نامیرده مریشرود .در ایرن نظرام،
شوشگر بر خالف کنشگر وارد کنشی نمیشود و هیچ عملی انجام نمیدهد؛ او فقرط دچرار تغییرر
حایت میشود .ازنظر شریری ( ،)91 :1395در فرایند شَوِشی ،بدون اینکه برنامه یرا هردفی مطررح
باشد ،شوشگر از حاور خود نسبتبه موقریتی که در آن قرار دارد آگاه میشود و به ترأثّر از ایرن
حاور ،خود را مهیای دریافت خود و دیگرری مریسرازد .در فراینرد شرناختی دو نظرام کنشری و
شَوِشی در ترامل با یکدیگر قرار میگیرند .درواقع ،برهدییرل حارور عراطفی ،ادراکری -حسری و
جسمانهای کنشگران و شوشگران ،فرایند کنشی و شَوِشی در درون فرایندی با نام گفتمان و در پی
هم و گاهی توأمان تحقق پیدا میکند .ایبته در این نظام ،ممکرن اسرت کرنشهرا نیرل تحرتترأثیر
حاوری شَوِشی شکل بگیرند .در غلل کمال ،گونۀ شناختی به شکلهای زیرر قابلیرت بیران پیردا
میکند.
ای  .کنش آغازین در برخی غللها ،سبب بروز فرایندی شَوِشی میشرود .از دیردگاه نشرانه-
مرناشناختی ،شَوِ

در مقابل کنش قرار میگیرد« .شَوِ

یا توصی کنندۀ حایتی است کره عراملی

در آن قرار دارد ،یا بیانکنندۀ وصال عاملی با اُبژه یرا گونرهای ارزشری اسرت» (شرریری و وفرایی،
 .)12:1388در فرایند شَوِشی ،به جای کنشگر ،شوشگر نقش مهمی بر عهده دارد .در ایرن فراینرد،
شوشگر رابطهای پدیداری و رُخدادی با هستی برقرار میکند و از این رهگذر مرنا شکل میگیررد.
در غلل شمارۀ  ،81شوشگر (عاشق) از حاور عاطفی و احساسی مرشوق بهعنوان عامل گفتمرانی
تأثیر میپذیرد و رابطۀ او نیل با مرشوق تغییر مییابد و دگرگون میشود .عالوهبر فرایند شَوِشی مرا
با فرایند جسمانهای نیل روبهرو هستیم .درواقع ،اینجا درد مرشوق با رخنه در جسم شوشگر ،او را

165

تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزلهای کمال خجندی

با تجربۀ زیستی ابژهها و پدیدههای هستی مواجه ساخته است؛ یرنی به جای آنکره زبران برهطرور
انتلاعی درصدد ایجاد مفهومی در ذهن خواننده باشرد ،مثرل تنری عمرل مریکنرد کره شوشرگر را
بهصورت مستقیم با همان حادثه درگیر میکند .ازنظر مریروپنتی ( )1976( )Merleau-Pontyنیرل
«زبان بیش از آنکه یک رو

یا وسیله باشد ،چیلی است ماننرد وجرود» (برهنقرل از :تیمورپرور و

بابکمرین .)38 :1395 ،درد در فرایندی جسمانهای شکل میگیرد و جسم شوشگر از عمرق جران
آن درد را یم

وح

میکند .پ

در مرتن کنشری شرکل گرفتره و شوشرگر برهدییرل رابطرهای

پدیداری با آن ،نهتنها آن را احسا ،میکند؛ بلکه این درد را نهایت دردهای دیگر میدانرد .دردی
که شوشگر ح

کرده ،آنچنان در فاای جسم و روح او نفوذ کرده که دردهای دیگر او در مقابل

آن به فراموشی سسرده شدهاست .درواقع شوشگر با این ویژگی« ،سو ۀ تندار»ی اسرت کره ازنظرر
مریوپونتی «پیششرب و توانشِ عملِ مرنابخشیدن است» (همان) .نتیجۀ دیگری که ایرن درد بررای
شوشگر دارد این است که سبب بهوجودآمدن دو عامل قدرتمند عشق و شَوِق شدهاست و عشق و
شوقی که برای آن نهایتی متصوّر نیست ،به مرنای رسریدن بره نهایرت فشرارۀ عراطفی در گفتمران
است .عشق و شوق ،برآیند درگیری جسمانهای و حسی -ادراکی شوشگر با درد است و این تأثیر
نیل نتیجۀ حاور جسمانهای مرشوق در گفتمران و قررار گررفتن او در مرکرل ترنشهرای حسری-
ادراکی گفتمان است .سیدان ( ،)203 :1395این شوشگر را بهدییل حاور فیلیکی و جسمانهای که
دارد« ،شوشگر فیلیکی» میداند.
ای ابتددددای دردت هدددر درد را ن ایددد

عشق تو را نه آخر شدو تدو را نده تاید
(خجنددددی)39 :1372 ،

در غلل شمارۀ  830نیل به چنین فرایندی اشاره مریشرود .درد مرشروق در ایرن گفتمران نیرل
فرایندی شَوِشی و جسمانهای است .حاور جسمانهای مرشوق ،در گفتمان تنشری ایجراد کررده و
درنتیجه در اوج فشارۀ عاطفی ،شوشگر به جای اشک ،خون از دیده باریرده اسرت .خرونباریردن
چشم ،به نفوذ درد به درون جسم شوشگر و تبدیلشدن آن به خون اشاره دارد.
بر دردت بی آب شد اشکم ز بسدیار آمددن

بعد ازین خون خواهد از چشم گُ ربار آمدن
(همان)39 :

گاهی مرشوق با حاور جسرمانهای خرود ،جریرانی حسری -ادراکری را در گفتمران موجرب
میشود و شَوِشگر را با موجی از احساسات همراه میکند .در دو بیت زیر ،این حارور آنقردر برا
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قدرت و شدت بروز یافته که در وجود شوشگر تنش حسی -ادراکی ایجاد میکند و برر پایرۀ آن،
حتی دیق او چاکچاک میشود .ایرن فراینرد ترا جرایی ادامره پیردا مریکنرد کره دل او از شردت
احساسات ،بیقرار میشود و طایب دیدار همیشگی مرشوق میشود.
جانددا ز گددرد دردت پددر بدداد دامددن مددا
دل سدداکنی ندددارد بددیخدداآ آسددتان

وین دلق گردخورده صدد پداره در تدن مدا
ای خدداآ آسددتان

تددا حشددر مسددکن مددا
(همان)18 :

ب .در دستهای دیگر از غللها ،دو گونۀ گفتمانی شناختی و شَوِشی توأم با هم بهکرار رفتره و
درواقع ،رفتار شَوِشی به کنشی شناختی منتهی شدهاست؛ بهعنوان نمونه در غرلل شرمارۀ  ،48ایرن
فرایند دنبال میشود .در این گفتمان ،از عشق و مستی سخن گفته میشود .اینجا درست است کره
عاشقشدن و سرمستی رفتاری شَوِشی است؛ اما در ادامه شَوِشگر به کنشی دست مریزنرد کره آن
ماندن در خرابات و میخانه است .ماندن در میخانه بهصورت خواهش طررح شردهاسرت؛ امرا ایرن
خواستن ،زمینۀ انجام کنشی توسط دیگران را فراهم میکند و به آنها تروانش خواسرتن مریدهرد.

الندوفسکی این ویژگی را «توانش مُدایی» میداند (بهنقرلاز :مررین .)26 :1396 ،ازنظرر او
«توانش مُدایی به کنشگر توانش خواستن را میدهد؛ توانشی که از او نه صررفا یرک عامرل
اجرایی و مکانیکی بلکه یک سو ه میسازد» (همان) .این مفهوم کنشی در بیت دوم این غرلل
نیل مشهود است؛ آنجا که میخواهد برای او بادۀ پاکروان را بیاورند .پ

در اینجا گونۀ شَوِشری و

احساسی ،به کنش و رفتاری کنشی منتهری شرده و دو گونرۀ گفتمرانی را در ترامرل برا هرم قررار
دادهاست.
عشددقم ز خرابددات میاریددد مددرا

تددا ابددد بددر در میذاندده گااریددد مددرا

مسدد

بددادۀ پدداآروان پددیش مددن آریددد دمددی

آخددر از پدداآروان چنددد شددمارید مددرا
(خجندی)29 :1372 ،

پ .در دستهای از غللها ،بحرانی تنشی شکل میگیرد .این بحران ،درنتیجرۀ کرنش یرا شَوِشری
اتفاق میافتد .در غلل شمارۀ  ،64رفتاری شَوِشی بهنام عشق ،جگر شَوِشرگر را مریسروزاند .ایرن
شَوِ  ،سبب ایجاد نوعی تنش در متن شده و این تنش ،شَوِشگر را واداشته تا برای حرل بحرران،
کنشی انجام دهد .پ

این شَوِ  ،سرآغاز حرکت و کنش شردهاسرت .ایرن کرنش همران ترال

شوشگر برای یافتن آب است .پ

برای حل بحرانی که نتیجۀ رفتاری شَوِشی و احساسری اسرت،
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از کنش و رفتاری کنشی بهره گرفته میشود .ایبته در این بخش ،ترریای نیل دیردهمریشرود و آن
اینکه چگونه میتوان با آبی ،آتشی را که جگر را میسوزاند و برقی را که همه چیل را میسروزاند،
مهار کرد .درواقع ،کنشی که شَوِشگر از آن دم زده ،نمیتواند بحران تنشی را حرل کنرد؛ بره بیرانی
دیگر ،با کمکگرفتن از شَوِ

و رفتاری احساسی و عاطفی است که میتوان بحرران شرکلگرفتره

در گفتمان را حل کرد؛ ویی این بحرانی نیست که شَوِشگر قصد مهارکردن آن را داشتهباشد.
آبی کجاس

کآتش عشقم جگدر بسدوخ

وین بر جانگداز همه خشک و تر بسوخ
(همان)34 :

ت .در دستهای دیگر از غلییات ،بحرانی که در گفتمان ایجراد مریشرود ،نتیجرۀ رفترار کنشری
کنشگر است .در غلل شمارۀ  ،66چشم نیمهمست کنشگر برا ورود بره گفتمران جهرانی را خرراب
میکند .این رفتار کنشی ،دلها را کباب میکند و مریسروزاند .درواقرع ایرن رفترار کنشری ،سربب
شکلگیری شَوِشی شده که سوختن و کبابشدن دل است که در درون شوشگر ایجاد مریشرود و
احسا ،درونی او را نشانه میرود .در بیت دوم این غلل نیل همین فرایند تکرار میشود .ایرن برار
غملۀ شوخ یار با کمک زی

و خال برای صید دلها دام و دانه میگذارد .نشاندادن زی

و خرال

برای صید دلها که از آن با عنوان گذاشتن دام و دانه یرادشرده ،کنشری اسرت کره کنشرگر انجرام
میدهد .درواقع ،اینجا کنشگر با غمله و زی

و خال ،حربۀ وسوسه ( )tentationرا بهکار میگیرد

تا شوشگر را مجاب کند و با این شیوه او را فریرب دهرد .الندوفسرکی (برهنقرلاز :مررین:1394 ،
 ،)110این نظام مرنایی را نظام مبتنیبر کنش «مجابساز» مینامد؛ اما این کنش ،در قایرب شَروِ
بروز مییابد تا بتواند تأثیر احساسی و عاطفی الزم را داشتهباشد .درواقع ،کنشگر با برهخروابزدن
خود ،قصد فریب شَوِشگر را دارد و ایرن کرنش در قایرب رفترار شَوِشری بره قصرد فریرب انجرام
گرفتهاست.
آن چشم نیمه مس

ج انی خدراب سداخ

صیادوار تمدۀۀ شدوخش ز زلد

و خدال

دل ها بسوخ

نیمی و نیمی کبداب سداخ

بن اد دام و دانده و خدود را بده خدواب زد
(خجندی)35 :1372 ،

این ورریت تا آخر غلل به همین صورت ادامه مییابد .در انتهای غلل ،نیل بحرران حرلناشرده
باقی میماند و تنها شَوِشگر آرزوی خود را برای وصال با یار بیان میکند که در صورت تحقق آن
بحران حل خواهد شد .ایبته ایرن خرواهش نیرل نتیجرۀ رفتراری جسرمانهای و شَوِشری اسرت کره
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بهصورت نایۀ سوزناکی از جان برمیآید .پ

تنها با رفتاری جسمانهای و احساسی مریتروان ایرن

بحران را حل کرد.
لب با کمال ده چدو ز جدان نالده برکشدید

ساقی شراب دار که مطدرب ربداب سداخ
(همان)

پ

در این دسته از غلییات (گروه پ و ت) ،به دو شیوه ،بحران ایجاد و حل میشود؛ یا بحران

نتیجۀ شو

است یا کنش .راهحل رفع بحران نیل یا رفتاری کنشی است یا شَوِشی .ایبته همانطور

که شاهد بودیم ،حتی اگر قرار باشد رفتاری کنشی بحران را رفع کنرد ،ایرن رفترار کنشری نیرل در
قایب رفتاری شَوِشی بروز مییابد.
 -4نظام گفتمانی القایی
در این نظام گفتمانی ،هر دو کنشگر در ترامل با یکدیگر قرار میگیرند و کنشی را شکل میدهند.
این ترامل از نوع ایقایی است و یکی از دو سوی ترامل ،دیگری را به اجرای کنش متقاعد میکند.
در این حایت قدرت استدالل و تأثیرگذاری یکی بر دیگری امر مهمی است (شرریری.)59 :1390،
در این دسته از غلییات ،عاشق بهعنوان شَوِشگر سری مریکنرد برا آوردن اسرتدالل و تأثیرگرذاری
عاطفی بر مرشوق ،او را به وصال ترغیب کند .در این شریوه ،برا تحریرک احساسرات یکری از دو
طرف ترامل ،تال

میشود مرشوق به درخواست عاشق پاسخ دهد و کنشی انجام دهد .در غرلل

شمارۀ  ،17عاشق بهعنوان شَوِشگر با استفاده از شیوههای مختل  ،مریکوشرد مرشروق را متقاعرد
سازد .در ابتدا شَوِشگر آرزو میکند که از گرد درد مرشوق بهرهمند شود و حتی از چاکچاکشدن
دیقش در راه طلب مرشوق میگوید .این مطلب تا جایی ادامه مییابد کره شَوِشرگر ادعرا مریکنرد
حتی روشنی چشم خود را وابستهبه حاور مرشوق و نشستن او بر چشم خود مریدانرد .در بیرت
بردی از این هم فراتر میرود ،تا جایی که حارر میشود مرشوق تیغ برگیرد و جان او را بسرتاند
و خونبهای آن را نیل خود تقبّل میکند .شَوِشگر با این شیوۀ تحریک ،قصرد دارد ترا مرشروق بره
انجام کنش جدیدی تشویق شود که همان صدور فرمان وصال با اوست.
ما چشم خویش روشن دیددن نمدی تدوانیم

تددا تددو نمددینشددینی بددر چشددم روشددن مددا

گفتددیم تیددک بددرکش گفتددی گندداه باشددد

باد این گنده همیشده از تدو بده گدردن مدا
(خجندی)18 :1372 ،
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شَوِشگر با این شیوه و با کنش مجابساز خود میتواند نظر مرشوق را به خود جلب کند و این
همان نکتهای است که در بیت آخر به آن اشاره میشود.
شب با کمال ای تن در خواب شو که آن ماه

آیددد بدده دزدی دل بددر بددام و روزن مددا
(همان)

اما تنها کنش مجابساز شوشگر نیست که مرشوق را به کنش ترغیب میکند؛ بلکه هم عاشرق
و هم مرشوق ،در تراملی پویا یا یکدیگر قرار میگیرند و پ

از آن نروعی کرنش برا هرم ( faire

 )ensembleرا تجربه می کنند .درنتیجۀ ایرن ترامرل اسرت کره مرشروق برر منظرر چشرم عاشرق
(شَوِشگر) مینشیند و حتی شَوِشگر حارر میشود در مقابل مرشوق جان بسسارد .الندوفسکی برر
پایۀ نظریۀ تطبیق ،این توانش را توانش ادراکی -حسی میداند (بهنقلاز :بابکمرین.)40 :1396 ،
در دستهای دیگر از غلییات از ابتدا تا انتهای غلل ،بهصورت توصیفی روایتی نقل مریشرود .در
غلل شمارۀ  ،48شاعر بهعنوان گفتهپرداز از زبان شَوِشگر ،محفل و مجلر

عاشرقانهای را روایرت

میکند.
مسدد

عشددقم ز خرابددات میاریددد مددرا

تددا ابددد بددر در میذاندده گااریددد مددرا
(خجندی)29 :1372 ،

در این نوع از غللها ،فاای خاص شَوِشی حاکم است؛ هرچند که گونۀ شَوِشی و احساسری،
به کنش و رفتاری کنشی منتهی شدهاست .در غلل شمارۀ  64نیل گفتهپرداز از زبان شَوِشگر فاای
عاشقانهای را توصی
آبی کجاس

و روایت میکند که در آن سوز و نیاز عاشقانهای حاکم شدهاست.

کآتش عشقم جگدر بسدوخ

وین بر جانگداز همه خشک و تر بسوخ
(همان)34 :

در غلل موردبحث نیل فاای شَوِشی خاصی حاکم است که در ادامه به کنشی نیل منجر شدهاست.
 -5گسس
رو

و پیوس

گفتمانی

مطایررۀ گفتررهای و گفتمررانی ،بررهعنرروان یکرری از رو هررای مهررم تجلیررهوتحلیررل نشررانه-

مرناشناختی بهشمار میرود« .در نظام گفتهای ،مرنا زمانی رخ میدهد که تغییر مرنایی ایجراد شرود
و تغییر مرنایی بدون برنامهای روایی که خود سلسلهعملیاتی را بهدنبال دارد ،غیرقابلتصوّر اسرت.
همین امر موجب میشود تا فرایند تویید مرنا ،فرایندی زایشی باشد؛ اما در نظرام گفتمرانی ،دیگرر
تویید مرنا تابع برنامه یا عملیاتی خاص نیست ،مرنا میتواند به شکل پدیداری در هر زمران و هرر
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کجا رخ دهد» (شریری .)116 :1387 ،با توجه به این ویژگیها ،در نظرام گفترهای ،مرناهرا حایرت
تثبیتشدهای دارند و در نظام گفتمانی ،مرنا سیّال و پویا میشود .مرنای سیّال نیل مرنایی است کره
ویژگیهای عاطفی و حسی -ادراکی دارد .برای تحقق مرنا و گفتمان ،گسستی شرکل مریگیررد و
این گسست ،فاای گفتهپردازی را به فاای گفته نلدیک میکند .گرمرا ،،ایرن گسسرت را سره
گونه مریدانرد .1 :گسسرتگی کنشرگری؛  .2گسسرتگی زمرانی؛  .3گسسرتگی مکرانی (برهنقرلاز:
بابکمرین .)159 :1387 ،گسستگی کنشگری ،یرنی گسستگی از «منِ» گفتهپرداز برای تبدیل آن به
«نهمن» یا «او»؛ گسستگی زمانی ،یرنی گسستگی از زمان «حال» عملِ گفتهپردازی و بیران گفتره در
زمان «نهحال» یا «زمانی دیگر» گفته؛  )3گسستگی مکانی ،یرنی گسستگی از «اینجای» گفتهپردازی
و رفتن بهسوی «نهاینجا» یا «مکرانی دیگرر» فارای گفتره (همران .)159-160 :در تاراد برا ایرن
گسستگی ،بحث پیوستگی گفتمانی طرح میشود .پیوسرتگی گفتمرانی ،گرذر از فارای گفتره بره
فاای عمل گفتهپردازی است؛ یرنی گذر از «نهمن» گفته به «من» فاای گفتهپردازی؛ از «نهحرال»
به «حال» و از «نهاینجا»ی گفته به «اینجا»ی گفتهپردازی (همان.)161 :
در غلل شمارۀ  ،13پیوسته حرکتی میان گسست و پیوست گفتمانی و گفترهای دیرده مریشرود؛
ایبته پیوست گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار میگیرد .در ابتدای بیت اول ،گفتهپرداز
بهعنوان کنشگر با آوردن وا ۀ «برد از امروز» ،گسستی زمانی ایجاد میکند و گفتمان را به نرهحرال
گفته یرنی زمان آیندۀ نلدیک مرتبط میکند .ایرن فراینرد ،گسسرت دیگرری را در گفتمران ایجراد
میکند که گسست کنشگری است .بر مبنای همین گسست است که کنشگر دوستداشتن دیگرری
(تو) را آشکار و علنی میکند .دوستداشتن دیگری نیل چیلی جل تبدیل من کنشگر به توی گفتره
و دیگری نیست.
بعد از امروز آشکارا دوس

می دارم تدو را

از تو چون پوشم نگارا دوس

میدارم تو را

(خجندی)17 :1372 ،

در ادامۀ گفتمان ،در گسست دیگری ،ذره ذرۀ هستی «من» در ارتباب با «تروی» گفتمرانی قررار
میگیرد .این گسست به دو گونۀ کنشگری و زمانی اتفاق میافتد .نشانۀ «تا» ،زمان حال گفتمران را
به زمان آینده پیوند میدهد و تحقق شرایط حال را مقیرد بره حارور شررطی در آینرده مریکنرد.
عالوهبر این ،گسست کنشگری نیل شکل میگیرد و دوستداشتن دیگرری برهعنروان اصرل ،مرورد
تأکید قرار میگیرد .نکتۀ جایبی که اینجا وجود دارد ایرن اسرت کره حتری فارای گفترهای آنقردر

تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزلهای کمال خجندی
اهمیت پیدا میکند که کنشگر ادعا میکند در صورتی تمام اجلای وجود
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او را دوست دارند که

دوستداشتن «تو» اتفاق بیفتد و به این ترتیب گسست کنشگری تحقق پیدا کند.
در وجود من ز هستی هر سر مویی که هس

دوس

می دارد مرا تا دوس

می دارم تدو را
(همان)

این فرایند در بیت سوم نیل دنبال میشود .در این بیت ،گسست کنشگری که در قایب «ترو» رخ
داده و گسست مکانی که در قایب «مکان مترلقبه تو» اتفاق افتادهاسرت ،در فارای درونگفتمرانی
تحقق پیدا میکند .درواقع« ،تو» بهعنوان مخاطب گفتمان ،به درون فاای گفتمان و گفترهپرردازی
کشانده میشود .ایبته اینجا فرایندی پدیداری تحقق پیدا میکند؛ یرنی تراملی حسی -ادراکی شکل
میگیرد که حاور را براسا ،رابطهای عاطفی و نمادین به یک مرکل انر ی پیوند میدهرد کره در
فاای درونگفتمانی و در اثر حاور مخاطب یا توی گفتمانی به وجود آمدهاست .در این حایرت،
کنشگر تنها در پی برقرارکردن همین ترامل با «تو» است که حاال در درون جان و دل خود کنشگر
جای گرفتهاست.
خواه در دل باش ساکن ،خواه در جان شو مقیم

گر در اینجایی ور آنجا دوس

مدیدارم تدو را
(همان)

اینجا تفکیکی بین «منِ» کنشگر و دیده و دل او بهوجود میآید .درواقع ،این تفکیک ،از حارور
«منِ» کنشگر در مقابل حاور «خرود» او حکایرت دارد .فرونتنی ( ،)Fontanilleبرین دو حارور
جسم (من) و جسمانه (خود) که عبارتاند از« :من» و «خود» تفاوت قایل است.
من پایگاهی است که بررای خرود حکرم مرجرع را دارد .همران پایگراهی کره در مقابرل همرۀ
فشارهایی که به او تحمیل میشود تا او را به دگر -سو ه تبدیل کند مقاومت کردهاست و از نقرش
مرجری خود دفاع میکند و بههمیندییل است که کنترل «خود» را عهدهدار اسرت؛ امرا «خرود» کره
همواره آمادۀ دگرگونی ،تغییر ،دگردیسی و پذیر

نقش های جدید است ،همان عاملی اسرت کره

عهدهدار مدیریت حافظه و فرایند تحول همۀ آن مقاومتهرای انباشرتهشرده در «مرن» اسرت (.)...
تنشی که این دو را با یکدیگر همسو میکند سبب میشود تا راه بر ایگویی که توییدکنندۀ گفتمران
است باز شود؛ ایگرویی کره جریران گفترهپرردازی را برر یرک کرنش -جسرمانه اسرتوار مریکنرد
(.)Fontanille, 2011 : 47
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در غلل مورد بحث نیل تفکیک بین «من» و «دل و جان» در بیت سروم و «دیرده و دل» در بیرت
ششم ،شکل میگیرد که مطابق گفتۀ فونتنی ،آن را میتوان حاور «من» و «خود» نامید .من ،همران
کنشگری است که از ابتدای گفتمان حاور داشت و خود ،همان دیده و دل یرا دل و جران اسرت.
ایبته اینجا بهدییل ویژگی پدیداری و هستیمحور گفتمان ،دیگر تقرابلی میران مرن و خرود وجرود
ندارد ،یا این تقابل از همان ابتدا به ترامل تبدیل شدهاست .این ترامل همانطور که اشاره شرد ،برر
اثر حاور پدیداری توی گفتمانی و درواقع ،توی گفتهای تحقق پیدا کرد؛ همان تویی که میتروان
آن را «فراخود اتیکمحور» ( )étiqueدانست .درواقع ،من و خرود کنشرگر در ارتبراب برا حارور
هستیمدار فراخود ،به ترامل با هم پرداختهاند تا زمینۀ پیوستن به «تو» فراهم شود.
دیده و دل هر یکی تن ا تو را دارند دوس

خود من بی دل نهتن ا دوس

می دارم تدو را

(خجندی)17 :1372 ،

در انتهای گفتمان نیل از فرایندی کنشی سخن رفته که در صورت تحقق آن ،به تمام انتظارات و
خواستههای متن پاسخ دادهمیشود .این کنش نیل همان سسردن کامرل گفتمران بره «ترو» یرا همران
فراخود اتیکمحوری است که حاور پدیداری خود را در تمام گفتمان گسترده است.
گفتهای خون ریۀم

تا دشمنم داری کمدال

من خود ازب ر چنین ها دوس

می دارم تو را
(همان)

در غلل شمارۀ  241نیل شاهد گسست کنشگری ،زمانی و مکانی هستیم .در این غلل ،گفتهپرداز
در نقش کنشگر ظاهر میشود .کنشگر از فاا و زمان گفتهپردازی فاصله میگیررد و در ارتبراب برا
روز ایست و فاای مربوب به آن قرار میگیرد که به دنیای گفته ترلق دارد .فرل «افترادیم» گذشرته
است و به حادثهای در روز ایست اشاره دارد که در گذشته اتفاق افتادهاسرت .ایبتره گفترهپررداز یرا
کنشگر با فرایند «حاررسازی غایب» ،این حادثه را از زمان گذشته به حال زمانی کره زمران حرال
گفتهپردازی است ،انتقال میدهد .درواقع ،همانطور که بابرکمررین ( ،)160 :1387مرتقرد اسرت،
«هیچ گذشتهای بدون تصور زمان حال قابلتصوّر نیست»؛ براسا ،این ،کنشگر زمان حال خرود را
به زمان گذشته در روز ایست پیوند میدهد .در فرایند گسست کنشگری نیل کنشگر رفتار رندی و
مستی خود را به زمان ایست پیوند میدهد و این رفتار را نتیجۀ تبدیل «من» گفتهپردازی بره «مرن»
استرالیی خود میداند.

تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزلهای کمال خجندی
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رند و دیوانه و قدشش و خرابداتی و مسد
(خجندی)93 :1372 ،

گسست زمانی که در گفتمان به آن اشارهشد و کنشگر را به حادثهای در روز ایسرت پیونرد داد،
نتیجۀ دیگری بهدنبال دارد و آن ،شکلگیری حاوری عاطفی است .گویا گسسرتی ناگهرانی زمران
پیوستاری را که سو ه در آن قرار دارد ،به زمانی ناپیوستار تغییر میدهرد .ایرن زمران ناپیوسرتار برا
حذف فرایند کنشی ،حاور شَوِشی و عاطفی را در گفتمان سبب میشود .در ایرن صرورت ،زبران
کارکردی جهشی پیدا میکند .رندی ،دیوانگی و مستی ،نتیجۀ چنین ورریتی است .درواقع ،رندی،
دیوانگی و مستی ،بر پایۀ گسست ناگهانی کنشگر از زمان حارر و پیوند با زمران گذشرته در یرک
شتاب زمانی رخ میدهد و بدینترتیرب زمران پیشرتاز شرکل مریگیررد .پرل ریکرور(،)Ricoeur
فیلسوف فرانسوی ،چنین زمانی را زمان «پیشتازتر از خود» مینامد ( .)Ricoeur, 1990 : 107در
این فرایند ،کنشگر از حاور کنشی که در آن قررار دارد گرذر مریکنرد و از حاروری پدیرداری
سرشار میشود؛ بههمیندییل در ادامۀ گفتمان ،محنت به سرادت و غم به نشاب و هستی به نیسرتی
و نیستی به هستی تبدیل میشود.
محن

ما همه دول  ،تم مدا جملده نشدا

هستی ما همه ندی ،نیسدتی مدا همده هسد
(خجندی)93 :1372 ،

در ادامۀ گفتمان ،گسست کنشگری تداوم مییابد .براسا ،این ،مرنِ شخصری کنشرگر برا مرنِ
پدیداری و استرالیی او در تقابل با هم قرار میگیرند که این تقابل ،سبب گسست کامل کنشگر از
«منِ» شخصی و پیوند به «منِ» پدیداری و استرالیی میشود .زهد ریرایی و دیبسرتگی و ترلرقبره
طوبی و بهشت ،از مصادیق پیوست گفتمانی بهشمار مریرونرد و عشرق و وصرال بره مرشروق ،از
مصادیق گسست از دنیای گفتهپردازی و پیوست به فاای گفتهای محسوب میشوند .کنشگر تمام
تال

خود را بهکار میبرد تا شرایط گسست فراهم شود و درنهایت به مرشوق بهعنروان فراخرود

دست بیابد .اینجا مرشوق و فراخود ،بنابه گفتۀ بابکمرین ( ،)169 :1394دارای حاروری نراب و
هستی آنجایی است و کنشگر با گسست از شرایط گفتهپردازی ،قصد دارد تا این حارور نراب را
دریابد و درک کند .درمقابل ،این حاور ناب و هستی آنجایی در درون کنشرگر نیرل طنرینافکرن
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میشود .اشارۀ گفتهپرداز به شکستهشدن پیمانۀ نامو ،به دست ساقی عشق از چنین فرایندی خبر
میدهد.
آبرویددی نشددد از زهددد ریددایی مددا را

ساقی عشدق چدو پیماندۀ نداموس شکسد
(خجندی)93 :1372 ،

درواقع ،شکستن پیمانۀ نامو ،به دست ساقی عشق ،از جریانی دفری و ناگهانی خبر میدهرد
که بنابه گفتۀ الندوفسکی ،بیوقفه مرا (کنشگر را) به هستی خرودم مرطروف مریکنرد (برهنقرلاز:
بابکمرین .)170 :1394،در ادامۀ گفتمان نیل مصداقهای آگاهی به هستی آنجایی بیان و توصری
میشود .گسست و دلکندن از آرزوی طوبی و تمنای بهشت ،گسست و رخت بر بستن از هرر دو
جهان و دیبستهنشدن به بتخانه و حتی حرم ،مصداقهایی است که نشان میدهد او هستی آنجرایی
را ح

و درک کردهاست .درنهایت نیل شناختی مبتنیبر وحدت با توی ایجابی و همحاروری برا

هستی آنجایی ایجاد میشود و چنین وحدتی ،چیلی جل دستیابی به یذت زیباییشناختی نیست.
هرچه در چشم بهجۀ صورت معشو خطاس

هرچه در دس

بهجۀ دامن مقصدود بدد اسد
(خجندی)93 :1372 ،

 -6نتیجه
در این پژوهش ،فرایند گسست و پیوست گفتمان بر پایۀ نظام گفتمان شناختی مورد بررسری قررار
گرفت .در غلل کمال ،گونههای کنشی و ایقایی نقش دارند و این گونههرا در ارتبراب و ترامرل برا
فرایند شَوِشی مرنرا را شرکل مریدهنرد .در غرلل کمرال ،شریوههرای مختلر

گفتمران شرناختی

قابلمشاهده است؛ در برخی غللها کنشها ،سربب برروز فراینرد شَوِشری و گراهی جسرمانهای و
حسی -ادراکی میشوند .در پارهای دیگر ،رفتار شَوِشی به کنشی شناختی منتهی میشود .در برخی
دیگر ،بحران تنشی در گفتمان ایجاد میشود که نتیجۀ رفتاری کنشی یرا شَوِشری اسرت و برر پایرۀ
رفتاری شَوِشی نیل این بحران به پایان میرسد .در غلل کمال ،انرواع مختلر

گسسرت و پیوسرت

کنشگری ،زمانی و مکانی در ترامل با هم رخ میدهد؛ اما سراختار غایرب گفتمران از آنِ گسسرت
است و پیوستهای گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار میگیرند .گفتهپرداز یا کنشگر با
استفاده از این عامل« ،منِ» شخصی خود را به «منِ» نشانه -مرناشناختی تبدیل میکند و درنهایرت
با فراخود اتیکمحور به وحدت میرساند.
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