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چکیده 

فیلیــپ هامــون، نشانه شــناس فرانســوی، شــخصّیت را عنصری نشــانه ای دانســته و بــر این اســاس، مبانی 
نظــری نشانه شناســی شــخصّیت را تبییــن کــرده  اســت، چنانکــه نشانه شناســی ادبــی شــخصّیت، ارتبــاط 
میــان مؤلــف، متــن و خواننــده را مــی کاود و هــدف اصلــی آن یافتــن مناســبت میــان تصویــر )داّل( و تصــّور 
)مدلــول( اســت. ادب عامــه )شــفاهی( بــا جلو ه هــای گوناگونــش بازتــاب فرهنــگ و اندیشــۀ مــردم اســت 
ــا  ــه از گونه هــای ادب شــفاهی اســت کــه گاهــی ســیمای شــخصیت های مذهبــی را ب و ترانه هــای کودکان
 gهــدف الگوســازی تربیتــی- اخالقــی ترســیم می کنــد. ســیمای عملــی و ســجایای اخالقــی امــام رضــا
ــا بهره گیــری از شــخصّیت حضــرت در ترانه هــای  الگویــی متعالــی بــرای کــودکان اســت و زهــرا داوری ب
کودکانــه »هاچیــن و واچیــن« الگوســازی کــرده و گامــی مهــّم بــرای پیشــرفت تربیتــی و اخالقــی کــودکان 
برداشــته  اســت. ایــن پژوهــش بــا هدف تبیین ســیمای امــام رضــا g در »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری 
بــر اســاس نظریــه نشانه شناســی شــخصّیت فیلیــپ هامــون بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی انجــام شــده 
و ســیمای امــام رضــا g را از حیــث داّل )نــام، جایــگاه نحــوی و بعــد بالغــی( و مدلــول )صفــات، کنــش 
ــد،  ــان می ده ــش نش ــتاورد پژوه ــه دس ــت، چنانک ــل کرده اس ــی و تحلی ــاری( بررس ــش رفت ــاری و کن گفت
ــا اســتفاده از دانــش نشانه شناســی  درک مناســبی از شــخصّیت امــام رضــا g و کارکــرد داســتانی آن ب
شــخصّیت فراهــم شــده  اســت؛ یعنــی داوری ســیمای عملــی و ســجایای اخالقــی امــام رضــا g را بــا 

اســتفاده از زبــان عامیانــه و بیــان کودکانــه بــه مخاطــب )کــودکان( شناســانده  اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، نشانه شناسی، فیلیپ هامون، ترانه های کودکانه، زهرا داوری، هاچین و واچین.
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1. مقدمه

نشانه شناســی دانشــی اســت کــه نشــانه های یــک نظــام زبانــی یــا غیرزبانــی را تحلیــل می کنــد 
و از قــرن بیســتم گســترش یافتــه  و بــر پایــه داّل، مدلــول و داللــت اســتوار اســت. شــالودۀ ایــن 
ــاندرس  ــز س ــی و چارل ــناس سوئیس ــور 1)1857- 1913(، زبان ش ــان دو سوس ــش را فردین دان
ــا نهادند)عیاشــی، 1429ق: 33(. پایه هــای  ــی بن پیــرس2 )1839- 1914( فیلســوف آمریکای
ــه  ــای اولی ــم رویکرده ــراث مه ــخصّیت، می ــای ش ــخصّیت و »کارکرده ــی ش ــش نشانه شناس دان
ســاخت گرایی و صورت گرایــی بوده اســت؛ کاری کــه بــا پژوهــش پــراپ 3 دربــارۀ قصه هــای 
ــاوانا، 1382:  ــتون و س ــترش داد)اس ــی را گس ــرد روش نشانه شناس ــد و کارب ــاز ش ــه آغ عامیان
50(. ادبیــات عامــه در واقــع بــا نشانه شناســی ادبــی شــخصّیت پیونــدی دیرینــه دارد و توانســته 
اســت بــه رمــز و نشــانه های ایــن گونــه ادبــی دســت یابــد و آن را وســعت بخشــد. فیلیــپ هامــون4 
نشانه شــناس فرانســوی از موفق تریــن نظریه پــردازان نشانه شناســی اســت کــه بــر اســاس 
ــایی  ــه شناس ــف ب ــه( و توصی ــرد بازیگران ــاری )کارک ــاری و رفت ــای گفت ــام، کنش ه ــای ن مؤلفه ه

شــخصّیت پرداختــه اســت. 

اهمّیــت شــعر کــودک و نوجــوان در دوره معاصــر روز بــه روز بیشــتر شــده و شــاعران، نویســندگان، 
ــازان  ــان آینده س ــودکان و نوجوان ــد. ک ــدان می پردازن ــتر ب ــی بیش ــی و تربیت ــان فرهنگ کارشناس
جامعــه بشــری هســتند و ضــرورت آمــوزش و تربیــت آنــان بــر اســاس فرهنــگ پویــای اســالمی و 
انتقــال آموزه هــای آن بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس شــده  و آثــار ارزنــده بســیاری دربــارۀ 
ــات کــودک و نوجــوان در جهــان فراهــم آمــده  کــه بیانگــر نقــش مهــم و  ــگاه و اهمیــت ادبی جای
سرنوشت ســاز این گونــۀ ادبــی اســت؛ اّمــا در طلیعــه شــعر آیینــی ادبیــات فارســی کــه بــه قــرون 
ســوم و چهــارم بــاز می گــردد تــا امــروز در ســاحت ادبیــات کــودک و نوجــوان، چنــدان بــه ایــن گونه 
ادب آیینــی کــودک و نوجــوان پرداختــه نشــده  اســت. اگــر چــه برخــی معتقدنــد، نمونه های شــعر 
تعلیمــی در ادبیــات فارســی نشــانگر توجــه شــاعران بــه کــودکان و نوجوانــان بوده اســت. البّتــه در 
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ایــن گونــه ادبــی بــا اشــعاری روبه رو هســتیم که ســراینده آن مشــخص نیســت و بخشــی از ایــن آثار 
بــه نواحــی مختلفــی از کشــور مربــوط اســت که عنصــر زبان، لهجــه و دیگــر ویژگی هــای منطقه ای 
باعــث گردیــده در گــروه آثــار فرهنــگ و ادب عامــه )فولکلوریــک( طبقه بنــدی  شود)شرف شــاهی، 

.)5 :1394

شــخصّیت از عناصــر کلیــدی در شــعر و داســتان اســت و شــعر کــودک بــه اقتضــای پیامــی کــه 
ــخصّیت ها  ــه، ش ــعرهای کودکان ــرد. در ش ــره می ب ــخصّیت ها به ــد، از ش ــه می ده ــودک ارائ ــه ک ب
ــی، پیامــی اســت کــه توســط آن هــا  ــب توجــه کــودک مطــرح می شــوند و هــدف اصل ــرای جل ب
بــه مخاطــب منتقــل خواهــد شــد)محمدی رفیــع، 1384: 56(. یکــی از اهــداف مهــّم و عمیــق 
ادبیــات کــودک در ایــران بعــد از انقــالب اســالمی، بیــان مســائل دینــی و مذهبــی اســت. »تفکــر و 
اندیشــه در جهــت اعتقــاد بــه باورهــای ایدئولوژیــک و بــه ویــژه مذهبی یکــی از محورهای اساســی 
در شــکل گیری اندیشــۀ خــاص در شــعر کــودک و نوجــوان در کشــور ایــران است«)ســیدرضایی و 
حســنی، 1390: 80(. گونه هــای شــخصّیت بــرای بشــرّیت بــه  طــور عــام و گــروه ســنی کــودکان 
بــه  طــور ویــژه نقشــی بســزا داشــته و الگویــی ارزشــمند هســتند. شــخصّیت مذهبــی از گونه هــای 
شــخصّیتی اســت که نقشــی مهــم در تربیت فــردی و اجتماعــی کــودکان دارد؛ چنانکــه ارزش ها و 
خواســته های خانــواده و جامعــه از طریــق شــخصّیت های الگویــی بــه کــودکان منتقــل می شــود.

ســیمای شــخصّیتی و ویژگی هــای زندگانــی اهــل بیــت b کــه آنــان را از دیگران ممتــاز می کند، 
شایســتگی رهبــری جامعــه و حــّق تعلیــم و تربیــت آنــان اســت؛ چنانکــه امــام رضــا g بــر علــوم، 
ــرای کــودکان اســت.  ــی ســازنده ب معــارف، کرامــات و ... اشــراف کامــل داشــته و همــواره الگوی
داســتان زندگــی امــام رضــا g، هجــرت از مدینــه بــه ایــران، ضمانــت آهــو، مناظــره بــا بــزرگان 
ــی  ــای ادب ــش گونه ه ــث پیدای ــرت باع ــات و ... حض ــالمی، کرام ــر اس ــان غی ــول ادی ــل و فح قبای
ماننــد قّصه هــا و ســروده های کودکانــه شــده   اســت. حضــور امــام رضــا g در ایــران و نقــش مؤثــر 
حضــرت در زندگــی مــردم عامــی باعــث گردیــده کــه ادبیــات شــفاهی ایــن مــرز و بــوم نیــز متأثــر از 
آن باشــد، چنانکــه ایــن تأثیــر در ادب عامــه کــودک و نوجــوان، بــه  ویــژه ترانه هــای کودکانــه دیــده 
ــری  ــای بی نظی ــرا داوری از مجموعه ه ــن« زه ــن و واچی ــروده های »هاچی ــه س ــود. مجموع می ش
اســت کــه توصیــف بخشــی از ویژگی هــای شــخصّیتی امــام رضــا g و حــرم مطهــر در آن آمــده 
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و شــاعر صفــات امــام رضــا g را چــون جــود، مهربانــی، لطــف همگانــی، شــفاعت، کرامــت و ... 
گاهــی بــا اســتفاده از نشــانه ها و گاهــی مســتقیم و گاهــی غیــر مســتقیم در ترانه هــای هاچیــن و 
واچیــن آورده  اســت. ایــن پژوهــش شــخصّیت امــام رضــا g را در ترانه هــای کودکانــه هاچیــن و 
واچیــن زهــرا داوری در چارچــوب نظریــه فیلیــپ هامــون بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بررســی 
ــوی  ــک الگ ــایی ی ــودکان را در شناس ــی ک ــای ذهن ــه دغدغه ه ــه داوری چگون ــرده ک ــل ک و تحلی
متعالــی پاســخ داده و ایــن امــر بــا توّجــه بــه کنش هــای رفتــاری و گفتــاری شــخصّیت امــام رضــا 

g چطــور تبلــور یافتــه  اســت.

ترانه هــای کودکانــه چنــان بخشــی از ادبیــات شــفاهی نقشــی اساســی در تربیــت فکــری و رشــد 
ــول  ــه اص ــخصّیتی از زاوی ــای ش ــه الگوه ــودکان دارد، چنانک ــاالن و ک ــی خردس ــردی و اجتماع ف
روان شناســی کــودک از مؤلفه هایــی اســت کــه در ادبیــات شــفاهی بــا زبانــی و بیانــی مــورد پســند 
کــودکان و خردســاالن توصیــف شــده  اســت. بنابرایــن، ویژگی هــای ایــن الگوهــای شــخصّیتی 
ــودکان  ــاالن و ک ــنی خردس ــروه س ــه گ ــبی ب ــح و مناس ــا درک صحی ــانه های آن ه ــت نش و دریاف
می دهــد و موجــب رشــد فکــری و تربیتــی آن هــا خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس، پژوهش پیــش روی 
مهــّم و ضــروری اســت، چــون شــاعر عشــق و محبــت امــام رضــا g را بــا اســتفاده از ترانه هــای 
ــی  ــف الگوی ــا توصی ــش را ب ــدف ترانه های ــرده و ه ــه ک ــودکان نهادین ــاالن و ک ــه در خردس کودکان

مناســب معطــوف بــه تربیــت مخاطــب کــرده  اســت.

پژوهش هایــی در متــون مقــّدس و ادبــی بــا تکیــه بــر نظریــه فلیــپ هامــون )نشانه شناســی ادبــی 
 h شــخصّیت( انجــام شــده کــه عبــارت اســت از: »ســاختار نشــانه ای شــخصّیت حضــرت مریــم
در قــرآن کریــم« از طاهری نیــا و حیــدری )1393( کــه رمــزگان متــن، نام شناســی، توصیف هــا، 
ــم h را در قــرآن کریــم بررســی و تحلیــل کــرده و نشــان  کنــش گفتــاری و رفتــاری حضــرت مری
داده  اســت، شــخصّیت حضــرت مریــم h عامــل لطافــت و انعطاف پذیــری بــرای مخاطــب اســت. 
»نشانه شناســی ادبــی شــخصّیت فرعــون در قرآن کریــم« از عامــری و دیگران )1395(، شــخصّیت 
ــی از  ــش آگاه ــتاورد پژوه ــه دس ــرده ک ــی ک ــون بررس ــپ هام ــه فیلی ــاس نظری ــر اس ــون را ب فرع
شــخصّیت فرعــون و هم ســویی وی بــا کارکــرد داســتانی و نیــز دریافــت شــناخت و درک عمیــق این 
شــخصّیت اســت. »نشانه شناســی شــخصّیت« از الیــن اســتون و جــرج ســاوانا )1382( کــه انــواع 
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شــخصّیت را در تئاتــر بــر اســاس نظریــه نشانه شناســی ادبــی تحلیــل کــرده و به تحلیل شــخصّیت 
و ویژگی هــای آن از نظــر داّل و مدلــول در آثــار برتــر جهــان پرداختــه  اســت. »نشانه شناســی ادبــی 
ــر  ــان را ب ــم« از حیــدری )1391( کــه نشانه شناســی شــخصّیت زن ــان در قــرآن کری شــخصّیت زن

اســاس نظریــه فیلیــپ هامــون در قــرآن کریــم بررســی و تحلیــل کــرده  اســت.

2. بحث و تحلیل

2-1. نشانه و نشانه شناسی شخصّیت 

ــای داّل2 و  ــق مقوله ه ــور آن را از طری ــان دو سوس ــه فردین ــت ک ــت اس ــای عالم ــه معن ــانه1 ب نش
مدلــول3 توضیــح می دهــد. وی عقیــده دارد کــه »ترکیــب مفهــوم و صــورت آوایــی مجموعــه ای بــه 
نــام نشــانه را بــه وجــود مــی آورد. مفهــوم، معنــی یــا مدلــول و صــورت آوایــی، لفــظ یــا داّل نامیــده 
ــن  ــه در مت ــد ک ــت می کن ــی دالل ــای غایب ــر معن ــانه ب ــن، 1380: 26(. نش ــود«)دینه س می ش
حضــور نــدارد و یــک چیــز دیگــر بــه وســیله آن معرفــی می شــود. هــر چنــد گاهــی هیــچ ارتبــاط 
ــی،  ــای وضع ــاس قرارداده ــر اس ــه ب ــر جامع ــا در ه ــدارد؛ اّم ــود ن ــا وج ــظ و معن ــن لف ــی بی معنای
ــارز نشــانه، صراحــت نداشــتن  ــه ویژگی هــای ب هــر لفــظ نشــان  دهنــده معنایــی اســت. از جمل
و غیــر مســتقیم بــودن آن اســت؛ یعنــی صــورت کالم در نشانه شناســی مــد نظــر نیســت، بلکــه 
مفهومــی فــرا واژگانــی را بایــد کاویــد و ایــن امــر از رازهــای پیچیدگــی دانــش نشانه شناســی اســت. 
بــر ایــن اســاس، نظریه پــردازان، مبحــث داّل و مدلــول و ارتبــاط ایــن دو را مطــرح کرده انــد، اگــر 
ــند)طاهری نیا  ــته باش ــر داّل نداش ــی ب ــت واضح ــتقیم، دالل ــور مس ــه ط ــا ب ــی مدلول ه ــه گاه چ
کــه هــر  نشــان می دهــد  نشانه شــناختی شــخصّیت  47(. مطالعــات  و حیــدری، 1393: 
شــخصّیتی، صورتــی از یــک شــخص بشــری یــا غیــر بشــری بــا ویژگی هــای چنــد وجهــی اســت 
و پژوهشــگر در دنیــای نشــانه ها، تمــام عناصــر بیرونــی و روانــی شــخصّیت، نــام، نــوع پوشــش، 

1. signe
2. signifier
3. Signified
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کارکــرد، نســبت اجتماعــی، فرهنگــی و ایدئولوژیــک را بررســی می کنــد؛ چنانکــه شــبکۀ ارتباطی 
ــه نشانه شناســی شــخصّیت  ــام و ســن ب ــق ن ــز مطالعــه می کنــد و از طری بیــن شــخصّیت ها را نی

می پردازد)عامــری و دیگــران، 1395: 147(. 

فیلیــپ هامــون، نشانه شــناس فرانســوی، شــخصّیت را عنصــر نشــانه ای دانســته و مبانــی نظری 
ــناختی و  ــی نشانه ش ــخصّیت را مفهوم ــت. وی ش ــرده  اس ــن ک ــخصّیت را تبیی ــی ش نشانه شناس
مجموعــه ای منســجم از رفتارهــا و ویژگی هــا می دانــد و در شــرایطی بــه نشانه شناســی شــخصّیت 
می پــردازد  کــه اشــراف کاملــی بــه متــن داشــته و نشــانه ها را شناســایی کــرده  اســت. بنابرایــن، وی 
شــخصّیت های متــن را در مقابــل همدیگــر قــرار می دهــد و بیــن آن هــا ارتبــاط برقــرار می کنــد تا از 
ایــن طریــق بــه هوّیــت شــخصّیت پــی ببــرد. هامــون، شــخصّیت را نشــانه ای می دانــد کــه از داّل و 
مدلــول تشــکیل می شــود. چنانکــه می گویــد: »شــخصّیت، مجموعــه ای هماهنــگ از نظام هــای 
ــت«)هامون،  ــن اس ــش مت ــرو خوان ــت وی در گ ــه هوی ــردن ب ــه پی ب ــت ک ــده  اس ــزی ش برنامه ری
ــر )داّل(  ــه نقــل از طاهــری نیــا(. نشانه شناســی ادبــی یافتــن مناســبت میــان تصوی 1990: 2 ب
و تصــور )مدلــول( اســت و هدفــش در نهایــت کشــف مناســبتی اســت میــان آنچــه نویســنده ارائــه 
و خواننــده فهمیــده یــا تأویــل کرده اســت)احمدی، 1375، ج1 : 6(؛ یعنــی نشانه شناســی 
ادبــی بــا بررســی مناســبت های مذکــور و کشــف ارتبــاط میــان آن هــا می کوشــد تــا بــه معانــی و 
مفاهیمــی ورای ایــن مناســبت ها دســت یابــد، اگرچــه نشــانه های زبانــی معنــی قاموســی لفــظ 

مــد نظــر اســت)طاهری نیا و حیــدری، 1393: 48(.

2-2. الگوی فیلیپ هامون

فیلیــپ هامــون نشانه شناســی ادبی شــخصّیت را در ســه ســاحت بررســی کــرده  که عبارت اســت 
از: شــخصّیت بــه مثابــه داّل، شــخصّیت بــه مثابــه مدلــول و ســطوح تحلیــل شــخصّیت)عامری و 
دیگــران، 1395: 148(. شــخصّیت بــه مثابــه داّل بــر نــام تأکیــد دارد و نــام در شــخصّیت بــه مثابــه 
داّل از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ اســم خــاص )علــم( بــه عقیــده هامــون داّل اصلــی در 
شــخصّیت اســت، چــون اســم خــاص ویژگی ها و پایه های نشــانه ای شــخصّیت را آشــکار می ســازد. 
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همچنیــن فیلیــپ هامــون شــخصّیت داّل را عــالوه بــر اســم خــاص )علــم( از طریق ضمیــر و تأکید 
بــر بعــد بالغــی آن بررســی کــرده  اســت، چنانکــه ضمیــر در تکوین و تشــکیل شــخصّیت داســتان، 
ــز  ــث تمای ــتان باع ــاص در داس ــم خ ــد. اس ــا می کن ــم( ایف ــاص )عل ــم خ ــر از اس ــی ضعیف ت نقش
روشــن شــخصّیت ها از یکدیگــر می شــود و نیــز اســامی خــاص در بعــد بالغــی بــرای اشــاره، رمــز 
و هنجارشــکنی اســتفاده خواهــد شــد)همان، 1395: 149(. بــه  طــور کلــی می تــوان ویژگی هــا 
ــخصّیت  ــی ش ــی ادب ــاس نشانه شناس ــر اس ــا g ب ــام رض ــد ام ــخصّیت را مانن ــک ش ــات ی و صف
بررســی کــرد و الیه هــای عمیــق درونــی وی را شــناخت و مجموعــه رفتارهایــش را چنــان الگــو و 

سرمشــق بــه کار گرفــت.

ــه  ــح  داده و ب ــای آن توضی ــا و کارکرده ــان ویژگی ه ــق بی ــول را از طری ــخصّیت مدل ــون ش هام
ــت  ــیت، اصلّی ــخصّیت )جنس ــای ش ــات و کارکرده ــف. صف ــت: ال ــرده  اس ــیم ک ــته تقس ــه دس س
ــک،  ــت از: یافتن کم ــارت اس ــه عب ــش گانه ک ــای ش ــروت و کارکرده ــی، ث ــی، جهان بین جغرافیای
ســپردن امــور بــه دیگــران، عقــد پیمــان، دســت یافتن بــه اطالعــات، یافتــن آنچــه مــورد نیــاز اســت 
ــخصّیت ها)همان،  ــدی ش ــر، ج. طبقه بن ــا یکدیگ ــخصیت ها ب ــاط ش ــق، ب. ارتب ــی موف و رویاروی
ــر  ــخصّیت ها و ب ــور ش ــزان حض ــردد و می ــی ت ــدف بررس ــا ه ــون ب ــن هام 1395: 148(. همچنی
اســاس معیارهــای کمــی و کیفــی یــک تقســیم بندی ارائــه می دهــد تــا بــه میــزان تراکــم، تواتــر و 
تکــرار شــخصّیت ها پــی ببــرد. شــخصّیت در ایــن تقســیم بندی طبق عناویــن صفت واحــد، صفت 
مکــّرر، احتمــال واحــد، احتمــال مکــرر، کنــش واحــد و کنــش مکــرر بررســی می گردد)حمــداوی، 
ــه مدلــول از طریــق کارکردهــا و صفت هایــی بررســی  ــه مثاب 2015: 62(. بنابرایــن، شــخصّیت ب

شــده  اســت کــه در داســتان از آن هــا برخــوردار اســت.

2-3. معرفی زهرا داوری و ترانه های »هاچین و واچین« 

ــر  ــا اث ــال 1395 ب ــه س ــت ک ــاعرانی  اس ــوردی از ش ــوان بجن ــودک و نوج ــاعر ک ــرا داوری، ش زه
»هاچیــن و واچیــن« در جشــنوارۀ تولیــد کتــاب رضــوی کــودک و نوجــوان حائــز رتبه نخســت شــد. 
از عناویــن ادبــی او می تــوان نامــزدی هشــتمین جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر بخــش کــودک 



90

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ســال 93 و 94، برگزیــده کتــاب ســال ناشــران ایــران، برگزیــده جشــنواره سراســری کتــاب ســال 
ــد:  ــرد. ایشــان می گوی ــام ب ــده جشــنواره ملــی ادبیــات کــودک شــیراز را ن ــاع مقــدس و برگزی دف
»ســال ها همســایه امــام رضــا g بــودم و ارتبــاط قلبــی خاصــی بــا ایشــان داشــتم، حرف هایــی 
ــر در  ــته تحری ــه رش ــودآگاه ب ــه ناخ ــد ک ــن بوده ان ــود م ــای خ ــعرهایم زده ام درد دل ه ــه در ش ک
ــرای  ــه کوششــی. تصمیــم گرفتــم مجموعــه ای ب ــد ن می آمدنــد و خیلی هایشــان جوششــی بودن
خردســاالن کار کنــم، چــون مجموعــه رضــوی در رده ســنی خردســال کمتــر دیــده بــودم یــا شــاید 
ندیــده بــودم. ترانه هــای ایــن مجموعــه بــا عباراتــی مثــل »هاچیــن و واچیــن«، »ادوده و مــدوده«، 
ــر و  ــا ریتمیک ت ــده اند ت ــاز ش ــا آغ ــا هیچانه ه ــت ب ــل« و در حقیق ــل مت ــک«، »ات ــی تتل ــک ت »اتل

ــند)داوری، 1395: 1(.  ــادتر باش ش

ــه  ــاه ترانه هــای عامیان ــا اســتفاده از وزن تنــد و کوت ــه را ب زهــرا داوری مضامیــن فانتــزی کودکان
و اســتفاده از نام آواهــا در مجموعــه شــعری »هاچیــن و واچیــن« بیــان کــرده و عناصــر اقلیمــی 
ــن  ــت. ای ــروده  اس ــودک س ــگاه ک ــه ن ــوی را از زاوی ــق رض ــه عش ــدس و بارق ــهد مق ــرزمین مش س
مجموعــه شــامل 18 ســروده اســت کــه غالبــًا در یــک وزن و در قالــب مثنــوی ســروده شــده و بــه 
دلیــل اســتفاده از اوزان مشــهور در ترانه ســرایی و بازی هــای کودکانــه بــه  آســانی در ذهــن نقــش 
بســته و بــر زبــان کــودکان جــاری خواهــد شــد. نــگاه بــه فرهنــگ عامــه از ویژگی هــای آشــکار و 
مؤثــر ترانه هــای »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری اســت؛ چنانکــه عوامــل و عناصــری چــون پیونــد 
فعالّیت هــای روزانــه ماننــد قالی بافــی و ارتبــاط معنــوی بــا درگاه شــخصّیت های الگویــی و مثالــی، 
واژگان مهرآمیــز اتباعــی ماننــد الســون و ولســون بــرای بازگویــی قّصه هــا و شــعرهای کودکانــه و نیز 
کاربــرد و کارکــرد واژه هــای عامیانــه و زبــان محــاوره ماننــد »آقــا« بــرای شــخصّیت مثالــی امــام رضا 
ــش  ــون/ نخ ــه مامان ج ــون/ قالی باف ــون و ولس ــت: »الس ــاختاری آن اس ــای س g از ویژگی ه
ــا«)داوری،  ــه آق ــده ب ــه می ــردا/ هدی ــه ف ــوم ش ــی تم ــه/ وقت ــاش می باف ــی باه ــه/ قال کالف کالف
ــه ســیمای  ــژه ب 1395: 8(. چنانکــه دیــده می شــود، مشــخصۀ اصلــی ایــن مصرع هــا توجــه وی
امــام رضــا g اســت کــه چنــان الگویــی متعالــی بــرای کــودکان معرفــی شــده  اســت. این جســتار 
شــخصّیت امــام رضــا g را کــه نشــانه و رمــزی بــرای کــودکان اســت، در ســروده های داوری بــر 

اســاس الگــوی هامــون تحلیــل کــرده  اســت.
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2-4. ساختار نشانه ای شخصّیت امام رضا g در هاچین و واچین

زهــرا داوری بــا بهره گیــری از آنچــه ســیره و ســیمای امــام رضــا g را تشــکیل می دهــد، 
ــا زبانــی  ــه بــوده و عشــق و عاطفــه دو جانبــه حضــرت و کــودکان را ب آفریننــده ترانه هــای کودکان
هنــری و مــورد پســند کــودکان ســروده  اســت. کاربــرد ترکیب هــای اتباعــی ماننــد انــوره و منــوره از 
ویژگی هــای زبانــی ادب شــفاهی اســت کــه بافــت متنــی را بــرای یادگیــری کــودک صمیمــی کرده 
و نیــز اســتفاده از ضمایــر پرسشــی راهــی مناســب بــرای پیونــد فکــر کــودک بــا ســیمای امــام رضــا 
g اســت؛ چنانکــه در ایــن رویکــرد ویژگی هایــی چــون مهربانــی، عظمــت و کرامــت امــام رضــا 
g بــرای کــودک آشــکار می شــود: »انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره؟/ بــزرگ و مهربونــه/ 

جــاش تــوی آســمونه/ خــواب نــداره، بیــداره/ خیلــی هوامــو داره)داوری، 1395: 4(.

داوری بــا زبانــی کودکانــه و مــورد پســند عامــه، عاطفــه واال و نــگاه مهربانانــه امــام رضــا g را در 
ترانه هایــش ســروده و بــه مخاطــب نشــان داده و از اعتقــادات عامــه ماننــد نوشــتن نامــه بهــره بــرده 
و ایــن امــر نشــانه امیــدواری اســت کــه شــاعر بــا بیانــی هنــری و شــاعرانه در حــدود ذهــن و زبــان 
کــودکان ســروده  اســت. شــاعر ســعی کــرده  اســت کــه شــخصیت مهربــان و صاحــب کرامــت امــام 
رضــا g را بــه کــودک بشناســاند؛ در واقــع یــک کــودک بــا شــنیدن لحــن و کالمــی صمیمــی »آی 
تشــتی تشــتی تشــتی« می دانــد کــه امــام رضــا g بــه همــگان لطــف و کــرم خواهــد داشــت: 
»اون می خونــه زود زود« و نیــز: »آی تشــتی تشــتی تشــتی/ تــو نامــه چــی نوشــتی؟/ بنــدازش اون 

و این جــا/ تــوی ضریــح آقــا/ هــر چــی کــه تــو نامــه بــود/ اون می خونــه زود زود«)همــان: 13(.

2-4-1. شخصّیت امام رضا g به مثابه داّل در هاچین و واچین

حاکمّیــت معنــوی امــام رضــا g بــر دل انســان های شــیفته، ســلوک دینــی، منــش شــخصی، 
فقهــی، دینــی و سیاســی در حــل مشــکالت جامعــه اســالمی ویژگــی یگانه ای اســت. حضــور امام 
رضــا g از بــدو ورود بــه ایــران و بــارگاه مقّدســش در ایــن ســرزمین اســباب خیــر و برکــت و منشــأ 
خیــرات و مبــرات بــوده و هســت. بــارگاه ملکوتــی امــام g محــل نــزول مالئــک مقرب الهی اســت 
و در برخــی روایــات ثــواب زیــارت حضــرت برابــر بــا 70 حــج شــمرده شــده  اســت)بابلی، 1388: 
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150( و نشانه شناســی شــخصّیت از مباحــث مهــم در الگــوی هامــون اســت. 

 g 2-4-1-1. نام شناسی شخصّیت امام رضا

نــام در نام شناســی شــخصّیت بــه مثابــه داّل اهمّیــت بســزایی دارد و »نام شناســی علمــی 
ــردازد.  ــا می پ ــی نام ه ــوری و معنای ــورت ص ــه یابی در ص ــل و ریش ــی، تحلی ــه بررس ــه ب ــت ک اس
ــن رشــته، امــروزه یکــی از شــاخه های فرعــی زبان شناســی محســوب می شــود. از زمان هــای  ای
ــد و رابطــه  ــه ریشــه یابی نام هــا و در پــی ایجــاد پیون قدیــم، محققــان و نویســندگان، عالقه منــد ب
ــاص  ــم خ ــی »اس ــد. از طرف ــدی، 1389: 14( بوده ان ــر اسمی«)اس ــذ غی ــا مأخ ــم ها ب ــان اس می
ــد؛  ــته باش ــود داش ــی اش وج ــرون از مشــخصه های معنای ــخصّیت، بی ــه ش ــود ک ــث می ش باع
مشــخصه هایی کــه مجموعــۀ آن هــا، کل شــخصّیت را می ســازد. خواننــده بــه کمــک اســم خــاص 
بــه هســتی شــخصّیت داســتان دســت پیــدا می کنــد. مشــخّصه های معنایــی شــخصّیت، تنهــا 
ــام مبــارک  ــه معنــا می رســد«)اخوت، 1371: 165(. ن ســرآغاز راه اوســت، جــاده ای اســت کــه ب
امــام رضــا g، بــه قــول همــگان »علــی« اســت و ایشــان در میــان اهــل بیــت g ســومین کســی 
اســت کــه پــس از امــام علــی g و امــام ســجاد g »علــی« نامیــده شــده  اســت. رضــا در لغــت به 
معنــای خشــنودی و ضــد ســخط اســت و بــه معنــای اختیــار کــردن نیــز آمــده  اســت و اصــل ایــن 
مــاده بــه موافقــت میــل آدمــی به آنچــه بــا آن مواجه اســت، داللــت دارد)راغــب اصفهانــی، 1387، 
ج 2: 80(. کلمــه رضــا در اصطــالح عبــارت اســت از تــرک اعتــراض بــر مقــدرات الهّیــه در باطــن و 
ظاهــر، قــواًل و فعــاًل بــه گونــه ای کــه بنــده مقامی بیشــتر از آنچــه خــدا آن را قــرار داده  اســت، طلب 
نکنــد کــه ایــن خــود باالتریــن درجه  تکامــل اســت؛ زیــرا تکامــل دارای درجاتــی اســت؛ اّول: صبر، 
دّوم: تنزیــه خداونــد، ســّوم: ســپاس و ســتایش پــروردگار، چهــارم: رضــا بــه قضــای الهی)نراقــی، 
1371: 612(. در نــام مبــارک امــام رضــا g گفته انــد: »کنیــه اش ابوالحســن و القابــش رضــا، 
صابــر، رضــّی و وفــّی اســت کــه مشــهورترین آن هــا رضــا می باشــد«)عطائی، 1392: 14( و لقــب 
رضــا را پیامبــر اکــرم n بــه علــی بــن موســی g داده  اســت)همان: 16(. امــام جــواد g در 
ــورد  ــی )= م ــرا مرض ــت: »زی ــوده  اس ــد، فرم ــا نامیده ان ــما را رض ــدر ش ــرا پ ــه چ ــوالی ک ــواب س ج
رضایــت( خــدا در آســمان و مرضــی رســول خدا و ائمــه او در زمیــن بود«)ابــن بابویــه، 1378، ج 2: 



93
نشانه شناسی شخصیت امام رضا g در »هاچین و واچین« زهرا داوری بر پایۀ...     )بیگ زاده و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

320( و نیــز پرســیده می شــود، مگــر باقــی پــدران شــما مرضــی خــدا و رســول نبودنــد؟ کــه امــام 
g می فرمایــد: »چــرا، اّمــا فقــط پــدرم بــود که مرضــی موافقــان و مخالفــان قــرار گرفت«)همان(. 
داوری لقب هــای امــام رضــا g را در کنش هــای گفتــاری، رفتــاری و صفاتــی آورده کــه بــا معانــی 
ــرت  ــام حض ــانه ن ــتفاده از نش ــه اس ــی دارد، چنانک ــش هم خوان ــا g در ترانه های ــام رض واژه ام
ــادی  ــنودی و ش ــب خش ــاعر جل ــدف ش ــه ه ــی دارد ک ــودک در پ ــرای ک ــاط را ب ــنودی و نش خش
امــام g اســت: »اتلــک، تــی تلــک/ چــی خریــدم؟ یــه بادبــادک/ کاشــکی بــره تــوی هــوا/ رو 
گنبــد امــام رضــا/ دعــا کنــه بــرای مــن/ بوســش کنــه بــه جــای مــن«)داوری، 1395: 6(. رضــا در 
ترانه هــای داوری بیشــتر بــرای تکریــم و بزرگداشــت آمــده و نوعــی توســل و اتــکا بــه منبــع الیــزال 
را بــه تصویــر کشــیده  اســت: دویــدم و دویــدم/ یــه دونــه خونــه دیــدم/ ســاعت و نقــاره داشــت/ 
ــود)داوری، 1395: 4( کــه  ــه امــام رضــا ب ــود/ خون ــو حوضــا فــواره داشــت/ گنبــدش از طــال ب ت
نشــانه های »نقــاره« و »گنبــد طــال« پیــش از ذکــر لقــب »رضــا« ذهــن مخاطــب را بــرای دریافــت 
هــدف شــاعر آمــاده می کنــد. شــاعر بــا اســتفاده از نشــانه هایی ماننــد: شــلوغی حــرم امــام رضــا 
g محبوبــی ایشــان را در ترانه هایــش توصیــف کرده اســت: »چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش 
شــلوغه آقــا«)داوری، 1395: 12( و »آقــا« برنامــی بــرای امــام رضــا g اســت کــه داوری بــدان 
اشــاره کــرده و بــا آن آرامــش و اطمینــان قلبــی بــه کــودک می دهــد، چنانکــه لحن و بیــان صمیمی 
و گــرم شــاعر احساســات کودکانــه را در ایــن اشــعار بــه  خوبــی آشــکار کــرده و حــس درونــی کــودک 
را در ایــن الگوســازی نشــان دهــد کــه بــا تمــام وجــود بــه الگــوی خویــش اتــکا کــرده  اســت: »پوتی 
پوتــی پوتــی، پنبــه/ مــی رم حــرم چارشــنبه/ چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش شــلوغه آقا/ شــلوغ 

واســه چــی می شــه؟/ روز زیارتــی شــه«)همان: 12(. 

همچنیــن لفــظ »آقــا« نشــانه ای بــرای بیــان توجــه و مهربانــی حضــرت اســت کــه بــار عاطفــی و 
اجتماعــی دارد و نشــانه خاســتگاه فکــری شــاعر اســت کــه کــودک را بــه مذهــب و شــخصّیت امــام 
g نزدیــک می کنــد. در واقــع کــودک احســاس و شــادی درونــی خویــش را از زیــارت امــام g بــا 
اســتفاده از نشــانه هایی چــون »کفش هــای جدیــد«، »نشــان دادن بــه آقــا« تبییــن کــرده  اســت: 
»دیلیــم، دلــوم، دالمــه/ کفشــای نــو بــه پامــه/ کفشــای مــن جدیــده/ بابــام بــرام خریــده/ مــی رم 
حــرم بــا اونــا/ نشــون مــی دم بــه آقــا«)داوری، 1395: 12(. واژه رضــا بــا مهربانــی همــراه اســت که 
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اگــر محبــت حاصــل شــود، رضایــت هــم حاصــل می آیــد و چــون رضــا متعلــق بــه محبــوب اســت، 
ایــن محبــت بــه رضــای الهــی از قضــا و قــدر می انجامــد، زیــرا دوســت بــرای دوســت جــز خیــر 
نمی خواهد)هیئــت، 1390 :535(. بــر ایــن اســاس مهربانــی و محبــت بــا لفــظ و نــام مبــارک امام 
رضــا g همــدوش اســت کــه داوری احساســات کــودک را بــا اســتفاده از آن برانگیختــه و جایــگاه 
امــام g را در قلــب کــودک پایــدار کــرده  اســت: انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره/ بــزرگ و 

مهربونــه)داوری، 1395: 4(.

2-4-1-2. جایگاه نحوی و بالغی نام امام رضا g در هاچین و واچین

ــی در اشــعار داوری دارد کــه ترکیــب  ــام امــام رضــا g کاربردهــای نحــوی و بالغــی گوناگون ن
»امــام رضــا« بــا بســامد 5 بــار نقــش مضاف الیهــی دارد: »کاشــکی بــره تــوی هــوا/ رو گنبــد امــام 
رضا«)همــان: 6(. واژه آقــا بــدل از امــام رضــا g بــا بســامد 7 بــار تکــرار شــده و آوردن نــام و برنــام 
امــام رضــا g نشــانۀ تأثیــر حضــور حضــرت چنــان یــک نمــاد عینــی از صفــات بشــری در ذهــن 

کــودک اســت: »روشــن شــدن چراغــا/ مــا رو می بینــه آقا«)همــان: 10(.

ــًا و  ــام امــام رضــا g از فعــل َرِضــَی: ُرضــًا و ِرًضــا و ُرًضــی و ِرًضــی و ُرْضوان ــام و برن بعــد بالغــی ن
ِرْضوانــًا و َمْرَضــاًة )رضــو( عنــُه و علیــِه: از او راضــی شــد. ایــن واژه ضــد ) َســَخَط ( اســت؛ »َرِضــَی الّلــُه 
عــن ُفــالن و ُرِضــَی عنــُه؛ خداونــد از وی راضــی و خوشــنود اســت. در واقــع در اشــعار داوری بیشــتر 
رضایــت و خشــنودی امــام g مطــرح اســت، چــون شــاعر بــا اســتفاده از احساســات پــاک کودکانه 
در پــی یافتــن رضایــت و خشــنودی امــام g اســت: »نخــش کالف کالفــه/ قالــی باهــاش می بافه/ 
وقتــی تمــوم شــه فــردا/ هدیه میده بــه آقا«)همــان: 8(. بنابرایــن، کنش گفتــاری و رفتاری امــام رضا 
g بیانگــر شــخصّیت بی نظیــر آن حضــرت بــرای انســان و بــه ویــژه کــودکان  اســت. کنش هایــی 
کــه گویــای ســخاوت، کرامــت، دیانــت، رحمــت، عطوفــت، بصیــرت و آگاهــی اســت و مجموعــه این 
عوامــل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم می توانــد پــرورش  دهنــدۀ یــک ذهــن مطلــوب گــردد. بــه طــور 
کلــی نشانه شناســی ادبــی شــخصّیت باعــث شــناخته شــدن ریشــه های عمیــق یــک شــخصّیت 
می گــردد و ایــن امــر زمانــی محقــق می شــود کــه صفــات رضــوی و کارکردهــای آن بتوانــد بــه خوبــی 

پــرده از اســرارش بــردارد و همــگان بــا دیــدی بــاز از آن بهــره گیرنــد.
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2-4-2. شخصّیت امام رضا g به مثابه مدلول در »هاچین و واچین«

شــخصّیت و ویژگی هــای آن نقشــی حیاتــی در ترانه هــای کودکانــه بــا هــدف رشــد کــودک ایفــا 
ــری از  ــا بهره گی ــوان را ب ــودک و نوج ــی ک ــری و تربیت ــد فک ــه رش ــه داوری زمین ــد؛ چنانک می کن
شــخصّیت امــام رضــا g در صفــات و نشــانه هایی ماننــد بخشــش، فــداکاری، محبــت، کرامــت و 
شــفاعت فراهــم کــرده و توانســته  اســت، احساســات لطیــف کودکــی را بــا زبانی نــرم و زیبــا در ادب 
شــفاهی نشــان دهــد؛ همچنیــن وی اثرپذیــری تربیتــی اخالقی کــودک را از ســیره و ســیمای امام 

رضــا g بــه تصویــر کشــیده و الگــوی مطلوبــی ارائــه داده  اســت.

g 2-4-2-1. بخشش امام رضا

داوری بخشــش و مهربانــی امــام رضــا g را بــا زبانــی کودکانــه ســروده کــه رویکــردی خداباورانــه 
در ایــن عاطفــه رضــوی دارد. »نیکــی و بخشــش امــام g بــرای ایــن نیســت کــه دوســتی دیگــران 
را بــه دســت آورد و آنــان را بــه جانــب خــود بکشــاند، بلکــه بــه اعتبــار این اســت کــه کرم و بخشــش، 
خویــی پســندیده اســت کــه انســان را بــه پــروردگارش نزدیــک می ســازد«)فضل الله، 1379: 68(. 
شــاعر بخشــش امــام g را در واژگانــی گــرم و عامیانــه چــون »خیلــی هوامــو داره«، »جــاش تــوی 
آســمونه« سروده اســت: »انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره؟/ بــزرگ و مهربونــه/ جــاش تــوی 
آســمونه/ خــواب نــداره، بیــداره/ خیلــی هــوام و داره«)داوری، 1395: 4(. بــر ایــن اســاس، شــاعر 
ســیمای غیــر قابــل وصــف امــام رضــا g را بــا ایــن هــدف کــه دریافــت حقیقــت اوصــاف رضــوی 
ــه فهــم  ــا ذهــن خــود را ب ــاز تــالش خواهیــم کــرد ت ــا حســب نی ــل درک نیســت، اّم ــا قاب ــرای م ب
اوصافــش نزدیــک کنیــم، در پرسشــی هنری مطرح کــرده  اســت. داوری ذهــن کودک و نوجــوان را 
درگیــر پرســش از شــخصّیت حضــرت کــرده و بالفاصلــه در پی پاســخ بــه ذهــن آمــاده وی برمی آید 
و بــه وی پاســخ می دهــد کــه حضــرت جایگاهــی متعالــی دارد؛ مهربــان اســت، پیوســته بیــدار و 
بهره منــد از علــم لدنــی و آن ســری اســت و مراقــب و حامــی مســتحکمی بــرای کــودکان اســت. بــر 
ایــن اســاس، شــاعر حضــور مــداوم امــام رضــا g را در نشــانه های »بیــداری« و »هــوای کســی را 

داشــتن« بــرای کــودکان باورپذیــر کــرده  اســت.
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کــودکان احســاس دلتنگــی را از روی عالقــه مفــرط بــه دیگــران درک می کننــد؛ چنانکــه شــاعر 
دلتنگی هــای وی را بــا بهره گیــری از نشــانه گنبــد طالیــی حضــرت کــه خانــه مألــوف قلب هــای 
ــرده و در  ــح ک ــب تصری ــرای مخاط ــه ب ــان عام ــا زب ــت، ب ــان اس ــره از کار آن ــایش گ ــقان و گش عاش
ترانه هایــش بــه تصویــر کشــیده  اســت. چــون امــام رضــا g منشــأ خیــرات و واســطه روزی کائنات 
نــزد خداونــد اســت، داوری تــالش کــرده، ذهــن کــودک را بــا پرسشــی ترغیــب کنــد تــا پاســخ را 
ــا دوری از امــام رضــا g مرتبــط  ــد. شــاعر دلتنگــی کــودک را ب ــا ذکاوت بیشــتری از وی دریاب ب
ــخنان  ــر س ــت تأثی ــودک را تح ــد ک ــا بتوان ــده ت ــش برگزی ــه را در ترانه های ــی عامیان ــد و لحن می دان
خویــش قــرار دهــد: »دوو دوو افــن دوو/ امــام رضــا خونــه ش کــو؟/ خونــه ش تــوی مشــهده/ پشــت 
بومــش گنبــده/ وقتــی دلــم تنــگ می شــه/ مــی رم خونــه ش همیشــه«)همان: 5( و ویژگی هــای 

امــام رضــا g را بدیــن هــدف برشــمرده  اســت.

بخشــش امــام رضــا g بــه عنــوان یــک نشــانه بــرای الگوگیــری کودک آمــده  و شــاعر این نشــانه 
را بــا عملکــرد »دارم دو تــا گوشــواره« نمایــش داده کــه نشــان دهنــدۀ تمــام دارایــی یــک کــودک 
اســت. داوری تــالش می کنــد اثرپذیــری کــودک را از الگــوی ســیمای امــام رضــا g بــا اســتفاده 
ــری از  ــه نمایــش بگــذارد. الگوپذی ــا« ب ــح آق ــوی ضری ــردا/ ت ــو ف ــدازم اون از الفاظــی ماننــد »می ن
شــخصّیت امــام g و صفــت بخشــش و کرامــت ایشــان ذهــن کــودک را درگیــر کــرده  اســت: اقاره 
و مقــاره/ دارم دو تــا گوشــواره/ گوشــواره هام قشــنگه/ نگینــش آبــی رنگــه/ مــی نــدازم اونــو فــردا/ 
تــوی ضریــح آقــا)داوری، 1395: 8(. لطــف همگانــی امــام رضــا g و رحمــت عام حضــرت دیگر 
ــان عامــه بیــان کــرده  اســت: »روشــن شــدن چراغــا/ مــا رو  ــا زب صفتــی اســت کــه شــاعر آن را ب

می بینــه آقا«)همــان: 10(. ایــن نشــانۀ لطــف و عاطفــه عمومــی حضــرت اســت.

g 2-4-2-2. سنت نامه نگاری با امام رضا

بــاور عامیانــه یــک پدیــدۀ روحــی- اجتماعــی اســت کــه معلــول زندگــی آدمــی و عکس العمــل 
ــه  ــی آن گاه ک ــت. آدم ــون وی اس ــرارآمیز پیرام ــط اس ــت و محی ــا طبیع ــدال ب ــه و ج وی در مقابل
ــی از  ــرای رهای ــد، ب ــاده بیاب ــای خارق الع ــوادث و پدیده ه ــن ح ــی بی ــۀ منطق ــت رابط نمی توانس
ــی،  ــش دهد)الهام ــا را کاه ــب مصیبت ه ــن ترتی ــا بدی ــت ت ــا می پرداخ ــر اوراد و نجواه ــه ذک آن ب
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1385: 104(. ســنت نامــه نوشــتن و شــرح احــوال بــه یکــی از شــخصّیت های مذهبــی امــروزه 
 g توجــه بســیاری از مــردم را بــه خویــش جلــب کــرده  اســت. نامه نــگاری بــه محضــر امــام رضــا
بــرای یاری جســتن و ســازندگی روحــی و معنــوی اســت. درخواســتی کــه قلبــی، لفظــی یــا کتبــی 
و راهــی بــرای ارتبــاط بــا حضــرت اســت کــه بیشــتر در گرفتاری هــا و بیــان حاجــات کاربــرد دارد و 
نشــانه ای از لطــف امــام g بــه عنــوان محــرم اســرار مــردم اســت. شــاعر از نشــانه های »هــر چــی 
 n کــه تــو نامــه بــود« و »اون می خونــه زود زود«، بهــره بــرده و صفــت عالــم و آگاه بــودن آل محمــد
را کــه ویژگــی برجســته ســیمای امــام رضــا g اســت، در شــعرش آورده تــا مخاطــب )کــودک و 
نوجــوان( آمادگــی دریافــت و فهــم ایــن ویژگــی رضــوی را داشــته  باشــد؛ در واقــع شــاعر با اســتفاده 
از نشــانه کــردن ایــن بــاور عامیانــه توانســته اســت ذهــن کــودک را متوجــه شــخصیتی صاحــب 
کرامــت کنــد کــه از راز دل هــا آگاه اســت: تــو نامــه چــی نوشــتی؟/ بنــدازش اون و این جــا/ تــوی 

ضریــح آقــا/ هــر چــی کــه تــو نامــه بــود/ اون می خونــه زود زود«)همــان: 13(. 

2-4-3. تحلیل کنش های گفتاری و رفتاری امام رضا g در »هاچین و واچین«

یکــی از اهــداف آفریننــدگان ادب کــودک و نوجــوان، معرفــی الگویــی مناســب از شــخصّیت های 
ــودکان و  ــناخت ک ــرای ش ــاعرانه ب ــای ش ــد از جذابیت ه ــر و بهره من ــان هن ــا زب ــی ب ــی و مل دین
نوجوانــان از منش هــای اخالقــی، کنش هــای رفتــاری، راه و روش صحیــح زندگــی، اندیشــه 
ــی  ــی و روح ــای ذهن ــی از ویژگی ه ــنین کودک ــان در س ــودکان و نوجوان ــون ک ــت، چ ــر اس و تفّک
ــن فضــای ذهنــی  ــان اســت و ای ــژواک اندیشــه های ســاده آن محــدودی بهره منــد هســتند کــه پ
آمادگــی بیشــتری بــرای یادگیــری آموزه هــای تعلیمــی دارد)فضل اللــه، 1379: 135(. بنابرایــن، 
کنش هــای گفتــاری و رفتــاری و ســیمای عملــی و حکمــت اخالقــی امــام رضــا g همواره منشــأ 
زاللــی بــرای کــودکان بــوده کــه در »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری تبلــور یافتــه  اســت و می تــوان 
شــناختی درســت و دقیــق از شــخصّیت حضــرت بــا اســتفاده از نشانه شــناختی شــخصّیت و نیــز 

ــه  دســت آورد. واقعّیــت داســتان های رضــوی در هاچیــن و واچیــن ب



98

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

2-4-3-1. کنش گفتاری

کنش هــای گفتــاری هماننــد یــک روش قــراردادی بــرای بیــان و تحقــق نّیت هاســت و فیلســوفان 
ــان، بازنمایــی جهــان اســت؛ یعنــی نشــان دهــد کــه  ــر ایــن باورنــد کــه یکــی از کاربردهــای زب ب
چــه هســت و چــه نیســت. بــر ایــن اســاس، شــناخت و معرفــی حقیقــت مفهــوم مرکــزی فلســفۀ 
زبــان اســت و در چنیــن مــواردی، گفتــن برابــر بــا کنــش اســت، چــون گوینــده بــا بــر زبــان آوردن 
ــودک  ــّرر ک ــای مک ــن، گفت وگوه ــی، 1391: 63(. بنابرای ــام می دهد)زرقان ــه کاری انج ــر جمل ه
ــای داوری  ــرت در ترانه ه ــه حض ــبت ب ــه نس ــاک کودکان ــات پ ــان احساس ــا g و بی ــام رض ــا ام ب
نشــانۀ شــخصّیت متعالــی و وارســته ای اســت کــه کــودک چنــان الگویــی ارزشــمند بــرای رشــد 
ــا  ــام رض ــا ام ــودک ب ــی ک ــای ذهن ــع گفت وگوه ــت. در واق ــده اس ــود برگزی ــی خ ــی و مذهب تربیت
ــام g را در  ــش ام ــا نق ــن گفت وگوه ــودک در ای ــه ک ــت ک ــاری وی اس ــش گفت ــر کن g بیانگ
ــن  ــای م ــون »کفش ه ــانه هایی چ ــا نش ــاعر ب ــد. ش ــر نمی دان ــش بی تأثی ــای خوی تصمیم گیری ه
جدیــده«، »نشــون مــی دم بــه آقــا« ســعی داشــته الگوگیــری کــودک را از یــک شــخصیت مهربان و 
حامــی بــه تصویــر کشــد: کفشــای مــن جدیــده/ بابــام بــرام خریــده/ مــی رم حــرم بــا اونــا/ نشــون 

ــا)داوری، 1395: 12(. ــه آق ــی دم ب م

گاهــی افــراد بــرای تحقــق آرزوهــا و حاجــات خــود نــذری می دهنــد و نــذری یــک نشــانه دینــی 
اســت کــه در ترانه هــای داوری نشــانه هدیــه و پیشــکش بــه یــک شــخصّیت مقــّدس اســت، چــون 
ــر خویشــتن واجــب کــردن اســت کــه نقــدی  ــا کاری ب ــه معنــی عهــد و پیمــان و چیــزی ی ــذر ب ن
یــا جنســی بــه نّیــت حاجــت روا شــدن بــه زاهــدی یــا ســّیدی یــا بــه تربــت کســی از اولیــا و ائمــه 
پیشــکش می کنند)دهخــدا، 1377، 19805( و یکــی از نمودهــای عینــی نــذر در فرهنــگ عامــه، 
ــردن  ــذر ک ــردن »ن ــانه ک ــا نش ــه داوری ب ــت ک ــا g اس ــام رض ــارک ام ــتان مب ــه آس ــردن ب ــذر ک ن
بعبعــی« یــک رســم کهــن را بیــان می کنــد کــه کــودک بــا تکیــه بــر اعتقــاد فطــری مذهبــی خــود 
بعبعــی را نــذر امــام رضــا g کــرده و بــا شــیرین زبانی خواســتار جلــب محبــت حضــرت اســت: 
»هلیلــه و ملیلــه/ ببعــی کجاســت؟ طویلــه/ چــاق شــده، دنبــه داره/ شــکم قلنبــه داره/ بهــش 

ــی«)داوری، 1395: 10(. ــام رضای ــذر ام ــی!/ ن ــم: حنای می گ
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هنــگام طلــب حاجــت، بســتن چیــزی بــه ضریــح امــام معصــوم h را دخیــل بســتن گوینــد کــه 
مــراد همــان توســل بــه امــام g بــرای شــفاعت اســت تــا خداونــد حاجــت خواهنــده را بــرآورده 
ســازد. شــکل های دخیــل بســتن در باورهــای عامــه متفــاوت اســت و بــه آداب و رســوم هــر قــوم و 
عاطفــه فــردی آن هــا بســتگی دارد. وقتــی صحــن عتیــق )انقــالب( در دورۀ صفویــه بــا طرح شــیخ 
بهایــی ســاخته شــد، مالمحســن فیــض کاشــانی حکیــم، فیلســوف، عــارف و شــاعر پیشــنهاد 
داد، بــرای کســانی کــه بــه هــر دلیــل نمی تواننــد وارد حــرم شــوند، کنــار ضریــح فضایــی طراحــی 
شــود کــه بتواننــد در نزدیک تریــن فاصلــه از ضریــح بایســتند و ضریــح امــام رضــا g را ببیننــد و 
زیارت نامــه بخواننــد. بنابرایــن در محلــی کــه مشــرف بــه ضریــح مطهــر بــود، پنجرهــای فــوالدی 
نصــب شــد کــه از آن پــس بــه »پنجــره فــوالد« معــروف شــد)جعفریان، 1370: 123(، پنجــره ای 
کــه نمــاد کرامــت و نشــانه بــاز کــردن گره هــای بســتۀ زندگــی زائــران اســت و عامــۀ مــردم بــه آن 

ــد. ــل می بندن دخی

ماجــرای پنجــره فــوالد و دخیــل بســتن بــه ضریــح امــام رضــا g نشــانه ای از کنــش گفتــاری 
اســت. ایــن نشــانه از آموزه هــای دینــی و مذهبــی در شــریعت اســالمی و مذهــب شــیعه نشــانه 
توســل بــه معصومیــن bاســت کــه داوری پنجــره فــوالد را کــه نشــانه حاجت روایــی نیازمنــدان 
اســت، در ترانه هــای خــود آورده و بــر اســاس ایــن بــاور، ذهــن کــودک را بــا تکیــه بــر نشــانه های 
»پنجــره فــوالد قشــنگ« و »گاهــی بهــش واســه شــفا/ طنــاب می بنــدن آدمــا« بــه حاجــت گرفتــن 
ــنگ/  ــوالد قش ــره ف ــگ/ پنج ــک، االکلن ــک، دول ــت: »ال ــرده  اس ــوف ک ــوی معط ــت رض از کرام
ــه/ گاهــی بهــش واســه شــفا/ طنــاب می بنــدن  ــوی گالبــش عالی ــه/ ب ــی ی ــح، طالی مثــل ضری

آدمــا«)داوری، 1395: 11(.

نقــاره نواختــن از قدیــم در آســتان مقــدس امــام رضــا g معمــول بــوده  اســت، امــا اینکــه از چــه 
زمانــی آغــاز شــده و بــه صــورت یــك ســّنت درآمــده، موضــوع دیگــری اســت. نقــاره نوعــی نشــانه و 
گفت وگــوی امــام g بــا زائــران اســت کــه آنــان را بــه کرامــت دینــی و مذهبــی رهنمــون می ســازد: 
»اقــاره و مقــاره/ بــاز صــدای نقــاره/ کاشــکی بــرم اون بــاال/ کنــار اون خادمــا/ وقــت اذان زود زود/ 
بگــم: دودود دودود دود«)همــان: 9(. واژه هــای »اقــاره و مقــاره« زمینــه گفتــن »نقــاره« و شــنیدن 
صــدای آن را فراهــم کــرده و نشــانه های »صــدای نقــاره« بیــداری و آگاهی بخشــی، »بــرم اون بــاال« 
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نشــانه عروج طلبــی، »کنــار خادمــا« نشــانه تواضــع عزتمنــد، وقــت اذان نشــانه گزینــش بهتریــن 
ــالش  ــاره و ت ــدای نق ــه ص ــت ک ــی اس ــای روح و »دودود دودود دود« نام آواهای ــرای صف ــی ب زمان

دوبــاره بــرای نصایــح حضــرت را در گــوش تداعــی می کنــد.

زیــارت از مناســک مذهبــی و دینــی اســت. »اگــر حّتــی یــک روایــت در فضیلت زیــارت معصومان 
bصــادر نشــده  بــود، ادب در برابــر آنــان، مومنــان را وامی داشــت تــا بــه زیــارت حــرم مطهرشــان 
مشــّرف شــوند و افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود از دریای معنویــت بی بدیــل و ناپیداکرانه 
ــر شــاداب  ــه آن ارواح بلنــد و بی نظی ــا نزدیــک ســاختن ب آن هــا جرعه هــا نوشــند و روح خــود را ب
سازند«)حســینی، 1386: 20(. معنــای عــام زیــارت »ســفر بــه اماکــن مقــدس بــه قصــد کســب 
فضیلــت معنــوی، اســتغفار یــا شــکرگزاری«)برنز، 1385: 42( اســت. بــاوری نمادیــن کــه داوری 
تــالش کــرده خوشــحالی یــک کــودک را از زیــارت در نشــانه ای از کنــش گفتــاری توصیــف کنــد: 
»پوتــی پوتــی پوتــی، پنبــه/ مــی رم حــرم چهارشــنبه/ چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش شــلوغه 
ــانه های  ــاعر نش ــه«)داوری، 1395: 12(. ش ــی ش ــه؟/ روز زیارت ــی می ش ــه چ ــلوغ واس ــا/ ش آق
ــودک  ــاط ک ــادی و نش ــه ش ــا، عاطف ــک واژه ه ــد در یکای ــه بتوان ــان آورده ک ــارت را چن ــاری زی گفت
را مطــرح کنــد تــا ســیمای حضــرت را بــا ایــن حــّس شــادی در ذهــن مخاطــب )کــودک( جــای 
ــودک  ــرای ک ــعرش ب ــن ش ــان نمادی ــری از زب ــا بهره گی ــا g را ب ــام رض ــیمای ام ــد. داوری س ده
تشــنه معرفــت چنــان زیبــا ســروده  اســت کــه کــودک و نوجــوان بــا ویژگی هــای رحمانــی و انســانی 

حضــرت پیونــدی عمیــق برقــرار ســازد.

2-4-3-2. کنش های رفتاری

بــر رویکــرد  کنش هــای رفتــاری یــک شــخصّیت می توانــد از عناصــر برجســته اثرگــذار 
ــا  ــودک را ب ــاری ک ــای رفت ــه داوری کنش ه ــد؛ چنانک ــت باش ــعر و روای ــتان، ش ــکل گیری داس ش
ــه خــود  ــه و پرشــور در ترانه هــای کودکان ــا زبانــی عامیان اثرپذیــری از شــخصیت امــام رضــا g ب
اغلــب بــا پرسشــی آورده و ســپس خــود بــه آن پاســخ داده  اســت.  محبــت و بخشــش امــام رضــا 
g از مشــخصه های اصلــی آن حضــرت اســت کــه شــاعر آن را از زبــان کــودک  ســروده و چنــان 
ــه  ــب آن را ب ــی آورده و مخاط ــی بالغ ــا بیان ــان ب ــودکان و نوجوان ــاالن، ک ــرای بزرگ س ــمبلی ب س
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عنــوان الگویــی برجســته پذیرفتــه  اســت. شــاعر مهربانــی و اجابــت دعــای امــام رضــا g را بــا 
ــر نشــانه های »نامــه نوشــتن« و پاســخ گرفتــن زائــران در ترانه هایــش ســروده  اســت کــه  تأکیــد ب
ــه  ــی ک ــر چ ــد: ه ــد می کن ــش تأکی ــف بی کران ــر لط ــرده و ب ــن ک ــرت را تبیی ــاری حض ــش رفت کن
ــواره/  ــا گوش ــاره/ دارم دو ت ــاره و مق ــز: اق ــان: 13( و نی ــه زود زود)هم ــود/ اون می خون ــه ب ــو نام ت
گوشــواره هام قشــنگه/ نگینــش آبــی رنگــه/ می نــدازم اون و فــردا/ تــوی ضریــح آقا)همــان: 8(. 

ــرای داشــتن زندگــی  وجــود مبــارک امــام رضــا g پرخیــر و برکــت اســت و زوج هــای جــوان ب
خــوب، مراســم عقــد خویــش و زندگــی مشــترک خــود را در بــارگاه مقــّدس رضــوی برگــزار می کنند 
ــوش   ــون/ خ ــون و ولس ــت: »الس ــده  اس ــود دی ــن خ ــگاه ریزبی ــه ن ــرد را در زاوی ــن رویک و داوری ای
بــه حــال خواهرجــون/ عروســی کــرده این جــا/ پیــش ضریــح آقــا/ منــم مــث خواهــرم/ عــروس 
ــو حرم«)همــان: 15(. رویکــرد نشانه معناشناســی نشــانه های ایــن مصرع هــا گواهــی  می شــم ت
بــر مهربانــی حضــرت در پذیــرش مهمانــان و پذیرایــی از آنــان بــا رایحــه روح نــواز مهربانی اســت که 
کــودک در آرزوی دریافــت آن اســت و مایــل اســت کــه جشــن عروســی اش را در جــوار بــارگاه رضوی 

بگیــرد تــا خوشــبخت و ســعادت مند شــود.

3. نتیجه گیری 

ــرای کــودکان اســت و الگــوی هامــون کــه دارای  ــی ب شــخصّیت امــام رضــا g الگویــی متعال
مؤلفه هــای ماننــد: نــام، توصیف هــا، کنش هــای رفتــاری )کارکــرد بازیگرانــه( و کنش هــای 
گفتــاری اســت، نشانه شناســی ادبــی شــخصّیت را مطــرح کــرده تــا ســیمای شــخصّیت را 
ــه و ســیره و  ــی تبییــن کنــد. پژوهــش پیــش روی از الگــوی هامــون بهــره گرفت در گونه هــای ادب
 g ــا ــام رض ــخصّیت ام ــت؛ ش ــده  اس ــرا داوری کاوی ــای زه ــا g را در ترانه ه ــام رض ــیمای ام س
از دو جهــت داّل و مدلــول بــا تکیــه بــر الگــوی هامــون در ترانه هــای داوری بررســی شــده  اســت؛ 
چنانکــه صفــات امــام رضــا g از جهــت داّل یعنــی نام شناســی نشــانۀ هم گامــی نــام حضــرت بــا 
شــخصّیت واالی ایشــان و هماهنــگ بــا عشــق، شــفاعت، کرامــت، محبــت و رضایت اســت و عمق 

شــخصّیت مهربانــش بــا شناســاندن نــام و برنامــش بــرای کــودکان تبییــن شــده  اســت. 
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ــانۀ  ــه، نش ــا g وام گرفت ــام رض ــخصیت ام ــودک از ش ــه ک ــاری ک ــاری و رفت ــای گفت کنش ه
ــا رو  ــون: »م ــوی داوری  چ ــای رض ــی در ترانه ه ــانه های الگوی ــت و نش ــی وی اس ــات درون احساس
می بینــه آقــا«، »نشــون مــی دم بــه آقــا« و ... نشــانۀ عشــق خالصانــه کــودک بــه الگــوی بخشــش 
ــته   ــوی توانس ــه رض ــای کودکان ــتفاده از ترانه ه ــا اس ــت. داوری ب ــش اس ــت خوی ــب کرام و صاح
اســت، شــخصّیت واالی امــام g را بــا زبانــی صمیمــی معرفــی کنــد؛ چنانکــه کنــش رفتــاری و 
گفتــاری امــام رضــا g از زاویــه مدلــول مبّیــن شــخصّیت حضــرت اســت؛ یعنــی کنــش رفتــاری 
حضــرت شــخصّیت رئــوف، دلســوز و نیــز کرامــت و شــفاعت ایشــان را توصیــف می کنــد. بنابرایــن، 
مهم تریــن دســتاورد نشانه شناســی شــخصّیت امــام رضــا g در ترانه هــای زهــرا داوری شــناخت 
بصیــرت عمیــق حضــرت چنــان الگویــی متعالــی در رشــد شــخصّیت دینــی و تربیتــی کــودکان 
اســت. شــاعر ســاحت های اخالقــی و گفتــاری مناســبی را بــا اســتفاده از کنش هــای رفتــاری و 
گفتــاری شــخصّیت امــام رضــا g بــرای کــودک مهیــا کــرده تــا کــودک بــا اســتفاده از ایــن الگوی 

مطلــوب بــه تربیــت اخالقــی و مذهبــی برســد.
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