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1. Introduction 

The story of the debate "Saadi's dispute with the plaintiff" is one of 

the best debates in Persian literature. Since one of the basic 

characteristics of human society throughout history has been the 

existence of social inequalities, the discussion of social inequalities 

and the reasons and how to deal with them has been one of the most 

important issues in the field of human and social relations. The issue 

of wealth and deprivation has a long history in the literature of all 

nations and countries. The aristocracy and the wealthy had a high 

position and the poor did not have the right to comment on this group, 

therefore Saadi has used the method of psychological operations to 

effect and influence the mind and thoughts of the audience. 

Psychological operations, as an interdisciplinary science, studies 

social phenomena from the perspectives of psychological sciences, 

social sciences, communication sciences, political sciences and media 

geopolitics To achieve these components of psychological operations, 

the semiotics of dual interactions has been used. In addition to 

expressing the advantages and disadvantages of these two social 

classes, Saadi has conveyed his worldview and ideas about these two 

social classes to the audience with a poor and rich debate. 
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2. Methodology 

To analyze and study the story of the rich and the poor, the format 

of this story is examined from two perspectives: a) - Debate from a 

Literary perspective, b) - Debate to perform psychological operations. 

Debate has been studied many times from a literary point of view, so 

here it is analyzed from the perspective of psychological operations. 

For this purpose, superstructure and deep construction contrasts have 

been used in the construction of the story. In the superstructure 

confrontations of contradictory words and expressions in the 

appearance of the sentence, which are in opposition to each other, he 

has used two components of psychological operations: The component 

of "purposeful use of certain concepts" to convey the concept so that 

the author with the component of "attracting attention for 

highlighting", beautifully convey these fundamental contrasts in the 

mind of the audience and the structural contrast between these two 

social classes Shows more concretely.  

 

3. Discussion 

In this study, to understand the components of psychological 

operations, the semiotics of dual interactions at two levels of 

superstructure and deep construction has been used. Two important 

components at the superstructure level: 1) - Purposeful use of certain 

concepts, b) - Attracting attention and highlighting. 2) -Development-

level components of psychological operations: awareness and 

acquittal, indirect induction, espionage, encouragement and 

stimulation, warning and caution, emphasis and insistence, symmetry, 

mockery and ridicule, statements and conclusions, Prestige and 

exponential power, reassurance, step by step (dripping), non-arousing 

audience sensitivity, reflection control. Finally, Saadi introduces a 

new classification of these two strata, which is a mixture of both 

classes, using the creation of a balance between the two opposing and 

opposing strata of the social system, called the "rich class of attribute 

dervishes". 

 

4. Conclusion 

In the following, after identifying the reciprocal expressions at the 

superstructure level, in order to deeply understand the construction of 

reciprocal sentences and expressions, in this research, the components 
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of psychological operations have been used, which are expressed in 

the following expressions:  

Awareness and acquittal: The author's purpose in choosing this 

sentence: “One in the appearance of dervishes, not in their 

attribute...” as the first sentence to inform the audience about a topic 

that is important to the author. In Saadi's time, dervishes and the poor 

did not have the right to comment, let alone insult and debate, and 

these writings must have been read by courtiers and the affluent class, 

In order not to make the mental image of these people about their 

dervishes look bad, Saadi has used the opposition of the two words " 

appearance and attribute " to convey the message to the audience that 

the person who has insulted the rich is in the face of their dervishes 

and The dervishes are not real, but in appearance, they are like these 

people, and it acquits the dervish class of insulting the rich and 

opposing them. 

Indirect induction: Saadi says at the beginning of the debate: "I 

was raised by the blessings of my elders, this statement was hard ..." 

That is, because the rich were insulted, I entered the debate. Why? 

Because the nurturer is my blessing, and with this trick, the reason for 

starting the debate is to inspire the audience to support the rich. 

Espionage: Saadi, while expressing the debate because of some 

rich and poor fanatical defenders who are offended by his words and 

in order to be able to continue his debate in an atmosphere of security 

and peace, uses the espionage component of the whole text. 

Emphasis and insistence: In order to acquit himself of the 

accusation of supporting the poor and opposing the rich in different 

parts of the story, he has repeatedly emphasized this important point. 

Symmetry: Saadi in relation to the high frequency of the definition 

of the rich, using brevity and brevity with symmetry of contrasts, in 

relation to the positive traits of the rich, beautifully expresses the 

reprehensible expressions of the rich briefness and brevity in phrases 

with lower frequency and more effective. In order to increase the 

effectiveness of the content, the frequency of Saadi's statements in 

defense of the rich should be higher than the level of his support for 

their dervishes:" Arrogant, proud, selfish, hateful people are busy 

with wealth and blessings and are fascinated by position and wealth 

who do not speak except in ignorance ...” 

Mock and ridicule: This mockery and humiliation is to warn and 
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premonition the two strata of society of ugly and reprehensible traits 

and is done in two ways: a) - Mocking the rich and the poor to 

influence both strata. 

Clarifications and decisiveness: Saadi continues his speech to the 

audience in a clear and decisive manner, that is, the statement is so 

clear that it must be accepted without any reason or explanation. "I 

did not say this and I did not make any argument, I expect justice 

from you ...” 

Prestige and exponential power: In the continuation of Saadi's 

story, he introduces himself as the winner of the debate because of his 

superior power, in expressing the arguments and arguments of the 

debate, in front of the claimant, and assures his praised audience and 

other nobles that He is a supporter of this stratum and has done his 

best to oppose the rich. 

Reassurance: In the end, Saadi said that the arbitration between the 

two classes was judged by the judge of the city, who is accepted by 

the people. 

Step by step (dripping): Saadi first expresses all the shortcomings, 

advantages and disadvantages of both social classes in a step-by-step 

manner and places them in the audience's mind. Finally, he classifies 

the real rich man and a dervish from the judge’s language based on 

his worldview and ideology and introduces them to the audience. 

Non-arousing audience sensitivity: At the end of this debate, Saadi 

avoids praising his admirer in order not to arouse the admirer's 

sensitivity while debating, in order to use his praise to free himself 

from the suspicion of defending the poor and advising the rich. Give 

your admirer that you are thankful for his forgiveness and gifts. 

Reflection control: Saadi, without his prejudice and bias, has 

guided the audience to the desired path. And finally, he leads the fans 

of the two classes to listen and accept his opinion with satisfaction. 

"After arguing, we took a gentle path and put our heads on each other 

and kissed each other on the head ...” 

 

Keywords: Saadi, Debate, Semiotics of dual contrasts, Psychological 

operations. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 بهار و تابستان، 74شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 گانههای دوشناسی تقابلهای عملیات روانی براساس نشانهبررسی مؤلّفه

 «جدال سعدی با مدّعی»در مناظرۀ 

 * ی(پژوهش –) علمی  

 
 3 ممقدّامین نواختی دکتر، 2 خدابخش اسداللهی، دکتر1 کیانمهرسمیّه

 چکیده
 

ترين زمان ها و نیز كوتاهمطلوبِ هر انسان عاقل و توانايی است كه بتواند با صرفِ حداقلّ هزينه
های مشترک بـه دسـت رورد و بـه طـرز     دلِ مخاطبان مُنکر و مُردّد را در باب موضوعات و دغدغه

مستقیم و عجیبی، رنان را با افکار سازندة خود همـراه سـازد و حتـی در جهـت پیشـبردِ اهـداف       غیر
ترديد، عملیات روانـی نويسـنده، شـاعر و يـا سیاسـتمدار را      بی .خود، از مخاطبان خود استفاده كند

 های خود را به صورت مرموز و استادانه در وجود مخاطبان، طـوری ايجـاد  سازد تا خواستهقادر می
كنند كه در جهت اهداف اخالقی، اقتصـادی و ... خودشـان باشـد. در ايـن پـژوهب كـه بـه رو         

بر اسـا  شـگردهای عملیـات    « جدال سعدی با مدّعی»گیرد، مناظرة تحلیلی صورت می -توصیفی
هـای اجتمـاعی را شناسـايی و ارارـة راه حـل      ای از رسـی  هـای دوگانـه، پـاره   روانی و ايجاد تقابـل 

های اخالقـی و اقتصـادی جامعـه را    ای از رسی عدی در اين مناظره كه ظرفیت بیان پارهس كند.می
های دوگانه و در مقابل هم قرار دادنِ توانگر و درويب و بیان خصوصـیات  دارد، از راه طرح تقابل

رنان و بیان تعريف جديدی از هر دو طبقه قصد دارد ضـمن ايجـاد تعـديل رن دو، تـوانگران را بـه      
ع بخشی از ثروت خود برای درويشان متقاعد و تشويق كنـد و از ايـن راه بـه رونـق اقتصـادی      توزي
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ـ   اعتنـايی برخـی از تـوانگران    ت واال در برابـر بـی  جامعه كمک كند و درويشان را نیز به داشـتن همّ
 ترغی  سازد.

 

شناسـی  سـعدی، حکايـِت جـدال سـعدی بـا مـدّعی، عملیـات روانـی، نشـانه           :کلیدیهایواژه

 .های دوگانهتقابل

 

 مهمقدّ -1

هـای  معموالً مطلوبِ همگان است كه بتوانند مخاطبـان خـود را اسـیر سـخنان و خواسـته     

ترين زمـان، نتـايو و اهـداف بسـیاری را بـه      خود كنند و با صرف كمترين هزينه و نیز كوتاه

يگـر،  طوری كه ديگران به رسانی قادر به چنین كاری نباشـند؛ بـه عبـارت د   دست رورند؛ به

كند بدون به كارگیری قـدرت سـخت و اعمـال    امروزه، تدبیر و دورانديشیِ بشر ايجاب می

زور، در انديشه و ذهن مخاطبان و مردم بايد طوری نفوذ كرد كـه رنـان بـدون كـوچکترين     

هـای  های مورد نظر را اجرا كنند؛ چرا كه در حال حاضـر، شـیوه  ها و خواستهمقاومتی برنامه

هـای جـانی و مـالیِ هنگفـت و صـرف زمـان       نفوذ در اقوام ديگر، با هزينـه  قديم كه در رن،

 شود.مديدی همراه بود، هنر و كار شگفتی محسوب نمی

االيـام، بـر همـین نظـر بودنـد و      بسیاری از شاعران و نويسندگان زبان فارسی نیز از قـديم 

ه، غیرمسـتقیم و بـدون   های خود را از مخاطبان با تـدابیری زيركانـ  نظرها، انتقادات و خواسته

كردند و حتی پادشاهان و سیاستمداران عصر خود را از هـر گونـه اعمـال    درگیری طرح می

داشـتند؛ يکـی از ايـن شـاعران و نويسـندگان زبـان       ها برحذر میزور و خشونت در سرزمین

ة فارسی، سعدی است كه تا به حال، شاعری توفیق و توانايی رن را نداشته كه به مقام و مرتبـ 

وی نزديک شود. نه تنها تقلید از كالم سعدی بلکه تفسـیر مهـارت ايـن اسـتاد سـخن در بـه       

حال سؤال اساسـی ايـن اسـت كـه سـعدی بـرای       كارگیری زبان غنايی، كاری دشوار است. 

اعمال نفوذ در مخاط  و همراه كردن مردم با خود دربارة مناظرة فقیر و غنی و برتری يکی 

كند؟ و رمـز موفقیـت سـعدی در ارارـة نظـر مسـتقل       يی استفاده میبر ديگری از چه ترفندها

 خود در اين باب چیست؟   

هـای ادب پارسـی اسـت    ، يکی از بهترين منـاظره «جدال سعدی با مدّعی»داستان مناظرة 

هـای اساسـی جامعـة    يکـی از ويژگـی  »كه دارای ارز  ادبی، اجتماعی، سیاسی و... اسـت.  
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واسطة دارا بـودن  ای بههای اجتماعی است. همیشه عدهرابریبشری در طول تاريخ، وجود ناب

هـا و امتیـازات، فروتـر    ها و امتیازات برتر و برخی به دلیل نداشتن رن ويژگـی برخی ويژگی

هـای اجتمـاعی و داليـل و چگـونگی     (؛ لـذا بحـن نـابرابری   1: 9243لـو،  )خدابنده« اندبوده

حوزة روابـ  انسـانی و اجتمـاعی بـوده اسـت.       ترين مباحن درها يکی از مهمبرخورد با رن

ای كهـن دارد. كلـود   ها و كشـورها سـابقه  دستی در ادبیات همة ملتمبحن توانگری و تهی

اســتفاده از خــ  در درجــة اول، بــه مســئلة قــدرت و تــوانگری »نويســد: لــوی اشــترو  مــی

ن دسـت جـر ت و حـق صـحبت كـرد     در جامعه و فرهنگ زمان سـعدی، تهـی  «. گرددبرمی

دسـتی در ادبیـات   هايی كه در باب توانگری و تهینداشت؛ تا چه رسد به مجادله. در داستان

گاه هر دو را با هم بـر سـر   ها به قاضی رفته است و هیچفارسی سراغ داريم، فق  يکی از رن

قـدرت سـخنوری و نبـوغ    (. 97: 9241االمینـی،  ايـم )روح وگـو نديـده  میز مـذاكره و گفـت  

های خود، او را ملزم بـه اسـتفاده از شـیوه و    تال  وی برای دفاع از ديدگاهسعدی در زمینة 

شگرد عملیات روانـی )قـدرت نفـوذ و ترثیرگـذاری بـر ذهـن و فکـر مخاطـ  بـه طـورغیر           

مستقیم( كرد، تا با استفاده از اين شـیوه و شـگرد در رن زمـان كـه طبقـة اشـراف و تـوانگر،        

اظهار نظر در مورد اين قشر را نداشـتند، بـر ذهـن و     دستان حقجايگاه وااليی داشتند و تهی

فکر مخالفان ترثیر بگذارد و انديشه و باورِ مخالف رنان را به انديشه و تفکرِ موافـق و همـراه   

توجه خاص سعدی به نحو و تركی  هنرمندانة عناصـر زبـان بـا يکـديگر در بـه      تبديل كند. 

یر و نفـوذ در ذهـن و فکـر مخاطـ  موفـق      های عملیات روانی برای تـرث وجود روردن مؤلّفه

هـای دوگانـه   شناسی تقابلهای عملیات روانی، از نشانهبرای دستیابی به مؤلّفهبوده است؛ لذا 

استفاده شده است. سعدی با طرح  مناظرة فقیر و توانگر، عالوه بر بیـان مزايـا و معايـ  ايـن     

اين دو طبقه، بـه  زيبـايی بـه مخاطـ      بینی و انديشة خود را  دربارة دو طبقة اجتماعی، جهان

 منتقل كرده است.

 

 بیان مسئله-1-1

هـای اجتمـاعی را از منظـر علـوم     ای، پديـدار روانی، به عنوان علمی میان رشتهعملیات » 

شناسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم سیاسی و ژروپلتیک رسانه مورد پژوهب روان

رابطـة   ،(. رابطة بین عملیات روانـی و جنـگ نـرم   9: 9288)جنیدی، « دهدو بررسی قرار می
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سـان  »تـر اسـت.   شامل جنگ نرم و از رن گسترده« عملیات روانی»و جزء است؛ مفهوم  كلّ

)تـزو،  « كنـد العـاده تلقـی مـی   تزو در هم شکستن مقاومت دشمن بدون جنگ را برتری فوق

رض به موافـق و يـا حـداقل    (. قابلیت عملیات روانی در تبديل مخالف و حتی معا39: 9231

ای طراحـی و  گونـه های مورد اسـتفاده در عملیـات روانـی، بـه    طرف و منفعل است؛ شیوهبی

هـا و  هـا، نیـاز  هـا، گـرايب  شوند كه ذهن و فکر مخاطـ ، مخـالفتی بـا ررزو   ريزی میبرنامه

 تمايالت بشری نداشته باشند.  

بـاره شـکل   يکای نیست كه بهظريهشناسی عمری به درازای تاريخ دارد و نهرچند نشانه

هـای فردينـان   شنا ، عموماً سرچشمة ايـن نظريـه را در رهیافـت   گرفته باشد، محققان رو 

(. معنـای هـر واژه در نظـام    93: 9212انـد )سـجودی،   دوسوسور و چـارلز پیـر  بـاز جسـته    

ايـدرولوژی و   تـوان بـه  ها در مـتن مـی  ای، منوط به رواب  تقابلی است و با تحلیل تقابلنشانه

مفاهیم دوگانـه  »های ضمنی نويسنده با شاعر دست يافت. لوی استرو  معتقد است: مدلول

ت، )اخـوّ « سـاخت و روسـاخت بررسـی كـرد    توان در ساختار قصه در پیونـد بـا ژرف  را می

شناسـی  از رو  نشـانه  ،عملیات روانی سـعدی  (. در اين پژوهب برای تحلیل بهتر35: 9249

 است.هانة ساختارگرايان استفاده شدهای دوگتقابل

 

 پیشینة تحقیق-1-2

هـای  تـا بـه حـال پـژوهب    « جدال سعدی با مـدّعی »مناظره و داستان مناظره  در مورد فنّ

از « دست بـه روايـت سـعدی   وشنودهای توانگر و تهیگفت»متعددی انجام شده است: مقالة 

ــی )محمــود روح ــو »(، چیســتا: 9282االمین ــاظره در تن ــب من از « ع و تحــرک درگلســتاننق

ــدالهی )  ــدابخب اس ــی : 9213خ ــان و ادب فارس ــلنامة زب ــا(،  فص ــگاه رزاد فس ــر »، دانش منش

منـاظره در  »، دانشگاه اصـفهان(،  گوهرگويا: 9285از دكتر پرويز اذكاری )« های ادبیمناظره

، وزارت رمــوز  و فصــلنامة رمــوز  ادب فارســی: 9241از تــورم محبــی )« ادب فارســی

...؛ اما تا به حال انديشة سعدی از ديدگاه نفوذ و قدرت ترثیرگذاری بـر مخاطـ    وپرور ( 

اسـت؛ لـذا   های عملیـات روانـی، بررسـی نشـده    به صورت غیرمستقیم براسا  اصول و شیوه

برای دريافت چگـونگی ترثیرگـذاری و نفـوذ كـالم سـعدی در اذهـان و انديشـه افـراد ايـن          

 هـای عملیـات  تکنیـک عملیـات روانـی كتـابِ     ةزمینـ  در، داستان از اين ديدگاه بررسی شد
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: رستان قد  رضوی، مشـهد(، از  9288، نوشتة رضا جنیدی )های مقابله با رنروانی و شیوه

های مفید در اين حوزه بود. در مورد مبحن عملیات روانی در ادبیات فارسی فق  دو كتاب

: زبـان و ادب  9213و ديگران )پور د مهدیمحمّاز  «رن روی سکه جنگ در شاهنامه»مقاله: 

ـ  از «فردوسـی  ة)جنـگ نـرم( در شـاهنام    عملیات روانـی »فارسی دانشگاه تبريز(،  دعلی محمّ

: فصلنامة مطالعات داستانی، دانشگاه پیام نـور( مبحـن   9213) فاطمه شکردوستو  دارپشت

 اند. نرم را به دلیل حماسی بودن شاهنامه، بررسی كردهجنگ 

 

 ت تحقیقیّضرورت و اهم-1-3

اثر ادبی ديگـری از ايـن ديـدگاه بررسـی نشـده اسـت؛ درايـن پـژوهب،          چحال، هیتا به

كـه قالـ  منـاظره، يکـی از     عالوه بر ساختار سیاسی اجتماعی گلستان سعدی، بـه دلیـل ايـن   

شـود، بـه بررسـی ايـن داسـتان از ايـن ديـدگاه        شـمرده مـی  « فنون عملیات روانـی »ترين مهم

 پرداخته شد.

 

 بحث-2

 قالب مناظره   -2-1

منـاظره از ديـدگاه    -شـود: الـف(  قال  داستان توانگر و فقیر، از دو ديدگاه بررسـی مـی  

 مناظره برای اعمال عملیات روانی. -ادبی؛ ب(

 مناظره از دیدگاه ادبی -2-1-1

رود كـه  مناظره يکی از انواع ادبی بـه شـمار مـی   »ای دارد مناظره در ادبیات جايگاه ويژه

كوشـند ضـمن روردن اسـتدالل، برتـری خـود را      ء، حیوان، گیاه يا انسان میدو شی در رن،

ها نیـز ظريـف و هنرمندانـه    ها بايد يک نکتة قابل ترمّل و پاسخثابت كنند. در مناظره پرسب

هايی است كه نويسنده ملزم به رعايت (. اين قال  دارای ويژگی334: 9285)شمیسا، « باشند

طرفی كامل برگزاركنندگان و مجريـان منـاظره و   م عبارت است از: بیمناظرة سالرن است؛ 

گیری و حمايت؛ وجود امکانات مسـاوی و برابـر بـرای دو    داوری، موضعخودداری از پیب

هـا در ايـن داسـتان بـه     طرف مناظره وجود امنیت و رزادی برای دو طرف. تمام اين ويژگـی 

ه: عبـارت اسـت از   قضـیّ  -(9نـاظره:  اصـطالحات معمـولی در م  »خوبی رعايت شـده اسـت.   
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طـرف مثبـت: كسـی كـه قضـیه را ثابـت        -(3كنـد؛  ای كه موضوع مناظره را بیـان مـی  جمله

مخـالف؛   -(3مناظرينی كه در طرف مثبـت يـا منفـی باشـند؛      -(7طرف منفی؛  -(2كند، می

ايـراد و  استدالل: ايراد مطالـ  بـرای بیـان     -(5مناظرينی كه در دو طرف مناظره باشند؛  -(5

دفــاع: همــان جــرح و رد اســت؛ ولــی تکــرار  -(8اســتدالل؛  جــرح و رد: ردّ -(4اســتدالل؛ 

ايست كه مستقیماً برای بطالن اسـتدالل  هادلّ ،(. جرح و رد223: 9293حکمت، ) «استدالالت

رود؛ اين دو مفهوم پیوسته است. نوع بیان مناظره از ديدگاه اصـطالحات  مخالفان به كار می

در مناظره اين داستان بدين گونه است: مناظره تـوانگر و فقیـر بـاهم، كـه در رن دو     معمولی 

طرف مناظره در رد سخن مقابـل و اثبـات ادعاهـای خـود بـا ايـراد اسـتدالل و جـرح و ورد         

گوينـد؛  بـار سـخن مـی    5كوشند، در اين مناظره توانگر و مدعی هر كدام درمرحله دفاع می

برابـر او بـرای اثبـات     5گويـد و  دسـتان سـخن مـی   مـدافع تهـی   برابـر  2ولی مدافع توانگران 

 -مرحله است: الـف(  2وشنودهای هر دو شامل كند. گفتهای خود از شعر استفاده میدلیل

مرحلـة سـخن پـیب قاضـی      -مرحلة نـاررامی و پرخـا ؛ م(   -مرحلة بحن و استدالل؛ ب(

اصطالحات مناظرة سعدی كه يکـی  گونه عبارات و بردن. تا به حال، دلیل و چرايی بیان اين

اسـت؛ لـذا بـرای درک و    های ادب پارسی اسـت، بررسـی و تحلیـل نشـده    از برترين مناظره

دريافت هدف سعدی از كاربرد ايـن قالـ  و تحلیـل نحـوة خـاص بیـان او از رو  تحلیـل        

م( مناظره به شیوة عملیات روانی )قدرت ترثیر و نفوذ در اذهان و تفکر به صورت غیر مسـتقی 

 شود.  استفاده می

 داستان  ات روانی در قالب مناظره برای اعمال عملیّ-2-1-2

شـود؛ در ايـن پـژوهب منـاظره از     های عملیات روانی محسوب میمناظره يکی از مؤلّفه

شناسی اجتماعی، اگر پیـام تبلیاـاتی بـه    از نظر روان»شود. ديدگاه عملیات روانی بررسی می

هـا در برابـر چنـین    سويه اراره شـود، بـه طـور طبیعـی انسـان      صورت مستقیم، تركیدی و يک

چه پیام مورد نظر به صورت پنهـان و ناخودرگـاه عرضـه    كنند، اما چنانتبلیااتی مقاومت می

داسـتان  (. 372: 9288)جنیـدی،  « شـود شود، احتمال ترثیرپذيری از رن به مراتـ  بیشـتر مـی   

لند كتاب گلسـتان اسـت كـه سـعدی در رن     های باز معدود داستان« عیجدال سعدی با مدّ»

بـا كیاسـت و    برای انجام عملیات روانی خود از قال  مناظره اسـتفاده كـرده اسـت. سـعدی    

زيركی با اين مناظره اوالً توانگران را تشويق به انجام تعهدات انسانی خود در قبال جامعـه و  
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 تـوانگران هـای  كوتاهی و قصور ،راحتی از زبان مدعیبه و كندبخشب در قبال قشر فقیر می

مـال و  شمرد و در عـین حـال از گـدايی و تـال  نکـردن بـرای كسـ         را در بخشب بر می

تـرين  كه مناظره يکی از مهم. با اينداردو چشم به درگاه ديگران دوختن، برحذر میثروت 

هـای ديگـر ايـن    تـرين مؤلّفـه  های عملیات روانی است، سعدی در داخل منـاظره مهـم  مؤلّفه

هـای  كار برده است. در عبارات زيـر مؤلّفـه  گرد را، با هو  و ذكاوت سرشار به زيبايی بهش

عملیات روانی ديگر كه سعدی بـرای ترثیرگـذاری و نفـوذ در ذهـن و تفکـر مخاطـ  و در       

امان ماندن از صدمات احتمالی استفاده كرده، بیان شده است تا دلیل و چرايـی كـاربرد ايـن    

 های عملیات روانی مشخص شود.براسا  مؤلّفهمدل عبارات و جمالت 

 

 شناسی های عملیات روانی با استفاده از نشانهتحلیل مؤلّفه -2-2

كلمات و عبارات متضاد در ظاهر جمله، كه در تقابل بـا هـم قـرار     روساخت: -2-2-1

عملیـات  اند. دو مؤلّفة مهم اند، هر كدام برای انتقال هدف و انديشة خاص به كار رفتهگرفته

 -روانی در اين قسمت برای چرايی كاربرد كلمات و عبارات متضاد بررسی می شود: الـف( 

 نمايی.  جل  توجه و برجسته -استفادة هدفمند از برخی مفاهیم خاص؛ ب(

از مفـاهیم و عبـارات خاصـی    : »استفادۀ هدفمند از برخی مفااهی  خاا    -2-2-2

: 9288)جنیـدی،  « كننـد ت هدفمند برجسته مـی گیرند و برخی از مفاهیم را به صوربهره می

ها و شگردهای استفادة هدفمند از برخی مفاهیم خـاص، اسـتفاده از   يکی از اين شیوه(. 983

ها، مفـاهیم و  تقابل كلمات و عبارات در قال  مناظره است؛ سعدی با به كار بردن اين تقابل

كنـد.  يی برجسـته و بیـان مـی   اهداف خود را در مورد دو قط  متضـاد فقیـر و غنـی بـه زيبـا     

ها در روساخت داستان هدفمند بوده و باعن انتقال اهـداف شـاعر بـه نحـو     كاربرد اين تقابل

سـاخت بـرای   ها در روساخت داستان شده است. ايجاد تقابلترثیرگذار بر مخاط  در ژرف

، )ثـروت  های مفهومی بین )فقیـر/ ثروتمنـد(، )فقـر و كفـر/ ثـروت و دينـداری(      انتقال تقابل

مادی/ ثروت معنوی(، )خواستن، داشتن(، )كريم و بخشـنده/ درم داشـتن(، )مشـالة مـادی/     

سـاخت  د ديگـر كـه در ژرف  دسـتی( و مفـاهیم متعـدّ   های معنوی(، )بخشندگی/ تهیدغدغه

برای درک و تحلیل چرايـی اسـتفادة هدفمنـد از    شود. داستان به خوبی به مخاط  منتقل می
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های عملیات روانی در قسمت ژرف سـاخت  روساخت با استفاده از مؤلّفهمفاهیم متقابل، در 

 اين مفاهیم بررسی و تحلیل شده است.  

های عملیـات  يکی ديگر از ابزارها و تکنیک»نمایی: ه و برجستهجلب توجّ -2-2-3

« باشـد هـای مختلـف قابـل تحقـق مـی     روانی، جل  توجه مخاطبان است كه از طريـق شـیوه  

ها كه سعدی در قال  مناظره از رن اسـتفاده كـرده   (. يکی از اين شیوه323 :9288جنیدی، )

ها و تضادها در سطح روساخت داسـتان اسـت. خواننـده از ابتـدای     است، به كارگیری تقابل

های نهفته در داستان است كـه برگرفتـه از سـاختار    مناظره تا پايان رن درگیر تضادها و تقابل

در جامعه است؛ نويسنده، با استفاده از ايـن تکنیـک، بـه جلـ       متفاوت دو طبقة فقیر و غنی

پـردازد و تقابـل سـاختاری در    سازیِ اين تقابلِ بنیادين در ذهن مخاطـ  مـی  توجه و برجسته

 دهد. تر نشان میبین اين دو طبقة اجتماعی را ملمو 

 های روساخت در مناظرهتقابل-2-2-7
ست درويب، د درويشان/ توانگران صورت/ صفت

قدرت/ توانگر، پای 

 ارادت

كريمان/ خداوندان 

 نعمت

بارگران/ راحت  كريمان/ توانگران درم/ كرم

 دگران

 معده خالی/ قوت

تحرمة عشا/ منتظر  جمعیت/ تنگدستی فراغت/ فاقه پای تشنه/ سیر

 عشا

پراكنده روزی/ 

 پراكنده دل

اند و حاضر/ جمع

 پريشان و پراكنده دل

 فقر رضا و تسلیم/ فقر

 مادی

خرقة ابرار/ لقمة 

 ادرار

مردی طمع از خلق 

بريدن/ تسبیح هزار 

 دانه بر دست مپیچ

معرفت/ فقر درويب بی

 به كفر

مشاول كفاف/ از  يد علیا/ يد سفلی

دولت عفاف 

 محروم

تهی/ مروت  دست

تهی دست بنا به فقر 

و نداری توان مروت 

 و بخشب را ندارد.

 دست گرسنه / خیر

 

 

زق ملک فراغت/ ر

 معلوم

 هنر/ حکیمبی
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دسـت بنـا بـه فقـر و     كـه: تهـی  ، توضـیح ايـن  «ملک فراغت و رزقِ معلـوم »در باب تقابلِ 

دستی است و دسـت فـرد   نداری، توان مروّت و بخشب را ندارد؛ لذا مروّت در تقابل با تهی

ر گرسنه، توان خیر ندارد. از ديدگاه سعدی، ملک فراغت زير نگینِ  رزق معلوم است و اگـ 

ايـن مفـاهیم  باعـن     كسی را رزق معلوم نباشد، به مُلک فراغـت نرسـد؛ لـذا تقابـل و تضـادّ     

 شود.تفاوت در ساختار فقیر و غنی برای بخشب و مروت و ملک فراغت می

 

سـاخت جمــالت و عبـارات متقابــل، در ايــن   : بــرای درک ژرفسااخت ژرف -2-3

سـاخت داسـتان بـا    ت؛ تحلیـل ژرف های عملیات روانـی اسـتفاده شـده اسـ    پژوهب از مؤلّفه

روانی برای تحلیل چرايی و چگونگی كاربرد فنون قـدرت ترثیرگـذاری   های عملیات مؤلّفه

مستقیم كـه در شـراي  نامسـاعد و خفقـان بیـان شـده       ای غیردر ذهن و فکر مخاط  به گونه

 است، در عبارات زير بیان شده است:

ر صورت درويشان نه بر صفت ايشـان  يکی د»سازی: بخشی و تبرئهآگاهی -2-3-1

در محفلی ديدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شـکايتی بـاز كـرده و ذم تـوانگران رغـاز      

هـای  هـا بـه عنـوان جملـه    (؛ هدف نويسنده از انتخاب اين جملـه 353: 9283)سعدی، « كرده

اهمیـت  بخشی به مخاط  در مورد موضوعی است كه برای نويسـنده حـارز   رغازين، رگاهی

دستان، حـق اظهـار نظـر در مـورد قـدرت و      در زمان سعدی، درويشان و تهی -الف(است: 

هـا هـم   ثروت طبقة اشراف و ثروتمندان را نداشتند؛ چه برسد به توهین و مناظره و اين نوشته

كـه تصـور ذهنـی ايـن افـراد در      شد؛ بـرای ايـن  حتماً توس  درباريان و قشر مُرفّه خوانده می

صورت و »ان بد جلوه نکند، سعدی در ابتدای جملة رغازين، از تقابل دو كلمة مورد درويش

گـويی  استفاده كرده است؛ تا به مخاط  اين پیام را القا كند كه شخصی كه به زشت« صفت

از توانگران پرداخته است، در صـورت درويشـان اسـت و نـه در صـفت ايشـان؛ و ايـن فـرد         

یه اين افـراد اسـت و طبقـة درويـب را از تـوهین بـه       درويب حقیقی نیست؛ بلکه به ظاهر شب

كنـد. براسـا  نتـايو قشـربندی اجتمـاعی در گلسـتان       توانگران و مخالفت با رنان تبرره مـی 

بـار و پـا از رن،    331سعدی، بیشترين بسامد، مربوط بـه كلمـة شـاه و مفـاهیم رن، حـدود      

(؛ 93: 9219احمدی و نیکـدار،  بار است ) 15دومین بسامد متعلق به كلمة درويشان به تعداد 

رمـد؛  ترين طبقة اجتماعی در نزد سـعدی بـه شـمار مـی    يعنی بعد از مرتبة شاه، درويشان مهم
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ر و انديشـة سـعدی بـوده اسـت؛     اين امـر، نشـان دهنـدة ارز  و اعتبـار ايـن گـروه در تفّکـ       

ا درويشان كه سعدی بخواهد طبقة توانگران و اشراف را از دشمنی و مخالفت بدرنتیجه، اين

از بُعدی ديگر، اسـتفاده از طبقـة    -ب(ريد. برحذر دارد، امری منطقی و معقول به شمار می

درويب در قبال طبقة توانگر، بدين دلیـل اسـت كـه چـون درويشـان بـه حمايـت از فقـرا و         

در صـورت درويشـان   »گرايان مشهور هستند، مناظرة توانگر با درويشی كه یمخالفت با مادّ

هـای خـوب   كند و داسـتان بـا منـاظره   ، اين داستان را باورپذير می«فت ايشان استو نه بر ص

 يابد. درويب و توانگر ادامه می

رود كه مخاطبان نسـبت بـه   اين حربه، هنگامی به كار می»القای غیرمستقی :  -2-3-2

سـان  دهند. در ايـن شـیوه، كارشنا  دريافت مستقیم پیام و اطالعات، از خود مقاومت نشان می

كنند؛ يعنی در قال  كلمات گیری رشکار، منظور خود را به مخاطبان منتقل میبدون موضع

(. سعدی دلیل شروع مناظرة 939: 9288)جنیدی، « كنندارتباط بیان میدو پهلو و به ظاهر بی

مرا كه پروردة نعمت بزرگانم اين سـخن سـخت   »كند: گونه رغاز میعی، بدينخود را با مدّ

نشـینان و مقصـد زارـران و    انـد و ذخیـرة گوشـه   م ای يار، توانگران دخل مسـکینان رمد؛ گفت

(؛ يعنی چـون بـه تـوانگران تـوهین     353: 9283)سعدی، « كهف مسافران و محتمل بار گران

هدف بیان دلیل منـاظره نیسـت؛   شد، من وارد مناظره شدم؛ چرا؟ چون پروردة خوان نعمتم. 

كند كه سعدی به خاطر طرفـداری از تـوانگران   وم را القا خواهد به مخاط  اين مفهبلکه می

و قشر مرفّه وارد مناظره شده است و به هیچ وجه به عنـوان نويسـنده و راوی داسـتان، قصـدِ     

خواهد های توانگران را در حین مناظره ندارد و درواقع با اين مطل  میبیان عیوب و ضعف

عدی حـامی درويشـان و قشـر فقیـر جامعـه      به صورت غیرمستقیم به مخاط  القا كند كـه سـ  

نیست و در حمايت از رنان مناظره را به عنوان راوی ننوشته؛ بلکه طرفدار توانگران و پـرودة  

يـابی فقـر و ثـروت واقعـی     هاست و هدف اصلی از بیان مناظره را كه ريشـه خوان نعمت رن

دِ گوناگون پنـدی و  گاهی نويسنده، مقاص»كند. است، در پردة كلمات و عبارات مخفی می

كنـد؛ تـا مخاطـ  را از خـود     اندرزی خود را بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه مخاطـ  القـا مـی       

رسـد راوی بـا زيركـی، صـفات     بـه نظـر مـی    (.99-93: 9245)طباطباری اردكـانی،  « نرنجاند

كند كه مدافع توانگرانی است كـه  كند و غیرمستقیم بیان میها گوشزد میتوانگران را به رن

 ها را دارند.يژگیاين و
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كه بتواند در امنیت و ررامب، حکايتِ مربوط به سعدی برای اينجوسازی:  -2-3-3

كند؛ تا ضمن بیان مباحـن منـاظره،   استفاده می« جوسازی»اين مناظره را ادامه دهد، از مؤّلفة 

مخاط ِ هر دو گروه، در جو و فضای ايجاد شده، منـاظرة واقعـی بـین دو نفـر را كـه بـدون       

كـه متوجـه شـوند كـه ايـن منـاظره       ريزی قبلی است، پیگیری كنند؛ بدون ايـن صد و برنامهق

ريزی شده است و دلیـل اصـلی منـاظره، از ديـد مخاطـ       براسا  تفکر و انديشة قبلی طرح

كه متوجه شود، به طرف مضـامین اصـلی و اهـداف    مخفی و پنهان ماند و مخاط  بدون اين

سعدی هدايت گردد و سعدی از نگاه متعصبانة مدافعان توانگر و فقیر در امان باشد و بتوانـد  

-انـد از: الـف(  هـای جوسـازی عبـارت   در امنیت و ررامب مناظرة خود را ادامه دهـد. شـیوه  

)سـعدی،  « سـخت رمـد  مرا كه پروردة نعمت بزرگـانم ايـن سـخن    »جوسازی برای پوشب: 

مناظره به اين دلیل است كه سعدی به عنوان پـروردة خـوان بزرگـان،     جوّ (؛ كل353ّ: 9283

كنـد و  از اين سخن عصبانی شـده اسـت و بالفاصـله شـروع بـه طرفـداری از تـوانگران مـی        

درويب، در قبال طرفداری سعدی عصبانی شده و به مناظره پرداخته اسـت. در واقـع مـدافع    

روع كننـدة منـاظره اسـت و درويـب بـه خـاطر مبالاـة او در تعريـف و تمجیـد از          توانگر شـ 

حالی كه من اين سخن بگفـتم  »توانگران عصبانی شده و حالت تدافعی به خود گرفته است. 

عنان طاقت درويب از دست تحمل برفـت. تیـز زبـان بركشـید و اسـ  فصـاحت در میـدان        

 -؛ ب(«بالاـه در وصــف ايشـان بکــرد...  وقاحـت جهانیــد و بـرمن دوانیــد و گفـت چنــدان م   

اين مناظره، داستانی واقعی بین دو نفر عصبانی و خشمگین اسـت و ايـن    جوسازی برای القا:

ريزی از پیب تعیین شده برای اهداف مشخص اسـت؛ لـذا هـیچ كـدام از     داستان بدون طرح

 تـوانگران يـا تهـی    توانند با سعدی به عنوان نويسندة مناظره، به خـاطر مخالفـت بـا   اقشار نمی

 توزی داشته باشند.  دستان، دشمنی وكینه

هــا و اطالعــاتی خــاص، در ايــن رو ، بــا ارارــة پیــام»تشااویق و تحریاا :  -2-3-7

: 9288)جنیـدی،  « كننداحساسات مخاطبان را در جهت تحقق اهداف مورد نظر تحريک می

ای كـريم و بخشـنده بـودن    هايی را كه يک فرد توانگر بـر ها و راهتمام ويژگی(. سعدی 951

كند و در رخر با بیتی، ايـن كارهـای خیـر را در حـق بنـدگان خـدا،       بايد داشته باشد ذكر می

توانگران به خاطر ثروت، توانايی برخورداری »كه: كند. سعدی با بیان اينمعرفی می« دولت»

منـدان بـه خـاطر    بخشب و كمک به نیاز« دولت»واقعی را دارند؛ اما فقیران از « دولت»از اين 
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، به تشويق و تحريک توانگران، برای كمک به نیازمندان برای رسیدن بـه  «فقر محروم هستند

پـردازد:  و نیز تشويق فقیران برای توانگر شدن برای رسیدن بـه ايـن جايگـاه مـی    « دولت»اين 

نشـینان و مقصـد زارـران و كهـف     انـد و ذخیـرة گوشـه   گفتم ای يار توانگران دخل مسکینان»

 مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران. 
 زكات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی  مهمانی و نذر و است وقف را توانگران

 

 پريشانی صد به هم رن و ركعت دو اين جز  نتوانی كه رسی ايشان دولت به توكی
 

 (.353: 9283)سعدی، 

توانگران را از داشتن برخـی  گونه راوی اين -الف(هشدار و برحذر داشتن:  -2-3-5 

كـه حکیمـان گوينـد: سـیم بخیـل از خـاک       چنـان »دارد: صفات و رفتارهای زشت برحذر می

به فقیران به خاطر معاي  فقـر   -(. ب(357: 9283)سعدی، « وقتی برريد كه وی در خاک رود

ه قوّت پیداست كه از معدة خالی چ»دهد كه از فقر فاصله بگیرند: های رن هشدار میو رسی 

ريد وز دست تهی چه مروت وز پای تشنه چه سیر ريد و از دست گرسنه چه خیر. فراغـت بـا   

فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدستی صورت نبندد. يکـی تحرمـة عشـا بسـته و يکـی در انتظـار       

 (.352: 9283)سعدی، « عشا نشسته هرگز اين بدان كی ماند؟

ة خود از اتهام حمايت از فقرا و مخالفـت  برای تبرر نويسندهتأکید و اصرار:  -2-3-1

های مختلف با تركیـد، چنـد بـار بـه ايـن      های مختلف داستان، به گونهبا توانگران در قسمت

نکتة مهم اشاره كرده است و اين مفهوم را چند بـار در قالـ  عبـاراتی متفـاوت بیـان داشـته       

: چنـدان مبالاـه در وصـف    گفـت »كنـد:  است. برای نمونه در اينجا از زبان درويب بیان مـی 

انـد يـا كلیـد خزانـة     های پريشان گفتی كه وهم تصور كند كـه تريـاق  ايشان بکردی و سخن

 (.357: 9283)سعدی، « ارزاق

برای پذير  يا طرد يـک نگـر  رن را بـا نگـر  شـخص يـا       »سازی: قرینه -2-3-4

ؤلّفه را در حمايت (. سعدی اين م978: 9288 )جنیدی،« نمايندكشور ديگری همانند و قرينه 

كه جمالت و عبـاراتی   ايجاز و اختصار به زيبايی انجام داده است. با اين از تهیدستان با شگرد

مـدافع   كه در حمايت از توانگران بیان كرده از نظر جامعة رماری بیشتر از طبقـة فقیـر اسـت،   

هـای خـود از   ت دلیـل برابر او برای اثبا 5گويد و دستان سخن میبرابر مدافع تهی 2توانگران 

در قبـاِل كثـرِت بسـامِد تعريـف از تـوانگران، بـا اسـتفاده از        لذا سعدی كند؛ شعر استفاده می
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های صفات مثبت تـوانگران، بـه زيبـايی عبـارات ذ مّـی      سازیِ تقابلايجاز و اختصار و با قرينه

تـا ضـمن    كندیان میتوانگران را با ايجاز و اختصاردر عباراتی با بسامد كمتر و ترثیرگذارتر ب

افزايب قدرت ترثیرگذاری مطال ، میزان بسامد عبارات سعدی در دفاع از تـوانگران، بیشـتر   

مشتی متکبر مارور معج  منفور مشتال مال و نعمـت  : »از میزان حمايت او از درويشان باشد

ا بـه  مفتتن جاه و ثروت كه سخن نگويند اال به سفاهت و نظـر نکننـد اال بـه كراهـت. علمـا ر     

گدايی منسوب كنند و فقرا را به بی سرو پايی معیوب گردانند  بـه عـزت مـالی كـه دارنـد و      

عزت جاهی كه پندارند، برتر از همه نشینند و خود را به از همه ببینند و نـه رن در سـر دارنـد    

سـعدی   ،در بین عبارات ذمّی توانگران(؛ سپا 357: 9283)سعدی، « كه سر به كسی بردارند

عی، كند تا مدّكند و عبارتی در مدح توانگران بیان میای ظهور میعنوان مدافع، لحظه باز به

جواب سخن او را به عنوان مناظره بدهد و قال  مناظره بودنِ داستان حفظ شود و دوبـاره در  

ت گفـتم مـذمّ  »شـمرد:  هـا را برمـی  سازی، عیوب رنقبال صفات مورد پسند توانگران با قرينه

انـد. چـه فايـده چـون ابـر      اند. گفت: غل  گفتی كه بنـدة دِرمم دار كه خداوند كرماينان روا م

تابنـد. بـر مركـ  اسـتطاعت سـوارانند و      بارند و چشمة رفتابند و بر كـا نمـی  رذارند و نمی

 (.357: 9283سعدی، ) «رانندنمی

ز كارشناسان و مجريان عملیات روانی با اسـتفاده ا »استهزا و تمسخر کردن:  -2-3-1

های استهزارمیز از جمله كاريکاتورهـای مضـحک را   های طنز و شوخیاين تکنیک، داستان

« كننـد هـا را بـه اشـکال گونـاگون در میـان نیروهـای رمـام، پخـب مـی         كنند و رنخلق می

(. اين استهزا و تحقیر برای هشـدار و برحذرداشـتن دو قشـر جامعـه از     983: 9288)جنیدی، 

گروه است كه سعدی برای قدرت ترثیرگذاری بیشترِ مطالـ   صفات زشت و مذموم هر دو 

اسـتهزا و تحقیــر تــوانگران:   -: الــف(خـود، از مؤلّفــة اسـتهزا و تحقیــر اسـتفاده كــرده اسـت    

قان بر در بدارند و غلیظان شديد برگمارند تا بار عزيزان ندهند و دست بر سینة صاح  متعلّ»

 ست گفته باشند.  تمیزان نهند و گويند كه كا اينجا نیست و را

 
 ت و تدبیر و ر ی نیست    رن را كه عقل و همّ

 

ــرده دار كــه كــا در ســرای نیســت     خــو  گفــت پ

 (.357: 9283)سعدی،                                       
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گفـتم بـه عـذر رنکـه از دسـت متوقعـان بـه جـان         »دسـتان:  استهزاء و تمسخر تهـی  -ب(

 اند:رمده

 گیرنــد  دو بــر دوكــا نعشــی وگــر
 

  ســـت خـــوانی كـــه پنـــدارد الطبـــع لئـــیم 

 (.353: 9283ســــعدی، )                            
 

اند كه به عنـوان  تصريحات، اظهارات قطعی و مسلمی: تصریحات و قاطعیات -2-3-9

شوند. استفاده از اظهارات صريح كه ممکن است صحیح يا نادرسـت باشـند،   حقیقت بیان می

ها بديهی و مبرهن هستند و نیازی به اثبات ندارنـد.  ا به همراه دارد كه رناين داللت ضمنی ر

كنـد تـا   ای صريح و قاطع، سخن خود را به مخاطـ  القـا مـی   گونهسعدی در ادامة مناظره، به

ای مخاط  دريابد، اگر به دنبال يافتن حقیقت مطل  است، بجز تريیـد سـخن سـعدی، چـاره    

من همانا كه تقرير اين سخن نکردم و برهان و بیـان  »را بپذيرد: ديگر ندارد و بايد اين سخنان 

ای دسـت دعـايی بـر كتـف بسـته يـا بینـوايی بـه         نیاوردم، انصاف از تو توقع دارم هرگز ديده

زندان درنشسته يا پردة معصومی دريده يا كفی از معصم بريده، اال به علت درويشـی؟ اغلـ    

(؛ 353: 9283)سـعدی،  « و گرسنگان نـان رباينـد  دستان دامن عصمت به معصیت راليند تهی

قدر صريح و روشن است كه بايد بدون هـیچ دلیـل و توضـیحی    يعنی سخنی كه بیان شده رن

 پذيرفته شود.

ـ  ترين عرصـه يکی از مهم: »نماییپرستیژ و قدرت -2-3-11 ی قـدرت در  هـای تجلّ

، ايـن اسـت كـه سـاير     صحنة بین المللی، سیاست پرستیژ است. هدف از اتخاذ اين تکنیـک 

)جنیـدی،  « نـد كـه دارد  ها تحت ترثیر قدرتی قرار گیرند كه اين كشور دارد يا معتقددولت

(. در ادامة داستان، سعدی خود را پیروز مناظره، به خاطر قـدرت برتـر در بیـان    939: 9288

 كنـد و بـه مخاطـ  ممـدوح خـود و     های مناظره، در قبال مدعی معرفی مـی ادلّه و استدالل

دهد كه بـه خـوبی از عهـدة مخـالف و معـارض تـوانگران       ديگر اشراف اين اطمینان را می

هر بیدقی كه براندی به دفع رن بکوشـیدمی و هـر شـاهی كـه بخوانـدی بـه       »بررمده است. 

فرزين بپوشیدمی تا نقد كیسه همت در باخت و تیر جعبه حجت همه بینـداخت. تـا عاقبـت    

 (.355: 9283)سعدی،  «االمر دلیلب نماند ذلیلب كردم

مطلـ  اساسـی   »گويـد:  سان تزو در كتاب هنر جنگ مـی  بخشی:اطمینان -2-3-11

(. 933-939: 9231)تـزو،  « اين است كه به محاصره شدگان اطمینان زنده مانـدن داده شـود  
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هايی است كه سعدی در اين داسـتان بـه كـار    بخشی به مخاط ، خود، يکی از مؤلّفهاطمینان

داسـتان  سـعدی  ضري  باورپذيری داستان و انتقال بهتر مفهوم را افزايب دهد:  برده است تا

 ؛منـاظره اسـت   ةكند كـه خواننـده منتظـر شـنیدن نتیجـ     ای بیان میبه گونهدر قال  مناظره را 

بخشـی بـرای پـذيرفتن نتیجـة منـاظره از جانـ  مخاطـ         بنابراين در ادامه، از مؤلّفة اطمینـان 

مخاطبان اين اطمینان را بدهد كه قضاوت عادالنه و غیر مارضانه انجام كند؛ تا به استفاده می

كند و نتیجة داستان را نه نشده است. در زمینة اين هدف، سعدی نفر سوم را وارد داستان می

دستان عیان، بلکه از جان  شخص سومی كه قابل قبول هر دو طبقة اشراف و تهیاز زبان مدّ

وم، كسی نیست جز قاضی شهر؛ كسی كه مردم، قضاوت او را كند. اين نفر ساست، نقل می

القصه مرافعه ايـن سـخن پـیب قاضـی بـرديم و بـه       »كند: قبول دارند و سخن حق را بیان می

حکومت عدل راضی شديم تا حاكم مسلمانان مصلحتی بجويد و میان توانگران و درويشـان  

 (.354: 9283)سعدی، « فرقی بگويد

هنگامی كه افـراد رمـادگی و زمینـة مسـاعد     » قطره چکانی(:گام به گام ) -2-3-12

تـوان موضـوع و پیـامی را بـه يـک      برای پذير  پیامی را ندارند، در اين شراي ، هرگز نمی

هـای  بندی شده در زمـان ها و اطالعات دستهباره به مخاطبان انتقال داد. در اين صورت، داده

مخاط  نسبت بـه منبـع خبـر اعتمـاد پیـدا كنـد        گردد، تامختلف به مقدار بسیار كم اراره می

ها و عیـوب  ن مناظره گام به گام تمام كم و كاستی(. سعدی ابتدا  با بیا393: 9288)جنیدی، 

ذهن مخاطـ  جـای   و در كند و مزايای هر دو طبقه اجتماعی را به طور تمام وكمال بیان می

بینــی و اضــی بــر اســا  جهــاندهــد؛ در پايــان، تــوانگر و درويــبِ واقعــی را از زبــان قمــی

كه توانگران را ثنـا  ای رن»كند: فی میگونه معرّبندی و به مخاط  اينايدرولوژی خود طبقه

خار است و بـا خمـر خمـار     گفتی و بر درويشان جفا روا داشتی بدان كه هرجا كه گل است

قـة  است و بر سـر گـنو مـار اسـت. هم نـین در زمـرة تـوانگران شـاكرند و كفـور و در حل         

نـد  اند درويب سیرت و درويشـان امقربان درگاه حق توانگران»؛ «درويشان صابرند و ضجور

توانگرهمت و مهین توانگران رن است كه غم درويب خورد و بهین درويشان رن است كـه  

بنــدی تــوانگر و فقیــر را طبقــه ،يعنــی ســعدی(؛ 354: 9283)ســعدی،  «كــم تــوانگران گیــرد

كنـد؛ بلکـه بـر    بنـدی نمـی  بندی شده در نظام اجتماعی، طبقـه بقهبراسا  صرفاً ماديات، و ط

اسا  باور و اعتقادات خود، يک طبقة ديگری از توانگران و فقیران را بـه مخاطـ  معرفـی    
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كند، در تقابل بـا  ها را معرفی میكند؛ اين دو طبقه كه سعدی در جامعة ررمانی خود، رنمی

بینی سعدی، اين طبقـه از تـوانگران   براسا  جهان بندی نظام اجتماعی و جامعه است ودسته

 پذيرفته و فقیران اين طبقه رد و منفور هستند.  

ای خوان نعمت نهاده و دست طايفه» ت مخاطب:عدم برانگیختن حساسیّ -2-3-13

اند و معرفت و صاح  دنیا و رخرت، چـون بنـدگان حضـرت پادشـاه     كرم گشاده طال  نام

كه سعدی در اين مناظره،  بارها با تکرار، خـود را  (؛ با اين358: 9283)سعدی، « عالم عادل..

در پايـان ايـن   مدافع حقوق توانگران و پیروز میدان مناظره با مدعی معرفی كرده است؛ ولی 

گريزی بـه مـدح ممـدوح    ، برای عدم برانگیختن حساسیت ممدوح در ضمن مناظره، مناظره

ود را از مظـانّ اتهـام مـدافع فقـرا بـودن و نصـیحت       ، خـ زند تا با استفاده از مـدح او خود می

هـا و  توانگران رها سازد و ايـن اطمینـان را بـه ممـدوح خـود بدهـد كـه سپاسـگزار بخشـب         

 . صله كندو را تشويق به بخشب  های اوست و در نهايت، او صله

ايجاد الگو يا ارارة اطالعات ناقص و محـدودی كـه ورود   »: کنترل بازتاب -2-3-17

كـه بفهمـد مـا او را بـدين     شود؛ بدون ايـن را به مسیر از پیب تعیین شدة ما، سب  میدشمن 

داوری و جانبـداری از گـروه و   (. سعدی بدون پیب932: 9288)جنیدی، «. ايممسیر كشانده

ای خاص، به صورت غیرمستقیم در قال  مناظره، مزايا و معاي  اين دو طبقة اجتمـاعی  طبقه

كنـد و  به مسیر دلخواه خود، هدايت و بررسی می« عملیات روانی»های فهرا با استفاده از مؤلّ

با ترسیم زنجیـرة روابـ  مناسـ  بـین مزايـا و معايـ  فقیـر و غنـی نشـان           -در نهايت: الف(

توان تعادل را در بـین دو طبقـه برقـرار    دهد كه با رفتار اجتماعی مناس ِ هر دو گروه، میمی

بندی جديدی از ايـن دو قشـر تـوانگر و فقیـر بـه مخاطـ        طبقهكرد؛ در نتیجه، اين مناظره، 

ای در قالـ  منـاظره تمـام معايـ  هـر دو      با سیاست و كیاست به گونه -كند. ب(عرضه می

كند كه هیچ فردی از دو گروه، او را متهم به توهین يا جانبـداری  گروه را به زيبايی ذكر می

كنـد و  لخـواه خـود را از زبـان قاضـی بیـان مـی      كنند و در پايان با ررامب خاطر نتیجة دنمی

گیرند. همزمـان بـا مـدارای ايـن     در پیب می« بعد از مجارا، طريق مدارا»هردو مناظره كننده 

دو شخص، مخاط  نیز معارضة شخصی خود را در طرفداری از قشر و گروه خاصـی كنـار   

بعد از »نويسنده می پذيرد: گذارد و با مدارا و سعة صدر، نتیجة نهايی مناظره را از جان  می
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مجارا طريق مدارا گرفتیم و سر به تدارک بر قدم يکدگر نهاديم و بوسه بر سـر و روی هـم   

 نهاديم. ختم سخن بر اين بود: 

    درويــب ای شــکايت گیتــی گــرد  ز مکــن
 

ــره كــه  ــی تی ــر هــم اگــر بخت ــن ب ــردی نســق اي  م
 

 نیست سرای در كا كه دار پرده گفت  خو       نیست ر ی و تدبیر و تهمّ و عقل كه را رن

 (.357: 9283 سعدی،)  
       

ــوانگرا ــو ت ــت دســت و دل چ      هســت كامران
 

ــور  ــبخب بخـ ــه بـ ــا كـ ــرت و دنیـ ــردی رخـ  بـ
 

 (.358: 9283)سعدی،                  

 

 گیرینتیجه-3

، در بـاب مقايسـة درويـب و    «عیجدال سعدی با مـدّ »سعدی در جايگاه راویِ حکايت 

هـای مـالی و   كند كه بـا صـرف كمتـرين هزينـه    مات میانگر، زيركانه، طوری تمهیدِ مقدّتو

ترين زور و قدرت سخت و به صورت غیرمستقیم و با اسـتفاده  جانی و بدون اِعمال كوچک

هـای دوگانـه توانسـته اسـت بـا زيبـايی و رسـايی تمـام در         از عملیات روانی و ايجـاد تقابـل  

را بـا   الذهن نفوذ كند و رنهاو حتی خالیر و شاکّ )شک كننده( مخاطبان خود، اعم از مُنک

هـای خـود همـراه سـازد و بـدين وسـیله در مسـیر        هـا و انديشـه  شگردهای خاصّی با خواسته

 اصالح و تعديل اقتصادی و احالقی جامعه بکوشد.

های اخالقـی  ای از رسی كه ظرفیت بیان پاره« عیجدال سعدی با مدّ»سعدی در مناظرة 

های دوگانه و در مقابل هم قرار دادنِ تـوانگر و  و اقتصادی جامعه را دارد، از راه طرح تقابل

درويب و بیان خصوصیات رنان و بیان تعريـف جديـدی از هـر دو طبقـه قصـد دارد ضـمن       

ايجاد تعديل رن دو، توانگران را به توزيع بخشی از ثـروت خـود بـرای درويشـان متقاعـد و      

راه به رونق اقتصادی جامعه كمـک كنـد و درويشـان را نیـز بـه داشـتن        تشويق كند و از اين

گونـه كارهـای شـگفت و    اعتنايی برخی از توانگران ترغی  سازد؛ اينت واال در برابر بیهمّ

 نظیر از سوی نويسندة ماهر و بزرگی هم ون سعدی شايستة تقدير و تحسین است.  بی

های اجتماعی و تضاد طبقـاتی، در  ال نابرابریسعدی انديشه و تفکر نهادينة خود را در قب

كنـد.  های الية بیرونی، در الية درونی بـه مخاطـ  بیـان مـی    قال  مناظره، با استفاده از تقابل
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اسـتفادة هدفمنـد از برخـی مفـاهیم     »مؤلّفـة  بـا اسـتفاده از   در سطح روساخت تقـابلی  سعدی 

، در مـتن داسـتان پرداختـه    «نمـايی جلـ  توجـه و برجسـته   »، به ايجاد مؤلّفـة  «خاص )تقابلی(

های ديگر در سـطح ژرف سـاخت گرديـده    است. اين دو مؤلّفه باعن به وجود رمدن مؤلّفه

 روانی زير به دسـت رمـد: رگـاهی   های عملیات ساخت مناظره، مؤلّفهاست. در تحلیل ژرف

 سـازی، القـای غیرمسـتقیم، جوسـازی، تشـويق و تحريـک، هشـدار و برحـذر        بخشی و تبرره

پرسـتیژ   تصريحات و قاطعیات، سازی، استهزا و تمسخر كردن،قرينهداشتن، تركید و اصرار، 

چکـانی(، عـدم بـرانگیختن حساسـیت     ، گـام بـه گـام )قطـره    بخشـی نمايی، اطمینـان و قدرت

ها اهداف خود را در اليـة درونـی بـه    سعدی با استفاده از اين مؤلّفهكنترل بازتاب.  مخاط ،

استفادة مناسـ  و بـه موقـع از     -(9اند از: كند؛ اين اهداف عبارتبیان میزيبايی به مخاط  

ها برای تسـخیر ذهـن و ادامـه    شگردهای عملیات روانی بااستفاده از رعايت توالی اين مؤلّفه

همـراه كـردن مخاطبـان هـر دو      -(3دادن به ديکتة تفکرات خود بر ذهـن و فکـر مخاطـ ؛    

یات روانی و تناس  بالغی با وجود عدم تعـادل رمـاری در   گروه با عقايد خود، با ايجاد عمل

بخشی به مخاط  درباری و مرفّه كه سعدی، نماينده و اطمینان -(2ظاهر كلمات و عبارات؛ 

سعدی در ضمن مناظره، توانگران را از نگـاه بدبینانـه نسـبت بـه      -(7طرفدار اين قشر است؛ 

اتهام به خاطر توهین و بیان عیوب بـه هـر دو   خود را از مظان  -(3دارد؛ قشر درويشان بازمی

در قال  مناظره، عیوب هر دو گروه را از ديدگاه اجتماعی و دينی  -(5سازد؛ طبقه  دور می

سعدی در ضمن بیان راهکارهای مقابلـه بـا فقـر، وظـايف تـوانگران را در       -(4كند؛ بیان می

ی در ذهن و فکر مخاط  و در پنـاه  در نهايت با ترثیرگذار -(8كند؛ قبال فقرا، يادروری می

محدودة امنیتی كه برای خود درسـت كـرده اسـت، بـا اسـتفاده از ايجـاد تعـادل بـین تضـاد          

بینـی و نگـر  اوسـت، بـه     طبقاتی دو قشر، طبقة جديدی از اين دو قشر كه منطبق بـا جهـان  

تـه از  بندی جديـد در جامعـة ررمـانی سـعدی كـه برگرف     كند. براسا  طبقهمخاط  اراره می

تفکرات اسالمی ايرانی اوست، مقبولیت هر دو طبقـه رد شـده و از بـین ايـن دو قشـر، طبقـه       

عنوان بهتـرين طبقـه از جانـ  سـعدی بـه      ، به«رهمتسیرت و درويب توانگدرويبتوانگر »

 شود.مخاط  معرفی می
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