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 چکیده
که آثار مهمیی   شود میعباسی محسوب  ةدور درنثر عربی  ةدر عرص ههای برجستهجاحظ یکی از چهر

طنزی با ابعاد روانشناختی از شخصیت  «البخالء»از وی به جا مانده است. در میان میراث ادبی او، کتاب 

 .نمایاند میبخیل و حاصل معارف و تجارب اوست و به خوبی هنر جاحظ را 

در قالب طنز، با تکیه بر وصف، موضوع بخل ورزی در زندگی  «البخالء»این ادیب گرانسنگ در کتاب 

گونیه کیه   ؛ آن بخالء را دستمایه قرار داده و شخصیت و طرز تفکر بخیل را بیه تصیویر کشییده اسیت    

بلکه  فردی دانیا اسیت کیه بیا زیرکیی و       ،شخصیت بخیل، شخصیتی منفعل و به دور از اجتماع نیست

و با بهره از هوش اجتماعی و یا  پردازد میخود، به تنظیم روابط با دیگران درایت و با شناخت کامل از 

 .بخشد میهوش هیجانی، عوامل را در جهت موفقیت خویش سامان همان 

کتیاب  هیای آن در  به روش تحلیلی توصیفی، شخصیت بخیل و ویژگیی  شود میکوشش جستار در این 

روانشیناختی   تحلیلبررسی شود.  روانشناسی ةحوز مطرح در هوش هیجانیة با توجه به نظری «البخالء»

آنان به لحاظ شخصیتی افرادی با هوش هیجیانی   کند کهروشن می «البخالء»شخصیت بخیل در کتاب  

 اند. دادهگیری از آن، تعامالت خویش را سامان میه و با بهرهبودیی باال

 .وش هیجانید هابعا، هوش هیجانی ،طنزالبخالء، جاحظ،  کلیدی: هایواژه

                                                           
 مسؤول نویسندة الکترونیك پست: F.akbarizade@yahoo.com 
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 مقدمه

از ادیبیان   ملقب بیه جیاحظ   (هیی.    255 -157 ) ابو عثمان، عمرو بن بحر الکنانی بصری

تسیلط بیر معیارف عصیر      ، به جهت(12/214 :1931 بغدادی،الخطیب ال) بزرگ عصر عباسی

که تنها  کتب زیادی را تألیف نمود، اندیشهدانش و وسعت خویش و نیز برخورداری از 

ه آثار برجای مانده از وی، جایگاه رفیع این ادیب صیاحب فکیر را بیرای    نگاهی گذرا ب

 .سازد میهمگان روشن 

«  الحییوان » ،«البخالء» ،«البیان و التبیین» های کتاب بهتوان  می جاحظ، تألیفات ارزشمند زا

در خور توجهند. در مییان ایین     ک از نظر ادبیی هر که داشاره کردیگر  ةو چندین رسال

که او را به عنوان یکی از  شود میمحسوب  ها آن ترین موفقیکی از  «البخالء»تاب آثار، ک

معرفی کرده است. برخیی تیاریت تیألیف ایین      یاولین نویسندگان طنز پرداز ادبیات عرب

یعنی اوائل دورانی که جاحظ به سبب  ،اند کرده  ذکر 232-229 های سال میانکتاب را 

اسیت، و برخیی نییز تیاریت تیألیف آن را در       بیوده نی مجبور به خانه نشیی  فالجبیماری 

 .(311 :1973 )الخفاجی، اند دانستهآخر عمر جاحظ  های سال

 محققیان  همیواره میورد عناییت ادیبیان و      -«الیبخالء »به وییژه کتیاب    -آثار جاحظ     

که به زبان فارسیی دربیارة    هایی پژوهشاز جمله  .استبوده زبان و فارسی زبانان عرب

 زیر است: کارهای، صورت گرفته جاحظ

علیرضا؛ زندگی و آثار جاحظ، تهران، شیرکت انتشیارات علمیی و     ،ذکاوتی قراگزلو .1

 ش.1382، 2چ  فرهنگی،

ادبییات و علیو     ة، دانشکدجاحظ «البخالء»بررسی طنز در کتاب ؛ روح اهلل ،نصیری .2

 .ش1386ن، تربیت معلم تهرا گاهانسانی، دانش

انسیانی  ادبییات و علیو    دانشیکده   ةادبیات طنیز و جیاحظ، مجلی   ؛ نصر اهلل ،شاملی .3

 .1377، 149-148ش،  دانشگاه تهران،

در شخصییت   هووش هیاوانی  را این بار از منظر « البخالء» کوشد طنزِاما این جستار می

 بخیل بازخوانی کند.

 انتقادی اوضاع حاکم بر شهر بصره ةنعباسی، و آی ةاز آثار ارزشمند دور «البخالء»کتاب  
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از افراد  هایی نا یا  ها چهرهمتعرض  با دستمایه قرار دادن موضوع بخل، جاحظ است.

در است. جاحظ  آفریدهسرشناس آن دوره شده و نثری انتقادی و هجوآمیز و طنز گونه 

و در )شعوبیه(  ضد عربی های جریاندر مقابله با  هجوی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،

به نقل حکایات و  های مدیریتی دوران خویش،در عرصه ها عجمانتقاد از حضور 

او  هر چندطنز آمیز از زندگی و شخصیت بخیالن پرداخته است.  هایی داستانآفرینش 

سعی داشته با نشان دادن بخل مرد  بصره و وابستگان به حکومت عباسی که بیشتر 

 .را تحقیر کند ها آنبه رخ ایرانیان بکشد و را  ها عربایرانی بودند بخشش و کر  

گر مشاهدات و تجارب خویش باشد، بیش از اینکه روایت« البخالء»کتاب  ةنویسند

معارف و تجربیات و مشاهداتش از زندگی مرد  بهره برده و هنرمندانه از اندوختة 

، ها شخصیتخالقانه داستان پردازی کرده است. جاحظ زیر نقاب بخل و بخل ورزی 

روحی و روانی و شخصیتی آنان را تصویر کرده و به خوبی نشان داده که  های ویژگی

 تکیه با توان می از این رو .اند بردهاین افراد برای موفقیت خویش از چه ابزارهایی بهره 

 تحلیل با نیز و عواطف و احساسات شناسینشانه و شخصیت شناسیهای روانمؤلفه بر

 ضمن و داد بدست ادبی متن نوینی از خوانش ادبی، متن این اسیشننشانه و شناسیزبان

 .پرداخت ادبی متن سازندة زبانی غیر عوامل سازی برجسته به زبانی، عوامل بررسی

کیه   انید  شدهتشکیل  هایی دالیک متن، از مجموعه  ةزبانی تشکیل دهند های صورت    

و در کنار هیم   روند میبه پیش ای برای ترسیم هدف مورد نظر نویسنده در نظا  زنجیره

در  هیای زبیانی  سیاختار میتن و داده   ؛ از ایین رو کننید  میرا به مخاطب القا  هایی مدلول

که به شخصییت بخییالن و نظیا  رفتیاری      «البخالء»کتاب  های داستانچون  هایی داستان

تیه از  که الب مورد نظرند آنان توجه دارد، در واقع به معنای ساختار ترسیم شخصیت افراد

 .  حیث هوش هیجانی نیز قابل بررسی است

در ساخت شخصیت فرد تأثیر بسزایی دارد. ( (Emotional Intelligence هوش هیجانی

است که مشیتمل بیر درع عواطیف و احساسیات و      شناختی غیرهوش هیجانی، هوش 

  خلقمطلوب  ة، توانایی ادارموقع بههای مناسب و  تصمیماتخاذ ، ها آندرست از  ةاستفاد

 ،هیای اجتمیاعی مطلیوب اسیت. هیوش عیاطفی       مهیارت  کسب کنترل رفتارها و ،وخو
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 دهیی و میدیریت احساسیات و    هاست که انسان را قادر به سامان ای از توانایی مجموعه

مناسیب از عواطیف و    ةهوش هیجانی، اسیتفاد  همچنینکند.  عواطف خود و دیگران می

مطابق با امییال   ،بخش ک زندگی لذتقی برای حل مشکالت و داشتن یخالاهای  حالت

باشید بیه    منید  بهیره  ها خصیصهشخصیتی که از این  از این رو ؛سازد میرا ممکن و آمال 

 ت خود دست یابد.اف و نیّاهدابه راحتی به  تواند میموفقیت نزدیک است و 

ایین کتیاب همچیون     .اسیت ی وحدت موضوعبرخوردار از بیش  کما «البخالء»کتاب    

بخیالن، اخبیار خسیسیان و فلسیفه وجیودی آنیان،       ة، اطالعاتی دربارالمعارفةدائریک 

که به نحیوی بیه   دهد می جایگاه کریمان و جوانمردان آنان، داستان ادبا و شاعران عربی

 ضمن بخیالن احتجاجات و بخیل روانشناسی از. (116: 1385 )حسینی، بودندبخل مشهور 

 و گویید  میی  تجلی هوش هیجانی در آنان سیخن یا به عبارتی از نوع  حکایات و لطایف

 قالیب  در گونیاگون،  نیوادر  و دقایق لطایف، از استفاده با انتقادی اخالقی هایی درس در

جاحظ با بهیره از   .دهد می قرار نظر مورد طنز زاویة از را جامعه کوتاه، هایی داستان شبه

ن، در قالب کلمات های مختلف بخیالتصویری کاریکاتوری از چهره بدست دادنطنز و 

گویی به دنبال اصالح و تعالی بوده و به بیذل و بخشیش ترغییب     ،و جمالت خنده دار

کرده، از میانه روی دفاع نموده و بخیل و خساسیت را سیرزنش کیرده اسیت کیه ایین        

فرهنگیی، اجتمیاعی و    ةاو در عرصی  ةرویکرد به نوعی حکایت از موضع اصالح طلبانی 

 سیاسی دارد. 

طرح رفتاری و ساختار روانیی   کی هرروایتگر داستان بخیالنی است که « ءالبخال»کتاب 

؛ کننید  میی به ظاهر متفاوت تکرار  هایی وضعیتگوناگون و در  های صورتخاصی را به 

  از نظریات روانشناسی در باب شخصیت و هیوش هیجیانی   گیریبا بهره لذا این جستار

واکاوی و شخصیت این  ،متنبر سازنده ی های زباندر داده را نهفته های کوشد داللتمی

چگونه آنیان از مهیارت اجتمیاعی خیویش در      که بخیالن را بازنمایی کند و تبیین نماید

عیین حفیظ   کننید و در  کنترل خود و تنظیم روابط با دیگران به نحوی مؤثر استفاده میی 

جسیتار  ایین  . برنید  میی بهره برای تحقق مطامعشان خود  قابلیت هوش هیجانیاز روابط 

هرگیز بیه دنبیال آن    ، البتیه  سیازد میروشن را در مدیریت رفتار  ابعاد شخصیتی بخیالن
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بلکیه   کنید  رفتیار آنیان را تمجیید    بدست دهید ییا   نیست که تصویری نیکو از بخیالن 

بپیردازد و   ها شخصیتبه ارزیابی رفتار  ،ها نمونهو  ها داستانتا از طریق تحلیل  کوشد می

فیردی و اجتمیاعی جهیت تحکییم      های شایستگیای استفاده از به جچگونه نشان دهد 

 ةرذیلی از هوش هیجانی خویش جهت حفیظ   انسانی و نشر فضایل اخالقی، های کرامت

از منظیر   «الیبخالء » شخصیت بخیل در کتاب تاکنونکه آنجا  از .بردنداخالقی بخل بهره 

 کوشید  میی  سیتار جروانشناسی و هوش هیجانی مورد پردازش قرار نگرفته اسیت؛ ایین   

 هیای  مهیارت از جهیت  را تیا حید امکیان    بخیالء    شخصیتترسیم شده در  های ظرافت

 .  کندتبیین  شخصی و اجتماعی

 «البخالء»جاحظ و  کتاب 

توانای ادب عربی، به سبب تسیلط بیر علیو  دوران     ةابو عثمان، جاحظ بصری، نویسند 

نثر و انشاء عربی بیه   بزرگاناز خویش با آثار وزینی که از خود به یادگار گذاشته است، 

 اکثرو بیش از  همچون دیگر آثار وی «البخالء»جاحظ، کتاب در میان آثار . آید میشمار 

. در کتیاب  و خوانیدنی اسیت   جذاب «البیان و التبیین»و  «الحیوان»و بعد از کتاب  ،ها آن

 در سین  ا جاحظ این کتیاب ر  که چرا ؛رسد هنر نویسندگی جاحظ به اوج می ،«البخالء»

و مطالعیات   هیا  خواندهکرده و در تألیف آن بیش از  تألیف خویش اواخر عمر در ،کمال

بییش از  »در این کتاب،  جاحظبهره برده است. خاطرات و تجاربش  ،مشاهدات خود، از

به معنیای  او هنرمندی است گفت  توان هنرمندی است خال   و گاه می ،باشد راوی آنکه

که در ادبیات عربیی  بود اولین کسی »احظ ج . (45: 1364کاوتی، )ذ «داستان نویس ،جدید

آوری و تدوین طنز نمود و پس از او کسانی همچون ابن   طور گسترده اقدا  به جمعه ب

 «را دنبیال کردنید   یکار و «العقد الفرید»و ابن عبدربّه اندلسی در« االخبار  عیون»قتیبه در

 .(137 :1377)شاملی،

است که شخصیی   آمدهکتاب،  ةو بر اساس مقدم «البخالء»وین کتاب تد ةدر ذکر انگیز  

از بخل و خساست و لطایف و نوادر  خواهد میو از وی  دهد میجاحظ را خطاب قرار 

این باب برای او حکایت کند و جاحظ در پاست بیه ایین تقاضیا، حکاییاتی از بخییالن      

انی و طنزآمیز کتاب، طراحیی  . این انگیزه، به نظر همسو با چارچوب داستکندروایت می
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سیاسی اجتمیاعی جیاحظ، بیه تأکیید در ورای نقیاب طنیز و        ةاما با توجه به صبغ، شده

در خصوص انگییزه و هیدف از   البته  نهفته است. ترتصاویر طراحی شده، اهدافی عمیق

 نظرات مختلفی مطرح است.   «البخالء»تألیف کتاب 

قرن دو  و سو  هجری بود و اگر بخیل و  ، زاده و پروردة شهر تجارتی بصره درجاحظ

هیای اجتمیاعی   بخل ورزی را هجو کرده و به تمسخر گرفته در حقیقت نظر به واقعیت

اجتماعی بصره، محیل   –محیط فرهنگی  .(106: 1382)ذکاوتی، محیط خویش داشته است 

 های مختلف بود. بصره عالوه بیر اینکیه  تالقی و همزیستی مذاهب و تفکرات و گرایش

های ادبی، کالمی و شد و در آنجا محفلشهری تجاری بود شهری ادبی نیز محسوب می

شد؛ از جملیه اصیحاب اعتیزال    عقیدتی زیادی برای بحث و مناظرة بزرگان علم برپا می

هیای  همچنیین جرییان  پرداختنید.  که جاحظ نیز یکی از آنان بود به بحث و استدالل می

  ةانگیییززة جییاحظ در تییألیف اییین اثییر را   شییعوبیه نیییز رواج داشییت. برخییی انگییی  

. این جریان که اند دانستهاجتماعی در مقابله با جریان شعوبیه در دوران عباسی  -سیاسی

 بر مناصب حکیومتی در دوران عباسییان شیدت یافیت      ها عجمدر پی به قدرت رسیدن 

لیق  حتیی بیا خ   ی،به هر شیکل  کوشید میبه دنبال تفضیل و برتری عجم بر عرب بود و 

در مذمت عرب و معکوس جلوه دادن خصایصی همچون کیر  و بخششیی    هایی داستان

حکاییاتی در   نییز  رو جیاحظ  بکاهند، از ایین  ها عرب، از منزلت بالید میکه عرب به آن 

ساکن خراسان و مرو تألیف کرد. برخی معتقدند  به ویژه ایرانیانِ ها عجمتمسخر و هجو 

شیهر نشیینی و تجیارت پیشیگی      ترش میدنیت، و گستجاری بودن شهر بصره  ةخصیص

و بخل و حیرص و   بندد برجامعه رخت این اخالقی از  های ارزشباعث شد که برخی 

ای از مرد  گردد که جاحظ زندگی و فکری طبقه ةخصیصه و شیو ،اندوزی مال طمع در

ی تیألیف آن را هیدفی سیاسی    ةدر کتاب خود به انتقاد از آنان پرداخت. برخی نیز انگییز 

 ای سیخنگوی دسیتگاه حکومیت عباسییان بیوده      و معتقدند جاحظ که در دوره دانند می

در کتاب خود کوشیده با تمسخر و نسبت بخل دادن به اموییان از شیأن آنیان بکاهید و     

 طوه حواجری  در حکوت عباسیان تقویت کند. اما برخی نیز چون  را سیاسی خود ةچهر

های حیات انسیانی و زنیدگی   الیه ،ه جاحظ در آنک دانند میاثری ادبی  این اثر را صرفاً
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: 1973)الخفیاجی، واقعی مرد  و نوع زندگی در عصر خویش را به تصویر کشییده اسیت.   

 (107 -106: 1382و ذکاوتی،  ؛208 : 1948 ،جاحظو  ؛312-313
 کیه آثیار   با توجیه بیه ایین   نیز با توجه به شخصیت چند بعدی و چند وجهی جاحظ و 

واقیع نگیاری و   اینکه  و نیز با توجه به شود میمحسوب  عارف عصر اوالم دایرة جاحظ

 ، درجیاحظ  گفیت  تیوان  میی ، گیردد  میی قلمداد  مهم آثار اوهای خصیصهاز ع گرایی واق

قالییب موضییوع بخییل ورزی و تصییویر  در  وهجییوی سیاسییی، اجتمییاعی و فرهنگییی  

 هیای  واقعییت  ،نآنیا و نوع استدالل و گفتمان سیازی  بخیالن روحی، فکری  های ویژگی

در ایین اثیر    جاحظداستان پردازی کرده است.  ،ضمن لطایف و نوادرآنان را  شخصیتی

 بیر شخصییت بخییالن   ر طنیز،  زادر انتقاد از وضعیت جامعیة آن عصیر، بیا ابی     ،خویش

گاه واقعی و گاه نمادین و رمزی(، طرز تفکر و نیوع روابیط اجتمیاعی     هایی شخصیت)

رفتیاری و تیوان    هیای  ظرافیت در حکاییت از هنیر و    ییهیا  داسیتان و  شدهتمرکز مآنان 

 .  ه استمدیریت ارتباطات آنان خلق کرد

کتیاب    های داستاندر  ،با توجه به روح اجتماعی انتقادی این اثر، مفهو  بخل نزد جاحظ

ای ، طرحی انتزاعی نداشیته بلکیه بیه گونیه    ها داستانبه واقعیت نزدیک است.  ،«البخالء»

کند. در همین راستا، نویسنده از رسوا سیاختن  میحتی آن را تصدیق است که عقل به را

در مییان ایین   آنان دریغ نکرده است و  های حکایت دوستان بخیل خود و ذکر داستان و

رفقا، گروهی از نویسندگان، دانشمندان و روشنفکران، صاحبان فکیر و خیرد نییز دییده     

طیرح اصیلی   اسیتان نیویس،   جیاحظ همچیون ییک د   »تیوان احتمیال داد،   می. شوند می

تصیاویر و   ،ها صحنه ، ومشاهدات و تجارب خود بنا کرده ةخویش را بر پای های داستان

گیاه از روی تیرس ییا احتیرا  بیه       «الیبخالء »حکایات  است. مکالمات را از خود نوشته

چییزی بیر لطیف     ،چرا که شناساندن آنهیا  ؛است نسبت داده نشده واقعی های شخصیت

را به اسم، نیا   شخصیت حقیقی داستان  ،جاحظ ی اوقات نیزگاهاما  ،ودهافز داستان نمی

 هیایی  انگیزهبه صورت نمادین و بنا به ، ها شخصیتگاه و  (47: 1364)ذکاوتی،  «برده است

 .اند شدهسیاسی اجتماعی ساخته و پرداخته 

ن )بن محمد ب عباسی تسری بخشیده ةطبقات جامع ةجاحظ در اثر خویش، بخل را به هم
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های موجه جامعه را نیز قرار فرومایه، چهره ةاز طبق انیگدا کنارو در  (64: 1986امبیرییک،  

حیری   آنیان   ةهم. اند مشاهدهدر چند دسته قابل  «البخالء»داده است. بخیالن در کتاب 

ی لااهی همچیون   کننید  میی حتی برای لقمه نانی احتییا   بعضی از ناداری  ؛ندیستو دارا ن

 تیوان  نمیی  البته که بردند میبه سر که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی  «1مدبیر و مازح»

 ییهیا  انسیان  ،ای صیحی  عنی به م از بخالء رخیب؛ (110 :1948 )جاحظ، بخیل نامید آنان را

  کیه  هلیلوی الناعییو   همچیون  ،رنید دا انیه هداز ةانگیزنیز برخی از آنان  ؛مقتصد و عاقلند

ید تا پیراهنش همه وصیله شید و پییراهن اول از    آن قدر پیراهنش را وصله کرد و پوش»

 .(33: همیان )« چادرش را آن قدر رفو کرد که چادر از میان رفت و رفو مانید   .میان رفت

در کتیاب  بخییل   .گویند میسخن  قابل قبول یبه شکل برخی از بخیالن، افراطی و برخی

ای نان دریغ  ا از لقمهام ،بخشند مبالغ زیادی پول میرخی ب ؛عجیبی است انسان« البخالء»

 بیرای دسیتیابی بیه اهیداف خیود بسییار        تصویر شده از سیوی جیاحظ،   . بخیلِکنند می

 (49: 1364)ذکاوتی،  .زیرع است سیارو با وجود حماقت، ب نگرآینده

اکثر بخیالنی که جاحظ از آنان نا  برده است، دارای حرفه و مشاغل مختلفی هسیتند.     

و  2موداننی حکومتی و گروهی دیگر همچیون   های پستصب و بعضی از آنها دارای منا

 بیشیتر امیا   ،کننید  میی ، راهزنی و گدایی 4خالویهتاجرند؛ برخی همچون  3بن حمید زبیدة

 8تمار ابوالقاسمو  7ابو هذیل عالفو  6بن اشرس ثمامة، 5سهل بن هارونبخیالن از جمله 

کارنیاوال طنیز    آید میند. به نظر اعقال و باسواد جامعه، طبقة فرهیخته از 9علی اسواریو 

 ةهیای فرهیختی  از صدر تا ذیل جامعه، از مدیران و چهره «البخالء»بخل ورزی در کتاب 

را در بیر   ، از تیاجران موفیق تیا گیدایان مفلیس     عیرب  ةبرجسیت  های شخصیتعجم تا 

بصره و اغلیب   ةجامع ةفرهنگی و فرهیخت ةثقل آن متوجه طبق ةنقط که هرچند ،گیرد می

راوییان و صیاحبان    شیاعران،  پیردازش شیده   هیای  شخصییت بسیاری از  ،رانیان استای

دارای جایگیاه و   و شیوند  میجمع که در مساجد برای تشکیل انجمن و گفتگو  ندحکمت

در ادبیات آن دوره نقش مهمی داشتند و حتی جاحظ هیم   ها گروهاین  ؛ندپایگاه اجتماعی

آنیان را   که جیاحظ . (2/304: 1922 فروخ،ر.ع. )  است به نوعی از برخی از آنان متأثر بوده

افیرادی کیه دور هیم     تصویر نموده اسیت؛ افرادی مقتصد و اهل جمع مال و عد  انفا  
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ر.ع: ) .آموزنید  میی و نکتیه   کننید  میی با هم گفتگو  ورزیو در باب بخل  شوند میجمع 

بیه نفیع خیویش    امیور را   آن دسته از بخیالنی که با ذکاوت و دانیایی،  (24: 1948 جاحظ،

ریزبین، باهوش و دوراندیشند که دقت در شخصییت و   هایی شخصیت اند کردهمدیریت 

 .سازد میابعاد هوش هیجانی آنان، توان مدیریتی و ارتباطی این افراد را روشن 

 هوش هیاانی

 ةو شخصیت پیردازی در عرصی   شود میهای مختلفی ساخته شخصیت از عوامل و مؤلفه

 بیا  مطیابق  کیامالً  افرادی موفق است که ابعاد وجودی و شخصیتی داستان و حکایت وقت

دنیای داستان، دنیای واژگان و کلمات اسیت بایید    که آنجا. از شودطبیعت انسان ترسیم 

 تیا کالمی عبور کرد  های صورتمستقیم  های داللت، از زبانی های داللتفهم با دقت در 

ی ییا اجتمیاعی دسیت    یتنشناختی شخصضمنی برآمده از عوامل روا های داللتبه بتوان 

   هوش هیجانی است. ختی،یکی از آن عوامل روانشنا یافت.

توانایی ییادگیری و   هوش، .هوش و هیجان تشکیل شده است ةهوش هیجانی از دو واژ

  ،هییوش ،بییه عبیارت دیگییر  ؛کیاربرد مهارتهییای الز  بیرای سییازگاری بیا محیییط اسیت    

تیا نسیبت بیه جهیان      دهید  میی که به ما اجازه  شناختی است های تواناییای از مجموعه

 (37: 1388 زارعیی متیین،  ) .ییاد بگییریم و مسیائل را حیل کنییم      آگاهی پیدا کنیم، ،اطراف

بیرای بیرون رفیت از مسیائل      ،احسیاس و عاطفیه   هوش هیجیانی از شیناخت،   بنابراین

 شکل گرفته است.   ،گوناگون

 و  (sallowy) سیالوی »ت: بایید گفی   هیجیانی از این رهگذر و در باب ادراع هوش 

هوش هیجانی را توانیایی بازشناسیی معنیای     -دو روانشناس برجسته - (Mayer) مه یر

مشکالتش را حل کند. آنها در سال  سازد میکه فرد را قادر  دانستندعواطف و ارتباطات 

بنییادین هیوش    های شاخ توجه، بیان و تنظیم هیجان،  عدِاعال  کردند که سه بُ ،1993

بر این باور شدند که هرگاه فردی از هوش هیجیانی بیاالیی     1995نیند و در سال هیجا

 مهیارت   هیا  هیجیان شناسیایی، کیاربرد، درع و تنظییم     :برخوردار باشد در چهار زمینیة 

 خواهد داشت.  
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( با تغییراتی در تعاریف مایر و سالوی، هوش 1995) ((Daniel,Goldman گلمن

که شامل آگاهی از احساس و استفاده  کند میمعرفی دیگری از هوش  ةهیجانی را جنب

های روانی و مهار مناسب زندگی و توانایی تحمل ضربه های تصمیماز آن برای اتخاذ 

. به اعتقاد او هوش هیجانی نوعی مهارت اجتماعی است. او شودمیروانی  های آشفتگی

تأخیر انداختن ارضای (، به ها استرس) هاخویشتن داری، پشتکار، توانایی مهار تکانه

 ةبه منظور تسهیل در اندیشیدن و تفکر دربار ها اضطرابنیازها، تنظیم خلق، مهار 

) لطفی  «موجود در هوش هیجانی  شمرد. های تواناییاحساسات خود و دیگران را 

پنج مهارت  برای هوش هیجانی همین جاست که دانیل گلمن (8-9: 1385کاشانی، 

،  (self-regulation )کنترلی خود، self-awareness)) ودآگاهیخ :شمرد میبر  یارتباط

 (social skills)اجتماعی های مهارت، (empathy)، همدلی((motivation انگیزش

 های فردیتگیشایس ةاینها بیان کنند ةاست که همهویدا ؛ (40: 1388 )زارعی متین،

personal competent)) و اجتماعی(social competent)  د که برای مدیریت هستن

 . ندخود و دیگران ضروری

 هیاانی در شخصیت بخیل هوش

بر  ،او در اعتزال ةبه صبغ، با توجه «البخالء»سبک شخصیت پردازی جاحظ در کتاب 

اساس منطق و احتجاج و استدالل است. او در کتاب خود موضوع بخیل و بخل ورزی 

زیادی شواهد و  (121-110ن امبیریک، )ر.ع: بن محمد بکشد تصویر میرا از نظر عقلی به 

. کندهای مختلف جامعه ذکر میو طبقه ها محیط، ها گروه، ها دستهاز زندگی مرد  از 

 ها شخصیتو نوع بینش و تفکر  ها استداللجاحظ به حدی با ظرافت و مهارت از 

بوده که حتماً جاحظ خود بخیل  اند افتادهحکایت کرده که برخی محققان به این اشتباه 

و  ها داستاناما تعمق در  ،که توانسته احوال بخیالن را به دقت و ظرافت تصویر کند

تصویری  بدست دادنگواه متقنی بر توان هنری جاحظ در  ،وح طنز آمیز و انتقادی آنهار

 .(310و309: 1973)الخفاجی، آن دوران است ةای از طبقات جامعطبقه از واقعی

زیرع است که از توانایی خود در  شخصیتی، «ءالبخال»بخیل در کتاب  شخصیت
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، «البخالء»کتاب  های شخصیتاکثر  .کند میاستفاده تا رسیدن به هدف کنترل احساسات 

 شخصیتی خود در  ةافرادی برخوردار از پایگاه اجتماعیند که ضمن حفظ خصیص

بخیالنی  بخل ورزی، در حفظ روابط خود با دیگران و دستیابی به اهدافشان نیز موفقند.

های خود، با استدالل از تفکر با ارج نهادن به تفاوت اند بردههیجانی بهره از هوش که 

 ها آن .سازند میمسیر کامیابی خود را هموار  ،و با مدیریتی کارآمدکنند خویش دفاع می

جریان  ،سازگارانه آن عواطف ارزیابی احساسات و هیجانات خود و دیگری و تنظیم اب

 .سازندمیرا بهبود زندگی خود 

 فیردی بسییار   را به عنوان پیشگا  بخل ورزی، 10جاحظ، شخصیت ابو سعید مدائنی

 )جیاحظ، رده اسیت  کی  ترسییم توانمند در استدالل، دارای وسعت دید و بسیار آینده نگر 

داللیت ضیمنی    دررمزگیانی اجتماعینید کیه خواننیده      ،. تمامی ایین صیفات  (124: 1948

 در .در بسیتر روابیط اجتمیاعی ابیو سیعید قابیل تفسییر اسیت        کیه  یابد در می یواژگان

بخیل و خساسیت بیا دور اندیشیی و      - پیشوای بخییالن  -شخصیت پردازی ابو سعید 

اسیت؛ چیرا کیه هیوش     های هیوش هیجیانی   که از ویژگیآینده نگری پیوند داده شده 

 خت، شینا Expression))، ابراز (Perception) هیجانی عبارت است از ظرفیت ادراع

(Understanding)
خیود و   هیای  هیجیان Management) ) ة، و ادار(Using)، کاربرد 

 .(26: 1384)بشارت، دیگران

حتیی  جلوه دهند و بخشنده  ،بخالء در کتاب جاحظ سعی دارند خود را نزد دیگران    

 )حسیینی،  در صورت عد  برخورداری از مکنت مالی باز هم به ثروت و رفاه تظاهر کنند

و آن را بیرون  کند می جمعفراوانی را  های استخوانبخیلی  بینیم می؛ آنجا که (122: 1385

 ر.ع) خورده است یتا دیگران تصور کنند او گوشت و غذای لذیذ گذارد میمنزل خود 

  (36 :1948 جاحظ،
جاحظ در اثر خویش در نقدی اجتماعی، در کنار تصویر ظاهر فریبی بخالء، از توان 

احوال بخیالن، جد  ةبه نفس آنان حکایت کرده و در روایت طنزگون شخصیتی و اعتماد

و هزل را به هم آمیخته است به شکلی که خواننده را از شخصیت و نوع رفتار این افراد 

شگفت زده سازد. وی به نوعی از شدت اصالت این صفت در وجود آنان حکایت کرده 
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ان، به سایر موجودات و حیوانیات  تا آن حد که گویی حتی این صفت بعد از نفوذ در آن

، دانیه  کنید  میدنیا فر   های خروسخروس مرو با سایر »است:  تسری یافتهدیارشان نیز 

 (14: همان)« خورد میو خود  کشد میاز منقار مرغ بیرون 

ای بخل خصیصیه  است. جاحظ احوال بخیالن را با دقت و نکته سنجی روایت کرده

بیا   هیایی  گردهماییجلسات و آنان با تشکیل است. راد افاین دار در کنه شخصیت ریشه

 و (125 : همیان ر.ع. )خودند.  در این خصیصه تقویتبه دنبال  تحریک و ترغیب یکدیگر

و با موقعیت سنجی و با درایت، شیرایط را   گیرند میدر عین حال خودِ خال  را به کار 

 .  برند میبه سود خود پیش 

مدائنی غیر از برخیورداری از اسیتعداد   و سعید ابشخصیتی همچون  شود میمشاهده 

بیه تقوییت    ،ذاتی در بخل ورزی و داشتن طبع خسیسانه، در روابط با دیگر هم مسلکان

های گپ و گفت دوستانه، و ضمن تبادل نظر با آنان در حلقه پردازد میاین خصیصه نیز 

ان خیود را  هیم مسیلک   ة، تیا حیدی کیه بقیی    گیرد میخالقیت و ابتکار عمل را به دست 

. این شخصییت بیا حفیظ صیفت     شود مینامیده  پیشوای بخیالنو  سازد میشگفت زده 

بیرای حفیظ داراییی و     کوشید  میی بخل ورزی با بهره از ظرفیت هوش هیجانی خویش 

جایگاه اجتماعی باالی مناسب بهره برد و در عین حفظ  هایی راهرسیدن به آمال خود از 

 محقق سازد. خود، هدفش را 

 توان میهوش هیجانی را  های قابلیتبارز  ة، نمون«البخالء»کتاب  های داستانان در می

در داستان ابوسعید مدائنی یافت. روزی دوستان ابو سعید با خبیر شیدند کیه وی بیرای     

پس گرفتن طلبی فقط به ارزش پینج درهیم، هیر روز مسیافتی دور تیا دییاری بیه نیا          

 رسند میاز مشورت به این نتیجه  بعد و شوند می جمع هم دور آنها .کند می سفر« 11خریبه»

 .کند میایجاد  خود برایو مشکالت زیادی  شده بزرگی بار مرتکب اشتباه این که او

 ةدوستان ابو سعید برای طرح این مسأله با بیه کیارگیری هیوش هیجیانی، و بیر پایی      

ابوسعید از یعنی بازداشتن  ،آگاهی و شناخت ابوسعید، امور را به سمت هدف غاییخود

 ،. در قد  اول، با حفظ شأن دوست خودبرند میمالی اندع، پیش  جهتسفر طوالنی به 

 ل،توانایی و قابلیت او قرار داده و با طرح سؤا بهاعتماد و اطمینان  ةبنای ارتبا  را بر پای
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در میورد ایین    سخن گفتنو ابو سعید را تحریک به پاست گویی و  شوند میوارد مسأله 

 .کنند یمحادثه 

 دهیی  میتو کاری انجا  »: گویند می این دوستان در مقا  برقراری ارتبا  با ابو سعید،

و از طرفی با توجه بیه شخصییت تیو و اینکیه از      فهمیم نمیکه ما از حکمت آن چیزی 

از اشتباه دیگران است. این موضیوع   تر بزرگهمه بهتری، هر اشتباهی از جانب تو بسیار 

معما شده، پس حقیقت ماجرا را برای ما روشن کن که بسییار مشیتا    برای ما تبدیل به 

 . (124 :1948 ،)جاحظ «شنیدنیم

کیه:   آورنید  میی با طرح سؤال، وارد قصّه شده و برای بازداشتن ابو سعید دلیل  ها آن

و تیو را بیه    کاهید  میی طی این مسیر طوالنی برای دریافت مالی اندع، از سیالمتی تیو   »

بیشتر غذا  بخوری. عالوه بر اینکه سختی حمیل   شوی میمجبور زیرا ؛ اندازد میدردسر 

بار و عبور از میان بازار شلوغ و فرسوده شدن کفش و لباست همه از مضرات این سیفر  

، برای اینکه سخن خود را تأکید کننید تیا میورد پیذیرش او     ی. در گا  بعد«بیهوده است

تیو بهتیرین هسیتی، خیودت بهتیر      »: دانگیزن میحس همراهی ابوسعید را بر  ،قرار گیرد

 .(124و 125: )همان «. ما فقط دوست داریم حکمت کارت را برایمان بگوییدانی می

ابو سعید مدائنی، چه طیور از چهیار    بخیلِ که هم مسلکانِ شود میبه خوبی مشاهده 

 . در قد برند میای که سالوی و جان مایر در تعریف هوش هیجانی نا  بردند بهره زمینه

اول، برای برقراری ارتبا  مؤثر با کسی که از جایگاه و منزلتیی بیاالتر از آنیان دارد، بیا     

و با توجه بیه ایین کیه     شوند میاو، وارد بحث  های تواناییخود و  های قابلیتشناسایی 

هدف نهایی آنان از این بحث، بازداشتن ابو سعید از سفر است، هیجیان خیود را تنظییم    

 .دهند میو گفتمانی هوشمندانه ترتیب  ورزند میخرده گیری امتناع از سرزنش یا  ،کرده

جاحظ در این نمونه، به خوبی موفقیت این افراد در برقراری ارتبا  و طیرح مسیأله   

را نشان داده است که البته مطابق با استاندارهای به کارگیری هوش هیجانی اسیت. ایین   

ف خود و در ارضای حیس کنجکیاوی   افراد با زیرکی و با درع کامل احساسات و اهدا

بخش ای رضایترابطه در و سازند میخود همراه  را با سعید، وی فهم علت کار ابو جهت

. آنهیا بیا درع   انگیزنید  میی برای خود و او، احسیاس همراهیی و همیدلی را در  او بیر     
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ابو سعید، در نهایت او را به سیمتی   های تواناییعواطف و احساسات خود و با تحسین 

 که یا از تصمیم خود یعنی سفر منصرف شود یا راز خود را بازگو کند. دهند میو  س

ابو سعید با شناختی که از توانایی خود دارد در مقابل برخورد دوسیتانش، منفعالنیه   

. او بیا تکییه بیر    کند میبلکه به خوبی از مهارت درون فردی بهره برداری  کند نمیعمل 

احساسات، با قیدرت، جیر ت و صیراحت از عملکیرد     خود آگاهی، با تنظیم عواطف و 

بییان   ای سیازنده بیه شییوه   خیود را تفکیرات  و احساسیات، عقایید    و کند میخود دفاع 

هیای آنیان را بیا همیان     دلییل . وی تک تک کند میو دوستان خویش را مجاب  نماید می

ا کیه  چر رو  میمن به این سفر طوالنی »: دهد میدو طرف پاست  منطق مورد پذیرش هر

بدن را دارنید.   ترین سالمچون همیشه باربران و گردشگران،  ؛از بی تحرکی بدن بیم دار 

بلکه از روزهای راحتی من است. یقیین دار    ،این روزها به نظر  روزهای سختی نیست

و مطمئنم که همین کار درست است. در مورد گذشتن از بازار و سختی عبور از ازدحا  

ه و قبل از اینکه مرد  برای ادای نماز صب  بییرون بیاینید از بیازار    آن نیز، من قبل از هم

. همچنین هنگا  بازگشت، از پشت بازار برمی گرد . در میورد کفیش و لباسیم    گذر  می

و در دسیتم   آور  میی و شیلوار  را در   هیا  کفیش ، گیاه  نیز، در مسیر و تا نزدیکی منیزل 

 (125: 1948 )جاحظ،.«تا فرسوده نشود گیر  می

و  انگییزد  میی را بیر   دوسیتان و سعید بعد از پاست به سؤالت و ابهامیات، همیدلی   اب

نیه. امیا ابوسیعید بیه همیین       :گویند میای هست؟ و همه با تأکید هم مسأله باز پرسد می

میدیریتی و ارتبیاطی    هیای  قابلییت و از آنجا که به تصری  دوستانش از  کند نمیکفایت 

در تفکر و عمل شخصیی و رهیایی از وابسیتگی     لیکنتر خودبا  ،باالیی برخوردار است

: اگر کسیی  گویم میاینک حکمت این کار را که بر شما پوشیده است » گوید می هیجانی

که در نزدیکی من سکونت دارد و هزاران دینار به من مقیروض اسیت بفهمید کیه مین      

گییر ،   پیس  بازتا آن را  پیمایم میراهی طوالنی  ،چگونه برای گرفتن حتی اندع پشیزی

. این تیدبیر نیه   افتد نمیگرداند و هرگز به فکر طمع در مال من می خودش مال من را بر

و آن  شیود  میبلکه سبب آسایش جسم و جان من نیز  ،گرداند میتنها مال مرا به من باز 

اوقاتم را سپری کینم   خواهم میکه  شکل هروقت است که من خود  اختیار دار  که به 
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نج سفر را بخر . چشم پوشیی از ایین انیدع کیه زییاده خیواهی       و هر وقت خواستم ر

 (126 -125: )همان. «جایز نیست برد میبدهکاران را از بین 

تصیویر شیده از سیوی     کیه بخییلِ   شیود  میی در همین یک نمونه به خوبی مشاهده 

 .گییرد  میی الز  را بیه کیار    درون فردیجاحظ، با آینده نگری و هوش هیجانی، مهارت 

قد  اول: مهارت شناخت احساسیات   متعددی است: های گا شامل فردی  درونمهارت 

کنتیرل بیه موقیع و     دو : ؛و عیاطفی  هیجیانی  Self- awareness) ) خودآگیاهی خود، 

 سو : برانگیختن و ترغیب خود یا همان خودانگیختگی)خود ترغیبی مناسب احساسات؛

 Self-motivation)) چهار : شناسایی احساسیات   ؛در انجا  اهداف ها انگیزهتقویت  و

 )نیوری، دیگران برای افزایش همدلی بین فردی و نهایتا: تنظیم روابیط خیود بیا دیگیران     

 کنید  میی ای مؤثر را مدیریت رابطه وی با بکار گیری مهارت درون فردی، .(74-75: 1382

خود، مسیر کامیابی خویش را که در ایین   های هیجانو با هدایت عواطف، احساسات و 

و  سیازد  میی همیوار  به خیوبی   ،ه توجیه و همراه سازی رفقا و نیز حفظ اموال استنمون

 .  اندیشد میحتی با پیش بینی وضعیت بعدی، تدابیری راه گشا 

بیه هیجانیات، عواطیف،    نسیبت  فردی اسیت کیه    «البخالء»بخیل تصویر شده در کتاب 

 ةاره همی   خیود همیو  ینیازها و اهداف خود شناخت و اشراف دارد و با حفیظ خصیا  

و روابط خیویش بیا دیگیران را    ا .سازد میای برای خود ترغیبی مبدل عوامل را  به زمینه

ر مدار بخیل  ب ،در مورد بخیالن ،شناخت هیجانیاین  .برد می خود پیشبه سوی اهداف 

 . ورزی قرار دارد

را هیجیانی   هیای  ییت موقعکه فیرد چگونیه معیانی و     کند یمشناخت هیجانی تعیین 

ند. در پرتو این ویژگی هوش هیجانی، عالوه بیر افیزایش احتمیال شیناخت     ک ییشناسا

(، توان پیش بینی و میزان چیرگی فرد ها یتموقع)معانی و  ها یجانهة صحی  و واقع بینان

تینش زا بیه    هیای  ییت موقعو  ها یجانهو راهبردهای رویارویی مؤثرتر با  یابد یمافزایش 

و  )مهیار( هیجیانی   و در نتیجیه میدیریت   انیشناخت هیجی  اساسبر  .شود یمکار بسته 

، ضیمن  ساز و کارهای پیش بینی، کنتیرل و راهبردهیای روییارویی کارآمید     یریکارگ به

ت روابیط اجتمیاعی   کیفیی کاهش یافتیه و  مشکالت بین شخصی  افزایش قدرت سازش،
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 (36 :1384 )بشارت، .یابد یمبهبود  فرد

 ،در عین حفظ روابط مؤثر بیا دیگیران   سازد میبخیل با اسباب و مقدماتی که فراهم 

با موفقیت، میدیریت اوضیاع را بیه     کند میسعی در تحقق اهداف خویش دارد و تالش 

( قیدرت  هیا  ییت موقع)معیانی و   هیا  یجانهاو در این اثر با شناخت صحی   دست گیرد.

 و گییرد  یمدست ه به راحتی کنترل اوضاع را ب از این رو بینی و آینده نگری دارد وپیش

موقعیتی برخالف خواست و میل او باشد راهبردهای رویارویی مؤثر بیا هیجانهیا    هر جا

 و مشکالت بین شخصیی  بندد یمتنش زای مخل آسایش خود را به کار  های یتموقعو 

 .بهبود یابد شکیفیت روابط اجتماعیرا کاهش داده تا 

امیا ایین    ،اسیت  آگیاه انسان بخیل از نگاه تحقیر آمیز جامعه نسیبت بیه ایین رذیلیه     

در مواجهیه بیا انتقیادات و     از ایین رو  ؛داند می داراییشخصیصه را ضامن بقای خود و 

راهبرد رویارویی کارآمید،  و گاه با اتخاذ  بالد می  خود یهای تحقیر آمیز، به خصانگاه

  سیبب حتیی انسیان سیخاوتمند را بیه     خیویش دانسیته،   مذمت مرد  از بخیل را میدح   

 .گیرد میبه تمسخر  آید نمیزهای سختی و گرسنگی به کار دستی که در روگشاده

هووش  اخالقیی از   ةکه در مسیر این رذیلی  کند میترسیم  از بخیل تصویری ،جاحظ

تیا آنجیا کیه     گیرد میبه نفع خواسته های خود بهره  (Social intelligence) اجتماعی

تغیییر   از سیخن میرد  دچیار هیجیان منفیی و      هرگیز ضمن حفظ آرامش روانی خیود،  

هیوش هیجیانی    ةافرادی که از هوش اجتماعی برخوردارند با توجه بیه بهیر  ».  شود نمی

 ةخود، با خودآگاهی نسبت به خویشتن، و به عواطف و احساسات خود، با کنترل و ادار

مختلیف، از مهیارتی کیه بیر اسیاس       هیای  موقعییت به موقیع و مناسیب احساسیات در    

خیود را از دا    تواننید  میی که چگونیه   اند آموختهخودآگاهی شکل گرفته و در نتیجة آن 

. بیا توجیه   (73 :1380 ،گلمن)« از آرامش روانی برخوردارند ،احساسات منفی نجات دهند

هیچ مانعی، بخیل را از جمع مال و حفیظ داراییی بیاز     کنیم میمشاهده  ها ویژگیبه این 

 مشاهده کرد:در این داستان  توان میاین آرامش روانی را  ةنمون .دارد نمی

خدا این نا   یک بار به او گفتم راضی هستی مرد  تو را عبداهلل بخیل بنامند؟ گفت:»

که صاحب  گویند میرا برای من حفظ کند. گفتم چطور مگر؟ گفت: تنها به کسی بخیل 



 241« /البخالء»شخصیت بخیل در کتاب 

بعید بیا هیر اسیمی خواسیتی میرا بخیوان. گفیتم          ،دارایی باشد. به من مال و مکنت بده

که صاحب مال و مکنت باشد و این نیا ، سیتایش    گویند میکسی  سخاوتمند هم تنها به

نیا    ترین پستاما نا  بخیل، مذمت و مال را؛ تو بدترین و  ،و مال را در خود جمع کرده

گفیت:   .را برای خود برگزیدی. گفت: اما بین این دو تفیاوت وجیود دارد. گفیتم: بگیو    

و  دهنید  میی ی میال در ملکییت او   بخیل، یعنی خبر از تثیبت و مانیدگار  گویند میوقتی 

        (55: 1948 )جاحظ،« .کسی که مالش از کف رفته استسخاوتمند، یعنی  گویند میوقتی 

جیزء پیر تعیدادترین    آن  تبا تمامی مترادفیا  «بخل»و  «سخاوت» گیدر اینجا دوگان

. سخاوت بر صفتی پسندیده و بخل بر صفتی مذمو  شوند میواژگان کاربردی محسوب 

ای رفتار کرده و سیخن  )بخیالن( داستان به گونه های شخصیتاما  ،لت مستقیم دارنددال

اماً فضیلت و بخیل سراسیر عییب    سخاوت تم تا به مخاطب القا شود که دیگر گویند می

بلکه برعکس بخیل دارای توانیایی حفیظ داراییی خیود اسیت و سیخی از ایین         ،نیست

و  کنید  میی درونی خود را تقویت  ةی، انگیزتوانایی بی بهره است. بخیل با خود انگیختگ

. بخییل بیه خیوبی از    دارد میی گا  بیر   ها آنبا تمرکز بر اهداف خویش در جهت تحقق 

اما با شناخت و درکی که از احسیاس   ،خود آگاه است ةاندیشه و قضاوت دیگران دربار

ا آنان تنظییم  برا و روابط خود  انگیزد میهمدلی افراد را با خود بر  ،خود و دیگران دارد

، رفتارهیا و احساسیات   ها نگرش. این مهارت عامل مهمی در شکل گیری افکار، کند می

زیرا از طرییق   ؛مندی از زندگی داردای در رضایتو نقش تعیین کننده شود میمحسوب 

اجتماعی از قبیل نیاز به محبیت،   -نیازهای متعدد روانی» روابط فرد با دیگران است که 

و  شیود  میی متقابل، عزت نفس، تعلیق پیذیری و خیود شیکوفایی تیأمین       امنیت، احترا 

 .(74: 1380)گلمن، «آید میموجبات پیشرفت و موفقیت انسان فراهم 

ز مسیجد جیامع   ا محفوظ نقاش شب همراه»: شود میدر حکایتی دیگر این گونه نقل 

ک کجیا  این شیب سیرد و بیارانی و تاریی    در  گفت: اش در مسیر بود. خانه .گشتیم بر می

 خانیة به  مرغوب دار . ()شیر غلیظ زوخرمای خوب و آغ .ما برویم ةبیا به خان  روی می

ز سینگین را  واین آغی  بخور  گفت:خواستم تا  .ز آوردوطبقی خرما و جامی آغ .او رفتم

 ی کیه داری مرضی  با  پیری وو سال این سن  در  ،خوری در این شب سرد و مرطوب می
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مثیل  اگر کم بخوری  شکمت خالی است. در حالی که اهیخو میآب آنوقت ضرر دارد، 

ای و اگر زیاد بخیوری تیا صیب  گرفتیار نیاراحتی تیو        شا  نخورده که فقط ماند میاین 

این را گفیتم کیه فیردا     .یمکنت را برطرف نداریم که دل دردهم نبیذ و عسل   ،شویم می

رزیید، امیا آورد  و   گفتیی بخیل و   ، میی آورد  نمیی را  هیا  ایناگر  نگویی چنین و چنان 

 خیواهی  میی حال اگیر   آورده باشم. خواهی به جا ی و نیکدوستنصیحتت کرد  که حق 

آن شیب   ةگوید: هرگز به انیداز  و سالمت بمان. صبر کن خواهی میبخور و بمیر و اگر 

  «ا خییورد  و بییه برکییت خنییده و نشییا  هضییم کییرد     آن ر ةنخندیییده بییود ، همیی 
 (55: 1948 جاحظ،)

خواننیده را بیه   ، ه، تصویر هنری که جاحظ از اجتمیاع نقیضیین آفرییده   در این نمون

دعوت به میهمانی و سپس تالش برای قانع کردن  پذیرفتن. ابتدا اصرار به آورد میخنده 

بلکیه از روی بخیل و    ،البتیه نیه از روی شیفقت    -. میهمان در امتنیاع از غیذا خیوردن   

 (83-80، )ر.ع: بن محمد بن امبیریکد های درونی وی وجود داربر پایة درگیری -خساست

نوعی خیرخواهی جلیوه  به این خساست را کتمان کرده و  کند میسعی بخیل هرچند که 

امیا   ،کوشید  میی . بخیل در عین این کیه در حفیظ داراییی خیود     (86: 1386 )نصیری، دهد

و غیذای خیوب    رییزد  میی طیرح میهمیانی    از این رو ؛از او به بدی یاد شود خواهد نمی

از صمیم قلب از این کیه میهمیان از داراییی او بخیورد خوشیحال       ولیکن کند میاهم فر

در عیین جلیب همیدلی میهمیان و      ،قانع کننده ةبا احترا  و با ادل کند مینیست و سعی 

 ارضای نیاز خود برای جلب محبت و احترا ، مانع غذا خوردن میهمان شود.

بیرای حفیظ جایگیاه     اسیت کیه   لثمامة بخیو  «البخالء»کتاب  های شخصیت دیگر از

اجتماعی خود همچون نیاز به محبت، احتیرا  و   -نیازهای متعدد روانیاجتماعی و رفع 

)ر.ع: بین محمید بین     کرد میرا به میهمانی دعوت  ها طفیلیای از خود شکوفایی، گاه عده

های هو کاس گستراند میای از غذاهای رنگارنگ در مقابل آنان و سفره (168-167امبیریک، 

: 1948 جیاحظ، ر.ع. ) سیاخت  یمی مهیا  های گوشتآبگوشت بزرگ و رنگارنگ پر از تکه

بیه خیوبی    ،(182: )همیان  «، بیزرگ، رنگارنیگ، گوشیت   هیا  کاسیه » . واژگانی چیون (182

بخیل از میهمانیان اسیت. در ایین داسیتان، طیرز غیذا خیوردن         ةتصویرگر پذیرایی ثمام
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و قاسیم بسییار زییاد    » :شیود  یمی و بدی تصویر میهمانان به شکلی نامطلوب، به کراهت 

غیذا  غذا خوردن او با همه فر  داشت، که  و همان قدر خورد یمبد و زشت غذا  یلیخ

 .(181: همان) .«فرزندش ابراهیم بدتر از او بود خوردن

ولیی میهمیانی بیی ادب بیه      کنید  یمای بزرگ برای میهمانان پهن سفره ،بخیل ثمامة

. اگرچیه  بلعند یمرا به زشتی هرچه تما   غذاهاتمامی  ،از خودش تر ادبهمراه پسر بی 

، در عین برانگیختن داریخویشتنبا  ولیکن شود یمثمامه از این عمل به شدت ناراحت 

. او بیا  کنید  یمی حس همدلی سایر میهمانان، با این دو میهمان بی ادب و پرخیور میدارا   

آن  .کند یمش زا را به درستی راهبری های هیجانی خود، موقعیت تنمدارا و کنترل تکانه

قلمیداد   ای نیکو از سوی میهمان تفسیر وبرخورد او به گونه بینیم یمگونه که در داستان 

 (182 :)ر.ع. همان .شود یم

 بینییم  میی ست؛ از همین رو ها هیجان ةادارهوش هیجانی، توانایی درع، ابراز، فهم و 

در سییر  میال،  زییاد کیردن   راییی و  حفیظ دا  درخیویش   حفظ خواستةفرد بخیل ضمن 

شیخی از جماعیت آنیان   ». دکن نمینکته فرو گذار  ترین کوچکدستیابی به این هدف از 

امیری   ،گفت: ای مرد  چیزهای کوچک را کوچک نشمرید که ابتیدای هیر امیر بزرگیی    

 .«انباشته شیده بیر هیم اسیت     های درهمثروت چیزی به جز  های کاخآیا  کوچک است.
 (26-25 :1948)جاحظ،

حکایات بسیاری دال بر توان مدیریتی و آینده نگیری بخییالن و    ،«البخالء» در کتاب

آگاهی و خود تنظیمی و هدایت اثربخش هیجانات و احساسات، روایت شیده کیه    خود

 گفتیار عالوه بر این که از تحلیل رفتار و  ها قابلیتگاه مورد تعجب و تحسین است. این 

در برخی حکایات نییز بیه صیراحت بییان شیده اسیت و       ، آید میبه دست  ها شخصیت

بیاالی هیوش عیاطفی شخصییت      ةقابلیت و بهر ،ها شخصیتنویسنده گاه از زبان دیگر 

 :بینیم می نّاعمریم صَهمان گونه که در حکایت زنی مقتصد به نا   ،داستان را ستوده است

رای عروسیی او  مریم صن اع عروس شد، بهترین مقدمات را ب ةوقتی دختر دوازده سال

را از کجیا   ها اینتو »فراهم آورد. همسرش متعجب از این همه تدارکات پرهزینه گفت: 

ما روزی یک بیار نیان    ،ایم کردهاز وقتی ازدواج  دانی می: خودت دهد میآوردی؟ پاست 
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 من از همان روز اول تا زمان ازدواج این دختر، از آرد هیر خمییر، دو مشیت     .پختیم می

.  فیروختم  میی  شید  میی ییک پیالیه    ةوقتی آردها به انیداز  ؛گذاشتم می کنار و داشتم میبر 

با این فکر و باریک اندیشیت حفظ کند و موفیق   را تو: خدا گوید می انههمسرش متعجب

 (25 :)همان. «گرداند

در تنظییم روابیط از عوامیل موفقییت     کیه  فردی اهای مهیارت بینی  به کارگیری مؤلفه

 به خوبی قابیل مالحظیه اسیت.    در حکایت پیشین ،(44 :1387)پیشقد ، شود میمحسوب 

مشاهده کردیم زن به صورتی شایسته با استفاده از درع وضعیت خود و خانواده و نییز  

آگیاهی،   ةپایی  بیر خود را  روابطو هنجارهای اجتماعی با آینده نگری،  ها ضرورتدرع 

روابیط را بیه   و  ددهی میی شکل  دختر و جامعه( )همسر، فهم و درع احساسات دیگران

خیود و نییز بیه     ةبرد. او با تعهدی که نسبت بیه خیانواد  میپیش رضایت بخش ای گونه

، شریکی خوب بیرای همسیر، میادری نمونیه بیرای دختیر و       داردآداب و رسو  جامعه 

همسیر خیود،   آگیاهی از احساسیات   . زن بیا  اسیت عضوی کاردان و مدبر برای جامعیه  

 ةو همسر را به ستایش عمل مقتصدانه و آینده نگران زدانگیمی او را برو تحسین همدلی 

در ایین حکاییت، زن بیه صیورتی شایسیته بیا اسیتفاده از درع         .سازدمیخویش وادار 

ها و هنجارهای اجتماعی با آینیده نگیری،   وضعیت خود و خانواده و نیز درع ضرورت

تیر و جامعیه(   روابط خود را بر پایة آگاهی، فهم و درع احساسات دیگران )همسر، دخ

 برد.ای رضایت بخش پیش میدهد و روابط را به گونهشکل می

    نتیاه

 تما  نمای زندگی ةنیرایج میان بخیالن، آی های گفتمانبا موضوع بخل و  «البخالء» کتاب

 .برند میاخالقی را با مهارت به پیش  ةافرادی است که این رذیل نوعو شخصیت این 

قالیب حکاییاتی خنیده دار و تمسیخر آمییز بیه راه        کارناوال طنزی کیه جیاحظ در  

 ویآن روز اسیت.   ةبرای انتقاد از وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعی  اندازد می

 هیای  شخصییت تسری داده است تا بیا تکییه بیر     هطنز خویش را به تمامی طبقات جامع

 .پردازدآنان  قیرتح به اند بودهفرهیخته که بیشتر ایرانی  های شخصیت جامعه و اثرگذار در
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بیه جیای افیزایش     ،هیا  شخصیت نوعکه این  دهد میتصویر ارائه شده از بخیل نشان 

از توان مدیریت خود و  ،برای دستیابی به فضایل اخالقی ،فردی و اجتماعی های مهارت

 .اند گرفتهبخل و تحکیم آن بهره  ةهوش هیجانی برای استمرار رذیل نیز از دیگری و

 هیای  قابلییت تصویر فرد زیرکی است کیه بیا اسیتفاده از     ،از بخیل تصویر ارائه شده

فردی و بینافردی را در جهت مدیریت روابط مؤثر با دیگران به درون  های مهارتخود، 

 کار بسته است.

از منظییر  «الییبخالء»هییای شخصیییتی بخیییالن در کتییاب در بررسییی و تحلیییل الیییه

 تواننید  می مختلف های موقعیتبه شرایط و بسته  ،که افراد شود میروانشناختی، مشاهده 

هیای هیجیانی، ارتباطیات خیویش را سیامان بخشیند و مسییر        با کنترل عواطف و تکانه

 خود به ارمغان آورند.    و موفقیت را برای اهداف و آمال خود را هموار سازند

به طور غیر  هاتصویر شده در داستان های شخصیتاما  ،اگرچه بخل یک رذیله است

درونی را تقویت کیرد و   ة، انگیزخودانگیختگیبا  توان میچگونه  دهند میتقیم نشان مس

تصیویر بخییل در ایین     گا  بر داشیت.  ها آنبا تمرکز بر اهداف خویش در جهت تحقق 

خود و با شناخت  ةکه با آگاهی از اندیشه و قضاوت دیگران دربار دهد میداستان نشان 

همدلی افراد را با خود بر انگیخیت و روابیط    توان میو درع احساسات خود و دیگران 

 با آنان تنظیم کرد. را خود

کیه چگونیه    دهید  میی به طور غیر مستقیم نشیان   ،های طنز اجتماعیجاحظ با جلوه

با هنر مدیریت عواطیف و احساسیات، بیا هنیر توانیایی      ، با هنر برقراری ارتبا  توان می

 ؛به مدیریت خود و دیگری پرداخت ،لیو همد یبیخود آگاهی، خود تنظیمی، خود ترغ

 ثماموه در حکاییت   .انید  بیرده هر چند افراد بخییل از آن در جهیت مطیامع خیود بهیره      

 .به خوبی مالحظه کرد توان می را مدیریت احساساتدر خودتنظیمی 

 هانوشتپی
 

. معاویه در زمانی که از طرف عثمان استنا  دو محل نزدیک رقه در شمال عرا   مازح و مدبیر.  1

و روستاها  شهرهارا در مناطقی دور از  ها عربتور عثمان، والی شا  و جزیره بود به آنجا آمد و طبق دس
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 (333: 1948 ،جاحظ) که برای آنان نبود بپردازند. ییها نیسرزمد تا به عمران اجای د

ت نگار، منسوب به شهر یابوالحسن مدائنی، علی بن محمد بن عبداهلل دانشمند بزرگ، متکلم و تار.  2

 (302 :همان) ی و ثبت اخبار آن اهتما  داشت.مدائن بود که به تصویر زندگی اسالم

 (273:زبیده بن حمید از صرافان بصره بود.)همان.  3

گدا، از گدایان بصره بود. جاحظ از زبان این گروه در کتاب خود سخن گفته  ةخالد بن یزید، خالوی.  4

ر و زیرکی در حفظ بلکه به معنی تدبی ،گدایی نبود ةآنها به معنای ساد نزدتکدی گری  که چرااست، 

ای از خشونت گرفته تا فریفتن مرد  و برانگیختن عواطف و دلسوزی آنها مال به هر راه و به هر شیوه

 (378: در صدقه دادن بوده است.)همان

هارون و مامون  ةشعوبی، ادیب، نویسنده و حکیم و مدیر بیت الحکم ،ابو محمد، سهل بن هارون.  5

در دستگاه  یو .که به بصره رفت بودهی    3و2قرون  یاز شعرا و حکما . ایرانی االصل وبود عباسی

 بیت الحکمه شد. ةدر حکومت هارون و مامون عباسی، مدیر کتابخان سپسیحیی برمکی بود و 

 ( 2/608: 1400 )الحموی،

 (130 :1382 )ذکاوتی، بود جاحظ حامی و استاد مأمون، مشاور عالی از سران معتزله و اشرس، بن ثمامه . 6

 (130 :)همان ابو هذیل عالف، از بزرگان معتزله و استاد نظا  و ثمامه بوده است..  7

 (360: 1948 البخالء، حاشیه )الحاجری، جاحظ بود دوران قاسم تمار، از متکلمان صاحب مقا  درالابو . 8

  االسواری. علی اسواری، کامال روشن نیست که منظور علی بن خالد االسواری است یا ابوعلی . 9

   (301 :)همان علی بن خالد از متکمان معتزله و ابوعلی از بزرگان داستان پرداز بوده است.

جاحظ او را یکی از بزرگ تاجران العینه نا  برده است.  العینه نوعی معامله مالی  ابو سعید مدائنی:.  10

 (337 :همان) است. شده یمخاص بوده و به طور کل جزء معامالت ربوی محسوب 

 (332: همان) ای در اطراف بصره، از شهرهای قدیمی فارس نشین بوده استخریبه منطقه.  11
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