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چکیده
جاحظ یکی از چهرههای برجسته در عرصة نثر عربی در دورة عباسی محسوب میشود که آثار مهمیی
از وی به جا مانده است .در میان میراث ادبی او ،کتاب «البخالء» طنزی با ابعاد روانشناختی از شخصیت
بخیل و حاصل معارف و تجارب اوست و به خوبی هنر جاحظ را مینمایاند.
این ادیب گرانسنگ در کتاب «البخالء» در قالب طنز ،با تکیه بر وصف ،موضوع بخل ورزی در زندگی
بخالء را دستمایه قرار داده و شخصیت و طرز تفکر بخیل را بیه تصیویر کشییده اسیت؛ آن گونیه کیه
شخصیت بخیل ،شخصیتی منفعل و به دور از اجتماع نیست ،بلکه فردی دانیا اسیت کیه بیا زیرکیی و
درایت و با شناخت کامل از خود ،به تنظیم روابط با دیگران میپردازد و با بهره از هوش اجتماعی و یا
همان هوش هیجانی ،عوامل را در جهت موفقیت خویش سامان میبخشد.
در این جستار کوشش میشود به روش تحلیلی توصیفی ،شخصیت بخیل و ویژگییهیای آن در کتیاب
«البخالء» با توجه به نظریة هوش هیجانی مطرح در حوزة روانشناسی بررسی شود .تحلیل روانشیناختی
شخصیت بخیل در کتاب «البخالء» روشن میکند که آنان به لحاظ شخصیتی افرادی با هوش هیجیانی
باالیی بوده و با بهرهگیری از آن ،تعامالت خویش را سامان میدادهاند.
واژههای کلیدی :البخالء ،جاحظ ،طنز ،هوش هیجانی ،ابعاد هوش هیجانی.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولF.akbarizade@yahoo.com :
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مقدمه
ابو عثمان ،عمرو بن بحر الکنانی بصری (  255 -157هیی ) .ملقب بیه جیاحظ از ادیبیان
بزرگ عصر عباسی (الخطیب البغدادی ،)214/12 :1931 ،به جهت تسیلط بیر معیارف عصیر
خویش و نیز برخورداری از وسعت دانش و اندیشه ،کتب زیادی را تألیف نمود که تنها
نگاهی گذرا به آثار برجای مانده از وی ،جایگاه رفیع این ادیب صیاحب فکیر را بیرای
همگان روشن میسازد.
از تألیفات ارزشمند جاحظ ،میتوان به کتابهای «البیان و التبیین»« ،البخالء»« ،الحییوان»
و چندین رسالة دیگر اشاره کرد که هر یک از نظر ادبی در خور توجهند .در مییان ایین
آثار ،کتاب «البخالء» یکی از موفقترین آنها محسوب میشود که او را به عنوان یکی از
اولین نویسندگان طنز پرداز ادبیات عربی معرفی کرده است .برخیی تیاریت تیألیف ایین
کتاب را میان سالهای  232-229ذکر کردهاند ،یعنی اوائل دورانی که جاحظ به سبب
بیماری فالج مجبور به خانه نشیینی بیوده اسیت ،و برخیی نییز تیاریت تیألیف آن را در
سالهای آخر عمر جاحظ دانستهاند (الخفاجی.)311 :1973 ،
آثار جاحظ  -به وییژه کتیاب «الیبخالء» -همیواره میورد عناییت ادیبیان و محققیان
عربزبان و فارسی زبانان بوده است .از جمله پژوهشهایی که به زبان فارسیی دربیارة
جاحظ صورت گرفته ،کارهای زیر است:
 .1ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا؛ زندگی و آثار جاحظ ،تهران ،شیرکت انتشیارات علمیی و
فرهنگی ،چ 1382 ،2ش.
 .2نصیری ،روح اهلل؛ بررسی طنز در کتاب «البخالء» جاحظ ،دانشکدة ادبییات و علیو
انسانی ،دانشگاه تربیت معلم تهران1386 ،ش.
 .3شاملی ،نصر اهلل؛ ادبیات طنیز و جیاحظ ،مجلیة دانشیکده ادبییات و علیو انسیانی
دانشگاه تهران ،ش.1377 ،149-148 ،

اما این جستار میکوشد طنزِ «البخالء» را این بار از منظر هووش هیاوانی در شخصییت
بخیل بازخوانی کند.
کتاب «البخالء» از آثار ارزشمند دورة عباسی ،و آینة انتقادی اوضاع حاکم بر شهر بصره
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است .جاحظ با دستمایه قرار دادن موضوع بخل ،متعرض چهرهها یا نا هایی از افراد
سرشناس آن دوره شده و نثری انتقادی و هجوآمیز و طنز گونه آفریده است .جاحظ در
هجوی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،در مقابله با جریانهای ضد عربی (شعوبیه) و در
انتقاد از حضور عجمها در عرصههای مدیریتی دوران خویش ،به نقل حکایات و
آفرینش داستانهایی طنز آمیز از زندگی و شخصیت بخیالن پرداخته است .هر چند او
سعی داشته با نشان دادن بخل مرد بصره و وابستگان به حکومت عباسی که بیشتر
ایرانی بودند بخشش و کر عربها را به رخ ایرانیان بکشد و آنها را تحقیر کند.
نویسندة کتاب «البخالء» بیش از اینکه روایتگر مشاهدات و تجارب خویش باشد،
هنرمندانه از اندوختة معارف و تجربیات و مشاهداتش از زندگی مرد بهره برده و
خالقانه داستان پردازی کرده است .جاحظ زیر نقاب بخل و بخل ورزی شخصیتها،
ویژگیهای روحی و روانی و شخصیتی آنان را تصویر کرده و به خوبی نشان داده که
این افراد برای موفقیت خویش از چه ابزارهایی بهره بردهاند .از این رو میتوان با تکیه
بر مؤلفههای روانشناسی شخصیت و نشانهشناسی احساسات و عواطف و نیز با تحلیل
زبانشناسی و نشانهشناسی این متن ادبی ،خوانش نوینی از متن ادبی بدست داد و ضمن
بررسی عوامل زبانی ،به برجسته سازی عوامل غیر زبانی سازندة متن ادبی پرداخت.
صورتهای زبانی تشکیل دهندة یک متن ،از مجموعه دالهایی تشکیل شدهانید کیه
برای ترسیم هدف مورد نظر نویسنده در نظا زنجیرهای به پیش میروند و در کنار هیم
مدلولهایی را به مخاطب القا میکننید؛ از ایین رو سیاختار میتن و دادههیای زبیانی در
داستانهایی چون داستانهای کتاب «البخالء» که به شخصییت بخییالن و نظیا رفتیاری
آنان توجه دارد ،در واقع به معنای ساختار ترسیم شخصیت افراد مورد نظرند که البتیه از
حیث هوش هیجانی نیز قابل بررسی است.
هوش هیجانی ) )Emotional Intelligenceدر ساخت شخصیت فرد تأثیر بسزایی دارد.
هوش هیجانی ،هوش غیر شناختی است که مشیتمل بیر درع عواطیف و احساسیات و
استفادة درست از آنها ،اتخاذ تصمیمهای مناسب و به موقع ،توانایی ادارة مطلوب خلق
وخو ،کنترل رفتارها و کسب مهیارت هیای اجتمیاعی مطلیوب اسیت .هیوش عیاطفی،
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مجموعهای از تواناییهاست که انسان را قادر به سامان دهیی و میدیریت احساسیات و
عواطف خود و دیگران میکند .همچنین هوش هیجانی ،اسیتفادة مناسیب از عواطیف و
حالتهای اخالقی برای حل مشکالت و داشتن یک زندگی لذتبخش ،مطابق با امییال
و آمال را ممکن میسازد؛ از این رو شخصیتی که از این خصیصهها بهیرهمنید باشید بیه
موفقیت نزدیک است و میتواند به راحتی به اهداف و نیّات خود دست یابد.
کتاب «البخالء» کما بیش برخوردار از وحدت موضوعی اسیت .ایین کتیاب همچیون
یک دائرةالمعارف ،اطالعاتی دربارة بخیالن ،اخبیار خسیسیان و فلسیفه وجیودی آنیان،
جایگاه کریمان و جوانمردان آنان ،داستان ادبا و شاعران عربی میدهد که به نحیوی بیه
بخل مشهور بودند (حسینی .)116 :1385 ،از روانشناسی بخیل و احتجاجات بخیالن ضمن
لطایف و حکایات یا به عبارتی از نوع تجلی هوش هیجانی در آنان سیخن مییگویید و
در درس هایی اخالقی انتقادی با استفاده از لطایف ،دقایق و نیوادر گونیاگون ،در قالیب
شبه داستان هایی کوتاه ،جامعه را از زاویة طنز مورد نظر قرار می دهد .جاحظ با بهیره از
طنز و بدست دادن تصویری کاریکاتوری از چهرههای مختلف بخیالن ،در قالب کلمات
و جمالت خنده دار ،گویی به دنبال اصالح و تعالی بوده و به بیذل و بخشیش ترغییب
کرده ،از میانه روی دفاع نموده و بخیل و خساسیت را سیرزنش کیرده اسیت کیه ایین
رویکرد به نوعی حکایت از موضع اصالح طلبانیة او در عرصیة فرهنگیی ،اجتمیاعی و
سیاسی دارد.
کتاب «البخالء» روایتگر داستان بخیالنی است که هر یک طرح رفتاری و ساختار روانیی
خاصی را به صورتهای گوناگون و در وضعیتهایی به ظاهر متفاوت تکرار مییکننید؛
لذا این جستار با بهرهگیری از نظریات روانشناسی در باب شخصیت و هیوش هیجیانی
میکوشد داللتهای نهفته را در دادههای زبانی بر سازنده متن ،واکاوی و شخصیت این
بخیالن را بازنمایی کند و تبیین نماید که چگونه آنیان از مهیارت اجتمیاعی خیویش در
کنترل خود و تنظیم روابط با دیگران به نحوی مؤثر استفاده مییکننید و در عیین حفیظ
روابط از قابلیت هوش هیجانی خود برای تحقق مطامعشان بهره مییبرنید .ایین جسیتار
ابعاد شخصیتی بخیالن در مدیریت رفتار را روشن میسیازد ،البتیه هرگیز بیه دنبیال آن
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نیست که تصویری نیکو از بخیالن بدست دهید ییا رفتیار آنیان را تمجیید کنید بلکیه
میکوشد تا از طریق تحلیل داستانها و نمونهها ،به ارزیابی رفتار شخصیتها بپیردازد و
نشان دهد چگونه به جای استفاده از شایستگیهای فیردی و اجتمیاعی جهیت تحکییم
کرامتهای انسانی و نشر فضایل اخالقی ،از هوش هیجانی خویش جهت حفیظ رذیلیة
اخالقی بخل بهره بردند .از آنجا که تاکنون شخصیت بخیل در کتاب «الیبخالء» از منظیر
روانشناسی و هوش هیجانی مورد پردازش قرار نگرفته اسیت؛ ایین جسیتار مییکوشید
ظرافتهای ترسیم شده در شخصیت بخیالء را تیا حید امکیان از جهیت مهیارتهیای
شخصی و اجتماعی تبیین کند.
جاحظ و کتاب «البخالء»
ابو عثمان ،جاحظ بصری ،نویسندة توانای ادب عربی ،به سبب تسیلط بیر علیو دوران
خویش با آثار وزینی که از خود به یادگار گذاشته است ،از بزرگان نثر و انشاء عربی بیه
شمار میآید .در میان آثار جاحظ ،کتاب «البخالء» همچون دیگر آثار وی و بیش از اکثر
آنها ،و بعد از کتاب «الحیوان» و «البیان و التبیین» جذاب و خوانیدنی اسیت .در کتیاب
«البخالء» ،هنر نویسندگی جاحظ به اوج میرسد؛ چرا که جاحظ این کتیاب را در سین
کمال ،در اواخر عمر خویش تألیف کرده و در تألیف آن بیش از خواندههیا و مطالعیات
خود ،از مشاهدات ،خاطرات و تجاربش بهره برده است .جاحظ در این کتاب« ،بییش از
آنکه راوی باشد ،هنرمندی است خال و گاه میتوان گفت او هنرمندی است به معنیای
جدید ،داستان نویس» (ذکاوتی .)45 :1364 ،جاحظ «اولین کسی بود که در ادبیات عربیی
به طور گسترده اقدا به جمع آوری و تدوین طنز نمود و پس از او کسانی همچون ابن
قتیبه در«عیون االخبار» و ابن عبدربّه اندلسی در«العقد الفرید» کار وی را دنبیال کردنید»
(شاملی.)137 :1377،
در ذکر انگیزة تدوین کتاب «البخالء» و بر اساس مقدمة کتاب ،آمده است که شخصیی
جاحظ را خطاب قرار میدهد و از وی میخواهد از بخل و خساست و لطایف و نوادر
این باب برای او حکایت کند و جاحظ در پاست بیه ایین تقاضیا ،حکاییاتی از بخییالن
روایت میکند .این انگیزه ،به نظر همسو با چارچوب داستانی و طنزآمیز کتاب ،طراحیی
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شده ،اما با توجه به صبغة سیاسی اجتمیاعی جیاحظ ،بیه تأکیید در ورای نقیاب طنیز و
تصاویر طراحی شده ،اهدافی عمیقتر نهفته است .البته در خصوص انگییزه و هیدف از
تألیف کتاب «البخالء» نظرات مختلفی مطرح است.
جاحظ ،زاده و پروردة شهر تجارتی بصره در قرن دو و سو هجری بود و اگر بخیل و
بخل ورزی را هجو کرده و به تمسخر گرفته در حقیقت نظر به واقعیتهیای اجتمیاعی
محیط خویش داشته است (ذکاوتی .)106 :1382 ،محیط فرهنگی – اجتماعی بصره ،محیل
تالقی و همزیستی مذاهب و تفکرات و گرایشهای مختلف بود .بصره عالوه بیر اینکیه
شهری تجاری بود شهری ادبی نیز محسوب میشد و در آنجا محفلهای ادبی ،کالمی و
عقیدتی زیادی برای بحث و مناظرة بزرگان علم برپا میشد؛ از جملیه اصیحاب اعتیزال
که جاحظ نیز یکی از آنان بود به بحث و استدالل میپرداختنید .همچنیین جرییانهیای
شییعوبیه نیییز رواج داشییت .برخییی انگیییزة جییاحظ در تییألیف اییین اثییر را انگیییزة
سیاسی -اجتماعی در مقابله با جریان شعوبیه در دوران عباسی دانستهاند .این جریان که
در پی به قدرت رسیدن عجمها بر مناصب حکیومتی در دوران عباسییان شیدت یافیت
به دنبال تفضیل و برتری عجم بر عرب بود و میکوشید به هر شیکلی ،حتیی بیا خلیق
داستانهایی در مذمت عرب و معکوس جلوه دادن خصایصی همچون کیر و بخششیی
که عرب به آن میبالید ،از منزلت عربها بکاهند ،از ایین رو جیاحظ نییز حکاییاتی در
تمسخر و هجو عجمها به ویژه ایرانیانِ ساکن خراسان و مرو تألیف کرد .برخی معتقدند
خصیصة تجاری بودن شهر بصره و گسترش میدنیت ،شیهر نشیینی و تجیارت پیشیگی
باعث شد که برخی ارزشهای اخالقی از این جامعه رخت بر بندد و بخل و حیرص و
طمع در مال اندوزی ،خصیصه و شیوة زندگی و فکری طبقهای از مرد گردد که جاحظ
در کتاب خود به انتقاد از آنان پرداخت .برخی نیز انگییزة تیألیف آن را هیدفی سیاسیی
میدانند و معتقدند جاحظ که در دورهای سیخنگوی دسیتگاه حکومیت عباسییان بیوده
در کتاب خود کوشیده با تمسخر و نسبت بخل دادن به اموییان از شیأن آنیان بکاهید و
چهرة سیاسی خود را در حکوت عباسیان تقویت کند .اما برخی نیز چون طوه حواجری

این اثر را صرفاً اثری ادبی میدانند که جاحظ در آن ،الیههای حیات انسیانی و زنیدگی
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واقعی مرد و نوع زندگی در عصر خویش را به تصویر کشییده اسیت( .الخفیاجی:1973،
313-312؛ و جاحظ208 :1948 ،؛ و ذکاوتی)107 -106 :1382 ،

با توجه به شخصیت چند بعدی و چند وجهی جاحظ و نیز با توجیه بیه ایین کیه آثیار
جاحظ دایرة المعارف عصر او محسوب میشود و نیز با توجه به اینکه واقیع نگیاری و
واقع گرایی از خصیصههای مهم آثار او قلمداد مییگیردد ،مییتیوان گفیت جیاحظ ،در
هجییوی سیاسییی ،اجتمییاعی و فرهنگییی و در قالییب موضییوع بخییل ورزی و تصییویر
ویژگیهای روحی ،فکری بخیالن و نوع استدالل و گفتمان سیازی آنیان ،واقعییتهیای
شخصیتی آنان را ضمن لطایف و نوادر ،داستان پردازی کرده است .جاحظ در ایین اثیر
خویش ،در انتقاد از وضعیت جامعیة آن عصیر ،بیا ابیزار طنیز ،بیر شخصییت بخییالن
(شخصیتهایی گاه واقعی و گاه نمادین و رمزی) ،طرز تفکر و نیوع روابیط اجتمیاعی
آنان متمرکز شده و داسیتانهیایی در حکاییت از هنیر و ظرافیتهیای رفتیاری و تیوان
مدیریت ارتباطات آنان خلق کرده است.
با توجه به روح اجتماعی انتقادی این اثر ،مفهو بخل نزد جاحظ ،در داستانهای کتیاب
«البخالء» ،به واقعیت نزدیک است .داستانها ،طرحی انتزاعی نداشیته بلکیه بیه گونیهای
است که عقل به راحتی آن را تصدیق میکند .در همین راستا ،نویسنده از رسوا سیاختن
دوستان بخیل خود و ذکر داستان و حکایتهای آنان دریغ نکرده است و در مییان ایین
رفقا ،گروهی از نویسندگان ،دانشمندان و روشنفکران ،صاحبان فکیر و خیرد نییز دییده
میشوند .میتیوان احتمیال داد« ،جیاحظ همچیون ییک داسیتان نیویس ،طیرح اصیلی
داستانهای خویش را بر پایة مشاهدات و تجارب خود بنا کرده ،و صحنهها ،تصیاویر و
مکالمات را از خود نوشته است .حکایات «الیبخالء» گیاه از روی تیرس ییا احتیرا بیه
شخصیتهای واقعی نسبت داده نشده است؛ چرا که شناساندن آنهیا ،چییزی بیر لطیف
داستان نمیافزوده ،اما گاهی اوقات نیز جاحظ ،شخصیت حقیقی داستان را به اسم ،نیا
برده است» (ذکاوتی )47 :1364 ،و گاه شخصیتها ،به صورت نمادین و بنا به انگیزههیایی
سیاسی اجتماعی ساخته و پرداخته شدهاند.
جاحظ در اثر خویش ،بخل را به همة طبقات جامعة عباسی تسری بخشیده (بن محمد بن
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امبیرییک )64 :1986 ،و در کنار گدایان از طبقة فرومایه ،چهرههای موجه جامعه را نیز قرار
داده است .بخیالن در کتاب «البخالء» در چند دسته قابل مشاهدهاند .همة آنیان حیری
و دارا نیستند؛ بعضی از ناداری حتی برای لقمه نانی احتییا مییکننید همچیون اهیالی
«مازح و مدبیر »1که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی به سر میبردند که البته نمییتیوان
آنان را بخیل نامید (جاحظ)110 :1948 ،؛ برخی از بخالء به معنیای صیحی  ،انسیانهیایی
مقتصد و عاقلند؛ برخی از آنان نیز انگیزة زاهدانیه دارنید ،همچیون لیلوی الناعییوه کیه
«آن قدر پیراهنش را وصله کرد و پوشید تا پیراهنش همه وصیله شید و پییراهن اول از
میان رفت .چادرش را آن قدر رفو کرد که چادر از میان رفت و رفو مانید » (همیان.)33 :
برخی از بخیالن ،افراطی و برخی به شکلی قابل قبول سخن میگویند .بخییل در کتیاب
«البخالء» انسان عجیبی است؛ برخی مبالغ زیادی پول میبخشند ،اما از لقمهای نان دریغ
میکنند .بخیلِ تصویر شده از سیوی جیاحظ ،بیرای دسیتیابی بیه اهیداف خیود بسییار
آیندهنگر و با وجود حماقت ،بسیار زیرع است( .ذکاوتی)49 :1364 ،

اکثر بخیالنی که جاحظ از آنان نا برده است ،دارای حرفه و مشاغل مختلفی هسیتند.
بعضی از آنها دارای مناصب و پستهای حکومتی و گروهی دیگر همچیون موداننی 2و
زبیدة بن حمید 3تاجرند؛ برخی همچون خالویه ،4راهزنی و گدایی مییکننید ،امیا بیشیتر
بخیالن از جمله سهل بن هارون ،5ثمامة بن اشرس 6و ابو هذیل عالف 7و ابوالقاسم تمار

8

و علی اسواری 9از طبقة فرهیخته ،عقال و باسواد جامعهاند .به نظر میآید کارنیاوال طنیز
بخل ورزی در کتاب «البخالء» از صدر تا ذیل جامعه ،از مدیران و چهرههیای فرهیختیة
عجم تا شخصیتهای برجسیتة عیرب ،از تیاجران موفیق تیا گیدایان مفلیس را در بیر
میگیرد ،هرچند که نقطة ثقل آن متوجه طبقة فرهنگی و فرهیختة جامعة بصره و اغلیب
ایرانیان است ،بسیاری از شخصییتهیای پیردازش شیده شیاعران ،راوییان و صیاحبان
حکمتند که در مساجد برای تشکیل انجمن و گفتگو جمع میشیوند و دارای جایگیاه و
پایگاه اجتماعیند؛ این گروهها در ادبیات آن دوره نقش مهمی داشتند و حتی جاحظ هیم
به نوعی از برخی از آنان متأثر بوده است ( ر.ع .فروخ .)304/2 :1922 ،که جیاحظ آنیان را
افرادی مقتصد و اهل جمع مال و عد انفا تصویر نموده اسیت؛ افیرادی کیه دور هیم
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جمع میشوند و در باب بخل ورزی با هم گفتگو مییکننید و نکتیه مییآموزنید( .ر.ع:

جاحظ )24 :1948 ،آن دسته از بخیالنی که با ذکاوت و دانیایی ،امیور را بیه نفیع خیویش
مدیریت کردهاند شخصیتهایی ریزبین ،باهوش و دوراندیشند که دقت در شخصییت و
ابعاد هوش هیجانی آنان ،توان مدیریتی و ارتباطی این افراد را روشن میسازد.
هوش هیاانی
شخصیت از عوامل و مؤلفههای مختلفی ساخته میشود و شخصیت پیردازی در عرصیة
داستان و حکایت وقتی موفق است که ابعاد وجودی و شخصیتی افراد کیامالً مطیابق بیا
طبیعت انسان ترسیم شود .از آنجا که دنیای داستان ،دنیای واژگان و کلمات اسیت بایید
با دقت در فهم داللتهای زبانی ،از داللتهای مستقیم صورتهای کالمی عبور کرد تیا
بتوان به داللتهای ضمنی برآمده از عوامل روانشناختی شخصیتی ییا اجتمیاعی دسیت
یافت .یکی از آن عوامل روانشناختی ،هوش هیجانی است.
هوش هیجانی از دو واژة هوش و هیجان تشکیل شده است .هوش ،توانایی ییادگیری و
کیاربرد مهارتهییای الز بیرای سییازگاری بیا محیییط اسیت؛ بییه عبیارت دیگییر ،هییوش،
مجموعهای از تواناییهای شناختی است که به ما اجازه مییدهید تیا نسیبت بیه جهیان
اطراف ،آگاهی پیدا کنیم ،ییاد بگییریم و مسیائل را حیل کنییم( .زارعیی متیین)37 :1388 ،
بنابراین هوش هیجیانی از شیناخت ،احسیاس و عاطفیه ،بیرای بیرون رفیت از مسیائل
گوناگون ،شکل گرفته است.
از این رهگذر و در باب ادراع هوش هیجیانی بایید گفیت« :سیالوی ) (sallowyو
مه یر ) - (Mayerدو روانشناس برجسته -هوش هیجانی را توانیایی بازشناسیی معنیای
عواطف و ارتباطات دانستند که فرد را قادر میسازد مشکالتش را حل کند .آنها در سال
 ،1993اعال کردند که سه بُعدِ توجه ،بیان و تنظیم هیجان ،شاخ

های بنییادین هیوش

هیجانیند و در سال  1995بر این باور شدند که هرگاه فردی از هوش هیجیانی بیاالیی
برخوردار باشد در چهار زمینیة :شناسیایی ،کیاربرد ،درع و تنظییم هیجیانهیا مهیارت
خواهد داشت.
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گلمن ) )1995( )Daniel,Goldmanبا تغییراتی در تعاریف مایر و سالوی ،هوش
هیجانی را جنبة دیگری از هوش معرفی میکند که شامل آگاهی از احساس و استفاده
از آن برای اتخاذ تصمیمهای مناسب زندگی و توانایی تحمل ضربههای روانی و مهار
آشفتگیهای روانی میشود  .به اعتقاد او هوش هیجانی نوعی مهارت اجتماعی است .او
خویشتن داری ،پشتکار ،توانایی مهار تکانهها (استرسها) ،به تأخیر انداختن ارضای
نیازها ،تنظیم خلق ،مهار اضطرابها به منظور تسهیل در اندیشیدن و تفکر دربارة
احساسات خود و دیگران را تواناییهای موجود در هوش هیجانی شمرد ( ».لطفی

کاشانی )8-9 :1385 ،همین جاست که دانیل گلمن برای هوش هیجانی پنج مهارت
ارتباطی بر میشمرد :خودآگاهی ( ،(self-awarenessخود کنترلی )،( self-regulation
انگیزش ) ،)motivationهمدلی) ،(empathyمهارتهای اجتماعی()social skills
(زارعی متین)40 :1388 ،؛ هویدا است که همة اینها بیان کنندة شایستگیهای فردی
) )personal competentو اجتماعی ) (social competentهستند که برای مدیریت
خود و دیگران ضروریند.
هوش هیاانی در شخصیت بخیل
سبک شخصیت پردازی جاحظ در کتاب «البخالء» ،با توجه به صبغة او در اعتزال ،بر
اساس منطق و احتجاج و استدالل است .او در کتاب خود موضوع بخیل و بخل ورزی
را از نظر عقلی به تصویر میکشد (ر.ع :بن محمد بن امبیریک )121-110 ،و شواهد زیادی
از زندگی مرد از دستهها ،گروهها ،محیطها و طبقههای مختلف جامعه ذکر میکند.
جاحظ به حدی با ظرافت و مهارت از استداللها و نوع بینش و تفکر شخصیتها
حکایت کرده که برخی محققان به این اشتباه افتادهاند که حتماً جاحظ خود بخیل بوده
که توانسته احوال بخیالن را به دقت و ظرافت تصویر کند ،اما تعمق در داستانها و
روح طنز آمیز و انتقادی آنها ،گواه متقنی بر توان هنری جاحظ در بدست دادن تصویری
واقعی از طبقهای از طبقات جامعة آن دوران است (الخفاجی309 :1973،و.)310
شخصیت بخیل در کتاب «البخالء» ،شخصیتی زیرع است که از توانایی خود در
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کنترل احساسات تا رسیدن به هدف استفاده میکند .اکثر شخصیتهای کتاب «البخالء»،
افرادی برخوردار از پایگاه اجتماعیند که ضمن حفظ خصیصة شخصیتی خود در
بخل ورزی ،در حفظ روابط خود با دیگران و دستیابی به اهدافشان نیز موفقند .بخیالنی
که از هوش هیجانی بهره بردهاند با ارج نهادن به تفاوتهای خود ،با استدالل از تفکر
خویش دفاع میکنند و با مدیریتی کارآمد ،مسیر کامیابی خود را هموار میسازند .آنها
با ارزیابی احساسات و هیجانات خود و دیگری و تنظیم سازگارانه آن عواطف ،جریان
زندگی خود را بهبود میسازند.
جاحظ ،شخصیت ابو سعید مدائنی 10را به عنوان پیشگا بخل ورزی ،فیردی بسییار
توانمند در استدالل ،دارای وسعت دید و بسیار آینده نگر ترسییم کیرده اسیت (جیاحظ،

 .)124 :1948تمامی ایین صیفات ،رمزگیانی اجتماعینید کیه خواننیده در داللیت ضیمنی
واژگانی در مییابد کیه در بسیتر روابیط اجتمیاعی ابیو سیعید قابیل تفسییر اسیت .در
شخصیت پردازی ابو سعید  -پیشوای بخییالن  -بخیل و خساسیت بیا دور اندیشیی و
آینده نگری پیوند داده شده که از ویژگیهای هیوش هیجیانی اسیت؛ چیرا کیه هیوش
هیجانی عبارت است از ظرفیت ادراع ) ، (Perceptionابراز( ،(Expressionشیناخت
) ، (Understandingکاربرد) ،(Usingو ادارة ( (Managementهیجیانهیای خیود و
دیگران (بشارت.)26 :1384،
بخالء در کتاب جاحظ سعی دارند خود را نزد دیگران ،بخشنده جلوه دهند و حتیی
در صورت عد برخورداری از مکنت مالی باز هم به ثروت و رفاه تظاهر کنند (حسیینی،

)122 :1385؛ آنجا که می بینیم بخیلی استخوانهای فراوانی را جمع میکند و آن را بیرون
منزل خود میگذارد تا دیگران تصور کنند او گوشت و غذای لذیذی خورده است (ر.ع
جاحظ)36 :1948 ،

جاحظ در اثر خویش در نقدی اجتماعی ،در کنار تصویر ظاهر فریبی بخالء ،از توان
شخصیتی و اعتماد به نفس آنان حکایت کرده و در روایت طنزگونة احوال بخیالن ،جد
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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تا آن حد که گویی حتی این صفت بعد از نفوذ در آنان ،به سایر موجودات و حیوانیات
دیارشان نیز تسری یافته است« :خروس مرو با سایر خروسهای دنیا فر میکنید ،دانیه
از منقار مرغ بیرون میکشد و خود میخورد» (همان)14 :

جاحظ احوال بخیالن را با دقت و نکته سنجی روایت کرده است .بخل خصیصیهای
ریشهدار در کنه شخصیت این افراد است .آنان با تشکیل جلسات و گردهماییهیایی بیا
تحریک و ترغیب یکدیگر به دنبال تقویت این خصیصه در خودند( .ر.ع .همیان )125 :و
در عین حال خودِ خال را به کار میگیرند و با موقعیت سنجی و با درایت ،شیرایط را
به سود خود پیش میبرند.
مشاهده میشود شخصیتی همچون ابو سعید مدائنی غیر از برخیورداری از اسیتعداد
ذاتی در بخل ورزی و داشتن طبع خسیسانه ،در روابط با دیگر هم مسلکان ،بیه تقوییت
این خصیصه نیز میپردازد و ضمن تبادل نظر با آنان در حلقههای گپ و گفت دوستانه،
خالقیت و ابتکار عمل را به دست میگیرد ،تیا حیدی کیه بقییة هیم مسیلکان خیود را
شگفت زده میسازد و پیشوای بخیالن نامیده میشود .این شخصییت بیا حفیظ صیفت
بخل ورزی با بهره از ظرفیت هوش هیجانی خویش مییکوشید بیرای حفیظ داراییی و
رسیدن به آمال خود از راههایی مناسب بهره برد و در عین حفظ جایگاه اجتماعی باالی
خود ،هدفش را محقق سازد.
در میان داستانهای کتاب «البخالء» ،نمونة بارز قابلیتهای هوش هیجانی را میتوان
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
«خریبه »11سفر میکند .آنها دور هم جمع میشوند و بعد از مشورت به این نتیجه میرسند
که او این بار مرتکب اشتباه بزرگی شده و مشکالت زیادی برای خود ایجاد میکند.
دوستان ابو سعید برای طرح این مسأله با بیه کیارگیری هیوش هیجیانی ،و بیر پاییة
خودآگاهی و شناخت ابوسعید ،امور را به سمت هدف غایی ،یعنی بازداشتن ابوسعید از
سفر طوالنی به جهت مالی اندع ،پیش میبرند .در قد اول ،با حفظ شأن دوست خود،
بنای ارتبا را بر پایة اعتماد و اطمینان به توانایی و قابلیت او قرار داده و با طرح سؤال،
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وارد مسأله میشوند و ابو سعید را تحریک به پاست گویی و سخن گفتن در میورد ایین
حادثه میکنند.
این دوستان در مقا برقراری ارتبا با ابو سعید ،میگویند« :تو کاری انجا میدهیی
که ما از حکمت آن چیزی نمیفهمیم و از طرفی با توجه بیه شخصییت تیو و اینکیه از
همه بهتری ،هر اشتباهی از جانب تو بسیار بزرگتر از اشتباه دیگران است .این موضیوع
برای ما تبدیل به معما شده ،پس حقیقت ماجرا را برای ما روشن کن که بسییار مشیتا
شنیدنیم» (جاحظ.)124 :1948 ،
آنها با طرح سؤال ،وارد قصّه شده و برای بازداشتن ابو سعید دلیل مییآورنید کیه:
«طی این مسیر طوالنی برای دریافت مالی اندع ،از سیالمتی تیو مییکاهید و تیو را بیه
دردسر میاندازد؛ زیرا مجبور میشوی بیشتر غذا بخوری .عالوه بر اینکه سختی حمیل
بار و عبور از میان بازار شلوغ و فرسوده شدن کفش و لباست همه از مضرات این سیفر
بیهوده است» .در گا بعدی ،برای اینکه سخن خود را تأکید کننید تیا میورد پیذیرش او
قرار گیرد ،حس همراهی ابوسعید را بر میانگیزند« :تیو بهتیرین هسیتی ،خیودت بهتیر
میدانی .ما فقط دوست داریم حکمت کارت را برایمان بگویی» (همان125 :و .)124
به خوبی مشاهده میشود که هم مسلکانِ بخیلِ ابو سعید مدائنی ،چه طیور از چهیار
زمینهای که سالوی و جان مایر در تعریف هوش هیجانی نا بردند بهره میبرند .در قد
اول ،برای برقراری ارتبا مؤثر با کسی که از جایگاه و منزلتیی بیاالتر از آنیان دارد ،بیا
شناسایی قابلیتهای خود و تواناییهای او ،وارد بحث میشوند و با توجه بیه ایین کیه
هدف نهایی آنان از این بحث ،بازداشتن ابو سعید از سفر است ،هیجیان خیود را تنظییم
کرده ،از سرزنش یا خرده گیری امتناع میورزند و گفتمانی هوشمندانه ترتیب میدهند.
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
افراد با زیرکی و با درع کامل احساسات و اهداف خود و در ارضای حیس کنجکیاوی
جهت فهم علت کار ابو سعید ،وی را با خود همراه میسازند و در رابطهای رضایتبخش
برای خود و او ،احسیاس همراهیی و همیدلی را در او بیر مییانگیزنید .آنهیا بیا درع
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عواطف و احساسات خود و با تحسین تواناییهای ابو سعید ،در نهایت او را به سیمتی
سو میدهند که یا از تصمیم خود یعنی سفر منصرف شود یا راز خود را بازگو کند.
ابو سعید با شناختی که از توانایی خود دارد در مقابل برخورد دوسیتانش ،منفعالنیه
عمل نمیکند بلکه به خوبی از مهارت درون فردی بهره برداری میکند .او بیا تکییه بیر
خود آگاهی ،با تنظیم عواطف و احساسات ،با قیدرت ،جیر ت و صیراحت از عملکیرد
خود دفاع میکند و احساسیات ،عقایید و تفکیرات خیود را بیه شییوهای سیازنده بییان
مینماید و دوستان خویش را مجاب میکند .وی تک تک دلییلهیای آنیان را بیا همیان
منطق مورد پذیرش هر دو طرف پاست میدهد« :من به این سفر طوالنی میرو چرا کیه
از بی تحرکی بدن بیم دار ؛ چون همیشه باربران و گردشگران ،سالمترین بدن را دارنید.
این روزها به نظر روزهای سختی نیست ،بلکه از روزهای راحتی من است .یقیین دار
و مطمئنم که همین کار درست است .در مورد گذشتن از بازار و سختی عبور از ازدحا
آن نیز ،من قبل از همه و قبل از اینکه مرد برای ادای نماز صب بییرون بیاینید از بیازار
میگذر  .همچنین هنگا بازگشت ،از پشت بازار برمی گرد  .در میورد کفیش و لباسیم
نیز ،در مسیر و تا نزدیکی منیزل گیاه ،کفیشهیا و شیلوار را در مییآور و در دسیتم
میگیر تا فرسوده نشود»(.جاحظ)125 :1948 ،

ابو سعید بعد از پاست به سؤالت و ابهامیات ،همیدلی دوسیتان را بیر مییانگییزد و
میپرسد باز هم مسألهای هست؟ و همه با تأکید میگویند :نیه .امیا ابوسیعید بیه همیین
کفایت نمیکند و از آنجا که به تصری دوستانش از قابلییتهیای میدیریتی و ارتبیاطی
باالیی برخوردار است ،با خود کنترلی در تفکر و عمل شخصیی و رهیایی از وابسیتگی
هیجانی میگوید «اینک حکمت این کار را که بر شما پوشیده است میگویم :اگر کسیی
که در نزدیکی من سکونت دارد و هزاران دینار به من مقیروض اسیت بفهمید کیه مین
چگونه برای گرفتن حتی اندع پشیزی ،راهی طوالنی میپیمایم تا آن را باز پیس گییر ،
خودش مال من را بر میگرداند و هرگز به فکر طمع در مال من نمیافتد .این تیدبیر نیه
تنها مال مرا به من باز میگرداند ،بلکه سبب آسایش جسم و جان من نیز میشیود و آن
وقت است که من خود اختیار دار که به هر شکل که میخواهم اوقاتم را سپری کینم
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و هر وقت خواستم رنج سفر را بخر  .چشم پوشیی از ایین انیدع کیه زییاده خیواهی
بدهکاران را از بین میبرد جایز نیست»( .همان)126 -125 :

در همین یک نمونه به خوبی مشاهده مییشیود کیه بخییلِ تصیویر شیده از سیوی
جاحظ ،با آینده نگری و هوش هیجانی ،مهارت درون فردی الز را بیه کیار مییگییرد.
مهارت درون فردی شامل گا های متعددی است :قد اول :مهارت شناخت احساسیات
خود ،خودآگیاهی ( (Self- awarenessهیجیانی و عیاطفی؛ دو  :کنتیرل بیه موقیع و
مناسب احساسات؛ سو  :برانگیختن و ترغیب خود یا همان خودانگیختگی(خود ترغیبی
) )Self-motivationو تقویت انگیزهها در انجا اهداف؛ چهار  :شناسایی احساسیات
دیگران برای افزایش همدلی بین فردی و نهایتا :تنظیم روابیط خیود بیا دیگیران (نیوری،

 .)75-74 :1382وی با بکار گیری مهارت درون فردی ،رابطهای مؤثر را مدیریت مییکنید
و با هدایت عواطف ،احساسات و هیجانهای خود ،مسیر کامیابی خویش را که در ایین
نمونه توجیه و همراه سازی رفقا و نیز حفظ اموال است ،به خیوبی همیوار مییسیازد و
حتی با پیش بینی وضعیت بعدی ،تدابیری راه گشا میاندیشد.
بخیل تصویر شده در کتاب «البخالء» فردی اسیت کیه نسیبت بیه هیجانیات ،عواطیف،
نیازها و اهداف خود شناخت و اشراف دارد و با حفیظ خصیای

خیود همیواره همیة

عوامل را به زمینهای برای خود ترغیبی مبدل میسازد .او روابط خیویش بیا دیگیران را
به سوی اهداف خود پیش میبرد .این شناخت هیجانی ،در مورد بخیالن ،بر مدار بخیل
ورزی قرار دارد.
شناخت هیجانی تعیین میکند که فیرد چگونیه معیانی و موقعییتهیای هیجیانی را
شناسایی کند .در پرتو این ویژگی هوش هیجانی ،عالوه بیر افیزایش احتمیال شیناخت
صحی و واقع بینانة هیجانها (معانی و موقعیتها) ،توان پیش بینی و میزان چیرگی فرد
افزایش مییابد و راهبردهای رویارویی مؤثرتر با هیجانها و موقعییتهیای تینش زا بیه
کار بسته میشود .بر اساس شناخت هیجیانی و در نتیجیه میدیریت (مهیار) هیجیانی و
بهکارگیری ساز و کارهای پیش بینی ،کنتیرل و راهبردهیای روییارویی کارآمید ،ضیمن
افزایش قدرت سازش ،مشکالت بین شخصی کاهش یافتیه و کیفییت روابیط اجتمیاعی
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فرد بهبود مییابد( .بشارت)36 :1384 ،

بخیل با اسباب و مقدماتی که فراهم میسازد در عین حفظ روابط مؤثر بیا دیگیران،
سعی در تحقق اهداف خویش دارد و تالش میکند با موفقیت ،میدیریت اوضیاع را بیه
دست گیرد .او در این اثر با شناخت صحی هیجانهیا (معیانی و موقعییتهیا) قیدرت
پیشبینی و آینده نگری دارد و از این رو به راحتی کنترل اوضاع را به دست میگییرد و
هر جا موقعیتی برخالف خواست و میل او باشد راهبردهای رویارویی مؤثر بیا هیجانهیا
و موقعیتهای تنش زای مخل آسایش خود را به کار میبندد و مشکالت بین شخصیی
را کاهش داده تا کیفیت روابط اجتماعیش بهبود یابد.
انسان بخیل از نگاه تحقیر آمیز جامعه نسیبت بیه ایین رذیلیه آگیاه اسیت ،امیا ایین
خصیصه را ضامن بقای خود و داراییش میداند؛ از ایین رو در مواجهیه بیا انتقیادات و
نگاههای تحقیر آمیز ،به خصای

خود میبالد و گاه با اتخاذ راهبرد رویارویی کارآمید،

مذمت مرد از بخیل را میدح خیویش دانسیته ،حتیی انسیان سیخاوتمند را بیه سیبب
گشادهدستی که در روزهای سختی و گرسنگی به کار نمیآید به تمسخر میگیرد.
جاحظ ،تصویری از بخیل ترسیم میکند که در مسیر این رذیلیة اخالقیی از هووش
اجتماعی ( )Social intelligenceبه نفع خواسته های خود بهره میگیرد تیا آنجیا کیه
ضمن حفظ آرامش روانی خیود ،هرگیز از سیخن میرد دچیار هیجیان منفیی و تغیییر
نمیشود « .افرادی که از هوش اجتماعی برخوردارند با توجه بیه بهیرة هیوش هیجیانی
خود ،با خودآگاهی نسبت به خویشتن ،و به عواطف و احساسات خود ،با کنترل و ادارة
به موقیع و مناسیب احساسیات در موقعییتهیای مختلیف ،از مهیارتی کیه بیر اسیاس
خودآگاهی شکل گرفته و در نتیجة آن آموختهاند که چگونیه مییتواننید خیود را از دا
احساسات منفی نجات دهند ،از آرامش روانی برخوردارند» (گلمن .)73 :1380 ،بیا توجیه
به این ویژگیها مشاهده میکنیم هیچ مانعی ،بخیل را از جمع مال و حفیظ داراییی بیاز
نمیدارد .نمونة این آرامش روانی را میتوان در این داستان مشاهده کرد:
«یک بار به او گفتم راضی هستی مرد تو را عبداهلل بخیل بنامند؟ گفت :خدا این نا
را برای من حفظ کند .گفتم چطور مگر؟ گفت :تنها به کسی بخیل میگویند که صاحب
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دارایی باشد .به من مال و مکنت بده ،بعید بیا هیر اسیمی خواسیتی میرا بخیوان .گفیتم
سخاوتمند هم تنها به کسی میگویند که صاحب مال و مکنت باشد و این نیا  ،سیتایش
و مال را در خود جمع کرده ،اما نا بخیل ،مذمت و مال را؛ تو بدترین و پستترین نیا
را برای خود برگزیدی .گفت :اما بین این دو تفیاوت وجیود دارد .گفیتم :بگیو .گفیت:
وقتی میگویند بخیل ،یعنی خبر از تثیبت و مانیدگاری میال در ملکییت او مییدهنید و
وقتی میگویند سخاوتمند ،یعنی کسی که مالش از کف رفته است( ».جاحظ)55 :1948 ،

در اینجا دوگانگی «سخاوت» و «بخل» با تمامی مترادفیات آن جیزء پیر تعیدادترین
واژگان کاربردی محسوب میشوند .سخاوت بر صفتی پسندیده و بخل بر صفتی مذمو
داللت مستقیم دارند ،اما شخصیتهای (بخیالن) داستان به گونهای رفتار کرده و سیخن
میگویند تا به مخاطب القا شود که دیگر سخاوت تماماً فضیلت و بخیل سراسیر عییب
نیست ،بلکه برعکس بخیل دارای توانیایی حفیظ داراییی خیود اسیت و سیخی از ایین
توانایی بی بهره است .بخیل با خود انگیختگی ،انگیزة درونی خود را تقویت مییکنید و
با تمرکز بر اهداف خویش در جهت تحقق آنها گا بیر مییدارد .بخییل بیه خیوبی از
اندیشه و قضاوت دیگران دربارة خود آگاه است ،اما با شناخت و درکی که از احسیاس
خود و دیگران دارد ،همدلی افراد را با خود بر میانگیزد و روابط خود را با آنان تنظییم
میکند .این مهارت عامل مهمی در شکل گیری افکار ،نگرشها ،رفتارهیا و احساسیات
محسوب میشود و نقش تعیین کنندهای در رضایتمندی از زندگی دارد؛ زیرا از طرییق
روابط فرد با دیگران است که « نیازهای متعدد روانی -اجتماعی از قبیل نیاز به محبیت،
امنیت ،احترا متقابل ،عزت نفس ،تعلیق پیذیری و خیود شیکوفایی تیأمین مییشیود و
موجبات پیشرفت و موفقیت انسان فراهم میآید» (گلمن.)74 :1380،
در حکایتی دیگر این گونه نقل میشود« :شب همراه محفوظ نقاش از مسیجد جیامع
بر میگشتیم .خانهاش در مسیر بود .گفت :در این شیب سیرد و بیارانی و تارییک کجیا
میروی بیا به خانة ما برویم .خرمای خوب و آغوز (شیر غلیظ) مرغوب دار  .به خانیة
او رفتم .طبقی خرما و جامی آغوز آورد .تا خواستم بخور گفت :این آغیوز سینگین را
در این شب سرد و مرطوب میخوری ،در این سن و سال پیری و با مرضیی کیه داری
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ضرر دارد ،آنوقت آب میخواهی در حالی که شکمت خالی است .اگر کم بخوری مثیل
این میماند که فقط شا نخوردهای و اگر زیاد بخیوری تیا صیب گرفتیار نیاراحتی تیو
میشویم ،نبیذ و عسل هم نداریم که دل دردت را برطرف کنیم .این را گفیتم کیه فیردا
نگویی چنین و چنان اگر اینهیا را نمییآورد  ،مییگفتیی بخیل ورزیید ،امیا آورد و
نصیحتت کرد که حق دوستی و نیک خواهی به جا آورده باشم .حال اگیر مییخیواهی
بخور و بمیر و اگر میخواهی صبر کن و سالمت بمان .گوید :هرگز به انیدازة آن شیب
نخندیییده بییود  ،همییة آن را خییورد و بییه برکییت خنییده و نشییا هضییم کییرد »
(جاحظ)55 :1948 ،

در این نمونه ،تصویر هنری که جاحظ از اجتمیاع نقیضیین آفرییده ،خواننیده را بیه
خنده میآورد .ابتدا اصرار به پذیرفتن دعوت به میهمانی و سپس تالش برای قانع کردن
میهمان در امتنیاع از غیذا خیوردن - .البتیه نیه از روی شیفقت ،بلکیه از روی بخیل و
خساست -بر پایة درگیریهای درونی وی وجود دارد (ر.ع :بن محمد بن امبیریک)83-80 ،

هرچند که بخیل سعی میکند این خساست را کتمان کرده و به نوعی خیرخواهی جلیوه
دهد (نصیری .)86 :1386 ،بخیل در عین این کیه در حفیظ داراییی خیود مییکوشید ،امیا
نمیخواهد از او به بدی یاد شود؛ از این رو طیرح میهمیانی مییرییزد و غیذای خیوب
فراهم میکند ولیکن از صمیم قلب از این کیه میهمیان از داراییی او بخیورد خوشیحال
نیست و سعی میکند با احترا و با ادلة قانع کننده ،در عیین جلیب همیدلی میهمیان و
ارضای نیاز خود برای جلب محبت و احترا  ،مانع غذا خوردن میهمان شود.
از دیگر شخصیتهای کتاب «البخالء» ثمامة بخیول اسیت کیه بیرای حفیظ جایگیاه
اجتماعی و رفع نیازهای متعدد روانی -اجتماعی خود همچون نیاز به محبت ،احتیرا و
خود شکوفایی ،گاه عدهای از طفیلیها را به میهمانی دعوت میکرد (ر.ع :بین محمید بین

امبیریک )168-167 ،و سفرهای از غذاهای رنگارنگ در مقابل آنان میگستراند و کاسههای
آبگوشت بزرگ و رنگارنگ پر از تکههای گوشت مهیا مییسیاخت (ر.ع .جیاحظ:1948 ،

 .)182واژگانی چیون «کاسیههیا ،بیزرگ ،رنگارنیگ ،گوشیت» (همیان ،)182 :بیه خیوبی
تصویرگر پذیرایی ثمامة بخیل از میهمانیان اسیت .در ایین داسیتان ،طیرز غیذا خیوردن
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میهمانان به شکلی نامطلوب ،به کراهت و بدی تصویر مییشیود« :قاسیم بسییار زییاد و
خیلی بد و زشت غذا میخورد و همان قدر که غذا خوردن او با همه فر داشت ،غیذا
خوردن فرزندش ابراهیم بدتر از او بود»( .همان.)181 :
ثمامة بخیل ،سفرهای بزرگ برای میهمانان پهن میکنید ولیی میهمیانی بیی ادب بیه
همراه پسر بی ادبتر از خودش ،تمامی غذاها را به زشتی هرچه تما میبلعند .اگرچیه
ثمامه از این عمل به شدت ناراحت میشود ولیکن با خویشتنداری ،در عین برانگیختن
حس همدلی سایر میهمانان ،با این دو میهمان بی ادب و پرخیور میدارا مییکنید .او بیا
مدارا و کنترل تکانههای هیجانی خود ،موقعیت تنش زا را به درستی راهبری میکند .آن
گونه که در داستان میبینیم برخورد او به گونهای نیکو از سوی میهمان تفسیر و قلمیداد
میشود( .ر.ع .همان)182 :

هوش هیجانی ،توانایی درع ،ابراز ،فهم و ادارة هیجانهاست؛ از همین رو مییبینییم
فرد بخیل ضمن حفظ خواستة خیویش در حفیظ داراییی و زییاد کیردن میال ،در سییر
دستیابی به این هدف از کوچکترین نکته فرو گذار نمیکند« .شیخی از جماعیت آنیان
گفت :ای مرد چیزهای کوچک را کوچک نشمرید که ابتیدای هیر امیر بزرگیی ،امیری
کوچک است .آیا کاخهای ثروت چیزی به جز درهمهای انباشته شیده بیر هیم اسیت».
(جاحظ)26-25 :1948،

در کتاب «البخالء» ،حکایات بسیاری دال بر توان مدیریتی و آینده نگیری بخییالن و
خود آگاهی و خود تنظیمی و هدایت اثربخش هیجانات و احساسات ،روایت شیده کیه
گاه مورد تعجب و تحسین است .این قابلیتها عالوه بر این که از تحلیل رفتار و گفتیار
شخصیتها به دست میآید ،در برخی حکایات نییز بیه صیراحت بییان شیده اسیت و
نویسنده گاه از زبان دیگر شخصیتها ،قابلیت و بهرة بیاالی هیوش عیاطفی شخصییت
داستان را ستوده است ،همان گونه که در حکایت زنی مقتصد به نا مریم صَنّاع میبینیم:
وقتی دختر دوازده سالة مریم صناع عروس شد ،بهترین مقدمات را برای عروسیی او
فراهم آورد .همسرش متعجب از این همه تدارکات پرهزینه گفت« :تو اینها را از کجیا
آوردی؟ پاست میدهد :خودت میدانی از وقتی ازدواج کردهایم ،ما روزی یک بیار نیان
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میپختیم .من از همان روز اول تا زمان ازدواج این دختر ،از آرد هیر خمییر ،دو مشیت
بر میداشتم و کنار میگذاشتم؛ وقتی آردها به انیدازة ییک پیالیه مییشید مییفیروختم.
همسرش متعجبانه میگوید :خدا تو را با این فکر و باریک اندیشیت حفظ کند و موفیق
گرداند»( .همان)25 :

به کارگیری مؤلفههای مهیارت بینیافردی کیه در تنظییم روابیط از عوامیل موفقییت
محسوب میشود (پیشقد  ،)44 :1387،در حکایت پیشین به خوبی قابیل مالحظیه اسیت.
مشاهده کردیم زن به صورتی شایسته با استفاده از درع وضعیت خود و خانواده و نییز
درع ضرورتها و هنجارهای اجتماعی با آینده نگری ،روابط خود را بیر پاییة آگیاهی،
فهم و درع احساسات دیگران (همسر ،دختر و جامعه) شکل مییدهید و روابیط را بیه
گونهای رضایت بخش پیش میبرد .او با تعهدی که نسبت بیه خیانوادة خیود و نییز بیه
آداب و رسو جامعه دارد ،شریکی خوب بیرای همسیر ،میادری نمونیه بیرای دختیر و
عضوی کاردان و مدبر برای جامعیه اسیت .زن بیا آگیاهی از احساسیات همسیر خیود،
همدلی و تحسین او را بر میانگیزد و همسر را به ستایش عمل مقتصدانه و آینده نگرانة
خویش وادار میسازد .در ایین حکاییت ،زن بیه صیورتی شایسیته بیا اسیتفاده از درع
وضعیت خود و خانواده و نیز درع ضرورتها و هنجارهای اجتماعی با آینیده نگیری،
روابط خود را بر پایة آگاهی ،فهم و درع احساسات دیگران (همسر ،دختیر و جامعیه)
شکل میدهد و روابط را به گونهای رضایت بخش پیش میبرد.
نتیاه
کتاب «البخالء» با موضوع بخل و گفتمانهای رایج میان بخیالن ،آیینة تما نمای زندگی
و شخصیت این نوع افرادی است که این رذیلة اخالقی را با مهارت به پیش میبرند.
کارناوال طنزی کیه جیاحظ در قالیب حکاییاتی خنیده دار و تمسیخر آمییز بیه راه
میاندازد برای انتقاد از وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعیة آن روز اسیت .وی
طنز خویش را به تمامی طبقات جامعه تسری داده است تا بیا تکییه بیر شخصییتهیای
اثرگذار در جامعه و شخصیتهای فرهیخته که بیشتر ایرانی بودهاند به تحقیر آنان پردازد.
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تصویر ارائه شده از بخیل نشان میدهد که این نوع شخصیتهیا ،بیه جیای افیزایش
مهارتهای فردی و اجتماعی ،برای دستیابی به فضایل اخالقی ،از توان مدیریت خود و
دیگری و نیز از هوش هیجانی برای استمرار رذیلة بخل و تحکیم آن بهره گرفتهاند.
تصویر ارائه شده از بخیل ،تصویر فرد زیرکی است کیه بیا اسیتفاده از قابلییتهیای
خود ،مهارتهای درون فردی و بینافردی را در جهت مدیریت روابط مؤثر با دیگران به
کار بسته است.
در بررسییی و تحلیییل الیییههییای شخصیییتی بخیییالن در کتییاب «الییبخالء» از منظییر
روانشناختی ،مشاهده میشود که افراد ،بسته به شرایط و موقعیتهای مختلف میتواننید
با کنترل عواطف و تکانه هیای هیجیانی ،ارتباطیات خیویش را سیامان بخشیند و مسییر
اهداف و آمال خود را هموار سازند و موفقیت را برای خود به ارمغان آورند.
اگرچه بخل یک رذیله است ،اما شخصیتهای تصویر شده در داستانها به طور غیر
مستقیم نشان میدهند چگونه میتوان با خودانگیختگی ،انگیزة درونی را تقویت کیرد و
با تمرکز بر اهداف خویش در جهت تحقق آنها گا بر داشیت .تصیویر بخییل در ایین
داستان نشان میدهد که با آگاهی از اندیشه و قضاوت دیگران دربارة خود و با شناخت
و درع احساسات خود و دیگران میتوان همدلی افراد را با خود بر انگیخیت و روابیط
خود را با آنان تنظیم کرد.
جاحظ با جلوههای طنز اجتماعی ،به طور غیر مستقیم نشیان مییدهید کیه چگونیه
میتوان با هنر برقراری ارتبا  ،با هنر مدیریت عواطیف و احساسیات ،بیا هنیر توانیایی
خود آگاهی ،خود تنظیمی ،خود ترغیبی و همدلی ،به مدیریت خود و دیگری پرداخت؛
هر چند افراد بخییل از آن در جهیت مطیامع خیود بهیره بیردهانید .در حکاییت ثماموه

خودتنظیمی در مدیریت احساسات را میتوان به خوبی مالحظه کرد.
پینوشتها
 . 1مازح و مدبیر نا دو محل نزدیک رقه در شمال عرا است .معاویه در زمانی که از طرف عثمان
والی شا و جزیره بود به آنجا آمد و طبق دستور عثمان ،عربها را در مناطقی دور از شهرها و روستاها

 /246ادب عربی ،شمارة  ،1سال  ،7بهار و تابستان 1394

جای داد تا به عمران سرزمینهایی که برای آنان نبود بپردازند( .جاحظ)333 :1948 ،
 . 2ابوالحسن مدائنی ،علی بن محمد بن عبداهلل دانشمند بزرگ ،متکلم و تاریت نگار ،منسوب به شهر
مدائن بود که به تصویر زندگی اسالمی و ثبت اخبار آن اهتما داشت( .همان)302 :
 . 3زبیده بن حمید از صرافان بصره بود(.همان)273:
 . 4خالد بن یزید ،خالویة گدا ،از گدایان بصره بود .جاحظ از زبان این گروه در کتاب خود سخن گفته
است ،چرا که تکدی گری نزد آنها به معنای سادة گدایی نبود ،بلکه به معنی تدبیر و زیرکی در حفظ
مال به هر راه و به هر شیوهای از خشونت گرفته تا فریفتن مرد و برانگیختن عواطف و دلسوزی آنها
در صدقه دادن بوده است(.همان)378 :
 . 5ابو محمد ،سهل بن هارون ،شعوبی ،ادیب ،نویسنده و حکیم و مدیر بیت الحکمة هارون و مامون
عباسی بود .ایرانی االصل و از شعرا و حکمای قرون 2و 3هی

بود که به بصره رفت .وی در دستگاه

یحیی برمکی بود و سپس در حکومت هارون و مامون عباسی ،مدیر کتابخانة بیت الحکمه شد.
(الحموی) 608/2 :1400 ،
 . 6ثمامه بن اشرس ،از سران معتزله و مشاور عالی مأمون ،استاد و حامی جاحظ بود (ذکاوتی)130 :1382 ،
 . 7ابو هذیل عالف ،از بزرگان معتزله و استاد نظا و ثمامه بوده است( .همان)130 :
 . 8ابوالقاسم تمار ،از متکلمان صاحب مقا در دوران جاحظ بود (الحاجری ،حاشیه البخالء)360 :1948 ،
 . 9علی اسواری ،کامال روشن نیست که منظور علی بن خالد االسواری است یا ابوعلی االسواری.
علی بن خالد از متکمان معتزله و ابوعلی از بزرگان داستان پرداز بوده است( .همان)301 :
 . 10ابو سعید مدائنی :جاحظ او را یکی از بزرگ تاجران العینه نا برده است .العینه نوعی معامله مالی
خاص بوده و به طور کل جزء معامالت ربوی محسوب میشده است( .همان)337 :
 . 11خریبه منطقهای در اطراف بصره ،از شهرهای قدیمی فارس نشین بوده است (همان)332 :
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