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ABSTRAK  

  Skripsi ini membahas dan mengungkap unsur humor yang terkandung 

pada kitab Al-Bukhala karya Al-Ja>h}iz}. Kitab Al-Bukhala merupakan salah satu 

karya terbaik Al Ja>h}iz}. Kitab ini merupakan kitab lama, yang terbitkan pada tahun 

1119 M. Kitab ini menceritakan kebakhilan dan ketamakan yang dimiliki oleh 

masyarakat pada zaman Abasyiah yang di tulis dengan gaya bahasa yang humoris. 

Pada kitab ini, terdapat dua unsur teks, yaitu cerita dan puisi. Akan tetapi unsur 

cerita lebih mendominasi dibandingkan unsur puisi. Oleh karena itu, penulis 

mengambil unsur cerita yang terdapat pada kitab ini untuk dijadikan objek 

penelitian. Selain mengandung unsur humor, kitab ini juga mengandung unsur 

nasehat dan kalimat hikmah yang disampaikan kepada masyarakat pada zaman 

Abasyiah tersebut. Unsur humor yang terdapat dalam kitab ini berbentuk ejekan, 

umpatan, dan sindiran kepada lawan humor. Berdasarkan pemaparan diatas, maka 

penulis rasa bahwa objek ini penting untuk dibahas.  

  Untuk mengetahui unsur humor yang terkandung dalam kitab Al- 

Bukhala, penulis bertumpu pada teori humor yang dikemukakan oleh John 

Manser, dan  klasifkasi humor yang dikemukakan oleh Raskin, Frued, dan 

Burnvard disertai dengan penyebab humor. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis data, dengan teknik pengumpulan 

data, mengambil kutipan kalimat yang mengandung unsur humor dalam kitab Al- 

Bukhala dari beberapa judul yang ada di dalam kitab tersebut, antara lain; 

طرف أىل خراسان، وقصاة أىل البصرة ىف ادلسجديٌن، وحديث خالد بن يزيد، وطرف 
، وقصة زبيدة بن محيد، وقصة ليلى الناعطية، وقصة أمحد بن خل  ف                شّتا

  Berdasarkan pemaparan latar belakang dan teori diatas, maka penelitian 

ini menghasilkan bukti bahwa unsur humor yang terkandung dalam kitab Al- 

Bukhala terdapat unsur humor yang bermacam-macam. Berdasarkan motivasi 

humor dalam kitab tersebut terdapat unsur intended dan unintended humor, serta 

mengandung unsur comic, humor, dan wit. Sedangkan berdasarkan topiknya 

terdapat unsur humor etnis, politik, dan agama. Di dalam kitab ini topik yang 

paling banyak diangkat adalah topik agama.  

   

Kata Kunci: Humor, Al-Bukhala, Abasyiah  
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 جتريد 

يبحث ويكشف ىذا البحث مفهوم الفكاىة ىف كتاب البخالء للجاحظ. ىذا   
الكتاب أحد من أفصل التحفة الّت كتب عنو اجلاحظ. وىو كتاب قدمي أصدر ىف العام 

م. يقصا ىذا الكتاب صفة البخل والطمع عند رلتمع العبااسية، ومكتوب  1119
لفكاىية. يشتمل ىذا الكتاب على عنصران نصاان، مها: القصة أبسلوب اللغوية ا

والشعر. كتبت فيو القصة أكثر من الشعر، لذالك إختارت الباحثة القصة ىف ىذا 
الكتاب لتكون موضوع ىذا البحث. وابإلضافة إىل ذلك، أنو يشتمل على عنصر 

فكاىة الذى يوجد ىف النصيحة وكلمة احلكمة إىل اجملتمع ىف الزمن العبااسية. وعنصر ال
ىذا الكتاب ىو التلميح واإلستهزاء واذلجاء إىل خصمة الفكاىة. وبناءا على البيان 

 ادلذكور، أدركت الباحثة على أنا ىذاادلوضوع مهما حبثو. 
للوصول إىل فهم وكشف عنصر الفكاىة ىف كتاب البخالء عكازت الباحثة ىذا   

، واستحدمت الباحثة تقسيم الفكاىة نسًناجون مالبحث على نظرية الفكاىة عند 
وكذالك أسباب الفكاىة.  راسكٌن وفوريد وبورنفردالثالثة، وىى تقسيم الفكاىة عند 

، بتقنية مجع  ومنهح البحث الذى قامت هبا الباحثة أال وىي منهج وصفيا ومنهج حتليليا
البخالء من البياانت واألخذ بعض الكلمات الّت تشتمل على عنصر الفكاىة ىف كتاب 

بعض ادلوضوع فيما يلي: طرف أىل خراسان، وقصاة أىل البصرة ىف ادلسجدياٌن، 
، وقصاة زبيدة بن محيد، وقصاة ليلى الناعطية، وقصاة  وحديث خالد ين يزيد، وطرف شّتا

 أمحد بن خلف. 
أساسا على البيان السابق، قامت الباحثة بنتيجة ىذا البحث أبنا كتاب   

. فبناءا على احلثا وقوعها، على أنا ىذا الكتاب حيتوى البخالء حيتوى ع لى عنصر شّتا
على الفكاىة غًن ادلقصودة والفكاىة ادلقصودة، وأيضا حيتوى على مضحك وفكاىة 
ودعابة. وبناءا على موضوعها يشتمل على الفكاىة الوطنية، والفكاىة السياسية، 

 تاب أكثره من موضوع الدينية. والفكاىة الدينية. وادلوضوع الذى يوجد ىف ىذا الك
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 كلمة شكر و تقدير 

محدا وشكرا هلل الذى كان بعباده خبًنًا بصًناً, تبارك الذي جعل ىف السماء   
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منًناً. أشهد ان الإلو إالا هللا وأشهد أنا دمحما عبده ورسولو 
الذى بعثو ابحلقا إبذنو وسراجًا منًناً. اللهم صلا عليو وعلى آلو وصحبو وسلام تسليما  

 ا بعد.                                    كثًناً. أما 

ا ليست بسهولة، فيها  فلقد أمتمُت، بتوفيق هللا، كتابة ىذا   البحث. غًن أّنا
متنعين ىف ادلضيا ىف سبيلها ألجل احلصول ال  ومع ذلك،. اجملهدةعداات من العراقيل 

و من ادلعلوم، برا الوالدين.  على حيايت القادمة. والوصول إىل ما أنشده من الغاية وىي
ولكناو ال يعلم إالا بعد أانء وتعب ويذل جهوده.  وكذالك بنسبة عادلا  أنا اإلنسان اليولد

يل، فإنو ليس من السهل احلصول على فكرة واضحة ىف اختيار مسألة وموضوع مل يكن 
أبنا  تقف أمام ىذه الصعوبة بدون سعي جادا. علماال عليا أن ولكن واضحا أصال. 

وراء كلا صعوبة يسر وسهولة. وابإلضافة إىل ذلك، أان على يقٌن أنا السلوك ىف سبيل  
كتابة حبثى ال بدا من صحبة األستاذ ادلرشد واألطراف الذين ديداون أيدييهم ابلعون 

ذلم أيديهم البيضاء يل دعىن أقدام كلمة شكر وتقدير إىل من  اومن ىذه كله وادلساعدة.
 لبحث. ىف كتابة ىذا ا

فضيلة ادلكرام األستاذ الدكتور أمحد فاتح ادلاجستًن، كعميد كلية اآلداب والعلوم  .1
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 

فضيلة ادلكرام األستاذ مصطفى ادلاجستًن، كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية  .2
 ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوان

إلعطاء أعدا أوقاتو وكى سوكيمان ادلاجستًن الذى أالدكتور فضيلة ادلكرام األستاذ  .3
 . ىذا البحثالتوجيهات واإلرشادات إلمتام 



 ي
 

من وأخرجو ين  وىدوينالذين قاموا برتبييت,  أساتيذى وأستاذاتىمجيع  ادلكرامون .4
ديكن  الفعملهم . اجلهل إىل نور ادلعرفة ومن ريب اخلوف إىل يقٌن األمل ظلم

  إحصاءىا، ألنا ادلدرس مل يزل بطال حقا حلياة طالهبم. 
شكرى إىل أعضاء منتدى ادلعطيات للمناظرة العلمية  كلمة  أقدام أن وال أنسى  .5

مى  . فهم القضيةأو  تفكًنا تفصيليا وعميقا عداة من ادلشروعالعربية الذين ملؤوا أّيا
يقومون مبثابة أصدقاء للمشورة وموض شكواي حول دراسيت وحيايت. فمنهم 

 تعلمت كثًنا من قيام احلياة األسرية. 
 ن اشرتكاي اللذٌناحملبوب كلا شكرى من عميق قليب إىل والديا أقدام   أن وال أنسى  .6

ا. يف مكافحيت من أجل إمتام ىذا البحث. فكان يساعداين مباذلما ودعاءمه
فبدوّنما ال ديكنين أن أقوم ما قمت وما أقوم. وكذالك أزجي شكري إىل أخوايت 

 احملبوبة. 

وأخًنا،  ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث انفعا جلميع القرااء خاصة  
من طالاب ىذه اجلامعة وعامة ادلهتماٌن ابألمور األدبية. فالباحثة على يقٌن قويا 

ألخطاء. فلذلك ترجو منهم مجيعا إنتقادات أنا ىذا البحث ال خيلو من ا
 واقرتاحات ألجل إصالح ىذا البحث 
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 الباب األول 

 مقّدمة 

 خلفية البحث  . أ
 . ألّن اجملال األديبىمصغَت و  ىمإّن األدب حيّبو كثَت من الناس كبَت 

فبناءا على . ووما ىف أنفس وشعوره أفكاره عن أن يعّب بواسطتو يستطيع اإلنسان 
حياة من ال يتجّزء  ىو جزءو أّن األدب شيء مهّم وخطَت لدى اجملتمع ذلك 

  اجملتمع. 
يتسابقوا اجملتمع إىل اغبصول على درجة عالية وشريفة ىف  ىذا الزمنوىف 

من اؼبمكن ان يكون  فمن جراء ذلك اغبياة. والفخر دبا لديهم أمام اإلنسان.
وقع من الفكر. فهذا يؤّدى إىل اؼبلل حىت من أو  دابلتعب إّما من اعبس يشعر

 جيدة ةقير ط عنلذالك جيب على اجملتمع ان يبحث . نقطة صفر من كآبة
 والضغط ىف العمل.   اء من اؼبللحيلة طيبة السًتخو 

 وىي  ذكّية ين يشعرون ابؼبلل خيتارون طريقةوقد كان كثَت من اجملتمع الذ
.على سبيل اؼبثال ىم يبحثون عن اؼبزاح أو الطريقة اليت ذبعلهم مسًتحيُتطريقة 

واؼبزاح مع أصحاهبم أو أىلهم. وىذا شيء  للضحكبتسلية  ونميقو شيء أو 
مهم وفكرة رائعة لعالج اؼبلل الذي أصابو اجملتمع. والتسلية معناىا شيء يسّلى 

كما يقول الناس -ايكومدال: التسلية متنوعة منهاو القلوب والذىن من اغبزن. 
 أو فكاىة.  اآلن

اليواننية الىت تعٍت "اؼبرح   Komadiaداي ىي كلمة مشتقة من كلمة يكوم
الصاخب" ىف موكب االحتفال ابإللو. وىي أحد اعبنسُت الرئيسُت ىف الفن 

يلعبون دورا  الذى  من األشخاصخاصة وىي غالبا ما تسَت ضحكة  1الدرامى.
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وظبّيت ىذه  وتنتهي بورود الشعور ابلسعادة ىف اغبياة.  ،ىف التمثيل كوميداي
، وأّما Humour 2 ىي الفكاىة يف اللغة اإلقبيليزيةوكلمة  اؼبسرحية دبسرحية مرحية.

وبناءا على اؼبعٌت اؼبضمون من -)الفكاىة(. : فهيالفكاىة يف اللغة العربية 
، 3أو اؼبزاح أو اؼبزاحة  "دعابة" -ُت ذبتمع فيهما اؼبعاىن تالكلمتُت السابق

السخرية وىذا شكل مرّكب من عناصر " اؽبجاء"  اؼبصطالح ىيوالفكاىة ىف 
الفكاىة تشتمل على الضحك والسعادة . فبناءا على ذلك أصبحت 4"واؼبزاح"

ذلك، قد كانت الفكاىة ُتصبح وسيلًة و واؽبجاء والتلميح، وقد تكون غريبة. 
 الناس.  كثَت  للتسلية الىت يبحث عنها
 لطالب والطلبة،من مطالب ااألدب شيء مطلوب أّن ومن اؼبعروف 

فيو. ىم يعرفون أّن العمل األديب حيتوى على العناصر  رّكزون دراستهمي نالذي
 حوال اؼبؤلف الفّنيةأتتضمن فيو و اعبميلة،  واألساليب البالغية ةوالًتاكيب اعبّيد

االدب حيتوى األسف ىم مل يعرفوا أبّن مع . ولكن ال بّد ؽبم من الكشف عنها
كما وقع ىف بعض كتب اعباحظ.   . فهذاوالفكاىية ةكوميديال على العناصر

  خاصة كتاب البخالء حيث ورد فيو رواايت لو عن فكاىة البخالء ىف عصره. 
. الذي ساء ىف زمنو الطمعللجاحظ عن البخل و  كتاب البخالءحيكى  

نصح. و جاء تلميح أو ى بطريقة ةب الكتابة اؼبضحكاليأبس ىذه ظاىرة بُّت فيو
ومن  خرين.بخلهم وطمعهم بُت اآلبية اإلنسان سيكولوج عن وفيو أيضا تفسَت

فبناءا  خاصة مثال بُت العربية وإندونيسية. اعبدير ابلذكر أّن الفكاىة ؽبا فبّيزة
اؼبوجودة ىف  ىف العمل األدىب  أرادت الباحثة تكشف مفهوم الفكاىة  على ذلك

 كتاب البخالء للجاحظ. 
                                                           

 
2
  . Abdul Razak Zaidan, dkk> “Kamus Istilah Sastra”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 

55-56. 

 
3
  Collin, PH, Harrap’s English Dictionary for speaker of Arabia, (Canada: Kernerman 

Publishing, Inc, 1955), h. 262.  
 
4
  Rohi, Baalbaki, Al Maurid Arabic-English Dictionary edition 7, (Beirut: Dar El-Ilm 

Lilmalayin, 1995), h. 1225. 



3 
 

فكاىة والثاىن  فكاىة ألجل ىجاء، األول نوعان من الغرضلفكاىة ل
 وقد وجدت منوذجا من الفكاىة ىف كتاب البخالء، وىو: . ألجل تسلية

فرآين أتوضأ من كوز  ،وكنت يف منزل ابن أيب كردية ** وأصلو من مروى
والبئر لك معرضة*؟ قلت ليس  ،فقال : سبحان هللا ! تتوضأ اب لعذب ،خزف
ؼبلوحة. فلم أدر كيف فتفسد علينا كوزان اب إمنا ىو من ماء البئر**. قال: ،بعذب

 5أزبلص منو.

ىل خراسان، حينما دخل ألالبخل  اعباحظ طبيعة اؼبثال اؼبذكور عرض فيو
ستعمل الضيف ماءا من الكوز. إىل بيتو وطلبو أخذ الوضوء، حيث االضيوف 

عرف كيف أنت مل تو راى اىل البيت ما فعل الضيف، قال: ستفسد الكوز ف
ىذا النص يكشف صفة خبل ألىل خراسان. وىو يشتمل اصالحها.  إىل طريقةال

على مفهوم الفكاىة ألّن أىل البيت بسبب خبلو ال حيّب أن يكون اؼباء ىف 
الكوز انفدا. ولكن يتحيل إىل خوفو على فساد الكوز وعدم قدرة الضيف 

 إلصالحها. وقال ىف موضوع آخر دبثا منوذج اثن نقال عن قول: 
 ،أيخذ اغببة دبنقاره ،مة**: مل أر الديك يف بلدة قط إاّل وىو الفظ*وقال شبا

فإيّن رأيت ديكة مرو تسلب الدجاج  ،إاّل ديكة مرو ،مّث يلفظها* قّدام الدجاجة
ما يف مناقَتىا من اغبب. قال: فعلمت أّن خبلهم شيئ يف طبع البالد ويف جواىر 

 6فمن مثّ عّم صبيع حيواهنم.  ،اؼباء

حيث  ىمرو ىذه القصة على ما قد فعل الديك والدجاجة ألىل تقّص   
ن يعطي طعمهم إىل أ ونال يريد ألهنمخل بعضهم بعضا بأّن الديك والدجاجة ي

فحسب  بخل ليس ألىل مروالأىلو. وىذا أّدى على شكل الفكاىة أبّن صفة 

                                                           
  17. ص. 1919طو اغباجري، البخالء للجاحظ، القاىرة: دار اؼبعارف،   5
  18. ص. 1919طو اغباجري، البخالء للجاحظ، القاىرة: دار اؼبعارف،   6
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وىذا شكل من أشكال الفكاىة حيواانهتم يّتصف هبذه الصفة.  بل إمّنا أيضا
 فحسب بل ىو يشاركو حيوانتو.  ىمرو حيث أّن ال خيتّص أبىل 

 حتديد البحث  . ب
اعتمادا على كتاب البخالء، و نظرا إىل موضوعات القصة وأحباثها ىف   

 ماقد بُّت من خلفية البحث اؼبذكورة عّبت الباحثة ربديد البحث فيما يلى: 
 للجاحظ؟  كتاب البخالءىف   الواردة الفكاىةما ىي صور  .1
 ؟وما داللة تلك الصور إذا نظران إليها على ضوء جون مانسَت .2

 ج. أغراض البحث وفؤاده  

 البحث:  فمنطلق من ربديد البحث ستبسط الباحثة أغراض وفؤاد ىذا 

 للجاحظ. كتاب البخالء ىف   صور الفكاىة الواردةلكشف  .1
  داللة صور الفكاىة على ضوء جون مانسَت. لكشف  .2

  د. التحقيق املكتيب
ّن كّل حبث قام بو ابحثون ال بّد وأن يسبقو ابحثون آخرون من قبل. فإ 

سواء من  .ما يقاربوبنفس اؼبوضوع أو  أي حبث ال ينفصل من حبوث أخرى
بقة على فعلى ذلك ديكن للباحثة إيراد البحوث السا اؼباّدة أو من الطريقة.حيث 

ىف متناوىل معرفة  وىذا البحوث ىي الىت .ىذا البحث الذي كبن بصدد دراسة
  الباحثة. 
دبية أ" كتاب البخالء للجاحظ دراسة حبث ربت عنوان أّوال،  

ان ب والعلوم الثقافية جبامعة موالاجتماعية" لكرستياىن يولينىت، طالبة كّلية اآلدا
ىف جتماعية  احواالأفيو  ت. عرض5102مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية مالنج 

ستند كتاب البخالء للجاحظ. اىف  كما ىي موجودة العباسية  ىف عهد ، عراقال
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 حوال اجملتمعأ ألجل اكتشاف ىفسيكولوجية األدب اللبحث إىل نظرية ا ىذا
 . كان اعباحظ يعيش فيو  الذى

 Unsur Humor dalam Buku Ibtasim Karya „Aidh ن حبث ربت عنوااثنيا، 

Al Qarni”  العربية جبامعة  اؼبعارف الثقافية قسم ليويون يونيارسيو، طالبة كلية
للقرن،  "إبتسم"يف كتاب  هاومفهومالفكاىة عناصر  تعرض 5100إندونيسيا 

لذى تقوم بو الباحثة. ا البحث يتعلق دبوضوع البحثّن ىذ خرى إأفبعبارة 
الىت تقوم هبا  هما واقع أساسا ىف ماّدة البحث، وشيء من النظريةوالفارق بين

  . الباحثة
 Analisis Struktur teks dan isi kajian ilmu"  بعنوان اثلثا، أطروحة  

balaghah”  العربية  اؼبعارف الثقافية قسم كلية  ةليسماان طالب الدكتور ن ؼباما
ىف كتاب البخالء للجاحظ  أساليب اعبمل. عرض فيو 5112جبامعة إندونيسيا 

فسر أمثال األساليب ىف كتاب البخالء تفسَتا علم البالغة، وفيو على ضوء 
 . بالغيا

 CEMS Vol VI  "Humor dan Komedi dalamدورية رابعا، مقال ىف    

sebuah kilas bali sejarah sastra Arab”   حملمد يونس انيس جبامعةSebelas 

Maret   األدب العرىب قبل اإلسالم إىل ىف فكاىة السوراكرات، عرض فيو اتريخ
  عثمانية. ال

إليوان ماروان،   ”Semiotika Humor Sufi “ دبوضوع خامسا، أطروحة  
فيو مفهوم  قّدمسورااباي، اإلسالمية اغبكومية جامعة سوانن امفيل  نشرتو

يساعد الباحثة ىف دراسة مفهوم الفكاىة ىف كتاب البخالء  ا اؼبقالالفكاىة. وىذ
 للجاحظ. 
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، أّكدت الباحثة أّن كتاب البحوث اليت عرضت سابقة إنطالقا من   
 اوأسباهب اؽباشكأو  الفكاىة صرابتناولو من حيث عنأحد البخالء للجاحظ مل يقم 

 . هاوتقسيم
  ه. اإلطار النظري  

ّد وذالك ألّن الكتابة العلمية ال بلكّل حبث حيتاج إىل اإلطار النظرى،    
أن تتأسس عليها نظرية من النظرايت العلمية ابعتبارىا عدات للكشف اؼبظاىر 

 . ربليلهااليت أرادىا ابحثون 
 بناء النص  .1

اػباصية اؼبتعلقة حبدث أو نشاط أو موقف، أو الفكاىة ىي  إّن نصّ 
فكرة، والىت تستحضر اغبس اؼبضحك، أو اغبس اػباص اؼبتعلق بتعبَت خاص عن 

، والفكاىة خاصية واقعية مضحكة أو مسلية، إهنا إبدراك التناقض ىف اؼبعٌت
تتعلق ابؼبلكة العقلية اػباصة ابالكتشاف والتعبَت والتذوق لألمور اؼبضحكة أو 

 7األفعال.كار واؼبواقف واألحداث و العناصر اؼبتناقضة الالمعقولة ىف األف

  8ىو جزء ال يتجّزء. ،ىو تعبَت اللغة من حيث النحوية والدالليةو    
 صطالح النص أشار إىل القصص يف ىذاإالبحث  افاستحدمت الباحثة ىف ىذ

وىي: القصة، ألهنا تتعّلق ببناء النص  أالها فيو تالكتاب. فالنظرية الىت إستعمل
أّما القصة اليت تشتمل على الفكاىة ىي فيها من ىف كتاب البخالء للجاحظ. 

 ىجاء وتلميح إىل خصمة الفكاىة. 
 
 
 

                                                           
7
 4 ، ص.2003ك، الكويت: العامل اؼبعرفة، حوالضشاكر عبد اعبميد، الفكاىة    

5
  Partini Sardjono Pradotokusumo> Pengkajian Sastra (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2225), h. 33.  
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 القصة  . أ
ة اغبادثة الواقعية أو تشتمل فيو صور  الذى القصة ىي العمل األدىب 
 9، وىي فّن أديّب قدًن، وجاءت ىف األدب القدًن من خالل اؼبالحم.اػبيالية

 تعتمد القصة على عدة عناصر: 
اغبادثة: ويقصد هبا ؾبموعة األحداث والواقع الذى يريد حوؽبا القاص  .1

أفكار قصتو، أو الواقع ىف القصة. وال يهم ىف القصة أن تكون حوادثها 
وقعت فعال وعاش أصحاهبا أم مل تقع إاّل ىف خيال الكاتب أو وجدانو. 
وىف القصة الطويلة فاغبدث مكتوب بًتكيب شىت. أما القصة القصَتة 

 جد حّل واحد. تو 
الشخصية، ىم األفراد الذى تدور حول األحداث،وىم ديثلون أكب جزء  .2

 ىف القصة،  وتؤثر يف طباع ألن يكون القصة ملكة ومشّوقة. 
 البيئة اى دبعٌت اؼبقام واألوقات استعملها القصة.  .3
قع، ال ديكن أن تقوم االفكرة ، الرءي إشتملها القصة  وانتشر يف كّل الو  .4

ّرد األحداث، وأيتى هبا الكاتب دون أن يهدف إىل شيء، القصة ؾب
ألّن خلف اؼبشاىد أتتى األفكار الىت يريد الكاتب أن يظّهرىا بُت 

 الناس.  
  10اغببكة، تراكم اؼبشاكل الىت تتكّون من خالل األحداث. .5

فمنطلق من التعريف السابق وجدت الباحثة مثال من القصة أخذىا من  
 كتاب البخالء للجاحظ: 

 *قصة أىل اػبراسان: 

                                                           
 . ص.1992القاىرة: دار الطباعة احملمورية، بية االوربية.دالدارس االزكى ؿبمود عقيقي،   9

118 
 . 149زكى ؿبمود عقيقي، الدراسة األدبية واالوروبية. ص.   10
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حّدثٌت أبو إسحاق إبراىيم بن سّيار النظام قال: قلُت مرّة عبار كان ىل، من 
أىل خراسان: أعرين مقالكم فإىّن أحتاج إليو. قال: قد كان لنا مقلى ولكنو 

ُت من جار ىل آخر. فلم يلبث اػبراساينُّ أن ظبع نشيش اللحم سرق. فاستعر 
ىف اؼبقلى، وشّم الطباىج**، فقال ىل، كااؼبغضب: ماىف األرض أعجب منك، 
لوكنت خّبتٌت أّنك تريد أو للحم أو لشحم لوجدتٌت أسرع إليك بو*، إمّنا 

ليس خشيتك* تريده للباقلى، وحديد اؼبقلى حيًتق إذا كان الذى يقلى فيو 
بدسم. وكيف ال أعَتك إذا أردت الطباىج، واؼبقلى يعد الرّد من الطباىج 

 11أحسن حاال منو وىو ىف البيت. 

 لّب النص  .2
الباب بيان تعريف الفكاىة ووظيفة الفكاىة  اعرضت الباحثة ىف ىذ 

 وأشكال الفكاىة ووجود تقنية الفكاىة وموضوع الفكاىة و أسباب الفكاىة. 
 تعريف الفكاهة  . أ

اإلنسان الفكيو، لغة، ىو من كان طيب النفس مزّاحا مضحكا.   
على حالة عقلية تنطوي على   Humor/ Humourويدّل اؼبصدر، فكاىة 

إّن مصطلح الفكاىة ىف استخدامو  12إحساس ابؼبضحك ىف الوجود البشر.
اللغة  ىفالعربية ترادفها  الفكاىة ىف، و the comikاغبديث يعٍت اؼبضحك 

وىي من أسل التيٍت دبعٌت " شيء سائل ". وذلك   Humour كلمةاإلقبليزية  
ألّن الشعوب اليواننية القددية كانوا يعتمدون أن اغبالة النفسية ربكمها أربعة 

 Yellow)األصفر ونسغ  (Phlegm) ونزلة(blood) أنواع من األموجة، وىي دم 

bile) ونسغ األسود (Black bile) ّل على صفة . وىذه السائالت األربعة تد
إنطالقا من التعريف اؼبذكور ديكن القول أبّن خصاءص 13شخصية اإلنسان.

                                                           
 23. ص. 1919طو اغباجري، البخالء للجاحظ، القاىرة: دار اؼبعارف،   11
12

  http://arab-ency.com.sy/detail/5547 
13

  http://arab-ency.com.sy/detail/5547 
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طبيعة اإلنسان تفهم من األمزجة ىف جسد اإلنسان. إذا كان بُت ىذه 
 السائالت ىف وزن متزن 

 وظيفة الفكاهة  . ب
يلخص علماء النفس وظائف الفكاىة والضحك ىف اغبياة، ىف   

 14طبس وظائف أساسية ىي: 
التخفيف من وطأة القيود االجتماعية، الفكاىة الىت تعب عن  .1

األفكار اؼبرتبطة جبوانب ترتبط أكثر من غَتىا ابلقيود االجتماعية. 
ابلسلوكيات الفريزية  -بشكل خاص–وتتعلق ىذه اعبوانب 

 والعدوانية واعبنسية. 
النقد االجتماعي، من خالل السخرية والفكاىة تنقد بعض  .2

 اؼبؤسسات االجتماعية والسياسية. 
ترسيخ عضوية الفرد ىف اعبماعة، االبتسامة ىي أول أشكال السلوك  .3

الضاحك، وىي أول دليل إجيايب على رغبة الطفل ىف التواصل مع 
 الوجود معهم. والديو 

جيعلنا نعلو على اؼبواقف أسلوب ؼبواجهة اػبوف والقلق، فالضحك  .4
 اؼبربكة، وعلى اؼبخاوف اؼبقلقة، وعلى الصراعات اؼبهلكة. 

اللعب العقلي، فقد تكون الفكاىة نوعا من اللعب العقلي أو اؼببارة  .5
اؼبعرفية، فالفكاىة سبنحنا نوعا من التحرر اؼبؤقت من سيطرة القلوب 

  النمطية والطراءق اؼبنطقية اعبامدة من التفكَت. 

 

 

                                                           
14

 40، ص. 2003ك، الكويت: العامل اؼبعرفة، حوالضالفكاىة شاكر عبد اعبميد،   
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 رية الفكاهة  نظ .3

ـبتلفة أّن الفكاىة متطابقة بكّل شيئ ما يتعلق ابلضحك،  وتعريفات وىف عبارة 
ىف موسوعة اإلندونيسيا إّن الفكاىة نوع  سيتياوان قال.  ذبعل اإلنسان ضاحكةو 

 ا. وىي جزء ال يتجّزء من حياة البشر. هتأو التسلية بغرابتها وندر  من تشجيع الًتفيو

 15ىف معجم الفكاىة أّن الفكاىة تنقسم إىل ثالثة أقسام:  نسَتاجوان ميرى 

كانت نظرايت  ،(Superiority or degradation)نظرية الفقية أو الدونية  .1
اجملموعة األوىل ىي األكثر استمرارًا عب العصور، وبناًء عليها يتخذ الضحك موقعاً 

أبن »أفالطونيعتقد فوقيًا يف حُت يوجد موضوع الضحك يف موقع دوين، وقد كان 
أي دبعٌت إذا كان الضاحك ىف  اإلنسان يضحك فبا ىو سخيف وانفر غَت منسجم

درجة أعلى وأّما الكائن اؼبضحك ىف موقف اإلكبطاط )االستهانة أو يدىن(. وقفا 
أبّن الشخص ىم يضحكون عندما يكون ىناك  ألفالطون وجرجيو وأريس طوتيليس

السخرية دبعٌت شيئ ينتهك قاعدة   16لوف.شيئ مثَت للسخرية وخارج عن اؼبأ
 للغاية. 

 Incongruity and frustation of)نظرية التنافر وإحباط اآلمال  .2

expection) إن سبب الضحك ىو ببساطة إدراك  آرثر كويستلر يقول الفلسوف
الفكاىة اليت دعاىا نظرية الًتافق، .أي التباين فجأة بُت مفاىيمنا وواقع اغبال

تكون اغبالة مضحكة حتماً عندما تنتمي يف الوقت نفسو إىل سلسلتُت من وحسبها 
األحداث مستقلتُت كلياً، وقابلة لتأويلُت ـبتلفُت سباماً، يف الوقت نفسو أيضاً، فبا 
 يفجر الضحك كمتنفس من التوتر الناتج من التأرجح ما بُت السلسلتُت والتأويلُت.

 relief of tension and release of)نظرية زبفيف التوتر أو تنفيس الكبت  .3

inhibition)  ديكن أن تنشأ الفكاىة من الكذب واػبداع، كما ديكن أن تظهر يف .
                                                           

15
  http://arab-ency.com.sy/detail/5547 

16
 Vivienne Westbroo and Shun-Liang Chao, Humor in The Art, 2219, 

Taylor&Francis, h. 22   
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وقد يكون رمزا للراحة من التواتر والضغط، ل من أشكال التعاطف والتفاىم، كش
 ىجاءا.  وقد يكون

رؤية فلهم راسكُت وبورنفرد وفوريد كل من الفكاىة   من جهة أخرى قسمو  
قّسم راسكُت الفكاىة إىل اغبّث على وقوع الفكاىة وتقنيتها لوجودىا. أخرى فيها.

  unintended Humor :فتنقسم إىل قسمُت إنطالقا من اغبّث على وقوع الفكاىة،
الفكاىة  ىلو الفكاىة اؼبقصودة(. فاأل)  ،intended Humor)الفكاىة غَت اؼبقصود(

. تتوقع ىذه الفكاىة ؼبا فعلت  غَت اؼبقصودة وىي الفكاىة الىت تكون بشكل طبيعيٍّّ
ومن  17، ويشعر ابؼبستمع أو نظّارة الفكاىة. عكسهااإلنسان فعال لفظيا أو 

اؼبعروف أّن ىذه الفكاىة تتوقع على حُت غفلة لدى اؼبتكلم، وىو ال يقصد 
. وىي الفكاىة الىت تكون بشكل غَت طبيعيٍّّ  الفكاىة اؼبقصودة والثانية 18للمزوح.

 19للؤومة. اوىذه تقصد ابلفكاىة غرضا للهجاء و 

يرى فوريد أّن الفكاىة تنقسم إىل قسمُت مها: اغبّث على الفكاىة و موضوع و  
 . الفكاىة. أساسا على حّثها تتكون الفكاىة من فكاىى وفكاىة و ويت

مصطلح الفكاىة. حيث تشَت إىل كل األنواع  ىو  (Comic)ؼبضحكّن اإ 
اؼبرتبطة ابلضحك، كالسخرية، والنكتة. ولكن بعض العلماء يفضلون ربديد ىذا 
اؼبصطلح على كبو أدق وحصره ىف اعبانب ذي الطابع اعبمال أو شبو اعبمال من 

   20اؼبوضوعات ال ىف األفعال أو األقوال القادرة على إاثرة الضحك.
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  Vivinne Westbroo and Shun-Liang Chao in tehe Art, 2219, Taylor & Francis, h. 9.  
15

  Yuyun Yuniarsih, Unsur Humor dalam buku ‘Ibtasim karya ‘Aidh Al Qarni, 
(Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Univesitas Indonesia, 2211), hl. 14. 

19
  Yuyun Yuniarsih, Humor dalam buku ‘Ibtasim karya ‘Aidh Al Qarni, h. 15.  

22
 56. ، ص2003ك، الكويت: العامل اؼبعرفة، حوالضشاكر عبد اعبميد، الفكاىة   
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ستعملت الفكاىة ػبلع اأما الفكاىة شيئ مضحك ابؼبوضوع و القصد.  
العاطفة الىت تتعلق بذىن اإلنسان واحملبة والدين وما أشبو ذلك. والقصد متنوعة، 

 اؼبداعب واؽبجاء والضحك على اإلنسان. 

ماتسمى ابلظرف الذطي أو البارع، وىي التعبَتات البارعة   (wit) ةالدعابأّما  
على سرعة الفهم، وحدة اؼبالحظة وبراعتها وجيري التعبَت عن ذلك كلو من خالل الدالة 

  21.تعليقات تستثَت اإلعجاب

السياسية و غَت ذلك.  عها إشتملت الفكاىة عن القبيلة و وبناءا على موضو  
بُّت األول عن الفكاىة دبوضوع القبيلة والوطن والرؤساء فيها اؽبجاء واللؤومة. أّما 

و حياة اجملتمع ربت ظّل السياسية تتعلق دبوضوع الفكاىة عن رؤساء اغبكومة أ
 22اغبكومة.

 : 23يرى بورنفرد أّن الفكاىة تنقسم إىل عّدة احملاورو 
 فكاىة الدينيةال .1
 فكاىة الوطنيةال .2
 فكاىة اعبنسية  ال .3

 أسباب الفكاهة .4
 24وقوع الفكاىة :ل اسبب ترى يويون اثٌت عشر

التغفل، الفكاىة الىت وقعت بسبب النسيان أوالتناسى الذى فعلو الغفلة و  .1
 اإلنسان. 

                                                           
21

 54، ص.2003الكويت: العامل اؼبعرفة، ك، حوالضشاكر عبد اعبميد، الفكاىة   
22

  Yuyun Yuniarsih, Humor dalam buku ‘Ibtasim karya ‘Aidh Al Qarni, h. 19.  
23

  Sari Endahwarni, Kosa Kata dan Ungkapan Humor Srimulat (Depok: Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1994), h. 34.  

24
  Yuyun Yuniarsih, Humor dalam buku ‘Ibtasim karya Aidh Al Qarni, h. 22-21.  
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شخص يتعارض مع األشياء د، الفكاىة الىت وقعت بسبب موقف التنق .2
 الشائعة. 

ابأللفاظ، الفكاىة الىت وقعت بسبب مهارة اإلنسان ىف لعب  ةاللعب .3
 األلفاظ. 

شخص ىف قعت بسبب مهارة التحّكم ابلعيوب اعبسدية، الفكاىة الىت و  .4
 إظهار نقصان جسد اآلخر.

التحّكم ابلعيوب اػبلقية والنفسية، الفكاىة الىت وقعت بسبب مهارة   .5
 شخص ىف إظهار نقصان أخالق اآلخر. 

ص بنفسو، الفكاىة الىت وقعت بسبب شخص جعل نفسو ربّكم الشخ .6
 مثل اآلخرين. 

اإلنسان الذى يستعظم نفسو  رباملاؽبزلقة، الفكاىة الىت وقعت بسبب  .7
 على األخرين.  

زاح، حيث لىت وقعت بسبب ذكاء الشخص ىف اؼببة، الفكاىة اؤاالد .8
 ديكن أن يسقط فكاىة خصمو. 

روح الدعابة الىت ربدث ألن ، الفكاىة الىت وقعت بسبب ذكيزبلص ال .9
 ضطرار.  ى اإلجابة عندما يكون الشخص ىف االذكاء الشخص العثور عل

القلب والعكس، الفكاىة الىت وقعت بسبب شخص ىف تقلُّب اغبالة أو  .10
 اؼبخالفة عليها حبالة األخر. 

ختالف اإلحساس ىف ، الفكاىة الىت وقعت بسبب وجود المعاىنب ةاللعب .11
 ، إّما من اجملاز أواغبقيقة أوالكناية.  فهم معٌت الكلمات

مطلوب، الفكاىة الىت وقعت بسبب وجود إجابة األسئلة  اإلجابة بدون .12
 إبجابة غَت مقنعة أومرادة. 
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 منهج البحث  . و
 نوع البحث  .1

البحث حبثا مكتبيا ألنو يعتمد ىف دراستو على الكتب  يعتب ىذا 
دبية ألهنا أدراسة  عمليةواؼبصادر اؼبكتوبة، فليس من البحث اؼبيداىن. وىو من 

لبحث شكل الفكاىة ىف كتاب دراسات تطبيقية األدبية لتحليل و تنتمى إىل ال
 البخالء للجاحظ. 

 مصدر البحث ومعطياتو  .2
دار  أصدرتوللجاحظ، كتاب البخالء البحث معتمد على   مصدر ىذا  

وسّتُت صفحة  الكتاب من طبسمائة تسعةىذا  اؼبعارف ابلقاىرة، حيتوي ىذا 
منها: رسالة سهل بن شعر ورسالة. ص و نو ىف صورة قصيومضامص(. 596)

ىارون، قصة طرف أىل خراسان، قصة أىل البصرة من اؼبسجديُت، قصة زبيدة 
 بن ضبيد وما أشبو ذلك. 

كما بيّنا معناىا   البحث فهو ظواىر شكل الفكاىة ؼبعطيات ؽبذاوأما ا
وىي ديكن أن يكون ىف شكل قصص تتضمن اؼبفارقة . ىف اإلطار النظري

 واؽبجاء واإلستهزاء وغَت ذلك .
 طريقة صبع البياانت  .3
 : الطرقتسهيال عبمع البياانت واؼبعطيات، قامت الباحثة بعّدة من    

 متأنّيةقراءة  حيتوي على مظاىر الفكاىة  ءكتاب البخالقراءة نص ىف   . أ
 النص ىف ذلك الكتاب مالحظة دقيقة. اى مالحظة 

كتاب لنيل البياانت اؼبوجودة ىف   ستخدمت الباحثة طريقة مكتبيةا . ب
 نظرايت اؼبتعلقة ىف ربديد البحث.الستخدام اب البخالء
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 منهج ربليل البياانت .4
نظرية عن فكاىة كما أوردان قامت الباحة بتحليل اؼبعطيات على ضوء 

  سابقا، أبن نطبقها على تلك اؼبعطيات. 
 نظام البحث  . ز

حيتوي الباب األول على خلفية البحث وربديد البحث وأغراض البحث      
 ث. حوفوائده والتحقيق اؼبكتىب واالطار النظرى ومنهج البحث ونظام الب

 ىو البخالء" للجاحظكتاب " ؤلف  ويشتمل الباب الثاىن على سَتة م    
  ا. أسباهبو  ىاوفوائد هاقسيموت هاونوع ىاوربديد واترخيها  ،تعريف الفكاىة

 تقيسمربليل شكل الفكاىة وبناء النص و  علىشتمل يالباب الثالث     
  من كتاب " البخالء" للجاحظ. وأسباهباالفكاىة 

 البحث.  ةنتيجيشتمل على الذى  الباب الرابع اػبتام     
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 الباب الرابع 
  ختام
 

هلل بال غاية وشكرا لو بال هناية والصالة والسالم على رسول هللا  وشكرا محدا  
 أّما بعد.  اه،وعلى آلو ومن والو ومن تبع ىد

البحث بعد بذل اجلهود واألفكار واآلراء القصرية  فبإذن هللا قد مّتت كتابة ىذا 
لفهم  ثة تلخيصا واختصارا لتسهيل القارئالباحالباب األخري كتبت  والبسيطة. وىف ىذا

وحتليلها على ضوء  كتاب "البخالء" للجاحظىف   الفكاىة  قصصو الباحثة عن تما كتب
 . نظرية جون مانسري

 اخلالصة  . أ
كتاب البخالء ىف   وما يتعلق هبا ليل مفهوم الفكاىةتحبعد القيام ب 

 القارء، وىو فيما يلى:  هاللجاحظ، وجدت الباحثة نقطة جوىرية ال بّد أن يفهم
اهلجاء والتلميح واللؤومة  نوع من علىقصص شتمل الفكاىة ىف كّل الت .1

 وكلمة التشهري إىل خصم الفكاىة. 
أبّن مفهوم نسري، ااىة الىت عرضت فيو جون مإستحدمت الباحثة نظرية الفك .2

 الفكاىة ىف ىذا الكتاب يشتمل على عنصر الكذب واالستهزاء ونصح. 
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 وبناءا على البيان اؼبذكور تلحص الباحثة تقسيم الفكاىة وأسباهبا بشكل مربّعي، كما يلى:
 منرة تقسيم نوع نص   باب الفكاهةأس

 اإلجابة بغري اؼبطلوب
 (   42ص:  –) البخالء 

إمنا اؼبسألة على من أكل مع اعبماعة، ألّن ذلك ىو التكّلف. 
 وأكلى وحدى ىو األصل

ا
لفكاهة غري 

املقصود
 (U

n
in

ten
d

ed
 H

u
m

o
r)

 

راسكني
 

الفكاهة على حث  الوقوع
 

1.  

 القلب والعكس 
 (  71ص:  -) البخالء

 والبئر لك معرضة*؟ قلُت: ليس بعذب ،تتوضأ ابلعذب، 
 إمنا ىو من ماء البئر**.

  قال: فتفسد علينا كوزان ابؼبلوحة. فلم أدر كيف أزبلص
 منو. 

 

 لعب ابأللفاظ 
 (  71ص :  -) البخالء

تغديت اليوم؟ فإن قال: نعم، قال لوال تغديت لغّديتك بغداء 
طّيب، وإن قال: ال. قال: لو كنت تغديت لسقيتك طبسة 

 أقداح. فال يصري* ىف يده على الوجهني قليل وال كثري.

التحّكم ابلعيوب اػبلقية  فعلمت أّن خبلهم شيئ ىف طبع البالد وىف جواىر اؼباء، فمن مثّ 
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 والنفسية 
 (  71ص:  -) البخالء

 عّم صبيع حيواهنم. 
 

 اللعب ابأللفاظ 
 (  42ص:  -) البخالء

فقال ىل، كااؼبغضب: ماىف األرض أعجب منك، لوكنت خّّبتىن 
أّنك تريد أو للحم أو لشحم لوجدتىن أسرع إليك بو*، إمّنا 
خشيتك* تريده للباقلى، وحديد اؼبقلى حيرتق إذا كان الذى يقلى 
فيو ليس بدسم. وكيف ال أعريك إذا أردت الطباىج، واؼبقلى يعد 

 وىو ىف البيت.  الرّد من الطباىج أحسن حاال منو
 

الفكاهة غري املقصود
 (U

n
in

ten
d

ed
 H

u
m

o
r)

 

راسكني
 

الفكاهة على حث  الوقوع
 

 

  الغفلة والتغفل 
 (  23ص:  -) البخالء
  التخلص الفقو 

 (  23ص:  –) البخالء 

 فلما  ،فكسا صديقا لو قميصا ،وسكر زبيدة ليلة
صارالقميص على الندمي خاف البدوات. وعلم أّن ذلك 

 من ىفوات السكر.
  فرّد القميص عافاك هللا. قال لو الرجل: إّّن وهللا قد

فلم أضع جنىب إىل األرض حىت جّيبتو  ،خفُت ىذابعينو
المرأّن. وقد زدُت ىف الكمَّني وحذفت اؼبقادم. فإن 
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ألنو  ،آخذه أردت بعد ىذا كّلو أن أتخذه. فقال: نعم
يصلح المرأتى كما يصلح المرأتك. قال: فإنو عند 

 الصباغ.
 
 

التحّكم ابلعيوب اػبلقية و 
 النفسية 

 (  22ص:  –) البخالء 

فمددُت يدى آلكل فقال: أجهز على اعبرحى، وال تعرض* 
لألصحاء. يقول: اعرض للدجاجة الىت قد نيل منها، وللفرخ 
اؼبنزوع الفخذ، فأّما الصحيُح فال تعرض* لو. وكذلك الرغيُف 

 الذى قد نيَل منو، وألصابو بعُض اؼبرق. 
 

الفكاهة غري املقصود
 (U

n
in

ten
d

ed
 H

u
m

o
r)

 

راسكني
 

الفكاهة على
 

حث  الوقوع
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  التنّقد 
 (  23ص:  -) البخالء
  التخلص الفقو 

 (  23ص:  -) البخالء

 فلم يعرفو. فوقف عليو ذات  ،وكان ينزل ىف شّق* بىن سبيم
فأدخل  ،وىو ىف ؾبلس من ؾبلس من ؾبالسهم ،يوم سائلٌ 

فغلط  -وفلوس البصرة كبار-يده ىف الكيس ليخرج فلسا
فلم يفطن حىت وضعو ىف يد السائل. فلما  ،بدرىم بغلى
 فطن اسرتّده

 فأفرّقو يعقوؽبم. ليس ىذا من  ،مل أصبع ىذااؼبال بعقوؽبم
ىذا من مساكني الفلوس.* وهللا ما  ،مساكني الدراىم

 أعرفو إالّ ابلفراسة*. 
 التنقد 

 (  81ص:  -) البخالء

 ،فأدخل إصبعو فحّكها من ابطن الشفة ،فحكتو* شفتو العليا
الفكاهة املقصودة ـبافَة أن أتخذ إصبعو من غالية شيئا إذا حّكها من فوق.

 ( In
ten

d
ed

 H
u

m
o
r )

 

راسكني
 

الفكاهة على حث الوقوع
 

 اللعب ابأللفاظ  

 ( 71ص: -) البخالء

أطعمىن من خبزكم. قال: ال تريده، ىو مّر. فقلُت فاسقىن من 
قال: ال تريده، ىو ماحل. قلُت: ىات* ىل من كذا وكذا. مائكم. 

 قال: ال تريده، وىو كذا وكذا.
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التحّكم ابلعيوب اػبلقية 

 النفسية 

 (  81ص: -)البخالء

ايأابالفتح خذ ذلك* الرغيف فقطّعو واقسمو على أصحابنا. 
فتغافل أبو الفتح. مثّ أعاد عليو القول، فتغافل. فلما أعاد عليو 

الرابعة قال: مالك ويلك ال تقطعو بينهم؟ قطع هللا القول 
أوصالك! قال: تبتلى على يدى غريى أصلحك هللا! فخجلناه 

 مرّة، وضحكنا مرّة،
 ربّكم الشخص بنفسو 

 (  88ص: -)البخالء

 َمن رفع يده قبل القوم غّر مناه ديناراً *
 

  التنّقد 

 (  22ص: -)البخالء

  الدآبة 

 (  22ص: -)البخالء

 وال مؤنة  ،ال شبن لو ،ازّبذ ؽبم طعّيما خفيفا شهيّا مليحا
 فيو

  فمن يلومىن* على دعوة قوٍم قرَّبوّن من الفقر وابعدوّن 
من الغىن، وكّلما دعوهتم أكثر، كنُت من الفقر أقرب ومن الغىن 

 أبعد!
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 اللعب اؼبعاّن 

 (  71ص: -) البخالء

منهم، زىاء طبسني رجال، يتغّدون على مباقل ورأيُت أان ضبّارة 
حبضرة قرية* األعراب**، ىف طريق الكوفة، وىم حجاج. فلم أر 
من صبيع اػبمسني رجلني أيكالن معا، وىم ىف ذلك متقاربون، 
حيّدث بعضهم بعضاً. وىذاالذى رأيتو منهم من غريب ما يّتفق 

 الناس.
مضحك 

 

(C
o
m

ic)
فرويد  
 

الفكاهة على حث  الوقوع 
 

 

2.  

 التنقد 

 ( 42ص: -)البخالء

وزعم أصحابنا أّن خراسانية ترافقوا ىف منزل، وصّبوا عن االرتفاق 
ابؼبصباح ما* أمكن الصّب. مث إهنم تناىدوا وزبارجوا*، وأىب واحٌد 

منهم أن يعينهم، وأن يدخل ىف الغرم معهم. فكانوا إذا جاء 
دبنديل، وال يزال وال يزالون كذلك إىل أن اؼبصباح شّدوا عينو 

 يناموا ويطفئوا اؼبصباح، فإذا أطفؤوه أطلقوا عينو.
 ربّكم الشخص بنفسو 

 (  88ص: -) البخالء

 
: َمن رفع يده قبل القوم غّر مناه دينارًا * فريى بعضهم أن غرم 
دينار أوىل، فذلك منو ؿبتمل ىف رضاقلبو*، وما يرجو من نفع 

 ذلك لو.

فكاهة
 (H

u
m

o
u

r)
 

فرويد 
 

الفكاهة على حث  
الوقوع 
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التحكم ابلعيوب اػبلقية 

 والنفسية 

 (  47ص: -) البخالء

وأبو عبد هللا ىذا كان من أطيب اػبلق وأملحهم خبال وأشدىم 
 رايء*. 

أدخل على ذى اليمينني طاىر بن اغبسني، وقد كان يعرفو 
خبرساَن بسبب الكالم، فقال لو: منذ كم أنت مقيٌم ابلعراق اي أاب 
عبد هللا؟ فقال: أان ابلعراق منذ عشرين سنًة، وأان أصوم الدىر 
منذ أربعني سنة". قال: فضحك طاىر، وقال: سألناك اي أاب عبد 

 مسألتني.  هللا عن مسألة، فأجبتنا* عن
 
 

 التنّقد 

 (  41ص: -) البخالء

انٌس من اؼبراوزة إذا لبسوا اػبفاف ىف الستة األشهر الىت ال ينزعون 
فيها خفافهم، ميشون على صدور أقدامهم ثالثة أشهر، وعلى 
أعقاب أرجلهم ثالثة أشهر حىت يكون * كأهنم مل يلبسوا خفافهم 

 نعال خفافهم أو تنقب*.إال ثالثة أشهر، ـبافَة أن تنجرد 
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 اللعب اباأللفاظ 

 (  24ص: -) البخالء

فأطمعو الزماُن ىف  -وذلك ىف زمان التوليد -ومر أبصحاب اعبداء
الرخص، وربرّكت شهوتو على قدر إمكانو عنده. فبعث غالمًا لو 

  -وىو معروف -يقاُل لو ثقف
ليشرتي لو جداي، فوقف* غري بعيد. فلم يلبث أن رجع 
الغالم حُيضر، وىو يشري بيده ويوميء برأسو، أن: اذىب 
وال تقف. فلم يّبح. فلّما دان منو قال: ويلك*! هترّبىن  
كأّن مطلوب؟ قال: ىذا طرفة*. اعبذُى يعشرة. أنت من 
ذى البابة؟ مّر* اآلن، مّر مّر. فإذا غالمو يرى أن من 

نكر ان ُيشرتى جدٌى بعشرة دراىم، واعبدى بعشرة إمنا اؼب
عر. فأما ىف  ينكر عندان ابلبصرة، لكثرة اػبري ورخص السِّ

ق العساكر* فإن أنكر ذلك منكر، فإمنا ينكره من طري
 رخصو وقّلة شبنو، ال لغري ذلك.

دعابة
 

( W
it )
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 التنّقد 

 (  42ص: -) البخالء

سّيار النظام: دعاان جاٌر لنا، وقال أبو إسحاق إبراىيم بن 
فأطعمنا سبرًا وظبن* سالء، وحنُن على خوان ليس عليو إالّ 
ماذكرت، واػبراساّنُّ معنا أيكل، فرأيتُو يقطر السمن على اػبوان 
حىت أكثر من ذلك. فقلت لرجل إىل جنىب: ماألىب فالن يضيع 

ت ظبن القوم، ويسيء اؼبؤاكلة، ويغرف فوق اغبق؟ قال: وما عرف
عّلتو؟ قلت: ال وهللا. قال: اػبوان خوانو، فهو يريد أن يدظبو، 

ألنو رآىا  -ليكون كالدبغ لو. ولقد طّلق امرأتو وىي أّم أوالده
 غسلت خواانً لو دباء حاّر، فقال ؽبا: ىالّ مسحتو.

دعابة 
 

( W
it )

فرويد  
 

الفكاهة على حث  الوقوع 
 

 

 

 اللعب ابأللفاظ 

 (  42ص: -) البخالء

فإن وجد قيِّم ذلك البستان رمى إليو بدرىم، مّث اشرتىل هبذا، أو 
إن كان  -أوعنباً  -إن كان ىف زمان الرطب –أعطىن هبذا، رطَبًا 

ويقول لو: إاّيك إاّيك أن ربابيىن، ولكن ذبودىل،  -ىف زمان العنب
فإنك إن فعلت مل آكلو ومل أعد إليك. واحذر الغنب فإّن اؼبغبون 

مأجور**. فإن أاته بو أكل كّل شيء معو وكّل  ال ؿبموٌد وال
شيء أتى بو، مّث زبلل وغسل يديو، مّث سبّشى مقدار مائة خطوة. 
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مّث يضع جنبو، فينام إىل وقت اعبمعة. مث ينتبو فيغتسل، وميضى 
 إىل اؼبسجد. ىذا كان دأبو كّل صبعة. 

 
 التحّكم ابلعيوب النفسية 

 ( 71ص: -) البخالء

شبامة**: مل أرالديك ىف بلدة قّط إاّل ىو الفظ*، أيخذ اغببة وقال 
دبنقاره، مّث يلفظها* قّدام الدجاجة، إالديكة مروى، فإّّن رأيت 
ديكة مروى تسلب الدجاج ما يف مناقريىا من اغبّب. قال: 
فعلمت أّن خبلهم شيئ ىف طبع البالد وىف جواىر اؼباء، فمن مثّ 

وطنية عّم صبيع حيواهنم.
 

فر 
ويد و برنفرد 

 

الفكاهة على موضوع الوقوع
 

 

3.  

التحّكم ابلعيوب اػبلقية 

 والنفسية 

 ( 21ص: -) البخالء

  

وأّما ليلى الناعطية، صاحبة الغالية من الشيعة، فإهنا مازالت ترقع 
قميصا ؽبا وتلبسو، حىت صار القميص الرقاق، وذىب القميص 
األول. ورفت كساءىا ولبستو*، حىت صارت ال تلبس إال الرفو، 

 وذىب صبيع الكساء. وظبعت قول الشاعر: 
 جيبو فاستبدل فإذا أضّلك      يصك ما اىتديت عبيبوبس قمال
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التحّكم ابلعيوب اػبلقية 

 النفسية 

 (83ص: -) البخالء

ولقد رأيُت رجال ضخمًا فخم اللفظ فخم اؼبعاّن، تربية يف ظل 
ملك، مع علم جم* ولسان عضب، ومعرفة ابلغامض من العيوب 
والدقيق من احملاسن، مع شّدة تسرّع إىل أعراض الناس وضيق 

وإن ثريدتو لبلقاء، إاّل أن بياضها صدر دبا يعرف من عيوهبم، 
 انصع، ولوهنا اآلخر أصهب.

 

السياسية
 

فرويد و برنفرد 
 

الفكاهة على موضوع الوقوع
 

 

التحكم ابلعيوب اػبلقية 

 والنفسية 

 (  22ص: -)البخالء

وال تقوال اآلن: قد وهللا أساء أبو عثمان إىل صديقو، بل ما تناولو 
ابلسوء حىّت بدأ بنفسو. ومن كانت ىذه صفتو وىذا مذىبو، فغري 
مأموٍن على جليسو. وأّى الرجال اؼبهّذب. ىذا وهللا الشنوع* 

 والتبوع والبذاء وقّلة الوفاء. 
 

دينية
 

 التنّقد 

 (  28ص: -) البخالء

 حدثىن أبو اعبهجاه النوشر واّن قال: 
حدثىن أبو األحوص الشاعر قال: كّنا نفطر عند الباسياّن* فكان 
يرفُع يديو قبلنا، ويستلقى على فراشو ويقول: إمنا نطعمكم لوجو 
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 هللا، ال نريد منكم جزاء وال شكورا.
 اللعب ابأللفاظ 

 ( 71ص:-) البخالء

للوائر إذا أاته، وللجليس إذا طال قال أصحابنا: يقول اؼبروزى 
جلوسو: تغديت اليوم؟ فإن قال: نعم، قال لوال تغديت لغّديتك 
بغداء طّيب، وإن قال: ال. قال: لو كنت تغديت لسقيتك طبسة 

 أقداح. فال يصري* ىف يده على الوجهني قليل وال كثري.
 القلب والعكس 

 ( 71ص:-) البخالء

كرمية** وأصلو من مروى، فرآّن أتوضأ وكنت ىف منزل أىب ابن أىب  
من كوز خرف، فقال: سبحان هللا! تتوضأ ابلعذب، والبئر لك 
معرضة*؟ قلُت: ليس بعذب، إمنا ىو من ماء البئر**. قال: 

 فتفسد علينا كوزان ابؼبلوحة. فلم أدر كيف أزبلص منو.
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