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 تلخيص:

يهدف هذا البحث ملناقشة شخصّية جحا ونوادره. فجحا شخصّية شعبّية مشهورة تثير الخالف. ولكنها 

 ولكن الشخصّية األقدم من ومن املؤكد أّنها ليست تابعة لشخص واحد. معروفة في التراث الشعبّي العربّي.

بين شخصّياته تابعة لجحا العربّي الذي عاش في القرن السابع للميالد. وبعده ظهر جحا التركي املتوفى حوالي 

الدّية. وبعد ذلك ظهرت شخصّيات أخرى عند أمم مختلفة، وبخاّصة، تلك التي كانت لها عالقة يم 1284

 مع الثقافة العربّية اإلسالمّية.

 نوادر الحكمة، نوادر الحماقة، نوادر التحامق، نوادر البخل.وأحد تصنيفات التراث الجحوي هو: 

  تقديم

 : التالية املطروحة األسئلة عن اإلجابة إلى جحا شخصّية عن الكشفخالل  من الّدراسة هذه تسعى

 ناكه هل ؟هشخصّيت ِسمات هي ما جحا؟ عن العربية املصادر تقول  ماذا النادرة؟ الناس يستعمل ملاذا

 هو من العربّي؟ جحا هو من  اللقب؟ هذا عليهم أطِلق الذين األشخاص هم من أكثر؟ أو واحد جحا

  جحا؟ نوادر تقسيم هو ما التركّي؟ جحا

ادرة؟ ملاذا
ّ
  الن

عتبر
ُ
ثير اًراأخب ما شخص يسردعندما  البشرّي  الجنس يستعملها التي الوسائل من وسيلة ةادر الن ت

ُ
 ت

ِتب ما أقدم ومن. واملغّفلين الحمقى أخبار وبخاصة الضحك،
ُ
 هقال العرب ما عند املوضوع هذا عن ك

ص قوله فيما (17-15ص) "... واملغّفلين الحمقى أخبار" كتابه في( ه597- ه508) الجوزّي  ابن
ّ
، ويتلخ

ق باستعمالها في األسباب اآلتية
ّ
 :يتعل

ه ُحِرموه، مّما له ُوِهب   ما قدر عرف الحمقى أخبار سمع إذا العاقل ّن أ: األّول 
ّ
 .   الشكر على ذلك فحث

ر ّن أ: والثاني
ْ
  املغفلين ِذك

ّ
قاء على املتيقظ يحث

ّ
 لكسب،ا تحت داخال ذلك كان إذا الغفلة أسباب ات

 . التغّيير تقبل تكاد ال فإنها الطباع، في مجبولة الغفلة كانت إذا وأّما

ح أن: والثالث ّوِ
ِر  في بالنظر قلبه اإلنسان ُير  ا، املبخوسين هؤالء ِسي 

ً
 من تمّل  قد النفس فإّن  حظوظ

  بعض إلى وترتاح الجد، على الدؤوب
ُ
 . اللهو من باحامل

ح يعجبهم واألفاضل العلماء زال وما(: 18ص) ويضيف
 
ل
ُ
ون  امل

ّ
 لقلبا وتريح النفس تجّم  ألّنها لها ويهش

عند طه،  -; Bergson, 1900 2006 :178 ،بطرياقوب) ضرورّي  النفس عن فالترويح الفكر، كّد  من

2014) . 
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 منها ثيرةك أهداف له( فقط واملغفلين بالحمقى الخاّصة وليس) أّيامنا في املضحكة األخبار سرد إّن 

 : أيًضا ومنها ذكرناه، ما

جوء -
ُ
 في عّما رللتعبي كوسيلة والفكاهات، النوادر إلى طويال والظلم للقهر تتعّرض التي الشعوب ل

ام من والتنكيل للبطش التعرُّض عدم ضمان مع أبنائها صدور 
ّ
عتبر. املستبّدين الحك

ُ
 وسيلة ذهه وت

 .واملعاناة والقهر الكبت عن ووسيلة للتنفيس( 2014 : طه،انظر ؛Sully, 1902نضالّية اجتماعّية )

 نجد لذا بهم، واالستهزاء الغاشمة القّوة أصحاب من بالسخرية ،الوقت نفسه في ُمقترنة، تأتي وهي

 يدباب الهندي للفيلسوف" ودمنة كليلة" كتاب وما. ومكان زمان لكل تصلح النوادر هذه كلمات أّن 

 السلطان،و  الجاه وأصحاب" الكبار" انتقاد لكيفّية نماذج سوى  الفونتين الفرنس ي الكاتب وقصص

 واناتالحي استخدام طريق عن سواء الطغاة، إلى النصح توجيه وما ضعفهم، ونقاط عيوبهم وإظهار

 وُبعد مةالحك إلى وافتقارهم املستبّدين أولئك تفكير محدودّية على تأكيد   إال النكات، أو كنماذج

 حورّيةم أسطورّية شخصّية الشرقّي، األدبّي  تراثنا في جحا شخصّية نجد املنطلق هذا ومن. النظر

 (. 5: 2006 الخشاب،)

( أّن الضحك تصريف 2014 : طه،انظر -1928ويرى فرويد في كتابه "النكتة وعالقتها بالالوعي" ) -

لطاقة نفسّية شعورّية مكبوتة  واعية أو غير واعية. وهكذا يكون الضحك من أفضل اآللّيات 

 الدفاعّية. 

 هي بل فحسب، سياس ّي، قهر عن للتنفيس وسيلة ليست السخرية بأن( 2013) إسماعيل ويوّضح -

 على ثورةال إلى ثم املقاومة إلى ُيؤّدي بشكل تتراكم قد فإنها ولذلك السلبّية، املقاومة آلّيات إحدى

 ألوضاع،ا تفاقم مع ثورة إلى تحّولت قد فإنها وهكذا املجاالت، كل في املجتمعيّ  الترّدي من خلفّية

 (. 16: 2014 أيار، 28 االتحاد،) 1مصر في برئيسين فأطاحت

ل أن ويمكن - عم  ْست 
ُ
 كان الذي اليهودي الشعب مع حدث كما البقاء صراع ملواجهة أو النادرة للعالج ت

 (.2006 ،بطرياقوب ؛15-13: 2004 ،كوهين) العصور  من كثير في مضطهًدا

 من  أهدافه ُمستعرًضا تحّدث عندما( 5: 2004 ،كوهين) كوهين فّصلها أخرى  عديدة أهداف وهناك

 وجوه بالبسمة ُينير وأن للقلوب الفرحة يجلب أن ُيريد بأنه بالذات، اليهودّية النكتة عن الكتابة

ع وأن والعذاب والفقر  األلم حمل ُيخّفف وأن الحزينين األشخاص  ُيفرح نوأ ساخرة بأشياء املنطق ُيمّتِ

 له ُوّجهت الذي الشخص من ي ضحك وأن والسخرية بالنكتة ُيداعب وأن بالضحك والروح الجسم

  الحياة ليتحّم  أن -بالنكتة الفرد يشعر أن خالل من ولكن واملجتمع، العالم نواقص ُيظهر وأن السخرية

ا أكثر يجعلها وأن أكثر سهلة إلى وُيحّولها أكثر  .ابتسام 

                                                           
 .املوضوع هذا في( 2013) ألفكار إسماعيل وإبراز تلخيص هذا 1
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 اللغة في جحا

حا معنى أّن  نرى  أبادّي، للفيروز " املحيط القاموس"و منظور  البن" العرب لسان" إلى وبرجوعنا  1ج 

 ىعل اعتماًدا" العرب لسان" وُيشير. األعرابّي  أبن على اعتماًدا وذلك وخطا، ومش ى به أقام باملكان

ه ينصرف ال رجل، اسم ُجحا أّن  أيًضا، األخفش،
ّ
ر، بباب ُعمر مثل ألن

 
 ُضم  ) ُجحا من معدول  وهو ُزف

ِتح األّول  الحرف
ُ
صن أبي لقب هو االسم وهذا ،(األخير قبل ما وف

ُ
 . الفزاري  ثابت بن ُدجي ن الغ

  العربية املصادر في جحا

 أبي بن لعمر منسوب شعر بيت في كانت العربّي  التراث من وصلتنا جحا شخصّية إلى إشارة أقدم لعّل 

 :املذكور  الشاعر فيه يقول " التواريخ عيون " في الكتبيّ  شاكر وابن" الدرر  نثر" في اآلبّي  أورده ربيعة

هِت 
َّ
 جحا جنوني من كأني حتى                   يــــب ِت ــبــوتلعَّ  ليــعق دل

ه نوح، هو جحا اسم أّن  حكى قد الجاحظ أّن  نعلم أيًضا اآلبّي  كتاب ومن
ّ
 أدركو  عام، املائة على أربى وأن

ه أي املنصور، جعفر أبا
ّ
 . الهجرّي  الثاني القرن  منتصف حتى عاش أن

  للجاحظ،" البغال" كتاب وفي. الحمقى عداد في جحا" الحكمين في رسالة" في الجاحظ ويضّم 
 
 كذلك ِردت

 . النوادر إحدى في جحا إلى إشارة

ردُ  للحصرّي،" اآلداب زهر ذيل" وفي : لتاليةا العبارة خاتمه على نقش املتحامق العبر أبا أّن  مفاده خبر ي 

 مجمع" في امليدانّي  ويذكر. للهجرة 250 عام توفي عّباس يّ  شاعر هذا العبر وأبو ،"األربعاء يوم جحا توفي"

 ونادرة ،وجحا الخرسانّي  مسلم أبي بين تّم  لقاء عن نادرة" الكبرى  الحيوان حياة" في والدميرّي " األمثال

 .  إجازتهو  بجحا املهدي الخليفة عبث تعِرض" واملغفلين الحمقى أخبار"و" الدرر  نثر" في مذكورة ثانية

 (8- 7: 1985 سعد،)

 جحا شخصّية

 العصور  مع تراكمت التي النوادر أن إال السابقة، العربّية املصادر في جحا ُحْمق عن قيل ما ورغم

 : أخرى  أحياًنا واملتناقضة حيًنا املتفقة واملواهب، الجوانب متعّددة شخصّية اليوم تعكس

( ه597 – ه508) الجوزّي  ابن عند سنرى  كما املفرطة، والّسذاجة الحمق غاية في األحيان بعض في فهو

 لثاقبا برأيه الناس يستنير حكيم عاقل إنسان أخرى  أحيان في وهو. جحا عن كتبها التي النوادر في

ًيا ملتزم وغير الحيلة واسع داهية نراه وأحياًنا. لألمور  تقديره وبُحسن
ً
 إلى أيلج نراه وأحياًنا. أخالق

ص إّما بالسذاجة، التظاهر أو التحامق
ّ
 عليه صُعب مأرًبا لُيحّقق أو املحرجة املواقف من ليتخل

                                                           
ه ينصرف ال جحا االسم(: ه548. ت) امليداني عند االسم هذا تعريف في االختالف من نوع هناك 1

ّ
 جاح عن معدول  ألن

 .  وجهك أي جحوتك، هللا حّيا: وُيقال .رما إذا يجحو جحا ُيقال. عامر عن ُعمر مثل
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ا إنساًنا حّتى أو حكيًما أو عاقال بدا إذا وبخاّصة ذلك، دون  إليه الوصول 
ً
 ؛5-6 :2006الخشاب،) بسيط

 .(14: 1991، كوهين ؛5 4 :1989سعد، 

  :جحا شخصّية في املختلفة الجوانب تعليل ًيحاول  حيث ،(103: 1969) ذلك من أبعد العّقاد ويذهب

 ما جحا عن ويرُ : " واملغّفلين الحمقى أخبار في( 44 :ه597. ت) الجوزّي  ابن يقول : فطنته على يدّل  ما

. كاياتح له وضع ُيعاديه كان من بعض إّن  قيل وقد. التغفيل عليه الغالب أّن  إال وذكاء، فطنة   على يدّل 

ي وعن
ّ
 يرانج له وكان. عليه مكذوب عنه ًيقال الذي وهذا. ظريًفا كّيًسا رجال جحا رأيت: إبراهيم بن مك

 ". عليه فوضعوا وًيمازحونه ًيمازحهم

 ومن ،الغصن أبا ًيكّنى كان فزارة، من رجل هو: "األمثال كتاب صاحب امليدانّي  يقول : ًحمقه على يدّل  ما

 اأب يا لك ما: له فقال موضًعا الكوفة بظهر يحفر وهو به مّر  الهاشميّ  موس ى بن عيس ى أّن  ًحمقه

ي: قال الغصن؟
ّ
 أن بغيين كان: عيس ى فقال. مكانها إلى أهتدي ولست دراهم الصحراء بهذه دفنت قد إن

لها كانت السماء في سحابة: قال ماذا؟: قال. فعلت قد: قال. عالمة تجعل
ّ
 فجحا. "العالمة أرى  ولست تظل

 .   امليداني وصفه كما الحماقة، غاية في يظهر إذ متناسقة، مفهومة شخصّية هنا

ه على يدّل  ما وهناك
ّ
ه يحسبون  أناس هناك(: ه597. ت) الجوزي ابن يقول : الكرامات أصحاب من أن

ّ
 أن

م والكرامات، الحاالت أصحاب من
ّ
ه بظاهرة، كالمه عليه يؤخذ أن ينبغي وال يتكل

ّ
 إخفاء يهف يتعّمد ألن

وا ّم ث الحديث رواة التابعين من بعضهم حسبه وقد. والخزعبالت املضحكات بهذه اإللهية األسرار
ّ
 شك

وا كما اسمه حقيقة في
ّ
 . مسماه حقيقة في شك

قون  من وهناك. ذكاء على يدّل  وما تغفيل على يدّل  ما جحا عن ُيسمع وهكذا
ّ
 فيلوالتغ الذكاء بين يوف

 .تالكراما أصحاب من غيرهم يعتبره كما. عليه املفترين وضع من التغفيل نوادر أّن  فيحسبون 

 جحا؟ من أكثر أو واحد جحا

 ماك جوانبها جميع من بها والغموض اللبس أحدق الشعبيّ  األدب شخصّيات من بشخصّية لنا عهد ال

ومع هذا فهي شخصّية شعبّية معروفة جًدا في  (.17: 1980 املصري،) جحا شخصّية في الشأن هو

 .(7: 1984 ،رجوانعّدة ) أجيالالتراث الشعبّي العربّي منذ 

ا معروفة شخصّية جحا أكان هو، والسؤال ه أم الحياة قيد على وموجودة حق 
ّ
ِسبت وهمّي، شخص أن

ُ
 ن

 (. 3 فّراج،) والحكايات؟ النوادر إليه

د، واألمر
ّ
اب عند املؤك

ّ
ه( 6: 2006) الخش

ّ
ه واحًدا، شخًصا جحا يكون  أن ُيعقل ال أن

ّ
 أو صاحب هو وأن

ثير ذعةال  انتقادّية مسرحّية لتأليف منها كل يصلح والتي له، املنسوبة والفكاهات النوادر كل مصدر
ُ
 ت

ام، فيهم بمن جميًعا، الناس ضحك
ّ
 نم اللبيب إّن " منطلق من أو املوقف كوميديا بفعل سواء الحك

ال موّسًعا العّقاد ويقول . الالذعة السخرية درجات أعلى وهذا أنفسهم، حّتى أو" يفهم اإلشارة
ّ
 ومعل
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ه جحا، أمر في الثبوت كّل  ثابت واحد ش يء(: 100-101: 1969)
ّ
 أن يمكن وال واحًدا جحا يكن لم أن

ِسبت التي النوادر ألّن  يكونه،
ُ
 : اآلتية لألسباب واحد شخص عن تصدر أن يمكن ال إليه ن

 صدر في عاشوا أناس عن يتحّدث بعضها ألّن  واحد شخص عن النوادر كل تصدر أن يستحيل -أ

 مورلنكتي عصر في وبعضها العباس يّ  املنصور  عصر في عاشوا أناس عن يتحّدث وبعضها اإلسالم،

 . بأجيال بعده ما أو

 ها،مجموع من تصّورها التي الشخصّيات الختالف واحد شخص عن النوادر كل تصدر أن يستحيل -ب

 ذيال الساخر  والطبع النادر الذكاء صاحب جحا يكون  ما ومنها جحا، من التغفيل يكون  ما فمنها

ل من الشخصّيات هذه ومن البالهة، على ويتنّدر الغفلة عن يكشف
ّ
 مراء، بغير  الحماقة به تتمث

ه وتمثيله كالمه في ويبدو يتحامق من ومنها
ّ
ف أن

ّ
 .    لحكمةا يّدعون  بمن منه استهزاء يقول  ما يتكل

 أو ةاألمكن في عنها تروى التي البيئات لتباعد واحد شخص عن النوادر كل تصدر أن ويستحيل -ت

 آسيا أو الحجاز أو بغداد عن بعضها ويروى فارس عن بعضها يروى فقد واألخالق، العادات

ه جحا عن قيل رّبما بل. البلدان من غيرها أو الصغرى 
ّ
ه هعن وقيل الفزارّي، العربّي  الغصن أبو إن

ّ
 إن

ه عنه وقيل التركّي، الدين نصر
ّ
ه الجاهلين، الحمقى من إن

ّ
ر  الكرامات أصحاب من وإن

ّ
 يناملتست

 .والبالهة بالهذر يجهرون وهم بالوالية

ب ألّنها كان، ما كائًنا وحده جحا عن النوادر هذه كل تصدر أن ويستحيل -ث  جانينامل إلى بعضها ُينس 

 .   العيناء وأبي نواس أبي أمثال من األذكياء إلى أو وبهلول، هبنقة أمثال من

 لحاصلا  تحصيل بين تختلف الفكاهة طبيعة ألّن  واحد شخص عن النوادر كل تصدر أن ويستحيل -ج

 لكّنهو  النوادر، من واحدة نادرة في عرًضا يّتفق أن يجوز  مما واملحال، واملحاولة الفارق  مع والقياس

 . واملئات العشرات في يّتفق ال

ه فنفهم واحد كتاب في نقرأ ونحن -ح
ّ
ه للوجود، قابل أو موجود شخص أن

ّ
 طبوعم األخبار، متنافس ألن

 تسويغ إلى ًرامضط الكتاب صاحب فنرى  آخر كتاب في عنه نقرأ ثّم . واحد غرار على وتعبيره تفكيره في

فين إلى بإسنادها املتناقضة نوادره
ّ
 .والتشهير للنكاية" حاج" على املفترين بافتراء أو واملنتحلين، املتخل

اب وُيشير
ّ

فين حكماء بقيام ُيرّجحون  املؤرخين بعض أّن  إلى( 6: 2006) الخش
ّ
 مدى على عديدين ومؤل

 من ملستبّدينا مع للمتاعب تجنًبا الجحوّي  الرصيد إلى وإضافتها والنكات النوادر بعض بابتكار العصور 

 .السلطان أصحاب

     جحا اسم عليهم أطلق ممن األشخاص بعض

ين الغصن أبو ُيدعى لرجل حقيقّية شخصّية لقب هو جحا أّن  املراجع بعض تفيد  لفزارّي ا ثابت بن ُدج 

 ركّي الت الرومّي  خوجة الدين نصر ُيدعى أنه أخرى  مراجع ذكرت بينما املوطن، العراقيّ  األصل العربّي 

اب) األصل
ّ

في بعض أراح حين في ،(1991 كوهين، ؛5-4: 1989سعد، ؛6 :الخش
ّ
 أنفسهم التراجم مؤل
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 على ماعإج شبه وهناك. ثابت بن الغصن أبو الرومّي  الدين نصر الشيخ وأسموه االسمين بين فجمعوا

ه األناضول، بإقليم سيوري بناحية م1208 عام خورثو بقرية ُولد حيث تركي أصل من كونه
ّ
 عاش وأن

اب) م1284 عام في بها وُدفن ومات
ّ

 ما بكّل  تدّل  التي النوادر مع يستقيم ال األمر هذا ولكّن  (،6 :الخش

كر جحا بأّن  تقول  التي الحقيقة مع يستقيم ال وكذلك. عربّي  أصلها أّن  على فيها
ُ
 1النديم ابن فهرست في ذ

 . بقرون الرومّي  خوجة الدين نصر والدة قبل ظهرت التي العربّية املراجع من وغيره( ه 438. ت)

 فالسخرية لذلك، تبًعا النوادر مضامين اختلفت فقد جحا، شخصّيات ظهور  عصور  اختالف ومع

 ياسّيةالس والسخرية التركّي، جحا من نبعت االجتماعّية والسخرية العربّي، جحا عن صدرت اإلنسانّية

 (.4: 1989 سعد،) املصرّي  جحا مصدرها كان

 أّمة ّل وك شعب فكّل . الشعوب عليه تهافتت حّتى الطريفة وقصصه جحا حكايات شاعت أن ما كذا،هو 

ا" جحا" لها صّممت اإلسالمّية بالدولة صلة على  طبيعة عم يتالءم بما العربّي  األصل بتحوير بها خاص 

 أّن  إال ،أيًضا تختلف رّبما الحكايات وشكل األسماء أّن  ومع. فيها االجتماعّية الحياة وظروف األّمة تلك

ك بل تتغّير، لم وحماره األحمق املغّفل" جحا" شخصّية
ّ
" جحا نوادر" كتاب في الواردة الطرائف تجد إن

 وقوع اريخوت وامللوك املدن أسماء غير فيها يختلف لم نفسها هي فهرسه في النديم ابن عند املذكور 

 الهجرّي  الثالثو  الثاني القرنين في حكاياته واشتهرت الهجرّي  األّول  القرن  في عاش العربّي  فجحا الحادثة،

 .تلتها التي القرون وفي

ام دتنتق الشعبيّ  أدبها في ُمضحكة ظريفة شخصّية وجود فكرة استهوتها األخرى  األمم أّن  ويبدو
ّ
 الحك

 جحا ّيةشخص نجد وهكذا مباشرة آدابها إلى" العربّي  جحا" فكرة فنقلت ،الطغاة والظاملين من وتسخر

 الثالث غير ُمختلفة، بلدان في ظهرت التي الجحوّية، الشخصّيات تلك ومن الشعوب، من الكثير عند

 :يلي ما سابًقا، ذكرناها التي

  إيران، في" الدين نصر مله" -

 جحا بلغاريا املحبوب، " غابروفو" -

  السليط، اللسان صاحب أرميبنيا جحا" آرتين" -

 جحا يوغوسالفيا املغّفل، "  آرو " -

 ،(8 :1984 رجوان،) تيل إبيلنشفيجل البالمي -

 (.15-14: 1991 كوهين،) الشرقيّ  اليهودّي  جحا -

                                                           
ف املغّفلين من قوم أسماء"  435 ص: الفهرست النديم، ابن.  1

ّ
فها من ُيعلم وال الكتب نوادرهم في أل

ّ
 نوادر كتاب: أل

 ابكت املوصلي، ابن نوادر كتاب األهرابي، سورة نوادر كتاب أحمر، ابن نوادر كتاب ضمضم، أبي نوادر كتاب جحا،

 ".  سيفويه نوادر كتاب علقمة، أبي نوادر كتاب الحزمي، عبيد أبي نوادر كتاب يعقوب، ابن نوادر
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نسب العربّية والنوادر جحا، شخصّيات أقدم هي العربّي  جحا شخصّية أّن  نرى  تقّدم اومّم 
ُ
 نذم إليه، ت

ين أسلفنا، كما وتعود، الهجرّي  األّول  القرن   العربّي  حاج عن بالحديث وسنكتفي. الفزارّي  ثابت بن لُدج 

 . األخرى  الشخصّيات باقي من شهرة أكثر ألّنهما التركّي  وجحا

 العربّي  جحا

ين الغصن أبو هو  لخالفةا عصر في أي) الهجرّي  األّول  القرن  في حياته نصف عاش الفزارّي  ثابت بن ُدج 

 عاصر قدف وهكذا(. األّول  العباسّية الخالفة عصر أي) الهجرّي  الثاني القرن  في الثاني ونصفها( األموّية

 التسعين نع تزيد التي حياته سنوات أكثر وقض ى العّباس ي، املهدي عصر حّتى حيًنا وبقي األموّية الدولة

 .)8: 1985 سعد،) بعده وما الهجرّي  الثاني القرن  في 1حكاياته اشتهرت وقد. الكوفة في عاًما

                                                           
 : (44-48: ه597. ت) الجوزّي  ابن دّونها التي العربّي  جحا حكايات 1

هأ الكلبيّ  بكر أبي عن .1
ّ
 أين شيخ اي: فقلت الشمس، في جالس بشيخ إذا الكوفة، قدمت فلّما البصرة من خرجت: قال ن

  خلفك؟ إلى وترجع وراءك لك أقول ! هللا سبحان يا: فقال خلفي، لىإ فرجعت وراءك، لي فقال الحكم؟ مجلس

ا داركم من سمعت: لجحا رجل قال .2
ً
 أحمق، يا: قال فوق؟ من سقط وإذا: قال فوق، من قميص ي سقط: قال ،صراخ

  معه؟ وقعت قد كنت أليس فيه، كنت لو

ر " كتاب في( ه429-ه350) الثعالبيّ  منصور  أبو حكى .3 ى: قال" النوادر غر 
ّ
: ايخاطبه فقال مّرة بالريح جحا الغصن أبو تأذ

 .خراك أكلت حتى حبسك الذي داود بن سليمان إال يعرفك ليس

صت إحداهما قد فإذا خصيتيه، فمّس  الريح فضربته بارد، يوم في الحّمام من يوًما وخرج .4
ّ
 وجعل مامالح إلى فرجع ،تقل

ش
ّ
ت لقد: فقال لك؟ ما: فقالوا الناس، ُيفت

 
 جدهاو  فلما البيضة، فرجعت وحمي، دفيء أنه ثّم  بيضتّي، إحدى ُسِرق

د ال اليد تأخذه ال ش يء كّل : وقال هلل شكًرا سجد
 
 . ُيفق

 خشبة رى واشت السوق  إلى جحا فمض ى الحفر، أجرة في لجاج بينهما فجرى  له، ليحفر الحفار إلى فأرسل له، جار ومات .5

 نصلبهل الخشبة هذه اشترينا وقد دراهم، خمسة من بأقّل  يحفر ال الحفار إّن : فقال عنها فُسِئل   بها، وجاء بدرهمين

ر ومسألة القبر ضغطة من ويستريح دراهم ثالثة ونربح عليها
 
 . ونكير ُمْنك

ر .6
ّ
ْرُت  ال وهللا: وقال فغضب ثيابه فاحترقت يوًما جحا تبخ  . عرياًنا إال تبخَّ

ت .7 ما بالتوبة تعجلوا ال قوم، يا: جحا فصاح ويتوبون، هللا يدعون  الناس فأقبل شديدة ريح يوًما هبَّ
ّ
 وبعةز  هي وإن

 . وتسكن

ْمي الجيران يلزمني اآلن: أبوه فقال وغيره، هْدِم  من كثير تراب جحا أبي دار باب على اجتمع .8  إلى تاجوأح التراب، هذا بر 

 عري ش فليت املقدار هذا عنك ذهب إذا: جحا له فقال به، عملأ ما أدري  فما اللِبن، لضرب يصلح بالذي هو وما مؤنة،

منا: أبوه فقال تحسن؟ ش يء ّي أ
ّ
ل ع 

ُ
 . فيها ونكبسه آبار له نحفر: فقال به، تصنع ما أنت ت

 فعلت كمال: له فقيل منه، فاستتر جحا رآه أيام بعد كان فلما بالدقيق، فهرب حّمال على وحّمله دقيًقا يوًما اشترى  .9

 . كراه مّني يطلب أن أخاف: فقال كذا؟

ههُ  .10 جَّ ا، رأًسا ليشتري  أبوه و   إلى اقيهب وحمل ودماغه، ولسانه وأذنيه عينيه فأكل الطريق، في وجلس فاشتراه مشوي 

: قال أذناه؟ أين: قال. أعمى كان: قال عيناه؟ أين: فقال. طلبته الذي الرأس هو: فقال هذا؟ ما ويحك: فقال أبيه،
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اب ويقول 
ّ

ه( 6 ،2006) الخش
ّ
 وهي ،"ريمة" زوجته إلى إشارة من جحا نوادر عن تحّدث مرجع يخلو ال أن

سم عنيدة، مخالفة زوجة
ّ
 خبيثو  أحمق فهو" عجيب" ابنه أّما. دوًما به وتهزأ به وتترّبص بالشراسة تت

 وقدد. يبل كسول  وحماره. النور  أبو هو وصديقه". جميلة" اسمها وابنته. الفكر وشارد اللسان وسليط

فت
ّ
سبت املضحكة الحكايات مئات أل

ُ
 .الهجري  الثاني القرن  بعد إليه ون

 التركّي  جحا

 بإقليم سيوري بناحية م1208 عام خورثو بقرية الرومّي  خوجة الدين بنصر امللّقب التركّي  جحا ُوِلد

اب،) املغوليّ  الحكم عاصر وقد م1284 عام في بها وُدِفن ومات بها وعاش بتركيا األناضول 
ّ

: 2006 الخش

6.) 

هور  بعد أّما
ُ
ب جحا عن فالحكايات التركّي، جحا ظ نس 

ُ
 تباعدينم عشرة إلى ُينسب أن ُيمكن ما وهي إليه، ت

ر الحكايات هذه وبعض. واملزاج والعقل واملكان الّزمان في
ّ
 الجيب ساعات اختراع بعد ما إلى ُمتأخ

 (. 103 :196 العقاد،) والتابعين الّصحابة أّيام إلى ُمتقّدم وبعضها

ه التركّي  جحا إلى املنسوب أّما
ّ
 يقع ه1328 ةسن مطبوع بالتركّية كتاب وهناك الصفحات، مئات يمأل فإن

نقل ولم بالتركية ُوِضعت النوادر هذه من كثيًرا أّن  فيه شّك  ال الذي واألمر. صفحة 250 في
ُ
 عن ت

                                                           
: قال بدله، وخذ رّده ويحك،: قال. قرعأ كان: قال دماغه؟ فاين: قال. أخرس كان: قال لسانه؟ أين: قال. أصّم  كان

 . عيب كل من بالبراءة صاحبه باعه

 أن افأخ: فقال الكفن، واشترِ  اذهب: له فقيل أبوه ومات. تظلها سحابة عالمتها وجعل صحراء في دراهم جحا دفن  .11

 . عليه الصالة فتفوتني الكفن أشتري 

قِعد   فلّما والسيف، بالنطع فدعا معه، ليمزح املهدي أحضره  .12
ُ
 فإني جميمحا تصب ال انظر: للسّياف قال النطع، في ا

 . احتجمت قد

  بكم مّرت هل: قال شأنك؟ ما: فقالوا السوق  في يعدو يوًما رأوه  .13
ُ
  اللحية؟ مخضوب رجل   جارية

 . مسجده بنى ما أحسن ما جامًعا هللا رحم: فقال الجامع، مسجد فقيل هذا؟ ما: فقال املسجد باب يوًما اجتاز  .14

ّمه وفي بقوم مّر   .15
ُ
ْن  إال هذا لكم قال ما: فقال خوخ،: فقالوا خوخة، أكبر فله كّمي في ما أخبرني من: فقال خوخ، ك  م 

 . زانية أّمه

 .الليل في خاصة وهللا أي: فقال! القمر أحسن ما: يقول  قائال جحا سمع .16

: هل فقال والبنصر، الخنصر فعقد حنطة، جريبين خذ: قال نعم،: قال بإصبعك؟ الحساب أتحسن: رجل له قال .17

 لطيخت لئال: قال الوسطى؟ أقمت ِلم  : الرجل فقال الوسطى، وأقام واإلبهام السبابة فعقد شعيًرا، جريبين خذ

 . بالشعير الحنطة

 وهو به عتصن ما ويحك: اّمه فقالت البيت، إلى وحمله بدرهم منهم فاشتراه ميت، ببازي  يلعبون  بصبيان يوًما مّر  .18

ا كان فلو اسكتي،: لها فقال ميت؟  . درهم بمائة شرائه في طلعت ما حي 

 .  ضحيةاأل ألجل العيد في عندنا تكون  أن واجتهْد  غيبتك تطْل  ال باهلل: وداعه عند له فقال مكة إلى مّرة أبوه خرج  .19
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 العقاد،) رى أخ بالد في األقل، على نشأته، تكن ولم الترك بالد في عاش شخص إلى ترجع وأّنها العربّية،

ة شواهد وهناك(. 144 :1969
ّ
ِتب الدين نصر لخوجة املنسوب أّن  على وأدل

ُ
 قادالع ويدعو بالتركّية، ك

 الصغرى  اآسي في واألقاليم املدن تذكر ألّنها النوادر هذه من لكثير الترك بتأليف الجزم إلى( 145ص)

 . األيام هذه في املشهورة بخصائصها جاورها وما

. ويلط بزمن وفاته بعد" شهر آق" مقبرة في ضريحه وكرامات بكراماته مشهور  الدين نصر والخوجة

 وعالم راراألس عالم بين الجذب أهل حالة إلى يحيلونها ولكنهم منها فيضحكون  أضاحيكه الناس ويذكر

 ويعفيه ماهمر  ُيؤّدي الذي باألسلوب الحسنة املوعظة على واالحتيال التقّية حّب  إلى ُيحيلونها أو. العيان

 . عقباه من

ك
ّ

 غزوته اءأثن في بتيمورلنك الدين نصر الخوجة اجتماع على النوادر كثرة بسبب قائم األكبر والش

وفي قد فهو. ه683 سنة أو ه673 سنة توفي الدين نصر الخوجة أّن  واملشهور . الروم لبالد
ُ
 قبل ت

ل وال قرن، نصف من بأكثر تيمورلنك ه ُيعق 
ّ
 م1405 سنة حوالي وفاته كانت إذا إال مجالسه حضر أن

وفي التي
ُ
ا(. 146: 196 العقاد،) تيمورلنك فيها ت  تحمل التي النوادر هذه بعض في النسبة صواب كان وأي 

 املفروض العصر وبعد تيمورلنك عصر بعد وضعها في خالف ال النوادر من جملة فهناك الخالف،

 اعةوس كالبندقية حديثة مخترعات إلى اإلشارة فيها وردت التي النوادر وهي الدين، نصر للخوجة

بها التي كالنوادر أو الجيب،
ّ
كذ

ُ
 ولهذا. صالخصو  على الصغرى، آسيا وتاريخ العثمانّي  التاريخ وقائع ت

م أن الواجب فمن
ّ
ل س 

ُ
 ولهاحص ألّن  األخرى، األمم من نقلها أو التركّية النوادر من األكبر العدد بوضع ن

ها
ّ
 لرجلا هذا أّن  فلو. التاريخّية السوابق في نظير له ُيروى وال العقل يسيغه ال أمر واحد رجل من كل

 تمأل يالت املئات تلك أضاحيكه من اجتمع ملا لُيسّجلوها، الناس معه وعاش النوادر تلك ليخلق عاش

لقّية، العقلّية النقائض من فيها بما يأتي أن استطاع وال املجلدات،
ُ
 لجغرافيةا نقائض عن فضال والخ

 . والتاريخ

ز أن الصعب من واآلن بعضها، مع النوادر اختلطت التركّي  جحا ظهور  وبعد مّيِ
ُ
 .درن فيما إال هي ملن ن

فت األخيرة العقود وفي ِ
ّ
ِسب ت ُمختلفة أماكن في جديدة نوادر أل

ُ
 لتكنولوجياا تستعمل أّنها مع جحا، إلى ون

ا الحديثة  ماحي،الق" )جحا سلسلة" في ُيرى  كما ذلك، إلى وما الفضاء وسفينة اآلليّ  اإلنسان مثل جد 

1991 .) 

فها التي النوادر تصنيف نستطيع ذلك من وبالرغم
ّ
 .ُمختلفة اعأنو  إلى التركّي  وجحا العربّي  جحا لنا خل

   جحا نوادر تقسيم

ؤّديه الذي الدور  حيث من أو الداللة حيث من واضحة أقسام إلى جحا نوادر تقسيم ُيمكن
ُ
 :ت

 ذكّي  كإنسان النوادر هذه في جحا يظهر. نادرة 22( 117-109 :1969 العقاد،) والحكمة الذكاء نوادر -

ّق  ال العقل، وراجح وحكيم
 

  .الجوزي ابن عند رأيناها التي النوادر بعكس ذلك، في راغب له ُيش
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 كإنسان النوادر من النوع هذا في جحا ويظهر. نادرة 20( 124-118: العقاد) والحماقة البالهة نوادر -

 كتاب يف الجوزي ابن أوردها التي تلك مع النوادر هذه وتتالءم ويفعل، يقول  ما يفقه ال أحمق أبله

 . الحاشية في سابًقا ذكرناها والتي ،..."واملغّفلين الحمقى"

 والحماقة الحكمة بين تتوّسط نوادر وهذه. نادرة 20( 131-124: العقاد) والتباله التحامق نوادر -

فها الحماقة فيها يصطنع التي النوادر على اختيارها في نقتصر ال. البّينة
ّ
ه ويتكل

ّ
لها كأن

ّ
. ويستعيرها ُيمث

ب ال التي النوادر من هي بل حس 
ُ
ب وال الحكمة من بطبيعتها ت حس 

ُ
 ولكّنها وّسطتت ولكّنها الحماقة من ت

ها أخرى، مّرة وتلك مّرة هذه عليها وتغلب بينهما تتوّسط
ّ
ت وكل ِسب 

ُ
ت كما جحا إلى ن ِسب 

ُ
 موضوعهاب ن

 من النوع هذا في جحا يقوم(. 124 :1969 العقاد،) أمثاله من الفكاهّية السمعة ذوي  إلى بمغزاها أو

ص كي استعمالها إلى يلجأ وهو األبله، األحمق بدور  النوادر
ّ
 فيها، وقع قد كان مآزق  من نفسه ُيخل

ل فهو
ّ
 . ويفعلها يقولها التي لألشياء واع   وهو األحمق، دور  فيها ُيمث

 يعّز  بخيل، كإنسان النوادر من النوع هذا في جحا يظهر. نوادر 6( 31-7.: تد. بيومي،) البخل نوادر -

ه من بالرغم واملحتاجين، والسائلين الضيوف حّتى أحد، إطعام عليه
ّ
 وأ إطعامهم على قادر أن

 . عليهم التصّدق

: 1985وهناك تصنيفات أخرى في املصادر املختلفة، ونأخذ منها من املصادر العربية ما عرضه سعد )

279 – 281:) 

ا2 .جحا طفال .1
ً
 .. جحا وحماته6 .. جحا وزوجاته5 .. جحا ووالدته4 .. جحا ووالده3 .. جحا تلميذ

. جحا 12 .. جحا محامًيا11 .. جحا قاضًيا10 .. جحا تاجًرا9 .. هيئة وزي جحا8 .. جحا وأوالده7

ا وإماًما
ً
ا13 .واعظ ى عليه14 .. جحا ولي  ع  . 17 .. أحوال جحا املادية16 .. جحا حّماال15 .. جحا ُمد 

. جحا 21 .. ثقافة جحا20 .. ُبخل وكرم جحا19 .. ذكاء جحا وسرعة بديهته18 .حماقة جحا وغفلته

. 26 .. جحا والفلسفة25 .. جحا والحكام24 .. جحا واللصوص23 .. جحا ُمضيًفا22 .ضيًفا وطفيلًيا

. جحا 31 .ه. جحا وحصان30 .. جحا وخروفه29 .. جحا وحماره28 .. جحا والنبات27 .جحا واملياه

. جحا 36 .. جحا والديك الرومي35 .. جحا والبط34 .. جحا والثيران33 .. جحا والبقرة32 .وبغلته

 . جحا واألشياء. 38 .. جحا والدجاج37 .واللقلق

 (.1991، كوهينوكذلك نجد تصنيًفا مشابًها بعض الش يء عند كوهين سرانو )

ز التفكير أكثر  ه يدعو القارئ أو السامع لتشغيل عقلهمن غيرهوبرأينا، فالتصنيف األّول يحّفِ
ّ
 ، ألن

ز نوع النادرة التي يتعامل معها، بينما التصنيف الثاني وما شابهه فهو أكثر شفافّية، ولذلك فهو  لُيمّيِ

 ُيناسب صغار السن لقربه من عقلّياتهم وتجاربهم.

  



  جحا ونوادره

 11 صفحة ،(2016) 10املجمع، العدد 

  الخالصة

ه توجد أسباب عّدة الستعمال النوادر 
ّ
 دينّية، اومنه التسلية، مثل ترفيهّية أسباب ومنهالقد رأينا أن

 لنقد ِملتاسُتعْ  حيث السياسّية ومنها الدفاعّية، اآلليات أفضل من الضحك يكون  حيث النفسّية ومنها

ام
ّ
 . لبطشهم قائلوها يتعّرض أن بدون  الحك

 أن إال العربّية، املصادر في ُحْمقه عن قيل ما ورغم العربّي، لجحا كانت لجحا شخصّية أقدم ولعّل 

 يًناح املّتفقة واملواهب، الجوانب متعّددة شخصّية اليوم تعكس العصور  مع تراكمت التي نوادره

ا واملتناقضة
ً
 أخرى  يانأح في وهو. املفرطة والّسذاجة الحمق غاية في األحيان بعض في فهو: أخرى  أحيان

ا. لألمور  تقديره وبُحسن الثاقب برأيه الناس يستنير حكيم عاقل إنسان
ً
. الحيلة اسعو  داهية نراه وأحيان

ا
ً
ص إّما بالسذاجة، التظاهر أو التحامق إلى يلجأ نراه وأحيان

ّ
 مأرًبا ّققلُيح أو املحرجة املواقف من ليتخل

ا حّتى أو حكيًما أو عاقال بدا إذا وبخاّصة ذلك، بدون  إليه الوصول  عليه صُعب
ً
ا إنسان

ً
 .بسيط

 . اجوانبه جميع من بها والغموض اللبس أحدق الشعبيّ  األدب شخصّيات من بشخصّية لنا عهد وال

ين الغصن أبو ُيدعى لرجل حقيقّية شخصّية لقب هو جحا بأّن  رأينا ولقد  لعربّي ا الفزارّي  ثابت بن ُدج 

 عضب أراح بينما األصل، التركّي  الرومّي  خوجة الدين نصر ُيدعى أنه أخرى  مراجع ذكرت بينما األصل،

في
ّ
. ثابت نب الغصن أبو الرومّي  الدين نصر الشيخ وأسموه االسمين بين فجمعوا أنفسهم التراجم مؤل

ّي، أصل من كونه على إجماع شبه وهناك
ّ
 بكل لتد التي النوادر مع يستقيم ال األمر هذا بأّن  علًما ترك

كر جحا بأن تقول  التي الحقيقة مع يستقيم ال وكذلك. عربّي  أصلها أن على فيها ما
ُ
 ابن ستفهر  في ذ

 .  ونبقر  الرومي خوجة الدين نصر والدة قبل ظهرت التي العربّية املراجع من وغيره( ه 438. ت) النديم

 صلة على أّمة وكل شعب فكّل . الشعوب عليه تهافتت الطريفة وقصصه جحا حكايات اشتهار وبعد 

ا" جحا" لها صّممت اإلسالمّية بالدولة  األّمة لكت طبيعة يتالءم مع بما العربّي  األصل بتحوير بها خاص 

 أّن  الإ أيًضا، يختلف رّبما الحكايات وشكل تختلف األسماء أّن  ومع. فيها االجتماعّية الحياة وظروف

ك بل تتغّير، لم وحماره األحمق املغّفل" جحا" شخصّية
ّ
" جحا نوادر" كتاب في الواردة الطرائف تجد إن

 وقوع اريخوت وامللوك املدن أسماء غير فيها يختلف لم نفسها هي فهرسه في النديم ابن عند املذكور 

 الهجرّي  الثالثو  الثاني القرنين في حكاياته واشتهرت الهجرّي  األّول  القرن  في عاش العربي فجحا الحادثة،

 .    تلتها التي القرون وفي

ؤّديه، الذي الدور  حيث من أو الداللة حيث من واضحة أقسام إلى جحا نوادر تقسيم ونستطيع
ُ
 :منهاو  ت

 هذا بأّن  أشرنا وقد. البخل ونوادر التحامق، نوادر والحماقة، البالهة نوادر والحكمة، الذكاء نوادر

ز التصنيف  .غيره من أكثر التفكير ُيحّفِ
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