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Abstract 

It is well-known that the aesthetic values emerge through the daily life practices, 

appearing through human being’s emotions and the influence of the surrounding 

environment, which moves various feelings in him that is transformed later to values. In 

front of mountain, we feel greatness and awe, tasting the beautifulness when we see a 

symmetrical painting in its size, colors. This is also the case with the values of the funny 

and sarcastic. 

Henceforth, this article discusses these two values and their representation in the 

Qatari poetry. It introduces an introduction to the relation between the funny and the 

sarcastic. It also shows the philosophical thought about both of them and concludes this 
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theoretical part with tackling the funny in the classical poetry. Then, it moves to the 

practical part that uncovers the presence of these two values in the Qatari poetry.  

It might not be an exaggeration to state that this article is important due to that it 

tackles a new phenomenon that has not been tackled before. At the end of the article, a 

conclusion is given, summarizing the main findings. 
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