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Research background  

Aladdin Sajjadi (1978) has devoted fivepages to enigma in his book 

Kurdish Literary Texts and while giving a short definition of Chistan, 

he has also briefly explained 14 Sorani Kurdish Chistans. Ayubian 

Markazi (1982) has published 377 Sorani Kurdish enigmas with their 

answers. Afkhami (1982) has a book entitled Awa chiya? (What is it?) 

on the same subject. Ahmadi Dehgolani (1989) published 1001 

Kurdish enigmas and riddles in a book of the same name. 

Discussion 

Sorani Kurdish uncles are divided into three categories in terms of 

shape: the first category, which is the most common, mentions the 

characteristics of a phenomenon, and the other side must guess that 

phenomenon from these characteristics as observed in the following 

example: 

Asľi la šax-āna rezq-i la mal-ana, ø ʔāw-i la čom-ān-a 

it is translated as: the primary ingredients of a soup are from the 

mountains, the food of the people of the houses, its water is from the 

river. Answer: The soup is local. Because this type of soup is made 

from vegetables and water and plants, they bring it from the 

mountains and its water comes from streams or springs whcih is the 

food of the family.  

The enigma has the following features: 
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1. Every enigma is composed of two parts: the presence and 

suspension, or absence of the text. The first part includes the presence 

of the text, which includes the description of the requested item, and 

the second part, which is the suspended part of the text or the hidden 

part, can be identified by the signs and characteristics of the first part. 

The following features, except for item twelve, which consider the 

whole of the thing, are all related to the presence of the text. 

2. The first part consists of one or more sentences. 

3. The sentence or sentences of the first part are questions or news. 

It seems we can consider the deleted question "What is it?" For 

enigma that are newsworthy. 

4. The enigmas are in two forms, poetic or prose. 

5. Poetic enigmas have one of syllabic rhythms or prosodic. 

6. The syllabic rhythmic enigmas are divided into short paragraphs 

of equal syllables and in them the stop or cut is also observed (Parsa, 

2022, p. 167). 

7. Rhytmic enigmas have rhymes at the end of the sections. 

8. The features of the enigma are expressed in real, metaphorical, 

or a combination of the two (ibid., p. 175). 

9. Sometimes descriptions, in pairs, form paradoxical images. 

10. The descriptions used in the enigmas are literally simple and 

devoid of difficult vocabulary. 

11. The adjectives in the enigmas in terms of rhetoric are all 

tangible. 

12. The enigma is an allusion of the described (Parsa, 2022, p. 

170). 

The answer to enigmas which belong to the missing part in the text 

is often tangible and seldom sensible. 
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Conclusion 

Sorani Kurdish enigmas can be divided into three categories: enigma, 

pseudo-riddle, and riddle. The frequency of riddles is higher than 

other cases and more than 98% of the statistical population have been 

allocated to this study. This kind of riddle is a rhetorical allusion from 

the determined. The second type, is called pseudo-riddle. The 

structure is not ironic, it is just a simple news sentence that people 

have made using their linguistic ability and because of the structure 

and arrangement of words - which has not been heard before - and 

because it looks like a foreign language expressing it through riddles 

make the listener confused. The audience of the first and second types 

is mostly children and adolescents. The third type is a kind of riddle 

and it seems that their audience is all people, including young people 

and adults. The riddles are generally related to livestock and 

agricultural communities. Nearly 98% of riddles are tangible things 

that, due to the social context of their time of creation, are mostly 

related to nature, but with the advent of technology, items such as 

guns, samovars, glasses and the like have also been included in them. 

The subject of objects includes animals, plants and flowers, fruits and 

vegetables, means of life, body parts and spiritual matters such as 

God, prayer, Quran and the like, which spiritual matters have the least 

frequency. It seems that the reason for this should be sought in cases 

such as having an emotional view of people in the past, lifestyle and 

most importantly in their audience. This is because most of the 

audience are children and adolescents, and it is easier for them, 

especially children, to recognize sensory matters. On the other hand, 

in addition to the entertainment aspect, Chistan can also have an 

educational aspect for these people, and certainly the senses and 

thinking towards them are more in line with their age. On the other 

hand, in addition to the entertainment aspect, Chistan can also have an 

educational aspect for these people, and certainly the tangible cases 
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and thoughts about them are more in line with their age. In addition to 

entertainment, puzzles can play a good educational role among 

adolescents, increasing accuracy and focus in recognizing objects, 

testing intelligence, and enhancing memory. In addition, the enigma is 

a group game, and this strengthens the spirit of work and collective 

play in children, acquaints them with the rules of the game, and 

increases respect for the rights of others by following the rules of the 

game and observing the turn of others. It also strengthens 

responsibility in them. In addition, the collective nature of the game 

and its attractiveness are effective in reducing depression, and this can 

be a good platform for psychological and sociological research. 
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 در زبان کردی )گويش سورانی( چیستان بررسی و تحلیل

 1* احمد پارسا سید

 (10/10/0410پذیرش:  01/00/0411)دریافت: 

 چکیده

. است «سورانی( زبان کردی )گویش در چیستان ررسیب و تحلیل» حاضر پژوهش موضوع

 بیشتر گسست ایجاد از جلوگیری عامه، فرهنگ با جوان نسل بیشتر آشنایی زمینۀ کردن فراهم

 آن نقش و چیستان ویژهبه شفاهی ادب هایجلوه بازشناخت خود، بومی فرهنگ با جدید نسل

 ساختار تحلیل کردی و زبان هایتانچیس بازشناخت و عام اهداف از امروز علمی مطالعات در

ـ  توصیفی تحقیق روش. شوندمی محسوب پژوهش این خاص اهداف از آن محتوای و

 و تجزیه محتوا تحلیل روش به و شده گردآوری ایکتابخانه شیوة به هاداده. است تحلیلی

 تام استقرای شیوة به که است کردی چیستان 0۳۳ پژوهش آماری جامعۀ. استشده  تحلیل

 عبیداهلل اثر( کردی چیستان) کوردی یلهتههه کتاب استفاده مورد منبع. است شده بررسی

 در علمی داشتن نگاه مؤلف، بودن دانشگاهی اثر، این انتخاب دلیل .است مرکزی ایوبیان

 است این بیانگر نتایج. است کردی عامۀ فرهنگ بر تسلط و ایشان نظر دقت گردآوری چیستان،

 بندیطبقه قابل معما و چیستانشبه چیستان، گروه سه در سورانی کردی گویش هاینچیستا که

                                                                                                              
 .)نویسندة مسئول( استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران. 0

 *a.Parsa@uok.ac.ir 
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های زبان کردی بیشتر محصول دوران چیستان  .دارند بسامد را بیشترین اول گروه که هستند

شود. اما با رواج مدرنیته تعدادی از امثال مربوط به تکنولوژی نیز دیده می کشاورزی است،

 برخی اما است، فارسی زبان هایچیستان ها بااشتراک برخی از چیستان بیانگرهمچنین نتیجه 

ها ها به درک بهتری از این چیستانشناخت آن که است کردی زبان ویژة نیز هاویژگی از

 .انجامدمی

 گویش سورانی، چیستان. کردی، زبان عامه، ادب: کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1

 و رشد فرهنگی، و سیاسی اجتماعی، شرایط تغییر ایران، رد مدرنیسم رشد به رو روند

 موارد دیگر و تلگرام واتساپ، اینستاگرام، اینترنت، پیدایش تکنولوژی، روزافزون تنوع

 گسست. است ستیزه طلبیده به بیشتر را عامه فرهنگ روزروزبه مجازی فضای به مربوط

 این پیدایش عامه، فرهنگ ویژههب خود، جامعۀ فرهنگی مسائل با جوان نسل روزافزون

 ادب خواندن عامیانه کنار در است، سوادبی هایانسان به مربوط عامه ادب که تصوّر

 فرهنگی سازمان». کرده است روهروب زوال خطر با را عامه ادب و فرهنگ شفاهی،

ازجمله  بیانیه، چندین در باارزش ۀگنجین این احیای و حفظ ضرورت درک با یونسکو

 فولکلور داشتپاس بر میالدی 0۱1۱ نوامبر در خود المللیبین کنفرانس جمیندر پن

 (.00 .، ص00۱۳ پارسا،) «است کرده تأکید

 عامه ادب هایگونه از یکی بررسی و تحلیل به راستا این در حاضر پژوهش

 فرهنگ با جدید نسل آشنایی زمینۀ کردن فراهم. پردازدمی کردی زبان در( چیستان)

 بازشناخت خود، بومی فرهنگ با جوان نسل بیشتر گسست از لوگیریج عامه،

 هایچیستان ساختار و تحلیل و عام اهداف از چیستان ویژههب عامه ادب هایجلوه

. است تحلیلیـ  توصیفی پژوهش، روش. است پژوهش این خاص اهداف از کردی
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 تحلیل و تجزیه وامحت تحلیل صورتبه و شده گردآوری ایکتابخانه صورتبه هاداده

 استقرای صورتبه که است کردی چیستان 0۳۳ پژوهش این آماری ۀجامع. است شده

 ،(کردی چیستان) کوردی یلهتهههکتاب  استفاده مورد منبع. است شده بررسی تام

 زیر موارد در توانمی را کتاب این برگزیدن دلیل. است مرکزی ایوبیان عبیداهلل تألیف

 است: کرده متمایز مشابه آثار از را آن که دانست

 .دارد کامل اشراف پژوهش روش به و بوده تبریز دانشگاه استادان از مؤلف .0

 .است عامه ادب پژوهشگران از مؤلّف .0 

  .هاچیستان گردآوری در او تیزبینی و نظر دقّت .0 

 نظری مبانی. 2

 هوش، سنجش ،سرگرمی منظوربه که است جمعی زبانی بازی نوعی اصل در چیستان

 و هوش تقویت ها،آن صفات روی از چیزها شناخت بر تمرکز و تدق ضریب بردن باال

 . رودمی کاربه چنینی این موارد دیگر

 کرمانجی درکردی تشتانوک هاینام به کردی زبان های مختلفگویش در را چیستان

 لتههم ،(040 .، ص00۱0 شوهانی،) ایالمی کردی در وچهچه ،(00۱۱ )فروزش،

 .، ص001۱ شرفکندی،) لوکهتهلوک و مهتهل، مهتهمه ،(060 .ص ،0۱۳1 سجادی،)

 در کردیـ  فارسی فرهنگ. برندمی نام( 0 .، ص0060 مرکزی، ایوبیان) لهتههه ،(100

 مربوط هاواژه این نکرده مشخص اما ،است کرده ذکر را ەواژ ەپانزد چیستان ۀواژ مقابل

 ل،تهمه لوک،تهمه: از نداعبارت هاواژه این .هستند کردی گویش یا منطقه کدام به

 شتیکانی، لیچار، تشتانوک، فیشارده، له،فروسه ر،لوته ز،غهله چمامک، چمام، ل،وسهقه

 (.46۳ـ466 ، صص.0011 روحانی، مردوخ) کردهپه قاف، مامک،
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 از که دانندمی رکّبیم ةواژ لغوی نظر از را چیستان پژوهشگران ادب عامه، بیشتر

 فمؤل از زمینه این در را دیدگاه ترینقدیم .است شده درست «آن؟ چیست» ۀجمل

 در معانی از ایمعانی از که است آن لغز» :بینیممی العجم اشعار معاییر فی المعجم

 را آن خراسان در جهت این از و پرسند سؤال طریق به مشابه مشکل عبارتی کسوت

 هم دیگر این دیدگاه از سوی پژوهشگران(. 064 ، ص.00۳0 الرازی،) «خوانند چیستان

 ؛0 .، ص0060 ایوبیان،. رک) است شده تکرار آن بدون یا قول نقل این به اشاره با

 ؛۱6 .، ص00۱0 ذوالفقاری، ؛10 .، ص00۱6 داری،تمیم ؛011 .، ص001۳ بلوکباشی،

 همۀ زیرا است، اشکال اراید تعریف رسد ایننظر میبه (.006 .، ص00۱0 شوهانی،

که مگر این هستند. خبری جملۀ صورتبه هاآن از برخی بلکه ،نیستند سؤالی هاچیستان

آماری  ۀهای جامعتمامی چیستان برای نمونهنظر بگیریم؛ برای سؤال مقدر محذوفی در

این پژوهش از نوع خبری هستند و حتی یک مورد هم با ساختار پرسشی مشاهده نشد. 

 به .است تأمل درخور که دارد دیگری دیدگاه افغانستان عامۀ ادب پژوهشگران از یکی

 نقلبه شعور) است معرفت و دانش معنی به «چیستا» اوستایی واژة جمع چیستان او نظر

 زبانی بازی ایگونه اصطالحی نظر از چیستان(. 01۳ .، ص00۱4 ،(قنواتی) جعفری از

 پرسشی یا خبری جمالت قالب در را چیزی هایویژگی کسی آن در که است جمعی

 این به هتوج با خواهدمی مقابل طرف از و کندمی مطرح منثور یا منظوم صورتبه

 .بیان کند را آن را بشناسد و بتواند نام این مورد ها،ویژگی

 وزن دارای هایچیستان .است عروضی و هجایی وزن دو در چیستان منظوم نوع

 بندهای به هاچیستان این. دارند بیشتری قدمت و هستند شفاهی زبان به مربوط هجایی

 نیز برش یا وقف هاآن در که شوندمی تقسیم امقفّ اغلب و متساوی چندهجایی کوتاه

 هجایی، موزون امثال همانند چیستان، نوع این رسدمی نظربه ،روازاین .شودمی رعایت
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 برای زمینه این در که را هاییویژگی زیرا ،باشند اسالم از پیش هجایی بازماندة شعر

 صفا،. رک) کندمی صدق نیز چیستان از نوع این ةدربار اند،کرده ذکر فارسی امثال

 شاعران دست ساختۀ است که عروضی وزن دارای چیستان دیگر نوع(. 00 .، ص0060

 است. شده اشاره آن به لغز عنوان تحت بدیع قسمت در بالغی کتب در اغلب و است

 و فریان یوشت» رسالۀ در شدهمطرح هایچیستان ایرانی، مکتوب هایچیستان تریننکه

 در(. 0۱۱-0۱0 .، صص00۱0 لی،تفض) است شده نوشته پهلوی زبان به که است «أخت

 وارچیستان هاییپرسش شاهد موبدان، سوی از زال آزمودن هنگام نیز فردوسی شاهنامۀ

 را شعور نظریۀ لهئمس همین و( 0۱1-04۳ .صص /0ج. ،0016 فردوسی،. رک) هستیم

 بدانیم، معرفت و دانش معنی به اوستایی چیستای جمع را چیستان کهاین بر مبنی

 .کندمی تقویت

 چیستان هایويژگی. 3

 بخش است. شده تشکیل قسمت حضور و تعلیق یا غیاب متن، دو از چیستان هر. 0

 و گیردمی دربر را شدهخواسته مورد توصیف که شودشامل می را متن حضور ل،او

 هایویژگی و هانشانه روی از است، پنهان بخش یا متن تعلیق بخش که دوم قسمت

دوازده که کلّیّت چیستان را  جز مورد زیر هایویژگی .است شناسایی قابل اوّل قسمت

 هستند. متن حضور بخش به مربوط نظر دارد، همگیمدّ

 .است شده کیلتش جمله چند یا یک از اول بخش .0

رسد بتوان سؤال نظر میبه .هستند خبری یا سؤالی اول بخش جمالت یا جمله .0

 نظر گرفت.، درصورت خبری هستندهایی که بهرا برای چیستان« آن چیست؟»مقدّر 

 .هستند منثور یا منظوم شکل دو ها بهچیستان» .4

 .هستند عروضی یا هجایی وزن دو از یکی دارای منظوم هایچیستان. ۱
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هجایی متساوی تقسیم به بندهای کوتاه چند های دارای وزن هجاییچیستان .6

 . (06۳ .، ص0410)پارسا، « شودنیز رعایت می یا برش فها توقّشوند و در آنمی

 .هستند قافیه دارای هابرش آخر در منظوم هایچیستان .۳

بیان  دو این از ایهآمیز یا استعاری حقیقی، هایشکل به چیستان هایویژگی .1

 .(0۳۱  ص. )همان، شوندمی

 .دهندمی تشکیل را پارادوکسی تصویری دو به دو توصیفات گاه .۱

 .هستند دشوار واژگان فاقد و ساده لفظی نظر کاررفته ازتوصیفات به .01

 .ندامحسوس نوع از همگی توصیفات .00

 (.0۳1 .، ص0410 )پارسا، است موصوف از کنایه بالغی نظر از چیستان .00

 و محسوس امور که مربوط به قسمت غایب متن است، اغلب چیستان پاسخ

 .گیردمی دربر را معقول امور ندرتبه

بر سادگی و کوتاهی، مواردی چون نداشتن ( عالوه010 .، ص00۱0) ذوالفقاری

عنوان های تازه را نیز بههای مختلف و بازتولید شکلمشخص، روایت ةسازند

 های چیستان برشمرده است. ویژگی

 تحقیق پیشینۀ. 4

 ،(کردی ادب هایمتن) کوردی بیدهئه کانیقهده کتاب در( 0۱۳1) سجادی عالءالدین

 چیستان، از کوتاه تعریفی ضمن آن، در و داده اختصاص چیستان به را صفحه پنج

 رکزیم ایوبیان. است داده توضیح اختصار به هم را کردی سورانی چیستان چهارده

 افخمی. است کرده منتشر هاآن هایپاسخ با سورانی را کردی چیستان 0۳۳( ش 0060)

. کرده است چیستان منتشر ةباردر( چیست آن) چییه؟ وئه عنوان با کتابی( ش 004۳)

در کتابی به همین نام  را کردی معمّای و چیستان 0110( 0061) دهگالنی احمدی
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 نورالدین صدرالدین ،(م 011۱) لک نوری هشیار چون نیز دیگری کسان. کرد منتشر

 در( 001۱) پایانیانی. اندکرده منتشر کردی هایچیستان حاوی هاییکتاب ،(م 011۱)

 موارد کنار در را هاییچیستان( مکریان شفاهی فرهنگ) موکریان کیزاره نگیرههفه

 و چیستان نگفره عنوان با کتابی( 001۱) احمدی. است کرده ذکر شفاهی ادب دیگر

. است داده اختصاص کردی هایگیرهزبان به نیز را بخشی که کرده منتشر کردی معمای

 کسانی گاه هالبت. هستند گردآوری همگی( 0۱۳1) سجادی کوتاه متن جز یادشده موارد

 حدودی تا نیز چیستان فیمعر به اندکوشیده کتاب خود ۀممقد در احمدی مانند

 موضوعی بندیطبقه» عنوان با ایمقاله در( 00۱0) شوهانی علیرضا. بپردازند

 بندیطبقه موضوعی نظر از را ایالم ۀمنطق هایچیستان ،«کردی ۀعامیان هایچیستان

چیستان در ادبیات عنوان  باهای گویش کلهری را ( چیستان00۱4پور )کریم .است کرده

نیز  ،و پژوهشگر کرد شاعر، نویسنده ،(00۱6) منتشر کرده است. موزونی کردی کلهری

های بومی استان چل تاق چل نیم تاق: پژوهشی پیرامون چیستاندر کتابی با نام 

است  گفتنیهای استان کرمانشاه پرداخته است. به تحلیل و بررسی چیستان کرمانشاه،

( 00۱۱) موزونی نام این کتاب را از چیستانی به همین نام برگرفته است. فروزش

 تشتانوکعنوان  باخراسان را که به گویش کرمانجی است، در کتابی  های کردانچیستان

 منتشر کرده است.

 تحلیل و تجزيه. 5

 به را مورد بیشترین که لاو دستۀ: انددسته سه فرم نظر از سورانی کردی هایچیستان

 از باید مقابل طرف و پردازندمی پدیده یک هایویژگی ذکر به دهند،می اختصاص خود

 بزند.  حدس را پدیده آن ها،ویژگی این روی

 چومانه له ئاوی ماالنه، له رزقی شاخانه، له سلیـ ئه
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Asľi la šax-āna rezq-i la māl-āna, ø ʔāw-i la čom-ān-a 

آب  از آبـش  هاسـت، خانـه  در مـردم  خـوراک  هاست،کوه از اصلش یعنیبرگردان: 

 . است رودخانه

 .آش: جواب

 رودخانه از را آن آب و هاکوه از را گیاهش شود،می تدرس آب و گیاه از آش زیرا

 مـوزون  قسـمت  سه از چیستان این .است منازل در مردم خوراک و آورندمی چشمه یا

 شـده  درسـت  هجا شش از و است برش یا وقف دارای قسمت هر است، شده تشکیل

 واژه سـه  هـر  در هرچنـد  دارنـد،  را قافیـه  حکم چومانه و ماالنه شاخانه، واژگان. است

 و گرفتـه  برعهـده  را کناری موسیقی نقش «انه» حرف تنها و نیست یکسان روی حرف

  .کنند پر را قافیه جای بتوانند واژگان این شده موجب

 نگهره دوو حریبه -
Baher-y du řang-a 

  .رنگ دو دریای: برگردان

 مرغ است.که منظور از دو رنگ آن، اشاره به زرده و سفیدة تخم مرغتخم: جواب

انی مشترک های مختلف ایرها و گویشها ممکن است بین زبانبرخی از چیستان

تواند بر اثر مراودات فرهنگی یا جمله این موارد است. این امر میباشند، چیستان باال از

 اخذ آن از منبع مشترکی باشد. 

 زاری له ئاسن وساری،هه تکپه داری، له دار -

Dār la dār-i patek havsār-y ʔāsen la zary 

 .دارد دهن در آهن و است افسارش نخی است، دیگر چوب باالی چوب :برگردان

 .ریسینخ دوک: جواب

صورت استعاری آن ریسی مدّنظر است و بهدر این چیستان، شکل ظاهری دوک نخ

اند که افسارش نخ و لگامش آهن است و منظور از لگام فلز نظر گرفتهرا اسبی در
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از آن  چوبی دوک نصب شده و نخ را ةالی دوک است که وسط دایربا ةخمید

 گذرانند.می

 جوان و پیر تیدایه یمان،سوله سندوقی -

Senduq-y solaymān, teydāya pir-u jowan 

 .است آن در جوان و پیر است، سلیمان صندوق: برگردان

 .قبر: جواب

 ن.وتیرکهسهپیدا وه ئاسن، پلیکانی رمین،چه عاسمانی -

ʔāsmān-y čarm-in, plikan-i ʔāsen, peydā we-sār kawtin 

 .رفتیم باال آن از که آهنین ایپله )منظور ارتفاع آن است(، چرم از آسمانی برگردان:

 از منظور و زین باالی قسمت چرمی، آسمان از منظور آن در که اسب زین: جواب

 داخل را پا باید ناگزیر  زین روی شدن سوار برای که است اسب رکاب آهنی، پلۀ

 .گذاشت رکاب

 .شوندبیان می پرسشی و خبری شکل دو در هاچیستان

 صورتبه که چیستانی هیچ پژوهش، این آماری ۀجامع در کهاین هتوج جالب ۀنکت

 را «چیست آن» پرسشی ۀجمل بتوان رسدمی نظربه اما. نشد یافت باشد، پرسشی

 هایچیستان نبود معنی به لهئمس این هالبت. گرفت درنظر آن برای مقّدر صورتبه

 در نمونه برای نیست؛ نیز، مکریانی گویش حتی و کردی دیگر هایگویش در پرسشی

 :دارد وجود نیز پرسشی شکلبه هاییچیستان اردالنی گویش

 (41 ، ص.001۱ احمدی،) ناکا؟ کار ریاسه وقته یتهنه تا چییه وهئه -

ʔawa či-ya tā nayta tawq sar-yā kār nāka 

  کند؟نمی عمل نزنی سرش بر تا چیست آن برگردان:

 .میخ: جواب
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نوع اول(، بیشتر موارد مربوط به جامعۀ آماری این پژوهش را ) این نوع چیستان

 شود.شامل می

 ویژگی هیچ گیرد،دربرمی را شماریانگشت تعداد که کردی هایچیستان دوم نوع  

 اندیشیدن به را شنونده که است خبری ایجمله صرفاً بلکه د،کننمی بیان را صفتی یا

 نیست، خود متن از خارج پاسخی چیستان نوع این معنی درواقع. داردوامی آن ةدربار

 هاچیستان دیگر همراه چون و آیدمی دستبه خبری جملۀ همان معنی در دقّت با بلکه

 در پاسخی جویودر جست هاچیستان بقیۀ همانند کوشدمی شنونده شود،می مطرح

 دیگر همانند شدهگفته ۀجمل کندمی تصور دیگر، عبارت به باشد؛ چیستان از خارج

 دانی ما چوو کا: مانند است؛ محذوف موصوف هایویژگی از یکی البد هاچیستان

Kā ču mā dān-y 

 گندم دادن باد به» درحقیقت به جمله این ماند؛ باقی دانه و رفت کاه یعنیبرگردان: 

( šan) «شَن» آن به کُردی در که ایوسیله با آن در که دارد اشاره «کوبی خرمن از بعد

 باد اندکی که مواقعی در را کاه و گندم .است بزرگ بسیار چنگال یک شبیه و گویندمی

 دورتر قسمتی در باد وزش اثر بر است، ترسبک که کاه کنند،می پرتاب هوا به وزد،می

گندم  دادن باد درواقع. افتدمی زمین به است، ترسنگین که گندم و آیدمی فرود زمین از

 شود،می بیان که ایجمله و است کاه از گندم هایدانه کردن جدا شده برایکوبیخرمن

 را گندم دادن باد پایان درواقع یا گندم از را کاه شدن جدا خبر که است خبری ایجمله

 آن معنی آسانیبه که است صورتیبه جمله ساختار اام کند،می اعالم سر خرمن در

شود، فرد را دچار اشتباه های دیگر بیان میشود و چون در بین چیستاننمی فهمیده

های شیئی است، به معنی خود جمله توجه که این هم ویژگیکند و به تصور اینمی

ه، بیان آن معمول رغم درست بودن ساختار و معنای جملکه علیویژه اینهکند، بنمی
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اما گوینده با استفاده از توانش زبانی  ،برندکار نمینیست و معموالً این جمله را به

 .توانسته آن را بسازد

 شینه و رته بی دونه، و رته بله -

Lab tař-u du-na, by tař-u šin-a 

 .است سبز و تر هم بید درخت و دوتاست و تر لب برگردان:

 .ندارد وجود معمایی هیچ آن در که است خبری ۀجمل دو درحقیقت جمله، دو این

 و نهاد .نیستیم روهروب چیستان بخش غیاب با چیستان، گونه این در دیگر عبارت به

 هر زیرا ،است صدق خبر منطقی دید از هم جمله و دارند حضور متن در هردو گزاره

 سبز و تر هم بید رختد ۀشاخ. نیست خشک معموالً هم لب و دارد لب دو انسانی

 است.

 نوع این از. است تلخ و تر بید درخت[ برگ] یعنی Bi tař-u tāɫ-a: تاله و رته بی: یا

 .بود این پژوهش موجود آماری ۀجامع در مورد سه این تنها چیستان،

 و دارد لهئمس طرح حالت که دارد وجود کردی زبان در چیستان از نیز سومی نوع

 گرگی گوسفندی، مردی: مانند باشد؛ شده ساخته ساالنبزرگ برای بیشتر رسدمی نظربه

 آنجا کوچکی قایق که رسید ایرودخانه به داشت، همراه تازه و سبز علف ایدسته و

 به را( تازه و سبز علف دسته و گوسفند گرگ،) هااین از یکی تنها هربار باید مرد بود،

 به سالم را سه هر و دهد انجام را کار نای تواندمی چگونه او ببرد، رودخانه طرف آن

 خود با اول را گوسفند باید مرد آن: گفت باید پاسخ در که .برساند رودخانه دیگر طرف

 دیگر طرف به را گرگ بازگشت، در خورد،نمی علف که گرگ چون کند، قایق سوار

 را گوسفند بارهدو سوم بار و دببر را علف بار، این برگرداند، را گوسفند و ببرد رودخانه

 ببرد. خود با
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 دوران به مربوط بنامیم، لهئمس یا معمّا را هاآن است بهتر که چیستان گونه این

با توجه به . هستند لهئمس این مؤیّد علف، دسته و گوسفند گرگ، است، پروریدام

 چیستانشبه را دوم و نوع چیستان ل رااو توان نوعتعریف چیستان در این پژوهش می

 .بنامیم معمّا را سوم بهتر است نوع رسدنظر مید، اما بهنامی

 شد: معمّا یافت نوع از تنها مورد زیر پژوهش، این آماری ۀجامع در

 کفته، ۱ نان رهه رسهله نان، ۱ سینی رهه رسهبه سینی، ۱ نههه ند؟چه بنهده بژمیره بوم -

 ر؟بهلهرخهفه یا خرهفه ۱ کورپه رهه رسهله کورپه، ۱ کفته رهه رسهله

Bom bežmer-a dabena čand? hana No siny, ba sar har sini No nān, la sar har 

nān No kefta, la sar har kefta No korpa, la sar har korpa No faxra 

 ۱ سینی هر روی داریم، سینی ۱ شود؟می چند کن حساب برایم را[ این] برگردان:

 نوعی احتماالً) فخره ۱ کدام هر که بچه، ۱ کوفته هر کنار کوفته، ۱ انن هر روی نان،

 .دارند سر بر( پارچه

 .فخره ۱4140 و بچه 6۱60 کوفته، ۳0۱ نان، 10: جواب

 نوع از همه موارد ۀبقی شد، یافت مورد سه تنها هم، دوم نوع هایاز نمونه چیستان

 هاییآن حتی اند،جمله یک از بیش هاچیستان همۀ دستوری ساختار نظر از. هستند اول

 : مانند هستند؛ جمله یک ظاهر به که

 نگهره دو حریـ به

 Baher-y du řang-a  

 سفیده دورنگی از منظور و است مرغتخم آن جواب که دورنگ است دریایی یعنی،

 مقدر جملۀ اما ،است شده تشکیل جمله یک از ظاهربه چیستان این. است آن زردة و

 .در محاسبه از نظر دور داشت نباید هم را «یستچ آن»

 متضاد کامالً وصف دو از زیرا ،است پارادوکس به شکل گاه متن، حضور بخش  

 .هستند غایب مورد توصیف، از بخشی هریک که است شده تشکیل
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 .نییه مریشک کاده هیلکه نییه، ردبه رده،به پشتی: مانند 

Pešt-y bard-a bard niya, helka daka merišk niya 

 .نیست مرغ اما ،گذاردمی تخم هم نیست، سنگ و است سنگ پشتش برگردان:

 .پشتالک: جواب

پشت است و دو توصیف پشتش منظور از سنگ، در چیستان باال، کاسۀ پشت الک

 اند. سنگ است و سنگ نیست، روی هم تصویری پارادوکسی تشکیل داده

 تیژ بن کونی رسه -

Sar kon-y ben tiž 

  تیز تهش سوراخ، سرشبرگردان: 

 سوزن: جواب

 کورن دوویان بابن، دوویان مالیکی، له دانیشتوون پیاو سی -

Se peyaw dāništ-un la māľeky, du-yan bab-en du-yan kor-en 

 . پسر دوتا و پدرند دوتا اند،ای نشستهدر خانه مرد سه برگردان:

 .نوه و فرزند پدر،: جواب

 سورانی کردی هایچیستان موضوع .1ـ5

 جواب درصد ۱1 به دهد نزدیکتحلیل مربوط به جامعۀ آماری این پژوهش نشان می

رسد نظر میهستند که به معنوی امور به مربوط درصد دو تنها و مادی امور ها،چیستان

 .به بقیه متأخّر باشنداین دو درصد نیز از نظر زمانی نسبت

شده درگویش به عبارت دیگر کنایات عامۀ مطرح یا کردی هایچیستان جواب

 :از نداعبارت سورانی
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 انگور، سیب، ،گردو انجیر، خرما، سنجد،: سبزيجات و خشکبار میوه، نام( الف

 و ذرت کشمش، هندوانه، تمشک، توت، پیاز، شنگ، قارچ، ریواس، زردآلو، هلو، انار،

 : مانند است؛ موارد یرسا از بیش مختلف توصیفات با انار بسامد که ...

 . تاق شتهه چل و کلیل چل نیوتاق، چل تاق، چل ـ

Čel taq, čel niw taq, čel kelil u čel hašt taq. 

 .رف هشت چهل و کلید چهل رف، نیم چهل رف، چهل برگردان:

 انار: جواب

 .زارهه به بوو دیوار، له دام ـ

Dām la divar bu ba hazār 

 شد. تقسیم قسمت هزار به و زدم وارشدی به برگردان:

 .انار: جواب 

اند، جز خرما، ها قرار گرفتهاز میان میوه، خشکبار و سبزیجاتی که موضوع چیستان

رسد نظر میویژه محل سکونت کردان سورانی است. بههبقیه محصول مناطق کردنشین ب

نشین و ماندگاری آن دلیل افزونی بسامد انار نیز فراوانی آن در برخی از مناطق کرد

 های است.به میوهنسبت

 مادیان، استر، گوسفند، بز، باز، موش، مرغ، ماهی، پشت،الک مار، :جانداران نام( ب

 قورباغه، گردان،سرگین حیوانات، مگس مورچه، زنبورعسل، کوهی، غاز اسب، کره

 .کبوترو  خارپشت، حلزون، عقاب، زاغ، خروس، لک،لک کنه، خرچنگ،

  :مانند

 برده و ستده به هیگجار ورده، زور کاده یجیقنه گرده، وله نیشتووه لـ هه

Haľ-ništu-wa law gerd-a, jiqna-y dakā zor word-a, hegjar ba dast-u berda 

 عملش سرعت است، ریز بسیار اشفضله است، نشسته بلندی یک باالی برگردان:

 . است زیاد بسیار
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 .عقاب: جواب

 دوک، دستاس، مَشک، جارو، کرسی، رختخواب، چراغ، چادر، :زندگی وسايل( ج

 کاله، سوزن، ترازو، نی، حصیر چکش، گاوآهن، کفش، ساج، داس، الک، سبد، کوزه،

 .  ... و زین لگام، شلوار،

 .کراس زیگه چل راز،ئالقه دندوک راز،به شیـ ره

Ras̄-y barāz, denduk ʔāľqařāz, čel gaz-y kerās 

 . گز چهل پیراهنش مانند،حلقه آن نوک گراز، مانند سیاه برگردان:

 .)عشایری( چادرسیاه: جواب

 زغالی، سماور عینک، تفنگ، سماور، :جديد زندگی هایجلوه و تکنولوژی( د

 . ...و پیپ سیگار، نفتی، چراغ توپ، ۀگلول تفنگ، ۀگلول

 نازانی دوژمن و دوست کیشانی، گیان ژیوهـ  کوله

Koľawaž-y geyān-kešan-e dost-u dužmen nā-zān-e 

 هم دشمن و دوست و گیردمی را افراد جان که است تنور بلند چوب برگردان:

 . شودنمی سرش

 .تفنگ: جواب

 که هاییچوب تا زنندمی هم به آن با را تنور که گویندمی بلند چوبی به «ژوهکوله»

 .گیرد قرار آتش معرض در نگرفته آتش

 . ... و سر موی دندان، دهان، زبان، گوش، بینی، چشم، :بدن هـ( اعضای

 وهدیواره به تیسواله چهکه ـ 

Kača sowaľat-e ba diwār-awa 

 دیوار. به چسبیده سفالی تکه برگردان:

 .گوش: جواب
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  .ستاندن جان قرآن، نماز، خداوند، :معنوی موارد( و

 تاوه ربهله دووی نیسییه، ربهله سیی ناوه، خو له لکیان پینج ،ئاوه نیو له یههه داریکم ـ
Dār-ekem haya la new ʔāw-a, penj lek-yān la xo nāwa, sey la bar nesyeya, 

du-y la bar taw-a 

 سایه در آن ۀشاخ سه دارد، شاخه پنج دارد، قرار آب داخل دارم درختی: برگردان

 . است بآفتا در آن ۀشاخ دو و است،

 .نماز: جواب

 و مغرب صبح، نمازهای ۀسای زیر شاخۀ سه .است گانه پنج زمان نمازهای به اشاره

 در خورشید که است عصر و ظهر نمازهای به مربوط آفتاب زیر شاخۀ دو و عشاست

 است. آسمان

 . ... و باد مرغ، تخم سورنا، دهل، آتش، خورشید، اشعۀ :متفرقه موارد( ز

 .نییه ستیده داده فری نییه، نگیره ،یههه نگیده ـ

Dang-y haya řang-y niya, feři dadā dast-y niya 

 . ندارد دست ولی ،کندمی پرتاب را اشیا ندارد، رنگ اما دارد، صدا: برگردان

 .باد: جواب

  نتیجه. 6

 چیستان و معماتوان به سه دسته چیستان، شبههای گویش کردی سورانی را میچیستان

درصد جامعۀ  ۱1ها بیش از دیگر موارد است و بیش از تقسیم کرد. بسامد چیستان

آماری این پژوهش را به خود اختصاص داده است. این نوع چیستان از نظر بالغی کنایه 

ساختار  است، چیستان خوانده شدهاز موصوف است. نوع دوم که در این پژوهش شبه

ای است که گویشوران زبان با استفاده از توانش کنایی ندارد و تنها جملۀ خبری ساده

تر شنیده نشده که پیشـ  دلیل ساختار و چینش واژگانی آناند و بهزبانی آن را ساخته
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بردن آن در کنار چیستان، شنونده را به  کارنمایاند و بههمانند زبانی بیگانه می ـ است

سوم  کان و نوجوانان هستند. گونۀکود اندازد. مخاطب نوع اول و دوم، بیشتراشتباه می

 هاچیستان ن باشند.الساها جوانان و بزرگرسد مخاطب آننظر میست و بهنوعی معما

 درصد ۱1 به نزدیک. هستند پروری و کشاورزیدام جوامع به طور کلی مربوطبه

 پیدایش زمان اجتماعی بافت به هتوج با که دهندمی تشکیل محسوس امور را هاچیستان

 مانند مواردی تکنولوژی پیدایش با اما ،هستند طبیعت با مرتبط موارد ها، بیشتر،نآ

 موضوع. ها وارد شده استآن نیز در چنینی این مواردی و عینک سماور، تفنگ،

 و بدن اعضای زندگی، وسایل سبزی، و میوه ها،گل و گیاهان جانوران، را هاچیستان

 که گیردمی دربر را دست این از مواردی و رآنق نماز، خداوند، مانند معنوی موارد

 داشتن چون بایستی در مواردی را امر این دلیل رسدمی نظربه. دارند را بسامد ترینکم

تر در مخاطبان آنان گذشته، نوع زندگی آنان و از همه مهم در مردم حسی دید

دهند تشکیل میها را کودکان و نوجوانان چون بیشتر مخاطبان چیستان ،کرد جووجست

دیگر، چیستان طرف. ازتر استویژه کودکان، سادههو تشخیص امور حسی برای آنان، ب

تواند جنبۀ آموزشی هم برای این افراد داشته باشد و مسلّماً بر جنبۀ سرگرمی میعالوه

 هاچیستان ها بیشتر با سن و سال آنان سنخیت دارد.موارد حسی و اندیشیدن به آن

 و آزماییهوش اشیا، شناخت در تمرکز و دقّت افزایش سرگرمی، برعالوه توانندمی

 بازی این براین،عالوه. کنند ایفا خوبی تربیتی نقش نوجوانان بین در حافظه تقویت

 کند،می تقویت هابچه در را جمعی بازی و کار روحیۀ لهئمس همین و است جمعیدسته

را از طریق رعایت  دیگران حقوق به احترام و سازدمی بازی آشنا قواعد با را هاآن

 در نیز را پذیریمسئولیت دهد وقواعد بازی و مراعات نوبت افراد دیگر افزایش می

 افسردگی کاهش در آن، جذابیت و بازی بودن جمعی این،برعالوه. کندمی تقویت آنان
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 و ناختیشروان هایپژوهش برای مناسبی بستر تواندمی لهئمس همین و است مؤثر

  .باشد شناختیجامعه

 منابع

ستان و معمای کردی( ی)فرهنگ چ ل و لیچار کوردیتهنگی مهرههفه(. 001۱) ا.احمدی، 

 کالج.سنندج: 

 سنندج: احمدی. .چیستان و معمّا 0110(. 0061) م.احمدی دهگالن،  

 بوکان. .وه چییه )آن چیست(ئه(. 004۳) .افخمی، ا 

)بیا بیاموز چیستان  ی کوردی چییه؟لهتهره لیی فیر به ههوه(. 0060) س. ع.ایوبیان مرکزی،  

 کردی چیست؟(. مهاباد: موّفقی.

. تهران: گل های دیگر نگریستندر فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ(. 0011) .بلوکباشی، ع

 .آذین

، نگ کردستانفرهواکاوی فولکلور ایران، با تکیه بر ادب شفاهی کردی.  .(00۱۳). ا. پارسا، س 

 . 00ـ00، 01دورة جدید، 

 -060، 40، فرهنگ و ادبیات عامهمه. (. تحلیل بالغی چیستان در ادب عا0410پارسا، س.ا. )

010. 

 )فرهنگ شفاهی مکریان(. مهاباد: هیوا. کی موکریاننگی زارهرههفه(. 001۱) .پایانیانی، ص

 تهران: سخن. .آموزگار ژ.به کوشش  م.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسال(. 00۳۱) .تفضّلی، ا 

 . تهران: مهکامه.فرهنگ عامه(. 00۱1) .داری، اتمیم 

 . تهران: جامی.درآمدی بر فولکلور ایران(. 00۱4) .، م(قنواتی)جعفری  

 . تهران: سمت.زبان و ادبیات عامه(. 00۱4) .ذوالفقاری، ح

-۱0، 0، فرهنگ و ادب عامهمحلی.  های منظومشناسی چیستانریخت. (00۱0) .ذوالفقاری، ح

006. 
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 کوری زانیاری کورد.. بغداد: بی کوردیدهکانی ئهقهده(. 0۱۳1) .سجادی، ع

 . تهران: سروش.نبانه بورینهفرهنگ کردی فارسی هه(. 001۱) .شرفکندی، ع 

 ه،فرهنگ و ادبیات عامهای عامیانه کردی. بندی موضوعی چیستانطبقه(. 00۱0) .شوهانی، ع 

4 ،00۱ - 0۱1 . 

تی زارهولیر: وه، ههلی فولکلوری کوردیتهر کوتیکی مهبهم(.  011۱) .صدرالدین نورالدین، ا 

 روشنبیری.

 . تهران: امیرکبیر. سخن ۀگنجین(. 0060) .صفا، ذ 

 . به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران.شاهنامه(. 0016) .فردوسی، ا 

 اسان شمالی: نشر بیژن یورد.. خرتشتانوک(. 00۱۱). فروزش، ع 

شمیسا. تهران:  س.کوشش ، بهالمعجم فی معاییر اشعار العجم(. 00۳0). ، شقیس رازی 

 فردوس.

 ناشر: مؤلّف. چیستان در ادبیات کردی کلهری.(. 00۱4پور، ک. )کریم

سنندج: دانشگاه  .فرهنگ فارسی کردی دانشگاه کردستان(. 0011) .مردوخ روحانی، م 

 .کردستان

های بومی استان چل تاق، چل نیم تاق )پژوهشی پیرامون چیستان(. 00۱6موزونی، ر. )

 کرمانشاه: دیباچه.کرمانشاه(. 

 ولیر: چوار چرا.. ههمه ته لی کورده واری 0۱11(. 011۱نوری لک، ه. )
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