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  دهچکی

مواجه » بوکله«در هنگام مطالعه و پژوهش در ادبیات شفاهی قوم بختیاري، با اسم نوعی ظرف گیاهی، به نام 

رو، پژوهش حاضر، با  ازاین. شدیم که دانش تولید آن در مناطق بختیاري نشین به فراموشی سپرده شده بود

در این راستا، پس از . شکل گرفت سازي و بازتولید آن هدف یافتن مکان تولید، روش تولید و باز زنده

کوتاه واقع در دهستان موگوئی از  اي از ظرف تولیدشده در روستاي صالح کنکاش فراوان و یافتن نمونه

صورت میدانی و از طریق  ها به وبختیاري، اقدام به گردآوري داده توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال

در این روستا، تعدادي از زنان بختیاري با . داري نمودیمبر مصاحبه، مشاهده و ثبت اطالعات و عکس

پرداختند و از آن براي نگهداري مواد  ، به تولید این ظرف می»لوه«استفاده از ریشه گیاهی محلی به نام 

، عسل، شیره خرما، انگور و هرگونه مواد غذایی خشک استفاده )خوش(غذایی از جمله روغن محلی 

از . شده استصورت شفاهی نسل به نسل حفظ ین ظرف در این منطقه بهدانش ساخت ا. نمودند می

پذیر بودن، سهولت ساخت و استفاده  توان به مقاومت و سختی باال، ضربه هاي شاخص این ظرف می ویژگی

پذیر بودن این ظرف اشاره نمود؛ مقاومت آن در برابر آب  تخریب آورد در ساخت آن و زیست از مواد بوم

عنوان یک ابزار براي تعامل بیشتر  توان استفاده از آن را به گردد، به همین دلیل می آن حل میضعیف و در 

  .زیست مورد بازنگري قرار داد انسان با محیط

  شده، احیاء  وار، گیاه لوه، هنرهاي فراموش کوهرنگ، ظروف اندام :هاي کلیدي واژه

                                               
a.khosraviani@student.art.ac.ir           .دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران*

ravaziri@gmail.com       .دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران **
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  مقدمه

کوچ عشایر، مقابله با فساد مواد خوراکی، مواجهه با شرایط ناخواسته در مسیر زندگی و 

شرایط بد اقلیمی، آفات گیاهی و حیوانی، منجر به کسب تجربیات فراوان و راهکارهاي 

یکی از این راهکارها، تغییر در نحوه نگهداري از مواد غذایی است؛ . گوناگون شده است

ظروف سفالی،  ها، مانند ساخت انواع ظروف نگهداري مواد خوراکی، نظیر انواع خیک

  .فلزي، سنگی، گیاهی و غیره که از جمله ابزارهاي نگهداري از مواد غذایی است

هاي شروع دوران یکجانشینی، عالوه بر گردآوري غذا، پیدایش مفهوم  از ویژگی«

یکی از مقدمات اولیه انبار سازي، تهیه ). 190:1388کمالی، (» انبار سازي غله است

ها را از دسترس  عالوه بر جلوگیري از اختالط مواد غذایی، آنها و ظروفی است که  محفظه

اولین ظروف تولیدشده، فقط «؛ رسد به نظر می. حشرات و حیوانات موذي در امان نگه دارد

این امر، امکان «؛ )Gamble, 2007: 204(» .براي ذخیره غذا مورد استفاده قرار گرفته است

تر و محافظت در برابر  ونقل ساده النی و حملسازي مواد غذایی را براي مدتی طو ذخیره

نگهداري و محافظت از  )Campbell, 2009: 306. (»سایر حیوانات، فراهم کرده است

شده، چوب و سنگ تکامل پیدا  مواد غذایی با ساخت ظروفی از جنس چرم، حصیر بافته

دیدي نظیر هاي ج ازاین، با پیشرفت تکنیکی و توان افزایش دماي آتش، ساخته پس. کرد

  .اي و سفالین شکل گرفت ظروف فلزي، شیشه

نشین و  دانش تولید ظروف نگهداري مواد غذایی در میان اقوام کوچدر ابتدا، 

یکی از این ظروف که دانش ساخت آن . شد صورت شفاهی منتقل می یکجانشین، به

ظرف گیاهی 2»کوتاه روستاي سرصالح«مردم . است1»بوکله«ناشناخته مانده، ظرفی به نام 

واقع در شهرستان 3کوتاه از توابع دهستان موگوئی روستاي صالح. سازند بوکله را می

                                               
1. Bukele

که » کوتاه صالح«شده است؛ اما بین مردم محلی با نام  ثبت» کوتاه صالحسر«در بیشتر منابع رسمی، نام روستا با عنوان  - 2

  .شود اي در همین منطقه است، شناخته می نام امامزاده

3. Muguei
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پژوهش حاضر، به معرفی فرایند ساخت . وبختیاري است کوهرنگ در استان چهارمحال

انتقال دانش . پردازد ظرف گیاهی بوکله در میان جمعیت اندك دهستان موگوئی می

پذیرد و تعداد اندکی از این دانش  انجام می صورت شفاهی ساخت این ظرف به

عنوان ابزاري کاربردي و میراثی  برخوردارند، بنابراین، ثبت و نگهداري این دانش بومی به

در راستاي هدف ثبت دانش تولید ظرف گیاهی بوکله دو پرسش . فرهنگی اهمیت دارد

عامه قوم  گدر فرهن. 2فرایند ساخت ظرف بوکله چگونه است؟ . 1: شود مطرح می

  بختیاري، ظرف بوکله چگونه مطرح شده است؟

  

  پیشینه پژوهش

پیرامون . دستی بر پایه دانش بومی صورت گرفته است هاي متعددي در زمینه صنایع پژوهش

هاي اندکی  فرایند ساخت و تولید ظروف گیاهی در میان اقوام مختلف ایران، پژوهش

شناسی، پژوهشی  هاي باستان وناگون و یافتهپس از جستجو در منابع گ. گرفته است انجام

مطالعات . پیرامون چگونگی ساخت ظرف گیاهی بوکله در میان قوم بختیاري یافت نشد

ساز و  وبختیاري، گواه وجود ظروف مختلف دست شناسی در حوزه استان چهارمحال باستان

-212: 1397دستنایی،  نوروزي و حیدري(هاي مختلف تاریخی است  ساز، در دوره چرخ

هاي بوکله شناسایی نشده  طور مشخص ظرفی با ویژگی ها به ؛ اما در این نمونه پژوهش)215

رسد در روند تکامل و پیشرفت تولید ظروف نگهداري مواد غذایی، برخی  به نظر می. است

هاي  از تولیدات به دلیل ناپایداري مواد به کار رفته در ساخت ظروف، در یافته

ي از آنها یافت نگردیده و یا به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات، نادیده گرفته شناسی اثر باستان

.اند شده

آوري و هنر ساخت ظروف  فن«اي با عنوان  در زمینه ساخت ظروف گیاهی، مقاله

) 107:1396منش و شیرازي،  صحت(» رو معاصر خراسان سریشی در جوامع کوچ

نشین بار در شهرستان  سریش در منطقه کوچشده؛ که به شیوه ساخت ظروفی با گیاه  تدوین

پژوهش حاضر، از نظر نوع ظرف، شیوه ساخت، گیاه به کار رفته و . پردازد نیشابور می
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هاي صورت گرفته نشان  هاي پیشین تفاوت دارد و بررسی منطقه مورد بررسی، با پژوهش

ه اهمیت حفظ و ناظر ب. داد، پژوهشی مستقلی پیرامون ظرف گیاهی بوکله انجام نشده است

ثبت دانش بومی، در این پژوهش به معرفی و فرایند ساخت ظرف ناشناخته بوکله پرداخته 

  .شود می

  

  روش پژوهش

صورت میدانی و  هاي پژوهش به داده. پژوهش حاضر، از نظر قلمرو اجرا، ترکیبی است

ات از نظر هدف، پژوهش کاربردي است و پردازش اطالع. مطالعاتی گردآوري شده است

گردآوري اطالعات از طریق حضور . به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است

ها به شیوه  یافته. کوتاه و مشاهده مشارکتی انجام گرفته است نگارنده اول، در روستاي صالح

.برداري و مصاحبه با سازندگان این ظروف ثبت و گردآوري شدند برداري، فیلم عکس

  

  هاي پژوهش داده

درجه شرقی  51تا  41درجه شمالی و  32تا  31تیاري شامل محدوده جغرافیایی سرزمین بخ

و از ) 31: 1375گارثویت، (شده، هاي کارون، دز و فالت مرکزي ایران واقع بین رودخانه

شمال به استان لرستان، از غرب به استان خوزستان و خلیج فارس، از شرق به استان اصفهان، 

ودر محدوده استان چهارمحال. وبویراحمد محدود است لویهو از جنوب به استان کهگی

هاي بسیاري با  شناسی و اقلیمی، رودخانه هاي توپوگرافی، زمین بختیاري به علت ویژگی

آباد، خرسان،  بهشت: اند از هاي این حوزه عبارت ترین رودخانه مهم. آبدهی زیاد قرار دارد

  ).162:1388روزي، نو(سبزکوه، ونک، لردگان، بازفت و کوهرنگ 

 3791وبختیاري با مساحت  غرب استان چهارمحال منطقه کوهرنگ در شمال و شمال

. درصد از مساحت این استان را به خود اختصاص داده است 2/23کیلومتر، معادل 

سه بخش شامل . شهرستان کوهرنگ، شامل سه شهر، سه بخش و هفت دهستان است

بخش مرکزي شهرستان کوهرنگ، شامل . استبازفت، دو آب صمصامی و بخش مرکزي 
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کوه  دهستان میان. موگوئی است 1کوه سه دهستان دشت زرین، شوراب تنگزي و میان

کیلومتري  60کوتاه واقع در فاصله  روستاي صالح. تشکیل شده است 2روستا 16موگوئی از 

خانوار 77زن و  174مرد و  184نفر جمعیت، شامل  358مرکز شهرستان کوهرنگ، داراي 

هاي ژرف و فاقد دشت، پوشیده از  هاي مرتفع، دره کوه). 1395مرکز آمار ایران، . (است

هاي توپوگرافی ایـن روستا را  ترین ویژگی هاي خروشان، عمده هاي بلوط و رودخانه جنگل

  .دهد تشکیل می

هاي آنها دشوار  به دلیل پراکندگی قوم بختیاري ذکر مختصات دقیق سکونتگاهاگرچه 

قبایل بختیاري در زاگرس مرکزي و بخش شرقی خوزستان زندگی «طورکلی  ست؛ اما بها

قوم بختیاري ازلحاظ ساختار سنتی به دو ایلچهار «). Alizadeh, 2009: 130. (»کنند می

هفت لنگ و  3هرکدام از ایل«). 1368:75نژاد،  صفی(» شوند لنگ و هفت لنگ تقسیم می

شود؛ ایل چهارلنگ، شامل پنج طایفه محمود صالح،  می چهارلنگ به طوایفی دیگر تقسیم

چگنی،  کاویانی(» است) وند می(7وند ، ممی6، موگویی5)زلکی(، ذلقی 4کنورسی

، 11، دیویتی10گویی ، جوي9، پیرگویی8سعید طایفه موگوئی از شش تیره شیخ). 61:1395

ر روستاي مردمان ساکن د). 98: 1368خسروي، (تشکیل شده است  1و مهدور 12شیساس

                                               
اند، در میان  ها شکل گرفته کوهی، روستاهایی هستند که در داخل مناطق کوهستانی و در میان دره روستاهاي میان - 1

هاي آبرفتی تشکیل شده، مکان مناسبی براي به وجود  هاي دره از هم فاصله گرفته و پادگانهها در هر جا که دامنه دره

  ).20:1377مهدوي، م، (آمدن روستا و یا مزرعه بوده است 

کوتاه، سوه،  دهستان موگوئی شامل روستاهاي بیراهگان، تلو، چین، خویه، دره زرگه، رزگ، سرآقاسید، سرصالح - 2

.، پاتاگاه، اي ناز، بی آبه، پیرعالی استالوه، روستا، دره توت

  ).1395کاویانی چگنی، ح، (یک واحد سیاسی است که از تعدادي طایفه تشکیل شده است  - 3

4. Konursi
5. Zalaki
6. Mogui
7. Mamivand
8. Sixsehid
9 Pirguei
10. Jeviguei
11. Divyati
12. Sysas
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ساختار اجتماعی ساکنان آن داراي طور تقریبی از قوم بختیاري و  کوتاه، به صالح

شیوه زندگی آنها . هاي قومی، فرهنگی، گویش و لهجه مخصوص به خود است ویژگی

  .نشینی و یکجانشینی و معیشت آن مبتنی بر دامداري و کشاورزي است نیمه کوچ

تی و خوراکی انسان و دام در منطقه کوهرنگ انواع گیاهان با مصارف داروئی، صنع

لوه نام گیاهی است که در دامنه . است» 2لوه«از جمله، گیاهی با نام محلی . موجود است

روید و به دلیل عطروطعم آن  هاي شهرستان کوهرنگ و زاگرس مرکزي می کوه

بنا به اظهار کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزي . موردتوجه عشایر منطقه است

لوه، از دو . وبختیاري گیاهی مشابه لوه در آرشیو آن مرکز ثبت نشده است چهارمحال

اما پهن و » تره کوهی«هاي آن شبیه برگ  قسمت برگ و ریشه تشکیل شده و برگ

  .تر است بزرگ

ماست و دوغ استفاده 3عشایر بختیاري از برگ آن در تهیه آش محلی و تلیکه

). 1394بابادي،  رستمی(» گیاهان ییالقی معرفی شده است لوه، از گونه«همچنین . نمایند می

سانتیمتر  50کند و تا اواخر تابستان ارتفاع آن به  از اوایل بهار، لوه شروع به رویش می

سانتیمتر  15هاي نامنظم سفیدرنگ، به طول تقریبی  صورت غده هاي لوه به ریشه. رسد می

کننده براي داخل  عنوان ماده ضدعفونی به شده لوه همراه با آرد بلوط از ریشه خشک. است

  )2و  1عکس . (شود مشک، خیک و ساخت بوکله استفاده می

                                                                                                             
1. Mahdur
2. Lowva

3 -Telikah .ل بهشود، که  ت تل لوه و تل دیگر گیاهان مانند تل کرفس، اندشت، موسیر و غیره استفاده میصور ت

.ریزند صورت پخته در ماست می براي تهیه تل گیاه را به
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  .وبختیاري چهارمحال. گیاه لوه -1عکس 

  )1393علیرضا خسرویانی، : (منبع

  .وبختیاري چهارمحال. ریشه لوه -2عکس 

  )1400علیرضا خسرویانی، : (منبع

  

هاي  ها یکی از جنبه اد خوراکی در نزد بختیاريارزش نهادن و تقدس برخی از مو

و عسل، ) هاي آن و فرآورده(گندم، نمک، شیر : موادي مانند. رود فرهنگی آنها به شمار می

شود؛ در نزد مردمان این قوم از جایگاه  که اصطالحاً به آنها غذاهاي فوق فرهنگی گفته می

اصطالح فوق فرهنگی را  غذاهاي به«وي ها مانند سایر اقوام بد آن. اي برخوردار است ویژه

عنوان  و از این مواد به) 4-7: 1366دوگارین، (» کنند همچون هدایاي خدایان تلقی می

در فرهنگ بختیاري، هرگونه رفتار و کنشی که به معناي . شود هدایاي ویژه خداوند یاد می

رو، تهیه ظروف،  ایناز. شمارند ها باشد، مردود می احترامی به خوردنی خوار شمردن و بی

.براي حفظ و نگهداري مواد غذایی و احترام به هدایاي الهی است

هاي  پروري به شیوه منظور حفظ و نگهداري محصوالت کشاورزي و دام ظروف به

شناسی بقایایی از ظروف با مایه گیاهی، در  هاي باستان در یافته. شوند گوناگون تهیه می

ن و الران متعلق به دوره نوسنگی و دوره مس و سنگ منطقه زاگرس جنوبی، دشت فارسا

مردم منطقه با استفاده از منابع ). 1397دستنایی،  نوروزي و حیدري(مشاهده شده است 
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. ساختند طبیعی در دسترس، ظروفی را براي نگهداري و ذخیره محصوالت خود می

ر آن به ساخت کوتاه در دهستان موگوئی یکی از مناطقی است که زنان د روستاي صالح

ساز، براي نگهداري روغن حیوانی،  بوکله، ظرفی سنتی و دست. پردازند ظرف بوکله می

عسل، شیره خرما و انگور است؛ که توسط عشایر بختیاري تولید و مورد استفاده قرار 

  .گیرد می

وسیله محلول چسبناکی که از ریشه لوه  ساخته در میان عشایر بختیاري به این دست

شود؛ سایر ظروف نگهداري مواد غذایی در میان عشایر بختیاري از  ، ساخته میشده تهیه

و یا با استفاده از خاك مانند ظروف سفالین تهیه 1پوست حیوانات نظیر خیگ و انواع مشک

ساخته، به نسبت سایر مصنوعات مشابه، نظیر خیک بیشتر بوده  طول عمر این دست. شود می

شود، بدون افت کیفیت،  حیوانی که در آن نگاهداري میو ماندگاري موادي نظیر روغن 

  .رسد تغییر رنگ، مزه و بو به چندین سال می

آوردي ماده اولیه، شکننده نبودن  مزایاي ساخت و تولید ظرف بوکله به دلیل بوم

هاي متنوع، قابلیت حمل ساده و  ظرف نسبت به ظروف سفالی، امکان ساخت در اندازه

دانش ساخت ظرف . محصول، نسبت به دیگر انواع ظروف است جانبی بودن ساخت این

چگونگی مراحل ساخت بوکله با . شود صورت شفاهی نسل به نسل منتقل می بوکله به

کوتاه و پرسش و مشاهده مراحل ساخت، از سازنده  حضور نگارنده اول در روستاي صالح

با توجه به . ردیداخذ گ» خیر درخشان روبه«و خانم » پري درخشان جان«ظرف، خانم 

فرا » منظر درخشان«ازاین، از خانم  اظهارات بانوان سازنده، شیوه ساخت ظرف را پیش

  .گرفته بودند

  

                                               
؛ اما )53: 1392عدیوي، ع،  قنبري(شود  ، پوست بز که بدون دباغی براي نگهداري روغن استفاده می)xig(خیگ  - 1

  .دو آلغه و کُمه تشکیل شده است از انواع همبون، مشک مشک با توجه به نوع ساخت
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  مواد اولیه، ابزار و مراحل ساخت

  کردن گیاه لوه چیدن و خشک

در شهرستان کوهرنگ از ساقه تازه رسته لوه در فصل بهار براي مصارف غذایی 

کوتاه از چیدن گیاه مذکور، تا اوایل تابستان  ر روستاي صالحگردد؛ اما د استفاده می

خودداري و زمانی که گیاه پیر و در حال خشک شدن است، آن را از ریشه خارج نموده و 

به دلیل . کنند ساقه آن را براي مصارف غذایی و ریشه آن را براي ساخت بوکله مهیا می

در فصل بهار، منطقه پوشیده از این گیاه  اینکه احشام تمایلی به چراي این گیاه ندارند،

ها را  آوري، شستشوي گیاه و زدودن گردوخاك و گل از ریشه، ریشه پس از جمع. شود می

  )3عکس . (به مدت دو هفته در مقابل نور آفتاب پهن نموده تا کامالً خشک گردند

  
  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع. سازي لوه آماده -3عکس 
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. نمایند خرد می 1)بردهر(وسیله آسیاب سنگی  شده را بهاي خشکه سپس ریشه

) تَوِه(ها، را بر درون مدور و مقعر فلزي به نام  پس از آسیاب نمودن ریشه) 5و  4عکس (

مانده  دهند، تا رطوبت باقی کنند حرارت می که از پشت آن براي پخت نان استفاده می 2تابه

دوباره آنها را آسیاب نموده تا پودر یکنواختی . برودها کامل از بین  در داخل این ریشه

محصول این فرآیند پودري است، که پس از اضافه نمودن آب به آن تغییر رنگ . پدید آید

عنوان ماده اصلی بدنه ظرف بوکله مورد استفاده  شود که به اي تولید می داده و محلول تیره

  .گیرد قرار می

  
  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع. شده لوه خشکآسیاب ریشه -5و  4عکس هاي 

  ساخت قالب

زنند،  اي برش می اي نخی را، بر اساس الگویی استوانه براي ساخت قالب ابتدا پارچه

اي به شکل کروي و متناسب با  شوند تا کیسه هاي برش خورده، به هم دوخته می سپس تکه

                                               
از وسایل کوبیدن و خرد ): Bardehar -Sarbardehar(واژه برد به معناي سنگ است و بردهر و سربردهر  - 1

شکلی است با ضخامت تقریبی  قسمت ثابت، سنگ بی. الف: اجزاء بردهر. کردن حبوبات و نمک متبلور و بلوط است

سنگ کروي شکلی است  قسمت متحرك، قطعه.ب. گویند و سطح حدود نیم مترمربع که به آن بردهر میسانتیمتر  20

  ).65: 1362نژاد، ج،  صفی(نامند  سانتیمتر که آن را سربردهر می 15- 25به قطر 

  ).88: 1381سرلک، ر، (ظرف آهنی مدوري که روي آن نان پزند ) towva, tave(تووه، توبه  - 2
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اي است، که در مراحل بعد  ابعاد بوکلهابعاد این کیسه متناسب با . اندازه ظرف ساخته شود

)6عکس . (شود ساخته می

  
  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع. قالب لوه -6عکس 

اند، پر و  پس از آماده شدن کیسه، آن را از خاك نرم و خشک که قبًال آماده نموده

ت بوکله پس از گره زدن درِ کیسه، قالب مورد نظر براي ساخ. زنند دِر کیسه را گره می

کنند،  وسیله نخ محکمی آویزان می پایه و یا شاخه درخت به قالب را از سه. شود آماده می

ظرفیت گنجایش بوکله . شده، آماده باشد وسیله محلول تهیه تا مقدمات اندود کیسه به

  .طورمعمول، بین یک تا سه لیتر گنجایش دارد کند و به متناسب با اندازه قالب تغییر می

  

  الباندود ق

پس از آماده شدن تمامی ابزار و مواد اولیه، ابتدا پودر آسیاب شده ریشه لوه را درون 

سپس آن را بر روي آتش قرار داده تا عالوه بر . کنند ظرفی ریخته و با آب مخلوط می

بعد از . شده و محلول غلیظ گردد صورت کامل در آب حل ها به جوشانده شدن، ریشه

وسیله محلول، چندین بار اندود و پس از هر بار  ی کیسه را بهتغلیظ محلول، الیه خارج

)7عکس . (کنند، تا الیه قبلی اندکی خشک گردد اندود، کمی صبر می
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  )1395، علیرضا خسرویانی(:منبع. راستی آزمایی روش تولید -7عکس 

یک دهند تا ضخامت اندود به  قدر ادامه می اي را آن گذاري بر روي قالب پارچه الیه

ها، قبل از آنکه ضخامت اندود به یک  در میانه اندود و اضافه کردن الیه. سانتیمتر برسد

متر رسید دو قطعه چوب را  ها به حدود پنج میلی که ضخامت الیه سانتیمتر برسد، هنگامی

چسبانند و روي آنها را نیز،  اند، بر روي اندود می که از قبل به شکل دسته کوزه تراشیده

  )1و طرح  8عکس . (پوشانند ها می ایر قسمتهمانند س

  
  )1393علیرضا خسرویانی، : (منبع. دسته و فرم کلی لوه-8عکس 
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  )علیرضا خسرویانی(:منبع. اندازه و فرم کلی لوه -1طرح 

تواند در زمان اندود ظرف و افزودن الیه آخر، براي تزیین ظرف تعدادي  سازنده می

  )9عکس . (هاي مختلف ظرف اندود کند زیینی در قسمتهاي ت ، سکه و مهره1خرمهره

  

                                               
، در لغتنامه دهخدا، خرمهره، نوعی مهره بزرگ رنگی معرفی شده، که آن را بر گردن )Gezzekگزّك(خرمهره  - 1

نوع طبیعی آن، رنگ . این مهره از نظر تعداد، فرد، و از نظر جنس و نوع مهره، جمادي و سلیمانی است«. بندند خر می

خرمهره جنسیتش . شود رنگ ساخته می بیاستخوانی متمایل به زرد دارد و نوع مصنوعی آن، از جنس سفال با لعاب آ

زنان براي . 2اندازند؛  زخم به گردن گاو یا گوسفند شیرده می براي جلوگیري از چشم. 1: خنثی بوده، و دو کاربرد دارد

پور سعدانی و  علی(کنند که در میان برخی اقوام استان خوزستان مرسوم است  مطیع کردن مردانشان از آن استفاده می

صورت شرابه به لباس  دوزند یا به رنگ خرمهره را به لباس کودکان می نوع کوچک و خوش). 59:1388ه، زاد شیخ

زخمی  بندند که به آنها چشم آویزند و نوع درشت آن را به گردن حیواناتی مثل اسب و گاو شیرده می کودکان می

  ).66: 1385سرلک، ر، (نرسد 
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  )کوتاه کانال تلگرامی روستاي صالح(:منبع. تزئینات بوکله -9عکس 

بعد از کامل شدن تمامی مراحل، ظرف را در همان حالت آویزان، به مدت یک هفته 

ه، با گذشت حدود یک هفت. دهند، تا کامًال خشک گردد در معرض نور آفتاب قرار می

در این هنگام ظرف را از محل خود پایین آورده . گردد بدنه ظرف همانند سنگ سخت می

شده  اي، خاك درون قالب را تخلیه و به آرامی کیسه خالی و پس از باز کردن قالب پارچه

  )10عکس . (نمایند از خاك را از داخل ظرف جدا نموده و آن را خارج می
  

  
  . پري درخشان توسط جان .تخلیه خاك قالب بوکله -10عکس 

  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع
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وسیله اندودي از جنس بدنه  اي، درون ظرف را به پس از خارج نمودن کیسه پارچه

پوشانند، تا عالوه بر، برطرف نمودن رد پارچه، داخل ظرف همانند بیرون آن صیقلی  می

تراشند و همانند  ز چوب میزمان با صیقلی نمودن درون ظرف، براي آن، دري ا هم. گردد

سپس ظرف را به مدت یک هفته دیگر در معرض ) 11عکس . (نمایند ها، اندود می دسته

  )12عکس . (دهند تا کامالً خشک و سخت گردد هواي آزاد قرار می

  

  
  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع. بوکله در پایان اندود کردن قالب -11عکس 

  

  )1393، علیرضا خسرویانی(:منبع. ک شدنبوکله در حال خش -12عکس 
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  بوکله در فرهنگ بختیاري

در میان قوم بختیاري چند چیز اهمیت بسیاري دارد، در وهله اول جایگاه اجتماعی و «

» در ایل، طایفه، تیره، تش، اوالد و غیره است) دار شناسنامه(شده  وجود معنادار و شناخته

اي که اگر کسی نتواند به  گونه و گویش است؛ بهازآن زبان  پس«). 36: 1373گارثویت، (

شود و در قباحت آن، این  زبان و گویش مادري خود سخن بگوید، عیب و گناه شمرده می

گویش بختیاري از «). 65: 1386قنبري عدیوي، (» خوانند مغولی می-نوع تکلم را ترکی

فارسی، بازمانده  هاي لري و هاي جنوب غربی ایران و به همراه دیگر گویش جمله گویش

  ).112: 1391طاهري، (» فارسی میانه است؛ که خود بازمانده فارسی باستان است

هاي مختلف اقتصادي، تولید، دامداري، کشاورزي و  اي از واژگان، در حوزه مجموعه

دستی و واژگان مربوط به  صنایع. یافته است دستی به ادبیات و زبان عامه بختیاري راه صنایع

ندگی روزمره با آن سروکار دارند؛ در مجموعه ادبیات عامه از جمله آنچه در ز

  .المثل، متل و افسانه، چیستان و غیره حضور دارد ضرب

کوتاه، نمونه مثل با  بر اساس پرسش از ساکنین روستاي صالح: المثل مثل و ضرب. الف

نیز به » بختیاري وحکم امثال«نقل شده که در کتاب » پور علیار غیبی«واژه بوکله، از آقاي 

  :همین صورت آمده است

»نهه مر ستسوکله درارینِ؛ جا بنو بِدرِسِ چووکله، قو ایی ب1393عدیوي،  قنبري(» س ب :

146.(  

که دست کودك (قدر بزرگ بسازید که جاي بوکله  قبر کودك نادان را آن: معنی

  .باشد) در آن گیر کرده است

  :واژگان

در مـورد ظـرف   : بوکله/ باش: بو/ آن چنان: چنُو/ قبر: قور/ دست او: سدست/ این: ایی

ظـرف  «: ذیل بوکله، آمـده اسـت  » بختیاریکا«بوکله پیش از این توضیح داده شد، در کتاب 
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کـه بیشـتر بـراي نگهـداري روغـن اسـتفاده        1اي شکل درست شده از بـرگ زرشـک   کوزه

، در برخی از منـاطق بـه گیـاه لـوه،     )67: 1400و مددي،  85:1394بابادي،  رستمی(» شود می

نامه زبان بختیاري، زرشک، گیـاهی معرفـی شـده کـه از آن      در واژه. شود زرشک گفته می

که با  2و لوه، نیز گیاهی است سردسیري مانند اندشت) 222: 1400مددي، (سازند  بوکله می

  ).358: 1400مددي، (آن آش دوغ درست کنند 

  :دیگر نیز نقل شده استهاي  مثل مذکور، به گونه

» س بو اي بوکله، اي بوکله، اي بوکله، نُو؛ چنوو قُورِسه بِکّنین جا بوکله«

  ).106: 1391عدیوي،  قنبري(

  »س بو اي بوکله، اي بوکله نُوچنو بِدارینس جا بوکله«

دان نو، قبرش را آن چنان درست کنید که  دان، اي روغن اي روغن: المثل معناي ضرب

المثل؛ خطاب به افراد  کاربرد ضرب). 32: 1397عدیوي،  قنبري(دانش باشد  وغنجاي ر

حکایت . اي استفاده کنند جاهل و نادانی است که براي حل یک مشکل، از راه ابلهانه

پردازد که در گروهی نادان دست در کوزه یا ظرف  المثل به داستان کودکی می ضرب

تالش . شد ز دهانه تنگ آن خارج نمیروغنی کرد و چون مشت کرده بود؛ دستش ا

غیرمعقوالنۀ گروه به جایی نرسید و اراده نادانان بر آن شد، که کودك را با ظرف، زنده بر 

دستت را : عاقلی از آنجا عبور کرد، با نشان دادن گردو به کودك گفت. خاك بسپارند

  ).18:13فند ، اس1391عدیوي،  قنبري(ها را بگیر، دست کودك رها شد  رها کن و این

گابوکله در «. به معنی گامیسه یا سگ مگس است» گابوکله«واژه : هاي مشابه واژه. ب

کند؛ یا به حالتی  گاو تغذیه میگویش بختیاري، از حشراتی است که از احشام مخصوصًا

کنند، باال  هایی که او را اذیت می شود و بر اثر نیش شپش گویند که گاو از خود بیخود می

                                               
1. Zeresk

اش، اشک را از چشم  دارویی و ضد یبوست و شبیه تره که به علت تندي مزهگیاهی است ): Andast(اندشت  2-

  ).35: 1400مددي، ) (اندش(کند  جاري می
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قرابتی بین ظرف بوکله و حشره ). 288-286: 1394بابادي،  رستمی(» .پرد می و پایین

  .گابوکله یافت نشد

عامه بختیاري، در چیستان یا چِنه  از موارد دیگر به کارگیري واژه بوکله در فرهنگ. ج

تواند داشته باشد، از جمله آن، ظرف  هاي متعددي می چِنه است، نمونه چیستان زیر پاسخ

  .بوکله است

نوروزي : (اش تنگ و داخل آن گود دهانه: اقاقیل و مه قاقیل، سرس تنگ و بنس قیل

  ).158: 1374بختیاري، 

  

  گیري نتیجه

زیست،  آمیز عشایر بختیاري با طبیعت و رفع نیازها به شیوه سازگار با محیط زندگی مسالمت

منظور نگهداري  بهظرف گیاهی بوکله با گیاه لوه، . دهد سبک زندگی این قوم را شکل می

کوتاه در  دوست قوم بختیاري، در روستاي صالح دستی طبیعت مواد غذایی یکی از صنایع

اگرچه پیش از این، تولید ظرف بوکله در مناطق عشایري . شهرستان کوهرنگ است

واژه . شود بختیاري رونق داشته است؛ اما اکنون صرفًا در روستاي صالح کوتاه تولید می

عامه و زبان مردم بختیاري در قالب مثل و  دستی بشر به فرهنگ بسیاري از صنایعبوکله مانند 

  .چیستان راه یافته است

هاي سازگار با طبیعت و ورود واژگان تولیدات دستی به  رفع نیازها با ساخته

با نگاهی به . عامه، امري است که امروزه از سوي ما به فراموشی سپرده شده است فرهنگ

ترین و  یابیم که بشر همواره مبتنی بر زیرکانه ولید و نگهداري غذا درمیروند تهیه، ت

رسد  به نظر می. ترین روش، مشکالت خود را در تعامل با طبیعت حل نموده است هزینه کم

مدت  از دالیل عمده استفاده عشایر بختیاري از ظرف بوکله، عالوه بر نگهداري طوالنی

ات و حیوانات موذي، جلوگیري از نزدیک شدن آنها مواد غذایی، عواملی نظیر دفع حشر

به این ظرف، سخت بودن و مقاومت باال در مقابل ضربه، سهولت در تهیه و تولید، راحتی 

  .ونقل، بومی بودن دانش تولید و در دسترس بودن مواد اولیه تولید، بوده است در حمل
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گزیر است دوباره به رود که نا روند رشد و تکامل بشر امروزي به سمت و سویی می

مطالعه گذشته بپردازد و با الگو گیري از رفتار گذشتگان، از حرکت در مسیري که به 

با توجه به ویژگی . گردد، خودداري نماید نابودي جامعه انسانی و طبیعت منجر می

شود، تهیه و تولید انواع ظروف گیاهی  دوست ظرف گیاهی بوکله، پیشنهاد می طبیعت

شود و  با توجه به اینکه ظرف بوکله از گیاه بومی لوه تهیه و تولید می. ر گیردموردتوجه قرا

شود؛ لذا اقدام  صورت شفاهی آموزش داده می دانش ساخت آن، ثبت نشده است و فقط به

. دستی ضروري است عنوان صنایع به آموزش مدون، توزیع و بررسی قابلیت تولید آن، به

، یکی از »فهرست آثار ملی ایران«اهی و ظرف بوکله در ساز گی رو، ثبت ظروف دست ازاین

  .اقدامات پیشنهادي جهت حفظ این میراث مادي است

هاي  مندي از حمایت ثبت ظرف گیاهی بوکله در میراث فرهنگی کشور، امکان بهره

از اقدامات . سازد سازي و آموزش و ترویج آن را فراهم می تولیدي، بازاریابی، تجاري

شود، آموزش آن در رشته  ي انتشار و معرفی ظرف گیاهی بوکله پیشنهاد میدیگري که برا

دستی و اضافه شدن مدخل ظرف گیاهی بوکله در متون و منابع مرجع  تحصیلی صنایع

شود؛ بلکه  تنها دانش تولید آن حفظ می دستی است؛ زیرا با آموزش ساخت بوکله، نه صنایع

  .بخشد دستی، تسهیل می کار صنایع ها و بازار یابی آن را به نمایشگاه راه
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