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جنوب

در آن دوران دستشویی ها سقف نداشتند و با خار و خاشاک دیواری 
منزل  سربونک  در  که  ماهری  چینان  تفنگ  می کشیدند.  آن  دور  به 
عمو عوض با تفنگ »برنو« کمین نشسته بودند غلو سوزو را در حین 
قضا حاجت نشانه گرفتند و به قتل رساندند. ولوله عظیمی در بورکی و 

روستاهای اطراف به پا شد. 
جسدش را با بندی که به یک قاطر بسته بودند روی زمین می کشیدند و 

مردم به جسدش سنگ می پراندند. 
الشه غلو سوزو را بدون غسل و کفن در محله پائینی بورکی، درست 
در قطعه زمینی که بانک صادرات آن را خریده، در گودالی انداختند و 

بر آن خاک ریختند.
داستان قتل غلو سوزو نقل ونبات قصه شب ها شده بود و مردم در کنار 
چاله آتش تا سال ها آن را برای همدیگر تعریف می کردند. روستای 
بورکی با طول زیاد و عرض کم بنیاد شده است. دلیل اصلی آن ازنظر 
ساختار معماری تجربی، باران و سیل بود که از کوهستان سرازیر می شد. 
می افتاد  راه  به  سیالب  و  می ریختند  دره ها  به  کوه  کنار  در  جویبارها 
اساس  این  بر  کند.  ویران  را  روستا  خانه های  می توانست  خود  این  و 
رشد روستا با طول زیاد و عرض کم باعث شد تا مزارع و زمین های 
حاصلخیز دست نخورده سر جای خود باقی بمانند. درگذشته خانه ها با 
بورکی  سیمانی  و  سنگ  بنای  اولین  می شدند.  ساخته  گلی  خشت های 
بودند.  و گل  با خشت  خانه ها  و  مسجد  و  مدرسه  بود.  خانه  مرده شور 
از  پس  نامعلومی  دلیل  به  هم  بورکی  سیمانی  و  سنگ  خانه  مرده شور 
مدتی متروکه ماند و کسی رغبت نمی کرد مرده اش را در آنجا بشوید. 
بعدها شایع شد آنجا بد یمن است )آمد و نیومد دارد( و اگر کسی یک  
مرده آنجا شست، باید منتظر مرگ قریب الوقوع یکی دیگر هم باشد. 
بدبختانه خرافات و اوهام به دلیل فقر فرهنگی در روستا وجود داشت 
و به شدت عمیق بود. دو دستگی و چیز دیگری در کار نبود. یکی از 
ویژگی های منحصربه فرد بورکی چند فرهنگی بودن این روستا است. 
با  مراجعه شود،  روستا  این  به  مردم  مهاجرت  تاریخ  و  به گذشته  اگر 
اسامی طایفه ای مردم ساکن در بورکی که هر طایفه ای برای خود سنت 
و رسومی داشت، می توان دریافت که از نقاطی مختلف بوده و به این 
روستا کوچ کرده اند. طایفه موردکی ها از موردک در نزدیکی تنگ ابو 

الحیات و چنار شاهیجان بودند.
نمد مال ها از دلوار تنگستان آمده اند. دریسی ها از دریس، لیراوی ها از 
نقاطی دور  از  از مشتون و گروه های دیگر هر یک  لیراو، مشتونی ها 
احتمااًل  مهاجرت ها  این  عمده  دلیل  کرده اند.  مهاجرت  روستا  این  به 
مساعد بودن آب وهوا و یا سهولت فراهم آوردن آذوقه در این روستا 
بوده است. بورکی به سه محله تقسیم شده. قسمتی که به جاده شیراز 
و بوشهر و کنارتخته نزدیک است محله باالیی، قسمتی که به خشت 
نزدیک است محله پائینی و میانه روستا را محله میانی می نامند. به دلیل 
آنکه خانه ها شماره پالک و کد پستی نداشتند، بر روی پاکت نامه های 
چهل تا پنجاه سال پیش، بورکی سفلی، بورکی علیا و بورکی وسطی 
می نوشتند تا به دلیل تشابهات نام خانوادگی، نامه بدون سردرگمی به 
دست گیرنده برسد. با این تقسیم بندی است که مردم محله پائینی بیشتر 
با مردم خشت ازدواج کرده اند و مردم محله باالیی با مردم کنارتخته 
مافی  با گوریگاه،  منطقه  از روستاهای  بیشتر  بورکی  مردم  ازاین رو  و 
آباد )تل قنبر قاسمی( و خشت و کنارتخته ای ها قوم وخویش اند. آنها 
قریب به یک قرن پیش پا را فراتر گذاشته با کازرونی ها هم وصلت 
با  دیگر  سوی  از  است.  فراوان  بورکی  در  آن  نمونه های  می کرده اند. 
برازجانی ها و شولی ها و بیضائی ها هم وصلت کرده اند. دلیل عمده این 
موضوع ازنظر جامع شناختی شاید به روح سنتی چند فرهنگی این روستا 
بستگی دارد. حتی فولکلور این روستا نیز شاید این حقیقت را ثابت کند. 

مثاًل در یک ترانه روستایی خوانده می شود: گناوه بار کرده ام بارم سی 
)برای( خشت است. یا در وصف عروسی که می خواستند از کنارتخته 
بیاورند در شروع محلی در جشن می خواندند: داغونی داغم  به بورکی 
به  محلی،  گویش  در  چرا  نمی دانم  امروز  به  تا  من  البته  که  کرده... 
کنارتخته داغونی می گفتند. یک سر بورکی تحت تأثیر کنارتخته بود و 
سر دیگرش تحت تأثیر خشت و این را از واژه های محلی هم می توان 

دریافت کرد.
مثاًل به واژه )خوردم( در محله باالیی می گویند )خاردوم( ولی در محله 
پائینی می گویند )خردوم(. در اینجا تأثیرات و پیمان ازدواج در قریب 
به یک قرن پیش مطرح است که کسی زن به راه دور نمی داد. وگرنه در 
دوران کنونی این دیگر عادی شده و روستا و شهر و استان مطرح نیست. 
ازدواج با مردم شهرها و استان های دیگر نه تنها مفید است بلکه با در 
نظر گرفتن تنوع قومی در کشور می بایست برای تقویت و همدلی ملی 
مدنظر باشد و تبلیغ بشود. یکی از نمایش های هنری محلی در بورکی 
رقص )چوپی( نام داشت. هنگام عروسی توانگران روستا، گرگعلی را از 
خشت می آوردند و ساز و نقاره می نواخت. گرگعلی مرد قدبلندی بود. 
در رشته هنری خود نظیر نداشت. نام او به عنوان یک هنرمند در تاریخ 
شادی های منطقه تا ابد پایدار و خوش می درخشد. نمایش ترکه بازی 
در سراسر دشت خشت رسمیت دارد و گاه عاشقان این رشته به هنگام 
جشن عروسی در روستاهای اطراف با شنیدن آواز دهل به آن روستا 
می رفتند. از همه قشر اجتماعی در این بازی هیجان آور و رزمی شرکت 
بورکی  در  دیگر  یا »کارنوال« هنری  و  نمایش ها  از  یکی  می کردند. 
زمانی بود که داماد را به حمام می بردند. از شواهد امر چنین برمی آید 
را  داماد  باستانی،  بازمانده  فرهنگ  دلیل  به  تاریخی  درگذشته های  که 
به رودخانه می برده اند و این »کارنوال« را در بورکی )دومارو( یعنی 
)رفتن داماد به رود( می نامیدند. این جشن با رقص بسیار زیبایی که در 
زمان حاضر در استان های کهگیلویه و بویراحمد و خرم آباد و ممسنی 
در استان فارس اجرا می شود جزئی از فرهنگ عروسی این روستا بود. 
در  رنگارنگ  دستمال های  گردش  با  همراه  خوش رنگ  بالباس های 
هوا به دنبال داماد و عروس که بر اسب سوار بودند رقص کنان به راه 
یا  عروس  که  می گرفت  اوج  هنگامی  نمایش  این  زیبایی  می افتادند. 
اسب سواران  نمایش  آنجا  در  می رسیدند.  باز  فضای  یا  دشت  به  داماد 
چابک و ماهر آغاز می شد. اسب ها چهارنعل می رفتند و سواران، دشت 
را درمی نوردیدند و مسابقه می دادند. از اسب سواران چابک آن دوران 
شادروان حاتم فرزند حاج باقر بود. در حین تاخت از روی زین پاهای 
ایفای نقش  با  خود را چفت و سرش را رو به زمین آویزان می کرد. 

ماهرانه او تماشاچینان غرق در شادی می شدند.
بنا به شواهد تاریخی در دوران صفویه، در  با اسب،  این شیوه نمایش 
میان قزلباشان ایران مرسوم بوده است. سنت دیگر حنابندان بود. شب 
دارد  باستان  آئین  در  ریشه  که  رسوماتی  و  رسم  و  آینه  با  حنابندان 
بورکی  در  سنت  این  می بستند.  حنا  را  عروس  و  داماد  پای  و  دست 
فرصتی برای محبت خواهر و مادرهای عروس و داماد بود. با پخش و 
ریختن گل و شیرینی بر فراز سر داماد و عروس نوبت به همسایگان 
می رسید. با آوائی هماهنگ )کل( می زدند و یک دسته می خواند: امشو 
حنا بندونشه. دسته دیگر پاسخ می دادند: دیش و ددش قربونشه. فرهنگ 
بورکی که از فرهنگ طایفه های مختلف تشکیل شده است بکر و زیبا 
بود. با جمع آوری فرهنگ شفاهی و فولکلور بورکی و دیگر روستاها 
محلی،  ترانه  حکایت،  در  خشت  دشت  که  گفت  می توان  جرات  به 
استان  در  بوده و  پارسی غنی  اصیل  بکر  واژهای  از  انبوهی  و  دوبیتی 
برنامه های  فارس سرآمد دیگر شهرهاست. دریغا که در هجوم بعضی 
بی محتوای قصه و آواز در رادیو و تلویزیون در پیش از انقالب فرهنگ 

رفت.  نیستی  باد  بر  محلی  دوبیتی های  و  موسیقی  و  ترانه ها  و  سنتی 
متأسفانه در حال حاضر نیز به فرهنگ این خطه اهمیت داده نمی شود 
معماری  اسلوب  اساس  بر  نیز  ساختمان ها  و  خیابان ها  آرایش  حتی  و 
از  نمی شود.  ارائه  پیش بینی کارسازی  هیچ گونه  و  نیست  و شهرسازی 
در  که  بود  خواجو  مدرسه  یکی  درگذشته،  روستا  گلی  خوب  بناهای 
)آفتحعلی(  نوری  فتحعلی  پیگیر شادروان  باهمت و تالش  میانی  محله 
ساخته شده بود. دیگر یک دستگاه حمام عمومی سنگ و سیمانی بود 
که مشتونی ها همت کرده و زمین آن را داده بودند. در محله باالیی 
در  دستی  ابریم(  )مش  ابراهیم  مشهدی  خانواده  که  بود  مسجدی  هم 
و  باسواد  مرد  باالیی  محله  سرشناس  افراد  از  داشتند.  مخارجش  تهیه 
کتاب خوان شادروان کربالیی ابراهیم )کل ابریم( بود که در همین چند 

سال پیش چشم برجهان فروبست.
کل ابراهیم ادبیات ایران و جهان را خوب می شناخت. آثار نویسندگان 
پوشکین،  ازجمله سروانتس،  اروپا،  و شعرای کالسیک و عصر جدید 
روالن،  رومن  کافکا،  چخوفف،  روسو،  ژاک  ژان  بالزاک،  شکسپیر، 
ویرجینیا ولف و آلبرکامو و دیگر نویسندگان آن قاره را ژرف خوانده 
قاره  ادبیات آن  و  فرهنگ  باشد  اروپا سفر کرده  به  اینکه  بدون  بود. 
)وکیل  دارابی  عبداهلل  پائینی  محله  در  می شناخت.  دست  مثل کف  را 
بر  غلومی  حاج  مسجد  ورودی  در  سر  بر  بود.  باسوادی  مرد  عبداهلل( 
شعرای  اشعار  میان  از  که  بود  شعری  نستعلیق  خط  با  سنگی  لوحه ای 
نامدارآنرا انتخاب کرده بود: ای که دستت می رسد کاری بکن/پیش از 
آن کز تو نیاید هیچ کار/نام نیک رفتگان ضایع مکن/تابم اند نام نیکت 
برقرار. بر روی دیوار این مسجد از درون، خطاطی ناشناس با خطی زیبا 
ولی با زغال شعر عماد قزوینی شاعر دوره صفویه را نوشته بود: در این 
دیرینه دیردیر بنیاد/عجب غافل نهادست آدمی زاد. از آدم های باسواد 
محله پائینی مأل سردار کدخدای بورکی و داماد کدخدای قبلی یعنی حاج 
باقر بود. مأل سردار در امور اجتماعی فعالیت داشت و مردم را تشویق 
می کرد بچه ها را به مدرسه بفرستند. در همان دوره حاج میرزا از محله 
پائینی به قم مهاجرت کرد و محرم هرسال به بورکی می آمد. علی میرزا 
نسل جدید  از  مراد  علی  شادروان  برادرش  و  غالمعلی  فرزند کربالیی 

باسواد بورکی بودند.
و  تمدن  که  ماند  خواهد  استوار  منطقه  تاریخ  در  همیشه  حقیقت  این 
پیشرفت تحصیل در دشت خشت به ویژه بورکی مدیون کازرونی هاست. 
خشت  ساسان  مدرسه  بورکی،  خواجو  مدرسه  آموزگارهای  سال ها  تا 
دشت  گردن  بر  کازرون  بودند.  کازرونی  کنارتخته  شاپور  مدرسه  و 
خشت حق عظیمی دارد. از آموزگارهای نسل تحصیل کرده در مدرسه 
محله  از  نوری  نورمحمد  آقای  و  دهقان  مصطفی  آقای  بورکی،  نوساز 
میانی، آقای اسماعیل دهقان و محمدخان دهقان از محله باالیی، نخستین 
آموزگارهای بومی به شمار می رفتند که مدارج باالی تحصیل در منطقه 
اولین دیپلمه  یعنی کالس نهم دبیرستان »سیکل« را طی کرده بودند. 
بورکی مهندس عباس دهقانی فرزند شادروان غالم شاه بود. بورکی در 
انقراض  با  می نهاد.  تازه ای گام  مسیر  به  داشت  و  بود  حال دگرگونی 
چرخ چاه ها که آب کشاورزی را به وسیله حیوانات تأمین کرده بودند 
اسب،  نه  »بمفورد«  تلمبه  یک  رسید.  بورکی  به  پایش  تلمبه  کم کم 

قیمتش هشت هزار تومان بود. 
بورکی ها و جنبش های سیاسی- اجتماعی

در سرتاسر دوران قاجار، بورکی ها به عنوان طایفه ای ناراضی از حکومت، 
مشغول فعالیت های ضد قاجاری بوده اند که این امر موجب پراکندگی 

و تبعید و کوچ اجباری آن ها از کوار به دیگر نقاط فارس شده است.
این  به نهضت مشروطیت می رسد؛ که سردمدار  فعالیت آن ها  اوج  اما 
دیوان  معتمد  حسین خان  میرزا  نام  به  بورکی  یک  فارس،  در  نهضت 
کواری است. وی در زمان مشروطیت به تهران رفت و پس از آشنایی 
با اهداف و سران نهضت مشروطیت در بسط آن به شیراز و فارس نقش 
اساسی ایفا کرد و به همراه طایفه خود و البته دیگر مشروطه خواهان 

فارس، ایالت فارس را به یکی از مهم ترین کانون های مشروطیت بدل 
کرد و سرانجام نیز در این راه جان می سپارد.

از دیگر افراد مشهور این طایفه، می توان به مأل ماندگار بورکی اشاره 
او  زمان  در  و  است  بوده  زند  کریم خان  نزدیک  افراد  از  که  کرد 

آبادانی های بسیاری در کوار ایجاد می گردد.
لهجه و گویش بورکی ها

بورکی ها به زبان فارسی صحبت می کنند.
 نوشته ای از محمود دهقانی

آشنایی با موزه فرش ایران
موزه فرش ایران یکی از موزه هایی است که با رویکرد اشاعه 
و ترویج فرهنگ ایرانی در قالب هنر اصیل و سنتی ایران ایجاد 

شده است.
در موزه فرش ایران، بسیاری از آثار خاص فرش و گلیم ایرانی 

این  افراد عالقه مند در  نمایش عموم آماده شده است و  برای 
موزه می توانند بسیاری از سبک های موردپسند خود را درزمینه 
نقش های فرش و گلیم و قالی ایرانی مشاهده کنند. موزه فرش 
در  مهمی  نقش  کتابخانه ای  امکانات  ارائه  با  همچنین  ایران 
ایرانی  فرش  و  قالی  باهنر  افراد  آشنایی  و  اطالعات  افزایش 

ایفا می کند.
موزه  این  است.  تهران  استان  موزه های  از  یکی  فرش،  موزه 
 ۱۳۵۶ بهمن   ۲۲ روز  در  و  شد  ساخته  پهلوی  فرح  دستور  به 
به وسیله وی گشوده شد. در این موزه فرش های بسیار نفیس از 
سراسر ایران که حاصل کار هنرمندان مشهور است به نمایش 

گذاشته شده است. 
ساختمان موزه معماری شکیل و چشم گیری دارد که آذین های 
موزه  نمایشی  سطح  است.  قالی  دار  به  شبیه  آن  بیرونی  نمای 
دو  شامل  که  برمی گیرد  در  را  مترمربع   3400 برابر  مساحتی 
گلیم  و  دست بافت  قالی های  انواع  نمایش  برای  و  است  تاالر 

مورداستفاده قرار می گیرد. 
دائمی  نمایشگاه  به  ایران  فرش  موزه  در  همکف  طبقه  تاالر 
نمایشگاه های  برگزاری  فوقانی جهت  تاالر  و  دارد  اختصاص 

موقت گلیم و قالی طراحی شده است.
اهداف موزه فرش ایران

تاریخی هنر و صنعت  ژوهش در سوابق، تحوالت و کیفیت 
انواع  نمونه  خریداری  و  گردآوری  ایران،  در  خاصه  فرش، 
موقت  نمایشگاه های  برگزاری  و  ایرانی  دست بافت  قالی های 
از فرش ایران و سایر نقاط جهان، از اهداف موزه فرش ایران 

به شمار می آید.
قالی  نمونه های  باارزش ترین  شامل  ایران  فرش  موزه  مجموعه 
ایران از قرن نهم هجری تا دوره معاصر است و از منابع غنی 
می آید.  شمار  به  دوستان  هنر  و  پژوهشگران  برای  تحقیقی 
معمواًل حدود 135 تخته از شاهکارهای قالی ایران، بافت مراکز 
تبریز، خراسان،  اصفهان،  مانند کاشان، کرمان،  قالی بافی  مهم 
کردستان و جز آن ها، در تاالر طبقه همکف به معرض نمایش 

گذاشته می شود.
ویژگی های موزه فرش ایران

 از ویژگی های موزه فرش ایران قالیچه دست بافت ارزشمند و 
اندازه های 130 در  در  ایرانی، کار فرش بافان کاشان،  بی نظیر 

220 سانتی متر، معروف به قالیچه میرزا کوچک خان جنگلی 
است که این شخصیت روحانی ملی را در لباس نظامی مسلح به 
تفنگ و اسلحه کمری، قطار فشنگ نمایش می دهد. در شمسه 
باالی تصویر میرزا، کتیبه ای با عبارت و نام کارخانه مالمحمود 
دیده می شود که احتمااًل، با توجه به این عبارات، تاریخ بافت 

قالیچه سال های آخر دوره قاجار است.
ساله   2500 قالی  جهان  در  شده  شناخته  فرش  قدیمی ترین 
پازیریک است که در 1949 م، در جنوب سیبری کشف شد 
و آن را بافت ایران در دوره هخامنشی دانسته اند. آشکار است 
در  و  داشته  وجود  هخامنشی  دوره  در  ایران  در  قالی بافی  که 
را پشت  تکامل  از  میالد، دوره ای طوالنی  از  پیش  پنجم  قرن 

سر گذاشته است.
قالی ایرانی پیوسته به عنوان یکی از اصیل ترین هنرها موردتوجه 
برداشته  در  را  زیبا  نقوش  و  طرح ها  از  وسیعی  طیف  و  بوده 
است. در میان قالی ها با طرح های گوناگونی که در آن ها به 
کار گرفته شده، قالی های تصویری جایگاه ویژه ای دارند. بافت 
این قالی ها اواخر سده نهم هجری مجددًا آغاز شد و تا به امروز 

ادامه یافته است.
در موزه فرش ایران نمونه هایی از قالیچه های تصویری شاهنامه 
ادبیات،  از  که گوشه هایی  است  درآمده  نمایش  به  بایسنغری 
اسطوره، مذهب و فرهنگ و هنر غنی ایران را نشان می دهد. 
به  سیرت،  موسوی  استاد  قالی بافی  کارگاه  در  همه  آثار  این 
یاری هنرمندان جوان ایرانی و ذوق و سلیقه استاد دنیا دیده و 

تکنولوژی کامپیوتری آفریده شده اند.
قالیچه  درواقع چند عامل اصلی را در به وجود آمدن این 26 
می توان متذکر شد: اول تهیه طرح و نقشه از روی نسخه اصلی، 
دوم تنظیم رنگ ها و عمل آوردن مواد رنگی گیاهی و شیمیایی 
هنرمند  قالی بافان  مهارت  باالخره  و  مرغوب  پشم های  روی 
بافنده این آثار که به مدت پنج سال مستمر، روزانه گاه تا 12 

ساعت به کار بافت قالی اشتغال داشته اند.
بافت را  امر طراحی و  قالیچه ها هم زمانی  این  از نکات جالب 
حاشیه  یک  اما  ندارند،  حاشیه  قالیچه ها  شد.  متذکر  می توان 
که  شده  انتخاب  آن ها  برای  سنتی  نقوش  از  الهام  با  تشعیری 
هر دو قالی یک نقش مشترک دارند. در باالی حاشیه، درون 
کتیبه هایی نام مجلس مربوط به آن قالیچه و نام هنرمندان آمده 

است.
فعالیت های موزه فرش ایران

به  کتاب  جلد   3500 حدود  ایران  فرش  موزه  کتابخانه  در 
اختیار  انگلیسی و آلمانی در  فرانسه،  فارسی، عربی،  زبان های 
بهترین  هم چنین  می گیرد.  قرار  پژوهشگران  و  دوستان  هنر 
کتاب ها و نشریات و تحقیقات مربوط به فرش ایران و قالی های 
به طورکلی و کتاب هایی درزمینه مذهب، هنر و  مشرق زمین 
ادبیات ایران در کتابخانه موزه موجود است. در کنار کتابخانه، 

کتاب فروشی موزه نیز مشغول به کار است.
ایران،  فرش  موزه  بازدیدکنندگان  از  استفاده  برای  هم چنین 
فیلم ها و اسالیدهایی درزمینه قالی بافی و گلیم و هنرهای دستی 
ایران در سالن نمایش موزه به نمایش درمی آید. هم چنین برای 
استفاده از بازدیدکنندگان موزه، فیلم ها و اسالیدهایی درزمینه 
قالی بافی و گلیم و هنرهای دستی ایران در سالن نمایش موزه 

به نمایش درمی آید.
در طول سالیان دراز، در موزه فرش ایران نمایشگاه های مختلفی 
برگزارشده که مشهورترین آن ها ازاین قرارند: نمایشگاه طرح 
بته که در دی ماه 1365 برپاشده، نمایشگاه سجاده ها و قالی های 
از  نمایشگاهی  تا چهاردهم هجری  دهم  از سده  محراب  طرح 
معاصر  دوره  تا  هجری  هشتم  قرن  از  برجسته  گل  قالی های 
و   1364 بهمن   12 در  فجر  دهه  بزرگداشت  مناسبت  به 

دست بافت های ارامنه ایران.
شمالی  ضلع  در  ایران  فرش  موزه  ایران:  فرش  موزه  آدرس 
پارک الله و روبه روی فروشگاه سپه خیابان فاطمی واقع شده 

است.

روستای بورکی

با موزه فرش ایران آشنا شوید

قسمت دوم و پایانی


