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چکیده
پنجشنبه بازار میناب به دلیل قدمت تاريخی ،عرضه مستقیم کاال و ارزان بودن اجناس نسبت به ديگـر
بازارهای اين شهر از اعتبار ويژهای در بین مردم برخوردار است ،به طوری که مردم يک هفته منتظـر
میمانند تا پنجشنبهبازار برپا شود و آنها اجناس مورد نظر و دلخواه خود را از اين بازار تهیـه کننـد.
پنجشنبهبازار میناب به مثابه موزهای فرهنگی و هنری با تاريخ میناب درآمیخته است .اين مقاله ضـمن
بررسی ويژگیهای پنجشنبهبازار میناب ،به واحدهای اندازهگیری و وزن در اين بازار پرداخته است و
چون هدف آن ،ثبت و ضبط واحدهای اندازهگیری و معرفی آنها به نسل جـوانتـر اسـت ،بـه تمـام
واحدها اشاره کرده است .از نتايج قابل ذکر در اين مقاله شناخت انواع مقادير اندازهگیری و توزين با
معیارهای محلی و بعضاً عمومی است که تا امروز همچنان کاربرد دارند و بخـش مهمـی از فرهنـگ
اقتصادی اين بخش از کشور را تشکیل میدهند .اين مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بـا مشـاهده
میدانی و اسناد کتابخانهای اوزان و واحدهای اندازهگیری را ثبت کرده است.
کلیــدواژههــا :دانــش بــومی ،انــدازهگیــری ســنتی ،تــوزين محلــی ،واحــدهای وزن مینــاب،
پنجشنبهبازار میناب.

 .2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش میناب ،رایانامه:
sohrab_minab@yahoo.com
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مقدمه

در گذشته از پنجشبنهبازار میناب استفاده تجاری میشده است ،به طوری کته هرمتز
برّی یا هرمز کهنه گمینتاب کته تتاریخ آن را بته اردشتیر بابکتان یتا قبتل از آن نستبت
میدهند ،رونق فوقالعادهای داشته و تمام بنادر دریای عمان زیر ستلطه آن بتوده استت.
این بندر روزگاری جنبوجوش فراوان داشته است و زمامداران بزرگی بر آن حکومتت
کردهاند .همچنین از مردان پرکار آن میتوان یاد کرد که با دورترین نقاط جهان که تا آن
زمان شناخته شده بود داد و ستد میکردهاند .در سفرنامه مارکوپولو آمده است:
«هرمزگمیناب بندری خوب دارد و همه بازرگانان از همه بخ هتای هندوستتان بتا
کشتیهایشان به اینجا میآینتد و ادویته و ستایر کاالهتای تجتاری را متیآورنتد؛ ماننتد
سنگهای قیمتی ،مروارید ،ابریشم و پارچهها به رنگهای گوناگون و عتاج و کاالهتای
دیگر .آنها کاالهای خود را به مردانی میفروشند که آن را به همه جای جهان میبرنتد و
به بازرگانان دیگتر متیفروشتند .هرمتز گمینتاب واقعتاً شتهری استت بستیار متنتوع و
پرتجارت» .گمارکوپولو174 :2873 ،
ادریسی ،استخری ،ابن حوقل ،افضلالدین کرمانی ،حمتداهلل مستتوفی ،ابتن بطوطته و
تقریباً همه مورخان بزرگ ،بر اهمیت هرمز کهنه گمیناب به منزله بازار کرمان و بارانتدازی
طبیعی ت کید داشتهاند .در این باره مقدسی در کتاب احسنالتقاسیم فی معرفةاالقالیم ،بتازار
هرمز گمیناب را میستاید و میگوید« :شهر ،بازار نیکو دارد و از قنوات مشروب میگتردد
و خانههای آن از خشت ساخته شده است» گمقدسی 72 :2872 ،که منظور تاریخدانتان از
بازار میناب همین پنجشنبهبازار میناب استت کته متردم محصتوالت کشتاورزی و صتنایع
دستی و ملزومات زندگی را هر هفته یکبار از آنجا خریتداری متیکترده و بترای خریتد
کاالهای دیگر یک هفته منتظر میماندند .محصوالت این پنجشبنهبازار در تتاریخ کهتن آن
به صورت معامالت پایاپای بوده و بعد به پولهای رایج در کشور تبدیل شده است .شتیوه
سنتی برگزاری بازار هفتگی پنجشنبهبازار مینتاب در  15شتهریور  2834در جلسته کمیتته
تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس در فهرست معرف و در خطر ملی به ثبت رستیده
و همواره پذیرای گردشگرانی از سایر نقاط کشور و جهان میباشد.
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نخل بسیار دارد و بیشتر ارزنکارند» .گاستخری241 :2873 ،
همچنین در کتاب صوره االرض گت لیف  877هت  .ق درباره میناب و بتازار آن آمتده
است« :پس از آن کناره دریا به شهر هرمز گمیناب منتهی میشود که بندر آبتاد و پرگتل و
گیاه و دارای خرما و هوای گرم است .نام دیگر هرمز ،شیر است و آن شامل خانههتایی در
دره میان دو کوه میباشد که من در سال  880گهت .ق به آنجا رسیدم .امیر شتهر آن زمتان
محمد بن مرزبان از مردم شیراز که ملقب به صاحب الستیف و القلتم بتود .همچنتین ابتن
حوقل ،هرمز را بندرگاه و مرکز تجارت کرمان و محل داد و ستد آورده استت .از مستجد
جامع و رباط و از تعداد خانههای آن سخن به میان میآورد» گابن حوقل. 77 :2845 ،
پنجشتتبنهبتتازار مینتتاب بتتر ستتر راه بازرگتتانی هندوستتتان ،چتتین ،امپراطتتوری روم،
سرزمینهای اسالمی و یکی از بزرگترین باراندازها و بارکتدهای جهتان بتوده استت .از
سال  713هت  .ق و در زمان اتابک ابوبکر ،پادشاه فارس ،جزیره هرمز به جای بندرهرمز
مرکز بازرگانی خلیج فارس شده است.
«هرمز باستانی پس از حمله عرب به ایران بندری بود کته زرتشتتیهتای فتراری در
آنجا سوار بر کشتی میشدند و به فرار خود ادامه میدادند .از سده دهتم متیالدی هرمتز
کهنه گمیناب از نظر بازرگانان کرمان و سیستان اهمیتت داشتته استت و کمتی پتی از
آمدن مارکوپولو به ایران این آبادی وارد بازار جهانی شده بود .هرمز کهتن گمینتاب در
آن روزگاران چهل هزار جمعیت داشته و امروزه برای ما به درستتی معلتوم نیستت کته
چرا شهر بزرگ و خوب هرمز گمیناب به جزیره خشک و بتایری تبتدیل شتده استت.
شاید علت این اشکال ،حمله مکرر قبایل خشن به هرمز بوده استت کته قتدرت بتزرگ
روزگاران مشرق زمین به جزیرهای خشتک و ستوخته انتقتال یافتته استت» .گستعیدی،
413 :2837
در روزگاران گذشته در پنجشبنهبازار میناب بترده خریتد و فتروش متیشتده استت
چنانچه مارکوپولو مینویسد« :ساکنان هرمز باستانی سیاه چردهاند و پیترو دیتن استالم»،
ظاهراً کثرت سیاه چردگتان کته ناشتی از تجتارت بترده بتوده ،بته طتوری ختاص نظتر
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در کتاب مسالک و ممالک آمده است« :هرمز گمیناب مجمع بازرگانان کرمان استت
و فرضه دریاست ،بازار و مسجد آدینه دارد و بازرگانان به روستا باشتند و ایتن ناحیتت
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مارکوپولو را به خود جلب کرده است .مارکو اضافه میکند که «مردم هرمتز گمینتاب از
خرما شربتی میگیرند و به آن ادویته متیزننتد کته خیلتی خوشتمزه استت و در میتان
فرآورده های آن بی از هر چیز دیگر شهرت دارد و کاالهتای بازرگتانی آن عتالوه بتر
شربت عبارتند از :برنج ،غالت ،طال ،نقره ،صندل و ادویه .این شهر بازرگانان ثروتمندی
داشته که با هندوستان و چین در داد و ستتد بودنتد و در فضتای بزرگتی در ویالهتای
پراکنده که در اطراف شهر قرار داشت به سر میبردنتد و انبارهتای بتزرگ کتاال هتم در
پیرامون شهر وجود داشت» گسعیدی. 18 :2837 ،
در مورد پنجشبنهبازار و صنایع دستی میناب برای نخستین بار آقای پاکدامتن در ستال

 2857و در پایاننامه کارشناسی خود مطالبی را ارائه کتردهانتد .نگارنتده در کتتاب صتنایع
دستی و پنجشبنهبازار میناب نیز به این موضوع پرداخته است .اما در خصتوص واحتدهای
اندازهگیری و وزن در میناب تاکنون هی پژوهشگری بدان نپرداخته و این مقاله بته عنتوان
آغازگر راه ،با روش توصیفی ت تحلیلی و با مشاهده میدانی به آن پرداخته است.
ویژگیهای پنجشبنهبازار میناب

فروشندگان
بیشتر فروشندگان کاال و اجناس در این بازار زنان در ردههای سنی مختلتف هستتند
البته مردان نیز به فروش کاال میپردازند اما شمار آنها در مقایسه با تعداد زنان فروشتنده
کمتر است .جنسیت تولیدکنندگان کاالها ،به میزان سختی و سنگینی کتار بستتگی دارد.
کارهایی مثل حصیربافی ،تهیه سوراغ 2و فروش آنها با زنان است .صید متاهی ،ستاختن
ابزارآالت کشاورزی ،اشیای سفالی و تولید محصوالت کشاورزی با متردان استت؛ اگتر
چه فروش برخی از این اقالم نیز به عهده زنان است .در این بازار کستانی کته ستفال و
اجناس میفروشند و تعدادی از ماهیفروشان مرد و بقیه فروشندگان زن هستند.
«از نظر سن و سال فروشندگان ،در بین زنان تمام ردههای سنی از دختتران  20التی
 21سال گرفته تا زنان جوان شوهردار ،بیوه زنان و زنتان پیتر و ستالخورده تتا  70و 75
 . 2نوعی معجون غذایی که از ترکیب ماهی و نوعی ماده قرمز رنگ گگلک جزیره هرمز تهیه میشود.
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سال دیده میشود .اما مردان نیز در این بازار حضور پررنگ دارند و از هر رده ستنی در
گپاکدامن23 :2857 ،
زمان کار
در روزهای پنجشنبه روستاییان ،کاالها و صنایع دستتی ختود را از ستاعت  8شتب و
حتتی بعتتدازظهر روز چهارشتنبه بتته بتتازار متیآورنتتد و شتتب را در آنجتا بتته استتتراحت
میپردازند .دستفروشان نیز از ساعات اولیه بامداد روز پنجشنبه در بازار مستقر میشتوند
چرا که مهمترین روز کاری هفته در انتظار آنهاست .شروع بتازار از ستاعت  4صتبح تتا 2
بعدازظهر به درازا میکشد اما بعضی از مشاغل بازار تا ساعت  3شب نیز مشتغول فتروش
محصوالت خود هستند که این کاالها بیشتر شامل محصوالت کشاورزی میشوند.
توصیف بازار
ترکیب اصلی بازار حاضتر ،گونته تغییتر شتکلیافتته بتازار قتدیم استت .زیترا در گذشتته
پنجشبنهبازار میدان وسیعتری را در اشغال داشته است .بازار دارای راستتههتای مختلفتی استت
که هر دسته و گروه از فروشندگان در راسته خود قرار میگیرند و بساط خود را میگسترانند.
فروشندهها اجناس خود را بدون اینکه مغازه یا پیشخوانی داشته باشتند ،روی زمتین
پهن میکنند .امر داد و ستد در پنجشبنهبازار به شیوه ابتدایی و اولیه استت .فروشتندگان
کاالهای خود را پهن میکنند و در گوشهای مینشینند و بتا تبلیغتات ستنتی ،بته جلتب
مشتریان میپردازند.
در گذشته که رونق بازار به مراتتب بیشتتر از حتال بتوده استت ،مرستوم بتوده کته
چهارشنبهشب فروشندگان برای اینکه جایی برای کاالهتای عرضته شتده ختود در روز
تشکیل بازار پیدا کنند ،از شب تا صبح پنجشنبه در همانجا اتتراق متیکردنتد کته مبتادا
جایی برایشان باقی نماند یا احیاناً جای آنها مناسب برای فتروش کاالیشتان نباشتد .بتر
طبق روایتهای محلی در ازمنه قدیم این بازار چنان رونق و حرارتی داشتت کته حتتی
در روز چهارشنبه هم تشکیل میشده است.
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آن دیده میشود .دختر بچههای  20تا  21ستال در ایتن بتازار پالستتیک متیفروشتند».
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جالب توجه است که برپاکنندگان بازار هفتگی به جز مهاجرین ،هی گونه حفاظی از
قبیل چادر ،مقوا و غیره برای جلوگیری از گرما درست نمیکننتد و در آفتتاب گترم بته
مبادله کاال میپردازند .در هنگام تشکیل بازار نیز به علتت کمتی مستاحت بتازار ،فقتط
باریکهای برای عبور و مرور باقی میماند.
مناسبات بازار با مناطق روستايی
پنجشبنهبازار محل تجمع تمتام کاالهتای عرضته شتده اعتم از حصتیری ،ستفالی و
محصوالت باغی روستاهای اطراف است و روستاییان به دلیل جاذبه و کش

بتین آنتان

و ارتباط متقابل و رودررویی که در بازار به وجود میآید ،به بهانههای مختلف ختود را
در روز موعود به بازار میرسانند و با شرکت خود در بازار هفتگی ،این جنب

و کش

را فزونی میبخشند .روزهای پنجشنبه روستاییان بر حسب عادت م لوفشان با حضتور
خود بار دیگر این رابطه و پیوند بازار و روستا را تشدید میکنند؛ هر چند بعضی مواقتع
شرکتشان در بازار از لحا اقتصادی مقرون به منفعت نیست.
«کش

ناخودآگاه روستاییان به طرف بازار عالوه بتر جنبته اقتصتادی آن ،بیشتتر از

جهتی است که روستاییان در وجودشان یک قوه فوق اقتصادی نهفته است و با آمدنشان
در عرصه بازار از دیدن حاصل دسترنج خود احساس غرور و افتختار متیکننتد و ایتن
کش

و جذبه چنان است که باالخره خود را به نحوی از انحاء به بازار میرسانند و بتا

گردش خود در سرتاسر بازار مانور افتختارآمیزی از خودشتان متیدهنتد» .گکریمیتان و
سعیدی. 15 :2873 ،
بیشترین شرکتکنندگان گفروشندگان بازار هفتگی مینتاب ،از روستتاهای مختلفتی
مانند شتهوار ،بهمنتی ،حککمتی زیتر ،حکمتی بتاال ،محمتودی ،بتاغ گتالن و بعضتی از
روستاهای بخ

بیابان و همچنین روستاهای کُلیبی چِلُو ،نصیرایی ،گورزانگ ،رکن آباد،

تاالر و ...هستند که هر هفته با کارهای دستی خود در پنجشبنهبازار حضور مییابند .هتر
کدام از روستاهای نامبرده کارکرد و شهرت خاصی در تولید کاالهای عرضهشده اعتم از
سفالی و حصیری دارند.
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مردان شهوار ،بهمنی و حکمی استادان مسلّم در ساختن جهله2هتای ستفالیانتد و از
مورد پسند بومیان بندرعباس ،میناب ،بندرلنگته ،قشتم و هرمتز استت .زنتان و دختتران
جوان بهمنی به ساختن کاالهای ظریف و زیبای حصیری رنگارنگ شهرت دارنتد و 30
درصد خریداران این نوع کاالها کارکنان سازمانهای دولتی و مسافراناند که بته عنتوان
تفریح و تنوع در بازار شرکت میکنند و در هنگام برگشتت چنتد نمونته از کتار دستتی
زنان بهمنی را میخرند.
در روستای حکمی گزیر ،باال انواع و اقسام کاالهای سفالی از قبیل جهلته ،نتاودان،
تغار ،بورِنگ ،1گشتهسوز ،8شُتُرگهلی 4گاشترکوه و آستیابِگلتی بترای بچتههتا از ستوی
مردان ساخته و پرداخته میشود.
سازندگان تک گیک نوع فترش حصتیری استت زنتان هستتند و متردان تتکهتای
ساختهشده را هر ماه یک بار به بازار میرسانند.
سه روستای کلیبی ،چلو و محمودی گبخ

مرکزی مینتاب نیتز در ستاخت انتواع

حصیرها از نوع جانمازی و حصیر فرشی شهرت دارنتد .زنتان فروشتنده سته روستتای
مذکور ،راستهای را در ختارج از محوطته پنجشتبنهبتازار بته ختود اختصتاص دادهانتد.
حصیرهای بافتهشده در اندازههای مختلف به دستت مشتتریان متیرستد .بتازار فتروش
حصیر رونق خود را نسبت به سابق از دست داده است ،زیرا کاالهتای مشتابه ختارجی
گچینی در اندازهها ،طرحها و رنگهای مختلف بازار فروش را قبضه کرده است.
صنایع دستی از نوع زری بافی و پوشاک سنتی محصول زنان توانمند و هنرمند بیشتر
روستاهای مینتاب ،از جملته تتاالر ،کلنتتان ،تُمبتانو ،محمتودی ،نصتیرایی ،گورزانتگ ،
فخرآباد ،دهوسطی ،حکمی ،رکنآباد و ...است.

 :jahla .2کوزههای سفالی شکمدار برای نگهداری آب.
 .1لیوان سفالی
 .8ظرفی سفالی که ماده خوشبو گشته را در آن میسوزانند.
 .4نوعی اسباببازی سفالی است.
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قدیم مردانشان به درست کردن جهلههای سفید و محکم معروف بتودهانتد و کاالیشتان
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محصوالت کشاورزی و منطقهای این نواحی به ترتیب اهمیتت لیمتو ،خرمتا و انبته
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است که در سرتاسر شهرستان میناب کاشته میشتود .لیمتو از نظتر ارزش اقتصتادی در
مرتبه اول اهمیت است که باغات زیادی بته کشتت ایتن درختت اختصتاص دارد و در
سالهای اخیر توجه خاصی به آن شده است و سعی باغداران بتر آن بتوده کتتته میتزان
صادرات آنها را افزای

دهند و در این کار ،موفقیتهایی نیز کسب کردهانتد .لیموهتای

میناب به درشتی و پرآبی معروف است و در بازار ،خریداران زیادی دارد .لیموهای ایتن
مناطق مانند صیفیجات

به تهران و همچنین به شهرهای بزرگ ماننتد اصتفهان ،تبریتز،

شیراز ،مشهد و سایر نقاط ارسال میشود.
از 40

خرما ،بومیترین محصول منطقهای محسوب میگتردد .در ایتن منطقته ،بتی

نوع درخت خرما میتوان دید که محصوالت متنوعی را از لحا کیفیت و قیمتت ارائته
میدهند .در سالهای اخیر نخلستان ها ختود را بته شتدت بته نفتع درختت لیمتو کنتار
کشیدهاند و باغداران بیشترین همّ و غم خود را صرف پرورش درخت لیمو کتردهانتد و
این درخت بومی پرثمر و قانع را به دست فراموشی سپردهانتد .حتال آن کته بتیتردیتد
منفعت درخت خرما بسیار بیشتر از لیمو است .به قول یکی از باغداران پیر« :اگر قحطی
رخ دهد ،شما به کدام درخت پناه میبرید؛ لیمو یا خرما؟»

2

در گذشتهای نه چندان دور ،میزان تولید خرمای منطقه به حدی بوده است که عالوه
بر رفع نیاز مردم این حوالی ،به مقدار زیادی از طریق بنادر تیتاب ،گتروگ 1و غیتره بته
هند و امارات عربنشین خلیج فارس صادر میشده است .انبه یکی دیگر از میتوههتای
محلی است که کمتر شناخته شده است .همچنین است میوههای منطقتهای دیگتری کته
شاید غیربومیها آن را ندیده باشند و تنها در خود منطقه به مصرف میرسد.
«صنایع دستی مردم این منطقه از سه متاده اصتلی ستفال ،حصتیر و پارچته ستاخته
میشود .کلیبی یکی از روستاهای میناب است که مرکتز ستاخت چادرشتب 8متیباشتد
گاهالی به آن کیس گویند  .دو روستای سکرریگان و جوزان هم محل ساخت انواع لنتگ
 .2امروزه به خاطر نوعی بیماری قسمت بزرگی از درختان لیمو از بین رفته و نخلستانها نیز دچار خشکسالی شدهاند.
2. grog
3. kis
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است .چادرشب در سرریگان هم بافته میشود ،اما نه بته مقتداری کته روستتای کلیبتی
بندر گروگ که در کنار دریای عمان واقتع استت ،روزگتاری یکتی از بتزرگتترین
کارگاههای پارچهبافی این منطقه را در اختیار داشته که عتالوه بتر رفتع نیازمنتدیهتای
محلی ،سفارش هایی نیز از امتارات عتربنشتین خلتیج فتارس گمستقط ،رمسالخیمته،
شارجه ،دبی و  ...و حتی هندوستان دریافت میکرده است.
ده سیکویی از توابع شهرستان سیریک فعلی یکی دیگر از روستاهایی استت کته بته
ساخت روبند گبرقع شهرت دارد و روبندهای مخصوصی میسازد.
کارکرد اصلی بازار در جوامع انسانی ،در وهله نخست برای ت مین نیازهای اولیته از قبیتل
خوراک ،پوشاک و سایر کاالهایی است که به نحوی از انحا ،انسان در زندگی روزمره با آنهتا
سرو کار دارد .بهطور کلی ،بازار عالوه بر نق
است ،نق

اقتصادی آن کته همتان رفتع نیازهتای اولیته

اجتماعی هم بر عهده دارد که اهمیت

کمتر از نق

اقتصادی نیست ،بهویتژه آن

که این مس له یعنی مبادالت اجتماعی که در برخورد و روابط چهره بته چهتره انستانهتا در
بازار بهوجود میآید ،در جوامع سنتی و غیر صنعتی ،به شکل حادّ خود مطرح است.
واحدهای اندازهگیری

1

انسان برای سنجیدن و اندازهگیری زمتان ،وزن کتاال و غیتره معیارهتا و متالکهتای
خاصی را از زمانهای گذشته تا به امروز ابداع کرده است .با این تفاوت کته معیارهتای
دیروزی به مراتب سادهتر و آسانتر از معیارهای امروزی بوده استت .در پنجشتبنهبتازار
نیز برای سنج و اندازهگیری کاالها ،معیارهای خاصی بته کتار متیرود کته بعضتی از
آنها میراث گذشتگان بوده و بهرهگیری از آن در سالهای اخیر نیز متداول است.
 .1واحدهای طول

گز :2نوعی واحد طول است که بیشتر برای اندازهگیری پارچه ،دیوار ،زمین و غیره بته
کار میرود .معموالً دو نوع گز کاربرد دارد :گز کوتاه گنیمگز که اندازه آن عمدتاً نتیم متتر
 .2اغلب واحدهای اندازهگیری به صورت میدانی گردآوری شدهاند.
2. gaz
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تولید میکند» گمیراث فرهنگی هرمزگان ،بیتا. 273 :
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بوده و برای محاسبه آن از آرنج تا نوک انگشتان دست را مقیاس میگیرند و نوع دوم گتز
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بلند یا گز شاهی است که در اکثر نقاط انتدازه آن کمتتر از یتک متتر استت .در حقیقتت،
فاصله بین نوک انگشتان دست تا بینی شخص در حالتی کته دستت را کتامالً بتاز کنتد و
صورت را برخالف جهت دست بگرداند ،برابر یک گز بلند است .گذاکری2837 ،
وجب :1واحد طول که برای اندازه گیری پارچه ،نخ و بافتهها به کار متیرود .انتدازه
آن عبارت است از فاصله بین انگشت شست و انگشت کوچتک دستت در حالتت بتاز
بودن انگشتان .در بعضی نقتاط هرمزگتان ،ایتن واحتد طتول را شتبر 1نیتز متیگوینتد.
گجمعهزاده2833 ،
گجل :3این واحد برای اندازه گیری پارچه و ستنج

انتدازههتای کوچتک بته کتار

میرود .فاصله بین نوک انگشت شست تا نوک انگشت اشاره در حالت باز را یک گجل
گویند .در بعضی نقاط هرمزگان این واحد را فتر 4مینامند .در پارسیان هرمزگتان بته آن
بدس 5نیز گفته میشود و در روستاهای چاهسُرمه و حبس 7گدر بندر مقتام  ،واحتدهای
اندازهگیری کوچک تحت عنوان  1انگشت 8 ،انگشت و  4انگشت نیز برای اندازهگیری
پارچه کاربرد دارد .گبینام13 :2837 ،
يارد :نام دیگر آن وار 7متیباشتد .طتول ایتن واحتد 30 ،ستانتیمتتر بتوده و بترای
اندازهگیری پارچه کاربرد دارد.
قدم :واحد طول که بیشتر برای اندازهگیری زمینهای کشتاورزی و ...کتاربرد دارد و
برابر یک متر محاسبه می گردد .قدم معمولی گراه رفتن و قدم بلند که عبتارت از  1گتز
است.

1. vajab
2. šeber
3. gejel
4. feter
5. bedes
6. hebs
7. vâr
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فرسخ يا فرسنگ :نوعی واحد طول که برای تعیین مسافت مسیرهای طوالنی به کار

گود تا گود :معادل  7قتدم استت و بترای انتدازهگیتری در نخلستتان کتاربرد دارد.
گهمان81 :
از پا تا پشت پا و از لنگ تا لنگ :واحدی که برای اندازه گیری زمین ،خانه و ...بته
کار میرود.
گاله نخل :معادل  20قدم است و بترای کاشتت نهتال نختل در بعضتی از روستتاها
کاربرد دارد.
بسر :1بسر همان وجب است .دو بسر مساوی با یک گز استت .بستر را گدستت 1و

پنگ 8هم میگویند.

کلنچ :4کلن گانگشت برابر با یک بند انگشت است و یک سانت محسوب میشود.
ور :5ور برابر اندازه فاصله دو دست در حالت کامالً باز است.

وار :6فاصله بین بینی تا نوک انگشت وسط دستت را «وار» متینامنتد و از آن بترای

شمارش زری یا زیورآالت لباس استفاده میکنند .در روستای کلیبتی فاصتله را «متتر» و
فاصله بین گردن تا نوک انگشت را وار مینامند.
گروس :2فاصله بین انگشت شست و سبابه است .در روستای لیتردکف آن را گچیتر

8

مینامند .گهمان83 :
1. beser
2. gedast
3. pang
4. kelenč
5. var
6. vâr
7. garus
8. gačir
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میرود .هر فرسنگ برابر با  7کیلومتر یا  7هزار قدم بلند است.
جار :مسافتی گطولی را که صدای فریاد شخصی به گوش فرد دیگری برستد ،یتک
جار گویند.
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 .2واحدهای سطح

عمدهترین واحدی که در اندازه گیری زمتین ،خانته ،بتاغ و ...در اکثتر منتاطق متورد
بررسی ،کاربرد دارد ،گز میباشد که هر  21گز برابر  7متر است.

منکار( 1منکشت) :این واحد اندازهگیری در نقاطی که کشت و زرع صورت میگیترد،

به کار میآید .در چکهواز گنام مکانی در بندر لنگه هر منکار برابتر بتا  200متتر مربتع زمتین
زراعی است .در بستک ،هر منکار  400مترمربع را شامل میشود .گهمان277 :
ضَريبه :واحدی است که تنها در مورد نخلستان بته کتار متیرود .در نقتاط مختلتف
انتدازه ایتتن واحتد متغیتتر استت .کوچتتکتترین آن  25×25مترمربتتع دارای  40نختتل و
بزرگترین آن  200×200مترمربع و شامل حدود  100نفر نخل است.

گرين :2این واحد برای اندازهگیری زمینهتای کشتاورزی و نیتز نخلستتان بته کتار
می رود .در نخلستان هر  7گرین مقدار زمینی است که بترای کاشتت  30درختت نختل
الزم است .گرحیمی2838 ،

چهه( 3حفره) :واحدی که در اندازهگیری نخلستان کاربرد دارد .مثالً میگویند فالنی

 200چهه نخل دارد.

هته :4به حصار کشیده شده به دور نخلستان گفته می شود .با توجته بته کتم و زیتاد

بودن زمین یا نخلستان میزان این واحد متغیر است.
هکتار :واحدی است که برای محاستبه زمتینهتای کشتاورزی وستیع کتاربرد دارد.
به ویژه در مناطقی که فعالیتهای کشاورزی رونق دارد.
تخته :واحدی است که برای زمین های کشاورزی ،زمین ،باغ و ...به کار میرود .هتر
تخته  200متر مربع را شامل میشود.
فوت :برای اندازه گیری زمین ،خانه ،باغ و ...به کار متیرود و حتدود  4مترمربتع را
شامل میشود .گمولودی2831 ،
1. mankâr
2. grin
3. čaha
4. hata
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 .3واحدهای حجم

و بزرگ وجود دارد.

گاز :1نوعی پیمانه برای اندازه گیری مقادیر گندم ،جتو و خرماستت .معمتوالً عمتده

محصول با کیله اندازهگیری میشود .اما آن مقدار کم بهجتا مانتده را بتا استتفاده از ایتن
پیمانه میسنجند.

کنده 2و پل :3برای اندازه گیری حجم مایعاتی همچون شیر و روغن به کار میروند.
کنده ،پیاله یا کاسهای کوچک بوده و پُل ،چوبی استت کته روی آن بته انتدازه هتر بنتد
انگشت خط کشیده شده و آن نشاندهنده مقدار شیر یا روغن در پیمانه است.
گلت :4پیمانهای که در اندازهگیری خرما کاربرد دارد و آن را از پی خرما متیبافنتد.
از گلت برای اندازه گرفتن میزان محصول خرما نیز استفاده میشود.

سارم :5پیمانهای که در نقاط ساحلی از سوی افرادی که به شغل متاهیگیری اشتتغال

دارند ،به کار میرود و در اندازههای کوچک و بزرگ است .سارم را قبالً از پتی خرمتا
میبافتند ،ولی امروزه آن را از بند نایلونی درست میکنند.

پشته :6واحدی که در اندازهگیری هیزم به کار متیرود و بته مقتدار هیزمتی اطتالق

میشود که زنان توان حمل آن را دارند .در بعضی از نقاط هرمزگان به آن یک «روسکتر»
می گویند و اندازه آن بسته به قدرت انسانی است کته بتوانتد آن را بتر روی ستر ختود
حمل کند .همچنین همین طور یک بار را هزمه 7گویند .در بقیه نقاط متورد بررستی بته
آن ،کولههیزم گفته میشود؛ یعنی مقدار هیزمی که بتوان آن را بر روی کول حمل کرد.
1. gâoz
2. kanda
3. pol
4. golat
5. sâram
6. pašta
7. hazme
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کیل :پیمانه اندازه گیتری بعضتی از محصتوالت کشتاورزی از جملته گنتدم ،جتو و
خرماست .همچنین کیله ،ظرفی ساخته شده از پی خرماست که در اندازههای کوچتک
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ديز :1نام ظرفی است که گنجای

 1لیتر از مایعات را دارد .گبینام277 :2837 ،
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کپک :2واحد اندازه گیری حجم در میناب است که معادل نصف نارگیل یا یک لیوان
میشود.
 .4واحدهای وزن

مَن :رایجترین واحد وزنی که در نقاط مورد بررسی از گذشته تا به امروز رواج دارد .هتر
من برابر با  5کیلوست .در بعضی از مغازههای قدیمی ،سنگ وزنههایی بود که مُهر حکتومتی
داشتند که حکایت از به رسمیت شناختن من در گذشته دارد.
خروار :خروار به عنوان بیشترین واحد وزن نیز معمول بوده است .هر خروار معادل
 200من و در بعضی از نقاط هرمزگان معادل  50من است.
لنگه :بعد از خروار ،دیگر واحد وزن ،لنگه است که معموالً یتک لنگته ،نصتف بتار
است و البته بار یا لنگه شتر و االغ با هم تفاوت دارد.
بار :بار هر شتر معموالً بین  50تا  30متن و بتار االغ نیتز چیتزی حتدود نصتف آن
است .اهالی منطقه واحد کیلو را به نام چارک میخوانند و به تبع آن نیم چتارک و ربتع
چارک را برای نیمکیلو و ربعکیلو به کار میبرند.
قیاس و وقه :کوچکترین واحدهای وزن ،قیاس و وقه است .وزن هر قیاس برابر با
وزن دو قوه گباطری بزرگ و هر وقه برابر با  8قیاس است .در گذشته واحدی با عنوان
مجر 8برابر با  4گترم معمتول بتوده استت .همچنتین هتر قیتاس عبتارت از  27روپیته
احمدشاهی بود و هر روپیه نیز  27آنه 4حساب متیگردیتد .در دوران گذشتته از واحتد
مثقال نیز استفاده میشده است .هر  21مثقال برابر با ربع قیاس بوده است .امروزه واحد
مثقال در بسیاری از نقاط منسوخ گشته و تنهتا در ارتبتاط بتا برختی مشتاغل از جملته
طالفروشی ،عطاری و ...کاربرد دارد.

1. diz
2. kapok
3. majar
4. âneh
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نیم من :به یکدوم من میگویند .هر من معادل پنج کیلو میباشد .در برخی از نقاط
چارک :یک چهارم من که معادل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم است.
فِشَنگ :ش

فشنگ برابر با یک کیاس است .در منطقته بشتاگرد ،چهتار فشتنگ را

برابر با یک کیاس میدانند.
 .5نشانهها و وسایل

ترازو :عمومیترین وسیلهای که در توزین انواع مختلف کاال از گذشته تا بته امتروز
کاربرد داشته ،ترازوست .اهالی منطقه از این وسیله بترای ستنج

وزن اقتالم مختلتف

استفاده میکنند و آن بر دو نوع است:
 .2ترازوهای امروزی که دارای دو کفه فلتزی هستتند و بترای وزن کتردن کاالهتای
مختلف تا حد معین به کار میروند؛ حداکثر تا  4من.
 .1میزان که دارای کفههای بافتهشده از پی نخل است .این کفهها به دو ستر چتوبی

که طول تقریبی آن یک متر است و در اصطالح جی 2نامیده میشود ،متصل متیشتوند.
برای بستن کفههای بافتهشده با جی از چند رشته بند بهره میبرند .با قترار دادن کتاالی
مورد نظر در یک کفه و سنگ ترازو در کفه دیگر جی را میگیرند و میتزان را بته طتور
معلق در هوا نگه میدارند .هرگاه دو کفه در موازات هم قرار بگیرند وزن سنگ میزان و
کاال برابر است.
کنده :2نوع دیگری از وسیله سنج

و اندازهگیری وزن است .کنتده نیتز یتک میلته

فلزی مدرّج است که بر حسب قیاس ،وزن جنس را با آن مشخص متیکردنتد .بنتا بته
گفته اهالی ،کنده یک کفه دارد .استفاده از ترازوهای کوچک ،در دکتانهتای عطتاری و
غیره برای سنج

وزن زعفران ،ههل و اجناس سبکوزن کاربرد دارد.

دارپی :3چوبی به طول  5تا  20متر ،برای اندازهگیری که در واحد سطح کاربرد دارد.
1. ji
2. konde
3. dârpay
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هرمزگان از عبارت نصف من استفاده میشود.
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ورشه :1ظروفی در انتدازههتای مختلتف نتیم منتی ،یتک منتی ،دو منتی کته بترای
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اندازهگیری و کیل کردن مایعات و همچنین برای اندازهگیری میزان غالف ،مورد استفاده
قرار میگیرد.
ورشه را «جام» و در روستای سورگلم« 1کیل» و «کیاس» نیز مینامند.
تول :3تول متشکل از یک دسته چوبی و یک ستبد بته عنتوان کفته استت .بتر روی
چوب پنج نشانه که مشخصه اوزان یک تا پنج من است ،حتک شتده استت .بترای وزن
کردن ،جنس مورد نظر را در کفه میگذارند و با جابهجایی نخی که به دسته چوبی بسته
شده ،وزن آن را مشخص میکنند .تول را «کشرم» 4و «دارسنگ» 5نیز مینامند .تول ،تنهتا
برای ماهیگیران کاربرد دارد .گبینام13 :2837 ،
سنگ وزنه :سنگ وزنه عموماً از سنگهای رودخانه است.
ترازو شاهیندار :از ترازوهای معمولی که امروزه رایج است.
جمعبندی

کارکرد اصلی بازار در جوامع انسانی ،در وهله نخست ت مین نیازهای اولیته از قبیتل
خوراک ،پوشاک و سایر کاالهایی است که به نحوی ،انسان در زندگی روزمتره بتا آنهتا
سر و کار دارد .بازار عالوه بر نق
اجتماعی هم بر عهده دارد که اهمیت

اقتصادی که همان رفع نیازهای اولیته استت ،نقت
کمتر از نق

اقتصادی نیست به ویژه آن که ایتن

مس له در جوامع سنتی و غیر سنتی ،مشخصتر است .یکی از مهمترین عناصتر موجتود
در یک بازار ،ابزار اندازه گیری است؛ چرا که اساس کار در یک بازار بتر استاس انتدازه
است .بسیاری از اصطالحات و وا گان خاص بازار که پیشتر رایج بتوده استت ،امتروزه
دیگر کارآیی گذشته خود را ندارد و تنها برخی واحدهای اندازهگیری مثل ستنگ ،کیلتو
1. varša
2. surgalm
3. teul
4. kašerm
5. dârsang
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و قپان و بعضی واحدهای طتول مثتل جتوک ،2گتاس 1و گتز 8رواج دارنتد .واحتدهای
متفاوتاند .این واحدهای اندازهگیری عبارتاند از :دانهای گیتک عتدد  ،جفتتی ،جینتی
گنیمجین و یکجین  ،قیاس گواحد اندازهگیری کمتر از کیلو  ،کپکی 4گنیمدایتره پوستته
نارگیل برای مایعات و سنگ گبرابر با  27کیلو ..
در واقع در پنجشبنهبازار میناب برای هر کاال ،شئ مخصوصتی جهتت انتدازهگیتری
وجود دارد که مردم در گذشته به آن پایبند بودهاند و تعدادی از آن ابزارهتا امتروزه نیتز
کاربرد دارد.
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1. jok
2. gâs
3. gaz
4. kopaki
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اندازهگیری کاالها و اجناس به جنس و نوع آنها بستگی دارد و از این نظتر بتا یکتدیگر
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