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 (، هنگام، هرمز، الرکشمقیر اساحلی )جز -مناطق دریایی گزارش معیشت
 

:منبع درآمد اصلی و فرعی   

، دامداری، بر پایه صیادی ، هنگام، هرمز و الرکیر قشماجز بومی و محلیجامعه معیشت حاضر حالدر

، دگی فصلیبه دلیل وجود آب و بارندر گذشته . استوار است نخلداری و صنایع دستی تجارت و دریانوردی،

 بهصیفی جات  گندم بومی  و همچنینو  جوبرخوردار بود. بیشتری رونق از و حصیر بافی کشاورزی و نخلداری 

 ،گاوز، بشتر،  شده است.  دامداری جوامع بومی جزایر جنوب کشورمیکشت  قشم خوبی در زمین های زراعی

و  بز .ه استشدر میمازاد نیاز به خارج از جزیره صاددر جزایر تولید و و در گذشته گوسفند بوده است که  االغ

ت ز محبوبیاا شتر در بین دام ه. ی دارندشتر جزیره قشم نژاد جزیرتی است و کامال با اکوسیستم جزیره سازگار

ه همین د بباشیممعتقدند که شیر شتر دارای خواص معجزه آسا بومی بسیاری از جوامع . ویژه ای برخوردار است

ین همچن .نددوغ شتر انجام می ده یا ماست و تولید شیر و جهتمنظور بسیاری از شتر داران پرورش آن را 

 د.اننرسبه فروش می وآماده کرده  سوارکاریمراسم سنتی جهت برخی از از شتر ها را 
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با  تیسندر صیادی که در دو شکل سنتی و صنعتی وجود دارد.  است صیادی ،معیشت غالب و اصلی جامعه

ناور های و شهووری  تور مومفی، تورمشتا، مانند پارو، رخ،  نوع صیدمکان و  ،و میگو ماهی توجه به فصل و نوعِ

افته می بخه های نخل تور های ماهیگیری و گرگورها از شا .دیگردانتخاب میصیادی نظیر زاروقه بتیل و هووری 

تغییر کرده صیادی ادوات  وصید  نوع در حال حاضر. شتمحیطی به همراه نداهیچگونه تخریب زیست و شد

اده می جل استف به نامو لنج های فایبر گالس با موتورهای بزرگ و تورهای نایلونی  بزرگاز شناورهای و است 

ه از تورهای استفاد  و فصل صیادی، عدم رعایت حریم صید رد.رواج چندانی ندادر منطقه  صیادی سنتیشود و 

 صنعتی تخریب تورهای صیادی سنتی از مشکالت صیادی، و تخریب بستر دریا و اکوسیستم های مرجانی جل

 است. 

 

 عکاس: احمد بازماندگان عکاس: احمد بازماندگان

 

 : مبینا نورمحمدیانعکاس
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دریانوردی با کشتی های بزرگ و کوچک بوده تجارت و  یکی دیگر از کارهای مهم جزایر در گذشته تا به امروز 

کشتی های بزرگ ما بین ایران و هندوستان، ساخته می شده است. در قشم است که اکثرا به وسیله تجاران ماهر 

سواحل شرقی قاره آفریقا و شبه جزیره عربستان شامل کشور های سعودی، یمن، عمان، عراق، کویت، قطر، دبی 

کشتی های بزرگتر شبه قاره هند را دور زده و به کلکته و بنگاله هم سفر می و امارات بارکشی و تردد داشتند. 

، چای، زیور فرش، ماهی خشک و سایر چیز ها را صادر و از آنجا برنج، شکر، چوب، ادویهکردند. آنها خشکبار، 

که هم به مصرف شهر و هم در بندر  و چیز های مورد نیاز خود را وارد می کردند آالت، روغن نارگیل، پارچه

ت کم شده و شناور در حال حاضر به دلیل نبود سرمایه صادرا. عباس و لنگه مورد معامله قرار می گرفته است

های کوچک از خلیج خارج نمی شوند و غالبا مابین قشم، دبی، بندرعباس، میناب، بندرلنگه، بوشهر، و بحرین به 

شغل تجارت از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار است در گذشته از باطنه تا ابوظبی و  .کرایه کشی می پردازند

و عسل را از جزیره قشم  ، ماهی، خرما،خود را به خصوص نمک بنادر جاسک تا میناب حتی بندر عباس مایحتاج

به  و اجناسی نظیر لیمو خشک، ماهی حشینه و متوتا و شعاریف )باله کوسه(، خرما را و هرمز تامین می کردند

    .کشور های هندوستان، پاکستان، افریقا، یمن، جده و سایر کشور ها حمل می کردند

این  مردم صنایع دستی و هنرهای دستی جزایر جنوب بخشی مهم و جدایی ناپذیر از فرهنگ بومی و دیر پای

ستی نایع دو ریشه ای عمیق و استوار در حیات اقتصادی اجتماعی جوامع بومی و محلی دارد. صجزایر است 

غلب ی و اه و ابزار دستبومی متکی به تخصص های بومی و تجارب سنتی است که با استفاده از وسایل ساد

 د و فنونی تولیانتقال مهارت هامحلی تولید می شوند.  دابتکاری در خانه ها و یا کارگاه های کوچک و محدو

  ی پذیرد.ورت مصهنرهای دستی به صورت تجربی و سینه سینه از والدین به فرزندان و از استادان به شاگردان 

 عکاس: سپیده شاکری عکاس: سپیده شاکری
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 است شاخص ترین محصوالت صنایع دستی، دوختن طرح های سنتی بر روی پارچه های بدون نقش و نگار

مانند سوزن دوزی، قالبدوزی، گالبتون دوزی، بادله دوزی و خوس دوزی است. از آنجا که پیشینه اصلی مردان 

و  ، حصیر بافیصنعت لنج سازیدر  ها بوده جنوب در گذشته و حال صیادی، بازرگانی دریایی و کار در کشتی

 همچنین در و پنجره سازی نیز مهارت بسیاری دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 عکاس: عبدالخالق طاهری
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عماری مسی، و زمین شناانواع پدیده های زیبای طبیعی نظیر گردشگری دارای جاذبه هایی  جنوبیره اجز

 ههای بینبه آبرا دسترسیاست. سواحل بکر و مرجانی تفریحی،  و منحصر به فرد ویژگی های فرهنگی، سنتی

توریست  ای ورودکه میتواند دروازه ای بر است این جزایراز جمله مزیت های نسبی المللی ، بازارهای داخلی 

 ئوتوریسمژم و اکوتوریس گداخلی و خارجی به این مناطق باشد و توان باالیی برای تبدیل شدن به یک قطب بزر

محلی  وبومی ری معیشت مکمل جوامع شگگردخدمات و  حاضر مشاغل آزاد در حالند. داررا در خلیج فارس 

 ،یدشگرراهنمای گربسیاری از اهالی این جزایر به شغل گردشگری اعم از این جزایر به حساب می آید. 

 کنند.  یا میمحمی خدمات مورد نیاز گردشگران را رانندگی، فروشندگی و اجاره منزل خود می پردازند و تما

 مدیریت آن عدمو مهمترین نقطه ضعف اشتغال زایی و درآمد زایی  ،این صنعت و فرصت مهمترین نقطه قوت

همچنین  می باشد وو فرد گرایی در صنعت گردشگری ناهماهنگی در بین جوامع محلی و  سازمان های مرتبط

ه ب. هد آمدبه وجود خوابدون توجه به توان اکولوژیکی  در اثرتوسعه شهریاجتماعی  مشکالت زیست محیطی و

و  شش، گویشمی تواند تاثیرات فرهنگی و اجتماعی نظیر تغییر در نوع پوگردشگری  ،دراز مدت درطور کلی 

دشگری می گربدون مدیریت  غیر قابل کنترل وی توسعهنحوه ی زندگی بر جامعه بومی منطقه داشته باشد. 

رای ماعی باجت همین امرسبب بروز مشکالت جدی اقتصادی و تواند جاذبه یک مقصد توریستی را کاهش دهد، و

 جوامع روستایی شود. 

ب های مناسراهکارولزوم بهره گیری از راهبردها  ،و دیگر جزایر هبود عملکرد گردشگری درجزیره قشمبه منظور ب

 احساس می شود. جوامع بومی و محلی مشارکت و توسعه گردشگری با توجه به طبیعت 
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 :روستاو بافت معماری 

یکی از شاخص ترین عوامل در ساختار و نوع معماری هر منطقه طبیعت و شرایط اقلیمی آن منطقه است. 

جوامع محلی از گذشته های دور نقش و تاثیر این عوامل را می دانسته اند و در ساخت خانه ها به آن توجه 

دو فصل دارای و نامحسوس بوده و  با توجه به آب و هوای گرم و مرطوب، فصل های پاییز و بهارکوتاهداشته اند. 

الگوهای خانه ها و اسکان در مناطق روستایی بیش از هر چیز تحت تاثیر عوامل طبیعی . استسرد نسبتا گرم و 

نظیر چگونگی دسترسی به دریا، پستی و بلندی، وجود جنگل های حرا به عنوان منبع تغذیه دام و چگونگی 

 دسترسی به آب آشامیدنی است. 

 عکاس: احمد بازماندگان
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بافت روستاهای جزایر جنوب به خصوص جزیره قشم دو بخشی است. به گونه ای که هر روستا شامل بافت 

ثیر بارش های رگباری بر آن است. پراکنده )نخلستان( و بافت متراکم روستایی است. علت این امر کشاورزی و تا

روستاییان در فصل گرم سال است که به دلیل برداشت خرما و خنک بافت پراکنده یا نخلستان، محل زندگی 

بودن نسبی در مواقع گرم سال مورد استفاده قرار می گیرد. بافت خانه های روستایی عموما با فاصله از هم 

ی مگلی و از نظر مصالح کاهخانه ها بدون حیاط ها قرار گرفته است. ها و نخلستانساخته شده و در بین آنها باغ

ید. دیوارها با سنگ و گل باال آورده شده اند و سقف، که کاه به کار رفته عمدتا از کاشت جو به دست می آ باشد

چوبی و مسطح است. چوب به کار رفته در سقف عمدتا چوب نخل است که به عنوان حامل الیه های باالیی 

عمل می کند. بر روی این چوب ها که به صورت موازی 

بسته به نوع اتاق و وضع مالی مالک از  قرار گرفته اند

حصیر )تک یا سبن( استفاده می شود و بر روی این الیه 

کاهگل و گل نرم قرار می گیرد. در کنار این اتاق ها به 

صورت موقت آالچیق هایی تماما از جنس برگ نخل به 

صورت مکعب ساخته و استفاده می شده است. امروزه به 

پی و وجود برق، این بخش خشکسالی های پی در دلیل 

                                       به صورت خالی از سکنه در آمده است. 

مردم به قسمت در فصل بارندگی و رگبارهای فصلی 

بافت متراکم  و باالدست که سطح شیب داری مشرف به 

همان بافت پراکنده است نقل مکان میکردند. علت این 

جا به جایی اتمام فصل گرما و ایجاد سیالب و آبراهه در 

نخلستان ها و امکان ورود آب به منازل کاهگلی و 

همچنین ورود حشرات موذی مانند رتیل، عقرب، پشه به 

 ارامروزه این جابه جایی ها بسیزل در فصل سرما بود. منا

به دلیل وجود برق و رونق وسایل  کاهش یافته و

، این خانه ها همگی دارای حریم و دیوار جمعیت در یک قسمت ماندگار شده اند. از لحاظ بافتسرمایشی، 

یکی از دالیل سقف های مسطح در هستند و حیاط نقش بسیار مهمی از نظر ایمنی و آسایش اعضای منزل دارد. 

جنوب ساخت بادگیر است. بادگیر ها به اشکال مختلف در روستاها ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع، 

جهت باد مطلوب و دیواره های حامل، طراحی و اجرا شده اند. عملکرد بادگیر به این صورت است که باد را 

ن هدایت می کنند. اتاقهایی که بادگیر بر روی آنها ایجاد گردیده بیش گرفته و آن را به داخل اتاق اصلی ساختما

  www.qeshmonline.com ع عکس:منب

 : مبینا نورمحمدیانعکاس
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در از اتاق های دیگر در آن رفت و آمد می شود. شکل و اندازه بادگیر نشان دهنده وضع مالی مالک نیز است. 

، گچ ،مصالحی نظیر سیمانسنگ و کاهگل جای خود را به بافت متراکم کم کم به واسطه گسترش ارتباطات، 

در بیشتر خانه ها برای حداکثر استفاده از سایه و کوران هوا ایوان های لوک های سیمانی و آجر داده است. ب

مردم جزایر به جای استفاده از جهت های جغرافیایی برای خود جهت یابی وسیع و مرتفع ساخته شده است. 

ر جهت های جغرافیایی تقدم دارد. ویژه ای دارند که بر پایه دانش بومی است. به عبارتی جهت های آیینی ب

 جهت های آیینی عبارتند از: قبله، کوش، گاه، و سهیل. 
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  شمال  

 

 کوش                                               گاه                      

 شرق

 

 

 غرب  قبله                                                       سهیل                                             

                                                  

 جنوب                                        

                                                                                        و جغرافیایی در جزایر جنوبجهت های آیینی                                  

 آداب و رسوم:

آداب و رسوم سنتی و اعتقادی مردم قشم برخاسته از تاریخی پر فراز و نشیب و سراسر حادثه، مبارزه و پایداری 

قشمی ها را می توان در آیین های زیبای عروسی ، عبادت و عزاداری، موسیقی آنها است. جلوه هایی از اصالت 

بومی، معماری ویژه با بهره گیری از بادگیرها، صنایع دستی ، پوشاک زنان و مردان و بسیاری از رفتارهای سنتی 

 .این مردم مشاهده کرد

 زنان:

زنان به کار منزل پرداخته و اکثر  در گذشتهی و محلی جنوب پایبند به عقاید و رسومات خود هستند. مجوامع بو

تنها در هنگام غروب دختران جهت خرید لوازم شخصی به . بودبه عهده مردان جامعه  خارج از منزلکارهای 

شستشو کوچه در صبح جمعه، آوردن آب  .به ندرت از منزل خارج می شدند زنانبیرون از خانه میرفتند و 

آرد کردن گندم، نگهداری از شیرین از آب انبارجهت شستن و خوردن، جمع آوری هیزم جهت پخت غذا و نان، 

در حال حاضر زنان عالوه بر هنرهای دستی پا به دام و تهیه محصوالت لبنی از وظایف بانوان جزیرتی بوده است. 
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می نیز  و گردشگری ، فروشندگیدامداریده و به کارهای صیادی، کشاورزی، کرپای مردان در جامعه فعالیت 

 . پردازند
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 عروسی:

است و ازدواج در جزایر جنوب دارای مراسم و سنت های خاصی 

معموال در چندین روز برگزار می شود. مراسم در منزل عروس و 

داماد متفاوت می باشد. در این چند روز مراسمی برای دختران، 

برگزار می  و حجله مولودی، حنابندان، جهاز، مسابقه شتر سواری

 معموال اکثر مردم روستا در این مراسم شرکت می کنند. گردد و 

 

 مراسم زار:

 persiangulfut.blogfa.com منبع عکس:

 نورمحمدیان: مبینا عکاس
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مراسم زار در جنوب نوعی مراسم درمانی به حساب می آید. به گفته جوامع بومی، به دلیل سفر و تجارت با 

بیماری و مرض به نام زار و باد زار وارد این  این  کشورهای هند، یمن، افریقا و با ورود سیاهپوستان آفریقایی

و تحت مداوای بابا زار و توسط پزشک معالجه نمیشود گرفتار باد زار مردم جنوب بیمارجزایر شد. به اعتقاد 

مامای زار قرار می گیرد. به طوریکه بیمار به مدت سه شب درمان سنتی  میشود و در خلوت میماند. سپس طی 

که گرفتار باد هستند نشانده و با بیمار را در میان سایر افراد  ،ادامه دارد با دهل و سماع مراسمی که در سه شب

 زار او گفتگو می کند. بیمار زن توسط ماما زار و بیمار مرد توسط باب زار درمان می شوند. 

 گویش و پوشش:

است.  گویش محلیاحل جنوبی کشور ، وهمانند اکثر مردمان ساکنان بنادر و س یراجز انزبان و گویش مردم

عامیانه  گویشفهم می باشد.  کنند قابلیر سفر میاو دیگر جز قشم برای اکثر مردم و مسافرانی که به جزیره

و درگهان به علت دادوستد و رفت  قشم در روستاها و شهرهای آن یکسان می باشد، اهالی مردم شهر قشم مردم

ای مشابه لهجه خمیر، بندرعباس، کنگ، پل, لنگه و بندرهای نزدیک، با لهجه و آمد با مردم شهر میناب،

جزیره به  های انتهایکنند و ساکنان و مردم روستابندرعباس، مینابی )بندری(، پلی )بندر پل خمیر( صحبت می

ها اتی از زبانها و کلمها به زبان عربی هندی هم آشنا می باشند و واژهنشینعلت مسافرت به هندوستان و شیخ

نوبی جزیره هنگام ساکنین اصلی این جزیره سکونت داشته تنها در قسمت ج است.وارد لهجه این ساکنین شده

 شده آمیخته انگلیسی و هندی بندری، فارسی، هایزبان با  ،مردمان جزایرعمدتا زبان محلی وعرب زبان هستند. 

 . است

دارد یکی از نمونه های عینی و مجسم فرهنگ هر جامعه است  لباس با توجه به خصوصیات و و یژگی هایی که

که به عبارت دیگر همواره بخشی از فرهنگ هر جامعه در لباس های آن قوم نهفته است که نشانه ای از پایبندی 

 عکاس: احمد بازماندگان

 

 عکاس: احمد بازماندگان
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جزایر جنوب شامل زنان سنتی پوشش  .، عالقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و هویت فرهنگی شان می باشد

 در است. و چا شلوار، روسری، برقهپیراهن، 

پیراهن سنتی  با نام کندوره، لباس بلندی است از جنس حریر یا ابریشم از هنرهای دستی زنان جزایر است که 

شلوار سنتی با تزئین های با نقش های زیبایی دور یقه، کمر، سر مچ و لبه ی پیراهن تزئین شده است. 

. در مجموعه کامل کننده پیراهن زنان است در قسمت مچ، خوس دوزی ی بادله دوزی، زری دوزی وهنرمندانه

( روسری زیبایی از جنس تور است Jelwiپوشاک سنتی زنان جزیره روسری و چادر جایگاهی ویژه دارد. جلویی )

روی هم قرار گرفته و بر روی سر بسته می شود سپس برقه  ا خوس دوزی می شود که دوطرف آنکه گلدوزی ی

انواع مختلفى  برگه ن بسته می شود.آکه نوعی نقاب جهت حجاب و محافظت از آفتاب است بر روی یا برگه 

ی ک و قیطانى بوده و تنها قسمتناز برخیند و پوشاصورت را مى کلبعضى از آنها بزرگ و پهن بوده و  ، دارد

 در بخش های مختلف جزایر برقع های متنوعی پوشیده می شود.  .پوشاندها و ابروها را مىچشماز

                      

 

 

 

 

 عکاس: عبدالخالق طاهری

 

 : مبینا نورمحمدیانعکاس
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جیمه یا  به آنبه گویش محلی بسیار بلندى تشکیل شده است که  کرماز پیراهن سفید یا  جزایرلباس مردان 

پوشاند و بسیار آزاد و مناسب آب و هواى جنوب گویند. این پیراهن بلند تا قوزک پاى آنها را مىمىدیشداشه 

به بعضى از اهالى به همراه جیمه دستمالی سفید یا رنگی با گره های مختلف بر سر بسته می شود.  کشور است.

د. گذارندارى به نام عرقچین مىراخروى سرشان کاله سفید سوجای استفاده دستمال   

 عکاس: عبدالخالق طاهری

 

 عکاس: احمد بازماندگان
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 : مبینا نورمحمدیانعکاس

 

 عکاس: سپیده شاکری

 


