
 
 
 
  

  

 )چابهار(  طيس  روستاي  تاريخي  جغرافياي

  ∗ آرام سام  اله عزت

 
   چكيده

در   خانوار جمعيت، واقع ٦٠٠با حدود   و جنگلي  اي، كوهستاني دره  است  روستايي  طيس

و   مرور خراب  به  كه  معتبر بوده  بندري  طيس دور،   هاي در گذشته. چابهار  شهرستان  ةمحدود

و   طول  با همين  قديم  تاريخي  جغرافياي  در اكثر كتب  طيس  مختصات. است  شدهاالثر  معدوم

  خوارزمي االرض ةصور  به  توان مي  منابع  اين  ةاز جمل.  است  شده  نوشته  فعلي  جغرافيايي  عرض

، ) ق. ه٣٤٠(  اصطخري  الممالك  ، مسالك) ق. ه٣٣٤( سهراب  االقاليم ، عجايب) ق. ه٢٣٢(

 .كرد  اشاره)  ق. ه٧٢١(ابوالفدا   البلدان وتقويم)  ق. ه٦١١(  حموي  ياقوت  البلدان معجم
  روستاي  در اطراف  در سنگ  شده  قبر تراشيده  هزاران  از جمله  باستاني  وجود آثار فراوان

 »تيز« يمالبا ا  طيس  نام  عالوه  به. دهند مي  گواهي  آبادي  اين  بودن  و كهن  عظمت به  ، همه طيس

از   بيش   طيس  روستاي  دهد مي  شانكه ن  است  اسكندر نيز آمده  همراه مورخان  هاي در گزارش

 .دارد  سمير  تاريخ  سال ٢٣٠٠
  اين  شناختي و جمعيت  ، باستاني  ، آثار طبيعي  ، تاريخي  جغرافيايي  هاي ويژگي  مقاله  در اين

  . است  شده  روستا بررسي

  در چهار فصل  چهار مسافرت  طي ١٣٧٧ـ٨٢هاي  در سال  ، نگارنده مقاله  اين  ةتهيدر فرايند 

  و از نزديك  حضور يافته  طيس  چابهار و روستاي  ةمنطق در روز  شبانه  شانزده اًجمع  سال

  ها منبع روستا ده  اين  نام  دنبال  به  همچنين . است  كرده  را مشاهده  آن  مختلف  هاي ويژگي

روستا از   جمعيتي  هاي ويژگي تعيين  براي  بر اين  عالوه. اند شده  بررسي  و جغرافيايي  اريخيت

 .است  شده  خانوار استفاده  ةاز پرسشنام  گيري با بهره  سرشماري  روش
 .  جمعيت/ روستا  )/چابهار(  طيس  /تاريخي  جغرافياي: ها  كليد واژه

* * * 

                                           
  دانشيار دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمة طباطبايي ∗
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   قدمهم

خانوار  ٦٠٠با حدود   و جنگلي  اي، كوهستاني دره  است  ييا تيز، روستاي  طيس

 .چابهار  شهرستان  مركزي  بخش )١(»سليمان  كمبل«  در دهستان  واقع) ١٣٨١(  جمعيت
 : است  شده  زير ثبت  شرح  به  طيس  روستاي  جغرافياي

   دقيقه ٣٧و   درجه ٦٠     النهار گرينويچ از نصف  جغرافيايي  شرقي  طول

   دقيقه ٢١و   درجه ٢٥                از خط استوا  شمالي  عرض

 )٢(متر ٥              )حدود(دريا   از سطح  ارتفاع
 

 ) طيس(تيز 

زيرا ) چابهار  خليج(  كوچك  درياي  بر كنار شرقي  كهن  است  يا تيز، بندري  طيس

  داشت  شهرت »اعظم  درياي«  به  اسالمي  در دوران  كه هند را  ،اقيانوس  محليان

كوچك   ، خليج  دريايي  در كنار چنين  است  ناميدند و طبيعي مي» بزرگ  درياي«

  . دنام گير « كوچك درياي«چابهار 

  طيس  روستاي  امروزي  وسيع  ةدر  تمامي  كه  بوده  شهر بزرگي  بندر تيز در گذشته

 دار، ابزار قشن  هاي مانند سكه، سفال  باستاني  زيرا وجود آثار فراوان  شده مي  شامل را

  ةاولي  با خطوط قرون  سفالي  سوز، جام پيه دار،  نقش  اي شيشه  هاي فلزي، مهره

و   عظمت  به  همه )٣( در سنگ  شده  تراشيده  قبور سنگي  هزاران  وصدها بلكه  اسالمي

شهر كيز در   ، نام سال ٢٣٠٠از   بيش  همچنين. دهند مي  گواهي »تيز»  بودن  كهن

  دانان رافيغج  هاي كتاب  خصوص به  از اسالم  قبل  جغرافيايي و  تاريخي  هاي كتاب

  .شود  مي  مشاهده  اسالمي  دوران

گور در  بند، صدها شهبانزبند و فيل  هاي كوهدر   طيس  ةدر  رو به  هاي در دامنه

از   انباشته  آن  عمق  ولي  مشخص كامالً  آن  و عرض  طول  كه  شده  كنده  كوه  سنگ

  شهبانزبند در چهار نقطه  كوه  ةقبرها در دامن  اين.  است  و خار وخاشاك  سنگ  خرده

 ١٦و  ١٢، ١٧،  ٨  شمارش  ترتيب  شدند و به  ، شمارش كوه ةدامن  جنگلي  ةدر محدود
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گورها را   محليان، اين. بودند  مشخص كامالً  جنوبي  شمالي   در جهت  گور سنگي

  .)٤(ناميدند مي)  زرتشتي قبرهاي( »گور گبري«

 
 )ق  . ه١٢٩٤  در سال(  طيس

االثر شده، در  و معدوم  مرور خراب  و به  است  و معتبر بوده  از بنادر قديم  طيس«

  بندري  چنين  دادند كه  اطالع  مرحوم  الملك وكيل  به  مكران  از خوانين  ق . ه١٢٨٢ ةسن

در   تابستان  را در فصل  بنده  اين  الملك كيلو. است  واقع) چابهار  درياي(دريا   در لب

  رفته  مكران  به عاجالً. نمودند  روانه  طور چاپاري  هوا به  و حرارت  شدت  عين

  ةاجاز  به  محل را ديده  همان  خود برده  اتفاق  را به  مكران ضابط  خان ميرعبداهللا

بنا نهاد   مختصري  ةقلع روزافزون،  دولت  و تصرف ضبط  محض  الملك وكيل  مرحوم

و   اندازي از دست  شد كه  داده  آنجا سكني در  دشت  از اهالي  خانوار هم  و بيست

بندر مزبور   چون. اند هنوز در آنجا متوقف مزبور  ةاغيار محفوظ باشند و سكن  تطاول

  ةزامر و اجا  دارد بر حسب  هم  مرتع و  تر از چابهار است بهتر و شايسته  در واقع

و   خوب  و عمارات  محكم  ةقلع سابق،  ةغير از قلع  الملك وكيل  عليه  دولت  اولياي

  كه  السنه  و در هذه  كرماني  ميرزامحمدحسين  مباشري  اند به از نو بنا گذاشته  مرغوب

  كرده  روز در آنجا توقف  يكاً مأمور بود مخصوص  بلوچستان  سياحت  به  بنده  اين

  قلعه  ةبدن  سمت  و يك است  خوبي  ةآنجا را نمود، بسيار قلع  و تعميرات  سير قلعه

  .)٥(»كارند  مشغول آن  در ميان  ا و عملهبنّ  دارد كه  ناتمامي  قدري.   دريا است  به  وصل

  آنجا نيز از چاه  آب. تر خواهد شد افزون  آنجا بهتر و جمعيتش  بعد آبادي  من... «

 اند دريا كشيده  از سمت  ديوار بزرگي. ر و گواراتر از چابهار استت شيرين  ليكن  است

  مرتفعي  ةتپ  نو در روي  ةقلع  و اصل  است  معتبري  بارانداز و غيره، حصن  براي

  .)٧و٦(»شود پيدا مي  در اينجا هم  قليلي  در چابهار هست اشجار كه  از قبيل. شده  ساخته
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   طيس  نام

 نويسند مي »طيس«و  »تيس«، »تيز«  هاي شكل  را به  طيس ي، امال مكتوب  منابع  امروزه

را با   نام  خود اين  و تاريخي  جغرافيايي  هاي در كتاب  اسالمي  دوران  قدماي  ولي

 »ابوالفدا«  هجري  هشتم  قرن  در اوايل  اند و در مورد تلفظ آن ضبط نموده »تيز«ي امال

 :نويسد مي  خود چنين  در كتاب « اللباب«  ةبنا برنوشت
 »ز«دار  و زاء نقطه »ي«   و ياء آخر حرف « ت« فوقاني  ةتاء دو نقط  تيز به«

 )٩(»نيسه« ،« نيس« يرا با امال  نام  اين  از اسالم  قبل  يوناني  مورخين  ولي .»)٨(درآخرش

  .اند كرده  نيز ثبت )١٠(»تيسه«و 

  براساس.  است  رسمي  تاريخ  سال ٢٣٠٠حدود   داراي)  طيس(تيز  ١  جدول  بر اساس

در   بندر مشهور كه  اين  نام  قرن ١٣، حدود  اسالمي  مشهور دوران  دانان ضبط جغرافي

  هم  از آن  و قبل  است  ضبط شده »تيز« يبا امال  گرديده  واقع  چابهار امروزي  ةحوم

 »تيز«  همان  اند، در واقع ضبط نموده »تيس«و يا  »نيس«بندر را   اين  نام  اگريونانيان

  اين  صحيح يها امال گفته  اين  بنابر تمام.  است  شده  ثبت  الخط التيني رسم به  كه  است

بندر   بودن  خود كهن  و اين  بايد نوشت  گونه همان  و به  است »تيز«  همان  كهن بندر

  .رساند  مي  اثبات  به  منطقه  تاريخ  ةپهن مذكور را در

 گذاري ها يا صفحه جدول  عددي  ارقام  اسالمي  دوران  دانان و جغرافي  ناندا نجوم

  و ثبت  محاسبه)  جمل  حساب( »ابجد  حروف«  ها را بر حسب ها و رساله كتاب 

  امروزه. شد مي  محاسبه  همين  نيز شامل  جغرافيايي  و طول  اعداد عرض .كردند مي

  و در ذيل  آنها محاسبه  عددي  است، لذا معادل  شده  ابجد منسوخ  حروف  كارگيري به

 . شد  آورده  ابجد  حروف
 در مراكز علمي  اسالمي  در آغاز دوران  كه  باستان  يونان  جغرافيايي  هاي كتاب

 بود،  متداول  بيشتر در يونان  كه  رياضي  جغرافيايي  ةشيو  به  يافت  رواج  مسلمانان 

  و عجايب  خوارزمي  االرض ة، صور بطلميوس  يايجغراف  ةترجم. شد مي  تأليف

    دست  خود به  زمان  از شهرهاي  و توصيفي  شرح  اند كه گونه  از آن  سهراب  االقاليم



  ٥  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

   تاريخي  هاي در كتاب »تيز« يـ امال١  جدول              

سال  پژوهشگر نام كتاب شماره

 )١١(تأليف
شكل  صفحه

 امالء
 توضيح

  )١٢(درهمراه اسكن مورخان  نيس ١٧٧٩ م.ق٣٢٧ پيرنيا تاريخ ايران باستان  ١

دوم  قرن  بطلميوس  جغرافيا  ٢

 ميالدي

  حاشية حدودالعالم  تيسه  ٣٦٤

  ١٧٢نسخة عربي، رديف   تيز ١٤ .ه٢٣٢ خوارزمي االرضةصور  ٣

  چانلو ترجمة قره  تيز  ٣٦  . ه٣٣٤  سهراب  االقاليم عجايب  ٤

 ٣٤٠  اصطخري  الممالك مسالك  ٥

 هجري

اي كهن، ايرج  نسخه  تيز  ١٥٢

  افشار يزدي

 ٣٤٠  اصطخري  الممالك مسالك  ٦

 هجري

اي كهن، ايرج  نسخه  تيز  ١٨١

  افشار يزدي

 ٣٧٢  ؟  حدودالعالم  ٧

 هجري

  ميرحسين شاه ترجمة  تيز  ٣٦٤

 ٣٧٥  مقدسي  احسن التقاسيم  ٨

 هجري

  ترجمة منزوي  تيز  ٧١٢

 ٤٩٢  بيهقي  بيهقي تاريخ  ٩

 هجري

  سعيد نفيسي، جلد اول  تيز  ٢٣٥

 ٥١٠  ابن بلخي  فارسنامه  ١٠

  هجري

  منصور رستگار  تيز  ٣١

 ٥٤٨  ادريسي  المشتاقهة نز  ١١

 هجري

  نقشة جداگانه  تيز  نقشه

 ٦١١  ياقوت  البلدان معجم  ١٢

 هجري

نسخة عربي، چاپ   تيز  ٦٦

  بيروت

 ٦٧٤  قزويني  آثارالبالد  ١٣

 هجري

ترجمة محمد مراد بن   تيز  ٣٥٩

  عبدالرحمان

هجر٧٢١  ابوالفدا  تقويم البلدان  ١٤

 ي

  محمد آيتيعبدال ترجمة  تيز  ٣٢

هجر٧٤٠  مستوفي  القلوب هةنز  ١٥

 ي

  چاپ طهوري  تيز  ١٠
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و   اي منطقه  توصيفي  شناختي  اطالعات  به  نياز مسلمانان  مناسبت به  دهند ولي نمي

  و توصيف  شرح  خود به  جغرافيايي  هاي در كتاب  اوان  همان رويدادها، از  شرح

هر   جغرافيايي  هاي از كتاب  در بعضي  البته. )١٣(پرداختند مي موردنظر  مناطق  تفصيلي

   .)١٤(است  كار رفته به  و توصيفي  رياضي  ةدو شيو

  

  گيري اندازه  بر اساس يامروز  يا طيس »تيز«  جغرافيايي  ـ مختصات٢  جدول

   اسالمي  دوران   دانان جغرافي

 نام كتاب
  سال تأليف

 ق.ه

صفحة  ييعرض جغرافيا طول جغرافيايي

 دقيقه درجه دقيقه درجه منبع

  فب  ٢٣٢ االرض خوارزمي ةصور

٨٢ 

  م

٤٠ 

  كط

٢٩ 

٠  

٠ 

١٥(١٤( 

  فب  ٢٨٩ـ٣٣٤  االقاليم سبعة سهراب عجايب

٨٢ 

  م

٤٠ 

  كط

٢٩  

٠  

٠ 

٣٦  

  صج  ٤٢١  قانون ابوريحان

٩٣ 

٠  

٠ 

  كد

٢٦  

  مه

٤٥ 

  ابوالفدا نقل

  ٣٩٦ص 

  صج  ؟  اي ديگر؟ نسخه

٩٣ 

٠  

٠ 

  كو

٢٦  

  يه

١٠ 

  ابوالفدا نقل

  ٣٩٦ص 

  فو  ٦١٠ـ٦٨٥  االرض ابن سعيد مغربي بسط

٨٦ 

٠  

٠ 

  كو

٢٦  

  ي

١٠ 

  ابوالفدا نقل

  ٣٩٦ص 

  فج  ؟  االحول العروض فُرس كتاب

٨٨ 

٠  

٠ 

  كو

٢٦  

  يه

١٥ 

  ابوالفدا نقل

  ٣٩٦ص 

  صج  ٧٢١  البلدان ابوالفدا تقويم

٩٣ 

٠  

٠ 

  كد

٢٤  

  مه

٤٥ 

١٦(٣٣(  
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  خود طول  هاي در كتاب  كه  است  دانان از جغرافي  دسته  آن  ةدهند نشان ٢  جدول

شهر تيز   جغرافيايي  و عرض  اند و طول داده  دست  به  فراواني  جغرافيايي  وعرض

  در اواسط قرن  اصطخري  كه  هنگامي .است  شده  ها اقتباس كتاب  نيز از اين باستان

  كرد و كتاب  افرتـمس  اسالمي   ايـه نـاز سرزمي  ياورـپهن  قـدر مناط  ق .    ه  چهارم

  از مناطق  ارزشمند از بسياري  بس كرد، اطالعاتي  د را تدوينخو«  الممالك  سالكم«

  ةرا در نقش  آن  جغرافيايي  ضبط نمود و جايگاه  ازبندر تيز در آن  و شهرها از جمله

  هايي در نسخه. رساند  ثبت  به »ارسبحر ف«و  »ديار هند ةصور«  خود با نام  اي منطقه

تيز   و موقعيت  اند جايگاه برداشته  الممالك مسالك از )١٧(اقانو ور  نويسندگان  كه  هم

  .شود مي  ديده  همسايه  شهرها و روستاهاي  بين آنها در  هاي در نقشه  طور مشخص  به

  

   طيس  تاريخ

  قرار گرفته  امروزي) چابهار(چابار   خليجدر كنار   تيز كه  ما از تاريخ  اطالع  اولين

از   قبل ٣٥٦تا  ٣٢٣  هاي سال  بين  كه  است  اسكندر مقدوني  زمان  مربوط به  است

زد و از   دست  جهانگشايي  خود به  حيات  سال ٣٣  اسكندر در مدت.  زيست مي ميالد

  به  مركزي  از ايران.  م ق٣٢٧  در سال  وي. خود كشيد  ةزير سلط  هند را به تا  يونان

  اقيانوس(  اعظم  درياي  شمالي  از سواحل  و مناطقي  كرده  هند حركت  قصد گشودن

. گشود   و بلوچستان  كرمان  يعني  امروزي  ايران  شرقي  جنوب  را در سواحل) هند

  :سندنوي مي  چنين  است  واقع  منطقه  در اين  شهر تيز كهدربارة اسكندر   همراه  مورخان

  رود بزرگي  كه »نيسا«يا  »نيس«  به  موسوم  است  و سند شهري  رود كوفس  بين ...«

خود را در   شهر اردوي  بدين  از رسيدن  اسكندر پس. دارد  جريان كنار آن در

  .»)١٨(شد  و تيز تسليم  ، شهر را محاصره شهر برپا داشت  اطراف  هاي جنگل
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  اصطخري» االقاليم«ج فارس در نقشة شهرهاي سندـ نقل از كتاب خلي

  )١٨٣٩غوتا ( 



  ٩  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

 گشتند از هند باز مي.  م. ق٣٢٧  اسكندر در سال  لشكريان  كه  از زماني  بنابراين

،  حال  تا به  زمان  از آن  كه  است  رسيده  ثبت  بار از شهر تيز به  اولين  براي  اطالعاتي

  ةدر در  روستايي  شكل  امروز به  شهر تيز كه  در واقع. ذردگ مي  شمسي  سال٢٣٢٦

  ةآثار و شواهد دامن  ةمستند دارد و هم  تاريخ  قرن ٢٣از   بيش  است  قرارگرفته  اي بسته

و   آمده  دست به  منطقه  و قبور سنگي  خاك  از دل  كه  و آثاري  امروزي تيز  ةدر  هاي كوه

 .است  منطقه  اريخيت  براصالت  آيد، گواهي مي
  

   بطلميوس  در جغرافياي »تيز«  نام

سند   ترين اسكندر، كهن  و سرداران  مورخان  هاي تيز در يادداشت  از ذكر نام  پس

ذكر  »تيسه«  صورت  را به  منطقه  اين  نام  كه  است  بطلميوس  ، جغرافياي»تيز«  قدمت

  ميالدي ١٧٠تا  ١٠٠  هاي سال  بين  دو ميالدي  در قرن  بطلميوس . است  كرده

  و تدوين  تأليف  ميالدي ١٤٦تا  ١٤٠  هاي سال  او بين  جغرافياي و كتاب  زيسته مي

  و طول  برده  نام  زمان  آن  و شهرهاي  هزار قبيله  خود از هشت او در كتاب.   است  شده

شهر   بنابراين.  )١٩( است  كرده  تيز را محاسبه  شهر از جمله ٤٠٠  جغرافيايي  و عرض

شد، لذا  مي  محسوب  و مشهور جهان  شهر بزرگ ٤٠٠از   يكي  زمان  تيز در آن

  بزرگ  از شهرهاي  يكي  قبل  سال ١٨٥٠شهر تيز درحدود   كه  گرفت  نتيجه  توان مي

  . است  رودسند بوده  ةدهان  غربي  دريا در قسمت  ساحل

  كه  است  همان  خود آورده  در كتاب  سبطلميو  شهر تيز كه  جغرافيايي  مختصات

 زيرا  كرده  نقل « االرض ةصور«  در كتاب »خوارزمي  موسي  ابوجعفر محمدبن«

 .)٢٠(»القلوذي  بطلميوس  جغرافياي«از   است  استخراجي «  االرض ةصور«
 
   ق.   ه  چهارم  در قرن تيز

، در  معروف  دان افيجهانگرد و جغر  اصطخري  كه  هجري  چهارم  در اواسط قرن

قلمرو تيز را   داشت  اشتغال  جغرافيايي  توصيفي  اطالعات  آوري جمع  سند به ة ناحي

 :نويسد مي  چنين  آن  به  و راجع  جزء بالدسند برشمرده
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 ، بند، تيز، كيز، قنزبور، درك، راسك:  است  افتاده  اقليم  در اين  ذكر شهرهايي...«

 .)٢١(»، ارمائيل، مشكي قصر قند، فلفهره
 و )٢٢( اعهدر   در مكران  و بازرگانان  بود و مكراني  پارسي  مكران  مردم  زبان... « 

. بود  و قحط و تنگي  بيشتر بيابان  ليكن  بسيار است  واليتي  پوشند و مكران )٢٣(دستار

  يز مقامشهر ك  خوانند و به  است ، او را مهراج  گرفته »معدان  بن  عيسي«  ناحيت اين

خرما   و درخت  است  مكران )٢٥( ةرضباشد فُ )٢٤(مولتان  ةشهر كيز چند نيم  دارد و اين

  .)٢٦(»خوانند  را تيز مكران  آن  هست  جايي  نواحي  دارد و در آن

ها دارند و ديگر  آب  منصوره  نزديك  باشد و به  كم  آب  مكران  در نواحي... «

 .)٢٧(»اقليم  در اين  آخر حدود اسالم  است  اين باشند،  كردان  چون مكرانيان
 :)٢٨(اصطخري  ةبنا بر نوشت  مسكوني  هاي مكان  ةفاصل

 )معدان  بن  عيسي  نشيمن  كيز محل) ( مرحله( )٢٩(منزل ٥  ) كيج(از تيز تا كيز 

   منزل ٢  )گور  پنج(از كيز تا قنزپور 

   منزل ٣  ) كزَّ د(  از قنزپور تا درك

   منزل ٣   راسكتا   از درك

   منزل ٣  ) ههرفَ(  تا فهلفهره  از راسك

   سبك  منزل ٢  ) هكسپا(  تا اصفقه  از فهلفهره

   منزل ١  )ندم(تا بند   از اصفقه

   منزل ١   از بند تا به

   منزل ١  تا قصر قند  از به

   منزل ٦   از كيز تا ارمائيل

   منزل ٢   تا قنبلي  از ارمائيل

   منزل ٤   تا ديبل  از قنبلي

   منزل ٦   تا منصوره  از ديبل

   منزل ١٢   تا ملتان  از منصوره

   منزل ١٥  ]قصدار[  تا طوران  از منصوره



  ١١  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

   منزل ٢٠   از قصدار تا ملتان

   منزل ٥   حد بدهه  تا اول  از منصوره

   منزل ١٠  تا كيز  از بدهه

   منزل ١٥  تا تيز  از بدهه

 :كه  است  آمده)  چهارم  نقر(  قرن  در همين  حدودالعالم  در كتاب
) هند  اقيانوس(  اعظم  درياي  در حدود سند ، بر كران  است  شهري  تيز نخستين...«

  كزَّ، د)ندم(، نه، بند )قصر قند(قند   ، كوشك) كيج(كيز . گرمسيري  است  وجايي

انيذها پ  و بيشترين  اند از حدود مكران شهرهايي  همه  ، اين) اسپكه(  و اسفك ) درك(

شهر  بر   مكران  ها خيزد و پادشاه شهرك  ببرند، از اين  اندر جهان  كي) نيشكر ة شير(

 .)٣٠(»نشيند  كيج
 :نويسد تيز مي  ةمذكور دربار  قرن  نيز در پايان  مقدسي

زيبا است،   چند رباط نيكو و جامعي  دريا، پر نخلستان، داراي  ةتيز در كران... «

  .« است  معروف  باراندازي  دارند ولي  زباني  خوش  نه  دانشي  ، نهحالند   ميانه  مردم

» ...نخلستان  دارد، در ميان  خندق  ، گردش از گل  ، دژي است  مكران  ةنجپور قصبب 

  در ميان  شان از نهر، جامع  و در تيز دارد، آبشان  در توران  نام  به  و دو دروازه  است 

  بلوصي   زبانشان د، ـدارنـن  ز نامـج  دارد، از اسالم  گنگ  يـ، مردم است بازار

 .»)٣١(است  ) بلوچي(
 :نويسد تيز مي  ةدربار  هجري  هفتم  قرن  در اوايل  حموي  ياقوت

  واقع  در باختر، عمان  و در برابر آن  يا سند است  مكران  ةدر كران  تيز شهري...«

  .)٣٢(»باشد  راه] منزل[   مرحله  پنج  است  مركز مكران  كه »كيز«اينجا و   ميان.  شده

  

   مكران

  سرحدي  چهار قسمت  خود به  و سنتي  محلي  شكل  به  ايران  قلمرو بلوچستان

،  است  آن  قسمت  ترين جنوبي  كه  و مكران) بمپور(ايرانشهر  ، سراوان ،) زاهدان(

  از سمت  شد كه مي  گفته  اي منطقه  به  مكران  هجري  چهارم  درقرن. شود مي  تقسيم
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  درياي(  اعظم  درياي  به  جنوب  ، از سمت)چابهار  خليج(  كوچك  درياي  به  غرب

رود سند محدود   به  شرق  از سمت و است  هند امروزي  اقيانوس كه همان  ) بزرگ

  ةدر  در جنوب. بود »طوران« و »مكران«  ة، دو منطق  محدوده  قلمرو اين. گرديد مي

رود سند، در   غربي  زيرا دردلتاي  داشت  نيز شهرت »سند«  نام  به  سومي  ةد منطقسن

داد،  مي  سند اهميتي ة منطق  به  كه  قرار داشت »ديبل«  نام  به  كنار دريا، بندر مشهوري

  .مشهور بودديگر   ةاز دو منطق  بيش  مكران  ةمنطق  البته

  درياي  و شمال  كرمان  ، شرق  طوران  در غرب  زمان  در آن كه  مكران  واليت

  فرا گرفته  را بيابان  آن  اعظم  و قسمت  بود گرمسيري  اي بود، منطقه  شده واقع  بزرگ

، فهلفر،  تيز، كيز، دزك، راسك  مشهور آن  و مناطق) گور  پنج( »بنجپور»  مركز آن. بود

قدما،   قول  و يا به  منطقه  اين  نشين  حاكم. بود  و قنبلي  ، ارمابيل) اسپكره(  اصفقه

  . نشست دركيز مي مكران  پادشاه

 
   مكران  حاكمان

 و بوالعسكر بر سر جانشيني  عيسي  مكران، دو فرزندش  حاكم « معدان«  از فوت  پس

  حكومت  و نامبرده  را گرفته  عيسي  طرف  مردم  ةتود. كشيد  جنگ  به  پدر، كارشان 

  محمود غزنوي  دربار سلطان  بوالعسكر مجبور شد به.  تگرف  دست  را به  مكران

بود و   خراجگزار غزنويان  ببرد زيرا معدان  پناه)  ق . ه ٤٢١تا  ٣٨٧:  سلطنت دوران(

  .طلبيد  كمك  برادر از سلطان  سرنگوني  بوالعسكربراي

 دممق  از بازگشت  بود و پس  رفته  سومنات  محمود به  سلطان  ق . ه٤١٦  در سال

  برايش  درهم ٥٠٠٠برابر با   اي ماهيانه  و حقوق  داشته، امكانات  بوالعسكر را گرامي 

را   و حكومت  فرستاده  مكران  به  لشكري  همراهش  به  داد كه  او وعده  نمود و به  معين

  سلطان  از او پسرش  و پس  يافت  محمود وفات  ق. ه٤٢١  در سال. باز ستاند از عيسي

  به  رسيده، تصميم  حكومت  به)  ق . ه٤٣٢تا  ٤٢١:  سلطنت  هاي سال(  غزنوي مسعود

  .كرد  مكران  ةروان  و لشكري  پدر گرفته  هاي انديشه  كردن  عملي



  ١٣  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

  ١٩٥٩والئي شيداني ، : منبع

  

  موقعيت تيز در استان مكران

  

  

  ١٩٥٩والئي شيداني ، : منبع

  

  موقعيت تيز در استان مكران
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 ، از كيجي  سپاهياني  ةتهي  رسيد به  در مكران  معدان  بن  عيسي  اخبار به  اين  چون

  به  سواره ٦٠٠٠و   نفر پياده ٢٠٠٠٠  به  تعدادشان  كه  پرداخت...  و  ، مكراني ريگي

. كرد  مسعود آماده  سلطان  سپاه  به  حمله  رسيد و خود را براي مي  جنگي  فيل  ده  همراه

و   منهزم  جنگ  در اين  داد، عيسي  رخ  در مكران  دو سپاه  بين  جنگي  قـ ه٤٢٢ در سال

  .)٣٣( گرفت  دست را به  مكران  حكومت  شد وبوالعسكر زمام  كشته

 .بندر تيز بود  بندر مكران  شهر كيز و مشهورترين  حكمراني  مركز اين  زمان  در آن

مشهور   مورخ)  ق٥٥٥ـ٦٣٠( اثير  ابن  را از قول  رويداد فوق  پاكستاني  منابع

  فرزند ارشد سلطان  مسعود غزنوي  سلطان  قـ ه٤٢٢  در سال  اند كه نوشته چنين

  لشكركشي  اين  دليل. كرد  گسيل  ناحيه  بدان  تيز لشكري  تصرف  براي  محمود غزنوي

و دو   بود، درگذشت  غزنويان  حكومت  تابع  كه »معدان«  نام  تيزبه  حاكم  بود كه  اين

  تيز به  حكومت  گرفتن  دست  به  براي »ابوالعساكر«و  « عيسي»  هاي نام  به  فرزندش

و   و ملك  حكومت  داشت  در منطقه  كه  نفوذي  ةواسط  به  عيسي برخاستند ولي  رقابت

  .خوددرآورد  را در تصرف  مال

و   رفته  خراسان  به  غزنوي  نزد سلطان  شكايت  ابوالعساكر به ،رويداداين از   پس

او كرد و   همراه  مسعود لشكري.  خواست  تيز كمك  حكومت  گيري بازپس  از او براي

  تيز بازپس  كند يا با جنگ، حكومت  اطاعت  بايد از برادرش  يا عيسي  فرستادكه  پيغام

  .شد خواهد  گرفته

دور خود گرد   به  نفر سپاهي ١٨٠٠٠بود،   شده  آگاه  از موضوع قبالً  كه  عيسي

از   عيسي  درگرفت  رسيدند و جنگ  هم  به  دو سپاه  وقتي. نبرد شد  ةآماد و  آورده

ابوالعساكر   پس  رسيد و  از آن  قتل  نبرد به  و در ميدان  خورده  شكست برادر خود

  مكران  ةمنطق اً و مجدد  متصرف قلمرو تيز را   و تاز  تاخت روز  از سه  پس

 .)٣٤(شد  ويانخراجگزار غزن
امر   تحت)  قلمرو غزنويان  غربي  مرز جنوب(  مكران  سرحدات  ميان  در اين

  تيز در ساحل  تا مغرب  مكران  ساحلي  ةتيز در ناحي  ةو منطق  بوده  كرمان  ةسالجق

  كوفچيان  مسكن  العبور كه و صعب  خشك  ةمنطق  اين. بود  غزنويان  ةدريا نيز زيرسلط



  ١٥  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

  و قسمت  قرار گرفت  كرمان  و سلجوقيان  قلمرو غزنويان  حدفاصل بودها  و بلوچ

 .)٣٥(درآمد  مسعود غزنوي  سلطان  اطاعت  سند به نيز تا حدود  شرقي
 در  ق . ه٤٢٢  در سال  معدان  بن  عيسي  در زمان  رويداد كه  اين  از  مختصري  ذكر

  كتاب  كه  دانيم مي  است ولي  دهش  هم  اصطخري  الممالك  داد در مسالك  رخ  مكران

  تأليف  ق . ه ٣٤٠  در سال  رويداد مذكور يعني  از تاريخ  قبل  سال ٨٠حدود   اصطخري

شهر كيز   به  معدان  بن  عيسي«  كه  شده  نوشته  الممالك مسالك  در كتاب. است شده

  معدان  بن  عيسي  مانكند ه ذكر مي  اصطخري  كه  معدان  بن  آيا عيسي »...و  دارد  مقام

 حدس زد  توان در اينجا فقط مي ؟است  يا فرد ديگري  اثير است  ابن و  بيهقي  تاريخ

  : كه

  پنج  كه  است  بر اين  كيش، رسم  ةدر جزير  ساكن  از بوميان  اي دسته  در بينچون 

ذكور ارشد   دانفرزن  در بين ، است  اي ويژه  ارزش  داراي  هر خانواده  بين ذكور در  نام

؛ آنان شود تجديد مي  آن  دور تسلسل اًو مجدد  ،تكرار  ها پياپي نام نسل، اين  پنج

  طريق  رود واز اين  آنها بيرون  ةخانواد  از تاريخ  نبايستي ها نام  اين  معتقدند كه

بار هر  اًحدود كهخود را برشمارند   ةخانواد  اي شجره ة ، گذشت ها پشت دهتا توانند  مي

  اصطخري  زمان  معدان  بن عيسي  شايد بين پس. )٣٦(شود تكرارمي  آن  دور تسلسل  يك

تجديد   چنيننيز بودند   مكران  از حكمرانان  كه  غزنويان  زمان  معدان  بن  و عيسي

  . است  وجود داشته  تسلسلي

نفر جنگجو از  ١٨٠٠٠  هجري  پنجم  در قرن  تاريخي  هاي نوشته  بر اساس

  از اين  اند، اگر هر يك كرده مي  دفاع  خارجي  هاي شهر تيز در برابر حمله  حاكميت

  به  نفر در قلمرو مكران ١٠٠٠٠٠حدود   بدانيم  عضو خانواري را  جنگجويان

  .اند داشته  در تيز سكونت  خصوص

  در دوران  كه  قرار داشت)  كيج(تيز، شهر كيز   شرق  منزلي  در حدود پنج

و   عيسي  و فرزندانش »معدان«  ها مقر حكومتي بود و مدت  مكران  نشين حاكم ياسالم

  زمان  بنجپور در آن. زيستند مي  هجري  پنجم  قرن  اول  ةدر نيم  ابوالعساكربود كه

  بودند و در سراسر شهر نخلستان  كشيده  خندق  دور آن  كه  بود  از گل  دژيداراي 
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  ةدرواز  به  و ديگري  طوران  ةدرواز  به  يكي  كه بود  دروازهدو  شهر داراي.  قرار داشت

خبر   نيز مقدسي  بازار شهر قرار داشت  در ميان  كه  جامعي تيز مشهور بود و از مسجد

 .)٣٧(دهد مي
بودند و   و پرنعمت  آبادان  هجري  چهارم  در قرن  مكران  اكثر شهرها و مناطق

  ، مناطق پررونق  از تجارت مورخان داشتند و  سكونت  طقمنا  در اين  ماهري  بازرگانان

از حدود . نويسند مي  آن  فراوان  و سوددهي  و از نيشكر منطقه خرماخيز و  پرنخلستان

سراسر   د بهمآ مي  دست  به  منطقه  اين  از شهرها و مناطق  كه پانيذها  بيشترين  مكران

 .شد صادر مي روز  آن  جهان
تيز   اسالمي  دوران  دانان جغرافي  خاطر بود كه  جوار بدان هم مناطق  تيز به  برتري

  به  از هند و چين  دانستند كه مي ييها كشتي  و پناهگاه  خطر تجارتي بي  بندري را

در حدود سند در   شهر بزرگ  زيرا تيز نخستين. و آمد بودند  رفت در  فارس  خليج

چند رباط نيكو و مسجد   ، داراي پر از نخلستانتيز   ةدر .بود  اعظم  درياي  ةكران

  در اين  بود تا آنجا كه  پررونقي  و مركز بازرگاني  معروف  زيبا با باراندازهاي  جامعي

  :اند نوشته  باره

ة از سلسل  سلطان  شاه، هشتمين  طغرل  حكومت  در زمان  ق . ه٥٥١  در سال«

  به  را در جيرفت  اوقات  رسيد غالب  طنتسل  به  وي  كه  كرمان، هنگامي  سلجوقيان 

  گويند در زمان.  رفت مي  بلوچستان  به  قشالميشي  ها جهت زمستان  برد ولي سرمي

بندر تيز  )٤٠( رسيد و تمغاي )٣٩(دينار ٣٠٠٠٠  به  كرمان  ابريشم )٣٨(او عشور حكمراني

برابر   كرمان  ابريشم  تجارت  گمركي  حقوق  دهم  يك  يعني. رفت  دينار اجاره١٥٠٠٠

از بندر تيز   تجارتي  ورود و صدور كاالهاي  جهت  طال بود و ساليانه  ةسك ٣٠٠٠٠با 

  دينار طال دريافت ١٥٠٠٠ممهور گردند،   حكومتي  مهر مخصوص  به  بايستي  كه

  )٤١( ».شد مي

  لو قندبي) قصدار( »قزدار«  مركز آن  كه  قرار داشت »طوران«مكران،   در شرق

  دريافت  در طوران  كه  خراجي  ق   ه٣٧٥  در سال. رفتند شمار مي  مشهور به  ازمناطق

  : است  شده  ثبت  گونه  بدين شد مي



  ١٧  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

  هنگام  چنين شد و هم مي  گرفته )٤٢( مهدر  درآيد شش  طوران  به  ز هر شتر كها... «

  چيزي  و در بازگشت  ندرآمد  ، تنها هنگام درهم  دوازده  رفتن، از هر برده  بيرون

اگر   ولي  درهم  آوردند از هر بار بيست هند مي  از راه  التجاره شد، اگر مال نمي  دريافت

  يك  شده  دباغي  گرفتند، از هر پوست مي  آن  از بهاي  نسبتي  آمدند به سند مي از سوي

. گرديد مي  درهم ١٠٠٠٠٠٠  در سال  گرديد كه مي  دريافت  عشريه  عنوان به  درهم

  .»)٤٣( است  درهم ١٠٠٠٠٠٠نيز   درآمد مكران

  

   ق. ه ١٣٠٣  در سال)  طيس(  تيس ربند

االثر بود تا  و معدوم  شده  مرور خراب  به  كه  و معتبر بوده  ز بنادر قديمطيس ا... «

  اندازي و از دست  كرده  آنجا كوچ  به  خانوار از دشت  و بيست  بنا شده  مختصري ة قلع

  هم  خوبي  ، عمارت نهاده  آبادي  رو به  رفته  ، رفته نموده  غير، محفوظش و تطاول

و   باراندازي  براي.  دريا است  به  وصل  هم  قلعه  طرف  بنا كرده، يك آنجا  الملك وكيل

از چابهار و ديگر   است، اشجار هم  مرتفعي  ةتپ  روي  ودر واقع  نيز معتبر است  غيره

در آنجا ديدند   و امنيت  توجه  ها كه اند و صحرانشين نموده  ، غرسجاها آورده

  .) ٤٤(»شود كنند و زود آباد مي مي آنجا  اجتماع  به  ميل  خودشان

 
   شمسي ١٣٢٠  در سال  طيس

  سكونت  محل  كه  حصيري  ةخان ٢٠تا  ١٥با   است  كوچكي  ةدهكد  طيس... «

  به.  است  شده  بهار واقع چاه  ةجلگ  ا و در شمالدري  ةزيرا در دهان  است  ماهيگيران

  .»لنگر بيندازند  آن  كيلومتري ٣حدود   ةتوانند در فاصل ها مي دريا كشتي آرامش  هنگام

  تيس  در شمال  ولي  شنزار است  همه  بهار و بندر تيس بندر چاه  بين  هاي كرانه... «

  توانند بسيار به مي  كوچك  هاي كشتي  كه  درآمده  اي دره  شكل  از دريا به  اي زبانه

 سوار  براي  ولي  است  بسيار مناسب  ورود آذوقه  براي  محل  شوند، اين  نزديك ساحل

  از سه  منطقه  اين  شيرين  ، آب نيست  از اشكال  خالي  كشتي  سرنشينان  شدن و پياده
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  هاي چاه  توان مي  آيد ولي مي  دست  به  است  حفر شده  رودخانه  عمق در  كه  چاهي

  .»)٤٥(حفر نمود  محل در اين  ديگري

 
   آثار تاريخي

ة و قلع  تاريخي  ، اشياي  فراوان  سنگي  بر گورهاي  عالوه  طيس  در قلمرو روستاي

  قابل  بودن  و كهن  از لحاظ تاريخي  شود كه مي  نيز ديده  غار طبيعي  ها، سه پرتغالي 

  . است  بررسي

  

   تاريخي  ةقلع

  دو كوه  انتهايي  هاي زبانه  ، بين  تنگي  ةدر  ةچابهار، دهان  خليج  شرقي  در ساحل

  را خرده  سراسر آن  قرار دارد كه  مرتفعي  سنگي  ةتپ  زبند بر روينشهبا بند و پيل

  گورهاي  تپه  دورادور اين  تمامي.  است  فرا گرفته  كوهستان  ةشكست  هاي سنگ

  شده  پوشيده  سنگ آنها با خرده  در روي  نازكي  سطح  قرار دارندكه  ر سنگد  تراشيده

قرار   امروزي  تيس  روستاي  ةمذكور درواز  ورودي ة در دهان  تپه  در كنار اين.  است

 .دارد
 در  از خليج  بزرگي  بخش  كرد از فراز تپه  محل  از اين  نگارنده  كه  اي در مشاهده

  و تراشيده  عمودي  هاي از دور با دامنه  همه  اطراف  هاي و كوه  اشتانداز قرار د چشم

از   هايي هنوز اطاق  بود ولي  شده  تقريباً ويران  تپه  روي  رسيدند، ساختمان نظر مي به

  شد كه  مشاهده  بر فراز تپه  چاهي. برپا بودند  ضربي  هاي ا طاقبو مالط   آجر وسنگ

شد،   زده  تخمين) دريا  آب  سطح  شايد هم(  زياد آن  ، عمق نآ  درون  سنگي  با پرتاب

  مشخص  خوبي  به  كوچك  هايي و اطاق  اصطبل. دانستند مي  آب  چاه را  آن  محليان

  .بودند

  اي سرپوشيده  يا ايوان  طاقاقلعه،   به  ورودي  گفتند در محل مي  محلي  همراهان 

از   نور آفتاب  با تابش  بودند كه  ساخته »آفتابي  اعتس«  يك  آن  زمين  كف در  كه  بوده



  ١٩  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

، )خورشيد  ظاهري  حركت(خورشيد   هاي اشعه  جايي جابه و  سقف  سوراخ

  .بود  نمانده  باقي  از آن  چيزي  شد ولي مي  روز مشخص  طول  مختلف  هاي ساعت

عه كامالً قل  اين)  شمسي ١٣٣٧  سال  حدود(  قبل  سال ٤٠گفتند تا حدود  مي  آنان

 مصالح  گذارد و سكنه  خرابي  روبه  بدان، قلعه  توجه  با عدم  بود ولي  و كامل  سالم

  .بردند مي  تيس  روستاي  به  قلعه  و آجر را از اين  موردنياز خود مانند سنگ  ساختماني 

 در  نام  ز اينا  اي نشانه  دارد، ولي  شهرت »ها پرتقالي  ةقلع»  نام  به  در محل  قلعه  اين

  هند شرقي  هاي كشتي«:  است  شده  ثبت  چنين  اقبال  فقط در تاريخ. نيافتم  تاريخ

   بزرگ  يـها را شكست يـپرتقال )٤٦( در جاسكـدر بن  ق . ه١٠٣٠  در سال  انگليس

  .)٤٧(»ددادن

  يختار«  در كتاب  .است  تعمير شده  ق هـ١٢٩٤  ار در سالجقا  در زمان  قلعه  اين

  ةمنظور قلع(  سابق  ةغير از قلع  الملك وكيل«  كه  شده  نوشته  »ايران  مفصل

 .)٤٨(»اند از نو بنا گذاشته  و مرغوب  خوب  و عمارت  محكم  ة، قلع)ستها پرتقالي
 

  غارها

وجود دارد   بسيار ساده  اي مقبره  در آن  كه  است  غاري : يا غار مقدس  مسيتي بان غار

  پذيراي  كه  نيست  چنداني  وسعت  داراي  ولي  بوده  زاهدان  و عبادتگاه  ايشني  محل كه

  مذهبي  هاي كتاب  داريهنگ  غار محل  حاضر اين  در حال .باشد  از زائران انبوهي

  . است  و اوراق  و پاره  فرسوده

  و سقفها  از ديواره  حاضر بخشي  درحال  كه  يا غار كوچك  غار زائران : غار زائران

  زوار در آنجا جمع  انبوه  شود كه استنباط مي  چنين.  است  فرو ريخته  آن جلوي

غار   از سقف  نيمي  صاف  بام  پشت. پرداختند مي  و سكونت  استراحت  شدند و به مي

  ساخته  جمعي  و ذكر نيايش  نشيمن  را براي  آن  كند كه تأييد مي كامالً  مانده  سالم  كه

  .بودند

وجود   غار بزرگي  آن  شرقي  در سمت و  مسيتي  بان غار  در نزديكي : ار پناهگاهغ

  به  داشتند كه اظهار مي  محليان. گويند مي  بسيار سخن  آن  ةدربار  محليان  دارد كه
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 ها، حمله(  يا انساني) از حد  بيش  زياد، گرماي  سرما، باران(  طبيعي  رويدادهاي  هنگام

 گرفتند و مي  غار پناه  اين  در درون  هايشان دام  همراه  روستا به  ةسكن  ة، هم)رخدادها

 تا  شيوه  اين. كردند مي  غار سكونت  در جلوي  و خودشان  غار برده  انتهاي  ها را به دام

  روستا جريان  ساكنان  و پدران  داشته  ادامه  يسشم ١٣٢٠  و بعد از سال   قبل  هاي دهه

  .بودند  كرده  خود تعريف  فرزندان  و براي  شتهياد دا  را به

  

   شمسي ١٣٨٠در   طيس

كرد   اريـرا سرشم  طيس  ايـروست  ساكنان  در دو نوبت  دهـاخير نگارن  هاي در سال

در   ٨/٥  نفر با ميانگين ٣٢٧٦برابر  ١٣٧٧  در سال  تعداد جمعيت) . ١٣٨١و ١٣٧٧(

 .است  نفر بوده ٦  فر با ميانگينن ٣٥٩٢برابر  ١٣٨٠  هرخانوار و در سال
  مردان  متأثر از مهاجرت  باشد كه مي ١٠١برابر   طيس  در روستاي  جنسي  نسبت

  . است ١٠٨چابهار برابر   در ساير روستاهاي  نسبت  اين  چون  از روستاست  خارج به

را زير   درصد آن ٥/٤٢حدود   كه  است  سال ٢٣  طيس  در روستاي  سن  ميانگين

خانوار در   رؤساي  سوادي بي  ميزان ١٣٧٧  در سال. دهند مي  ها تشكيل ساله١٥

  يافته  درصد كاهش ٥٢حدود   به ١٣٨٠  در سال  كه  درصد بوده ٧/٦٣  طيس  روستاي

  زن  سالمند خانوار و خانوارهاي  سرپرستان  عمدتاً مربوط به  ميزان اين.   است

 ).هستند  زن  سرپرست  ارها دارايدرصد خانو ٥حدود ( . است  سرپرست
  به  طيس  باال در روستاي  به  ساله ٦  در جمعيت  و مردان  زنان  سوادي بي  ميزان

  شهرستان  با ساير روستاهاي  در مقايسه  البته.   درصد است ٥٠و  ٧٨حدود   ترتيب

  . ابهار استچ  شهرستان  روستاي  باسوادترين  طيس  روستاي  كه  گفت  توان مي چابهار

روستا   خارج  به  زياد مردان  مهاجرت  و ميزان  باسوادي  رشد نسبي احتماالً

  طيس  روستاي  مجاورت  اخير يعني  سال ١٠در   جديد آن  متأثر از موقعيت تواند مي

آزاد   ةمنطق  هاي در زمين  آن  چابهار و محصور شدن  تجاري  صنعتي آزاد  ةبا منطق

  .باشد



  ٢١  )چابهار(روستاي طيس جغرافياي تاريخي 

  

  و جنس  سن  مختلف  هاي سواد در گروه  ميزان  مربوط به  هاي دهدا  بررسي

درصد  ٨٠از   ، بيش اسالمي  از انقالب  تا قبل  دهد كه مي  نشان) ١٣٧٧(  طيس  روستاي

  درصد بوده ٦/٢٨  پسران  در بين  ميزان  اين. اند محروم بوده  رفتن  ازمدرسه  دختران

اين امر . اند داده  اهميت  فرزندانشان  باسوادي  وستا بهر  اين  مردم  زمان  باگذشت.  است

  آغاز شدهبراي دختران   قبل  سال ١٠حدود  ازبراي پسران و   قبل  سال ٢٠حدود  از

درصد  ٩٢و   دختران درصد ٨٠حدود   اكنون  گفت  توان مي  كه  صورتي  به  است

  با توجه  تأخير كه  دو سال  ا يكيب  البته. )٤٩(روند مي  مدرسه  به  طيس  روستاي  پسران

  گسترش  به  توان و مي  طبيعي  است  آنها امري  ةدر خانواد  بلوچي  محلي  زبان  رواج  به

  جوانان  در بين  باسوادي  گسترش و اميدوار شد  نزديك  ةروستا در آيند  سواد در اين

  .طرح خواهد كرد روستا  ر ايندجديد   مشاغل  را براي يجديد  تقاضاهاي  نيز

  اطراف  از جهان  و روستاييان  بوده  روستا حاكم  در اين  سوادي بي  كه  تا زماني

  شد كه موجود در روستا مي  امكانات  محدود به  آنها هم  خبر بودند تقاضاهاي بي خود

  .و كار معيشتي  و كشت  سنتي  صيادي  بود، مثل  آنها فراهم  سنتي  زندگي در

آزاد   ةايجاد منطق به دليل  منطقه  ةتوسع و جوانان  در بين  باسوادي  با گسترش

  ها و مجالت صدا و سيما، روزنامه  مانندها در روستا  و حضور رسانه تجاري چابهار

  در اين  كه  دبي  تلويزيون  مثل  خارجي  هاي از رسانه  مندي بهره  ديگر امكان  و از سوي

شوند و  آشنا مي  جديدي  با جهان  و جوانان  نوجواناناست،   دسترسي  قابل  منطقه

  گيرد از جمله مي  شكل  قبلي  نسل  با انتظارات  متفاوت  شان آينده  براي آنها  انتظارات

  .اشتغال  براي

  جوانان  دهد كه مي  نشان  ده  با جوانان  در روستا و مصاحبه  نگارنده  مشاهدات

  شانانپدر  سنتي  غير از شغل  در مشاغلي  مندند كه قهعال  باسوادان  ويژه به روستا

  شغلي  ةاند در زمين مايل  كه  آنها هستند كساني  در بين  البته. كارشوند  مشغول

  در اين  باروري  ميزان. آنها  سنتي  ها و ابزارهاي با روش نه  كار كنند ولي  شانانپدر

  هاي در سال  روستا   رشد جمعيت كه در كل  است در هزار ٦حدود   روستا كماكان

  ساز نبوده از روستا، مشكل  خارج  به  ميزان  از اين  نيمي  معادل  مهاجرت ه دليلاخير ب
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نيابد   روستا كاهش  در اين  باروري  ميزان  نزديك  ةدر آيند  كه  در صورتي  ولي

  .شود  واشتغال  مسكن،  جمعيت  بحرانمنجر به بروز دور   چندان  نه  ةتواند در آيند مي

 
   طيس  روستاي  براي  پيشنهادهايي

 و  جغرافيايي  هاي ويژگي  شناخت  بيشتر براي  ـ جغرافيايي تاريخي  مطالعات  انجام •

 .روستا  تاريخي
 و  ، اسناد تاريخي فرهنگي  هاي روستا و تمركز ويژگي  در اين  طبيعي  ةايجاد موز •

ها يا  پرتقالي  تاريخي  ةدر قلع  توان را مي  موزه  اين(  موزه  در اين  منطقه  جغرافيايي

 .)كرد  احداث  طيس  روستاي  از غارهاي در يكي
  و رفاه  بهبود بهداشت  براي  و ترويجي  رفاهي، آموزشي  هاي برنامه  اجراي •

 . طيس ساكنان
 

  ها يادداشت

1. Combol Solyman 

  365  ، ص 1367،   يزدي  پاپليـ 2
  سنگي  ايستاد و گورهاي  شهبانزبند در چهار نقطه  كوه  ةدامن  بازديد از قبرهاي  هنگام  ـ نگارنده3

  ترتيب  گورها به  تعداد اين. شمرد  كوه  ةدامن  انداز محدود جنگلي خود را در چشم  اطراف
در   ـ جنوبي شمالي  با جهت  از سنگ  شده  تراشيده  گور سنگي 16و  12،  17،  8  ايستادن
  طولي  ةانداز. بود  گور سنگي  كوه، گور، گور و باز هم ة دامن  ةهم. شدند  ، شمارش طول

  مشخص  و افراد قدبلند از هم  افراد معمولي ، گور كودكان  وضوح  گورها نابرابر بودند و به
  .بودند

  هم  و گوريبودند   شده  دفن  دو نفر در آن  كه  ايم كرده  مشاهده  گفتند گوري مي  محليانـ 4
او را با   و پاي  دست  بودند يعني  كرده  قبر چهارميخ  گور را در درون  صاحب  كه  ايم ديده
  هاي كوه  ةتيز در دامن  ةدر در  معتقد بودند كه  محليان. بودند قبر كوبيده  كف  به  ميخ

  تراشيده  كوه  ةدر دامن  از هزار گور سنگي  دريا بيش  تا ساحل »بند پيل«و  »شهبانزبند«
  .اند شده

 274  ، ص1320اقبال، ـ 5
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 194ـ193  ، صص 1368قايني،   پسرتيـ 6
 452ـ451  ، صص1367اعتمادالسلطنه، ـ 7
 از اللباب  نقل  به 396  ، ص1349ابوالفدا، ـ 8
 1779ـ1776  ، صص1332پيرنيا، ـ 9

 364  ، ص1372حدودالعالم، ـ 10
را   سهراب  كتاب  تأليف  سال: د نگفتار زير دار  نياز به « حتوضي«و  »تأليف  سال«  دوستونـ 11

تا  500  هاي سال  را بين  بلخي  ابن  ةفارسنام  تأليف  و سال  ق. ه334تا  289 هاي سال  بين
دو  نياز دارد مثالً  بيشتري  توضيح  و به  است  بسيار فشرده  توضيح  ستون. اند نوشته  ق. ه510
  قرون  ةاولي  هاي سال  در همان  مختلف  توسط دو مترجم  اصطخري  كتاب  فارسي  كهن  ةنسخ

 .اند باارزش بسيار  هر دو نسخه  اند كه شده  ترجمه  اسالمي
 1779ـ1776  ، صص1332پيرنيا، : ـ اطالعات مربوط به اسكندر از اين منبع اخذ شده است12
از ... و  رسته  ابن  النفيسه  فقيه، اعالق  ابن  انيعقوبي، البلد  ي، البلدانفسيرا  سليمان  ةسفرنامـ 13

 .اند جمله آن
  ابوالفدا  البلدان  تقويمـ 14
  .شد  برداشته  االقاليم  عجايب 36  ةصفح  ةحاشي از  خوارزمي  االرض ةصور  ةصفح  ةشمارـ 15
النهار  با نصف  كه  گرفته  مديترانه  درياي  شرقي  ةرا از كنار  جغرافيايي  طول أبوالفدا مبدـ ا16

مذكور در   هاي طول«: گويد مي  باره  و خود در اين  است  اختالف  درجه10  داراي  خالدات
از   كه  هايي از طول  درجه  ده  و آن  است  غربي  درياي  ازساحل)  البلدان  تقويم(  كتاب  اين

جزاير (  خالدات جزاير). 101  ابوالفدا، ص(  كنند كمتر است مي  حساب  جزاير خالدات
قدما در   بود كه  خشكي  سرزمين  آخرين)  شمالي  آفريقاي  در غرب  واقع  امروزي  قناري
  .بودند  قرار داده خود  شناختند و آنجا را مبدأ محاسبات روز، مي  آن  زمين  ةكر  غرب

  ، كاغذ فروش  كتاب  ةكنند ، رونوشت كتاب  بردار از روي نسخه:  اقورـ 17
 .1779ـ1776  ، صص1332يرنيا، پـ 18
 57  ، ص  اولسنـ 19
 1962خوارزمي،  ؛364  ، ص1372حدود العالم ، : از  گيري با بهرهـ 20
 147ـ146  ، صص1340،  اصطخريـ 21
 بلند  ةجامـ 22
 عمامهـ 23
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بازار   است، در ميان  بزرگي  حصار و بت  ، داراي شهر منصوره  راه سر  است  شهري  مولتانـ 24

  مال  آيند و هر سال مي  بت  آن  زيارت  دور به  هاي از واليت  هندوان  كه  كوشكي ة در ميان
 ).148  ، ص1340،  از اصطخري  نقل  به(كنند  مي  هزينه آنجا  معتكفين  به  بسياري

 .دزنكاال بپردا  و نقل  ملح  و يا به  شده  يتسوار بر كش  محل  از آن  دريا كه  ساحل  بريدگيـ 25
 152  ، ص1340،  اصطخريـ 26
 154  همان، صـ 27
) 714ـ713  صص(خود   التقاسيم  در احسن  چهارم  در اواخر قرن  ها را مقدسي فاصله  اينـ 28

 .است كرده  عيناً نقل
حدود (كردند  مي  محاسبه  ميل 24برابر با   فرسنگ 8را برابر با بريد برابر با   قدما هر منزلـ 29

  نجيب  محمدبن « نامه  جهان«  بازنويسي بر نژاد جواد صفي  ةاز مقدم  نقل  به) .تركيلوم 48
  24 ص  ، بكران

 364  ، ص1372حدودالعالم ،  ؛125ـ124  ، صص1341حدود العالم، ـ 30
 704ـ703  ، صص1361مقدسي، ـ 31
 786  ، ص1380،  حموي  ياقوتـ 32
 )اختصار  به( 317ـ313  ، صص1356بيهقي، ـ 33
  امام  محمد نورحسني  از اردو توسط آقاي  شفاهي ةترجم( 52ـ51  ، صص1996سربازي، ـ 34

 )6/11/1377  تيس در تاريخ  روستاي ة جمع
 295ـ294  صص، 1372كليفورد، ـ 35
خود را   ها پشت تا ده  متوان مي  من  گفت مي  كيش  ةجزير  از محليان  صمدي  ابراهيم  آقايـ 36

  نام  خليل  و فرزندم  ابراهيم  احمد، نامم  ، پدرم عبداهللا  علي، پدر بزرگم  من جد زيرا  برشمرم
و   خواهند گرفت  نام... و  و فرزند ذكور او عبداهللا  باشد علي  من ة نو  كه  فرزند خليل. دارد
 ).كيش  ة، جزير9/3/1377( يابد مي  ادامه  دور تسلسل  شكل  بدين

 364  ص، 1372حدودالعالم، ـ 37
  يك  عشر، ده  كاال ، جمع  ارزش  دهم  از يك  است  عشور عبارتـ 38
از نظر   البته كه ) گرم 69/4 (  مثقال  يك  وزن  به  اسالمي  دوران   درطال  هاي سكه  واحد پولـ 39

  . است  داشته  نوسان  مختلف  هاي  هدور در  وزني
  ورود يا خروج  براي  كه  زدند، عالمتي ها مي فرمان  به  اسالمي  در دوران  كه  مهري: تمغاـ 40

  از كاالهاي  گمركي  حقوق  نيز جهت  كردند و مبلغي مي  منقوش  بر آن  تجاري  كاالهاي
 .كردند مي  مذكور دريافت
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كاال   در روي  ماليات  از گرفتن  پس  كه  ، كسي) و خراج  باج(  ماليات  مأمور وصول: تمغاچي
 .گذاشت مي  خاصي  عالمت

 95 ، ص1340،  وزيريـ 41
  دينار محاسبه  يك  درهم 10حدود  ؛مثقال  يك  وزن  به  نقره  هاي سكه  واحد پول:  درهمـ 42

  .كرد تغيير مي  اسالمي  مختلف  هاي ها در دوران سكه عيار. شد مي
 713  ، ص1361،   مقدسيـ 43
 ).بود  شده  چاپ  ةو آماد  تأليف  ق 1303  در سال  كتاب  اين( 153  ، ص1305،  حكيمـ 44
 )اختصار  به( 104  ، ص 1320،  راآ رزمـ 45
 . است  واقع  عمان  درياي  بر ساحل  مكران  غربي  اليه  در منتهي  بندر جاسكـ 46
 274  ، ص1320اقبال، ـ 47
  همانـ 48
 1377مركز آمار ايران، ـ 49
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