از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻨﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﺒﺪﮔﺎﻫ در ﻏﺎر در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روﺳﺘﺎی ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪای ﮐﻮﭼ و ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﻣرﺳﺪ .ﻧﯿﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه در دل ﮐﻮه ،ﭼﺎه و ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت آن را از دوره ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻓﺘﻮﺣﺎت
اﺳﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﯿﺰ و ﻃﯿﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧ اﯾﻨﺠﺎ داراﻟﺘﺠﺎره ﺷﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮان و ﮔﻨﺪم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺒﺮﻧﺪ ،در ﺗﯿﺲ ﻟﻨﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ زﻣﺎﻧ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
دارد.
ﺣﺎﻻ از آن ﺑﻨﺪر ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ﺗﯿﺲ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪری ﺧﻮد را ﻧﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺗﯿﺲ ﺻﯿﺎدی ﺑﻮده ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از اﺳﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ و راﻫ درﯾﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﺐ ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣروﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺮﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻼب ﮔﺮانﺗﺮ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ از ﻣﺎﻫ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮر اﺳﺖ.

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﮔﻮرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺠﯿﺐ
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﯾ از آن ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ اﻫﺎﻟ ﻗﺪﯾﻤ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ آن ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺟﻨﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭼﻮن ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﻣﻮﯾﻪ ﺟﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن را ﻣ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ روی ﺗﭙﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره ﯾ را اﻫﺎﻟ» ﺟﻦ ﺳﻨﻂ« ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ در دل ﺳﻨ و ﺻﺨﺮه ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﻨﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾ در ﺳﺎﻟﻬﺎی دور ﺑﺪون ﻫﯿ اﺑﺰار و اﻣﺎﻧﺎت اﻣﺮوزی در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﺟﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣدﻫﻨﺪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن!
اﻫﺎﻟ ﻗﺪﯾﻤ روﺳﺘﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾ آﺳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﻓﺖ ﭼﻮن اﺟﻨﻪ ﺣﻀﻮر
اﻧﺴﺎن را در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻧﻤﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ رﻧ ﻓﻮت ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن رﻧ ﮐﻨﺪن ﻗﺒﺮ در دل ﺻﺨﺮه را ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻣﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺨﺮهای دﻓﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻨﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ
در دل ﺻﺨﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن  ۲۳۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻗﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺣﺪود  ۱۱۰در  ۲۲۵ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ.
ﺑﺰرﮔ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﻠ از اﻓﺮاد ﺟﺎی ﺳﻮال ﺑﺎﻗ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺒﺪی داﺧﻞ ﻏﺎر
ﯾ دﯾﺮ از ﻋﺠﺎﯾﺐ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ اﺳﺖ .در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺷﻬﺒﺎزﺑﻨﺪ ﺳﻪ ﻏﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﺗﺎی آن ﻃﺒﯿﻌ و ﯾ از
آﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز اﺳﺖ .روﺳﺘﺎﯾﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻏﺎر ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﭘﺮﺳﺘﺸﺎه ﻣﺮد ﺻﺎﻟ .درون ﯾ از اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﮐﻪ وارد ﺷﻮﯾﺪ
آراﻣﺎه ﮐﻮﭼ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﮔ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﺑ ﺷﻞ ﺑﻮده و ﮔﻨﺒﺪی ﮐﻮﭼ دارد .ﻏﺎر دﯾﺮ ﻫﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ درون آن ﻫﻢ ﺧﻄﻮط ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺎ اﺑﺰار ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺎرﻫﺎﯾ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﺑﻮده ﺑﺎ ﻫﻤﺎن

اﺑﺰار اﺑﺘﺪاﯾ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎزﻫﻢ از ﺷﻔﺘﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
ﻏﺎر ﺳﻮم ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾ آن اﺳﺖ و ﮐﺴ ﻧﻤداﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ راه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻟ اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻫﺎﻟ
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ،ﯾ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ در روﺳﺘﺎی ﻣﺴﻮﻧ ﺗﯿﺲ واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﯿ درﺧﺘ در
ﻧﺰدﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎغ ﮔﯿﺎﻫﺸﻨﺎﺳ ﮐﻨﺎر ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ
ﺑﺮﻋﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﺑﺮود ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎغ ﺷﺶ ﻫﺘﺎری ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی درﺧﺘ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪم در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺬارد و از ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮﺑ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎغ در واﻗ ﺑﺮای
ﺗﺜﯿﺮ و رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺟﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ دﻟﻮﺷ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ روﺳﺘﺎﯾ ﮐﻪ از اﻟﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده و ﮐﺪﺧﺪای روﺳﺘﺎ آن را ﺑﺎ وﺳﻮاس زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺮای دﯾﺪﺑﺎﻧ درﯾﺎ
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺑﯿﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺗﯿﺲ را ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮهﻫﺎی ﭘﯿﻞ ﺑﻨﺪ و ﺷﻬﺒﺎزﺑﻨﺪ واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دژ
ﺳﻨ و آﺟﺮی ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﺎروج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﺗﺎقﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﻃﺎق ﺿﺮﺑ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از
ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎر  ۱۵ﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  ۶ﻣﺘﺮ از آن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺎﻻ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ رﺻﺪ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺷﻮﻫ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﻄﻌﺎً اﻣﺎﻧﺎت اﻣﺮوزی
را ﺑﺮای دﯾﺪه ﺑﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

