ﺗﯿﺲ؛ روﺳﺘﺎﯾ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ،ﺗﺎرﯾﺨ و دﯾﺪﻧ اﺳﺖ/ﺳﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﻢ وﺣﺸﺖ ﺑﺮای
ﮐﺸﻒ اﺳﺮار »ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻦﻫﺎ«!

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ راه داﻧﺎ ،روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﯾ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ اﯾﺮان
در درﯾﺎی ﻣﺮان در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن دوران ﮐﺎﻻﻫﺎ از آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﯿﺲ ﻣآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪر ﻗﺪﯾﻤ ﺗﯿﺲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ دارد ،وﺟﻮد آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻬﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺒﻮر و ﻏﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐ از وﺟﻮد ﺗﻤﺪﻧ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺪﯾﻤ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﯿﺲ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۰۳۱ه.ق ﭼﯿﺮﮔ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﻠﯿﺴ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﯿﺲ روﺳﺘﺎﯾ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃ ﭼﺎﺑﻬﺎر ‐ ﮐﻨﺎرک ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﺷﻬﺒﺎز ،ﭘﯿﻠﺒﻨﺪ و ﻻوری ،روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸ دارد.
روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺳﻮزن دوزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی زﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ دژی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﻫﺎ دارد ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﺮﯾﻨ و ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﻟ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﯾﺮاﻧﻪ ای از آن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺗﯿﺲ ﺑﻬﺸﺘ ﮔﻢ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾ اﺳﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻬﻨﻮازی ﯾ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﺷﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف
ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﻃﺒﯿﻌ ﻓﺮاوان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﻫﺰاران ﮔﺮدﺷﺮ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﺲ را ﺑﻪ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﻬﺮﺗ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪری داده اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧ ﺧﺎﻣﻮش و
ﻣﺮﻣﻮز در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻦ ﺳﻨﻂ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺷﻬﻨﻮازی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻦ ﺳﻨﻂ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤ ﺻﺨﺮﻫﺎی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺪن آن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
اﺑﺘﺪاﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻞ و ﮔﻠﻨ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ﺳﻨ ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌ و روی آنﻫﺎ اﺷﺎل ﻋﺠﯿﺒ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﺷﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧ روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدی ﺗﯿﺲ ،ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﻫﺎ ،ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺟﻨﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ،ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎ ،ﻏﺎرﻫﺎی ﺻﺪﻓ ،ﭘﻼژ ﺳﺎﺣﻠ ،ﺑﺮﮐﻪ ﺗﻤﺴﺎح ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه ،ﻏﺎرﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌ ،ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ،ﺑﺎغ ﻣﻠ ﻃﯿﺲ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧ ،ﺻﺨﺮه ای و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻏﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﺼﻨﻮﻋ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺒﺮه ﯾﺎ ﻧﯿﺎﯾﺸﺎه از دوران اﺳﻼﻣ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه
و ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﺮ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﺷﯿﻮه ﺗﺪﻓﯿﻦ در آن دﻻﯾﻠ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ روﺳﺘﺎﺳﺖ.
ﺷﻬﻨﻮازی ﮔﻔﺖ :روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ ،روﺳﺘﺎﯾ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﺰار و  300ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎره ﯾ ﺗﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه
ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﺎ دوره ﺻﻔﻮی اﺳﺖ و در  ۳۰۰ﻣﺘﺮی ﻏﺮب روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺲ در ﺟﻨﻮب ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ واﻗ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﯾ ۱۳ آﺑﺎن
 ۱۳۸۶ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۹۷۶۹ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از آﺛﺎر ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :از دﯾﺮ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﺗﯿﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣ ﺗ ﻣﻨﺎره اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺮاغ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی
ﻧﻮر اﺳﺖ ،در واﻗ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾ و ﻧﺸﺎن دادن راه ،از دور ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﯘذن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﺷﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﯿﺲ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻼت ،ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻮچ ﮔﺖ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣ
ﺗﯿﺲ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ ،ﻗﻠﻌﻪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺖ ،ﻗﻠﻌﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،آراﻣﺎه ﺳﯿﺪ ﻏﻼم رﺳﻮل ،ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ و ﺑﻨﺪر
ﺻﯿﺎدی ﺗﯿﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد.

