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به نام خداوند جان و خرد

آثار تاریخی و باس��تانی، یادگاری از اجداد و نیاکان است که نشان دهنده ی 
هویت و اصالت یک قوم یا ملّت نیز محسوب می شود. 

اقوام و مللی که درخت هویتش��ان در اعماق تاریخ ریش��ه دوانده باشد مسلّماً 
در طوفان پیشرفت  و تکنولوژی های عصر جدید که گاهی انسان را از مرتبه ی 

انسانی و روحانی دور کرده و به ابتذال می کشانند استوار و پابرجا هستند.

روستای تاریخی تیس نگین سبز تاریخ و فرهنگ کهن جنوب استان سیستان 
و بلوچستان محسوب می ش��ود و به اندازه ی یک شهر آثاری دارد که گویای 

تمّدن هزاران ساله ی مردم این سرزمین است.

معّرفی و حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند، کم ترین کاری است که ما در 
قبال گذشتگانمان بر عهده داریم.

امید اس��ت که این کتاب توانسته باشد گوشه ای از تاریخ کهن این روستا را 
بیان کند.

در پایان از دوست عزیزم  آقای محّمد کریم کناری ساکن روستای تیس که 
با وجود مشغله های کاری فراوان با عشق و عالقه وقتشان را برای معّرفی روستا 

و آثار تاریخی آن اختصاص داده اند صمیمانه تقدیر و تشّکر می کنم.

                                                                                   ایرج شهرامی پور
                                                                                              اردیبهشت 1395
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روستای تیس

روس��تای تیس با قدمتی ۲500 س��اله در5 کیلومتری ش��مال غربی شهر و در 
محدوده ی اراضی منطقه ی آزاد تجاری – صنعتی چابهار قرار دارد و به صورت 
طبیعی در یک دّره بزرگی واقع شده که  سه ضلع آن به کوه ها) شمال و جنوب 

و شرق ( و از سمت غرب به دریا و اسکله ی ماهیگیری محدود می شود.   

این روس��تا به خاطر موقعی��ت جغرافیایی خاصش که از س��ه طرف با کوه ها 
محصور شده وهمچنین قرارگیری در سواحل دریا از دیرباز مورد توّجه خاص 

مردم ، دولت ها و استعمارگران اروپایی قرار داشته است.



تیس، یادگاری از دوران کهن10

در دوران اّولیه ی اس��المی » نخس��تین بار اعراب با لش��کر بصره این منطقه را 
فتح کرده اند. در نوش��ته های جغرافیایی سده ی ۴ قمری از این شهر با نام "تیز" 
یاد ش��ده و بزرگ بن شهریار رامهرمزی، ناخدای ایرانی، در سنه ی نخست قرن 
چهارم نام “ تیز“ را در اثرش آورده اس��ت. در ح��دود العالم از “ تیز“ به عنوان 

نخستین شهر از حدود سند و بر کران دریا یاد شده است.1«

در زمان طغرل ش��اه س��لجوقی نیز این منطقه رونق بسیار خوبی داشته زیرا در 
دوران همین سلطان »این بندر به پانزده هزار دینار اجاره داده  شده است.۲« 

در ادوار بعدی نیز نخس��تین بار استعمارگران پرتغالی به این منطقه وارد شده 
و س��ال های طوالنی بر این بندر مسلّط گشته اند. انگلیس��ی ها نیز دّومین کشور 

استعمارگر هستند که پس از پرتغالی ها به تیس پا نهاده اند.

دورنمای روستا از اسکله ی تیس

www.iranvillage.ir 1. با تصرف و تلخیص از
www.islahweb.org/content/2012/2/5110 ۲. با تصرف و تلخیص از



11 روستای تیس

وج��ود آثار تاریخی بس��یار کهن در این منطقه نش��ان می دهد این روس��تا از 
پیش��ینه ی خوبی در فرهنگستان آثار باستانی برخوردار اس��ت. به گفته ی منابع 
معتبر»تیس یکی از بنادر مهم ایران در دریای مّکران در زمان هخامنش��یان بوده 
است و پیشتر به آن تیز می گفته اند. در آن دوران کاالها از آسیای شرقی و هند 
ب��ه بندر تی��س می آمده اند و به مناطق مختلف خاورمیانه، آس��یای میانه و قفقاز 
فرس��تاده می شده اند. تیس در سده های اولیۀ اسالمی نیز بندری مهم بوده است 
از جمله مقّدسی موّرخ سده چهارم هجری از رونق این بندر سخن رانده است.«1

در دهه ی اخیر با راه اندازی پالژ س��احلی تیس توّسط سازمان منطقه ی آزاد 
چابهار اهمیت این روستا در جذب گردشگر دو چندان شده است به گونه ای که 
در ایّام تعطیالت و روزهای آخر هفته میزبان بسیاری از گردشگران چابهاری و 

شهرستانی از سراسر استان و کشور است.

در ادامه ضمن معّرفی آثار باستانی این روستا نگاهی هم به پالژ ساحلی تیس 
خواهیم داشت. 

1 - ویکی پدیا 
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جمعیت روستا

جمعیت روس��تا براساس سرش��ماری س��ال 13۸5 نزدیک به ۴000 نفر بوده 
امّا در حال حاضر بیش��تر شده اس��ت. یکی از دالیل ازدیاد جمعیت این روستا 
مهاجرت مردم از مناطق دیگر به این مکان اس��ت که در چندسال اخیر افزایش 
چشمگیری داشته است. » به نقل از آقای “رشید امیدی “ رئیس شورای اسالمی 

تیس، جمعیت فعلی روستا بیش از 7000 نفر است.1« 

آب و هوای روستای تیس

آب و هوای روستا به سبب نزدیکی به دریا همچون شهر بندری چابهار است. 
در این منطقه بهترین هوا برای مس��افران و گردشگران از اواسط بهمن تا اوایل 

http://khabaronline.ir/detail/459763 - 1


