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پیشینه دریانوردي و تجارت در بندر تیس
1عبدالودود سپاهی ، 1عبداله صفرزایی

گروه تاریخ دانشگاه والیت) مربی(عضو هیأت علمی.1
چکیده

ارتباط بازرگانان و از آن یاد شده ، بعنوان مرز میان دریاي پارس و اقیانوس هند ، از زمانهاي بسیار کهن حلقه» طیس«و » تیز«که در منابع بصورت » تیس«بندر 
مهمترین لنگرگاه بندربه گفته جغرافی دانان سده هاي نخستین اسالمی این .دریانوردانی بوده که از خلیج فارس به سواحل اقیانوس هند و بالعکس رفت وآمد می کردند

اضر تیس بصورت روستایی با آثار تاریخی فراوانش در فاصله حدود پنجدر حال ح. در دهانه رود سند بشمار می رفت» دیبل«تجاري دریاي عمان از تنگه هرمز تا بندر 
بندر تیس عالوه بر ارتباط دریایی با بنادر دور و نزدیک در خلیج فارس و اقیانوس هند . کیلومتري شمال غربی شهر چابهار بر سر راه چابهار به کنارك و نیکشهر قرار دارد

نزدیکترین مراودات تجاري را با شهرهاي پیرامونی اش در مکران داشته و عالوه بر آن از دو .استشهرهاي متعدد ارتباط داشته ، از مسیر خشکی نیز از طریق راههایی با
و » ورپنجگ«، » کیچ«مسیر شهرها و آبادي هاي قدیمیراهها ازیکی از این . یران می پیوستمسیر عمده امتداد راههاي منشعب ازآن به شهرهاي داخلی و شرقی فالت ا

در مواقع .می شدمسیر عمده تجاري دیگر از طریق  قصرقند ، بمپور و بم به کرمان و از آنجا به شهرهاي دیگر ایران متصل . به سیستان و قندهار می رفت» قُصدار«
در مقاله حاضر تالش شده جایگاه . دریایی می رساندندبحرانی و ناامنی در جزیره هرمز ، بیشتر قوافل بازرگانی از مسیر کرمان و بم خودشان را به بندر تیس و راههاي 

. قرار گیرداین بندر از زمانهاي کهن تاریخی در زمینه تجارت و دریانوردي مشخص شود و تأثیرات عمده آن بر تجارت منطقه ، کشور و جهان مورد بررسی 
يبندر تیس ، تجارت ، دریانوردمکران ، دریاي عمان ، :واژه هاي کلیدي

دیباچه-1
. زیستن در کنار دریا و آبهاي آزاد توجه داشتندفارس و دریاي عمان از دیرباز به فرصتهاي ساحل نشینی و ساکنان جنوبی فالت ایران در سواحل خلیج

از . ندشواهد حاکی از آن است که ساحل نشینان مکران از زمان هاي بسیار کهن عالوه بر ماهیگیري و غیره ، به تجارت و دریانوردي نیز می پرداخت
در . دریاساالر اسکندر می باشد» نئارخوس«سازد، سفرنامه سابقه دریانوردي در این سواحل را مشخص میاز زمان هاي بسیار دور نخستین اسنادي که 

را می سفرنامه مذکور چنین یاد شده که در قرن چهارم قبل از میالد اهالی ساحلی دریاي پارس و اقیانوس هند ، زمان و چگونگی وزش بادهاي موسمی
در » نئارخوس«البته قبل از . مکران براي ادامه مسیر استفاده شده استهمچنین در این سفرنامه عنوان شده که از راهنمایان بومی در سواحل. شناختند

در شناسایی مسیرهاي دریایی به آنها ، نیز احتماال دریانوردان بومی سواحل مکران » اسکیالس«جریان تحقیقات دریایی داریوش هخامنشی به دریاساالري 
. دي و به تبع آن تجارت دریایی در سواحل مکران سابقه اي دیرینه داردچنین مسایلی نشان دهنده آن است که دریانور. کمک کرده اند

. ، مورد بررسی قرار گیرددر این مقاله سعی شده ، مساله دریانوردي و تجارت دریایی در بندر تیس از زمانهاي کهن تا دورانی که این بندر رونق داشته
چنین مساله اي حاکی از آن است که جایگاه جغرافیایی بندر تیس در . بندر چابهار شکل می گیردجالب اینکه بعد از افول بندر تیس بالفاصله در کنار آن 

لذا تحقیق در . خارج از تنگه حساس هرمز در طول سواحل مکران اهمیت بسزایی داشته و در آینده نیز روز به روز بر اهمیت این سواحل افزوده می شود
سرمایه گذاري هاي کالن آتی تحقیقاتی می تواند باعث جلب توجهچنین . ار گذشته تاریخی اهمیت فراوانی داردمورد جایگاه این بندر و نقش آن در ادو

نظر به اهمیت موضوع . خوشبختانه در سالهاي اخیر به خصوص بعد از پیروزي انقالب اسالمی به این مساله توجه ویژه اي شده است. در این منطقه باشد
. تواند اهمیت این سواحل را بیشتر آشکار سازدباز هم پژوهشهاي جدید می

ي عمان و خلیج فارس نوشته شده ، درباره بندر تیس اشاراتی مختصر آمده ثاري که راجع به بلوچستان ، دریااز لحاظ پیشینه تحقیق و پژوهش ، در آ
در این مقاله تالش شده به جایگاه این بندر از لحاظ . ی می باشدهمچنین مقاالتی بسیار اندك جداگانه در مورد تیس نوشته شده که موضوع آنها کل. است

: این است کهبحث خواهد شدمهمترین مساله اي که در مقاله حاضر پیرامون آن . دریانوردي و نقش آن در تجارت منطقه اي و جهانی پرداخته شود
چیزي بوده است؟ اساسی ترین عامل شکل گیري و رونق بندر تیس خصوصا در سده هاي میانه چه 

ر ، تجارت و بامطالعاتی که در منابع پراکنده به خصوص آثار جغرافی نویسان و سفرنامه هاي متعدد شده ، چنین استنباط می شود که عالوه بر عوامل دیگ
ر دریا و هم از مسیر خشکی بوده بازرگانی مهمترین عامل شکل گیري و رونق یافتن بندر تیس بوده و این بندر حلقه ارتباط راههاي تجاري هم از مسی

. است

موقعیت جغرافیایی بندر تیس-2
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ال غرب شهرستان بندر تیس بصورت دره اي عریض میان دو رشته کوه کم ارتفاع در سمت شرقی خلیج چابهار در فاصله حدود پنج کیلومتري شم
بیشتر گردشگرانی که امروزه به چابهار می آیند از ساحل تیس دیدن . را ایفا می کنداین بندر قدیمی در حال حاضر چابهار نقش تاریخی . چابهار قرار دارد

وجود قلعه ها ، گورستانها و آثار تاریخی و باستانی فراوان در محدوده ي بندر . می کنند و در آن به تفریحاتی چون شنا کردن ، قایقرانی و غیره می پردازند
از مهمترین بناها و آثار باستانی این آبادي ،  قلعه اي . بوده استدر سواحل مکرانري این بندر ، شهري بزرگ تاریخی تیس ، نشانگر آن است که روزگا

در سمت ساحلی دریاي عمان قرار دارد وآثاري از دو برج این قلعه . مخروبه و تاریخی باقی مانده که ساکنان منطقه آنرا به پرتغالی ها نسبت می دهند
- 617: 1348اقتداري ، ( .عالوه بر دیده بانی در مواقع طوفان به عنوان چراغ دریایی عمل می نموده اندشود کهلعه دیده میبــزرگ در طرفیـن ق

در نقاط متعدد تیس قابل مشاهده است که روزگاري داراي برج ها ، » فیل بند«و باروي » بلوچ گت«، » پیروز گت«قلعه هاي همچنین آثاري از )622
)187-184: 1372سیستانی ، افشار ( .و تاسیسات بازرگانی و ساختمانی بوده اندآب انبارها

گذشته به مجموعه خلیج فارس و دریاي عمان ، هايدر زمان. به گفته اغلب جغرافی نویسان ، تیس مرز طبیعی دریاي پارس و اقیانوس هند بوده است
در ساحل عمان در نظر بگیریم، این خط می تواند مرز میان ) الجمحه( در واقع اگر خطی فرضی از تیس تا رأس الجمحمه . دریاي پارس گفته می شد

به . ب شرقی و غربی آن ، زمان وزش بادها فرق می کندزیرا از جایگاه تیس و این خط فرضی در دو جان. دریاي پارس و اقیانوس هند در نظر گرفته شود
بر عکس در فصل بهار و تابستان دریاي . این ترتیب که معموال در فصول پاییز و زمستان اقیانوس هند آرام است و دریاي پارس مواج و متالطم می شود

در این جریان » کوه لعب« احتماال اراضی عمان و رأس )98: 1380ابن رسته ، ( .پارس آرام و اقیانوس هند به شدت دچار طوفان و تالطم می شود
عالوه بر چنین موقعیت اقلیمی مناسبی ، قرار گرفتن یک موج شکن طبیعی . تاثیر گزارند ؛ چون مانع از وزش بادهاي موسمی به خلیج چابهار می شوند

بنابراین خلیج چابهار در طی قرون . تن در این محدوده خالی از خطر باشدبه شکل تخته سنگی بزرگ در جنوب شرق خلیج چابهار باعث شده لنگر انداخ
)123: 1336سایکس ، ( .متمادي لنگرگاه کشتی هایی بوده که به تیس رفت و آمد می کردند

میت بود که زمان مسافرت خود را براي دریانوردان قرون گذشته که از خلیج فارس به هند و دریاهاي آنسوي آن رفت و آمد می کردند این نکته واجد اه
یزي به جانب طوري تنظیم می کردند که در اعتدالین خودشان را به تیس برسانند و از آنجا در اعتدال ربیعی به جانب غرب و خلیج فارس و در اعتدال پای

از لحاظ (و غیره در محدوده این مرز طبیعی » زیرباد«، » کیز«با وجود آنکه مواضع ساحلی دیگري در مکران مانند . شرق و اقیانوس هند دریاپیمایی کنند
وجود داشته ، به خاطر لنگرگاه طبیعی تیس ، این بندر براي استراحت کردن ، تامین آذوقه ، تامین آب شیرین و تنظیم زمان ) زمان و جهت وزش بادها

در اصل به معنی مرز ، » ثغر«.یاد می شود» تیز«از آن به عنوان ثغر بنابراین بی جهت نیست که در منابع سده هاي میانه. سفر دریایی انتخاب شده بود
ند گسترش یافته خصوصا مرز قلمرو اسالم و کفر بوده ، اما اینجا احتماال کاربرد جغرافیایی داشته ، چون مرز اسالم در آن دوران تا بخشهایی از ایالت س

احتماال در این منابع مرزهاي )167: بی تاادریسی ، ( .در ناحیه سند امتداد می دهند» دیبل«البته بعضی منابع حد شرقی دریاي پارس را تا بندر . بود
از لحاظ سیاسی با آنکه تیس در چارچوب . حکومت هاي ایرانی مورد توجه شان بوده استسرزمینی طبیعی مد نظر نبوده ، بلکه مرزهاي سیاسی و وسعت 

نویسنده گمنام حدودالعالم و بعضی از . ویسان آن را به ایاالتی همچون سند ،کرمان و حتی فارس نسبت داده اندمرزهاي مکران قرار داشته بعضی تاریخ ن
این در حالیست ) 364: 1372حدودالعالم،. (جغرافی دانان سده هاي نخستین اسالمی تیس را از شهرهاي سند یا نخستین شهر از حدود سند می داند

( .هفتم از تیس بعنوان مرز مکران و کرمان نام برده و از مالیات هاي پرداختی تیس به حکمرانان کرمان سخن می گویدافضل الدین کرمانی در سدهکه
)109- 99: 1383افضل الدین کرمانی ، 

زیرا راههاي عمده شهرهاي مکران به بندر تیس ختم می . عالوه بر موقعیت ساحلی مناسب ، از لحاظ خشکی نیز این بندر موقعیت مطلوبی داشته است
ه بندر به نظر می رسد شاهراه عمده اي ک. متصل می ساختبا شهرهاي داخلی و شرقی فالت ایران را ؛ حتی امتداد این راههاي خشکی ، بندر تیسشد

فرسنگ 42در منابع فاصله این مسیر حدود پنج مرحله تقریبا برابر با . تیس را با آبادیهاي دیگر پیوند می داد ، جاده اي بود که به شهرکیچ ختم می شد
متداد می یافت که امجاوراز کیچ نیز سه جاده عمده به جانب شرق ،شمال شرق و شمال غرب به ایاالت )86: 1383مارکوارت ، (.ذکر شده است

و پس از عبور از » کیچ«مسیري که از تیس به . در سند ، دومی به سیستان و قندهار وسومی به کرمان می رسید» دیبل«نهایتا به ترتیب اولی به بندر
ات موازبه این جاده تقریبا )181: 1373اصطخري ، ( .ختم می شد حدود هفده مرحله ذکر شده است» دیبل«به بندر » قنبلی«و » ارمابیل«آبادیهاي 

.کاروانهاي تجاري از این مسیر تردد می کردنداحتماال در ایامی که دریا دچار طوفانهاي شدید بوده ،امتداد داشته و سواحل مکران
، که کرسی نشین سرزمین توران بود » قُصدار«می رسید و از آنجا به » پنجگور«میسر دوم به جانب شمال شرق در امتداد جاده تیس به کیچ ، نهایتا به 

طبق گزارش مقدسی قُصدار با وجودکوچک بودن ، شهري سودآور بوده و مورد توجه کاروانهاي فارس ، خراسان ، کرمان و شهرهاي هند . وصل می شد
. ی که امروزه در افغانسان ، خراسان و آسیاي مرکزي قرار دارند ، می پیوستیبا این وصف ادامه این مسیر به شهرها)704: 1385مقدسی ، ( .بوده است
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جاده تیس به کیچ و سپس پنجگور که شاید هم مستقیما از تیس به پنجگور وصل می شده به حدي اهمیت داشته که مقدسی از دو دروازه بزرگ شهر
یس نام داشته که احتماال در جانب جنوبی شهر بوده و دیگري دروازه توران در سمت یکی از این دروازه ها ت. یاد کرده است) دارالملک مکران(پنجگور 

بطور حتم نام گذاري این چنین دروازه هایی نشانگر رفت و آمدهاي گسترده اي بوده که )704- 703: 1385مقدسی ، ( .شمالی شهر قرار داشت
. اغلب به منظور تجارت و بازرگانی صورت می گرفتند

و متداد مسیر تیس به کیچ سومین جاده اي که از آن منشعب می شد راهی بود که به جانب شمال غربی به قصر قند می رسید و از آنجا به بمپور در ا
با آنکه نویسندگان و مورخان کرمانی از رونق بسیار مطلوب این مسیر براي تجارت و بازرگانی در قرون ششم و هفتم. سپس بم و کرمان می پیوست 

احتماال از دوره اشکانیان و خصوصا اواخر دوره ساسانیان از این مسیر کاروانهاي تجاري رفت و )109: 1383افضل الدین کرمانی، (هجري خبر می دهند 
. آمد می کردند

تیس و نخستین نشانه هاي دریانوردي در آنبندر چگونگی شکل گیري - 3
مطابق برر سی هاي باستان . ریه از وجود یک دیوار دفاعی قدیمی در جانب شرقی تیس خبر داده استمیرزا مهدي خان مهندس در اواسط دوره قاجا

بوده در برابر تهدیداتی ساخته شده که از شمال و شمال شرق متوجه تیس می میل104تا103این دیوار که به طول تقریبی » اشتین«شناسی سطحی
نشانگر آنند که بندر تیس ،عالوه بر این دیوار دفاعی ، وجود گورستان بسیار بزرگ دوره اسالمی و آثار تولید سفال در تیس به مقدار بسیار زیاد. شده اند

با توجه به اینکه تیس در دهانه )327: 1374سید سجادي ، (.و نسبتا پر جمعیت بوده استخصوصا در سده هاي نخستین اسالمی منطقه اي مهم 
نداشته هیچ رودي بزرگ قرار نداشته و منطقه اي جلگه اي و مناسب براي کشاورزي نبوده و همچنین به علت عدم آب کافی ، کشاورزي آن رونق چندانی 

عالوه بر این اگر به موقعیت جغرافیایی تیس نیز توجه شود ، اظهارات . ش مردم این منطقه تجارت بوده باشد ، به نظر می رسد تنها راه زندگی و امرار معا
رد که جغرافی دانان و تاریخ نویسان دوره اسالمی دایر بر اهمیت شهر در تجارت منطقه اي و بین المللی قابل تایید است و هیچ تردیدي وجود ندا

. بندر مساله تجارت ، دریانوردي و رفت و آمد کاروانها بوده استمهمترین عامل شکل گیري این 
خبر مکران نخستین باري که منابع از تردد و رفت و آمد در سواحل . با توجه به کمبود منابع ، پیشینه دقیق شکل گیري این بندر بدرستی معلوم نیست

اریوش هخامنشی در اواخر قرن ششم قبل از میالد براي تحقیقات دریایی پیرامون بر اساس تالشهایی که د. می دهند مربوط به دوران هخامنشیان است
فرمانده نیروي دریایی اسکندر در بازگشت از هند ، احتمال » نئارخوس«دریاي عمان و خلیج فارس انجام داد و حدود دو قرن بعد از آن ، طبق گزارش 

هیأتی .)م.ق486-522(به روایت هرودوت به دستور داریوش هخامنشی. وجود داشته باشدمی رود در دوران باستان در محدوده ي تیس امروزي بندري
. از دهانه رود سند تمام دریاي عمان و خلیخ فارس را تا دریاي سرخ و مرز مصر مورد شناسایی قرار داد» اسکیالس«دریایی به سرپرستی شخصی به نام 

( .قیقات دریایی به پیشرفت هایی در زمینه هاي نظامی ، سیاسی و خصوصا تجارت دریایی نایل آیددر واقع داریوش قصد داشت با استفاده از این تح
نخست در جزیره . عده اي معتقدند هخامنشیان در آبهاي جنوبی سه پایگاه یا مرکز دایمی براي ناوگان خود داشتند)110- 109، 4ج: 1384هرودوت ، 

آنان از سومین پایگاه دریایی شان بر بنادر و مناطق . و سوم بندري در ساحل مکران که احتماال تیس باشدبحرین ، دوم در محلی نزدیک هرمز کنونی
در قرن چهارم قبل از روایت نئارخوس نیز به نوبه خود )350: 1370سدیدالسلطنه ، (.تحت سلطه شان در سواحل اقیانوس هند نظارت می کردند

که اهالی منطقه زمان وزش بادهاي موسمی را بطور دقیق می بر می آیداز روایت وي چنین . می دهدخبر مکران از رونق دریانوردي در سواحلمیالد 
وي  . شناسایی زمان و چگونگی وزش بادها نشانگر آن است که آنان در امور دریانوردي تجارب خوبی داشته اند)256: 1390کیان راد ، (.شناختند

سواحل شمالی دریاي عمان امروزي و احتماال با توجه به مسافت هایی که ذکر کرده در محدوده ( همچنین تصریح می کند در مناطق ساحلی گدروزیا
بریان ، (.کندمی ناوگانش را تا کرمانیه هدایت در ازاي گرفتن مبالغیبهره مند می شود که» هیدرکس«بومی به نام از خدمات دریانوردي) تیس فعلی 

)1576، 2ج: 1382
اهالی ساحلی مکران در آن زمان به پیشرفتهاي مناسبی در زمینه صنعت ) جغرافی نویس معروف باستان در سده اول میالدي(به گفته استرابو 

وي چنین اذعان می کند که مردمان سواحل شمالی عمان که اهالی تیس نیز در شمارآنان می باشند با . ماهیگیري و مصارف متعدد آن دست یافته بودند
آسیاب . ان وال ها و پوسته هاي صدف را بعنوان مصالح در بناهاي خود بکار می بردندآنان عالوه بر تغذیه از ماهی ها ، استخو. ماهی سد جوع می کردند

1382استرابو ، ( .هایی استفاده می کردندکه با الیاف درخت خرما بافته بودندبراي ماهیگیري از تور. یگر می آورندسنگی داشتند که سنگ آنرا از جایی د
می شود که ساحل نشینان تیس و دریاي عمان در صنعت ماهیگیري مهارت کافی داشتند و دریانوردي براي از گفته هاي استرابو چنین برداشت )307: 

.مراودات تجاري در نزد آنان امري طبیعی بشمار می رفت
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اهراه دریایی خلیج در دوره ساسانی عالوه بر جاده معروف موسوم به ابریشم که از مسیر خشکی جهان شرق و غرب آن روز را به هم وصل می کرد ، ش
یافت و انشعابی از آن از این راه دریایی از خلیج فارس به شرق تا هند و چین و به طرف جنوب تا شرق قاره آفریقا امتداد می. فارس نیز رونق خاصی داشت

رویدادهاي تاریخ ساسانی در ابتداي از مهمترین )47: 1384دریایی ، تاریخ و فرهنگ ساسانی ، ( .پیوستمسیر دریاي سرخ به امپراطوري روم می
قرن ششم این بود که بطور قابل توجهی تجارت دریایی ایران از مسیر خلیج فارس با هند و چین گسترش یافت و بر عکس تجارت از راه خشکی تا

تجارت دریایی بین ایران و چین در هاي ساسانی یافت شده در نزدیکی سواحل چین گواه و شاهدي بر ارتباطسکه. حدودي اهمیت خود را از دست داد
دهد از عالیم ضرب این سکه ها نشان می. اندشدهنشانگر آن است که با کشتی از خلیج فارس آورده، ها با ساحل نزدیکی این سکه. دوره مذکور هستند

ها ، گزارش عالوه بر سکه)106: 1384دریایی ، شاهنشاهی ساسانی ، ( .انداند و از راه دریا بدانجا رسیدهاستان پارس و مناطق همجوار آن بوده
. هندي نیز از رونق تجارت دریایی از مسیر خلیج فارس خبر داده اند»کوسماس«مورخان آن دوره مانند پروکوپیوس رومی و 

ششم میالدي بیشتر به خاطر مداخالت قدرتها درآن دوره به نظر می رسد رشد فوق العاده تجارت دریایی از مسیر خلیج فارس و دریاي عمان در قرن
میالدي احتماالحجم تجارت در شمال و بازرگانی از راه 602و561، 527، 506، 502جنگهاي ایران و بیزانس در سالهاي )72: 1384وثوقی ، ( . باشد

عالوه بر آن به علت پیدایش قدرتهاي بزرگ نوظهور در آسیاي مرکزي )47: 1384دریایی ، تاریخ و فرهنگ ساسانی ، ( . ابریشم را کاهش داده بود
بنابراین ساسانیان مجبور به توسعه تجارت دریایی با جنوب هند و سیالن شدند و از . مانند هیاطله و ترکان جاده معروف ابریشم مورد تهدید قرار گرفت

بنا به اظهارات )36: ش2536تشکري ، ( .ابریشم چین و محصوالت هند را در انحصار خود داشته باشندتجارتاین طریق توانستند همچنان
ها سعی کردند موقعیت پروکوپیوس رومی ، رومیان که ازحقوق گمرکی و ترانزیت تجاري به ایران دچار مضیقه شده بودند با نزدیک شدن به حبشی

البته آنها . بفروشندآنانها مستقیماً ابریشم را از هند خریداري کرده به رومیان اصرار داشتند حبشی. کنندتجاري ایران را در اقیانوس هند متزلزل 
ریداري یا پیش نتوانستند چنین خواسته اي را محقق کنند ؛ زیرا بازرگانان ایرانی همیشه در بنادر سیالن حضور داشتند و بطور معمول تمامی کاالها را خ

رفت سیالن جزیره به به نوشته کوسماس با آنکه کشتی هاي زیادي از نواحی مختلف هند و ایران و حبشه )99: 1382پروکوپیوس ، ( .کردندخرید می
)(Cosmas , 1897. pp.365-366.از خود نشان می دادندجزیرهو آمد می کردند، ساسانیان توجه خاصی به ثبات سیاسی این 

. تجارت دریایی میان ایران ، هند و چین در زمان ساسانیان ، اهمیت تجاري بندر تیس در آن دوره بیشتر نمایان می شودبا توجه به رونق بسیار گسترده
همچنین . نندزیرا در آن دوره همچنانکه گفته شد دریانوردي بیشتر به صورت کرانه نوردي بوده و کاروانهاي تجاري مجبور بودند از سواحل مکران عبور ک

بهترین لنگرگاه براي آنان جهت استراحت بندر تیس می توانسته، بادها و متالطم بودن دریاهاي هند و پارس در دو محدوده زمانی متفاوت نظر به وزش
بنابراین اگرچه منابع از اهمیت بندري تیس . و برداشتن آذوقه و آب شیرین و مهمتر از همه تنظیم زمان سفر چه به سمت غرب و چه به سمت شرق باشد

از زمانهاي بسیار کهن حلقه ارتباط کاروانهاي تجاري در در آن دوران مستقیما چیزي نگفته اند ؛ از قراین چنین بر می آید که این بندر عالوه بر آنکه
. سواحل مکران بوده در دوره ساسانیان نیز چنین نقشی داشته است

تیس در سده هاي میانهبندر اوضاع تجاري و بازرگانی - 4
عمده منشعب از آن به خوبی تصریح شده در نوشته هاي مورخان و جغرافی نویسان سده هاي نخستین اسالمی جایگاه تجاري بندر تیس و راههاي

ز طریق طبق گزارش این منابع بندر تیس در قرون نخستین اسالمی یکی از مهمترین بنادر ایالت مکران در دریاي عمان بشمار می رفته و بازرگانان ا. است
هرچند اهمیت تیس و ارتباطاط تجاري و بین المللی آن )325: 1374سید سجادي ، (. این بندر با بنادر آفریقاي شرقی و هندوستان در تماس بوده اند

کوچک به مثابه قابل مقایسه با بنادر و جزایر بسیار معروف ایرانی خلیج فارس چون سیراف و کیش و هرمز نبوده ، اما جغرافی نویسان مسلمان از این بندر
کهن ترین متن . در نزدیکی دهانه رود سند نام برده اند» دیبل«ج فارس و بندر تنها بندر تجاري در طول یک مسیر نسبتا طوالنی بین هرمز در دهانه خلی

اهمیت جغرافیایی شناخته شده یعنی حدود العالم در مورد تیس اشاره دارد که  تیز نخستین شهر از حدود سند بر کران دریاي اعظم است و در مورد 
مقدسی جغرافی دان مشهور قرن . دیگر در این باره اطالعات بیشتري در اختیار می گذارندهمزمان با حدودالعالم منابع . تجاري آن چیزي نمی گوید

تیز در کرانه دریا ، پر نخلستان داراي چند رباط نیکو و جامعی زیبا است « : چهارم هجري در کتاب احسن التقاسیم این بندر را اینگونه توصیف می کند 
اصطخري در ممالک و مسالک آورده ) 704-703: 1385مقدسی ، (».انی دارند ، ولی باراندازي معروف است مردم میانه حالند ، نه دانشی ، نه خوشزب

)182همان ، ( ».تیس اول عمل مکران است«وي همچنین گفته است )180: 1373اصطخري ، ( . » مکران است) محل داد و ستد ( تیز فُرضه « است
اي متعدد مکران از این جمله این طور استنباط می شود که راه ورود به مکران از مسیر دریا رونق زیادي داشته ، چون این بندر بعنوان اولین شهر از شهره

. ذکر شده است



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1091:کدمقالهپیشینه دریانوردي و تجارت در بندر تیس                                                                                    

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

یک مسیر نسبتا طوالنی بین هرمز در تنها بندر تجاري در طول: اهمیتی که این بندر در سده هاي نخستین اسالمی داشته از این جهت بوده که اوالً
نوعی شیرینی ساخته شده از شکر (فاند یا پاند : ثانیاً)168: 1386بارتولد ، ( . دهانه خلیج فارس و بندر دیبل در نزدیکی دلتاي رود سند بشمار می رفت

و کاالهاي تولیدي دیگري از این بندر به هندوستان و آفریقا در آن دوره بوده به همراه مواد خاممکرانکه یکی از مهمترین محصوالت) و روغن بادام
)180: 1373اصطخري ، ( . اصطخري متذکر شده تمامی فاند که اندر جهان برند از مکران خیزد)328- 327: 1374سید سجادي ، (.صادر می شد

، } نیکشهر{، به}قصرقند{، کوشک قند } کیچ{کیز« :انند به گفته مولف حدودالعالم و بسیاري از مورخان و جغرافی نویسان دیگر در مناطقی م
ابن حوقل عالوه )364: 1372حدودالعالم ،( »بیشترین پانیدها تولید می شده که به سایر بالد می بردند}  اسپکه{، اسفک} سراوان{، دزك} بنت{بند

در خواش و نواحی آن زراعت نیشکر بسیار است و از این رو « : می نویسدبر یادآوري این مناطق از خواش نیز بعنوان تولید کننده پانید نام برده و چنین
قمري در مورد هجري704حمداله مستوفی در سال )78: 1366ابن حوقل ، ( .»پانید فراوان بدست می آید و به سیستان و خراسان حمل می شود

اظهارات این جغرافی دان و مورخ قزوینی احتماال آخرین نشانه ها مبنی بر کشت . نیشکر و نخلستان و تولیدات خرما در مکران اشاراتی غیر مستقیم دارد
یان سده نوزده میالدي در دست نیشکر و تولید پانید در منطقه است و پس از آن هیچ گونه اطالعی در مورد تولیدات کشاورزي و اقتصادي منطقه تا پا

سید (.در سده نوزده میالدي احمد علی خان وزیري از کشت مقدار کمی نیشکر و تولید شکر در کرمان و به تبع آن در مکران خبر می دهد. نداریم 
)330: 1374سجادي ، 

در دوره سلجوقیان این )268: 1387سپاهی ، ( .استیال پیدا کرددر قرن ششم هجري این بندر بر تجارت هرمز که رو به خرابی می رفت تفوق و: ثالثاً
لسترینج ، ( .به نقل از لسترینج در خالل سده ششم هجري این بندر از حیث تجارت بر هرمز برتري یافت. بندر از رونق خوبی برخوردار بوده است

) 562-551(این منابع در طول حکومت طغرل شاه به گزارش . ید می شودنظر از متون و منابع سده هاي پنجم و ششم نیز تایاین اظهار)353: 1383
دینار یعنی نیمی از مالیات 15000دینار بوده است حقوق گمرکی حاصل از صادرات و واردات در تیس به 30000در حالی که مالیات ابریشم در کرمان 

صورت یکی از مهمترین و معروفترین هجري تیس به574در سال ، طبق نظر سایکس)328: 1374سید سجادي ، (.کل کرمان می رسیده است
کرمان و از آنجا به خط سیر قافله ها گویا از عراق به. زیرا پس از ناامنی جاده هرمز قوافل تجارتی بدین سو متوجه شدند. بنادر جنوبی ایران درآمده بود

)1336:147سایکس ، ( . قند و بعد از آن تیس بوده استبمپور و قصر
و از خصایص کرمان ثغر تیس « : افضل الدین ابوحامد احمدبن حامد کرمانی اهمیت تجاري تیس در قرون ششم و هفتم هجري را اینگونه بیان می کند

ن و بحرین را است که از آنجا مالهاي وافر از عشور تجار و اجرت سفاین به خزاین پادشاه رسد و اهل هند و سند و حبشه و زنج و مصر و دیار عرب از عما
و امثال فرضه آنجاست و هر مشک و عنبر و نیل و بقم و عقاقیر هندي و برده هند و حبشی و زنگی و مخملهاي لطیف و سادهاي پراگین و فوطهاي دنبلی 

.جمله اقالیم کفر و اسالم برنداین طرایف که در جهان است از این ثغر برند و به جنب تیز والیت مکران است که معدن فاند و قند است و از این دیار به 
)109: 1383افضل الدین کرمانی، (

کاالهاي صادراتی و وارداتی این بندر فقط مربوط به تولیدات و مصارف مردم مکران نبوده ، بلکه ،با توجه به نقش فرامنطقه اي تیس در طول تاریخ
بیشترین کاالي صادراتی از این بندر فاند یا پانید به گزارش اکثر منابع. و جهان صادر می شدکاالهاي زیادي به این بندر وارد و از آنجا به سایر نقاط ایران

همچنین با توجه به راههاي . صادر می شد از این بندرعالوه بر آن خرما که در بلوچستان بسیار به عمل می آید)180: 1373اصطخري ، ( . بوده است
سیستان نیز از این بندر به نقاط دیگر جهان جابجا می شد ؛ به نوعی که احتماال بخشی از گندم صادراتی سیستان از کاالهایی از کرمان و متعددارتباطی

با توجه به معدن بزرگ نمکی در فاصله حدود سیصد متري ساحل چابهار احتماال نمک و ) 147: 1336سایکس ، ( . طریق این بندر به فروش می رسید
. ، زرنیخ ، ماهی نمک سود ، گوش ماهی و خاك سرخ که طرفداران زیادي در هندوستان دارد از این بندر صادر می شده استگوگرد:اقالمی دیگر مانند

عالوه بر آن . مهمترین کاالهایی که از طریق این بندر وارد می شد ، اجناس هندي شامل جواهرات ، ادویه جات ، عطریات و انواع پارچه ها بوده است
خصوصا در دوره ،از دوره صفویه به بعد . آفریقایی نیز از این بندر وارد می شد و در شهرهاي جنوبی و شرقی ایران به فروش می رسیدبردگان حبشی و

اخالت به بهانه آن مدوارد می شد که استعمارگران اروپایی خصوصا انگلیسی هامکران قاجاریه اسلحه بسیار زیادي از طریق این بندر و سایر بنادر ساحلی 
.در مجموع در طول تاریخ واردات این بندر از صادرات آن بیشتر بوده است)471- 470: 137سدیدالسلطنه، (.شان را در این سواحل افزایش می دادند

از رونق افتادن بندر تیسو چگونگیعلل-5
از رونق عاملی که منجر بهمهمترین . کاسته شد به نحوي که امروزه روستایی بیش نیست بندر تاریخی تیساز اواخر دوره صفویه به تدریج از اهمیت 

در واقع با ورود نخستین استعمارگران اروپایی یعنی پرتغالی ها شرایط . افتادن بندر تیس شد ، ورود اروپایی ها در آبهاي گرم و آزاد جنوبی ایران بود
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تی هاي اقیانوس پیما در اختیار داشتند و این کشتی ها با بادبانهاي مخصوص شان با حداکثر بهره گیري از باد از زیرا آنان کش. دریانوردي نیز تغییر کرد
بنابراین به راحتی از میانه دریاها و اقیانوس ها عبور می کردند و با اختراع ماشین بخار شرایط دریانوردي تسهیل تر شد ، . سرعت بیشتري برخوردار بودند

از طرفی نیز پرتغالی ها سعی داشتند بر تمامی سواحل و بنادر خلیج فارس و دریاي . ه نوردي و وابستگی به کرانه ها براي دریانوردي کاسته شدلذا ازکران
حلی مکران و تسلط استعمارگران پرتغالی بر بنادر سا. آنان بر بندر تیس نیز استیال یافتند و قلعه اي در این شهر بنا کردند. عمان تسلط داشته باشند

: 1387سپاهی ، ( .عث بوجود آمدن تنش در منطقه شدزدي دریایی توسط پرتغالی ها ، باحمالت آنان به کشتی هاي بومیان آن منطقه و همچنین د
را در دستور کار قرار ساحل نشینان بلوچ که در برابر سالح هاي گرم بیگانگان نمی توانستند آنان را از منطقه بیرون کنند ، حمله به منافع آنان)270

989بر اثر قیام هاي مردم بلوچستان بر علیه پرتغالی ها و مسایلی دیگر، آنان این بندر را در سال . دادند و مانع از تردد و تجارت آنان در این نواحی شدند
البته عالوه بر نقش عوامل بیرونی ، ناامنی نواحی . ویرانی این بندر توسط پرتغالی ها آن را از رونق انداخت)110: 1377اسپونر ، (.ویران کردند . ه ق 

سقوط کشت نیشکر و تولید پانید که از مهمترین اقالم صادراتی . داخلی که راههاي کاروانی تیس از آنجا می گذشت نیز بر رکود تجاري تیس دامن زد
)330: 1374سید سجادي ، (.بی تاثیر نبودتیس بندر جریان رکود و افول درتیس محسوب می شد نیز 

ن عامل شکل گیري و از آنجایی که مهمتری. شرایطی را بوجود آورد که به تدریج از دریانوردي و تجارت در تیس کاسته شدذکر شده ، مجموعه عوامل
ظاهرا از اواسط دوره . معیت آن نیز رو به کاهش رفت و این بندر تاریخی کامال از رونق افتادتجارت و بازرگانی بود ؛ با شرایط عنوان شده جرونق این بندر

هجري قمري چند تن از خوانین و 1282قاجاریه به بعد دولت حتی از وجود چنین بندري قدیمی در سواحل جنوبی ایران بی خبر بود ؛ تا اینکه در سال
وي به میرزا مهدي خان سرتیپ و عبداله خان حاکم . بزرگان بلوچ در مکران وجود بندر متروکه تیس را به وکیل الملک حکمران کرمان اطالع دادند

حدود بیست ، قلعه کوچکی در تیس ساخته این دو مامور دولتی در طی نخستین ماموریت خود . مکران ماموریت داد که از این بندر بازدید بعمل آورند
( .بعدها قلعه دیگري در تیس ساخته شد و مجددا تیس اندکی از آبادانی گذشته خود را باز یافت. خانوار از اهالی دشت را به آنجا کوچ دادند

)280- 279: ق .ه1294اعتمادالسلطنه ، 
گسترش بی سابقه تجارت بین المللی و همچنین اهمیت یافتن ،ریایی از اروپا به آسیا با کشف راههاي جدید د، تیس بندربه موازات از رونق افتادن

به عنوان مدخل ورود شبه قاره هند ، به تدریج چابهار که موقعیت مناسب تري براي توقف کشتی هاي بزرگ داشت ، اهمیت پیدا کرد و مکرانسواحل 
در از چابهار به عنوان مهمترین بناما ،منابع دوره قاجاریه از تیس اطالع چندانی ندارندچنانکه. روز بروز بر اهمیت چابهار و انزواي تیس افزوده شد

این امر نشان دهنده آن است که سواحل مکران در طول تاریخ در زمینه تجارت و دریانوردي منطقه اي و بین المللی اهمیت .ساحلی مکران یاد می کنند
.داردامروزه بندر چابهار چنین نقشیمرکز ثقل بازرگانی سواحل مکران محسوب می شد ، بسزایی داشته و اگر در روزگاران گذشته بندر تیس 

نتیجه- 6
بندر تیس در ،موقعیت طبیعی و اقلیمی خلیج چابهار به نحوي است که از کهنترین زمانهاي شروع تجارت و دریانوردي در خلیج فارس و دریاي عمان

عالوه بر . ارتباطی تنگاتنگ با اوضاع تجاري و دریانوردي در خلیج فارس و دریاي عمان داشته است، رونق و رکود این بندر . این خلیج شکل گرفته است
در . می کردندآن هرگاه در مکران حاکمان قدرتمندي بر سر کار می آمدند و امنیت راهها را تامین می کردند، کاروانهاي تجاري بیشتري از این بندر تردد

اسطه امنیتی که حاکمان کرمانی در منطقه برقرار کرده بودند ، داد و ستد در بندر تیس بطور قابل توجهی رشد کرده سده هاي پنجم و ششم هجري به و
ناامنی راهها در مسیر خشکی و شاید کم آبی و تغییر در روند کشاورزي ، باعث افول تدریجی ، ورود استعمارگران اروپایی به آبهاي گرم جنوبی ایران . بود

، بندر چابهار در کنارش شکل گرفت و پویاتر از سواحل مکرانبه موازات از رونق افتادن تیس با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس . ردیدبندر تیس گ
.آنچه انتظار می رفت رشد و توسعه یافته است
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