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کارشناس ارشد حفاظت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی تهران2

چکیده

بر . از قدمت و پیشینه تاریخی قابل مالحظه اي برخوردار است،نامیده می شده است"مکران"وسعتی بسیار گسترده تر از امروز باچابهار که در گذشته 
. ن دارد ت این سرزمین در طول دوران پیش از اسالم و پس از آقدمت این ناحیه به دوران باستانی ماد ها می رسد و شواهد تاریخی نشان از اهمی،اساس اسناد تاریخی

کثرت آثار باستانی به جا مانده گویاي جریان زندگی از گذشته هاي بسیار دور در این سرزمین بوده . طبیعتاٌ سرزمینی با این قدمت از میراث فرهنگی غنی برخوردار است 
گذرگاهدرکهکسانیزندگیآدابواعتقاديباورهايفرهنگی،هايویژگیبهباستانی،آثارمعرفیضمنچابهار،فرهنگیمیراثبررسیباتااستآنبرمقالهاین. است 
جذببههامعرفیگونهایندیگرسوياز. کندمنتقلجواننسلبهراالزمآگاهی،بومومرزاینمردمانبهترشناختباوبپردازداند،زیستهمکانایندرتاریخ

.رساندمیمدددیارایندرگردشگريصنعترواجوتوریست
زندگیچگونهاندیشیدند؛میچگونهگذشتگانکهبداندوببردپیخودواقعیتهویبهجواننسلشودمیسببآثارایندرکنکاشومعرفیحالهردر

می ماندهجابهآثاربرآنانزندگیپايرداینکهمهمترهمهازوانددادهنشانواکنشیچهپیروزيوشکستمقابلدرواندکردهمبارزهچگونهمخاطراتدراند؛کرده
.قرار گیردآیندگانعبرتآیینهتواند 

.میراث فرهنگی،مکران،چابهار،آثار باستانی:کلید واژه 

:مقدمه- 1

هاي بسیار دورگذشته و دهانه اقیانوس هند از ) عمان(کیلومتر مرز آبی در دریاي مکران300تنها بندر اقیانوسی ایران با دارا بودن ،چابهار
و سرسبزي همیشگی درختاندما در فصول مختلفبسیار کم تغییرات به دلیل :اندفته گبه چابهارآنوجه تسمیه در . یت ویژه اي بوده استداراي اهم ،

: 1385ملک رئیسی، (ه استنام دادگانه آن به فصل بهار تشبیه شده است؛ لذا این شهر به چهاربهار معروف شده که به تدریج به چابهار تغییر فصول چهار
118(.

:پیشینه تاریخی1- 1

در گذشته در وسعتی گسترده تر این ناحیه . نام و اعتبار گرفت) تیز(بر اساس شواهد موجود این شهر بندري پس از متروکه شدن بندر تیس
در کتیبه .ه بوده استمورد توجهمواره دلیل داشتن موقعیت خاص استراتژیک و شرایط مناسب ه در دوره هاي مختلف تاریخی ب،مکران نامیده می شد

در وجه تسمیه آن نظرات . )143:1372،افشار(جا مانده از روزگار هخامنشیان نام این سرزمین ماکا یا مکَه ضبط شده و استان چهاردهم بوده استه هاي ب
پرسی دیل شده؛ سرمکران را از دو کلمه فارسی ماهی خوران می داند که در اثر کثرت استعمال به مکران تب،سر توماس هلدیچ: مختلفی ذکر شده است

ریشهزمی گویند؛ وي احتمال می دهد مکران ات به باتالق آرانیا یا ایرنیاهاي زیاد معروف بوده؛ در سانسکریمکران به داشتن باتالق:سایکس می گوید
ا و ران ماکا ایرینا باشد؛ به خصوص که در حوالی سند، مکران با کاف مفتوح تلفظ می شده، بنابر این می گوید تردیدي نیست این کلمه از ترکیب مک

).144:همان(باشد)باتالق(

می )م.ق550- 585(ویگوا ایشتوروزگار مادها به ویژه سلطنت آستیاگ یبهپیش از اسالم مکران و ناحیه جنوب شرقی ایرانپیشینه تاریخی 
: 1357دیاکونوف،(شرقی آن دولت بوده و به نام سرزمین پاریکانیان و حبشیان آسیایی از آن یاد شده است) استان هاي(یکی ار ساتراپی هاي رسد که

و در زمان ) 105: 1346دیاکونوف،(شد ایالت هاي شرقی ایران از جمله مکران به وسیله کورش بزرگ فتح . م.ق540-545در سال هاي .)383و320
کین خواهی از  خون به منظورکیخسرو پادشاه کیانی .)213: 1363،سایکس(سلطنت داریوش این سرزمین جزو ایالت فالت ایران به شمار می رفت



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
3098:کدمقالهرد پاي تاریخ، فرهنگ و اعتقادات دینی در میراث فرهنگی شهرستان چابهار

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

: 13بلعمی،(کرد مکران را به وي واگذار کرمان وخلعت داد و مملکت » برزافره«، به عم خود پس از پیروزي بر تورانیان به ترکستان حمله کرد و سیاوش 
برايراعتیانبنعبداهللاوعديبنسهیلدوم،خلیفه،خطاببنعمر.ق.ه24سالدرساسانیانسلسلهزوالوایرانبههاعربحملهازپس.)613

بر اساس .)149: 1372افشار،(شدندمسلماننیزگروهیوپذیرفتندارجزیهدادنهامکرانیوهاکرمانیبیشتر.داشتاعزاممکرانوکرمانتصرف
ه و مورد توجنواحی است که جمله از ... ناحیه مکران پس از اسالم در تمامی سلسله هاي طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه، غزنویان و ،شواهد تاریخی

)همان. (شده استتعیینآن اکمانی برايحف حاکمان وقت بوده و همواره والیان وتصرّ

این مقاله بر آن است تا با بررسی . در هر حال این سرزمین با چنین قدمتی باید از میراثی غنی و ارزشمند در تاریخ و فرهنگ برخوردار باشد
که در گذرگاه تاریخ در این مکان کسانی آداب زندگیاعتقادي و باورهاي ویژگی هاي فرهنگی، آثار باستانی، به ضمن معرفی ،فرهنگی چابهارمیراث

توریست و به جذب هامعرفیگونه از سوي دیگر این . منتقل کندنسل جوان آگاهی الزم را بهشناخت بهتر مردمان این مرز و بوم بپردازد و بازیسته اند، 
.می رساندمدددر این دیار رواج صنعت گردشگري

اما ؛گردشگران بسیاري را به سوي خود جذب می کندبه فردي نیز برخوردار است که ساالنهاز جاذبه هاي طبیعی منحصراگرچه این ناحیه
به عنوان میراث برمبناي اعتقادات مذهبی ، حوادث تاریخی و آداب و رسوم فرهنگی منطقه پدیده هایی را دارد کهاین مقاله تنها قصد پرداختن به

ابتدا به تعریف میراث فرهنگی و جایگاه آن می پردازیم ؛ .استايکتابخانهتحقیقاتمبنايبرکارروش.فرهنگی ابن خطه معروف و مشهور شده است
:می آوریمزیر تقسیم بندي را بر مبنايآثارگیريشکلسپس ضمن معرفی برخی از آثار باستانی برجسته در این شهرستان، 

.قدرت سیاسی و اقتدار حاکمیت در منطقه -3. حوادث تاریخی و قدرت هاي استعماري -2. ارزش هاي دینی و مذهبی -1

الزم به ذکر است در معرفی میراث فرهنگی شهرستان چابهار کار . این تقسیم بندي نگاهی نقد گونه و محتوایی به میراث فرهنگی چابهار دارد 
.است و به نظر می رسد میراث باستانی در این ناحیه باید مورد حمایت جدي تري قرار بگیرددقیق و مدونی صورت نگرفته 

:میراث فرهنگی-2

:به تعریف میراث فرهنگی و جایگاه آن بپردازیمالزم است سرزمیناین میراث عظیم و ماندگار معرفیپیش از 

.شودمیگفتهبرسد،هاآنآیندگانبهپیشینیانازکهچیزيهربهکلیطوربه: میراث

اجتماعی،روابطمثلآمدهوجودبهتاریخطولدرکهشودمیگفتهبشريجامعهماديومعنويهايارزشدستاوردها،مجموعهبه: فرهنگ
...وتکنیکعلم،اخالق،فلسفه،هنر،

در طول تاریخ چند هزار ساله می باشد که منعکس کننده نسل هاي گذشته میراث فرهنگی ، شامل مجموعه ي از ابنیه و اشیاي ساخته شده 
پیام است وفرهنگیارزشدارايآداب و رسوم، اعتقادات و اندیشه ها و بازتاب نوع زندگی و عالیق آنان در محیط پیرامون خود است و این میراث غنی 

حاملوداردقدمتیکه) معنويوماديغیرمنقول،ومنقولازاعم(ايپدیدههر«:به عبارت دیگر . رسان ارزش هاي مادي و معنوي به آیندگان باشد
توانمیراانسانیپیاموقدمتبودن،شیءتعریفاینبابنابراین)81: 1380حجت،(» .داردعرضهبرايگذشتههايانسانازچیزي. استانسانیپیام
یاطبیعیکهمواریثازدیگريگونهازراآثارنوعاینکهاستتاریخیآثاردرمستترپیاماینالبتهگرفت؛نظردرفرهنگیمیراثاصلیمعیارسه

به گونه اي است کهآدمیانافعالواعصارمیراثدرنهفتههايپیامدركاهمیت کهاینبرانگیزتأملنکته. سازدمیمتمایزشود،مینامیدهسازطبیعت
» فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۀ وانّ کثیراً من الناس عن آیاتنا لغافلون«: به طور مثال. استشدهتوصیهکراتبهکریمقرآندر

بدنت را براي عبرت خلق و بازماندگانت به ساحل نجات می رسانیم؛ با آنکه بسیاري از مردم از آیات قدرت ما )تو را غرق دریاي هالك کرده(پس ما امروز 
)92آیهیونس،ارکهمبسوره. (سخت غافل هستند

:جایگاه و اهمیت میراث فرهنگی- 3
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بعددوازمیراثاین.شودمیمحسوبملتیکاجتماعیوملیهویته کنندبیانوکنندهتوجیهعواملترینمهمازیکیفرهنگی،میراث
وکمآنهايارزش،شدهشناختهخودصوريهايویژگیوماهیتسبببهدیربازازفرهنگیمیراثماديبعد. استبرخوردارمعنويوماديگوناگون

بعدامااست؛بودهآشکارپیوستهآننگهداريوحفظبازسازي،اهمیتوبودهمحسوسومشاهدهقابلآنتخریبقرارگرفته،تاکیدمورددورهدرهربیش
وتراصیلتر،قدیمی،فرهنگیمیراثصوريهايشکلبهنسبتکهاینوجودبااست؛ماديمیراثهآورندوجودبهعاملاصلدرکهمیراث،معنوي
دلیلبهتنهاوماندهدوربهچشمازپیوستههاهزارهوهاسدهطولدرخود،ناملموسومعنويماهیتسبببهاست،ترگستردهوترارزشبابسیار
ارتباطبومیشرایطواوضاعباامروزهواستکردهتغییرزمانگذشتبافرهنگیمیراثمفهوم.استدادهادامهخودحیاتبهجوامع،فرهنگهايعادت

فرهنگی،میراثویافتهتغییردیدگاهاینامروزهاماشد،مینگریستهجاویدانوماندگارشیءچشمبهفرهنگیمیراثبهگذشتهدر. داردتنگاتنگی
وحفظهايسیاستبنابراین. هاسنتوزبانرسوم،وآدابتاریخ،وطبیعتازايپیچیدهآمیزه ي: ازاستعبارتکهگرفتهخودبهجدیدتريمفهوم

هویتاکتشافاتوجستجوکاررونددرکههاییسیاستیعنیکرد،حرکتپیشرفتوارزشتعیینهايسیاستدنبالبهوگذاشتکناربایدرانگهداري
.دارندبسزایتاهمناحیهیکفرهنگی

قرنطولدرملتآنکهراچهآنهرکهاستاسرارآمیزىتداوموملتآننبوغازجنبههزارانبیانگرملتىهرفرهنگىمیراثاز سوي دیگر 
بیانگرسازهویتعاملیکنقشدرفرهنگیمیراث. دهدمىارتباطیکدیگربهبیافریندآیندهدربالقوهتواندمىکهراچهآنهرواستآفریدهها

هايارزشترینمهمازیکی. ماندخواهدزندههموارهلذا،شودمیعجینمردمزندگیباچونواستروستاوشهریکیاجامعهیککیستیوچیستی
اقداماتترینضروريازفرهنگیمیراثازصیانتوحفاظتکهاستویژگیهمیندلیلبهدقیقاً. استآثارگونهاینبودننظیرکمیانادرفرهنگی،میراث
.شودمیقلمداد

میراث فرهنگی در چابهار- 4

وچابهارکیلومتري5درايتپهرويبرهاپرتغالیقلعه،تیستاریخیبندروروستا: باشدمیمتعدديتاریخیوباستانیآثاردارايچابهار
بند،شهبازهايویرانه،تیسروستايسنگیهاي، مقبرهشهرشیالتمیداننزدیکیدررسولغالمسیدامامزاده، مقبرهچابهارخلیجبرمشرف

گواترقلعه،کوهدمبباستانیتیس، محوطهروستايدر "مسیتیبان"غارو، قلعه"انگلیسگود"گودانگریز،انگلیسخانهتلگرافقدیمیساختمان
.شوندمیمحسوبچابهارشهرستانتاریخیمراکزوباستانیآثارجملهاز... وقدیمیمساجدنیزوهاگورستان،گتبلوچوپیروزگتقلعه،

: کردبه چند دسته تقسیم را می توانبهار شهرستان چاجا مانده دره ب، میراث )سیاسی، تاریخی واعتقادي دیدگاه(ارزش محتوایی اساسبر 

:مذهبیودینیهايرزشاشکل گیري آثار بر مبناي 4-1

آن هویتیارزشیکی از ارزش هاي میراث فرهنگی . جزو میراث معنوي به شمار می آیندو به نوعیارزش دینی و مذهبی دارند از آثاربرخی
مراسماي،افسانههايداستاناساطیري،رویدادهايچونعناصري. استفرهنگیمیراثباجامعهعاطفیپیوندهاينمایانگرهاارزشازدستهاین: است

شکلراجامعهعاطفیهايدریافتکهاستبخشهویتعناصرجملهازدر بطن آثار تاریخی نهفته است،که مذهبیوملیهايشخصیترخدادها،آئینی،
اثر معنا بخشیده و وجود یک شخصیت خاص به آن برخی از آثار فرهنگی چابهار به گونه اي از باورها و اعتقادات دینی مردم مایه گرفته است. بخشدمی

نمونه اي از این آثار در ذیل . دارددر اعصار مختلفباورهاي دینی و مذهبی بهقدمت این آثار نشان از ایمان راسخ و اعتقاد عمیق مردم این دیار. است
:آورده می شود

4 -1 -1رسولدغالمآرامگاه سی:

در این آرامگاه با دیواره هاي سفید رنگ به سبک معماري هندي .باز می گرددق .ه465به قریب به هزار سال رسول د غالمقدمت آرامگاه سی
در شرح احوال صاحب این )192: 1372افشار،(.روزگار سلجوقی ساخته شده و در دوره صفویه نیز طرح هاي نقاشی بر روي دیوارها تعبیه گشته است

مورد عنایت مسلمانان هند بوده ایرانی که اصالتاًمردي صالح و » سیدنا محمد«ام اصلی وي ن. با اغراق آمیخته شده استآرامگاه روایتی نقل شده که بعضاً
او در واپسین لحظه هاي زندگی .می افتددر بستر مرگ اما در شب عروسی به دلیل کسالت . با هدف ازدواج با زنی ایرانی به چابهار سفر می کنديو.است
از . شبانه روز برایش شادي و دست افشانی کنند10سوگواري نکنند و در عوض ناکامی اش از زندگی به مدت براي او ت می کند پس از مرگش هرگز وصی
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اما در حال حاضر برگزار نمی ؛)38: 1354، فتحی(در این مکان جشن و سرور برپا می کردندویژه شیعه هاي حیدر آباديهبمردمی یک بار سالاین رو 
دعابهحرمدروندرپیرزنانساز و دهل می پرداختند،در طول مدتی که مردها در صحن بیرونی بهسی که نزد مردم داشته ل تقداین مکان به دلی. شود

.شدندمیمشغول

نماي داخلی آرامگاه سید غالم رسول

:قدمگاه خضر2- 4-1

وي .خواجه خضر از مشایخ مورد احترام بلوچ ها بوده است. واقع است» سپوزه«جنوب غربی چابهار در محلی به نام درقدمگاه خواجه خضر 
. سواحل دریاها زندگی می کنددر مقبره ندارد؛ زیرا مردم چابهار بر این باورند که او زنده است و پاسدار دریاها و حامی لنج ها و کشتی ها می باشد و 

مالحان پس از پایان سفر و رسیدن به ساحل. زنان حاجتمند پاي پیاده با سبدي یا ظرفی خرما به زیارتش می روند و خیرات می دهندجمعه ي هر هفته
)ذیل بلوچدهخدا،(به در این قدمگاه شمع روشن می کنند 
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:زیارتگاه غار فقیر3- 4-1

در این زیارتگاه متولیان یکی پس از دیگري انتخاب و پس از فوت در . استزیارتگاه غار فقیر یا پکیر در بخش دشتیاري چابهار واقع شده 
)1387جاذبه هاي گردشگري چابهار،(.ه مردم چابهار استاین زیارتگاه نیز مورد اقبال و توج. محوطه همین زیارتگاه مدفون می شوند

:حسینیه آل رسول4- 4-1

.یا واقع شده است که شامل یک حیاط کوچک ساختمان حسینیه و یک حیاط خلوت استاین اثر در بافت قدیم شهر چابهار و در مجاورت در
هایی با قوس جناقی هاللی در تزئینات معماري جالبی در قسمت داخل و خارج حسینیه لحاظ گردیده که شامل تزئینات دندان موشی و طاقچه و طاق

.تزئینات خارجی حسینیه را شامل می شودداخل بنا و تک مناره و تزئینات مثلثی و طاق جناقی پنجره ها

آل رسولحسینیه

ید سآرامگاه شیخ محمد، آرامگاه: ؛ از جملهو توابع آن وجود دارد وجدا از موارد ذکر شده آرامگاه ها، زیارتگاه ها و مساجد بسیاري در چابهار
؛ مسجد میر شیخ فرجزیارتگاه پزم، زیارتگاه یارتگاه چیچک، زپیر سهراب،زیارتگاه محبوب شاه ، آرامگاه کودم، آرامگاه شیخ هارون؛ زیارتگاه حاج حسین، 

) 1387گردشگري چابهار،جاذبه هاي ... (و ، مسجد قدیمی کالت پارك هوتان قدیمی کالت داد اهللا، مسجد قدیمی گیتیگ جداحمد، مسجد میر متاء، مس
به راسخ مردمایماناعتقاد عمیق و گویايکثرت این ابنیه همان گونه که ذکر شد، ما اله امکان پذیر نیست ؛ ادر این مقپرداختن به تمامی این ها که 

. معنویات و باورهاي دینی است

بلکه با داشتن بار ؛یت نداردر به فرد بودن و بی نظیر بودن اهمبرخی از پدیده هاي طبیعی در چابهار وجود دارد که تنها به خاطر منحصاما 
تادورهايگذشتهازطبیعیهايپدیدهتمامیه يگیرنددربرتوانمیراطبیعیزیرا میراث. قرار می گیرندفرهنگیفرهنگی و اعتقادي ، در زمره میراث 

درتنهاگاهیواندکردهحفظهمچناننیزامروزبهتاراخودنقشهاپدیدهاینموارديدر. باشندمیفرهنگینقشیاجایگاهدارايکهدانستامروزبه
همهدر.شودمیفرهنگيعرصهواردوکندمیپیدافرهنگیماهیتشود،همراهطبیعی با تقدیسوقتی عنصر.اندماندهباقیکهنباورهايوهااسطوره

از میان ). 1384میرشکرایی، (استمعنويفرهنگیاناپایدارفرهنگجریان،کندمیتبدیلفرهنگیپدیدهبهراطبیعیعنصرآنچهگونه،اینازموارد
:اشاره کرد،می توان به درخت انجیر معابد و غار بان میسیتیپدیده هاي طبیعی چابهار که بار فرهنگی و معنوي دارد، 

:درخت انجیر معابد5- 4-1

گونه اي رشد می ه باین درخت .درختی پهناور و سالخورده اي وجود دارد که درخت انجیر معابد یا مکر زن نامیده می شوددر روستاي رمین 
به همین منظور اسم این درخت را . فرو رفته و دوباره از همان نقطه ساقه اي دیگر رشد می کنددر آنکند که ساقه هاي آن پس از برخورد با سطح زمین 

اعتقاد مصریان باستان ایزدان متعددي در .نیز می گویند»کرك«این درخت براي مردم بومی مقدس است و در اصطالح محلی به آن .ده اندمکر زن نامی
.درخت سرو تقدس ویژه اي دارد و نماد اهورا مزدا است : همین اعتقاد در اساطیر ایرانی نیز مشاهده می شود. زیندوجود دارند که در درخت مقدس می 

درخت انجیر معابد در )561- 4: 1386وارنر، . (این تقدس در اکثر اساطیر جهان وجود دارد و درخت انجیر از جمله درختان مقدس به شمار می آید
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ه به عمل می بایست اقدام اساسی در این زمینرچه زودترو به نظر می رسد مسئولین این حوزه هچابهار در حفاظت میراث فرهنگی این شهر قرار ندارد
.آورند

درخت انجیر معابد

غارهاي بان مسیتی 6- 4-1

با .در واقع محل عبادتگاه است،بان به معنی اتاق و مسیتی یا مسیت بمعنی مسجد.غارهاي بان مسیتی در شمال روستاي تیس واقع شده اند
تاجران هندي ساکن . این غارها در دامنه کوه بر روي بلندي قرار گرفته اند.جنبه مذهبی داردقرار گرفته،ه به اینکه در یکی از این غارها مقبره اي توج

این غارها جزو یک واحد تأسیساتی ساختمانی بوده و به منزله حجرها ظاهراً. چابهار به این مکان احترام می گذاشتند و ضمن بازدید، نذر و نیاز می کردند
.)657-9: 1348اقتداري،(ه هایی بوده استو توقفگاه هاي معبد و پرستشگا
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غارهاي بان مسیتی

:استعماريهايقدرتوتاریخیحوادثشکل گیري آثار بر مبناي 4-2

چابهار.پدید آمدند و جنبه عبرت آموزي دارندقدرت هاي استعمارياز طریق نفوذ و بعضی از آثار باستانی در چابهار  برمبناي حوادث تاریخی
هايقدرتوبیگانگانپايکهشدباعثاتخصوصیاینوهبودهتوجموردبندريمناسبشرایطواستراتژیکخاصموقعیتداشتندلیلبهبازدیراز

وفرهنگیتعامالتازبسیاريزدنهمبرباعثبیگانگانسويازاستعمارياقداماتبرعالوهمسئلهاین.شودبازمهمبندريشهراینبهاستعماري
اثر باستانی در چابهار به رد پاي استعمار در این شهر اشاره دارد و باعث عبرت آیندگان از وقایع و حوادث تاریخی گذشته چند. استشدهچابهاراجتماعی

:است

: ساختمان قدیم پست 1- 4-2

این ساختمان یکی .توسط انگلیسی ها احداث شد که در کارهاي تلگرافی و دریانوردي مورد استفاده قرار گرفتمیالدي 1867در سال این بنا 
به منظور رونق دریانوردي و تجارت و ایجاد ارتباط است کههاي سنگی موجود در شهر چابهار می باشد و مربوط به دوران قاجار ترین ساختماناز قدیمی
.ساخته شده استفرد در دو طبقه ه این بناي منحصر ب.جاسک و بندرعباس توسط مجریان خط تلگراف ساخته شده است،چابهار،گواتر،بین هند
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ساختمان قدیم پست

)هاپرتغالی( قلعه تیس2- 4-2

این قلعه به دلیل پیشینه تاریخی .شده استساختهزمان شاه سلیمان صفويدر تیس - چابهار جاده قلعه پرتغالی ها بر فراز تپه اي مشرف به 
ها در زمان استقرارشان در بندر چابهار آن را بنا نهاده و بعدها در دوران پرتغالی.ه بوده استو سیاسی اش در دوران هاي مختلف تاریخی کشور مورد توج

اثبات این .بر فراز آن بنا نهاد شده به دوران ماقبل تاریخ باز می گردد برخی معتقدند قدمت تپه اي که این قلعه .ه استقاجاریه مورد بازسازي قرار گرفت
بازدید از قلعه تیس که ویرانه هاي آن نشانه رشادت و پیروزي .فرضیه گواه حضور فرهنگ هاي صیادي هزاره سوم پیش از میالد در این منطقه است

)1387جاذبه هاي گردشگري چابهار،.(شودایرانیان بر استعمار پرتغال است، به همه گردشگران توصیه می 

قلعه پرتغالی ها

قلعه پرتغالی ها
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:یا گودال انگلیسگود انگریز3- 4-2

به نقل بومیان منطقه در اواخر دوره قاجاریه و اوایل حکومت پهلوي، انگلیسی ها به . گود انگریز در دامنه فیل بند کوه در جنوب تیس قرار دارد
کشف اشیا مفرغی، چوبی و تابوت . نفر کارگر بلوچ در این محل دست به حفاري زدند و مقادیري سفال، اشیا برنزي، آهنی و سنگی پیدا کردندکمک پنجاه

سفال هاي ضخیم سیاه منسوب به دوره عیالمی ار این محل وجود . ت این محل را از نظر تحقیقات علمی و باستان شناسی بیشتر می کنداهمی
).673-6: 1348تداري،اق(دارد

قلعه گواتر4- 4-2

پرتغالی ها در زمان تسلط بر . گواتر بر روي تپه اي مربوط به دوران پیش از تاریخ واقع شده است- قلعه گواتر در امتداد جاده ساحلی چابهار
سبک و نقش هاي پیش از تاریخ است و اگر این مسئله سفال هاي به دست آمده از این تپه داراي . عمان، پس از مسطح کردن تپه قلعه را ایجاد کرده اند

)1387جاذبه هاي گردشگري چابهار،. (، نشانه وجود فرهنگ صیادي در هزاره سوم پیش از میالد در این منطقه خواهد بودثابت شود

:منطقهدرحاکمیتاقتداروسیاسیقدرتشکل گیري آثار بر مبناي 3- 4

همان گونه که ذکر گردید . در اعصار گوناگون داردو حساسیت منطقه حاکمیت اقتدار ،سیاسی شان از قدرت برخی دیگر از آثار باستانی ن
. ه حاکمان وقت بوده استتوجپیوسته موردکیلومتر خط مرزي به آب هاي آزاد300و بندريمناسبشرایطواستراتژیکخاصچابهار به دلیل موقعیت

قلعه پیروز گت، قلعه انوشیروان، قلعه ،انواع قلعه ها.ه استبودحساسیت منطقه در حفظ حاکمیت و امنیت آنگویايکثرت قالع مختلف در این دیار 
؛ از حصار و بارويهمگی این قالع بر روي کوه یا تپه بنا شده. باستانی این منطقه استقلعه تیس از جمله آثاريقلعه باتل و قلعه گواتر،،بلوچ گت 

محل ؛ یا به عنوان دژ مستحکم نظامیحاکمان وقت بودهحل استقرار میااین قلعه ها معموالً .داراي برج دیده بانی بوده استوماًتشکیل شده و عم
ه تشبرعهده دادشمن احتمالیاز حملهراحفاظت منطقهوظیفهکه برج هاي دیده بانیجودو. نگهداري تسلیحات جنگی و آموزش هاي رزمی بوده است

:براي نمونه.ت خاص منطقه استت و موقعیموید اهمی، است

در زبان بلوچی به معناي رئیس و بزرگ و سردار » گت«. استاز آثار دوره اشکانی است و در روزگار ساسانیان آباد بودهقلعه پیروز گت ظاهراً
ات از پیروز شاه ساسانی به یادگار مانده این باورند که این استحکامخان برشاید پیروز مأخوذ از اسم پیروز، پادشاه ساسانی بوده؛ زیرا مور. آمده است

. )45-46: 1354،فتحی(است

در هنگام بروز .سال پیش به فرمان او ساخته شده است300حدود که قلعه انوشیروان مقر حکومت انوشیروان خان حاکم باهو کالت دیگر
در زمین مسطح کنار قلعه معروف به . ضار و از آنجا به میدان جنگ اعزام می شدندانوشیروان احجویان به دارالحکومهخطر و جنگ با صداي طبل، جنگ

در قسم زن طالق را می خوردند که حتماً.فرا می گرفتندرارزمیهايآموزش، سوارکاران و جنگجویان یک روز در هفته جمع می شدند وزن طالق
).199: 1372افشار،(آموزش ها شرکت کنند

قلعه پیروز گت
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عبرت انگیز است و به ما می آموزد که هیچ قدرتی در دنیاي مادي ماندگار همگیویرانه هاي به جا مانده از این قلعه ها و دژها در هر حال 
:اینگونه عبرت می گیردهمان گونه که خاقانی در قرن ششم با دیدن ویرانه هاي کاخ مداین. نیست 

کن هانعبرهان اي دل عبرت بین از دیده 

...دان عبرتيآیینهرامدائنایوان

اینکتاجورانآنرفتندکجاکهگفتی

)1338خاقانی،(جاویدانآبستناستخاكشکمایشانز

:نتیجه گیري-5

کیفیتزندگی،طرز. داردپدیدهیکبهجامعهمردمنگاهازحاکیواستجامعههرتهویبیانگر،فرهنگی میراثشدبیانکهطورهمان
لذا حفظ و حراست از آن بر تک .استنهفتهجامعهآنفرهنگیمیراثدرايجامعههرفرهنگباالخره،وهنجارهاها،ارزشعقاید،رسوم،وآدابزندگی،

برابردردائماًشده،محافظتطبیعتومناظروفضاهاچهوباشندتاریخىبناهايچهمیراثاینزیرا . تک افراد هر جامعه امري ضروري و الزامی است
قرار همگانىوگروهىتوریسموگستردهشهرسازىى،گآلودرطوبت،فرسایش،افراد،غیرمسئوالنه ياعمالزمان،گذشتثیرأتازناشىتخریبىخطرهاي

درفعاالنهمشارکتبراىنوینحرکتىومیراثاینازحفاظتبهنیازازجدیدىآگاهىایجادافزایش،بهرووموجودخطرهايچنینبرابردر. دارد
.شودمىاحساسخوبیبهجهان،سطحدرآنقراردادنعموماختیاردرونگهدارى

قدمت بیانگر ن، روستاها و بخش هاي آن قرار دارد، که در سطح این شهرستاو آثار باستانی متعددبا پیشینه عظیم تاریخی شهرستان چابهار
با دسته بندي آثار تاریخی دریافتیم که قسمت اعظم این آثار با اعتقادات و باورهاي دینی و مذهبی آنان عجین . می باشدتاریخی و فرهنگی این سرزمین 

کثرت مساجد، زیارتگاه ها و اماکن مذهبی که در این مقاله به دلیل محدودیت به همه موارد آن اشاره نشد، بیانگر مردمی است که در گذشته. شده است
.مادي رد پاي اعتقاد و باورهاي خود را حک کرده اندباستانیر مذهبی زندگی کرده اند و در آثار فکّتهاي دور با اعتقاد قلبی و 

آثار به جا مانده از . داردحوادث تاریخی سبب شده آثاري بر جاي بماند که حاکی از چهره تجاوزگر استعمار به این سرزمین برخی یگر از سوي د
برخی بطناین وقایع که در . و به دوره اي می برد که گروهی بیگانه بر این سرزمین غلبه داشته اندمی داردر وااین رویدادهاي تاریخی انسان را به تفکّ

اس و ت حستعدد قلعه ها و دژهاي به جا مانده در این دیار موقعی. ی شده اند، می تواند درس عبرتی براي بازدیدکنندگان باشدمتجلّآثار باستانی 
قالع مقر حکمرانی و ی شود و بیانگر این نکته است که این دیار همواره مورد هجوم حکام و فرمانروایان وقت بوده و ایناستراتژیک منطقه را یادآور م
.قرارگاه نظامی آنان بوده است

چگونه می آنانت واقعی خود پی ببرد و بداند که گذشتگاندر هر حال معرفی و کنکاش در این آثار سبب می شود نسل جوان به هوی
و از همه مهمتر اینکه رد اندنشان دادهچه واکنشی در مقابل شکست و پیروزيواندیشیدند؛ چگونه زندگی کرده اند؛ در مخاطرات چگونه مبارزه کرده اند

.پاي زندگی آنان بر آثار به جا مانده آیینه عبرت آیندگان است

وفرهنگیهايتفعالیپویاترینوکارآمدترینکه ازگردشگريجدا از بحث تأثیر فرهنگی آثار باستانی، جنبه اقتصادي آن در توسعه صنعت
گونهاینوشودبازخارجیگردشگرانوداخلیجامعهرويبهفرهنگیمیراثدرهاياستبایسته.بر هیچ کس پوشیده نیستشود، میمحسوباقتصادي

اماضررکمصنایع،ودشمیتوصیهنفتفروشیخامازپرهیزکهروزهاییدرویژهه بکرد،واردآنكپرتحرّوپویامتنبهزندگیایستايحاشیهازراآثار
تنهانهگردشگريتوسعهيزمینهدرمحلیجوامعمشارکتباتردیدبی. کمک مؤثري به اقتصاد کشور خواهد کردجایگزینصنایععنوانبهبازدهبیش
.گماردهمتنیزآنتعمیقوتقویتبرمی توان بلکهکرد،جلوگیريجوامعگونهاینفرهنگیواجتماعیتهویشدنکمرنگازتوانمی
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پایان از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري شهرستان چابهار که در ارائه اطالعات و عکس ها به این جانبان مساعدت نمودند، در 
.تشکر و قدردانی می شود
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