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»هاي تاریخی تبریز، از خیال تا واقعیتتونل«

امیر ثناجو
سنجیکارشناس ارشد باستان*

هـاي کهـن بـوده و یـا رخ داده،     تاریخ و آنچه که در زمان
عموما به دلیل کمبود و یا عدم وجـود مسـتندات و شـواهد،    

وده وبـ ون گونـا گهـاي پرسـش و اتامـ هاز ابسرشـار همواره
تخیالت انسانی نیز بر این ابهامـات افـزوده و یـا آن را    گاهی

ي مردم به بعضا به دلیل عالقه و تمایل عامه. کندتحریف می
مسائل و مباحث مبهم و اسرارآمیز، این داستانسرایی ها رواج 

.کندبیشتري پیدا می
در این مجموعه نوشتارها تالش بر این خواهد بود تا برخی 

در . شناسـی بررسـی شـود   یخی و باسـتان از این شبهات تـار 
هاي زیر ود تونلجرسی شایعاتی مبنی بر وراولین نوشتار به ب

زمینی تاریخی در تبریز و ارتباط بناهاي قدیمی شـهر تبریـز   
.از طریق آنها پرداخته خواهد شد

برخی از همشهریان تبریزي میاندر طی سالیان اخیر، در 
در دوران هـاي قـدیم کـه    هایی تـاریخی تونلودجسخن از و

د کبـود و  جچهار اثر تاریخی شنب غازان، ارك علیشـاه، مسـ  
در همـین  . باشدکند میربع رشیدي را به یکدیگر متصل می

هـا راهـی   دیگري مبنی بر اینکه ایـن تونـل  مطالبراستا نیز 
هـا  اینکـه ایـن تونـل   یـا  براي فرار شاهان و نظامیـان بـوده و   

سـازمان میـراث فرهنگـی اجـازه     همجنان وجود دارند ولـی  
پـیش از هـر چیـزي الزم    . شـود مطرح می!!! دهدبازدید نمی

و کاربرد این چهـار اثـر مـرور    هست تا مختصري از تاریخچه 
:گردد

هجري قمـري  724تا 716هاي ارك علیشاه در بین سال
تـاج  . با دستور تاج الدین علیشاه، وزیر اولجایتو سـاخته شـد  

ن بنا را بـه قصـد ارضـاي حـس جـاه طلبـی       الدین علیشاه ای

ي تـاق  خویش ساخته بود؛ به طوریکه دستور داده بود دهانه
از رگتـر بز) سانتیمتر میباشـد 104هر گز معادل (گزاین بنا دو 

28ي تـاق کسـري حـدود    دهانه(دهانه تاق کسري ساخته شود
در سـاخته شـد   شـتاب ، به دلیل اینکه این بنا با )باشدگز می

هاي بعدي از این بنا به در دوره. ریزدمیتاق فرومانیاندك ز
عنــوان مســجد و مدرســه و در دوره قاجــار بــه عنــوان ارك  

موعـه  جربع رشیدي نیـز کـه م  . حکومتی کاربرد داشته است
بناهاي آموزشی و خدماتی بوده در اوایل قرن هشتم هجـري  

احداث با همت خواجه رشید فضل اهللا در نزدیکی شهر تبریز 
ي شـدیدش  متاسفانه تاج الدین علیشاه بـه دلیـل کینـه   . شد

نسبت به خواجه رشـیدالدین، بـر علیـه وي توطئـه کـرده و      
در گــردد و پــس از آن ربــع رشــیديموجــب قتــل وي مــی

شود و فقط تپه اي از آن توسط عوام غارت میکمترین زمان
شـنب غـازان نیـز در    مسکونیمجموعه بناهاي. ماندباقی می
کیلومتري 10ي حدودا ایز ساخته شده بود و فاصلهغرب تبر

اما مسـجد کبـود در سـال    . نسبت به ارك علیشاه تبریز دارد
کومت قراقویونلوها و به دستور حهجري قمري در زمان 870

سـاله  150ي حـداقل  و فاصـله هسلطان جهانشاه احداث شد
.بین ساخت این مسجد و دیگـر آثـار یـاد شـده وجـود دارد     

انشاه نیـز در زمـان سـاخت، در نزدیکـی یکـی از      مسجد جه
-دروازه هاي شهر تبریز و در بخش بیرونـی آن سـاخته مـی   

.شود

فلسـفه از لحاظ کاربري و نچه که گفته شد این آثارآبنابه 
چنـین هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و سـازندگان  ساخت،

دسـت بـه  ، شایعاتی بدون مطالعه تاریخچه و کاربري این آثار
چگونه ممکن اسـت در  .اندزدهردازي پسرایی و خیالداستان

هاي اخیر که به وسعت شهر افزوده شـده و در طـی   طی قرن
ها بار سطح شهرخاکبرداري شده باشد و ها دهاین شهرسازي

صد ها هزار تن بتن و مصالح افزوده شده باشد ولـی اثـري از   
ــل ــن تون از متاســفانه برخــی هــا مشــاهده نشــده باشــد؟ ای

خواسته و یا ناخواسـته هیـزم بـر آتـش چنـین      انپژوهشگر
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سـخنان  ریزند و همین مسئله نیز بر صحت ایـن شایعاتی می
چـه یکـی از ایـن    افزاید؛ چنانمیدر بین عامه مردم اساس بی

کنـد،  یاد مـی !از تبریز به عنوان شهر زیرزمینیگران پژوهش
بـین محلـه   به طوریکه در این اواخر سخن از حفر تـونلی مـا  

اهدین مشروطه به میـان  جامیرخیزي و ارك علیشاه توسط م
توانـد ارزش تـاریخی   نمـی یمسلما چنین سخنان! آمده است

رسـد طـرح چنـین    به نظر مـی ؛براي شهر تبریز داشته باشد
نیسـت و انتشـار مطالـب    فریبـی سخنانی چیـزي جـز عـوام   

نـگ  نادرستی از این دست، تنها خیانت به تاریخ تبریز و فره
.آذربایجان است

دور، نـه چنـدان  هـاي البته الزم به ذکر است کـه در سـال  
هـا  هاي فراوانی در شهر تبریز وجود داشته که این قناتقنات

اي به همدیگر متصل بودند کـه  صورت شبکهبه در هر محله 
ــت و بر   ــود اس ــان موج ــاي آن همچن ــی از بقای ــی از برخ خ

هـا  بخشی از این تونـل ها را هموطنان ممکن هست این قنات
تـرل ها براي عبور و کناز این قناتتلقی کنند در صورتی که

شده و در دوره مشروطه نیز از  هاي زیرزمینی استفاده میآب
هاي موجود در بافـت مرکـزي شـهر و آن هـم     برخی از قنات

شـده ولـی   براي مدت کوتاهی در مواقع اضطرار استفاده مـی 
قنات به منظور کابردهاي نظامی هاي هیچ کدام از این شبکه

.اندساخته نشده

کار بـراي حفـظ   ترینو مناسبو سخن آخر اینکه؛ بهترین
هاي تاریخی و فرهنگـی یـک شـهر، حفاظـت از بـاقی      ارزش
هـاي فرهنگـی فعلـی هسـت، ارزش تـاریخی      ها و نشانهمانده

بلکه در ايو افسانهخیالیشهر تبریز نه در تونل هاي مرموز
، کوچـه میـار   )پهلـوي سـابق  (هاي تاریخی خیابان امامجداره

ها خانه قدیمی این شهر نهفتـه  میار، بازار تاریخی تبریز و ده
است و آنان که سودا و دغدغه فرهنگ و تـاریخ ایـن شـهر را    

قدم در حفظ میـراث فرهنگـی، چـه مـادي و چـه      بایددارند 
ا کوشا نهآمعنوي، این شهر بردارند و در معرفی و پاسداري از 

باشند؛ و امید اسـت کـه همـه همشـهریان در ایـن راه قـدم       
.بردارند

پایان
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