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کاشان و در کنار جادۀ قدیم آرانوبیدگل ،پشت خط راهآهن کاشان قشار گشفته اسبت .سباختار
بنا یک چهارطاقی است با پوشش کمنبو به عنوان طاق ،و گوشوارههای طاق از نبو سبهکبن
است .این بنا یک بنای خشتی است و مصالح آجش تنها در قسمت رینگ طاق آن به کبار رفتبه
است .اندود گچ و کاهگل دو اندود اصمی هستند که به تشتی

در بدنههای داخمی وخارجی بنبا

استفاده شدهاند .این فضا در میان زمی نبی ببا دیبواری گمبی و آجبشی مشصبور شبده اسبت.
قدیمیتشین سندی که از این عمارت ذکشی به میان آورده ،کتاب تاریخ کاشانِ ضبشابی اسبت.
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شایستۀ یادآوری است که در جستار پیش رو از دیدگاهها و راهنماییهای دکتر محمد مشهدی نوشآبادی بهره گرفتهام.
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اما آنچه باعث شده نام این بنا ببش سبش زببان هبا بیفتبد ،شب شی از سبهشاب سبپهشی ببه نبام
«شاسوسا»ست که در مجموعۀ ش ش آوار آفتاب وی به چاپ رسیده است .ببا توجبه ببه این به
تاکنون مطال ات دقیقی راجع به دورهبندی تاریخی و کاربشی این بنا صبورت نگشفتبه ،در ایبن
مقاله س ی شده است با ت یه بش مطال بات کتابخانبهای و میبدانی ،ببه پاسبخی دقیبب درببارۀ
دورهبندی تاریخی و نو کاربشی بنا بشسد .با استناد به این مطال ات ،میتوان گفت که عمبارت
شاسوسا ،در گذشته بنایی مذهبی بوده و به عنوان زیارتگاه ،مورد توجبه اهبالی منطقبۀ کاشبان
بوده است.
کلیدواژهها :عمارت ،شاسوسا ،کاشان ،آرانوبیدگل ،زیارتگاه.

مقدمه
تاکنون مطالعۀ زیادی روی بنای شاسوسا صورت نگرفته است و منابع ما در این زمیننه،
به دیدگاههای شخصیِ چند نویسنده و مورخ محدود میشود .یکی از نخسنتی کسنانی
که در ای زمینه اظهار نظر کرده ،حسی پرتو بیضایی است در کتاب کاشنانۀ داننش .وی
در چند سطری که راجع به ای بنا در کتاب خود نگاشته است ،نتیجنهگینری کنرده کنه
باتوجه به اینکه شوش را در زمان ساسانیان سوس وسوسا میگفتند ،ای بنا مدف یکنی
از سالطی شوش است( .کاشانۀ دانش ،ص )54خانم رقیه بهنزادی نینز در شنمارۀ اول
مجلۀ سهراب ،چنی نظری دارد و مینویسند« :تصور م ای است کنه شاسوسنا مندف
کسی بوده که در شوش فرمانروایی میکرده و به علت آنکه هنر سلسنلهای کلینۀ آثنار و
ابنیۀ قوم قبل از خود را نابود میکرده ،شاید شاسوسا ای گونه ویران شده یا امروز به ننام
دیگری بازسازی شده است( ».شاسوسا چیست ،ص )73و میدانیم که سهراب سنههری،
شاعر پرآوازۀ کاشانی به ای بنا تعلق خاطر خاصی داشته و بدانجا رفتوآمد داشنته و در
همانجا شعر میسروده است و شعری به همی نام یعنی «شاسوسا» در دفتر آوار آفتناب
او دیده میشود .برخی ای تعلق خاطر را بیمعنی ندانستهاند؛ برای نمونه سنعید شنیری
در مجلۀ سهراب ،شاسوسا را در قیاس با گورستان دریایی پل والنری شناعر فرانسنوی،
گورستان صحرایی سههری میداند( .همانجا) و آقای سنروش دبنا در مقالنۀ خنود در
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است که در کاشان بر سر مزارع میساختند؛ خانههایی کنه اتاقن هنای تینره و تارین
داشته و بومیان کاشان آن را شاسوسا نامیده بودند .کشاورزان در میانۀ کار روزانه ،در ای
اتاق ها استراحت میکردند و دوباره به سر کار خود در مزارع بازمیگشنتند .افنزون بنر
ای  ،مقبرهای هم در اطراف کاشان است که بدان شاسوسنا گفتنه منیشنود .اینکنه چنرا
سههری از تعبیر شاسوسا استفاده کرده ،دقیقاً مشخص نیست؛ شاید بتنوان خاننه را نمناد
زنانه قلمداد کرد .برخی نیز بر ای باورند که شاسوسا اشارتی به یکی از الهههای مؤنن
دارد( ».خواهر تکامل خوشرنگ ،ص)1
قدیمیتری سند موجود که در آن از ای عمارت یاد شده ،کتاب تناری کاشنان اثنر

کالنتر ضرابی است که نویسنده از آن به عنوان شاه سیسیا 1نام برده است .در باب ششم
از فصل اول ای کتاب که مربوط به سرآب و زیرآب و چشنمه و سنیالب اسنت ،این
عنوان آمده است .سند دیگری که از عمارت شاسوسا یاد میکند ،کتاب کاشانۀ دانش اثر
پرتو بیضایی است که در سال  1714هجری شمسی نوشته است.
همانگونه که پس از ای میآوریم ،شاسوسا در مزرعهای بنه ننام مزرعنۀ مالحبین

واقع شده است .قدیمیتری سندی که ذکری از ای مزرعه آورده ،کتاب تناری کاشنان
اثر کالنتر ضرابی است .ضرابی چهار مزرعه را در سمت شرقی کاشان ننام منیبنرد کنه
عبارتاند از :مزرعۀ صفیآباد که از آب قهرود است؛ مزرعنۀ یحینیآبناد پشنت مشنهد؛
مزرعۀ محمدآباد مشهور به مزرعۀ نو؛ مزرعۀ مالحبی ( .تاری کاشان ،ص)177
شاسوسا در شعر سهراب سپهری
به روایت افراد مطلع ،سهراب سههری به عمارت شاسوسا رفتوآمند داشنته و در آنجنا
شعر میسروده است .سومی شعر از مجموعۀ دفتر آوار آفتاب ای شاعر معاصر ،شعری
است به نام شاسوسا که نویسندگان مختلف به بررسی ای شعر و نام آن پرداختهاند.
شاسوسا!
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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دیر کردی
از الالیی کودکی تا خیرگی ای آفتاب انتظار تو را داشتم
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در ش

سبز شبکهها صدایت زدم

در سِحر رودخانه
در آفتاب مرمرها
و در ای عطش تاریکی صدایت میزنم :شاسوسا!
...
شاسوسا روی مرمر سیاهی روییده بود
شاسوسا ،شبیه تاری
به آفتاب آلودهام

م !

تاریکم ک
تاری ِ تاری  ،ش ِ اندامت را در م ریز
…
چهرهای در آب نقرهگون به مرگ میخندد :شاسوسا! شاسوسا!
در مهِ تصویرها قبرها نفس میکشند
لبخند «شاسوسا» به خاک میریزد
…
گلهای اقاقیا در الالیی مادرم میشکفد :ابدیت در شاخههاست
کنار مشتی خاک در دوردست خودم تنها نشستهام
برگها روی احساسم میلغزند.
(هشت کتاب ،ص)499

سهراب در ای شعر به خلقت انسان کامل اشاره میکند .انسانی که هماننند کتیبنهای
است و دوران ازلی و دوران هبوط تلخی که در آن« ،گنلهنای اقاقینا در الالینی منادرم
میشکند» و «ابدیت در شاخهها[یش] است .شاخهها مظهنر درخنت حینات و بناروری
است و نماد عروس .در اینجا ازدواجی جادویی به انجام رسیده و سهراب بنا زن اثینری
جفت شده است و در پایان« :کنار مشنتی خناک ،در دوردسنت خنودم ،تنهنا نشسنتهام
برگها روی احساسم میلغزند ».و دوباره خلقت و هبوط و آفرینش و دوباره بازگشنت
به زندگی روزمره( .شاسوسا در شعر سهراب سههری ،ص)62
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سفر نه از بیرون به درون که از درون به بیرون است .سهراب سنیر انفنس منیکنند و بنا
بخش تاری و ناشناختۀ وجود خود سخ میگوید؛ با شاسوسایی که قرار است زندگی
او را دربرگیرد و شبیه وجه تاری سهراب است؛ وجه تاری ضمیرش .ننوعی رؤینای
درونی و گسست بند از بند و تار از پود که در ضمیر شاعر رخ میدهد( .خواهر تکامنل
خوشرنگ ،ص)1
شاید میل به تاریکی و ابهام است که سهراب سههری را وادار میکند تا نام تاری تنر
و معماگونهتری را بنه زن دروننی خنویش بخشنیده و او را شاسوسنا بنامند؛ ننامی کنه
بیتردید برای بیشتر خوانندگان آثارش ،بیمعنا و نامفهوم است .نام واژۀ شاسوسنا شناید
نام یکی از خدایگان بانوی باستانی باشد که چه بسا ،زنها نذورات خنود را پنایرینز او
میکردند .به هر روی ،شاسوسا واژهای برای خطاب به مؤن است که اگر بنه جنز این
بود سهراب هرگز با او به گفتوگویی چنی تل نمینشست و دردهای منوذی درون را
بر او فاش نمیکرد .زنی که شاید بتوان او را تصویری از «فنرو اینران» ،منادر سنهراب
دانست( .زن شبانۀ موعود ،ص)98
موقعیت جغرافیایی عمارت شاسوسا
بنای تاریخی شاسوسا در موقعیت جغرافیایی  77درجه و  48دقیقۀ عنر شنمالی و41
درجه و  69دقیقۀ طول شرقی در میان اراضنی زراعنی دشنت مالحبین در حندود دو
کیلومتری شهر کاشان در کنار جادۀ قدیم آرانوبیدگل ،ضلع جنوب غربی راهآه کاشان
قرار گرفته است .مسیر دسترسی به ای بنا از دو راه امکانپذیر است :مسیر اول از ضنلع
جنوب غربی ریل راهآه کاشان و مزرعۀ مالحبی

میگذرد و مسیر دوم درکننار جنادۀ

قدیم آرانوبیدگل قرار دارد.
گفتنی است که در سال  1736طبق تقسیمات جدیند کشنوری بنا اسنتناد بنه اینکنه
عمارت شاسوسا پشت خط راهآه کاشان قرار دارد و جادۀ قندیم آرانوبیندگل در این
قسمت شهر واقع شده است ،عمنارت شاسوسنا جز نی از شهرسنتان آرانوبیندگل بنه
پژوهشنامه کاشان حساب آمده و به ادارۀ میراثفرهنگی ای شهرستان واگذار شده است؛ در صنورتی کنه
شمارۀ ششم(پپاپی
 )41به استناد صفحات 156و 157کتناب آقنای ضنرابی ،کنه در آن لیسنت منزارع کاشنان و
بهار و تابستان 4931
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آرانوبیدگل آمده است ،مزرعۀ مالحبی

که عمارت شاسوسنا در آن واقنع شنده ،جنز

مزارع کاشان آورده شده است.
مطالعات معماری عمارت شاسوسا
الف .مشخصات معماری بنا به استناد نقشههای برداشتشده از آن
با توجه به برداشت و ترسیم نقشههای بنا و همچنی مشاهدات ،سناختار کلنی بننا ین
7
چهارطاقی است با پوشش کلنبو 6به عنوان طاق ،و گوشوارههای طاق از نوع سهکنن و
مصالح اصلی بهکاررفته در آن ،خشت و گل است؛ البتنه مصنالح آجنر تنهنا در قسنمت
رینگ طاق به کار رفته است .ای فضا در میان زمینی محصور با دیوار گلی و آجنری بنه
طول  71متر و عر

 73متر و وسعت  1153متر مربع قرار دارد .دینواری کنه پیرامنون

بناست ی ورودی دارد .به استناد دو عکس هوایی کنه در سنالهنای  1757و  1746از
ای بنا گرفته شده ،چنی دیواری اطراف بنا وجود ندارد و ای دیوار در سالهنای اخینر
ساخته شده و بخشی از آن تخری

و به مسیر ورودی بنا تبدیل شده است .اما خنود بننا

چهار درگاه ورودی دارد که دو درگاه آن در ضلع شرقی و غربی ،مسندود شنده اسنت.
همچنی ای عکسها نشان میدهد که قناتی مستقیماً از داخل محوطه عبور کرده و آثنار
گودال یا برکۀ آن نیز در ضلع شرقی قابل مالحظه است .از ای تصاویر روش منیشنود
که کمابیش چهار طرف بقعۀ اصلی ،بناهای مخروبهای وجود داشته است؛ در این مینان
آثنار بازماننده در ضننلع جننوبی و غربنی چشننمگیرتر اسنت .عمنارت شاسوسننا دارای
چرخشی از شمال جغرافیایی به سمت غرب است که در اصنطال معمناری آن را رون
اصفهان مینامند .پالن ای بنا شبیه پالن عموم چهارطاقیها ،یعنی دایرهای در وسنط کنه
مربعی پیرامون آن را فرا گرفته است ،میباشد .همچننی این عمنارت دارای دو محنور
تقارن به صورت عمود بر هم است.
ای بنا از داخل به شنکل مربنع و بنه طنول وعنر

 8/92متنر و مسناحت 83/61

مترمربع است ،اما از بیرون به شکل ی مستطیل است که ضلع شمالی و جننوبی آن بنه
به طول  8/92متر و ضنلع شنرقی آن بنه طنول  8/92متنر و ضنلع غربنیاش بنه طنول
11/63متر است .دلیل چنی امری وجود ایوانی در بخنش جننوبی بننا بنوده کنه اکننون
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از کف تا باالی گنبد  2/3متر و ارتفاع گنبد  1/7متر است .عر دهاننۀ پنجنرههنا ،0/9
ارتفاع پنجرهها تا تیزۀ قوس  ،1/2عر دهانۀ درگاهها  1/26و ارتفاع درگاههنا تنا تینزه
 6/40متر است .به نظر میرسد که ای بنا در دورههای گذشته مرمت شده است.
ب .پوشش واندودها در بنا

معیار کلی در مصالحشناسی معماری ایران یا معماری اصنیل هنر منطقنه ،بنومآوردی آن
است .ای مصالح باید کامالً همساز با اقلیم و بوم منطقه بنوده و دسترسنی بنه آن آسنان
باشد .در ای بنا نیز مصالح بهکاررفته مصالحی است که به آسانی در دسترس قرار داشنته
یا از فواصل تقریباً نزدی  ،به محل انتقال داده شده است .سازۀ ای بنا کنامال از خشنت
است و فقط در بخش گنبد ،چند ردیف آجر استفاده شده است .خاک رس مورد استفاده
در خشتها را احتماالً از اطراف همی بنا تهیه و پس از ترکی

با آب ،شکلدهی کرده و

در زیر آفتاب به شکل خشت خام درآورده و در سازۀ بنا به کار بردهاند.
مصالح بهکاررفته در پیِ بسیاری از بناهای منطقۀ کاشان مخلوط خاک و شن  ،آهن
و الشۀ سنگ (شفته آه ) میباشد و پیِ بسیاری از بناها نیز مستقیما بر روی خاک بکنر
زمی بنا شدهاند .ای عمارت نیز با توجه به سونداژهایی که در کننار یکنی از جرزهنای
ضلع شمالی زده شد کامال بر روی بستر زمی و بدون پیسازی خاصی بنا شنده اسنت.
عنصر بهکاررفته در دیوارهای ای عمارت خشت است .خشنتهنا در ابعناد  64*64بنا
ضخامتی بی  4تا  2سانتیمتر است .مالت اصلی بهکاررفته در این عمنارت کنه بنرای
خشت چینی استفاده شده ،از جنس همان خشت یعنی مالت گنل اسنت .انندود گن و
اندود کاهگل دو اندود اصلی هستند که در بدنههای بنا استفاده شده است .اندود گن در
بدنههای داخلی بنا و قسمتهای باقیماندۀ ایوان در ضلع جننوبی ،و منالت کاهگنل در
بدنههای خارجی بنا و در جدارۀ خارجی گنبد استفاده شده اسنت .تزییننات مشنهود در
ای بنا شامل تزیینات گچی شامل رسمیبندیها در نزدیکی سهکن هنا و شمشنهگینری
اندود گ دیوارها و جرزها در فضای داخلی بناست .بخشی از تزییننات گنل و بوتنه در
باالی درگاه جنوبی به چشم میخورد که گویا تنهنا بخنشِ بناقیماننده از این تزییننات
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی  )41است .یادگارنوشتههای متعددی هم در ای بنا به چشم میخورد و عموما با مداد است و
بهار و تابستان 4931

011
















سالهای  1760تا  1774خورشیدی را نشان میدهد.

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 0:27 +0430 on Wednesday June 20th 2018

تخری

شده ،ولی آثار آن هنوز موجود است .ارتفاع بنا از کف تا باالی دیوار  4/5متنر و

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 0:27 +0430 on Wednesday June 20th 2018

اکثر پوششهای عمارت به صورت رومی 5است فقط پوشش درگاه ضلع شنمالی و

سهکن مشترک بی ضلع شرقی و جنوبی به صورت قمی پوش ینا الپنوش 4اسنت .در
ی قسمت از بنا از تویزۀ گچی استفاده شده و آن هم در سهکن مشترک ضلع شرقی و
جنوبی .روی پوشش اصلی و روی گنبد به جهت پر کردن فواصل میان پوشش و ایجناد
سطح یکنواخت و افقی ،از صندوقۀ چینی استفاده شده که ای امنر تاحندی بنه افنزایش
ظرفیت و توان پوشش اصلی و مهار رانش آن نیز یاری میرساند.
گنبد در ای بنا به صورت ی پوسته است و مصالح بهکاررفتنه در آن ،خشنت و در
چند رج آجر است که به سب رومی به کار رفته است .بار گنبد مسنتقیم بنه جرزهنا و
دیوارهای ساختهشده از خشت وارد شده و سهس مستقیم به زمی منتقل میشنود .این
باربرها قطور و حجیم هستند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا نمنوده و کاسنتیهنا و
ضعفهای طبیعی مصالح خشتی را جبران کند .گوشهسازی در ای گنبد از نوع سهکنن
است .گوشهسازی اسکن یا سهکن متشکل از دو طاق اری اسنت کنه همندیگر را در
ی نقطه قطع کرده باشند .ذکر ای نکته ضروری است که بارهای وارد بر گنبد بنه این
گوشهها منتقل نمیشود .به همی دلیل نوع اجرای گوشنهسنازی ،تنیثیری در چگنونگی
افریز گنبد ندارد .مصالح سهکن ها در ای بنا ،از نوع خشت است .یکی از سهکن هنا بنه
شیوۀ تیغهای پوشش شده است و بقیه به صورت رومی .گنبد ای بنا بنه ین هورننوی
بزرگ با عر

 6/50متر ختم میشود که بخشی از آن تخری

شده است.

شایان ذکر است که سردرها ،پنجرهها و نورگیرهای تعبینه شنده در دینوار و هورننو
گنبد ،نور و روشنایی عمارت را تیمی میکند .همچننی کنوران هنوا در این بننا از دو
طریق صورت میگیرد:
 .1از طریق درگاههایی که در جهتهای گوناگون تعبیه شده اسنت .این درگناههنا بنه
فضاهایی گشوده میشود که با یکدیگر اختالف دمایی داشته و هوا را به جریان میاندازد.
 .6از طریق پنجرهها و نورگیرها در کف و هورنوی که در سقف تعبیه شده است.
چیستی بنا
دربارۀ دورۀ ساخت بنا ،دو نظر مطر اسنت .برخنی آن را از دوران ایلخنانی دانسنته و
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بنا نیز متعلق به ای دو دوره است .با ای اوصاف به رغم اظهار نظرهنای غیرکارشناسنی،
باستانشناسان نوع سازه و شیوۀ تزیینات آن را از ای دوران قدیمیتر نمیدانند .اما هننوز
دو ابهام دربارۀ ای بنا باقی است :اولنی دربنارۀ کناربری و دومنی دربنارۀ وجنه تسنمیۀ
(نامگذاری) بنا.
الف .کاربشی
به طور قطع میتوان شاسوسا را بنایی مذهبی دانست و با کاربرد زیارتگناهی کنه بنه
مرور زمان از ارزش زیارتگاهیاش کاسته شده است .اما نوع ای بنای مذهبی چیسنت؟
قدمگاه ،خانقاه یا مقبره و...؟ اگرچه ممک است همۀ ای کاربریهنا در مکنانی منذهبی
انجام شود ،با توجه به موقعیت صحرایی شاسوسا بهتر است بگوییم آنجا ی مقبره بوده
است .حسی پرتو بیضایی در کتاب کاشانه دانش که هنوز به شیوۀ امروزی منتشر نشنده
است ،گزارشی کوتاه از ای بنا ارا ه کرده و تصویری از وضعیت ی

قرن پیش این بننا

به دست میدهد .وی مینویسد« :بقعۀ شناهسوسنا در بنی راه آران [و بیندگل] و شنهر
[کاشان] است .ای بقعه که دارای سر جوی و ایوان میباشد ،در دو کیلومتری شهر و در
طرف راست جادۀ شهر به آران [و بیدگل] قرار گرفته و مردم نیز بدان معتقدند و همواره
چراغی بر سر قبر ای بقعه روش میکنند .آنچه بنده تحقیق کردم هویت صناح بقعنه
معلوم نشد اما اگر درست حدس زده باشم ،مدف یکی از سالطی شنوش اسنت .زینرا
شوش را در زمان ساسانیان سوس و سوسا میگفتهاند و بعید به نظر نمنیرسند کنه وی
یکی از سالطی آنجا باشد که در گذشته و در ای منطقه مدفون گردیده و نامش تا حال
باقی مانده واهلل اعلم( ».ص)64
از ای گزارش مهم چند نکته معلوم میشنود :اول ننام بقعنه اسنت کنه معمنوالً بنه
مکانهای زیارتگاهی اطالق میشود؛ دوم اعتقاد مردم به ای بنا و روش کردن چرا در
ای بقعه است .همچنانکه پرتو بیضایی به صراحت از قبر موجنود در این بننا صنحبت
میکند که صاح آن معلوم نیست و مردم بر سر آن چرا میگذارند .پس کاربری این
پژوهشنامه کاشان بنا نیز کموبیش معلوم شد ،اما نام ای بنا و همچنی وضعیت کنونی آن نشان میدهد کنه
شمارۀ ششم(پپاپی  )41باور اهالی به ای بقعه رفتهرفته از میان رفته و به فراموشی سهرده شده است.
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ای ادعا دربارۀ دیگر مزارات نیز صدق میکند .به دالیلی چند ازجمله دوری از شنهر
و بایر شدن محل ،توجه عوام از ای گونه مکانها کم میشود .اشارۀ پرتو بیضایی به سنر
جوی بقعه نیز بخش دیگری از هویت قدیم بنا را روش میکند و آن ای اسنت کنه در
محوطۀ شاسوسا جوی آب و درختان زیادی وجود داشته و سرسبز بوده است .پرواضنح
است که نظر پرتو بیضایی دربارۀ وجه تسمیۀ بنا وجهی ندارد.
ب .وجه تسمیه
دربارۀ وجه تسمیه ای بنا نظریات گوناگونی بیان شده است و علت اصلی آن ،اشارۀ
سهراب سههری به نام شاسوسنا در شنعری رمنزی و عرفنانی اسنت کنه در آن ،شناعر
معاملهای نمادی با نام شاسوسا کرده است.

آقای دکتر فاروق صنفیزاده در کتناب خنود بنا عننوان شاسوسنا در شنعر سنهراب
سههری ،زن اثیری و ازدواج جادویی ای معانی را برای شاسوسا آورده است:
 .1شاسوسا به معنی زن اثیرین معشوق اساطیرن آنیما :روان مادینۀ مرد است.
 .6شاسوسا یا شاسا به معنی فرمنان ،حکنم ،فرماننده ،حناکم ،مجنازاتکنننده و ننام
سرودی در اُپانیشاد است.
 .7یکی از القاب خدایان بزرگ هندو :ویشنو :شاسوسا یا شاسوته است( .ص18ن)66
دربارۀ معنای شاسوسا دیدگاههای مختلفی بیان شده که تقریباً همۀ آنهنا بنیاسناس و
غیرقابل دفاع است .شاید توجه به خوانش قدیمیتر ای بقعه ،ما را به سوی معننای اصنلی
شاسوسا رهنمون کند .کالنتر ضرابی در کتاب تاری کاشان که در سال 1699قمری تنیلیف
شده است ،از ای بنا به عنوان «شاه سیسیا» یاد میکند .وی ضم تعیی مسیر و آبشنخور
قناتهای کاشان دربارۀ قنات نصرآباد که از داخل شهر میگذشته است مینویسند« :قننات
نصرآباد از حوالی دروازۀ فی در محلۀ سلطان میراحمد داخل ای شهر شده به تمامه وقف
است بر نیمۀ جنوبی الی پشت مشهد و در سنوات سابقه کنه هننوز آن محنالت جلنو آب
باغچه و باغستان بزرگ و اشجار و توتستان بنیحسناب بنار نیناورده بودنند آن آب ،کنل
خانههای موقوف علیهم را مشروب ساخته از آخر پشت مشهد به طرف شاه سنیسنیا کنه
موضعی است تقریبا ی میل تا باروی شهر میگذشت( ».تاری کاشان ،ص)82
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است «سی» به معنای آب یا آبگیر است و «سیا» هم که سیاه است .بنابرای ترکی شناه
سیسیاه کموبیش روش است .عنوان شاه نیز پیشوند مقنابر دیگنری اسنت ازجملنه در
کاشان زیارتگاه شهسواران یا همۀ زیارتگاههای ایران که بهویژه در قدیم پیشوند شاهزاده
دارد و امروز نیز اطالق میشود.
به نظر میرسد به دلیل اینکه مردم برای ای مکان ننام مشنهوری سنرا نداشنتند ،در
صدد انتخاب وجه تسمیه براساس مکان برآمدند و موقعیت طبیعی ای محل را مد نظنر
قرار دادهاند« :شاه آبگیر سیاه» عکسهای هوایی نشان منیدهند کنه قنناتی را بنه طنرف
شاسوسا هدایت کردهاند و ای قنات از محوطه ای زیارتگاه میگذرد .گویا از ای قننات
برکهای منشع شده که قطر دهانۀ آن به چند متر میرسد .با توجه به اینکنه محلنی کنه
آب ای قنات در آنجا به مصرف کشت میرسیده ،به میزان قابل مالحظهای دورتر است،
درنتیجه باید برکۀ شاسوسا از کف زمی مقداری پنایی تنر باشند؛ ازاین رو تصنویر آب
تیرهای از سطح زمی نمایان است .پس ممک است وجه تسمیۀ شاسوسنا کنه در اصنل
شاه سیسیا بوده مربوط به سیاهی ای آبگیر باشد.
به جای نتیجه
در حال حاضر عمارت شاسوسا در معر آسی های فراوانی قرار گرفته و هنر لحظنه
بیم آن میرود که در اثر ای آسی ها که عمدتا انسانی هستند ،دچار تخری شنود؛ لنذا
در ای برهۀ زمنانی لنزوم حفاظنت و مرمنت آن بنیش از پنیش احسناس منیشنود و
پیشدرآمد ای امر ،انجام کاوشهای باسنتانشناسنی و شناسناندن هرچنه بیشنتر بننا و
ارزشهای نهفته در آن است.

پژوهشنامه کاشان
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پینوشتها:
« .1سی» به معنای آب و «سیا» به معنای سیاه است.
 .6طاق کلنبو در واقع گنبد کوچکی است که عمدتاً زیرسازی ینا گوشنهسنازی و شنکن نندارد و روی
چهار دیوار یا ستون در زمینۀ مربع اجرا شده است( .گنبد در معماری ایران ،ص)25
 .7گوشهسازی سهکن یا اسکن متشکل از دو طاق اری است که همدیگر را در ی نقطنه قطنع کنرده
باشند( .چفدها و طاقها ،ص)66
 .5در ای نوع اجرا طرز قرارگیری آجرها و خشتها به گونهای است کنه در مقطنع عمنودی و از منظنر
روبهرو به صورت نره دیده میشود و در مقطع افقی به صورت صفحۀ کامل نمایاناند( .همان)47 ،
 .4در ای نوع اجرا ،لبۀ آجر به صورت الیههنای بارین در مقطنع عمنودی و دیند روبنهرو قنرار دارد.
(همان ،ص)43
 .2ای نکته را از گفتههای استاد گرامی ،دکتر محمد مشهدی نقل میکنم.
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