
جمشـید اثـناعشـری

مـردم، تاریـخ و طبیـعت روستای سرسـختی عـلیا 



مـردم، تاریـخ و طبیـعت روستای رسسـختی عـلیا

نویسنده: جمشید اثنا عرشی

نارش: انتشارات آریاداد

چاپ نخست - زمستان 1400

شامرگان: 1000 نسخه

طراح روی جلد: امرالله فرهادی آردکپان

ویراستار: اسامعیل آریانی

مدیر هرنی: جواد رضایی

امور فنی: خانه نرش

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۳-۴۴-۴

رسشناسه: اثناعرشی، جمشید، ۱۳۴۱-

عنوان و نام پدیدارآور: زیر درخت بلوط، مردم، تاریخ و طبیعت روستای رسسختی علیا / جمشید اثناعرشی:

             ویراستار اسامعیل آریانی

مشخصات نرش: تهران: آریاداد، ۱۴۰۰.

مشخصات ظاهری: ۴۲۸ ص.: مصور، عکس، منونه.

شابک: ۴-۴۴-۶۰۱۳-۶۲۲-۹۷۸: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: رسسختی علیا

Sarsakhti Olya (Iran)i

DSR ۲۰۹۵:رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: ۹۵۵/۵۲

شامره کتابشناسی ملی: ۸۶۹۴۷۹۷ 

اطالعات رکورد کتابشناسی: فیپا



سخن ناشر

»وقتی گام های معلق ذهن را تا بیرون خود در جست وجوی »هویت« بدرقه  کنی، وقتی سمند اندیشه 
هوس بلندپروازی داشته باشد، وقتی روی خود پا بگذاری و از ورای کالبدی که هستی به بیرون نگاه کنی، 
آنوقت درمی یابی که سن زندگی ات را در شناسنامه ثبت نکرده اند. برسبیل اتفاق اما وابسته به سلسله ای 
آشنا »اینجا« زاده شده ای. اینجاست که طعم کلمات عوض می شود و معانی آن با مسخ شدگی در مفاهیمی 
دیگر حلول می یابد. اینجاست که زبان تنها آمیزه ای از کلمات برای انتقال مفاهیم نیست، اینجاست که 
بازی کودکانه بر حکمتی برآمده از نیایی ندیده تاویل می شود و سنت های رو به زوال این زندگی همچون 
خاطره ای ازلی در ذهنت جان می گیرد. قوت و غذا قدر مشترک همان ذائقه ای می شود که در درازنای 
تاریخ تلخ و شیرین را چشیده اند و ثمره این چاالک پریدن هاست که در آن عطف های پرشمار پیرامونی 
ما را از نقطه اکنون به دیرینه ای تا نمی دانم آن کجای زمان گره می زند و من با آنهمه تاریخ ندیده یکی 
می شوم. آن تاریخ می شود »من« و آن »خودی« که همواره در پی اش بوده ام. این غایت توصیف من از 

کتاب »زیر درخت بلوط« است.  
توصیف  در  نخستین  مکالمات  اثناعشری طی  دکتر جمشید  آقای  جناب  ارجمند  نویسنده  وقتی 
چرایی انتشار چنین کتابی این متن را برایمان ارسال کرد، می دانستیم که متن مکتوب باید فراتر از 
یک »مونوگرافی« منطقه ای در توصیف ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک منطقه با آداب و  رسوم 
آن باشد. و الحق چنین بود. سوال این بود که چرا باید در این زمانه عسرت وقت نویسنده و خواننده 
مصروف چنین اثری شود؟  پاسخ این است که موعد تاریخی انتشار چنین آثاری همین زمانه گرفتاری 
است. روزگاری که در آن »بی خودی« بر ذهنمان حکومت می کند و ناامیدانه به هر آنچه که رخ می دهد 
می نگریم. به راستی کدام زمان از این »زمانه عسرت« برای بازخوانی و بازشناسی خودمان مناسب تر است؟ 
در این کتاب شاهد »نگاهی معاصرانه« به سرسختی علیا هستیم. نگاه عصری، در این دوره تاریخی که 
مشحون از آنات غوطه وری میان سنت ها و گذر از آنهاست. عصری که در آن با شکوفایی های پی درپی 
فناوری شیوه زیستن تغییر و تحولی سریع داشت و از ابتدای قرن تا انتهای آن بسیاری از سنت ها، ابزارها، 



اسامی و عادت ها و همه آنچه در آمیخته با زندگی روزمره سویه ای به درازنای تاریخ داشت، به حسب 
نوشدگی تمدنی، شکلی کهن به خود گرفت و از متن زندگی بسیاری رخت بر بست. احیای نام همه آنها 
در اتصال به اشخاص و افرادی که آن شیوه از زندگی را زیسته اند و اتصال و ادامه دادن آن تا نسل نوآمده 
امروز که شاید هیچ ذهنیتی از آن گذشته ندارد، بیان پیچیدگی و از ظرایف و اوج های این کتاب است که 

می تواند در جایگاه ایفای وظیفه فرهنگی عطف معاصرانه به تاریخ تلقی شود.  
به تعبیری بواقع نویسنده به دنبال نشان دادن فهمی از »خود« و »هویت« در معنایی دیگر است که 
با توصیف بسیاری از موضوعات خرد و کالن، عواطف و بازی ها، به توصیف و تفسیر محیط پیرامونی 
پرداخته و به تماشای افراد در کتاب برکنار از پیش داوری ها نشسته در عین حال که در این مشاهده به 

مالحظه های اخالقی و ساختارهای نهادی و بسیاری مناسبات و خرده فرهنگ ها توجه نموده است. 
این کتاب، حاصل ممارست و مداقه جناب آقای دکتر جمشید اثناعشری است که از پس سال ها 
پژوهش و انتشار بیش از 14 عنوان کتاب در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و توسعه، هوای یار و 
دیار کرده و دل سپرده و شیدا به دوران پختگی سودازده بر نقشه پر نقش روستای پدری، »سرسختی علیا« 

چشم دوخته و این کهن دیار را دستمایه پژوهش انسان شناختی خود قرار داده است. 
این اثر پژوهشی، متضمن استعدادها، ظرفیت ها، ویژگی ها، تمایزها و قوت و ضعف های موجود در یک 
جامعه انسانی است، مطالعه مردمی که یک جغرافیای فرهنگی -تاریخی زیستگاه آنان است، و تالش 
می کند شناخت و نگاه عالمانه ای به خویشتن و فرهنگ زیسته در آن منطقه بدهد و در عین حال این نگاه 

را تقویت کند که از رهگذر همین شناخت هاست که ارتقاء و توسعه ممکن می شود. 
نکته قابل توجه دیگر اینکه کتاب حاضر، مردم نگاری با روش کیفی است. روشی که محقق با توجه 
به زندگی روزمرۀ افراد جامعه مورد مطالعه، توجه دقیق به تعبیر و تفسیر دنیای آنان، طرح ریزی جهان بینی 
پیچیدۀ زندگیشان، در نظر گرفتن ارزیابی فرضیه ها،  تعبیر و تفسیر در طول کار پژوهشی و نهایتا تحلیل و 
نتیجه گیری را از ضرورت های آن می داند. فرآیندی که در این کتاب از سوی نویسنده اعمال شده، شناخت 
و مشاهده از درون و گفت وگو و مطالعه در دنیایی زیسته تلقی می شود به انضمام فهرستی از منابع که در 

ارجاعات آن آمده است.
نگاه توسعه گرایانه نویسنده به واسطه پیشینه  علمی موجب شده که این کتاب بتواند از سویی، در 
فهم بسیاری از نکات نیکوی فرهنگ جامعه موثر باشد و از سوی دیگر، در رفع نکات منفی که باعث 

بی هنجاری و ناامنی و در نهایت مانع پیشرفت و توسعۀ جامعه می شود، مفید  واقع شود.

انتشارات آریاداد
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ایران پهناور سرزمین اقلیم ها، اقوام و فرهنگ های گوناگون است. مردمان این سرزمین 
اگر چه مشترکات فرهنگی، زبانی و مذهبی فراوان دارند، در عین حال در تعامل با طبیعت و 
از رهگذر رخدادهای تاریخی، خرده فرهنگ های پرشماری را نیز پدید آورده اند، تا بدان اندازه 
که گاه اهالی دو روستای مجاور هم، به رغم یکسانی و اشتراکات فرهنگی، زبان یا گویش 

و آداب و رسوم خاص خود را دارند. 
رسانه ها،  شگرف  تنوع  و  توسعه  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی،  موجبات  که  عصری  در 
یکی شدن و همسانی همه جانبه فرهنگی و زیستی را پدید آورده، کوشش شایسته و پربهایی 
است که اهل فکر و فرهنگ برای نگهداری میراث گرانبهای مردمان جای جای این سرزمین 
دست به قلم شده و به ثبت و ضبط آنها بکوشند. خوشبختانه چنین حرکت ارزشمندی توسط 

اهالی علم و فرهنگ در حال انجام است. 
جناب آقای دکتر جمشید اثناعشری یکی از آنانی است که هم دغدغه فرهنگی و هم 
کتاب  در  ایشان  دارند.  پدری،  »روستای سرسختی علیا«  زادگاه  به  تعهد  و  مهر  دلبستگی، 
»زیر درخت بلوط« به نیکی به خاستگاهشان ادای دین کرده اند و نکات ارزشمندی را درباره 
تاریخ، طبیعت و جامعه روستایی سرسختی علیا برای آیندگان به یادگار گذاشته اند. تالششان 

ستوده باد.

ابراهیم اصالنی      
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اراک      

مقدمه



پیشگفتار

سرسختی علیا یکی از 64284 آبادی این مملکت و یکی از 1271 روستای دارای سکنه 
استان مرکزی متعلق به بخش مرکزی شهرستان شازند است که چندان که در صفحات آتی 
)در بخش تپه باستانی قالع( اشاره خواهد شد، تقریبًا پیشینه ای معادل هفتاد و پنج قرن، یعنی 

هفت هزار و پانصد سال دارد.
تّپه باستانی قالع سرسختی در سال 1۳81 ه.ش ثبت ملّی و در 1۳87 ه.ش تعیین حریم و در 
1۳91 ه.ش الیه نگاری اولیه شد. در سال 1۳95 ه.ش باستان شناسان اسکلت مردی بلندقامت 
را با تعدادی از لوازم زندگی که همراه و در کنار او دفن شده بود، کشف کردند و برای آنان 

مشخص شد که این اسکلت مربوط به 75۰۰ سال پیش است.
رسانه های  وارد  ساله«   75۰۰ »روستای  به عنوان  علیا  سرسختی  روستای  نام  روز،  آن  از 
مکتوب و سپس مجازی شد و معلوم شد که این روستا بیش از 75 قرن تاریخ دارد و دریغ از 75 

سطر مطلب در مورد این تاریخ و آنچه بر مردمان ساکن آن گذشته است.
برای مردم نگاری سرسختی علیا با جدی ترین مانع که کمبود مستندات در این زمینه بود، 
مواجه شدم. در میان اسناد در دسترس اهالی کنونی سرسختی علیا، اسناد معامالتی مربوط به 
دوران پادشاهی سلسله های قاجار، زند و افشار هم وجود دارد که در بخش اسناد و تصاویر در 
انتهای کتاب برخی از آنها ارائه شده اند؛ ولی در مورد زندگی این مردمان، تاکنون سند معتبری 
حداقل به دست بنده نرسیده است و بدیهی است که این مهم به تنهایی می تواند مانع نگارش 

مردم نگاری یک روستا شود.
محدوده زمانی مردم نگاری کتاب را قرن چهاردهم هجری در نظر گرفتم. هنوز هم پیران 
سالخورده ای در سرسختی علیا زندگی می کنند که بیش از نود سال و بعضی از آنان حتی نزدیک 
به صد سال عمر دارند؛ مانند حبیب اهلل اقبالی، فرزند شیخ عبداهلل که هم اکنون صد سال دارد 

و در قید حیات است.
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شنیده های اینان و آنچه از گذشتگان در مورد سرسختی علیا و پیشینه آن شنیده ام، مضاف 
بر مشاهدات، داشته ها، دانسته ها و تجربه معاشرت و زندگی با اهالی و ساکنان روستا در مرز 

شصت سالگی ام، مواد اولیه تهیه این کتاب شد.
و سیاسی  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  نگارش سرنوشت  که می تواند  کتاب  این  نگارش 
ساکنان سرسختی علیا در صدسال منتهی به قرن پانزدهم هجری شمسی باشد، نوعی انجام 

وظیفه و ایفای مسئولیت است.
نگاشت و انتشار این کتاب گام اول برای به دست دادن چهره ای از کالبد کهن و جان برنا و 

زایای سرسختی است؛ که احتماال گام های بعدی را به دنبال خود خواهد داشت.
موقعیت جغرافیایی،  روستا،  این  مردم  زندگی  زوایای مختلف  به  پرداختن  است که  گفتنی 
تولیدات کشاورزی و دامی، شیوه کاشت، داشت و برداشت محصول، تولیدات خانگی، آداب و 
رسوم، فرهنگ، آیین ها، مراسم، مشاغل مختلف و متعدد اهالی، شخصیت های مؤثر و فراز و 
نشیب های اقتصادی و اجتماعی ساکنان روستا و تمامی آنچه از این روستا موجود و قابل مطالعه 
است، مأموریت اصلی این کتاب است. گمان دارم که رعایت این نوع نگاه می تواند دیدگاه و 

تصویر جامع تری به خواننده محترم بدهد.
مسیر فرهنگ، مسیر فراموشی است و چنان که افراد می میرند و فراموش می شوند، کلمات 
به  بازی ها،  و  رفتارها  آئین ها، رسم ها،  فراموشی سپرده می شوند،  به  واژگان  نیز می میرند، 
سرعت از یاد می روند و شاید این فراموشی فرهنگی، ناشی از تغییر سبک زندگی و سرعت باالی 

تکنولوژی نسبت به سرعت فرهنگ است.
 در گذشته افراد به »بودن« افتخار می کردند که »چه« و »که« بوده اند، از کدام ایل، تبار و 
طایفه بوده اند و درواقع »بودن« مهم بود. حال آنکه در این روزگار »شدن« مهمتر از »بودن« 
است. اینکه هر شخص »که« بوده چندان مهم نیست، بلکه مهم آن است که چه »شده« است.

مسیر طوالنی و بسیار دشواری ست پیمودن فاصله »بودن« تا »شدن« و افرادی که در این 
کتاب به عنوان نخبه علمی، استاد دانشگاه، پزشک، نظامی، شهید، جانباز، آزاده، ورزشکار و صاحب 
موقعیت های شغلی خاص مورد اشاره واقع شده اند، از جمله افرادی اند که »شده اند«، ضمن آنکه 

برخی واجد هر دو ویژگی اند، یعنی هم به آنچه »بوده« اند می بالند و هم به آنچه »شده« اند. 
بنده در فرایند تأمین محتوای کتاب، به نوعی استخراج مطلب و کشف اطالعات کرده ام و در 
بسیاری از موارد با بیش از چهل - پنجاه نفر از پیران و سالخوردگان روستا مذاکرات، مکالمات و 
مالقات های حضوری داشته ام، تا به یک واقعیت، یک نام، یک رسم، یک بازی، نام یک ابزار 
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دست یابم و البته یافته ام را در صحبت با دیگران راستی آزمایی کنم تا به اطمینان برسم.
در فرایند تأمین محتوا و غنابخشی به این کتاب، دوستان و همراهان بزرگواری، بی دریغ و 

درنگ یاری ام کردند که از یکایک آنان بسیار سپاسگزارم.
ابراهیم اصالنی  فریبرز مسعودی، دکتر غفور کاکا، دکتر  آقایان دکتر سعید علیخانی، دکتر 
مالیری که راهنمایی های ارزشمندی در مراحل نهایی کتاب نمودند، دکتر حشمت اهلل سعدی و 
برادر ارجمند و عزیزم، محمود اثناعشری، دکتر مرتضی صدیقی، مهندس مجید نیکپور،  مهندس 
کامران  و  کتاب(  ادبی  ویراستاری  )در  آریانی  اسماعیل  و  کتاب(  )در صفحه آرایی  رضایی  جواد 
صدیقی )مدیر محترم انتشارات آریاداد( هر کدام به نوعی در انجام این مهم همکاری مؤثر و 

ارزشمندی نمودند.
همچنین از همکاری آقایان حاج احمد ربیعی، سید حسین موسوی، محمد نقی خانی، حسین 
اثناعشری و نبی اهلل صفاری که در روستا و منطقه، دسترسی نویسنده را به مستندات و مدارک 
و برخی اسناد فراهم و میسر کردند و شکراهلل منصوری و غالمحسین اسدی که امکان تصویر 

برداری از لوازم و ادوات کشاورزی و لوازم خانگی سنتی را برایم فراهم نمودند، بسیار ممنونم.
به رغم دقت و تأملی که در تنظیم و تألیف محتوای کتاب صورت گرفته است، حتمًا پس از 
انتشار، کسری اطالعات و نقایص موجود در پرداختن به رویدادها و شخصیت های آن پدیدار 
می شود و انتظارم از تک تک مخاطبان محترمی که کتاب را مطالعه می کنند، این است که در 
جهت تکمیل و تقویت محتوای آن، اسناد، تصاویر، خاطرات، موضوعات از قلم افتاده و حتی 

بازی های فراموش شده را یادآوری نمایند تا در چاپ های بعد بر کتاب افزوده شود.
نکته دیگری که پرداختن به آن ضروری است، مشاغل پیشینیان است. شاید نسل های بعدی 
این ارجمندان، موافق اشاره مستقیم به صاحبان مشاغل که نیاکان و اجدادشان بوده اند، نباشند 
نداشته ام و  این مبحث منظور خاصی  تأکید می کنم که در  آنان،  از یکایک  که ضمن پوزش 
کوشیده ام روایتگر صادقی باشم که واقعیت ها را منعکس می کند. این اصل در مورد حوادث نیز 

صادق است و امیدوارم کدورتی را موجب نشود.
جمشید اثناعشری      

تهران، 30 دی ماه 1400      


