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منوچھرجمالی

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 11 -

ارتا خشتـره = زنخدای ِمھـر
ارتاخشتره = اردشير= سيمرغ
جمشيد،که ُبن ھرانسانيست،
فرزند»ارتاخشتره= سيمرغ« ميباشد
آرمان حکومت ياشاھی)خشتره(،
درفرھنگ ايران

نه تنھا متفکران  ،درباره فلسفه حکومت انديشيده اند  ،بلکه
درھرفرھنگی  ،به ويژه درفرھنگ ايران ،ملت نيز درباره » حکومت
آرمانی خود « انديشيده است  .درفرھنگ زنخدائی -ارتائی ايران ،
جميشد يا ييما  ،فرزند » ارتاخشتره = اردشير« است ،که يکی
ازنامھای سيمرغ بوده است .جمشيد ،دراوستا » جمشيد سريره «
خوانده ميشود  ،و معموال به » جمشيد زيبا «  ،برگردانيده ميشود .
ولی » سريره « صفت برجسته ونام ارتا ) ارديبھشت  +ارتای
فرورد= سيمرغ ( ھست  .جمشيد سريره  ،به معنای » جمشيد ،فرزند
ارتا« ھست .پس ھرانسانی  ،درخود ،گوھر ارتائی يا سيمرغی را
دارد  .ارتا چه درنام » ارتاخوشتش= ارتای خوشه « و چه درنام »
درپيوند باھمست  .با ياد
ارتافرورد ش «  ،مجموعه جانھای انسانھا
ِ
آوری اين نکته مھم درآغاز  ،راه به شناخت انديشه حکومتی ملت
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ايران گشوده ميشود  .چون درفرھنگ ايران  » ،حکومتگری= شاھی
برجسته » ارتا «
= حاکميت « که » خـشتره « باشد  ،صفت يا فروزه
ِ
ھست  ،ودراين راستا ھست که خدای ايران  ،سيمرغ  » ،ارتا خشتره
= اردشير« ناميده ميشود  .البته درلغت نامه ھائی که برپايه متون
زرتشتی ،فراھم آمده است وعلمی شمرده ميشوند  ،نميتوان به آسانی
ردپای اين فرھنگ را يافت ،چون يزدانشناسی زرتشتی کامال برضد
اين انديشه حکومتی بوده است  ،برغم آنکه ازآن  ،برای جا انداختن
حکومت خود ميان ايرانيان  ،بھره بسياربرده است .
رد پای نام » ارتاخشتره « را ميتوان در نامھای » گل بوستان
افروز« يافت  ،که اينھمانی با » ارتافرورد = روز نوزدھم «
ھرماھی دارد ونام سيمرغ بوده است  .يکی ازنامھای اين گل » ،
واژه » سريره
اردشيرجان « وديگری » صريره « است  ،که معرب
ِ
« باشد  .از» سريره « ميتوان اينھمانيش را با » ارتا « شناخت .
اردشيرجان  » ،ارتا خشتره گانا « بوده است  ،که به معنای »
دوشيزه اردشير« يا » زنخدا ارتاخشتره« است  ،چون پسوند گانا
وکانا وکانيا  ،ھم به نی وھم به دوشيزه ) زن( گفته ميشود .چنانچه »
مھرگان « نيز که » ميتراگانا يا ميتراکانا « باشد ودرسغدی » کنيزبغ
« است  ،وبه معنای » زنخدا ميترا = زنخدا مھر« ميباشد  .و»
سريره «  ،درست نام اين زنخدای اردشيريا ارتاخشتره ھست  ،که
ھرانسانی  ،فرزند اوست .
درسغدی درشکل »  = shirشير « سبک شده است ،
واژه srira
ُ
ودارای معانی » خوب وعالی وبسياروزياد و زيبا و نيک « ھست .
 shir-astyaبه معنای » خوشبختی ورفاه « است  shiraak.به معنای
مال وثروتست  .اين معانی  ،گواه برآنند که » خوبی ونيکی وزيبائی
وکمال «  ،پيآيند » سرشاری وپری ِ گوھری « شمرده ميشده اند  .به
نی نھاوندی که نی خوشبوھست  ،زريره يا » شيراستا = شيراتا «
گفته ميشود که گواه برآنست که به اينھمانی با اين زنخداداده ميشود .
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ازسوی ديگر ،ابوريحان درصيدنه  ،نامھای ديگر گل بوستان افروز
را  » ،داح « ،و » ّ
فرخ « نيز ميداند  ،و داح را نام آفتاب نيز
ميشمارد  .داح  ،معرب » داه « است که زن باشد و نام خدای پارتھا
بوده است .و درسغدی  ،به آفتاب  » ،خور -ارتا « گفته ميشود که
بخوبی ميتوان ديد که آفتاب يا مھر  ،ھمين داه  ،يا زنخداھست  .البته
دراصل  ،ميترا = مھر ،نام سپھرچھارم و آفتاب بوده و نام اين زنخدا
ارتا است  .سپھرچھارم که ميان ھفت سپھرميباشد  ،دراثر» ميان
بودن « اينھمانی با اصل مھر داشته است  .اين ھمان تصوير
صنميست که عبيد زاکان اينھمانی با سپھرچھارم ميدھد  ،و درست
آرمان فرھنگ ايران را  ،ازحکومت نشان ميدھد :
سريرگاه چھارم  ،که جای پادشه است
فزون زقيصرو فغفور و ھرمز و دارا
تھی زوالی و خالی ز پادشه ديدم
وليک لشگرش ازپيش تخت او برپا
فرازآن صنمی  ،با ھزار غنج ودالل
چو دلبران دالويز و  ،لعبتان ختا
گھی ززخمه سحرآفرين  ،زدی رگ چنگ
گھرگرفته بر دست  ،ساغر صھبا
اين عبارت بندی عبيد  ،درست بھترين بيان برای آرمان حکومت
درملت ايران بوده است  .حکومتی که حکومت نباشد .حکومتی که
درآن خشم وقھروپرخاشگری وکينه توزی وتھديد وزور نباشد  ،بلکه
برپايه کشش مھری بنا شده باشد  .اين معنا ومحتوای » خـشتره «
است که صفت » ارتا « است  » .تھی ازوالی وپادشاه ،وخالی
ازفغفوروقيصرو اھورامزدا وداريوش «  ،ولی ارتای مھری که با
نواختن موسيقی وپيمودن دوستگانی دل ھمه را ميربايد  .اين  ،خشتره
شاھی بيشاھی  ،حکومت بی حکومت «
 ،در » ارتا خشتره «  ،يا »
ِ
 ،درست » ارتا خشتره « ايست که فردوسی در داستان » ايرج= اِ ر ِ
ز= ارتا « که اينھمانی با ھمين سپھرچھارم دارد  ،نخستين شاه ايران
3

4

خوانده است  .شاھان پيش ازاو ،شاھان ھفت کشورند  ،وبا ايرج که
ارتاخشتره باشد  ،حکومت آرمانی ايران  ،آرمان متعالی ملت ايران
ازحکومت ) خشتره = شاھی ( دراصولش عبارت بندی ميشود  .اين
ايرج يا ارتاخشتره ھست که دين او » ،مردمی «  ،ھست  ،و به کين
ورزان  ،کينه نمی ورزد  ،بلکه ميکوشد که کينه درروان ودل آنھارا
وھمعقيده کسانی نميشود که جان
به مھر ،تحول بدھد و ھمداستان
ِ
شيرين انسانھا را با توجيھات گوناگون  ،ميستانند ومی آزارند  .اين »
خشتره « است  .اين خورشيد خانم يا دوشيزه مھر ،سپس درميترائيسم
 ،تبدبل به خدائی نرينه درمھريشت ميشود ،و آفتاب  ،نرينه ميگردد و
شيردرنده ای ميگردد که با چنگالش  ،تيغ وشمشيربرنده دارد  ،که
بکلی برضد فرھنگ ايران ميباشد  .واين ميترای قلبی  » ،خورشيد
خانم يا زنخدای مھر ،ارتی خشتره « را تبعيد و مسخ ميسازد ،
ودرلغت نامه ھای بيش ازحدعلمی  ،ھمين معانی مسخ شده است » .
خشتره « که بيان شيوه حکومتگری ضد قھری وضد پرخاشگری
وضد تجاوزطلبی وضددھشت انگيزی  ،فلسفه بنيادی سياسی ) جھان
آرائی ( ايرانی ميباشد .
اين » ارتا خشتره «  ،تنھا » آفتاب مھر درسپھرچھارم «  ،فراسوی
وجود انسان نيست  ،بلکه نام دل ھرانسانی  » ،ارد = ارتا « ميباشد ،
که مرکز» باد وخون « است  .باد  ،يا » وای «  ،اصل پيوند
ومھردرگيتی شمرده ميشود  ،واين دل ) ديل = دی  +ال = زنخدای
عشق يعنی ّ
خرم  ،دختر ال (  ،با چنين بادی  ،خون را دررگھا که
ھمه » ارتا « ھستند  ،به ھمه تن ھرانسانی ميرساند  .گذشته ازاين ،
اين ارتا ) چنانچه دربندھش بخش سيزدھم ( ميآيد  ،پيه  ،يعنی » چشم
« ھرانسانيست  ،که نگھبان جان ازگزند ميباشد  .اين ارتا  ،تخم يا
عنصرنخستين درھرانسانيست که درھمه انسانھا  ،پاشيده شده و در
جستجو ھايشان دراجتماع  ،ھمه باھم » جانان يا ارتا خشتره يا
اردشيرجان « ميشوند  .واين ھمان انديشه ايست که عطار ،درمنطق
الطير ازنو ،عبارت بندی کرده که ھمه مرغان  » ،شاه خود « را که
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سيمرغست ميجويند  ،و درپايان جستجوی او  ،درمی يابند که ھمه با
ھم ،ھمان » ارتا خشتره « يا سيمرغ ھستند  .ھمه باھم درجستجوی
ارتاخشتره  ،ارتا خشتره ميشوند.
درپارسی باستان =arta-xsha-thra
درپھلوی =arta-xshir
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