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مباحثهاي در احكام ديني (فقهي) به زبان فارسي ميانه
دكتر زهرا تبريزي شهروي

چكيده
اختالف نظر در احكام فقهي و آوردن نظريه نو در زمينه احكام ديني در بيش تر م وارد باع
مباحثه و جدل و در اصطالح پهلوي پيكار ) (paykārبين بزرگان دين ميش ود در م ورد د اد
كردن آيين تطهير مردوم به برشنوم از طرف زاددپرم پيشواي ديرجان اين م ورد ب ه وض وح ب ه
چشم ميخورد او معتقد بود به دليل دختي اين آيين تطهيري ،نميتوان آن را در ه ر زم ان و در
هر مكان اجرا كرد و به همين دليل ميتوان آن را داد كرد بدين ترتيب كه ك ل ب دن را يكب ار
پانزد بار با گميز و آب شست ،بدون اين كه مشكلي براي فرد ايجاد كند اين حكم جديد زاددپرم
با اصل غسل برشنوم متفاوت ادت و باع شد كه منوچهر عن وان آش موي ي ا ب دعتگ اار را ب ه
زاددپرم بدهد
نامههاي منوچهر يكي از معروفترين مباحثات به زبان فاردي ميانه بين من وچهر و ب رادر
زاددپرم ادت
واژههاي كليدي

كرد  ،چاشته ،برشنوم ،منوچهر ،زاددپرم

* استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان.
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مقدمه
هنگام سنجيدن احكام ديني زرتشتي چنان كه اينك معمول است و به آن عمل ميشوود بوا
احكامي كه به ويژه در نوشتههاي موسوم به فارسي ميانه (= پهلوي) ميآيد بوه روشوني پيداسوت
كه گذر زمان تحوالت و تطورات بسيار در آن پديد آورده است اما از سوي ديگر پيوسوتاري و
تداوم بارزي در مراحل مختلف در ميان سنت مكتوب و نامكتوب اين دستورهاي ديني به چشم
ميخورد .واضح است كه وجود سند و مدرك كتبي در كنار سنت شفاهي است كه امكوان چنوين
سنجشي را فراهم ميكند و نمونهاي از سازوكار دگرگوني و در عين حال بقاي مفاهيم جمعي و
آداب و رسوم و مناسك آييني را نشان ميدهد.
از جمله مفاهيمي كه در فقه زرتشتي متأخر از ياد رفته است مفهوم چاشته است «اين واژه
با صورت پهلوي  čāštagو  čāšīdagاز مصدر  čāštanو  čāšīdanبوه معنواي آمووختن مويآيود»
(مزداپووور  :1369ص  )178و آن را بايوود «آموووز » و «آموووزه»

)1971:pp 322-345( (doctrine

 )Mackenzie,معني كرد و كم و بيش معادل  čāšišnدانست «شادروان جهانگير تاواديوا دانشومند
پارسي «چاشته» را آموز

و شويوه خاصوي در تفسوير و دريافوت فقهوي مويدانود و از پيوروان

چاشتهها به عنوان گروههايي ياد ميكند كه هر يك بوا اتتودا بوه رايمنود و آموزگواري واحود در
مجموع روشي متحد در تفسير و آموز

فقهي اختيوار كورده بودنود و نوور و شويوهاي ويوژه در

گوشههايي از احكام فقهي داشتهاند( ».تاواديا  :1348صص )47-46
استاد منصور شكّي ميان چاشته و كرده ) (kardagتايل به همان تفاوتي است كه ميان نوريوه
و آموز

نوري با عمل و شيوة اجراي عملوي در احكوام حقووتي وجوود

داردpp :1971 shaki(.

)322-345
حال اختالف نور و تقابل ميان «چاشته» و «كرده» باعث ظهور بدعتهاي جديد و مباحثات
و مناظراتي در زمينه احكام ديني فقهي زرتشتي در آثار ميانه ميشود.
از جملة اين بدعتها در دين زرتشتي موردي است كه به زادسپرم پيشواي سيرجان مربوط
مي شود .اصرار زادسپرم در تغيير شيوة غسل برشنوم (پهلوي )baršnūm :است كه در فردگرد نهم
ونديداد (بندهاي  1ــ  )36توصيف آن ميآيد« .زادسپرم فتوي ميدهد كه برشنوم را مويتووان بوه
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صورت سادهتري كه در فردگرد هشتم ونديداد (بندهاي  99ــ  )103ذكر آن رفته است اجرا كرد.
زادسپرم پس از اين كه به سيرجان رفت براي مراسم و آداب برشونوم و پاديواب حكوم جديودي
داد .او معتقد است كه مراسم تطهير برشنوم را كه نقش مهمي در زندگي مزديسنان دارد ميتووان
با تطهير سادهتري اجرا كرد يا كالً اين مراسم را برگزار نكرد.
اين بدعت جديد باعث برانگيختن خشم مردم متعصب سيرجان شده موضوع را بوه االوالع
منوچهر برادر زادسپرم برد و پيشواي ديني فارس و كرمان در ترن سوم هجري ميرسانند.
ابرام منوچهر در نگهداري «سنت» و «كرده» و شيوة معمول در اجراي آداب ديني و آيينهاي
پيشينيان سخت است او تصميم براي ايجاد تغييري در شيوة برگزاري آيين يوا اجوراي تطهيور و
عمل ديني و تغيير در «كرده» را بدعتي جديد در دين زرتشتي دانسته و آن را مردود ميداند.

مفهوم برشنوم
نام مراسم تطهيري است براي پاك كردن تن و روان برشنوم همان نشوه (نُه شبه) اسوت كوه
زرتشتيان در آن هنگام نُه شبانه روز بايد از ديگران جدايي جسته و با جامة سفيد و تن و جوان و
روان پاك به گوشهاي بنشينند و تمامي اعضاي بدن را تكتك پانزدهبار با گميز و آب بشوويند و
دهان از خوردن گوشت بر بندند و جز پرستش اهورامزدا بوه كوار ديگور نپردازنود و از هرگونوه
انديشه و گفتار و كردار بد كه تا آن هنگام دانسته يا ندانسته از آنان پديد آمده پتت (توبه) كنند و
از اهورامزدا آمرز

بخواهند .پيدايش واژه نشوه (نه شبه) بر آن بوده كه در هنگام آشوكار شودن

بيماري واگير نه شبانه روز مردم خود را از يكديگر جدا و پاك نگهدارند تا بيماري و آلودگي به
ديگري نرسد .در اوستا اين واژه به صورت بِرشنو آمده به معني سوركوه و نووك بلنودي اسوت».
(اوشيدري  :1371ص )162

مضمون مباحثه منوچهر و زادسپرم
همانالور كه در بخش مقدمه بيان شد نوآوري و نوريه جديود در موورد آيوينهواي دينوي
باعث اختالف نور بين بزرگان دين و مباحثاتي در اين زمينه خواهد شد.
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از جمله مهم ترين ايون مباحثوات خطابوه مهوم منووچهر اسوت كوه در نووع خوود يكوي از
معروفترين مباحثات در متون فارسي ميانوه بوه شومار مويآيود .تسومت اول خطواب بوه موردم
سيرجان تسمت دوم خطاب به برادر

زادسپرم كه اصليترين تسمت مباحثه را تشكيل ميدهد

و تسمت سوم كه ميتوان آن را فتوي ديني به شمار آورد خطاب به بهدينان (زرتشتيان) است و
برابر با تاريخ  25يزدگردي ( 881م) است( .تفضلي )1377
منوچهر در خطابة خود كه پاسخ وي به بدعت جديد برادر

زادسپرم است اصرار زادسپرم

را در تغيير شيوة عمل غسل برشنوم جواب ميگويد .در آغاز او را پند ميدهد و با او بوه مباحثوه
ميپردازد سپس نور او را بدعت مينامد و آن را عودول و انحوراف از چاشوتههواي پسونديده و
درست ميخواند آنگاه از تأثير بد و آثار كيهانيِ ناخجسته چنين بدعتي گاليه و شكوه مينمايود
و تهديد ميكند كه اگر فتوا و «وجر» بدعتگذارانوه و آشوموغانه خوود را بواز پوس نگيورد او را
آشموغ و ملحد خواهد شمرد:

"andar ērān šahr har gyāg kū ēn āgāhīhā bē rasēd ēg-it pad ahlamōγ ud dēn
dušmēn dārēnd"1

«اندر ايران شهر »به» هر جاي كوه ايون آگواهي برسود پوس توور آشوموغ و ديون دشومن
ميشمارند!» و در آخرين خطابة خويش كه نامة سرگشاده به مردم فارس و كرمان است و تاريخ
 250يزدگردي (برابر با  881ميالدي و  260هجوري) بور خوود دارد ايون حكوم را در ارتوداد و
آشموغي برادر خويش صادر

ميكند1:

 life and letters of Manuščihr Gošn jamān; kanga; 76: 1951.ـ1
 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبيات فارسی  سال چهارم شماره 15

مباحثهاي در احكام ديني (فقهي) به زبان فارسي ميانه 127 

 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبيات فارسی  سال چهارم شماره 15

 مباحثهاي در احكام ديني (فقهي) به زبان فارسي ميانه 128

pa(č)čēn ī wišādag ī hērbēd xwadāy mānuščihr gušn jamān garān wināh ī
rāy šāyist ī šoyišn ī pad pānzdah bār.

Nām ī yazadān
1 ـــman mānuščihr gušn jamān pārs ud kirmān rad bē ō ašnawišn mad kū pad ast
kustag ī ērān šahr awēšān kē waxš āhōg rēmanīh ōwōn čiyōn andar dēn pēšag šōyišnīh
wizīrenēd ēstēd pānzdah bār pad gumēz ud ēk bār pad āb hamē šōyēnd xwēštan pad
pāk hamē dārēnd ud ō āb ātaxš ud pādyābīh barsom paymānag ī pādyābīh hamē
šawēnd.
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2 ــــēdōn hamē gōwēnd kū zādspram gušn jamān ēn ēwēnag šōyišn framūd
dastwarīh dād abēr škēft garān ō az ī sahišn ud grift ud passand ud a-pāk sahist.
3 ـــu-m niyāzag ī dāštan āgāhīhā ī hū-dēnān kustagīhā ī ērān šahr ōstīgēnīdārīh ī-š
abar šōyišn ī pad baršnūm rāy xwēš sahišn pad-iz nibištag hangirdīg rōšnēnīd.
4-5 ـــu-m pēš-iz abar frēzbānīgīh ī baršnum čand pa(č)čēn ōwōn ī nibištag āwišt
čiyōn ō āgāhišn rōšn nōgīhā-iz nibēsom kū man az dēn ud wizīr dastwarān čāštagīhā
pōryōtkēšān kardag āgāhīh sahišn ōwōn kū šōyišn ī az rēmanān az āb rēmanīh ī pad
gyān ud axw gētīgīg pad-iš pāk bawēnd ān ī pad dast ī a-margān āšnāg ud baršnum
pad pēšag-iz xwānīhēd
6 ـــast andar nō maγ ud kiš pad yaštan-iz gumēz āb ud abārīg abzār ud nērang ī
čiyōn andar dēn čāštag paydāg ud nūn-iz yojdahrgarān ī čiyōn azēr nibēsīhēd pad
kardag dārēnd.
7 ـــšōyišn ka ēdōn šōyēnd čiyōn pad gōwišn ī sē-čāštag ī pad mēdyōkmāhīg ud
abaragīg ud sōšānsīg āšnāg ayāb gōwišn ī ēk az ān sē čāštag ayāb pad gōwišn ī ēk az
dastwarān ī ān sē čāštag pad šāyistīh paydāg ayāb pad kardag ī pōryōtkēšān ī ham ān
sē čāštagīhā andar-im āmad ēstēd.
8 ـــhamāgīhā passandešnīg ud bozišn sahem ān ēwēnag šoyišn pad baršnum ī
dādihā ān ī ēwēnag šustār pad yojdahrgar ī passandēšnīg dārēm.

نامه گشاده هيربد خداي منوچهر جوان جمان درباره گران گناهي (و سنگيني گنواه) جوايز
! نام يزدان:شمردنِ (غسل و) شستشوي پانزدهبار
رسويده

) من منوچهر جوان جمان رد (و پيشواي دينيِ) پوارس و كرموان را بوه گوو1(

است كه در برخي از جاهاي ايران شهر هست (كه) آنان را كوه (از ناپواكيِ) روحِ )پليود و درو
و) آهو (و پليدي اهريمن) ريمني )و ناپاكي رسيده است) چنانكه اندر آهو (و پليدي بر

نسو

آنان) حكم دينيِ شستشوي اندام به اندام (و غسل برشنوم) صادر شده (و برشنوم كردن بور آنوان
واجب گشته) است؛ پانزدهبار با گميز (گاو) و يكبار بوا آب )تون را) هموي شوويند (و شستشوو
ميكنند و آنگاه) خويشتن را پاك ميشمارند و
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( )2ايدون همي گويند كه زادسپرم جوان جمان اين گونه شستشو (و غسل) را فرموده است
)و) دستوري )و آموز

و اجازه) داده اسوت! )ايون) بسويار شوگفت )و سوخت بودو) گوران (و

سنگين) به نزد من )هموي دور از) راي و دريافوت و پسوند مون (اسوت) و (چنوين تطهيوري را)
ناشسته و (ناپاك) ميدارم!
( )3و به مناسبت )ضرورت) آگاه داشتن بهدينان نواحي مختلف ايوران شوهر بوراي اسوتوار
ساختن ايشان را بر (بايستگي) شستشو به شيوة برشنوم راي خوويش را نيوز در ايون نوشوته بوه
اختصار روشن كردهام.
( 4ــ  )5و پيش از اين نيز درباره فريضه بودن برشنوم چند مكتوب آنگونه نوشوته (و) مُهور
كردهام كه براي آگاهانيدن (مردم) روشن( است ولي) نيز از نو (و بار ديگر) مينويسم كه :مرا از
روي (كتاب و آموز ِ) دين و وجر )و فتواي) دستوران )و) چاشتههاي پوريوتكيشوان )و) كورده
و )شيوة عملِ كهن) آگاهي )و) راي (من) چنوان )اسوت) كوه شستشووي از )بوراي) ريمنوان )و
ناپاكان) كه بر اثر ريمني )وپليديِ) گيتي )و مادي) بدان پاك شوند (هم) آن )است) كه در دستِ
)مردمِ) بيشمار )و همگان هست و براي بسياري) آشونا )و در نوزد آنوان معوروف اسوت) و نيوز
«برشنوم با پيشه» خوانده ميشود.
(( )6مقرر) است (كه) اندر نُه مغ (= گودال) و كش (= خط و شيار) نيز با يشتن گميوز (و)
آب و ديگر ابوزار و نيرنوچ چنوانكوه انودر چاشوته ديون پيودا (و آشوكار اسوت) و اكنوون نيوز
يوژداسرگران چنانكه در زير نوشته خواهد شد در كرده (و عمل معمول) ميدارند.
( )7شستشو (و تطهير) را اگر ايدون شويند چونان كه در گفتار (و كالمِ) سه چاشته كوه بوه
عنوان ميديوماهي و ابرگي و سوشيانسي آشنا (و معروف است و) يا (بنابر) گفتة يكوي از آن سوه
چاشته يا بنابر گفته يكي از دستوران (و روحانيون) آن سه چاشته به جوايز بوودن پيودا (و مسولم
است و) يا بنابر كردة پوريوتكيشان هم آن سه چاشتهها (پس) من انودر (آن و بور آن) ايسوتادهام
(و بر آن باور دارم) .
(( )8اينها) را همه پسنديده و بوزنده (و رهاننده و مستدّل) ميشمارم؛ آنگونه شستشوو را
به شيوة برشنوم كه بنابر تاعده (و درسوت اسوت و) آن گونوه شسوتار (و شووينده) را بوه عنووان
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يوژداسرگر (= تطهيركننده) پسنديده ميدارم (و ميشمارم) (آن شيوه را كه)
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16 ـــawēšān pōryōtkēšān ī pešēnīgān winārdan nimāyēd kē-šān gāh abar amā
pasēnīgān ī nūn gōnag axwīhā ud hammōzgārīhā xwadāyīhā-iz amā andar awīšān
pāyag ašakardīhā ud rad gāhīh ud niyōxšīdārīh bandagīhā abar ham ud abārīg-iz
dādēstān kardan dāštan ī awēšān pōryōtkēšān kunēd čāšišn ī ēk-iz az awēšān
dastwarān mēh abardar az ān ī amā gōwišn ud wizīr.
17-18 ـــud har ast rastag ī andar ērān šahr abar bē abgandan ī baršnūm ī čiyōn-im
nibišt abar-iz hamāg rēmanān ī čiyōn nibišt kē pad čēgām-iz-ē frēzwānīg čārag pad
baršnūm ī čiyōn-im nibišt šustan tuwān pad baršnūm ī čiyōn-im nibišt nē šōyēd ud pad
pānzdah bār čiyōn-im nibišt šustan framūd pad pāk wizīrēnīd pad dād nihād pad
kardag rāyēnēd agar zādspram ayāb any kas pad nām ī dastwarīh kardan framūd guft
ayāb wizīrēnīd pad dād nihād rawāg kard u-š pad-iš dastwarīhā dādan sahišn ud wizīr
ud kard ī man ēn kū ham gōwišnān an-ēwēnīhā ham framān a-dādīhā ham wizīr ī drō
čāšišnīh ud ham dād abārōn ud ham rawāggarīh garān wināhīhā ud ham dastwarīh nē
padīrišn kār u-š nē kunišn kē-š kard u-š tēz petīt bawišn.
19 ــــud ān kē andar ērān šahr pad nām ī dastwarīh hamāg čāragānōmand ī
rēmanān ī čiyōn nibišt rāy ēwēnag šōyišn wizīrēnīd ān ēwēnag ī dād nihād pad
ahlamōγ margarzān hangārišn.

) آن پوريوتكيشان پيشينيان برترار داشته (و) نمايانيدند كه آنان را جايگاه بر ما پسوينيان16(
(و اخالف) كنوني (در) گونه (و رديف) سروري و آموزگاري (و) خدايگاني (است و) نيز موا را
 پوس) دربوارة هوم.در برابر ايشان پايه (و مقام) شاگردي و پيروي و نيوشيداري و بندگي (اسوت
)ِ(اين مورد) و نيز ديگر دادِستان (و احكام ديني) دريافت (و ادراكِ شويوة) عمول (و چگوونگي
و) چاشتة نيز (هر) يكوي

پنداشتن (و انديشيدنِ) آن پوريوتكيشان (و آموزگاران نخستين آموز

!)از آن دستوران (و موبدان گذشته) برتر (است) از گفتار و وجر (و فتواي ما
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( )17و هر (آن كه) هست رسته (و فرتهاي) اندر ايران شهر (كه) بر بيفكندن (و كنار نهادنِ)
برشنوم چنانكه نوشتم و نيز در مورد همه ريمنان چنانكه نوشته شد كه به هور جهوت هور نووع
چاره واجب (آنان) با برشنوم چنانكه نوشتم شستن تواند و با برشنوم چنانكه من نوشوتم (خوود
را) نشويد و با (غسل) پانزدهبار چنانكه نوشتم شستن فرمود (و چنين غسلي را) به پاك (بوودن)
وجر كرد (و فتوا داد؛ آن را) به داد نهاد و (مشروع شمرد)؛ به «كرده» آراست (و به عمول درآورد
و راهنمايي كرد)؛ اگر زادسپرم (باشد) يا ديگر كس (كه) به نام دستوري كوردن؛ (چنوين) فرموود
(و) گفت يا وجر كرد (و فتوا داد) به داد نهواد (و مشوروع دانسوت) روا كورد (و روا داد /روا
مجاز شمرد)؛ پس بِدان دستوري دادن (و جايز شمردن /آمووز

دادن)؛ راي و وجور (= فتووا) و

عملِ من
( )18اين (است) كه هم گفته (آنان) انايين (و نادرست) هم فرموان (آنوان) بويتاعوده هوم
وجرِ دروغوين (و فتوواي نادرسوت) چاشوتن (و آمووختن) و هوم تاعودة اابوارون (و نادرسوت و
نامشروع) و هم روا داري (و روا گردانيدنِ) گناهِ گران (و سخت است) و هوم (آن) دسوتوري (و
حكم) را نبايد پذيرند كار از روي آن نبايد كنند؛ (و) هر كه آن (= آن گونه غسل) كرد از آن تيز
(و زود) بايد بازگردد (و آن را جبران و از آن توبه كند).
( )19و آن كه اندر ايران شهر به نام دستوري همي براي (تطهيركنندگانِ يواور و) چوارهسوازِ
ريمنان (و ناپاكان) همي چنانكه نوشتم (به نادرستي) آيين (و شيوة) شستشوو را وجور كورد آن
آيين (و شيوه) را داد نهاد (و مشروع شمرد سوپس او را) آشوموغ (و بودعتگزارِ) مور

ارزان (و

سزاوار مر ) بايد انگارند (و به شمار آورند)!
منوچهر پيش از صادر كردن حكم ارتداد و آشموغي زادسپرم به برادر گوشزد كرده بود كوه
حتي دانايان و خردمندان پيشين با همة احاالة خويش بر احكوام ديون و توانمنودي روحواني از
«گردانيدن كردة» گذشتگان ابا داشتند و از دسوت بوردن بوه تغييرهواي آشوكار در شويوة معموول
آيينهاي متداول سرباز ميزدند وي مثالي از آن را به دوران خسرو انوشيروان منسوب ميكند:1

1- life and letters of Manuščihr Gošn jamān; kanga; 23: 1951.

 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبيات فارسی  سال چهارم شماره 15

 مباحثهاي در احكام ديني (فقهي) به زبان فارسي ميانه 134

15  ـــu-š hangōšīdag paydāg az-iz ān ī anōšag ruwān widšāpuhr ī mōwbēdān
mōwbēd ud any-iz ohrmazd mōwbēdān mōwbēd čāštag ī awēšān pas-iz kardag pad-iš
nē wardēnīdan gōwišn ī any dastwar pad-iš nē akārēnīdan.
16  ـــbē ān ī-šān pad ēwarīh padīrēnd az gōwišn ī abārīg dastwarān pad abartar
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dāštan kardag ī any ēwēnag gōwišnān nē wardēnīdan dādīg sahist.
 ōwōn būd čiyōn ān nišāpuhr pad hanjaman ī anōšag ruwān husraw ī šāhānـــ 17
šāh ī kawādān rōšn bozišnīhā ōwōn nimūd mēnišn pad-iš ēstād hēnd u-šān nibišt āwišt
kū ōwōn mēnišn pad-iš būd čiyōn wizīrēnēd u-šān pas ān and wizīr ī ōy ōwōn nimūd
mēnišn pad-iš hamdādēstān būd hēnd.
 pad mādagwarīh ēwar pāyagīh ud andar kardag ī ōstīgān dāštan abārīg ī-šـــ 18
guft ōwōn dārēd čiyōn abārīg gōwišn ēk ēk az awēšān dastwarān uskārišnīg čāštan.

( )15مثال آن پيدا (است) نيز از آن (جايي) كه انوشوه روان و شواپور موبودان موبود و نيوز
موبدان موبد ديگر اورمزد را (يكي) چاشته (و آموز

و نوريه تازه بود ولي) ايشان نيوز (مقورر

داشتند) پس «كرده» (و شيوة معمول و عرف كهن را) به واسطة آن نگردانيدن (و دگرگون نكردن
و) گفتارِ ديگر دستوران را بدان (چاشتة نوين) از ار نينداختن (و منسوخ نگردانيدن) متن:
)(ne angārēnīdan

( )16بلكه آن را كه آنان با يقين پذيرفتند (مقرر شد) از گفتارِ ديگر دستوران برتر داشتن (و
به شمار آوردن؛ ولي بر اثر آن) «كوردة گوينودگان آيوين (و شويوههواي) ديگور را نگردانيودن (و
دگرگون نكردن و آن كرده پيشينيان را باز هم) دادي (و تانوني صحيح) شمردند.
( )17چونان بود كه چون آن وِه شاپور در انجمن خسرو شاهنشاه تبادان با حجوت روشون
چنان نمود (و نشان داد و روشن كرد و) تصميم بر آن شد (و تصويب نمودند) و نوشتند و مُهور
كردند كه چنان تصميم بر آن گرفته شده است كه بر آن (گونه) وجر كردهانود (و فتووا دادهانود)؛
پس آن چند وجر (و فتواي) وي را كه آنان چنان بدان همداستان گشتند.
( )18به مايهوري (و به عنوان اصل اساسي و) پايه و (در حدّ) يقوين (و بيگمواني دانسوتند)؛
پس (مقرر شد) اندر كرده (و شيوة عمل آن را) معتبر محسوب داشتن (ولي) ديگر (گفتوههوا را)
كه (پيش از آن) گفته شده است (هم) چنان دارد (و به شمار آورد) كه گفتوههواي يكايوك از آن
دستورانِ (ديگر) را به همسگالي (و مشاورت) چاشتن (و آموختن باشد).

نتيجه
تندروي زادسپرم و صادر شدن حكم ارتداد وي صرف نور از آن كه حقاً و شورعاً حوب بوا
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وي بوده است يا برادر

دو مسأله را در پي دارد يكي معطوف به مفاهيم دين زرتشتي در عهد

ساسانيان است و ديگري به سير تحول كيش زرتشتي در دوران بعدي باز ميگردد.
از آنجا كه منوچهر مستقيماً بر مبناي سونت گذشوتگان نزديوك خوويش بوه صودور حكوم
آشموغي براي برادر دست يازيده است پس زادسپرم نمونه و مثالي اسوت از آشوموغان پويش از
خود.
به الور كل هر گونه سرپيچي و تخلف از چاشتهها و كردههاي پيشينيان روحاني سوركش و
تازه جوي را به آستانة آشموغي رانده است و چه خطاكار باشد و چه آورنده نوري خردمندانه و
نوين ولي چون خالفِ نوريه تبلي است در هر دو حالت احتمال خوردن مهور بودعتگوذاري
وجود دارد.
دومين نكته در واتع حاصل و دستاورد مسأله نخستين است؛ با دگرگوني شورايط و دشووار
گشتنِ زمانه چون پاسداران سرسخت سنتهواي پيشوين حمايوت حكوومتي را كوه در خلوب آن
سنتها دخيل بوده است از دست دادند؛ ناگزير بر ميزان و سختي حدود احتياط و حزم افزودند.
در نتيجه خالف آن كه در دوران ساسانيان كه «جدل» يا به اصطالح پهلووي «پيكوار» مبنواي
اصلي در آموختن علم دين بود و تا شاگرد ديني و «اللبه» جدل نميكرد هيربد مجاز بوود كوه از
آموختن وي سر باز زند؛ (مزداپور  :1369بند  )4از اين پس ديگر احكوام فقهوي زرتشوتي بويش از
پيش جزمي و سخت شد .مي توان حدس زد كه موبداني مقتدر چون منوچهر حداكثر با سگالش
و مباحثه با هماالن خويش بخشهايي را كه از چاشتههاي پيشينيان «رهانندهتور و داراي حجوت
روشنتر» تشخيص دادهاند در عمل حفظ كردهانود و بوا پرداخوت كوردنِ «كوردههواي دينوي» و
جنبه هاي عملي آداب و رسوم در گذر زمان چاشتهها و مباحث نوري را كومكوم از دور خوار
نمودند و به تدريج به دست فراموشي سپردند.
نكته مهم اين است كه البته اينگونه تعصب و نگهداري سنت كهن و رسم نياكوان در عمول
تنها معطوف به نوشته و كاغذ است و هنگامي كه پاي عمل و واتعيت زندگاني روزمره بوه ميوان
ميآيد موبدان زمانه كه «وجر» و فتوا و حكم ايشان پيوسته راهگشوا و راهنمواي عملوي بووده و
هست؛ به تنهايي يا با نورپرسي و مشاورت يكديگر بنوابر شورايط موجوود احكوام كهون را بوا
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شكلي تازه دگرگونه آراستند و به نسل بعدي و جامعه زرتشتي انتقال دادهاند بدين ترتيب كهنگي
آراي تديمي و كتابي به كاغذ و كهنه كتوابهوا منحصور بووده و در زنودگاني روزموره و احكوام
شفاهي دستوران و موبدان زمانه به فراموشي پيوسته است .به بيوان ديگور «كورده» عموالً در الوي
تاريخ و در دوران متأخر كيش زرتشتي تغيير كرده و «چاشته» به شكل باستاني خويش از يادهوا
رفته است .در نتيجه ميان احكام كتابي و شيوههاي عمل به واتع فاصله ژرفي پديد آمده است.
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