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  م٢٦/٠٦/٢٠٠٨                       کامديدای اکادميسين سيستانی
  
 

 اوستا، حماسۀ راستی و کشاورزى
  

 :مدخل
 درصد از خاک آن برای زراعت قابل بهره بردارى است واز اين ١٢افغانستان عمدتًا کشور کوهستانی است که

 و بقيه دشت هايى است که در بخشى از  ٪ آن قابل زراعت توسط آبياری مصنوعی از رودخانه است٦درصد فقط ١٢
 . آنها صرف ديم کارى صورت ميگيرد و امکان آبيارى مصنوعى در آنها ميسرنيست 

اقليم افغانستان مانند طبيعت آن ناهمگون است ، گاهى از لهيب گرما در تب و تاب است و زمانى از نهيب سرما در 
و طوفنده که از پيچاپيچ دره هاى بهم فشرده و کوهساران بلند خشکى و برودت همراه با باد هاى سخت . رنج و عذاب

برخى از مناطق . ، سينه پهن دشت هاى آفتاب سوخته را در مى نوردد، حکايتگر آشفتگى طبيعت اين سرزمين است 
 بيش کشور مانند پامير و قسمتى از بدخشان و نورستان که در سطح بلند ترى قرار گرفته اند ، زمستانى سرد دارد که

و در برخى مناطق مثل .  درجه زير صفر ميرسد ٣٠از هفت ماه بطول ميکشد و درجه سردى وبرودت در آنجا تا 
کابل و غزنى و کتواز و هزاره جات و غور و هرات هواى معتدل و چهار فصل مشخص دارد که مقدار بارندگى در 

 فراه ونيمروز و قندهار و ننگرهار و بلخ که مقدار اما مناطق نشيب دار چون. آن ساالنه تا چهارصد ملى متر ميرسد 
 درجه باالى صفر و ٥٠ ملى متر تجاوز نميکند، داراى تابستان گرم با درجه حرارت ٢٠٠بارندگى در آنها ساالنه از 
 .  درجه باالى صفر مى باشد٢٠ تا ١٥زمستان گوارا با حرارت 

قليم صحرائى و نيز يکى از دهليز هاى مهم فتوحات بسوى بدينسان کشورما ، فالتى است کوهستانى ، کم آب با ا
همين مشخصات که از پامير تا بين النهرين را احتوا ميکند، نقش و اثرات دور و درازى . جنوب وغرب وشمال

بر اثر خشکى و کم آبى ، مسئله آبيارى و کشت و زراعت يکى از پرابلم هاى . برتاريخ و جامعه ما گذاشته است 
وبر اثر کوهستانى بودن، ما شاهد جدائى گروه های قومی مختلف و . و اجتماعى کشورما را تشکيل ميدهداقتتصادى 

کوه هاى سر بفلک کشيده ، دره هاى تنگ ، دشت . بقاياى زبانها و لهجه ها و آداب و رسوم و عنعنات متفاوت هستيم
هنگ هاى مختلف نيست تا قوام ملى تسريع هاى فراخ دامن و طوفان زاى ، هيچکدام تشويقى براى درهم آميزى فر

فقط سيطره يک سلطان قهار و خشن و ايلغار اقوام مهاجم براى مدتى، اين اقوام را با رشته هاى آهن و خون با . گردد
 . هم ميدوخت و اجزاء را با هم لحيم ميکرد

ر عقب مانده زراعتی شناخته خالصه به علل مختلف طبيعی واجتماعی وسياسی اين کشور تا هنوز به عنوان يک کشو
ميشود، مگر متاسفانه که درعرصه  زراعت هم بنابر تسلط مناسباط غيرعادالنه فيودالی وماقبل فيودالی تا 

خشکسالی های متواتردر ده سال اخيربسياری . هنوزافغانستان  از لحاظ موادغذائی در سطح خودکفائی نرسيده است
بنا برين . ت جبران ناپذيری براقتصاد روستائی مردم افغانستان واردنموده استاز مردم را خاکستر نشين کرده و تلفا

وجود ندارد و اين ماده حياتی مانند هوا و آفتاب فراوان » آب « اگر برای بسياری از کشورهای جهان مسئله يی بنام 
جاور آن ، آب در حکم و بيدريغ و رايگان است ، در برخی ديگر از کشورها و منجمله کشور ما و سرزمين های م

اساسی ترين ضرورت زندگی است و رفع کمبود آب و ايجاد شبکه های آبياری مصنوعی از بزرگ ترين نتايج کار و 
اما اين شبکه های آبياری بارها براثر يورش وتخريب اقوام مهاجم برهم ميخورده . تالش انسان اين سرزمين است 

 .ومردم را به خاک سياه  می نشانده است
يکی از .  درنظر اقوام مهاجم ، ويران کردن شهرها و شبکه های آبياری نوعی فتح وپيروزی  بشمارمی رفت

ترکان "(ترکمن"وحشيانه ترين هجوم ها بر سرزمين های افغانستان وايران وکشورهای آسيای ميانه، هجوم اقوام
که عالوه برکشتار بيرحمانه مردمان ميالدی بود١٢١٧وسپس مغوالن بسرکردگی چنگيز خان مغول در) ُغز،سلجوقی

بدبختانه که اين روش در . قلمرو مفتوحه، شهرها را نيز به آتش ميکشيدند وشبکه های آبياری را ويران مينمودند
اخيرقرن بيستم نيز يکی ازراه های پيروزی بردشمن به حساب ميرفت، چنانکه در تجاوزشوروی برافغانستان ، تمام 

تفاق  شبکه های آبياری عصری وعنعنوی درکشور تخريب شدند و مردم ما تاهنوز موفق به ويا اکثريت قريب به ا
احياء مجدد آن شبکه ها نشده اند و اين امريکی از علل روی آوردن مردم به کشت خشخاش است که به آب وزمين 

 برويم ببينيم که به هرحال. کمتری ضرورت دارد وعوايد حاصلش نسبت به موادغذائی بيشتر وسهل الوصل تراست
  آب وآبياری وکشاورزی  نزد اريائيان  عصراوستا دارای چه ارج واهميتی بوده است؟

 
  :اوستا،چه ميگويد
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، در درجه اول از لحاظ تاريخ قديم آريانا و در )باقيمانده ازهزاره دوم قبل از ميالد ( کتاب مقدس زرتشتيان اوستا،
راى خود که شديدًا احساس وطن دوستى را در آدمى بيدار مينمايد ودر درجه دوم از جهت فرهنگ وسيع و ادبيات گي

درجه سوم از لحاظ دين و مذهب قديم مردمان آريانا و باآلخره در مرتبه چهارم ازاين جهت که مردم را به کشاورزى 
 . و اسکان در واحد هاى اقتصادى روستائى توصيه و ترغيب ميکند،اهميت فراوان دارد

نقطۀ عطف تمام و يا اکثر سرودهاى زرتشت ، اندرز و ترغيب در راه راستى و مبارزه با دروغ و درعين حاليکه 
اهريمن و زشتى هاست ، آباد کردن زمين ، محبت ورزيدن نسبت به حيوانات و پرورش گله و گرم داشتن کانون 

ه گشاى جلب رضائيت و عنايت گاتها و يشتها ، حماسه هاى کشاورزى و را. خانواده ، حادترين آرزوى او نيز هست
طبيعى است که چنين آئينى با اين فلسه اجتماعى پرتحرک ، هرگز نميتوانست در دايره تنگ . اهورامزدائى هستند 

محدود بماند، بلکه قابليت و اسعداد پيشرفت و توسغه را داشت و بزودى در افکار و انديشه هاى مردمان آرين زمين 
عتقدات چندتائى پرستى نيروهاى طبيعت گرديد و در حقيقت انقالبى در طرز تفکر و نفوذ ورسوخ کرد و جاگزين م

 . انديشه اجتماع و مردم عصر خويش پديد آورد
هيچ دينى از اديان باستان ، چنين اهميتى را نسبت به زراعت « : اوستا شناس امريکائى » جورج فوت مور« به قول 

 رديف معتقدات مذهبى و اعمال حسنه دينى قرارداده باشد ، مگر ديانت و کشت وکار قايل نشده که توسعه آنرا در
 ) ١(» .زرتشتى 

به زمين عشق ورزيدن، و آنرا آباد کردن و برای کشت و برز بکار بستن ، به نهرها و جويها، به بارانها و چشمه  
 بخشيدن، اين همه چيزهای بود که سارها، به چشم اميد نگريستن، به گله ها و رمه ها و پرورش آنها اهميت و اعتبار

، اين همه از آب ها و رمه ها و »اوستا « واز همين جهت است که در . در واقع زير بنای جامعه آريائی را ميساخت
در اين سرودها ی . مزارع گندم و درختان ميوه و ستوران و چراگاهان خوب ياد شده و در همه جا به نيايش آمده اند

 ) ٢. (در زير به متن و محتوای اين سرودها از روی اوستا می پردازيم.و نشه زندگی می جوشدکهن هنوز بوی حيات 
 گله پرورى را ميستائيم ، و مزارع گندم سودبخش را مى ستائيم ، رحم و مروت را که غم خوارگى بيچارگان است «

 جوشنده و باهم جمع شده و جارى را ما آبهاى از چشمه« ) ٣(» ، مى ستائيم ، آب مزدا آفريده مقدس را مى ستائيم،
 و از شما شير گاو که بر فقرا توجه مى کنيد ، و در ميان مشروبات ، خوب ترين ،مى ستائيم و از شما که مثل مادريد 
 ) ٤(» .و بهترين هستيد ، ما استغاثه ميکنيم 

« ) ٥(» .ه استخرها درود ميفرستيموبه درياچه ها وببه کوه ها که از باالى آنها آب جارى است ، درود ميفرستيم « 
 به آفريدگار درود  آبها و گياه هاى خوب بيافريد،ما نيايش مى کنيم اهورا مزدا راکه ستور وراستى بيافريد،

 ) ٦(» .ميفرستيم
آريائيان عهد زرتشت، از تمامى عناصر اصلى مادى ، آب را که آثار آشکارترى در زندگى و کشاورزى دارد، ارج 

و براى او معابد عظيم وباشکوهى بر پا . براى آب ربة النوعى همپايه مهر واهورا مزدا ، قايل بودند. مى نهادند
اردويسور «نام اين ربة النوع . ميکردند و اين الهه را که بصورت زن بسيار زيبا مجسم شده است ، ستايش ميکردند 

 : اهورا مزدا گويد. بود) ناهيد( » اناهيتا
. مقدسى که فزاينده گيتى است. مقدسى که جان فزاست . ر عالم مادى اناهيتا را ستايش کنند سزاوار است که د« 

از براى من اى زرتشت اسپنتمان ، اين اناهيتا را ... مقدسى که فزاينده مملکت است . مقدسى که فزاينده ثروت است 
نه و قريه و ده و مملکت را بپرورانم ، تا آنها تا خا. را ازنيروى خويش پديد آوردم » ناهيد« من اهورا مزدا ... بستاى 

 ) ٧(» ...را حمايت کنم ، حفظ کنم ، پاسبانى کنم 
اهورا مزدا ، در پاسخ اين ) ٨(» .ما به سرچشمه هاى آب درود مى فرستيم و به گذر هاى آب درود ميفرستيم  «

که بيشتر از همه گندم و گياه و درختان در آنجايى  «: پرسش زرتشت که کجا بيش از همه زمين شاد است ؟ ميگويد 
 ) ٩( » .ميوه بکارند، در آنجايى که زمين خشک است ، آب برسانند و در آنجايى که آبگير است خشک کنند 

اين مطلب ميرساند که آريائيان عصر اوستا،به فن خشک ساختن باطالقها و زراعت در آنها و فن آبرسانى به زمين 
بيم و هراس از بى آبى و خشک سالى از دير باز در فالت آريانا . ه کاريز آشنا بوده اندهاى خشک ، از جمله بوسيل

اين معنى در کرده . گرديده است » تيريشت « مطرح بوده است و اين انگيزه يى براى سرودن چکامه شيوائى چون 
 : اينطور باز تاب شده است ٤٢ و٤١يازدهم ، فقره 

. [ شيفته اواند] همه[تائيم که آبهاى ايستاده و روان و چشمه ها و جويبار ها و بارانتشتر ، ستاره شکوهمند را مى س« 
کى چشمه هاى آب دگر باره سترگ تر از نيروى اسپى روان :] زرتشت از تشتر فرشته نگهبان باران مى پرسد

؟ و ريشه گياهان را خواهد گرديد؟ کى چشمه ها به سوى کشتزارهاى زيبا و دشت ها و پايگاه ها روى خواهند آورد
 ) ٤٢ و٤١ فقره ١١تيريشت کرده ( » از ترى نيرومند خويش بهره مندخواهد ساخت  

 : در جاى ديگر مردم به مبارزه با ديوخشکسالى دعوت شده است 
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براى پايدارى در برابر ديو خشکسالى و شکست دادن او و چيره شدن بر او و دشمنى او را بدو بازگردانيدن،آن « 
 ) ١٠(».] بايد آماده بود[ سالي که مردم هرزه دراى آورنده سال نيکش مينامند ديوخشک

 
است که در روى زمين ) مردان نيکوکار و توانا ( از فروغ و فر آنان ! اى زرتشت « : اهورا مزدا به زرتشت گويد 

ک سرزمين هاى ايرانى رودهاى پر آب روانست و براى نگهدارى ستوران و مردمان و جانوران پنجگانه و مردان پا
 ) ١١(» . بر پهنه آن گياه هاى گوناگون ميرويد 

درياچه = فراخ کرانه ( » فراخکرت «مزدا آفريده از درياى » فر« هنگامى که آبها با ! اى اسپنتمان زرتشت « 
هاى تواناى پارسايان به پا خيزند، چندين چندين صدها ، چندين چندين هزارها ، » فروهر« سرازير شود، )هامون 

  ردن آب برايد و چنينتا هريک براى خانواده و شهرو سرزمين خود در پى بدست آو... چندين چندين ده هزارها
فروهرها در پهنه رزم براى خانه و « ويران گردد و خشک شود ؟ ) از بى آبى ( آيا بايد سرزمين ما : گويد  

هريک ازفروهرها که کامياب گردد ، آب را به خانه و ده و شهر و سرزمين خود ... سرزمين خود مى جنگد 
  ) ١٢(» . برويد ] گياهانش [ گردد و سرزمين ما بايد خرم و سر سبز:ميرساند و ميگويد 

 
 : کارگر زمين ، برترين آفريده 

در روزگار اوستا ، مرد وزن روستائى برترين ارجها را دارند، چراکه سينه زمين را مى شگافند ، گله هارا به چرا 
کشتزار ها ميبرند و آنچه مى برند ، درخت ميکارند، شير گاو ها و گوسپندان را ميدوشند، آبها رادر جويها انداخته به 

  )١٣. (را که با رنج و کوشش خود به دست مى آورند ، قدر مى نهند و مى ستايند 
» .خوشا به شما کشورها که آب جوى هاى شما بدون مانعى بسوى محصول و چراگاه ها و جهان مادى روان گردد« 
فر نيرومند مزدا آفريده بدست « : ات زندگى را و آريائى پاک منش ميستايد پديد آورنده روستا ها و نعم) تيريشت ( 

 ) ١٤ (».آن فر ستوده زبردست ، پرهيزگار کارگر چست را مى ستائيم . نيامدنى را مى ستائيم 
پس چار . آنگاه که به چارپايان آزادانه راه دادى تا به کشاورز گرايند يا به چادر نشينان پيوندند ! اى مزدا اهورا « 

 ) ١٥(» . ان کشاورز گله پرور ، آن پاسبان منش نيک را خدايگان خويش دانستند پايان ، از آن مي
گاتها، يسنا ، .( هرچند بکوشد ، از پيام نيک اهورا مزدا ، بهره نيابد] که به کشاوزى نپردازد [چادر نشين بيابان گرد 

آنچه در .رج گذاشته شده است بازهم به کشاورز در رديف آزادگان ا ] ٣٢در يسنا ، هات ) [ ١٠ ، فقره ٣١هات 
 )١٦.(اوستا آمده ، محتواى زندگى و آرزوى انسان فالت در دير ترين روزگار اين سرزمين است 

براى اينکه در يابيم انسان اين نجد در آن روزگار ، تا چه اندازه به خاک بارور ارج مى نهاده و کشت و برز را 
 : قره از ونديداد در اينجا آورده مى شود امرى بنيادى در زندگى خود ميدانسته ، چند ف

اهورا مزدا به راستى اى : در کجا زمين بيش از همه شاد است ؟ آنگاه گفت ! اى آفريدگار پاک جهان مادى  «
در آنجائى که مرد پاک دينى خانه برپا کند و آن خانه از آتش و شير و زن و فرزند و گله ! اسپنتمان زرتشت 

 ) ١٧ (». و راستى و علوفه و سگ و آنچه از براى زندگى مفيد باشد ، در آنجا فراوان باشد برخوردار باشد و گاو
 ديگر بار مى پرسد . اين پاسخ نمودار اساسى ترين ضرويات يک روستا يا يک واحد اقتصادى در آن زمان است 

و در .و بزرگ پرورانده شوددر آنجائى زمين شاد است که گله و رمه ، خرد  «: زرتشت و اهورامزدا پاسخ ميدهد 
زمين ناشاد است اگر مدت ! اى اسپنتمان زرتشت :  همچنين اهورامزدا گويد ».آنجايى که گله و رمه فراوان باشد

اگر مردى در روى اين زمين با دست چپ ودست راست خود کشت و کار کند ، اين زمين به . زمانى شيار نشده بماند
ى من با دست راست و دست چپ کار کردى ، همواره من بارور خواهم بود ، اى مرد که در رو: او چنين گويد 

 ) ١٨(» . گذشته ازخرمن خوب ، همه گونه روزى از من برگيريد. هميشه بهره بخش خواهم ماند 
تو اى کسى که با دست راست بر روى من کار نکردى : و براى کسى که بر روى زمين کار نمى کند ، زمين ميگويد 

د در آينده پشت دروازه ديگران بپا ايستى و روزى خود را از آنان گدائى کنى ، آرى پس مانده و ريزه هايى که ، تو باي
از دهان ديگران افتاده نصيب تو خواهد شد و از خوان کسانى که به فراوانى و آسايش و خوشى اندر اند ، چنين 

 ) ١٩. (چيزى بتو خواهد رسيد 
دين مزد ! اى اسپنتمان زرتشت « : دين مزديسنا از چيست ؟ اهورا مزدا پاسخ ميدهد در برابر اين پرسش زرتشت که 

يسنا وقتى تغذيه و قوت يابد که مردم با غيرت و کوشش گندم بکارند، کسى گندم ميگارد به اين ميماند که راستى مى 
 ) ٢٠(» . افشاند و دين مزد يسنا را از پيش مى برد 

چون جو آفريده شد ، ديوان سراسيمه شدند ، و چون « : ، در يسنا چنين ميخوانيم در باره نيرو بخشى حبوب جو 
بنابراين مردم را وادار که اين را در .روئيد ديوان دل خود را باختند و چون گل آن سرزد، ديوان پا بگريز نهادند 

 انجام دهد ، نيرو ندارد که انديشه بسپارند ، کسى که نخورد ، نيرو ندارد تا کار هاى سنگين زندگى پارسائى را
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هرجان دارى در جهان به خوردن زنده ماند . نيرو ندارد که دارنده فرزندان شود . کارهاى کشاورزى را از پيش ببرد
 ) ٢١( » . و چون غذا نخورد ، دير نکشد که بميرد

  : گله دارى 
گله « : ادى به آن ارج نهاده شده گله پرورى در کنار کشاورزى ، رکن ديگر حيات روستائى است و در موارد زي

پرورى و مزرعه گندم سود بخش را، مهردارنده دشت هاى فراخ ورام ، چراگاهاه خوب بخشنده را و آب مزدا آفريده 
 نظر به پاداش روز جزا براى بهترين کار هاى ١) هفتن يشت کوچک ( » .گله پرورى را مى ستائيم . را مى ستائيم 

ربرداران را بر آن تشويق مى کنيم که گله و رمه ، آسايش و علوفه روا دارند و ما ميخواهيم ما ، فرمان روايان و ف
گله هاى خوب پرورده « ) ٢٢(» .اهورا مزدا را که ستور و راستى بيافريد ، روشنائى و همه چيزهاى خوب بيافريد 

راى ستور ، درود از براى ستور ، نيرو از ب« ) ٢٣( » .خرمن سود بخش را ستايش مى کنيم . را ستايش مى کنيم 
و ) ٢٤(» .گفتار نرم از براى ستور ، پيروزى از براى ستور ، پوشاک از براى ستور ، کشت و ورز از براى ستور

 : در مهريشت ميخوانيم 
 دين ١٠در فقره ) ٢٥ (». درآنجاهايى که ستوران آرام دارند وپناگاه سالم ستوران است ، مهرتوانا نگران است« 
علم مزدا آفريده مقدس ، قوت در پاها ، شنواگى در گوشها ، و « : شت از هوش و بينائى اسپ توصيف شده است ي

قوت در بازوان و صحت در سراسر تن بخشد ، آنچنان قوه بينائى که اسپ داراست که در شب تيره اگرچه باران و 
 ، تواند شناخت ، از اينکه آن از يال يا از دم ژاله وتگرگ بيفتد ، يک موى اسپ را که در روى زمين افتاده باشد

 ) ٢٦(» .است ] اسپ [
اين فقرات ارزش نظامى اسپ را ياد آور ميشود و توجه به اين حيوان را که بايد در ميدان هاى نبرد و هنگام شکار و 

وش رفتارى تاکيد طى مسافات دور ، سوار خود را به سالمت برگرداند، با نگهدارى در جاى سالم و تغذيه خوب و خ
 . ميکند و تعليم ميدهد و همچنين خواستار است که براى چراندن دامها هيج مرز و مانعى وجود نداشته باشد 

من روا ميدارم آزادى رفت و آمد را ، آزادى منزل براى کسانى که در « :  ، در اين باره ميگويد ١٢در يسنا ، هات 
ونکه در زمين فراخ اهورا آفريده ، بلندو پهن و کوه ها و چراگاه هاى بسيار چ. روى زمين با چار پايان بسر مى برند 

 ) ٢٧(» . و آب فراوان بر آن است 
نيروى ما « :  بزرگترين موهبت اهورامزدا ، براى ارزش سود رسانى اش به انسان مورد قدر دانى قرار گرفته گاو

 گاواست ، چيرگى ما مرهون گاو است ، خوراک ما از گاو قوت دل ما از گاو است ، تفاخر ما منوط به. از گاو است 
 ) ٢٨(» . شيار ما که بر اثر آن غذا از زمين بيرون مى آيد ، بوسيله گاو انجام گيرد . پوشاک ما از گاو است . است 

روان « : و باالخره در يشتها ، تمامى جانوران که آدمى از آنها بهره ميجويد ، هريک جدا از ديگرى ستوده ميشود 
[ پرندگان را مى ستائيم ، ] روانهاى . [ جانوران آبى را مى ستائيم ] روانهاى . [هاى چار پايان اهلى را مى ستائيم 

  )٢٩( » . فروهر هاى اين جانوران را مى ستائيم . جانوران بيابان گرد را مى ستائيم ] روانهاى 
ا که مردم را به اسکان و روستا نشينى و شهر نشينى و دين زرتشت ، در زمانش يک عامل ترقى بشمار ميرفت ، زير

احترام به سگ . محبت به حيوانات اهلى و گوسفند و گاو و سگ و احترام به آب و درخت و زراعت دعوت ميکرد
بخاطر پاسبانى ازگله، احترام به گاو بخاطر بسر آوردن کشاورزى و گرفتن شير و محصول لبنيات او ، صرفًا براى 

در آئين زرتشت نه فقط انسان به مبارزه با دروغ گويان ، بزه کاران ، زيانکاران . دگى مادى انسان است بهبود زن
دعوت شده است ، بلکه تاکيد شده تا با تمامى جانوران موذى ، نظير مار ، گژدم ، مگس ، مورچه ، موش نيز مبارزه 

 شده اند که در معرض نفرت قرار گرفته و از ميان اين جانوران زيانکار بدين جهت از مطاهر اهريمن معرفى. شود 
  .برده شوند

  
  

  پايان
 

 : مآخذ وياد داشتها 
  ١٣١ ايران از نظر خاور شناسان ، ترجمه و تحشيه رضازاده شفق ، ص - ١
 مجله يغما، شماره نهم ، سال هفدهم » درسى بزرگ از فردوسى «  دکتر حسين لسان ، - ٢
  ٩ ، ٨ ،٧ هفتن يشت کوچک ، بند- ٣
  ٤ هفتن يشت بزرگ ، کرده - ٤
  ٢، بند٨ هفتن يشت بزرگ ، کرده - ٥
  ١ ، بند٣ هفتن يشت بزرگ ، کرده - ٦
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  ٣- ١ آبان يشت ، کرده - ٧
  ٨ هفتن يشت بزرگ ، کرده - ٨
  ٣٠٥ ص ٢ ، يشتها ، ج ٤ ونديداد، فرگردسوم ، فقره - ٩
  ٥١ تير يشت ، فقره - ١٠
  ١٠ده يکم ، فقره  فروردين يشت ، کر- ١١
  ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥ فروردين يشت ، بندهاى - ١٢
 رضا انصافپور ، تاريخ زندگى روستائيان و طبقات اجتماعى ايران از دوران قبل التاريخ تا پايان عهد ساسانى ، - ١٣

  ١٣٤ شاهنشاهى ، ص ٢٥٣٥طبع تهران ، 
  ٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢١، ١٤، ٩:  زامياد يشت ، بند- ١٤
  ١٠-٩:  ، فقرات ٣١اها ، هات  گات- ١٥
  ٣١٠، ص ١٣٤٢ اومستد، تاريخ شاهنشاهى هخامنشى ، ترجمه دکتر مقدم ، چاپ تهران ، - ١٦
  ٣- ٢ ونديداد ،فرگرد سوم ، فقرات - ١٧
  ٢٩-٢٨همانجا ، فقرات - ١٩ ٢٧- ٢٦ هماجا ، فقرات - ١٨
  ٣١ - ٢٩ يسنا، هات - ٢١ ٣١ -٣٠ همانجا ، فقرات - ٢٠
  ٣- ١هفتن يشت بزرگ ، کرده  - ٢٢
  ٧ خرده اوستا ، سى روزه بزرگ ، بند- ٢٣
  ٤ مهريشت ، کرده - ٢٥ ٢٠ بهرام يشت ، کرده - ٢٤
  :  دين يشت است ١٠ اين ابيات فردوسى در توصيف رخش رستم بسيار شبيه به فقره - ٢٦

 
 هچه بر آب بودى چه برخشک راه          بروز از خور افزون بد و شب زما

  پى مـــورچــه بــــر پـالس ســـيا ه          شب تـــيـره ديــــدى دو فـــرسنگ راه
 

  ٩ دين يشت ، فقره - ٢٧
  ٦١ ، فقره ٢٢ بهمن يشت ، باب - ٢٨
    ٧٤، فقره ٣٢ فروردين يشت ، کرده - ٢٩

 
  

 
 
 


