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چكيده:
در اين نوشته ما با پذيرش اين پيشفرض كه در دوران باستان سه روايت مختلف و
متفاوت از خداينامهها وجود داشته است ،به بررسي و مقايسه روايتهاي گوناگوني كه
از مرگ رستم در متون نوشته شده در دوران اسﻼمي وجود دارند ،پرداختهايم .ما
كوشيدهايم كه با مقايسه رويكردهاي اين متون به موضوع ياد شده ،متون نگارش يافته
در دوران اسﻼمي را ،در زمينه موضوع مورد بحث اين مقاله )مرگ رستم( ،از نظر منابﻊ
مورد استفاده آنها دستهبندي كنيم.
واژگان كليدي :رستم ،اسفنديار ،خداينامه ،روايت پهلواني ،روايتهاي ديني و درباري.

 .١كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران
٢كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران.
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آنچه به عنوان تاريخ ايران در نوشتههاي مورخان اسﻼمي و نيز در شاهنامه آمده،
برگرفته از متوني است كه از دورة ساساني برجاي مانده است .مهمترين اين متون،
خداينامهها هستند .اين كه ميگوييم خداينامهها ،از اين جهت است كه شرحهاي
مختلفي از اين روايتها وجود داشته كه به خاطر خاستگاه اجتماعي و طبقاتي
نويسندگان آنها ،در جزئيات با هم متفاوت بودهاند .اين روايتهاي مختلف در
سيرالملوكهاي عربي جلوة بارزي دارد .چنانكه از  ٢١تحريري كه از تاريخهاي دورة
اسﻼمي در دست است ،هيچ دو تحريري مشابهت كامل ندارند(Shapur shahbazi, .
) A., 1990, p.215گردآورندگان خداينامهها در كنار افسانههاي كهن از متون
بايگاني ،روايتهاي حوادث معاصر و بازسازي غيرتاريخي حوادث نزديك نيز استفاده
ميكردند .يعني آنها گاهي شكافهاي موجود در تاريخ كهن را با به كارگيري تصويري از
حوادث نزديك يا بازتابهاي آنها در زمانهاي دورتر پر ميكردند .براي مثال در اين
روايتها ،اسكندر به عنوان قيصر روم شرقي معرفي شده بود(Shapur Shahbazi, .
) A., 1990, p.211به كارگيري نامهاي كهن ايراني همچون زرير ،قباد ،جاماسب،
كاووس و خسرو در بين اعضاي خاندان سلطنتي ساساني از سدة چهارم ميﻼدي ،نشان
ميدهد ،توجه به حماسههاي ملي از اين دوره آغاز شده و در زمان بهرام گور تاليف و
تدوين مكتوب تاريخ ملي شكل جديتري به خود ميگيرد و در زمان انوشيروان
خداينامه در قالب منظمي گردآوري ميشود .پس از او در دورة خسروپرويز مطالب
تازهاي به آن اضافه شده ،بهصورت كاملي تدوين ميشود٦١٥-٦٢٢).م(Shapur (.
).Shahbazi, A., p.214
حداقل سه شرح مختلف از خداينامه وجود داشته است .اينها عبارتند از نسخة سلطنتي
و نسخة پهلواني و نسخة ديني ) (Shapur Shahbazi, A., p.216نسخههاي ديني و
سلطنتي اهميت و اعتبار خاصي براي روحانيون و پادشاهان قائل شدهاند و به آنها به
عنوان آبادگران كشور نگاه كردهاند و اشتباهات و خطاهايشان هم مورد اغماض قرار
گرفته است (Shapur Shahbazi, A.,1990, p.217) .اما در برخي روايتها
خاندانهاي بزرگ دورة ساساني مورد توجه قرار ميگيرند و حتي خاندانهايي چون
سورن ،كارن و مهران ،بهصورت غير تاريخي به عنوان رقباي سلطنتي كيانيان تصوير
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ميشوند .اين خاندانها تاريخ به قدرت رسيدن خود را تا زمان كيگشتاسپ ،نياي
سلطنتي ساسانيان عقب ميبردند و مدعي بودند كه كيگشتاسپ جايگاه اجتماعي آنها
را باﻻ برده و در تيولهايشان مستقر نموده است .به عﻼوه آنها به خود ميباليدند كه از
اخﻼف خاندان شاهي اشكاني هستند و از اينرو پهلوانان ايرانشهر محسوب
ميشدند(Shapur Shahbazi, A.,1990, p.217).
اما مريبويس معتقد است كه داستانهاي مربوط به خاندانهاي اشكاني دليل وجود يك
نسخة پهلواني نيست .بلكه اشعار حماسي خاندانها به طور ناآگاهانه توسط موبدان
ساساني در تاليف خداينامه به كار رفته و در داستانهاي آنها به اين شكل وارد تاريخ
ملي شده است).بويسمري ،١٣٧٧ ،ص (٧٤٢
اما اين فرض چندان محكم به نظر نميرسد زيرا همان طور كه شاپور شهبازي استدﻻل
ميكند ،با توجه به آنچه پيش از اين در مورد ادعاهاي خاندانهاي پارتي آمد و نيز اين
نكتة مهم كه برخي پهلوانان چون رستم در اوستا يا روايتهاي ديني و سلطنتي مورد
توجه واقﻊ نميشوند .حال آنكه در برخي روايتها به آنها توجه زياد ميشود و رستم به
عنوان بزرگترين و دليرترين پهلوان كياني مطرح ميگردد و در مقابل شاهاني چون
گشتاسپ و بهمن كه در اوستا و روايتهاي ديني و سلطنتي بزرگ و خيرخواه معرفي
ميشوند ،در روايتهاي پهلواني شاهان بدانديش و ناسپاس هستند ،نشان ميدهد كه
نسخهاي غير از نسخه ديني و سلطنتي وجود داشته كه در آن دستاوردهاي خاندانهاي
پارتي مورد توجه و اهميت بوده است )(Shapur Shahbazi, A.,1990, p.218
در اين مقاله سعي شده با بررسي خبر مرگ رستم در متون تاريخي اسﻼم و شاهنامه به
طبقهبندي معقولي درباره روايتهاي مختلف از اين خبر برسيم.
روايت دينوري :در روايت دينوري گشتاسپ با شخصيتي مثبت تصوير ميشود و چون
سركشي رستم را در پذيرش دين نو ميبيند و از شورش او آگاه ميشود ،اسفنديار را
براي دفﻊ فتنه به جانب او ميفرستد .به درخواست اسفنديار دو پهلوان جنگ تن به تن
ميكنند و اسفنديار كشته ميشود .گشتاسپ از اين مصيبت بيمار شده پادشاهي را به
پسر اسفنديار )بهمن( ميسپارد و در ميگذرد .رستم هم به سيستان بازميگردد و پس

از اندكي كشته ميشود) .دينوري ،١٣٥٦ ،ص (٥٠دينوري در روايت كوتاه خود از
چگونگي نبرد دو پهلوان سخني نميگويد .در مورد چگونگي مرگ رستم هم سخني به
ميان نميآورد.
از دين جديد سرپيچي ميكند .حتي در جنگ با اسفنديار ،انواع حيلهها را به كار
ميگيرد .در حالي كه قرار به جنگ تن به تن ميگذارند .رستم ناجوانمردانه و ناغافل با
سپاه به لشكر اسفنديار حمله كرده كشتار عظيمي به راه مياندازد .لذا از جانب اسفنديار
فاسق و غدّاري خوانده ميشود كه نقض عهد كرده و اين معني به خواننده نيز القا
ميشود .رستم در جنگ تن به تن نيز طريق حيله در پيش ميگيرد و با راهنمايي يك
كاهن ،گياهي را از جزيرة كازرون واقﻊ در طبرستان به دست آورده با آن سه تيري
درست كرده و اسفنديار را با همان سه تير ميكشد )نهايتاﻻرب ،١٣٧٤ ،ص .(٨٤-٨٢
در اين كتاب داستان مرگ رستم اينگونه روايت شده» :رستم بعد از داستان مرگ
اسفنديار به قصد شكار خارج شد و در تعقيب آن با اسب در گودالي سرنگون شد و
مرد« .در ادامه آمده» :و گفته شده از جراحاتي كه از تيرهاي اسفنديار داشته جان باخته
است«) .نهايتاﻻرب ،١٣٧٤ ،ص(٨٥
در روايت اول ستم رستم بي عقوبت نميماند و رستم گرفتار غضب الهي ميشود .روايت
دوم نيز به طريقي ميخواهد نشان دهد كه اگر چه اسفنديار با حيله به دست رستم
كشته شد اما به هر حال رستم نيز نتوانست از تيرهاي او جان سالم به در ببرد.
روايت مرگ رستم و اسفنديار در خبر دوم به گونهاي شايد با روايت مرگ رستم توسط
شغاد در شاهنامه قرينه باشد كه در آن روايت هم شغاد ،با حيله رستم را ميكشد .اما به
هر حال از تير رستم نميتواند بگريزد و به درخت دوخته ميشود )شاهنامه،١٣٨٦ ٬
.(٤٥٥

روايت شاهنامه :طبري ،ثعالبي )تاريخ ثعالبي (٢٤١-٢١٥ ،١٣٦٨ ٬و فردوسي،
گزارشهاي تقريباً يكساني از اين واقعه ارائه كردهاند كه مفصلترين و تاثيرگزارترين
اينها را در شاهنامه ميبينيم و اين گزارش بعدها در مجملالتواريخ هم به اختصار
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روايت نهايتاﻻرب :در اين روايت رستم به عنوان يك شورشي و ياغي تصوير شده كه
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ميآيد) .مجملالتواريخ و القصص ،١٣٨١ ،ص  (٥٣-٥٢فردوسي با گفتار شاعرانة خود
سوگنامة زيبايي از اين روايت ميسازد .او نسبت به هر دو پهلوان به ديدة احترام و
عﻼقه مينگرد و مصيبت مرگ اسفنديار را بيشتر گناه گشتاسپ ميداند كه همواره در
پي تاج و تخت بوده و حاضر نيست از آن دل بكند .او چنان شيفتة قدرت است كه براي
حفظ آن فرزند خود را دانسته به كام مرگ ميفرستد .او از جاماسب ميشنود كه مرگ
اسفنديار به دست رستم است و به همين خاطر اسفنديار را به اين بهانه كه رستم
سرگران شده و خود را برتر از پادشاه ميداند و سالهاست كه خدمتي به پادشاه و
خاندان او نكرده به سيستان ميفرستد تا رستم را دست بسته بياورد و پس از آن شاه
ايران زمين شود ،اما البته اين ادعاي گشتاسپ با خبري كه پيشتر در شاهنامه آمده در
تناقش است ،چرا كه پيش از حملة ارجاسب توراني گشتاسپ و سپاه او به مدت دو سال
مهمان رستم و خاندانش در سيستان بودند و رستم و خاندانش از هيچ خدمتي در نزد او
فروگذار نكردند و حتي بنا به درخواست گشتاسپ ،رستم كشتي به كمر بست و به آيين
زردشت گرويد .اما در جاي ديگر شاهنامه وقتي اسفنديار به نزد رستم ميرود تا بنا به
دستور گشتاسپ او را بندي كند ،رستم حاضر نميشود دست به بند دهد و اسفنديار هم
براي اجراي دقيق فرمان شاه اصرار ميورزد تا مبادا اين بار هم گشتاسپ بهانهاي بياورد
و تاج و تخت را از او دريغ ورزد .از اينرو ابتدا هر دو راههايي را براي حل مشكل
پيشنهاد ميكنند و با سخنان نرم ميكوشند كه ديگري را به انجام خواستة خود راضي
كنند .اما سرانجام با هم مبارزه ميكنند و اسفنديار با تيري كه به چشمانش دوخته
ميشود كشته ميشود .اسفنديار بهمن را به رستم ميسپارد تا او را بپرورد ولي بهمن
پس از چندي كه به پادشاهي ميرسد و پس از كشته شدن رستم و زواره به حيلة شغاد،
به سيستان حمله ميكند و با قتل فرامرز و تاراج سيستان انتقام پدر را ميگيرد.
)شاهنامه.(٤٩٥-٢٩٣ ،١٣٨٦ ،
روايت گرديزي :گزارشي كه گرديزي از اين واقعه ارائه ميدهد بيشتر شبيه گزارش
فردوسي و ثعالبي است .در اينجا نيز گشتاسپ به عهد خود وفا نميكند و واگذاري
پادشاهي در گرو دست بسته آوردن رستم نافرمان به پيشگاه شاه است .اما در اين

گزارش از پيشگويي جاماسب سخني به ميان نيامده و نكته ديگر اينكه در اينجا،
اسفنديار با اينكه به بهانة نافرماني رستم به سراغ او آمده ميگويد :فرمان شاه اين است
كه تو دين زردشتي بپذيري يا با من بجنگي و يا دست بسته نزد شاه بيايي .در آخر هم
از تاراج سيستان به دست بهمن اردشير سخن ميگويد ولي دربارة مرگ رستم تنها به
اين اشاره كه »و رستم مرده بود« بسنده ميكند) .گرديزي ،١٣٨٤ ،ص (٨٠ -٧٨
روايت ابن بلخي :در فارسنامة ابن بلخي هم گشتاسپ ،اسفنديار را براي حفظ تاج و
تخت خود به نبرد رستم ميفرستد و اشارهاي به جنبهي ديني اين جنگ نميشود.
اسفنديار كشته ميشود )ولي باز هم خبري از جزئيات نبرد نيست( سپس پسر اسفنديار
كه در اينجا اردشيربهمن )دراز دست( ناميده ميشود ،به انتقام مرگ پدر ،رستم را
ميكشد و سيستان را غارت ميكند با اين حال ،ابن بلخي او را شاهي »سخت كريم و
نيكو سيرت« معرفي ميكند كه وﻻيتهاي بسيار ميگيرد و بر قلمرو خود ميافزايد.
)ابن بلخي١٣٨٥ ،م ص  (٥٢در اينجا سخن چنداني از رستم به ميان نميآيد و چنين
به نظر ميرسد كه راوي نظر مثبتي نسبت به او ندارد.

كتاب سكسيران اخبار زيادي از ايران آمده از جمله اينكه اسفنديار به دست رستم كشته
شد) ..مسعودي ،١٣٨٢ ،ص  (٢٢١و بعد هم در بيان پادشاهي بهمن به جنگهاي
بسياري كه با رستم نمود و سرانجام رستم و پدرش دستان را كشت اشاره ميكند؛ اما
هرگز وارد جزئيات نميشود) .مسعودي ،١٣٨٢ ،ص  (٢٢١در كتاب التنبيه و اﻻشراف
ميگويد كه دربارة اين حوادث در كتابهاي مروجالذهب و اخبارالزمان به شرح سخن
گفتهام) .مسعودي ،١٣٨١ ،ص .(٨٨
روايت تاريخ سيستان :تاريخ سيستان مانند گزارش دينوري ،دليل ديني به نبرد

رستم و اسفنديار ميدهد اما در اينجا حرص گشتاسپ نسبت به تاج و تخت نيز مطرح
ميشود و راوي ميگويد كه گشتاسپ چون از جاماسب ميشنود كه مرگ اسفنديار به
دست رستم است ،او را به سيستان ميفرستد تا كشته شود .در اين روايت هيچ اشارهاي
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روايت مسعودي :مسعودي در مروجالذهب اشارهي بسيار مختصري كرده به اينكه در

به مرگ رستم نميشود و بﻼفاصله ماجراي حملة انتقامجويانة بهمن به سيستان در
غياب فرامرز مطرح ميگردد) .تاريخ سيستان ،١٣٨١ ،ص (٧٩

روايت ابن اثير :مولف الكامل آورده كه گشتاسپ به دﻻوريها و پيروزيهاي اسفنديار
رشك برد و به همين خاطر او را به جنگ رستم فرستاد و بهانه آورد كه رستم نسبت به
او فرمانبرداري نميكند .اسفنديار نيز به جانب سيستان لشكر كشيد و در آنجا كشته
شد)ابن اثير .(٣١٨ ،١٣٨٣ ،بعد در سرگذشت بهمن آورده كه او به خونخواهي به
سيستان رفت .و رستم و پسرش فرامرز را كشت) .ابناثير(٣٢٣ ،١٣٨٣ ،
روايت بلعمي :مولف تاريخ بلعمي ابتدا اخباري از كارها و خدمات رستم ارائه ميدهد.
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)بلعمي ،ابوعلي محمد بن محمد ،١٣٨٠،ص  (٤٦٣سپس به ماجراي اسفنديار ميپردازد
كه چگونه در نبرد با تركان كارهاي بزرگي انجام داد و با بدگويي گرزم مورد سوءظن
گشتاسپ قرار گرفت در اين روايت گستاسب براي دور كردن اسفنديار از تخت ،او را به
نبرد با رستم ميفرستد و او در آنجا كشته ميشود .دربارة مرگ رستم هم دو روايت ارائه
ميكند :ابتدا ميگويد كه رستم به دست بهمن اردشير كشته ميشود و سپس از كتاب
اخبار عجم نقل ميكند كه رستم پيش از حملة بهمن توسط برادر خود )ذكري از نام او
نميكند( كشته ميشود) .همان ،ص  (٤٨١ -٤٧٠در اين گزارش نيز جزئيات نبرد رستم
و اسفنديار نيامده است .جز اينكه ميگويد رستم پس از دو سه جنگ اسفنديار را
ميكشد) .همان ،ص (٤٨٢
در اين روايتها با دو گرايش عمده روبرو هستيم .نخست گرايشي كه جانب خاندان
شاهي را ميگيرد و ديگري بيشتر متمايل به رستم است .وجود اين گرايشهاي متفاوت
به دليل استفادة نويسندگان از نسخههاي مختلف خداينامههاست .در اين داستان
خاص نميتوانيم تمايز چنداني بين روايت ديني و سلطنتي قائل شويم .زيرا همزماني
گشتاسپ با زردشت و اينكه او حامي سلطنتي دين نو است و نيز نياي بزرگ خاندان
شاهي ساساني محسوب ميشود .سرنوشت او را براي گردآورندگان هر دو روايت مهم
مينمايد .بنابراين علت وجود اختﻼفات را بايد در تفاوت رويكرد خداينامههاي ديني و
سلطنتي از يك سو و خداينامة پهلواني از سوي ديگر جستجو كرد.
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به طور كلي در روايتهاي ديني باقيمانده از دورة ساساني و نيز در خود اوستا،
گشتاسپ پادشاهي نيك است كه با حمايتهاي خود موجب گسترش دين بهي ميشود.
در فروردين يشت آمده است» :فروهر گشتاسپ دليرترين ايزدين كﻼم گرز قوي آزندة
اهورايي را ميستاييم كه با گرز سخت از براي راستي ،راه آزاد جست كه با گرز سخت از
براي راستي ،راه آزاد يافت .كسي كه بازو و پناه اين دين اهورايي زردشت بود«) .اوستا،
فروردين يشت ،كرده  ،٣١بند (١٤٣
از ميان تمام روايتهايي كه بررسي كرديم  .تنها روايت دينوري است كه چهرهاي مثبت
از گشتاسپ تصوير ميكند در روايت نهايتاﻻرب نيز احتماﻻً همان منبﻊ دينوري
استفاده شده اما راوي نهايتاﻻرب به عنوان مورخ مسلمان رويكردي به اين منبﻊ دارد و
در نگارش خود رستم را به گونهاي تصوير ميكند كه گويا رستم مسلماني موحد است
كه در مقابل زردشت كافر قد علم كرده در مقابل دين او سر تسليم فرود نميآورد با
اينحال اين كار راوي به بدنة داستان آسيب نميرساند و روايت روند ديني خود را طي
ميكند اسفنديار به عنوان مظلوم و قرباني و رستم ظالم و شياد قلمداد ميشوند اما در
روايت دينوري چهرة مثبت گشتاسپ نمايانتر است .در اين روايت رستم بر گشتاسپ
ميشورد و او براي رستم ،اسفنديار را به سيستان ميفرستد اما در روايتهاي ديگر به
ويژه شاهنامة فردوسي گشتاسپ ،فردي خودخواه و ناسپاس است و تنها به دنبال حفظ
قدرت خود است كه اسفنديار را به سيستان ميفرستد.
در روايتهاي شاهنامه ،ثعالبي ،طبري ،بلعمي و فارسنامه ،دليل جنگ ،قدرتطلبي
گشتاسپ است و بهانه ،نافرماني يا كم توجهي رستم نسبت به دربار.
در روايت تاريخ سيستان و زيناﻻخبار ،تركيبي از اين دو روايت به چشم ميخورد .رستم
دين نو را نپذيرفته و گشتاسپ هم قدرتش را از جانب اسفنديار در خطر ميبيند ،سپس
او را به نبردي ميفرستد تا چند صباحي بيشتر فرمان براند.
نگاه به رستم در روايتهاي مختلف متفاوت است .دينوري او را فردي ياغي تصوير
ميكند كه بر عليه شاه دست به توطئه زده و شورش كرده است .در شاهنامه ،تاريخ
ثعالبي و تا حدودي تاريخ بلعمي ،رستم چهرهاي مثبت دارد و تنها براي حفظ شرافت
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خود و جان و مال خاندان و مردمش به ناچار ميجنگد ،در ديگر روايتها اشارهاي به
انگيزههاي رستم در اين مبارزه نميشود.
اما اسفنديار كه پهلوان دين گستر است ،در روايت دينوري و نهايتاﻻرب چهرهي مثبتي
دارد او نيرومندترين پهلوان روزگار خود است و براي اجراي دستور شاه راهي سيستان
ميشود .او حتي سپاهيان را از درگيري معاف ميكند و با رستم به جنگ تن به تن
ميپردازد.
در روايتهاي ديگر به خصوص شاهنامه و تاريخ ثعالبي ،اسفنديار داراي شخصيتي مثبت
است اما براي رسيدن به پادشاهي بيتاب است و براي اينكه بر تخت پدر بنشيند ،همة
خواستههاي او را برميآورد و زندگي خود را در اين راه به خطر مياندازد .تا جايي كه
سرانجام جان خود را نيز بر سر تاج و تخت ميگذارد .اين ديد نسبت به اسفنديار ،ديد
روايت پهلواني است اسفنديار بيش از آنكه شاهزاده و وليعهد باشد يك پهلوان است.
پهلواني پيروزمند كه براي دفاع از سرزمين از هيچ كوششي دريغ ندارد .به همين دليل
براي نويسندگان روايت پهلواني نيز محبوب است و به غير از شوق وافري كه به پادشاهي
دارد ،در روايت پهلواني عيبي در وجود او نيست .همان طور كه گفته شد مرگ رستم در
نهايتاﻻرب مرگي درخور يك انسان اهريمني تصوير شده به طوري كه خواننده از مرگ
او متأسف نميشود .در اين مورد دينوري خبر دقيقي نميدهد و تنها ميگويد كه:
»اندكي پس از بازگشت به سيستان ،رستم هﻼك ميشود« .لحني كه دينوري در اين
جمله آورده بسيار خشك و خالي از احساس تأسف است و نشان ميدهد كه نسخة مورد
استفادة دينوري نيز چنين تصوري از رستم دارد .در روايت شاهنامه ،ثعالبي و بلعمي،
رستم به حيلة برادرش شغاد )كه در تاريخ بلعمي ،نام او نيامده( كشته ميشود .ابن اثير
و ابن بلخي روايت كردهاند كه رستم به دست بهمن اردشير ،پسر اسفنديار كشته شد .در
تاريخ سيستان ،تاريخ طبري و زيناﻻخبار گرديزي در مورد مرگ رستم چيزي
نميبينيم و تنها گرديزي به هنگام شرح حملهي بهمن به سيستان ميگويد كه رستم
پيش از اين مرده بود.

نتيجه گيري:
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ميتوان روايتهاي جنگ رستم و اسفنديار و مرگ رستم را به سه دستة كلي تقسيم
كرد:
 -١روايتهايي كه بر مبناي خداينامههاي ديني و درباري نوشته شدهاند كه در روايت
اخبارالطوال و نهايتاﻻرب نمود پيدا كردهاند و در آنها پهلوان ملي شخصيت منفي دارد
و شاه حامي دين و پهلوان او چهرههايي مثبت دارند.
 -٢روايتهايي كه بر مبناي خداينامة پهلواني نگاشته شدهاند ،روايت شاهنامه ،تاريخ
ثعالبي و تاريخ طبري در اين گروه قرار دارند .در اين روايتها پهلوان ملي بزرگ و محق
است و شاه حامي دين بد دل ،ناسپاس و بيخرد و پهلوان ديني نيز تا آنجا كه به
پهلوانياش مربوط است ،انساني بزرگ و نيكو خصال است ولي آنجا كه به قدرت وصل
ميشود ،از بصيرت دور ميگردد.
 -٣روايتهايي كه به نوعي تركيبي از دو روايت قبلي هستند و احتماﻻً متاخرترند،
روايتهاي تاريخ گرديزي تاريخ سيستان ،تاريخ بلعمي و فارسنامه از اين دست
ميباشند.
در پايان بايد متذكر شويم كه اين گونه نگاه به منابﻊ و بررسي رويكرد آنها به موضوعات
خاص ميتواند به ما اين امكان را بدهد كه به يك دسته بندي معني دار و سودمند از
مابﻊ ايران باستان ،به ويژه آثار نويسندگان دوران اسﻼمي ،دست يابيم .چنين دسته
بندياي ميتواند كمك بسياري به آسانتر و دقيقتر نمودن تحقيقات تاريخي نمايد.
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