
ن القرني) العصر العباسي األول هو نفسه العصر الساساني األخير

 (الهجريين األولين هما زمن شبحي لم يوجد قط

 ]نادر قريط  : سليمان بشير ، وتحيه لـ : إهداء لذكرى [

 ؟مقدمه في نشوء االسالم ، كيف وأين ومتى

 :المبكرحقائق أوليه وأساسيه عند دراسة التاريخ االسالمي ثالثة توجد 

من الخلفاء الراشدين  مله تم العثور عليها تحمل إسم أي  ال يوجد أي ع  -1

 .معاصر لزمنهااألربعه، وال يوجد للدوله الراشديه أي أثر أركيولوجي 

من  11عمالت تحمل أسماء لم يتم العثور على  11مويين الـ الخلفاء األ -2

الباقين تم العثور على عمله واحده فقط تحمل اسم  1والـ [هؤالء الخلفاء  

عمله واحده ( + واسمه مكتوب بالفارسيه الوسطى وليس بالعربيه)معاويه 

( + مكتوبه أيضا بالفارسيه الوسطى) فقط تحمل اسم يزيت وليس يزيد

وأخيرا عمالت الفارس الممسك بسيفه  +عمالت قليله جدا تحمل اسم الوليد 

  ]اسم عبدالملكبالكاد إحداها التي يحمل 

الدوله العباسيه األولى ليس لها أي أثر أركيولوجي ، ال يوجد أدنى أثر ألي  -3

من القصور المذكوره لهارون الرشيد أو ممن سبقوه أو تلوه في الدوله 

، كما أنه لم يتم العثور على أي في طول العراق وعرضها العباسيه االولى

 .بو جعفر المنصورعمله تحمل اسم السفاح أو أ

فقط عندما تتم دراسة المخطوطات مقترنه بدراسة اآلثار  يصبح التاريخ علما  

األركيولوجيه والعمالت ، بدون ذلك ـ أي إعتمادا  على المخطوطات وحدها ـ يكون 

 .التاريخ مجرد مرويه وليس علما  

 :عام الهجريه األولى نجد  211الغريب أنه عند تطبيق ذلك على الـ 

أسماء الخلفاء الراشدين غير مذكوره مطلقا على عمالت وبال آثار  -

خلفاء أمويين على  1أركيولوجيه باإلضافه إلى وجود هزيل جدا ألسماء 

بينما توجود آثار أركيولوجيه منسوبه ( خليفه أموي 11من أصل )العمالت 

 !!لألمويين 

ره بوفره على لى مذكوأسماء الخلفاء العباسيين في الدوله العباسيه األو -

وبال أسماء السفاح والمنصور على )من الخليفه المهدي  العمالت بدءا  

 !!بينما تختفي تماما أي آثار أركيولوجيه لهؤالء الخلفاء ( عمالت



آثار + أمويه هي تقريبا بال أسماء خلفاء على العمالت -أي أن الدوله الراشده*

 موجوده إلى حِد ماللدوله األمويه أركيولوجيه 

إختفاء + بينما الدوله العباسيه األولى يوجد وفره في أسماء الخلفاء على العمالت *

 تام لآلثار األركيولوجيه 

 

 تحمل أسماء كل حكام الدولكل هذا ونحن نتحدث عن مرحله زمنيه تتواجد عمالت 

التي سبقت تلك المرحله ، بل والبارثيه والكوشانيه والسلوقيه واألخمينيه الساسانيه 

الموجوده في العراق وإيران تمتد حتى زمن السومريين ، األركيولوجيه اآلثار  إن

وما تالها ( وليس الدوله العباسيه االولى)واآلثار المنتسبه للدوله العباسيه الثانيه 

 !!العراقما في سامراء وغيرها في  موجوده إلى حد  

 عام؟ 211الحقبه تحديدا  التي تغطي  إذن لماذا هذا التشوش في تلك

 :نركز الصوره إذن على عمالت األمويين 

توجد عمالت وصلت إلينا تحمل أسماء مدن  كل تلك الحقبه الزمنيه ه فيالغريب أن

من الخلفاء  11وأسماء قاده محليين كانوا تابعين لألمويين ، بينما ال وجود ألسماء 

أي أنه لم يكن هناك نقص في سك العمالت في فترة !! األمويين على تلك العمالت

وجود األمويين، ولم يكن هناك خشيه ما من كتابة أسماء على تلك العمالت بدليل 

 !! أسماء لبعض القاده المحليين على العمالت 

الملحوظ أيضا في عمالت األمويين أن أسماء المدن التي تحملها تلك العمالت في 

وينطبق ذلك !! معظمها أسماء مدن عراقيه أو غرب إيرانيه وليست مدن شاميه 

 -:على نمطي العمالت المنسوبتين لتلك الحقبه األمويه ، وهي 

وهي عمالت تحمل كلمات عربيه مع كلمات : لساسانيه المعربهالعمالت ا -

هذه كانت عمالت . وصور معظمها لـ خسرو الثاني( فارسيه وسطى)بهلويه 

 .أمويه بالمناسبه

وهي العمالت األمويه التي تحمل :   post reform coinsعمالت الـ  -

العباسيه  والتي استمرت بعد ذلك في الدوله!!( تقريبا)النمط العربي البحت 

بدون أدنى إختالف ، رغم ما هو مشهور عن العداء بين األمويين 

والعباسيين الذي وصل إلى حد فتح قبور األمويين وحرق جثثهم، بينما 

 !!بدون أي مشكلهنمط العمالت األموي طوال العهد العباسي نفس إستمر 

 



لساحقه ألسماء المهم أنه في هذين النمطين من العمالت األمويه كانت األغلبيه ا

إيرانيه وليست مدن شاميه،  ه على العمالت هي مدن عراقيه وغربالمدن المذكور

 post reformالـ على عمالت بل وحتى مدينة دمشق كان حضورها هزيال جدا 

coins  عاصمة األمويين رغم أن المفترض أن دمشق هي!! 

سبب تكرار كلمة بيوجد نمط ثالث من العمالت لألمويين ويسمونه عمالت الجند 

، وهو نمط غير مؤرخ ، أي غير قبل إسم المدينه المذكوره على العمله" جند"

عقود  3مكتوب عليه سنوات ، وال أسماء حكام ، وهو ال يغطي زمنيا أكثر من 

سنه وهي عمر الدوله األمويه ، هذا النمط كان يحمل فقط أسماء  22بالكاد وليس 

وهذا النمط كما . المدن وليس لدمشق أي تميز بينهامدن شاميه ، وبوفره كبيره لتلك 

المنسوبه )ذكرت كان محدودا جدا زمنيا ، وتنسب عمالت الخليفه الممسك بسيفه 

 .إلى هذا النمط من العمالت ( لعبد الملك

 

ت ، تبرز الكثير من المفاجأالمبكره في التاريخ االسالمي عمالت ال عند دراسة تلك

اإلسالميه المبكره هي عمالت ساسانيه معربه تحمل صورة ناهيك عن أن العمالت 

خسرو الثاني ، رغم أنه من المفترض أن خسرو الثاني مات قبل دخول االسالم إلى 

 postفإن العمالت العربيه الصرفه والمسماه !! عام  21بالد فارس بحوالي 

reform coins تها بالعربيهأيضا تحمل بعضها كلمات يصعب قراء 

 

 



كلمه يحاول البعض قراءتها  لتلك العمله في السطر األخير توجدالوجه األيمن ففي 

اءتها بإستخدام األبجديه رغم صعوبة هذا االستقراء ، بينما لو حاولنا قر!! طلحه = 

تاريخيا قريبه جغرافيا و وهي أبجديه متداخله) script Manichaeanالمانويه 

 بوران= بُران = الكلمه من الممكن قراءة ف( لألبجديه البارثيه

 

إال أن طريقة كتابة حرف النون في العمله تكاد  (النون) األخير الحرف طبعا بخالف

 :في صوره أخرى لألبجديه المانويه ( النون)حرف تكون متطابقه مع طريقة كتابة 



 

 

 قد( صاحب العمله) المأمون الخليفه أن االسالميه المخطوطات تذكر حال أي على 

 بوران الساسانيه الملكه وبين بينها للخلط داعي وال" بوران" تدعى سيده من تزوج

 .داخت



 أنها يُعتقد كان التي العمالت على موجوده المانويه األبجديه أن إثبات هنا المهم

، خاصة   الجدلالكثير من  تحتملفي حد ذاتها  القراءه تلك ، كما أن صرفه عربيه

 . شبيهه بها تدعمها أخرى أدله وجود عدم حالةفي 

 

 والباري   والبُوِريَاءُ  والبُوِريَّةُ  البُوِري  : من تأتي بوران كلمةوالحقيقه أن كلمة 

 الحصير وقيل الطريق هو قيل معرب فارسي : والباِريَّةُ  والباِرياءُ 

 وفي ، المنسوج الحصير وقيل الطريق هو قيل معرب فارسي والباِريَّةُ  والباِرياءُ 

 بالعربية وهو بالفارسية البورياء : األَصمعي قال،  القصب من التي:  الصحاح

 ووبوِري   باِري  

 وهو بالفارسية، البورياءُ : األصمعي وقال. القصب من التي: والبورياءُ  والبارياءُ 

 .وبوري   باِري   بالعربية

 ليّن عود   كل  :  الَخيُْزرانُ :  العربيه وفي

 القصب:  الَخْيُزرانُ 

 ساق مثل ، بوضوح والسالميات العقد عليه تظهر نباتية ساق:  خيزران قصب

 ، المزامير منه تعمل غليظ صلب منه الفارسي قصب . والخيزران السكر قصب

 . األقالم منه تتخذ ما ومنه  البيوت به وتسقف

" الخيزران" كلمة وبين الفارسي" بوران" كلمة معنى بين التشابه إلى يشير هذا كل 

 وإسم الرشيد، هارون زمن في العباسيين أميرات أشهر إحدى إسم هوالخيزران و

 العباسيه العمالت إحدى على بالفعل ذكر قد بالعربيه مكتوبا   هالخيزران

 



زوجة هارون الرشيد فهي تحتوي على " زبيده"أما تلك العمله والتي ينسبونها إلى 

 !!على يدي ياسر : تها والمؤرخون بقراءقوم تجار العمالت كلمه شديدة الغرابه ، وي

 

 

تلك لم يجدوا لها تفسيرا سوى أنه خادم األميره زبيده زوجة " ياسر"رغم أن كلمة 

" داسد"هارون الرشيد ، ورغم أنه عند محاولة قراءة الكلمه بالعربيه فإنها تُقرأ 

لمتين الككما أن !! وليس ياسر ( وهي الالحقه لـ بوران داسد و أذار مي داسد)

قرأ هذه القراءه هي من المستحيل أن تُ ( على يدي :نهاوالتي يقرؤ)السابقتين لها 

.تها بالبهلويه الفارسيه الوسطى أيضابالعربيه وال يمكن قراء

 



 عذر مي : تها باألبجديه البارثيه وجدت أنها تُقرأ وعند محاولة قراء

 

 

ألبجديه المانويه نجد أنها مطابقه وعند قراءة الكلمه نفسها على العمله بإستخدام ا

 !! بصوره مذهله.. عذر مي =  لقراءتها



 

واأللف لم تكتب  مي؟ رلـ أذار مي ؟ هل هي عاذ هي النطق العربي" عذر مي"فهل 

 (ألف خنجريه) هنا كما في النصوص القرآنيه

 

 :إلجابه في العمله التاليه مباشرة  سنجد ا



 

 

 

الوجه األيمن  بالفعل، تُقرأ الكلمه األخيره أسفل لزبيدهوهي منسوبه  ففي هذه العمله

 "عاذر"تها بالعربيه بينما بكل وضوح يمكن قراء" غايه" على أنها



مكتوبه بالبارثيه " داست ذار ميع"في العمالت العباسيه توجد كلمة أي أنه 

 .بالعربيه "عاذر"، وفي عمله أخرى مكتوبه في عملهوالمانويه 

( وتعني زهرة األقحوان)نا أيضا أن أصل كلمة زهرة األذريون والجدير بالذكر ه

 " زبيده"هي كلمه فارسيه ، ويعرف أذريون الحدائق بأسماء أخرى منها 

 الفارسيه تعني بالعربيه زبيده" أذار"أي أن كلمة 

 .يه التي سكت عمالت بإسمها الفارسيوأذارميداخت هو إسم الملكه الساسانيه الثان

 

ارميدخت الساسانيتين وملخص ما سبق أنه يوجد تشابهات بين بوران داست و أذ

تين ، سواء في معنى إسمي كل  منهما ، أو في سك يالعباسوزبيده الخيزران وبين 

وليست )عمالت عباسيه ت تحمل أسماؤهما ، واألهم هو وجود كليهما لعمال

رثيه وبالعربيه بينما الفاصل بالبا وأذارميداست مكتوبا   تحمل إسم بوران( ساسانيه

 .عاما   211الزمني بين هاتين الملكتين الساسانيتين والعباسيين يزيد عن 

 

وبين ( تي ليس لها آثار أركيولوجيه ال)الدوله العباسيه األولى عمالت التشابهات بين 

 .العصر الساساني األخير ال تتوقف هنا فقط ، بل هناك المزيد

تحمل عباره  العصر الساساني األخيرتاله من الملوك في خسرو الثاني ومن عمالت 

من ( شاه)، ففي كل عمله تحمل صورة أي ملك عمالت تلك المكتوبه على معظم 

، وهي  أو الملكه ملوك تلك المرحله نجد عباره محدده منقوشه بجانب صورة الملك

 :تلك العباره الموضحه في الصوره التاليه 

 



وكما هو واضح عند المحاولة لقراءة تلك العباره بإستخدام األبجديه البهلويه 

الفارسيه الوسطى فإنها تصبح بال معنى ، لذا لجأ المؤرخون إلعتبارها مجرد 

 .طال حكمه = ضمنيا  إختصار أو رمز يعني 

تثناء بإس)بينما لو حاولنا قراءة الجمله كامله بإستخدام األبجديه العربيه سنجد أنها 

 أدام هللا عزه = تُقرأ ( الحرف األول فقط

فحرف الدال واضح وكذلك .. ئدام = ففي الكلمه األولى كتبت كلمة أدام وكأنها هكذا 

حرف الميم ، بينما لم يُكتب حرف األلف ألنه ألف خنجريه كما في القرآن ، أما 

يه أو المانويه ، من األبجديه البارث( عين)الحرف األول وهو الهمزه فقد كُتب حرف 

هما شئ واحد ، فقط الهمزه ( ع)وحرف العين ( ء)الهمزه  ه في العربيهوالحقيقه أن

هي حرف عين مصغره ، أي أنه في تلك المرحله من تطور األبجديه العربيه من 

البارثيه ثم المانويه إستعارت األبجديه العربيه حرف الهمزه من العين البارثيه 

 .عربيه مصغره( عين)قر في النهايه على رسم الهمزه كحرف والمانويه قبل أن تست

من قد ورثتهما األبجديه العربيه ( ع)وحرف العين ( ء)بمعنى أن القرابه بين الهمزه 

 .األبجديات البارثيه والمانويه مباشره 

(  عين)ءدام ، ولكن كتبت الهمزه كحرف ( = أدام)أي أن الكلمه األولى هي كلمة 

  بارثي أو مانوي

وليس بأي أبجديه أدام هللا عزه ، وباألبجديه العربيه = أي أن الجمله تُقرأ كامله 

 .كهمزه مصغرهالعين رار النهائي على إستخدام القبل االستقأخرى 

 منذ بالعربيه( عزه هللا أدام) عبارة عليها مكتوب الساسانيه العمالت أن يعنى مما

خسرو الثاني التي تُصنف أنها ، وليس في عمالت  الثاني خسرو عهد بدايات

 .ساسانيه معربه

فسنجد أن العين في ( عاذر)زبيده المكتوب عليها بالعربيه كلمة  وهذا يعود بنا لعملة

بل كانت الهمزه في بداية ظهورها كحرف عين عاديه ( ع)أول الكلمه لم تكن حرف 

لعمله على ا( عاذر)، أي أن كلمة  ء= ، قبل أن تتحول إلى حرف عين مصغره 

 أذار  =ءاذار  =ءاذر = تُقرأ 

كما هي مكتوبه على العمالت الساسانيه ، يوجد ( ئدام= أدام )وهذه الكلمه تحديدا  

 رمز مشابه لها تماما منقوشه على العمالت العباسيه 



 

 

 

 !!بخ = وهو رمز تكرر كثيرا في العمالت العباسيه ويقرأه المؤرخون 

المكتوبه على العمالت ( ئدام)وكلمة ( بخ)الذي يُقرأ بينما التشابه بين هذا الرمز 

 .الساسانيه أكثر من واضح 

 

خير مقارنة  بسلسلة ملوك الدوله عن سلسلة ملوك العصر الساساني األماذا و 

م كل ملك ساساني بما يقابله من العباسيه األولى؟ ماذا عن مدى تطابق سنوات حك

؟ وماذا عن تتابع الملوك الساسانيين في عصرهم األخير وتتابع ملوك  عباسيملك 

 الدوله العباسيه األولى؟



 :يوجد تطابق تام في ترتيب حكم وعدد سنوات الحكم لكل من 

 المهدي و هرمز الرابع

 الهادي و بهرام كوبين

 المأمون و يزدجرد الثالث

تحمل إسمه ، وسنوات  قليلهأمون فقد عثر على عمالت أما األمين الذي يسبق الم

عدد سنوات التشوش األربعه  قاربت المنقوله لنا في الروايه العباسيه حكم األمين

، وأولهم هو التي تبعت موت خسرو الثاني وكان فيها عدد من الحكام الساسانيين 

وهو ، 1الذي توجد له عمالت تحمل سنوات حكم حتى الرقم  Kavadh IIقباذ الثاني 

المذكوره في التاريخ  5إلى حد كبير مع عدد سنوات حكم األمين الـ ما يتطابق 

وأذار مي داخت بوران داست أيضا  ظهرت التشوش تلك سنوات وفي . العباسي 

  .وغيرهما من الحكام

بل والغريب أنه تم العثور في السنوات الماضيه على عمالت ساسانيه لحاكمين 

 "خسرو"واضح من عمالته أنه يحمل اإلسم ساسانيين لم يذكرهما التاريخ ، أولهما 

وهو التقليد الساساني بكتابة التقويم بدءا  ) 11إلى  1وعلى تلك العمالت أرقام من 

ا الحاكم خسرو الرابع ويسمي األثريون هذ( من السنه التي حكم فيها الشاه

(Khusrau IV)  تتطابق تماما مع عدد سنوات المعتصم  11، وتلك السنوات الـ

 .الخليفه العباسي الذي حكم بعد المأمون

تحمل تلك وتم العثور أيضا على عمالت لحاكم ساساني آخر غير معروف لنا و

هرمز  (Hormizd V or VI)  ، تلك العمالت تحمل إسم  5 - 1العمالت تقويم من 

أي أن عدد سنوات حكم هذا الشاه تتطابق مع سنوات حكم ،  أو السادس الخامس

 !!ر خليفه عباسي في الدوله العباسيه األولى الواثق ، آخ

وعلينا هنا أن نتذكر أن كل ما نعرفه عن نهاية الدوله الساسانيه منذ نهايات حكم 

خسرو الثاني قد إنتقل إلينا عبر اإلخباريون والمؤرخون المسلمين فقط وليس عن 

 . أي طريق آخر

ال ( ن في الدوله العباسيهأول خليفتي)ومره أخرى فإن السفاح وأبو جعفر المنصور 

كباقي خلفاء )يوجد أي عمله وصلت إلينا تحمل إسم أي منهما ، وال يوجد لهما 

 .أي أثر أركيولوجي( الدوله العباسيه األولى

 :ملخص ما سبق هو تطابق سنوات حكم كل من 



 المهدي وهرمز الرابع

 الهادي وبهرام كوبين

 (Kavadh II) قباذ الثانيواألمين 

 المأمون ويزدجرد الثالث

 (Khusrau lV)المعتصم وخسرو الرابع 

 (Hormizd V or VI) أو السادس الواثق وهرمز الخامس

وبالمناسبه فإن المعتصم كان وفقا للمؤرخين المسلمين ال يتحدث العربيه ، بل 

 .يتحدث الفارسيه فقط

 ولكن ماذا عن هارون الرشيد وخسرو الثاني؟

فقط من  و الثاني وآخر سنوات حكمه عرفناهحاليا عن خسر أكرر أن كل ما نعرفه

والحقيقه أن عمالت خسرو الثاني يوجد منها اإلخباريين والمؤرخين المسلمين، 

 .ها أيضا الكثير من العجب العجاب الكثير ، ويوجد في

إسم خسرو نفسه المكتوب على عمالت خسرو االول وخسرو أول العجائب هو 

لقراءة اإلسم فإن الكلمه ( الفارسيه الوسطى)إستخدام األبجديه الفهلويه الثاني ، فعند 

 hwslwb or hwslwd: تُقرأ 

 

 



وعند محاولة قراءة نقش إسم الملك بإستخدام األبجديه البارثيه بديال عن األبجديه 

نقش إسم خسرو على العمالت : الفهلويه الفارسيه الوسيطه، نجد المفاجأه الكبرى 

 لو قرأناه باألبجديه البارثيه!! هارون = ه كلها يُقرأ الساساني

 

 

وهذه صوره أخرى لألبجديه البارثيه موضح عليها كيفية قراءة نقش إسم خسرو 

 هارون= قرأ بنفس الطريقه المنقول من العمالت ، ويُ 



 



 إذن ماذا عن عدم تطابق سنوات حكم خسرو الثاني مع هارون الرشيد؟

 عاما؟ 33وهل وفقا للعمالت حكم خسرو الثاني بالفعل 

Khusrau II’s reign; the coin of year 25 is so far the only coin 

known after year 12 for Khusrau II, which indicates a very low 

output 

من سنوات حكمه هي وحدها  25بمعنى أن عمالت خسرو الثاني التي تحمل سنة 

التي من الواضح أن إنتاجها كان قليل العدد مقارنة ( 12ناء عمالت السنه الـ بإستث)

 .بباقي عمالت خسرو الثاني كلها

 : وهذا يحدث في حالتين

 إما نقص في المعادن أو حروب أو مجاعات أو أي تأثير إقتصادي -    

  أو موت الملك  -

، رغم أنه من المفترض  12يوجد عمالت لخسرو الثاني عليها سنوات تصل إلى 

تصنف على  33عام فقط، إال أن العمالت التاليه للعام  33أن خسرو الثاني حكم 

أي أنه من المفترض أنها  Arabic-Sasanian coinsعمالت ساسانيه معربه أنها 

سكت في زمن العرب بعد غزوهم لفارس ، ومتعارف عليه أن هذا النمط من 

 مع التقويم الهجري  االعمالت ال تتطابق السنوات المكتوبه عليه

 ولكن( والدها)وقد قامت أذارميدخت بإصدار عمالت تحمل صورة خسرو الثاني 

 1إسمها مكتوب على العمالت وكذلك رقم سنة توليها العرش وهي ال تتعدى سنه 

وقام يزدجرد الثالث أيضا بإصدار عمالت تحمل صورة خسرو الثاني .  2وسنة 

ومكتوب على العمالت اسم يزدجرد ، ولكن إحدى عمالت يزدجرد مكتوب عليها 

 ؟22فلماذا يكتب عام فقط ،  21، المفترض أن يزدجرد حكم  22تاريخ سنة 

عد موت خسرو وفقا لتقويم تولي خسرو العرش كان هذا التقويم يؤرخ لما بفإذا 

سنوات من  1ألن يزدجرد تولى الحكم بعد ) 22وليس  12فالمفترض أن يكون 

 ( عام 33موت خسرو الذي حكم وفقا لما نقل إلينا عبر المؤرخين المسلمين 

ه بالقول أنها عمله ساسانيه معربه ، رغم ويخرج المؤرخون من هذا المأزق كالعاد

 .أنها ال تحمل أي كلمات عربيه



 

 :معين  حد  ت خسرو الثاني ال تقف عند التناقضات في عمال

رغم  12عمالت تحمل صورته وإسمه ومؤرخه بالترتيب الزمني حتى سنة  -

 سنه فقط 33أنه المفترض أنه حكم 

على عمالته ، ورغم إقرار المؤرخين  ظهور الكلمات العربيه واالسالميه -

فارس فإن هذا ال يفسر سبب بأنها عمالت صدرت بعد موته وغزو العرب ل

عام من  21خسرو الثاني بعد أكثر من تحمل صورة العرب لعمالت  سك

 موته

العمالت التي سكت بعد موت خسرو بواسطة أذارميدخت ويزدجرد الثالث  -

على فرض أن السنوات )ت خسرو والتي تحمل تأريخ ال يتطابق مع مو

وال مع سنوات ( المكتوبه على تلك العمالت تتبع تقويم تولي خسرو للعرش

 (22فالعمله مكتوب عليها سنة )حكم يزدجرد الثالث نفسه 

 .من سنوات حكم خسرو الثاني  25ندرة عمالت سنة  -

التي و( التي بها صورة يزدجرد واسمه فقط)عمالت يزدجرد الثالث نفسها  -

من حكم يزدجرد ،  21حمل كلمات عربيه واسالميه وتحمل سنة التقويم ت

ويفترضون أنها صدرت من    Frozen yearوالتي يسميها المؤرخون 

!! العرب بعد غزوهم لفارس وكانوا يستخدمون السنه االخيره من حكمه فقط 

 .وهي عمالت وفيره وكثيره جدا بالمناسبه

ت خسرو الثاني وهو بإختصار وجود تضارب عمالولكنه األهم في تناقض إضافي 

في صورة خسرو وشكل التاج مع السنوات المكتوبه على العمله ، بمعنى أنه توجد 

عمالت تحمل شكال لخسرو تبدو فيه مالمحه وشكل اللحيه ونمط التاج الموجود 



ن كل وكل هذه هي وسائل حقيقيه لتمييز كل ملك ساساني عن غيره أل)على رأسه 

إذ توجد عمالت متضاربه في المراحل ( فقط  له شكل تاج مخصص لهملك كان 

  !!السنيه لخسرو مقارنة بالسنه المكتوبه على العمله 

 لحكم خسرو 2تحمل سنة  فمثال هذه العمالت

 

 



 

 

 

وتاج مجنح ولحيه خفيفه ، ووجه مستطيل لخسرو بمالمح شاب صغير  صور

في جد من هذا النمط عمالت كثيره تحمل نفس السنه والمالمح ، بينما نجد ووي

ما عن العمله عا 21أي المفترض بفارق  21تحمل تاريخ  الصور التاليه عمالت

إلى حد  2مع عمالت سنة ح وشكل اللحيه والتاج تبدو متقاربه السابقه ولكن المالم

 يدعو للدهشه



 

 

 



 

 

وهو أمر لفت نظر خبراء العمالت بالفعل ، ودعاهم لتبرير ذلك بأنها قد تكون 

 !!عمالت مقلده 

أي أصغر من الصور ) 21في حين أن صورة خسرو على عمالت تحمل سنة 

 !!تبدو لرجل ناضج في منتصف العمر ( السابقه

 



اضحا أيضا كالصور السابقه عاليه يبدو الفارق و 21وفي عمالت أخرى تحمل سنة 

 بين مالمح خسرو وبين العمالت التي يبدو فيها شابا صغيرا

 

 

هذا األمر يتكرر في عمالت خسرو الثاني وفي سنوات أخرى عديده حيث ال 

في العمالت وال تفاصيل التاج الذي يرتديه تتطابق المالمح العمريه لصورة الملك 

 !!التي تحمل نفس السنه 



  11مثال آخر لعمالت تحمل السنه 

 

 

 إذن ما الذي قد يعنيه كل ذلك؟

هل عمالت خسرو الثاني تحمل تقويما  واحدا ؟ أم تقويمين مختلفين؟ وهو ما يمكن أن 

الملك والتاج الذي يرتديه في عمالت تحمل عمر يفسر تلك اإلختالفات في شكل 

 !!نفس السنه 



 إلخ ... 2ثم  1أحد هذين التقويمين هو سنة إعتالء خسرو للعرش ، ويبدأ بـ 

الزياده التقويم اآلخر من الواضح أنه ال يزيد كثيرا عن تقويم إعتالء العرش ، 

التي تتشابه  2عاما فقط بسبب الفارق بين عمالت سنة  25 – 21تراوح بين ت

 . 21صورة خسرو األكبر سنا فيها مع عمالت تحمل سنة 

السنه التي إذن هل التقويم اآلخر الموجود على عمالت خسرو هو عمره وليس 

 إعتلى فيها العرش؟

تقويم إعتالءه العرش في : أقصد هل هناك تقويمين على عمالت خسرو الثاني 

تقويم عمره الحقيقي على عمالت أخرى ، وهو ما أدى للتضارب في + عمالت 

 بينما هناك فارق زمني بينهما حواليشكل صورته على عمالت تحمل سنه واحده 

 .عاما  21

 1كم الساساني أنه لو إعتلى الملك العرش وسك عمالت تحمل الرقم ومن تقاليد الح

ثم حدث تمرد عليه وتم خلعه ، فعندما يتمكن من إستعادة حكمه فإن إول سنه يسك 

 . 2عمالته مره أخرى يضع فيها العام 

العرش بعد تمرد  سنة إستعادته=  2هذا يعني أن عمالت خسرو التي تحمل الرقم 

 21بهرام كوبين عليه الذي استمر حوالي عام كامل ، يكون مطابقا لعمر خسرو الـ 

 .2الموجود على عمالت شبيهه جدا بالعمالت التي تحمل رقم 

يكون عمره ( أول سنه إلعتالءه العرش) 1أي أن عمالت خسرو التي تحمل رقم 

 .عام 21 -12فيها 

وصورة خسرو الثاني عليها تعني إذا أن  22التي تحمل سنة الثالث عملة يزدجرد 

التقويم المكتوب عليها هو التقويم الذي بدأ بسنوات حكم خسرو ، وألن يزدجرد حكم 

 .عاما فقط  25سنوات ، فهذا يعني أن خسرو حكم  1بعد موت خسرو بـ 

كما  21يظهر على العمالت بدءا  من ( وليس سنة حكمه)أي أن تقويم عمر خسرو 

، وهو ما يفسر ( ألنه حكم عاما ثم تم خلعه ثم استعاد حكمه) 15أسلفت وينتهي عند 

  15وجود عمالت لخسرو مكتوب عليها حتى سنوات 

هي العمالت التي  12التي وجد عليها سنوات حتى لخسرو والعمالت اإلضافيه 

إمتألت  التي 1أصدرتها أذارميداخت وبوران داخت له بعد موته في السنوات الـ 

 .بالصراع بعد موته



في حكم خسرو هي أقل عمالت  25وهذا يتطابق مع أن العمالت التي تحمل سنة 

 .خسرو إنتاجا ، ألنها العام الذي مات فيه ولم يكمله

 521ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن السنه التي حكمها خسرو فعال بدءا  من سنة 

بعام ، فإن الفتره الثانيه لحكم خسرو  ميالديا ثم تم خلعه وعاد لسك العمالت بعدها

 عاما متواصله 23الثاني إمتدت 

 وهي متطابقه تماما مع سنوات حكم هارون الرشيد 

-يُقرأ إسمه باألبجديه البارثيه على عمالته هارون  -أي أن خسرو الثاني الذي 

 تتطابق سنوات حكمه الحقيقيه مع هارون الرشيد

 -األمين  -هارون الرشيد  -الهادي  -ن المهدي لفاء العباسيين بدءا  مأي أن خ

بنفس التتابع ونفس عدد سنوات ومتطابقه تماما = الواثق  -المعتصم  -المأمون 

يزدجرد الثالث  - قباذ الثاني -خسرو الثاني  -بهرام كوبين  -الحكم مع هرمز الرابع 

 أو السادس هرمز الخامس -الرابع  خسرو -

 العصر العباسي األول هو نفسه العصر الساساني األخير=  بإختصار

لم يعثر مطلقا على عمله ( أول خليفتين عباسيين)وبالطبع فإن السفاح والمنصور 

 .تحمل إسم أي منهما 

 .ويعني قائد الجيش spahpatإال أن لقب السفاح هو ذو أصل فارسي 

مكتوب عليها إسم ( الفارسيه الوسطى)أنه تم العثور على عمله مكتوبه بالبهلويه  كما

، وهي العمله الوحيده التي تم العثور عليها وليس بالعربيهالمنصور بالفارسيه 

 .وتحمل هذا االسم وال يمكن الجزم بأنها تخص الخليفه العباسي المنصور



 

خالصة كل ما سبق هو أن العصر العباسي األول يتطابق تماما مع العصر 

 .الساساني األخير

 

 إذا  ماذا عن الدوله الراشديه؟ واألمويه؟ 

إذا عدنا للعصر الساساني األخير الذي بدأناه من هرمز الرابع فسنجد قبله خسرو 

 .األول ، وقبله قباذ األول

وإعتنق " مزدك"وقباذ األول هو الملك الذي رعى وحمى لوقت  ما المبشر الديني 

تشبه قصة دمحم مع أبو بكر ، قباذ ديانة مزدك وكان أول من صدقه ، وهي قصه 

والحقيقه أنه يوجد في الموروث اإلسالمي ما يشير بطرف خفي إلى أن أبو بكر كان 

 !!أثناء حياة دمحم ملكا  

ُ عَلَيِْه َوَسلَّمَ : قَاَل  ِ َصلَّى َّللاَّ ِّي: " قَاَل َرسُوُل َّللاَّ بَعُنِي إِن ا سُود ا تَتْ نَم  َّيْلَةَ كَأَنَّ غَ  َرأَْيُت الل

ِ ، هَِذِه : ، فَقَاَل أَبُو بَْكر  " ثُمَّ أَْردَفَْتَها غَنَمٌ ِبيٌض ، َحتَّى لَْم أََر الس ودَ فِيَها  يَا َرُسوَل َّللاَّ

بَعَُك ، فَتَْكثُُر َحتَّى ال تََرى  الْغَنَمُ الس ودُ الْعََرُب تَْتبَعَُك ، َوَهِذِه اْلغَنَمُ الْبِيُض ِهَي الْعََجمُ تَتْ

ُ َعلَيِْه َوَسلَّمَ الْعَرَ  ِ َصلَّى َّللاَّ َملَكُ : " َب فِيَها ، فَقَاَل َرسُوُل َّللاَّ بََّرهَا الْ  !!" هََكذَا عَ

بل أنه يوجد مأثور عن أبوحنيفه النعمان يعبر في غاية الوضوح عن التزوير الذي 

 : حدث في التاريخ اإلسالمي 



لُ   َحدَّثَنَا  أَبِي  َحدَّثَنِي   بْنُ  َعبَّادُ  َحدَّثَنِي:  قَالَ  ،  سُفْيَانُ   ناحدث ،  إِْسَماِعيلَ  بْنُ  ُمَؤمَّ

َ  أَبَا سَلْ : "   عُبَْيد   بْنُ  عَْمُرو  ِلي قَالَ :  قَالَ  ،  كَثِير    أَْعلَمُ  أَنَا:  قَالَ  ، َرُجل   عَنْ  َحنِيفَة

َ  أَنَّ  ََّها َحق   اْلكَعْبَة  الَِّتي أَوِ  بَِمكَّةَ  الَِّتي أَِهيَ  أَْدِري ال َولَِكنْ  َوَجلَّ  عَزَّ  َّللاَِّ  بَيْتُ  َوأَن

 أَنَّ  أَْعلَمُ  أَنَا:  قَالَ  ، َرُجل   َعنْ  سَلْهُ :  ِلي فَقَالَ  ، ُمْؤِمنٌ :  قَالَ  ؟ هُوَ  أَُمْؤِمنٌ  بُِخَراسَانَ 

د ا ُ  َصلَّى ُمَحمَّ َّمَ  عَلَيْهِ  َّللاَّ َّهُ  َحق   َوسَل الَْمِدينَةِ  كَانَ  الَِّذي أَهُوَ  أَْدِري ال َولَِكنْ  َرسُولُ  َوأَن  أَمْ  بِ

دٌ  "  . ُمْؤِمنٌ :  قَالَ  ؟ هُوَ  أَُمْؤِمنٌ  آَخرُ  ُمَحمَّ

ما يثبت تواصل بين دمحم وكسرى في صورة ث اإلسالمي افي التركما أنه يوجد 

 !!هدايا 

 أهدى قال -عنه تعالى هللا رضي -أنس عن أحمد واإلمام شيبة أبي ابن وروى

 عليه هللا صلى هللا رسول فجعل منّ  من جّرة وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كسرى

 قطعة فأعطاه عاد، ثم قطعة جابرا وأعطى قطعة، قطعة منها أصحابه يعطي وسلم

 .أخواته يعني هللا عبد لبنات هذا: فقال أعطيتني، لقد هللا، رسول يا: فقال أخرى،

وكسرى هذا ليس لقب حكام فارس كما علمونا في المدارس ، بل هو تعريب لـ 

 كان معاصرا لخسرو األول وليس( مزدك)= خسرو ، واألنسب هنا أن يكون دمحم 

هنا مقاربا في سيرته وصفاته إلى خسرو  الثاني، وبالطبع يكون عمر بن الخطاب

بع فإن مزدك قد مات قبل أن العدل ، وبالط= دادگر: األول الذي كان لقبه الفارسي

 .لشاه قباذ فقد كان على صله بمزدكو األول الحكم ، ولكنه كولي عهد لخسريتولى 

وهو إسم مازال مستخدما  حتى " مصدق"والحقيقه أن إسم مزدك يشبه كثيرا إسم 

 .هو أحد أسماء دمحم" المصدوق"اآلن في إيران، بل إن 

إسم دمحم لم يرد في ) مره  13وردت في القرآن حوالي " مصدق"كما أن كلمة 

 (مرات 1القرآن سوى 

 post reformالـ العباسيه موجود على العمالت ( ويا للمفاجأه)بل أن إسم مزدك 

coins  العربيه وبا باألبجديه المانويه وليس ومكت !! 



 

 

 



 

 

وهي " !! معدن"أو " معدل"تظهر كلمة ( بـ عملة الحجاز الشهيره)ففي تلك العمله 

ءة على عمله؟ أما عند قرا( معدن أمير المؤمنين)بال معنى ، فما المعنى من كتابة 

  .مزدك أو مصدق = فهي تُقرأ  تلك الكلمه باألبجديه المانويه

 



 

 .وسيرة حياة هرمز الرابع وقصة مقتله تشبه كثيرا قصة حياة عثمان ومقتله

وخسرو الثاني تشبه كثيرا قصة الصراع بين علي  ام كوبينوقصة الصراع بين بهر

 Satrapهو تعريب لقب  "علي"الذي إشتهر به " أبو تراب"، بل أن لقب ومعاويه 

 الفارسي الذي كان لقب ورتبة بهرام كوبين العسكريه كقائد للجيش الساساني، كما

عليها إسم معاويه  على اإلطالق ومكتوبأن العمله الوحيده التي تم العثور عليها 

 .كانت تحمل صورة خسرو الثاني (وليس بالعربيه بالفارسيه الوسطى)

حتى بل أن مسجد قبة الصخره الذي من المفترض أن من بناه هو عبدالملك يوجد به 

 "المأمون"جداريه رخاميه تقول أن من بناه هو اآلن 

عادة كتابه روائيه ألحداث وشخصيات تبدو إذن الدوله الراشديه واألمويه هي إ

سابقه هي في مجملها شخصيات بارثيه وساسانيه ، إعادة كتابه إحتفظت بأحداث 

تلك الشخصيات روائيا أكثر من حفاظها على تاريخية ما حدث فعال ، وكانت 

( حبا أو كراهيه)النتيجه هي إحتفاظ الدوله الراشديه واألمويه بكل المشاعر 

اث التي تمت في العصر الساساني األخير، ولكنها إفتقرت تماما للشخصيات واألحد

 .للتوثيق التاريخي من أسماء الخلفاء الراشدين أو األمويين على عمالت ومسكوكات

بل أن اآلثار الموجوده في الشام والتي يعزوها التاريخ لألمويين تفتقر الدقه في 

 :التأريخ، فمثال

 .عليها أن المأمون هو الذي بناهيوجد به لوحه مكتوب : قبة الصخره -

ثم تحول إلى مسجد،  كان تاريخيا معبد ثم كنيسه: المسجد األموي في دمشق -

 ه شبه مستحيلأي أن تأريخ

 .كان كنيسه قديمه وقلب مسجدا أيضا: المسجد الكبير في حلب  -

ويعزوها المؤرخون لألمويين  بل أن القصور الصحراويه التي تنتشر في الشام

تحمل بداخلها لوحات فسيسفائيه تحمل للدهشه كون تلك القصور الصغيره  تدعو

سمات فارسيه واضحه من نساء ترقص وغابات وحيوانات، واألهم هو أن تلك 

!! القصور توجد حصريا تقريبا في المناطق الصحراويه في الشام وليس في المدن 

إذ تبدو تلك !! م الكبرى وتختفي تماما أي آثار لقصور الخلفاء األمويين في مدن الشا

القصور الصحراويه وكأنها إستراحات ملكيه في طريق ما ، وهو طريق ال يمتد 

حتما نحو مكه الحاليه ألنها تنتشر تقريبا أفقيا عبر صحراء الشام من الشرق 

التي تحتوي على  graffiti للغرب، وإذا عرفنا أن معظم اللوحات الصخريه الـ



د وتتركز بالقرب من البتراء ، عصور مبكره والتي تتزاينقوش لكلمات عربيه منذ 

تبدو وكأنها عباره عن إرشادات طريق نحو البتراء ولكنها تبدأ من بادية الشام ، 

السعوديه حاليا وغيرها من مناطق بادية الشام شمال مرورا بـ سكاكه والتيماء في 

حراويه وهذه جنوب دمشق ، فسيبدو األمر واضحا أن كال من تلك القصور الص

الرسوم الصخريه العربيه هي إستراحات وعالمات في طريق الحج نحو البتراء ، 

 :وعلينا هنا أن نتذكر نقطتين

 وهو الطريق الذي بنته زبيده لمرتادي الحج: درب زبيده  -

الكثير من البحوث الحديثه تكتشف أن أغلبية المساجد األولى كانت موجهه  -

بل أن المحراب الرئيسي للجامع األزهر )ه نحو البتراء وليس مكه الحالي

 (حتى اآلن ليس موجها نحو مكه الحاليه بل إلى الشمال منها

عندئذ سيكون إستنتاج أن القصور الصحراويه المنسوبه لألمويين هي إستراحات 

 .هو زبيده ( وليس أول من بدأها)ملكيه بنيت زمن العباسيين وأشهر من رعاها 

كالدوله الراشديه يفتقران كالهما لآلثار األركيولوجيه الموثقه أي أن الدوله األمويه 

 وأسماء الخلفاء على العمالت

إذن من أين جاءت كل تلك األسماء التي يؤمن بها جموع المسلمين؟ وهي بالقطع 

 ليست أسماء فارسيه ، لو كان أصل كل تلك المرويات هو الدوله الساسانيه؟

ن كانوا دوما يحملون العديد من األلقاب ، وكلما اإلجابه هي أن الملوك الساسانيي

زادت ألقاب الملك كلما كان يعني ذلك أنه أقوى وأوسع حكما  ، والدوله الساسانيه لم 

التي عاشتها كانت دوله  1تكن يوما دوله فارسيه خالصه، بل أنها طوال القرون الـ 

الساسانيه ، وكانوا قرون قبل الدوله  5فارسيه بارثيه ، كان البارثيين يحكمون 

موجودين طوال فترات الدوله الساسانيه في صورة أسر برجوازيه تدعم الملك 

لجيوش الساسانيه ، بل أن الكثير من الملوك الساساني ، وكان البارثيين قواد ا

 .الساسانيين كانت أمهاتهم من البارثيين ، مثل خسرو الثاني

والدوله لكتابة الروايه الراشديه واألمويه  أي أن األسماء العربيه التي تم إستخدامها

كانت من ألقاب هؤالء الملوك الساسانيين ، وكذلك كان من ألقابهم العباسيه األولى 

   post reform coinsتلك األسماء التي سكوا بها عمالتهم الـ 

ففي الصوره القادمه بعض ألقاب يزدجرد الثالث ، واللقب المشار له بالدائره 

كان  (مأمون)أي أن .. مأمون = يُقرأ بإستخدام األبجديه البارثيه بوضوح الحمراء 



أحد ألقاب يزدجرد الثالث ، وجدير بالذكر أن ترجمة كلمة يزدجرد هي عطية هللا ، 

 وهي تشبه كثيرا كلمة عبدالملك

 

سكت في نفس زمن أواخر الدوله post reform coins الـ أي أن تلك العمالت  

التي قيل أنها لم تظهر سوى    post reform coins ل أن عمالت الـالساسانيه ، ب

 11هجريا ظهرت منها عمالت ليست قليله تحمل تواريخ قديمه  82أو  83في سنة 

 31بل وحتى  – 51 –

هو مسمى غير دقيق ، واإلسم األجدر بها   post reform coinsاي أن المسمى 

 هو العمالت البارثيه المعربه 

ميالدي مطابقا تاريخيا  521وإذا كان بهرام كوبين الذي حكم عاما واحدا الموافق 

التقويم بداية هجريا فإن  162للهادي الذي حكم عاما واحدا أيضا ويوافق تاريخ 

 :الهجري يعود فعال إلى سنة 



 ميالديا 121=  162ــ  521

اني الحكم بمعاونة بهرام الخامس الشاه الساس Bahram Vوهو العام الذي بدأ فيه 

 المنذر بن النعمان

أو العمالت البارثيه ) post reform coinsأي أن التقويم المذكور على عمالت الـ 

 ميالديا 622ميالديا وليس  121يبدأ من السنه ( العربيه

إلى سنة  121وعندما قام من تالعبوا بالتاريخ بإزاحة بداية هذا التقويم من سنة 

ه بالروايه عام ، مما تطلب ملئ 211شبحي قدره ق زمن أدى ذلك إلى خل 622

 الراشديه األمويه ثم العباسيه األولى

واحده؟ ألنه ال يمكن تغيير التاريخ القريب ،  ه بروايتين وليس بروايهولماذا تم ملئ

عام ، لذا ففي  111يمكن فقط تغيير التاريخ البعيد نسبيا والذي يقترب من حوالي 

األغلب كان التاريخ بأسماء الدوله العباسيه األولى كان مازال حيا في الوقت الذي 

 تم فيه تزييف التاريخ

من عصر  في األغلب بدأ:  إلجابهحدث هذا التزييف؟ اومتى يمكن أن يكون قد 

 المتوكل الخليفه العباسي في بداية الدوله العباسيه الثانيه

الذين وضعوا المذهب السني ظهروا كلهم من آسيا  6ولنتذكر دوما  أن األئمه الـ 

 !!، بل أنهم عاشوا في جيل واحد حرفيا   الوسطى وفي الدوله العباسيه الثانيه تحديدا  



 

 

منذ عصر المتوكل كان :  اإلجابهأصال تم كل هذا التزييف في التاريخ؟ ولماذا 

العسكر الطورانيين قد سيطروا تماما على مفاصل الدوله العباسيه ، وكان 

الطورانيين يتطورون دينيا بمؤثرات ساسانيه على قاعده دينيه بوذيه لدى 

وترسخ أتباعها لدين تتنبأ   shambhalaالطورانيين ، وفي البوذيه كانت عقيدة الـ 

ميالديا على يد أمه تخرج من المجهول وتغزو العالم  621جديد يظهر في العام 

 أصبح إسمه الـ خليفه الذي Kulikaأو الـ   Kalkiويرأسها الـ 

ما زال السؤال قائما  ، لماذا؟ لماذا قام الطورانيين بذلك؟ لماذا طمسوا تماما  أي دور 

 اإليرانية التقليدية الحكاياتما يمكن قوله هو أن  للفرس في نشوء اإلسالم؟

 اإلمبراطورية انعكاس سوى ليس للفردوسي والشاهنامه وفي األفستا في المحفوظة



 الوحيدة التاريخية الحقيقة. الساسانيون وأعادها األخمينيون أَسسها التي اإليرانية

 الفالحين بين والعداء التباين أن اإليرانية الحكايات من نعرفها أَن يمكن التي

 في وهو ، اآلن هو كما القديمة األزمان في كبيرا كان الطورانيين والبدو اإليرانيين

 .أبديا   بدوي بهذا وهو الطبيعية الجغرافيةِ  الظروف على مستند الحقيقة

 

عام في التقويم  211، وهو يعادل الزمن الشبحي هو أمر حقيقي وليس خياال 

الهجري، بل أنه في العالم كله ال يوجد دليل على وجود القرن الثامن الميالدي سوى 

 .عمالت الدوله العباسيه األولى

ياس النيل في الروضه المؤرخ سنة ففي مصر مثال فإن أقدم أثر إسالمي هو مق 

العاص كما يشاع ، فالذي وليس جامع عمرو بن )والمبني في زمن المتوكل هـ 218

ال يوجد ، كما أنه يوجد (هـ 563هو صالح الدين األيوبي سنة  بنى جامع عمرو

بإستثاء عمالت قليله مطلقا  عمالت مصريه إسالميه في القرن السابع الميالدي ، 

شبيهه مكتوبه بأحرف يونانيه ولعمالت  غايه ال تتعدى أصابع اليد الواحدهلل

األخيره في مصر ، وبالمناسبه كان إسم مصر مكتوبا فيها بالعمالت اليونانيه 

  . Misrوليس   Masr= باليونانيه 

ولم يتم !! األمين وأول إسم لخليفه عُثر عليه منقوش على عمله مصريه كان إسم

، حتى  حمل إسم أي خليفه سابق عن األمينالعثور على أي عمله سكت في مصر ت

لما قبل عصر العمالت التي تم العثور عليها وتحمل أسماء حكام محليين في مصر 

ه سكت في مصر وتحمل هي عمالت قليله للغايه ولم يتم العثور على أي عمل األمين

العثور على عمالت  (ربما)هو و، مع إستثناء وحيد  إسم أي خليفه آخر قبل األمين

في حال صحت فرضية أن عبدالملك بن مروان ، و روانتحمل إسم عبدالملك بن م

هو نفسه المأمون ، فإن ظهور عمالت تحمل إسم الخليفه األموي عبدالملك في 

  . مصر تكون متوافقه مع عمالت المأمون وليس سابقه عنها 

تبعته  والذي" ماني"ماما ، كانت محاوالت اإلسالم هو منشأ وسط آسيوي ت

توليف ديانه واحده  تهدف إلى - ثي وليس فارسيوكالهما بار - " مزدك"محاوالت 

توحد الدوله البارثيه ثم الساسانيه في صورة ديانه توحد الزرادشتيه والبوذيه 

، وكان اإلسالم هو النتيجه( صرانيهوليس المسيحيه فهي تختلف عن الن)والنصرانيه 

 ( منشأالبارثي الفارسي ال)والشيعي العلوي ( الطوراني المنشأ)بفرعيه السني 

( جيوبوليتيكي)وهو مفهوم جيوسياسي   Pacifism = Paxاإلسالم يعني حرفيا الـ 

إلى معنى  بكثير ، وتحول هذا المفهوم   Pax Romaniaقبل الـ  قديم للغايه نشأ



داخل الدوله الساسانيه وقصورها  من طريق الحرير،=  ديني في آسيا الوسطى

 .وتفاعالت شعبها البارثي الفارسي

بين و Pahlav (Parthian) faction أن قصص الصراع بين الحلف البارثيبل 

في الدوله الساسانيه األخيره يتطابق  Parsig (Persian) factionالحلف الفارسي 

 .مع قصة الصراع بين الحلف العربي والحلف الفارسي في الدوله العباسيه األولى 

الدوله العباسيه ، وهذا تم منذ = م أي أن اإلسالم كان عوده للدوله البارثيه تحت إس

مباشره للدوله الساسانيه ، وتم  ه الثانيه في عصر المتوكل ، تاليا  بدء الدوله العباسي

هذا بالتحالف بين البارثيين والطورانيين ، تماما كما ظهرت الدوله البارثيه بعد 

 .( األسكندر)ظهور أشوكا 

األمويه هي إعادة كتابه روائيه للدوله الدوله العباسيه األولى والدوله الراشديه 

 . الساسانيه األخيره ، وليس لهما وجود إال في المخطوطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -:روابط ذات صله 

Manichaean alphabet 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maqnichaean_characters.pn

g 

 

Manichaean script 

org/img/ot_grp9/maniscrt_table_1.jhttp://www.iranicaonline.

pg 

 

ويحتوي على معلومات عن عمالت  مقال يناقش عمالت الدوله الساسانيه األخيره

 الملكين الساسانيين المشابهين في عدد سنين حكمهما لكل من المعتصم والواثق

https://www.academia.edu/14957074/Late_Sasanian_Coinage

_and_the_Collection_in_the_Muzeh_Melli_Iran 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maqnichaean_characters.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maqnichaean_characters.png
https://www.iranicaonline.org/img/ot_grp9/maniscrt_table_1.jpg
https://www.iranicaonline.org/img/ot_grp9/maniscrt_table_1.jpg
https://www.academia.edu/14957074/Late_Sasanian_Coinage_and_the_Collection_in_the_Muzeh_Melli_Iran
https://www.academia.edu/14957074/Late_Sasanian_Coinage_and_the_Collection_in_the_Muzeh_Melli_Iran


 

 موقع يجمع صور مبوبه ومرتبه لعمالت الساسانيين

http://grifterrec.rasmir.com/sasania/sasanian.html 

 

 في العمالت الساسانيه.. أدام هللا عزه 

sanian.htmhttps://www.beastcoins.com/Sasanian/Sa 

 

  مقال يجمع أسماء كل الحكام المسلمين التي ذكرت على العمالت

https://www.academia.edu/26072179/Names_and_Titles_on_I

slamic_Coins 

 

 السفاح

https://en.wikipedia.org/wiki/Spahbed 

 

 النعمان أبو حنيفه

http://islamport.com/w/amm/Web/2572/4041.htm 

 

 مقال يناقش عمالت مصر في بداية اإلسالم

https://www.academia.edu/760128/Coins_and_Money_in_the

_Arabic_Papyri 

 

 (مقال سابق للكاتب)وعالقتها بنشوء اإلسالم  Shambhalaأسطورة الـ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430807 

https://grifterrec.rasmir.com/sasania/sasanian.html
https://www.beastcoins.com/Sasanian/Sasanian.htm
https://www.academia.edu/26072179/Names_and_Titles_on_Islamic_Coins
https://www.academia.edu/26072179/Names_and_Titles_on_Islamic_Coins
https://en.wikipedia.org/wiki/Spahbed
https://islamport.com/w/amm/Web/2572/4041.htm
https://www.academia.edu/760128/Coins_and_Money_in_the_Arabic_Papyri
https://www.academia.edu/760128/Coins_and_Money_in_the_Arabic_Papyri
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=430807


 التي كانت متحالفه مع الساسانيين ( آل البيت) 8األسر اإلقطاعيه البارثيه الـ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Parthian_clans 

 

 

 

 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Parthian_clans

