
 (2)سالم ء االشوفي ن مقدمة 

اللذين  "أحمد رسمي" و "بركات مي" و "ليلى حسن" تحية وفاء لألصدقاء{ 

  }هذه المقاالت به ُكتِب ت  رفت ثالث أرباع ما ع   لما لوالهم

  ]العصر العباسي األول هو نفسه العصر الساساني األخير[ 

خلفاء منهم  7سوى  لم تصل إلينا عمالت تحمل أسماء مسلم خليفة 22أول 

 !!فقط 

خليفة األوائل بصورة  22خليفة مسلم من الـ  31أي أنه ال توجد أسماء 

 !!على أي عمالت  مطلقة

 .ال توجد مطلقاً أي عمالت تحمل أسماء أي منهم 4الخلفاء الراشدون الـ * 

منهم على  7ال توجد عمالت تحمل أسماء  34الـ الخلفاء األمويين * 

 .اإلطالق

ال توجد أي عمالت تحمل  الخليفتين العباسيين األولين السفاح والمنصور* 

 .أسماءهما

سالم ، إذ يوجد نمطين كبيرين لهذه سنحاول معاً دراسة عمالت نشوء اال

 :العمالت 

 .العمالت الساسانية المعربة -

  .وهي عمالت مكتوبة بالعربية  postreform coinsعمالت الـ  -

ني ى عمالت الجند ال يغطي سوى مدى زملنمط ثالث يسم باإلضافة -

صغير وفي نفس الوقت يغطي مساحة محدودة فهو مسكوك في مدن 

سك بسيفه التي يحمل القليل منها المم ومنها عمالت الفارسفقط ،  شامية

 .سم عبد الملك ا

 : سترسال البد من ذكر حقيقتين مهمتين وقبل اال 



 .ال تحمل تقويم موحد الساسانية المعربةالعمالت على  التقاويم المكتوبة( 3)

فتراض أنه في بداية اإلسالم كان يوجد تقويم موحد هو أمر ال مجرد ا( 2)

 .هو حقيقي وال هو منطقي

هي النمط الذي  postreform coinsبدايةً من المفترض أن عمالت الـ 

، رغم ما يقال أن هذا النمط ظهر في  استمر طوال عهد الدولة العباسية

وتوجد عدة حقائق في هذا !! األموي  هـ على يد عبدالملك الخليفة77سنة 

 :النمط من العمالت 

تحمل اسم   postreform coinsمن نمط الـ ةواحد توجد عملةال  -

سم األمويين وال أي عملة منها تحمل اعبدالملك وال من تلوه من الخلفاء 

، أي أنه في هذا النمط  نصور الخليفتين العباسيين األولينالسفاح أو الم

ً  خليفة 22يوجد أي أثر ألسماء الـ  من العمالت ال  .األوائل بمجملهم مطلقا

تم سكها في ( عام األولى 222في الـ )من تلك العمالت  األغلبية الساحقة -

 وآسيا الوسطى وليس في أو حتى مدن في بخاري مدن عراقية أو إيرانية

 ستثناء عمالت قليلةبا)منها لزمن األمويين  ت المنسوبةالشام ، حتى العمال

 )أخرى وليس أي مدينه شاميةفقط جدا منها مكتوب عليها دمشق 

 

 ؟ postreform coinsمتى ظهرت العمالت الـ: لوهنا من المهم أن نتساء

ت من هذا أنه ظهرت عمال ، لكن الحقيقةهـ 77هي سنة  اإلجابة الجاهزة

 – 12بكثير عن هذا التاريخ تعود إلى سنوات  النمط تحمل سنوات سابقة

42 – 44 – 02  

كثيرون أن هذه  ّدعىدوجما التاريخ اإلسالمي الموروث اومن شدة 

 !! حين تم سكها بالتاريخ أو أنه يوجد بها خطأ  العمالت إما مزيفة



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بواسط درهم

 44 سنة



 postreformمن نمط الـ جداً  واضح أنه حتى تلك العمالت المبكرةو

coins  مسكوكة في مدن عراقية وليست شامية. 

هذا النمط يجعلنا من  12سنة  كما أن وجود عمالت مكتوب عليها

يم المكتوب هل التقويم المكتوب على تلك العمالت هو نفسه التقو: لنتساء

على  م المكتوبة؟ خاصة إذا عرفنا أن التقاويالمعربة على العمالت الساسانية

ع التقويم الهجري الحالي، مما ال تتطابق غالبا م العمالت الساسانية المعربة

هو تقويم  المعربة على العمالت الساسانية يمفتراض أن التقودعا كثيرين ال

       (PYE) تقويم ما بعد يزدجردسم ة وفاة يزدجرد الثالث والمعروف باسن

Post Yazdgrdالزرادشتية الطوائف بعض عند به معموالً  مازال تقويم وهو 

  .اآلن حتى

 postreformهل التقويم المكتوب على عمالت: مبل أن السؤال األه

coins   ميالديا؟  222هو أيضا متطابق مع التقويم الهجري الذي يبدأ من

لمسلمين عليه في السنوات ولو كان فلماذا ال يوجد أي ذكر ألسماء الخلفاء ا

اء مسلمين على تلك للتقويم الهجري؟ وماذا لو ظهرت أسماء خلف المطابقة

م عن السنوات المفترض أنه العمالت وبصورة متتالية في سنوات متأخرة

فيها؟ هل يعني ذلك أن التقويم المكتوب على هذا النمط من العمالت ال يعود 

 ميالديا؟  222فعال إلى سنة 

 

ماذا عن أسماء الخلفاء المذكورين على هذا النمط تحديداً من حسناً 

 سمه على تلك العمالت؟ العمالت؟ من هو أول خليفة مذكور ا

على  التي ظهرت بالعربيةالمقروءة  اءسمل األئوأ ه منأن الحقيقة

سم أبو مسلم كن اسم خليفة ، بل كان الم ي postreform coinsعمالت 

 !! 313، وكان ذلك في سنة  مسلمأبو : الخرساني ، الثائر العباسي  ومكتوب



بسم هللا مما أمر به أبو مسلم أمير : المكتوب عليها  مثل تلك العملة

 (313رف الواو بين كلمات السنه بدون أح)المؤمنين سنة إحدى ثالثين مئه 

 

-gb/auction-saleroom.com/en-https://www.the

-knightsbridge-auctions-jamess-catalogues/st

-4c28-f571-eafafca9-srstja10011/lot-id-coins/catalogue

a58500bb747b-9788 

أو حاكم  ليست عبارة مقترنة فقط بخليفة" أمير المؤمنين"ونالحظ أن عبارة 

 .م بلغتنا المعاصرة، بل هي أقرب لكونها تعني زعي

 

" عمر"كان اسم  postreform coinsثاني اسم مقروء على عمالت 

  ، بالعباسية  302في سنة 

-ABBASID-https://www.ebay.ca/itm/22EL3

-UMAR-CITING-MANSOUR-AL-PERIOD-FIRST-CALIPHATE

/321379631382?hash=item4ad3b80116-SCARCE 

https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/st-jamess-auctions-knightsbridge-coins/catalogue-id-srstja10011/lot-eafafca9-f571-4c28-9788-a58500bb747b
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/st-jamess-auctions-knightsbridge-coins/catalogue-id-srstja10011/lot-eafafca9-f571-4c28-9788-a58500bb747b
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/st-jamess-auctions-knightsbridge-coins/catalogue-id-srstja10011/lot-eafafca9-f571-4c28-9788-a58500bb747b
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/st-jamess-auctions-knightsbridge-coins/catalogue-id-srstja10011/lot-eafafca9-f571-4c28-9788-a58500bb747b
https://www.ebay.ca/itm/22EL3-ABBASID-CALIPHATE-FIRST-PERIOD-AL-MANSOUR-CITING-UMAR-SCARCE-/321379631382?hash=item4ad3b80116
https://www.ebay.ca/itm/22EL3-ABBASID-CALIPHATE-FIRST-PERIOD-AL-MANSOUR-CITING-UMAR-SCARCE-/321379631382?hash=item4ad3b80116
https://www.ebay.ca/itm/22EL3-ABBASID-CALIPHATE-FIRST-PERIOD-AL-MANSOUR-CITING-UMAR-SCARCE-/321379631382?hash=item4ad3b80116


 

 

 

 

 بالعباسية 304سنة " عمر"عليها اسم أيضا أخرى  وعملة

 

https://www.coinarchives.com/imagedb/stjames/037/im

age00224.jpg 

https://www.coinarchives.com/imagedb/stjames/037/image00224.jpg
https://www.coinarchives.com/imagedb/stjames/037/image00224.jpg


 

كولي عهد  301بن أمير المؤمنين سنة " المهدي"تحمل اسم  وهذه عملة

يظهر اسمه  الذي لم، المنصور الذي من المفترض أنه المنصور  الخليفة

 ً  على أي عمالت مطلقا

 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

Val=c8704d38f438ac999876755&AucID=2856&Lot=246&

e68253229dac483 

 

يبدأ ظهور أسماء الخلفاء  301سنة  وكما رأينا معاً فمنذ عهد المهدي

لم يظهر اسم أي  وقبله postreform coinsعمالت تباعاً على العباسيين 

 .آخر مطلقا على أي عمله من هذا النمط من العمالت خليفة

 

 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2876755&AucID=2856&Lot=246&Val=c8704d38f438ac999e68253229dac483
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2876755&AucID=2856&Lot=246&Val=c8704d38f438ac999e68253229dac483
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2876755&AucID=2856&Lot=246&Val=c8704d38f438ac999e68253229dac483


عليها سنة  لكننا نجد عملة 321نة هى حكمه سومن المفترض أن المهدي انت

 " علي"سم اومكتوب عليها  321

 

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=1

52 

 ":علي"لـ  مصدر آخر لنفس العملة السابقة

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1438&cat

egory=30176&lot=1304816 

 

 

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=152
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=152
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1438&category=30176&lot=1304816
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1438&category=30176&lot=1304816


 أو بلد عليها  بدون اسم مدينة 372سنة " علي"اسم أخرى تحمل  ثم عملة

 

 

https://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=1&sale

=19&lot=364&lang=1 

 

 

بسم هللا مما أمر به األمير الحسين " : الحسين بن علي"تحمل اسم  ثم عملة

 ببن علي على يدي اسماعيل بن مصع

  314سنة :  وعلى نفس العملة في الحافة

/david_l_tranbarger_rhttps://www.vcoins.com/en/stores

are_coins/159/product/islamic_abbasid_alhusayn_b_ali_

https://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=19&lot=364&lang=1
https://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=19&lot=364&lang=1
https://www.vcoins.com/en/stores/david_l_tranbarger_rare_coins/159/product/islamic_abbasid_alhusayn_b_ali__ismail_b_masab_ae_fals_jurjan_ah_184_ad_800/607296/Default.aspx
https://www.vcoins.com/en/stores/david_l_tranbarger_rare_coins/159/product/islamic_abbasid_alhusayn_b_ali__ismail_b_masab_ae_fals_jurjan_ah_184_ad_800/607296/Default.aspx


_ismail_b_masab_ae_fals_jurjan_ah_184_ad_800/607296

/Default.aspx 

 

 

 

 



 

 

 

 371أخرى تحمل اسم يزيد سنة  عملةهناك و

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=1

76 

  وهنا لنتوقف للحظة

 304و  302في عمالت سنة " عمر"اسم 

  372و  321في عمالت سنة " علي"اسم 

  371في عمالت سنة " يزيد"اسم 

 314 سنة عمله في" علي بن الحسين" اسم

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=176
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=176


 .الحسين بن علي عمر فـ علي فـ يزيد فـ: أي أن تتابع ظهور االسماء هو 

بع ذكر هذه األسماء في عصر الدولة الراشدية أال يذكرنا ذلك بنفس تتا

 ؟األموية

 ً في عمالت  ه مطلقةختفاء هذه األسماء بصورللنظر هو ا األمر األكثر لفتا

 !!للعصر الراشدي أموي  في السنوات المطابقة post reform coinsالـ

وليس ما قبلها  302ات ما بعد سنة في سنووبنفس التتابع بينما تظهر فقط 

 !!على اإلطالق

يطابق فعال التقويم  post reform coinهل التقويم المذكور على عمالت الـ

 ميالديا؟ 222الهجري الذي يبدأ من سنة 

 

   من األهمية وهناك مالحظه لها أقصى قدر 

لمفترض أن المهدي قد مات ا 372سنة " المهدي"وهي عمالت تحمل اسم 

 ؟ 372سمه سنة توجد عمله تحمل ا فكيف 321 سنة

 

 



 

 

 



-gb/auction-saleroom.com/en-https://www.the

-srbal10023/lot-id-catalogues/baldwins/catalogue

a47b00f3b719-85de-46c8-25dc-46459d81  

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2452311  

 

 -: لصورة القادمةالعملة رابط 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

866219&AucID=2829&Lot=266&Val=6cbb96a2950973caa

85ed45bff0a7993 

 

https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/baldwins/catalogue-id-srbal10023/lot-46459d81-25dc-46c8-85de-a47b00f3b719
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/baldwins/catalogue-id-srbal10023/lot-46459d81-25dc-46c8-85de-a47b00f3b719
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/baldwins/catalogue-id-srbal10023/lot-46459d81-25dc-46c8-85de-a47b00f3b719
https://www.acsearch.info/search.html?id=2452311
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866219&AucID=2829&Lot=266&Val=6cbb96a2950973caa45bff0a799385ed
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866219&AucID=2829&Lot=266&Val=6cbb96a2950973caa45bff0a799385ed
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866219&AucID=2829&Lot=266&Val=6cbb96a2950973caa45bff0a799385ed


 

وليست " المرضي"هي  بعد كلمة خليفة كثيرون أن الكلمة المكتوبة ويحاجج

 المهدي ، ويقولون أنه لقب كان لهارون الرشيد 



 

https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=184521 

اسم المهدي على لقراءة  فايةبما فيه الك واضحة بينما تبدو هذه الصورةو

مفردا مكتوبا " نهارو"ونالحظ اسم  – 372تحمل تاريخاً أكثر غرابه  عملة

 المهدي أسفل اسم الخليفة

 قة كتابة السنه عليها تبدو مختلفةطري لكن نالحظ أيضا أنه في تلك العملةو

ختفى حرف الواو بين كلمتي حيث ا= ست وسبعين مىه : عما هو معتاد 

= ست وسبعين منه = سبعين مىه ، لذلك فمن الممكن قراءة نفس السنه 

ال  ه ، ومن الواضح أن السنه المكتوبة على تلك العملةوليس ست وسبعين مئ

إال أنه من المهم مالحظة  postreformتتبع التقويم المعتاد على عمالت الـ 

المهدي سكها هارون وتحمل  بينية للخليفةمفرد وكأنها عمله تأاسم هارون ال

 سنوات عمر المهدي وليس التقويم المعتادربما 

https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=184521


 

فقط  مقرونة" المرضي"مة التي يقرأونها ويحاول الكثيرون إثبات أن الكل

مثلما في  372ه لعمالت سنة وأنها تكررت في سنوات تالي بهارون الرشيد

أن  والتي من الواضح للغاية!! 373سنة التي يقولون أنها في  العملة التالية

مرضي لكن األهم أن السنه وليس ال" المهدي"تُقرأ بكل بساطه  الكلمة

 كما يقرأونها 373وليست  323هي  المكتوبة فعال على العملة

 



 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

861568&AucID=2824&Lot=2826&Val=eaaa7adac2bcec5b

da44bf81578a235b 

، وفقط في سنة فقط  372في سنة " المهدي"سم عمالت تحمل اأي أنه توجد 

  321، رغم أن المهدي المفترض أنه مات في سنة وليس ما بعدها372

ها ال تحمل أنطوال سنوات حكمه عمالت المهدي كل في  األكثر غرابة الشئ

سم الهادي كان من المفترض ذكره على عمالت مطلقا اسم الهادي ، فا

ي وفقا للتقليد المتبع ، وبينما نعثر على عمالت للمهد المهدي كولي عهده

  مطلقا عمالت للمهدي تحمل اسم الهادي تحمل اسم هارون ، فلم يصل إلينا

 :فقد وصلت إلينا عمالت تحمل عبارات 

 المهدي الخليفة

 مما أمر به هرون

 بن أمير المؤمنين

  بسم هللا ضرب هذا الدرهم بهرون اباد سنة ثمان وستين ومئه

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2861568&AucID=2824&Lot=2826&Val=eaaa7adac2bcec5bda44bf81578a235b
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2861568&AucID=2824&Lot=2826&Val=eaaa7adac2bcec5bda44bf81578a235b
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2861568&AucID=2824&Lot=2826&Val=eaaa7adac2bcec5bda44bf81578a235b


  321سنة في ضرب  أي أن هذا الدرهم

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1249&lot=

127 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1249&lot=127
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1249&lot=127


 

 في رابط آخر لمزيد من التوثيق 321سنة  نفس العملة

-gb/auction-saleroom.com/en-https://www.the

-78898c20-srspi10057/lot-id-catalogues/spink/catalogue

59a89a50d00a-ace4-4363-5b31 

 

 التي تربط المهدي وهارون وبنفس العبارات 321أخرى سنة  عملةوهذه 

https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/spink/catalogue-id-srspi10057/lot-78898c20-5b31-4363-ace4-a50d00a59a89
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/spink/catalogue-id-srspi10057/lot-78898c20-5b31-4363-ace4-a50d00a59a89
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/spink/catalogue-id-srspi10057/lot-78898c20-5b31-4363-ace4-a50d00a59a89


 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=958&lot=6

80 

 

وتحمل عبارات شبيهه تربط المهدي  321في سنة  ثم تظهر عمالت

 :وهارون

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=958&lot=680
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=958&lot=680


 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=795&lot=1

51 
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https://islamiccoins.ancients.info/abbasid/almahdi.htm 

https://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=1&sale

=19&lot=361&lang=1  

ه هارون المهدي مما أمر ب الخليفة)إلينا عمالت تحمل عبارة  أي أنه وصلت

ً  321و  321في سنة  مسكوكة( بن أمير المؤمنين  بينما لم تصل إلينا مطلقا

 المهدي وبين الهادي  أي عمالت تربط بين الخليفة

؟ ي؟ أم أن الهادي كان مغتصب للسلطةهل كان الهادي فعال ولي عهد للمهدف

 ً   للعمالت؟ بدون أن يكون له أي حق وفقا

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1249&lot=128
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https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/spink/catalogue-id-srspi10057/lot-d8656d94-c71a-451f-844c-a50d00a59bb5
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/spink/catalogue-id-srspi10057/lot-d8656d94-c71a-451f-844c-a50d00a59bb5
https://islamiccoins.ancients.info/abbasid/almahdi.htm
https://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?site=1&sale=19&lot=361&lang=1
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ً  ولو كان هارون بالفعل وكان الهادي  ،للعمالت هو ولي عهد المهدي وفقا

فكيف يمكن إذن تفسير وجود عمالت للهادي  321تصباً للعرش في سنة مغ

 ؟هارون ولي عهد المسلمينتحمل عبارة  372 سنة

وبين ولي العهد هارون  ب الهاديبين المغتِص  هل الصراع على السلطة  

ت تحمل ب الهادي لسك عمالضطر المغتِص انتصار هارون مما كان يتجه ال

 ؟ من هارونحتواء هزيمته ال من الهادي اسم هارون ولي عهد كمحاولة

ً فعلي وهل غياب عمالت تحمل اسم هارون كخليفة في خضم  321سنة  ا

صراعه مع المغتصب الهادي تفسيرها أن المهدي كان مازال حيا بالفعل 

هدي الم من العمالت التي تحمل اسم الخليفةكما يتضح  372حتى سنة 

هو  هل بقاء المهدي على قيد الحياةالمرضي؟  ويقرأها تجار العمالت الخليفة

كتفى بسك هارون وارون من سك عمالت تحمل لقب الخليفة ما منع ها

المهدي في سنة  سطر الخليفة الت تحمل هارون أمير المؤمنين أسفلعم

 ؟321

وبين ( هارون)كل ذلك يتطابق تماما مع قصة الصراع بين خسرو الثاني 

في العصر الساساني األخير ، يتطابق حتى في نقطة ( الهادي)بهرام كوبين 

بنمط تاج معين ثم  2&  3ظهور عمالت لخسرو الثاني تحمل سنوات حكمه 

حمل تاج جديد بعد استعادته ظهور نمط جديد من عمالت خسرو الثاني ي

من  وكول المتبع زمن الساسانيين حال اغتصاب السلطةوفقا للبروت السلطة

 الملك وعودته مره أخرى بعد انتصاره على مغتصب عرشه 

نفسه  الهادي هوفلو كانت فرضية أن هارون هو نفسه خسرو الثاني وأن 

بق لتطلب ذلك وجود عمالت تحمل اسم هارون تس بهرام كوبين صحيحة

أن العمالت التي تحمل  العمالت التي تحمل اسم الخليفة الهادي ، والحقيقة

 321و  321ود لسنة تع( هارون وليس الخليفة)ارون أمير المؤمنين لقب ه

تحمل لقب  كنها الالهادي ، ل لعمالت الخليفة مواكبةثم  وهي بذلك سابقة



 372المهدي كان مازال حيا حتى سنة  سبب بسيط أن الخليفةهارون ل الخليفة

وهو األمر الذي ( وفقا للعمالت التي يقرأها البعض المرضي وليس المهدي)

حتى لو كان في حالة صراع على  ع هارون من تلقيب نفسه بـ الخليفةيمن

الهادي ، وتمكن  كالهادي يسك عمالته باسم الخليفة العرش مع مغتصب

ثم  372بدايات خالل و 321الهادي بالفعل من خلع هارون في نهايات سنة 

  372سنة  أوائل المهدي األسير لديه في قام بقتل الخليفة

فقط  السنةتلك  لذلك نجد في 372ة عرشه في نهاية ونجح هارون في استعاد

 هارون وليس ما قبلها عمالت تحمل اسم الخليفة

 :أن نجد ختصار با

 غياب أي عمالت تحمل اسم الهادي في زمن المهدي -

 372وجود عمالت للمهدي سنة  -

ه بين الهادي وبهرام كوبين من جهة التشاب ترجحان بشدةهاتان الحقيقتان 

 أخرى وبين هارون وخسرو الثاني من جهة

وتدعمان الطرح أن العصر العباسي األول هو نفسه العصر الساساني 

في نشوء اإلسالم ، كيف  مقدمة"ي تم ذكره في مقال لطرح الذاألخير ، ا

 " وأين ومتى؟

ين على عمالت العباسيين وب للتشابه بين األسماء المذكورة ودةواآلن ع

، كنا قد وصلنا وفقا  أموية تسلسل أسماء الخلفاء في الدولة الراشدية

 تظهر على العمالت العباسية مطابقةألسماء للعمالت لوجود تسلسل 

 : كاآلتي خلفاء الدولة الراشدية أموية لتسلسل

 304 و 302 سنة عمالت في" عمر" اسم

  372 و 321 سنة عمالت في" علي" اسم

  371 سنة عمالت في" يزيد" اسم



 314 سنة عملة في" علي بن الحسين" اسم

يتطابق مع  ذي يظهر على العمالت العباسيةال" علي"ونالحظ أن اسم 

 " الهادي"بدايات ظهور العمالت التي تحمل اسم 

مع وضع عثمان في هذا التسلسل،  تشابه وضع المهدي في هذه المقارنةوي

 فهل يوجد دليل على العمالت يعضد من هذا التشابه بين المهدي وعثمان؟

بصورة واضحة تحمل رموز تبدو  372في سنة  المسكوكة صور العمالت

 حروف عربيةأنها ليست 

 

  

 

 

وقراءتها من  في أعلى سطر وأسفل سطر الرموز المرسومة داخل الدائرة

 أسفل إلى أعلى 

 ع ث:  فإن الرمزين السفليين يُقرآن باستخدام األبجدية المانوية

 م ن:  الرمزين العلويين يقرآن بالمانويةو

 عثمان = عثمن : أي أن تلك الرموز تشكل معاً كلمة 



 

في تلك الصورة األخرى لألبجدية بل أنه 

كثر فإن حروف الثاء والميم والنون هم أ المانوية

 شبها بما هو مكتوب على العملة

 

 



المهدي ، ورغم  سموتحمل ا 341كما أنه توجد هذه العملة المسكوكة في سنة 

اد،  إال سم الذي يسبق كلمة المهدي على أنه حرب بن زيأنه تمت قراءة اال

ة تسبق كلم غير مقروءة على العملة بعد تلك األحرف، كلمة مةأنه يوجد كل

 ير المقروءة يمكن قراءتها بالعربيةغ المهدي ، والغريب أن تلك الكلمة

 " عثمن"

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2226&lot=

258  
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https://www.sixbid.com/browse.html?auction=3946&cat

egory=96996&lot=3238536  

 

التي قرأها  في العملة ، وتلي الكلمة" المهدي"لتي تسبق كلمة ا وهي الكلمة

 " ن زيادحرب ب"تجار العمالت 

 -ثم الكلمة الغير مقروءة -ا أمر به حرب بن زياد مم)تحمل عبارة  عملةوال

 (المهدي ولي عهد المسلمين دمحم بن أمير المؤمنين

 بسم هللا ضرب هذا الدينر سنة تسع واربعين ومئه

 .ولو صحت هذه االستقراءات للعمالت يصبح المهدي مطابقا تماما لـ عثمان

 

هل يعني ذلك أن العصر العباسي األول هو نفسه : التساؤلوهنا البد من 

 الراشدي األموي؟ وليس العصر الساساني األخير كما يشير عنوان المقال؟

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=3946&category=96996&lot=3238536
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=3946&category=96996&lot=3238536


عن السؤال يتوجب القول أن المنهج الذي يتبعه المقال هو محاولة  ولإلجابة

 -:إثبات التداخل بين كل من 

وهو ما تم في مقال : األخيرالعصر العباسي األول والعصر الساساني  -

 (مقدمه في نشوء االسالم أين وكيف ومتى؟)

ما تمت محاولته وهو : أموي -العصر العباسي األول والعصر الراشدي -

 في السطور السابقة

ا تثبته بالفعل وهو م: أموي -العصر الساساني األخير والعصر الراشدي -

  العمالت الساسانية المعربة

 Duplicationن ظاهرة التكرار الثنائي أو الثالثي والغرض من ذلك هو تبيا

 Triplication - في مجمل السرديات التي تحكي قصة نشوء  الملحوظة

بشير حل سليمان التي كان الرا في القرنين األولين ، وهي الظاهرةاالسالم 

إليها ، بمعنى أن العصر الساساني األخير والعصر  سباقاً في اإلشارة

يات لعصر واحد وليس الراشدي أموي والعصر العباسي األول هم ثالثة سرد

ت ختفاء أي أثر أركيولوجي أو عمالعصور مختلفة ، ويعضد ذلك ا 1

خلفاء أمويين على العمالت ،  7ختفاء أسماء وا 4لعصر الخلفاء الراشدين الـ 

ختفاء أي أثر ول خليفتين عباسيين عن العمالت واختفاء إسمي أوا

 .األولى  كيولوجي للدولة العباسيةأر

 

 الرشيد هارون عمالت بين والمطابقة العمالت دراسة في لنستطرد واآلن

 هي" معاوية" سما تحمل التي الوحيدة فالعملة ، الثاني خسرو و ومعاوية

 مكتوبه عليها معاوية وكلمة الثاني خسرو صورة تحمل معربة ساسانية عمله

كوالي سم شخص حكم عملة واحده فقط تحمل ا ، بالعربية وليس بالبهلوية

وصورة خسرو الثاني !! أخرى عاما 22أموي  عاما ثم حكم كخليفة22للشام 



عام  20؟ خسرو الثاني الذي من المفترض أنه مات قبل مرسومة على العملة

 ؟عام من تولي معاوية الخالفة 40بل لوالية الشام؟ ومات ق من تولي معاوية

ل التاريخ عام قب 02أي أنه من المفترض أن خسرو الثاني قد مات حوالي 

هو  و كان التقويم المكتوب على العملةهذا ل( 41) المكتوب على تلك العملة

 !!التقويم الهجري 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=406&lot=2

1554  

ضربت بواسطة خسرو الثاني نفسه ،  أن هذه العملة األمر بكل بساطة

س تقويم سنوات والتقويم المكتوب عليها هو تقويم سنوات عمر خسرو ولي

أو أنه لقب المكتوب عليها هو أحد ألقاب خسرو الثاني  سم معاويةحكمه ، وا

يظهر اسم  ، وهذا يفسر لماذا لمالحكام المحليين تحت سلطة خسروأحد 

 .فقط  ةواحد على العمالت سوى مرة - عاما 42الذي حكم  -" معاوية"

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=406&lot=21554
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=406&lot=21554


 ؟الثاني وخسرو هارون بين العمالت خالل من رابط يوجد هلو

 تم شرح أن الكلمة( كيف وأين ومتى؟في نشوء االسالم،  مقدمة)في مقال 

ام ستخدبا" هارون"قراءتها هي  الساسانيةخسرو على العمالت التي ترمز لـ 

، كما تم أيضا إيضاح نقطة تقويم سنوات عمر خسرو  األبجدية المانوية

رو الثاني وتقويم سنوات حكمه ، وتم تبيان أنه من خالل العمالت فإن خس

 .لسنوات حكم هارون الرشيد عاما فقط مطابقة 21الثاني حكم 

 ؟ العمالت بين هارون الرشيد ومعاويةخالل  وهل يوجد رابط من

وهو حاكم محلي وضع " زيمبن خ"سم هارون الرشيد تحمل االت لتوجد عم

 سلطة هارون ، وتوجد عمالت ساسانية معربةسمه على العمالت تحت ا

والمفترض أن " زيمبن خ"سم سرو الثاني وأيضا عليها اتحمل صورة خ

 لقرنين من الزمنالفارق بين العملتين ما يربو 
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أما العملة الوحيدة التي وصلت لعصرنا وتحمل اسم يزيد فهي عملة ساسانية 

واسم خسرو مكتوب  (من حكم يزيد) 3سنة  تماماً ومكتوب عليها بالبهلوية

ن فهو على يمي (وليس يزيدبالبهلوية مكتوب يزيت )سم يزيد عليها ، أما ا

وليس  الوجه اآلخر للعملة ، وكل تلك الكلمات على العملة مكتوبه بالبهلوية

 بالعربية

عما هو مكتوب على عملة يزيد بدال من شرح  وهذا الرابط به نبذة حقيقية

 :المؤدلج الغير حقيقي  Islamic Awarenessموقع 

https://www.jstor.org/stable/25211312?seq=1#page_sca

n_tab_contents  
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فالعملة القادمة تعتبر والمأمون ن يزدجرد الثالث بي أما فيما يخص المقاربة

وعليها اسم المأمون مكتوباً  بكل المقاييس ، عملة ساسانية معربة قنبلة

الوسطى رغم أن الفارق بين  بالعربية واسم يزدجرد مكتوباً بالفارسية

وليس في  تين يزيد عن قرنين من الزمان ، وسكت في سيستانالشخصي

وحجتهم أن العمالت ) قول تجار العمالت أنها عملة طبريةحتى ال ي طبرية

 ( على العمالت ة تأخرت في تبني العربيةالطبري

 

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=225&cate

gory=2704&lot=124705  

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=225&category=2704&lot=124705
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بدالملك يغيب تماماً سم عفيكفي ذكر أن اأما التداخل بين عبدالملك والمأمون 

نه هو الذي بناه ، وهو من المفترض أالوحيد الذي ركيولوجي في األثر األ

 سم المأمون فقطسوى ا بينما ال يظهر في نقوش قبة الصخرة، قبة الصخرة

 

 

-http://www.islamic

awareness.org/History/Islam/Inscriptions/copper.html  

إلى تاريخ ربيع اآلخر سنة  في هذه الصورة يظهر اسم المأمون باإلضافة

 : في آخر السطر األخير من صورة النقش 232

نماه في هللا االمام المأمون امير المؤمنين أدام هللا  هللا عبد مما أمر به عبد

حق بن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه هللا وجرا والية أخي امير المؤمنين أبي اس

مولى أمير المؤمنين في شهر ربيع اآلخر سنة ست  على يدي صالح بن يحي

 مئتينعشرة و

https://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/copper.html
https://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/copper.html
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سم المأمون آخر داخل قبة الصخرة يظهر أيضاً النقش  بينما في هذه الصورة

  72وتاريخ سنة 

اإلسالمية؟  ل لوجود تقويمين على األقل للدولةفهل يكون هذا أوضح دلي

أحدهما هو التقويم الذي نستخدمه حاليا معاً؟  نتقويمين متواكبين كانا يُستخدما

ميالدياً؟ واآلخر موجود على بعض العمالت  423لكنه يبدأ من سنة 

الثاني؟ وكال  م وهو تقويم ميالد خسرو012الساسانية المعربة ويبدأ من سنة 

م المكتوبة التقويمين كان مستخدماً في نفس الزمن؟ خاصة لو عرفنا أن التقاوي

 المعربة ال تتطابق مع التقويم الهجري الحالي؟ على العمالت الساسانية

لمأمون في نقوش قبة الصخرة وبصيغة سم اوبرغم تبرير البعض لوجود ا

ون أزال اسم عبدالملك ووضع بأن المأميبررونه أنه هو الذي بناه ،  واضحة

سم المأمون تدعم أكثر أن المأمون بجانب ا( 72)وجود سنة سمه ، فإن ا

أن المأمون نسي أن يعدل تلك بالفعل هو من بناه ، ويقوم المبررون بالقول 

https://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/DoTR.html
https://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/DoTR.html


في نقش آخر في قبة مكتوب ( 232سنة )رغم أن التقويم اآلخر !!  السنة

 سم المأمون الصخرة بجانب ا

 وماذا عن التداخل بين عبدالملك بن مروان ويزدجرد الثالث؟

سم عبدالملك بن مروان االمكتوب عليها  في العمالت الساسانية المعربة

وهي سنة  22تلك العمالت مؤرخة سنة  ية الساحقة منغلباألبالبهلوية فإن 

كر أنه سنوات حكم عبدالملك بن مروان الخليفة ليست متواكبة مع ما ذُ 

 21وجد من نفس هذا النمط عمالت تحمل سنوات وت (12 - 20)ي األمو

 . 20وبعض العمالت سنة  24تحمل سنة  وعملة واحدة

   

https://www.acsearch.info/search.html?id=1832603  

 22عمالت المكتوب عليها سنة تلك البالطبع تجار العمالت قاموا بحل مشكلة 

بمعنى أنها ليست السنة التي تم سك العمالت  frozen yearبأنها سنة مجمدة 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1832603


بها بل هي سنة تتبع تقويم آخر وعبدالملك كتب هذه السنة من هذا التقويم ، 

على باقي  20-24-21المشكلة هو أن هذا ال يتماشى مع ظهور سنوات 

ضا ال تتطابق مع سنوات حكم عبدالملك، كما أن العمالت التي هي سنوات أي

وجودها يثبت أنه لم يكن تقويم مجمد بل هو تقويم متحرك ومتتابع ومعاصر 

والحقيقة أن سنوات حكم يزدجرد الثالث تتطابق لسنوات سك هذه العمالت، 

 الثاني، فوفقاً لتقويم ميالد وفقا لهذا التقويم أكثر مع تقويم سنوات حكم خسرو

بالطبع بعد حذف )من هذا التقويم  02فان يزدجرد الثالث حكم سنة خسرو 

سنة أضافها اإلخباريون المسلمون لسنوات حكم خسرو كما هو موضح  34

ووجود عمالت ليزدجرد ( في مقال مقدمة في نشوء االسالم الجزء االول

 يشبه( الذي هو في هذه العمالت عبدالملك بن مروان)الثالث تحمل أحد ألقابه 

، أي أن وجود هذه العمالت ربما عملة يزدجرد التي تحمل لقب المأمون

يعضد التداخل بين يزدجرد الثالث وعبدالملك، لكنه ال يؤكده، ألن اسم 

 . يزدجرد ليس مذكورا على العمالت

 وماذا عن العمالت التي تحمل اسم عبدالملك بن مروان مكتوباً بالعربية؟

الممسك بسيفه والتي القامة للحاكم المنتصب بالطبع لدينا العمالت الشهيرة 

 يحمل بعضها اسم عبدالملك 



 

ً  مؤرخة ليست بسيفه الممسك الحاكم عمالتولكن   هذه أغلبية، ومطلقا

 كلمة عليه مكتوببعضها ف ، بالفعل أسماء أي عليها مكتوبا ليس العمالت

 هي وحده لعبدالملك تعود العمالت تلك كل أن افتراضأي أن  ، عبدالملك

 . اسم أي يحمل ال معظمها ألن نفسها العمالت على دليل بال فرضية

 من عملة أي على مذكوراً  ليس مروان بن عبدالملك اسم أنالمشكلة الكبرى 

ً  postreform الـ عمالت  حكمه لسنوات المطابقة التواريخ في سواء ، مطلقا

 .عنها تالية أو سابقة سنوات في أو المفترضة

 ،مؤرخة ليستأقرب لنمط عمالت الجند، وهي  عمالت لعصرنا وصل ولكن

 : عليها ومكتوبفقط ة في مصر كمسكوو

 (مصر) المؤمنين أمير مروان عبدهللا أمر

 (؟ الفسطاط) مروان بن عبدالملك األمير يدي على

 



 

 

 

 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

876728&AucID=2856&Lot=219&Val=240aecedf8060d6de

9ca79ee77dc2247  
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 مكتوبة كونها المؤرخين لدى إشكالية تحمل بمصر سكت التي العمالت وهذه

 من أن يقول المدون وتاريخنا مروان بن عبدالملك اسم وعليها بالعربية كلها

في حين أن  ذلك، قبل وليس خليفة كان حينما عبدالملك هو العمالت عرب

 تلك العمالت مكتوب عليها اسم مروان أي أنها قبل عصر خالفة عبدالملك، 

 عليها مكتوبهي لمروان الثاني و العمالت تلك أن الفتراض البعض دعا مام

 ، العهد هذا في مصر في الدولة مالية وزير هو آخر" مروان بن عبدالملك"

   postreformصرفة عربية عمالت وجود مع يتماشى ال افتراض وهو

 المفترض العصر وتسبق بالفعل عليها العثور تم التي 42&12 لسنوات تعود

 .بكثير مروان بن لعبدالملك

 لعبدالملك بالتأكيد هو مصر في المسكوكة العمالت هذه على المكتوب فاالسم

 هذه تاريخ حتى لكنه ، أموي خليفة كان أنه التاريخ في المذكور مروان بن

 .خليفة وليس أميرا كان العمالت

 في عمالت مروان  وليست هذه هي االشكالية الوحيدة

 :اشكاليتين فيها يوجد" مروان" اسم تحمل التي العمالتف

 يصل لم أنه أيمكان آخر، وليس في أي  فقط مصر في مسكوكة أنها -3

ً  لعصرنا  في المسكوكة العمالت تلك سوى مروان اسم تحمل عمالت مطلقا

 يحكم كان األموي الخليفة مروان أن المفترض من أنه رغم ، مصرية مدن

 للتساؤل يدفعنا وهذا، فرنسا حدود إلى الصين غرب من تمتد إمبراطوريه

 مصر في سكت عمالت على سوى اسمه ذكريُ  لم الذي "مروان" هوية حول

 مروان أن ذكر كما كامل عام وليس فقط وجيزة لفترة حاكم كان هل ، فقط

 مع بتحالف الوجيزة الفترة لتلك حكمه كان هلو الحكم؟ في قضاها الحكم بن

 وهو مصر؟ على محليا واليا وقتها كان مروان بن عبدالملك يسمى له ابن

 والده؟ باسم العمالت تلك سك الذي

 .ككلالمبكرة  االسالمية مصر عمالت اشكالية الى تلقائيايؤدي بنا ذلك  -2



 

ألنها مذكور عليها دائما اسم " مروان"وعلينا أوالً أن نكمل مناقشة عمالت 

 عبد الملك بن مروان

في مصر فقط ما يربط بين عبد الملك  المسكوكةفهل يوجد بتلك العمالت 

 ويزدجرد الثالث؟

 شهرباراز إنه الساسانيين؟ زمن في مصر غزا الذي من تذكر علينا ولإلجابة

Shahrbaraz الشهير البارثي القائد. 

 -االن -شهر=  ) Shahralanyozan كان عندئذ مصر حكم تولى ومن 

 .المؤرخين المعاصرينوهو الشخصية الغامضة التي حيرت ( يوزان

، ويذكر دوما بأنه حفيد  شهريار بن يزدجرد باسم دومايُذكر  الثالث يزدجرد

 . خسرو الثاني وليس ابنه

 حوالي وجيزة لفترة الساسانية الدولة بالفعل حكم Shahrbaraz شهربارازو

 جدا الوجيزة الفترة تلك تؤرخ الينا وصلت عملة له توجد ذلك ورغم يوما 42

 الساسانية االمبراطورية لحكم

 كانت التي 7 الـ البارثية األسر إحدى مهران أسرة من بارثيا كان شهرباراز

 .الثاني خسرو أخت هي زوجته وكانت الساسانية الدولة تاريخ طوال موجودة

 ؟" مروان" هو األسرة المهراني البارثي شهرباراز ألقاب أحد كان فهل

 إشارة في يزدجرد حمله لقبمجرد  هو" شهريار بن يزدجرد" كان وهل

 ترجمتها فهل هللا عطية تعني يزجرد كلمة وكون شهرباراز؟ لخاله النتمائه

الالحقه دوما السم يزدجرد " بن شهريار"وهل كلمة  عبدالملك؟ هي العربية

 ؟الذي تعددت ألقابه بالفعل شهرباراز ألقاب أحدهي تعني 



 أخته ابن بوكالة مصر؟ في مروان عمالت سك الذي هو شهرباراز هلف

 يزدجرد مروان؟ بن عبدالملك هو لقبه الذي مصر؟ حاكم يوزان شهرآالن

 الدولة حكم تولى( مروان) شهرباراز خاله مقتل بعد الذي هذا( عبدالملك)

 بالبهلوية مكتوبة" مروان بن عبدالملك" اسمه تحمل عمالت وسك الساسانية

 السنوات وهي الثاني خسرو ميالد تقويم من بعدها وما 22 سنوات خالل في

 ؟الثالث يزدجرد حكم فترة داخل تقع التي

 

 يربط مادي دليل يوجد هل: كمحاولة لتأكيد هذا السيل من التكهنات و

 البارثية مهران وأسرة مروان اسم بين التشابه سوى ؟ مروان بـ شهرباراز

 شهرباراز؟ عائلة

 يوزان؟ آالن وشهر عبدالملك بين رابط حتى أو

  ما حد الى دليل هناك

 : "مروان" اسم وتحمل مصر في المسكوكة العمالت في وهو

 (  AΛE مصر)  مروان بن عبدالملك األمير يدي على

 (؟ االسكندرية) المؤمنين أمير مروان عبدهللا به أمر مما



 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412065  

 وهلة ألول تُقرأ للعملة األيمن الوجه في الدائرة داخل المكتوبة فالكلمة

 شبة االسكندرية قراءتها من يجعل الكلمة في التدقيق ولكن" االسكندرية"

 االىىراىه: هكذا قراءتها الممكن من الكلمة في الموجودة فاألحرف ، مستحيل

  االىحراىه: أو

 ( االنجوزانه) االنُجزانه أو( االنيوزانه) االنيُزانه=  الكلمتين تنقيط وعند

 اليونانية وريثة الالتينية األبجديات في y ينطق j الـ حرف أن تذكر وعلينا

 shahralanjozan نطقه يكون أن الممكن من Shahralanyozan فاسم

 يكون بدايته في شهر كلمة بدون Shahralanyozan اسم أن أي

alanyozan االىىراىه=  االنيُزانه=  االنيُزان=  االنيوزان وبالعربيه 

  العملة على المكتوبة للكلمة مطابقة بصورة

 كما أيضا االنيُجزان أو االنجوزانه=  االنجوزان وبالعربية alanjozan أو

 العملة على مكتوب هو

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412065


 لعصرنا وصلت التي النسخ وكل العملة بتلك شبيهة أخرى نسخ عدة وهناك

 االسكندرية أنها على الكلمة قراءة يستحيل

 

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1572698  
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https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

Val=8eaa93a1704a2ac5e866177&AucID=2829&Lot=224&

3f6ed576fcfee0c  

 قراءة أبداً  منها ليس ولكن طرق بعدة قراءتها يمكن الكلمة أن والحقيقة

 لـ بوضوح تشير الكلمة ألصبحت االستقراء هذا صح ولو ، االسكندرية

Shahralanyozan مباشرة الساساني الغزو عقب مصر حكم الذي ، 

 الحاكم هذا باسم مقترن العملة على" مروان بن عبدالملك" اسم ويكون

  الساساني

 فيها الدائرة وسط مكتوب العملة بتلك الشبيهة العمالت أن اعتراض وهناك

 ومشكلة ، الحكام ألسماء وليس للمدن هو المكان هذا أن أي" الفسطاط" كلمة

 في اإلطالق على أثر أي تترك لم أنها بالتاريخ ذُكرت كمدينه الفسطاط

 وحجة ، مصر في المدينة لتلك أركيولوجي أثر أدنى يوجد ال وأكرر مصر،

 الفاطميين يد على الصليبية الحروب أثناء حرقت أنها المعاصرين المؤرخين

 الكافي وقتها أخذت أنها أي ، وجودها من عام 122 عن يزيد ما بعد أي ،

 بقايا ، يُذكر أثر أي لتركت حرقت لو ، وجدران بمباني حقيقية مدينة لتصبح

 المدعوة المدينة تلك أن إال ، أسوار ، فخار كسرات ، فسيفسائيات مباني،

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866177&AucID=2829&Lot=224&Val=8eaa93a1704a2ac5e3f6ed576fcfee0c
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866177&AucID=2829&Lot=224&Val=8eaa93a1704a2ac5e3f6ed576fcfee0c
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866177&AucID=2829&Lot=224&Val=8eaa93a1704a2ac5e3f6ed576fcfee0c


 أن والحقيقة ، العمالت على المقروء االسم هذا سوى لها أثر ال بالفسطاط

 اسم بالمناسبة وهو" المشطاط" قراءتها أيضا يمكن الفسطاط المقروءة الكلمة

 العرب الذكور أسامي في اآلن حتى مستخدما مازال علم

 

 

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412122  
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" عبدالملك" كلمة أيضا مكتوب" الفسطاط" كلمة فيهما المكتوب العمالت ففي

 أي" الفسطاط" كلمة في الفاء حرف مثل تماما مكتوب الملك في الميم وحرف

 الفسطاط وليس" المشطاط" تُقرأ أن يمكن بالفعل الكلمة أن

 ً  علم السم تكون أن الممكن من الدائرة هذه أن المهم المشطاط هذا كان وأيا

 .لمدينة وليس ما لشخص

 على المكتوب مروان بن عبدالملك أن نخلص المسهب العرض هذا كل وبعد

 Shahralanyozan نفسه هو يكون أن المحتمل من مصر في سكت عمالت

 مكتوبا معربة ساسانية عمالت على اسمه ظهر الذي نفسه هو يكون وأن

 نفسه هو الذي الثالث يزدجرد ألقاب كأحد بعدها وما 22 سنوات في بالبهلوية

 .shahrbaraz نفسه هو" مروان" اسم بذلك ويكون المأمون،

لـ عبدالملك بن  اوالت لشرح صالت القرابة المتعددةالحقيقة أن كل هذه المح

 :يوزان يلخصها بيت الشعر الشهير نمروان في حال كان هو نفسه شهر آال

 " . خاقان وجدي جدي وقيصر*  مروان وأبي كسرى ابن أنا" 

ابنة خاقان الترك ،  Kayēn (Qāqin) كانت جدته( خسرو الثاني)فكسرى 

الذي قد يكون ) كانت بارثية من نفس األسر التي يتبعها شهربارازوأم كسرى 

، بل إن بعض التقارير تذكر أن هرقليوس قيصر بيزنطة ( هو نفسه مروان

عندئذ ربما كان بارثياً أو أرمينياً ، ومعروف أن شيرين زوجة خسرو الثاني 

 .قد تكون أرمينية 

 

 ؟ اشكالية عمالت مصر االسالمية المبكرةوماذا عن 

مشكلة عمالت مصر في القرن السابع والثامن الميالديين أنها تقريبا غير 

 .موجوده فالعمالت التي سكت بمصر خالل هذين القرنين هي تقريبا الشئ



ت ، وال يوجد سنوا 32المفترض أن خسرو الثاني غزا مصر وحكمها لمدة 

ناهيك عن وجود عمالت  مطلقا عمالت ساسانية في مصر في تلك الفترة

 حمل اسم خسرو سكت بمصر من أي نوع من العمالتت

بل أنه من المفترض أن هيروكليس البيزنطي قد استعاد مصر من خسرو 

الثاني وحكمها لسنوات قبل الغزو المفترض العربي، وأيضا ال يوجد عمالت 

سكت بمصر بواسطة هيركليوس سوى العمالت التي سبقت الغزو الساساني 

التي من المفترض أن تؤرخ للسنوات  فقط، بدون وجود أي عمالت

 له في حكم مصر  هيروكليوس االستعادة المزعومة

عن غزو ساساني لمصر ثم غزو بيزنطي لها واستعادتها بال  تبدو القصة

مسكوكه بمصر وال في أي أثر د مادي حقيقي ال في صورة عمالت وجو

 .أركيولوجي

 داية القرن السابع؟إذن ماذا لدينا من عمالت تشير ألي غزو لمصر في ب

م صر وليس = ماصر = تُقرأ  د فقط عمالت مكتوبه بأحرف يونانيةتوج

 ، أي أن الكلمة مكتوبة باليونانية م صر=  MACP  =MASR=  ِمصر

وبالفتحة فوق الميم = م صر = لبلد األهرامات ولكنها تُقرأ بالمسمى العربي 

 حتى اآلنسم وليس بالكسرة كما ما زال المصريون ينطقون اال

التي تشير للفتح االسالمي لمصر ، وال يوجد  وهذه هي العمالت الوحيدة

 غيرها على اإلطالق لقرن كامل

 أي أنه ال يوجد أي عمالت أخرى سكت بمصر بعدها

 

https://www.academia.edu/26072705/The_Egyptian_Ara
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، والذي يرمز لالسكندرية AΛEΞتحمل الرمز مشابهه وتوجد عمالت أخرى 

 وهو الرمز نفسه الذي وجدناه على عمالن مروان 

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1478&category=31277&lot=1335631
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1478&category=31277&lot=1335631


 

cathttps://www.sixbid.com/browse.html?auction=1478&

egory=31277&lot=1335632  

هذه هي فقط العمالت التي تشير لدخول االسالم إلى مصر ، وال شئ بعدها 

التي أشرنا إليها عاليه " مروان"سم لقا حتى ظهور العمالت التي تحمل امط

 !!في مصر والمسكوكة

تلك الشئ مطلقا مره أخرى حتى ظهور عمالت " مروان"وبعد عمالت 

 وسكت في مدن مصريةمل اسم المأمون تح

عمالت سكت بمصر سوى أي أنه في القرنين الهجريين األولين ال يوجد 

 ثم عمالت مروان ، فقط  عمالت بيزنطية معربة

اما من سك كيف يمكن تفسير ذلك؟ مصر ليست مكانا صغيرا حتى يخلو تم

 سنة 222العمالت لحوالي 

https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1478&category=31277&lot=1335632
https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1478&category=31277&lot=1335632


 حامهم في التقويم؟لم يكن لهما وجود ؟ وتم إق سنة 222أم أن هاتين الـ 

 

الخلفاء األمويين اللذين ظهرت أسماؤهم على العمالت  أحد أواخرويتبقى 

لتي وا postreformوليست  عمالت ساسانية معربةبعضها وهو الوليد ، و

فاء األمويين في السنوات سمه قط وال غيره من الخلظهر على هذا النمط الم ي

ترض أنه حكم بعد عبدالملك الذي المفرغم أن الوليد من لألمويين ،  المطابقة

 عرب العمالت

 

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=347518  

https://www.acsearch.info/search.html?id=347518


 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1147015  

 

 

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=683334  

https://www.acsearch.info/search.html?id=1147015
https://www.acsearch.info/search.html?id=683334


 

https://www.acsearch.info/search.html?id=873632  

  ، الملك صورة يمين على المتكررة الكلمة هو العمالت هذه في الغريب

 ابان=  البعض قرأها والتي

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=873632


كان بمثابة  Kawusسمه أنه يوجد حاكم ساساني كان اوالملفت للنظر 

األول بدالً من خسرو األول ،  فتراضي للعرش الساساني بعد قباذريث االالو

 لديانة المزدكية فإن طبقة النبالء والكهنةكان يميل ل Kawusولكن ألن 

الساسانيين رفضوه ونصبوا خسرو األول بدالً عنه ، وفي فترة حياة قباذ 

ولُِقب حينها بـ شاه ( شمال إيران)حكم إقليم طبرستان  Kawusاألول تولى 

أخاه خسرو في  Kawusسرو األول ساعد ، وفي أثناء حكم خ پتشخوارگر

نتصاره وعودته ، وبعد ا( م 017 -012)اء السنوات الحرب ضد الترك أثن

إلى طبرستان طالب بحقه في العرش الساساني ، فقبض عليه خسرو األول 

 .وأعدمه

 "قابوس"تعريبه هو  Kawusسم الغريب في هذه القصة أن ا

ب عجمي اسم  :  وقابُوسُ :  وفي المعاجم العربية  . معرَّ

ِمل أ نها أ رادت ؛ ِمق باس أ نا تقول العرب من امرأ ة سمعت:  األ زهري قال  ت ح 

 ً ِصفُنِي وكانت ، الرجل بها أ لمَّ  إِذا سريعا ت و   . معه تحِمل لم شربت ه إِذا د واء ت س 

ة امرأ ة:  يقال  ل   ؛ اللَّق ح سريع ة ل ق و   إِذا اإِلل قاح سريع كان إِذا مثله:  ق بِيس وف ح 

ب  . الناقة ض ر 

 ، أُنثى عنه ترجع ال ، اإِلل قاح سريع:  وق بِيس وق بِس   ق ب س وفحل: ويقال 

ع ة أل ّول يُلِقح الذي هو: وقيل  ، واحدة ض ربة من يُن ِجب الذي هو:  وقيل ، ق ر 

ً  ، بالكسر ، الفحل ق بِس وقد ها:  وأ ق ب س ها ق باسة وق بُس   ق ب سا ً  أ ل ق ح   .  سريعا

ة  :  المثل وفي ً  صاد ف ت   ل ق و  ل تِ :  الشاعر قال ؛ ق بِيسا م  ً  فوضعت ثالثة ح   ، تِّما

ة   فأُمِّ   . الحمل السَّريع ة:  واللَّق وة ق بِيسُ  وأ ب   ، ل ق و 

 وليد = سريع اإللقاح = تعني بالعربية " قابوس"أي أن معنى كلمة 

التي تُنطق ) الفارسية Kawus أي أنه يوجد تشابه كبير بين معنى كلمة

 . العربية" الوليد"وبين كلمة ( ابوسبالفعل ق



تطابق مع بعض العمالت التي في طبرستان ت Kawusبل إن سيرة حياة 

 " طبرية"ومكتوب عليها أنها ضربت في سم الوليد تحمل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=362&lot=1

331  

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412114  

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=362&lot=1331
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=362&lot=1331
https://www.acsearch.info/search.html?id=1412114


 

-715-705-I-Walid-al-http://www.sarc.auction/UMAYYAD

ND_i21994852-Tabariya-15g-5-qirat-20-of-fals-AE   

https://www.acsearch.info/search.html?id=2462514  

 

 

على العمالت الساسانية المعربة " ابان"بعض التي قرأها ال للكلمة وبالعودة

أيضا ، وبرغم أني لم أعثر على عمالت للملك " الوليد"سم التي تحمل ا

Kawus  الوسطى  باستخدام األبجدية الفارسية( ابان)فإن قراءة تلك الكلمة

 قابوس  =جابوس  =س ابُ گ= يمكن قراءتها 

https://www.sarc.auction/UMAYYAD-al-Walid-I-705-715-AE-fals-of-20-qirat-5-15g-Tabariya-ND_i21994852
https://www.sarc.auction/UMAYYAD-al-Walid-I-705-715-AE-fals-of-20-qirat-5-15g-Tabariya-ND_i21994852
https://www.acsearch.info/search.html?id=2462514


 

 

الذي لم يتم ( الوسطى السين بالفارسية)ها الحرف األخير خاصة إذا قرأنا مع

 ( ابان)قراءته مع كلمة 

 



هو تقويم  postreformعتبرنا أن التقويم المكتوب على عمالت الـ وإذا ا

كيف ستنتجنا في مقال مقدمة في نشوء االسالم كما ا) 423يعود إلى سنة 

" الوليد"ت مؤرخة ومكتوب عليها عمال فإنه وصل لعصرنا( وأين ومتى؟

عليها ال مع الوليد األموي األول وال  منها ال تتطابق السنوات المكتوبة ثنانا

 مع سنوات الوليد الثاني

 

 : " الوليد"تحمل اسم وهذه هي العمالت التي 

 

 

 17سنة  

 الوليد أمير المؤمنين

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=649106  

 

 

 11أو  17سنة  

 الوليد أمير المؤمنين

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3099486  

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=649106
https://www.acsearch.info/search.html?id=3099486


 

 غير مؤرخة

 الوليد أمير المؤمنين

 

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412096  

 

 

 332الوليد سنة 

 األمير الوليد بن عبدهللا

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3099532  

 

 

 337الوليد سنة 

 األمير الوليد بن عبدهللا

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=4274650  

  

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412096
https://www.acsearch.info/search.html?id=3099532
https://www.acsearch.info/search.html?id=4274650


 سنوات مع تتطابق ال 337& 332 تاريخ تحمل التي العمالت أن المشكلة

 ال الوليد األول وال الوليد الثاني حكم

 (هـ12 - هـ12)سنوات  32الوليد األول المفترض أنه حكم 

فتراض أنه الممكن الكن من  (هـ322 - هـ320)الوليد الثاني حكم سنه واحده 

 .حين كان مجرد أمير وليس خليفة 337&332الت عمقام بسك 

تعود  4على تلك العمالت الـ مكتوبةعتبار أن السنوات الأما لو أخذنا باال

على العمالت  فستكون السنوات المكتوبةم  423للتقويم الذي يبدأ من سنة 

 :كما يلي

ً  021=  17+ 423: لـ  مقابلة 17  ميالديا

 م 011=  332+ 423: مقابلة لـ  332

 م 011=  337+ 423: مقابلة لـ  337

حينما كان ملكاً في  Kawusوهذا يتطابق تماماً مع السنوات التي عاشها 

ي طبرستان زمن قباذ األول ، وأيضاً حينما طالب بحقه في العرش الساسان

 .زمن حكم خسرو األول 

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

 Kawusتعود إلى قد تكون " الوليد"سم أي أن كل العمالت التي تحمل ا

وقد تكون عائدة طبعاً للوليد األول حين كان أوليس إلى أي خليفه أموي، 

، لكن الالفت أنه ال  الثاني حين كان أميراً قبل خالفتهأميراً للمؤمنين وللوليد 

والتي من المفترض أنها ظهرت " الخليفة"د عمله واحده تحمل عبارة يوج

على العمالت في زمن عبدالملك ، أي قبل الوليد األول والثاني ، كما أن 

هذا بالفعل  ليست مرادفه تماما لكلمة خليفه ، وظهر" امير المؤمنين"عبارة 

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


امير المؤمنين بجانب اسم  التي تذكر ولي العهد بصفة على العمالت العباسية

 .، كما ظهرت على عمالت أبو مسلم الخرساني الذي لم يكن قط خليفةالخليفة

 

أخر الخلفاء ) بن دمحم مروان سما تحمل عمالت لعصرنا وصلأخيراً و

 322 -331 -330 سنوات في ومؤرخة( األمويين

 الثاني مروان وال األول مروان ال حكم سنوات مع تتطابق ال سنوات وهي

 



https://www.acsearch.info/search.html?id=1412073  

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1990&lot=

121  

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412073
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1990&lot=121
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1990&lot=121


 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412074  

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412074


 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412075  

 (هـ20 - هـ24) واحدا عاما حكم أنه المفترض األول مروان فـ 

 (هـ312 - هـ327) سنوات 0 حكم( مروان بن دمحم) الثاني ومروان

 دمحم بن مروان األمير به أمر ما:  عبارة تحمل الثالثة والعمالت

 ، هي مدينة الباب وكل تلك العمالت سكت في مدينة واحدة

سمه على عمالت مطلقا إال وهو أمير ي أن مروان بن دمحم هذا لم يظهر اأ

حتى أمير  أو الت تحمل اسمه ال حامال لقب خليفةفقط ، ولم تصلنا أي عم

https://www.acsearch.info/search.html?id=1412075


التي من المفترض مس تحمل اسمه في السنوات الخ المؤمنين ، وال أي عملة

 فيها  أنه كان خليفة

 

 لما هو مطروح بالمقال النقدية لمناقشة بعض النقاط لحظةولنتوقف هنا ل

 "دمشق"و " أفريقية"العمالت التي تحمل كلمتي وهي نقطتي 

ضرب هذا )ب عليها مكتو postreform coins الـ العمالت بعض:  س

 الحكام الساسانيين قبل خسرو الثاني لم يطأواومعروف أن ( الدرهم بأفريقية

 ؟ قط أي جزء في أفريقية ممهاقدأب

 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2

866118&AucID=2829&Lot=165&Val=f3e24eeae178bcc1b

df5a92ea3fb97ac 

" بأفريقية"الت المذكور عليها كلمة هي إحدى أقدم العم العملة السابقة: ج

، وعند سم لحاكم أو خليفةادة ليس عليها اوكالع 323وهي مؤرخه سنة 

أي مدينة " أورنِقيهب"يمكن قراءتها  على العملة" أفريقيةب"كلمة  التدقيق في

  نِقيه وليس أفريقية

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866118&AucID=2829&Lot=165&Val=f3e24eeae178bcc1bdf5a92ea3fb97ac
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866118&AucID=2829&Lot=165&Val=f3e24eeae178bcc1bdf5a92ea3fb97ac
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2866118&AucID=2829&Lot=165&Val=f3e24eeae178bcc1bdf5a92ea3fb97ac


 

 

 مدينة نيقيه؟ والم يحكممازال السؤال مطروحا فالساسانيين : س

هناك منذ عصر  موجودة Nicaeaسمها أيضا توجد مدينة في البنجاب ا: ج

في في أقصى غرب األناضول، وهي  سكندر ، وهي ليست نيقيه الموجودةاال

 على العمالت  األغلب المقصودة

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaea,_Punjab  

 ؟ تلك المنطقةالساسانيين وهل حكم : س

 بالفعل ول وخسرو األول حكموا هذه المنطقةقباذ األ: ج

 

على سك النقود في هذه  ل يوجد دليل من العمالت اإلسالمية المبكرةوه: س

 ؟ المنطقة

  12هذا رابط لعمله سكت في طخارستان سنة : ج

.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2https://www

875749&AucID=2854&Lot=947&Val=53af91ea77650b180

84f9f8b567865c0  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaea,_Punjab
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2875749&AucID=2854&Lot=947&Val=53af91ea77650b18084f9f8b567865c0
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2875749&AucID=2854&Lot=947&Val=53af91ea77650b18084f9f8b567865c0
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=2875749&AucID=2854&Lot=947&Val=53af91ea77650b18084f9f8b567865c0


 

تحمل اسم مدينة دمشق، ومفترض أن  مية مبكرةتوجد عمالت اسال: س 

 دمشق؟ والم يحكم الساسانيين قبل خسرو الثاني

 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=459&lot=4

104  

 71كان في سنة  postreform coins عمالتأقدم ذكر لـ دمشق على : ج

لو صح الطرح أن العصر العباسي األول هو نفسه العصر الساساني األخير و

لزمن قباذ  تكون مواكبة postreform coinsعلى عمالت الـ  71فإن سنة 

https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=459&lot=4104
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=459&lot=4104


 ،حكم دمشققباذ األول صحيح أن المخطوطات ال تذكر مطلقا أن األول ، 

سنوات ولم تتوقف إال  7لكنه حارب الروم مرتين ، آخرها حرب استمرت 

دمشق  بوفاة قباذ األول، وكانت الحروب بينه وبين الروم سجاالً، كما أن

حيث ) وال هي مدينة صحراوية( يث نفوذ البيزنطيينح) ليست مدينة ساحلية

بين اإلمبراطوريتين وال يمكن  بل كانت مدينة حدودية( نفوذ الساسانيين

قباذ  زمنبعض مراحل خضعت في أبينهما ، سواء  الجزم بوضعها السيادي

أم أنها بالفعل كانت تحت سيادة  بين اإلمبراطوريتين؟ سيادة مشتركةاألول ل

مصدر ما أعنيه أن الوثوق في المخطوطات ك لفترات من الوقت؟األول قباذ 

 .بوضع دمشق ليس كله صحيحا في هذه النقطة تحديدا الخاصة

 الساساني العصر حكام بين والمقاربات للتداخالت مبسط جدول يلي وفيما

 فقط يوضح ، االول العباسي والعصر أموي الراشدي والعصر االخير

 التاريخي لوجودهم كتوثيق العمالت على أسماؤهم ظهرت الذين األمويين

 األول العباسي             أموي الراشدي             األخير الساساني

  دمحم مزدك

  ابو بكر قباذ األول

  الخطاب عمر بن خسرو الثاني

 المهدي عثمان بن عفان هرمز الرابع

 الهادي علي بهرام كوبين

 الحسين بن علي الحسين بن علي بسطام

 هارون الرشيد معاوية خسرو الثاني

 األمين يزيد بن معاوية قباذ الثاني

  مروان االول شهرباراز

 المأمون عبدالملك بن مروان يزدجرد الثالث

 المعتصم االولالوليد  خسرو الرابع

 الواثق مروان الثاني هرمز السادس

 



 العمالت مع الساسانيين زمن في البارثي الثائر بسطام عمالت تتطابق حيث

 :نقطتين االعتبار في األخذ مع ، علي بن الحسين اسم تحمل التي العباسية

 م222 وليس 423 سنة الى يرجع العباسية العمالت على التقويم -

 كوبين وبهرام بسطام عن رويت التي القرابة وصالت التحالفات قصص -

 مؤكدة غير تحالفات وقصص مؤكدة غير قرابة عالقات هي الثاني وخسرو

 وحدهم المسلمون اإلخباريون طرف من رويت ألنها

 

 األموية والدولة الدولة الراشديةو الساسانية األخيرة الدولة تبدو:  الخالصة

، وما يسمى بـ الخلفاء األمويين لم  متداخلة بصورة كبيرةة األولى العباسي

يكونوا في معظمهم سوى حكام إقليميين كانوا يحكمون بالفعل في زمن 

 شاهات الساسانيين في أواخر الدولة الساسانيةال

هي حقبة أسطورية مدمجة تم توليفها من عام  222لـ  تبدو الحقبة الممتدة

وجودها كحكام فعليين ، وأن أقصى ما  شخصيات ال يوجد دليل مادي على

ين الذين لم يتم يمكن إثباته هو أنهم كانوا حكام محليين ، حتى الخلفاء األموي

قد يكونوا ( خلفاء 7وهم )هم مطلقا  مكتوبه على عمالت العثور على أسماؤ

موجودين فعال كحكام محليين ، سواء تم العثور على أسماؤهم يوماً أم ال ، 

أسماء خلفاء األمويين على العمالت ال يمكن تفسيرها مقابل فندرة وجود 

م والعباسيين بعدهم سوى أن الدولة ظهور وافر ألسماء الساسانيين قبله

 .لم يكن لها وجود األموية

م تبدو وكأنها قصور ساسانية لألمويين في الشا وحتى القصور الصيفية

، وأكبر مثال على ذلك هو  مثل العمالت الساسانية المعربةتماماً مثلها  معربة

قصر عمره الذي يوجد به لوحة الملوك السته التي تحمل صورة خسرو رغم 

 .أنه المفترض أن خسرو مات قبل بناء القصر بأكثر من مائة عام



ظهر بعد خسرو الثاني عدة حكام يحملون اسم خسرو ، أهمهم حاكم لم نعرفه 

لم تكتب عنه  Khusrau IVالرابع وهو خسرو سوى من العمالت 

أي شئ ، حذفته تماما من التاريخ ، رغم أن عمالته  المخطوطات االسالمية

، وهو سنوات ، وكذلك ظهرت عمالت تحمل اسم هرمز 32تشير أنه حكم 

سنوات، تم حذفه هو  4حكم وفقا للعمالت   Hormizd VIالسادسهرمز 

تماما مع  ن يتوافقانخباريين المسلمين، هاذين الحاكماأيضا من قبل اإل

سنوات حكم المعتصم باهلل والواثق باهلل الخليفتين العباسيين من حيث عدد 

مل التطابق بين حكام أواخر الدولة الساسانية مع حكام سنوات الحكم ، ويكت

أضافها اإلخباريون المسلمين  سنة 34بعد حذف األولى  الدولة العباسية

ا القصة الوهمية عن ني صاغوا فيهالطورانيين لسنوات حكم خسرو الثا

التي حذفوها من سنة  34وهي نفس الـ )نتصار هرقليوس على الساسانيين ا

وهو التزوير الذي قبله البيزنطيين  (سنوات خسرو الرابع وهرمز السادس

جراء هزيمتهم من الحقا كتعويض جزئي عن عار تاريخي أصابهم 

عن شعب  صة وهميةخية لصياغة قالتاري ، كل ذلك لتهيئة المرويةالساسانيين

ن التي ورثها الطورانيي وأنشأ الدين الجديد ، تلك البشارة الدينيةنشأ من العدم 

نبأ بدين جديد التي كانت واسعة االنتشار بينهم والتي كانت تت من البوذية

 البوذية Kalachakraميالدياً ، أسطورة الـ  222لسنة  يظهر في سنة مقابلة

كبرى كانت  د كهنة البرامكة ، بل هم قوميةم يكونوا مجر، الطورانيين ل

ونحن ندوس ، التاريخ مازال حياً ، ومازالت في آسيا الوسطى ووادي اال

 .حدث أو أن نوقف الدائرة بالمعرفة نملك الخيار لتكرار ما

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

_________________________________________ 

 هل وجدت العصور الوسطى بالفعل؟ 

Did the Early Middle Ages Really Exist? 

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


 :روابط تشرح نظرية السنوات الشبحية ووجودها في كل التقاويم الحالية 

-/www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/volatile/Niemitzhttp:/

1997.pdf  
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