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 :ملخص

-350هـ بإسم األمير منصور بن نوح )358يتناول هذا البحث دراسة ونشر لفلس سامانى نادر ضرب بخارا سنة 

م( وهذا الفلس محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهره ولم يسبق نشره أو دراسته من قبل وينشر ويدرس 977-961هـ/366

 فى هذا البحث ألول مرة.

الفلس وتحليل كتاباته ، ويحمل هذا الفلس كتابات مركزية وأخرى فى هامشين بالوجه وكتابات  وقد تم وصف الشكل العام لهذا

مركزية وأخرى هامشية واخر بالظهر وتقع كتابات مركز الوجه فى أربعة أسطر، يشتمل السطر األول على اسم"فائق" 

مربي األمير منصور بن نوح كما أنه هو  وهو ابو الحسن ابن عبدهللا فائق الذى عرف بفائق الخاصة ألنه كان من خاصة

 الذى بذل جهدا كبيرا فى تولية الحكم بدال من ابن أخيه نصر بن عبدالملك .

كما ورد باألسطر الثالثة األخرى لكتابات مركز الوجه شهادة التوحيد كاملة. وجاء بالهامش الداخلى للوجه البسملة غير 

وسجل بمركز  الروم.من سورة  5،4د بالهامش الخارجى للوجه جزء من اآليتين الكاملة يليها مكان وتاريخ الضرب. كما ور

الظهر كتابات فى خمسة أسطر تشتمل على كلمة "هلل" يليها الرسالة المحمدية مختصرة فى سطرين ثم إسم منصور بن نوح 

مظفر أيده هللا". كما تم تصنيف فى سطرين أيضا ونقش بهامش الظهر الكتابة التالية: "مما أمر به األمير السيد الملك ال

هـ وسجل عليها إسم فائق بكتابات 358الفلوس السامانية التى تحمل إسم األمير منصور بن نوح والمضروبة فى بخارا سنة 

مركز الوجه الى خمسة طرز وتم وصف شكلها وتحليل كتاباتها والمقارنة بينها كما تم أيضا مقارنتها بالفلس موضوع البحث 

صل الى أن طراز الفلس موضوع البحث يختلف عن هذه الطرز الخمسة ويمثل طرازا جديدا لم ينشر مثيل له. ويعد وتم التو

 فائق.هـ وتحمل إسم 358إضافة جديدة لفلوس األمير منصور بن نوح المضروبة فى بخارا سنة 
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