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 :چکیده مقاله

ذوق و قریحه ایرانی با نمودهای متفاوتش به  . توسط ایرانیان ،فصای نو در هنر ایرانی آغاز شد با پذیرش اسلاا 

خدمت اسللاا  در آمدزاز سللوی دیهر به دنبان آشللنایی ایرانیان با تهللیی ،به دلیی وییه ای های ذاتی ،ای  مذه  

می  خراسان به دلیی دوری از مرکز مورد اسلتقبان قرار ارفت زاز ای  روی تروی  تهیی در ایران آغاز شد ز سرز

جایهاه تباغ و اسلترش تهلیی بود ز در لون زمان، شیعیان از راه های  1/7حکومت یعنی بغداد ،از همان سلده 

،اما  اون شیعیان  (متفاوتی برای بیان افکار خود بهره می ارفتند ز یکی از ای  راه ها نهارش سخنان اما  عای )ع

است ز خصوصیت اصای مت  های انتخاب شده در ظروف نیهابور  4و3/11و9بور بر روی ظروف سلفالی  نیهلا

را باید ،داشللت  کاربرد عمای در زندای روزمره بدانی. ز در ای  مقاله ،نللم  بررسللی سللیر ورود اسللاا  به ایران 

ان از ،روش های مبارزاتی شیعی 4/11،دلیی ارایش ایرانیان به تهلیی )به خصلود در منهقه خراسلان ا،تا سده 

 -جماه تبایغ و معرفی نوع تفکر خود به دیهر مرد  و اینکه چرا جهت معرفی افکار خود از روش هنری بهره می

ارفتند ،بیان شلده اسلت ز در نلم  به عنوان شاهد افتار حدود شانزده ظرف کتیبه دار با خصوصیات متفاوت 

  . انتخاب شده ومتون آنها معرفی شده است

 :هاکایدواژه

 ی )عا ،احادیث ،ظروف سفالی  نیهابور ،کتیبه ،تهییاما  عا

 کد مقاله/لینک ثابت به ای  مقاله

ای  لینک همیهه ثابت است و به عنوان سند  .برای لینک دهی به ای  مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید

 :ثبت مقاله در مرجی سیویایکا مورد استفاده قرار میهیرد
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 :نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پیوههی خود به ای  مقاله ارجاع دهید، به سادای می توانید از عبارت زیر در 

 :بخش منابی و مراجی استفاده نمایید
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