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گويي شود. از پرتو حسنش بر ما هوايدا مي اي بديعي كه از هر سو بدان بنگريم، جلوهقرآن كريم منشوري است آسمان

چند گاهي نقاب از ديده بر مي گيرد و به شيفتگانش رخ مي نماياند اين عروس زيبا و دلربا تاب مستوري ندارد و هر از 

هاي مشتاقان وصالش افكنده و آنان را واله و شيداي سازد و آتشي به دله اي از حسن دلربايش را آشكار ميو جلو

نري شگرف و هاي زيبا و جذاب قرآن كريم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، تابلوهاي هيكي از جلوه سازد.يش ميخو

دارند. قرآن با بهره جستن از ها بر ميجمال و جالل خالق اين همه زيبايينقيس آن است كه هر يك به روشني پرده از 

انگيز و روح پرور آن، هاي شگفتق نموده است كه صحنهاي خلتي چند، تصاوير هنري خارق العادهالفاظ و كلما

هاي ها و نقشها، طرحقلم هيچ نقاشي با استفاده از رنگگارگر و نوازشگر چشم و خيال آدمي است و كلك هيچ ن

پردازي و از هنر خارق العاده قرآن در صحنههايي ش را بيافريند. در اين كتاب جلوهگوناگون نخواهد توانست همانند

اي آن پيش روي هايي از تابلوها و چشم اندازهاي زيبخلق تصاويري زنده و بديع، در نمونه و تجسم بخشيدن مفاهيم

گيرد. نوسينده در فصل نخست، ضمن اشاره به تعريف تصوير و جايگاه و شيفتگان اين كتاب آسماني قرار ميمشتاقان و 

هاي روش تصويرگري را شرح قرآن پرداخته و آنگاه مزيت اهميت آن در آشكار نمودن معاني، به اقسام تصويرگري در

ار گرفته شده و هشت روش ن در تصويرپردازي صحنه ها مورد توجه قرقرآهاي جذاب روشر فصل دوم دهد. دمي

شود. در فصل سوم نمونه هايي از تصاوير هنري قرآن در موضوعاتي مختلف مانند مباحث بديع قرآن شرح داده مي
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