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دین به مدد اتصال به رسچشمه الوهیت، مبتنی بر شعور ذاتی و فطرت زوال ناپذیر آدمی است سـرآغاز...

و ماهیت درونی آن آرمان و حقیقتی متعالی را می جوید، حقیقتی که مطلوب برش بوده و هر 

انسانی در آرزوی دست یابی و رسیدن به آن گام برمی دارد. 

دین؛ این تجربه معناگرایانه و تعالی جویانه از انسان و هستی، همواره برای بیان درومنایه های 

خود ُصوری زیبا را برگزیده است. در این راه، معنویت و تعالیت که برگرفته از تجربه دینی 

است، صورت زیبا اختیار کرده، نیاز زیبایی شناختی انسان را تعالی می بخشد و او را به فراسوی 

کامل فرا می خواند. 

کاملی که خداوند لطیف و خبیر، پیامرب را از آن آگاه منوده است؛ کاملی که در مسیر رسیدن به 

آن، دو گنج گران سنِگ قرآن و عرتت چونان چراغ راه می درخشند تا رهروان راستین به رسمنزل 

مقصود رهنمون  گردند. 

دین و هرن، ریشه در پنهان ِجان و مایه در عمق ِهستی انسان و جهان دارند. همچنان كه دین، 

مقدس و متعالی است، هرن نیز در قداست و تعالی انسان ریشه دوانده و به هامن سان كه 

دیانت بدون دستگیری پیامرب و امئه اطهار به كژی و كاستی می گراید، هرن نیز بی رهنمود ایشان 

به بیراهه می رود.

اگر دیندار به مدد دو گنج گران، از بیراهه ها و کوره راه های اعتقاد می گریزد و در رصاط مستقیم 

قدم برمی دارد، هرنمنِد دیندار نیز به لطف تاللو ُدّر و گهر پنهان و آشکاِر ثقلین، ُصور زیبا را چنان 

راِم بیان معانی و مفاهیم واال می کند که آن ُصور نیز خود تعالی و قداست می یابد.

 بی جهت نیست که پیچش و تکرار اسلیمِی حاشیه ها، برگ برگ گل ها و نوای عندلیِب جلدها، 

روایت راویان نگاره ها، تسبیح وار ذکر حق گفته و هرن را به زیور دین می آراید. 

شگفتا که هرن که خود زیور است، حال زیبایی دوچندان را از دین می ستاند و با اتصال به دو 

گنج بی انتهای کتاب الهی و عرتت پیامربش، جاودانه می گردد.

و خوشا هنگامی که هرنمند، تنها اکسیر جاودانگی را اینچنین بیابد...

هرگز منیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبــت است بر جـــریده عــــامل دوام ما

  با اتکا به پشتوانۀ هزارساله از آثار قرآنِی گنجینۀ آستان قدس رضوی، مؤسسۀ آفرینش های هرنی 

همزمان با میالد حرضت ختمی مرتب محمد مصطفی)ص(، با برگزاری دوساالنۀ تذهیب های 

قرآنی کوشیده است تا با احیاء سنت ها و مکاتب قدیم و حامیت از هرنمندان این عرصه، در 

پاسداشت گنجینۀ هرنهای ایرانی و اسالمی و تحکیم پایه های ایرانی این هرن مقدس گام بردارد. 

با گذر از فراز و نشیبی چندساله، اکنون مرَکِب این دوساالنه به منزل پنجم رسیده است. امید 

است در سایۀ عنایت حرضت علی  بن موسی الرضا)ع(، با مشارکت مذّهبان و نگارگران این مرز و 

بوم، زمینه ترویج بیش از پیش هرنهای قرآنی در ایراِن هرنپرور فراهم گردد.
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