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مقاالت ارسالی بازگردانده نمی شود.
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علم به ما روشنائی و توانائی میبخشد و ایمان عشق و امید و گرمی
 ،علم ابزار میسازد و ایمان مقصد  ،علم سرعت میدهد و ایمان جهت  ،علم
توانستن است و ایمان خوب خواستن  ،علم مینمایاند که چه هست و ایماان
الهام میبخشد که چه باید کرد  ،علم انقالب برون است و ایمان انقالب درون
 ،علم جهان را جهان آدمی میکند و ایمان روان را روان آدمیت میسازد .
علم زیبائی است و ایمان هم زیبائی است علم زیباائی عقال اسات و ایماان
زیبائی روح  ،علم زیبائی اندیشه است و ایمان زیبائی احسااس هام علام باه
انسان امنیت میبخشد و هم ایمان  .علم امنیت برونی میدهد و ایمان امنیت
درونی علم در مقابل هجوم بیماریها  ،سایلها  ،زلزلاههاا  ،طوفانهاا  ،ایمنای
میدهد  ،و ایمان در مقابل اضطرابها ،تنهائیها  ،احساس بی پنااهیهاا  ،پاو
انگاریها علم جهان را با انسان سازگار میکند و ایمان انسان را با خاودش .
نیاز انسان به علم و ایمان تواما  ،سخت توجه اندیشمندان را اعم از مذهبی و
غیر مذهبی برانگیخته است.
متفکر شهید استاد مرتضی مطهری  /انسان و ایمان
ترقی وسعادت یک مملکت نه مربوط به زیاد شدن آدمها واستحکام قلعه های
آن است و نه مربوط به قشنگی ساختمان ها ومنازل امروزی آن؛ بلکه عبارت
است از زیاد شدن تهداد مردمان تربیت شده وفاضل وبا اخالق آن جامعه کاه
قوّه وقدرت حقوقی و عظمت واقعی آن را تشکیل می دهند.
مارتین لوتر لینگ  /مجموعه آثار

