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زمینه حقوق نوشته ت علمی پژوهشی که در فصلنامه حقوقی میزان مقاال

در مجله چاپ رش میکند و در صورتی که به تایید برسد شده باشد را پذی

 خواهد شد .

مقاالت خود را با رعایت اصول  شگران ارجمند خواهشمند است پژوهاز 

راه به هم تایپ نموده  و wordخود را با نرم افزار نگارش مقاالت پژوهشی 

کد  ،نام ، نام خانوادگی ، درجه تحصیلی ، شغل ، نشانی ذکر با  فایل آن 

 پستی و شماره تماس خود به آدرس مجله ارسال کنند .
  ونظریات نویسندگان می باشد.مقاالت گویای آرا 

 شود مقاالت ارسالی بازگردانده نمی. 

 . فصلنامه در ویرایش مقاالت آزاد است 

 نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد 

 357لوار دانشگاه )جاده قدیم تهران ( صندوق پستی ب –قم  نشانی :

     3718117469کدپستی 

     0251-6166341تلفن ونمابر :

Email : mizan 1386@gmail.com 
Web: http://mizan1386.blogfa.com 
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بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی علم به ما روشنائی و توانائی می            

دهد و ایمان جهت ، علم سازد و ایمان مقصد ، علم سرعت میمی ابزار  ، علم

نمایاند که چه هست و ایماان مان خوب خواستن ، علم میای است و توانستن

باید کرد ، علم انقالب برون است و ایمان انقالب درون  بخشد که چهمی الهام

 .سازد کند و ایمان روان را روان آدمیت میمی جهان را جهان آدمی ، علم

ن عقال اسات و ایماا ایمان هم زیبائی است علم زیباائی علم زیبائی است و 

ه علام با زیبائی اندیشه است و ایمان زیبائی احسااس هام زیبائی روح ، علم

 منیتدهد و ایمان اعلم امنیت برونی می. و هم ایمان  بخشدانسان امنیت می

 یمنایاهاا ، طوفانهاا ، هجوم بیماریها ، سایلها ، زلزلاه درونی علم در مقابل

هاا ، پاو  حساس بی پنااهیمقابل اضطرابها ،تنهائیها ، ا دهد ، و ایمان درمی

 . ودشخاکند و ایمان انسان را با می سازگار ها علم جهان را با انسانانگاری

مذهبی و  اندیشمندان را اعم از نیاز انسان به علم و ایمان تواما ، سخت توجه

 . غیر مذهبی برانگیخته است

 

 انسان و ایمان / یمطهر یشهید استاد مرتض متفکر

 

ای مملکت نه مربوط به زیاد شدن آدمها واستحکام قلعه هترقی وسعادت یک 

ارت آن است و نه مربوط به قشنگی ساختمان ها ومنازل امروزی آن؛ بلکه عب

کاه  است از زیاد شدن تهداد مردمان تربیت شده وفاضل وبا اخالق آن جامعه

 قوّه وقدرت حقوقی و عظمت واقعی آن را تشکیل می دهند.
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