
 

 منظر متون دینی زبررسی نقش امید در افزایش جمعیت ا

 *مازارچیحانیه 

 مقدمه 
 2و روایرات، 1ای که بنا بر آیات قررآن گونه فرزندآوری، یکی از شئون زندگی است؛ به

فزونی جمعیت مسلمانان معیاری مهم در دنیا و آخرت است. جمعیت، منبع قدرت و 
رکن مهم پیشرفت و توسعه جامعه است؛ به همین نسبت توجه به جمعیت و کیفیرت 

ََ »فرموده است:  چنانکه امام صادق 3ت بسیاری است؛ترکیب آن نیز دارای اهمی َقال
َمَم َغدا الله   رُسوَ ُكُم اْْلُ ْر ب  َكلث 

ُ
ُروا اْلَوَلَد أ ْكث 

َ
فرمرود برر تعرداد فرزنردان  خدا رسرو  4؛أ

 «.  ها تفاخر کنم بیافزایید تا در روز قیامت به فزونی شما بر امت
اقتصرادی، فرهنیری و اجتمراوی و  های اخیر با توجره بره ویرعیت متأسفانه در سا 

کاهش جمعیت صورت گرفته است و با توجه به نترای  برخری  تبلیغاتی که در زمینه
برخی والردین بره داشرتن  5فرزندی است، های مثبت تک ها که بیانیر ویژگی پژوهش

های  اند. این در حالی است که بنا بر نتیجه برخی پژوهش تنها یک فرزند تمایل داشته
فرزندی دارای آثار مخربی است. اگر چه مسئله کراهش و پیرری جمعیرت  تکدییر، 
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ک  اساسری مرورد به عدوان نتیجه سیاست تحدید نس ، ه  اکدون به عدوان یرک مشر
هرای مختلرف مرردم از  امرا گروه 1توجه دلسوزان و اندیشمددان قررار گرتتره اسرت،

اند. اسرتمرار ایرن رونرد  ه گرتته برای اتجایش جمعیت استقبال نکرد  های صورت تالش
جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت بره زیرر سرط  جانشریدی و سرالخوردگی 

 2بال خواهد داشت.های آتی را به دن جمعیت در طی دهه
ای بردتر از  نتایج تحقیقات اخیر شورای عالی انقرالب ترهدگری، حکایرت از تاجعره

تا کدون با  3۳94های حوزه جمعیتی کشور دارد. از سال  ها و پژوهش بیدی تمامی پیش
رو  کاهش نر  موالید، بحران کاهش جمعیت و کاهش جمعیرت جروان کشرور روبره

های  تررین مؤلفره شاخص نر  رشد کشور که یکی از مه ای . در کدار این موارد  شده
جمعیتی است، در دهه نود روندی نجولی را در پیش گرتتره اسرت ترا جردی برودن 

برر اسراز نترایج آخررین  3بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشرجد کدرد.
 956میلیرون و ۳9، جمعیت ایرران 3۳9۵سرشماری عمومی نفوز و مسکن در سال 

هجار  6۵۳میلیون و  4، برابر با 3۳93تا سال  3۳3۵نفر بوده است. از سال  5۳3هجار و 
نفرر بروده  633هرجار و  ۳۳6میلیرون و  4برابر با  3۳9۵تا  3۳93 نفر و از سال 33۳و 

، 3۳3۵ – 3۳93است. بر این اساز، متوسط رشد سرامنه جمعیرت کشرور در دوره 
 4درصد تقلی  یاتته است. 54/3به  3۳93 – 3۳9۵درصد بوده که در دوره  59/3برابر 

 شود: در ادامه به دو جدول از مرکج آمار ایران اشاره می

                                                           

کاهش جمعیت و تسثیر آن بر سالمت ترد و خانواده از دیدگاه »محمدباقر محمدی مئیدی و دیگران؛  .1
 64؛ نشریه دین و سالمت؛ ص«اسالم

؛ تصرلدامه علمری «تراتحلی  عوام  اجتماعی مرؤثر برر براروری در ایرران». محسن نیازی و دیگران؛ 2
 .69ریجی رتاه و توسعه اجتماعی؛ ص پژوهشی برنامه

، کرد 53/35/3۳99؛  «ترین نر  رشد در تاریخ ایرران رقر  خرورد سالی که عجیب»خبرگجاری مهر؛ . 3
 .                                                  495366۵خبر: 

ج آمار ایران به مداسبت زاده، رئیو مرک مصاحبه با دکتر جواد حسین». درگاه رسمی آمار مرکجی ایران؛ 4
 .3۵۵35، کد خبر: ۳3/3۳/3433؛ «اردیبهشت، روز ملی جمعیت ۳3
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 54/3، شاخص اتجایش جمعیت به 3۳9۵در آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 
و این کاهش شاخص، بسیار خطرناک بوده و به نظرر متخصصران امرر،  1رسیده است

 بسیار سخت است: 54/3خروج از شاخص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3۳9۵. درگاه رسمی آمار مرکجی ایران؛ چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوز و مسکن؛ 1
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رترت از معضرالت کراهش  توانرد راهکراری در جهرت برون از عواملی کره می یکی
هاست. به دلی  اهمیت مسئله امیرد و  جمعیت باشد، نقش امید و امیدواری در خانواده

امیدواری، تسلیف و پژوهش در زمیده امیرد و ابعراد مختلرف آن مرورد بررسری قررار 
پرداز در موضوع امیرد، آن را رونردی تعرال و  یهبه عدوان نظر 1«اسدایدر»گرتته است. 

و « نیرروی راهیرابی»، «تعیرین هردف»آموختدی دانسته و با سه ججء بره هر  پیوسرته 
کدد؛ به طوری که بدون این سه ججء بره هر  پیوسرته، امیرد  تعریف می« نیروی اراده»

 تواند شک  بگیرد.  نمی
های  گانه امیرد و زیرمؤلفره های سره آن است که مؤلفه دهدده های تحقیقات، نشانیاتته
 رعاملیت الهی ، اسباب )اسرباب مرادی  ر ها عبارتدد از: عاملیت )عاملیت شخصی آن

   2هدف توحیدی . راسباب ترامادی  و هدف )هدف مادی 
با توجه به تعاریف بیان شده از امید، آثار امید در سه حوزه بیدش )شداختی ، گررایش 

 گیرد. )رتتاری  مورد بررسی قرار می هیجانی  و کُدشر  )عاطفی

 امید در حوزۀ بینش )شناختی( . ۰
هرای  تحومت اخیر جمعیتی کشور بریش از هرر عراملی، ریشره در باورهرا و نگرش

میلری بره آن،  همسران نسبت به ترزندآوری دارد؛ زیرا تصمی  بره ترزنردآوری یرا بی
ها و  ه مبتدی برر پدداشرتدهد؛ بلک کدشی معدادار است که به صورت تصادتی ر  نمی

توانرد در اترجایش یرا  نوع نگرش بره ترزنردآوری می 3هایی است. ترض متسثر از پیش
 کاهش جمعیت متسثر باشد. نقش امید در حیطه بیدشی، عبارت است از: 

 بینی توحیدی . جهان۰/۰
ترزندآوری، نگرش ترد نسبت به عال  است. اتررادی کره  یکی از عوام  ایجاد انگیجه

بیدی توحیدی دارند، نسبت به تسمین معاش ترزند و تربیرت وی امیرد بیشرتری  انجه
بیدی توحیدی، یعدی آدمی درک کدد که جهان بدا بر مشیتی حکیمانه پدید  دارند. جهان

                                                           

1.

؛ تصرلدامه علمری «الگوی امید بر اساز مدابع اسرالمی و طراحری برنامره درمرانی آن». مبین صالحی؛ 2

 .4۵شداختی؛ ص  های روان ترویجی اسالم و پژوهش

عاصر ایران برا بررسی و نقد اندیشه ترزند کمتر، زندگی بهتر در جامعه م»نیا و دیگران؛  . علی ملکوتی3

 .49؛ ماهدامه معرتت؛ ص «رویکرد اسالمی
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کمرامت   است و نظام هستی بر اساز خیر و رحمت و رسانیدن موجودات بره  آمده
   1ها استوار است. شایسته آن
ها  ها و ناامیدی تواند به همه نگرانی توحیدیی، تقط خداوند است که می بیدی در جهان

گراه در  بخشری، هیی پایان دهد. انسان مؤمن با تکیه بر چدین نیروی مطمرئن و آرامش
در این باره ترموده است:  ایستد. امام علی زندگی از حرکت به سوی کمال باز نمی

بحظَنهْ » َْر ه ْرجظِك  ْللَّ لَّ جَعل  اْك  َْقظَِّْْار ْرتعظلىْإَلَّ ه ْاللَّ ََ َْغي ْمظَْرجظْأَحدم ه  ،ْفإنَّ َر ا   هرر  2؛وَلَْتَج  اْأَحداْ
چه امید دارید، به خدای سبحان داشته باشید و به کسی جج او امید مبددید؛ زیرا هریی 

سعدی در باب شش  «. کو به غیر خدای تعالی امید نبست، مگر آنکه نومید برگشت
 دی توحیدی در ترزندداری چدین اشاره کرده است: بی کتاب بوستان، به جهان

فیکییطفل ییدفن ییآورفهییود  ن فهیی نفففف
ف

فپآ فسیوفهیففرکیورفریو فهیون فهی نففففففف
ف

فکففمنف ینرف فهیوافوکفک ینفد شمشی  فففف
ف

فمیییو نرف دنکیییآفکیییففه ییی و م فف
ف

فچ فهیچن  فگ تفوینفسیننف ی نفت یتففف
ف

ف  ییوف یینفکرفو فچییففمونو ییففگ ییتففف
ف

فمنیی  فگیی لفوه یییجاف یینفتیینرفن ییآفف
ف

فکجفکففن آورفن آف نرفن یآفف وفدرف
ف

ٍة ِفى ااَلْرِض ِاالَّ َعَلرى اللرِه ِرْزقهرا»خداوند در این زمیده ترموده است:  هریی  3؛َو ما ِمْن دابَّ
 «.اش بر عهده خداست ای در روی زمین نیست، مگر ایدکه روزی جدبده
های مررالی و اجتمرراعی  بیدی توحیرردی برره سررختی هررایی کرره بررا نگرراه جهرران خانواده

نگرانی ندارند و نسربت بره  نگرند، از مشکالت ترزندپروری بی  و دل زندآوری میتر
هایی که برای ترزندآوری  کددد؛ در حالی است که خانواده ترزندآوری نیج کوتاهی نمی

به تسهیالت دولت و مجلو و کمک و سخن اطراتیان امید دارنرد، اقردام مرؤثری در 
 ترزندآوری ندارند. 

 داوند. ظن مثبت به خ2/۰

هرای دنیرا و آخررت، در گررو  های اسالمی، رسیدن به خیرر و خوبی بر اساز آموزه
ظن به خردا در جامعره   امیدواری به خدا و گمان نیکو به اوست. اگر تدها اص  ُحسن

                                                           

 .36؛ ص بیدی توحیدی جهان. مرتضی مطهری؛ 1
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هرای  برقرار، و در قالب روابط اجتماعی و خانوادگی براز تولیرد شرود، بره چارچوب
نیست؛ زیرا اص  هدجاری ُحسن ظرن بره خردا نظری دیگر برای اتجایش امید نیازی 

تواند دیگر زوایای تبییدی یا توصیفی امیرد در جامعره را هر  توضری  دهرد. امرام  می
نقَدْ»درباره حسن ظن ترموده است:  رضا ْاَنقظْعر ق ل  ْيق  َْوَْجقَلَّ َََّ َهَْعق ْاللَّ ََِّ َْفظ هر َْظللَّ َنَّ ْالَظَّ نر سر اح 

َاًْ ي َُ ًَاَْف َْي  ِ ْا نر ؤمر ىْالم  َْعبدر نرَّ
اَِْ ََّ ًاَْفَش ََّ نسبت به خداوند حسن ظرن داشرته براش،  1؛َواَِْش

ک ترماید: من نجد ُحسن ظن بدده مرؤمد  هسرت . اگرر نیر چرا که خداوند عجوج  می
 «.  و اگر بد باشد، بد هست ک باشد، نی

یکی از عوام  کاهش جمعیت، تمای  بره زنردگی مجرردی و برامرتتن سرن ازدواج 
خداوند را باور ندارند و در ازدواج و ترزندآوری کراهلی این اتراد رزاق بودن  2است.
دادن بددگان تسکید کررده  کددد. این در حالی است که خداوند به صراحت بر روزی می

انعام، کشتن ترزندان را به خاطر تقر نهی نموده و ترموده اسرت:   سوره 3۵3و در آیه 
اُهْم َو اَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنْح » ؛ و ترزندانتان را از تقر نکشید  ما شما و ُن َنْرُزُقُكْم َوِإَيَّ
در روایات بسیاری نیج بر کثررت نسر  تسکیرد شرده اسرت؛ «. دهی  ها را روزی می ن آ

َمرَم َيرْوَم »ترموده است:  خدا چدانکه رسول ى ُأَبراِهى ِبُكرُم َاْْلُ َتَناَكُحوا َتَناَسُلوا َتْكُيُروا َفِإنِّ
ْقِط َاْلقِ  ازدواج کدید تا صاحب ترزند شوید و نس  شما زیراد گرردد.  3؛...َياَمِة َو َلْو ِبالسِّ

های دیگر  بر امتر  حتی به ترزند سقط شدهر  من در روز قیامت به زیادی اتراد امت 
به ترزندآوری، گویای مطلوبیت  دستور صری  و مستقی  پیامبر«. ...کد  مباهات می

 بش است. این موضوع و استحبا
تروان  نیست. بدابراین در حوزه بیدشری، می خدا کاهش جمعیت، زیبدده امت رسول

بیدی  ها و اجتمراع بره جهرانجمعیت، با ت ییر نگرش خانواده برای ح  کاهش مسئله
ای را در جهرت اترجایش ترزنردآوری و  توحیدی و حسن ظن به خدا، امیدهای ترازه

 جمعیت ایجاد نمود. 

 ه گرایش )عاطفی(امید در حیط. 2
عراطفی در زنردگی انسران، نقرش اساسری و مهمری را ایفرا ر  های احساسی واکدش

                                                           

 .۳9، ص 5؛ ج الکاتی . محمد بن یعقوب کلیدی؛1

جمعیت و تسثیر آن بر سالمت ترد و خانواده از دیدگاه  کاهش». محمدباقر محمدی مئیدی و دیگران؛ 2

 .64؛ نشریه دین و سالمت؛ ص«اسالم

 .333، ص 3؛ ج جامع األخبار . محمد بن محمد شعیری؛3
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کددد. یکی از موانع ترزنردآوری، احسراز یرسز و تررز اسرت. در مقابر  ایرن  می
توان با ایجاد و تقویت انگیجه و آرامش، گرایش ترزندآوری را تقویرت  احساسات، می

 کرد. 

 . ایجاد انگیزه مثبت۰/2
اتراد امیدوار، برا انگیرجه تراوانری بره  1ان امید و انگیجه، رابطه معداداری وجود دارد.می 

پردازند. یکی از لوازم ترزندآوری، داشرتن انگیرجه اسرت. انگیرجه، محررک  تعالیت می
زندگی است و انگیجه الهی، ضرمن کراهش یرسز و ناامیردی، اراده اترراد نسربت بره 

ْ»ترموده است:  که پیامبر اسالمدهد؛ چدان ترزندآوری را اتجایش می َْرحَمقةم َمظْاََلَمقل  إَنَّ
ه َنْاللَّ َاْْمر َْشَج أم َأْغظرر ََ َْوَلدا،ْوَلَْغ َع ْا  مَّ َِ ْمظْأر بى،َْل ََلْاََلَمل  امید، رحمت خردا برراى  2؛َلَلَّ

داد و کسری درختری  امت من است. اگر امید نبود، مادرى ترزنرد خرود را شریر نمری
 «.کاشت نمی

 . آرامش2/2
. قررآن کرری  اسرتدر مسئله ترزندآوری اتجون بر انگیجه، آرامش نیج امری ضروری  

هرا و  بخش و شرفادهدده قلب امید به خدا و ذکر او را به عدوان برترین داروی آرامش
رذيَن آَمُنروا َو َتطَمرِئنُّ »های بجرگ خداوند برشرمرده اسرت:  از خواص ایمان و نعمت الَّ

هِ  ِه َتطَمِئنُّ الُقُلوُب  ُقُلوُبُهم ِبِذكِر اللَّ هایشان به  ها که به خدا ایمان آورده و دل آن 3؛َأال ِبِذكِر اللَّ
 «.  هاست بخش دل گیرد؛ آگاه شوید که تدها یاد خدا آرام یاد خدا آرام می

 4ترز، هیجان خالف آرامش است. ترز از تقر، یکی از موانرع ترزنردآوری اسرت؛
برداری از یرک هیجران تلرخ، ترمروده  اسراء با پردهمبارکه  3۳چدانکه خداوند در آیه 

راُكْم ِإَنَّ َقرْتَلُهْم َكراَن ِخْطًئرا َكِبيرراً »است:  ؛ و َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْهَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن َنرْرُزُقُهْم َوِإَيَّ
دهی ؛ مسرلمان کشرتن  ها و شرما را روزی مری ترزندانتان را از ترز تقر، نکشید  ما آن

اگر چه آیه در مذمت عرادت جاهلیرت بروده اسرت کره از «. ها، گداه بجرگی است آن
                                                           

 .3۳۵؛ ص امید در زندگی از مدظر قرآن. علی اکبر مؤمدی؛ 1
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کردنرد، امرا اکدرون نیرج شرام  حرال  ترز تقر و نداری دختران را زنده بره گرور می
شود که با تصوراتی براى رتراه و آسرایش خرود،  اعتقاد در عصر می  اشخاص سست

استعمال دارو و یا وسرایلی کره کددد و با تجریقات یا  اقدام به عم  زشت جاهلیت می
 1کددد. ها را نابود می شود، نطفه مانع از بارداری می

یکی از مسائ  مبتالبه در کاهش جمعیت، سقط جدین است که ترز از وجود ترزنرد 
هرای  شرود. یکری از راه و مشکالت ناشی از آن، مدجرر بره برروز چدرین جدرایتی می

نی است. بایرد برا بیران توایرد وجرود پیشگیری سقط جدین، برانگیختن عواطف انسا
ترزند، آرامش را به والدین جدین بازگرداند و ترز ناشی از مسائ  مالی یا تسثیر کالم 

تواندرد برا بیران  ها می ه  اطراتیان یا نگرانی نسبت به مسائ  تربیتی را کدترل کرد. خانواد
ترزنرد  های ترزندداری، توجه اترادی را کره احسراز خوشرایددی نسربت بره لذت

  ندارند، جلب کددد. بدابراین برای اتجایش جمعیت و تربیت نسلی سال ، باید از انگیجه
بخشری در جهرت مقابلره برا هیجران  مزم در جهت مقابله با احساز یسز و آرامش

 مدد شد. ترز، بهره

 . امید در حوزه ُکنش )رفتاری(3
یعدری رتترار « کردش»، موجرب پیردایش «گررایش»و « بیردش»دو عام  اساسی یعدی 

. امیدِ حقیقی، امیدی همراه با عم  نیکو، تعالیت هدتمدد، تالش مستمر و بره 2شود می
سروره کهرف ترمروده  333دور از هر گونه رخوت و سستی است. خداونرد در آیره 

رِه َفْلَيْعَمرْل َعَمراًل َلراِلًحا»است:  ؛ کسری کره امیرد بره مالقرات َفَمْن َكاَن َيْرُجروا ِلَقراَء َربِّ
های  بردون نشرانه«. وردگارش )و پاداش الهی  دارد، باید عم  صرال  انجرام دهردپر

 ترموده است:  گیرد. امام علی رتتاری، امید حقیقی صورت نمی
ْ قلُّ ،َْفك  هر يَْعَملر ْفر َْرَجظؤ    ن  ََْلَْيَبَبيَّ ه  ظل  ََ ،َْمظْ ي ر َعظر َه،َْكَوََِّْوْال  ج  ْاللَّ  َ َْي ه  نَّ

َ
ْأ هر مر ع  ََ َر يْ عر َْرَجقظَْْمقَيدَّ ن 

هرْ يَْعَملر ْفر َفَْرَجظؤ    َر
به گمان خود ادعا دارد که به خردا امیردوار اسرت. بره خرداى  3؛ع 

شود او را کره امیردوارى در کرردارش پیردا  گوید. چه می بجرگ سوگدد که دروغ می
 نیست؛ پو هر کو به خدا امیدوار باشد، باید امید او در کردارش آشکار شود. 
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 . فعالیت مثبت۰/3
د واقعی، امیدی است که به عم  و تعالیت مثبت در جهت رشد و ارتقرای انسران امی

های واهی در ذهن نیست. موضروع مدجر شود و صرف ادعا نمودن و پروراندن آرزو
الملر   های اجتماعی، اقتصادی، سیاسری، بین ریجی جمعیت و تسثیر آن در تمامی برنامه

مسئولین هر بخش بایرد تعرالیتی مثبرت و و ... موضوعی انکارناپذیراست. به تبع آن، 
متداسب با وظایف خود در زمیده تهدیرد جمعیتری داشرته باشردد. برا عملکررد مفیرد 

یابد. اتجون بر عملکرد صرحی  مسرئولین،  ها پرورش می مسئولین، امید در دل خانواده
اگر تضای رتتاری حراک  برر جامعره و سربک زنردگی در جهرت رتتارهرای مثبرت 

شد، تاثیر بسجایی در ایجاد امید و انگیجه بررای ترزنردآوری دارد. بررای ترزندآوری با
مثال وقتی خانواده دارای ترزند در تضای اجتماعی و خانوادگی با تسییرد و تشرویق و 

 همراهی اطراتیان مواجه شود، این رتتار مثبت باع  تقویت امید خواهد شد.

 .  تالش و استقامت مستمر2/3
نیراز بره ترالش و اسرتقامت مسرتمر دارد. وضرعیت  جمعیت خارج شدن از بحران 

جمعیت ایران در یک سقوط شدید، در وضعیت بحرانی است. بررای خرروج از ایرن 
ها، عشرق  بیداری ها، شب ها، مجاهدت وضعیت، باید تالشی مستمر داشت. این تالش

 1مادران به ترزندان و ...، در پرتو امید است که در جان آدمی نقش بسته است.
یکی از عوام  عدم رغبت به ترزنردآوری، سرختی و مشرکالت متعردد ناشری از آن 

بره  شود. حضرت یعقوب است. استقامت و پایداری در این مسیر با امید محقق می
عدوان الگوی امیدواری، معتقد بود با امید به رحمت خدا باید بررای رترع مشرکالت 

 ده برود بره جسرتجوی یوسرفکوشش کرد. از این رو به ترزندان خود دسرتور دا
انسان با امید ایدکره ترالش سرودمدد اسرت،  2بپردازند و از رحمت خدا غات  نشوند.

زنرد. هرر  کدد. اگر امید از آدمی گرتته شود، او دست به هریی اقردامی نمی تعالیت می
هرا ترا  توانرد ترالش کدرد. خانواده شداگر ماهری تا زمانی که امید به سراح  دارد، می

به اثرات مفید و موثر ترزندآوری در زنردگی خرود و اجتمراع امیرد داشرته  زمانی که
 تواندد رتتار با استقامت داشته باشدد. باشدد، می
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است. بدابراین اگرر  و مجاهدت ترزندآوری و اتجایش جمعیت، نیازمدد تالش تریضه
بیدی  نقطه امید و اتکای والدین مرؤمن در ایرن مسریر سرهمگین و مقردز برر جهران

دهدرد. برر  شوند و امیرد خرود را از دسرت نمی توحیدی بدا شود، تسلی  حوادم نمی
اساز این نگرش، در زندگی عملکرِد هدتمدد و تعالیت مثبت و تالش مسرتمر و برا 

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل »ها چدین خواهد بود:  استقامت خواهدد داشت و شعار امیدآترین آن
ُه ِلُكِلَّ َشر ٍْء َقرْدًراَيْحَتِسُ  َوَمْن َيَتَوَكَّ  َه َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل الَلَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإَنَّ الَلَّ و او  1؛ْل َعَلى الَلَّ

دهد و هر کو بر خردا توکر  کدرد، امررش را  را از جایی که گمان ندارد، روزی می
ی رسراند و خردا بررای هرر چیرج کدد؛ خداوند ترمان خود را به انجرام می کفایت می

 «.  ای قرار داده است اندازه
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