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Силсилаи тарбияи фарзандон, қисми ҳафтум: Рақобат ва 

зӯрозмоии шайтон бо инсон бар сари фарзандон 

    
Гумоне нест, ки дар миёни инсону шайтон бар сари фар-

зандон ва насли башар як навъ рақобату зӯрозмоӣ вуҷуд дорад, ба 

гунае ки шайтон дар пешгоҳи Худованди ягона қасам ёд кардааст, 

то он ҷо ки дар тавон дорад, бикӯшад фарзандони Одам (а)-ро аз 

масири ҳақ мунҳариф, аз хат ва барномаи Худованд дур созад ва 

эшонро аз итоату фармонбардории Ӯ таъоло баргардонад. Ва ин 

ҳамон чизе аст, ки Худованд моро аз он барҳазар доштааст, то ин 

ки дар тамоми корҳо, ҳаракатҳо ва оромиданҳои худ ҳушёр 

бошем. Аз ин рӯ, даврони кӯдакӣ низ фурсате аст, ки Худованд 

онро ба инсонҳо арзонӣ фармудааст, то ин ки волидайн аз он ба 

сурати некӯ истифода кунанд ва фарзандони худро ба шеваи асосӣ 

ва устувор  мутобиқи барномаи инсонсози исломӣ тарбия кунанд 

ва натиҷаи дилхоҳ ба даст оранд. Агар аз ин фурсати боарзиш 

ҷиҳати тарбияву парвариши саҳеҳи кӯдакони худ истифода 

накунанд ва онро аз даст бидиҳанд, бегумон дар оянда барои 

ислоҳи фарзандони худ  маҷбур мешаванд кӯшиши бештар ва 

кори пурзаҳмату пурмашаққаттар анҷом диҳанд . 

Худованд мефармояд: 

رََءۡيَتَكََقَاَلَ﴿
َ
ِيََهََٰذاَأ َذََكرذۡمَتََٱَّلذ ۡرتَنََِلَئِنََََۡعَ خذ

َ
ۡحَتنَِكنَذَٱۡلقَِيََٰمةَِيَۡومََِإَِلَََٰأ

َ
َۥ َََل ِيذتَُه ََُذر  ٦٢ََقَلِيٗلََإِّلذ

ۡوفُوٗراََجَزا ءَََٗجَزا ؤُُكمَََۡجَهنذمَََفَإِنَذَِمۡنُهمََۡتَبَِعَكَََفَمنَٱۡذَهۡبََقَاَلَ َبَِصۡوتَِكََِمۡنُهمَٱۡسَتَطۡعَتَََمنَََِوٱۡسَتۡفزِز٦٣َََۡمذ
ۡجلِۡبَ

َ
ۡمَوَٰلََِِفََوََشارِۡكُهمَََۡورَِجلَِكََِِبَۡيلَِكَََعلَۡيِهمََوأ

َ
ۡوَلَٰدََِٱَۡل

َ
ۡيَطَٰنََُيَعُِدُهمَََُوَماَوَِعۡدُهۡمَ ََوٱَۡل ََٱلشذ  ﴾٦٤َُغُروًراَإِّلذ

 [٢٦  ،٢٦: االرساء]

«Шайтон гуфт: «Ба ман бигӯ, оё ин ҳамон касе аст, ки 

ӯро бар ман бартарӣ додаӣ? Агар маро то рӯзи қиёмат зин-

да бидорӣ, албатта, фарзандони ӯро ҳамагӣ, ба ҷуз андаке, 

(бо гумроҳӣ) нобуд мегардонам». (Худованд) фармуд: «Бирав 

(то рӯзи қиёмат ба ту мӯҳлат дода мешавад) ва аз онҳо касоне, 

ки пайравии туро кунанд, дӯзах сазои ҳамаи шумо аст, 

сазои комил ва бенуқсон. Ва аз онҳо ҳар киро тавонӣ, ба 

овози худ аз ҷой биҷунбон ва саворони худ ва пиёдагони 
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худро бар (ҳалоки) онҳо садо кун ва бо онҳо дар амволу 

фарзандон шарик шав ва ба эшон ваъда деҳ». Ва Шайтон ба 

онҳо ба ҷуз фиреб ваъдае намедиҳад».1 

Дар ривояте омадааст, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: 

«Худованд фармудааст: «Ман бандагони худро бар покӣ ва 

эътиқоди саҳеҳ офаридаам. Шайтонҳо омаданд ва ононро аз 

ақидаашон баргардонданд».2 

Худованд ба хотири ҳикмате, ки худаш онро муносиб 

медонад, иддае аз мардумро ба воситаи маҳрум сохтан аз неъмати 

фарзанд ва ё бар асари аз даст додани фарзандони худ мавриди 

имтиҳон ва озмоиш қарор медиҳад. Дар натиҷа мебинем, ки ин 

гуна афрод ба хотири он, ки қалбҳояшон мутаваҷҷеҳи онҳо 

гардад, бо зориву тазаррӯъ даст ба дуо мебардоранд ва аз даргоҳи 

Худованди бахшандаву меҳрубон хоҳони фарзанд, ба хусус 

фарзанди солеҳу некӯкор, мешаванд. 

Худованд мефармояд: 

﴿َِ ذ ِ َمََٰوَٰتََُِمۡلُكََِّل  ۡرِضَ َٱلسذ
َ
ُكورَََيََشا ءََُلَِمنََوَيَهُبََإَِنَٰٗثاَيََشا ءََُلَِمنََيَهُبََيََشا ُء َََماَََيۡلُقَََُوٱَۡل و٤٩َََۡٱَّلُّ

َ
َأ

 [٠٥  ،٦٤: الشورى] ﴾٥٠َقَِديرَ ََعلِيمَ َإِنذُهۥََعقِيًما ََيََشا ءَََُمنََوَيۡجَعُلََِإَوَنَٰٗثا ََُذۡكَراٗناَيَُزو ُِجُهمَۡ

«Подшоҳии осмонҳову замин аз они Худо аст, ҳар чи 

хоҳад, меофаринад ба ҳар кас, ки бихоҳад, духтароне ато 

мекунад ва ба ҳар кас, ки бихоҳад, писароне ато мекунад ва 

ё ин ки барояшон писарону духтаронро ҷамъ мекунад ва 

ҳар киро бихоҳад, нозо мегардонад, ба дурустӣ, ки Ӯ доно 

ва тавоно аст».3 

Аммо бо вуҷуди ин, баъзе аз ҷомеаҳои асри кунунӣ аз рӯи 

ноогоҳӣ ба ҳикмати илоҳӣ дар масъалаи нозоӣ ба як амали 

маснӯиву илмӣ мутавассил мешаванд, ба ин тариқ, ки ба 

гузоштани нутфаи марди бегона ба ҷои нутфаи шавҳари машрӯъ 

аз роҳи ғайритабиӣ дар раҳми зан ҷойгузин месозанд ва баъд аз 

таваллуди фарзанд онро, ки як фарзанди ғайривоқеии эшон аст, 

ба номи фарзанди худ қаламдод мекунанд ва онро ба худ нисбат 

дода, тарбияву парвариш мекунанд, дар сурате ки оятҳои қуръонӣ 

                                                           
1. Сураи Исро, 17: 62-64. 
2. Ба ривояти Муслим аз Аёз ибни Ҳаммод. 
3. Сураи Шӯро, 42: 49-50. 
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далел бар ботил будани ин гуна афкору нодурустии ин амалҳо 

омадаанд ва ҷараёни умурро ба масиру мабнои аслии худ боз 

мегардонанд, то ин ки фарзанд ба номи фарзанди ҳақиқӣ ва 

шаръии падар ба ҳисоб ояд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ َََُجَعَلََمذ ِنَلِرَُجلَ َٱِّلذ ََِفََقَۡلَبۡيََِم  ۡزَوََٰجُكمَََُجَعَلَََوَماََجۡوفِهۦِ 
َ
َّٰٓـ ِيَأ َهَٰتُِكۡمَ َِمۡنُهنَذَتَُظَٰهُِرونَََٱلذ مذ

ُ
ََوَماَأ

ۡدِعَيا َءُكمَََۡجَعَلَ
َ
ۡبَنا َءُكۡمَ َأ

َ
َٰلُِكمََۡأ ۡفَوَٰهُِكۡمَ َقَۡولُُكمََذ

َ
ََُبِأ بِيَلَََيۡهِديَوَُهوَََٱۡۡلَقَذََيُقوُلَََوٱِّلذ َٱۡدُعوُهم٤َََۡٱلسذ

ۡقَسُطََُهوَََٓأِلبَا ئِِهمَۡ
َ
ِ ََِعندَََأ ِينََِِفََفَإِۡخَوَٰنُُكمَََۡءابَا َءُهمَََۡتۡعلَُمو ا ََلذمََۡفَإِنَٱِّلذ َِِٰلُكۡمَ َٱل  َُجَناحَ ََعلَۡيُكمَََۡولَۡيَسَََوَمَو

تُمَفِيَما َ
ۡ
ۡخَطأ

َ
اََوَلَِٰكنَبِهِۦَأ َدۡتََمذ َََُوََكنَََقُلُوُبُكۡمَ ََتَعمذ  [٠  ،٦:  االحزاب] ﴾٥َرذِحيًماََغُفوٗراَٱِّلذ

«Худо барои ҳеҷ марде ду дилро дар дохили бадани ӯ 

наофаридааст ва он занонатонро, ки ба онҳо зиҳор меку-

нед,4 модарони шумо нагардонидааст ва писархондагона-

тонро писарони шумо насохтааст. Ин сухани шумо аст, ки 

ба даҳони хеш мегӯед ва Худо сухани рост мегӯяд ва ӯ ба 

роҳ(-и ҳақ)далолат мекунад. Писархондагонро ба падаро-

нашон нисбат кунед, ин назди Худо росттар аст, пас, агар 

падаронашонро надонед, он гоҳ онҳо бародарони шумо 

дар дин ва озодкардагони шумоанд.5 Ва бар шумо дар он 

(лафзе), ки ба (гуфтани) он хато карда бошед, гуноҳе нест, 

валекин (гуноҳ он аст, ки) дилҳои шумо қасд карда бошад. Ва 

Худо Омурзандаи Меҳрубон аст».6 

                                                           
4. Яъне: ба зани худ гуфтани он ки ту бар ман чун пушти модари ман бошӣ». 
5. Яъне: пас бо ин лақаб бихонед. 
6. Сураи Аҳзоб, 33: 4-5. 
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