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 Силсилаи тарбияи фарзандон, қисми даҳум: Кӯдак 

мавҷуде аст, ки Худованд аз нестӣ ба ҳастӣ овардааст 

    
Баъд аз он, ки амали издивоҷ ва пайванди заношӯӣ анҷом 

гирифт, марду зан аз Худованд мехоҳанд, ки ба онон насли пок 

ва фарзанди солеҳу некӯкор ато фармояд. Вақте атои чунин 

неъмате ба таъхир афтод ва хостаи онон бароварда нашуд, 

марду зан хостаи худро бо зорию тазаррӯи ҳарчи бештар дар 

пешгоҳи Ҳақ таъоло такрор мекунанд ва аз ин ҷост, ки инсон 

оятҳои Қуръонро ба ёд меоварад. Он ҷо ки мефармояд: 

Муддати замони тӯлонӣ инсон вуҷуд надоштаву Худованд бо 

иродаву машияти Худ ӯро аз нестӣ ба олами ҳастӣ овардааст. 

Аз ин рӯ, бар инсон воҷиб мегардад, ки убудият ва бандагии 

худро барои Худое, ки ӯро аз нестӣ ба арзи ҳастӣ овардааст, бар 

ҳар чизе муқаддам бишуморад ва бештар ба он таваҷҷӯҳ кунад. 

Худованд мефармояд: 

َتۡىَۡهل ۡ﴿
َ
ۡۡأ نَسىنََِۡۡعَ ِ

ِنَِۡۡحيۡنۡٱۡل  رِۡۡم  ه  ۡۡيَُكنۡلَمۡ ۡٱدلَّ ُكوًراۡاَشي  ذ   [١: االنسان] ﴾١ۡمَّ

«Оё (ҷуз ин аст, ки) муддатзамони тӯлоние бар инсон 

гузашт, ки ӯ чизи қобили зикр ва шоистаи таваҷҷӯҳ 

набуд».1 

 

Хилқати кӯдак 

 

Оятҳои қуръонӣ инсонро водор месозанд ба ин ки дар асли 

хилқати хеш ва дар маводе, ки аз онҳо таркиб шудааст ба хубӣ 

биандешад, сипас дар рушду такомули худ диққату тааммул 

бинамояд, то ин ки ба неъмате, ки Худованд ба ӯ арзонӣ 

бахшидааст, пай бубарад, то аз ибодату парастиши ӯ худдорӣ 

нанамояд ва ҳеҷгоҳ такаббуру таъаддӣ наварзад. 

َينُظرِۡ﴿
نَسىنُۡۡفَل  ِ

آء ِۡۡمنُۡخلِق٥َُۡۡۡخلِقَِۡۡممَّۡۡٱۡل  ِِۡۡمنۡ ََۡي ُرج٦َُۡۡۡدافِقۡ ۡمَّ ل بَِۡۡبي  َآئِبِۡۡٱلصُّ  ﴾٧َۡوٱلَّتَّ
 [٧  ،٥: الطارق]

                                                           
1. Сураи Инсон, 76: 1. 
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«Пас, инсон бояд бингарад, ки аз чӣ чиз офарида шу-

дааст: Аз оби ҷаҳандае офарида шудааст, ки аз миёни ус-

тухони пушт 2 ва устухонҳои сина 3 берун меояд».4 

نَسىنُۡۡقُتَِلۡ﴿ ِ
ٓۡۡٱۡل  َفَرهُۥَۡما ك 

َ
ي ِِۡۡمنۡ ١٧ۡۡأ

َ
ءۡ ۡأ َفةۡ ِۡمن١٨َۡۡخلََقُهۥََۡش  َرُهۥَۡخلََقُهۥۡنُّط    ،١٧:  عبس] ﴾١٩َۡفَقدَّ

١١] 

  «Марг бар ин инсон, аҷаб носипос аст! (Андеша наме-

кунад, ки Худо) ӯро аз чӣ чизе офарида аст?! Аз нутфае 

ночизе ӯро офарид ва мавзун кард».5 

ُتم﴿ فََرَءي 
َ
اۡأ ُنونَۡۡمَّ نُتمۡ ٥٨ُۡۡتم 

َ
ۥَٓۡۡءأ مۡ ََۡت لُُقونَُه

َ
 [٥١  ،٥8: الواقعة] ﴾٥٩ۡٱل َخىلُِقونَََۡۡن نُۡۡأ

 «Оё дидаед он чиро, ки [ба раҳми занон] мерезед? Оё шумо 

онро меофаринед ё Мо Офарандаем6?».7 

Ва боз мефармояд: 

َناۡإِنَّا﴿ نَسىنََۡۡخلَق  ِ
َفةۡ ِۡمنۡٱۡل  َشاج ۡۡنُّط  م 

َ
 [٢: االنسان] ﴾٢ۡبَِصرًياَۡسِميَع اۡفََجَعل َنىهُۡۡنَّب َتلِيهِۡۡأ

  «Ба дурустӣ ки Мо инсонро аз мании дарҳамомехта8 

офаридем, то ӯро биозмоем ва ӯро шунаво ва бино сох-

тем».9 

 

Нигоҳе ба тасвири ҷанин ва марҳалаҳои  

такомули тадриҷии он дар раҳм 

 

Баъд аз ин ки спермаи мард ва тухмаки зан дар раҳм дарҳам 

омехта шуд ва ҷойгузин гардид, нахустин шакл гирифтани ҷанин 

шурӯъ мешавад ва Худованд низ муқаддар мефармояд, ки ҷанин 

музаккар бошад ё муаннас, сипас амали шакл додан ба он ба 

тадриҷ идома меёбад. 

ِيُۡهوَۡ﴿ ِرُُكمۡ ۡٱَّلَّ ر َحامِِۡۡفۡۡيَُصو 
َ ۡۡإَِلىهََۡۡلٓۡۡيََشآُء َۡۡكي َفۡۡٱۡل  َعزِيزُُۡۡهوَۡۡإِلَّ

َِكيمُۡۡٱل   [٦: عمران ال] ﴾٦ۡٱۡل 

«Ӯ (Худованд) аст, ки шуморо дар раҳмҳои (модарон) 

чунонки хоҳад, сурат мебахшад. Ҳеҷ маъбуде нест, ба ҷуз Ӯ 

– шикастнопазири фарзона».10 

                                                           
2. Пушти мард. 
3. Устухонҳои синаи зан. 
4. Сураи Ториқ, 86: 5-7. 
5. Сураи Абаса, 80: 17-19. 
6. Маниро аз ҳоле ба ҳоле мегардонем, то аз он одамӣ пайдо мешавад. 
7. Сураи Воқеъа, 56: 58-59. 
8. Мании якҷояи марду зан. 
9. Сураи Инсон, 76: 2. 
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َۡۡإِنَّۡ﴿ اَعةِِۡعل مُِۡۡعنَدهُۥۡٱّللَّ ُِلۡۡٱلسَّ لَمُۡۡٱل َغي َثَۡۡوُيَن  ر َحاِمۡ ِۡفَۡۡماَۡوَيع 
َ رِيَۡوَماۡٱۡل  ۡۡتَد  سن اَذاَۡنف  ِسُبۡۡمَّ ۡتَك 

رِيَۡوَماَۡغٗدا ۡ ۡۡتَد  ُس  ي َِۡۡنف 
َ
ۡۡبِأ ۡرض 

َ
َۡۡإِنََّۡۡتُموُت ۡۡأ  [٤٣: لقمان] ﴾٣٤َۡخبرُِي َۡۡعلِيمۡ ۡٱّللَّ

«Бегумон огоҳӣ аз фаро расидани қиёмат назди Худо-

ванд аст, ва Ӯст, ки боронро фурӯ мефиристад ва он чиро 

медонад, ки дар раҳмҳои (модарон) аст. Ва ҳеҷ шахсе на-

медонад, ки фардо чӣ кор хоҳад кард ва ҳеҷ шахсе наме-

донад, дар кадом сарзамин хоҳад мурд. Ба ростӣ, Худо 

донои бохабар аст».11 

Ва боз мефармояд: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِنََۡۡري بۡ ِۡفُۡۡكنُتمۡ ۡإِنۡٱنلَّاُسَۡۡيَٰٓ ِثۡۡم  َع  َنىُكمَۡفإِنَّاۡٱۡل  ِنَۡخلَق  َفةۡ ِۡمنُۡثمَّۡۡتَُراب ۡۡم  َۡعلََقة ِۡۡمنۡ ُۡثمَّۡۡنُّط 

َغة ِۡۡمنُۡثمَّۡ ض  َلََّقة ۡۡمُّ ُِّۡۡمُّ َُُّۡۡمَلََّقة ۡۡوََغري  ِ ُبَي  ِ
ۡ ۡنل  ر َحامِِۡۡفَۡۡونُقِرُّۡۡلَُكم 

َ َجلۡ ۡإَِلَٰٓۡۡنََشآءَُۡۡماۡٱۡل 
َ
ۡۡأ َسم ٗ ٗلُُۡۡن رُِجُكمۡ ُۡثمَّۡۡمُّ ِۡطف 

ۡ ِِۡلَب لُُغٓوا ُۡۡثمَّۡ ُكم  ُشدَّ
َ
نَۡوِمنُكمۡأ ۡىۡمَّ نَۡوِمنُكمُۡيَتَوّفَّ ر َذلِۡۡإَِلَٰٓۡۡيَُردُّۡۡمَّ

َ
ُعُمرِۡۡأ

َلمَۡۡلَِكي َلۡۡٱل  دِِۡۡمنۡ َۡيع  ۡۡل مۡ عَِۡۡبع  ۡا َۡشي 
ۡرَضَۡۡوتََرى

َ َٓۡۡهاِمَدةٗۡۡٱۡل  َاۡفَإَِذا نَزنل 
َ
ََتَّت ۡۡٱل َمآءََۡۡعلَي َهاۡأ ۡۡٱه  َۡۡوَرَبت  ۢنَبَتت 

َ
ِۢجُۡك ِِۡۡمنَۡوأ  [٥:  احلج] ﴾٥ۡبَِهيجۡ َۡزو 

«Эй мардум, агар дар бораи растохез дар шаккед, пас 

(бидонаед ки), ба дурустӣ ки Мо шуморо аз хок, сипас аз 

нутфа, сипас аз хуни баста, сипас аз гӯштпораи суратдода 

ва ғайри суратдода офаридем, то (инро) барои шумо возеҳ 

созем ва чизеро, ки хоҳем, то вақти муайян, дар раҳмҳо 

қарор медиҳем, сипас, шуморо, ки кӯдаке шудаед, берун 

меорем, сипас (тарбия мекунем), то ба ниҳояти ҷавонии худ 

бирасед ва аз шумо касе бувад, ки миронда шавад ва аз 

шумо касе бувад, ки ба бадтарини умр бозгардонида шавад, 

то чизеро надонад баъд аз он ки медонист. Ва заминро 

хушкшуда мебинӣ, пас, вақте ки бар он обро фурӯ 

фиристем, ҷунбиш кунаду биафзояд ва аз ҳар қисм (набо-

тоти) равнақдор бирӯёнад».12 

Ва боз мефармояд: 

﴿ُۡ ِنَۡخلََقُكمَۡوٱّللَّ َفة ِۡۡمنُۡثمَّۡۡتَُراب ۡۡم  َوىٗجا َۡۡجَعلَُكمۡ ُۡثمَّۡۡنُّط  ز 
َ
نَثۡىِۡمنۡ ََۡت ِمُلَۡۡوَماۡأ

ُ
ۡۡتََضعَُۡۡوَلۡۡأ ۡإِلَّ

ۡ ِمهۦِ 
رَُۡۡوَماۡبِعِل  ر ِۡۡمنُۡيَعمَّ َعمَّ ۦِٓۡۡمنۡ ۡيُنَقُصَۡۡوَلۡۡمُّ ِ ُۡۡعُمرِه ۡ ِۡفۡۡإِلَّ ىلَِكۡۡإِنَّۡۡكَِتىب  َۡۡذ ََِۡۡعَ  [١١: فاطر] ﴾١١ۡيَِسرينۡۡٱّللَّ

«Ва Худо шуморо аз хок офарид, сипас аз нутфа, сипас 

шуморо ҷуфти марду зан гардонид ва ҳеҷ зане дар шикам 

                                                                                                                                                                                     
10. Сураи Оли Имрон, 3: 6. 
11. Сураи Луқмон, 31: 34. 
12. Сураи Ҳаҷ, 22: 5. 
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барнамедорад ва намезояд, магар ба илми Худо ва ҳеҷ да-

розумреро зиндагонӣ дода намешавад ва аз умри вай кам 

карда намешавад, магар он ки дар китоб сабт аст. Ба ростӣ 

ки ин кор бар Худо осон аст».13 

Ва боз мефармояд: 

َهىتُِكمۡ ُۡبُطونِِۡۡفََۡۡي لُُقُكمۡ ﴿ مَّ
ُ
ِنۡ َۡخل ٗقاۡأ دِۡۡم  قۡ َۡبع 

ۡ ُۡظلَُمىت ِۡۡفَۡۡخل   [٦: الزمر] ﴾٦ۡثََلىث 

  «… Ӯ шуморо дар шиками модаронатон ба як навъ 

офаридан баъд аз офаридани дигар, дар торикиҳои сегона14 

меофаринад…».15 

Дар ин ҷост, ки даврони ҳамл ва инояти Парвардигор нисбат ба 

ҷанини ҷадид шурӯъ мешавад, аммо худи модари ҳомила 

мутаҳаммили ранҷу алами шадиде мешавад, ки қаблан бо он 

мувоҷеҳ нашудааст ва Қуръони карим низ онро чунин баён 

мекунад: 

ي َنا﴿ نَسىنََۡۡووَصَّ ِ
ىۡۡٱۡل  ي هِۡبَِو ًنا ۡۡدِلَ َسى ُهۥََۡحَلَت هُۡۡإِح  مُّ

ُ
ىُثونََۡۡوفَِصىلُُهۥۡوَََح لُُهۥُۡكر ٗها َۡۡوَوَضَعت هُُۡۡكر ٗهاۡأ ًرا ۡۡثََل َۡشه 

 [١٥: االحقاف] ﴾١٥

«Мо ба инсон дастур додем, ки ба падару модари худ не-

кӣ кунад, чаро ки модараш ӯро бо ранҷу машаққат ҳамл ме-

кунад ва бо ранҷу машаққат ба дунё меоварад».16 

Бояд донист камтарин муддати ҳамл шаш моҳ аст, вале «даврони 

ҳамл ва аз шир бозгирифтани кӯдак сӣ моҳ тӯл мекашад»17 

онгоҳ даврони сахти нигаҳбонӣ ва посухгӯӣ ба нозҳову ниёзҳои 

кӯдаконаву ҷавонона, сипас замони махориҷи издивоҷ ва таҳияи 

кору маскан ва ғайра фаро мерасад. 

Расули Худо (с), ки гуфтору кирдораш содиқ ва мавриди таъйиди 

Худову тамоми мусалмонон мебошад, дар як ҳадиси нисбатан 

тӯлонӣ ба таври куллӣ ва ба сурати ҷомеъ тағйиру дигаргунӣ дар 

такомули тадриҷӣ ҷанинро дар раҳми модар чунин баён кардааст: 

«Асоси хилқат (ва такомули тадриҷии) ҳар яки шумо дар 

шиками модараш чунин аст: ба муддати чиҳил рӯз ба сурати 

нутфа мебошад, сипас дар муддати чиҳил рӯз ба сурати як тика 

                                                           
13. Сураи Фотир, 35: 11. 
14. Машима ва раҳм ва батн. 
15. Сураи Зумар, 39: 6. 
16. Сураи Аҳқоф, 46: 15. 
17. Давоми сураи Аҳқоф, 46: 15. 



  
5 

хуни баста дармеояд, пас аз он ба муддати ҳамин замон ба 

сурати як пора гӯшт табдил мешавад ва баъд аз он ба амри 

Худованд рӯҳ дар он дамида мешавад, сипас дастур дода 

мешавад, ки чаҳор амр навишта шавад: навиштани миқдори 

ризқу рӯзияш, муддати умраш дар дунё, мушаххас шудани 

амалаш дар ҳар коре ва ин ки ӯ хушбахт мебошад ё бадбахт…».18

  

                                                           
18. Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р). 
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