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 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

يمِه ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَلهِ ِمۡسِب  ٱلرَحه

          

ПЕШГУФТОРИ ТАРҶУМОН 

 

Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон. 

Ба таҳқиқ ҳамду сано барои Аллоҳ  аст! Ҳамду сано мегӯем 

Ӯро ва аз Ӯ ёрӣ ва  омӯрзиш мехоҳем ва ба сӯи Ӯ тавба 

меорем ва аз бадии нафси худ ва аз бадии аъмоли хеш 

паноҳ металабем. Ҳар киро, ки Аллоҳ ба роҳи рост ҳидоят 

карда бошад, ҳеҷ кас гумроҳ  карда наметавонад ва ҳар 

киро, ки Аллоҳ гумроҳ кардааст, ҳеҷ кас ҳидоят карда 

наметавонад. 

Гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеҷ маъбуде ҷуз Аллоҳ нест ва 

Муҳаммад расули Ӯст. 

 Аллоҳ  Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ро, хонадонашро ва саҳобагонашро 

муборак гардонад ва  дуруду саломи фахрӣ бифиристад! 

 

Пеш аз он ки шумо хонданро оғоз намоед, ман мехостам ба 

шумо каме дар бораи ин китоб ва дар бораи он чизе нақл 

намоям, ки чӣ водор кардааст ба тарҷума намудани маҳз 

ҳамин китоб ва на ягон китоби дигар.  Сабаби ин донише 

буд, ки барои ҳар як мусулмоне, ки ба мавқеи мукаллаф  

расидааст донистани қонунҳо дар соҳаҳое, ки бо онҳо 

робита дорад ҳатмӣ мебошад.  Азбаски ман фарзанд 

дорам, ин маънои онро дорад, ки  ба ман донистани 

муқаррароти  шариат дар бораи тарбияи онҳо фарз 

мебошад. Мехоҳам инро бо ривояте пурра намоям, ки дар 

он Умар ибни Хаттоб (р) ба саҳобагон гуфтааст, ки онҳо 
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фарзандони худро ҳамон гуна тарбия накунанд, ки худи 

онҳоро дар кӯдакиашон тарбия кардаанд, дар ҳоле ки 

фарзандони онҳо дар замони беҳтар таваллуд шудаанд. Ва 

бисёр вақт, мутаассифона, волидайн бе андеша 

фарзандони худро ҳамон гуна тарбия мекунанд, ки дар 

кӯдакӣ худ тарбия ёфтаанд, ки ин ба амал намуданашон 

бо аҳкоми ислом баъдан таъсир мерасонад.  

 

Ман китобҳои муаллифҳои гуногунро дида баромадам, 

услуб ва рӯҳияи муаррифии онҳоро аз назар гузаронидам 

ва баръало намоён аст, ки дар ин китобҳо фикрат аз 

тариқат ҷудо шудааст. Дар онҳо оиди қонунҳо: чӣ гуна 

ном гузоштан, кай бояд хатна карда шавад ва ғайра,  ё дар 

бораи идеяи бидуни пайвастан бо тариқат чи гуна нигоҳ 

доштани Ислом дар хона, бо эмин мондан аз ҷомеаи 

фасодзада сухан меравад. Ва инчунин набудани фаҳмиши 

амиқ дар бораи чӣ гуна ташаккул ё ислоҳ намудани 

фаҳмишот ва эҳсосоти кӯдак. Аз ин рӯ, пас аз як таҳлили 

муайян интихоби ман рӯи ин китоб қарор гирифт, аммо 

ин маънои онро надорад, ки китобҳои дигар ҳеҷ чизи 

дуруст ва муфидро надоранд. Баръакс, аз китобҳои 

иловагӣ даст кашидан мумкин нест, зеро онҳо ҳамчун 

илова ва васеъ намудани фаҳмиш хизмат хоҳанд кард. Ин 

китоб мисли скелетест, ки пур кардани он бо гӯшт аз шумо 

вобастагӣ дорад ва муаллиф зикр кардааст, ки роҳу 

воситаҳоро пешниҳод мекунад, ки дар навбати худ мо 

метавонем вобаста ба воқеият дигар кунем, зеро роҳу 

восита дигар мешавад. Ҳолатҳое буданд, ки хонанда  
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намефаҳмид, ки муаллиф оиди чӣ сухан меронад,  ё аз 

кофӣ набудани далелҳои шаръӣ норозӣ мешуд ва гоҳе аз 

лаҳзаҳои психологии овардашуда ба хашм меомад. Ва ин 

як вокуниши табиии шахсе аст, ки маърифат надорад ва 

дониши исломиаш низ танг аст. 

Масалан, вақте муаллиф дар бораи кӯдак мегӯяд, ки 

ҳаракати доимии ӯ ба рушди ақл мусоидат мекунад ва 

бидуни ба тафсилот ворид шудан бо як тавзеҳи кӯчак 

маҳдуд мешавад. Пас худи мо дар дигар сарчашмаҳо 

мебинем, ки ҳадисро овардаанд. Дар он Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص  

мефармоянд: «Фаъолияти кӯдак баробари калон шудан 

ақли ӯро инкишоф медиҳад» (ат-Тирмизӣ).   

Мисоли  дигар, вақте ки муаллиф роҳҳоеро нишон 

медиҳад, ки чӣ гуна бояд аз болои тарс ғолиб омад ва 

мисолҳои гуногунро дар зеҳнаш тасаввур менамояд, аммо 

барои хонанда боз ҳам тафсилотро наовардааст. Аммо мо 

метавонем тафсилотро дар таърихи зиндагии саҳобагон 

пайдо кунем, масалан, боре аз Алӣ ибни абӯ Толиб, Аллоҳ 

аз ӯ розӣ бошад, пурсиданд, ки чӣ гуна душманро мағлуб 

мекунед, ӯ дар ҷавоб гуфт: «Ман аллакай ӯро мағлубшуда 

тасаввур мекунам». Ва ман мехоҳам аҳамияти дарки 

воқеиятеро, ки муаллиф эҳсос кардааст, таъкид намоям. 

 

Ва дар охир гуфтаниам, ки дар ин кор чанд нафар 

мусулмонон иштирок намуда, дар фаҳмидани матн ва 

инчунин ба забони русӣ ва аз русӣ ба тоҷикӣ тарҷума 

кардани он кӯмак намуданд ва ман аз онҳо барои сабру 

тоқаташон дар ин кор хеле миннатдорам. Ва инчунин бо 
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назардошти он, ки мо инсон ҳастем, шояд ҳам дар 

интиқоли маъно ва ҳам дар услуб хатоҳо ҷой дошта 

бошанд, ки барои он аз Аллоҳ омӯрзиш металабам. Ӯ 

Бахшояндаву Меҳрубон аст!  

 

Аз Аллоҳ - Парвардигори оламиён - илтиҷо менамоям, ки 

ин кори моро ба хотири Чеҳраи Ӯ холис гардонад ва он 

барои мо захира шавад. 

 

 Худованди Мутаъол фармудааст:  

 

هَقلٖۡبَِسلهيٖم٨٨ِِيَۡوَمََِلِيَنَفُعَِماٞلَِوََلَِبُنوَنِِ  ِب ََتِٱّلَلَ
َ
 ٨٩ِإهََلَِمۡنِأ

«(88).Рӯзе, ки на мол суд медиҳад ва на фарзандон, (89) 

магар онҳое, ки бо қалби пок дар назди Аллоҳ 

меистанд»  (Сураи 26 « Шуъаро» 88-89). 

 

Абдурашид. 

 

 

01.03.2010 с. 
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Муқаддима 

 

Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Ҳар кӯдак бо эҳсоси 

модарзод (фитрат) таваллуд мешавад ва баъдан 

волидайнаш ӯро насронӣ, яҳудӣ ё оташпараст 

мегардонанд»,  яъне аз бисёр ҷиҳат маҳз волидайн ба 

ташаккули ҷаҳонбинии бачагон таъсир мерасонанд. Агар 

мусулмон бошанд, кӯдак мусалмон мешавад ва агар яҳудӣ 

бошанд, яҳудӣ ва агар насронӣ бошанд, насронӣ ба воя 

мерасанд... Кӯдак мувофиқи эътиқоди волидайн, яъне дар 

асоси дин (асос)-и онҳо  ба воя мерасад, зеро волидайн бар 

кӯдак сарварӣ  доранд ва ба ташаккули мафҳумҳои 

кӯдакон ва майли онҳо таъсири амиқ доранд. Он ба 

мафҳумҳо ва майлҳо дар навбати худ ба тарбия ва 

рафтори кӯдакон таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, дар ин 

китоб дар чаҳор боб роҳҳо ва воситаҳое баррасӣ шудааст, 

ки волидайн метавонанд барои тарбияи дурусти 

кӯдакони синну солашон аз 1 то 10 сола истифода баранд. 

 

Дар боби аввал асосе баён шудааст, ки бозгашт ба он дар 

таърифи рафтори нек ё бад зарур аст, ин «асос» Қуръон ва 

Суннати Расули Аллоҳ Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص мебошад. Инчунин, 

арзишҳоеро шарҳ додам, ки татбиқи онҳо дар рафтори 

кӯдакон ҳатмӣ аст (руҳӣ, моддӣ, ахлоқӣ, инсонӣ). 

 

Дар боби дуюм, эҳтиёҷоти узви  ва эҳсосотҳо (ғаризаҳо), 

ҳамчунин ҳолатҳои  иҷтимоию ақлӣ мавриди баррасӣ 
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қарор гирифтаанд, ки то ташаккули рафтори дуруст дар 

кӯдак бояд ба назар гирифта шаванд. 

Дар боби сеюм роҳҳоеро зикр намудам, ки бояд барои 

таъсири дуруст ба ташаккули ба истилоҳ «роҳбарии 

қатъӣ» дар кӯдакон таъсири муносиб расонанд, ки аз онҳо 

танҳо рафтори некро талаб мекунад, ин « роҳбарият» бояд 

аз дарун бошад, на аз тарси ҷазои падару модар. 

 

Дар боби чорум якчанд роҳҳои муфиди ислоҳи рафтори 

нодурустро нишон дода шудааст , ки яке аз онҳо 

ҳавасмандгардонӣ аст.  

 

Бале, воқеан мавзӯи тарбияи фарзанд ва роҳҳои 

муносибат бо онҳо кори осон нест, баръакс кори 

душворест, ки андеша ва сабру таҳаммулро талаб 

мекунад. Кӯдак як растании хурд аст, ки ба муносибати 

самимӣ ва таваҷҷӯҳи махсус ниёз дорад, то таҳкурсиаш 

мустаҳкам гардад, қатъият пайдо шавад ва то худро аз 

ибтидо дар роҳи рост гузорад.  

 

Наҷаҳ ас-Сабатин 
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- БОБИ ЯКУМ - 

 

ҲАМФИКРИИ ВОЛИДАЙН ДАР МУАЙЯН КАРДАНИ 

РАФТОРИ ХУБ ВА БАД 

 

     Ихтилофи волидайн: 

 

Аксарияти волидайн дар муайян намудани ахлоқе, ки 

онҳо мехоҳанд фарзандонашон ба он риоя кунанд, 

ихтилоф доранд. Онҳо, инчунин, дар муайян намудани 

кирдоре, ки кӯдакон бояд аз он дур шаванд, мухолифат 

мекунанд. Дар ин кор назари волидайн аз манбаҳое чун 

урфу одат, тақлид, афкори бартарии ҷамъиятӣ, низом ва 

қонунҳои мавҷуда бармеояд. Ҳамаи ин назари 

волидайнро нисбат ба зиндагӣ, яъне мафҳумҳои нек ва 

бад, зебою зишт ташаккул медиҳад.  Мувофиқи  онҳо 

волидайн дар бораи чизҳо (ашё ва эҳсосот) ва аъмоли 

неку (фоиданок) бад (зарарнок), зебо ё зишт буданашон 

қарор қабул мекунанд. Онҳо бар асоси муҳаббат ё 

нописандӣ ба баъзе чизҳо ё амалҳое, ки худ дӯст медоранд 

(фоида бинанд) ҳамчун некиву зебоӣ ва он чиро, ки онҳо 

бад мебинанд (зарар бинанд), ҳамчун бадиву зиштӣ 

тавсиф мекунанд. 

 

 Онҳо аз рӯи фоида ё зарар ба ҳар чизе, ки дар зиндагӣ 

дучор мешаванд баҳо медиҳанд. Яъне, дар амал ва ё бо 

чизе фоида диданд, онҳоро зебо ва хуб арзёбӣ мекунанд ва 

агар зиёне бинанд, онҳоро зишт ва бад васф мекунанд. 
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Дар натиҷа ин гуна қарорҳо ба ихтилоф, танаққуд, 

тафовут гирифтор шуда, инчунин зери таъсири муҳит ва 

шароит (омилҳо ва мақсадҳо) меафтанд. 

 

1 - Ихтилоф дар мисоли падаре нишон дода мешавад, ки 

рафтори фарзандашро хуб медонад, модар бошад ин 

рафторро бад медонад. Масалан: падар мушкилоти 

муносибати писарашро бо фарзандони ҳамсоя дида, инро 

далели тавоноӣ ва ҷасорати ӯ медонад. Дар ҳоле ки модар 

бар хилофи ин фикр аст. 

 

2 - Танаққуд (номувофиқатӣ, зиддиятнокӣ) натиҷаи 

надоштани маълумот оид ба масъалаи муайян мебошад. 

Масалан: модар бар хилофи падар аз навъҳои гуногуни 

ғизои солим ва тарзи истеъмоли он маълумот дорад. 

Масалан, дар лаҳзае, ки модар ба фарзандон хӯрок ё 

нӯшокӣ медиҳад (бо раъйи худ заруриашро), падар бошад 

бо фикри худ амал менамояд (бо ҳамин сабаб дониши 

модарро оиди ғизо дар пеши кӯдакон паст мезанад). 

 

3 - Тафовут (фарқият дар идрок ва қобилияти 

пайвасткунӣ), яъне фарқи қобилияти дарки воқеият ва 

пайвастани он бо маълумоте, ки шахс ба он соҳиб аст. Ин 

натиҷаи фарқиятҳои фардии байни волидайн дар чунин 

чизҳо ба монанди зиракӣ, доштани маълумот, кори 

узвҳои эҳсосӣ (аз сабаби бемории узвҳои эҳсосии одамон 

ҳисси ҳар як воқеият метавонад гуногун бошад), ҳолати 

системаи асаб мебошад. Ба ин муносибат қарорҳои 



 

10 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

гуногуни ба ҳам мухолиф қабул карда мешаванд. Масалан: 

андешаи модар дар бораи таҳсили фарзандаш дар соҳаи 

адабиёт ин беҳтарин чизе дар оянда аст, дар ҳоле ки падар 

таҳсили фарзандро дар соҳаи илмӣ барои оянда 

муҳимтарин ва дар айни замон мувофиқи қобилияташ 

медонад.)  

 

4 - Таъсири муҳити зист ва шароит, яъне назари гуногун 

ба чизҳо аз сабаби тафовути муҳити зисте, ки волидайн 

дар он ба воя расидаанд. Масалан: падар фикр мекунад, ки 

бозии духтари хурдсолаш дар кӯча бо писарон шармовар 

аст, зеро ин хилофи меъёрҳои қабулшуда  ва анъанаҳо аст, 

дар ҳоле ки модар бар ин назар аст, ки бозӣ дар рушди 

ҷисми кӯдак зарур аст. 

 

     Таъсири ин зиддиятҳо: 

 

Чунин зиддиятҳои байни падарону модарон ба 

фарзандон, маҳз барои як рафтори беадолатона дар 

танбеҳ ва  дар ҳавасмандкунонӣ таъсири манфӣ 

мерасонад. Вақте волидайн нисбат ба тарбияи фарзанд 

назари ягона надоранд, пас фарзандон хавотириҳои 

зиёдро аз сар мегузаронанд. Ин боиси душманӣ бо 

зиёдшавии  ҷанҷолҳо ва баҳсҳо  дар байни онҳо мегардад, 

ки аз шиддати вазъияти байни волидайн ба амал 

омадааст. Аз сабаби ҳамаи ин фазои хона вазнин ва 

дилгиркунанада  мешавад, байни фарзандони як хонадон 

бадбинӣ ва нописандӣ ба вуҷуд меояд.  Хусусан, вақте ки 
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ҳар як волидайн дар андешаи худ истодагарӣ мекунанд. 

Масалан, дар лаҳзае, ки модар як чиз мегӯяду падар дигар 

чиз, дар  кӯдак изтироб ба миён меояд, зеро ӯ ба 

гирифтани розигии ду нафар эҳтиёҷ дорад. Вақте фарзанд 

кӯшиш мекунад, ки ба яке аз волидайн писанд ояд, то 

ризояти ӯро ба даст орад, ба таври худкор аз волидайни 

дигар дур мешавад, зеро мувофиқи дидгоҳаш амал 

накардааст. Дар натиҷа, кӯдак парешон мешавад ва эҳсоси 

ризоияти ин волидайнро аз даст медиҳад. Аз ин рӯ, маҳз 

тавофуқи волидайн дар шеваи муносибат бо фарзанд ва 

ҳамчунин  муайян намудани рафтори нек ва бад  кӯдакро 

аз дупорашавии шахсият ва муборизаи ботинӣ, ки  ӯ ба он 

ниёз надорад муҳофизат мекунад. 

 

      Аз даври зиддиятҳо баромадан: 

 

Аз ин рӯ, волидайн бояд як манбаи ягона дошта бошанд, 

ки ба он муроҷиат намоянд, то ҳалле бигиранд ва арзёбии 

худро низ дар бораи рафтори кӯдак  ва ин сарчашма 

Қуръон ва Cуннат аст.  Ба ин муносибат агар аз нуқтаи 

назари Ислом рафтори муайяне бад ҳисобида шавад, бояд 

назари волидайн низ ба ин мувофиқат кунад ва дар ҳоле 

ки нек дониста мешавад, нуқтаи  назари волидайн низ 

бояд ба ин мувофиқат кунад.  Зеро Ислом меъёрест, ки мо 

барои арзёбии рафтор истифода мебарем. Азбаски 

таркиши энергияе, ки ба кӯдакон хос аст бидуни 

истифодаи низоме, ки Офаридгор ба мо додааст 

ғайриимкон аст. Масалан, агар мо ягон дастгоҳро бидуни 
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надонистани татбиқ ва усулҳои кор бо он гирем, онро бо 

иқтидори пурра истифода бурдан ғайриимкон аст, магар 

ин ки дастури истифода ва татбиқи онро наомӯзем. 

Инчунин бо одам, ки ӯро Аллоҳ офарид  ва китоби 

осмониро (Қуръони Карим)  фиристод, то корҳои  

ҳаётиашро ба тартиб андозад.  

 

Ҳангоми татбиқи он (Қуръон) нерӯи потенсиалии 

дохилии инсон комилан озод мешавад, аз ин рӯ, инсоният 

метавонад тамоми неъматҳоро, ки аз ҷониби Аллоҳ ба ӯ 

ато шудааст дарбар гирад. Аммо агар инсоният аз 

шариати Ӯ (Қуръон) дур шавад, он потенсиали бузурги 

энергияро бефаъолият мегузорад ё онро ба маҷрои 

нолозим равона мекунад. 

 

     Рафтор таъсири мутақобилаи мафҳумҳо ва майлҳо 

мебошад: 

 

Рафтор натиҷаи таъсири мутақобилаи афкор ва эҳсосот, 

инчунин байни мафҳумҳо ва майлҳо мебошад.  Агар 

волидайн дар ибтидо ба ташаккули афкору эҳсосот, 

мафҳумҳо ва майлҳо машғул бошанд, албатта рафтори 

хоси кӯдак ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, ба ҷои ислоҳи 

амалҳо, шумо бояд он чизеро, ки паси онҳост, яъне 

мафҳумҳо ва майлҳоро ислоҳ намоед. Чунки рафтор, 

чунон ки зикр гардид, аз мафҳумҳо ва майлҳо бармеояд, 

на баръакс. Аммо пеш аз ташаккули мафҳумҳо ва майлҳои 

кӯдак бояд мафҳум ва майлҳои шахсии худро ташаккул 
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дод, зеро кӯдак рафтори волидайнро аз худ мекунад, ки 

барояш намунаанд. 

 

Мафҳумҳо - андешаанд ва андешаҳо аз ҷониби ақл 

воқеъияти шинохташавандаанд ва пас аз он, ки инсон 

воқеъиятро идрок намуд, яъне ба он баҳо дод ӯ ба онҳо 

бовар карданро оғоз мекунад, бинобар ин онҳо 

мафҳумҳои ӯ мешаванд, ки ба рафтори ӯ таъсир 

мерасонанд. Масалан, қаллобӣ, пинҳон кардани нуқсони 

маҳсулот дар Ислом кори мамнӯъ аст ва инро ақли 

мусалмон тавассути суханони Паёмбар Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

меомӯзад, ки «Ҳар кӣ фиреб мекунад, аз мо нест». Ва ин 

андешаест, ки мусалмон ба он эътиқод дорад ва барои ӯ 

мафҳум мешавад. 

 

Майлҳо - ин натиҷаи робита, яъне робитаи ангезаҳо 

(ғаризаҳо ва эҳтиёҷот) бо мафҳумҳо мебошад. Масалан, 

шахс маҳсулоте дорад, ки аз он фоида гирифтан мехоҳад, 

аммо ин маҳсулот камбудиҳо дорад. Ва агар шахсе миёни 

ангеза (хоҳони фоида) ва мафҳуми ҳаром будани қаллобӣ 

иртибот дошта бошад, пас ин амал бар ӯ бонафрат 

мешавад ва ба он даст намезанад. Ин аст натиҷаи иртибот, 

ки майл аст ва одамро дар тамоми муносибату корҳо аз 

фиребгарӣ дур мекунад. 
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     Муҳимияти ташаккули мафҳумҳо ва майлҳо аз як 

асос: 

 

Барои ташаккули шахсияти фарқкунанда зарур аст, ки 

мафҳумҳо ва майлҳо (фикру эҳсосот) аз як асос ташаккул 

ёбанд. Мафҳумҳо ва майлҳо (фикру эҳсосот), ки дар 

заминаи Ислом ташаккул ёфтаанд, шахсияти исломиро 

ташкил медиҳанд. Чун рафтореро, ки Ислом онро хуб 

таъриф кардааст, бубинад, онро дӯст медорад ва чун  он 

чиро, ки Ислом онро бад таъриф кардааст бубинад, 

нафрат менамояд. Барои чӣ? Зеро Ислом ва танҳо Ислом 

барои шахсияти исломӣ барои баҳодиҳии рафтор аз 

тариқи меъёрҳои ҳалол ва ҳаром ва инчунин меъёрҳои 

муҳаббат ва нописандӣ асос аст.  

 

Аз ин рӯ, ҳар чизе, ки Ислом ба он фармудааст дӯст доштан 

лозим аст, агарчанде ки барои инсон нафратовар бошад ва 

ба ӯ зарар расад ҳам.  Инчунин бад дидан ва нафрат кардан 

ба он чизе, ки Ислом аз он манъ кардааст ҳатмӣ аст, 

агарчанде ки дар он андаке фоида бошад ҳам. 

 

نِتَۡكَرُهواَِْشۡيِ
َ
ِأ وََعََسٰٓ نِ ِ ُكتهَبَِعلَۡيُكُمِٱلۡقهَتاُلَِوُهَوُِكۡرهَِٞلُكۡمِۖۡ

َ
ِأ وََعََسٰٓ ِاَِوُهَوَِخۡۡيَِٞلُكۡمِۖۡ

نُتۡمََِلَِتۡعلَُموَنِِ ِ ُُتهبُّواَِْشۡيِ
َ
َِيۡعلَُمَِوأ َِٞلُكۡمَِۚۡوٱّلَلُ  ٢١٦ِاَِوُهَوَِشر

«Ҷанг бар шумо муқаррар шуд, дар ҳоле ки онро бад 

мебинед. Шояд чизеро бад бубинед ва дар он хайри 

шумо бошад ва шояд чизеро дӯст дошта бошед ва ӯ 
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бароятон бад бошад. Худо медонад ва шумо 

намедонед»! (Сураи 2 «Бақара» 216) 

 Ҳамчунин ҳар он чизеро, ки Ислом манъ кардааст бояд 

бад дид, агарчи дар он фоидае бошад ҳам. 

 

ِِإَوۡثُمُهَمآِِ َِ۞يَۡسِ هلَناسه قُۡلِفهيههَمآِإهثٞۡمَِكبهۡيَِٞوَمَنَٰفهُعِل هِِۖ ِٱۡۡلَۡمرهَِوٱلَۡمۡيسه لُونََكَِعنه
ِمهنَِنۡفعهههَماِۗ ۡكََبُ

َ
 أ

«Туро аз шаробу қимор мепурсанд. Бигӯ: «Дар он ду 

(шароб ва қимор), гуноҳест бузург ва судҳоест барои 

мардум. Ва гуноҳашон аз судашон бештар аст». (Сураи 

2 «Бақара» 219) 

 

Аз ин рӯ, зарур аст, ки аз болои эҳсосот ҳукмфармоӣ 

намуда, онҳоро ба самти дурусте равона намуд, ки онро 

қонунҳои Ислом муайян кардааст. Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

фармудаанд: «Ҳеҷ як аз шумо имон намеоварад, то 

эҳсосоти ӯ ба он чизе, ки ман овардаам, мувофиқат 

накунад». Аз ин бармеояд, ки ба волидайн воҷиб аст, ки 

андеша, эҳсос, мафҳум ва майлҳои онҳо аз Ислом ва 

қарорҳои он сарчашма гирифта, фарзанд бифаҳмад, ки чӣ 

чиз боиси қаноатмандии волидайн ва чӣ чиз боиси 

хашмгин шудани онҳост, ки он дар навбати худ ба 

беҳбудии муносибати кӯдак бо волидон хизмат мекунад. 

 Агар мафҳумҳои волидайн якхелаву майлҳояшон 

дигаргун бошанд, пас ин гуна шахсиятҳо беранг, бемазза, 

яъне норавшан ва бе дониш роҳрафтагон мебошанд.  Дар 

кӯдакон аз вокунишҳои волидайни худ  норавшанӣ пайдо 



 

16 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

мешаванд, ки ин боиси саргардонӣ ва хиҷолати кӯдакон 

мегардад. Ва ин дар навбати худ, дар онҳо инъикос 

меёбад, ки дар муносибат бо волидонашон бе дониш амал 

менамоянд. Зеро онҳо намедонанд, ки дар асл чӣ кор 

кунанд. Аммо агар бубинанд, ки Ислом сарчашмаи 

тасмимгириҳо барои ҳарду волидайн ва эҳсоси онҳост, пас 

боварӣ ба дурустии қоидаҳои рафтор пайдо мешавад, ки 

волидайн дар онҳо гузоштаанд. Ин боварӣ на ихтилоф ба 

қоидаҳо, балки барои иҷрои чизҳои ҳатмӣ дари саъю 

кӯшишро мекушояд. 

  

   Муқаррар кардани қоидаҳои рафтор: 

 

Ташаккули қоидаҳои рафтор дар кӯдакон бояд бо розигии 

тарафайни падар ва модар ҳамеша бо назардошти синну 

соли кӯдак сурат гирад, зеро рафторе, ки мо аз кӯдакӣ то 

ҳафтсола интизорем, аз рафтори аз ҳафтсола боло фарқ 

мекунад. 

 

   Кӯдаки синни томактабӣ: 

 

Кӯдаки хурдсол фарқияти байни кор ва бозиро 

намебинад, бо ташаббуси худ ба ҳар як кор машғул 

мешавад, масалан гӯш кардани ҳикоя ё бозӣ бо лӯхтак ё 

тамошои шабпаракҳои парвозкунанда, дар айни замон на 

вақт ва на ҷадвали хӯрокхӯриро ҳис намекунад. Ӯ 

фаъолияти худро боздошта наметавонад, агар ба ҳаяҷон 

омада бошад  бо ҳар чизе, ки ба дасташ меояд  бозӣ 
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мекунад. Масалан, агар дар даст як қошуқи калон ва 

тобаро дошта бошад, пас таъми онро мечашаду бо қошуқ 

тобаро мекӯбад ва ба садоҳои ҳосилшуда гӯш медиҳад, 

қошуқро низ ба тоба меандозад, баъд тобаро чаппа карда, 

қошуқро дар зери он пинҳон менамояд, баъд қошуқро аз 

зери тоба берун мекашад. Пас аз он ки бо тобаву қошуқ 

бозиашро анҷом доду ягон чизи наве пайдо накард,  ӯ дар 

ҷустуҷӯи чизҳои нав мебарояд, то бо онҳо бозӣ кунад. Дар 

баробари ин, фаъолияти кӯдак бо дигар ашёву чизҳои 

бозӣ аз қабили қум, об, сангчаҳо, расм, пинсетча ва ғайра 

меафзояд.  

Бо ашёҳои гуногун бозӣ карда кӯдак бо сифатҳои онҳо 

шинос мешавад, ҳаракаткунӣ ва аз боло ба поён ғелидани 

онҳоро мефаҳмад,  чӣ гуна ӯ бо ашёҳо дар бозӣ мувофиқат 

мекунад, чӣ гуна якеро дар дигараш мегузорад ва ғайра. 

Вай инчунин мефаҳмад, ки чӣ тавр узвҳои баданаш, аз 

қабили даст, пой, тан ба самтҳои гуногун ҳаракат 

мекунанд ва чӣ гуна истифода шудани ангуштҳо ва 

панҷаи дастҳояшро меомӯзад.  Ҳар боре, ки фаъолияти 

кӯдак ва хоҳиши ҷустуҷӯ ва шинохти олами атроф 

меафзояд,  кӯдакро то ҳадди имкон ҳавасманд кардан 

лозим аст. Инчунин  зуҳури фаъолияти ӯро, ки бо саъю 

кӯшиш барои дониш қонеъ гардонида мешавад, бе 

зарурат набояд боздошт (яъне, озодии комил ба амалҳои 

кӯдак бидуни маҳдудият дода шавад). Ба истиснои ду 

ҳолат: 
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          1. Агар ӯ ба амале даст занад, ки барояш ва ё 

дигарон хавфнок бошад. 

 

          2. Агар мол ва ё ашёи гаронбаҳоро вайрон 

карданӣ шавад. 

 

Дар ин вазъиятҳо кӯдакро боқатъият, бетаъхир 

боздоштан лозим аст.  Инчунин ба зиммаи модар ё шахсе, 

ки вайро иваз мекунад ӯҳдадорие ҳаст, ки кӯдакро пай дар 

пай мушоҳида кунад, барои амалӣ гардондани фаъолияти 

ҳаяҷонбахши ӯ ҷойҳо пайдо кунад, дар айни замон ба ӯ 

тамоми шароити зарурии бехатариро муҳайё намояд. 

 

Беҳтарин роҳи боздоштани амали хатарноки кӯдаки то 

яксола ин ҷалби таваҷҷӯҳи ӯ бо чизи дигар ё иваз намудан 

бо дигар фаъолият мебошад. 

 

Агар кӯдак ба ашёи мамнӯъ даст расонданӣ шавад, 

ҳангоми фаҳмонидани хатари ин амал, ки метавонад ба ӯ 

ё атрофиёнаш зарар расонад, бо нармӣ дасташро аз он дур 

кардан лозим аст. 

 

Дар мавриди кӯдаке, ки ба синни 2-3-солагӣ расидааст, 

вақте ки аз ӯ рафтори хатарнок (манфӣ) барои ӯ ё 

атрофиёнаш пайдо мешавад, дар ин лаҳза дар айни замон 

ба модараш ҳамин хел кардан лозим аст, ки кӯдак ба он, ки 

рафтори ӯ манфӣ аст таваҷҷӯҳ намояд. Бо василае, ки ба 

вай дастрас аст модар кӯшиш мекунад, ки кӯдакро аз ин 



 

19 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

(рафтор) боздорад. Масалан, ифодаи сахти чеҳра ё тағйир 

додани овоз агар ин ҳам ёрӣ надиҳад, пас кӯдакро ба ҷои 

дигаре, ки ҳеҷ гуна шароити бозӣ надорад, ба муддати 

кӯтоҳ интиқол додан лозим аст ва ин беҳтарин роҳи 

муносибат бо кӯдак аст. Дар баробари ин модар дар ҳамаи 

ин ҳолатҳо бояд сабр карда, ба латукӯби кӯдак даст 

назанад. Шарҳи муфассали ин дар бобҳои минбаъда 

оварда шудааст.  

 

Аз синни дусолагӣ дар кӯдак авҷгирии шадиди эҳсосот ба 

амал меояд, аз ин рӯ, аз ин давра модар бояд рафтори 

дурустро ба кӯдак талқин намояд, вале дар баробари ин 

вай кӯдакро маҷбур карда наметавонад, ки чизҳои модар 

аз ӯ талаб кардаро пурра иҷро кунад. Зеро кӯдак қоидаҳои 

муносибатеро, ки дар асл бояд ба он такя кунад, дарк 

намекунад. Масалан, вақте модар ба ӯ мегӯяд, ки бо 

гурбача меҳрубонӣ кунад вай инро намефаҳмад ё ҳангоми 

аз роҳ гузаштан хавфу хатарро идрок намекунад ё аз 

бӯсидани модаркалон (пиронсолон) худдорӣ мекунад, 

зеро кӯдак дар ин кор бадие намебинад. 

 

Вай ба таври стихиявӣ рафтор мекунад, оқибаташро 

намефаҳмад, зеро эҳсосоти ғайриихтиёрии ӯ бо хоҳишҳо 

(ғаризаҳо), ки дар айни замон зоҳир мешаванд, алоқаманд 

аст. Кӯдак дар ин бора фикр накарда хоҳишҳои худро 

қонеъ мекунад ва ин метавонад солҳо давом кунад. 

Ҳангоми ислоҳи кӯдак аз модар талаб карда мешавад, ки 

азму иродаи қавӣ зоҳир кунад, дар ҳоле, ки ӯро аз меҳру 
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муҳаббат маҳрум накунад. Зеро меҳри модар ва эҳтироми 

ӯ сарчашмаи муҳаббат ва эҳтироми фарзанд нисбат ба худ 

ва дигарон аст.  

 

   Намунаи солеҳ: 

 

Дар ин ҷо бояд хотиррасон кард, ки волидон бояд дар 

нигоҳубини фарзанд барои фарзанди худ намунаи 

шоиста, яъне дорои хислатҳои муҳаббат, поквиҷдонӣ, 

эътимоднокӣ, садоқат, хулқи нек, фидокорӣ  бошанд. 

Фарзанд ин ахлоқро аз волидайни худ бешуурона азхуд 

мекунад, зеро ба воситаи онҳо поквичдонӣ, эътимоднокӣ, 

бо эътиқод ва ба таври беҳтарин кор карданро ба худ 

меомӯзад. Инчунин лозим аст, ки волидайн нисбат ба 

кӯдак оиди маҳкумият, эрод ва ҷазо чандин маротиба 

бештар муҳаббат зоҳир кунанд. Аммо ҳар боре, ки 

рафтори ношоиста нишон дода шавад, бо кӯдак ҷиддӣ 

муомила кунед, яъне маъқул ва ҳавасманд накунед ва 

вақте рафтори нек нишон медиҳад, бояд ӯро ҳавасманд 

кард ва бо ҳамин тафовути рафтори нек ва бадро нишон 

бояд дод. 

 

Аз синни дусолагӣ ба тарбиятгар лозим аст, ки бо кӯдак бо 

нармӣ, муҳаббат, адолат муносибат кунад, зеро дар ин 

давра бузургтарин мукофот ҳавасмандӣ ва таваҷҷӯҳе 

хоҳад буд, ки кӯдакро ба итоат намудан ба тарбиятгар 

водор мекунад, ки дар натиҷа тарбиятгар қаноатмандии 

кӯдакро дармеёбад ва кӯдак муҳаббати ӯро.  
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Ҳар як модар бояд дар хотир дошта бошад, ки 

интизориҳои ӯ дар бораи рафтори кӯдак бояд воқеӣ 

бошад, на хаёлӣ. Аз ин рӯ дуруст нест, ки модар 

вақтгузаронии кӯдакро танҳо дар ҳуҷра талаб кунад ё ӯро 

бо курсии кӯдак маҳдуд созад, зеро ин хилофи табиат ва 

кунҷковии кӯдак буда, боиси норозигӣ ва якравии ӯ 

мегардад ва ин кӯдакро  ғамгин мекунад. Ҳамин тавр, 

модар низ бояд кӯдакро на ба хашмгинӣ ва ҳар гуна амали 

маҳкумшуда, балки, ба баёни эҳсосот ва сӯҳбат намудан 

ташвиқ кунад,  

Агар кӯдак ин корро карда натавонад, пас модар бояд дар 

ин кор ба ӯ кӯмак кунад. Оиди қоидаҳои рафтори кӯдак 

бошад, пас онҳо бояд бо камтарин маҳдудият бошанд, ки 

танҳо ба бехатарии кӯдак ё дигарон, инчунин моликият 

таъсир расонанд, чуноне ки қаблан зикр шуда буд. Аз ин 

рӯ, вақте ки кӯдак ба чизе наздик мешавад, ки метавонад 

ба ӯ ва ба дигарон зарар расонад, калимаи «мумкин нест» 

талаффуз карда шавад. Ва танҳо пас аз он ки кӯдак ба 

риояи ин қоидаҳо шурӯъ кард, ӯро аз дигар намудҳои 

рафтори нописанд бозмедоранд. Ин намудҳои рафтори 

нописанд монанди фарьёд задани кӯдак дар ҷои 

ҷамъиятӣ ё ба девор партофтани ғизо ё китоб, дар ҷойҳои 

нодуруст баровардани либос дар шакли ношоиста, 

амалҳои дараҷаи паст мебошанд. 
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   Кӯдаки давраи мактабӣ: 

 

Кӯдак аз синни панҷсолагӣ аз бозиҳое, ки бо қоидаҳои 

муайян шарт карда шудаанд бохабар мешавад ва ин 

бозиро барои ӯ ва дигарон шавқовар мегардонад. Аз ин ва 

дигар мисолҳо ба қоидаҳои писандидаи рафтори  

калонсолҳо хоҳиши риоя  намудани кӯдакро мебинем.. Ва 

маҳз ҳамин хоҳиш кӯдакро водор мекунад, ки барои риояи 

қоидаҳо кӯшиш намояд. Аммо вақте ки кӯдак дар рафтори 

дӯстонаш номувофиқӣ мебинад, ба модараш ё дар мактаб 

шикоят мекунад. Сабабҳои ин метавонад чунин бошад: 

шикоят бо мақсади дидани вокунише нисбати шахсе, ки 

хилофи ин қоидаҳо рафтор кардааст, то баъдан худ барои 

вайрон намудани  онҳо имконият пайдо намояд. Инчунин, 

шикоят метавонад аз ҳасад ва адоват нисбат ба дигарон 

бошад. Аз ин рӯ, зиёд кардани  маҳдудиятҳо барои кӯдак 

ҳеҷ бадӣ надорад, ин танҳо ба ислоҳи баъзе навъҳои 

рафтори нописанд аз қабили кина, ҳасад, шикоят, дуздӣ, 

дурӯғ ва ғайра мусоидат мекунад. Барои ин волидайн 

ҳангоми маҳдуд намудани қоидаҳои рафтор нисбат ба 

фарзанд бояд меъёрҳои ҳалолу ҳаромро риоя намоянд:  

 

Аввалан - манъи содир намудани  ҳаром аз қабили 

дурӯғгӯӣ, дуздӣ, тааддӣ ба дигарон ва шиканҷаи онҳо.  

Дуввум - ба фарз итоат кардани фарзанд мебошад аз 

қабили салом додан, намоз хондан, иҷоза пурсидан, дарс 

кардан, ширкат намудан дар кӯмак ба дигарон.  
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Саввум - риояи асос дар муносибат бо дигарон мебошад, 

то ки ҳини ба синни балоғат расидан дар рафтори онҳо 

чаҳор арзиш – маънавӣ, инсонӣ, ахлоқӣ ва моддӣ амалӣ 

гардад. 

 

   Ба кӯдак имконият фароҳам овардан, то ки корҳоро 

мустақилона анҷом диҳад: 

 

Омӯзиши кӯдакон аз бисёр ҷиҳат сурат мегирад, ки яке аз 

онҳо таҷриба аст. Бинобар ин ба кӯдакон имконият додан 

лозим аст, ки корҳоро мустақилона анҷом диҳанд. 

Масалан, кӯдак  2+2=4-ро бо истифода аз сангчаҳо, 

тангаҳо, тугмаҳо, шаддаҳо ва ғайра танҳо пас аз даҳ 

кӯшиш дарк хоҳад кард. Ба ҳамин монанд, кӯдак аз 

қоидаҳои рафтор низ огоҳ мешавад (агар кӯдак яке аз 

дӯстонашро занад, онҳо аз ӯ хафа мешаванд ва бо ӯ бозӣ 

намекунанд ё дар  ҷавоб ӯро мезананд), аммо идроки ин 

пас аз даҳ задухӯрд бо онҳо рӯй медиҳад. 

 

   Зарурати мӯътақид будан ба хавфнок будани 

кирдорҳои кӯдак  пеш аз манъ кардани он: 

 

Модар наметавонад ба фарзандаш он чизҳоеро иҷозат 

диҳад, ки ба ӯ зарар расонида метавонанд. Бо вуҷуди ин, 

пеш аз манъ кардани чизе бояд ба хатарнокии он боварӣ 

ҳосил карда шавад, зеро бисёре аз волидайн ҳатто дар 

бораи он фикр накарда, кӯдаконро аз бисёр чизҳо манъ 

мекунанд. Масалан: «(дар фарш) наҷаҳ, вагарна меафтӣ», 
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аммо ин амал ба кӯдак зараре намерасонад ва  хатар ҳам 

намеорад, вале агар кӯдак  ба болои алаф ё замини нарм 

афтода бошад ҳам, ин ба вай зарари калон намерасонад. 

Аз ин рӯ, ӯро боздоштан ва аз ин кор манъ кардан 

нодуруст аст. 

 

   Манъи кӯдак аз он амалҳое, ки боиси хатар мегардад: 

 

Вақте ки кӯдак амалҳое мекунад, ки ҳатман ба ӯ зарар 

мерасонад (масалан, аз бом ҷаҳидан ё ба чуқурӣ ҷаҳидан), 

пас ин гуна амалҳоро бо қатъияти ошкор манъ кардан 

лозим аст. Дар баробари ин, ба кӯдак пешакӣ бояд 

фаҳмонда шавад, ки чӣ кор кардан мумкин аст ва чӣ кор 

кардан мумкин нест, барои ӯ қоидаҳои мувофиқ тартиб 

дода ва албатта ӯро назорат намудан зарур аст.  

 

Барои баланд бардоштани фаъолияти кӯдак ва таълиму 

тарбияи ӯ дар баробари кам намудани шумораи 

мамнӯъиятҳо бо таъмини бехатарӣ бояд манфиатҳои 

моддӣ мавҷуд бошанд.  

 

Аммо волидайн дар бораи давраҳои инкишофи кӯдак ба 

дониш ниёз доранд, зеро кӯдаки то панҷсола ҳанӯз ба 

камол нарасидааст ва таваҷҷӯҳи чунин кӯдак 

кӯтоҳмуддат буда, зуд пароканда ва фаромӯш мешавад ва 

худдорӣ ба осонӣ аз даст меравад. Аз ин рӯ, бояд кӯдакро 

ба иҷрои  вазифа бо беҳтарин услуб равона кардан лозим 

аст то натиҷаи ниҳоӣ ба даст оварда шавад. Ва маҳз дар 
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ҳамон лаҳзае, ки кӯдак худро ба даст гирифта, дониши 

худро афзун мекунад, волидайнро зарур аст, ки шавқу 

завқу  шодиро зоҳир намуда, кӯдакро ба дониш ва 

пайвастан бо кӯдакони дигар ташвиқ (ҳавасманд) 

намоянд. Зеро бо калоншавии кӯдак шавқу завқи ӯ дар 

анҷом додани  корҳо ба таври беҳтарин ва ба охир 

расондани онҳо низ «калон» мешавад.  

 

   Дар як вақт манъ намудани бисёр амалҳо тавсия дода 

намешавад: 

 

Ба модар тавсия дода намешавад, ки дар як вақт амалҳои 

зиёдеро манъ кунад, зеро ин кӯдакро рӯҳафтода карда, 

боиси саргардонӣ мегардад. Дар навбати худ модар низ 

нороҳат мешавад, зеро кӯдак (дар оянда) ба мамнӯъиҳои 

ӯ вокуниш нишон намедиҳад ва ин дар модар ҳисси 

ноумедӣ ва нокомӣ мекорад. Барои пешгирии ин ҳодиса 

вай бояд дар маҳдудиятҳо оиди пешгирии  хатарҳое, ки ба 

кӯдак таҳдид мекунанд, инчунин оиди амалҳои ӯ, ки 

метавонанд хатарнок бошанд ва ба дигарон таҳдид 

кунанд, афзалиятро муайян намояд. Масалан, вақте ки 

кӯдак касеро мезанад, мегазад ё лагад мекунад. Баъди ин 

модар барои пешгирии зарари молӣ маҳдудиятҳо 

медиҳад. Ва пас аз он ки кӯдак ин қоидаҳоро дарк кард, пас 

модар ба дигар мамнӯъиятҳои рафтори нописандида 

мегузарад. Масалан, дар ҷои ҷамъиятӣ дод задан ё 

партофтани хӯрок ва ғайра. Ва танҳо пас аз ин кӯдакро ба 

рафтори зебо роҳнамоӣ мекунад, тарбияи фарзандро бо 
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аъмоли нек баланд мебардорад: масалан иззату эҳтиром, 

иштирок дар расонидани кӯмак ва ғайра.  

 

   Зарурати паст кардани шиддат ва хашм дар кӯдак: 

 

Барои кам намудани амалҳои нописандидаи кӯдак модар 

бояд диққаташро ба кӯдак зиёд намояд маҳз дар ҳамон 

ҳолатҳое, ки дар ӯ хашмгинӣ, норозигӣ, ташаннуҷ, беморӣ 

ва ё чизи дигаре намоён шуда, боиси хавотирии ӯ 

мегардад. Агар кӯдак рӯҳафтода бошад, пас модар набояд 

фишорро болои ӯ зиёд кунад ва аз ӯ риояи ҷадвали 

ҳаррӯзаи қаблан тартибдодашударо талаб кунад. Ва агар 

модар маҷбур шавад, ки аз хона барояд ва кӯдакро бо худ 

бигирад, дар ҳоле, ки кӯдак бояд хӯрок мехӯрд ё истироҳат 

мекард ва дар ҳоле, ки ӯ гурусна ва ё хаста бошад, пас дар 

ин ҳолат модар нисбат ба рафтори асабонии кӯдак сабр 

кунад. Аммо агар рафтори кӯдак сарфи назар аз чораҳои 

эҳтиётӣ бад шавад, ба модар лозим меояд, ки ба чораҳои 

зерин муроҷиат намояд: 

 

1. Агар кӯдак хурд бошад, пас дар чунин вазъият бояд 

диққати кӯдакро ба чизи дигар ё ба ягон кори дигар 

ҷалб кардан лозим аст. Ва агар кӯдак чизеро, ки барояш 

манъ аст, ба даст гирифтанӣ шавад, дар ин ҳолат зарур аст, 

ки дасташро бо зудӣ ва меҳрубонӣ дур карда (аз майдони 

биниш дур кардани он), хавфу зарари онро ба ӯ ва  

дигарон фаҳмонда шавад. 
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2. Агар кӯдак аз яксола калонтар бошад, пас модар бояд 

диққати кӯдакро ба рафтори нописандидаи ӯ ҷалб 

кунад.  Дар ин вазъият бояд кӯшиш кунад, ки ба кӯдак бо 

роҳҳои дастрас таъсир расонад, аз қабили ифодаи чеҳраи 

сахт ва инчунин бо интонатсияи овоз. Аммо агар баъд аз 

ин ҳам рафтори кӯдак идома ёбад, пас модар бояд кӯдакро 

ба ҷои дигар интиқол диҳад, ки шояд кифоя бошад. Аммо 

агар бача баъд аз ин ҳам рафтори ношоистаашро давом 

дихад, пас модар бояд ором бошад, то ки ҳиссиёти манфие 

ба вуҷуд наояд, ки баъдтар аз он пушаймон шавад. Дар 

мавриди ҷазои ҷисмонӣ барои кӯдак, кӯшиш кунед, ки 

онро ба кор набаред ва намунаи он ин ҳадис аст. «Сира ал-

Ҷаҳнӣ  ривоят мекунад, ки Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: 

«Кӯдакро дар ҳафтсолагӣ намоз омӯзед ва дар даҳсолагӣ 

ӯро бизанед». 

 

   Парокандашавии диққат: 

 

Дар «Саҳеҳи Бухорӣ» аз Ибни Аббос ривоят шудааст, ки 

«Фазл ҳамроҳи Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص савори асп нишаста буд, ки 

зане наздик омад ва аз Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص суол кардан гирифт. 

Дар ин вақт Фазл ва он зан ба ҳамдигар нигоҳ кардан 

гирифтанд ва Паёмбари Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص рӯи Фазлро ба тарафи 

дигар гардонданд». 

 

   Такрор: 

Модар набояд интизор шавад, ки кӯдак аз бори аввал ё 

дуюм қоидаи рафтор ва дастурҳои ӯро омӯзад, зеро 
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хотираи кӯдак кӯтоҳ  аст. Аз ин рӯ, такрор намудани наҳӣ 

аз корҳои бад воҷиб аст, зеро мувофиқи ин кӯдак амалҳои 

дилхоҳ ва номатлубро дарк мекунад. 

 

   Кӯшиш ба устуворӣ дар муносибат бо кӯдак: 

 

Роҳҳои хуб дар муносибат бо кӯдак роҳҳои доимӣ 

мебошанд, яъне манъи кирдорҳои иҷозатнашуда  сарфи 

назар аз вазъияти ҳозира бояд доимӣ бошад. Масалан, 

бозӣ кардан бо сими барқ ва ё вайрон кардани амвол ва 

ғайра. Азбаски маҳз рафтори модар барои кӯдак намунаи 

ибрат аст, бинобар ин вай бояд рафтори худро доимо 

мушоҳида кунад, то дар муносибат бо кӯдак устуворӣ 

пайдо шавад ва ба ӯ таъсири калон расонад. Ин маънои 

онро дорад, ки қоидаҳои рафтор ва ҷазоро беандешона 

тағйир додан мумкин нест, то ки ин чиз дар кӯдак 

дудилагиро пайдо накунад.  Аммо баробари ба воя 

расидани кӯдак рафтори ӯ низ ба камол мерасад, аз ин рӯ 

модарро лозим меояд, ки қоидаҳои рафторро мувофиқи 

дараҷааш тағйир диҳад, вале дигаргуниҳоро ҳатман   шарҳ 

диҳад. Масалан, кӯдак дар синни дусолагӣ барои ҷалби 

таваҷҷӯҳи модар аз сумка ё либоси модараш мекашад, 

аммо дар синни чаҳорсолагӣ бояд модар аз ӯ хоҳиш кунад, 

ки роҳи дигари ҷалби таваҷҷӯҳро пайдо кунад. Аммо пеш 

аз он ки инро аз кӯдак талаб кунад, вай бояд сабабҳои 

чунин тағйирёбии рафторро шарҳ диҳад.  
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Ва инчунин модар  бояд боварӣ ҳосил кунад, ки оила ё 

шахсе, ки кӯдакро дар набудани ӯ ғамхорӣ мекунад дар 

муносибат бо кӯдак услубҳои зиддиятнокро истифода 

набаранд. Услубҳои худро бо онҳо ҳамоҳанг созад ва 

боварӣ ҳосил кунад, ки онҳо  бо махдудиятҳо нисбати 

рафтори кӯдак ва ҷазоҳое, ки модар дар тарбияи кӯдак 

истифода мебарад розӣ ҳастанд ва онҳоро дарк мекунанд. 

Намунаи ин ихтилоф дар муносибат бо кӯдак он аст, ки 

масалан падар ба кӯдак иҷозат медиҳад, ки дар вақти 

муайян либоси муайянро бипӯшад, ё бозӣ карданро бо 

лӯхтак ҳангоми хӯрокхӯрӣ ва ё дар рӯи кат бозӣ карданро, 

дар ҳоле ки модар ҳама ин чизҳоро манъ мекунад. Ва маҳз 

ҳамин номутобиқатӣ дар муносибатҳо боиси саргардонии 

кӯдак мегардад ва иштибоҳ ва дурустиро фарқ карда 

наметавонад, ки ин дар ниҳояти кор боиси ҷудоии 

шахсият мешавад. 

 

   Арзишҳо: 

 

Пеш аз ба воя расидани кӯдакон дар рафтори онҳо чаҳор 

қиматро ташаккул додан лозим аст. Қиматҳо дар кӯдакон 

баробар ҷойгир карда шаванд, яъне то баъзеи онро бар 

дигаре бартарӣ надиҳанд ва баъзеи он дигарро истисно 

накунанд,  баръакс, дар рафтори онҳо ҳама якҷоя ба амал 

бароварда шаванд. 

 

1. Қимати рӯҳӣ: ташаккули қимати маънавӣ дар кӯдакон 

бояд ҳатман аз синни хурдсолӣ гузошта шавад, дар ҳоле 
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ки он ҳатман бо ақидаи исломӣ, таълими шариат (ибодат, 

муносибатҳо, низомҳо, аҳкомҳо) пайваста бошад. 

 

- Бедор кардани меҳру муҳаббат ба азон ва иқомат дар 

вақти таваллуди кӯдак. Хондани азон дар гӯши рост ва 

хондани иқомат дар гӯши чап. Абу Довуд ва Тирмизӣ аз 

Абу Рофия ривоят кардаанд. «Паёмбари Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص -ро дидам, 

ки дар гӯши Ҳасан ибни Алӣ азон хонд, ҳангоме ки Фотима 

ӯро таваллуд кард».  

 

Байҳақӣ ва Ибни Синнӣ аз Ҳасан ибни Алӣ аз Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص 

ривоят кардаанд: «Ҳар касе, ки соҳиби тифле шуд, дар гӯши 

росташ азон бихонад ва дар гӯши чапаш иқомат бихонад 

ва модараш бо ин ба ӯ зиёне нарасонад». 

 

- Омӯзиши дуъо ҳангоми хӯрдан, нӯшидан, ворид шудан ба 

ҳоҷатхона ва ғайра. Масалан, дуъо пеш аз хӯрдан: «Худоё, 

барака бидеҳ ба он чизе, ки бар мо ато кардаӣ ва моро аз 

азоби оташ нигоҳ дор», «Ба номи Аллоҳ». Дуо дар поёни 

таом: «Сипос Худоро, ки маро ғизо дод бо ин ва ба ман инро 

ато кард, дар ҳоле ки худам на қудрат дораму на тавоноӣ».  

Дуъо ҳангоми ворид шудан ба ҳоҷатхона: «Эй Худоё, ба 

дурустӣ ки ман аз хубус ва хабоис ба суӣ Ту паноҳ мебарам», 

ҳангоми баромадан: «Маро биёмӯрз». Дуъои баъди аз хоб 

хестан: «Сипос Худоро, ки моро баъд аз миронидан зинда 

кард ва ба сӯӣ Ӯ бозгаштан аст». Инчунин дар ҳар чизе ва 

ҳар вақте, ки ба ягон кор шурӯъ карда мешавад, ба 

фарзанд «бо номи Аллоҳ»-ро  омӯзондан. 
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- Ба кӯдак Қуръон омӯзед то дар синни ҳафтсолагӣ намоз 

бихонад, чунон ки Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: «Аз Амр ибни 

Шуайб аз падараш ва бобояш ривоят аст, ки Расули Аллоҳ 

 фармуданд: «Фарзандонатонро дар ҳафтсолагӣ ба ملسو هيلع هللا ىلص

намоз бифармоед ва барои иҷро накарданашон дар 

даҳсолагӣ бизанед ва ҷогаҳро байни онҳо тақсим намоед».  

 

Волидайнро лозим аст, ки аз шеваҳо ва василаҳое, ки 

барои фарзандонашон бештар маъқул аст истифода 

баранд, то дар хурдсолӣ ба онҳо намозу рӯзадорӣ омӯзанд, 

зеро ибодатро аз хурдсолӣ такрор кардан лозим меояд. 

Масалан, саҳобагон ба фарзандонашон рӯзадориро 

меомӯзонданд ва агар яке аз кӯдакон аз гуруснагӣ гиря 

кунад, ҳаракат мекарданд таваҷҷӯҳи ӯро бо лӯхтак банд 

созанд, то ки кӯдак ғизо напурсад. Инчунин бояд таваҷҷӯҳ 

кард, ки баъзе волидайн ба фарзандони худ  баъзе аҳкоми 

шариъатро воҷиб мекунонанд. Тибқи Ислом он аҳкомҳо 

бар хурдсолон воҷиб нашудаанд ва волидайнро фарз нест, 

ки онҳоро барои  фарзандон воҷиб кунанд.  

 

Масалан, мисли пӯшидани ҷилбоб барои духтар ва ё 

куртаи дароз барои писар, ки ба бозӣ, дилхушӣ, давидан ё 

ба ҷое баромадани онҳо халал мерасонад, зеро ин ҳама 

барои ташаккули бадан ва мушакҳои кӯдакон зарур аст. 

Оилаҳо бо баҳонаи таълими кӯдакон то давраи мукаллаф 

шудан фарзандонро маҷбур мекунанд, ки ин либосҳоро 

пӯшанд, аммо ин иҷтиҳоди ақлӣ (на шаръӣ) ва бар хилофи 

хадиси Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص аст. Аён аст, ки ҳиҷоб фарз нест, магар 
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бо расидан ба давраи муқаллаф. Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба Асмо 

ҳангоме ки ӯро дар либосе дид, ки авратро намепӯшонид, 

дар ҳоле, ки ӯ аллакай мукаллаф буд, гуфт: «Эй Асмо, дар 

ҳақиқат, агар зан ба синни ҳайзбинӣ бирасад, пас дар вай 

танҳо ин ва инро дида метавонанд (ба рӯй ва дастҳояшон  

ишора карданд)». Аз ин рӯ, ҳиҷоб барои духтари то синни 

муайян фарз нест. Ва инчунин дар матнҳо чизе 

наомадааст, ки волидайнро водор созад, то ки ба 

фарзандони худ ин либосро бипӯшонанд. Истисно дар 

мавриди намоз ва рӯзадорӣ аст. Кӯдакон пеш аз давраи 

мукаллаф, чӣ писарон ва чӣ духтарон ба бозӣ ниёз доранд, 

ки бадан, қувваи мушакҳо ва инкишофи узвҳои дарунии 

кӯдакро шакл медиҳад ва ҳиҷоб (ё ҷилбоб)  монеае аст 

барои фаъолияти пурраи кӯдакон ва имкон намедиҳад, ки 

кӯдак  ба миқдори зарурӣ нури офтоб бигирад, ки барои 

ташаккули устухонҳо ба ӯ зарур аст. Боз истисно намоз ва 

рӯза аст. Рӯза дар моҳи Рамазон ба меъда оромӣ медиҳад 

ва намоз майлро истеҳсол мекунад ва ин ҳама шахсияти 

исломиро обутоб медиҳад. 

 

- Дӯст доштани Аллоҳ ва Паёмбарашملسو هيلع هللا ىلص-ро ба фарзандон 

омӯзондани волидайн  бо нақл кардан дар бораи 

маъракаҳои ҳарбии Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص, дар бораи ҳаёт ва 

хислатҳои он Ҳазрат ملسو هيلع هللا ىلص. Чуноне ки яке аз саҳобагон 

гуфтааст, ба фарзандони худ маъракаҳои ҳарбии Паёмбар 

 ро  ҳамчуноне меомӯхтанд, ки сураҳои Қуръонро ба-ملسو هيلع هللا ىلص

онҳо меомӯхтанд. 
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-Дар тарбияи фарзанд дар зеҳни ӯ гузоштани ин, ки 

Худованд  ҳар кору рафтори онҳоро назорат мекунад 

ва инчунин тарсро аз Ӯ, итоатро ба Ӯ ва дурӣ ҷустанро аз 

ҳаромҳои  Ӯро дар ботину зоҳири кӯдак ҷо ба ҷо кардан. 

Сипас, ба фарзандатон дар бораи муаллиме достонеро 

нақл кунед, ки  ӯ ба ҳар як шогирдаш фармон дод, ки 

паррандае бо корд тайёр кунанд ва баъд ба онҳо гуфт: 

«Ман мехоҳам, ки ҳар яки шумо ҷойеро пайдо кунед, ки 

дар он касе шуморо набинад ва пас паррандаро забҳ 

кунед». Пас аз ин ҳама рафтанд ва ҳар як паррандаи худро 

забҳ кард, сипас ба назди муаллим баргаштанд, ғайр аз як 

талабае, ки ин корро накард.  Устодаш пурсид: «Чаро 

паррандаи худро забҳ накардӣ?», шогирд ба ӯ ҷавоб дод: 

«Чунки ҷое наёфтам, ки касе маро набинад, зеро ҳар ҷое ки 

равам  Худо маро медид». Сипас устод ӯро ситоишу таъриф 

кард ва гуфт, ки ҳамин дарсест, ки ӯ мехост ба шогирдон 

биомӯзонад, яъне онҳо донанд, ки Аллоҳ аз онҳо болост ва 

ҳама чизи ниҳону ошкорро медонад.     

 

2. Қимати инсонӣ: Аллоҳ дар инсон ғаризаи идомаи 

наслро офаридааст, ки дар навбати худ инсонро ба идома 

ва ҳифзи насли башар водор мекунад. Зуҳуроти ин ғариза 

эҳсоси падарӣ, модарӣ, фарзандӣ аст, ки дар навбати худ 

намегузоранд, ки тамоми насли башар аз байн равад. 

Вагарна ин сабри волидайн дар нигоҳубини фарзандон 

намебуд, онҳоро таъмин намекарданд, таълим 

намедоданд, дар давраи бемориашон нигоҳубин 

намекарданд ва ғайраҳо.  
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Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

ةهِ َيوَٰ ِۖۡ ٱلَۡماُلَِوٱۡۡلَُنوَنِزهيَنُةِٱۡۡلَ ۡنَيا   ٱدلُّ

«Боигарӣ ва писарон зинати дунёанд» (Сураи 18 «Каҳф» 

46). 

 

 Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

هلُۡمَتقهَُيِإهِ َِوٱۡجَعلَۡناِل ۡعُُيٖ
َ
هَيَٰتهَناِقَُرةَِأ َناَِوُذرر ۡزَوَٰجه

َ
 ٧٤َِماًماَِوٱََّلهيَنَِيُقولُوَنَِرَبَناَِهۡبََِلَاِمهۡنِأ

«Онҳо мегӯянд: “Парвардигори мо! Дар ҳамсарону 

фарзандонамон ба мо шодии чашмонамонро ато намо 

ва моро пешвои парҳезгорон гардон». (Сураи 25 

«Фурқон» 74). 

 

Ба ивази ин эҳсосот, ки волидон бо кӯмаки онҳо 

фарзандони худро ҳифз мекунанд ва дар зиндагӣ ба онҳо 

кӯмак мерасонанд аз фарзандон низ дар навбати худ 

меҳру муҳаббат нисбат ба падару модар, донистани 

ҳуқуқи онҳо, эҳтироми онҳо,  фармонбардорӣ ва беҳтарин 

муомила ва ғамхорӣ дар пиронсолӣ талаб карда мешавад. 

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст:  

 

ِ
َ
ِأ إهَماَِيۡبلَُغَنِعهنَدَكِٱلۡكهََبَ ِۡۚ ًنا ِإهۡحَسَٰ يۡنه َ َٰدله َو

هٱلۡ ََلَِتۡعُبُدٓواِْإهََلِٓإهيَاهَُِوب
َ
َِربَُّكِأ ۡوِ۞َوقَََضَٰ

َ
َحُدُهَمآِأ

اِ َِكرهيم 
َِوََلَِتۡنَهۡرُهَماَِوقُلِلَُهَماِقَۡوَل  ٖ فر

ُ
ُهَماِفَََلَِتُقلِلَُهَمآِأ َ َِوٱۡخفهۡضِلَُهَماَِجن٢٣َِِلِكه ه لر اَحِٱَّلُّ

اِ َِصغهۡي  ِٱرَۡۡحُۡهَماَِكَماَِرَبَياِنه ه  ٢٤ِمهَنِٱلرَۡۡحَةهَِوقُلَِربر
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 «Парвардигорат ҳукм кард, ки ҷуз Ӯро напарастед ва 

ба падару модар некӣ кунед. Агар яке аз волидайн ё 

ҳар дуи онҳо солхӯрда шаванд, “Уф!”- нагӯй, ба онҳо 

дод назан ва ба онҳо ба икром сухан бигӯй. Дар 

баробарашон аз рӯи меҳрубонӣ боли хоксорӣ фуруд 

овар ва бигӯ: «Парвардигоро! Ҳамчунон ки маро дар 

хурдӣ парвариш доданд, бар онҳо раҳм кун». (Сураи  17 

«Исро: 23-24»). 

 

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Ризои Аллоҳ дар ризои падару 

модар ва хашми Аллоҳ дар хашми падару модар аст». 

Хайрхоҳӣ натанҳо бо муносибати хуб бо падару модар 

маҳдуд шавад, баръакс, бояд ба ҳар касе бошад, ки бо 

падару модар робита дорад, аз қабили дӯстону хешу 

табор. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Аз хайрхоҳист 

дастгирии дӯсти падар». Ба арзиши инсонӣ муносибати 

нек нисбат ба ҳамсояҳо, дӯстон, хешу табор ва умуман 

мардум, яъне кӯмаку мадад ба ниёзҳои онҳо низ вобаста 

аст. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: «Аллоҳ бандаеро, ки бародарашро 

ёрӣ кардааст, ёрӣ медиҳад». Ва инчунин: «Ба бародарат 

табассум кардан садақа аст». Ва ҳамчунин: «Ҳеҷ яке аз 

шумо имон намеоварад, то он чиро, ки барои худ мехоҳад, 

барои бародараш бихоҳад». 

 

Аллоҳ Таъоло мефармояд: 
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ِۡۚ هَئُة هَذاِٱََّلهيِبَۡيَنَكَِوَبۡيَنُهۥَِعَدََٰوةِٞ َوََلِتَۡسَتوهيِٱۡۡلََسَنُةَِوََلِٱلَسير ۡحَسُنِفَإ
َ
ِأ َ ِِهه هٱَلِته ٱۡدَفۡعِب
َِۡحهيٞمِ ٌّ نَُهۥَِوِله

َ
 ٣٤َِكأ

«Хубиву бадӣ баробар нестанд. Ҳамеша ба некӯтарин 

тарзе посух деҳ, то касе, ки миёни туву ӯ душманӣ аст, 

чун дӯсти меҳрубони ту гардад.» (Сураи 41 Фуссилат: 34) 

 

3. Қимати ахлоқӣ: ахлоқ - хислати фитрии шахс аст. Аммо 

аз хурдсолӣ кӯдаконро ба ростгӯӣ, амонатдорӣ, 

ростгардӣ, вафодорӣ тарбия кардан зарур аст.  Инчунин 

забонро аз таънаву дашном додан ва суханҳои бад пок 

кардан, муносибати шоиста ба ҳар кор ва даст кашидан аз 

кирдорҳои ношоистаро дар кӯдак тарбия намудан лозим 

аст. Ва инчунин ба кӯдак худдорӣ карданро омӯзондан, то 

вақте ки дарк ва вокуниш ба ҳам бипайвандад, ӯ ба 

андеша ояд. Масалан, дар ҳолате, ки касе кӯдакро таҳқир 

мекунад ё дашном  медиҳад, ин ҳолат набояд сабаби бо 

ғазаб ба  хафакунанда дарафтодан шавад, баръакс, вай 

бояд ором шавад, то ки ғазаб бар ӯ ғолиб наояд. Паёмбар 

 гуфтанд: «Боқувват он касе нест, ки дар гӯштингирӣ ملسو هيلع هللا ىلص

ғолиб меояд, балки боқувват он шахсе аст, ки дар лаҳзаи 

хашм худро идора мекунад». Ва ҳамчунин зарур аст, ки 

кӯдак ба ростӣ одат кунад ва аз дурӯғ парҳез кунад. 

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Касе, ки  чаҳор (сифат) дошта 

бошад мунофиқ аст (ба маънои пурраи калима) ва касе, ки 

ҳадди ақал яке аз ин сифатҳоро дорад, то аз он раҳоӣ 

наёбад, дорои яке аз хислатҳои мунофиқ аст. Ин сифатҳо 

чунинад: ҳангоме ки ба ӯ чизеро бовар мекунанд ба амонат 
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хиёнат мекунад, ҳангоми сухан гуфтан (дар бораи чизе) 

дурӯғ мегӯяд, ваъда медиҳаду ба ваъдааш намеистад ва дар 

сурати бо ягон кас ихтилоф кардан суханҳои фисқ мегӯяд».    

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: «Аз дурӯғ бипарҳезед, зеро дурӯғ ба 

фасод мебарад ва фасод ба оташ мебарад ва инсон доимо 

дурӯғ мегӯяд, то дар назди Аллоҳ ба унвони дурӯғгӯи 

машҳур(каззоб) сабт шавад». Ва боз фармудаанд: «Хиёнат 

он аст, ки ба бародарат бигӯӣ ва ӯ ба ту бовар мекунад ва 

дар айни ҳол ӯро фиреб медиҳӣ». Аз ин рӯ, тарбиятгар бояд 

бачаҳоро ҳушдор дода, онҳоро аз дурӯғ гуфтан боздорад, 

оқибаташро нишон диҳад ва зарару хатари онро дар дунё 

ва охират ошкор намояд то ба доми дурӯғ наафтанд ва дар 

чирки он лағзиш накунанд. Омӯзгор бояд намуна бошад 

ва ба ҳар сурат кӯдаконро бо ҳар баҳона фиреб надиҳад. 

Масалан, барои  аз гиря боздоштани бачаҳо, ба коре водор 

кардан ва ё ғазабашонро нарм кардан фиреб надиҳад, зеро 

онҳо аз ӯ дурӯғ гуфтанро ёд мегиранд ва дар ин кор ба ӯ 

тақлид мекунанд. Абу Довуд ва Байҳақӣ аз Абдуллоҳ ибни 

Умар  ривоят мекунанд, ки: «Рӯзе модарам маро ба наздаш 

хонд, он ҳангом Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص дар хонаи мо буданд, ва гуфт: 

Назди ман биё, ба ту чизе медиҳам. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ӯ 

пурсиданд: Чӣ мехостӣ ба ӯ бидиҳӣ? Ӯ гуфт: - Хостам ба ӯ 

хурмо диҳам. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص  ба ӯ фармуданд: -Ба дурустӣ агар 

ба ӯ чизе надиҳӣ бар ту дурӯғ навишта мешавад». 
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   Зуҳури дуздӣ: 

 

Агар фарзанд бо тарси Аллоҳ ва бо фаҳмиши он ки Аллоҳ 

ӯро доимо назорат мекунад тарбия дода нашавад ва ба ӯ 

мафҳумҳои амонат, иҷрои ҳақ ва эҳтироми моли 

дигаронро нагузоранд ин дар охир боиси фиреб, дуздӣ, 

хиёнат ва ба ноҳақ хӯрдани моли халқ мегардад. Аз ин рӯ, 

волидайн бояд ба фарзандони худ диққати ҷиддӣ дода, 

рафтори онҳоро назорат кунанд ва агар онҳо аз ашё ё пул 

ё чизи дигаре оварда бошанд, пас шарҳи зуҳури ин ашёро 

аз кӯдак пурсанд. Вақте падару модар фаҳмиданд, ки ин 

ашё бо зӯрӣ кашида гирифта ё дуздида шудааст, пас ин 

чизро ба соҳибаш баргардонидан лозим аст. Аммо дар 

мавриди изҳороти кӯдак, ки ин ашёро аз кӯча пайдо 

кардааст ё дӯсташ ба ӯ додааст, набояд барои волидон 

басанда бошад, баръакс волидон инро бояд муфассал 

омӯзанд ва ба ин боварӣ ҳосил кунанд. Вагарна худи 

волидайн бо бепарвоии худ кӯдакро ба дуздӣ тела 

медиҳанд. Аз ин рӯ, падару модарон бояд барои 

фарзандон намуна бошанд ва дар бораи пешгузаштагони 

солеҳ ва амонатдории онҳо ва дурии онҳо аз фиребу дуздӣ 

қиссаҳо нақл кунанд. Масалан, қисса дар бораи Умар ибни 

Хаттоб, ки қонуне баровард, ки ширро бо об омехта 

карданро манъ менамояд. Дар ин вақт дар як оила модар 

ба духтараш гуфт, ки ширро бо об омехта кунад. Ва 

духтараш посух дод, ки амирулмӯъминин инро манъ 

кардааст. Ва модараш ба ӯ гуфт: «Ту куҷоӣ ва 

амирулмӯъминин куҷост?». Пас духтараш посух дод: 
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«Бале, шояд амирулмӯъминин моро набинад, вале Худованд 

моро мебинад». Ё ки қиссае, ки Абдуллоҳ ибни Динор 

ривоят кардааст, ки: «Ҳамроҳи Умар ибни Хаттоб ба Макка 

рафтам ва чӯпоне аз кӯҳ назди мо фуруд омад ва Умар бо ӯ 

гуфтугӯ кард то ӯро бисанҷад: «Эй чӯпон, ба ман аз рамаат 

гӯсфанд бифурӯш». Чӯпон дар ҷавоб гуфт: «Ман ғулом 

ҳастам». Умар гуфт: «Пас ба хоҷаат бигӯ, ки гург 

гӯсфандатро хӯрдааст». Чӯпон ҷавоб дод: «Аммо Аллоҳ 

ҳаст». Ва Умар (р) гиря кард ва субҳ ҳамроҳи ин ғулом 

рафт ва ӯро аз соҳибаш харид, то ӯро озод кунад ва ба ӯ 

гуфт: «Ман туро дар ин дунё озод кардам ва аз ту хоҳиш 

мекунам, то ки маро дар зиндагии оянда озод гардонӣ».  

Ҳамчунин волидайн бояд ба фарзандонашон фаҳмонанд, 

ки барои дуздӣ ҷазои сахт, яъне буридани даст вуҷуд 

дорад. Ва агар шахсе дар дунё бо буридани даст муҷозот 

шуда бошад, дар охират бахшида мешавад ва агар ҳокими 

мӯъминон набошад, ки дуздро ҷазо диҳад, пас ин дузд дар 

охират сазовори ҷазо хоҳад буд. 

 

   Зуҳури дашном ва таҳқир: 

 

Ин зуҳур яке аз зишттарин падидаҳои паҳншуда дар 

миёни кӯдакон ва ҳамчунин дар доираҳои дур аз тарбияи 

исломӣ ва пойбандӣ ба Қуръон аст. Сабаби зуҳури ин 

мисоли бади падару модар ё дӯстон аст, ки кӯдак аз онҳо 

дашном ва таҳқирро мешунавад. Аз ин рӯ, кӯдаке, ки 

бетаваҷҷӯҳ мондааст дар дасти дӯстони вайроншуда дар 

кӯча ба воя мерасад ва табиист, ки дашномро аз худ 
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мекунад. Бинобар ин волидайнро лозим аст, ки барои 

фарзанд намунаи беҳтарин бошанд, аз дашном ва таҳқир 

дурӣ ҷӯянд, ӯро ба ибораҳо ва  гардишҳои зебои гуфтор 

одат кунонанд. Инчунин кӯдакро аз муҳити зишт ва 

дӯстони бад нигоҳ доранд, то ки ӯ ба онҳо монанд нашавад 

ва  камбудӣ ва нуқсонҳои гуфтори онҳоро идрок намояд. 

Натиҷаи ин фосиқӣ аст, ки дар навбати худ шахсиятро 

нобуд мекунад, пас иззату эҳтиромро аз даст мебарад, 

баъд дар байни мардум нафрат ва хашму ғазабро 

меоварад. Аз ин лиҳоз, бояд ба кӯдакон матнҳои шаръиро 

омӯзонид, ки сухани зиштро манъ мекунанд. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص 

фармудаанд: «Дар ҳақиқат, инсон бо лаънат кардани 

падару модараш гуноҳи кабира содир мекунад!» (Мардум) 

пурсиданд: Эй Расули Худо (с.а.в.) чӣ гуна шахс падару 

модари худро лаънат мекунад? Гуфтанд: «Ин метавонад 

чунин рух диҳад, ки агар ӯ падари касеро дашном диҳад ва  

вай падари ӯро ҳақорат кунад ва агар ӯ модари касеро 

дашном диҳад ва вай модари ӯро ҳақорат кунад!». Ва 

ҳамчунин: «Чунин  мешавад, ки мусалмон он чизеро мегӯяд, 

ки Худоро ба хашм меорад, ҳатто фикр намекунад, ки маҳз 

ҳамин ӯро ба дӯзах мебарад». Ва инчунин Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص 

фармудаанд: «Мӯъмин наметавонад мардумро бадном ва 

лаънат кунад ва набояд дағал ва бешарм бошад».  

 

Волидайнро зарур аст ба фарзандонашон омӯзонанд, ки 

ахлоқ - қонунҳои Шариат аст ва махсусияти он дар он аст, 

ки ин амри Аллоҳ аст ва худ аз худ зебо ва зишт нест. 

Барои ин ахлоқро дар асоси ақида тарбия кардан лозим 
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аст, на ин, ки ба ахлоқи ғаразноки Ғарб  табдил 

гардонидан.  

 

Дар Ғарб муносибатҳои байни одамон (чӣ дар дохили 

кишвар ва чӣ дар хориҷи кишвар) дар асоси ахлоқи 

муқобил сохта мешаванд. Масалан, рӯякӣ ба он пайравӣ ва 

риоя мекунанд ва аз тарафи пинҳонӣ бошад, дар сурати 

набудани масъулият ва назорат аз пайравӣ намудан ба он 

даст мекашанд. Чанд маротиба рӯй додааст, ки дар шаҳр 

қувваи барқ қатъ шавад, одамон ҳамон замон ба 

ғоратгарӣ машғул мешуданд. Аз ин рӯ, Ислом ба беҳтарин 

ахлоқ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Ман 

барои комил кардани ахлоқи некӯ фиристода шудаам» ва 

ҳамчунин фармудаанд: «Вазнинтарин чиз дар тарозуи 

рӯзи қиёмат худотарсӣ ва ахлоқи некӯ хоҳад буд» ва 

ҳамчунин фармудаанд: «Мукаммалтарин имон дар он 

мӯъминон аст, ки беҳтарини хулқҳоро соҳибанд». 

 

4. Қимати моддӣ: ин қимат дар соҳаҳои таҳсил, варзиш, 

тандурустӣ, иқтисодиёт (бизнес), дар омода намудани 

кӯдакон ба касби ояндаашон (аз ҳунарманд то профессор) 

ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, тарбиятгарро лозим аст, ки ба 

ҳамаи ин соҳаҳо диққат диҳад. 

 

   Тарбияи ҷисмонӣ: 

 

Ислом бораи саломатии инсон ғамхорӣ намуда, таъмини 

оила ва фарзандонро вазифадор мекунад.  
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Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

ِۡۚ ََِلِتَُكَلُفَِنۡفٌسِإهََلِوُۡسَعَها ِۚ هٱلَۡمۡعُروفه ِٱلَۡمۡولُودهََِلُۥِرهزُۡقُهَنَِوكهۡسَوُتُهَنِب
 َولََعَ

«Хӯроку либоси он ба ваҷҳе матлуб (урфи мардум) бар 

ӯҳдаи соҳиби фарзанд аст ва ҳеҷ кас беш аз қудраташ 

таклиф намешавад.» (Сураи 2 «Бақара: 233»).  

 

Ислом ба хӯрдан, нӯшидан, сару либос таваҷҷӯҳ зоҳир 

намуда, аз бемориҳо эмин медорад ва дар табобати ин 

бемориҳо ғамхорӣ мекунад. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Аз 

махав гурезед, чуноне, ки аз шер мегурезед». Ва низ 

фармудаанд: «Табиб ба солим намеояд» ва инчунин «Дар 

ҳар беморӣ давое ҳаст ва агар табобату беморӣ ба ҳам 

мувофиқат кунад ба изни Аллоҳ шифо меёбад», ва инчунин 

«Эй бандагони Аллоҳ, дору истеъмол кунед, зеро Аллоҳ 

чунин беморие нафиристод, ки давое надошта бошад, ба 

ғайр аз пирӣ ва марг». 

Ислом тавсия медиҳад, ки кӯдаконро  варзиш ва аспсаворӣ 

омӯзонанд. 

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

ههۦه ِتُۡرههُبوَنِب ِٱۡۡلَۡيله هَباطه هنِقَُوةَِٖومهنِرر   مر

«...нерӯ ва аспони саворӣ омода кунед...» (Сураи 8 

«Анфол: 60»).  

 



 

43 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Дар ҳақиқат қувва - ин маҳорати  

камонварӣ аст, дар ҳақиқат  қувва - ин маҳорати  

камонварӣ аст, дар ҳақиқат қувва - ин маҳорати  

камонварӣ аст». Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص инчунин фармудаанд: 

«Фарзандони худро камонварӣ, шиноварӣ ва аспсаворӣ 

омӯзед». Ва инчунин зарур аст, ки ҳар як омӯзгор ба ҳама 

чизҳое, ки ба саломатии кӯдакон таъсири манфӣ 

мерасонад, масалан ба шароб ва маводи мухаддир 

таваҷҷӯҳ зоҳир кунад. 

 

   Дар бораи таълим: 

 

Волидайнро лозим аст, ки барномаи таълимии 

фарзандони худро санҷида, дар бораи он андешаҳои худро 

баён кунанд ва ҳамчунин андешаҳоеро, ки дар мактаб ба 

хонандагон меомӯзанд омӯзанд, то андешаҳои хилофи 

исломро ислоҳ кунанд. Дар барномаи таълимӣ андешаҳои 

зиёде бар хилофи Ислом вуҷуд доранд, ки чанде аз онҳо аз 

қабили: даъват ба демократия, ҳуқуқи инсон, эҳтиром ба 

конститутсия ва қонунҳои кишвар, ватандӯстӣ, 

миллатгароӣ, тарки садоқат ба Исломанд. Ҳамаи гуфтаҳои 

болоро бояд муайян кард ва ба фарзандон фаҳмонд, то 

онҳо ба шахсияти дунявӣ, ки натиҷааш дўзах аст, майл 

накунанд. Зеро ҳар як мусалмон фарзандашро тарбия 

мекунад то ки ӯ  ба биҳишт равад, на ин ки ҳезуми 

ҷаҳаннам шавад.  
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   Насиҳати Луқмон ба писараш: 

 

Аллоҳ Таъоло мефамояд: 

 

يٞمِِإَوۡذِ َكِلَُظۡلٌمَِعظه ۡ ه إهَنِٱلۡشر هٱّلَلهِۖۡ ََِلِتُۡۡشهۡكِب َُٰبََنَ َِوُهَوِيَعهُظُهۥَِي ههۦه بۡن  َوَوَصۡيَنا١٣ِقَاَلِلُۡقَمَُٰنِِله

يِۡ َ َٰدله َِولهَو ِٱۡشُكۡرِِله نه
َ
ِأ ََِعَمُۡيه َِوۡهٖنَِوفهَصَٰلُُهۥِِفه َٰ

ُهۥَِوۡهًناِلََعَ مُّ
ُ
َۡحَلَۡتُهِأ يۡهِه َ َٰدله هَو نَسََٰنِب َِكِٱۡۡله إهَِلَ

ُۡيِ ١٤ِِٱلَۡمصه ۡبُهَماِِفه َوَصاحه ِۡۖ ۡعُهَما ِعهلۡٞمِفَََلِتُطه ههۦه َِماِلَۡيَسِلََكِب نِتُۡۡشهَكِِبه
َ
ِأ ٰٓ ِإَونَِجََٰهَداَكِلََعَ

هَماُِكنُتۡمَِتۡعمَِ هُئُكمِب نَبر
ُ
ُعُكۡمِفَأ َِمرۡجه ُثَمِإهَِلَ ِۡۚ نَاَبِإهَِلَ

َ
هۡعَِسبهيَلَِمۡنِأ َوٱتَب ِۡۖ ا ۡنَياَِمۡعُروف  ١٥ِلُوَنِٱدلُّ

ِ ۡرضه
َ
ِٱۡۡل ۡوِِفه

َ
ِأ ِٱلَسَمََٰوَٰته ۡوِِفه

َ
َِصۡخَرٍةِأ هۡنَِخۡرَدٖلَِفَتُكنِِفه ِإهَنَهآِإهنِتَُكِمهۡثَقاَلَِحَبةِٖمر َُٰبََنَ َِي

يٌفَِخبهۡيِٞ ِلَطه إهَنِٱّلَلَ ِۡۚ هَهاِٱّلَلُ ِب ته
ۡ
َِوٱنَۡهَِعنِه١٦ِيَأ هٱلَۡمۡعُروفه ُمۡرِب

ۡ
ةََِوأ ِٱلَصلَوَٰ قهمه

َ
ِأ َُٰبََنَ ِٱلُۡمنَكرهَِي

ُمورِه
ُ
ِٱۡۡل هَكِمهۡنَِعۡزمه َٰل إهَنَِذ َصابََكِۖۡ

َ
َِمآِأ َٰ ِلََعَ ۡ ١٧َِِوٱۡصَبه ِِفه َِوََلَِتۡمشه هلَناسه هۡرَِخَدَكِل َوََلِتَُصعر

ُُِمَۡتاٖلِفَُخورِٖ ُُِكَ ََِلُُِيهبُّ إهَنِٱّلَلَ ِۡۖ َِمرًَحا ۡرضه
َ
هَك١٨ِِۡۚٱۡۡل َِمۡشيهَكَِوٱۡغُضۡضِمهنَِصۡوت ۡدِِفه َوٱقۡصه

ِلََصۡوُتِٱۡۡلَمهۡيهِ ۡصَوَٰته
َ
نَكَرِٱۡۡل

َ
 ١٩إهَنِأ

13. «Ва (ёдовар шав) он гоҳ, ки Луқмон ба писараш 

гуфт ва ӯро панд медод, ки эй писараки ман, ба Аллоҳ 

ширк маёвар, ҳароина ширк ситамест бузург. 

14. Одамиро дар бораи падару модараш супориш 

кардем. Модараш ба ӯ ҳомила шуд ва ҳар рӯз 

нотавонтар мешуд ва пас аз ду сол аз шираш 

бозгирифт. Ва супориш кардем, ки Марову падару 

модаратро шукр гӯй, ки саранҷоми ту назди Ман аст.  

15. Агар он ду ба кӯшиш аз ту бихоҳанд, то чизеро, ки 

намедонӣ чист, бо Ман ширк гардонӣ, итоъаташон 

макун. Дар дунё бо онҳо ба тариқе писандида зиндагӣ 
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кун ва худ роҳи касеро, ки ба даргоҳи Ман 

бозмегарданд, дар пеш гир. Бозгашти ҳамаи шумо ба 

сӯи Ман аст ва аз корҳое, ки мекардед, огоҳатон 

мекунам.  

16. Эй писари ман! Агар амал ба қадри як донаи хардал 

дар даруни харсанге ё дар осмонҳо ё дар замин бошад, 

Аллоҳ, ҳатман, ба ҳисобаш меоварад, ки ҳароина, Ӯ 

Донову Огоҳ аст!  

17. Эй писари ман! Намоз бигузор ва амр ба маъруфу 

наҳӣ аз мункар кун ва бар ҳар чӣ бар ту расад, сабр кун. 

Дар ҳақиқат дар ин масъалаҳо қатъият нишон додан 

лозим аст. 

18. Ба такаббур аз мардум рӯй магардон ва 

худписандона бар замин роҳ марав, ҳароина, Аллоҳ 

ҳеҷ мутакаббири фахркунандаро дӯст надорад.  

19. Дар рафторат роҳи миёнаро баргузин ва овозатро 

паст кун, зеро нохуштарини овозҳо ин овози харон 

аст». (Сураи 31 «Луқмон: 13-19»). 

 

Луқмон дар ин оят ба фарзандаш насиҳат медиҳад, ки 

маънои он таъсир расонидан ба моҳияти инсон мебошад. 

Барои насиҳат таъсирбахштар шуданаш фикрро бо 

фитрати инсон (яъне ҳоҷатҳои узви ва ғаризаҳо) вобаста 

намудан зарур аст.  

 

Аввалин насиҳати Луқмон ба писараш ин буд, ки наҳӣ 

кардан аз ширк ба Аллоҳ бо назардошти зулми бузург 

будани он, зеро зулм (ширк) барои ғаризаи 
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худмуҳофизаткунӣ хатар дорад ва  ин(ширк) инсонро ба 

ҷаҳаннам мебарад. Ва ҳангоме ки инсон хатари ширкро 

дар охират дарк мекунад, аз он дур мешавад ва  ба 

Парвардигораш имон меорад. Дар натиҷа инсон ду 

қиматро ба рӯёб мебарорад- руҳӣ ва моддӣ.  

 

Сипас писарашро дар бораи рафтори парҳезгорона ва 

шукргузорӣ ба волидайн дастур дод. Барои бедор кардани 

ҳисси фарзандӣ ба ӯ  қурбониҳои модарро ҳангоми 

ҳомиладорӣ, заъифӣ пас аз заъифӣ, вазнинӣ пас аз 

вазниниро ёдрас намуд, ки ин ба ӯ кӯмак мекунад то 

нисбати волидайн парҳезгор ва сипосгузор бошад. Дар 

натиҷаи ин қимати инсонӣ зуҳур меёбад.  

 

Сипас дар бораи баёни шукронаи Аллоҳ, волидайн ва 

зарур будани  итоати онҳо дастур дод. Ин ҳамаро ба он 

вобаста намуд, ки Аллоҳ ғаризаи идомаи наслро дар 

волидайн офарида, онҳоро ба таваллуд кардани фарзанд 

ва нигоҳубини ӯ равона намудааст.  Дар баробари ин 

иҷозат дод, то танҳо дар як ҳолат ба онҳо итоат накунад - 

ҳангоми маҷбур намудан барои ширк овардан ба Аллоҳ. 

Яъне, вақте ки тамоми қувваи худро сарф карданд 

(волидайн), то ӯро водор созанд, ки ба Аллоҳ шарик созад. 

Ва танҳо дар ин ҳолат бояд ғаризаи диндориро аз ғаризаи 

идома додани насл, арзиши руҳиро аз арзиши инсонӣ 

боло гузоштан зарур аст, тоати Аллоҳро бар тоати падару 

модар тарҷеҳ дониста, зеро дар нофармонии Холиқ 

таслим ба махлуқ нест. Аммо ин маънои онро надорад, ки 
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фарзанд аз муомилаи нек бо волидайн манъ карда шавад 

ва дар ин ҳам қимати инсонӣ амалӣ мешавад. 

 

Сипас ӯро дастур медиҳад, ки ба роҳи мӯъминоне, ки бо 

роҳи Аллоҳ мераванд ва рафторашон бар дини Аллоҳ асос 

меёбад пайравӣ намояд. Дар натиҷаи ин, иртибот бар 

пояи ақидаи исломӣ ба вуҷуд меояд, ки шариат аз он ҷорӣ 

шуда,  дар навбати худ  ҳаётро ба танзим медарорад ва 

мушкилотро ҳал мекунад. Аз ин рӯ, маҳз ягона ҳамин 

робита дуруст буда, ҳама навъҳои дигари робитаҳо 

нодуруст ва бенатиҷа хоҳанд буд. Луқмон низ ба писараш 

ғамхорӣ намуда, ақида ва илм омӯзонд то имон оварад, ки 

оқибати ҳама корҳо назди Аллоҳ аст, ки ҳеҷ чиз бар Ӯ 

пӯшида нест, ҳатто агар, ки донаи хурде мисли донаи 

хардал дар санг пинҳон бошад ҳам, хоҳ дар замин, хоҳ дар 

осмон. Дар ҳақиқат Аллоҳ Тавоно аст, ин донаи хурди  

хардалро аз он ҷое, ки ниҳон буд, меоварад, зеро Аллоҳ 

Меҳрубону Доност. Ҳамчунин амр кардааст, ки намозро 

барпо намояд, ки он сутуни дин аст ва аввалин аъмолест, 

ки инсон дар рӯзи Қиёмат аз он пурсида мешавад. Ва агар 

намоз дуруст адо шуда бошад, тамоми аъмоли дигар аз 

рӯи аҳком анҷом дода мешавад ва агар намоз номуносиб 

гардад, бақияи амалҳо низ бефоида мешавад ва дар ин 

қимати руҳӣ амалӣ мегардад.  

 

Сипас ба писараш фармон медиҳад, ки  амр ба маъруф ва 

наҳӣ аз мункар  намояд ва  дар рӯ ба рӯи душвориҳое, ки 

ҳангоми иҷрои фарз ба вуҷуд меоянд сабр намояд. Сабр – 
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он   аст, ки шахс худро  ба он чизи ба табиаташ нохушбуда 

маҷбур менамояд. Ва дар ин маврид ишораҳое ҳастанд, ки 

ҳангоми иҷрои фарзҳои шариат, бахусус намоз, амр ба 

маъруф ва наҳӣ аз мункар мусалмонон боиси азобу ситам 

мегарданд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки худро омода созед, сабр 

нишон диҳед дар он чизҳое, ки ба шумо мерасад то шахси 

тавоно ва қавиирода шавед. Дар ин сурат қимати хулқию 

руҳӣ амалӣ мегардад.  

Сабр сифати ахлоқиест, ки мусулмони қонунҳои шариатро 

татбиқкунанда бо он тавсиф мешавад. Аммо тарбия 

намудани ин сифат на аз тариқи тавзеҳоти назариявӣ, 

балки баръакс, танҳо тавассути тарбияи амалӣ ва татбиқи 

ин рафтор сурат мегирад. 

 

Луқмон низ ба писараш дар бораи баъзе хислатҳои ахлоқӣ 

дастур додааст (“дар пеши мардум рӯятро каҷ макун...”), 

яъне ба сабаби такаббурӣ ва беэътиноӣ нисбат ба онҳо аз 

мардум рӯй нагардон. Инчунин (“овозатро паст кун”), 

яъне овозатро аз зарурат зиёд баланд накун, зеро ин овоз 

барои шунаванда нохуш аст ва инро бо овози хар муқоиса 

намуд. Дар ин ҳолат қимати ахлоқӣ амалӣ мегардад. 

 

Ҳамаи ин дастуроти Луқмон ба писараш дар мавриди 

ибодат, эътиқод, ахлоқ ва равобити байни мардум 

гуногун буда, он чаҳор арзишҳое, ки дар боло зикр гардид: 

арзишҳои руҳӣ, хулқӣ, инсонӣ ва моддиро дар бар 

мегирад. Аз ин рӯ, агар волидайн дар фарзандони худ ин 
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арзишҳоро тарбия кунанд, фарзандон дар заминаи дуруст 

ба воя мерасанд. 

 

   Сарчашмаҳои қиматҳо: 

 

Ташаккули қиматҳо дар кӯдакон аз рӯи якчанд 

сарчашмаҳо, бо назардошти давраи синну сол. 

 

1. Гурӯҳи аввал, ки аз 1 то 7 сола: сарчашмаи қиматҳои ин 

давра хонавода аст ва далели ин гуфтаҳои Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص аст: 

«Ҳар тифл бо эҳсоси фитрӣ ба дунё меояд - ва падару 

модараш баъдтар ӯро насронӣ, яҳудӣ ё оташпараст 

месозанд». Аз ин маълум мешавад, ки маҳз оила дар 

ҳафтсолаи аввал ба тарбияи кӯдак таъсири калон 

мерасонад. Ва агар фарзанд дуруст тарбия ёфта бошад 

натиҷааш хуб мешавад, аммо агар тарбия бад бошад 

натиҷааш бад мешавад ва тифл ба ҷомеъа парҳезгор 

ворид намешавад. Дар ин давра ба ташаккули мусбати 

кӯдак диққати махсус дода, аз манфиҳо дур шудан лозим 

аст. Масалан, вақте ки падар ба писараш мегӯяд: ту 

танбалӣ, номуташаккилӣ, аблаҳӣ, нодонӣ, беақлӣ, 

корнобароӣ, дар зиндагӣ ба ҳеҷ чиз ноил намешавӣ ва 

суханони мусбӣ аз қабили: ту оқил ҳастӣ, муташаккилӣ, 

қодир ҳастӣ, ки ба кӯдак илҳом мебахшанд кам истифода 

мебаранд.  

Доктор Ташерид Гилметез дар китоби худ “Шумо вақте бо 

худ сӯҳбат мекунед чӣ мегӯед” дар бораи оилаи миёна 

мушоҳидаҳоро шарҳ додааст, ки дар давоми ҳаждаҳ соли 
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аввали тарбияи фарзанд ба ӯ зиёда аз 148 000 маротиба 

«мумкин нест», «ин корро накун» гуфта шудааст ва дар 

айни замон ҳамагӣ 400 калимаи мусбат гуфта шудааст.  

 

2. Гурӯҳи дуюми аз 7 то 14 сола: сарчашмаи қиматҳои ин 

давра на танҳо оила, балки мактаб ва рафиқон мебошанд. 

Ва бояд гуфт, ки таъсири дӯстону устодон дар таълиму 

тарбия нисбат ба таъсири волидайн бештар мешавад. Аз 

ин рӯ, ба волидайн ниҳоят зарур аст, ки фикру таҳсили 

кӯдаконро пайваста назорат кунанд. Бо дарназардошти 

ин, волидайн бояд кӯшиш кунанд, ки намунаи рафтор 

бошанд ва ин барои бовар кунонидани фарзандони онҳо 

мусоидат мекунад. Ва инчунин дар ташаккули баъзе 

қиматҳо аз дӯстон ё муаллимон кӯмак пурсанд, агар онҳо 

худашон инҳоро дар кӯдакон ташаккул дода натавонанд. 

Чунин рафтор набояд волидайнро ба ташвиш оварад ва 

нороҳат кунад ва онҳо набояд шикоят кунанд, ки 

фарзандон гоҳ гоҳ ба онҳо итоат намекунанд ва онҳо 

дигар наметавонанд ба фарзандон пешина таъсирашонро 

расонанд, зеро ин як рафтори табиист барои ин синну сол. 

Зеро маҳз дар ин давра таъсири дӯстону омӯзгорон бар 

таъсири волидайн меафзояд. Аммо ин набояд боиси 

беғайратӣ гардад, баръакс, бояд иҷроиши масъулиятҳои 

ба зимма гузошташударо дар тарбияи фарзандон ва 

ташаккули қиматҳои руҳӣ, ахлоқӣ, инсонӣ ва моддӣ 

идома додан зарур аст. Инчунин аз тарбияи фарзандон 

саркашӣ накардан ва бар зиммаи дигарон бор нанамудан. 

Ин давра аз волидайн тақозо мекунад, ки фарзандони 
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худро ба фарзҳои шаръӣ аз қабили намоз, рӯза ва дигар 

амалҳое, ки аз ақида бармеоянд таълим диҳанд. Ва агар 

волидайн дар масъалаи тарбияи фарзанд камбуде нишон 

диҳанд, ин дар назди Аллоҳ гуноҳ аст. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص 

фармудаанд: «Ҳар яки шумо чӯпонед ва ҳар як аз рамаи худ 

пурсида мешавад..., зан дар хонаи шавҳараш ва ӯ аз рамаи 

худ пурсида мешавад...» (Абу Довуд (2928) онро аз ибни 

Умар (р) меорад). Алӣ низ фармудааст: «Бо писарат то 

ҳафтсолагӣ бозӣ кун, пас ӯро ҳафт сол тарбия кун ва ҳафт 

сол дӯст бош, баъд ӯро раҳо кун». Яъне, дар ҳафт соли аввал 

дар кӯдак тавассути бозӣ қиматҳо ташаккул меёбанд, пас 

дар ҳафт соли оянда қиматҳо (мафҳумҳо ва эътиқодҳо) 

тавассути тарбия ва интизом ҳангоми истифодаи 

мутахассис (дар соҳаи тарбияи фарзанд) ва муаллимон 

дар кӯдак ташаккул меёбанд. 

 

3. Гурӯҳи сеюм, аз 14 то 21 сола: сарчашмаи қиматҳои ин 

давра ҷомеа, яъне воситаҳои иттилоотӣ, мактаб, 

донишгоҳ, дӯстон, низоми давлатдорӣ ва татбиқи 

қонунҳои он аст. Имрӯз аксари ҷавонон дар як ҳафта 

тақрибан 39 соатро барои тамошои телевизион сарф 

мекунанд. Гузашта аз ин, вақте сароянда ё ҳунарпешаи 

дӯстдоштаи худро мебинанд ба ӯ тақлид мекунанд, ҳатто 

агар рафтори ҳунарпеша ё сароянда шоистаи маломат 

бошад. Масалан, пайдоиши сароянда бо шиками бараҳна 

ва ин чӣ бадӣ дорад?! Ва баъд аз ин, дар як ҳафта ҳудуди 

50 ҳазор духтар бо ин тарз либос пӯшиданд. 
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Ва ҳамчунин, бештари ҷиноятҳои наврасон аз сабаби 

тамошои филмҳо дар телевизион ва кинотеатрҳо дар ин 

мавзӯъ содир карда шудаанд.  

 

Бешубҳа, имрӯз мо дар як носозгорӣ ва зиддиятҳои бузург 

зиндагӣ мекунем. Хонаводаи исломӣ кӯшиш мекунад, ки 

қиматҳо ва мафҳумҳои исломиро ба фарзандони худ 

талқин кунад, аммо баробари ба ҷомеа ворид шудан кӯдак 

бо қимату арзишҳои мухолиф рӯ ба рӯ мешавад. Чун, 

масалан, арзишҳои дунявӣ, ҷудоии дин аз ҳаёт. Пас 

вазифаи падару модарон дар ин ҳолат чӣ гуна аст? 

 

Вазифаи волидайн аз як тараф ин аст, ки ҷидду ҷаҳдро дар 

равшан кардани қиматҳои вайроншуда ва мафҳумҳои 

нодурусте, ки кӯдакон дар мактаб ва тавассути васоити 

иттилоотии мухталиф дучор мешаванд мутамарказ 

намоянд, инчунин дар бораи зиддияти ин арзишҳо ба 

Ислом бисёр такрор намоянд. Аз тарафи дигар, вазифаи 

волидайн ин аст, ки якҷоя бо мусалмонон  кӯшиш кунанд, 

то ҷомеъаро ба таври куллӣ, барои азнавсаркунии ҳаёти 

исломӣ тағйир диҳанд. Ба волидон мумкин нест, ки танҳо 

бо хонаи худ маҳдуд шаванд ва бо ҳамин боварӣ ҳосил 

кунанд, ки қувваи тағйир додани ҷамъият вуҷуд надорад, 

зеро ин, падару модар ва фарзандонро ба дӯзах мебарад. 

Аз ин рӯ, мо падару модарон бояд барои фарзандон 

зиндагонии беҳтарро таъмин намоем ва танҳо бо 

зиндагии дунё маҳдуд нашавем, балки барои дунёву 

охират, барои худамону фарзандонамон бояд тамоми 
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кӯшишро ба харҷ диҳем. Вазифаи падарону модарон ин 

аст, ки дар таҷдиди тарзи ҳаёти исломӣ, тағйир додани 

низомҳои ҳукмрон ба низоми давлатдории Исломӣ талош 

варзанд, то худ ва фарзандони худро аз зиддиятҳо,  

бархӯрдҳову  бадбахтиҳо дар зиндагии дунё ва охират 

ҳифз кунанд.  

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

ِ َِضنٗك  هَنََِلُۥَِمعهيَشة  ۡعَرَضَِعنِذهۡكرهيِفَإ
َ
 َوَمۡنِأ

 «Ва ҳар кас, ки аз ёди Ман рӯй гардонад, зиндагиаш 

танг шавад». (Сураи  20 «Тоҳо» 124). 

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

َها يُّ
َ
أ اَِوقُوُدَهاِٱَلَاُسَِوٱۡۡلهَجاَرةُِ َيٰٓ ۡهلهيُكۡمِنَار 

َ
نُفَسُكۡمَِوأ

َ
  ٱََّلهيَنَِءاَمُنواِْقُٓواِْأ

«Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва хонаводаи худро 

аз оташе, ки ҳезуми он мардум ва сангҳо мешаванд, 

нигаҳ доред».(Сураи 66 «Таҳрим: 6»). 

 

   Афзалиятнокии қиматҳо: 

 

Дар байни одамон дар муайянкунии афзалият додани 

қимате, ки ба амал баровардани онҳо лозим меояд 

фарқиятҳо мавҷуданд. Ҳангоме, ки ду арзиш бо ҳамдигар 

бармеоянду  вақт барои анҷом додани  танҳо яке аз онҳо 

мерасад, пас меъёрро, ки ба ӯ муроҷиат карда мешавад 
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барои иҷрои арзиши талабкардашуда чӣ гуна бояд 

муайян кард. Аз рӯи ақл ҳукм баровардан дуруст нест, 

зеро ақл зери таъсири муҳит ва шароит қарор дорад, 

инчунин сифатҳои ниёзмандӣ, нуқсону нотавонӣ ба инсон 

хос аст ва табиист, ки ҳукми аз рӯи ақл баровардашуда ба 

ин сифатҳо мувофиқ мешавад. Инсон дар бораи амалҳо ё 

чизҳо қарор қабул мекунад. Зебо ё зишт, манфӣ ё мусбат, 

матлуб ё номатлуб аз хоҳиш ё хоҳиш надоштани ӯ ба ин 

чиз бармеояд. Инчунин ба қарори шахс фоида гирифтан ё 

фоида нагирифтани ӯ таъсир мерасонад ва дар натиҷа 

қарорҳои зиддиятнок қабул карда мешаванд. Масалан, 

вақте ки инсон дар ягон кор фоидае бинад, пас ин ба ӯ 

маъқул меояд ва инро зебо ва мусбат мешуморад ва агар 

нописандӣ эҳсос намояд, пас онро бо хислатҳои манфӣ 

тавсиф мекунад, ки дар натиҷаи ин одамон дар қарорҳои 

худ қурбони ошуфтагӣ ва парешонӣ мешаванд. Табиист, 

ки ҳамаи ин дар кӯдакони зери таъсири бесарусомонии 

волидон афтода инъикос меёбад. Ягона усули дурусти 

афзалиятноксозии қиматҳо ин муроҷиъат намудан ба 

Ислом аст, ки Аллоҳ онро ба мардум нозил кардааст, зеро 

Ӯ- Парвардигор – табиати инсон ва ба чӣ ниёз доштани 

инсоноро медонад. 

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

يُفِ ََلَِيۡعلَُمَِمۡنَِخلََقَِوُهَوِٱلَلطه
َ
 ١٤ِٱۡۡلَبهُۡيِ أ
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«Оё намедонад Зоте, ки офарид (аз нестӣ ба ҳастӣ) ва 

Ӯст Борикбину  Хабардор ( аз ҳоли ҳар чиз) ?» (Сураи  67 

«Мулк: 14»). 

 

Қонунҳои Аллоҳ мукаммал ҳастанд ва ҳеҷ як номувофиқӣ, 

зиддиятҳо, ошуфтагӣ дар онҳо нестанд, инчунин ба ин 

қонунҳо муҳит ва шароит таъсир расонида наметавонад.  

 

Дар Ислом бартарии доимӣ ва бетағйири як қимат бар 

қимати дигар вуҷуд надорад, баъзан татбиқи қимати 

инсонӣ бар қимати руҳӣ амалӣ гардониданаш талаб карда 

мешавад. Масалан, вақте ки модар намоз мехонад ва кӯдак 

дар ин лаҳза ба оташ наздик шавад,  агар модар бо фикри 

кӯдакро баъди намоз аз хавф дур кардан намози худро 

давом диҳад,  ин ҳолат кӯдакро ба мусибат оварда 

мерасонад, аз ин рӯ, зарур аст, ки модар фавран намозро 

қатъ кунад ва кӯдакро аз манбаи хатар дур кунад. 

 

Инчунин баъзан қимати моддӣ аз қимати руҳӣ бартарӣ 

дорад. Гуфта мешавад,  ки Умар ибни Хаттоб аз назди 

масҷид мегузашт  ва гурӯҳе аз ибодаткунандагони 

Аллоҳро дид, дар замоне ки боқимондаи мардум барои 

шурӯъи кор пароканда шуда истода буданд. Умар пурсид: 

«Шумо кистед?». Гуфтанд: «Мо таваккалкунандагон». 

Умар ибни Хаттоб (р) онҳоро бо чӯб зада гуфт: «Баръакс, 

шумо муфтхӯред. Магар намедонед, ки тиллову нуқра аз 

осмон намеафтад.» 
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Аммо дар аксари мавридҳо қимати рӯҳӣ бар қимати моддӣ 

бартарӣ дорад. 

 

Аллоҳ Таъоло гуфтааст: 

 

َها يُّ
َ
أ َوَذُرواِْٱۡۡلَۡيَعِۚۡ َيٰٓ ِذهۡكرهِٱّلَلِه ِٱۡۡلُُمَعةهِفَٱۡسَعۡواِْإهَِلَٰ مهنِيَۡومه ةِه هلَصلَوَٰ ِٱََّلهيَنَِءاَمُنٓواِْإهَذاِنُودهَيِل

َٰلهُكۡمَِخۡۡيَِٞلُكۡمِإهنُِكنُتۡمَِتۡعلَُموَنِ  ٩َِذ

«9. Эй касоне, ки имон овардаед, чун азони намози 

рӯзи ҷумъа гуфта шавад, ба намоз бишитобед ва 

хариду фурӯшро тарк кунед. Агар медонистед, ин кор 

бароятон беҳтар аст.» (Сураи 62 «Ҷумъа» 9). 

 

Гузашта аз ин, қимати руҳӣ бар қимати инсонӣ ва моддӣ 

бартарӣ дорад.  

 

Аллоҳ Таъоло гуфтааст: 

 

نا  ن َكا
ِ
وْ ُقْل إ ْشا ٌة َتا ِِتاارا ا وا فُْتُموها ا إٌل إْقَتا َآْموا تُُُكْ وا عاِشريا إُجُُكْ وا َآْزوا إنُُُكْ وا ْخوا

ِ
إ َآبْناآ ُؤُُكْ وا ُؤُُكْ وا نا آ َبا

اْيُُك  ل
ِ
بَّ إ اا َآحا ْوَنا اِكُن تاْرضا سا ما ا وا ها ادا َّتَّ  كاسا َُّصوْإ حا ب ا ِبيِِلِ فاَتا اٍد ِِف سا ِِجا ُسوِِلِ وا را ِ وا نا إّلله مهِ

ا  ِْدي إلْقاْوما إلْفااِسِقيا ي ُ الا َيا إّلله ُ ِبآَْمرِِه وا ٢٤ِآِِْتا إّلله  
«Бигӯ: «Агар падаронатону фарзандонатон ва 

бародаронатону занонатон ва хешовандонатону 

амволе, ки касб кардаед ва тиҷорате, ки аз касоди он 

бим доред ва хонаҳое, ки ба он дилхуш ҳастед, барои 

шумо аз Худову паёмбараш ва ҷиҳод кардан дар роҳи 

ӯ маҳбубтар аст, мунтазир бошед, то Аллоҳ фармони 
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хеш биёварад». Ва Аллоҳ нофармононро ҳидоят 

нахоҳад кард!» (Сураи 9 «Тавба» 24). 

 

   Муҳимияти муколама (баҳсу мунозира) ва маслиҳат: 

 

Ин қоидаҳои рафторест, ки падару модар бояд мобайни 

худ мувофиқа кунанд. Яке аз ин гуфтугӯи рӯирост дар 

бораи фикру мулоҳизаҳои ҳамдигар мебошад, ки барои ба 

даст овардани созиши максималӣ ёрӣ мерасонад. Зеро пас 

аз омӯхтани ақидаи ҳар яке аз волидайн ва пайдо 

намудани нуқтаи тамос ва нуқтаи ихтилоф падару модар  

метавонанд қарор қабул кунанд, ки нуқтаи назари онҳоро 

ба таври назаррас наздик кунад. Ва инчунин муҳокимаи 

мавзӯъ бояд бо маълумоти боэътимод аз як манбаи 

бонуфуз мустаҳкам карда шавад,  ки ин ҳам барои ба даст 

овардани созиши максималӣ кӯмак мекунад Инчунин, 

волидайнро зарур аст, ки пайваста бо ҳамаи онҳое, ки бо 

кӯдак хешу таборӣ доранд, аз қабили бобо, бибӣ, хоҳарон, 

мураббиён дар бораи ҳадафу нақшаҳои фарзандашон 

сӯҳбат кунанд.   

 

   Аҳамияти иштироки кӯдакон дар таҳияи қоидаҳои 

рафтор: 

 

Волидон бояд кӯдакро ба тартиб додани қоидаҳои рафтор 

ташвиқ ва ҷалб кунанд, зеро ин ба итоат кардан ба 

волидон ва камтар эътироз кардан ба онҳо мусоидат 

мекунад. Масалан, қоидаи рафтори бозӣ кардан бо лӯхтак 
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ва бозичаҳо бояд танҳо дар ҳуҷраи кӯдакон сурат гирад ва 

набояд ба меҳмонхона дохил шавад. Ё масалан, қоидаҳои 

дучархаронӣ, ки волидон бояд ба кӯдак фаҳмонанд ва ӯ бо 

онҳо розӣ шавад, то ки ба роҳи мошингард набарояд, 

балки танҳо дар саҳни ҳавлӣ савор шавад. Аз ин рӯ, кӯдак 

бояд дастуроти волидайнро хуб донад, то ҳар боре, ки аз ӯ 

дар бораи онҳо мепурсанд, фаҳмонад. 
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- БОБИ ДУЮМ - 

 

Нисбат ба кӯдак парҳезгорӣ намо, то ӯ ба ту 

парҳезгорӣ намояд! 

 

   Қонеъ кардани ниёзҳои кӯдак: 

 

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Худованд он падару модареро, ки 

ба фарзанд дар парҳезгории ӯ ёрӣ диҳад, раҳмат мекунад».  

 

Боре марде бо писараш назди Умар ибни Хаттоб (р) омад 

ва аз нофармониаш шикоят кард. Пас Умар (р) пурсид: 

«Чаро ба падарат итоат намекунӣ?». Писар посух дод: «Эй 

амирулмӯъмини! Оё писар ба падараш ҳақ дорад?». Умар (р) 

ҷавоб дод: «Албатта». Пас писар пурсид: «Кадомҳо?». 

Умар ибни Хаттоб(р), дар посух гуфт: «Модари шоистаеро 

интихоб кунад, номи зебо бигузорад ва Куръон биомӯзад». 

Пас писар гуфт: «Эй амирулмӯминин! Падарам ҳеҷ аз ин 

корро накардааст, зеро модарам зани зангӣ, ки ба 

оташпарастон мансуб аст ва номи маро Гамбӯсак гузошт 

ва ба ман ягон ҳарф аз Қуръон наомӯхт». Пас Умар ибни 

Хаттоб(р) ба он мард рӯ оварда гуфт: “Ту барои шикоят аз 

писарат омадаӣ, дар ҳоле ки пеш аз ин худат нисбат ба ӯ 

беэҳтиромӣ ва бадкорӣ кардаӣ?!”.  

 

Боре Муъовия аз писараш Язид хашмгин шуд ва назди 

Аҳнаф ибни Қайс фиристод, то андешаашро дар бораи 

фарзандон бипурсад. Ва ӯ гуфт: «Онҳо меваи дилҳои мо ва 
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такягоҳи пушти мо ҳастанд ва мо барояшон замини паст 

ва осмони сояафкан чун аз мо бипурсанд, ба онҳо медиҳем, 

чун аз мо хашмгин шаванд, мо онҳоро шод мегардонем. 

Воқеан, онҳо ба мо муҳаббат ато мекунанд ва бо ғайрати 

худ мекӯшанд. Пас бар онҳо гарон мабош, то марги туро 

хоҳанд, зеро ҷони ту дар дасти онҳост».  

 

Барои он ки байни волидайн ва фарзандон созгорӣ вуҷуд 

дошта бошад ва зиндагии онҳо дар осоиштагӣ сурат 

бигирад, онҳо бояд сатҳҳои инкишофи кӯдакро донанд ва 

ба ҳоҷатҳои узвӣ ва ғаризаҳо (эҳсосот), ҷанбаи равонӣ ва 

иҷтимоии ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. 

 

Якум: Рушди ҷисмонӣ, инкишофи эҳсосот ва қонеъ 

кардани ҳоҷатҳои узвӣ: 

 

Дар солҳои аввали ҳаёти кӯдак инкишоф хеле зуд сурат 

мегирад. Он одатан аз боло ба поён, аз бадан ба дасту 

пойҳо рух медиҳад. Аз ин рӯ, волидайнро зарур аст, ки ба 

ғизо, тартиби хоб ва тозагии кӯдак таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд.  

 

Дар мавриди инкишофи ҷисмонӣ бошад он аз чашмони 

кӯдак огоз ёфта, дар пайгирии он чи ки дар пеши назараш 

аст зоҳир мегардад, баъд ҳаракати сар ва дастҳоро нишон 

медиҳад, ки баъд аз он кӯдак бо дасташ ба гирифтани ашё 

сар мекунад. Баъд ба поёни бадан ва пойҳо соҳибӣ 

мекунад  ва ба хазидан, нишастан ва роҳ рафтан оғоз 

мекунад, баъд бозикунон меҷаҳад ва медавад. Оқибати ин 
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инкишоф кам шудани вазни кӯдак ва дароз шудани бадан 

ва пойҳо, инчунин инкишофи мушакҳо, пӯст ва рагҳо 

мебошад. Аз ин рӯ, ба кӯдак имконият додан лозим аст, ки 

дар ҷойҳои бехавф ва таҳти назорати мураббӣ ҳаракат ва 

бозӣ кунад, инчунин ба ӯ рангубор, ранг ва бозичаҳои 

гуногун додан лозим, то аз онҳо истифода барад. 

 

Дар мавриди инкишофи ҳиссиёт бошад, ҳассосияти онҳо 

аз таваллуд то 3 солагӣ бештар ва ба рушди босуръати 

онҳо дарки ангезаҳои беруна мусоидат мекунад ва 

баробари калон шудани кӯдак инкишофи онҳо тадриҷан 

коҳиш меёбад. 

 

 Пас аз таваллуд, кӯдак ҳар рӯз ба ангезаҳо вокуниш 

нишон медиҳад. Масалан, дар се-чор моҳи аввал ба рангҳо 

вокуниш нишон намедиҳад, ҳаракатҳояш то 5 моҳа 

ҳамоҳанг карда намешаванд, шунавоӣ дар таваллуд 

нисбат ба биниш суст инкишоф ёфтааст, бинобар ин то 

чор моҳ овозҳоро фарқ карда наметавонад ва олитарин 

инкишофи шунавоӣ пас аз шаш сол ба амал меояд. Аз ин 

сабаб кӯдак аз таваллуд дар шинохти воқеият бештар 

ҳисси бӯй ва ламсро истифода мебарад, зеро онҳо дар ин 

давра бештар инкишоф меёбанд. Аз ин рӯ, масъулияти 

асосии ин давра аз нигоҳубини ғизои кӯдак, реҷаи хоби ӯ 

ва диққати ҷиддӣ ба зуҳуроти бемориҳо аз қабили: дард, 

гиря, дод задан, инчунин нигоҳубини тозагии ӯ иборат 

мешавад. 
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   Инкишофи ҷисмонӣ ва инкишофи эҳсосот дар 

давраи охири кӯдакӣ: 

 

Дар давраи 6 ва 7- солагӣ афзоиши кӯдак одатан зуд сурат 

мегирад, баъд аз ин инкишоф то давраи наврасӣ суст 

мешавад. Дар натиҷа, дар кӯдак, тақрибан аз ҳаштсола, 

қувват ва фаъолият зиёд мешавад, зеро рушд суст 

мешавад ва қувваи зиёд истифода намешавад. Давраҳои 

инкишоф вобаста ба намудҳои организмҳо фарқ 

мекунанд. Масалан, бадан, пойҳо дар давраи аз 10 то 12 

сол афзоиш мешаванд, пас ин раванд якбора коҳиш 

меёбад. Инчунин инкишофи кӯдакон аз ҳамдигар фарқ 

мекунад, ин дар инкишофи писарон аз духтарон аён аст. 

Зеро духтарон нисбат ба писарони ҳамсинну солашон 

баркамолтаранд. Масалан, скелети духтари дар синни 8-

сола ва раванди калтсификатсияаш (як қисми раванди 

муқаррарии ташаккули устухон) нисбат ба писарбачаи 

ҳамон синну сол пешрафтатар аст. Инкишофи мушакҳои 

кӯдакони аз 7 то 12 сола беҳтар мешавад, аз ин рӯ, барои 

кӯдак бо дасти худ коре кардан хеле муфид хоҳад буд, зеро 

ин боиси азхудкунии мушакҳои гуногун мегардад. 

Инчунин аз синни 9-солагӣ дар кӯдак мушакҳои чашм, 

забон, ангуштон инкишоф меёбад ва ин ҳама доираи 

фаъолияти ӯро дар санъат, лексика ва фароғат васеъ 

мекунад.  Дар мавриди мағзи сар, системаи асаб, ғадудҳо 

ва узвҳои эҳсос рушди онҳо дар давраи аввали кӯдакӣ (то 

7 сол) босуръат давом дорад, баъдан суст мешавад.  
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Дар мавриди биниш дар ин давра он заиф (нозук) буда, ба 

осонӣ паст шуданаш мумкин аст, бинобар ин кӯдак аз 

хондан бо ҳарфҳои хурд худдорӣ карданаш лозим аст, то 

дар саломатии ҷисмонӣ, асаб ва равонии кӯдак осор 

нагузорад. Дар мавриди шунавоӣ бошад, дар ин давра 

кӯдак оҳанг ва садоро фарқ мекунад. Аз ин бармеояд, ки 

инкишофи ҷисмонӣ ва инкишофи ҳиссиёт аз мураббиён 

ба саломатӣ ва тарбияи ҷисмонии кӯдак диққати махсус 

доданро талаб мекунад. 

 

   Саломатии кӯдак: 

 

Аз лаҳзаи таваллуд ба саломатии кӯдак назорат кардан 

лозим аст - нафаскашӣ, хоб, бемориҳои чашм, ихроҷ, 

қайкунӣ, табларза, зардпарвин, доғҳо, бемориҳои пӯст, 

ҳаяҷони асабӣ, зиёдшавии вазн ва ҷавоби ӯ ба садоҳо. Агар 

дар кӯдаки аз 4 то 5 сола инҳирофҳои зерин зоҳир шаванд, 

модар бояд ба духтур муроҷиат кунад: 

 

- дар рафтораш тарсу ваҳм бошад 

 

- дар рафтори ӯ хашмгинӣ мушоҳида  шавад 

 

- вақте ки кӯдакро аз падару модараш бе истерика ҷудо 

кардан мумкин нест 

 

- парешонӣ ва нотавонӣ барои тамаркуз мустақилона, беш 

аз чанд дақиқа 
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- зуҳури таваҷҷӯҳи суст дар бозӣ бо кӯдакони дигар 

 

- истифодаи ками тасаввурот ва тақлид дар бозӣ 

 

- аксар вақт ғамгин 

 

-ҳиссиётро ифода накунад 

 

-мушкилоти хӯрокхӯрӣ, хоб ва ба ҳоҷатхона рафтан 

 

- тасаввуротро аз воқеият фарқ карда натавонад 

 

 Инчунин волидайнро зарур аст, ки кӯдаконро аз 

бемориҳои сироятӣ тавассути эмкунӣ, ҳамчун пешгирӣ аз 

бемориҳо муҳофизат намоянд ва ҳангоми беморӣ табобат 

кунанд. 

 

   Бозӣ дар ҳаёти кӯдакон: 

 

Бача дар синни ҳафтсола бозӣ мекунад, бозӣ мекунад ва 

боз бозӣ мекунад. Бозӣ дар ин давра ҳадафи асосии кӯдак 

аст ва барои ӯ байни кору бозӣ фарқият вуҷуд надорад. Ӯ 

дар ҳар ҷое, ки бошад – дар ошхона, ҳаммом, дар хобгоҳ 

бозӣ мекунад, вале дар ҷои махсус ҷудошуда (ба мисли 

майдончаи бозӣ) бо истиснои мавҷуд будани кӯдакони 

дигар бозӣ намекунад. Инчунин кӯдак дар назди модар 

бозӣ карданро дӯст медорад ва аз ӯ дур шуданро дӯст 

намедорад, аз ин рӯ модарро лозим аст, ки инро ба назар 
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гирифта, ба кӯдак имкон диҳад, ки дар наздикии ӯ бозӣ 

кунад, дар ҳоле ки ӯ бояд корҳои хонаашро анҷом диҳад. 

Бо вуҷуди ин, ҷудо кардани ҷои муайянро барои бозӣ 

кардани кӯдак ва гузоштани бозичаҳоро истисно 

намекунад. Дар баробари ин дар ӯ тарбия кардани 

муносибати эҳтиромона ба моликияти худ ва моликияти 

дигаронро фаромӯш накардан лозим аст, зеро ин дар 

байни бозичаҳо ва асбобҳои рӯзгор фаҳмишро ташаккул 

медиҳад. Ва инчунин пас аз ҳар бозӣ модар бояд кӯдакро 

ташвиқ кунад, ки чизҳоро ба ҷои худ баргардонад ва ин 

амал ба назорати доимӣ ниёз дорад. 

Барои кам кардани бетартибии кӯдак бозичаҳоро аз ӯ дур 

нигоҳ доштан зарур аст ва танҳо он миқдорро додан 

лозим, ки барои бозӣ кардан кофӣ аст. Ва вақте ки кӯдак 

бо ин бозичаҳо дилгир мешавад онҳоро бо бозичаҳои 

дигар иваз кардан лозим аст.  

 

Бояд дар назар дошт, ки кӯдак ба ҷои кушод ниёз дорад, 

ки дар он ҷо ӯ бидуни хатар ба худ  давида, ҷаҳида, хазида 

тавонад. Масалан, дар синни томактабӣ кӯдак бо қум бозӣ 

карданро дӯст медорад ва ин дар навбати худ ҷойеро 

талаб мекунад, ки дар он ӯ бо модараш бозӣ карда 

метавонад. Ва инчунин бояд дар хотир дошта шавад, ки 

дар чунин ҷойҳо муддати тӯлонӣ мондани кӯдак ҷоиз 

нест. Воқеъан, бозиҳои муфид ба кӯдак  рушди ҷисмонӣ 

медиҳанд ва ба омӯзишу ҷустуҷӯ водор менамоянд.  
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Сатҳи дуюм: Рушди эҳсосот ва қонеъ кардани 

ҳоҷатҳои нафсия: 

 

Рушди эҳсосӣ маънои ҳар он чизеро дорад, ки нафсия 

ҳамчун шодӣ, оромӣ, ханда, гиря, тарс, хашм, ғам, андӯҳ, 

хиҷолат, дард баён мекунад ва ин ҳама эҳсосот  ҳар лаҳза 

ва дар ҳар ҳама гуна шароит дар ҳаёти инсон доимӣ 

мебошанд.  

 

Инкишофи эҳсосии кӯдак аз вокуниши номуайян ба 

вокуниши муайян ба амал меояд ва он  ҳамаҷониба ва 

махсусан рӯй медиҳад.  

 

Тағйирёбии ҳолати эҳсосии кӯдак аз ханда ба гиря ва 

баръакс ногаҳон ба вуҷуд омада, тадриҷан аз ғаму 

ноумедӣ ба осоиштагӣ ва оромӣ мегузарад ва ҳамаи ин 

ҳамзамон бо рушди зеҳнии кӯдак сурат мегирад. Бо 

мурури замон кӯдак дар рафтори худ бефоида будани 

бисёр чизҳоро дарк мекунад, зеро ӯ розигии ононеро, ки 

дар атрофаш ҳастанд намеёбад. Ин ӯро водор мекунад, ки 

забонеро азхуд кунад, ки ба кӯдак барои дуруст баён 

кардани эҳсосоташ ёри мерасонад, барои фаҳмонда 

додани он чизе, ки аз изтироб, хашм ва дард  ӯ ҳис 

мекунад.  

 

Дар мавриди хавотириҳо бошад, ин эҳсосотҳо дар охири 

синни сесолагӣ ба дараҷаи олӣ мерасанд, зеро онҳое, ки 

дар атрофи кӯдак ҳастанд, пайваста ба ӯ фишор меоранд 
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то меъёр ва мафҳумҳои ҷомеаро дар ӯ ташаккул диҳанд. 

Ва ин  дар манъ кардан ва ё ба таъхир гузоштани он чизе, 

ки кӯдак мехоҳад зоҳир мешавад, ки боиси алам ва ғам  

дар кӯдак ва ҳамчунин боиси тарси аз даст додани 

волидайн мегардад. Дар натиҷа кӯдак дар бораи чизҳои 

ошкору пинҳон ва хоҳишҳояш, ки гоҳе амалӣ мешаванду 

гоҳе не ва ҳар чизеро, ки мехоҳад на ҳама вақт ба даст 

оварда метавонад, мефаҳмад. 

 

Дар мавриди тарсу ҳаросҳои кӯдак дар ин давра бошад 

онҳо аз чизҳои эҳсосшуда ба тасаввурот мегузаранд. 

Масалан: шабаҳ, дев, торикӣ ё тарси садоҳои баланд, 

ҳаракатҳои ногаҳонӣ (тарс), инчунин дард.  

 

Аз ин рӯ, волидон бахусус дар ин давра бояд кӯдакро аз 

эҳсосоти манфӣ муҳофизат намоянд, ӯро аз ҳар чизе, ки 

дар ӯ тарсу изтироб меорад дур созанд, бинобар ин  ба 

кӯдак қиссаҳои даҳшатовар аз қабили шабаҳ, ҷин ва 

монанди ин нақлҳо кардан мумкин нест. 

Дар давраи ба мактаб рафтани кӯдак дар пеши назари ӯ 

дунё кушода мешавад ва муносибат бо дӯстон пайдо 

мешавад, ки ин имкон медиҳад, ки кӯдак худро ором ҳис 

кунад ва аз дилбастагии қавӣ ба волидайн раҳо шавад. 

Калон шудан ва инкишофи ақлӣ ба ӯ кӯмак мекунад, ки 

рафторҳоеро омӯзад, ки хоҳишҳои кӯдакро бо хоҳишҳои 

дигарон пайваст мекунанд, ки ин ҳам ба оромии эҳсосӣ 

меорад. Дар синни нӯҳсолагӣ кӯдак метавонад норозигии 

худро бо рафтори манфӣ аз қабили майл надоштан ба 
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хӯрок хӯрдан, танҳо будан дар ҳуҷра ва бо ифодаи чеҳра 

ғур-ғур кардан баён намояд.  

 

Ин давраро аз нуқтаи назари эҳсосоти кӯдак тавсиф 

намуда шавад ӯ мисли давраи пешин ба ҳаяҷон, хашм тарс 

меояд, аммо фарқи ин ду давра дар қуввати эҳсосот ва 

тарзи бархӯрди он аст. 

 

Рафтори эҳсосии кӯдак дар натиҷаи омилҳои муайян, аз 

қабили: камолот, инкишофи ақлӣ ва ҷисмонӣ, майлу 

эҳтиёҷоти гуногун, инчунин дар натиҷаи таълиму 

тарбияи кӯдак ва таъсири ҷамъияте, ки ӯ дар он зиндагӣ 

мекунад инкишоф ва ташаккул меёбад.  

 

Барои кафолати рушди мувофиқи эҳсосии  кӯдак шартҳои 

зерин бояд риоя шаванд: 

 

1. Таъмини кӯдак бо ҳама чизҳои зарурӣ, инчунин муҳити 

хонагӣ, ки дар он кӯдак худро ором ҳис кунад ва албатта 

таваҷҷӯҳи волидайн ва тарзи муоширати онҳо бо кӯдак 

дар азхудкунии эҳсосоти ӯ ёрии калон мерасонад. 

 

2. Ҳифзи кӯдак аз фишори равонии сахт, ки дар натиҷаи 

зарбаҳо аз қабили газидани кӯдак ё дар об   пахш 

намудани кӯдак , инчунин зарбаҳои манфӣ аз қабили 

ҷангу ҷанҷолҳои доимии хонаводагӣ ба вуҷуд меояд ва 

бинобар ин кӯдак оромиро аз даст медиҳад. 
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   Психозҳои кӯдакӣ: 

 

Дар замоне, ки модар мехоҳад фарзандашро ба рафтори 

дилхоҳи худ дароварад, фарзанд кӯшиш мекунад, ки ба ӯ 

нофармонӣ карда, мустақилият ва озодии худро нишон 

диҳад. Ва дар инҷо байни модару кӯдак бархӯрд ба амал 

меояд ва ин ногузир аст ва аз он канорагирӣ кардан 

ғайриимкон аст. Аввалин нишонаи ин бархӯрд калимаи 

“не” ба дархости модар барои анҷоми кор аст. Пас аз ин 

эътирози кӯдак метавонад ба психоз табдил ёбад дар 

шакли дод задан ё худро ба замин партофтан, дандонҳои 

худро фишурдан, лагад задан, бо мушт ба замин задан, 

нафасро нигоҳ доштан. Бо истифода аз ҳамаи ин кӯдак 

мехоҳад, барои модарро мутеъи худ кардан ва дар амалӣ 

кардани манфиатҳои худ худро дар маркази таваҷҷӯҳ ҳис 

кунад. Ӯ мустақилият мехоҳад, аммо дар айни замон 

модар  чизҳои зиёдеро ба ӯ манъ мекунад ва кӯдак 

диққати модарро ба  чизҳои дилхоҳ ҷалб карда 

наметавонад ва ин ӯро ба хашм, доду фарёд ва гиря 

мебарад.  

Ҳамаи инро модар табиатан қабул карданаш лозим, зеро 

ин яке аз давраҳои инкишофи кӯдак аст, бинобар ин вай 

бояд ин хурӯҷи эҳсосии кӯдакро ба таври зерин коҳиш 

диҳад: 

1. Модар вақте аз кӯдак кореро талаб мекунад бояд бо 

садои мулоим ва дӯстдошта ба ӯ муроҷиат намуда, 

муроҷиати худро ба кӯдак дар шакли дархост ифода 

намояд. Масалан: марҳамат, лутфан, писаракам, азизи ман 
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барин лафзҳо дар ибтидои хоҳиши чизеро кардан ва агар 

фарзанд талаби шуморо иҷро намояд чунин суханҳоро ба 

монанди раҳмат, Аллоҳ ба ту подоши нек диҳад, Аллоҳ аз 

ту розӣ бошад изҳор намудан. Ва ҳамчунин барои ҳар як 

амали нек ӯро таъриф карданро фаромӯш накардан. 

 

2. Ба кӯдак фишор наоред ва талаботи ҳатмӣ нагузоред, 

зеро ӯ наметавонад онҳоро риоя кунад ва иҷро кунад ва 

инчунин наметавонад онҳоро бифаҳмад. 

 

3. Модар ҳангоми вокуниши (реаксия)-и кӯдак, яъне вақте 

ки кӯдак ба ӯ «не» мегӯяд, худро нигоҳ доштанаш лозим 

аст,  зеро кӯдак ин калимаро ба таври автоматӣ – бидуни  

андеша мегӯяд. Агар кӯдак хоҳиши модарро иҷро кардан 

нахост  ӯро дарҳол ҷазо додан лозим нест, баръакс, сабр 

намуда ва бо оҳанги фармон талабро такрор намудан 

лозим аст. Яъне, агар дар оғози дархост модар ба кӯдак бо 

одоб муроҷиат карда бошад, аз қабили “Лутфан дарро 

пӯш”, пас бори дуюм бояд бо оҳанги фармон “Дарро пӯш” 

бидуни шарҳу савол бигӯяд. Шарҳи фармонҳои муассир  

дертар мешавад. 

 

4. Модарро зарур аст, ки ба кӯдак бо эҳтиёт муқобилат 

кунад ва ба ӯ хурӯҷи эҳсосотӣ накунад. Агар кӯдак як кори 

ночизро анҷом надода бошад, пас ба ин таваҷҷӯҳ кардан 

лозим нест, аммо агар ӯ вазифаи муҳимро иҷро накарда 

бошад, пас модар бояд кӯдакро маҷбур кунад, ки ин корро 

анҷом диҳад. 
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5. Ба кӯдак  ҳуқуқи интихоб карданро дар ҳолатҳое, ки дар 

он интихоб иҷозат дода намешавад иҷозат додан мумкин 

нест. Масалан, агар кӯдак барои бозӣ кардан дар берун 

мондан мехоҳад ва ё дар вақти таъиншуда хоб рафтан 

намехоҳад ва ё сабр карда, ба ҳоҷатхона рафтан 

намехоҳад, дар ин гуна мавридҳо баҳона қабул 

намешавад. Вақте кӯдак дар чунин ҳолатҳо итоат 

мекунад, ба ҳавасмандкунии ӯ эҳтиёҷ нест, зеро 

ҳавасмандкунӣ барои итоъати ӯ танҳо якравии кӯдакро 

зиёд мекунад. 

 

6. Зарур аст, ки модар ба кӯдак ҳуқуқи интихобро имкон 

диҳад, аммо танҳо дар ҳолатҳои маҳдуд. Масалан, иҷозат 

дар интихоби либос ва ё интихоби бозичае, ки ӯ бо он бозӣ 

кардан мехоҳад ва маҳз ҳамин интихоб ба кӯдак ҳисси 

мустақилият мебахшад ва дар навбати худ итоъати ӯро 

нисбат ба модар зиёд мекунад. 

 

7. Зарур аст, ки модар кӯдакро аз вазъиятҳое, ки хашму 

ғазаби ӯро ба амал меоварад наҷот диҳад. Ва агар модар 

фаҳмад, ки масалан бозор ё ягон ҷои ҷамъиятӣ боиси 

хашми ӯ мешавад, лозим нест, ки кӯдакро бо худ бибарад, 

балки беҳтар аст, ки кӯдакро дар хона бимонад, вале бояд 

ҳамин хел равад, то ки кӯдак набинад. Роҳи беҳтари ҷудо 

шудан аз кӯдак ин аст, ки модар  ба назди кӯдак меравад 

ва ба ӯ мефаҳмонад, ки ба муддати дароз намеравад, пас 

ӯро зуд бӯсида мебарояд. Хуб аст, ки модар дар ин лаҳза 

табассум кунад ва хайрухушро кашола накунад, вале ба 
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ҳеҷ ваҷҳ гиря накунад, ки гӯё абадан меравад, балки 

хурсанд бошад то ин эҳсос ба кӯдак гузарад. Шояд баъзе 

модарон ин усулро ғайриимкон медонанд. Бо вуҷуди ин 

ман тавсия медиҳам, ки фавран онро риоя кунед ва онро 

мунтазам истифода баред, то кӯдак ба он одат кунад, зеро 

ин усул манфиатҳои зиёде дорад ба монанди: 

 

- боварии фарзанд ба модар ва бо ин боварӣ модар дорои 

хислати гаронбаҳо мегардад, ки бо мурури замон зуҳур 

хоҳад кард. 

 

- коҳиш додани тарси сахти кӯдак ҳангоми  рафтани модар 

низ барояш нафъ аст, зеро   ҳангоми хоҳиши дар хона кор 

кардан ё бо ягон коре аз хона  рафтани модар кӯдак бори 

гарон намешавад. 

 

Ва дар охир ... Ҳар як модар барои худ ва кӯдак аз усулҳои 

мувофиқ истифода мебарад, зеро фарзандон як хел 

нестанд. 

 

8. Ҳар рафтори хубе, ки фарзанд анҷом медиҳад, аз ҷониби 

модар ҳавасманд  гардонида мешавад, таваҷҷӯҳашро 

афзун намуда, таърифу тавсифро  низ афзун мекунад.  

 

9. Агар кӯдак сарфи назар аз ҳама василаҳои 

истифодашуда хашмгин шавад, модарро лозим аст, ки ӯро 

ҷудо кунад, яъне кӯдакро дар як муддати кӯтоҳ дар ягон 

ҷой ҷойгир кунад, ин баъдтар шарҳ дода мешавад. Ва агар 
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ин хашмгинӣ дар кӯча рух дода бошад, пас модар бояд 

ором бошад, кӯдакро латукӯб накунад  ва дод назанад, 

зеро ин танҳо истодагарӣ дар эҳсосот ва фарёди ӯро 

афзоиш медиҳад. Вай бояд бо ӯ аз одамон  дуртар 

баромада, ӯро ба оғӯш гирад ва бо оҳанги оромона сӯҳбат 

карда, аз ӯ хоҳиш кунад, ки сабаби ин рафторашро 

фаҳмонад. 

 

   Инкишофи иҷтимоӣ: 

 

Инкишофи иҷтимоӣ (ташаккули менталитет)-и кӯдак аз 

моҳҳои аввали ҳаёташ, аз рӯи вокуниш ба омилҳои 

иҷтимоии атрофаш оғоз мешавад. Масалан, сӯҳбатҳои 

калонсолон, ханда кардан, хӯрдан, ки ба воситаи онҳо 

оҳиста-оҳиста табиати рафтори онҳо ва маънии ин 

рафторро меомӯзад ва ҳамин тавр ранги ҷамъиятеро, ки 

дар он зиндагӣ мекунад, яъне менталитети онро ба даст 

меорад 

 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки кӯдак аллакай дар моҳи 

аввали ҳаёташ ба овози инсон вокуниш нишон дода, онро 

аз дигар садоҳо фарқ мекунад ва дар моҳи дуюм ҳангоми 

наздик шудани модараш табассум мекунад ва инчунин ба 

атрофиёнаш механдад. Дар моҳи сеюм кӯдак бо шунидани 

овози модар ором мешавад ва аз гиря бозмеистад, дар 

моҳи шашум бошад аллакай аз ифодаи чеҳра қаноат ва 

хашмро мефаҳмад. 
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Кӯдак дар соли дуюми ҳаёташ барои дӯстон ва ҷомеа як 

шахсият мешавад. Хусусияти барҷастатарини ин синну 

сол тамоюли қавии кӯдак ба он аст, ки тамоми таваҷҷӯҳи 

худро ба худ ҷалб кунад ва табиист, ки ин сифат ба бозӣ бо 

кӯдакони дигар халал мерасонад, ки ин воқеияти рушди 

иҷтимоӣ мебошад. Аммо дар баробари ин, кӯдак мехоҳад 

дар паҳлӯи кӯдакони дигар бозӣ кунад, ки дар он ҷо барои 

бозича ё чизи дигар рақобат мекунанд, яъне кӯдак 

бозичаро аз дигаре мегирад, ки дар натиҷа дар бисёр 

мавридҳо хурӯҷи эҳсосотӣ ба амал меояд, ки ба гиря ё 

мубориза барои ин бозича табдил меёбад. Аз ин рӯ 

муносибатҳои мувофиқтарин байни ду кӯдак инкишоф 

меёбанд.  

 

Барои он ки ин рақобати байни кӯдаконро то ҳадди ақал 

кам карда шавад модарро зарур аст, ки агар имкон бошад 

кӯдаконро бо бозичаҳои кофӣ таъмин намояд, бо вуҷуди 

ин вай бояд ҳамеша омода бошад, ки дар ҳолати ҷанҷол 

фарзандонро ҷудо кунад. Ва агар ин рӯй дода бошад, пас 

модар набояд фавран дахолат кунад, балки ба кӯдакон 

имконият диҳад, то ки онҳо худашон мустақилона инро 

ҳал кунанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки барои кӯдакон хатар 

вуҷуд дорад, мисли якдигарро озор додан. 

 

Дар ин синну сол кӯдакон воқеан мехоҳанд, ки бозичаҳо 

ва амсоли онро дошта бошанд, аз ин рӯ чизҳои худро ҳифз 

мекунанд ва намегузоранд, ки дигарон бо онҳо бозӣ 

кунанд, ҳатто вақте ки худашон бо онҳо бозӣ намекунад.  
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Аз ин лиҳоз, модар бояд кӯдакро бовар кунонад, ки дӯсташ 

намехоҳад бозичаҳои ӯро бигирад ва аз худ кунад, балки ӯ 

танҳо мехоҳад бо онҳо бозӣ кунад ва баъд онро 

бармегардонад. Бар асоси ин кӯдак бояд нисбат ба 

дӯстонаш меҳрубонӣ зоҳир карда, ба онҳо имкон диҳад, ки 

дар муддати кӯтоҳ бо бозичаҳои ӯ бозӣ кунанд ва худаш 

бо бозичаҳои онҳо бозӣ кунад, сипас ҳама чизро 

баргардонанд.  

 

Ин чизҳои дар боло зикршуда барои кам кардани хоҳиши 

қавӣ ба соҳиби чизе шудан ва аз зуҳури тамаъ дар чизҳои 

дигар пешгирӣ мекунанд. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Инсон 

бо тамоми хислатҳо таваллуд мешавад, ҷуз хиёнат ва 

дурӯғ». Ҳамон тавре ки дар кӯдак зуҳури хоҳиши қавӣ 

барои соҳиби чизе шудан вуҷуд дорад, дар кӯдак зуҳуроти 

хасисиву саховатмандӣ, худпарастӣ ва одамдӯстӣ низ 

вуҷуд дорад, ки аз ғаризаи худмуҳофизаткунии инсон 

бармеояд. Дар натиҷа як зуҳурот  тавассути пурзӯркунии 

яке ва  заъиф сохтани дигаре метавонад ҷои дигареро 

бигирад ва ё зуҳуроти ҳамаи онҳо дар ҳолати муайян, ки 

аз мафҳумҳо ва майлҳои шахс бармеояд. Маҳз тарбиятгар 

метавонад бо афзоиши саховатмандӣ зуҳуроти хислати 

хасисиро, яъне майли қавии соҳиби чизе шуданро коҳиш 

диҳад. Вале ин сифатро бо зӯрӣ ташаккул додан мумкин 

нест. Бо назардошти ин модар ё парасторро зарур аст, ки 

ба кӯдак дар тарбияи ин хислат дар рафтори ӯ тавассути 

татбиқи амалӣ, яъне масалан, ташвиқ намудани кӯдак ба 
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он ки муддати тӯлонӣ ба бародаронаш ва дӯстон бозичаҳо 

тақсим кунад.  

Пас аз ин кӯдакро ба ихтиёри худаш гузоштан лозим аст 

ва ӯро набояд маҷбур кард, ки бозичаҳоро тақсим кунад, 

пас ӯ ба зудӣ  мефаҳмад, ки бо касе бозӣ кардан он 

лаззатеро меорад, ки ҳангоми бозӣ дар танҳоӣ вуҷуд 

надорад. Ва ин муомила бо кӯдакони дигар   дар кӯдак 

якум – бовариро  ба дигар кӯдакон афзоиш медиҳад ва 

дуюм – ба  воситаи муоширати онҳо мубодилаи афкор ба 

амал меояд. 

 

Кӯдак дар ин синну сол эҳсоси дигаронро намефаҳмад  ва 

агар кӯдакро зананд, ки ӯ дард ёфта аз он гиря мекунад, 

пас кӯдаки зарба хӯрда намефаҳмад, ки худи ӯ сабабгори 

ин аст. Аз ин рӯ модарро лозим аст, ки ба кӯдак фаҳмонад, 

ки ин кирдор натиҷаи аъмоли ӯ аст ва ӯро ҷазо надиҳад. Ё 

агар кӯдаки дигареро газад, пас вай бояд бигӯяд: «Ту ӯро 

бо дандонат озор додӣ ва ӯ аз газидани ту гиря мекунад». 

 

Яке аз сабабҳои кӯдаки дигареро лату кӯб кардани кӯдак,  

метавонад кунҷковӣ ё хашмгинӣ дар ӯ бошад, бо сабаби 

кам будани таваҷҷӯҳи волидайн ё рашк нисбат ба 

бародари хурдӣ ва ё кинаи доимӣ нисбат ба кӯдакони 

калонсол, ки ӯ ба онҳо  наметавонад муқобилат кунад. 

Бинобар ин модар бояд сабаби чунин муомиларо 

бипурсад ва онро ислоҳ намояд. Дар ин синну сол кӯдак ба 

рафтори дигарон, махсусан ба рафтори модар тақлид 

мекунад. Бештар аз ҳама ӯ ба корҳои модараш майли 
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тақлид карданро дорад, масалан ҳамроҳи модар зарфҳоро 

мешӯяд, дар назди мошини ҷомашӯӣ меистад то ба 

шустан кӯмак расонад. Аз ин рӯ, дар ин ҷо ба модар лозим 

аст, ки ин кӯмакро ба бозӣ табдил диҳад, хоҳиши ӯро 

қонеъ созад, ба истиснои ҳолатҳое, ки вай саросема аст ва 

ба бозӣ вақт ҷудо карда наметавонад ё ин кор барои кӯдак 

хатарнок аст. Дар ҳама ҳолатҳои дигар вай бояд кӯдакро 

хориҷ накунад, балки фаъолиятро дар ӯ инкишоф диҳад.  

 

Дар ин синну сол кӯдак ҳангоми бозӣ ба дигарон тақлид 

мекунад, масалан, дар рӯйи кат бозичаеро дар пешаш 

гузошта, бо ӯ ҳамон тавр сӯҳбат мекунад, ки модараш бо ӯ 

сӯҳбат карда буд ва бо овози ӯ суруд мехонад. Ва агар аз 

ҷониби модар нисбати кӯдак сахтгирӣ вуҷуд дошта 

бошад, пас ӯ низ инро нисбат ба бозича нишон медиҳад. 

Ин фаъолияти кӯдак ба ӯ барои фаҳмидани рафтори 

иҷтимоие, ки модараш ба он пайравӣ менамояд кӯмак 

мекунад. Зеро дар ин мавридҳо модараш намунаи хубе 

хоҳад буд, ки дар ҳаёти кӯдак нақши муҳим мебозад. 

 

Кӯдак хушҳол мешавад вақте, ки ҳамроҳи модараш ба 

аёдати дӯстону хешовандон, махсусан онҳое, ки дар 

ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунанд рафта, дар натиҷа таърихи 

оилаи худ, асосҳои хонагиро меомӯзад ва аз таваҷҷӯҳи 

онҳо ба худ эҳсосоти мусбӣ эҳсос мекунад.  
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 Агар меҳмонон ба хонааш омаданд пас модар бояд 

кӯдакро ба қабули меҳмонон, ба салом додан ва зиёфат 

кардан ташвиқ намояд.  

 

Дар синни се-чорсолагӣ ҳисси дӯстдории худ дар кӯдак 

коҳиш ёфта, ба модар камтар такя мекунад, зеро ӯ 

мустақилият ва амнияти худро эҳсос мекунад.  

 

Дар ӯ майлу хоҳиши бозӣ бо кӯдакон меафзояд, дар 

натиҷаи ин мефаҳмад, ки кӯдакон ба таври гуногун фикр 

мекунанд на ончунон ки вай фикр мекунад ва ҳамаи онҳо 

хислатҳои индивидуалӣ доранд, ки ин чиз онҳоро фарқ 

мекунонад. Маҳз  қисме аз ҳамин сифатҳо ӯро ба кӯдакони 

дигар ҷалб мекунад ва сифатҳои шахсии кӯдак ошкор ва 

зуҳур меёбад, ки ба ҳамин хотир вай барои дигарон 

шавқовар мешавад ва худбаҳодиҳии ӯ дар назари худаш 

баланд мешавад. Пас аз ин кӯдак рақобатро бо кӯдакони 

дигар қатъ мекунад ва торафт бештар бо онҳо бозӣ 

мекунад. Вай инчунин аз зӯрӣ ва гиря кардан барои ба 

даст овардани он чизе, ки мехоҳад  даст мекашад, баръакс 

боадабона мепурсад ва рафтори хашмгинаш торафт кам 

мешавад. Кӯдак вақти бештарро  дар бозӣ бо дигар 

кӯдакон сарф мекунад, дар вазъиятҳои муноқиша ҳалли 

мустақилонаи худро пайдо мекунад. Дар асоси ин модар 

бояд ин зуҳуротро дар муносибат ҳавасманд ва ташвиқ 

кунад.  
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Агар дар байни фарзанди шумо ва дигар кӯдакон низоъ 

пайдо шавад пас модар бояд ба кӯдак кӯмак кунад, ки ӯ 

эҳсосоти худро баён кунад, инчунин барои фаҳмидани 

сабаби ташвиши ӯ кӯмак намояд ва бигӯяд, ки ҳолати ӯро 

мефаҳмад. Дар баробари ин модар бояд ба ӯ фаҳмонад, ки 

таҳқир кардани кӯдаки дигар роҳи дурусти баёни эҳсосот 

нест.  

 

Инчунин модарро лозим аст, ки ба фарзандаш кӯмак 

кунад, то ин ҳолатро аз нигоҳи кӯдаки дигар бубинад, 

яъне ба ӯ хотиррасон кунад, ки вақте кӯдаки дигар ба ӯ 

дод мезад ё ӯро мезад ӯ чӣ ҳис мекард. Пас аз ин роҳҳои 

дигари ҳалли низоъро пешниҳод кунад ва вақте, ки кӯдак 

хатогии амали худро идрок намуд модар бояд аз кӯдак 

хоҳиш кунад, ки барои хатои кардааш бахшиш пурсад. 

 

Дар ин синну сол манфиатҳои кӯдак вазъиятҳои 

муноқишаро бо кӯдакони дигар коҳиш медиҳад, зеро ӯ 

кӯшиш мекунад дар бозиҳо тасаввур намояд ва дар онҳо 

падару модараш, сарватманд ё камбағал, қавӣ ё заифро 

такрор менамояд. Дар натиҷаи ин ӯ эҳсосотҳои гуногунро 

аз қабили ишқ, нописандӣ, дағалӣ, шафқат, раҳмдилӣ ва 

фикрҳое, ки ба ин эҳсосот алоқаманданд дарк менамояд. 

 

Дар бозии хаёлии худ кӯдак ба муайян кардани ҷинс, ки ба 

он тааллуқ дорад оғоз мекунад. Масалан, писарон нақши 

падар ё боборо бозӣ мекунанд, духтарон бошад нақши 

модар ё хоҳарро мебозанд. Зеро дар ин синну сол писар 
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зери таъсири падар ва бародарон қарор мегирад, духтар 

бошад ба модару хоҳарон ҷалб мешавад.  

 

Дар ин синну сол писар аз духтар хашмгинтар аст ва 

духтар нисбат ба писар бештар ба гап задан майл дорад. 

Вай бо лӯхтакҳо бо истифода аз косметика бозӣ кардан, 

либос пӯшидан, маникюр карданро афзалтар медонад, 

дар ҳоле, ки писарбача мағрур шуданро афзалтар 

медонад, масалан, дар даст таппонча ё милтиқ дошта 

бошад ва либоси низомӣ мепӯшад. Дар чунин мавридҳо 

волидайнро лозим аст, ки кӯдакро барои ин ташвиқ 

кунанд, тасдиқ ва ҳавасманд намоянд.  

 

Кӯдак аз синни чорсолагӣ аллакай бо дӯстонаш ҳаёти 

иҷтимоии пурра ба сар мебарад, баъзеро аз дигарон 

авлотар дониста, нисбат ба бачаҳои  ҳамҷинс бештар моил 

мешавад, ба қадри имкон ба худ, аз ҷумла ба потенсиалҳои 

дӯстонаш  барои вафодориашон баҳогузорӣ менамояд. 

Баҳсҳо байни кӯдакон кам мешаванд, зеро онҳо 

метавонанд он чизеро, ки мехоҳанд баён кунанд ва касеро, 

ки бо онҳо розӣ бошанд дӯст медоранд.  

 

Дар ин синну сол кӯдакон ба пешвое, ки нақшаҳои онҳоро 

тартиб медиҳад  итоат мекунанд ва аз синни панҷсолагӣ 

байни се кӯдак фаҳмидани ҳамдигар осонтар мешавад. Ва 

агар кӯдак дар хонае зиндагӣ кунад, ки фарзанди 

ҳамсолаш набошад, дар ин ҳолат модарро лозим аст, ки 

барои бозӣ бо кӯдакон вақт ҷудо кунад. Ба мисоли бо ӯ ба 
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боғ рафтан ва инчунин ташвиқ кардани ӯ ба даъват 

кардани чанде аз дӯстонаш ба хонааш, зеро ин ба кӯдак 

кӯмак мекунад, ки ифтихор аз худ ва оилаашро ҳис 

намояд. Ва агар дӯстонаш ба хона омада бошанд дар ин 

ҳолат волидон бояд меҳмоннавозӣ нишон диҳанд, ки ин 

дар навбати худ эҳтироми кӯдаконро нисбат ба ӯ зиёд 

мекунад, зеро кӯдакон ба симои хона ва маводи он умуман 

таваҷҷӯҳ надоранд. 

 

Дар ин давра дӯстон ба афкор, ҳиссиёт ва рафтори кӯдак 

таъсири сахт мегузоранд, ки дар натиҷа ӯ барои тақлид 

кардан ба онҳо кӯшиш мекунад. Ғайр аз ин вай ба вайрон 

кардани қоидаҳои рафторе, ки дар он тарбия ёфта буд ба 

тақлид шурӯъ менамояд. Чунки ӯ меъёрҳои дар хонааш 

набударо меомӯзад ва кӯшиш мекунад, ки аз иҷрои 

амалҳои барояш ҳаромшуда эҳсосоти навро ҳис намояд. 

Масалан, пӯшидани либос ё хӯрдани чизе, ки бар ӯ 

ҳаромшуда буд. Дар ин ҳолат модар набояд рӯҳафтода 

шавад, агар дар муносибати ӯ бо писараш бо сабаби 

печида шудани меъёрҳо тағйироте рух дода бошад. Ва 

инро дар эътироз ба модар ва муносибати дағалона 

нисбат ба ӯ ифода кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат модар 

набояд тааҷҷуб кунад, зеро ин як аломати мусбиест, ки ӯ 

чӣ гуна ҳангоми омӯхтани сарҳадҳои мутақобила ба 

ҳокимият муқобилият карданро меомӯзад. Пас, дар ин 

ҳолат чӣ бояд кард?  
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Роҳи беҳтарини ҳалли ин вазъият танқид кардани амали 

кӯдак ва инчунин муколама бо ӯ, дар бораи он пурсидан, 

ки бо ин амал ӯ чӣ изҳор кардан мехост ё ҳангоми иҷрои 

он чӣ ҳис мекард, мебошад. Зеро афзудани хашми модар 

барои ҳар як рафтори ношоистаи фарзанд танҳо ба 

нофармонӣ мусоидат мекунад. Аз ин рӯ модарро зарур аст, 

ки оромона рафтори ношоями кӯдакро маҳкум кунад, то 

ангезае барои идомаи чунин рафтор набошад ва ҳамзамон 

ӯро аз такрори нофармонӣ огоҳ кунад. Вагарна ин 

нофармонӣ боиси ҷазое мешавад, ки модараш аз он огоҳ 

карда буд, яъне ӯро ба кунҷе мегузорад, вале на бештар аз 

панҷ дақиқа. Ва инчунин кӯдакро таъриф намудан, вақте 

ки ӯ рафтори худро мустақилона ислоҳ мекунад. Ин дар 

бобҳои баъдӣ дар бораи самаранокии фармон додан ва 

ҷудо кардани кӯдак (кунҷ) шарҳ дода мешавад. 

 

Модар бояд бифаҳмад, ки кӯдак чиро некӣ ва чиро бадӣ 

медонад, то чизи зеринро муайян намояд: кӯдак ба вай аз 

сабаби дуруст ҳисобидан итоат мекунад ё аз тарси ҷазои 

модар ин корро мекунад. Ва инчунин барои фаҳмидани он, 

ки оё ӯ фарқи байни қасдан анҷом додани корро бо 

донистани бадӣ будани он ва байни коре, ки бадӣ будани 

онро намедонад, вале мекунад, медонад? Дар ин ҳолат 

кӯдак ба тавзеҳот ниёз дорад, то ӯ рафтори нодурустро 

дарк кунад. Ва агар кӯдак аз ҷониби модар ҷазо дода шуда 

бошад, пас ба ӯ фаҳмондан лозим аст, ки ин ҷазо барои 

кори баде буд, вале вайро ҳанӯз ҳам ҳамчун писараш дӯст 

медорад. 
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Ва ба ҷои он ки ба кӯдак бигӯяд: «Ту бад ҳастӣ», модар 

бояд ба ӯ бигӯяд: «Ман аз ин амали ту хавотирам». Дар 

ҳадиси «... дар ҳақиқат ту одам ҳастӣ ва дар ту 

фаҳмишҳои замони ҷоҳилият ҳаст...» омадааст, ки дар ин 

ҳадис Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص ба Абӯзарр нагуфтааст, ки ӯ ҷоҳил аст, 

балки гуфтааст, ки ту дар ҳақиқат одам ҳастӣ ва дар ту 

фаҳмишҳои замони ҷоҳилият ҳаст.  

 

Дар лаҳзае, ки кӯдак нохост як амали ношоиста содир 

карда, худро гунаҳкор ҳис мекунад модарро лозим аст, ки 

ӯро таскин диҳад ва бигӯяд, ки ин иштибоҳест, ки кӯдак 

беихтиёр содир кардааст. Инчунин аз ин кирдори кӯдак 

изҳори нигаронӣ накунад, то ӯ фикр накунад, ки хашми 

модар аз  сабаби амали ӯ пайдо шудааст.  

 

Инчунин  муҳим аст, ки модар барои кӯдак вазифаҳоеро 

диҳад, ки ӯ аз ӯҳдаи он мебарояд ва сипас ӯро барои 

натиҷаи ин кор таъриф кунад. Ҳамин тариқ кӯдак 

масъулиятро барои иҷрои вазифаҳои ба ӯ супурдашуда ёд 

мегирад. Масалан, ёрӣ додан дар гузоштани миз ё тоза 

кардани ҳуҷра. Ва инчунин агар модар мунтазири 

омадани меҳмонон бошад бояд кӯдакро дар ин бора огоҳ 

кунад ва аз ӯ беҳтарин рафторро интизор бошад ва баъдан 

бояд ӯро таъриф кунад. 
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   Гурӯҳи наврасон: 

 

Ин давра бо иштироки бошууронаи кӯдак тавсиф 

мешавад, зеро ӯ аллакай медонад, ки чӣ гуна ба шодиву 

ғаму андӯҳи дигарон шарик шавад. Ва ин аз таҷрибаи 

кӯдак ва тарбияи оилавӣ ва ҳам ба ҳамкориҳо ё рақобате, 

ки ҷомеа ба он ташвиқ мекунад вобаста аст. Дар ин давра 

омӯзгор метавонад аз иштироки бошууронаи кӯдакон дар 

ташаккули ҷанбаҳои ахлоқӣ ва менталитет истифода 

барад.  

 

Дар ин давра бачаҳо ба рақобате, ки дар иҷрои вазифаҳои 

муайян ё иштирок дар мусобиқоти коллективӣ ё 

инфиродӣ барои ба даст овардани натиҷаи баланд ё ҷоиза 

ба амал меояд аҳамият медиҳанд. Аммо рақобат вобаста 

ба фарзандон ва шароити атроф фарқ мекунад. Аз ин рӯ 

тарбиятгарро зарур аст, ки рақобатро бо роҳҳои 

пурмаҳсул роҳнамоӣ намояд, то кӯдак таъми комёбӣ ва 

бартариятро ҳис намояд. Ин ҳиссиёт ба кӯдак фоида 

меорад, зеро онҳо шавқу ҳавас ва хоҳиши натиҷаҳоро ба 

вуҷуд меоранд.  

 

Лаҳзаи дурахшони рафтори иҷтимоии ин давра мубориза 

ва ҷангҳо байни бачащо аст. Бархе аз омӯзгорон иброз 

доштанд, ки дар ин давра баровардани энергия ба вуҷуд 

меояд, ки ба худтаъкидкунӣ мусоидат мекунад. Аз ин рӯ 

наврасон ва бахусус писарбачаҳо ба ташкили гурӯҳҳо даст 

мезананд ва дар сари ин гурӯҳ сарвар мегузоранд, 
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инчунин қоидаҳо барои ӯ ва усули ҷангро муайян 

месозанд. Бо дарназардошти ин омӯзгорон метавонанд ин 

фаъолиятро дар самти оммавӣ аз қабили варзиш, 

сайругашт, омӯзиши маҳорати ҷангӣ, ҳунарҳои размӣ 

роҳнамоӣ ва фармоиш диҳанд, дар ҳоле ки ҳамаи инро бо 

мақсади баланд бардоштани каломи Аллоҳ ва инчунин 

ҳифзи мусалмонон ва рафъи зулм бо мафҳуми ҷиҳод дар 

роҳи Аллоҳ пайваст намоянд. 

 

   Муноқиша байни бародарон: 

 

Дар байни бародарону хоҳарон, инчунин байни 

фарзандони ҳамсояҳо аксар вақт ихтилоф ва муноқишаҳо 

рух медиҳад. Агар ихтилоф рух дода бошад модар бояд 

вазъият ва сабаберо, ки  ин ҳама рӯйдод  ба вуқӯъ омад 

амиқ омӯзад. Пас аз ин вай бояд ба фарзандон муроҷиат 

кунад, ки ин муамморо худашон ҳал кунанд, зеро онҳо 

метавонанд сабабҳои мушкилоти байни худро нисбат ба 

калонсолон беҳтар дарк кунанд.  

 

Дар ҳолате, ки фарзандон муаммои худро мустақилона 

ҳал карда наметавонанд модарро лозим аст, ки кӯдаконро 

ба чизи дигар ҷалб кунад, то онҳоро бо чизи дигар овора 

созад. Ҳамин тариқ, вай метавонад ихтилоф ва шиддатро 

дар байни онҳо коҳиш диҳад.  

 Аз тарафи модар дуруст нест, ки  дар давраи муноқишаи 

байни фарзандон ӯ танҳо бо вазифаи довар маҳдуд шавад,  

ихтилофҳо байни фарзандон маҳз аз сабаби таваҷҷӯҳи 
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модар зиёд мешаванд, на аз сабаби чизи дигар. Барои 

тарбиятгар зарур аст, ки вақти истироҳат ё пеш аз хобро 

дар таълим додани фарзандон оиди бахшиш ва 

таҳаммулпазирӣ  истифода намояд. Масалан, нақл 

кардани қиссаҳое, ки аз Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص ва асҳоби ӯ ривоят 

шудааст ва инчунин ҳикояҳое, ки эҳтиром ва кӯмаки 

ҳамдигарро ташвиқ мекунанд. 

 

   Рашки байни фарзандон: 

 

Рашк - эҳсоси сахтест, ки инсон наметавонад аз он халос 

шавад. Дар кӯдак он ҳар лаҳза бедор мешавад:  вақте, ки  

нисбат ба худаш  бо сабаби шахси дигар беэътиноӣ  

мебинад  ва  ё дар лаҳзае ба вуҷуд меояд, ки касе чизеро 

ки ӯ аз они худаш меҳисобад, мегирад.  

 

Давраи барҷастатарини рашк ин давраи ба дунё омадани 

кӯдаки дигар дар оила аст. Дар ин лаҳза кӯдак эҳсоси хашм 

ва тарсро ҳис мекунад. Вай ба волидайнаш хашмгин 

мешавад, зеро ҷои вайро каси дигар гирифтааст ва дар 

айни замон аз ҳисси гум кардан метарсад, аммо кӯдак 

ҷуръат намекунад, ки хашми худро бевосита баён кунад. 

Вай ба замин хазидан, аз шишаи кӯдак шир нӯшидан, ба 

либос пешоб карданро оғоз мекунад ва бовар дорад, ки бо 

ин рафтораш ба давраи тифлӣ баргашта, яъне таваҷҷӯҳи 

волидайнро ба худаш бармегардонад. 
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Дар аксари мавридҳо кӯдак эҳсосоти худро пинҳон 

мекунад ва вонамуд мекунад, ки кӯдаки навро дӯст 

медорад ва ҳамин тавр умед мекунад барои 

баргардонидани муҳаббати волидон, ки ба ақидаи ӯ ӯро 

фиреб додаанд. Аммо ин ҳиссиёт зуҳуроти дигаре низ 

дорад, масалан, кӯдак аз хобҳои даҳшатнок азоб мекашад, 

ғизои хуб намехӯрад ё ҳарду якҷоя, хашмгин мешавад, 

ногаҳон равонӣ мешавад, инчунин кӯдаки навзод ё дигар 

кӯдакони аз худаш хурдтарро азоб медиҳад.  

 

Беҳтарин роҳи ҳифзи кӯдак аз рашк ин нишон додани 

муҳаббат ба ӯ ва сарфи назар карданро истисно намудан 

мебошад. Волидайн бояд кӯдакро ташвиқ кунанд, ки дар 

нигоҳубини тифли навзод ширкат варзад, яъне бӯса 

кардан, бо ӯ бозӣ кардан, ба ӯ сару либос ва шир овардан.  

 

Инчунин зарур аст, ки модар вақт ҷудо кунад, то ки  бо 

кӯдакони калонсолаш  барои инкишоф ва зиёд намудани 

доираи маҳфилҳои онҳо вақт гузаронад, ташвиқ кунад то  

кӯдакон ба дидорбинии дӯстонашон бираванд ва 

дӯстонашон низ ба аёдати онҳо биёянд.  

 

Мумкин аст, ки сабабҳои дигари рашк низ вуҷуд дошта 

бошад, аз қабили муносибати ноодилона мобайни 

кӯдакон. Ин дар ҳолест, ки модар ё падар як фарзандро аз 

дигарон бартарӣ медиҳад ва ё бартарии писарон аз 

духтарон, ки дар навбати худ ихтилофот байни бародарон 

ва ё бародарону хоҳаронро афзоиш медиҳад.  
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Мисолҳое, ки  аз сабаби волидон рашк байни кӯдакон ба 

вуҷуд меояд: 

 

1. Муқоисаи кӯдакон. Масалан, якеро доно ва дигареро 

беақл тавсиф кардан. 

 

2. Ба яке ғамхорӣ кардану дигареро беэътиноӣ намудан. 

Масалан, яке аз фарзандонро ба даст гирифтан, иҷозат 

додан ва бо ӯ бозӣ кардан, ба дигар фарзанд беэътиноӣ 

намудан, манъ кардан ва ба ӯ доду фарёд кардан. 

  

3. Ба фарзанди дӯстдоштааш таҳаммулпазирӣ намудан, 

ҳарчанд рафтори ношоиста кунад ҳам ва дар баробари ин, 

барои кӯчактарин айб дигареро, ба сабаби муҳаббат 

надоштан ба ӯ муҷозот кардан. 

 

Рашк бо адолат дар муносибат бо кӯдакон бартараф карда 

мешавад. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Дар ҳадя миёни кӯдакон 

баробар бошед».  

 

Анас (р) ривоят мекунад: «Марде дар паҳлӯи Паёмбарملسو هيلع هللا ىلص 

нишаста буд ва чун писараш ба ӯ наздик шуд, ӯро бӯсид ва 

бар зонуяш шинонд. Ва чун духтараш ба ӯ наздик шуд, ӯро 

дар рӯбарӯяш шинонд ва набӯсид ва Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба ӯ 

гуфтанд: «Чаро ту ба онҳо беадолатона рафтор мекунӣ?».  

 

Аз Нӯъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт, ки 

падараш боре ӯро назди Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص овард ва гуфт: 
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«Дар ҳақиқат, ман ба ин писарам хизматгоре ҳадя 

кардам».  Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз ӯ пурсиданд: «Оё ту ба 

писарони дигарат низ ҳамин гуна ҳадя додаӣ?» Гуфт: «Не». 

Сипас Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: «Маро гувоҳ нагир, ки 

ман ба ноадолатӣ гувоҳӣ намедиҳам!» ва сипас 

фармуданд: «Оё хурсанд намекунад туро оне, ки дар оянда 

ҳамаи онҳо туро баробар эҳтиром намоянд?». (ривояти 

Бухорӣ ва Муслим).  

 

Дар мавриди бартарии писарон бар духтарон  шариат 

инро манъ кардааст ва ишора мекунад, ки ин одати 

ҷоҳилият аст. Аллоҳ таъоло гуфтааст:  

 

ََلِسَِ
َ
ِِۗأ َابه ِٱلُّتُّ ُهۥِِفه ۡمِيَُدسُّ

َ
ُِهوٍنِأ َٰ ُكُهۥِلََعَ ُيۡمسه

َ
ِأ ۡۚٓ ههۦه ِب َ ه ِمهنُِسوٓءهَِماِبُۡشر ِمهَنِٱلَۡقۡومه ََٰرىَٰ آَءَِماَِيَتَو

 ٥٩َُِيُۡكُموَنِ

«Аз шарми ин мужда аз мардум пинҳон мешавад. Оё бо 

хорӣ (хориро пазируфта) нигоҳаш дорад ё дар хок 

ниҳонаш кунад? Огоҳ бошед, ки бад доварӣ мекунанд». 

(Сураи 16 «Наҳл: 59»). 

 

Ислом эҳсосоти вайроншударо нисбат ба духтарон аз байн 

мебарад ва ба тарбиятгар мефармояд, ки ӯ бояд ба онҳо 

ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намояд.  

 

Муслим аз Анас ибни Молик ривоят кардааст, ки Расули 

Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Касе, ки ду духтарро то ба синни 

балоғат расидан дастгирӣ кунад, дар рўзи Қиёмат ману ӯ 
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ҳамроҳ мешавем». Аз рӯи ин ҳадис мардеро, ки падари 

одил буд Худованди Мутаъол  дӯст медорад ва  бо он, ки 

дар паҳлӯи Паёмбарملسو هيلع هللا ىلص меистад ба ӯ эҳтироми бузурге 

гузоштааст!  

 

Имом Аҳмад дар маҷмӯае аз Уқба ибни Амир ал-Ҷуҳанӣ 

ривоят кардааст, ки аз Паёмбари Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص шунидам: «Ҳар 

кас, ки се духтар дошт ва ба онҳо сабр кард, об ва таъом 

дод ва пӯшонид, пас ин — барои ӯ аз оташ паноҳгоҳ аст». 

 

   Робитаи байни бародарони калон ва хурдсол: 

 

Дар аксари мавридҳо бародарони хурдсол кӯшиш 

мекунанд, ки ба калонсолон пайравӣ кунанд ва фикр 

мекунанд, ки бародарони калонӣ хато намекунанд. Ин 

тақлид ҳам паҳлӯҳои хуб ва ҳам бад дорад. Масалан, кӯдак 

метавонад бо бародарони калонии худ вақт гузаронад, ки 

ин ба модар имкон медиҳад, ки аз нигоҳубини кӯдак 

танаффус гирад ва ин вақтро барои корҳои хона истифода 

барад ё истироҳат кунад.  

 

Аз тарафи дигар дар байни бачагони хурду калон майли 

дӯстӣ ба вуҷуд меояд, ки ин муносибати байни онҳоро 

мустаҳкам менамояд. Бо вуҷуди ин, агар кӯдакон як 

муддати дароз якҷоя вақт гузаронанд ин ба он оварда 

мерасонад, ки бародари калонӣ мехоҳад аз хурдӣ 

канорагирӣ кунад, то ба корҳои шахсии худ машғул шавад. 

Аз ин рӯ модар набояд ба муддати дароз фарзандони 
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худро якҷоя бимонад, то бародари калонӣ аз хурдсолон 

канорагирӣ накунад ва муносибаташон тезу тунд 

нашавад, зеро ин метавонад эҳсоси муҳаббати онҳоро ба 

бадбинӣ табдил диҳад. 

 

Бачаҳои  калонсол муносибатҳоро бо дӯстони худ 

тавассути бозии якҷоя инкишоф медиҳанд. Ва агар 

бародари калонӣ хоҳиши гирифтани хурдиро бо худ баён 

кунад модар набояд ба ин халал расонад. Аммо агар 

бародари калонӣ бо вуҷуди исрори ӯ аз гирифтани 

бародари хурдӣ даст кашад, модар бояд масъулияти ӯро 

дар назди бародари хурдӣ фаҳмонад ва ӯро бовар кунонад, 

ки бародарашро бо худ бибарад.  

Таваҷҷӯҳ ба кӯдаки калонӣ ва тарбияи хуби ӯ ба оила дар 

тарбияи кӯдакони хурдсол ёрӣ мерасонад, зеро бачагони 

хурдсол аз бисьёр ҷиҳат ба калонсолон тақлид карда, аз 

калонсолон ибрат мегиранд. Аммо агар волидайн дар 

тарбияи фарзанди калонӣ бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир карда 

бошанд, дар бештари маврид ин кӯдакон нисбат ба 

бародарони хурдии худ бадрафторӣ мекунанд ва 

хурдсолон дар навбати худ калонсолонро барои худ 

намунаи бад мегиранд. 

 

   Рушди забон: 

  

Таҷриба нишон медиҳад, ки инкишофи забон аз 

марҳилаҳои зерин мегузарад:  
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Марҳилаи якум: кӯдак аз ҳафтаҳои аввали ҳаёташ 

тавассути фарёду гиря таваҷҷӯҳи худро ба ниёзҳои худ 

ҷалб мекунад. Дар давраи аз ҳафтаи дуюм то панҷум 

садоҳои ӯ оҳанги муайян пайдо мекунанд, ки ниёзҳои 

кӯдакро нишон медиҳанд. Фарёду гиряе, ки гуруснагиву 

ташнагиро ифода мекунад, аз  фарёду гиряи вобаста ба 

дард ва хоб фарқ мекунанд. Дар ин давра  ағу гуфтани 

кӯдак оғоз меёбад. 

 

Марҳилаи дуюм: кӯдак аз моҳи шашум то даҳум ба 

такрори садоҳои “модар”, “падар” оғоз мекунад, ки 

омодагӣ ва машқи узвҳои нутқ мебошанд. 

 

Марҳилаи сеюм: аз 15 то 18 моҳа кӯдак ба истифодаи 

калимаҳо шурӯъ мекунад. Яъне оҳиста-оҳиста мефаҳмад, 

ки ҳама чизҳои гирду атрофаш ном доранд ва ҳангоми 

корбурди ин калимаҳо натиҷаашро эҳсос мекунад. Он гоҳ 

кӯдак бо истифодаи калимаҳо гуфтани ҷумлаҳоро шурӯъ 

мекунад. 

 

   Тадриҷан инкишоф ёфтани ҷумла дар кӯдак: 

 

Марҳилаи якум - як калима. Ин марҳила дар кӯдак аз соли 

дуюм оғоз мешавад, ки ӯ бо як калима як ҷумларо ифода 

мекунад. Масалан "гав", ки маънояш саг аст ё маро саг 

газид. 
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Марҳилаи дуюм - ду калима. Он аз 18 моҳ то 2 сол оғоз 

меёбад ва бо зуд-зуд истифодабарии исмҳо (исм-қисми 

нутқ) бар хилофи феълу ҳиссачаҳо хос аст. 

 

Марҳилаи сеюм - ҷумлаи кӯтоҳ. Аз 2 солу 4 моҳа то 4 сола 

оғоз меёбад. Дар ин давра кӯдак як ҷумлаи иборат аз 3-4 

калимаро бо истифода аз ҷонишинҳо ва ҳиссачаҳо 

истифода мебарад. 

 

Марҳилаи чорум - ҷумлаи пурра. Ин марҳала аз синни 4-

солагӣ оғоз мешавад, ки дар он кӯдак як ҷумлаи пурраро 

мегӯяд, ҳар сол онро зиёд ва мураккабтар мекунад. 

 

Ба инкишофи забони кӯдак оила, яслӣ ва боғчаи бачагон 

мусоидат мекунад. Аммо бояд дар назар дошт, ки агар 

волидайн талабот ва хоҳиши кӯдакро бидуни ба ӯ додани 

имкони бо сухан баён кардани хоҳишҳояш қонеъ 

гардонанд ин боиси суст инкишоф ёфтани нутқ мегардад. 

Аз ин рӯ, волидон бояд ба кӯдак имкон диҳанд, ки 

хоҳишҳои худро бо сухан баён кунанд ва танҳо пас аз он 

онҳоро қонеъ гардонанд.  

 

Инчунин нодуруст аст, ки волидайн дар ибтидо 

фарзандони худро ба зудӣ ва дуруст сухан гуфтан маҷбур 

кунанд, зеро ин боиси натиҷаи манфӣ шуда, дар баёни 

фикр монеа мешавад. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки 

инкишофи нутқ дар кӯдак дар аввал босуръат хоҳад буд, 

агар то як сол захираи луғавии ӯ аз 3 калима иборат 
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бошад, дар се сол қариб 96 калима ва дар шаш сол қариб 

аз 262 калима иборат хоҳад буд. Тараққиёти захираи 

луғавии кӯдак аз муҳити ӯ, тарбияи ӯ дар хона ва мактаб 

вобаста аст, вале афзудани захираи луғавӣ бештар дар 

мактаб ба амал меояд, аз ин рӯ муаллимро зарур аст, ки ба 

инкишофи захираи луғавӣ ва дуруст кор фармудани 

калимаҳо диққат диҳад.  

 

   Фарқи байни кӯдакон аз рӯи қобилияти забонашон: 

 

1. Хусусиятҳои заковатнокии кӯдак. Кӯдакони оқилтар 

нисбат ба ҳамсолони худ зудтар гап мезананд. 

 

2. Омилҳои физиологӣ. Ин ба кӯдаконе дахл дорад, ки ба 

бемории узвҳои шунавоӣ ё нутқ гирифтор шудаанд, ки 

дар натиҷа онҳо нисбат ба дигарон қобилияташон камтар 

мешаванд. 

 

3. Омили ҷинсӣ. Духтарон дар инкишофи забон аз писарон 

пештаранд. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки сатҳи 

инкишофи забон дар духтарон (6-10 сола) нисбат ба 

писарони ҳамсол баландтар аст. 

 

4. Омили синну сол. Баробари инкишофи кӯдак инкишофи 

забонии ӯ низ инкишоф меёбад. 
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5. Муҳити зист. Ин ба оилае дахл дорад, ки кӯдак дар он ба 

воя мерасад, яъне мавқеи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва тарбиявӣ, 

ки дар он падар ва модар нақши хеле муҳим доранд. 

 

   Рушди хусусиятҳои заковат: 

 

Ақл ҷузъҳои асосӣ дорад - он мағзи солим ва узвҳои ҳис 

мебошанд, инчунин қобилияти майна барои пайваст 

кардани воқеияти даркшуда бо маълумоти дар хотира 

нигоҳ дошташуда мебошад. Аз ин рӯ, зарур аст фаҳмидани 

коршоям будани ин ҷузъҳо ва муҳимияти иттилооте, ки 

ба кӯдак дода мешавад, зеро кӯдак ин маълумотро бо 

воқеият пайваст мекунад, ки дар ӯ тафаккурро ташаккул 

медиҳад.  

 

Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки дар се соли аввали ҳаёти 

кӯдак инкишофи хеле пуршиддати майнаи кӯдак сурат 

мегирад, яъне шаклҳои асосии тафаккур сохта мешаванд. 

Пас, дар ин ҷо модар чӣ аҳамият дорад?  

 

Муҳим он аст, ки модар ягона имконият дорад, ки онро 

ҷуброн кардан ғайриимкон аст ва ин бунёди пояҳои 

муайяни кӯдак аст, то рушди ҳамаҷониба дар соҳаҳои 

гуногун, аз қабили иҷтимоӣ, эҳсосотӣ, физиологӣ ва 

маърифатӣ амалӣ карда шавад ва ин дар тӯли ҳаёти ӯ 

нақши бузург хоҳад дошт. 
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Чунин шуморидан, ки ирсият ба инкишофи зеҳни кӯдак 

таъсири калон мерасонад, дуруст аст, аммо таҷрибаи дар 

тӯли умри ӯ ҳосилшуда низ таъсири бузург дорад, яъне 

ирсият ва муҳити зист якҷоя ба рушди хусусиятҳои 

зеҳнии (يلقعال) кӯдак таъсир мерасонад.  

 

Инкишофи кӯдак аз хурдсолӣ ба эҳсоси меҳр эҳтиёҷ дорад, 

ки дар ӯ ҳисси оромӣ ва худбовариро пайдо мекунонад. 

Яъне, ӯ эҳтиёҷ дорад, ки ӯро пайваста роҳнамоӣ намоянд  

ва ҳамчунин дар муҳити пур аз омилҳои сершумори 

ҳаяҷоноваре, ки дар рушди хусусиятҳои зеҳнӣ  ва рушди 

 забон кӯмак кунанд, ки ин дар донишу тафаккури ӯ (يلقعال)

низ саҳм мегузорад. Ин маънои онро дорад, ки барои 

рушди хусусиятҳои зеҳнӣ, забонӣ ва иҷтимоӣ кӯдакро ба 

бозӣ ташвиқ кардан лозим аст, аз ин рӯ муҳити ӯро бо 

бозичаву китобҳо пур кардан лозим аст.  

 

Сарфи назар аз он, ки кори мағзи сари кӯдак назар ба 

майнаи калонсолон хеле сусттар аст, аммо фаъолияти он 

ду баробар зиёд аст. Аз ин рӯ, духтурони бемориҳои асаб 

ин хусусиятро омӯхта, ба солҳои аввали ҳаёти кӯдак 

диққати махсус доданд, зеро ин давраи пурмашаққат аст. 

Фаъолияти мағзи сари кӯдак дар ин давра дар авҷи 

қобилияти зуд омӯхтан, азхуд кардан ва ташаккул додани 

усулҳои асосии тафаккур ва ҳалли масъалаҳо мебошад.  

 

Яъне модарро зарур аст, ки барои рушди майнаи кӯдак 

шароити мусоид фароҳам оварад, аз қабили: ғизои дуруст, 
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саломатии кӯдак, фароҳам овардани фазои хуби оилавӣ, 

ки дар он муҳаббат, ризоият ва таваҷҷӯҳ ба ҳама ниёзҳои 

ӯ ҳукмфармо бошад, инчунин  бозӣ ва шӯхӣ бо кӯдак, 

таърифи ҳар як кори нек, ташвиқи донишу омӯзиш. 

Инчунин, бо фарзандон дар хондан, сӯҳбат кардан ва 

якҷоя гӯш кардани ҳикояҳои мақсаднок аҳамият додан 

лозим аст.  

 

Дар баробари ба воя расидани кӯдак таваҷҷӯҳ ва 

қобилияти хотираи ӯ зиёд мешавад ва ин ба модар дар 

оянда нишон медиҳад, ки кӯдак на танҳо маълумотро 

азхуд мекунад, балки ба истифодаи он дар ҳаёти 

ҳаррӯзааш низ шурӯъ мекунад. 

 

Дар соли аввали ҳаёт дар кӯдак қобилияти истифодаи 

ҷисми худ барои рушди ақл меафзояд, яъне соҳибдониш 

шудани ҳаррӯзаи ӯ тавассути тамос бо ашё ва одамони 

гирду атроф ба амал меояд. Аз ин рӯ, бо тағирёбии доимии 

муҳити зист дониши ӯ низ меафзояд. Ин махсусан дар 

муҳите, ки барои кӯдак муҳим ва шавқовар аст рӯй 

медиҳад, ки шавқи донистани ашё ва истифодаи онҳоро 

бедор мекунад. Ва инчунин тавассути муҳити ӯ аз қабили 

сӯҳбатҳои пайваста бо кӯдак, ханда, зуҳуроти меҳру 

муҳаббат нисбат ба ӯ, ки ӯро орому шодмон месозад.  

 

Дар мавриди кӯдаке, ки нисбати ӯ беэътиноӣ карда 

шудааст ва ӯро ба муддати тӯлонӣ танҳо мондаанд, пас ин 

ӯро ба сабаби эҳсоси нороҳатии ботинӣ ва дилтангӣ ба 
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ошуфтагӣ меорад. Ва ин дар навбати худ дар ӯ мафҳумеро 

ташаккул медиҳад, ки гиря таваҷҷӯҳи дигаронро ба худ 

ҷалб мекунад ва ин ба модар хуш намеояд. Кӯдаки 

беэътиноикардашуда эҳтиёҷоти шадидро ба таваҷҷӯҳ 

эҳсос мекунад ва ҳангоми надидани он асабонӣ мешавад, 

яъне кайфияташ бад мешавад ва аз оромии табииаш 

берун мешавад. 

 

Дарки кӯдак дар бораи робитаи байни сабаб ва натиҷа. 

Масалан ӯ ҳангоми ҳаракати пойҳояш метавонад ларзиши 

катро эҳсос кунад ё овози шақшақаро ҳангоми задани 

бозичаҳояш мешунавад. Бо назардошти ин модарро 

лозим аст, ки кӯдакро бо он чизҳое таъмин кунад, ки ӯро 

ба озмоишҳои гуногун водор созад ва дар ҳоле, ки ин чиз 

ба кӯдак зарар нарасонад. Барои ин волидайн набояд 

бозичаҳои қиматбаҳоро харанд, ба ӯ табақи пластикӣ, 

қошуқ, қуттиҳои андозаашон гуногун додан кифоя аст.  

 

Кӯдак бо вуҷуди фаҳмидани хосиятҳои ашё дар айни 

замон оқибати дар роҳи пур аз мошинҳо бозӣ кардан ва ё 

аз тиреза ба берун партофтани ашёҳоро, ки боиси осеб 

дидани шахсӣ роҳгузар мегардад дарк карда наметавонад. 

Ва агар чунин ҳодиса рӯй диҳад кӯдак аз он ибрат 

намегирад, зеро ӯ қодир нест, ки ҳодисаҳоро бо ҳам 

пайваст кунад. Аз ин рӯ, ба модарон маслиҳат додан, 

фаҳмондан, оқибатҳоро дар натиҷаи кирдораш шарҳ 

додан лозим аст. Вақте ки модар ба корҳояш меравад, пас 
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кӯдакро зери назорати наздикон бимонад, то ки кӯдак худ 

ва дигаронро зери хатар нагузорад. 

 

Яке аз бозёфтҳои минбаъдаи зеҳнии кӯдак фикре аст, ки 

чизҳои афтодае, ки аз майдони биниши ӯ нопадид 

шудаанд аз байн намераванд. Баръакси он чи ки ӯ қаблан 

фикр мекард, яъне вақте ки бозича зери кат меафтод 

кӯдак дигар онро намеҷуст, гумон мекард, ки вай дигар 

вуҷуд надорад. Бо вуҷуди ин, кӯдак ба воя расида, дарк 

мекунад, ки бозичаҳо ба ҳеҷ куҷо нопадид намешаванд. Аз 

ин рӯ, ба модарон ва наздикон тавсия дода мешавад, ки бо 

кӯдак рустшавакон бозӣ кунанд, инчунин бозичаҳоро 

пинҳон намоянд ва боз бароваранд, ки ин таваҷҷӯҳи 

кӯдакро ба худ ҷалб намуда, ӯро шод мегардонад.  

 

   Маслиҳатҳои муфид барои модар дар изҳори 

эҷодкорӣ ҳангоми бозӣ бо кӯдак: 

 

1. Модар ба сари кӯдак як пораи хурди матоъро гузошта, 

аз ӯ мепурсад: «Дар куҷо?». Вақте ки кӯдак маънои бозиро 

дарк мекунад, ӯ ба гирифтани ин матоъ аз сараш шурӯъ 

мекунад. 

 

2. Модар дар паси дар ё диван тавре пинҳон мешавад, ки 

як қисми баданаш ба кӯдак намоён монад, то ҳангоми 

гузаштан тифл ӯро пайдо кунад ва ин боиси хурсандӣ 

гардад. 
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3. Модар сари худро бо сачоқи калон мепӯшад ва ба кӯдак 

имкон медиҳад, ки онро кашад. Сипас бо ҳамон сачоқ сари 

кӯдакро мепӯшонад ва мекашад, гӯё ӯ кӯдакро ёфта 

бошад.  

 

Қобилияти бозӣ кардани кӯдак ва дарки он, ки чизҳои 

пинҳонӣ аз байн намераванд, ҳангоми ҷудо шудан аз 

модар ба ӯ кӯмак мекунад, зеро дарк мекунад, ки набудани 

ӯ муваққатӣ аст ва ӯ ҳатто агар тамоми рӯз  набошад ҳам, 

бармегардад. Вақте ки модар ба кӯдак мефаҳмонад, ки 

ҳоло ба кор ё харид меравад, зеҳни ӯ дар ҳамон лаҳза 

мисолҳои дар боло зикршударо таҷдид мекунад, ки дар 

навбати худ ҷудошавии амалиро аз модар осон мекунад.  

 

Дар сини сесолагӣ дар кӯдак  дар бораи ашёҳо ва амалҳо 

мафҳумҳо ташаккул ёфта, бо роҳи озмоиш ва иштибоҳ 

муаммоҳои хурдро ҳал карда метавонад ва инчунин 

инкишофи забон ба амал меояд. Вақте ки хотира ва 

қобилияти баён кардани фикр инкишоф меёбад, кӯдак ба 

фаҳмидани мафҳумҳои муваққатӣ оғоз менамояд, ба 

монанди бозӣ пас аз хӯрокхӯрӣ, инчунин фаҳмидани 

робитаҳо байни ашёҳо (сабаб ва натиҷа), ба монанди бозӣ, 

ки кӯдак дар он ҷамъоварӣ ва ҷудо мекунад то пайдо 

кардани шакли муайян. Инчунин, кӯдак аҳамияти 

рақамҳоро дарк мекунад, бозиҳо ва ашёҳои худро дар 

шакли пайдарпай ба тартиб дароварданро меомӯзад, аз 

қабили лӯхтакро рӯи кат гузоштан ва пӯшонидани он, на 
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мисли пештара бемақсад ва бетартибона аз як ҷо ба ҷои 

дигаре бурдани он.  

 

Дар ин синну сол кӯдак дар бораи ҳар чизе, ки рӯй 

медиҳад, яъне дар бораи натиҷаи аъмоли худ фикр 

мекунад, масалан, агар касе аз оилааш бемор бошад 

масъулияти худро ҳис мекунад.  

 

Вай инчунин фикр мекунад, ки ҳама чизҳо зинда ҳастанд 

ва онҳо эҳсосот ва фикрҳо доранд. Масалан, вақте ки тӯб 

меғелад кӯдак фикр мекунад, ки худи тӯб инро мехоҳад. 

Дар мавриди тафаккури кӯдак бошад, дар аксари 

мавридҳо ӯ фантазияро аз воқеият фарқ намекунад, яъне 

вақте бо бозичаҳо бозӣ мекунад, онҳоро зинда тасаввур 

менамояд, ё тасаввур мекунад, ки ӯ дар осмон парвоз 

карда, ба ягон ҷое меравад ва ё ин ки мошин меронад. 

 

Аз ин рӯ, дар сӯҳбат бо кӯдак модар бояд калимаҳоро 

интихоб кунад. Масалан, вақте ки модараш ба ӯ мегӯяд: 

"Агар тухм зиёд хӯрӣ, мурғ мешавӣ" вай онро ҷиддӣ қабул 

мекунад, то он вақте, ки мефаҳмад, ки вай ба ӯ шӯхӣ 

мекунад.  

 

Дар чорсолагӣ кӯдак аз сабаби саволҳое, ки дар бораи 

чизҳои гирду атроф ба вуҷуд меоянд диққати бештарро ба 

худ талаб мекунад ва инчунин ба ҷавобҳои аз модар 

гирифташуда диққат медиҳад. Вақте мепурсад: Чаро 

офтоб дар рӯз мебарояд? Чаро шаб мешавад? Моро кӣ 
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офаридааст? Аллоҳ куҷост? Пас модарро лозим аст, ки дар 

саволҳо ҷиддӣ бошад ва ба онҳо дарҳол, дуруст ва дастрас 

ҷавоб диҳад. Зеро маҳз ҳамин ҷавобҳо ба кӯдак кӯмак 

мекунанд, ки ҷаҳонбинии ӯро васеъ кунанд.  

 

Дар ин синну сол ба модар лозим нест, ки ба фаҳмонидани 

қоидаҳои рафтори худ диққати махсус дихад, зеро кӯдак 

аз ӯҳдаи иҷрои ҳамаи дастурҳо баромада наметавонад. 

Барои ӯ бас аст, ки аз ӯ хоҳиш кунад, ки ин амалро анҷом 

надиҳад, зеро ин кор ба ӯ зиён мерасонад ва ин беҳтар аз 

шарҳи муфассал аст.  

 

Чунки кӯдак дар ин синну сол ба масъала аз паҳлӯҳои 

гуногун нигоҳ карда наметавонад ва аз ӯҳдаи ҳалли 

муаммо баромада наметавонад, ки аз ӯ ҳамзамон ба 

баррасии чанд омил тақозо мекунад.  

 

Дар синни панҷсолагӣ дарки кӯдак дар бораи вақт беҳтар 

мешавад, аз қабили донистани вақтҳои наҳорӣ, хӯроки 

нисфирӯзӣ ва шом ва донистани вақтҳои намоз. Вай 

аллакай қисми достонро аз ёд карда метавонад, то се 

дархостро иҷро кунад, мафҳумҳои гуногун ва ба ҳам 

монандро мефаҳмад ва бозиҳои хаёлиро бозӣ мекунад. 

Вай инчунин фаслҳоро мефаҳмад: тобистон, тирамоҳ, 

зимистон, баҳор ва агар ба боғча равад, бар хилофи 

фахмидани вазн рӯзҳои ҳафта, ҳарфҳо, рақамҳо, ҳаҷмҳо, 

шаклҳои геометриро низ медонад. Аммо дар муқоиса бо 

калонсолон қобилияти хулосабарории кӯдак суст 



 

103 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

мемонад, вай робитаи сабабу натиҷаро дарк карда 

наметавонад. Аз ин рӯ, кӯдакон ба дарки хурофот, 

ривоятҳо гирифтор мешаванд, ки ба эътиқоди онҳо 

табдил меёбанд, бинобар ин дар пеши назари кӯдак 

хурофотҳои гуногун ва қиссаҳои фантастикиро зикр 

кардан мумкин нест. 

 

Бо вуҷуди ин, кӯдак набояд маҷбур карда шавад, ки ин 

мафҳумҳоро омӯзад, зеро агар ӯ фишорро ҳис кунад ӯ ба 

ин омӯзиш муқобилат мекунад.  

 

Роҳи беҳтарини ошно кардани кӯдак ин тамос гирифтан 

бо ҳайвонот, наботот, бо ашёи истифодаи ҳамарӯза ҳам 

дар дохили хона ва ҳам берун аз он мебошад, ки тавассути 

боздидҳои ӯ ба шаҳр, деҳа, ҷойҳои ҷамъиятӣ, бозорҳо, 

фермаҳо, саҳроҳо сурат мегирад.  

 

 Агар  кӯдак ба чизе қобилият ё майл дошта бошад модар 

набояд аз ин беэътиноӣ кунад, балки баръакс, мусоидат  

намояд ва дар рушди онҳо аз ҳар ҷиҳат саҳм гузорад. Вай 

инчунин бояд ба саволҳои кӯдак бо истифода аз китобҳо, 

бахусус ба саволҳое, ки фаҳмиши асоси ҷаҳонбинӣ, марг ва 

коинотро зиёд мекунанд ҷавоб диҳад.  
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   Аз ин рӯ, модар бояд кӯдакро ба корҳои зерин 

ташвиқ кунад: 

 

1. Ба ӯ лозим аст, ки барои кӯдак ҷои амн омода созад, ки 

дар он ӯ бехатар ҳаракат мекунад ва оромиро ҳис 

менамояд, дар ҳоле ки оғӯш кардан ва меҳри модарона 

зоҳир карданро фаромӯш накунад. 

 

2. Вай бояд ба кайфияти кӯдак бодиққат бошад ва ба 

зуҳури аломатҳои нороҳатӣ бо бартараф кардани онҳо 

посух диҳад. 

 

3. Модаронро ҳангоми иваз кардани либоси кӯдак, 

нишастанаш дар болои тубак, шир додан, бозӣ кардан ва 

сайру гашт кардан лозим аст, ки бо ӯ гуфтугӯ кунад ё 

оҳангеро сарояд. Дар ин кор вай бояд аз ибораҳои 

калонсолон истифода барад. Агар модар пай бурд, ки 

кӯдак ҳарфҳоро намешунавад ё такрор намекунад, пас 

бояд ба духтур муроҷиат кунад. 

 

4. Ба ӯ лозим аст, ки китобу қиссаҳоро мутолиа кунад ва 

онҳоро тавре интихоб кунад, ки шавқу рағбати кӯдакро 

бедор созад ва ӯро водор созад, ки дар бораи онҳо андеша 

кунад ва сӯҳбат кунад. 

 

5. Шиносоии кӯдак бо дигар кӯдакон ва волидони онҳо. 
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6. Модар бояд кӯдакро ба бозӣ бо бозичаҳо ташвиқ намояд 

ва инчунин бо ӯ рустшавакон бозӣ кунад. 

 

7. Модарро лозим аст, ки аз шахсоне, ки ба тарбияи кӯдак 

машғуланд талаб намояд, ки ҳамон усулҳои тарбияро 

истифода баранд ва ҳангоми набудани ӯ бехатариро 

таъмин намоянд. 

 

8. Бо фарорасии шом модар набояд хоби кӯдакро таъхир 

кунад, инчунин тавсияҳои табибон дар ин бора ҳастанд. 

 

9. Вай бояд ба кӯдак аломатҳои салому алейк, хайру хуш, 

инчунин шаб ба хайр ва бо ризо сар ҷунбониданро ёд 

диҳад. 

 

10. Ба ӯ Қуръон ва дуъо аз суннатро омӯзонад. Масалан, 

дуъои пас аз хоб бедор шудан:   «Ҳамд ба Аллоҳ, ки моро 

баъд аз миронидан зинда гардонид ва бозгашти мо ба сӯи 

Ӯст». Ва инчунин дуъоро дар нақлиёт: «Ҳамд ба Аллоҳ, ки 

онро ба мо тобеъ кардааст, зеро мо ин корро карда 

наметавонем». 

 

11. Ёди Аллоҳро дар саҳар ва шом таълим диҳад. 

 

12. Усулҳое, ки модар ба кор мебарад бояд пур аз муҳаббат 

бошад на дуруштӣ ба монанди дод задан, задан ва 

тамасхур кардани кӯдак. 
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13. Агар кӯдак ба модар савол диҳад ӯ бояд бо шарҳ ҷавоб 

диҳад. Масалан, кӯдак мепурсад: «Оё кабӯтар аз тухм 

баромад ё не?». Ба он модар бояд ҷавоб диҳад: «Бале, ин 

кабӯтар аз тухм баромадааст, вақте ки кафида аз он чӯҷа 

мебарояд». 

 

14. Модар бояд нақшаи рӯзи  фарзандашро тавассути 

таъини ҷадвали ҳаррӯза барои хӯрокхӯрӣ, хоб, корҳои 

хонагӣ ва бозиҳо таҳия намояд. 

 

15. Вай бояд қобилияти алоқаманд кардани чизҳоро бо 

калимаҳое, ки ба он чизҳо ишора мекунанд инкишоф 

диҳад. Масалан, вақте ки возеҳ ва фаҳмо  калимаи «китоб» 

мегӯяд бояд онро нишон диҳад. Вай инчунин бояд дар 

фаҳмиши кӯдак номҳоро бо одамоне, ки ӯ дӯст медорад 

алоқаманд намояд. Масалан, гӯяд: «Ин биби Хадиҷа», «Ин 

амаки Саид», «Ин холаи Фотима». 

 

16. Бояд ба кӯдак меъёрҳои ҳалолу ҳаромро омӯзонад. 

Агар кӯдак кори ҳаром карда бошад, бояд дар шакли 

қатъӣ манъ карда шавад ва ба ӯ ҳаром будани ин амалро 

фаҳмонад.  Ҳамчунин, фарзандро ба адои намоз ташвиқ 

намояд ва фарз будани онро баён кунад, зеро адои намоз 

ба биҳишт мебарад ва инро бо ҳадис дар бораи биҳишт ва 

лаззатҳои он ва инчунин дар бораи дӯзах ва азобҳои он 

асоснок намояд. 
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17. Кӯдак дар ҳалли муаммоҳо доимӣ нест, гоҳ муваффақ 

мешавад ва гоҳе не. Аз ин рӯ, модарро зарур аст, ки 

тафаккури кӯдакро барои ҳалли муаммоҳо таҳрик диҳад. 

Масалан бо пурсидани чистонҳо дар шакли бозӣ. 

 

18. Ҳамчунин модарро зарур аст, ки кӯдакро ба баёни 

эҳсосоташ, аз қабили шодӣ, шавқу завқ, тарс, ғазаб ташвиқ 

созад ва дар баробари ба кор бурдани вожаҳои мувофиқ 

кӯмак расонад. 

 

19. Модарро зарур аст, ки пас аз дарс кӯдакро ба мутолиаи 

адабиёти махсус водор созад. Чунончи, илмию фароғатӣ 

ва исломӣ, масалан як силсила китобҳо дар бораи 

лашкаркашиҳои артиши мусалмонон ва инчунин тавсифи 

сирати Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص ва асҳоби ӯ. 

 

20. Кӯдакро бо истифода бурдани иродаи ӯ ба корҳое 

ҳавасманд кардан ва ёрӣ додан лозим аст. Дар баробари 

ин ӯро ба хорӣ ва ғамгинӣ дучор накардан. Ин ба кӯдак 

барои ба даст овардани натиҷаҳо дар иҷрои вазифаҳо 

кӯмак мекунад. 

 

21. Агар имконпазир бошад, дар чорабиниҳои давомдори 

кӯдакон ё ҷамъомадҳои муштарак барои муошират 

иштирок кардан. 

 

22. Аз рафти иҷрои супоришҳои мактабӣ назорат кардани 

кӯдак, бо омӯзгорони мактаб робита ва ҳамкорӣ намудан, 
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ки ин дар навбати худ ба таълими кӯдак мусоидат 

мекунад.  Фикрҳоеро, ки ба кӯдак таълим дода мешавад  

назорат карда истодан, зеро баъзеи онҳо ба дини Ислом 

мувофиқат намекунанд, бахусус фикр оиди тарбияи 

ватандӯстӣ ба донишҷӯён таълим дода мешавад. Дар ин 

ҳолат ба кӯдак бояд фаҳмонд, ки ин фикрҳо танҳо барои 

имтиҳон аст, зеро онҳо ба Ислом мувофиқ нестанд ва 

ҳароманд. Бо ин пешгирӣ ва тасдиқи ин фикрҳо дар зеҳни 

кӯдак амалӣ мешавад. 

 

23. Роҳнамоии кӯдак ба манбаъҳои иттилоот, зеро ин 

барои ӯ аз додани маълумоти тайёр беҳтар аст. 

 

24. Ба кӯдак фарқи байни воқеият ва фантазияро 

фаҳмонда додан, махсусан ҳангоми тамошои филмҳои 

мултипликатсионӣ. Азбаски кӯдак дар ин давра 

тасаввуроти хеле инкишофёфта дорад. Масалан, ҳангоми 

бозӣ чӯб ба асп табдил меёбад ва вай онро зин карда, 

мисли овози асп шиҳа мекашад ва ё чизи мудаввар ба рули 

мошине мубаддал меёбад, ки худаш онро идора мекунад 

ва садои мошинро мебарорад. Ин тасаввурот дар давраи 

аз 4 то 5-солагӣ шиддат мегирад, ки кӯдакро аз олами 

воқеӣ ба олами хаёлот мебарад. Тавассути бозиҳои хаёлӣ 

кӯдак эҳсосот ва ҳиссиётро мувофиқи мавқеи хаёлӣ 

меомӯзад. Дар давраи баъдимактабӣ тахайюли кӯдак аз 

ҳисоби рушди зеҳнӣ, иштирок дар ҳаёти воқеӣ ва 

қобилияти фарқ кардани тасаввурот аз воқеият эҷодкор 
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мешавад. Аз ин рӯ, дар чорабиниҳои илмӣ, таълимӣ ва 

варзишӣ аз тахайюли ӯ истифода бурдан лозим аст. 

 

25. Зарур аст, ки модар аз кӯдак қиссаҳои даҳшатнок ва 

хурофотиро дур намояд, масалан дар бораи аждарҳо, 

девҳо, инчунин қиссаҳоеро, ки дар кӯдакон тарсончакӣ, 

пастӣ, бухл, умед ба тақдир ва интизории он чизеро, ки 

тақдир шудааст. Ҳамчунин бояд шарҳҳои эҳтимолии 

иштибоҳиро дар бораи қиссаҳои Исломӣ истисно кард. 
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- БОБИ СЕЮМ - 

 

   ЧӢ ТАВР КӮДАКОНРО БОВАР КУНОНД? 

 

Аксари волидайн аз нофармонии фарзандонашон шикоят 

мекунанд, зеро ҳангоми ба фарзанд супоридани кор ӯ 

норозӣ шуда, волидонро ба беадолатӣ ва маҷбурӣ 

муттаҳам мекунад. Пас, чӣ тавр кӯдакро ба он чизе ки 

волидон мехоҳанд бовар кунонд? Ва чӣ гуна метавон 

кӯдакро ба иҷрои кор на аз рӯи маҷбурӣ ва нафрат, балки 

бар асоси хоҳиш ва муҳаббат водор кард? 

 

   Намунаи тақлид: 

 

Дар ҷараёни тарбия аз ҳама воситаи таъсирбахш тақлид 

аст, ки дар кӯдак рафтори манфӣ ё мусбиро ташаккул 

медиҳад. Пас агар тарбиятгар ҳалолкор, поквичдон, 

хоксору саховатманд бошад кӯдак низ ҳалолкор, 

поквиҷдон, хоксору саховатманд мешавад, аммо агар 

тарбиятгар фиребгар, хиёнаткор, хасис ва бадкирдор 

бошад, табиист, ки кӯдак ҳамчун фиребгар, хиёнаткор, 

хасис ва одами бадкирдор ба воя мерасад.  

 

Аз ин рӯ, волидайн бояд чунин хислатҳоро дошта бошанд 

ва чунин қоидаҳои рафторро риоя кунанд, ки мехоҳанд 

дар фарзандонашон тарбия намоянд. Вақте ки худи 

волидайн асабонӣ ва хашмгинанд, аз кӯдак оромӣ ва 

нармдилиро талаб кардан мумкин нест, инчунин  аз кӯдак 
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риоя намудани қоидахои гигиениро талаб кардан 

номумкин аст, дар сурате ки худи падару модарон ба ин 

қоидаҳо риоя намекунанд. Абу Довуд ва Байҳақӣ аз 

Абдуллоҳ ибни Амир ривоят кардаанд, ки мефармояд: 

«Рӯзе Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص  дар хонаи мо буданд. Дар ҳамин 

вақт модарам маро ҷеғ зада гуфт: «Инҷо биё, ба ту чизе 

медиҳам”. Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص  аз модарам пурсиданд: «Ба ӯ чӣ 

мехости бидиҳӣ?”. «Ман мехостам ба ӯ хурмо диҳам». 

Сипас Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: «Пас бидон, ки агар ба ӯ 

чизе намедодӣ, туро гуноҳи дурӯғ навишта мешуд». Аҳмад 

ва дигарон аз ин гуна суханони Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ривоят 

мекунанд: «Ҳар кӣ ба кӯдаке гуфт: «Ин ҷо биё инро бигир ва 

баъд ба ӯ чизе надиҳад, пас ин дурӯғ аст». 

 

Вақте ки кӯдак дар падараш шахсияти номуайян ва 

бепарворо мебинад, барояш соҳиби хислатҳои арзанда 

шуданаш мушкил мегардад. Пас фарзанде, ки аз волидайн 

дашном ва маломат мешунавад, бо душворӣ суханвариро 

ёд мегирад, аммо агар аз падару модар сахтгирию 

дилсардӣ бинад, ҳалимӣ ва муҳаббатро бо душворӣ ёд 

мегирад ва агар аз волидайн ғазаб ва асабониятро 

бубинад, омӯхтани ботамкинӣ барояш душвор мегардад.  

 

Ал-Ҷоҳиз ривоят мекунад, ки Уқба ибни Абул-Ос ҳангоме 

ки писарашро назди устод овард, гуфт: «Аввалин коре, ки  

бояд ту пеш аз ислоҳ кардани писари ман анҷом диҳӣ, ислоҳ 

кардани худ аст. Чунки чашмони ӯ бо чашмони ту пайванд 

аст, яъне он чиро, ки некӯ мепиндорӣ, нек медонад ва он 
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чиро, ки бад мешуморӣ, бад медонад. Ҳамчунин ба ӯ ҳаёти 

одамони хирадманду боахлоқро омӯзон. Бо ман тарсон, 

вале бе ман тарбия кун. Барои эшон табибе бош, ки бе 

муайян кардани касалӣ дору таъин намекунад ва аз ман 

омӯрзишро интизор мабош, зеро ман ба ту таваккули 

комил кардам». Волидайнро лозим аст, ки ба тарбияи 

фарзанди калонӣ диққат диҳанд, дар ин кор худро бояд 

комилан сарфа намуд, зеро бародарони хурдиаш аз ӯ 

ибрат мегиранд.  

 

Бешак, ки намуна дар тарбияи фарзанд - як роҳи муҳим 

аст ва агар волидайн бихоҳанд дар фарзандони худ 

хислатҳои олиро тарбия кунанд, пас бояд биомӯзанд, ки 

шахсияти муваффақ ва олӣ чӣ гуна аст, то дар ин бора ба 

фарзандон нақл намоянд ва аз онҳо талаб кунанд, то ба ин 

мисол тақлид кунанд.  

 

Пас, агар мехостед, ки писаратон пешво ва роҳбар бошад, 

пас бояд ба ӯ китобҳо дар бораи пешвоён ва роҳбарони 

исломӣ - сар карда аз Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва асҳоби 

гиромашон, ки динро ба мо овардаанд ва паҳн кардаанд 

пешкаш кунед, ки дар соҳаҳои гуногун барои тамоми 

инсоният намунаи ибрат боқӣ мемонанд.  

 

Акнун мо ба як усули дигари боварибахш меоем ва ин усул 

ҳикояҳо ва таърих аст.  
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   Истифодаи ҳикояҳо барои бовар кунонидани 

кӯдакон: 

 

Ин усул дорои таассурот, илҳом, эҳсосот, ақлия, асоснокӣ 

буда, дар Қуръон ба таври васеъ истифода шудааст. 

Аҳамияти ин усул дар он аст, ки вай дар руҳи одамон 

мафҳумҳои амиқро ташаккул медиҳад.  

 

   Қиссаҳои Қуръон дорои се хусусиятҳои хос аст: 

 

- барангезиши тафаккур 

 

- панд ва насиҳат 

 

- шавқангезӣ 

 

   Барангезиши тафаккур: 

 

Аллоҳ таъоло фармудааст: 

 

ِ  ١٧٦ِٱلَۡقَصَصِلََعَلُهۡمَِيَتَفَكُروَنِ فَٱقُۡصصه

«Қиссаҳоро бигӯй, шояд ба андеша фурӯ раванд!»  

(Сураи 7 «Аъроф» 176). 

 

Дар Қуръони Карим қиссаҳои зиёде баён шудааст, ки дар 

онҳо равиши тафаккур зина ба зина баён шудааст. 

Чунончи, баҳсҳое, ки байни паёмбарон ва мардумони онҳо 

дар бораи асосҳои эътиқод давом дорад. 
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Аллоҳ Таъоло дар бораи сӯҳбати Фиръавн хабар дод: 

   

نهَُيِ اَِوَۡلهۡثَتِفهيَناِمهۡنُِعُمرهَكِسه د  هَكِفهيَناَِوِله لَۡمِنَُربر
َ
َِفَعلَۡت١٨ِِِقَاَلِأ َتَكِٱَلِته

َوَفَعلَۡتَِفۡعلَ
َٰفهرهيَنِ َك

نَتِمهَنِٱلۡ
َ
 ١٩َِوأ

«Гуфт: «Оё ба ҳангоми кӯдакӣ назди худ парваришат 

надодем ва ту чанд сол аз умратро дар миёни мо 

нагузаронидӣ? 19.Ва он кори кардаатро, кардӣ? Пас, ту 

кофири неъматӣ». (Сураи 26 «Шуъаро» 18-19). 

 

Ва Мӯсо эътироз кард. Аллоҳ таъоло фармудааст:  

 

هَُيِ نَاِ۠مهَنِٱلَضٓالر
َ
اَِوأ ا٢٠ِِقَاَلَِفَعلُۡتَهآِإهذ  ُِحۡكم  ه َِرّبر ۡفُتُكۡمِفَوََهَبِِله َفَفَرۡرُتِمهنُكۡمِلََماِخه

ِمهَنِٱلُۡمرَۡسلهَُيِ ٰٓءهيَل٢١ِِوََجَعلََنه ِإهۡسَر ٓ ۡنَِعَبدَتِبََنه
َ
ِأ َ هۡعَمةَِٞتُمنَُّهاِلََعَ هلَۡكِن  ٢٢َِوت

 «Гуфт: Он вақт, ки чунон кардам, аз хатокорон будам. 

Ва чун аз шумо тарсидам, гурехтам. Вале 

Парвардигори ман ба ман пайғамбарӣ дод ва маро дар 

шумори паёмбарон овард. Ва миннати ин неъматро 

бар ман мениҳӣ, ҳол он ки бани Исроилро ғулом 

сохтаӣ?» (Сураи 26 «Шуъаро» 20-22). 

 

ِٱلَۡعَٰلَمهَُيِ وقهنهَُي٢٣ِِقَاَلِفهرَۡعۡوُنَِوَماَِربُّ إهنُِكنُتمِمُّ ِۡۖٓ َِوَماِبَۡيَنُهَما ۡرضه
َ
َِوٱۡۡل ِٱلَسَمََٰوَٰته قَاَلَِربُّ

ََلِتَۡسَتمهُعوَن٢٤ِِِ
َ
ۥِٓأ هَمۡنَِحۡوََلُ َولهَُي٢٥ِِقَاَلِل

َ
هُكُمِٱۡۡل َِءابَآئ قَاَلِإهَن٢٦ِِقَاَلَِربُُّكۡمَِوَربُّ

َلِإهَِلُۡكۡمِلََمۡجُنوٞنِِرَُسولَُكمُِ رۡسه
ُ
إهنُِكنُتۡم٢٧ِِٱََّلهٓيِأ ِۡۖٓ َِوَماِبَۡيَنُهَما َِوٱلَۡمۡغرهبه ِٱلَۡمۡۡشهقه قَاَلَِربُّ

 ٢٨َِتۡعقهلُوَنِ
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«Фиръавн гуфт: «Парвардигори ҷаҳониён кист?». 

Гуфт: «Агар ба яқин мепазиред, Парвардигори 

осмонҳову замин ва ҳар чӣ миёни онҳост». Ба онон, ки 

дар атрофаш буданд, гуфт: «Оё нашунидед?». Гуфт: 

«Парвардигори шумо ва Парвардигори ниёгони 

шумо». Фиръавн гуфт: «Ин паёмбаре, ки бар шумо 

фиристода шуда, девона аст». Гуфт: «Ӯст 

Парвардигори Машриқу Мағриб ва ҳар чӣ миёни он ду 

аст, агар оқилона биандешед». (Сураи 26 «Шуъаро» 23-

28). 

ۡجَعلََنَكِمهَنِٱلَۡمۡسُجونهَُيِ
َ
ِٱََّتَۡذَتِإهَلًَٰهاَِغۡۡيهيَِۡل ئهنه

بهُٖي٢٩ِِِقَاَلِلَ ءِٖمُّ هََشۡ ۡئُتَكِب َولَۡوِجه
َ
قَاَلِأ

قهَُي٣٠ِِ ِٓإهنُِكنَتِمهَنِٱلَصَٰده ههۦه ِب ته
ۡ
 ٣١ِقَاَلِفَأ

«Фиръавн гуфт: «Агар ҷуз ман каси дигареро ба худоӣ 

гирӣ, ба зиндонат меафканам». Гуфт: «Ҳатто агар 

мӯъҷизае равшан барои ту оварда бошам?». Гуфт: 

«Агар рост мегӯӣ, биёвар».  (Сураи 26 «Шуъаро»  29-31). 

 

Қуръон қиссаҳои зиёди паёмбаронро дарбар мегирад, ки 

дар онҳо  муколамаҳоеро мебинед, ки шуморо ба андеша 

водор мекунад. Ва инчунин  қиссаҳое, ки дар он тафаккур 

роҳи ҳалли муаммоҳост, монанди достони Юсуф (а.с.).  

 

Аллоҳ таъоло фармудааст:  

 

َراَدِ َوٱۡستََبَقا
َ
ِقَالَۡتَِماَِجَزآُءَِمۡنِأ ِۚ اِٱۡۡلَابه هَدَهاِدَلَ َفَياَِسير

لۡ
َ
ٱۡۡلَاَبَِوقََدۡتَِقمهيَصُهۥِمهنُِدبُرَِٖوأ

ٞمِ ِله
َ
ۡوَِعَذاٌبِأ

َ
نِيُۡسَجَنِأ

َ
ۡهلهَكُِسوًٓءاِإهََلِٓأ

َ
هأ  ٢٥ِب
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«Онҳо ба сӯи дар шитофтанд ва хостанд аз якдигар 

пеш гузаранд ва ӯ ҷомаи ӯро аз қафо пора кард. Дар 

назди дар бо хоҷааш вохӯрданд. Зан гуфт: "Онеро, ки 

мехост ба занат озор диҳад, агар ӯро зиндонӣ накунӣ ё 

ба азоби тоқатфарсо гирифтор накунӣ, чӣ гуна 

метавонӣ ҷазо диҳӣ?!». (Сураи  12 «Юсуф» 25). 

 

Юсуф аз ҳамсари Азиз, ки мехост зино кунад, мегурехт. 

Дар назди дар ба Юсуф расида, куртаашро аз пушташ пора 

кард ва дар ҳамин лаҳза дар кушода шуда, шавҳараш 

ворид шуд. Пас аз ин зани Азиз ҳақиқатро таҳриф кард ва 

Юсуфро муттаҳам кард, ки вай ӯро ба васваса андохтан 

мехост ва ҷазои ӯро талаб намуд. Ва Юсуф алайҳиссалом 

чӣ кор кард?  Вай дарҳол ба дифоъ аз худ шурӯъ кард ва 

ҳама иттиҳомоти зидди худро рад кард. 

 

Аллоҳ таъоло фармуд:  

 

ِِۚ َِعنَِنۡفَسه َِرََٰوَدتَۡنه َ  قَاَلِِهه

 «Юсуф гуфт: «Ӯ аз ман талаби зино кард ва маро ба худ 

хонд».  (Сураи  12 «Юсуф» 26).  

 

Вазъияте, ки ба миён омад ҳалли таъҷилиро талаб мекард, 

ки онро як кӯдаки навзод аз қавми ин зан пешниҳод 

намуд. Ин чӣ қарор буд? 

 

Кӯдаки навзод пешниҳод кард, ки ба куртаи Юсуф 

алайҳиссалом нигоҳ кунанд, то ҷои даридаашро бубинанд. 
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Агар либос аз қафо дарида бошад ӯ ростгӯ аст, зеро аз вай 

гурехта, мехост иффати худро нигоҳ дорад ва агар аз пеш 

дарида бошад, зан дар айбномаи худ рост мегӯяд.  

Ва онҳо чӣ диданд? Диданд, ки курта аз қафо дарида, ки ин 

роҳи ҳалли ин масъала, яъне тасдиқи бегуноҳии Юсуф ва 

радди иттиҳомоти ҳамсари Азиз буд. 

 

Ҳамин тариқ кӯдак ҳалли муаммоҳоро, ки дар зиндагӣ 

дучор мешавад ёд мегирад. Барои ин кӯдакро бодиққат 

гӯш кардан лозим аст, то муамморо, ки ӯ аз сар 

мегузаронад фаҳмида ва пас аз муҳокимаи он роҳи ҳалли 

онро пайдо намудан.  

 

Ва ҳамчунин вақте ки кӯдакон байни худ ҷанҷол мекунанд 

бо онҳо сӯҳбат кардан лозим аст, то сабаби муаммо 

фаҳмида шавад ва сипас онҳоро ташвиқ намудан, то ки ин 

муамморо мустақилона ҳал кунанд.  

 

   Панд ва насиҳат: 

 

Аллоҳ таъоло фармудааст:  

 

ِِۗ لَۡبَٰبه
َ
ِٱۡۡل ْوِله

ُ
ه ههۡمِعهَۡبَةِٞۡلر ِقََصصه َقۡدََِكَنِِفه

  لَ

«Дар достонҳояшон хирадмандонро ибратест».  (Сураи  

12 «Юсуф» 111). 

 

Вожаи «Ваъз» аз феъли «тафсир кардан, баён кардан», 

яъне равшан кардан, тафсир кардан, шарҳ додан гирифта 
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шудааст, ки ба чизе ё чизи дигар менигарад. Ҳамчунин 

вожаи касест, ки чизеро бо чизе муқоиса мекунад.  

 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

بَۡصَٰرهِ
َ
ِٱۡۡل ْوِله

ُ
أ واَِْيٰٓ ُ  ٢ِفَٱۡعَتَبه

«Пас, эй соҳибони ақл, ибрат бигиред!». (Сураи 59 

«Ҳашр» 2). 

 

Яъне, бингаред ба азобе, ки ба сари қабилаҳои яҳудии 

«Нодир» ва «Қурайза» омадааст,  кирдори худро бо амали 

онҳо муқоиса кунед ва аз азобе, ки ба сари онҳо омадааст 

ибрат гиред.  

 

Қуръони Карим қиссаҳои зиёде овардааст, то шахсе, ки 

онҳоро омӯхт дарси ибрат бигирад, то аъмоли худро бо 

аъмоли ашхоси дар онҳо тавсифшуда муқоиса кунад ва 

тасмими дуруст кунад.  

 

Аз ин рӯ, волидайнро лозим аст, ки ба фарзандони худ 

қиссаҳо бигӯянд ва онҳоро ташвиқ кунанд, ки рафтори 

онҳоро бо рафтори ин афрод иртибот диҳанд, то кӯдак 

мустақилона дар бораи рафтори худ тасмим бигирад. 

 

Масалан, достони тарбиятгар дар бораи Иброҳим (а.с.) ва 

амри Аллоҳ барои қурбонии писари худ Исмоил (а.с.) ва 

шитоб намудани онҳо  ба иҷрои амри илоҳӣ. Пас аз ин 

лозим аст, ки кӯдакон рафтори худро бо аъмоли Иброҳим 
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(а.с.) ва Исмоил (а.с.)  муқоиса кунанд ва аз худ бипурсанд: 

«Оё мо ба иҷрои фармонҳои Аллоҳ мешитобем ё нотавонӣ 

нишон дода, бо вуҷуди душворӣ ва сахтии онҳо,  бо далели 

он ки Аллоҳ Раҳмону Раҳим аст узроварӣ мекунем?  

 

Инчунин, ҳангоми нақл кардан дар бораи Юсуф (а.с.) 

кӯдакон бояд рафтори худро бо рафтори Юсуф (а.с.) 

муқоиса кунанд ва аз худ бипурсанд: «Оё мо ба ҳама 

васвасаҳо, ки ба ҳаром даъват мекунанд, муқобилат 

мекунем? Оё мо даъвати Исломро иҷро мекунем, оё дар 

ҳар ҳолат амр ба маъруфу наҳй аз мункар мекунем? Оё мо 

нисбат ба бародари худ эҳтиром дорем ва нисбати ӯ 

бадбинӣ намекунем, оё бо вуҷуди дараҷаи аъмоли бадаш 

фурсат намеҷӯем, ки аз ӯ қасос бигирем? Оё мо тавони 

банақшагирӣ, роҳбарӣ ва иҷрои беҳтаринро дорем?» 

 

Вожаи “насиҳат” маънои дарс ва тарбияро дар бар 

мегирад.  

 

Аллоҳ таъоло мефармояд: 

 

ِ هَنِٱََّلهيَنَِخلَۡواِْمهنَِقۡبلهُكۡمَِوَموۡعهَظة  ِمر هَنَٰٖتَِوَمَثَل  َبير َٰٖتِمُّ نَزَۡلَآِإهَِلُۡكۡمَِءاَي
َ
هۡلُمَتقهَُيَِولََقۡدِأ  ٣٤لر

«Ба таҳқиқ барои шумо оёте равшан ва достонҳое аз 

касоне, ки пеш аз шумо будаанд ва низ пандҳое барои 

парҳезгорон нозил кардем». (Сураи 24 «Нур» 34).  

 

Ибни Саид мефармояд: « Насиҳат- ёдоварии ту ба шахсе аз 

подош ё азобе аст, ки қалбашро нарм мекунад». Насиҳат- 
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ин ёдраскунӣ ва тарсонидан, яъне суханест, ки ба инсон 

таъсир мерасонад. Ба ибораи дигар, ин муроҷиат ба 

эҳсосоти шахс дар лаҳзае, ки фикр ба ӯ дода мешавад, яъне 

муроҷиат ба эҳсосоте, ки аз ғаризаи инсон бармеояд, ки 

барои ба мафҳум табдил додани фикр мусоидат мекунад, 

ки дар навбати худ ба рафтор таъсир мерасонад. Барои ин 

ҳикояҳо истифода мешаванд, зеро онҳо дорои хислатҳои 

ислоҳ намудани мафҳумҳои амиқу реша давондаро 

доранд.  

 

Намунаи беҳтарини ин муроҷиати Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ба ҷавоне 

буд, ки ба назди Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص омад, то ӯро иҷозат диҳад, ки 

зино кунад. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص дар посух ба эҳсосоти ғаюрии ӯ 

оиди номус ва шаънаш хитоб намуда, фармуданд: «Оё 

барои модарат инро мехоҳӣ?». Он ҷавон ҷавоб дод: 

«Албатта не, эй Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص». Сипас Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص 

пурсиданд: «Инро барои хоҳарат мехоҳӣ?». Ҷавон ҷавоб 

дод: «Албатта не, эй Расули Аллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص» ва Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص идома 

доданд: «Ҳамин хел мардум низ ин корро барои хоҳарони 

худ намехоҳанд.» Ва Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص занони наздикашро 

номбар карданро бас намекард ва ҷавон посух медод: 

«Албатта не, эй Расули Аллоҳ». Сипас Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص синаи он 

ҷавонро сила кард ва барои ӯ дуо хонд. Пас аз он ӯ аз зино 

нафрат намуда рафт, дар ҳоле ки пеш аз он ин кор барояш 

шоистатарин буд.  

 

Ин усул дар Қуръон низ истифода шудааст. Нахуст дар ҳар 

масъала ҳукми шаръӣ баён мешавад, баъдан ба эҳсосоти 
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эшон муроҷиъат карда мешавад, ки подошу ҷазо, биҳишт 

ва дӯзахро бо ҳар гуна раҳмату азобаш ёдрас намуда, 

тамоми манзараҳою эҳсосотро тавсиф карда мешавад. 

Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

َوََلِيَنُقُضوَنِٱلۡمهيَثََٰقِ ِٱّلَلِه هَعۡهده نِيُوَصَل٢٠ِِٱََّلهيَنِيُوفُوَنِب
َ
ِٓأ ههۦه ِب َمَرِٱّلَلُ

َ
لُوَنَِمآِأ َوٱََّلهيَنِيَصه

ِ ةَِو٢١ََِِوَيۡخَشۡوَنَِرَبُهۡمَِوَيَخافُوَنُِسوَٓءِٱۡۡلهَسابه قَاُمواِْٱلَصلَوَٰ
َ
هههۡمَِوأ َربر هَغآَءِوَۡجهِه واِْٱبۡت ٱََّلهيَنَِصََبُ

هٱۡۡلََسَنةهِ َِوَيۡدرَُءوَنِب اِوََعََلنهَية  ر  نَفُقواِْمهَماَِرَزقَۡنَُٰهۡمِسه
َ
ْوَلٰٓئهَكِلَُهۡمُِعۡقََبِٱدَلارِه َوأ

ُ
هَئَةِأ  ٢٢ِٱلَسير

 «Касоне, ки ба аҳди Аллоҳ вафо мекунанд ва худ 

паймон намешикананд;  онон, ки он чиро Аллоҳ ба 

пайвастани он фармон дода, мепайванданд ва аз 

Парвардигорашон метарсанд ва аз сахтии бозхости 

Худованд бимноканд; онон, ки ба талаби савоби 

Парвардигори хеш сабр пеша карданд ва намоз 

гузориданд ва дар ниҳону ошкор аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ 

додаем, хайр карданд ва бадиро бо некӣ дафъ 

мекунанд, сарои охират хосси онҳост». (Сураи 13 «Раъд» 

20-22). 

 

Пас аз он ки ҳукми шаръиро ба онҳо фаҳмонданд, 

муроҷиат ба тафаккур ва эҳсосоте, ки аз ғаризаашон 

бармеояд, сурат мегирад. Аллоҳ Таъоло фармудааст: 

 

اِوََعََلنهِ ر  نَفُقواِْمهَماَِرَزقَۡنَُٰهۡمِسه
َ
ةََِوأ قَاُمواِْٱلَصلَوَٰ

َ
هههۡمَِوأ َربر هَغآَءِوَۡجهِه واِْٱبۡت َِوٱََّلهيَنَِصََبُ َية 

هٱۡۡلََسَنةهِ ْوَلٰٓئهَكِلَُهۡمُِعۡقََبِٱدلَِ َوَيۡدرَُءوَنِب
ُ
هَئَةِأ َجَنَُٰتَِعۡدٖنِيَۡدُخلُوَنَهاَِوَمنَِصلََح٢٢ِِارِهٱلَسير
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ِبَاٖبِ ه
هنُُِكر ۡيههمِمر

َوٱلَۡمَلٰٓئهَكُةِيَۡدُخلُوَنَِعلَ هَيَٰتهههۡمِۖۡ ههۡمَِوُذرر ۡزَوَٰجه
َ
هههۡمَِوأ َسَلٌَٰمَِعلَۡيُكم٢٣ِِِمهۡنَِءابَآئ

ُتۡمِۚۡفَنهۡعَمُِعۡقََبِٱدَلارِه هَماَِصََبۡ  ٢٤ِب

« Онон, ки ба талаби савоби Парвардигори хеш сабр 

пеша карданд ва намоз гузориданд ва дар ниҳону 

ошкор аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем, хайр карданд ва 

бадиро бо некӣ дафъ мекунанд, сарои охират хосси 

онҳост. Биҳиштҳои ҷовидон; онҳо ва ҳар ки некӯкор 

будааст аз падарону ҳамсарон ва фарзандонашон, ба 

он дохил шаванд ва фариштагон аз ҳар дар ба 

наздашон оянд. Салом бар шумо ба хотири он ҳама 

сабре, ки варзидаед. Сарои охират чӣ сарое некӯст!».  

 (Сураи 13 «Раъд» 22-24) 

 

Волидайн бояд ҳангоми ба онҳо додани ягон масъулият ба 

эҳсосоти фарзандонашон муроҷиат кунанд. Масалан, 

вақте волидайн фарзандонро ба эҳтиром ва 

фармонбардорӣ ташвиқ мекунанд, ҳангоми истифода аз 

қиссаҳо дар ин мавзӯъ бояд дар бораи савоби касе, ки бо 

падару модараш некӣ мекунад ҳарф занад.  

 

Ё мисоли дигаре ҳаст - кӯдак бояд намоз бихонад ё рӯза 

бигирад. Дар ин сурат бояд дар бораи савоби бузург дар 

зиндагии оянда нақл намуд, ки ин боиси розигии Аллоҳ ва 

падару модар мегардад ва ин калиди бурдбории 

зиндагиаш аст. 
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   Ташаккули дӯстии байни волидон ва фарзандон: 

 

Мавҷудияти дӯстиву меҳру муҳаббат байни падару модар 

ва фарзандони онҳо барои итоаткорӣ, эҳтиром ва татбиқи 

қоидаҳои рафторе, ки волидон аз онҳо талаб мекунанд, 

таъсири бузург дорад. Пас, ин дӯстӣ бо кадом роҳ 

имконпазир аст? 

 

Якум: Шинохти забони имову ишораи кӯдакон 

тавассути мушоҳидаи рафтору кирдор, калимаҳое, ки 

истифода мебаранд, имову ишора, ҳаракати чашм, 

нафаскашӣ ва чеҳраи онҳо. 

 

1. Кӯдаке, ки идроки ӯ бо дидан бартарӣ дорад: дар аксари 

маврид кӯдакони ин навъ бо баланд шудани оҳанги 

сӯҳбат, имову ишораҳои фаъоли даст ва тезсуръатии 

баёни фикр фарқ мекунанд. Сӯҳбати ин гуна кӯдак пур аз 

рангу тасвир буда, фаъол, серҳаракат ва серғайрат аст, 

аксар вақт исботталаб аст. Вай тартиб ва муташаккилиро 

дӯст медорад, аксар вақт ба майда-чуйдаҳо диққат 

медиҳад, дар бораи чизи шунидаю дидааш ба навиштан ё 

расмкашӣ кӯшиш мекунад, ба хатоҳои имлоӣ диққат 

медиҳад. Чунин кӯдак дар хоб рафтан душворӣ мекашад.  

 

Ҳангоми ба ёд овардан чашмони чунин кӯдак ба боло ва 

тарафи чап нигаронида шуда, ҳангоми тасаввур кардан 

рост нигаронида шуда, аксар вақт ба атроф менигаранд. 

Кӯдаки ин гурӯҳ зебоиро дӯст медорад, ба намуди зоҳирии 
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худ таваҷҷӯҳ дорад ва бо ангушти ишорат ба чизе ишора 

мекунад. 

 

2. Кўдаконе, ки дар дарки шунавоӣ бартарӣ доранд: 

кӯдакони ин намуд бо муназзамии хониш, тағйирёбии 

интонасияи овоз (баланд ё паст, мутаносиб ё кӯтоҳ), 

суръати миёнаи баёни фикр, бо истифодабарӣ аз 

ҷумлаҳои кӯтоҳи пур аз садоҳои гуногун, масалан, ба 

монанди ғур-ғур, ҳирс, доду фарёд, акси садо фарқ 

мекунанд. Чунин кӯдак ба дигарон тақлид кардан 

(масалан тақлид кардани сӯҳбат дар телефон), гӯш 

кардани дигаронро дӯст медорад, дастонашро ба 

рухсораҳо ё даҳони худ мегузорад, инчунин бо худ сӯҳбат 

мекунад.  

 

Чашмони кӯдак бевосита ба сатҳи гӯшҳо нигаронида 

шудааст, нафаскашӣ баробар аст. Бо иҷтимоият ва бо 

ҳусни таваҷҷӯҳи дигарон фарқ мекунад, гӯш карда 

метавонад, сӯҳбатҳо, баҳсҳо ва чорабиниҳои гуногунро 

дӯст медорад. Сӯҳбат барои чунин кӯдак нисбат ба нақли 

хаттӣ осонтар аст, таваҷҷӯҳи ӯро бо садо ба худ ҷалб карда 

мешавад, хотираи хуб дорад ва дар аксари мавридҳо он 

чизеро, ки шунидааст нисбат ба дидааш ба осонӣ ба ёд 

меорад. 

 

3. Кӯдаконе, ки дар идроки онҳо ҳисси ламс бартарӣ 

дорад: кӯдакони ин навъ оҳиста гап мезананд, овози ором 

доранд ва ба тафсилотҳо бе зарурат таваҷҷӯҳ мекунанд. 
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Дар аксари мавридҳо ин гуна бачаҳо хомӯш буда, агар 

сухан ронанд, садои онҳо ором, ҷумлаҳояшон дароз ва пур 

аз маъноҳои эҳсосӣ мебошад, масалан: душворӣ, маҷбурӣ, 

гарм, ҳаяҷон, фаъол, тафсон, шодӣ, хашмгин.  

 

Нигоҳи чунин кӯдак ба поён нигаронида шуда, нафаскашӣ 

амиқ ва ором аст, ӯ бисёр ҳаракат мекунад ва ба дигарон 

даст мезанад, то диққати онҳоро ба худ кашад. Вай 

ҳангоми мутолиа ангушт ба кор мебарад, ҳангоми хоб 

чеҳрааш ором аст, ҳаракатҳо тез нест, беихтиёр ба 

ҳамсӯҳбат наздик мешавад, кори дастиро дӯст медорад, бо 

таҷриба меомӯзад. Ва инчунин ба ӯ хос аст, ки даст дар 

кисаи худ нигоҳ дорад, таваҷҷӯҳи махсус ба ҳиссиёт ва 

эҳсосоти худ, таваҷҷӯҳ ба қиссаҳо ва мулоҳиза намудан 

дар бораи онҳоро дӯст медорад. 

 

   Манфиатҳои донистани забони имову ишора 

(раванди дарки кӯдакон): 

 

Дониши волидайн дар бораи забони имову ишора 

метавонад ба фарзандонашон таъсири муносиб расонад. 

 

Агар ба кӯдаке, ки идроки бинишаш бартарият дорад 

таъсир расонидан хоҳанд, бояд бо ӯ бо овози тез ва баланд, 

бо истифода аз воситаҳои фаҳмондадиҳанда аз қабили 

сурату рассомӣ, ҳангоми мавзӯъро дар шакли умумӣ шарҳ 

додан бидуни тафсилот бо ӯ сӯҳбат намоянд ва ба ӯ наздик 

нашаванд. 
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 Бо кӯдаке, ки дар дарки гӯшҳо бартарӣ дорад на тез ва на 

оҳиста сӯҳбат кардан лозим аст, нафаскашӣ бояд 

мӯътадил  ва гуфтугӯ умумӣ бошад, бо интонатсияҳои 

рангоранг ҳангоми сӯҳбат бо ӯ.  

 

Бо кӯдаке, ки дарки ламс бар ӯ ҳукмфармост оҳиста-

оҳиста ва ором сӯҳбат кардан, нафаси чуқур кашидан ва 

мавзӯъро муфассал фаҳмондан лозим аст, дар ҳоле ки 

барои қонеъ кардани эҳсосоти ӯ ба кӯдак андак расидан 

лозим аст. 

 

Дуюм: Муайян кардани навъи кӯдак: 

 

Барои аксари одамон якчанд намуди дарки воқеият 

бартарӣ доранд, масалан, баъзеҳо дарки биниш ва 

шунавоӣ доранд, дигарон дарки шунавоӣ ва ламсӣ ва 

баъзеҳо ҳар се намуд доранд. Аз ин рӯ, волидон бояд 

намуди кӯдакро барои ташаккули минбаъдаи он муайян 

кунанд. Барои равшан кардани ин масъала муносибати 

душманонаи ӯро нисбат ба бародараш мисол меорем.  

 

Агар кӯдак нисбат ба бародараш ҳисси душманона дошта 

бошад, волидайн бояд намуди даркеро, ки дар ташаккули 

ин ҳиссиёт кӯдак ба он пайравӣ кардааст муайян намуда, 

тадриҷан ба тағйир додани онҳо ба таври зайл шурӯъ 

намоянд: 
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1. Бозгардондани кӯдак аз ҳолати муносибати 

душманонааш нисбат ба бародараш, вақте ки ӯро зад ё 

ашёи ӯро вайрон кард. 

 

2. Баъд аз ин аз ӯ сабаби пайдо шудани хашм ва нафратро 

нисбат ба бародараш бипурсед, шояд чизеро дидааст, 

шунидааст ё ҳис кардааст? 

 

3. Пас аз он шумо бояд шарҳи кӯдакро гӯш кунед, ҳангоми 

мушоҳидаи ҳаракати чашмонаш, дастҳо, ранги пӯст ва 

калимаҳое, ки дар шарҳи худ истифода мебарад. 

 

4. Агар кӯдак ба шумо гӯяд, ки чизе дидааст, ки дар ӯ 

нисбат ба бародараш хашму адоват барангехтааст, дар ин 

маврид бояд пурсед, ки бо кадом рангҳо: равшан ё тира ин 

тасвирро дидааст?  

 

Агар сабаби хашми ӯ нисбат ба бародар сухани шунидааш 

бошад, пас бояд дар бораи интонатсия пурсед – он  баланд 

буд ё паст? 

 

5. Пас аз ин аз кӯдак бояд пурсида шавад, ки пас аз ҳодиса 

чӣ шунидааст? Пас аз он чӣ шуд? Оё ӯ ба худ чизе гуфт? Ё 

шояд худаш чизеро тасаввур карда бошад? Ва кадом 

ҳиссиётҳо ӯро фаро гирифтанд? 
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   Кӯдакон ба намудҳои муайян тақсим мешаванд: 

 

- кӯдаке, ки шунид ва дар ҷавоб норозигии худро баён 

кард 

 

- кӯдаке, ки худ аз худ хашмгин мешавад 

 

- кӯдаке, ки танҳо эҳсоси хашм ва адоват дорад 

 

Иваз кардани хашм ва адоват бо эҳсосоти мусбӣ 

Агар волидайн  ғазаб ва адоватеро, ки бародар нисбат ба 

бародараш эҳсос мекунад иваз кардан бихоҳанд, пас бояд 

бо ӯ мувофиқи намудаш муомила кунанд, ки бар асоси он 

эҳсосоти манфӣ дар ӯ пайдо мешавад. Волидайн бояд 

амалҳои зеринро иҷро кунанд: 

 

1. Аз кӯдак хоҳиш кунанд, ки 4 сония аз бинӣ амиқ нафас 

кашад, баъд нафасро 8 сония нигоҳ дорад ва 

нафасбарориро тавассути даҳон 4 сония дароз кунад. 

 

2. Пас аз кӯдак хоҳиш кунанд, ки бароҳат нишинад. 

 

3. Пас бигӯянд, ки чашмонашро пӯшида, овози 

бародарашро тасаввур намояд, ки ба ӯ мегӯяд: ман туро 

дӯст медорам, бо ту бозӣ кардан мехоҳам, бо ту дӯстӣ 

кардан мехоҳам. 
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4. Аз ӯ хоҳиш кардан, ки бародарашро тасаввур намояд, ки 

ӯро мебӯсад, ба ӯ тӯҳфаи зебо медиҳад ва ӯро хеле дӯст 

медорад. 

 

5. Пас аз ӯ хоҳиш кунанд, ки тасаввуроти худро зиёд кунад 

ва онро бо гулҳои рангоранг пур кунад. 

 

6. Пас аз ӯ хоҳиш кунанд, ки адоватро дар шакли 

гулӯлачаи хурди сиёҳе, ки аз дилаш берун шуда, аз тиреза 

парида, ба оташ афтод ва сӯхт, баъд аз он ӯ ба он об рехт 

тасаввур кунад.  

7. Пас аз ин ҳама аз кӯдак хоҳиш кунанд, ки тасаввур 

кунад, ки чӣ тавр дилаш аз шодӣ ва муҳаббат ба 

бародараш пур мешавад.  

 

Сеюм: Ташаккули ҳамдигарфаҳмӣ бо кӯдакон: 

 

Агар шумо бинед, ки кӯдак ба он роҳи зиндагӣ, ки шумо 

мехоҳед намеравад, яъне ӯ мехоҳад бо дӯстонаш бозӣ 

кунад, аммо шумо мехоҳед, ки ӯ ин вақтро барои омӯзиш 

истифода барад, ки ба оянда мусоидат мекунад ва 

инчунин мехоҳед, ки дар рафтору ахлоқаш парҳезгор 

бошад, аз машрубот ва маводи мухаддир худдорӣ намояд.  

 

Пас, чӣ гуна бояд ҳамдигарфаҳмиро бо кӯдакон ташаккул 

дод, ки дар ин масъалаҳо кӯмак кунад?! 

 

Ин ризоиятро тавассути қадамҳои зерин ташаккул диҳед: 
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1. Тақлид. Ҳангоми ҳар як сӯҳбат бояд ба ҳаракат, сухан, 

нафаскашӣ ва ҳаракатҳои чашми кӯдак тақлид кард, то ӯ 

инро ҳис накунад. 

 

2. Тақлид дар сӯҳбат: 

 

3. Роҳнамоӣ. Агар шумо хоҳед донед, ки шумо чӣ гуна 

таъсир ба даст овардаед, шумо бояд як ҳаракатро тағйир 

диҳед ва кӯдакро мушоҳида намоед, ки оё ӯ аз шумо 

пайравӣ кардааст. Агар ҳа, пас шумо барои ӯ намуна 

шудаед ва ҳоло ӯ комилан омода аст, ки дар ҳама 

мавзӯъҳое, ки шумо мехоҳед бо ӯ муҳокима кунед, 

ҳамдигарфаҳмиро ба роҳ монад. Ва агар кӯдак ба шумо 

пайравӣ накунад, бори дигар кӯшиш кунед, то ки 

ҳамдигарфаҳмӣ пайдо шавад. 

 

Чаҳорум: Фаҳмидани усули муколама бо кӯдакон: 

 

Пеш аз он ки кӯдакро ба чизе бовар кунонанд, волидайн 

бояд одоб ва тафаккури кӯдакро ба назар гиранд. 

 

- оё ӯ ҳамон гуна шахсе аст, ки лаззатро дӯст медорад ё 

шахсе, ки ба рафъи мушкилот тамаркуз мекунад? 

 

- оё ӯ аз ҷумлаи онҳоест, ки зери таъсири дигарон меафтад 

ё фикри худро дорад? 
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- оё ӯ аз ҷумлаи онҳоест, ки танҳо ба манфиати худ 

таваҷҷӯҳ дорад ё ба манфиати дигарон диққат медиҳад? 

 

- оё ӯ аз ҷумлаи онҳоест, ки ба фарқиятҳо таваҷҷӯҳ доранд 

ё аз ҷумлаи онҳоест, ки шабоҳатҳоро тарҷеҳ медиҳанд? 

 

- оё ӯ аз зумраи касонест, ки дарҳол ризо мешаванд ё аз 

ҷумлаи касонест, ки ҳар дафъа ба далел ниёз доранд? 

 

- оё ӯ аз ҷумлаи онҳоест, ки дархостҳоро маҷбурӣ иҷро 

мекунанд ё аз онҳоест, ки онҳоро бо хоҳиши худ 

мекунанд? 

 

Ҳар яке аз намудҳои дар боло зикршуда муносибати хос ба 

сӯҳбат доранд. 

 

1. Лаззатбарӣ ё гурехтан аз мушкилот: 

 

Агар фарзанди шумо яке аз он кӯдаконе бошад, ки дар 

пайи лаззат бурдан аст, пас дар ин ҳолат шумо бояд бо ӯ 

дар бораи натиҷаҳои мусбие сӯҳбат кунед, ки агар ӯ он 

чизеро, ки шумо мехоҳед иҷро кунад, ба даст меорад. Пас, 

масалан, агар хохед, ки намоз бихонад, рӯза бигирад ва 

ахлоқ дошта бошад, пас ба ӯ аз навъҳои лаззати биҳишт 

бигӯед, агар хоҳед, ки ӯ ба таҳсил шавқу ҳавас ва ҷиддият 

зоҳир намояд, пас дар ин сурат дар бораи имтиёзҳо ва 

мукофотҳое, ки дар натиҷаи омӯзиши бомуваффақият ба 

даст меояд, нақл кунед.  
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Ва агар аз гурӯҳе бошад, ки аз мусибат дурӣ мекашад, пас 

ба ӯ дар бораи ғазаб ва ҷазои Аллоҳ бигӯед, агар нисбати 

дигарон боз беадабӣ ва бадрафториро давом диҳад, ба ӯ 

қиссаи ҷавонеро ёдрас намоед, ки наметавонист калимаи 

шаҳодатро бигӯяд, зеро модараш аз ӯ хашмгин буд. 

 

2. Ҳудудҳои вокуниш (посух додан): 

 

Агар фарзанди шумо зери таъсири дигарон бошад. 

Масалан, шумо намехоҳед, ки фарзандатон бо дӯстонаш 

баҳс кунад (барои таъсир расонидан ба ӯ), шумо бояд ба ӯ 

фаҳмонед, ки ин баҳсҳо боиси норозигии дӯстон мегардад 

ва агар аз онҳо бознаистад, дар натиҷа дӯстонаш бо ӯ 

дустӣ намуданро бас мекунанд. 

 

Ва агар фарзанди шумо аз ҷумлаи афроде бошад, ки ба 

таъсири дигарон наафтида, ба фикри худ пайравӣ 

мекунад, яъне худписанд бошад, дар ин маврид ба кӯдак 

маънои аслии нерӯро фаҳмондан лозим аст. Қувват  ин 

муносибати хашмгинона ба дӯстон нест, балки қувват 

худдорӣ аст, яъне худдорӣ кардан дар вақти хашм. 

Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: «Шахси боқувват на он аст, ки 

дар мубориза ғолиб меояд, балки он аст, ки 

метавонад  дар хашм худдорӣ намояд». Аз ин рӯ, аз 

мӯъминон талаб карда мешавад, ки дар байни худ ҳалим 

бошанд ва нисбат ба кофирон ва гунаҳкорон сахтгир 

бошанд.  



 

133 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

Аллоҳи Мутаъол он шахсонеро, ки дӯст медорад бо ояти 

зерин тавсиф намудааст: 

 

َٰفهرهينَِ َك
ِٱلۡ عهَزٍةِلََعَ

َ
ِٱلُۡمۡؤمهنهَُيِأ ذهَلٍةِلََعَ

َ
  أ

«...Дар баробари мӯъминон фурӯтананд ва дар 

баробари кофирон дуруштанд...» (Сураи 5 «Моида» 54). 

 

3. Ғамхорӣ дар бораи манфиатҳои худ ё манфиатҳои 

дигарон 

 

Агар фарзанди шумо ба гурӯҳе тааллуқ дошта бошад, ки 

танҳо дар бораи манфиатҳои худ (бахил ё худхоҳ) фикр 

мекунад ва шумо мехоҳед ба ӯ саховатмандӣ ва ғамхории 

беғаразонаро омӯзед, то бухл ва худхоҳӣ аз ӯ дур шавад, 

дар ин сурат шумо бояд ба ӯ дар бораи сармояи бузурги 

корҳои хайр, ки  ба воситаи кӯмак ба камбизоатон ва 

ниёзмандон дар ҳаёти оянда ба даст овардан мумукин аст, 

инчунин ба дӯстоне, ки ба кӯмаки ӯ ниёз доранд, нақл 

кунед. Зеро ин умр киштзори оянда аст ва одам он чиро, 

ки дар ин зиндагӣ мекорад, дар дигараш медаравад. Ва на 

танҳо ин ... дар айни замон ба муҳаббати одамон низ соҳиб 

мешавад.  

 

 Агар ӯ аз онҳое бошад, ки ба корҳои дигарон таваҷҷӯҳ 

дорад, пас ӯро дар бораи масъулияти мусалмон бар худ ва 

дигарон бигӯед, дар айни ҳол вайро ба иштирок намудан 

дар корҳои ҷамъиятӣ хавасманд гардонидан айни 

муддаост. 
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4. Бартарияти таваҷҷӯҳ ба монандиҳо ё фарқиятҳо: 

 

Агар фарзанди шумо ба фарқиятҳо аҳамият диҳад, пас ӯ 

яке аз онҳое аст, ки бо одамони дигар муносибатҳои хуб 

барқарор карданаш душвор аст, зеро ӯ байни худ ва 

дигарон фарқ мекунад. Аз ин рӯ, шумо бояд ба зиммаи ӯ 

амалҳоеро бор кунед, ки дар ӯ тағйирот ба вуҷуд оранд.  

 

Ва агар ӯ аз касоне бошад, ки ба шабоҳат аҳамият медиҳад, 

пас ӯро ба корҳои ҳаррӯза, ки муддати тӯлонӣ бо як 

тартиб меравад, вогузор намоед. 

 

5. Доим талаб намудани мӯътақидӣ нисбат ба ашё: 

 

Агар фарзанди шумо яке аз он шахсоне бошад, ки аз бори 

аввал розӣ мешавад, пас ин барои шумо осонтар хоҳад буд 

ва набояд кӯшиши иловагӣ сарф кунед. Агар ӯ яке аз онҳое 

бошад, ки ба эътиқоди такрорӣ ниёз дорад, пас ба шумо 

барои бовар кунонидани ӯ ба ин кӯшиши бузург лозим 

мешавад. Аммо агар фарзанди шумо ба намуди одамоне 

тааллуқ дошта бошад, ки дар ҳар сӯҳбат кардан ба далел 

ниёз доранд, пас пеш аз он ки шумо ӯро мӯътақид 

кунонед, шумо бояд муҳаббати худро исбот намоед. 

АЛЛОҲ ЁРАТОН БОД... 

 

Зеро мардум ба он нафароне тақсим мешаванд, ки аз бори 

аввал ба ишқ мӯътақид мешаванд ва дар ин ҳолат шумо 
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онҳоро абадан бовар кунондед, аммо касоне ҳастанд, ки 

ҳар дафъа ба далели ишқи ту ниёз доранд. 

 

6. Иҷрои амалҳои маҷбурӣ ё бо хоҳиши худ: 

 

Агар фарзанди шумо аз он шахсоне бошад, ки вазифаҳои 

ба онҳо гузошташударо маҷбуран иҷро мекунанд, пас ӯ ба 

гурӯҳи одамоне тааллуқ дорад, ки ба иҷрои вазифа аз рӯи 

ҳисобу китоб ва тағйирнопазирӣ шурӯъ мекунанд. Дар ин 

ҳолат, шумо бояд ба кӯдак чунин корҳоеро супоред, ки ба 

ҳавас ниёз доранд, яъне ба тафсилнокӣ ва устуворӣ. Ва 

набояд корҳоеро, ки дар он хатар аст бар дӯши ӯ 

бигузоред, зеро ӯ барои онҳо мувофиқ нест. Ва агар 

мехоҳед, ки ӯро ба таҳсил ва гирифтани маълумоти олӣ 

ташвиқ кунед, пас ба ӯ дар бораи касбҳои устуворе нақл 

кунед, ки зиндагии орому осударо таъмин мекунанд, вале 

барои онҳо маълумоти олӣ зарур аст.  

 

Ва агар вазифаи ба зиммааш гузошташударо бо хоҳиши 

худ ба ҷо оварад, пас ӯ аз зумраи он одамонест, ки барои 

донишҳои нав ва таҷрибаҳои гуногун кӯшиш мекунанд. 

Дар ин ҳолат, шумо бояд чунин корҳоро ба зиммааш 

гузоред, ки ба ҳаракат, далерӣ ва таваккал ниёз доранд.  

 

Агар шумо хоҳед, ки кӯдакро бовар кунонед, ки ӯ хуб 

таҳсил намояд, пас ӯро бовар кунонед, ки ӯ кӯшиш барои 

дараҷаи баланде бикунад,  то ки  ин ба ӯ дар соҳаи илмӣ 

таҳсил намуданро имкон диҳад, зеро ин омӯзиш ба ӯ барои 
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касбҳои сершуморе, ки ба ҳаракат, далерӣ ва таваккал 

ниёз доранд имконият фароҳам меорад ва дарҳои васеъро 

барои ӯ боз мекунад. 

 

Панҷум: Ба кӯдак кӯмак расондан дар расидан ба 

ҳадафҳояш: 

 

Беҳтарин роҳи наздик шудани волидон ва кӯдакон ин 

таваҷҷӯҳ ба кӯдакон тавассути сӯҳбат бо онҳо дар бораи 

ҳамсинфон ва дӯстонаш аст. Дар бораи муносибат бо хешу 

табор, инчунин дар бораи муносибат бо муаллимон, 

муфассал шунидан дар бораи ҳаёти мактабӣ, чӣ кор 

кардан ва чиро омӯхтан, чӣ гуна вазифаи хонагӣ доранд, 

чӣ гуна имтиҳонҳо месупоранд ва чӣ муваффақиятҳо 

доранд.  

 

Сӯҳбати волидайн ва фарзандон барои фаҳмидани 

хоҳишҳо, мақсадҳо ва чи хел орзуҳо доштани фарзандон, 

барои фаҳмидани онки  фарзандон аз зиндагӣ чӣ 

мехоҳанд ва барои оянда чӣ нақшаҳо кашиданианд 

мусоидат мекунад.   

 

Инчунин кӯдаконро ташвиқ кардан лозим аст, то оиди 

муаммоҳое, ки бо ҳамсинфон, дӯстон, бародарон ба миён 

меоянд ба волидони худ нақл кунанд. Ин дар навбати 

аввал волидонро аз муаммоҳои кӯдакон огоҳ месозад ва 

онҳо барои ҳалли онҳо ёрӣ мерасонанд.  
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Ва  инчунин  кӯдакро ташвиқ кардан лозим аст, ки эҳсосот, 

хиссиёт, орзуҳо, фикрҳо, нақшаҳои худро баён намояд ва 

сипас ба ӯ барои дақиқ муайян намудани мақсадҳояш 

кӯмак намудан. Яъне дар муайянсозии ин мақсадҳо, ки ба 

наздик, миёна, дур классификатсия  шудаанд, ширкат 

варзанд. Сипас барои ҳар як мақсад давраи заруриро 

муайян намудан лозим аст, ба монанди рӯз, ҳафта, моҳ, 

сол. Аз ин рӯ, волидон бояд ҷадвали ҳаррӯзаро тартиб 

диҳанд, зеро бисёре аз кӯдакон бояд вақти худро ташкил 

кунанд, зеро онҳо чӣ тавр рафтор карданро намедонанд. 

 

   Намунаи реҷаи шабу рӯз: 

 

Пас аз хоб хестан: 

- таҳорат, намоз, Қуръон хондан, зикр ва дуъо 

 

- ба тартиб даровардани кати хоб 

 

- такрори дарсҳо ва азёд кардан 

 

- наҳорӣ, ки ба он ҳам дар аввал ва ҳам дар охири таомхӯрӣ 

дуъо ҳамроҳ мешавад 

 

- тайёрӣ ба мактаб 

 

- бо дуъо аз хона баромадан (агар кӯдак аз нақлиёт 

истифода барад, дар он низ бояд дуъо бихонад) 
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- бо дӯстон салому алейк кардан ва бо онҳо ба таври 

беҳтарин муомила намудан, бо ҳамдигар дарс тайёр 

кардан ва дар иҷрои вазифаи хонагӣ ёрӣ расондан 

 

- ба фаҳмондадиҳии муаллим бодиққат будан ва дар 

муҳокимаи мавзӯъҳо иштирок намуда, хомушӣ ва 

тартиботро нигоҳ доштан 

 

- иштирок дар хати пагоҳӣ (линейка). Бо иштирок дар 

хати пагоҳӣ бояд ба мафҳумҳои исломӣ таваҷҷӯҳ кард ва 

мафҳумҳои нодурустро ислоҳ кард, то иҷрои фарзи 

даъвати исломӣ,  ба некӣ хондан ва аз бадӣ боздоштан, 

эҳсоси масъулият дар баробари дигарон тарбия карда 

шавад. Кӯдакон дар интихоби калимаҳо ва ибораҳои 

дуруст ба кӯмаки волидон ниёз доранд. 

 

   Баргаштани кӯдак аз мактаб: 

 

-Кӯдак ҳангоми ворид шудан ба хона бояд дуъо бихонад, 

то шайтон ҳамроҳаш надарояд ва инчунин хондани сураи 

“Ал-Ихлос”, то худ ва хонаводаашро аз фақр эмин нигоҳ 

дорад. 

 

- баъд ба аҳли хонавода салом гӯяд, либосҳоро иваз кунад 

ва чизҳоро ҷо ба ҷо намояд, аз қабили либос, ҷузвдон ва 

китобҳо 

 

- таҳорат ва адои намози зуҳр 
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- пеш аз хӯроки нисфирӯзӣ дар тартиб додани дастархон 

ёрӣ расонанд 

 

- каме дам гирифта, тамошо кардани телевизор 

 

- кӯмак дар кори хона 

 

- намози аср 

 

- дарсҳо 

 

- намози шом 

 

- дарсҳо 

 

- хӯроки шом ва кӯмак дар кори хона 

 

- тамошои телевизор ё муҳокимаи масъалаҳо бо оила 

 

- дарсҳо ва хоб. 

 

 

Шашум: Машқҳои истироҳат (ором шудан): 

 

Даҳ дақиқаи истироҳат (ором шудан) ҷои 2 соати хобро 

мегирад ва ин ба таври зерин рух медиҳад: 
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- барои ин ба кӯдак нафаскашии чуқурро омӯзонидан 

лозим аст, то майнааш аз оксиген пур шавад, ки ин 

қобилияти фикр кардан, тасаввур намудан ва хотираи  ӯро 

зиёд мекунад. Барои ин  лозим аст, ки дар давоми 8 сония 

бо шикам нафаси чуқур кашад, баъд нафасро 16 сония 

нигоҳ дорад ва 8 сония тавассути бинӣ нафасро 

бароварад. 

 

- инчунин  ба кӯдак ин гуна истироҳат карданро 

омӯзондан лозим аст: ӯ бояд дар ҷое баҳузур нишинад, дар 

ҳоле ки дар бораи чизе фикр накарда, чашмонашро 

пӯшонад, ба ҳолати оромии комил ворид шавад ва 

тасаввур кунад, ки гӯё ӯ ба таги (об) фуромада истодааст.  

 

- ба кӯдак илҳоми мусбӣ дода чунин бигӯед: ту шуҷоъ 

ҳастӣ, ту ҷасур ҳастӣ, худатро муҳофизат карда метавонӣ, 

намегузорӣ, ки касе туро занад ё аз ту чизе бигирад, 

муаммоҳоятро бо дӯстонат ҳал карда метавонӣ. 

 

- ба кӯдак кӯмак расонед, ки барои расиданаш ба он чизе, 

ки орзу дошт, ёрӣ мекунад. 

 

- ба ӯ барои амалӣ гардондани орзую максадҳояш ёрӣ 

расонед. 

 

Ҳафтум: Ба кӯдак омӯзонидани ду роҳи худдорӣ бар 

эҳсосоти худ, аз қабили тарс, хашм, ҳасад тавассути 

бадан ва худталқинкунӣ. 
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1. Ба воситаи бадан худдорӣ намудан: одам бо ҳаракатҳои 

оддӣ ҳиссиёти худро идора карда метавонад. Масалан, 

агар битарсад ва ҷасоратро эҳсос намуданро хоҳад, ба ӯ 

лозим меояд: 

- дар рӯи замин истода, пойҳоро ба андозаи китф мондан 

 

- сарро баланд бардошта, китфҳоро ба қафо кашидан 

 

- чуқур нафас кашидан 

 

- муштҳоро бо таҳдид ба ҳаво боло кардан 

 

- як ҳодисаи қаҳрамононаеро, ки бо кӯдак рӯй дода буд, 

тасаввур намудан, агар ин хел ҳодиса рӯй надода бошад, 

пас  тасаввур кардан лозим аст, ки кӯдак чӣ гуна ҷасорати 

худро нишон медиҳад 

 

- дар худ далерӣ, ҷасурӣ, қувваро тавре талқин кунад, ки 

вай инро ҳис карда, тарсу ваҳмро фаромӯш намояд. 

 

2. Худталқинкунӣ: ин як изҳороти дохилӣ барои худ аст, 

ки шумо ҷасур ҳастед ва тарсро ҳис намекунед. Ин дар 

қадамҳои зерин ифода карда мешавад: 

 

- нафаскашӣ ва ором шудан 
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- кӯдак бояд як ҳодисаи қаҳрамононаеро, ки бо ӯ рух 

додааст, тасаввур кунад ва агар ин дар ҳаёти ӯ рух надода 

бошад, пас ӯ бояд ҳодисаеро тасаввур кунад, ки гӯё бо ӯ 

рух дода буд 

 

- дар бораи шахсияти қавӣ фикр кунад, ки ӯ (кӯдак) аз вай 

наметарсад ва қодир аст, ки бо вай мубориза ва муқобилат 

кунад  

 

- тасаввур кунад, ки дар пешаш девори шишагин аст ва ин 

шахсро дар ҳолати даҳшатнок қарор доштанаш , ки ин 

шахс мехоҳад ӯро зада лату кӯб кунад, аммо дар айни 

замон ӯ (кӯдак) устувор ва дилпур истода,  ба ӯ зарба 

мезанад ва ҷанг мекунад. 

 

- пас тасаввур кунад, ки ӯ дар паси девори шишагӣ қадам 

мезанад ва аз ин марди қавӣ чӣ гуна мағлуб кардани 

душманро ёд мегирад 

 

- пас тасаввур кунад, ки пас аз омӯхтани тактикаи нав 

баргаштааст 

 

- дар зиндагӣ чунон бошад, ки гӯё хаёл беш аз воқеият 

нест ва агар ба вазъияти хатарнок дучор шавад, бо он касе, 

ки аз ӯ метарсид рӯбарӯ шавад  аз ӯ нагурезад, муқовимат 

кунад ва ӯро мағлуб намояд. Ва ба Аллоҳ дуъо кунад: 

«Худоё, ман ба ту паноҳ мебарам аз заъифӣ ва танбалӣ, аз 
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хасисӣ ва тарсончакӣ, аз бори гарони қарз ва аз мардумоне, 

ки ғам меоранд». 

 

Ҳаштум: роҳи зудтаъсиррасонӣ ба кӯдакон: 

 

Агар шумо хоҳед, ки бо кӯдак муколама оғоз кунед, ба ӯ 

ягон коре фармоед ё муаммои мавҷударо муҳокима кунед, 

яке аз усулҳои зеринро интихоб намоед: 

 

- Эҳсосот: вақте ки дар оила муҳаббат ва гармӣ вуҷуд 

дорад, ба  истироҳати берун аз хона ё  ба шомҳои оилавӣ 

фурсат пайдо кунед. 

 

- Такрор: ба кӯдакон яқчанд маротиба он фикрҳоеро, ки 

шумо мехоҳед ба онҳо бирасонед, то дар зеҳни онҳо 

ҷойгир шаванд такрор намоед. Худро бо як сӯҳбат маҳдуд 

накунед, зеро ақл ба такрор ҷавоб медиҳад. 

 

- Истироҳат: вақти пеш аз хоб, вақтеро ки кӯдакон ба хоб 

мераванд истифода баранд ва мувофиқа намоянд оиди 

қоидаҳои рафторе, ки онҳо мехоҳанд фарзандашон ба он 

риоя кунад. Дар ин лаҳза ба зери шуури кӯдакон шумо 

муроҷиат мекунед ва он дар ёди онҳо мемонад. Идроки 

гуфташудаҳо ба амал меояд, ки кӯдакро водор мекунад, ки 

гуфтаҳои шуморо минбаъд иҷро кунад. 
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- Тасаввурот: қувваи тасаввуротро дар кӯдакон истифода 

баред. Шумо бояд вазъиятеро пайдо кунед ва сипас аз 

фарзандатон хоҳиш кунед, ки роҳи ҳалро ёбад. 

 

- Барои таълим додан ва огоҳ кардани кӯдак аз ҳолатҳои 

рӯйдода истифода баред: аксар вақт оила ба кӯдак дар 

вазъияти муайян чӣ кор карданашро намефаҳмонад, 

бинобар ин кӯдак худсарона амал менамояд, яъне 

иштибоҳ мекунад. Вобаста ба ин, волидайнро лозим аст, 

ки аз ҳама гуна ҳолатҳо истифода баранд, то ба кӯдак 

рафтори дурустро омӯзанд. 

 

- Насиҳатҳо: мавҷудияти маълумоти пешакӣ барои 

раванди тафаккур хеле муҳим аст. Агар одам тамоми 

тафаккури таркибӣ, мисли майнаи солим дошта бошад, ки 

дар он робита, эҳсосот ва воқеият мавҷуд аст, аммо 

маълумоти равшанкунанда вуҷуд надошта бошад, пас 

шахс наметавонад воқеиятро арзёбӣ кунад ва дар бораи 

он қарор қабул кунад. Аз ин рӯ, барои иҷрои вазифаҳои 

муайян кӯдак ба маълумоти пешакӣ ниёз дорад, ки ба ӯ 

дар арзёбии воқеият кӯмак мекунад. Агар, масалан, 

волидон мехоҳанд, ки писарашон дарахт шинонад ё курсӣ 

таъмир кунад, дар ин ҳолат бояд ба ӯ таълим диҳанд ва 

танҳо пас аз он аз ӯ талаб кунанд, ки супоришҳоро зуд ва 

боғайрат иҷро кунад. Ё агар модар мехоҳад, ки духтараш, 

масалан, зарфшӯӣ ё хӯрок тайёр кунад, пас барои ин ӯ низ 

бояд ба ӯ таълим диҳад, пас назорат кунад, ки чӣ тавр ин 

корро мекунад. Насиҳат ва иҷроиши амалӣ ду раванди 



 

145 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

хеле муҳим дар идроки кӯдакон ҳангоми иҷрои ҳама гуна 

супоришҳо мебошанд. Бешубҳа, кӯдак метавонад 

мустақилона бо роҳи озмоиш ва хатогӣ корро аз худ 

кунад, аммо барои ӯ озмоишҳои зиёд ва вақти зиёд лозим 

мешавад, дар ҳоле ки насиҳат ва иҷрои амалӣ бешубҳа 

корро осон мекунад, ҳамзамон вақту ғайрати ӯ сарфа 

мешаванд. 

 

- Дархости хушу мулоим: волидайн ҳангоми дархост 

кардани фарзандашон бояд ибораҳои хушу мулоимро 

истифода баранд, масалан, лутфан, лутф бинмо ва ғайра, 

ки ин ӯро ба иҷроиши тез тела мекунад. Ё, баръакс, баъди 

рад кардан ба вай барои далерона баён кардани нуқтаи 

назари худ ёрӣ мерасонад. 

 

Нӯҳум: Усули фармонҳои босамар: 

 

Тоифаи бачаҳое ҳастанд, ки ба онҳо усули дар боло 

зикршуда ёрӣ намерасонад, яъне дар вақти хоҳиши 

волидайн онҳоро гӯш намекунанд. Зеро муроҷиати хушу 

мулоим дар фарзандоне, ки аз хурдӣ дар асоси тоъату 

эҳтироми падару модар ва калонсолон тарбия ёфтаанд, 

ҷавоб пайдо мекунад. Паёмбар ملسو هيلع هللا ىلص    фармуданд: «Аз мо нест 

ононе, ки ба хурдсолони мо раҳм намекунанд ва ба 

бузургони мо эҳтиром намегузоранд». Бо ин категорияи 

кӯдакон волидайн дар муошират бо онҳо ба мушкилот 

дучор намешаванд. Аммо категорияи дигари кӯдакон 

вуҷуд дорад. Инҳо кӯдаконе ҳастанд, ки дар нофармонӣ, 
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якравӣ, кинаву бемасъулиятӣ ба воя расидаанд, аз ин рӯ 

бо онҳо муошират кардан душвор аст, зеро онҳо ба 

дархости волидонашон беэътиноӣ мекунанд. Аз ин рӯ, ба 

ин гуна кӯдакон муроҷиати хушмуомила кофӣ нест, 

баръакс онҳо ба фармонҳои босамартар ниёз доранд. 

 

- Масалан, вақте ки модар мехоҳад кӯдакро аз амали 

маҳкумшуда, аз қабили гиряи баланд боздорад, бояд бо 

оҳанги сахт бигӯяд: "Хомӯш шав!!!" 

 

- Ҳамчунин, вақте хоҳад, ки кӯдак амалеро, масалан, 

супориши мактабиро иҷро кунад, бояд ба ӯ бигӯянд: 

"Вазифаи хонагиро навис!!!" 

 

   Усулҳои фармон: 

 

Агар бубинед, ки фарзанди шумо кори бадеро мекунад, 

масалан бо асбобҳои ошхона бозӣ мекунад ё ҳама чизро аз 

ҷевон ба рӯи фарш мепартояд, дар ҳоле ки шумо борҳо ӯро 

манъ кардаед. Дар ин ҳолат шумо бояд ин қадамҳоро иҷро 

намоед: 

 

- Ба назди писар биёед 

 

- Дар чеҳраи худ изҳори кинаву ғазаб кунед ва устувор 

бошед 

 

- Ба чашмони ӯ боқатъият нигоҳ кунед 
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- Ба ӯ бо номаш муроҷиат кунед 

 

- Ба ӯ катъиян ва аниқ фармон диҳед, ки: «Бо табақ бозӣ 

карданро бас кун» ё «Фавран либосҳоро аз замин бардор 

ва ба шкаф гузор». 

 

- Агар кӯдак ба суханони шумо эътибор надиҳад, онро боз 

сахттар такрор кунед 

 

   Аз чизҳои зерин эҳтиёт шавед: 

 

1. Ба фарзандатон супоришҳои ба ӯ нофаҳморо надиҳед, 

зеро супоришҳои муфассал ва возеҳ аз вазифаҳои 

норавшан афзалтаранд. Аз ин рӯ, ба фарзандатон нагӯед: 

“Бо либосат ягон коре кун”, балки бигӯед: “Либосҳоро дар 

ҷевон ба ҷои худ гузор”. 

 

2. Вақте ки шумо аз кӯдак чизе талаб мекунед, савол 

надиҳед. Масалан, нагӯед, ки "чаро ҳуҷраат тоза карда 

нашудааст" ё "чаро дар рӯи фарш китобҳо ҳастанд" 

 

3. Вақте ки шумо аз кӯдак чизе талаб мекунед, аз шарҳ 

додан худдорӣ кунед. Масалан, нагӯед, ки «либосатро 

чиркин кардан беодобӣ аст» ё «Агар бозичаҳоро дар рӯи 

фарш гузорӣ, хона ба бесарусомонӣ табдил меёбад», зеро 

пеш аз анҷом додани амал бояд ҳама тавзеҳот дода шавад. 
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4. Қоидаҳои рафторро ҳангоми содир кардани кирдори 

бад ба кӯдак фаҳмонда надиҳед, зеро фаҳмондадиҳии ин 

қоидаҳо бояд пеш аз содир шудани кирдор ё баъд аз он 

сурат гирад, вале на дар вақти содир кардани кирдор. 

Масалан, ба кӯдаке, ки фиреб мекунад, нагӯед: «фиреб 

додан мумкин нест, зеро фиреб ҳаром аст ва ба ҷаҳаннам 

мебарад», баръакс бигӯед: «дурӯғ нагӯ» ва тамом. Чунки 

баёнот бояд пеш аз амал бошад. Агар кӯдак фиреб диҳад, 

пас дар ин вақт ба ӯ чизе нафаҳмонед, фавран манъ кунед. 

Ва танҳо пас аз боздошти ӯ бигўед, ки дурӯғ ҳаром ва кори 

нафратовар аст. 

 

5. Агар шумо аз кӯдак талаб кардед, ки кореро анҷом 

диҳад ва ё аз коре худдорӣ кунад ва ӯ ба шумо беэътиноӣ 

ва нофармонӣ кард, бояд ӯро бо гузоштан ба гӯшаи хона 

ҷазо диҳед. Аммо агар ӯ шуморо гӯш кунад, пас ӯ сазовори 

ҳавасмандгардонӣ аст.  

 

Аммо ин боби оянда аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

Мундариҷа: 
 
ПЕШГУФТОРИ ТАРҶУМОН ............................................................................... 2 
МУҚАДДИМА ............................................................................................................. 6 

-  БОБИ ЯКУМ .................................................................................................... 8 
ҲАМФИКРИИ ВОЛИДАЙН ДАР МУАЙЯН КАРДАНИ РАФТОРИ 
ХУБ ВА БАД ................................................................................................................. 8 

Ихтилофи волидайн: ............................................................................................... 8 
Таъсири ин зиддиятҳо: .................................................................................. 10 
Аз даври зиддиятҳо баромадан: ............................................................... 11 
Рафтор таъсири мутақобилаи мафҳумҳо ва майлҳо мебошад: 

.......................................................................................................................................... 12 
Муҳимияти ташаккули мафҳумҳо ва майлҳо аз як асос: ............ 14 
Муқаррар кардани қоидаҳои рафтор: ................................................... 16 
Кӯдаки синни томактабӣ: ............................................................................. 16 
Намунаи солеҳ: ................................................................................................... 20 
Кӯдаки давраи мактабӣ: ................................................................................ 22 
Ба кӯдак имконият фароҳам овардан, то ки корҳоро 

мустақилона анҷом диҳад: ............................................................................... 23 
Зарурати мӯътақид будан ба хавфнок будани кирдорҳои кӯдак  

пеш аз манъ кардани он: ................................................................................... 23 
Манъи кӯдак аз он амалҳое, ки боиси хатар мегардад: ............... 24 
Дар як вақт манъ намудани бисёр амалҳо тавсия дода 

намешавад: ............................................................................................................... 25 
Зарурати паст кардани шиддат ва хашм дар кӯдак: ...................... 26 
Парокандашавии диққат: ............................................................................. 27 
Такрор: .................................................................................................................... 27 
Кӯшиш ба устуворӣ дар муносибат бо кӯдак: .................................... 28 
Арзишҳо: ................................................................................................................ 29 
Зуҳури дуздӣ: ...................................................................................................... 38 
Зуҳури дашном ва таҳқир: ............................................................................ 39 
Тарбияи ҷисмонӣ: ............................................................................................. 41 
Дар бораи таълим: ............................................................................................ 43 
Насиҳати Луқмон ба писараш: ................................................................... 44 

САРЧАШМАҲОИ ҚИМАТҲО .................................................................. 49 



 

150 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

Ташаккули қиматҳо дар кӯдакон аз рӯи якчанд сарчашмаҳо, бо 
назардошти давраи синну сол: ...................................................................... 49 

Афзалиятнокии қиматҳо: ............................................................................. 43 

Муҳимияти муколама (баҳсу мунозира) ва маслиҳат: ................. 57 
Аҳамияти иштироки кӯдакон дар таҳияи қоидаҳои рафтор: ... 57 
- БОБИ ДУЮМ ................................................................................................. 59 

НИСБАТ БА КӮДАК ПАРҲЕЗГОРӢ НАМО, ТО Ӯ БА ТУ 

ПАРҲЕЗГОРӢ НАМОЯД! ....................................................................... 59 

Қонеъ кардани ниёзҳои кӯдак: ........................................................ 59 
Инкишофи ҷисмонӣ ва инкишофи эҳсосот дар давраи охири 
кӯдакӣ: ................................................................................................................... 62 
Саломатии кӯдак: ............................................................................................ 63 
Бозӣ дар ҳаёти кӯдакон: ............................................................................... 64 
Психозҳои кӯдакӣ: ........................................................................................... 69 
Инкишофи иҷтимоӣ: ...................................................................................... 73 
Гурӯҳи наврасон: .............................................................................................. 84 
Муноқиша байни бародарон: .................................................................... 85 
Рашки байни фарзандон: ............................................................................. 86 
Робитаи байни бародарони калон ва хурдсол: ............................... 90 
Рушди забон: ...................................................................................................... 91 
Тадриҷан инкишоф ёфтани ҷумла дар кӯдак: ................................. 92 
Фарқи байни кӯдакон аз рӯи қобилияти забонашон: ................. 94 
Рушди хусусиятҳои заковат: ..................................................................... 95 
Маслиҳатҳои муфид барои модар дар изҳори эҷодкорӣ 
ҳангоми бозӣ бо кӯдак: ................................................................................. 99 
Аз ин рӯ, модар бояд кӯдакро ба корҳои зерин ташвиқ кунад: 
.................................................................................................................................. 104 
- БОБИ СЕЮМ ............................................................................................... 110 
ЧӢ ТАВР КӮДАКОНРО БОВАР КУНОНД? ....................................... 110 
Намунаи тақлид: ........................................................................................... 110 
Истифодаи ҳикояҳо барои бовар кунонидани кӯдакон: ......... 113 
Қиссаҳои Қуръон дорои се хусусиятҳои хос аст: ......................... 113 
Барангезиши тафаккур: ............................................................................ 113 
Панд ва насиҳат: ............................................................................................ 117 
Ташаккули дӯстии байни волидон ва фарзандон: ..................... 123 



 

151 

 

 АСОСҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 

Манфиатҳои донистани забони имову ишора (раванди дарки 
кӯдакон): ............................................................................................................ 125 
Кӯдакон ба намудҳои муайян тақсим мешаванд: ....................... 128 
Намунаи реҷаи шабу рӯз: .......................................................................... 137 
Баргаштани кӯдак аз мактаб: ................................................................. 138 
Усулҳои фармон: ............................................................................................ 146 
Аз чизҳои зерин эҳтиёт шавед: .............................................................. 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муаллиф: Наҷаҳ ас-Сабатин 

Тарҷума аз забони русӣ гирифта шудааст: 

 

 

 

  2022 © 

 


