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پیش گفتار
عدد چهل در متون اسالمی  قداست و مفهوم  خاصی دارد. خدا به حضرت موسی 
گفت 30روز دعا کن ولی در نهایت 10 روز دیگر اضافه شد واتممناها بعشر )اعراف 
142(  چهل سالگی اوج رشد انسان است. )احقاف15(  اکثر انبیا در سن چهل سالگی 
به نبوت رسیده اند. اگر یک مجرم شالق بخورد از 40 روز بارندگی بهتر است. پیامبر 
روز  اگر کسی چهل  است.  کند محتکر  انبار  روز  را چهل  کاالیی  که  ,. کسی  اکرم 
کارهایش را برای خدا انجام دهد، حکیم است و چشمه های حکمت از قلب بر لسانش 
جاری می شود. )عده الداعی ص232( پیامبر از همسرش خدیجه 40 روز دور بودند 
بعد جبرییل یک غذایی می دهد، تا نطفه بسته شود. این اهمیت مسائل تربیتی و رزق 
حالل است. بعد خداوند حضرت زهرا )س( را به آنها داد کسی که چهل حدیث حفظ 
کند در گروه فقیهان محشور می شود. بعد از اعالم  و ابالغ “و انذر عشیرتک االقربین“ 
پیامبر چهل نفر از اقوام خود را دعوت کرد. امام سجاد( ع(40 بار به مکه رفتند. تا 
چهل خانه همسایه به شمار می آیند. اگر کسی غیبت فردی را بکند تا چهل روز نماز 
و عبادت او پذیرفته نیست. عبادت شراب خوار تا چهل روز پذیرفته نیست. اگر کسی 
ُمرد و چهل نفر گواهی دادند که ما از او بدی ندیدیم،خداوند او را می بخشد. ارزش یک 
روز حضور در جبهه از چهل سال عبادت برتر است. لذا یکی از مصادیق، چهل حدیث 

است. که برخی از علما آثاری معروف به اربعین  دارند. 
در این کتاب بر آن شدم، تا چهل کالم نورانی از معصومین علیهم السالم را در 
باب تربیت فرزند  نقل نموده و مضامین آن را در قالب نظم  ارائه نمایم.  همچنین 
نکات تربیتی کاربردی درباره هر حدیث و موضوع آن را بیان داشته و حکایت کوتاه 
و تاثیرگذاری را بنویسم. از سویی کتاب در مورد تربیت فرزند و حقوق خانواده زیاد 
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نوشته شده است که در چند دسته قرار می گیرند. یا برگرفته از متون غربی و بر اساس 
سبک زندگی بیگانگان است که نمی تواند نسخه ای منطقی برای سبک  زندگی ایرانی 
- اسالمی ما باشد یا کپی برداری و گرته برداری  و به نوعی ترجمه محسوب می شد 
که باز هم به صورت کامل مد نظر ما نیست. و یا در بخش سوم البته محصول فرهنگ  
بومی بودند، ولی طوالنی و مطُول بودند که از حوصله  مطالعه  برخی والدین خارج بود. 
در این کتاب به صورت ایجاز و  ادبی آداب و اصول تربیتی که در شکل گیری تربیت 
صحیح فرزند نقش دارد را ارائه نمودم. این اثر می تواند به عنوان منبع متمم و مکمل 
در درس دانش خانواده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تدریس می شود  مورد 
استفاده قرار گیرد   همچنین می توانند ائمه محترم جماعات  در اشارات بین  دو نماز . 
و مربیان محترم تربیتی در اجرای مراسم آغازین و مدرسین آموزش خانواده  به صورت 
تخصصی از آن بهره گیرند. از آن جا که خداوند نعمت ذوق ادبی و  شعر را به من 
عنایت نموده و در این راستا چندین سال در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  
کارشناس ادبی و مشاوره تربیتی بوده و  پس از انتقالی به وزارت علوم ، تحقیقات و 
فناوری ، چندین ترم تدریس درس  2 واحدی دانش خانواده در دانشگاه فنی و حرفه ای  
را داشته ام  . لذا به تعبیر حافظ  طرحی نو در افکندم و از نگاه و قاب نظم و شعر هم 

چند بیتی در مورد مضامین واالی  احادیث تربیتی سرودم. 
باشد که مورد توجه مخاطبان فهیم قرار گرفته و مفید باشد. از سویی تحصیل در 
دو رشته کارشناسی ارشد:  علوم تربیتی) مدیریت آموزشی(  و  رشته حقوق خانواده 

کمک نمود تا از پنجره های بیشتری به موضوع نگاه کنم  .  
جا دارد در پایان از اساتید فرهیخته که این اثر را بررسی نموده و با پیشنهادات 

ارزنده خود در اثر بخشی بیشتر محتوا یاری گر ما بودند تقدیر و تشکر نمایم.
جناب آقای سید رضا افتخاری دکترای حقوق و مدیر گروه محترم فقه و حقوق 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد، جناب آقای  رضا عباسپور  دکترای فقه و مبانی 
حقوق  اسالمی ، جناب آقای مراد علی واعظی دکترای ادبیات فارسی، عضو هیات 
علمی دانشگاه بیرجند که با بزرگواری ضمن بررسی ، مقدمه ای هم بر اثر نگاشته اند، 
سرکار خانم اصغری دکترای مردم شناسی از دانشگاه میسور هندوستان ، خانم عنایتی 
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اند. جناب حجه االسالم  را داشته  ادبی  ادبیات فارسی که زحمت ویرایش  دکترای 
و المسلمین احمد علیپور ریاست اداره تبلیغات اسالمی قاینات که در بخش روایی 

نظارت داشته اند و سایر عزیزان و همکارانی که توجه و عنایت داشته اند. 
خداوندا !  ما را در تربیت صحیح فرزندان یاری نما و عنایتی کن که  قدردان زحمات 

والدین باشیم.

“و ُقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا  “     )اسری-24 (

مرتضی حسینی اسفاد
مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای  

زمستان 1397
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  مقدمه 
سخن یا نظم است و یا نثر، نظم و نثر یا شعرند و یا شعر نیستند و این که کدام 
بهتر است؟  نظم یا نثر، شعر یا کالم عادی، پاسخ روشن است. هیچکدام بر دیگری 
برتری ندارد و هر کدام اگر در جای خود به درستی به کار روند عالی هستند و اگر نابجا 

استفاده شوند اثربخش و مفید نخواهند بود.
کتابی که در دست دارید حاوی روایات برگزیده ، حکایات خواندنی، نکات تربیتی  
دل پذیر و نظم است. امروزه تربیت یک موضوع مهم است و پرداختن به آن به قول 

دکتر شکوهی در کتاب مراحل تعلیم و تربیت  نه تنها ضرورت، بلکه فوریت دارد.
شاعر زمانی که سخنش را به امانت نقل می کند. از خیال پردازی و آرایه های  شعری 
پرهیز می کند، مخصوصا اگر از ژرفای قرآن مجید و روایات برخاسته باشد. که در این 

مجال ارزش کالم منظوم از شعر بیشتر است.
کتابی که در دست دارید از چند جهت دارای اهمیت است. اول آن که یک پژوهش 
میان رشته ای است و نگارنده بر اساس بضاعت علمی در حوزه های تربیتی و ادبی و 
حقوقی مطالبی کاربردی و  خواندنی مطرح نموده و به این صورت مخاطبان بیشتری 
را در کالس درس خویش میهمان نموده است . دوم این که با ذوق سرشار و طبع ادبی 

خود روایات را به نظم درآورده و به خوانندگان حالوت دیگری را نیز تقدیم نموده.
این کتاب مهم است،چون نگارنده به عنوان یک نویسنده متعهد و مسئول که با 
عنایت به تدریس در دانشگاه و حوزه به آسیب های اجتماعی و خصوصیات نسل جوان 
و نوجوان به خوبی آشنایی دارد و با این اثر در برابر شبیخون فرهنگی و هجمه تعلیم و 
تربیت  منحط غربی و که فرهنگ اصیل ما را نشانه گرفته، قد علم نموده است. نگارنده 
کالمش را به نظم درآورده تا فراگیری و حفظ آن برای مخاطب فارسی زبان آسان 
گردد. ابیاتی که در کودکی و  نوجوانی حفظ می شوند تا آخر عمر به عنوان یک پشتوانه 

غنی فرهنگی - آموزشی رفیق راه خواهند بود.
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آقای مرتضی حسینی اسفاد از شاعران خوش قریحه و پر تالش خراسان جنوبی و 
ایران بزرگ است. این کتاب حاصل سال ها تجربه تربیتی و  تدریس و دانش اندوزی 
است که با خالقیت و هنرمندی خوبی تدوین شده است. سخن راندن در این حوزه 
مستلزم اشراف به زبان عربی و قرآن پژوهی، مطالعات دینی  و ادبی و هنر شاعری 
می باشد، و آقای حسینی اسفاد در این اثر تالش فراوان نموده ودر آن عرصه ها توفیق 
داشته است. که در نهایت ثمره دانش و تالش او را در این مجموعه شاهد هستیم. 
امیدوارم در آینده شاهد آثار دیگری نیز از این نویسنده توانا و شاعر ارجمند باشیم. 

خداوند بر توفیقاتش بیفزاید.
ــا چنــان کــن ســر انجــام کار تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگارخدای

دکتر مراد علی واعظی
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند  - پاییز  1397
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حدیث اول- مراحل رشد فرزند1 

 َسّید َسبَع ِسننَی و َعبد َسبَع ِسننَی و َوزیر َسبَع ِسننَی
َ

الَول
حضرت محمدt )وسایل الشیعه ، ج 15 ص124(

فرزند هفت سال آقا، هفت سال بنده و هفت سال وزیر است.

ــال ــت س ــد هف ــازی آم ــت ب  در روای
بعــد از آن تعلیــم  او دســتور شــد
ــر ــردد وزی ــومی، گ ــال س ــت س  هف
ــا ــا صف ــول ب ــر آن رس ــن !  ب  آفری

 از بــرای کودکــی شــد اعتــدال
 هــر چــه در تربیتــش مقــدور شــد
 مشــورت بــا او چــه خــوب و دلپذیــر
 ایــن اصــول تربیــت کــرده بنــا

نکته های تربیتی �
بازی برای کودک یک نیاز طبیعی است -
همه انسان ها حتی انبیا و ائمه در کودکی تمایل به بازی داشته اند -
اولیا در فرایند بازی فرزندان مشارکت نموده و از طریق بازی به شخصیت آن ها  -

احترام بگذارند.
والدین و مربیان با شرکت در بازی کودکان، تمایالت آن ها را بهتر بشناسند. -
نباید کودکان را با زور و تحمیل از بازی مورد عالقه آن ها  منصرف نمود. -
بازی امروز کودک تعیین کننده  منش ها و گرایش های فردای اوست. -
کودک اگر دوران سیادت و فرمانروایی )7سال نخست( را به طور طبیعی و آزاد  -

در  فضای مناسب سپری کند در این دوران با برخورداری نوعی تعادل روانی و 
روحیه ای شاد از والدین، معلمان و مربیان حرف شنوی خواهد داشت.

هفت سال دوم  مهمترین دوران آموزش و پرورش فرزند است -

1 - همچنین امام صادق g  در این خصوص می فرمایند: َدع اِبنک یَلَعب َسبَع َسنیَن و یُودَّب َسبَع سنیَن و 
الِزمُه نَفسَک َسبع سنین فان افلح و اال فانه من ال خیر فیه
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تعلیم و تربیت رسمی کودک از هفت سال دوم شروع می شود. -
ذهن نوجوان رشد یافته و نیاز های او معقول تر شده است. -

حکایت 
جابر می گوید،  بر پیامبر وارد شدم، در حالی که حسن و حسین علیهم السالم  را 
بر  پشت خود سوار کرده بود و چهار دست و پا می رفت. و می فرمود شتر شما چه شتر 

خوبی است و شما چه سواران خوبی هستید.
 )مجلسی 1403، جلد 43، ص 285(


