
بیكران طبیعت، زیبایي هاي خـود را در فصل هاي 
الوان مي گشـاید و سـتاره ها در دل آسـمان هر شب 
نظاره گـر ایـن تحول انـد. در وصـف ایـن تلـّون و 

رنگینك ها، سـعدي گرانمایه سـروده اسـت:
هرچه در روي تو گویند به زیبایي، هست

وآنچه در چشم تو از شوخي و رعنایي، هست
سروها دیدم در باغ و تأمل كردم

قلمي نیست كه چون تو به دالرایي هست
و در ایـن سـیر زمانـه و دسـت به دسـت گشـتن 
فصل هـا، فصل برگ ریزان، فصل فرو افتادني هاسـت 
كـه جهـان رنگ هـا به دشـت، كـوه و دمن و شـهر، 
زیبایـي مي بخشـد و بـاد و بـرگ درختـان بـه زیـر 
مي آینـد تـا روح و روان انسـان اوج گیـرد و چـون 

چشـم دل گشـایي خواهـي دید:
چشم از آن روز كه بر كردم و رویت دیدم

به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست
و چـون نیـك نگریسـته شـود، همـة  آفـاق جلوة 
اوسـت كـه مي آفرینـد، مي شـكند، بـاز مي سـازد 
و جلـوه در جلـوه، عشـق و معرفـت در نهـان آدمي 
مـي كارد و انسـان وارسـته را بـه سـخن وا  مـي دارد:

دوست دارم اگر لطف كني ور نكني
به دو چشم تو، كه چشم از تو به انعامم نیست

و ســالكان و رهــروان راهــش چــون نیك تــر 
مي نگرنــد، جهــان را جلــوة حــق مي بیننــد و فصــل 
برگ ریــزان را نیــز حضــور او مي داننــد و مي ســرایند:

اي چشم خرد حیران در منظر مطبوعت!
واي دست نظر كوتاه از دامن ادراكت!

گر جمله ببخشایي، فضل است بر اصحابت
ور جمله بسوزاني، حكم است بر امالكت

و خیـال آسـوده مي شـود در پـس همـة فـراز و 
نشـیب ها، حكمت الهـي جان مایه و فضیلتي اسـت 
كـه بشـر اندكـي از آن مي چشـد، ولـي ایـن ادراك 
هرچند مختصـر ولي شـوري درمي آفریند تا بگوید:

به دست رحمتم از خاك آستان بردار
كه گر بیفكني ام، كس به هیچ نستاند

چه حاجت است به شمشیر قتل عاشق را؟
حدیث دولت بگویش، كه جان برافشاند

پیام اهل دل است این خبر كه سعدي داد
نه هركه گوش كند، معني سخن داند

و اّمـا، هرچنـد فصـل پاییـز شـروع مي شـود و 
طبیعـت عریان تـر مي گـردد، ولي فصل سـبزه زارها 
در نهـاد دانـش و كوشـش و علـم آغـاز مي شـود. 
غنچه هـاي تعلیم وتربیـت از جوانـه فراتـر مي رونـد 
و بـه بـاد و برگ مي نشـینند و اندیشـه ورزي در كار 
خالیق ریشـه مي دواند و سـالكاني ـ آگاه یا ناآگاه ـ 
جریـان روان آموزشـي را آبیاري مي كنند و به موقع 
ذهنیت هـاي غلط را وجین مي كنند تـا تفّكر به بار 
 نشـیند. فصل آمـوزش در خزان طبیعـت مي روید. 
دسته دسـته جوینـدگان حقیقـت و طالبان معرفت 
بـا كمـك معلمـان در پـرواز اوج مي گیرنـد و روز به 
روز، دامـن طبیعـت وجـود خویـش را از گل هـاي 
رنگیـن آموخته هـا تزییـن مي كننـد؛ و دسـته اي 
دیگـر از یاري كننـدگان بـه ایـن جوینـدگان علـم، 
معرفت انـدوزي و پـرورش جسـم و روان را بـه آن ها 
آمـوزش مي دهنـد و كامشـان را در یافتـن خـود و 
جامعـه و پرورش همة ابعاد وجودي شـان، شـیرین 
مي كنـد. پـس، پاییـز اگـر در ذات خـــــود فصل 
برگ ریـزان اسـت، اّمـا در مقابــــل، خرمن خرمـن 
اندیشــــــه ها سـر برمي آورنـــــد و پشته پشـته 
عشـق آفریني نیز پدیدار مي شـود و جریـان زندگي 

زیباتر از گذشـته مي شـود.
در ایـن میـان، نقـش بالنـده و تعلیـم و تربیتـي 
تربیت بدنـي، نقشـي بي بدیـل و یگانـه اسـت. در 
میـان همـة آموزش هـاي رسـمي و خسـته كننده 
و گاهـي كسـالت آور، ایـن نشـاط و شـادماني درس 
تربیت بدنـي اسـت كه پویایـي را در وجـود كودكان 
و  گروهـي  كار  بـه   را  آن هـا  و  مي دهـد  پـرورش 
و  اجتماعـي عالقه منـد مي كنـد كـه خمیرمایـه 
سرشت رفتار سـالم اجتماعي است. در برنامة  درس 
تربیت بدني، فشـارهاي ناشـي از درس هاي سنگین 

ــت  ــ ــادداش ــ ي
سردبير
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تئـوري و رفتارهـاي انجمـادي در كالس به تعدیل 
در مي آیـد و كـودك ناخـودآگاه در عالـم خلسـه اي 
قرار مي گیـرد كه حالوت آن در كامش مي نشـیند. 
بدیـن ترتیب، پرورش وجـودي و همه جانبة كودك 
هماهنـگ مي شـود. برنامـة درس تربیت بدنـي كـه 
در ذات خـود انضبـاط و رفتار منظم اصیـل را دارد، 
هیچ گاه كسـالت آور نیسـت و در آن، كودك پوست 
مي انـدازد تـا با روحیـه اي مضاعف در سـایر دروس، 
سـر حـال و شـاداب حضـور یابـد و به قـول موالنا:

چون كه دریاهاي رحمت جوش كرد
سنگ ها هم آِب حیوان نوش كرد

در این سـراي تربیتي، كودكي از نو زاده مي شـود 
كه بوي خوشـي و نشـاط در حیات او پراكنده است. 

خالي از خود بود و ُپر از عشق دوست
پس ز كوزه آن َتالَبد كه در اوست

در سیاه مشق هایي كـــه كودك در كــــــالس 
كـه  مي شـود  بـارز  نیـز  نكتـه  ایـن  مي آمـوزد، 
عطوفـت و مهربانـي و عشـق در اندیشـه اي فراگیر 
مي شـود كـه بدني توانـا و روحي بانشـاط و ذهني 
خـالق داشـته باشـد. كودك سـخن گویي كـه در 
محیط هـاي تربیتـي تربیت بدنـي نغـز مي گویـد 
و نغـز مي جویـد یقینـًا در كالس هنـر، ریاضـي، 
فیزیك و امالء و ادبیات، جست وجوگري مي شـود 
كـه بـه اعمـاق سـفر مي كنـد و خـود را بیـش از 
پیـش بـارور مي سـازد. چنیـن كودكـي در دامگـه 
هیـچ صیـادي گرفتـار نیایـد و خـود نیـز اندیشـة 

صیـادي نخواهد داشـت.
آن كه ارزد صید را، عشق است و بس

لیك او كي گنجد اندر داِم كس
در پرتو خورشید وجود چنین كودك خردمندي، 
دیوارها مي شكافند و هوش و ذكاوت پایدار مي شود.

آن جمال و قدرت و فضل و هنر
ز آفتاب حسن كرد این سو سفر

كـودك آموزش دیـده و تربیت شـدة كالس هـاي 
درس تربیت بدنـي ـ بـه شـرط آنكـه معلمـان و 

آمـوزگاران تربیت بدنـي مشـتاق باشـندـ  كودكـي 
كه: اسـت 

1. بـه هنجارهـاي اجتماعي توجـه دارد و آن ها را 
معیـار مي كند.

2. براي اهل فضل و دانش احترام قائل مي شود.
3. نبـوغ خویـش را در صـراط مسـتقیم بـه كار 

مي گیـرد.
4. بـا كریمـان و صالحان مجالسـت مي كنـد و از 

دورویـان فاصلـه مي گیرد.
5. پـدر، مادر و كانـون گرم خانواده را مراجع یگانة 

مي گزیند. خود 
6. در همـكاري و اشـتراك مسـاعي و كار گروهي 

مي شود. پیشـگام 
7. در نواندیشـي بـه دسـتاوردهاي ُخـرد بسـنده 

نمي كنـد.
8. در مهرورزي و شـفقت پـاي مي كوبد و به بدي 

نمي اندیشد.
9. َجهـد و ِجـّد را سـرلوحة اعمـال خـود قـرار 

مي دهد و گشاده روست.
10. نیك مرامـي را در رفتار خود پیشـه مي كند و 

از تقلـب و تزویر مي گریزد.
11. اخالقـي بـر فزون خواهي نـدارد و عنصر ِحلم 

را در ذات خـود تقویـت مي كند.
12. شـاكر مي شـود و غیرحـق را نـاروا مي دانـد و 

مي سـراید: همواره 
شكر گویم دوست را در خیر و شر

زان كه هست اندر قضا از بد َبَتر
13. و از همـه مهم تـر، اهل توّكل مي شـود، چون 

مي داند:
نیست كسبي از توّكل خوب تر

چیست از تسلیم، خود محبوب تر؟
آن كه او از آسمان باران دهد

هم تواند كو ز رحمت نان دهد

سردبیر

در سیاه مشق هایي 
كه كودك در 

كالس مي آموزد، 
این نكته نیز 
بارز مي شود 

كه عطوفت و 
مهرباني و عشق 

در اندیشه اي 
فراگیر مي شود كه 
بدني توانا و روحي 

بانشاط و ذهني 
خالق داشته باشد
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