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و  خوش نـوا  بهـار  آهنگیـن  صـداي 
خوش خـرام مي آیـد. پرنـدگان بـا انـواع 
آوازهـا بـا بانگـي بلنـد مقـدم بهـار را 
بـا  شـاكر  انسـان  و  مي دارنـد  گرامـي 
خوانـدن دعـاي تحویل سـال »یا مقلب 
القلـوب و األبصار« به خویشـتن خویش 
بـا تـالش و كوششـي  و  بـاز مي گـردد 
وصف ناپذیـر بـه متحـول شـدن حـال خود 
سـپاس گزاري  بـه  را  خـداي  و  مي پـردازد 
مي نشـیند كـه بـه او عمـري داد تـا شـاهد 
احیـاي سـالیانة زمین باشـد و گـردش روزگار.

مرا هرگه بهار آید به خاطر یاِد یار آید
به خاطر یاِد یار آید مرا هرگه بهار آید

به حسرت یادم آمد نقش نوشین نگارینم
چمن چون از گل و نسرین پر از نقش و نگار آید

مرا جان دگر بخشد دِم باد سحرگاهي
كه از باد سحرگاهي نسیم زلف یار آید

به بار آمد نهاالن چمن، سرسبز شد گیتي
نهال آرزوي من الهي كي به بار آید

دل چون غنچه پژمردة من وا نخواهد شد
اگر صد بار گل روید و گر صد ره بهار آید
خدایا شهریارا آن نغمة شیرین مكّرر كن

مرا هرگه بهار آید به خاطر یاِد یار آید
شهریار
اّمـا ایـن نو شـدن ها و رویش ها تـا چه انـدازه به تفّكري 
تـازه در انسـان مي انجامـد و او را براي مقّرب شـدن آماده 
مي كنـد، سـؤالي اسـت كـه نمي تـوان آن را بـه راحتـي 
پاسـخ داد. انسـان موجـودي پیچیـده و از سـویي خـالق 
اسـت. تكیة انسـان بر نیمة پیچیدة وجـودش، او را از مرز 
اندیشـه هاي جدیـد دور مي كنـد و اگـر بـر نیمـة سـادة 
وجـود خـود تكیـه زند، نه تنهـا شـادباش از بهـار افزون تر 
مي شـود، بلكـه ُخلق وخـو و تفّكـري خـالق بـراي او بـه 
ارمغـان مي آورد كه پیامدش، زیسـتي سـالم اسـت و آزار 

ندیدن سـایرین از حضورش در خانه، محل كار و اجتماع. 
اّمـا تفكـر عمیـق و خالق بـدون سـایة تـالش و همت و 
اسـتواري در طریقت صحیح و نوشـیدن پیام هاي جاودانه 

میسر نیسـت. بنگریم:
رسید مژده كه آمد بهار و سبزه دمید

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مكن ز غّصه شكایت كه در طریق ادب
به راحتي نرسید آنكه زحمتي نكشید

در موضوع علوم ورزشي و توسعة آن در جهان گسترده، 
بیـش از هـر چیـز این تـالش جامعـه جهاني بوده اسـت 
كـه امـروز ایـن علـم بـه جـّد در خدمت بشـریت اسـت. 
از سـویي، گسـترة ورزش قهرمانـي خـود از یـك تـالش 
بدنـي صـرف فراتـر رفتـه و به صفتي تبدیل شـده اسـت 
كه سـالیانه میلیاردهـا دالر ارزش افزوده بـراي میزبانان و 
برگزاركننـدگان آن بـه ارمغان مي آورد و از سـویي به یك 
ظرفیـت هنري و زیبایي شناسـي تبدیل شـده اسـت كه 
اجـراي برخـي حـركات ورزشـي، اعجـاب جهانیـان را به 
دنبال دارد و جّذابیت آن از یك سرگرمي فراتر رفته است 
و در برخي مواقع )از جمله بازي هاي المپیك و مسـابقات 
جام هـاي جهاني و به ویژه جام جهانـي فوتبال( میلیاردها 
چشـم را بـه دنبـال خـود مي كشـاند و صحنه هایي خلق 
مي شـود كه گاهي بیشـتر از آثار تحسـین برانگیز هنري، 
انسـان را بـه خـود جلـب مي كنـد و در این مسـیر، زن و 
مـرد و پیـر و جـوان و سـایر اقشـار جوامـع بـدان جـذب 
مي شـوند و شـكوه و عظمـت اجـراي برگـزاري موفـق 
ورزش هـا را نشـانه اي از خالقیـت و هنردوسـتي ملـت 
خـود مي شـمارند و سـعي مي كننـد آن هـا را در منظـر و 
مـرآي دیگـر مردمـان جهـان قـرار دهند. جلـب و جذب 
میلیون ها جهانگـرد، فضاي صحنه هاي ورزشـي را از هنر 
آمیختـه بـا زیبایي بـه یـك كارگاه اقتصادي نیـز تبدیل 
كرده اسـت كه میزبانان مسابقات ورزشـي از آن استقبال 
مي كنند و آن را اندوخته اي مطمئن و سـالم از درآمدهاي 
سرشـار اقتصـادي به شـمار مي آورند. این همـه بهره وري 
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جز در سـایة تالش، همت، برنامه ریزي، هوشـمندي و خالقیت 
در جلـب افـكار جهانیـان و معّرفـي فرهنـگ خـود و كمك به 
سالم سـازي محیـط اجتماعـي در درجـة اول در كشـورهاي 
میزبـان و در درجـة دوم در سـایر كشـورها میسـر نشـده و 
نخواهـد شـد. از ایـن رو، جوامـع عالقه منـد به رشـد و توسـعة 
پایـدار بـراي تـداوم حضور مؤثر خـود در صحنه هـاي جهاني و 
تبـادل اطالعـات علمـي و فرهنگي از ابزار شایسـتة ورزشـي به 
خوبـي بهره برداري مي كنند و رشـد متوازن را بـراي همگان به 

مي آورند. ارمغـان 
بـه نظر مي رسـد در میـان همة عواملـي كه مي توانـد جوامع 
گوناگـون و فرهنگ هـاي متفـاوت و گاه متضـاد را در كنـار هم 
قرار دهد، ورزش و مسـابقات ورزشـي نقشي منحصربه فرد پیدا 
كـرده اسـت. در ایـن ُبعد زیبـاي فرهنـگ )ورزش( صحنه هاي 
شكسـت و پیـروزي هـر دو محصول تالش اند. اصل بر رسـیدن 
بـه قله هـاي رفیـع آدمیت و انسـاني اسـت و البتـه، گاه در این 
نبردهـا یكـي برنـده مي شـود و یكـي بازنـده. اّمـا آن پیـروزي 
بـه ِكبـر و غـرور نمي انجامـد و آن شكسـت بـه ناامیـدي ختم 
نمي شـود. پیـروز و ناپیـروز هـردو براي رسـیدن بـه قله تالش 
مي كننـد و البتـه در اوج، فقط و فقط از نظر تكنیك و تاكتیك 
یكي برتر مي شـود، ولي هر دو سـوي این نبرد دوست داشـتني 

سـخت تـالش كرده اند و بـه كار عمیـق پرداخته اند.
بررسـي سـیر تطّور حیات انسـان نشـان مي دهـد كار عمیق 
بیـش از پیـش در همـة زمینه هـا )به ویـژه رؤیاهـاي فرهنگي( 
از فعالیت هـاي  ایـن رو در بسـیاري  از  كمیـاب شـده اسـت. 
ورزشـي، روحیـة ورزشـي و اندیشـه هاي نـاب انسـاني كمرنگ 
شـده اسـت. از این رو باید به سرچشـمه ها بازگشت و با تكیه بر 
كار عمیـق و پویانـگاري، انگیزه ها را به سـوي هدف هـاي واالي 
انسـاني هدایـت كـرد. بـدون تردید، یكـي از این سرچشـمه ها 
درون مـدارس اسـت كه جامعـه اي هدایت پذیـر در آن به درس 
و تعلیـم و تهذیب مشـغول اسـت. ایـن مركز، بهتریـن مكان و 
شایسـته ترین نهادي اسـت كه مي تـوان به یاري آن شـتافت و 
دانش آمـوزان را بـا ابزارهـاي الزم )به ویـژه فعالیت هاي ورزشـي 
هدفمنـد و ارزشـي( از پیام هـاي كم عمـق و سـطحي بـودن 
بـه سـوي اندیشـه هاي عمیـق و اسـتداللي و در عیـن حـال 

حیات بخـش رهنمون شـد.
فعالیت هـاي ورزشـي درون مدرسـه اي رشـته اي اسـت كه 
اگـر بـا دیگـر ابزارهـاي آموزشـي و پرورشـي درون مدرسـه 
هماهنـگ شـود، محیطي بانشـاط خلق مي كند كـه كودكان 
و نوجوانـان بـا بهره گیـري از معلمـان بامعرفـت و آشـنا بـه 
اصـول و روابـط انسـاني، مهارت هـاي زندگي را كه سـرلوحة 
آن خدمـت بـه همنـوع بـدون چشمداشـتي اسـت، تقویـت 
مي كنـد. محیط هاي ورزشـي با برانگیختـن درون فرد، برون 
فـرد را بـا پیرامون خـود سـازگار مي كند و روحیـة پیروي از 
قوانیـن و مقـررات اجتماعـي و متابعـت از ضوابـط اخالقـي 
را بـه منصـة ظهـور مي رسـاند. دادوسـتد در آموزش هـاي 
ورزشـي، گـوش فـرا دادن بـه راهبردهـاي مربي براي پشـت 
سـر گذاشـتن موانـع و غلبـه بـر حریفـان، هماهنـگ شـدن 
افـراد فعـال و شـركت كنندگان در رقابت هـاي ورزشـي بـا 

قوانیـن و مقررات سـاده و دقیـق و رقابت ها و گـردن نهادن 
بـه اوامر و نواحي قاضیان مسـابقات )داوران(، جریمه شـدن 
در صـورت خطاهـاي غیرفنـي، همگـي با خـود درس هایي 
دارنـد كـه دانش آمـوز را بـه یـك آتیـة بهتـر در زندگـي و 
سـازگار شـدن هرچـه سـریع تر و بهتر بـا مسـائل اجتماعي 
مي كشـاند. ایـن نوع آموزش هاي غیرمسـتقیم ولـي پایدار و 
مؤثـر در زندگـي دانش آمـوزان، چه بسـا به محیـط خانواده 
و سـایر محیط هـاي كوچـك اجتماعـي نیز تسـّري یابد كه 
توسـعة پایدار و خـالق مهارت هاي سـالم زندگي را تضمین 

مي كنـد.
از ایـن رو، هـر نـوع سـرمایه گذاري مادي و معنـوي در بخش 
ورزش كالن كشـور و به ویـژه در بخـش ورزش دانش آمـوزي، 
ضامن بقاي وابسـتگي هاي اخالقي و معنـوي به مباني زندگي 
اسـت. در ورزش و آموزه هاي غیرمسـتقیم ولي امیدبخش آن، 
دانش آمـوز یـاد مي گیـرد كـه مسـئول همـة اعمـال او، خـود 
اوسـت و باید جریمة توجه نكردن آن را سـریع بپردازد. )براي 
مثال، محروم شـدن از شـركت در رقابت هاي سـالم ورزشـي(. 
نهادینـه شـدن این اصـول در زندگي فـردي و اجتماعي، بقاي 
انسـاني اسـت نیك اندیش كه تنها به خیر و مصلحت خویش 
نمي اندیشـد، بلكـه موفقیـت را در همه گیـر شـدن اصـول و 
رعایـت آن هـا و تعمیـم و گسـترش و پاي بنـدي كل اجتمـاع 
مي دانـد. او در ورزش مي آمـوزد اگـر خالقیـت و توانایي هـاي 
شـخصي خـود را در اختیـار تیم قـرار دهد، توجـه و احترام به 
شـخصیت او مضاعف مي شـود؛ نكته اي كه در روابط اجتماعي 

نیز كاربـرد دارد.
تو نیكي مي كن و در دجله انداز

كه ایزد در بیابانت دهد باز
ورزش دانش آموزي اگر رونق گیرد:

é بهداشـت فـردي و سـالم شـدن جامعـه توسـعه مي یابـد، 

تقاضـاي فعـال بودن بدنـي در خانـواده نیز افزایـش مي یابد و 
هزینه هـاي درمانـي به صرفـه مي شـود.

é قهرمانان ورزشـي واجد شـرایط اخالقي پرچمدار كشـور در 
میادیـن فرهنگي جامع مي شـوند و نماینده اي شایسـته براي 
بـه احتـرام واداشـتن سـایرین بـه پرچـم، سـرود و نام كشـور 

خواهند شـد.
é الگـوي صحیـح روابط بین فـردي و جمعي بـه تدریج زمینة 
رشـد مي یابـد و الگوهاي ناصـواب ابتدا به سسـتي و در نهایت 

بـه انـزوا مي روند.
é ردوبـدل شـدن پیام هاي شـادي بخش تـوأم با محبـت ابتدا 
در سرسـراي مـدارس و آن گاه در ورزشـگاه ها و در نهایـت در 

جامعـة عـاري از پوچي گسـترش مي یابد.
é انتظـار مـي رود رفتارهاي مبتذل و ناهنجار بهتر از فیلترهاي 
صافـي عبـور كنـد و در نهایت زیبایي رفتار به جـز در مدارس، 

بـه صحن اجتماع سـرایت مي كند.
é و در یـك كالم، ورزش دانش آمـوزي زیربناسـت و اگـر ایـن 
زیرسـاخت رشـد و نمّو یابد، رشد و شـكوفایي انسان مسئول، 

بهتـر فراهم مي شـود.
با امید به تحقق این زیربنا
سردبیر
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