سرمقاله

رقابت یارفاقت

به بهانة برگزاری بیستونهمین المپیاد جهانی زیستشناسی در سال  2018در ایران
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

حافظ
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شکایت از رقیب در اشعار فارسی کمیاب
نیست؛ اما واژة «رقابت» که در اصل ،در زبان
عربی به معنی حراس��ت و نگهبانی است ،به
احتمال زیاد در اشعار ما نیز به همین معنی
ب��هکار میرفته و در این بی��ت نیز به معنی
کسی اس��ت که معشوق را نگهبانی میکند.
بنابرای��ن ،چرخش مفهوم ای��ن واژه در گذر
زمان سبب شده است که در فارسی امروز به
معنی هم چشمی و هم آوردی بهکاررود و از
مفهوم واقعی خود دور شود.
ب��اری ،واژة «رقاب��ت» ام��ا ،ب��رای
زیستشناسان ،بهویژه بومشناسان مفهومی
وی��ژه دارد .بنا به تعریف ،ه��رگاه دو یا چند
موج��ود زنده از یک یا چند منبع مش��ترک
بهره ببرند ،اصطالحاً میگویند آن موجودات
ت با یکدیگرند .اگر این موجودات
در حال رقاب 
با کمبود آن منبع روبهروشوند ،آنگاه ممکن
اس��ت هنگام ت�لاش برای اس��تفادة هر چه
بیشتر از آن منبع یا منابع مشترک ،دستِکم
یکدیگر را بترس��انند ،به یکدیگر آسیب وارد
ِ
دس��ت باال یکی دیگری را س��ر به
آورن��د یا
نیست کند.
در زیستشناس��ی تکامل��ی نی��ز ای��ن
مفهوم رقابت کارب��رد کلیدی دارد .معتقدان
به داروینیس��م نوی��ن آن را یکی از نیروهای
بهپیشبرندة انتخاب طبیعی بهشمار میآورند
و اس��تدالل میکنند ک��ه محدودیت منابع
س��بب میش��ود افرادی که توانایی بیشتری
برای اس��تفاده از منابع مشترک دارند ،پیروز
میدان رقابت باش��ندِ ،
بخت بیش��تری برای
ماندگاری داشته باشند و در نتیجه در صفحة
روزگار و در صحنة بقا از رقیبان پیشی گیرند.
خ��اص
بررس��ی علم��ی رقاب��ت ام��ا،
ّ

زیستشناس��ی نیس��ت؛ بلکه اص��والً رقابت
موضوعی گسترده و به اصطالح میانرشتهای
اس��ت و در رش��تههایی مانند روانشناسی،
جامعهشناس��ی و انسانشناس��ی نیز طرح و
بررس��ی میش��ود؛ چون رقابت معم��والً در
عرصههای مختلف زندگی اجتماعی انس��ان
امروز ،مانند عرصههای ورزش��ی و اقتصادی
نیز ش��کل میگی��رد و بروز میکن��د .مث ً
ال
روانشناس��ان اجتماعی به بررسی ماهیت و
انگیزههای رقابت و شناسایی ریشههای روانی
آن میپردازند؛ در حالیکه جامعهشناس��ان
اثرهای رقابت بر جامعه را بررس��ی و تحلیل
میکنند و انسانشناسان نیز مسیر رقابت را
در تاریخ تحول فرهنگ انسانی و اثرهای آن
را در فرهنگهای مختلف شناسایی و بررسی
میکنند.
راه دور نروی��م .رقابت بهویژه در آموزش
وارد اس��ت .بیگمان ،یکی از آشناترین انواع
ِ
«رقابت آموزشی» است .ما معلمان به
رقابتها
منظور تحقق هدفهای آموزشی ،برای ترغیب
و تش��ویق دانشآم��وزان و پویاکردن محیط
آموزش��ی و مانند آنها ،معموالً دانشآموزان
را وادار ب��ه رقابت با یکدیگ��ر میکنیم .این
رقابتها را گاه میان دانشآموزان یک کالس
بر پا میکنیم و دیگرگاه پای آنان را به سطوح
باالتر رقابتی مانند کنکورها میکشانیم.
عالوه بر اینها ،المپیادهای علمی نیز از
آشناترین رقابتهای درسیاند و از میان آنها
المپیاد زیستشناس��ی هماکنون در سطوح
کش��وری و بینالمللی برگزار میش��ود .شما
میتوانید گزارشی تحلیلی دربارة پرسشهای
المپیاد زیستشناس��ی کشور را در صفحات
 42تا  46و نمونهای از سؤاالت بخش علمی
المپیاد جهانی را در صفحات  47تا  50همین
شماره بخوانید.
المپیاده��ای جهان��ی به رقاب��ت میان
دانشآموزان کشورهای مختلف جهان دامن

میزنن��د .ام��روزه ،کاربرد رقاب��ت در جامعة
جهانی آنچنان است که شما ِر این المپیادها
سال به سال رو به افزایش است .بهطوری که
در حال حاضر ساالنه  ۱۴نوع المپیاد جهانی،
علمی دانشآموزان
ی
میدانی ب��رای رقابتها 
ِ
دبیرس��تانی ش��دهاند :ریاض��ی (از،)۱۹۵۹
فیزی��ک (از ،)۱۹۶۷ش��یمی (از،)۱۹۸۹
کامپیوت��ر (از ،)۱۹۸۹زیستشناس��ی
(از ،)۱۹۹۰فلس��فه (از  ،)۱۹۹۳پروژهه��ای
محیط زیس��تی (از ،)۱۹۹۳نجوم (از،)۱۹۹۶
جغرافیا (از ،)۱۹۹۶زبانشناس��ی (از،)۲۰۰۳
علوم دورة اول دبیرس��تان (از  ،)۲۰۰۴نجوم
و اخترفیزی��ک (از  ،)۲۰۰۷عل��وم زمین (از
 )۲۰۰۷و پروژههای نوآوران جوان (از .)۲۰۰۷
بازگردی��م ب��ه المپی��اد جهان��ی
زیستشناس��ی .نخس��تین المپی��اد جهانی
زیستشناس��ی در نخستین روز از ماه ژوئیة
 ۱۹۹۰در ش��هر اولوموک چکسلواکی سابق
برگ��زار ش��د ۲۲ .دانشآموز از  ۶کش��ور در
این رقابت ش��رکت کردند و به  ۱۱۹پرسش
چندگزینهای آن پاسخ دادند .از آن هنگام تا
کنون  ۲۴دوره المپیاد جهانی زیستشناسی
به میزبانی کش��ورهای مختلف برگزار ش��ده
است .دادههای حاصل از این المپیاد اکنون به
اندازهای رسیده است که بتوان به روند تحول
پرس��شها پرداخت و آنها را از نظر س��طح
دشواری و نوع پرسش بررسی و تحلیل کرد.
از این دیدگاه پرسشهای آزمون نخستین
المپیاد جهانی زیستشناسی شایستة توجه
ویژهاند؛ چون با پرس��شهای سالهای اخیر
که ما آنه��ا را اصطالحاً المپیادی مینامیم،
تفاوت بس��یار دارند .مث ً
ال ترجمة سه پرسش
نخست این آزمون چنین است:
« .1بازمانده »1چیست؟
الف .جان��داری که با س��رعت پراکنش
مییابد و بومی منطقه نیست؛

ب .اصطالحی برای جانداری اس��ت که
بیماری خطرناکی به وجود میآورد؛
ج .هیبریدی ک��ه از نظر ژنتیک ناپایدار
است؛
د .جان��داری ک��ه در منطق��های خاص
بازمان��دة زمانه��ای گذش��تهای اس��ت که
پراکنش گسترده داشته.
 .2ک�دام ی�ک از گونهه�ای زیر در
نتیج�ة اس�تفادة زی�اد از کوده�ای
ش�یمیایی در تعدادی زیس�تگاه 2که
معم�والً در آنها نمیروید ،گس�ترش
یافته است.
الف .گیاه پای خر )(Tussilago farfara؛
ب .گاوزبان )(Echium vulgare؛
ج .گزنه )،(Urtica dioica
د .قاصدک ).(Taraxacum officinale
 .3بزرگترین تولید ناخالص معموالً
در کدام اکوسیستم حاصل میشود؟
الف .جنگل ساحلی؛
ب .علفزار؛
ج .جنگل کوهستانی کاج؛
د .بیشة بلوط.
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ب��ا بررس��ی پرس��شهای آزمونه��ای
س��الهای مختلف آشکار میشود که میدان
رقابت در المپیاد جهانی زیستشناسی سال
به س��ال تنگتر و فشردهتر و گذر از تنگنای
آن دشوارتر میش��ود؛ لذا ،دانشآموزان برای
عبور از آن باید هر سال تعداد بیشتری کتاب
مرجع بخوانند ،در انجام کارهای آزمایشگاهی
تخصصی مهارتهایی فزاینده داشته باشند و
خالصه فشار بیشتری را متحمل شوند.
س ّکة رقابت اما ،یک طرف دیگر هم دارد.
برخی اندیشمندان اساساً با رقابت مخالفاند؛
آن را شایستة اجتماع انسانی نمیدانند ،بلکه
آن را پدیدهای زیانمند به ش��مار میآورند.
مهاتما گاندی یکی از آنان اس��ت .به عقیدة
گاندی رقابت بیانگ ِر خودپسندی است .بهنظر
او کس��ی که پیروزی در رقابت را افتخارآمیز
میدان��د ،درواقع از خش��ونت و جنگ دفاع
میکن��د .به باور گاندی جامعة انس��انی باید
بر پایة عش��ق متقابل ،هم��کاری و ایثار و در
خدمت بهبود زندگی انسانها استوار باشد ،نه

آرمانی گاندی
رقابت و خودپسندی .در جامعة
ِ
همة افراد در همکاری با یکدیگر و در خدمت
یکدیگرن��د و ش��ادیها ،غمه��ا و یافتههای
خ��ود را با هم تقس��یم میکنند .به عقیدة او
بدون خش��ونت جایی ندارد
رقابت در جامعة
ِ
و چنین جامعهای وقتی محقق میش��ود که
بیشتر مردم آن تمایل کمتری به خودخواهی،
3
خودپسندی و خودپرستی داشته باشند.
یکی از سرسختترین مخالفان رقابت در
جوامع انسانی در س��ال  ۱۹۸۶سر برآورد .او
الفی کوهن 4نام داشت که با مطالعة صدها
کت��اب و پژوهش در زمین��ة رقابت و آثار آن
بر افراد و جوامع انس��انی استدالل کرده بود
که کوش��ش ما برای وادار کردن افراد بشر به
رقابت با یکدیگر در محیطهای مختلف مانند
بازار ،کار ،مدرس��ه ،بازی و خانه ،همة ما را به
بازنده تبدیل خواهد ک��رد .او در کتابش که
«مسابقه ممنوع :ادعانامهای بر ضد رقابت»5
عنوان داشت ،نوشته است که رقابت در ذات
و طبیعت آدمی یافت نمیشود و مدعی شده
است که رقابت نه تنها سبب افزونی تالش و
کوشش ما نمیشود؛ بلکه به عکس ،به جای
شخصیت است.
مخرب
ّ
ساختن ش��خصیتّ ،
بهنظر او رقابت میدان ش��ادیبخش بازی را
به میدان ناخوش��ایند مبارزه تبدیل میکند.
او از جملة کسانی اس��ت که «رقابت سالم»
را اصطالحی نادرست میدانند و معتقد است
که رقابت در ماهیت خویش س��الم نیس��ت،
بلکه نبردی اس��ت واقعی ک��ه برنده و بازنده
دارد.
به عقیدة کوه��ن رواج رقابت در جامعه
تحت تأثیر چند عقیدة نادرست و سنتی بوده
ِ
نادرست اصل
اس��ت که یکی از آنها تعمیم
داروینی «ماندگاری شایستهترینها» (بقای
اصلح) به جامعة انسانی است .زیستشناسان
نیک میدانند که منظور از این اصل در واقع
ماندگاری سازگارترین افراد گونه نسبت
به محیط اس�ت ،نه الزام ًا نیرومندترین
آنها.
ِ
نادرس��ت سنتی
به اعتقاد کوهن عقیدة
دیگر این است که عدهای گمان میکنند که
رقابت باعث تحکیم شخصیت انسان میشود.
بهنظ��ر او فقط افرادی که تزلزل ش��خصیتی
دارند و دارای اعتماد به نفس ناکافی هستند،
به منظور غلبه بر ناتواناییهای خود به برنده

ش��دن در رقابت نیاز دارند .انسانهای دارای
اعتماد به نفس کافی ب��ه اثبات تواناییهای
خود نیاز ندارند.
کوه��ن با تکیه بر پژوهشها اس��تدالل
میکن��د که میتوان به وی��ژه در رقابتهای
آموزشی رفاقت را جانشین رقابت کرد .چون
آموزش به شیوة همکاری به اعتماد به نفس
بیش��تر میانجامد .او در این کتاب کوشیده
است راههای یادگیری مبتنی بر همکاری را
معرفی کند تا دانشآموزان به جای گرایش
به کسب رتبههای نخست ،بیشتر و عمیقتر
بیاموزند.
اکن��ون ب��ه ی��اد بیاوری��م ک��ه در علم
زیستشناس��ی نیز چنین رویدادی بهوقوع
پیوس��ته ،یعنی پیش��نهاد همکاری به جای
رقابت مطرح ش��ده اس��ت .لین مارگولیس،6
معرفی کنندة نظریة درونهمزیستی ،نیروی
ب��ه پیشبرن��دة تکام��ل موجودات زن��ده را
همکاری و همزیستی میداند ،نه رقابت.
اس��تداللهای کوه��ن را ممکن اس��ت
بپذیریم یا نپذیریم .اما بهراستی آیا میتوانیم
میدانهایی را که برای رقابتهای آموزش��ی
فراهم شدهاند ،به میدانهای «رفاقت» تبدیل
کنیم؟ آیا میتوانیم رفاقت را جانشین رقابت
کنیم؟ فراموش نکنیم که یکی از هدفهای
المپیاده��ای جهان��ی ،چه آموزش��ی و چه
ورزش��ی برقراری دوس��تی و همکاری میان
افراد ملل مختلف بوده است .آیا میتوانیم با
تکیه بر این هدف و پررنگتر کردن آن چنین
کنیم؟
بیس��ت و نهمی��ن المپی��اد جهان��ی
زیستشناسی در سال  ۲۰۱۸در ایران برگزار
ِ
رقابت
خواهد شد .آیا خواهیم توانست محیط
آن را به رفاقت تبدیل کنیم؟
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