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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۱/۱۹

وطندوست

رقابت سالم و رقابت ناسالم
چون این پیامم خیلی طوالنی شد ،از متصدیان محترم خواهش میکنم ،انرا در صفحۀ مقاالت نشر فرمایند .تشکر!
به اجازۀ شما عزیزان می خواهم چند سطری در رابطه با رقابت سالم و رقابت ناسالم ،البته از نظر خودم و بدون کدام
پُشتیوانۀ علمی بنویسم.
من تصور میکنم که خصلت رقابت جزء از خواص انسانیست ،شاید در ِجن هر انسان وجود داشته باشد .شاید بدون
رقابت هیچ پیشرفتی در توانائی ها و تحوالت جسمی و روانی اوالد آدم صورت نمی گرفت ،و نه در دستآورد های
تمدن جامعۀ انسانی.
بطور مثال ،دوطفل با تفاوت سنی اندکِ در بازی های طفالنه اوایل توسط تقلید از همدیگر چیزی میآموزد ،بعد
میخواهند در حین بازی اختراع جدیدی به کار ببرند یا آن بازی را زودتر اجرا کنند ،تا از همبازی خود پیشی ورزند.
همچنان در یک صنف درسی تقریبا ّ تمام شاگردان می خواهند به درجۀ اول یا دوم و سوم کامیاب شوند و باهم در
رقابت اند .این پروسه تا اخیر عمر دوام دارد .چه در جهان علم ،در سپورت یا در جهان اقتصاد ،تخنیک و غیره
امورات زندگی .بین دو رفیق ،بین خواهران و براداران ،بین علما و دانشمندان  ، .......حتی بین کشور ها.
به این نوع رقابت ها میتوان رقابت سالم نام گذاشت .رقابت سالم بین اعضای یک جامعه به پیشرفت و غنای آن جامعه
ت در رشتۀ دلخواهش حاصل کند و
میافزاید .در پروسۀ رقابت سالم شخص میخواهد مانند فرد دیگری لیاقت یا مهار ِ
با زحمت و پُشت کار ،حتی روزی از رفیق یا رقیبش بهتر باشد.
رقابت سالم همواره با انصاف همراست .طرف هیچ گاه کوشش نمی کند ،به رقیب خود ضرر برساند ،نه ضرر
جسمی و نه ضرر معنوی یا مادی.
در مقابل ،رقابت ناسالم همواره با تنگنظری ،حرص یا آزمندی ،حسادت و بی انصافی همراست .اینطور اشخاص
همواره با رقیب های خود ساختۀ خود در جدال اند .چون خود شخص به غنای مادی یا معنوی آراسته نیست ،زیرا یا
یک شخص تتنبل است و به خود زحمت نمیدهد ،یا امکانات آنرا ندارد ،یا اصال ّ انسان غبی با عقل کم است .در
رقابت ناسالم این شخص کوشش میکند ،مانع پیشرفت فرد یا افرادی شود ،که این غناء را با زحمات زیاد و کار
متداوم بدست آورده اند .به معنی دیگر سنگ پیش پای طرف میگذارد ،مهارت های او را نزد دیگران ناچیز جلوه
میدهد ،رقیب خود را نزد دیگران به اصطالح کم میزند و دست آوردهایش را کم ارزش تعریف میکند.
شمشیر دو لبه ای شباهت دارد ،که با یک تیغ به
در وجود "رقیب ناسالم" حس حسادت خیلی قویست .این حسادت به
ِ
رقیب خود ضرر میرساند ،اما لَب دیگر تیغ متوجه خودش است .به این معنی که او همواره رنج میبرد که رقیب خود
ساخته اش بهتر ازاوست .این رنج درونش را مانند موریانه می خورد و بدبختش می سازد.
شخص میداند ،به هر دلیلی که باشد ،به سویۀ رقیب
یگانه راه بیرون رفت ازین خاصیت ُمضر همانا قناعت است .اگر
ِ
خود ساختۀ خود پیشرفت کرده نمی تواند ،بهتر است با داشتۀ خود قناعت کند و به دیگران ضرر نرساند .حتی
میتواند ،بطور مثال ،از داشته های معنوی همان رقیب خود ساخته اش ،که با هزار خون دل حاصل کرده است  ،مُفت
و رایگان مستفید شود .چون در تمام رشته های زندگی همیشه کسی پیدا میشود که از خودش بهتر است ،قناعت مانع
خود آزاری و درون خوری "رقیب ناسالم" نیز میگردد.
سر
با نمونۀ های رقابت های ناسالم متأسفانه زیاد بر میخوریم .یکی آنها که در حال حاضر در همین وبسایت
ِ
زبانهاست ،آقای خلیل هللا معروفی ست .این شخص از تنبلی و یا از بی کفایتی زیاد  ،با شخصیت های زحمت کش،
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الیق و خردمند که لقب استادی وتکوین قاموسی را حاصل نموده اند ،حسادت میورزد .شاید این دو خانم فرهیخته و
دانشمند حتی از موجودیت رقیب نامرئی شان خبری نداشته باشند .اما این رقیب حسود عوض که خودش را درین عمر
طوالنیش با زحمت و پُشت کار فراوان به مقام این استادان محترم میرسانید ،بیهوده درین آخر عمر خودش را ریشخند
عام می سازد.
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