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روزنامه

کشکول

علم به روش آقای فاینمن
به  نادرست  یا  که درست  قصاری  کنار جمالت  در  امروز-  گیالن 
کوروش کبیر، وینستون چرچیل و دکتر حسابی منتسب می کنند 
و چند سالی است در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 
چشم  به  نیز  معروف  فیزیکدان  فاینمن«  »ریچارد  نام  است  مدتی 
و جدی  زندگی  در  زمان  اهمیت  تمرکز،  درباره  می خورد. سخنانی 
حرف های  محتوای  به  آن ها  برخی  شاید  که  کودکی  دوره  گرفتن 
فاینمن نزدیک باشد، اما در مورد بیشترشان غلو شده و غیر واقعی 
هستند. در این میان به مناسبت سالروز تولد این دانشمند متفاوت 
که برخالف زمینه کاری بسیار پیچیده اش، زبانی ساده و شیوا داشت، 

به نوع نگاهش به زندگی و علم می پردازیم. 
فاینمن چطور تا این حد معروف شد؟

در  را  پیچیده ای  موضوع  نتواند  کسی  اگر  بود  معتقد  فاینمن 
را  آن  به درستی  توضیح دهد، خودش  مردم  برای  به سادگی  علم 
درک نکرده است و همین اعتقاد قلبی او باعث می شد وقتی درباره 
به  نامفهوم  کلمات  می کند  صحبت  فیزیک  موضوعات  دشوارترین 
کار نبرد و تا حد ممکن برای مخاطبی که تخصصی در این رشته 
ندارد، ساده صحبت کند. هنر دیگر فاینمن این بود که می توانست 
به  فیزیک  درس های  فهماندن  برای  سوژه هایی  خود  خاطرات  از 
کودکی  دوران  به  که  شیرینی  خاطرات  کند.  استفاده  دانشجویان 
این  باز می گشت.  نشدنی اش  تمام  ماجراجویی های  و  او  نوجوانی  و 
آقای  می کنید  شوخی  »حتما  عنوان های  با  کتاب  دو  در  خاطرات 
فکری می کنند؟«  دیگران چه  اهمیتی می دهید  و »چه  فاینمن؟« 
آمده است. فاینمن پس از دریافت جایزه نوبل، سخنرانی منحصر به 
فردی کرد که در تاریخ ماندگار شد. او به جای آن که از سختی های 
پروژه علمی که رویش کار کرده صحبت کند یا از شور و شوق دریافت 
نوبل بگوید، فقط درباره کودکی و نوجوانی و عالقه اش به علم حرف زد 

که بخشی از آن در ادامه آمده است.
دالیل پدیده ها مهم است، نه اسم شان

به جنگل می رفتیم و  برای گردش  با پدر روز های آخر هفته  »من 
آنجا چیز های زیادی درباره طبیعت یاد می گرفتیم. یک بار پسری در 
جنگل به من گفت: آن پرنده را می بینی که روی چمن ها نشسته است؟ 
اسمش چیست؟ گفتم نمی دانم و توی دلم به او خندیدم. او گفت: 
اسمش باسترک گلو قهوه ای است. پدرت به تو چیزی یاد نداده است؟ 
این در حالی بود که پدرم به من یاد داده بود اسم، هیچ چیز درباره 
آن پرنده را به من توضیح نمی دهد. در عوضش من می دانستم آن 
پرنده آواز می خواند و به جوجه هایش یاد می دهد چطوری پرواز کنند 
و در تابستان کیلومتر ها پرواز می کند و هیچ کس هم نمی داند از کجا 
راهش را پیدا می کند. تفاوتی اساسی وجود دارد بین اسم یک چیز 
و آن چیزی که واقعا وجود دارد. این که بلد باشیم چطور سانتی گراد 
را به فارنهایت تبدیل کنیم، علم نیست. البته دانستنش خیلی مهم 
است، ولی دقیقا علم نیست. برای صحبت کردن با همدیگر باید کلمه 
فرق  بدانیم  است  ولی خوب  است.  و درست هم همین  باشیم  بلد 
استفاده از واژه و علم دقیقا چیست. در این صورت، می فهمیم چه 
وقت ابزار علم مثل واژه ها و کلمه ها را تدریس می کنیم و چه وقت 

خود علم و معنا و مفهومش را یاد می دهیم.«
دیدن و آزمایش کردن به جای پذیرش مطلق

تالش  و  می رفت  کلنجار  انرژی  مفهوم  با  پدرم  من،  آموزش  برای 
به من گفت: سگ  روز  برایم شرح دهد. یک  را  آن  می کرد مفهوم 
عروسکی حرکت می کند، چون خورشید می تابد. من جواب دادم: نه 
خیر، این طور نیست! حرکت آن چه ربطی به تابیدن خورشید دارد؟ 
سگ برای این حرکت می کند که من کوکش کرده ام. پدرم گفت: 
چطور توانستی فنرش را بچرخانی و آن را کوک کنی؟ گفتم با دستم 
توانستم حرکتش بدهم، چون غذا می خورم. پرسید: چه چیز هایی 
می خوری دوست من؟ جواب دادم: گیاهان را. دوباره پرسید: و گیاهان 
چطوری رشد می کنند؟ گفتم: گیاهان رشد می کنند، چون خورشید 
می تابد. او گفت درباره بنزین چه فکر می کنی؟ و ادامه داد که گیاهان 
انرژی ذخیره شده خورشید را گرفته اند و این انرژی در زمین ذخیره 
شده است. همه مثال های دیگر هم به خورشید ختم می شود. همه 
اثرتابیدن  بر  نوعی  به  حرکتشان  می کنند،  حرکت  که  چیز هایی 
خورشید است. این تعریف علم است؛ جایی که شما با مشاهده آن چه 
اتفاق افتاده به دنبال دالیلش می گردید و می توانید درباره اش تحلیل 

کرده و استدالل بیاورید. 
تجربه های قبلی کافی نیست دوباره تجربه کنید

»با شنیدن خاطرات من، شاید هم فکر کنید سرانجام چیزی عاید 
پدرم شد. من به مؤسسه فناوری ماساچوست )MIT( رفتم و بعد به 
پرینستون. به خانه که برگشتم، پدرم گفت همیشه دلم می خواست 
چیزی را بدانم که هیچ وقت ازش سر در نیاوردم. خب پسر جان! 
حاال که علوم را بهت یاد داده اند، می خواهم آن را برایم روشن کنی. 
او سوالی درباره حرکت فوتون ها که ذرات سازنده نور هستند، از من 
و  نمی دانم  متأسفم،  گفتم:  و  کردم  فکر  لحظه  چند  من  و  پرسید 
نمی توانم توجیهش کنم. بعد از آن همه سال که سعی کرده بود چیزی 
را به من یاد بدهد، از این که به نتیجه ای چنین ضعیف رسیده بود، 
خیلی ناامید شد. گفت: داشتن گنجینه ای از انبوه معلومات که بتواند 
از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، چیز جالبی است، اما یک آفت 
بزرگ دارد؛ ممکن است ایده های مفیدی که منتقل می شوند برای 
نسل بعدی خیلی کاربردی نباشند. زمانی می رسد ایده هایی که به 
آرامی روی هم تلنبار شده اند، فقط چیز های عملی و مفید نباشند؛ 
بلکه انبوهی از تعصب و باور های عجیب و غریب هم در آن ها وجود 
داشته باشد. راهی برای دوری از این آفت کشف شده و آن راه، تردید 
در مورد چیزی است که از نسل گذشته به ما منتقل شده است. هر 
را  تجربیات گذشته، تالش کند موضوع  به  اطمینان  به جای  کس 
نتیجه  می شود؛  نامیده  علم  آنچه  است  این  و  کند  تجربه  خودش 
به  اطمینان  نه  و  دارد  را  دوباره  کردن  امتحان  ارزش  که  اکتشافی 
تجربه نسل گذشته. من علم را این گونه می بینم و این بهترین تعریفی 
است که بلدم. قشنگی ها و شگفتی های این دنیا، با توجه به تجربه های 

جدید کشف می شوند.«
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گیالن امروز- برای شناخت خواستگار قبل از انتخاب به جز حرفهایی 
که میزند ، تفکراتی که دارد و رفتاری که از خودش بروز می دهد راه 
شناخت  روش هایی  میکنید  سعی  مقاله  این  در  ندارد.ما  وجود  دیگری 
خواستگار و راه های امتحان او را با شما در میان بگذاریم تا بتوانید بهتر 

برای زندگی آینده خودتان تصیم بگیرید.  
 نحوه آشنایی و پیشنهاد ازدواج

چطور با خواستگارتان آشنا شدید؟ واسطه 
با  تحصیل  و  کار  محل  در  یا  اید  داشته 
او آشنا شده اید؟ پیشنهاد خواستگاری را 

چطور مطرح کرد؟  
معرف  از  باید  سنتی  خواستگاری  در 
کنید،  تحقیق  خواستگار  اطرافیان  و 
یک  تحصیل  و  کار  محل  در  آشنایی ها 
ایجاد  نفر  دو  بین  کلی  و  نسبی  شناخت 
میکند، ولی با این حال برای شناخت بهتر 
باید در مورد خانواده اش تحقیق الزم را 

انجام دهید.
ظاهر خواستگار

فرد  یک  با  برخورد  در  که  چیزی  اولین 
او است.  توجه می کند ظاهر  غریبه جلب 
ظاهری  مطلوبیت  و  ظاهری  آراستگی 
مورد  در  گیری  تصمیم  برای  قدم  اولین 
اولین  است.  خواستگار  با  کردن  صحبت 
پوشش  خوب،  خواستگار  شناخت  روش 
ظاهری او است که متناسب با معیار های 
شما باشد. اگر نمی توانید ظاهر خواستگار 
خود را قبول کنید بعید است بتوانید روی 

او حساب باز کنید.   شما باید خودتان در کنار خواستگارتان بتوانید تصور 
کنید نه این که از نشان دادن او به دوستان یا فامیل سرافکنده باشید.  

صحبت کردن خواستگار
زیادی  اولیه صحبت های  آشنایی های  و  مسلما در جلسات خواستگاری 
بین خانواده و بین شما دو نفر اتفاق می افتد. به حرف هایی که می زند و 
پاسخ هایی که می دهد دقت کنید. آیا مستقیم و با صداقت پاسخ می دهد 
یا حرف ها را می پیچاند. لحن صحبت کردنش با خانواده خودش یا هنگام 

صحبت کردن چطور است.  
آیا فرد دنیا دیده ای است و ارتباطات اجتماعی خوبی دارد، خوش صحبت 
است یا کم صحبت و گوشه گیر. نحوه پاسخ دادن یک فرد به سواالت پدر 
و مادر شما و صحبت کردن از تجربیاتی که داشته است نشان می دهد که 

شما با یک فرد اجتماعی طرف هستید یا یک فرد گوشه گیر.  
سطح تحصیالت

در  می توانید  است  مهم  شما  برای  خواستگارتان  تحصیالت  سطح  اگر 
نوع  اینصورت  غیر  در  بخواهید  مدرک  او  از  خواستگاری  آخر  مراحل 
تحصیالت  دهنده سطح  نشان  میتواند  بندی ها  جمله  و  کردن  صحبت 

فرد باشد.  
برای شناخت بهتر میتوانید سطح تحصیالت خانواده اش را هم بپرسید. 
شما باید از نظر تحصیالت در سطحی باشید که بتوانید دغدغه های هم 

و دغدغه های خانوادگی همدیگر را درک کنید.
شوخ طبع بودن خواستگار

افردی که شوخ طبع هستند معموال در برخورد های اول سعی میکنند 
که  در صورتی  شود.  آب  میان جمع  یخ  تا  بزنند  داری  خنده  حرفه ای 
حد  در  مختصر  و  کوتاه  سواالت  به  و  نمی روند  حاشیه  جدی  آدمای 
احترام  و  می کنند  لودگی  دیگر  برخی  میکنند.  صحبت  الزم  اطالعات 
نیز  را  فرد  بودن  برونگرا  و  درونگرا  میزان  نمی کنند.    حفظ  را  جمع 
افراد برونگرا معموال پرحرف تر  در همین مکالمات متوجه خواهید شد. 
می دهند،  پاسخ  شما  به  سوال  در  نیاز  مورد  میزان  از  بیشتر  و  هستند 
باشد که شما  کوتاه  قدری  به  پاسخشان  درونگرا شاید حتی  افراد  ولی 
را متعجب کند. یکی از راه های شناخت خواستگار خوب این است که 
به میزان پرحرفی و کم حرفی، جدی و شوخ بودن، حفظ حرمت هنگام 

صحبت کردن، دقت کنید.
آینده نگری خواستگار

یکی از روش های شناخت و امتحان خواستگار این است که میزان آینده 
برای  پیشرفت کند که  زندگی  در  فردی می تواند  بسنجید.  را  او  نگری 
آینده اش برنام ریزی داشته باشد. مسلما شما ریسک زندگی با فردی که 
آینده نگری ندارد را نمی پذیرید؛ بنابراین باید سواالتی که در باره آینده 
نگری فرد و چشم اندازش برای آینده است را از او بپرسید تا بدانید آیا 

برنامه مشخصی برای آینده اش دارد یا خیر.  
روابط اجتماعی خواستگار

از خواستگارتان بپرسید که چقدر وقت با دوستانش می گذراند، چقدر به 
مسافرت می رود و چقدر وقت صرف روابط اجتماعی اش می شود. رفت 
مراسمات  این  در  تا چه حد  او  و  است  خانوادگیشان چقدر  آمد های  و 
حضور دارد. رفتار و روابط اجتماعی فعلی او میتواند دیدگاهی در زمینه 
روابط اجتماعی و خانوادگی در آینده به شما بدهد. مثال اگر شما خیلی 
اهل مهمانی و دورهمی و مسافرت هستید، ولی خواستگارتان تنهایی را 
اگر خواستگار  یا  باشد.  برای شما  مناسبی  زوج  نمی تواند  بدهد  ترجیح 
برای  دوستی  شما  ولی  می کند،  دوستانش  صرف  را  زیادی  زمان  شما 
وقت گذرانی ندارید مسلما بعد از ازدواج احساس تنهایی زیادی خواهید 

داشت.  
شباهت عقیده ها با خواستگار

یکی از مهم ترین مسائلی که نشان دهنده یک خواستگار خوب برای شما 
است شباهت عقاید است. شاید فرد مقابل شما انسان خیلی خوبی باشد، 
باشید.  نتوانید زوج خوبی برای یکدیگر  ولی تضاد عقاید باعث می شود 
بزرگترین اشتباه هنگام ازدواج این است که به امید تغییر طرف مقابل 
پاسخ مثبت بدهید و توقع داشته باشید بعد از مدتی به دلیل عالقه به 
تا  امر  این  که  در صورتی  و شبیه شما شود.  کند  تغییر  عقایدش  شما 

حدود زیادی غیر ممکن است و می تواند عاملی برای طالق شود.  

استقالل مالی خواستگار
مستقل  زندگی  پایه های  از  یکی  خواستگار  مالی  استقالل  داشتن 
است. زمانی که شما از استقالل مالی برخوردار نباشید و برای تامین 
نمی توانید  مسلما  شود،  دراز  خانواده ها  جلوی  دستتان  هزینه ها 
پاسخگوی  باید  دائما  و  کنید  زندگی  خودتان  سلیقه  و  میل  مطابق 

نظرات بزرگتر ها و دخالت آن ها در زندگیتان باشید.
شاید خواستگار شما در حال حاضر سرمایه یا شغل مناسبی نداشته 
اگر  ببیند.  او  در  را  زایی  درآمد  پتانسیل  باید  حداقل  ولی  باشد، 
را  زندگی  ساده ترین  کردن  اداره  مالی  شرایط  هنوز  شما  خواستگار 
کمی  شما سن  دو  هر  که  مگراین  نیست  مناسبی  گزینه  ندارد  هم 
و  پدر  منزل  و  عقد  در  طوالنی  مدتی  باشد  قرار  و  باشید  داشته 

مادرتان بمانید.  

صداقت خواستگار
یک خواستگار واقعی به سواالت شما دقیق و با صداقت پاسخ می دهد. 
شما باید حرف هایی که در مورد درامد، موقعیت شغلی، جایگاه اجتماعی 
وغیر می زند را با تحقیق، تایید نمایید. صداقت شرط اصلی خوب بودن 

خواستگار است.  
مطمئن بودن از خواستگاری

به  را  مدتی  است  قرار  شما  مسلما 
خواستگارتان  با  خصوصی  صورت 
کنید. خواستگار شما ممکن  صحبت 
فعلی،  شرایط  از  فرار  دلیل  به  است 
والدین  اجبار  یا  عشقی  شکست 
باشد  آمده  شما  خواستگاری  به 
کردن  صحبت  نوع  به  باید  بنابراین 
و  به شما  نگاهش  نوع  با خودتان،  او 
دقت  می پرسد  شما  از  که  سواالتی 
شما  شناخت  به  عالقه ای  آیا  کنید. 
به  صرفا  یا  میدهد  نشان  خودش  از 
سواالت شما پاسخ می دهد و شما را 
آیا سواالتش هدفمند  تایید می کند؟ 
و است و خواستگاری را جدی گرفته 
و  می کند  گویی  کلی  فقط  یا  است 

سواالت کلی و اساسی را میپرسد.  
خصوصیسات  شما،  اهداف  درباره  آیا 
آینده  شما و نظر شما درباره زندگی 

سوال می کند؟
هدفش از ازدواج چیست

می تواند  ازدواج  برای  نفر  یک  هدف 
پرسیده  جمع  در  سواالت  این  معموال  باشد.   خوب  خواستگار  امتحان 
می شود تا همه با هدف او از ازدواج آشنا شوند.   شما باید به پاسخی که 

میدهد دقت کنید، مفهوم کلی پاسخ او باید موارد زیر را در بر بگیرید:
گذر از مرحله مجردی و ورود به مرحله ای جدید اززندگی.

تامین نیاز های جنسی از راه درست، روحی، نیاز داشتن به همدم یا نیاز 
به تکامل.  

ساختن خانواده ای سالم و پرورش سالم فرزندان.

12 راه برای شناخت درست از خواستگار 

بودجه  در  بیني شده  پیش  ازردیف کداعتباري  سازمان فرهنگی اجتماعی ؛ورزشی شهرداری رشت 
مصوب سال 1401 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدماتی )توسط نیروی 
انسانی( مورد تشخیص کارفرما در مجموعه کوشیار گیالنی و زمینهای ورزشی )تحت نظارت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی( به بخش خصوصی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران واجد شرایط دارای تاییدیه از اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی در صورت عدم عضویت قبلی, 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/06 می باشد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت 1401/02/25  لغایت 1401/02/29 از ساعت 7/30 صبح الی 14/30

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/02/31  لغایت 1401/03/11 تا ساعت 14/30 
تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 در دفتر کار ریاست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی به نشانی رشت، ابتدای خیابان سعدی ،روبروی مجتمع خاتم االنبیا )ص( سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری  رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است
* پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 2/906/278/523 ریال را به بعنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت 
ضمانتنامه بانکی )که از تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه سازمان سه ماه اعتبار داشته باشد(یا به صورت وجه 
نقد به حساب شماره 64021122122535  به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری بانک 
مهر شعبه طالقانی  واریز وضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه 
سازمان به نشانی فوق الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارائه پول یا چکهای مسافرتی و یا چک 

تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
*مدت قرارداد به مدت 12 ماه  

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
*سازمان در رد  یک یا تمام پیشنهادها مختار است .

* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
های الف

آدرس: رشت، ابتدای خیابان سعدی روبروی مجتمع خاتم االنبیا)ص(، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری رشت تلفن :01333264303

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

علی خانواده محجوب  
رئیس سازمان  فرهنگی؛ اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت


