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ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و راه ﻫﺎى آن

سرمقاله

هر گاه
از ریاضی صحبت می کنیم
ناخودآگاه نظم و روابط براساس قواعد
و قوانین به یاد می آوریم و این خاصیت منطقی
بودن و اعداد در ریاضیات است .یکی از مشکالت علوم
دیگر این است که در بسیاری از موارد با حاالتی مواجه
می شوند که از نظم خاصی برخوردار نبوده وقانون خاصی بر
آنها حاکم نمی باشد و نمی توان از روابط و معادالت ریاضی در آنها
استفاده کرد .اما آنچه که ما در طبیعت مشاهده می کنیم در وهله
اول نظامند و قانونمند نباشد ،اما حقیقتی این جا وجود دارد ،همه این
.پدیده ها قانونمند هستند
علت این که ما بسیاری از رویدادها و اجسام موجود در جهان را بی نظم
می دانیم چیست؟ پاسخ این است که این موارد بی نظم نیستند بلکه
.مااز نظم و قاعده ای که بر آنها حاکم است اطالعی نداریم
در این شماره تصمیم داریم از بعد فرکتالی به آنالیز پدیده ها
.بپردازیم .ما در میان نظام های هنرمند غوطه وریم
.زندگی همانند ریاضی برپایه دقت ،سرعت و تفکر است
الهام طایفه

مدیر مسئول نشریه رادیکال دو

مدیر
مسئول:الهام طایفه
سردبیر:شکیال طایفه
تشکر از
گرافیست:ترانه
واحدیباطایفه
مسئول:الهام
مدیر
رومینا عما

سردبیر:شکیال طایفه
گرافیست:ترانه واحدی
با تشکر از رومینا عمادی

دنیای عجیب فرکتالی
جهت پیشرفت ،آخر عاقبت سر و کارشان به ریاضی می افتد و دست نیاز به سوی ریاضی دراز
می کنند .اما اگر نگاهی به اطراف خود انداخته و مسائلی را که علوم دیگر با آنها سر و کار
دارند با دقت بررسی کنیم ،می بینیم که بعنوان مثال در زمینه هواشناسی پدیده های موجود
مانند حرکت توده های هوا و ابرها اغلب خواص آشوبی و درهم دارند و رویدادهای ممکن روز
ها آینده مانند بارش و غیره را نهایتا می توان برای یک هفته آینده پیش بینی کرد .مثالی
بسیار ساده  ،هیچ می دانیم که ادعای ریاضیدانان پیشبرد علوم دیگر است .به عبارت دیگر
علمای هر علم دیگریعنی کسی که ماشین حساب های علمی که دارای کلید randomize
هستند را برای اولین بار ساخت.
از پاسخ(ظاهرا تصادفی) که این دکمه ماشین حساب در هر مرحله به ما می دهد اطالع دارد
و این عدد اعشاری طبق یک رابطه خاص محاسبه شده و هیچ هم تصادفی نیست؟ پس آیا
می توان برای وضعیت آب و هوا هم رابطه ای کشف کرد و مثال عدد 100را جایگزین متغییر
مستقل کرد و وضعیت آب و هوا را در  100روز دیگر به دست آورد؟آیا می توان شکل جزیات
بسیار ریز معده و یا روده را که دست یافتنی نیستند در مقیاس های بزرگتر شبیه سازی کرد
و در از بین بردن بافت های سرطانی به پزشکان کمک رساند ،یا باز هم بر این فکر باید استوار
بمانیم که بافت های مورد نظر دارای شکل های بسیار نامنظم هستند؟

پژوهش ها
رشد علم و فناوری و گسترش کامپیوترهای هوشمند و قدرتمند نیاز به سیستم ها و قوانینی
دارد تا بوسیله آن به ثمر رسدوفرکتال ها و خواص منحصر به فرد این موجودات این فرصت
:را به دانشمندان وقت می دهد.در اینجا می توان به کاربری های زیر اشاره کرد
در تغییر سایز تصاویر توسط کامپیوتر از درونیابی استفاده می شود به طریق صحیحی فضای
ایجاد می کند تا تصویر کیفیت خود را بدست آورد و از حالت شطرنجی خارج شود ،برای
.اتصال این نقاط از درونیابی فرکتالی استفاده می شود
اما اگر دقت کنید در تصویر ی شخص یا یک منظره طبیعی کمتر منحنی هموار و منظم به
چشم می آید و روش های درونیابی سنتی جوابگو نمی باشد و درونیابی فرکتالی می تواند
چاره ساز باشدهم چنین قابلیت فرکتال ها به عنوان یک ابزار مدل سازی باشدنیاز به این که
بتوانیم اطالعات را بدون آسیب دیدن نگهداری کنیم و همچنین انتقال اطالعات با سرعت
هر چه بیشتر انجام شود
هر چه داده ها در حجم کمتری ذخیره شوند هم در هزینه صرفه جویی می شود و هم
سرعت انتقال داده ها افزایش می یابد .این حقیقت سبب شده است که شرکت ها و دانشگاه
ها برای یافتن الگوریتم های فشرده سازی اطالعات در تالش باشند .از آنجا که قسمت
عمده ای از اطالعات به صورت تصویری می باشند لذا فشرده ساز تصاویر از اهمیت ویژه
ای برخوردار می باشند ،وفشرده سازی فرکتالی روشی برای این موضوع است.در این مقاله.
توضیحات قابل توجهی درباره موارد ذکر شده آمده است

معرفی فرکتال ها
فراکتال یا فرکتال ( ) fractalساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن
هر جزء به نسبت معین ،همان ساختار اولیه به دست آید .به عبارتی دیگر فرکتال ساختاری
است که هر جزء از آن با کلش همانند است.
فراکتال ها در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل برف دانه ها ،کوه ها ،ابرها ،ریشه ،تنه و
برگ درختان ،رویش بلورها در سنگ های آذرین ،شبکه آبراه ها و رودخانه ها ،رسوبگذاری
.الکتروشیمیایی ،رویش توده باکتری ها و سیستم عروق خونی ،و  DNAدیده می شوند
بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نظیر تراشه های سیلیکونی ،منحنی نوسانات بازار
بورس ،رشد و گسترش شهرها نیز از قوانین فراکتالی پیروی می کنند.
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فرکتال ها
درمورد
درمورد فرکتال ها
چیز
همه چیز همه
نویسنده:الهام طایفه

فرکتال

چیست؟

فراکتال یا فرکتال ( ) fractalساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به
نسبت معین ،همان ساختار اولیه به دست آید .به عبارتی دیگر فرکتال ساختاری است که هر جزء از
آن با کلش همانند است در این مقاله کامال به شرح فرکتال ها می پردازیم
2

خواص فرکتال ها
یکی از خواصی که در اشیای طبیعی به چشم می خورد و به آن نظم
می دهد خاصیت خود تشابهی می باشد )(similarity-self
به این معنا که جزئیات شکل  ،شبیه کل ،اما در مقیاس های متفاوت
می باشند ،که این یکی از ویژگی های خاص تصاویر فرکتالی می باشد.
بنابر این در کلیه علوم هر جا با تصویر یا پدیده ای مواجه شدیم که
خواصی شبیه فرکتال ها داشته باشند (مانند خاصیت خود تشابهی) در
.آنجا حتما می توان از علم فرکتال ها سود برد
در اینجا  ،کاربرد های را که بای فرکتال ها می توان ذکر کرد به دو
دسته تقسیم می کنیم
کاربرد فرکتال ها در علومی که در تئوری یا در عمل با پدیده هایی
با ویژگی هایی شبیه فرکتال ها مواجه می شوند.به عنوان مثال در
بزرگنمایی جداره داخل معده یا روده با خاصیت خود -تشابهی مواجه
می شویم بنابر این فرکتال ها می توانند در شبیه سازی تصویر معده و
.روده و بزرگنمایی آن  ،در تشخیص و درمان بیماری آنها مفید باشند
کاربردهایی که از دید فرکتالی ما به هر موضوعی می تواند پیش آید
به عنوان مثال  ،در بحث مساحت شکل های هندسی  ،یک دانش
آموز کنجکاو که اطالعات هر چند مختصری از فرکتال ها داشته باشد
ممکن است از خود سال کند اگر شکل ،محیطی فرکتالی داشته باشد
آنگاه محیط یا مساحت شکل به چه صورت محاسبه می شود چرا که
در عمل لزومی ندارد حتما با شکل های هندسی منظمی همچون
مستطیل و دایره و ...مواجه شویم

ویژگی مشترک فرکتال ها
چند ویژگی مشترک بین فرکتال ها وجود دارد :هر جزء از این شکل
ها متشابه با کل شکل می باشد ،این ویژگی را خاصیت خود تشابهی
می نامند)(similer-self
این اشکال از یک قانون توانی پیروی می کنند ،به عنوان مثال در مورد.
منحنی که قانون توانی به این معنی است که تعداد اضالع فرکتال که
بطور توانی در ارتباط با اندازه اضالع است (توجه کنید که اندازه اضالع
همواره با هم برابر است) .بطور ریاضی رابطه توانی بین تعداد اضالع  Nو
اندازه ی یک ضلع Rرا میتوان بصورت زیر نوشت:
1_ )D)=N
r

در این تساوی D ،بعد فرکتالی یا بعد تشابه نامیده می شود که همواره
برای یک موجود فرکتالی یک عدد غیر صحیح می باشد .البته زمانی
از این رابطه می توان برای محاسبه بعد فرکتال استفاده کرد که شکل
اکیدا خود متشابه باشد .اگر یک عدد صحیح باشد شکل مورد بررسی
فرکتال نیست و صرفا یک شکل اقلیدسی است .با لگاریتم گرفتن از
:طرفین این تساوی می توانیم  Dرا به دست آوریم
) 1_) = - log
=
r N N/log log D
r

برای اینکه پیروی فرکتال کخ از قانون توانی را نشان دهیم رابطه بین
تعداد اضالع بیرونی شکل فرکتال کخ را با اندازه یک ضلع بدست می
آوریم .تعداد اضالع برای شکلهای زیر به ترتیب برابر  64و 1 ،4 ،16
.می باشد .طول اضالع برای شکل های مذکور به ترتیب  ،1می باشد
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هندسه ی بعد چهارم یا بعد طبیعت
بنوا مندل برو ( 1389ـ  )1303پدر هندسه فراکتالی ،مبدع واژه
فراکتال و کاشف مجموعه مندل برو است که تقریبا مادر تمام فراکتال
.ها محسوب می شود
مندل برو در نوجوانی ،آموزش و تعلیمات رسمی منظمی کسب نکرد
و به گفته خودش هیچ گاه نتوانست الفبا و جدول ضرب را درست و
حسابی فرا بگیرد ،اما در عین حال در برخی حوزه های زبان شناسی،
نظریه بازیها و احتماالت ،دانش هوانوردی  ،مهندسی  ،علم اقتصاد،
.فیزیولوژی ،جغرافیا ،نجوم و صد البته فیزیک کارشناس و خبره بود
مندل برو از دانش پژوهان مشتاق تاریخ علم نیز بود و از همه مهم تر
جزو نخستین ریاضیدانان جهان به لحاظ دسترسی به رایانه های پر
.سرعت محسوب می شود
بنوا مندل برو ،کشفیات بزرگ خود را با سرپیچی و تمرد از قدرت
حاکم زمانه یا همان ریاضیات آکادمیک صورت داد .در گذشته ،علوم
و ریاضیات بر محور نظام های محدودی در سه بعد نخست (یا همان
خط ،سطح و فضا) دور می زدند ،که ظاهرا با جهان واقعی و مختصاتش
.که بعد چهارم گفته می شد ،میانه ای نداشتند
در حقیقت ،ما در بعد چهارم یا پیوستار فضا – زمان زندگی می کنیم.
گرچه از زمان اینشتین به بعد بود که فهمیدیم ،حتی بعد سوم واقعا
وجود ندارد و تنها مدلی برای واقعیت می تواند باشد ،اما پس از مندل
برو بود که تازه متوجه شدیم بعد چهارم واقعا چیست و چگونه به نظر
می رسد و از چهره فراکتالی آشوب و بی نظمی باخبر شدیم؛ کسی که
.چهره اصلی نظریه پردازی آشوب در زمانه ما محسوب می شود
تحقیقات مندل برو نهایتا به دستاورد بزرگی منجر شد که در یک
فرمول ساده ریاضی خالصه می شود .این فرمول که امروز به افتخار نام
مخترعش مجموعه مندل برو نامیده می شود و برخی آن را بزرگترین
کشف ریاضیات قرن بیستم می دانند یک حساب دینامیک و پویا بر
.اساس تکرار اعداد مرکب با صفر به عنوان نقطه شروع است
فرمول مندل برو خالصه ای از درک و بینشهای بسیاری است که
مندل برو از هندسه فراکتال طبیعت یا همان جهان واقعی بعد چهارم
به دست آورده است .فرمول مندل برو در تضاد آشکار با جهان آرمانی
اشکال اقلیدسی بعدهای اول تا سوم است که دغدغه خاطر تقریبا
تمامی ریاضیدانان پیش از مندل برو بوده است
بنوا مندل برو ،کشفیات بزرگ خود را با سرپیچی و تمرد از
قدرت حاکم زمانه یا همان ریاضیات آکادمیک صورت داد .در
گذشته ،علوم و ریاضیات بر محور نظام های محدودی در سه
،بعد نخست (یا همان خط ،سطح و فضا) دور می زدند

فرض کنید بخواهند ظاهر یک فیل را برای یک نفر توصیف کنند ،
برای این کار نشان دادن عکسی از فیل از هر تعریفی کارساز تر می
باشد  ،ما هم در این جا درمورد فرکتال ها همین کار را انجام می دهیم
و پیش از آن که تعریف دقیقی از فرکتال ها داشته باشیم تعدادی
مثال از آنها می آوریم و خود به خودبه تعریفی ابتدایی از فرکتال ها
می رسیم ”فرکتالی از مجموعه “مندل برو
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با استفاده از اطالعات باال و با استفاده از فرمول اخیر ،بعد فرکتال کخ را
:به راحتی به صورت زیر بدست آورد
...3=log16/log9=log64/log27=log/log4=D

توجه کنید که لگاریتم ها در معادله باال می توانند در هر پایه دلخواهی
باشند نحوه ساخت این شکل های خود متشابه کامال واضح است و
همانطورکه از تعریف این خاصیت بر می آید روند ساخت این شکل ها
.یک روند بازگشتی است
پدیده هایی که بطور آماری خود متشابه می باشند ولی در بعدهایی
با مقیاس های متفاوت اتفاق می افتند فرکتال های خود آفین نامیده
می شوند .نمونه بارز این نوع فرکتال ها ،سری های زمانی می باشند.
به عنوان مثال منحنی تغییرات درجه حرارت با زمان ،منحنی بیکاری
و تورم با زمان و منحنی تغییرات ارتفاع در طول یک مدار جغرافیایی
همگی مثال هایی از فرکتال های خود آفین هستند.با توجه به ویژگی
های ذکر شده ،یک تعریف ابتدایی از فرکتال ها عبارت است از
:

فرکتال ژولیا 2-1-5

فرکتال مختلط نیوتون 2-1-4

رابطه ی فرکتال و سایر علوم
اخیرا به سیستم های دینامیکی توجه بسیاری شده است ،چرا که در
مسائل و پدیده های طبیعی ،جغرافیا ،اقصاد ،زیست شناسی ،فیزیک و...
نقش بسیاری داشته و برای بسیاری از مدل سازی ها از سیستم های
دینامیکی استفاده شده است .از آنجا که درمورد بسیاری موارد ماهیتی
فرکتالی در این سیستم ها و به خصوص در سیستم های آشوبی دیده
می شود ،از جمله داشتن ظاهری نامنظم ،در مباحث مربوط به هندسه
.فرکتالی معموالبحث شیرین سیستم های دینامیکی هم پیش می آید
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یک شیء یا شکل که دارای ویژگی های 1و 2باشد ،فرکتال نامیده میشود
این نکته را نیز گوشزد می کنیم که در کار با فرکتال ها هیچ گاه خود
را محدود به غالب تعریف خاص نمی کنیم و هر چه را که ظاهرا بی نظم
باشد در مباحث فرکتال های مورد بررسی قرار می دهیم(چون اصال
).هدفمان این می باشد
فرکتال ها به شکل دیگری هم می توانند نقش ایفا کنند و آن این است
که در هر علمی  ،هنگام مواجه شدن و بررسی نمودارها،تصویر،رویدادها
و ...از خود سوال کنیم که اگر آن نمودار  ،تصویر و یا رویداد فرکتالی
به خود بگیرد آنگاه چگونه باید بررسی کرد .البته این بستگی به ذهن
کنجکاو فرکتالگرای مادارد که تا چه اندازه به هر چیزی به دید فرکتالی
نگاه کنید
فرکتال ها همگی به این سادگی قابل رسم نمی باشد ،بلکه برای رسم
بسیاری از آنها نیاز به برنامه های کامپیوتری داریم که خروجی این برنامه
ها اغلب شکل هایی باور نکردنی و بسیار زیبا می باشد ،در این قسمت،
 .تنها به آوردن تصاویری از این نمونه ها قناعت می کنیم
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تصمیم گرفتم در این شماره با شما درباره موفقیت صحبت کنم .به چه
کسی موفق می گوییم؟
فکر می کنم هيچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است چون
موفقيت يک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد کسی نمی
تواند بگويد که او فرد موفقی است .بسیاری از مواقع افراد
زمانی که دچار مشکل می شوند شروع به سرزنش کردن
خود می کنند .نقاط ضعف و کمبودهای خود را بسیار بزرگ
جلوه می دهند و توانایی ها و نکات مثبت خود را نادیده می
گیرند شروع به ناله و شکوه می کنیم در نتیجه شادکامی
آنها کمتر و افسردگیشان بیشتر است.مثل این است که آن
ها دکمه خودسرزنشگری را که روشن می کنند دیگرنمی
توانند آن را خاموش کنند .مهترین مساله برای شروع هر
کاری این است که فرد مسئولیت پذیر باشد ،همیشه نتیجه اهمیت ندارد،
در مسیر زندگی ما تالش می کنیم ،شکست می خوریم یا پیروز می
شویم این راه زندگی است .نقطه صفر یا صدی برای احساس موفیت وجود
ندارد ،اما شاید بتوان این طور بیان کرد موفقيت يعنی پيشبرد تمام
فاکتورهای انسان که دارای ابعاد مختلفی است .یک راه برای تکرار یک
رفتار تشویق است ،به موفقیت های خود پاداش دهید  :بسیاری از افراد
در موقعیت های زندگی سختگیری های زیادی نسبت به خود نشان می
دهند و مرتباً خود را سرزنش می کنند .بعنوان مثال “ فقط در صورتی
احساس رضایت می کنم که کارها را صد درصد کامل انجام دهم ”.در
صورتی که اگر می خواهید کاری را به طور مستمر انجام دهید باید
.خودتان را تشویق کنید
در قسمت می خواهم یک تجربه در اختیار شما قرار دهم  ،نمی دانم دقیقا
در چه سنی ویدیوی سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد رو دیدم،
ولی به یاد می آورم که در آن مقطع شرایط مناسبی نداشتم .بنابراین
خیلی نیاز داشتم به این که چیزهایی رو ببینم ،بشنوم و بخونم که به من
امید ،انگیزه و انرژی ای برای پیش رفتن بده .و این سخنرانی استیو جابز
یکی از ابزارهای بسیار موثر برای من بود .امیدوارم مفید واقع شودمتن
سخنرانی
من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغالتحصیلی شما که در یکی از
بهترین دانشگاههاي دنیا درس ميخوانید هستم .من هیچ وقت از دانشگاه
فارغالتحصیل نشدهام .امروز ميخواهم داستان زندگی ام را برایتان بگویم.
خیلی طوالنی نیست و سه تا داستان استاولین داستان مربوط به ارتباط
اتفاقات به ظاهر بی ربط زندگی هست
من بعد از شش ماه از شروع دانشگاه در کالج رید ترك تحصیل کردم
ولی تا حدود یک سال و نیم بعد از ترك تحصیل تو دانشگاه ميآمدم و
ميرفتم و خب حاال ميخواهم براي شما بگویم که من چرا ترك تحصیل
کردم .زندگی و مبارزهي من قبل از تولدم شروع شد .مادر بیولوژیکی من
یک دانشجوي مجرد بود که تصمیم گرفته بود مرا در لیست پرورشگاه
قرار بدهد که یک خانواده مرا به سرپرستی قبول کند .او شدیدا ً اعتقاد
داشت که مرا یک خانواده با تحصیالت دانشگاهی باید به فرزندي قبول
.کند و همه چیز را براي این کار آماده کرده بود

یک وکیل و زنش قبول کرده بودند که مرا بعد از تولدم ازمادرم تحویل
بگیرند و همه چیز آماده بود تا اینکه بعد از تولد من این خانواده گفتند
که پسر نمی خواهند و دوست دارند که دختر داشته باشند .این جوري
شد که پدر و مادر فعلی من نصف شب یک تلفن دریافت کردند که آیا
حاضرند مرا به فرزندي قبول کنند یا نه و آنان گفتند که
حتماً .مادر بیولوژیکی من بعدا ً فهمید که مادر من هیچ
وقت از دانشگاه فارغالتحصیل نشده و پدر من هیچ وقت
دبیرستان را تمام نکرده است .مادر اصلی من حاضر نشد
که مدارك مربوط به فرزند خواندگی مرا امضا کند تا اینکه
آنها قول دادند که مرا وقتی که بزرگ شدم حتماً به
.دانشگاه بفرستند
این جوري شد که هفده سال بعدش من وارد کالج شدم
به خاطر این که در آن موقع اطالعاتم کم بود دانشگاهی انتخاب کردم
که شهریهي آن تقریباً معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر
و مادرم را به سرعت براي شهریهي دانشگاه خرج ميکردم بعد از شش
ماه متوجه شدم که دانشگاه فایدهي چندانی برایم ندارد .هیچ ایدهاي که
ميخواهم با زندگی چه کار کنم و دانشگاه چه جوري ميخواهد به من
کمک کند نداشتم و به جاي این که پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج
کنم ترك تحصیل کردم ولی ایمان داشتم که همه چیز درست ميشود.
اولش یک کمی وحشت داشتم ولی اآلن که نگاه ميکنم ميبینم که
یکی از بهترین تصمیمهاي زندگی من بوده است .لحظهاي که من ترك
تحصیل کردم به جاي این که کالسهایی را بروم که به آنها عالقهاي
نداشتم شروع به کارهایی کردم که واقعاً دوستشان داشتم .زندگی در
آن دوره خیلی براي من آسان نبود .من اتاقی نداشتم و کف اتاق یکی از
دوستانم ميخوابیدم .قوطیهاي خالی پپسی را به خاطر پنج سنت پس
.ميدادم که با آنها غذا بخرم
بعضی وقتها هفت مایل پیاده روي ميکردم که یک غذاي مجانی توي
کلیسا بخورم .غذاهایشان را دوست داشتم .من به خاطر حس کنجکاوي
و ابهام درونیام تو راهی افتادم که تبدیل به یک تجربهي گران بها
شد .کالج آن موقع یکی از بهترین تعلیمهاي خطاطی را تو کشور انجام
مميداد .تمام پوسترهاي دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی ميشد و
،چون از برنامهي عادي من ترك تحصیل کرده بودم
ادامه صفحه ی بعد
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موفقیت و تجربه های من
نویسنده:الهام طایفه
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ساعت هفت و سی دقیقهي صبح بود که مرا معاینه کردند و یک تومور توي لوزالمعدهي
من تشخیص دادند .من حتی نمی دانستم که لوزالمعده چی هست و کجاي آدم قرار
دارد ولی دکترها گفتند این نوع سرطان غیرقابل درمان است و من بیشتر از سه ماه
زنده نمی مانمدکتر به من توصیه کرد به خانه بروم و اوضاع را رو به راه کنم .منظورش
این بود که براي مردن آماده باشم و مث ً
ال چیزهایی که در مورد ده سال بعد قرار بود
به بچههایم بگویم در مدت سه ماه به آنها یادآوري بکنم .این به این معنی بود که
براي خداحافظی حاضر باشم .من با آن تشخیص تمام روز دست و پنجه نرم کردم
همسرم گفت که وقتی دکتر نمونه را زیر میکروسکوپ گذاشت بی اختیار شروع به
گریه کردن کرد
و سر شب روي من آزمایش اپتیک انجام دادند .آنها یک آندوسکوپ را توي حلقم
فرو کردند که از معدهام ميگذشت و وارد لوزالمعدهام ميشدچون که او گفت که آن
یکی از کمیاب ترین نمونههاي سرطان لوزالمعده است و قابل درمان است .مرگ یک
واقعیت مفید و هوشمند زندگی است .هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آنهایی
که ميخواهند بمیرند و به بهشت وارد شوند .ولی با این وجود مرگ واقعیت مشترك
در زندگی همهي ما ست
شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است

مرگ کهنهها را از میان بر ميدارد و راه را براي تازهها باز
ميکند یادتان باشد که زمان شما محدود است ،پس زمانتان
را با زندگی کردن تو زندگی بقیه هدر ندهید .هیچ وقت
توي دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید که هیاهوي
بقیه صداي درونی شما را خاموش کند و از همه مهمتر این
که شجاعت این را داشته باشید که از احساس قلبی تان و
ایمانتان پیروي کنید .موقعی که من سن شما بودم یک
مجلهي خیلی خواندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر
ميشد که یکی از پرطرفدارترین مجلههاي نسل ما بود این
مجله مال دههي شصت بود که موقعی که هیچ خبري از
کامپیوترهاي ارزان قیمت نبود تمام این مجله با دستگاه
تایپ و قیچی و دوربین پولوراید درست ميشد
شاید یک چیزي شبیه گوگل اآلن ولی سی و پنج سال
قبل از این که گوگل وجود داشته باشد .در وسط دههي
هفتاد آنها آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین را منتشر
کردند .آن موقع من سن اآلن شما بودم و روي جلد آخرین
شمارهي شان یک عکس از صبح زود یک منطقهي روستایی
کوهستانی بود .از آن نوعی که شما ممکن است براي پیاده
روي کوهستانی خیلی دوست داشته باشید .زیر آن عکس
نوشته بود
stay hungry stay foolish

این پیغام خداحافظی آنها بود وقتی که آخرین شماره را
.منتشر ميکردند
stay hungry stay foolish

این آرزویی هست که من همیشه در مورد خودم داشتم و
اآلن وقت فارغالتحصیلی شما آرزویی هست که براي شما
ميکنم
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کالسهاي خطاطی را برداشتم .سبک آنها خیلی جالب ،زیبا،
هنري و تاریخی بود و من خیلی از آن لذت ميبردم .امیدي
نداشتم که کالسهاي خطاطی نقشی در زندگی حرفهاي
آیندهي من داشته باشد ولی ده سال بعد از آن کالسها موقعی
که ما داشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش را طراحی ميکردیم
تمام مهارتهاي خطاطی من دوباره تو ذهن من برگشت و من
آنها را در طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم .مک اولین
.کامپیوتر با فونتهاي کامپیوتري هنري و قشنگ بود
اگر من آن کالسهاي خطاطی را آن موقع برنداشته بودم مک
هیچ وقت فونتهاي هنري اآلن را نداشت .هم چنین چون که
ویندوز طراحی مک را کپی کرد ،احتماالً هیچ کامپیوتري این
فونت را نداشت .خب ميبینید آدم وقتی آینده را نگاه ميکند
شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد ولی وقتی گذشته را نگاه
ميکند متوجه ارتباط این اتفاقها ميشود .این یادتان نرود
شما باید به یک چیز ایمان داشته باشید ،به شجاعتتان ،به
سرنوشتتان ،زندگی تان یا هر چیز دیگري .این چیزي است که
هیچ وقت مرا نا امید نکرده است و خیلی تغییرات در زندگی من
.ایجاد کرده است
.داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شکست است
من خرسند شدم که چیزهایی را که دوستشان داشتم خیلی زود
پیدا کردم .من و همکارم هواز شرکت اپل را درگاراژ خانهي پدر
و مادرم وقتی که من فقط بیست سال داشتم شروع کردیم ما
خیلی سخت کار کردیم و در مدت ده سال اپل تبدیل شد به یک
شرکت دو بیلیون دالري که حدود چهارهزار نفر کارمند داشت.
ما جالب ترین مخلوق خودمان را به بازار عرضه کرده بودیم؛
مکینتاش .یک سال بعد از درآمدن مکینتاش وقتی که من فقط
سی ساله بودم هیأت مدیرهي اپل مرا از شرکت اخراج کرد .چه
جوري یک نفر ميتواند از شرکتی که خودش تأسیس ميکند
اخراج شود ،خیلی ساده .شرکت رشد کرده بود و ما یک نفري
را که فکر ميکردیم توانایی خوبی براي ادارهي شرکت داشته
باشد استخدام کرده بودیم .همه چیز خیلی خوب پیش ميرفت
تا این که بعد از یکی دو سال در مورد استراتژي آیندهي شرکت
من با او اختالف پیدا کردم و هیأت مدیره از او حمایت کرد و
.من رسماً اخراج شدم
احساس ميکردم که کل دستاورد زندگی ام را از دست دادهام.
حدود چند ماهی نمی دانستم که چه کار باید بکنم .من رسماً
شکست خورده بودم و دیگر جایم در سیلیکان ولی نبود ولی
یک احساسی در وجودم شروع به رشد کرد .احساسی که من
خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودند.
احساس شروع کردن از نو .شاید من آن موقع متوجه نشدم
اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود .سنگینی
موفقیت با سبکی یک شروع تازه جایگزین شده بود و من کام ً
ال
آزاد بودم .آن دوره از زندگی من پر از خالقیت بود .در طول پنج
سال بعد یک شرکت به اسم نکست تأسیس کردم و یک شرکت
دیگر به اسم پیکسار و با یک زن خارق العاده آشنا شدم که بعدا ً
با او ازدواج کردم پیکسار اولین ابزار انیمیشن کامپیوتر دنیا را
به اسم توي استوري به وجود آورد که اآلن موفقترین استودیوي
تولید انیمیشن در دنیا ست .دریک سیر خارق العادهي اتفاقات،
شرکت اپل نکست را خرید و این باعث شد من دوباره به اپل
برگردم و تکنولوژي ابداع شده در نکست انقالبی در اپل ایجاد
کرد .من با زنم لورن زندگی بسیار خوبی را شروع کردیم
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اگر من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد .این اتفاق
مثل داروي تلخی بود که به یک مریض ميدهند ولی مریض واقعاً به آن احتیاج
دارد .بعضی وقتها زندگی مثل سنگ توي سر شما ميکوبد ولی شما ایمانتان
را از دست ندهید .من مطمئن هستم تنها چیزي که باعث شد من در زندگی ام
همیشه در حرکت باشم این بود که من کاري را انجام ميدادم که واقعاً دوستش
داشتم داستان سوم من در مورد مرگ است من هفده سالم بود یک جایی خواندم
که اگر هر روز جوري زندگی کنید که انگار آن روز آخرین روز زندگی تان باشد
شاید یک روز این نظر به حقیقت تبدیل بشود
این جمله روي من تأثیر گذاشت و از آن موقع به مدت سی و سه سال هر روز
وقتی که من توي آینه نگاه ميکنم از خودم ميپرسم اگر امروز آخرین روز زندگی
من باشد آیا باز هم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم ،انجام ميدهم یا نه .هر
موقع جواب این سؤال نه باشد من ميفهمم تو زندگی ام به یک سري تغییرات
احتیاج دارم .به خاطر داشتن این که باآلخره یک روزي من خواهم مرد براي من
به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کرد خیلی از تصمیمهاي زندگی ام
را بگیرم چون که تمام توقعات بزرگ از زندگی ،تمام غرور ،تمام شرمندگی از
شکست ،در مقابل مرگ رنگی ندارند .حدود یک سال قبل دکترها تشخیص دادند
که من سرطان دارم

