ﯾﻮدای دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻢﻗﺮن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﻨﻮث ،ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ«

»ﯾﻮدا« ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ» .ﯾﻮدا« اﺳﺘﺎدی ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی
»ﺟﺪایﻫﺎ« را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ »دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﻨﻮث« )ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪ و ﻋﯿﻨﮑﺶ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ »ﯾﻮدا«
ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﻗﻠﻤﺮوی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﻨﻮث ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر  4ﺟﻠﺪی دﻧﺒﺎﻟﻪدار از دوره ﮐﺎری زﻧﺪﮔﯽ او.
در ﺳﺎل  1968ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺟﻠﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 250
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ( ،در ﺳﺎل  2013از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﻦ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه
»زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎرﻟﺰ داروﯾﻦ«» ،ﻣﺮدان واﻗﻌﯽ« ) (The Right Stuﬀاﺛﺮ ﺗﺎم وﻟﻒ و »ﺑﻬﺎر ﺧﺎﻣﻮش« اﺛﺮ رﯾﭽﺎرد ﮐﺎرﺳﻮن
و »ﺗﮏ ﻧﮕﺎریﻫﺎی آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ،ﺟﺎن ﻓﻮن ﻧﻮﯾﻤﺎن و رﯾﭽﺎرد ﻓﺎﯾﻨﻤﻦ« در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ »ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺟﻠﺪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از »ﮐﺘﺎب آﺷﭙﺰی ﻣﮏ ﮐﺎل« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
»اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻫﺰاران ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن را داﺷﺘﯿﺪ .ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺷﭙﺰی زﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ «.و ﺑﻌﺪ از  652ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم آن را ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﺳﺖ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ  3800ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ «.او ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻻﯾﻖ
و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺎم او در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮی رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ رﺷﺘﻪﻫﺎ )Knuth-
 (Morris-Prattﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1970ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺣﺮﻓﯽ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ  Command+Fرا ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ واژه در ﺳﻨﺪ ﻓﺸﺎر
ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث  80ﺳﺎل دارد .در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ او ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ از
ﺳﺮوﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .دﮐﺘﺮ ﻧﻮﯾﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻨﻮث ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ ،اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی )و ﺗﻀﻌﯿﻒ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻧﺪارد و در ﻋﻮض ﺑﺎ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮهای ازﮐﺪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮﯾﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﻬﺒﻮد  10درﺻﺪی در ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آﻟﻦ ﺗﻮرﯾﻨﮓ؛ ﭘﺪر ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
شکل . 1دونالد کنوث در خانهاش در استنفورد
کالیفرنیا .فردی کمالگر و مشهور است و به گفته
او هر کسی بتواند در هر کدام از کتابهایش
اشتباهی پیدا کند ،جایزه دریافت خواهد کرد.

شکل . 2دکتر کنوث در موسسه تکنولوژی در
کالیفرنیا ،جاییکه مدرک دکترای خود را در سال
 1963دریافت کرده است

آﻧﺪری ﺑﺮودر ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﺳﺎﺑﻖ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﮐﻢارزش ﯾﺎ درﺟﻪ دوم
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ«.
اپ  Google Tripsﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ »اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را در ﯾﮏ روز ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد روی »ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ روزﻫﺎی ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه« ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از آنﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ از
ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  300ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ »ﻟﺌﻮﻧﺎرد اوﯾﻠﺮ« اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ راه
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  Prussianﮐﻨﯿﮕﺲﺑﺮگ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از  7ﭘﻞ آن ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ (.دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث
در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اوﯾﻠﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .او ﯾﮏ ﺑﺎر از روش اوﯾﻠﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺧﯿﺎﻃﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ادﯾﺒﺎﻧﻪ« ﯾﺎ»
 « literate programmingﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ادﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﻮث ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺎپ ﯾﺎ آﺛﺎر
ادﺑﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﻓﺮدی ﮐﻤﺎلﮔﺮاﺳﺖ .رﻧﺪال ﻣﻮﻧﺮو ،ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه » ،«Thing Explainerاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﻗﻮل داده ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه دﻫﺪ «.ﻣﻮﻧﺮو ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﮐﻨﻮث ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ »ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ« ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ«.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دﻗﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری او ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻨﻮث
ﺳﺮﮔﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﮔﻮﮔﻞ ِ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

ﻃﻠﻮع اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻦ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺠﻠﻪ  Madﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .او در داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  Case Western Reserveﻧﺎم
دارد ،رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ) IBM 650ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﻫﺪﻫﯽ(
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن ﺷﺪ و ﻧﺮماﻓﺰار و ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .او
در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل را اﻧﺠﺎم داد .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻟﯿﮓ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ .ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را )ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺒﺮ( ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ )ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺪهآل آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ» ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی« در
واﻗﻊ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﺧﻮدش ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن را »ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ از او ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ
»داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی او در ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺧﺘﻢ ﺷﺪ؛ »ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ«.

شکل . 3دکتر کنوث در سال  ،1981مشغول نگاه کردن
به مجله  Madکه اولین مقاله فنی او را چاپ کرده
است .در آن زمان او  19سال سن داشت.

شکل . 4کتاب چهار جلدی »هنر برنامهنویسی کامپیوتر« .بیلگیتس
در اعلانی مبالغهآمیز در نیویورک تایمز نوشت» :هنر
برنامهنویسی کامپیوتر« جلد  1تا » .4اگر توانستید تمام این 4
جلد را بخوانید ،یک رزومه برای من بفرستید«
ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد» :در زﻣﺎن رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد
و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن اوﻟﯿﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن Algrios
}دردﻧﺎک{  } Arithmos +ﻋﺪد{ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ «.ﮐﻨﻮث اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ )ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ  (Algorithmiآﻣﺪه اﺳﺖ «.او ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﮐﺎری را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل  1970ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪادی اﻟﺨﻮارزﻣﯽ
در ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ »اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ« ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در 7
ﺟﻠﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .او ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﺳﻦ  55ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود و
اﯾﻤﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺪری ﺑﺮودر ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎرز اﺳﺘﺎد از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ دﻫﻪ  1980ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎد داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﺻﺒﺢﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺐﻫﺎ را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻣﮏﮐﺎرﺗﯽ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻫﻮش

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﺷﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ
ﮐﻨﻮث وﺣﺸﺖزده از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺮوفﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  TeXاﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ او ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ او ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ از زﻣﺎن ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ دوران  10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ آنﻫﺎ
در ﺷﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﮐﺎرﻫﺎی روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺎری
ﺧﻮد را ﺑﻪ  12ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ از  8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد.
شکل  . 5دکتر کنوث مشغول بحث با هرمان زاپف -طراح
تایپ -در مورد تایپفیسها .به تصور بسیاری سیستم
حروفچینی کامپیوتری  TeXدکتر کنوث بزرگترین کمک
به تایپوگرافی از زمان گوتنبرگ بوده است.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در
دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت دﺷﻮار را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎلﻫﺎ و ﺗﻮرشﻫﺎﯾﯽ ) (Biasﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ دردﺳﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از آنﻫﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ آن را
ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮرد آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .دادهﻫﺎ ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺪی از
ﺗﻮرشﻫﺎ و ﺑﺎگﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺎگﻫﺎ و ﺗﻮرشﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ( .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ،ﮐﻮﯾﻦ
اﺳﻼوﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻣﺪﯾﺎ ﻟﺐ M.I.T ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺪهﻫﺎ ،اﻗﺪامﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ درک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«.
شکل  . 6دکتر کنوث در خانهاش پشت میز در سال 1999

شکل  . 7برخی از یادداشتهای دکتر کنوث
اﻣﺮوزه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﻮث و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ را ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از
ﮐﺘﺎب ﮐﻨﻮث ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻨﻮث ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ«  25ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺳﺎل  1980ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﻧﺘﻬﺎی
ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻨﻮث اﯾﻦ
اﺳﺖ» :ﻗﻄﻌﺎ ً ﺧﯿﺮ«.
»ﻣﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
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