
 

 

 

 

��������	
  

 

 

ریاضی اندیشه ی و فرهنگ

− − تا − − صص. (− − − − (بهار − − شماره

دوران ها∗ همه ی منطقی معمای دشوارترین بر گذری

اسماعیلی مریم

جرج که کرد مطرح مسئله ای معما، استاد و منطق دان ریمونداسمولیان، پیش سال ها چکیده.

معما این ابتدا مقاله این در داد. آن به را دوران ها» همه منطقی معمای «دشوارترین عنوان بولس

مسئله یک صورت به را معما از تعمیمی سپس می دهیم، شرح را بولس جرج پاسخ و مطرح را

می کنیم. مطرح

سرآغاز .۱

آن در و [۳] منتشر مقاله ای ،۱۹۹۶ سال در آمریکایی منطق دان و فیلسوف ،۱ بولس جرج

اسمولیان ریموند را معما این خالق او کرد. مطرح را دوران ها همه منطقی معمای دشوارترین

منطقی معماهای خالق آمریکایی، ریاضیدان و منطق دان فیلسوف، ،۲ اسمولیان ریموند می داند.

«معماهای یا [۷] چیست؟» کتاب این «اسم کتاب در را آنها از برخی می توان که است بسیاری

کرد. مشاهده [۸] شهرزاد»

سخن صادقانه همیشه صدق شده اند. نامیده تصادف و کذب صدق، C و B ،A بانوی ایزد سه

سخن کاذبانه یا صادقانه تصادفی، کامال تصادف، و است کذب سخنانش همیشه کذب می گوید،

− بله سؤال از (منظور خیر − بله سؤال سه با را C و B ،A هویت که است این مسئله می گوید.

سؤال هر کنید. روشن باشد.) «خیر» یا «بله» کلمه دو از یکی تنها آن پاسخ که است سؤالی خیر،

خودشان زبان به سؤال ها همه به اما می دانند زبان ایزدان شود، پرسیده ایزدان از یکی از دقیقاً باید
2010 Mathematics Subject Classification. 03 ;01 .

بولس. منطقی، معمای معما، دشوارترین کلیدی. کلمات و عبارات
1George Boolos
2Ramond Merrill Smullyan

ایران) ریاضی (انجمن ۱۴۰۱ ©
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۲ معما دشوارترین بر ۲گذری معما دشوارترین بر ۲گذری معما دشوارترین بر گذری

نمی دانید شما اما می شود، استفاده «ها» و «دا» از «خیر» و «بله» برای زبان آن در که می دهند پاسخ

افزوده معما به رایانه علوم دانشمند ۱ مکارتی جان را آخر قسمت (این دارد. را معنی کدام واژه، کدام

است.)

می آوریم: ابهامات از برخی رفع برای را نکته چند ابتدا

از است ممکن لذا (و شود واقع سؤال مورد یک بار از بیش بانویی ایزد است ممکن •

نشود). پرسیده سؤالی اصال بانوها ایزد برخی

به است ممکن می شود، مطرح بانو ایزد کدام به خطاب و چیست سؤال دومین اینکه •

سوم). سؤال مورد در است چنین البته (و باشد داشته بستگی اول سؤال پاسخ

کذب و صدق که است این می گوید، سخن کاذبانه یا صادقانه تصادف، اینکه از منظور •

سکه پرتاب نتیجه اگر دارد: بستگی ذهنش در خیالی سکه ای پرتاب نتیجه به او سخن

کاذبانه. باشد، خطا اگر و می گوید سخن صادقانه باشد، شیر

. «ها» یا «دا» داد خواهد پاسخ شود، پرسیده که خیری − بله سؤال هر برای تصادف •

اساس همین بر باشد. کذب یا صدق که کرد شناسایی را بانویی ایزد باید ابتدا می گوید: بولس

می دهند نشان ابتدا ⅽiterabern۲۰۰۸ مقاله در ۲ رابرن و رابرن مثال برای منطقی؛ گزاره های از

بانوان ایزد از یک هر آنگاه باشد، بله معنی به نیز «ها» و است بله صحیح پاسخ با پرسشی q هرگاه

خواهند «ها» پاسخ است؟» ها خودتان زبان در q پرسش به شما پاسخ «آیا پرسش به کذب و صدق

داد.

می کنند. حل را آن اصلی)، معمای از معما گرفتن فاصله البته (و معما شرایط کردن ساده با سپس

[۱۰] و [۵] ،[۹] ،[۶] به مراجعه با شد، نگاشته بولس حل راه  و معما بر دیگری شرح های بعدها

دید. را شرح ها دیگر از برخی می توان

قیاسی، استدالل و منطقی جدول گزاره ها، منطق از استفاده با که می کنیم تالش مقاله این در

شود. آسان تر بولس حل راه درک

بولس راه حل .۲

می گشاید، را معما این راز می آوریم ادامه در که صورتی به و پرسش سه طرح با بولس جرج

از: عبارتند ترتیب به پرسش ها
1John Mccarty
2B.Rabern and L.Rabern
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اسماعیلی م. اسماعیلی۳ م. اسماعیلی۳ م. ۳

تنها و اگر هستی صدق «تو اگر تنها و اگر است «بله» معنی به «دا» آیا (۱) پرسش

است؟» تصادف B اگر

است؟ ایتالیا در رم اگر تنها و اگر است «بله» معنی به «دا» آیا (۲) پرسش

است؟ تصادف A اگر تنها و اگر است «بله» معنی به «دا» آیا (۳) پرسش

q۳ و q۲ ،q۱ نمادهای از ۳ و ۲ ،۱ پرسش های برای می بینید ادامه در که نمودارهایی در

می کنیم. استفاده

می کنیم: انتخاب نام یک گزاره هر برای شدن ساده تر جهت

است «بله» معنی به «دا» : p

است صدق A : q

است تصادف B : r

است تصادف A : s

است. ایتالیا در رم : t

درمی آیند: زیر صورت به ۳ تا ۱ پرسش های که کنید توجه

p ⇔ (q ⇔ r) (۱)

p ⇔ t (۲)

p ⇔ s (۳)

هر لذا باشد. (F یا T اختصار (به غلط یا درست می تواند t و s ،r ،q ،p گزاره های از یک هر

داد. قرار بررسی مورد منطقی ارزش جدول یک با می توان را (۳) و (۲) ،(۱) پرسش های از یک

می آوریم: را (۱) سؤال به مربوط ۱ جدول ابتدا

جدول: شرح

ستون آن به مربوط گزاره منطقی ارزش های نشان دهنده خانه هر در F و T حروف −

است.

ستون همان به مربوط حالت در A پاسخ نشان دهنده خانه هر در «ها» یا «دا» کلمات −

است پاسخ دهنده بانوی ایزد واقعی منظور نشان دهنده آن ها کنار خیر یا بله و می باشد

می شود). داده پاسخ بودن تصادف یا کذب صدق، به توجه با که کنید (توجه

کنید توجه −
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۴ معما دشوارترین بر ۴گذری معما دشوارترین بر ۴گذری معما دشوارترین بر گذری

(q۱ (پرسش p ⇔ (q ⇔ r) گزاره منطقی ارزش جدول :۱ جدول

p q r q ⇔ r p ⇔ (q ⇔ r) باشد صدق A اگر باشد کذب A اگر باشد تصادف A اگر

۱ T T T T T (بله) دا

۲ T T F F F (خیر) ها

۳ T F T F F (خیر) دا

۴ T F F T T (بله) ها خیر) یا بله ) ها یا دا

۵ F T T T F (خیر) دا

۶ F T F F T (بله) ها

۷ F F T F T (خیر) دا

۸ F F F T F (بله) ها خیر) یا (بله ها یا دا

تنها صدق) (برای پاسخگویی لذا است، درست q گزاره باشد، صدق A اگر (۱)

می دهد. رخ است T ،q گزاره ارزش که حالتی در

پاسخگویی لذا است F ،q گزاره ارزش و نیست صدق پس باشد، کذب A اگر (۲)

است. F ،q گزاره منطقی ارزش که می دهد رخ زمانی کذب) (برای

صدق نیز A همینطور و نیستند تصادف C و B یعنی باشد، تصادف A اگر (۳)

هر r و q گزاره های ارزش که حاالتی در تصادف) (برای پاسخگویی عبارتی به نیست

می دهد. رخ باشد، F دو

اگر (۷ و ۵ ،۳ ،۱ ردیف های رنگ سبز (خانه های می کنید مشاهده جدول در آنچه به توجه با اما

کذب یا صدق A (اگر B یا باشد) تصادف A (اگر A شخص دو از یکی شود، داده «دا» پاسخ

نیست. تصادف C لذا است، تصادف باشد)

گرفت نتیجه می توان جدول) ۸ و ۶ ،۴ ،۲ ردیف های نارنجی خانه های به توجه (با فوق استدالل با

نیست. تصادف B که است این نشان دهنده «ها» پاسخ که

زیر در را آن شرح کنیم، استفاده درختی نمودار از داریم قصد اینکه به توجه با قسمت این در
۱ می آوریم:

ریشه یا گره این می شود. آغاز ریشه، یا مرکزی گره ای با که است روابط از نمایشی درختی، نمودار

رویدادی، یا احتمالی حل راه هر می باشیم. آن بررسی و تحلیل حال در که است ایده ای یا مسئله همان

از نیز بعدی پیامدهای یا تصمیم می آید. بیرون گره چپ یا راست سمت از که دارد را خودش شاخه

فرمایید. رجوع نبوی منطق یا موحد منطق مانند کتاب هایی به می توانید بیشتر اطالعات ۱برای
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اسماعیلی م. اسماعیلی۵ م. اسماعیلی۵ م. ۵

می دهند. درخت گونه ساختاری نمودار، این به و می شوند منشعب بعدی گره های

کنیم: رسم معما این برای را زیر درختی نمودار می توانیم اینجا

«ها» و «دا» پاسخ های و می شود پرسیده q۱ پرسش A از معما: ۱ پرسش درختی نمودار :۱ شکل

دارند. درپی را نیست» تصادف B» و نیست» تصادف C» نتایج ترتیب به

به آن جدول و می پرسیم نیست) تصادف می دانیم حاال (که C یا B از را دوم پرسش حال

بود: خواهد زیر صورت

(q۲ (پرسش p ⇔ t گزاره منطقی ارزش جدول :۲ جدول

p t p ⇔ t (صدق) C یا B پاسخ (کذب) C یا B پاسخ

T T T (بله) دا (خیر) ها

F T F (خیر) دا (بله) ها

یا B بودن کذب نشان دهنده «ها» پاسخ و C یا B بودن صدق نشان دهنده «دا» پاسخ پس

است. C

می رود: پیش زیر صورت به ۱ درختی نمودار حال

به آن جدول که می پرسیم او از نیز را سوم سؤال است، کذب یا صدق یا می دانیم که حال

پاسخ باشد صدق B اگر که کنید توجه پس باشد، B پاسخ دهنده کنیم فرض است: زیر صورت
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۶ معما دشوارترین بر ۶گذری معما دشوارترین بر ۶گذری معما دشوارترین بر گذری

کذب یا صدق ترتیب به «ها» و «دا» پاسخ های و می شود پرسیده ،q۲ پرسش ،C یا B از :۲ شکل

می کند. روشن را پاسخ دهنده بودن

(q۳ (پرسش p ⇔ s گزاره منطقی ارزش جدول :۳ جدول

p s p ⇔ s صدق (C) B کذب (C) B

T T T (بله) دا (خیر) ها

F F T (خیر) ها (بله) دا

F T F (خیر) دا (بله) ها

T F F (بله) ها (خیر) دا

او بودن کذب لذا و A نبودن تصادف نشان دهنده «ها» پاسخ و A بودن تصادف نشان دهنده «دا»

پاسخ و A بودن تصادف نشان دهنده «ها» پاسخ باشد کذب B اگر و است C بودن تصادف و

کامال استدالل باشد، پاسخ دهنده C اگر و است C بودن تصادف و A بودن صدق نشان دهنده «دا»

است. مشابه

کرد: رسم زیر صورت به می توان را معما این حل نهایی درختی نمودار



 

 

 

 

��������	
  

 

 

اسماعیلی م. اسماعیلی۷ م. اسماعیلی۷ م. ۷

معما حل به مربوط درختی نمودار :۳ شکل

یک در آن منطقی استدالل و معما حل ،۳ شکل درختی نمودار به توجه با می بینید که همان طور

است. آسان تر آن درک و است مشاهده قابل صفحه

معما از تعمیمی .۳

کرد: مطرح را زیر مسئله معما، شروط همه حفظ با می توان

n − k و (۱ ⩽ k ⩽ n − ۲) تصادف آنها از تا k باشد، تن n بانوان ایزد تعداد اگر مسئله.

از اعم بانوان ایزد از یک هر هویت می توان خیر − بله سوال n با آیا باشند، کذب یا صدق دیگر تن

کرد؟ مشخص را بودن تصادف یا کذب صدق،

ایزد سه کدام بین در تصادف بانوی ایزد و است تصادف بانو ایزد یک تنها بدانیم اگر .۱ .۳ مالحظه

هویت می توان که چرا می شود. حل ،۲ بخش در شده آورده روش با و سادگی به مسئله بانوست،

توجه با سپس و کرد روشن پرسش سه با را آنهاست بین در تصادف بانوی ایزد که بانویی ایزد سه

پرسش n − ۳ با شناخت، خواهیم عیان هویت با را کذب یا صدق بانوی ایزد یک الاقل اینکه به

ساخت. روشن را دیگر بانوان ایزد بودن کذب یا صدق می توان دیگر
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۸ معما دشوارترین بر ۸گذری معما دشوارترین بر ۸گذری معما دشوارترین بر گذری

به پرسش n با مسئله حل امکان که داد نشان می توان ۱ .۳ مالحظه حالت از غیر حالتی در

در اضافه ای شرط هیچ و باشند تن ۴ بانوان ایزد کنید فرض مثال برای ندارد. وجود قبل روش

حل به منجر ۲ بخش در که پرسش هایی دید می توان درختی نمودار و جدول رسم با نباشد. مسئله

بود. نخواهند نتیجه بخش مسئله این در شدند معما

گوشزد را ارزنده ای نکات و مطالعه دقیق طور به را مقاله که محترم داوران از سپاس گزاری.

سپاس گزارم. بینهایت فرمودند،
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