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ايستگاه انديشه 
و ادب رياضي

چند لطيفة رياضيايستگاه چهارم: 

مىگرسر
علمى

بعد از تفكر روي چند معما و پارادوكس، حاال گوش كردن به اين چند لطيفه،  آرام بخش است!

لطيفة اول
يك شيمي دان، يك فيزيك دان و يك رياضي دان در يك 
جزيره گرفتار شده بودند و غذايشان تمام شده بود. تنها يك 
ــتند، اما دربازكن نداشتند. فيزيك دان و  ــرو داش قوطي كنس
شيمي دان در حال بحث گرمي در مورد راه هاي باز كردن در 
قوطي بودند، ناگهان رياضي دان از جا پريد و در حالي كه انتظار 
داشتند حرف تازه اي در اين مورد بگويد، گفت: «بياييد فرض 

كنيم ما يك دربازكن داريم...!»

لطيفة دوم
رياضي دان مي خواست يك ميز كار طراحي كند. او نخست 
ميزي بدون پايه طراحي كرد. سپس ميزي با تعدادي نامتناهي 
ــپس بقية عمرش را صرف تعميم اين  پايه طراحي كرد! س
موضوع كرد كه ميزي با n پايه طراحي كند، به طوري 

كه n لزوماً يك عدد طبيعي نباشد!

لطيفة سوم
اين مسئله را براي يك رياضي دان، يك فيلسوف و يك 
ــب را به عنوان يك پا  ــد: «اگر دم اس ــدس مطرح كردن مهن

تعريف كنيم، حاال اسب چندپا دارد؟» 
ــت: «يكي» و  ــوف گف رياضي دان گفت: «5 تا»، فيلس

مهندس گفت: «نمي توانيد اين كار را بكنيد!»

پاسخ ايستگاه هاي انديشه و ادب رياضي اين شماره
ايستگاه اول: رمز جدول همان عنوان جدول است. فرهنگ و انديشه!

ايستگاه دوم: معماهاي بامزه!
معماي اول: يك راه اين است كه اول ساعت ها را با هم به كار بيندازيم و وقتي ساعت هفت دقيقه اي به آخر رسيد، چهار دقيقه از شن 
ساعت 11 دقيقه اي باقي مانده است. از همان لحظه تخم مرغ ها را در آب قرار مي دهيم و بعد از تمام شدن زمان كار ساعت 11 دقيقه اي، 
آن را سروته مي كنيم تا 11 دقيقة ديگر هم جوشيدن تخم مرغ ها ادامه يابد و در مجموع 15 دقيقه بجوشند. ولي در اين صورت مجبور 

مي شويم براي خوردن آن 22 دقيقه صبر كنيم!
راه بهتر و كمي دشوارتر آن است كه ما انجام داديم: تخم مرغ ها را فوراً در آب گذاشتيم و هم زمان هر دو ساعت را به كار انداختيم. وقتي 
كار ساعت 7 دقيقه اي تمام شد، آن را برگردانديم و وقتي كار ساعت 11 دقيقه اي تمام شد، به اندازة 4 دقيقه شن، ته ساعت 7 دقيقه اي 

جمع شده بود. آن را يك بار ديگر برگردانديم و 4 دقيقة ديگر را براي ادامة جوشيدن تخم مرغ ها اندازه گرفتيم.
معماي دوم: تخم مرغ ها را در آب انداختيم و هر دو ساعت را به كار انداختيم. وقتي ساعت 4 دقيقه اي كارش تمام شد، آن را برگردانديم و 
وقتي ساعت 7 دقيقه اي كارش تمام شد، آن را هم برگردانديم. يك دقيقة بعد ساعت 4 دقيقه اي كارش تمام شد و 8 دقيقه سپري شد و 
به اندازة 6 دقيقه شن در باالي ساعت 7 دقيقه اي باقي بود. يك دقيقه شن هم در پايين آن ريخته بود. پس بالفاصله ساعت 7 دقيقه اي 

را دوباره برگردانديم تا يك دقيقة ديگر هم محاسبه شود.
معماي سوم: برخالف تصور اوليه، كار ساده است: دو كتلت را درون ماهي تابه قرار مي دهيم و يك دقيقه بعد يكي از آن ها را برمي گردانيم 
و يكي را از ماهي تابه خارج مي كنيم. سپس كتلت سوم را به جاي آن مي گذاريم. يك دقيقة بعد طرف دوم كتلت اول پخته و آن را خارج 
مي كنيم و كتلت دوم را هم برمي گردانيم. كتلت سوم را هم كه بيرون بود، به داخل ماهي تابه مي بريم و طرف دوم آن را هم به همراه 

طرف دوم كتلت دوم سرخ مي كنيم. پس بعد از سه دقيقه هر سه كتلت آماده اند!

بعد از تفكر روي چند معما و پارادوكس، حاال گوش كردن به اين چند لطيفه،  آرام بخش است!

لطيفة سوم


