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Ζήνων ὁ: يونانیبه (زنون  Ἐλεάτης) ( حدود
حدود  -جنوب ايتاليای کنونی الئام در . پ ۴۹۰-۴۹۵

که  يونان باستانفيلسوف و رياضی دان ) م. پ ۴۳۰
او . ناميده است ديالکتيکوی را بنيان گذار  ارسطو

و پيرو و مدافع سرسخت  پارمنيدسشاگرد و دوست 
و  واقعيتمکتبی که بر ثبات و يکتايی . بود فلسفهٴ الئايی

بی پايه بودن دانش حسی ما در مورد چندگانگی و 
.تغييرپذيری تأکيد داشت

شهرت زنون بيش تر به خاطر پارادوکسهايی است که 
و عقايد استادش پارمنيدس  مکتب الئايیدر دفاع از 

.مطرح کرده است
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پاردوكسهاي زنون
  Paradoxes ) ( Zeno’s

 ،حركت ناممكن استدر صورتي كه پاره خط بينهايت بار تقسيم پذير باشد ،
بپيماييم، ابتدا  Aرا با شروع از نقطه ABزيرا براي اين كه پاره خطي مانند 

پيموده شود، بايد به نقطة ACبراي اين كه . برسيمCبايد به نقطة وسط آن 
                             .حركت كرد Aنقطة پس نمي توان حتي از . برسيم و قس عليهذا Dوسط آن

A---D---C-------B

 كندرو، آشيل كه كمي عقب تر  درو و الك پشتتنآشيل بين ” دو“ در مسابقه
زيرا ابتدا بايد به نقطه اي برسد . از الك پشت است، هيچگاه به او نمي رسد

اما وقتي به آنجا مي رسد الك پشت . كه الك پشت از آنجا حركت كرده است
قدري جلوتر رفته است و همان وضعيت قبل روي مي دهد و با تكرار اين 

.روند، گرچه آشيل به الك پشت نزديك مي شود ولي هيچگاه به او نمي رسد
A------------T------



پارادوكس دار غيرمنتظره
( Unexpected Hanging Paradox ) 

فته مي شود كه او در يكي از روزهاي بين شنبه و گبه يك زنداني 
پنجشنبه به دار آويخته خواهد شد، اما تا روز به دار آويخته شدن، 

.وي نخواهد دانست كه كدام روز اعدام مي شود
او روز پنجشنبه به دار آويخته نمي شود، زيرا اگر او تا چهارشنبه 

زنده باشد مي فهمد كه اعدام در روز پنحشنبه صورت خواهد گرفت، 
اما به او گفته شده است كه وي از روزي كه به دار كشيده مي شود 

او روز چهارشنبه نيز اعدام نمي شود زيرا اگر . پيشاپيش آگاه نيست
تا سه شنبه زنده بماند، با توجه به اين كه بنا به استدالل باال روز 
پنجشنبه اعدام نمي شود، مي فهمد كه روز چهارشنبه اعدام انجام 

استدالل مشابه نشان مي دهد كه او در هيچيك از . خواهد شد
.روزهاي ديگر نيز نمي تواند اعدام شود

اما در روزي غير از پنجشنبه جالد وارد مي شود و وي را اعدام مي 
.كند



پارادوكس بوچوفسكي
( Buchowski Paradox )

در اين . فرض كنيد شما فقط دو برادر داريد كه هر دو از شما مسن تر هستند
:صورت جملة به ظاهر غلط ذيل، راست است

”برادر جوانترم از من مسن تر است“ 



پارادوكس دروغگو
  ( Liar's Paradox)

پارادوكس ائوبوليدس 
(Eubulides'  Paradox )

“  : مي گويند روزي ائوبوليدس، متفكر يوناني قرن چهارم قبل از ميالد، گفت
اگر گفتة او درست باشد، آنگاه بنا . ”چيزي كه آالن مي گويم دروغ است

به آنچه گفته است، بايد گفته اش دروغ باشد، واگر گفتة او دروغ باشد، 
.دوباره بنابر آنچه گفته است نتيجه مي شود كه گفته اش درست است



پارادوكس سقراط
Paradox)   (Socrates  

چيزي كه مي دانم اين “ :نقل شده است كه ســـــقراط روزي گفته است
  .” اسـت كه من هيـچ چيز نمي دانم



پارادوكس جزيرة وحشي ها

در جزيره اي قبيله اي وحشي زندگي مي كردند كه دو خدا، خداي 
آنها هر كس را كه به جزيره مي آمد . راستي و خداي دروغ داشتند

قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه از وي سوالي مي پرسيدند، اگر 
راست مي گفت او را قرباني خداي راستي و اگر دروغ مي گفت، او 

.را قرباني خداي دروغ مي كردند
“  او را گرفتند و از او پرسيدند. روزي شخصي وارد جزيره شد 

شما من را  “آن شخص جواب داد ” سرنوشت تو چه خواهد بود؟
”.قرباني خداي دروغ خواهيد كرد

با اين جواب وحشي ها مستاصل شدند زيرا خواه راست گفته باشد و 
خواه دروغ بايد هم قرباني خداي راستي شود و هم قرباني خداي 

!دروغ



پارادوكس آرايشگر
( Barber Paradox)
پارادوکس راسل
Russell’s Paradox

او فقط ريش كساني را . در دهكده اي فقط يك آرايشگر وجود دارد
سوال اين است كه ريش . مي تراشد كه ريش خود را نمي تراشند

خود ريش تراش را چه كسي مي تراشد؟
اگر او ريش خود را نتراشد، بايد نزد ريش تراش يعني خودش، برود 
تا ريشش را بتراشد و اگر ريش خود را بتراشد، نبايد توسط ريش 

.تراش يعني خودش، ريشش تراشيده شود



وکاميپارادوکس ن

 Bباز و سر جعبه  Aسر جعبه . داده شده باشد Bو  Aد دو جعبه يفرض کن
.بسته باشد

A  دالر و  1000شاملB  ز يچ چيا شامل هيدالر است و  1000000شامل
.ستين

اما قبل از . را Bو  Aا هر دو جعبه يد و يرا انتخاب کن Bد فقط جعبه يشما با
که شما  يبر اساس انتخاب ييشگويد، پين که شما انتخاب خود را انجام دهيا

دهد اگر شما فقط  يدالر قرار م B 1000000د دا د در جعبه يانجام خواه
  Bو Aگذارد اگر شما هر دو جعبه  يز نميچ چيد و هيرا انتخاب کن Bجعبه 

.ديرا  انتخاب کن
ز يرا ن Aد  يتوان يد، ميل داشته باشيتما Bاگر شما به انتخاب فقط : سوال

د؟يانتخاب کن
 



 معمای قتل دوشيزه گالينا
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