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پاسخ بازی گنج قسمت اول

حتــی اگــر هیــچ وســیله ای وجــود نداشــته باشــد، یکــی از یابنــدگان می توانــد تقســیم کنــد و آن یکــی انتخــاب. مثــا اگــر جــو تقســیم 
کنــد، حتمــا بایــد حواســش باشــد درســت تقســیم کنــد چــون در غیــر ایــن  صــورت ضــرر خواهــد کــرد. فــرض کنیــد جــو بخواهــد جوری 
تقســیم کنــد کــه یکــی از قســمت ها بیشــتر از دیگــری باشــد. در ایــن  صــورت دیویــد آن قســمت بیشــتر را انتخــاب می کنــد و جــو ضــرر 

می کنــد. پــس جــو بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه مســاوی و عادالنــه تقســیم کنــد چــون بــه نفــع خــودش خواهــد بــود.
حــاال کــه ایــن راه حــل بــرای دو نفــر وجــود دارد، می خواهیــم ببینیــم همیــن کار را چگونــه می شــود انجــام داد وقتــی ســه نفــر باشــند. 
ــن  ــه ای ــم ک ــن اول بگوی ــا همی ــد. مث ــت باش ــت عدال ــه رعای ــرای هم ــن راه ب ــه بهتری ــود ک ــم ش ــوری تنظی ــد ط ــل بای ــد راه ح ــت کنی دق
راه حــل کــه یکــی تقســیم کنــد و آن دو نفــر دیگــر انتخــاب کننــد راه حــل خوبــی نیســت. فــرض کنیــد نفــر اول درســت تقســیم نکــرد 
ــد آن  ــر دو می خواهن ــوم ه ــر س ــر دوم و نف ــت؟ نف ــف چیس ــت تکلی ــد. آن وق ــر ش ــمت های دیگ ــتر از قس ــی بیش ــمت خیل ــک قس و ی
قســمت بیشــتر را بردارنــد و دعــوا می شــود ســر این کــه چــه کســی اول انتخــاب کنــد. پــس راه حــل بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه نــه 

ــی ای.  ــچ بی عدالت ــه هی ــد و ن ــی باش ــچ دعوای هی
اگــر توانســتید بــرای ســه نفــر مســئله را حــل کنیــد، ســعی کنیــد بــرای چهــار نفــر حــل کنیــد. آن وقت اگــر برای چهــار نفــر هم توانســتید، 
بــه یــک الگــوی کلــی می رســید کــه هــر تعــداد آدم باشــند شــما می توانیــد بــه ایشــان راه حلــی ارائــه دهیــد کــه هیــچ دعوایــی نشــود و 

رعایــت عدالــت، بهتریــن گزینــه همه باشــد. 
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