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 انیروزیاطهر فترجم: م
ساله  13آموزان وقتی در حال تدریس عددهاي منفی به گروهی از دانش، مدرسه راهنماییدر کالس ریاضی یک  ،سال پیش 20 حدود
 کردم که این اتفاق تنها یکاتفاقی افتاد که داستان آن را بارها به صورت شفاهی بیان کردم. تا همین اواخر، همیشه گمان می ،بودم

(اصغري،  اي منفیتاریخ عدده بارهدر هاي اخیرم پژوهشیکی از در  اما فهوم در یک کالس ریاضی است.خوب از خلق تعاملی یک م نمونه
هاي ي از مزیتبه تعداد در حقیقت .یعنی خود عددهاي منفی، به شکل جدیدي برایم روشن شد این داستان، بدیهیبه نظر بخش )، 2019

 ی بردم.پ ،هادر مقابل آن هابازنمایی رایج این عددها با یک عالمت من

مشترك نامه استانداردهاي ایالتی هستهواژه براي مثال، برسد.هاي چنین بازنمایی آشنایی عجیب به نظر ممکن است صحبت درباره مزیت
 کند:عددهاي صحیح را به شکل زیر تعریف می )2010( 1براي ریاضی
 ]𝑎𝑎 ]1حسابی  هر عدداست، به ازاي قابل نمایش  𝑎𝑎− یا 𝑎𝑎به شکل عددي که  .2عددصحیح

» منهاي سه«یا » منفی سه«به همین دلیل، ناچاریم منفی با یک عالمت منها در کنار آنها تعریف می شوند. د اعدا رسدبه نظر میپس 
ه عنوان یک ب» منفی سه«و » پنج منهاي سه«مثال در  ،»منهاي سه«توانستیم براي تمییز بین اما می بازنمایی کنیم. 3−را به صورت 
قائل شدن میان عددهاي مثبت و عددهاي منفی  فاوتمختلف براي ت از دو رنگتوانستیم یا حتی می استفاده کنیم. −3 از ،عدد مستقل

ها بیش از دو هزار سال پیش از رنگ مشکی براي عددهاي منفی و از قرمز براي عددهاي مثبت ، همان طوري که چینیاستفاده کنیم
 دهیم؟را به جاي هر نماد دیگري براي بازنمایی عددهاي منفی آموزش می 𝑎𝑎−ما نماد ا ). پس چر3،2010کردند (جوزفاستفاده می

آموزان ممکن است براي دانش ،و یک نوع عدد (عدد منفی) )تفریق(عملگر یک براي دانیم که استفاده از نماد مشابه می هاگذشته از این
 کننده باشد.گیج

نادانسته گویم که آموزانی را میافتد؟ در اینجا ابتدا داستان دانشچه اتفاقی می ،اگر عددهاي منفی به روش دیگري نمایش داده شود
 نمایی استاندارد مقایسه کردهزها را با بابازنمایی اختراعی آن عددهاي منفی را تجربه کردند. سپس(حداقل در ابتدا)، بازنمایی دیگري از 

مکالمات زیر نعل به نعل نیستند  کنم.ددهاي منفی بحث میعها براي بازنمایی هاي مثبت و منفی استفاده از عالمت منو در مورد جنبه
 ولی بر اساس اتفاقات واقعی هستند.

 
 سؤال

 ».به این جدول نگاه کنید«گوید: ها میمعلم جوان، که من هستم، به بچه
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هاي ردیف دوم توانیم خانهمی شوند. بنابراین، بر سه تقسیم میاز راست به چپ و شونداز چپ به راست، عددهاي هر خانه سه برابر می«
 »جدول را در دو جهت کامل کنیم.
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1یا باالي خانه 1اما در خانه باالي  گیرد.قرار می 35عدد 243و باالي  34عدد 81دانیم که در خانه باالي می«
3
به  ؟یمبگذارچه عددي   

 شود؟برابر می 1با  3عبارت دیگر، چه توانی از 
 

 اولین الگو
خانه  ؛ پسشودکنید، توان نصف میحرکت می 31به  32ببینید! وقتی از «آموزان (شاید نیمی از کالس) پاسخ دادند: تعدادي از دانش

3بعدي باید 
1
  »باشد. 2
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 4، نصف 3بینیم که کنیم این الگو وجود ندارد (میحرکت می  33به  34یا از  32به  33درست است که وقتی از « کردند:  صدیقها تآن

 »براي ما اهمیت دارند. 31هاي سمت چپ اما مهم نیست. در حال حاضر خانه ؛نیست)
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از الگوي  32هاي سمت چپ و خانه شود)یکی اضافه می عدد سه به توان ،کنند (هر باراز یک الگو پیروي می 32هاي سمت راست خانه«

 »شود).یکنند (هر بار، توان نصف مدیگري پیروي می
هاي سمت که در خانهرا یم. اما در این صورت، یک ویژگی خیلی مفید اهها باشد، موفق شداگر هدف ما فقط پر کردن خانه«من گفتم:

را ها نوشته و توان توانیم پایه رامی)  310و  327هاي ردیف باال (مثال دهیم: براي ضرب دو عدد از خانهاز دست می ،ت جدول داریمسرا
327 جمع کنیم، یعنی × 310 =  بتوانیم به یک رابطه یا روش هوشمندانهشاید  .هاي سمت چپ وجود ندارداین ویژگی در خانه . 337

3براي پیدا کردن حاصل  
1
32 × 3

1
1دانستن  ایزي که فقط بچرسیم. ب 128

128
1و  

32
تر سخت اما این رابطه هرچه که باشد، به دست بیاید. 

3 خواهیم با معنی دیگري از تر بود: بعدا میمهم مفهومهمچنین حواسم به یک (» از جمع دو عدد است.
1
 که در آن کار کنیم2

3
1
2 × 3

1
2 = 3 .( 



تا این حد  ، الگویی کهنداهها الگوي دیگري مشاهده کردخواهند چیزي بگویند. شاید آندیگر می آموزانِدانش که به نظر می رسد«
 »منفصل نباشد.

 
 دومین الگو
 »30 شودپس عدد خانه بعدي می شود.کم می یکی 3توان  کنیم،حرکت می 31به  32 ببینید! وقتی از خانه« آموزان گفتند:بقیه دانش
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تر است). بعالوه، کم 4یکی از  3بینید که رویم هم این الگو برقرار است (میمی 33به   34یا از  32به  33وقتی از کنید!  توجه« من گفتم:

30توانیم در می حاال ×  خواهیمو این همان چیزي است که میبرسیم،  31ها را جمع کنیم و به توان 31

 )1 × 3 = 30   و  3 × 31 = 30+1 = 1در خانه باالي  3خب حاال توان  )31
3
 »چیست؟ 

توانیم اما ما نمی ؛باید یکی کمتر از صفر باشد 3توان  مین شکل ادامه دهیم، در این مورداگر بخواهیم الگو را به ه« ها پاسخ دادند:آن
 »توانیم؟باشیم، می تر از صفر داشتهیکی کم

 ام.)زدهآیندي از آن شگفتسال به صورت خوش 20شنهادي که هنوز هم بعد از (و ناگهان یک پیشنهاد مطرح شد، پی
 2×3و  1×3ها را به شکل توانیم آنما میدر هم ضرب شوند؛  3یعنی دو تا  32، 3یعنی فقط  31ببینید! « آموزان فریاد زد:یکی از دانش

1پس چون  نمایش دهیم؛
3
1  و 1÷3توانیم آن را به شکل یک تقسیم است، می 

 »!نشان دهیم  2÷3را به صورت   32
 را به کار بریم.م، توافق کردیم که براي قسمت راست جدول همان نماد آشناي قبلی دیبو استفاده کرده 2×3براي  32تر از چون پیش
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 کاري که با این نماد اختراعی کردیم
ها قانون جمع توانبا این نماد ترین شباهتشان این بود که که در ذهنم بود، مهم داشت هاي خاصی با نماد استاندارديشباهتاین نماد 

27÷3پیدا کردن حاصل براي  مثال ه عنوانب .شدمیبرقرار  در هردو سمت جدول در هنگام ضرب × توانیم پایه را بنویسیم و می  310

1، یا همان   17÷3ها را با هم جمع کنیم: توان
شروع به کاوش در  ،با یک قاعده کلی کند. سپساي کار میبراي هر پایهو این قانون   317

ضرب  کم و کاست حفظ کنیم. دانستیم را بیخواستیم قوانینی که از توان می: میکردیمنحوه انجام محاسبه با این موجودات جدید 
ضرب شد و توانِ توان، منجر به  .هاتفریق آن ،دارتواني دادند و تقسیم عددهادار به ما جمع این موجودات جدید را میعددهاي توان

 ظاهر شد.ضرب  عکس عملتقسیم به عنوان 



در اختیارمان  را عددهاي منفی وانین مربوط بهترین قبراي یکی از معروف (مفیدي) از آنجایی که محاسبه توانِ توان، استدالل ریاضی
 دهد، توضیح آن ارزشمند است.قرار می

اِعمال   5÷(4÷3)ها را در هم ضرب کنیم. اجازه دهید این قانون را روي توانداریم و خواهیم هنگام محاسبه توانِ توان، پایه را نگهمی
÷)اما حاصل     𝑎𝑎(÷4)×(÷5)باید بشود    5÷(𝑎𝑎÷4)کنیم.   4) × (÷  چیست؟ با هم ببینیم.  (5

 

(𝑎𝑎÷4)÷5 =
1

(𝑎𝑎÷4)5 =
1

𝑎𝑎÷20 = 𝑎𝑎20 

 
÷)پس باید داشته باشیم  4) × (÷ 5) = 20 

چرا و چگونه باید نماد ما تمام این محاسبات را در کالس انجام دادیم. در این مرحله، سؤال اصلی براي من (به عنوان معلم) این بود که 
 را معرفی کنم. هاعالمت منیا همان  استاندارد

 
 ــ  چرا

. اگر هر کدام از ما نمادهاي مختص هستند قموف اجتماعی براي یک ارتباط کلیدينقطه شوند که به اشتراك گذاشته میی هایعالمت
بنابراین شود. تواند (منظور) دیگري را بفهمد و ریاضیات به یک بازي رمزگشایی تبدیل میکس نمیباشیم، به زودي هیچ خودمان را داشته

 معادله راي پاسخب 1−ها نمایش که یکی از آن شودمیاي از نمادهاي مورد توافق همراه با مجموعه هر مفهوم
  𝑠𝑠 + 1 = ÷است، نه   0 عاقالنه است؟ در نهایت  . اما آیا انتخاب این نماد براي عددهاي منفی، با توجه به شباهت آن با نماد تفریق، 1

 .استبراي نمایش عددهاي منفی، همین استفاده دو پهلو   –عالمت انتخاب دلیل اصلی  شگفتی،
قوانین شوید. و از نظر تاریخی، دار هستید، با عددهاي منفی مواجه نمیددهاي توانمعموال وقتی براي اولین بار در حال کاوش در ع

 . )2019قبل از پذیرش عمومی عددهاي منفی مورد استفاده قرار گرفت (اصغري،  و ابتدا در محاسبات جبري هاعالمت
 شود.پذیر مینیز امکان ،هاايدوجملهضرب  مثال ، هاروي عددهاي طبیعی را درك کنیم، ترکیب آن یاتبراي مثال، وقتی عمل

 
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑) = 𝑎𝑎𝑐𝑐 + 𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑏𝑏𝑑𝑑 
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑) = 𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 − 𝑏𝑏𝑑𝑑 
(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑) = 𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑏𝑏𝑐𝑐 + 𝑏𝑏𝑑𝑑 

 
 𝑏𝑏𝑑𝑑+هندسی نشان داد. عبارت  به شکلتوان ها به دانش عددهاي منفی نیازي ندارد و درستی هر کدام را میهیچ یک از این تساوي

𝑎𝑎)در  − 𝑏𝑏)(𝑐𝑐 − 𝑑𝑑) ضرب منفی در منفی «(نه این قانون که » شود جمعضرب منها در منها می«شود که یجه میتاز این قانون ن
توانیم روي عبارتی و این قانون را میها (مهم) هستند فقط عالمت و  دانش عددهاي صحیح مورد نیاز نیستدر اینجا . »)شود مثبتمی

2)مثل  − 5)(3 −  .شودنمیو به شکل هندسی رایج بازنمایی  نیستدار که در حوزه عددهاي طبیعی معنی عمال کنیمهم ا (7
 برسیم:نتیجه و به  ببریمبه کار ها بسته قوانین را روي عالمتتوانیم چشممی

 
(2 − 5)(3 − 7) = 2 × 3 − 2 × 7 − 5 × 3 + 5 × 7 = 6 − 14 − 15 + 35 = 12 

 



2)پس عبارت  دار است.بیعی معنیطي همه چیز در این زنجیره در محدوده عددهاجدا از ضرب اصلی،  − 5)(3 − هر معنی و هر  (7
 است.  12اي که داشته باشد، حتما برابر با نتیجه

2)آموزانم محاسبه کنیم. چون توانستیم حاصل این عبارت ضربی را با استفاده از نماد اختراعی دانشمی −  توان عبارت (5

  𝑎𝑎2 ÷ 𝑎𝑎5 = 𝑎𝑎2 × 1
𝑎𝑎52)وانیم توان را به شکل تمی است، پس +÷  و داریم: هم بنویسیم (5

 
(2− 5)(3− 7) = (2 +÷ 5)(3 +÷ 7) 

 
 کند:کل زیر ادامه پیدا میه شفرآیند انجام این ضرب ب 
 

(2− 5)(3− 7) = (2 +÷ 5)(3 +÷ 7) = 
2 × 3 + 2 ×÷ 7 +÷ 5 × 3 +÷ 5 ×÷ 7 = 
6 +÷ 14 +÷ 15 + 35 = 
6− 14 − 15 + 35 = 
12 

 
2)با عالمت ـ دیگر حتی الزم نیست عبارت   − 5)(3 − 2)ه شکل را ب  (7 + −5)(3 + تنها چیزي که نیاز داریم  بنویسیم.  (7−

به عنوان بلکه  ،به عنوان عالمت تفریقنه ها را کنیم، در واقع ما آنهاي منها را در هم ضرب میاین است که بدانیم چه زمانی عالمت
ام همه محاسبات عددهاي صحیح کفایت هاي ما از عددهاي صحیح براي انجدانستهدر حقیقت، پیش کنیم.ضرب می 7و  5 ايهعالمت

 کند و نیازي به یادگیري قوانین جدید نیست.می
 

 نتیجه داستان
چون در نظر گرفتن منهاي عددها  البته آورد.یک انعطاف فرایندي با خود به همراه می ،منهاي عددفکر کردن به عددهاي منفی به عنوان 

این از لحاظ آموزشی باید در ، ایجاد کند جبر متغیرهاآموزان به براي ورود دانش یمفهوم مانعیک منفی ممکن است  هايبه عنوان عدد
هاي مشابه خود بهتر است، و چرا نسبت به عالمت رودبه کار می –که چرا عالمت ). آگاهی از این2019(اصغري، موضوع احتیاط کرد
که به عالمت  حسابیستقل ببینند، نه فقط به عنوان عددي آموزان کمک کند یک عدد منفی را به عنوان عددي مممکن است به دانش

بنابراین  وار برقرار کنند.استفاده کنند تا بتوانند با دیگران ارتباط ریاضی 𝑎𝑎−از آموزانم گفتم به دانش در نهایتاست. منها مجهز شده
 ي کهاز نماد يبه شکل بهترم تواننگري، میبازاین طف حاال به ل. »کنیم!استفاده می  −از   ÷از این لحظه به بعد، به جاي « :فقط گفتم

 به سمت نماد استاندارد حرکت کنم. بودیم کرده اختراع
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