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 1آيزاك نيوتن 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سعلي الحارترجمة: 

 
 
 
 

الشهير  سيرة  حول فلسفي شامل  مدخل   نيوتنآ   العالم  األكاديميةيزاك  الذي ، وحول  ، وحياته  التأثير 

(. ننوه بأن موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على ) ، وجورج سميث.  نص مترجم لد  ؛باخّلفه في أورو

 النسخة الدارجة ، والتي قد تختلف قليًلا عن  هذا الرابطفي الموسوعة على    الترجمة هي للنسخة المؤرشفة

رة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخي

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم   وختاما

 للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 
1  Smith, George, "Isaac Newton", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/newton/>. 

https://as.tufts.edu/philosophy/people/faculty/smith
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/newton/
https://plato.stanford.edu/entries/newton/
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)اشتهر   نيوتن  عقد  (  1727- 1642آيزاك  منتصف  بني  ما  املّدة  يف  والتكامل  التفاضل  ابخرتاعه 
أواخر ذلك العقد )أي: قبل حوايل عقد من اخرتاع اليبنيتس له بشكل حّّت  سّتينيات القرن السابع عشر  

احتواها كتابه  اليت  العامة  اجلاذبية  لنظرية  وبصياغته  املطاف(،  هناية  يف  أكرب  أتثري  له  وكان  مستقّل، 
= املبادئ(، والذي يعّد أهّم ما كتب يف مرحلة التحّول من الفلسفة الطبيعية    Principiaيپيا  )پرينك

احلديثة املبّكرة إىل العلوم الفيزايئية احلديثة. وكانت له اكتشافات كربى سوى ما سبق، وذلك يف جمال  
مل تؤّد جهوده يف  البصرايت )بدأت يف منتصف سّتينيات القرن السابع عشر واستمّرت أربعة عقود(. و 

ختفيف   إىل  والفيزايء  النشاط    زخمالرايضيات  يف  قضاها  اليت  السّتني  األعوام  األخرى خالل  جهوده 
الفكري املكّثف، فبذل جهوًدا مماثلة يف الكيمياء واخليمياء والالهوت ودراسات الكتاب املقّدس. ومل  

شخصيات املرموقة يف بريطانيا، ونتج ( حّّت أصبح من ال1687يكد ينشر كتابه )املبادئ( يف العام )
عن ذلك ترّسخ "النيوتنية" فيها، بشكل أو آبخر، خالل العقد األّول من القرن الثامن عشر. أّما أتثريه  

ابقي القارّة األوروبية فجاء متأّخًرا ملا القته نظريّته للجاذبية من معارضة قوية عرّبت عنها أمساء يف    يف
يان هويگنز واليبنيتس، واللذان رأاي أبّن هذه النظرية تستعني بقّوة فاعلة غامضة  الصدارة، من أمثال كريست

متارس فعلها عن بعد دون أن يقّدم نيوتن أّي مقرتح آللية متاس ميكن لقوى اجلاذبية أن تعمل بواسطتها.  
من أواخر ثالثينيات ومع تزايد األدلّة الواقعية اليت تدعم صدق الوعود اليت أطلقتها نظرية اجلاذبية، بدًءا  

القرن الثامن عشر وخصوًصا خالل أربعينيات ومخسينيات هذا القرن، أصبح اسم نيوتن مهيمًنا على  
القارّة األوروبية على حنو يضاهي فيه منزلة األمساء املرموقة األخرى فيها، فازدهرت هنالك "النيوتنية"  

إلي تشري  ما  وإّن  حذرًا.  أكثر  أبشكال  جاءت  وإن  أنّه  أيًضا،  على  احلالية  الدراسية  الفيزايء  ه كتب 
"ميكانيكا نيوتن" أو "علم نيوتين" يتأّلف يف معظمه من نتائج جرى إجنازها يف أورواب القارّية يف املّدة  

(1740 -1800.) 

 

 حياة نيوتن  .1

 ياة نيوتناألعوام األوىل من ح 1.1

 حياة نيوتن يف كيمربيج قبل نشر كتابه )املبادئ(  1.2
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 األعوام األخرية لنيوتن يف كيمربيج 1.3

 أعوام نيوتن يف لندن وصوًلا إىل وفاته  1.4

 جهود نيوتن وأتثريه .  2

 بيبليوگرافيا  •
 أدوات أكادميية  •
 مراجع أخرى على اإلنرتنت  •
 مداخل ذات صلة  •

 

 

 . حياة نيوتن 1
لعام  مربيج يف اي ميكننا أن نقسم حياة نيوتن إىل أربعة مراحل: ما قبل دراسته يف ترينييت كوليج يف ك

(؛ ومّدة من  1687مربيج قبل نشر كتابه )املبادئ( يف العام )ي(؛ واألعوام اليت قضاها يف ك1661)
الزمن امتّدت إىل عقد تقريًبا تلت نشر كتابه واّتسمت مبا انله من شهرة وشعوره املتزايد ابإلحباط من  

يف معظمها رئيس دار سّك    مربيج؛ والعقود الثالثة األخرية من حياته اليت قضاها يف لندن، وكانيك
العملة. وعلى الرغم من أنّه ظّل على نشاطه الفكري خالل املّدة اليت قضاها يف لندن، فإّن فتوحاته  
العلمية الشهرية تعود أبكملها تقريًبا إىل مرحلة كيمربيج، لكّن كّل كتاابته املنشورة قبل وفاته تعود إىل  

يف البصرايت يف أوائل سبعينيات القرن السابع عشر والطبعة األوىل  املرحلة اللندنية، وذلك ابستثناء حبوثه  
 iمن كتابه )املبادئ(.

 

 . األعوام األوىل من حياة نيوتن 1. 1
  25ولد نيوتن يف أسرة پيوريتانية يف وولزثورپ )قرية صغرية يف لينكونشاير ابلقرب من گرانثام( يف )

قبل بضعة أاّيم من اكتمال مرور عام كامل على وفاة  ( وفًقا للتقومي امليالدي القدمي،  1642ديسمرب  
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قد تويّف قبل والدته بشهرين. وبعد ثالثة أعوام تركته أّمه )هااّن( مع والديها لتنتقل    أبوهگاليليو، وكان  
لإلقامة مع زوجها اجلديد ابرانابس مسيث الذي كان يبلغ من العمر ثالثة وستني عاًما )تعّلم آيزاك القراءة  

( عادت أّمه إىل  1653ة على يدي أّمه وجّدته ألّمه، وكانتا متعّلمتني خالفًا لوالده(. ويف العام )والكتاب
منزل والديها بعد وفاة زوجها، ومعها ثالثة أطفال آخرين. وبعد عامني غادر آيزاك املنزل لينخرط يف  

للعمل ابلزراعة اليت مل    ( وخّصص وقته أبكمله1659مدرسة داخلية يف گرانثام، لكّنه تركها يف العام )
حيّقق فيها جناًحا كبريًا. لكّن خاله احلاصل على شهادة املاجستري من كيمربيج، وكان يعمل مديًرا ملدرسة  
گرانثام حينها، أقنع أّم نيوتن أبّن ابنها جيب أن يهّيئ نفسه للدراسة ابجلامعة؛ فتلّقى نيوتن تعليًما إضافًيا  

(، وكان حينها أسّن بقليل من  1661رينييت كوليج يف كيمربيج يف العام )يف مدرسة گرانثام، مثّ دخل ت 
 معظم زمالئه.

األهلية   احلرب  اندلعت  إذ  إنگلرتا؛  اتريخ  من  اضطرااًب  األكثر  هي  مرحلة  يف  شبابه  نيوتن  قضى 
ل  (، وحكم البالد أوليڤر كروموي1649(، وقطع رأس امللك چارلز يف العام )1642اإلنگليزية يف العام )

( ليتلوه ابنه ريچارد يف 1658( حّّت وفاته يف العام )1653حتت مسّمى )السّيد احلامي( من العام )
(. وليس  1660(، لتعود امللكية مرّة أخرى حتت حكم چارلز الثاين يف العام ) 1659-1658املّدة ) 

رحلة، لكّن  من الواضح مدى التأثري الذي طال نيوتن وأسرته بسبب االضطراب السياسي يف هذه امل
التأثريات اليت طالت كيمربيج وغريها من اجلامعات كانت أتثريات هائلة، ويكفيها على األقّل أهّنا حتّررت  
ألعوام من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية األنگليكانية، وكانت عودة هذه السيطرة مع امللكية عاماًل رئيسًيا  

بويل، اب روبرت  أمثال  من  الشخصيات،  بعض  استعانة  العام  يف  يف  العون  وجاء  الثاين،  چارلز  مللك 
( على هيأة ما ُعِرف بـ)مجعية لندن امللكية(. وهلذا فإّن البيئة الفكرية اإلنگليزية اليت عايشها  1660)

 ما كانت عليه عند مولده.نيوتن يف كيمربيج بعد اخنراطه فيها كانت شديدة االختالف ع

 

 حياة نيوتن يف كيمربيج قبل نشر كتابه )املبادئ(. 2. 1
تلّقى نيوتن التعليم التقليدي أّواًل يف كيمربيج، والذي كان يرّكز يف األساس على املنهاج األرسطي مبا  

( بدأ  1664فيه من خطابة ومنطق وأخالق وفيزايء )عرب نصوص اثنوية ملؤّلفني آخرين(. ويف العام )
( الالتينية من )األعمال الفلسفية( لديكارت،  1656عياري، فقرأ، مثاًل، نسخة )نيوتن يتجاوز املنهاج امل
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(، و)مبادئ الفلسفة(.  الضوءواليت ضّمت كتبه: )التأّمالت(، و)خطاب حول املنهج(، و)علم انكسار  
( بدأ بتعليم نفسه الرايضيات، وأخذ يسّجل املالحظات على أعمال آوتريد،  1664ويف أوائل العام )

يت، وواليس، وديكارت )اطّلع على ما كتبه ديكارت يف هذا اجملال عرب الرتمجة الالتينية والشرح الذي  وڤيي
(، ابستثناء  1667ربيع    -   1665(. وأمضى نيوتن املّدة )صيف  [اهلندسة]أجنزه ڤان شوتن لكتابه  

انت بسبب  أبواهبا  اجلامعة  أغلقت  عندما  وولزثورپ  منزله يف  منها، جليس  أشهر  الطاعون. ثالثة  شار 
وكانت هذه املّدة حافلة ابإلجنازات، إذ شهدت اكتشافاته التجريبية األّولية يف علم البصرايت، وتطويره  

(،  1659للنظرية الرايضية للحركة الدائرية املنتظمة )بشكل مستقّل عن معاجلة هويگينز هلا يف العام  
لكوكب  الدور املداري ليپلر اليت تربط جذر  والحظ يف أثناء ذلك العالقة بني اجلذر املعكوس وقاعدة ك

( عامل  1666مبكّعب متوّسط بعده عن الشمس. واألكثر إدهاًشا ممّا سبق أنّه أصبح يف أواخر العام )
الرايضيات األّول على مستوى العامل مبا قّدمه من منجزات ملموسة، بعد أن انتقل من حبوثه يف املسائل  

اب التفاضل والتكامل كما قّدمه يف الكتّيب الذي أصدره يف )أكتوبر  الرايضية احلديثة إىل اكتشاف حس
(، واتبع فيها حبوثه يف  1667(. عاد نيوتن بعد ذلك إىل كّلية ترينييت مبنزلة )زميل( يف العام )1666

(، وأّلف كتيّـًبا أوسع ابلالتينية حول  1669البصرايت، وصنع فيها منظاره االنعكاسي األّول يف العام )
الالمنتهية( ضّمنه عماًل جديًدا حول  من الدرجة  تحليل بواسطة املعادالت  الاضل والتكامل أمساه )التف

السالسل الالمنتهية؛ وعلى أساس هذا الكتّيب رّشحه آيزاك ابرو بدياًل له يف منصب أستاذ الكرسي  
أعوام ونصف من  ( بعد أربعة  1669اللوكاسي يف الرايضيات؛ وتبّوأ نيوتن منصبه اجلديد يف )أكتوبر  

 حصوله على شهادة البكالوريوس.

قضى نيوتن يف الكرسي اللوكاسي مخسة عشر عاًما أمضاها يف إلقاء احملاضرات والبحوث يف عدد  
حول التفاضل والتكامل يصل إىل    مؤلًَّفا( كان قد أكمل  1671من اجملاالت املتنّوعة. وحبلول العام )
ويبدو أّن إخفاقه هذا قد جعل اهتمامه يف الرايضيات    iiبل بنشره. حجم رسالة كاملة، لكّنه مل جيد من يق

ينصرف عن التفاضل والتكامل لفرتة من الزمن، فاحملاضرات الرايضية املسّجلة يف هذه الفرتة تشري إىل  
أن معظم اهتمامه قد انصّب على اجلرب )أقدم نيوتن يف أوائل مثانينيات القرن السابع عشر على مراجعة  

لنصوص التقليدية يف اهلندسة، وهذه املراجعة قّلصت رؤيته املتعّلقة أبمهّية الرايضيات الرمزية(. ويف  نقدية ل
( رّكزت حماضراته على علم البصرايت، وقّدم نطاقًا واسًعا من التجارب املفّصلة.  1672- 1670املّدة )

شر نصوًصا كانت )اجلمعية  ( أعلن نيوتن ما توّصل إليه يف علم البصرايت، فن1672ويف أوائل العام )
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امللكية( قد قرأهتا ونشرهتا يف )املداوالت الفلسفية للجمعية امللكية(، وتال ذلك أربعة أعوام من املراسالت  
مع خمتلف العلماء الذين طعنوا يف اّدعاءاته، مبن فيهم: روبرت هوك وكريستيان هويگينز، وكانت هذه  

يوتن يقّرر االمتناع عن الرتاسل العلين يف جمال الفلسفة الطبيعية،  املراسالت مزعجة أحيااًن إىل حدٍّ جعل ن
ويف أواخر سبعينيات القرن السابع عشر عاش معظم حياته منعزاًل، لكّنه اخنرط قبل ذلك )خالل أواسط  
السبعينيات( يف سلسلة من املراسالت، كان بعضها مطّواًل، وكان أبرز هذه املراسالت مع جون كولينز  

ن ميتلك نسخة من ]التحليل[( واليبنيتس، وذلك خبصوص عمله اخلاّص ابلتفاضل والتكامل.  )الذي كا
ولذلك فإّن الفتوحات الرايضية اليت أجنزها نيوتن اندرًا ما احتفظت بسرّيتها، على الرغم من عدم نشره  

 هلا.

ر خصوصية يف  وكانت املّدة اليت أمضاها يف الكرسي اللوكاسي قد شهدت أيًضا بداية حبوثه األكث
( العام  ففي  والالهوت.  وأجرى  1669اخليمياء  الكيمياء،  وكتًبا يف  معّدات كيميائية  نيوتن  اشرتى   )

تبّوئه  نيوتن يف  أّداه  رمّبا  الذي  الَقَسم  أّن  املّدة أبكملها. ويبدو  استمّرت خالل هذه  جتارب كيميائية 
الطريق ليتساءل حول مشروعية الكثري من  للكرسي كان سبًبا يف دراسته لعقيدة التثليث، واليت مّهدت  

 العقائد املركزية يف الكنيستني الكاثوليكية واألنگليكانية. 

ومل يُبِد نيوتن سوى القليل من االهتمام بعلم الفلك املداري خالل تلك املّدة، حّّت شرع هوك مبراسلة  
(، بعد أمد قصري  1679فمرب  موجزة معه بغرض احلصول على ماّدة للجمعية امللكية، وذلك يف هناية )نو 

من عودة نيوتن لكيمربيج بعد وفاة والدته. وكان من املشكالت املتعّددة اليت اقرتحها هوك على نيوتن:  
مسألة مسار جسم يقع حتت أتثري قّوة مركزية منعكسة اجلذر: »يبقى علينا اآلن أن نعلم خصائص اخلّط  

( الذي تصنعه قّوة منجذبة مركزاًي جتعل سرعة االحندار من  االحّتاد املركزي  ذي املنحين )ال الدائري، وال  
خّط التماّس أو احلركة املستقيمة املساوية يف كّل بعد ضمن تناسب مطابق للمسافات املأخوذة بشكل  

املمتاز ميّكنك من اكتشاف ما جيب أن يكون عليه اخلّط املنحين،    أسلوبك متبادل. وأان ال أشّك أبّن  
ويبدو هنا أن نيوتن كان قد اكتشف حينها العالقة    iiiسبب فيزايئي هلذه النسبة«.وخصائصه، واقرتاح  

املنهجية بني املسارات ذات األقسام املخروطية والقوى املركزية ذات اجلذر املنعكس، لكّنه مل يبح بذلك  
رح  ( ليط 1648ألحد، ومل يتابع البحث يف هذا اجملال ألسباب جمهولة، إىل أن زاره هايل يف )صيف  

عليه السؤال نفسه، فكان جوابه الفوري: القطع الناقص، لكّنه عجز عن تزويده ابلدراسة اليت قادته هلذا  



19/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 7

 

اجلواب القطعي، فوافق على طلب هايل أبن يرسل إليه يف لندن نصًّا حول ذلك. وأجنز نيوتن وعده يف  
مكتوبة ابلالتينية حتت عنوان )يف حركة األجسام    أوراق من تسعة  خمطوطة  نوفمرب عندما أرسل هلايل  

(. ويتأّلف النّص  1684ضمن املدار(، وقد أدرج النّص يف سجالت اجلمعية امللكية يف أوائل )ديسمرب  
من عشرة قضااي مستنبطة )ثالثة مربهنات وسبع مشكالت( تكّررت مجيعها، مع ما تستلزمه من نتائج،  

 ادئ(.ضمن قضااي مهّمة يف كتابه )املب

املّدة )أواخر   نيوتن  فيها عن  1687أوائل    –   1684ولقد قضى  ابتعد  (، ابستثناء عّدة أسابيع 
كيمربيج، مرّكًزا عمله على مسارات حبثية وّسع من خالهلا الكتّيب املوجز بقضاايه العشر إىل كتاب  

ّولية تستهدف  ( قضية مشتقة. وكانت اخلطّة األ192)املبادئ( بصفحاته اخلمسمئة وما حتتويه من )
كتااًب من جزأين، لكّن نيوتن غرّي اخلطّة لتستهدف ثالثة أجزاء، واستعاض عن اجلزء الثاين السابق جبزء  

لندن يف )ربيع   الرايضي أكثر. وأرسلت خمطوطة اجلزء األّول إىل  الطابع  تلتها  1686يغلب عليه   ،)
التوايل. وصدرت حوايل ثالمثئة نسخة    ( على 1687خمطوطتا اجلزأين الثاين والثالث يف )مارس وأبريل  

(، فدفعت بنيوتن، وكان يبلغ الرابعة واألربعني حينها، إىل صدارة  1687من كتاب )املبادئ( يف صيف )
 الفلسفة الطبيعية، وأهنت، دون رجعة، حياة العزلة النسبية اليت كان يعيشها.

 

 . األعوام األخرية لنيوتن يف كيمربيج 3. 1
املتزا الشعور  بني  كان  الفاصلة  احلقبة  اليت طبعت  السمة  هو  من وضعه يف كيمربيج  يد ابإلحباط 

(، 1689(. ففي )يناير  1696إصدار نيوتن لكتابه )املبادئ( وبني انتقاله النهائي إىل لندن يف العام )
ج  (، جرى انتخاب نيوتن ليمّثل جامعة كيمربي1688وبعد )الثورة اجمليدة( اليت اندلعت يف هناية العام )

(؛ ويف أثناء ذلك انعقدت أواصر الصداقة  1690، وظّل يف منصبه هذا حّّت )يناير  العريفيف الربملان  
( العام  هناية  ويف  ديدويليري،  فاتيو  ونيكوالس  لوك  جون  وبني  يلتقي  1689بينه  أن  أخريًا  استطاع   )

يبة لعدم اقتناع هويگينز  كريستيان هويگينز وجًها لوجه يف نقاشني مطّولني. ورمّبا كان شعور نيوتن ابخل
حبّجة اجلاذبية العاّمة هو السبب الذي دفع نيوتن للبدء يف أوائل تسعينيات القرن السابع عشر إبعادة  
كتابة جذرية لـ)املبادئ(. وخالل هذه األعوام نفسها كتب )دون أن ينشر( رسالته الرئيسية حول اخليمياء  

ي حول الدين ومسح جلون لوك بقراءة بعض ما كتب يف هذا  (؛ وراسل ريچارد بينتلاملمارسة)وعنواهنا:  
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املوضوع؛ وحاول مرّة أخرى أن يعمل على إعداد عمله حول التفاضل والتكامل على هيأة مناسبة للنشر؛  
خمطوطة   نشر  امتنع عن  لكّنه  )البصرايت(،  إكمال كتابه  منتواًي  الضوء  انكسار  على  جتارب  وأجرى 

( عن مشروعه إلعادة  1693ه ملوضوع االنكسار. وختّلى نيوتن يف العام )الكتاب لعدم رضاه عن معاجلت
)املبادئ(، وذلك يف خضّم إصابته مبا ُدعي الحًقا بـ)االهنيار العصيب(، وهو أمّر أقّر به    الكتابة اجلذرية لـ

( ُشِفي من مرضه، فاستمّر خالل العامني التاليني إبجراء التجارب يف  1693شخصًيا. ويف )خريف  
( وبذل جهًدا كبريًا يف حماولة صقل وتوسيع ما ورد يف )املبادئ(  Chymistryلكيمياء اخليميائية )ا

 من تفسري مدار القمر وفًقا لنظرية اجلاذبية، لكّنه مل حيرز الكثري من النجاح خالفًا ملا كان أيمل.

فشل أيًضا يف حتقيق ما  منصب رمسي يف لندن، لكّنه  بتويّل ولقد أبدى نيوتن يف هذه احلقبة اهتماًما 
السّك(، وهو منصب    شرف على دار( مبنصب )امل1696يصبو إليه، وبقي كذلك حّّت قبوله يف العام )

( حني أصبح )رئيس دار السّك(. وإىل جانب ذلك، مّثل  1699اثنوي نسبًيا، وبقي فيه إىل العام )
(، وهو العام الذي استعاد  1701ام )( شهرًا بدًءا من الع16نيوتن جامعة كيمربيج يف الربملان خالل )

(، 1703فيه زمالته يف كّلية ترينييت والكرسي اللوكاسي. مثّ جرى انتخابه رئيًسا للجمعية امللكية يف العام )
 (.1705وحصل على رتبة )فارس( من امللكة آن يف العام )

 

 . أعوام نيوتن يف لندن وصوًلا إىل وفاته4. 1
وهكذا أصبح نيوتن من املرجعيات الرئيسية يف لندن خالل بقّية حياته، ومتّتع ابتصال شخصي مباشر  

على حنو مل يعهد له مثياًل خالل أعوامه يف كيمربيج. وتغرّيت حياته اليومية    واجلاهمع أرابب السلطة  
،  لإلقامة معه  ، هاان،غري الشقيقة  هتابنة أخ  - بعد وقت قصري -  على حنو ال يقّل إاثرة عندما انتقلت

وهي فتاة مراهقة ُتدعى كاثرين ابرتون كانت تتمّتع بقسط وافر من احليوية، وظّلت تقيم معه حّّت زواجها  
(، لكّنها مل تنقطع عن التواصل معه عن قرب )انتقلت أوراق نيوتن  1717جبون كوندويت يف العام )

االجتماعية القوية مع    بعالقاهتا ف قبل زواجها  إىل ذرّية كاثرين وزوجها بعد ذلك(. وكانت كاثرين تُعرَ 
 لندن. أثرايء  أثرىاحلفاوة يف أوساط املثّقفني، أّما زوجها فكان من  تلقى أرابب السلطة، وكانت 

خاض نيوتن يف لندن عدًدا من النزاعات البغيضة، ورمّبا كان السبب يف تفاقمها هو استغالل نيوتن  
. ففي أوائل أعوام ترّؤسه للجمعية اخنرط يف نزاع مع جون فالمستيد،  ملنصبه املرجعي يف اجلمعية امللكية
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فلكي امللك، وحّواله   خيانةوخالل ذلك أقدم مع هايل )وكان متحاماًل على فالمستيد منذ زمن( على 
إىل عدّو دائم. وكانت مشاعر الضغينة بني نيوتن واليبنيتس ختتمر حتت السطح حّّت قبل وفاة هويگينز  

( حني وّجه جون كيل يف جمّلة )املداوالت  1710(، ووصلت إىل ذروهتا يف العام ) 1695)يف العام  
إىل اليبنيتس هتمة انتحال التفاضل والتكامل من نيوتن، فطلب اليبنيتس من اجلمعية امللكية،  الفلسفية(  

( رّدها، وكان  1712(، أن ترّد له اعتباره؛ فنشرت اجلمعية يف العام ) 1673وهو زميل فيها منذ العام )
نشر أيًضا  بل إنّه  ،  مل يكن نيوتن جمّرد شخصية مهيمنة يف إصدار الردّ و أبعد ما يكون عن رّد االعتبار.  

حول هذا الرّد مراجعة صرحية مغَفلة االسم يف جمّلة )املداوالت الفلسفية(. ومل يكن اليبنيتس وزمالؤه يف  
بعد(، وتفاقم هذا   )الفعل عن  )املبادئ( من تلميح لفكرة  ملا ورد يف  األوروبية مراتحني مطلًقا  القارّة 

مل األولوية  النزاع حول حتديد  والتكامل منهما، فتحّول إىل عداوة  املوقف بسبب  التفاضل  اكتشف  ن 
صرحية ضد نظرية اجلاذبية لدى نيوتن، وكانت هذه العداوة تبلغ يف عماها مستوى التقّبل احملموم هلذه  
الشرخ بني نيوتن واليبنيتس  أثٌر يف توسيع  الشعبية يف نزاع األولوية  للعناصر  النظرية يف إنگلرتا. وكان 

بني اإلنگليز املنتمني للجمعية امللكية وبني اجملموعة اليت كانت تعمل مع اليبنيتس   ليصبح هّوة تفصل
يف جمال التفاضل والتكامل منذ تسعينيات القرن السابع عشر، مبن فيهم العامل املرموق يوهان برينويل، 

في  األوروبية  والقارّة  إنگلرتا  بني  تفصل  هّوة  إىل  بدورها  اهلّوة  هذه  يتعلّ وحتّولت  العلوم  ما  ق ابلعمل يف 
 (. 1716والرايضيات، واستمّرت إىل أمد بعيد تال وفاة اليبنيتس يف العام ) 

ومن الواضح أّن نيوتن كان ميتلك يف لندن وقًتا أقل بكثري ممّا كان لديه يف كيمربيج، لكّن هذا األمر  
)اإلنگليزية( األوىل من    ( صدرت الطبعة 1704مل يؤدِّ إىل توّقفه التام عن العمل املثمر؛ ففي العام )

)البصرايت(، وبذيلها رسالتان يف الرايضيات، ومها أّول ما طبعه من حبوثه يف التفاضل والتكامل؛ وتلتها  
(، واحتوى كلٌّ منهما على  1717( وطبعة إنگليزية اثنية يف العام )1706طبعة ابلالتينية يف العام )

ما سبقهما. وبدأت تظهر طبعات لبحوث  بيعية مل ترد فيمسائل مهّمة يف مواضيع رئيسية يف الفلسفة الط
( للرايضيات(  العاّمة  )املبادئ  اجلرب  يف  ومنها كتابه  الرايضيات،  يف  أقدم   Arithmeticaأخرى 

Universalis( يف العام )(، وكتابه )يف التحليل( )1707De Analysi  الفرق  (، وكتّيب حول
(. ويف العام  1711( يف العام )Methodis differentialis( )أساليب التفاضلبعنوان )احملدود  

( وهو  1709( صدرت الطبعة الثانية من )املبادئ(، واليت بدأ نيوتن العمل عليها يف العام )1713)
(. وعلى الرغم من أّن نيوتن ختّلى  1726يف السادسة والستني من العمر، مث تلتها طبعة اثلثة يف العام )



19/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 10

 

فإّن ما أدخله حقًّا من تعديالت تكاد  عن خطّته األصلية إلعادة ه يكلة )املبادئ( بشكل جذري، 
تشمل كّل صفحة من صفحات الطبعة الثانية إّّنا يعّد دلياًل على احلذر الشديد الذي التزمه نيوتن يف  
إعادة النظر بكّل ما ورد يف كتابه، وكثريًا ما كان ذلك بتحريض من حمّرر الكتاب روجر كوتيس؛ ويضاف  

ك أنّه أعاد كتابة أجزاء مهّمة من كتابه دون أن يكون ذلك بسبب ما انهلا من نقد يف أورواب  إىل ذل
القوى   على  لندن  أجريت يف  من جتارب  بعضها  بياانت جديدة جاء  بسبب  أيًضا  بل جاء  القارّية، 

انني حينها،  ( بدأ نيوتن برتكيز جهده إلصدار الطبعة الثالثة، وكان يبلغ الثم1723املقاومة. ويف العام )
وعلى الرغم من أّن مراجعات هذه الطبعة مل تكن واسعة على النحو الذي شهدته سابقتها، إاّل إهّنا  
النحو   على  رؤاه  متّثل  اليت  الطبعة  تكون  وكانت جديرة حقًّا أبن  وتعديالت كبرية،  إضافات  احتوت 

 األكمل من العناية. 

ريه إليه استمّرت ابلتوّسع بفضل ما نشر بعد  (، لكّن نظرة معاص1727مارس    20تويّف نيوتن يف )
(؛ و)منظومة العامل(  1728لممالك القدمية( )ل   التسلسل الزمين وفاته من كتب خمتلفة، ومنها: )تعديل  

(، وهو يف األصل كان يُراد له أن يكون الفصل األخري من )املبادئ(، وقد طُِبع ابإلنگليزية  1728)
(؛ و)رسالة حول  1733ت دانيال وهناية العامل عند القديس يوحنا( )والالتينية؛ و)مالحظات حول نبوءا

(،  1737(؛ و)أطروحة حول مقياس الذراع املقّدس عند اليهود( ) 1737التدّفق والسالسل الالمنتهية( )
و)أربع رسائل من السري آيزاك نيوتن إىل الدكتور بنتلي حول بعض احلجج املتعّلقة بدليل وجود إله(  

الرغم من كّل هذه اإلصدارات، فإّن األعمال املنشورة مل متّثل سوء جزء حمدود من    (. وعلى1756)
احلال حّّت مع   يتغرّي هذا  نيوتن لدى كاثرين وجون كوندويت. ومل  اليت تركها  للنصوص  الكّلي  العدد 

- 1779صدور جمموعة األعمال الكاملة لنيوتن )يف مخسة أجزاء( بتحرير سامويل هورسلي يف املّدة )
(. وبعد أن تزّوجت كاثرين ابنة كوندويت انتقلت ممتلكاهتا ابلوراثة حّّت وصلت أخريًا إىل اللورد  1785

( على السماح مبراجعتها على يد خرباء من جامعة كيمربيج )وهم:  1872پورتسموث، فوافق يف العام ) 
ليڤينگ(، وأصدر ه ليوارج، وجي. دي.  آدامز، وجورج ستوكيس، وإچ. آر.  ؤالء فهرًسا  جون كوچ 

(، واحتفظت اجلامعة بكّل النصوص املتعّلقة ابلعلوم الطبيعية. ومنذ ذلك  1888مبحتوايهتا يف العام )
احلني وحّّت ما قبل احلرب العاملية الثانية، مل جير سوى القليل من البحث يف النصوص العلمية ابستثناء  

ا تبّقى من نصوص فلقد أعيدت إىل اللورد  العمل املرموق الذي قام به دبليو. دبليو. روسبول. أّما م
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( لعّدة أطراف، ومل جيِر عليها أّي حبث أكادميي  1936پورتسموث، ويف النهاية بيعت ابملزاد يف العام )
 الكثري ممّا ميكن فعله بشأهنا. يوجدزال  وماجاّد حّّت سبعينيات القرن العشرين، 

 

 . جهود نيوتن وأتثريه 2
 وجه تقييم جهود نيوتن وأتثريه. وأّول هذه العوامل هو املباينة بني نيوتن  عوامل ثالثة تقف يف   توجد 

املعروف لعاّمة القرّاء، مبا نُِشر من مؤّلفاته خالل حياته ويف العقدين التاليني لوفاته، وبني نيوتن املعروف  
)مزيج من اخليمياء    ئيةيمياللخاّصة، مبا مل يُنَشر من مؤّلفاته يف الرايضيات والفيزايء وعمله يف الكيمياء اخل

والكيمياء راج يف القرن السابع عشر( وكتاابته يف الالهوت اجلذري، وهو إنتاج مل يكن معروفًا إاّل للقّلة  
قبل احلرب العاملية الثانية. ونيوتن العاّم هو وحده من أثّر على القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن  

عاّم يف تناول حياته ال يعكس، يف أحسن حاالته، سوى شذرات  عشر، لكّن االقتصار على نيوتن ال 
يسرية منها. والعامل الثاين: املباينة، الصادمة يف كثري من األحيان، بني احملتوى احلقيقي ملا ورد يف كتاابت  
نيوتن املنشورة وبني املواقف اليت تُعزى له، وخصوًصا من قبل األصوات املرّوجة له بني الناس؛ إذ يشري  
مصطلح "النيوتنية" إىل عدد من التّيارات الفكرية املختلفة اليت ظهرت يف القرن الثامن عشر، ومنها ما 

وپيمبريتون وماكلورين، انهيك    ڤولتريكان أكثر ارتباطًا بعلماء آخرين ابملقارنة مع ارتباطها بنيوتن، أي:  
أمثال كلريو وأولري وداالمبري والگرانج  عن غريهم مّمن كانوا يرون يف أنفسهم امتداًدا جلهود نيوتن، من  

والپالس. والعامل الثالث: املباينة بني النطاق اهلائل من املواضيع اليت كّرس هلا نيوتن تركيزه أبكمله يف  
وقت ما خالل ستني عاًما من احرتافه الفكري )الرايضيات، البصرايت، امليكانيكا، الفلك، الكيمياء  

ىل  إلمعلومات حول ما الذي دفعه  لهوت( وما بني املقدار، املثري لالنتباه بقّلته،  التجريبية، اخليمياء، والال
ذلك أو ما كان يعتمل يف ذهنه حينذاك. وإّن من يكتب سرية نيوتن أو حيّللها وحياول أن جيمع األجزاء  

إىل أن خيربان   املتفرّقة لتكوين صورة موّحدة لنيوتن ومساعيه الفكرية ينتهي به احلال يف كثري من احلاالت
 عن نيوتن.خيربان ما بقدر عن نفسه 

وإذا مجعنا املواضيع املتنّوعة اليت كّرس نيوتن وقته هلا فسنجد أبهّنا تتباين تبايًنا حاًدا عند النظر إىل  
حدة على  موضوع  يف كّل  يعرف    ؛عمله  ما  ضمن  يندرجان  املدارية  احلركة  وميكانيكا  فالبصرايت 

بـ)الفيزايء( حالًيا، وحّّت يف ذلك احلني كان يُنَظر إليهما ابعتبارمها موضوعني مرتابطني كما يدل على  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1/


19/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 12

 

(، لكّنك جتد تقليدين  أو كتاب النور  ذلك ما ورد يف الكتاب األول لديكارت حول املوضوع )العامل..
" خمتلفني جدًّا يف الفيزايء ينبثقان من كتايب نيوتن )البصرايت( و)املبادئ(: فمن )البصرايت(  "نيوتنيَّني

ينبثق تقليد يرتّكز حول التجريب الدقيق، ومن )املبادئ( ينبثق تقليد يرتّكز حول النظرية الرايضية؛ وكان  
أبن ال يقتصر دور العامَل التجرييب  العنصر املشرتك األهّم يف هذين التقليدين: االهتمام العميق لدى نيوتن  

على كونه احلَكم النهائي وحسب، بل على كونه األساس الرئيسي لتبيّن النظرية املرحلية. وقد أبدى نيوتن  
يف كّل أحباثه انعدام ثقته مبا كان يُعَرف يف أاّيمه أبسلوب الفرضية )وضع فرضية مسبقة تتجاوز الظاهرة  

الص استنتاجات قابلة للمالحظة استناًدا إليها(؛ إذ أصّر نيوتن عوًضا عن  املعلومة مثّ اختبارها ابستخ
ذلك على أن تكون الظاهرة احملّددة هي من يقّرر كّل عنصر من عناصر النظرية، وذلك للحّد من اجلانب  
التعميم االستقرائي اعتماًدا على ظاهرة   املرحلي إىل أقصى حّد ممكن وصواًل إىل اقتصاره على خطوة 

ّددة. وهذا املوقف ميكن تلخيصه على النحو األمثل يف )قاعدة الربهنة( الرابعة اليت أضافها للطبعة  حم
الثالثة من )املبادئ( ولكّنه تبّناها يف وقت مبّكر يرجع إىل أاّيم إلقائه حملاضرات البصرايت يف سبعينيات  

املستخلصة    القضااية، أن تؤخذ  القرن السابع عشر. وتقول هذه القاعدة: »جيب، يف الفلسفة التجريبي
استقرائًيا على أهّنا صادقة إّما بشكل مطابق وإّما شبه مطابق على الرغم من أيّة فرضية خمالفة، وذلك  

أخرى تّتصف أبهّنا إّما أكثر مطابقة وإّما قابلة لالستثناءات«.  قضااي  ظاهرة أخرى لتطرح  تربز  إىل أن  
 احلجج القائمة على االستقراء إىل اإلبطال استناًدا إىل الفرضيات.  وجيب اتّباع هذه القاعدة حّّت تتعّرض

لقد كان هذا االلتزام ابلعلم املوّجه ابلتجريب عالمة فارقة لعمل )اجلمعية امللكية( منذ إنشائها، وميكننا 
ّن نيوتن  أن جنده يف أحباث كيپلر وگاليليو وهويگينز ويف األحباث اليت أجرهتا أكادميية ابريس امللكية. لك

كان يتمّيز أبنّه وصل هبذا االلتزام إىل حّد أبعد، وذلك من خالل: حتاشي منهج الفرضيات أّواًل، واثنًيا 
مبا أظهره يف كتابيه )املبادئ( و)البصرايت( حول املدى الذي ميكن الوصول إليه من غىن النتائج النظرية  

ى حنو يتيح االستدالل من الظاهرة. ولقد  من خالل جتارب جّيدة التصميم ونظرية رايضية مصّممة عل
أّدى جناح من تاله يف البناء على هذه النتائج النظرية إىل إكمال عملية حتّول الفلسفة الطبيعية إىل العلم  

 التجرييب احلديث. 

إّن التزام نيوتن جبعل الظاهرات تقّرر عناصر النظرية كان يتطّلب ترك األسئلة دون أجوبة يف حالة  
ظاهرات متاحة ميكنها تقرير عناصرها. ولقد بنّي نيوتن أنّه يفرتق بشّدة عن اليبنيتس يف هذا    عدم وجود 
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الشأن، وذلك يف هناية مراجعته املغفلة من االسم اليت كتبها على تقرير اجلمعية امللكية حول خالف  
كثريًا من الناحية  أولوية اكتشاف التفاضل والتكامل، فقال: »جيب القول أبّن هذين السّيدين خيتلفان  

الفلسفية؛ فأحدمها ينطلق من الدليل القادم من التجارب والظاهرات ويتوّقف أينما أراد له الدليل ذلك،  
أّما اآلخر فينشغل ابلفرضيات وينظر فيها دون أن خيتربها ابلتجارب، بل يعتقد هبا دون فحص. إّن  

يصرّ  ال  ولذلك  املسألة،  يف  تبّت  أن  للتجارب  يريد  غري  األّول  أو  ميكانيكية  اجلاذبية  عّلة  أّن  على   
ميكانيكية؛ أّما اآلخر فريى أبهّنا معجزة مستمرّة إن مل تكن ميكانيكية«. ولقد كان نيوتن ليقول الشيء  
نفسه حول مسألة البّت يف تركيب الضوء )أمواج أو جسيمات(، فعلى الرغم من أنّه كان يرى أبّن القول  

مل يكن يرى أبّن هنالك أيّة جتربة أو ظاهرة ميكنها البّت يف هذه املسألة خالل  بـ)اجلسيمات( أرجح، فإنّه  
مّدة حياته. ولقد كان تركه لسؤايل )العلة النهائية للجاذبية( و)تركيب الضوء( العامل الذي جعل أحباثه  

 تدّق إسفيًنا بني الفلسفة الطبيعية وبني العلم التجرييب. 

تن يف اجملاالت الكثرية األخرى إاّل أتثري أقّل يف فلسفة القرن الثامن  ومل يكن للجهود اليت بذهلا نيو 
عشر وعلومه. ففي الرايضيات كان نيوتن أّول من طّور نطاقًا كاماًل من اللوگاريتمات من أجل التمثيل  

ل  الرمزي ملا ندعوه اليوم التكامل واملشتّقات، لكّنه أصبح بعد ذلك يعارض فكرة كان أّول اليبنيتس أوّ 
( ابلرموز  التالعب  أساس  على  يقوم  علم  إىل  الرايضيات  بتحويل  وتقضي  طرحها،   symbolمن 

manipulation  احلدود تكمن يف توسيع جمال    ترصني (. وكان نيوتن يعتقد أبّن الطريقة الوحيدة يف
امن عشر  اهلندسة حّّت تشملها، وهي فكرة كانت تتعاكس متاًما مع موجة تطّور الرايضيات يف القرنني الث

والسابع عشر. ويف الكيمياء أجرى نيوتن جمموعة متنّوعة جدًّا من التجارب، انهيك عن أّن الڤوازييه 
كان يصف نفسه أبنّه نيوتين؛ وال بّد هنا من التساؤل: هل كان الڤوازييه لريبط نيوتن ابلصيغة اجلديدة  

وجند األمر نفسه حّّت يف    تاابت اخليميائية؟اليت اقرتحها لعلم الكيمياء لو أنّه كان يعلم بولع نيوتن ابلك
حبوثه الالهوتية، فهنالك نيوتن اهلرطيق املعتدل املعارض للتثليث الذي مل يكن يزيد كثريًا على الكثري من  
أبناء عصره يف راديكاليته ابخلروج على تعاليم املسيحية الكاثوليكية واألنگليكانية، وهنالك نيوتن املتدّين  

 امح الذي تنّبأ مبوعد هناية العامل يف أوائل بروز امسه للعلن. املتشّدد اجل

وممّا يثري استغراب القارئ أنّه ال جيد إاّل القليل من اإلحاالت اليت تربط املواضيع املتكّررة بني احلقول  
  اليت مشلتها حبوث نيوتن، ويكاد يكون العنصر املشرتك بينها مجيًعا هو وجود حاّلل مشاكل )استثنائي( 
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الوقت   بغريها يف  االنشغال  دون  بعينها  احلّل،  نفسهينربي حلّل مشكلة  ذلك حّّت جيد  ويستمّر يف   ،
وحيدث ذلك بشكل فوري إىل حّد ما. وكّل الكتاابت التقنية اليت سطّرها نيوتن تبدي هذه السمة،  

الستناد إىل أوصافه  لكّننا جندها أيًضا يف خمطوطته غري املنشورة اليت يعيد فيها إنشاء هيكل سليمان اب 
للممالك    التسلسل الزمينيف الكتاب املقّدس، وجندها كذلك يف كتابه املنشور بعد وفاته بعنوان )تعديل  

القدمية(، والذي حاول فيه أن يعتمد على الظواهر الفلكية ليستنتج منها تواريخ وقوع األحداث الكربى  
د نفسه أمام شخص يبدو عليه أنّه جيّزئ اهتماماته  الواردة يف العهد القدمي. ومن يقرأ نصوص نيوتن جي

يف كّل موضع؛ وال يزال اجلدل دائًرا بني اخلرباء حول ما إذا كان لدى نيوتن مفهوم موّحد ملا كان ينتويه 
 من وراء جهوده الفكرية أبمجعها، وحول حتديد هذا املفهوم يف حال وجوده. 

لك ابب ندلف منه إىل موسوعة نيوتن الفلسفية؛ إذ كان  وال ريب يف أنّه لوال )املبادئ( ملا كان هنا
لُيعَرف يف العلوم إبسهاماته يف البصرايت وحسب، وهي إسهامات مرموقة وال شك، ولكّنها ال تقّل  

؛ ويضاف إىل ذلك أّن  يكن هلما إسهام فلسفي مهممل    واللذان ما جاء به هويگينز وگرميالدي،  شأاًن ع
ا  يف  حبوثه  نشر  يف  اليبنيتس إخفاقه  إجنازات  أمام  صغرية  مالحظة  جمّرد  منها  ليجعل  لرايضيات كان 

ومدرسته. وبغّض النظر عن حتديد اجلانب الذي ميكن إطالق صفة "النيوتنية" عليه من بني مساعي  
نيوتن، فإّن هذه الكلمة اكتسبت هالتها بفضل )املبادئ(؛ لكّننا نضيف تعقيًدا آخر للمسألة إبطالق  

اجلميع، فعدد نسخ الطبعة األوىل )تقّدر بثالمثئة    عندّن )املبادئ( مل يكن له الوقع نفسه  هذا احلكم، أل
نسخة( كان ضئياًل جدًّا ال ميكن أن يصل إىل شرحية مؤثّرة من القرّاء، والطبعة الثانية املقرصنة جرت يف  

ال الطبعة  ثالثة وترمجتها  أمسرتدام على نسختني، ولذلك وصلت إىل شرحية أوسع، وكذلك كان حال 
اإلنگليزية )مثّ الفرنسية الحًقا(. لكّن )املبادئ( ليس كتااًب تسهل قراءته، ولذلك يربز السؤال التايل حول  
من استطاعوا احلصول على الكتاب: هل قرؤوه أبكمله أم اقتصروا على أجزاء منه؟ وإىل أّي حّد وصل  

( شرًحا تفصيلًيا  1742- 1739زويت يف املّدة )استيعاهبم لكّل تلك النصوص املعّقدة؟ ولقد أصدر اجل
هلذا الكتاب يف ثالثة أجزاء، ممّا قّلل من الرهبة اليت تعرتي من يروم قراءته، لكن حّّت هذا الشرح ال مينع  
من القول أبّن األغلبية الغالبة مّمن يستخدمون مصطلح "النيوتنية" ليس من املرّجح أهّنم كانوا على اّطالع  

ئ( يفوق بكثري اّطالع مستخدمي مصطلح "النسبية" يف النصف األّول من القرن العشرين  على )املباد
( أو حبثه يف النسبية العاّمة الصادر  1905على حبثي آينشتاين يف النسبية اخلاصة الصادرين يف العام )
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ا  (. والسؤال املهّم الذي جيب طرحه هنا على أّي فيلسوف يعّلق على نصوص نيوتن: م1916عام )
 الرئيسي الذي قرأتَه؟ املرجعهو 

ولقد شهدت أربعينيات القرن الثامن عشر حتّواًل كبريًا يف املكانة العلمية لـ)املبادئ(؛ فهذا الكتاب  
حيتوي على عدد من املسائل غري املكتملة، ومعظمها ال متّيزه إاّل عني القارئ املتمّرس. وحبلول العام  

املكتملة قد أشري إليه يف كتاب أّلفه برانرد لوبوڤييه ديفونتينيل ( كان بعض هذه املسائل غري  1730)
(،  1729ويف امللحق الذي كتبه جون َميچني للرتمجة اإلنگليزية اليت صدرت يف العام ) ivلتكرمي نيوتن،

ممّا أاثر تساؤالت حول مدى متانة نظرية نيوتن للجاذبية من الناحية التجريبية. وحدث التحّول على  
لقارّة األوروبية يف ثالثينيات القرن الثامن عشر عندما أقنع ماوپريتوا األكادميية امللكية إبرسال  مستوى ا

الكروي   الشكل غري  نيوتن حول  اّدعاءات  للتأّكد من سالمة  والبريو  استكشافية إىل الپالند  بعثات 
الثامن عشر جناًحا يف حّل  لألرض وتغرّي اجلاذبية السطحية بتغرّي االرتفاع. ولقد شهدت أربعينيات القرن  

اإلشكاليات املتعّلقة بعدد من املسائل غري املكتملة، وذلك من خالل بعض اإلجنازات العلمية املتقّدمة  
اليت جتاوزت ما ورد يف )املبادئ(، من مثيل: إصدار كلريو لكتابه )نظرية يف شكل األرض(، وعودة البعثة  

  متايل ( لتفسري  1749ب( الذي اقرتحه دالمبري يف العام )االستكشافية من البريو، وحّل )اجلسم الصل 
( بشأن حتديد عامل ثنائي  1749، وحّل كلريو يف العام ) حدوث االعتدالني األرض الذي ينتج دّقة  

النظرية واملالحظة يف احلركة املتوّسطة للذروة القمرية )جتاهلها نيوتن وأّكد عليها ماكني(،  التباين بني 
حل  ) وأّول وصف انجح  العام  ماير يف  توبياس  يد  على  القمر  وذلك  1753ركة  جائزة(  عليه  )انل   )

ابالستناد إىل نظرية حلركة القمر مشتّقة من مفهوم اجلاذبية وضعه يولر يف أوائل مخسينيات القرن الثامن  
 عشر ابالستفادة من حل كلريو للحركة املتوّسطة للذروة القمرية.

ل قوانني احلركة الثالثة اليت وضعها نيوتن من قبل يف )املبادئ( إىل  وكان يولر االسم احملوري يف حتوي
النقطية"، وهو   "الكتل  نيوتن، على  ملا وضعه  وفًقا  تنطبق،  الثالثة  القوانني  النيوتنية. وهذه  امليكانيكا 

(. ولقد انصّبت معظم جهود امليكانيكا يف  1736مصطلح وضعه يولر يف كتابه )امليكانيكا( يف العام )
الثامن عشر حّل مشكالت احلركة لدى األجسام الصلبة، واألجسام واألواتر املرنة، والسوائل،  ال قرن 

وكلٌّ منها يتطّلب مبادئ تتجاوز ما ورد يف قوانني نيوتن الثالثة. وبدًءا من أربعينيات القرن الثامن عشر  
وّظف مبادئ بديلة من مثيل:  أّدت اجلهود السابقة إىل إىل مقارابت بديلة يف صياغة ميكانيكا بديلة ت
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( احلّي  "النيوتنية"  vis vivaشبه  الصيغة  انبثقت  وقد  داالمبري.  ومبدأ  للحركة،  الدىن  احلّد  ومبدأ   ،)
( اليت مل  F=ma( أبّن قانون نيوتن الثاين، بصيغة ) 1750للميكانيكا العامة من مقرتح يولر يف العام )

موضعًيا على األجسام والسوائل إلنتاج معادالت تفاضلية حلركة  ترد يف )املبادئ( مطلًقا، ميكن تطبيقه  
معادالته حلركة   عشر  الثامن  القرن  يولر خالل مخسينيات  وطّور  والسوائل.  والصلبة،  املرنة  األجسام، 
السوائل، أتبعها يف العقد التايل مبعادالته حلركة األجسام الصلبة. إذن، فما ندعوه ابمليكانيكا النيوتنية 

 الفضل فيه إىل يولر أكثر ممّا يعود إىل نيوتن. يعود 

للحّل حّّت وقت متأّخر  استعصائها على  وعلى الرغم من أّن بعض املسائل غري املكتملة استمّرت يف  
جدًّا من القرن الثامن عشر، فإّن نظرية نيوتن للجاذبية كانت قد اكتسبت يف أوائل مخسينيات القرن  

العاملني يف جمال علم  الثامن عشر القبول مبكانتها كأ للبحث املستمّر بشكل يكاد يشمل كّل  ساس 
الفلك املداري. وقد أدى جناح كلريو يف توّقع الشهر الذي يعود به مذّنب هايل يف هناية ذلك العقد إىل  

على علم ابملدى الذي وصل إليه الغياب الواسع لألساس التجرييب يف    املتعّلمني جعل جزء أكرب من  
ن كانوا خارج نطاق  لكّل ممن توجيه السؤال التايل  بّد  ية نيوتن للجاذبية. ومع ذلك، ال  التشكيك بنظر 

يف جمال علم الفلك اجلاذيب: إىل أّي مدى وصل بكم الوعي ابلتطّورات احلاصلة يف ذلك    الفاعل البحث  
ع الباحثني؟  )املبادئ( ضمن جمتملـالبحث عندما أصدرمت أحكامكم املتنّوعة بشأن موقع احملتوى العلمي  

إّن سذاجة هذه األحكام تتبّدى يف مظهرين: فهي إّما تعكس يف الغالب رؤية مغالية بشأن متانة نظرية  
املدى الذي وصلت إليه قّوة الدليل الذي يدعو إىل  وإّما تبالغ يف التقليل من  نيوتن يف ذلك الوقت،  

جابة على السؤال التايل: ما الذي  تفضيل هذه النظرية. والنتيجة: جيب علينا أن نكون حذرين يف اإل
)املبادئ(، دون أن نستثين من ذلك حّّت نيوتن  لـكان يعتمل يف ذهن كّل من تكّلموا عن احملتوى العلمي  

 نفسه؟

إّن من اخلطأ أن خنتزل سبعني عاًما من البحوث اليت تلت وفاة نيوتن أبهّنا مل تفعل سوى إكمال ما  
ا مل تكن غري جتميع ألدلّة إضافية تثبت نظريته يف اجلاذبية؛ وذلك ألّن  مل يكتمل يف )املبادئ(، أو أهنّ 

األحباث اليت استندت إىل نظرية نيوتن قد أجابت على عدد كبري من األسئلة حول عامل يسبقها بزمن  
بعيد، فحركة القمر ومسارات املذنّبات مثاالن مبّكران على ذلك، وكالمها قّدما أجوبة ألسئلة من قبيل:  

ف ختتلف املذنّبات بعضها عن بعض؟ وما هي التفاصيل اليت جتعل حركة القمر أكثر تعقيًدا بكثري  كي
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ويف سبعينيات القرن الثامن عشر طّور الپالس نظرية مناسبة    من حركات أقمار كوكيب املشرتي وزحل؟ 
ها أتثريات دوران األرض  للمّد واجلزر، وجتاوز هبا إىل حّد بعيد ما أورده نيوتن يف )املبادئ( وذلك بتضمين

الشعاعي    العنصرعلى    تطغىواملكّوانت غري الشعاعية لقوى جاذبية الشمس والقمر، وهي مكّوانت  
العام ) أبرزه نيوتن. ويف  يبلغ طوله تسعمئة عام يف حركيت  1786الذي  ( حّدد الپالس تذبذاًب كبريًا 

؛ وهبذا االكتشاف أصبح حساب حركة  املشرتي وزحل بسبب خصائص دقيقة جدًّا يف مداري كلٍّّ منهما
الكواكب ابالستناد إىل نظرية اجلاذبية أساًسا يف التنّبؤ مبواقع الكواكب، وأصبحت عملية الرصد تُعىن  
أساًسا بتحديد ما إذا كان هنالك قوى إضافية جيب أخذها ابحلسبان. ولقد أّدت هذه التطّورات يف  

إصدار الپال إىل  الكواكب  فهمنا حلركة  امليكانيكا جمال  )رسالة يف  من كتابه  رئيسية  أجزاء  س ألربعة 
(، وهو عمل جيمع كّل النتائج النظرية والتجريبية لألحباث املستندة  1805- 1799الفلكية( يف املّدة )

إىل كتاب )املبادئ(. وميكن القول أبّن العلم النيوتين قد انطلق يف هذا الوقت من أحباث الپالس، ال  
 من أحباث نيوتن. 

أحرزت أحباث امليكانيكا الفلكية املستندة إىل )املبادئ( جناًحا غري مسبوق، فلم يكن هنالك يف  
األحباث التجريبية أبنواعها ما يصل إىل نطاقها ودقّتها، ممّا أدى إىل بروز سؤال فلسفي جديد: ما العنصر  

ال بدأ فالسفة من أمثال لوك  الذي ورد يف الطرح العلمي لـ)املبادئ( وأاتح له أن يفعل ما فعل؟ وهو سؤ 
وابركلي بطرحه يف حياة نيوتن، لكّنه اكتسب زمخًا متزايًدا مع تراكم النجاحات بعضها فوق بعض خالل  
أخرى   حقول  يف  يعملون  فمن كانوا  عملي،  جانب  السؤال  هلذا  وقد كان  وفاته.  تلت  اليت  العقود 

ديڤيد هيوم وآدم مسيث سعوا إىل علم يتعّلق   كالكيمياء سعوا إىل حتقيق جناح مماثل، وآخرون من أمثال
بشؤون البشر. وكان هلذا السؤال جانب فلسفي، وال ريب، إذ أّدى إىل ظهور ختّصص فرعي هو )فلسفة  
العلم(، وقد بدأ مع إميانويل كاْنت واستمّر طوال القرن التاسع عشر مع ظهور عالمات جناح مماثلة يف  

أّن  أثبتت  الثورة اآلينشتاينية يف مطلع القرن العشرين، واليت    جاءت و حقول أخرى من العلوم الطبيعية.  
تعقيًدا آخر إىل  لتضيف  النظرية النيوتنية ليست إاّل حالة حمدودة من النظريتني اخلاّصة والعاّمة للنسبية،  

لنظر  السؤال السابق، فبموجبها أصبحت كّل جناحات النظرية النيوتنية، واليت ما تزال على صواهبا، جيب ا
 جدًّا.حصرية إليها على أهّنا تستند إىل نظرية ال تتحّقق إاّل بقدر كبري من التقرييب ضمن ظروف 
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مليل إىل إيالء أمهّية عظيمة  يف ا إّن الطبيعة االستثنائية لكتاب )املبادئ( أّدت إىل تصاعد مل يتوّقف  
تاج املرء إىل أكثر من قراءة الفصلني  يزال، معّرًضا للشطط؛ فال حي  وما لكّل ما قاله نيوتن، وهو أمر كان،  

األّولني ليخرج بنتيجة مفادها أّن نيوتن ال يورد ما جيعله أكثر توافًقا مع الطبيعة واحلقيقة ابملقارنة مع أّي  
من معاصريه؛ لكّن املخطوطات اليت تركها تظهر، حقًّا، مستوًى استثنائًيا من العناية ابلتفاصيل يف صوغ  

من هذا أّن ما أعلنه، يف ما طبع منها خصوًصا، كان يستند، بشكل عاّم، إىل تفكري    عباراته، ونستنتج
ال ميتّد تلقائًيا إىل كّل ما ورد على لسانه أو خطّه  لتزم ابلنقد الذايت. لكّن هذا االستنتاج جيب أ م حذر  

ّل حكم أصدره  بقلمه، بل جيب علينا أن نلتزم احلذر ملا حصل، أو حيصل، من إيالء أمهّية مفرطة لك
امليل   امتّدت لستني عامًّا؛ وعلينا أن نقاوم  اليت  العلمية  العام حلياته  بشكل ينفصل نسبًيا عن املسار 

مبستوى أشّد من احلذر يف التقّيد مبا ميليه السياق )أي: السياق الظريف جنًبا  من خالل االلتزامللمبالغة  
مقوالت نيوتن وما أاثرته من ردود أفعال يف القرن    ما خيصّ في  (إىل جنب مع السياق التارخيي والنّصي

 الثامن عشر. 
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 :هوامش
 

i  وجه على  إليهما  اإلشارة  تجدر  منها  اثنين  لكّن  نيوتن،  سيرة  تتناول  التي  الكتب  من  الكثير  هنالك   .
( يتوّخى الحذر  Hall 1992(، والثاني )Westfall 1980األّول يقّدم السيرة الفكرية األكثر شموًلا ) الخصوص:  

 Feingold 2004, Iliffeفي عدم تجاوز ما ُيعَرف حقًّا عن نيوتن. كذلك يمكن اًلنتفاع من الرجوع إلى )

2007 .) 

ii( وجاءت الثانية تحت عنوان  1737( و)1736. ُنِشرت هذه الرسالة بترجمتين إنگليزيتين في العامين ،)
اًلشتقاق والسالسل الالمنتهية، وتطبيقه على الهندسة في مجال الخطوط المنحنية( )أعيد    أسلوب )رسالة حول  
ا ]W, I, 27-137طبعها في ] [ لالّطالع على نسخة مشروحة بالكامل تحتوي  M, III, 32-372[؛ راجع أيضا

 على النّص الالتيني وترجمته(. 

iii  .  هذا التعبير المحّدد للمسألة نجده في رسالة هوك األخيرة لنيوتن خالل هذه المراسلة، وهي رسالة بتاريخ
 (. C, II, 313يناير( لم يجب عليها نيوتن. راجع )  6( تلت رسالة أخرى بتاريخ )1680يناير  17)

iv( أعيدت طباعته في .N .) 


