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وتقدير شكر

والري أوفالهرتي، ولوتشيانا يونج، وجون بيجلز، مارتن إىل بالشكر أتوجه أن أود
إضفاء القرتاح وأيًضا الكتاب، هذا من األولية النسخ عىل للتعليق دراي وسارة ستيوارت،

تحسينات.





متهيد

نيوتن إسحاق السري أن يعرف طالب كل كان الفيكتوري، العرص إبان بريطانيا يف
مبسًطا بيانًا يقدم أن غالبيتهم باستطاعة وكان النظري، منقطعة وعلمية رياضية نابغة
عنًرصا يكن لم األبيض الضوء أن نيوتن اكتشف البرصيات، علم ففي اكتشافاته. ألهم
بلون تبدو األجسام وكانت مًعا، ممتزجة أولية أشعة من يتألف بل الطبيعة، يف أساسيٍّا
الرياضيات، مجال ويف غريها. دون بعينها ألوان امتصاص أو لعكس تميل ألنها معني
القوانني وكذلك قوة، ألي مرفوع متغريين مجموع لفك الحدين ذات نظرية نيوتن اكتشف
أي عىل يطرأ الذي التغيري معدل مع ذلك فتعامل والتكامل. التفاضل لحساب األساسية
لقياس تقنيات أتاح وكذلك لحظة، أي يف متحرك) جسم رسعة أو منحنى (شكل متغري
عمله استغرق وقد األخرى). األشياء من (وغريها املنحنيات أسفل واألحجام املساحات
جانب من التام القبول ليحوز عديدة عقوًدا والبرصيات الرياضيات مجايل من كل يف
مجموعة عىل إال يعرض لم عمله أن إىل األول باملجال يتعلق فيما ذلك ويعود معارصيه،
وجدوا كثريين أن إىل فريجع الثاني للمجال وبالنسبة املعارصين، العلماء من محدودة
بسهولة. فهمها معه يتعذر الذي للحد ثوريَّة تُعد التي إنجازاته، إنتاج إعادة يف صعوبة
عنوان تحت ألفه الذي كتابه مصدره كان فقد نيوتن، طريقة توج الذي املجد أما
وذلك الثالثة، الحركة قوانني فيه قدم والذي ،١٦٨٧ عام والصادر الرياضية» «املبادئ
دائًما الضخمة األجسام جميع أن يف واملتمثل الكونية، بالجاذبية الخاص الرائع املفهوم
تماًما جديدة مفاهيم وباستخدام ريايض. لقانون وفًقا األخرى األجسام جميع تجذب ما
تظل األجسام جميع أن (١) للحركة: قوانينه يف نيوتن أعلن و«الجذب»، «الكتلة» مثل
حالة يف التغيري أن (٢) خارجية، بقوة تتأثر لم ما السكون أو الحركة من حالتها عىل
اتجاه يف يحدث وأنه التغيري، هذا يف تسببت التي القوة مع طرديٍّا يتناسب األجسام جميع



نيوتن

االتجاه. يف له ا ومضادٍّ املقدار يف له مساويًا فعل رد فعل لكل أن (٣) املؤثرة، القوة تلك
القرن خالل السماوية للميكانيكا األساس املجال هذا يف عمله نتائج دراسة شكلت وقد
— الصحيحة الفيزياء هي نعتربها — جديدة فيزياء لظهور املجال وأتاحت عرش، الثامن
فراغ من يكن لم وبذلك، والخاصة). العامة النسبية تأثريات (باستثناء والسماء لألرض

الفكر». «مؤسس لقب منحته املتعلمني من العظمى الغالبية أن
جوانب مع التعامل يف الفيكتوري العرص يف بريطانيا نخب عانت ذلك، بخالف
ومهرطق متفان خيميائٌي أنه أيًضا عنه معروًفا كان ملا وأعماله؛ نيوتن حياة من أصعب
من مجموعة نحو ذميًما سلوًكا انتهج أنه الجدل تقبل ال أدلة أظهرت كذلك متطرف.
الجوانب بني التوفيق مشكلة ومواجهة شخصيته تفسري ظل الحني، ذلك ومنذ معارصيه.
أن ذلك، إىل إضافًة املؤرخني. أمام تحد بمنزلة عمله من العقالنية» و«غري «العقالنية»
إال الجاد والفحص للدراسة متاحة تصبح لم املهمة البحثية أوراقه من الكثري أن حقيقة
ألعماله متوازنة صورة تكوين املمكن من يكن لم أنه تعني العرشين القرن سبعينيات يف

املاضية. القليلة العقود يف إال
الشاذة االهتمامات هذه لديه كان نيوتن أن زمن؛ منذ معروًفا كان مما الرغم وعىل
ظلت فقد — «احرتاًما» األكثر مساعيه من أهم أنها شك بال يدرك كان والتي — يبدو فيما
مرة. ألول توصف وكأنها الشاذة العنارص تلك تظهر له الشهرية الحديثة الذاتية الرتاجم
أصبحت التي املذهلة املواد من تنهل لم وكذلك جديدة، رؤى تقدم لم الكتب هذه أن غري
ادعاءات أيًضا األعمال هذه معظم وتطلق املاضية. القليلة السنوات يف اإلنرتنت عرب متاحة
وتهدف الفكري. نيوتن لنشاط املتعددة الجوانب بني والصالت الروابط عن فيها مبالًغا
الحديثة، العلمية املؤلفات االعتبار يف األخذ مع املشكالت هذه تدارك إىل املقدمة هذه
الذي نيوتن أن والواقع والكتابات. املؤلفات من اإلنرتنت عرب مؤخًرا أُتيحت التي والنسخ

الحديثة. الرتاجم يف يبدو كان مما بكثري أغرب املصادر تلك خالل من يربز
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األول الفصل

قومية شخصية

دقات بعد مبارشًة وتويف السبت، مساء من متأخر وقت يف وعيه نيوتن إسحاق سري َفَقَد
عمر عن ١٧٢٧ عام مارس من العرشين املوافق اإلثنني يوم من صباًحا الواحدة الساعة
الفيلسوف أخرب الذي ميد، ريتشارد طبيبه الوفاة لحظة يحرضه كان عاًما. ٨٤ يناهز
امرأًة يضاجع لم أنه املوت فراش عىل وهو أخربه نيوتن أن بعد فيما فولتري الكبري الفرنيس
كاثرين الشقيقة غري أخته ابنة األخرية ساعاته يف أيًضا نيوتن رعاية عىل يقوم وكان قط.
األخرية. سنواته يف لنيوتن شخيص بمساعد أشبه كان الذي كوندويت، جون وزوجها
التأبني حفل تنظيم تقريبًا وحده كوندويت توىل أعبائه، وكثرة انشغاله من الرغم وعىل
كل جمع عىل اإلرشاف يف بطوليٍّا نجاًحا ونجح قرب، عن عرفه الذي العظيم الرجل لهذا
مسئوًال وكان الخاصة. نيوتن بحياة يتعلق فيما تقريبًا لدينا املتوافرة املهمة املعلومات
،١٧٢٧ عام من مارس نهاية يف آبي ويستمنسرت كنيسة يف نيوتن جنازة ترتيبات عن
الالحقة، السنوات ويف نيوتن. قرب عىل نُقشت التي الكلمة لتأليف بوب ألكسندر مع واتفق
ونحت اللوحات من كبري عدد برسم واألجانب الربيطانيني من العرص فناني أعظم كلَّف

لبطله. النصفية التماثيل
وإن الدقة، وجه عىل نيوتن «حياة» يكتب أن سنوات عدة مدار عىل كوندويت حاول
دارت التي الحوارات بعض تفاصيل سجل قد كان املهمة. إتمام من مطلًقا يتمكن لم
أجل من معه ذكرياتهم له لريسلوا األشخاص من لعدد أرسل ولكنه نيوتن، وبني بينه
بأسبوع، نيوتن وفاة وبعد العلمية. نيوتن أعمال عن التفاصيل من املزيد عىل الحصول
امللكية العلوم ألكاديمية الدائم السكرتري الفرنيس، فونتنيل دي برنارد إىل كوندويت كتب
كوندويت فرأى لنيوتن. «رثائه» يف استخدامها يستطيع مادة تقديم عليه عارًضا بباريس،
لالعرتاف معارضًة الدول أكثر من كانت التي الدولة يف قريبه لتحصنيسمعة فرصة ذلك يف



نيوتن

يف منها النيل من نيوتن سمعة تسلم ولم والرياضيات. العلوم يف وتميزه نيوتن بتفوق
عىل كوندويت حرص وفاته، أعقاب ويف عرش، الثامن القرن ثالثينيات نهاية حتى فرنسا
يف وأسبقيته نيوتن ريادة عىل الربيطانيني غري من وغريهم الفرنسيون العلماء يعي أن
للعالم ينسبونه الفرنسيني العلماء معظم ظل رشف وهو والتكامل، التفاضل علم ابتكار
كوندويت عكف ،١٧٢٧ عام صيف مدار وعىل اليبنتز. جوتفريد املعارف متعدد األملاني

يوليو. شهر يف فونتنيل إىل أرسلها والتي نيوتن، «مذكرات» كتابة عىل

ريسرباك.1 إم جيه تنفيذ لنيوتن، النصفي كوندويت تمثال :1-1 شكل

يشوبه كان وإن — واقعيٍّا تاريخيٍّا سجالٍّ كوندويت بقلم نيوتن «مذكرات» قدمت
«نقية بأنها األخالقية حياته فيه ووصفت واألخالقية، الفكرية نيوتن لحياة — التملق
رائًعا قدًرا وأظهر الدهشة، يثري حد إىل متواضًعا كان فقد وفعًال». وقوًال، فكًرا، وطاهرة
يذرف كان ما غالبًا أنه حد إىل وصلت ووداعة وعطف شفقة جانب إىل والعطاء، الجود من
األول جورج امللك لحكم ومحبٍّا للحرية، عاشًقا وكان حزينة. قصة سماع عند الدموع
واإلنسان بالحيوان الرحمة وكانت االضطهاد، ويبغض» «يمقت كان أنه بيد الهانوفري،
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قومية شخصية

نيوتن تقدم عن بيانًا كوندويت أدرج وقد عليه». الرتكيز أحب الذي األثري «املوضوع هي
األمر يكن فلم اليبنتز؛ مع األسبقية لرصاع متحيزة رواية وأضاف كامربيدج، يف املبكر
يستوعبه «لم أيًضا ولكنه فحسب، والتكامل التفاضل علم ابتكر من أول ليس اليبنتز أن
التي والجليلة العظيمة الفائدة كان والذي الكون، نظام عىل لتطبيقه يكفي بما مطلًقا

نيوتن». إسحاق سري منه جناها
رسًدا قدم وفيه ،١٧٢٧ عام نوفمرب يف األكاديمية أعضاء عىل فونتنيل «رثاء» أُلقي
العظيمة اكتشافاته جميع قدَّم بأنه مقرٍّا الرياضيات، مجال ويف العلمي نيوتن لتقدم جيًدا
كتاب يف املوجودة املعتقدات من الكثري مع واختلف عمره. من العرشينيات بداية يف تقريبًا
الحديث يف أفاض أنه إال «الجذب»، بمفهوم الخاص املعتقد خاصًة الرياضية»، «املبادئ
الكثري مع يختلف كان نيوتن أن فونتنيل إدراك من الرغم وعىل عام. بوجه أهميتها عن
أن إىل أشار فقد ديكارت، رينيه الكبري الفرنيس والفيلسوف الرياضيات عالم نظريات من
ومنهجه. عرصه يف نابغة كان كليهما وأن رياضية، أسس عىل العلم إقامة حاول كليهما
الذاتية السري لجميع الغالب املصدر ليصبح اإلنجليزية، إىل الرثاء ترجم ما ورسعان

قرن. عىل يزيد ملا اإلنجليزية باللغة املكتوبة
األصلية» الوثائق «مجموعة ضمنها من وكان بالغة، برسعة أخرى أعمال ظهرت
أبيضمتألق. كفارس نيوتن صورة عالنيًة نصيتحدى أول كان والذي ويستون، لويليام
من ُفصل أنه إال كامربيدج، بجامعة للرياضيات كأستاذ نيوتن خليفة ويستون وكان
نيوتن. اعتنقها التي لتلك مشابهة مهرطقة دينية آراءً العتناقه ١٧١٠ عام يف كامربيدج
والطابع «السلوك بني وقارن املتطرفة، الالهوتية نيوتن آراء عن مرة ألول ويستون وأفصح
يكن لم نيوتن أن إىل أشار ولكنه نفسه، هو «انفتاحه» وبني نيوتن به اتسم الذي الحذر»
التخوف شديد طابعه من الرغم «عىل الالهوت يف العظيمة اكتشافاته إخفاء يستطيع

والتشكك». والحذر
التي املوضوعية الطريقة من استاء ويستون، كتاب كوندويت يقرأ أن قبل حتى
الفور، وعىل األسبقية. لنزاع معالجته طريقة ومن وديكارت، نيوتن بني فونتنيل بها قارن
«باعتبار إياهم؛ مناشًدا ١٧٢٨ عام من فرباير يف نيوتن أنصار من لعدد أخرى مرة كتب
يساهم أن الجميع عىل أنه أعتقد فإنني قومية، شخصية كان نيوتن إسحاق سري أن
إثارًة، رسالته عىل ا ردٍّ تلقاها التي الرسائل أكثر بني من وكان إلنصافه». يهدف بعمل
سكرتريًا باعتباره والذي بنيوتن)، تربطه قرابة صلة توجد (ال نيوتن همفري من رسالتان
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نيوتن

كتاب فيها ألَّف التي السنوات خالل لسلوكه نوعها من فريدة بصرية لديه كان لنيوتن،
«يقففجأة، ما أحيانًا نيوتن كان همفري، فبحسب .(١٦٨٤–١٦٨٧) الرياضية» «املبادئ
وجدتها»، «وجدتها، ويصيح آخر، أرشميدس وكأنه الدرج، صاعًدا ويركض ويستدير،
وكان عليه». للجلوس كريس سحب رفاهية نفسه يمنح أن دون واقًفا ليكتب وينكب
بينهم من قاعته، يف العلماء من مختارة مجموعة يستقبل يبدو فيما الوقت ذلك يف نيوتن
فيجاني عالقة وظلت ترينيتي. كلية يف الكيمياء محارضيف وهو فيجاني، فرانسيس جون
بحسب الراهبات»، إحدى عن خليعة قصة «برسد فيجاني قام حتى يرام، ما عىل بنيوتن

كوندويت. كاثرين
ويليام اآلثار خبري من األهمية يف غاية معلومات بالفعل تلقى قد كوندويت جون كان
الذي املكان هو هذا كان وملا نيوتن. وفاة قبيل جرانثام إىل انتقل قد كان الذي ستوكيل،
كان فقد املحيل، الصيديل مع يقيم كان فيما املحلية الثانوية باملدرسة نيوتن فيه التحق
،١٨٠٠ عام وبحلول حياته. من الشباب بمرحلة متعلقة معلومات لجمع مثاليٍّا مكانًا ذلك
التاسع القرن بداية يف أنه غري كوندويت. أوراق من والقليل ستوكيل ذكره بعضمما نُرش
عام ويف نيوتن. يف الناس تفكري طريقة تغيري يف بعمق الجديدة املعلومات ساهمت عرش،
عانى أنه بيو جون-باتيست كتبها لنيوتن حديثة ذاتية لسرية ترجمة كشفت ،١٨٢٩
هو تدمريًا أشد كان ما ولكن عرش. السابع القرن تسعينيات أوائل يف عصبي انهيار من
من املزعجة املعلومات من وابل انطلق حني عرش التاسع القرن ثالثينيات يف حدث ما
ومنذ نيوتن. لسلوك ذميمة صورة قدمت والتي فالمستيد، جون ملكي، فلكي أول أوراق
وأعماله. نيوتن لحياة ترجمات لتقديم بينهم فيما يتبارون الفيكتوريون راح الحني، ذلك
واكتشافات ومؤلفات حياة عن «مذكرات بروسرت ديفيد كتاب أصبح ذلك، كل من واألهم
سري «حياة كتابه من رائع بشكل منقحة نسخة وهي ،(١٨٥٥) نيوتن» إسحاق سري
ببسالة حاول وقد قرن. عىل يزيد ملا لحياته الغالبة الرتجمة هي ،(١٨٣١) نيوتن» إسحاق
الفجة ومعاملته التقليدية، غري الدينية وآرائه الخيمياء، يف الشديد انخراطه مع التعامل
إليه وصل الذي الكامل باملدى اإلقرار يف مطلًقا يرغب لم ولكنه والعدو، للصديق غالبًا

نيوتن. انحدار
وهو — الخامس بورتسِمث لورد قرر عرش، التاسع القرن سبعينيات بداية يف
نيوتن بمخطوطات التربع — البحثية نيوتن أوراق ومالك كوندويت لكاثرين بعيد حفيد
نتائجها وأعلنت املجموعة، قيمة لتقييم كامربيدج بجامعة لجنة وُشكلت للدولة. «العلمية»
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قومية شخصية

مؤلفات فيها بما العلمية، غري األوراق أما .١٨٨٨ عام يف البحثية األوراق لهذه كتالوج يف
عائلة مع وظلت عام، بوجه كبرية قيمة ذات تعترب فلم والالهوت، الخيمياء يف نيوتن
زهيد مبلغ مقابل ١٩٣٦ عام يف للمزادات سوذبي صالة يف بيعت أن إىل بورتسِمث
مواد بيع مؤسسات إحدى واستحوذت إسرتليني. جنيه آالف ٩ بالكاد تجاوز للغاية
لجامع النهاية يف وبيعت التجار، من الالهوت يف نيوتن أوراق معظم عىل بالتدريج النرش
يف يهوذا وتويف السامية. اللغات فقه يف خبريًا كان الذي يهوذا، أبراهام النادرة املقتنيات
املدهشة مجموعته ملكية ذهبت فقد للصهيونية، معاديًا كونه من الرغم وعىل ،١٩٥١ عام
دعوى بعد بالقدس العربية الجامعة يف الجامعية الوطنية املكتبة إىل نيوتن أوراق من

كامل. عقد من يقرب ملا استمرت قضائية
جهوده كل وركز سوذبي، مزاد من جزءًا كينز ماينارد جون الكبري حرضاالقتصادي
كانت التي «الشخصية» األوراق وكذلك الخيمياء، يف نيوتن أوراق جميع عىل لالستحواذ
مليالد الثالثة املئوية الذكرى وافق والذي — ١٩٤٢ عام وبحلول كوندويت. جون يد تحت
جانب إىل الخيمياء، يف نيوتن أوراق من العظمى للغالبية مالًكا كينز أصبح — نيوتن
الثانية، العاملية الحرب بمتطلبات انشغاله من الرغم وعىل الالهوتية. األطروحات بعض
وكان الثالثة. باملئوية الهادئة االحتفاالت من كجزء املواد هذه عىل بنيت خطبة كينز ألقى
السري مؤرخو قدمه الذي الشخص ذلك من بكثري روعة أكثر خطبته يف وصفه الذي نيوتن
وأنه ميمون»، بن موىس مدرسة أتباع من موحد «يهودي بأنه وصفه إذ السابقون، الذاتية

ولكنه: الحديث»، العرص علماء وأعظم «أول أو عقيل» مذهب «صاحب يكن لم

التي العظيمة العقول وآخر والسومريني، البابليني وآخر السحرة، جيل آخر
تراثنا بناء يف بدءوا الذين هؤالء أعني بنفس والفكري املرئي العالم عىل أرشفت

عام. آالف ١٠ عن يقل ال ما منذ الفكري

يمكن ضخم كلغز املتالزمني والنصوصالغامضة الطبيعة عاملي إىل ينظر نيوتن كان
إلتاحة العالم حول هللا نسجها التي الغامضة الخيوط «بعض شفرة فك خالل من حله
الخيمياء موضوعات يف كتاباته وكانت للنخبة». الحقيقة عن الفلسفي البحث من نوع
البالغة والرصانة الدقيق، واملنهج الواعية، باملعرفة «تتميز كينز، ذهب حسبما والالهوت،

الرياضية». املبادئ كتاب شأن شأنها ومنطقية «معقولة وكانت التعبري»، يف
يف ُكتبتا واللتني — علمية مادة عىل وقائمتني مؤثرتني ذاتيتني سريتني أكثر استفادت
فيقدم اليدوية. باملخطوطات الواردة املواد من واسعة استفادة — العرشين القرن أواخر
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نيوتن

تحليلية ترجمة مانويل فرانك ألفه الذي ١٩٦٨ عام الصادر نيوتن» إلسحاق «لوحة كتاب
نيوتن سلوك بأن القائلة الفرضية عىل كبريًا اعتماًدا اعتمدت نيوتن، لشخصية نفسية
مصدر فإن ملانويل، ووفًقا والكراهية». الحب مواقف أسايسيف نحو «عىل اتضح الالواعي
نيوتن يكن ولم أخرى مرة والدته زواج حقيقة يف يكمن كان النفسية نيوتن مشكالت
شهور قبل تويف والذي الحقيقي، لوالده فقدانه فبعد فقط. عمره من الثالثة تجاوز قد
الذي الوحيد لألب نفسه وكرس والدته، لزوج عداءً يكن نيوتن أصبح ميالده، من قليلة
الصادمة التجارب أن كيف مانويل أوضح وقد هللا. هو بحق؛ وجوده يدرك أن استطاع
الطاغية أصبح املعذب العبقري املتزمت الشاب وأن داخلية، كانت شبابه يف واجهها التي

عرش. الثامن القرن بدايات يف الهرم
الراحة: يعرف لم «رجل بعنوان تقليدية األكثر ويستفول إس ريتشارد كتاب ويف
نيوتن أعمال املؤلف تناول ،١٩٨٠ عام الصادر نيوتن» إسحاق لحياة علمية ترجمة
املجموعة من املستقاة العلمية» «ترجمته عنيت فقد حياته. يف الرئيس الجانب باعتبارها
من جانب بكل والدارسني، للعلماء آنذاك متوافرة كانت التي نيوتن ملخطوطات الكاملة
يتعامل وبينما األساسية». الفكرة «يمثل العلمي مجاله كان وإن الفكرية، نيوتن اهتمامات
الشديد ويستفول إعجاب أن الواضح من أنه إال الفكرية، نيوتن إنجازات مع واقتدار برباعة

الشخيص. سلوكه ليشمل يمتد ال نيوتن حياة من الجانب بهذا
من أكثر مدى عىل أعماله يدرس ظل الذي الرجل ذلك النهاية يف ويستفول مقَت وقد

العظيم. الرجل تجاه الشعور هذا مثل يكنُّ من أول يكن ولم عقدين،

هوامش

(1) Courtesy of Dr Milo Keynes.
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الثاني الفصل

فلسفيا األمور مع التعامل

معظم يف ١٦٤٣ عام يناير ٤ يوافق (والذي ١٦٤٢ عام امليالد عيد يوم يف نيوتن ُولد
التقويم اعتمدت قد وقتها تكن لم إذ إنجلرتا؛ يف آنذاك املعتمد للتقويم وفًقا أوروبا)، دول
الحروب وحشية حياته من األول العقد وشهد األوروبية. الدول معظم مثل امليالدي
السابع القرن أربعينيات يف امللكي للحكم املؤيدة والقوى الربملانية القوى بني األهلية
وزوج عمه وكان .١٦٤٩ عام يناير يف األول تشارلز بإعدام لذروتها وصلت والتي عرش،
من لكثري التعرض دون عاشا قد أنهما ويبدو املحلية، األبرشيات يف قسيسنْي والدته
«االنتهاكات» يف للنظر الربملان بها اجتمع التي الكنسية السلطات جانب من املضايقات
والذي املتطرف، الربوتستانتي الكومنولث حكم تحت عاش الثاني، عقده ويف الدينية.
نسبيٍّا، ميسورة لعائلة نيوتن ُولد عرشه. الثاني تشارلز استعاد حني ١٦٦٠ عام يف تغريَّ
صغريًا مزارًعا — أيًضا إسحاق واسمه — والده كان والورع. التقوى من جو يف ونشأ
بمقاطعة وولسثروب أبرشية يف جميًال وقًرصا أرًضا ١٦٣٩ عام من ديسمرب يف ورث
يبدو ما وعىل العليا، املتوسطة للطبقة تنتمي آيسكوف، حنا والدته كانت لينكولنشاير.
شقيقها أن غري الفرتة). لتلك بالنسبة معتاًدا كان (كما االبتدائي التعليم سوى تتلق لم
وكان عرش، السابع القرن ثالثينيات يف كامربيدج بجامعة ترينيتي كلية من تخرج ويليام

الكلية. بنفس لاللتحاق نيوتن توجيه يف مؤثر دور له
شهر أوائل يف اسمه، توقيع يستطيع يبدو فيما يكن لم الذي نيوتن، والد تويف
كوندويت نيوتن أخرب وقد ابنه. ميالد من أشهر ثالثة زهاء قبل ،١٦٤٢ عام من أكتوبر
مستبعًدا؛ أمًرا الحياة قيد عىل بقاؤه وكان الصحة، ومعتل الحجم ضئيل طفًال ُولد بأنه
وهما لالسرتاحة توقفتا نبيلة سيدة من النجدة طلب يف أرسلتا اللتني السيدتني أن لدرجة
التكهنات، عكس وعىل عودتهما. قبل سيموت الطفل بأن ليقينهما إليها، طريقهما يف



نيوتن

بارناباس منها للزواج تقدم حني الثالثة، سن حتى والدته كنف يف وترعرع نيوتن، عاش
يناير يف تزوجا وقد ثريٍّا، سميث كان املحلية. األبرشيات بإحدى عجوز قس وهو سميث،
معظم تقيض نيوتن والدة كانت األول. لوليدها أرض برتك تعهد أن بعد ١٦٤٦ عام من
أحد (وكان ١٦٥٣ عام يف وفاته قبل أطفال ثالثة منه وأنجبت الثاني، زوجها مع وقتها
كثريًا كان كوندويت جون أن من الرغم وعىل كوندويت). كاثرين والدة هي األطفال هؤالء
كانت أنها إىل اإلشارة عىل حريًصا وكان عام، بوجه حنا فضائل عن بحماس يتكلم ما
لديها. املفضل كان الصغري إسحاق أن عىل يؤكد كان فقد أبنائها، لجميع رءوًما» ا «أمٍّ
جمعته قد أنه إىل تشري بنفسه نيوتن ساقها التي األدلة فإن ذلك، حقيقة كانت وأيٍّا
يجدون املؤرخون كان ما ودائًما املراهقة، مرحلة يف وهو بوالدته للغاية عصيبة عالقة
ملدة بالفعل تُرك قد نيوتن أن حقيقة وبني كوندويت رواية بني تطابق إيجاد يف صعوبة

ألمه. جدته رعاية تحت لينشأ وولسثروب يف سنوات سبع
بمدرسة ذلك بعد ليلتحق عاًما، ١٢ بلغ حتى محليتني بمدرستني نيوتن التحق
أن تبني الذي كالرك، جوزيف يُدعى محيل صيديل مع أقام وهناك الثانوية، جرانثام
نيوتن إن ستوكيل لويليام كالرك أحفاد أحد قال وقد للمعلومات. رائع مصدر متجره
كان أنه إىل ستوكيل أشار فيما هناك، الوفرية والكيماويات باألدوية بالًغا اهتماًما أظهر
كالرك. صبية من خصائصها عىل تعرف وربما األعشاب، جمع يف كبريًا وقتًا يقيض
بعد فيما أصبحت التي كاثرين، بينهم من وكان كالرك، زوجة أبناء مع نيوتن وعاش
من كل وكان املعجزة. الصبي ذلك عن املعلومات من وافر بقدر وأدلت فينسنت، السيدة
أنه ويخربه اآلالت، صناعة يف االستثنائي» املثمر «نبوغه عن له يحكي ستوكيل يقابل
ما دائًما كان — املدرسة من العودة عند — الصبية من أقرانه وسط اللعب من «بدًال
يشء وأي الخشب، من ومجسمات مختلفة، أنواع من حيل بصنع املنزل يف نفسه يشغل
يهيم كان الشاب املخرتع أن ُزعم التي فينسنت، السيدة أشارت وقد إليه». خياله يقوده
إلدراكهم الحب»؛ من كبريًا قدًرا له يكنون «ال كانوا املدرسة يف زمالءه أن إىل حبٍّا، بها
إسحاق كان ذلك، من وبدًال يملكونه. ما يفوق والنبوغ» العبقرية من قدًرا «يملك أنه
كان بل الصبية، مع قط يلعب يكن ولم دوًما»، وهادئًا وصامتًا مفكًرا «صبيٍّا الصغري

عليها». وحليهن عرائسهن «ليضعن للفتيات الدمى لبيوت أثاثًا يصنع آلخر آن من
التي النقود كل ينفق وكان جرانثام، يف لألدوات» كامل «متجر ببناء نيوتن قام
وما واملطارق، الصغرية، والبلطات واألزاميل، املناشري، رشاء عىل والدته له تعطيها
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وكأنه واملهارة، الرباعة من القدر بنفس يستخدمها كان «والتي أدوات، من شابهها
وغريها فينسنت السيدة وصفتها التي اآلالت من كثري وكان الحرفة». بهذه مترشبًا تربى
والفن»، الطبيعة «أرسار بعنوان ِبت جون تأليف من كتاب يف األساس يف ُعرض قد
تُدعى بالغة بشهرة يحظى أدبي لجنس تنتمي كتب مجموعة من جزءًا كان والذي
يكن لم اآلالت. وتصميمات الوصفات من العديد عىل احتوت والتي الريايض»، «السحر
باستنساخ رضاه فلعدم مثري. نحو عىل تطويرها دون ببساطة املعلومات ليتقبل نيوتن
يف بُنيت منها حقيقية نسخة ليشاهد ذهب ِبت، كتاب يف وصفها ورد هوائية طاحونة
حتى آليتها، عن دقيقة فكرة عىل و«حصل يوميٍّا»، العمال يالزم «وكان مجاورة، قرية
وضبط بتعديل وقام املبدئي نموذجه تجاوز وقد لها». ورائًعا حقيقيٍّا نموذًجا صنع إنه
الذرة. لبعض للوصول محاولته أثناء عجلة يقود فأر بواسطة األرشعة تُدار بحيث اآللية
أمياًال يقطعون كانوا الناس أن عىل اتفقوا فقد آليتها، حول ستوكيل رواة اختلف وفيما
«الهزلية» اآلالت أن إىل وفطنة إدراك عن ستوكيل أشار وقد الفأر». «طاحونة ملشاهدة
نيوتن تفحص الدمى، وأثاث الفأر طاحونة عن ففضًال انتباهه. تجذب ما عادًة كانت
يضاء مصباًحا بها وأرفق أفضل، نموذًجا وصنع بسيطة، ورقية طائرة وأبعاد نسيج
يحتسون بينما ملناقشته الكثري ومنحهم القرية أهل نفوس يف الفزع بث مما بالشموع،

الجعة.
ساعة نيوتن صنع الورقية، والطائرة الهوائية الطاحونة حالتي يف حدث وكما
— املعدلة النسخة هذه كانت وقد لها. أفضل نموذًجا صنع مبارشًة وبعدها خشبية،
كل بها يزودها كان املاء قطرات من منتظم سيل بواسطة تُدار — مدرَّج بقرص املزودة
السيدة شقيق هو وبابينتون بابينتون. همفري له أعطاه صندوق من وُصنعت صباح،
لرفضه ترينيتي كلية من ُفصل قد وكان سميث)، لحنا مقربة صديقة كانت (التي كالرك
الالحقة. العقود مدى عىل نيوتن حياة يف ا مهمٍّ دوًرا ولعب للكومنولث، الوالء قسم ميثاق
املعقدة، الشمسية الساعات إىل لينتقل الفائقة الفنية براعته نطاق توسيع يف نيوتن ونجح
فقد ستوكيل، وبحسب الساعات، من مختلفة أنواع إىل املتنوعة كالرك منزل مالمح محوًال
متحركة بكرات طويلة خيوط وربط طويلة، خطوط برسم فكره ونطاق عظمة «أظهر
صنع وقد الساعات». وأرباع وأنصاف الساعات لتمييز الحائط يف أوتاد وغرز عليها؛
وموعد أصبح؛ الشهر من يوم أي خاللها من يعرف «وكان الخطوط هذه من «تقويًما»
أصبحت وقد الشميس». واالنقالب والنهار الليل تساوي وشهور األبراج، يف الشمس دخول
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األبرشية. يف معروفة األخرى، إنجازاته من الكثري شأن شأنها الشمسية، نيوتن ساعات
كانت أنها ستوكيل ويعتقد الصبا، مرحلة يف إنجازاته أعظم هي الساعات هذه ولعل

السماوية. بالحركات انبهاره أساس
الرغم عىل الشعر، تأليف وحتى الرسم مثل الفنية، األنشطة يف أيًضا نيوتن تفوق
به الخاصة البيت ُعلِّيَّة غرفة جدران يغطي فكان مؤقتًا. كان بالشعر ولعه أن من
عىل اسمه ونقش رياضية، وأشكال ونباتات، وبرش، لحيوانات، الفحم من برسومات
بال نيوتن رسمها هندسية، رسومات اكتُشفت العرشين، القرن منتصف ويف األرفف.

وولسثروب. لقرص الحجري املبنى عىل محفورة شك،

نيوتن عليه اعتمد الذي املصدر هو والفن» الطبيعة «أرسار ِبت جون كتاب كان :1-2 شكل
باملاء. تعمل ساعة لتصميم

املالحظات من سلسلة خالل من الفرتة تلك يف نيوتن لدى الفنية النزعة تقييم ويمكن
املالحظات هذه تشهد .١٦٥٩ عام يف اشرتاها قد كان مفكرة داخل ُوضعت ِبت، كتاب عن
من كبرية مجموعة بإنتاج اهتمامه وكذلك للرسم، العملية بالجوانب نيوتن اهتمام عىل
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مزج خالل من أو واملعادن، النباتات، أو الحيوانات، من سواء امللونة، والطالءات األحبار
يف املوضوعات هذه آخر ساهم عقد، عن يزيد ما مرور وبعد مسبًقا. موجودة ألوان
مختلفة، وطرق السمك، صيد طعم صنع بكيفية تتعلق أخرى إرشادات ثمة شهرته.
ِبت كتاب احتوى ُسكر. حالة يف بإدخالها الطيور لصيد التعقيد، بالغة جميعها ليست
بني من وبالفعل، منها. عدًدا نيوتن ن دوَّ عامة، ودهانات ملراهم وصفات عىل أيًضا
عرشين ملدة غرفته رفيق وهو — بعد فيما ويكينز جون تذكرها التي القليلة األشياء
يصنعها كان بشعة دوائية وصفة يأخذ ما غالبًا كان نيوتن أن — كامربيدج يف عاًما
من املالحظات هذه بعض جاءت وقد األمراض. من كواق لوكاتيلو») («بلسم بنفسه
ملعلومات مشابهة معلومات قدم شهري عمل وهو ويلكنز، لجون الريايض» «السحر كتاب
مستديمة، حركة إلحداث املختلفة بالطرق تتعلق املفكرة يف أخرى فقرات كانت فيما ِبت،

الالحقة. العقود يف بالًغا اهتماًما حاز موضوع وهو
فحسب، العظيم ملستقبله نذًرا العملية براعته عوالم يف االنغماس هذا يقدم لم
نيوتن ميول ارتباط لكيفية رائًعا وصًفا ستوكيل قدم وبالفعل، مبارشة. إليه قاد ولكنه
يف املبكرة نيوتن براعة أن إىل أشار فقد الالحقة. بانتصاراته عليه استحوذت التي املبكرة
بالغ نفع لهما كان والتصميم، الرسم يف خربته جانب إىل امليكانيكية، األدوات استخدام
كان عليه». القوية العقلية ملكاته لتطبيق متينًا أساًسا له «وأعدت التجريبية ملهارته
«البصرية مثل فريد، نحو عىل عظيًما طبيعيٍّا فيلسوًفا ليصبح السمات كل يملك نيوتن
يف ضخمة عقلية و«قوة حلوله»، إيجاد يف واملثابرة يقهر، ال الذي و«الثبات النافذة»،
من شابهه وما الجرب يف فذة و«مهارة استنتاجاته»، سلسلة [و] حججه نطاق توسيع
«ُولد ستوكيل رأي يف ولكنه للتقليد، يميل كان األطفال، جميع ومثل التنويت». طرق
الحقائق بعض توضيح يف دورهم والكد واملصادفة للتعلم وكان األمر. واقع يف فيلسوًفا
الحقائق هذه نطاق توسيع إىل تدريجيٍّا عمد وقد الثاقبتني»، عينيه أمام والعامة البسيطة

األكرب». الكون اقتصاد عن كشف «حتى

ورع طفل

شديدة تعاسة يعاني املوهوب الريفي الصبي كان آالته، ابتكار يف مستغرًقا كان ما قدر
الخطايا بكل االختزال بأسلوب قائمة وضع ،١٦٦٢ عام من مايو أواخر ففي شبابه. يف
التي األخطاء كل يدون قصرية لفرتة وظل حياته، من السابق العقد يف ارتكبها التي
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تماًما خاطئًا مصطلًحا «متزمت» مصطلح كان لقد بكامربيدج. دراسته أثناء ارتكبها
املرتبطة املتطرفة الربوتستانتية األخالقية القيم ولكن الدينية، نيوتن لعقيدة كوصف
املذكرات. فقرات بني لنا تبدى الذي الشخص دقيق نحو عىل تصف املصطلح بهذا
الذي الراحة») («يوم السبت يوم يف يؤديها كان أنشطة غطت الخطايا هذه من فالكثري
األحد أيام من الكثري ويف الراحة. يلزموا أن الورعني األتقياء باملسيحيني فيه يفرتض
تفاحة ويأكل تافًها، كتابًا يقرأ نيوتن كان عرش، السابع القرن خمسينيات فرتة خالل
يصنع املساء ويف الحبال، وبعض فرئان، ومصيدة وساعة، ريشة، ويصنع الكنيسة، يف
يف غرابة فال ثم ومن الرب، يوم يف فارغ» «لغو ب يثرثر كان بأنه اعرتف وقد الفطائر.
قد أنه أيًضا ن دوَّ فيما اكرتاث، بال ويحفظها العظات من العديد يسمع كان أيًضا أنه
نفسه يكرس كان األحيان، بعض ويف املناسبات. إحدى يف الكنيسة إىل الذهاب تماًما فاته
من الكثري أن والحق الدنيوية»، «األمور مفضًال هلل، تكريسها من أكثر املال وكسب للتعلم
و«كنت لعقيدتي»، وفًقا أعيش أكن «لم ورع: كإنسان العيش يف فشله عىل تدل خطاياه
«االشتياق» ويف لذاته حبه يف وفشل هللا، عن بعيًدا يصبح جعله ما وهو الصالة»، أهمل

الرب. لطقوس
دبوًسا يضع فكان قريته. يف مراهق ألي املعتادة الوقائع بعض أيًضا هناك كانت
والدته منه تطلب حني للمنزل املجيء يرفض وكان «يوخزه»، لكي آخر صبي قبعة يف
كان أخرى، أوقات ويف ونشاب. لقوس امتالكه بشأن وجدته والدته عىل وكذب ذلك،
من الكرز ثمار يرسق فكان بارزة: الطعام جرائم كانت كذلك الخدم. مع «يتشاجر»
طعام صندوق من والسكر الربقوق ثمار يختلس وكان كالرك، زوجة ابن ستورر، إدوارد
ما أول كان وبالفعل مرضه، أثناء الطعام يف يفرط كان بأنه اعرتف إنه بل والدته.
حول تدور كامربيدج يف طالبًا كان حني ارتكبها التي للخطايا القصرية القائمة يف كتبه
نفسيته. من قتامة أكثر عنارص تصف األوىل القائمة يف أخرى تعليقات ثمة الخطأ. هذا
— إدوارد شقيق — ستورر آرثر وأوسع «كثريين»، ورضب شقيقاته، إحدى لكم فقد
نيوتن قائمة يف قذرة» وأحالم وأفعال وكلمات أفكار «لدي لعبارة الدقيق واملعنى رضبًا.
إلخراج مرشوعة» غري «وسائل الستخدامه بأسفه يتعلق فيما الحال وكذلك واضح، غري
من يظهر حقيقي اشمئزاز أيًضا وهناك بها. يمر التي والحزن» «الكرب حالة من نفسه
بشاعة الذكريات هذه أكثر ولعل للبعض»، وتمنيه لنفسه املوت «لتمني تذكره خالل
نيوتن ع جمَّ كذلك ومنزلهما. ووالدته والدته زوج بحرق هدد حني البعيدة الذكرى تلك
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املسميات ترتيب «إعادة جريجوري فرانسيس كتاب يف الواردة الشائعة بالكلمات قائمة
و«زوجة»، «أب»، مثل ملصطلحات فأضاف أبجديٍّا. مرتبة ١٦٥١ عام الصادر القصرية»
وهي جريجوري، كتاب يف وجود لها يكن لم و«عاهرة» «فاسق»، مثل كلمات و«أرملة»

وزوجها. والدته يف لرأيه تشري ربما تعبريات
الذي لكوندويت، فوفًقا حياته. من أخرى مناح يف نفسه عن نيوتن غضب أعلن
نيوتن دفعتا اللتان القوتان هما املنافسة يف والرغبة االستياء كان قرب، عن نيوتن عرف
عن قصة له يروي نيوتن كان ما وغالبًا األكاديمي. مشواره بداية يف الجميع عىل للتفوق
ترتبط ربما قصة وهي الفصل، مؤخرة يف قابًعا كان حني الثانوية املدرسة يف األوىل أيامه
إىل طريقه يف وهو معدته يف ركلة تلقى األيام، أحد ففي ستورر. آرثر برضب «اعرتافه» ب
عليه. اعتدى الذي الشخص مع الكنيسة فناء يف اشتبك الدروس انتهاء وبعد املدرسة،
منه أكثر وعزم روح لديه كان فقد خصمه، قوة يف يكن «لم نيوتن أن من الرغم وعىل
وفيما ذلك». من أكثر معه يشتبك لن أنه أعلن أن إىل رضبًا يوسعه ظل أنه لدرجة بكثري
بعد الكنيسة. بجانب لالرتطام خصمه وجه يدفع أن عىل املدرسة ناظر ابن حثه بعد،
يف عليه تفوق حتى يتوقف ولم التعلم، يف خصمه عىل التفوق أجل من نيوتن كافح ذلك،

املدرسة. عىل األول ليصبح صعد يتوقف لم وبعناد الدرايس، الرتتيب
أن إال الدرايس، أدائه عىل عكيس تأثري الدرايس املنهج عن الخارجة ألنشطته كان
كلما أقرانه عىل وتفوق األكاديمي نشاطه استئناف استطاع إنه حتى هائلة كانت قدرته
شكليٍّا، يسبقونه كانوا ما أحيانًا الكساىل الصبية «بعض أن إىل ستوكيل أشار وقد شاء.
جون املدرسة ناظر أن ويبدو ليتخطاهم». جهوده ملضاعفة يدفعه كان ما دائًما هذا لكن
عن الصبي إبعاد يستطع لم لكنه مبكرة، مرحلة يف نيوتن موهبة اكتشف قد ستوكس،
من إخراجه والدته قررت ،١٦٥٩ عام من الثاني النصف يف أنه غري وأزاميله. مطارقه
موثوق موظف رعاية تحت ُوضع قد أنه من الرغم وعىل األرسة. ممتلكات إلدارة املدرسة
كتبه، بحور يف الغرق عىل وقدرته النماذج، من ذلك وغري السواقي ببناء هوسه فإن فيه،
الذي واملاشية األغنام رشدت فقد املهمة. لهذه تماًما مناسب غري شخًصا نيوتن من جعال
لذلك غرِّم قد أنه الوثائق وتوضح املجاورة، الحقول إىل بها يعتني أن املفرتض من كان
كانت ستوكيل، وبحسب الطعام، تناول يتذكر بالكاد وكان نفسه. العام من أكتوبر يف

أفكاره». كل تشغل «الفلسفة
روحاني كدارس تصويره يف نيوتن بتطور الخاصة القصص تبدأ املرحلة، هذه وعند
معروًفا أصبح قد أنه إىل مختلفة أدلة أشارت بعد، وفيما موهوبًا. صانًعا وليس زاهد،
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ميئوًسا مديًرا ولكونه كامربيدج. بجامعة التحق حني الحس» «عديم أو الساذج بسلوكه
العلية يف علميٍّا مالذًا ووجد عنه، نيابة للترصف الخادم يرشو كان عائلته، لشئون منه
والعلمية الطبية املجلدات من كومة وسط ليغرق املدرسة، يف كان بينما يقيم كان حيث
الشجريات من سياج أسفل فحسب يضطجع كان أخرى، مناسبات ويف هناك. تُركت التي
ألميال وسار لجامه، من نيوتن حصان أفلت مرة، وذات كتابًا. ويقرأ شجرة أسفل أو
ولعه من االنزعاج غاية «يف والدته وكانت يقرؤه. كتاب يف مستغرًقا كان فيما وعي دون
ألي يصلح لن سخيف «صبي بأنه يصفونه العاملون كان فيما بالقراءة»، فيه املبالغ

يشء».
أال يجب الهائلة نيوتن موهبة أن حنا أخرب الذي ستوكس، يف ممثًال النجاة طوق جاء
بابتكاراته وأعجب للصبي، العادية غري «املقدرة رأى فقد بسيط». ريفي «عمل يف تُدفن
والدته وأخرب القليلة»، عمره سنوات فاق الذي الرائع ذكائه وكذلك يده، وبراعة املدهشة،
مجانًا، باملدرسة يقيم يرتكه أن وعرضستوكس للغاية». ورائًعا فذٍّا إنسانًا «سيصبح أنه
املدرسة إىل بالعودة البنها السماح عىل حنا موافقة يف أساسيٍّا عامًال يعترب قد ما وهو
ويتلقى ،١٦٦٠ عام خريف يف هناك إىل ليعود بالجامعة، لاللتحاق لالستعداد الثانوية
ستوكس ألقى باملدرسة األخري يومه ويف واليونانية. الالتينية اللغة يف إضافية دروًسا
أيٍّا أن إىل ستوكيل أشار وقد املدرسة. بقية عيون أدمع أنه ُزعم وداعه يف مؤثًرا خطابًا
يشء ألي يليق «ال أنه رصاحًة أعلنوا الذين العاملني يراود لم العواطف هذه مثل من

الجامعة». سوى

ترينيتي

كامربيدج، بجامعة ترينيتي بكلية نيوتن يلتحق أن بالفعل تقرر قد كان الفرتة، تلك يف
بابينتون، وهمفري آيسكوف ويليام قوى اتحاد أن األرجح وعىل إنجلرتا. كليات أرقى
إىل نيوتن إرسال حسم الذي العامل هو كان بالكلية، كعضو مؤخًرا أعيد قد كان الذي
مرصوفاته «يسدد كطالب ،١٦٦١ عام من يونيو ٥ يف كامربيدج إىل نيوتن وصل هناك.
بشكل والدته تملكها التي الثروة مع تتماىش ال متدنية مكانة وهي خدمية»، أعمال بأداء
وحضور طعامهم مقابل الدفع عليهم كان الذين الطالب هؤالء كان لالستغراب. مثري
املحتمل ومن األثرياء، للطالب أو لزمالئهم خادمني بمنزلة الواقع يف أيًضا، املحارضات
تفاعل مستبعًدا. ذلك كان وإن بابينتون، لدى الوظيفة هذه يف عمل قد نيوتن يكون أن
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إعادة مع وبإيجابية رسيًعا بالكلية والعاملني الطالب من الجامعية املدينة قاطني من كل
من املعينني محل امللكي للحكم املؤيدون وحل الفائت، الربيع يف الحكم إىل الثاني تشارلز
مؤلف بريسون، جون األنجليكاني العالم وصار املرموقة. املناصب يف الكومنولث جانب
عهده ويف ،١٦٦٢ عام يف بالجامعة أستاذًا ،١٦٥٩ عام يف العقيدة» «بيان املؤثر الكتاب

الالهوتية. الدراسة وخاصة والعلم للمعرفة تقليدية أكثر أشكال عىل الكلية ركزت
نيوتن قضاء كيفية عىل الضوء ببعض صغرية مفكرة من املقتطفة الدالئل تلقي
أساسية لوازم رشاءه كتبها التي األوىل العنارص فتبني طالب. وهو ملاله وإنفاقه لوقته
يف طالبي سكن يف للمعيشة الالزمة العادية واملواد والحرب، والقلم واألوراق، الكتب، مثل
لغرفته، وسجادة ملكتبه، وقفل والشموع، واألحذية، املالبس، مثل عرش، السابع القرن
قطع من طاقًما بعد فيما اشرتى ثم شطرنج، ولوحة يد، ساعة أيًضا واشرتى ومبولة.
ودفع األلواح)، ألعاب يف الرباعة غاية يف أصبح كوندويت، كاثرين رواية (ووفق الشطرنج
الخاصة الفقرة وتشري التنس. ملعب إىل للدخول السنوي اشرتاكه قيمة بنسات سبعة
يكن لم أنه إىل الحق، موضع يف تكررت والتي والرحالت» الراقصة الحفالت «نفقات ب
منفصلة قائمة صنع قد أنه والحق هناك. األول عامه خالل الدراسة يف لحظة كل يقيض
الكسرتد، وكعك واملرمالد، والجعة، الكرز، رشاء ذلك يف بما و«البذخ»، «العبث» لنفقات
والربقوق والكمثرى، التفاح، رشاء إىل تحول بعد وفيما والجبن. والزبد، واللبن، والكعك،

املطهي.
سجالتهم تزال ال الذين الطالب بني مألوف غري فريد نحو وعىل — بالغة وبرسعة
منهم العديد كان والذين الطالب، من وزمالئه خادمه، إقراض يف نيوتن بدأ — باقية
وكان الكلية. يف ما نوًعا مكانته من أعىل اجتماعية مكانة يشغلون وكانوا «مورسين»
عالمة خالل من تبني ما وهو إليه، ماله يردون نيوتن سخاء من املستفيدين معظم
نيوتن التقى ،١٦٦٣ عام يف تقريبًا ما، مرحلة ويف األمر. بهذا املتعلق السجل عرب ظهرت
نيوتن وجد والده أن إىل نيكوالس نجله أشار (الذي ويكينز جون هو آخر، مورس بطالب
لنيوتن سكرتريًا واآلخر الحني بني يعمل ويكينز كان مًعا. اإلقامة وقررا وكئيبًا»)، «وحيًدا
(نيكوالس) نيك علم وقد الكنيسة. يف وظيفة ليشغل ١٦٨٣ عام يف كامربيدج غادر حتى
كان الصباح ويف العمل، أوقات يف طعامه تناول ينىس كان نيوتن أن والده من ويكينز
أو اللييل، بنومه اهتمام أدنى دون ما؛ افرتاض الكتشافه الرسور من حالة «يف يستيقظ
نفسه العام يف مفتونًا أصبح فقد نيوتن، ذكريات ت صحَّ وإذا إليه». حاجة إظهار مجرد
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الفرد مستقبل آفاق تقييم وهو — النجوم بأحكام التنجيم بعلم بويكينز فيه التقى الذي
ونتيجة املوضوع. هذا عن كتابًا واشرتى — والكواكب النجوم مواقع دراسة أساس عىل
لبديهيتها لريفضها فقط إقليدس، رياضيات إىل الالحق العام يف اتجه بذلك، رضاه لعدم

التفاهة. حد إىل يصل بشكل
كان الذي بارو، إسحاق الرياضيات ألستاذ األوىل املحارضات حرض أنه األرجح وعىل
وجود الجامعي األستاذ الحظ وربما ،١٦٦٤ عام من مارس يف املنصب، هذا شغل من أول
أقامت االفتتاحية، بارو ملحارضة الالحق الشهر ويف الحضور. وسط للغاية يقظ طالب
وبحسب نيوتن. فيها واشرتك الدراسية، للمنح الدورية مسابقاتها من واحدة ترينيتي
الشاب الطالب يكون أن يتخيل لم والذي ممتحنه، هو بارو كان بعد، فيما للقصة روايته
الواضح من كان فذ عمل وهو «الهندسة»، الرائع ديكارت كتاب مطالعة عىل جرؤ قد
معرفة النعدام أمله خاب فيما به، االعرتاف من منعه ما التواضع من لديه نيوتن أن
ويف امتيازات. لعدة مخوًال أصبح ثم ومن باملنحة، نيوتن فاز ذلك ومع بإقليدس. نيوتن
املعممة، الحدين ذات نظرية فيه اكتشف الذي العام نفس يف تقريبًا الالحق، العام بداية
درجة عىل للحصول للتأهل تخصًصا أكثر معارف يف مطول اختبار خوض عىل أُجرب
كان وإن االختبار، هذا يف اإلخفاق عىل شارف أنه ذكر الحقة، رواية ويف البكالوريوس.
الدراسية املنحة اختبار وبني الحدث هذا بني خلطت قد الرواية تكون أن املحتمل من

السابق. العام يف عقد الذي
إىل نيوتن وعاد ،١٦٦٥ عام منتصف يف إنجلرتا من متعددة أجزاءً الطاعون دمر
إىل عودته وبعد أغسطس. أوائل أو يوليو أواخر يف اآلخرين الطالب معظم مع موطنه
الذين أنفسهم الطالب من العديد إقراض يف استمر ،١٦٦٦ عام من مارس يف كامربيدج
الصيف، فصل بداية يف أخرى مرة الظهور عاود الطاعون ولكن قبل، من يقرضهم كان
من كبري جزء إنتاج شهدت والتي أخرى، مرة له مالذًا لينكولنشاير من نيوتن ليتخذ
عام مارس ٢٠ ويف باجنل. بوثباي يف بابينتون منزل يف األرجح عىل إبداًعا، أعماله أكثر
إىل عاد حني املبلغ نفس أعطته والتي والدته، من اسرتلينية جنيهات ١٠ تلقى ،١٦٦٧
— املال هذا من كبريًا جزءًا أنفق الالحق العام مدار وعىل الالحق. الشهر يف كامربيدج
الطحن أدوات لصنع معدات عىل — له املدينني من اسرتدها التي األموال إىل إضافة
ومعاقرة (مرتني)، الورق لعب يف والخسارة األحذية، من أزواج وثالثة التجارب، وإجراء
دورية من األوىل املجلدات بعض رشاء جانب إىل (مرتني)، الحانات إحدى يف الرشاب
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الجمعية «تاريخ وقتئٍذ حديثًا املنشور سربات توماس وكتاب الفلسفية»، «املعامالت
املرة وهذه أخرى، مسابقة يف اشرتك سبتمرب ويف لشقيقته. الربتقال وبعض امللكية»،
بسبب ببساطة أم بارو، أو بابينتون من بدعم ذلك أكان وسواءٌ الكلية. عضوية لنيل
فقد الشفوي، االختبار مدة أيام األربعة خالل تألقا اللذين املنحة يف وتفانيه عبقريته

بالكلية. أسايس غري كعضو نيوتن انتُخب
الالهوتية املعرفة نوعية يف خبريًا كان أنه إىل كذلك ضمنًا يشري هذا أن الواضح ومن
علم يجعل أن عىل أقسم الكلية، لعضوية النتخابه وكنتيجة يطلبها، بريسون كان التي
بفرتة ذلك بعد يستقيل. أو الكهنوتية لدرجة م يُرسَّ وأن دراساته تركيز محور الالهوت
يوليو ويف ذوقه. لتناسب تجديدها عىل وعمل جديدة، غرفة إىل نيوتن انتقل وجيزة
أسايس عضو منصب إىل االنتقال له أتاح مما اآلداب، يف أستاذًا ب نُصِّ ،١٦٦٨ عام من
قبعة واشرتى الجامعي، ردائه لتفصيل الالزمة املواد عىل املال من مزيًدا وأنفق بالكلية.
وبعض ويكينز)، مع مناصفة (اشرتاها وأريكة الجلد، من وسجاًدا وحلة، الثمن، باهظة
للواحد، شلن مقابل موشورات ثالثة اشرتى كذلك الريش. من جديد رسير لصنع املواد
إىل رحالته بأوىل قام فيما الكيميائية، للتجارب األرجح عىل زجاجية» «قطع جانب إىل

سمعته. تبعته ما ورسعان الصيف، أواخر يف لندن
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والسماء، األرض طبيعة فهم يف رسيًعا نموٍّا عرش السابع القرن من األوىل العقود شهدت
عىل القديم االعتماد وكان العلمية. بالثورة إليها يُشار كان ما عادًة التي العملية تلك
الطبيعية الفلسفة أن من الرغم عىل الجامعات، يف االضمحالل رسيع أرسطو فلسفة
مرحلة يف أوروبا أنحاء جميع عرب روتيني نحو عىل يُدرسان كانا األرسطي األخالق وعلم
الطبيعية، للفلسفة األرسطية املنظومة ويف القرن. نهاية حتى الجامعي التخرج قبل ما
األربعة العنارص من تحويه ما مقدار حيث من «عرضيٍّا» تُفرس األجسام حركات كانت
موضعها إىل أسفل أو أعىل إىل تتحرك األشياء وكانت والنار)، والهواء، واملاء، (الرتاب،
الطبيعية الفلسفة وكانت منها. تتكون التي العنارص أكثرية عىل اعتماًدا «الطبيعي»
علم مثل املختلطة»، «الرياضيات موضوعات أو الرياضيات علم مع بطبيعتها تتعارض
األرقام استخدام يمكن كان حيث املوسيقية، األصوات وعلم والهيدروستاتيكا، البرصيات،
كون يف يحدث كان هذا كل املدة. أو الطول مثل للقياس القابلة الخارجية الكميات مع

والكواكب. بالشمس محاطة مركزه، يف األرض تستقر
الشمس مركزية نظام اكتسب حيث — الفلك علم يف دراماتيكي تغري أول حدث
من الرغم عىل — جدًدا منارصين الشميس) النظام مركز هي الشمس إن (أي الكوبرنيكي
الربوتستانتية. الطوائف من والعديد الكاثوليكية الكنيسة جانب من الرسمية املعارضة
يوهانز أعمال حركتها الفلك علم يف ثورة هناك كانت و١٦١٠، ١٥٩٦ عامي بني وفيما
ملركزية نظاًما ١٥٩٦ عام لكبلر الكوني» «اللغز كتاب فطرح جالييل. وجاليليو كبلر
داخل الكواكب مدارات رسم خالل من الكواكب بني املسافات تحديد فيه أمكن الشمس
كتابه يف الكوكبية للحركة مغناطيسية نظرية أيًضا كبلر ونرش متناسقة. مجسمات
مما قانونني أول ضمت أطروحة وهو ،١٦٠٩ عام الصادر الجديد» الفلك «علم العظيم



نيوتن

أو ناقص قطع مدارات يف تتحرك الكواكب بأن (والقائلة كبلر بقوانني بعد فيما عرف
كل تقطع معني، مدار بؤرتي إحدى عند تقع التي للشمس، بالنسبة وأنه إهليلجية،

الفرتات). نفس يف املسافات نفس الكواكب
األشياء. تكبري له أتاحت آلة إىل العدسات من زوًجا جاليليو حوَّل ،١٦٠٩ عام يف
األقمار من مجموعة له املشرتي كوكب أن وأدرك السماء، نحو «التلسكوب» هذا وأدار
الفلكية» «الرسالة القصري كتابه ويف الشمس. حول الكواكب تدور مثلما حوله، تدور
يتألف التبانة درب وأن وأودية، جبال به القمر بأن أيًضا رصح ،١٦١٠ عام الصادر
كانت التي السائدة، التقليدية للنظرية تحديه يف زاد ،١٦١٣ عام ويف النجوم. آالف من
وقد بقع. بها الشمس أن إثبات خالل من وذلك العيب»، عن «منزهة السماء بأن تقيض
نص والذي ،١٦١٩ عام الصادر العوالم» «انسجام كتابه يف الثالث قانونه كبلر أضاف
والكوكب الشمس بني املسافة متوسط مكعب فإن كوكبي، مدار ألي بالنسبة أنه عىل
اكتشافات دحضت وفيما الشمس. حول الكوكب دوران فرتة مربع مع طرديٍّا يتناسب
يف لنيوتن محورية أهمية كبلر لقوانني كانت السماء، كمال يف االعتقاد بفاعلية جاليليو

الرياضية». «املبادئ كتاب يف األساسية الفرضيات إثبات
ففي الفلك. علم يف أعماله عند عرش السابع القرن علوم يف جاليليو إسهام ينته لم
وهو للكون»، األساسيني النظامني حول «حوار كتابه نرش عىل بشجاعة أقدم ،١٦٣٢ عام
يف الجربية اإلقامة قيد وضع ذلك وبسبب للعالم. الكوبرنيكي النظام إثبات حاول عمل
وبراهني «حوارات رائعته صدور من الرغم عىل ،١٦٤٢ عام يف حياته نهاية حتى منزله
املقذوفة األجسام أن يفرتض أرسطو وكان .١٦٣٨ عام يف جديدين» لعلمني رياضية
«الطبيعية» الحركة ذلك بعد عليها سيطرت ثم «عنيفة» لحركة البداية يف تعرضت قد
أيًضا وذهب الطبيعي. موضعها نحو أسفل إىل للجسم األرضية الجزيئات دفعت التي
كتاب يف جاليليو أعلن ذلك، من بدًال وزنها. مع تتناسب برسعات تسقط األجسام أن إىل
من بالقرب جسم ألي الرأيس املكون بينما مكافئ، قطع املقذوفات مسار أن «الحوارات»
منها تسقط التي املسافة إجمايل أن عىل ينص كقانون عنه التعبري يمكن األرض سطح
السقوط. يف املستغرق الوقت مربع مع تتناسب رأسيٍّا «حجم» أو وزن أي من األجسام
تكون سوف الواقع ويف أهمية، ذات غري للجاذبية الفيزيائية األسباب أن أوضح كذلك
ومن بأرسه. األرسطي املرشوع مع آخر تعارًضا يعد فيما اكتشافها، يف الصعوبة بالغة
أرىس رياضيٍّا، حسابها يمكن األريض املجال يف الظواهر من عدًدا أن إظهاره خالل

30



الرائعة السنوات

كتابه يف واملوضح — األكرب نيوتن انتصار ويعد الحديث. امليكانيكا علم قواعد جاليليو
أساس كانت الرياضية» «املبادئ أن توضيح هو — االسم نفس يحمل الذي العظيم

الطبيعية. الظواهر من العديد
نفس ففي بيكون. فرانسيس أعمال يف موضح الحديث للعلم آخر أسايس بُْعٌد ثمة
بيكون كان وامليكانيكا، الفلك علم وضع عىل عاكفني وكبلر جاليليو فيه كان الذي الوقت
من بدًال مبارشًة معها االندماج هي الطبيعة لفهم املناسبة الطريقة أن لفكرة يروج
إىل بيكون وذهب أخرى). نصوص أي (أو األرسطية النصوص خالل من معها التعامل
ويف الطبيعية، الفلسفة يف تقدم لتحقيق األوحد الطريق هو تعاوني مرشوع إجراء أن
بالتطورات وأشاد الهادي واملحيط أمريكا لقارة األخرية االكتشافات إىل أشار ذلك إطار
يزيد أن شأنه من منفصلة حقائق عن مالحظات فإبداء والحرف. الفنون حققتها التي
الطبيعي العالم تحليل شأنها من جيًدا املصممة التجارب بينما املرئي، بالعالم املعرفة
وقد الحقيقية. الطبيعة أرسار عن معلومات واستخراج له، املكونة األساسية أجزائه إىل
قد كان وإن الطبيعة، لتحليل الخيميائيون بها استعد التي بالطريقة أيًضا بيكون أشاد

الغامضة. االصطالحية ولغتهم املنغلقة حياتهم ألساليب أسف
الطريقة هو جاليليو مرشوع أن عىل يتفقون لألرسطيني املعادين جميع يكن لم
البنى لنوعيات معقًدا وصًفا ديكارت رينيه أعد فقد العلمية. الحقائق لكشف املالئمة
العالم يف املتواجدة الظواهر أن فافرتض املادي. العالم أساس تشكل التي الصغر متناهية
فلسفته وافرتضت املرئي. غري املستوى عىل أيًضا تعمل املاكينات تشبه والتي حولنا من
تماسك إىل تؤدي والرباغي بالكالبات مأهول مرئي غري مجهري عالم وجود امليكانيكية
والحرارة، املغناطيسية، غرار عىل النطاق، واسعة ظواهر ُفرست وقد مًعا. العنارص
عىل كبرية آثاًرا خلفت عمالقة، شمسية «دوامة» نشاط خالل من والكهرباء، والجاذبية،
يف جاليليو ديكارت شارك املادة. من متعددة أشكال قذف خالل من األرضية الظواهر
وإن الكوبرنيكي، للمنهج كبلر وتأييد تأييده أيًضا (وشاركه األرسطي للمنهج مناهضته
التفسريات إن قائًال أساس»، دون «يبني بأنه اإليطايل العالم اتهم ولكنه ا)، رسٍّ كان
سنرى وكما للطبيعة. املجهرية امليكانيكية األسس إطار يف تصاغ أن ينبغي العلمية
أنه من الرغم عىل الشاب، لنيوتن بالنسبة تأثريًا األكثر العمل هو ذلك كان فقد الحًقا،

جانبه. من شديدين ومناهضة عداء موضع صار ما رسعان
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الرياضيات عالم يف مبتدئ

بقراءة مطالبًا وكان بكامربيدج، عادي جامعي طالب تعليم البداية يف نيوتن تعليم كان
بارو محارضات تكون وربما قراءته. املقرر واألرسطي الالهوتي األدب من معترب قدر
ن ودوَّ الجادة، بالرياضيات اهتمامه أثارت ما هي ١٦٦٤ عام ربيع يف الرياضيات يف
ديكارت وكتاب الرياضيات» «دليل أوتريد ويليام كتاب قرأ قد أنه بعد فيما نيوتن
عام شتاء ويف املحارضات. إلقاء يف نشاطه بارو فيها بدأ التي الفرتة يف تقريبًا «الهندسة»
يف الواردة (والتعليقات كثب عن لديكارت التحليلية الرياضيات درس ،١٦٦٤-١٦٦٥
شوتن)، فان فرانز الهولندي الرياضيات عالم كتبها والتي «الهندسة» كتاب من نسخته
نطلق ما وباستخدام واليس. لجون الكليات» و«طريقة الجرب، يف فييت فرانسوا وأعمال
املخروطية القطوع عرَّفت التي املعادالت أتقن الديكارتية، التنسيقية الهندسة عليه
الرغم وعىل الزائدة). والقطوع الناقصة، والقطوع املكافئة، والقطوع (الدوائر، املتنوعة
اإلنجازات احرتم فقد «العنارص»، كتابه يف إقليدس بإنجاز البداية يف استهان أنه من
لألعمال املعياري القالب منهجهما متخذًا بعد، فيما وأبولونيوس إلقليدس القديمة

الرياضية.
أي انحدار درجة أو «التواء» قياس كيفية نيوتن اكتشف ،١٦٦٤ عام نهاية قرب
علماء يد عىل وُطورت املماسات»، «إشكالية باسم ذلك ُعِرف وقد نقطة. أية عند منحنى
نيوتن بنى ما ورسعان سلوز. دي فرانسوا ورينيه جريجوري جيمس أمثال رياضيات
(أي ما منحنى عىل املتعامد الخط تحديد خالله من أمكن ديكارت صاغه منهج عىل
نقطة عند كبرية دائرة ميل قطر نصف إيجاد طريق عن املماسات) عىل املتعامد الخط
سمح مما قريبتني، نقطتني بني املتعامدة» «الخطوط نيوتن فأخذ املنحنى. مع تماسها
ألي التماس خط يوجد أن استطاع حينئٍذ اعتباًطا. صغرية تصبح بأن بينهما للمسافة
والحد األقىص الحد وكذلك مخروطي، قطع أي عن «تعرب» معادالت خالل من نقطة
نطلق ملا األساسية العنارص عن ليعرب اإلجراء بتعميم وقام الصلة. ذات للمعادالت األدنى
منحنى عىل يطرأ الذي التغيري معدل املماس ميل خالله من يمثل والذي التفاضل، عليه

نقطة. أي عند ما
واليس تحليل قراءة يف رشع قد نيوتن كان ،١٦٦٣-١٦٦٤ عام شتاء بداية مع
املساحة بتقسيم منحنى أي أجزاء أسفل املساحات إيجاد خاللها من يمكن التي للطرق
الكميات «حساب كتابه واليس فيه نرش الذي الوقت ويف الصغر. متناهية أجزاء إىل
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ويحده ،(S) بالشمس املحيط الشميس، النظام الديكارتية: الدوامات نظرية :1-3 شكل
مركزها. يف نجوًما فتحوي األخرى النظم أما .FFFFGG النقاط

فإن ،x = yn األساسية للمعادالت أنه معروًفا كان ،١٦٥٥ عام يف الصغر» متناهية
«الرتبيع»، ب ذلك ُعرف وقد .an+1/n+1 هي a والنقطة صفر بني املنحنى أسفل املساحة
أكثر معادالت هناك كانت التكامل. اآلن عليه نطلق ملا البدائي الشكل هو هذا وكان
التقريب أتاحت التي الالمتناهية، املتسلسلة استخدام مثل مختلفة أساليب تطلبت تعقيًدا
هذه واليس طور وقد معني. حد إىل الحدود من متسلسلة وصول مع نهائية لقيمة
تقرتب والتي الحدود من سلسلة واكتشاف املكافئ، والقطع الزائد القطع برتبيع الفكرة

.π القيمة من
لتحقيق بديلة تقنيات وقدم ،١٦٦٤-١٦٦٥ شتاء يف بعناية واليس أعمال نيوتن قرأ
تربيعات يف التفكري أجل من واليس تقنية بتنقيح قام ما ورسعان النتائج. نفس
والجذور والتكعيبي الرتبيعي الجذر إدخال (بمعنى العرشية القوى إطار يف املنحنيات
الدائرة، لرتبيع الصحيحة املتسلسلة بإيجاد واليس إليه وصل ما وتجاوز األخرى).
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النظرية الكتشاف أخريًا توصل النجاح، هذا من املكتسبة الرؤى نطاق لتوسيع ونتيجًة
معادلة أي نطاق توسيع أجل من والعرشية) الصحيحة للقوى (أي املعممة الحدين ذات
.١٦٧٦ عام يف اليبنتز إىل خطاب يف األوىل للمرة عنها أعلن والتي ،(a+x)n/m الشكل عىل
هي والرتبيعات املماسات تقنيات أن عام بوجه نيوتن أدرك ،١٦٦٥ عام أوائل يف
أواخر ومع والتكامل. للتفاضل األساسية النظرية لديه كان أنه بمعنى معكوسة، عمليات
تنقش كنقاط املنحنيات مع يتعامل ما عادًة كان لبارو، تقليًدا يعد قد وفيما ،١٦٦٥ عام
لها تتعرض التي «الرسعات» إىل وأشار معينة، ظروف تحت افرتايض فراغ يف خطوًطا
والتكامل التفاضل عليه أطلق ما هو هذا وكان الوقت. من معينة لحظات يف النقاط
صار وحينئٍذ تليها. التي إىل نقطة من «تنساب» املنحنى عىل النقاط قيم ألن «املنساب»؛
األجزاء من مجموعات كمجرد ليس املنحنيات أسفل املساحات مع التعامل باإلمكان
تمر الذي الفراغ تقدير خالل من «حركيٍّا» تتشكل كمساحات ولكن الصغر، متناهية
املحور عىل املتواجدة النقطة أسفل تقع مماثلة بقيم متحركة نقطة تربط خطوط عربه
يف صدر رائع مقال يف منهجيٍّا العبقري العمل هذا معظم ُرتب وقد مبارشة. السيني
العالم. يف رياضيات عالم كأبرز صنفته أطروحة عن عبارة وكان ،١٦٦٦ عام من أكتوبر

التفاحة

دفعه الذي الحافز كانت نيوتن عىل سقطت التي التفاحة أن عن املتداولة القصة تعد
عىل للحفاظ املطلوبة بتلك التفاحة إسقاط يف تسببت التي القوة بني املقارنة يف للتفكري
صحيحة أكانت وسواءٌ العلم. تاريخ يف األرجح عىل األشهر القصة هي مداره يف القمر
عىل عاكًفا كان الرياضية، باكتشافاته فيه يقوم نيوتن كان الذي الوقت يف فإنه ال، أم
يوحد من أول جعلته امليكانيكا يف األبحاث من استثنائية سلسلة إىل ليمتد نشاطه توسيع
صياغة نيوتن بدأ اعرتافه، وبحسب السماء. ويف األرض عىل للحركات الحاكمة القوى
ما ورسعان مداره. يف دوار جسم بموجبه يظل الذي القانون باكتشاف الجديدة رؤاه
عىل عاكًفا كان حينما منها الكثري (ويطور) يتذكر كان الحركة، قوانني من سلسلة صاغ
«املسودة»، بعنوان مفكرة ويف عاًما. بعرشين بعدها الرياضية» «املبادئ كتاب تأليف
شملت الحركة، عن بديهية حقيقة مائة عن يزيد ما ١٦٦٥ عام أوائل يف نيوتن كتب
لالعتقاد ميتافيزيقي تربير باستحضار أيًضا قام فيما األسايس، الذاتي القصور مفهوم
بدائية نسخة وهي لسببها، مساوية تكون أن بد ال التصادمات تأثريات بأن الخاص
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كتلة االعتبار يف وباألخذ الرياضية». «املبادئ كتابه يف ورد الذي الثالث الحركة لقانون
أو الحركة، قوة بقاء عىل ينص قانون إىل الرائع نيوتن تحليل أدى ورسعته، الجسم

التصادم. وبعد قبل هي كما (mv) الزخم،
جوانب من يُقذف الذي الجسم مسار يف وبراعة بنشاط يبحث نيوتن راح ذلك، بعد
جوانب من جانب كل يمارسها التي األربعة التصادمات إجمايل أن متخيًال مغلق، مربع
نقطة حول مدار يف ما جسم عىل للحفاظ املطلوبة اإلجمالية للقوة ومساو مماثل املربع
تصادًما تحدث التي الجوانب عدد تكبري بإمكانية القائل االفرتاض عىل وبناءً مركزية.
إلبقاء املطلوبة اإلجمالية القوة أن إىل نيوتن خلص دائرة)، يكون (بحيث نهاية ال ملا
كل نسبة األجسام حركة لقوة بالنسبة «تعادل واحدة دورة يف دائرة يف يتحرك الجسم
األجسام» حركة «قوة كانت فإذا الدائرة». قطر لنصف الدائرة] محيط [أي الجوانب تلك
الوقت كان وإذا .2πmv هي واحدة دورة يف الناتجة القوة إجمايل فإن ،mv تساوي
عن للتعبري الوقت، عىل القوة قسمة حاصل فإن ،2πr /v هو واحدة لدورة املستغرق
هويجنز كريستيان نرش وقد .mv2/r هو معينة»، لحظة يف دوار جسم عىل املؤثرة «القوة
أن من الرغم عىل ،١٦٧٣ عام يف مرة ألول امليكانيكا تطور نواة تمثل التي النتيجة هذه
هويجنز. أنجزه ما بذلك ليتخطى بسنوات ذلك قبل بالفعل استخدمها قد كان نيوتن

جاليليو، يد عىل أثريت ما أول أثريت مشكلة معالجة استطاع أنه آنذاك نيوتن أدرك
(الجاذبية) األرض عىل ما جسم ثبات عىل تحافظ التي القوة بني النسبة تحديًدا وهي
األرض. دوران بفعل الفراغ يف لالنطالق الجسم نفس ميل أي املركزية»، الطاردة و«القوة
أما الجاذبية. عن الناتجة العجلة أي األوىل، القوة عن للتعبري g الرمز نيوتن اشتق وقد
دورة يف الجسم دفع شأنها من املركزية الطاردة القوة أن قرر فقد للثانية، بالنسبة
إىل خلص األرض، لحجم قيمة تحديد خالل ومن ،2π2r املسافة عرب لألرض واحدة
شأن من إن (إذ مرة ٣٥٠ بمقدار املركزية الطاردة القوة من أقوى الجاذبية قوة أن
القوة تجعله فيما واحدة، ثانية يف قدًما ١٦ ملسافة للنزول ما جسًما تدفع أن الجاذبية

فقط). بوصة نصف ملسافة يتحرك املركزية الطاردة
ستينيات أواخر يف عقد األرجح، عىل التفاحة سقوط بمشهد نيوتن تأثر وبفعل
الجاذبية قوة وبني األرض عن االبتعاد إىل القمر ميل بني مقارنة عرش السابع القرن
حجم عن للتعبري رقم وباستخدام جاليليو. إليها أشار إشكالية وهي األرض، سطح عند
مركز من املسافة (أي أرضية دائرة قطر ٦٠ بحوايل األرض عن بعيًدا القمر األرضجعل

35



نيوتن

األرض استواء خط عن لالبتعاد ما جسم ميل أن استنتج االستواء)، خط إىل األرض
ونصف. مرة ١٢ بقرابة األرض عن لالبتعاد القمر ميل يفوق املركزية) الطاردة (قوتها
الجذب بموازنة املركزية الطاردة القوة تقوم أن يتطلب القمر مدار استقرار كان فإذا
جاذبية قوة تساوي للقمر املركزية الطاردة القوة فإن األرض، تولده الذي مركزيٍّا املوجه

مرة. (٤٣٢٥ =) ١٢٫٥ × ٣٥٠ بمقدار سطحها عند األرض
قانون نيوتن اشتق الحسابية، العملية هذه فيها أجرى التي املخطوطة نفس ويف
لقوة الخاص قانونه بدمج دوار جسم عىل املؤثرة للقوة (1/r 2) للمسافات العكيس الرتبيع
استخدمه الذي الرقم أن بعد فيما نيوتن وتذكر الثالث. كبلر قانون يف الدوار الجسم
ذلك مع تقريبي» شبه بشكل «توافق قد (٤٣٢٥) مداره يف القمر تحفظ التي للقوة
(٣٦٠٠ = ٢٦٠) واألرض القمر بني املسافة مربع الحسبان يف باألخذ الناتج، الرقم
هذه بني االختالف نيوتن أعزى النقطة، هذه وعند العكيس. الرتبيع لقانون املطلوب
خاطئ قياس عن ناتج االختالف أن أدرك بعد وفيما أرضية؛ دوامة لتأثريات النتائج
قانون ابتكار يف أسبقيته عىل دليًال الخرايف الجهد هذا يف رأى وكذلك األرض، لحجم
عنارص من العديد افتقد فقد مدهًشا، كان ما قدر الجهد هذا أن غري الكونية. للجاذبية

العظيمة. نظريته

فلسفية أسئلة

دون أخرى مفكرة ويف حال، بأي العلمية نيوتن غزارة االهتمامات هذه تستنفد لم
هذه غطت وقد عليها. تعليقات ومن أرسطية نصوص من املالحظات من مجموعة
أوروبية، بجامعة طالب أي يدرسه الذي العام الدرايس املنهج يف موضوعات املالحظات
األرجح عىل ما، مرحلة ويف الطبيعية. والفلسفة والبالغة، واملنطق، األخالق، علم مثل
وأدرج األرسطية الدراسية الكتب من مقتطفات أخذ عن توقف ،١٦٦٤ عام أواخر يف
محددة». فلسفية «أسئلة عنوان تحت الفلسفية واالستفسارات املالحظات من مجموعة
وأرسطو صديقي، «أفالطون اإلنجليزية يف تعني شائعة عبارة دون العنوان وفوق

أعظم». صديق الحقيقة لكن صديقي،
بطبيعة تتعلق عناوين تحت الفلسفية» «األسئلة مفكرة يف األوىل الفقرات ُوضعت
أكرب، أجساًما ن لتكوِّ مًعا الصغر متناهية األجسام بعض «تماسك» وراء والسبب املادة،
قدم وقد بعضها. وارتفاع األجسام بعض سقوط وأسباب والربودة، الحرارة وطبيعة
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عليها علق التي العامة املوضوعات صارت وبالفعل التقليدية، للنظريات قوية انتقادات
عن تماًما اختلفت ميتافيزيقية نكهة األوىل للفقرات وكان حياته. لبقية اهتمامه محور
عىل — املادة بطبيعة يتعلق ففيما وجيزة. بفرتة ذلك بعد تبناه الذي التجريبي املنهج
إىل وأشار ،(١٦٥٩) الروح» «خلود كتابه يف مور هنري منهج اتبع — املثال سبيل
«النقاط عكس وعىل محالة. ال املادي للعالم األساسية الزاوية أحجار هي الذرات أن
متناهية األجزاء من مجموعة إن إذ متناهية، ال أجزاء إىل املادة تقسيم يمكن ال الرياضية»،
بالتماسك، يتعلق وفيما متناهيًا. جسًما تشكل أن يمكن ال صغرية، كانت مهما الصغر،
شكلت مخلخلة مادة أطلقت شمسية «دوامة» بأن الديكارتي االفرتاض عىل نيوتن ل عوَّ
املادة لكل قويٍّا «احتشاًدا مسببًا األرض عىل «ضغط» بدوره وهذا الجوي؛ الغالف

العالم». يف املوجودة
السابع القرن ثمانينيات بدايات حتى الديكارتي الدوامة بنموذج ملتزًما نيوتن ظل
فيما استخدم قد كان وإن األثريية»، «املادة مصطلح الدوامة أجزاء أدق عىل وأطلق عرش.
األكثر «الهواء» عن لالكتشاف القابل غري املتغلغل الوسط ذلك لتمييز «أثري» كلمة بعد
ما أيًضا وتساءل األجسام، تسخني إىل أدى قد الدوامة اهتياج كان إذا ما وتساءل غلظة.
ذاته الضوء عن نتج أم الضوء، طريق عن نُقل هواء عن نتجت قد السخونة كانت إذا
حرارته بإزالة املاء تجميد باإلمكان كان إذا بما الخاص السؤال طرح كذلك، مبارشًة.
زجاجية). غرفة داخل تضغطه أو الهواء تفرغ كانت (التي الهوائية بويل مضخة داخل
أخرى مرة ترتفع أن بد فال الجاذبية، تسبب التي أسفل إىل املادة لحركة بالنسبة أما
سطحها تحت الواقعة األرض تجاويف كانت ذلك حدوث بدون (أ) ألن مختلف شكل يف
كان وملا ألسفل، الهابطة املادة لتلغي كانت ألعىل املرتفعة املادة (ب) وتنتفخ. لتتضخم
املادة من كثافة» «أكثر تكون أن بد ال الصاعدة املادة أن إىل أيًضا وذهب جاذبية. هناك
قوة يحدث مما الكبرية، األجسام من «أكثر» (داخلية) أجزاء عىل ضغطت وإال الهابطة،
الدوري الكون بفكرة االهتمام ذلك يخمد ولم الهابطة. القوة من تأثريًا أكثر صاعدة

الالحقة. والعلمية الخيميائية أعماله يف أهميتها رؤية ويمكن مطلًقا،
من مالحظات أعقب فقد التجربة. خالل من بحثها أمكن السماوية الظواهر حتى
الخاصة نيوتن مالحظات مبارشًة املذنبات طبيعة عن لديكارت الفلسفة» «مبادئ كتاب
من حالة يف تركه ما وطاقته وقته من استهلك حدث وهو ،١٦٦٤ ديسمرب مذنب عن
اتجاه «عكس شماًال تحرك قد املذنب أن نيوتن الحظ بعد. فيما ذكر حسبما «االختالل»،
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تسبب هل القمرية. للدوامة املحتملة اآلثار الختبار رائعة تجارب واقرتح الدوامة»، تيار
ألنها ال، هي اإلجابة أن إىل البداية يف أشار والجزر؟ املد تيارات حدوث يف القمر تأثري
يكون قد ذلك، من الرغم عىل يحدث. لم هذا ولكن القمر، مولد عند يكون ما أقل تكون
األنبوب يف السائل ارتفاع كان إذا ما ونرى املاء، أو الزئبق من أنبوب إحضار املمكن من

للقمر. املتعددة بالجوانب تأثر قد
يأت ولم محورية. فلسفية أسئلة لحسم تجارب يقرتح نيوتن كان مرحلة كل يف
االختبارات من سلسلة قدم فقد الصدد. هذا يف نيوتن به أتى ما بمثل آخر جامعي طالب
تأثر قد األجسام وزن كان إذا مما للتثبت وكذلك العنارص، مختلف جاذبية لتحديد
ويف — ساحر نحو وعىل مختلفة. ارتفاعات أو أماكن إىل بنقلها أو التربيد، أو بالتسخني
«أشعة» كرس أو عكس باإلمكان كان إذا عما أيًضا تساءل — الجاذبية عن نظريته إطار
بعجلة تصطدم الجاذبية أشعة من بعض جعل أمكن فإذا الضوء. أشعة مثل الجاذبية
سمح إذا أو هوائية، طاحونة مثل تدور لجعلها معينة درجة عىل مزواة أضالع ذات أفقية
حركة هناك يكون فقد تدور، لجعلها رأسية عجلة نصفي بأحد باالحتكاك فقط لها
الشتقاق املفكرة يف آخر موضع يف التساؤالت من سلسلة نيوتن طرح باملثل، مستديمة.
نقل خالل من ربما مغناطيس، يستطيع هل املغناطيسية. األشعة من مستديم نشاط
كأرشعة هوائية أرشعة شكل عىل ملتهبة حديد قطعة يف دورات يحدث أن األشعة، هذه
جودة ذا مغناطيًسا نيوتن اشرتى األرجح، عىل األفكار هذه والختبار الهوائية؟ الطاحونة
بواسطة املبتكرة التجارب من سلسلة أجرى قصرية بفرتة ذلك وبعد ،١٦٦٧ عام يف عالية

املغناطيسية. الحديد برادة
لكتاب قراءاته خالل من واملاء الهواء طبيعة حول أسئلة لديه أثريت أخرى ومرة
لألجسام املجهرية البنى عن ديكارت كتبه ما واستهلك الفلسفة»، «مبادئ ديكارت
آخر، موضع وىف هنا، نيوتن واقرتح وجهده. طاقته من كبريًا قدًرا واللينة الصلبة
يتعلق منها الكثري كان عويصة، نظرية تخمينات لحسم الهوائية بويل مضخة استخدام
حتى مفرغة، هوائية مضخة يف حدث — املثال سبيل عىل — الضوء فانكسار باألثري.
هل ولكن الفراغ». ويف الهواء يف الرقيقة املادة «نفس طريق عن يحدث أن لزاًما أصبح
نيوتن ولكن ذلك، يف بويل يفكر لم الزجاج؟ أنواع مختلف يف واحًدا االنكسار مدى كان

كرايست. كلية يف له متاحة هوائية مضخة هناك كان وبالفعل فعل،
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من الجاذبية موجات طريق عن تعمل مستديمة حركة ذات ملاكينات فكرتان :2-3 شكل
ترينيتي. بكلية الفلسفية» «األسئلة نيوتن مفكرة

والجسد العقل عن

بالتحديد، وموقعها الروح بطبيعة الفلسفية» «األسئلة مفكرة يف الفقرات من الكثري تتعلق
وكان التجربة. يف الخارجية واألجسام الذاتي الداخيل العقل من كل لعبها التي واألدوار
أن بحقيقة وأيًضا والجسد، العقل إشكالية عليه نطلق بما البداية منذ منبهًرا نيوتن
«عن عنوان وتحت القضية. نفس تجاه متباينة أفعال ردود لهم اختالفهم عىل الناس

يقول: كتب النفور» أو التجانس

ونفس آخر. شخص فم يف مرٍّا يكون قد شخص فم يف حلًوا مذاقه يبدو ما إن
… آلخر منفرة رائحة تبعث قد لشخص محببة رائحة تبعث التي األشياء
ال املوسيقية واأللحان اآلخر، البعض تذهل البعض تحرك ال التي واملشاهد

اللمس. عىل ينطبق نفسه واألمر البهجة. بنفس الجميع يسمعها

«خلود مور كتاب من مأخوذة مالحظات (يف اإلحساس» «عن بعنوان آخر قسم ويف
بارد». جاوة ألهل الحار الفلفل «مذاق إن قائًال علق الروح»)،
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والتي املخ من املختلفة املواقع عىل أيًضا نيوتن علق املالحظات، سلسلة نفس ويف
املخ أن تثبت عديدة ظواهر سجل وقد الروح. موضع باعتبارها الفالسفة إليها استند
منه يسلب الضفدع إن اإلحساس. عىل ذلك يؤثر أن دون بالغ رضر به يلحق أن يمكن
عىل بقدرته يحتفظ اإلنسان ولكن للثقب، تعرض قد مخه أن لو والحركة» «اإلحساس
اإلنسان يستطيع وال الرئيسية. الدموية األوعية إىل الثقب يصل لم ما حواسه استخدام
مثقاب) (أو جماجم منشار يحدثه الذي الثقب خالل من يرى أن — يبدو حسبما —
من تماًما مجرًدا يجعله مثقوبًا يكون حني اإلنسان مخ عىل ثقل «أقل ولكن رأسه، يف

والحركة». اإلحساس
اإلرادة، حرية بطبيعة يتعلق املبكر أبحاثه لربنامج األساسية العنارص أحد كان
الحركات فبعض الجسد. ببقية الروح ارتباط بكيفية والخاصة بها املرتبطة واإلشكالية
الحركات من الكثري أن نيوتن ن دوَّ الحركة»، «عن عنوان وتحت إرادية. ال الجسدية
تفكري، دون العزف يستطيعون فاملوسيقيون بحت: نحو عىل ميكانيكية البرشية
إدراك دون يسريون والناس إغفالها»، أو نغمة ألي بال إلقاء «دون يغنون واملطربون
الحوت فك عظمة دفع طريق عن يستحث الذي التقيؤ وكان ذلك. فعل لكيفية منهم
حركات أن بوضوح ذلك أثبت وقد البحتة، امليكانيكية للحركة آخر مثاًال املرء حلق يف

الروح». عن ومستقلة «ميكانيكية الحيوانات
تفسري ألي عنيًفا تفنيًدا للروح نيوتن وصف تضمن فقد ذلك، من الرغم عىل
يُوَصم أن نيوتن يشأ لم معارصيه، معظم شأن فشأنه لسلوكياتها. بحت ميكانيكي
ويف هوبز. وتوماس ديكارت أمثال امليكانيكيني الفالسفة تالحق التي اإللحادية بالسمعة
صلة ذا ا مهمٍّ دليًال لتقدم الذاكرة جاءت الشخصية، بالهوية الروح ملكة ارتباط ظل
للتاليش بالذاكرة يؤدي أن يمكن رضبات الرأس تلقي إن اإلنسان. سلوكيات بمنابع
طويل. بوقت ذلك بعد تحدث مماثلة أحداث طريق عن تنشيطها إعادة يمكن فيما التام،
من أكثر هو مما تتألف الذاكرة أن إىل نيوتن ذهب الروح»، «عن بعنوان فقرة ويف
للذهن ما يشء استدعاء من يمكننا «أساًسا» بداخلنا أن بد ال وأنه املعدلة»، «املادة حركة
لفلسفة الحيوية النقاط من واحدة كانت الرؤية وتلك األصيل. الحدث توقف بمجرد

بعد. فيما الطبيعية نيوتن
الحيوانات «أرواح» نيوتن ناقش الخلق»، «عن بعنوان آخر قصري استثنائي مقال ويف
طبيعة عن تماًما منفصلة طبيعة ذات أنها يعتقدون عرصه فالسفة معظم كان التي
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التي البدائية الالعقالنية» «الروح من نوع وجود إىل نيوتن أشار وقد البرش. أرواح
الضارية الحيوانات وجود يف تسببت الحيوانات، أجسام من مختلفة بأنواع اتصلت حني
نيوتن أشار لحجته)، الجريئة للطبيعة (نظًرا االختزال وبطريقة اآلن. املوجودة املتنوعة
لفكرة تأكيد هو معينة لفصائل معينة أرواًحا خلق قد األصل يف هللا بأن القول أن إىل
نبعت الفصائل بني والفوارق فاالختالفات يحتاج. كان مما أكثر جهًدا بذل قد (هللا) أنه
نيوتن ذهب تطرًفا، أكثر نحو وعىل أجسامها. تكوين عىل اعتمدت التي فطراتها، من
فقط نبعت البرش بني االختالفات وأن األساس، يف متشابهة كانت البرشية األرواح أن إىل
إىل أشار هللا، عن ومقتضبة مستقلة أخرى فقرة ويف الجسماني. تكوينهم يف فوارق من
بني الصدفة وليدة «اختالطات نتاج الحيوانات وال البرش يكون أن املمكن من ليس أنه
وتجد لحم، قطعة هنا «فتجد النافعة، غري األجزاء من العديد هناك كان فبذلك الذرات».
وللبعض فقط، واحدة عني الحيوانات لبعض كان وربما ما، عضو من مفرًطا عدًدا هناك

عينني». من أكثر اآلخر
املالحظات من بسلسلة والجسد الروح أعمال بني للتمييز روعة األكثر املحاولة بدأت
كتلك وصوًرا خياالت أنتجت للروح ملكة هو فالخيال واإلبداع. «الخيال» طبيعة عن
نرى عندما أذهاننا يف يتقد الخيال أن إىل نيوتن وذهب والذاكرة. األحالم يف املوجودة
الطيب، «الهواء فيها يتوافر بيئة يف وذلك الشديد»، االنتباه من حالة «يف ونحن األشياء
والنهم، «السْكر، ب يتهدم أنه غري الرشاب». يف واالعتدال الطعام، تناول عن واإلمساك
الروح». واضطرابات الجنون)، يأتي املفرط الشغف ومن األمور تلك (فمن الدراسة وكثرة
فيما «التشتت»، إىل تقودهم لدرجة البعض لدى املخ يثري «التأمل» أن من نيوتن وحذَّر
للقيام التخيل عىل املخ تدريب املمكن ومن ودوار». «ألم إىل اآلخر البعض لدى يؤدي
«غرور جالنفيل جوزيف كتاب من مشهورة قصة إىل نيوتن وأشار جديدة، بأشياء
«بتنمية الغجر من العقل يف التحكم تعلم بأكسفورد لطالب (١٦٦١) الدوجماتية»

خياله». وتقوية
لها الحق موضع يف ولكن الوقت، ببعض أكسفورد طالب عن كتبها التي الفقرة بعد
ففي والرؤية. الخيال عىل الخاصة تجاربه من سلسلة نيوتن سجل النص، داخل مبارشة
تضمنت برصه عىل الخطرية التجارب من سلسلة نيوتن أجرى ،١٦٦٥ عام يف ما مرحلة
ولكن شخصية، كتجارب التجارب هذه وُدوِّنت ممتدة. زمنية لفرتة الشمس يف التحديق
موضوعي انفصال وجود عىل تدل إشارة يحوي كان التجارب من لسلسلة املفصل وصفه
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ذات األجسام جميع أن الحظ واحدة، بعني الوقت لبعض الشمس يف حدق أن فبعد عنها.
ومن الزرقة. إىل مائلة بدت الداكنة األجسام بينما اللون، حمراء له بدت الفاتحة األلوان
نفس ولكن املصابة، بالعني إليها نظر حني حمراء البيضاء الورقة بدت األوىل النظرة
سوى لعيني يصل ال بحيث للغاية صغري ثقب عرب إليها نظرت «إذا خرضاء بدت الورقة

بسيط». ضوء شعاع
(حسبما عينيه يف «األرواح» حركة خمدت عندما إنه إذ حال، بأي التجربة تنته لم
وهناك عينه. بإغالق للشمس طيًفا أو تلوية صورة يخلق أن استطاع يعتقد)، كان
متحدة بدوائر تدريجيٍّا وأحيطت املنتصف، يف أفتح صارت اللون زرقاء بقعة ظهرت
التجربة تنويع خالل ومن والبنفسجي. واألزرق واألخرض واألصفر األحمر ألونُها املركز،
كان وعندما األحيان. بعض يف األحمر إىل تتحول البقعة أن الحظ مختلفة، ظروف تحت
فخلُص األوىل. التجربة بعد حدث كما بالضبط ألوانًا يرى كان أخرى، مرة عينه يفتح
عصبه يف الكامنة األرواح عىل التأثري يف األسلوب نفس يتبعان وخياله الشمس أن إىل
(«والتي للحمرة املائلة اآلثار نفس وشاهد سحابة إىل بالخارج ونظر واملخ. البرصي
فرتة وبعد البيضاء، الورقة يف حدق عندما حدث مثلما معظمها») يف للسواد أكثر تميل
براقة كانت سحابة إىل نظر حني القاتم» األحمر وسط «تتألق بقعة يجعل أن استطاع

عينيه. أدمعت لدرجة
تبوح التجارب هذه مثل من لسلسلة بداية سوى تكن لم التجربة هذه أن حقيقة إن
عينه منح أن فبعد نوعه. من فريد نحو عىل ملهمته الشديد نيوتن إخالص عن بالكثري
تلك ويف كاملة». السابقة التجربة «وكرر الغسق بعد ساعة حتى انتظر الراحة، من قدًرا
يرى أن استطاع ُسُحب، أو ورقة مثل بيضاء أجسام إىل السليمة بعينه نظر حني املرة،
ووجد وسواد». قاتمة «بحمرة ب محاطة الصورة وكانت خلفيتها، عىل للشمس صورة
مهام عىل خياله لرتكيز جاهًدا يحاول لم ما للشمس، صورة رؤية تجنب يف استحالة شبه
يتخيل أن استطاع العينني، من أي يف بالكاد محتملة الشمس صورة كانت وحني أخرى.
تجعل لدرجة مًعا تتجمع كانت «وربما الشمس، فيه كانت الذي املوضع يف عديدة أشكاًال
«ومن وأضاف: وظاهرة». مرئية األشياء خياالت أوضح بأن يجزم بًرصا الناس أضعف
الثابتة القوة هي تلك وكانت مًعا». واألحالم الجنون طبيعة من يشء يجتمع قد هنا،
مرة ورسدها ،١٦٩١ عام يف لوك لجون تفصيًال رسدها نيوتن إن حتى التجارب، لهذه
صورة استدعاء بإمكانه يزال ال أنه إياه مخربًا ،١٧٢٦ عام يف كوندويت لجون أخرى

عليها. تفكريه ركز إذا للشمس
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واأللوان الضوء عن جديدة نظرية

التجارب من مجموعة نيوتن سجل األلوان، عن كتبها التي املبدئية الفقرة من فرتٍة بعد
لم التجارب، هذه خالل من العنوان. بنفس جديدة صفحة عىل الزجاجية باملوشورات
املعالجات أيًضا تحدى بل فحسب، واأللوان الضوء عن األرسطية النظرية نيوتن يفند
تحديد باإلمكان وليس الحديثة. وهوك وبويل ديكارت أعمال يف املوضوع لهذا املوجودة
ركز الحقة، تقارير يف ولكن بوضوح، األبحاث هذه عىل نيوتن فيه عكف الذي التاريخ
التي تجاربه عن ديكارت تقرير الستنساخ بذلها التي جهوده يف ألبحاثه املبدئي دافعه
أن إىل ديكارت ذهب العمل، هذا يف «االنكسار». مقاله يف زجاجي بموشور أجراها
بعد عىل حائط عىل لتنعكس موشور عرب الضوء انتقال طريق عن تنتج التي األلوان
ما، مرحلة ويف قزح. قوس تكوين يف الداخلة العمليات تفرس املوشور عن سنتيمرتًا ٥٠
الفقرات ولكن تلك، الشهرية» األلوان «ظاهرة استنساخ أجل من موشوًرا نيوتن اقتنى
بأداتني. استعانته إىل تشري الفلسفية» «األسئلة مفكرة يف كتبها التي األوىل التجريبية

إذا ما باختبار اقرتاح عن عبارة األلوان عن الجديد القسم يف األول التعليق كان
وكان األبيض. اللون تكوين إىل يؤدي املوشوري واألحمر األزرق اللون من مزيج كان
مزيج عن عبارة هو لون أي أن تعترب التي القديمة النظريات بالفعل انتقد قد نيوتن
الظالل امتزاج طريق عن نشأت قد األلوان أن تفرتض التي تلك أو واألبيض، األسود من
ينتج الضوء أن لفكرة أيًضا بالنقد نيوتن تعرض باملفكرة، آخر موضع ويف بالضوء.
نرى ليجعلنا كان يثقلنا الذي الدوامة ضغط ألن محالة، ال خطأ فهذا الضغط. عن
مجرد خالل من الظالم يف الرؤية عىل قادًرا املرء يكون فيما الوقت، طوال ساطًعا ضوءًا
الضوء أن أساس عىل للضوء املوجية النظريات نيوتن هاجم وأخريًا، فقط. الركض
أثريي وسط عرب تنتقل التي «النبضات» أو املوجات بينما مستقيمة، خطوط يف ينتقل
أو جسيمات من يتألف الضوء أن بفكرة مقتنًعا أصبح مبكرة، مرحلة ويف كذلك. ليست
روبرت كتاب يف املوضحة «النبضات» فكرة مع مبارشًة تعارض افرتاض وهو كريات،

آنذاك. مؤخًرا نرش قد كان الذي «ميكروجرافيا» هوك
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نيوتن فيها اخترب التجارب، من مجموعة ثالث يف الرئيسية املالحظة وصف ورد
إىل وأشار موشور. خالل من — األحمر باللون واآلخر األزرق باللون نصفه َن لُوِّ — خيًطا
بسبب مستقيم، واحد خط يف يسري ال وكالهما اآلخر، من أعىل «يظهر النصفني أحد أن
لالنكسار املتفاوتة القابلية هذه فرسَّ وقد املختلفني». اللونني يف االنكسارات تساوي عدم
األبطأ الحركة ذات األشعة أن مفرتًضا الضوء، «لجسيمات» األساسية الرسعة إطار يف
شكلت والبنفسجية الزرقاء األشعة وأن رسعة، األكثر األشعة عن مختلف نحو عىل تنكرس
امتصاص هناك كان كلما صفراء أو حمراء تبدو األجسام أن واستنتج األبطأ. األشعة
انعكاس هناك يكون ال حينما وبنفسجية وخرضاء زرقاء تُرى فيما األبطأ، لألشعة
األلوان نشأة لكيفية تعقيًدا األكثر الالحق وصفه أساس هو هذا وكان األرسع. لألشعة
وباعتبارها األشعة. من معينة أنواع «إلظهار» نزعتها إطار يف الطبيعية األجسام يف
العادي للضوء ثابتة سمات امللونة األشعة كانت فقد الحركة، رسيعة أو بطيئة جسيمات
األشعة «يظهر» املوشوري االنكسار وكان — منها معقد مزيج عن عبارة كان الذي —
األلوان بأن عموًما عليه املتفق املفهوم مع ذلك وتعارض «ينتجها». ال ولكن الفردية
من لكل تهديد بمنزلة وكان االنكسار، أحدثها «تعديالت» خالل من نشأت قد املوشورية

واأللوان. للضوء القياسية امليكانيكية والتفسريات األرسطية التفسريات
بها تساهم التي للطريقة فهمه عن املرحلة هذه يف نيوتن أعمال تنفصل لم كذلك
تجارب مع تساوت البرصية التجارب من سلسلة إجراء يف وبدأ األلوان، تجربة يف العني
العنيف الضغط طريق عن عينه شوه فقد بالعني. اإلرضار درجة يف الشمس يف التحديق
«صوًرا رأى قد أنه إىل أشار ثم «الخياالت»، من عدًدا محدثًا جانبيها، أحد من عليها
يف العظمة وبني عيني بني النحاس من رشيحة «وضع طريق عن حيويًة» تشع وخياالت
هذا نيوتن وكرر إصبعي». أضع أن أستطيع مما الشبكية غاللة ملنتصف أقرب موضع
الضغط. من مختلفة بدرجات وأيًضا الظالم، يف إياه مجربًا املناسبات، من عدد يف الفعل
بعيد. أو قريب من لذلك مشابه بيشء أتى الفرتة تلك يف آخر أحد ال أن لذكر داعي وال

االنكسارات قياس

مقاًال فيها أدرج التي «الكيميائية»، مفكرته يُسمى فيما البرصية تجاربه نيوتن واصل
ببيان بدأ إذ جذري، نحو عىل مختلًفا مرشوًعا ذلك كان األلوان». «عن بعنوان آخر
التجارب من سلسلة ذلك بعد ضم ولكنه موشور، عرب لونني ذي خيط عىل أجري لفحص
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بإمكانية يُعرفوا لم (الذين معارصوه كان وفيما واالنكسار. االنعكاس عىل للغاية املبتكرة
أقىص عىل ذلك نحو أو مرت بعد عىل منكرسة أشعة أسقطوا قد لالنكسار) القابلية تفاوت
طريق عن انكسارها معامالت يف تختلف املختلفة امللونة األشعة أن نيوتن أوضح تقدير،
غرفة ففي بوصات). و٤ قدًما ٢٢) أمتار ٧ بعد عىل حائط عىل منكرسة أشعة إسقاط
أن ليجد الستائر، وسط للغاية صغرية فتحة عرب بالدخول الشمس لضوء سمح مظلمة،
دائريٍّا وليس مستطيًال شكًال كونت الشكل، مثلث موشور عرب انكرست عندما األشعة
وإن الحمراء، من أكثر الزرقاء األشعة انكرست فقد قبل، من أشار وكما الحائط. عىل
أساسيتني صفتني تكونا لم والزرقة الحمرة أن إىل اإلشارة عىل أيًضا حرص قد كان
قرر الدقة، فائقة وبقياسات للعني. األشعة به بدت الذي الشكل كانتا ولكنهما لألشعة،
بها، الخاصة االنكسار درجات لها املوشور من تنبثق التي األلوان مختلفة األشعة أن

الحني. ذلك حتى الحظها قد أحد يكن لم حقيقة وهي
تعقيًدا، أكثر إجراء نيوتن وصف التجارب، من السلسلة هذه خالل الحق وقت يف
ثان. موشور عرب االنكسار من ملزيد املوشور من املنبثقة األشعة خالله من تعرضت
تعرضت التي االنكسار درجة لنفس والحمراء الزرقاء األشعة من أشعة كل وتعرضت
تتحول لم الفردية امللونة األشعة أن نيوتن والحظ األول، املوشور من تمريرها عند لها
ووضع ثالثًا موشوًرا أدخل وعندما الثاني. املوشور عرب كرسها عند أخرى ألوان إىل
بالتداخل املوشورات جميع من املنبثقة لألشعة سمح متواز، وضع يف املوشورات جميع
والبنفسجية والزرقاء والخرضاء والصفراء الحمراء األشعة تمتزج «أينما أشار وكما مًعا؛
صار التجارب هذه خالل ومن بيضاء». تظهر فإنها مًعا، العديدة املوشورات من املنبعثة
إىل فذهب واأللوان. الضوء عن الناضجة نظريته ذلك بعد صار ملا األساسية السمات لديه
ولكنه «تعديله»، خالل من األلوان لظهور أدى أساسيٍّا كيانًا يكن لم األبيض الضوء أن
املختلفة، األولية األشعة من املرحلة) هذه يف حدده قد نيوتن يكن (لم عدد من تألف

الجسيمات. عن ذكره ما بذلك متجاهًال به»، خاص ثابت انكسار معدل منها «لكل
التي الظاهرة تلك امللونة، الرقيقة لألفالم تحليله يف تمثلت أخرى مهمة مالحظة ثمة
عدسة عرب الزجاج من مسطحة قطعة فحص خالل فمن الحظها. من أول هوك كان
املركز متحدة حلقات ترى أن تستطيع الزجاج، لقطعة ممكن موضع أقرب يف ُوضعت
حد إىل نيوتن وصل العدسة، انحناء قطر نصف حساب طريق وعن مختلفة. ألوان ذات
والتي الرشيحة، وبني املركز متحدة الحلقات بني املوجودة الرقيقة الهواء طبقة قياس
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أو ١٦٧٠ عام زهاء يف التحليل هذا وضع وقد البوصة. من جزء ألف مائة بقرابة قدرها
أرسل الذي املالحظات» حول «حوار عمله يف مرة ألول ظهرت نتائج إىل متوصًال ،١٦٧١
عام الصادر «البرصيات» كتابه يف ذلك بعد ثم ،١٦٧٥ عام نهاية يف امللكية الجمعية إىل
يتناسب نقطة أي عند الرقيقة الهواء طبقة ُسمك أن هو األسايس اكتشافه وكان .١٧٠٤
واجهها التي الصعوبة شكلت فقد هذا، إىل إضافًة حلقة. أو دائرة كل قطر مربع مع
وجود عىل رئيسيٍّا دليًال بعد فيما الزجاج قطعتي بني احتكاك إحداث محاولة يف وآخرون

املدى. قصرية منفرة قوى
العني تجارب أن أيًضا حيوي نحو عىل األلوان» «عن مقاالت من الثاني املقال أظهر
فعالة، كأداة النحاسية الرشيحة عن االستغناء فبعد مرشوعه. من أساسيٍّا جزءًا ظلت
غرزه أخرى ومرة القماش، يف فتحات لعمل تستخدم حياكة أداة وهو «مخرًزا»، اقتنى
حدث وكما عيني». ملؤخرة ممكن موضع أقرب «يف عينه خلف يقع الذي التجويف داخل
واصلت عندما يكون ما «أوضح تعبريه حد عىل وكانت الدوائر، من عدد ظهر السابق، يف
عىل الضغط واصلت وإن حتى واملخرز، عيني ثبَّتُّ إذا ولكن املخرز، بسن عيني فرك
بتحريك بتجديدها أقوم أن إىل تختفي ما وغالبًا وتبهت، «تخبو الدوائر كانت به»، عيني

املخرز». تحريك أو عيني
لتحسني لجهوده نهاية وضع قد اللوني للزيغ اكتشافه أن بعد فيما نيوتن ح رصَّ
أن إىل أشار قد ديكارت وكان الكارسة. التلسكوبات أجل من العدسات تجليخ عملية
سوف ناقص) قطع أو زائد (قطع مخروطيني قطاعني من أي يف مجلخة عدسة وضع
(نظًرا كروية عدسة طريق عن عليها الحصول يمكن ال التي الواضحة الصورة عنه ينتج
نفسه، باليشء القيام يحاول عدة ساعات نفسه نيوتن قىض وقد االنكسار). لقانون
إذ مكررة، املحاوالت هذه مثل جعل اللوني الزيغ ولكن «املسودة». يف نتائجه وسجل
صورة لتكوين بها االستعانة يمكن وال مختلف، نحو عىل تنكرس املختلفة األلوان إن
نيوتن أن من الرغم (عىل االختيار نطاق خارج الكارسة التلسكوبات كانت ولو واضحة.
ففيما مرآة؟ يستخدم واحًدا يصنع أن بإمكانه كان فلربما تماًما)، الفكرة عن يتخل لم
وصنع نيوتن انطلق األداة، هذه مثل لصنع النظرية اإلمكانية بمناقشة معارصوه اكتفى
الجهاز منه املصنوع املعدن وكان بيديه. الجهاز من جانب كل صانًعا ناجحة، نسخة
وكان اللوني الزيغ مشكلة حل ولكنه اللون، عديمة الصورة وكانت بسهولة بريقه يفقد
اكتسب وبسببه استثنائيٍّا، إنجاًزا ذلك وكان جيدة. كارسة نظارة كأي األجسام يكرب

كامربيدج. يف شهرة — جرانثام يف فعله ما مكرًرا — نيوتن
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مخرز.1 بواسطة لعينه تشويه من به قام ملا نيوتن رسم :3-3 شكل

هوامش

(1) By permission of the Syndics of Cambridge University Library.
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الرابع الفصل

بالنقد املولعة اجلامهري

عام يف بالكلية أساسيٍّا عضًوا أصبح أن بعد نيوتن حياة اتخذته الذي املهم املنحنى كان
قدرات أدرك قد الحني ذلك يف كان الذي بارو، إسحاق بفضل كبري حد إىل ميًرسا ١٦٦٨
كتابه مراجعة يف له مساعدته عىل باالسم) يكن لم (وإن الشكر لنيوتن وجه فقد نيوتن.
بشكل نيوتن وحرض ،١٦٦٩ عام يف البرصية الظواهر عن عرشة» الثماني «املحارضات
بارو وكان و١٦٦٨. ١٦٦٧ عامي يف الهندسية البرصيات علم يف محارضاته مؤكد شبه
دعمه، بفضل ولكن املجال، هذا يف نيوتن ألعمال الجذرية للطبيعة مدرك غري األرجح عىل
سبتمرب يف كامربيدج جامعة يف الرياضيات أستاذية كريس يف له كخليفة نيوتن انتُخب

.١٦٦٩ عام
مريكاتور نيكوالس كتاب من نسخة عىل نيوتن بارو أطلع ،١٦٦٩ عام أوائل يف
طريقة مريكاتور اكتشف وفيه السابق. العام أواخر يف نُرش الذي اللوغاريتمات»، «تقنية
أنه بعد فيما نيوتن وادعى الالمتناهية؛ املتسلسلة باستخدام للوغاريتمات قيم الشتقاق
املعممة الحدين ذات نظرية اكتشف قد مريكاتور أن (خطأ) اعتقد العمل، قرأ عندما
رؤية كانت فقد حال، أي وعىل الكرسية. القوى طريق عن الحدود متعددات لتوسيع
المتناهية متسلسلة إلنتاج الحدود «تربيع» يف بدأ قد مريكاتور أن وإدراك مريكاتور كتاب
املتسلسلة بواسطة التحليل «عن باسم اآلن يُعرف ورائع، ريايضفذ عمل لتأليف له دافًعا
ولكنه العمل، هذا يف الحدين ذات نظرية نيوتن يذكر ولم «التحليل»). (أو الالمتناهية»
جيب لقيم املقربة الالمتناهية املتسلسالت من عدًدا عرض أخرى ثمينة أشياء بني من
كوادراتركس، ومنحنى الدويري املنحنى دمج تقنيات جانب إىل التمام، وجيب الزاوية
أطروحته من واستقى معكوسة، تقنيات كانت والرتبيعات املماسات طرق أن وأعلن



نيوتن

واستقى به. الخاصة املستمرة الفروق لطريقة متينًا أساًسا ليقدم ١٦٦٦ عام الصادرة
.١٦٧٦ عام يف لاليبنتز كتبهما مهمني رياضيني خطابني يف التحليل» «عن عمله من

لندن، يف وعاش ُولد الذي كولينز جون الرياضيات عاِلم إىل العمل هذا بارو نقل
بشهر. ذلك بعد للعمل كمؤلف نيوتن هوية عن مفصًحا ،١٦٦٩ عام يوليو نهاية يف
وكذلك نيوتن، وإنجازات كولينز، طريق وعن للغاية، رائجة الالمتناهية املتسلسلة كانت
كولينز التقى قد نيوتن أن والواقع اآلخرين. الرياضيات علماء انتباه لفتت الفعيل، النص
والنسب املتسلسلة، وتوسعات العاكس، تلسكوبه مًعا ناقشا حيث نوفمرب، يف لندن يف
راغبًا كان أنه الحظ كولينز أن غري عدساته. بتجليخ قام قد نيوتن أن وحقيقة التوافقية،
بارو طلب الوقت ذلك ويف عمله. أساس تشكل التي العامة الطريقة عن اإلفصاح عن
ترجمه قد كولينز كان الذي كينكويسني، لجريارد «الجرب» كتاب عىل التعليق نيوتن من
كولينز رآه ما أظهر حال أي عىل ولكنه قط، الشاملة نيوتن مالحظات تنرش ولم مؤخًرا.
أراد أنه ١٦٧١ عام سبتمرب يف لكولينز وأوضح بالعمل. اسمه ربط عن غريبًا عزوًفا
يحظى أن «يف رغبة لديه تكن ولم — األساس من ظهر إن — اسم بال يظهر أن لعمله
وكان بعناية». املكتوب غري كالمه طباعة ملجرد الناس وسط طموح كشخص بالتقدير
الثالثة العقود مدار عىل ألعماله املحتملة الجماهري مع لعالقاته الحاكم هو التوجه هذا

التالية.
تلك عن جذريٍّا اختالًفا مختلفة الهندسية البرصيات علم يف نيوتن محارضات كانت
إلثبات والعدسات واملوشورات، التجارب، من مجموعة وظف فقد سابقه. ألقاها التي
واليقينية الرياضية الدقة عىل كبريًا تركيًزا ووضع األبيض، الضوء تغايرية عن نظريته
الهندسة يف يتخصصوا أن عليهم الطبيعيني الفالسفة بأن مجادًال عمله، بها اتسم التي
أول هو هذا وكان «الرتجيح». حد تتجاوز ال التي املعرفة مع التعامل عن يكفوا أن بد وال
وال اليقني من مطلق مستوى بلوغ تستطيع الطبيعية الفلسفة بأن لنيوتن علني ترصيح

الرياضية. املبادئ عىل تقوم أن بد
من كواحد تميزه أن شأنها من أعماًال ينرش أن نيوتن بإمكان كان املرحلة، هذه يف
أمىض العالم. رآه رياضيات عالم وأذكى كأروع وبالتأكيد وغزارة، إنتاًجا العلماء أكثر
يف محارضاته من ونسخة التحليل» «عن من كل نرش عىل حثه يف الوقت بعض كولينز
أوائل (يف التحليل» «عن نطاق موسًعا تنقيحهما، يف كبريًا جهًدا نيوتن وبذل البرصيات،
املستمرة. والفروق الالمتناهية املتسلسلة طريقتي حول أطروحة ليصبح (١٦٧١ عام
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مخرًجا ،١٦٧١ عام من الثاني النصف يف البرصيات يف محارضاته كتابة أعاد كذلك
االنعكاسات قياس رضورة إىل أشارت قد كونها يف األوىل عن اختلفت جديدة نسخة
أبريل يف مجدًدا كولينز حثه عندما أنه غري األلوان. طبيعة مناقشة قبل واالنكسارات
مجايل يف ألعماله مشرتك كتاب إعداد يف يفكر كان أنه نيوتن أخربه ،١٦٧٢ عام من
التي القليلة الفائدة تلك أن وجدت «إذ الفكرة عن تخىل ولكنه والبرصيات، الرياضيات
أنتهي أن إىل السابقة الخالصة بحريتي االستمتاع من ستحرمني النرش من سأجنيها
الجغرافيا عن لكتاب كمحرر الفرتة تلك يف ظهر قد اسمه كان ذلك، من الرغم عىل منه».
سوى إليه يضف لم بأنه الحًقا اعرتف الذي العمل وهو فارينيوس، برنارد تأليف من

القليل.
قد كولينز وكان الوهم. من نيوتن تحرر سبب هو دويل بجمهور األول احتكاكه كان
حني ١٦٧١ عام أواخر يف مجدًدا املوضوع و«أثري» العاكس، تلسكوبه بأمر نيوتن من علم
من اإلعجاب من الكثري ونال امللكية، للجمعية الجهاز من جديدة نسخة بتسليم بارو قام
بعضمن جانب «من التفصيل من بيشء وتدارسه فحصه وجرى الجمعية، أعضاء جانب
الجمعية سكرتري أخربه حسبما العملية»، وتطبيقاته البرصيات علم يف الشخصيات أبرز
وقدراته الجهاز لرتكيب وصف إرسال تم قد أنه نيوتن أولدنربج وأخرب أولدنربج. هنري
عىل هنا رأيت مثلما بملكيته، الغرباء ادعاءات «ملنع باريس يف هويجنز كريستيان إىل

كامربيدج». يف معك حتى أو األرجح،
مخربًا اخرتاعه، بشأن املعهود والالمباالة الرتفع قناع نيوتن ارتدى املقابل، يف
بشأنه. جلبة أي إثارة دون سنوات لبضع كامربيدج يف الجهاز هذا حاز أنه أولدنربج
الشكر ووجه التلسكوب، مرآة لصنع معدني خليط صنع كيفية بشأن نصيحة وأضاف
عارًضا الجمعية، عضوية عرض قبول يف تواضعه وواصل بها. عضًوا النتخابه للجمعية
غري أنشطتهم. إلفادة تفعله أن واملستقلة» املتواضعة «ملساعيه يمكن يشء أي إرسال
يعتربه ما بواسطة العاكس تلسكوبه صنع إىل ُوجه قد أنه أظهر آخر خطابًا هناك أن
الطبيعة». عمليات يف اآلن حتى إليه التوصل تم كشف — أهم يكن لم إن — «أغرب
التاريخ مجرى غريت التي الخطرية البحثية نيوتن ورقة أولدنربج تلقى ذلك، وبموجب

.١٦٧٢ عام من فرباير أوائل يف
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الذي العاكس نيوتن لتلسكوب امللكية الجمعية أعضاء ألحد تخطيطي رسم :1-4 شكل
1  .١٦٧١ عام أواخر يف بارو إسحاق لهم قدمه

امللكية الجمعية يف نيوتن

يف كان ما امللكية الجمعية ابتدعت ،١٦٦٠ عام يف تأسيسها عىل التالية األعوام خالل
كان تفصيليٍّا. ووصفها التجارب إلجراء الطرق بأفضل يتعلق فيما رسميٍّا توجًها الواقع
أن كتاباته يف اقرتح الذي بويل، روبرت اتبعه الذي األسلوب عىل مبنيٍّا كبري حد إىل ذلك
به قاموا ما وصف املؤلفني من يتطلب ذلك وكان القصيص». «الرسد أسلوب املؤلف يتبع
عليهم يتوجب ذلك، يمكنهم وأينما التفصيل. من ممكن قدر بأكرب معني موقف يف فعليٍّا
يصدروا أال أيًضا وعليهم تجريبيٍّا، لالختبار قابلة تكن لم فرضيات إىل إشارة أي تجنب
كان كذلك املتشابهة. الحاالت جميع يف الطبيعة سلوك عن متعجلة عامة بيانات أي
أكرب آلرائهم قطعية يدَّعوا أال عليهم كان أنه حد إىل مزاعمهم، يف االعتدال التزام عليهم
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األشخاص من الكثري جانب من الظواهر واستنساخ فالوقت األدلة. تكفلها التي تلك من
بويل كان وقد ادعاء. أي خطأ أو صحة إثبات شأنهما من املواقف من عدد يف اآلخرين
تطبيق يف مفرطة ثقة لديهم الرياضية امليول ذوي الطبيعيني الفالسفة بعض أن يعتقد
واليقني القطعية من مربرة غري درجة ادعاء ويف الطبيعي، العالم عىل الرياضية التقنيات

ألعمالهم.
يف — أنه القصيص الرسد بأسلوب يروي نيوتن بدأ فرباير، يف قدمه الذي بحثه يف
ومرر ١٦٦٦ عام يف موشور برشاء قام — الكروية غري العدسات لتجليخ محاولته خضم
اختبار أجل من قدًما ٢٢ بُعد عىل حائط عىل مظلمة غرفة يف خالله من الشمس ضوء
االنكسار، لقوانني وفًقا دائرية صورة يرى بأن توقعاته عكس وعىل األلوان». «ظواهر
متعددة تفسريات تدريجيٍّا استبعد فقد روايته، وبحسب «مستطيلة». الصورة بأن فوجئ
دقيًقا قياًسا وأجرى الزجاج، استواء عدم أو سمك ومنها املستطيل، «الطيف» لظهور
املوشور إىل الداخلة األشعة تصنعها التي الزاوية بني الفارق وكان التجريبية. لإلعدادات
بقوانني يفرسَّ أن من أكرب (′٤٩ °٢) منه الخارجة األشعة تصنعها التي وتلك (′٣١)

التقليدية. االنكسار
مصطلح وهو الحاسمة»، «التجربة أسماه ملا توصل أشار، كما املطاف»، نهاية «ويف
مصقلة نسخة التجارب هذه وكانت الحاسمة». «الظواهر البيكونية العبارة من مشتق
األلوان عن مقاالته أكثر يف املوصوفة املوشورين تجربة من — مبهمة كانت وإن —
النافذة بجوار أحدهما واضًعا للغاية، صغرية فتحة منهما بكل لوحني؛ أخذ فقد نضًجا.
تدوير طريق وعن النافذة. من قدًما ١٢ بُعد عىل واآلخر األول)، املوشور وضع (حيث
الثاني اللوح يف الفتحة عرب باملرور مختلفة ملونة ألشعة أتاح محوره، حول األول اللوح
بعد، فيما أكثر اتضح وكما اآلخر. الجانب عىل بجواره يقع ثان موشور عىل لتسقط
نفس لها امللونة األشعة جميع أن من الرغم عىل أنه التجربة تظهر أن املفرتض من كان
درجة لنفس حدة عىل أشعة كل تعرضت فقد الثاني، للموشور بالنسبة السقوط زاوية
األول. املوشور من خروجها عند حدث مثلما الثاني املوشور من خروجها عند االنكسار
ملونة أشعة لكل كان «وهكذا الثاني املوشور بفعل االنكسار قابلية درجة تتغري فلم
اللوني الزيغ إن قائًال وعلق االنكسار». من معينة لدرجة للتعرض … فطري «استعداد»
الكارسة. التلسكوبات من عليها الحصول يمكن التي الدقة نوعية عىل قيوًدا وضع قد

االستمرار أن بدعوى القصيص؛ الرسد أسوب عن نيوتن تخىل النص، منتصف ويف
سوف الطبيعيني الفالسفة إن وقال ومحريًا». «ممالٍّ بحثه يجعل سوف النسق ذلك عىل
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إنها الرياضية؛ املبادئ عىل قائًما «علًما» كانت األلوان نظرية أن اكتشاف عند يذهلون
الجدال. تقبل ال تجارب عىل قائمة لكونها تماًما مؤكدة كانت ولكنها افرتاضية، تكن لم
تجربة إضافة مع نظريته، عليها قامت التي «العقيدة» توضيح عرض البحث، بقية ويف
لونها» باستعادة «تتشبث معني نوع أي من أشعة أي إن توضيحية. كأمثلة اثنتني أو
متهلًال وقال لتغيريها». املضنية محاوالتي «رغم متعاقبة موشورات عرب تمريرها عند
مجمعة األولية األشعة جميع من يتألف األبيض الضوء أن حقيقة األمر يف ما أروع إن
كلون تُرى كانت التي الطبيعية، األجسام جميع ألوان تفرس أن نظريته واستطاعت مًعا.
كثريًا األصعب من إنه بقوله واختتم غريها. دون معينة أشعة لعكس مليلها نظًرا معني
عقولنا يف يخلق أنشطة أو أساليب «بأي أو كرسه، يمكن وكيف الضوء، ماهية تحدد أن
لم «ربما» أنه عىل بالتأكيد خطرية ملحوظة أبدى قد أنه من الرغم عىل األلوان؟» خياالت
غري أجسام). من مؤلف أنه (بمعنى حسية طبيعة ذو الضوء أن لفكرة إنكار هناك يعد
بالحقائق». التخمينات «يخلط لن وإنه لحجته، أساسيٍّا ليس األخري الزعم هذا إن قال أنه

«البرصيات».2 نيوتن لكتاب الفرنسية الثانية الطبعة من الحاسمة، للتجربة استنساخ :2-4 شكل

البرصيات علم بشأن عليها املتفق لألفكار غلوٍّا األكثر التحدي مجرد املقال يكن لم
لفحص املالئمة الطريقة نيوتن اعتربه ملا واضًحا بيانًا كان ولكنه املعارص، التاريخ يف
البحث درسوا قد الزمالء بأن أولدنربج علَّق املقابل، يف العلمية. واملزاعم االدعاءات وتربير
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دورية يف ويُنرش يُطبع أن وطلب عادي»، غري واستحسان حار وتصفيق فريد «انتباه ب
أعضائها بعض قيام رضورة قررت قد الجمعية أن كذلك وذكر الفلسفية». «املعامالت
الصلة. ذات األخرى التجارب بعض وأيًضا بالبحث، الواردة التجارب إعادة بمحاولة
يف وكفاءة رصاحة األكثر «القضاة لكونهم الجمعية إىل البحث أرسل قد بأنه نيوتن ورد
اآلن «بحرية» بإمكانه يكون أن عظيمة «ميزة يعتربها أنه إىل وأشار الفلسفية»، األمور
إىل أحاديث توجيه من بدًال والحيادية» الحكمة غاية يف مجلس «إىل انتباهه يحول أن

وتضيع)». الحقائق من العديد بسببه (ترتبك بالنقد ومولع متحامل جمهور

الفرضيات مشكلة

شهرة يف فضل واأللوان بالضوء الخاص والبحث التلسكوب لوصف املشرتك للنرش كان
إعجابهم عن هويجنز، كريستيان أبرزهم املعارصين، الفالسفة من عدد عرب وقد نيوتن.
يف أولدنربج إىل كتب هوك، روبرت امللكية الجمعية نجم أن غري للعمل. واستحسانهم
اتفاقه من الرغم وعىل النظرية. بشأن خطرية تحفظات لديه أن يخربه أسبوع غضون
ال االنكسار قابلية تفاوت أن يعتقد يكن لم فإنه حقيقية، الظاهرة أن عىل الرأي يف
عىل يوافق لم كما األبيض، الضوء تغايرية عن نيوتن نظرية بواسطة إال تفسريها يمكن
من مماثلة نتائج اكتشف أنه هوك وأعلن حسية. طبيعة ذو الضوء أن أظهرت قد كونها
حاول كما مؤكدة األبيض الضوء عن نيوتن نظرية أن عىل املوافقة يستطيع ال وأنه قبل،

يثبت. أن نيوتن
حركة أو ذبذبة عن عبارة الضوء أن عىل تحديًدا تنص والتي هوك، فرضية كانت
بفعل يحدث للضوء تعديًال اللون كون مع — مرئي وغري متمايز غري وسط عرب انتقلت
تجربة لديه ا حقٍّ نيوتن أن ولو التجارب. مئات عىل أكد، حسبما قائمة، — االنكسار
استطاع أنه غري بسهولة. نظريته مع هوك التفق فرضيته، تثبت واحدة ومقنعة حاسمة
تكون أن ينبغي ِلَم حدث. ما تفرس أن أيًضا شأنها من عديدة أخرى فرضيات يف التفكري
املوشور؟ إىل يصل أن «قبل» األبيض الضوء يف مركزة اللون تؤلف التي الحركات كل
ألن رضورة يوجد يكن لم مثلما هكذا، األمر يكون أن تستدعي رضورة هناك يكن لم
نظرية كانت لقد أرغن. آلة مزامري من بعد فيما املنافيخ يف املوجودة األصوات تصدر
للغاية مؤكدة تكن ولم — والرباعة» اإلتقان غاية «يف كانت وإن — فرضية مجرد نيوتن

ريايض. كربهان
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املعلومات من وفرة ١٦٧٢ يونيو يف هوك عىل املطول رده يف نيوتن استخدم
ذاته حد يف الرد وكان املعملية، مفكرته من وكذلك البرصيات يف محارضاته من والبيانات
عىل كان فقد هوك. لسلوك متغطرس بتوبيخ الرد بدأ البرصيات. علم يف ا مهمٍّ إنجاًزا
نسبها التي «الفرضية» أن من الرغم عىل خاص، بخطاب نيوتن عنق» يطوق «أن هوك
ما عىل يتوقف يشء فال بحثه؛ يف نيوتن عنها تحدث التي الفرضية هي تكن لم هوك له
عن متحدثًا يحتقرها، كان التي «الفرضيات» نيوتن تجاهل ال. أم جسًما الضوء كان إذا
كل يف ينترش مستقلة طبيعة ذي آخر أو كيشء إياه معتربًا عامة، «بمصطلحات الضوء

اليشء». هذا ماهية تحديد دون مضيئة، أجسام من مستقيمة خطوط يف اتجاه
مستخدًما للضوء، املوجية هوك نظرية عىل مباًرشا هجوًما نيوتن شن ذلك، بعد
تُعد أن يقبل قد املرء إن فقال طالبًا. كان حني إليها توصل قد كان التي والرباهني الحجج
الصعوبات. ببعض محاط األمر ولكن نيوتن، وصفها التي للظواهر تفسريًا هوك فرضية
فيما الضوء أشعة تفعل مثلما مستقيمة، خطوط يف تنتقل ال السوائل واهتزازات فموجات
بالرضورة، متساوية» «غري نبضات تطلق املختلفة األجسام أن باعتبار أنه واألسوأ يبدو،
«مجموعة أو املتساوية، غري النبضات من مزيًجا يكون وأن بد ال العادي الضوء فإن
وأسهب نيوتن. عليها دلل التي التغايرية نوع هو ذلك وكان املتناسقة»، غري األشعة من
ملتبسة ولكنها فقط، للكفاية تفتقر تكن لم هوك فرضية إن قائًال هجومه يف نيوتن
دراسة خالل فمن صحيًحا. نيوتن قاله ما أن لوجد كفء، باحث أنه ولو أيًضا، وغامضة
هوك، ادعاء عكس عىل أساسيني، لونني من أكثر هناك أن وجد عام»، «بوجه الضوء

نيوتن. وصفها كما بالفعل الحاسمة التجربة كانت بينما
الجمعية أعضاء كبار ألحد خطاب يف أشار وقد التوبيخ، نربة هوك عىل تخف لم
امللونة، والحلقات باملوشورات التجارب من مزيًدا أجرى الحني ذلك منذ أنه إىل امللكية
إذا يعتذر أنه أضاف أنه غري نيوتن. بنظرية مقتنع غري ظل أنه إال نيوتن، اقرتح كما
وشدد اإلطالق. عىل شخصه به يَعِن لم إنه إذ كتبه، مما باإلساءة شعر قد نيوتن كان
عىل تجارب أجرى قد بالفعل وأنه آرائه، صحة تثبت مقنعة أدلة لديه أن عىل هوك
مساحات يف ينترش — معينة ظروف ظل يف — بالفعل الضوء أن أظهرت الضوء انكسار
لم أنه إىل سخرية يف أشار أنه من الرغم عىل فرضياته، لغموض أسفه وأبدى «ظليلة».
الثابتة بقابليتها األولية األشعة احتفاظ كيفية تفسري عىل نيوتن قدرة يف قط» «يشكك
كل يفرتق ثم واحدة، أشعة يف «وتتحد مجدًدا تتجمع جعلها ثم االنكسار، بعد لالنكسار
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قط». قبل من تلتق لم وكأنها معوقات أي ودون مبارشة طريقه ويواصل مجدًدا جزء
أيًضا يستوعب لم مثلما يستوعبه، لم هوك ولكن ذلك، استوعب قد نيوتن يكون ربما

الضوء. لشعاع الحقيقية املاهية عن اإلفصاح يخىش نيوتن كان ملاذا
يجب الفلسفية التفسريات أن إىل تذهب نظر بوجهة املتمسك — هوك رد أرىس
الفالسفة بها استوعب التي للطريقة نموذًجا — ملموسة مادية أسباب إىل تشري أن
إثارة هويجنز كريستيان أعاد الالحق، العام أوائل ويف بعد. فيما نيوتن نظام الطبيعيون
يمكن األساسية األلوان من محدوًدا عدًدا هناك أن ومفادها هوك طرحها التي الفكرة
األساسية بالعقيدة يلتزم لم نيوتن أن أيًضا ورصح األخرى. األلوان جميع تكوين منها
املوشورية األلوان تفرس مادية فرضية بوضع ملزم أنه تحديًدا امليكانيكية، للفلسفة
األلوان طبيعة تشكلت أين من يعرِّفنا «لم بذلك قيامه حتى أنه هويجنز وعلق املختلفة.
درجة باختالف الخاصة للغاية) (املهمة الظاهرة تلك عىل فقط أطلعنا بل واختالفها؟

لالنكسار». قابليتها
برغبته أولدنربج أخرب الذي لنيوتن، بالنسبة األخرية القشة هي كانت تلك أن يبدو
الوقت يف لندن. عن «بعده» بسبب إفادتهم عن لعجزه امللكية؛ الجمعية من االستقالة يف
التعليق وهو الجمعية، أعضاء جانب من «الفظاظة» بعض القى أنه كولينز أخرب نفسه،
بها جماعة كل أن نيوتن امللكية الجمعية سكرتري فأخرب أولدنربج. مسامع إىل بلغ الذي
والحب». التقدير لك تكن عام بوجه الهيئة و«أن هوك، إىل إشارٍة يف املشاكل، يثري من

أن املستحيل من إنه فقال لهويجنز، عاصًفا ا ردٍّ نيوتن أرسل ذلك، من الرغم عىل
لظواهر يمكن كيف تصور يمكن وال واألزرق، األصفر من موشورية ألوانًا تستخرج
قد أنه من الرغم وعىل األشعة. من فقط نوعني عن ناتجة تكون أن األساسية الضوء
القول تكرار عىل نيوتن إجبار إىل هويجنز تعليق أدى فقد األصيل، بحثه يف الحقيقة ذكر
فإذا بالتجربة. إال تمييزها يمكن وال متماثلة، تبدو قد واملركبة البسيطة األشعة بأن
األشعة أن يعني فهذا فقط، ملونني شعاعني من األبيض الضوء استخراج «يمكن» كان
بأسلوب نيوتن قال يكفي، بما فظٍّا يكن لم األسلوب وكأن أولية. وليست بالفعل مركبة
من مزيد هناك يكون أن يمكن ال أنه أرى «أنني للغاية واضًحا كان إنه ومتعال فظ
أي ومن مركَّبًا، أم بسيًطا اللون كان إذا ما يبحثون كيف يعرفون ملن خاصًة الحرية،

يتألف». ألوان
اإلخالص من كبري بقدر يتسم رجل نيوتن أن له أولدنربج إخبار من الرغم وعىل
التنازع يف يرغب ال أنه إىل مشريًا نيوتن، موقف من هويجنز غضب فقد النية، وسالمة
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نسخة بإرسال تكرم أنه غري االنفعال. هذا بمثل نظريته عن يدافع كان إذا نيوتن مع
مليئًا كان الذي كتابه، عىل نيوتن وشكره نيوتن. إىل االهتزازية» «الساعة كتابه من
نقد عىل رد ولكنه املركزية)، الطاردة القوة معادلة (مثل واملفيدة» البارعة «بالتأمالت
عنها أجاب باعرتاضات يُواجه أن يبدو؛ فيما «مزعًجا» كان األمر إن بقوله أسلوبه
يهتم «أال نيته — هويجنز عىل رده احتوى خطاب يف — أولدنربج عىل وكرر بالفعل.

الفلسفة». بأمور مجدًدا
متقطعة، فرتات عىل الرياضيات علماء من وغريه كولينز مراسلة نيوتن واصل
الرتبيعية، واألرقام اللوغاريتمات، جداول إنشاء لتسهيل مخترصة تقنيات معهم مناقًشا
أخرى موضوعات عليه تكالبت الفرتة تلك يف ولكن والتكعيبية. الرتبيعية والجذور
كاهنًا، م يُرسَّ ألن الحاجة مواجهة يف نفسه وجد ،١٦٧٤ عام أواخر ويف حياته. واقتحمت
للكلية. بعضويته االحتفاظ أجل من القدوس الثالوث عقيدة نحو التزامه تأكيد ثم ومن
أملح الالحق، العام من يناير ويف ممكنًا، هذا يعد لم التايل، الفصل يف سأذكرها وألسباب
أواخر يف لندن إىل رحلة بعد ولكن ترينيتي. يف منصبه فقدان وشك عىل أنه ألولدنربج
من يمكِّنه ا خاصٍّ إعفاءً نيوتن تلقى املستوى، رفيعي حكوميني مسئولني ملقابلة فرباير
بارو دعم كان وربما .١٦٧٥ ربيع يف كاهنًا الرتسيم دون بالكلية كعضو االستمرار

نجاحه. يف أساسيٍّا عنًرصا بالكلية) أستاذًا أصبح قد كان (الذي

سيئة وموشورات غائمة أيام

الساحة يف والتشاحن التصارع من تخلص قد أنه نيوتن فيه اعتقد الذي الوقت يف
من نقد شن فقد أخرى. تارة إليهما لتعيده املراسالت من جديدة جولة بدأت العامة،
عىل الهجوم من جديًدا نوًعا — لييج بمدينة اليسوعية بالكلية — لينوس فرانسيس
النقد هذا عني .١٦٧٥ عام يف وفاته عند لينوس عن نيابة الزمالء واصله نيوتن، نظرية
أبحاثه، يف نيوتن قدمها التي املتعددة للتعليمات التفصييل لالتباع العملية بالصعوبة
حد إىل تنبأ قد نيوتن وكان ذلك. عن ستنشأ إنها قال التي النتائج تحقيق صعوبة وكذا
مع التعامل حيث الريايض، منهجه من أصيًال جزءًا كانت التي املشكالت، هذه بمثل ما
مجموعة مع التعامل من بدًال واملثالية بالتجريد يتسمان تجريبيني موقفني أو موقف
أولدنربج إليه أرسل وعندما الصلة. ذات التجارب من للعديد املفصلة التوصيفات من
الضوء عن األول بحثه عىل ا ردٍّ امللكية الجمعية أعضاء صاغها التي االستفسارات بعض
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أطول لتصبح كانت ربما توصيفاته وأن مبهًما، كان رشحه بأن نيوتن اعرتف واأللوان،
نرشها. يعتزم كان لو البيانية، املخططات من املزيد عىل وتحتوي

اليسوعية، بالكلية زميليه مع الالحقة املراسالت يف لينوس مع املشكلة تضخمت
الفالسفة من عدًدا أن من بدا مما الرغم فعىل لوكاس. وأنطوني جاسكوينز جون
من الكثري مواجهة دون نيوتن تجارب معظم إجراء أعادوا قد الربيطانيني الطبيعيني
من بعض واجهها التي الصعوبة مدى اليسوعيني مع املراسالت أثبتت فقد الصعاب،
اليسوعيون كان جانبهم، ومن فكرتها. فهم حتى أو تجاربه، تكرار يف النوابغ الفالسفة
ال العلمية املعرفة بأن تمسكهم يف امللكية الجمعية ومبادئ عقائد يتبعون أنهم يعتقدون
الضوء تلقي التي املختلفة التجارب من عدد إجراء خالل من تدريجيٍّا، إال بناؤها يمكن
قولهم بحسب — للغاية جديدة نيوتن نظرية كانت وملا النظرية. جوانب مختلف عىل
يهاجمون اليسوعيني أن شعر الذي نيوتن، فقال إثباتها. مسئولية عليه كان فقد —
صحة إلثبات كافية «وحدها» الحاسمة تجربته بأن رصيح، نحو عىل وكفاءته أمانته
االنكسارات قياس عن وعجزهم تعليماته، اتباعهم لعدم اليسوعيني ينتقد وراح نظريته.
موشورات واستخدام فحسب)، بالدرجات وليس (بالدقائق الدقة من املطلوبة بالدرجة

زمن. منذ اندثرت التجريبية للمحاوالت شواهد عىل واعتمادهم مالئمة، غري
(ربما البرصيات مجال يف عمله نرش مجدًدا نيوتن قرر ،١٦٧٧ عام من ما وقت يف
البرصيات يف محارضاته من مزيج من يتألف والذي الالمتناهية)، املتسلسلة عن عمله مع
ديفيد الفنان بريشة كتاب صدر يف لوضعها صورته نُقشت وقد املنشورة. ومراسالته
فرباير ويف املوضوعة. الخطة حسب ترس لم األمور ولكن العام، ذلك من مارس يف لوجان
أكتوبر إىل (يعود سابق خطاب من نسخة لوكاس من نيوتن طلب ،١٦٧٨ عام من
ودمر وقتئٍذ مؤخًرا نشب حريق يف نيوتن وفقده اليسوعية، الكلية من إليه أُرسل (١٦٧٦
قد لوكاس كان وباملصادفة، له. خطط الذي العمل مبارشة عن وأوقفه أبحاثه من الكثري
ونقل «املعامالت»، دورية يف نفسه الخطاب بنرش شهرين قبل نيوتن من ترصيًحا تلقى
وفاة بعد امللكية للجمعية الجدد السكرتارية أفراد أحد هوك، روبرت طريق عن نيوتن إىل
دورية إىل هوك أرسلها التي النسخة أن ما بطريقة أدرك نيوتن أن غري مؤخًرا. أولدنربج
يف للوكاس أخري خطاب ويف األصلية. النسخة عن اليشء بعض مختلفة كانت «املعامالت»
خطابات يف املقدم العلم مستوى عىل اإلهانات من وابًال نيوتن صب ،١٦٧٨ عام مارس
بأنهم و«أصدقاءه» لوكاس وصف عصبي، انهيار شفا عىل كان وبينما السابقة. لوكاس
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يشء أكثر وهو علنية، نزاعات إىل «يجرونه» كانوا فقد ضده. يسوعية مؤامرة يحيكون
يمكن ال ولذا «واهية» أفكاره معظم أن يرى كان أنه لوكاس نيوتن وأخرب يمقته. كان
«املجادلة» يف نيوتن رغبة عدم تفرس أخرى» متعقلة «أسباب هناك بينما بها، االعرتاف
هناك كان فقد مستساغ، غري اليسوعيني مع العلني النزاع كان فإذا ذلك، ومع معه.

وقته. لشغل أخرى اهتمامات

هوامش

(1) Courtesy of the Royal Society.
(2) Courtesy of the Warden and Fellows of New College, Oxford.
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الخامس الفصل

فيلسوفهرميسحقيقي

أن من الرغم فعىل عرش. السابع القرن منتصف بحلول متقلبة بسمعة الخيمياء حظيت
ذهب، إىل الرخيصة املعادن لتحويل البائس املسعى باعتبارها يزدرونها كانوا الكثريين
يف تخفى أن من و«أنبل» أكرب أرسارها وأن وجليًال، طويًال تراثًا لها أن آخرون رأى
يزدرون بويل، روبرت أمثال الطبيعيون، الفالسفة وكان مبهمة. مجازية وعبارات لغة
النصوص بعض أن يعتقدون نفسه الوقت ويف «خيميائية»، عليها يطلق معينة ممارسات
العمليات ألهم وصًفا تقدم أن شأنها من فإن صحيح، بوجه استوعبت إذا الخيميائية،
«الكيمياء»، تسمى أكرب ممارسة من جزءًا ذاتها حد يف الخيمياء وكانت الطبيعة. يف
أي مهارات مخزون من جزءًا كانت «شائعة» أو عادية خيميائية عمليات شملت والتي
وكأنها حية بأكملها الطبيعة بأن تؤمن التي الخيميائية التقاليد بدت ولكن كيميائي،
الحيوانات، نمو وكذلك والتعفن، والحرارة، بالتخمر، املتعلقة األسئلة عن بإجابات تعد
تلك تحاكي لتقنيات مدخًال الخيميائيني لدى أن يُفرتض وكان واملعادن. والنباتات،
وكان اآلخر. إىل أحدها العنارص من العديد تحويل لهم وتتيح االستثنائية العمليات
أن رغم للفن، أساسيٍّا روحانيٍّا أو دينيٍّا جانبًا هناك أن يعتقدون الخيميائيني معظم

الخيميائية. نيوتن أبحاث يف بوضوح غائبة ذلك عىل األدلة
حول والتفت لندن يف املمارسني من حلقة تكونت عرش، السابع القرن خمسينيات يف
يف الحيوية القوة عن هلمونت فان بي جيه نظريات ر طوَّ الذي ستاركي، جورج األمريكي
عرش، السابع القرن ستينيات نهاية يف ستاركي أعمال إىل نيوتن واتجه األعمال. من عدد
ويف معينة. أولية عنارص إنبات أو تخمري بها يمكن التي للطريقة تحليله ذلك إىل وجذبه
كتابات يف وجدها التي املصطلحات من قاموًسا أيًضا وضع الفرتة، لهذه ترجع مذكرات
املطلوبة واملعدات األدوات من والكثري واإلجراءات، الكيميائية، العنارص كل ن ودوَّ بويل



نيوتن

عن بإجابات لتزويده الكيميائية التقاليد إىل اتجه أنه غري العادية. الكيمياء فن ملمارسة
والتحول، التخمر، تحديًدا معارصيه، ت وحريَّ ته حريَّ التي املوضوعات بأهم تتعلق أسئلة
نيوتن فيه أصبح الذي التاريخ ليس والجسد. العقل بني والعالقة والتكاثر، والحياة،
لصديقه خطاب وجود كان وإن التحديد، وجه عىل معروًفا الخيمياء دراسة يف منخرًطا
«مرسح تستسنر الزاروس لكتاب الستة واملجلدات مصهرين ورشاؤه أستون، فرانسيس
الرياضيات أستاذية كريس اعتالءه أن إىل يشري — ١٦٦٩ عام يف ذلك كل — الكيمياء»

أعمق. اهتمام عن رصفه قد يكون ربما التوقيت نفس يف كامربيدج جامعة يف
نفس ففي «العادية». الكيمياء تقدمه ما مطلًقا نيوتن يهمل لم ذلك، من الرغم عىل
من عدة، صفحات عىل امتدت مالحظات دوَّن «الكيميائية»، مفكرته ويف تقريبًا، التوقيت
مضيًفا ،١٦٦٥ عام الصادر الربودة» عن جديدة ومالحظات «تجارب بويل روبرت كتاب
نُرشت لبويل أخرى أعمال جانب إىل هذا شكَّل وقد به. خاصة ثانوية وتجارب تساؤالت
تحت نيوتن امتلكه للمعلومات منجم أعظم عرش، السابع القرن وسبعينيات ستينيات يف
سبيل عىل — أشار فقد الطبيعي. العالم عن بها وموثوق تفصيلية معلومات وقدم يده،
الصينيني فإن بكثري، برودة أكثر آسيا يف الطقس أن من الرغم عىل أنه إىل — املثال
األرض» سطح تحت من «انبعاثات لوجود نظًرا األوروبيني؛ مثل بالربودة يشعرون ال
تأمالت جانب إىل بويل، مؤلفات من أخرى مالحظات وثمة حرارية». «تيارات عىل تحتوي
مثل الطبيعية، فلسفته نطاق داخل دائمة أهمية ذات موضوعات عكست عنها، نيوتن

الطبيعة. و«مبادئ» والتحول، والضوء، الحرارة،
«أصل كتاب عن (نقًال نيوتن أشار «األشكال»، تحول عن قسم يف آخر، موضع ويف
مثل املتنوعة الحية املواد أن إىل (١٦٦٦ عام الصادر لبويل والخصائص» األشكال
وأنه املاء، من تخرج حني حجر إىل تتحول البحر وجراد والسلطعون، املرجانية، الشعاب
«ديدان» عىل تحتوى صغرية أشجار أغصان هناك كانت سومطرة جزيرة من بالقرب
أخرى، ومرة نبات. إىل تحول للجندب قريب حيوان يوجد الربازيل يف وأنه لها، كجذور
السطح عىل ظلت بيضاء أرضية برواسب تتعلق األهمية بالغة معلومات بويل يقدم
أن يرى كان هلمونت فان أن استحسان بلهجة نيوتن وعلَّق األمطار؛ مياه ترشيح بعد
عمليات طريق «عن إليه «اختزالها» يمكن األشياء جميع ألن يشء، كل أساس هو املاء

متعاقبة».
الكيميائي االستغالل «ثبوت ستاركي جورج كتاب من املأخوذة املقتطفات وتشري
ففي قراءاته. يف الرتكيز يف تحول إىل — هلمونت فان إىل اإلشارة أعقبت والتي — للنار»
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لالثنى الذهبية «الرموز ماير مايكل كتاب عن مالحظات ويدون يقرأ كان الوقت نفس
الذي للخطاب األساس للمسافرين نصائح تحوي مخطوطة مع شكل الذي شهًرا»، عرش
كيفية حول رنانة بنصائح الخطاب هذا بدأ .١٦٦٩ عام مايو يف أستون إىل أرسله
يف االنطالق وشك عىل كان (الذي أستون أخرب أيًضا نيوتن ولكن األجانب، مع التعامل
لكونها لها انتباهك «تستحق ألنها آلخر، فلز من للتحوالت ينتبه أن أوروبا) يف جولة
جاءت معينة تعليمات وثمة أيًضا». الفلسفة يف للطريق وتوضيًحا تنويًرا األكثر التجارب
بويل. ألعمال قراءته من مجمعة بمعلومات ترتبط كانت أيًضا ولكنها ملاير، قراءته من
بخط واملكتوبة املطبوعة األعمال من كل من ضخم كم قراءة يف نيوتن رشع ما ورسعان
نسخ من تأتي مالحظاته أن البالغة األهمية ذات الحقائق ومن الخيمياء. مجال يف اليد
من بمجموعة معرفته إىل يشري مما النصوص، هذه من العديد من اليد بخط مكتوبة
هذه من الكثري هوية إن ولألسف ترجيًحا. األكثر وهو لندن، أو كامربيدج يف الخيميائيني

معروفة. غري الشخصيات

الفلزات إنبات

جديدة، تجارب إجراء يف نيوتن رشع ما رسعان الفلسفية»، «األسئلة حالة يف كما
أساسيٍّا عنًرصا املختلفة الخيميائية واملصطلحات األعمال ومقارنة فهرسة ظلت وإن
قائمة وضع مبارشة، الكيمياء» «مرسح مجموعة رشائه وبعد البحثية. السرتاتيجيته
يف أشار وقد املجموعة. يف الواردة النصوص من فيها استقى «االفرتاضات» من قصرية
املساعد «العامل كانت والتي «ماجنسيا»، تسمى نشطة زئبقية» «روح إىل االفرتاضات هذه
بالزئبق يُعرف ما هو هذا كان العالم. يف األشياء كل يف يتغلغل الذي الفريد» الحيوي
تكوينه الخيميائيون يعيد عندما والذي الفلزات لجميع البدائي الشكل أي الفلسفي؛
الخفيفة، بالحرارة العمل خالل ومن عادية. غري تحولية نتائج إىل ذلك يؤدي أن يمكن
(أو «تنشيطها» ثم األولية، حالتها إىل العنارص «تحليل») (أو لتحويل تسخريه أمكن
الخيميائية، للتقاليد أساسيٍّا يعد تمثييل بقياس وباالستعانة جديد. شكل يف «توليدها»)
عىل سواءٌ فيه، تعمل مجال أي عىل قاًرصا كان الروح هذه عمل أسلوب أن نيوتن الحظ
«النطفة من الذهب تنتج وأنها الخيميائي، مخترب يف أم اإلنسان، جسم يف أم الفلزات،

برشية. نطفة من برش توليد تستطيع فيما الفلزية»،
ُكتب رائع بحث يف التفصيل من كثريًا أكرب بقدر مشابهة أفكار معالجة جرت وقد
األول بالسطر البحث هذا ويُعرف عرش. السابع القرن سبعينيات أوائل يف األرجح عىل
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مجموعة ضمن واحد وهو اإلنبات»، يف الجلية الطبيعة وعمليات قوانني «عن وهو: منه،
مثل — واألفكار املوضوعات من العديد وتظهر موضوع. أي عن نيوتن كتابات أهم من
يف وتكراًرا مراًرا — مستديًما دورانيٍّا» «عامًال باعتبارها والطبيعة والتكاثف، التحول،
مخطًطا يشبه فيما مرقمة عناوين تحت — نيوتن ن دوَّ وقد عمله. من مختلفة مواضع
الفلزات. نمو أيًضا تشمل النبات نمو تحكم التي القوانني نفس أن — ألطروحة تمهيديٍّا
تقبع خاملة» «روح لنشاط نتيجة تنبت الفلزات جعل يمكن الخيميائي، الفن طريق فعن
فقط، وتزدهر تنمو أن الشكل بهذا الطبيعة تستطيع الفن، يف الحال هو وكما بداخلها.
من هي والتي الطبيعية، األشياء أشكال أو «الربوتوبالست» تكوين تستطيع ال ولكنها

هللا. صنع

عمليات إجراء يف تساعد أن يمكنها مادة وهي الفالسفة؛ لحجر نيوتن رسم :1-5 شكل
الخلود.1 ملنحهم البرش شباب تجديد أو ذهب، إىل النبيلة غري الفلزات تحويل مثل خيميائية

وكما الفلزات، ومملكة الحيوانات مملكة بني «االتفاق» مساحات من عدد هناك كان
التي للطريقة مناظًرا — نيوتن رأي يف — معملية ظروف يف الفلزات إنبات كان رأينا،
لديها يجعل ما هو حية أشياء الفلزات كون أن والواقع بعملها. الطبيعة بها تقوم
التي القوة من واضًحا هذا وكان إيجابًا. أو سلبًا الحيوانات عىل التأثري عىل هائلة قدرة
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ونوعية كم يف التغري أن وحقيقة الشباب، وتجديد التنشيط عىل الربيع فصل بها يتمتع
أن مالحظة يف وكذا سقيمة»، وأخرى صحية «سنوات تخلق الهواء يف الفلزية الجسيمات
تتحد أن املعادن وتستطيع جرداء. تكون ما غالبًا املناجم تغطي التي األرضية الطبقة
لديها يكن لم إن فعله تستطيع ال ما «وهو منها جزءًا وتصبح الحيوانات أجسام مع

بداخلها». إنبات عامل
«ميكانيكية» أو «منوية»)، (أو «نباتية» إما الطبيعة أفعال أن نيوتن زعم أيًضا
تغريات إحداث يمكن األحيان، بعض ويف «الشائعة». الكيمياء عليه يطلق فيما كما بحتة،
الجزيئات، لهذه امليكانيكية» االنفصال أو االندماج «عمليات طريق عن األشياء ملمس يف
والطبيعة الخاملة». النباتية «املواد حركة طريق عن أرفع بنبل ذلك يتحقق ما غالبًا ولكن
العادية الكيمياء يف املوجودة تلك من للعمل» ونبًال ورسية «حذًقا أكثر طريقة لها نفسها
وكان محاكاته. الخيميائيون يحاول ما هو العمليات من النمط وذلك بعيد، حد إىل
قلب يف املنوية» األوعية أو «البذور هي النباتية لحركاتها املساعدة» و«العوامل األساس
الطبيعة. و«حياة» و«روح»، «نار»، نيوتن أسماها والتي رطب)، بغطاء (املحاطة املادة
تنشيط عىل عمل مما املادة، من يصدق» ال بشكل صغريًا العنارص«جزءًا هذه شكلت وقد
املادة جسم أن حني ويف الطعم». عديم وماء ميتة أرض من «مزيج مجرد ليصبح كان ما
أو البذور «فاعلية» عىل القضاء يمكن الشديدة، بالحرارة يتأثر ال ما غالبًا حجًما األكرب
اإلنبات كان وقد الحرارة. درجة يف الشديد االنخفاض أو االرتفاع طريق عن إفسادها
األقل األجزاء عىل «الناضجة» البذور حركة من يتألف العملية، هذه من محوريٍّا جزءًا
املخطوطة، من آخر موضع ويف اإلمكان. قدر ناضجة ليجعلها مختلفة مادة من نضًجا
يف واحدة كانت والتي النباتية»، «الروح باسم املادة من الدقيق الجزء إىل نيوتن أشار
أرواح امتزجت وحني نضجها. أو «امتصاصها» بدرجة يتعلق ما باستثناء األشياء جميع
ثم ومن تام، نحو عىل مًعا و«امتزجت وتحللت، العمل»، يف «رشعت مًعا، مختلفة نباتية

هضًما». األقل للحالة تصل أن إىل مستديمة عمل دورة تبدأ
عن اإلنبات، من االستفادة الخيميائيون بها استطاع التي الطرق كذلك البحث عالج
لتفعيل الالزمة الرشوط من وكان عادية. غري ظواهر إلحداث الطبيعة، محاكاة طريق
منها» يشء توليد عىل القدرة بأكملها املتحللة املادة تكتسب و«لكي الخيميائي مهمة
عن ما شيئًا «يحول» فالتحلل متحللة». «فوىض إىل االختزال من أولية مرحلة وجود
أن من الرغم عىل والتغذية، التوليد عملية حدوث رشط وهو عليها، كان التي املاهية
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ظل يف يحدث ذلك فإن الطبيعة، يف وكما سوداء». كريهة «عفونة يحدث الكامل التحلل
أن شأنهما من الشديدة الحرارة أو الربودة بينما رطبة، مواد وعىل «هادئة»، حرارة
دون كان، يشء أي عىل الطبيعة تأثري تعزز أن الخيمياء بإمكان كان وقد املهمة. يدمرا
يكون «هل بمفردها: أنتجته قد الطبيعة كانت لو مما «طبيعية» أقل املنتج يكون أن
وتروى حديقة يف تزرع التي الشجرة تكون أو عقاقري، تناولت األم ألن مصطنًعا الطفل
مائة عمرها بلوط شجرة إن الحقل؟» يف وحدها تنمو التي تلك من طبيعية أقل باملاء
«ترتيبها خالل من وتتحلل» «تتعفن املعادن جعل يمكن كما تتكاثر، جعلها يمكن عام

املعدنية». الرطوبة مع ينبغي كما ومزجها

املعدنية األكوان

املاء تخلل تستطيع ومتطايرة» رقيقة «أدخنة إىل تتحول حني الفلزات أن إىل نيوتن ذهب
لتتحول البارد، املاء يف اإلنباتية قدرتها تفقد وهي فيه. و«الترشب» األخرى)، السوائل (أو
الصعوبة. بالغة فلزات إىل أخرى مرة عودتها وتصبح ومتجمدة، «ثابتة» مالحة حالة إىل
التي املعدنية األدخنة من مختلفة أنواع من مزيًجا كان املثال، سبيل عىل البحر، فملح
وتكوين مًعا االتحاد عىل أكرب قدرة امللحية» «الكتل لهذه وكان مًعا، جميًعا تماسكت
طريق عن للتجمد األدخنة أو األبخرة لدى امليل هذا لوحظ وقد طويلة. بلورية قنوات
ميل مالحظة طريق عن وكذلك لها، املكونة أجزائها إىل وتحويلها األمطار مياه تقطري

الصخور. عىل نتوءات وتكوين باملعادن االلتحام إىل املاء
«األبخرة مزج طريق عن تمت التي تلك هي «حميمية» التكاثف عمليات أكثر ولعل
«بنية ذات صلبة تجمعات عنه نتج ما وهو األدخنة، من مختلفة ألنواع املرئية» غري
نتيجة تكونت «روًحا» نيوتن عليه أطلق عنرص وهو «النرتات»، مثل ورقة»، ظهوًرا أكثر
الرطبة األجزاء قامت تكثفت، وعندما النباتات». أنواع وجميع … والدم النار «تخمر
األكثر األبخرة هذه أعاقت البحر ماء برودة ولكن أيًضا، ملح بتكوين النرتات كونت التي
يتخمر امللح كان رقة، األكثر النرتية حالته ويف نرتات. فيها يتواجد لم ثم ومن رقة
يمكن امللح أن غري «ميتة». كانت ذاتها حد يف الخشن امللح جزيئات ولكن ويتحلل،
حية حالة يف أخرى مواد طريق «عن اصطناعيٍّا أم طبيعيٍّا سواء اإلنبات، عىل «حثه»
يف ولكن الخشنة، جزيئاتها خالل من وتعمل اللحوم تحفظ القاعدية واألمالح ومنبتة».
أخرى. عنارص عىل «بنشاط» للعمل بها الخامل» «العنرص تنشيط يمكن معينة ظروف

66



حقيقي هرميس فيلسوف

مصدر وكذلك األرض، إلثراء املعادن أقوى عام، بوجه تلك، حالتها يف النرتات واعتربت
للتحلل، األمالح دفع أمكن إذا أنه إىل نيوتن وأشار الهواء. من جزء أنقى ومصدر البارود

رائًعا. دواءً تكون أن املمكن فمن
األرض فيه تُطَلق رائًعا دوريٍّا نظاًما نيوتن وصف السابقة، نظريته وباسرتجاع
إىل باستمرار األثري يُدَفع الهواء ارتفاع ومع أعىل. إىل متنوعة معدنية وأدخنة مائية أبخرة
ويعزز يقابلها، التي األجسام مع تدريجيٍّا ويندمج يتكثف «وهناك األرض، نحو أسفل
أجساًما يسقط فإنه ومرنًا، لزًجا ولكونه حساس». تخمري عامل باعتباره حركاتها
كثريًا أكرب برسعة ذلك يفعل فإنه الهواء، من كثريًا أخف ولكونه نزوله، عند أثقل
عديم «نبات أو ضخم بحيوان أشبه األرض كانت ثم، ومن الهواء. ارتفاع رسعة من
نيوتن وأردف وحيويته. لنشاطه اليومي التجديد أجل من األثري يف يتنفس الحياة»،
«العامل كانت والتي نشاًطا، أكثر بروح ممتزًجا األثري من تألفت األرضية العنارص أن
وباعتبار اإلنبات». وأساس تخمرها، وعامل الخفية، ونريانها للطبيعة، الكوني املساعد
يكون وربما الخفيفة، الحرارة بواسطة تنشيطه يمكن املادة»، لكل املادية «الروح األثري
مذهل»، نشط «أساس له فكالهما مكوناته. نفس من أو الضوء من حقيقته يف مؤلًفا
ومثل للحرارة. تتعرض حني ضوءًا تبعث األشياء وكل مستديًما»، «عامًال كان وكالهما
األشياء كل تتخلل مادة من و«ما التوليد، لعملية أساسية الحرارة كانت الشمس ضوء
األجسام تتخلل روح من وما الضوء، مثل والرسعة والرباعة، التلقائية، من القدر بذلك
— الكونيات علم يكن لم النباتية». الروح مثل والقوة والرسعة، الرباعة، من الكم بهذا
الحياة عنارص عن الكشف من أقل ليشء موجًها — الثراء من رائع بقدر يتسم الذي
كان وإن وتكراًرا، مراًرا األفكار لنفس يعود نيوتن وكان بأكمله. والكون النشطة،

مختلفة. بأشكال

الضفادع سحق

أعماله من مختلف شكل يف كليًة النور إىل بنيوتن الخاص الخيميائي الكونيات علم ظهر
«الفرضية» تعاملت فقد حياته، يف يُطبع لم أنه من الرغم وعىل .١٦٧٥ عام أواخر يف ألفه
يف الظهور عاودت التي واألساسية املهمة املوضوعات جميع مع ١٦٧٥ عام ألفها التي
«البرصيات». لكتابه املختلفة الطبعات يف «تساؤالت» فقرة يف عرش الثامن القرن بدايات
عن النقاب كشف نحو وضوًحا أكثر بشكل موجًها الخيمياء يف نشاطه كان وفيما
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جزئيٍّا عنيت «الفرضية» يف املوصوفة األعمال فإن العادية، املادة يف النشطة العنارص
الهواء. بويل روبرت بها تفحص التي التجريبية التساؤل أشكال لنفس األثري بإخضاع
بوضوح بويل سخر ،١٦٧٥ عام أوائل يف لندن يف ببويل نيوتن التقى عندما أنه والواقع
نقاًشا أيًضا نيوتن خاض نفسه، الوقت ويف العادي». «األثري ثقب عىل نيوتن عزم من
حركة إىل نيوتن أعزاه والذي واالنكسار، االنعكاس حدوث سبب حول هوك مع مطوًال
عقد، قبل طرحه الذي ملقرتحه تكرار ويف بداخله. الضوء يمر الذي األثريي الوسط حافة
أن توضيح خالل من ذلك، يثبت أن يمكن هواء مضخة يف تجربة إجراء أن هوك أخرب
مفرغة؛ هواء مضخة يف بحدوثها تغيري أي عليها يطرأ ال واالنكسار االنعكاس ظواهر

واالنكسار. االنعكاس يحدث الذي هو — الهواء وليس — فاألثري
«حوار هو األول كان عملني. أولدنربج إىل نيوتن أرسل ،١٦٧٥ ديسمرب بداية يف
الثاني كان فيما امللونة، بالحلقات يتعلق فيما مسبًقا ذكرناه والذي املالحظات» حول
ُقرئت عناية». بغري مصاغة أخرى «أفكار باعتبارها نيوتن رفضها صغرية أطروحة
ترشح «فرضية بعنوان وكانت ديسمرب، ٩ منذ أسبوعية اجتماعات يف األطروحة هذه
فيما يعتزم كان أنه من الرغم وعىل العديدة». أبحاثي يف نوقشت التي الضوء خصائص
«لقد بالتأكيد): هوك إىل إشارة (يف قال فقد النوع، هذا من يشء أي ينرش أال سبق
أحاديثي وكأن كبري، بشكل الفرضيات لوضع تتجه العظماء العلماء عقول أن الحظت
الدائرة للنزاعات ا حدٍّ ذلك يضع أن يأمل إنه تفاؤل يف وقال تفرسها.» لفرضية [افتقرت]

عمله. حول
وليس األرضية الظواهر أنواع من العديد سبب هو األثري فإن األطروحة، هذه بحسب
جزء «يف يتألف مركب مزيج وهو الهواء، من و«مرونة» ورقة خلخلة أكثر فاألثري الهواء.
املتعددة األثريية»» «األرواح من آخر جزء يف [و] لألثري األسايس البارد الجسم من منه
وانبعاثات». «أبخرة ب ممتزًجا للهواء األسايس الجسم من الهواء يتألف مثلما األخرى،
واملغناطيسية، الكهرباء مثل متنوعة؛ ظواهر يخلق أن يمكنه األثري أن حقيقة كانت وقد
تكونت قد بأكملها «الطبيعة» تكون ربما أنه ن وخمَّ املركبة. طبيعته عىل وافيًا دليًال
خلق وقد الرتسيب. بواسطة تكثفت التي األبخرة أو األثريية األرواح من توليفات من
ذاتها. الطبيعة بقوة ذلك بعد التكون يف لتستمر مبارشًة، للطبيعة األصلية األشكال هللا
«ازدادي اإللهي األمر بقوة أنه الخيميائية) أطروحته لغة (مسرتجًعا نيوتن وأردف
بواسطة منها تكونت التي والنماذج للنسخ ا تامٍّ محاكيًا الطبيعة «أصبحت وتكاثري»،

الربوتوبالست».
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مجدًدا واستحرضت الكهرباء، طبيعة عىل الضوء ألقت بسيطة تجربة نيوتن وصف
بالنحاس محاطة مستديرة زجاج لقطعة قويٍّا فرًكا التجربة تضمنت التكاثف. فكرة
بخفة «متحركة الزجاج، قطعة أسفل تقع التي للورقة الصغر متناهية القطع تقفز حتى
كل يف قافزة الفرك، توقف بعد حتى «القفز» يف الورقة قطع واستمرت وذهابًا». جيئة
نيوتن كتب وقد وجيزة. لفرتة الزجاج من السفيل الجانب عىل بعضها استقر بينما اتجاه
نوًعا مكونة منه، وانطلقت تخلخلت الزجاج يف دقيقة» «مادة وجود واضًحا ظهر قد أنه
الجذب أحدث مما الزجاج، إىل وعادت أخرى مرة تكثفت ذلك، بعد األثريي. الريح من

السفيل. جانبها إىل الورقة جذب الذي الكهربي
«الفرضية» منحت املوضوع، عن البسيطة األولية تأمالته من سنوات عرش بعد
أن املمكن فمن للجاذبية. املحتملة األسباب عن بأفكاره للترصيح الفرصة أيًضا نيوتن
لذلك مناظرة ومرنة» ولزجة، «دبقة، ما لطبيعة املستمر التكاثف عن ناتجة تكون
مختمرة أجسام يف تكاثفت قد الروح تلك تكون قد الحياة. يدعم الذي الهواء من الجزء
ربما رخوة «مادة مكونة األرض، تجاويف داخل جاذبة كأشعة وسقطت محرتقة أو
القابلة األشياء منها تنمو التي األولية املادة أو لألرض املغذية العصارة يبدو فيما تكون
ذلك بعد تصعد الهوائية، االنبعاثات من صاعًدا تياًرا األرض تطلق ذلك، بعد للتوليد».
أساسها إىل «وتعود مجدًدا املادة «ترقق» حني الجوي، الغالف من العليا الطبقات إىل
أن إىل الخيميائي، النص من املصطلحات مكرًرا نيوتن، أشار وقد األول». [األثريي]
صلبة، أجسام إىل السوائل تحول إذ مستديًما»، دورانيٍّا «عامًال كانت بذلك الطبيعة
أخرى مرة تعيدها ثم مضاداتها إىل األشياء وجميع كثافة»، «أكثر مادة إىل النقية واملادة
الظاهرة، نفس يف محوريٍّا دوًرا الشمس تلعب قد أكرب، نطاق وعىل األوىل. حالتها إىل

الهرب. من الكواكب ملنع إرشاقها» عىل «للحفاظ األثري مترشبة
إذ األرضية، الظواهر معظم وقوع وراء السبب — نيوتن رأي يف — األثري كان
نحو وعىل واالنكسار. واالنعكاس، واالنصهار، والتحلل، التخمر، مثل: أنشطة يستحث
القدرة تحديًدا هي التي املحرية»، اإلشكالية «تلك يفرس قد ذلك أن نيوتن رأى تأمًال، أكثر
بها يكثف التي للكيفية وفًقا العضالت وتمديد انقباض مع لجسده، املرء تحريك عىل
الذي النقاش أساس كانت النظرية هذه أن شك وال يمدده. أو يتخللها الذي األثري املرء
بويل يحاول أن نيوتن اقرتح إذ األثري، ثقب بشأن الفائت الربيع يف بويل مع خاضه
غري املاء أن حقيقة من الرغم وعىل العضالت. عىل الهواء ضخ تجارب من مزيد إجراء
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الحيوانية»، «عصاراته أن إىل إشارة يف ضفدع، فرخ سحق يف بويل نجح لالنضغاط، قابل
قد نيوتن إن بل (وتمديدها). تقليصها يمكن الدقيقة، مسامه يف املخلخل األثري مع ربما
املواقف يف بأنه تفيد فرضية ليضع الهواء، مطواعية أو «مرونة» عن بويل مفهوم عدَّل
لكي جسم أي داخل «املرن» أو الطيع األثري من معني قدر يوجد أن بد ال الطبيعية،

الخارجي. األثري ضغط ويوازن» «يدعم
بدايات األرجح عىل أو عرش، السابع القرن سبعينيات نهايات يف ما فرتة يف
اآلن واملعروف السوائل»، وتوازن الجاذبية («عن استثنائيٍّا ا نصٍّ نيوتن ألف الثمانينيات،
قياسها يمكن ال الحركة أن عن ديكارت فكرة ضد بقوة فيه جادل «الجاذبية»)، باسم
نيوتن جدال هو الرائع األمر فإن بنقاشنا، يتعلق وفيما املحيطة. باألجسام باملقارنة إال
أجسام «احتواء» عىل قادرة مختلفة «محتملة» بأشكال ممتلئ الخاوي الفراغ أن حول
فالفراغ يزعم). ديكارت كان كما لها مشابهة ليست (ولكنها الحجم نفس من مادية
بعينها فراغات جعل عىل قادر خلق َمن إن إذ يماثله، ال ولكنه هللا، صنع من كان برمته
«إنه ملموسة: أجسام خلق ثم ومن معينة، بطريقة الضوء عكس أو لالخرتاق، قابلة غري
كل تحقيق يمكن فإنه لنيوتن، ووفًقا الفراغ». من محدد كم يف يُدَرك إلهي عقل نتاج
بها نحرك التي للطريقة مناظر يشء وهو أكثر، ال اإللهيني واملشيئة التفكري بفعل ذلك
«فإن لنا، معروفة أجسامنا تحريك طريقة كانت إذا أنه إىل وخلص نشاء. وقتما أجسامنا
هللا يحرك أن يمكن كيف أيًضا يعرفنا أن املفرتض من والتفكري التعقل من النمط نفس
النهاية يف جميًعا فإننا واإلنسان، هللا بني العديدة االختالفات من الرغم وعىل األجسام».
كتاباته يف النظرية هذه من أعظم نسخة ظهرت فقد سنرى، وكما هيئته. عىل ُخلقنا

عرش. الثامن القرن يف املهمة
قد الضفادع أفراخ سحق يكون ربما عضالتها، يف املخلوقات تحكم كيفية وبتبيان
بها سيطرت التي الطريقة كانت لقد والجسد. العقل بني العالقة عىل الضوء بعض ألقى
ولكن وصعبة، معقدة العضلية الحركة يف املتدخلة للسوائل النسبية الكثافات عىل الروح
رؤيته محور وكان الصدد. هذا يف الفرضيات من عدد طرح عىل بشجاعة أقدم نيوتن
األثريية، الحيوانية» «األرواح عىل احتوت الحيوانات عصارات بأن القائلة نظريته هو
نيوتن وذهب والعضالت. واألعصاب للمخ الخارجية الطبقات مسام عرب تهرب لم التي
هذه إليواء ميًال أقل أو أكثر كانت الجسم من معينة أجزاءً أن هو هذا يف السبب أن إىل
بني األثريي «التنافر» أو لالندماج» رسي «أساس هناك كان أنه حقيقة بمقتىض الروح
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والنظرية األخرى، دون الجسم أجزاء بعض يف البقاء للروح ذلك أتاح وقد املواد. مختلف
الجزيئات حالة ففي منفصلة. والكوكبية الشمسية الدوامات ظلت لم تفرس ربما نفسها
التي املواد لجعل أُدخل قد ثالث عنرص هناك يكون أن املمكن من أشار، حسبما الهوائية،
للروح يمكن كان فهل األخرى. مع إحداها مندمجة سبق، فيما مًعا مندمجة» «غري كانت
يجعل ربما األثري من مختلف شكل إدخال خالل من الطريقة بنفس األثري مع تتفاعل أال

مًعا؟ مندمجة غري أو مندمجة الخارجية وطبقاتها للعضالت الحيوانية األرواح

هوك أكتاف عىل

أطروحة يف نيوتن علَّق لهوك، «ميكروجرافيا» كتاب يف الواردة للنظرية مبارشة مواجهة يف
ما» «يشء ولكنه املتذبذبة، حركته وال ذاته، حد يف األثري يكن لم الضوء بأن «الفرضية»
يف عمل حركة» «مبدأ وثمة مضيئة. أجسام من يُفرز — تحديًدا بماهيته يرصح لم —
يرصح لم أخرى مرة نيوتن ولكن األجسام، هذه عن بعيًدا الضوء ترسيع عىل البداية
تكون ربما أخرى، بوسيلة تحقق قد كان أم «ميكانيكيٍّا» هذا وراء السبب كان إذا ما

الحيوانات. يف هللا غرسه الذي الذاتية الحركة ملبدأ مشابهة
الضوء، يكرس األثري حيث اآلخر، يف أحدهما أثر قد واألثري الضوء إن قائًال وأردف
األثري جعل قد الضوء يكون ربما كذلك حرارة. لتوليد األثري عىل يؤثر الضوء بينما
بها يمكن التي الطريقة بنفس أكرب جسم عرب سلسلة شكل يف ذبذباته مرسًال يتذبذب،
الهواء بها ينتج التي الطريقة عىل وقياًسا ليتذبذب. الهواء يحفز أن طبلتني عىل للطرق
«ألياف» يف تُطلق ذبذبات طريق عن املتعددة األلوان تنتج أن يمكن الصوت، املتذبذب
افرتض نيوتن إن بل األلوان، أقوى تنتج أن شأنها من الذبذبات وأقوى البرصي. العصب
ورد وقد نغمات. إىل الصوت بها م» «ُقسِّ التي للطريقة وفًقا الضوء تحليل إمكانية
أحد رسمها خطوط عىل (بناءً عالنيًة مرة ألول اقرتح قد نيوتن أن البحث هذا يف بالفعل
وأخريًا، األوكتاف. عىل بالقياس أخرى مرة ألوان، سبعة إىل الطيف تقسيم أصدقائه)
وكذلك رفيعة، رشائح يف املركز متحدة الحلقات ظهرت كيف يرشح أن نيوتن حاول
عام ربيع يف امللكية الجمعية اجتماع يف خالًفا الضوء حيود أثار وقد الضوء. حيود كيفية
االنكسار، أشكال من شكل مجرد ذلك أن نيوتن أكد إذ املوضوع، هوك أثار حيث ١٦٧٥
إىل «الفرضية» يف أشار نيوتن أن غري جديد. نوع فهو كذلك، كان إذا أنه هوك أكد فيما
بزمن. هوك قبل الضوء حيود عىل التجارب بعض أجرى قد جريمالدي أن قرأ قد أنه
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تجارب نيوتن وصف «الفرضية»، إرسال من أسبوع بعد أُرسل خطاب ويف
فيًضا التجارب هذه أثارت وقد الورق. وقطع بالزجاج إجراؤها يمكن أخرى كهربية
املالحظات هذه أن وإبداعه نيوتن تأثري عالمات من ولعل الناجحة، االستنساخات من
وكان التالية. األربعة العقود مدار عىل عميًقا تأثريًا خلفت الكهربية الظواهر عن املرتجلة
فلدى البرصية. الظواهر حول هوك مع الناشئ النزاع إلحاًحا، األكثر نيوتن اهتمامات من
معظم أن إىل وأشار هوك وقف ديسمرب، ١٦ يوم يف «الفرضية» من الثاني الجزء قراءة
«بعض بإضافة فقط طوره نيوتن وأن «ميكروجرافيا»، كتابه يف ورد قد نيوتن مذهب
له املزدوجني اتهاميه يف جريشام كلية ألستاذ رد بهذا، نيوتن سمع وعندما التفاصيل».
األثريي للسبب هوك وصف إن نيوتن فقال صاعني. الصاع األدبية والرسقة بالتزييف
يف وجدت التي األسباب عن قليًال إال يختلف لم «ميكروجرافيا» يف البرصية للظواهر
فقط إياها مطوًرا مذاهبهم، من العديد «استعار» قد وأنه «وآخرين»، ديكارت أعمال

امللونة. واألجسام الرفيعة الرشائح ظاهرتي عىل النظرية من نسخته بتطبيق
عدا ما ضعيًفا، كان هوك وبني بينه املشرتك القاسم بأن حديثه نيوتن وواصل
املهتز، لألثري مماثل الضوء أن هوك افرتض وبعدها يهتز، األثري بأن العام املفهوم
بها تنشأ التي الطريقة وكذلك واالنعكاس، االنكسار فرشح ذلك. نيوتن يعتقد لم بينما
عىل نيوتن تجارب أن والحق هوك، عن تماًما مختلف نحو عىل الطبيعية، األجسام ألوان
يف للجمعية اجتماع يف الخطاب هذا ُقرئ عنها». قاله ما كل «تدحض الرفيعة الرشائح
وأولدنربج نيوتن من باالستياء شعوره إثر عىل — هوك أنشأ يومني وبعد ديسمرب، ٣٠
بأن اتهامه كرر حيث رين)، كريستوفر أمثال حلفاء (ضم فلسفيٍّا» «ناديًا — شك بال

«ميكروجرافيا». من بالجملة ونظريات علمية مادة أخذ قد نيوتن
هوك هرع ،١٦٧٦ يناير ٢٠ يف امللكية الجمعية يف نيوتن من آخر خطاب قرئ وحني
وكان بينهما. املشاكل بإثارة أولدنربج متهًما له، اسرتضائي خطاب لكتابة الفور عىل
املطبوعات، عرب والتشاحن الجدال يبغض بأنه متعلًال يسمعه، أن نيوتن أراد ما يعلم
كان الخطاب، يف األخرى التعليقات ومثل لنيوتن. املمتازة» «األبحاث يجل أنه ومؤكًدا
ذلك قبل بدأها التي والنظريات األفكار ويحسن» «يطور نيوتن برؤية سعيد بأنه ادعاؤه
تعليقات وجود من الرغم عىل ولكن حدين. ذا سالًحا إلكمالها؛ الوقت افتقر ولكن بكثري،
فاقت إنها قال التي نيوتن، قدرات عىل باإلطراء هوك أغدق فقد الشأن، هذا يف أخرى
مراسالت يف باالنخراط سعيًدا يكون سوف إنه بقول خطابه وأنهى كبري. حد إىل قدراته

لديه. قبوًال ذلك حاز إذا شخصية خطابات يف اعرتاضاته إلبداء نيوتن، مع خاصة
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كان لو إنه فيه قال الذي الشهري خطابه نيوتن فيه كتب الذي السياق هو ذلك كان
وأخرب عمالقة. أكتاف عىل لوقوفه يرجع ذلك فإن أبعد، ملدى بها وذهب األفكار ر طوَّ قد
بها، ويرحب بل يقبلها وأنه لالستشارات، أقرب ستكون الخاصة املراسالت أن هوك
خالف أخرى اهتمامات من يخلو ما نادًرا العيان من العديد مرأى عىل يتم «ما إن إذ
راح أولدنربج، نحو ليسلطه خطاباته موضوع عكس أن وبعد الحقيقة». عىل العثور
قد هوك يكون أن أيًضا املحتمل من أنه إىل مشريًا ديكارت، بعد هوك أنجزه ما عىل يثني
من كثري مثل — األخرية الجملة قراءة املمكن ومن نفسه. هو يجرها لم تجارب أجرى
التي املصالحة كانت وأيٍّا بمعنيني، — يرتاشقانها الحوار هذا طرفا كان التي التعبريات

بالكاد. سنوات ألربع دامت فقد بينهما، تمت
أولدنربج إىل نيوتن كتب هوك، مع املحرج الصدام هذا انتهاء من أشهر بضعة بعد
الخيميائي، الزئبق موضوع عن بويل كتبه توقيع، دون مؤخًرا نُرش قد كان خطاب بشأن
قد نيوتن أن من الرغم وعىل معه. ُمزج حني املصهور الذهب تسخني عىل عمل الذي
كثافة»، «أكثر معدنية جزئيات بواسطة الذهب عىل أثر قد الزئبق يكون أن يف تشكك
بويل أن إىل أشار فقد الخيميائية، أو الطبية العمليات يف فائدة أي له يكون ال قد ثم ومن
«مدخًال كان ربما ذلك أن والواقع املوضوع. هذا عن املزيد نرش بعدم صنًعا أحسن قد
من كان إذا العالم عىل هائًال دماًرا يخلف أن دون تداوله يمكن وال نبًال، أكثر ليشء
بويل عىل وكان الهرمسيني». الكتَّاب لدى حقيقة أو صدق أي هناك يكون أن املفرتض
رأي من قيمة أكثر رأيه سيكون والذي حقيقي»، هرميس «فيلسوف بنصيحة يأخذ أن
املدعون هؤالء كان (إذا الفلزات تحويل جانب إىل أخرى أشياء «فهناك آخر؛ شخص أي
بويل بعد فيما انتقد وقد يفهمها». غريهم أحد من ما ذلك) بغري يتفاخرون العظماء
بالتأكيد. الواقعة لهذه جزئيٍّا تشري مالحظة وهي للشهرة»، و«توقه الزائدة لرصاحته

الكون لنشأة خيميائي تفسري

سبق فيما أجرياها مناقشة بخصوص بويل إىل نيوتن كتب ،١٦٧٩ عام من فرباير يف
وال .١٦٧٥ عام ربيع يف زيارته خالل األرجح عىل الفيزيائية»، «السمات فكرة حول
باآلراء ارتبط قد أيًضا كان وإن الخيميائية، أبحاثه من استقى قد الخطاب هذا أن شك
أبداها التي اآلراء تلك لها)، ملخًصا كان كثرية مواضع (ويف تقليدية األكثر الفلسفية
عرب ينترش مرنًا أثريًا هناك أن بويل نيوتن أخرب .١٦٧٥ عام الصادرة «الفرضية» يف
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العديد تفسري تستطيع لعلها «الفرضية» يف أوردها التي تعليقاته وكرر الجوي، الغالف
بعض حاجة لتفسري «االندماج» عن استحرضنظريته أخرى، ومرة العادية. الظواهر من
األخرى. الفلزات أو باملاء االمتزاج أجل من مالئم» «وسيط بواسطة ملعالجتها الفلزات
بدراسة أنه بويل أخرب وقد الخيميائية، أعماله من استقت الخطاب من أخرى أجزاء وثمة
من يكن لم األرض، ألعماق املستمر التخمر طريق عن الهوائية املكونات ن تكوُّ كيفية
هذا كان وقد فلزيٍّا. كان الجوي الغالف من وبقاءً ثباتًا األكثر الجزء بأن االعتقاد السخف
طريق عن األخف األبخرة وأسفل مبارشة األرض فوق ُجِعل الذي الحقيقي»، «الهواء هو
الكائنات يمنح و«ال الهواء، من للحياة الواهب الجزء ليس أنه غري الفلزية. جزيئاته ثقل
وكان بداخله». تنترش التي رقة األكثر واألرواح االنبعاثات منه سلبت إذا تغذية أي الحية
باالستعانة رشحها والتي الجاذبية، عن فقرة عن عبارة الخطاب هذا يف له األخري التأنق

األثري. عن بنظريته
يف ذلك كان وإن — اإلخالص شديد املهني مشواره معظم مدار عىل نيوتن كان
فقد الخيميائي. ولربنامجه األثريية الفرضيات من لكل — األحيان معظم يف فقط الخفاء
عرش، السابع القرن ثمانينيات وبداية سبعينيات أواخر يف بالغ بنشاط تجارب أجرى
.١٦٨٧ عام ربيع يف الرياضية» «املبادئ كتاب تأليف من فرغ أن ما املوضوع إىل وعاد
جديدة نوبة ولكن املختلفة، النصوص جودة وتقييم تنظيم يتضمن عمله معظم وكان
صديقه عمل حني عرش، السابع القرن تسعينيات بدايات يف حدثت التجريبي النشاط من
موجة أن ويبدو لندن. يف املقيمني الخيميائيني وبني نيوتن بني كوسيط دويلري دي فاتيو
عرش، السابع القرن تسعينيات أواخر يف لندن إىل ذهب حني تالشت قد النشط التجريب
الخيميائية التقاليد إطار داخل املحورية األفكار ودراسة باستقصاء ملتزًما ظل ولكنه

قوي. ولكنه دقيق بنشاط مليئة الطبيعة بأن القائلة األساسية الخيميائية والرؤية
عام أواخر ففي لآلخرين. الخيميائي برنامجه من ملحات آلخر حني من تكشفت
توماس اتجه الخيميائية، التجارب من ممتدة سلسلة يف نيوتن انخرط حني ،١٦٨٠
بكامربيدج الطبيعيني الفالسفة أفضل إىل كامربيدج بجامعة كرايست بكلية برينيت
كان وقد طبيعية. وسائل خالل من األرض هللا بها خلق التي الكيفية بشأن الستشارته
مجال يف عمل أول ١٦٨١ عام الصادر لبرينيت األرض» عن املقدسة «النظرية كتاب
ذلك يف وكان عرش، السابع القرن تسعينيات أواخر يف شهرة يكتسب الطبيعي الالهوت

الرياضية». «املبادئ نيوتن كتاب فلسفة عىل قائًما الوقت
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بفعل إما البداية يف حدث ربما واملحيطات الجبال خلق أن برينيت نيوتن أخرب
املوجودة القديمة املياه عىل والقمرية األرضية الدوامات ضغط بفعل أو الشمس، حرارة
االستوائية املناطق جعل مما االستواء، خط اتجاه يف األرض فانكمشت الخلق. بداية منذ
تلك كانت ذلك، إىل إضافة هناك. بالتجمع املحيطات ملياه سمح ثم ومن تقعًرا»، «أكثر
الخلق عملية أعطى مما الحديث، عرصنا يف األيام من كثريًا أطول لفرتة تمتد األوىل األيام
ن الالتكوُّ حالة أصبحت كيف والستيعاب تقريبًا. اليوم عليه هي ما لتصبح كافية مدة
الفلزات»، «إنبات عن بحثه تحليل إىل عاد وتجاويف، تالل إىل متمايزة القديمة البدائية
حدث كما محاليل، صورة يف تتشكل كانت ما غالبًا الصلبة املواد أن فيه سجل والذي
فقد ذلك، بخالف امللح. من طويلة قضبان إىل وتبلور املال يف الصخري امللح ذاب عندما
إىل الشمس حرارة تأثري تحت ن الالتكوُّ حالة من األخرى األجزاء وانكماش جفاف أدى
مثل األرضية»، تحت «لألبخرة وتتيح األرض، أسفل إىل الهبوط للماء تتيح قنوات ترك

األعماق. من الصعود املناجم يف و«األدخنة» الحار املاء ينابيع
التي للكيفية برينيت وصف أيًضا انتقد اإلنجيل، تفسري يف لنيوتن مهم إسهام ويف
الكبريين النورين خلق وصف أن يُعتقد يكن فلم للخلق. املوسوي الوصف فهم بها ينبغي
يف بالفعل ُخلقا قد أنهما إىل ضمنًا يشري الرابع اليوم يف والنجوم والقمر) الشمس (أي
هذه من أكرب منها «فالبعض الفيزيائية؛ حقيقتهما وصف قد موىس أن وال اليوم، ذلك
األرض». هذه تيضء كأنوار فقط وصفها ولكنه للسكن، صالحة عوالم من وربما األرض،
للخلق. األول اليوم يف ُخلق الذي للضوء املوسوي للوصف مشابًها نهًجا نيوتن تبنى وقد
للجهالء، اإلدراكية القدرات مع تتناسب لكي لغته «واءم» قد موىس أن من الرغم وعىل
أو «فلسفيٍّا يكن لم للخلق وصفه أن إىل نيوتن ذهب فقد مختلًقا. الوصف يكن فلم
األمور يف العامة مفاهيم تصحيح مهمته تكن «فلم — «حقيقيٍّا» كان ولكنه ملفًقا»
ليتناسب اإلمكان قدر وجميل جذاب بشكل للخلق وصف «مواءمة كانت بل الفلسفية»،

العامة». وقدرات إدراك مع
أخرى عوالم وجود أن أيًضا نيوتن ذكر الخطاب، يف برينيت إىل تلميحه عن وفضًال
عام بداية يف بنتيل ريتشارد إىل بعثه خطاب يف وذلك للتصديق قابل غري أمًرا يكن لم
بتلك يؤمن كان طالبًا كان حني أنه إىل الفلسفية» «األسئلة مفكرة تشري كذلك .١٦٩٣
للعوالم»، «تعاقب هناك يكون هائل، حريق أي بعد أنه عىل تنص التي املتطرفة النظرية
الخالق وأن خاصة، إلهية وظيفة لها املذنبات أن جريجوري ديفيد أخرب ١٦٩٤ عام ويف

جديد. خلق أجل من املشرتي أقمار من بمخزون احتفظ قد
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نيوتن

الضوء أن نيوتن أخربه حياته، نهاية يف كوندويت جون مع معتاد غري حوار يف
من كوكب شكل يف ثم قمر، شكل يف مًعا التحمت قد الشمس تطلقها التي األخرى واملواد
ليعيدها الشمس إىل أخرى مرة يعود مذنبًا النهاية يف ليصبح أخرى، مواد جذب خالل
الكبري ١٦٨٠ عام مذنب مثل تماًما يكون قد املذنب هذا أن وأضاف مجدًدا. حالتها إىل
زاد الشمس، إىل املذنب عاد وعندما القريب. املستقبل يف الحًقا بالشمس اصطدم الذي
عىل حيوانات أي قدرة وسلب األرض هذه «احرتاق حد إىل هائل نحو عىل حرارتها من
التي نوفا) (السوبر العظمى املستعرات ظهور يبدو فيما فرس حدث وهو حية»، البقاء
ذكية» «كائنات بواسطة أدير قد ذلك كل يكون ربما و١٦٠٤. ١٥٧٢ عامي يف شوهدت
محدوًدا، كان الكوكب عىل اإلنسان وجود أن نيوتن وأردف هللا. من بتوجيه تعمل أسمى
أشار ذلك، بعد الكوكب. إعمار» «أعادت قد تكون ربما اإللهية القوة أن إىل ضمنًا وأشار
النجوم استعادة إىل نيوتن فيها أشار الرياضية»، «املبادئ كتاب يف فقرة إىل كوندويت
نظامنا مستقبل عىل ذلك تداعيات يوضح لم ملاذا نيوتن وسأل املذنبات، بواسطة لحالتها
يف نيوتن علَّق فقد بوضوح، مسليًا موضوًعا العالم نهاية موضوع كان وملا الشميس؟
للناس قال قد أنه ضاحًكا وأضاف أكثر، نحن «يهمنا األمر هذا بأن نادرة عبث لحظة

يعنيه». ما ملعرفة يكفي ما

هوامش

(1) © The Dibner Institute, Cambridge, Mass.
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اهللا من املختارة القلة أحد

البالغة األهمية عىل يؤكد نظام أمام نفسه وجد ترينيتي، بكلية نيوتن التحق حني
يف األرجح عىل — ما فرتة ويف املقدس. الكتاب وبالطبع الكنيسة، آباء كتابات لدراسة
القدوس؛ الثالوث لعقيدة متطرًفا مناهًضا أصبح — عرش السابع القرن سبعينيات أوائل
محرفو جلبه وشيطانيٍّا مبهًما فساًدا كانت املألوفة القدوس الثالوث عقيدة بأن إليمانه
العقيدة أصول وضعوا َمن بأن نيوتن واقتنع امليالد. بعد الرابع القرن يف املقدس الكتاب
الكنيسة، وأعضاء الرهبان، من العديد جانب إىل أثناسيوس، األرثوذكسية، املسيحية
عىل جديدة كلمات بإدخال العقيدة لوثوا قد والغربية، الرشقية اإلمرباطوريات وأباطرة
املجالس وملئوا الكنيسة، آباء وكتابات اإلنجيل يف ملفقة نصوًصا وأقحموا املسيحية،
رآها كما — الخفية الرؤية تلك مخططهم قلب يف وكان الفاسدين. بأنصارهم الكنسية
نيوتن وكان الجسدية. الناحية من للرب مشابًها كان املسيح أن مفادها التي — نيوتن
أن يعتقد وكان املسيحية، انحدار بشأن الحقيقة لكشف هللا من اصُطفي قد بأنه يؤمن

اإلطالق. عىل به يضطلع سوف عمل أهم هو ذلك
آراءه أن إىل إشارة الكهنوتي الرتسيم من خاص إعفاء إىل نيوتن حاجة يف إنَّ
قد يكون أن للغاية املستبعد ومن .١٦٧٤ عام نهاية بحلول عليه سيطرت قد املهرطقة
منطلق من استطاع قد كان وإن آخر، شخص أي جانب من املعتقدات هذه العتناق دعي
الثالوث لعقيدة املناهضة املعارصة الكتابات يف مماثلة آراءً يقرأ أن عدوك» «اعرف مبدأ
يعتربون كانوا األرثوذكسيني املسيحيني أن غري آخرين. طالب شأن شأنه القدوس،
القوانني لوائح يف شديدة عقوبات هناك وكان رهيبًا، إلحاًدا القدوس الثالوث مناهضة
معه، تعاطفهم يُعرف ممن ثالثة أو اثنني وباستثناء املسيح. طبيعة شأن من يقللون ملن

اآلخرين. عن الدينية آراءه يخفي حياته جل نيوتن قىض



نيوتن

الكاثوليكي للمذهب عفوية مناهضة تظهر األوىل نيوتن مذكرات من الكثري إن
تقليل فإن مقبوًال، ذلك كان إذا ولكن كامربيدج. طالب لدى اجتماعيٍّا قبوًال لتلقى كانت
نيوتن آمن مبكرة، مرحلة ففي مقبوًال. يكن لم باهلل يتعلق فيما املسيح شأن من نيوتن
بينما منه، وأدنى الرب عن مختلًفا كان املسيح أن عىل وافرة إنجيلية أدلة هناك بأن
قراءات أو فاسدة إقحامات عن عبارة كانت القدوس الثالوث لعقيدة املؤيدة النصوص
التي الكلمة هو الذي املسيح، اعرتف اإلنجيل، من كثرية مواضع ويف «متعمدة». خاطئة
كان ما وهو — إلهية قدرات املسيح لدى كان وإذا هللا. من أدنى مخلوق بأنه هللا، خلقها
البنه هللا أذن فقد يحدث. بأن لذلك سمح قد هللا أن إىل يرجع ذلك فإن — يعتقده نيوتن
وقد كإله. ليس ولكن يعبد، بأن جديًرا جعله ما بالفعل وهذا الصليب، عىل نفسه يذل أن
هذا وكان العذراء؛ مريم أحشاء يف لحم قطعة الكلمة أصبحت حني هللا ابن املسيح أصبح
عانى الذي هو اإللهية، الكلمة مع تواجدت التي البرشية الروح وليس وحده، املخلوق

جديد. من يُبعث املسيح جعلت ما هي هللا مشيئة كانت وأخريًا، الصليب. عىل

فقط واحدة بابل عاهرة سوى يوجد ال

من عنها الدفاع وكان وزائفة، مبهمة — نيوتن رأي يف — القدوس الثالوث عقيدة كانت
أو بالقوة إما الوثنيني عىل تُفرض وكانت غامضة، ميتافيزيقية وبراهني حجج خالل
األساسية العقائد لبساطة بالغة أهمية أعطى وقد لتخفيفها. وثنية بممارسات بمزجها
أسماها والتي — املسيح عن املعتقدات من للغاية محدوًدا عدًدا أن عىل وشدد للمسيحية،
املعتقدات هذه وشملت املهالك. من ينجي بإيمان للتحيل الالزم هو — الرضع لبن بولس
جديد من بعث الذي الرب ابن وأنه القديم، العهد يف به املتنبأ املسيح هو يسوع أن
واملوتى «األحياء ليحكم سيعود ما يوًما وأنه أبيه، أمام الصليب عىل نفسه أذل أن بعد
أو املقدس، الكتاب يف أعمق حقائق هناك كانت ذلك، من الرغم عىل للحياة». املبعوثني
يف وإرشاكهم تعميدهم بعد النضج» سن «يف هم من يكتسبه للرجال»، «لحم يسمى ما
التي األشياء من املمتدة، الدراسة خالل من تكتسب التي املعرفة، هذه كانت وقد طائفة.
بشأنها نزاعات يف ليتورطوا املسيحيون يكن ولم املسيحية، للعقيدة رضورية تكن لم

والشقاق. االنقسام إىل تقودهم أن خشية
العهد أسفار آخر يوحنا، رؤية سفر يف خاصة النبوءة، هو درايس مبحث أهم كان
السابع القرن يف الربوتستانتيني املفرسين أهم من الكثري مع متفًقا نيوتن كان الجديد.
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الرموز بأن مثلهم يؤمن فكان الرؤيا. سفر لفهم املطلوبة الجوهرية األساليب حول عرش
أشارت فيما الرابع، القرن نهاية يف اندلعت والرش الخري بني معركة إىل تشري به الواردة
مضطهدة، الحقيقية الكنيسة كانت حني محددة فرتات إىل األساسية والتوصيفات الرموز
مناهج أن والحق جانبهم. من يُغلبون أو الصالحني يف يتحكمون الحقيقة أعداء وكان
األساسية؛ «اكتشافاتها» عىل يبني بأنه يؤمن كان أنه لدرجة للغاية معيارية كانت بعينها
لطريقته، وفًقا وبالعمل ميد. جوزيف املدعو كامربيدج، يف سلفه أعمال حالة يف كما
من األقل عىل واحد مع النبوئية التقنية القضايا يناقش أن بوضوح نيوتن استطاع

املسيحية. تاريخ بشأن ذلك يعنيه عما اإلفصاح دون مور) هنري (هو معارصيه
و١٦٨٥، ١٦٧٥ بني للفرتة مؤكد شبه نحو عىل يرجع الرؤيا لسفر ضخم رشح ويف
أنه بادعاء فبدأ الرياضية». «املبادئ كتابه يف فعل مثلما آراءه تثبت «براهني» نيوتن قدَّم
صار عنها، اإلفصاح قرب مع وأنه النبوئية، الكتابات يف معرفة حصد الرب» «بفضل
ذلك يشمل ولم الكنيسة. وتثقيف تنوير أجل من معناها بتدريس أخالقي التزام عليه

وإنما: املسيحيني، كل

يستطيعون الذين كهؤالء الرب، اختارهم ممن متناثرين قليلني أشخاص بقايا
تقودهم أن دون الحقيقة، عن للبحث وجدية بإخالص أنفسهم تكريس

تفكري. بال البرشية السلطة رموز أو الثقافة، أو املصلحة،

إدراك يف واإلخفاق الكربى»، اللحظة «واجب هو اآلن املقدس الكتاب يف البحث إن
لنفس عرضة املسيحيني يرتك سوف صحيح نحو عىل للمسيح الثاني املجيء عالمات
مسيحهم هو يسوع أن إدراك يف إلخفاقهم اليهود له تعرض الذي النقد من القدر
هم وقليلون القلب، أنقياء إال بها االضطالع ألحد يمكن ال مهمة تلك كانت وقد املنتظر.
باالزدراء، جديًرا يبدو بأنه أيًضا يُعرف الحقيقي املؤمن أن نيوتن وعلق لهذا. املهيئون

الحقيقية. الكنيسة عالمة هي العالم» «توبيخات كانت بينما
للنبوءة املنهجي» «الرتتيب املقدس الكتاب تفسري لعملية العنارصاألساسية من كان
التفسري يف قياسية عنارص القواعد هذه من العديد كان وقد القواعد. من ملجموعة وفًقا
الكتاب يف معينة لنقطة فقط واحد معنى عىل لإلرصار الحاجة مثل الربوتستانتي، اإلنجييل
«حرفيٍّا» سيكون املعنى أن رجح ما وهو العكس، لفعل أسباب تتواجد لم ما املقدس
لهذا وبالنسبة «روحي». معنى إجازة املمكن من كان آلخر حني من ولكن األساس، يف
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املفرسون كان نبوئية مجازية» «لغة لتقاليد وفًقا هذا يتم أن لزاًما كان الروحي، املعنى
من رضبًا أساس دون ما لفقرة روحية قراءة إىل التحول كان فقد بها. يتقيدون القدماء
كان نيوتن. رأي حسب موجودة بدعة كل منشأ هو التفسري يف التساهل وهذا الضالل،
قدر أكرب عىل املقدس الكتاب تجعل أن بد ال وكانت «تلقائية»، التفسريات تكون أن لزاًما
النبوئية والرموز الرؤى تكون أن ينبغي كان أنه ذلك كل من واألهم «البساطة». من
لقد التاريخية. األحداث عىل تطبيقها قبل القواعد لتلك وفًقا األخرى مع إحداها متجانسة
أهمية ذا أصبح املالئم، بالشكل شفراته بحل ولكن الرؤيا، سفر فهم الصعب من كان
يف برهان يثبت كما الحقيقي الدين إثبات باإلمكان يكن فلم الحقيقية. للكنيسة بالغة
أن يجب كان ما هذا ولكن الناس؛ من حفنة سوى ليقنع يكن ولم اإلقليدية، الهندسة
الذين هؤالء قبول حشد عىل قادر «أنه يكفي أنه إىل نيوتن وخلص األمر. عليه يكون

الرب». اختارهم
عىل اعتمدت والتي النبوئية «للتعريفات» مطولة قائمة نيوتن دون لخطته، ووفًقا
والقمر ملك، إىل تشري الشمس كانت النبوئي، لألسلوب ووفًقا املختلفة. املصادر من عدد
أمم إىل تشري فكانت األرض، أما اململكة. رجال كبار إىل والنجوم السلطة، يف يليه من إىل
وكانت أمم؛ أو شعب إىل أيًضا يشري البحر كان فيما أمة، أية يف الناس عامة أو األرض،
من كان األحيان، بعض ويف الناس. من مختلفني نوعني إىل يشريان مًعا والبحر األرض
كلمة تشري أن املمكن من كان ثم ومن واحد، يشء من أكثر الكلمات تعني أن املمكن

فيه. الواردة السياق حسب معبد، أو مدينة إىل جبل
إحداها معينة رؤى ارتباط كيفية ذلك بعد نيوتن بنيَّ التعريفات، تدوين بعد
إىل تشري أنها بمعنى «متعاقبة»، الرؤيا سفر يف الرموز بعض كانت ففيما باألخرى.
للفرتة مختلفة جوانب إىل تشري أي «متزامنة»، األخرى اعتربت سابقة، أو الحقة أحداث
ربطها قبل بينها القائمة الصالت عرض املمكن من كان فقد رأينا، كما ولكن نفسها.
األختام رؤية أن أدركوا قد تقريبًا املفرسين جميع أن إىل نيوتن ولفت معينة. بأحداث
متعاقبة. أحداث إىل تشري كانت النبوءة، بداية يف ليوحنا تراءت والتي بالسفر، السبعة
الخامس الختم ففي الكربى. الردة سيطرة سبقت لفرتة األوىل الستة األختام أشارت فقد
مستبد أحمر املخاضوتنني يف بامرأة الخاصة التوصيفات جسدت — املثال سبيل عىل —
والخطر (املرأة)، الحقيقية للكنيسة املتوقع املصري الطفل، اللتهام يستعد (الشيطان)

الرجل»). («الطفل ساللتها واجه الذي العظيم
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حسبما قرنان، له وحش عن األرض تنشق مبارشة السابع الختم افتتاحية بعد
الدال االسم نقش إىل جميًعا البرش دفع مما كتنني، يتحدث بينما الرؤيا، سفر يف ورد
خالل من الرؤيا سفر يف األتقياء تجسيد تم وقد جباههم. عىل (٦٦٦) الوحش رقم عىل
رمز ثمة املالئكة. أحد حماهم والذين الرب، ختم تلقوا الذين ألًفا ١٤٤ ال املصطفني
عىل نقش الذين املصطفني، مع صهيون جبل عىل يقف (املسيح) الَحَمل جسد آخر
أنه نيوتن افرتض (والذي فمه من املاء من جاريًا سيًال التنني فأطلق هللا. اسم جباههم
املرأة كانت فيما البحر)، خالل من تجسد كانت ما غالبًا الفاسدين من جحافل به يقصد
ساعدتها الذي األمر وهو الربية، إىل الهروب تحاول اآلن الحقيقية) (الكنيسة املضطهدة
األبواق صوت رمز إىل املفرسين معظم اتجه قصرية، فرتة بعد األتقياء. أي «األرض»، فيه
بشاعة وأكثر جديد شكل (وهو قرون عرشة ذي وحش دين ظهور أعلنت والتي السبعة،
القرنني ذو الوحش يغري الزائفة، املعجزات طريق وعن البحر. من برز التنني)، من
وقد األرض،؛ عىل جديد دين إقامة ثم ومن قرون، العرشة ذي الوحش عبادة إىل الناس
الروماني. الكاثوليكي املذهب ظهور إىل بوضوح يشري هذا أن الربوتستانت معظم أدرك
جامات سبعة لصب آخر رمًزا الربوتستانت املفرسين معظم استوعب وبينما
اإلصالح حركة تاريخ إىل لإلشارة للوحش الوثنيني التابعني عىل هللا غضب من مملوءة
قام وبعدها «متوافقني»، وبوق جامة كل بني «املزامنة» ب نيوتن قام الربوتستانتي،
تجسد حتى أضيفت قد الرعود هذه أن إىل وذهب السبعة. الرعود رمز مع ذلك بمجانسة
لغز نفس السبعة والرعود السبعة، واألبواق السبعة، الجامات بني الفاصلة» «الفرتات
وصفني رقميٍّا متصلني وبوق جامة كل قدم وهكذا .(٦٦٦) الوحش رقم عىل الدال االسم
عدم طريق وعن اآلخر. يقدمها التي الصورة يثري رمز وكل معينة، لفرتة مختلفني
أشار الربوتستانتية، لتجارب ا خاصٍّ وصًفا باعتبارها للجامات خاصة مكانة تخصيص
الوحشية. لإلمرباطورية املتنامي النفوذ من بالكاد قلل قد اإلصالح أن إىل بوضوح نيوتن
«بقايا» عىل حربًا وشن مذهل، بشكل الوحش قوة نمت الخامس، البوق إطالق عند
ولم — الربوتستانت املفرسين معظم نظر يف النبوئية اللحظة هذه كانت السيدة. نسل
الصور أكثر من مجموعة خالل من تجسدت طويلة بفرتة إيذانًا — استثناء نيوتن يكن
رجل حكم فرتة هي هذه كانت الرؤيا. سفر يف تجدها أن يمكن حيوية املجازية والرموز
الكذاب النبي بوصفه الرؤيا سفر يف ذكره ورد الذي — الدجال املسيح أو — الخطيئة
للوحش نيوتن وصف وبحسب بابل. عاهرة إىل سيتحول والذي القرنني، ذي الوحش أو
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بأدق عاهرة الطبيعة بحكم منه يجعل وثنية مسيحية دينية دولة كونه «إن القرنني: ذي
استمرت واحدة.» بابل عاهرة من أكثر وجود الفرتاض سبب لدينا وليس الكلمة، معاني
احتُجزت يوًما، ١٢٦٠ ملدة الرؤيا) سفر (يف السادس، الختم نهاية حتى الفرتة، هذه
الوحش، جانب من مكانها يف تام، بشكل الربية داخل اآلن استقرت التي السيدة، خاللها
الفجور يمارسون العالم ملوك بينما ويذبحهم، والشهداء القديسني عىل حربًا يشن الذي

ويعبدونها. العاهرة مع

1  .١٤٩٨ دورر، ألربيشت رسمها كما بابل، عاهرة :1-6 شكل

إىل يشري السادسة)، الجامة له بالنسبة هو (الذي السادس البوق كان لنيوتن، ووفًقا
ويقدم باإلنجيل أمة كل فتُبرش ذروتها. الردة تبلغ حني العظمى، الضيقة فرتة هي فرتة،

82



هللا من املختارة القلة أحد

وصول فيصفان األخريان، والجامة البوق أما هلل. الشكر والصالحني األتقياء من تبقى ما
بإطعامهم هللا حمل فيقوم النخل؛ سعف يحملون األمم مختلف من الناس من العديد
الَحَمل شمل ويلتئم أعينهم. من الدموع الرب يمسح بينما الحياة، مياه إىل وإرسالهم
مع املسيح شمل اللتئام رمًزا بوصفه فهمها عىل اصطلح صورة وهو املرتقبة، وزوجته

والشهداء. القديسني

كتاريخ النبوءة

وغريها، النبوئية الرموز هذه يف املتشددون الربوتستانت ومعارصوه نيوتن استغرق
الرشح إطار يف أنه غري األفراد. هؤالء ملثل معنى وذات منطقية ذاتها حد يف وكانت
وقد تاريخية. أحداث عىل «لتطبيقها» بحاجة تزال ال كانت فقد لها، الكامل والتفسري
أو «افرتاضات» شكل يف صياغته تمت الكنيسة لتاريخ بتحليٍل تعريفاته نيوتن أعقب
الختم فأشار الرياضية. األطروحات إحدى صيغة األذهان إىل يعيد شكل وهو «آراء»،
فيها يضطهد دقلديانوس اإلمرباطور كان فرتة إىل — املثال سبيل عىل — الخامس
اإلمرباطور مجيء عن وأُعلن امليالد. بعد الرابع القرن بداية يف ويذبحهم املسيحيني
طريق عن الدولة دين هي املسيحية فيها أصبحت فرتة وهي التايل، الختم يف قسطنطني
يف قسطنطني وفاة وعند نيوتن). اعتقاد (حسب الوثنيون ليستسيغها عقائدها تخفيف
الغربية اإلمرباطورية ظهور وكان وغربية، رشقية إىل اإلمرباطورية انقسمت ،٣٣٧ عام

البحر. من قرون العرشة ذي الوحش خروج يف ممثلة لنيوتن) (وفًقا
آرائهما يف — النطاقني هذين قائدي أصبحا اللذان — قسطنطني ابنا اختلف
نيوتن عليه أطلق كما أو الثالوثية، للعقيدة مؤيًدا قنسطنس، وهو أحدهما فكان الدينية؛
سمي والذي اآلريويس املذهب يدعم الثاني) (قسطنطيوس شقيقه كان فيما «رسوليٍّا»،
هلل. بالنسبة للمسيح الدنيا املكانة فكرة عن دافع الذي آريوس للقس نسبة االسم بهذا
املوتى «عظام غرار عىل أوثان صورة يف علنًا يُعبد الوحش دين صار ،٣٦٤ عام وبحلول
األشباح، عبادة جانب إىل شائًعا ذلك أصبح ما ورسعان للشهداء»، اآلخر الرفات وبقايا
عىل للشيطان العنان أُطلق وحينئذ، الحني». ذلك منذ استمر قد «ذلك أن إىل نيوتن وأشار
املعجزات خالل من الجهلة بإغراء الخبيثة» «لعبته نيوتن عليه أطلق ما ليمارس األرض
انتصار يف — لألحداث نيوتن فهم إطار يف — ممثًال ذلك كان وقد الشيطانية. أو الزائفة

الصالحني. اآلريوسيني واضطهاد التثليثي الروماني الكاثوليكي املذهب
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الرسمي الدين األثناسيوسية التثليث عقيدة بجعل حدثت التي الكربى، الردة ُوصفت
نيوتن رأي يف — املرتدون كان السابع. الختم بفتح ،٣٨٠ عام يف الرومانية لإلمرباطورية
نوع من كانوا وإن مسيحيني الصالحني، واضطهدوا الحقيقية الكنيسة اجتاحوا الذين —
العقيدة يحملون كانوا أنهم فكرة عىل يعرتض قد البعض بأن وجادل وفاسد؛ «وثني»
من آخر نوع أي من أسوأ يكون أن عىل قادًرا «كان املسيحي ولكن ظاهريٍّا، املسيحية
عاتية رياًحا تجسد رمزية صورة مع متزامنًا ٣٩٥ عام األول البوق إطالق فكان البرش».
«بالء عن يتحدث ذلك كان وقد األوىل. للجامة الرمزية الصورة ومع الرشق، من قادمة
صورته». عبدوا الذين وأولئك الوحش، عالمة اتخذوا الذين «الرجال ب حل بغيضوبشع»
فساد عىل مبارشة بأدلة نيوتن األوىل الكاثوليكية الكنيسة كتَّاب زوَّد عفوي، نحو وعىل
ضدهم القوطيني من بحشود بالدفع بالرب حدا مما الفرتة، هذه يف املسيحي الدين رجال
جماعات يضطهدون الكاثوليكيون كان وفيما اإلمرباطورية. من الرشقي الجزء من
دمويٍّا اضطهاًدا الرئيسة الكاثوليكية الكنيسة عن االنفصال أرادوا ممن املسيحيني من
بأنظارهم القوطيون اتجه اإلطالق، عىل أسًفا األكثر نيوتن وجدها ممارسة وهي وعنيًفا،
عام يف والنهب للسلب املدينة بتعرض لذروتها وصلت وحشية، بأحداث ذاتها روما إىل

الثانية. والجامة الثاني البوق خالل من تجسد ما وهو ،٤١٠
صورة مع توافقا اللذين الثالثة، والجامة الثالث البوق أن الدعاء نيوتن ومىض
األفارقة الكاثوليكيون خاللها تعرض أحداثًا جسدا قد الجنوب، من قادمة لرياح رمزية
الرغم عىل والذين القوطيني، من بكثري وحشية أكثر كانوا الذين الونداليني، يد عىل للذبح
علم وقد ورع. بأسلوب روما يديرون كانوا فقد آلخر، آن من وحشية بأعمال إتيانهم من
مارسها التي الوحشية بالفظائع لفيكتور الوندالية» االضطهادات «تاريخ كتاب من نيوتن
دمويني كانوا بأنهم نيوتن جادل الذين املستبدين، األفارقة الكاثوليكيني عىل الونداليون
ورشعوا الخرافية، ممارساتهم اتباع يرفضون من يغتالون وكانوا مسبوق، غري بشكل
مستمرة تزال وال أوروبا، يف تُمارس كانت التي الدموية االضطهادات «تلك تطبيق يف
حالة يف وهو وتكراًرا، مراًرا نيوتن ن ودوَّ هذا». يومنا حتى الكاثوليكية الكنيسة يف
فقام مضاعفة. اضطهاداتهم للكاثوليكيني ردوا قد الونداليني أن الشديد، االنفعال من
العديد لهن مسببًا الساخن، الحديد بألواح الراهبات بتعذيب جينرسيك الوندايل القائد
الكاثوليكيني أن غري القسوة». غاية «يف أمًرا كان ذلك بأن نيوتن وأقر التشوهات، من
من أنه إىل نيوتن وذهب السماء. عدالة هو منهم اآلالف منه عانى ما وكان فسقة، كانوا

لديانتهم. وليس لفسوقهم اضطهدوهم قد الونداليني أن معرفة املهم
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الرابعة، والجامة الرابع البوق نهاية يف العذراء والسيدة الصور عبادة «ظهرت»
اضطهاد يتسنى حتى وجيزة، لفرتة األفريقية الكاثوليكية الكنيسة بعودة هللا وأِذَن
الخامس البوق بداية ويف الونداليني. يد عىل ومراًرا مراًرا الوقحني املتشددين رجالها
كيف الرؤيا سفر وصف فقد لألمور». جديد «مشهد هناك كان الخامسة، والجامة
يف الجيوش — الجراد من وباء مهولة بكميات منها اندفع حفرة من الدخان تصاعد
عىل الرب ختم يحملون ال الذين أولئك عدا حي كائن أي يعذِّب ال — النبوئية اللغة
محمد النبي تويل وقت من يؤرخ الذي اإلسالم، ظهور عالمة هو ذلك وكان جباههم.
إشارة هو الحفرة فتح وكان نيوتن). لتأريخ (وفًقا امليالد بعد ٦٠٩ عام يف كنبي مهمته
استمرا الخامسة والجامة الخامس البوق ولكن ،٦٢٢ عام يف املدينة إىل مكة من لهجرته
قد املسلمني أن حقيقة إىل املمتد التعذيب وأشار .٩٣٦ عام إىل ٦٣٥ عام من تحديًدا
موضع ويف عليها. االستيالء يستطيعوا أن دون مراًرا القسطنطينية عىل حصاًرا فرضوا
إىل الردة وصول مع الكاثوليكية، إىل القديسني وتطويب االستحالة عقيدتا «دخلت» آخر،

ذروتها.
مقيدين كانوا آخرين أربعة املالئكة أحد حرر السادسة، والجامة السادس البوق يف
صدرية بدروع «فرسان بواسطة البرش» من الثالث «القسم لذبح لإلعداد الفرات نهر يف
األشباح، عبادة يف استمروا من وأدين األسود. كرءوس رءوس لها خيوًال يمتطون المعة
وال تسمع وال ترى ال «التي والخشب والحجارة، والنحاس، والفضة، الذهب، وأوثان
الجامة وتحكي والرسقة. والزنا، الشعوذة، عن يتوبوا لم الذين هؤالء جانب إىل تميش»،
ثالث الكذاب، والنبي والوحش التنني أفواه من جاءت، عندما الفرات جف كيف السادسة
إعداد عىل تعمل للمعجزات صانعة شياطني أرواح هي ضفادع، هيئة يف نجسة أرواح
من والكثري نيوتن رأي يف — البوق جسد وقد هرمجدون. ملعركة واملسيحيني امللوك
الساراسيني جانب إىل للحكم، الرتكية اإلمرباطورية صعود — الربوتستانت معارصيه
عام األلف خالل املسيحي العالم بها ابتيل التي الكربى النكبة يمثلون «الذين (الرشقيني)
الثالث القسم ذبح إشارة هو ١٤٥٣ عام يف القسطنطينية عىل االستيالء وكان املنرصمة».
بالعبادة النبوءة باتهام املقصودين عن للسؤال حاجة يف أحد يكن لم فيما البرش، من

الكاذبة.
الشاغل الشغل هو معنى من الكلمة يف ما بكل واملبتكر املدهش التحليل هذا كان
مشابهة أساليب فباستخدام عرش. السابع القرن وثمانينيات سبعينيات يف لنيوتن
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التقليديون املسيحيون يعتربهم كان من كل بقلب قام املتشددين، الربوتستانت ملعارصيه
نفس يف أنه والحق عقب. عىل رأًسا التاريخ وأرشار أبطال وقناعاتهم طوائفهم بكل
كتابة عىل يعكف كان الرياضية»، «املبادئ كتاب نيوتن فيه يؤلف كان الذي التوقيت
عليهم يطَلق كان الذين — الكاثوليك بها استوىف التي للطريقة وشامل مفصل تحليل
الكثري يكن ولم السادسة. والجامة السادس البوق رشوط — و«السحرة» «املشعوذون»
نيوتن وكرر بعد، وقعت قد األخرية والجامة األخري البوق لتسبق كانت التي األحداث من
موثوقة غري تخمينات بإطالق ليغامر يكن لم أنه من الفلسفي عمله حواه الذي التحذير
أعماله إىل ينظر نيوتن كان الواقع، ففي املستقبلية. األحداث توقيت أو طبيعة بشأن
بدايات ويف التاريخ. مر عىل النبوءات تحقق لكيفية واألدلة املالحظة عىل قائم كتحليل
من بد ال أنه معتقًدا العظيمة، املستقبلية لألحداث توقيتاته زحزح عرش، الثامن القرن

الثاني». «املجيء قبل الفساد من طويلة فرتة ميض

هوامش

(1) © The Trustees of the British Museum.

86



السابع الفصل

الكتاباملقدس

كانت بينما يبدو، فيما أصابتها حمى إثر نيوتن والدة توفيت ،١٦٧٩ يونيو أوائل يف
وأعمال والدته، مرض بأمر نيوتن انشغل أن وبعد بنجامني. الشقيق غري أخاه ترعى
يوميٍّا يقضيها كان التي العديدة الساعات نتجاهل أن دون — أشهر ستة لقرابة املزرعة
الالحق اليوم ويف نوفمرب. نهاية يف كامربيدج إىل عاد — الالهوتية املوضوعات دراسة يف
العلمية الضيافة فاعليات كانت هوك؛ روبرت من خطاب عىل رد وولسثروب، من لعودته
بصفته — هوك التمس حني امللكية، الجمعية اجتماعات يف تقريبًا توقفت قد املبتكرة
أهمية شكَّل وفيما له. يخطر قد «فلسفي» يشء أي يرسل أن نيوتن من — لها سكرتريًا
بتحليل الخاصة نظريته يف رأيه عن نيوتن سأل املدارية، نيوتن حركة لتطوير بالغة
جسم مركز نحو جسًما ُه تَُوجِّ بقوة مقرتن قصوري مسار بواسطة الكوكبية الحركات

جاذب.
لسنوات للفلسفة التفكري من كبريًا قدًرا يكرس لم أنه نيوتن زعم رده، معرض ويف
تتعلق صغرية خيالية» «فكرة قدم ولكنه أخرى»، ألمور نفيس تكريس منطلق «من عدة
لن لألرض النهاري الدوران فإن األرض، عىل جسم سقط فإذا لألرض. اليومية بالحركة
الشائع الرأي عكس («عىل مبارشًة أسفله تقع التي النقطة خلف الجسم سقوط إىل يؤدي
الذي االرتفاع عند أكرب تكون الرشق إىل الغرب من حركته ألن نظًرا ولكن العامة») لدى
األصيل موضعه «أمام» يسقط فإنه لألرض، األقرب املواضع عند حركته من منه أسقط
الدوران إثبات يتم أن املمكن فمن شاهق، برج من جسم أسقط وإذا الرشقي). (الجانب
مخطًطا رسم مقاومة، أي تبذل ال األرض بأن االفرتاض أساس وعىل بذلك، النهاري

مركزه. نحو للجسم الحلزوني املسار ل يفصِّ



نيوتن

A

B

C

D

EG

ويُفرتض األرض. سطح أعىل من رأسيٍّا ساقط لجسم املقرتح نيوتن مسار :1-7 شكل
C املركز نقطة حول تدور األرض إن إذ األرض، سطح داخل إىل يستمر أن الجسم بمسار

.(BDG) أي الساعة عقارب عكس

مركزيٍّا، املوجه الجذب جانب إىل القصورية للحركة افرتاضه بحسب أنه هوك رد
شكل من بدًال ناقص قطع شكل يُكوِّن أن شأنه من نيوتن وصفه كالذي جسًما فإن
املواضع يف عدا فيما AFG للمنحنى وفًقا لألبد يتحرك سوف الجسم وهذا حلزوني.
املتبرص التعليق هذا األرض. ملركز أقرب موضع يف ليسقط مقاومة فيها يواجه التي
هوك بأن الشعور إىل املؤرخني دفع — األوىل هوك مؤلفات أحد يف عنه أُعلن الذي —
العنارص صياغة يف برأيه الالحقون املعلقون وسلَّم نيوتن، من بكثري أكثر اإلشادة يستحق
نتجت كيف يبني أن قط يستطع لم أنه صحيًحا يظل أنه غري املدارية؛ للحركة األساسية

الفيزيائية. مبادئه من الدوارة لألجسام الناقص القطع حركة
أخرى مرة مفرتًضا نيوتن رد عليه، التعديل فكرة تحمل عن املعتاد عجزه ظل ويف
«يدور سوف الجسم إن بل ناقًصا، قطًعا يكون لن الشكل بأن مقاومة، وجود عدم
واللتني وجاذبيته، الطاردة» «قوته عن ناتجة والهبوط الصعود بني متناوبة حركة يف
تحليل عن ابتعاده مدى نيوتن إجابة وتظهر بالتناوب». األخرى توازن منهما كل تفقد
الرياضية»، «املبادئ كتاب يف سنوات بسبع ذلك بعد تبناها التي السماوية الحركات
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لعنارصمستمرة وفًقا املشكلة مع للتعامل بكثري تعقيًدا أكثر طريقة إىل أيًضا أملح ولكنه
التعامل استطاع أنه إىل ضمنًا أشار فقد ذلك، إىل إضافًة الجاذبة. للقوة الصغر ومتناهية

الخارج. إىل املركز من تغريت ولكنها ثابتة، تظل لم جاذبية قوة مع
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P

الناقص املدار يف يدور سوف نيوتن وصفه الذي الجسم أن إىل بدوره هوك ذهب :2-7 شكل
األرض. مركز من بالقرب يهبط سوف الحالة تلك ويف املقاومة، بعض يواجه لم ما ،AFGHA

كانت الجاذبية أن افرتض قد أنه عن املرة تلك مفصًحا مجدًدا، له الكتابة هوك عاود
من اآلن تبقى ما إن وقال الجاذبية. مركز من املسافة مربع مع عكسيٍّا تتناسب دائًما
معني جسم بواسطة مركزيٍّا منجذب جسم يشكله الذي املسار ماهية يبني أن املفرتض
التنويه نيوتن عىل عرض أن وبعد بينهما. املسافات مربع مع عكسيٍّا تتناسب لقوة وفًقا
والجذب الخطوط مستقيم الذاتي للقصور جديدة بديناميكيات الخاص األهمية بالغ
قبل من لندن يف ناقشها قد (كان باملوضوع الصلة وثيقة مسألة هوك طرح املركزي،
بمدار العكيس الرتبيع قانون ربط بكيفية تتعلق السنوات) من عدد مدار عىل وهوك رين
يساوره ال أنه نيوتن فأخرب ناقًصا. قطًعا بكونه األول كبلر قانون من واملعروف كوكبي؛
املنحنى، هذا ماهية عليه تكون أن ينبغي ما بسهولة تكتشف سوف «أنك يف شك أي
لقدرات الالحق إنكاره من الرغم وعىل التناسب». لهذا فيزيائيٍّا سببًا وتقرتح وخواصه،
إلدموند بعد فيما نيوتن اعرتف فقد ذلك، من ألكثر املراسالت استمرار ورفضه هوك،
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األخرى إحداهما تُفْوُق الطاردة» و«القوة الجاذبية أن مالحظة مع نيوتن، ردُّ :3-7 شكل
بالتناوب.

أنه والواقع السماوية. األجسام حركة بشأن مجدًدا للتفكري دفعه قد الحوار هذا أن هايل
نحو عىل الثاني كبلر قانون نيوتن فيه استخدم الذي الوقت هو هذا يكون أن املرجح من
الرتبيع لقانون يخضع إنما ناقص قطع شكل عىل مدار عىل جسم أي أن إلظهار جدي

للجاذبية. العكيس
كانت فالمستيد، جون ملكي، فلكي أول مع املرة تلك ولكن أخرى، مراسالت ثمة
أوائل ففي السماوية. الحركات بشأن نيوتن فكر تطور يف األهمية من القدر نفس عىل
باملذنب يعرف (والذي لكثريين، بالنسبة ومخيف المع مذنب ظهر ،١٦٨٠ عام من نوفمرب
عدم بسبب وجزئيٍّا التايل. الشهر يف آخر ظهر فيما للفلكيني، واضًحا ظهوًرا الكبري)
ديكارت فذهب للمعارصين. واضحني ومداراتها وضعها يكن لم كثريًا املذنبات ظهور
خطوط يف تتحرك أنها الفلكيني معظم اعتقد فيما القوى، مستنفدة شموس أنها إىل
نوفمرب مذنب بأن تنبأ قد أنه نيوتن فالمستيد أخرب ديسمرب، ١٥ يف أنه غري مستقيمة.
بفرتة ذلك وبعد أيام. بضعة قبل عنه البحث بعد مجدًدا رآه وأنه الظهور، يعاود سوف
الذي — املذنب جذبت قد الشمس بأن اعتقاده عن هايل إدموند فالمستيد أخرب وجيزة،
من الشمس» «أمام استدار قد املذنب أن إىل وذهب دوامتها. داخل — ميت كوكب هو
تحرك ولكنه للشمس، الشمايل القطب جذب قوة بواسطة جنوبًا املتجه األصيل مساره
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واستمرت .(4-7 الشكل يف g إىل e (من الشمسية الدوامة دوران بفعل الجانبني إىل أيًضا
عكس تتحرك التي الدوامة كانت نفسه الوقت يف ولكن ملركزها، املذنب جذب يف الشمس
للشمس يمكن ما أقرب أصبح وعندما املذنب. مسار من باستمرار تغري الساعة عقارب
املعاكس «جانبه» وجه أنه حد إىل يكفي، بما الدوامة بفعل التوى ،(C) النقطة (عند
تسخني بفعل نتج قد الذيل أن إىل وذهب طاردة. قوة إىل الجاذبة القوة وتحولت للشمس،

الجوي. الغالف من الرطبة لألجزاء الشمس
اختفائه حتى ١٦٨٠ ديسمرب ١٢ يوم من يراقبه راح باملذنب، نيوتن انبهر وملا
الجسم. اضمحالل مع القوية التلسكوبات من مزيًدا مستخدًما ،١٦٨١ مارس أوائل يف
عن تنم التي االنتقادات بعض أبدى واحد، املذنبني أن فكرة تقبل عىل قدرته ولعدم
استطاع قد أنه من بالرغم أنه نيوتن وعلق فرباير. نهاية يف فالمستيد آلراء عميق فهم
لم فإنها األصيل، مساره عن ينحرف لتجعله املذنب جذب يف الشمس استمرار تخيل
إضافًة الشمس. اتجاه يف مبارشًة االنجذاب مصريه يجعل بما مطلًقا املذنب لتجذب تكن
الشمس عن بعيًدا املذنب جذب سوى شيئًا لتفعل الشمسية الدوامة تكن لم ذلك، إىل
الذي املسار يف ليعود يكن لم الشمس، أمام واحد مذنب استدار لو حتى ولكن فقط.
نشأت فقد واحد، وديسمرب نوفمرب مذنبي أن فرض وعىل ذلك، جانب إىل الفلكيون. رآه
ظهور ألول مشاهدة آخر بني انقضت التي الكبرية الزمنية الفرتة بشأن أخرى مشكلة

الثاني. لظهور األوىل املشاهدة وبني له
املذنب أن تخيل هو — نيوتن اقرتح حسبما — املشكالت لهذه الوحيد الحل كان
واضحة تكن لم لذلك الفيزيائية اآللية أن إال للشمس»؛ اآلخر الجانب «عىل استدار قد
الخط عن الكواكب أبعدت مركزيٍّا جاذبة قوة بذلت الشمس أن فكرة نيوتن تقبل حينئذ.
نظًرا مغناطيسية؛ قوة تكون أن يمكن ال ولكنها لوالها، ستتخذه كانت الذي املستقيم
حتى أنه واألهم قوتها. تفقد الطبيعية) (املغناطيسات الساخنة املغناطيس أحجار ألن
الحديد، من بقطعة أشبه املذنب وكان املغناطيس، تشبه الجاذبة الشمس قوة كانت لو

الطرد. إىل الجذب من فجأة تتحول أن للشمس كيف يرشح لم فالمستيد فإن
من يقرب ملا الكواكب عىل الشمس لتأثري األمثل التفسري املغناطييس الرشح قدم
يعود املغناطيسات لطبيعة فهم عىل والقائم — له الكامل نيوتن رفض وكان قرن.
القوة أن إىل أشار آخر، خطاب ففي بالًغا. — الفلسفية» «األسئلة مفكرته إىل أصله
يصبح أن فبمجرد ثم ومن «الجاذبة»، قوته من أقوى كانت للمغناطيس «التوجيهية»
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عند املسار هذا يبدأ .١٦٨٠-١٦٨١ الشتاء ملذنب فالمستيد اقرتحه الذي املسار :4-7 شكل
1.C النقطة عند الشمس أمام ويُطرد الصورة، يمني أسفل β النقطة

املوضع هذا يف دائًما يظل فإنه مغناطيس، بواسطة لالنجذاب يؤهله موضع يف ما جسم
جانب إىل أبًدا، تبعده ال املذنب، الشمس تجذب أن وما دائًما. منجذبًا يظل ثم ومن
«قبل» ما وقت يف املذنب ستبعد كانت طاردة، مغناطيسية قوة تأثري وقع إذا حتى أنه
مرسًعا رحلته، سيكمل املذنب وكان .(5-7 الشكل يف K النقطة (عند الشميس الحضيض

اآلخر. جانبه عىل الشمس عن برسعة بعيًدا
إىل ومبتكًرا جديًدا — كاملعتاد — الطاردة املغناطيسية للقوة نيوتن رفض كان
رسعة من ذلك لخفف متواصلة، جاذبة لقوة فقط خاضًعا املذنب كان فلو هائل. حد
املرصود. املدار ذلك من قريب مدار عرب يسري املذنب وجعل للشمس، مغادرته عند املذنب
جاذبة قوة يستخدم واحد، مذنب بوجود الخاص الحل أن رأى قد نيوتن يكن لم وربما
نفس مستخدًما فالمستيد، إىل خطاب يف أنه غري املرحلة. هذه يف إال عميل حل هو فقط،
«تفوقت» قد الطاردة» «القوة أن إىل نيوتن ذهب هوك، إىل خطابه يف ذكره الذي املصطلح
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عام وديسمرب نوفمرب مذنبي أن يعتقد يزال ال كان نيوتن أن من الرغم عىل :5-7 شكل
ملذنب محتمًال مساًرا يعرض نفسه الوقت يف واملبتكر البسيط مخططه فإن مختلفان، ١٦٨٠

الشمس. خلف واحد

الشمس عن االبتعاد للمذنب أتاح مما الشميس، الحضيض نقطة عند الجذب قوة عىل
بالقوة الخاص املفهوم هذا عن تخىل قد نيوتن أن من الرغم وعىل الجذب. قوة وجود رغم
فقد الجاذب، الجسم عن لالبتعاد الدوار للجسم املعيار) (أو امليل باعتبارها الطاردة
«املبادئ لكتاب نضًجا األكثر للديناميكيات الزاوية حجر املتواصل الجذب مفهوم كان
أجرام كأي املذنبات مع التعامل كيفية إدراك وشك عىل آنذاك كان فقد الرياضية».

سنوات. ثالث ذلك عن يفصله يزال ال كان ولكن أخرى؛ سماوية

الدوارة األجسام حركة

نتاًجا ذلك كان ،١٦٨٤ أغسطس يف نيوتن لرؤية كامربيدج هايل إدموند زار حني
الحركات حول الوقت من لفرتة العلماء بني فيما لندن يف دارت التي للمناقشات
سينتج الذي املنحنى شكل عن — نيوتن ذكره ملا وفًقا — هايل سأله وعندما السماوية.
قطًعا سيكون أنه قدر بأنه الفور عىل نيوتن أجاب للقوة، العكيس الرتبيع قانون من
حتى لالنتظار هايل واضطر يجده، لم لذلك إثبات عن بحث عندما نيوتن أن غري ناقًصا.
الفلك». يف األجسام حركة «عن بعنوان قصرية رياضية أطروحة تلقى عندما نوفمرب،
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لألجسام مجردة منظومة عن عبارة األجسام» «حركة أطروحة يف املوضح الكون كان
املركزي» الجذب «قوة مصطلح نيوتن وابتكر معينة. رياضية قوانني تتبع املتحركة
التي القوة تلك وعرَّف تلك، منظومته ضمن تعمل التي مركزيٍّا الجاذبة القوى لوصف
فطرية». «قوة بأنها مستقيم» خط عرب حركته يف لالستمرار جسم أي بها «يسعى
لم ما مستقيم خط عرب نهاية بال التحرك يف تستمر األجسام بأن آخر بزعم وبربطه
الرياضية». «املبادئ كتاب يف األول الحركة لقانون األساس هو هذا كان يشء، عليها يؤثر
القوى» أضالع «متوازي قاعدة من أولية نسخة أيًضا وصف «٣ «الفرضية عنوان وتحت

الرياضية». «املبادئ كتاب يف الثاني الحركة قانون النهاية يف أصبحت والتي
من «١ رقم «النظرية يف الثاني كبلر لقانون إثباته تحليله ركائز إحدى كانت
متساوية مساحات األجسام بموجبه تقطع الذي القانون وهو األجسام»، «حركة أطروحة
القوى. إحدى مركز حول تدور التي األجسام جميع عىل ينطبق والذي متساوية، أزمنة يف
مع الصغر، متناهية عنارص إىل الدوَّارة الحركة عن الناتجة املساحة التحليل هذا م قسَّ
بقدر الجسم اتجاه تغري «دفعات» ل لحظة كل يف يتعرض الدوار الجسم أن مالحظة
غري املساحة. نفس منها لكل الصغر متناهية املثلثات من سلسلة وتكوُّن الصغر متناهي
التعامل أمكن متواصلة، قوى مع وإنما الدفعات، مع تتعامال لم و٣ ٢ النظريتني أن
وقد جاليليو. اكتشفها التي (املنتظمة) املتواصلة العجلة معادلة إطار يف النهاية يف معها
برضب تقاس «دفعية» إحداهما للقوة، املختلفني الحسابني هذين بني النزاع هذا استمر
العجلة يف الكتلة برضب تقاس «متواصلة» واألخرى الزخم)، = mv) الرسعة يف الكتلة

الرياضية». «املبادئ كتاب يف ،(ma)

ومىضنيوتن عكيس، تربيع لقوة تخضع الدوارة األجسام أن ٣ رقم النظرية أظهرت
للقوانني وفًقا الشمس حول تدور إذ األجسام، هذه ملثل تنتمي الكواكب أن إثبات نحو
أن األهمية بالغ نحو عىل «٣ «اإلشكالية عنوان تحت وأثبت األطروحة. هذه يف املحددة
ناقص. قطع مدارات يف تتحرك التي األجسام مسار يحكم عكيس الرتبيع قوانني أحد
عاملية منظومة ضمن املذنبات فيها تُدَمج التي األوىل املرة هي تلك كانت ذلك، جانب إىل
تحديد الدقيق التحليل خالل من حتى يمكن أنه إىل وذهب الرياضية، الطبيعية للفلسفة
فرتات عىل تعود كانت ثم ومن ناقص، قطع مدارات لها أن (بمعنى دورية كانت إذا ما
كانت منظومته يف األجسام أن إىل أشار ،«١ رقم «الفرضية عنوان وتحت منتظمة).
يف مقاوم وسط يف الحركة عن مادة أي يضف لم وإن مقاومة، غري أوساط عرب تتحرك

و٧. ٦ رقم «اإلشكالية» نموذج
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(١ رقم الفرضية األول، الكتاب الرياضية»، «املبادئ كتاب (يف نيوتن إثبات :6-7 شكل
بواسطة ينجذب والذي ،ABCDEF املسار عرب يدور الذي الجسم إن الثاني. كبلر لقانون
من متساوية لحظات يف يتعرض بأنه االعتقاد يمكن ،S النقطة اتجاه يف مركزي جذب قوة
بني واملسافة التوايل. عىل إلخ ،D ،C ،B النقاط عند شديد»، ولكنه واحد دفع «قوة إىل الزمن
كانت وملا منحنًى. املدار يصبح بحيث متناه ال بشكل صغرية تصبح أن يمكن النقاط هذه
يف متساوية مساحات يقطع سوف الجسم فإن متساوية، مثلثات إلخ، ،SBCو ،SAB النقاط

متساوية. أزمنة

نيوتن أن ١٦٨٤-١٦٨٥ شتاء مدار عىل فالمستيد مع رائعة مراسالت وتظهر
وكذلك وأقمارها، للكواكب الفعلية للحركات أدق برؤية تحليله ربط بالفعل يحاول كان
قرأ الذي فالمستيد وكان الثالث. كبلر قانون دقة مدى يخترب كان وأنه املذنبات، حركات
إىل ضمنًا تشري نوفمرب يف الصادرة نيوتن أطروحة أن يعي األجسام»، «حركة أطروحة
غضون ويف الشمس. شأن شأنها مركزيٍّا، جاذبة كأجسام معاملتها يمكن الكواكب أن
حركات يحكم املشرتي كوكب كان لو أنه مفرتًضا هذا، من ألبعد نيوتن ذهب ذلك
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وطلب بالعكس. والعكس األخرى، الكواكب عىل أيًضا تأثري له يكون بذلك فإنه أقماره،
،١٦٨٤ ديسمرب يف أرسله خطاب يف زحل كوكب عىل املشرتي «تأثري» ب تتعلق بيانات
تكون أن بد ال النوع هذا من قوة أي أن يعتقد يزال ال كان الذي — فالمستيد أن إال
ملثل اآلخر عىل أحدها التأثري تستطيع الكواكب أن لفكرة اإلذعان رفض — مغناطيسية

الطويلة. املسافات هذه
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،١١ رقم الفرضية األول، الكتاب الرياضية»، «املبادئ لكتاب املرافق املخطط :7-7 شكل
حول ناقص قطع يف يدور الذي ،P الجسم أن نيوتن فيه يثبت والذي ،٦ رقم اإلشكالية

.SP املسافة مربع مع عكسيٍّا تتناسب مركزي جذب لقوة معرض ،S البؤرة

،١٦٨٥ عام أوائل يف األجسام» «حركة ألطروحة منقحة نسخة نيوتن ألَّف حني
بعيًدا يزال ال كان أنه من الرغم وعىل «القوانني». ملرتبة رفعت قد «الفرضيات» كانت
بأنه الثوري االدعاء أطلق قد آنذاك نيوتن كان العام، للجذب نظريته عن اليشء بعض
لم الشميس النظام ثقل مركز فإن العديدة، املتبادلة الكوكبية التفاعالت لتقلبات نظًرا
دائًما، منتظمة غري الكواكب مدارات كانت ثم ومن الشمس، موضع نفس يف دائًما يكن
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ظلت التي الكوكبية، املدارات كانت فقد الكبلرية. الناقصة القطوع شكل يف تكن لم أو
باستمرار. دقيقة بتغريات تمر الواقع، يف يتغري، ال الذي الثابت للكمال نماذج لقرون
الحقيقية، الحركات تعقيد مع التعامل عن عاجًزا كان البرشي العقل بأن نيوتن وعلَّق
وذهب ناقص. قطع كمدارات الكوكبية املدارات مع التعامل أمكن األحيان معظم يف ولكن
خالق ليد فقط فيه الفضل إرجاع يمكن املنظومة هذه مثل استقرار أن إىل بعد فيما
كتاب يف ملنهجه األهمية بالغ لها كان حجة أيًضا نيوتن قدم املرحلة، هذه وعند إلهي.
ظاهر نقصان ألي تتعرض لم املذنبات أن بما أنه تحديًدا بعد، فيما الرياضية» «املبادئ
مساراتها. ليقاوم لألكوان الحرة الفراغات يف بالفعل يشء يوجد يكن لم فإنه أذنابها، يف
مقاومة أي يظهر ال الذي الرقة يف الغاية لألثري كان إذا فيما التفكري يف نيوتن بدأ كذلك

األساس». «من وجود
له أتاح متحرًكا جسًما قوة أية بها تغري التي للطريقة تحليله يف هائل تغري ثمة
جسم أي أن عىل تحديًدا ينص والذي الذاتي، للقصور معمم مفهوم تقديم يعيد أن
الذي النظام بماهية ترتبطان «واللتني السكون أو الحركة من الحالية حالته عىل يظل
باملفهوم متسلًحا نيوتن، فأعلن وثورية. مهمة رؤى ذلك وأعقب مرجعي». كإطار اْخِتريَ
«حركة مراجعة بعد (كتبت «التعريفات» من جديدة مجموعة يف الذاتي، للقصور النسبي
نموذًجا تكن لم مركزيٍّا جاذب مصدر حول املنتظمة الدائرية الحركة أن األجسام»)
وقوة الجسم رسعة اتحاد نتاج كانت الحقيقة يف ولكنها البسيطة، القصورية للحركة

ذلك. لوال لتتخذه كانت الذي املسار عن لالنحراف دفعتها باستمرار جاذبة
إذا بما املتعلق الشائك السؤال الذاتي القصور ملفهوم النسبية املضامني أثارت
يف أورده الذي التحليل إىل تعود مشكلة وهي مطلقة، حركة اكتشاف املمكن من كان
نيوتن أيَّد للمشكلة، والعلمية الالهوتية للتبعات إدراكه خالل فمن «الجاذبية». أطروحته
األشياء عن مستقل مطلق فراغ وجود فكرة — للتعريفات أضافها إضافة يف — بقوة
مالحظاته يف رأينا وكما مطلقة». كميات عىل تعتمد الظواهر جميع إن «إذ بداخله التي
نسبية، بمصطلحات العالم يعرفون العاديني األشخاص بأن يؤمن كان فقد لبرينيت،
أضافها التي اإلضافة ويف ورضورية. صحيحة كانت اللغة بتلك لهم األنبياء مخاطبة وأن
العاديني «األشخاص أن إىل نيوتن أشار األجسام»، «حركة أطروحة من املنقحة للنسخة
الكميات عن يتحدثون ما دائًما ملموسة مظاهر من فكرة استخالص يف يخفقون الذين
حتى أو الحكماء إليهم يتحدث أن السخف من ليصبح كان أنه حتى بإفراط، النسبية
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إىل طريقها املهمة الرؤية هذه شقت الالهوت، إىل اإلشارة ودون أخرى». بلغة األنبياء
ارتباطها إطار يف فقط الكميات يقدِّرون العامة إن قيل حيث الرياضية»، «املبادئ كتاب
أن علينا الفلسفية، املناقشات «يف إن: قائًال أردف نيوتن أن غري ملموسة». «أشياء ب
لها امللموسة املقاييس اعتبار عن بمعزل نفسها األشياء يف ونفكر حواسنا، عن نبتعد
أن لتوضيح بذلها التي نيوتن جهود أن النهاية يف اتضح فقد ذلك، من الرغم عىل فقط.»
هي ما أخرى؛ مرجعية أطر أية عن يتميز «مطلق» مرجعي إطار اكتشاف بإمكانه املرء

وهمية. جهود إال
قوة «كل أن عىل ثالثها نص للحركة»، «قوانني ستة نيوتن أضاف املسودة، نفس يف
القانون هذا أقام وقد املقدار». يف لها مساو فعل رد يقابلها آخر عىل جسم يسلطها
أصبحت (والتي تحريكه جسم أي بها «يقاوم» التي القوة بني تساو عالقة الواقع يف
«املبادئ كتاب من ٣ رقم التعريف يف وصفت التي للمادة» الطبيعية «القوة ذلك بعد
عىل أو متواصل نحو عىل سواء جسم، أي عىل تقع التي «املبذولة» والقوة الرياضية»)
«املبادئ كتاب يف الوارد الثالث الحركة قانون من أولية نسخة تلك وكانت دفعات.
له أتاحت التي األدوات — الكتلة عن نظريته مع بالتعاون — منحته وقد الرياضية»،

الكون. يف األجسام جميع عىل املركزي الجذب قوة مفهوم تعميم
أنها البداية يف أكد والتي املادة، «كتلة» لكمية بكثري أدق تعريًفا آنذاك نيوتن وضع
صيف أو ربيع يف ُكتبت التي «للتعريفات» مراجعة ويف لثقلها. الغالب» يف «مساوية
من متمايزة، وغري أساسية كمادة «الكتلة»)، (أو املادة»، «كمية نيوتن عرف ،١٦٨٥
كمية أضعاف أربعة له يصبح املساحة» وضعف الكثافة «ضعف له جسم أي فإن ثم
األساسية املادة كل تكون أن اشرتط الجديد التحليل أن اإلطالق عىل األهم ولعل الكتلة.
الكتاب ويف اإلطالق. عىل يشء أي يوجد ال مادة أي توجد ال وحيثما بالرضورة، متطابقة
ربط ،(١٦٨٧) الرياضية» «املبادئ كتاب من النهائية النسخة من ٦ الفرضية الثالث،
من الخيميائي تحليله وبني «للكتلة» الريايض املفهوم بني رصيح غري نحو عىل نيوتن
جميعها للمادة األساسية اللبنات ألن نظًرا أنه فيها أكد والتي «٣ «الفرضية تقديم خالل

األخرى. إىل إحداها «تحويلها» املبدأ حيث من يمكن املادة أشكال جميع فإن واحدة،

القدماء النيوتنيون

«املبادئ لكتاب مسودة من انتهى قد نيوتن كان ،١٦٨٥ عام من نوفمرب بحلول
ما كتابني، من وتألفت الفلك»، يف األجسام حركة «عن بعنوان أيًضا جاءت الرياضية»
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عن «محارضات كتاب وعمل العالم». نظام و«عن الحركة»، عن «محارضات يسمى
«حركة ألطروحة األوىل النماذج يف وردت التي الرباهني نطاق توسيع عىل الحركة»
املتعلقة العسرية اإلشكاليات مع يتعامل أن نيوتن وحاول (ومراجعاتها)، األجسام»

جسمني. من أكثر بني القائمة املتبادلة التفاعالت بدراسة
عن «محارضات كتاب توسيع عىل نيوتن عمل ،١٦٨٥-١٦٨٦ شتاء مدار وعىل
مطابقة خواصَّ يحمل ولكنه مجرد (جسم تابع جسم لحركات تحليله بتعزيز الحركة»
ولكنهما مجردين، أخرى (مرة أكثر أو جسمني تأثري تحت واقع القمر) لخواص تقريبًا
والتي (٣٩ الفرضية (هي بارعة فرضية وأضاف والشمس)، األرض إىل بوضوح يشريان
لتأكيد ما حد إىل جاء قد هذا أن شك وال والتكامل. التفاضل بحساب لدرايته جليٍّا أشارت
مسلماته نرش الذي اليبنتز، عمل عن والتكامل التفاضل حساب تطوير يف استقالليته
نطاق نيوتن ع وسَّ ،١٦٨٦ عام أوائل ويف .١٦٨٤ عام يف مرة ألول األساسية وبديهياته
أنه لدرجة للغاية نطاقه اتسع الذي التحليل وهو مقاومة، أوساط يف للحركات معالجته
فيما الرياضية». «املبادئ كتاب من الثاني الكتاب بعد فيما أصبح ا نصٍّ ليكون مه قسَّ
هو مقاومة، غري أوساط يف للحركات تحليل عن عبارة كان الذي األول الجزء أصبح
تعقيًدا أكثر مادة نيوتن أضاف الثاني، الكتاب من النهائية النسخة ويف األول. الكتاب

فيزيائيٍّا. مستحيل الديكارتية الدوامات وجود إن قائًال واللزوجة، الضغط عن
«الكون»، بعنوان ألفه والذي ،١٦٨٥ عام الصادر عمله من الثاني الكتاب نيوتن بدأ
وامللك وفيثاغورس، أفالطون، ألعمال أساًسا شكَال اللذين والفلك الفلسفة إىل بإشارة
فيستا، لإللهة تكريًما مستدير معبد «بتشييد نوما قام فقد بومبيليوس. نوما الروماني
الشمس تقع الذي العالم لشكل كرمز منتصفه» يف النار من دائمة شعلة بوضع وأمر
ولكنها الطبيعي بالعالم معرفة هناك كان بأنه مجادلته يف نيوتن وكان منتصفه. يف
ملنتصف ترجع ضخمة أطروحة ففي معارصيه. غالبية حذو يحذو مفقودة، أصبحت
أن إىل نيوتن ذهب الوثني»)، لالهوت الفلسفية («األصول عرش السابع القرن ثمانينيات
وانحرفت فسدت العقيدة هذه ولكن املركز، شميس كون بوجود يؤمنون كانوا القدماء
للمعنى صحيًحا فهًما يحملون وآخرون فيثاغورس كان وفيما التأويل. سوء بسبب
املركز يف تقع التي الشمس فيه أحيطت املركز، شميس لكون الرمزية للتمثيالت الحقيقي
املركزي الجسم أن يعتقدون أرسطو أمثال اإلغريق كان املركز، متحدة كوكبية بمدارات

األرض. هو املنظومة هذه مثل يف
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األصل يف الطبيعي للعالم فهمهم اإلغريق تلقى وفيثاغورس، أورفيوس طريق وعن
كانت الفرتة، هذه ويف العامة. عن الحقائق تلك أخفوا الذين واملرصيني، اإلثيوبيني من
يرصح كان «عادية» وفلسفة — املجال لخرباء إال تنقل تكن لم — «مقدسة» فلسفة هناك

املرصيون: قام فقد للعامة. علنًا بها

سبيل وعىل املوسيقية؛ النغمات بواسطة [الصحيح] الرتتيب يف الكواكب بوضع
واملسافة واآلخر، أحدها بني املسافات فيثاغورس قاس العامة، من السخرية
النغمات يف التوافقية النسب بواسطة نفسها بالطريقة األرض، وبني بينها

األفالك. موسيقى بواسطة — عبثًا واألكثر — النغمات وأنصاف

كانت املذنبات أن عرفوا قد املرصيني أن نظرية نيوتن كرر «الكون»، أطروحة ويف
وكأنها معها التعامل ويمكن الكلدانيني، شأن ذلك يف شأنهم سماوية، ظواهر عن عبارة

الكواكب. من نوع
ترتيب من آلهتهم أسماء واشتقوا الشميس، النظام شكل عىل معابد املرصيون بنى
بشكل يشري نيوتن وكان السماء، فهم عىل قائمة القديمة الديانة كانت كذلك الكواكب.
فيها (بما املعلومة السبعة الكواكب أضيفت فإذا للقدماء. الفلكي» «الالهوت إىل عارض
— السماوي والجوهر والنار، والرتاب، واملاء، الهواء، — الخمسة العنارص إىل القمر)
الديانات لجميع مألوفة كانت التي عرشة االثنتى األساسية اآللهة إىل توصلنا قد نكون
حذو نيوتن حذا وقد أبناء. ثالثة له وكان وجانوس، زحل هو نوح فكان القديمة.
الوثنية األساطري أن خالله من اعترب والذي «يوهيمريي» منهج تبني يف اآلخرين املؤرخني
وقد مختلفة. أسماء تحت بتأليههم املختلفة األمم قامت حقيقيني أشخاص إىل تشري
وأفعالهم شخصياتهم أوصاف أن حقيقة سيما ال األسماء، تشابه ذلك عىل األدلة شملت

بوضوح. متطابقة كانت
العمل كان بكثري أكرب ملرشوع فرًعا «الكون» أطروحة من األول الجزء كان وهكذا
لتحديد الضخمة نيوتن جهود وتطورت فيه، يُكتب كان الذي الوقت يف به جاريٍّا
مدار عىل مختلفة عديدة بطرق القديمة الكتابات يف الحقيقية للفلسفة «تلميحات»
عىل — الديانات» «أصل بعنوان وجيزة بفرتة ذلك بعد صدر عمل ففي الالحقة. العقود
والعربانيني، والالتينيني، والهنود، والدانماركيني، الصينيني، قدماء أن أكد — املثال سبيل
فيما والعادات، املمارسات لنفس وفًقا يتعبدون جميًعا كانوا واملرصيني، واليونانيني،
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من ما أن نيوتن وأضاف بوضوح. آخر فيستاويٍّا معبًدا يُعد إنجلرتا يف ستونهنج كان
طريقة هناك يكن فلم الدين: من الجانب هذا من «عقالنية» أكثر يكون أن يمكن يشء
استطاع وقد الطبيعة». إطار خالل من إال الرب معرفة إىل للوصول الوحي «خالف
«محجوبة»، كانت التي املقدسة الفلسفة يسرتد أن الحقيقية الفلسفة بمعرفة متسلًحا
الالهوتية أعماله كانت ومثلما للعالم. وصفه لصحة ضمان بمنزلة بدوره هذا كان فيما
يف كانت العلمية أعماله بأن يؤمن ما دائًما كان الحقيقي، الدين استعادة إىل تهدف

مفقودة. معرفة الستعادة محاولة األساس

الرياضية» «املبادئ كتاب

تعاملت مجردة، رياضية منظومة مع يتعامل الحركة» عن «محارضات كتاب كان بينما
فالمستيد من (استُخلصت والجزر املد عن ومعلومات بيانات مع «الكون» أطروحة بقية
أخرى وظواهر الحقيقي، والقمر البندول، وتجارب ،(١٦٨٥ خريف يف مراسالتهما يف
ُوصف حسبما الريايض بالعالم الظواهر تلك مقارنة خالل ومن الواقعي. العالم من
يف ترسي التي القوانني أن يؤكد أن نيوتن استطاع الحركة»، عن «محارضات كتاب يف
يتوفر لم املرحلة تلك يف أنه غري عاملنا. يف تحدث التي الظواهر أيًضا تحكم املجرد العالم
عام شتاء مدار عىل بكد وعمل الثاني، الكتاب أجل من املذنبات عن كاف بيان لديه

البيان. هذا لتقديم ١٦٨٥-١٦٨٦
عام بدايات يف الثالث، الكتاب الرياضية»، «املبادئ كتاب من األخري الجزء اكتمل
ومن أساسية مبادئ خالل من — نيوتن فأثبت للعالم. الفعيل النظام وتناول ،١٦٨٧
كروية كانت (أي القطبني عند مسطحة األرض أن — وفيزيائية فلكية معلومات خالل
يمكن والتي املذنبات، حركة تفسري من فيزياؤه تمكنت كيف أوضح وأخريًا مفلطحة).
قياسات خالل من منها والتحقق الشمس من قريبة مكافئة كقطوع مدارتها مع التعامل
ربما مشابهة ملحات لها للمذنبات جزئية مظاهر عن البحث أن من الرغم عىل دقيقة،
عن الرائعة الفقرات بعض نيوتن أدرج وقد ناقصة. قطوع ثم ومن دورية أنها يظهر
بواسطة تتجدد أذنابها كانت الشمس، من املذنبات هذه اقرتاب فمع املذنبات. وظيفة
مر كلما الحية لألشياء البقاء تمنح التي السوائل بتجديد بدورها تقوم شمسية، مادة
الحياة يدعم والذي — الهواء من جزء أنقى أن نيوتن وأضاف األذناب. عرب الكوكب
ممتدة نسخة كان هذا أن الواضح ومن املذنبات. من أيًضا يأتي — األرض عىل بأكملها
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القرن سبعينيات يف الفلسفية الخيميائية أعماله يف املوصوف األريض الدوري النظام من
عرش. السابع

جريء إعالن بمنزلة كان ،١٦٨٧ عام يف الرياضية» «املبادئ كتاب ظهور عند
الفرضيات، نُبذت فقد الالحقة. الثالثة القرون مدى عىل العلوم ممارسة عىل أثرت لعقيدة
تلك وصارت العامة. الرياضية للقوانني األساَس هي التصميم جيُدة التجارب وأضحت
ما مكان، كل يف صحيحة أنها مفرتًضا وصار العدد، حيث من يمكن ما أقل القوانني
القوانني لهذه املتوج املفاهيمي املجد وكان مضادة. أدلة عىل العثور باإلمكان يكن لم
وفًقا اآلخر أحدها يجذب الضخمة األجسام أن اعترب الذي الكونية، الجاذبية قانون هو
.(Gmm′/r 2) بينها املسافة مربع عىل ومقسوًما الكتل ناتج يف مرضوبًا ،G جذب لثابت
وضوًحا أكثر كله، العرص يف أثرت والتي العمل، لهذا الخطرية التداعيات أصبحت وقد
الوحيدة الحامالت بوصفها الضخمة الكوكبية األجرام تمييز املمكن من يعد فلم آنذاك:
الضخمة األجسام جميع أن عىل ينص الثالث الحركة قانون إن إذ املركزي، الجذب لقوة
كل يجذب الكون يف ضخم جسم كل أن املذهل االستنتاج وكان القوة. هذه مثل تبذل
بالجذب؟ املقصود فما ومعارصيه. لنيوتن ضخمة مشكالت هذا أثار وقد آخر. جسم
نوع أي وعرب اآلخر؟ إىل الكون طريف أحد من — املثال سبيل عىل — بذله يمكن وكيف

يعمل؟ األوساط من
للعمل، رائعة «خاتمة» نيوتن ألَّف لندن، إىل الكتاب من األخرية األجزاء إرسال قبيل
الظواهر جميع ليشمل الرياضية» «املبادئ كتاب يف تحليله نطاق بتوسيع فيها ووعد
لرشح الكونية الجاذبية قانون بها استخدم التي الطريقة إىل واستناًدا األخرى. األرضية
الحركات لتفسري بها االستدالل يجب املدى قصرية القوى أن إىل ذهب الكبرية، الظواهر
ولكنها حجمها، أساس عىل كشفها يمكن ال والتي تحىص» «ال التي األخرى املوضعية
والحرارة، واملغناطيسية، الكهرباء، مثل األرضية، الظواهر من كبرية مجموعة وراء تقف

الحيوانات. ونمو الكيميائية، والتحوالت والتخمر،
عن بالكامل نيوتن تخىل الثاني، الكتاب يف السماوية للحركات بالنسبة فعل وكما
يتعلق فيما السابقني، العقدين مدار عىل عديدة أشكال يف بإخالص خدمه الذي األثري
بدًال والطرد الجذب قوى عليه أطلق ما استخدام ببساطة واقرتح األرضية. بالظواهر
نحو عىل يستخدم كان «الجذب» مصطلح إن ليقول الشائع بالحديث واستعان منه،
عىل — القوى هذه اآلخر». أحدها نحو «يهرع الجسيمات تجعل قوة أي لوصف تقليدي
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أعماله يف إليها أشار التي «التكثف» خواص تفرس وهي جاذبة، كانت — قصري مدى
يفرس ما وهو طاردة، القوى كانت أبعد، مدى عىل أما السابقة. والفلسفية الخيميائية
يف األثري بواسطة ُفرست والتي املاء)، عىل يسري الذي (كالذباب السطحي التوتر ظواهر
عبئًا يضع القوى هذه مثل من عدد هناك يكون قد بأنه نيوتن ادعاء أن غري «الفرضية».

العامة. املبادئ من أدنى ا حدٍّ الفالسفة يتبنى أن برضورة مطالبته عىل
ولكنه التجارب، من مزيد إلجراء كحافز فقط القوى هذه ذكر قد أنه نيوتن أضاف
معظم كان فلما واحد. للمادة األسايس الجوهر بأن نظريته عىل قام افرتاًضا قدم ذلك بعد
يف تندمج تجعلها سوف مًعا التماسك لألجسام أتاحت التي القوى فإن شاغًرا، الفراغ
أشكال تكوين يف كما بالفن، تكوينها يتم التي األشكال بتلك «شبيهة منتظمة أشكال
تتكون بالشبكة أشبه أشكال هناك سيكون الداخيل، املستوى وعىل وامللح». الثلوج من
لبعض يمكن كيف فرست حقيقة وهي للغاية، وطويلة مرنة هندسية قضبان طريق عن
مقارنة عربها بالنفاذ الضوء من ملزيد تتيح أو السهولة من بمزيد تسخن أن األجسام
القوى وجود ظل يف بأنه ليجادل خيميائية شبه مفاهيم يستدعي أخرى، ومرة بغريها.
— بالشبكة شبيهة — للمادة األساسية العنارص من مختلفة تجمعات سمحت الجاذبة،
تحويل أمكن التخمر طريق عن أنه أكد هلمونت، مفاهيم وباستخدام تحوالت. بحدوث
والنباتات، للحيوانات، كثافة» األكثر «املواد لتشكل تكثيفها أو املخلخلة»، املادة «تلك املاء،
إىل الطاردة القوى أدت اآلخر، الجانب عىل وفلزية». معدنية «مواد إىل وأخريًا واملعادن،
الضوء تكوين أو كثيفة، أجسام عن عبارة كانت إذا والهواء، واالنبعاثات األبخرة تكوين
واختزله الصغري، للعالم املذهل تصوره نرش عن نيوتن تراجع خلخلة. أقل كانت إذا ذاته،

النهائية. النسخة تشكل أن يف أيًضا فشلت تمهيد، مسودة إىل

الكبري املدعي هوك، روبرت

هايل أخرب مبارشًة، امللكية الجمعية عىل األول الكتاب عرض وبعد ،١٦٨٦ عام مايو يف
قد أنه وزعم العكيس، الرتبيع بقانون يتعلق فيما االدعاءات» «بعض لديه هوك أن نيوتن
قطوًعا بأن الخاصة املربهنة يف حقوق أي يَدَِّع لم هوك أن من الرغم وعىل بها. نيوتن نبه
فأخرب األخرية. للمرة نيوتن صرب نفد فقد القانون، هذا مثل عن نتجت قد مخروطية
ولم ،١٦٧٩-١٦٨٠ عامي خالل مراسالتهما مدة طوال بهوك ذرًعا ضاق قد أنه هايل
أشار القديمة، أبحاثه تأمل أن وبعد بأيام، ذلك وبعد يعرفه. يكن لم يشء أي له يقدم
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األرض، مركز إىل يمتد العكيس الرتبيع قانون أن فقط «خمن» قد هوك أن إىل غاضبًا
هايل. أخرب حسبما الثالث، الكتاب يوقف أن قرر وحينئٍذ تخمينه؛ يف مخطئًا كان ولكنه
معها يتعامل بمن تزج وقحة لدرجة شكاءة مشاكسة بامرأة «أشبه الفلسفة كانت فقد

املحاكم». أمام قضايا يف
األسايس املضمون من انتهائه لدى أنه هايل وأخرب الحد، هذا عند نيوتن يتوقف لم
أنني مدعيٍّا كبرية «ضجة امللكية الجمعية يف أحدث قد هوك أن سمعه إىل نما للخطاب،
إىل أشار السابق، يف نيوتن فعل وكما ينصفوه». بأن ومطالبًا منه، ذلك كل رسقت قد
النحو عىل ذلك عن معربًا نفسه، إىل ونسبها آخرين أعمال هوك فيها رسق التي املواضع

التايل:

الحسابات بكدح لحسمه يحتاج ما عدا يكفي بما يشء لكل وأشار عرف وكأنه
أخرى؛ بأمور انشغاله بداعي الشاق العمل ذلك من نفسه ُمعفيًا واملالحظات،

العجز. بداعي نفسه يُعفي أن عليه كان الذي الوقت يف

لهوك: وفًقا أنه إىل ساخًرا نيوتن وأشار

ويقومون والحسم، االكتشاف، بمهام يقومون الذين الرياضيات لعلماء ينبغي
عقيمة، وكد حساب آالت سوى يشء ال بأنهم أنفسهم يقنعوا أن بأكمله بالعمل
بني يشء كل عىل والقبض االدعاء سوى شيئًا يفعلون ال الذين لآلخرين بد وال
بعدهم سيأتون الذين بهؤالء الخاصة االخرتاعات كل من يتخلصوا أن أيديهم

سبقوهم. بمن الخاصة وتلك

معقدة قصة نيوتن نسج وهوك، نيوتن بني دارت التي السابقة الحوارات سياق ويف
الرتبيع قانون جمع قد يكون ربما هوك أن كيف عن بالغ بشكل للتصديق قابلة غري
أنه وأخربه نيوتن مخاوف بطمأنة هايل قام عليه، ا وردٍّ السابقة. مراسالته من العكيس
الذي اإلثبات يملك هوك أن قليلني سوى يصدق لم املقاهي، إحدى يف األمر مناقشة بعد

للطبيعة. ضخمة بمنظومة أو العكيس الرتبيع بقانون اإلهليلجي املدار يربط
جعله قد كان وإن الرياضية»، «املبادئ من الثالث الكتاب نيوتن يوقف لم بالطبع،
هوك لتلقني منه جزء يف ذلك كان ربما التناول. يف سهولة وأقل أكثر، ريايض طابع ذا
حال. أي عىل تحصينًا أكثر معالجة يتطلب كان محتوياته وضع أن من الرغم عىل درًسا،
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إذ لالخرتاق، القابلة غري للحصانة نموذًجا الرياضية» «املبادئ كتاب أصبح عام، وبوجه
األوىل القليلة واالفرتاضات االقرتاحات تجاوز البارعني الرياضيات علماء من الكثري حاول

بالفشل. محاوالتهم وباءت

هوامش

(1) Leen Ritmeyer.
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املدينة يف

أزمة يف نفسه نيوتن وجد الرياضية»، «املبادئ من األخري الكتاب من ينتهي أن قبل
الكاثوليكي امللك بدأ وجيزة، بفرتة ١٦٨٥ عام بداية يف العرش اعتالئه فبعد جديدة.
الكاثوليك قدرة لتحجيم تهدف كانت التي واملمارسات القوانني تخفيف يف الثاني جيمس
نائب تلقى ١٦٨٧ فرباير ويف بالجامعة. االلتحاق أو الحكومية املناصب شغل عىل
عىل للحصول فرانسيس ألبان األب بقبول الجامعة يلزم أمًرا كامربيدج جامعة مستشار
للتهديد التصدي عىل نيوتن عمل ما ورسعان ساسكس، سيدني بكلية املاجستري درجة
ثمانية من واحًدا كان ١٦٨٧ عام من أبريل ويف لجامعته. الربوتستانتية للوحدة املالحظ
جيفريز القايض يرتأسها كان كنسية لجنة أمام للمثول الجامعة من انتدبوا «مبعوثني»
أن بعد سيئة سمعة ذا كان آنذاك ولكنه — لنيوتن دراسة زميل ما يوًما كان الذي —
٢١ ويف الربوتستانتي. مونماوث دوق مؤيدي من مئات عىل باإلعدام بالحكم مؤخًرا قام
منحهم ولكنه التقليدي، بأسلوبه الثمانية كامربيدج مبعوثي يف جيفريز خطب أبريل
أن آخرين وستة وبابينتون، نيوتن، إبالغ تم مايو ١٢ ويف أكثر. دفاعهم لتجهيز مهلة
بأال بإنذار محملني جيفريز وأرسلهم اللجنة، غضب أثارت قد الخبيثة» «تلميحاتهم

أسوأ. مصري بهم يحل لئال أخرى خطايا أي يرتبكوا
من بقوة نيوتن ضغط أبريل، يف جيفريز مع للمواجهة لإلعداد ُعقد اجتماع ويف
املوقف بأن قصري مقال يف وجادل فرانسيس، األب قبول بشأن حاسم موقف اتخاذ أجل
العقيدة بحماية جيمس بوعد الوثوق معه يتعذر ما للجامعة بالنسبة األهمية غاية يف
أيًضا املدافع هو إنجلرتا ملك جيمس كان كاثوليكيٍّا، كونه من الرغم (فعىل الربوتستانتية
عىل يقطع أن جيمس باستطاعة يكن لم وبالفعل نظريٍّا). اإلنجليكانية الكنيسة عن
يكن لم ألنه وثانيٍّا ديانته، أوامر حسب محظوًرا ذلك لكون أوًال الوعد؛ هذا مثل نفسه
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قانوني بشكل القوانني من اإلعفاء له تخول التي سلطته يوظف أن حال أي عىل يستطيع
ليتخلوا اإلنجليز يكن ولم إنجلرتا. يف الربوتستانتية مركزية تضمن التي القوانني إللغاء
تلك عن ليتنازلوا كانوا املنطق من أقل وبقدر وامللكية؛ الحرية تحكم التي القوانني عن

الدين. تضمن التي
القوانني، من اإلعفاء له املخولة امللك سلطة حدود يبحث نيوتن مىض آخر، مقال ويف
بذلك. القيام منه تستدعي رضورة هناك يكون ال حني السلطة لهذه يفتقر كان أنه ليجد
الدوائر يف يتحرك بالفعل وكان — «الهويج» حزب أتباع كأحد يُصنف جعله تحليل ويف
من نيوتن قلل — ١٦٨٩ عام يف بالربملان عضًوا أصبح حني الحزب لهذا الراديكالية
سلطة وحده يملك الذي «الشعب» سلطات من أدنى تصنيف يف ليضعها امللك سلطات
هذه أُعدت — أخرى وثائق ويف القوانني. إلغاء تستدعي رضورة هناك كان إذا ما تقرير
للدفاع اتخذ إنما املفوضني موقف أن إىل ذهب — حاسمة مواجهة جيفريز ملواجهة املرة
ملدة أو سعادة يف «مًعا التعايش والربوتستانت الكاثوليك بإمكان يكن فلم ديانتهم؛ عن
فال ما، يوًما «تجف أن الربوتستانتي التعليم لينابيع كان وإذا الجامعة، نفس يف طويلة»

قريبًا». تنضب أن البالد عرب املكان هذا من اليوم حتى تنترش التي لألنهار بد
ظل أن فبعد للرياضيات. كأستاذ العملية نيوتن حياة توقفت ،١٦٨٧ عام بحلول
عقد من يقرب ملا موجودة غري دراسية دفعة آلخر حني من يعد كان ربما ما أمام يحارض
بالتزاماته للوفاء الجامعة مكتبة يف الجرب عن مخطوطة بإيداع ١٦٨٤ عام يف قام كامل،
عنوان تحت ١٧٠٧ عام يف ويستون ويليام نرشه والذي نيوتن، عمل وأشاد كأستاذ.
انتقد فيما الهندسة، عىل القدامى الرياضيات علماء باعتماد الشامل»، الحساب «علم
املعارصين. املحللني يد عىل الهندسة يف الحسابية واملصطلحات املعادالت إدخال بشدة

أمري ويليام وصول ومنح ،١٦٨٨ عام أواخر يف إنجلرتا من الثاني جيمس هرب
الرغم وعىل الجديد. للنظام والئه إلظهار فرصة نيوتن املجيدة) الثورة سمي (فيما أورانج
بعض مفاجئًا األمر كان فقد التصويت، بطاقات عىل حماسة الكلمات بأكثر وصفه من
الربملان يف كامربيدج جامعة عن االثنني الربملانيني من كواحد انتخابه تم حني اليشء
الربملان أعضاء أغلبية مع صوَّت فرباير، أوائل ويف .١٦٨٩ عام يناير يف وذلك اإلنجليزي
ضمن عمل الالحقة األسابيع ويف بهروبه، العرش عن «تنازل» قد جيمس أن قرروا الذين
املنشقني. أنواع مختلف مع الديني بالتسامح يتعلق قانون ملرشوع صياغة إلعداد لجنة
املتعددة، الربوتستانتية أطياف مع الديني التسامح يؤيد نيوتن كان الحال، وبطبيعة
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الطوائف مختلف من الشأن ذوي للربوتستانتيني تسمح أن يجب الدولة بأن يؤمن وكان
املوضوع هذا بشأن القانون مرشوع تمرير تم وعندما عامة. وظائف بشغل (مثله)
يف االنخراط املنشقني بإمكان أصبح الديني»، التسامح «قانون اسم تحت مايو ١٧ يف
لم االختبار بمرسوم الخاص املقدس الرس عنرص أن غري بحرية. العامة العبادة طقوس

الثالوثية. للعقيدة واملناهضني للكاثوليك العبادة حرية منح وُرفض ألغي، قد يكن
كلية لعمادة ترشحه رفض تم حني ١٦٨٩ صيف يف أخرى انتكاسة نيوتن عانى
كان أخرى، ناحية من الثالث. ويليام امللك من القوية املساندة رغم كوليدج، كينجز
للطبعة املحرر بدور للقيام األفراد من عدد فتنافس واألتباع، املعجبني من الكثري لديه
التي العمل محتويات فهم إلتقان أنفسهم آخرون كرس فيما العظيم، مؤلفه من التالية
ساعد مثلما واملساندة، الرعاية أتباعه نيوتن منح وبدوره يصدق. ال بغموض اتسمت
كتاب وقوبل أكسفورد. جامعة يف الرياضيات أستاذية كريس نيل عىل جريجوري ديفيد
الطبيعيني الفالسفة جانب من بالغة بحفاوة القارة مستوى عىل الرياضية» «املبادئ
الهدف أهمل قد نيوتن أن كليهما اعتقاد من الرغم عىل واليبنتز، هويجنز أمثال البارزين

«الجذب». لظاهرة فيزيائي تفسري تقديم يف بإخفاقه الطبيعية للفلسفة الكيل
كافح الرياضية»، «املبادئ من الثاني الكتاب يف الدوامات فكرة وفاة أعلن أن بعد
أطلع عرش، السابع القرن تسعينيات من األول النصف ففي الجاذبية. لتفسري نيوتن
كان التي والتصحيحات املراجعات من العديد عىل جريجوري وديفيد دويلري دي فاتيو
الفيزيائي بالسبب يتعلق بعضها كان والتي الرياضية»، «املبادئ كتاب عىل يدخلها
٩ إىل ٤ من لالفرتاضات «الكالسيكية» التوضيحية املالحظات من سلسلٍة ويف للجاذبية،
معروفة كانت األخرى املبادئ من وغريها الكونية الجاذبية أن أوضح الثالث، الكتاب من
وآخرين. وأوفيد فرجيل لقصائد جادة قراءة خالل من بها التنبؤ وأمكن القدماء، لدى
نشط»، ما «عنرص بواسطة تدار الكونية الجاذبية أن املراجعات هذه يف نيوتن وزعم

آلخر: جسم من القوة انتقال أتاح

أن سليًما إدراًكا الصوفية الفلسفة أدركوا الذين القدماء أولئك علمنا ولذلك
الكوني العالم وتحتوي بأكمله الفراغ تتخلل حدود بال مطلقة معينة روًحا
الذي الشاعر بحسب اإللهية، قوتهم كانت الروح وهذه الحياة؛ فيه وتبث

وجودنا. ونستمد ونتحرك نحيا فيه الرسول: بولس به استشهد
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تلك بها تؤثر التي الطريقة إىل ومزامريه بان اإلله برمز يشريون القدماء كان
للنسب وفًقا أو تناغمية بطريقة وإنما للنظام، تفتقر بطريقة «ليس املادة عىل الروح
الجاذبية أن رأى نيوتن أن إىل كوندويت كاثرين أشارت بفرتة، ذلك بعد التوافقية».
األوتار. حجم عىل والنغمات األصوات بها تعتمد التي الطريقة بنفس الكتلة، عىل تعتمد
املفقودة املعرفة الستعادة العامة نيوتن جهود من الوحيد الجانب هو ذلك يكن لم
ضخم ريايض مرشوع يف بنفسه أقحم تقريبًا، التوقيت نفس ففي األوىل؛ للعصور
يف أيًضا بدأ ١٦٩١ عام أواخر ويف املفقودة. القدماء هندسة «استعادة» إىل يهدف
اكتشافه ملناقشة فيه عاد استثنائي عمل وهو الرتبيعي»، «املنحنى بعنوان نص تأليف
البالغ اعتماده إىل وبالنظر الالنهائية. للمتسلسلة وتطويره والتكامل التفاضل لحساب
أن يتضح عرش، السابع القرن سبعينيات ملنتصف ترجع التي لاليبنتز خطاباته عىل
يف جريجوري عليه اطلع وعندما عليه. وتفوقه أسبقيته عىل التأكيد كان األسايس هدفه
[و] مدهش «بشكل (التكامل) الرتبيعات نظرية طور قد نيوتن بأن علق ،١٦٩٤ عام

بسهولة». تصديقه يمكن ما يتجاوز
أقوى من بعًضا الرياضية» «املبادئ كتاب من االنتهاء أعقبت التي السنوات شهدت
عرش، السابع القرن ثمانينيات أواخر ففي نيوتن. حياة من الفكري النشاط فرتات
الختامي الكتاب يف يبني أن عازًما كتب، أربعة يف البرصيات علم عن عمل إلنتاج خطط
ويف صغري. نطاق ذات وطاردة جاذبة لقوى وفًقا تعمل البرصية املؤثرات أن كيف
«املبادئ كتاب عن حجبهما اللذين والخاتمة التمهيد يف مالحظاته كرر املسودات، إحدى
يف تعمل القوى من متشابهة أنواًعا أن الفالسفة يفرتض أن رضورة بشأن الرياضية»،
من املبدأ هذا لكون «نظًرا بأنه أردف أنه غري سواء. حد عىل والكبري الصغري العالم
يف وصفه عن أمسكت فقد الفالسفة، وأفكار تصورات عن يكون ما أبعد الطبيعة مبادئ
حول فقد األصلية، نيوتن خطط كانت وأيٍّا متهورة». نزوة يعترب أن خشية] [«املبادئ»
هذا يف «البرصيات» كتاب ظهر وأخريًا ،١٦٩٤ عام بحلول كتب ثالثة إىل املقرتح النص

الزمان. من عقد بعد الشكل
بحثًا قتلت التي املسألة تلك يف بنشاط يبحث نيوتن راح ،١٦٩٠ وخريف صيف يف
األصيل النص بتحريف الثالوثية للعقيدة واملناهضني الكاثوليك قيام بكيفية واملتعلقة
،١٦٨٧ عام يف املطبوعات تحكم التي الرتخيص قوانني لتخفيف فنتيجة الجديد. للعهد
الكاثوليكي قام وحني مطبوع. شكل يف الثالوثية للعقيدة املناهضني أعمال من عدد ظهر
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اليوحناوية بالفاصلة املعروف الجزء حلل عمل بنرش ١٦٨٩ عام يف سايمون ريتشارد
أحد وهو — لوك جون سأله ،٥ : ٧-٨ األوىل يوحنا رسالة األسايس الثالوثي النص من
تلقى ١٦٨٩ عام نوفمرب ويف الفقرة. بشأن آرائه عن — مؤخًرا نيوتن عليهم تعرف من
الفهم يف و«مقال التسامح»، يف «رسالة الرائعة مؤلفاته نرش وشك عىل كان (الذي لوك
ثالوثية وفقرة الفقرة لتلك املطول نيوتن تفسريَ الحكومة»)، عن و«أطروحتان اإلنساني»
أدرك قد أنه يف شك هناك يكون أن يمكن وال .٣ : ١٦ األوىل تيموثاوس رسالة هي أخرى
حاول الذي السميك املوضوعية األبحاث ستار من الرغم عىل آرائه، مع لوك تعاطف

به. عمله إخفاء نيوتن
عىل الكاثوليكية، بالروايات مكفولة الفقرة وموثوقية أصالة أن إىل سايمون أشار
صورة أنها لوك نيوتن فأخرب اليونانية. املخطوطات أقدم يف وجودها عدم من الرغم
معرفة من الرغم عىل أنه أخربه ولكنه املقدس، للكتاب الكاثوليكي التحريف من أخرى
بالنص االحتفاظ فضلوا فقد بذلك، والربوتستانت اإلنسانية الفلسفة علماء من الكثري
ماكر بأسلوب وأشار املهرطقني. ضد املقامة األدلة من أساسيٍّا دليًال باعتباره هو كما
سوى يشء ال نظام، نقطة أو عقيدة، «بيان يكن لم به القيام وشك عىل كان ما أن إىل
بإقحام جريوم الكنيسة أب قام باختصار، املقدس». الكتاب من بنص يتعلق نقد إبداء

وبعدها: املقدس، للكتاب الالتينية طبعته يف املزيفة الفقرة

إىل التسلل يف بدأت ثم ومن كتبهم، هوامش يف تعديالته الالتينيون الحظ
التي والقرون عرش الثاني القرن وشهد النهاية، يف النسخ خالل من النص

الجامعة. أساتذة جانب من النزاع هذا إحياء أسايس بشكل تلته

مخالفة املطبوعة اليونانية النسخة إىل الالتينية من «تسللت الطباعة، ظهور وبعد
القديمة». والنسخ اليونانية املخطوطات جميع مرجعية

استطاع أنه األول جوانب: ثالثة ذا التحريفات هذه مع التعامل يف نيوتن منهج كان
وتضمن املطبوعة. والنصوص املخطوطات من العديد يف النص أُقحم وملاذا كيف توضيح
جريوم سبقوا الذين الثقة ذوي املؤلفني بأن فيه للنصوصجادل معقًدا علميٍّا تحليًال ذلك
عىل دليل هناك يكن ولم ذلك. يفعلوا لم ولكنهم موجوًدا، كان لو للنص ليشريوا كانوا
لجريوم اتهامهم معارصيه من العديد وجه وبالفعل اليونانية، النصوص أقدم يف وجوده
ما وهو مذنبًا، ووجده للمحاكمة جريوم أخضع نفسه نيوتن حتى لهواه. وفًقا بإقحامه
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القديمة، للمخطوطات الوصول بالفعل استطاع أنه الثاني الجانب الدهشة. عىل يبعث لم
املسيئة النصوص تلك فيها اختفت التي للمخطوطات أشارت التي املطبوعة والطبعات
اليوحناوية، الفاصلة تلك فيها تظهر نصوص ُوجدت وإذا إشكالية. كنصوص الحت أو
فتمثل الثالث الجانب أما بكثري. ذلك بعد كتبت قد أنها يوضح أن يحاول نيوتن كان
صياغة بإعادة وقام واضح، بشكل منطقية أكثر كانت واألصلية املستعادة الفقرة أن يف

لوك. ملساعدة النزاع محل النص
األخرى النصوصاإلشكالية من بالعديد بيانًا لوك إىل نيوتن أرسل مبارشًة، ذلك بعد
ال املحاوالت تعدد ظل ويف للغاية، كثرية كانت املقدسة الكتب تحريف محاوالت «ألن
يف التحريفات هذه كل تمت فقد لنيوتن، ووفًقا نجح». قد بعضها يكون أن يف عجب
رصخة أطلقوا — لها والرتويج تربيرها أجل ومن — «وبعدها الكاثوليك، يد عىل البداية
األصلية القديمة والرتجمات القراءات وكأن القدماء، واملرتجمني املهرطقني ضد احتجاج
«هكذا آخر إىل مشني فعل من يرتنحون الفرتة تلك يف املثقفون وكان محرفة». كانت
من املؤلفني أعمال ترجمة من يخجلوا أال الرجال علمت التي الزمن هذا حرية كانت
الرتجمة وكأن ذلك فعلوا بأنهم عالنية يعرتفوا وأن لهم، يحلو كما تصحيحها أجل
نيوتن وأخرب الجريمة، تلك يف يتعاونون آنذاك الربوتستانت كان الجريمة». بمنزلة بأمانة
الجمة كراهيتي منطلق من ذكرتها «قد املخادعات هذه جميع أن بالورع متظاهًرا لوك
املمارسات». هذه بسبب باملسيحيني الخزي وإللحاق والتقوى، الورع باسم لالحتيال

عصبي انهيار

الذي دويلري، دي فاتيو إىل القرب شديد نيوتن أصبح ١٦٩٣ عام وأوائل ١٦٩٢ عام يف
طريق عن تحقيقه يمكن الذي اإلعجازي الشفاء بقصص العجوز الرجل يزعج كان
استثمار نيوتن من طلب الخطابات أحد ويف أصدقائه. أحد اخرتعه خيميائي دواء جرعة
نيوتن ذهب ،١٦٩٣ عام صيف بداية ويف املنتج. وتسويق اخرتاع يف املال من كبري قدر
أخرى وأمور األمر هذا ملناقشة األرجح عىل املناسبات، من عدد يف لندن إىل ترينيتي من
تُعرف لم تجربة وهي عصبي، انهيار من يعاني نيوتن كان يوليو شهر وبحلول معه.
الغريبة الرسالة هذه ويف سبتمرب. منتصف يف بيبس صامويل إىل خطابًا أرسل عندما إال
بشدة نيوتن انشغل — الشديد االضطراب من حالة يف يزال ال كان فيما كتبها التي —
سيضطر أنه بيبس وأخرب له، كرعاة الثاني جيمس أو ببيبس االستعانة محاولته بإنكار
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خطابًا لوك وتلقى مجدًدا. أصدقائه من بأي يتصل لم وبالفعل به، عالقته من لالنسحاب
املرة هي تلك وكانت شورديتش. يف حانة من أيام بثالثة ذلك بعد كتبه إزعاًجا، أكثر
اتهام عن نيوتن واعتذر بيبس. شأن شأنه نيوتن بمخاوف لوك فيها يسمع التي األوىل
مرض من له املوت تمني عن العفو منه والتمس النساء، مع «توريطه» بمحاولة لوك
أي هوبز، توماس إىل (نسبة هوبزي بأنه لوك التهام أسفه عن وعرب منه. يعاني كان

مقاله. يف األخالقية األسس قوض قد لوك إن ولقوله مادي)،
مبهر، بتفهم ممزوًجا ولوك بيبس فعل رد كان الفظيعة، اإلهانات هذه من الرغم عىل
بالزئبق، والتسمم العمل، إرهاق وكان كتبه. ما نيس أنه نيوتن ادعى ما رسعان وبالفعل
لسلوك تفسريات بمنزلة لندن، يف عمل عىل الحصول يف والفشل لفاتيو، انتباهه وانحصار

مقنًعا. يكن لم منها أيٍّا أن يبدو ولكن الغريب، نيوتن
لحل أخرية محاولة نيوتن خاض الطبيعية، حياته واستأنف اتزانه استعاد وعندما
الرياضية». «املبادئ كتاب يف القمرية للنظرية معالجته الزمت التي املشكالت من بعض
عاود ١٦٩٤ عام صيف ومنذ به. يضطلع ممتد كبري علمي مرشوع آخر هو هذا كان وربما
عىل للحصول جرينتش ضاحية يف فالمستيد جون بزيارة وقام مجدًدا، للقضية التصدي
املتطورة مالحظاته عىل باالطالع لنيوتن السماح عىل فالمستيد ووافق املعلومات. أحدث
عليها. آخر شخص أي يطلع بأال يتعهد بأن نيوتن يلزم ملحًقا أضاف ولكنه القمر، عن
إدخالها استطاع أنه نيوتن ادعى التي التعديالت عىل الحصول فالمستيد أراد املقابل، ويف
فالمستيد معاملة ينوي يكن لم نيوتن أن غري املطورة. نظريته بفضل مالحظاته عىل
وكما طلبه. حسب األولية مالحظاته بإرسال فعيل بشكل امللكي الفلكي مطالبًا باملثل،
تحقيق أجل من حلها نيوتن عىل كان التي الثالثة األجسام مشكلة أن ثبت فقد تبني،
فالمستيد كافح فيما له، بالنسبة الصعوبة غاية يف باملشكلة يتعلق فيما األمام إىل انطالقة

والدقة. النوعية حيث من املطلوب النحو عىل باملالحظات نيوتن إلمداد
كان نيوتن أن فالمستيد مسامع إىل نما املتزايد، املتبادل الشك من جو ظل ويف
تراخي من نيوتن استاء فيما وجريجوري، هايل عىل للمعلومات «تعديالته» يعرض
النظري األساس معرفة يف رغبته من وأيًضا أولية معلومات توفري يف املزعوم فالمستيد
هدد وحني أكثر. بينهما العالقة تدهورت التالية، السنوات مدى وعىل نيوتن. لتنقيحات
نيوتن يمد كان أنه عن — مطبوع شكل يف — باإلفصاح ١٦٩٨ عام يف فالمستيد
ظل ويف النرش. وأوقف نيوتن ثائرة ثارت نظريته، تطوير بها استطاع التي باملعلومات
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من عريض قطاع تذكري يف رغبته وعدم العملة، سك لدار كأمني عمله يف استغراقه
األضواء «بتسليط يعبأ ال أنه فالمستيد أخرب القمر، حركات لغز حل يف بفشله الجمهور
ال قد ملا ترقب حالة يف العالم وضع ثم ومن قط، العامة يالئم لن ربما موضوع يف عليه
هو أكثر يكرهه كان وما مناسبة»، كل يف له ينرش أن «يحب يكن فلم تلقيه». يحبون
بنو بي يظن أن أو الرياضية، باملسائل يتعلق فيما األجانب وإلحاح مضايقة «مواجهة
بصدد أكون أن فيه عيلَّ يتوجب الذي الوقت يف طائل بال فيها وقتي أهدر أنني وطننا
متداعية. كانت طاملا التي عالقتهما، تحسني باإلمكان يكن ولم امللوك». بشئون االهتمام
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وسيدهم رباجلميع

لينهي ،١٦٩٦ عام يف أخريًا العاصمة يف مناسبة وظيفة إليجاد نيوتن جهود أثمرت
السابق زميله قام فقد كبري. عمومي موظف إىل ناسك من الغريبة االنتقالية رحلته بذلك
،(١٧٠٠ عام بعد هاليفاكس بارون أصبح (والذي مونتاجو تشارلز ترينيتي، بكلية
مونتاجو وكان .١٦٩٦ مارس ١٩ يف العملة سك لدار كأمني تعيينه خطاب عىل بالتوقيع
عاشًقا أصبح بقليل وبعدها امللكية، الجمعية ورئيس املالية بوزارة كبريًا عضًوا آنذاك
وكأمني كوندويت). من زواجها قبل بارتون (كاثرين الشقيقة غري نيوتن أخت البنة
فقد التحديات. من عدًدا نيوتن واجه العملة)، سك عملية يف العرش ممثل (أي للدار
فرنسا، ضد العسكرية حملتها لدعم ضخمة مالية احتياطيات إىل بحاجة بريطانيا كانت
السك عملية وجودة النقود قيمة من انتقصت قد اململكة عمالت تقليم عملية كانت فيما
من أعىل نسبة عىل تحتوي الجديدة العمالت كانت ملا ذلك، إىل إضافًة خطري. بشكل
املسكوكة العمالت صهر باإلمكان كان فقد «املطروقة»، القديمة بالعمالت مقارنًة الفضة
بقايا من مزيج من تُصنع املزيفة النقود وكانت الربح، بغرض ثقًال األكثر الجديدة
الفضة، قضية بشأن النصح إسداء نيوتن من ُطلب البداية، ويف والنحاس. العمالت تقليم
القيمة من أعىل الخام املعدن قيمة ألن (نظًرا مؤقتة كارثة العملة صهر أن إىل وذهب
السماح خالل من القصري املدى عىل وطأتها من التخفيف ويمكن للعملة)، االسمية
شارك كذلك مؤخًرا. تأسس الذي إنجلرتا بنك أصدرها التي الورقية العمالت بتداول
لكل إهانة يعد األجنبية الرفاهيات عىل املال من الكثري إنفاق بأن القائلة القديمة النظرية

القومية. والقوة الشخصية األخالقية املبادئ من
وزيادة «القديمة» النقود جميع سحب هو لذلك املدى طويل الوحيد العالج كان
«حملة وأسفرت هائلة. زيادة بإنتاجها العملة سك دار تقوم التي «الجديدة» النقود كمية



نيوتن

وجميعها واضحة، حواف ذات كبري حد إىل موحدة عمالت عن الكربى» العملة سك إعادة
السابق يف املنصب أن من الرغم وعىل التصفيح. مصانع وأحدث أرقى تصنيع من كانت
إعادة ملهمة نفسه نيوتن كرس فقد جهد، دون دخًال تدر التي الوظائف من ما نوًعا كان
وبريستول، وتشيسرت، ويورك، نورج، يف العملة لسك مؤقتة دور وإنشاء العمالت سك
املكثف الجهد من الرغم وعىل السبائك. من املطلوب الضخم القدر ملواجهة وإكسيرت؛
نيوتن وفاة تاريخ بحلول التداول نطاق يف الفضية العمالت من القليل ظل الدور، لهذه

.١٧٢٧ عام يف
العملة ومقلمي ضاربي مالحقة عن مسئوًال كذلك نيوتن كان للدار، أمينًا وبصفته
للمجرمني مالحقته وكانت ذلك. جرائمهم بررت إذا بإعدامهم والتوصية قانونية، مالحقة
وقد املقدس. الكتاب محريف مالحقة يف استخدمها التي األساليب ونفس القوة بنفس
يبلِّغه ملن األموال ودفع العملة، وسك تقليم وتاريخ لفن النطاق واسع تحليًال أجرى
يف الئق بمظهر الظهور يستطيعوا حتى أمواًال املتعاونني للشهود وأرسل معلومات، أي
من قليًال هو أظهر املقابل ويف بقتله، املحبوسني العملة بعضضاربي هدد وقد املحكمة.
يف اسرتحاماته تسمع أذنًا يجد لم الذي تشالونر، ويليام أمثال املجرمني تجاه التعاطف
والسك، التقليم عمليات تضاءلت نيوتن، عهد ويف املشنقة. عىل صعوده سبقت التي األيام

صفر. إىل الجريمة هذه عىل عقابًا يعدمون من عدد وانخفض
سك دار رئيس عادًة بها املنوط باملهام فعليٍّا اضطلع قد كان ،١٦٩٨ عام بحلول
نهاية يف تويف حني منصبه يف نيل وخلف نيل، توماس الوقت ذلك يف كان الذي العملة،
تستخدم كانت التي السبائك يف املعادن جودة عن مسئوًال الدار رئيس وكان .١٦٩٩ عام

العملة. سك من املايل الدخل تخطيط عن مسئوًال وكان العملة، لصناعة
ما خاصًة الالحقة، السنوات يف آلخر آن من تفيده الكيميائية بالعمليات معرفته كانت
عشوائيٍّا مختارة عينة جودة فيها تُخترب كانت والتي املسكوكة»، العمالت «تجربة يسمى
ويف الصائغني. من مجموعة بحوزة العمالت من تجريبية» «قطع مقابل يف العمالت من
عمالت تصميم) نيوتن، حالة (ويف جلب يف يشارك الدار رئيس كان أيًضا، األحيان بعض
العسكرية. االنتصارات أو امللكية، بالتتويجات لالحتفال مختلفة معادن من مسكوكة

املرسح؛ أو باألدب االهتمام من قليًال أظهر ولكنه لندن، يف مورسة حياة نيوتن عاش
حرضها، التي الوحيدة األوبرا نصف شاهد قد أنه مرة ذات ستوكيل أخرب أنه والواقع
يعمل نيوتن وظل العرض. يف الطويلة الفرتة لهذه ظل كيف يتساءل قد املرء كان وإن
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عام يف بالربملان كعضو وانتُخب مىض، عقد مدى عىل يفعل كان كما الستار وراء من
عام مايو ويف التايل. العام من مايو حتى دورته استمرت الذي الربملان يف وخدم ١٧٠١
لهزيمة تعرض لكنه هاليفاكس، من جديد بدعم للربملان، أخرى مرة ترشح ،١٧٠٥
حني — آن امللكة من املايض الشهر يف عليه حصل الذي الفروسية لقب يف وكان مذلة.

له. العزاء بعض — نيوماركت يف الخيل لسباقات زيارة يف بكامربيدج توقفت

«البرصيات» كتاب

رئيًسا نيوتن بانتخاب لت عجَّ ما هي ١٧٠٣ عام مارس يف هوك روبرت وفاة كانت ربما
اهتمامه ذلك أوقظ وقد التايل. نوفمرب يف — بالطبع اآلراء إجماع دون — امللكية للجمعية
نظرياته إلتاحة الفرصة واستغل سنوات، منذ مرة ألول مجدًدا الطبيعية بالفلسفة
كتاب استيعاب استطاع الذي الجمهور من كثريًا أكرب الجمهور من لقطاع البرصية
بنهايته أرفق والذي ،١٧٠٤ فرباير يف «البرصيات» كتابه وصدر الرياضية». «املبادئ

الثالثة». الرتبة من «للخطوط وتحليًال «الرتبيعات» أطروحة
نُرش أنه حقيقة ولكن قديمة، مادة من أساسية بصفة «البرصيات» كتاب تألف
«املبادئ لكتاب املبهمة الرياضيات وتجنب تجارب، من أغلبه يف وتألف باإلنجليزية،
كان وإن جديد، كتاب عىل احتوى وقد عريض. لجمهور متاًحا جعلته الرياضية»،
مجموعة نيوتن أدخل الثالث) (الكتاب الكتاب نفس ويف الضوء، حيود عن قصريًا،
هذه وصيغت الطبيعية. لفلسفته األساسية السمات ناقشت قصريًا «تساؤًال» ١٦ من
بكتاب الواردة «التجاذبات» بلغة منها كبري جزء يف وصيغت أسئلة، شكل يف التساؤالت
ذهب العمل، ملقدمة مسودة ويف األثري. مفهوم فيها يرد لم ومثله، الرياضية»، «املبادئ
كبرية مجموعة من مسبقة» عامة «افرتاضات أربعة أو ثالثة يشتق أن عليه املرء أن إىل
املرء يبدأ لم وما الظواهر. هذه إطار يف العالم ظواهر جميع يفرس ثم الظواهر، من
لتصنع ظاهريٍّا معقولة فلسفية منظومة تصنع «فقد منها، عامة مبادئ ويشتق بظواهر
العالقة وكانت عاطفية». قصة من كثريًا أفضل تكون لن منظومتك ولكن اسًما، لنفسك
بوضوح مصاغة بالكتاب املنشورة «التساؤالت» يف اتضحت والتي واألجسام الضوء بني
الضوء لتفسري محاوالت أي هاجم وقد بعد، عن تعمل التي الصغرى القوى إطار يف

الفرضيات». من «منظومة شكل يف الحركة» قوة أو «ضغط يف كتغريات
من ومثرية جديدة مجموعة عىل بالفعل يعمل كان ذلك، كتب حني نيوتن أن غري
تعد وربما «البرصيات». لكتاب الالتينية الرتجمة يف بعامني بعدها ظهرت تساؤالت، سبعة
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الصادرة الثانية اإلنجليزية الطبعة يف أضيفت أخرى ثمانية جانب إىل — التساؤالت هذه
الثامن القرن يف الطبيعية والفلسفة للكيمياء بالنسبة النصوصتأثريًا أكثر — ١٧١٧ عام
يف الوارد الرائع التحليل األذهان إىل معيًدا مرة وألول علنًا أيًضا هنا تحدث وقد عرش.
رقم التساؤل ففي بخلقه. هللا بها ارتبط التي للطريقة فهمه عن «الجاذبية»، أطروحة
اإلحساس» «مركز ب أشبه كان الشاغر الفراغ أن إىل أشار ،(١٧١٧ طبعة يف ٢٨ (رقم ٢٠
بها يعي التي الطريقة بنفس الكون يف يحدث يشء بكل واعيٍّا كان هللا وأن هللا، لدى
(رقم النطاق واسع ٢٣ رقم للتساؤل مسودة ويف عقولهم. إىل تدخل التي الصور البرش
من أقوى بشكل املادة عىل «تؤثر األسمى الكائن أفكار أن ن دوَّ ،(١٧١٧ طبعة يف ٣١
نيوتن أخرب الكالسيكية، التوضيحية املالحظات وباسرتجاع جنينها». عىل أم خيال تأثري
خالل من للجاذبية املبارش السبب هو هللا أن الوقت ذلك يف أيًضا جريجوري ديفيد
لدى اإلحساس مركز هو الفراغ بأن املسودات يف الوارد االدعاء كان وقد القريب. وجوده
شق قد الرأي هذا أن من الرغم وعىل قديمة، مسيحية بدعة الواقع يف هو هللا، جسد أو هللا،
الطبعات يف نيوتن قام فقد «البرصيات»، لكتاب الالتينية للرتجمة األوىل األمثلة يف طريقه
هللا. لدى اإلحساس بمركز «أشبه» كان الفراغ أن عىل لتنص الفقرة بتصحيح الالحقة

الرياضية» «املبادئ كتاب «خاتمة» من املحجوبة النسخة تحليل تطوير خالل من
الجديدة التساؤالت وصفت — والخيمياء الفلسفة يف سابقة أعمال تطوير وبالتبعية —
وقد نشطة». «عنارص عنوان تحت بتجميعها قام التي الكيميائية الظواهر من مجموعة
عليها عكف التي املتفرقة البحثية الربامج من الكثري مًعا الرائعة النصوص هذه جمعت
أن إىل أشار الشامل، ٢٣ رقم التساؤل مسودات ويف األخرية. األربعة العقود مدى عىل
إال ذلك تعويض يمكن وال دائم»، تناقص يف العالم يف نراه) (الذي الحركة يف «التنويع
والتماسك. بالتخمر املرتبطة املتعددة والظواهر الجاذبية تحدث التي النشطة بالعنارص
الحقيقية «املبادئ تمثل كانت والتي عامة قوانني أو لقواعد العنارصخاضعة هذه كانت
ما جانب إىل العالم، يف بسيطة حركة كل «نواجه أننا نيوتن فادعى امليكانيكية» للفلسفة
املسودات هذه يف نيوتن وقارن اإلرادة». وقوة النشطة، العنارص لهذه جيل) (بشكل يعزو
الطريقة وبني الذاتي للقصور السلبية القوة سوى تحوي ال التي األجسام طبيعة بني
التخمر وصف مع العالم، إىل جديدة حركة واإلرادة، والحياة «التخمر» بها يجلب التي
من أحدها تقرتب حني فقط [األجسام] عىل يؤثر القوة غاية يف نشًطا «عنًرصا بكونه
ولكننا أفكارنا، خالل من أجسادنا تحريك قوة أنفسنا يف نجد «إننا يقول: ومىض اآلخر».
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القول نستطيع ال «إننا للنظر الفت نحو عىل معقبًا وأضاف القوة». هذه قوانني نعرف ال
حية». ليست الطبيعة كل إن

من منتظمة مبالغ دفع يف الجمعية بدأت امللكية، للجمعية رئيًسا نيوتن أصبح أن ما
اجتماعاتهم يف هوائية بمضخة تجارب إلجراء هوكسبي فرانسيس األدوات لصانع املال
استثنائية لنتائج توصل ،١٧١٣ عام يف وفاته حتى ١٧٠٦ عام من وبدءًا األسبوعية.
عىل كان الذي نيوتن، لدى وترسخ الكهربائي. والتألق الشعرية الخاصة بظاهرتي تتعلق
وجود أن التجارب، هذه من العديد محتوى بشأن لهوكسبي النصح يقدم َمن األرجح
أساسية قوة كانت الكهرباء أن إىل وذهب هوكسبي، تجارب خالل من ثبت قد القوة هذه
أضيف والذي عامة»، توضيحية «مالحظة مقاله ويف األخرى. الظواهر من العديد يف تؤثر
هناك أن أعلن ،١٧١٣ عام الصادرة الرياضية» «املبادئ كتاب من الثانية الطبعة إىل
األجسام «جميع داخل مختبئة كانت مادية»، ولكنها الدقة «فائقة كهربائية» «روًحا

ضوءًا. وتبعث النشاط عالية روح وهي الكبرية»،
بالضوء املرتبطة الظواهر وكذا املدى، قصرية القوى من العديد نيوتن أعزى وقد
كتاب من ١٧١٧ عام طبعة يف الجديدة الثمانية التساؤالت مسودات يف وذلك الروح، لهذه
عقود. أربعة قبل «الفرضية» أطروحة يف للكهرباء وصفه األذهان إىل معيًدا «البرصيات»،
ذهب الخيمياء، يف ألعماله وأيًضا والجسد العقل بقضية اهتمامه إىل بالذاكرة عودة ويف
أن ويمكن املفكر»، غري والجسد املفكرة «الروح وحدت قد الكهربائية الروح أن إىل أيًضا
واإلعداد والتغذية، التوليد، هي أشياء، ثالثة تُراعى «حيث اإلنبات يف كبري نفع ذات تكون
فرس األثري من نوع تقديم أعاد — «التساؤالت» نفس يف — نيوتن أن غري للتغذية».
مؤلفة بكونها الجاذبية ظاهرة األثري من آخر نوع وفرس والحرارة. الضوء بني العالقة
الذي لذلك مطابق شبه وصف وهو كبري»؛ حد إىل «مرنة جعلتها طاردة، جسيمات من

.١٦٧٥ عام الصادرة «الفرضية» أطروحة يف أورده

وفاسد ماكر رجل

احرتاًما، أمامه انحنوا من نظر يف للعذوبة تجسيًدا يكون قد نيوتن أن من الرغم عىل
فجأة يثور أن يمكن وكان فطريٍّا، الشك إىل نزاع أنه أصدقاؤه ظن طابع ذا كان فقد
بجون نيوتن عالقات تتعاف ولم ما. لتهديد كفاءته أو رشفه، أو مكانته، تتعرض حني
عام يف لذروتها األمور ووصلت سابًقا. اعرتاها الذي والجفاء الربود من قط فالمستيد
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فالمستيد جعل ما وهو «البرصيات»، كتاب من نسخة فالمستيد نيوتن أهدى حني ١٧٠٤
يف محارضات إللقاء ما، يوًما له مساعًدا كان الذي هودجسون، جيمس يختار عليه بناء
بيانات عىل للحصول لهفته إثر وعىل الكتاب. احتواها التي «األخطاء» إىل منوًها لندن
آن امللكة زوج لتوصية استعداد عىل أنه نيوتن أخربه القمر، عن نظريته ليكمل فالمستيد
فيما فالمستيد قول وبحسب فالمستيد. ملالحظات كتالوج نرش بتمويل جورج» «األمري
مفرط رشه وبه وطموًحا، ماكًرا، دائًما وجدته أن [بعد] املقرتح هذا من «اندهشت بعد،
يحصن فالمستيد راح فصاعًدا، اللحظة تلك ومن االختالف». يتحمل وال واملدح، للثناء
وأن قبضته يف «بالكامل نفسه يضع ألن مستعد غري نيوتن، ومكائد حيل ضد نفسه

يديه». بني يأتي ما كل يفسد قد من وهو رحمته تحت يكون
بالفعل يعتقد عرش السابع القرن تسعينيات أواخر يف فالمستيد كان رأينا، وكما
كان والذين و«املادحني»، «املتملقني» من كاملة بمجموعة تأثر أيما تأثر قد نيوتن أن
إال يهمهم ال الذين الفضوليني املتغطرسني األشخاص «بعض باعتبارهم يستقبحهم
كانوا فيما الكتالوج، إكمال بشأن فالمستيد عىل يلحون ما دائًما كانوا والذين أنفسهم»،
يعرض نيوتن كان إذ محلها، يف فالمستيد شكوك وكانت ملنعه. بوسعهم ما كل يفعلون
يستخدمون املقابل يف هم وكانوا ا، رسٍّ يبقيها أن فالمستيد منه طلب التي املواد عليهم
نيوتن ثورة ورغم هذا، كل من الرغم وعىل امللكي. الفلكي شأن من للتقليل البيانات هذه
«رجل نيوتن أن ١٧٠٠ عام يف املراسلني أحد أخرب ،١٦٩٨-١٦٩٩ شتاء يف ضده العنيفة
ما دائًما كان ،١٧٠٤ عام بعد أنه غري بطبيعته». الشك إىل نزاع ولكنه األساس، يف طيب

عمله. «إلفساد» طاقته بكل يعمل بالسلطة، مهووًسا ا مستبدٍّ شخًصا نيوتن يرى
من لجنة نيوتن ن كوَّ اليبنتز، مع الالحق تعامله خالل من انعكست خطوة ويف
كان .١٧٠٤ عام نهاية قرب النجوم كتالوج إنتاج عىل لإلرشاف «املحكمني» أو الخرباء
دفعة يمنع كان فيما لعمله، واملجد الرشف كل حصد يحاول نيوتن أن يعتقد فالمستيد
استكمالها يف يرغب التي األجزاء من االنتهاء لفالمستيد ليتيح كان الذي األمري تمويل من
متزلفني خادمني مجرد أو ضعفاء باعتبارهم اللجنة هذه أعضاء فرفض عمله، من
يشري فالمستيد كان ما كثريًا ،١٧٠٥ عام يف فارس لقب نيوتن عىل ُخلع أن وبعد لنيوتن.
واألمني» «الصادق سلوكه مراًرا قارن ببطء السنوات انقضاء ومع آثم، مجرد بأنه إليه

والخبيثة». املاكرة و«ممارساته املغيظة»، و«ادعاءاته نيوتن، «دهاء» أسماه بما
الكتالوج من أنهاه الذي الجزء تسليم عىل فالمستيد أُجرب ،١٧٠٦ عام أبريل ويف
أن منه حماقة ستكون وأنها بعد، يكتمل لم أنه تأكيداته من الرغم عىل الحني، ذلك حتى
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الرغم عىل هودجسون، أغلقه احرتازي، وكإجراء آخر. لشخص املهم العمل هذا مثل يسلم
بدأ فالمستيد، وبحسب ألمانته. مسيئًا انعكاًسا بدا ألنه لنيوتن ضيق من ذلك سببه مما
وفساد ضالل من ا رسٍّ فالمستيد شكا فيما عمله، وبتدمري بالغباء اتهامه يف آنذاك نيوتن
املحكمني فالمستيد سلَّم ،١٧٠٨ عام مارس ويف لعمله. مقابل دفع لعدم املتزايد نيوتن
ع وقَّ كذلك و١٧٠٥. ١٦٨٩ عامي بني فيما سجلها التي مالحظاته جميع من نسخة
مضاف الثابتة، للنجوم منقح كتالوج وكذا القمر عن مالحظاته بتسليم تلزمه اتفاقية
إىل جديدة مالحظات إضافة يف فالمستيد استمر الالحقة، السنوات ويف «أحجامها». إليه
ا رسٍّ يستنكر كان ما وكثريًا نيوتن. تدخل من نسبيٍّا وتحرر به، الخاص النجوم كتالوج
والبرصيات. الجاذبية عن نيوتن أعمال انتقادات يف تعليقاته مقحًما الفاسد، نيوتن «دهاء»
،١٧١٠ عام ديسمرب يف فجأة معركتهما تخللت التي القصرية الهدوء فرتة انتهت
املالحة، تحسني سبيل يف أنه فيه تخربه آن امللكة من رسميٍّا فرمانًا فالمستيد تلقى حني
امللكية الجمعية رئيس برئاسة — مراقبني هيئة الفلكي املرصد عىل اإلرشاف يتوىل سوف
فرتات عىل وذلك السابق العام عن امللكي الفلكي مالحظات بجميع املطالبة لها مخول —
بتقديم اآلن ُمطالب أنه التايل العام ربيع يف فالمستيد سمع سوءًا، األمور زاد ومما سنوية.
حنث إىل إشارة يف نيوتن، إىل الكتالوج يف مدرجة تكن لم التي الكويكبات أحجام بعض
وهاله الدنيئة، نيوتن ترصفات من فالمستيد انزعج الكتالوج. بفتح وقيامه بوعده نيوتن
وهي إذنه، دون طباعتُه جاريٌة لربيطانيا) السماوي (التاريخ عمله أن من وجده ما أكثر
مخاوفه وتأكدت اإلطالق». عىل عليها أقدم التي األشياء أجرأ من «واحدة اعتربها خطوة
الشهور مدار وعىل كتالوجه. أمر» «يتوىل هايل أن بلَّغه حني ،١٧١١ عام مارس أواخر يف
هايل، طبعة من صفحات بتصحيح بمطالبته املهانة من ملزيد فالمستيد تعرض التالية،

الخاصة. طبعته ينتج أن فقرر
للجمعية الرئيس باملقر االجتماعات أحد يف مشتعلة نقطة إىل العالقات وصلت
إشارة يف الفلكي، املرصد معدات إصالح نيوتن عرض حينما ١٧١١ عام أكتوبر يف امللكية
رواية وتشري له. ملًكا — يرص فالمستيد كان كما — وليست للدولة ملك أنها إىل ضمنية

إذ: تماًما، نفسه عىل السيطرة نيوتن فقدان إىل للموقف املمتعة فالمستيد

حياتي: يف قبل من له أتعرض لم نحو عىل وأهانني انفعال، نوبة يف انفجر
وأن الهدوء، من بمزيد يتحىل بأن طالبته فقط ولكنني ردود، بأي أدل لم
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خلعها التي العديدة املرشفة األلقاب عىل وشكرته انفعاالته، حدة من يخفف
اآلن. حتى مساعيَّ بارك قد هللا أن وأخربته عيلَّ،

إهانًة؛ نيوتن بها نعته التي األلفاظ أقل مغرور» «تافه لفظ كان فالمستيد، وبحسب
الدولة، من أمواًال فيها تلقى التي األربعة العقود خالل أنجزه عما فالمستيد سأل فقد
٥٠٠ عىل يحصل لكي يفعله كان عما نيوتن لسؤال الجريء امللكي الفلكي دفع ما وهو
عن فالمستيد ذكره ما ذلك من واألسوأ العملة. سك لدار كرئيس سنويٍّا اسرتليني جنيه
املالحظات األرجح عىل يقصد (وكان «البرصيات» كتاب يف فقرة أن ادعى من هناك أن
ويف باإللحاد. لالتهام عرضة نيوتن جعلت قد هللا) لدى اإلحساس مركز عن املصححة غري
والصلف. بالغطرسة نعته إىل نيوتن ذلك دفع لصوص، وأتباعه نيوتن أن ادعائه سياق
فالمستيد تلكؤ عىل رصيح شبه بهجوم مصحوبة التايل، العام يف هايل طبعة وظهرت
أخرى، سنوات عرش فالمستيد عاش إذ النهاية، حتى البؤس واستمر مالحظاته. نرش يف
السماوي «التاريخ كتاب من الزائفة النسخة محرر امللكي الفلكي منصب يف ليخلفه

لربيطانيا».

املحطَّم وقلبه اليبنتز

الفكري الند كان ولعله بكثري، وأقوى أهم فكريٍّا خصًما اليبنتز جوتفريد األملاني كان
وبحلول و١٦٧٦، ١٦٧٣ عامي يف إنجلرتا اليبنتز زار الفرتة. تلك يف لنيوتن الوحيد
الذي والتكامل التفاضل حساب من تماًما مختلفة نسخة ابتكر قد كان الثانية الزيارة
طيبة، واليبنتز نيوتن بني العالقة كانت املرحلة، هذه يف سنوات. عرش آنذاك عمره كان
لجهله وربما .١٦٧٦ عام يف لاليبنتز نيوتن كتبهما اللذين الخطابني يف ظهر ما وهو
عىل أطلعه قد كولينز أن (رغم والتكامل التفاضل حساب اكتشاف يف نيوتن بأسبقية
التفاضل قواعد اليبنتز نرش للندن)، الثانية زيارته خالل «التحليل» أطروحة من نسخة
وتكامل تفاضل أن إىل فاتيو أشار عرش، السابع القرن أواخر ويف .١٦٨٤ عام يف والتكامل
أن املمكن من أنه مضيًفا عنه، ومتأخًرا نيوتن وتكامل تفاضل من شأنًا أقل كان اليبنتز
مجهولة نقدية مقاالت اليبنتز كتب املقابل، ويف نيوتن. من «استعاره» قد اليبنتز يكون
(التي «التحليل» أطروحة وكذلك ١٧٠٤ عام الصادرة «الرتبيع» أطروحة من لكل االسم
أن إىل فيها أملح والتي ،(١٧١١ عام يف جونز ويليام حررها مجموعة يف مرة ألول ظهرت
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بتنويت ولكن ابتكره الذي التفاضيل التكامل حساب مجرد كان املتدفق التفاضل حساب
الالذعة الحوارات من سلسلة شكل يف القضية تفجرت التالية، السنوات ويف مختلف.

والرياضيات. الطبيعية، والفلسفة وامليتافيزيقا، الالهوت، بشأن
كوتس، روجر مع نيوتن عمل الحدوث، وشك عىل اليبنتز مع املشاكل كانت وفيما
صياغة إلعادة كامربيدج، بجامعة الفلك يف األستاذية كريس وصاحب املوهوب الفلك أستاذ
عىل نيوتن عمل عرش، السابع القرن تسعينيات بداية فمنذ الرياضية». «املبادئ كتاب
حثه ،١٧٠٩ عام يف كفريق مًعا تعاونا أن بعد ولكن رائعته، تصحيح عىل دوري نحو
عام بداية ويف الثاني. الكتاب عىل خاصًة الجذرية، التغيريات من املزيد إحداث عىل كوتس
الرياضية». «املبادئ لكتاب لضمه عامة» توضيحية «مالحظة مقال نيوتن أنهى ،١٧١٣
املجدد الدور أن يؤكد ومىض الدوامات، «فرضيات» عىل ضاريًا هجوًما شنَّ وفيها
إله بيد خلق قد العالم أن عىل دليًال كانت للكون املنظمة الكلية والبنية بل للمذنبات
عبيد عىل حكمه يبسط الروحاني الكيان هذا إن يقول وكتب يشء. كل عىل وقادر حكيم
األزمان، جميع ويف مكان كل يف حاًرضا هللا كان لقد للجميع». «ربٍّا باعتباره أرضه يف
وكانت األجسام. عىل تؤثر التي املعتادة للظواهر يخضع أن دون «قوي» حضور له وكان
يف الوارد التحليل إىل بالذاكرة نيوتن وعاد بالقياس، هللا عن معرفتها يمكن أمور هناك
وعليًما وجباًرا لألمر ومدبًرا وسميًعا «بصريًا كان هللا أن بادعاء «الجاذبية» أطروحة
بل ماديٍّا، وليس … اإلطالق عىل برشي نحو «عىل يكن لم هذا أن غري وقادًرا». ومطلًعا

اإلطالق». عىل علًما به نحيط ال بأسلوب كان
إطار يف بالتأكيد «يقع هللا عن الحديث أن إىل نيوتن أشار األخرية، اللحظات ويف
يف الطبيعية الفلسفة أجزاء جميع ليغطي التعبري هذا نطاق واتسع التجريبية»، الفلسفة
كعادته نيوتن كان الحد، هذا ملثل هللا لدور تعظيمه ويف واألخرية. الثالثة ١٧٢٦ طبعة
تزال ال كانت ،١٧١٣ عام ففي الجوهرية. الالهوتية معتقداته من جانب عن بحذر يعرب
قبل ويستون كان مثلما — الثالوثية للعقيدة مناهض أنه أحدهم عن يُذاع أن كارثة
حول شكوك لديهم كانت الالهوت علماء من عدًدا أن من الرغم عىل — فقط أعوام بضعة

نرشه. عند عامة» توضيحية «مالحظة مقال صحة
برمته. العلمي ملرشوعه الرئيسيني البندين إىل نيوتن عاد الختاميتني، الفقرتني ويف
والتجربة املالحظات أثبتت حني يف للجاذبية افرتايض سبب الختالق داعي ال أن أوًال فأكد
األجسام جميع تتخلل أقىصحد إىل ودقيقة معينة «روح إىل االنتباه لفت كذلك وجودها.
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والطاقة والكهرباء، والضوء، التماسك، ظواهر لنشوء أدى مما فيها»، وتختبئ الكبرية
املمكن من يكن لم أشار، حسبما األشياء، هذه أن غري أجسادنا. لتحريك نملكها التي
عىل تحكمها. التي القوانني لتحديد كافية تجارب هناك يكن ولم كلمات، بضع يف رشحها
أطلق الربيع فصل يف تمهيًدا املساعدة سبيل عىل كوتس كتب العمل، من اآلخر الجانب
يستنتج أن املرء بإمكان أن يعتقد شخص أي عىل بائس» «زاحف مصطلح خالله من
عمله طريقة يف ليس كونًا خلق قد هللا بأن يؤمن أو وحده، التفكري خالل من العالم نظام
مع املشكلة تطور ومع للطبيعة. خارقة قوة من تدخل أو الحرة لإلرادة دور أي املثالية

واضًحا. املجهول الهدف أصبح ومؤيديه، اليبنتز

األسبقية قضايا

١٧١١ عام مارس يف اليبنتز رد حني ينبغي كما مجراه األسبقية بنزاع يُسمى ما أخذ
التفاضل. حساب اخرتع من أول كان نيوتن أن فيه أكد كيل جون أجراه بحث عىل
ألطروحة االسم» «مجهول النقدي املقال عىل اطلع قد آنذاك كان الذي نيوتن، قدَّم وقد
ادعاءات عىل مفحم رد إلعداد لكيل املساعدة قدَّم كيل، منها امتعض التي «الرتبيع»
نيوتن تلقى بقليل، ذلك بعد .١٧١٢ عام بداية يف وافيًا ا ردٍّ اليبنتز ورد اليبنتز، أسبقية
الجمعية من لجنة تكوين يف رشع الفور وعىل «التحليل»، ألطروحة السلبي اليبنتز نقد
اليبنتز). طلب عىل (بناء األسبقية بنزاع يتعلق فيما األمر حقيقة عىل للوقوف امللكية
يكن لم ظاهريٍّا، محايدة ولكن تابعة لجنة نيوتن شكَّل فالمستيد، حالة يف حدث وكما
يف الواسعة البحثية مهاراته واستخدم اليبنتز. صالح يف قرارها يكون أن املحتمل من
والتي كولينز، جون مجموعة يف الواردة تلك فيها (بما وخطاباته أبحاثه استعراض
يحتاجون كانوا ما كل للجنة وقدم األدلة، عن بحثًا طبعته) أجل من جونز استخدمها
تحت الصلة ذات واملعلومات البيانات ونرش تجميع جرى وقد قرار. إىل للوصول إليه
عام بداية يف ظهر والذي متقدمة» وتحليالت كولينز جون دكتور «مراسالت عنوان

.١٧١٣
من مجهول اسم تحت النص، طوال واالستهجان للشجب تعرض الذي اليبنتز رد
عالمة» رياضيات «عالم بشهادة استعان كذلك الطائر». «البيان عليه أطلق ما خالل
الكافية للخربة يفتقر نيوتن أن إىل العام معناها يف أشارت التي برنويل) يوهان (هو
عىل املضادة والهجمات الهجمات وأطلقت مخرتعه. يعترب لكي والتكامل التفاضل يف
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الكايف، بالشكل يوضح لم موقفه أن شعر وحني الكربى، األوروبية الصحف صفحات
يف وذلك درجة ألقىص ألهوائه العنان فيه أطلق الذي «املراسالت» عن بيانه نيوتن نرش

.١٧١٥ عام بداية
كمؤرخ اليبنتز موقف هو النزاع لهذا األهمية من الدرجة نفس عىل كان سياق ثمة
أبناء لها يكون أن دون آن امللكة توفيت فحني هانوفر. يف جورج األمري لنظام رسمي
توارث قانون بموجب لربيطانيا ملًكا الهانوفري الحاكم وأصبح ،١٧١٤ عام صيف يف
الهانوفريني إقناع يف وحلفاؤه نيوتن رشع ما رسعان ،١٧٠١ عام الصادر العرش،
امللك، خليلة عىل لعرضها برصية تجارب إلجراء نيوتن ورتب النيوتنية. الفلسفة بحقيقة
املوهوبة األمرية عىل التأثري يف امللك، بقرص ملحق قس وهو كالرك، صامويل بدأ فيما
أن األمرية إىل اليبنتز أشار ،١٧١٥ عام نوفمرب يف أنه غري ويلز. أمري زوجة كارولني،
هو الفراغ أن يعتقدون وأنهم مادية، األرواح أن اعتبار يف لوك حذو حذوا نيوتن أتباع
يحتاج االتهام هذا مثل كان وقد الكون. يف يدور كان ما به يدرك كان هللا جسد يف عضو
من األخريين العقدين يف املوثوقني نيوتن أصدقاء أكثر وهو نفسه، كالرك فقدَّم رد، إىل

نيوتن. قضية عن املدافع بوصفه نيوتن، حياة
التهديدات ولكن القضايا، هذه لكل عالنية يستدرج أن يف يرغب نيوتن يكن لم
أطلع ،١٧١٥ عام يف األجانب والفلكيني العلماء من عدد لندن زار وحني أوجها. يف كانت
أسبقية إلثبات القديمة نيوتن مخطوطات عىل الضيوف من منتقاة مجموعة ونيوتن هايل
جان-ثيوفيل املتمكن، هوكسبي خليفة أطلعهم كذلك والتكامل. التفاضل نزاع يف نيوتن
الفرنسيني الفالسفة إىل األنباء ووردت األهمية، بالغة نيوتن تجربة عىل ديزاجيواليه،
التالية، القليلة السنوات ويف صحيحة. كانت واأللوان الضوء بشأن نيوتن عقائد أن عن
كتاب من ثانية طبعة فظهرت اإلنجليزي: القنال عرب كاسح بشكل نيوتن عقائد انترشت
التاليني. العامني يف فرنسية طبعات ظهور بعدها وتواىل ،١٧١٩ عام يف «البرصيات»

كارولني. إىل ترسل خطابات خالل من تتم واليبنتز كالرك بني املهمة املراسالت كانت
املعسكرين، بني األساسية الفوارق كل غطت فقد املوضوعات، من العديد عىل والحتوائها
أوىل وقد مارقة. أو ساذجة الخصم آراء إظهار أجل من اآلخر من طرف كل وسخر
آرائه مع تماًما متسقة كالرك رسائل وكانت النزاع، يف كالرك بجانب ا خاصٍّ انتباًها نيوتن
كالرك مع رسائل لعرش تبادل ويف مسوداتها. يعد لم نيوتن أن من الرغم عىل الخاصة،
من االتهامات، من عدًدا اليبنتز أطلق ،١٧١٦ عام نوفمرب يف اليبنتز وفاة حتى السنة يف
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معيبًا عامًلا خلق قد هللا وأن هللا؛ جسد يف فراًغا أحدثوا قد نيوتن أتباع بأن االدعاء ضمنها
بأن باعتقادهم وأن املعيبة؛ ماكينته إلصالح دوري بشكل للتدخل يضطر كان أنه حتى
(وهو استبدادي حاكم إىل نيوتن أتباع حوَّله باملنطق، تتقيد لم بطريقة ترصف قد هللا
للحكم واشتياقهم األول جورج للملك نيوتن أتباع يكنه الذي العداء إىل ضمنًا يشري ما
بالفلسفة وعاد مفهوم، غري «الجذب» مبدأ كان لقد الثاني). جيمس امللك البن االستبدادي

امليكانيكية. للفلسفة الجيدة األعمال كل ودحض الظالم، عصور إىل
أنكر قد مسبًقا املوضوع للتوافق اليبنتز مفهوم بأن الفج االتهام ذلك كالرك كرر
قد املتغيب» «املالك اليبنتز رب بأن كوتس طرحها التي النقطة وكرر الحرة اإلرادة وجود
بعد بشأنه للقلق حاجة لديه يكن لم أنه حتى البداية، يف باآللة أشبه مثاليٍّا خلًقا صنع
املنطق، لقوانني لالمتثال اضطر قد بأنه باإليحاء هللا قدرة قيَّد قد اليبنتز أن بدا فقد ذلك.
املبادئ من يستنتج أن املرء بإمكان أن يعتقد كان اليبنتز أن بدا آخر سياق يف بينما
بالنسبة هللا كان لقد التجريب. عناء لتحمل االضطرار دون العالم بشأن حقائق املنطقية
إرادته فرض بمجرد بحرية باألشياء القيام وبإمكانه يشء، كل عىل قادًرا وكالرك لنيوتن
الجذب كان لقد نيوتن). (حتى العاديني للبرش مفهومة تكن لم ربما غايات لتحقيق
عن تفضيل أيما ومفضلة املالحظة، عىل مبنية لحقيقة يشري «اسًما» باعتباره مفهوًما
اليبنتز. عرضها التي املفرط امليتافيزيقي الطابع ذات الغامضة الفردي» «الجوهر فلسفة
اآلراء. فيه ترسخت الذي الوقت وهو ،١٧١٦ عام نوفمرب يف اليبنتز بوفاة النزاع انتهى
وفاته، بحلول النيوتني املوقف نحو مالت أنها يبدو كارولني األمرية «تلميذته» أن غري

له. األمل وخيبة الحرج من نوًعا ليسبب كان ما وهو
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يف اإلدارية ومهامه واجباته من الكثري أداء نيوتن واصل حياته، من األخري العقد خالل
نحو عىل ذلك يف تساعده لم صحته أن من الرغم عىل العملة، سك ودار امللكية الجمعية
كنسينجتون أجواء إىل باالنتقال كوندويت وجون كاثرين نصحته ١٧٢٥ عام ويف متزايد.
الرغم عىل الفكرية، طاقاته أيًضا وتضاءلت املميت. لندن دخان عن بعيًدا صحية األكثر
وعلم الكنيسة، وتاريخ النبوءة، لدراسة يوم كل من ساعات يخصص كان أنه من
عام يف الرياضية» «املبادئ كتاب من ثالثة طبعة وظهرت للتاريخ. الزمني التقسيم
القليل إال تضف لم الطبعة هذه كانت وإن بمربتون، هنري تحريرها عىل عكف ،١٧٢٦

الثانية. الطبعة إىل
الطبيعي الفيلسوف نيوتن ظل زمن، منذ إبداعية كقوة انتهائه من الرغم وعىل
الجامعات كربيات يف القمة مواقع يف ومريديه أتباعه يضع لعقود وظل أوروبا. يف األبرز
يتحدثون معجبوه راح متاحة، املواقع هذه مثل تعد لم وحني والربيطانية، الهولندية
عرشينيات وبحلول املحارضات. وسالسل الكتب من العديد يف النيوتنية الفلسفة عن
ومبادئه عقائده أن من الرغم عىل القمة، عىل النيوتني النظام تربع عرش، الثامن القرن
وقد فرنسا. يف الكامل والرضا بالقبول تحظى لكي وفاته بعد سنوات عرش استغرقت
شاتليه، دو ومدام ألجاروتي، وفرانشكو لفولتري، الرتويجية املهارات بفضل ذلك تحقق
عند مفلطحة األرض أن أثبتت التي والبالند بريو يف العلمية االستكشافات جانب إىل

نيوتن. ادعى كما القطبني
أكثر أصبح قد كان وإن الدينية، الحقيقة وراء املتواصل سعيه نيوتن واصل
إىل تاريخها يعود مسودة ففي للنبوءات. كتحقق املعارصة األحداث قراءة بشأن حذًرا
ال البداية، يف القيامة ليوم تاريًخا ٢٠٦٠ عام حدد عرش، الثامن القرن عرشينيات



نيوتن

علم يلعب ولم لأللفية. رسيعة بداية يف يأملون كانوا الذين هؤالء إرباك أجل من سيما
يف النبوءة بتفسري يؤمن كان لرجل التفسريية األساليب يف دوًرا التخميني املستقبليات
املبكر، الكنيسة تاريخ عن ضخمة مسودات هناك يزال وال التاريخية. الحقائق إطار
املبكر التاريخ املسودات هذه استكشفت اليبنتز. مع بنزاعاته وارتبط منها الكثري عارص
املتعددة، املهرطقة الجماعات بها حرفت التي بالطريقة ا مهتمٍّ نيوتن وأصبح للمسيحية،
الكتب «محوِّلني امليتافيزيقا، بواسطة الحقيقية العقيدة والغنوصيني، الكاباليني مثل

ميتافيزيقي». إطار إىل أخالقي إطار من املقدسة
له اختار بحثًا شيخوخته فرتة يف أعماله أهم كان فقد كوندويت، يرى وكما
املسيحي الدين مبادئ كانت لقد للسالم». الكنيس النظام جنوح أو السالم «مقرتح عنوان
الفلسفة» يف أو امليتافيزيقا يف «ليس — والحواريني للمسيح املعربة» «الكلمات يف موجودة
يف األمم جميع كانت إذ اآلن. هي كما املقدس الكتاب يف توجد أن بالرضورة يكن ولم —

هي: األوىل مبادئه كانت واحد، دين لها البداية

تتجنب وأن اسمه؛ تدنس وال عبادته، عن تنرصف وأال واحد، إله لك يكون أن
أو حي حيوان لحم عىل تقتات وأال املوبقات؛ وكل والفسوق، والرسقة، القتل،
محاكم تقيم وأن الضارية؛ بالوحوش حتى رحيًما تكون أن ولكن دمه، ترشب

التنفيذ. موضع القوانني هذه لتضع واملجتمعات املدن كل يف العدل

وبالتدريج املعرفة، هذه وكونفوشيوس، وسقراط فيثاغورس مثل رجال، اكتسب
من الرغم عىل — األمم» لكل األخالقي «القانون — للوثنيني األخالقية الفلسفة أصبحت

األوثان. لعبادة يلجأ كان معظمهم أن
وإجالل عبادة أي الكربى؛ الوصايا نيوتن اعتربه ما ألوىل انتهاًكا األوثان عبادة كانت
يشء أي ننسب أن «وال آخر، مخلوق ألي له املستحقة العبادة نمنح أن لنا فليس هللا.
أو هللا، عىل نجدف أننا بنا يظن أن خشية أفعاله أو لطبيعته متناقض أو معقول ال
— والغرور الشهوة وكانت الالدينية». أو اإللحاد اتجاه يف خطوة نخطو أو ننكره،
أبشع هما — والطموح» والجشع التخنث أو والرفعة، والثراء النساء يف الجامحة «الرغبة
اإلنصاف تطبيق أي «اإلنسانية»؛ هي والتي الكربى، الوصايا من الثانية للوصية انتهاكني
به. تعامل أن تحب كما بمعاملتهم لنفسك كحبك الجريان وحب عمليٍّا، تطبيًقا والعدل
الجميع يكن لم وإن باآلخرين، الرحمة يف املتمثلة الجديدة الفريضة املسيحية فرضت لقد
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رأى كما الخاصة، ممارساته يف مطلًقا ذلك أظهر قد نيوتن أن عىل الرأي يف ليتفقوا
فالمستيد.

تم الذين هؤالء جميع أن نيوتن ادعى فقد املسيحية، للمجتمعات بالنسبة أما
بأي أعضاء يكونوا لم لو حتى «الكنيسة»، أو املسيح جماعة يف أعضاء كانوا تعميدهم
من وفضله هللا نعمة يف البرش يرتعرع أن يفرتض التعميد، بعد معينة. طائفة أو كنيسة
يف اآلخر أحدهم و«تعليم القديم، والعهد الجديد العهد ومقارنة النبوءات، دراسة خالل
كان إنجلرتا، كنيسة ويف بشأنها». التشاحن أو الخاصة آرائهم فرض دون ومحبة خنوع
وكان الرأس، عىل األيدي وضع طقوس طريق عن ملة أو طائفة يف الناس قبول باإلمكان
ولكن أساسها، عىل تعميدهم ُقبل التي البنود من أيٍّا خالفوا إذا كنسيٍّا حرمانهم يمكن
وعىل التعميد. طريق عن لهم ُمنحت والتي األكرب للكنيسة عضويتهم ينفي يكن لم هذا
كان بينما اإلنجيلية بالعقيدة بإيمانه الجهر عىل بقدرته يشعر نيوتن كان حياته، مدار
الدينية معتقداتهم هو مثله املختارة القلة يهم كان فما معتقداتها؛ من الكثري يحتقر

الخاصة.
للتاريخ. الزمني التقسيم علم لدراسة األخرية سنواته من الكثري أيًضا نيوتن كرَّس
وسالالت التاريخية السجالت بني اليوهيمريي والتوفيق القديمة األحداث تأريخ جذب فقد
الربوتستانتية الدول من كل يف العلماء أعظم من الكثري انتباه األمم ملختلف األنساب
األقدم املصدر كان القديم العهد أن من الرغم وعىل السابقة. القرون يف والكاثوليكية
مع للتوافق متنوعة أساليب املؤرخون استخدم فقد القديم، للتاريخ موثوقية واألكثر
القرن أواخر ومنذ األحداث. نفس ترسد كانت ما أحيانًا التي الوثنية التاريخية السجالت
محددة تاريخية أحداث تعيني يف بمساعدتهم الفلكية التقنيات وعدت عرش، السادس

الدقة. من بمزيد
باألدب ضخمة معرفة التاريخ تقسيم يف املوسعة نيوتن أبحاث أظهرت وقد
— طول وتقليص — تأريخ إلعادة منه محاولة ويف القديم. العهد وأدب الكالسيكي
ظاهرة عىل مبنية تماًما جديدة فلكية أدلة استخدم جذري، بشكل املسجل التاريخ
كان التاريخ يف امللوك حكم طول متوسط بأن القائلة املتطرفة الفكرة وتبنى الكسوف،
شجب فقد إعجابًا، له يكن كان الذي هريودوت، وباستثناء عاًما. و٢٠ ١٨ بني يرتاوح

األخرى. الوثنية التاريخية السجالت لجميع الطول مفرطة األنساب سالالت
ثمانينيات بدايات منذ املسيحية قبل ما لسجالت الدقيق التأريخ يف نيوتن انشغل
تاريخه يرجع التاريخ تقسيم يف كتاباته من األضخم الجزء ولكن عرش، السابع القرن
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يف «ملخص» ظهر وقد العملة. سك لدار رئيًسا كان حني عرش، الثامن القرن بدايات إىل
نيوتن إيداع من عديدة سنوات بعد إعدادها تم فرنسية برتجمة مرة ألول الزمن تقسيم
كارولني. لألمرية لتسليمها كونتي أنطونيو الفينييس الكونت حوزة يف إنجليزية نسخة
من العديد ظهور يف وتسبب بشدة نيوتن غضب إثارة يف النص هذا ظهور وتسبب
نيكوال الكبريين الفرنسيني العاملني جانب من سيما ال األساسية، لعقائده التفنيدات
أطول نسخة تأليف يف حياته من األخرية السنوات نيوتن وقىض سوسيه. وإيتيني فريريه
«تصحيح عنوان تحت ١٧٢٨ عام يف وفاته بعد إال تظهر لم كانت وإن كتاباته، من بكثري

القديمة». املمالك لتاريخ الزمني التقسيم
وهو األرجو، لبحارة البحرية الرحلة تأريخ نيوتن لربنامج الرئيسة املحاور من كان
األرجو) بحارة وأحد أورفيوس (أستاذ وموزيوس القنطور شريون فيه صنع الذي الوقت
بشع حد إىل مبهمة أدلة وباستخدام آنذاك. الظاهرة الكويكبات إليه انجذبت «مجاًال»
تقدم بقيمة ومقارنتها املجال، عىل االعتدالني موضع شريون فيه حدد الذي املكان لتعيني
للبعثة تاريًخا نيوتن استنتج الرياضية»، «املبادئ كتاب يف املوجودة السنوية االعتدالني
مع الرأي يف اتفاقه ملرشوعه الحيوية العنارص من وكان امليالد. قبل ٩٣٧-٩٣٦ بني فيما
سيزوسرتيس املرصي الفرعون أن يف هريودوت) تال (الذي يوسيفوس اليهودي املؤرخ
غزوه ُوصف والذي سليمان، وفاة «بعد» املعبد دمر الذي املرصي امللك شيَشق، نفسه هو
يف باخوس) أو أوزوريس (أيًضا سيزوسرتيس ازدهر وقد األول. امللوك سفر يف ليهودا
التاريخ تواريخ ربط لنيوتن أتاحت حقيقة وهي األرجو، بحارة رحلة سبق الذي الجيل

القديم. للعهد الواقعي التاريخي بالسجل املرصي

الحضارة ميالد

التي للطريقة وفًقا مقسمة عديدة أمم هناك كان — لنيوتن وفًقا — األوىل العصور يف
يدعو معينة بإمرباطورية خاص تراث كل كان وقد (زحل). نوح أحفاد بها تفرق
نوح أبناء وكان التاريخ. نفس بالرضورة يروي كان ولكنه مختلفة، بأسماء أسالفهم
أجزاء ر ليعمِّ ومىض السبع، نوح رشائع ظل يف الفيض العرص يف يعيشون وذريتهم
معه يتعذر بما للغاية قديمة كانت األحداث أن من الرغم وعىل العالم. من مختلفة
يف أوروبا عرب الحياة عن شديدة وعاطفة بحماس نيوتن تحدث فقد بدقة، تأريخها
الجعة، أو الزراعة، شكل يف سواء الحضارة وزخارف مباهج ظهور قبل األوىل العصور
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أخرى وحيوانات القناطري

الذي تحليله طور األصلية»، «املمالك بعنوان نص نسخ إحدى ويف الحرب. أو املال أو
للعبادة األصيل الشكل أن عىل التأكيد وعاود عرش السابع القرن ثمانينيات يف كتبه
كل يف ينحدر كان ذلك أن غري للعبادة. الفيستاوي الشكل بممارسة القدماء ألزم قد
لغتهم معنى فهم أساءوا — املثال سبيل عىل — فاملرصيون والزنا: الفسوق إىل األحوال
وتناسخ الحيوانات بعبادة الخاصة املضحكة املعتقدات إىل دينهم وانحدر الهريوغليفية

األرواح.

1  .١٧٢٦ عام لنيوتن سيمان إينك تصوير :1-10 شكل

كان اإلنجليزي، القنال عرب برنامجه ضد تصاعدت التي الهجمات عىل للرد وللهفته
خالل القديمة» املمالك لتاريخ الزمني التقسيم «تصحيح كتابه تأليف عىل يعكف نيوتن
لم العمل من عديدة فصول من نسخ عدة كتب وبالفعل حياته. من األخريين العامني
ولم العظيمة، ملرشوعاته وثورية تشويًقا األكثر العنارص واختفت وفاته. بعد إال تظهر
األخرية، والشهور األسابيع تلك ويف املتعاقبة. املوجعة األحداث من قائمة سوى يتبق
الصالح، للمسيحي بوضوح رشحها التي املثالية الحياة يعيش أن يبدو فيما نيوتن حاول
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يرصف فكان آلخر. آن من السطح عىل يطفوان الخصوم لسحق وحاجته غضبه كان وإن
باألناجيل. التربع تنظيم عىل يعمل وكان والغرباء، األقارب من لكل املال من طائلة مبالغ
الشديدة كراهيته يتذكران كوندويت الزوجان كان فقد الكتاب، هذا بداية يف رأينا وكما

الحيوانات. عىل والقسوة لالضطهاد
عىل أتت قد وإنجازاته شهرته كانت ،١٧٢٧ عام ربيع يف وفاته تاريخ وبحلول
تضعف ما نادًرا مكانته وكانت اإلطالق. عىل آخر طبيعي فيلسوف أي وإنجازات سمعة
معارصيه، إلنجازات شخص ألي العلمية اإلنجازات تجاوز مدى إطار ويف األثناء، تلك يف
مدى وعىل وأينشتاين. داروين أمثال اآلخرين األبطال يفوق تصنيًفا نيوتن يحتل أن بد ال
فيما مبهرة، «األخرى» األكاديمية واهتماماته الخاصة حياته تزال ال قدًما، قرون ثالثة
عرفه مفكر أعظم يعتربونه العالم مستوى عىل األغلبية أن إىل الرأي استطالعات تشري

العالم.
كان وإن عمله، مجاالت مختلف يف املشكالت لحل متنوعة مناهج نيوتن تبنى لقد
وعىل الفكرية. ألبحاثه املختلفة الجوانب بني دائمة وروابط صالت وجود ينفي ال ذلك
أبحاثه إىل ينظر نفسه هو كان فقد شخصيٍّا، مرشوًعا بالرضورة كونها من الرغم
إىل — املقدس الكتاب ومعنى لغة وكانت لحياته، امُلحدِّد الجانب باعتبارها الالهوتية
ومن آخر. شخص أي من أكثر سلوكه يحكمان — التاريخ يف دوره عن يُقال ما جانب
أن غري الكتب، نحو موجًها كان وإن القوي، إليمانه االحرتام بعني ننظر أن الرضوري
والفيزياء، البرصيات، علم يف إنجازاته صبغت التي املذهلة واألصالة والخيال الشجاعة
من االنتهاء أجل من يكافح كوندويت كان وبينما بإعجابنا. جدارة أكثر والرياضيات
جعلته قد نيوتن صفات أن عىل التأكيد من خطري بشكل اقرتب نيوتن، لحياة ترجمته
بأنه يفيد هايل رأي يف مربر هناك كان إلًها، يكن لم أنه من الرغم وعىل إنسان. من أكثر

مثله. اإلطالق عىل اآللهة مكانة من االقرتاب استطاع آخر إنسان من ما

هوامش

(1) Courtesy of Dr Milo Keynes.
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قراءاتإضافية

بفضل األخرية السنوات يف وأعماله نيوتن حياة دراسة يف تحول حدث
(http:// بروجكت نيوتن موقع من اإلنرتنت عرب مجانًا أتيحت التي املواد
يف أبحاثه وغالبية الالهوت، يف أبحاثه أصبحت وقد .www.newtonproject.ic.ac.uk)
والحكومية والرياضية العلمية األبحاث أن ويُعتقد ،٢٠١٠ عام يف متاحة البرصيات
نيوتن عن تمهيدية ومقاالت تقييمات أيًضا املوقع يضم املناسب. الوقت يف تنرش سوف
املهمة املواد جميع مثل األخرى األساسية املصادر من كبريًا عدًدا وكذلك وأعماله
القرنني خالل أُلفت والتي لنيوتن الذاتية بالسرية املتعلقة املنشورة وغري املنشورة
نيوتن» إلسحاق الكيميائية «األعمال مرشوع موقع نرش وقد عرش. والتاسع عرش الثامن
كتابات من العديد (http://webapple.1.dlib.indiana.edu/newton/index.jsp)
السنوات يف املجال هذا يف أعماله كل إلتاحة ويهدف اإلنرتنت، عرب الخيميائية نيوتن

القادمة. القليلة
خالل كتبت التي الدراسية الذاتية السري أهم فإن األول، الفصل يف ذكرنا وكما
ويظل مانويل؛ وفرانك ويستفول إس ريتشارد كتبها التي تلك هي املاضية القليلة العقود
،(١٩٦٣ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج، نيوتن» إسحاق «مؤرخ مانويل كتاب

للتاريخ. الزمني التقسيم يف نيوتن لكتابات ترجمة أفضل
مطبعة (أكسفورد، لنيوتن» الرياضية املبادئ كتاب عن «خلفية كتاب من كالٍّ إن
الذي نيوتن» إلسحاق تنرش لم «أبحاث وكتاب هريفل، لجون (١٩٩٥ كالرندون،
،(١٩٧٨ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج، هول بي وإم آر إيه من كل حرره
كذلك الرياضية». «املبادئ بكتاب املتعلقة املهمة واملراجعات املسودات يستنسخان
— كامربيدج جامعة يف أستاذًا كان بينما البرصيات— علم يف نيوتن محارضات استُنسخت



نيوتن

الثالثة ذات نرشها املزمع البرصية، نيوتن أبحاث من شابريو آالن طبعة من األول املجلد يف
تخلو التي املحارضات تلك بينما ،(١٩٨٤ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج، مجلدات
الرائعة الطبعة خالل من عصيب باختبار تمر سوف الرياضيات يف شاملة خلفية أي من
مجلدات ثمانية يف وايتسايد تي دي حرره الذي الرياضية» «األبحاث نيوتن كتاب من
الذاتية بالسرية املتعلقة واملواد .(١٩٦٧–١٩٨١ كامربيدج، جامعة مطبعة (كامربيدج،
مطبوع، شكل يف اآلن متاحة عرش والتاسع عرش الثامن القرنني يف كتبت والتي لنيوتن
األوىل «الرتجمات كينز وميلو أيلف، وروب هيجيت، ريبيكا من كل حرره الذي الكتاب يف

.(٢٠٠٦ شاتو، آند (بيكرينج (مجلدان)، «١٦٦٠–١٨٨٥ نيوتن، إلسحاق
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