
 مقدمة بحث عن العالم نيوتن

ٌّة الحثٌثَة فً العلوم وأساسٌات الفٌزٌاء أصبح العالم اإلنجلٌزي إسحاق نٌوتن من الشخصٌات األكثر  بفضل األفكار العبقر

تأثًٌرا فً العالم، وذلك فً القرن السابع عشر مٌالدي، وقد ارتبط اسمُه بقانون الجاذبٌة، وعاش نٌوتن طول حٌاته وهو 

لبشر على تمكٌنهم فً األرض، واستطاع نٌوتن باكتشافاته أن ٌغٌر مجرى التارٌخ، ٌُفكر فً قوانٌن واكتشافات تساعد ا

ا تمكن من نقل مركز الثقل فً العلم من الخٌال  ًٌ ا رٌاض ًٌ واحتل مكانة عظٌمة بٌن العلماء والمكتشفٌن، فقد كان فٌزٌائ

 .واألسطورة إلى الواقع والحقٌقة، ونقل األسلوب النظري إلى األسلوب العملً

 حث عن العالم نيوتنب

فً تعظٌِم اإلنجازات، وترسٌُخ أسس الفٌزٌاء الحدٌثة، فال بّد من ذكر العالم الذي كان له الفضل الكبٌر فً دراسِة الفٌزٌاء 

ٌّة، وغٌرها من  والرٌاضٌات، وفً ذلك سندرج بحًثا مفصالً عن العالم اإلنجلٌزي نٌوتن، وإنجازاته، وحٌاته العلمٌة والعمل

 :اتالمعلوم

 نبذة عن العالم نيوتن

عالم إنجلٌزّي شهٌر، عرف بذكائه ونظرٌاته الخارقة فً علم الفٌزٌاء، حٌث أنه تخصص تحدًٌدا فً دراسة علوم الفٌزٌاء 

والرٌاضٌات والفلك، فكان عالًما وباحًثا ومفكًرا، وقد أدى دور أساسً فً الثورة العلمٌة فً القرن السابع عشر، ولد نٌوتن 

م، كما وساهم إسحق نٌوتن فً تطوٌر مبادئ الفٌزٌاء 3171آذار  13وتوفً فً تارٌخ  3441كانون الثانً  4خ فً تارٌ

م نشر أكثر أعماله شهرة وهً كتاب المبادئ الرٌاضٌة للفلسفة 3461الحدٌثة بما فً ذلك قوانٌن الحركة، وفً عام 

 .[1]الطبٌعٌة، والذي عرف بالكتاب األكثر تأثٌراً فً الفٌزٌاء

 مولد العالم نيوتن ونشأته

م فً مدٌنة لنكولنشاٌر فً إنجلترا، وكان ذلك بعد وفاة والده بما ٌقارب الثالثُة 3447ولد نٌوتن باكًرا قبل وقتُه فً عام 

سة القواعد فً شهور، وقد عاش حٌاة صعبة، حٌُث تزوجت والدته من بعدها وتركته مع جدته، ثم التحق إسحق بمدر

غرانثام حٌث أقام مع الصٌدلً المحلً وكان مفتوًنا بالمواد الكٌمٌائٌة، ومن ثم استطاع التسجٌل فً كلٌة ترٌنٌتً فً 

م تم انتخابه باحًثا، ولكن تم انتشار مرض الطاعون فً جمٌع أنحاء أوروبا مما سبب إغالق 3444كامبرٌدج، وفً عام 

مٌن فً التركٌز على مسائل الرٌاضٌات والفٌزٌاء، وفً وقت الحق استطاع كتابة أول الجامعة وعودته لبٌته وقضً عا

 .نظرٌة فً الجاذبٌة ونظرٌة فً البصرٌات والعدٌد من النظرٌات فً الرٌاضٌات

 حياة العالم نيوتن التعليمية

الكالسٌكً فً بداٌته، غٌر أنه  عندما بلغ نٌوتن عامه الثامن عشر التحَق بجامعِة كامبردج فً إنجلترا، وقد سلك المنهج

أعجب بأعمال الفالسفة المعاصرٌن مثل رٌنٌه دٌكارت، حٌث خّصص مجموعة من المالحظات لقراءاته الفلسفٌة 

ٌّنة، وعندما أغلقت كامبرٌدج أبوابها عام  م بسبب الطاعون، عاد 3441الخارجٌة، ووضعها تحت عنوان أسئلة فلسفٌة مع

 .وضع نظرٌاته الُمتعلّقة بالتفاضل، والتكامل، والضوء، واللّون، والجاذبٌة األرضٌةنٌوتن إلى منزله وبدأ فً 

 حياة العالم نيوتن العملية

، وهو ذو الثالثة والعشرٌن عاًما،  ًّ بعد أن أغلقت جامعة كامبردج أبوابها بسبب وباء الطاعون، عاد نٌوتن إلى منزله الرٌف

ًرا، وخالل هذه الفترة استطاع ابتكار القوانٌن األساسٌة لعلم المٌكانٌكا وطبقها وبقً فٌه مدة ما ٌقارب الثمانٌة عشر شه

ا على األجرام السماوٌة، وتمكن من اختراع وسائل حساب التفاضل والتكامل، كما عمل على وضع أسس اكتشافاته  ًٌ نظر

حها، واستمر فٌها إلى أن أتّم سن م التحق مرة أخرى بجامعة كامبردج بعد أن أُعٌد فت3441البصرٌة الكبرى، وفً عام 

السادسة والعشرٌن لٌصبح أستاًذا فً الرٌاضٌات خلًفا لمعلمه السابق إسحق بارو، وفً تلك الفترة أجرى نٌوتن تجارب 

 .على الضوء، واستطاع اكتشاف وجود الطٌف، وذلك بعد حلّل أشعة الشمس عبر منشور

 أبحاث العالم نيوتن

لعدٌد من األبحاث العظٌمة التً ساعدت بشكل واضح ومرن فً تطور العلوم وتطورها، ولعل كان للعالم اسحاق نٌوتن ا

أشهرها أبحاثه حول الجاذبٌة، كما أنه عمل على العدٌد من األبحاث العلمٌة األخرى التً اكتشفها خالل حٌاته، فقد طور 



لحدٌثة، وضمت أعماله فً علم البصرٌات دراسة نٌوتن قوانٌن الحركة الثالثة التً تعتبر المبادئ األساسٌة للفٌزٌاء ا

كما اخترع عدسات تعكس التلسكوبات، التً وفرت صوراً أوضح فً تلسكوب  الضوء األبٌض، واكتشاف الطٌف اللونً،

أصغر مقارنًة بنماذج االنكسار فً ذلك الوقت، كما طور تدابٌر لمكافحة التزٌٌف فً العمالت المعدنٌة فً سنوات حٌاته 

 .رة، وكان حساب التفاضل والتكامل من أهم أعمالهاألخٌ

 أهم انجازات العالم نيوتن

وضع العالم اإلنجلٌزي اسحاق نٌوتن كل ما توصل إلٌه من أسس وقواعد ونظرٌات فً كتاب واحد أسماهُ المبادئ 

 :الرٌاضٌة للفلسفة الطبٌعٌة، وتكّون هذا الكتاب من ثالثة أجزاء، وهً

 وانٌن الثالثة التً وضعها للحركة، وهً كاآلتًضم الق :الكتاب األول: 

o أن الجسم الساكن "غٌر المتحرك أي سرعته = صفر" ٌبقى ساكًنا ما لم تؤثر علٌه أي  :القانون األول

قوة خارجٌة تؤدي إلى حركته، والجسم المتحرك ٌبقى متحرًكا بنفس السرعة واالتجاه "جسم متحرك 

 .خارجٌةبسرعة ثابتة" ما لم تؤثر علٌه قوة 

o ٌنص على أن كمٌة القوة ٌتم حسابها بمقدار تغٌر الحركة، وهو ما ٌعرُف بالتسارع :القانون الثاني. 

o ٌنص على لكل فعل رد فعل مساوي له فً المقدار، ومعاكس له فً االتجاه :القانون الثالث. 

 أفكار خاصة بالمقاومة  إلىاشتمل على توضٌح شامل ومفصل لقوانٌن نٌوتن الثالثة، باالضافة  :الكتاب الثاني

 .المتعلقة بالحركة

 اشتمل على كل ما توصل إلٌه نٌوتن ضمن مبادىء الحركة والجاذبٌة، وذلك من خالل مالحظة  :الكتاب الثالث

 .األشٌاء المتصلة باألرض، فطّبق ذلك على حركة األرض والكواكب المحٌطة بالشمس

 وفاة العالم نيوتن

ٌّة والمثالٌة فً شتّى جوانبها، وقد عاش نٌوتن آخر أٌامه فً منطقة كرانبري كانت حٌاة العالم نٌوتن بس ٌطة تفقُد الكمال

ٌّة عدٌدة  بارك بالقرب من مدٌنة وٌنشستر، مع ابنة أخته كاثرٌن وزوجها جون كوندوٌت، عانى نٌوتن من مشاكل هضم

بة بالغة فً قدرته على الحركة، وفً عام مع بلوغه سن الثمانٌن، مما أدى إلى تغٌر كامل فً نظامه الغذائً وصعو

 .عاًما 64م أصاب نٌوتن ألم شدٌد فً بطنه وفقد على إثره الوعً، وُتوفً فً الٌوم التالً عن عمر ٌناهز 3171

 خاتمة بحث عن العالم نيوتن

منذ القدم، وأحُد  ما وصل إلٌه العالم الحدٌث من تطور هائل ٌكاُد ال ٌصدق ما هو إال نتٌجة وضع أساسات علمٌة صحٌحة

من ساهم فً وضع هذه األساسات هو العالُم االنجلٌزي اسحاق نٌوتن، حٌث أنه قدم العدٌد من االكتشافات الُمهمة فً ِعدة 

مجاالت كالرٌاضٌات، والمٌكانٌكا، وعلم البصرٌات، وغٌرها، وهو من شرح مفهوم الحركة، وأرسى معناها ضمن قوانٌن 

 .درسها حتى ٌومنا هذاثالثة وضعها، وما زلنا ن

  

 


