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فصل
مشهور، اما هنوز ناشناخته1

شرط بندي دوستانة چهره هاي مشهور اواخر قرن هفدهم لندن 
در انگلستان، به واسطة مهم ترين اثر زندگِي استثنايي اسحاق 

نيوتن نابغة علم، به دركي بي نظير از جهان انجاميد.
در ژانوية 1684 ادموند هالی منجم، كريستوفر رِن معمار 
و رابرت هوک دانشمند، در جلسة انجمن سلطنتي دانشمندان 
شركت كردند. بحث آن ها بر سر اين كه چه قوانيني بر حركت 
دوستانه  شرط بندي اي  به  است  حاكم  سيارات  و  ستارگان 
انجاميد. رِن براي اولين كسي كه مي توانست اين قوانين را با 
رياضيات به اثبات برساند، جايزه ای تعيين كرد: كتابي به ارزش 

چهل شيلينگ.
ستاره اي  بر  را  نامش  او  پاسداشت  براي  بعدها  )كه  هالی 
با  شرط بندي  اين  بارة  در  بعد  سال  اوت  نهادند(  دنباله دار 
آشناي محترمش اسحاق نيوتن حرف زد. اين بحث و شوخي 
زندگي  مسئلة  و جدي ترين  مهم ترين  به  زود  خيلي  دوستانه 
نيوتن تبديل شد. نه جايزه بلكه هماوردطلبي او را به هيجان 
سيارات  چرا  كه  دهد  نشان  كرد  عهد  خود  با  او  بود.  آورده 

يك نقاشي دراماتيك به تاريخ سال 1729 كه يادبودي خيالي را براي 
بزرگداشت ياد و نبوغ اسحاق نيوتن نشان مي دهد.
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در مسيري بيضي شكل به دور خورشيد 
نيم  و  سال  دو  نيوتن  مي گردند. 
بعد را وقف وفاي به عهد كرد. 
تلسكوپ  از  استفاده  با  او 
ساخته  خودش  كه  جديدي 
كار  تأثيرگذارترين  بود، 
ديگر  كرد.  آغاز  را  خود 
را  تحقيقاتي اش  پروژه هاي 
كنار گذاشت. خورد و خواب 
مي كرد.  فراموش  غالبًا  را 
را  گذشته  دانشمندان  مشاهدات 
در مورد ستارگان مطالعه كرد. نيوتن 
رياضيات  در  بي نظير خود  قابليت هاي  از 
استفاده كرد تا مشاهدات گذشتگان را با نتايج ستاره بيني جان 
او  پيوند بدهد.  فلمستيد منجم سلطنتي و مشاهدات خودش 
اين دانش را با اطالعاتي تركيب كرد كه از رويدادهاي روي 
زمين داشت، و قباًل در مورد آن ها تحقيق كرده بود، مثل افتادن 
اشياء و جزر و مد اقيانوس. آن گاه نيوتن با استفاده از همة اين 
شواهد اصول عامي را در قالب فرمول هاي رياضي در مورد 
چگونگي عملكرد جاذبه، نيرو و حركت و چگونگي ارتباط 
معروف  نيوتن  قوانين  به  اصول  اين  كرد.  وضع  هم  با  آن ها 

شد.
سال  را  آن ها  رياضي  داليل  و  نتيجه گيري ها  اين  نيوتن 
 Philosophiae Naturalis Principia 1687 در كتابش با نام

نقاشي اي به تاريخ 
سال 1702 از اسحاق 

نيوتن كه در تاالر 
پرتره هاي ملي لندن 

به ديوار آويخته شده 
است.



11

اسحاق نیوتن

مورخان، اصول 
نيوتن را مهم ترين 
اثر انقالب علمي 

مي دانند.

Mathematica ( اصول رياضي فلسفة طبيعي( منتشر كرد كه 

به زبان التين نوشته بود. در دوران نيوتن بسياري از كتاب هاي 
علمي به زبان التين نگاشته مي شد. اين اثر كه معموالً آن را 
به  را  نيوتن  دانشمند  همكاران  مي خوانند،  اصول(  ( پرينسيپا 
در  منجم  هالی  ادموند  كرد.  شگفتزده  نظراتش  گسترة  سبب 
مقدمه اش بر پرينسيپا در مورد موفقيت بزرگ نيوتن نوشت: 

»هيچ ميرايي بيش از اين نمي تواند به خدايان نزديك شود.«1
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نيوتن دستاوردش را بر پاية تالش دانشمنداني بنا كرد كه جزو 
ـ 1650( در  يك يا دو نسل قبل از او بودند. ُرنه دكارت )1596 
فرانسه شاخه اي از رياضيات را به وجود آورده بود كه هندسه 
ـ 1543( و  ]ي تحليلي[ نام داشت. نيكالوس كوپرنيك )1473 
آن گاه  اروپايي  ـ 1630( دو ستاره شناس  كپلر )1571  يوهانس 
خورشيد  دور  به  سيارات  كه  دادند  نشان  رصدهاشان  با  كه 
مي گردند، مشاجرات فراواني به پا كردند. پيش از آزمايش ها 
متفكراِن غربي عقايد فيلسوفان و رياضيدانان يونان باستان را 

قبول داشتند كه مي گفتند خورشيد به دور زمين مي گردد.

يك حكاكي آلماني 
متعلق به قرن هفدهم 

 ديدگاه كوپرنيك 
در بارة جهان را 
كه بر اساس آن 

سياره ها دور خورشيد 
مي گردند، تصوير 

كرده است.
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مشاهدات  از  پس  حتي  رومي  كاتوليك  كليساي  مقامات 
پافشاري مي كردند  اين ديدگاه  بر  كپلر همچنان  كوپرنيك و 
كه انسان در مركز جهان شناخته شده قرار دارد. كليسا حتي 
اتهام  به  را  ـ 1642(   1564( گاليله  گاليلئو  ايتاليايي  دانشمند 
اين گفتة بدعت آميز كه رصد او نظريات كوپرنيك و كپلر را 

تأييد كرده است محاكمه كرد. آزمايش هاي 
مؤثر  عامل  اجسام  سقوط  مورد  در  گاليله 
ديگري در دستاورد هاي پُردامنة نيوتن بوده 

است.
پرينسيپا  انتشار  از  پس  سال هاي  در 
زمرة  در  را  نيوتن  به تدريج  انگلستان  مردم 
شمار  به  خود  كشور  متفكران  بزرگ ترين 
از  بسياري  آثار  الهام بخِش  او  نبوغ  آوردند. 
هنرمندان و شاعران شد. الگزاندر پوپ، شاعر 
انگليسي، نظر بهتزدة مردم در بارة نيوتن را 

به صورت موجز چنين بيان كرده است:
اسرار  ظلمت  در  آن  قوانين  و  طبيعت 
پنهان بود. خدا فرمود نيوتن هستي يابد! 

آن گاه همة اسرار برمال شد.2

وقتي در بارة قابليت ها و اكتشافاتش داستان ها 
ساختند و تكرار كردند، به چهره اي افسانه اي 
تبديل شد: او مبدع شاخه اي از رياضيات به 
نام حساب ديفرانسيل و انتگرال بود. او در 
مورد نور تحقيق كرد و با آزمايش رابطة آن را 

قانون اول نيوتن در بارة  
حركت مي گويد مادام  كه 

نيرويي به جسمي وارد 
نشود، ساكن مي ماند يا اگر 

در حال حركت باشد به 
حركت خود ادامه مي دهد. 
قانون دوم مي گويد كه هر 
تغييري در مقدار حركت 

متناسب است با نيرويي كه 
موجب اين تغيير مي شود 
و امتدادش همان امتداد 

نيروست. دانشمندان معاصر 
به افتخار نيوتن اين نيرو 
را با واحدي اندازه گيري 
مي كنند كه آن را نيوتن 
مي خوانند. قانون سومِ 

حركت مي گويد هر عمل 
عكس العملي با شدت 

يكسان دارد. قانون گرانش 
نيوتن مي گويد اشياي جهان 

متناسب با جرم و فاصلة 
خود از هم، يكديگر را 

جذب مي كنند.
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با رنگ به اثبات رساند. قابليت نيوتن در كهنسالي براي تصدي 
به  دستاورد هايش  ديگر  در صدر  دولتي  منصبي  موفقيت آميز 

شهرت و آوازه اش افزود.
امروزه نيز دستاورد هاي اسحاق نيوتن در تمام زمينه هاي 
پيشرفتة علم همچنان تأثير گذار است. روش او داير بر يافتن 
با  اصول علمي از طريق گرد آوردن شواهد و بررسي آن ها 
روش رياضي به شيوة كار تمام دانشمندان خبره تبديل شده 
و  نور  علم  ــ  نورشناخت  زمينة  در  نيوتن  تحقيقات  است. 
رنگ ــ هم به پيشرفت در ساخت عدسي و هم به تحوالتي 

يك نقاشي غلّوآميز 
متعلق به سال 1827 
نيوتن را در لحظه اي 
به تصوير كشيده كه 
با ديدن حباب هاي 

صابوني كه يك بچه 
درست كرده است 
بالفاصله به انكسار 
نور پي مي برد. در 
واقع نظرات نيوتن 

در اين مورد به تدريج 
شكل گرفته است.
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اساسي در پزشكي و شيمي منجر شد. 
نيرو  و  او در مورد جاذبه  قوانين 

مهمي  اختراعات  به  حركت  و 
و  انجاميد  بخار  ماشين  مثل 
هنوز هم در موشك سازي و 

رايانه ها كاربرد دارد.
از  ــياري  بس ــالوه،  به ع
فناوري  روزمرة  ساخته هاي 

در جامعة مدرن متأثر از نبوغ 
نيوتن است. همان طور كه يكي 

ــِخ علم گفته  ــران تاري از صاحبنظ
است:

قوانين نيوتن هر چيز مكانيكي جهان را كه 
حركت مي كند... شرح مي دهند و مردم جهان با استفاده از 
چيزهايي  مي سازند، حتي  را  عادي  چيزهاي  قوانين  همين 
گردش  سرعت  را.  لباسشويي  ماشين  مثل  پيش پاافتاده 
نيوتن  قوانين  بر  مبتني  لباسشويي  ماشين  گردندة  قطعات 
است و از اين قوانين مي توان براي محاسبة فشارهاي وارده 

استفاده كرد. 3

با اين همه در پسِ تصويرِ ذهني مردم از اسحاق نيوتنِ نابغه، 
مردي با شكست ها و مشكالت واقعي قرار داشت ــ آدمي 
پيچيده و گاه بي ادب كه عاليق و اميالش هميشه با افسانه اي 
كه  داشت  اسراري  نداشت.  تناسب  بودند،  ساخته  او  از  كه 
هم با قوانين و هم با رسوم روزگارش در تضاد بود. برخي 
از نخستين زندگينامه نويسان او از اين اسرار خبر نداشتند و 

اسحاق نيوتن 
ـ 1727(  1642(
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شدن  آشكار  مبادا  تا  كنند  پرده پوشي  كوشيدند  ديگر  برخي 
اين اسرار به شهرت نيوتن صدمه بزند. فهم ما از نيوتن نابغه 
و نيوتن انسان در طول سال ها تغيير كرده است. حتي امروزه 

حتي امروزه نيز 
مي توان به نبوغ 

اسحاق نيوتن پي برد.
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است.  مانده  رازآلود  نيوتن  كارهاي  و  احساس ها  از  برخي 
ناشناخته  هنوز  برخي جهات  از  اما  دارد،  جهاني  شهرتي  او 

است.
نيوتن  اسحاق  قواعدي كه شخصيِت  و  فشارها  و  تنش ها 
را شكل داد، از كودكي ناخوشايندش در يكي از روستاهاي 
ماندن  زنده  به  بزرگسال ها  از  عده اي  شد.  شروع  انگلستان 
اسحاق نوزاد اميدي نداشتند؛ و وقتي زنده ماند، عدة بيش تري 
با ويژگي هايي كه اسحاق جوان دارد  آيا  در ترديد بودند كه 

مي تواند از پس امورات خودش بربيايد يا نه.
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جايي براي اسحاق نيست

فصل
2

كه  آمد  دنيا  به  زماني   1642 دسامبر   25 در  نيوتن  اسحاق 
كشمكشي بزرگ در بريتانياي كبير درگرفته بود. جنگ داخلي 
درست چند ماه پيش از تولد او به رهبري اعضاي پارلمان كه 
مخالف شاه چارلز اول بودند، آغاز شده بود. رابطة پادشاه و 
پارلمان پيوسته شكرآب بود. با شروع جنگ خون هاي زيادي 
روز  اما  شود.  پيروز  قطع  طور  به  كسي  بي آن كه  شد،  ريخته 
كريسمس آن سال مشكالت مادر اسحاق، َهنا اِيسكاف نيوتن، 
خانة  از  آن طرف تر  كيلومترها  كه  بود  نبردهايي  از  فوري تر 
سرمزرعه اش در لينكنشر رخ مي داد. شوهرش اسحاق نيوتِن 
پدر سه ماه پيش بر اثر بيماري درگذشته بود. و اسحاِق پسر 
پيش از موقع به دنيا آمده بود. در آن زمان هنا بيوه اي بود كه 

صاحب نوزادي الغر و مردني شده بود.
وقتي هنا از همسايه ها خواست كه براي اسحاق نوزاد دكتر 
از  قبل  طفل  كه  بودند  مطمئن  نكردند.  عجله   آن ها  بياورند، 
رسيدن هر كمكي خواهد مرد. با اين حال پيش بيني آن ها غلط 
از آب درآمد؛ اسحاق زنده ماند. سه سال اول عمرش را در 

شاه چارلز اول از سال 1625 تا زمان اعدامش در سال 1649 و در پايان 
جنگ داخلي بر انگلستان حكومت مي كرد.
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خانة دو طبقة راحتي از سنگ آهك خاكستري گذراند كه هنا 
به ارث برده بود. اگرچه اسحاِق پدر ــ همانند  از شوهرش 
بسياري از مردمان همعصر خود ــ فقط مي توانست اسم خود 
و  پرورش  پرسود  كار  به  كه  بود  موفقي  بنويسد، كشاورز  را 
روستاي  مردمان  اغلب  از  هنا  مي پرداخت.  گوسفند  فروش 
لينكنشر در ناحيه وولستورپ ـ باي ـ كولستروورت امالک و 

دارايي بيش تري داشت.
از آن جا كه هنا نيوتن در رفاه بود، درک تصميم سرنوشت ساز 
با  موافقت كرد كه  او  اسحاق دشوار است.  او در سه سالگي 
او  ازدواج و در خانة  بارناباس اسميت كشيش ثروتمند محل 
زندگي كند. اما اين مردِ بيوة پير خواستار آن شد كه هنا پسرش 

اسحاق نيوتن 
در ملك اربابي 

وولستورپ به دنيا 
آمد كه اكنون متعلق 

به سازمان حفظ 
ميراث ملي است و 

مي توان از آن بازديد 
كرد. برخي از ابزارها 

و وسايل شخصي 
نيوتن را در اتاقي كه 

به دنيا آمده است، 
قرار داده اند.
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ازدواج  سند  از  بخشي  در  هنا  كند.  ترک  را 
از اسميت خواست كه قطعه اي از زمين هاي 
خود را به اسم اسحاق كند. شايد فكر مي كرده 
است كه افزايش ثروت پسرش به جدايي از 

او مي ارزد. از نظر اسحاق چنين نبود.
هنا كودک نوپاي خود را در ملك اربابي 
وولستورپ به پدر و مادر خود سپرد و رفت. 
پسرک طي هفت سالي كه آن جا بود تماس 
مي دانست  هرچند  ــ  داشت  مادر  با  اندكي 
زندگي  آن طرف تر  كيلومتر  چند  فقط  او  كه 
مي كند. حتي مي توانست برج ناقوس كليساي 
جديد  خانة  مجاورت  در  را  ويدم  نورت 
اسحاق  ناخشنودي  ببيند.  دور  از  مادرش 
در طي اين دوران از بسياري جهات معلوم 
طوالني اش  زندگي  سرتاسر  در  او  است. 
در  بارة پدربزرگ و مادربزرگ مسن خود كه 
در غياب مادر از او نگهداري مي كردند، نه 
به شرح حال نويسان چيزي گفت و نه خود 
چيزي نوشت. انگار كه آن دو تأثير كمي بر 
يا  نگذاشته اند،  تأثير  اصاًل  يا  گذاشته اند  او 
شايد خواسته است همه چيز را در اين مورد 
فراموش كند. بي اعتنايي ايسكاف هاي پير به 
از  مانده  جا  به  نوشته هاي  در  خودشان  نوة 

دوران مدرسة اسحاق آشكار است.

برخي از منابع تاريخ تولد 
نيوتن را سال 1643 ذكر 
كرده اند، نه سال 1642. 
در واقع هيچ يك از اين 
دو تاريخ اشتباه نيست. 

يولياني  تقويم  مطابق 
اسحاق نيوتن در 25 

دسامبر 1642 به دنيا آمده 
بريتانياي  مردم  است. 

كبير تا سال 1752 از اين 
تقويم، كه اختراع رومي ها 
بود، استفاده مي كردند. در 
به  بريتانيايي ها  تاريخ  اين 

استفاده از تقويم گرگوري 
رو آوردند كه در دهة 

1580 ابداع شده بود و به 
نام گرگوري هشتم، پاپ 
كاتوليك رومي كه آن را 
تأييد كرده بود، معروف 

شده بود. اين تقويم جديد 
در هماهنگ كردن تاريخ 

عيد پاک با آمدن بهار بهتر 
عمل مي كرد. بسياري از 

تقويم  اروپايي  كشورهاي 
گرگوري را خيلي پيش تر 

قبول كردند.  بريتانيا  از 
مطابق اين تقويم نيوتن در 
چهارم ژانوية 1643 به دنيا 

آمده است.
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در  را  رسمي  درس هاي  اولين  اسحاق 
همجوار،  دهكده هاي  روزانة  مدرسه هاي 
آن  در  آموخت.  استاک  و  اسكيلينگتون 
زبان  دانش آموزان  كه  بود  معمول  روزگار 
ياد  يا جمله سازي  مشق  نوشتن  با  را  التين 
بگيرند. اسحاق كم سن و سال و نگران و تنها 
با استفاده از قلم پر و مركبي كه از درخت 
دفتر  در  را  جمله ها  اين  مي شد،  تهيه  بلوط 
براي  »جايي  است:  نوشته  التينش  مشق 
نشستن ندارم. ... سخت مي ترسم. ... آرزومند 
چيزهايي هستيم كه بيش ترين آسيب را به ما 
مي رسانند. ... مطمئن باش كه تنبيه مي شوي.«4 
و همان طور كه اين دفترچه را پر مي كرد غم 
و غصه اش هم بيش تر مي شد، طوري  كه اين 
»هيچ  است:  كرده  اضافه  را  نوميدانه  نكات 
نمي كند. ... سرنوشت من چه  انساني دركم 
كاري  مي كنم.  تمامش  باالخره  شد.  خواهد 
چه  نمي دانم  بر نمي آيد.  دستم  از  گريه  جز 
كنم.«5 ظاهراً اسحاق با گفتن بعضي از اين 
حرف ها اقدام به خودكشي را سبك و سنگين 

مي كرده است.
جداگانه اي  يادداشت  دفترچة  در  اسحاق 
كه در آن گروه هاي واژگان را در كنار هم دسته بندي كرده، شواهد 
بيش تري در مورد احساس وانهادگي خود به جا گذاشته است. 

جنگ داخلي انگليس از سال 
1642 تا سال 1649 طول 
كشيد. اعضاي مجلس و 

حاميانشان با كارهاي پادشاه 
چارلز اول مخالف بودند. 

آن ها عقيده داشتند كه شاه 
در نهايت بي مالحظگي پول 
خرج مي كند، مي خواهد از 
شر مجلس خالص شود و 
به طور غير منصفانه و غير 

قانوني از  كاتوليك هاي 
رومي در مقابل پروتستان ها 

حمايت مي كند. از آن جا 
كه اغلب مخالفان پروتستان 

چارلز اول كاله هاي 
ساده اي بر سر مي گذاشتند، 
كله گردها ناميده مي شدند. 

حاميان چارلز به سبب 
لباس هاي پر زرق و برقشان 
به شواليه ها معروف بودند. 

جنگ داخلي در سال 1649 
با شكست شواليه ها و اعدام 

شاه در مأل عام به پايان 
رسيد. آليور كرامول يكي 

از رهبران كله گردها رئيس 
دولت بريتانيا شد.
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در بخشي كه عنوان آن »در باب خويشاوندي و القاب« است، 
واژه هاي يتيم و گناهكار را فهرست كرده است. معلوم نيست كه 
آيا پسرک فكر مي كرده مادرش گناهكار است يا تصور مي كرده 
نقص ها و گناهان خودش به نحوي منجر به اين شده است كه 
اسحاق هرگاه  يتيم شود. در هر حال  كنند و عماًل  ترک  را  او 
و هم  بسيار خشمگين  مي افتاده، هم  ناپدري اش  و  مادر  ياد  به 
بسيار معذب مي شده است. سال ها بعد نوشت كه يكي از گناهان 
بچگي اش اين بوده است: »آقا و خانم اسميت را كه ناپدري و 
روي  را  خانه  و  مي زنم  آتششان  كه  كردم  تهديد  بودند،  مادرم 

سرشان خراب مي كنم« 6 ، و اين گونه به نفرتش اعتراف كرد.

خانة دوران كودكي 
نيوتن، خانة اعياني 

وولستورپ در حاشيه 
گرانتم در لينكنشر 

قرار دارد.
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بارناباس اسميت در سال 1653 درگذشت. هنا دوباره به 
ـ كولستروورت  ـ باي  ملك اربابي نيوتن در ناحيه وولستورپ 
برگشت، جايي كه پدر و مادرش از اسحاق مراقبت مي كردند. 
او ايسكاف ها را به خانة خودشان فرستاد. اما اين وصل دوباره 
كه اسحاق تقريبًا يازده ساله سخت در آرزوي آن بود، برايش 
عذاب آور شد. توجه مادرش ميان او و يك برادر و دو خواهر 
اسميت  ماري  مي شد.  تقسيم  نمي شناخت،  را  آن ها  كه  ناتني 
شش ساله و بنجمين اسميت دو ساله و هنا اسميت شيرخواره 
اسحاق  دلخوري  بودند.  نكرده  مادر سر  بدون عشق  هيچ گاه 
از ديگر بچه ها روي بنجمين متمركز شد. خيلي زود به دفتر 
تمرين زبان التيني اسحاق جملة جديدي اضافه شد كه حاكي 
از آزردگي بود: »برادرم را به التماس وا مي دارم.«7 در فهرست 
واژگان در زير عنوان »برادر« واژه هايي مالمت بار و حاكي از 
خشم را اضافه كرده است كه به وضوح نظر تحقيرآميز او را 
به برادرخوانده اش نشان مي دهد: »شر، دهن لق... بي نوا... ]و[ 

از نسل بنيامين.«8
با  نداشت كه اسحاق  لزومي  اگرچه در سال 1655 ديگر 
رقباي فرضي اش رو در رو شود. او كه در آن زمان دوازده سال 
ويليام  عاليجناب  تحصيلكردة خود،  دايي  گفتة  به  بنا  داشت، 
شهري  در  بيش تر  تحصيل  مزاياي  از  تا  بود  آماده  ايسكاف، 
ديگر برخوردار شود. قرار بود اسحاق دور از خانه زندگي كند 
و فقط تعطيالت و روزهايي كه درس ندارد به خانه برگردد 
مدرسه  به  رفتن  براي  خانه  از  دور  زندگي  روزگار  آن  )در 
براي پسربچه هاي خانواده هاي مرفه امري رايج بود(. هنا نيوتن 
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ايسكاف  عاليجناب  كرد.  گوش  را  برادرش  حرف  اسميت 
مدرسه اي خصوصي به نام مدرسة كينگ را كه به مدرسة فري 
گرانتم نيز معروف بود و در شهر بزرگ تر گرانتم قرار داشت، 
توصيه كرد. اسحاق خيلي زود متوجه شد كه زندگي در گرانتم 

هم خوشي هاي جديد دارد هم مشكالت جديد.

ج. م. و. ترنر 
مشهورترين نقاش 
رمانتيِك منظره ها، 
كليساي گرانتم را 
كه نيوتن در آن جا 
به مدرسه مي رفته، 
نقاشي كرده است.
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»پسري معقول و 
ساكت و متفكر«

فصل
3

اسحاق نيوتن در مدرسة كينگ به خواندن درس هايي پرداخت 
يوناني،  التين،  مي خواندند:  معموالً  دوره  آن  نوجوانان  كه 
از  كتابي  او  مقدس.  كتاب  و  زبان ها  اين  به  مكتوب  ادبيات 
اشعار يونان باستان و كتابي از داستان هاي كهن التين داشت. 
همچنين كتابخانة ناپدري كشيش خود را كه كتاب هايش در 

مورد مسيحيت بود، به ارث برده بود.
مرسوم  درس هاي  از  رياضيات  دوره  آن  در  كه  آن جا  از 
نبود، اسحاق نوجوان در مدرسه رياضيات نخواند. طي شش 
سال بعد رياضيات را خودش ياد گرفت ــ شايد با خواندن 
از  پيش  اندكي  كه  كينگ  مدرسة  معلمان  از  يكي  كتاب هاي 
ورود او درگذشته بود. مطالعات خودِ اسحاق و آدم هايي كه 
مي شناخت بسيار مهم تر از درس هايي بود كه خيلي آسان در 

مدرسه ياد مي گرفت.
دايي اش ترتيبي داده بود تا اسحاق با ويليام كالرک، دوا فروش 
محل و خانواده اش در اتاق هاي باالي دوافروشي زندگي كند. 
عالوه بر ويليام و زنش كاترين، سه بچة حاصل از ازدواج اول 

اسحاق نيوتن مدرسه رفتن را به ماندن در خانة وولستورپ 
ترجيح مي داد.
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خانم كالرک در آن جا زندگي مي كردند. اسحاق احتماالً با هر 
دو پسربچه به نام هاي ادوارد و آرتور استورر يا با يكي از آنان 
هم اتاق بوده است. ناخشنودي اسحاق از اين كه دوباره مجبور 
شده است با ديگر بچه ها به صورت اشتراكي زندگي كند، در 
روايت مكتوبي كه بعدها براي اعتراف به گناهانش نوشته مشهود 
است. او در اعترافاتش نوشته است: »من نان هاي مربايي ادوارد 
همچنين  اسحاق  كردم«.9  انكار  را  »آن  و  دزديدم«  را  استورر 
تصديق كرده است كه وقتي چيز دلخواهش را به او نمي داده اند، 
بدعنق مي شده و نوشته است كه »سر تكه اي نان و كره با استاد 

كالرک اوقات تلخي كردم«.10
دعواهاي اسحاق با استوررها احتماالً گاهي با خشونت همراه 
مي شده است. بعيد نيست شخصي كه روزي در راه مدرسه لگدي 
به شكم اسحاق زده، آرتور استورر بوده است. نيوتن سال ها بعد 
اين واقعه را براي فردي زندگينامه نويس تعريف كرده و گفته 
است كه با گرفتن گوش آن گردن كلفت و كشيدنش به طرف 
ديواري كه در آن نزديكي بوده و ماليدن دماغ پسرک به ديوار 
در دعوا پيروز شده است. به گفتة كاترين استورر، خواهر آن دو 
پسر كه سال بعد خاطره اش را براي يكي از زندگينامه نويسان 
تعريف كرده، اسحاق كم سن و سال با خيلي از همكالسي هايش 
اسحاق  كاترين،  است.  نداشته  خوبي  رابطة  كينگ  مدرسة  در 
را »پسري معقول و ساكت و متفكر« توصيف كرده كه »همه 
مي دانستند بيرون از خانه با پسرها بازي نمي كند«.11 با اين  حال، 
او به ياد داشته كه اسحاق با كمال ميل اسباب و اثاثية عروسك 

برايش درست مي كرده است.
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بعضي ساكنان بزرگسال گرانتم به وضوح به ياد مي آوردند 
است.  استفاده مي كرده  ابزار  از  اسحاق چقدر هوشمندانه  كه 
با استفاده و وفق دادن دستورالعمل هايي كه حدود سيزده  او 
كرده  پيدا  صنعت  و  طبيعت  اسرار  اسم  به  كتابي  در  سالگي 
اسحاق  است.  كرده  درست  زيادي  مكانيكي  مدل هاي  بوده، 
به  تا  بود  اين كتاب را رونويسي كرده  از  قسمت هاي زيادي 
بادي  آسياب هاي  و  آفتابي  ساعت  و  بادبادک  ساختن  در  او 

اسرار طبيعت و 
صنعت، كتابي 

عامه پسند به قلم جان 
بيت، كه در سال 
1634 تأليف شد 

و در چاپ دومش 
در سال بعد حاوي 

دستورالعمل هايي 
بود كه نيوتن از 

آن ها در پروژه ها و 
آزمايش هايش استفاده 

مي كرد.
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كوچك كمك كند. حتي در داخل يكي از اين آسياب ها چرخي 
مخصوص براي موش تعبيه شده بود. خود موش منبع نيروي 
آسياب بود. وقتي موش روي چرخ مي دويد حركت به محوري 
منتقل مي شد و پره هاي آسياب را مي چرخاند. اسحاق نوعي 
زمستان  تاريك  صبح هاي  كه  بود  ساخته  نيز  كاغذي  فانوس  
وقت رفتن به مدرسه داخل آن ها شمع روشن مي كرد تا راهش 
آتش  فانوس ها  اين  از  يك  هيچ  خوشبختانه  كند.  روشن  را 
نگرفت. يكي از پروژه هاي استادانة او يك ساعت آبي چوبي 

اسحاق نيوتن اغلب 
با ديگر دانش آموزان 

مدرسة ابتدايي در 
گرانتم بازي نمي كرد.




