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  چكيده

فكــري گاليلــه و دســتاوردها و نوشــته حاضــرپژوهش مختــصري اســت در زنــدگي 
از .  گذاشته است  ) م 17( او و تاثيراتي كه برجامعه علمي ومذهبي زمان خود           كشفيات

آن جايي كه اين كشفيات ارتباط نزديكي بـا الهيـات مـسيحي داشـت ،ابتـدا زنـدگي             
فكري گاليله را به كوتاهي خواهيم نوشت و سپس به نقش و عملكرد كليـسا نـسبت                 

درسـيرمطالب بـه ايـن    . خواهيم كرداي   عدم پذيرش سخنان او اشاره    به پذيرش و يا     
پرسش نيز پاسخ گفته خواهد شد كه آيا تعارض ميـان علـم و ديـن در ايـن داسـتان                     

  . شود  ميدر انتها گاليله به ترازوي نقد سنجيده.امري حقيقي است يا نه 
  . ه، زمين مركزيلابزار نگاري، گالي،   علم،كليسا:كليد واژها

  
  

                                                            
  دانشكده الهيات فردوسي مشهد  استاديار . 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه كالم دانشگاه فردوسي مشهد . 2
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  نگاهي به گاليله   

وي در .  پيزا درايتاليا متولد شدم در شهر1564فوريه سال در )Galileo Galilei(گاليلئو گاليلئي 
ولـي در   . آورد  به رشـته پزشـكي روي      شوارد شد و به اصرار پدر      م به دانشگاه پيزا   1581سال  

  . دانشگاه استعداد رياضي او شكوفا شد
 دانـشمند   -گاليله در رد سخنان ارسطو    . اشت د او زندگينقش بسيار زيادي در     ،  رياضيات
 با استادان خود وارد بحث شد و چون اين بحثها خوشـايند اسـاتيد و دانـشگاه                  -و عالم يوناني  

كم كم در محافل دانشگاهي از او به عنوان كسي يادشدكه مخالف دانـشمند بـزرگ علـم                  ،  نبود
ه اهل تظاهر و پـرده پوشـي نبـود وضـعيتش            چون گاليل . هايي عليه  او آغاز شد     است وبدگويي 

مطالعـه و بـا تـدريس       را  گاليله در شهر فلورانس آثار ارشـميدوس        . بيش از بيش سخت تر شد     
   . خصوصي رياضي امرار معاش كرد 

  بازگشت به پيزا

رياضـي دان  ) Guido Baldo Del Monte(گيـدو بالـدو دل مونتـه   سالگي با  24 گاليله در
كـه   كـرد    ثقـل اشـياي جامـد      اس تقاضاي او تحقيقي در زمينـه مركـز        براس و معروف آشنا شد  

 گيدو  شدكه سبب اما همين امر  . راه به جايي نبرد    و سفانه با سانسور شديد كليسا مواجه شد      امت
رياضـيات   اسـتاد  سـمت  در م1589سال   در گاليله.معرفي كند ) Ferdinando(دونفردينا به را او

  ). 472: 1366ن،رنا(شت دانشگاه پيزا به آنجا بازگ
گذشت بـار ديگـر خواسـته يـا ناخواسـته بـا              دانشگاه در گاليه   اقامت از از مدتي كه   بعد

انتقـاد  مورد اجسام    درارسطو  قانون حركت    از   اين بار  او. ي ارسطو به مخالفت پرداخت    ها  گفته
ي مهـم و خـاص او از عـالم يـا            هـا   ويژگـي باره حركـت اجـسام يكـي از          نظر ارسطو در  . كرد
او معتقد بود كه اجسام سنگين به خط مستقيم به سوي مركز عالم كه زمين               . و بود  شناسيا نكيها

صـورت خـط مـستقيم       به  البته باز  .شوند  مي كنند و اجسام سبك از زمين دور        مي سقوط است،
 ،عنـصر ن چهار اي. آيد اما نه به سنگيني خاك       مي آب پايين .رود اما نه به سبكي آتش       مي ،هوا باال 
ارسـطو   . دهند و اجرامي كه نه سبكند و نه سنگين غير عنصري انـد              مي ير ماه را تشكيل   دنياي ز 

 كـه آنهـا بـا حركـت خـاص خودشـان كـه               بودمعتقد  اند    همچنين در مورد اجرامي كه آسماني     
بر خـالف   گاليه  . اند  گردش است به دور مركز عالم كه زمين است در         )مستدير(حركتي دوراني   
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  .  حركت شديد و حركت كند :دردسته تقسيم ك دو به را حركت اجسام، ارسطو
. را انجـام داد ) Thought Experiments(ي فكـري  ها  نخستين كسي بود كه آزمايشگاليله

 محـدود بـه تجربـه      را خـود    مـا  ا توانست آزمايش تجربي انجـام دهـد،        نمي برخي موارد  در او
 هن خود فضاي آن آزمايش را تصور      توانست اين كار را انجام دهد در ذ         نمي  بلكه اگر  ،كرد نمي
توانست فضايي را به دسـت        نمي او . اين كار را انجام داد     ء كه در مورد خال    گونههمان   كرد؛ مي

  .)31: 1362باربور،( لذادر ذهن خود اين كار را انجام داد، آورد كه خالي از هوا باشد
ديگـران را از    او  .  تفـاوت جـسم بـا محـيط اسـت          ،گاليله معتقد بود چيزي كه مهم است      

كـه  پرسـش   و معتقد بود كه تا روشن شدن ايـن          ا. داشتحذر   وزن اجسام بر  مورد  صحبت در   
زمـاني كـه    .  نبايد درباره آن صحبت كرد     ؟آب هواست يا در    آيا وزن در   ،منظور از وزن چيست   

 ، زيـرا  .بي ارزش است  كامالً   ءخالباره  شد او متذكر شد كه آراء ارسطو در           مي ءصحبت از خال  
 سقوط كند و چون اين امـر نـاممكن          اً اين است كه جسم آن     ءكه منظور از خال   د  كر  مي  گمان او

  .)221 :1379ارسطو، (باشد وجود داشته تواند   نميءپس خال است،
 سقوط هوا ارسطو هيچ توضيحي براي اجسامي كه در      ،  توانست ثابت كند  به آساني   گاليله  

هـيچ   كـه  بـود د اين   مآ  مي كه به دست  اي    نتيجهپس   نداشت،   آب شناور هستند   كنند ولي در   مي
كه تابع وزن حقيقي     ازنظر گاليله جسم باسرعت معيني    .نسبتي ميان غلظت هوا وآب وجود ندارد      

ارسطو در مورد سقوط اجسام ناهمگن      .شود  نمي  مقاومتي ازآن كم   ،زيرا. كند  مي آن است سقوط  
ه سـرعت سـقوط آنهـا بـه وزن          صـراحت گفـت كـ      ولي گاليلـه بـه     ايرادي نديده بود،  ء  درخال

 هـوا را  آن  نـوك    شـود،   مـي  هوا پرتـاب  به   تيري كه    ، نظر ارسطو  از.مخصوص آنها بستگي دارد   
 كننـده ازپرتـاب   فضا    در را خودنيروي انتقالي     تير ،گاليله نظر اما از  رود، ميجلو به شكافد و  مي
 د و را نيـز آغـاز كـ      رخـود   تدريس خـصوصي     همزمان با تدريس در دانشگاه پادوا،     او  . گيرد مي

ي خـود در بـاب      هـا   تئـوري در آن بـه مطالعـه        د و رمنزل خود درست  ك     دري را   كارگاه كوچك 
 .)473 :1366رنان،(خت پردا كرد،  ميرا مشغولش مسائلي كه ذهن

 ها  ريرا بسياري از ارسطو مسلكان تاب حرف       نكرد؛ چندان دوام پيدا   تدريس گاليله درپيزا  
خشم آنهـا را چنـد       يي كه در مورد اجسام انجام داد،      ها  آزمايش عالوه  به ،و سخنان اورا نداشتند   

 درخواسـت  -كـه آزاد بـود    - م گاليله كرسي رياضي دانشگاه پادوا را      1592لذا درسال   . برابركرد
  .را به دست آورد  آن،سپتامبر بيست وهشتم كرد و پس ازانتصاب رسمي ازجانب سناي ونيز در
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  آشنايي گاليله و كپلر

 اوت چهـارم    .خترا  سـا    هندسـي  و نظـامي  نوعي پرگار   گاليله    كه بود   ها  سال همين در
 فرامـوش  را سـال  گاليله اتفاقات آن   بعدها هرچند براي گاليله سال بسيارخوبي بود ؛     1597سال
ـ .ماند اتفاقات آن جاويد   و سال اين عمر پايان تا نفر براي يك  اما كرد  آن گـاه  هـيچ )Kepler(ركپل
) Mysterium Cosmographicum(رازكيهان باعنوان كتابي سال آن در او د،نكر فراموش را سال

ايتاليـا  بـه   از آن را به دوستي داد تا براي كساني كه آشناي به نجوم هـستند                  نسخه سهو  نوشت  
 و ازخوانـدن آن بـه شـور و           آورد دسـت  بـه راگاليله يكي از آن افرادي بود كه كتاب كپلر          .ببرد

بيان  معتقد بود  ها  به آن  ها   بسياري ازعقايدي را كه گاليله سال      ، كتاب آمد، زيرا نويسنده  درشعف  
  .)422 :1351كوستلر،(كرده بود 

گاليله سالهاي متمادي بود كه به نظريه كوپرنيك در مورد نظريه خورشيد مركـزي معتقـد                
ش تي فراواني انجام داده بود و در آن زمان كـه كتـاب كپلـر بـه دسـ                  ها  بود و درباره آن  مطالعه     

ر لـ گاليلـه بـه درخواسـت  كپ       .  بود  پيداكرد  اعتقاد  به نظريه خورشيد مركزي     سخت ديگررسيد  
  .د ادوستانه پاسخ مثبت داي   يك رابطهبراي برقرار كردن 

از ايـن   ،  كـه بـسيار   نوشـت    ،بـراي او     1597 اكتبر   سيزدهمكپلر در پاسخ به نامه گاليله در        
 او پي برده است و به گاليله توصـيه  يه به نظر مسئله خوشحال است كه از آن سوي مرزها كسي        

د كـه اخـتالف     راو بـه گاليلـه پيـشنهاد كـ        .  كه براي اثبات اين عقيده داليلي را فراهم آورد         كرد
دانست كه با     نمي اما  را به دست آورد تا مشكل نظريه كوپرنيكي مرتفع شود،          ها  ي ستاره ها  منظر

  .)428همان،(!خواهد گسستهمين توصيه رشته اين ارتباط را 
سـبب  كپلر .فراموشي سپرد  به رانامه گاليله پس از خواندن نامه كپلر به آن پاسخي نداد و    

. بود كه ارتباط او با گاليله بار ديگر برقـرار شـود           راغب  ناراحتي گاليله را متوجه نشد اما بسيار        
كـه در پيـزا     را طي سـخنراني اش      نظريه كوپرنيك    از اش   طرفداري قطعي اعالم نخستينگاليله  

  ).640: 1348دورانت،(انجام داد به همگان اعالم كرد 

  هديه آسماني ،تلسكوپ

خبر ايـن بـود كـه در هلنـد          . همزمان با اين ايام بود كه خبري عجيب در شهر ونيز پيچيد           
ي دور بهتـر    هـا   داد و بـا آن مـسافت      ساخته شده بودكه اجسام را چند برابر نشان مي        اي      وسيله



199 

اين دستگاه، دو عدسي داشت؛ يكـي محـدب و ديگـري مقعـر كـه در انتهـاي             . شد  مي مشاهده
 گاليلـه . تعبيه شده بود و براي مشاهده اجسام و اشـياي دور، كـاربرد بـسياري داشـت                اي      لوله
 محدب و كدام يـك از آنهـا مقعـر اسـت، امـا او خـود           ها  دانست كه كدام يك از آن شيشه       نمي

الش خود را صرف اين كار كرد تا توانست به وسـيله            شروع به ساختن تلسكوپ كرد و تمام ت       
  .آن به سوي آسمان نگاه كند و ادعاهاي خود را اثبات كند

خود را صرف تكميل دسـتگاه كـرد و سـرانجام دوربـين             اهتمام   تمام   ،او حدود شش ماه   
 برابـر نـشان     سـي و دو     برابـر و اجـسام دور را         هـزار     تا كه اجسام نزديك را       ساخت خود را 

اين يكي از ابداعات ارزنده گاليله بود كه هم در عرصه علمي و هـم در عرصـه نظـامي                    . ادد مي
اما تكميـل كـردن آن       درست است كه گاليله طرح ابتدايي آن را ابداع نكرد         .ارزش بسيار داشت  
او توانست با ايـن دسـتگاه بـه         . دعهده آن بسيارخوب برآم    بود كه گاليله از    كاري بسيار دشوار  

   . زندگي او را متحول كردها يي را انجام داد كه بعدها  كند و رصدآسمان نگاه
نجـوم  كپلر كتاب    يش بود، ها  اصالح تلسكوپ  حال ساختن و   كه گاليله در   م1609درسال  

آن اختـر شناسـي مـورد اصـالح و      منتشر كـرد  كـه در   را خود )Astronomica  Nova( جديد
كپلر نـشان داد كـه بـا رياضـيات چگونـه             ).171 :1384هلزي،(مجددي قرار گرفته بود     بيني  باز
كپلر قهرمـان روش دقيـق      . )28 :1362 باربور،(.كردتوان اشكاالت نظريه كوپرنيك را مرتفع        مي

اين امر در اكتشاف سه قانون بـزرگ حركـت سـيارات كـه از  اقـدامات                  . رياضي در نجوم بود   
ر در تـاريخ سـتاره شناسـي        كپلـ ). 141 :1378ديبـاس، . (چشمگير او بود به خوبي آشكار است      

او با تعيين مدارهاي بيضوي به جاي مدارهاي مدور و با قرار            . ميانجيگر كوپرنيك و نيوتون بود    
او با كارهاي خود بسياري     . ي بيضوي، ازكوپرنيك فراتر رفت    ها  دادن خورشيد در يكي از كانون     

 كپلـر ضـمن حفـظ ايمـان و          .از اشكاالتي را كه براهه بر اين نظريه وارد ساخته بود مرتفع كرد            
يي ها  انگاشت كه در آن قانون      مي هيجان  خود، جهان را به منزله دستگاه قانوني و دنياي منطقي           

آرزو دارم خـدايي را كـه  در جهـان    ((:ي او استها از گفته. بر زمين و ستارگان حاكم است     

  ).637: 1348دورانت،(».خارج و درون خود مي يابم بتوانم مشاهده كنم
 بر آن بود كه به نظم رياضي در جهان راه  نخواهيم يافت مگر به كمك عناصرمعنوي                  كپلر

او سخن افالطون را با تحسين ذكر كرد كـه خداونـد      . و ديني موجود در آيين نوافالطوني گري      
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به همين دليل . ي عددي بنا كرده استها هميشه مشغول هندسه پردازي است و جهان را بر نظم         
  ).61 1369:برت،(آيد   ميفريد كه فقط از طريق كميات به معرفت نايلذهن بشر را چنان آ

كپلر نجـوم    .و فكري بزرگ كپلر را درك نكرد       دستاوردهاي علمي  ارزش گاليله هرگز اما  
ي بطلميوس يا كوپرنيك    ها  از نظر هندسي حتي از تحليل       خورشيد مركز آن بود     كه رااي      سياره
  .تر ارائه داد نيكو

 كـرد  كه گاليله فكـر مـي      روشن كند ،در حالي    ي فلكي را  ها  علت حركت  اتكرد  كپلرسعي  
قايـل  يي  هـا   رصدبراي  كپلر ارزش بسياري    .  مكانيك آسماني را پديد آورد     ،علم است هنوز زود 

يش توانسته بود ها براهه با رصد . را انجام داده بودها منظما ًآن) Tyco Brahe (تيكوبراههبود كه 
 ).115 :1377اسـميت، (خور توجه از حركات سيارات دست پيدا كنـد          به شناخت و بينشي در      

 ؛شنود بـود  داد خ   منظومه كوپرنيك انجام    در خصوص  بعيد نيست كه گاليله از كارهايي كه كپلر       
اين حـال گاليلـه      باي دقيق او بود،     ها  رصديك ويژگي كارهاي گاليله       به اين دليل كه    مخصوصاً

  .در كهماو را تحقير  د و گاهيرهيچ ياد نكبود گري بي نظيررصد و ابزارساز از تيكو براهه كه

   گاليلهاز نگاهآسمان 

 اين رصدها  در رصد كردن ستارگان مشغول شد و      به گاليله بعد از ساختن تلسكوپ خود     
ي هـا   گاليله در رصد  . ي بود ننكرد نيز باور وي  ابتدا براي خود     كه در  كرد برخورد به موضوعي   

  : مواجه شد مسئله مهم  ششخود با
 كـه مـاه را داراي سـطحي       -رايـج    ماه را مشاهده كرد و ديد كه بر خالف تـصور           گاليله.1
 و ديد   او ماه را مشاهده كرد     ؛رويه ماه با رويه زمين فرقي نداشت      - انگاشتند  مي و صيقلي صاف  

  .)474 :1366رنان، (است ها پرتگاه ،ها ،درهها كوهسطح آن پوشيده از 
راه شـيري    گاليلـه    قبل از  .چرخاند را به سوي كهكشان راه شيري        گاليله تلسكوپ خود  .2

 مملـو راه شيري   گاليله مشاهده كرد اين بود كه       ه  آن چ . توده ابري قابل رويت در شب بود       صرفاً
انديـشه فلـك    . كه تا آن زمان ناشـناخته بودنـد       بود  ستارگاني   هزاران ستاره شمارش ناپذيرو    از

 تعبيـه شـده بـود ديگـر معتبـر           هـا   ه خداونـد و جـالل انـسان        براي شكو  ها  ثوابت كه در آسمان   
  . ديگر چندان اعتباري نداشت ،اجرام آسماني كامل.نبود

امروزه به    همان چيزهايي كه ما    ؛يي است   ها  گاليله مشاهده كرد كه خورشيد داراي كلف      .3
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راي  كـه خورشـيد دا     گرفـت نتيجـه    خود اين رصد  گاليله از  .گوييم  مي ي  ي خورشيد ها  آن لكه 
او بـار    .گردنـد دوباره ظـاهرمي     و شوند  مي  ناپديد ها  اين لكه  حركت وضعي خاصي است ،زيرا    

ابطـال    نيـست  هـا   ديگر اين نظريه ارسطو را كه اجرام آسماني كامل هستند و هيچ نقصي در آن              
  .)157 :1371؛دامپي ير، 172 :1384هلزي،(كرد

 ي خـود  هـا   رصـد  بـا  شده بود تاحدي  يي راكه به نظريه كوپرنيك وارد       ها  گاليله اعتراض .4
كه تيكو براهه بركوپرنيـك وارد       اولين اعتراضي كه گاليله به آن پاسخ داد اشكالي بود         . دفع كرد 
 ابعـاد  داراي بايـد ن  سـتارگا  اين بود كه اگرنظريه خورشيد مركزي درست باشد،        آن و كرده بود 

زيـرا اخـتالف    ؛  ابـرزمين باشـد    بايد چند بر   ها  آن اين صورت قطربعضي از    در.آسايي باشند  غول
اگـر  . نـد ا اين گونه درخـشان      ،شد و در سراسر مدار ساليانه زمين        نمي  مشاهده ها  منظري در آن  

  .  نبايد تغيير موضع بدهندظاهراً، ستارگان به اين بزرگي باشند، قرار باشد
خـود آن    از له اطراف سـتاره را    ها  داد تا   مي دافرا اين امكان را به      ،مشاهده تلسكوپي گاليله  

اطرافيـان او     برگاليلـه و    اين مطلـب را،    دوم اين كه ديدن ستارگان نا ديدني و جديد         .جدا كنند 
 را  هـا   بعـضي از آن    و در نتيجـه      زمين باشـند،   فواصل دوري از   كرد كه ستارگان بايد در     آشكار

   .)141 :1377كاپالدي،(توانيم با چشم غيرمسلح مشاهده كنيم نمي
. نـد  ا  گـردش   در آن ت خود از مشتري دريافت كه سـيارگاني بـه دور          گاليله در مشاهدا  .5
 در  خورشـيد  زمان گاليله تمايزميان سـيارگاني كـه بـه دور          اين بود كه در   مشاهدات در   اهميت  

اگـر  . بودند ،كاري دشـوار بـود         در گردش  ي ديگر ها   سياره  دور قمرهايي كه به   گردش بودند و  
ه باشد ،پس سياره مـاه هـم كـه بـه گـرد زمـين در                 توانست براي خود اقماري داشت      مي مشتري

  . آمد  نميگردش بود هيچ امر منحصر به فردي به حساب
ها  اينپنداشت  اما به دليل ابتدايي بودن تلسكوپش       ،  ي زحل را كشف كرد    ها  گاليله حلقه .6

حجـت قطعـي و نهـايي        ،  پي برد كه به بـاور او        گاليله به چيزي   .ندانيز قمرهايي به دور زحل      
ايـن  . اسـت اي      داراي اهلـه  _درسـت ماننـد مـاه       –او كشف كرد كه زهره       .دبوظام كوپرنيكي   ن

ردش اسـت و اهلـه آن معلـول          گـ  در خورشـيد  كردكه زهره به دور    واقعيت به طور قطع اثبات    
  ).144 :1378ديباس،(ي خورشيد است كه بر روي زهره سايه افكنده استها زاويه شعاع

زهـره  آن   كه در _نظام بطلميوسي   بود و با    پرنيك قابل تحليل    نظريه كو  رويداد فقط با     اين
  .قابل تحليل نبود_بودبه دورزمين درحال گردش 
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شـد    مـي آنبـا   كـه  وجود داشت البته نبايد فراموش كرد كه نظر ديگري نيز در اين هنگام            
 ،داشت عالم هستي قرار   مركز  هم چنان در   ،توجيه كرد و زمين   را  گردش زهره به دور خورشيد      

  بـا گاليلـه مطـرح كـرد        هـه  تيكو براهه بود و اين همان نظري بود كه كليسا در مواج            ،نظريه اين
  .)144 :1377كاپالدي،(

   گاليله دانشمندان عصرنگاه جهان از 

چگونه بـوده   نگرش دانشمندان به نظام هستي در زمان گاليله         ه كردن به اين بحث كه       اشار
 دوران باستان ،ارسـطو و مريـدانش از يـك           شمنداندانفيلسوفان و   . امري ضروري است  ،  است

نظام توصيفي كاملي ازجهـان هـستي ارائـه داده           ائودوكسوس و بطلميوس ازسوي ديگر،     و سو
  .قبول عام افتادكليسا  ،درتعديل مختصري و باجرحي،  پرشور مباحثات  كه پس از،بودند

بـود و بـه طـور كلـي تـا            هماهنگ   ديدگاه عقل سليم و مشاهدات عادي كامالً       با اين نظام 
در اين نظام جهان به دو      .بود  جا افتاده   مردم و اكثر دانشمندان      در ذهن     م 17انقالب علمي قرن    
) sub-iunar(تحت القمـر  منطقه   ،بودهم  ،  تركه مركزي  جهان،   نخستين شد؛ بخش بزرگ تقسيم  

سـت و  فـساد ا معـروض كـون و  ايـن منطقـه   . گرفـت كره زمين و نواحي اطـراف آن را در بـر    
 كنند و برهم تـاثير      مي  با يكديگر برخورد   دائماً جادرآن )آب ،خاك ،آتش،هوا  (عنصراصلي  چهار

  .دنشو كه همواره به سوي آن كشيده مي هستند  خاصمكاني داراي ها وهركدام از آنگذارند  مي
بـه سـوي    كـه   عي هـر جـسم      ي ؛حركت طب  دداروجود  دو نوع حركت    بر وفق اين نظرگاه،     

در جهـت    محرك معينـي بـه جـسم         با و حركت قسري كه      شود  مي دادهاش سوق   ويژه  جايگاه  
 انديـشمندان   هفـدهم مـيالدي   – چهـاردهم البته از قرن    . آيد  مي خالف حركت طبيعي اش وارد    

بـه  امـا   ،  قرار دهند اي      اين مساله ديناميك را مورد بررسي تازه       تا   بسياري بودند كه سعي كردند    
  . نظريه رايج بود  اينهفدهم تا قرن ها  تالشرغم

آن  گنبد عظيمي بودكـه كـره زمـين درمركـز         ) super-iunar( فوق القمر  ازجهاندوم  بخش  
 بـود   ردون يا سپهر  درون همين گ  . داد  مي سپهر ثوابت تشكيل   خارجي آن را   رويه   داشت و  قرار

حركات ستارگان بسيار پيچيده بـود و بـا نظـام           . كردند  مي و خورشيد حركت   كه سماوات وماه  
  . شد  مي توضيح دادهها  ،مدارها و فلكها مركب از دايرهرنجي بغ

اجسام فنا ناپذيري بودند كه با      ،  شد  نمي  وارد هيچ گونه نيروي ديناميكي   چون به ستارگان    



203 

ـ بوكـامالً مغـاير     نظام فساد پذير دنياي زير مـاه         در برابـراين نظـام زمـين       ،م1543در سـال     .ددن
 De Revolutionbus)( دوران افالك آسمانيكتابك در كوپرني ،)Geocentric System(زيمرك

Orbium Colestium    طرح كلي نظام خورشيد مركزي را ارائه كرد كه بسيار رضايت بخـش تـر
 نـو البتـه در همـان زمـان جوردا       . نكـرد زمان گاليله چندان غوغايي به پـا         انتشار اين اثر در   . بود

دنياهايي نامتنـاهي   وجود  از  و ابطال كرد راتناهي مفرضيه دنيايي بسته و )  Giordano Bruno(برونو
  . عظيم و شمارش ناپذير بودند كهخبر داد 

  يگانه حامي گاليله

  آوريل نوشـت،  هشتمكه گاليله براي كپلردر اي      با نامه   ارتباط گسسته شده گاليله و كپلر،     
اي كپلـر فرسـتاد و از او        از كتاب خود را بـر     اي      گاليله با آن نامه نسخه    .دوباره از سر گرفته شد    

عنـوان يپـام    بـا   اي       روزرساله يازدهمدت   در كپلر.آن بازگو كند  درباره  خواست كه نظر خود را      
سرگـشاده خطـاب   اي   اين رساله به صورت نامه. نوشت )Sidereus Nuncios( نآوران ستارگا

ـ   پراك به چاپ رسيد و  به گاليله بود كه ماه بعد در       ايي آن بـه صـورت   اندكي بعد ترجمـه ايتالي
  .)441 :1351كوستلر،(محرمانه در فلورانس منتشر شد

اعتبار كپلـر كمـك     . درست همان حمايتي بود كه گاليله در آن زمان به آن نياز داشت               ،اين
گاليلـه قـصد تـرك پـادوا را         .سـت هويدا ا بزرگي به گاليله كرد و اين مطلب از مكاتبات گاليله           

 بهره بـرد  گاليله از سخنان كپلر بسيار      .  فلورانس باز گردد    به شهر جواني خود     عزم كرد  داشت و 
بـراي كپلـر    اي       نامـه   كـه  ادريغـ  كرد، يد سخنان خود در محافل علمي استفاده      يتاراي  و از آن ب   
  .قدرداني نكرديد ي اين تاجهت  به و از اوننوشت

بـاره  پلـر در  كـه ك  اي      هلرسـا خـالل   بودند كه بتوانند از      معاندان و مخالفان گاليله در صدد     
اما در ايـن كـار موفـق         ،پيدا كنند ضد گاليله    مطالبي را بر   سخنان او  از كتاب گاليله نوشته بود و    

واقدام كپلرسبب شد كه بـسياري       كپلر بسيار كمتر بود    محبوبيت گاليله درايتاليا نسبت به     .نشدند
  .يد قرار دهند يد تاتلسكوپ به سوي آسمان نگاه كنند و سخنان او را مورا از مخالفان گاليله ب

ي دوسـتان و نزديكـان كپلـر        هـا   ال كپلر سبب شد كه صداي مخالفت      بسكوت گاليله در ق   
خواسـت   او از به گاليله نوشـت و اي   او نامه لذا. درباره ديدگاه او نسبت به گاليله شدت بگيرد  

يـد  ي تا كوپ تلـس  رويت  بدون كه تلسكوپي را براي او ارسال كند تا او نيزاين ستارگاني را كه              
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كه شايد كپلر از موضع خود عقـب        چون بيم داشت    گاليله  . مشاهده كند با تلسكوپ   كرده است   
تلـسكوپي را  تواند بـراي او       نمي د كه   رذرخواهي ك عاو   از  و شتبراي او نو  اي      نشيني كند نامه  

  .)444:همان(ارسال كند
 هـا  بـين آن اي   ن ديگر نامـه از آبعد بود كه گاليله براي كپلر نوشت و   اي       اين دومين نامه  

را براي كپلـر نوشـت و       اي      البته گاليله بعد از مدتي به صورت رمز و ابهام نامه          . رد و بدل نشد   
اي    لـذا كپلـر نامـه     ؛  توانـست در يابـد      نمي ي آنها را  ايي را نوشته بود كه كپلر معن      ها  در آن جمله  

   :براي گاليله نوشت و به او متذكر شد كه
كنيـد    مـي  فكر...ي شريفي روبروهستيد  ها   براي شماروشن باشد كه باآلماني     اين نكته بايد  «

   »وريتي قرار داده است ؟ظسكوت شما مرا در چه مح  كه
ي قبـل بـراي او      هـا   شايد فاش نساختن كشفيات گاليله به علت حوادثي بود كـه در سـال             

خود اين گونـه رفتـار كنـد        حامي قوي   يگانه  شد كه گاليله با       نمي اما اين دليل  ،  اتفاق افتاده بود  
 گاليلـه  ويژگـي امـا  ، كپلر رفتار ماليمي داشت كه اطرافيان اونمي توانستند به او بي مهري كنند            .

 .انگيخـت بر مـي  به دشمني با خود     را نآنا و كرد  مي ديگران را تحريك   اين بود كه با رفتار خود     
 افروخـت وآن را بـا       مـي  مخالفـان خـود بـر      در خودآتش خاموش ناشدني را    يها  گاليله بارفتار 

  .كرد  ميبست بيشتر  مي و تعابيري كه در سخنان خود به كارها كنايه
  نفامخالنگاه آسمان از 

بـه   آوريل ازگاليله دعوت شـدكه درشـهر بولونيـا كـشفيات خـود را             25-24ي  ها  در شب 
 د؛عكس العملي كه دراين شب اتفاق افتاد بسيار جالب بـو          . )439:همان(بزرگان شهر نشان دهد   

ي مـشتري   هـا    قمر وعمالً گروهي با تلسكوپ او نگاه كردند     :دسته تقسيم شدند   سه   اين گروه به  
گروه ديگري بـه سـوي آسـمان نگـاه          .است گاليله حقه كه اين نظر دادند   اين گونه    اما ديدند را

درسـت گفتـه     افـراد  اينكه ايـن   احتمال. نديده اند  را عادير  غيي  كردند كه چيز   اعالم و كردند
 ابزارهاي زمان خـود كامـل تـر        از ساير   تلسكوپ گاليله   درست است كه   د بسياراست؛زيرا باشن

نگـاه كـردن     از گروه سوم . توانست با آن كاركند     مي تنها خود گاليله   ابتدايي بود و   بود اما بسيار  
مـشاهده نخواهنـد     كه چيزي را   بودند  معتقد زيرا آنها به آسمان با تلسكوپ گاليله امتناع كردند        

عقايدي كه زندگي    ترس اين گروه براي اين بود كه اگرسخنان گاليله درست باشد بايد از            . كرد
اين عكس العمل جامعه آن روز نسبت به گاليله و سـخنان            . كشندد دست ب  اد  مي  را تشكيل  نآنا
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  .)142: 1377كاپالدي،( او بود
تقـادات خودكـه    اع از بايـد  كـرد   مـي  البته بايد قبول كنيم كه اگركسي اين سخنان راقبـول         

و نـد   گرفتـه بود   خـو  هـا   آن كارهايي كه بـا   كشيد؛    مي دست ي متمادي به آنها پايبند بود     ها  سال
 توضـيح دادن   گاليلـه از  . كرد  مي زندگي مردم نقش آفريني    و متن جامعه  كه در  سال بود دوهزار  

 سـوء   همين كار سبب شد كـه ايـن        و بود كند عاجز   مي اين امركه دستگاه جديد او چگونه كار      
 از شود ،خطـاي باصـره ناشـي        مي وجود آيد كه نقاطي كه بر روي اين تلسكوپ مشاهده         هظن ب 
مقبوليـت   بـا  محافـل علمـي    در در هر صورت كشفيات گاليلـه     . خودآن دستگاه باشد   از يا جو

  .)439: 1351كوستلر،(كردند تجليل بسيار آنها از شاعران اما همراه نشد
 تقـو  . يوهان كپلر بود   از آن ،  وي كه حامي گاليله بود     صداي ق  يگانهچنان كه گذشت     هم

 اولـين سـتاره شـناس اروپـا        را اومناقـشه    بـود كـه همـه بـدون هـيچ            دين سبب صداي كپلر ب  
 نيزكسب   را رياضي امپراطور  خود براهه شده بود و مقام مشاور       كپلر جانشين استاد  . دانستند مي

  )440ص همان،( كرده بود

  آغاز مخالفت ها

البته نه از جانـب كليـسا و جامعـه          ،  يان اولين حمالت علني عليه گاليله آغاز شد       اين م  در
 Martin(هـوركي  مارتين).517: همان(را آغاز كرده بودنديورش بلكه هم مسلكان گاليله ، ديني

Horkey (فرانچــسكوسيزي و)F.Cizie (ــشگا ــد همفــسر دان ــن حمــالت بودن ــزا آغــازگر اي   پي
  .)15: 1374كالولين،(

ات كوپرنيك  يانجام داده بود ،گواه درستي نظر      اهداتي كه گاليله با تلسكوپ خود     مشهمه   
-جو ارسـطويي   در خارج كرد و   ونيز حريم   از را او،افسوس كه ميل بازگشت به فلورانس      .بود

ـ      .دولتي قرارداد كه كليسا در آن نفوذ فراواني داشـت         ر  ت ب دربـاري او مايـه      صعـالوه بـر آن من
گاليلـه كارچنـداني بـراي خلـع سـالح          . به او سـوءظن داشـتند     اي      دهبود وع اي      حسادت عده 

  .)475 :1366رنان،(دشمنان خود انجام نداد
ي خود را بـه  ها د تا واقعيت كشفر م فلورانس را به قصد رم ترك ك      1611در سال    گاليله

اقامـت  )Tuscany(ي مـارس درخانـه سفيرتوسـكان      بيست و نهم  او در   .مخالفان خود نشان دهد     
 رياضيدانان يسوعي انجمن علمـي      .درديدارك رم بابزرگان محافل علمي   گاليله در اين شهر    .درك
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 .داشـت  ديـدار  آنهـا  يي بودندكه گاليله با   ها  رم و اعضاي فرهنگستان تيزبينان ازجمله شخصيت      
كـشفيات گاليلـه    مـورد  در رم رياضيدانان مشهور از) Cardinal Bellarmine(نكاردينال بالرمي

  ابـراز كردنـد    مـشتري بـاره   گاليلـه در   ادعـاي  مـورد  مـساعدي در   نظـر  او  به نانآ و درسئوال ك 
] فرهنگـستان تيزبينـان   ) [=Lincean(آكادمي لينچه اي  «گاليله به عضويت    ). 16: 1374كالولين،(

 خاطري آسوده و مطمئن به قصد فلـورانس تـرك           اب را رم ژوئن چهارم   گاليله در  .برگزيده شد 
بـاب  تا جامعـه علمـي و بزرگـان علـم را تـا حـدودي در                  د موفق شد  او در اين سفر خو    . درك

 كه اثبات نظريه خورشيد مركـزي بـود          را گاليله گام بزرگ و مهم خود     . اع كند نقاكشفيات خود   
  .بود برنداشته هنوز 

 گاليلـه  يي عليـه  هـا   بحرانتكوين  مطرح كردن نظريه كوپرنيك در جامعه آن روزگار سبب          
  بـه ،دسـامبر  بيست و يكـم  در) Benedetto Castelli(يبه كشيش كاستلي  ا  در نامهگاليله . شد

  :يي از آن نوشتها او در بخش. كند  مي اشارهنسبت علم ودين
كتاب مقدس درمباحث رياضي مرجعيت زيادي ندارد،به عقيده من،جريانـات طبيعـي را             «

 ذكـر عبـاراتي از كتـاب        كنيم بـا    مي كه خواه با مشاهده دقيق ،خواه با برهان متقاعد كننده درك          
  ).  640: 1348دورانت،(»توان ناديده گرفت  نميمقدس

اين نكته اشـاره     به نيزنوشت   توسكاني   س اودرنامه ديگري كه چند سال بعد به گراندوش       
 گاليله در آن نامه نوشت كه سخن جـدي ديـن، اطاعـت خداونـد و نجـات روح و سـاير         .درك

كتـاب مقـدس از حقـايق و        . ادي اسـت ؛دوم ابـزاري     و استطر اي      نخست حاشيه ،  مطالب ديگر 
گويـد و حقـايقي را كـه از طريـق             مـي  معارف معنوي كه موجب رستگاري انسان است ،سخن       
ي علمـي موجـود در      هـا   گـزاره . كند  مي عادي كسب معرفت براي ما قابل كشف نيست ،مطرح        

بـه همـين    . اي آمـوزش   است و نه بر    ها  به خاطر نتايج آن   .... كتاب مقدس مانند فيزيك ،نجوم و     
ي علمي كتـاب مقـدس از جهـت صـدق و كـذب نبايـد جـدي انگاشـته شـود                      ها  دليل ،گزاره 

  ).36-35: 1362باربور،(
  :گويد   ميگاليله در باب قلمرو دين

  چگونـه  هـا   آموزد چگونـه بـه آسـمان برويم،نـه ايـن كـه آسـمان                مي كتاب مقدس به ما   «
  ».روند مي

 تـا  تالش كرد، عنوان دنياي مشتريبا اثري  در) Simon Mayr (مايريمون س، در نورنبرگ
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فرقـه   از ،)Caccini(يكـاچين  كـشيش ،  سو آن از. مشتري را به خودش نسبت دهد      كشف اقمار 
درطي وعظي در سـانتا ماريـا نـووال ،گاليلـه را بـه بـاد حملـه         ) Dominican Order (دومينيكي

برآسـمان خيـره     و ايـد  ايـستاده  اي جليليـان،چرا  «: او در ابتداي موعظه خـود گفـت       . رفتگ

  ). 643: 1348دورانت ،(» ايد؟ شده
ازجملـه آنهـا   . اما از آن سو افرادي نيز وجود داشتندكه به حمايت گاليله برخاسـته بودنـد    

دربـاره عقيـده   اي   نامهبود كه  ) Paolo Antonio Foscarini(ي آنتونيو فوسكارين پائولو كشيش
 وا. نوشت حركت زمين و سكون خورشيد وكل دستگاه عالم          فيثاغورسيان و كوپرنيك راجع به    

بلكـه   گرفته شـود،  رنظ در بايدنكه نظام كوپرنيك تنها به عنوان يك وسيله محاسبات          بود  معتقد  
  ).536: 1351كوستلر،(شود  فتهپذير  طبيعييبه عنوان واقعيت بايد

  مسئوليت اثبات ادعا

كه مسئوليت اثبـات ادعـاي مربـوط بـه           در فوسكاريني اذعان ك     جواب به نامه    بالرمين در 
  يـا  بود؛براي گاليله دو راه مانده       و دستگاه كوپرنيكي بر عهده مرجعي است كه به آن تعلق دارد          

 يـه و  رحاضربه عنوان يـك نظ     اعمال دستگاه كوپرنيكي درحال    با يا ارائه دهد  را نياز دليل مورد 
  .)540صهمان،(فرضيه موافقت كند 

كـه  (،   ببيننـد   توانـستند   مـي  تصويرهايي را كه  وجود داشت      بخشي از  چون كپلر و گاليله   
 ي سنتي برضد  ها  براي جواب دادن به اعتراض      شانهايتالشرغم  علي)  شد ديدهبعدها تمام آن    
 بـسياري از    ند نتوانست ،بلكه براي دست يافتن به براهيني نتيجه بخش در تاييد آن           حركت زمين، 

  .)250: 1371كرومبي، (معاصران خود را متقاعد سازند
 م به توصيه يكي ازدوسـتانش       1615درسال   سرانجام گاليله پس از فراهم آوردن مقدماتي،     

 توسـكاني نوشـت؛   سگراندوشو ) Christina Lorraine (اي سرگشاده براي كريسينا لورني نامه
يعات  خـود را از شـا      هگـذر وضع خود پرداخت تا از اين ر      مدر آن نامه به بيان واضح و آشكار         

د كـه مـانع     يناكامانـه كوشـ    ه كند و نيز   ئآميزي كه درباره بي ديني او رواج يافته بود ،تبر          شيطنت
گاليلـه  . شودالهياتي  ي  ها  زمينهپايه  اشتباهات شوم كليسا در محكوم كردن منظومه كوپرنيكي بر          

يك كتاب   آگوستين اين چنين استدالل كرد كه خداوند تنها آفريننده           قديسبا استناد به حجيت     
 حقيقت را بايد    .بلكه آفريننده دو كتاب است ؛يكي كتاب طبيعت و ديگري كتاب مقدس            نيست
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  ).522: 1351كوستلر،(در هر دو جستجو كرد اما با نتايجي متفاوت
همان كاري را كرد كـه مقـصود        ،  گاليله معتقد بود زماني كه عقل آدمي طبيعت را شناخت         

اي براي معرفت   براي الهيات و طريقه   اي      قدس سر چشمه  طبيعت در كنار كتاب م    . خداوند بود 
  ).36: 1362باربور،(تواند باشد  به خداوند  مي
و نتـايج آن را بـه صـورت     »كتاب طبيعت را بايد به زبان رياضي خوانـد « :گفت گاليله مي

 و بـدين سـبب  كند  مي كتاب مقدس سرنوشت اخالقي ما را مشخص       .نظريه فيزيكي عرضه كرد   
تصور عمـومي مـردم بـه        طرز زبان فهم متعارفي را مطابق با     و  كند  مي ي طبيعي اشاره  به نمودها 

 آن  مثالً،  دركتاب مقدس معاني مجازي نيز به كار رفته است         كه گاه  دراواشاره ك  البته.برد مي كار
 خداوند داراي    نيست كه واقعاً   اشود به اين معن     مي جايي كه از دست و پاي خداوند سخن گفته        

  . ايم ملحد و كافر شده قطعاً  تحت الفظي بگيريم،ايبه معن  راها اين اگر و است دست و پا
 مقصود خود را به كليـسا و       كه دكراين نامه سعي     دقيق ديني در   تعابير استفاده از  گاليله با 

 يـدن ه ورز از فلـسف   و اين جمله مخالفت كنيم    گويد كه نبايد با     مي گاليله. ازگو كند دانشمندان ب 
 شـناخته  آشـكار     ايـن قطعـاًً    به اين بهانه كه پـيش از       طبيعت، اره چيزهاي اين جهان و    درب آزاد
  . دست بكشيم  اند، شده

 رياضيات مشغوليت ذهني به شـمار      كه هنوز  كرد مطرح صحبت را  ني اين  زما    گاليله در 
بـه   او .دبه متن بيـاور    حاشيه از را رياضيات فراوان، پشتكارو   تگاليله توانست با لياق    .رفت مي

.  است  براي كشف دنياي ناشناخته     فراست درك كرد كه رياضيات بهترين وسيله در دستان بشر         
 آشتي داد  آن  با ها  اروپاييان را بعد از قرن     رمز گشايي از طبيعت،    با درك اهميت رياضيات در     او
  .پايه گذاري كرد) Dynamique(ديناميك  نام با علم جديدي را و

  :نوشت گاليله درباره طبيعت

 لكن مابه درك    .دانحكمت را نگاشته   است، در اين كتاب بزرگ كه همواره پيش روي ما        «
اين كتاب به زبان    .مگر اين كه بدانيم به چه زبان وعاليمي نوشته شده است             شويم،  نمي آن نائل 

بـدون  . دايره و ساير اشكال هندسي     ث،لمث از آن عبارت است   شده است وعاليم   رياضي نوشته 
بدون درك اين    دريابيم و  ين زبان و اين عاليم ،محال است كه يك كلمه ازاين كتاب را            كمك ا 
  .)66: 1369برت،(»سرگردان و ياوه گرد خواهدشد ، توي تاريك هزار در آدمي  كتاب،

به ايـن  نوشت ني ريكه بالرمين به فوسكااي    البته ذكر اين نكته ضروري است كه در نامه     



209 

يي را كـه    هـا   نظريه كوپرنيك صحيح باشد همه بايد بپذيريم كه قسمت        گر  ا.1:د  ر ك هاشار ها  نكته
به نظر مـن شـما و آقـاي گاليلـه     . 2  مربوط به ساكن بودن زمين است درست متوجه نشده ايم         

 كه به صورت فرضي سخن بگوييد نه به صورت   كنيد   و به اين بسنده      نيد احتياط عمل ك   يد با با
شود ،اين كه بگـوييم بـه فـرض متحـرك             مي رنيك نيز ديده  مطلق و اين احتياط در سخنان كوپ      

سـخني اسـت بـا       شوند،  مي بودن زمين و ساكن بودن خورشيد همه ظواهر آسماني بهتر توجيه          
 ولـي تـصديق ايـن كـه         .كمال حسن نيت و اين گونه سخنان براي يك رياضيدان كـافي اسـت             

چرخد بدون آن كه از شرق        مي خورشيد در حقيقت مركز جهان است و تنها بر گرد محور خود           
سخني است بس عظيم و خطرناك ،كه نه تنها همه فيلسوفان الهـي و مدرسـي                ....به غرب برود    

 :شتكاردينال در ادامه  نو    .3  ي كتاب مقدس نيز ناسازگار است     ها  دهد بلكه با نوشته     مي را آزار 
راههـاي گونـاگوني     ،خـدا  جهـان  تعبير و خوبي ثابت كرديد كه براي تفسير     هجناب شما ب  عالي

 در مورد هيچ عبارت خاصي از كتاب مقدس بـه كـار   وجود دارد ،ولي هيچ يك از آنها را عمالً     
نبرده ايد و اگر هم خواسته ايد با روش انتخابي خود همه متنهايي را كه شرح داده ايـد توجيـه                     

  ).257-265: 1351كوستلر،( شده ايد كنيد ،به نظر من با دشواري بسيار بزرگي روبرو
خواهد كه براي     مي دارند چنين ادعاهايي را   اين كه كساني و گاليلهز  ا اين جا  در    بالرمين

قانع  كه مركز تصميم گيري بود،     كتاب مقدس بياورند تا كليسا را      از صحت ادعاي خود داليلي   
از طرفي او حاضـر نبـود       . گاليله هيچ گاه نتوانست به خواسته بالرمين پاسخ مثبت دهد         . سازند

همين امر سبب شد كه     .  آن دوران معرفي كند    يضيه به جامعه علم   رنظريه كوپرنيك را در حد ف     
در چند سال بعد گاليله درگير نزاعي سخت شود كه به محكوميـت تـاريخي او و منـع نظريـه                      

  .كوپرنيك انجاميد
او بـا   . اروپـا بـود    دروسـطي   مرجع جهان بيني قـرون       كاري كه كوپرنيك انجام داد تغيير     

سيدني پوالر علـم قـرون       به گفته    .سئوال برد  زير  راوسطي  ريه خود كل نظام طبيعت دوران       نظ
  .وسطي ،نخستين بار در زمينه علوم و نجوم بود كه طعم شكست را چشيد

بزرگـي   ود  مجـ  در او. كوپرنيك ،خورشيد واجد عظمت شـگفت انگيـزي بـود          در طرح 
  :شتخورشيد نو

 سيار زيبــا چــه كــسيبــدر آن معبــد . تاده اســتدر ميــان همــه سيارات،خورشــيد ايــس« 
توانست اين چراغ را در جايي بهتر از اين جا قرار دهد كه اينك هست ،تا همه جا را روشن      مي
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س ل به آن نام خداي ظاهر را داده است و الكتـراي سـوفوك  )Tre Migistus(تره ميگيستون كند؟
)Sophocles Electra(في الحقيقه ،خورشيد از فراز تخت آن را بصيرت بالذات خوانده است و 

  ».كند  ميگردند هدايت  ميسيارات خانواده خود را كه به گرد او سلطان،
ـ اتش در تقابل با طبيعيات ارسطو بـود ،امـا ايـن مـنجم               يكوپرنيك هر چند نظر    زرگ در  ب

 با،  موجودات زمين و كيهان   »شي بودن   «حوزه علوم طبيعي با ارسطو هم گرايي داشت و درباره           
  .)47-48: 1369برت،(ودبطلميوس هم راي ب  و  ارسطو

  پرنيكواشكاالت نظريه ك

   چند اشكال داشت؛كوپرنيك نظريه بااين حال
 گذشـت پـذيرش ايـن    همچنـان كـه قـبالً   .  هندسي بودشكاليا  علمي،شكالنخستين ا . 1

ين كه حركت   ا يا و باشندداشته  زمين   از زيادي ستارگان فاصله بسيار   كه نظريه مستلزم اين بود   
  . شودمداري زمين انكار 

اگر زمين در حـال     .  مكانيكي بود  شكالا  ديگري كه بر اين نظريه وارد شده بود،        شكالا. 2
وزش هوا محـسوس     حركت زمين،  با حركت است پس چرا حركت آن محسوس نيست ؟چرا        

 پاسـخ قـانع      آنهـا    به   بود  علم مكانيك نتوانسته  زمان  آن   كه تا سواالت متعدد ديگر    و  ؟  نيست
  .بدهد اي   كننده

مسئله كتـاب     كه به اين نظريه وارد بود،      شكالي و شايد اساسي ترين ا      اشكال  مهم ترين  .3
يي ازكتاب مقدس وجود داشت كه اگـر معنـاي          ها  بخش.  با آن بود    اين نظريه  مقدس و مغايرت  

ـ    كتاب مقد   هم اگر. اين نظريه مغايرت داشت     با قطعاً ،شد  مي اخذظاهري آنها     و دوس درست ب
 قبـول  كساني كه ايـن چنـين تـاويلي را         و   دش  مي ويلأكتاب مقدس ت   بايد نظريه كوپرنيك، هم  
ـ  كه پا اين بود ديگر دينيشكال ا .ار اندك بودنديبس ،داشتند مي ، وبه پاي گسترش اخترشناسي ن

 برخـوردار  حمايـت كليـسا   بطلميوسـي كـه از   علـم ارسـطويي و   آن بـا  ناسازگاري ريـشه دار 
  ) 68-70: 1384هلزي،(شد  د،آشكاربو

اگـر  . عدم اختالف منظر ستارگان نيز اشكال ديگري بود كه به ايـن دسـتگاه وارد شـد                . 4
، باترفيلـد (آيـد     نمي زمين در حال گردش است پس چرا اختالف منظري در ستارگان به وجود            

1379: 57.(  
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البته گاليله درپاسخ    .داشتدر دست ن  اي      قانع كننده  پاسخ   گاليله براي رفع اين اشكاالت،    
  :به نامه بالرمين مبني بر اين كه بايد داليل خود را ذكر كند،اين گونه نوشت

كنندكه قادربـه     مي هنگامي كه آن عده ازمشايين كه بايد مجاب شده باشند چنين وانمود           « 
نم  توانم مبادرت به اين كـارك       مي درك حتي ساده ترين وسهل ترين مباحث نيستند، من چگونه         

  ).541ص : 1351كوستلر،(»و وقتم را بيهوده  از دست  بدهم
فت كساني  ر  مي بيم آن  ")Castelli (به كاستلي ه  نام"موسوم به   گاليله   رساله انتشار از پس 

نـسخه  . همـين گونـه هـم شـد       دست بـر قـضا       ،استفاده كنند  اين نوشته عليه گاليله    از بخواهند
ي هـا   عبـارت آن   كه در  دادند) Lorini(ي  لورين روحاني به پدر  آن نوشته را   ازاي      شدهف  تحري

 كـه   داد  مـي  سوقعباراتي به جاي آن نوشته شده بود،كه ذهن مخاطب را            اصلي گاليله حذف و   
   . قصد توهين به كتاب مقدس را داشته است،نويسنده آن

 كردنـد   مـي  كه ادعاي ديـن داري    را   نانيآ گاليله صداي مخالفت دانشمندان و    اندك اندك   
ي كوپرنيـك و اثبـات ادعاهـاي خـود          ها  گاليله براي دفاع از گفته    . شنيدعليه نظريات كوپرنيك    

در اين سفر بر خالف سفر قبلـي     . كه به رم سفر كند و از نظريات خود دفاع كند             فتتصميم گر 
 سفير آن جمله به رم برحذرداشتند از     رفتناز گاليله استقبال نشد و حتي بعضي از افراد او را از             

 دوك  در عين حـال   . ، به گاليله هشدار داد به رم نرود       )Cosimo(زيمو دوك كو  ،وسكاني در رم  ت
 ،پـدر روحـاني    .اختـصاص داد  ويالي مديچي مكاني را      در او براي و تسليم خواسته گاليله شد   

 شـواهدي را  طرح دعـوا،  آمدن به رم و به گاليله پيغام داد كه قبل از) Grin Berger(رگرين برگ
توانست از كتاب مقدس    ناما گاليله   . ي خود جمع آوري كند    ها  مقدس براي صدق گفته   كتاب   از

كليـسا و    براي اثبات نظريه خود شاهد بياورد ؛زيرا متن كتاب مغـاير بـا ادعـاي گاليلـه بـود و                   
ـ       شدند و   نمي ي كتاب مقدس  ها  ويل گفته ادانشمندان نيز راضي به ت      وجـه  هحاضر نبودنـد كـه ب

  . فسير كند تديگري اين كتاب را

  اولين ضربه 

 نـوزدهم م در   1616 در سـال     . كليسا با راي و نظرهاي كوپرنيك به شدت مخالفـت كـرد           
  مغـاير  آيـا  ايـن كـه      سخنان گاليله و  باب  ند تا در    دفوريه ،علماي الهيات به مقر پاپ احضار ش       

  .حكم بدهند قضاوت كنند و ،ندكتاب مقدس ا
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 ساكن و   در نتيجه خورشيد مركزعالم است و     .1 دندكر  مي بررسي موضوع را  دو  بايد ان آن
 و نه ساكن ،بلكـه داراي حركـت         ت زمين نه مركز عالم اس     .2است  فقط داراي حركت موضعي     

 كردند كـه  قـضيه       صادري خود اين حكم را      ها  كليسا و قضات آن بعد از بررسي      . وضعي است 
ي معنا و بنـا بررسـوم بـد         ابلهانه و ازلحاظ فلسفي ب    «خورشيد مركز عالم است و حركتي ندارد        

 تحـت  ايهم از لحاظ معن   ،   چند جا مخالف كتاب مقدس است        صراحت در   و به  »بينانه است   
زمين نه در مركز عالم     «اين قضيه كه    . معناي پدران مقدس و علماي دين      اللفظي آن و هم بنا بر     
رد  در حركـت اسـت و نيزحركـت روزانـه دا           وضـعي بلكه به صورت    ،  »است و نه بي حركت      

است كه هم از لحاظ معنـا و هـم از لحـاظ فلـسفي و حقيقـت دينـي ،الاقـل از جنبـه                          شايسته
كتاب كوپرنيك و نظريه او مخالف بـا كتـاب مقـدس            . محسوب شود كننده   گمراه   ،گرايي ايمان

  .)162: 1377شارات،(د كنترويج آن را كتب ضاله قرار گرفت و هيچ كس نبايد درشمار است و 
ن مامور شد كه گاليله را به رم احضار كند و او را نـسبت بـه تـصميمات                   كاردينال بالرمي 

همـين   و به    قبول كرد او نيز راي دادگاه را       شدو راي دادگاه براي گاليله خوانده    .دكنكليسا مطلع   
تفتـيش  دادگـاه   مارس فرمـان مجمـع عمـوعي         پنجمدر  . گرفته نشد  از او تعهد نامه كتبي       سبب

 -تـا زمـاني كـه اصـالح نـشوند            -فوسكاريني   ي كوپرنيك و  ها  ابعقايد مبني بر ممنوعيت كت    
 آمدن شكافي ميان علـم و       پديدي آينده سبب    ها   درسال ،اين حكم و حكم بعدي آن     .  اعالم شد 
 در صورتي كه در حكم نامي از آن بـرده           ، بودند نام برده از بدعت گذاري     داوران؛ زيرا   دين شد 

 ي او در  ها  م نامي از گاليله به ميان نيامده بود و كتاب         جالب اين است كه در اين حك      . نشده بود 
   .)57 :1374كالولين، (تنگرف  قرار ي سياهها ليست كتاب
 كـرد   مقابله با اين شايعه كه تحقير و تنبيه شده است ،از بالرمـين درخواسـت              براي  گاليله  

ين درايـن گـواهي   بالرمـ . اي درباره جرياناتي كه روي داده است تنظيم كنـد     نامهگواهي براي او 
  :نامه چنين نوشت 

دانيم گاليله موصوف نه در حـضور مـا و            مي  كه تا آنجا كه ما     كنيمبه اين وسيله اعالم مي    «
نه در حضور هيچ شخص ديگري در اين شهر رم يا در هر جاي ديگري ،عقيده و يا هر اصـل                     

او جـاري   زبـان   بـر   ي    ا   است و هيچ استغفار نامـه      كردهديگري را كه به آن پايبند است ،ترك ن        
صادر شده و طي آن اظهار گرديده است كه عقيده منسوب به          اي      بلكه فقط اعالميه   نشده است؛ 

با كتاب مقدس در تغاير است و       ... چرخد و   مي كوپرنيك مبني بر اين كه زمين به گرد خورشيد        
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 گواهي نامـه بـه      براي گواهي مراتب باال اين    . ن مجاز نيست  آبالنتيجه دفاع از آن و ياتمسك به        
  ).558: 1351كوستلر،(»م نوشته شد 1616 ماه مه در سال 26خط ما در 

البته توجه به اين نكته ضروري است كه بالرمين در چند نوبت به گاليله هـشدار و تـذكر                
د كه نظريه كوپرنيكي را به عنوان فرضيه به جامعه علمي معرفي كند تا اين گونه بـا مخالفـت                اد

توسـكاني گـزارش     سـفير . درم مان  در ماه ديگر  سه   راي دادگاه مدت   ليله بعداز گا. مواجه نشود 
يي كه حملـه بـه آنـان بـا شكـست            ها   با كشيشان و مبارزه با شخصيت       ستيهندگي گاليله در  داد

  . بوده است سرسخت و لجوج  شد، مهاجم تمام مي
ـ  را او ضمير ذهن اما فكر ثابتي گاليله در هفت سال بعد چيزي ننوشت،  مـشغول   ه خـود ب

از همين جـا بـود كـه گاليلـه           .دكن اكتفاتوانست به اشاعه نظريه خود        نمي كرد وآ ن اين بود كه     
 مـد را مطـرح كـرد       و او نظريـه جـزر    . افتـاد اي      عيت به فكر راه چـاره     ضبراي رهايي از اين و    

  .)215-212: 1377شارات،(
ي كوچكي مانند ساختن تلـسكوپي      اه  هذا به كار    بيمار بود ،مع   گاليله در دو سال بعد غالباً     

 كـه بـا شكـست       - مـشتري   گردش اقمار از رهگذر   تالش براي تعيين طول جغرافيايي       دريايي،
  .)562: 1351كوستلر، ( اشتغال داشت-مواجه شد

  دشمن تراشي  

 سيشد كه هم از جنگ       ستاره دنباله دار در آسمان ايتاليا پديدار      سه  در همين سال بود كه      
  . خبر داد   گاليلهجنگ و جدالمصيبت بار ترين ساله و هم از 

 Horatio(سيتـ گرا يوسـ  هورا،سـخنراني پـدر    شـد، جنـگ وجـدال   موجب ايـن  هآن چ

Grassi(      ًاين نظـر صـحيح    به  اين سخنراني   . منتشر شد  روحاني يسوعي دانشكده رم بود كه بعدا 
 از بسيار دور تر  اي      لهمنظمي در فاص   مانند سيارات در مدار     كه ستارگان دنباله دار    داشت اشاره
   .نظريه براهه استفاده كرد گراسي براي تاييد سخنان خود از. ندماه در حركت مدار

يي با عبارات بسيار تنـد و  ها كه گاليله اين سخنان را شنيد ،سخت برآشفت و حاشيه       وقتي  
ستاره دنباله   و در ك  آن را انكار   سرا پا اما   دكن بود كه آن را رد       آنگاليله بر   . براي او نوشت   زننده
نتيجه توهم دانست كه معلول انعكاس ابخره زميني است كه پس از عبور از ماه به اوج                  را   دار  

   .)563: همان(رسد   ميآسمان
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 Mario (چيتدوگيبلكه شاگرد سابق خود ماريو  سي حمله نكرد،تبه گرا خود نام گاليله با

Guiducci (در نيـز  سيتـ گرا .كنـد  امضاء  را »ان دنباله دار  گفتار درباره ستارگ  « كه كرد   وادار را 
 اسـتفاده ) Lothario Sarsi Sigensano( سـانو  سيگن لوتاريوسارسي نام تقلبي از پاسخ به گاليله

. يافـت  انتشار» وفلسفي ستاره شناسي  موازنه « تحت عنوان  م1619سالر  د سيتگرا رساله .دكر
   ).562: همان(بود  )Ii Saggiatore(ج نعيارس معروف او كتاب رساله اين به پاسخ گاليله

وي در ايـن    . بـود سي  تـ ي گرا ها   گفته ده اين كتاب از تكذيب طعن آميز عم       بيشترقسمت  
از ذهن او دور بـود      شده باشد و يا      ممكن است دچار اشتباه      گراتسي    كه  نداشت توجهتكذيب  

  .كه ممكن است خود اشتباه كرده باشد
 دانـشمند يـسوعي     زده بـود، گراتـسي    رسـاله خـود بـه او        يي كه گاليله در     ها  طعنههمه  با  
ي كليـساي سـن     هـا   را طرح ريزي كـرد و نقاشـي       اي       او ساختمان زير دريايي    .بوداي      برجسته

به شاينر ،ايـن دو      سي شد و سپس حمالت نا موجه      ترفتاري كه با گرا   . اينياتسيو را در رم كشيد    
سومين يسوعي كه گاليله بـه      .  كرد بدل ليلهعضو ذي نفوذ يسوعي را به دشمنان آشتي ناپذير گا         

بود ) Firenzuola(  فيرنزوئوال ،پدر روحاني  )آن هم در يك مورد مهندسي نظامي      (او حمله كرد    
 سال بعد   بيست و پنج  همين فرد    ساخته بود ؛   را  ) St.Angelo (كه استحكامات قصر سن آنجلو    

  . دشدر دادگاه گاليله رئيس دادگاه تفتيش عقايد 
 چنين اظهـار    ها  بعد   جانشين كالويوس شد،    ،رگر كه در سمت رئيس دانشكده رم      بگرين  

توانـست تـا پايـان عمـر         مـي ،  شـد   نمـي  كرد كه اگر گاليله با رنجش خاطر فرقه يسوعي روبرو         
سـطو  رمواجـه شـدن بـا طرفـداران ا         .بنويـسد  خويش آزادانه درباره حركت زمـين مطـالبي را        

ـ     گفتـه   البته اين    از برخورد با يسوعيان ممكن بود ؛      اجتناب   اما،  ناپذير بود   اجتناب  ابـه ايـن معن
قـصد اسـت   بلكه به ايـن    ،  را موجه جلوه دهيم    ات آنها ينيست كه طرز برخورد يسوعيان و نظر      

سبب ايـن اخـتالف،     .  را نشان دهيم   كه وجه اختالف يسوعيان و كليساي رم با اعتقادات گاليله         
به رهبران فرقه يسوعي وي حمالت شديد سبب د بلكه به  به نظريه كوپرنيكي نبو   گرايش گاليله   

  . و كليساي رم بود
 تقديم كه پاپ جديد و حامي گاليله بود ،)Maffeo Barberini ( به مافئو باربينيعيارسنج  

بـا مـوفقيتي كـه       . او ناخرسند بودنـد     يسوعيان از اين كار     با اشتياق پذيرفت اما       او آن را   ؛شد
 گاليله اميد وار بود بتواند نظر كليسا را در مورد حكم محكوميـت              ،ده بود  به دست آور   عيارسنج
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 بـه   مسئلهباب اين    در اين زمينه موفق نشد اما اجازه يافت تا مطالبي در             وي. كوپرنيك لغو كند  
  .)476 : 1366رنان، (كندبررسي  را )بطلميوس–ارسطو ( بنويسد و دو نظر مطرحطور كلي

گاليلـه از بـه دسـت    . پرهيـز كنـد   نتيجه گيـري     هرگونه   كه از     البته به او گوشزد كردند    
  كرد  اقدام او به نوشتن كتابي   . ورانس باز گشت  لف آوردن اين موفقيت و اجازه به وجد آمد و به         

 دلهـره آور   هراسي سـهمگين و    بهش را   عمر ي آخر ها  سال وفكند  به مخاطره ا    را شا كه زندگي 
 Dialogue On The Two Prinicipal (بزرگ جهاندو نظام   درباره او گفتگو كتاب .تبديل كرد

World Systems (  نام داشت   .  

  نظام بزرگ جهان  دو گفتگو درباره 

 يات خـود را در قالـب گفتگـو        ي نظر و گاليله   اند    كردهدر اين كتاب سه شخصيت گفتگو       
ته از زبـان    دانـشمند برجـس   ) Salviati(سـالوياتي   . دراين سه شخصيت به مخاطب خود القا كـ        

 صاحب ذوق و زيرك در لباس بي طرفي، دسـتيار بـود   )Sagredo(ساگردو  گاليله سخن گفت،  
خوش خلق و مدافع ارسطو و بطلميوس نقش دلقكـي را           ،  ساده لوح ) Simplicio(و سيمپليچو   

  .  ضربه وارد شدها داشت كه به او در اين صحبت
درپايـان كتـاب    .ي ارسطو رد شـد ها ه در آن نظام و نظري     وشد   گفتگو در چهار روز انجام    

 نتيجه گرفت    چنينبود   ابلهي خود را در گوشه گوشه سخنان نشان داده            كه بارها  سيمپليچو نيز
  شخـصيتي بـسيار برجـسته و دانـشمندي           به عنـوان    پاپ اوربانوس ازگاليله    همان گونه كه    كه  

يز بايـد در برابـر سـخنان او         بزرگ ياد كرده است كه همه بايد در مقابل او سكوت كنند ،شما ن             
  .)572 :1351كوستلر، (به اين ترتيب اين جدل و بحث به پايان رسيد. سكوت كنيد

 تثبيـت    عقيده كوپرنيكي خود دفاع كنـد و آن را         ازتوانست  گاليله دراين كتاب به خوبي ن     
رت هـر صـو    در.نيامـد   آن نيزحاصلي به دست      كه از پرداخت  جزر و مد       مسئله به   نمايد ،لذا 

  . دكر به پايان رساند و آن را براي چاپ آماده 1630گاليله اين كتاب را در سال 
توانست تمام كتاب را مطالعه كند، لذا مطالعة          نمي پاپ چنان اشتغال خاطر داشت كه خود      

 Niccolo(وظيفه بازرسي پروانه چاپ را، نيكلو ريكـاردي  . آن را  به  بازرسان خود محول كرد

Riccardi( او از اهالي فلورانس بود و عالقه شديدي بـه گاليلـه داشـت              .  دربار انجام داد    رئيس
اي شد كه همين مرد پـاك دل        حوادث تاريخي به گونه   .واعتقادي به دستگاه كوپرنيكي نداشت      
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او نوشته گاليلـه را از      . و دوست داشتني با القيدي خود، سبب اصلي داستان تأسف انگيزي شد           
بر عقايـد   جامة مبدلي   كرد كه اين كتاب      اما از آن سر در نياورد و حكم          اول تا آخر مطالعه كرد    

لـذا بـراي بـرون شـدن از ايـن           . ت دارد م مغـاير  1616كوپرنيكي گاليله است كه با فرمان سال        
 . واگـذار كـرد   Visconti)(خواندن كتاب را به دستيار خود، پـدرروحاني ويـسكونتي   مخمصه،

وي اصالحات جزيي در آن بـه عمـل آورد بـه ايـن              . نبودويسكونتي هم براي اين كار مناسب       
  . سپس متن را به مافوق خود تسليم كرد، جلوه دهداي   قصد كه راي كوپرنيكي كتاب را فرضيه

ريكاردي مدت زمان زيادي را به افراد مختلف فرصت  داد تـا كتـاب را مطالعـه كننـد و                     
العه كندو شخـصاً در آن  تجديـد نظـر        سرانجام به اين نتيجه رسيد كه بايد خودش كتاب  رامط          

در نتيجـه ايـن   . اما در اين رهگذر با مشكالتي از جانب گاليله و هواداران او مواجه شـد            . نمايد
براي صرفه جويي در وقـت اجـازه چـاپ          . فشارها، ريكاردي با اقدامي غير عادي موافقت كرد       

سـپس اوراق  . نظركنـد كتاب را صادر كرد مشروط بر اين كه در ايـن كتـاب، خـودش تجديـد       
بـراي انجـام ايـن كـار مقـرر شـدكه       . تجديد نظر شده را يك به يك نزد متصدي چاپ فرستاد       

  .پرنس چزي، رئيس مورد احترام فرهنگستان لينچئي به او كمك كند 
گاليله به محض انعقاد اين موافقت نامه، براي فرار از گرماي شديد رم، بـه فلـورانس بـاز                   

چزي درگذشت و چند هفته بعد  طاعون شـيوع پيـدا كـرد و ارتبـاط                 بعداز بازگشت او   .گشت
اين حوادث فرصت بسيار مناسبي را در اختيار گاليله قـرار داد كـه      . فلورانس و رم  گسسته شد     

سـرباز زنـد و درخواسـت       ،  از انجام شرايطي كه برطبق فرمان اجازه چاپ كتاب مقرر شده بود           
  . رانس مطرح كندخود را مبني بر اجازه چاپ كتاب در فلو

ريكاردي در ابتدا از صدور اجازه چاپ كتاب در فلورانس بدون هيچ گونه تجديد نظـري        
مخالفت كرد، اما در اثر فشارهاي اطرافيان خود موافقت خود را مبني برچاپ كتاب درفلورانس               

  تجديـد نظـر    هـا   صادركرد، غير از مقدمه و بندهاي آخر آن كـه خـود  او  بايـد شخـصاً در آن                    
) Clementye Egidii(مقررشد كه اين تجديـد نظـر را پـدر روحـاني، كلمنتـه اجيـدي        .كرد مي

اما چون اين كار براي گاليله خوشايند نبـود،         ،  بازرس فلورانسي دادگاه تفتيش عقائد انجام دهد      
  .    پدر روحاني، استفاني براي انجام اين كار گمارده شد

. كتـاب را صـادر كـرد   چـاپ  م اجـازه  1621ئل سالاستفاني سر سپرده گاليله بود و در اوا    
گاليلـه بـار    . آخر كتاب كار چاپ آن را به تعويـق انـداخت              مقدمه و بندهاي   حفظريكاردي با   
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 و  ي باقيمانـده كتـاب را نيـز از كـارديني بگيـرد            ها   قسمت ديگر از نيكوليني درخواست كرد كه     
ي كتاب گاليله از زير     ها   اولين نسخه  م1632در فوريه سال    . نيكوليني موفق به انجام اين كار شد      

 نمتوجه شدند كه گاليله آنا     چند هفته طول نكشيد كه پاپ اوربانوس و دربار        . چاپ بيرون آمد  
 شـد  بالغبه گاليله ا ماه اكتبر در قبل از رسيدن ماه اوت كتاب توقيف شد و     . را فريب داده است   

  . يابد تا دردادگاه تفتيش عقايد رم حضور
كتاب خود دچار بيماري شد و همين  چاپ   كه گاليله پس از      دهدميي نشان   شواهد تاريخ 

د و حتي گواهي پزشكان را مبني بر بـد          ابراي عدم حضور خود در دادگاه قرار د       اي      را بهانه  امر
زيرا يك   بار ديگربه سخنان او گوش بدهند ؛      بودند  اما آنها حاضر ن   ،  داحالي خود براي رم فرست    

  .  بودندده  فريب خور از اوبار
پـاپ اوربـانوس    را  ترديدي نيست كه اولين دادگـاه       .  رفت به رم  ماه تاخير چهار   اگاليله ب 

 سوء استفاده كرده و احساسات او را        شاحساس كرد كه گاليله از اعتماد      زيرا.داد تشكيل   ،هشتم
  . ناديده گرفته است

يكـي از   . عهده داشتند يسوعيان دراين ميان نقش بسيار مهمي در تحريكات عليه گاليله بر            
شد   ميآراي گاليله مخالف بودند اين بود كه اگرعقايد گاليله محكوم يي كه يسوعيان باها انگيزه

شد و گاليله در اين قماركه بر سر بود ونبود خود، بـا               نمي كليسا به كيهان شناسي جديد نزديك     
شـايد ندانـسته    ،  ده بـود  ي خورشيدي و جزرو مد به پا كـر        ها  ي مجهول لكه  ها  اتكاء به استدالل  

  . ي ارتجاعي كليسا شد و جهان شناسي يسوعيان به خطر افتادها تسليم خواسته
گاليله دراين كارزار نه فقط از اين عهد كه باور كوپرنيكي را فرضيه قلمداد كند سر باز زد                  

ده بلكه استدالل محبوب اوربانوس رادر آخرين قسمت كتاب، آن هم به اجمال اززبان ابلهي سا              
 كـه   –لوح روايت كرد كه تا آن زمان هرچه گفته بود اشتباه از آب در آمده بود  و  اوربـانوس                      

  . سخت به گاليله بد گمان شد-گاليله در كتابش او را ابلهي ساده لوح معرفي كرد

  محاكمه گاليله 

  موضـوع بـود،    باب اين كميسيوني كه مامور  تحقيق در       تشكيل   محاكمه گاليله با     ماجراي
  : سر پيچي كرده است كليسانظر كميسيون اين بود كه گاليله به جهات زير از اوامر.از گرديدآغ

بـدون چـون و چـرا بـر         كوپرنيـك و تاكيـد       باور   براي  اي      ه جنبه فرضي   به قائل نشدن . 1
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   .متحرك بودن زمين
   . به حركت زمين به اشتباهمد و  جزرنسبت دادن. 2
 باور  به كلي از   كرد و مفادش اين بود كه          1616الي كه پاپ در س    حكمسكوت درباره   . 3

 تاريخ به بعد نه به آن تمسك جويد و نه به تعليم و دفاع از آن به هر                   نو از آ  كشد  خود دست ب  
   .كند مبادرت  يا كتباًطريقي شفاهاً

ش از  د امـا در مـورد كتـاب       ركنخود گاليله هيچ موردي را ذكر         باب  كميسيون بازرسي در    
سپس اين گزارش براي اقدامات بعدي تسليم دادگاه تفتيش عقايـد           .ياد كرد ف   مورد تخل  هشت

 ماه آوريـل سـال      دوازدهمد واز گاليله در     كر صادر   1633در ماه اكتبر سال     اي      شد كه احضاريه  
اتهامات به متهم گفته نشد بلكه از وي سئوال شد كـه              بر طبق روش دادگاه،    .شدي  جويبعد باز   
   .حضار شده استچيزي اداند براي چه  آيا مي

 بـازپرس   .  باشـد  ش شايد به خاطر چاپ كتاب اخير      :گاليله در پاسخ به اين سئوال گفت        
گاليلـه در پاسـخ بـه       . كـرد  م بـه تفـضيل از او سـئوال           1616 حوادث سال    خصوصدادگاه در   

 اگـر عقيـده كوپرنيـك     « كاردينال بالرمين به او گفته اسـت        : هاي او خاطر نشان كرد كه        سئوال
،  به آن تمسك جست و از آن دفاع كـرد يدو نبااست د، مغاير با كتاب مقدس    ومطلقا پذيرفته ش  

  ».به عنوان يك فرضيه تلقي شود تواند   مياما
حكم نهي قطعي   بازپرس  سپس  . او تاكيد كرد به هيچ وجه از فرمان سر پيچي نكرده است           

يا از آن    د،كن نحو نه به آن تمسك       به هيچ «  : قرائت كرد  ي م را براي و    1616ادعا شده در سال     
منكـر وجـود     ،بـازپرس  گاليله بعد از شنيدن سـخنان       » .شوددفاع كند و يا به تعليم آن مشغول         

»  نحـو  يچبه ه «و  » به تعليم نپردازد    «كلماتي مانند    شد اما متذكر . هرگونه نهيي در اين حكم شد     
  . خاطر بياورد بهتواند  نمي  را

،  كـه حـاوي ايـن كلمـات نبـود          ،اي خود به به گواهي نامه بالرمين      گاليله براي اثبات ادع   
از او  ،  اسـت  اسـتنادكرده    ها  آن چاپ كتاب خود به       در يي كه ها  دوباره در مورد حيله   . استناد كرد 

 ايـن    مورد در   را   نهايي خود    ي  ها   گزارش ،كارشناس دادگاه سه  ،  بعد پنج روز . سئوال كردند 
  . كردند نظيمتصفانه من  - به گفته مورخان-پرونده

نظر كوپرنيك را به عنوان نظريـه مطـرح نكـرده           ا  تنه نه كه گاليله  اين عقيده بودند   برن  آنا
ابلهان «و  » كوته نظر «او بودند     كه مخالف نظر    كرده است و كساني را     است بلكه از آن دفاع نيز     
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ن دعـوي او    صفحات چاپ شده كتـاب، خـالف آ       . است خوانده  » ن انسان   أدون ش « و  » گنگ  
  . شد  ميمحكوم، كرد  ميلذا گاليله در هر دادگاهي كه شركت. بود

 براي گفتن   شد كه آيا مطلبي       سئوال    او از.  گاليله به دادگاه فرا خوانده شد      ،براي بار دوم  
  : دارد؟ او در پاسخ چنين گفت 

آيـا از    فكـر فـرو رفـتم كـه          به بازپرسي قبلي كه از من به عمل آمد چند روزي            بابدر  « 
 كه به عقيده كوپرنيك تمسك نجويم به من رسيده اسـت            به اين مضمون  جانب بالرمين مطلبي    

لذا آن را دوبـاره     ،   سال است رساله را نديده ام      سهدر نتيجه به اين موضوع رسيدم كه من         . يا نه 
ي  و بر خالف ميل باطني خود چيزي بر قلم مـن جـار             مورد بررسي قرار دادم تا ببينم آيا سهواً       

زمـاني كـه آن را   . بداننـد شده است كه خواننده يا مقامات رسمي آن را دليلي بر نافرمـاني مـن           
كنم در چندين مورد مطالب بـه صـورتي           مي اعالمبنابراين  . دم گويي اثر جديدي بود    كرمطالعه  

  .)560-599: 1351كوستلر، (».آمده است كه گويي غرض نويسنده اثبات آنها بوده است 
د كه گويي شخص ديگري تمام مطالب كتاب را نوشته است و            رنان صحبت ك  گاليله آن چ  
 گاليله بار ديگر بـه      ،اين سخنان  پس از . دكن  نمي تاييد آنها را  و  خبري ندارد  آنگاليله از مطالب    

 راه اثبـات عقايـد خـود         گوييد فـردي كـه در       مي  با خود  البد.... صحن علني دادگاه آورده شد      
  ؟داشت چگونه به اين راحتي از عقايد خود دست بر ،ني شدي فراواها متحمل سختي

 با بيماري سخت خود دسـت و پنجـه          ها  بتوان گفت كه گاليله در آن سال        شايد در پاسخ  
البته شايد درست نباشـد كـه مـا ايـن           .  سال از عمر او سپري شده بود       هفتادحدود  . كرد مينرم  

عكس العمـل دادگـاه      آن روزها از    كه در  راسي هول و ه   اما. يمدان گاليله ب  توجيه عمل عوامل را   
در هـر  .  بود هنـوز از اذهـان پـاك نـشده بـود      افتادهها در دل نووتفتيش عقايد پس از دادگاه بر     

دادگاه حاضر شـد و   گاليله براي آخرين بار در . صورت گاليله در مقابل راي دادگاه تسليم بود
 وضعيت با وجود بيماري درك كنند و نامه      كه حال او را در اين      خواستاز قضات عالي دادگاه     

 . او به ياد آورند مبني بر ستايش  راپاپ به گاليله

 سـياه در  بد رفتاري نشد و     روي  ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه با گاليله به هيچ             
بـا گاليلـه    ،  بنـدد   مي بر خالف تصوري كه از متهمان اين دادگاه در ذهن نقش          . حبس نشد چال  
 باز  خود     سخت  دادگاه روزهايي كه از   و   در طول اقامت او در رم       . رفتار شد    ترمانه مح بسيار

  .  داشت اوربانوس اقامت دربار پاپ  در گشت مي
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  راي دادگاه 

در زمـره   كتـاب گاليلـه      :ژوئـن راي دادگـاه صادرشـد      شـانزدهم   يعني در  شش هفته بعد،  
خود مبني بـر متحـرك بـودن         باور   ه از ك از گاليله خواسته شد    و  شد شناختهي ممنوعه   ها  كتاب

ايـن   غيـر  در. آموزش و مطرح ساختن آن به هر نحوي خودداري كنـد           از زمين دست بردارد و   
 سـلطه پـاپ    ي كه تحـت قناطم همهاين حكم به . صورت به مجازات اعدام محكوم خواهد شد 

   .)560-599: همان(شد   ارسال بود
 يرينفرانچـسكو بـارب    :نـد عبـارت بودنـد از      امـضاء نكرد   قضاتي كه اين حكـم گاليلـه را       

)Francesco Barbini( ، گاليلـه قبـل از خوانـدن    .  ويگليو و ديسدريو اسـكاگليا  و كوئيدوبنتي
  : كهكردنامه اين درخواست را از جامعه علمي و ديني  توبه

 انجـام خـواهم داد ؛     ،  خواهنـد   مـي  من فقط دو تقاضا دارم و آن گاه آن چه عالي جنابـان            «
 كنند،  ميمرا محكومزيرا برخالف كساني كه  ت آن كه نبايد گفته شود كه كاتوليك نيستم ؛        نخس
 دوم آن كه نبايـد گفتـه شـود كـه كـسي را گمـراه                 .خواهم كاتوليك بمانم و كاتوليك بميرم      مي

علـي مـردان     (».ام زيرا من بـه طـور قـانوني اجـازه چـاپ كتـاب را بـه دسـت آورده ام                        كرده
  )51: 1376خان،

. گويـد   نمـي  درباره حركت زمين  اي      كلمه .كوتاه و روشن   ين دفاعيه حقيقي گاليله است،    ا
قـضات ايـن را درك      . درد بلكه از شخصيت خود دفاع كـ       ركنعلم خود دفاع     از گفتار   او دراين 

  .ندادآن تغييراتي د در، او حكم به  دادن قبل از ند وردك

تعـارض علـم و تعـصب       مـاجراي   لكـه   ب و دين نبود   تعارض علم ماجراي  گاليله  ماجراي  
 مردمِ بسياري را در تعاليم جزمي و در موضوعاتي          و،ي اختر شناسي ن   ها  گر چه تاثير و پيامد    .بود

و سبب شـد كـه تعـداد محـدودي از           نگه داشت   در شك و شبهه     ،   جنبه ديني نداشت   كه كامالً 
شناسـي در اسـاس هـيچ       اما اختـر    .  بي خدايي بدانند     آن را ترويج   ،ي كج فكر و منحرف    ها  آدم

  .)178 :1384هلزي،(ضديتي با دين نداشت 
 يسر پيچي از فرمان   گاليله بدعت و    اتهام   ؛مطرح نشد در محاكمه گاليله هيچ مسئله علمي       

به اقتدار كليسا و دادگاه تفتـيش عقايـد رم          اي      هيچ لطمه تبرئة گاليله، بدون اين كه       . بود رسمي
گاليله به خطاي خود اعتراف كند و البتـه     كه   براين شد   قرار  ؛پس نهاني  ، ممكن نبود  وارد نياورد 

بازخواني كتاب متوجـه اشـتباهات       اقرار كرد كه در    گاليله كتباً  .شود تخفيف حكم برخوردار   از
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كارهـا بـه همـان صـورتي كـه          . آن شده است و هيچ قصد سوئي در تاليف كتاب نداشته است           
   ).134 :1382دريك، (برنامه ريزي شده بود انجام شد

  سقفپرنده در 

ايـن  . يك بار ادعيه توبه را تكرار كنـد       اي      هفته  سال آينده،  سهگاليله مكلف شد در طول      
 ،خـواهر ،دخترش كنـار  در را سـخت خـود    روزهاي    تا  بود  بسيار عالي  يكار براي گاليله فرصت   

 ويالي  در زندان صوري خود در ويبتدا ا.سپري كندا آرامش ب) Maria Celeste (ماري چلسته
بـه   سرانجام   آن درقصراسقف اعظم رم اقامت كرد و       پس از  گراندوك در ترينبتا دل مونته بود و      

  . آرچتري رفت مزرعه خود در
و تاثير گذار خود يعني مكانيك       اصلي حرفه فوصر م را  وقت خود  ،گاليله پس ازمحاكمه  

، رهـاورد ايـن     اه آورد  محاكمه، كتابي نوشت كه براي او شهرت جهاني به همـر            آن از بعد. كرد
.  بـود ]Discoesi E Dimostrazioni A Bue Nuoe Scienze  [گفتگو درباره دو علمدوره، كتاب 
  . وارد شدعلم مكانيك  به خطه اوبا اين كتاب 

 بـا چنـان     هـا   ديدن آسماني كه شـب     د و از  ادست د   را از  دخو بينايي   عمر اواخر گاليله در 
 سـالگي   هفتاد وهشت م در   1642گاليله در سال    .  شد  حروم م  كرد  مي شعفي به آن نگاه    و شور

 را براي هميـشه در آسـمان علـم    دو نام خو  بست    دنيا و متعلقات آن فرو     ديده بر   براي هميشه   
  . كردجاويدان 

گاليلـه  . ي زيادي شناخته شـد    ها  ارزش كارهايي كه در زمان حيات انجام داد بعد از مدت          
 آن را به عهـده ديگـران        تداوم برداشت و    گجايگاهي  بزر  ه  ب وصولي اوليه را در مسير      ها  گام

 ايـزاك نيـوتن    سـر    به خاموشـي رفـت،     درست در روزي كه ستاره زندگي گاليله رو         . گذاشت
)Sirisaac Newton (پا به اين عرصه خاكي گذاشت .  

   مقام گاليله در تاريخ علم و ارزيابي آن 

يكي معتقد و فيلـسوفي طبيعـي بـود كـه بـه      بايد گفت كه گاليله مردي اين دنيايي و كاتول       
اگر نظـر   ،  به گفته گاليله   .  مورد پذيرش محافل علمي قرار گرفت      اشسبب سخنان هوشمندانه    

بـدون حـرام    ،مخالفـت بـا ايمـان كاتوليكي      دليـل    به   ،كوپرنيك يا اعتقاد خاص به حركت زمين      
وايي فراوان بود و به زيان      مايه افتضاح و رس   ،  حرام و ممنوع اعالم شده بود     ،شمردن علم نجوم    
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 بود كه به آنها فرصت داده شد تا قضيه را اثبـات شـده ببيننـد و پـس از بـاور             ي و نفوس  ها  جان
حرام شمردن سراسر علم چيـزي جـز تحقيـر عبـارات كتـاب              .كردن، آن را گناه محسوب كنند     

د متعـال بـه     مقدس خداوند نبود ؛ عباراتي كه در آنها گفته شده بود كه شكوه و عظمت خداون               
  .شود   ميصورت شگفتي در همه آثار او تجلي يافته است و در كتاب طبيعت خوانده

كـه تجربـه    كنـد     مـي  ترغيـب به صحت اموري    گوشزد كرد مومنان را     گاليله به عالم ديني     
  . را اثبات كرده استها حسي و باور علمي، نادرستي آن

 او بر اين عقيده بود كـه جهـاني          .شتعلمي را نو   واقعيت  ،گاليله به زبان سازش ناپذيري    
است كه   اين   وظيفه علم  و   ير ناپذير و مستقل از اختراعات انسان وجود دارد          يعيني با قانون تغ   

  . بر آن با يقين قطعي ،جهان واقعي را كشف كند  افزوننظري وي ها استداللاز رهگذر 
 و حركـات    هـا   دريافـت كند كه خـود را بـا          نمي يري  هرگز چيزي در طبيعت براي اين تغ      

 .ي علمـي بـود    هـا   بـر پيـشرفت   اي      محاكمه گاليله ضربه سخت و كوبنده     . منطبق سازد    ها  انسان
 و  ها  حاكميت و قدرت كليسا تا آن جا باال رفته بود كه حتي در علم كه منجر به كشف واقعيت                  

ـ           كليسا هر جا كه  . كرد خالتشد نيز د    مي حقايق ه سـختي بـه      منافع خود را در خطر ديد با آن ب
  .به اين معارضه ادامه  دادآن نهدام معارضه بر خواست و تا ا
آنان  :گويد  مي كليسا و عالمان آنها دارند    ي  ها  انديشهمانند  يي  ها  انديشهگاليله به كساني كه     

به نظر من ايـن كـار را فقـط از            زنند،  مي كه اين همه ازتغيير ناپذيري و هميشگي بودن امور دم         
  . اند آنكه سخت در آرزوي دراز زيستن؛بويژهدهند  مي ترس مردن انجام

داستان گاليله و سرنوشت او را به عنـوان يكـي           . در پايان بايد به نكاتي كليدي اشاره كنيم       
خـورد    مـي  تعارضي كه در اين داستان به چـشم       . كنند  مي از مصاديق تعارض علم و دين مطرح      

امـا اگـر يكـي از       . ا واقع نما و صادق بدانيم     ناشي از اين است كه ما هر دو گزاره علم و دين ر            
يي مربوط به عالم خارج نباشد،يعني نقشي غير از خبـر دادن و گـزارش از                ها   داراي گزاره  ها  آن

يي ها يكي از ديد گاه. عالم خارج بر عهده داشته باشد،در اين صورت تعارض پيش نخواهد آمد           
»  اينسترومنتاليسم«ست ،ديدگاه موسوم به     كه درفلسفه علم براي رفع اين تعارض پيشنهاد شده ا         

دور ازواقع نيست اگربگوييم اين ديـدگاه را كليـساي قـرن شـانزدهم نيـز                . است] ابزارانگاري[
 مـا عرضـه   هـايي را بـه     علم تنهـا نظريـه    .نما نيست بروفق اين رويكرد، علم حقيقت    . داشته است 

اگراين نظريه را قبول كنـيم، بايـد        .  يابند  توفيق ها  تنظيم پديده كند كه درعلم ابزارهستند تا به      مي
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دهنـد    مـي   را بـه مـا     هـا   گوينـد ولـي علـوم ابـزار تنظـيم پديـده             مي بگوييم مذاهب، حقيقت را   
  ).31: 1369برت،(

در اين ديـدگاه    . اگراين ديدگاه را بپذيريم دقيقاً مانند كليسا در زمان گاليله عمل كرده ايم            
ابزار سازي و دادن قدرت محاسبه و كنتـرل و تـصرف            هنر علم ،  . واقعيت فيزيكي مطرح نيست   

سئوال ايـن اسـت     . توانيم به اين تعارض پايان دهيم       نمي با اين ديدگاه  . در طبيعت به بشر است    
كه خود بالرمين و اوزياندر، تا چه حد  به  اين ابزار انگاري علم معتقد بودنـد و آن را در چـه                        

كه الهيات مسيحي  براي اثبات وجود خداونـد بـه           برهان نظمي   .دانستند    مي يي صحيح ها  عرصه
  ). 178: 1384مهدي نژاد،(علمي بود اي   آن استناد كرد، فرضيه

از آن سو گاليله براي رفع اين تعارض تاكيد كرد كه از آن جا كه خداونـد هـم  نگارنـده                      
ا هـم   توانند ب   نمي اين دو سر چشمه     ،  كتاب تكويني طبيعت است و هم فرستنده كتاب تكويني        

خوانـدن  . خوانند و دانشمندان كتاب طبيعـت را        مي پيامبران كتاب شريعت را   . در تعارض باشند  
كتاب طبيعت براي رهنمون شدن به خداوند همان اندازه حرمـت و اهميـت دارد كـه خوانـدن                   

  ).36: 1362باربور،(كتاب شريعت 
ا پيــشنهاد آيــد كــه او بــراي رفــع ايــن مــشكل دو راه حــل ر  مــياز ســخنان گاليلــه بــر

گاليله به برتري هيچ علمي بر علم ديگر معتقـد          .ابزارانگاري دين و تاويل پذيري زبان دين        :كرد
به نظر او روحانيان به برتري علم الهي قايـل بودنـد و هـيچ كـس حـق چنـين كـاري را                        . نبود

كـه  او بر اين عقيـده  بـود         . نهايت اين كه موضوع اين علم شريف تر از سايرعلوم بود          . نداشت
. دايره رسالت  پيامبران محدود بود     . شود در ساير علوم نيز دخالت كند        نمي اين برتر بودن سبب   

نظر صحيحي نبود؛ زيرا حكمت     ،  آموختند  مي ها  اين تصور كه پيامبران بايد همه چيز را به انسان         
  ).193: 1384مهدي نژاد،(شود و اعطاي عقل به انسان كاري عبث است   ميخداوند خدشه دار

گاليلـه نيـز ماننـد اوليـاي        . بايد گفت هم كليسا و هم گاليله يك جانبه به قضاوت رفتنـد            
كليسا تعارض ظاهري علم و دين را از ابتدا  ناممكن دانست و اين امر ناشـي از عـدم تفكيـك     

گاليله براي كسي كه كتاب مقدس را جدي گرفت پاسخي نداشـت،            .دو مقام در اين ديدگاه بود     
  .   ر مقابل كليساييان نيز پاسخي نداشتهمان گونه كه د

 بـه كتـاب مقـدس    ها ،رمز ورود آناند    ابزارگونه ها  اشكال ديگر اين است كه اگراين گزاره      
چيست؟ روش ابزارانگارانه گاليله كه هم با رفتار متدينان ناسازگار بود و هم ديـن را منفعـل و                   
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موضع اصحاب كليـسا ايـن      .  كليسا نبود  بي دفاع در برابر علم رها كرد، به هيچ وجه مورد قبول           
شـوند    مـي  بود اگر ايـن روش و خـط مـشي شـود ،همـه مـسائل عـاري از ترديـد و مناقـشه                       

كليسا ابتدا روند آرامـي  .از اين رو كليسا در مقابل آن موضع شديدي را اتخاذ كرد ).194:همان(
افـل علمـي در مـورد       و بايـد در مح    اند    را در پيش گرفت و پيشنهاد كرد كه اين سخنان فرضيه          

يي را در هـا  اما گاليله به اين كار راضي نشد و به رغم ايـن كـه نتوانـست داده              .  بحث شود  ها  آن
  . دفاع از اين راي گردآوري كند، وارد اين كارزار شد

ي مديدي كسي جرات نداشت تا در بـاب         ها  تا مدت . محكوميت گاليله آثار سوئي داشت    
. ي مادي بود  ها  جهان از منظر گاليله متشكل از اتم      . گويدنظريات خود در محافل علمي سخن ب      

در ايـن   .  حاكم كـرد   -ي رياضي بنا شده بود    ها   كه  براساس قانون    –او روح هندسي را بر جهان     
 ناشي از علت فاعلي نبودند، بلكه متـاثر از تغييـرات كمـي يـا رياضـي                   ها  دنيا حوادث و معلول   

خداونـد ديگـر    ،  با اين تحليـل از حركـت      .  بود و بس   اه  در نتيجه خداوند فقط خالق اتم     . بودند
  .  حركت  بخشيدها علت اوليه و بعيد  نبود ،بلكه علت اوليه نيرو بود كه به اتم

بـراي  . در دنياي گاليله فقط رياضي اصالت داشت و دين در متن و حاشـيه قـرار داشـت                 
دراين جهـان   .ا آنها نبود  ي كتاب مقدس و هم خواني ب      ها  ي علمي نيازي به گفته    ها  تصديق گزاره 

 در  هـا   است كه خورشيد در مركز آن است و انسان ماننـد سـاير پديـده              اي      بيني ،جهان منظومه  
برونو، از مكتب كوپرنيك به عنوان اولـين قـدم اساسـي كـه انـسان در راه آزاد كـردن                     . طبيعت

 از ماديـات  در اين مكتب به عقل اين قـدرت داده شـدكه پـا را        . خويش برداشته است ،ياد كرد    
ا نـدك انـدك خـدا از        . فراتر گذاشت و به ماوراي عالم خود  بدون  نياز  به الهيات سفر كـرد                

يعنـي در   . زندگي محو شد و عقل اين توانايي را پيدا كرد كه به جاي خداونـد تـصميم بگيـرد                  
  . ابتدا نياز به آفريدگار بود اما در ادامه نيازي به وجود اين پروردگار احساس نشد

امـا عـالوه بـر آثـار پردامنـه او در            . ي خواهيم بگوييم گاليله اين هـدف را دنبـال كـرد           نم
گاليله انساني بود كه آزادانه زندگي كـرد        . ي علمي در عرصه الهيات نيز تأثير گذار بود        ها  عرصه

او دانشمندي .و در راهي قدم گذاشت كه تا قبل از آن بسياري از رفتن در آن راه هراس داشتند           
همت و واال مقام بود و نام او به سبب تحقيقات پي گيرش در قوانين طبيعي و بنياد نهـادن   بلند  

 كه دامنه بينش و دريافت آدمي را نـسبت بـه جهـان بـسيار                –علم جديد  و  اختراع تلسكوپ        
  . جاودانه ماندگار شد–وسعت بخشيد
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  گاليله؛ سنجشي انتقادي

ختـه در مطـاوي مقالـه آمـد ـ موجـب       شرح منازعه گاليلـه و كليـسا ـ كـه جـسته و گري     
در اين مختصر سعي خواهيم كرد ايـن منازعـه را در            . هاي دامنه داري در دين و علم شد        بحث

اين منازعه ،چنان كه گفتيم، بر حسب دو مكتب فلسفي ابـزار انگـاري            . چشم اندازي نو بنگريم   
  .وصف شدني و بيان كردني است] رئاليسم[= و واقع انگاري 

. كه كليسا مذهب را واقع انگار و علم را ابزار انگار دانست و گاليلـه بـرعكس                مختصر آن   
طبعاً هر دو روياروي هم صف آرايي كردند و هيچكدام حاضر به عقب نشيني و عدول از رأي                  

اين منازعه وقتي حـدت و شـدت پيـدا    . و نظر خود نبودند و از اين روي، اين منازعه روي داد  
سوف گرانمايه و نامدار فرانسوي، بر گاليله  طعن زد كه چرا بـا كليـسا                كرد كه مورخ علم و فيل     

انگاشـت تعـارض از       مـي  اگر گاليله فيزيك آسمان و زمين را ابزاري و غير واقـع نمـا             . در افتاد 
  . شد  ميريشه بر كنده

 در حكم ابزار وآالت و يا جهازات محاسبه براي عبـارت            ها  ابزار انگاران بر آنند كه نظريه     
  به عبارات مخبر از مشاهدات، ارتباط و انتظـام         ها  نظريه،  مطابق اين مشرب  . ر از مشاهداتند  مخب
. سـازند   مي را ميسر ) ها  داده(از دسته ديگر    ) ها  پيش بيني (بخشند و استنتاج يك دسته از آنها         مي

  . توان گفت  نميو ديگر از صدق و كذب و مطابق و مصداقشان سخن. همين و بس
 از عباراتي صادق يـا كـاذب        ها  اسم جنس است براي انواعي از آرا كه نظريه        واقع انگاري   

هـر دو تعريـف     (كننـد     مـي  »واقعـي «و يـا    » موجود«شوند و همه حكايت از هوياتي         مي ساخته
  ) .1372: اقتباس شده از ماري هسه، 

  پيشينه  ابزارانگاري

كـسي بـود كـه قايـل بـه      گرا  و ايدئاليست انگليسي ـ نخـستين   باركلي ـ فيلسوف تجربه 
او اعتقاد داشت كه اين قوانين چيزي به جز ابزار محاسباتي براي توصـيف   .ابزاري انگاري شد

شوند   ميضرورتي ندارد الفاظ و اصطالحاتي كه در قوانين ظاهر        ... و پيش بيني پديدارها نيستند    
 نيـز مقايـسه كنيـد       جـان الزي و   (. ي موجود در طبيعت ارجاع داشته باشد      ها  به يكي از چيز   ... 
   . )  Popper,1968-p111با

 The)كـي هدف و ساختار نظرية فيزيپير دوئم در فصل پاياني كتاب پر آوازة خـودش،   
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Aim and Structure  )Physical Theory    يا (فيزيك يك نفر دين دار « در فصلي تحت عنوان
  . گويد  مينظر انتقادي خود را در خصوص گاليله باز» ) مؤمن

از اين روي بـود كـه       . ظمناً خود ابزار انگار بود    . وئم، مؤمني معتقد به آيين كاتوليك بود      د
. به وي طعن زدند كه به قصد و عمد رايي را برگزيده است تا با اعتقاد ديني اش سازگار باشـد                    

  : كند   ميخود وي اذعان
ا بـه مـا نمايانـده       ايمان دارم كه خـدا خـود ر       ] ديني[البته من با تمام روحم به اين حقايق         

  . (Duhem , 1977-P273 ) ...تعاليم خود را به ما رسانده است، است و از طريق كليسا
  : نويسد  ميسپس

كـه شايـستگي    انـد     به راستي اصول فيزيك نظري چـه هـستند؟ آنهـا محاسـبات رياضـي              
انـد   دقبه خودي خود نه صا    ،  اين اصول . تلخيص و طبقه بندي قوانين مأخوذ از تجربه را دارند         

   .)(Ibid., P280و نه كاذب 
  : نويسد  ميو در خصوص مذهب

در حالي كه اصـول فيزيـك،       . آراء مذهبي و متافيزيكي، آرايي درباره واقعيات خارجي اند        
 ,.Ibidانـد   قضايايي هستند در مورد بعضي از عاليم رياضي كه از هر گونه وجود واقعي عاري

P280)(.      يي هستند كه خبـر از واقـع       ها  قانون،  ي علمي ها  ريم قانون  اگر به ديده واقع انگاري بنگ 
ي علمـي واقـع انگارانـه    هـا  اما اگر كسي معتقد باشد كه نظريـه . دهند و كاشف ماورا هستند    مي

دهند، بلكه سرشت ابزاري دارند،       نمي يعني در پي كشف واقعيت نيستند و خبر از واقع         ،  نيستند
در ايـن صـورت     . ي او نخواهد داشـت    ها  ظريهدر آن صورت صدق و كذب هم جايگاهي در ن         

توان از كارآيي و ناكـارآيي آنهـا        توان از صدق و كذب آنها سخن گفت، بلكه تنها مي            نمي ديگر
  ).174:، 1374سروش، (سخن گفت  

   انتقادات ابزارانگاري

  : نويسد  ميكند و  ميپوپر كه خود در علم واقع انگار است سخت به ابزار انگاري انتقاد
بال فاصله پس از ابداع يا در زمـان         ،  پذيريم كه نظريه علمي ممكن است       مي  البته اين را   ما

. كنيم كه آنها صرفاً ابزار نيـستند        مي اما ادعا ... بعد، در باب همه اقسام مسائل علمي به كار روند         
 : 1379پـوپر،   (آمـوزيم   مـي  زيرا ما مـدعي هـستيم كـه از علـم چيـزي در بـاره سـاختار عـالم                   
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  . )Popper,1968-p111؛327
  : از آن ماري هسه است ، انتقاد ديگر

 مشابهتي با نحوة بهره جـستن از آالت و ادوات معمـول             ها  نحوه بهره جستن ما از تئوري     
نـه بـه دنبـال      (گرديم    مي ي همگاني و همه جايي    ها   ما به دنبال تئوري    ها  در عالم تئوري  ... ندارد

مـا از   ،  ثانيـاً ). و ويژه و خورند آن غرضـند      اند    شدهيي كه براي هر غرض خاص ابداع        ها  تئوري
 و نيـز مقايـسه      28 :1372مـاري هـسه،   (خواهيم كه نسبت به ابطال حساس باشـند         مي ها  تئوري

  . )  Popper,1968-p111 -113(كنيد

  : انتقاد سوم از آنِ باربور است 
اقعـي محـصلي    ورزند كه موجـودات و      نمي بر خالف واقع انگاران، اصراري    ،  ابزار انگاران 

شوند، نه اكتشاف     مي  اختراع ها  قوانين و نظريه  . وجود دارند كه ما به ازاء خارجي آن مفاهيم اند         
 كارآمد هـستند و بعـضي       ها  چرا بعضي از نظريه   ،  دهند كه   مي اما به ندرت به اين سؤال پاسخ      ... 

  ).201-200: 1362باربور، (ديگر نيستند 

فقط يـاد   . گذريم  مي ز ساير انتقادات ابزار انگاري در     چون در اين جا بناي تفصيل نيست ا       
هر كدام به نحوي به ابزار انگـاري اسـتناد كردنـد، بـا توجـه بـه                  ،  كنيم گاليله و كليسا     مي آوري

سعي آنان  مشكور است مشروط به ايـن كـه اشـكاالت             ،  انتقاداتي از اين دست به ابزار انگاري      
اليله و كليسا براي طرفين اين منازعه به طور اخـص و            منازعه گ . وارد به ابزار انگاري دفع شود     

اما، در جنب خساراتي كـه بـه همـراه          . براي علم و دين به طور اعم خسارت بار و بال خيز بود            
هواداران علم و دين كه از حد خود فراتر رفتند و اين منازعه             . بركاتي هم به دنبال داشت    ،  آورد

ي ديگر علم و ديـن را آزمودنـد،   ها  تعديل شدند و نسبت را آفريدند، حد خود را بازشناختند و      
گاليله در سراسـر عمـر خـود بـا اسـتادان            ،  به گواهي تاريخ علم   . چنان كه در ذيل خواهيم ديد     

  ).34-27: همان(ارسطويي مشرب دانشگاه در گير بود 
ا، هـ   بـه رغـم ايـن افـت و خيـز          . كلنجار او با كليسا مختصر، اما پيامدهايش دامنه دار بود         

 كاروان علم و دين دوش به دوش هم تا امروز پيش آمدند و هر چه از آن منازعه عبـرت آمـوز           
اينـك علـم و ديـن از ايـن منظـر            . شـوند   مي گذرد، طرفين منازعه، بيشتر رفيق راه و تعديل        مي

  : شوند  مينگريسته
ي در   سـهم و مـشاركت     هـا   ي بشري اند؛ هر كدام از آن      ها  هم علم و هم دين هر دو فعاليت       
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 تـأثير ژرفـي بـر زنـدگي آدمـي و آرزو             هـا   هر كدام از آن   . تعيين مشخصات انسان متمدن دارد    
كـه متخـذ از     ،  از زبـان مـشترك بـشري      ،  در هر دو خطه   . ي او داشته است   ها   و كاميابي  ها  مندي

، مبادي مشترك حيرت و كنجكاوي    ،  سرآغاز هر دو خطه   . شود  مي استفاده،  مبادي مشترك است  
تعلق خاطر بنياني در هر دو      . بت و اشتياق به فهم چرا و چگونه بودن جهان است          اعجاب و مها  

خطه، در پيچيدن با جهان و يافتن جايگاه آدمي درآن است ؛ نيز به وجهي، معناداركردن زندگي                 
هـايي را بـراي ديگـري         و انگيـزه   هـا   فـرض ،  يكي. و تشخيص دادن قسمي نظم در جهان است       

   . )21: 1386استينز بي،(كند   ميفراهم

كنيم كه دين و علم       مي وقتي تأمل : به گفته وايتهد    . مؤيد همين مدعا است   ،  واپسين جمله 
چه ارج و اهميتي براي بشر دارند، گزاف نيست اگر بگوئيم سير آيندة تاريخ بستگي به معاملـه                  

   . )13: 1362باربور،( .اين نسل با مناسبات و روابط في ما بين آن دو دارد
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