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  )1564ـ1642 (گاليله
Galileo Galilei 

هاي آغـازين سـدة هفـدهم را          اي در دهه    رومي با گاليلئو گاليله    مقابلة به اصطالح كليساي كاتوليك    
اين مقابله را، كـه در واقـع بـين          . اند  ي و دين دانسته   ترين موارد تعارض بين علم غرب       يكي از اصلي  

) 1: (توان از چهار وجه نظر نگريـست        علم غربي و مسيحيت جاري در آن دوره رخ داده است، مي           
كلوديـوس  » مركزيزمين«شناسي    هاي ستاره   وضع مباحث علمي رايج در آن دوره دربارة شايستگي        

نيكـوالس كوپرنيكـوس    » مركـزي خورشـيد «يـة   و نظر ) سـدة دوم مـيالدي    (بطلميوس اسـكندراني    
وقـايع  ) 3( معيارهاي دقيق و درست فهم معني و حقيقت كتاب مقدس؛             مسئلة) 2(؛  )1473ـ1543(

تاريخي و داليلي كه به كنار گذاشتن نظرية كوپرنيكوس به عنوان ديدگاهي باطل از سوي كليـساي                 
  .1633و محكوميت گاليله در مسائل مربوط به محاكمه ) 4( شد؛ 1616كاتوليك رومي در 

  مباحث علمي. 1

مركـزي كـه ارسـطو      پيش از آنكه مسائل گاليله مطرح شـود، حـدود دو هـزار سـال نظريـة زمـين                  
شـد؛    شناسي در فرهنگ  غربي محسوب مـي         مطرح كرده بود نظريه مقبول ستاره     .) م. پ 384ـ322(

. ي تهـذيب و عرضـه كـرد       اي كه پس از ارسطو، بعدها بطلميـوس آن را بـه صـورت رياضـ                 نظريه
حركت و در وسط  براساس اين ديدگاه، كه بر سنت علمي قرون وسطا حاكم بود، زمين كروي و بي

كل جهان قرار داشت و ماه و خورشيد و پنج سيارة مشاهده شدة ديگر در حركات روزانة خود در                   
شـوند،    ف مـي  هاي ديگر كه بعدها كـش       همة پديده . چرخيدند  جهت شرق به غرب به دور زمين مي       

  .افتادند شناختي سازگار مي ويژه در پرتو طبيعيات ارسطويي به خوبي با اين مدل ستاره به
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 Revolutions of the) و 1543دربارة گردش افالك آسماني كتاب كوپرنيكوس تحت عنوان 

Celestial Spheres)  اين ديدگاه رايج را كنار گذاشت و ديدگاهي جديد در پيش نهاد كه در آن 
خورشيد در مركز جهان قرار داشت و زمين و ماه آن در مداري در باالي مدارهاي عطـارد و زهـره     

دانند كه كوپرنيكوس هيچ مدرك و شاهدي براي توجيـه ايـن              همه مي . كردند  به دور آن حركت مي    
نظرية جديد نداشت، بلكه تصور او اين بود كه نظرية جديد نسبت به نظرية  بطلميوس سـازگاري                  

شـدة  آمد كه شواهد يافتـه      گذشت و به نظر مي      كم زمان مي    كم. ني و قدرت تبييني بيشتري دارد     درو
كـه در تمـام    كنند؛ با اين همه، حتي خود گاليله نيـز،      جديد صحت نظرية كيهاني جديد را تأييد مي       

بهره  مدت عمرش كوشيد برهاني قاطع در اثبات ديدگاه جديد اقامه كند، از داشتن چنين برهاني بي               
اي است كه در هرگونه بحث دربارة مقابلة كليسا با گاليلـه بايـد جـداً در مـد نظـر                       بود، و اين نكته   

  .باشد
 1610 شخصاً قانع شده بود كه نظرية كوپرنيكوس درست است، امـا تـا               1597گاليله تا قبل از     

 (The Starry Messenger)آور ستارگان  پياماو در اين سال كتابش . باره منتشر نكرد چيزي در اين
او در جريـان    . را منتشر كرد كه در آن نخستين مـشاهداتش در خـصوص مـاه را ثبـت كـرده بـود                    

هاي جديد بسياري در سطح ماه، و همچنين چهار قمر مشتري و اهلـة زهـره را                   مشاهداتش ويژگي 
! انـد   زحل بوده هاي    دانيم آنچه او اقمار مشتري ناميد در حقيقت حلقه          كشف كرد؛ البته ما امروزه مي     

توانست با قاطعيـت      كشف اهلة زهره اهميت بسيار داشت زيرا هر چند نظرية كوپرنيكوسي را نمي            
هاي مربوط به آسـمان كـه حتـي در آن دوره مطـرح                براي اينكه اين كشف با ديگر مدل      (تأييد كند   

هـر صـورت    در  . داد كه ديدگاه بطلميوس نادرست است       در عين حال نشان مي    ) بودند سازگار بود  
هـايش آشـكارا از ديـدگاه كوپرنيكـوس            به موقعيتي رسيد كـه توانـست در نوشـته          1613گاليله تا   

  .حمايت كند

  مباحث كتاب مقدس. 2

كـه از يـك سـو         در حـالي  : گاليله در آن زمان از سوي دو گروه تحت فشار و مخالفت قرار گرفت             
كيـشي دينـي بـا او بـه مقابلـه            راسـت  گرفتند، از سوي ديگر طرفداران      رقيبان علمي بر او خرده مي     

كردند و معتقد بودند كه در اين        داران مخالف او فقراتي از كتاب مقدس را مطرح مي           دين. برخاستند
 :كردنـد   ها اين فقرات را ذكـر مـي         آن. فقرات به حركت خورشيد و سكون زمين تصريح شده است         

گاليلـه در پاسـخ بـه       . 104 و 93 و   4:19ــ 6مزاميـر ؛  12:10يوشع  ؛  4:1ـ6كتاب جامعه     ؛1 آفرينش
اي  نامه) 1578ـ1643(اش كشيش بِندكتو كاسنلّي   به دوست و همكار علمي1613منتقدان ديني، در   
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گاليله . اين نامه در حقيقت ديدگاه او درباب نسبت بين علم و دين را آشكار ساخت. مفصل نوشت 
 امـا چـون نامـة     تـر توضـيح داد،   فـصل ديـدگاهش را م   نامه به گراند دوشس كريستينا       در   1615در  

، يعنـي تـا سـه    1636ها را به شدت تحريك كرده بود، اين نامه از بدو انتشار تا               نخست او مخالفت  
  .سال بعد از محاكمة او، توقيف شد

  :شود به شرح زير خالصه كرد ديدگاه گاليله در باب نسبت بين علم و دين را مي
بيعت است؛ بنابراين اگر ما زبان هر دو كتاب را بدانيم و            خداوند مصنّف دو كتاب بزرگ وحي و ط       

برآوردن اين شرط به ويژه درباب      . معناي آنها را بفهميم، بروز تعارض در ميان آنها غيرممكن است          
تـرين    كتاب مقدس دشوارتر است زيرا خداوند آن را به زباني تصنيف كرده است كه بتوانـد عـالي                 

بنابراين كتاب مقدس سرشـار از مجـازگويي        . دم عادي تفهيم كند   حقايق معنوي و روحاني را به مر      
اللفظي به كلمات كتاب بايد بيشترين دقت را داشـت كـه نبايـد       است و در نسبت دادنِ معاني تحت      

اللفظي آن در مد نظر بوده باشد، و عالوه بر اين بايد توجـه داشـت كـه هـدف كتـاب                      معناي تحت 
چون منبعي براي دانش و  تواند هم بنابراين اوالً و بالذات نميمقدس هدفي ديني و اخالقي است، و 

گويد كـه     در حقيقت او معتقد بود كه كتاب مقدس به ما نمي          . در خصوص جهان طبيعي به كار آيد      
  .آموزد كه ما چگونه به آسمان برويم و آسماني شويم آسمان چگونه در كار است بلكه به ما مي

گوي اصلي كليـسا در   كه سخن) 1542ـRobert Belarmine) 1621كاردينال روبرت بالرمين 
هاي گاليله را پذيرفت اما اين مالحظة انتقادي را مطرح كـرد كـه                برابر گاليله بود بسياري از ديدگاه     

چون خداوند مصنف كتاب مقدس است، نه تنها همة سخنان آن وقتي درست فهميـده شـود بايـد                   
. چـون موضـوع بـاور دينـي بپـذيرد           مة مطالب آن را هم    صادق باشد بلكه مؤمن مسيحي نيز بايد ه       

بنابراين همة دانش تاريخي و واقعي موجود در كتاب مقدس دربارة جهـان طبيعـي در چهـارچوب     
  .آيد رو تحت مرجعيت كليسا مي شود، و از اين ايمان ديني واقع مي

طور قـاطع ثابـت       ند به يكي از نتايج مباحثة بين گاليله و بالرمين اين شد كه اگر دانشمندي بتوا             
مركزي درست است، در اين صورت بايـد فقراتـي از كتـاب مقـدس را كـه                  كند كه نظرية خورشيد   

اللفظي تفسير كرد كه تعارض ظاهري از ميان          اي غير تحت    گونه  اند به   ظاهراً با اين اثبات در تعارض     
داشـته باشـد كـه بتوانـد        توانست از علـم       اين در حقيقت كمترين تمنايي بود كه كليسا مي        . برخيزد

توانست آن دسته از مدعيات علمي را         كليسا مانند هر عاقل ديگري نمي     . مدعيات خود را اثبات كند    
مركزي را اثبات كند همه     گاليله هرچند بسيار كوشيد نظرية خورشيد     . اند بپذيرد   كه هنوز ثابت نشده   

ل بالرمين اين بود كه گاليله بايد آنچـه  خواستة معقول كاردينا  . دانند كه او در اين كار موفق نشد         مي
كند اثبات كند و مسلم است كه اين خواستة معقول چيزي نيـست    به پيروي از كوپرنيكوس ادعا مي     
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مركزي از اين حيـث     پس تكليف نظرية خورشيد   . كه كسي بتواند به سبب آن كليسا را سرزنش كند         
  .براي كليسا روشن شد

نشده، اما ممكن است در آينـده       اي كه ثابت    يسا در باب نظريه   كل: اما يك مسئلة ديگر مطرح بود     
در اين صـورت بايـد      : اثبات شود چه موضعي بايد داشته باشد؟ پاسخ بالرمين واضح و معقول بود            

كنـد و در عـين حـال بـراي            نظريه سنتي حفظ شود زيرا حقايق عالي كتاب مقدس آن را تأييد مـي             
توان بـه صـرف امكـان         نمي. اللفظي كلمات كتاب نيست     تپذيرش آن نيازي به عدول از معناي تح       

وقتي ما امـروز بـه ايـن پاسـخ متـين      . اي در آينده از نظرية مقبول فعلي دست برداشت  اثبات نظريه 
هـا    شناسانة درسـتي در بـاب جانـشيني نظريـه             بينيم كه او چه موضع علم       كنيم مي   بالرمين توجه مي  

ديد آن در مثالً برنامة پژوهشي الكاتوش يا ديدگاه كوهن  داشته است، موضعي كه بعدها ويرايش ج      
شـد چـه    اما براي گاليله ديدگاه كوپرنيكوسي، چه اثبـات مـي  . ها مطرح شد   در باب جانشيني نظريه   

  .شد شد، هم مقبول بود و هم در نهايت از مضووعات ايمان ديني محسوب نمي نمي
ايد مـشروط پذيرفتـه شـود نـه بـه مثابـه             در حقيقت بالرمين معتقد بود ديدگاه كوپرنيكوسي ب       

توان آن ديدگاه را صرفاً به نحو من عندي از بـراي تـسهيل              به تعبير ديگر، مي   . گرايانهاي واقع   نظريه
  .گرايانه شناختي پذيرفت نه به نحو واقع محاسبات ستاره

  محكوميت ديدگاه كوپرنيكوس. 3

. ان نظرية خورشيد مركزي بـه اوج خـود رسـيد           مباحثة بين كليسا و طرفدار     1616هاي اولية     در ماه 
 قانع ساختن كليسا در باب عدم دخالت در موضوع به رم رفته بود، امـا نتـايج    گاليله ظاهراً با هدف 

، پـاپ   1552متولـد   (در فورية همان سال پاپ پل پنجم        . به دست آمده دقيقاً برخالف انتظار او بود       
مركزي اظهـار  مسيحي خواست تا در باب ديدگاه خورشيداي از متكلمان  از عده) 1621 تا  1605از  

دينانـه اسـت زيـرا در         مركزي نه تنها غلط، بلكه بي     آنها به او گفتند كه ديدگاه خورشيد      . عقيده كنند 
 5پاپ اين فتواي آنها را تعـديل كـرد و در   . بسياري از مواضع كتاب مقدس با آن در تعارض است      

دينانه و ملحدانه، بلكـه       حكوم كرد اما نه به مثابة ديدگاهي بي        ديدگاه كوپرنيكوس را م    1616مارس  
دربـارة  در نتيجـه كتـاب      . »طور كلي مخالف با تعليمات كتاب مقدس        غلط و به    «به مثابه ديدگاهي    

 8اين بود كه فصل     » تصحيح«منظور از   . »تا اينكه تصحيح گردد   « توقيف شد    گردش افالك آسماني  
ايـن  . سراسر كتاب كه بر حركت زمين تصريح داشتند حذف شـوند          از كتاب اول، و چند جمله در        

حكم بحث بين علم و دين را در آن زمان خاتمه داد، اما مسئلة تعارض علم و دين را براي هميشه                     
  .در فرهنگ غربي جا انداخت
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برخالف تصور شايع، كه كامالً زمينة تبليغاتي و ضد ديني دارد، در اين محكوميت نـه نـامي از                   
پاپ به كاردينال بالرمين دستور داد تا با گاليلـه مالقـات      . ه آمده است، و نه نامي از آثار گاليله        گاليل

كند و او را از تصميم كليسا عليه ديدگاه كوپرنيكوسي آگاه سازد و از او بخواهد كه بر اين تصميم                    
داند كـه در   كسي به طور دقيق نمي.  صورت گرفت1616 فورية   26اين مالقات در روز     . گردن نهد 

به . اين مالقات چه اتفاقي افتاد زيرا دو روايت كامالً متناقض از محتواي مالقات به ما رسيده است                
گويد كه آنچه در آن مالقات رخ داد اين بود كه فقط گاليله از محتواي                 روايت نخست، بالرمين مي   

توان از  نمي« است كه  مارس اطالع يافت و به او گفته شد كه ديدگاه كوپرنيكوس ديدگاهي5حكم 
اما به روايت دوم،    . گويد كه گاليله مقاومت كرد      بالرمين به ما نمي   . »آن دفاع كرد يا به آن معتقد شد       

طور شفاهي و نـه در نوشـتجات نبايـد بـه آن               نه به «گويند در آن مالقات به گاليله گفته شد كه            مي
بسياري از محققان جديد، روايت دوم را       . »ندديدگاه معتقد باشد يا آن را تعليم دهد يا از آن دفاع ك            

بـا ايـن همـه، كـساني كـه          . دانند و بنابراين، امروزه اين روايت، كنار گذاشته شده اسـت            جعلي مي 
دانند هنوز دوست دارنـد كـه روايـت           برد اهداف خود مي     هاي تبليغاتي را بهترين مساعد پيش       زمينه

  .ساختگي دوم را بيشتر مطرح كنند

  هلاليمحاكمة گ. 4

 سال از هرگونه اظهارنظر در باب ديدگاه كوپرنيكوس خـودداري           7گاليله پس از آن مالقات مدت       
، Maffeo Barberini بــا خرســندي كامــل اطــالع يافــت كــه فئــو بــاربريني 1623امــا در . كــرد

كه مردي اهل توسكا و اديب بود و گاليله با او شخصاً آشنايي داشت تحـت عنـوان                  ) 1568ـ1644
-اميد گاليله به احيـاي ديـدگاه خورشـيد   .  به پاپي انتخاب شده است(Urban VIII) هشتم اوربان

كه البته متأسفانه   (او با اوربان هشتم شش دور مذاكره كرد         . مركزي زنده شد و سال بعد به رم رفت        
اوربان هشتم از جمله بـه او       ). هيچ چيزي از محتواي اين مذاكرات به طور مستقيم ثبت نشده است           

  . ديدگاه كوپرنيكوسي بنويسد به شرطي آن را در حد فرضيه تلقي كند تواند دربارة ت كه ميگف
اي به شيوة محاورات افالطون بنويسد و در آن ادلة هـر دو طـرف        گاليله تصميم گرفت محاوره   

 تحـت   1632در اين محـاوره كـه در        . منازعه در باب ديدگاه كوپرنيكوسي را بياورد و ارزيابي كند         
 Dialogue Concerning the Two Chief World)گفتگو دربارة دو نظام جهاني بـزرگ   عنوان

Systems)      سالوياتي  : كنند  منتشر شد سه نفر گفتگو مي(Salviati)         كه از جانب خود گاليله سـخن 
 كه بـه تفـصيل از       (Simplicio)آورد؛ سيمپليچيو     هاي جديد در ميان مي      گويد و افكار و انديشه      مي

اي آزاد و سـخنان آن دو          كه محققي است با انديشه     (Sagredo)كند، ساگرِدو     قديم دفاع مي  ديدگاه  
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اين كتـاب در واقـع مـشهورترين اثـر          . كند  طرفانه و به صورتي انتقادي بررسي مي        را از موضعي بي   
اي  گونـه  سخن كتاب قطعاً به. علمي گاليله و در حد خود يكي از شاهكارهاي ادبيات ايتاليايي است      

اي   در واقـع دفاعيـه  گفتگـو است كه خواننده تصور كند كه حق به جانب سالوياتي است، بنـابراين       
  .است براي ديدگاه خورشيد مركزي

شورا نتيجه گرفت كه گاليله     . اين موضوع باعث شد كه پاپ اوربان هشتم شورايي تشكيل دهد          
ده اسـت كـه در دفـاع از ديـدگاه     نه تنها بر طبق سند موجود مربوط به مالقات با بالرمين متعهد بو      

كوپرنيكوس چيزي ننويسد، و بنابراين اين تعهد خود را زير پا گذاشته است بلكه حتي ايـن شـرط                
خود اوربان هشتم را نيز ناديده گرفته است كه اگر دربارة آن ديدگاه چيزي بنويـسد آن را در حـد                     

  .فرضيه تلقي كند
در ايـن   .  محاكمه گرديـد   1633 شد او گاليله در بهار       سان دوستي پاپ با گاليله تيره و تار         بدين

آيا گاليله از مصوبة مربوط به انتشار آثار عدول         ) 1: (محاكمه در اصل دو پرسش حقوقي مطرح شد       
 را زير پا گذاشته است؟ در نهايت حكم شد كه گاليلـه بـه               1616آيا گاليله مصوبة    ) 2(كرده است؟   

بور شد از تعليماتش در باب ديدگاه كوپرنيكوس اظهـار       گذاري است و او مج      شدن در مظان بدعت   
او شكسته دل شد و در وياليش در نزديكي فلورانس به گذراندن بقية عمرش مـشغول  . ندامت كند 

 در كتابي تحت عنـوان      1638در آنجا به تحقيقاتش در باب مكانيك ادامه داد و نتايج آن را در               . شد
 منتـشر كـرد و ايـن كتـاب      (Discourse of Two New Science)گفتار دربـارة دو علـم جديـد   

  .ترين اثر علمي او در حوزة فيزيك محسوب است بزرگ




